
 
Myanmar Web Professional 

 

လိပ်စာ - အမတ ်(၈၀၃) ၊ တတိယထပ် ၊ မဂလာလမ်း ၊  ၁၂ ရပ်ကွက ်၊ ေတာငဥ်ကလာပ မိ နယ် ။  

ဖနး် - ၀၉  ၂၅  ၂၀၂  ၄၅၆၈ ၊ ၀၉ ၇၉ ၈၄၆ ၅၅၀၈ 

Email : admin@mmwebpro.com , info@mmwebpro.com 

Website : www.mmwebpro.com 

 

မဂလာပါ ခငဗ်ျာ 

ဝက်ဘဆ်ကိ ်Project တစ်ခ အတကွ ်အသင့ပ်ါ ိ ပီး ဝန်ေဆာငမ်များမာ 

၁ - Domain Name  

Domain Name ဆသိည ်မာ အငတ်ာနက်ေပ တွင ် ိေသာ Website လင့တ်ငထ်ားသည့ ်လပ်ငနး်များ ၏ လိပ်စာ 

သေဘာမျိ းြဖစ်သည်။ Domain Name များက ိ ိး ိး ငး် ငး် င့ ်အများနားလည်လွယ်မည့ ်အမည်များအား ေပးေလ့ ိသည်။ 

ဝက်ဘဆ်ကိ ်Package အားလံး အတွက ်ဒမိနိး်အမည ်တစ်ခ ပါဝင် ပီး ြဖစ် ပီး လအိပ်၍ ဒမိနိး်တစ်ခ အပိ ထပ်ယပါက 

ထပ်တးိ ဒမိိနး် တစ်ခ အတွက ် စ်စ ေ ကး  စ်ေသာငး် ကျပ် ကျသင့မ်ာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ  : www.yourbusiness.com 

၂- Email Account  

က နေ်တာ်တိ ့ ၏ Web Package များထမဲ တစ်ခကိ ဝယ်ယ ံြဖင့ ်မိမတိိ ့ လပ်ငနး် ၏ ဒမိနိး်အမညြ်ဖင့ ်အသးံြပ ငိေ်သာ 

Email account များကိ ရ ိမာ ြဖစ်ပါတယ်။ Web package အမျိ းအစား အားလံး အတွက ်အးီေမလ်း အေကာင့ ်

အေရအတွက် မာ အကန ့်အသတမ် ိ ြဖစ်ပါတယ်။  သေိလာငပ်မာဏ မာ အေကာင့ ်တစ်ခ လ င ်10GB ြဖစ်ပါတယ်။ အဆပိါ 

ဒမိနိး် အမည်ြဖင့ ်အးီေမလ်းများကိ Yandex Email Server တငွ ်ထား ိပါတယ်။  

ဥပမာ : info@yourbusiness.com 

၃ - Web Hosting  

Web Hosting ဆသိညမ်ာ လ ကီးမငး်တိ ့ ၏ Website များက ိထား ိသည့ ်ေနရာ က ိေခ ဆိြခငး် ြဖစ်သည်။ လ ကးီမငး် တိ ့ 

၏ Website များ က ိအငတ်ာနက်မ ကည့် ရာ တွင ်ြမနဆ်နေ်စရန ်အတွက ်ကမာအဆင့မီ် Digital Ocean Cloud Hosting 

တငွ ်လ ကးီမငး် တိ၏့ Website များက ိထား ိေပးထားပါတယ ်။  

https://www.digitalocean.com/ 



Hosting အတွက် လအိပ်ေသာ Security update, Virus Scan အစ ိသညမ်ျားက ိအပတ်စ  update ြပ လပ်ေပး ပီး 

Database Backup များက ိေနစ့  ြပ လပ်ေပးပါတယ် ။ 

မတခ်ျက ်။ ။ လ ကးီမငး်တိ ့ ၏ ကယ်ိပိင ်Hosting အသးံြပ မည ်ဆပိါက အဆပိါ Security update, Virus Scan , 

Database backup များက ိြပ လပ်ေပးလိ ့ ရမည ်မဟတပ်ါ။ 

Web site လဝင် နး် င့ ်Web site Space အတွက ်Package အလိက ်ကန ့သ်တ်ချက်များ ိ ပီး ၊ web site တွင ်ထား ိမည့ ်

file တစ်ခ စီ၏ ပမာဏမာ 10MB ထက ်မေကျာ်လနွရ်ပါ ။ ဝက်ဘဆ်ကိ ်အတွက ်သာ သးီသန ့ဆ်ာဗာ ြဖစ် ပီး file size 

အ ကီးစားများ (ဥပမာ Video fileများ ၊ 10MB ထကေ်ကျာ်လွနေ်သာ pdf ဖိငမ်ျား) က ိလကခံ်ေသာ file server 

