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အပုိင္း(၁)

ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုိင္စင္ေလ်ွာက္ထားျခင္းအား အြန္လုိင္းအသုံးျပဳ ေလွ်ာက္ထား/
ထုတ္ယူႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား ႏွင့္ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုိင္စင္စနစ္ အတြက္
သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

မာတိကာ
စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

စာမ်က္ႏွာ

၁။

ေနာက္ခံသမုိင္း

၄

၂။

Myanmar Trade Net အသုံးျပဳ၍ အြန္လုိင္းလုိင္စင္ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ႀကိဳတင္

၅

ေလ့လာ သိရွိ ထားရမည့္ အခ်က္မ်ား

၃။

Myanmar Trade Net အသံုးျပဳ၍ အြန္လိုင္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း (eservice)

၅

၄။

Myanmar Trade Net Member ေလွ်ာက္ထားရန္

၆

၅။

e-Token စတင္ဝယ္ယူရန္

၆

၆။

e-Token သက္တမ္းတုိးရန္

၇

၇။

e-Token ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါက ေဆာင္ရြက္ရန္

၈

eservice.myanmartradenet.com
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အပုိင္း(၂)
Myanmar Tradenet တြင္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားပံုအဆင့္ဆင့္
စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

စာမ်က္ႏွာ

၁။

Login ၀င္ေရာက္ရန္(with Secure Device )

၂။

Home Page

၁၀

၃။

New License Application လိုင္စင္အသစ္တစ္ေစာင္ စတင္ေလွ်ာက္ထားရန္

၁၀

Step 1

(License Type) ေရြးခ်ယ္ရန္

၁၀

Step 2

(Application License) License Form အတြက္ အခ်က္အလက္

၁၁

၉

မ်ားျဖည့္သြင္းျခင္း
Step 3

(Items Goods) ေလွ်ာက္ထားမည့္ ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္မ်ား

၁၂

ျဖည့္သြင္းျခင္း
Step 4

(Certificates)

ေထာက္ခံခ်က္/

လုိအပ္သည့္

Attach

မ်ား

၁၆

လိုအပ္

၁၈

(View)License (၁) ေစာင္ျဖည့္သြင္းၿပီးသည္အထိ အခ်က္အလက္

၁၉

ထည့္သြင္းျခင္း
Step 5

(LetterHead)

ကုမၸဏီအခ်က္အလက္မ်ားစစ္ေဆးရန္ႏွင့္

ခ်က္မ်ားထပ္မံျဖည့္သြင္းရန္
Step 6

အားလံုးစိစစ္ရန္

၄။

Fully Online License တြင္ေဖာ္ျပမည့္ License Status ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

၂၁

၅။

ePayment စနစ္

၂၂

၆။

ePayment စနစ္ျဖင့္ေငြေပးသြင္းရန္

၂၂

Balance Enquiry (e-Payment ေငြလက္က်န္စစ္ေဆးရန္)

၂၄

Change Pin Code (e-Payment Account အတြက္ Pin Code ေျပာင္းရန္)

၂၄

၇။

Notifications

၂၅

၈။

License Print ထုတ္ယူရန္

၂၆

၉။

Logout စနစ္မွထြက္ရန္

၂၈

လုပ္ငန္းရွင္မွ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္

၂၈

၁၀။

eservice.myanmartradenet.com
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။ဌာနမွ စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ကာလအတြင္းခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းအမယ္မ်ား

ကိုသာေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါကုန္ပစၥည္းအမယ္ (HS Code)တြင္ မပါဝင္သည့္ အမယ္မ်ား
အား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိရန္ စနစ္အတြင္း စစ္ေဆးထားရွိပါသည္။ (ခြင့္ျပဳထားသည့္ကုန္ပစၥည္း
အမယ္မ်ားအား www. commerce.gov.mm ရွိ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေအာက္ရွိ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ
စာမ်ား ႏွင့္ www.myanmartradenet.com.mm တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

အပုိင္း(၁)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုိင္စင္ေလ်ွာက္ထားျခင္းအား အြန္လုိင္းအသုံးျပဳ ေလွ်ာက္ထား/ထုတ္ယူႏုိင္ရန္
လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား ႏွင့္ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုိင္စင္စနစ္အတြက္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား
၁။ ေနာက္ခံသမုိင္း
၁။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္

ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုိင္စင္ထုတ္ေပး

ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား Paper Base စနစ္မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွစတင္၍ electronic စနစ္ျဖင့္
ေျပာင္းလဲထုတ္ေပးခဲ့ရာ ၄င္းစနစ္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား
အားေအာက္ပါနည္းလမ္း (၃) မ်ဳိးျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္ (က)

စီးပြား/ကူးသန္းရွိ Online ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာ(PAC)တြင္ လုိင္စင္
အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းေစျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

(ခ)

Diskette Format ျဖင့္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္း၍ Local Online
(IELPS) စနစ္တြင္သုိ႔ထည့္သြင္းေစျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

(ဂ)
၂။

Myanmar Tradenet Website အသုံးျပဳ၍ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

လုိင္စင္လုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္သည့္

လုင
ိ ္စင္ေၾကးေပးသြင္းမႈမ်ားအတြက္

MCB

bank

ႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္၍ e-payment စနစ္ျဖင့္ေပးသြင္းျခင္း အျပင္ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္
စသည္႔လုပ္ငန္းမ်ားအားလည္း electronic စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ နွစ္စဥ္စနစ္၏လုိအပ္ခ်က္မ်ား
အားအဆင့္ျမွင့္လွ်က္ရွိရာ
ဖြင့္လွစ္ခြင့္ကဒ္၊

ယခုအခါ

စီးပြားေရးအက်ဳိးေဆာင္ကဒ္၊

အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္

ဝိုငတ
္ င္သြင္းခြင့္ကဒ္ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းတုိ႔အားလည္းေကာင္း၊

ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္

မွတ္ပံုတင္စနစ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္ကဒ္၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္တင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္ေလ်ွာက္ထား
ရန္ကိုယ္စားလွယ္တင္သြင္းခြင့္ကဒ္မ်ားအား electronicစနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။ ကုန္သြယ္ဖက္
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ Unit Measurement တေျပးညီျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၂၀၀၄-၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ (HS Code 2003

