
 
 

မဲခေါင်-ကိုရးီယား ပူးခပါငး်ခောငရ်ွက်ခရး ရန်ပုံခငွေ အစီအစဉ် (MKCF)ဖြင့ ်၂၀၂၁ေုနစှ်၊ 

ခအာက်တိုဘာလ မ ှ၂၀၂၂ေုနစှ်၊ မတ်လအထိ စွေမ်းခောင်ရည်ဖမှင့်တငခ်ရးသငတ်န်းများ ြွေင့်လှစ် 

 ဗဟိုစာရငး်အငး်အဖွဲ့မှကြီးမှူး၍ မဲခေါင်-ြိုရီးယားပူးခပါငး်ခောင်ရွြ်ခရး ရန်ပုံခငွအစီ 

အစဉ် (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund-MKCF) ဖဖင့် စာရင်းအင်းေိုင်ရာ 

ဖွံ့ဖဖိုးမှု လုပ်ငန်းစွမ်းခောင်ရည်ဖမှင် ့တင်မှုစီမံေျြ် (Capacity Building Project on 

Development of Statistics) အရ ၂၀၂၁ ေုနှစ် ခအာြ်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ေုနှစ် မတ်လ အထိ 

စွမ်းခောင်ရည်ဖမှင့်တင်ခရးသငတ်န်း စုစုခပါင်း ၁၃ ေုြို ဖွင့်လှစ်ေဲ့ပါသည်။ 

Terms of Trade Training 

Terms of Trade Training ြို ၁၂-၁၁-၂၀၂၁ ရြ်ခန့မှ ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရြ်ခန့အထိ 

ရုံးအမှတ် (၃၂) ၊ ဗဟိုစာရငး်အင်းအဖွဲ့၏ သင်တန်းေန်းမ၌ ၁၄ ရြ်ကြာ ဖွင့်လှစ်ပိုေ့ျေဲ့ပါသည်။ 

၎င်း သငတ်န်းြို National Consultant ခေါြ်တာေင်ခမာင်ညွန့်ြ သငက်ြားပိုေ့ျေဲ့ပါသည်။ 

အဆိပုါသငတ်န်းကို အအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ြွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

 နိုငင်တံြာ လမး်ညွှန်ေျြ်များ၊ အခလ့အထခြာငး်များနှင့်အညီ Trade Unit Price 

Index နှင့ ်Volume Index အား တည်ခောြ်နိုင်ခစရန်၊ 

 ပိုြ့ုန်၊ သွငး်ြုန်ေိုငရ်ာ ခေးနှုန်းများနှင့် အခရအတွြ်ေိုငရ်ာ အတိုငး်အတာများ 

အတွြ် မဟာဗျူဟာများနှင့် အခလ့အထများ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ခစရန်၊ 

 လုပ်ငန်းေွင၌် လြ်ခတွ့လုပ်ခောင်ခနသည့် ဝန်ထမ်းများ၏ ဘာသာရပ်ပိုင်းေိုငရ်ာ 

အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများနှင့ ်လုပ်ငန်းစွမ်းခောငရ်ည်များ ဖမှင့်တင်နိုငခ်စရန်။ 

Terms of Trade သငတ်န်းတွင် အအာက်အြာ်ဖပပါ အအကကာငး်အရာများကို သငက်ကားပို့ချခဲ့ 

ပါသည်။  

 Fluctuations in the terms of trade: Basis of changing patterns of trade, 

export and import prices and trade competitiveness of Myanmar 



 
 

 Factors affecting terms of trade: Macroeconomic variables such as the 

exchange, inflation rates and prices, size and quality of goods and services 

traded under specific sectors and industries 

 A range of advanced tools comprising export and import price index (XMPI) 

methodology of IMF 

 Way of the trade policy analyses by using export price, import price, 

quantity and volume indices and terms of trade 

Terms of Trade သင်တန်းသ့ုိ စီမံြိန်းခရးေဲွခရးဦးစီးဌာနမှ (၆) ဦး၊ အခြာြ်ေွန်ဦးစီး 

ဌာနမှ (၂) ဦး၊ ြုန်သွယ်ခရးဦးစီးဌာနမှ (၂) ဦး၊ ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ့မှ (၂၀) ဦး၊ စုစုခပါင်း အရာထမ်း၊ 

အမှုထမ်း (၃၀) ဦး တြ်ခရာြ်ေ့ဲပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Moving Graphic (Motion Graphic) Training  

