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မာတကိာအညွှန ုံး 

 

စတင ဝင ရ ာက ပြင ုံး ၂ 

အသ  ုံးပ ြုသဝူင ရ ာက ပြင ုံး ၃ 

သက တမ ုံးရ ိအသင ုံးဝင မ ာုံး User Information  ယူပြင ုံး ၃ 

သက တမ ုံးရ ိအသင ုံးဝင မ ာုံး User Information  ယူ န  ပ န လည ရလ ာက ထာုံးပြင ုံး ၄ 

သက တမ ုံးရ ိအသင ုံးဝင မ ာုံး Online Application ဝင ရ ာက ပြင ုံး ၄ 

သက တမ ုံးရ ိအသင ုံးဝင အြ က အလက မ ာုံး ပ န လည ပ င ဆင ပြည  သငွ ုံးပြင ုံး ၅ 

အသင ုံးဝင အြ က အလက မ ာုံးပ န လည ပ င ဆင ပြည  သငွ ုံးပြင ုံး/မ တ    တင ပြင ုံး ပငင ုံး ယ ြ   ါကရဆာင  ွက  န  ၁၀ 

အသင ုံးဝင  န စ စဉ်ရ ကုံးရ ုံးသငွ ုံးပြင ုံး ၁၁ 

အသင ုံးဝင  န စ စဉ်ရ ကုံးရ ုံးသငွ ုံးပြင ုံး (ကကိြုတင  ရ ုံးသငွ ုံးပြင ုံး) ၁၂ 

အသင ုံးဝင  န စ စဉ်ရ ကုံး ရငရွ ုံးရြ ပြင ုံးနည ုံးလမ ုံး ၁ (MPU) ၁၃ 

အသင ုံးဝင  န စ စဉ်ရ ကုံး ရငရွ ုံးရြ ပြင ုံးနည ုံးလမ ုံး ၂ (Visa/Master/JCB/UnionPay) ၁၅ 

အသ  ုံးပ ြုသအူသစ ရလ ာက ထာုံးပြင ုံး ၁၈ 

အသင ုံးဝင အသစ ရလ ာက ထာုံးပြင ုံး ၂၀ 

အသင ုံးဝင ရ ကုံး ရငရွ ုံးရြ ပြင ုံးနည ုံးလမ ုံး ၁ (MPU) ၂၂ 

အသင ုံးဝင ရ ကုံး ရငရွ ုံးရြ ပြင ုံးနည ုံးလမ ုံး ၂ (Visa/Master/JCB/UnionPay) ၂၅ 

ရင ွရ ုံးရြ မှုမရအာင ပမင  ါက/ပငင ုံး ယ ြ   ါက ရဆာင  ွက  န  ၂၉ 

အသင ုံးဝင အသစ မ ာုံး Online Application ဝင ရ ာက ပြင ုံး ၃၀ 

လှုိှို့ ဝ က န  ါတ  ပ န လည  ယူပြင ုံး ၃၀ 

အသ  ုံးပ ြုသအူြ က အလက မ ာုံး စစ ရဆုံးပြင ုံး/ပ င ဆင ပြင ုံး  ၃၂ 

အသ  ုံးပ ြုသအူြ က အလက န င   လှုိှို့ ဝ က န  ါတ  စစ ရဆုံးပြင ုံး/ပ င ဆင ပြင ုံး ၃၂ 

Country of Origin Recommendation (CO) ရလ ာက ထာုံးပြင ုံး ၃၃ 

CO ရထာက ြ ြ က အတကွ  ရငရွ ုံးရြ ပြင ုံးနည ုံးလမ ုံး ၁ (MPU) ၃၆ 

CO ရထာက ြ ြ က အတကွ  ရငရွ ုံးရြ ပြင ုံးနည ုံးလမ ုံး ၂ (Visa/Master/JCB/UnionPay) ၃၈ 

Country of Origin Recommendation (CO) Certificate  ယူပြင ုံး ၄၂ 
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စတင ဝင ရ ာက ပြင ုံး 

မြနြ်ာန ိုငင်ပံြဲ   ျိုးစံိုနငှ  ်နြှ်ျိုးကိုနသ်ည်ြ ာျိုးအသငျ်ိုး (MPBSMA)၏ အသငျ်ိုးဝငြ် ာျိုးအတွက် Membership & CO Online 

Application အသံိုျိုးမပ နည်ျိုးလြ်ျိုးညွှနက် ို https://www.mpbsma.org ၏ အမ တ စဉ် (၁) တွငဖ် ာ်မပထာျိုးပါသည်။   

 

မြနြ်ာန ိုငင်ပံြဲ   ျိုးစံိုနငှ  ်နြှ်ျိုးကိုနသ်ည်ြ ာျိုးအသငျ်ိုး၏ အသငျ်ိုးဝငအ်မ စ ်အသစ်ဖလ ာက်ထာျိုးလ ိုသူြ ာျိုး (သ ို  ) သက်တြ်ျိုးတ ိုျိုးပပ ျိုး 

လက်ရှ အသငျ်ိုးဝငြ် ာျိုးသည် ဖအာက်ဖ ာ်မပပါ အငတ်ာနက်လ ပ်စာသ ို   ဝငဖ်ရာက်ဖပျိုးရပါြည်။     အမ တ စဉ် (၂) 

https://member.mpbsma.org/login 

 

 

 
 

 

http://www.foreliink.com/
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အသ  ုံးပ ြုသဝူင ရ ာက  န  

https://member.mpbsma.org/login သ ို  ဝငဖ်ရာက်ပပ ျိုးပါက သက တမ ုံးရ ိအသင ုံးဝင မ ာုံးသည  ြ ြ တ ို  ၏ Email address 

နငှ  ်Password မ င  ်အမ တ စဉ် (၁) ပါအတ ိုင ်Login က ိုနှ ပ်၍ ဝငဖ်ရာက်န ိုငြ်ည်မ စပ်ါသည်။  

(မ တ ြ က ) အသင ုံးဝင အသစ ရလ ာက ထာုံးလိ သမူ ာုံးအတကွ  Registration ပ ြုလ      ကိ  စာမ က န ာ (၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀) တငွ  

သ ုံးပြာုံး ရြာ ပ ထာုံး ါသည ။  

 

သက တမ ုံးရ ိအသင ုံးဝင မ ာုံး User Information  ယူပြင ုံး 

 
 

သက်တြ်ျိုးလက်က နရ်ှ  အသငျ်ိုးဝငြ် ာျိုးက ို မြနြ်ာန ိုငင်ပံဲြ   ျိုးစံိုနငှ  ် နြှ်ျိုးကိုနသ်ည်ြ ာျိုးအသငျ်ိုးြှ ြ ြ တ ို  အသငျ်ိုးဝငအ်မ စ ်

ဖလ ာက်ထာျိုးခဲ စဉ်က Email address သ ို   သ ျိုးမခာျိုးစ  User information ဖပျိုးပ ို  ထာျိုးြည်မ စပ်ါသည်။ ြ ြ တ ို   လက်ခံရရှ ဖသာ 