Version) ျဖင့္ Unit Code အေရအတြက္ (၁၇၈) မ်ဳိးအားလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ (HS
Code 2007 Version) ျဖင့္ Unit Code အေရအတြက္ (၂၁) မ်ဳိးအားလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၅ ခုႏွစ္
(ယေန႔အထိ) တြင္ (HS Code 2012 Version) ျဖင့္ Unit Code အေရအတြက္ (၁၂) မ်ဳိးအား
လည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။
၃။

ထုိ႔ျပင္မိမိတုိ႔၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္

အမ်ားျပည္သူမ်ားထံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပး

နုိင္ေရးအတြက္ Myanmar Trade Net Website www.myanmartradenet.com.mm အား 2006ခုနွစ္
မွစတင္လႊင္တင္ခ့ျဲ ့ပီး ၄င္း Website တြင္ Member ၀င္ျခင္းျဖင့္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္း
eservice.myanmartradenet.com
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အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေျပာင္းလဲေနေသာ

စီးပြားေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊
စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို
အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္သက္သာစြာျဖင့္

အြန္လိုင္းစနစ္အသံုးျပဳ၍

လုပ္ငန္းမ်ားလွ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕စြာ

အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Member သက္တမ္းမွာ (၁)ႏွစ္ျဖစ္ျပီး ဆက္လက္အသုံးျပဳလုိပါက Member သက္တမ္းတုိး၍ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ရန္ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၂။ Myanmar Trade Net အသုံးျပဳ၍ အြန္လုိင္းလုိင္စင္ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ႀကိဳတင္ ေလ့လာ
သိရွိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား
၄။

(က)

အြန္လုိင္းစနစ္ျဖင့္

လုိင္စင္ေလ်ွာက္ထားထုတ္ယူလုိသူသည္

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္

www.myanmartradenet.com.mm တြင္ User Account ရရွိရန္အတြက္ အသင္းဝင္
ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အသင္ဝင္သက္တမ္းရွိရမည္ျဖစ္သည္။
(ခ)

အြန္လုိင္းမွလုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ Myanmar Tradenet Website တြင္ ၄င္း User
Account အသုံးျပဳ၍ Login ဝင္ရမည္။

(ဂ)

Myanmar Trade Net အသုံးျပဳ၍ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေငြေပးသြင္းျခင္း၊ လုိင္စင္
ထုတ္ယူျခင္းတုိ႔အတြက္ လုံျခံဳမႈစနစ္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ထသက(၁)ခုအတြက္ One time
password အသုံးျပဳရသည့္ e-token(၁)ခုအနည္းဆုံး ၀ယ္ယူအသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

(ဃ)

လုိင္စင္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေငြေပးသြင္းမႈမ်ားအတြက္

e-payment

စနစ္ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လက္ရွိစနစ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား
ဘဏ္တြင္ လုံေလာက္ေသာDeposite Amount ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

၃။ Myanmar Trade Net အသုံးျပဳ၍ အြန္လုိင္းလုိင္စင္ေလ်ွာက္ထားျခင္း (eservice)
၅။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ကုန္/သြင္းကုန္ လိုင္စင္မ်ားကို online မွ

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္အမ်ားျပည္သူထံဝန္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိသည့္ Myanmar Tradenet Web
Site အားအဆင့္ျမွင့္ေရးဆြဲခ့ပ
ဲ ါသည္။ Myanmar TradeNet(eservice)စနစ္သည္ Trader မ်ားမွ Export/
Import လိုင္စင္မ်ားေလွ်ာက္ထားျခင္း၊လိုင္စင္ Statusမ်ားၾကည့္နိုင္ျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ လိုင္စင္ထုတ္
ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား

ကိုOnlineမွအလြယတ
္ ကူ

ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီးေရးသားထားသည့္

Online

စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Onlineမွ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိေစရန္ Myanmar Tradenet ၏
Fully Online လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္စနစ္တြင္ Hardware/Application Firewall မ်ားအသုံးျပဳထား
သည့္အျပင္ SSL Layer ေပၚတြင္ Geo Trust SSL Certificate License Version အသုံးျပဳထားပါသည္။
ထုိ႔ျပင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ e-payment ႏွင့္ လုိင္စင္ ထုတ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုံျခံဳမႈရွိေစရန္ etoken (2 Factor Authentication)အသုံးျပဳထားရွိသည့္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။
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၄။ Myanmar Tradenet Member ေလွ်ာက္ထားရန္
၆။

ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္ (က)

Myanmar

Tradenet

member

အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားလုိပါက

ရန္ကုန္(သို႔မဟုတ္)

ေနျပည္ေတာ္ရွိစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ PIAC ဌာနသုိ႔ လူ
ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
(ခ)

ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္

ထသကသက္တမ္းသည္

စပ္လ်ဥ္းေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား(ထသကမိတၱဴ)

က်န္ရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး

ထသကႏွင့္

ကိုလည္းတစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာရ

ပါမည္။
(ဂ)

Myanmar Tradenet Member Fees ကိုေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

(ဃ)

Myanmar Tradenet Member ျဖစ္ၿပီဆိုပါက PIAC ဌာနမွ Myanmar Trade Net
စနစ္သုိ႔ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္

User

Account

(Username

ႏွင့္

Password)

ကိုထုတ္ေပးပါမည္။
(င)

Member သက္တမ္းမွာ member ဝင္သည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။

(စ)

Member

သက္တမ္းကုန္ပါက

သက္တမ္းတုိးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး

သက္တမ္းတုိးေၾကးေပး

ေဆာင္ရပါမည္။

၅။ e-Token စတင္ ၀ယ္ယူရန္
၇။

ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္(က)

လုပ္ငန္းရွင္သည္

e-token

၀ယ္ယူျခင္းမျပဳမွီ

ထသကသက္တမ္း

ႏွင့္

Myanmar

Tradenet Member သက္တမ္းရွိရမည္ျဖစ္သည္။
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လုပ္ငန္းရွင္ သည္ ရန္ကုန္ (သို႔မဟုတ္) ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း
ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏

PIAC

ဌာနတြင္

eToken

ဝယ္ယူရမည္

ျဖစ္ၿပီး

ေရွးဦးစြာ

Registration Form ျဖည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၎ Form အား www.myanmartradenet.com.mmတြင္Login ေအာက္ရွိ eToken
ေလွ်ာက္လႊာရယူရန္ဆိုသည့္ လင့္တြင္ Download ရယူႏိုင္ပါသည္။
(ဂ)