 Moving Graphic (Motion Graphic) Training သငတ်န်း အမှတ်စဉ် (၁) ြိ ု ၁၃-၁၂-

၂၀၂၁ ရြ်ခန့မှ ၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရြ်ခန့တွင်လည်းခြာငး်၊ သငတ်န်း အမှတ်စဉ် (၂) ကို ၁၀-၁-

၂၀၂၂ ရြ်ခန့မှ ၂၈-၁-၂၀၂၂ ရြ်ခန့တွင်လည်းခြာငး်၊ ရုံးအမှတ် (၃၂) ၊ ဗဟိုစာရငး်အင်း 

အဖဲွ့၏ သငတ်န်းေန်းမ၌ တစ်ကကိမ်လျှင် (၁၅) ရက်ကကာ ဖွင့်လှစ်ပို့ေျေဲ့ပါသည်။ အေိပုါ သငတ်န်း 

ြို Gambi Digital Video Studio မှ Motion Graphic Artist ဖဖစ်သ ူ ဦးလွင်ဗိုလ်ြ သငက်ြား 

ပိုေ့ျခပးေဲ့ပါသည်။ 

အဆိပုါသငတ်န်းကို အအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ြွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

 Motion Graphic Software ဖဖစ်သည့် Adobe After Effects Software ြို 

ြျွမ်းြျင်စွာ အသံုးဖပုနိုငခ်စရန်၊ 

 3D Motion, Animation, Motion Pie တို့ြိုအသုံးဖပု၍ ေန်းသစ်စွာ တငဖ်ပနိုင်ခစရန်၊ 

 လုပ်ငန်းေွငတ်ွင် ခေတ်မီနညး်စနစ်များ အသံုးဖပု၍ ခောငရွ်ြ်နိုငခ်စရန်။ 

Moving Graphic (Motion Graphic) Training No. 1 တွင် အအာက်ပါ အအကကာင်း 

အရာများကို လက်အတွ့ Project များ ပူးတွဲလုပ်အဆာင်၍ သငက်ကားပို့ချခဲ့ပါသည်။ 

 Basic concept of moving graphic and adobe after effects software 

 Shape layer by using pen tools 

 Four main keyframe and keyframe theory 

 Mask and shape keyframe 

 Typhography system and basic colour theory 

 3 Dimension, 3D camera animation and 3D text animation 

 Time stretching and time remapping 

 Layer parenting, link and unlink, null  object, adjustment layer 



 
 

 Blur and distortion and stylize effects 

 Green screen and chroma keying 

 Focal Length and Depth of Field, reflection and shadow 

 Basic concept of advance 3D, particle simulation, expression 

Moving Graphic (Motion Graphic) Training သငတ်န်း အမှတ်စဉ် (၁) သုိ့ စီမံြိန်းခရး 

ေွဲခရးဦးစီးဌာနမှ (၄) ဦး၊ ရသံုးမှန်းခဖေခငွစာရငး်ဦးစီးဌာနမှ (၄) ဦး၊ ခငွတိုြ်ဦးစီးဌာနမှ (၃) ဦး၊ 

ခငွခရးခကြးခရးကြီးကြပ်စစ်ခေးခရးဦးစီးဌာနမှ (၂) ဦး၊ စာရင်းအင်းဌာန (ဗဟိုဘဏ်) မှ (၁) ဦး၊ 

ခငွခကြးမူဝါေ (ဗဟိုဘဏ်) မှ (၂) ဦး၊ ဗဟိုစားရင်းအငး်အဖွဲ့ (ရုံးေျုပ်) မှ (၁၄) ဦး၊ စုစုခပါငး် 

အရာထမး်၊ အမှုထမ်း (၃၀) ဦးတြ်ခရာြ်ေဲ့ကြပါသည်။  

Moving Graphic (Motion Graphic) Training သငတ်န်း အမှတ်စဉ် (၂) သ့ုိ ဗဟို 

စားရငး်အငး်အဖွဲ့ (ရုံးေျုပ်) မှ (၁၁) ဦး၊ တိုငး်ခေသကြီးနှင့ဖ်ပည်နယ် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးများမှ 

(၁၉) ဦး၊ စုစုခပါငး် အရာထမး်၊ အမှုထမး် (၃၀) ဦးတြ်ခရာြ်ေဲ့ကြပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Advanced Report Writing Training No. 1 

