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၁။ နိဒါန်း 
၁.၁။ ေနာက်ခံသမုိင်းေက& ာင်း 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံတွင် လူဦးေရ ၅၂ သန်းခန5် ရိှပ� ီး ဧရိယာအကျယ်အဝန်းအားဖြ င့် ၆၇၆၅၇၇.၂ 

စတုရန်းကီလိုမီတာ ရိှပါသည်။ ၂၀၀၈ ခု�ှစ်၊ ဖွဲ�စည်းပုံ အေခြ ခံဥပေဒအရ  မြ န်မာ�ုိင်ငံကို  ပြ ည်နယ် 

၇ ခု၊ တုိင်းေဒသ က@ ီး ၇ ခု၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရတိုင်း/ေဒသ ၆ ခု�ှင့် ေန ပြ ည်ေတာ်�ှင့် အနီးတဝိုက် 

 မ� ိ�5နယ်များပါဝင်ေသာ  ပြ ည်ေထာင်စုနယ် ေြမတစ်ခု (One Union Territory)တို5ဖြ င့် ဖွဲ�စည်း 

ထားပါသည်။  ပြ ည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ က@ ီးများတွင် ခLိုင် ၇၄ ခLိုင်�ှင့်  မ� ိ�5နယ်ေပါင်း ၃၃၀ ရှိပါ 

သည်။ �ိုင်ငံေတာ်မှ ေဆာင်ရွက်ေပးရေသာ အေရး က@ ီးသည့် အုပ်ချ�ပ်မ�လုပ်ငန်းများ ြဖစ်သည့် 

ေမွးဖာွးမ�မှတ်ပုံတင်ခြ င်း၊ �ိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ခြ င်း၊ ေမြ ယာမှတ်ပံုတင်ခြ င်း�ှင့် အခွန်ေကာက်ခံခြ င်း 

စသည်များကို  မ� ိ�5နယ်အဆင့်အထိ လုပ်ေဆာင်ပါသည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက် 

ချက်များကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် အဖွဲ�အစည်းများ ပူးေပါင်း၍ေဆာင်ရွက် က& ပါသည်။  

 စာရင်းဇယား ကိန်းဂဏန်းများ တိကျမှန်ကန်ေရးသည် မူဝါဒချမှတ်သူများ အပါအဝင် 
အချက်အလက်အသုံးပြ �သူများအတွက် လက်ေတွ�ကျသည့်မူဝါဒများ၊ စီမံကိန်းများဖြ စ်ေပSေစေရး၊ 
၎င်းတို5အားအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေစာင့်က& ည့်ေလ့လာ အကဲဖြ တ်ခြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် 
အလွန်အေရးပါလျက်ရိှရာ စာရင်းအင်းအေခြ ခံသေဘာတရား�ှင့် နည်းလမ်းများ၊ အချက်အလက် 
များအား ေကာက်ယူရာတွင် နည်းစနစ်တိကျမှန်ကန်မ�၊ အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသွး 
ေကာင်းမွန်မ��ှင့် အံဝင်ခွင်ကျ အသုံးပြ ��ိုင်မ�တို5မာှ လွန်စာွအေရးပါလျက်ရှိသည်။ 

 �ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံ၏ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ် သည် အရည်အေသွး  ပြ ည့်ဝမှသာလWင် မူဝါဒ 

ချမှတ်သူများ၊ စီမံကိန်းေရးဆွဲသူများ၊ ပုဂXလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၊ လူမ�-စီးပာွး သုေတသန 

ေဆာင်ရွက်သူများ အားလုံးအတွက် ေကာင်းမွန်ထိေရာက်ပ� ီး လက်ေတွ�ကျသည့် မူဝါဒများ ချမှတ် 

�ိုင်ခြ င်း၊ စီမံကိန်းများေရးဆွဲ�ိုင်ခြ င်း၊ စီးပာွးေရးဝန်းကျင်ေကာင်းများကို ဖန်တီး�ိုင်ခြ င်းစသည့် 

အကျိ�းေကျးဇူးများ ရရှိ�ိုင်မည်ဖြ စ်ပါသည်။  

  မြ န်မာ�ုိင်ငံတွင် ကျင့်သုံးလျက်ရိှေသာ စာရင်းအင်းစနစ်မာှ ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ� ေလWာ့ချေသာ 

စာရင်းအင်းစနစ် (Decentralized Statistical System)  ဖြ စ်ပါသည်။ ဗဟိုထိန်းချ�ပ်သည့် 

စာရင်းအင်းစနစ်�ှင့် ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ�ေလWာ့ချေသာ စာရင်းအင်းစနစ်တို5တွင် အားသာချက်၊ 

အားနည်းချက် အတူတွဲလျက် တည်ရှိေနပါသည်။ သို5 ဖြ စ်ပါ၍ စာရင်းအင်းများ  ပြ ည့်စုံစာွ စုစည်း 

တွက်ချက်ထုတ်ပြ န်တင်ပြ �ိုင်ရန်�ှင့် ဗဟုိထိန်းချ�ပ်မ� ေလWာ့ချေသာ စာရင်းအင်းစနစ်၏ အားနည်း 

ချက်များအား ေကျာ်လcား�ုိင်ရန်အတွက်  စာရင်းအင်း�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ အစိုးရအဖွဲ�အစည်းများ၊ 

သုေတသန အဖွဲ�အစည်းများ၊ ပညာရှင်များ၊ ပုဂXလိက အဖဲွ�အစည်းများ အားလံုးတုိ5�ှင့် ပူးေပါင်း 

ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း ၊ လက်ရှိ အမှန်တကယ် အေခြ အေန�ှင့် ကုိက်ညီမ�ရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

စသည့် လုပ်ငန်းတုိ5ကုိ ပုိမိုေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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 မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ် တိုးတက်မ�သည် �ိုင်ငံတကာ ကျင့်ထုံးများ 

အတိုင်း အချိန်�ှင့် တေပြ းညီတုိးတက်သည့် စာရင်းအင်းစနစ်ဖြ စ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဗဟို 

စာရင်းအင်းအဖွဲ�ကို ၁၉၅၂ ခု�ှစ်၊ ဗဟိုစာရင်းစစ်တမ်းေကာက်ယူေရးအာဏာပုိင် အက်ဥပေဒအရ 

ဖွဲ�စည်းခဲ့ပ� ီး (၁၉၅၂ ခု�ှစ်၊ အက်ဥပေဒအမှတ်-၃၄)ကိုကျင့်သုံးလျက်ရိှရာ အဓိကကျေသာ 

လုပ်ေဆာင်ချက်များ�ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာပိုင်းတွင် အားနည်းေနပါသည်။ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်း 

များ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ဗဟိုမှအချက်အချာကျကျလုပ်ေဆာင်�ိုင်ခြ င်း�ှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် 

�ိုင်မ� ယ�gရားများ အားနည်းေနပါေသးသည်။  

သို5 ဖြ စ်ပါ၍ စာရင်းအင်းအရည်အေသွး  ပြ ည့်ဝေစေရး�ှင့် စာရင်းအင်းစနစ်  ပြ ည့်စုံတိကျ 

မှန်ကန်ေစေရးအတွက် လူမ�-စီးပာွးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ hcန်ကိန်းများကို  ပြ ည့်စုံေအာင် 

တွက်ချက်ေဆာင်ရွက်�ိုင်သည့်  မြ န်မာ�ုိင်ငံ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ် ေပSေပါက်လာေစရန်၊ 

အစိုးရဌာန၊ သမဝါယမ၊ ပုဂXလိကအဖဲွ�အစည်း�ှင့် လုပ်ငန်းများအားလုံးမှ အမျိ�းသားစာရင်းအင်း 

စနစ်အတွက် လိုအပ်ေသာစာရင်းအင်းများ ပံ့ပိုးကူညီမ�ရရိှရန်�ှင့် အမျိ�းသားစာရင်းအင်း စနစ်တွင် 

ပါဝင်ပတ်သက်သူတို5အက& ား ထိေရာက်ေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� ပိုမိုအားေကာင်းေစရန် 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ� ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့်မဟာဗျ"ဟာတစ်ရပ်ကို ေရးဆွဲအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရန် လိုအပ်လျက်ရိှပါသည်။  

 စာရင်းအင်းစနစ်အား  ပြ �ပြ င်ေပြ ာင်းလဲရန် ကိစiရပ်�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ၂၀၁၃ ခု�ှစ်တွင် 

ကျင်းပခဲ့သည့် ပထမအက@ ိမ် ြမန်မာ�ိုင်ငံဖွံ�ဖ� ိ�းမ� ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ဖိုရမ်တွင်  ပြ ဌာန်းခဲ့သည့် 

ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� ထိေရာက်သည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ေနပြ ည်ေတာ် သေဘာတူညီချက် (Nay Pyi Taw 

Accord for Effective Development Cooperation) ေအာက်တွင် ဖွံ� ဖ� ိ�းမ�မိတ်ဖက်များ�ှင့် 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရန် နယ်ပယ်တစ်ရပ်အဖြ စ် သတ်မှတ်၍ ယခင်အစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက 

စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လက်ေတွ�ကို အေခြ ခံေသာ ဆုံးဖြ တ်ချက်�ှင့် မူဝါဒများ ချမှတ်ခြ င်း၊ 

ထိေရာက်သည့် စီမံကိန်းများ ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ခြ င်းတို5အတွက် စာရင်းအင်း အရည် 

အေသွး�ှင့် စာရင်းအင်းစနစ် တုိးတက်ေစရန် အဆင့်မြ င့်အရာရှိက@ ီးများပါဝင်သည့် ေကာ်မတီ 

တစ်ရပ်ကို ၂၀၁၃ ခု�ှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်ေန5တွင် ဖွဲ�စည်းေပးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါေကာ်မတီမာှ 

စာရင်းအင်းအချက်အလက်များမှန်ကန်ေရး�ှင့်အရည်အေသွးပြ ည့်ဝေရးေကာ်မတီဖြ စ်ြပီး ဥကsဌမာှ 

အမျိ�းသား စီမံကိန်း�ှင့် စီးပာွးေရးဖွံ�ဖ� ိ�းတုိးတက်မ�ဝန်က@ ီးဌာန (ယခု စီမံကိန်း�ှင့် ဘtာေရး 

ဝန်က@ ီးဌာန)  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က@ ီး ဖြ စ်၍ နာယကမာှ ဒုတိယသမ�တ ဦးဉာဏ်ထွန်းဖြ စ်ပါသည်။ 

ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။  

(က) စာရင်းအင်းအချက်အလက်များတိကျမှန်ကန်ေရးေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ခ) လူမ�-စီးပာွးဖံွ�ဖ� ိ�းတုိးတက်ေရးအတွက် စစ်တမ်း�ှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း 

ရပ်များေဆာင်ရွက်မ�ကို  က@ ီး က& ပ်ကွပ်ကဲလမ်းhcန်မ�ေပးရန်၊ 
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(ဂ) ကtအသီးသီးတွင်  ပြ ည့်စုံေကာင်းမွန်သည့် စာရင်းအင်းစနစ်တစ်ရပ် ေပSေပါက် 

လာေရး  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က@ ီးဌာနများအက& ား တာဝန်ယူ ေပါင်းစပ်ညdိ��ိင်းေပးရန်၊ 

(ဃ) အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်ေပါင်းစည်းေရးအတွက် လိုအပ်ေသာအက@ ံဉာဏ်�ှင့် 

လမ်းhcန်မ�များေပးရန်၊ 

(င) အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ် စီမံခန5်ခွဲမ�အတွက် ဆက်�cယ်ေနသည့် စီမံခန5်ခွဲမ�များကို 

 က@ ီးက& ပ်ရန်�ှင့် လမ်းhcန်မ�များေပးရန်၊ 

(စ) �ိုင်ငံတကာစာရင်းအင်း စံသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ် 

အတွင်း ဆီေလျာ်ညီhွတ်မ�ရိှသည့်စာရင်းအင်းများအတွက် အစီရင်ခံစာ  ပြ �စု တင်ပြ  

ရန်၊ 

ေန ပြ ည်ေတာ် သေဘာတူညီချက် (Nay Pyi Taw Accord) တွင် ပါဝင်သည့် အတုိင်း 

ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� ဦးစားေပးအစီအစဥ်များကို ပံ့ပိုးကူညီရန်�ှင့် ကtအလိုက် ထိေရာက်စာွ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်အတွက် ကtဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ�များ (SWGs) ဖွဲ�စည်းရန် သေဘာတူညီခဲ့ က&  

ပါသည်။ အရည်အေသွးပြ ည့်ဝပ� ီး ယုံက& ည်စိတ်ချရေသာ စာရင်းအင်းများပါဝင်သည့် အမျိ�းသား 

စာရင်းအင်းစနစ်ဖြ စ်ေစရန်် အလို5ငှာ �ိုင်ငံေတာ် အစိုးရမှ စာရင်းအင်း အရည်အေသွး ဖွံ� ဖ� ိ�းေရး 

ဦးေဆာင်လုပ်ငန်းအဖွဲ� (Statsistical Quality for Sectoral Working Group -SWGs) ကို 

ဖွဲ�စည်းခဲ့ပ� ီး ပူးတွဲသဘာပတိမာှ ဥေရာပသမဂX (EU)�ှင့် ကုလသမဂX လူဦးေရရန်ပုံေငွအဖွဲ� 

(UNFPA)တို5  ဖြ စ်ပါသည်။ ဖွံ� ဖ� ိ�းမ�မိတ်ဖက်များ၏ ပံ့ပိုးကူညီမ�ဖြ င့် လျင်မြ န်စာွ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရးအတွက် ကtအလိုက် နည်းဗျ"ဟာများ၊ ဦးစားေပးအစီအစ~် 

များ�ှင့် Quick Win လုပ်ေဆာင်ချက်များဖြ င့် ပဏာမေခြ လှမ်းများအား  မြ dင် ့တင်�ိုင်ရန်�ှင့် 

ဖွံ�ဖ� ိ�းတုိးတက်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ အဆိုပါလုပ်ငန်းအဖွဲ� (Sectoral Working Group-SWG)ကို 

စာရင်းအင်း ကt ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ� (Statistical Sector Working Group-SSWG)ဟု 

 ပြ င်ဆင်အမည်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၂ ခု�ှစ် ေနာက်ပိုင်းတွင် ဖွံ�ဖ� ိ�းမ�မိတ်ဖက်များအက& ား အလွတ်သေဘာ ေဆွးေ�ွးမ�မှ 

တစ်ဆင့် စာရင်းအင်းအရည်အေသွး�ှင့် စာရင်းအင်းစနစ်များ ဖွံ� ဖ� ိ�းတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက် 

ရန်အတွက်  မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏ က@ ိ�းပမ်းေဆာင်ရွက်မ�များကုိ ပံ့ပိုးကူညီေပးရာတွင် ညdိ��ိင်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မ�၏ အေရးပါမ�ကို သိရိှလာခဲ့ က& ပါသည်။ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်တစ်ခုလုံးအား 

 ပြ �ပြ င်ေပြ ာင်းလဲ လုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်ေက& ာင်း ကျယ်ကျယ်ပြ န5်ပြ န5် အသိအမှတ်ပြ �လာက&  

ပါသည်။ ထို5 ပြ င် စာရင်းအင်းကtဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ� (Statistical Sector Working Group 

–SSWGs)သည် စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့်မဟာဗျ"ဟာ (NSDS) ေရးဆွဲ 

 ပြ င်ဆင်ရာတွင် �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအား ပံ့ပိုးကူညီရန် သေဘာတူညီခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ခု�ှစ်၊ ဇူလိုင်လ 

တွင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် SSWGs အစည်းအေဝးတွင် အဆိုပါဆုံးဖြ တ်ချက်အား အတည်ပြ � ခဲ့ပါ 
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သည်။ ထို5ေနာက်  စီမံချက်များကိုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်�ှင့် စာရင်းအင်း စွမ်းရည်တည်ေဆာက် 

 ခြ င်း အတွက် ကမ�ာ့ဘဏ်က ထိန်းသိမ်းထားေသာ ရံပုံေငွ/ ယုံက& ည်မ� ရံပုံေငွ (Trust Fund for 

Statistical Capacity Building) မှ တစ်ဆင့် ဘtာေရးဆိုင်ရာ အကူအညီေပးရန် 

ဆုံးဖြ တ်ခဲ့က& ပ� ီး  မြ န်မာ�ိုင်ငံအစိုးရ�ှင့် ကမ�ာ့ဘဏ်အက& ား သေဘာတူ လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ 

 က& ပါသည်။ NSDS လုပ်ငန်းစဥ် မူက& မ်းကို ၂၀၁၄ ခု�ှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

ဖွံ�ဖ� ိ�းမ�အမျိ�းသား အဆင့်မဟာဗျ"ဟာ (NSDS) မှ အဓိကမဟာဗျ"ဟာများ (Core Strategies) ၏ 

ပထမမူက& မ်းကို ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊  သ& ဂုတ်လတွင်  ပြ င်ဆင်ခဲ့ပ� ီး ေဝဖန်အက@ ံပြ ��ုိင်ရန်အတွက်  

ကျယ်ကျယ်ပြ န5်ပြ န5်  ဖြ န်5ေဝေပးခဲ့သည်။ သို5ရာတွင် အဓိက မဟာဗျ"ဟာများ၏ ေနာက်ဆုံး  ပြ င်ဆင် 

ချက်မာှ ၂၀၁၅ ခု�ှစ် ေရွးေကာက်ပွဲ�ှင့် ေနာက်ဆက်တွဲ �ိုင်ငံေရးအေပြ ာင်းအလဲများေက& ာင့် 

ေ�ာှင့်ေ�ှးမ�များ  ဖြ စ်ေပSခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်ေန5တွင် အမျိ�းသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချ�ပ် (NLD) မှ 

ဦးထင်ေကျာ်ကို  မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏ (၉) ဦးေမြ ာက် သမ�တအေန�ှင့် တင်ေမြ dာက်ခဲ့ပ� ီး အစိုးရသစ်ကို 

ဖွဲ�စည်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ ေမလ ၃ ရက်ေန5တွင် ဒုတိယသမ�တ(၂) ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူကို 

နာယကအဖြ စ် တင်ေမြ dာက်ပ� ီး စာရင်းအင်းအချက်အလက်များမှန်ကန်ေရး�ှင့် အရည်အေသွး 

 ပြ ည့်ဝေရး ဗဟိုေကာ်မတီကို ဖွဲ�စည်းလိုက်ေ က& ာင်း သမ�တLုံးမှ အမိန5်ေက& ာ်ငြ ာစာအမှတ် ၇/၂၀၁၆ 

အရ ထုတ်ပြ န် ခဲ့သည်။ ေကာ်မတီတွင် စီမံကိန်း�ှင့် ဘtာေရးဝန်က@ ီးဌာန၏  ပြ ည်ေထာင်စု 

ဝန်က@ ီးကို ဥကsဌအဖြ စ် လည်းေကာင်း၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�၏ hcန်က& ားေရးမှ"းချ�ပ်ကို ေကာ်မတီ 

၏ အတွင်းေရးမှ"းအဖြ စ် လည်းေကာင်း ခန5်အပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ေကာ်မတီတွင် အစိုးရဌာန 

အဖွဲ�အစည်းများမှ အမ� ဲတမ်းအတွင်းဝန် (၁၉)ဦး�ှင့် တိုင်းေဒသ က@ ီး�ှင် ့  ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွ�ဲမှ 

စီးပာွးေရးဝန်က@ ီးများလည်း ပါဝင်သည်။  

ေကာ်မတီသစ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမာှ ၂၀၁၃ ခု�ှစ်တွင် ဖွဲ�စည်းခဲ့ေသာ ေကာ်မတီေဟာင်း 

၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ�ှင့် သေဘာသဘာဝ တူညီေသာ်လည်း အခြ ားအေရး က@ ီးေသာ အချက် 

အလက်များကို ထပ်ေလာင်းဖြ ည့်စွက်ေပးထားသည်။ ဗဟိုေကာ်မတီကို အရည်အေသွးပြ ည့်ဝသည့် 

အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်တစ်ရပ် ထူေထာင်ရန် လိုအပ်ချက်အရ အတိအလင်း ဖွဲ�စည်းခဲ့ခြ င်း 

 ဖြ စ်ပ� ီး NSDS အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�ကို တိုက်Lိုက် က@ ီး က& ပ်LုံမWမက အေကာင်အထည်ေဖာ်မ� 

အ ေြခအေနများအား အစိုးရအဖွ�ဲ အစည်းအေဝး�ှင့် လcတ်ေတာ်သို5 အစီရင်ခံေရးတို5 ပါဝင်သည်။ 

ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမာှ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်သည်။  

(က) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ�ှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ�ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့် မဟာ 

ဗျ"ဟာ ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ် ခြ င်း၊ 

(ခ) အရည်အေသွးပြ ည့်ဝ၍ တိကျမှန်ကန်ပ� ီး ယုံက& ည်စိတ်ချရေသာ စာရင်းအင်းများကို 

အချိန်�ှင့်တစ်ေပြ းညီ  ပြ �စုပံ့ပိုး�ိုင်ရန် အလို5ငှာ  ပြ ည့်စုံေကာင်းမွန်၍ ယုံက& ည်စိတ်ချရ 
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သည့်  မြ န်မာ�ုိင်ငံအမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ် တည်ေထာင်ခြ င်း၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

ဖွံ�ဖ� ိ�းမ��ှင့် အမျိ�းသားအဆင့်မဟာဗျ"ဟာ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် 

အက@ ံဉာဏ်�ှင့်လမ်းhcန်မ�ေပးခြ င်း၊ 

(ဂ) စာရင်းအင်း ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်ေရးအတွက် စာရင်းအင်း 

ဆိုင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က@ ီးဌာနများမှ ဌာနအဖွဲ�အစည်းများ၊  ပြ ည်ေထာင်စု 

နယ်ေမြ ၊ တိုင်းေဒသက@ ီး သို5မဟုတ်  ပြ ည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရတိုင်း သို5မဟုတ် 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရေဒသ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ မှန်ကန်ေရး�ှင့် 

အရည်အေသွးပြ ည့်ဝေရး ေကာ်မတီများအား လမ်းhcန်မ�ေပးခြ င်း၊  

(ဃ) လူမ�စီးပာွးဖံွ�ဖ� ိ�းတိုးတက်ေရးအတွက် သန်းေခါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်း�ှင့် အခြ ား 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များ ေဆာင်ရွက်မ�ကို  က@ ီး က& ပ်ခြ င်း�ှင့် လမ်းhcန် 

 ခြ င်း၊ 

(င)  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က@ ီးဌာနအလိုက် တာဝန်ယူရေသာ ကtအသီးသီးတွင်  ပြ ည့်စုံ 

ေကာင်းမွန်သည့် သန်းေခါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်း�ှင့် စာရင်းအင်းတစ်ရပ် ေပSေပါက် 

ေရးအတွက် ေပါင်းစပ်ညdိ��ိင်းေပးခြ င်း၊ 

(စ) �ိုင်ငံတကာစာရင်းအင်းစနစ်များ�ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိေစရန် အမျိ�းသား 

စာရင်းအင်း စနစ်အေပS အကဲဖြ တ်သုံးသပ်ခြ င်း၊ လိုအပ်ချက်များကို ကtအလိုက် 

သုံးသပ်ခြ င်း�ှင့် လိုအပ်သည့်  ပြ င်ဆင်မ�များ  ပြ �လုပ်�ိုင်ရန် အစိုးရအဖွဲ�သို5 အစီရင်ခံ 

တင်ပြ ခြ င်း၊ 

(ဆ) ဤဥပေဒ စည်းေ�ာှင်အား ရိှေစေရးအတွက် လိုအပ်သလို အသိပညာေပးခြ င်း၊ 

��ိးေဆာ်ခြ င်း၊ ေစာင့်က& ည့်က@ ီးက& ပ်ခြ င်း၊  

(ဇ) ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ �ိုင်ငံေတာ်သမ�တ�ှင့် အစိုးရ 

အဖွဲ�သို5 အခါအားေလျာ်စာွ တင်ပြ အစီရင်ခံခြ င်း�ှင့် ဗဟိုေကာ်မတီ အစည်းအေဝး 

ကို အနည်းဆုံး သုံးလတစ်က@ ိမ်ကျင်းပခြ င်း၊  

(ဈ) ဗဟိုေကာ်မတီက ေဆာင်ရွက်ေသာလုပ်ငန်းများ၏ ေဆာင်ရွက်ပ� ီးစီးမ��ှင့် တိုးတက် 

 ဖြ စ်ေပSမ� အေခြ အေနများကို အစိုးရအဖွဲ�မှတစ်ဆင့် ပြ ည်ေထာင်စု လcတ်ေတာ်သို5 

�ှစ်စ~် တင်ပြ အစီရင်ခံခြ င်း၊ 
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(ည) အစိုးရအဖဲွ�က အခါအားေလျာ်စာွ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

 ဤအေရး က@ ီးေသာ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များမှန်ကန်ေရး�ှင့် အရည်အေသွး  ပြ ည့်ဝ 

ေရးအတွက် အဆင့်မြ င့်ေကာ်မတီဖွဲ�စည်းခြ င်းသည်  မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏အမျိ�းသား စာရင်းအင်းစနစ် 

တိုးတက်လာေရးအတွက်  မြ န်မာအစိုးရ၏ တစိုက်မတ်မတ် အားထုတ်မ�ကို သိသာထင်ရှားေစပါ 

သည်။  

ရည်ရွယ်ချက်�ှင့် NSDS အသံုးပြ �မ�  

NSDS သည ် ကမ�ာတစ်ဝှမ်းတွင် �ိုင်ငံများ၏ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်ဖွံ�ဖ� ိ�းတုိးတက်ရန် 

အသုံးပြ �သည့် နည်းဗျ"ဟာတစ်ရပ်ဖြ စ် ပ� ီး စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အေခြ ခံအေဆာက်အအုံ�ှင့် 

လုပ်ငန်းစဥ် အဆင့်ဆင့်တုိးတက်ေစရန် အေလးထားလုပ်ေဆာင်သည့် ဘက်စုံစီမံကိန်း လမ်းhcန် 

ချက်တစ်ရပ်လည်း  ဖြ စ်ပါသည်။ NSDS တွင် အဓိကအားဖြ င့် ရည်ရွယ်ချက် ၂ ခု ရိှပါသည်။ ပထမ 

ရည်ရွယ်ချက်မာှ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်တိုးတက်ရန် အေသးစိတ် အကဲဖြ တ်မ�များ အေပS 

အေခြ ခံသည့် ရှင်းလင်းေသာနည်းဗျ"ဟာတစ်ရပ် ေဖာ်ထုတ်တင်ပြ ရန်ြဖစ်ပ� ီး ဒုတိယရည်ရွယ် 

ချက်မာှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မည့် စီမံကိန်းတစ်ရပ်ကို ကာလလတ် ဘtာေရး အစီအစဥ် 

များ�ှင့်တကွ ေရးဆွဲရန် ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက် ၂ ခုမာှလိုက်ေလျာညီေထွမ�ရိှ ရမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မ�မရိှေသာ နည်းဗျ"ဟာတစ်ရပ်သည် လက်ေတ�ွ 

မကျ�ိုင်သကဲ့သို5 ဦးတည််ချက်မရိှေသာ လုပ်ငန်းစီမံချက်များသည်လည်း ပိုမိုကွဲလွဲမ�ကို  ဖြ စ်ေစ�ိုင် 

ပါသည်။  

  မြ န်မာ�ုိင်ငံ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့် မဟာဗျ"ဟာ (NSDS) ကို အဓိက 

အားဖြ င့် အပိုင်း၂ ပိုင်း ခွဲခြ ား�ုိင်ပါသည်။ အပိုင်း(၁) တွင် စာရင်းအင်း  ပြ �ပြ င်ေပြ ာင်းလဲေရးအတွက် 

အေခြ ခံအေက& ာင်း (Rationale)ကို ရှင်းပြ ၍ စာရင်းအင်းဖွံ� ဖ� ိ�း တိုးတက်မ� အဓိကနည်းဗျ"ဟာကို 

တင်ပြ ထားပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အမျိ�းသား စာရင်းအင်းစနစ်၏ ဦးစားေပး လုပ်ငန်းစဥ်များ၊ 

အဖွဲ�အစည်းမူေဘာင်များ ခိုင်မာအားေကာင်းရန် ရည်ရွယ်လုပ်ေဆာင်သည့် လုပ်ငန်းစဥ်များကို 

သတ်မှတ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။  မြ န်မာ�ုိင်ငံ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွ�ံဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့် မဟာ 

ဗျ"ဟာ (NSDS) အစီရင်ခံစာဖြ စ်သည့် အဓိကနည်းဗျ"ဟာ ေရးဆွဲပ� ီးစီးေသာအခါ အတည်ပြ � 

ေထာက်ခံချက်ရယူရန်အတွက် အစိုးရအဖဲွ�သို5တင်ပြ ရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့် မဟာဗျ"ဟာ (NSDS)၏ စီမံကိန်း အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်မ�အပိုင်းကို NSDS အပိုင်း(၂)တွင် ေဖာ်ပြ မည်ဖြ စ်ပ� ီး ယင်းကို သက်ဆိုင်ရာ 

စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ� (Cluster) အသီးသီးမှ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အလိုက် အချိန်�ှင့်အမW 

ဖွံ�ဖ� ိ�းတုိးတက် ေအာင် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စာရင်းအင်း နယ်ပယ် 

များအက& ား ကာွဟမ�များ၊ လိုအပ်ချက်များကုိ ေဖာ်ထုတ်�ိုင်မည့် အစီအစဥ်များ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ� 
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များ၏ ေဆွးေ�ွးမ�များ�ှင့် အေသးစိတ် အကဲဖြ တ်မ�များအေပS မူတည်ပ� ီး အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ေရး စီမံကိန်းကို ေရးဆွဲခြ င်း�ှင့် အဆိုပါ လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင် 

�ိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်မည့် ဘtာေငွေက& းများ သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ် ခြ င်းတို5ကုိ ေဆာင်ရွက်ရန် 

 ဖြ စ်ပါသည်။  NSDS အား ေရးဆွဲပ� ီးပါက အများပြ ည်သူသိရှိ�ိုင်ေရးအတွက် အမျိ�းသားအဆင့် 

ညီလာခံအား  ကျင်းပေဆာင်ရွက်သာွးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 NSDS ၏ အဓိကနည်းဗျ"ဟာ (Core Strategies)ကို လည်းေကာင်း၊ ယခုလက်ရှိ 

အမျိ�းသား စာရင်းအင်းစနစ်အေပS အကဲဖြ တ်မ� အကျဥ်းချ�ပ်ကို လည်းေကာင်း ယခုအစီရင်ခံစာ 

တွင် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ စာရင်းအင်းစနစ်၏ ေဆာင်ရွက်မ�ကို အကဲဖြ တ်ရာတွင် ဖွံ�ဖ� ိ�းမ�မိတ်ဖက် 

များ၏ L�မြ င်သုံးသပ်ချက်များ�ှင့် ေလ့လာသုံးသပ်ချက်များအေပS မူတည်ပ� ီး စုစည်းတင်ပြ  

ထားပါသည်။ မဟာဗျ"ဟာေမြ ာက် ရည်မှန်းချက်များကုိ အစိုးရဌာနများမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ 

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ က�မ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ ဖွံ� ဖ� ိ�းမ�မိတ်ဖက်အဖွ�ဲများ�ှင့် ေဆွးေ�ွးချက်များ�ှင့် 

ေလ့လာသုံးသပ်ချက်များအေပS အေခြ ခံ၍ ချမှတ်ထားပါသည်။ စာရင်းအင်းစနစ်ကို  ပြ န်လည် 

တည်ေဆာက်ရာတွင် ဦးတည်ချက်ရှိရန်�ှင့် ဦးစားေပးအစီအစဥ်များ ချမှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။  

စာရင်းအင်းအတွက် တာဝန်ရိှသည့် အဖွဲ�အစည်းများအား အားေကာင်းေစရန်  ပြ န်လည်၍ 

ဖွဲ�စည်း ေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊  တာဝန်ခွဲေဝ သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက် ခြ င်းတိ5ု�ှင့် ပတ်သက်၍ စာရင်းအင်း 

ဆိုင်ရာ ဖွံ�ဖ� ိ�းတိုးတက်မ� မူေဘာင်ဖြ စ်ေသာ အဓိကမဟာဗျ"ဟာများ (Core Strategies) သည် 

�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအတွက်  Concept Plan အဖြ စ် ပံ့ပိုး�ိုင်မည်  ဖြ စ်သကဲ့သို5  မြ န်မာ�ုိင်ငံ 

အမျိ�းသား စာရင်းအင်းစနစ်ကို  ပြ �ပြ င်ေပြ ာင်းလဲရာတွင် ထိထိေရာက်ေရာက် ပံ့ပိုးကူညီလိုသည့် 

ဖွံ� ဖ� ိ�းမ� မိတ်ဖက်အဖွ�ဲများအတွက်လည်း  Blueprint အဖြ စ် အသုံးပြ ��ိုင်မည်  ဖြ စပ်ါသည်။  

 

 

၂။  မြ န်မာ�ိုင်ငံအမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်အားအကဲဖြ တ်ခြ င်း 

စာရင်းအင်းဆုိင်ရာဖံွ�ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့် မဟာဗျ"ဟာ (NSDS)  

ကမ�ာ့ဘဏ်သည်  မြ န်မာ�ုိင်ငံအစိုးရ၏ အမျိ�းသားအဆင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ညdိ��ိင်း 

ေဆာင်ရွက်ေရးအဖွဲ�ဖြ စ်သည့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ��ှင့်  ေဆွးေ�ွးပ� ီး NSDS ၏ အဓိကမဟာ 

ဗျ"ဟာများ (Core Strategies)ကို ေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။  မြ န်မာ�ုိင်ငံ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်အား 

 ပြ န်လည်ေလ့လာသုံးသပ်ရန် ြမန်မာ�ုိင်ငံအစိုးရအဖွဲ�မှ တာဝန်ရိှသူ အက% ီးအကဲများ�ှင့် ဖွံ�ဖ� ိ�းမ( 

မိတ်ဖက်အဖွဲ�များအက& ား  အစည်းအေဝးများ အက@ ိမ်က@ ိမ် ကျင်းပေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာ 

�ိုင်ငံ�ှင့်  ပြ ည်ပ�ိုင်ငံများမှ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ က�မ်းကျင်သူများ၊ ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� မိတ်ဖက် 

