အီလက်ထရောနစ်ရ

့ွေ ဆုံရဆွေးရ ွေးခြင်း

အွေန်လိုငး် ဝန်ရဆာင်မှု (DOSo) စနစ်
အသုံးခြုမှုလမ်းညွှန်

မာတိကာ
အခန်း

အ ကကာင်းအရာ

၁။

ြျန
ိ ်းဆိုမှု ရ

ာင်းြံခြင်း

၂၊

ရ

၃။

DOSo စနစ်၏ ဝန်ရဆာင်မှုအရြါ် စိ

စာမျက်နှာ
၂

ွေ့ဆုံရဆွေးရ ွေးခြင်း

၈
်ရကျနြ်မှု ခြန်ကကားခြင်း

၁၁
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အခန်း (၁)
ချန
ိ ်းဆိုမှု တာင်းခံခခင်း
ယြု DOSo စနစ်ကို အသုံးခြု၍ ြျန
ိ ်းဆိုမှု ခြုလုြ်ေန် ရအာက်ြါ အဆင့် (၄) ဆင့်ခြင့်
ရဆာင်ေွက် ိုင်ြါသည်။
အဆင့် (၁) - Menu Bar ေှိ “ြျန
ိ ်းဆိုခြင်း” Menu ကို
အကျ ိုးထိရောက်ရသာ ရ

ွေ့ဆုံရဆွေးရ ွေးမှု ခြစ်ရစရေးအ

ှိြ်ြါ။ (ြျိန်းဆိုမှု မရ

ွေက် ကကို

ဝင်ရောက်၍ ဌာနဆိုင်ောများ၏ Website များကို ဝင်ရောက်ရလ့လာ ြ

ာင်းြံမီ ြိမ
ု ို

င်ရလ့လာ ိုင်ေန် Menu ကို
ရ
် ှု ိုင်ြါသည်။)

ြုံ (၁) မူလစာမျက် ှာခြြုံ
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အဆင့် (၂) – စည်းကမ်းြျက်များကို ရသြျာစွော ြ
Check Box ှိြ်ြါ။ ထို့ရနာက် “သရော

်ရှုပြီး လိုက်နာေန် သရော

ူညီြါက” ရေးေှိ

ူညြ
ီ ါသည်။” Button ကို ှိြ်ြါ။

ြုံ (၂) စည်းကမ်းြျက်များ
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အဆင့် (၃) - အြျက်အလက်များကို ခြည့်သွေင်းြါ။ (အ္ဂလိြေ
် ာသာခြင့် ခြည့်သွေင်းေြါမည်။)

ြုံ (၃) ရ

ွေ့ဆုံမှုရ

ာင်းြံေန်အ

ွေက် ခြည့်သွေင်းေမည့် ြုစ
ံ ံ
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Contact Information အား ခြည့်သွေင်းခြင်း။
(က)

အစည်းအရဝးကို ဦးရဆာင်

က်ရောက်မည့်သူ၏ အမည်၊ ောထူး ှင့် ိုင်ငံသား

့က
ို ို

ခြည့်သွေင်းြါ။
(ြ)

ထို့ရနာက် မှ

ြ
် ုံ

င်အမှ

် (သို့မဟု

)် ိုင်ငံကူးလက်မှ

(္)

ဆက်လက်၍ အစည်းအရဝးကို ဦးရဆာင်

်အမှ

်ကို ထြ်မံခြည့်သွေင်းြါ။

က်ရောက်မည့်သူ၏ အီးရမးလ်လိြ်စာကို

ခြည့်သွေင်းြါ။ ** အဆိုြါ အီးရမးလ်လိြ်စာသို့ Zoom Meeting Link ကို ရြးြိ့သ
ု ွေားမည်။
(ဃ)

အစည်းအရဝးရ

ာင်းြံမှု ှင့် စြ်လျဉ်းပြီး ခြည့်စုံစာွေ ရခြကကား ိုင်မည့်သူ၏ ြုန်းနံြ

က
် ို

ခြည့်သွေင်းြါ။

Appointment Detail အား ခြည့်သွေင်းခြင်း။
(က)

ကုမဏ
္ပ ီ၏ အမည်ကို ခြည့်သွေင်းြါ။ (ကုမဏ
္ပ ီထူရထာင်ထားခြင်း မေှိြါက ခြည့်သွေင်းေန် မလို
ြါ။)

(ြ)

