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မာတကိာ 

 စဲ ံ အေြကာငံဵ အရာ  စာမ့ကနံာ္ 

 ၁။ Overview                                                                          ၁ 

 ၂။ System ကိုအသုဳဵ ျြုရနစံတငြံုဳ                                              ၁ 

 ၃။ ေလျှောကလံွှာ ေလျှောကထံာဵရာတးင ံ သသိငဴံေသာ အခ့ကမံ့ာ  ဵ       ၃   

 ၄။ လြုငံနံဵ လိုငစံင ံအသစ ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ                                 ၅ 

 ၅။ အစာဵအေသာကလံိုငစံင ံအသစ ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ                     ၁၀  

 ၆။ တညံဵ ခိုခနံဵ လိုငစံင ံအသစ ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ                            ၁၁ 

 ၇။ ေောဒံါေဆာငလံိုငစံင ံအသစ ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ                         ၁၁ 

 ၈။ ယာဲျံြငဴံလည္ဴံလညေံရာငံဵ ခ့ခးငဴံလိုငစံင ံအသစ ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ  ၁၂ 

 ၉။ ကိုယြံိုငေံဈဵ လိုငစံင ံအသစ ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ                          ၁၃ 

 ၁၀။ ယာယဇီာတရံုဳြါမစ ံအသစ ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ                             ၁၃ 

 ၁၁။ သကတံမံဵ တိုဵ  လိုငစံင ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ                                  ၁၄ 

 ၁၂။ လြုငံနံဵ အခ့ကအံလကေံျြာငံဵ ေလျှောကထံာဵျခငံဵ                        ၁၅ 

 ၁၃။ လိုငစံငမံတိ္တ ူေလျှောကထံာဵျခငံဵ                                                 ၁၈ 

 ၁၄။ လိုငစံငြံတိသံမိံဵ ေြကာငံဵ ေလျှောကထံာဵျခငံဵ                               ၁၉ 

 ၁၅။ သိေကာငံဵ စရာမ့ာ  ဵ                                                              ၂၀ 

 ၁၆။ ေလျှောကလံွှာအေျခအေနစာရငံဵ                                                ၂၁ 
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၁။ Online Business Registration System (Online မ ္လြုငံနံဵ လိုငစံင ံ

ေလျှောကထံာဵျခငံဵ  စနစ)ံ 

Online Business Registration System သည ံလုြငံနံဵ ရင္ ံျြညသူံမ့ာဵ အေနျြငံဴ ၎ငံဵ တုိ၏ဴ လုြငံနံဵ  

လုိငစံငမံ့ာဵကို Internet Online မ ္တဆငံဴ ရနကံနုံွ မို ေဴတာ ံစညြံငသံာယာေရဵ ေကာမံတီသုိ ဴ

ေလျှောကထံာဵနိုငရံန ံစစီဲံ ေရဵဆးဲထာဵေသာ ကးနြံ့ူတာ စနစံ (Web Application) တစံချုြစံြါသည။ံ 

လုြငံနံဵ ရင္ ံျြညသူံမ့ာဵ အေနျြငံဴ လုြငံနံဵ လုိငစံငမံ့ာဵကို Online မ ္တဆငံဴ ေလျှောကထံာဵနိုငရဳုံ သာမက မမိတုိိ ဴ

ေလျှောကထံာဵေသာ ေလျှောကလံွှာ၏ အေျခအေနကိုလညံဵ  Online မြ္င ံစစံေဆဵ စဳုစမံဵ နိုငြံါမည။ံ 

ထုိျဴြငံ သကဆုိံငရံာ ွမို နဴယံ၊ ခရုိင၊ံ ေကာမံတီ မ္ ေလျှောကလံွှာနင္ံဴ ြတံသတံေသာ အေြကာငံဵ ြကာဵစာ၊ 

ခ့နိံဵ ဆုိခ့ကမံ့ာဵကို အခ့နိနံင္ံဴ တေျြဵည ီOnline မ ္တဆငံဴ သိရ္ိနိုငေံသာ ေြကာငံဴ လုိအြသံညမံ့ာဵကို 

ျြငဆံငေံြဵြို ဴအေြကာငံဵ ြကာ  ဵနိုငြံါ လိမံဴမည။ံ 

ဤ Online System ျြငံဴ  လုြငံနံဵ လုိငစံင ံ၊ အစာဵအေသာကလုိံငစံင၊ံ တညံဵ ခိုခနံဵ လုိငစံင၊ံ 

ေောဒံါေဆာငလုိံငစံင၊ံ ယာဲျံြငဴံလ္ညဴံလည ံေရာငံဵ ခ့ခးငဴံလုိငစံင၊ံ ကိုယံြိုငေံဈဵလုိငစံင၊ံ ယာယီဇာတံရဳု ြါမစံ 

စသညျံြငံဴ စုစုေြါငံဵ  လုိငစံငံ အသစ ံ(၇) မ့ို ဵေလျှောကထံာဵနိုငြံါသည။ံ 

ထုိျဴြငံ လုြငံနံဵ  လုိငစံငံ ရရ္ိွ ြီဵ သူမ့ာဵအတးက ံသကတံမံဵ တုိဵျခငံဵ ၊ အခ့ကအံလကေံျြာငံဵ ျခငံဵ ၊ 

လုိငစံငမံတိ္တ ူ ၊ လုိငစံငံ ြတံိသိမံဵ ျခငံဵ  စသညတုိံနဴင္ံဴ ြတံသတံေသာ ေလျှောကလံွှာမ့ာဵကိုလညံဵ  

ေလျှောကထံာဵနိုငြံါသည။ံ 

လုိငစံင ံအသစျံြစေံစ၊ အေဟာငံဵ ျြစံေစ ေလျှောကလံွှာ ေြဵြိုျဴခငံဵ  ေအာငျံမငလံျှေင ံOnline System မ ္

ေလျှောကလံွှာအတးက ံတုိကငနံြဳါတံ တစခံု ထုတံေြဵြါမည။ံ ထုိ တုိကင ံနြဳါတံကို မတံ္သာဵထာဵ ရြါမည။ံ မမိ၏ိ 

ေလျှောကလံွှာအေျခအေနကို သိရ္ိလုိတုိငံဵ  အဆုိြါ တုိကငံ နြဳါတံနင္ံဴ ေလျှောကလံွှာ ေလျှောကထံာဵသူ၏ နိုငငံသဳာဵ 

စိစစံေရဵ ကတံျြာဵ အမတံ္တုိကဴို သဳုဵွြီဵ  “ေလျှောကလံွှာ အေျခအေနျြ စာရငံဵ ” တးငံ ဝငေံရာက ံြကညဴံရ ္

နိုငြံါသည။ံ 

၂။ System ကို အသုဳဵ ျြုရန ံြးငံဴလစ္ျံခငံဵ ။ 

Online Business Registration System ကို အသဳုဵျြုရန ံအတးက ံInternet Connection ရ္ိေသာ 

Computer တးငံ ေအာကြံါ အတုိငံဵ  ေဆာငရံးကြံါ။  

1. Web Browser (Google Chrome, FireFox, Internet Explore စသျြငံဴ) တစံခခုကုို ြးငဴံြါ။ 

2. Address Bar တးငံ www.ycdc.com.mm/business_license/index.php  ကို ရုိကထံညဴံွ ြီဵ  Enter  

န္ိြြံါ။  

3. Online System ၏ မလူစာမ့ကနံာ္(Home Page) ကို ေအာကြံါြုဳ အတုိငံဵ  ျမငေံတးရဴြါမည။ံ Home 

Page တးငံ လုိငစံငံ ေလျှောကလံွှာ အသစံမ့ာဵ ေလျှောကထံာဵနိုငေံသာ Links မ့ာဵ နင္ံဴ လုိငစံင ံ

အေဟာငံဵ မ့ာ  ဵနင္ံဴ ြတံသတံေသာ ေလျှောကလံွှာမ့ာဵ ေလျှောကထံာဵနိုငသံညံဴ Links မ့ာဵ 

ေြာျံြထာဵြါသည။ံ  

 

http://www.ycdc.com.mm/business_license/index.php
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4. Online System တးငံ “မလူစာမ့ကနံာ္”၊ “လိုငစံင ံအသစ”ံ၊ “လိုငစံင ံအေဟာငံဵ ”၊ 

“သိေကာငံဵ စရာမ့ာ ”ဵ၊ “ေလျှောကလံွှာ အေျခအေနျြစာရငံဵ ” စသညတုိံ ဴြါဝငေံသာ ေအာကြံါ Menu 