User Email နငှ  ်Password မ င  ်ဖအာက်ပါလိုပ်ငနျ်ိုးစဉ်အတ ိုငျ်ိုးဆက်လက်ဖဆာငရွ်က်န ိုငပ်ါသည်။  

(မ တ ြ က ) User Information လက ြ မ ရ ိ ါက/ရပ ာင ုံးလဲလိ  ါက/သက တမ ုံး  က ရန ါက ရ  ုံးြ န ုံးန  ါတ   

(01-231 4828, 01-231 4836) သိ   ရ  ုံးြ ိန အတငွ ုံး ဆက သယွ ရမုံးပမန ုံး၍ရသာ လည ုံးရကာင ုံး (သိ  ) Website Address 

(https://www.mpbsma.org/membership-application/) တငွ ပ န လည ရလ ာက ထာုံး ယူနိ င  ါသည ။ 

http://www.foreliink.com/
https://member.mpbsma.org/login
https://www.mpbsma.org/membership-application/
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သက တမ ုံးရ ိအသင ုံးဝင မ ာုံး User Information  ယူ န  ပ န လည ရလ ာက ထာုံးပြင ုံး 

 

 
 

သက်တြ်ျိုးလက်က နရ်ှ  အသငျ်ိုးဝငြ် ာျိုးသည် User Information လက်ခံြရရှ ပါက/ဖမပာငျ်ိုးလဲလ ိုပါက/ သက်တြ်ျိုးပ က် 

ဖနပါက Website Address (https://www.mpbsma.org/membership-application/) တွင ် အခ က်အလက်ြ ာျိုး 

မ ည ်သွငျ်ိုးပပ ျိုး မပနလ်ည်ဖလ ာက်ထာျိုး ရယူန ိုငပ်ါသည်။ 

 

သက တမ ုံးရ ိအသင ုံးဝင မ ာုံး Online Application ဝင ရ ာက ပြင ုံး  

 

 
https://member.mpbsma.org/login သ ို  ဝငဖ်ရာက်ပပ ျိုးပါက သက်တြ်ျိုးလက်က နရ်ှ  အသငျ်ိုးဝငြ် ာျိုးသည် ြ ြ တ ို  ၏ Email 

address သ ို   ဖပျိုးပ ို  ထာျိုးဖသာ User Email နငှ  ် Password မ ည ်စွက်ပပ ျိုး အထက်ဖ ာ်မပပါ ပံိုအတ ိုငျ်ိုး Remember Me 

ကိ အမ န ပြစ ၍ Login က ို နှ ပ်ကာ ဝငဖ်ရာက်န ိုငြ်ည် မ စ်ပါသည်။  

http://www.foreliink.com/
https://www.mpbsma.org/membership-application/
https://member.mpbsma.org/login
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User Dashboard သ ို  ဖရာက်ရှ သွာျိုးပါက ြ ြ ကိုြပဏ ၏အခ က်အလက်ြ ာျိုးက ို ြှနက်နဖ်အာင ် (မပြစ မရန) 

မပနလ်ည်မ ည ်သွငျ်ိုး မပငဆ်ငဖ်ပျိုးရန ် လ ိုပါြည်။ အခ က်အလက်ြ ာျိုးက ို မပနလ်ည်မ ည ်သွငျ်ိုးမပငဆ်ငရ်န ် ဖအာက်ဖ ာ်မပပါ 

“အသင ုံးဝင  အြ က အလက မ ာုံး ပ န လည ပ င ဆင  ပြည  သငွ ုံးပြင ုံး” လြ်ျိုးညွှနခ် က်အတ ိုငျ်ိုး ဖဆာငရွ်က်ပါ။ 

 

(မ တ ြ က ) က မပဏ အြ က အလက မ ာုံး မကိ က ည ရသာရ ကာင   ပ န လည ပြည  သငွ ုံးမပ င ဆင ထာုံး ဲ ရလ ာက ထာုံးလာရသာ 

CO Form မ ာုံးကိ  (လ  ုံးဝ) လက ြ စစ ရဆုံးအတည ပ ြုရ ုံးမည မဟ တ  ါ။ 

အသင ုံးဝင  အြ က အလက မ ာုံး ပ န လည ပ င ဆင  ပြည  သငွ ုံးပြင ုံး 

 

 
https://member.mpbsma.org/login သ ို  ဝငဖ်ရာက်ပပ ျိုးပါက သက်တြ်ျိုးလက်က နရ်ှ  အသငျ်ိုးဝငြ် ာျိုးသည် ြ ြ တ ို   Register 

မပ လိုပ်ထာျိုးခဲ ဖသာ Email တွငရ်ရှ ထာျိုးသည ် User Email နငှ  ် Password မ ည ်စွက်ပပ ျိုး အထက်ဖ ာ်မပပါ ပံိုအတ ိုငျ်ိုး 

Remember Me က ိုအြှနမ်ခစ်၍ Login က ို နှ ပ်ကာ ဝငဖ်ရာက်န ိုငြ်ည် မ စပ်ါသည်။  

 

http://www.foreliink.com/
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User Dashboard သ ို  ဖရာက်ရှ သွာျိုးပါက ြ ြ ကိုြပဏ ၏အခ က်အလက်ြ ာျိုးက ို မပနလ်ည်မ ည ်သွငျ်ိုးမပငဆ်ငရ်န ် အထက်ပံိုပါ 

အတ ိုငျ်ိုး Member က ိုနှ ပ်ပါ။  

 

 

 

 

အသငျ်ိုးဝင ် Company အခ က်အလက်ြ ာျိုးဖပေါ်လာပါက မပနလ်ည်မပငဆ်ငမ် ည ်သငွျ်ိုးလ ိုဖသာ အခ က်အလက်ြ ာျိုးက ို 

စစ်ဖဆျိုးပပ ျိုး ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Edit အာျိုးနှ ပ်၍ ြ ြ ကိုြပဏ အတွက်မပငဆ်ငလ် ိုဖသာ အခ က်အလက်ြ ာျိုးက ို မပနလ်ည်မပငဆ်င ်

မ ည ်သွငျ်ိုးန ိုငပ်ါြည်။  

http://www.foreliink.com/
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ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Confirm က ိုထပ်နှ ပ်ဖပျိုးပါ။ 

 

 

Membership Form တွင ်ြူလမ ည ်ထာျိုးဖသာ အခ က်အလက်ြ ာျိုးက ို ၁ခိုခ ငျ်ိုးစ  remove နှ ပ် ပယ်  က်ပပ ျိုး အသစ်မပနလ်ည် 

ြ ြ လိုပ်ငနျ်ိုးအခ က်အလက်ြ ာျိုးက ို Add File နှ ပ်၍ မပနလ်ည်မ ည ်သွငျ်ိုးဖပျိုးပါ။  

(မ တ ြ က )  (Attach file က ို JPG, PNG, PDF မ င  ် အမ ာုံးဆ  ုံး 2MB အထသိာ လက်ခံပါသည်)။ မပည ်စံိုြှနက်နစ်ွာ 

