User guide for the National Trade Portal
National Trade Portal အ ား အသားပ ြုပြင်ားလမ်ားညွှန်
Anyone who wants to use the National Trade Portal can type in the web address of
www.myanmartradeportal.gov.mm in any of the desired web browser.
National Trade Portal အ ား အသားပ ြုလသူအနနပြင့်် မမနှစ်သက်ရ Web Browser ၏ URL Bar
တွင် www.myanmartradeportal.gov.mm က ရက်ထည့််၍ အလွယ်တကူရှ နြွနင် ါသည်။

After entering the provided link in the web browser, the home page of National Trade
Portal will be displayed on your screen.
ထသ့်ရှ နြွပြင်ားပြင့်် National Trade Portal ၏ Home Page က နတွ့်ရန
ှ င်မည်ပြစ် ါသည်။
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The website is available in dual language both in English and Myanmar.
Website အ ား ပမန်မ / အ္ဂလ ် (၂) ဘ သ ပြင့်် အသားပ ြုနင်မည်ပြစ် ါသည်။

The commodity search function is easily accessible from the Home page and top main
menu bar of the website.
ကန်စည်အလက် တင်သွင်ား/ တင် ့်မဆ
ှု င်ရ

အြျက်အလက်မျ ားက အလွယ်တကူရှ နြွနင်သည့််

Commodity Search Function က Menu Bar တွင်သ မက၊ Home Page တွင်လည်ား အလွယ်
တကူနတွ့်ရန
ှ င် ါသည်။

2

There are two ways to use commodity search function by inserting either commodity’s
HS Code or Description.
Commodity Search တွင် HS Code ပြင့််နသ ်လည်ားနက င်ား အဓ ပ ယ်ြင
ွ ့််ဆြျက်ပြင့််နသ ်လည်ား
နက င်ား နည်ားလမ်ား (၂) မျြုားပြင့်် အသားပ ြုနင် ါသည်။

In case of using commodity search function with HS code, you can enter the relevant
commodity’s HS code number into the search box and select the radio button of “HS
Code”.
သက်ဆင်ရ ကန်စည်၏ ကန်သွယ်မှုဆင်ရ အြျက်အလက်မျ ားက “HS Code” ပြင့်် ရှ နြွလ ါက
“HS Code” က နရွားြျယ်၍ Search Box တွင် မမသလနသ ကန်စည်၏ HS Code န ါတ်က
ရက်ထည့််၍ ရှ နြွနင်မည်ပြစ် ါသည်။
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Under the 8-digit HS code, you will see the 10-digit HS code that is linked to the
measures.
(၈) လား Code နအ က်တွင် Measure မျ ားနှင့်် ြျတ်ဆက်ထ ားသည့်် သက်ဆင်ရ (၁၀) လား Code
မျ ားက နတွ့်ရန
ှ င်မည်ပြစ် ါသည်။

If you click the 10-digit HS code, you will find the detailed information of respective
measures, procedures and forms. For Export, please click the export menu bar and for
import, please click the import menu bar.
(၁၀) လား Code ္ဏန်ားက ဝင်နရ က်ကကည့််ရှု့် ါက ယင်ားနှင့််သက်ဆင်သည့်် သတ်မှတ်ြျက်မျ ား၊
လ ်ထားလ ်နည်ားမျ ားနှင့်် စစ ရွက် အနသားစတ် အြျက်အလက်မျ ားက နတွ့်ရန
ှ င်မည်ပြစ် ါသည်။
တင်သွင်ားမှုဆင်ရ အြျက်အလက်မျ ားအတွက် “Import menu bar” ကဝင်နရ က်၍လည်ားနက င်ား၊
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တင် ့်မှုဆင်ရ အြျက်အလက်မျ ားအတွက် “Export menu bar” က ဝင်နရ က်၍လည်ားနက င်ား
အနသားစတ်အြျက်အလက်မျ ားက ကကည့််ရှု့်နင်မည်ပြစ် ါသည်။

In case of using the commodity search function with word search, please select the
“Description” and key in the commodity description in English language in the
commodity search box.
သက်ဆင်ရ