Registration Form တြင္ မျဖစ္မေန ျဖည့္သြင္းေပးရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ (၁) Myanmar TradeNet Website တြင္ Member ဝင္ၿပီးေၾကာင္းအေထာက္အထား
(၂) ထသက နံပါတ္
(၃) ကုမၸဏီအမည္ ႏွင့္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ Official Phone Number
(၄)ကုမၸဏီ Official eMail addressတို႔ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္eTokenအသစ္တစ္ခုစတင္ဝယ္ယူျခင္းအတြက္

က်သင့္ေငြမွာ

၁၀၀၀၀ိ/-(တစ္ေသာင္းက်ပ္တိတိ)ျဖစ္ၿပီးး

က်သင့္ေငြမွာ

(၁)ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္

၅၀၀၀ိ/-(ငါးေထာင္က်ပ္) ျဖစ္ ပါသည္။
(င)

eToken ဝယ္ယူၿပီးေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားeToken တစ္ခု ႏွင့္ ခ်လံတစ္ေစာင္ ထုတ္
ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်လံတြင္ ထသကအမွတ္ ႏွင့္ e-Token သက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္ ပါဝင္မည္
ျဖစ္သည္။

(ဆ)

eToken တစ္ခု၏ သက္တမ္းမွာဝယ္ယူသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သက္တမ္းျဖစ္ပါသည္။

(ဇ)

လံုၿခံဳမႈအရ eToken တစ္ခုလွ်င္ ထသကနံပါတ္တစ္ခုႏွင့္ တြဲ၍စစ္ေဆးထားေသာေၾကာင့္
အျခားထသကနံပါတ္ႏွင့္ တြဲၿပီးအသံုးျပဳ၍မရပါ။

၆။ e-Token သက္တမ္းတိုးရန္
၈။

ေအာက္ပါအတိုင္းသက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြက္ရပါမည္(က)

eToken

အားသက္တမ္းတိုးလိုပါကရန္ကုန္

ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏

(သို႔မဟုတ္)

PIAC

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

စီးပြားေရး

ဌာနသုိ႔လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလာေရာက္၍

သက္တမ္းတိုးရပါမည္။
(ခ)

သက္တမ္းတိုးရာတြင္ ထသကအမွတ္ ႏွင့္ eToken Device တြင္ပါေသာ ၎၏ Serial
နံပါတ္ ကိုသိရန္လိုအပ္ပါသည္။

(ဂ)

eToken သက္တမ္းတိုးခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္၏ Myanmar Trade Net member
သက္တမ္းႏွင့္ ထသကသက္တမ္းက်န္ရွိေနရန္လိုအပ္ပါသည္။

(ဃ)

eToken တစ္ခုကိုသက္တမ္းတိုးရန္ က်ပ္ေငြ ၅၀၀၀ိ/-(ငါးေထာင္က်ပ္တိတိ) က်သင့္
မည္ျဖစ္ပါသည္။

(င)

eToken သက္တမ္းတိုးၿပီးပါကPIAC မွ ခ်လံတစ္ေစာင္ထုတ္ေပးပါမည္။

(စ)

ခ်လံတြင္ ထသကအမွတ္ ႏွင့္ eToken သက္တမ္းအသစ္၏ ကုန္ဆံုးရက္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။
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၇။ e-Token ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါက ေဆာင္ရြက္ရန္
၇။

ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္(က)

eToken ေပ်ာက္ဆံုးပါက MOC၏ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး
ေပ်ာက္ဆံုးခ်ိန္တြင္ အျခားသူမ်ားအသံုးမျပဳႏုိင္ေစရန္ eToken အား ဌာနမွ (Deactivate)
ျပဳလုပ္ေပးထားပါမည္။

(ဂ)

ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ eToken အားျပန္လည္ေတြ႕ရွိပါက MOC ၏ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔
အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိeToken အား ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ ရႏိုင္ေစရန္(Activate)
ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။

(ဃ)

ေပ်ာက္ဆုံးခ်ိန္တြင္ eTokenအသစ္ဝယ္ယူၿပီးျဖစ္ပါက ယခင္ eToken အေဟာင္းအား
အသံုးျပဳ၍ရေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

(င)

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္

eToken

ေပ်ာက္ဆံုး၍အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက

ရန္ကုန္ (သို႔မဟုတ္) ေနျပည္ေတာ္ရွိ PIAC ဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး က်သင့္ေငြမွာ
၁၀၀၀၀ိ/-(တစ္ေသာင္းက်ပ္တိတိ)ျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။
(စ)

ထုိသုိ႔အသစ္ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ PIAC မွ eToken အသစ္တစ္ခုႏွင့္အတူ ခ်လံ
တစ္ေစာင္ထုတ္ေပးပါမည္။

(ဆ)

ေပ်ာက္ဆံုးမႈအတြက္ အသစ္ဝယ္ယူလုိက္ေသာ e-token ၏ သက္တမ္းမွာ ေပ်ာက္ဆံုး
သြားေသာ eToken ၏ သက္တမ္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
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အပုိင္း(၂)
Myanmar Tradenet တြင္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားပံုအဆင့္ဆင့္
၁။ Login ၀င္ေရာက္ရန္ (with Secure Device)

Figure 1- Trader Login Page

(၁)

ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္(က)

Myanmar Tradenet Web Site တြင္ Fully Online လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားလိုပါက Web
Browser(eg.Internet

Explorer,

Mozilla

http://www.myanmartradenet.com

မွ

Firefox,

Chrome)တခုခုကုိအသုံးျပဳ၍

ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ကိုႏွိပ္လိုက္ပါကအထက္ပါ Login Page က်လာမည္ျဖစ္သည္။

(ခ)

User Name နွင့္ Password ျဖည့္ၿပီး Sign in ၀င္ရမည္။

(ဂ)

ထိုအခါ စနစ္လံုၿခံဳမႈအတြက္ eToken ျဖင့္ဝင္ရန္ ေအာက္ပါ Login Page တခုက်
လာမည္။
Login with Secure Device

Figure 2- OTP Login

(ဃ)

၄င္း Login Page တြင္eToken တြင္ေပၚလာေသာဂဏန္းမ်ားကို textbox တြင္ ရုိက္
ထည့္၍ login ၀င္ရမည္။

(င)

အကူအညီရယူလိုလွ်င္ Need Help?ကို ႏိွပ္၍ eToken အသံုးျပဳပံုကို ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Figure 3- Help Information

eservice.myanmartradenet.com
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၂။ Ho
ome Page
e
(၂)

Login ၀င္ေရာက္ၿပီးသည္
ည္နွင့္ေအာက္ပါ Page ကိုျမင္
င္ေတြ႕ရမည္ျဖစ
စ္ပါသည္။

Figurre 4- Home Pa
age

(က)

