
ကုန်သည်လပု်ငန််းရှင်မ  ်းမှ 

Vehicle Monitoring System ၌

ကုန်ပစ္စည််းသယ်ဆ  င်ခွင လ်က်မှတ် ဆလ  က်ထ ်းမှုလုပ်ငန််းဆ င ် င ်

ရည်ရည်မနွ်

လက်ဆထ က်ညွှန်ကက ်းဆရ်းမှ ်း

ကနု်သွယ်ဆရ်းဥ ်းစ္ ်းဌ န

၂၀၂၃ ခုနှစ်္၊ ဆေဆေ ်ဝါရ လ (၅) ရက်



ရည်ရွယ်ခ က်

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရ ေးမှ ပပည်ပသ ုို့ ကုန်ပစစည်ေးမ ာေးတင်ပ ုို့ ာတွင် စနစ်တက ကကပမ်တ်ရ ာင်

 ွက်န ငု်ရ ေး၊ ကုန်သွယ်မှု  ုင် ာလမ်ေးရကကာင်ေးတစ်ရလ ာက်တွင် ပ ိုု့ကုန်ယာဥမ် ာေး လယွ်ကပူမန် န်

စွာပြတ်သန်ေးသွာေးလာန ုငရ်စ န်နှင ် ယာဉ်ပြတ်သန်ေးသွာေးလာမှုအရပြေအရနမ ာေးက ု ရ ုေးြေ ျုပ်နှင ် ယာဉစ်စ်

ရ ေးရ ေးဂ တ်အသ ေးသ ေးတ ုို့မှ အြေ  န်နှင ်တစ်ရပပေးည သ  ှ န ုငရ်စ န။်
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ကုန်ပစ္စည််းသယဆ်  ငခ်ွင ်လက်မှတဆ်လ  က်ထ ်းရ တွင် သိရှိရမည ်ဆခ က်မ  ်း

❖ Tradenet Member  ှ  မည်။

❖ Member သက်တမေ်း ှ  မည။်

❖ ပ ုို့ကုန်သငွ်ေးကနု်လုပ်ငန်ေး ှင်မှတ်ပ ုတင် (9 Digits)  ှ  မည်။ သက်တမေ်း ှ  မည်။

❖ ပ ိုု့ကုန်သွင်ေးကုန်လုပင်န်ေး ှင်မှတပ် တုင်လက်မတှ်၏ status သည် Blacklist, Suspend,

Cancel ပြစ်မရန ပါ။

❖ Tradenet 2.0 စနစ်မှ နယ်စပ်ပ ုို့ကုန်လ ုငစ်င်   ှ ပပ ေး ပြစ် မည်။
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https://vehicle.myanmartradenet.com ဖေင ် ဆသ ်ုးဖပြုရန်။
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Home Page
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ဆသ ု်းဖပြုပပ ်းပါက စ္နစ္်မှထွကရ်န်



ဆ  င်ရွက်နိုင်သည ် ဆမ ြို်းဆစ္ ်းမ  ်း
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❖ Apply Certificate - ကနု်ပစ္စည််းသယ်ဆ  ငခ်ွင ်လက်မတှ် ဆသစ္်ဆလ  ကထ် ်းဖခင််း။

❖ Amend Certificate - ယ ဉ်ဆမ င််းဆခ က်ဆလက်၊ ယ ဉ်ဆမ ြို်းဆစ္ ်း(တူ) ဆဖပ င််းလခဖခင််း။

❖ Replace Certificate - ယ ဉ်ဆမ ြို်းဆစ္ ်း(မတူ)ဖပင် င်ဆလ  ကထ် ်းဖခင််း

(ဥပမ - ယ ဉ်ကက ်းမှ ယ ဉ်ငယ်သိုို့ ဆဖပ င််းလခဆလ  က်ထ ်းဖခင််း)

❖ How to Apply - ဆလ  ကထ် ်းမှုလုပ်ငန််းဆ င ် င ်။

❖ Certificate List - မမိဆိလ  ကထ် ်းသည ် ကနု်ပစ္စည််းသယ်ဆ  ငခ်ွင ်လကမ်ှတ် ဆဆဖခဆဆန။