မပငဆ်ငမ် ည ်သငွျ်ိုးပပ ျိုးပါက ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Next က ိုနှ ပ်ပါ။ Company Logo ဖနရာတွင ် Letter Head က ိုလည်ျိုး အသံိုျိုး 

မပ န ိုငပ်ါသည်။ 
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စာြ က်နာှ (၂) တွငလ်ည်ျိုး အခ က်အလက်ြ ာျိုးထပ်ြံ မပငဆ်ငမ် ည ်သွငျ်ိုးပါ။ မပည စ်ံိုြှနက်နစ်ွာ မပငဆ်ငမ် ည သ်ွငျ်ိုးပပ ျိုးပါက 

ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Apply က ိုနှ ပ်ပါ။  

 

 

မပငဆ်ငမ် ည ်သငွျ်ိုးမခငျ်ိုး ဖအာငမ်ြငသ်ွာျိုးပပ ျိုးဖနာက် အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Modified ဟိုမပဖနပါြည်။ Back က ိုနှ ပ်၍ ြူလ 

Dashboard သ ို  မပနသ်ွာျိုးဖပျိုးရပါြည်။ 
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ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Member ဖနရာတွင ် Modified ဟိုမပဖနပါြည်။ မြနြ်ာန ိုငင်ပံဲြ   ျိုးစံိုနငှ  ် နြှ်ျိုးကိုနသ်ည်ြ ာျိုးအသငျ်ိုး၏ 

စစ်ဖဆျိုးအတည်မပ ခ က်က ို ဖစာင ဆ် ိုငျ်ိုးဖပျိုးရြည်မ စပ်ါသည်။ 

 

 

အခ က်အလက်မပငဆ်ငမ် ည ်စွက်မခငျ်ိုးအာျိုး မြနြ်ာန ိုငင်ပံဲြ   ျိုးစံိုနငှ  ်နြှ်ျိုးကိုနသ်ညြ် ာျိုးအသငျ်ိုးြ ှအတညမ်ပ လက်ခံပါက 

အထက်ပါတ ိုငျ်ိုး Email လက်ခံရရှ ြည်မ စ်ပါသည်။ 
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ြူလ User Dashboard သ ို  မပနလ်ည်ဝငဖ်ရာက်ဖသာအခါ Member ဖနရာတွင ်Approved (အြှနမ်ခစ်) မ စ်ဖနပပ ျိုး 

အခ က်အလက်မပငဆ်ငဖ်လ ာက်ထာျိုးြှု ဖအာငမ်ြငပ်ါသည်။  

(မ တ ြ က ) Rejected မ စ်ဖနပါက ြှတ်ခ က် (Remark) က ိုကကည ်ပပ ျိုး ညွှနက်ကာျိုးခ က်အတ ိုငျ်ိုး လ ိုက်နာဖဆာငရွ်က် 

မပငဆ်ငဖ်ပျိုးရြည်မ စ်ပါသည်။ 

 

 

အသင ုံးဝင အြ က အလက မ ာုံးပ န လည ပ င ဆင ပြည  သငွ ုံးပြင ုံး/မ တ    တင ပြင ုံး 

ပငင ုံး ယ ြ   ါကရဆာင  ွက  န  

 

 
Rejected မ စ်ဖနပါက ြှတ်ခ က်ပါ ညွှနက်ကာျိုးခ က်က ိုဖဆာငရွ်က်ရန ်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Remark က ိုနှ ပ်ပါ။ 
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ြှတ်ခ က်ပါ ညွှနက်ကာျိုးခ က်က ိုဖဆာငရွ်က်ရန ် Back က ိုနှ ပ်၍ ဖအာက်ဖ ာ်မပပါပံိုအတ ိုငျ်ိုး Member Rejected က ိုနှ ပ်ပါ။ 

အထက်ပါအဆင ြ် ာျိုးအတ ိုငျ်ိုး မပနလ်ည်မပငဆ်ငမ် ည သ်ွငျ်ိုး ဖပျိုးရြည် မ စပ်ါသည်။  

 
အသင ုံးဝင  န စ စဉ်ရ ကုံးရ ုံးသငွ ုံးပြင ုံး  

 
အသငျ်ိုးဝငသ်က်တြ်ျိုး Expired မ စ်သွာျိုးပါက CO ဖထာက်ခံခ က်ဖလ ာက်ထာျိုးန ိုငြ်ည်ြဟိုတ်ပါ။ အသငျ်ိုးဝငန်စှစ်ဉ်ဖကကျိုး  

အနည်ျိုးဆံိုျိုး ၁နစှ်စာ ထပ်ြံဖပျိုးသငွျ်ိုးရနလ် ိုအပ်ပါသည။် အသငျ်ိုးဝငန်စှစ်ဉ်ဖကကျိုးဖပျိုးသွငျ်ိုးရန ်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး User Dashboard ြှ 

Payment က ိုနှ ပ်ဖပျိုးရပါြည်။ 
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အသင ုံးဝင  န စ စဉ်ရ ကုံးရ ုံးသငွ ုံးပြင ုံး (ကကိြုတင ရ ုံးသငွ ုံးပြင ုံး) 

 
အသငျ်ိုးဝငသ်က်တြ်ျိုး Expired ြမ စ်ြှ  အသငျ်ိုးဝငန်စှ်စဉ်ဖကကျိုး  ကက  တငဖ်ပျိုးသွငျ်ိုးလ ိုသူြ ာျိုးသည် ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး User 

Dashboard ြှ Member က ိုနှ ပ်ဖပျိုးရပါြည်။ 

 
 

ထ ို  ဖနာက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Annual Fee+ က ိုနှ ပ်ရပါြည်။ 

 

 
ထ ို  ဖနာက်နစှ်စဉ်ဖကကျိုးဖပျိုးသွငျ်ိုးရန ် ြ ြ နစှ်သက်ရာ ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုနည်ျိုးလြ်ျိုး MPU (သ ို  ) Visa/Master အာျိုးပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး 

ဖရွျိုးခ ယ်န ိုငပ်ါသည်။  
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အသင ုံးဝင  န စ စဉ်ရ ကုံး ရငရွ ုံးရြ ပြင ုံးနည ုံးလမ ုံး ၁ (MPU) 

 

အသငျ်ိုးဝင ် နစှစ်ဉ်ဖကကျိုးဖပျိုးဖခ ရနအ်တွက် ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုစာြ က်နာှဖပေါ်လာပါြည်။ MPU က ို ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုးဖရွျိုးခ ယ်ဖပျိုးပါ။ 

(အသငျ်ိုးဝငအ်ဖဟာငျ်ိုးြ ာျိုးသည် ဖ ကျိုးက န+်အနည်ျိုးဆံိုျိုး နစှ်စဉ်ဖကကျိုး ၁နစှ်စာ ဖပျိုးသွငျ်ိုး ရြည ်မ စ်ပါသည။်) 