Bar ြါဝငြံါသည။ံ 

 
 “မလူစာမ့ကနံာ္” ကို mouse ျြငံဴ click န္ိြြံါက Home Page သုိ ဴေရာကရံ္ိြါမည။ံ 

“လုိငစံင ံအသစ”ံ ကို mouse ျြငံဴ click န္ိြြံါက အသစံ ေလျှောကထံာဵနိုငေံသာ လုိငစံငံ 

အမ့ို ဵအစာဵ တစခံစုီ ြါဝငသံညံဴ Menu က့လာြါမည။ံ  

 “လုိငစံငံ အေဟာငံဵ ” ကို mouse ျြငံဴ click န္ိြြံါက ေလျှောကထံာဵ ရရ္ိွ ြီဵ ေသာ လုိငစံင ံ

အမ့ို ဵအစာဵ တစခံစုီ ြါဝငသံညံဴ Menu က့လာြါမည။ံ 

 “သိေကာငံဵ စရာမ့ာဵ” ကို mouse ျြငံဴ click န္ိြြံါက လုြငံနံဵ လုိငစံငနံင္ံဴ ြတံသတံ၍ 

ရနကံနုံွ မို ေဴတာ ံစညြံငသံာယာေရဵေကာမံတီမ ္ထုတံျြနထံာဵသညံဴ သိေကာငံဵ စရာမ့ာ  ဵ

ြါဝငမံညံဴ Menu က့လာြါမည။ံ 

 “ေလျှောကလံွှာ အေျခအေနျြစာရငံဵ ” ကို mouse ျြငံဴ click န္ိြြံါက ေလျှောကလံွှာ 

ေလျှောကံွ ြီဵ ေသာသူမ့ာဵအတးက ံမမိေိလျှောကလံွှာ၏ အေျခအေနကို စဳုစမံဵ  စစံေဆဵနိုငသံညံဴ 

page သုိ ဴေရာကရံ္ိသးာဵြါမည။ံ 

 

၃။ ေလျှောကလံွှာ ေလျှောကထံာဵရာတးင ံသသိငဴံေသာ အခ့ကမံ့ာဵ 

၃.၁။ အနေီရာင ံခေရြးငံဴ (*) 

 အနေီရာင ံခေရြးငံဴ (*)  ျြထာဵေသာ  အခ့ကအံလကမံ့ာဵကို မထညံဴမျြစံ ျြညဴံစးကရံြါမည။ံ 

 ျြညဴံစးကရံန ံက့နခံဲဴလျှေင ံအနေီရာငစံာတနံဵ နင္ဴံ ျြညဴံစးကရံန ံက့နခံဲဴေြကာငံဵ  သတိေြ  ဵ

ြါလိမဴံမည။ံ 
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၃.၂။ Keyboard ြုဳ  

 ( ) ြုဳေလဵမ့ာဵသည ံေလျှောကလံွှာမ့ာဵကို Myanamr3 လကကံးကျံြငံဴ မရုိကံတတံ 

သူမ့ာဵအတးက ံထညဴံထာဵေြဵျခငံဵ  ျြစံြါသည။ံ ထုိြုဳေလဵကို Click လျှေင ံKeyboard 

ေြ်လာွြီဵ  mouse ျြငံဴ click န္ိြ၍ံ အခ့ကအံလကမံ့ာဵ ထညံဴသးငံဵ  နိုငြံါမည။ံ  

၃.၄။ Captcha ထညံဴသးငံဵ ျခငံဵ  

 Captcha ဆုိသညမံာ္ Web Application မ့ာဵတးင ံအခ့ကအံလက ံ(data) ျြညံဴသးငံဵ သူသည ံ

လူသာဵ (Human) ျြစေံြကာငံဵ  ေသခ့ာေစရန ံစစံေဆဵသညံဴ စနစံျြစံြါသည။ံ 

မသမာသူမ့ာဵအေနျြငံဴ data ထညံဴသးငံဵ သညံဴ Software မ့ာဵျြငံဴ အေနာ္က ံ

အယ္ကျံြုလုြတံကေံသာေြကာငံဴ ကာကးယံရျခငံဵ  ျြစံြါသည။ံ 

 ေလျှောကလံွှာတုိငံဵ ၏ ေအာကေံျခတးင ံေအာကြံါ Captcha Box မ့ာဵ ြါရ္ိြါသည။ံ 

 

 ျြညဴံစးကထံာဵေသာ ေလျှောကလံွှာအာဵ မေလျှောကထံာဵေသဵမ ီCaptcha Box တးငံ ြါရ္ိေသာ 

စာလဳုဵမ့ာဵကို တူညစီးာ ရုိကေံြဵရြါမည။ံ Alphabet မ့ာဵမာ္ အှကီဵ အေသဵ 

ခးဲျခာဵရုိကရံနမံလုိြါ။ ဥြမာ - A ျြထာဵလျှေင ံa ကိုြငရုိံကထံညဴံနိုငြံါသည။ံ  ျြထာဵေသာ 

စာလဳုဵမ့ာဵ မရင္ံဵ ၍ ေျြာငံဵ လဲလုိလျှေင ံ  ကိုန္ိြံွ ြီဵ ေျြာငံဵ လဲနိုငြံါသည။ံ 

ြုဳြါစာလဳုဵမ့ာဵ၏အသဳကို ြကာဵလုိလျှေင ံ  ကို န္ိြြံါ။  

 ရုိကံလုိကံေသာ စာလဳုဵမ့ာဵနင္ဴံ ြုဳြါစာလဳုဵမ့ာဵ မတူညလီျှေင ံ“စာလဳုဵမ့ာဵမတူညြီါ” ဟေူသာ 

သတိေြဵစာ တကလံာြါလိမဴံမည။ံ 
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၄။ လြုငံနံဵ လိုငစံင ံအသစ ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ  

လုြငံနံဵ လုိငစံငအံသစ ံေလျှောကထံာဵရနအံတးက ံေအာကြံါ အတုိငံဵ  Menu Bar မ ္“လုိငစံင ံအသစံ”ကို 

န္ိြံွ ြီဵ  က့လာေသာ menu မ ္“လုြငံနံဵ  လုိငစံငံ” ကို ေရးဵ ြါ။ 

 

 လုြငံနံဵ  လုိငစံင ံေလျှောကလံွှာ ြုဳစ ဳက့လာြါလိမံဴမည။ံ အဆုိြါ ြုဳစဳတးင ံ“လုြငံနံဵ  တညေံနရာ”၊ 

“လုြငံနံဵ  အခ့ကအံလက”ံ၊ “လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက”ံ၊ “အျခာဵ အခ့ကအံလကမံ့ာဵ” နင္ံဴ “လုိအြေံသာ 

စာရးကစံာတမံဵ မ့ာဵ တးဲြိုရဴနံ” စသညံဴ တုိနဴင္ံဴ ြတံသတံေသာ အခ့ကအံလကမံ့ာဵကို ျြညံဴသးငံဵ  ေြဵရြါမည။ံ 

၄.၁။ လြုငံနံဵ တညေံနရာ ျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 

 လုြငံနံဵ  တညေံနရာ ျြညဴံစးကရံာတးင ံြထမဦဵစးာ ွမို နဴယံကို ေရးဵ ခ့ယံရြါမည။ံ ေရးဵ ခ့ယံထာဵေသာ 

ွမို နဴယံြါဝငသံညဴံ ခရုိငအံာဵ အလုိအေလ့ာက ံျြညဴံစးကသံးာဵမည ံျြစံသည။ံ 

 ထုိေဴနာက ံရြကံးကနံင္ဴံ လမံဵ အမည ံကို ေရးဵ ခ့ယံရမည ံျြစံွြီဵ  မမိိေရးဵ ခ့ယံထာဵေသာ 

ွမို နဴယံအတးငံဵ ရ္ိ ရြကံးကနံင္ဴံလမံဵ အမညမံ့ာဵသာ ေရးဵ ခ့ယံနိုငမံညျံြစံသည။ံ 

 အမိရံာ အမည ံရ္ိြါက ထညံဴသးငံဵ ရြါမည။ံ မရ္ိြါက ထညံဴသးငံဵ ရန ံမလုိြါ။ 
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 အေဆာကအံအုဳ အမတံ္ (သုိမဴဟတံု) အမိ ံအမတံ္ ကို ထညံဴသးငံဵ ရြါမည။ံ 