မိမေလွ
ိ
်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက
က္လႊာမ်ား႐ွိေနပါကအထက္
န
က္ပါအတုိင္း မိမိ၏ Home Page
တြင္
င္ Listing ျပေ
ေပးေနမည္ ျဖစ္
စ္ပါသည္။

(ခ)

ေလ
လွ်ာက္လႊာတစ္
စ္ခုခ်င္းစီအလိက
ုက္

Status

ကိုၾကည္႔၍

မိမိေလွ်ာက္
က္ထားေသာလိ
လိုင္စင္

မည္
ည္သည္႔အေျခအ
အေနတြင္ ေရာ
ရာက္ရွိေနသည္
ည္ကို သိႏိုင္မည
ည္ျဖစ္သည္။

၃၊ Ne
ew License Applicatio
on လုိင္စင္အသစ္
အ
တစ္ေစာင္
စ စတင္ေလ
လွ်ာက္ထားးရန္
Step 1
(၃)

(License Type) ေရြ
ရြးခ်ယ္ရန္
လိုင္စင္အသစ္
သ တစ္ေစာင္ စတင္ေလွ်ာက
က္ထားမည္ဆိ
ဆပ
ုိ ါက Menu b
bar မွ Apply License ကိနပ္
ုနွိ ပါ။

Figure 5- Exp
port/Import Liicense Page
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အထက္ပါက်လာေသာ Page တြင္ မိမိေလွ်ာက္ထားလိုသည့္ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို
ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။

(ခ)

Sectionတြင္Import (သို႕မဟုတ္) Exportေ႐ြးပါ။

(ဂ)

Online Type တြင္ Fully-Online (သို႕မဟုတ္) Semi-Online ကိုေ႐ြးခ်ယ္ပါ။

(ဃ)

Fully-Online သည္ လိုင္စင္စတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွစ၍ လိုင္စင္ထုတ္ယူသည္အထိ၊
က်သင့္ေငြမ်ားေပးေခ်ျခင္းမ်ားပါ Online ေပၚမွပင္ အၿပီးေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(င)

Semi-Online သည္ Online မွ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီးက်န္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခင္
အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

(စ)

Step 2
(၄)

HtaThaKa textbox တြင္ ထသကနံပါတ္ကို ႐ိုက္ထည့္ၿပီး Apply ကိုနွိပ္ပါ။

(Application License) License Form အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းျခင္း
ေအာက္ပါ Application Form က်လာမည္ျဖစ္ၿပီး လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ လိုအပ္သည္႔အခ်က္

အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းရပါမည္။

Figure 6- Form Fill-in

 Data အခ်က္အလက္မ်ားထည့္သြင္းျပီးလွ်င္ Next Button အားႏိွပ္ပါ။
eservice.myanmartradenet.com
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(Items Goods) ေလွ်ာက္ထားမည့္ ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းျခင္း
Export/Import လိုင္စင္တြင္ ပါဝင္ရမည္႔ ကုန္စည္အမ်ိဳးအမည္မ်ား(Items Goods) မ်ားကို
(I) သက္ဆိုင္ရာ လိုင္စင္ Form တြင္ တိုက္ရိုက္ျဖည္႔သြင္းသည္႔နည္းႏွင့္
(II) Excel Template အား Download ရယူျဖည္႔သြင္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လိုင္စင္ Form တြင္
Upload ျပဳလုပ္သည္႔နည္း ဟူ၍ (၂)နည္းပါရွိပါသည္။
(I) သက္ဆိုင္ရာ လိုင္စင္ Form တြင္ တိုက္ရိုက္ ျဖည္႔သြင္းသည္႔နည္း

Figure 7 - Items Goods Page

(က)

Items မ်ားထည့္သြင္းရန္အတြက္ မိမိထည့္သြင္းလိုေသာ Item ၏ HS Code ကို HS
Code ေနရာတြင္ဦးစြာျဖည့္သြင္းရပါမည္။
 HS Code မ်ားကိုသိလို ပါက List HSCode မွတဆင့္ ေအာက္ပါ pop up Window
တြင္ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္မည္။

Figure 8- HS Code Searching Page

eservice.myanmartradenet.com
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 HS Code search page တြင္ Optionကို ေရြးၿပီးစာလံုးရိုက္ထည့္၍ search ကိုႏိွပ္ပါ။
အစစာလံုးႏွင့္ ရွာလိုလွ်င္ Start WithOptionကိုေရြးပါ။
အဆံုးစာလံုးႏွင့္ ႐ွာမည္ဆိုလွ်င္ End WithOptionကိုေ႐ြးပါ။
မိမိရွာလိုသည့္ စာလံုးပါဝင္မည့္ HS Code တိုင္းအတြက္ AnyOptionကိုေ႐ြးပါ။
 နံပါတ္နွင့္႐ွာလိုလွ်င္ Codeတြင္ရွာေဖြလိုေသာ HS Code ကိုရိုက္၍ရွာပါ။
 ကုန္ပစၥည္းအမည္ျဖင့္႐ွာလိုလွ်င္

Descriptionတြင္

ရွာေဖြလိုေသာ

အမည္အား

ရိုက္၍ရွာႏိုင္ပါသည္။
(ခ)

HS Code အားသိၿပီးလွ်င္ Items Goods page၏ HS Code ထည္႔ရမည့္ textboxတြင္
HS Code အားရိုက္ထည့္ပါ။

(ဂ)

ၿပီးလွ်င္Descriptions,Price,Qty မ်ားကိုထည့္ပါ။

(ဃ)

CMP Goods မ်ားျဖစ္လွ်င္ CMP Charges ကိုရိုက္ထည့္ပါ။

(င)

ထို႔ေနာက္ + Add Buttonကိုႏိွပ္ပါ။

(စ)

မိမိထည္႔သြင္းလိုက္သည္႔ Items မ်ားအား ေအာက္ပါ Page တြင္ ျပထားသည္႔အတိုင္း
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Figure 9 - Items Goods Page

(ဆ)

Item

ေနာက္တမ်ိဳးထပ္ထည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း

အထက္ပါအတိုင္းပင္ထည့္သြင္းနိုင္ပါ

သည္။
(ဇ)

Itemsမ်ားျပင္ခ်င္လွ်င္

(Edit button) အားႏိွပ္၍ျပင္ႏိုင္ပါသည္။

(စ်)

ဖ်က္လိုလွ်င္

(ည)

