
 
Myanmar Web Professional 

 

လိပ်စာ - အမှတ ်(၈၀၃) ၊ တတိယထပ် ၊ မင်္ဂလာလမ််း ၊  ၁၂ ရပ်ကွက ်၊ တတာငဥ်ကက လာပ မမိ ြို့နယ ်။  

ဖုန််း - ၀၉  ၂၅  ၂၀၂  ၄၅၆၈ ၊ ၀၉ ၇၉ ၈၄၆ ၅၅၀၈ 

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

Website : www.mmwebpro.com 

 

မင်္ဂလာပါ ခငဗ် ာ 

ဝကဘ်ဆ် ိုက ်Project တစခ်ို အတကွ ်အသင ပ်ါရ  ပပ ြီး ဝန်ဆဆောငမ်ှုမ ောြီးမ ော 

၁ - Domain Name  

Domain Name ဆိသုည ်မှာ အငတ်ာနကတ်ပေါ်တွင ်ရိှတသာ Website လွှင တ်ငထ်ာ်းသည  ်လုပ်ငန််းမ ာ်း ၏ လိပ်စာ 

သတ ာမ ိ ်းဖဖစသ်ည်။ Domain Name မ ာ်းကိ ုရုိ်းရုိ်းရှင််းရှင််း နငှ  ်အမ ာ်းနာ်းလည်လွယ်မည  ်အမည်မ ာ်းအာ်း တပ်းတလ ရိှသည်။ 

ဝက ်ဆ်ိကု် Package အာ်းလ ု်း အတွက ်ဒိမုနိ််းအမည ်တစခ် ုပါဝငမ်ပ ်း ဖဖစ်မပ ်း လိုအပ်၍ ဒိမုနိ််းတစခ် ုအပိ ုထပ်ယူပါက 

ထပ်တိ်ုး ဒိမုနိ််း တစခ် ုအတွက ်နစှ်စဉ်တ က်း  တစဆ်သောငြ်ီးငါြီးဆ ောင ်က ပ် က သင မှ်ာ ဖဖစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ  : www.yourbusiness.com 

၂- Email Account  

ကျွနတ်တာ်တုိ   ၏ Web Package မ ာ်းထမဲ ှတစခ်ုကုိ ဝယ်ယူရ ု ဖဖင  ်မိမိတုိ   လုပ်ငန််း ၏ ဒိမိုန််းအမညဖ်ဖင  ်အသ ်ုးဖပ နိငုတ်သာ 

Email account မ ာ်းကိ ုရရိှမှာ ဖဖစ်ပါတယ်။ Web package အမ ိ ်းအစာ်း အာ်းလ ု်း အတွက် အ ်းတမလ််း အတကာင  ်

အတရအတွက် မှာ အကန  ်အသတမ်ရ   ဖဖစ်ပါတယ်။  သိတုလှာငပ်မာဏ မာှ အတကာင  ်တစခ် ုလျှင ်10GB ဖဖစ်ပါတယ်။ အဆိပုါ 

ဒိမုနိ််း အမည်ဖဖင  ်အ ်းတမလ််းမ ာ်းကုိ Yandex Email Server တငွ ်ထာ်းရိှပါတယ်။  

ဥပမာ : info@yourbusiness.com 

၃ - Web Hosting  

Web Hosting ဆိသုညမ်ှာ လူကက ်းမင််းတုိ   ၏ Website မ ာ်းကိ ုထာ်းရိှသည  ်တနရာ ကိ ုတခေါ်ဆိဖုခင််း ဖဖစ်သည်။ လူကက ်းမင််း တုိ   

၏ Website မ ာ်း ကိ ုအငတ်ာနက်မ ှ ကည ရ်ှုရာ တွင ်ဖမနဆ်နတ်စရန ်အတွက ်ကမဘာအဆင မ်  Digital Ocean Cloud Hosting 

တငွ ်လူကက ်းမင််း တုိ  ၏ Website မ ာ်းကိ ုထာ်းရိှတပ်းထာ်းပါတယ် ။  

https://www.digitalocean.com/ 

https://www.digitalocean.com/


Hosting အတွက် လိုအပ်တသာ Security update, Virus Scan အစရိှသညမ် ာ်းကိ ုအပတ်စဉ် update ဖပ လုပ်တပ်းမပ ်း 

Database Backup မ ာ်းကိ ုတန  စဉ် ဖပ လုပ်တပ်းပါတယ် ။ 

မ တခ် က ်။ ။ လကူက ြီးမငြ်ီးတ ို   ၏ က ိုယပ် ိုင ်Hosting အသ ိုြီးပပြုမည ်ဆ ိုပါက အဆ ိုပါ Security update, Virus Scan , 

Database backup မ ောြီးက ို ပပြုလိုပ်ဆပြီးလ ို   ရမည ်မဟိုတပ်ါ။ 

Web site လူဝငန်ှုန််း နငှ  ်Web site Space အတွက် Package အလိုက် ကန  သ်တ်ခ က်မ ာ်း ရိှမပ ်း ၊ web site တွင ်ထာ်းရိှမည  ်

file တစခ် ုစ ၏ ပမာဏမှာ 10MB ထက ်မတက ာ်လနွရ်ပါ ။ ဝက ်ဆ်ိကု် အတကွ ်သာ သ ်းသန  ဆ်ာဗာ ဖဖစမ်ပ ်း file size 