မဟတေ်သာေ ကာင့ ်ြဖစ်ပါတယ်။ 

၄ - CMS System  

Web package အမျိ းအစားအားလးံ အတွက ်CMS စနစ်ပါဝင် ပးီ ြဖစ်ပါတယ်။ လ ကီးမငး်တိဘ့က်မ Web Site  

အချက်အလက်များ ၊ ေဈး နး်များ ၊ ပ်ပံများ က ိကယိ်တိငြ်ပငဆ်င ် ငိသ်ည့် စနစ ်ြဖစ်ပါတယ်။ အဆပိါ ကယိ်တိငြ်ပင ်စနစ ်

အတွက ်user guide က ိpdf format ြဖင့ ်ေပးပိမ့ာ ြဖစ်ပါတယ် ။ သိေ့သာ် အချိန ်မအားလပ်၍ ကယိ်တိင ်ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

မြပ လပ် ငိပ်ါက MWP မ အခမ့ဲ ေဒတာ Update ြပ လပ်ေပးမည် ြဖစ်ပါသည ်။ 

၅ - Contact Form 

ြပညတ်ွငး်မ ြဖစ်ေစ ၊ ြပည်ပမ ြဖစ်ေစ အမာစာများ က ိလက်ခံ ရ ိ ငိေ်သာ Reservation  Form ၊ Enquiry Form ၊ Enroll 

Form များကိ အခမဲ ့ရ ိ ငိမ်ည ်ြဖစ်ပါသည ်။ ထိအ့ြပင ်Location map (Google Map) များ ၊ Social Network Sharing 

ြပ လပ်ြခငး်များလညး် ပါဝငမ်ာ ြဖစ်ပါတယ် ။ Chatroom အေနြဖင့ ်မိမိတိ ့ လပ်ငနး် ၏ facebook page ြဖင့ ်

ချိတ်ဆက်ထားမည့ ်messenger chat က ိထည့်သငွး်ေပးမာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

၆ - အြခား ဝနေ်ဆာငမ်များ  

Google Analytics 

Googole analytics ဆသိညမ်ာ သင၏် ဝက်ဘဆိ်က ်၏ ေနစ့  ၊ လစ  ဝငေ်ရာက် ကည့် သည့ ်အေရအတွက် က ိေြခရာခံ 

သည့ ်စနစ ်ြဖစ်ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိက ်လဝင် နး်သာ မကပဲ ကည့် သ၏ အချက်အလက်များ ြဖစ်သည့ ်(အသးံြပ သည့ ်

Device ၊ ငိင် ံ၊ ကာြမင့ခ်ျိန ်) စသည်တိက့ိပါ အေသးစိတ် ကည့လိ် ့ ရမာ ြဖစ်ပါတယ်။ လစ  Google Analytics Report 

က ိသင့ထ်သိံ ့ ေပးပိမ့ာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

SEO Services 

Search Engine Optimazation ( SEO Services ) ဆသိညမ်ာ သင ်၏ web site အပါအဝင ်web pages link များကိ 

Google , Yahoo , Bing စသည ်များ တွင ် ာေဖ ွေတ ွ ိ ငိ ်ေစေသာ services ြဖစ်ပါတယ် ။  က နေ်တာ် တိ ့ ၏ မညသ်ည့ ်

Package က ိဝယ်ယ သည် ြဖစ်ေစ SEO Services က ိအခမ့ဲ လပ်ေဆာငေ်ပးမာ ြဖစ်ပါတယ်။ 



စည်းကမ်းချက ်၊ င့ ်သေဘာတညခီျကမ်ျား 

စရံေင ွေပးေချြခငး် င့ ်ဒဇိီငး် ေရးဆွြဲခငး် 

 ဝက်ဘဆိ်က ်စတင ်ေရးဆွရဲန ်သေဘာတညီချက် ရသည့ ်အခါ ေရးဆွမဲည့ ်ဝက်ဘဆ်ကိ ်အမျိ းအစား  

အလိက ်တစ်ပတ် အတွငး် ဝက်ဘဆ်ကိ ်ဒဇိီငး်က ိြပသမည ်ြဖစ် ပီး အလပအ်ပသ် ဘက်မ ဒဇိီငး်ကိ စိတ် ကိ က ် 

ြပငဆ်င ်ြခငး် ေြပာငး်လဲြခငး်များ ြပ လပ် ငိပ်ါသည ်။ 

 ဝက်ဘဆိ်က ်ဒဇိီငး် င့ ်ပတ်သက်၍ စတိ်တငိး်ကျပါက စရံေင ွ၅ဝ% က ိေပးေချရမာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