ေလွ်ာက္ထားလိုသည္႔ Items မ်ားအားလံုး ထည့္သြင္းၿပီးၿပီဆိုပါကNext button ကိုႏိွပ္ပါ။

(Delete button) အားႏိွပ္၍ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

eservice.myanmartradenet.com
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(II) Excel Template အား
အ Downloa
ad ရယူျဖည္႔သြ
သင
ြ ္းၿပီး သက္ဆိ
ဆုင္ရာ လိုင္စင္ Form တြင္
ad ျပဳလုပ္သည္
ည႔နည္း
Uploa
(က)

e အား ရယူရန္္အတြက္ Items import with
w Excel ဆိသ
ု ည္႔ Checkk
Exccel Template
Ma
ark အား On ရမည္
ရ
ျဖစ္ပါသည္။

Figure 100-- Check to Dow
wnload Excel Page

(ခ)

Che
eck Mark On
O လိုက္သည္ႏွင့္ Excel Template
T
Do
ownload ရယူ
ယူႏိုင္ရန္ ေအာာက္ပါ
Pag
ge

အတိုင္းက်လာမည္ျဖစ္ပါသည္။Item
mGoodsTem
mplate.xlsx

ဆိုသည္႔

E
Excel

ဖိုင္အား မိမိစက္၏ Location တ
တေနရာတြင္ သိမ္းလိုက္ပါ။

Figure 111- Excel Do
ownload Page
e

(ဂ)

ယူၿပီးသည္႔ Excel
E
ဖိုင္တြင္
င ေလွ်ာက္ထ
ထားလိုသည္႔ Items မ်ာားအား
Download ရယ
ကထ
္ ည္႔ရပါမည္
ည္။
ရိုက္
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F
Figure
122- En
ntry Items in Excel Templa
ate Page

(ဃ)

ၿပီးလွ
လ်င္ List Atttach ေအာက
က္ရွိ ဖိုင္တြဲရမည္
မ ႔ ေနရာတြ
တြင္ ၎ exce
el ဖိုင္အားထည္႔ၿပီး
Upload လုပ္ေပးးရပါမည္။

Figurre 133- Entry Items in Exce
el Template Pa
age

(င)

Exccel

တြင္

ထ ႔သြင္းထာားသည္႔
ထည္

ျပန္
န္လည္ျပသထာားပါသည္။

Item
ms

မ်ားအားး

ထ ႔သြင္းလိက္
ထည္
က
ု သည္႔

ျပန္လည္စစ္
စ ေဆးႏိုင္ရန္View

Ite
ems

ပါအခ်က
က္အလက္မ်ာားတြင္

မွားယြ
း င္းမႈ တစံ
စတရာ(Eg.,
ု
HSCode/Currrency)ရွိပါက
က မွားေနသည
ည့္ အေၾကာင္
င္းတြင္
အနီ
နီေရာင္ျဖင့္

ျပသေနမည္
ျ
ျဖ ၿပီး
ျဖစ္

Next

Button

အ ိပ္၍
အားႏွ

မဟ
ဟုတ္ပါ။

F
Figure
144 - Error
E
Items in Excel Templa
ate Page

ေရွ
ရွ႔ဆက္သြားႏိင
ုင္မ
္ ည္
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Exccel ဖိုင္တြင္ မွားယြ
ာ င္းသည္႔ အခ်က္အား ျပန္
ျပ ျပင္၍ အထ
ထက္ပါနည္းအတ
တိုင္း Upload
d
ျပန္
န္လုပ္ရပါမည္။အားလံုးၿပီးပါက
ကNext butto
on ကိုႏိွပ္ပါ။

(ဆ)

အက
ကယ္၍ Upload ျပဳလုပ္လ
လက္
ို သည္႔ Exccel ဖိုင္တြင္ အ
အမွားအယြင္း တစံုတရာမရွ
ရိိပါက
ေအ
အာက္ပါ

Pag
ge

အတိုင္း

ျပန္လည္ျပသေပးထားၿပီ
ျပ
ၿပး

Next

b
button

အားးႏွိပ္၍

ေရွ
ရ႔ဆ
႔ က္လုပ္ေဆာင္
ဆ ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပ
ပါသည္။

Fig
gure 155–Com
mplete Items in Excel Temp
plate Page

Step 4
၆။

(Certifficates) ေထ
ထာက္ခံခ်က္/လု
လိအပ္သည့္ Attach မ်ားထ
ထည့္သြင္းျခင္
င္း
Documentt အေထာက္အထားမ်ားထည
အ
ည့္သြင္းရမည့္ Page ျဖစ္ပါသ
သည္။ လိုင္စင္
င ေလွ်ာက္ထားရာ
ထ
တြင္ပူးတြတင္
ဲတ ျပရမည္႔ Do
ocument မ်ားးရွိပါကPDF Formatျဖင္ထ
့ ည
ည့္သြင္း ေပးရ
ရမည္ျဖစ္ပါသည
ည္။

Figure 16 - Certificate Up
pload Page
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အထ
ထက္ပါ Page က်လာလွ်င္ မိမိပူးတြဲတင္ျပမည္
ျပ
့ Docum
ment အေထာာက္အထားမ်ာားအား
Atttach တြဲတင္ျပရမည္
ျပ
။
Cerrtificates(ဌာန
နသက္ဆိုင္ရာာဌာနေထာက္ခံခ်က္) ျဖစ္ပ
ပါက
ါ
ထုတ္ေပးသည္
ပ
့ဌာနအ
အမည္
ကို Dropdown တြ
တင္ေရြးခ်ယ္ရ
ရမည္။
ent ျဖစ္ပါက D
Dropdown List
L တြင္ေရြးခ််ယ္ေပးရမည္)
(Otther Docume

(ခ)

Follder Icon မတဆင္
မွ
့ တင္ျပလုိသည့္ ေထာက္ခံခ်က္က
ကုိ PDF Forrmat ျဖင့္ Atttach
တြဲရမည္
ရ
။
 သတိျပဳရန္မာ
မွာ - ပူးတြဲထည့္သြင္းမည့္ File ၏ Formatt မွာ PDF ျဖစ္
စ္ရမည္။

(ဂ)

ထိေနာက္
ု႔ေ
+Add
d နွိပ္ပါ။
 ေအာက္ပါPa
age တြင္ ျပထ
ထားသည္႔ အတိ
တိုင္း ေတြ႔ျမင္ရ
ရမည္ျဖစ္ပါသည
ည္။