မ တ ြ က  MPU မ င  ် ဖငဖွပျိုးဖခ ရန ် ြ ြ တ ို  အသံိုျိုးမပ ြည ် MPU Card မ ာုံးသည  E-Commerce ရလ ာက ထာုံးရသာ Card 

မ ာုံးပြစ   ါမည ။ E-Commerce ြဖလ ာက်ထာျိုးရဖသျိုးပါက သက်ဆ ိုငရ်ာဘဏသ် ို   ဆက်သွယ် ဖြျိုးမြနျ်ိုးစံိုစြ်ျိုးန ိုငပ်ါသည်။ 

 

 

 

က သင ဖ်ငကွ ို စစ်ဖဆျိုးပပ ျိုးပါက Confirm က ိုနှ ပ်ပါ။ 
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ြ ြ ၏ MPU card ပါအခ က်အလက်ြ ာျိုးက ိုမ ည ်သွငျ်ိုးပါ။ OTP က ိုဖတာငျ်ိုးခံပါ။ သက်ဆ ိုငရ်ာဘဏြ် ှOTP ကိုဒ ်

ပ ို  ဖပျိုးလာပါြည်။ OTP က ိုမ ည သ်ွငျ်ိုးပါ။ ထ ို  ဖနာက် Confirm Payment က ို နှ ပ်ပါ။ 

 

MPU ြှ ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုဖအာငမ်ြငဖ်ကကာငျ်ိုး မပပါက Continue က ို နှ ပ်ပါ။ သက်ဆ ိုငရ်ာဘဏြ်ှ ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုလက်ခံဖမပစာ 

ဖပျိုးပ ို  ြည်မ စပ်ါသည်။ 
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အထက်ဖ ာ်မပပါ ပံိုအတ ိုငျ်ိုး ဖပေါ်လာလ င ်Back အာျိုးနှ ပ်၍ ြူလစာြ က်နာှသ ို  သွာျိုးပါ။ ဖငဖွပျိုးသွငျ်ိုးြှုဖအာငမ်ြငဖ်ကကာငျ်ိုး Email 

လက်ခံရရှ ြည်မ စပ်ါသည်။ 

 

 

 

အသင ုံးဝင  န စ စဉ်ရ ကုံး ရငရွ ုံးရြ ပြင ုံးနည ုံးလမ ုံး ၂ (Visa/Master/JCB/UnionPay) 

 

အထက်ပံိုဖ ာ်မပပါအတ ိုငျ်ိုး VISA MASTER က ိုနှ ပ်ပါ။  
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ဖငဖွပျိုးဖခ ရန ်Confirm က ိုနှ ပ်ပါ။ 

 

 

အထက်ပါပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုအခ က်အလက်ြ ာျိုး မ ည ်သွငျ်ိုးပါ။ Pay now က ိုနှ ပ်ပါ။ 
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သက်ဆ ိုငဘ်ဏြ်ှဖပျိုးပ ို  ဖသာ OTP က ိုမ ည သ်ွငျ်ိုးပပ ျိုး Submit က ိုနှ ပ်ပါ။ 

 

 

(သတရိ ုံးြ က ) ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုလိုပ်ဖဆာငဖ်နဖကကာငျ်ိုးမပဖနခ  နတွ်င ်အထက်ပါစာြ က်နာှက ို လံိုျိုးဝ (လံိုျိုးဝ) ြပ တ်လ ိုက်ပါနငှ ။် 

သက်ဆ ိုငရ်ာဘဏြ်ှ ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုလက်ခံဖမပစာ ဖပျိုးပ ို  ြည်မ စ်ပါသည်။ 

 

ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုဖအာငမ်ြငပ်ါက အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုးမြငဖ်တွွေ့ရြည်မ စပ်ါသည်။ အထက်ဖ ာ်မပပါ ပံိုအတ ိုငျ်ိုး Back က ိုနှ ပ်၍ 

ြူလစာြ က်နာှသ ို  သွာျိုးပါ။ 
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အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး ြူလစာြ က်နာှသ ို  ဖရာက်သွာျိုးြည်မ စပ်ါသည်။ အသငျ်ိုးဝငဖ်လ ာက်ထာျိုးြှုဖအာငမ်ြငပ်ါသည်။ 

မြနြ်ာန ိုငင်ပံြဲ   ျိုးစံိုနငှ  ်နြှ်ျိုးကိုနသ်ည်ြ ာျိုးအသငျ်ိုး၏ စစဖ်ဆျိုးအတည်မပ ခ က်က ို ဖစာင ဆ် ိုငျ်ိုးဖပျိုးရြည်မ စ်ပါသည်။ 

 

အသ  ုံးပ ြုသအူသစ ရလ ာက ထာုံးပြင ုံး 

အသငျ်ိုးဝငအ်သစ်ဖလ ာက်ထာျိုးလ ိုသူြ ာျိုးသည် https://member.mpbsma.org/login သ ို  ဝငဖ်ရာက်ပပ ျိုးပါက ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး 

Registration က ိုနှ ပ်ဖပျိုးရပါြည်။ ထ ို  ဖနာက် Membership Application စာြ က်နာှသ ို  ဖရာက်ရှ သွာျိုးပါြည်။ 
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အထက်ပါအတ ိုငျ်ိုး Membership Application စာြ က်နာှသ ို  ဖရာက်ရှ သွာျိုးဖသာအခါ ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး New Member 

(Registration) က ိုဖရွျိုးပပ ျိုး ဖတာငျ်ိုးခံထာျိုးဖသာအခ က်အလက်ြ ာျိုးက ိုမ ည ်သွငျ်ိုးဖပျိုးရပါြည်။ ထ ို  ဖနာက် Send က ိုနှ ပ်ပပ ျိုး 

ဖပျိုးပ ို  န ိုငပ်ါသည်။ 

(မ တ ြ က )  အသငျ်ိုးဝငအ်သစ်ဖလ ာက်ထာျိုးြည ်သူြ ာျိုးသည် MPBSMA’s Member ID ဖနရာတွင ်မ ည ်သငွျ်ိုးရနြ်လ ိုပါ။ 

 

မြနြ်ာန ိုငင်ပံြဲ   ျိုးစံိုနငှ  ် နြှ်ျိုးကိုနသ်ည်ြ ာျိုးအသငျ်ိုးြှ ြ ြ တ ို  အသငျ်ိုးဝငအ်သစ်အမ စ် ဖလ ာက်ထာျိုးခဲ စဉ်က Email address သ ို   

Email ြှတဆင  ်User information ဖပျိုးပ ို  ထာျိုးြည်မ စ်ပါသည်။ အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး ြ ြ တ ို   လက်ခံရရှ ဖသာ User Email နငှ ် 

