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Register
BUDOZAR အွနလ
် ိုင််း စ ်းကွက် (Marketplace) ကို အသို်းပ ြုရန်အတွက်စအောက် ါအတိုင််း ောရင််းသွင််း (Register)
ပ ြုလို ် နင
ို ် ါသည်။
(၁) www.budozar.com ကို ရို က်ထည်ပါ။
(၂) င်မ ောမ က်နှာရ ဝယ်ယူသူ ( မတ် ိုတင် ါ) ကိုန ် ါ။
(၃) အမည် ၊အ်းစမ်းလ်လ ် ော နင် လ ြုျှို့ဝက်န ါတ် တိုို့ကထ
ို ည် ါ။
(၄) မတ် ိုတင်ရန် ကန
ို ် ါ။

*Register ပ ြုလို ်ပြင််း ပ ်းဆို်း ါပ ။

Login
Register ပ ြုလို ်ပ ်း BUDOZAR တွင် စနှာက်တ ်ကကမ် Login ဝင်စရောက်၍ စ ်းဝယ်ယလ
ူ ို ါက
(၁) င်မ ောမ က်နှာရ (ဝယ်ယူသူ) ကန
ို ် ါ
(၂) အမည် နင် ကော်းဝက် ကိုထည် ါ။
(၃) ဝင်ရန် ကိုန ် ါ။
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Home (

င်မ ောမ က်နှာ)

(၁) င်မ ောမ က်နှာရ လမ််းညွန််းြ က်မ ော်း ကိုန ်ပ ်း ကိုန်

စည််းမ ော်း ဘယ်လိုဝယ်မလဲ ၊ ဘယ်လိုစရောင််းရမလဲ

လမ််းညွန််းြ က်မ ော်းအော်း စလလောနိုင် ါသည်။
(၂) ဘစလောဂ် ကိုန ်ပ ်း က်

စည််းမ ော်းနင်သက်ဆင
ို ်စသော အသ ညောဗဟိုသိုတမ ော်းအော်း စလလောနိုင် ါသည်။

(၃) ဆက်သွယ်ရန် ကန
ို ်ပ ်း BUDOZAR ၏ ဆက်သွယ်စမ်းပမန််းနင
ို ်စသော သတင််းအြ က်အလက်မ ော်း
အော်းကကည်ရှုနိုင် ါသည်။
(၄) ည််းမ ဥ််း ည််းကမ််းမ ော်း ကိုန ်ပ ်း ဝယ်ယူ၊စရောင််းြ ပြင််းနင် သက်ဆင
ို ်စသော ည််းကမ််းြ က်မ ော်း၊
ဝန်စဆောင်မမ
ှု ော်းအော်း စလလောနင
ို ် ါသည်။

(၅) ကိုန်

စည််းအမ ြု်းအ ော်းမ ော်းကို ရောစ ွရန် စ ်းဝယ်ရန် ကန
ို ်ပ ်း ရောစ ွနင
ို ် ါသည် ။

ရောစ ွလိုစသော ကိုန်

စည််းအမ ြု်းအ ော်းအမည်ကို Search Bar တွင်လည််းကိုယ်တိုင်ရိုကန
် ်ပ ်းရောစ ွနိုင် ါသည်။
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Products Details
(၁)မမကကြုက်န ်စသော ကိုန်

စည််းအမ ြု်းအ ော်း ကိုစရ်းြ ယ်ပ ်း ရောစ ွစတွျှို့ရ ါက

(၂) က်အမ ြု်းအ ော်း ိုကို န ်ပ ်း ကိုန်
(၃)ကိုန်

စည််း၏ အစသ်း တ်အြ က်အလက်မ ော်းကို ကကည်နိုင် ါသည်။

စည််းအစရအတွက်ကို စရ်းြ ယ် ်း စ ်းပြင််းထဲသထ
ိုို့ ည် ါ

(၄)စ ်းနှုန််း မစ ော်ပ ထော်းစသော ကိုန်
(၅)မမစရ်းြ ယ်လိုကစ
် သော ကိုန်

ိုို့ င
ို ် ါသည်။
စည််းမ ော်းအတွက်လည််း စ ်းနှုန််း စတောင််းဆိုလောစ ်း န

စည််းနင် အပြော်းဆက်

က
် ိုန်

စည််းမ ော်းကလ
ို ည််း ရရနိုင်စသောအပြော်း

စည််းမ ော်း

စနရောတွင် ကကည်ရှုနင
ို ် ါသည်။

Page 4 of 8

(1 .Feb. 2021)