အဖွဲ�များ�ှင့်  မြ န်မာ�ုိင်ငံ စာရင်းအင်းပညာရှင်များအသင်း (MSA) မှ အဖွဲ�ဝင်များ ပူးေပါင်းပါဝင်၍ 
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သုံးသပ် အကဲ ဖြ တ်မ(အား ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြပီး အေသးစိတ်အစီရင်ခံစာမူက& မ်းကို  ေရးသားခဲ့ပါသည််။ 

အေသးစိတ် ေဆွးေ�ွးသုံးသပ်ချက်များကုိလည်း ဆက်လက်ေဖာ်ြပသာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အဓိကအားြဖင့် နယ်ပယ် (၄)ခုကို ဦးတည်၍ ေလ့လာသုံးသပ် အကဲဖြ တ်ထားပါသည်။ 

(က)အဖွဲ�အစည်း�ှင့် ဥပေဒမူေဘာင် (ခ) အမျိ�းသားစာရင်းအင်းပြ �စုထုတ်ြပန်မ� မူေဘာင် (ဂ) 

ဗဟိုအဆင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးအဖွဲ�ဖြ စ်သည့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်�ှင့် အခန်းကt (ဃ) စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို  ဖြ န5်ေဝခြ င်း�ှင့် ၎င်း 

အချက်အလက်များကို အသုံးပြ �မည့်သူများ�ှင့် ဆက်သွယ်ေဆာက်ရွက်ေနမ(များကို ေလ့လာြခင်း 

တို5ဖြ စ်ပါသည်။  

အကဲဖြ တ်မ�လုပ်ငန်းစ~်များ 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏ စာရင်းအင်းစနစ်အေပS သုံးသပ်အကဲဖြ တ်မ�များကို အများအပြ ားပြ �လုပ် 

ခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါသည်။ ဖွံ� ဖ� ိ�းမ�မိတ်ဖက်အဖွ�ဲများ�ှင့် ေလ့လာသုံးသပ်သူများသည် ြမန်မာ�ုိင်ငံ၏ 

စာရင်းအင်းစနစ်�ှင့် ပတ်သက်ေသာ ေလ့လာသုံးသပ် အကဲဖြ တ်မ�များကို L�ေထာင့်အမျိ�းမျိ�းမှ 

 ပြ �လုပ်ခဲ့က& ပါသည်။ သို5ပါေသာ်လည်း ထိုေလ့လာမ(များမှ ေတ�ွရှိချက်များ၊ အက% ံ ပြ �ချက်များ�ှင့် 

ပတ်သက်ြပီး လိုက်ပါေဆာင်ရွက်�ိုင်မ� အားနည်းခဲ့ပါသည်။ သို5ြဖစ်ပါသဖြ င့် ယခု ေဆာင်ရွက် 

ေနေသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ�ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့် မဟာဗျ"ဟာ (NSDS)များ�ှင့် ပတ်သက်၍  

အကဲဖြ တ်သုံးသပ်မ(ကို မဟာဗျ3ဟာများကို ဦးေဆာင်ေရးဆွဲသာွးမည့်အဖွဲ��ှင့် အတူတကွ 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပ6 ီး ေတွ�ရှိချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါသည်။  

(က) ၂၀၁၁ ခု�ှစ်တွင် Dr. Viet Vu မှ “ မြ န်မာ�ုိင်ငံ စာရင်းအင်းစနစ်အား  ပြ န်လည် 

သုံးသပ်ခြ င်း�ှင့် အက@ ံပြ �ချက်များ”ေခါင်းစဥ်ဖြ င့် အစီရင်ခံစာတစ်ေစာင် ေရးသား 

ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာအား ကုလသမဂXဖွံ� ဖ� ိ�းမ�အစီအစဥ် (UNDP)မှ တင်ပြ  

ခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  မြ န်မာ�ုိင်ငံ အမျိ�းသားစာရင်းများ (National Accounts) 

စုစည်းတွက်ချက်မ��ှင့် စီးပာွးေရးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း လိုအပ်ချက်များကို အဓိက 

ထား၍ ေလ့လာတင်ပြ ထားပါသည်။ 

(ခ) ၂၀၁၃ခု�ှစ်တွင် Dr. Tomas Africa မှ “ မြ န်မာ�ိုင်ငံ၏ ေမွးဖာွးမ� မှတ်ပုံတင်ခြ င်း 

စနစ်အေပS ေလ့လာအကဲဖြ တ်မ�” ေခါင်းစဥ်ဖြ င့် အစီရင်ခံစာေရးသားခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါအစီရင်ခံစာအား ကုလသမဂXကေလးများရန်ပုံေငွအဖွ�ဲ(UNICEF) မှ 

�ိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်ခြ င်း�ှင့် ေမွးဖာွးမ��ှင့် ေသဆုံးမ�ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ 

တိုးတက်ေစမည့် စီမံချက်၏ ေဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခုအေနဖြ င့် တင်ပြ ခဲ့ ခြ င်းဖြ စ်ပါ 

သည်။ 
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(ဂ) ၂၀၁၄ ခု�ှစ်တွင် Dr. Alex Korns မှ “ မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မ�များအေပS သုံးသပ်အကဲဖြ တ်မ�” ေခါင်းစဥ်ဖြ င့် အစီရင်ခံစာ ေရးသား 

ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာအား အာရှဖွ�ံဖ� ိ�းေရးဘဏ် (ADB) မှ တင်ပြ ခဲ့ခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

(ဃ) Dr. Jose Ramon Albert မှ “ မြ န်မာ�ိုင်ငံအမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ် �ှင့် 

ပတ်သက်ြပီး ြပန်လည်သုံးသပ်ခြ င်း�ှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်းများ 

 ပြ န်လည်ဖွဲ�စည်းေရးအတွက် အက@ ံပြ �ချက်များ” (Strategic Review and 

Assessment of Myanmar National Statistical System and 

Recommendations for Re-engineering Institutions) ေခါင်းစဥ်ဖြ င့် 

အစီရင်ခံစာတစ်ေစာင် ေရးသားခ့ဲပါသည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာအား အာရှ 

ဖွံ�ဖ� ိ�းေရးဘဏ် (ADB)မှ တင်ပြ ခဲ့ခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။  

(င) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေငွေက& းရန်ပုံေငွအဖွဲ� (IMF) သည် ေမခLို စီးပာွးေရး hcန်ကိန်း 

များ�ှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ထမ်းများအက& ားတွင် ဆန်းစစ် ေလ့လာမ( အမျိ9းမျိ9းကို 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြပီး၊ Article IV အရ ညdိ��ိင်းေဆွးေ�ွးမ�များ�ှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ 

စွမ်းေဆာင်ရည် တုိးတက်ရန်အတွက် Dr. Thomas Elkjaer မှ ဦးေဆာင်ြပီး 

ေဆွးေ�ွးေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ေမခLိုစီးပာွးေရးhcန်ကိန်းများတွင် CPI, PPI �ှင့် 

Government Finance Indicator များ ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ သုံးသပ် 

အကဲဖြ တ်မ�များကို အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေငွေက& းရန်ပုံေငွအဖွဲ� (IMF)တွင် မှတ်တမ်း 

ထားရိှပါသည်။ 

(စ) ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ လူဦးေရ�ှင့် အိမ်ေထာင်စုအလိုက် သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူရာ 

တွင် ေကာက်ခံထားသည့် လူဦးေရ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ၏ အရည် 

အေသွး၊ လူေနမ�ဘ၀�ှင့်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အ ေြခခံအချက်အလက် စစ်တမ်းများ 

ေကာက်ခံသည့်စနစ်၊ အသုံးပြ 9သာွးမည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ သေဘာတရားများ�ှင့် 

စာရင်းအင်းများကို စီမံခန;်ခဲွသုံးသပ်သည့် စွမ်းရည်များ�ှင့် ပတ်သက်ြပီး ဆန်းစစ် 

ေလ့လာြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆန်းစစ်ေလ့လာမ(ကို ကုလသမဂX 

လူဦးေရရန်ပုံေငွအဖွ�ဲ (UNFPA) ၏အေထာက်အပံ့ဖြ င့်  ပြ ည်သ5ူအင်အားဦးစီးဌာနမှ 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဆ) လက်ရိှေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့် အချိ�5ေသာဆန်းစစ်ေလ့လာ အကဲဖြ တ်မ� အစီရင် 

ခံစာများကိုလည်း ဆက်လက်တင်ပြ သာွးပါမည်။ ကုလသမဂX ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� အစီအစဥ်  

(UNDP)မှ စီးပာွးေရးဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းများ၏ အရည်အေသွးအေပS ဆန်းစစ် 

ေလ့လာမ�လုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပ� ီး၊ ၎င်းအချက်အလက်များအေပS အေခြ ခံပ� ီး 
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�ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံ၏ ဖွံ� ဖ� ိ�းမ� အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ကို တိုင်းတာရန် သတ်မှတ်ချက်များကို 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိ�းေရးဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းများ တိုးတက်ရန် ေဆာင်ရွက် 

သည့် ကမ�ာလုံးဆိုင်ရာ အစီအစဥ်တစ်ခုအေနအဖြ စ် စိုက်ပျိ�းေရး�ှင့် ေကျးလက် 

ေဒသဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ၏ အရည်အေသွးကို အကဲဖြ တ်ရန် ေလ့လာမ� 

တစ်ရပ် ကိုလည်း ကမ�ာ့စားနပ်ရိက�ာအဖွ�ဲ (FAO)မှ လုပ်ေဆာင်ေနပါသည်။  

(ဇ) �ိုင်ငံေတာ်သမ�တအက@ ံေပး ဦးမြ င့်မှ  မြ န်မာ�ုိင်ငံ စာရင်းအင်းစနစ်အေပS အကဲဖြ တ် 

သည့် စာတမ်းများကို ေရးသားထားပါသည်။ အထူးသဖြ င့် ကုန်သွယ်စီးဆင်းမ�၊ 

ထပ်ဆင့်တိုး တန်ဖိုးတွက်ချက်မ�တို5�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ေရးသားခဲ့ပါသည်။  

အဖွဲ�အစည်း�ှင့် ဥပေဒမူေဘာင် (Institutional and Legal Framework) 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံသည် ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ�ေလWာ့ချသည့် စာရင်းအင်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးေနပါသည်။ 

သို5ေသာ် ြမန်မာ�ုိင်ငံ၏စာရင်းအင်းစနစ်ကို ဌာနတစ်ခု�ှင့်တစ်ခု ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� အားနည်း 

ေနေသာ စာရင်းအင်းစနစ်ဟု အချိ�5ေသာ ေလ့လာသူများက သုံးသပ်ပါသည်။ စာရင်းအင်းစနစ် 

တိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်သာွးရန််�ှင့် စာရင်းအင်းများ�ှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက် 

များကို ေပါင်းစပ်စုစည်းပ� ီး စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံ��န်းများ သတ်မှတ်ရာတွင်လည်း  ပြ ည်ေထာင်စု 

အစိုးရအဖဲွ�သို5 အက@ ံေပးတင်ပြ သာွး�ိုင်ရန် ၁၉၅၂ ခု�ှစ် ဗဟိုစာရင်းစစ်တမ်း ေကာက်ယူေရး 

အာဏာပိုင်အက်ဥပေဒဖြ င့် ဗဟိုစာရင်းအင်း�ှင့် စီးပာွးေရးဌာန (Central Statistics and 

Economic Department- CSED) ကို အာဏာအပ်�ှင်းခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်း 

စနစ်ကို ဓနသဟာရ�ိုင်ငံများ�ှင့်တန်းတူ ကျင့်သုံးအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် ၁၉၅၂ 

ခု�ှစ် အက်ဥပေဒကို ေရးဆွဲထုတ်ပြ န်ခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ၁၉၇၄ ခု�ှစ်တွင် “ဗဟိုစာရင်းအင်း�ှင့် စီးပာွးေရးဌာန”ကို “ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�”အဖြ စ် 

 ပြ င်ဆင်ဖွ�ဲစည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုအဖွ�ဲအား အမျိ�းသားစာရင်းအင်း အဖွဲ�အစည်း (NSO)အေနဖြ င့် 

တာ၀န်ေပးအပ်ြပီး ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ� အဖြ စ်အမည်ေြပာင်းလဲ ေခSေဝSခြ င်းြဖင့် ၎င်းတုိ5 

ေဆာင်ရွက်ရေသာ လုပ်ငန်းများ�ှင့် ပိုမိုကုိက်ညီလာြပီး လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင်  ပိုမို 

ေကာင်းမွန်ေသာ အေနအထားတွင် ရိှခဲ့ေက& ာင်း ေတွ�ရပါသည်။ သို5ေသာ် ၁၉၇၄ ခု�ှစ် ေနာက်ပိုင်း 

တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�၏ အခန်းကtသည် သိသာထင်ရှားစာွ ကျဆင်းလာသည်ကို ေတ�ွရိှခဲ့ရ 

သည်။ အမျိ�းသားစာရင်းများ (National Accounts) တွက်ချက်မ�သည် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ�ှင့် 

ကင်းကာွခဲ့ပ� ီး ဝန်က@ ီးဌာနတစ်ခုတည်းေအာက်တွင်ရိှေသာ စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန် 

ယူတွက်ချက်လျက် ရိှပါသည်။  မက& ာေသးမီ �ှစ်များအတွင်းတွင်  မြ န်မာ�ုိင်ငံ အိမ်ေထာင်စုများ၏ 

စားဝတ်ေနေရးအေခြ အေန ဘက်စုံေလ့လာမ�စစ်တမ်း (Integrated Household Living 

Condition Assessment Survey)�ှင့် ေပါင်းစည်းစစ်တမ်း (Multi- Indicator Cluster Survey) 



 
11 

 

ကဲ့သို5ေသာ အဓိကကျသည့် လူမ�ေရးဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများကိုလည်း စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာန 

ကပင် ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ သို5 ဖြ စ်ပါ၍  မြ န်မာ�ိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖြ စ် 

အဓိကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်�ှင့် လုပ်ေဆာင်�ိုင်မ�စွမ်းရည်သည် 

ေလျာ့နည်းလာရသည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲမှ ပုံမှန်ေကာက်ယူသည့် အိမ်ေထာင်စုဝင်ေငွ�ှင့် 

စားသုံးမ�စစ်တမ်း (Household Income and Expenditure Survey – HIES) မှ ရရိှလာေသာ 

အချက်အလက်များ�ှင့် ပတ်သက်၍လည်း သုံးစွဲသူများမှ တရားဝင်ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

စာရင်းအင်းဇာစ် မြ စ်တစ်ခုအဖြ စ် သတ်မှတ်သုံးစွဲမ� အားနည်းလာ ပါသည်။ အလားတူပင် ၂၀၁၄ 

ခု�ှစ် လူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းကိုလည်း ယခင်လူဝင်မ�က@ ီး က& ပ်ေရး�ှင့်  ပြ ည်သ5ူအင်အားဝန်က@ ီး 

ဌာနအား ေကာက်ယူခွင့်ပြ �ခဲ့ပါသည်။ ထို5ေ က& ာင့် ဗဟိုစာရင်းအင်း အဖွဲ�သည် အဓိကအားဖြ င့် 

အခြ ားဌာနများမှ တစ်ဆင့်ေကာက်ယူထားေသာ တစ်ဆင့်ခံအချက် အလက် (secondary data) 

များကိုသာ စုစည်းသုံးသပ်ြခင်း�ှင့်  ဖြ န်5ေဝခြ င်းအဖြ စ်သို5 တဖြ ည်းဖြ ည်းေပြ ာင်းလဲ လုပ်ေဆာင် 

လာခဲ့ရသည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�၏ အဓိကတာဝန်မာှ �ှစ်ပတ်လည် စာရင်းအင်း စာေစာင် 

(Statistical Yearbook) �ှင့် အခြ ားပံု�ှိပ်ထုတ်ေဝမ�များမှ တစ်ဆင့်ခံအချက်အလက်များ 

(Secondary data) ကို စုစည်းသုံးသပ် ဖြ န5်ေဝခြ င်းသာ  ဖြ စ်ခဲ့ သည်။ 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်အေပS အကဲဖြ တ်သုံးသပ်ချက်များကို ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဖာ်ပြ သာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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(က) ဥပေဒအရ လုပ်ပုိင်ခွင့် မရရိှခြ င်း (Absence of Legal Mandate) 

  ၁၉၅၂ ခု�ှစ်၊ စာရင်းအင်းဥပေဒသည် အဓိပ�ာယ်ပြ ည့်ဝေသာ စာရွက်စာတမ်း 

တစ်ေစာင် (meaning document) အဖြ စ် ရပ်တည်�ိုင် ခြ င်းမရိှပါ။ ဥပေဒအရ ဗဟို 

စာရင်းအင်း�ှင့် စီးပာွးေရးဌာနကို အမျိ�းသားအဆင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် 

အာဏာ ေပးအပ်ထားေသာ်လည်း ဗဟိုစာရင်းအင်း�ှင့် စီးပာွးေရးဌာနသည်  က& ာရှည် 

မတည်မ� ဲခဲ့ဘဲ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�အဖြ စ် အမည်ေပြ ာင်းခဲ့ပ� ီး ၁၉၅၂ ခု�ှစ်၊ စာရင်းအင်း 

ဥပေဒသည် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�ကို ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်မ�ေပSတွင် တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့် 

မအပ်�ှင်းခဲ့ပါ။ ထို5အပြ င် အခြ ားအစိုးရဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီများမှ ၁၉၅၂ ခု�ှစ်၊ 

စာရင်းအင်းဥပေဒကို အေလးထားဂLုပြ � လိုက်နာ ခြ င်း မရိှသည်မာှ သိသာထင်ရှားပါသည်။ 

(ခ) စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများ ပူးေပါင်းညdိ��ိင်းမ�မရိှဘဲ လုပ်ေဆာင်ေနခြ င်း (Fragmentation of 

Statistical Activities) 

  ဝန်က@ ီးဌာနများ၊ အဖွဲ�အစည်းများသည် ၎င်းတို5၏ လိုအပ်ချက်အတိုင်း စာရင်းအင်း 

များကို လွတ်လပ်စာွ ေကာက်ယူေဆာင်ရွက်လျက် ရိှက& ပါသည်။ ဖွံ� ဖ� ိ�းမ�မိတ်ဖက်များ�ှင့် 

ပူးေပါင်း လုပ်ေဆာင်ရာတွင်လည်း ဝန်က@ ီးဌာနများ၊ အဖွဲ�အစည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ 

ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� အစီအစဥ်များ၏ လမ်းhcန်ချက်များဖြ င့်သာ လုပ်ေဆာင်က& ပါသည်။ ဗဟိုအဆင့် 

တွင် စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� အားနည်းသည်ဟု ေလ့လာသူများ 

က သုံးသပ်ပါသည်။ စာရင်းအင်းများ ေကာက်ယူပြ �စုသည့် လုပ်ငန်းများကို အလုပ်ပို 

(“sideline” work) တစ်ခု အေနဖြ င့် သတ်မှတ်က& ြပီး စာရင်းအင်းများ ေကာက်ယူမ� 

လုပ်ငန်းများကို မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ေဆာင်မ� အားနည်းလာပါသည်။ ၂၀၁၄ ခု�ှစ်တွင် 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံ လူဦးေရ�ှင့် အိမ်အေ က& ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းကို United Nations 

Fund for Population Activities (UNFPA)၏ ပံ့ပိုးမ�ဖြ င့် ေအာင်မြ င်စာွ ေကာက်ယူ�ိုင်ခဲ့ 

ပါသည်။ သို5ရာတွင် ယခင် လူဝင်မ�က@ ီး က& ပ်ေရး�ှင့်  ပြ ည်သ5ူအင်အားဝန်က@ ီးဌာန၏ 

ဦးေဆာင်မ�ဖြ င့်သာ ေကာက်ယူခဲ့ပ� ီး၊ အခြ ားဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီများမှ ပါဝင်မ� 

အားနည်းခ့ဲ ပါသည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် ဌာနများအက& ား ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မ� အားနည်းခြ င်းသည် စာရင်းအင်းများ မှန်ကန်မ��ှင့် အရည်အေသွးကို များစာွ 

ထိခိုက်�ိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို5ကို အချိန်မီ  ပြ န်လည် ပြ � ပြ င်�ိုင်ခြ င်း မရိှပါက ေရရှည်တွင် 

အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ် တုိးတက်မ�ကို ထိခိုက်�ိုင်ပါသည်။  

(ဂ) တရားဝင်စာရင်းအင်းများ ထုတ်ပြ န်ရာတွင် နည်းပညာဆုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း သတ်မှတ် 

ချက်များ ရှင်းလင်းစာွေဖာ်ြပထားမ� အားနည်းခြ င်း (Weakness to describe clearly on 

Professional Protocol in the Production of Official Statistics)  
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  အရည်အေသွးရှိေသာ၊ တိကျမှန်ကန်ေသာ၊ တရားဝင်စာရင်းအင်းများကို နည်းပညာ 

ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စံသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ စုစည်း 

ရပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် �ိုင်ငံအများအပြ ားတွင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ 

ကျင့်ထုံးများ�ှင့် သိပ�ံနည်းကျ လုပ်ေဆာင်ချက်များအေပSတွင် အေခြ ခံ၍ ေရးဆွဲထားခြ င်း 

ြဖစ်ပါသည်။  မြ န်မာ�ုိင်ငံတွင် စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ရာ၌ နည်းပညာဆိုင်ရာ 

က�မ်းကျင်မ� အားနည်းေက& ာင်း ေတ�ွရပါသည်။ စစ်တမ်းေကာက်ယူမည့် ေမးခွန်းလcာများကုိ 

 ပြ �စုရာတွင်လည်း စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ သေဘာတရားများ၊ အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ�ှင့် 

နမူနာပံုစံများကို သတ်မှတ်ေရွးချယ်ရန််အတွက် လမ်းhcန်ချက်များ�ှင့် လိုက်နာရန် 

သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ေဆာင်ရွက်မ� အားနည်းပါသည်။ 

အချိ�5ေသာ L�ပ်ေထွးေစ�ိုင်သည့် စာရင်းအင်းေကာက်ယူမ�များ�ှင့် တိုင်းတာမ�များ အတွက် 

လည်း သေ �ကတများ�ှင် ့ ခွဲခြ ားသတ်မှတ်�ိုင်မ� အားနည်းပါသည်။ အချက်အလက်များကို 

 ခ� ံ�ငံုသုံးသပ်တင်ြပခြ င်း (သို5) အရည်အေသွး ြပန်လည် ဆန်းစစ်ခြ င်းတို5�ှင့် ပတ်သက်ြပီး 

ရှင်းလင်းစာွ ေဖာ်ြပထားမ� အားနည်းပါသည်။ ထိုကဲ့သိ5ု ဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် အဖွဲ�အစည်း 

များတွင် စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများ�ှင့် ပတ်သက်ြပီး ေဆာင်ရွက်ေနမ� အားနည်းြခင်း၊ ဗဟို 

အဆင့်တွင်လည်း ဌာနတစ်ခု�ှင့်တစ်ခု ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� အားနည်းခြ င်းတုိ5သည် 

စာရင်းအင်း�ှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထားေသာ နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ�  အားနည်းြခင်းေ က& ာင့်  ဖြ စ်ပါသည်။  

  ဥပမာအားြဖင့် ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့် အိမ်အေ က& ာင်းအရာ  

သန်းေခါင်စာရင်းကို ေကာက်ခံရာတွင် �ိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာေ က& ာင့် စာရင်းအင်းများကို ပိုမိုမှန်ကန်ေသာ နည်းလမ်းများသံုးြပီး  

ေကာက်ယူ�ိုင်ခဲ့ပါသည်။ UNFPA ၏ လမ်းhcန်ချက်ဖြ င့် �ိုင်ငံတကာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ 

အက@ ံေပးအဖွဲ� (International Technical Advisory Board - ITAB)�ှင့် �ိုင်ငံတကာ 

ေလ့လာသူများ၏ သန်းေခါင်စာရင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအေပS ေလ့လာ သုံးသပ်မ�များအရ 

ထိုသန်းေခါင်စာရင်းများကို နည်းစနစ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြ င့် ေကာက်ယူေဆာင်ရွက်�ိုင်ခဲ့ 

ေက& ာင်းေတ�ွရပါသည်။ သို5 ဖြ စ်ပါ၍ နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ှင့် 

စံသတ်မှတ်ချက်များကို အခြ ားေသာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများအတွက်ပါ ြပန်လည်သုံးသပ် 

ေရးဆွဲပ� ီး လိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(ဃ) စာရင်းအင်းများကုိ ေအာက်ေခြ အဆင့်မှ ဗဟုိအဆင့်သုိ5 ေပးပုိ5ေသာ စနစ် 

            လက်ရိှစာရင်းအင်းများသည် ဌာနဆိုင်ရာများမှ အုပ်ချ�ပ်မ�လုပ်ငန်းများအတွက် 

ေကာက်ယူထားေသာ စာရင်းအင်းများအေပSများစာွမှီခိုေနရပ� ီး၊ ထိုစာရင်းအင်းများသည် 

အမျိ�းသား စာရင်းအင်းစနစ်၏ အ ေြခခံစာရင်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ ထိုစာရင်းအင်းများကို 
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ေအာက် ေြခ ေဒသအဆင့်မှ ဗဟိုအဆင့်ထိ အဆင့်ဆင့်ပြ �စုေပးပို5ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

သို5ေသာ် ေအာက် ေြခေဒသအဆင့်�ှင့် ဗဟိုအဆင့်အက& ားတွင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ညdိ��ိင်း 

ေဆာင်ရွက်ေနမ�များ အားနည်းေနပါသည်။ လူဦးေရ၊ အုိးအိမ်၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဆိုင်ရာအေဆာက်အအံုများ�ှင့် ပတ်သက်၍လည်း ကာလအလိုက် သန်းေခါင်စာရင်း 

ေကာက်ယူမ�များ မရိှေသးသည့်အတွက် လက်ရိှစာရင်းအင်းများ  ပြ �စုထုတ်ပြ န်ရာတွင် 

မည်မWတိကျမ�၊ မှန်ကန်ပြ ည့်စုံမ�ရိှသည်ကို မသိရှိ�ိုင်ပါ။ မက& ာေသးခင်က ေကာက်ယူခဲ့ေသာ 

လူဦးေရ�ှင့် အိမ်အေက& ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းများကို စံနမူနာပြ �၍ ေဒသဆိုင်ရာဌာန 

များ၏ အုပ်ချ�ပ်မ�စာရင်းအင်း�ှင့် သန်းေခါင်စာရင်းအ က& ား ကွဲပြ ားခြ ားနားချက်များကို 

ြပန်လည်တိုင်းတာ�ိုင်ပါသည်။ ဗဟိုအဆင့်မှ စာရင်းအင်းများ�ှင့် ေအာက် ေြခေဒသအဆင့် 

သို5မဟုတ် တုိင်းေဒသ က@ ီး/  ပြ ည်နယ်အဆင့်မှ စာရင်းအင်းများ�ှင့် ချိတ်ဆက်၍ မှန်ကန်မ� 

ရိှေအာင်ေဆာင်ရွက်သည့် ယ�gရားမာှလည်း ရှင်းလင်းမ�မရိှေသးပါ။ 

အမျိ�းသားစာရင်းအင်း ထုတ်ပြ န်မ�မူေဘာင် 

 ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ�ေလWာ့ချေသာ စာရင်းအင်းစနစ််ဖြ စ်သဖြ င့် စာရင်းအင်းများကို ဝန်က@ ီးဌာန 

များ�ှင့် ေအဂျင်စီများအက& ား  ဖြ န်5ကျက်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည်။ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ဇယားတွင်  

ေအဂျင်စီများအလိုက် အဓိကစာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပုံကို ေဖာ်ပြ ထားသည်။ အဆိုပါ  

အချက်အလက်များကို အာရှဖွံ�ဖ� ိ�းေရးဘဏ်၏ အတိုင်ပင်ခံများ  ပြ �စုထားေသာ အစီရင်ခံစာများမှ 

ေကာက်��တ်ထားခြ င်း  ဖြ စ်သည်။ အာရှဖွံ�ဖ� ိ�းေရးဘဏ်မှ ထုတ်ေဝေသာ Dr. Alex Korns ၏ 

၂၀၁၄ ခု�ှစ် အစီရင်ခံစာတွင်လည်း အေသးစိတ် သုံးသပ်ေဖာ်ြပချက်များကို ေတ�ွရိိှ�ိုင်ပါသည်။ 

အဖွဲ�အစည်း အဓိက လုပ်ေဆာင်ချက်များ 

ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ� (က) လူမ�ေရး�ှင့် အလုပ်သမားစာရင်းအင်းများကို  အုပ်ချ�ပ်ေရး 

စာရင်းအင်းဇာစ်မြ စ်များမှ  ပြ �စုခြ င်း၊ 

(ခ)   ေမွးစာရင်း မှတ်ပုံတင်မ�ပုံစံများမှ ဖာွးေသစာရင်းအင်းများ 

ကို  ပြ �စုခြ င်း၊ 

(ဂ)   ေဆာက်လုပ်ေရး၊ သယ်ယူပို5ေဆာင်ေရး�ှင့် ဆက်သွယ်ေရး 

စာရင်းအင်းများကို အုပ်ချ�ပ်ေရးစာရင်းအင်း ဇာစ်မြ စ်များ 

မှ  ပြ �စုခြ င်း၊ 

(ဃ)  အေကာက်ခွန်ဌာနမှ ရရိှေသာပုံစံများေပSတွင် အေခြ ခံ၍ 

သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန် စာရင်းများကို  ပြ �စုခြ င်း၊ 

(င)   မ� ိ�5နယ် (၈၀)မှ လက်လီကုန်စည်များ၏ ေစျး��န်းတို5ကို 

ေကာက်ယူစုစည်း၍ လစဥ် CPI  ပြ �စုခြ င်း၊ 
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(စ) အုပ်ချ�ပ်ေရးစာရင်း အချက်အလက်များ�ှင့် �ိုင်ငံပိုင် 

လုပ်ငန်းများအား စစ်တမ်းေကာက်ယူ၍ တန်ဖိုးရှိ 

တွင်းထွက်ပစiည်းများ ထုတ်လုပ်ခြ င်းကဲ့သို5 ထုတ်လုပ် 

သည့် ကုန်ပစiည်းများ၏ စာရင်းအချက်အလက်ေပSတွင် 

hcန်ကိန်းများအား တွက်ချက်ြခင်း 

(ဆ)  ပုဂXလိကကt စက်မ�စစ်တမ်း�ှင့် အေရးေပS လိုအပ်ချက် 

အရ စစ်တမ်းများကုိ ေကာက်ယူခြ င်း (ေနာက်ဆုံးစစ်တမ်း 

အား၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘtာ�ှစ်တွင်် ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်) 

(ဇ)   အိမ်ေထာင်စုဝင်ေငွ�ှင့် စားသုံးမ� စစ်တမ်းများအား 

ေကာက်ယူခြ င်း (ေနာက်ဆုံးစစ်တမ်းအား ၂၀၁၂ ခု�ှစ် 

တွင် ေကာက်ယူခဲ့သည်) 

(ဈ)   အေရးေပS စစ်တမ်းများဖြ စ်သည့် ေကျးလက်ေဒသဖွံ�ဖ� ိ�းမ� 

စစ်တမ်း (၂၀၀၅) �ှင့် တစ်ပိုင်တစ်�ိုင် စီးပာွးေရး 

လုပ်ငန်းများ စစ်တမ်း (၂၀၀၉)တုိ5ကို ေကာက်ယူခဲ့သည်၊  

စီမံကိန်းေရးဆဲွေရးဦးစီးဌာန (က) ၁၉၆၈ ခု�ှစ် နည်းစနစ် ( 1968 SNA Version) ေပSတွင် 

 အေခြ ခံ၍  မြ န်မာ�ုိင်ငံ အမျိ�းသားစာရင်းများ  ပြ �စုခြ င်း၊ 

(ခ)   မြ န်မာ�ုိင်ငံအိမ်ေထာင်စုများ၏ စားဝတ်ေန ေရးအေခြ အ ေန 

ဘက်စုံေလ့လာမ� စစ်တမ်းများ ေကာက်ယူခြ င်း၊ 

(ဂ) hcန်ကိန်းများ ပါဝင်ေသာ စုေပါင်းထားေသာ စစ်တမ်း 

(၂၀၁၂) ကို ေကာက်ယူခဲ့ခြ င်း၊ 

အလုပ်သမား၊ 

လူဝင်မ�က@ ီးက& ပ်ေရး�ှင့် 

 ပြ ည်သူ5အင်အား 

ဝန်က@ ီးဌာန 

(က) လူေနမ�ဘ၀�ှင့်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အ ေြခခံအချက်အလက် 

စစ်တမ်းများ ေကာက်ယူခြ င်း (ေနာက်ဆုံးစစ်တမ်းအား 

၂၀၀၇ ခု�ှစ်တွင် ေကာက်ယူခဲ့သည်) 

(ခ)  ၂၀၁၄ ခု�ှစ် လူဦးေရ�ှင့် အိမ်အေ က& ာင်းအရာ သန်းေခါင် 

စာရင်း ေကာက်ယူခဲ့ခြ င်း၊ 

စုိက်ပျိ�းေရး၊ ေမွးမြ "ေရး�ှင့် 

ဆည်ေမြ ာင်းဝန်က@ ီးဌာန 

(က)  စိုက်ဧက၊ ရိတ်သိမ်းဧက၊ အထွက်��န်း�ှင့် ေကာက်ပဲ သီး�ှံ 

ထုတ်လုပ်မ� စာရင်းများ စုစည်းပြ �စုထုတ်ပြ န်ခြ င်း၊ 

(ခ)    လယ်ယာလုပ်ကိုင်ေသာ အိမ်ေထာင်စုများ�ှင့် ၎င်းတို5 လုပ် 

ကိုင်ေနက& ေသာ ေမြ ယာ�ှင့် ပတ်သက်သည့် စာရင်းအင်း 

များ စုစည်းထုတ်ပြ န်ခြ င်း၊ 

(ဂ) လယ်ယာသန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူခြ င်း(ေနာက်ဆုံး 
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ေကာက်ယူမ�မာှ ၂၀၁၀ ခု�ှစ်တွင်  ဖြ စ်သည)် 

ကျန်းမာေရးစီမံကိန်း 

ဦးစီးဌာန 

(က) ဝန်ေဆာင်မ�ေပးေနေသာ ဌာနများမှ  ကျန်းမာေရး 

ေဆာင်ရွက်မ� စာရင်းအင်းများ စုစည်း ပြ �စုခြ င်း၊ 

 