Password မ င  ်ဖအာက်ပါလိုပ်ငနျ်ိုးစဉ်အတ ိုငျ်ိုးဆက်လက်ဖဆာငရွ်က်န ိုငပ်ါသည်။  
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အသင ုံးဝင အသစ ရလ ာက ထာုံးပြင ုံး 

 
https://member.mpbsma.org/login သ ို  ဝငဖ်ရာက်ပပ ျိုးပါက သက်တြ်ျိုးလက်က နရ်ှ  အသငျ်ိုးဝငြ် ာျိုးသည် ြ ြ တ ို  ၏ Email 

address တွငလ်က်ခံရရှ ထာျိုးဖသာ User Email နငှ  ်Password မ ည ်စွက်ပပ ျိုး အထက်ဖ ာ်မပပါ ပံိုအတ ိုငျ်ိုး Remember Me 

ကိ အမ န ပြစ ၍ Login က ို နှ ပ်ကာ ဝငဖ်ရာက်ဖပျိုးရပါြည်။ 

 

 

ြူလ User Dashboard သ ို  ဖရာက်သွာျိုးဖသာအခါ အထက်ပါပံိုအတ ိုငျ်ိုး Member Registration က ိုနှ ပ်ဖပျိုးပါ။  
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ထ ို  ဖနာက် အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Membership Form တွင ် ြ ြ လိုပ်ငနျ်ိုးအခ က်အလက်ြ ာျိုးက ို မပည ်စံိုြှနက်နဖ်အာင် 

မ ည ်သွငျ်ိုးဖပျိုးပပ ျိုး Next က ို နှ ပ်ဖပျိုးပါ။  

မ တ ြ က  (Attach file ကိ  JPG, PNG, PDF ပြင   အမ ာုံးဆ  ုံး 2MB အထသိာလက ြ  ါသည )။  

 

အခ က်အလက်ြ ာျိုးထပ်ြံမ ည ်သငွျ်ိုးပပ ျိုး အြှတ်စဉ် (၂) တွင ် စည်ျိုးကြ်ျိုးခ က်ြ ာျိုး တ်ရှုပပ ျိုး နာျိုးလည်လက်ခံသဖဘာတူပါက 

အြှနမ်ခစ်ဖပျိုးပပ ျိုး အြှတ်စဉ် (၃)ပါအတ ိုငျ်ိုး Apply က ိုနှ ပ်ဖပျိုးပါ။ အသငျ်ိုးဝငဖ်ကကျိုးနငှ  ် နစှ်စဉ်ဖကကျိုး ဖပျိုးဖခ ရန ်

ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုစာြ က်နာှသ ို   ဖရာက်ရှ သွာျိုးြည်မ စ်ပါသည်။  
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အသင ုံးဝင ရ ကုံး ရငရွ ုံးရြ ပြင ုံးနည ုံးလမ ုံး ၁ (MPU) 

 

 

အသငျ်ိုးဝငဖ်ကကျိုးဖပျိုးဖခ ရနအ်တွက် ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုစာြ က်နာှဖပေါ်လာပါြည်။ ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုဖဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် MPU က ို 

ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုးဖရွျိုးခ ယ်ဖပျိုးပါ။ (အသင ုံးဝင အသစ မ ာုံးသည  အသင ုံးဝင ရ ကုံး+န စ စဉ်ရ ကုံး ၂န စ စာ တစ ကကိမ တည ုံး ရ ုံးသငွ ုံး 

 မည  ပြစ  ါသည ။) 

မ တ ြ က  MPU မ င  ် ဖငဖွပျိုးဖခ ရန ် ြ ြ တ ို  အသံိုျိုးမပ ြည ် MPU Card မ ာုံးသည  E-Commerce ရလ ာက ထာုံးရသာ Card 

မ ာုံးပြစ   ါမည ။ E-Commerce ြဖလ ာက်ထာျိုးရဖသျိုးပါက သက်ဆ ိုငရ်ာဘဏသ် ို   ဆက်သွယ် ဖြျိုးမြနျ်ိုးစံိုစြ်ျိုးန ိုငပ်ါသည်။ 

 

က သင ဖ်ငကွ ို စစ်ဖဆျိုးပပ ျိုးပါက Confirm က ိုနှ ပ်ပါ။ 
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ြ ြ ၏ MPU card ပါအခ က်အလက်ြ ာျိုးက ိုမ ည ်သွငျ်ိုးပါ။ OTP က ိုဖတာငျ်ိုးခံပါ။ သက်ဆ ိုငရ်ာဘဏြ် ှOTP ကိုဒ ်

ပ ို  ဖပျိုးလာပါြည်။ OTP က ိုမ ည သ်ွငျ်ိုးပါ။ ထ ို  ဖနာက် Confirm Payment က ို နှ ပ်ပါ။ 

 

MPU ြှ ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုဖအာငမ်ြငဖ်ကကာငျ်ိုး မပပါက Continue က ို နှ ပ်ပါ။ သက်ဆ ိုငရ်ာဘဏြ်ှ ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုလက်ခံဖမပစာ 

ဖပျိုးပ ို  ြည်မ စပ်ါသည်။ 
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အထက်ဖ ာ်မပပါ ပံိုအတ ိုငျ်ိုး ဖပေါ်လာလ င ်Back က ိုနှ ပ်၍ ြူလစာြ က်နာှသ ို  သွာျိုးပါ။ ဖငဖွပျိုးသွငျ်ိုးြှုဖအာငမ်ြငဖ်ကကာငျ်ိုး Email 

လက်ခံရရှ ြည်မ စပ်ါသည်။ 
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အသင ုံးဝင ရ ကုံး ရငရွ ုံးရြ ပြင ုံးနည ုံးလမ ုံး ၂ (Visa/Master/JCB/UnionPay) 

 

 

 

အထက်ပံိုဖ ာ်မပပါအတ ိုငျ်ိုး VISA MASTER က ိုနှ ပ်ပါ။ 

 

ဖငဖွပျိုးဖခ ရန ်Pay with Lightbox (သ ို  ) Pay with Payment Page က ိုနှ ပ်ပါ။ 
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အထက်ပါပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုအခ က်အလက်ြ ာျိုး မ ည ်သွငျ်ိုးပါ။ Pay now က ိုနှ ပ်ပါ။ 

 

 

သက်ဆ ိုငဘ်ဏြ်ှဖပျိုးပ ို  ဖသာ OTP က ိုမ ည သ်ွငျ်ိုးပပ ျိုး Submit က ိုနှ ပ်ပါ။ 
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(သတရိ ုံးြ က ) ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုလိုပ်ဖဆာငဖ်နဖကကာငျ်ိုးမပဖနခ  နတွ်င ်အထက်ပါစာြ က်နာှက ို လံိုျိုးဝ (လံိုျိုးဝ) ြပ တ်လ ိုက်ပါနငှ ။် 

ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုဖအာငမ်ြငပ်ါက သက်ဆ ိုငရ်ာဘဏြ် ှဖငဖွပျိုးဖခ ြှုလက်ခံဖမပစာ ဖပျိုးပ ို  ြည်မ စပ်ါသည်။ 

 

 

အထက်ဖ ာ်မပပါ ပံိုအတ ိုငျ်ိုး ဖပေါ်လာလ င ်Back က ိုနှ ပ်၍ ြူလစာြ က်နာှသ ို  သွာျိုးပါ။ ဖငဖွပျိုးသွငျ်ိုးြှုဖအာငမ်ြငဖ်ကကာငျ်ိုး Email 

