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Myanmar TradeNet Member Account ႏွင့္ Google Authenticator အ ား ခ ်ိတ္ဆက္ျခငာ္း 

Trader အေနျဖင္ ့ မ်ိမ်ိ၏ Myanmar TradeNet Member Account အ ား Google Authenticator ျဖင့ ္ ပထမ ဥ ားဆံုား 

တစ္ႀက်ိမ္ခ ်ိတဆ္က္ရပါမည္။ မ်ိမ်ိ ၏ Account ႏွင့ ္ Google Authenticator အ ား ခ ်ိတ္ဆက္ျခင္ားက်ိ ု ေအ ကပ္ါ 

အဆင့္မ  ားအတ်ိုင္ား ျပဳလုပ္ေဆ င္ရြက္ႏ်ိုင္ပါသည္။ 

အဆင့္ (၁)   

 Trader အေနျဖင့္ မ်ိမ်ိ၏ ဖုန္ားတြင္ Google Authenticator App အ ား ပုံ(၁) တြင္ ျပထ ားသည့္အတ်ိငု္ား ပထမဥ ားဆံုား 

တစ္ႀက်ိမ ္Download ဆြြဲ၍ ထည့္သြင္ားထ ားရပါမည္။ Android ဖုန္ားမ  ားအတြက ္Google Authenticator App အ ား 

ေအ က္ပါ Link တြင္ ဝင္ေရ က္ရယ ႏ်ိုင္ပါသည။္ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en_US 

iOS ဖုန္ားမ  ားအတြက ္Google Authenticator App အ ား ေအ က္ပါ Link တြင္ ဝင္ေရ က္ရယ ႏ်ိုင္ပါသည။္ 

https://itunes.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605?mt=8 

 

 
 

Figure (1) 

အဆင့္ (၂)   

 Browser ၏ address bar တြင္ ေအ က္ပါ URL အ ား ရ်ိုကထ္ည့္ရပါမည္။  

www.myanmartradenet.com 

က လ ေသ  Page တြင္ ပုံ(၂)  တြင္ ျပထ ားသည့္အတ်ိုင္ား TradeNet Member User Name ႏွင့္ Password 

ရ်ိုကထ္ည့္၍ Login ဝင္ရပါမည္။ 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en_US
https://itunes.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605?mt=8
https://old.myanmartradenet.com/
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Figure (2) 

အဆင့္ (၃)   

 Login ဝင္ သည့္အခ ်ိနတ္ြင္ ထည့္သြင္ားလ်ိကု္ေသ  User Account ႏွင့္ မ်ိမ်ိ ဖုန္ားရွ်ိ Google Authenticator App အ ား 

ခ ်ိတဆ္က္ရနအ္တြက ္ ပံု(၃) တြင္ ျပထ ားသည့္အတ်ိငု္ား Get Google Authenticator Link အ ား ႏွ်ိပ္၍ 

ဝင္ေရ က္ရပါမည။္  
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Figure (3) 

အဆင့္ (၄)   

 ပုံ(၄) တြင္ျပထ ားသည့္အတ်ိငု္ား  QR Code အ ား ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစသ္ည္။ အဆ်ိုပါ QR Code အ ား မ်ိမ်ိဖုန္ားတြင္ 

ထည့္သြင္ားထ ားေသ  Google Authenticator App အ ား ဖြင့္၍ Scan ဖတ္ရပါမည္။ Scan ဖတ္ၿပ ားလွ င ္ ဖုန္ားတြင္ 

ထည့္သြင္ားထ ားေသ  Google Authenticator App မွ Unique ျဖစ္ေသ  One Time Password (၆) လံုားအ ား စကနၠ္႔ 

၆၀ ျပည့္သြ ားတ်ိုင္ား တစ္ၾက်ိမ္ ေျပ င္ားလြဲထတု္ေပားပါမည။္ အဆ်ိုပါ OTP password အ ား ပုံ(၄) တြင္ ျပထ ားေသ  

Verification Code ေနရ တြင္ ရ်ိုကထ္ည့္၍ Verify Button က်ိ ု ႏွ်ိပ္ရပါမည္။ မ်ိမ်ိ၏ Member Account ႏွင့္ 

ဖုန္ားအတြင္ားရွ်ိ Google Authenticator App အ ား ခ ်ိတဆ္က္ျခင္ား ေအ င္ျမင္ပါက ပုံ(၅) တြင္ ျပထ ားသည့္အတ်ိုင္ား 

Successful Message အ ား ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစပ္ါသည္။  
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Figure (4) 

 

Figure (5) 

Scan First 
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သက္ဆ်ိငုရ္  Web Site မ  ားအ ား Google Authenticator App အသုံားျပဳ၍ Login ဝငျ္ခငာ္း 

Google Authenticator App ျဖင့္ ခ ်ိတ္ဆက္ၿပ ားပါက  မ်ိမ်ိ ဝင္ေရ ကလ္်ိုေသ  Web Site အ ား ဝင္ေရ ကႏ္်ိုင္ပါမည္။ 

 Online မွ Import/Export လ်ိုငစ္ငက္်ိစၥရပ္မ  ား ေဆ င္ရြကလ္်ိုပါက ေအ က္ပါ Link အ ား 

ပုံမွန္အတ်ိင္ုားဝင္ေရ ကရ္ပါမည္။  

https://eservice.myanmartradenet.com 

 

ပုံ(၆) တြင္ျပထ ားသည့္အတ်ိုင္ား Login Page အ ား ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ User Name ႏွင္ ့ Password 

ရ်ိုကထ္ည့္ၿပ ား Two Factor Authentication အတြက ္ပံုပါအတ်ိငု္ား Google Authenticator App က်ို ေရြားခ ယ္ရပါမည္။ 

