အမျိးသားလတေ
် တာ်

Mobile Application

အသံုးြပနည်းလမ်းန်

အမျိးသားလတ်ေတာ် Mobile Application အသံုးြပနည်းလမ်းန်
၁။

လတ်ေတာ်များသည်

လျက်ရှိေသာ

ဉပေဒြပေရးကအား

အဖွဲ အစည်းြဖစ်ပါသည်။

ထိုသို

အဓိကလုပ်ေဆာင်

ဉပေဒြပေရးကတွင်

လုပ်ေဆာင်သည့်မှတ်တမ်းများ သတင်းအချက်အလက်များအား ြပည်သူများ
သို အချိန
် င
ှ ့် တစ်ေြပးညီ ထုတ်ြပန်ေပးလျက် ရှပ
ိ ါသည်။ သတင်းထုတ်ြပန်မ
များအတွက် Website ှင့် Facebook Page များအား ေဆာင်ရွက်ထား
ရှပ
ိ ါသည်။ ထိုအြပင် ြပည်သူများအသံုးြပမ ပိမ
ု လ
ုိ ယ
ွ က
် ူေစရန်င
ှ ့် ြမန်ဆန်
ေစရန်ရည်ရွယ်၍ Website ရှအ
ိ ချက်အလက်များအား Mobile Application
ြဖင့်လည်း ေဆာင်ရက
ွ ်ထားရှပ
ိ ါသည်။ လက်ရှိေဆာင်ရွက်ထားရှိေသာ Mobile
Application သည် Android အသံုးြပသည့် Device များအတွက်သာ
ရယူအသံုးြပိုင်ပါသည်။ Apple Device များအတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်
သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ
ု ါ Mobile Application အား ရယူအသံုးြပြခင်း
ဆိင
ု ရ
် ာများအားေအာက်ပါအတိင
ု း် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
Amyotha Hluttaw

၁၁။

သတင်းှငြ့် ပန်ကားေရးကတွင်

မိန်ခန
ွ း် များ၊

ဗီဒီယိုများ၊

အမိန်ေကာ်ြငာစာများှင့်သတင်းြပန်ကားေရးဆိုင်ရာကများကို ေဖာ်ြပ
ထားရှိ ပီး

မိမိှစ်သက်ရာကအား

ဝင်ေရာက်ကည့်ိုင်ပါသည်။

အထက်ပါပံုတိုြဖင့်ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်
၁၂။

စံုစမ်းေမးြမန်းရန်င
ှ ့်

အြကံြပစရာများရှိပါက

သုေတသန၊

ြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့် ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးဌာနကီး၊ နည်းပညာ
ဌာနခွ၊ဲ ဖုန်း ၀၆၇-၅၉၁၆၆၃ အားဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။

၂။

မိမိအသံုးြပမည့် ဖုန်း/တက်ဘလက် စသည့် Device များတွင် Google

Play Store icon အားှပ
ိ က
် ာ ဝင်ေရာက်၍ Search Box တွင် Amyotha
Hluttaw

ဟုိုက်ထည့်ပါက

အထက်ပါပံုအတိုင်း

အမျိးသားလတ်ေတာ်

Mobile Application အားြမင်ေတွရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ညာဘက်ရိှ Install

Button အားှိပ်ပါက မိမိဖုန်းအတွင်းသို ထည့်သင
ွ း် ပီးသား ြဖစ်သွားမည်
ြဖစ်ပါသည်။

၉။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား ရှာေဖွကည့်လိုပါက Menu List
် ရ
 မည်ြဖစ်ပါသည်။
ရှိ ကိုယ်စားလှယ်များ အားှိပ်၍ ဝင်ေရာက်ကည့
အထက်ပါပံုတွင်

ြပထားသည့်အတိုင်း

ကိုယ်စားလှယ်အမည်ြဖင့်

လည်းေကာင်း၊ တိုင်းှင့်ြပည်နယ် အလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပါတီ
အမည်ြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း ရှာေဖွကည့်ပါက အထက်ပါပံအ
ု တိင
ု ်း
ြမင်ေတွ ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။