လက်ခံရရှ ြည်မ စပ်ါသည်။ 
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အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး ြူလစာြ က်နာှသ ို  ဖရာက်သွာျိုးြည်မ စပ်ါသည်။ အသငျ်ိုးဝငဖ်လ ာက်ထာျိုးြှုဖအာငမ်ြငပ်ါသည်။ 

မြနြ်ာန ိုငင်ပံြဲ   ျိုးစံိုနငှ  ်နြှ်ျိုးကိုနသ်ည်ြ ာျိုးအသငျ်ိုး၏ စစဖ်ဆျိုးအတည်မပ ခ က်က ို ဖစာင ဆ် ိုငျ်ိုးဖပျိုးရြည်မ စ်ပါသည်။ 

 

အသငျ်ိုးဝငအ်မ စ ်အတည်မပ လက်ခံပါက အထက်ပါတ ိုငျ်ိုး Email လက်ခံရရှ ြည်မ စ်ပါသည်။ 

 

ြ ြ ၏ User dashboard တွငလ်ည်ျိုး အထက်ပါပံိုအတ ိုငျ်ိုး Member တွင ် Approved အြှနမ်ခစ်နငှ  ် CO Form 

ဖလ ာက်ထာျိုးန ိုငရ်န ်သက်တြ်ျိုးလက်က နရ်က် ဖပေါ်လာြည်မ စပ်ါသည်။ 

(မ တ ြ က ) Rejected မ စ်ဖနပါက ြှတ်ခ က်က ိုကကည ်ပပ ျိုး ညွှနက်ကာျိုးခ က်အတ ိုငျ်ိုး လ ိုက်နာဖဆာငရွ်က်ဖပျိုးန ိုင်ပါသည်။   
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ရင ွရ ုံးရြ မှုမရအာင ပမင  ါက/ပငင ုံး ယ ြ   ါက ရဆာင  ွက  န  

 

 
 

ဖငဖွပျိုးဖခ ြှု ြဖအာငမ်ြငပ်ါက (သ ို  ) မငငျ်ိုးပယ်ခံရပါက Continue (သ ို  ) ဖနာက်သ ို  မပနြ်နှ ပပ် ဲ လက်ရှ  Browser 

တွင ်ွင ထ်ာျိုးဖသာ စာြ က်နာှအာျိုးပ တ်လ ိုက်ပါ။  

 

 

(အ က ပ ြုြ က ) Continue ထပ်ြနှ ပ်ပါနငှ ။် လိုပ်ငနျ်ိုးစဉ်ြဖအာငမ်ြငပ်ဲ ဖငမွ တ်ဖတာက်သွာျိုးန ိုငပ်ါသမ င  ်အခ  န ်၁၅ ြ နစ် (သ ို  ) 

အခ  နအ်နည်ျိုးငယ်ဖစာင ဆ် ိုငျ်ိုး၍ အထက်ဖ ာ်မပပါလိုပင်နျ်ိုးစဉ်ြ ာျိုးအတ ိုငျ်ိုး ထပ်ြံကက  ျိုးစာျိုးဖဆာငရွ်က်ဖပျိုးပါ။ ၂ကက ြ်နငှ အ်ထက် 

ဖဆာငရွ်က်ြရပါက သက်ဆ ိုငရ်ာဘဏသ် ို    ိုနျ်ိုးမ င ဆ်က်သွယ်အဖကကာငျ်ိုးကကာျိုးဖပျိုးပါ။ 

(မ တ ြ က ) ြ ြ ၏ MPU account တွင ် ဖပျိုးဖခ ရြည ် ဖငပွြာဏလံိုဖလာက်ြှုရှ ရနလ် ိုပါသည်။ MPU (သ ို  ) သက်ဆ ိုငရ်ာ 

ဘဏဘ်က်ြှ ဝနဖ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငနျ်ိုး မပငဆ်ငထ် နျ်ိုးသ ြ်ျိုးမခငျ်ိုး/ ခ   ွေ့ယွငျ်ိုးဖနပါကလည်ျိုး ဖငဖွပျိုးဖခ ြှု ြဖအာငမ်ြငမ်ခငျ်ိုး 

မ စ်တတ်ပါသည်။ 
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အသင ုံးဝင အသစ မ ာုံး Online Application ဝင ရ ာက ပြင ုံး 

https://member.mpbsma.org/login သ ို  ဝငဖ်ရာက်ပပ ျိုးပါက သက်တြ်ျိုးရှ  အသငျ်ိုးဝငအ်သစြ် ာျိုးသည် ြ ြ တ ို  ၏ Email 

address နငှ  ်Password မ င  ်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Remember Me က ိုအြှနမ်ခစ်၍ Login က ို နှ ပ်ကာ ဝငဖ်ရာက်န ိုင်ြည် မ စ်ပါသည်။  

 

လှုိှို့ ဝ က န  ါတ  ပ န လည  ယူပြင ုံး 

 

အသံိုျိုးမပ သူ၏ လှု ွေ့ ဝှက်နပံါတ် (Password) ြြှတ်ြ ပါက  https://member.mpbsma.org/login သ ို  ဝငဖ်ရာက်ပပ ျိုး 

ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Forgot Your Password? က ိုနှ ပ်ပါ။  

 
ြ ြ တ ို  အသငျ်ိုးဝငအ်မ စ် ြှတ်ပံိုတငခ်ဲ စဉ်က အသံိုျိုးမပ ထာျိုးခဲ ဖသာ email address က ို မ ည ်သွငျ်ိုး၍ ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Send 

Password Reset Link က ိုနှ ပ်ပါ။ 

(မ တ ြ က ) ယခင ်အသငျ်ိုးဝငအ်မ စ်ဖလ ာက်ထာျိုးခဲ ဖသာ email address နငှ  ်က ိုက်ည ြှုရှ ရပါြည်။  
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အထက်ပါမ ည ်သငွျ်ိုးခဲ ဖသာ Email address သ ို   Password အသစ်မပနလ်ည်ဖပျိုးရန ် ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Email လက်ခံရရှ ြည် 

မ စ်ပါသည်။ Email Inbox တွင ်သွာျိုးဖရာက်စစ်ဖဆျိုးပပ ျိုး ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Reset Password က ိုနှ ပ်ဖပျိုးပါ။ 

 

 
အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုးဖပေါ်လာပါက ြ ြ ဖပျိုးလ ိုဖသာ Password အသစ်အာျိုး ၂ကက ြ ် တူည ဖအာငမ် ည သ်ွငျ်ိုးဖပျိုးရပါြည်။ 

ထ ို  ဖနာက် ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Reset Password က ို နှ ပ်ဖပျိုးပါ။ Password အသစ်ဖလ ာက်ထာျိုးမခငျ်ိုး လိုပ်ငနျ်ိုးစဉ် ဖအာငမ်ြငြ်ည ်

မ စ်ပါသည်။  

 