 ထိေ့နာက ်ဝက်ဘဆိ်က ်ေရးဆွြဲခငး် အဆင့ ်က ိြပ လပ်မည ်ြဖစ် ပးီ ဝက်ဘဆိ်က ်ဒဇိီငး် က ိအေသးစား 

ြပငဆ်ငခ်ွင့ ်သာ ြပ လပ်ေပးမည ်ြဖစ်ပါသည ်။  

 (အ ကီးစား ြပငဆ်ငမ်ည ်ဆပိါက Package အမျိ းအစားအလိက ်ကျသင့ေ်င ွ၏ ၅ဝ% က ိဒဇိီငး်ြပငဆ်ငေ် ကး အြဖစ်  

ထပ်မ ံေပးေချရမည ်ြဖစ်ပါသည။်) 

 

 

ကာြမင့ခ်ျိန် င့ ်ေင ွအေကျေပးေချြခငး် 

 ဝက်ဘဆိ်က ်ေရးဆွသဲည့် ကာလမာ အလပအ်ပသ်ဘက် မ ေဒတာ ( စာသား ၊ ဓါတ်ပံ င့ ်အြခား ဖိငမ်ျား ) ေပးသည့ ်

ေဒတာ အနညး်အများ ေပ မတည ် ပီး တစ်ပတ် မ တစ်လ အထ ိ ကာြမင့ ် ငိပ်ါသည် ။  

 ဝက်ဘဆိ်က ်၏ ပီးစီးမ ၈၀ ရာခိင် နး် ပီးစီးလ င ်ြဖစ်ေစ ၊ ဝက်ဘဆ်ကိ ်ေရးဆွကဲာလ တစ်လ ေကျာ်လ ငြ်ဖစ်ေစ 

ကျနေ်င ွ၅၀ ရာခိင် နး် က ိေပးေချရပါမည် ။ 

 

ေဒတာများ ( ဓါတပံ်၊ စာသား ၊ သတငး်အချက်အလကမ်ျား ) 

 ဝက်ဘဆိ်က ်ေဒတာများ င့ ်ပတ်သက်၍ ေဒတာ (စာသား ၊ ဓာတ်ပံ င့ ်အြခား ဖိငမ်ျား) က ိ 

အလပ်အပ်သ ဘက်မ ဝက်ဘဆ်ကိ ်ဒဇီီငး် ေရးဆွေဲနစ  ကာလ တစ်ပတ် အတွငး် ြဖစေ်စ ၊ အလပ်မအပ်မ ီစရံေင ွ 

မေပးေချ ရေသးခင ်ကာလ၌ ြဖစေ်စ ၊ ဝကဘ်ဆိ်က ်ေရးဆွေဲနစ  ကာလ အတွငး် ၌ ြဖစ်ေစ ေပး ငိပ်ါသည်။ 

 ဝက်ဘဆိ်က ်ေရးဆွ ဲ ပီး သည့ ်ကာလ ေနာက်ပိငး် ေဒတာများ ြပငဆ်ငြ်ခငး် ြဖည့်စက်ွြခငး်များ အတွက် အပေိ ကး 

အခေ ကးေင ွလးံဝ မယပါ ။ သိေ့သာ် ေဒတာများက ိအလပ်အပ်သ မ အးီေမလး် မ တဆင့ ်သာေပးပိ ့  

သည့ ်ေဒတာများ ၊ လကယ်ိတိငလ်ာေရာကေ်ပးပိေ့သာ ေဒတာများ အတွက် သာ  အ ကံ းဝငပ်ါသည ်။ ေဒတာများ က ိ

လာေရာက်ယမည ်မဟတပ်ါ။ 

 ေဒတာများ ေပးရာတငွ ်စာသား များ ၊ ဓါတ်ပံများ က ိSoft Copy ြဖင့သ်ာ ေပးရမည ်ြဖစ်ပါသည။် 

 ဝက်ဘဆိ်က ်အတကွ ်လအိပ်ေသာ ေဒတာများ ၊ ဓါတ်ပံများ ၊ ဖိငမ်ျားက ိအလပ်အပ်သ ဘက်မ  

ေပးရမည ်ြဖစ် ပးီ ေဒတာများ င့ ်ပတ်သက်၍ ြပဿနာ တစံတရာ ြဖစ်ပွားပါက အလပအ်ပ်သ ဘက်မ  

တာဝနသ်ာ ြဖစ်ပါသည ်။ 



ဝကဘ်ဆ်ကိ ်သကတ်မ်း  

 ဝက်ဘဆိ်က ်၏ သက်တမး်မာ စရံေင ွေပးေချသည့် ေန ့ င့ ်ဒမိနိး်အမည ်ဝယ်ယသည့ ်ေနမ့ စတငမ်ည ်ြဖစ် ပးီ  