Advanced Report Writing Training No. 1 သငတ်န်းြို ၁၀-၁-၂၀၂၂ ရြ်ခန့မှ ၂၁-၁-

၂၀၂၂ ရြ်ခန့အထိ ၁၀ ရြ်ကြာ ရုံးအမှတ် (၃၂) ၊ ဗဟိုစာရငး်အငး်အဖွဲ့ သငတ်န်းေန်းမ၌ 

ဖွင့်လှစ် ပို့ေျေဲ့ပါသည်။ ၎င်းသငတ်န်းြို IELTS and English Language Learning Centre မှ 

ေရာမ ခေါ်နန်းကြည်ဖဖူခအာင်ေျ ိုြ သငက်ြားပို့ေျခပးေဲ့ပါသည်။  

အဆိပုါသငတ်န်းကို အအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ြွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

 အစီရငေ်ံစာများကို အ္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ဖဖင့် စနစ်တြျ ချဉ်းကပ်ခရးသားနိုင်ခစရန်၊ 

 အစီရငေ်ံစာများခရးသားရာ၌ လိြု်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများနှင့် စြားလုးံအသံုးအနှုန်း 

ခရွးေျယ်မှုတို့အား သိရိှနိုငခ်စရန်၊ 

 အစီရငေ်ံစာများတွင ်ပါရှိသည့် အေျြ်အလြ်များြို သုံးသပ်တင်ဖပနိုငခ်စရန်။ 

Advanced Report Writing Training No.1 တွင် အအာက်အြာ်ဖပပါ အအကကာငး်အရာ 

များကို သငက်ကားပိုခ့ျခဲ့ပါသည်။  

 Applying content, process, linguistics and context knowledge at report 

writing 

 Systematic approach 1: brainstorming, mind-mapping and outlining for the 

pre-writing plans 

 Systematic Approach 2: first draft, self-editing, second draft, peer-editing, 

third draft and approval 

 Data analysis and evaluation 

 Review writing with critical perspectives 

 Providing reference citation 

 



 
 

 အဆိပုါသငတ်န်းသုိ့ စီမံြိန်းခရးေွဲခရးဦးစီးဌာနမ ှ(၂) ဦး၊ စီမံြိန်းစိစစ်ခရးနှင့် တိုးတြ် 

မှု အစီရငေ်ံခရးဦးစီးဌာနမှ (၂) ဦး၊ ရသံုးမှန်းခဖေခငစွာရငး်ဦးစီးဌာနမှ (၂) ဦး၊  ခငွတိုြ်ဦးစီးဌာနမှ 

(၂) ဦး၊ ခငွခရးခကြးခရးကြီးကြပ်စစ်ခေးခရး ဦးစီးဌာနမှ (၂) ဦး၊  စာရင်းဌာန (ဗဟိုဘဏ်)မှ (၁) 

ဦး၊ ခငွခကြးမူဝါေ (ဗဟိုဘဏ်)မှ (၁) ဦး၊ ဗဟိုစာရငး်အငး်အဖွဲ့မှ (၁၆) ဦး၊ စုစုပပါင်း အရာထမ်း၊ 

အမှုထမ်း(၂၈) ဦးတက်ပရာက်ခဲ့ကကပါသည်။   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Data Management Training No.1, No.2 and No.3 

 Data Management သငတ်န်းများြို ဖွင့်လှစ်ေဲ့ရာတွင် ပထမအကြိမ်သငတ်န်းြို ၂၄-၁-

၂၀၂၂ ရြ်ခန့မှ ၄-၂-၂၀၂၂ ရြ်ခန့အထိ လည်းခြာငး်၊ ေုတိယအကြိမ်ြို သငတ်န်းြို ၇-၂-

၂၀၂၂ ရြ်ခန့မှ ၁၈-၂-၂၀၂၂ ရြ်ခန့အထိ လည်းခြာငး်၊ တတိယအကြိမ်သင်တန်းြို ၂၁-၂-

၂၀၂၂ ရြ်ခန့မှ ၇-၃-၂၀၂၂ ရြ်ခန့အထိလည်ခြာင်း သငက်ြားေျနိ် ၁၀ ရြ်စဖီဖင့် ဖွင့်လှစ် 

ပိုေ့ျေဲ့ပါသည်။ အေိပုါသငတ်န်းြို National Expert ဖဖစ်သ ူ ေရာမ ခေါ်ခအးခအးခမာ်ြ 

စာရင်းအင်း ဘာသာရပ်များြို အဓြိ ပိုေ့ျေဲ့ဖပီး ေရာ ဦးလွင်ေျန်ဖဖိုးြ R-software အသံုးဖပု 