Figure 16
67 - Certificate
e Attach

ငး္ ၿပီးေသာ file
e မွားေနပါက ၄င္းfileေဘး႐ိ
႐ွိ Delete ico
on ကိုနွိပ္၍ဖ်က
က္နုိင္
 မိမိထည့္သြင္
ပါသည္။
(ဃ)

တစ္
စ္ခုထက္ပိုေသာ
သ Certificate
e မ်ားအတြက္
ကအ
္ ထက္ပါအ
အတိုင္းပင္ ဆက
က္လက္ေဆာင္
င္႐ြက္
သြားရမည္
ာ
။

(င)

ၿပီးလွ
လ်င္ Next bu
utton ကိုနွိပ္ပါ။

Fully Online Exp/Imp Licensing System
Step 5
(၇)

Guide Book for Trader

(Letter Head) ကုမၸဏီအခ်က္အလက္မ်ားစစ္ေဆးရန္ႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားထပ္မံျဖည့္သြင္းရန္
ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္-

Figure 18 - Form Fill-in Page

(က)

အထက္ပါက်လာေသာ

Page

တြင္

လိုအပ္သည္႔

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ျပည့္စံုစြာျဖည့္သြင္းၿပီး Next ကိုနွိပ္ပါ။
 Print ထုတ္ယူရန္ Print button ကို ႏိွပ္ပါ။
 Letter head ပုံစံကိုၾကည့္ရန္ Letter Head button ကိုႏိွပ္ပါ။

eservice.myanmartradenet.com
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(View) License (၁) ေစာင္ျဖည့္သြင္းျပီးသည့္အထိအခ်က္အလက္အားလုံးစိစစ္ရန္
ေအာက္ပါ View Page က်လာမည္ျဖစ္သည္။ Step 2 မွ 5 အထိ ျဖည့္သြင္းခဲ့ေသာ data မ်ားကို

ျပန္လည္ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္စီစစ္နိုင္ပါသည္။

Figure 179 - View Page

 ေလွ်ာက္ထားေသာ Application တစ္ခုလံုးကိုဖ်က္လိုလွ်င္ Application Delete အားႏိွပ္၍
ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။
 ျပင္ဆင္လိုသည့္ Page မ်ားအတြက္ Items Edit, Certificates Edit, Application Edit,Letter
HeadButton မ်ားမွတဆင့္ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။
 Print ထုတ္ယူခ်င္ပါက Print button ကိုနွိပ္ပါ။
 မိမိျပင္ဆင္လိုသည္႔ Page ၏ သက္ဆိုင္ရာ Edit Button မ်ားကိုနွိပ္ၿပီးျပင္ဆင္ပါ။ ဥပမာ Item
မ်ားကိုျပင္ဆင္လိုပါက Items Edit ဆိုသည္႔ Button ကိုႏွိပ္၍ ျပင္ဆင္လိုသည္႔ Items
ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ Page တြင္ ျပထားသည္႔အတိုင္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

eservice.myanmartradenet.com
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Figure 2
20 - Items Goo
od Edit

(က)

အာားလံုး ျပင္ဆငၿပီ
င္ းပါက Finissh Buttonကိနိ
ုနပ
ွိ ္လိုက္ပါ။ Viiew Page သ႔
သို႔ ျပန္လည္ေရာာက္ရွိ
သြားမည္
ာ
ျဖစ္ပါသ
သည္။

(ခ)

အာားလံုးျပည့္စံုၿပီဆိ
ဆုပါကSent Button
B
ကိုနွိပ္
ပပ
္ ါ။
Sen
nt Button ကိုနွိပ္လိုက္သည
ည္နွင့္ Messag
geboxက်လာာမည္ျဖစ္ၿပီးေသ
သခ်ာၿပီဆိုလွ်င္ OK
ကိနွ
ုနိပ္ပါ။

(ဂ)

ေအ
အာက္ပါ Page က်လာမည္ျဖစ္
ျဖ သည္။ ေပးပို႔ရန္ေသခ်ာၿပီ
ၿပီဆိုပါက Confirm ကိုနွိပ္ပါ။။

Figure 21 - License Status
S

 Confirm ႏွပ္
ႏွင့္ Online Application Fees ျဖတ္ေတာက္
ေ
ရန္ Bank
ိ လိုက္သည္ႏွ
Account

N
No

ႏွင့္

Piin

ထည္႔သင္
ြင္းရပါမည္။

ထည္႔သြင္းၿပီးေနာက္
ေ

ႏွိပ္လိုက္ပါက
က ေအာက္ပါ P
Page အတိုငး္ က်လာမည္ျဖစ္
ျဖ သည္။

Figure 22- Pa
ayment Online
e Fees Page

Con
nfirm
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 OK ႏွိပ္လိုက္
က္ပါ။ ထည္႔သြင
င္း္ လိုက္သည္႔ Account No မွားယြင္းပါက
က Notification
n Bar
ရွိ

တြင္
င္ Alert ျပေနမ
မည္ျဖစ္ၿပီး ထ
ထို Alert အား ႏ
ႏွိပ္လိုက္ပါက Invalid Acccount

No ဟုေဖာ္ျပေနမည္
ျပ
ျဖစ္သ
သည္။ ထို႔အတူ Pin No မွာားယြင္းပါက Notification Bar
B ရွိ
တြင္ Alert ျပေနမည္
ည္ျဖစ္ၿပီး ထို Alert အား ႏွ
ႏိပ္လိုက္ပါက Invalid Pin
n ဟု
ည္ျဖစ္သည္။
ေဖာ္ျပေနမည

Figurre 23- Paymen
nt Online Feess Page

 ထည္႔သြင္းလိုက္သည္႔
ေၾကးက်သင္
င့္ေငြအား

A
Account
MCB

No
o

Bank

ႏွင့္
ရွိ

Pin
n

မိမိ၏

No

မွနကန္
က
္
ပါက

ePayment

Account

Online
ထဲမွ

ျဖတ္ေတာက္
က္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္
တ
ေနစဥ္တ
တြြင္ မိမိေလွ်ာက္
ာ လႊာ၏ Sttatus
တြင္ Pendin
ng for Online
e Fees ဟုေဖာ္ာ္ျပေပးေနမည္
ည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ Fully Online License တြင္ေဖာ္
ေ ျပမည့္ License Statu
us ရွင္းလင္းခ
ခ်က္မ်ား
(၉)

မိမိေလ်ာက္
ကထားသည့္ pa
age တြင္ျမင္ေ
ေတြ႕ရမည္ Liccence Statuss မ်ားမွာ-

Figure 24- Status
S
Descrip
ption Page
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၁၀။ ePayment စနစ္
၁၀။