(မ တ ြ က ) လံိုမခံ ဖသာ Password မ စ်ရနအ်တွက် စာလံိုျိုးအကက ျိုး၊ အဖသျိုး၊ ဂဏနျ်ိုး၊ အကခရာ ြ ာျိုးစံိုလငဖ်အာငထ်ည ်သွငျ်ိုးပပ ျိုး 

အနည်ျိုးဆံိုျိုး ၈လံိုျိုးအထက်ရှ ရပါြည်။ ဥပြာ- Ge#4T8kw@1p 

အသံိုျိုးမပ သူ၏ Email address နငှ  ်Password လံိုမခံ ဖရျိုးအတွက် အထူျိုးသတ မပ သ ြ်ျိုးဆည်ျိုးြှတ်သာျိုးရနလ် ိုပါသည်။ 
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အသ  ုံးပ ြုသ ူအြ က အလက မ ာုံး စစ ရဆုံးပြင ုံး/ပ င ဆင ပြင ုံး 

 
အသံိုျိုးမပ သူသည် အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး သက်ဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာျိုးက ိုနှ ပ်၍ ြ ြ က ိုယ်တ ိုင ်မပငဆ်ငန် ိုငပ်ါသည်။ 

1. Member ဖနရာတွင ်ကိုြပဏ အခ က်အလက်ြ ာျိုးက ိုစစ်ဖဆျိုးမခငျ်ိုး၊ မပငဆ်ငမ်ခငျ်ိုး မပ လိုပ်န ိုငပ်ါသည်။ 

2. Profile ဖနရာတွင ်အသံိုျိုးမပ သူအြည်၊ Email address နငှ  ်Password တ ို  က ိုစစ်ဖဆျိုးမခငျ်ိုး၊ မပငဆ်ငမ်ခငျ်ိုး 

မပ လိုပ်န ိုငပ်ါသည်။ 

3. ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုြ ာျိုးနငှ  ်ဘဏ္ဍာဖရျိုးဆ ိုငရ်ာ ြှတ်တြ်ျိုးြ ာျိုးက ို စစ်ဖဆျိုးကကည ်ရှုန ိုငြ်ည်မ စ်ပါသည်။ 

4. ြှတ်တြ်ျိုး (ြှတ်ခ က်) ြ ာျိုးက ို စစ်ဖဆျိုးကကည ်ရှုန ိုငြ်ညမ် စ်ပါသည်။ 

 

အသ  ုံးပ ြုသ ူအြ က အလက န င   လှုိှို့ ဝ က န  ါတ  စစ ရဆုံးပြင ုံး/ပ င ဆင ပြင ုံး 

အထက်ပါအတ ိုငျ်ိုး အြှတ်စဉ် (၂) က ိုနှ ပ်၍ အသံိုျိုးမပ သူအခ က်အလက်နငှ  ် လှု ွေ့ ဝှက်နပံါတ်ြ ာျိုး စစ်ဖဆျိုးမခငျ်ိုး/မပငဆ်ငမ်ခငျ်ိုး 

ြ ာျိုးက ို ဖအာက်ဖ ာ်မပပါပံိုအတ ိုငျ်ိုး မပငဆ်ငမ် ည ်သငွျ်ိုးဖဆာငရွ်က်န ိုငပ်ါသည်။ 

 

 
 

 

http://www.foreliink.com/


User Manual Ver1.3  MPBSMA Membership & CO Online Application 

www.foreliink.com   Page 33 of 42 

Country of Origin Recommendation (CO) ရလ ာက ထာုံးပြင ုံး 

 

https://member.mpbsma.org/login သ ို  ဝငဖ်ရာက်ပပ ျိုးပါက သက်တြ်ျိုးလက်က နရ်ှ  အသငျ်ိုးဝငြ် ာျိုးသည် ြ ြ တ ို  ၏ User 

Email နငှ  ်Password မ ည ်စွက်ပပ ျိုး အထက်ဖ ာ်မပပါ ပံိုအတ ိုငျ်ိုး Login က ို နှ ပ်၍ ဝငဖ်ရာက်န ိုငြ်ည် မ စပ်ါသည်။  

 

(မ တ ြ က ) အသငျ်ိုးဝငြ် ာျိုးသည် CO ဖထာက်ခံခ က် ဖလ ာက်ထာျိုးရနအ်တွက် အသငျ်ိုးဝငအ်မ စ် သက်တြျ်ိုးလက်က န ်

ရှ ဖနရြည် မ စ်ပါသည်။  သက်တြ်ျိုးကိုနဆ်ံိုျိုးဖနပါက CO ဖထာက်ခံခ က် ဖလ ာက်ထာျိုးန ိုငြ်ည်ြဟိုတ်ပါ။ 

 

 
 

အသငျ်ိုးဝငအ်မ စသ်က်တြ်ျိုးရှ ဖနပါက User Dashboard သ ို  ဖရာက်ရှ သွာျိုးပါက CO ဖထာက်ခံခ က်ဖလ ာက်ထာျိုးရနအ်တွက် 

အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး ဖတွွေ့ မြငရ်ြည်မ စ်ပါသည်။  CO Form ဖနရာက ိုနှ ပ်ပါ။ 
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အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး CO Dashboard က ိုဖတွွေ့ရြည်မ စ်ပါသည်။ CO ဖထာက်ခံခ က်အသစ် ဖလ ာက်ထာျိုးရန ်New CO Form 

က ိုနှ ပ်ပါ။  

 

အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး CO Form တွင ်အခ က်အလက်ြ ာျိုးက ိုမ ည ်သွငျ်ိုးဖပျိုးပါ။ (Attach file က ို PDF မ င  ်၁ခိုလ င ်အြ ာျိုးဆံိုျိုး 

2MB အထ သာလက်ခံပါသည်)။  
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အခ က်အလက်ြ ာျိုး မပည ်စံိုြှနက်နစ်ွာမ ည ်သငွျ်ိုးပပ ျိုးပါက အြှတ်စဉ် (၃) တွင ် စည်ျိုးကြ်ျိုးခ က်ြ ာျိုး တ်ရှုပပ ျိုး နာျိုးလည်လက်ခံ 

သဖဘာတူပါက အြှနမ်ခစ်ဖပျိုးပပ ျိုး အြှတ်စဉ် (၄) ပါအတ ိုငျ်ိုး Submit က ိုနှ ပ်ပါ။ 

 

(မ တ ြ က ) တစ်ခိုထက်ပ ိုဖသာ Commodity ြ ာျိုးပူျိုးတဲွဖလ ာက်ထာျိုးလ ိုပါက ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Add က ိုနှ ပ်၍ မ ည ်သွငျ်ိုး 

န ိုငပ်ါသည်။ 

 

 CO Form ဖထာက်ခံခ က် ဖလ ာက်ထာျိုးပပ ျိုးပါက CO ဖလ ာက်ထာျိုးဖကကာငျ်ိုးနငှ  ်ဖငဖွပျိုးဖခ ရန ်Email လက်ခံရရှ ပါြည်။ 