ဖေငး်နှင့် ပတ်သြ်၍ အခသးစိတ် သငက်ြားပို့ေျေဲ့ပါသည်။ 

 အဆိပုါသငတ်န်းများကို အအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ြွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

 Data Management and Data Analysis တို့အတွြ် အသံုးဖပုရမည့် အခဖေေံ 

စာရင်းအင်းေိုငရ်ာ နည်းလမး်များြို သိရိှနားလည်ခစရန်၊ 

 R Software နှင့ ် R Studio ြို အသံုးဖပုဖေင်းဖဖင့် Data လုပ်ခောငမ်ှုပိုင်းေိုငရ်ာ 

ြျွမ်းြျင်မှုြိ ုအေင့ဖ်မှင့်တင်နိုင်ရန်၊ 

 ဝန်ထမ်းများ၏ ဘာသာရပ်ပိုငး်ေိုင်ရာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတနှင့် စွမ်းခောင်ရည်များ 

ဖမှင့်တင်နိုငခ်စရန်။ 

Data Management and Data Analysis for Promoting Statistical Literacy 

သငတ်န်းများတွေင် ခအာက်ခြာ်ဖပပါ အခကကာငး်အရာများကို သငက်ကားပို့ေျေဲ့ပါသည်။  

  Concepts and types of data and of statistics 

 Introduction of data collection methods 

 Measures of central tendencies and measures of dispersion 

 Its application and explanatory  analysis of data 

 Basic concepts in operating R software  

 Advantage of data management and data analysis  



 
 

 Use of visual data chart 

 Using R software and R studio 

အဆိပုါသငတ်န်းများသ့ုိ စီမံြိန်းခရးေွဲခရးဦးစီးဌာနမှ (၉) ဦး၊ ရသံုးမှန်းခဖေခငစွာရင်းဦး 

စီးဌာနမှ (၈) ဦး၊ ခငွတိုြ်ဦးစီးဌာနမှ (၈) ဦး၊ ခငွခရးခကြးခရးကြီးကြပ်စစ်ခေးခရးဦးစီးဌာနမှ 

(၇) ဦး၊ စာရငး်အင်းဌာန (ဗဟိုဘဏ်) မှ (၂) ဦး၊ ခငခွကြးမူဝါေ (ဗဟိုဘဏ်) မှ (၁) ဦး၊ ဗဟိုစာရငး် 

အင်းအဖွဲ့ (ရုံးေျုပ်) မှ (၃၉) ဦး၊ တိုင်းခေသကြီးနှင့်ဖပည်နယ ်ဗဟိုစာရငး်အင်းအဖွဲ့ရုံးများမှ (၁၆) 

ဦး၊ စုစုခပါင်း အရာထမး်၊ အမှုထမ်း (၉၀) ဦးတြ်ခရာြ်ေဲ့ကြပါသည်။  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inflation Forecasting Training: Phase I 

 Inflation Forecasting Training: Phase I သင်တန်းြို ၁၄-၂-၂၀၂၂ ရြ်ခန့မှ ၂၅-၂-

၂၀၂၂ ရြ် ခန့အထိ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ ဗဟိုစာရငး်အင်းအဖွဲ့ သငတ်န်းေန်းမ၌ ၁၀ ရြ်ကြာ 

ဖွင့်လှစ် ပိုေ့ျေဲ့ပါသည်။ အေိပုါသငတ်န်းြို National Consultant ခေါြ်တာေင်ခမာငည်ွန့်ြ 

တစ်ရက်လျှင် သငက်ြားပိုေ့ျခပးေဲ့ပါသည်။ 

 အဆိပုါသငတ်န်းကို အအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ြွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

