
TradeNet 2.0 ကနဦးအဆင့် ဖွင့်လှစ်ြခင်း အခမ်းအနား 

ကန်ုသွယ်ေရးဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မများ အရှိန်ြမင့်တင်ရန်အတွက် အဆင့်ြမင့်တင်ထားေသာ 
ကုန်သွယ်ေရးစနစ်သစ်တစ်ခုကို ြမန်မာိုင်ငံမ ှမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ 

အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ြပလုပ်ေသာ အခမ်းအနား ၊ ုိဝင်ဘာလ ၁၂ ရက် – စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည ်ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင်ေလာက်ထားြခင်းများကို အွန်လိုင်းစနစ်ြဖင့် ခွင့်ြပ 

ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် ကုန်သွယ်ေရးစနစ်၏ ပထမအဆင့်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆင့်ြမင့်တင်ထားေသာ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သည ် ပိုကုန/်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များကို ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ ဝန်ေဆာင်မများ 

ေပးမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအဆင်ေြပေချာေမွေစရန် 

ြဖစ်ပါသည်။ ပထမအဆင့်အတွင်း ပိုကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသည် TradeNet အသင်းဝင်ခွင့်ှင့် 

ပိုကုန/်သွင်းကုန်လုပင်န်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ ်ေလာက်ထားြခင်းများကို စနစ်သစ်တွင ်ေလာက်ထား 

ိုင်ပါမည်။ စနစ်သစ်တွင် ပုိကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းဝင်ခွင့်ေလာက်ထားမများကို 

မိတ်ဆက်သည့ ် အခမ်းအနားကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ြပလုပခ်ဲ့ပီး အစိုးရဌာနများမ ှ အဆင့်ြမင့်အရာရှိ 

ကီးများ၊ ပုဂလိကကမှအသင်းအဖွဲများ၊ ပိုကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များှင့် ုိင်ငံတကာအဖဲွအစည်း 

များမှ တာဝန်ရိှပုဂိလ်များ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလတွင် အဆင့်ြမင့်တင်ထားေသာ 

စနစ်ကိ ုအြပည့်အဝအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ွိုင်ရန ်ေမာ်မှန်းထားပီး ပိုကုန/်သင်ွးကုန ်လုပ်ငန်း 

ရှင်များအေနြဖင့် ပိုကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်များှင့် ကုန်ပစည်းအမယ်များ အားလံုးအတွက်လိုအပ်ေသာ 

စာရွက်စာတမ်းများ ကုိ အွန်လုိင်းမှ ေလာက်ထားိုင်ပါမည်။ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရးဝန်ကးီဌာနသည် 

တင်သွင်းလာေသာ ေလာက်လာများကုိ စိစစ်ြခင်းှင့် ပုိကုန်/သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ၊ ပိုကုန/် 

သွင်းကုန်လိုင်စင်များှင့် အြခား ဆက်စပ်ကတ်များကိ ုအွန်လိုင်းမှ ထုတ်ေပးုိင်ေတာ့မည် ြဖစ်ပါသည်။  

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင ် စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသန်းြမင့်မ ှ အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပီး ပိုကုန/်သွင်းကုန်လုပင်န်းရှင်များ အချန်ိှင့် 

ကုန်ကျစရိတ် သက်သာေစရန်အတွက ် ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင်ေလာက်ထားမများကုိ 

အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ေဆာင်ရွက ်ရန် အေရးကီးေကာင်း မှတ်ချက်ြပခဲ့ပါသည်။  

“အများြပည်သူထံဝန်ေဆာင်မေပးတ့ဲလုပ်ငန်းေတွြဖစ်တ့ဲ  ပုိကုန်သွင်းကုန် လုိင်စင် 

နဲ့ဆက်စပ်လုပ်ငန်းေတွ အားလံုးကုိ Tradenet 2.0 စနစ်အသံုးြပပီး Online Service ေတွနဲ့ 

ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင်၊ ပိုမိုိုးရှင်းလွယ်ကူေအာင ်ေဆာင်ရွက်ေပးုိင်ေတာ့မာှ ြဖစ်တဲ့အတွက ်

ကုန်သည်လုပင်န်းရင်ှများအေနနဲ့ အင်တာနက်အသုံးြပပီး ကုနသ်ယ်ွမဆကစ်ပလု်ပင်န်း 

ေတွကို အချနိ်ကုန်၊ ေငွေကးကုန်ကျမသက်စွာြဖင့် ေဆာင်ရွက်ုိင်မှာြဖစ်တ့ဲအြပင် စနစ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ ဌာန၏လုပ်ငန်းစဉ်များ အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးသာမက 

ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေလာက်ရိှ ဌာနများပါ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ုိင်သည့် စနစ်တစ်ခု 

ြဖစ်လာမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါအြပင် လုပ်ငန်းစဉ်တေလာက် တူညီစွာ အသံုးြပသည့်အချက်များ 



အား Single Entry စနစ် ြဖင့်ေဆာင်ရွက်ုိင်ေစရန်၊ National Single Window 

အေထာက်အကူြပစနစ် တစ်ခုြဖစ်လာေစရန်စတ့ဲ ရည်ရွယ်ချက်ေတွနဲ့ပါ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲတ့ဲ 

