ြပည်ေထာင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ ော်အစိုဵရ
စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန
စာဵသုဳဵသူေရဵရာဉီဵစီဵဌာန
မူပုင
ိ ်ခွင်ဌ
ဴ ာနခွဲ
အီလက်ထေရာနစ်စနစ် WIPO FILE Account ေလျှောက်ထာဵခွငဴ် ေောင်ဵခဳလွှာ
အမှေ်ေဳဆိပ်မေ
ှ ်ပေ
ုဳ င်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵကို ဝန်ေဆာင်မှုအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် လုပ်ငန်ဵ၊ကုမ္ပဏီ၊
ဉပေေအကျုဵေဆာင်
ိ
အဖွဲ့(Law Firm) နှငဴ်သက်ဆိုငေ
် သာ အချက်အလက်မျာဵ
၁။

-

လုပ်ငန်ဵအမည်
* (အေထာက်အထာဵစာရွက်စာေမ်ဵမျာဵ

ပူဵေွဲေဖာ်ြပရမည်။)
၂။

ပိုင်ရှင်အမည်

-

၃။

ပိုင်ရှင်၏ မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ် (သို့မဟုတ်)

-

နိုငင
် က
ဳ ူဵလက်မှတ်နဳပါတ်
၄။

လုပ်ငန်ဵ/ကုမ္ပဏီ/ဉပေဒအကျုဵေဆာင်
ိ
အဖွဲ့အမှတ် -

၅။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် လိပ်စာ

-

အြပညဴ်အစုဳ
၆။

ဖုန်ဵနဳပါတ်

-

၇။

ဖက်စ်နဳပါတ်

-

၈။

အီဵေမဵလ်လိပ်စာ

၉။

လက်ရှိတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသညဴ်

-

ဝန်ထမ်ဵအေရအတွက်
၁၀။ ြမန်မာနိုင်ငတ
ဳ ွင် စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ မှတ်ပုဳတင် ဥပေဒအရ တာဝန်ယူ မှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵ
သညဴ် အမှတ်တဳဆိပ် အေရအတွက်
*(ယင်ဵအမှေ်ေဳဆိပ် အေရအေွက်မျာဵအနက် အမျာဵဆုဳဵ (၃၀)ခု၏ စာရင်ဵကို ပူဵေွဲ-က ပါ နမူနာ

ပုဳစဳြဖငဴ် ြဖညဴ်စွက်၍ ေဖာ်ြပေပဵရမည်။)
*(အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှေ်ေဳဆိပ်မှေ်ပုဳေင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵကို ဝန်ေဆာင်မှုအြဖစ် ေဆာင်ရွက်
ေနသညဴ် လုပ်ငန်ဵ၊ ကုမ္ပဏီ၊ ဉပ

(Law Firm)၏ကိုယ်စာဵ WIPOFILE Account

ကို အသုဳဵြပုမညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်နှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ် အချက်အလက်မျာဵအာဵ ပူဵေွဲေွင် ြဖညဴ်ပါ။)
Building Number (52), Intellectual Property Department, Department of Consumer Affairs, Ministry of Commerce, Nay Pyi Taw
Ph no: +95- 067-3430571, 3430572

2
ြပည်ေထာင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ ော်အစိုဵရ
စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန
စာဵသုဳဵသူေရဵရာဉီဵစီဵဌာန
မူပုင
ိ ်ခွင်ဌ
ဴ ာနခွဲ

WIPO FILE Account ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵအေွက်
ကိုယ်စာဵလှယ် နှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ
အချက်အလက်မျာဵ
Photo
(4 x 6)

၁။

ကိုယ်စာဵလှယ် အမည်

-

၂။

ကိုယ်စာဵလှယ်၏ မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်

-

၃။

ကိုယ်စာဵလှယ်၏ အကျုဵေဆာင်
ိ
အမှတ်

-

၄။

ကိုယ်စာဵလှယ်၏ နိုငင
် ဳသာဵခဳယူသညဴ် နိုငင
် ဳ

-

၅။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ်ဴ

-

အီဵေမဵလ်လိပ်စာ
၆။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ်ဴ ဖုန်ဵနဳပါတ်

-

၇။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ်

-

လိပ်စာအြပညဴ်အစုဳ
၈။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် မမို့

-

၉။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် စာတိုက်အမှတ်

-

၁၀။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် တိုင်ဵ/ြပည်နယ်

-

၁၁။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် နိုငင
် ဳ

-

Building Number (52), Intellectual Property Department, Department of Consumer Affairs, Ministry of Commerce, Nay Pyi Taw
Ph no: +95- 067-3430571, 3430572