 Headline Inflation နှင့ ် Core Inflation အပါအဝင် ပငွပကကးပဖာငး်ပွမှု အညွှန်း 

ကိန်းများ (Inflation Indexes) တည်ပဆာက်နိုင်သည့် နညး်ပညာများကို သိရိှ 

နားလည်ပစရန်၊ 

 Inflation Database အား Update ဖပုလုပ်နိုငရ်န်အတွြ် မဟာဗျူဟာများ ဖွံ့ဖဖိုး 

တိုးတြ်ခစရန်၊ 

 ဖပည်တွင်းြုန်သွယ်ခရးနှင့် ခေးနှုန်းေိုင်ရာ လုပ်ငန်းများြို ခောင်ရွြ်ခနသည့် 

ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းခောငရ်ည် တိုးတြ်ခစရန်။ 

 Inflation Forecasting Training: Phase I တွင် အအာက်အြာ်ဖပပါ အအကကာငး်အရာ 

များကို သငက်ကားပိုခ့ျခဲ့ပါသည်။  

 Advanced Econometrics using STATA  

 Descriptive statistics, normal distribution and outlier analysis  

 Multiple regression models: Newey-West estimator  

 Dynamic rolling regression and out-off sample forecasting  

 Scenario modeling and forecasting inflation  

 Time Series Models using STATA  

 Seasonally adjusted time series data  



 
 

 Linear interpolation and converting yearly data into quarterly data etc. 

 Filtering time series techniques (Hodrick-Prescott HP method)  

 Turning points and business cycle models  

 Autoregressive Distributed Lags (ARDL) model and inflation forecasting  

 Forecasting inflation with Auto Regressive Integrated Moving Average 

(ARIMA) models  

 Stationary in time series: Unit root test and co-integration  

 Static and dynamic models of inflation  

 VAR (Vector Auto-regressive) model and forecasting inflation  

 Error Correction Model (ECM) and short-run and long-run models 

 Factor Model using survey data and forecasting  

 Random effect model  

 Fixed effect model  

 Structural equation model (SEM) 

 Inflation expectation using Generalised Method of Moments (GMM) for a 

Panel model (Pooling cross-session and time series data) 

 Inflation Forecasting Training: Phase I သငတ်န်းသ့ုိ စီမံြိန်းခရးေွဲခရးဦးစီးဌာနမှ 

(၄) ဦး၊ ဗဟိုစာရငး်အင်းအဖဲွ့ (ရုံးေျုပ်) မှ (၁၄) ဦး၊ တိုင်းခေသကြီးနှင့်ဖပည်နယ် ဗဟိုစာရငး်အငး် 

အဖဲွ့ရုံးေွဲများမှ (၁၂) ဦး၊ စုစုခပါင်း အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း (၃၀) ဦး တြ်ခရာြ်ေဲ့ပါသည်။   

  

  

 



 
 

Inflation Forecasting Training: Phase II 

 Inflation Forecasting Training: Phase II ြို ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ ဗဟိုစာရငး်အင်းအဖဲွ့ 

သငတ်န်းေန်းမ၌ ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရြ်ခန့မှ ၁၁-၃-၂၀၂၂ ရြ်ခန့အထိ ၁၀ ရြ်ကြာ ဖွင့်လှစ် ပိုေ့ျ 

ေဲ့ပါသည်။ အေိုပါသင်တန်းြို National Consultant ခေါြ်တာေင်ခမာင်ညွန့်ြ သငက်ြား 

ပိုေ့ျခပးေဲ့ပါသည်။ 

 အဆိပုါသငတ်န်းကို အအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ြွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

 မက်ခရိုစီးပွားပရး ပ ပာင်းလဲမှုများနှင့် အ ခားအချက်အလက်များအပပါ် အပ ခခံသည့် 

ပငွပကကးပဖာင်းပွမှုကို သက်ပရာက်ပစနိုင်သည့် အချက်များ ခန့်မှန်းနိုင်ပစရန်၊ 

 အဆင့် မင့် စာရင်းအငး်နည်းပညာများကို အပ ခခံ၍ ပငွပကကးပဖာင်းပွမှုနှင့် ပငွပကကး 

ပဖာင်းပွမှုအပရွေ့များကို ကကိုတငခ်န့်မှန်းနိုင်ပစရန်။ 

 Inflation Forecasting Training: Phase II တွေင် ခငွေခကကးခြာင်းပွေမှုကို ကကိုတငေ်န့်မှန်း 

နုိင်ရန်အတွေက် အဓကိ အယူအေများ၊ အတိုငး်အတာများနှင့် အတိုငး်အတာများနှင့် မူဝါဒများကို 