❖ Tracking - ယ ဉ် ဖေတသ်န််းခခ သည ဂ်တိ်မ  ်း ကကည ်ရှုနိငု်ဖခင််း။



Certificate Lists Status
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Pending - ဌ နဘက်မှ စ္စ္်ဆ ်းဆနသည ်ဆဆဖခဆဆန

Unpaid - ဆငွဆပ်းဆခ မှု မဖပြုရဆသ်းသည ် ဆဆဖခဆဆန

Reject - ဌ နဘက်မှ ဆခ ကဆ်လကမ်  ်း မဖပည စ်္ ၍ု ဖပင် င်ရန်ဆပ်းပိုို့သည ်ဆဆဖခဆဆန

Approve - ဌ နဘက်မှ ခွင ဖ်ပြုပပ ်းသည ်ဆဆဖခဆဆန (Print ထတု်ယူနိုင်)

Terminate - ယ ဉ်ဆမ ြို်းဆစ္ ်းဆဖပ င််းလခဆလ  က်ထ ်းဖခင််း ဆဆဖခဆဆန



Tradenet Member Account Email & Password ဖေင ် ဝငဆ်ရ ကဆ်သ ်ုးဖပြုပါ။
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1. Apply Certificate ဆလ  က်ထ ်းမှုဆ င  ်င ်

9

Trade net 2.0 စ္နစ္်မှ ဆလ  က်ထ ်းခခ တခ  နယ်စ္ပ်ပိုို့ကုန်လိုင်စ္င်န ပါတ်ထည သ်ွင််းရန်။

Step 1: Left Menu bar  ှ Apply Certificate က ု နှ ပပ်ါ။
Step 2: မမိိ Gate Pass လ  ျှောက်ထားျှောိ ိေလ ျှော Border Export License No က်ထိေးည ာ၍ Search Button

က်ထိေန ပိာပါ။



ဆခ က်ဆလက်မ  ်း ဆေ ်ဖပဖခင််းနငှ ် ဖေည ်သငွ််းရန်-(၁)
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Tradenet မှ လိုငစ်္င်ဆခ ကဆ်လကမ်  ်း ဆေ ်ဖပထ ်းဖခင််းဖေစ္်ပါသည်။
ဖေည သ်ွင််းရန်မလိုပါ။



ဆခ က်ဆလက်မ  ်း ဆေ ်ဖပဖခင််းနှင ် ဖေည ်သွင််းရန်-(၂)
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Step 3: ယာဉ် အြေ က်အလက်နှင ် ယာဉ်ရမာငေ်းအြေ က်အလက်တ ုို့က ု ပြည သ်ွင်ေးန ုင်ပါမည်-

❖ အန ရ ာင် * ပပထာေးသည ် အြေ က်မ ာေးက ု ပြည သ်ွင်ေးရပေး န်။

❖ ပြည သ်ွင်ေး မည ်အြေ က်မ ာေး၏ ရအာကတ်ွင်ရြာ်ပပထာေးသည ် ပ စု အတ ုင်ေးထည သ်ွင်ေးရပေး န်။

(ဥပမာ။ ။ Vehicle No. YGN 2J-9843)

❖ Start Gate တွင် မ မ ယာဉ်စတငပ်ြတ်သန်ေးမည ် ဂ တ်က ု ရ ေွးရပေး န။်



ဆခ က်ဆလက်မ  ်း ဆေ ်ဖပဖခင််းနငှ ် ဖေည ်သငွ််းရန်-(၃)
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❖ Enter Quantity မှလွှခ၍ Tradenet မှ လိုငစ်္င်ဆခ ကဆ်လကမ်  ်း ဆေ ်ဖပထ ်းဖခင််းဖေစ္်ပါသည်။

❖ Enter Quantity တွင် ဆလ  ကထ် ်းသည ် ယ ဉ်ဆပေါ်တွင် တင်ဆ  င်မည ် ဆဆရဆတွက်ကုိ ထည သ်ွင််းရန။်



