Online Business License
Registration System
အသုဳဵျြုနညံဵ လမံဵေွှနံ (Public User)
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စာမ့ကံန္ာ

၁။ Online Business Registration System (Online မ္ လုြံငနံဵလိုငံစငံ
ေလျှောကံထာဵျခငံဵ စနစံ)
Online Business Registration System သညံ လုြံငနံဵရ္ငံ ျြညံသူမ့ာဵ အေနျြငံဴ ၎ငံဵတို ဴ၏ လုြံငနံဵ
လိုငံစငံမ့ာဵကို Internet Online မ္ တဆငံဴ ရနံကုနံွမို ဴေတာံ စညံြငံသာယာေရဵ ေကာံမတီသို ဴ
ေလျှောကံထာဵနိုငံရနံ စီစဲံ ေရဵဆးဲထာဵေသာ ကးနံြ့ူတာ စနစံ (Web Application) တစံခုျြစံြါသညံ။
လုြံငနံဵရ္ငံ ျြညံသူမ့ာဵ အေနျြငံဴ လုြံငနံဵလိုငံစငံမ့ာဵကို Online မ္ တဆငံဴ ေလျှောကံထာဵနိုငံရုဳ သာမက မိမိတို ဴ
ေလျှောကံထာဵေသာ ေလျှောကံလွှာ၏ အေျခအေနကိုလညံဵ Online မ္ြငံ စစံေဆဵ စုဳစမံဵနိုငံြါမညံ။
ထို ဴျြငံ သကံဆိုငံရာ ွမို ဴနယံ၊ ခရိုငံ၊ ေကာံမတီ မ္ ေလျှောကံလွှာန္ငံဴ ြတံသတံေသာ အေြကာငံဵြကာဵစာ၊
ခ့ိနံဵဆိုခ့ကံမ့ာဵကို အခ့ိနံန္ငံဴ တေျြဵညီ Online မ္ တဆငံဴ သိရ္ိနိုငံေသာ ေြကာငံဴ လိုအြံသညံမ့ာဵကို
ျြငံဆငံေြဵြို ဴ အေြကာငံဵြကာဵ နိုငံြါ လိမံဴမညံ။
ဤ Online System ျြငံဴ လုြံငနံဵလိုငံစငံ ၊ အစာဵအေသာကံလိုငံစငံ၊ တညံဵခိုခနံဵလိုငံစငံ၊
ေောံဒါေဆာငံလိုငံစငံ၊ ယာဲံျြငဴံလ္ညဴံလညံ ေရာငံဵခ့ခးငဴံလိုငံစငံ၊ ကိုယံြိုငံေဈဵလိုငံစငံ၊ ယာယီဇာတံရုဳ ြါမစံ
စသညံျြငံဴ စုစုေြါငံဵ လိုငံစငံ အသစံ (၇) မ့ိုဵေလျှောကံထာဵနိုငံြါသညံ။
ထို ဴျြငံ လုြံငနံဵ လိုငံစငံ ရရ္ိွြီဵသူမ့ာဵအတးကံ သကံတမံဵတိုဵျခငံဵ၊ အခ့ကံအလကံေျြာငံဵျခငံဵ၊
လိုငံစငံမိတ္တူ ၊ လိုငံစငံ ြိတံသိမံဵျခငံဵ စသညံတို ဴန္ငံဴ ြတံသတံေသာ ေလျှောကံလွှာမ့ာဵကိုလညံဵ
ေလျှောကံထာဵနိုငံြါသညံ။
လိုငံစငံ အသစံျြစံေစ၊ အေဟာငံဵျြစံေစ ေလျှောကံလွှာ ေြဵြို ဴျခငံဵ ေအာငံျမငံလျှေငံ Online System မ္
ေလျှောကံလွှာအတးကံ တိုကငံနဳြါတံ တစံခု ထုတံေြဵြါမညံ။ ထို တိုကငံ နဳြါတံကို မ္တံသာဵထာဵ ရြါမညံ။ မိမိ၏
ေလျှောကံလွှာအေျခအေနကို သိရ္ိလိုတိုငံဵ အဆိုြါ တိုကငံ နဳြါတံန္ငံဴ ေလျှောကံလွှာ ေလျှောကံထာဵသူ၏ နိုငံငဳသာဵ
စိစစံေရဵ ကတံျြာဵ အမ္တံတို ဴကို သုဳဵွြီဵ “ေလျှောကံလွှာ အေျခအေနျြ စာရငံဵ” တးငံ ဝငံေရာကံ ြကညဴံရ္
နိုငံြါသညံ။

၂။ System ကို အသုဳဵျြုရနံ ြးငံဴလ္စံျခငံဵ။
Online Business Registration System ကို အသုဳဵျြုရနံ အတးကံ Internet Connection ရ္ိေသာ
Computer တးငံ ေအာကံြါ အတိုငံဵ ေဆာငံရးကံြါ။
1. Web Browser (Google Chrome, FireFox, Internet Explore စသျြငံဴ) တစံခုခုကို ြးငဴံြါ။
2. Address Bar တးငံ www.ycdc.com.mm/business_license/index.php ကို ရိုကံထညဴံွြီဵ Enter
န္ိြံြါ။
3. Online System ၏ မူလစာမ့ကံန္ာ(Home Page) ကို ေအာကံြါြုဳ အတိုငံဵ ျမငံေတး ရြါမညံ
ဴ
။ Home
Page တးငံ လိုငံစငံ ေလျှောကံလွှာ အသစံမ့ာဵ ေလျှောကံထာဵနိုငံေသာ Links မ့ာဵ န္ငံဴ လိုငံစငံ
အေဟာငံဵမ့ာဵ န္ငံဴ ြတံသတံေသာ ေလျှောကံလွှာမ့ာဵ ေလျှောကံထာဵနိုငံသညံဴ Links မ့ာဵ
ေြာံျြထာဵြါသညံ။
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4. Online System တးငံ “မူလစာမ့ကံန္ာ”၊ “လိုငံစငံ အသစံ”၊ “လိုငံစငံ အေဟာငံဵ”၊
“သိေကာငံဵစရာမ့ာဵ”၊ “ေလျှောကံလွှာ အေျခအေနျြစာရငံဵ” စသညံတို ဴ ြါဝငံေသာ ေအာကံြါ Menu
Bar ြါဝငံြါသညံ။



“မူလစာမ့ကံန္ာ” ကို mouse ျြငံဴ click န္ိြံြါက Home Page သို ဴ ေရာကံရ္ိြါမညံ။
“လိုငံစငံ အသစံ” ကို mouse ျြငံဴ click န္ိြံြါက အသစံ ေလျှောကံထာဵနိုငံေသာ လိုငံစငံ
အမ့ိုဵအစာဵ တစံခုစီ ြါဝငံသညံဴ Menu က့လာြါမညံ။



“လိုငံစငံ အေဟာငံဵ” ကို mouse ျြငံဴ click န္ိြံြါက ေလျှောကံထာဵ ရရ္ိွြီဵေသာ လိုငံစငံ
အမ့ိုဵအစာဵ တစံခုစီ ြါဝငံသညံဴ Menu က့လာြါမညံ။



“သိေကာငံဵစရာမ့ာဵ” ကို mouse ျြငံဴ click န္ိြံြါက လုြံငနံဵလိုငံစငံန္ငံဴ ြတံသတံ၍
ရနံကုနံွမို ဴေတာံ စညံြငံသာယာေရဵေကာံမတီမ္ ထုတံျြနံထာဵသညံဴ သိေကာငံဵစရာမ့ာဵ
ြါဝငံမညံဴ Menu က့လာြါမညံ။