လူ5စွမ်းအားအရင်းအမြ စ်�ှင့် 

ပညာေရးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန 

(က)  ပညာေရးစိစစ်မ� hcန်ကိန်းများကုိ  ပြ �စုခြ င်း၊ 

(ခ)   "လူတိုင်းအတွက် ပညာေရး" ဟူေသာ အေခြ ခံစစ်တမ်းများ 

ေကာက်ယူခြ င်း၊ 

စက်မ�ဝန်က@ ီးဌာန (က)  အလုပ်အကိုင်�ှင့် လုပ်ခစာရင်းများကုိ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံ 

တင်စာရင်းများမှ  ပြ �စုခြ င်း၊ 

အလုပ်သမား၊ 

လူဝင်မ�က@ ီးက& ပ်ေရး�ှင့် 

 ပြ ည်သူ5အင်အား 

ဝန်က@ ီးဌာန 

(က) လုပ်သားအင်အား၊ လုပ်သားအင်အား ပါဝင်မ���န်း�ှင့် 

အလုပ်လက်မဲ့��န်း အပါအဝင် လူသားအရင်းအမြ စ် 

hcန်ကိန််းများကုိ  ပြ �စုခြ င်း၊ 

(ခ)     လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ေကာက်ယူခြ င်း (၂၀၁၅)၊ 

ြမန်မာ�ုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် (က)  ရေငွသုံးေငွစာရင်း�ှင့် လှည့်လည်သုံးစွဲေနေသာ ေငွေက& း 

hcန်ကိန်းများ  ပြ �စုခြ င်း၊ 

(ခ)     ဝန်ေဆာင်မ�ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မ�စာရင်းအင်း  ပြ �စုခြ င်း၊ 

(ဂ) ေနထုိင်မ�စရိတ်များ အပါဝင်သည့် (Non-residence) 

အသုံးစရိတ်များ စစ်တမ်းေကာက်ယူခြ င်း၊ 

 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏ စာရင်းအင်းထုတ်ပြ န်မ� မူေဘာင်အေပS အကဲဖြ တ်ချက်များမာှ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။  
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(က) ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� အားနည်းခြ င်း 

သုံးသပ်ချက်များအရ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� အားနည်းခြ င်းမာှ အလွန်သိသာပါသည်။ 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများမှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအဆင့်၌သာ ဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီများ 

အက& ား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� အနည်းငယ်သာ ရိှခဲ့ပါသည်။ ဗဟိုအဆင့်တွင် စံသတ်မှတ်ထားေသာ 

အမျိ�းအစားအလိုက် အစီအစဥ်များ�ှင့် စာရင်းအင်းအယူအဆကို အသုံးပြ �ရာတွင် ညdိ�ိ�င်း 

ေဆာင်ရွက်မ�မရှိပါ။ ညdိ��ိင်းမ�အဆင့်တွင် တိကျမှန်ကန်ေသာ၊ အရည်အေသွးရိှေသာ 

စာရင်းအင်းများအတွက် ဗဟိုေကာ်မတီ ထူေထာင်ေပး ခြ င်းဖြ င့် တိုးတက်မ� ရိှ�ိုင်ေသာ်လည်း အမှန် 

တကယ် ထိေရာက်မ�ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြ င့် ၂၀၁၄ ခု�ှစ်တွင်  ပြ �လုပ်ခဲ့ေသာ 

လူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�သည် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ၌ ထိထိ 

ေရာက်ေရာက် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရခြ င်းမရိှဘဲ ေကာ်မတီအချိ�5တွင်သာ ပါ၀င်ခဲ့ပါသည်။ လူဦးေရ 

သန်းေခါင်စာရင်းတွင် ပါဝင်ေသာ အလုပ်အကိုင်�ှင့် လုပ်ငန်းများအား သေ �ကတခွဲခြ ားေပးမ� 

အစီအစဥ်သည် �ိုင်ငံအဆင့်တွင် ေဆွးေ�ွးခဲ့ခြ င်းမရိှပါ။ ထို5အပြ င် အခြ ားဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် 

ေအဂျင်စီများက ယင်းတို5၏ မူဝါဒချမှတ်မ�အတွက် လူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းကို မည်သို5အသုံးပြ � 

�ိုင်မည်ဟူေသာ  အချက်မာှလည်း ရှင်းလင်းပြ တ်သားမ� မရိှပါ။ သန်းေခါင်စာရင်းမှ ရရှိေသာ 

စာရင်းအင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြ န်5 ပြ န်5 အသုံးချခြ င်းဖြ င့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ� အဆင့်တိုင်းတွင် 

ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�ကို ရရိှေစ�ိုင်ပါသည်။  

(ခ) စာရင်းအင်းအရည်အေသွးကုိ မတုိင်းတာ�ုိင်ြခင်း 

ရံဖန်ရံခါတွင် ဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီများတွင် ေဆာင်ရွက်ေနသည့် စာရင်းအင်း 

လုပ်ငန်းများကို စာရင်းအင်းအေခြ ခံမရိှေသာ ဝန်ထမ်းများက ေဆာင်ရွက်က&  ပ� ီး အတတ်ပညာ 

ဆိုင်ရာ က�မ်းကျင်မ� မရိှသည်ကို ေတွ�ရပါသည်။ ထို5ေက& ာင့်  ပြ �စုထုတ်ပြ န်လိုက်ေသာ စာရင်းအင်း 

အရည်အေသွးကို သံသယ က@ ီးမားစွာ  ဖြ စ်ေစပါသည်။ ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏ လူဦးေရကို သန်း ၆၀ ဟု 

ခန5်မှန်းထုတ်ပြ န်ခဲ့ေသာ်လည်း ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူပ� ီးေနာက် ထုတ်ပြ န်ခ့ဲ 

သည့် စာရင်းအင်းအရာ ၅၂ သန်းခန5်သာ ရိှေနေသာေက& ာင့် ကွာဟချက်  က@ ီးမားေနပ� ီး  ပြ ည်တွင်း၊ 

 ပြ ည်ပ မီဒီယာေလာက၏ အာLုံစိုက်ဖွယ်ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဂ) စာရင်းအင်းတွက်ချက်ထုတ်ပြ န်မ� အက& ပ်အတည်း (Bottleneck) 

အချိ�5ေသာ ဝန်က@ ီးဌာနများသည် စာရင်းအင်းတွက်ချက်ထုတ်ပြ န်မ� စွမ်းရည်မပြ ည့်ဝက& ၍  

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲအေပS အားထားေနရသည်။ ထို5ေက& ာင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲအေန ဖြ င့် 

အရည်အေသွးပြ ည့်ဝသည့် စာရင်းအင်း ရယူ�ိုင်ရန်�ှင့်  ပြ �စုထုတ်ပြ န်�ိုင်ရန် တာဝန်ရိှပါသည်။ 

စာရင်းအင်းရယူမ��ှင့်  ပြ �စုထုတ်ပြ န်ရာတွင် ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ�စနစ် ကျင့်သုံးခြ င်းက အကျိ�းေကျးဇူး 
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များ ပိုမိုရရှိ�ိုင်ပ� ီး ဂျပန်�ိုင်ငံ�ှင့် အချိ�5�ုိင်ငံများတွင် လတ်တေလာ အသုံးပြ �လျက် ရှိပါသည််။ 

သို5ေသာ် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�တွင် စက်ကိရိယာ�ှင့် သတင်းအချက်အလက်�ှင့် နည်းပညာ 

အေခြ ခံအေဆာက်အအုံများ မလုံ ေလာက်မ�ေ က& ာင့် စာရင်းအင်း�ှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေ�ာှင့်ေ�ှးက& န5်က& ာေစခဲ့သည်။ အကျိ�းဆက်အေနဖြ င့် စာရင်းအင်း တွက်ချက် 

ထုတ်ပြ န်ရာတွင် သိသာထင်ရှားေသာ အက& ပ်အတည်းကို  ဖြ စ်ေပSေစပါသည်။  

ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ�၏ အခန်းကt�ှင့် လုပ်ေဆာင်ချက်များ 

 �ိုင်ငံ၏ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်ကို အကဲဖြ တ်ရာတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�သည် 

စာရင်းအင်းကိစiမှန်သမWတွင် အစိုးရအား အမျိ�းသားစာရင်းအင်း အာဏာပိုင်အေနဖြ င့် 

အက@ ံဉာဏ်ေပးရန်�ှင့် ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ� ေလWာ့ချေသာ စာရင်းအင်းစနစ်ကို စီမံခန5်ခွဲရန် စွမ်းေဆာင် 

ရည် အားနည်းပါးေနပါေသးသည်။ ထို5အ ပြ င် အခြ ားေအဂျင်စီများက အဓိကကျေသာ စာရင်းအင်း 

လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနေသာေ က& ာင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�၏ အခန်းကt�ှင့် 

လုပ်ေဆာင်ချက်များသည် ၁၉၇၀ ခု�ှစ်များမှစ၍ ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ ထို5ေ က& ာင့် ဗဟို 

စာရင်းအင်းအဖွဲ�သည် ၎င်း၏ဦးေဆာင်မ�ကt ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ရမည့် ကိစiရပ်များအတွက် 

ထိေရာက်စာွ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ခြ င်း မရိှေတာ့ဘဲ ၎င်း၏ က�မ်းကျင်မ�အတတ်ပညာဆိုင်ရာ L�ေထာင့်မှ 

ေသွဖီခြ င်းခံခဲ့ရပါသည်။ 

၁၉၅၂ ခု�ှစ် စာရင်းအင်းအက်ဥပေဒအား  ပြ န်လည်  ပြ င်ဆင် ခြ င်းဖြ င့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ� 

၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဦးေဆာင်မ�အခန်းကtကို  ပြ န်လည် မြ dင့်တင်�ိုင်မည်  ဖြ စ််ပါသည်။ 

စာရင်းအင်းဥပေဒသစ်သည် အသွင်သစ်ဖြ င့် အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်ကို အရည်အေသွး  ပြ ည့်မီ 

ေအာင် အေထာက်အပံ့ေပး�ိုင်ေသာ်လည်း ယင်းသည်  ပ� ီးပြ ည့်စုံသည် ့ အေခြ အေနကို မေပး�ုိင်ပါ။ 

စာရင်းအင်းဥပေဒသစ်ကဲ့သို5 ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အချက်(၃)ချက်သည်လည်း ထပ်တူထပ်မW 

အေရးက@ ီးပါသည်။  

(က)  အစိုးရဝန်က@ ီးဌာနများ၏ ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်မ� 

အချိ�5�ုိင်ငံများတွင် အစိုးရအေနဖြ င့် ဝန်က@ ီးဌာနများအ က& ား ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်မ�ပုံစံကို 

ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ေနစဥ်  မြ န်မာ�ုိင်ငံရှိ ဝန်က@ ီးဌာနများသည် တစ်သီးတစ်ခြ ားစီ ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှက& သည်။ ဝန်က@ ီးဌာနများအတွင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�ကို အေလးထားေဆာင်ရွက်ခြ င်း�ှင့် 

အခြ ား ဝန်က@ ီးဌာနများသည် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�မှ လမ်းhcန်အက@ ံေပးမ�ကို လက်ခံရန် ဆ��ရိှ 

မှသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်မ�သည် တုိးတက်လာ�ိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်မ� ပိုမိုအဆင်ေပြ ေချာေမွ�ေစရန်အတွက် လက်ေတွ�ကျသည့် နည်းလမ်းများ ဖြ င့် 

တရားဝင်စာရင်းအင်းပြ �စုတွက်ချက်သည့် အဖွဲ�အစည်းများအားလံုးမှ အဓိကကျသည့် စာရင်းအင်း 
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ဆိုင်ရာ hcန်ကိန်းများကို သိုမှီးထားရိှ�ိုင်ရန်  က@ ိ�တင်အစီအစ~်ေရးဆွဲမ� ဖွံ�ဖ� ိ�းေစခြ င်း၊ စာရင်းအင်း 

စံသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် သေဘာတရားများ ဖွံ� ဖ� ိ�းေစခြ င်း၊  အိမ်ေထာင်စု�ှင့် စီးပာွးေရးလုပ်ငန်း 

ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများအတွက်  ပြ �စုထားသည့် နမူနာပုံစံများ အသုံးပြ ��ိုင်ခြ င်းတို5 ပါဝင်ပါသည်။ 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲသည် ဗဟိုထိန်းချ�ပ်သည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်မ� ကိစiရပ် 

များအား ဖွံ� ဖ� ိ�းတိုးတက်ေစရန်�ှင့် အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဦးေဆာင်ဦးရွက် 

 ပြ �ရန် ရည်ရွယ်သင့်ပါသည်။ 

(ခ)  ခုိင်မာအားေကာင်းေသာ အတတ်ပညာပုိင်းဆိုင်ရာ ဦးေဆာင်မ�  

 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲသည် ခိုင်မာအားေကာင်းေသာ အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးေဆာင်မ�  

 ပြ ��ုိင်မှသာ အခြ ားဝန်က@ ီးဌာနများ၏ ေလးစားမ��ှင့် အများယံုက& ည်လက်ခံ�ိုင်မ�ကို ရရိှမည် 

 ဖြ စ်သည်။ လွန်ခဲ့ေသာ�ှစ်များအတွင်း အေတွ�အက@ �ံရိှေသာ ဝန်ထမ်းများသည် အင� ိမ်းစား 

ယူသာွးခြ င်း သို5မဟုတ် ရာထူးတိုးမြ dင့်၍ ေနရာေ ပြ ာင်းေရc� တာဝန်ထမ်းေဆာင် ခြ င်းတုိ5ေက& ာင့် 

ရရှိလာေသာ အကျိ�းဆက်မာှ  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များအေပS 

သက်ေရာက်မ� ရှိခဲ့ပါသည်။ အချိ�5ေသာ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ ဝန်ထမ်းများစွာသည် အသစ်များ 

 ဖြ စ်က& ပ� ီး စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းများအား ထဲထဲဝင်ဝင် နားလည်ရန် 

အားနည်းမ� ရှိေနေသးသည်။ အများစုသည် အဓိကသိရှိရမည့် အသိပညာရပ်များတွင် အက�မ်း 

တဝင်မရှိေသးသဖြ င့် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆည်းပူး�ိုင်ရန်�ှင့် ထိေရာက်စာွ ေဆာင်ရွက် 

�ိုင်ရန်အတွက် အချိန်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

(ဂ)  အရင်းအမြ စ်များ�ှင့် အေခြ ခံအေဆာက်အအံုများ 

လက်ရိှစာရင်းအင်းအေခြ ခံအေဆာက်အအံုမာှ အဆင့်မြ dင့်တင်ရန် လိုအပ်လျက် ရိှေန 

ပါသည်။ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ လcဲေပြ ာင်းခြ င်း�ှင့် စာရင်းအင်း တွက်ချက်မ�များကို 

ေဆာင်ရွက်ရာ၌ IT Hardware �ှင့် Software အသုံးပြ �မ��ှင့်  မ� ိ�5နယ်များအား ချိတ်ဆက်၍ 

အချက်အလက်များ ေပးပို5လက်ခံ�ိုင်မည့် ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မ� နည်းလမ်းများကုိ စတင် 

ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ အေခြ ခံအေဆာက်အအုံများ သိသာထင်ရှားစာွ တိုးမြ dင့်�ိုင်ေရး 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့် ဘtာေရးရင်းမြ စ်များကို ကာလတိုအတွင်း ရှာေဖွရန်မှာ 

အခက်အခဲ ရိှ�ိုင်ပါသည်။ ဘtာေရးရင်းမြ စ်များ လုံေလာက်စာွ ရရိှပါက  စာရင်းအင်းလုပ်ငန်း 

များအား ကျယ်ကျယ်ပြ န5်ပြ န5်၊ ထိထိေရာက်ေရာက်၊ အရည်အေသွးရိှရိှ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်�ိုင်သည်ကို ၂၀၁၄ ခု�ှစ် လူဦးေရ�ှင့် အိမ်အေက& ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်း၏ အေတွ�အ က@ �ံ  

အရ သိရိှ�ိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူမ�အား ဖွံ�ဖ� ိ�းမ�မိတ်ဖက်�ုိင်ငံများမှ 

လုံေလာက်စာွ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည်။ 
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စာရင်းအင်းထုတ်ပြ န်ခြ င်း�ှင့် စာရင်းအင်းအသံုးပြ �သူများ၏ ဆက်ဆံေရး 

ယခုအချိန်၌ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�၏ စာရင်းအင်းထုတ်ပြ န်မ�သည် Statistical Yearbook 

�ှင့် Selected Monthly Economic Indicators တုိ5ကိုသာ အဓိကထုတ်ေဝလျက် ရိှပါသည်။ 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံသည် ၂၀၁၃ ခု�ှစ်တွင် ဘtာေရး�ှင့် ေငွေရးေက& းေရးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများကို 

အဓိကထားသည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေငွေ က& းရန်ပုံေငွအဖွဲ� (IMF) ၏ အေထွေထွစာရင်းအင်း 

ထုတ်ပြ န်မ�စံ (General Data Dissemination Standard) လုပ်ငန်း၌ ၁၁၀ �ိုင်ငံေမြ ာက် 

ပါဝင်လာသည့် �ိုင်ငံဖြ စ်သည်။ အချက်အလက်များ  ပြ န်လည်စစ်ေဆးေရး သို5မဟုတ် အရည် 

အေသွး အာမခံမ�စနစ်�ှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြ ား ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ မရိှေသးပါ။ စာရင်းအင်း 

ထုတ်ပြ န်ရမည့် လုပ်ငန်း အချိန်ဇယား/ စာရင်းတွက်ချက်ရမည့် နည်းလမ်းများ�ှင့် စာရင်းရရှိ 

�ိုင်မည့် ဇာစ်မြ စ်များ ပါဝင်သည့် metadata ၊ တွက်ချက်ပုံနည်းစနစ် ရှင်းလင်းချက်၊ စာရင်းအင်း 

 ပြ န်လည် စစ်ေဆးမ�မူဝါဒ၊ စာရင်းအင်းအရည်အေသွး အာမခံမ�လုပ်ငန်းစ~်တို5 ပါဝင်ေသာ 

အမျိ�းသားအဆင့် စာရင်းအင်း ထုတ်ပြ န်မ�မူဝါဒသည်  မြ န်မာ�ုိင်ငံ အမျိ�းသားစာရင်းအင်း 

စနစ်အေပS သုံးသပ်ချက်များမှ အက@ ံပြ �ချက်များ  ဖြ စ်ပါသည်။ ဝန်က@ ီးဌာနများ (သို5မဟုတ်) 

ေအဂျင်စီများမှ စာရင်းအင်းအများအပြ ား ထုတ်လုပ်မ�ကို ေဆာင်ရွက်ေနက& သဖြ င့် ဗဟိုထိန်းချ�ပ် 

မ�  ေလWာ့ချေသာ စနစ်�ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမ�ရှိေသာ မူဝါဒတစ်ခု လိုအပ်လျက်ရိှသည်။ 

 ြမန်မာ�ုိင်ငံတွင် စာရင်းအင်း ထုတ် ပြ န်သူများ၊ စာရင်းအင်း အသုံးပြ �သူများ�ှင့် တ့ံုပြ န် 

ေဖြ က& ားသူများအ က& ား ဆက်စပ်မ��ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစ~်များ မရိှေသးပါ။ 

စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများ ေရှ�ဆက်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဆိုပါ လုပ်ငန်းစ~်အား ချမှတ်ေဆာင်ရွက် 

သင့်သည်။ �ိုင်ငံတကာတွင် စာရင်းအင်းအသုံးပြ �ေနသူများ�ှင့် စစ်တမ်းေမးခွန်းလcာ တုံ့့ ပြ န် 

ေဖြ က& ားသူများအ က& ား ဆက်ဆံေရးအဖြ စ် တာဝန်သတ်မှတ်ချက်�ှင့် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဥ်း 

စည်းကမ်းများ ထုတ်ပြ န်ခြ င်းကို အမျိ�းသားစာရင်းအင်းLုံးများအတွက် စံပြ �ထားသည့် အေလ့ 

အကျင့် တစ်ခုအေနဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ထို5အပြ င် စာရင်းအင်းအသုံးပြ �ေနသူများ�ှင့် စစ်တမ်း 

ေမးခွန်းလcာ တု့ံ့ ပြ န်ေဖြ က& ားသူများအက& ား  ပြ ဿနာများကို ေဖြ ရှင်းရန် အုပ်ချ�ပ်မ�လုပ်ငန်းစဥ် 

များကို ထည့်သွင်းထားေလ့ရိှပါသည်။  အချက်အလက်ပံ့ပိုးသူများ�ှင့် အချက်အလက် အသုံးပြ � 

သူများအက& ား အချက်အလက်ရရိှမ��ှင့် ပတ်သက်၍ လWိ�5ဝှက်ထားရိှမ�တွင် ယုံက& ည်စိတ်ချရမ� 

အလွန်အေရး က@ ီးသည်။ အဆိုပါအချက်အား ၁၉၉၃ ခု�ှစ်တွင်  ပြ �ာန်းထားသည့် ကုလသမဂX 

တရားဝင်စာရင်းအင်း အေခြ ခံစည်းမျဥ်းများတွင် ရှင်းလင်းစာွ ဖွင် ့ဆိုထားပါသည်။  
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၃။ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ဖံွ�ဖ� ိ�းမ�အမျိ�းသားအဆင့် မဟာဗျ"ဟာ (NSDS) ၏ မဟာဗျ"ဟာ 

ေမြ ာက် ရည်မှန်းချက်များ 

  မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့် မဟာဗျ"ဟာ (NSDS) သည် 

ေအာက်ပါ မဟာဗျ"ဟာေမြ ာက် ရည်မှန်းချက်များကို အဆိုပြ �ထားပါသည်။ ယင်းတို5မာှ �ိုင်ငံတကာ 

မှ လက်ခံအတည်ပြ �ထားေသာ နည်းပညာ စံသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ယုံက& ည်စိတ်ချရေသာ 

စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကုိ အချိန်�ှင့်တေပြ းညီထုတ်ပြ န်�ိုင်ရန်  မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏ အမျိ�းသား 

စာရင်းအင်းစနစ်အေပSတွင် အေခြ ခံ၍ သတ်မှတ်ထားသည်။  

၃.၁။ ဥပေဒမူေဘာင်ချမှတ်�ိုင်ေရး�ှင့် ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ� ေလWာ့ချေသာ အမျိ�းသား စာရင်းအင်း 

စနစ်တွင် စာရင်းအင်းထုတ်လုပ်မ�၊ ထုတ်ပြ န်မ��ှင့် ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်မ�တို5ကို ဥပေဒအရ 

ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် တွန်းအားေပး�ိုင်ေရး၊ 

၃.၂။  အမျိ�းသားဖံွ�ဖ� ိ�းတုိးတက်ေရးစီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်ေသာ �ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ၊ ေဒသဆိုင်ရာ 

 hcန်ကိန်းစာရင်းများ ပြ �စုေရး၊ ၎င်း�ှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဥ်များကို ေဖာ်ထုတ်

 ေရး�ှင့် ယင်းhcန်ကိန်းများကို ဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီများမှ  ပြ �စုတွက်ချက််ေရး�ှင့် 

 အရည်အေသွးကို တာဝန်ခံေရး၊ 

၃.၃။ ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ�ေလWာ့ချသည့် စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များအတွက် စာရင်းအင်း 

လုပ်ငန်းစ~်တစ်ခုအေနဖြ င့် အမျိ�းသားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အမျိ�းအစားခွဲခြ ားခြ င်း�ှင့် 

စံသတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

၃.၄။ အမျိ�းသားအဆင့်စာရင်းအင်းများကုိ တွက်ချက်ေရး�ှင့် ထုတ်ပြ န်ေရးတွင် �ိုင်ငံတကာမှ 

လက်ခံထားေသာ စံသတ်မှတ်ချက်�ှင့်အညီ လိုက်ေလျာညီေထွမ�ရှိသည့် နည်းလမ်းများအား 

ရယူသုံးစွဲ�ိုင်ေရး�ှင့် လက်ခံကျင့်သုံး�ိုင်ေရး၊ 

၃.၅။  �ိုင်ငံတကာမှ လက်ခံထားသည် ့စာရင်းအင်းထုတ်ပြ န်ရမည့် အချိန်ကာလ�ှင့် အရည်အေသွး 

�ှင့်အညီ ထုတ်ပြ န်ထားသည့် အချက်အလက်�ှင့် Dataset များကို ေဒသအဆင့်၊ �ိုင်ငံ 

အဆင့်�ှင့် �ိုင်ငံတကာအဆင့်တုိ5တွင် အသုံးပြ �သူများ လွယ်ကူစာွ ရရှိ�ိုင်ေရး၊  

၃.၆။ အစိုးရဌာနများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် စာရင်းအင်းပညာရှင်များအား ၎င်းတုိ5၏ 

အခွင့်အေရး၊  ရပိုင်ခွင့်တို5�ှင့်အတူ ပညာရပ်ဆိုင်ရာပိုင်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည်ဟု 

အသိအမှတ် ပြ �ေရး၊ လူသားအရင်းအမြ စ်မှ စတင်ပ� ီး သတင်းအချက်အလက်�ှင့် နည်းပညာ 

အေခြ ခံအေဆာက်အအုံအထိ စာရင်းအင်းအရည်အေသွး�ှင့် အသိပညာဆိုင်ရာ တုိးတက် 

မ�များကို အမျိ�းသား စာရင်းအင်းစနစ်တွင်  ဖြ စ်ေပSေစေရး၊ 

၃.၇။ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်အတွင်း စာရင်းအင်းပြ �စုတွက်ချက်မ��ှင့် ထုတ်ပြ န်မ�လုပ်ငန်း 

တို5တွင်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနက& ေသာ အတတ်ပညာရှင်များအက& ား စာရင်းအင်းများ 
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ထုတ်ပြ န်ရာတွင် ကုလသမဂXမှ လက်ခံအတည်ပြ �ထားသည့်  အေခြ ခံစည်းမျဥ်းတွင် ပါဝင် 

သည့် ကျင့်ဝတ်များ၊ စံ��န်းများ�ှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် သင်က& ားေရး။ 

၄။ မဟာဗျ"ဟာေမြ ာက် hcန်က& ားချက်များ�ှင့် အဆုိပြ �ထားေသာလုပ်ေဆာင်ချက်များ 
(က)  မြ န်မာ�ုိင်ငံ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်တည်ေဆာက်မည့်ပံုစံကုိ အားဖြ ည့်ေပးေရးအတွက် 

မဟာဗျ"ဟာ ေြမာက် လမ်းhcန်ချက်များ 

(က-၁) ဗဟုိထိန်းချ�ပ်မ� ေလWာ့ချသည့် စနစ်၏ ထိေရာက်မ�ကုိ  မြ dင့်တင်ေပးရန် 

လက်ရိှ ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ� ေလWာ့ချသည် ့စနစ်အား ထိေရာက်မ� တိုးတက်လာေစရန်အတွက် 

အေရးတက@ ီး မွမ်းမံပြ �ပြ င်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ�ေလWာ့ချသည် ့စနစ်၏ အကျိ�း 

ေကျးဇူးမာှ စာရင်းအင်းထုတ်လုပ်သူ�ှင့် စာရင်းအင်းအသုံးပြ �သူများ ပိုမိုထိေတ�ွနီးကပ်လာခြ င်း 

ပင်ဖြ စ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများ�ှင့် အသုံးပြ �သူများအက& ား နီးစပ်မ�သည် အပြ န်အလှန် တုံ့ ပြ န်မ� 

ပိုမိုရရိှလာေစပါသည်။ သို5ရာတွင် ထိန်းချ�ပ်မ� အလွန်ေလWာ့ချ ခြ င်းသည် အချက်အလက်များ 

တွက်ချက်ရာတွင် မတူညီေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များကုိ  ဖြ စ်ေစပ� ီး တိုင်းတာမ�လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များကို ကွဲပြ ားစွာ အသုံးချမ�ေက& ာင့် အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်အား  ထိခိုက်ေစ�ိုင်ပါသည်။ 

ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ� ေလWာ့ချသည် ့စနစ် ယိုယွင်းမ�၏ ေနာက်ဆုံးရလဒ်များသည် ပုံမှန်စာရင်းအင်း 

စံ��န်းများ တသမတ်တည်းမရိှဘဲ ဝန်က@ ီးဌာနအသီးသီး�ှင့် ေအဂျင်စီအသီးသီးမှ ေကာက်ခံ 

ရရှိထားေသာ စာရင်းအင်းများမာှ ��ိင်းယှဥ်၍ မရ�ိုင်ပါ။ အချက်အလက်များ၏ ဖွဲ�စည်းမ� မူေဘာင် 

(Integrated Data Framework) အားနည်းမ�သည် ေကာက်ယူထားေသာ အချက်အလက်များ 

၏ အသုံးဝင်မ�ကို ေလျာ့နည်းေစသည်။ ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ� ေလWာ့ချသည့် စာရင်းအင်းစနစ်တွင် 

အချက်အလက် မWေဝသုံးစွဲမ� (Data Sharing)  အားနည်းလာခြ င်းသည် လူမ�ေရး၊ စီးပာွးေရး�ှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သွင် ပြ င်လက�ဏာများကုိ တိုင်းတာရာ၌ တူညီသည့် စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းစဥ် 

များအား  ထပ်ခါတလဲလဲ အက@ ိမ်က@ ိမ် ေဆာင်ရွက်ေန က& ခြ င်းဖြ င့် ရှားပါးေသာ လူသားအရင်း 

အမြ စ်�ှင့် ဘtာေရးအရင်းအမြ စ်များကို  ဖြ �န်းတီးရာေရာက်ပ� ီး ေမးခွန်းလcာတု့ံ့ ပြ န်ေဖြ က& ားမ�အား 

ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ  ဖြ စ်ေစပါသည်။ ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ� အလွန်ေလWာ့ချ ခြ င်းသည် �ိုင်ငံတကာအသိုင်း 

အဝိုင်းတွင် စာရင်းအင်းနယ်ပယ်�ှင့်ပတ်သက်၍ �ိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြ �ရာ၌ တရားဝင် ထင်ရှားေသာ 

အဖွဲ�အစည်းအဖြ စ် မေပSလွင်�ိုင်ေပ။  မြ န်မာ�ိုင်ငံစာရင်းအင်းစနစ်သည် အထက်ေဖာ်ပြ ပါ အေခြ  

အေနသို5 ချဥ်းကပ်လျက်ရိှပါသည်။ 

စာရင်းအင်းစနစ်အား ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ�ေလWာ့ချရန် ေဆာင်ရွက်ရာ၌ မရိှမ ဖြ စ် အချက် (၃) 

ချက် လိုအပ်သည်။ ပထမအချက်မှာ ဌာနများအက& ား စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် 

လုပ်ငန်းများ�ှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ သတ်မှတ်ထားရိှပ� ီး  ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ�စနစ်ဖြ င့် ကွန်ယက် 

ချိတ်ဆက် ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ အသိအမှတ်ပြ � သတ်မှတ်ထားရိှေသာ ဗဟိုဌာနများမှတဆင့် 
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အချက်အလက် ပံ့ပိုးသူများ၊ စာရင်းအင်းထုတ်လုပ်သူ�ှင့် အသုံးပြ �သူများအက& ား ယုံက& ည်မ� 

တိုးတက်ေစေရးအတွက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ၏အမည်အား အသိအမှတ်ပြ �ခံရေစရန် ေဆာင်ရွက် 

�ိုင်ရမည်။ 

ဒုတိယအချက်အေန ဖြ င့် စာရင်းအင်းစနစ်အတွင်း ရိှေနေသာ စာရင်းအင်းဌာနများ�ှင့် 

ပညာရှင်များအ က& ား အသိပညာများ၊ က�မ်းကျင်မ�များ၊ ကျင့်ဝတ်သိက�ာများကို မWေဝဖလှယ် 

သင့်သည်။ ထိုသို5 ဖြ စ်ေပSေစေရးအတွက် စာရင်းအင်းပညာရှင်များ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဥ်း 

စည်းကမ်းများ  ပြ �စုခြ င်း၊ သင်တန်းများကုိ ပူးေပါင်း၍ ကျင်းပေပးခြ င်း၊ အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ 

အသင်းအဖွဲ� သို5မဟုတ် လ5ူအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် စာရင်းအင်းပညာရှင်များအက& ား အပြ န်အလှန် 

ေဆွးေ�ွးမ��များ မက& ာခဏ ေဆာင်ရွက်ေပး ခြ င်း၊  ပြ ည်ပ�ိုင်ငံများသို5 စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ေလ့လာ 

ေရး ခရီးစဥ်များ ေစလcတ်ခြ င်း�ှင့်အစိုးရမှ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ တုိးမြ dင့်ေပးခြ င်း 

တို5 ဖြ င့် ေအာင်မြ င်ေအာင် ေဆာင်ရွက်�ိုင်ပါသည်။ 

တတိယအချက်မာှ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်အား ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးမှ မည်သို5 

ဖွံ�ဖ� ိ�းေအာင် ေဆာင်ရွက်မည်ဟူေသာအမြ င်�ှင့် တာဝန်ယူလိုေသာ စိတ်ဆ�� ရိှသင့်ပါသည်။ 

ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ� ေလWာ့ချေသာ စာရင်းအင်းစနစ်ကို အားေကာင်းေစရန်အတွက် မဟာ 

ဗျ"ဟာ အေသးစိတ်ကို ေအာက်ပါအခန်းကtများတွင် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

(က) �ုိင်ငံေတာ်အက@ ီးအကဲများ၏ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ပြ �မ� ဖြ င့် ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း (Political 

Leadership in Coordination) 

 �ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံ၏ လက်ေတ�ွကျသည့် မူဝါဒများ ချမှတ်�ိုင်ေရး၊ ဦးစားေပးကtများ�ှင့် 

စီမံကိန်းများ ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး၊ ထိေရာက်ေကာင်းမွန်သည့် သယံဇာတခွဲေဝ သုံးစွဲမ� 

 ဖြ စ်ေပSေစေရးတို5အတွက် အေခြ ခံကျသည့်  အမျိ�းသား စာရင်းအင်းစနစ် အရည်အေသွးပြ ည့်ဝ 

ေစရန် �ိုင်ငံေတာ်အက@ ီးအကဲများ၏ ဦးေဆာင်အားေပးမ��ှင့် လမ်းhcန်မ�သည် အလွန်အေရးပါ 

ပါသည်။  စာရင်းအင်းစနစ် တုိးတက်ေစရန်အတွက်  ခ� င်းချက်မရိှ ေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်  ဖြ စ် 

သည်။  မြ န်မာ�ုိင်ငံတွင် �ိုင်ငံေတာ်အက@ ီးအကဲများ၏ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ပြ �မ�သည် ယခင်ကတည်းက 

