
 

 ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန၊ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ် 
ဖုန်းနံပါတ်: +၉၅- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၇၁, ၃၄၃၀၅၇၂ 

 

 

 
 

 

အလီက်ထေရာနစ်စနစ် WIPO FILE Account ေလျှောက်ထားခွင့် ေတာငး်ခံလွှာ 

WIPO FILE Account ေလျှောက်ထားြခငး်အတွက် 

ကိုယ်စားလှယ်နှင့်သက်ဆိုင်ေသာအချက်အလက်များ 

 

၁။ ကိုယ်စာဵလှယ် အမည်     - 

၂။ ကိုယ်စာဵလှယ်၏ မှတ်ပုဳတငန်ဳပါတ်    - 

၃။  လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည်ဴ    - 

 အီဵ ေမဵလ်လိပ်စာ 

၄။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသညဴ် ဖုန်ဵနဳပါတ်  - 

၅။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည်ဴ     - 

 လိပ်စာအြပည်ဴအစုဳ 

၆။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည်ဴ မမို့    - 

၇။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည်ဴ စာတိုက်အမှတ်  - 

၈။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည်ဴ တိုင်ဵ/ ြပည်နယ်  - 

၉။ မူပိုင်ခွငဴ်ဆိုငရ်ာ ကိုယ်စာဵလှယ်သငတ်န်ဵ အမှတ်စဉ်  - 

 *(သငတ်န်ဵဆင်ဵေအာင်လက်မှတ် မိတ္တူကို ပူဵတွဲ  

    ေဖာ်ြပေပဵရမည်။) 

မှတ်ချက်။ ကိုယ်စားလှယ်သည် နုိငင်ေံတာ်အတွငး်ေနထိငုပ်ပီး နုိငင်ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားကိုင် 

ေဆာင်ထားသည့် အသက် (၁၈) နှစ်ြပည့်ပပီးသူြဖစ်ရမည်။ 

ြပည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေံတာ်အစိုးရ 

စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာငး်ဝယ်ေရးဝန်ကကီးဌာန 

မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန 

 

 

Photo 

(1.2×1.4) 
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 ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန၊ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ် 
ဖုန်းနံပါတ်: +၉၅- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၇၁, ၃၄၃၀၅၇၂ 

 
 

ြပည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေံတာ်အစိုးရ 
စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာငး်ဝယ်ေရးဝန်ကကီးဌာန 

မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန 

 

 ဤေလျှောက်လွှာတွင် ြဖညဴ်သွင်ဵထာဵေသာ ကိုယ်စာဵလှယ်နှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ အီဵေမဵလ် 

လိပ်စာနှငဴ် ဖုန်ဵနဳပါတ်တို့ကို အွန်လိုင်ဵမှတစ်ဆငဴ် မှတ်ပုဳတင်အခေကကဵေငွ ေပဵသွင်ဵြခင်ဵ 

နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက်- 

   အသဳုဵြပုလိြုခင်ဵ ရှိပါသည်။   အသဳုဵြပုလိြုခင်ဵ မရိှပါ။ 

 

 ဤေလျှောက်လွှာတွင် ြဖညဴ်သွင်ဵထာဵေသာ အချက်အလက်မျာဵအာဵ မူပိုင်ခွငဴ်ဦဵစီဵဌာနမှ 

သုဳဵစွဲရန် သေောတူ ခွငဴ်ြပုပါသည်။   

 

 

 အထက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်မျာဵအာဵလုဳဵ မှန်ကန်စွာြဖညဴ်သွင်ဵထာဵေကကာင်ဵ ကိုယ်တိုင် 

ဝန်ခဳပါသည်။ 

 

 

 

 

လက်မှတ်   …………………………….. 

ကိုယ်စာဵလှယ်အမည်  …………………………….. 

မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်  …………………………….. 
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 ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန၊ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ် 
ဖုန်းနံပါတ်: +၉၅- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၇၁, ၃၄၃၀၅၇၂ 

 
 

အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ် (WIPO File –Online IP Filing System)  

၁။ အလီက်ထေရာနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ် (WIPO File) 

 အလီက်ထေရာနစ်မှတ်ပုဳတငစ်နစ် (WIPO File) ဆိုသည်မှာ မူပိုင်ခွငဴ်ဦဵစီဵဌာနတွင် စာရင်ဵ  

(Account) ဖွင်ဴလှစ်၍ အွန်လုိင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ မူပုိင်ခွင်ဴမှတ်ပဳုတင်ေလျှောက်လွှာမျာဵကုိ ေလျှောက်ထာဵနုိင်ေသာ 

စနစ်တစ်ခု ြဖစ်မပီဵ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵဆိုငရ်ာ အခေကကဵေငွမျာဵကိုလည်ဵ အနွ်လိငု်ဵ မှတစ်ဆငဴ ်တိုက်ရိုက် 

ေပဵသွင်ဵနိုငေ်စရန် Online Banking Service မျာဵနှငဴ် ချတိ်ဆက်ထာဵေသာ စနစ်တစ်ရပ် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

၂။ WIPO File ကုိ အသံုးြပု၍ မှတ်ပံုတင် ေလျှောက်ထားခွင့်ရိှသူ သတ်မှတ်ချက် 

WIPO File Account ေလျှောက်ထာဵခွင်ဴရိှသူသည်-  

(က) အသက် ၁၈ နှစ်ြပည်ဴမပီဵသူ ြမန်မာနိုငင်ဳသာဵြဖစ်ရမည်။  

(ခ) နိုငင်ဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ်ြပာဵ ကိုင်ေဆာင်သူြဖစ်ရမည်။ 

(ဂ) မူပိုင်ခွငဴ်ဦဵစီဵဌာနက ဖွင်ဴလှစ်ေသာ မူပိုင်ခွငဴ်ဆိုငရ်ာ ကိုယ်စာဵလှယ်သင်တန်ဵဆင်ဵ  

  လက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်သူြဖစ်ရမည်။ 

၃။ WIPO FILE တွင် စာရင်း (Account) တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန် နည်းလမ်း  

အဆင်ဴ (၁)။ ။ WIPO FILE User Account ရရိှနုိင်ရန်အတွက်https://ipd.gov.mm/e-filing  

  နှင်ဴ https://efiling.ipd.gov.mm တ့ုိတွင် WIPO FILE Account ေလျှောက်ထာဵခွင်ဴ 

  ေတာင်ဵ ခဳလွှာ (User Account Registration Form) ကိ ုေဒါင်ဵ လုပ်ရယူပါ။ 

အဆင်ဴ(၂)။ ။ ယင်ဵ ေတာင်ဵ ခဳလွှာတွင်ပါရိှေသာ အချက်အလက်မျာဵ ြဖည်ဴသွင်ဵ မပီဵပါက pdf  

  format ြဖငဴ်  မူပိုင်ခွငဴ်ဦဵစီဵဌာန အီဵ ေမဵလ် admin@ipd.gov.mm သ့ုိ ေပဵပို ့ 

  ေလျှောက်ထာဵပါ။ 

အဆင်ဴ(၃)။ ။WIPO FILE Account ေလျှောက်ထာဵသူသည် မူပိုင်ခွငဴဦ်ဵစီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်  
ထာဵသည်ဴ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီမှုရိှပါက ေလျှောက်ထာဵသူ၏ 
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴအီဵ ေမဵလ်သို့ မူပိုငခ်ွငဴ်ဦဵစီဵဌာနမှ Account 
Activate Link ေပဵပိုေ့ပဵမည်။ 

 အဆင်ဴ(၄)။ ။ မူပိုငခ်ွငဴ်ဦဵစီဵဌာနမှ ြပန်လည်ေပဵပို့ေသာ အီဵ ေမဵလ်ပါ “Activate your  

     Account” သ့ုိ ဝငေ်ရာက်၍ User Account Registration Form ပါ  

mailto:mynamarip@ipd.gov.mm


 
 

4 

 

 ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန၊ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ် 
ဖုန်းနံပါတ်: +၉၅- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၇၁, ၃၄၃၀၅၇၂ 

 
 

     ကိုယ်စာဵလှယ်နှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ အချက်အလက်မျာဵ၊ Login ID (User)  

    နှငဴ် Password တို့ကို အချက်အလက်မျာဵ ြဖည်ဴသွင်ဵြခင်ဵ အာဵြဖင်ဴ WIPO  

    FILE user account ကို Register ြပုလုပ်နိုငမ်ည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ အမှတ်တံဆိပ်များကို အနွ်လိုင်းမှ မှတ်ပုံတင်ေလျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ေဆာင်ပုံ အဆင့်ဆင့် 

ဦဵစွာအသဳုဵြပုသူကုိ အခွင်ဴအေရဵေပဵေသာစနစ်(First to Use System)မှ ဦဵစွာေလျှောက်ထာဵသူကုိ 