 တုိကခံနံဵ ျြစြံါက အခနံဵ အမတံ္ ထညံဴသးငံဵ ေြဵရြါမည။ံ သတံမတံ္ ထာဵေသာ အခနံဵ အမတံ္ 

မရ္ိလျှေင ံလမံဵ ကို မ့ကနံာ္မူွ ြီဵ  ဝ၊ဲယာ ခးဲကာ ထညံဴသးငံဵ ေြဵရြါမည။ံ 

 ေျမတုိငံဵ  ရြကံးကအံမတံ္နင္ံဴ ေျမကးက ံအမတံ္ကို သိရ္ိြါက ထညံဴသးငံဵ နိုငံွ ြီဵ  ထညံဴသးငံဵ ျခငံဵ  မျြုြ ဲ

ထာဵနိုငြံါသည။ံ 

၄.၂။  လြုငံနံဵ အခ့ကအံလက ံျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 

 လုြကံိုငမံညံဴ လုြငံနံဵ  အမည ံ(သုိ)ဴ ဆုိငံဵ ေတံု အမည ံျြညံဴသးငံဵ ြါ။ 

 လုြငံနံဵ နင္ံဴ ြတံသတံေသာ အေသဵစိတံ အခ့ကအံလကမံ့ာဵ ျြညံဴသးငံဵ ြါ။ 

 လုြငံနံဵ  အြုစံ ုကို ေရးဵ ခ့ယံြါ။ 

 လုြငံနံဵ အတးက ံရငံဵ န္ီဵ ျမှု ြနံ္ဳမှု ြမာဏ ကို ျမနမံာဂဏနံဵ  (သုိ)ဴ အဂဂလိြဂံဏနံဵ  တစံခခု ုျြငဴံ 

ထညဴံနိုငြံါသည။ံ Thoundsand Separator (,) မ့ာဵထညဴံေြဵရန ံမလုိြါ။ 

 လုြငံနံဵ  အမ့ို ဵအစာဵ စာရငံဵ မ ္လုြကံိုငမံညံဴ လုြငံနံဵ  အမ့ို ဵအစာဵမ့ာဵကို တစံခထုကံ ြို၍ 

ေရးဵ ခ့ယံနိုငြံါသည။ံ သကဆုိံငရံာ လုြငံနံဵ အမ့ို ဵအစာဵ၏ ေရ္ တဴးငရံ္ိေသာ check box ကို အမန္ျံခစံ 

click န္ိြရဳုံျြငံဴ ေရးဵ ခ့ယံွြီဵ  ျြစြံါလိမံဴမည။ံ 

 ေရးဵ ခ့ယံထာဵေသာလုြငံနံဵ အမ့ို ဵအစာဵမ့ာဵသညညံာေကဇံယာဵတးငေံြ်ေနမညျံြစံွြီဵ ၊မာ္ ယဵးငံဵ ေရးဵ ခ့

ယံမြိါက ြကကေံျခခကေံလဵအာဵ န္ိြ၍ံ ျြနျံြတံနိုငြံါသည။ံ 

 ေြာျံြထာဵေသာ လုြငံနံဵ  အမ့ို ဵအစာ  ဵစာရငံဵ တးင ံမမိ ိလုြကံိုငလုိံသညဴံ လုြငံနံဵ  အမ့ို ဵအစာဵ မရ္ိလျှေင ံ

စာရငံဵ ေအာကတံးငံ ရ္ိေသာ “အထကေံြာျံြြါ စာရငံဵ တးင ံမြါရ္ိြါက ထညံဴသးငံဵ ရန”ံ ဟေူသာ check 

box ကို ကလစနံ္ိြ၍ံ ေြ်လာေသာ အကးကတံးငံ အသစံ ထြမံဳ ျြညဴံစးက ံနိုငြံါသည။ံ 
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၄.၃။ လြုငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက ံျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 

 ေရ္ဵ ဦဵစးာ ဦဵ (သုိ)ဴ ေဒ် ေရးဵ ခ့ယံွြီဵ  လုြငံနံဵ ရင္ ံအမည ံထညံဴသးငံဵ ြါ။ 

 မတံ္ြုဳတင ံကတံျြာဵ အမ့ို ဵအစာဵတးင ံနိုငငံသဳာဵ စိစစံေရဵ ကတံျြာဵအမတံ္၊ အမ့ို ဵသာဵ 

မတံ္ြုဳတငအံမတံ္(နိုငငံသဳာဵ စစိစံေရဵ ကတံျြာဵ မရ္ိလျှေင)ံ နင္ံဴ Passport No (နိုငငံျဳခာဵသာဵ 

ျြစလံျှေင)ံ တုိအဴနက ံတစခံကုို ေရးဵ ခ့ယံရြါမည။ံ ထုိေဴနာက ံသကဆုိံငရံာ ကတံျြာဵ နြဳါတံ ြုဳစဳ 

အတုိငံဵ  ထညံဴသးငံဵ  ရြါမည။ံ 

 လုြငံနံဵ ရင္၏ံ ဆကသံးယံရန ံလိြစံာကို ျြညံဴစဳုစးာ ထညံဴသးငံဵ  ရြါမည။ံ 

 လုြငံနံဵ ရင္၏ံ ဆကသံးယံရန ံြနုံဵ နြဳါတံ ကို ျြညံဴစဳုစးာ ထညံဴသးငံဵ  ရြါမည။ံ  

 လုြငံနံဵ ရင္တံးင ံအီဵ ေမဵလံရ္ိြါက ထညံဴသးငံဵ ရမည ံျြစံွြီဵ  Online System မ ္အသိေြဵ 

အေြကာငံဵ ြကာဵခ့က ံမ့ာဵကို အဆုိြါ အီဵ ေမဵလံသုိ ဴေြဵြို ဴမည ံျြစံြါသည။ံ 

၄.၃.၁။  ြူဵ တးဲလြုငံနံဵ ရင္မံ့ာ  ဵျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 လုြငံနံဵ ရင္ ံတစဦံဵထြ ံြိုြါက ဟေူသာ check box ကို 

အမန္ျံခစ ံရြါမည။ံ ထုိအခါ ေအာကြံါ ဇယာဵြုဳစဳ ေြ်လာြါမည။ံ 

 ြူဵ တးဲ လုြငံနံဵ ရင္မံ့ာဵ ထညံဴသးငံဵ ရနအံတးက ံ  ကို န္ိြြံါ။ ေအာကြံါ 

ြူဵ တးဲ လုြငံနံဵ ရင္ ံအသစထံညဴံျခငံဵ  box ေြ်လာြါမည။ံ 
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 ထညဴံသးငံဵ လုိေသာ ြူဵ တးဲလုြငံနံဵ ရင္၏ံ အခ့ကအံလကမံ့ာဵကို “၄.၃။ လြုငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလကမံ့ာဵ 

ျြညံဴစးကျံခငံဵ ” မာ္ကဲဴသုိြဴင ံျြညဴံစးက ံထညံဴသးငံဵ ွြီဵ    ကိုန္ိြြံါ။ ထညံဴသးငံဵ  လုိကေံသာ 

ြူဵ တးဲလုြငံနံဵ ရင္၏ံ အခ့ကအံလကမံ့ာဵ ေအာကြံါ အတုိငံဵ  ဇယာဵတးင ံေြ်လာမည ံျြစံြါသည။ံ

 

 ျြငဆံငလုိံြါက ကိုန္ိြံွ ြီဵ  ျြငဆံငနံိုငြံါသည။ံ ြယံြ့ကလုိံြါကလညံဵ   ကိုန္ိြ၍ံ ြ့ကနံိုငြံါသည။ံ 

၄.၄။ လြုငံနံဵ တာဝနခံ ဳအခ့ကအံလက ံျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 လုြငံနံဵ  တာဝနခံ ဳရ္ိြါက တာဝနခံနဳင္ံဴ ြတံသတံေသာ အခ့ကအံလကမံ့ာဵကို  ျြညဴံစးကရံနအံတးက ံ

 ဟေူသာ check box ကို ကလစံန္ိြြံါ ။ ေအာကြံါ ြုဳစဳ 

ေြ်လာြါမည။ံ 

 
 လုြငံနံဵ  တာဝနခံ၏ဳ အခ့ကအံလကမံ့ာဵကို “၄.၃။ လြုငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလကမံ့ာဵ 

ျြညံဴစးကျံခငံဵ ” မာ္ကဲဴသုိြဴင ံျြညဴံစးက ံထညံဴသးငံဵ ရြါမည။ံ 
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၄.၅။ အျခာဵအခ့ကအံလကမံ့ာ  ဵျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 အျခာဵအခ့ကအံလကမံ့ာဵတးင ံလုြငံနံဵ  လုြကံိုငမံညံဴ အေဆာကအံအုဳ သည ံကိုယံြိုင ံ(သုိမဴဟတံု) 