အကက ်းစာ်းမ ာ်း (ဥပမာ Video fileမ ာ်း ၊ 10MB ထကတ်က ာ်လနွတ်သာ pdf ဖိုငမ် ာ်း) ကိ ုလက်ခ တသာ file server 

မဟုတ်တသာတ ကာင  ်ဖဖစ်ပါတယ်။ 

၄ - CMS System  

Web package အမ ိ ်းအစာ်းအာ်းလ ်ုး အတွက် CMS စနစပ်ါဝငမ်ပ ်း ဖဖစ်ပါတယ်။ လူကက ်းမင််းတုိ   က်မှ Web Site  

အခ က်အလက်မ ာ်း ၊ တ ်းနှုန််းမ ာ်း ၊ ရုပ်ပ ုမ ာ်း ကိ ုကိုယ်တုိငဖ်ပငဆ်င ်နိငုသ်ည ် စနစ ်ဖဖစ်ပါတယ်။ အဆိပုါ ကိယု်တုိငဖ်ပင ်စနစ ်

အတွက် user guide ကိ ုpdf format ဖဖင  ်တပ်းပို  မှာ ဖဖစ်ပါတယ် ။ သို  တသာ် အခ ိန ်မအာ်းလပ်၍ ကိယု်တုိင ်ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း 

မဖပ လပ်ုနိငုပ်ါက MWP မှ အခမဲ  တဒတာ Update ဖပ လုပ်တပ်းမည် ဖဖစ်ပါသည ်။ 

၅ - Contact Form 

ဖပညတ်ွင််းမ ှဖဖစတ်စ ၊ ဖပည်ပမ ှဖဖစတ်စ အမာှစာမ ာ်း ကိ ုလက်ခ  ရရိှနိငုတ်သာ Reservation  Form ၊ Enquiry Form ၊ Enroll 

Form မ ာ်းကိ ုအခမဲ  ရရိှနိငုမ်ည် ဖဖစ်ပါသည ်။ ထို  အဖပင ်Location map (Google Map) မ ာ်း ၊ Social Network Sharing 

ဖပ လုပ်ဖခင််းမ ာ်းလည််း ပါဝငမ်ာှ ဖဖစ်ပါတယ် ။ Chatroom အတနဖဖင  ်မိမိတုိ   လုပ်ငန််း ၏ facebook page ဖဖင  ်

ခ ိတ်ဆက်ထာ်းမည  ်messenger chat ကိ ုထည ်သငွ််းတပ်းမာှ ဖဖစ်ပါတယ်။ 

၆ - အဖခာ်း ဝနတ်ဆာငမ်ှုမ ာ်း  

Google Analytics 

Googole analytics ဆိသုညမ်ှာ သင၏် ဝက ်ဆ်ိကု ်၏ တန  စဉ် ၊ လစဉ် ဝငတ်ရာက် ကည ရ်ှုသည  ်အတရအတွက ်ကိ ုတဖခရာခ  

သည  ်စနစ ်ဖဖစ်ပါတယ်။ ဝက ်ဆ်ိကု် လူဝငန်ှုန််းသာ မကပဲ  ကည ရ်ှုသ၏ူ အခ ကအ်လက်မ ာ်း ဖဖစ်သည  ်(အသ ်ုးဖပ သည  ်

Device ၊ နိငုင်  ၊  ကာဖမင ခ် ိန ်) စသညတုိ်  ကုိပါ အတသ်းစိတ ် ကည လုိ်   ရမာှ ဖဖစ်ပါတယ်။ လစဉ် Google Analytics Report 

ကိ ုသင ထ် သို   တပ်းပို  မှာ ဖဖစ်ပါတယ်။ 

SEO Services 

Search Engine Optimazation ( SEO Services ) ဆိသုညမ်ှာ သင ်၏ web site အပါအဝင ်web pages link မ ာ်းကိ ု

Google , Yahoo , Bing စသည ်မ ာ်း တွင ်ရှာတဖ ွတတွြို့ ရိှ နိငု ်တစတသာ services ဖဖစ်ပါတယ် ။  ကျွနတ်တာ် တုိ   ၏ မညသ်ည  ်

Package ကိ ုဝယ်ယူ သည် ဖဖစတ်စ SEO Services ကိ ုအခမဲ  လုပ်တဆာငတ်ပ်းမာှ ဖဖစ်ပါတယ်။ 



စညြ်ီးကမ်ြီးခ က ်၊ န င  ်သဆဘောတညူ ခ ကမ် ောြီး 

စရ ဆင ွဆပြီးဆခ ပခငြ်ီး န င  ်ဒ ဇ ိုငြ်ီး ဆရြီးဆွွဲပခငြ်ီး 

 ဝက ်ဆ်ိကု် စတင ်တရ်းဆွရဲန ်သတ ာတူည ခ က ်ရသည  ်အခါ တရ်းဆွမဲည  ်ဝက် ဆ်ိကု် အမ ိ ်းအစာ်း  

အလိုက် တစ်ပတ ်အတွင််း ဝက ်ဆ်ိကု် ဒ ဇုိင််းကို ဖပသမည် ဖဖစ်မပ ်း အလပ်ုအပ်သ ူ က်မ ှဒ ဇုိင််းကို စတိ်ကက ိက ် 

ဖပငဆ်င ်ဖခင််း တဖပာင််းလဲဖခင််းမ ာ်း ဖပ လုပ်နိငုပ်ါသည ်။ 

 ဝက ်ဆ်ိကု် ဒ ဇုိင််း နငှ  ်ပတ်သက်၍ စိတ်တုိင််းက ပါက စရ တင ွ၅ဝ% ကိ ုတပ်းတခ ရမာှ ဖဖစ်ပါတယ်။ 