3
ြပည်ေထာင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ ော်အစိုဵရ

စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန
စာဵသုဳဵသူေရဵရာဉီဵစီဵဌာန
မူပုင
ိ ်ခွင်ဌ
ဴ ာနခွဲ
*

ဤေလျှောက်လွှာတွင် ြဖညဴ်သွင်ဵထာဵေသာ ကိုယ်စာဵလှယ်နှင်ဴ သက်ဆိုငေ
် သာ အီဵေမဵလ် လိပ်စာ နှငဴ်
ဖုန်ဵနဳပါတ်တို့ကုိ အွန်လိုငဵ် မှတစ်ဆငဴ် မှတ်ပုဳတင်အခေကကဵေငွ ေပဵသွင်ဵြခင်ဵ နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵေသာ ကိစ္စ
ရပ်မျာဵအတွက်အသုဳဵြပုလိုြခင်ဵရှိပါသည်။

*

အသုဳဵြပုလိုြခင်ဵမရှိပါ။

ဤေလျှောက်လွှာတွင် ြဖညဴ်သွင်ဵထာဵေသာ ကိုယ်စာဵလှယ်နှင်သ
ဴ က်ဆိုင်ေသာ အချက်အလက်မျာဵ
အာဵ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵ/ကုမ္ပဏီ/ဉပေဒအကျုဵေဆာင်
ိ
၏ အမှတ်တဳဆိပ်မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ ကိုယ်စာဵ
လှယ် နှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ အချက်အလက်မျာဵအြဖစ် ထာဵရှိရန် သေောတူ ခွငဴ်ြပုပါသည်။

*

ဤေလျှောက်လွှာတွင် ြဖညဴ်သွင်ဵထာဵေသာ အချက်အလက်မျာဵအာဵ မူပုိငခ
် ွငဴ်ဌာနမှ သုဳဵစွဲရန် သေော
တူ ခွငဴ်ြပုပါသည်။

*

အထက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်မျာဵအာဵလုဵဳ မှန်ကန်စွာြဖညဴ်သွငဵ် ထာဵေကကာင်ဵ ကိုယ်တိုငခ
် ဳဝန်
လက်မှတ်ေရဵထိုဵပါသည်။

လက်မှတ်

.........................................

ပိုင်ရှင်အမည်

.........................................

ရာထူဵ

.........................................

အမည်(လုပ်ငန်ဵ/ကုမ္ပဏီ/

.........................................

ဉပေဒအကျုဵေဆာင်
ိ
အဖွဲ့)

Building Number (52), Intellectual Property Department, Department of Consumer Affairs, Ministry of Commerce, Nay Pyi Taw
Ph no: +95- 067-3430571, 3430572

ပူးတွဲ (က)
ြြန်ြာနိုင်ငတ
ဳ ွင် စာချုပ်စာတြ်ဵြျာဵ ြှတ်ပုဳတင်အက်ဥပေဒ (Registration Act, 1908) ၏ ညွှန်ကကာဵချက်
၁၃ နှငဴ် စာချုပ်စာတြ်ဵြျာဵ ြှတ်ပုဳတင်ဉပေဒ (၂၀၁၈) တို့အရ တာဝန်ယူ ြှတ်ပုဳတင် ေလျှောက်ထာဵခဲဴသညဴ်
အြှတ်တဳဆိပ်ြျာဵ စာရင်ဵ

စဉ် အြှတ်တဳဆိပ် ြှတ်ပုဳတင်

ြှတ်ပုဳတင်

စာချုပ်

စာချုပ်စာတြ်ဵ

စာချုပ်စာ

စာချုပ်

အြှတ်

ြှတ်ပုဳတင်

တြ်ဵ

စာတြ်ဵ

စာအုပ်အြှတ်-

ြှတ်ပုဳတင်

ြှတ်ပုဳတင်

အတွဲ အြှတ်

စာအုပ်၏

ရုဳဵရှရ
ိ ာမြို့

အြည်

သွင်ဵ

ထုတ်ေပဵသညဴ်

အြှတ်

ေကကြငာ

ေန့စွဲ

အသာဵ

သူ

စာြျက်နှာ
အြှတ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

1
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်အစိုဵရ
စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန
စာဵသုဳဵသူေရဵရာဉီဵစီဵဌာန
မူပုင
ိ ်ခွင်ဌ
ဴ ာနခွဲ

အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုဳတင်စနစ် (WIPO File –Online IP Filing System)
၁။

အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုဳတင်စနစ် (WIPO File)
အီလက်ထေရာနစ်မှတ်ပုဳတင်စနစ် (WIPO File) ဆိုသည်မှာ မူပုိငခ
် ွငဴ်ဌာနတွင် စာရင်ဵ(Account)

ဖွငဴ်လှစ်၍ အွန်လင
ို ဵ် မှတစ်ဆငဴ် မူပိုင်ခွင်မ
ဴ ှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်လာွှ မျာဵကို ေလျှောက်ထာဵနိုင်ေသာ စနစ်တစ်ခု
ြဖစ်ပပီဵ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ အခေကကဵေငွမျာဵကိုလည်ဵ အွန်လိုငဵ် မှတစ်ဆငဴ် တိုက်ရိုက်ေပဵသွငဵ် နိုင်ေစရန်
Online Banking Service မျာဵနှငဴ် ချတ်
ိ ဆက်ထာဵေသာ စနစ်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။
၂။

အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုဳတင်စနစ် WIPO File ကို အသုဳဵြပု၍ မှတ်ပုဳတင် ေလျှောက်ထာဵခွင်ရ
ဴ ိှသူ
WIPO File – Online Filing System ကို အသုဳဵြပု၍ ပထမကာလအတွငဵ် အမှတ်တဳဆိပ် မှတ်ပုဳတင်

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ လုပ်ေဆာင်နိုငေ
် သာ အဖွဲ့အစည်ဵအမျုဵအစာဵမျာဵမှ
ိ
ာ ေအာက်ပါအတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည် ြမန်မာနိုင်ငအ
ဳ ရပ်ရပ်ရှိ စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵမျာဵတွင် အမှတ်တဳဆိပ်မတ
ှ ်ပတ
ုဳ င်ေလျှောက်ထာဵ
ြခင်ဵအာဵ ဝန်ေဆာင်မှုအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊
 ြမန်မာနိုင်ငအ
ဳ ရပ်ရပ်ရှိ စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵမျာဵတွင် အမှတ်တဳဆိပ်မတ
ှ ်ပတ
ုဳ င်ေလျှောက်ထာဵ
ြခင်ဵအာဵ ဝန်ေဆာင်မှုအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ကုမ္ပဏီမျာဵ၊
 ြမန်မာနိုင်ငအ
ဳ ရပ်ရပ်ရှိ စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵမျာဵတွင် အမှတ်တဳဆိပ်မတ
ှ ်ပတ
ုဳ င်ေလျှောက်ထာဵ
ြခင်ဵအာဵ ဝန်ေဆာင်မှုအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဥပေဒအကျုဵေဆာင်
ိ
အဖွဲ့(Law Firm) မျာဵ၊
၃။

အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုဳတင်စနစ် (WIPO FILE) တွင် စာရင်ဵ (Account)တစ်ခုဖွငဴ်လှစ်ရန် နည်ဵလမ်ဵ

အဆငဴ် (၁)။

။အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုဳတင်စနစ် (WIPO FILE)တွင် အသုဳဵြပုသူ၏ အမည်စာရင်ဵ
(Account) ဖွငဴ်ရန်လိုအပ်သြဖငဴ် https://efiling.ipd.gov.mmတွင် အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုဳ
တင်ေလျှောက်ထာဵခွင်ေ
ဴ တာင်ဵခဳလာွှ ကို ေဒါင်ဵလုပ်ရယူ၍ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ြဖညဴ်
သွင်ဵပါ။

အဆငဴ်(၂)။

။ယင်ဵေတာင်ဵခဳလွှာတွင်ပါရှိေသာ အချက်အလက်မျာဵ ြဖညဴ်သွင်ဵပပီဵပါက pdf format ြဖငဴ်
မူပုင
ိ ်ခွင်ဌ
ဴ ာန အီဵေမဵလ် admin@ipd.gov.mm သို့ ေပဵပိေ
ု့ လျှောက်ထာဵပါ။
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အဆငဴ်(၃)။