ကုမဏ
္ပ ီခြစ်ြါက ကုမဏ
္ပ ီမှ

်ြုံ

င်အမှ

်ကို ခြည့်သွေင်းြါ။

(MyCo စနစ်

ွေင် မှ

ြ
် ုံ

င်

ထားခြင်း မေှိြါက ခြည့်သွေင်းေန် မလိုြါ။)
(္)

ခမန်မာ ိုင်ငံ ေင်း ှီးခမှုြ် ံှမှု ရကာ်မေှင် (MIC)
ရကာ်မ

ီများ၏ ြွေင့်ခြုမိန့် သို့မဟု

် အ

ှင့်

ိုင်း/ ခြည်နယ် ေင်း ှီးခမှုြ် ှံမှု

ည်ခြုမိန့် ေေှိထားရသာ ကုမ္ပဏီ ခြစ်ြါက

“Check this box if you have an MIC Permit/ Endorsement or State and Region
Investment Committee Endorsement” ရေးေှိ Check Box ကို ှိြ်ြါ။
(ဃ)

Permit/ Endorsement No, ကို ခြည့်သွေင်းြါ။

(င)

ရဆွေးရ ွေးလိသ
ု ည့် ကဏ္ဍကို ရေွးြျယ်ြါ။

(စ)

ဆက်သွေယ်လိုသည့် ဌာနြွေဲကို ရေွးြျယ်ြါ။

(ဆ)

အစည်းအရဝးရ

ာင်းြံလိုသည့် ရန့ေက်ကို ရေွးြျယ်ြါ။

(ဇ)

အစည်းအရဝးရ

ာင်းြံလိုသည့် အြျန
ိ ်ကို ရေွးြျယ်ြါ။

(ဈ)

ရဆွေးရ ွေးလိသ
ု ည့် ောသာစကားကို ရေွးြျယ်ြါ။

(ည)

ရမးခမန်းလိုသည့် ရမးြွေန်း/ ရဆွေးရ ွေးလိသ
ု ည့် အရကကာင်းအောကို ခြည့်သွေင်းြါ။

(ဋ)

အကျဉ်းြျုြ်ေှင်းခြလိုသည်များေှိြါက ြိုင်ကို ြူး

ွေဲ

င်ခြြါ။
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အစည်းအရဝးလိုက်ြါ

က်ရောက်မည့်သူများ၏ စာေင်းအား ခြည့်သွေင်းခြင်း။

ြုံ (၄) အစည်းအရဝးလိုက်ြါ

(က)

အစည်းအရဝးလိုက်ြါ

က်ရောက်မည့်သူစာေင်း ခြည့်သွေင်းေမည့်ြုံစံ

က်ရောက်မည့်သူ၏ အမည်၊ ောထူး ှင့်

ိုင်ငံသား

့ိုကို ခြည့်သွေင်း

ြါ။
(ြ)

ထို့ရနာက် မှ

(္)

ဆက်လက်၍ အစည်းအရဝးလိုက်ြါ
ြုနး် နံြါ

(ဃ)

င်/ ိုင်ငံကူးလက်မှ

်အမှ

်ကို ထြ်မံခြည့်သွေင်းြါ။

က်ရောက်မည့်သူ၏ အီးရမးလ်လိြစ
် ာ ှင့်

့က
ို ို ခြည့်သွေင်းြါ။

“Add” Button ကို ှိြ်ြါ။

လျှ ို့ဝှက်အမှ
(က)

်

ြ
် ုံ

်အသား (Security Code) အား ခြည့်သွေင်းခြင်း။

ရြာ်ခြထားသည့် လျှုိ ့ဝှက်အမှ

်အသား (Security Code) ကို ခြည့်သွေင်း၍ “Create

Appointment” Button ကို ှိြ်ြါ။
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အဆင့် (၄) -

ခြည့်သွေင်းထားြဲ့သည့် အြျက်အလက်များ မှနက
် န်မှု ေှိ/မေှိ စစ်ရဆးြါ။

အြျက်အလက်များ မှန်ကန်၍ “Complete” Button ကို ှိြ်ြါက ရ
ြံခြင်း ရအာင်ခမင်စွော ပြီးစီးပြီ ခြစ်ြါသည်။ ရ