“ေလျှောကံလွှာ အေျခအေနျြစာရငံဵ” ကို mouse ျြငံဴ click န္ိြံြါက ေလျှောကံလွှာ
ေလျှောကံွြီဵေသာသူမ့ာဵအတးကံ မိမေ
ိ လျှောကံလွှာ၏ အေျခအေနကို စုဳစမံဵ စစံေဆဵနိုငံသညံဴ
page သို ဴ ေရာကံရ္ိသးာဵြါမညံ။

၃။ ေလျှောကံလွှာ ေလျှောကံထာဵရာတးငံ သိသငဴံေသာ အခ့ကံမ့ာဵ
၃.၁။

အနီေရာငံ ခေရြးငံဴ (*)



အနီေရာငံ ခေရြးငံဴ (*) ျြထာဵေသာ အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို မထညံမ
ဴ ျြစံ ျြညဴံစးကံရြါမညံ။



ျြညဴံစးကံရနံ က့နံခဲဴလျှေငံ အနီေရာငံစာတနံဵန္ငဴံ ျြညဴံစးကံရနံ က့နံခဲဴေြကာငံဵ သတိေြဵ
ြါလိမဴံမညံ။
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၃.၂။


Keyboard ြုဳ
(

) ြုဳေလဵမ့ာဵသညံ ေလျှောကံလွှာမ့ာဵကို Myanamr3 လကံကးကံျြငံဴ မရိုကံတတံ

သူမ့ာဵအတးကံ ထညဴံထာဵေြဵျခငံဵ ျြစံြါသညံ။ ထိုြုဳေလဵကို Click လျှေငံ Keyboard
ေြ်လာွြီဵ mouse ျြငံဴ click န္ိြံ၍ အခ့ကံအလကံမ့ာဵ ထညံဴသးငံဵ နိုငံြါမညံ။

၃.၄။


Captcha ထညံဴသးငံဵျခငံဵ
Captcha ဆိုသညံမ္ာ Web Application မ့ာဵတးငံ အခ့ကံအလကံ (data) ျြညံဴသးငံဵသူသညံ
လူသာဵ (Human) ျြစံေြကာငံဵ ေသခ့ာေစရနံ စစံေဆဵသညံဴ စနစံျြစံြါသညံ။
မသမာသူမ့ာဵအေနျြငံဴ data ထညံဴသးငံဵသညံဴ Software မ့ာဵျြငံဴ အေန္ာကံ
အယ္ကံျြုလုြံတကံေသာေြကာငံဴ ကာကးယံရျခငံဵ ျြစံြါသညံ။



ေလျှောကံလွှာတိုငံဵ၏ ေအာကံေျခတးငံ ေအာကံြါ Captcha Box မ့ာဵ ြါရ္ိြါသညံ။



ျြညဴံစးကံထာဵေသာ ေလျှောကံလွှာအာဵ မေလျှောကံထာဵေသဵမီ Captcha Box တးငံ ြါရ္ိေသာ
စာလုဳဵမ့ာဵကို တူညီစးာ ရိုကံေြဵရြါမညံ။ Alphabet မ့ာဵမ္ာ အှကီဵအေသဵ
ခးဲျခာဵရိုကံရနံမလိုြါ။ ဥြမာ - A ျြထာဵလျှေငံ a ကိုြငံရိုကံထညဴံနိုငံြါသညံ။ ျြထာဵေသာ
စာလုဳဵမ့ာဵ မရ္ငံဵ၍ ေျြာငံဵလဲလိုလျှေငံ
ြုဳြါစာလုဳဵမ့ာဵ၏အသဳကို ြကာဵလိုလျှေငံ



ကို န္ိြံြါ။

ရိုကံလိုကံေသာ စာလုဳဵမ့ာဵန္ငဴံ ြုဳြါစာလုဳဵမ့ာဵ မတူညီလျှေငံ “စာလုဳဵမ့ာဵမတူညီြါ” ဟူေသာ
သတိေြဵစာ တကံလာြါလိမဴံမညံ။
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ကိုန္ိြံွြီဵေျြာငံဵလဲနိုငံြါသညံ။

၄။ လုြံငနံဵလိုငံစငံ အသစံ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ
လုြံငနံဵလိုငံစငံအသစံ ေလျှောကံထာဵရနံအတးကံ ေအာကံြါ အတိုငံဵ Menu Bar မ္ “လိုငံစငံ အသစံ”ကို
န္ိြံွြီဵ က့လာေသာ menu မ္ “လုြံငနံဵ လိုငံစငံ” ကို ေရးဵြါ။

လုြံငနံဵ လိုငံစငံ ေလျှောကံလွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမညံ။ အဆိုြါ ြုဳစဳတးငံ “လုြံငနံဵ တညံေနရာ”၊
“လုြံငနံဵ အခ့ကံအလကံ”၊ “လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ”၊ “အျခာဵ အခ့ကံအလကံမ့ာဵ” န္ငံဴ “လိုအြံေသာ
စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ တးဲြို ဴရနံ” စသညံဴ တို ဴန္ငံဴ ြတံသတံေသာ အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ျြညံဴသးငံဵ ေြဵရြါမညံ။

၄.၁။

လုြံငနံဵတညံေနရာ ျြညဴံစးကျံ ခငံဵ



လုြံငနံဵ တညံေနရာ ျြညဴံစးကံရာတးငံ ြထမဦဵစးာ ွမို ဴနယံကို ေရးဵခ့ယံရြါမညံ။ ေရးဵခ့ယံထာဵေသာ
ွမို ဴနယံြါဝငံသညဴံ ခရိုငံအာဵ အလိုအေလ့ာကံ ျြညဴံစးကံသးာဵမညံ ျြစံသညံ။



ထို ဴေနာကံ ရြံကးကံန္ငဴံ လမံဵအမညံ ကို ေရးဵခ့ယံရမညံ ျြစံွြီဵ မိမိေရးဵခ့ယံထာဵေသာ
ွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ ရြံကးကံန္ငဴံလမံဵအမညံမ့ာဵသာ ေရးဵခ့ယံနိုငမ
ံ ညံျြစံသညံ။
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အိမံရာ အမညံ ရ္ိြါက ထညံဴသးငံဵရြါမညံ။ မရ္ိြါက ထညံဴသးငံဵရနံ မလိုြါ။



အေဆာကံအအုဳ အမ္တံ (သို ဴမဟုတ)ံ အိမံ အမ္တံ ကို ထညံဴသးငံဵရြါမညံ။



တိုကံခနံဵျြစံြါက အခနံဵအမ္တံ ထညံဴသးငံဵေြဵရြါမညံ။ သတံမ္တံ ထာဵေသာ အခနံဵအမ္တံ
မရ္ိလျှေငံ လမံဵကို မ့ကံန္ာမူွြီဵ ဝဲ၊ယာ ခးဲကာ ထညံဴသးငံဵေြဵရြါမညံ။



ေျမတိုငံဵ ရြံကးကံအမ္တံန္ငံဴ ေျမကးကံ အမ္တံကို သိရ္ိြါက ထညံဴသးငံဵနိုငံွြီဵ ထညံဴသးငံဵျခငံဵ မျြုြဲ
ထာဵနိုငံြါသညံ။

၄.၂။ လုြံငနံဵအခ့ကံအလကံ ျြညဴံစးကျံ ခငံဵ



လုြံကိုငံမညံဴ လုြံငနံဵ အမညံ (သို ဴ) ဆိုငံဵေုတံ အမညံ ျြညံဴသးငံဵြါ။



လုြံငနံဵန္ငံဴ ြတံသတံေသာ အေသဵစိတံ အခ့ကံအလကံမ့ာဵ ျြညံဴသးငံဵြါ။



လုြံငနံဵ အုြံစု ကို ေရးဵခ့ယံြါ။



လုြံငနံဵအတးကံ ရငံဵန္ီဵျမှုြံန္ဳမှု ြမာဏ ကို ျမနံမာဂဏနံဵ (သို ဴ) အဂဂလိြံဂဏနံဵ တစံခုခု ျြငဴံ
ထညဴံနိုငံြါသညံ။ Thoundsand Separator (,) မ့ာဵထညဴံေြဵရနံ မလိုြါ။



လုြံငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵ စာရငံဵမ္ လုြံကိုငံမညံဴ လုြံငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵကို တစံခုထကံ ြို၍
ေရးဵခ့ယံနိုငံြါသညံ။ သကံဆိုငံရာ လုြံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵ၏ ေရ္ တး
ဴ ငံရ္ိေသာ check box ကို အမ္နံျခစံ
click န္ိြရ
ံ ုဳျြငံဴ ေရးဵခ့ယံွြီဵ ျြစံြါလိမံဴမညံ။



ေရးဵခ့ယံထာဵေသာလုြံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵသညံညာေကံဇယာဵတးငံေြ်ေနမညံျြစံွြီဵ၊မ္ာဵယးငံဵေရးဵခ့
ယံမိြါက ြကကံေျခခကံေလဵအာဵ န္ိြံ၍ ျြနံျြတံနိုငံြါသညံ။



ေြာံျြထာဵေသာ လုြံငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵ စာရငံဵတးငံ မိမိ လုြံကိုငံလိုသညဴံ လုြံငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵ မရ္ိလျှေငံ
စာရငံဵေအာကံတးငံ ရ္ိေသာ “အထကံေြာံျြြါ စာရငံဵတးငံ မြါရ္ိြါက ထညံဴသးငံဵရနံ” ဟူေသာ check
box ကို ကလစံန္ိြံ၍ ေြ်လာေသာ အကးကတ
ံ းငံ အသစံ ထြံမဳ ျြညဴံစးကံ နိုငံြါသညံ။
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၄.၃။

လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ ျြညဴံစးကျံ ခငံဵ



ေရ္ဵဦဵစးာ ဦဵ (သို ဴ) ေဒ် ေရးဵခ့ယံွြီဵ လုြံငနံဵရ္ငံ အမညံ ထညံဴသးငံဵြါ။



မ္တံြုဳတငံ ကတံျြာဵ အမ့ိုဵအစာဵတးငံ နိုငံငဳသာဵ စိစစံေရဵ ကတံျြာဵအမ္တံ၊ အမ့ိုဵသာဵ
မ္တံြုဳတငံအမ္တံ(နိုငံငဳသာဵ စိစစံေရဵ ကတံျြာဵ မရ္ိလျှေင)ံ န္ငံဴ Passport No (နိုငံငဳျခာဵသာဵ
ျြစံလျှေင)ံ တို ဴအနကံ တစံခုကို ေရးဵခ့ယံရြါမညံ။ ထို ဴေနာကံ သကံဆိုငံရာ ကတံျြာဵ နဳြါတံ ြုဳစဳ
အတိုငံဵ ထညံဴသးငံဵ ရြါမညံ။



လုြံငနံဵရ္ငံ၏ ဆကံသးယံရနံ လိြံစာကို ျြညံဴစုဳစးာ ထညံဴသးငံဵ ရြါမညံ။



လုြံငနံဵရ္ငံ၏ ဆကံသးယံရနံ ြုနံဵနဳြါတံ ကို ျြညံဴစုဳစးာ ထညံဴသးငံဵ ရြါမညံ။



လုြံငနံဵရ္ငတ
ံ းငံ အီဵေမဵလံရ္ိြါက ထညံဴသးငံဵရမညံ ျြစံွြီဵ Online System မ္ အသိေြဵ
အေြကာငံဵြကာဵခ့ကံ မ့ာဵကို အဆိုြါ အီဵေမဵလံသို ဴ ေြဵြို ဴ မညံ ျြစံြါသညံ။

၄.၃.၁။


ြူဵတးဲလုြံငနံဵရ္ငံမ့ာဵ ျြညဴံစးကျံ ခငံဵ
လုြံငနံဵရ္ငံ တစံဦဵထြံ ြိုြါက

ဟူေသာ check box ကို

အမ္နံျခစံ ရြါမညံ။ ထိုအခါ ေအာကံြါ ဇယာဵြုဳစဳ ေြ်လာြါမညံ။



ြူဵတးဲ လုြံငနံဵရ္ငမ
ံ ့ာဵ ထညံဴသးငံဵရနံအတးကံ
ြူဵတးဲ လုြံငနံဵရ္ငံ အသစံထညဴံျခငံဵ box ေြ်လာြါမညံ။
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ကို န္ိြံြါ။ ေအာကံြါ



ထညဴံသးငံဵလိုေသာ ြူဵတးလ
ဲ ုြံငနံဵရ္ငံ၏ အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို “၄.၃။
ျြညံဴစးကံျခငံဵ” မ္ာကဲဴသို ဴြငံ ျြညဴစ
ံ းကံ ထညံဴသးငံဵွြီဵ

လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံမ့ာဵ

ကိုန္ိြံြါ။ ထညံဴသးငံဵ လိုကံေသာ

ြူဵတးဲလုြံငနံဵရ္င၏
ံ အခ့ကံအလကံမ့ာဵ ေအာကံြါ အတိုငံဵ ဇယာဵတးငံ ေြ်လာမညံ ျြစံြါသညံ။



ျြငံဆငံလိုြါက

၄.၄။

ကိုန္ိြံွြီဵ ျြငံဆငံနိုငံြါသညံ။ ြယံြ့ကံလိုြါကလညံဵ

ကိုန္ိြံ၍ ြ့ကံနိုငံြါသညံ။

လုြံငနံဵတာဝနံခဳ အခ့ကံအလကံ ျြညဴံစးကံျခငံဵ
 လုြံငနံဵ တာဝနံခဳ ရ္ိြါက တာဝနံခဳန္ငံဴ ြတံသတံေသာ အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ျြညဴံစးကံရနံအတးကံ
ဟူေသာ check box ကို ကလစံန္ိြြ
ံ ါ ။ ေအာကံြါ ြုဳစဳ
ေြ်လာြါမညံ။



လုြံငနံဵ တာဝနံခဳ၏ အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို “၄.၃။

လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံမ့ာဵ

ျြညံဴစးကံျခငံဵ” မ္ာကဲဴသို ဴြငံ ျြညဴံစးကံ ထညံဴသးငံဵရြါမညံ။
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၄.၅။

အျခာဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵ ျြညဴံစးကံျခငံဵ


အျခာဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵတးငံ လုြံငနံဵ လုြံကိုငံမညံဴ အေဆာကံအအုဳ သညံ ကိုယံြိုငံ (သို ဴမဟုတ)ံ
အင္ာဵျြစံေြကာငံဵ ေရးဵခ့ယံေြဵရြါမညံ။ အေဆာကံအအုဳသညံ င္ာဵရမံဵထာဵျခငံဵျြစံြါက
င္ာဵရမံဵကာလန္ငဴံ တစံလေြဵရသညဴံ င္ာဵရမံဵခတို ဴအာဵ အတိအက့ ျြညဴံစးကံေြဵရမညံ။



အေဆာကံအဦဵအသုဳဵျြု ဧရိယာအာဵ လုြံငနံဵအတးကံ အသုဳဵျြုသညဴံ အတိုငံဵအတာေြ် မူတညံွြီဵ
ေရးဵခ့ယံေြဵရမညံ ျြစံြါသညံ။