ဦးတည်၍ ခအာက်ခြာ်ဖပပါအခကကာငး်အရာများကို သငက်ကားပို့ေျေဲ့ပါသည်။ 

 Inflation, type of inflation and policy issues  

 Consumer price index (CPI) measurement  

 Headline inflation measurement  

 Core inflation measurement  

 Association between headline inflation and core inflation  

 Calculating inflation rate using the World Bank Atlas method  

 Forecasting Headline inflation  

 Forecasting Core inflation  

 Inflation dynamics and the New Keynesian model  



 
 

 Output gap, fiscal policy and NAIRU (non-accelerated inflation of 

unemployment)  

 Time Varying Parameter model and expected inflation estimation 

 Fiscal policy and inflation forecasting  

 Monetary model of inflation and forecasting  

 Forecasting inflation in  Low Income Countries: The World Bank Model  

 Forecasting inflation in Emerging Countries: The World Bank Study 

 Forecasting Inflation in Euro area and practices  

 Forecasting inflation using Factor model  

 Forecasting inflation with Dynamic Factor model  

 Inflation Forecasting Training: Phase II သ့ုိ စီမံြိန်းခရးေွဲခရးဦးစီးဌာနမှ (၄) ဦး၊ 

ဗဟိုစာရငး်အငး်အဖွဲ့ (ရုံးေျုပ်) မှ (၁၄) ဦး၊ တုိင်းခေသကြီးနှင့်ဖပည်နယ ်ဗဟိုစာရငး်အငး်အဖဲွ့ ရုံးေွဲ 

များမှ (၁၂) ဦး၊ စုစုခပါငး် အရာထမး်၊ အမှုထမး် (၃၀) ဦး တြ်ခရာြ်ေဲ့ပါသည်။   

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Basic and Intermediate Report Writing Training No.2 

Basic and Intermediate Report Writing Training No.2 ြို ၁-၂-၂၀၂၂ ရြ်ခန့မှ ၁၄-

၂-၂၀၂၂ ရြ်ခန့အထိ ခနဖပည်ခတာ်ရိှ ဖပည်သူ့ဘဏ္ဍာခရးစီမံေန့်ေွဲမှုသငတ်န်းခြျာင်း၏ 

သငတ်န်းေန်းမ၌ ၁၀ ရြ်ကြာ ဖွင့်လှစ်ပိုေ့ျေဲ့ပါသည်။ အေိပုါ သငတ်န်းြို IELTS and English 

Language Learning Centre မှ ေရာမ ခေါ်နန်းကြည်ဖဖူခအာင်ေျ ိုြ သငက်ြားပို့ေျခပးေဲ့ 

ပါသည်။  

အဆိပုါသငတ်န်းကို အအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ြွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ရုံးလုပ်ငန်းတွငး် အသံုးဖပုရန်အတွြ် အ္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ြို အခဖေေံမှစ၍ 

အလယ် အလတ်အေင့်အထိ သိရှိနားလည်ထားခစရန်၊ 

 စာရင်းအင်းေိုငရ်ာ အေျြ်အလြ်များ တငဖ်ပရာတွင ် အသံုးဖပုရသည့် Charts ၊ 

Graphs နှင့ ် ဇယားများကို ကကည့်၍ အ္ဂလိပ်ဘာသာရပ် ဖင့် ပရးသားသုံးသပတ်င ်ပ 

နိုငပ်စရန်၊  

 အ္ဂလပိ်စာဘာသာရပ်ဖဖင့် အစီရငေ်ံစာများကို ခရးသားနိုင်ရန်အတွြ် ေျဉ်းြပ် 

ဖပငေ်င်ရန် လိုအပ်သည့်အေင့်များြို  သိရိှနိုငခ်စရန်၊ 

 ဝန်ထမ်းများ၏ အ္ဂလိပ်စာ အ ခရး၊ အဖတ်၊ အခဖပာနှင့ ် နားလည်နိုင်မှု စွမ်းရည်များ 

တိုးတြ်လာခစရန်။ 

Basic and Intermediate Report Writing Training No.2 တွင် အအာက်အြာ်ဖပပါ 

အအကကာငး်အရာများကို သငက်ကားပို့ချခဲ့ပါသည်။  

 Contextualization at writing  

 Differences between report, review and essays  

 Diplomatic word choice  

 Compare and contrast ways of expressions  

 Visual aids: charts, graphs, tables  



 
 

 Result oriented report  

 Group work practice 

Basic and Intermediate Report Writing Training No.2 သငတ်န်းသ့ုိ ဗဟို 

စာရင်းအင်းအဖွဲ့ (ရံုးေျုပ်) မှ (၁၁) ဦး၊ တုိင်းခေသကြီးနှင့်ဖပည်နယ် ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ့ရံုးေဲွများ 