အငာ္ဵျြစေံြကာငံဵ  ေရးဵ ခ့ယံေြဵရြါမည။ံ အေဆာကအံအုဳသည ံငာ္ဵရမံဵ ထာဵျခငံဵ ျြစံြါက 

ငာ္ဵရမံဵ ကာလနင္ဴံ တစလံေြဵရသညဴံ ငာ္ဵရမံဵ ခတုိအဴာဵ အတိအက ့ျြညဴံစးကေံြဵရမည။ံ 

 

 အေဆာကအံဦဵအသဳုဵျြု ဧရယိာအာ  ဵလုြငံနံဵ အတးက ံအသဳုဵျြုသညဴံ အတုိငံဵ အတာေြ် မတူညံွ ြီဵ  

ေရးဵ ခ့ယံေြဵရမည ံျြစြံါသည။ံ 

၄.၆။ လိုအြသံညဴံစာရးကစံာတမံဵ   တးဲြိုျဴခငံဵ   

 

 မမိလုိြကံိုငမံညဴံ လုြငံနံဵ နင္ဴံ ြတံသကေံသာ အျခာဵအခ့ကအံလကမံ့ာဵ (ရစဲခနံဵ ေထာကခံစဳာ၊ 

ွမို နဴယံအေထးေထးအြုခံ့ုြေံရဵဦဵစီဵဌာနေထာကခံစဳာ စသည)ံ ကိုAttach တးဲြိုလုိဴြါက  

ကိုန္ိြြံါ။ ြိုငေံရးဵ ခ့ယံရန ံေအာကြံါေြာင ံေြ်လာြါမည။ံ 

 

 Attach တးဲြိုလုိဴေသာ ြုဳမ့ာဵကို ေရးဵ ွြီဵ   ကိုန္ိြြံါ။ ေရးဵ လုိကေံသာ ြုဳမ့ာဵကို Upload 

တငသံးာဵြါမည။ံ 
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 မလုိအြေံသာ ြုဳမ့ာဵကို ျြနြံ့ကလုိံြါက  ကို န္ိြ၍ံ ြ့ကနံိုငြံါသည။ံ 

 Attach တးဲြိုလုိဴေသာ ြုဳတစြံုဳခ့ငံဵ စီ၏ ြိုငအံရးယံအစာဵသည ံ2 MB ထကမံှကီဵ ရြါ။  

 စစုေုြါငံဵ ြိုငအံေရအတးက ံအမ့ာဵဆဳုဵ ၁၀ ြိုငအံထိတးဲြိုနဴိုငသံည။ံ 

၄.၇။ ေလျှောကလံွှာအာ  ဵေလျှောကထံာဵျခငံဵ  

 “လုြငံနံဵ  တညေံနရာ”၊ “လုြငံနံဵ  အခ့ကအံလက”ံ၊ “လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက”ံ၊ “အျခာဵ 

အခ့ကအံလကမံ့ာဵ” နင္ံဴ “လုိအြေံသာ စာရးကစံာတမံဵ မ့ာဵ တးဲြိုရဴနံ” စသညံဴ တုိနဴင္ံဴ ြတံသတံေသာ 

အခ့ကအံလကမံ့ာဵကို ျြညံဴစုဳစးာ ျြညံဴစးကံွ ြီဵ လျှေင ံေအာကဆဳုံဵတးငရံ္ိေသာ Capatcha Box ကို 

အခ့ကအံလက ံျြညံဴသးငံဵ ရြါမည။ံ “၃.၄။  Chpatcha ထညံဴသးငံဵ ျခငံဵ ” အတုိငံဵ  

ထညံဴသးငံဵ နိုငြံါသည။ံ 

 အခ့ကအံလကမံ့ာဵအာလဳုဵကို မန္ကံနစံးာ ျြညဴံစးကံွ ြီဵ လျှေင ံ  ကို န္ိြ၍ံ 

ေလျှောကထံာဵနိုငြံါသည။ံ 

 ေလျှောကလံွှာ ေြဵြိုျဴခငံဵ  ေအာငျံမငလံျှေင ံOnline System မ ္ေလျှောကလံွှာအတးက ံတုိကငနံြဳါတံ 

တစခံု ထုတံေြဵြါမည။ံ ထုိ တုိကငံ နြဳါတံကို မတံ္သာဵထာဵ ရြါမည။ံ မမိ၏ိ 

ေလျှောကလံွှာအေျခအေနကို သိရ္ိလုိတုိငံဵ  အဆုိြါ တုိကငံ နြဳါတံနင္ံဴ ေလျှောကလံွှာ ေလျှောကထံာဵသူ၏ 

နိုငငံသဳာဵ စစိစေံရဵ ကတံျြာဵ အမတံ္တုိကဴို သဳုဵွြီဵ  “ေလျှောကလံွှာ အေျခအေနျြ စာရငံဵ ” တးငံ 

ဝငေံရာကြံကညဴံရန္ိုငြံါသည။ံ 

၅။ အစာဵအေသာက ံလိုငစံင ံအသစ ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ  

အစာဵ အေသာက ံလုိငစံငအံသစ ံေလျှောကထံာဵရနအံတးက ံMenu Bar မ ္“လုိငစံငံ အသစံ”ကို န္ိြံွ ြီဵ  

က့လာေသာ menu မ ္“အစာဵအေသာက ံလုိငစံငံ” ကို ေရးဵ ြါ။ 

အစာဵအေသာက ံလုိငစံငံ ေလျှောကလံွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမည။ံ အဆုိြါ ြုဳစဳတးငံ လုြငံနံဵ  လုိငစံင ံမာ္ 

ကဲဴသုိြဴငံ “လုြငံနံဵ  တညေံနရာ”၊ “လုြငံနံဵ  အခ့ကအံလက”ံ၊ “လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက”ံ၊ “အျခာဵ 

အခ့ကအံလကမံ့ာဵ” နင္ံဴ “လုိအြေံသာ စာရးကစံာတမံဵ မ့ာဵ တးဲြိုရဴနံ” စသညံဴ တုိနဴင္ံဴ ြတံသတံေသာ 

အခ့ကအံလကမံ့ာဵကို ျြညံဴသးငံဵ  ေြဵရြါမည။ံ 

အခ့ကအံလက ံထညံဴသးငံဵ နညံဵ မ့ာဵမာ္ လုြငံနံဵ  လုိငစံငံ အတုိငံဵ ျြစံွြီဵ  ေခါငံဵ စဲ ံ၄.၁ မ ္၄.၇ အတုိငံဵ  

ေဆာငရံးကနံိုငြံါသည။ံ 
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၆။ တညံဵ ခိုခနံဵ လိုငစံင ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ  

တညခံိုခနံဵ  လုိငစံငအံသစ ံေလျှောကထံာဵရနအံတးက ံMenu Bar မ ္“လုိငစံငံ အသစံ”ကို န္ိြံွ ြီဵ  

က့လာေသာ menu မ ္“တညံဵ ခိုခနံဵ  လုိငစံင”ံ ကို ေရးဵ ြါ။ 

တညခံိုခနံဵ  လုိငစံငံ ေလျှောကလံွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမည။ံ အဆုိြါ ြုဳစဳတးင ံလုြငံနံဵ  လုိငစံင ံမာ္ ကဲဴသုိြဴင ံ

“လုြငံနံဵ  တညေံနရာ”၊ “လုြငံနံဵ  အခ့ကအံလက”ံ၊ “လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက”ံ၊ “အျခာဵ 

အခ့ကအံလကမံ့ာဵ” နင္ံဴ “လုိအြေံသာ စာရးကစံာတမံဵ မ့ာဵ တးဲြိုရဴန”ံ စသညံဴ တုိနဴင္ံဴ ြတံသတံေသာ 

အခ့ကအံလကမံ့ာဵကို ေခါငံဵ စဲ ံ၄.၁ မ ္၄.၇ အတုိငံဵ  ထညံဴသးငံဵ  ေြဵရြါမည။ံ 

လုြငံနံဵ  လုိငစံင ံနင္ံဴ မတူညြီဲ တညခံိုခနံဵ  လုိငစံငတံးငံ “လုြငံနံဵ  အေသဵစိတံ အခ့က ံအလကမံ့ာဵ” ကို 

ေအာကြံါ အတုိငံဵ  ထညံဴသးငံဵ ေြဵရန ံလုိအြြံါသည။ံ 

၆.၁။ လြုငံနံဵ အေသဵစတိအံခ့ကအံလကမံ့ာ  ဵျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 