၄.၆။

လိုအြံသညဴံစာရးကံစာတမံဵ တးဲြို ဴျခငံဵ



မိမိလုြံကိုငံမညဴံ လုြံငနံဵန္ငဴံ ြတံသကံေသာ အျခာဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵ (ရဲစခနံဵေထာကံခဳစာ၊
ွမို ဴနယံအေထးေထးအုြံခ့ုြံေရဵဦဵစီဵဌာနေထာကံခဳစာ စသညံ) ကိုAttach တးဲြို ဴလိုြါက
ကိုန္ိြံြါ။ ြိုငံေရးဵခ့ယံရနံ ေအာကံြါေြာငံ ေြ်လာြါမညံ။



Attach တးဲြို ဴလိုေသာ ြုဳမ့ာဵကို ေရးဵွြီဵ
တငံသးာဵြါမညံ။
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ကိုန္ိြံြါ။ ေရးဵလိုကံေသာ ြုဳမ့ာဵကို Upload

၄.၇။



မလိုအြံေသာ ြုဳမ့ာဵကို ျြနံြ့ကံလိုြါက



Attach တးဲြို ဴလိုေသာ ြုဳတစံြုဳခ့ငံဵစီ၏ ြိုငံအရးယံအစာဵသညံ 2 MB ထကံမှကီဵရြါ။



စုစုေြါငံဵြိုငံအေရအတးကံ အမ့ာဵဆုဳဵ ၁၀ ြိုငံအထိတးဲြို ဴနိုငံသညံ။

ကို န္ိြံ၍ ြ့ကံနိုငံြါသညံ။

ေလျှောကံလွှာအာဵ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ


“လုြံငနံဵ တညံေနရာ”၊ “လုြံငနံဵ အခ့ကံအလကံ”၊ “လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ”၊ “အျခာဵ
အခ့ကံအလကံမ့ာဵ” န္ငံဴ “လိုအြံေသာ စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ တးဲြို ဴရနံ” စသညံဴ တို ဴန္ငံဴ ြတံသတံေသာ
အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ျြညံဴစုဳစးာ ျြညံဴစးကံွြီဵလျှေငံ ေအာကံဆုဳဵတးငံရ္ိေသာ Capatcha Box ကို
အခ့ကံအလကံ ျြညံဴသးငံဵရြါမညံ။ “၃.၄။

Chpatcha ထညံဴသးငံဵျခငံဵ” အတိုငံဵ

ထညံဴသးငံဵနိုငံြါသညံ။


အခ့ကံအလကံမ့ာဵအာလုဳဵကို မ္နံကနံစးာ ျြညဴံစးကံွြီဵလျှေငံ

ကို န္ိြံ၍

ေလျှောကံထာဵနိုငံြါသညံ။


ေလျှောကံလွှာ ေြဵြို ဴျခငံဵ ေအာငံျမငံလျှေငံ Online System မ္ ေလျှောကံလွှာအတးကံ တိုကငံနဳြါတံ
တစံခု ထုတံေြဵြါမညံ။ ထို တိုကငံ နဳြါတံကို မ္တံသာဵထာဵ ရြါမညံ။ မိမိ၏
ေလျှောကံလွှာအေျခအေနကို သိရ္ိလိုတိုငံဵ အဆိုြါ တိုကငံ နဳြါတံန္ငံဴ ေလျှောကံလွှာ ေလျှောကံထာဵသူ၏
နိုငံငဳသာဵ စိစစံေရဵ ကတံျြာဵ အမ္တံတို ဴကို သုဳဵွြီဵ “ေလျှောကံလွှာ အေျခအေနျြ စာရငံဵ” တးငံ
ဝငံေရာကံြကညဴံရန
္ ိုငံြါသညံ။

၅။

အစာဵအေသာကံ လိုငံစငံ အသစံ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ
အစာဵ အေသာကံ လိုငံစငံအသစံ ေလျှောကံထာဵရနံအတးကံ Menu Bar မ္ “လိုငံစငံ အသစံ”ကို န္ိြံွြီဵ

က့လာေသာ menu မ္ “အစာဵအေသာကံ လိုငံစငံ” ကို ေရးဵြါ။
အစာဵအေသာကံ လိုငံစငံ ေလျှောကံလွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမညံ။ အဆိုြါ ြုဳစဳတးငံ လုြံငနံဵ လိုငံစငံ မ္ာ
ကဲဴသို ဴြငံ “လုြံငနံဵ တညံေနရာ”၊ “လုြံငနံဵ အခ့ကံအလကံ”၊ “လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ”၊ “အျခာဵ
အခ့ကံအလကံမ့ာဵ” န္ငံဴ “လိုအြံေသာ စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ တးဲြို ဴရနံ” စသညံဴ တို ဴန္ငံဴ ြတံသတံေသာ
အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ျြညံဴသးငံဵ ေြဵရြါမညံ။
အခ့ကံအလကံ ထညံသ
ဴ းငံဵနညံဵမ့ာဵမ္ာ လုြံငနံဵ လိုငံစငံ အတိုငံဵျြစံွြီဵ ေခါငံဵစဲံ ၄.၁ မ္ ၄.၇ အတိုငံဵ
ေဆာငံရးကံနိုငံြါသညံ။
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၆။

တညံဵခိုခနံဵလိုငံစငံ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ
တညံခိုခနံဵ လိုငံစငံအသစံ ေလျှောကံထာဵရနံအတးကံ Menu Bar မ္ “လိုငံစငံ အသစံ”ကို န္ိြံွြီဵ

က့လာေသာ menu မ္ “တညံဵခိုခနံဵ လိုငံစငံ” ကို ေရးဵြါ။
တညံခိုခနံဵ လိုငံစငံ ေလျှောကံလွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမညံ။ အဆိုြါ ြုဳစဳတးငံ လုြံငနံဵ လိုငံစငံ မ္ာ ကဲဴသို ဴြငံ
“လုြံငနံဵ တညံေနရာ”၊ “လုြံငနံဵ အခ့ကံအလကံ”၊ “လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ”၊ “အျခာဵ
အခ့ကံအလကံမ့ာဵ” န္ငံဴ “လိုအြံေသာ စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ တးဲြို ဴရနံ” စသညံဴ တို ဴန္ငံဴ ြတံသတံေသာ
အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ေခါငံဵစဲံ ၄.၁ မ္ ၄.၇ အတိုငံဵ ထညံဴသးငံဵ ေြဵရြါမညံ။
လုြံငနံဵ လိုငံစငံ န္ငံဴ မတူညီြဲ တညံခိုခနံဵ လိုငံစငံတးငံ “လုြံငနံဵ အေသဵစိတံ အခ့ကံ အလကံမ့ာဵ” ကို
ေအာကံြါ အတိုငံဵ ထညံဴသးငံဵေြဵရနံ လိုအြံြါသညံ။

၆.၁။

လုြံငနံဵအေသဵစိတံအခ့ကံအလကံမ့ာဵ ျြညဴံစးကံျခငံဵ



အခနံဵအေရအတးကံ၊ တညံဵခိုနိုငံသညဴံ လူဦဵေရေြါငံဵ၊ သီဵျခာဵ အိမံသာ အေရအတးက၊ံ သီဵျခာဵ
ေရခ့ိုဵခနံဵ အေရအတးကံ ၊ ေရသိုေလ္ာငံနိုငံမ္ ုဂါလဳေြါငံဵ တို ဴကို ျြညဴံစးကေ
ံ ြဵ ရမညံ ျြစံွြီဵ
ဂဏနံဵမ့ာဵသာ ထညဴံေြဵရြါမညံ။

၇။

ေောံဒါေဆာငံ လိုငံစငံ အသစံ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ
ေောံဒါေဆာငံ လိုငံစငံအသစံ ေလျှောကံထာဵရနံအတးကံ Menu Bar မ္ “လိုငံစငံ အသစံ”ကို န္ိြံွြီဵ