ရိှ�ှင့်ပ� ီး ၂၀၁၃ ခု�ှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်ေန5တွင် ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင်ခဲ့သည့် စာရင်းအင်း 

အချက်အလက်များ မှန်ကန်ေရး�ှင့် အရည်အေသွး  ပြ ည့်ဝေရးေကာ်မတီအား ဒုတိယသမ�တ(၂) 

ဦးေဆာင်ပ� ီး အမျိ�းသား စီမံကိန်း�ှင့် စီးပာွးေရးဖွံ�ဖ� ိ�းတုိးတက်မ�ဝန်က@ ီးဌာန(ယခု စီမံကိန်း�ှင့် 

ဘtာေရး ဝန်က@ ီးဌာန)  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က@ ီးမှ ဥကs�အဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ခြ င်းသည် စာရင်း 

အင်းစနစ်၏ အားနည်းေနမ�ကို ေြဖရှင်းရန်  က@ ိ�းပမ်းသည့် ပထမဆုံးေခြ လှမ်းအဖြ စ် ေတွ�မြ င်�ိုင် 

ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ ေမလတွင် လက်ရှိအစိုးရမှ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ေရး�ှင့် 

အရည်အေသွး  ပြ ည့်ဝေရး ေကာ်မတီသစ်ကို ဖွဲ�စည်းခဲ့ခြ င်းသည် �ိုင်ငံေတာ် အက@ ီးအကဲပိုင်းမှ 
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အဆိုပါ ကိစiရပ်များအား �ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ပြ �မ�အဖြ စ် အေလးအနက်ထားသည် 

ဟူသည့် လက�ဏာရပ်ပင်   ဖြ စ် သည်။ 

�ိုင်ငံေတာ်သမ�တLုံး၏ အမိန5်စာအမှတ် ၇/၂၀၁၆  ဖြ င့် ေ က& ညာခ့ဲသည့်အတိုင်း ဗဟို 

ေကာ်မတီ၏ ေဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ဝတg ရားများမာှ အလွန်သင် ့ေလျာ်ြပီး ဆက်စပ်သက်ဆိုင်မ� 

လည်း ရိှပါသည်။ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်ဝတg ရားများမာှ - 

(က) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ�ှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ�ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့် မဟာ 

ဗျ"ဟာ ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ် ခြ င်း၊ 

(ခ) အရည်အေသွးပြ ည့်ဝ၍ တိကျမှန်ကန်ပ� ီး ယုံက& ည်စိတ်ချရေသာ စာရင်းအင်းများကို 

အချိန်�ှင့်တစ်ေပြ းညီ  ပြ �စုပံ့ပိုး�ိုင်ရန် အလို5ငှာ  ပြ ည့်စုံေကာင်းမွန်၍ ယုံက& ည်စိတ်ချ 

ရသည့်  မြ န်မာ�ုိင်ငံအမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ် တည်ေထာင်ခြ င်း၊ စာရင်းအင်း 

ဆိုင်ရာ ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့်မဟာဗျ"ဟာ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရာ 

တွင် အက@ ံဉာဏ်�ှင့်လမ်းhcန်မ�ေပးခြ င်း၊ 

(ဂ) စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်ေရးအတွက် စာရင်းအင်း 

ဆိုင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က@ ီးဌာနများမှ ဌာနအဖွဲ�အစည်းများ၊  ပြ ည်ေထာင်စု 

နယ်ေမြ ၊ တိုင်းေဒသက@ ီး သို5မဟုတ်  ပြ ည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရတိုင်း သို5မဟုတ် 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရေဒသ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ မှန်ကန်ေရး�ှင့် 

အရည်အေသွးပြ ည့်ဝေရး ေကာ်မတီများအား လမ်းhcန်မ�ေပးခြ င်း၊  

(ဃ) လူမ�စီးပာွးဖံွ�ဖ� ိ�းတိုးတက်ေရးအတွက် သန်းေခါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်း�ှင့် အခြ ားစာရင်း 

အင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များ ေဆာင်ရွက်မ�ကို  က@ ီးက& ပ်ခြ င်း�ှင့် လမ်းhcန်ခြ င်း၊ 

(င)  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က@ ီးဌာနအလိုက် တာဝန်ယူရေသာ ကtအသီးသီးတွင်  ပြ ည့်စုံ 

ေကာင်းမွန်သည့် သန်းေခါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်း�ှင့် စာရင်းအင်းတစ်ရပ် ေပSေပါက် 

ေရးအတွက် ေပါင်းစပ်ညdိ��ိင်းေပးခြ င်း၊ 

(စ) �ိုင်ငံတကာ စာရင်းအင်းစနစ်များ�ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိေစရန် အမျိ�းသား 

စာရင်းအင်းစနစ်အေပS အကဲဖြ တ်သုံးသပ်ခြ င်း၊ လိုအပ်ချက်များကို ကtအလိုက် 

သုံးသပ်ခြ င်း�ှင့် လိုအပ်သည့်  ပြ င်ဆင်မ�များ  ပြ �လုပ်�ိုင်ရန် အစိုးရအဖွဲ�သို5 အစီရင်ခံ 

တင်ပြ ခြ င်း၊ 
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(ဆ) စာရင်းအင်းဥပေဒ စည်းေ�ာှင်အား ရိှေစေရးအတွက် လိုအပ်သလို အသိပညာ 

ေပးခြ င်း၊ ��ိးေဆာ်ခြ င်း၊ ေစာင့်က& ပ်က& ည့်L� ခြ င်း၊  

(ဇ) ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ �ိုင်ငံေတာ်သမ�တ�ှင့် အစိုးရ 

အဖွဲ�သို5 အခါအားေလျာ်စာွ တင်ပြ အစီရင်ခံခြ င်း�ှင့် ဗဟိုေကာ်မတီ အစည်းအေဝး 

ကို အနည်းဆုံး သုံးလတစ်က@ ိမ်ကျင်းပခြ င်း၊  

(ဈ) ဗဟိုေကာ်မတီက ေဆာင်ရွက်ေသာ လုပ်ငန်းများ၏ ေဆာင်ရွက်ပ� ီးစီးမ��ှင့် တုိးတက် 

 ဖြ စ်ေပSမ� အေခြ အေနများကုိ အစိုးရအဖွဲ�မှတစ်ဆင့် ပြ ည်ေထာင်စုလcတ်ေတာ်သို5 

�ှစ်စ~်အစီရင်ခံတင်ပြ ခြ င်း�ှင့် 

(ည) အစိုးရအဖဲွ�က အခါအားေလျာ်စာွ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ခြ င်းတုိ5 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

�ိုင်ငံအက@ ီးအကဲများ၏ မှန်ကန်သည့် ဦးေဆာင်ဦးရွက်ပြ �မ�ဖြ င့် ရလဒ်ေကာင်းများ 

ေပSထွက်လာေစ�ိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အဆင့်မြ င့် အက@ ီးအကဲများပါဝင်သည့် ဗဟိုေကာ်မတီသည် 

ထိေရာက်မ��ှင့် ယုံက& ည်စိတ်ချရမ�� ရိှေစရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ထို5ေက& ာင့် ဗဟိုေကာ်မတီသည် 

ေအာက်ပါ လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(၁) ပုံမှန်အစည်းအေဝး အစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်ထားရိှ ခြ င်း၊ 

(၂)  ေရရှည်ေမWာ်မှန်းသည့် မူဝါဒဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဥ်များ ချမှတ်ထားခြ င်း၊ 

(၃) ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေထာက်ပံ့ေပးမည့် အတွင်းေရးမှ"းLုံး ( ဗဟို 

စာရင်းအင်းအဖွဲ�) အား တိုးတက်လာေစရန် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(၄) ဗဟိုေကာ်မတီမှ ချမှတ်ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်များအား ပုံမှန်အစီရင်ခံစာများ ဖြ င့် 

 ထုတ်ပြ န်ခြ င်း၊ 

(၅) အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ် တိုးတက်မ� အစီရင်ခံစာများအား ထုတ်ပြ န်ခြ င်း။ 

(ခ) အခွင့်အာဏာအပ်�ှင်းရန်အတွက် ဥပေဒပြ �ာန်း ခြ င်း (Establishing the Legal 

Mandate) 

အမျိ�းသားစာရင်းအင်းများ  ပြ �စုတွက်ချက်ခြ င်း�ှင့် ထုတ်ြပန် ခြ င်းဆိုင်ရာ ဥပေဒအသစ် 

တစ်ခုအား  ပြ ဌာန်း�ိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၅၂ ခု�ှစ်က ထုတ်ပြ န်ခဲ့ေသာ 

လက်ရိှ ဗဟိုစာရင်းစစ်တမ်းေကာက်ယူေရး အာဏာပိုင်အက်ဥပေဒအား  ဖြ ည့်စွက်  ပြ င်ဆင် 

ထားခြ င်း  ဖြ စ်သည်။ မူက& မ်းအား ညdိ��ိင်းေဆွးေ�ွးမ�များ အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပ� ီး ဗဟိုစာရင်း 

အင်းအဖွဲ�၏ Website �ှင့် �ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတုိ5တွင် ေဖာ်ပြ ခဲ့ပါသည်။ စာရင်းအင်းဥပေဒ 

 ပြ �ာန်းေရးအတွက် ညdိ��ိင်း ေဆွးေ�ွးမ�လုပ်ငန်းစဥ်များသည်  ပြ ည့်စုံ၍ ပွင့်လင်းမြ င်သာမ� ရိှပါသည်။ 
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ဥပေဒအသစ်ပြ �ာန်းရာတွင် သက်ေရာက်မ�ရိှေစေရးအတွက် အေရးပါေသာအချက်များမာှ 

ေအာက်ပါ အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၁)  “အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်”၏ တရားဝင် အဓိပ�ာယ််သတ်မှတ်ချက်�ှင့် �ိုင်ငံ၏ 

တရားဝင်စာရင်းအင်းများ�ှင့် စပ်လျဥ်းသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကိစiရပ်များကို 

တာဝန်ယူ ေဖြ ရှင်းေဆာင်ရွက်မည့် အမျိ�းသားစာရင်းအင်း ညdိ��ိင်း ေဆာင်ရွက်ေရး 

အဖွဲ� တစ်ခုကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ရန်။  

(၂)  အချက်အလက်များ ေကာက်ယူစုစည်းခြ င်း၊ တွက်ချက်ခြ င်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြ င်း၊ 

အရည်အေသွး  ပြ ည့်ဝေစခြ င်း�ှင့် ထုတ်ပြ န်ခြ င်းဆိုင်ရာ ကိစiများအတွက် သက်ဆိုင် 

ရာ အခန်းကtများ�ှင့် တာဝန်များကုိ အေသးစိတ် ရှင်းလင်းေဖာ်ပြ မည့်  ညdိ��ိင်း 

ေဆာင်ရွက်မ� ယ�gရား (Coordinating Mechanism) ဖြ င့် ပံ့ပိုးေပးရန်။ 

(၃) အမျိ�းသား စာရင်းအင်း စံသတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်် ခြ င်း�ှင့် အဆိုပါ စံသတ်မှတ် 

ချက်များအား အစိုးရဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီများအားလုံးမှ လိုက်နာကျင့်သုံး 

�ိုင်ေစမည့် စနစ်တစ်ရပ်တည်ေထာင်ရန်။ 

(၄) စာရင်းအင်းစနစ်တစ်ခုလုံးတွင် အရည်အေသွးပြ ည့်ဝမ�ကို အာမခံ�ိုင်သည့် ယ�gရား 

တစ်ခုဖြ င့် ပံ့ပိုးေပးရန်။ 

(၅) “တရားဝင်စာရင်းအင်းများ” �ှင့် “အစိုးရ၏ သတင်းအချက်အလက်များ” အတွက် 

ရှင်းလင်းေသာ အဓိပ�ာယ်သတ်မှတ်ချက်တွင် ၎င်းတို5၏ သွင်ပြ င်လက�ဏာများ 

(Characteristics)၊ ယုံက& ည်လက်ခံ�ိုင်မ� (Recognitions) �ှင့် သာလွန် 

ေကာင်းမွန်မ� (Privileges) တုိ5 ဖြ င့်  ပံ့ပိုးရန်�ှင့် စာရင်းအင်း စုစည်း တွက်ချက်မ� 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် မWေဝခြ င်း�ှင့် ထိေရာက်စာွ ေပါင်းစည်း လုပ်ေဆာင် 

ရန် ရှင်းလင်းပြ တ်သားသည့် အခွင့်အာဏာများကို တိတိကျကျ ေဖာ်ပြ သတ်မှတ် 

ေပးရန်။ 

(ဂ) ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်မ� ယ�gရား 

 လတ်တေလာကာလအတွင်း  မြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်အစိုးရသည် အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်၏ 

ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်မ� ယ�gရားများ အားေကာင်းလာေစရန် လုပ်ေဆာင်မ�များစွာကို ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှပါသည်။ ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင် ဒုတိယဝန်က@ ီး၊ စီမံကိန်း�ှင့် ဘtာဝန်က@ ီးဌာနမှ 

ဥကs�အဖြ စ် ဦးေဆာင်၍ အမျိ�းသားစာရင်းအင်း ညdိ��ိင်း ေဆာင်ရွက်ေရး ေကာ်မတီ (National 

Statistical Coordination Committee-NCC) အား ဖွဲ�စည်းခဲ့ ပ� ီး ၂၀၁၅ ခု�ှစ်အထိ 

အစည်းအေဝးပွဲ (၂)  က@ ိမ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယခုအစိုးရလက်ထက်တွင် ဗဟိုေကာ်မတီမှ 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့် မဟာဗျ"ဟာအား တိုက်Lိုက်က@ ီးက& ပ် အေကာင် 
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အထည်ေဖာ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ သို5 ဖြ စ်ပါ၍ ဗဟိုေကာ်မတီတွင် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ 

မှန်ကန်ေရး�ှင့် အရည်အေသွး  ပြ ည့်ဝေရးအတွက် ေရရှည်ေမWာ်မှန်းသည့် ခိုင်မာေသာ လုပ်ငန်းစဥ် 

�ှင့် အစီအစဥ်များ မရိှမ ဖြ စ် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရိှအစိုးရလက်ထက််တွင်  ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရ 

အဖွဲ�Lုံးမှ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်က@ ီးဌာနများတွင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဌာနခဲွများ၌ နည်းပညာ 

က�မ်းကျင်မ��ှင့်အတူ စူးစိုက်ေဆာင်ရွက်�ိုင်မည့် ဝန်ထမ်းများဖြ င့် ထားရိှဖွဲ�စည်းေဆာင်ရွက်ရန် 

လမ်းhcန်မ� ထုတ်ပြ န်ထားပါသည်။ ဗဟိုေကာ်မတီ၏ တိုက်Lိုက်လမ်းhcန်က@ ီး က& ပ်မ� ဖြ င့် စာရင်းအင်း 

များအား ပိုမို ေကာင်းမွန်စာွ စုစည်းညdိ��ိင်း�ိုင်မည့် အလားအလာရိှပါသည်။ 

ဒုတိယလုပ်ေဆာင်ချက်သည် စာရင်းအင်းစနစ် တုိးတက်ေစရန်  ပြ �ပြ င်ေပြ ာင်းလဲရမည့် 

လိုအပ်ချက်များအား  ပြ န်လည် သုံးသပ်ေဖာ်ထုတ်၍ မဟာဗျ"ဟာအား အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် 

လုပ်ငန်းအဖွဲ� (Clusters) တို5ကို တိကျေသာ ေခါင်းစဥ်များ ဖြ င့် ဖွဲ�စည်းထားရိှရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

NSDS တွင် ပါဝင်ေသာ အဓိကမဟာဗျ"ဟာများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် လုပ်ငန်းအဖွဲ� 

(Clusters) ၈ ခု အဖြ စ် (၁)တစ်မျိ�းသားလံုးဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းများ၊ (၂) ကုန်သွယ်မ��ှင့် 

ရင်း�ီှး မြ d�ပ်�ံှမ� ကtစာရင်းအင်းများ (၃) စုိက်ပျိ�းေရး�ှင့် ေကျးလက်ေဒသဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းများ၊ 

(၄) စစ်တမ်းများ�ှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ (၅) စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း 

များ၊ (၆)ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ၊ (၇) လူမ�ေရးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း 

များ�ှင့် ေမွးဖာွးမ��ှင့်ေသဆုံးမ�ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ၊ (၈) ေမခLုိစီးပာွးေရး ေစာင့်က& ပ် 

 က& ည့်L�ခြ င်း�ှင့် ေငွေရးေက& းေရး စာရင်းအင်းများလုပ်ငန်းအဖွဲ� ဟူ၍ ဖွဲ�စည်းထားပ� ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းအဖွဲ� (Cluster) တစ်ခုချင်းစီအား WB ၊ UNICEF ၊ ADB ၊ IMF၊ FAO �ှင့်  UNFPA စေသာ 

သက်ဆိုင်ရာ ဖွံ�ဖ� ိ�းမ�မိတ်ဖက်များမှ တက်က� စာွ ကူညီေထာက်ပံ့ေပးလျက် ရိှပါသည်။ 

အဆိုပါ Clusters များသည် မိမိတုိ5၏ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီများ 

အတွက် အေရးက@ ီးေသာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အလိုက် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစiရပ်များကို 

 ပြ န်လည်သုံးသပ်ပ� ီး တိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်အတွက် အကျိ�းထိေရာက်သည် ့ အစီအစ~် 

များအား ေရးဆွဲေဆာင်ရွက်ရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမာှပင် ၎င်းတုိ5၏ နယ်ပယ်�ှင့် သက်ဆိုင် 

သည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကာွဟချက်များကုိ အကဲဖြ တ်�ိုင်ရန်�ှင့် လိုအပ်ေသာ အရင်းအ မြ စ် 

များကို တွက်ချက်သတ်မှတ််ရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါ အကဲဖြ တ်မ�သည် NSDS အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မ� အစီအစဥ်တွင် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအဖြ စ်လည်း ပါဝင်ေနမည်  ဖြ စ်သည်။ 

သို5ေသာ် Clusters များ ေရရှည်တည်တ့ံပ� ီး အကျိ�းသက်ေရာက်မ�ရိှေစရန်အလို5ငာှ ေအာက်ပါ 

လုပ်ေဆာင်မ�များကို ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည် - 

(၁) Clusters များအေနဖြ င့် ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အလိုက် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစiရပ် 

များ တိုးတက်ေစရန် ခိုင်မာေသာ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို ေဖာ်ထုတ်ေပးမည်  ဖြ စ်ပ� ီး 

အမျိ�းသား စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ�အစည်း  ဖြ စ်ေသာ 
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ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲမှတစ်ဆင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ေရး�ှင့် 

အရည်အေသွး  ပြ ည့်ဝေရး ဗဟိုေကာ်မတီသို5 တင်ပြ မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၂)  လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းအဖွဲ� 

(Clusters) များ၏ လုပ်ေဆာင်မ�များကို ေသချာစွာ ေစာင့်က& ည့်စစ်ေဆးရမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ အမျိ�းသားစာရင်းအင်း ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ�အစည်းသည် 

လုပ်ငန်းစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မ��ှင့် စပ်လျ~်းသည့် �ှစ်ပတ် 

လည် အစီရင်ခံစာကို အများ ပြ ည်သူ သိရိှ�ိုင်ေစရန် ထုတ်ပြ န်ေပးရမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

(၃) အဆိုပါ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများသည် တရားဝင်စာရင်းအင်းများအား စနစ်ကျသည့် 

လုပ်ငန်းအစီအစဥ်များအဖြ စ် အဆင့်ဆင့် ေပြ ာင်းလဲေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

က-၁။ အက@ ံပြ �ချက်များအကျဥ်းချ�ပ် 

ရည်မှန်းချက် ေမာင်း�ှင်အားများ အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန် အချက်များ ကာလ 

၁။ ဗဟုိထိန်းချ�ပ်မ� 

ေလWာ့ချသည့် စနစ်၏ 

အကျိ�းသက်ေရာက်မ� 

ပုိမိုအားေကာင်းေစရန် 

(က) �ိုင်ငံေတာ် အက@ ီး 

အကဲများ၏ ထိေရာက် 

သည့် ဦးေဆာင်ဦးရွက် 

 ပြ �မ�  

•  ပြ ည့်စုံရှင်းလင်းသည့် အစည်း 

အေဝး အချိန်ဇယား�ှင့် အစီ 

အစဥ်များ ထားရိှခြ င်း။ 

• အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက် 

အစီရင်ခံစာများပံုမှန် 

ထုတ်ပြ န် ခြ င်း။ 

• တိုးတက်မ�အစီရင်ခံစာများ 

အား ထုတ်ပြ န်ခြ င်း။ 

ချက်ချင်း 

 (ခ) ေခတ်�ှင့်အညီ 

 ပြ �ပြ င် မွမ်းမံထားသည့် 

ဥပေဒပြ �ာန်းချက် 

• အမျိ�းသားစာရင်းအင်း 

ေပါင်းစပ်ညdိ��ိင်းသည် ့ 

အဖွဲ�အစည်းသတ်မှတ်ခြ င်း 

�ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်ေပးခြ င်း။ 

• ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်မ�နည်းလမ်း 

များအား ဥပေဒ ဖြ င့်သတ်မှတ် 

 ပြ �ာန်းခြ င်း။ 

• တရားဝင်စာရင်းအင်းများ၊ 

သက်ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက် 

များ�ှင့် အရည်အေသွး  ပြ ည့်ဝ 

၂၀၁၆ 

ေနာက်ဆုံး

ထား၍ 
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ေစေရးနည်းလမ်းများအတွက် 

ဥပေဒ ဖြ င့်  ပြ �ာန်း ခြ င်း။ 

 (ဂ)သက်ဝင် 

အားေကာင်းသည့် 

ညdိ��ိင်း ေဆာင်ရွက်မ� 

နည်းလမ်းများ 

• တိုးတက်မ�အတွက်ကာွဟချက်

များကုိ  ပြ န်လည်သုံးသပ်မည့် 

ထိေရာက်ေသာ Cluster များ 

ဖွဲ�စည်းခြ င်း။ 

• လုပ်ငန်းအဖွဲ�များမှ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် 

လုပ်ငန်းအစီအစဥ်များ 

ေရးဆွဲခြ င်း။ 

ချက်ချင်း 

 

က-၂။ စနစ်များအား ေပါင်းစည်းခြ င်း 

 ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ� ေလWာ့ချသည့် စာရင်းအင်းစနစ်အား ထိေရာက်စာွ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေစရန် 

အလို5ငာှ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မ�အဆင့်တွင် အဆင့်မြ င့်ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက်မ� ရိှရမည် ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ယခင်အခန်းများတွင် အုပ်ချ�ပ်မ�ဆိုင်ရာ ကိစiရပ်များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�နည်းလမ်း 

များကို ေဖာ်ပြ ခဲ့ ပ� ီးဖြ စ်ပါသည်။ ဤအခန်းတွင်မူ စာရင်းအင်းစနစ်အဆင့်တိုင်းရိှ ေပါင်းစည်းမ�များ 

ကို ေဖာ်ပြ သာွးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(က) လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက်များ ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

အစိုးရဝန်ထမ်းများသည် စာရင်းအင်း�ှင့် အချက်အလက်နယ်ပယ်တွင် ေပါင်းစည်းလုပ်ကိုင် 

ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် က�မ်းကျင်မ�ဆိုင်ရာ ဘုံအေခြ အေနတစ်ရပ် (Common Professional 

Context) ရှိရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အချိ�5ေသာ�ုိင်ငံများတွင် အဆိုပါလုပ်ငန်းအား အစိုးရစာရင်းအင်း 

ဝန်ေဆာင်မ�ဌာနမှ ေဆာင်ရွက်က& ပ� ီး ဝန်ထမ်းအသစ်များ ခန5်ထားရန် ရိှပါကလည်း စံသတ်မှတ် 

ထားသည့် သင်တန်းများပို5ချေပးပ� ီးမှ ဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီများသို5 ေစလcတ်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေစပါသည်။ ဌာနအက@ ီးအကဲသည် အတတ်ပညာ က�မ်းကျင်မ� နယ်ပယ် အက@ ီးအကဲ 

 ဖြ စ်ပ� ီး အများလက်ခံ၍ ယုံက& ည်ေလးစားရသူဖြ စ်ရမည်။ အစိုးရ၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

ဝန်ေဆာင်မ� ထူေထာင်ြခင်းကို ေလးနက်သည့် လုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ရပ်အ ဖြ စ် L�မြ င်ရမည်ဖြ စ် ပ� ီး 

�ိုင်ငံံံံ့ံဝန်ထမ်းဖွ�ဲစည်းပုံ (Government Civil Structure)�ှင့် လ5ူစွမ်းအား လိုအပ်ချက်များကုိ 

ေသချာစွာ သိရိှနားလည်ရန် လိုအပ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ သို5ရာတွင် အဆိုပါအဖွဲ� တည််ရှိခြ င်းအားဖြ င့် 

ရှားပါးသည့် သယံဇာတများအား သုံးစွဲရာတွင် ချိန်ညdိမ�များကို အပြ ည့်အဝ  ဖြ စ်ေပSေစ�ိုင်ပါသည်။ 
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ယင်းသည် အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်အတွက် ကာလရှည် ရည်မှန်းချက်တစ်ရပ်လည်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

ထိုသို5 ေဆာင်ရွက်ေနသည့် ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်သည့် ဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီ 

များ၏ ယူနစ်များအေနဖြ င့် လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ကို  မြ dင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဗဟိုစာရင်း 

အင်းအဖွဲ��ှင့်အတူ စာရင်းအင်းယူနစ်များမှ ဝန်ထမ်းများအား စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ် 

ချက်များ၊ တွက်ချက်မ�နည်းပညာများ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစ~်�ှင့် စိစစ်သုံးသပ်ခြ င်း�ှင့် 

အစီရင်ခံစာေရးသားခြ င်းစေသာ အဓိကကျသည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကိစiရပ်များကို ေလ့ကျင့် 

သင်က& ားေပး�ိုင်ရန်အတွက် အမျိ�းသားအဆင့် စွမ်းရည်တည်ေဆာက်ခြ င်း လမ်းစဥ် (National 

Capability Building Platform) တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စ်သည်။  

စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအား ေကာင်းစာွသိရိှနားလည်ထားရန်  လိုအပ်ပါသည်။ 

သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်သည့် ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများ�ှင့် က�မ်းကျင်မ� အေခြ အေနများကိုလည်း 

သတ်မှတ်ထားရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါကိစi�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ အေကာင်းဆုံး ဥပမာတစ်ခုမာှ 

ဝန်ထမ်းများအား ဗဟိုအစိုးရ (သို5) ေဒသဆုိင်ရာ အစိုးရLုံးများသို5 ေစလcတ်ခြ င်းမပြ �မီ တရားဝင် 

ဒီဂရီ ေပးအပ်ကာ ေလ့ကျင့်သင် က& ားေပးသည့် အင်ဒိုနီးရှား�ိုင်ငံ၏ စာရင်အင်းဆိုင်ရာ သင်တန်း 

ေကျာင်း (Indonesia’s Statistical Training Institute)  ဖြ စ်ပါသည်။  မြ န်မာ�ုိင်ငံအေနဖြ င့်လည်း 

အင်ဒိုနီးရှား�ိုင်ငံကဲ့သို5 အလားတူ သင်တန်းေကျာင်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ေလ့လာမ�များကို 

အမြ န်ဆုံး ေဆာင်ရွက်ပါရန် ခိုင်မာစာွ ေထာက်ခံအက@ �ံပြ �ပါသည်။ 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ က�မ်းကျင်သူများ ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းအတွက် သိသာထင်ရှား 

သည့် အတတ်ပညာဆိုင်ရာ ဦးေဆာင်မ�လိုအပ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ�အစည်းမှ  အတတ်ပညာဆိုင်ရာ က�မ်းကျင်မ� အက@ ီးအကဲအဖြ စ် 

ဦးေဆာင်မ�  ပြ �ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ က�မ်းကျင်မ�နယ်ပယ် ဖွံ�ဖ� ိ�းမ�၊ ရဲေဘာ် 

ရဲဘက်စိတ်ဓာတ် တည်ေဆာက်မ�၊ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ ကိုယ်ကျင့်သိက�ာ�ှင့် အရည်အေသွးစံ��န်း 

ဆင့်ကဲဖြ စ်ထွန်းေပSေပါက်ေစခြ င်းတုိ5သည် အတတ်ပညာဆိုင်ရာ က�မ်းကျင်မ�အက@ ီးအကဲမှ 

ေဆာင်ရွက်ရမည့် အဓိကတာဝန်ဝတg ရားများ  ဖြ စ်ပါသည်။ အမျိ�းသား စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ညdိ��ိင်း 

ေရးမှ"းအဖြ စ် ေရွးချယ်သတ်မှတ်ခံရသည်�ှင့် တစ်ပ� ိ�င်နက် အဆိုပါအဖွဲ�သည် စာရင်းအင်း 

ပညာရှင်များအားလံုးကို အစည်းအေဝးေခSယူ၍ �ှစ်ဦး�ှစ်ဖက်အက& ား သက်ဆိုင်သည့် ကိစiရပ် 

များကို ေဆွးေ�ွးညdိ��ိင်းခြ င်း�ှင့် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရန် ရိှသည်များကို  လမ်းhcန်ေပးခြ င်းတို5ကို 

ေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ အဓိက ေဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များမှာ- 

(က) တရားဝင်စာရင်းအင်း�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ �ှစ်စ~်လုပ်ငန်းအစီအစ~်�ှင့် ကာလတို၊ 

ကာလလတ်၊ ကာလရှည် စာရင်းအင်းစီမံချက်များအား ေရးဆွဲအေကာင်အထည် 
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ေဖာ်�ိုင်ရန် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစiရပ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံး�ှင့် 

ဦးေဆာင်ညdိ��ိင်း ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊  

(ခ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစ~်များ�ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အေခြ ခံစည်းမျ~်းများ�ှင့် 

အညီ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစံ��န်းများကို သတ်မှတ်ခြ င်း�ှင့် အဆိုပါစံ��န်းများ ကိုက်ညီ 

ေစေရးအတွက် အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ�ှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊  

(ဂ) သတ်မှတ်ထားေသာ စံ��န်းများ�ှင့် ကိုက်ညီေသာ စာရင်းအင်းများ  ပြ �စုရာတွင် 

အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတိ5ုက ေဆာင်ရွက်ထားသည့် 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစ~်များကို  က@ ီးက& ပ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဃ) တရားဝင်စာရင်းအင်းများ ေကာက်ယူေရးအတွက်ဖြ စ်ေစ၊ အုပ်ချ�ပ်ေရးအတွက် 

 ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားကိစiရပ်များအတွက်ဖြ စ်ေစ ေဆာင်ရွက်သည့် တရားဝင်စာရင်းအင်း 

�ှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းစ~်များကို  ပြ န်လည်စိစစ်ခြ င်း�ှင့် အက@ ံဉာဏ်ေပးခြ င်း၊ 

(င) အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ေသာ အချက်အလက်များအား နည်းလမ်း 

တကျ ခွဲခြ မ်းစိတ်ဖြ ာ၍ ဖွံ�ဖ� ိ�းတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ သုေတသနများ ေဆာင်ရွက်ရန်�ှင့် 

မူဝါဒဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတွက် အေထာက်အပံ့ေပး ခြ င်း၊ စာရင်းအင်း 

ထုတ်ပြ န်မ� အရည်အေသွးကို အကဲဖြ တ်ခြ င်း၊ ေလ့လာစိစစ်ခြ င်း�ှင့်  ပြ န်လည် 

သုံးသပ်ခြ င်း၊ 

(စ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစ~်များအတွက် လိုအပ်သည့် အကူအညီ�ှင့် စပ်လျ~်း၍ 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်  ပြ �စုထုတ်ပြ န်သူများ၊ အချက်အလက်သုံးစွဲ 

သူများ�ှင့် �ိုင်ငံတကာ အဖွဲ�အစည်းများအက& ား လိုအပ်သလို ညdိ��ိင်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဆ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစiရပ်များ�ှင့် စပ်လျ~်း၍ �ိုင်ငံကိုယ်စားပြ � ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ခ)  အချက်အလက်များကုိ ေပါင်းစပ် ခြ င်း 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သိုေလာှင်သိမ်းဆည်းထားLုံဖြ င့် မလုံေလာက်ဘဲ 

သက်ဆိုင်ရာက�မ်းကျင်မ� နယ်ပယ်များအက& ား အချိန်�ှင့်အမW ေပါင်းစပ် ခြ င်း�ှင့် လWိ�5ဝှက်ထိန်းသိမ်း 

သင့်သည့် အချက်အလက်များမှတစ်ပါး အခြ ားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မWေဝ 

သုံးစွဲ ခြ င်း ဖြ င့် ၎င်းတုိ5၏  အသုံးဝင်မ�ကို ပိုမိုတိုးတက်ရရှိေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

အချက်အလက် သိုမှီးရာဌာနများ (Statistical Databases) သည် အမျိ�းသားစာရင်းအင်း 

စနစ်တွင် အေရးပါေသာ အစိတ်အပိုင်း ဖြ စ်ပ� ီး စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများအားလံုး၏ ေနာက်ခံ 

ေကျာLုိးလည်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ကမ�ာလုံးဆုိင်ရာ ေလ့လာေတ�ွရှိချက်များအရ အစိုးရလုပ်ငန်း 
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အများစုတွင် e-government လုပ်ငန်းများကို တိုးတက်လုပ်ေဆာင်ခြ င်း ဖြ င့် စီမံအုပ်ချ�ပ်မ� 

သို5မဟုတ် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ သိုမှီးမ�တို5တွင် အကျိ�းရလဒ်ေကာင်းများ အပြ ည့်အဝ 

ရရှိေနေ က& ာင်း ေတ�ွရှိရပါသည်။ 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏ လူဦးေရစာရင်းကို လက်ရိှဖြ စ်ေပSေနသည့် အေခြ အေနများ�ှင့် အနီးစပ်ဆုံး 

ေဖာ်ပြ �ိုင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ သန်းေခါင်စာရင်းသည် အဆိုပါအချက်ကို ေဖာ်hcန်းလျက် ရိှေန 

ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ၎င်းကို စစ်တမ်းများအတွက် နမူနာစာရင်းစ~်အဖြ စ် အသုံးပြ �လျက်ရိှ 

ေန ပ� ီး ၎င်း၏သတင်းအချက်အလက်များကုိ အသုံး ပြ �၍ ေမြ ာက်များလှစာွေသာ အစီရင်ခံစာများကို 