 ထို  တနာက် ဝက ်ဆ်ိကု ်တရ်းဆွဖဲခင််း အဆင  ်ကိ ုဖပ လုပ်မည ်ဖဖစ်မပ ်း ဝက ်ဆ်ိကု ်ဒ ဇုိင််း ကိ ုအတသ်းစာ်း 

ဖပငဆ်ငခွ်င  ်သာ ဖပ လုပ်တပ်းမည ်ဖဖစ်ပါသည ်။  

 (အကက ်းစာ်း ဖပငဆ်ငမ်ည ်ဆိပုါက Package အမ ိ ်းအစာ်းအလိုက် က သင တ်င ွ၏ ၅ဝ% ကိ ုဒ ဇုိင််းဖပငဆ်ငတ် က်း အဖဖစ ် 

ထပ်မ  တပ်းတခ ရမည ်ဖဖစ်ပါသည။်) 

 

 

ကကောပမင ခ်  န် န င  ်ဆင ွအဆက ဆပြီးဆခ ပခငြ်ီး 

 ဝက ်ဆ်ိကု် တရ်းဆွသဲည  ်ကာလမှာ အလုပ်အပ်သူ က ်မှ တဒတာ ( စာသာ်း ၊ ဓါတ်ပ  ုနငှ  ်အဖခာ်း ဖိုငမ် ာ်း ) တပ်းသည  ်

တဒတာ အနည််းအမ ာ်း တပေါ်မူတည ်မပ ်း တစ်ပတ ်မှ တစ်လ အထ ိ ကာဖမင  ်နိငုပ်ါသည် ။  

 ဝက ်ဆ်ိကု် ၏ မပ ်းစ ်းမှု ၈၀ ရာခိုငန်ှုန််း မပ ်းစ ်းလျှင ်ဖဖစတ်စ ၊ ဝက ်ဆ်ိကု ်တရ်းဆွကဲာလ တစ်လ တက ာ်လျှငဖ်ဖစတ်စ 

က နတ်င ွ၅၀ ရာခိုငန်ှုန််း ကိ ုတပ်းတခ ရပါမည် ။ 

 

ဆဒတောမ ောြီး ( ဓါတပ် ို၊ စောသောြီး ၊ သတငြ်ီးအခ ကအ်လကမ် ောြီး ) 

 ဝက ်ဆ်ိကု် တဒတာမ ာ်း နငှ  ်ပတသ်က်၍ တဒတာ (စာသာ်း ၊ ဓာတ်ပ  ုနငှ  ်အဖခာ်း ဖိုငမ် ာ်း) ကိ ု 

အလုပ်အပ်သ ူ က်မ ှဝက် ဆ်ိကု် ဒ ဇ ုင််း တရ်းဆွတဲနစဉ် ကာလ တစပ်တ ်အတွင််း ဖဖစတ်စ ၊ အလပ်ုမအပ်မ  စရ တင ွ 

မတပ်းတခ  ရတသ်းခင ်ကာလ၌ ဖဖစတ်စ ၊ ဝက ်ဆ်ိကု ်တရ်းဆွတဲနစဉ် ကာလ အတွင််း ၌ ဖဖစတ်စ တပ်းနိငုပ်ါသည်။ 

 ဝက ်ဆ်ိကု် တရ်းဆွ ဲမပ ်း သည  ်ကာလ တနာက်ပိငု််း တဒတာမ ာ်း ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း ဖဖည ်စကွ်ဖခင််းမ ာ်း အတွက ်အပိတု က်း 

အခတ က်းတင ွလ ု်းဝ မယူပါ ။ သို  တသာ် တဒတာမ ာ်းကိ ုအလုပ်အပ်သ ူမှ အ ်းတမလ််း မှ တဆင  ်သာတပ်းပို    

သည  ်တဒတာမ ာ်း ၊ လူကုိယ်တုိငလ်ာတရာက်တပ်းပို  တသာ တဒတာမ ာ်း အတွက် သာ  အ က  ်းဝငပ်ါသည ်။ တဒတာမ ာ်း ကိ ု

လာတရာက်ယူမည ်မဟုတပ်ါ။ 

 တဒတာမ ာ်း တပ်းရာတွင ်စာသာ်း မ ာ်း ၊ ဓါတ်ပ မု ာ်း ကိ ုSoft Copy ဖဖင သ်ာ တပ်းရမည ်ဖဖစ်ပါသည။် 

 ဝက ်ဆ်ိကု် အတကွ ်လိုအပ်တသာ တဒတာမ ာ်း ၊ ဓါတ်ပ မု ာ်း ၊ ဖိုငမ် ာ်းကိ ုအလုပ်အပ်သ ူ က်မ ှ 

တပ်းရမည ်ဖဖစ်မပ ်း တဒတာမ ာ်း နငှ  ်ပတ်သက်၍ ဖပဿနာ တစ ုတရာ ဖဖစ်ပွာ်းပါက အလုပ်အပ်သ ူ က်မ ှ 

တာဝနသ်ာ ဖဖစ်ပါသည ်။ 



ဝကဘ်ဆ် ိုက ်သကတ်မ်ြီး  

 ဝက ်ဆ်ိကု် ၏ သက်တမ််းမာှ စရ တင ွတပ်းတခ သည  ်တန   နငှ  ်ဒိမုနိ််းအမည ်ဝယ်ယူသည  ်တန  မ ှစတငမ်ည ်ဖဖစ်မပ ်း  

