
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 
၁။  ကမာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲ (WTO) ၏ ကုန်သွယ်ေရးအကူအညီေပးေရးအစီအစဉ ် (Enhanced 

Integrated Framework – EIF) လုပ်ငန်းစဉ်ေအာက်ရှိ ြမန်မာ့ဝန်ေဆာင်မကုန်သွယ်ေရးက 

ြမင့်တင်ြခင်းစီမံကိန်း Tier 2 Project သည် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လမှ ၂၀၂၂ ခုှစ ် ဇွန်လအထိ (၃) 

ှစ်ကာ သတ်မှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ွမည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းြဖစ်ပါသည်။ Tier 2 

Project ကုိ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှတာဝန်ယ ူ

ေဆာင်ရက်ွလျက်ရိှပါသည်။ အဆုိပါ Project အတွက ်အချန်ိပုိင်း ုိင်ငံသားကမ်းကျင်ပညာရှင်များ 

အြဖစ် National Expert for Statistic Generation on Trade in Services ှင့် National Expert 

for the establishment of Public Private Dialogue (PPD) Mechanism ရာထူးေနရာများအား ေ

လာက်လွာ  ေခယူလိုပါသည်။ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင် ့ ြပည် ့မီသည် ့ စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် 

ကိုယ်ေရးရာဇဝင်၊ အေသးစိတ်အချက်အလက်များှင်အ့တူ (၃၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့ေနာက်ဆုံး 

ထား၍ ေပးပိုေလာက်ထားိုင်ပါသည် -  

စဉ် ရာထးူ လစ်လပ်ေနရာ

(က) ဝန်ေဆာင်မကုန်သွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိန်းဂဏန်း

အချက်အလက်များဆုိင်ရာကိစရပ်များအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ိုင်ငံသားကမ်းကျင်ပညာရှင ်

(National Expert for Statistic Generation on Trade in Services) 

(၁) ေနရာ

(ခ)  ဝန်ေဆာင်မကုန်သွယ်ေရးအေပအစိုးရ-ပုဂလိက ချတ်ိဆက်

ေဆွးေွးြခင်းဆုိင်ရာကိစရပ်များအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက ်ိုင်ငံသားကမ်းကျင်ပညာရှင ် 

(National Expert for the establishment of  

Public Private Dialogue (PPD) Mechanism) 

(၁) ေနရာ

၂။  National Expert for Statistic Generation on Trade in Services ရာထူးေနရာအတွက ်

ေအာက်ပါအရည်အချင်းများှင့် ကိုက်ညီရန် လုိအပ်ပါသည် - 

(၁) စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်းများ၊ ဖံွဖိးတုိးတက်မဘာသာရပ်များ၊ ိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မ 

ှင့် စီးပွားေရးဘာသာရပ်တိုတွင်  ဘဲွ (သုိမဟုတ်) မဟာဘဲွ ရရှိထားရမည်၊ 
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(၂)  သက်ဆုိင်ရာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်တွင် (ဝန်ေဆာင်မကိန်းဂဏန်းဆုိင်ရာနယ်ပယ)် တွင ်

လုပ်သက်အေတွအကံ အနည်းဆံုး (၅) ှစ် ရှိရမည်၊ 

(၃)  အာရှှင့်ပစိဖတ်ိ ေဒသရှိအစိုးရများှင့် လုပ်ငန်းအေတွအကံ ရှိရမည်၊ 

(၄)  လွတလ်ပ်ေသာကုနသွ်ယ်မေဒသများ၏ ဝန်ေဆာင်မကုန်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ သေဘာတူ 

စာချပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာင်မွန်ေသာဗဟုသုတရှိရမည်၊ 

(၅)  ိုင်ငံများ၏ GDP ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိြခင်းှင့် တင်ပိုမများှင့်စပ်လျဉ်း 

သည့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ၏အခန်းကအေပ ဗဟုသုတရှိရမည်၊ 

(၆)  ပိုကုန်သာန်ကွဲြပားမအတွက ် အဓိကဝန်ေဆာင်မကများအေပ ေကာင်းစွာ 

နားလည်ရမည်၊ 

(၇)  စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာ Software အပါအဝင် သတင်းအချက်အလက်နည်း 

ပညာဆုိင်ရာ ဗဟုသုတရှိရမည်၊ 

(၈)  ိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံတကာရှ ိ အကျိးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများ (Stakeholders) ှင့် 

ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ွြခင်းများ၊ ေဆွးေွးညိင်းြခင်းများ၊ အစိုးရဌာနများှင့် ဆက ်

သွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းများအတွက် အေတွအကံရိှရမည်၊  

(၉)  ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းှင့် အနက်အဓိပာယ်ြပန်ဆုိြခင်း 

ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများကုိကမ်းကျင်မရှိရမည်၊ 

(၁၀)  အစီရင်ခံစာများကို ြမန်မာ/ အဂလိပ် (၂) ဘာသာြဖင့် ေရးသားြပစုိုင်ရမည်၊ 

(၁၁)COVID 19 ေရာဂါြဖစ်ပွားေန၍ သက်ဆုိင်ရာအမိန ့်န်ကားချက်များကုိ လုိက်နာ 

ေနရသည့်ကာလအတွင်း Virtual System ြဖင့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများှင့် အဆုိပါ 

အမနိ့်န်ကားချက်များေြဖေလျာ့လိုက်သည့်ကာလတွင ် လူကိုယ်တိုင ် (တာဝန်သတ ်

မတ်ှေပးထားေသာေနရာတွင်) လာေရာက်၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုကို ေဆာင ်

ရွက်ိုင်ရမည်၊ 

၃။  National Expert for the establishment of Public Private Dialogue (PPD) 

Mechanism ရာထူးေနရာအတွက ်ေအာက်ပါ အရည်အချင်းများှင့် ကုိက်ညီရန် လုိအပ်ပါသည် - 

(၁)  ဖွံဖိးတိုးတက်မဘာသာရပ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၊ ိုင်ငံတကာကုန ်

သွယ်မှင့် စီးပာွးေရးဘာသာရပ်တုိတွင်  ဘဲွ (သုိမဟုတ်) မဟာဘဲွ ရရိှထားရမည်၊ 

(၂)  သက်ဆုိင်ရာ ဘာသာရပန်ယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်းအေတွအက ံ အနည်းဆုံး (၅) ှစ်ရှိရ 

မည်၊ 
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(၃)  PPD Platform အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မတွင ်အေတွအကံရိှသူြဖစ်ရမည၊် 

(၄)  လွတလ်ပ်ေသာကုနသွ်ယ်မေဒသများ၏ ဝန်ေဆာင်မကုန်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ သေဘာတူ 

စာချပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာင်မွန်ေသာဗဟုသုတရှိရမည်၊ 

(၅)  အြခားေသာုိင်ငံများ၏ ေအာင်ြမင်သည့် PPD Mechanism များှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဗဟုသုတရှိရမည်၊ 

(၆)  ြမန်မာိုင်ငံ၏ အဓိကဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ပိုကုန်ကများအေပ 

ေကာင်းစွာ နားလည်ရမည်၊ 

(၇)  ဝန်ေဆာငမ်ကုန်သယ်ွေရးနယ်ပယ်၌ အစိုးရ-ပုဂလိကကများှင့် ချတိ်ဆက်ေဆာင် 

ရွက်ြခငး်၊ ိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံတကာရှိ အကျိးစီးပွားသက်ဆုိင်သူများ (Stakeholders)  ှင့် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းများတွင ်အေတွအကံရိှရမည်၊ 

(၈)  ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်းှင့် စီမံခန့်ခွဲြခင်းဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မရှိရမည်၊ 

(၉)  အစရီင်ခစံာကုိ ြမနမ်ာ/ အဂလိပ် (၂) ဘာသာြဖင့် ြပစုေရးသားိုင်ရမည်၊ 

(၁၀) COVID 19 ေရာဂါြဖစ်ပွားေန၍ သက်ဆိုင်ရာအမိန ့်န်ကားချက်များကို လုိက်နာ 

ေနရသည့်ကာလအတွင်း Virtual System ြဖင့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများှင့် အဆုိပါ 

အမနိ့်န်ကားချက်များေြဖေလျာ့လိုက်သည့်ကာလတွင ် လူကိုယ်တိုင ် (တာဝန်သတ ်

မတ်ှေပးထားေသာေနရာတွင်) လာေရာက်၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုကို ေဆာင ်

ရွက်ိုင်ရမည်၊ 

၄။  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည့်ေနရာ  

 စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ံုးအမတ်ှ (၃) 

ေနြပည်ေတာ်သုိ အချနိ်ပိုင်းတာဝန်ထမ်းေဆာငစ်ဉ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အေပ 

မူတည်၍ လာေရာက်ရမည်။ 

၅။  အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို စုံစမ်းလိုပါက ံုးအမှတ် (၃)၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွ၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်း ၀၆၇-

၄၀၈၃၁၈၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၂၀ တိုသိုြဖစ်ေစ ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။  

 

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 