ေရးသားပြ �စုရန် ေလ့လာသုံးသပ်ေန က& ပ� ီဖြ စ်ပါသည်။ သို5ေသာ် ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ သန်းေခါင်စာရင်း 

အချက်အလက်များသည် တစ်က@ ိမ်တည်း ပြ �လုပ်Lုံဖြ င့်  ပြ ည့်စုံလုံေလာက်သည်ဟု မမှတ်ယူသင့်ေပ။ 

၎င်းသည် အနာဂတ်တွင် လူဦးေရသတင်းအချက်အလက်စနစ်၏ အေခြ ခံအဖြ စ် ေဆာင်ရွက် 

ေပး�ိုင်မှသာ ၎င်း၏အသုံးဝင်မ�ကို တိုးမြ dင့်�ိုင်မည််  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အမျိ�းသားစာရင်းအင်းအချက်အလက်သိုမှီးမ�စနစ် (National Statistical Database 

System) အဆင့်ဆင့် ေပြ ာင်းလဲတုိးတက်ရန် အချိန်ယူေနစ~်ကာလတွင် စာရင်းအချက်အလက်များ 

စုစည်း�ုိင်ရန် လိုအပ်ေသာ ချိတ်ဆက်လုပ်ေဆာင်မ�များကို ေနာင်လာမည့် ကာလများအတွက် 

 ပြ �လုပ်ေပးရန် အေရး က@ ီးပါသည်။ ထို5ေ က& ာင့် ဥပေဒအသစ်တွင် အမျိ�းသားစာရင်းအင်း အချက် 

အလက် သိုမှီးရာေနရာ တည်ေဆာက်�ိုင်ရန် စာရင်းအချက်အလက်များ ေပါင်းစည်းခြ င်းအတွက် 

လုံေလာက်ေသာ ဥပေဒ ပြ �ာန်းချက်များ ဖြ င့် ေထာက်ပံ့ေပးခြ င်းများကုိ  ပြ �လုပ်ေပးရမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ အဓိပ�ါယ််သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် ရှင်းလင်းချက်များသည် ဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီများ 

အက& ား သဟဇာတရှိရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ တည်ေထာင်မည့် Databases  အားလုံးအတွက် 

အချက်အလက်ရယူရန် နည်းလမ်း�ှင့် သတ်မှတ်ချက်များ မရှိမဖြ စ်လိုအပ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

သေဘာထားကဲွလွဲမ�များကို ေရှာင်ရှားရန်အတွက် အချက်အလက် မWေဝခြ င်းဆိုင်ရာ စည်းမျ~်း 

စည်းကမ်းများကုိ ေသချာစာွ ချမှတ်ထားရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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(ဂ) ေမြ ပြ င်အေနအထား�ှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား ေပါင်းစည်း ေဆာင်ရွက် 

 ခြ င်း 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံသည်  က@ ီးမားကျယ်ပြ န်5ေသာ �ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံဖြ စ်ပ� ီး ေဒသဆိုင်ရာ အစိုးရအဖဲွ� 

များေမြ ာက်မြ ားစွာရိှသည်။ အမျိ�းသားအဆင့် စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ  ဖြ စ်ေပSလာေစရန် 

ေဒသဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းသည် ေဒသ�gရ�ှင့် 

အမျိ�းသားစီမံကိန်းများအတွက် အေရးက@ ီးေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ရပ်  ဖြ စ်ပါသည်။ မ က& ာမီက 

 ဖြ စ်ေပSခ့ဲသည့် တုိးတက်မ�များအရ ေမြ ပြ င်အေနအထားအေခြ အေန သတင်းအချက်အလက် 

(Geospatial Location Information Platform) အခွင့်အလမ်းမှ တစ်ဆင့်  မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏ 

စာရင်းအင်းစနစ်အတွက် အကျိ�းအမြ တ် ရရိှရန် ေဆာင်ရွက်�ိုင်ပါသည်။ ဤသတင်းအချက် 

အလက်များသည် တည်ေနရာအလိုက် အေသးစိတ် ရရှိ�ိုင်ေသာ်လည်း အမျိ�းသားအဆင့်အထိ 

တိုင်းတာရန်မူ တိုးတက်မ�များ လိုအပ်ေနပါေသးသည်။ ဥပမာအားဖြ င့် ေမြ ပြ င်သေ �ကတများ (Geo-

codes) မှေဒသဆိုင်ရာ ခLိုင်များအထိ သတင်းအချက်အလက်များကို ချိတ်ဆက်�ိုင်ပါက ၂၀၁၄ 

ခု�ှစ်၊ သန်းေခါင်စာရင်းသည်် ေဒသအဆင့်အထိ ေလ့လာသုံးသပ်�ိုင်ရန် အေရးက@ ီးသည့်အချက် 

အလက်များကို ပံ့ပိုးေပး�ိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ယခုကဲ့သို5 ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၏ အဓိကကျေသာအချက်မာှ ေဒသဆိုင်ရာ သတင်း 

အချက်အလက်များကို ေမြ ပြ င်သေ �ကတ (Geocoding)  ပြ �လုပ်ခြ င်း ဖြ စ် ပ� ီး အချိ�5ေသာ�ိုင်ငံ 

များတွင် အဆိုပါစနစ်အား  ပြ �ပြ င်ခြ င်းဖြ င့် Lိုးရှင်းလွယ်ကူစာွ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ပါသည်။  မြ န်မာ�ိုင်ငံ 

တွင်မူ တည်ေနရာ သတင်းအချက်အလက် ေမြ ပြ င်သေ �ကတ (Geocode Location 

Information)  ပြ �လုပ်ရန်အတွက် ထိေရာက်ေသာ  ပြ �ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမ�စနစ် မရိှေသးပါ။ National 

Geocode System (သို5) National Addressing System  ပြ �လုပ်ရန်အတွက် ခိုင်မာစာွ 

ေထာက်ခံအက@ ံပြ �ပါသည်။ ၎င်းသည် ပထဝီအေနအထား အမျိ�းအစားခွဲခြ ားမ�များတွင် �ိုင်ငံအဆင့် 

စံသတ်မှတ်ချက်ကို ချမှတ်ရန် အေရး က@ ီးပါသည်။ 

(ဃ) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် နည်းပညာဆုိင်ရာ အေခြ ခံအေဆာက်အအံုများ ေပါင်းစည်း 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

လက်ရိှကာလတွင် အချက်အလက်များရယူခြ င်း�ှင့် စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းစ~်များအတွက် 

ဝန်က@ ီးဌာန သို5မဟုတ် ေအဂျင်စီတစ်ခုချင်းစီမှ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ဗဟိုမှ 

ညdိ��ိင်း ေဆာင်ရွက်သည့် စနစ်သတ်မှတ်ချက်များ (System Specification) (သို5) Software များ 

အသုံးပြ ��ိုင်ခြ င်းများ မရိှေသးပါ။ ဝန်က@ ီးဌာန သို5မဟုတ် ေအဂျင်စီများမှ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ေဆာင်ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်�ှင့် နည်းပညာစနစ်ဖြ င့် လုပ်ကိုင်ေနသည့် 

ဝန်ထမ်းများအတွက် စနစ်တကျ သင်က& ားေပးေသာ သင်တန်းများ နည်းပါးပါသည်။ ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ 
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လူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းအတွက်  ပြ င်ဆင်ချိန်ကာလအတွင်း သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်း ဝန်ထမ်း 

များအား Data Processing လုပ်ငန်းအတွက် သတင်းအချက်အလက်�ှင့် နည်းပညာစနစ်အတွင်း 

Scanners အပါအဝင် အခြ ားလုိအပ်ေသာ ကိရိယာများ အသုံးပြ �ပုံသင်တန်းေပးခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါ သင်တန်းများသည် တန်ဖိုးရှိေသာ သင်တန်းများ  ဖြ စ်က& ပါသည်။ အမျိ�းသားစာရင်းအင်း 

ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ�အစည်းသည် သင့်ေလျာ်ေသာ Hardware �ှင့် Software များကို 

အသုံးပြ �၍ သင့်တင့် ေလျာက်ပတ်သည့် အမျိ�းသားအဆင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက် 

အလက်�ှင့် နည်းပညာစနစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးရမည် ဖြ စ်ပ� ီး သင့်ေတာ်သည့် သင်တန်းအစီအစဥ် 

တစ်ခုကိုပါ ထည့်သွင်းထားသင့်ပါသည်။ 

သတင်းအချက်အလက် ေပြ ာင်းလဲမ� ဖြ စ်စ~် (Information Revolution)သည် ကမ�ာ 

တစ်ဝန်းလုံးတွင်  ဖြ စ်ေပSလျက်ရိှပါသည်။ ယခုအခါတွင် သတင်းအချက်အလက်များ ရယူမ�သည် 

သန်းေခါင််စာရင်း၊ စစ်တမ်း (သို5) အုပ်ချ�ပ်မ�ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များေပSတွင် တည်မှီေနခြ င်း 

မရိှေတာ့ဘဲ အင်တာနက်�ှင့် အခြ ားေသာ နည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် နည်းလမ်းမကျသည့် အချက် 

အလက်များကိုပါ ရယူလျက် ရိှေနပါသည်။  မြ န်မာ�ိုင်ငံသည်လည်း သင့်ေတာ်ေသာ သတင်းအချက် 

အလက်�ှင့် နည်းပညာ အေခြ ခံအေဆာက်အအံုများ ထားရိှ ခြ င်းဖြ င့် ေနာက်ကျကျန်ေနခြ င်း 

မရိှေစရန်  က@ ိ�းပမ်းရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ကမ�ာတစ်ဝှမ်းရိှ စာရင်းအင်းLုံးများသည် စိုက်ပျိ�းေရး 

ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စုေဆာင်းခြ င်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအား ေစာင့်က& ည့်စစ်ေဆး 

ရာတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း အချက်အလက်များဖြ င့်  ေဆာင်ရွက်ခြ င်း�ှင့် စီးပာွးေရး အေပြ ာင်းအလဲများကို 

 က@ ိ�တင်ခန5်မှန်းရန် အင်တာနက်မှ အချက်အလက်ရာှေဖွခြ င်းတို5အား  ဂ� ိ�လ်တုဓာတ်ပုံများ 

(Satellite Images) အသုံး ပြ � ခြ င်း ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။ ထိုကဲ့သိ5ုေသာ ေခတ်မီတုိးတက်မ� 

များ ဖြ စ်ေပSေစရန်အတွက် စွမ်းရည် ပြ ည့်ဝ ပ� ီး လိုက်ေလျာညီေထွရိှသည့် အေခြ ခံအေဆာက်အအုံ 

လိုအပ်ပါသည်။ 
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က-၂။ အက@ ံပြ �ချက်များ အကျဥ်းချ�ပ် 

ရည်မှန်းချက် 
ေမာင်း�ှင်အားများ 

(Drivers) 
အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန် အချက်များ ကာလ 

က-၂။စာရင်းအင်း 

ဆုိင်ရာထုတ်လုပ် 

 ခြ င်း၊ ေလ့လာသံုး 

သပ်ခြ င်း�ှင့် 

ထုတ်ပြ န် ခြ င်းတုိ5

အတွက် 

ေပါင်းစည်းစနစ် 

(က) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

ဝန်ထမ်း�ှင့်က�မ်းကျင်သူ

များအတွက် စီမံခန5်ခွဲမ� 

ေပါင်းစည်းစနစ် 

• အမျိ�းသားစာရင်းအင်း ညdိ��ိင်း 

ေဆာင်ရွက်သူက အမြ င့်ဆံုး 

အက@ ီးအကဲတစ်ဦးအဖြ စ် 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း 

များအတွက်  အများ�ှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ အတတ်ပညာ 

ဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်များကို 

ေထာက်ပံ့ေပး ခြ င်း။ 

• အတတ်ပညာဆိုင်ရာ 

သတ်မှတ်ချက်�ှင့် အေခြ  

အေနများအား ကိုက်ညီ 

ေစခြ င်း။ 

• စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း 

များကို သင် က& ားေလ့ကျင့် 

ေပးသည့် စနစ်တစ်ရပ် 

ထူေထာင်ခြ င်း။ 

• အမျိ�းသားစာရင်းအင်း ဆိုင်ရာ 

ညdိ��ိင်းေရးမှ"းသည် ဝန်က@ ီး 

ဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီများမှ 

စာရင်းအင်းပညာရှင်များ�ှင့် 

ေတ�ွဆုံခြ င်း။ 

၂၀၁၆ ခု�ှစ် 

မှ စ၍ 

 (ခ) တရားဝင်စာရင်း 

အင်းဆိုင်ရာ အချက် 

အလက်များ အတွက် 

data platform များ 

ေပါင်းစည်း ေဆာင်ရွက် 

• National Database များ 

တည်ေဆာက်ရန် အားထုတ် 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

• စာရင်းအင်း အချက်အလက် 

များ လcဲေပြ ာင်းခြ င်းကို 

၂၀၁၇ ခု�ှစ် 

မှ စ၍ 
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ရည်မှန်းချက် 
ေမာင်း�ှင်အားများ 

(Drivers) 
အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန် အချက်များ ကာလ 

 ခြ င်း။ လွယ်ကူ ေချာေမ�ွေစရန် 

အဓိပ�ါယ် သတ်မှတ်ချက်များ 

�ှင့် Metadata များ 

တူညီေစရန် ေဆာင်ရွက် ခြ င်း။ 

• Database အတွက် 

အချက်အလက်များ စုစည်း 

 ခြ င်း(Data Pooling)ဆိုင်ရာ 

ယ�gရား�ှင့် အချက်အလက် 

မWေဝခြ င်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

သတ်မှတ် ခြ င်း။ 

 (ဂ)ပထဝီအေနအထား 

�ှင့်  စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်

များ အတွက် Platform 

များ ေပါင်းစည်း 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

• အေခြ ခံေမြ ပံု (Base map)၊ 

ေနရပ်လိပ်စာစနစ်(Address 

system) အပါအဝင် ေမြ ပြ င် 

အေနအထားဆိုင်ရာ အချက် 

အလက်များ မWေဝခြ င်းအတွက် 

ေမြ ပြ င်သတင်းအချက်အလက် 

ဆိုင်ရာ Databases များ 

တည်ေထာင်ခြ င်း။ 

• ေမြ ပြ င်သေ �ကတပြ �စုခြ င်း 

(Geo-coding) အတွက် 

�ိုင်ငံအဆင့် ေနရပ်လိပ်စာ 

စနစ် (National Address 

System)တုိးတက်ေကာင်းမွန်

ေစ ခြ င်း။ 

၂၀၁၇ ခု�ှစ် 

မှ စ၍ 

 (ဃ) ထိေရာက်သည့် 

အချက်အလက်များ 

ရယူ ခြ င်း၊ လcဲေပြ ာင်းခြ င်း၊ 

စီစ~် ေဆာင်ရွက် ခြ င်း�ှင့် 

• ဝန်က@ ီးဌာနများအက& ား 

စာရင်းအင်း ထုတ်လုပ်ခြ င်း�ှင့် 

ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများကို  

သတင်းအချက်အလက်�ှင့် 

၂၀၁၆ ခု�ှစ် 

မှ စ၍ 
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ရည်မှန်းချက် 
ေမာင်း�ှင်အားများ 

(Drivers) 
အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန် အချက်များ ကာလ 

ထုတ်ပြ န် ခြ င်းတုိ5အတွက် 

သတင်းအချက် အလက် 

�ှင့် နည်းပညာ အေခြ ခံ 

အေဆာက်အအံု များ 

ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက် 

 ခြ င်း။ 

နည်းပညာ စနစ်ြဖင့် 

လိုက်ေလျာညီေထွ ဖြ စ် 

ေစ ခြ င်း။ 

• သတင်းအချက်အလက်�ှင့် 

နည်းပညာ ေဆာ့ဖ်ဝဲ �ှင့် 

စနစ်အသစ် များအား 

ထိေရာက်စာွ စီမံ 

ခန5်ခဲွ၍အသုံး ပြ ��ိုင်ေရး 

အတွက် လုံေလာက်ေသာ 

သင်တန်းများေပးခြ င်း။ 

• မိုဘိုင်းဖုန်း (သို5) အင်တာနက် 

ကဲ့သို5ေသာ သတင်းအချက် 

အလက်ရင်း မြ စ်သစ်များအား 

စုစည်း�ုိင်ရန် စနစ်တစ်ခု 

တည်ေထာင်ခြ င်း။ 

က-၃။ အတတ်ပညာ�ှင့် နည်းပညာဆုိင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်တုိးတက်မ� 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံအမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်အေနဖြ င့် �ိုင်ငံတကာစာရင်းအင်း စံချိန်စံ��န်းများ 

�ှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ချက်များကို ေကာင်းမွန်စာွ သိရိှနားလည်မ� အားနည်းေနပါေသးသည်။ 

အဆိုပါ လိုအပ်ချက်များ  ပြ ည့်စုံေစေရးအတွက် �ိုင်ငံ၏အဆင့်အတန်းကို  မြ dင့်တင်�ိုင်ရန် 

က�မ်းကျင်မ� လိုအပ်ပါသည်။ သို5ေသာ်လည်း ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ လူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက& ာင်းအရာ 

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခဲ့ ခြ င်း၏ အေတ�ွအက@ �ံအရ အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ စာရင်းအင်း 

ထုတ်ပြ န်မ� အရည်အေသွးသည် အခွင့်သာခဲ့မည်ဆိုပါက �ိုင်ငံတကာစံ��န်း�ှင့်အမီ  မြ dင့်တင်�ိုင်မည် 

 ဖြ စ်ေ က& ာင်း ေတ�ွရိှရပါသည်။ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ နည်းပညာအက@ ံေပးအဖဲွ�ကို ဖွဲ�စည်းခြ င်းဖြ င့် 

�ှစ်ေပါင်း ၃၀ ေကျာ်သန်းေခါင်စာရင်း မေကာက်ယူ�ိုင်ခ့ဲေသာ်လည်း သန်းေခါင်စာရင်း လုပ်ေဆာင် 

မ�များတွင် အေကာင်းဆုံးေသာ အေလ့အကျင့်များဖြ င့် အသိပညာ ဆိုင်ရာ ကာွဟချက်များကို 

 ဖြ ည့်ဆည်းေပး�ိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ လူဦးေရ�ှင့် အိမ်အေက& ာင်းအရာ 

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ င်း အေတွ�အ က@ �ံများကုိ ဆင့်ပာွးရန်�ှင့် တိုးတက်မ�များရရိှ�ိုင်ေစရန် 

မည်ကဲ့သို5လုပ်ေဆာင်က& မည်နည်းဆိုသည်မာှ ေမးခွန်းထုတ်စရာ  ဖြ စ်လာပါသည်။ 
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၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ လူဦးေရ�ှင့် အိမ်အေ က& ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူခြ င်း လုပ်ငန်း 

စ~်က@ ီးတစ်ခုလုံး ေအာင်မြ င်ေစရန် အချက ်(၄) ချက်ဖြ င့် ပံ့ံံပိုးေပးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို5မာှ- 

(၁)  သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ င်းေအာင်မြ င်ေစရန် �ိုင်ငံေတာ်အဆင့် အက@ ီးအကဲ 

များမှ  ပံ့ပိုးမ�၊ 

(၂)   ပြ ည်သ5ူအင်အားဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ�က@ ီးက& ပ်ေရး�ှင့်  ပြ ည်သ5ူအင်အား 

ဝန်က@ ီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏အားထုတ်က@ ိ�းပမ်းေဆာင်ရွက်မ�၊ 

(၃) စာရင်းအချက်အလက်များ ရယူသိမ်းဆည်းခြ င်း�ှင့် လုပ်ငန်းစ~်များ ေဆာင်ရွက် 

 ခြ င်းတို5တွင် ထိေရာက်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လcဲေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်�ိုင်မ��ှင့် 

(၄) �ိုင်ငံတကာမှပညာရှင်များပါဝင်ေသာ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ အက@ ံေပး 

ဘုတ်အဖွဲ�၏ ကူညီေထာက်ပံ့မ�ဖြ င့်  ပြ င်ပမှ က�မ်းကျင်သူပညာရှင်များ၏ အကူအညီ 

ရယူ�ိုင်မ�တို5  ဖြ စ်က& ပါသည်။ 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ ေပSထွန်းေစေရးအတွက် ဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် အဖွဲ� 

အစည်းများအက& ား ေအာက်ပါအချက်များအား လုပ်ေဆာင်က& ရန် တုိက်တွန်းအပ်ပါသည်။ 

(၁) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစiရပ်များ�ှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် အစိုးရဌာနများအတွင်းရှိ 

ဝန်ထမ်းများသည် အတတ်ပညာဆိုင်ရာ က�မ်းကျင်သူများအဖြ စ် အသိအမှတ်ပြ �ခြ င်း 

ခံရမည်ဖြ စ်ကာ ၎င်းတို5 အထူးပြ �လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ နယ်ပယ်တွင် လိုအပ် 

သည့် အသိပညာ�ှင့် က�မ်းကျင်မ�ရိှရန် အားေပးေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ထို5 ပြ င် 

၎င်းတို5သည်  အမျိ�းမျိ�းေသာ စာရင်းအင်းတွက်ချက်မ� စံ��န်းများဖြ စ်သည့် 

အမျိ�းသား စာရင်းအင်းစနစ်၊ စားသုံးသူေဈးဆ��န်းကိန်း၊ လက်လီေဈးဆ��န်းကိန်း၊ 

ထုတ်လုပ်သူ ေဈးဆ��န်းကိန်း�ှင့် နမူနာေကာက်နည်းလမ်း စသည်တုိ5ကို က�မ်းကျင် 

သူများအဖြ စ် အသိအမှတ်ပြ �ခြ င်းခံ�ိုင်ကာ အစိုးရဌာနအတွင်း ထိုကိစiရပ်များကို 

ေပြ ာဆို ေဆွးေ�ွး�ိုင်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အသိပညာများ တုိးတက်ပာွးများေစေရး 

အတွက် အဆိုပါက�မ်းကျင်သူများသည် အခြ ားေသာ�ိုင်ငံများမှ က�မ်းကျင်သူများ�ှင့် 

အပြ န်အလှန် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မ�ကိုလည်း အားေပးမြ dင့်တင်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၂) အလားအလာရိှသည့် စာရင်းအင်းအတတ်ပညာရှင်များ ေမွးထုတ်�ုိင်ေရးအတွက် 

လ5ူစွမ်းအားအရင်းအမြ စ် ဖွံ�ဖ� ိ�းမ�အစီအစ~်တစ်ရပ် ဖြ င့် ကာလရှည်သင်တန်း အခွင့် 

အလမ်းများဖြ င့် ပံ့ပိုးေပးသင့်ပါသည်။ သင်တန်းအခွင့်အလမ်းများေပးရန် လွယ်ကူ 

ေသာ်လည်း မှန်ကန်သည့်သူများကို ေရွးချယ်သင်က& ား�ုိင်ေရးမှာမူ အချိန်ယူ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါအချက်သည် အမျိ�းသားစာရင်းအင်း ညdိ��ိင်း 

ေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ�အစည်းအတွက် အေရး က@ ီးသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 



 
39 

 

(၃) အစိုးရဌာနများရိှ စာရင်းအင်းက�မ်းကျင်သူများအေန ဖြ င့် နည်းပညာက�မ်းကျင်မ� 

ရိှရမည့်အပြ င် တရားဝင်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်�ှင့် သေဘာသဘာဝများကို 

လည်း သိရှိလိုက်နာရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ကမ�ာ့ကုလသမဂXမှ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၁ �ှစ်က 

အတည်ပြ �ခဲ့ပ� ီး ကမ�ာတစ်ဝှမ်းမှလည်း လက်ခံကျင့်သုံးလျက်ရိှသည့် ကုလသမဂX၏ 

တရားဝင်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အေခြ ခံစည်းမျ~်းများကို ဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီ 

များအ က& ား ကျင့်သုံး�ိုင်ရန် မWေဝေပးရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စာရင်းအင်း က�မ်းကျင် 

သူများသည် ၎င်းတို5၏ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်က& ရာတွင် အေခြ ခံစည်းမျ~်းများကို 

ကျင့်ဝတ်လမ်းhcန်တစ်ခုအေနဖြ င့် ကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။ 

(၄) အမျိ�းသားစာရင်းအင်း ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ�အစည်းသည် စာရင်းအင်း 

တွက်ချက်ထုတ်လုပ်မ��ှင့် ထုတ်ပြ န်သည့်လုပ်ငန်းများအတွက် စာရင်းအင်းစနစ် 

တစ်ရပ်လုံးတွင် အရည်အေသွးအာမခံသည့့််စနစ်ကို အသုံးပြ �သင့်ပါသည်။ အဆိုပါ 

စနစ်သည် လုပ်ငန်းစ~်အဆင့်အားလုံးတွင် အရည်အေသွးပြ ည့်ဝမ� သတိရိှေစရန် 

�ှင့်အရည်အေသွး မြ င့် စာရင်းအင်းများ ထုတ်ပြ န်�ိုင်ရန်အတွက် ကူညီေထာက်ပံ့ 

ေပးမည်  ဖြ စပ်ါသည်။ 
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က-၃။ အက@ ံပြ �ချက်များ အကျဥ်းချ�ပ် 

ရည်မှန်းချက် ေမာင်း�ှင်အားများ (Drivers) 
အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန် 

အချက်များ 
ကာလ 

က-၃။ က�မ်းကျင်မ� 

ရိှ၍ ေကာင်းစာွ 

ေလ့ကျင့်သင်က& ား

ထားေသာ လုပ်ငန်း 

အေပS �ှစ်မြ �ပ် 

ထားသည့် လုပ်သား 

အင်အား 

(က) အချက်အလက်များ စုစည်း 

သိမ်းဆည်းရာတွင် ေခတ်မီ 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

အေလ့အကျင့် ေကာင်းများ 

ေမွးမြ "�ုိင်ရန် စနစ်ကျသည့် 

သင်တန်းအစီအစ~်များ 

ေဖာ်ထုတ်ခြ င်း 

• စာရင်းအင်းဝန်ထမ်းများ 

အားလုံးက�မ်းကျင်မ� 

အတတ်ပညာဆိုင်ရာ 

သင်တန်းအစီအစ~် 

အတွက် လမ်းhcန် 

ေမြ ပုံ(Road Map) 

ေရးဆွဲေဖာ်ထုတ်ရန်။ 

• နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် 

က�မ်းကျင်မ�အဆင့် ခွဲခြ ား 

သတ်မှတ်ခြ င်း�ှင့် 

ဦးစားေပးသင်တန်းများ 

သတ်မှတ်ရန််။ 

၂၀၁၆ 

ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

ခ။ လ5ူစွမ်းအား အရင်းအမြ စ် 

ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� အစီအစ~် တစ်ရပ် 

ထူေထာင် ခြ င်း။ 

 

• အစိုးရဌာန အတွင်း 

စာရင်းအင်း ပညာရှင် 

များ၏ သက်ေမွးမ�လုပ်ငန်း 

လမ်းေက& ာင်း သတ်မှတ်ရန် 

�ှင့် သင့်ေလျာ်သည့် ရာထူး 

သို5 တိုးမြ dင့်ေပးအပ်ရန်။ 

• ဝန်ထမ်းသစ် ခန5်ထားခြ င်း 

�ှင့် ရာထူးတိုးမြ dင့်ခြ င်းတုိ5 

အတွက် အရည်အချင်း 

သတ်မှတ်ချက်များ 

 ပြ �ာန်းရန်။ 

၂၀၁၆ 

ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

ဂ။ တရားဝင် စာရင်းအင်းများ၏ 

အေခြ ခံ စည်းမျ~်းများ�ှင့်အညီ 

အတတ်ပညာဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ် 

သိက�ာ ခိုင် မ� ဲေစ ခြ င်း။ 

• အတတ်ပညာဆိုင်ရာ 

စာရင်းအင်း ပညာရှင် 

များ၏ ကျင့်ဝတ်သိက�ာ၊ 

တန်ဘိုးများ�ှင့်ညီမWသည့် 

၂၀၁၆ 

ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 
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ရည်မှန်းချက် ေမာင်း�ှင်အားများ (Drivers) 
အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန် 

အချက်များ 
ကာလ 

 သင်တန်းများေပးရန်။ 

ခ။ အမျိ�းသားအဆင့် ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်သည့် စာရင်းအင်းဆုိင်ရာအာဏာပုိင်အဖဲွ�အေနဖြ င့် 

ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ�၏ မဟာဗျ"ဟာကျသည့် လမ်းhcန်ချက်များ 

ခ-၁။ ဥပေဒပြ ဌာန်းချက်များ အားေကာင်းေစေရး 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲသည် လက်ရှိအချိန်တွင် အမျိ�းသားစာရင်းအင်း ညdိ��ိင်းသူအဖြ စ် 

အမည်နာမအဖြ စ်သာရိှပ� ီး လက်ေတ�ွတွင်မူ ကာွခြ ားပါသည်။ ၁၉၅၂ ခု�ှစ်၊ ဗဟိုစာရင်းစစ်တမ်း 

ေကာက်ယူေရး အာဏာပိုင် အက်ဥပေဒအရ ဗဟိုစာရင်းအင်း�ှင့် စီးပာွးေရးဌာနကုိ ဥပေဒအရ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ေပးအပ်ဖွဲ�စည်းခဲ့ပါသည်။ သို5ေသာ် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် 

အာဏာကို တရားဝင်တုိးမြ dင့်ရန်အတွက် အဆိုပါအက်ဥပေဒကို  ပြ င်ဆင်�ိုင်ခြ င်း မရိှခဲ့ပါ။ သမိုင်း 

ေက& ာင်းအရ ဗဟိုစာရင်းအင်း�ှင့် စီးပာွးေရးဌာနသည် အဓိကကျသည့် စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများကို 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ်လည်း ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�အေနဖြ င့် ၎င်းလုပ်ငန်းများကုိ အခြ ားဦးစီးဌာန 

များသို5 လcဲေပြ ာင်းေပးအပ်ခဲ့ရပါသည်။ ဥပမာ-�ိုင်ငံ၏ စီးပာွးေရးတွင် ဗဟိုမှ ေပါင်းစည်းသည့် 

တိုင်းတာမ�မူေဘာင် (Central integrative measurement framework) အဖြ စ် 

ေဆာင်ရွက်ရသည့် အမျိ�းသားစာရင်းစနစ် (System of National Accounts - SNA) ကို  

စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာနသို5 လcဲေပြ ာင်းေပးခဲ့ ရပါသည်။ အလားတူပင် ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ လူဦးေရ 

သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူခြ င်းကိုလည်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ�က@ ီးက& ပ်ေရး�ှင့်  ပြ ည်သ5ူ 

အင်အားဝန်က@ ီးဌာနေအာက်ရိှ  ပြ ည်သ5ူအင်အားဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပ� ီး ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ� 

မှ အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွင် အနည်းငယ်သာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို5 အဓိက 

ကျသည့် စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းစဥ်များကုိ လက်လcတ်ခဲ့ရ ခြ င်းသည် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ၏ 

တရားဝင်စာရင်းအင်းများအေပS  သ& ဇာသက်ေရာက်မ� ကျဆင်း လာခြ င်းကို ထင်ဟပ်ေစခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပြ �ထားသည့် စာရင်းအင်းဥပေဒအသစ်သည် လွန်ခဲ့ေသာအခန်းတွင် ေဖာ်ပြ ခဲ့သည့် 

အတိုင်း ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�အား အမျိ�းသားအဆင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်သည့် 

အဖွဲ�အဖြ စ် ဥပေဒ ပြ �ာန်းချက်များဖြ င့် အားဖြ ည့်ေပးမည် ဖြ စ်ပါသည်။  အဆိုပါ ဥပေဒပြ �ာန်းချက် 

သည် ေနာင်လာမည့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ၏ စီမံခန5်ခွဲမ�ဆိုင်ရာ ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်မ� လုပ်ငန်း 

များကို ပိုမိုအားဖြ ည့်ေပးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြ င့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�သည် စာရင်းအင်း 

အချက်အလက်များ မှန်ကန်ေရး�ှင့် အရည်အေသွးပြ ည့်ဝေရးေကာ်မတီတွင် အတွင်းေရးမှ"းအဖြ စ် 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်းပင်  ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါေကာ်မတီ ဖြ င့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�သည် ဥပေဒ  ပြ �ာန်း 

ချက်ပါ လုပ်ပုိင်ခွင့်များထက်ပိုမိုသည့် စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ  သ& ဇာအာဏာ သက်ေရာက်မ� 
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အဆင့်တစ်ခုအထိ ေရာက်ရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်�ိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ သို5ေသာ်လည်း ဗဟိုစာရင်း 

အင်းအဖွဲ�သည် လုပ်ငန်းများကို အမှန်တကယ် ထိေရာက်စာွ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် ေအာက်ပါတို5ကို 

လုပ်ေဆာင်ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၁) အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ဦးေဆာင်မ�အခန်းကtမှ ပါဝင်�ိုင်ရန်အတွက် 

လိုအပ်ေသာ ယုံက& ည်မ��ှင့် က�မ်းကျင်မ�ဆိုင်ရာ အရည်အေသွးရိှေစရန်။ 

(၂)  အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ် အားေကာင်းလာေစရန် ေကာင်းမွန်သည့် အက@ ံဉာဏ် 

များ�ှင့် အဓိပ�ါယ်ပြ ည့်ဝသည့် အစီအစ~်များ ဖြ င့် အေထာက်အပံ့ပြ �ကာ စာရင်း 

အချက်အလက်များ မှန်ကန်ေရး�ှင့် အရည်အေသွး  ပြ ည့်ဝေရးေကာ်မတီ၏ 

အေထွေထွ အတွင်းေရးမှ"းအဖြ စ် ထိေရာက်စာွ ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၃) အမျိ�းသားအဆင့် ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်မ�ေကာ်မတီ ဖြ င့် သင့်ေလျာ်ေသာ စာရင်းအင်း 

စံသတ်မှတ်ချက် အတိုင်းအတာများ�ှင့်အတူ  အရည်အေသွး ပြ ည့်ဝေစေရး ယ�gရား 

တစ်ရပ် တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ရန်။ 

(၄) အမျိ�းသားအဆင့် အက@ ီးစားစီမံကိန်းများတွင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက် 

အလက်များ ရယူ�ိုင်ရန် နည်းပညာ�ှင့် ဖွဲ�စည်းမ�ဆိုင်ရာ အခန်းကtများတွင် 

ခိုင်မာသည့် ဦးေဆာင်ဦးရွက်ပြ �ရန်။ 

ခ-၁။ အက@ ံပြ �ချက်များအကျ~်းချ�ပ် 

ရည်မှန်းချက် 
ေမာင်း�ှင်အားများ 

(Drivers) 

အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန် 

အချက်များ 
ကာလ 

ခ-၁။ အမျိ�းသားစာရင်း 

အင်းအာဏာပုိင်အဖဲွ� 

အဖြ စ် ဥပေဒအရ 

တရားဝင်လcဲအပ်ထားသည့် 

ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ�  

က။ စာရင်းအင်း ဥပေဒ 

အသစ်  ပြ �ာန်းခြ င်း။ 
• ဥပေဒပြ ဌာန်းချက် အသစ် 

အား သိရှိေစရန်အတွက် 

ပညာေပးေရး�ှင့် လူထုသို5 

ချပြ ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 

•  ပြ �ာန််းထားေသာ ဥပေဒ 

သစ်�ှင့်အညီ ဝန်က@ ီး 

ဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီများ 

အက& ား ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်မ� တိုးတက် 

ေစရန်။  

၂၀၁၆ 

ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

ခ။ စနစ်တစ်ရပ်လုံး • စတင်ကျင့်သုံးရန်လိုအပ် ၂၀၁၆ 
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ရည်မှန်းချက် 
ေမာင်း�ှင်အားများ 

(Drivers) 

အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန် 

အချက်များ 
ကာလ 

အထူးသဖြ င့်စာရင်း 

အင်းဆိုင်ရာ စံသတ် 

မှတ််ချက်များကို 

အားသစ်ေလာင်းသည့် 

လုပ်ငန်းအစီအစ~်များ 

 ဖြ စ်ထွန်းေစ ခြ င်း။ 

သည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

စံသတ် မှတ်ချက်များ 

ေဖာ်ထုတ်ရန်။ 

• အမျိ�းသားအဆင့် အစီ 

အစ~်တစ်ရပ် ေပSထွန်း 

လာေစေရးအတွက် 

စာရင်းအင်း အချက် 

အလက်များ မှန်ကန်ေရး 

�ှင့် အရည်အေသွး 

 ပြ ည် ့ဝေရး ေကာ်မတီဖြ င့် 

လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

ဂ။ အမျိ�းသား စာရင်း 

အင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်း 

များတွင် အက@ ီးအကဲ 

အဖြ စ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

• အမျိ�းသားစာရင်းအင်းဆိုင် 

ရာ စီမံကိန်းများတွင် 

ပါဝင်၍ အတတ်ပညာပိုင်း 

ဆိုင်ရာ က�မ်းကျင်သူအဖြ စ် 

ဦးေဆာင်မ�ပြ �ရန်။ 

ချက်ချင်း 

ခ-၂။ အဖဲွ�အစည်း�ှင့် အတတ်ပညာပုိင်းဆုိင်ရာ ဦးေဆာင်မ�ကုိ ေဖာ်ထုတ်ပြ သခြ င်း 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ၏ ဦးေဆာင်မ�ကို hcန်က& ားေရးမှ"းချ�ပ်Lုံးမှတစ်ဆင့်  ပြ �လုပ်သာွးမည်် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စ �ကာပူ၊ မေလးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိ��ိယ�ှင့် ကေနဒါ�ိုင်ငံများကဲ့သို5 ထိိပ််ဆုံးအဆင့့်် 

အရာရှှိိအား စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အက@ ီးအမှ"း (Chief Statistician) ဟု အမည်် ေပြ ာင််းလဲဲရန်် 

အက@ ံ ပြ �ခ့ဲ ပ� ီီး  ဖြ စ််ပါသည်။ အခြ ားေသာ�ုိင်ငံများတွင် အမျိ�းသားစာရင်းအင်းပညာရှင် (UK) 

သို5မဟုတ် အစိုးရစာရင်းအင်းပညာရှင် ( သ& စေတးလျ�ှင့် နယူးဇီလန်) ဟုလည်း ေခSဆိုက& ပါ 

သည်။ 

‘စာရင်းအင်းပညာရှင်’ ဟူေသာ စာလုံးကို အမည်နာမတွင် ထည့်သွင်း ခြ င်းအားဖြ င့် Lံုး 

အေပS အသိအမှတ်ပြ �ခြ င်းကို ခံရပါသည်။ Lုံးကိုယ်စားပြ � အက@ ီးအကဲသည် �ိုင်ငံ၏ ထိပ်တန််း 

အတတ်ပညာရှင်အဖြ စ် တာဝန်ပိုမိုလာမည် ဖြ စ်ပ� ီး စာရင်းအင်း�ှင့် သက်ဆိုင်ရာကိစiရပ်အားလုံး 

အေပSတွင်လည်း ထင်မြ င်သုံးသပ်ချက်ေပးရန် လိုအပ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းသည်  က@ ီးေလးေသာ 

တာဝန်တစ်ရပ်ကို ထမ်းေဆာင်ရမည်  ဖြ စ်ေသာ်လည်း အကျိ�းေကျးဇူးများစွာကို  ပြ န်လည် ယူေဆာင် 
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လာမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ‘အမျိ�းသားစာရင်းအင်းပညာရှင်’တစ်ဦးကို ဒုတိယဝန်က@ ီးအဆင့်�ှင့် 

ညီမWေသာ ရာထူးတွင် ထားရိှရန် အက@ ံ ပြ �ပါသည်။ 

အမျိ�းသားစာရင်းအင်းပညာရှင် (National Statistician)သည် �ိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်းစနစ် 

ကိုယ်စားပြ �အဖြ စ် ခိုင်မာစာွ ရပ်တည်ေနသည်ကို တစ်ကမ�ာလုံးမှ ေကာင်းစာွ အသိအမှတ်ပြ � 

လက်ခံက& ပ� ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်ကို ကိုယ်စားပြ �၍ အဓိက 

ကျသည့် စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ကိစiရပ်များအား ေဝဖန်ေထာက်ပြ ရမည့်အပြ င် �ိုင်ငံေတာ်�ှင့် 

ကမ�ာလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းစနစ်များ၏ L�ပ်ေထွးနက်နဲမ�များကိုလည်း ေကာင်းစာွသိရိှ နားလည် 

ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဗဟိုေကာ်မတီအတွင်းေရးမှ"းသည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

၁။  စာရင်းအင်းအချက်အလက်များမှန်ကန်ေရး�ှင့် အရည်အေသွးပြ ည့်ဝေရး ေကာ်မတီ 

အတွက် အတွင်းေရးမှ"းLုံး အက@ ီးအကဲအဖြ စ် တာဝန်ထမ်းေဆာင် ခြ င်း။ 

၂။  အမျိ�းသားအဆင့် စာရင်းအင်း ညdိ��ိင်း ေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းများအား ဦးေဆာင် 

 ခြ င်း။ 

၃။  စာရင်းအင်းအချက်အလက်များမှန်ကန်ေရး�ှင့် အရည်အေသွးပြ ည့်ဝေရး ေကာ်မတီ 

သို5 တင်ပြ ၍ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများအေပS အဆုံးအဖြ တ်ေပး�ိုင်ရန်ေထာက်ပံ့ 

ေပးခြ င်း။ 

၄။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစ~်များအတွက် လိုအပ်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ 

ကိစiရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်း အချက်အလက်  ပြ �စုထုတ်ပြ န်သူများ�ှင့် 

သုံးစွဲသူများ၊ �ိုင်ငံတကာအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် လိုအပ်သလို ညdိ��ိင်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 
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ခ-၂။ အက@ ံပြ �ချက်များ အကျ~်းချ�ပ် 

ရည်မှန်းချက် 
ေမာင်း�ှင်အားများ 

(Drivers) 
အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန် အချက်များ ကာလ 

ခ-၂။ အဖဲွ�အစည်း 

�ှင့် အတတ်ပညာ 

ဆုိင်ရာ ဦးေဆာင် 

မ�ကို ေဖာ်ထုတ် 

 ပြ သရန် 

(က)က�မ်းကျင်မ�အတတ် 

ပညာဆုိင်ရာကိစiရပ်များ

တွင် အမျိ�းသား 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ 

ေပြ ာင်းလဲတိုးတက် 

ေစ ခြ င်း။ 

• လုပ်ငန်းအဖွဲ�များ၊ ဝန်က@ ီးဌာနများ 

�ှင့် ေဆွးေ�ွးညdိ�ိ�င်းကာ  

စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ 

မှန်ကန်ေရး�ှင့် အရည်အေသွး 

 ပြ ည့်ဝေရး ေကာ်မတီသို5 တင်ပြ  

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

ချက်ချင်း 

(ခ)စွမ်းရည်�ှင့် 

က�မ်းကျင်မ� အတတ် 

ပညာများ တိုးတက်ေစရန် 

အစီအစ~်များ ေရးဆွဲ 

ချမှတ်ခြ င်း။ 

• အတတ်ပညာဆိုင်ရာ အပြ န် 

အလှန် ေဆွးေ�ွးပွဲများ�ှင့် 

သင်တန်းအစီအစ~်များ 

 ပြ �လုပ်ရန်၊ 

၂၀၁၆ 

ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

ခ-၃။ ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ�မှ  အဓိပ�ာယ်ပြ ည့်ဝသည့် အဓိကလုပ်ငန်း အစီအစ~်များ ေရးဆဲွခြ င်း 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ၏ လုပ်ငန်းအစီအစ~်သည် အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်၏ အဓိက 

လုပ်ေဆာင်ချက်များကုိ ထင်ဟပ်ေစရန် လိုအပ်ပါသည်။ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်၏ အထင်ကရ 

စီမံကိန်းများသည် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�အတွင်း (သို5မဟုတ်) ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�၏ လုပ်ေဆာင် 

ချက်များ�ှင့် ေကာင်းစာွချိတ်ဆက်မ� ရိှသင့်ပါသည်။ အချက်အလက် ေကာက်ယူခြ င်း�ှင့် 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တုိးချ�ဲေဆာင်ရွက် ခြ င်းဖြ င့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�၏ လုပ်ငန်း 

အစီအစ~် ကျယ်ပြ န်5လာမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ထို5အပြ င် အခြ ား  ေသာ အစိုးရဝန်က@ ီးဌာနများ�ှင့် ဦးစီး 

ဌာနများမှလည်း ေရွးချယ်သတ်မှတ်ထားသည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များကုိ ဗဟို 

စာရင်းအင်းအဖွဲ�သိ5ု တဖြ ည်းဖြ ည်းချင်း လcဲေပြ ာင်းေပးရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  အဆိုပါ လcဲေပြ ာင်း 

လာသည့် လုပ်ငန်းရပ်များ�ှင့် တာဝန်များသည် ချက်ချင်းဖြ စ်ေပSလာမည်မဟုတ်ပဲ က�မ်းကျင်မ�၊ 

အေတွ�အက@ �ံ�ှင့် ရင်းမြ စ်တုိ5အေပSတည်မှီ၍ ေသချာစွာ စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ပထမဦးစာွ စီမံကိန်း�ှင့် ဘtာေရးဝန်က@ ီးဌာန၏ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ� 

ကို စုစည်းေပးထားရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လတ်တေလာတွင် စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာန�ှင့် 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲတိ5ုမှ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းရပ်များကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေနပါသည်။ စီမံကိန်း 

ေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာန၏ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�သို5 တဖြ ည်းဖြ ည်းချင်း 

လcဲေပြ ာင်းေပးခြ င်းဖြ င့့်် စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာနသည် ၎င်း၏ အဓိကလုပ်ငန်း တာဝန် ဖြ စ်သည့် 
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မူဝါဒဖွံ�ဖ� ိ�းေရး၊ မူဝါဒများ�ှင့် စီမံကိန်း ေရးဆွဲခြ င်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့်  စီမံကိန်းများကို 

ေစာင့်က& ည့်ေလ့လာအကဲဖြ တ်ခြ င်း လုပ်ငန်းများကို အေလးေပးလုပ်ေဆာင်�ိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ထိုကဲသို5ေဆာင်ရွက်ခြ င်း ဖြ င့် ရှားပါးသည့် ဘtာေရး�ှင့် လူသားအရင်းအမြ စ်များကုိ ပိုမိုအကျိ�းရိှ 

စာွအသုံးပြ ��ိုင်မည့်အပြ င် အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်အတွင်း ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ၏ ပုံရိပ်ကို 

ပိုမိုထင်ရှားလာေစမည်   ဖြ စ်ပါသည်။ 

သို5 ဖြ စ်ပါ၍ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းအစီအစ~်များကုိ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် ဗဟိုစာရင်းအင်း 

အဖွဲ�အား သင့်ေလျာ်သည့် ဖွဲ�စည်းပုံသို5 တိုးချ�ဲေပြ ာင်းလဲဖွဲ�စည်းရန် ေလးနက်စွာ အက@ ံပြ �အပ် 

ပါသည်။ 

(၁) အမျိ�းသားစာရင်းအင်းများ- ကမ�ာလုံးဆိုင်ရာ အေကာင်းဆုံး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ 

အမျိ�းသားစာရင်းအင်းများ စုစည်းတွက်ချက်ခြ င်း�ှင့် စီမံခန5်ခွဲခြ င်းကို ဗဟိုစာရင်းအင်း 

အဖွဲ�မှ က�မ်းကျင်မ� ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သည့် အဖွဲ�အစည်းတစ်ခုအဖြ စ် ေဆာင်ရွက် 

ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ် တည်ေဆာက်ရန် စီးပာွးေရးစာရင်းအင်း 

အားလုံးကို ေကာင်းစာွ နားလည်သေဘာေပါက်ရန် လိုအပ်ပ� ီး ေမြ ာက်မြ ားလှစာွေသာ 

ဇာစ်မြ စ်များမှ အချက်အလက်များကို ရယူရမည်  ဖြ စ််ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းရပ်သည် 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲအတွက် အဓိကကျသည့် အနာဂတ်လုပ်ငန်းအစီအစ~်  ဖြ စ်လာမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၂) အဓိကစီးပာွးေရးစစ်တမ်းများ- အဓိကစီးပာွးေရးကtများ၏ စစ်တမ်းများကို ဗဟိုစာရင်း 

အင်းအဖွဲ�မှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်ဖြ စ်ပ� ီး စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများအတွက် 

Database ကိုလည်း စီမံခန5်ခွဲရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါကtဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများကို 

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်က@ ီးဌာန/အဖွဲ�အစည်းများဖြ င့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ခြ င်း  ပြ �လုပ်�ိုင် 

ပါသည်။ စစ်တမ်းေတ�ွရိှချက်များသည် အမျိ�းသားစာရင်းအင်းများ စုစည်းတွက်ချက်ရန် 

အဓိကသွင်းအားစုများအဖြ စ် ပံ့ပိုးေပးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�အေနဖြ င့် 

စစ်တမ်း၏ Data Processing အပိုင်းကိုသာ မကိုင်တွယ်သင့်ဘဲ စစ်တမ်းလုပ်ငန်းတစ်ခု 

လုံးကို တာဝန်ယူ  က@ ီးက& ပ်သင့်ပါသည်။ 

(၃) အဓိကအိမ်ေထာင်စုစစ်တမ်းများ- ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�သည် အဓိကအိမ်ေထာင်စု 

စစ်တမ်းများအားလုံးကို စီမံေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�သည် ေမးမြ န်း 

ေကာက်ယူမည့်သူများ�ှင့် Data Processing ေဆာင်ရွက်မည့်သူများကို ေလ့ကျင့် 

သင်က& ားေပးရန်�ှင့် စီမံအုပ်ချ�ပ်ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဤသို5ဖြ င့် စစ်တမ်း 

အားလုံး၏ အမြ င့်မားဆုံးေသာ အရည်အေသွးကို ရရှိေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၄) စားသံုးသူေဈးဆ��န်းကိန်း- အဆုိပါ ဆ��န်းကိန်းကို လက်တေလာတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်း 

အဖွဲ�မှ စီမံေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေနပ� ီး ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 
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(၅) တုိင်းေဒသက@ ီး/ ပြ ည်နယ်hcန်ကိန်းများ-  မြ န်မာ�ုိင်ငံသည်  က@ ီးမားကျယ်ပြ န5်ေသာ �ိုင်ငံ 

 ဖြ စ်ပ� ီး တုိင်းေဒသ က@ ီး/ ပြ ည်နယ်၊ ခLိုင်�ှင့်  မ� ိ�5နယ်များဖံွ�ဖ� ိ�းမ�ကို ေစာင့်က& ည် ့ေလ့လာ�ိုင်ရန် 

ေဒသဆိုင်ရာ hcန်ကိန်းများ လိုအပ်ပါသည်။ တိုင်းေဒသက@ ီး/  ပြ ည်နယ်အစိုးရများ�ှင့် 

ချိတ်ဆက် ပူးေပါင်း၍ hcန်ကိန်းများရရိှရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ hcန်ကိန်းများ 

သည် �ိုင်ငံအဆင့်�ှင့် ေဒသအဆင့်ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� မူေဘာင်အတွင်းရိှ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မ�များ�ှင့် 

ဆက်စပ်မ�ရိှေစရန် အချိန်မှန်မှန််  ပြ န်လည်သုံးသပ်စိစစ်မ�များ  ပြ �လုပ်သင့်ပါသည်။ ဗဟို 

စာရင်းအင်းအဖွဲ�သည် ေဒသ�gရဆိုင်ရာ hcန်ကိန်းများမူေဘာင်ချမှတ်ရန် အသင့်ေတာ်ဆံုး 

အဖွဲ�အစည်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၆)  မြ န်မာ�ုိင်ငံ စာရင်းအင်းသေ �ကတစနစ် (Myanmar Statistical Classification System)- 

စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ၏ ယူဆချက်များ�ှင့် တိုင်းတာချက်များကို အသုံးပြ �မ� 

စံသတ်မှတ်ရန်  မြ န်မာ�ုိင်ငံ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်သည် သေ �ကတ ခွဲခြ ားမ�တစ်ရပ် 

လိုအပ်ပါသည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲအေနဖြ င့် အချိန်�ှင့်တေပြ းညီ ေပြ ာင်းလဲေနသည့် 

အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ သေ �ကတစံ��န်းများကုိ အသုံးပြ �၍  ပြ ည်တွင်းအေခြ အေနများ�ှင့် 

ကိုက်ညီေစရန်  ပြ င်ဆင်အသုံးပြ �ရမည်  ဖြ စပ်ါသည်။  မြ န်မာ�ုိင်ငံ စာရင်းအင်းသေ �ကတစနစ် 

တွင်  မြ န်မာ�ုိင်ငံ အဓိက ထုတ်ကုန် သေ �ကတ၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံ စက်မ� စံသေ �ကတ၊  မြ န်မာ�ိုင်ငံ 

ကုန်ပစiည်း စံသေ �ကတ၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံ အလုပ်အကိုင် စံသေ �ကတ၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံ ပညာေရး 

စံသေ �ကတ၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံ ေမြ ပြ င် အေနအထား စံသေ �ကတ�ှင့်  မြ န်မာ�ိုင်ငံ ေရာဂါဖြ စ်ပာွးမ� 

စံသေ �ကတ စသည့် ေခါင်းစ~်များ ပါဝင်သင့်ပါသည်။ 

(၇) စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ စီမံအုပ်ချ�ပ်မ�- မူဝါဒများ၊ အစီအစ~်များ�ှင် ့ ဆက်စပ်ေနသည့် 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အစိုးရဝန်ထမ်းများအားလုံး�ှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရန် ယူနစ် တစ်ခု 

ကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�အတွင်းတည်ေထာင်ထားသင့်ပါသည်။ အဆိုပါယူနစ်သည် အစိုးရ 

၏ သင်တန်းလုိအပ်ချက်များကုိ ေဖြ ရှင်းေပးခြ င်း၊ သင်တန်း�ှင့် အစီအစ~်များ အကဲဖြ တ် 

�ိုင်ရန် စီမံခန5်ခွဲခြ င်းတုိ5အပြ င် အားလုံးေသာ စာရင်းအင်းပညာရှင်များ အက& ား က�မ်းကျင်မ� 

အတတ်ပညာဆိုင်ရာ ကိစiရပ်များ အားလုံးအတွက် အဓိကေဆာင်ရွက်သည့် ဌာန (Focal  

Point) အဖြ စ်ေဆာင်ရွက်ရန်ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၈) �ုိင်ငံတကာစာရင်းအင်းစနစ်�ှင့် ေပါင်းစည်းခြ င်း-  မြ န်မာ�ုိင်ငံသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 

စာရင်းအင်းအသိုက်အဝန်း�ှင့် ပိုမိုချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မာှ 

ကုလသမဂXစာရင်းအင်းေကာ်မရှင် �ှစ်ပတ်လည််အစည်းအေဝးများ၊ အာဆီယံ�ှင့် အခြ ား 

ေသာ အဖွဲ�အစည်းများမှကျင်းပသည့် ေဒသဆိုင်ရာညီလာခံများစသည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 

လ�ပ်ရှားမ�များတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�၏ ပါဝင်မ�မျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ ဒုတိယအေနဖြ င့် ဗဟို 

စာရင်းအင်းအဖွဲ�သည် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ စာရင်းအချက်အလက်ဘဏ် (International 
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Databases)  များဖြ စ်သည့် World Bank၊ UN၊ IMF�ှင့် အခြ ားေသာ အဖွဲ�အစည်းများသို5 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအား အချိန်�ှင့်တစ်ေပြ းညီ တိကျ 

မှန်ကန်စာွေပးပို5ရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ခ-၃။ အက@ ံပြ �ချက်များ အကျ~်းချ�ပ် 

ရည်မှန်းချက် 
ေမာင်း�ှင်အားများ 

(Drivers) 

အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန် 

အချက်များ 
ကာလ 

ခ-၃။ အမျိ�းသား စာရင်း 

အင်း အာဏာပုိင်အဖွဲ� 

အေနဖြ င့် ဗဟုိစာရင်းအင်း 

အဖွဲ�အတွက် ခိုင်မာသည့် 

လုပ်ငန်းအစီအစ~် ချမှတ်် 

ရန် 

(က)ဗဟိုစာရင်းအင်း

အဖွဲ�၏ စာရင်းအင်း 

ဆိုင်ရာေဆာင်ရွက်ချက်

များကုိ �ိုင်ငံတကာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

�ှင့် ကိုက်ညီေစခြ င်း။ 

• အမျိ�းသားစာရင်းအင်း 

များ�ှင့် စီးပာွးေရး 

စစ်တမ်းများအား 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲမှ  

ေဆာင်ရွက်ရန် 

လိုအပ်ခြ င်း၊  

• အိမ်ေထာင်စု စစ်တမ်း 

အစီအစ~်တစ်ရပ်တည် 

ေထာင်ခြ င်း 

ချက်ချင်း 

 (ခ)စနစ်ထိန်းေကျာင်း 

ရန်အတွက်ဗဟိုစာရင်း

အင်းအဖွဲ�အေနဖြ င့် 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစီမံ

ခန5်ခဲွမ�ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

• စနစ်တရပ်လုံးတွင် စီမံ 

ခန5်ခဲွမ�များကို ပိုမို 

အသားေပး 

လုပ်ေဆာင်ရန်။  

၂၀၁၆ 

ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

 (ဂ)အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ

စာရင်းအင်းစနစ်�ှင့် 

ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက် 

 ခြ င်း။ 

• ကုလသမဂXစာရင်းအင်း 

ေကာ်မရှင်�ှင့် အာဆီယံ 

စာရင်းအင်းဌာနတို5မှ  ပြ � 

လုပ်ေသာ �ိုင်ငံတကာ 

အဆင့် အစည်းအေဝး 

များ၊ ညီလာခံများတွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

• UN �ှင် ့ IMF ကဲ့သို5ေသာ 

�ိုင်ငံတကာအဖွဲ�အစည်း 

များသို5  မြ န်မာ�ုိင်ငံ�ှင့် 

ချက်ချင်း 
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ရည်မှန်းချက် 
ေမာင်း�ှင်အားများ 

(Drivers) 

အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန် 

အချက်များ 
ကာလ 

သက်ဆိုင်ေသာ စာရင်း 

အင်း အချက်အလက် 

များကို အချိန်မီေပးပို5 

ရန်။ 

 

ခ-၄။ အချက်အလက်များ ထုတ်ပြ န်ခြ င်း�ှင် ့ ြပန်လည် ပြ င်ဆင်ခြ င်းများအတွက် အမျိ�းသားအဆင့် 

အ ေြခခံမူေဘာင် ချမှတ် ခြ င်း 

 ဗဟိုစာရင်းအင်းဖွဲ�အေနဖြ င့် �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရကိုယ်စား စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ သတင်း 

အချက်အလက်များ ထုတ်ြပန်ရာတွင် ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်ရန် အစီစ~်တစ်ခု ေရးဆွဲသင့်ပါသည်။ 

အချိ�5ေသာ စာရင်းအချက်အလက်များသည် ေပြ ာင်းလဲေနသည့် သတင်းအချက်အလက်များ 

ေက& ာင့် ထုတ််ေဝပ� ီး ေနာက်ပိုင်းတွင်  ပြ န်လည်ပြ င်ဆင်ရန်လိုအပ်�ိုင်ခြ င်းကို ေရှာင်လcဲ၍ မရ�ိုင် ေပ။ 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲအေနဖြ င့် စာရင်းအချက်အလက်များထုတ်ြပန်ခြ င်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ�ှင့်အတူ 

 ပြ န်လည်ပြ င်ဆင်ခြ င်း လုပ်ငန်းစ~်များကို ရှင်းလင်းေဖာ်ပြ �ိုင်ရန်  ပြ င်ဆင်ချက်မူဝါဒလည်း လိုအပ် 

ပါသည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�မှ ထုတ်ြပန်သည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကုိ အသုံးပြ �သူ 

များမှ ယုံက& ည်ကိုးစားမ�ကို ရရှိ�ိုင်မည်ဖြ စ်ပ� ီး အချက်အလက်များ�ှင့် စပ်လျ~်းသည့် ပွင့်လင်း 

ြမင်သာမ��ှင့်တာဝန်ခံမ�ကို  ဖြ စ်ေပSေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ မူဝါဒများကုိ ေအာက်ပါ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များအေပS အေလးထား၍ ချမှတ်သင့်ပါသည်။ 

(၁) လက်ရိှအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်အတိုင်း “ပွင့်လင်းသည့် စာရင်း အချက် 

အလက်မူဝါဒ” (Open data policy) ကို ကျင့်သုံးရန်�ှင့် အစိုးရဝန်က@ ီးဌာနများ 

�ှင့် ေအဂျင်စီများအက& ား စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ မWေဝ 

 ခြ င်း�ှင့်စာရင်းအချက်အလက်များကုိ အများပြ ည်သူသို5 ထုတ်ပြ န်ရာတွင် ေရှ�ေနာက် 

ညီhွတ်မ�ရှိသည့် မူဝါဒ (Coherent policy) တစ်ရပ် ဖြ စ်ေပSေစရန် အစိုးရသိ5ု 

တင်ပြ ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါ အကဲဖြ တ်မ��ှင့် အက@ ံပြ �ချက်များကို 

မူဝါဒ  ပြ န်လည်ဆန်းစစ်မ�စာတမ်း (Policy Review Paper) တစ်ရပ်အဖြ စ် မှတ်ယူ 

�ိုင်ပါသည်။ “ပွင့်လင်းသည့် စာရင်းအချက်အလက် မူဝါဒ”(Open Data Policy) 

 ဖြ င့်  က@ ီးမားလှသည့် စီးပာွးေရးဆိုင်ရာ အကျိ�းအမြ တ်များကိုလည်း ရရိှေစမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းအပြ င် မူဝါဒဆိုင်ရာ ဆုံးဖြ တ်ချက်များကုိလည်း ပိုမိုနားလည်ပ� ီး 
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စိစစ် ေဆာင်ရွက်လာ�ိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ မူဝါဒပြ န်လည်ဆန်းစစ်မ�စာတမ်း (Policy 

Review Paper) သည် အဆုိပါကိစiရပ်များကို ေဖြ ရှင်း�ိုင်မည်ဖြ စ်ပ� ီး သင့်ေလျာ် 

သည့် အက@ ံပြ �ချက်များကိုလည်း ေပးအပ်�ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(၂) ြမန်မာအစိုးရ၏ စာရင်းအချက်အလက်များ မWေဝခြ င်းအတွက် လတ်တေလာ 

ေဆာင်ရွက်ေနသည့်  မြ န်မာ�ုိင်ငံ �ှစ်စ~်စာရင်းအင်းစာေစာင်�ှင့် CSO Website 

ကဲ့သို5ေသာ စာရင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြ န်မ� ပုံစံများ (Data Dissemination 

Platforms)  ဖြ င့် အစိုးရ၏ အွန်လိုင်းအချက်အလက်စနစ်ပုံစံ (Online Data.gov 

Platform) တစ်ရပ်ကို ဖွံ� ဖ� ိ�းေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(၃) အေသးစိတ် စာရင်းအချက်အလက်များအတွက် မူဝါဒ (Policy For Micro-Data) 

ဆုိင်ရာ ဆံုး ဖြ တ်ချက်- သန်းေခါင်စာရင်းများ�ှင့် စစ်တမ်းများကို ပိုမိုတိုးတက် 

ေကာက်ယူေနစ~်မာှပင် အေသးစိတ် စာရင်းအချက်အလက်ဖိုင်များ လိုအပ်မ� 

တဟုန်ထိုး တိုးပာွးလာမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အေသးစိတ် စာရင်းအင်း အချက်အလက် 

များကို ထုတ်ေဝခြ င်းသည်  မြ န်မာ�ုိင်ငံအတွက် သင့်ေတာ်သည့် မူဝါဒတစ်ရပ် 

 ဖြ စ်မဖြ စ်ကို အဆုံးအဖြ တ်ေပးရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဆွးေ�ွးညdိ�ိ�င်းမ�များကို 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲမှ အမျိ�းသားအဆင့် ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်သူအေနဖြ င့်  ပြ �လုပ် 

သင့်ပါသည်။ အေသးစိတ် စာရင်းအချက်အလက်များထုတ်ေဝရန် ဆုံးဖြ တ်ချက်များ 

ကွဲပြ ားေနပါက အစိုးရ၏ မူဝါဒအေပS မေရမရာမ�များဖြ စ်ေပSလာကာ အလွဲသုံးမ� 

များလည်း  ဖြ စ်ေပSလာ�ုိင်ပါသည်။ 

(၄) အချက်အလက်များ ြပန်လည်ဆန်းစစ်ခြ င်း လုပ်ငန်းစ~်ေဖာ်ထုတ် ခြ င်း- အချက် 

အလက်များ ြပန်လည်ဆန်းစစ်ခြ င်းသည် မေရှာင်လcဲ�ိုင်သည့် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စာရင်းအချက်အလက်များ  ပြ န်လည်ပြ င်ဆင်ခြ င်းသည် စနစ်ကျနမ� 

ရိှသင့်သက့ဲသုိ5 �ုိင်ငံေရးအရ လ�ံ5ေဆာ်မ�ေက& ာင့်လည်း မဖြ စ်သင့်ပါ။ ထုိ5ေက& ာင့် စာရင်း 

အချက်အလက်များ ြပန်လည် ပြ င်ဆင်ရန်အတွက် လက်ရိှအေနအထား အေသးစိတ်ကုိ 

လုပ်ငန်းမစတင်မီ ဦးစွာရရှိဆုပ်ကိုင်ထားရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  ပြ န်လည်ပြ င်ဆင်သည် ့ 

လုပ်ငန်းစ~်ကို အများပြ ည်သူသိရိှေစရန် ကျယ်ကျယ်ပြ န5်ပြ န5် ထုတ်ပြ န်ေပးသင့် 

ပါသည်။ 
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ခ-၄။ အက@ ံပြ �ချက်များအကျ~်းချ"ပ် 

ရည်မှန်းချက် 
ေမာင်း�ှင်အားများ 

(Drivers) 
အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန် အချက်များ ကာလ 

ခ-၄။ စာရင်းအချက် 

အလက်များထုတ်ပြ န် 

 ခြ င်း�ှင့်ြပန်လည်ပြ င်

ဆင်ခြ င်းအတွက် 

အမျိ�းသားအဆင့် 

မူေဘာင် ချမှတ်ရန် 

(က) စာရင်းအချက်အလက် 

ထုတ််ပြ န်ခြ င်းအတွက် သင့် 

ေလျာ်သည့်် မူဝါဒ တစ်ရပ် 

ချမှတ်ြခင်း 

• ပွင့်လင်းသည့် စာရင်း အချက် 

အလက်မူဝါဒ (Open Data 

Policy) သည် ြမန်မာ�ိုင်ငံ�ှင့် 

ဆီေလျာ်မ�ရိှ/မရိှ ဆန်းစစ်ခြ င်း 

• စာရင်းအင်း ထုတ်ေဝမ� ပုံစံ 

(New Platforms For Data 

Release ) အသစ်များကို ရယူ 

အသုံးပြ �ခြ င်း 

ချက်ချင်း 

(ခ) အေသးစိတ်စာရင်း 

အချက်အလက်များ ရယူ�ိုင် 

သည့် မူဝါဒချမှတ်ြခင်း။ 

• စစ်တမ်းများ�ှင့် သန်းေခါင် 

စာရင်းများမှ အေသးစိတ် 

စာရင်းအချက်အလက်များ ရယူ 

ထုတ်ေဝရန်။ 

၂၀၁၇ 

ခု�ှစ်မှ စ၍ 

(ဂ) စာရင်းအချက်အလက် 

များြပန်လည် ပြ င်ဆင်မွမ်းမံ

 ခြ င်းမူဝါဒ ချမှတ်ခြ င်း။ 

• စာရင်းအချက်အလက်များ 

ြပန်လည် ပြ င်ဆင်သည့် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများ ဆန်းစစ်ခြ င်း�ှင့် 

စနစ်အတွင်း အေကာင်းဆုံး 

နည်းလမ်း သတ်မှတ််ြခင်း 

၂၀၁၇ 

ခု�ှစ်မှ စ၍ 

ခ-၅။ အမျိ�းသားအဆင့် ေပါင်းစည်းထားသည့် သတင်းအချက်အလက်�ှင့် နည်းပညာချိတ်ဆက်မ� 

ကွန်ယက် (National Integrated IT Platform) တစ်ရပ် တည်ေထာင်ခြ င်း 

အစိုးရ၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဥ်အားလုံးအတွက် ေပါင်းစည်းထားသည့် သတင်း 

အချက်အလက်�ှင့် နည်းပညာပုံစံေရးဆွဲခြ င်း၊ ဖွဲ�စည်းခြ င်း�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ခြ င်း သည် 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ၏ တာဝန် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စုစည်းထားသည့်စနစ်သည် အချက် 