သက်တမ််းတစန်စှ ်ဖပည ်ပါက ကနုဆ် ်ုးမည် ဖဖစ်ပါသည။်   

 ဝက ်ဆ်ိကု် သက်တမ််း မကနုမ်  တစလ် ကက ိတင ်၍  အ ်းတမလ််း ဖဖင  ်အတ ကာင််း ကာ်းပါမည ်။   

 ဝက ်ဆ်ိကု် သက်တမ််း ကနုဆ် ်ုးမပ ်း မှ သက်တမ််း တိ်ုးပါက သက်တမ််းလွနတ် က်း န စဆ်သောငြ်ီး ထပ်မ  တပ်းတဆာငရ်မည် 

ဖဖစ်ပါသည ်။   

 

မူပ ိုငခ်ွင န်  င  ်စောခ ြုပ် ဖ ကသ် မ်ြီးပခငြ်ီး 

 ဝက ်ဆ်ိကု် တွင ်အသ ်ုးဖပ တသာ တဒတာမ ာ်း စာရွက်စာတမ််းမ ာ်း ၊ ဓါတ်ပ  ုမ ာ်း၏ မူပိငုခွ်င  ်မ ာ်း  

နငှ  ်ပတ်သက၍် ဖပဿနာ ဖဖစ်ပွာ်းပါက အလုပ်အပ် သ ူ က်မ ှတာဝနသ်ာ ဖဖစ်ပါသည ်။ 

 Google မာှ ရှာတဖွထာ်းတသာ ပ မု ာ်း ၊ အဖခာ်း ဝက ်ဆ်ိကု်မ ှက်ူးယူမပ ်း တငထ်ာ်းတသာ ပ ုမ ာ်း အသ ်ုးဖပ မှု အတွက်လည််း 

အလုပ်အပ်သ ူ က်မ ှတာဝနသ်ာ ဖဖစပ်ါသည ်။  

 တရာ်းဥပတဒဖဖင  ်မလွတက်င််းတသာ အခ ကအ်လက်မ ာ်း ၊ မူပိငုခွ်င  ်နငှ  ်ခွင ဖ်ပ ခ က်မဲ  ကုနပ်စစည််းမ ာ်း ကိ ုတရာင််းခ ပါက 

MWP  က်မ ှအခ ိနမ်တရွ်း ဝက ်ဆ်ိကု် ကိ ုပိတ်သမ်ိ်းခွင  ်နငှ  ်စာခ  ပ်ကုိ ဖ က်သမ်ိ်းခွင  ်ရိှပါသည်။ 

 

ဝကဘ်ဆ် ိုက ်က ို Update ပပြုလိုပ်ပခငြ်ီး 

 Package တိငု််းတွင ်CMS ( ကိုယ်တုိငဖ်ပငဆ်ငန်ိငုတ်သာ စနစ)် ပါဝငမ်ပ ်း ဖဖစ်ပါသည။် အခ က်အလက်မ ာ်း  

ထည ်သငွ််းဖခင််း ၊ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း မ ာ်း အတွက ်MWP မှ အလုပ်အပ်သ ူကိုဖဖစတ်စ ၊ အလုပ်အပ်သ ူ က်မ ှဝနထ်မ််း ကိ ု 

ဖဖစတ်စ နစှက်ကိမ ်တိတိ အသ ်ုးဖပ နည််းကို လာတရာက ်ဖပသတပ်းပါမည် ။ အဆိပုါ သ ်ုးစွနဲည််းကိုလည််း PDF ဖဖင  ်User 

Guide တစခ် ုတပ်းမည် ဖဖစ်ပါသည။် 

 သို  တသာ် အခ ိန ်မအာ်းလပ်၍ ကိယု်တုိင ်ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း မဖပ လုပ်နိငုပ်ါက MWP မှ အခမဲ  တဒတာ Update ဖပ လုပ်တပ်းမည် 

ဖဖစ်ပါသည ်။ 

 ဝက ်ဆ်ိကု် တဒတာ Update ဖပ လုပ်ဖခင််း နငှ  ်ပတ်သက်၍ တဒတာကုိ အ ်းတမလ် ဖဖင  ်ဖဖစတ်စ ၊ 

လူကုိယ်တိုင ်ဖဖစတ်စ တပ်းပို   ဖခင််းကိ ုသာ လက်ခ မည ်ဖဖစ်မပ ်း တဒတာကုိ လာတရာက် ယူမည ်မဟုတပ်ါ ။   

 အ ်းတမလ််း ဖဖင  ်တပ်းပို  လုိပါက admin@mmwebpro.com ကိ ုတပ်းပို  နိငု ်မပ ်း ၊ လကူိုယ်တိုင ်လာတရာက်တပ်းပုိ  လုိပါ က 

MWP ရ ု်းခန််း သို   လာတရာက်တပ်းပုိ  နိငုပ်ါသည် ။ 

 တဒတာမ ာ်းကိ ုတပ်းပို  ရာတွင ်စာသာ်းမ ာ်း အတွက ်Microsoft Word File ဖဖင  ်ရုိက်မပ ်း တပ်းပို   ရမည ်ဖဖစ်မပ ်း ၊ 