How to buy a Product?
(၁) ကိုန်

စည််း ဝယ်ယူလို ါက စ ်းပြင််းထဲထည် ါ ကိုန ် ါ။

(၂) စ ်းပြင််း ကိုန ်ပ ်း စရ်းြ ယ်ထော်းစသော ကိုန်

စည််း၏စ ်းနှုန််း/အစရအတွက်/ ို ိုစ ါင််းက သင်မည်

စငွစကက်းမ ော်းကို ကကည်နိုင် ါသည်။
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(၃) ကိုန်

စည််း၏ အစရအတွက် ကို ပ င်ဆင်ပြင််းမ ော်းပ ြုလို ်လို ါက ပြင််းစထောင််းထဲသိုို့ ဝင်ပ ်း

ပ င်ဆင်ပြင််းမ ော်းပ ြုလို ်နင
ို ် ါသည် ။

(၄)ကိုန်

စည််း၏ အြ က်အလက်မ ော်းကို

်စဆ်းပ ်း မန်ကန် ါက စငွစ ်းစြ ရန်အတွက်

ရင််းမည် (Check Out လို ် ါမည် )ကိုန ် ါ။
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(၅)စငွစ ်းစဆောင်ရန် လအ
ို
်စသောအြ က်အလက်မ ော်းကို ပ ည် ွက် ါ ။
(၆)ကိုန်

စည််း ဝယ်ယူပြင််းနင် သက်ဆင
ို ်စသော အြ က်အလက်မ ော်းကို တ်ရှုပ ်း အတည်ပ ရန် အမန်ပြ ်ပြ ်စ ်း ါ ။

(၇)အတည်ပ ြု ါသည် ကို န ် ါ ။

**BUDOZAR စရောင််းြ သူ ဘက်မ အ်းစမ်းလ် ၊ ိုန်း် န ါတ် တမ
ိုို့ တ ်ဆင် ဆက်သွယ်ပ ်း စအော်ဒါ အတည်ပ ြုစ ်း ါမည်။
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က်

စည််းမ ော်း ဝယ်ယူပြင််း အဆင်မ ော်း ပ ်းဆို်း ါပ ။

Rating
(၁)မမဝယ်ယူအော်းစ ်းြဲစသော ကိုန်

စည််းမ ော်းအတွက် တ်စက န ်အော်းရမှု မတ်ြ က် အဆင် (Rating)

မ ော်းအော်းစရ်းသော်းနိုင် ါသည်။
(၂)သတ်မတ်ြ က်စ ်းလို ါက
*BUDOZAR တွင် ဝယ်ယူသူတ ်စယောက် အပ
*BUDOZAR တွင် ဝယ်ယူြဲ ူ်းစသော ကိုန်

် ောရင််းသွင််းပ ်းရန် လိုအ ် ါသည်။

စည််းအမ ြု်းအ ော်းကိုသော သတ်မတ်ြ က် စ ်းနိုင် ါသည်။

* င်မ ောမ က်နှာရ BUDOZAR Logo ကိုန ် ါ။
*ဝယ်ယူြဲစသော ကိုန်

စည််း အမ ြု်းအ ော်းစနရောသသ
ိုို့ ွော်းပ ်း မတ်ြ က်မ ော်း ကိုန ် ါ။

*မမကကြုက်န ်သက်ရော အဆင်ကကယ်(rating ) မ ော်းစ ်းနိုင် ါသည်။
*မမဝယ်ယူအော်းစ ်းြဲစသော ကိုန်

စည််းမ ော်းအတွက် တ်စက န ်အော်းရမှု မတ်ြ က် မ ော်းအော်းစရ်းသော်းနိုင် ါသည်။
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