ကန်စည်၏

ကန်သွယ်မှုဆင်ရ

အြျက်အလက်မျ ားက

အဓ ပ ယ်ြင
ွ ့််ဆြျက်ပြင့််

ရှ နြွလ ါက “Description” က နရွားြျယ်၍ ရှ နြွလသည့်် ကန်စည်၏ အဓ ပ ယ်ြွင့််ဆြျက်
(English ဘ သ ပြင့််) က Search Box တွင် ရက်ထည့််၍ ရှ နြွနင်မည်ပြစ် ါသည်။

Then, you will find the related commodity list with HS code and select the commodity
that you are looking for.
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ထ့်နန က် ရှ နြွသည့််ကန်စည်နင
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ကန်စည်အလက် HS Code မျ ားက ရရှမည်ပြစ်ပ ား
ယင်ားတ့်အနက် မမသရှလသည့်် ကန်စည်က နရွားြျယ်နင် ါသည်။

By clicking the commodity that you are looking for, you will find the detailed
information of that commodity.
ဆက်လက်၍ ကန်စည်က ဝင်နရ က်ကကည့််ရှုပြင်ားပြင့်် ယင်ားနှင့််သက်ဆင်သည့်် အြျက်အလက် အနသား
စတ်က ဝင်နရ က်ကကည့််ရှု့်နင်မည် ပြစ် ါသည်။

By clicking the “List All” under the commodity search box, you will find the
commodity relationship starting from 2-digits to 10 digits of the commodity that you
are looking for.
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Commodity Search Box နအ က်ရှ “List All” က ဝင်နရ က်ကကည့််ရှု့်ပြင်ားအ ားပြင့်် HS Code
မျ ားအဆင့််ဆင့််ြျတ်ဆက် မျ ားကနတွ့်ရှနင်ပ ား ယင်ားတအ
့် နက်မှ မမသလသည့်် ကန်စည်က ဝင်နရ က်
၍ သက်ဆင်ရ အြျက်အလက်အနသားစတ်က နတွ့်ရရမည်
ှ
ပြစ် ါသည်။

Guide to Import/Export is available under the Guide to Import/Export menu bar.
တင် ့်/ တင်သွင်ားပြင်ားဆင်ရ လ ်ထားလ ်နည်ားမျ ားနှင့်် စ ်လျဉ်ားသည့််လမ်ားညွှန်ြျက်မျ ားက Menu
Bar ရှ “Guide to Import/ Export” တွင် ဝင်နရ က်ကကည့််ရှု့်နင်မည်ပြစ် ါသည်။

Trade related legal documents are available under the Resources menu bar.
ကန်သွယ်မှုနှင့်် သက်ဆင်သည့်် ထတ်ပ န်ထ ားနသ

ဥ နေ၊ နည်ားဥ နေမျ ားနှင့်် ထတ်ပ န်နကကည

ြျက်မျ ားက “Resources (ရင်ားပမစ်မျ ား)” နအ က်တွင် နတွ့်ရန
ှ င် ါသည်။
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Useful links and Myanmar Trade Repository 9 Categories are available on the Home
page of the website.
“Useful Links” နှင့်် Myanmar Trade Repository 9 Categories က Home Page တွင် နတွ့်ရှ
နင် ါသည်။

The links to the other ASEAN member States’ National Trade Portal are available on
the Home Page of the Website.
အပြ ားနသ အ ဆယအြွဝ
့် င်နင်ငမျ ား၏ National Trade Portal မျ ားသ့် ြျတ်ဆက်ထ ားသည့်် Link
မျ ားကလည်ား Home Page တွင် နတွ့်ရန
ှ င် ါသည်။
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For any query about the National Trade Portal, you can use the “Contact Us” under
the About us menu bar.
National Trade Portal နှင့််စ ်လျဉ်ား၍ သရှလသည်မျ ားရှ ါက “Contact Us” မှ တဆင့််
ဆက်သွယ်နမားပမန်ားနင် ါသည်။
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