သက်တမ်းတစ် စ ်ြပည့်ပါက ကနဆ်းံမည် ြဖစ်ပါသည။်   

 ဝက်ဘဆိ်က ်သက်တမ်း မကနမီ် တစ်လ ကိ တင ်၍  အးီေမလ်း ြဖင့ ်အေ ကာငး် ကားပါမည ်။   

 ဝက်ဘဆိ်က ်သက်တမ်း ကနဆံ်း ပီး မ သက်တမ်း တးိပါက သက်တမ်းလွနေ် ကး စေ်သာငး် ထပ်မ ံေပးေဆာငရ်မည် 

ြဖစ်ပါသည ်။   

 

မပိငခွ်င့် င့ ်စာချ ပ် ဖျကသ်မ်ိးြခငး် 

 ဝက်ဘဆိ်က ်တွင ်အသးံြပ ေသာ ေဒတာများ စာရွက်စာတမ်းများ ၊ ဓါတ်ပ ံများ၏ မပငိခ်ွင့ ်များ  

င့ ်ပတ်သက်၍ ြပဿနာ ြဖစ်ပွားပါက အလပ်အပ ်သ ဘက်မ တာဝနသ်ာ ြဖစ်ပါသည ်။ 

 Google မာ ာေဖွထားေသာ ပံများ ၊ အြခား ဝကဘ်ဆိ်က်မ ကးယ ပီး တငထ်ားေသာ ပံများ အသးံြပ မ အတွက်လညး် 

အလပ်အပ်သ ဘက်မ တာဝနသ်ာ ြဖစ်ပါသည ်။  

 တရားဥပေဒြဖင့ ်မလွတက်ငး်ေသာ အချကအ်လက်များ ၊ မပိငခ်ွင့ ် င့ ်ခွင့ြ်ပ ချက်မဲ ့ကနပ်စည်းများ က ိေရာငး်ချပါက 

MWP ဘက်မ အချိနမ်ေရွး ဝက်ဘဆိ်က ်က ိပိတ်သမိ်းခွင့ ် င့ ်စာချ ပ်ကိ ဖျက်သမ်ိးခွင့ ် ိပါသည်။ 

 

ဝကဘ်ဆ်ကိ ်က ိUpdate ြပ လပ်ြခငး် 

 Package တငိး်တွင ်CMS ( ကယိ်တိငြ်ပငဆ်င် ငိေ်သာ စနစ)် ပါဝင် ပီး ြဖစ်ပါသည။် အချက်အလက်များ  

ထည့်သငွး်ြခငး် ၊ြပငဆ်ငြ်ခငး် များ အတွက ်MWP မ အလပအ်ပ်သ ကြိဖစ်ေစ ၊ အလပ်အပ်သ ဘက်မ ဝနထ်မ်း က ိ 

ြဖစ်ေစ စ် ကိမ ်တိတ ိအသးံြပ နညး်ကိ လာေရာက် ြပသေပးပါမည် ။ အဆပိါ သးံစွနဲည်းကိလည်း PDF ြဖင့ ်User 

Guide တစ်ခ ေပးမည် ြဖစ်ပါသည။် 

 သိေ့သာ် အချိန ်မအားလပ်၍ ကယိ်တိင ်ြပငဆ်ငြ်ခငး် မြပ လပ် ငိပ်ါက MWP မ အခမ့ဲ ေဒတာ Update ြပ လပ်ေပးမည ်

ြဖစ်ပါသည ်။ 

 ဝက်ဘဆိ်က ်ေဒတာ Update ြပ လပ်ြခငး် င့ ်ပတ်သက်၍ ေဒတာကိ အးီေမလ် ြဖင့ ်ြဖစ်ေစ ၊ 

လကယ်ိတိင ်ြဖစေ်စ ေပးပိ ့ ြခငး်ကိ သာ လက်ခံမည ်ြဖစ် ပးီ ေဒတာကိ လာေရာက် ယမည ်မဟတပ်ါ ။   

 အးီေမလ်း ြဖင့ ်ေပးပိလိ့ပါက admin@mmwebpro.com က ိေပးပိ ့ ငိ ် ပီး ၊ လကယ်ိတိင ်လာေရာက်ေပးပိလ့ပိါ က 

MWP ံးခနး် သိ ့ လာေရာက်ေပးပိ ့ ငိပ်ါသည် ။ 

 ေဒတာများကိ ေပးပိရ့ာတွင ်စာသားများ အတွက ်Microsoft Word File ြဖင့ ် ိက် ပီး ေပးပိ ့ ရမည ်ြဖစ် ပးီ ၊ 