ဓါတ်ပ မု ာ်း အတွက် JPG ဖိုင ်ဖဖင  ်တပ်းပို   ရမည ်ဖဖစ်ပါသည ်။ 

 တဒတာ Update ဖပ လုပ်သည  ် ကာဖမင ခ် ိန ်မာှ တပ်းပို   သည  ်တဒတာ အနည််းအမ ာ်း တပေါ်တွင ်၎င််း၊  

အငတ်ာနက ်ကနွန်က ်ရှင ်တပေါ်တွင ်၎င််း မူတညပ်ါသည ်။ 

 

 



၀ကဘ်ဆ် ိုကက် ို လ ွဲဆပပောငြ်ီးပခငြ်ီး 

အကယ်၍ အလုပ်အပ်သ ူမှ အဖခာ်း Web Company တစခ် ုသို   တဖပာင််းလ ဲတရ်းဆွ ဲလိုပါက MWP မှ ဖပနလ်ည ်တပ်းမည  ်

ဝနတ်ဆာငမ်ှု မ ာ်းမာှ - 

 ဒိမုနိ််း အမည် ကိ ုဖပနလ်ည ်လွှတဲဖပာင််းတပ်းပါမည။် 

 Web Site Design ကိ ုတနာက်ကုမပဏ  မှ ဖပနလ်ည ်မှ ဖငမ််းခွင  ်ရိှပါသည်။  

 လက်ရိှ ဆိက်ုတွင ်ဖဖည ်သငွ််းထာ်းတသာ ကနုပ်စစည််း စာသာ်း မ ာ်း ၊ ဓာတ်ပ  ုမ ာ်းကိ ုHTML Format ဖဖင  ်CD ဖဖင  ် 

ဖပနလ်ည ်တပ်းပါမည ်။  

 Web Site CMS ၏ Database File မ ာ်း ၊ PHP Source Code မ ာ်း ကိ ုမူ ဖပနလ်ည ်တပ်းမည် မဟုတပ်ါ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အမ  ြုြီးအစောြီး အောြီးလ ိုြီး အတကွ ်ဒ ိုမ န်ြီးအမည ်တစခ်ို ၊ အ ြီးဆမလြ်ီး အဆရအတကွ ်အကန  ်အသတမ်ရ   ၊  

က ိုယတ် ိုငပ်ပင ်စနစ ်(CMS) မ ောြီး ပါ၀ငပ်ပ ြီး ပဖစပ်ါတယ ်

Silver Package 

ပထမ နစှ ်တစ ်းနှုန််း ၅၀၀၀၀ (ငါ်းတသာင််း) က ပ် 

သက်တမ််းတို်း နစှမ် ာ်း အတွက် တစ ်းနှုန််း ၅၀၀၀၀ (ငါ်းတသာင််း) က ပ် 

၀က ် ်စာမ က်နာှ အတရအတွက် ၁ မ က်နာှ 

သင တ်လ ာ်တသာ လုပ်ငန််းမ ာ်း 

Silver Package သည် အတသ်းစာ်း လုပ်ငန််းမ ာ်း ၊ တပိငုတ်နိငု ်

လုပ်ငန််းမ ာ်း ၊  မိမ ိကနုပ်စစည််း ၊ ဝနတ်ဆာငမ်ှု ၊ တညတ်နရာ စသည ်

တုိ   ကုိ Online တပေါ်တငွ ်တ ကာ်ဖငာ ခ ငသ်ည  ်သမူ ာ်း အတွက် 

သင တ်လ ာ်ပါသည် ။ 

အဖခာ်း ၀နတ်ဆာငမ်ှုမ ာ်း 

 ဆက်သယွ်ရန ်Form 

 Google Map ဖဖင  ်ခ ိတ်ဆက်ဖခင််း 

 Facebook Page ဖဖင  ်ခ ိတ်ဆက်ဖခင််း (Facebook Page 

မရိှပါက အခမဲ  ဖပ လုပ်တပ်းမာှ ဖဖစ်ပါတယ်) 

 

Gold Package 

ပထမ နစှ ်တစ ်းနှုန််း ၁၂၀၀၀၀ (တစ်သနိ််းနစှတ်သာင််း) က ပ် 

သက်တမ််းတို်း နစှမ် ာ်း 

အတွက် တစ ်းနှုန််း 
၉၀၀၀၀ (ကိ်ုးတသာင််း) က ပ် 

၀က ်ဆ်ိကု် ဒ ဇုိင််း 

အသစ် တဖပာင််းလပဲါက ထပ်မ  

အပိတုဆာင််း 

တပ်းတခ ရမည ် တစ ်းနှုန််း 

၃၀၀၀၀ (သ ်ုးတသာင််း) က ပ် 

(၀က် ဆ်ိကု် ဒ ဇုိင််း အသစ ်တဖပာင််းလဲဖခင််း အတွက ်အပိုတဆာင််းတပ်းတခ ရမည  ်တစ ်းနှုန််းမာှ ၀က ််ဆိကု် တစခ်ု လ ု်း ၏ 

ဒ ဇုိင််းကို တဖပာင််းလဲဖခင််း အတွကသ်ာ တကာက်ခ ဖခင််း ဖဖစမ်ပ ်း ပ ုမနှ ်တဒတာ အခ က်အလကတ်ဖပာင််းလဲဖခင််း ၊ 

ဓာတ်ပ မု ာ်း တဖပာင််းလဲဖခင််း တုိ   အတွက် တပ်းတခ စရာ မလုိအပ်ပါ) 