အတွက် ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းစဉ်ေတွကုိ ပုိမုိလွယ်ကူလင်ြမန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ုိင်မှာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များမှ စနစ်အားလွယ်ကူစွာ အသံုးြပုိင်မည်ြဖစ်သလုိ Tradenet 

2.0 စနစ်သည် စနစ်မရိှေသးသည့် ကုန်သွယ်မဆက်စပ်ဌာနများပါ ပါဝင်အသံုးြပုိင်မည့် 

ြမန်မာုိင်ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ စနစ်တစ်ခုအြဖစ် ြဖစ်ေပလာမှာြဖစ်ပါတယ်။” ဟု 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်က ေြပာကားခ့ဲသည်။  

 
၂၀၀၄ ခုှစ်တွင ် စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည် ပုိကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် 

များ မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် လုိင်စင်ထုတ်ေပးေရးဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မများေပးရန်အတွက ်  အကန့်အသတ် 

ရှိေသာ ကုနသ်ယ်ွမကန်ွရက်စနစ်တစ်ခုကို အသုံးြပခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်မ ှ စတင်ပီး စီးပွားေရးှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ဝန်ကီးဌာနသည ် ေခတ်မီနည်းပညာှင့်အညီ အဆင့်ြမင့်တင်ထားေသာ 

အွန်လိုင်းစနစ်သစ်တစ်ခုြဖစ်ေသာ TadeNet 2.0 ကုိ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ု ိုင်ငံတကာဖွံဖိးေရး 

ေအဂျင်စီ (USAID) ၏ နည်းပညာ ှင့် ေငွေကးအကူအညီြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရန် ြပင်ဆင်ခဲ့သည်။ 

“ကုန်သွယ်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ြခင်းနဲ့လိုင်စင ် ထုတ်ေပးေလာက်ထားြခင်းေတွကုိ ေအာ်တိုစနစ ်

ေြပာင်းလဲပီး ပိုမိုလွယ်ကူေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းအားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံမှာ ကုနသ်ယ်ွမ 

ေတ ွ လျင်ြမန်ေချာေမွလာပီး ကုန်ကျစရိတ်များ သက်သာလာေစိုင်ပါတယ်။ 

ကုန်ထုတ်လုပသူ်ေတွနဲ့ ေတာင်သူေတွအေနနဲ့ သူတိုရဲ ကုန်ပစည်းေတွကို ြပည်ပကုိ 

တင်ပိုတဲ့အခါ ေဈးေကာင်းရရှိေစဖိုနဲ့  ြပည်ပကေန တင်သင်ွးတ့ဲ သွင်းကုန်ေတွကုိ 

စားသုံးသူေတ ွေဈးသက်သက်သာသာ နဲ့ ရရှိေစဖိုကိုလည်း အေထာက်အကူြပနိင်ပါမယ်။ 

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုအေနနဲ့  ြမန်မာြပည်သူေတွကုိ အားလံုးအကျံးဝင်တ့ဲ ဖံွဖိး 

တိုးတက်မရရှိေစဖို ပ့ံပိုးကူညီေနပါတယ်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေတွအေနနဲ့  ကုန်သွယ်ခွင့် 

မှတ်ပုံတင်ြခင်း နဲ့ လိုင်စင်ပါမစ်ေတ ွ ကိ ု ဒစ်ဂျစ်တယ် စနစ် နဲ့ ေလာက်ထားုိင်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းဟာ ဒီပံ့ပိုးကူညီမရဲ အေရးပါတ့ဲ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုြဖစ်ပါတယ်” ဟ ု

USAID ရဲ ဌာေနန်ကားေရးမှး မစအလဂဲရပဘ််စ ်က ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။ 

စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန သည် ကုန်သွယ်ခွင့်များေလာက်ထားမကို လက်ခံြခင်း 

ှင့် ကုန်သွယ်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ြခင်း ှင့် လုိင်စင်များထုတ်ေပးြခင်းကုိ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ေဆာင်ရွက ်

ေပးုိင်မ သည် Covid-19ကမာ့ကပ်ေရာြဖစ်ပွားေနသည့် အချန်ိကာလတွင် အေရးပါလှသည်။ ုံးတွင် 

လူအများစုေဝးြခင်းများ ကုိ ေလျာ့နည်းေစပီး အစိုးရ၏ Covid-19 စီးပွားေရးကုစားမအစီအစဉ ် ှင့် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးြပန်လည်ထူေထာင်ေရးှင့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးစီမံချက်ကိုလည်း ကူညီပ့ံပုိးရာ 

ေရာက်ေစသည်။  



စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန သည် အေမရိကန်ိုင်ငံတကာဖွံဖိးေရးေအဂျင်စီှင့် 

ပူးေပါင်းပီး TradeNet2.0 ကနဦးအဆင့်ဖွင့်လှစ်ြခင်းအခမ်းအနားကုိ အွန်လုိင်းမှတစဆ်င့် ကျင်းပခဲ့ပါ 

သည်။ အစုိးရဌာနများမအှဆင့်ြမင့်အရာရိှများ ၊ အြခားအလှရှင်အဖွဲအစည်းများ ှင့် ပုဂလိကကမ ှ

လုပ်ငန်းရှင်များ တက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။  