 အခနံဵ အေရအတးက၊ံ တညံဵ ခိုနိုငသံညဴံ လူဦဵေရေြါငံဵ ၊ သီဵျခာဵ အမိသံာ အေရအတးက၊ံ သီဵျခာဵ 

ေရခ့ို ဵခနံဵ  အေရအတးက ံ၊ ေရသုိေလာ္ငနံိုငမံ ္ုဂါလဳေြါငံဵ  တုိကဴို ျြညဴံစးကေံြဵ ရမည ံျြစံွြီဵ  

ဂဏနံဵ မ့ာဵသာ ထညဴံေြဵရြါမည။ံ 

၇။ ေောဒံါေဆာင ံလိုငစံင ံအသစ ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ  

ေောဒံါေဆာင ံလုိငစံငအံသစ ံေလျှောကထံာဵရနအံတးက ံMenu Bar မ ္“လုိငစံငံ အသစံ”ကို န္ိြံွ ြီဵ  

က့လာေသာ menu မ ္“ေောဒံါေဆာင ံလုိငစံင”ံ ကို ေရးဵ ြါ။ 

ေောဒံါေဆာင ံလုိငစံငံ ေလျှောကလံွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမည။ံ အဆုိြါ ြုဳစဳတးငံ လုြငံနံဵ  လုိငစံင ံမာ္ 

ကဲဴသုိြဴငံ “လုြငံနံဵ  တညေံနရာ”၊ “လုြငံနံဵ  အခ့ကအံလက”ံ၊ “လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက”ံ၊ “အျခာဵ 

အခ့ကအံလကမံ့ာဵ” နင္ံဴ “လုိအြေံသာ စာရးကစံာတမံဵ မ့ာဵ တးဲြိုရဴနံ” စသညံဴ တုိနဴင္ံဴ ြတံသတံေသာ 

အခ့ကအံလကမံ့ာဵကို ေခါငံဵ စဲ ံ၄.၁ မ ္၄.၇ အတုိငံဵ  ထညံဴသးငံဵ  ေြဵရြါမည။ံ 

လုြငံနံဵ  လုိငစံင ံနင္ံဴ မတူညြီဲ ေောဒံါေဆာင ံလုိငစံငတံးငံ “လုြငံနံဵ  အေသဵစိတံ အခ့က ံအလကမံ့ာဵ” 

ကို ေအာကြံါ အတုိငံဵ  ထညံဴသးငံဵ ေြဵရန ံလုိအြြံါသည။ံ 
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၇.၁။ လြုငံနံဵ အေသဵစတိအံခ့ကအံလကမံ့ာ  ဵျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 

 ကတုငအံေရအတးက ံ၊ တညံဵ ခိုနိုငသံညဴံ လူဦဵေရေြါငံဵ ၊သီဵျခာဵ အမိသံာအေရအတးက၊ံ သီဵျခာဵ 

ေရခ့ို ဵခနံဵ အေရအတးက ံ၊ ေရသုိေလာ္ငနံိုငမံှုဂါလဳေြါငံဵ  တုိကဴို ျြညဴံစးကေံြဵ ရမည ံျြစံွြီဵ  

ဂဏနံဵ မ့ာဵသာ ထညဴံေြဵရြါမည။ံ 

၈။ ယာဲျံြငဴံလည္ဴံလည ံေရာငံဵ ခ့ခးငဴံ လိုငစံင ံအသစ ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ  

ယာဲျံြငံဴ လ္ညံဴလည ံေရာငံဵ ခ့ခးငံဴ  လုိငစံငအံသစံ ေလျှောကထံာဵရနအံတးက ံMenu Bar မ ္“လုိငစံင ံ

အသစံ”ကို န္ိြံွ ြီဵ  က့လာေသာ menu မ ္“ယာဲျံြငံဴ လ္ညံဴလည ံေရာငံဵ ခ့ခးငံဴ  လုိငစံငံ” ကို ေရးဵ ြါ။ 

ယာဲျံြငံဴ လ္ညံဴလည ံေရာငံဵ ခ့ခးငံဴ လုိငစံင ံေလျှောကလံွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမည။ံ အဆုိြါ ြုဳစဳတးင ံလုြငံနံဵ  

လုိငစံင ံမာ္ ကဲဴသုိြဴင ံ“လုြငံနံဵ  တညေံနရာ”၊ “လုြငံနံဵ  အခ့ကအံလက”ံ၊ “လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက”ံ၊ 

“အျခာဵ အခ့ကအံလကမံ့ာဵ” နင္ံဴ “လုိအြေံသာ စာရးကစံာတမံဵ မ့ာဵ တးဲြိုရဴနံ” စသညံဴ တုိနဴင္ံဴ ြတံသတံေသာ 

အခ့ကအံလကမံ့ာဵကို ေခါငံဵ စဲ ံ၄.၁ မ ္၄.၇ အတုိငံဵ  ထညံဴသးငံဵ  ေြဵရြါမည။ံ 

လုြငံနံဵ  လုိငစံင ံနင္ံဴ မတူညြီဲ ယာဲျံြငံဴ လ္ညံဴလည ံေရာငံဵ ခ့ခးငံဴ လုိငစံငတံးငံ “လုြငံနံဵ  အေသဵစိတံ 

အခ့က ံအလကမံ့ာဵ” ကို ေအာကြံါ အတုိငံဵ  ထညံဴသးငံဵ ေြဵရန ံလုိအြြံါသည။ံ 

၈.၁။ လြုငံနံဵ အေသဵစတိအံခ့ကအံလကမံ့ာ  ဵျြညဴံစးကျံခငံဵ  
 

 

 

 ယာဲနံင္ံဴ ြတံသတံေသာ အခ့ကအံလကမံ့ာဵ တိက့ မန္ကံနစံးာ ထညံဴသးငံဵ  ျြညံဴစးက ံေြဵရြါမည။ံ 

ယာဲတံနခံ့နိကံို ဂဏနံဵ သာ ထညဴံေြဵရြါမည။ံ 
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၉။ ကိုယြံိုငေံဈဵ လိုငစံင ံအသစ ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ  

ကိုယံြိုငေံဈဵ လုိငစံငအံသစ ံေလျှောကထံာဵရနအံတးက ံMenu Bar မ ္“လုိငစံငံ အသစံ”ကို န္ိြံွ ြီဵ  

က့လာေသာ menu မ ္“ကိုယံြိုငေံဈဵ  လုိငစံင”ံ ကို ေရးဵ ြါ။ 

ကိုယံြိုငေံဈဵ လုိငစံငံ ေလျှောကလံွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမည။ံ အဆုိြါ ြုဳစဳတးင ံလုြငံနံဵ  လုိငစံင ံမာ္ 

ကဲဴသုိြဴငံ “လုြငံနံဵ  တညေံနရာ”၊ “လုြငံနံဵ  အခ့ကအံလက”ံ၊ “လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက”ံ၊ “အျခာဵ 

အခ့ကအံလကမံ့ာဵ” နင္ံဴ “လုိအြေံသာ စာရးကစံာတမံဵ မ့ာဵ တးဲြိုရဴနံ” စသညံဴ တုိနဴင္ံဴ ြတံသတံေသာ 

အခ့ကအံလကမံ့ာဵကို ေခါငံဵ စဲ ံ၄.၁ မ ္၄.၇ အတုိငံဵ  ထညံဴသးငံဵ  ေြဵရြါမည။ံ 

လုြငံနံဵ  လုိငစံင ံနင္ံဴ မတူညြီဲ ကိုယံြိုငေံဈဵ လုိငစံငတံးငံ “လုြငံနံဵ  အေသဵစိတံ အခ့က ံအလကမံ့ာဵ” 

ကို ေအာကြံါ အတုိငံဵ  ထညံဴသးငံဵ ေြဵရန ံလုိအြြံါသည။ံ 

၉.၁။ လြုငံနံဵ အေသဵစတိအံခ့ကအံလကမံ့ာ  ဵျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 

၁၀။ ယာယဇီာတရံုဳြါ မစ ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ  

ယာယီ ဇာတံရဳု ြါမစ ံလုိငစံငအံသစံ ေလျှောကထံာဵရနအံတးက ံMenu Bar မ္ “လုိငစံင ံအသစံ”ကို 

န္ိြံွ ြီဵ  က့လာေသာ menu မ ္“ယာယီ ဇာတံရဳု ြါမစံ” ကို ေရးဵ ြါ။ယာယီ ဇာတံရဳု ြါမစံ ေလျှောကလံွှာ ြုဳစဳ 

