
Importer/Exporter Code(IE Code) 

လ  ျှောက်ထျှောားရျှောတွင်   ိုအပ်လ ျှော စျှောရွက်စျှောတမ်ားမ ျှောား  
 

(၁) DICA တွင် Online ဖြင ် မှတ်ပ ိုတင်ထျှောား ည ် ကိုမပဏီမ ျှောား 

  

(က) Company Letter Head ဖြ င  ့် က တိခံဝန ့်ချက ့်လလ ျှောက ့်လ ျှော (UR-3) 

 (ခ) ပ ိ ို့က  န ့်/သွင ့််းက  န ့် လ ပ့်င န ့််းရှင ့်လက ့်မ ှတ့်     (မ ူရင ့််း) 

 (ဂ) က  မပဏီမ ှတ့်ပံ တင ့်လက ့်မှတ့်       (မ ူရင ့််း) 

 (ဃ) က  မပဏီ၏ အချက ့်အလက ့်ပါပ ံ စ ံ (UR-5)  

 (င) (UR-3) တွင ့် လက ့်မ ှတ့်ထိ ်းသူ(သိ ို့) က  မပဏီ MD ၏ မ ှတ့်ပံ တင ့်   (မ ူရင ့််း) 

 

(၂) ပ ိုို့ကိုန/် ွင်ားကိုန် န ပါတရ်ရှ ထျှောားလ ျှော အစ ိုားရဌျှောနဆ ိုင်ရျှောမ ျှောားနှင ် အြွ ွဲ့အစည်ားမ ျှောား  

 

(က) အစ ိ ်းရဌ ျှောန ဆိ င ့်ရျှော (သိ ို့) အြွ ွဲ့အစ ည့််း Letter Head ဖ ြ င  ့် က တိခံဝန ့်ချက ့်လလ ျှောက ့်လ ျှော (UR-3) 

 (ခ) က  န ့်သွယ့်လရ်း ဦ်း စ်ီးဌ ျှောနမ ှထ တ့်လပ ်းလ သျှော လိ င ့်စ င ့် (သိ ို့) ပါ မစ ့်      (မ ူရင ့််း) 

(ဂ) အြွ ွဲ့အစ ည့််းဖြ စ ့်ပ ါက အသင ့််းအြွ ွဲ့စ ည့််းမ ျဉ့််း န ှင  ့် အသင ့််းအြွ ွဲ့ မ ှတ့်ပံ တင ့် 

လက ့်မှတ့်         (မ ူရင ့််း) 

 

(၃) ပ ိုို့ကိုန/် ွင်ားကိုန် န ပါတ်မရှ လ ျှော SEZ ကိုမပဏီမ ျှောား၊   ရ ိုားမ ျှောားနှင  ်UNအြွ ွဲ့အစညာ်းမ ျှောား  

(က) SEZ က  မပဏီမ ျျှော်း(သိ ို့) သံရ ံ ်းမ ျျှော ်း(သိ ို့) UNအြွ ွဲ့အစ ည့််းမ ျျှော ်း၏ Letter Head ဖြ င  ့်  

က တိခံဝ န ့်ချက ့်လလ ျှောက ့်လ ျှော (UR-3) 

(ခ) Request Form (UR-2) ( တျှောဝ န ့်ရှိသူ လက ့်မှတ့်လ ရ်းထိ ်းထျှော်း  ရမ ည့်) 

(ဂ) သက ့်ဆိ င ့်ရျှော အကက ီ်းအက  ၏ မ ှတ့်ပံ တင ့် (သိ ို့) န ိ င ့်င ံက ူ်းလက ့်မှတ့်(Passport)(မ ူရင ့််း) 

(ဃ) SEZ က  မပဏီဖြစ ့်ပါက Thilawa Special Economic Zone Management Committee    

မ ှထ တ့်လပ ်းလ သျှော Letter of Approval for Investor (Form 2)  (မ ူရင ့််း ) 

(င) က  န ့်သွယ့်လရ်း ဦ်း စ်ီးဌ ျှောနမ ှထ တ့်လပ ်းလ သျှော လိ င ့်စ င ့် (သိ ို့) ပါ မစ ့်      (မ ူရင ့််း) 

 

IE Code လလ ျှောက ့်ထျှော်းမ ည ့်သူမျ ျှော်း သည့် လိ အပ့်လသျှော စ ျှောရကွ ့်စ ျှောတမ ့််းမ ျျှော ်းက ိ  Attached တွ ၍  

maccs.iecode@gmail.com  (သိ ို့) maccs.newiecode@gmail.com  သိ ို့ Email ဖြ င  ့် လလ ျှောက ့်ထျှော်းရမ ည့် 

ဖြ စ ့်ပါ သည့်။ 

 

မှတ်ခ က်။ UR Form မ ျျှော်း အျှော်း www.maccs.gov.mm website တွင ့်  ၀င ့်လရျှော က ့်၍ Download ဖပ ြု လ ပ့် 

န ိ င ့်ပါ သည့်။ 

 

mailto:maccs.iecode@gmail.com
mailto:maccs.newiecode@gmail.com
http://www.maccs.gov.mm/