အခွငဴ်အေရဵေပဵေသာစနစ်(First to File System) သ့ုိ ကူဵေြပာင်ဵ ရာတွင် အဆင်ေြပေချာေမွ့ေစရန် 

အလ့ုိငာှ  စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴကူဵသန်ဵေရာင်ဵ ဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အမိန့်အမှတ်၊ ၆၃/၂၀၂၀ အာဵ ၂၀၂၀ 

ြပည်ဴနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ြပန်ေကကညာခဲဴမပီဵ ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အမိန့်အရ 

အမှတ်တဳဆိပ် မှတ်ပုဳတငေ်လျှောက်ထာဵြခင်ဵ အာဵ ကကိုတငလ်က်ခဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ကို ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ 

ေအာက်တုိောလ (၁) ရက်ေန့မှ စတင်၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ WIPO FILE Account ရရိှထာဵေသာ 

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵမှတစ်ဆငဴ် WIPO File ြဖငဴ် ေလျှောက်ထာဵနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိြဖစ်ပါ၍ WIPO 

File မှတစ်ဆငဴ်  အမှတ်တဳဆိပ်မှတ်ပုဳတငြ်ခင်ဵ အာဵ ေလျှောက်ထာဵလိုလျှေင် ေအာက်ပါေဖာ်ြပချက်မျာဵ 

အတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်- 

  အဆင်ဴ(၁)။ ။ အင်တာနက်စာမျက်နှာ https://efiling.ipd.gov.mm သ့ုိ ဝင်ေရာက်ပါ။  

  အဆင်ဴ(၂)။ ။ WIPO FILE တွင် အသဳုဵြပုသူ၏ အမည်စာရင်ဵ  (Account) ဖွင်ဴလှစ်ထာဵမပီဵ  

     ေသာ User Name နှင်ဴ Password တ့ုိြဖင်ဴ ဝင်ေရာက်ပါ။  

 အဆင်ဴ(၃)။ ။ မိမိ၏ WIPO FILE Account မှ ဝင်ေရာက်၍ အမှတ်တဳဆိပ်မှတ်ပဳုတင် ေလျှောက်   

    ထာဵနုိင်ရန်အတွက် လုိအပ်သည်ဴ အချက်အလက်မျာဵ ြဖည်ဴသွင်ဵ၍ အဆင်ဴဆင်ဴ 

    ေဆာင်ရွက်ပါ။  

အဆင်ဴ(၄)။ ။ ေလျှောက်လွှာပါအချက်အလက်မျာဵကို ြပည်ဴစုဳစွာ ြဖည်ဴသွင်ဵမပီဵပါက မူပိုငခ်ွငဴ် 

   ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေပဵပ့ုိလုိလျှေင် Submit ကုိနိှပ်ပါ။ အကယ်၍ မေပဵပ့ုိနုိင်ေသဵပါက  

   (ေခတ္တသိမ်ဵထာဵလိပုါက) Save ကိုနှိပ၍် ေဆာငရွ်က်နိုင်သည်။ 

 အဆင်ဴ(၅)။ ။ ေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵမှု အေြခအေနမျာဵကို WIPO FILE ရိှ မိမိ Account ၏ ပင်မ 

    စာမျက်နှာတွင် ကကညဴ်ရှုနိုငမ်ည် ြဖစ်သည်။ 
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 ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန၊ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ် 
ဖုန်းနံပါတ်: +၉၅- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၇၁, ၃၄၃၀၅၇၂ 

 
 

 ၅။ WIPO FILE Account နှင့်ပတ်သက်၍ လိကု်နာရမည့် အချက်များ 

WIPO FILE Account နှငဴ ်ပတ်သက်၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို သိရှိလိုက်နာ 

ေဆာငရွ်က်ရန် လိအုပ်သည်- 

(က) WIPO FILE Account (Login ID နှငဴ ် Password) ကို တူညီေသာ အဖဲွ့အစည်ဵ 

တစ်ခုတည်ဵတွင် ြဖစ်ေစကာမူ တစ်ချနိ်တည်ဵတွင် မျှေေဝသဳုဵစွဲြခင်ဵ  ြပုလုပ်၍မရပါ။ 

(Account တစ်ခုကို တစ်ဦဵထက်ပုိေသာသူမျာဵ တစ်မပိုငန်က်တည်ဵ သဳုဵစွဲ၍ မရနိုင် 

ပါ။) 