Fully Online System ရွိ ePayment စနစ္သည္ လိုင္စင္တစ္ေစာင္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ

ေပးသြင္းရမည္႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ထားေသာစနစ္ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းရွင္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္တြင္ ePayment အေကာင့္ဖြင့္ထားရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုအေကာင့္ထဲမွ လိုင္စင္ႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာက်သင့္ေငြမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္သည္ မိမိ ePayment
အေကာင့္ထဲရွိ ေငြလက္က်န္ ပမာဏအားလည္း Fully Online စနစ္ရွိ ePayment စနစ္ထဲမွာပင္
အလြယ္တကူစစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္သည္ မိမိေလွ်ာက္ထားသည္႔ လိုင္စင္၏ လိုင္စင္
ေၾကးေပးသြင္းရမည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္႔အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ပါသည္။
 ေငြေၾကးေပးသြင္းရန္အတြက္ Fully Online စနစ္ Home Page ၏ License Status တြင္ မိမိ
ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုိင္စင္ Status သည္ Make Payment ဟုေဖာ္ျပေနပါက e-Payment
ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

Figure 185 - Make Payment Status

၆။ ePayment စနစ္ျဖင့္ေငြေပးသြင္းရန္
(၁၁)

e-payment စနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္ ေအာက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
 ေငြေပးေခ်ရန္ Make Payment ကိုနွိပ္ပါ။ ေအာက္ပါPageက်လာမည္။
 MCB ဘဏ္ရွိ ePayment အသံုးျပဳမည့္ Bank Account No လိုအပ္ပါသည္။

Figure 26 - ePayment
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မိမိBankအေကာာင့္၊Pin Code နွင့္ ထသကနံ
နံပါတ္ ျဖည္သ
့သြြင္းပါ။ eToke
en Device ကိန
ု ွိပ္၍
TP (One Time
e Password)) ကို႐ိုက္ထညပါ။
ည့္
OT

(ခ)

Che
eck
Autthenticationက
ကိန
ု ွိပ္လိုက္ပါက
ကေအာက္ပါပံ
ပံုတြင္ျပထားသ
သည့္အတိုင္းေတြ႔ျမင္ရပါမည္
ည္။

Figure 27 - Payme
ent

(ဂ)

ေလ
လွ်ာက္လႊာနံပါတ
တ္ေဘး႐ွိ Ch
heckbox ေလ
လးကိုနွိပ္ပါ က ၄င္းႏွင့္သက္
ကဆုိင္သည့္အ
အခ်က္
အလ
လက္မ်ားအား (ထသက, Application Type, Vo
oucher Num
mber, က်သင္
င့္ေငြ)
တုကိ
က
ိ႔ ုသိရွိရမည္ျဖစ္
ျဖ ပါသည္

(ဃ)

Ban
nk Account,, Pin Code ႏွင့္ eToken
n Device ကိုနွိပ္ၿပီးေပၚလာာေသာ Passw
word
6လ
လံုးကိုမွန္ကန္ေအာင္
ေ
ျဖည့္သြင
င္္းရမည္။

(င)

အာားလံုးျဖည့္ၿပီးပါက
ပါ Payment Buttonကိနွ
ုနွိပ္ေပးရမည္။
 ေငြလက္ခံရ႐ွ
႐ိိေၾကာင္းMesssage ကိုေအာာက္ပါအတိုငး္းေဖာ္ျပေပးပါသ
သည္။

Figu
ure 28 -Payme
ent Successful Page
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Balance Enquiry (e-payment ေငြလက္က
က်န္စစ္ေဆးရန
န္)
(၁၂)

Balance Enquiry
E
သည
ည္ မိမိ၏ ePayment အေ
ေကာင့္ထဲတြင
င္္ လက္က်န္ေငြ
ေ မည္မွ်႐ွိေနသ
သည္

ၾက ္ရန္ေနရာာ ျဖစ္ပါသည္။
ကိုစစ္ၾကည့

Figu
ure 29 -Balance Enquiry

 ePaym
mnet အေကာာင့္နံပါတ္၊ Piin Code ႏွင့္ ထသကနံ
နပါတ္တို႔ကိုျဖည
ည့္သြင္းၿပီး Check
C
Balancceကိုနွိပ္ၿပီးစစ္ေဆးနိ
ေ
ုင္ပါသည
ည္။

ge Pin Code
e (e-payment Account အတြက္ Pin
n Code ေျပာင္
င္းရန္)
Chang
(၁၃)

e-paymentt Account အတြ
အ က္ Pin Co
ode ေျပာင္းလုိပါက ေအာက္
က္ပါအတုိင္းေဆ
ဆာင္ရြက္ရပါမ
မည္(က)

မိမိ ePayment အေကာင္
အ
့၏ Pin
P Code ေျပာာင္းလိုလွ်င္ Ch
hange Pin Code ကိုနွိပ္ပါ။။
 e-payment Account စတ
တင္အသုံးျပဳျခ
ျခင္းမျပဳမွီ Pin Code ေျပာင္းလဲၿပီးမွ သာ Fully
ense စနစ္တြင
င္္ e-paymentt စတင္အသုံးျပ
ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္
သ ။
Online Lice

(ခ)

ေအ
အာက္ပါပံုတြင္ ျပထားသည့
ညအတိ
္
ုင္း လိအပ္
ုအ သည္႔ အ
အခ်က္အလက္မ်ားကိ
မ
ုျဖည့္သြ
သြင္းၿပီး
အဝ
ဝါေရာင္ Chan
nge Pin Code
e button ကိနွ
ုနွိပ္ရပါမည္။

Figure 30- Ch
hange Pin Cod
de
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၇။ No
otifications

Figure 31 -Notifica
ation



Menu

bar

႐ွိ

ေခ
ခါင္းေလာင္းပံု

(bell

iccon)

တြင္

စာေရာက္႐ွိေၾကာင္
ေ
းကို

alert

ျပေပးမည္
ည္ျဖစ္သည္။


၄င္း icon ကိုနွိပ္လိုက္ပါကမိ
ပါ
မိထံေရာာက္ေနေသာ Message
M
မ်ားးကိုေတြ႕ျမင္ရ မည္ျဖစ္သည္။



Message
e တခုခ်င္းစီသည္
သ
မိမိေလွ
လ်ာက္
်
ထားသည
ည္႔ လိုင္စင္၏ အေျခအေန
နအား ေဖာ္ျပေ
ေနၿပီး
Message
e တြင္ ေဖာ္ျပထ
ထားသည္႔ ေဖာ္ာ္ျပခ်က္မ်ားအ
အတိုင္း ဆက္လ
လက္ ေဆာင္ရြ
ရြက္ရမည္။