CO From Dashboard သ ို  သွာျိုး၍ ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး ြ ြ ဖလ ာက်ထာျိုးခဲ ဖသာ Pending မ စ်ဖနသည ် CO Form ID ၏ Payment 

ဖနရာတွင ်Checkout က ိုနှ ပ်၍ ဖငဖွပျိုးဖခ ပါ။ 
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CO ရထာက ြ ြ က အတကွ  ရငရွ ုံးရြ ပြင ုံးနည ုံးလမ ုံး ၁ (MPU) 

 
CO ဖထာက်ခံခ က် ဖလ ာက်ထာျိုးြှုအတွက် ဖငဖွပျိုးဖခ ရန ်စာြ က်နာှဖပေါ်လာပါြည်။ MPU က ို ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုးဖရွျိုးခ ယ်ဖပျိုးပါ။  

 

 

က သင ဖ်ငကွ ို စစ်ဖဆျိုးပပ ျိုးပါက Confirm က ိုနှ ပ်ပါ။ Myanmar Payment Union (MPU) စာြ က်နာှသ ို   ဖရာက်ရှ  

သွာျိုးပါြည်။ 
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ထ ို  ဖနာက် ြ ြ ၏ MPU card ပါအခ က်အလက်ြ ာျိုးက ိုမ ည ်သွငျ်ိုးပါ။ OTP က ိုဖတာငျ်ိုးခံပါ။ သက်ဆ ိုငရ်ာဘဏြ်ှ OTP ကိုဒ ်

ပ ို  ဖပျိုးလာပါြည်။ OTP က ိုမ ည သ်ွငျ်ိုးပါ။ ထ ို  ဖနာက် Confirm Payment က ို နှ ပ်ပါ။ 

 

MPU ြှ ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုဖအာငမ်ြငဖ်ကကာငျ်ိုး မပပါက Continue က ို နှ ပ်ပါ။ သက်ဆ ိုငရ်ာဘဏြ်ှ ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုလက်ခံဖမပစာ 

ဖပျိုးပ ို  ြည်မ စပ်ါသည်။ 

 

အထက်ဖ ာ်မပပါ ပံိုအတ ိုငျ်ိုး Back အာျိုးနှ ပ်၍ ြူလစာြ က်နာှသ ို  သွာျိုးပါ။ 
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CO ရထာက ြ ြ က အတကွ  ရငရွ ုံးရြ ပြင ုံးနည ုံးလမ ုံး ၂ (Visa/Master/JCB/UnionPay) 

 
အထက်ပံိုဖ ာ်မပပါအတ ိုငျ်ိုး VISA MASTER က ိုနှ ပ်ပါ။  

 

ဖငဖွပျိုးဖခ ရန ်Confirm က ိုနှ ပ်ပါ။ 
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အထက်ပါပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုအခ က်အလက်ြ ာျိုး မ ည ်သွငျ်ိုးပါ။ Pay now က ိုနှ ပ်ပါ။ 

 

 

သက်ဆ ိုငဘ်ဏြ်ှဖပျိုးပ ို  ဖသာ OTP က ိုမ ည သ်ွငျ်ိုးပပ ျိုး Submit က ိုနှ ပ်ပါ။ 
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(သတရိ ုံးြ က ) ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုလိုပ်ဖဆာငဖ်နဖကကာငျ်ိုးမပဖနခ  နတွ်င ်အထက်ပါစာြ က်နာှက ို လံိုျိုးဝ (လံိုျိုးဝ) ြပ တ်လ ိုက်ပါနငှ ။် 

သက်ဆ ိုငရ်ာဘဏြ်ှ ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုလက်ခံဖမပစာ ဖပျိုးပ ို  ြည်မ စ်ပါသည်။ 

 

ဖငဖွပျိုးဖခ ြှုဖအာငမ်ြငပ်ါက အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုးမြငဖ်တွွေ့ရြည်မ စပ်ါသည်။ အထက်ဖ ာ်မပပါ ပံိုအတ ိုငျ်ိုး Back က ို နှ ပ်၍ 

ြူလစာြ က်နာှသ ို  သွာျိုးပါ။ 

 

အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး User Dashboard ဖရာက်သွာျိုးြည်မ စ်ပါသည်။ CO Form ဖထာက်ခံစာ ဖလ ာက်ထာျိုးြှု 

ဖအာငမ်ြငပ်ါသည်။ အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး CO Form က ို နှ ပ်၍ CO Form Dashboard သ ို  သွာျိုးပါ။ 
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ြ ြ ဖလ ာက်ထာျိုးဖသာ CO Form ID တွင ် ဖငဖွပျိုးဖခ ပပ ျိုးမ စ်ဖကကာငျ်ိုး Payment မပဖနကာ Status တွင ် Pending 

မ စ်ဖနသည်က ို ဖတွွေ့ရြညမ် စပ်ါသည်။ 

မြနြ်ာန ိုငင်ပံြဲ   ျိုးစံိုနငှ  ်နြှ်ျိုးကိုနသ်ည်ြ ာျိုးအသငျ်ိုး၏ စစဖ်ဆျိုးအတည်မပ ခ က်က ို ဖစာင ဆ် ိုငျ်ိုးဖပျိုးရြည်မ စ်ပါသည်။ 

 

 

CO ဖထာက်ခံစာ ဖလ ာက်ထာျိုးမခငျ်ိုး အတည်မပ လက်ခံပါက အထက်ပါတ ိုငျ်ိုး Email လက်ခံရရှ ြည်မ စပ်ါသည်။  
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Country of Origin Recommendation (CO) Certificate  ယူပြင ုံး 

 

CO Dashboard တွင ်ဖလ ာက်ထာျိုးခဲ ဖသာ CO Form ID အတွက် Approved မ စ်ဖနသည်က ို ဖတွွေ့ရြည်မ စ်ပါသည်။ CO 

ဖထာက်ခံခ က်ဖလ ာက်ထာျိုးမခငျ်ိုး ဖအာငမ်ြငပ်ါသည်။ CO ဖထာက်ခံခ က် PDF က ို ရယူရန ်CO Form ID က ိုနှ ပ်ပါ။ 

(မ တ ြ က ) Rejected မ စ်ဖနပါက ြှတ်ခ က်က ိုကကည ်ပပ ျိုး ညွှနက်ကာျိုးခ က်အတ ိုငျ်ိုး လ ိုက်နာဖဆာငရွ်က်ဖပျိုးန ိုင်ပါသည်။   

 

 CO ဖထာက်ခံခ က် PDF က ို Download ရယူရနအ်တွက် အထက်ပံိုပါအတ ိုငျ်ိုး Export က ို နှ ပ်ပါ။ 

 

CO ဖထာက်ခံခ က် PDF က ို Save လိုပ်ပပ ျိုးရယူန ိုငပ်ါသည်။ CO ဖထာက်ခံခ က် ဖလ ာက်ထာျိုးမခငျ်ိုးလိုပ်ငနျ်ိုးစဉ်ပပ ျိုးဆံိုျိုးပါသည်။ 

--- END --- 
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