၀က ် ်စာမ က်နာှ အတရအတွက် ၁၅ မ က်နာှ 

သင တ်လ ာ်တသာ လုပ်ငန််းမ ာ်း 

Gold Package သည် အတရာင််းဆိငုမ် ာ်း ၊ သငတ်န််းတက ာင််းမ ာ်း ၊ 

သငွ််းကုနထ်တုက်နု ်ကုမပဏ  မ ာ်း ၊ လူမှုတရ်း လုပ်ငန််းမ ာ်း ၊ တက ာက်မ ကရ်တနာ 

ဆိငုမ် ာ်း ၊ တဆာက်လုပ်တရ်း လုပ်ငန််းမ ာ်း စသည  ်အလတ်စာ်း နငှ  ်အကက ်းစာ်း 

စ ်းပွာ်းတရ်း လုပ်ငန််းမ ာ်း အတွက ်သင တ်လ ာ်ပါသည် ။ 

အဖခာ်း ၀နတ်ဆာငမ်ှုမ ာ်း 

 ဆက်သယွ်ရန ်Form 

 အလုပ်တခေါ်စာမ ာ်း နငှ  ်အလုပ်တလျှာက်ရန ်Form 

 Reservation , Enroll Form 

 ၀က ်ဆ်ိကု် တွင ်ရိှတသာ အခ ကအ်လက်မ ာ်း ရှာတဖွသည  ်Search Box 

 Google Map ဖဖင  ်ခ ိတ်ဆက်ဖခင််း 

 Facebook Page ဖဖင  ်ခ ိတ်ဆက်ဖခင််း (Facebook Page မရိှပါက 

အခမဲ  ဖပ လုပ်တပ်းမာှ ဖဖစ်ပါတယ်) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diamond Package 

ပထမ နစှ ်တစ ်းနှုန််း ၁၆၀၀၀၀ (တစသ်နိ််း တဖခာက်တသာင််း) က ပ် 

သက်တမ််းတို်း နစှမ် ာ်း 

အတွက် တစ ်းနှုန််း 
၁၃၀၀၀၀ (တစသ်နိ််းသ ု်းတသာင််း) က ပ် 

၀က ်ဆ်ိကု် ဒ ဇုိင််း 

အသစ် တဖပာင််းလပဲါက  

ထပ်မ  အပိတုဆာင််း 

တပ်းတခ ရမည ် တစ ်းနှုန််း 

၃၀၀၀၀ (သ ်ုးတသာင််း) က ပ် 

(၀က် ဆ်ိကု် ဒ ဇုိင််း အသစ ်တဖပာင််းလဲဖခင််း အတွက ်အပုိတဆာင််းတပ်းတခ ရမည  ်တစ ်းနှုန််းမာှ ၀က ််ဆိကု် တစခ်ု လ ု်း ၏ 

ဒ ဇုိင််းကို တဖပာင််းလဲဖခင််း အတွကသ်ာ တကာက်ခ ဖခင််း ဖဖစမ်ပ ်း ပ ုမနှ ်တဒတာ အခ က်အလကတ်ဖပာင််းလဲဖခင််း ၊ 

ဓာတ်ပ မု ာ်း တဖပာင််းလဲဖခင််း တုိ   အတွက် တပ်းတခ စရာ မလုိအပ်ပါ) 

၀က ် ်စာမ က်နာှ 

အတရအတွက် 
၃၀ မ ကန်ာှ 

သင တ်လ ာ်တသာ လုပ်ငန််းမ ာ်း 

Diamond Package သည် NGO မ ာ်း ၊ လုပ်ငန််းမ ာ်းစာွ ရိှတသာ ကုမပဏ မ ာ်း ၊ ကနုပ်စစည််း 

အမ ိ ်းအစာ်း မ ာ်းစွာ ထတ်ုလုပ်တသာ လုပ်ငန််းမ ာ်း ၊ သငတ်န််းတက ာင််းကက ်း မ ာ်း စသည ်

လုပ်ငန််းကက ်းမ ာ်း အတွက် မိမိတုိ   လုပ်ငန််း အတ ကာင််းကုိ က ယ်က ယ် ဖပန  ဖ်ပန   ်

တဖာ်ဖပနိငုတ်စရန ်အတွက် သင တ်လ ာ်ပါသည ်။ 

အဖခာ်း ၀နတ်ဆာငမ်ှုမ ာ်း 

 ဆက်သယွ်ရန ်Form 

 အလုပ်တခေါ်စာမ ာ်း နငှ  ်အလုပ်တလျှာက်ရန ်Form 

 Reservation , Enroll Form 

 ၀က ်ဆ်ိကု် တွင ်ရိှတသာ အခ ကအ်လက်မ ာ်း ရှာတဖွသည  ်Search Box 

 Google Map ဖဖင  ်ခ ိတ်ဆက်ဖခင််း 

 Facebook Page ဖဖင  ်ခ ိတ်ဆက်ဖခင််း (Facebook Page မရိှပါက 

အခမဲ  ဖပ လုပ်တပ်းမာှ ဖဖစ်ပါတယ်) 

 

 

 

 



