
How to search the notifications on the World Trade Organization website 

ကမဘ္ာ့ကနုသ်ယွရ် ေးအဖွ ာ့အစညေ်း၏ ဝကဘ်စ်ဘမျကန် ဘရ ေါ်တငွ ်အဖွ ာ့ဝငန် ငုင်မံျဘေး၏ အမ န်ာ့ရ ကဘင်ငဘစဘမျဘေးက  ု  ဘရဖနွညေ်းလမေ်းညွှန ်

First, open any of the desired web browsers (Firefox, IE, Chrome) to start searching the notifications. In the browser 

search bar, please type the WTO web address (URL) https://www.wto.org/ and hit “Enter” to open the website.  

 ထမဦေးစွဘ မ မ အသုံေးင ြုလ ုရသဘ web browsers (Firefox, IE, Chrome) တခုခုက ုဖွင်ာ့ပ  ေး လ  ်စဘhttps://www.wto.org/ 

က  ံုုတွင်င ထဘေးသည်ာ့ရန ဘတွင် ရ ုက်ထည်ာ့ပ  ေး စတင် ါ။  

 

Click the “WTO membership” link from the top menu and look for any country’s notifications that you’re looking for.  

မ မ   ဘရဖွလ ုရသဘ န ုင်ငံ၏ အမ န်ာ့ရ ကဘ်ငငဘစဘမျဘေးက ု  ဘရဖွ န်အတွက် “WTO membership” အဘေးန   ် ါ.  

 

 

 

https://www.wto.org/
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At the WTO membership page, you will find all member states and its membership dates in alphabetical order. 

အဖွ ာ့ဝင်န ုင်ငံမျဘေး၏စဘမျက်န ဘသ ုာ့ရ ဘက်ရသဘအခါ အဖွ ာ့ဝင်န ုင်ငံမျဘေးန င်ာ့ ၎င်ေးတ ုာ့အဖွ ာ့ဝင်အငဖစ် စတင်ဝင်ရ ဘက်ခ ာ့ရသဘ ရနာ့စွ မျဘေးက ု 

အ ဂ္လ  ်အကခ ဘအစ အစဉ်အတ ုင်ေး ရတွာ့    မည ်ငဖစ်သည်။  

 

 

For example, if you’re looking for China, select the “C” to open the list and look for China.  

ဥ မဘ - တရုတ်န ုင်ငံအဘေး   ဘရဖွမည်ဆ ု ါက အ ဂ္လ  ်အကခ ဘ “C” အ ်ုစုသ ုာ့သွဘေးပ  ေး တရုတ်န ုင်ငံအဘေး   ဘရဖွ ါ.  



 

When you click the link “China”, you would find more information (links) related to China. On that page, when you scroll 

down the page, you would find the Notifications from China. 

တရုတ်န ုင်ငံက  ုရ ွေးချယ်လ ုက် ါက တရုတ်န ုင်ငံန င်ာ့  တ်သက်ရသဘ သတင်ေးအချက်အလက်မျဘေးက ု ရတွာ့    မည ်ငဖစ်သည်။ အဆ ု ါစဘမျက်န ဘ     

အချက်အလက်မျဘေးက  ုဆက်လက ် ဘရဖွ ါက တရုတ်န ုင်ငံမ  ရ ေး  ုာ့ထဘေးရသဘ အမ န်ာ့ရ ကဘ်ငငဘစဘမျဘေးက ု ရတွာ့ မည်ငဖစ်သည်။  



 

Under the Notifications from China, you would find all the notifications that are grouped under the individual agreements. 

For example, if you are looking for the notifications that are related with agriculture, you will have to click the “Search” 

link that is located next to the “Agriculture”. Then, you will find all the notifications that related with Agriculture.   

တရုတ်န ုင်ငံမ  ရ ေး  ုာ့ထဘေးရသဘ အမ န်ာ့ရ ကဘ်ငငဘစဘမျဘေး ရခါင်ေးစဉ်ရအဘက်တွင် မ မ   ဘရဖွလ ုရသဘ အမ န်ာ့ရ ကဘ်ငငဘစဘမျဘေးန င်ာ့ သက်ဆ ုင်ရသဘ 

သရဘဘတူချြု ်ဆ ုမှုမျဘေး၏ရခါင်ေးစဉ်အလ ုက် စုစည်ေးထဘေးသည်က  ုရတွာ့    မည်ငဖစ်သည်။ ဥ မဘ - မ မ   ဘရဖွလ ရုသဘ အမ န်ာ့ရ ကဘ်ငငဘစဘသည် 

စ ုက် ျ ြုေးရ ေးန င်ာ့ စ ်ဆ ုင်သည်ဆ ု ါက စ ုက် ျ ြုေးရ ေးရခါင်ေးစဉ်ကက ေးရဘေး    “Search” က ုန   ် ါ။ ထ ုာ့ရနဘက် ထွကရ် ေါ်လဘရသဘ စဘမျက်န ဘမ ဘ 

စ ုက် ျ ြုေးရ ေးန င်ာ့ စ ်ဆ ုင်ရသဘအမ န်ာ့ရ ကဘ်ငငဘစဘမျဘေးက ု ရတွာ့    မည်ငဖစ်သည်။ 



 

 



 

There you will find the notifications provided by the China in chronological order. You will be able to download any 

documents that you’re looking for there. The WTO’s official languages available on the website are English, French or 

Spanish.  

တရုတ်န ုင်ငံမ ရ ေး  ုာ့ထဘေးရသဘ အမ န်ာ့ရ ကဘ်ငငဘစဘမျဘေးက ု  က်စွ မျဘေးအလ ုက် ရတွာ့ မည်ငဖစ်သည်။ မ မ   ဘရဖွလ ုရသဘ အမ န်ာ့ရ ကဘ်ငငဘစဘက ု 

ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရ ေးအဖွ ာ့အစည်ေး၏ တ ဘေးဝင်ဘဘသဘစကဘေး သုေံးမျ ြုေးငဖစ်ရသဘ  အ ဂ္လ  ်လ ုရသဘ်လည်ရကဘင်ေး၊ င င်သစ်ဘဘသဘ ငဖစ်ရသဘ် 

လည်ေးရကဘင်ေး၊ စ  န်ဘဘသဘ ငဖစ်ရသဘ်လည်ေးရကဘင်ေး  ယူ ကည်ာ့ရှုန ုင် ါသည်။ 

 