အလက်ရယူ သိမ်းဆည်းခြ င်း၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစ~်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ဇယားများ ပြ �စု 

 ခြ င်း�ှင့် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ပြ န်ခြ င်းတို5အတွက် 

သင့်ေတာ်သည့် ဖွဲ�စည်းမ�ပုံစံ ပါဝင်သင့်ပါသည်။ စစ်တမ်းများအတွက် ေမးခွန်းလcာများ  ပြ �စု ခြ င်း၊ 

စစ်တမ်းဆိုင်ရာ စာရင်းစ~်များ  ပြ �လုပ်ခြ င်း၊ နမူနာပုံစံေရွးချယ်ခြ င်း�ှင့် အချက်အလက် စစ်ေဆးခြ င်း 

တို5အတွက် အထူးပြ �ထားသည့် ပုံစံများကိုလည်း  ဖွံ�ဖ� ိ�းေစရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ 
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လူဦးေရ�ှင့် အိမ်အေက& ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းအတွက် ချမှတ်ခဲ့သည့် အချက်အလက်ပုံစံကို 

နမူနာအဖြ စ် အသုံးပြ ��ိုင်ပါသည်။ 

အချိ�5ေသာ အဓိကျသည့် လုပ်ငန်းရပ်များသည် ချက်ချင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲအေနဖြ င့် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းရပ်များကို ဖွံ� ဖ� ိ�းေစရန် ေဆာင်ရွက် 

ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၁) ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ၏  က@ �ံ ေတွ�ရသည့်် အခက်အခဲများကို လျင်မြ န်စာွ ေဖြ ရှင်းရန် 

ထိေရာက်သည့် ေခတ်မီသည့် စာရင်းလုပ်ငန်းစ~်ပုံစံ (Data Processing 

Platform)ကို တည်ေထာင်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လက်ဖြ င့် ပြ �လုပ်ရေသာ စာရင်း 

သွင်းစနစ်မှ အလိုအေလျာက် ပုံရိပ်ဖတ်စနစ်သို5 ကူးေပြ ာင်းခြ င်းသည် စာရင်းအင်း 

ထုတ်လုပ်မ�စွမ်းအားကို တိုးတက်ေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ သင့်ေတာ်သည့်ပုံစံ ေဆွးေ�ွး 

ချပြ ခြ င်း၊ လုံခ� �ံေရးစနစ်များ�ှင့် စစ်တမ်းေမးခွန်းလcာများ သိုေလာှင် သိမ်းဆည်းရန် 

ေနရာများပါဝင်သည့် စာရင်းလုပ်ငန်းစ~်များအတွက်  သတင်းအချက်အလက်�ှင့် 

နည်းပညာစနစ်ကို လွယ်ကူေချာေမ�ွေစရ ခြ င်း၊ စာရင်းလုပ်ငန်းစ~်စနစ် (Data 

Processing System) �ှင့် ပံ့ပိုးမ�များ မည်ကဲ့သို5 ေပြ ာင်းလဲဖြ စ်ေပSလာသည်ကို 

လူဦးေရသန်းေခါင် စာရင်းLုံး�ှင့် ေဆွးေ�ွးညdိ�ိ�င်းမ�များ  ပြ �လုပ်ခြ င်းဖြ င့် သိရိှ�ိုင်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၂) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ Database များအတွက် သင့်ေလျာ်သည့် ပုံစံတည်ေဆာက်ရန် 

အဆင့်များစာွ လုပ်ေဆာင်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များ 

အတွက် အမျိ�းသားအဆင့် စာရင်းအချက်အလက် Database အဖြ စ် လူဦးေရ�ှင့် 

အိမ်အေ က& ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်း တစ်ခုတည်းသာ ရိှပါသည်။ အဆိုပါ 

သန်းေခါင်စာရင်း အချက်အလက်များကို လူဦးေရေပြ ာင်းလဲမ��ှင့် ေရc�ေပြ ာင်းမ� 

များကို သိရိှ�ိုင်မည့် သက်ဝင်ေနသည့် လူဦးေရမှတ်တမ်း (Live Population 

Register) အဖြ စ်သို5 ေပြ ာင်းလဲေစရန်မာှမူ မဖြ စ်�ိုင်ေပ။ လူဦးေရစာရင်းအင်းများ၊ 

အိမ်ရာစာရင်းအင်းများ၊  ေြမယာစာရင်းအင်းများ�ှင့် ကူသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

လုပ်ငန်း စာရင်းအင်းများကို ထည့်သွင်းစ~်းစားသင့်ပါသည်။ 

(၃) �ိုင်ငံအများစုတွင် ဝန်က@ ီးဌာနများအက& ား စာရင်းအချက်အလက်များကို 

အီလက်ထေရာနစ် နည်းလမ်းဖြ င့် လcဲေပြ ာင်း ခြ င်းသည် ပုံမှန်လုပ်Lိုးလုပ်စ~်များ 

 ဖြ စ်လာခ့ဲပါသည်။ အချိ�5ေသာ�ိုင်ငံများသည် ၎င်းတုိ5၏ database များကို 

လွယ်ကူေချာေမ�ွစာွ လcဲေပြ ာင်း�ုိင်ရန်အတွက် စက်ဖြ င့်ဖတ်L��ိုင်ရန်  ပြ �လုပ် 

ထားပါသည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစ~်များတွင် အစိုးရ၏ မှတ်တမ်းစာရင်း 
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များအား လွယ်ကူစာွ လcဲေပြ ာင်းရန်  မြ န်မာ�ုိင်ငံသည် ပုံစံ (Platform) တစ်ရပ်ဖြ င့် 

စတင်လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်ရန် အေရးက@ ီးပါသည်။ 

ခ-၅။ အက@ ံပြ �ချက်များ အကျ~်းချ�ပ် 

ရည်မှန်းချက် 
ေမာင်း�ှင်အားများ 

(Drivers) 

အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန် 

အချက်များ 
ကာလ 

ခ-၅။ စာရင်းအင်း လုပ် 

ငန်း ေဆာင်ရွက်ချက် 

များတွင် အမျိ�းသား IT 

Platform ရရိှရန်  ဗဟို 

စာရင်းအင်းအဖွဲ�မှ 

ထိေရာက်သည့်  IT 

Platform ချမှတ်၍ 

Focal Point အဖြ စ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် 

(က)အကျိ�းထိေရာက် 

သည့် စာရင်းလုပ်ငန်း 

စ~် တိုးတက်ဖြ စ်ေပS 

ေစခြ င်း။  

• ပုံရိပ်ဖတ်ခြ င်း�ှင့် အသိဉာဏ် 

 မြ င့် ပုံရိပ်ဖတ် မှတ်သားခြ င်း 

(Intelligent Character 

Recognition) တို5 ပါဝင် 

သည့် စာရင်းအချက်အလက် 

ရယူ သိမ်းဆည်းသည့် နည်း 

ပညာအသစ်များ တပ်ဆင် 

အသုံးပြ �ရန်။ 

ချက်ချင်း 

(ခ)အချက်အလက် 

စီမံခန5်ခွဲမ� လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများ 

တည်ေထာင်ခြ င်း 

• အချက်အလက် လWိ�5ဝှက်မ� ရိှ 

ေစရန် အချက်အလက်များ၏ 

စီမံခန5်ခွဲမ� လုပ်ငန်း အဆင့် 

ဆင့်ကို အေသးစိတ် ရှင်းလင်း 

ေဖာ်ပြ ရန်။ 

 

၂၀၁၆ ခု�ှစ် 

မှ စ၍ 

(ဂ) အချက်အလက် 

စီမံခန5်ခွဲရန် ပစiည်း 

ကိရိယာများ အသုံးပြ � 

နည်း သင်တန်းအစီ 

အစ~်များ စတင်ခြ င်း 

• အဆင့်မြ င့် ေဆာဖ်ဝဲ�ှင့် 

လုပ်ငန်း စ~်စနစ်များ 

အတွက် သင်တန်းများ 

စတင် ပို5ချ ရန်။ 

ချက်ချင်း 
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ဂ။ စာရင်းအင်းအသံုးပြ �သူများ�ှင့် ေမးခွန်းတုန5်ပြ န် ေြဖက& ားသူများအက& ား ဆက်သွယ်မ�များ 

တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး အတွက် မဟာဗျ"ဟာကျသည့် လမ်းhcန်ချက်များ 

စာရင်းအင်း သတင်းအချက်အလက် သုံးစွဲသူများ�ှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ေအဂျင်စီ 

များအက& ား ခိုင်မာသည့် ဆက်ဆံေရးတစ်ခုကို တည်ေဆာက်ခြ င်းသည် အေရးက@ ီးေက& ာင်း 

တစ်ကမ�ာလုံးက အသိအမှတ် ပြ �ထားခဲ့ပ� ီး ဖြ စ်ပါသည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ေအဂျင်စီများ အေနဖြ င့် 

အများ  ပြ ည်သူယုံက& ည်မ��ှင့် စိတ်ေကျနပ်မ�ကို ပုံမှန်တိုင်းတာ�ိုင်သည့် ဒီဂရီအတိုင်းအတာေပS 

မူတည်၍ စာရင်းအင်းအချက်အလက် အသုံးပြ �သူများ၏ လိုလားချက်များကုိ ပိုမိုထိေရာက်စာွ 

 ဖြ ည့်ဆည်းေပး�ိုင်ရမည်။ ၎င်းသည် စာရင်းအင်း ေအဂျင်စီများအတွက် အဓိက ေဆာင်ရွက်�ိုင်စွမ်း 

ကို တုိင်းတာသည့်hcန်ကိန်း  ဖြ စ်သည်။ လက်ရိှတွင်  မြ န်မာ�ိုင်ငံ၌ စာရင်းအင်းအသုံးပြ �သူများ 

အထူးသဖြ င့် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သုေတသနများ အတွက် စာရင်းအင်းအသုံးပြ �သူများသည် 

ပုံစံမကျသည့် နည်းလမ်း ( Informal Basis) များ ဖြ င့် အချက်အလက်များကို ရယူသုံးစွဲလျက် 

ရိှသည်။  မြ န်မာ�ုိင်ငံသည် ပြ ည်သူများထံမှ စုံလင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပိုမုိ 

ေကာက်ယူေနပ� ီဖြ စ်ေသာေ က& ာင့် စာရင်းအင်းပြ �စု ထုတ်ပြ န်သူ များ၏ အခွင့်အေရးများ�ှင့် 

တာဝန်ဝတg ရားများကို ခိုင်မာေစရန် သင့်ေလျာ်ေသာ မဟာဗျ"ဟာဖံွ�ဖ� ိ�းေစ ေရး ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက် 

ရန် လိုအပ်ပါသည်။  

ဂ-၁။ တရားဝင် စာရင်းအင်းကုိ အသံုးပြ �သူများ�ှင့် ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

 တရားဝင် စာရင်းအင်းကို အသုံးပြ �သူများ အေနဖြ င့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ��ှင့် အခြ ားေသာ 

ဝန်က@ ီးဌာန�ှင့် ေအဂျင်စီများ�ှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရန် အစိုးရမှ  စံသတ်မှတ် ထားသည့် 

လုပ်ငန်းစ~်များ လတ်တေလာတွင် မရိှေသးပါ။ စာရင်းအင်း အချက်အလက် အသုံးပြ �သူများ၏ 

လိုအပ်ချက်များ၊ ယုံက& ည်မ��ှင့် စိတ်ေကျနပ်မ�တို5ကို တိုင်းတာရန် အားထုတ်  က@ ိ�းပမ်းမ�များလည်း 

မရိှေသးပါ။ အစိုးရ၏ စာရင်းအင်းအစီအစ~်များအေပS တုန5်ပြ န်မ�များ ရရှိရန်အတွက် 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲအေန�ှင့်   စာရင်းအင်းအရည်အေသွးဖွံ� ဖ� ိ�းေရး ကtဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ� 

ဖွဲ�စည်းကာ ဖွံ� ဖ� ိ�းမ�မိတ်ဖက်များ�ှင့် ပုံမှန် တုိင်ပင်ေဆွးေ�ွး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန် 

စီးပာွးေရးတကsသိုလ်ရိှပါေမာက�များ၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းအင်း ပညာရှင်များအသင်း ကဲ့သို5ေသာ 

အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပုဂXိ�လ်၊ အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် အခါအားေလျာ်စာွ ေဆွးေ�ွးတိုင်ပင် 

ပါသည်။  

 မြ န်မာ�ုိင်ငံအမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် စာရင်းအင်းအသုံးပြ �သူများ၏ ညdိ��ိင်းတုိင်ပင် 

မ� အစီအစ~် ဖွံ� ဖ� ိ�းေစရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ေဆာင်ချက်များ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
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(၁) ကွဲပြ ားခြ ားနားေသာ စာရင်းအင်းနယ်ပယ်များအတွက် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက် 

အလက် အသုံးပြ �သူများ၏  လိုအပ်ချက်များကို ေလ့လာဆန်းစစ်ရမည် ဖြ စ်သည်။ 

၎င်းတို5ကို စစ်တမ်းများ�ှင့် အဆိုပါစာရင်းအင်းနယ်ပယ်အား ချ~်းကပ်ေလ့လာသည့် 

အုပ်စုအဖွဲ�များ ဖွဲ�စည်းခြ င်းဖြ င့် ေဆာင်ရွက်�ိုင်ပါသည်။ 

(၂) စာရင်းအင်း အသုံးပြ �သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ကန5်သတ်ချက်် 

 ပြ ဿနာများအား ရင်ဆိုင်က@ �ံ ေတ�ွေနရသည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ေအဂျင်စီများ 

အတွက် စာရင်းအင်း အသုံးပြ �သူ�ှင့် ထုတ်လုပ်သူများအက& ား ပုံမှန်ညdိ��ိင်း ေဆွးေ�ွး 

သည့် အစည်းအေဝးများ  ပြ �လုပ်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သိ5ုေသာ ညdိ��ိင်း 

ေဆွးေ�ွးမ�သည် အသုံးပြ �သူအုပ်စုများ၏ နယ်ပယ်ကို ကျယ်ပြ န5်စာွ  လcမ်းခ� �ံ �ိုင် 

ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းအင်း ပညာရှင်များအသင်းသည် ပုံမှန် 

ေဆွးေ�ွး တိုင်ပင်မ�များအတွက် အေရးက@ ီးေသာအသုံးပြ �သူအုပ်စု  ဖြ စ်�ိုင်သည်။ 

(၃) အသုံးပြ �သူများ၏ စိတ်ေကျနပ်မ�အဆင့်ကို သိရှိ�ိုင်ရန် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက် 

အလက် သုံးစွဲသူများ၏ စိတ်ေကျနပ်မ�ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကို ေရးဆွဲ၍ အချိန်မှန် 

စစ်တမ်း ေကာက်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၄) ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိုက် တုံ့ပြ န်ချက်�ှင့် အက@ ံဉာဏ်များဖြ င့် ကူညီပံ့ပိုးေပး�ိုင််် 

သည့် သုံးစွဲသူအက@ ံေပးေကာင်စီကို ဖဲွ�စည်းတည်ေထာင်�ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်သင့်ပါ 

သည်။ ထိုကဲ့သို5ေသာ အက@ ံ ပြ �ချက်များသည် ဝန်က@ ီးဌာနများ၊ ေအဂျင်စီများအပြ င် 

အဆင့်မြ င့်အရာရှိက@ ီးများ ပါဝင်သည့် စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ မှန်ကန်ေရး 

�ှင့် အရည်အေသွးပြ ည့်ဝေရး ေကာ်မတီသိ5ုလည်း အက@ ံဉာဏ်များ  ပြ န်လည် 

ေပးအပ် �ိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဂ-၂။ လူထုဆက်သွယ်ေရး မီဒီယာ�ှင့် ချိတ်ဆက်ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက် ခြ င်း 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံတွင် တက်က� သည့် လူထုဆက်သွယ်ေရး အသိုက်အဝန်း ရိှပါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခု�ှစ်၊ လူဦးေရ�ှင့် အိမ်အေ က& ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူစ~်ကာလအတွင်း  အများ 

 ပြ ည်သူအား အသိေပးခြ င်း�ှင့် ပညာေပးခြ င်းတုိ5တွင် လူထုဆက်သွယ်ေရးမီဒီယာသည် တက်က� စာွ 

ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ထို5အပြ င် မီဒီယာသည် လူထုဆက်သွယ်ေရး တင်ပြ ချက်များ�ှင့် ပံုမှန်တုံ့ပြ န်မ� 

များမှ တစ်ဆင့် ေဝဖန််ေထာက်ပြ မ�များလည်း ပြ �လုပ်ခ့ဲပါသည်။ စာရင်းအင်း အချက်အလက် 

 ဖြ န5်ေဝခြ င်း၊ ထုတ်ပြ န်ခြ င်း�ှင့် အများပြ ည်သူများအက& ား ယုံက& ည်မ� တည်ေဆာက်ခြ င်း စသည်တုိ5 

အား လွယ်ကူေချာေမ�ွေစခဲ့ခြ င်းတို5ေက& ာင့် မီဒီယာ�ှင့် ထိေတွ�ဆက်ဆံမ�သည် အေရးက@ ီးေ က& ာင်း 

၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ လူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းသည် အေကာင်းဆုံး ဥပမာတစ်ခု ဖြ စ်ခဲ့ပါသည်။ မီဒီယာ�ှင့် 
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ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ကမ�ာအ�ှံ5ရှိ စာရင်းအင်းLုံးများအက& ား ေကာင်းစာွ အသိအမှတ် 

 ပြ � လက်ခံထား က& သဖြ င့် ေအာက်ပါလုပ် ေဆာင်ချက်များကို ေဆာင်ရွက်ရန် အက@ ံပြ �ပါသည်။ 

 (၁) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစ~်များ၊ မူဝါဒများ�ှင့် အဓိက စီမံကိန်းများအတွက် 

မီဒီယာများ၊ သတင်းစာဆရာများ၊ ဂျာနယ်လစ်များ�ှင့် ေတွ�ဆုံ၍ ရှင်းလင်းပဲွများ 

 ပြ �လုပ်ရန်။ 

 (၂) ေရွးချယ်ထားေသာ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အေ က& ာင်းအရာများ/ေခါင်းစ~်များကို 

အေလးေပးသည့် ေဆာင်းပါးများအဖြ စ် အမျိ�းမျိ�းေသာ မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် 

ထွက်ေပSလာေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၃) အေရးက@ ီးေသာ စာရင်းအင်းများ ထုတ်် ပြ န်မည့် ရက်စွဲကို မီဒီယာမှတစ်ဆင့် 

သတိေပး ��ိးေဆာ်�ိုင်ေစရန် စာရင်းအင်းထုတ်ပြ န်မ� လုပ်ငန်းအချိန်ဇယား 

(Release Calendar)  ဖြ င့် ပံ့ပိုးလုပ်ေဆာင်ေပးရန်။ 

 လက်ရိှကာလတွင် ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖွဲ�အေနဖြ င့် တရားဝင်စာရင်းအင်းများကို 

�ှစ်ပတ်လည် စာရင်းအင်းစာေစာင်၊ လစဥ် စီးပွားေရးအေခြ ပြ  စာရင်းအင်းစာေစာင် ၊ စီးပာွးေရး�ှင့် 

လူမ�ေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်းပါးများ ပြ �စုထုတ်ေဝသည့် စီမံ/ဖွံ� ဖ� ိ�းဂျာနယ်များစသည့် ပုံ�ှိပ်မီဒီယာများ 

အား ထုတ်ေဝသည့်အပြ င် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် On line ဝန်ေဆာင်မ� အဖြ စ် 

ဝန်က@ ီးဌာန ဝက်ဘ််ဆုိဒ်၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ ဌာနဆုိင်ရာ ဝက်ဘ််ဆိုဒ်၊ MMSIS ဝက်ဘ််ဆိုဒ် 

(www.mmsis.gov.mm ) တို5ကို ပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။  

ဂ-၃။ ေမးခွန်းတ့ံုပြ န် ေဖြ က& ားသူ �ှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်အတွက် အချက်အလက် ပံ့ပိုးေပးသူများ�ှင် ့ ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် ရှင်းလင်းတိကျသည့် မူဝါဒတစ်ရပ် ရှိရန်မာှ အေရးက@ ီးပါသည်။ ယခင်က 

ြမန်မာ�ုိင်ငံ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် အချက်အလက် ပံ့ပိုးေပးသူ (ေမးခွန်းတ့ံုပြ န် ေ ဖြ  က& ား 

သူ)�ှင့် မည်ကဲ့သိ5ု ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရမည်ကို ချမှတ်ထားေသာမူဝါဒ မရိှခဲ့ေသာ်လည်း 

မက& ာေသးမီက ထုတ်ပြ န်ခဲ့သည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒအကျဥ်းချ�ပ်တွင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းစဥ်များ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ေမးခွန်းတု့ံပြ န် ေဖြ က& ားသူ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအား ေလျာ့နည်း 

ေစရန် လမ်းhcန်ခဲ့ပါသည်။   

စာရင်းအင်းမူဝါဒတွင် ပါဝင်သင့်ေသာ အချက်အလက်များမာှ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

(၁) ဥပေဒအရ အာဏာအပ်�ှင်းထားသည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ 

အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အချက်အလက် ပံ့ပိုးေပးသူများ၏ တာဝန်များအေပS 

အေသးစိတ် ရှင်းလင်းချက် တစ်ရပ်။ 
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(၂) အချက်အလက် ပံ့ပိုးေပးသူများ၏ အခွင့်အေရး�ှင့် လWိ�5ဝှက်မ�အေပS အ ေသးစိတ် 

အာမခံချက် တစ်ရပ်။ 

(၃) ေမးခွန်းတု့ံပြ န် ေဖြ က& ားသူ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို တိုင်းတာ၍ ေစာင့်က& ည့်ေလ့လာမည့် 

စနစ်တစ်ရပ်။ 

ဂ-အက@ ံပြ �ချက်များ အကျ~်းချ�ပ် 

ရည်မှန်းချက် 
ေမာင်း�ှင်အားများ 

(Drivers) 
အဓိကလုပ်ေဆာင်ရန်အချက်များ ကာလ 

ဂ။ စာရင်းအင်း 
အသံုးပြ �သူများ၊ 
မီဒီယာ၊ ေမးခွန်း 
တ့ံုပြ န် ေဖြ က& ားသူ 
များ�ှင့် ဆက်သွယ် 
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
အေလ့အကျင့် 
ေကာင်းများ 
ရရိှရန်။ 

(က)စာရင်းအင်း အသုံး 
 ပြ �သူများ�ှင့် ဆက်သွယ် 
ေဆာင် ရွက်ရာတွင် 
ကျယ်ပြ န်5ေသာ မူဝါဒ 
စနစ်တစ်ရပ် ထူေထာင် 
 ခြ င်း။  

• တရားဝင် စာရင်းအင်း 
အသုံးပြ � သူများ၏ 
လိုအပ်ချက်များကို 
သိရိှနားလည်ရန် 
စာရင်းအင်း အသုံးပြ �သူ 
စစ်တမ်းများ (User 
Surveys) ေကာက်ယူရန်။ 

• စာရင်းအင်းသုံးစွဲသူများသို5 
အာမခံချက်ရိှသည့် အရည် 
အေသွးမြ င့် ဝန်ေဆာင်မ�များ 
ေပး�ိုင်ရန်အတွက် 
ဝန်ေဆာင်မ� စံ (Standard 
of Service) သတ်မှတ်ချက် 
ထွက်ေပSလာ ေစရန်။ 

• လWိ�5ဝှက်ထိန်းသိမ်း�ိုင်ရန် စီမံ 
ေဆာင်ရွက်ခြ င်း�ှင့် အချက် 
အလက်များ 
တန်းတူရရှိေစခြ င်း အပါအဝင် 
မီဒီယာ�ှင့် မည်သို5 ဆက်သွယ် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်ကို 
hွန်က& ားချက်များေပးရန်။  

၂၀၁၇ ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 
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• အချက်အလက် ထုတ််ပြ န်မည့် 
တိကျေသာ အချိန်ဇယား 
ပါဝင် သည့် အချက်အလက် 
ထုတ်ပြ န်မ� များ 
ေဆာင်ရွက်ရန် 

 

 (ဂ)စာရင်းအင်းအသုံး 
 ပြ �သူများ�ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကျယ်ပြ န်5ေသာ လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်း တစ်ရပ် 
ထူေထာင်ခြ င်း။ 

• ၎င်းတို5၏ ပ့ံပိုးမ�ကို ရရိှေစရန် 
ေမးခွန်း တု့ံပြ န်ေ ဖြ က& ားသူများ 
အား ေကာင်းမွန်သည့် 
ဝန် ေဆာင် မ� များ ပ့ံပိုးေပးရန်။ 

• ေမးခွန်း တု့ံပြ န် 
ေဖြ က& ားသူများ 
�ှင့်စပ်လျ~်းသည့် လWိ�5ဝှက်မ� 
ဆိုင်ရာ စည်းမျ~်းများ အတိုင်း 
၎င်းတို5မှေပးသည် ့ 
စာရင်းအင်း 
သတင်းအချက်အလက်များကို 
လWိ�5ဝှက် ထိန်းသိမ်းေပးရန်။ 

ချက်ချင်း 

 

ဃ။ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အဓိက အစီအစဥ်များအတွက် မဟာဗျ"ဟာကျသည့်လမ်းhcန်ချက်များ 

ေကာင်းမွန်သည့် အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်ဆိုသည်မာှ ကျိ�းေက& ာင်းခိုင်လုံ၍ ယုံက& ည် 

စိတ်ချရသည့် အမျိ�းသားအဆင့်�ှင့် ေဒသဆိုင်ရာhcန်ကိန်းများကုိ အချိန်�ှင် ့တစ်ေပြ းညီ ထုတ်ပြ န် 

�ိုင်ခြ င်းသာမက �ိုင်ငံတကာကပါ လက်ခံ�ိုင်မည့် တွက်ချက်မ�နည်းပညာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များ�ှင့်လည်း ကိုက်ညီရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ မဟာဗျ"ဟာ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိ�းသား 

အဆင့်�ှင့် ေဒသဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းhcန်ကိန်းများဖြ စ်ေသာ လူမ�ေရး၊ စီးပာွးေရး�ှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများကို ထုတ်ပြ န်�ိုင်၍ �ိုင်ငံအတွင်း  ဖြ စ်ေပSေပြ ာင်းလဲမ� 

အလားအလာများကို အစိုးရသို5 အသိေပးရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါ hcန်ကိန်းများ တွက်ချက် 

ထုတ်ပြ န်�ိုင်ရန်အတွက် အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ်အတွင်း ထိေရာက်သည့် အ ေြခခံ အ ေဆာက် 

အအံုများ ဖန်တီးေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဓိက ဦးစားေပး စာရင်းအင်းနယ်ပယ်များတွင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်သည်များကို ဆက်လက်ေဖာ်ပြ သာွးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

အမျိ�းသားအဆင့် စာရင်းအင်းဆုိင်ရာhcန်ကိန်းများသည် အဓိကကျသည့် စာရင်းအင်း 

နယ်ပယ် အားလုံးကို လcမ်းခ� �ံ သင့်ပါသည်။ အဓိကကျသည့် စာရင်းအင်းနယ်ပယ် (၁၂) ရပ်ကို 

သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို5မာှ - 
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(က) တစ်မျိ�းသားလံုးဆိုင်ရာစာရင်း�ှင့် ေမခLုိစီးပာွးေရးဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများ (National 

Accounts and Macro-economic Statistics) 

(ခ) ေဈး��န်း စာရင်းအင်းများ (System of Prices) 

(ဂ) စက်မ�၊ ခရီးသာွးလုပ်ငန်း�ှင့် ရင်း�ှီးမြ d�ပ်�ှံမ�ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ (Industry, 

Tourism, Investment Statistics) 

(ဃ) လယ်ယာကt�ှင့် ေကျးလက်ေဒသဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ (Agricultural and 

Rural Sector Statistics) 

(င) ကုန်သွယ်ေရး စာရင်းအင်းများ (Trade Statistics) 

(စ) လူဦးေရ�ှင့် လူဦးေရဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ (Demographic and Population 

Statistics) 

(ဆ) လူမ�ေရး�ှင့် အလုပ်သမားဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများ ( Social and labour Statistics ) 

(ဇ)  ပြ ည်သ5ူေရးရာ မှတ်ပုံတင်ခြ င်း�ှင့် ဖာွး ေသစာရင်းအင်းများ (Civil Registration and 

Vital Statistics) 

(စျ) ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများ (Health Statistics) 

(ည) ပညာေရးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ (Education Statistics) 

(ဋ) စွမ်းအင်�ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ (Energy and 

Environmental Statistics) 

( ဌ) ပထဝီအေနအထားအလိုက် နယ်ေမြ ေဒသဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်  

(Geocoding and Geospatial Information) တို5  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဆာင်ရွက်မည့် 

နယ်ပယ်များကို လိုအပ်သလို တိုးချ�ဲ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ပါသည်။  

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့် မဟာဗျ"ဟာ (NSDS)၏ အဓိက မဟာဗျ"ဟာ 

(Core Strategies) တွင် အချက်အလက် အရင်းအ မြ စ်များ ရရှိ�ိုင်မ��ှင့် ဖွံ�ဖ� ိ�းမ�မိတ်ဖက်များ၏ 

က�မ်းကျင်မ�ဆိုင်ရာ အကူအညီများအေပS မူတည်၍ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ဦးစားေပးအဆင့်-၁ 

နယ်ပယ်များကို ေရွးချယ်ေဆာင််ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ် အကဲဖြ တ်မ�များကို ဒုတိယ 

အဆင့်တွင်  ပြ �လုပ်သာွးမည်ဖြ စ်ပ� ီး စီမံကိန်းများ အမှန်တကယ် အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင် 

�ိုင်မ�ကို ြပန်လည်ဆန်းစစ် ခြ င်းအား စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ� ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့် မဟာဗျ"ဟာ၏ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မ� စီမံကိန်း (Implementation Plan) တွင် ထည့်သွင်းသာွးမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ြမန်မာ�ုိင်ငံအစိုးရအေန ဖြ င့် ကနဦး ဖွံ�ဖ� ိ�းမ�လုပ်ေဆာင်ချက်များ အားေကာင်းေစရန်အတွက် 

တစ်က@ ိမ်တည်းဖြ င့် များပြ ားသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းကို ေရှာင်ရှားရမည်ဖြ စ် ပ� ီး 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များကုိ ဦးစားေပးအဆင့် သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အစီအစ~်များသည် စာရင်းအင်းအသုံးပြ �သူများ အပြ ည့်အဝ 

အကျိ�း  ဖြ စ်ထွန်းေစမည့် စာရင်းအင်းနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးကို မလcမ်းခ� �ံ �ိုင်ေသာ်လည်း ၂၀၁၆-၂၀၁၈ 

ခု�ှစ်များအတွင်း �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖြ င့် အဓိကဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည့် စာရင်းအင်း 

နယ်ပယ်များ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အဆင့်(၁) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အစီအစ~်များ 

ဃ-၁။ တစ်မျိ�းသားလံုးဆိုင်ရာ စာရင်းများ ဖွံ�ဖ� ိ�းတုိးတက်ေစ ခြ င်း 

ယခုအချိန်တွင် ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏ တစ်မျိ�းသားလံုးဆုိင်ရာ စာရင်းများ (SNA) ကို စီမံကိန်း 

ေရးဆွဲေရး ဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေနပါသည်။ အမျိ�းသားစာရင်းများ တွက်ချက် ထုတ်ြပန် 

 ခြ င်းကို စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များအတွက် ပိုမိုညီhွတ်သည့် စုစည်းအားများ 

 ဖြ စ် ေပSေစရန် အလို5ငာှ  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲသို5 လcဲ ေြပာင်းေပးရန် ခိုင်မာစာွ အက@ ံပြ �ပါသည်။ 

တစ်မျိ�းသားလံုးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ လုပ်ငန်းအဖွဲ� (Natonal Account Statistics 

Cluster) ကို ဖွဲွ�စည်း ပ� ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ�၏ ပထမအက@ ိမ် အစည်းအေဝးကို စီမံကိန်း�ှင့် 

ဘtာေရးဝန်က@ ီးဌာန (ယခင် အမျိ�းသားစီမံကိန်း�ှင့် စီးပာွးေရးဖွံ� ဖ� ိ�းတိုးတက်မ� ဝန်က@ ီးဌာန)၊ 

စီမံကိန်းေရးဆွဲေရး ဦးစီးဌာန၊ hcန်က& ားေရးမှ"းချ�ပ်မှ  ဥကsဌအဖြ စ် ဦးေဆာင်၍ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ 

ေမလ ၁၄ ရက်ေန5တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းအဖွဲ�၏ ချက်ချင်း ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက် 

ရမည့် လုပ်ငန်းမာှ အမျိ�းသားစာရင်းစနစ် (SNA)ကို ၂၀၀၈ခု�ှစ်၊ စံသတ်မှတ်ချက်များသို5 လုံးလုံး 

လျားလျား ေပြ ာင်းလဲ တွက်ချက်�ိုင်ရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ အာရှဖွံ�ဖ� ိ�းေရးဘဏ် (ADB)၏ နည်းပညာ 

အကူအညီ အေထာက်အပံ့ဖြ င့် အမျိ�းသားစာရင်းအင်း စုစည်းတွက်ချက်ခြ င်း အကဲဖြ တ်မ�ကို 

 ပြ �လုပ်သာွးမည်ဖြ စ်ပ� ီး SNA 2008 ကို အသုံး ပြ ��ုိင်ေရးအတွက် �ှစ်တို၊ �ှစ်လတ််�ှင့် �ှစ်ရှည် 

တိုးတက်မ� မှတ်တုိင်များ (milestones) ချမှတ်ထားရိှပ� ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အမျိ�းသားစာရင်းများ(National Accounts) အတွက် ရည်မှန်းချက်ပန်းတုိင်မာှ ကာလတို 

တွင် အမျိ�းသားစာရင်းစနစ် (System of National Account- SNA) အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ခြ င်း၏ မှတ်တိုင်- ၂ (milestone 2) ကိုရရိှရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မာှ မက& ာေသး 

မီက ေကာက်ယူပ� ီးစီးခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ လူဦးေရ သန်းေခါင်စာရင်း ( ပြ ည်သ5ူအင်အား 

ဦးစီးဌာန)၊ လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း (အလုပ်သမားhcန်က& ားမ�ဦးစီးဌာန)�ှင့်  မြ န်မာစီးပာွးေရး 