ဓါတ်ပံများ အတွက ်JPG ဖိင ်ြဖင့ ်ေပးပိ ့ ရမည ်ြဖစ်ပါသည ်။ 

 ေဒတာ Update ြပ လပ်သည့ ် ကာြမင့ခ်ျိန ်မာ ေပးပိ ့ သည့ ်ေဒတာ အနညး်အများ ေပ တွင ်၎ငး်၊  

အငတ်ာနက ်ကနွန်က် င ်ေပ တွင ်၎ငး် မတညပ်ါသည ်။ 

 

 



၀ကဘ်ဆ်ကိက် ိလေဲြပာငး်ြခငး် 

အကယ်၍ အလပ်အပ်သ မ အြခား Web Company တစ်ခ သိ ့ ေြပာငး်လဲ ေရးဆွ ဲလပိါက MWP မ ြပနလ်ည ်ေပးမည့ ်

ဝနေ်ဆာငမ် များမာ - 

 ဒမိနိး် အမည ်က ိြပနလ်ည ်လဲေြပာငး်ေပးပါမည။် 

 Web Site Design က ိေနာက်ကမဏ ီမ ြပနလ်ည ်မီြငမ်းခငွ့ ် ိပါသည်။  

 လက် ိ ဆက်ိတွင ်ြဖည့်သငွး်ထားေသာ ကနပ်စညး် စာသား များ ၊ ဓာတ်ပံ များကိ HTML Format ြဖင့ ်CD ြဖင့ ် 

ြပနလ်ည ်ေပးပါမည ်။  

 Web Site CMS ၏ Database File များ ၊ PHP Source Code များ က ိမ ြပနလ်ည ်ေပးမည ်မဟတပ်ါ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အမျိ းအစား အားလံး အတကွ ်ဒမိိန်းအမည ်တစ်ခ ၊ အးီေမလး် အေရအတကွ ်အကန ့်အသတမ် ိ ၊  

ကယ်ိတငိြ်ပင ်စနစ် (CMS) များ ပါ၀င် ပီး ြဖစ်ပါတယ် 

Silver Package 

ပထမ စ် ေစျး နး် ၆၀၀၀၀ (ေြခာက်ေသာငး်) ကျပ် 

သက်တမ်းတိး စမ်ျား အတွက် ေစျး နး် ၆၀၀၀၀ (ေြခာက်ေသာငး်) ကျပ် 

၀က်ဘ ်စာမျက် ာ အေရအတွက် ၁ မျက် ာ 

သင့ေ်လျာ်ေသာ လပ်ငနး်များ 

Silver Package သည် အေသးစား လပ်ငနး်များ ၊ တပိငတ် ငိ ်

လပ်ငနး်များ ၊  မိမ ိကနပ်စည်း ၊ ဝနေ်ဆာငမ် ၊ တညေ်နရာ စသည ်

တိ ့ ကိ Online ေပ တွင ်ေ ကာ်ြငာ ချငသ်ည့် သများ အတွက် 

သင့ေ်လျာ်ပါသည ်။ 

အြခား ၀နေ်ဆာငမ်များ 

 ဆက်သယ်ွရန ်Form 

 Google Map ြဖင့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး် 

 Facebook Page ြဖင့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး် (Facebook Page 

မ ိပါက အခမ့ဲ ြပ လပ်ေပးမာ ြဖစ်ပါတယ်) 

Gold Package 

ပထမ စ် ေစျး နး် ၁၃၀၀၀၀ (တစ်သနိး်သးံေသာငး်) ကျပ် 

သက်တမ်းတိး စမ်ျား 

အတွက် ေစျး နး် 
၁၀၀၀၀၀ (တစ်သနိး်) ကျပ် 

၀ကဘ်ဆိ်က် ဒဇိီငး် 

အသစ် ေြပာငး်လဲပါက ထပ်မ ံ

အပေိဆာငး် 

ေပးေချရမည့် ေစျး နး် 

၃၀၀၀၀ (သးံေသာငး်) ကျပ် 

(၀က်ဘဆိ်က် ဒဇိီငး် အသစ် ေြပာငး်လဲြခငး် အတွက ်အပိေဆာငး်ေပးေချရမည့ ်ေစျး နး်မာ ၀ကဘ််ဆိက် တစ်ခ လးံ ၏ 

ဒဇိီငး်ကိ ေြပာငး်လဲြခငး် အတွက်သာ ေကာက်ခံြခငး် ြဖစ် ပီး ပံမန ်ေဒတာ အချက်အလက်ေြပာငး်လဲြခငး် ၊ 

ဓာတ်ပံများ ေြပာငး်လဲြခငး် တိ ့ အတွက် ေပးေချစရာ မလိအပ်ပါ) 