ွေ့ဆုံရဆွေးရ ွေးမှု ရ

ွေ့ဆုံမှု (Apointment) ရ

ာင်း

ာင်းြံခြင်းအား ေင်း ှီးခမှုြ် ှံမှု ှင့်

ကုမဏ
္ပ ီများ ညွှန်ကကားမှု ဦးစီးဌာန (DICA) အရနခြင့် လက်ြံ ိုင်မှု အရခြအရနကို ခြည့်သွေင်း
ထားသည့် Email သို့ ခြန်ကကားသွေားမည် ခြစ်ြါသည်။

ြုံ (၅) ရလျှာက်ထားမှု ပြီးစီးသည့် အရခြအရနခြြုံ
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အခန်း (၂)
တွေ့ဆုံ ဆွေး နွေးခခင်း
DOSo စနစ်ကို အသုံးခြု၍ ရ

ွေ့ဆုံရဆွေးရ ွေးခြင်း ခြုလုြ်ော

ွေင် ရအာက်ရြာ်ခြြါ အဆင့်

(၃) ဆင့်ခြင့် ရဆာင်ေွက် ိုင်မည် ခြစ်ြါသည်။
အဆင့် (၁) - Zoom Application ကို ြွေင့်ြါ။ သို့မဟု

် Web Browser

စ်ြုြုအား အသုံးခြု၍

https: //zoom.us သို့ ဝင်ရောက်ြါ။

ြုံ (၆) Zoom Application အား ခမင်ရ

ွေ့ေြုံ
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အဆင့် (၂) - အစည်းအရဝးရ
passcode

ာင်းြံမှုကို ြွေင့်ခြုသည့် Email

ွေင် ြါေှိရသာ meeting ID ှင့်

့က
ို ို အသုံးခြု၍ Zoom meeting ကို Join ြါ။

ြုံ (၇) Zoom Meeting အား ဝင်ရောက်ေမည့် ြုစ
ံ ံ
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အဆင့် (၃) -

Zoom Meeting ကို ဝင်ရောက်ော

ထို့ရနာက် “Join audio” button ကို

ွေင် “Join with video” button ကို

ှိြ်ြါ။

ှိြ်ပြီး“Join with computer audio” button ကို ထြ်မံ၍

ှိြ်ြါ။ ရဆွေးရ ွေး လိုသည့် အရကကာင်းအောများကို စ

င်ရဆွေးရ ွေး ိုင်ပြီခြစ်ြါသည်။

ြုံ (၈) Video ှင့် Audio ြျ ိ ်ဆက်ော

ွေင် ရ

ွေ့ခမင်ေြုံ
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အခန်း (၃)
DOSo စနစ်၏ ဝန် ဆာင်မှုအ ေါ် စိတ် ကျနေ်မှုအ ခခအ န (Feedback) ခေန်ကကားခခင်း
DOSo စနစ်၏ ဝန်ရဆာင်မအ
ှု ရြါ် စိ

်ရကျနြ်မှု အရခြအရန (Feedback) ခြန်ကကားခြင်း

ကို ရအာက်ရြာ်ခြြါ အဆင့် (၄) ဆင့်ခြင့် ရဆာင်ေွက် ိုင်ြါသည်။
အဆင့် (၁) - အစည်းအရဝးပြီးရနာက် ေေှိမည့် Email

ွေင် ြါေှိရသာ Click here ဆိုသည့် Link ကို

ှိြ်ြါ။

ြုံ (၉) Feedback ခြန်ကကား ိုင်မည့် Link ြါေှိရသာ Email ခြြုံ
အဆင့် (၂) - Feedback ရြးေန်အ

ွေက် Appointment No. ှင့် Security Code

့က
ို ို

ခြည့်သွေင်းြါ။

ြုံ (၁၀) Feedback ခြန်ကကား ိုင်ေန်အ

ွေက် ခြည့်သွေင်းေမည့် ြုစ
ံ ံ
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အဆင့် (၃) - သင့်ရလျာ်သည့် emoji ကို ရေွးြျယ်၍ DOSo စနစ်၏ ဝန်ရဆာင်မှုအရြါ်

ြုံ (၁၁) စိ

်ရကျနြ်မှုအရခြအရနကို ရြာ်ခြ င
ို ်မည့် Emoji များကို ရ

အဆင့် (၄) - ထြ်မံရြးြို့လိုသည့် မှ

်ြျက် သို့မဟု

့ခုံ ြန်ြါ။

ွေ့ခမင်ရနေြုံ

် အကကံခြုြျက်များေှိြါက ခြည့်သွေင်းြါ။

ြုံ (၁၂) အကကံခြုြျက်များကို ခြည့်သွေင်း ိုင်မည့် Comment Box ခြြုံ
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