။ယင်ဵေတာင်ဵခဳလွှာပါ ြဖညဴ်စွက်ထာဵေသာအချက်မျာဵသည် ြပညဴ်စုဳစွာေဖာ်ြပပါရှိပပီဵ အမှတ်
စဉ်(၂)ပါ အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုဳတင်စနစ်ြဖငဴ် ေလျှောက်ထာဵနိုင်သူအြဖစ် သတ်မှတ်
ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီမှုရှိပါက WIPO File Account Activate ြပုလုပ်နိုင်ရန် မူပုင
ိ ်ခွငဌ
ဴ် ာနမှ
အီဵေမဵလ် ြပန်လည်ေပဵပိေ
ု့ ပဵမည်။

အဆငဴ်(၄)။

။မူပုင
ိ ်ခွငဌ
ဴ် ာနမှ ြပန်လည်ေပဵပိေ
ု့ သာ အီဵေမဵလ်ပါ “Activate your Account” သို့
ဝင်ေရာက်၍ ကိုယ်စာဵလှယ်နှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ အချက်အလက်မျာဵ ြဖညဴ်သွင်ဵြခင်ဵအာဵ
ြဖငဴ် WIPO FILE user account ကို Register ြပုလုပ်နိုငမ
် ည် ြဖစ်ပါသည်။

၄။

အမှတ်တဳဆိပ်မျာဵကို အွန်လိုင်ဵမှ မှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵရာတွင် လုပ်ေဆာင်ပုဳ အဆငဴ်ဆငဴ်
ဉီဵစွာအသုဳဵြပုသူကို အခွင်အ
ဴ ေရဵေပဵေသာစနစ်(First to Use System)မှ ဉီဵစွာေလျှောက်ထာဵသူကို

အခွင်ဴအေရဵေပဵေသာစနစ်(First to File System) သို့ ကူဵေြပာင်ဵရာတွင် အဆင်ေြပ ေချာေမွ့ေစရန်
အလို့ငာှ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အမိန့်အမှတ်၊ ၆၃/၂၀၂၀ အာဵ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊
ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ြပန်ေကကညာခဲဴပပီဵ ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အမိန့်အရ အမှတ်တဳဆိပ်
မှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵအာဵ ကကိုတင်လက်ခဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵကို ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၁)
ရက်ေန့မှ

စတင်၍

ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ရာ

ပထမအဆငဴ်အေနြဖငဴ်

အမှတ်တဳဆိပ်မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵကို

ဝန်ေဆာင်မှုအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ လုပ်ငန်ဵ၊ ကုမ္ပဏီ နှငဴ် ဉပေဒအကျုဵေဆာင်
ိ
အဖွဲ့(Law Firm)မျာဵမှ
တစ်ဆငဴ် အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုဳတင်စနစ်(WIPO File) ြဖငဴ် ေလျှောက်ထာဵနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုဳတင်စနစ် WIPO File မှတစ်ဆငဴ် အမှတ်တဳဆိပ်မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵအာဵ
ေလျှောက်ထာဵလိုလျှေင် ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့မှစ၍ ေအာက်ပါ ေဖာ်ြပချက်မျာဵအတိုင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်အဆငဴ်(၁)။

။အင်တာနက်စာမျက်နှာ https://efiling.ipd.gov.mm သို့ ဝင်ေရာက်ပါ။ (၁-၁၀-၂၀၂၀)
ရက်ေန့ နဳနက် (၀၉၀၀) နာရီတွင် စတင်အသုဳဵြပုနိုငမ
် ည် ြဖစ်ပါသည်။

အဆငဴ်(၂)။

။အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုဳတင်စနစ် (WIPO FILE)တွင် အသုဳဵြပုသူ၏ အမည်စာရင်ဵ
(Account) ဖွငဴ်လှစ်ထာဵပပီဵေသာ User Name နှငဴ် Password တို့ြဖငဴ် ဝင်ေရာက်ပါ။

အဆငဴ်(၃)။

။ မိမိ၏ WIPO FILE Account မှ ဝင်ေရာက်၍ အမှတ်တဳဆိပ်မှတ်ပုဳတင် ေလျှောက်ထာဵနိုင်
ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်သညဴ် အချက်အလက်မျာဵ ြဖညဴ်သွင်ဵ၍ အဆငဴ်ဆငဴ်ေဆာင်ရွက်ပါ။

အဆငဴ်(၄)။

။အချက်အလက်မျာဵကို ြပညဴ်စုဳစွာ ြဖညဴ်သွငဵ် ပပီဵပါက မူပုိငခ
် ွငဴ်ဌာနသို့ ေပဵပို့လလ
ို ျှေင် Submit
ကိုနှိပပ
် ါ။ အကယ်၍ မေပဵပို့နိုငေ
် သဵပါက (ေခတ္တသိမ်ဵထာဵလိုပါက) Save ကိုနှိပ၍
်
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
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အဆငဴ်(၅)။