၀က်ဘ ်စာမျက် ာ အေရအတွက် ၁၅ မျက် ာ 

သင့ေ်လျာ်ေသာ လပ်ငနး်များ 

Gold Package သည် အေရာငး်ဆငိမ်ျား ၊ သငတ်နး်ေကျာငး်များ ၊ 

သငွး်ကနထ်တက်န ်ကမဏ ီများ ၊ လမေရး လပ်ငနး်များ ၊ ေကျာက်မျက်ရတနာ 

ဆငိမ်ျား ၊ ေဆာကလ်ပ်ေရး လပ်ငနး်များ စသည့ ်အလတ်စား င့ ်အ ကီးစား 

စးီပွားေရး လပင်နး်များ အတွက် သင့ေ်လျာ်ပါသည် ။ 

အြခား ၀နေ်ဆာငမ်များ 

 ဆက်သယ်ွရန ်Form 

 အလပ်ေခ စာများ င့ ်အလပ်ေလ ာကရ်န ်Form 

 Reservation , Enroll Form 

 ၀က်ဘဆိ်က် တွင ် ိေသာ အချကအ်လက်များ ာေဖွသည့ ်Search Box 

 Google Map ြဖင့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး် 

 Facebook Page ြဖင့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး် (Facebook Page မ ိပါက 

အခမဲ့ ြပ လပ်ေပးမာ ြဖစ်ပါတယ်) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diamond Package 

ပထမ စ် ေစျး နး် ၁၇၀၀၀၀ (တစ်သနိး် ခ စ်ေသာငး်) ကျပ် 

သက်တမ်းတိး စမ်ျား 

အတွက် ေစျး နး် 
၁၄၀၀၀၀ (တစ်သနိး်ေလးေသာငး်) ကျပ် 

၀ကဘ်ဆိ်က် ဒဇိီငး် 

အသစ် ေြပာငး်လဲပါက  

ထပ်မ ံအပိေဆာငး် 

ေပးေချရမည့် ေစျး နး် 

၃၀၀၀၀ (သးံေသာငး်) ကျပ် 

(၀က်ဘဆိ်က် ဒဇိီငး် အသစ် ေြပာငး်လဲြခငး် အတွက ်အပိေဆာငး်ေပးေချရမည့ ်ေစျး နး်မာ ၀ကဘ််ဆိက် တစ်ခ လးံ ၏ 

ဒဇိီငး်ကိ ေြပာငး်လဲြခငး် အတွကသ်ာ ေကာက်ခံြခငး် ြဖစ် ပီး ပံမန ်ေဒတာ အချက်အလက်ေြပာငး်လဲြခငး် ၊ 

ဓာတ်ပံများ ေြပာငး်လဲြခငး် တိ ့ အတွက် ေပးေချစရာ မလိအပ်ပါ) 

၀က်ဘ ်စာမျက် ာ 

အေရအတွက် 
၃၀ မျက် ာ 

သင့ေ်လျာ်ေသာ လပ်ငနး်များ 

Diamond Package သည် NGO များ ၊ လပ်ငနး်များစာွ ိေသာ ကမဏမီျား ၊ ကနပ်စညး် 

အမျိ းအစား များစွာ ထတ်လပ်ေသာ လပ်ငနး်များ ၊ သငတ်နး်ေကျာငး် ကးီ များ စသည ်

လပ်ငနး် ကီးများ အတကွ် မိမိတိ ့ လပင်နး် အေ ကာငး်က ိကျယ်ကျယ ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်

ေဖာ်ြပ ငိေ်စရန ်အတွက ်သင့ေ်လျာ်ပါသည ်။ 

အြခား ၀နေ်ဆာငမ်များ 

 ဆက်သယ်ွရန ်Form 

 အလပ်ေခ စာများ င့ ်အလပ်ေလ ာကရ်န ်Form 

 Reservation , Enroll Form 

 ၀က်ဘဆိ်က် တွင ် ိေသာ အချကအ်လက်များ ာေဖွသည့ ်Search Box 

 Google Map ြဖင့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး် 

 Facebook Page ြဖင့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး် (Facebook Page မ ိပါက 

အခမဲ့ ြပ လပ်ေပးမာ ြဖစ်ပါတယ်) 

 

 

 

 



Organization Package 

ပထမ စ ်ေစျး နး် ၂၁၀၀၀၀ ( စ်သနိး်တစ်ေသာငး်) ကျပ် 

သက်တမ်းတိး စမ်ျား 

အတွက် ေစျး နး် 
၁၆၀၀၀၀ (တစ်သနိး်ေြခာက်ေသာငး်) ကျပ် 

၀က်ဘဆိ်က် ဒဇိီငး် 

အသစ် ေြပာငး်လပဲါက ထပ်မ ံ

အပေိဆာငး် 

ေပးေချရမည့် ေစျး နး် 

၅၀၀၀၀ (ငါးေသာငး်) ကျပ် 

(၀က်ဘဆိ်က် ဒဇိီငး် အသစ် ေြပာငး်လဲြခငး် အတွက ်အပိေဆာငး်ေပးေချရမည့ ်ေစျး နး်မာ ၀ကဘ််ဆိက် တစ်ခ လံး ၏ 