Organization Package 

ပထမ နစှ ်တစ ်းနှုန််း ၂၀၀၀၀၀ (နစှသ်နိ််း) က ပ် 

သက်တမ််းတို်း နစှမ် ာ်း 

အတွက် တစ ်းနှုန််း 
၁၅၀၀၀၀ (တစသ်နိ််းငါ်းတသာင််း) က ပ် 

၀က ်ဆ်ိကု် ဒ ဇုိင််း 

အသစ် တဖပာင််းလပဲါက ထပ်မ  

အပိတုဆာင််း 

တပ်းတခ ရမည ် တစ ်းနှုန််း 

၅၀၀၀၀ (ငါ်းတသာင််း) က ပ် 

(၀က် ဆ်ိကု် ဒ ဇုိင််း အသစ ်တဖပာင််းလဲဖခင််း အတွက ်အပုိတဆာင််းတပ်းတခ ရမည  ်တစ ်းနှုန််းမာှ ၀က ််ဆိကု် တစခ်ု လ ု်း ၏ 

ဒ ဇုိင််းကို တဖပာင််းလဲဖခင််း အတွကသ်ာ တကာက်ခ ဖခင််း ဖဖစမ်ပ ်း ပ ုမနှ ်တဒတာ အခ က်အလကတ်ဖပာင််းလဲဖခင််း ၊ 

ဓာတ်ပ မု ာ်း တဖပာင််းလဲဖခင််း တုိ   အတွက် တပ်းတခ စရာ မလုိအပ်ပါ) 

၀က ် ်စာမ က်နာှ အတရအတွက် အတရအတွက် အကန  အ်သတ် မရိှ 

သင တ်လ ာ်တသာ လုပ်ငန််းမ ာ်း 

Organization Package သည် စ ်းပွာ်းတရ်း လပ်ုငန််းကက ်းမ ာ်း ၊ NGO မ ာ်း ၊ 

အသင််းအဖွဲြို့မ ာ်း ၊ သငတ်န််းတက ာင််းကက ်းမ ာ်း စသည  ်မိမိတုိ   လုပ်ငန််း ၏ 

သတင််းအခ က်အလက် မ ာ်းကိ ုအငတ်ာနကတ်ပေါ်တွင ်

စဉ်ဆက်မဖပတ ်Update ဖပ လုပ်လုိ သမူ ာ်း အတွက် သင တ်လ ာ်ပါသည ်။ 

အဖခာ်း ၀နတ်ဆာငမ်ှုမ ာ်း 

 ဆက်သယွ်ရန ်Form 

 အလုပ်တခေါ်စာမ ာ်း နငှ  ်အလုပ်တလျှာက်ရန ်Form 

 Reservation , Enroll Form 

 ၀က ်ဆ်ိကု် တွင ်ရိှတသာ အခ ကအ်လက်မ ာ်း ရှာတဖွသည  ်Search Box 

 Google Map ဖဖင  ်ခ ိတ်ဆက်ဖခင််း 

 Facebook Page ဖဖင  ်ခ ိတ်ဆက်ဖခင််း (Facebook Page မရိှပါက 

အခမဲ  ဖပ လုပ်တပ်းမာှ ဖဖစ်ပါတယ်) 

 

 

 

 

 



Travel and Tour Package 

ပထမ နစှ ်တစ ်းနှုန််း ၂၅၀၀၀၀ (နစှသ်နိ််း ငါ်းတသာင််း) က ပ် 

သက်တမ််းတို်း နစှမ် ာ်း 

အတွက် တစ ်းနှုန််း 
၁၅၀၀၀၀ (တစသ်နိ််းငါ်းတသာင််း) က ပ် 

၀က ်ဆ်ိကု် ဒ ဇုိင််း 

အသစ် တဖပာင််းလပဲါက ထပ်မ  

အပိတုဆာင််း 

တပ်းတခ ရမည ် တစ ်းနှုန််း 

၅၀၀၀၀ (ငါ်းတသာင််း) က ပ် 

(၀က် ဆ်ိကု် ဒ ဇုိင််း အသစ ်တဖပာင််းလဲဖခင််း အတွက ်အပုိတဆာင််းတပ်းတခ ရမည  ်တစ ်းနှုန််းမာှ ၀က ််ဆိကု် တစခ်ု လ ု်း ၏ 

ဒ ဇုိင််းကို တဖပာင််းလဲဖခင််း အတွကသ်ာ တကာက်ခ ဖခင််း ဖဖစမ်ပ ်း ပ ုမနှ ်တဒတာ အခ က်အလကတ်ဖပာင််းလဲဖခင််း ၊ 

ဓာတ်ပ မု ာ်း တဖပာင််းလဲဖခင််း တုိ   အတွက် တပ်းတခ စရာ မလုိအပ်ပါ) 

၀က ် ်စာမ က်နာှ အတရအတွက် အတရအတွက် အကန  အ်သတ် မရိှ 

သင တ်လ ာ်တသာ လုပ်ငန််းမ ာ်း 

Travel & Tour Package သည် ခရ ်းသာွ်း လုပ်ငန််း မ ာ်း အတွက် သ ်းသန   ်

အမ ိ ်းအစာ်း ဖဖစ်ပါသည ်။ 

Tour Program တစခ်ခု င််းစ  အတွက် အတသ်းစတိ် အခ ကအ်လက်မ ာ်း အဖပင ်

၊ ဖပည်တွင််းဖပညပ် တနရာမ ာ်း ၊ ဟိုတယ် အခ က်အလက်မ ာ်း ၊ ခရ ်းသွာ်းလာဖခင််း 

ဆိငုရ်ာ အခ က်အလက်မ ာ်းကုိ အကန  အ်သတ် မရိှ ထာ်းရိှနိငုမ်ာှ ဖဖစ်ပါတယ်။ 

အဖခာ်း ၀နတ်ဆာငမ်ှုမ ာ်း 

 Tour Program မ ာ်းကိ ုအတသ်းစိတ ်ရှာတဖွနိငုသ်ည  ်Search Form 

 ဆက်သယွ်ရန ်Form, Reservation Form မ ာ်း, Booking Form မ ာ်း 

 အလုပ်တခေါ်စာမ ာ်း နငှ  ်အလုပ်တလျှာက်ရန ်Form 

 Google Map ဖဖင  ်ခ ိတ်ဆက်ဖခင််း 

 Facebook Page ဖဖင  ်ခ ိတ်ဆက်ဖခင််း (Facebook Page မရိှပါက 

အခမဲ  ဖပ လုပ်တပ်းမာှ ဖဖစ်ပါတယ်) 