ဆခ က်ဆလက်မ  ်း ဆေ ်ဖပဖခင််းနငှ ် ဖေည ်သငွ််းရန်-(၃)
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❖ လိုင်စ္င်ပါ ဆဆရဆတွက်ထက် ဆက  ်လွန၍် ဆလ  က်ထ ်း၍ မရပါ (ဆေ ်ဖပပါပ ဆုတိုင််း Alert ဆေ ်ဖပပါမည်) 



ဆခ က်ဆလက်မ  ်း ဆေ ်ဖပဖခင််းနငှ ် ဖေည ်သငွ််းရန်-(၄)
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ဆခ က်ဆလက်မ  ်း ဆေ ်ဖပဖခင််းနငှ ် ဖေည ်သငွ််းရန်-(၄)
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ဆခ ကဆ်လကဖ်ပည ်စ္ ုပါက Create ကို Click ၍ ဌ နဘက်သိုို့ ဆပ်းပိုို့ရမည။်

ဆခ ကဆ်လကမ်  ်း ဖပင် င်လုိပါက Go Back To Search ကို Click ၍ ဖပင် င်ပါ။



MPU e-Commerce Pay စ္နစ္်ဖေင ် ဆငဆွပ်းဆခ ရန်။
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Make Payment ကို Click ပါ။

4700

100

200

5000



MPU e-Commerce Pay စ္နစ္်ဖေင ် ဆငဆွပ်းဆခ ရန်။
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Make Payment ကို Click ပါ။

MPU e-Commerce Pay မှတပ် တုင်ဖခင််း

ဆ ်း www.mpu-ecommerce.com တွင်

ဆ  င်ရွက်နုိင်ပါသည်

http://www.mpu-ecommerce.com/


ဆလ  က်ထ ်းခခ သည ် Gate Pass Certificate မ  ်း၏ ဆဆဖခဆဆန
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lic No ကို Click ပါ၊



Gate Pass Certificate Print ထုတယ်ူရန်။
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Gate Pass Certificate Print ထုတ်ယူရန်။



ကနု်ပစ္စည််းသယ်ဆ  ငခ်ွင ်လက်မတှ် န ပါတ။်

ကနု်ပစ္စည််းသယ်ဆ  ငခ်ွင ်လက်မတှ် ထတု်ဆပ်းသည ဆ်နို့။

ကနု်ပစ္စည််းသယ်ဆ  ငခ်ွင ်လက်မတှ် သကတ်မ််းကုန်  ု်းမည ်ဆနို့။

❖ ကုန်ပစစည်ေးသယရ် ာင်ြေွင လ်က်မှတ် သက်တမ်ေး (၁၀) က်ပြစ်ပါသည်။

❖ ကုန်ပစစည်ေးသယ်ရ ာင်ြေွင ်လက်မှတအ်ာေး သက်  ုင် ာကုနသ်ွယရ် ေး

ဇုန/်စြေန်ေးသ ုို့ရ ာက် ှ ပါက စြေန်ေးတာဝန်ြေ အ ာ ှ ထ သ ုို့ မပ က်မကွက်

ပပနလ်ည်အပ်နှ  န်။



2. To Amend Certificate ဆလ  က်ထ ်းမှုဆ င  ်င ်

Step 1: Left menu ရိှ Amend Certificate ကိနုှိပ်ပါက ဆဆ က်ပါဆတိုင််းဆတွွေ့ဖမင်ရပါမည်။

Approved ပြစ်ထာေးသည ် မ မ ၏ Vehicle Gate Pass Certificate အာေး အရကကာငေ်းရကကာင်ေးရကကာင ် ယာဉ်ရပပာင်ေးလဲ

ပပျုလုပ ်ပြေင်ေး (သ ုို့မဟုတ)် ယာဉ်ရမာင်ေးအပပာငေ်းအလဲ ှ ပြေင်ေးစသည ်တ ိုု့အတွက် ပပင် င်မှုမ ာေး ပပျုလုပ်လ ုပါက Amend