ဒဇိီငး်ကိ ေြပာငး်လဲြခငး် အတွက်သာ ေကာက်ခံြခငး် ြဖစ် ပီး ပံမန ်ေဒတာ အချက်အလက်ေြပာငး်လဲြခငး် ၊ 

ဓာတ်ပံများ ေြပာငး်လဲြခငး် တိ ့ အတွက် ေပးေချစရာ မလိအပ်ပါ) 

၀က်ဘ ်စာမျက် ာ အေရအတွက် အေရအတွက် အကန ့အ်သတ ်မ ိ 

သင့ေ်လျာ်ေသာ လပ်ငနး်များ 

Organization Package သည် စီးပွားေရး လပ်ငနး် ကးီများ ၊ NGO များ ၊ 

အသငး်အဖွဲများ ၊ သငတ်နး်ေကျာငး် ကီးများ စသည့ ်မိမိတိ ့ လပ်ငနး် ၏ 

သတငး်အချက်အလက် များက ိအငတ်ာနကေ်ပ တွင ်

စ ဆကမ်ြပတ် Update ြပ လပ်လိ သများ အတွက် သင့ေ်လျာ်ပါသည ်။ 

အြခား ၀နေ်ဆာငမ်များ 

 ဆက်သယွ်ရန ်Form 

 အလပေ်ခ စာများ င့ ်အလပ်ေလ ာကရ်န ်Form 

 Reservation , Enroll Form 

 ၀က်ဘဆိ်က် တွင ် ိေသာ အချကအ်လက်များ ာေဖွသည့ ်Search Box 

 Google Map ြဖင့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး် 

 Facebook Page ြဖင့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး် (Facebook Page မ ိပါက 

အခမ့ဲ ြပ လပ်ေပးမာ ြဖစ်ပါတယ်) 

 

 

 

 

 



Travel and Tour Package 

ပထမ စ် ေစျး နး် ၂၆၀၀၀၀ ( စသိ်နး် ေြခာက်ေသာငး်) ကျပ် 

သက်တမ်းတိး စမ်ျား 

အတွက် ေစျး နး် 
၁၆၀၀၀၀ (တစ်သနိး်ေြခာက်ေသာငး်) ကျပ် 

၀က်ဘဆိ်က် ဒဇိီငး် 

အသစ် ေြပာငး်လဲပါက ထပ်မ ံ

အပေိဆာငး် 

ေပးေချရမည့် ေစျး နး် 

၅၀၀၀၀ (ငါးေသာငး်) ကျပ် 

(၀က်ဘဆိ်က် ဒဇိီငး် အသစ် ေြပာငး်လဲြခငး် အတွက ်အပိေဆာငး်ေပးေချရမည့ ်ေစျး နး်မာ ၀ကဘ််ဆိက် တစ်ခ လးံ ၏ 

ဒဇိီငး်ကိ ေြပာငး်လဲြခငး် အတွက်သာ ေကာက်ခံြခငး် ြဖစ် ပီး ပံမန ်ေဒတာ အချက်အလက်ေြပာငး်လဲြခငး် ၊ 

ဓာတ်ပံများ ေြပာငး်လဲြခငး် တိ ့ အတွက် ေပးေချစရာ မလိအပ်ပါ) 

၀ကဘ် ်စာမျက် ာ အေရအတွက် အေရအတွက် အကန ့အ်သတ် မ ိ 

သင့ေ်လျာ်ေသာ လပ်ငနး်များ 

Travel & Tour Package သည် ခရီးသာွး လပင်နး် များ အတက်ွ သးီသန ့ ်

အမျိ းအစား ြဖစ်ပါသည ်။ 

Tour Program တစ်ခချငး်စီ အတကွ် အေသးစိတ် အချကအ်လက်များ အြပင ်

၊ ြပည်တွငး်ြပညပ် ေနရာများ ၊ ဟိတယ် အချက်အလက်များ ၊ ခရီးသွားလာြခငး် 

ဆငိရ်ာ အချက်အလက်များက ိအကန ့အ်သတ် မ ိ ထား ိ ငိမ်ာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အြခား ၀နေ်ဆာငမ်များ 