(ခ) Accountပိုင်ရှင်သည် ၎င်ဵAccountြဖငဴ် ေလျှောက်ထာဵေသာ မှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်လွှာ 

မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵေသာ ကိစ္စအာဵလုဳဵ အတွက် တာဝန်ယူရမည်ြဖစ်သည်။ 

(ဂ) Account Profile တွင် မူပိုင်ခွငဴ်ဦဵစီဵဌာနသို့ အီဵ ေမဵလ်ြဖင်ဴေပဵပို့ေလျှောက်ထာဵခဲဴသည်ဴ 

WIPO FILE account ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ အတွက် ကိုယ်စာဵလှယ်နှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ 

အချက်အလက်မျာဵ ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲပါက ေြပာင်ဵလဲထာဵသည်ဴ အချက်အလက်မျာဵကုိ 

မူပိုင်ခွငဴ်ဦဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထဳသို့ စာြဖငဴ် မူပိုင်ခွငဴ်ဦဵစီဵဌာန အီဵ ေမဵလ် 

(admin@ipd.gov.mm) မှတစ်ဆငဴ် ေပဵပိုေ့လျှောက်ထာဵရမည်။ 

(ဃ) အေကကာင်ဵကကာဵစာေပဵပို့ြခင်ဵ မြပုလုပ်ပဲ မိမသိေောြဖင်ဴ ြပငဆ်င်ေြပာင်ဵ လဲြခင်ဵ လုပ် 

ေဆာင်ခွင်ဴမရိှပါ။ ကုိယ်စာဵလှယ်၏ My Profile တွင် Login ID ၊ User name ၊ Email 

စသည်ဴ အချက်(၃)ချက်သည် WIPO FILE Account ပိုင်ရှငမ်ှ မူလ ေလျှောက်ထာဵခဴဲ 

သည်ဴအတိုင်ဵ  မဟုတ်ေဲ မိမိသေောြဖငဴ် ေြပာင်ဵလဲမှုလုပ်ေဆာငထ်ာဵေသာ်လည်ဵ 

WIPO FILE စနစ်တွင် မူလြဖည်ဴသွင်ဵခဴဲသည်ဴအတုိင်ဵသာ မှတ်သာဵထာဵမည်ြဖစ်သည်။ 

(င) WIPO FILE Account ကိ ုရပ်စဲြခင်ဵ ၊ အသစ်ေြပာင်ဵ လဲြခင်ဵ တို့ကို လုပ်ေဆာင်လိုပါက 

မူပိုင်ခွငဴ်ဦဵစီဵဌာနသို့ စာြဖငဴ်ေရဵသာဵ၍ အီဵ ေမဵလ် (admin@ipd.gov.mm)သ့ုိ 

အေကကာင်ဵကကာဵရမည်ြဖစ်သည်။ 

(စ) Account ပိုင်ရှငသ်ည် မိမိ၏ Password ြဖငဴ် WIPO FILE သ့ုိ ဝငေ်ရာက်ရာတွင် နည်ဵ  

ပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ အခက်အခဲတစ်စုဳတစ်ရာရှိပါက မူပိုင်ခွငဴ်ဦဵစီဵဌာန အီဵေမဵလ် 

(mmwipofile@gmail.com) သ့ုိ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

mailto:admin@ipd.gov.mm
mailto:admin@ipd.gov.mm
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 ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန၊ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ် 
ဖုန်းနံပါတ်: +၉၅- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၇၁, ၃၄၃၀၅၇၂ 

 
 

၆။ WIPO FILE စနစ်နငှ့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းေမးြမန်းနိုငြ်ခငး် 

WIPO FILE စနစ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ စုဳစမ်ဵေမဵြမန်ဵလိုသည်မျာဵ သ့ုိမဟုတ် အကူအညီမျာဵ လိုအပ် 

ပါက မူပိုင်ခွငဴ်ဦဵစီဵဌာန၏ Website လမ်ဵ ညွှန်မှတဆငဴ် FAQs link မှေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ 

အီဵ ေမဵလ် မှေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ဖုန်ဵဆက်ေမဵြမန်ဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ  (တနလောေန့မှ 

ေသာကကာေန့အထိ ရုဳဵချနိ်အတွင်ဵ) ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်ရန် စီစဉ်ထာဵရှိပါသည်။ 

မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန အးီေမးလ်- admin@ipd.gov.mm, mmwipofile@gmail.com 

ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၃၄၃၀၅၇၁ ၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၇၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၇၄ 
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