Certificate ပြင ရ်လ ာက်ထာေး ပါမည်။



Step 2: မိမိဖပင် င်လိုသည ် Certificate No. ကုိ search box တငွထ်ည ၍် Search Button ကိုနှိပ်ပါ။

မူရင််း Gate Pass Certificate န ပါတထ်ည ်သွင််းပါ။



မှတ်ခ က။် ။
❖ ယာဉ်အြေ က်အလက်နှင ် ယာဉ်ရမာငေ်းအြေ က်အလက်မ ာေးက ုသာ ပပင် င်န ုင်ပါမည်။

❖ Terminate (သ ုေးစွဲြေငွ ် ပ်  ငုေ်းထာေးပြေငေ်း) ပပျုလုပ်ထာေးရသာ Certificate က ု Amend (ပပင် င်)ရလ ာကထ်ာေး
ြေွင ် မ ှ ပါ။

❖ ရပပာင်ေးလဲသည ် ယာဉ်၏ဓါတ်ပ ု (၂) ပ ုက ု တင်ရပေး န်လ ုပါသည။်

❖ ယာဉ်တွင်တငရ် ာင်မည ် ကနု်ပစစည်ေးအရ အတွက်က ု ပပင် င်ြေွင မ် ှ ပါ။

❖ ယာဉ်ရပပာင်ေးလဲ သည ်အရကကာငေ်းအ င်ေး Remark တွင် ပြည သ်ွင်ေးရပေး န် လ အုပ်ပါသည။်

Amend ဆလ  က်ထ ်းရ တွင် သိရှိရမည ်ဆခ က်မ  ်း



Step 3: မိမိဖပင် င်မှုမ  ်းဖပြုလုပ်ပပ ်းပါက Edit Button 

ကုိနိှပ်၍ MOC သိုို့ဆပ်းပိုို့ပါ။ 

Step 3: မိမိရှ လုိက်သည ် Vehicle Gate Pass Certificate ၏ ဆခ က်ဆလက်မ  ်းကုိ ဆဆ ကပ်ါဆတိငု််း ဆတွွေ့ဖမင်နုိင်ပါသည်-



MPU e-Commerce Pay စ္နစ္်ဖေင ် ဆငဆွပ်းဆခ ရန်။

26

Make Payment ကို Click ပါ။

4700

100

200

5000



MPU e-Commerce Pay စ္နစ္်ဖေင ် ဆငဆွပ်းဆခ ရန်။
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Make Payment ကို Click ပါ။



ဆလ  က်ထ ်းခခ သည ် Gate Pass Certificate မ  ်း၏ ဆဆဖခဆဆန
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lic No ကို Click ပါ၊



Gate Pass Certificate Print ထုတယ်ူရန်။
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Gate Pass Certificate Print ထုတ်ယူရန်။



ကနု်ပစ္စည််းသယ်ဆ  ငခ်ွင ်လက်မတှ် န ပါတ။်

ကနု်ပစ္စည််းသယ်ဆ  ငခ်ွင ်လက်မတှ် ထတု်ဆပ်းသည ဆ်နို့။

ကနု်ပစ္စည််းသယ်ဆ  ငခ်ွင ်လက်မတှ် သကတ်မ််းကုန်  ု်းမည ်ဆနို့။

❖ ကုန်ပစစည်ေးသယ်ရ ာင်ြေွင လ်က်မှတ် သက်တမ်ေး (၁၀) က်ပြစ်ပါသည်။



3. To Replace Certificate ဆလ  က်ထ ်းမှုဆ င  ်င ်

Step 1: Left menu ရိှ Replace Certificate ကိနုှိပ်ပါ။

Approved ပြစထ်ာေးသည ် မ မ ၏ Vehicle Gate Pass Certificate အာေး ယာဉ်ကက ေးမှယာဉ်ငယ်သ ုို့ ရပပာင်ေးလဲ  န် လ ုအပ်ပါက