 

User Registration(User Code) 

လ  ျှောက်ထျှောားရျှောတွင်   ိုအပ်လ ျှော စျှောရွက်စျှောတမ်ားမ ျှောား  
 

(၁) Customs Broker 

 (က) Agency Letter Head ဖြ င  ့်ကတိခံ၀န ့်ချက ့်လလ ျှောက ့်လ ျှော(UR-4) 

 (ခ) အဝါ က ဒ့်         (မ ူရင ့််း ) 

 (ဂ) လလ ျှောက ့်ထျှော်းသ၏ူ မ ှတ့်ပံ တင ့်      (မ ူရင ့််း) 

        (ဃ) Application Form (UR-1)  

(၂) Importer/Exporter 

 (က) Company Letter Head ဖြ င  ့်က တိခံ၀န ့်ချက ့်လလ ျှောက ့်လ ျှော(UR-4) 

 (ခ) လလ ျှောက ့်ထျှော်းသ၏ူ မ ှတ့်ပံ တင ့်      (မ ူရင ့််း) 

 (ဂ) IE Code         (မ ူရင ့််း ) 

 (ဃ) Application Form (UR-1)  

(၃) CMP Company 

 (က) Company Letter Head ဖြ င  ့်က တိခံ၀န ့်ချက ့်လလ ျှောက ့်လ ျှော(UR-4) 

 (ခ) လလ ျှောက ့်ထျှော်းသ၏ူ မ ှတ့်ပံ တင ့်      (မ ူရင ့််း) 

 (ဂ) IE Code         (မ ူရင ့််း) 

 (ဃ) ဖမ န ့်မျှော န ိ င ့်င ံအထည့်ချြုပ ့်လ ပ ့်င န ့််းရှင ့်မျ ျှော်းအသင ့််း၀ င ့်လက ့်မှတ့် (သိ ို့)    

  ဖမ န ့်မျှော န ိ င ့်င ံ စ က ့်မှုလက ့်မှုလ ပ့်ငန ့််းရှင ့်မ ျျှော ်း  အသင ့််း၀ င ့်လက ့်မှတ့်  (မ ူရင ့််း) 

 (င) Application Form (UR-1) 

(၄)  Freight Forwarder   

 (က) Company Letter Head ဖြ င  ့် က တိခံ၀န ့်ချက ့်လလ ျှောက ့်လ ျှော(UR-4) 

 (ခ) လလ ျှောက ့်ထျှော်းသ၏ူ မ ှတ့်ပံ တင ့်      (မ ူရင ့််း) 

 (ဂ) MIFFA အသင ့််း၀ င ့်လက ့်မှတ့်      (မ ူရင ့််း) 

 (ဃ)  House Airway Bill သံ ်းစ ွ  ခငွ  ့်ဖပြုမ ိန ို့့်     (မ ူရင ့််း ) 

(င) Company မ ှတ့်ပံ တင ့်လက ့်မှတ့်     (မ ူရင ့််း) 

(စ) Application Form (UR-1)  

(၅) OGA /   ရ ိုား / NGO 

 (က) Government Letter Head ဖြ င  ့် က တိခဝံ န ့်ချက ့်လလ ျှောက ့်လ ျှော(UR-4) 

 (ခ) လလ ျှောက ့်ထျှော်းသ၏ူ မ ှတ့်ပံ တင ့်(သိ ို့) ဝ န ့်ထမ ့််းက ဒ့်   (မ ူရင ့််း) 

 (ဂ) IE Code         (မ ူရင ့််း) 

(ဃ) White Card        (မ ူရင ့််း) 

 (င) Application Form (UR-1) 



User Registration(User Code) 

လ  ျှောက်ထျှောားရျှောတွင်   ိုအပ်လ ျှော စျှောရွက်စျှောတမ်ားမ ျှောား 
(၆) BANK 

 (က) Letter Head ဖြ င  ့် က တိခဝံ န ့်ချက ့်လလ ျှောက ့်လ ျှော(UR-4) 

 (ခ) လလ ျှောက ့်ထျှော်းသ၏ူ မ ှတ့်ပံ တင ့်     (မ ူရင ့််း) 

 (ဂ) ဝ န ့်ထမ့််းက ဒ့်        (မ ူရင ့််း) 

 (ဃ) သတင ့််းအချက ့်အလက ့်လံ ခခံြု လရ်းက တိခံဝန ့်ချက ့်လလ ျှောက ့်လ ျှော(UR-6) 

 (င) ဖမ န ့်မျှော န ိ င ့်င ံဘဏ့်မ ျျှော ်းအသင ့််း၏ လထျှောက ့်ခံချက ့်   (မ ူရင ့််း) 

 (စ) Application Form (UR-1) 

 

( ၇) အစ ိုားရဌျှောနဆ ိုင်ရျှောမ ျှောား (Approval Only) 

  (က ) က တိခံ၀န ့်ချက ့်လလ ျှောက ့်လ ျှော )သက ့်ဆိ င ့်ရျှောဌ ျှောန  အကက်ီးအက  ၏ လထျှောက ့်ခံချက ့်)(UR-4) 