က့လာေသာ menu မ္ “ေောံဒါေဆာငံ လိုငံစငံ” ကို ေရးဵြါ။
ေောံဒါေဆာငံ လိုငံစငံ ေလျှောကံလွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမညံ။ အဆိုြါ ြုဳစဳတးငံ လုြံငနံဵ လိုငံစငံ မ္ာ
ကဲဴသို ဴြငံ “လုြံငနံဵ တညံေနရာ”၊ “လုြံငနံဵ အခ့ကံအလကံ”၊ “လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ”၊ “အျခာဵ
အခ့ကံအလကံမ့ာဵ” န္ငံဴ “လိုအြံေသာ စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ တးဲြို ဴရနံ” စသညံဴ တို ဴန္ငံဴ ြတံသတံေသာ
အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ေခါငံဵစဲံ ၄.၁ မ္ ၄.၇ အတိုငံဵ ထညံဴသးငံဵ ေြဵရြါမညံ။
လုြံငနံဵ လိုငံစငံ န္ငံဴ မတူညီြဲ ေောံဒါေဆာငံ လိုငံစငံတးငံ “လုြံငနံဵ အေသဵစိတံ အခ့ကံ အလကံမ့ာဵ”
ကို ေအာကံြါ အတိုငံဵ ထညံဴသးငံဵေြဵရနံ လိုအြံြါသညံ။
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၇.၁။

လုြံငနံဵအေသဵစိတံအခ့ကံအလကံမ့ာဵ ျြညဴံစးကံျခငံဵ



ကုတငံအေရအတးကံ ၊ တညံဵခိုနိုငံသညဴံ လူဦဵေရေြါငံဵ၊သီဵျခာဵ အိမံသာအေရအတးကံ၊ သီဵျခာဵ
ေရခ့ိုဵခနံဵအေရအတးကံ ၊ ေရသိုေလ္ာငံနိုငံမှုဂါလဳေြါငံဵ တို ဴကို ျြညဴံစးကံေြဵ ရမညံ ျြစံွြီဵ
ဂဏနံဵမ့ာဵသာ ထညဴံေြဵရြါမညံ။

၈။

ယာဲံျြငဴံလ္ညဴံလညံ ေရာငံဵခ့ခးငဴံ လိုငံစငံ အသစံ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ
ယာဲံျြငံဴ လ္ညံဴလညံ ေရာငံဵခ့ခးငံဴ လိုငံစငံအသစံ ေလျှောကံထာဵရနံအတးကံ Menu Bar မ္ “လိုငံစငံ

အသစံ”ကို န္ိြံွြီဵ က့လာေသာ menu မ္ “ယာဲံျြငံဴ လ္ညံဴလညံ ေရာငံဵခ့ခးငံဴ လိုငံစငံ” ကို ေရးဵြါ။
ယာဲံျြငံဴ လ္ညံဴလညံ ေရာငံဵခ့ခးငံဴ လိုငံစငံ ေလျှောကံလွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမညံ။ အဆိုြါ ြုဳစဳတးငံ လုြံငနံဵ
လိုငံစငံ မ္ာ ကဲဴသို ဴြငံ “လုြံငနံဵ တညံေနရာ”၊ “လုြံငနံဵ အခ့ကံအလကံ”၊ “လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ”၊
“အျခာဵ အခ့ကံအလကံမ့ာဵ” န္ငံဴ “လိုအြံေသာ စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ တးဲြို ဴရနံ” စသညံဴ တို ဴန္ငံဴ ြတံသတံေသာ
အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ေခါငံဵစဲံ ၄.၁ မ္ ၄.၇ အတိုငံဵ ထညံဴသးငံဵ ေြဵရြါမညံ။
လုြံငနံဵ လိုငံစငံ န္ငံဴ မတူညီြဲ ယာဲံျြငံဴ လ္ညံဴလညံ ေရာငံဵခ့ခးငံဴ လိုငံစငံတးငံ “လုြံငနံဵ အေသဵစိတံ
အခ့ကံ အလကံမ့ာဵ” ကို ေအာကံြါ အတိုငံဵ ထညံဴသးငံဵေြဵရနံ လိုအြံြါသညံ။

၈.၁။

လုြံငနံဵအေသဵစိတံအခ့ကံအလကံမ့ာဵ ျြညဴံစးကံျခငံဵ



ယာဲံန္ငံဴ ြတံသတံေသာ အခ့ကံအလကံမ့ာဵ တိက့ မ္နံကနံစးာ ထညံဴသးငံဵ ျြညံဴစးကံ ေြဵရြါမညံ။
ယာဲံတနံခ့ိနက
ံ ို ဂဏနံဵသာ ထညဴံေြဵရြါမညံ။
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၉။

ကိုယံြိုငံေဈဵ လိုငံစငံ အသစံ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ
ကိုယံြိုငံေဈဵ လိုငံစငံအသစံ ေလျှောကံထာဵရနံအတးကံ Menu Bar မ္ “လိုငံစငံ အသစံ”ကို န္ိြံွြီဵ

က့လာေသာ menu မ္ “ကိုယံြိုငံေဈဵ လိုငံစငံ” ကို ေရးဵြါ။
ကိုယံြိုငံေဈဵ လိုငံစငံ ေလျှောကံလွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမညံ။ အဆိုြါ ြုဳစဳတးငံ လုြံငနံဵ လိုငံစငံ မ္ာ
ကဲဴသို ဴြငံ “လုြံငနံဵ တညံေနရာ”၊ “လုြံငနံဵ အခ့ကံအလကံ”၊ “လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ”၊ “အျခာဵ
အခ့ကံအလကံမ့ာဵ” န္ငံဴ “လိုအြံေသာ စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ တးဲြို ဴရနံ” စသညံဴ တို ဴန္ငံဴ ြတံသတံေသာ
အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ေခါငံဵစဲံ ၄.၁ မ္ ၄.၇ အတိုငံဵ ထညံဴသးငံဵ ေြဵရြါမညံ။
လုြံငနံဵ လိုငံစငံ န္ငံဴ မတူညီြဲ ကိုယံြိုငံေဈဵ လိုငံစငံတးငံ “လုြံငနံဵ အေသဵစိတံ အခ့ကံ အလကံမ့ာဵ”
ကို ေအာကံြါ အတိုငံဵ ထညံဴသးငံဵေြဵရနံ လိုအြံြါသညံ။

၉.၁။

၁၀။

လုြံငနံဵအေသဵစိတံအခ့ကံအလကံမ့ာဵ ျြညဴံစးကံျခငံဵ

ယာယီဇာတံရြ
ုဳ ါ မစံ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ
ယာယီ ဇာတံရုဳ ြါမစံ လိုငံစငံအသစံ ေလျှောကံထာဵရနံအတးကံ Menu Bar မ္ “လိုငံစငံ အသစံ”ကို

န္ိြံွြီဵ က့လာေသာ menu မ္ “ယာယီ ဇာတံရုဳ ြါမစံ” ကို ေရးဵြါ။ယာယီ ဇာတံရုဳ ြါမစံ ေလျှောကံလွှာ ြုဳစဳ
က့လာြါလိမံဴမညံ။