Replace Certificate ပြင ရ်လ ာက်ထာေး န်လ ုအပ်ပါသည်။

မူရင််း Gate Pass Certificate န ပါတထ်ည ်သွင််းပါ။



Step 2: မိမိဖပင် င်လိသုည ် Certificate No. ကို search box တငွထ်ည ၍် Search Button ကိုနှိပ်ပါ။ မူရင််း Certificate

ကုိ replace လုပမ်ှ ဆသခ  ပါလ ်း  ိုသည ် confirmation box ကုိဆတွွေ့ဖမင်ရပါမည်။

• Replace လုပမ်ည် ိပုါက  က်လပု်မည် ကိနုှိပ်ပါ။

• Replace မလုပ်ဆ  ငလ်ိုပါက မလုပ်ဆတ  ပါ ကိနုှိပ်ပါ။

• Replace လုပ်မည် ိုပါက မူရင််း certificate သည် Terminate ဖေစ္သ်ွ ်းပါမည်။
• Terminate ဖေစ္ထ် ်းသည ် Certificate ကို မည်သည ်စ္စ်္ဆ ်းဆရ်းဂိတ်မှ Gate Pass approved ဆပ်းခငွ ် မရရှိဆတ  ပါ။



Step3: Replace လုပမ်ည် ိပုါက  က်လပု်မညက်ိုနှိပ်ပါ။ ဆဆ ကပ်ါဆခ က်ဆလက်မ  ်းကို ဖေည သ်ွင််းနိုငသ်ည ်
page ကိဖုမင်ဆတွွေ့ရပါမည်။-

- မူလယ ဉ်တငွ်တင်ဆ  င်လ သည ် ကုန်ပစ္စည််းဆဆရဆတွက်ထက်ပို၍ ထည ခ်ွင မ်ရှိပါ။
- မည်သည ်ဆဆကက င််းဆကက င ် ယ ဉ်ဆဖပ င််းလခရသည်ကို Remark တွင် ဖေည ်သွင််းဆပ်းရနလ်ိဆုပ်ပါသည်။



Step 4: ယ ဉ်နှင ယ် ဉ်ဆမ င််း ဆခ က်ဆလက်မ  ်းနှင ် ယ ဉ်ဓါတ်ပ ုမ  ်းကို ဖေည သ်ွင််းပပ ်းပါက Create Button ကိုနှိပ်၍

MOC သိုို့ဆပ်းပိုို့ပါ။

Step 5: MPU e-Commerce Pay စ္နစ္်ဖေင ် ဆငွဆပ်းသွင််းပါ။

Step 6: MOC မှ approve ဖေစ္်ပါက Certificate No ဆသစ္်တစ္်ခုကိရုရှိပါမည်။

Step 7: ဆသစ္်ရရှသိည ် Certificate ကုိ Print ထုတယ်ပူါရန်။



4. How to re-submit the reject application

Step 1:Certificate Listing page တငွ ်Reject ဖေစ္်ထ ်းသည ် ဆဆစ္ င်မ  ်းကို ဆတွွေ့ဖမငန်ိုင်ပါ သည။် 

မ မ ရလ ာကထ်ာေးသည ် Vehicle Gate Pass အာေး MOC မှ Reject ပြစ၍် ပပနလ်ည်ရလ ာက်ထာေးန ုင ်န။်



Step 2: Reject ဖေစ္်ထ ်းဆသ ဆဆစ္ ငက်ိ ုဖပန်တငလ်ိုပါက ထို Reject application ကိနုှိပ်ပါက ဆဆ က်ပါ ဆတိုင််း MOC 

reject message ကိုဆတွွေ့ဖမငန်ိငပ်ါသည။် 

Step 3: မှတ်ခ က်ဆပ်းသည ်ဆတိုင််း vehicle gate pass application ကိဖုပင်ဆပ်းပါရန်။ 

Step 4: မိမိဖပင ်ငခ် က်မ  ်း မှန်ကန်ဖပည ်စ္ ုပါက Edit Button ကိနုှိပ်၍ MOC သိုို့ဖပန်လညဆ်ပ်းပုိို့ပါရန်။ 

(Re-submit ကိစ္စရပ်မ  ်းဆတွက် ဆငွဆကက်းဆက က်ခ မှုမရိှပါ)