က့လာြါလိမံဴမည။ံ  

၁၀.၁။  ျြြးဲ က့ငံဵ ြမညံဴ တညေံနရာ ျြညံဴစးကျံခငံဵ ။ 

ျြြးဲ က့ငံဵ ြမညံဴ တညေံနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ  မာ္ လြုငံနံဵ လိုငစံငံ တးင ံေခါငံဵ စဲံ “၄.၁။ လြုငံနံဵ  

တညေံနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ ” နင္ံဴ တညူြီါသည။ံ 

၁၀.၂။  ေလျှောကထံာဵသ ူအခ့ကအံလက ံျြညံဴစးကျံခငံဵ ။ 

ေလျှောကံထာဵသူ အခ့ကံအလကံ ျြညံဴစးကံျခငံဵ  မာ္ လြုငံနံဵ လိုငစံင ံတးငံ ေခါငံဵ စဲံ “၄.၂။ 

လြုငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကံအလကံျြညံဴစးကံျခငံဵ ” နင္ံဴ တညူြီါသည။ံ 

၁၀.၃။  အေသဵစတိ ံအခ့ကအံလက ံျြညံဴစးကျံခငံဵ ။ 

 

 က့ငံဵ ြမညဴံြးဲအမညနံင္ဴံ က့ငံဵ ြမညဴံရကစံးဲကို ျြညဴံစးကေံြဵရြါမည။ံ 
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၁၁။ သကတံမံဵ တိုဵ  လိုငစံင ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ  

လုိငစံင ံသကတံမံဵ တုိဵ လုိြါက Menu Bar မ ္“လုိငစံင ံအေဟာငံဵ ”ကို န္ိြံွ ြီဵ  က့လာေသာ menu မ ္

“သကတံမံဵ တုိဵ လုိငစံင ံေလျှောကထံာဵျခငံဵ ” ကို ေရးဵ ြါ။ သကတုိံဵတမံဵ  လုိငစံင ံေလျှောကလံွှာ ြုဳစဳ 

က့လာြါလိမံဴမည။ံ  

၁၁.၁။  လြုငံနံဵ  တညေံနရာ ျြညံဴစးကျံခငံဵ ။ 

လြုငံနံဵ  တညေံနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ  မာ္ လြုငံနံဵ လိုငစံငံ တးင ံေခါငံဵ စဲံ “၄.၁။ လြုငံနံဵ  

တညေံနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ ” နင္ံဴ တညူြီါသည။ံ 

၁၁.၂။ လြုငံနံဵ အခ့ကအံလက ံျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 

 လုြငံနံဵ အမည ံျြညဴံစးကရံာတးင ံလုြငံနံဵ ၏အမညကံို စတငေံလျှောကထံာဵခဲဴေသာ အမညအံတုိငံဵ  

ေသခ့ာရုိကထံညဴံြါ။ 

 လုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵကို ေရးဵ ခ့ယံလ့င ံစတငေံလျှောကထံာဵခဲဴေသာလုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵကို သာ 

ေရးဵ ခ့ယံေြဵရမည ံျြစြံါသည။ံ 

 လုိငစံငအံမတံ္ နင္ဴံ ေဏ္ဍာနစ္အံတးငံဵ  ေြဵေဆာငခံဲဴေသာ လုိငစံငနံှုနံဵ  ျြညဴံစးကရံာတးင ံျမနမံာဂဏနံဵ  

(သုိ)ဴ အဂဂလိြ ံဂဏနံဵ ကို ရုိကထံညဴံနိုငြံါသည။ံ 

 ျြဿနာ တစစံုဳတစရံာ ျြစခံဲဴေူဵ ျခငံဵ  တးငံ  ကိုေရးဵ  ခဲဴလျှေင ံျြစံြးာဵခဲဴသညဴံ အေြကာငံဵ အရာ နင္ဴံ 

အေရဵယူေဆာငရံးကခံရဳမှု အေျခအေန ကို ျြညဴံေြဵရြါမည။ံ 

၁၁.၃။ လြုငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက ံျြညဴံစးကျံခငံဵ  

လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက ံျြညံဴစးကျံခငံဵ  မာ္ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံတးငံ ေခါငံဵ စဲ ံ“၄.၂။ လုြငံနံဵ ရင္ ံ

အခ့ကအံလကျံြညံဴစးကျံခငံဵ ” နင္ံဴ တူညြီါသည။ံ 

၁၁.၄။ လိုအြသံညဴံ စာရးကစံာတမံဵ   တးဲြိုျဴခငံဵ   

လုိအြသံညံဴ စာရးကစံာတမံဵ မ့ာဵ တးဲြိုျဴခငံဵ  မာ္ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံတးငံ ေခါငံဵ စဲ ံ“၄.၆။ 

စာရးကစံာတမံဵ မ့ာဵ တးဲြိုျဴခငံဵ ” နင္ံဴ တူညြီါသည။ံ 

 

မတ္ခံ့က။ံ ။သကတံမံဵ တုိဵ လုိငစံင ံေလျှောကထံာဵရာတးင ံလုြငံနံဵ အမည၊ံ လုြငံနံဵ ရင္ ံအမည၊ံ 

လုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵ၊ လုိငစံငအံမတံ္၊ လုြငံနံဵ ရင္ ံအမည၊ံ လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလကနံင္ဴံ လုြငံနံဵ  

တညေံနရာတုိကဴို စတငံ ေလျှောကထံာဵခဲဴေသာ အခ့ကအံလကမံ့ာဵအတုိငံဵ  မန္ကံနုစံးာ ထညဴံေြဵြါ။ 
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၁၂။ လြုငံနံဵ အခ့ကအံလကေံျြာငံဵ  ေလျှောကထံာဵျခငံဵ  

ရရ္ိွ ြီဵ  လုြငံနံဵ  လုိငစံငမံ္ အခ့ကအံလကေံျြာငံဵ  ေလျှောကထံာဵလုိြါက Menu Bar မ ္“လုိငစံင ံ

အေဟာငံဵ ”ကို န္ိြံွ ြီဵ  က့လာေသာ menu မ ္“လုြငံနံဵ  အခ့ကအံလကေံျြာငံဵ  ေလျှောကထံာဵျခငံဵ ” ကို ေရးဵ ြါ။ 

လုြငံနံဵ  အခ့ကအံလကေံျြာငံဵ   ေလျှောကလံွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမည။ံ  

၁၂.၁။  လြုငံနံဵ  တညေံနရာ ျြညံဴစးကျံခငံဵ ။ 

လုြငံနံဵ  တညေံနရာ ျြညံဴစးကျံခငံဵ  မာ္ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံတးငံ ေခါငံဵ စဲ ံ“၄.၁။ လုြငံနံဵ  တညေံနရာ 

ျြညံဴစးကျံခငံဵ ” နင္ံဴ တူညြီါသည။ံ 

၁၂.၂။ လြုငံနံဵ အခ့ကအံလက ံျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 

 လုြငံနံဵ အမည ံျြညဴံစးကရံာတးင ံလုြငံနံဵ ၏အမညကံို စတငေံလျှောကထံာဵခဲဴေသာ အမညအံတုိငံဵ  

ေသခ့ာရုိကထံညဴံြါ။ 

 လုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵကို ေရးဵ ခ့ယံလ့င ံစတငေံလျှောကထံာဵခဲဴေသာလုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵကို သာ 

ေရးဵ ခ့ယံေြဵရမည ံျြစြံါသည။ံ 

 လုိငစံငအံမတံ္ ကိုမန္ကံနစံးာ ျြညဴံစးကရံမည။ံ 

၁၂.၃။ ေျြာငံဵ လ ဲျြငဆံငနံိုငသံညံဴ အခ့ကအံလကမံ့ာဵ။ 

 လုြငံနံဵ  လုိငစံငနံင္ံဴ ြတံသတံ၍ ေအာကြံါ အခ့ကအံလကမံ့ာဵကို ျြငဆံင ံေျြာငံဵ လဲလုိေြကာငံဵ  

Online System မတ္ဆငံဴ ေလျှောကထံာဵနိုငြံါသည။ံ 

 ၁။ လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက ံေျြာငံဵ လဲျခငံဵ  

 ၂။ ြူဵ တးဲ လုြငံနံဵ ရင္နံင္ံဴ ြတံသတံွြီဵ  ေျြာငံဵ လဲျခငံဵ ။ 

 ၃။  လုြငံနံဵ  အမ့ို ဵအစာဵေျြာငံဵ လဲျခငံဵ ။ 

 ၄။ လုြငံနံဵ  လိြစံာ ေျြာငံဵ လဲျခငံဵ ။ 

 ၅။ လုြငံနံဵ  အမည ံေျြာငံဵ လဲျခငံဵ ။ 

 
 ျြငဆံင ံေျြာငံဵ လဲလုိသညံဴ အေြကာငံဵ အရာ ေခါငံဵ စဲ ံေြ် ကလစံန္ိြ၍ံ အခ့ကအံလကမံ့ာဵ ျြငဆံငံ 