  ( ခ) ၀န ့်ထမ့််းက ဒ့်         (မ ူရင ့််း) 

( ဂ) Application Form (UR-1) 

 

( ၈) လအဂ င်စီ အမည်မှ ကိုမပဏ ီအမည်  ိုို့ လဖပျှောင်ား  မည ် ကိုမပဏီမ ျှောား 

(က) Company Letter Head ဖြ င  ့် လအဂျင ့်စ ီ အမည့်မှ က  မပဏ ီ အမည့်သိ ို့ လဖပ ျှောင ့််းလ  လပ ်းန ိ င ့်ပါ ရန ့် 

လလ ျှောက ့်လ ျှော(UR-7) 

 (ခ) အဝါ က ဒ့်         (မ ူရင ့််း ) 

 (ဂ) လလ ျှောက ့်ထျှော်းသ၏ူ မ ှတ့်ပံ တင ့်      (မ ူရင ့််း ) 

        (ဃ) က  မပဏီမ ှတ့်ပံ တင ့်လက ့်မှတ့် 
( င ) က  မပဏီ၏ အချက ့်အလက ့်ပါပ ံ စ ံ (UR-5) 

(စ) Application Form (UR-1)  

 

( ၉ ) ကိုမပဏီ အမည်ဖြင ် အလကျှောက်ခနွ်ဝန်လဆျှောင်မှု ိုပ်ငန်ား လဆျှောင်ရကွ်မည ် ကိုမပဏီမ ျှောား  

(က) Company Letter Head ဖြ င  ့်က တိခံ၀န ့်ချက ့် လ လ ျှောက ့်လ ျှော(UR-4) 

 (ခ) အဝါ က ဒ့်         (မ ူရင ့််း ) 

 (ဂ) လလ ျှောက ့်ထျှော်းသ၏ူ မ ှတ့်ပံ တင ့်      (မ ူရင ့််း ) 

        (ဃ) က  မပဏီမ ှတ့်ပံ တင ့်လက ့်မှတ့် 

( င ) က  မပဏီ၏ အချက ့်အလက ့်ပါပ ံ စ ံ (UR-5) 

(စ) Application Form (UR-1)  

User Registration လလ ျှောက ့်ထျှော်းမ ည ့်သူမျ ျှော်း သည့် လိ အပ့်လသျှော စ ျှောရကွ ့်စ ျှောတမ ့််းမ ျျှော ်း က ိ  Attached တွ ၍ 

maccs.usercode@gmail.com  သိ ို့ Email ဖြ င  ့် လလ ျှောက ့်ထျှော်းရမ ည့် ဖြ စ ့်ပါ သည့်။ 

မှတ်ခ က်။ UR Form မ ျျှော်း အျှော်း www.maccs.gov.mm website တွင ့် ၀င ့်လရျှောက ့်၍ Download ဖပ ြု လ ပ့် 

န ိ င ့်ပါ သည့်။ 

mailto:maccs.usercode@gmail.com
http://www.maccs.gov.mm/


ETOKEN အ စ်လ  ျှောက်/ က်တမ်ားတ ိုား 

ဖပြု ိုပ်ရျှောတငွ်  ိုအပ်လ ျှောစျှောရွက်စျှောတမ်ားမ ျှောား 

 

(က) CA Forms(Agreement Forms အပါ အဝင ့်) 

( ခ) လလ ျှောက ့်ထျှော်းသ၏ူ  ဓ ျှောတ့်ပ ံ  ( ၁) ပ ံ   

( ဂ) လလ ျှောက ့်ထျှော်းသ၏ူ  မ ှတ့်ပံ တင ့် မ ိတတူ 

( ဃ) လလ ျှောက ့်ထျှော်းသ၏ူ  သန ့််းလ ခါ င ့်စ ျှောရင ့််း မ ိတတူ  

( င ) လလ ျှောက ့်ထျှော်းသ၏ူ  က  မ ပဏီ လိ င ့်စင ့်(Company  အတွက ့်သျှော) 

( စ ) လလ ျှောက ့်ထျှော်းသ၏ူ  Agency Card (Agency အတွက ့်သျှော) 

ETOKEN အသစ ့်လလ ျှောက ့် / သက ့်တမ့််းတိ ်း  လလ ျှောက ့်ထျှော်းမ ည ့်သူမျ ျှော်း သည့် လိ အပ ့်လသျှော စျှောရွက ့်စျှော  

တမ ့််းမ ျျှော ်း က ိ  Attached တွ ၍ mossca.register@gmail.com  သိ ို့ Email ဖြ င  ့် လလ ျှောက ့်ထျှော်းရမ ည့် 

ဖြ စ ့်ပါ သည့်။  [Ph- 09 264736156] 

 

မှတ်ခ က်။ ETOKEN Form မ ျျှော ်းအျှော်း www.maccs.gov.mm website တွင ့် ၀င ့်လရျှောက ့်၍ Download 

ဖပ ြု လ ပ့်န ိ င ့်ပ ါ သည့်။ [Service Ph- 09 456658780] 

 

mailto:mossca.register@gmail.com
http://www.maccs.gov.mm/