 

 

 

 

 



 = မပါဝငပ်ါ ,  = ပါဝငသ်ည ်

အမ  ြုြီးအစောြီး Silver Gold Diamond Organization 
Travel & 

Tour 

ပထမနစှတ်စ ်းနှုန််း ၅၀ ၀၀၀ ၁၂၀ ၀၀၀ ၁၆၀ ၀၀၀ ၂၀၀ ၀၀၀ ၂၅၀ ၀၀၀ 

သက်တမ််းတို်း နစှတ်စ ်းနှုန််း ၅၀ ၀၀၀ ၉၀ ၀၀၀ ၁၃၀ ၀၀၀ ၁၅၀ ၀၀၀ ၁၅၀ ၀၀၀ 

၀က ်ဆ်ိကု် ဒ ဇုိင််း 

အသစတ်ဖပာင််းလဲပါက 

ထပ်မ  အပုိတဆာင််း 

တပ်းတခ ရမည ်တစ ်းနှုန််း 

- ၃၀ ၀၀၀ ၃၀ ၀၀၀ ၅၀ ၀၀၀ ၅၀ ၀၀၀ 

၀က ် ်စာမ က်နာှ အတရအတွက် ၁ ၁၅ ၃၀ 
အကန  အ်သတ်

မရိှ 

အကန  အ်သတ်မ

ရိှ 

ကိုယ်တုိငဖ်ပင ်CMS စနစ ်
     

တဒတာဖပငဆ်ငဖ်ခင််း 

(ကိယု်တုိငဖ်ပငရ်န ်မအာ်းလပ်ပါက  

MWP 

 က်မတှဒတာဖပငဆ်ငတ်ပ်းသည ်  

အကကိမ် အတရအတွက်) 

တစ်လ  

တစက်ကိမ ်

တစ်လ  

တစက်ကိမ် 

တစ်လ  

တစက်ကိမ ်

တစ်လ  

တစက်ကိမ ်

တစ်လ  

တစက်ကိမ် 

ဓာတ်ပ  ုGallery 
     

Banner Image အတရအတွက် ၁ ၃ ၅ ၅ ၅ 

ဆက်သယွ်ရန ်Form 
     

အလုပ်တခေါ်စာမ ာ်း နငှ  ်

အလုပ်တလျှာက်ရန ်Form      

Reservation , Enroll Form 
     

Google Map ဖဖင  ်ခ ိတ်ဆက်ဖခင််း 
     

၀က ်ဆ်ိကု် တွင ်ရိှတသာ  

အခ က်အလက်မ ာ်း ရှာတဖွသည  ် 

Search Box 

     



၀ကဘ်ဆ် ိုက ် ောြီးရ  သည  ် 

ဆောဗော ဆ ိုငရ်ော အခ ကအ်လကမ် ောြီး 
     

Server Location USA USA USA USA USA 

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

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

၀က ်ဆ်ိကု်မ ာ်းအတွက် 

လ ုဖခ  တရ်း နငှ  ်ထနိ််းသမ်ိ်းဖခင််း      

လစဉ် Back Upဖပ လုပ်ဖခင််း 
     

ဒ ိုမ န်ြီး အမည ်      

ကိုယ်ပုိင ်ဒိမိုန််းအမည် ၁ခု ၁ခု ၁ခု ၁ခု ၁ခု 

အ ြီးဆမလြ်ီး      

အ ်းတမလ််း အတရအတွက် 
အကန   ်

အသတ်မရိှ 

အကန   ်

အသတ်မရိှ 

အကန   ်

အသတ်မရိှ 

အကန  အ်သတ်

မရိှ 

အကန  အ်သတ် 

မရိှ 

သိတုလှာငပ်မာဏ 10GB 10GB 10GB 10GB 10GB 

အပခောြီး ၀န်ဆဆောငမ်ှု      

Facebook page ဖဖင  ်

ခ ိက်ဆကဖ်ခင််း      

Skype ဖဖင  ်ခ ိတ်ဆက်ဖခင််း 
     

Search Engine မ ာ်းတွင ် 

၀က ်ဆ်ိကု်ကိတုပေါ်တအာင ်

ဖပ လုပ်ဖခင််း 

     

Google Map တငွ ် 

လုပ်ငန််းတညတ်နရာကုိ 

ထည ်သငွ််းဖခင််း 

     



Social Network မ ာ်းတပေါ်တွင ် 

၀က ်ဆ်ိကု်ကိ ု

Sharingဖပ လုပ်ဖခင််း 

     

Add-On Price ( Per One )      

ဒိမုနိ််းအမည ် 

ထပ်ယူလုိပါက တစခ်ုလျှင ်
၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ 

 