ၿပ ားလ ွင ္ဖုန္ားအတြင္ားရွ်ိ Google Authenticator မွ ထြက္ရွ်ိေသ  ဂဏန္ား (၆) လံုားပါ OTP Password အ ား ရ်ိုက္ထည့္၍ 

Login ဝင္ရပါမည္။ 

 

 

Figure (6) 

Choose First 

Enter 6-digit OTP Password 

https://eservice.myanmartradenet.com/
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 Country Of Origin ေလွ  ကထ္ ားျခငာ္း ႏွင့ ္ဆက္စပလ္ပု္ငန္ားက်ိစၥရပ္မ  ား ေဆ င္ရြကလ္်ိုပါက ေအ က္ပါ Link အ ား 

ပုံမွန္အတ်ိင္ုားဝင္ေရ ကရ္ပါမည္။  

https://onlineco.myanmartradenet.com/ 

 

ပုံ(ရ) တြင္ျပထ ားသည့္အတ်ိုင္ား Login Page အ ား ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ User Name ႏွင္ ့ Password 

ရ်ိုကထ္ည့္ၿပ ား Two Factor Authentication အတြက ္ပံုပါအတ်ိငု္ား Google Authenticator App က်ို ေရြားခ ယ္ရပါမည္။ 

ၿပ ားလ ွင ္ဖုန္ားအတြင္ားရွ်ိ Google Authenticator မွ ထြက္ရွ်ိေသ  ဂဏန္ား (၆) လံုားပါ OTP Password အ ား ရ်ိုက္ထည့္၍ 

Login ဝင္ရပါမည္။ 

 

 

Figure (7) 

 

 

 

Choose First 

Enter 6-digit OTP  

Password 

https://onlineco.myanmartradenet.com/
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 MGMA Garment ႏွင့ ္ ဆက္စပလ္ုပ္ငနာ္းက်ိစၥရပ္မ  ား ေဆ င္ရြကလ္်ိုပါက ေအ က္ပါ Link အ ား 

ပုံမွန္အတ်ိင္ုားဝင္ေရ ကရ္ပါမည္။  

https://onlineco.myanmartradenet.com/ 

 

ပုံ(၈) တြင္ျပထ ားသည့္အတ်ိုင္ား Login Page အ ား ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ User Name ႏွင္ ့ Password 

ရ်ိုကထ္ည့္ၿပ ား Two Factor Authentication အတြက ္ပံုပါအတ်ိငု္ား Google Authenticator App က်ို ေရြားခ ယ္ရပါမည္။ 

ၿပ ားလ ွင ္ဖုန္ားအတြင္ားရွ်ိ Google Authenticator မွ ထြက္ရွ်ိေသ  ဂဏန္ား (၆) လံုားပါ OTP Password အ ား ရ်ိုက္ထည့္၍ 

Login ဝင္ရပါမည္။ 

 

 

Figure (8) 

 

 အထကတ္ြင္ ေဖ ္ျပထ ားေသ  အဆင့္ (၁) မွ (၄) အ ား ပထမ ဥ ားဆံုား တစ္ၾက်ိမ ္Trader Account ႏွင့ ္Google 

Authenticator ခ ်ိတဆ္က္ရန္အတြကသ္  ျပဳလုပ္ရနလ္်ိအုပ္မည္ျဖစ္ၿပ ား ေန က္ပ်ိုင္ား သက္ဆ်ိုငရ္  Web Site 

မ  ားအ ား ဝင္ေရ က္ရနအ္တြက ္အဆ်ိပုါ အဆင့္မ  ားအ ား ျပဳလုပရ္န္မလ်ိုအပပ္ါ။ 

 

 

Choose First 

Enter 6-digit OTP  

Password 

https://onlineco.myanmartradenet.com/
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Google Authenticator App ထည့္သြငာ္းထ ားေသ  Mobile ဖနုာ္းေပ  က္သြ ားပါက 

ျပဳလုပရ္မည့္နည္ားလမာ္း 

 Google Authenticator App ထည့္သြင္ားထ ားေသ  Trader ၏ Mobile ဖုန္ားေပ  ကသ္ြ ားပါက MOC ရွ်ိ Trader 

Member Account Register ျပဳလုပ္ေပားေသ  ဌ နသ်ို႔သြ ားေရ က၍္ Lock လုပေ္ပားရန ္ အေၾက င္ားၾက ားရပါမည္။ 

ဌ နမ ွ  သကဆ္်ိုင္ရ  တ ဝန္ရွ်ိသ မ ွ ေပ  က္သြ ားေသ  ဖုန္ားအတြင္ားရွ်ိ Google Authenticator အ ား 

အသံုားမျပဳႏ်ိုင္ေစရန ္ Lock လုပ္ေပားပါမည္။ Moblie Phone အသစတ္ြင္ Google Authenticator App အ ား 

ထည့္သြင္ားအသံုားျပဳလု်ိပါက ဌ န သ်ို႔လ ေရ က္ေလွ  ကထ္ ားရန ္ လ်ိုအပ္ၿပ ား ဌ နမွ အဆ်ိုပါ Trader Member 

Account အတြက ္ Password အသစ္ထတု္ေပားပါမည္။ Password အသစရ္ရွ်ိၿပ ဆ်ိုပါက  Password အသစအ္ ား 

အသံုားျပဳ၍ အထကတ္ြင္ေဖ ္ျပထ ားေသ  အဆင့္ (၁) မွ (၄) အတ်ိုင္ား ျပနလ္ည္ျပဳလုပရ္ပါမည္။ 

 