Step 2: Reject ဖေစ္်ထ ်းဆသ ဆဆစ္ ငက်ိ ုဖပန်တငလ်ိုပါက ထို Reject application ကိနုှိပ်ပါက ဆဆ က်ပါ ဆတိုင််း MOC 

reject message ကိုဆတွွေ့ဖမငန်ိငပ်ါသည။် 



Edit ကိနုှိပ်ပါ



5. How to Tracking

Step 1: Tracking ကိနုှိပ်ပါ။

ယာဉ်မ ာေး မည်သည ဂ် တ်သ ုို့ ရ ာက် ှ ပြတသ်န်ေးထာေး ှ ရကကာငေ်းက ု License No ပြင ရ်သာလ်ညေ်းရကာငေ်း Vehicle

No ပြင ရ်သာ်လည်ေးရကာငေ်း  ှာရြ၍ွ ကကည ရ်ှုန င် န်။

Step - License No ဖေင ရ်ှ လိပုါက License No ဆကွကတ်ွင် ရှ လိသုည ် License No ကိထုည ်၍ရှ ရန်။ 
Vehicle No ဖေင ရ်ှ လိပုါက Vheicle No ဆကွကတ်ွင် vehicle no ကိထုည ်၍ရှ ရန်။ 



Step 3: မည်သည ဂ်ိတ်မ  ်းသိုို့ ဖေတ်သန််းထ ်းပပ ်းဆကက င််းဆတွွေ့ဖမင်နိုင်ပါသည်။ 



❖ သက် ိုင်ရ ဂိတ်မ  ်းသိုို့ဆရ က်လ င် QR Code ပါဝငသ်ည ်

ကနု်ပစ္စည််း သယဆ်  င်ခွင ်လကမ်ှတ်ဆ ်း ဖပသရပါမည်။

❖ ယ ဉ်စ္စ္်ဆ ်းဆရ်းဂတိ(်၁)ခုတငွ် QR Code ဆ ်း (၁) ကကမိ်သ 

Scan ေတရ်မည်။ (ဂိတ်(၁)ခထုခတငွ် (၂)ကကိမ် Scan ေတ်ပါက စ္နစ္်

Alert ဆေ ဖ်ပပါမည်)



❖ QR Code ပါဝငသ်ည ် ကုန်ပစ္စည််းသယဆ်  င်ခငွ ်လကမ်ှတ်

ဆ ်း စ္စ္်ဆ ်းဆရ်းတ ဝန်ခ မှ Mobile App ဖေင ်

စ္ိစ္စ္်ဆ  ငရ်ွကဆ်နသည ် ဆဆဖခဆဆန။





User Guide မ  ်း Download ရယူရန်
(www.myanmartradnet.com)
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ပိုို့ကုနသ်ွင််းကုနန်ှင ်ပတသ်က်သည ်သတင််းလွှ (၂/၂၀၂၃)
www.commerce.gov.mm
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ပိုို့ကုနသ်ွင််းကုနန်ှင ်ပတသ်က်သည ်သတင််းလွှ (၃/၂၀၂၃)
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ဖမန်မ  ဆလင််းသတင််းစ္ တွင် ထည ်သွင််းဆကကည ဖခင််း
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 က်သွယ်ရန် ေုန််းန ပါတ်နှင ်ဆ ်းဆမ်းလ်
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သတင််းဆခ က်ဆလကန်ည််းပည ဌ နခွခ - ၀၆၇-၄၀၈၆၇၀/၆၇၁, ၄၀၈၄၈၅

- dotictygn@commerce.gov.mm

- dot.ict.tradenet@gmail.com

နယ်စ္ခန််းမ  ်းည နိိှုင််းကွပ်ကခဆရ်းဌ နခွခ - ၀၆၇-၄၀၈၅၁၁, ၀၆၇-၄၀၈၅၀၉

mailto:dotictygn@commerce.gov.mm
mailto:dot.ict.tradenet@gmail.com


ဆက ်းဇူ်းတင်ပါသည်။