၁၀.၁။ ျြြးဲ က့ငံဵြမညံဴ တညံေနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ။
ျြြးဲ က့ငံဵြမညံဴ တညံေနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ မ္ာ လုြံငနံဵလိုငံစငံ တးငံ ေခါငံဵစဲံ “၄.၁။ လုြံငနံဵ
တညံေနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ” န္ငံဴ တူညီြါသညံ။
၁၀.၂။ ေလျှောကံထာဵသူ အခ့ကံအလကံ ျြညံဴစးကံျခငံဵ။
ေလျှောကံထာဵသူ အခ့ကံအလကံ ျြညံဴစးကံျခငံဵ မ္ာ လုြံငနံဵလိုငံစငံ တးငံ ေခါငံဵစဲံ “၄.၂။
လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံျြညံဴစးကံျခငံဵ” န္ငံဴ တူညီြါသညံ။
၁၀.၃။ အေသဵစိတံ အခ့ကံအလကံ ျြညံဴစးကံျခငံဵ။
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က့ငံဵြမညဴံြးဲအမညံန္ငဴံ က့ငံဵြမညဴံရကံစးဲကို ျြညဴံစးကံေြဵရြါမညံ။

၁၁။

သကံတမံဵတိုဵ လိုငံစငံ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ
လိုငံစငံ သကံတမံဵတိုဵ လိုြါက Menu Bar မ္ “လိုငံစငံ အေဟာငံဵ”ကို န္ိြံွြီဵ က့လာေသာ menu မ္

“သကံတမံဵတိုဵ လိုငံစငံ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ” ကို ေရးဵြါ။ သကံတိုဵတမံဵ လိုငံစငံ ေလျှောကံလွှာ ြုဳစဳ
က့လာြါလိမံဴမညံ။

၁၁.၁။ လုြံငနံဵ တညံေနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ။
လုြံငနံဵ တညံေနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ မ္ာ လုြံငနံဵလိုငံစငံ တးငံ ေခါငံဵစဲံ “၄.၁။ လုြံငနံဵ
တညံေနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ” န္ငံဴ တူညီြါသညံ။
၁၁.၂။ လုြံငနံဵအခ့ကံအလကံ ျြညဴံစးကံျခငံဵ



လုြံငနံဵအမညံ ျြညဴံစးကံရာတးငံ လုြံငနံဵ၏အမညံကို စတငံေလျှောကံထာဵခဲဴေသာ အမညံအတိုငံဵ
ေသခ့ာရိုကံထညဴံြါ။



လိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵကို ေရးဵခ့ယံလ့ငံ စတငံေလျှောကံထာဵခဲဴေသာလိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵကို သာ
ေရးဵခ့ယံေြဵရမညံ ျြစံြါသညံ။



လိုငံစငံအမ္တံ န္ငဴံ ေဏ္ဍာန္စံအတးငံဵ ေြဵေဆာငံခဲဴေသာ လိုငံစငံနှုနံဵ ျြညဴံစးကံရာတးငံ ျမနံမာဂဏနံဵ
(သို ဴ) အဂဂလိြံ ဂဏနံဵကို ရိုကံထညဴံနိုငံြါသညံ။



ျြဿနာ တစံစုဳတစံရာ ျြစံခဲဴေူဵျခငံဵ တးငံ

ကိုေရးဵ ခဲဴလျှေငံ ျြစံြးာဵခဲဴသညဴံ အေြကာငံဵအရာ န္ငဴံ

အေရဵယူေဆာငံရးကံခဳရမှု အေျခအေန ကို ျြညဴံေြဵရြါမညံ။

၁၁.၃။ လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ ျြညဴံစးကံျခငံဵ
လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ ျြညံဴစးကံျခငံဵ မ္ာ လုြံငနံဵလိုငံစငံ တးငံ ေခါငံဵစဲံ “၄.၂။ လုြံငနံဵရ္ငံ
အခ့ကံအလကံျြညံဴစးကံျခငံဵ” န္ငံဴ တူညီြါသညံ။

၁၁.၄။ လိုအြံသညဴံ စာရးကံစာတမံဵ တးဲြို ဴျခငံဵ
လိုအြံသညံဴ စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ တးဲြို ဴျခငံဵ မ္ာ လုြံငနံဵလိုငံစငံ တးငံ ေခါငံဵစဲံ “၄.၆။
စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ တးဲြို ဴျခငံဵ” န္ငံဴ တူညီြါသညံ။

မ္တံခ့ကံ။

။သကံတမံဵတိုဵ လိုငံစငံ ေလျှောကံထာဵရာတးငံ လုြံငနံဵအမညံ၊ လုြံငနံဵရ္ငံ အမညံ၊

လိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵ၊ လိုငံစငံအမ္တံ၊ လုြံငနံဵရ္ငံ အမညံ၊ လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံန္ငဴံ လုြံငနံဵ
တညံေနရာတို ဴကို စတငံ ေလျှောကံထာဵခဲဴေသာ အခ့ကံအလကံမ့ာဵအတိုငံဵ မ္နံကုနံစးာ ထညဴံေြဵြါ။

16 | P a g e

၁၂။

လုြံငနံဵအခ့ကံအလကံေျြာငံဵ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ
ရရ္ိွြီဵ လုြံငနံဵ လိုငံစငံမ္ အခ့ကံအလကံေျြာငံဵ ေလျှောကံထာဵလိုြါက Menu Bar မ္ “လိုငံစငံ

အေဟာငံဵ”ကို န္ိြံွြီဵ က့လာေသာ menu မ္ “လုြံငနံဵ အခ့ကံအလကံေျြာငံဵ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ” ကို ေရးဵြါ။
လုြံငနံဵ အခ့ကံအလကံေျြာငံဵ ေလျှောကံလွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမညံ။

၁၂.၁။ လုြံငနံဵ တညံေနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ။
လုြံငနံဵ တညံေနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ မ္ာ လုြံငနံဵလိုငံစငံ တးငံ ေခါငံဵစဲံ “၄.၁။ လုြံငနံဵ တညံေနရာ
ျြညံဴစးကံျခငံဵ” န္ငံဴ တူညီြါသညံ။

၁၂.၂။ လုြံငနံဵအခ့ကံအလကံ ျြညဴံစးကံျခငံဵ



လုြံငနံဵအမညံ ျြညဴံစးကံရာတးငံ လုြံငနံဵ၏အမညံကို စတငံေလျှောကံထာဵခဲဴေသာ အမညံအတိုငံဵ
ေသခ့ာရိုကံထညဴံြါ။



လိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵကို ေရးဵခ့ယံလ့ငံ စတငံေလျှောကံထာဵခဲဴေသာလိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵကို သာ
ေရးဵခ့ယံေြဵရမညံ ျြစံြါသညံ။



လိုငံစငံအမ္တံ ကိုမ္နံကနံစးာ ျြညဴံစးကရ
ံ မညံ။

၁၂.၃။ ေျြာငံဵလဲ ျြငံဆငံနိုငသ
ံ ညံဴ အခ့ကံအလကံမ့ာဵ။
လုြံငနံဵ လိုငံစငံန္ငံဴ ြတံသတံ၍ ေအာကံြါ အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ျြငံဆငံ ေျြာငံဵလဲလိုေြကာငံဵ
Online System မ္တဆငံဴ ေလျှောကံထာဵနိုငံြါသညံ။
၁။

လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ ေျြာငံဵလဲျခငံဵ

၂။

ြူဵတးဲ လုြံငနံဵရ္ငံန္ငံဴ ြတံသတံွြီဵ ေျြာငံဵလဲျခငံဵ။

၃။

လုြံငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵေျြာငံဵလဲျခငံဵ။

၄။

လုြံငနံဵ လိြံစာ ေျြာငံဵလဲျခငံဵ။

၅။

လုြံငနံဵ အမညံ ေျြာငံဵလဲျခငံဵ။

ျြငံဆငံ ေျြာငံဵလဲလိုသညံဴ အေြကာငံဵအရာ ေခါငံဵစဲံ ေြ် ကလစံန္ိြံ၍ အခ့ကံအလကံမ့ာဵ ျြငံဆငံ
နိုငံြါသညံ။
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၁၂.၄။ လုြံငနံဵရ္ငံ ၏အခ့ကံအလကံမ့ာဵ ေျြာငံဵလဲျခငံဵ။