Google Play Store တွင်ဝင်ေရာက်ရှာေဖွြခင်း မြပလုပ်လိုပါက

https://www.amyotha.hluttaw.mm

ြဖစ်သည့်

အမျိးသားလတ်ေတာ်

Website ၏ Home Page ေအာက်ဆုံး၌ Play Store Link အားထည့်သွင်း
ထားရှိပါသည်။ ထိုမတ
ှ စ်ဆင့် ဝင်ေရာက်ပါက အမျိးသားလတ်ေတာ် Mobile
Application အား တိုက
် က
ုိ ်ေတွြမင်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။

၁၀။

လတ်ေတာ်ေလ့လာေရးကတွင်

လတ်ေတာ်အတွငး် ၌

ေလ့လာရန်ေနရာများ၊

စည်းကမ်းချက်များအား ေဖာ်ြပထားရှိပါသည်။

၄။ မိမိ၏ ဖုနး် / Devices တွင် Install ြပလုပ်
ပီးပါက

Amyotha

Application

အား

Hluttaw

Logo

ှင့်

ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

အဆိပ
ု ါ icon အားှပ
ိ ် လိုက်ပါက ေဘးတွင်ေဖာ်ြပ
ထားသည့ပ
် ုံအတိင
ု ်း

Application

မှာပွင့်လာ

မည်ြဖစ်ပါသည်။Home Page တွင်ကိုယစ
် ားလှယ်
များအား

လျင်ြမန်စွာ

ထည့်သွင်းထားပါသည်။

ရှာေဖွင
ုိ ်သည့်စနစ်အား

၅။ အြခားသိရလ
ိှ သ
ုိ ည်များအား ကည့်
 င
ုိ ရ
် န် Application ၏ ဘယ်ဘက်
ေထာင်ရ
့ မ
ိှ ျဉ်းသံးု ေကာင်းြဖင့်

ြပထားေသာေနရာအားှိပ်ပါက

အထက်ပါပံု

အတိုင်း Menu List အား ေတွြမင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါ သည်။ ထို Menu List ထဲမှမိမိ
ဝင်ေရာက်လိုသည့် ကအားှပ
ိ ်၍ ဝင်ေရာက်င
ုိ ်ပါသည်။

၇။ Menu List ထဲမှ ဉပေဒများ ကိုှိပ်၍ ဝင်ေရာက်ပါက ဉပေဒကမ်းများ
အမျိးသားလတ်ေတာ်ဉပေဒ/နည်းဉပေဒှင့် ြပာန်းပီးဉပေဒများကို ေတွြမင်
ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ပီး ြပာန်းပီးဉပေဒများကိုှိပ်ပါက ပံုတွင်
ြပထားသည့် အတိုင်း ဉပေဒများ အားေဖာ်ြပေပးေနမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိအ
ု ထဲမှ
မိမသ
ိ ရ
ိ ိှလုိသည့် ဉပေဒအမည် (သိုမဟုတ်) ခုစ
ှ ် များအလိုက် ရှာေဖွကည့်
ိုင်ပါသည်။ မိမိ ကည့
် မည့် ဉပေဒတစ်ခအ
ု ားှပ
ိ ပ
် ါက ပံုတွင်ြပထားသည့်
အတိုင်း ဉပေဒ၏ အချက်အလက်အချိှင့် Download ချရန် Link တိုအား
ေဖာ်ြပေပးေနမည်ြဖစ်ပါသည်။

၈။

စာကည့်တိုက်ကတွင်

သမိုင်း၊

စာကည့တ
် ုိက်လပ
ု ်ငန်းများ၊

စုေဆာင်းထားရှမ
ိ မ
 ျား၊
၆။ အစည်းအေဝးကတွင် အမျိးသားလတ်ေတာ် ပံမ
ု န
ှ အ
် စည်းအေဝးများ၏
အစည်းအေဝးအစီအစဉ်များ၊ အစည်းမှတ်တမ်းအကျဉ်းချပ်၊ အစည်းအေဝး
မှတ်တမ်းှင့် ေမးခွန်း / အဆိုများအား လတ်ေတာ်အကိမ်များအလိုက် ရှာေဖွ
ကည့် Download ရယူိုင်ပါသည်။ အထက်ပါပံုအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။

စာကည့်တိုက်
စာအုပ်

ဆက်သွယ်ရန်ှင့်

မှတ်တမ်းဓါတ်ပမ
ုံ ျားအား ေဖာ်ြပထားရှပ
ိ ါသည်။