(၁၇) ဦး၊ စုစုခပါင်း အရာထမး်၊ အမှုထမး် (၂၈) ဦး တြ်ခရာြ်ေဲ့ပါသည်။   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Advanced Report Writing Training No.2 

Advanced Report Writing Training No.2 ြိ ု ၁၅-၂-၂၀၂၂ ရြ်ခန့မှ ၂၈-၂-၂၀၂၂ 

ရြ်ခန့အထိ ၁၀ ရြ်ကြာ ဖပည်သူ့ဘဏ္ဍာခရးစီမံေန့်ေွဲမှုသငတ်န်း ခြျာင်း၏ သငတ်န်းေန်းမ၌ 

ဖွင့်လှစ်ပိုေ့ျေဲ့ပါသည်။ အေိုပါသငတ်န်းြို IELTS and English Language Learning Centre မှ 

ေရာမ ခေါ်နန်းကြည်ဖဖူခအာင်ေျ ိုြ သငက်ြားပို့ေျခပးေဲ့ပါသည်။ 

အဆိပုါသငတ်န်းကို အအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ြွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ရုံးလုပ်ငန်းတွင ်အ္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ဖဖင့် အစီရငေ်ံစာများ ခရးသားရာ၌ စနစ်တြျ 

ခရးသားနိုငခ်စရန်၊ 

 အစီရငေ်ံစာများ ခရးသားရာ၌ လိြု်နာရမည့် စညး်မျဉ်းများနှင့် သေ္ဒါအသံုးအနှုန်းနှင့် 

ပညာရပ်ပိုင်းေိုငရ်ာ စြားလုံးခရွးေျယ်မှုတို့အား သိရိှနိုင်ခစရန်၊ 

 ဝန်ထမ်းများ၏ အ္ဂလိပ်စာ အခရး၊ အခဖပာ စွမ်းရည် ဖမင့်မားလာခစရန်။ 

Advanced Report Writing Training No.2 တွင် အအာက်ပါအအကကာငး်အရာများကုိ 

သငက်ကားပို့ချခဲ့ပါသည်။  

 Applying content, process, linguistics and context knowledge at report 

writing 

 Systematic approach 1: brainstorming, mind-mapping and outlining for the 

pre-writing plans 

 Systematic approach 2: first draft, self-editing, second draft, peer-editing, 

third draft and approval 

 Data analysis and evaluation 

 Review writing with critical perspectives 

 Providing reference citation 



 
 

Advanced Report Writing Training No.2 သင်တန်းသ့ုိ ဗဟိုစာရငး်အင်းအဖွဲ့ (ရံုးေျုပ်) 

မှ (၁၁) ဦး၊ တုိင်းခေသကြီးနှင့်ဖပည်နယ် ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ့ရံုးေဲွများ (၁၇) ဦး၊ စုစုခပါင်း အရာထမ်း၊ 

အမှုထမ်း (၂၈) ဦး တြ်ခရာြ်ေဲ့ပါသည်။   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Economic Data Analysis Training 

Economic Data Analysis Training ြိ ု ၁-၃-၂၀၂၂ ရြ်ခန့မှ ၁၅-၃-၂၀၂၂ ရြ်ခန့ 

အထိ ၁၀ ရြ်ကြာ ခနဖပည်ခတာ်ရိှ ဖပည်သူ့ဘဏ္ဍာခရးစီမံေန့်ေွဲမှု သင်တန်းခြျာင်း၏ သငတ်န်း 

ေန်းမ၌ ဖွင့်လှစ်ပိ ု ့ေျေဲ ့ပါသည်။ အေိုပါသင်တန်းြို  မု ံရွာစီးပွားခရးတြ္ကသိုလ်မှ  ပါခမာြ္ခ 

(အဖငိမ်းစား) ၊ ခေါြ်တာနီနီခအာင်ြ သငက်ြားပို့ေျခပးေဲ့ပါသည်။ 

အဆိပုါသငတ်န်းကို အအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ြွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ဌာနေိုင်ရာ စီမံြိန်းများ (Government Projects) ၏ အခရးပါမှုြိ ု သိရှိနားလည် 