နိုငြံါသည။ံ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 | P a g e  
 

၁၂.၄။ လြုငံနံဵ ရင္ ံ၏အခ့ကအံလကမံ့ာ  ဵေျြာငံဵ လျဲခငံဵ ။ 

 

 
 

 လုြငံနံဵ ရင္ ံနင္ဴံ ြတံသကံွ ြီဵ  ေျြာငံဵ လဲလုိသညဴံ အခ့ကအံလကကံို ျြညဴံေြဵရြါမည။ံ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံ

ေခါငံဵ စဲ ံ“၄.၂။ လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလကျံြညံဴစးကျံခငံဵ ” နင္ံဴ တူညြီါသည။ံ 

 

၁၂.၅။ ြူဵ တးဲလြုငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလကေံျြာငံဵ  ျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 

 
 

 ြူဵ တးဲလုြငံနံဵ ရင္၏ံ အခ့ကအံလက ံျြငဆံငရံနံ   ကိုန္ိြြံါ။ 

 ြူဵ တးဲလုြငံနံဵ ရင္ ံအသစထံြထံညဴံလုိလျှေင ံ  ေအာကရံ္ိ  

ကို န္ိြ၍ံ ထညဴံနိုငြံါသည။ံ အသစထံညဴံသးငံဵ ေသာ ြူဵ တးဲလုြငံနံဵ ရင္သံည ံလုြငံနံဵ လုိငစံင ံတးငံ 

ရ္ိနင္ဴံွ ြီဵ သာဵ လုြငံနံဵ ရင္ ံမျြစေံစရြါ။ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံေခါငံဵ စဲ ံ“၄.၃.၁။ ြူဵ တးဲ လုြငံနံဵ ရင္ ံ

အခ့ကအံလကျံြညံဴစးကျံခငံဵ ” အတုိငံဵ  ျြညံဴစးကနံိုငြံါသည။ံ 

 ရ္ိွ ြီဵ သာဵ ြူဵ တးဲလုြငံနံဵ ရင္ ံြယံြ့ကလုိံလျှေင ံ  ေအာကရံ္ိ  ကို 

န္ိြ၍ံ ထညဴံနိုငြံါသည။ံ ြယံြ့ကလုိံေသာ ြူဵ တးဲလုြငံနံဵ ရင္ ံထညဴံလျှေင ံလုိငစံငေံလျှောကထံာဵ ခဲဴစဲကံ 

ထညဴံသးငံဵ ခဲဴေသာ ြူဵ တးဲလုြငံနံဵ ရင္၏ံ နိုငငံသဳာဵ စိစစံေရဵ ကတံျြာဵအမတံ္ (သုိ)ဴ အမ့ို ဵသာဵ 

မတံ္ြုဳတငအံမတံ္ (သုိ)ဴ Passport No. ကို မန္ကံနစံးာ ထညဴံေြဵရြါမည။ံ 

 အခ့ကအံလကေံျြာငံဵ လုိေသာ ြူဵ တးဲလုြငံနံဵ ရင္မံ့ာဵအတးက ံအရငံဵ ဆဳုဵ ြယံြ့ကစံာရငံဵ တးင ံထညဴံွ ြီဵ  

အခ့ကအံလကအံသစအံတးက ံြူဵ တးဲလုြငံနံဵ ရင္အံသစံတစံေယာကထံြထံညဴံရမည ံျြစံြါသည။ံ 
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၁၂.၆။ လြုငံနံဵ  အမ့ို ဵအစာဵေျြာငံဵ  ျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 လုြငံနံဵ အမ့ို ဵအစာဵေျြာငံဵ  ျြညဴံစးကရံနအံတးက ံ  ကိုန္ိြြံါ။ 

 လုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵေြ်မတူညံွ ြီဵ  လုြငံနံဵ အမ့ို ဵအစာဵမ့ာဵကို ျြထာဵမည ံျြစံြါသည။ံ မေရးဵ ထာဵလျှေင ံ

(သုိ)ဴ မရ္ိလျှေင ံျြမည ံမဟတံုြါ။ 

 

 လုြငံနံဵ အမ့ို ဵအစာ  ဵအသစထံညဴံရနအံတးက ံအသစထံညဴံလိုေသာလြုငံနံဵ မ့ာ  ဵေအာကံရ္ိ 

လုြငံနံဵ မ့ာဵေရ္ ရဴ္ိ check boxမ့ာဵ ကို ကလစံလုြံွ ြီဵ  ေရးဵ နိုငြံါသည။ံ 

 အသစ ံထြထံညဴံေသာ လုြငံနံဵ သည ံရ္ိနင္ဴံွ ြီဵ သာဵ မ ျြစံေစရြါ ။ 

 လုြငံနံဵ အမ့ို ဵအစာ  ဵြယံြ့ကရံနအံတးက ံြယြံ့ကလံိုေသာလြုငံနံဵ မ့ာ  ဵေအာကရံ္ိ လုြငံနံဵ မ့ာဵေရ္ ရဴ္ိ 

check boxမ့ာဵ ကို ကလစလုံြံွ ြီဵ  ေရးဵ နိုငြံါသည။ံ  

 

 

၁၂.၇။ လြုငံနံဵ  လြိစံာေျြာငံဵ  ျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 
 

 လုြငံနံဵ လိြစံာေျြာငံဵ  ျြညဴံစးကရံနအံတးက ံ  ကိုန္ိြြံါ။ 

 ေျြာငံဵ လဲမညဴံ လိြစံာ ကို ျြညဴံစးက ံေြဵရြါမည။ံ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံမ ္ေခါငံဵ စဲ ံ“၄.၁။ လုြငံနံဵ  တညေံနရာ 

ျြညံဴစးကျံခငံဵ ” နင္ံဴ အတုိငံဵ  ျြညံဴစးကနံိုငြံါသည။ံ 
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၁၂.၈။ လြုငံနံဵ  အမည ံေျြာငံဵ  ျြညဴံစးကျံခငံဵ  

 

 
 

 လုြငံနံဵ လိြစံာေျြာငံဵ  ျြညဴံစးကရံနအံတးက ံ  ကိုန္ိြြံါ။ 

 ေျြာငံဵ လဲမညဴံ လုြငံနံဵ အမညကံို ျြညဴံစးက ံေြဵရြါမည။ံ 

မတ္ခံ့က ံ။ ။ လုြငံနံဵ အမည၊ံ လုြငံနံဵ ရင္ ံအမည၊ံ လုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵ၊ လုိငစံငအံမတံ္၊ လုြငံနံဵ ရင္ ံအမည၊ံ 

လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလကနံင္ဴံ လုြငံနံဵ တညေံနရာတုိကဴို စတငေံလျှောကထံာဵခဲဴေသာ အခ့ကအံလကမံ့ာဵအတုိငံဵ  

မန္ကံနုစံးာ ထညဴံေြဵြါ။ ၎ငံဵ တုိအဴထဲမ္ တစခံခု ုလးဲမာ္ဵသးာဵလျှေင ံေလျှောကလံွှာကို သိမံဵ မညမံဟတံုြါ။ 

အခ့ကအံလကေံျြာငံဵ  ၅ ခုအနကမံ ္တစခံမု ္ျြညဴံထာဵျခငံဵ မရ္ိလျှေင ံေလျှောကလံွှာကို သိမံဵ မည ံမဟတံုြါ။ 

 

၁၃။ လိုငစံငမံတိ္တ ူ ေလျှောကထံာဵျခငံဵ  

လုိငစံင ံမတိ္တ ူ ေလျှောကထံာဵ လုိြါက Menu Bar မ ္“လုိငစံင ံအေဟာငံဵ ”ကို န္ိြံွ ြီဵ  က့လာေသာ menu 

မ ္“လုြငံနံဵ လုိငစံင ံမတိ္တ ူ ေလျှောကထံာဵျခငံဵ ” ကို ေရးဵ ြါ။ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံမတိ္တ ူ ေလျှောကလံွှာ ြုဳစဳ 