။ေဆာင်ရွက်ပပီဵစီဵမှု အေြခအေနမျာဵကို WIPO FILE ရှိ မိမိ Account ၏ ပင်မစာ
မျက်နှာတွင် ကကညဴ်ရှုနိုင်မည် ြဖစ်သည်။

၅။

WIPO File Account နှင်ဴပတ်သက်၍ လိက
ု ်နာရမညဴ် အချက်မျာဵ
WIPO FILE စနစ်သု့ိ ဝင်ေရာက်ရန် WIPO File Account တစ်ခုရှိရမည် ြဖစ်သည်။ Account နှငဴ်
ပတ်သက်၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို သိရှိလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် လိအ
ု ပ်သည်- WIPO FILE Account (Login ID နှငဴ် Password)ကို တူညီေသာ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုတည်ဵတွင်
ြဖစ်ေစကာမူ တစ်ချန်ိ တည်ဵတွင် မျှေေဝသုဳဵစွဲြခင်ဵ ြပုလုပ်၍ မရပါ။ (Account တစ်ခုကို တစ်ဉီဵ
ထက်ပိုေသာသူမျာဵ တစ်ပပိုင်နက်တည်ဵ သုဳဵစွဲ၍ မရနိုင်ပါ။)
- Accountပိုင်ရှင်သည်

၎င်ဵAccountြဖငဴ်

ေလျှောက်ထာဵေသာ

မှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်လာွှ မျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵေသာ ကိစ္စအာဵလုဵဳ အတွက် တာဝန်ယူရမည်ြဖစ်သည်။
- Account Profile တွင် မူပုိငခ
် ွငဴ်ဌာနသို့ အီဵေမဵလ်ြဖငဴ်ေပဵပို့ေလျှောက်ထာဵခဲဴသညဴ် WIPO FILE
account ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵအတွက် ကိုယ်စာဵလှယ်နှင်သ
ဴ က်ဆိုငေ
် သာ အချက်အလက်မျာဵ
ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲပါက ေြပာင်ဵလဲထာဵေသာ အချက်အလက်မျာဵကို မူပုိငခ
် ွငဴ်ဌာန၏ အီဵေမဵလ်
(admin@ipd.gov.mm) သို့ အေကကာင်ဵကကာဵ ရမည်။
- Account ပိုင်ရှင်သည် မိမိ၏ Password ြဖငဴ် WIPO FILE သို့ ဝင်ေရာက်ရာတွင် အခက်အခဲ
တစ်စုဳတစ်ရာရှိပါက အီဵေမဵလ် (admin@ipd.gov.mm) သို့ အေကကာင်ဵကကာဵနိုင်ပါသည်။
- WIPO FILE Account ကို ရပ်စဲြခင်ဵ၊ အသစ်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵတို့ကုိ လုပ်ေဆာင်လိုပါက မူပုိငခ
် ွငဴ်
ဌာနသို့ စာြဖငဴ်ေရဵသာဵ၍ အီဵေမဵလ် (admin@ipd.gov.mm)သို့ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
၆။

WIPO FILE စနစ်နင
ှ ်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍ စုဳစမ်ဵေမဵြမန်ဵနိုငြ် ခင်ဵ
WIPO FILE စနစ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စုဳစမ်ဵေမဵြမန်ဵလိုသည်မျာဵ သို့မဟုတ် အကူအညီမျာဵ လိအ
ု ပ်ပါက
မူပုင
ိ ်ခွင်ဌ
ဴ ာန၏ Website လမ်ဵညွှန်မှတဆငဴ် FAQs link မှေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အီဵေမဵလ်မှေသာ်
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဖုန်ဵဆက်ေမဵြမန်ဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ (တနလလာေန့မှ ေသာကကာေန့အထိ ရုဳဵချန်ိ
အတွင်ဵ) ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုငရ
် န် စီစဉ်ထာဵရှိပါသည်။
မူပုင
ိ ်ခွင်ဌ
ဴ ာခွဲ အီဵေမဵလ်- admin@ipd.gov.mm
ဖုန်ဵနဳပါတ် - ၀၆၇-၃၄၃၀၅၇၁ ၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၇၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၇၄
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