လုြံငနံဵရ္ငံ န္ငဴံ ြတံသကံွြီဵ ေျြာငံဵလဲလိုသညဴံ အခ့ကံအလကံကို ျြညဴံေြဵရြါမညံ။ လုြံငနံဵလိုငံစငံ
ေခါငံဵစဲံ “၄.၂။ လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံျြညံဴစးကံျခငံဵ” န္ငံဴ တူညီြါသညံ။

၁၂.၅။ ြူဵတးဲလုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံေျြာငံဵ ျြညဴံစးကံျခငံဵ



ြူဵတးဲလုြံငနံဵရ္ငံ၏ အခ့ကံအလကံ ျြငံဆငံရနံ



ြူဵတးလ
ဲ ုြံငနံဵရ္ငံ အသစံထြံထညဴံလလ
ို ျှေငံ

ကိုန္ိြံြါ။
ေအာကံရ္ိ

ကို န္ိြံ၍ ထညဴံနိုငံြါသညံ။ အသစံထညဴံသးငံဵေသာ ြူဵတးဲလုြံငနံဵရ္ငံသညံ လုြံငနံဵလိုငံစငံ တးငံ
ရ္ိန္ငဴံွြီဵသာဵ လုြံငနံဵရ္ငံ မျြစံေစရြါ။ လုြံငနံဵလိုငံစငံ ေခါငံဵစဲံ “၄.၃.၁။ ြူဵတးဲ လုြံငနံဵရ္ငံ
အခ့ကံအလကံျြညံဴစးကံျခငံဵ” အတိုငံဵ ျြညံဴစးကံနိုငံြါသညံ။


ရ္ိွြီဵသာဵ ြူဵတးဲလုြံငနံဵရ္ငံ ြယံြ့ကံလိုလျှေငံ

ေအာကံရ္ိ

ကို

န္ိြံ၍ ထညဴံနိုငံြါသညံ။ ြယံြ့ကံလိုေသာ ြူဵတးဲလုြံငနံဵရ္ငံ ထညဴံလျှေငံ လိုငံစငံေလျှောကံထာဵ ခဲဴစဲံက
ထညဴံသးငံဵခဲဴေသာ ြူဵတးဲလုြံငနံဵရ္ငံ၏ နိုငံငဳသာဵ စိစစံေရဵ ကတံျြာဵအမ္တံ (သို ဴ) အမ့ိုဵသာဵ
မ္တံြုဳတငံအမ္တံ (သို ဴ) Passport No. ကို မ္နံကနံစးာ ထညဴံေြဵရြါမညံ။



အခ့ကံအလကံေျြာငံဵလိုေသာ ြူဵတးဲလုြံငနံဵရ္ငံမ့ာဵအတးကံ အရငံဵဆုဳဵ ြယံြ့ကံစာရငံဵတးငံ ထညဴံွြီဵ
အခ့ကံအလကံအသစံအတးကံ ြူဵတးဲလုြံငနံဵရ္ငံအသစံတစံေယာကံထြံထညဴံရမညံ ျြစံြါသညံ။
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၁၂.၆။ လုြံငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵေျြာငံဵ ျြညဴံစးကံျခငံဵ
 လုြံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵေျြာငံဵ ျြညဴံစးကံရနံအတးကံ

ကိုန္ိြံြါ။

 လိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵေြ်မူတညံွြီဵ လုြံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵကို ျြထာဵမညံ ျြစံြါသညံ။ မေရးဵထာဵလျှေငံ
(သို ဴ) မရ္ိလျှေငံ ျြမညံ မဟုတံြါ။



လုြံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵ အသစံထညဴံရနံအတးကံ အသစံထညဴံလိုေသာလုြံငနံဵမ့ာဵ ေအာကံရ္ိ
လုြံငနံဵမ့ာဵေရ္ ရ္ဴ ိ check boxမ့ာဵ ကို ကလစံလုြံွြီဵ ေရးဵနိုငံြါသညံ။



အသစံ ထြံထညဴံေသာ လုြံငနံဵသညံ ရ္ိန္ငဴံွြီဵသာဵ မ ျြစံေစရြါ ။



လုြံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵ ြယံြ့ကံရနံအတးကံ ြယံြ့ကံလိုေသာလုြံငနံဵမ့ာဵ ေအာကံရ္ိ လုြံငနံဵမ့ာဵေရ္ ရ္ဴ ိ
check boxမ့ာဵ ကို ကလစံလုြံွြီဵ ေရးဵနိုငံြါသညံ။

၁၂.၇။ လုြံငနံဵ လိြံစာေျြာငံဵ ျြညဴံစးကံျခငံဵ



လုြံငနံဵလိြံစာေျြာငံဵ ျြညဴံစးကံရနံအတးကံ



ေျြာငံဵလဲမညဴံ လိြံစာ ကို ျြညဴံစးကံ ေြဵရြါမညံ။ လုြံငနံဵလိုငံစငံ မ္ ေခါငံဵစဲံ “၄.၁။ လုြံငနံဵ တညံေနရာ
ျြညံဴစးကံျခငံဵ” န္ငံဴ အတိုငံဵ ျြညံဴစးကံနိုငံြါသညံ။
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ကိုန္ိြံြါ။

၁၂.၈။ လုြံငနံဵ အမညံ ေျြာငံဵ ျြညဴံစးကံျခငံဵ



လုြံငနံဵလိြံစာေျြာငံဵ ျြညဴံစးကံရနံအတးကံ



ေျြာငံဵလဲမညဴံ လုြံငနံဵအမညံကို ျြညဴံစးကံ ေြဵရြါမညံ။

မ္တံခ့ကံ ။

ကိုန္ိြံြါ။

။ လုြံငနံဵအမညံ၊ လုြံငနံဵရ္ငံ အမညံ၊ လိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵ၊ လိုငံစငံအမ္တံ၊ လုြံငနံဵရ္ငံ အမညံ၊

လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံန္ငဴံ လုြံငနံဵတညံေနရာတို ဴကို စတငံေလျှောကံထာဵခဲဴေသာ အခ့ကံအလကံမ့ာဵအတိုငံဵ
မ္နံကုနံစးာ ထညဴံေြဵြါ။ ၎ငံဵတို ဴအထဲမ္ တစံခုခု လးဲမ္ာဵသးာဵလျှေငံ ေလျှောကံလွှာကို သိမံဵမညံမဟုတံြါ။
အခ့ကံအလကံေျြာငံဵ ၅ ခုအနကံမ္ တစံခုမ္ ျြညဴံထာဵျခငံဵမရ္ိလျှေငံ ေလျှောကံလွှာကို သိမံဵမညံ မဟုတံြါ။

၁၃။

လိုငံစငံမိတ္တူ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ
လိုငံစငံ မိတ္တူ ေလျှောကံထာဵ လိုြါက Menu Bar မ္ “လိုငံစငံ အေဟာငံဵ”ကို န္ိြံွြီဵ က့လာေသာ menu

မ္ “လုြံငနံဵလိုငံစငံ မိတ္တူ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ” ကို ေရးဵြါ။ လုြံငနံဵလိုငံစငံ မိတ္တူ ေလျှောကံလွှာ ြုဳစဳ
က့လာြါလိမံဴမညံ။

၁၃.၁။ လုြံငနံဵ တညံေနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ။
လုြံငနံဵ တညံေနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ မ္ာ လုြံငနံဵလိုငံစငံ တးငံ ေခါငံဵစဲံ “၄.၁။ လုြံငနံဵ တညံေနရာ
ျြညံဴစးကံျခငံဵ” န္ငံဴ တူညီြါသညံ။