က့လာြါလိမံဴမည။ံ  

၁၃.၁။  လြုငံနံဵ  တညေံနရာ ျြညံဴစးကျံခငံဵ ။ 

လုြငံနံဵ  တညေံနရာ ျြညံဴစးကျံခငံဵ  မာ္ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံတးငံ ေခါငံဵ စဲ ံ“၄.၁။ လုြငံနံဵ  တညေံနရာ 

ျြညံဴစးကျံခငံဵ ” နင္ံဴ တူညြီါသည။ံ 

 

 လုြငံနံဵ အမည ံျြညဴံစးကရံာတးင ံလုြငံနံဵ ၏အမညကံို စတငေံလျှောကထံာဵခဲဴေသာ အမညအံတုိငံဵ  

ေသခ့ာရုိကထံညဴံြါ။ 

 လုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵကို ေရးဵ ခ့ယံလ့င ံစတငေံလျှောကထံာဵခဲဴေသာလုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵကို သာ 

ေရးဵ ခ့ယံေြဵရမည ံျြစြံါသည။ံ 

 လုိငစံငအံမတံ္ ကိုမန္ကံနစံးာ ျြညဴံစးကရံမည။ံ 

 မတိ္တ ူ ကူဵ လုိသညံဴ အေြကာငံဵ အရာကို စဳုလငစံးာ ျြညံဴစးကရံြါမည။ံ 
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၁၃.၂။ လြုငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက ံျြညဴံစးကျံခငံဵ  

လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက ံျြညံဴစးကျံခငံဵ  မာ္ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံတးငံ ေခါငံဵ စဲ ံ“၄.၂။ လုြငံနံဵ ရင္ ံ

အခ့ကအံလကျံြညံဴစးကျံခငံဵ ” နင္ံဴ တူညြီါသည။ံ 

၁၃.၃။ လိုအြသံညဴံ စာရးကစံာတမံဵ   တးဲြိုျဴခငံဵ   

လုိအြသံညံဴ စာရးကစံာတမံဵ မ့ာဵ တးဲြိုျဴခငံဵ  မာ္ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံတးငံ ေခါငံဵ စဲ ံ“၄.၆။ စာရးကစံာတမံဵ မ့ာ  ဵ

တးဲြိုျဴခငံဵ ” နင္ံဴ တူညြီါသည။ံ 

 

မတ္ခံ့က။ံ ။ လုြငံနံဵ အမည၊ံ လုြငံနံဵ ရင္ ံအမည၊ံ လုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵ၊ လုိငစံငအံမတံ္၊ လုြငံနံဵ ရင္ ံအမည၊ံ 

လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလကနံင္ဴံ လုြငံနံဵ တညေံနရာတုိကဴို စတငေံလျှောကထံာဵခဲဴေသာ အခ့ကအံလကမံ့ာဵအတုိငံဵ  

မန္ကံနုစံးာ ထညဴံေြဵြါ။ ၎ငံဵ တုိအဴထဲမ ္တစခံခု ုလးဲမာ္ဵသးာဵလျှေင ံေလျှောကလံွှာကို သိမံဵ မညမံဟတံုြါ။ 

၁၄။ လိုငစံငြံတိသံမိံဵ ေြကာငံဵ ေလျှောကထံာဵျခငံဵ  

လုြငံနံဵ  လုိငစံင ံြတံိသိမံဵ ေြကာငံဵ  ေလျှောကထံာဵ လုိြါက Menu Bar မ ္“လုိငစံင ံအေဟာငံဵ ”ကို 

န္ိြံွ ြီဵ  က့လာေသာ menu မ ္“လုြငံနံဵ ြတံိသိမံဵ ေြကာငံဵ  ေလျှောကထံာဵျခငံဵ ” ကို ေရးဵ ြါ။ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံမတိ္တ ူ 

ေလျှောကလံွှာ ြုဳစ ဳက့လာြါလိမံဴမည။ံ 

၁၄.၁။  လြုငံနံဵ  တညေံနရာ ျြညံဴစးကျံခငံဵ ။ 

လုြငံနံဵ  တညေံနရာ ျြညံဴစးကျံခငံဵ  မာ္ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံတးငံ ေခါငံဵ စဲ ံ“၄.၁။ လုြငံနံဵ  တညေံနရာ 

ျြညံဴစးကျံခငံဵ ” နင္ံဴ တူညြီါသည။ံ 

 

 လုြငံနံဵ အမည ံျြညဴံစးကရံာတးင ံလုြငံနံဵ ၏အမညကံို စတငေံလျှောကထံာဵခဲဴေသာ အမညအံတုိငံဵ  

ေသခ့ာရုိကထံညဴံြါ။ 

 လုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵကို ေရးဵ ခ့ယံလ့င ံစတငေံလျှောကထံာဵခဲဴေသာလုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵကို သာ 

ေရးဵ ခ့ယံေြဵရမည ံျြစြံါသည။ံ 

 လုိငစံငအံမတံ္ ကိုမန္ကံနစံးာ ျြညဴံစးကရံမည။ံ 
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 ြတံိသိမံဵ  လုိသညံဴ အေြကာငံဵ အရာကို စဳုလငစံးာ ျြညံဴစးကရံြါမည။ံ 

၁၄.၂။ လြုငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက ံျြညဴံစးကျံခငံဵ  

လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလက ံျြညံဴစးကျံခငံဵ  မာ္ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံတးငံ ေခါငံဵ စဲ ံ“၄.၂။ လုြငံနံဵ ရင္ ံ

အခ့ကအံလကျံြညံဴစးကျံခငံဵ ” နင္ံဴ တူညြီါသည။ံ 

၁၄.၃။ လိုအြသံညဴံ စာရးကစံာတမံဵ   တးဲြိုျဴခငံဵ   

လုိအြသံညံဴ စာရးကစံာတမံဵ မ့ာဵ တးဲြိုျဴခငံဵ  မာ္ လုြငံနံဵ လုိငစံင ံတးငံ ေခါငံဵ စဲ ံ“၄.၆။ 

စာရးကစံာတမံဵ မ့ာဵ တးဲြိုျဴခငံဵ ” နင္ံဴ တူညြီါသည။ံ 

မတ္ခံ့က။ံ ။ လုြငံနံဵ အမည၊ံ လုြငံနံဵ ရင္ ံအမည၊ံ လုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵ၊ လုိငစံငအံမတံ္၊ လုြငံနံဵ ရင္ ံအမည၊ံ 

လုြငံနံဵ ရင္ ံအခ့ကအံလကနံင္ဴံ လုြငံနံဵ တညေံနရာတုိကဴို စတငေံလျှောကထံာဵခဲဴေသာ အခ့ကအံလကမံ့ာဵအတုိငံဵ  

မန္ကံနုစံးာ ထညဴံေြဵြါ။ ၎ငံဵ တုိအဴထဲမ ္တစခံခု ုလးဲမာ္ဵသးာဵလျှေင ံေလျှောကလံွှာကို ေရာကရံ္ိ မညမံဟတံုြါ။ 

 

၁၅။ သေိကာငံဵ စရာမ့ာဵအာဵ ြကညဴံရှုျခငံဵ  

လုြငံနံဵ  လုိငစံင ံနင္ဴံြတံသကံွ ြီဵ  လုိအြခံ့ကမံ့ာဵကို  ေအာကတံးင ံသကဆုိံငရံာ 

လုိငစံငအံလုိက ံဝငေံရာကြံကညဴံရှုနိုငြံါသည။ံ 
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၁၆။ ေလျှောကလံွှာ အေျခအေနအာဵ ြကညဴံရှုျခငံဵ  
 

 

 ေလျှောကထံာဵွြီဵ ေသာ ေလျှောကလံွှာ၏ အေျခအေနကို သိရ္ိလုိလျှေင ံMenu Bar မ္ “ေလျှောကလံွှာ 

အေျခအေနျြ စာရငံဵ ” တးငံ ဝငေံရာကြံကညဴံရှုနိုငြံါသည။ံ 

 ေလျှောကထံာဵွြီဵ ေသာ ေလျှောကလံွှာ၏ လုိငစံငအံမ့ို ဵအစာဵ၊ ေလျှောကလံွှာအမ့ို ဵအစာဵ၊ လုြငံနံဵ ရင္၏ံ 

မတံ္ြုဳတငံ ကတံျြာဵအမ့ို ဵအစာ  ဵ၊ ေလျှေကထံာဵခဲဴစဲကံ Online System မ ္ထုတံေြဵထာဵေသာ တုိကငံ 

အမတံ္ တုိ ဴ ထညံဴသးငံဵ ၍ ရာ္ေြးြကညဴံရှုနိုငြံါသည။ံ 
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