ခစရန်၊  

 စီမံြိန်းများ (Projects) ြို ထိခရာြ်စွာ ေွဲဖေမ်းစိတ်ဖဖာ၍ အြဲဖဖတ်နိုငခ်စရန်၊  

 ဝန်ထမ်းများ၏ အသိပညာနှင့် ြျွမ်းြျငမ်ှုများြိ ုဖမှင့်တငန်ိုငခ်စရန်။  

Economic Data Analysis သငတ်န်းတွင် အအာက်အြာ်ဖပပါ အအကကာငး်အရာများကို 

သငက်ကားပို့ချခဲ့ပါသည်။  

 Scope of Project Economic Analysis 

 Key Areas of Economic Analysis 

 Identification of Project Benefits and Costs 

 Economic Valuation of Benefits and Costs 

 Benefit Valuation in Different Sectors 

 Sensitivity and Risk Analysis 

 Project Sustainability 

Economic Data Analysis သငတ်န်းသုိ့ စီမံြိန်းစိစစ်ခရးနှင့်တိုးတြ်မှုအစီရငေ်ံခရး 

ဦးစီးဌာနမှ (၂၀) ဦး၊ စီမံြိန်းခရးေွဲခရးဦးစီးဌာနမှ (၅) ဦး၊ ဗဟိုစာရင်းအငး်အဖွဲ့မှ (၅) ဦး၊ 

စုစုခပါင်း အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း (၃၀) ဦးတို့ တြ်ခရာြ်ေဲ့ကြပါသည်။  



 
 

Moving Graphics (Editing Section) Training  

 Moving Graphics (Editing Section) Training ြိ ု၁၄-၃-၂၀၂၂ ရြ်ခန့မှ ၂၅-၃-၂၀၂၂ 

ရြ်ခန့ အထိ ၁၀ ရြ်ကြာ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ ဗဟိုစာရငး်အငး်အဖဲွ့၏ သငတ်န်းေန်းမ၌ ဖွင့်လှစ် 

ပိုေ့ျေဲ့ပါသည်။ အေိပုါသငတ်န်းြို Gambi Digital Video Studio မှ Film Director and Film 

Editor ဖဖစ်သ ူဦးလွင်ဗိုလ်ြ သငက်ြားပိုေ့ျခပးေဲ့ပါသည်။ 

အဆိပုါသငတ်န်းကို အအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ြွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

 Motion Graphic တွင် Video Editing ြို စနစ်တြျ ခောငရ်ွြ်နိုင်ခစရန်။ 

 ခနာြ်ေံစြားခဖပာနှင့် ခတး္ီတများ ထည့်သွင်းဖေငး်များြို ဖပုလုပ်နိုင်ခစရန်၊ 

 သငတ်န်းသားများ၏ စွမ်းရည်များအား ဖမှင့်တင်နိုငခ်စရန်။ 

Moving Graphics (Editing Section) or Video Editing for Motion Graphic သငတ်န်း 

တွင် အအာက်ပါအအကကာငး်အရာများကို လက်အတွ့လုပ်အဆာငအ်စ၍ သင်ကကားပုိ့ချခဲ့ပါသည်။ 

 Basic concept of video editing and adobe premiere pro software 

 Adobe Premier Pro and Video format  

 Using editing tools 

 Video track and audio track  

 Transition, slow motion and quick motion  

 Editing music video 

 Color correction  

 Effect and linking after effect 

 Audio mixing  

 Adobe media encoder 

 



 
 

Moving Graphics (Editing Section) သငတ်န်းသ့ုိ စီမံြိန်းခရး ေွဲခရးဦးစီးဌာနမှ (၂) 

ဦး၊ ရသံုးမှန်းခဖေခငွစာရငး်ဦးစီးဌာနမှ (၂) ဦး၊ ခငွတိုြ်ဦးစီးဌာနမှ (၁) ဦး၊ ခငွခရးခကြးခရးကြီး 

ကြပ်စစ်ခေးခရးဦးစီးဌာနမှ (၁) ဦး၊ ဗဟိုစာရငး်အင်းအဖွဲ့ (ရုံးေျုပ်) မှ (၁၇) ဦး၊ တိုင်းခေသကြီး 

နှင့ဖ်ပည်နယ ် ဗဟိုစာရငး်အင်းအဖွဲ့ရုံးေွဲများမှ (၇) ဦး၊ စုစုခပါငး် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း (၃၀) ဦး 

တြ်ခရာြ်ေဲ့ကြပါသည်။  

 

 