Figure
e 32- Message
e Detail Page

 ထို႔အျပင္ Message page တြင္သ
သာမက Hom
me page တ
တြင္လည္းသက
က္ဆိုင္ရာ sttatus
မ်ားျဖင့္ေဖာ္
ဖ ျပေပးထားပ
ပါသည္။
 Home pa
age သို႕သြားလ
လိုလွ်င္

M
MYANMAR TR
RADENET အ
အားႏိွပ္၍ သြားႏိ
း ုင္ ပါသည္။

Figure 33 - Menu bar

 Action

ေအာက္႐ွိ

အဝါေရာင္

View

Buttton

ကိုနွိပ္ၿၿပီ
ပးမိမိလိုင္စင္ေလွ
ေ ်ာက္လႊာမ်
မ်ားကို

ျပန္လည္ၾကည္
ၾက ့႐ႈနိုင္ပါသ
သည္။

Figure 34 -LLicense Statuss
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၈။ LiccensePrint ထု
ထတ္ယူရန္
(၁၉)
Statuss

License ရရွ
ရ ိၿပီဆိုပါက အထက္ပါပံုတ
တြင္ျပထားသည
ည့္အတိုင္းHom
me Page ရိ
ရွမ
ိ ိမိေလွ်ာက္လႊ
လာ၏
တြင္အစိမ္းေရာင္Licen
nce

ဟူေသ
သာစာသားအာားေတြ႔

ျမင္
င္ရပါမည္။ထိအခါ
ုအ

ေလွ်ာက
က္လႊာေဘးရွိ View Button
n အားႏွိပ္ပါက
ကေအာက္ပါ pa
age က်လာပါမ
မည္။

Figure 35 - License Form
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 အထက္
က္ပါပံုတြင္ ျပထ
ထားသည္႔အတိုင္း Password ထည္႔ရမည
ည္႔ေနရာတြင္ eToken ၏ One
Time

Password

အားရိုက္ထည
ည္႔ၿပီး

(P
Print

n)အားႏွိပ္၍
button

License

မ်
မ်ားကိ
ု

လိုအပ္သလိ
သ ု print ထု
ထတ္ယူႏိုင္ပါသ
သည္။
 အကယ္
ယ္၍ လိုင္စင္ပါ Items မ်ား မ
မ်ားျပားၿပီး ဒုတိ
တယစာမ်က္ႏွာ ထုတ္ယူရန္လိုအပ္ ပါက Next
page ဟူ
ဟေသာစာသာား link အား ႏွိပ္၍ ဒုတိယ စာမ်က္ႏွာသုိ႔ သြားၿပီး

e-Toke ၏ One

Time Password
P
ထည္
ထ ႔၍ Print ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္
ါ
။ ၿပီးလ်င္
လွ် ပံုတြင္ ျပထ
ထားသည္႔ အတိ
အ ုင္း
Previou
us Page အားးႏွိပ္၍ ေရွ့စာမ်
မ်က္ႏွာသို႔ ျပန္သြ
သား ႏိုင္ပါသည
ည္။

Figure 36
6 - Next Licensse Form
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၉။ Logout စနစ္မွထြက္ရန္
(၂၀)

မိမိ Account လုံျခံဳမႈရွိေစရန္ ႏွင့္ အျခားမသက္ဆုိင္သူမ်ား၀င္ေရာက္အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိေစရန္

လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္စနစ္ အသုံးျပဳျပီးတုိင္းLogout ျပဳလုပ္ရပါမည္။

Figure 37- Logout

၁၀။ လုပ္ငန္းရွင္မွ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္
(၂၁)

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ Fully Online စနစ္ျဖင့္ လုိင္စင္ Print ထုတ္ယူၿပီးပါက ၎လိုင္စင္ႏွင့္

ပက္သက္ၿပီး အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ရာ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနဖက္မွ

အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လွ်င္ျမန္

လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လိုင္စင္မ်ားအား

Online/Offiline တုိ႔တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္

တေျပးညီစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ Myanmar Tradenet Website ၏ Fully Online စနစ္တြင္ေဆာင္ရြက္ထား
ရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္သည္ Fully Online စနစ္မွ Print ထုတ္ယူထားသည့္ လုိင္စင္အား အေကာက္ခြန္
ဦးစီးဌာနတြင္ ျပသလိုက္သည္ႏွင့္
Checking

သက္ဆိုင္ရာအေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ Online

စနစ္ျဖင့္စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီး

Checking/Offline

အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန
သတင္းအခ်က္အလက္နညး္ပညာဌာနခြဲ

eservice.myanmartradenet.com
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ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္
၂၂။

အထက္ပါ အြန္လိုင္းအျပည့္အ၀အသံုးျပဳ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္စနစ္နွင့္ဆက္စပ္ျပီး လုပ္ငန္း

အခက္အခဲရွိပါက ေအာက္ပါဖံုးနံပါတ္မ်ားသို႕ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား
(က) အထက္ပါစနစ္တစ္ခုလံုးနွင့္ပတ္သက္ျပီး
သိရွိလိုပါက

(ခ)

(ဂ)

နည္းပညာဌာနခြဲ၊ ကုန္သြယ္ဦးစီး
ေနျပည္ေတာ္

၀၆၇-၄၀၈၄၈၅

ရန္ကုန္

၀၁-၂၄၁၀၂၅

ပို႕ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္နွင့္ပတ္သက္ျပီး

ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ဌာနခြဲ

သိရွိလုိပါက

ေနျပည္ေတာ္

၀၆၇-၄၀၈၁၇၀

ရန္ကုန္

၀၁ -၃၇၂၇၁၈

e-Payment စနစ္နွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက

ေငြစာရင္းဌာနခြဲ ကုန္သြယ္ဦးစီး
ေနျပည္ေတာ္

၀၆၇- ၄၀၈၄၉၇
၀၆၇- ၄၀၈၄၉၁

ရန္ကုန္

၀၁ - ၂၅၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္
ေနျပည္ေတာ္

၀၆၇- ၄၂၁၉၈၅
၀၆၇- ၄၂၁၉၈၆

(ဃ) e-Token နွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက

ရန္ကုန္

၀၁ - ၃၇၇၄၆၁

ရန္ကုန္

၀၁-၃၈၄၈၉၁
၀၁-၂၄၁၀၂၅
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