 Tour Program များကိ အေသးစိတ ် ာေဖွ ငိသ်ည့ ်Search Form 

 ဆက်သယ်ွရန ်Form, Reservation Form များ, Booking Form များ 

 အလပ်ေခ စာများ င့ ်အလပ်ေလ ာကရ်န ်Form 

 Google Map ြဖင့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး် 

 Facebook Page ြဖင့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး် (Facebook Page မ ိပါက 

အခမဲ့ ြပ လပ်ေပးမာ ြဖစ်ပါတယ်) 

 

 

 

 

 



 = မပါဝငပ်ါ ,  = ပါဝငသ်ည ်

 

အမျိ းအစား Silver Gold Diamond Organization 
Travel & 

Tour 

ပထမ စ်ေစျး နး် ၆၀ ၀၀၀ ၁၃၀ ၀၀၀ ၁၇၀ ၀၀၀ ၂၁၀ ၀၀၀ ၂၆၀ ၀၀၀ 

သက်တမ်းတိး စေ်စျး နး် ၆၀ ၀၀၀ ၁၀၀ ၀၀၀ ၁၄၀ ၀၀၀ ၁၆၀ ၀၀၀ ၁၆၀ ၀၀၀ 

၀က်ဘ်ဆိက် ဒဇိီငး် 

အသစ်ေြပာငး်လဲပါက 

ထပ်မ ံအပိေဆာငး် 

ေပးေချရမည့်ေစျး နး် 

- ၃၀ ၀၀၀ ၃၀ ၀၀၀ ၅၀ ၀၀၀ ၅၀ ၀၀၀ 

၀က်ဘ ်စာမျက် ာ အေရအတွက် ၁ ၁၅ ၃၀ 
အကန ့အ်သတ်

မ ိ 

အကန ့အ်သတ်မ

ိ 

ကယိ်တိငြ်ပင ်CMS စနစ ်
     

ေဒတာြပငဆ်ငြ်ခငး် 

(ကယိ်တိငြ်ပငရ်န ်မအားလပ်ပါက  

MWP 
ဘက်မေဒတာြပငဆ်ငေ်ပးသည့ ် 

အ ကိမ် အေရအတွက်) 

တစ်လ  

တစ် ကိမ် 

တစ်လ  

တစ် ကိမ် 

တစ်လ  

တစ် ကိမ် 

တစ်လ  

တစ် ကိမ် 

တစ်လ  

တစ် ကိမ် 

ဓာတ်ပံ Gallery 
     

Banner Image အေရအတွက် ၁ ၃ ၅ ၅ ၅ 

 

ဆက်သယွ်ရန ်Form 
     

အလပ်ေခ စာများ င့ ်

အလပ်ေလ ာက်ရန ်Form      

Reservation , Enroll Form 
     

Google Map ြဖင့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး် 
     

၀က်ဘဆ်ကိ် တွင ် ိေသာ  

အချက်အလက်များ ာေဖွသည့ ် 
Search Box 

     



၀က်ဘဆ်ကိ ်ထား ိသည့ ် 

ဆာဗာ ဆငိရ်ာ အချက်အလကမ်ျား 
     

Server Location USA USA USA USA USA 

Server Disk Space 1GB 5GB 10GB 10GB 10GB 

Server Bandwidth 5GB 20GB 50GB 50GB 50GB 

၀ကဘ်ဆိ်က်များအတွက် 

လြံခံ ေရး င့ ်ထနိး်သမိ်းြခငး်      

လစ  Back Upြပ လပ်ြခငး် 
     

 

ဒမိိန်း အမည ်      

ကယိပိ်င ်ဒမိိနး်အမည ် ၁ခ ၁ခ ၁ခ ၁ခ ၁ခ 

 

အးီေမလး်      

အးီေမလ်း အေရအတွက် 
အကန ့ ်

အသတ်မ ိ 

အကန ့ ်

အသတ်မ ိ 

အကန ့ ်

အသတ်မ ိ 

အကန ့အ်သတ်

မ ိ 

အကန ့အ်သတ ်

မ ိ 

သေိလာငပ်မာဏ 10GB 10GB 10GB 10GB 10GB 

 

အြခား ၀န်ေဆာငမ်      

Facebook page ြဖင့ ်

ချိက်ဆက်ြခငး်      

Skype ြဖင့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး် 
     

Search Engine များတွင ် 

၀က်ဘဆ်ကိ်ကိေပ ေအာင ်

ြပ လပ်ြခငး် 
     

Google Map တွင ် 

လပ်ငနး်တညေ်နရာက ိ

ထည့်သငွး်ြခငး် 
     



Social Network များေပ တွင ် 

၀ကဘ်ဆိ်က်က ိ

Sharingြပ လပ်ြခငး် 
     

Add-On Price ( Per One )      

ဒမိနိး်အမည ် 

ထပ်ယလပိါက တစ်ခလ င ်
၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ 

 