လုြံငနံဵအမညံ ျြညဴံစးကံရာတးငံ လုြံငနံဵ၏အမညံကို စတငံေလျှောကံထာဵခဲဴေသာ အမညံအတိုငံဵ
ေသခ့ာရိုကံထညဴံြါ။



လိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵကို ေရးဵခ့ယံလ့ငံ စတငံေလျှောကံထာဵခဲဴေသာလိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵကို သာ
ေရးဵခ့ယံေြဵရမညံ ျြစံြါသညံ။



လိုငံစငံအမ္တံ ကိုမ္နံကနံစးာ ျြညဴံစးကံရမညံ။



မိတ္တူ ကူဵလိုသညံဴ အေြကာငံဵအရာကို စုဳလငံစးာ ျြညံဴစးကံရြါမညံ။
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၁၃.၂။ လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ ျြညဴံစးကံျခငံဵ
လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ ျြညံဴစးကံျခငံဵ မ္ာ လုြံငနံဵလိုငံစငံ တးငံ ေခါငံဵစဲံ “၄.၂။ လုြံငနံဵရ္ငံ
အခ့ကံအလကံျြညံဴစးကံျခငံဵ” န္ငံဴ တူညီြါသညံ။

၁၃.၃။ လိုအြံသညဴံ စာရးကံစာတမံဵ တးဲြို ဴျခငံဵ
လိုအြံသညံဴ စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ တးဲြို ဴျခငံဵ မ္ာ လုြံငနံဵလိုငံစငံ တးငံ ေခါငံဵစဲံ “၄.၆။ စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ
တးဲြို ဴျခငံဵ” န္ငံဴ တူညီြါသညံ။

မ္တံခ့ကံ။

။ လုြံငနံဵအမညံ၊ လုြံငနံဵရ္ငံ အမညံ၊ လိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵ၊ လိုငံစငံအမ္တံ၊ လုြံငနံဵရ္ငံ အမညံ၊

လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံန္ငဴံ လုြံငနံဵတညံေနရာတို ဴကို စတငံေလျှောကံထာဵခဲဴေသာ အခ့ကံအလကံမ့ာဵအတိုငံဵ
မ္နံကုနံစးာ ထညဴံေြဵြါ။ ၎ငံဵတို ဴအထဲမ္ တစံခုခု လးဲမ္ာဵသးာဵလျှေငံ ေလျှောကံလွှာကို သိမံဵမညံမဟုတံြါ။

၁၄။

လိုငံစငံြိတံသိမံဵေြကာငံဵေလျှောကံထာဵျခငံဵ
လုြံငနံဵ လိုငံစငံ ြိတံသိမံဵေြကာငံဵ ေလျှောကံထာဵ လိုြါက Menu Bar မ္ “လိုငံစငံ အေဟာငံဵ”ကို

န္ိြံွြီဵ က့လာေသာ menu မ္ “လုြံငနံဵြိတံသိမံဵေြကာငံဵ ေလျှောကံထာဵျခငံဵ” ကို ေရးဵြါ။ လုြံငနံဵလိုငံစငံ မိတ္တူ
ေလျှောကံလွှာ ြုဳစဳ က့လာြါလိမံဴမညံ။

၁၄.၁။ လုြံငနံဵ တညံေနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ။
လုြံငနံဵ တညံေနရာ ျြညံဴစးကံျခငံဵ မ္ာ လုြံငနံဵလိုငံစငံ တးငံ ေခါငံဵစဲံ “၄.၁။ လုြံငနံဵ တညံေနရာ
ျြညံဴစးကံျခငံဵ” န္ငံဴ တူညီြါသညံ။



လုြံငနံဵအမညံ ျြညဴံစးကံရာတးငံ လုြံငနံဵ၏အမညံကို စတငံေလျှောကံထာဵခဲဴေသာ အမညံအတိုငံဵ
ေသခ့ာရိုကံထညဴံြါ။



လိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵကို ေရးဵခ့ယံလ့ငံ စတငံေလျှောကံထာဵခဲဴေသာလိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵကို သာ
ေရးဵခ့ယံေြဵရမညံ ျြစံြါသညံ။
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လိုငံစငံအမ္တံ ကိုမ္နံကနံစးာ ျြညဴံစးကံရမညံ။



ြိတံသိမံဵ လိုသညံဴ အေြကာငံဵအရာကို စုဳလငံစးာ ျြညံဴစးကံရြါမညံ။

၁၄.၂။ လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ ျြညဴံစးကံျခငံဵ
လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံ ျြညံဴစးကံျခငံဵ မ္ာ လုြံငနံဵလိုငံစငံ တးငံ ေခါငံဵစဲံ “၄.၂။ လုြံငနံဵရ္ငံ
အခ့ကံအလကံျြညံဴစးကံျခငံဵ” န္ငံဴ တူညီြါသညံ။

၁၄.၃။ လိုအြံသညဴံ စာရးကံစာတမံဵ တးဲြို ဴျခငံဵ
လိုအြံသညံဴ စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ တးဲြို ဴျခငံဵ မ္ာ လုြံငနံဵလိုငံစငံ တးငံ ေခါငံဵစဲံ “၄.၆။
စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ တးဲြို ဴျခငံဵ” န္ငံဴ တူညီြါသညံ။

မ္တံခ့ကံ။

။ လုြံငနံဵအမညံ၊ လုြံငနံဵရ္ငံ အမညံ၊ လိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵ၊ လိုငံစငံအမ္တံ၊ လုြံငနံဵရ္ငံ အမညံ၊

လုြံငနံဵရ္ငံ အခ့ကံအလကံန္ငဴံ လုြံငနံဵတညံေနရာတို ဴကို စတငံေလျှောကံထာဵခဲဴေသာ အခ့ကံအလကံမ့ာဵအတိုငံဵ
မ္နံကုနံစးာ ထညဴံေြဵြါ။ ၎ငံဵတို ဴအထဲမ္ တစံခုခု လးဲမ္ာဵသးာဵလျှေငံ ေလျှောကံလွှာကို ေရာကံရ္ိ မညံမဟုတံြါ။

၁၅။

သိေကာငံဵစရာမ့ာဵအာဵ ြကညဴံရှုျခငံဵ
လုြံငနံဵ လိုငံစငံ န္ငဴံြတံသကံွြီဵ လိုအြံခ့ကံမ့ာဵကို

လိုငံစငံအလိုကံ ဝငံေရာကံြကညဴံရှုနိုငံြါသညံ။
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ေအာကံတးငံ သကံဆိုငံရာ

၁၆။



ေလျှောကံလွှာ အေျခအေနအာဵ ြကညဴံရှုျခငံဵ

ေလျှောကံထာဵွြီဵေသာ ေလျှောကံလွှာ၏ အေျခအေနကို သိရ္ိလိုလျှေငံ Menu Bar မ္ “ေလျှောကံလွှာ
အေျခအေနျြ စာရငံဵ” တးငံ ဝငံေရာကံြကညဴံရှုနိုငံြါသညံ။



ေလျှောကံထာဵွြီဵေသာ ေလျှောကံလွှာ၏ လိုငံစငံအမ့ိုဵအစာဵ၊ ေလျှောကံလွှာအမ့ိုဵအစာဵ၊ လုြံငနံဵရ္ငံ၏
မ္တံြုဳတငံ ကတံျြာဵအမ့ိုဵအစာဵ ၊ ေလျှေကထ
ံ ာဵခဲဴစဲံက Online System မ္ ထုတံေြဵထာဵေသာ တိုကငံ
အမ္တံ တို ဴ ထညံဴသးငံဵ၍ ရ္ာေြးြကညဴရ
ံ ှုနိုငံြါသညံ။
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