လုပ်ငန်းများ စစ်တမ်း-၂၀၁၅ ( ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�)  အပါအဝင် ကွဲပြ ား  ခြ ားနားသည့် အချက် 

အလက် အရင်းအ မြ စ်များမှ ရ�ိုင်သမW အချက်အလက်များကို အသုံးပြ �၍ ကtအသီးသီး၏ 

ထုတ်လုပ်မ� စာရင်းများကို စုစည်း ခြ င်း၊ အမျိ�းသားဝင်ေငွ တွက်ချက်ခြ င်း�ှင့် စီးပာွးေရးလုပ်ငန်း 

များ၏ ထုတ်လုပ်မ�-သုံးစွဲမ�ဇယား (Supply-Use Table) ေရးဆွဲခဲ့ပ� ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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 အမျိ�းသားစာရင်းစနစ် (SNA) အပြ ည့်အဝ အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိုင်ေရးမာှ အစိုးရ 

ဘtာေရး စာရင်းအင်းများ (GFS) ကဲ့သို5ေသာ  ဖြ ည့်စွက် အချက်အလက် စနစ်များ 

(Complementary Data Systems)၊ ေငွေပးေငွယူရှင်းတမ်း (Balance of Payment) 

စာရင်းအင်း၊ ေငွေရးေ က& းေရး�ှင့် ဘtာေရးစာရင်းအင်းများ�ှင့် ေစျး��န်း စာရင်းအင်းတို5 ဖြ င့် 

နီးကပ်စာွ ချိတ်ဆက်ထားရိှရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချက်အလက်အရင်းအ မြ စ်များ ေရှ�ေနာက် 

ညီhcတ်မ��ှင့်လုံေလာက်မ�ရိှေစရန် အဆိုပါ ဖြ ည့်စွက်အချက်အလက်စနစ်များ (Complementary 

Data Systems) သည် SNA လုပ်ငန်းများ�ှင့်   ပ� ိ�င်တူဖွ�ံဖ� ိ�းေစရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  ADB မှ ၎င်းတုိ5 

၏ နည်းပညာ ပံ့ပိုးေပးခြ င်းများကို SNA လုပ်ငန်းများအေပS အထူးပြ � ေဆာင်ရွက်လာချိန်တွင် IMF 

မှလည်း ေစျး��န်းစာရင်းအင်းများ၊ အစိုးရဘtာေရး စာရင်းအင်းများ (GFS)�ှင့် ေငွေရး ေ က& းေရး 

စာရင်းအင်းများအေပSတွင် အထူးပြ �ေဆာင်ရွက်လာပါသည်။ အမျိ�းသားစာရင်းစနစ် (SNA)ကို 

စီမံကိန်း�ှင့် ဘtာေရးဝန်က@ ီးဌာန၊ စီမံကိန်း ေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှ ပ� ီး အထက်ေဖာ် ပြ ပါ  ဖြ ည့်စွက်ေမခLိုစီးပွားေရး အချက်အလက်စနစ်များကို ဗဟိုစာရင်းအင်း 

အဖွဲ�၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ရသုံးမှန်းေခြ ေငွစာရင်းဦးစီးဌာန�ှင့် ေငွတုိက်ဦးစီးဌာနတို5မှ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ကျိ�းေ က& ာင်းဆီေလျာ်သည့် ေမခLိုစီးပာွးေရး စာရင်းအချက်အလက်များကို အချိန်�ှင့် 

တစ်ေပြ းညီ ရရှိ�ိုင်ေစရန်အတွက် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သည့် အဖွ�ဲအစည်းများအက& ား နီးကပ်စာွ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည် ဖြ စ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားေသာ အချိန်ကာလ (Timeline) အတွင်း 

SNA အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မ�အတွက် မှတ်တိုင်များ ဆက်လက်ေအာင်မြ င်ေစရန် 

အလို5ငာှ လုပ်ငန်းအဖွဲ� (Cluster)မှ ကာလရှည်၊ ကာလလတ်�ှင့် ကာလတုိတွင် အမျိ�းသား 

ဝင်ေငွများ စုစည်းတွက်ချက်ရန် လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များ စာရင်းပြ �စုရန်�ှင့် အဆိုပါ 

အချက်အလက်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရိှ အဖွဲ�အစည်းများ ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဃ -၂။ ေစျး��န်းများ တုိင်းတာမ�တုိးတက်ေစခြ င်း 

ေစျး��န်းတိုင်းတာခြ င်းစနစ်သည် ကုန်စည်�ှင့် ဝန်ေဆာင်မ�များ၏ ေရာင်းလိုအား�ှင့် ဝယ်လို 

အားကို ေလ့လာရာတွင် အေရးပါသကဲ့သို5 စီးပာွးေရး�ှင့် အိမ်ေထာင်စုများအေပSတွင်လည်း 

သက်ေရာက်မ�ရိှပါသည်။ အေရအတွက်�ှင့် ဧရိယာကန်5သတ်ထားသည့် ကုန်စည်�ှင့် ဝန်ေဆာင်မ� 

များေပSတွင် စားသုံးသူေဈးဆ��န်းကိန််း (CPI) ကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲအေနဖြ င့်  ပုံမှန်တွက်ချက် 

လျက်ရိှပါသည်။ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေငွေက& းရန်ပုံေငွအဖွဲ�၏ အက@ ံေပး (Consultant) �ှင့် CPI 

တွက်ချက်မ� တိုးတက်ေပြ ာင်းလဲေစရန် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ တွက်ချက်မ�အသစ်တွင် 

ကုန်စည်�ှင့် ဝန်ေဆာင်မ�များ ပိုမိုပါဝင်ခြ င်း၊ ေဈး��န်းများ ေကာက်ခံမည့် ေစျးဆုိင် နမူနာစာရင်းကို 

မွမ်းမံပြ င်ဆင် ခြ င်း�ှင့် အမျိ�းသားအဆင့်�ှင့် ေဒသဆိုင်ရာအဆင့် စားသုံးသူ ေစျးဆ��န်းကိန်း 
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တွက်ချက်မ� စနစ်အသစ််တုိ5အား ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ ၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ ဇွန်လကုန်တွင် စားသုံးသူ 

ေစျးဆ��န်းကိန်းကို အေခြ ခံ�ှစ် ေပြ ာင်းလဲတွက်ချက် ထုတ်ပြ န်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ထုတ်လုပ်သူ ေစျးဆ��န်းကိန်းများ၊ လက်လီလက်ကားေစျးဆ��န်းကိန်းများ�ှင့် ပို5ကုန်၊ 

သွင်းကုန် စာရင်းအင်း အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အေရးက@ ီးသည့် ေစျးဆ��န်းကိန်းများ စသည့် 

ေစျးဆ��န်းကိန်းများကို ကျယ်ပြ န်5စွာ တွက်ချက်ထုတ်ပြ န်ရန် လိုအပ်လျက်ရိှသည်။  တစ်မျိ�းသားလုံး 

ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ လုပ်ငန်းအဖွဲ��ှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�တို5 အေနဖြ င့် ၎င်း၏ အဓိက 

လုပ်ငန်းများကို သုံးသပ်ရန်၊ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအား အစပျိ�းေဆာင်ရွက်ရန်�ှင့် ၎င်း၏ ေစျးဆ��န်း 

ကိန်းများအား အချိန်�ှင့် တစ်ေပြ းညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် အက@ ံပြ �ပါသည်။ 

ဃ-၃။ စုိက်ပျိ�းေရး�ှင့်ေကျးလက်ေဒသဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းများဖွံ�ဖ� ိိ�းတုိးတက်ေစခြ င်း 

၂၀၀၃ ခု�ှစ်�ှင့် ၂၀၁၀ ခု�ှစ်တွင် ေကာက်ယူခဲ့ေသာ  လယ်ယာသန်းေခါင်စာရင်းများသည် 

၎င်းကt၏ စာရင်းအင်း သတင်းအချက်အလက်အတွက် အေရးက@ ီးေသာ Benchmarks များကုိ 

ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည်။ ကမ�ာ့စားနပ်ရိက�ာ�ှင့် စိုက်ပျိ�းေရးအဖွဲ� (FAO) သည် စိုက်ပျိ�းေရး�ှင့် 

ေကျးလက် ေဒသဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းစနစ် အကဲဖြ တ်ခြ င်းကို စတင်လုပ်ေဆာင်ခဲ့ ပ� ီး အစီရင်ခံစာကို 

အချိန််တိုအတွင်း ထုတ်ပြ န်ခဲ့ပါသည်။  မြ န်မာ�ိုင်ငံသည် စိုက်ပျိ�းေရး�ိုင်ငံဖြ စ် ပ� ီး လုပ်သား 

အင်အား၏ ၆၀ ရာခိုင်��န်းသည် လယ်ယာစိုက်ပျိ�းေရးလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ 

ေမြ ယာအသုံးပြ �မ�၊ ဆည်ေမြ ာင်းစနစ်�ှင့် ဓာတ်ေမြ သ& ဇာ အသုံးပြ �မ�ကဲ့သို5 ေသာ လယ်ယာ 

စိုက်ပျိ�းေရးဆုိင်ရာ ဖွဲ�စည်းမ��ှင့် အရင်းအ မြ စ်များအေ ခြ အေနကုိ ထင်ဟပ်ေစသည့် hcန်ကိန်းများ 

အတွက် အေလးေပးေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်သားများ၏ လူမ�ဘဝ သာယာ 

ဝေပြ ာေရး အထူးသဖြ င့် ေကျးလက်ေဒသဆိုင်ရာ ဆင်းရဲ�ွမ်းပါးမ�hcန်ကိန်းများသည်လည်း 

အေရးက@ ီးပါသည်။ လက်ရိှေဆာင်ရွက်ေနသည့် စိုက်ပျိ�းေရး�ှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မ� hcန်ကိန်း 

များကို ပိုမိုကျယ်ပြ န5်စွာ တုိးချ�ဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၂၀၂၀  ပြ ည့်�ှစ်တွင် လယ်ယာသန်းေခါင် စာရင်း 

ကို ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

ဃ-၄။  ပြ ည်ပကုန်သွယ်ေရးစာရင်းအင်းများတုိးတက်ေစခြ င်း 
 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲသည် အေကာက်ခွန် ေက& ညာလcာ (Custom Declarations) မှ ရရိှ 

ေသာ  ပြ ည်ပကုန်သွယ်ေရး စာရင်းအင်းများကို စုစည်းပါသည်။ သိသာထင်ရှားသည့်အမာှးများ�ှင့် 

စာရင်းအင်းလစ်ဟာမ�များ မရိှေစရန်အတွက် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ရရှိသည့် ကုန်သွယ်ေရး 

ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကုိ စစ်ေဆးခြ င်း၊ တည်းဖြ တ်ခြ င်းများ ပြ �လုပ်ပါသည်။ 

ကုန်သွယ်ေရးစာရင်းအင်း အရည်အေသွးတိုးတက်ေစရန် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ အေနဖြ င့် အဓိက 

ကုန်သွယ်ဖက်�ိုင်ငံများရိှ ကုန်သွယ်ေရးစာရင်းအင်းယူနစ်များ�ှင် ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်�ိုင်ပါသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရး စာရင်းအင်း တိုးတက်ေစရန် ၊ အပြ ည့်အဝ လcမ်းခ� �ံမ�ရိှေစရန်�ှင့် အေကာက်ခွန် 

ေက& ညာလcာများ၏ တိကျမှန်ကန်မ�ကို ဖွံ�ဖ� ိ�းတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

ကုန်သွယ်ေရး�ှင့် ရင်း�ှီးမြ d�ပ်�ှံမ�စာရင်းအင်းများကို အာဆီယံစံချိန်စံhcန်းများ�ှင့် ကိုက်ညီ 

ေစရန်  မြ န်မာ�ုိင်ငံ အစိုးရအေနဖြ င့် ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ �ုိင်ငံခြ ား တိုက်Lိုက် 

ရင်း�ှီးမြ d�ပ်�ှံမ�ကဲ့သို5 ကုန်စည်�ှင့်ဝန်ေဆာင်မ� ကုန်သွယ်ေရးစာရင်းအင်းများ လိုက်ေလျာညီေထွ 

ဟန်ချက်ညီေရးေကာ်မတီကို တည််ေထာင်ထားပါသည်။ ေကာ်မတီတွင် စီးပာွးေရး�ှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရး ဝန်က@ ီးဌာနမှ ဥကsဌအဖြ စ်ေဆာင်ရွက်ပ� ီး ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ��ှင့် အေကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာနတုိ5မှာ အဖွဲ�ဝင်များ ဖြ စ်က& ပါသည်။ EU �ှင့် EU-ASEAN COMPASS  အစီအစ~်များမှ 

နည်းပညာ အေထာက်အပံ့များကို လက်ခံရရှိေနပါသည်။ 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံသည် အစိုးရဆိုင်ရာ အသုံးပြ �သူများအတွက်သာ အပတ်စ~် ကုန်သွယ်ေရး 

အစီရင်ခံစာများကို  ပြ �စုသည့် တစ်ခုတည်းေသာ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းမှ �ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံ  ဖြ စ်ခဲ့ 

ပါသည်။ အများပြ ည်သူအတွက် သီးခြ ားပုံ�ှိပ်ထုတ်ေဝခြ င်း မရိှခဲ့ပါ။ ေစာင့်က& ည့် ေလ့လာသူ အများ 

အပြ ားသည် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�အား ပြ ည့်စုံမ�မရိှသည့် အပတ်စ~်အစီရင်ခံများအစား က@ ိမ်ေရ 

ေလျာ့၍ ပိုမိုပြ ည် ့စုံကာ ယုံက& ည်စိတ်ချ�ိုင်သည့် အစီရင်ခံစာများကုိ ေပြ ာင်းလဲ ထုတ်ေဝသင့် 

ေက& ာင်း အက@ ံပြ � က& ပါသည်။  သို5ဖြ စ်ပါ၍ �ိုင်ငံအများစုတွင် လစ~်ကုန်သွယ်ေရးအစီရင်ခံစာများ 

ထုတ်ေဝသကဲ့သို5 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�အေနဖြ င့် အစိုးရ�ှင့် အများပြ ည်သူ �ှစ်ဖက်လုံးအတွက်  

ထုတ်ပြ န် ေဆာင်ရွက်ေနပ� ီ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲသည် အေကာက်ခွန်ဌာနမှ ရရိှသည့် အုပ်ချ�ပ်မ�ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း 

စာရင်းက& မ်း (Raw Administrative Data ) ထက် ပိုမိုအရည်အေသွးပြ ည့်ဝသည့် ထိေရာက်မ� 

ရိှေသာ ခန5်မှန်းချက်များကို တွက်ချက်ရယူရန် ရည်မှန််းေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  ပြ ည်ပ 

ကုန်သွယ်ေရးစာရင်းအင်းများသာမက အမျိ�းသားစာရင်းစနစ် (SNA)�ှင့် ေငွေပး ေငွယူ ရှင်းတမ်း 

(Balance of Payments) စာရင်းများ၏ အရည်အေသွးများ တိုးတက်ေစရန်လည်း ေမWာ်မှန်း 

ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ �ှစ်�ိုင်ငံ ကုန်သွယ်မ�ပြ �ရာတွင် �ိုင်ငံတစ်ခု၏ ပို5ကုန်တန်ဖိုး�ှင့် 

အခြ ား�ုိင်ငံတစ်ခု၏ သွင်းကုန်တန်ဖိုးတို5 ကာွဟမ�မရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်သည့် �ှစ်�ိုင်ငံ မညီမWမ� 

စာရင်းအင်း (Mirror Statistics) ကို ဖွံ� ဖ� ိ�းတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

 

 

ဃ ၅။ ဆင်းရဲ�ွမ်းပါးမ�၊ လူမ�ေရး၊ အေထွေထွ�ှင့် လုပ်သားစာရင်းအင်းများတုိးတက်ေစခြ င်း 
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အမျိ�းသားဖံွ�ဖ� ိ�းမ� ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့်အညီ လူေနမ�အဆင့်အတန်း၊ လူမ�ေရး 

အေခြ အေနများ၊ ကျား-မ L�ေထာင့်�ှင့် လုပ်သားအင်အား hcန်ကိန်းများကို တွက်ချက်သင့်ပါသည်။ 

ဖွံ�ဖ� ိ�းတုိးတက်မ��ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ခြ င်းကို စုစည်းထားသည့် အိမ်ေထာင်စုစစ်တမ်း 

အစီအစဥ်တစ်ရပ် ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ခြ င်း၊ သင့်ေလျာ်ေသာအုပ်ချ�ပ်မ�ဆုိင်ရာ စာရင်း 

အချက်အလက် ဇာစ် မြ စ်များ အသုံးပြ �ခြ င်းတို5 ဖြ င့် အဆိုပါ hcန်ကိန်းများကို ရရှိ�ိုင်ပါသည်။ 

အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ�ချ�ပ် ( ILO )သည် လုပ်သားေစျးကွက် hcန်ကိန်းများ 

�ှင့်စပ်လျ~်း၍ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရကို ေထာက်ပံ့ကူညီလျက်ရိှပါသည်။ �ိုင်ငံ၏ စီးပာွးေရးတွင် 

လူသားစွမ်းရည်ေပြ ာင်းလဲမ� (Manpower Dynamics) �ှင့်အတူ အလုပ်လက်မဲ့အေခြ အေန၊ 

ရာသီေပSအလုပ်�ှင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိမ�အေခြ အေနတုိ5ကို အဆိုပါလုပ်သားေစျးကွက်hcန်ကိန်း 

များမှ ထင်ဟပ်ေဖာ် ပြ �ုိင်ပါသည်။ ထို5အပြ င် အလုပ်အကိုင်�ှင့်ပတ်သက်သည့် အေရး က@ ီးေသာ 

သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိ�ိုင်သည့် လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်းေကာက်ယူရာတွင်လည်း   

အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ�ချ�ပ်( ILO )မှ ေထာက်ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည်။ 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲ�ှင့် ကမ�ာဘဏ် ၊ UNDP တုိ5 ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့်  မြ န်မာ လူေနမ� 

အေခြ အေန စစ်တမ်းမှ အမျိ�းသားအဆင့်�ှင့် ေဒသ�gရအဆင့် ဆင်းရဲ�ွမ်းပါးမ���န်းများ�ှင့် 

အခြ ားလုိအပ်သည့်အိမ်ေထာင်စုများ သာယာဝေပြ ာေရး�ှင့် ဝန်ေဆာင်မ� ရရိှေရးဆိုင်ရာ hcန်ကိန်း 

များကို တွက်ချက်�ိုင်မည်် ြဖစ်ပါသည်။ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွ�ဲမှ ေကာက်ယူခဲ့ေသာ "အိမ်ေထာင်စု 

ဝင်ေငွ�ှင့် စားသံုးမ�စစ်တမ်း (HIES)" �ှင့် စီမံကိန်းေရးဆဲွေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၀၄-၀၅ ခု�ှစ်�ှင့် 

၂၀၀၉-၁၀ ခု�ှစ်တိ5ုတွင် �ှစ် က@ ိမ်တိုင်တိုင် ေကာက်ယူခဲ့ေသာ "အိမ်ေထာင်စုများ၏ စားဝတ်ေနေရး 

အေခြ အေန ဘက်စုံ ေလ့လာမ�စစ်တမ်း (IHLCA)" စသည်တို5၏ သေဘာသဘာဝများ တူညီက&  

သဖြ င့် ေပါင်းစည်း ေဆာင်ရွက်သာွးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

ဃ ၆။ လူဦးေရ�ှင့် လူဦးေရဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းများ တုိးတက်ေစ ခြ င်း (Population and 

Demographic Statistics) 

၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ လူဦးေရ သန်းေခါင်းစာရင်းသည် လူဦးေရ�ှင့်သက်ဆုိင်သည့် စာရင်းအင်း 

များကို တိုးမြ dင့်ရရိှေစခြ င်းဖြ င့် အေရး က@ ီးေသာမှတ်တုိင် (Benchmark) တစ်ခုကို စိုက်ထူ 

�ိုင်ခဲ့သည််။ လူဦးေရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ခန5်မှန်းတွက်ချက်ခြ င်းမှတဆင့် လူဦးေရ 

သွင်ပြ င်လက�ဏာရပ်များကို �ှစ်စဥ် ရယူ�ိုင်ပါသည်။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ�က@ ီး က& ပ်ေရး�ှင့် 

 ပြ ည်သ5ူအင်အား ဝန်က@ ီးဌာနသည် �ှစ်စဥ်် အေသးစိတ်ခန5်မှန်းတွက်ချက်မ�များကုိ ေဆာင်ရွက် 

�ိုင်ရန် လိုအပ်သည့် က�မ်းကျင်မ�ရိှပါသည်။ သို5ေသာ်လည်း အဆိုပါ ခန5်မှန်းချက်များသည် 

အုပ်ချ�ပ်မ�ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ�ှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးရန် လိုအပ်သကဲ့သို5 အစိုးရဝန်က@ ီး 

ဌာနများ�ှင့် ေအဂျင်စီများသို5 မWေဝရန် လိုအပ်ပါသည်။ လူဦးေရ�ှင့်ဆိုင်ေသာ ကိန်းရှင်များ 
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(Demographic Variables) သည်  ပြ ည်သ5ူေရးရာ မှတ်ပုံတင်စနစ်မှ ရရှိလာမည့် ေမွးဖာွးမ��ှင့် 

ေသဆုံးမ�ဆိုင်ရာ အချက်အလက် သွင်းအားစုများ လိုအပ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်စနစ် ယိုယွင်းခြ င်း 

သည် လူဦးေရ�ှင့်ဆိုင်ေသာ ကိန်းရှင်များ၏ တိကျမှန်ကန်မ�ကို ထိခိုက်ေစမည့်အပြ င် လူဦးေရ 

ခန5်မှန်းကိန်းများ၏ အရည်အေသွးကိုလည်း ကျဆင်းေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဃ-၇။ စက်မ�၊ ခရီးသာွးလာေရး�ှင့် ရင်း�ီှးမြ dပ်�ံှမ�စာရင်းအင်းများ တုိးတက်ေစ ခြ င်း 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံသည် စီးပာွးေရးအရ တိုးတက်လာခြ င်းေက& ာင့် စီးပာွးေရးစာရင်းအင်း လိုအပ် 

ချက်များ တုိးလာမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါ လိုအပ်ချက်များကို  ဖြ ည့်ဆည်းေပးရန် သင့်ေတာ်သည့် 

စနစ်တစ်ခုကို တည် ေထာင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အေရးပါေသာ စီးပာွးေရးကtများအတွက် 

စီးပာွးေရးhcန်ကိန်းများ ညီhွတ်ေရးစနစ် (Coherent System of Economic Indicators) 

တစ်ခု ထားရိှသင့်ပါသည်။ ၎င်းစနစ်တွင် စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများ စစ်တမ်းစနစ်တစ်ရပ်ကို ၎င်းတုိ5၏ 

လုပ်ေဆာင်ချက်များ၊ ရင်း�ှီးမြ d�ပ်�ှံမ�အေခြ အေန�ှင့် လုပ်ငန်းေမWာ်လင့်ချက်များကို သိရိှ�ိုင်ေစရန် 

အတွက် ထည့်သွင်းထားသင့်ပါသည်။ လက်ရိှစစ်တမ်းအများစုသည် ပုံမှန် ေကာက်ယူခြ င်း မဟုတ် 

ဘဲ လိုအပ်ချက်အရ ေကာက်ယူသည့်စစ်တမ်းများ  ဖြ စ်က& ပါသည်။ များမက& ာမီအတွင်းတွင် 

စီးပာွးေရး သန်းေခါင် စာရင်းတစ်ခု ေကာက်ယူ၍ အနာဂတ်တွင် ေလ့လာ ဆန်းစစ်မ�များအတွက် 

မှတ်တုိင် (Benchmark) တစ်ခုအဖြ စ် ရယူထားသင့်ပါသည်။ စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင် 

စနစ် ေပSထွန်းလာေရးကိုလည်း ထည့်သွင်းစ~်းစားသင့်ပါသည်။ 

ဃ-၈။  ပြ ည်သူ5ေရးရာ မှတ်ပုံတင်ခြ င်း�ှင့်ဖာွးေသစာရင်းအင်းတုိးတက်ေစ ခြ င်း 

၂၀၁၃ ခု�ှစ်တွင် ေမွးဖာွးမ�မှတ်ပုံတင်ခြ င်းအတွက် အဓိကကျေသာ အစိုးရဝန်က@ ီးဌာနများ 

�ှင့် ေအဂျင်စီများပါဝင်ေသာ ဌာနတွင်းရိှ ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းအုပ်စုတစ်ခု ဖွဲ�စည်းခဲ့ပ� ီး 

၎င်းသည် ေမွးဖာွးမ�မှတ်ပုံတင်ခြ င်း�ှင့် အခြ ား ေသာ ဖာွး/ေသအေခြ အေနများကို စုံစမ်းစစ်ေဆး 

ေသာ နည်းလမ်းများဖြ င့်  မြ dင့်တင်ရန်ဖြ စ် ပ� ီး ယူနီဆက် (UNICEF) �ှင့် Bloomberg Health 

Initiatives တို5မှ ေထာက်ပံ့ကူညီလျက် ရိှပါသည်။  ပြ ည်သ5ူေရးရာ မှတ်ပုံတင်အရာရိှချ�ပ် တစ်ဦး 

ခန5်အပ်ခြ င်း�ှင့် ေမွးဖာွးမ� သက်ေသခံလက်မှတ် (Birth Certificates) ထုတ်ေပးခြ င်း ကျိ�းေ က& ာင်း 

ဆီေလျာ်မ� ရိှေစမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ  ဖြ စ်ေပSေစရန် ေထာက်ခံအက@ ံပြ �ပါသည်။  

ေမွးဖာွးမ��ှင့် ေသဆုံးမ�မှတ်ပုံတင်ခြ င်း၏  ပြ ည့်စုံမ�အတိုင်းအတာသည် ဖာွးေသ စာရင်းအင်း 

၏ တိကျမှန်ကန်မ��ှင့် တုိက်Lိုက် ဆက်�ွယ်ေနပါသည်။ အစိုးရသည် ေဝဖန်အက@ ံပြ �ချက်များကို 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန်�ှင့် လုပ်ငန်းအုပ်စုများအေနဖြ င့်ချင့်ချိန်သုံးသပ်မ�  ပြ �လုပ်ရန် အေရး က@ ီး 

ပါသည်။ Bloomberg Health Initiative ကျန်းမာေရးစီမံချက်များအတွက် လိုအပ်ေသာ အချက် 

အလက်များ ရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းအားဖြ င့် ေသဆုံးမ�စာရင်းသွင်းခြ င်းကို ေဆာင်ရွက် 

သာွးမည်ဖြ စ်သည်။ 
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ဃ-၉။ Geocoding and Geospatial အချက်အလက်များတုိးတက်လာခြ င်း 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံသည်  က@ ီးမားကျယ်ပြ န်5ေသာ �ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံဖြ စ်ပ� ီး �ိုင်ငံအ�ှံ5 ဖွံ� ဖ� ိ�းမ�ရိှေစရန် 

ေဒသဆိုင်ရာ အဆင့်တိုင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြ င့် ပံ့ပိုးေပးရန်လိုအပ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

တည်ေနရာအေခြ ပြ � သတင်းအချက်အလက်များ ရရိှ�ိုင်ခြ င်းသည် အထူးသ ဖြ င့်  မ� ိ�5နယ် 

(သို5မဟုတ်) ေကျးရွာအဆင့်တွင် အေရး က@ ီးပါသည်။ အေရး က@ ီးသည့် လိုအပ်ချက်မာှစာရင်းအင်း 

အချက်အလက်များကို သက်ဆုိင်သည့်တည်ေနရာများ�ှင့် ချိတ်ဆက်ရန်ပင်  ဖြ စ်ပါသည်။ သို5ြဖစ်ပါ 

၍ ေမြ ပြ င်သေ �ကတ (Geo-Code) စာရင်းအင်းယူနစ်များ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်မာှ အေရးက@ ီး 

ပါသည်။ �ိုင်ငံအများအပြ ားတွင် "ေနရပ်လိပ်စာစနစ်" ကို အမျိ�းသားအေခြ ခံ အေဆာက်အအုံ 

အဖြ စ် ဖွံ�ဖ� ိ�းတုိးတက်ေစရန် စွမ်းအားစုများကုိ သိသာထင်ရှားသည့် ပမာဏဖြ င့်် ရင်း�ှီး မြ d�ပ်�ှံမ�များ 

 ပြ �လုပ်ေန က& ပါသည်။ ထိုအမျိ�းသားအဆင့် ေနရပ်လိပ်စာစနစ်သည် အမျိ�းသားအဆင့် ေမြ ပြ င် 

သေ �ကတယ�gရားတစ်ခုအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ေပးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  မြ န်မာ�ုိင်ငံသည် ပထမဆံုး 

ေခြ လှမ်းအေနဖြ င့် စာရင်းအင်းများကို ေမြ ပြ င်အေနအထား သတင်းအချက်အလက်များ ဖြ င့့် 

ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက်ရန်�ှင့်  ပြ ည့်စုံေသာ အမျိ�းသားေနရပ်လိပ်စာစနစ်  ဖြ စ်ထွန်းေစရန် လိုအပ် 

ပါသည်။ ေမြ ပြ င်အေနအထား သတင်းအချက်အလက်များကုိ ရယူသိမ်းဆည်းြခင်း၊ ထုတ်ေဖာ်ပြ သ 

 ခြ င်း�ှင့် ေလ့လာဆန်းစစ် ခြ င်းတုိ5အတွက် နည်းပညာပုံစံေဘာင် ဖွံ� ဖ� ိ�းမ�ကို အချိန်ယူ ေဆာင်ရွက် 

ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ သို5ရာတွင် ေနရာအေခြ ပြ � ဖွံဖ� ိ�းမ�ကို နားလည်မ� တုိးတက်လာေစရန် အလွန် 

အေရးက@ ီးပါသည်။ National Geospatial and Geo Coding System တွင် CSO မှ  

ဒုတိယဥကsဌ အဖြ စ်ပါဝင်သည်။ 

 ၎င်းအပြ င်  မြ န်မာ�ုိင်ငံအစိုးရသည် စွမ်းအင်စာရင်းအင်းများ သာမက ပညာေရး�ှင့် 

ကျန်းမာေရး စာရင်းအင်းများတိုးတက်လာေစရန် အခွင့်အလမ်းများကုိ ရှာေဖွလျက် ရှိေနပါသည်။ 

ထိုနယ်ပယ်များတွင် အေသးစိတ်ေဆွးေ�ွးရန် လိုအပ်လျက်ရိှပါသည်။ 

၅။ ရလဒ်မူေဘာင်�ှင့် ေစာင့်က& ည့်စစ်ေဆးခြ င်း 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ� ဖ� ိ�းမ� အမျိ�းသားအဆင့် မဟာဗျ"ဟာ (NSDS) ၏ အဓိက 

မဟာဗျ"ဟာများတွင် ေနာင်လာမည့် ၅ �ှစ်မှ ၁၀ �ှစ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်မည့် စာရင်းအင်းစနစ်၏ 

 ပြ �ပြ င် ေပြ ာင်းလဲမည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များကို လမ်းhcန်ပြ သထားမည်ဖြ စ်သည်။ ပထမဦးဆုံး 

အေန�ှင့် အဖွဲ�အစည်းကို  ပြ န်လည်ပြ င်ဆင် ဖွဲ�စည်းခြ င်း၊ နည်းစနစ်များကို တည်ေဆာက်ခြ င်း�ှင့် 

အတတ်ပညာဆိုင်ရာ က�မ်းကျင်မ�များကို ရယူ�ိုင်ရန် ချက်ချင်း ေဆာင်ရွက်သင့်ေသာ်လည်း 

ေခတ်�ှင့်ေလျာ်ညီေသာ  စနစ်တစ်ခုအဖြ စ် ေပြ ာင်းလဲ �ိုင်ရန်�ှင့် ပိုမို ထိေရာက်ေသာ စနစ်တစ်ခု 

 ဖြ စ်လာေစရန် အချိန်ယူ ေဆာင်ရွက်သာွးရမည် ဖြ စ်သည်။ သို5 ဖြ စ်ပါ၍ အစိုးရအေနဖြ င့် လက်ရှိ 

စနစ်ကို  ပြ �ပြ င်ေပြ ာင်းလဲရန်�ှင့် NSDS အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
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ထို5ေနာက် ဖွံ�ဖ� ိ�းမ�မိတ်ဖက် အဖွဲ�အစည်းများသည် လုပ်ငန်းအဖွဲ�များ (Cluster) တွင် ပါဝင်ပ� ီး 

စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများ ခိုင်မာစာွ အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိုင်ရန်အတွက် ေဆွးေ�ွးမ�များ 

ဆက်လက်  ပြ �လုပ်သာွးရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သာွးမည့် အစီအစ~်များကို NSDS 

၏ ဒုတိယပိုင်းတွင် ေဖာ်ပြ သာွးမည်ဖြ စ်သည်။ 

ေအာက်တွင်ေဖSပြ ထားေသာ ေခါင်းစဥ်များသည် အဓိကမဟာဗျ"ဟာများတွင် ပါဝင်သည့် 

ကနဦး လုပ်ေဆာင်ချက်များဖြ စ်ပါသည်။ 

(က)  ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ�ေလWာ့ချေသာ စနစ်၏ အကျိ�းထိေရာက်မ�ကို တိုးမြ dင့်ခြ င်း၊ 

(ခ)   စနစ်များ၊ လူများ�ှင့် အချက်အလက်များကို ေပါင်းစည်း ခြ င်း၊ 

(ဂ) စနစ်တစ်ရပ်လုံးတွင် အတတ်ပညာ�ှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များကို  မြ င့်မား 

ေအာင် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဃ)  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�အားအမျိ�းသားအဆင့် ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်သည့်အဖွဲ��ှင့် စာရင်း 

အင်း အာဏာပိုင်အဖြ စ် ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင် ခြ င်း 

(င)  အချက်အလက်အသုံးပြ �သူများ�ှင့် ေမးခွန်းတု့ံပြ န်ေဖြ က& ားသူများအက& ား ဆက်ဆံ 

ေရးကို တိုး မြ dင့် ခြ င်း 

(စ)  အဓိက စာရင်းအင်းနယ်ပယ်များ တိုးတက်ေစရန် စီမံကိန်းများ ချမှတ် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင် ခြ င်း 

ထိုသို5 အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ ရည်မှန်းချက်�ှင့် 

ရည်ရွယ်ချက်များအေပS မူတည်ပ� ီး ေစာင့်က& ည့် ေလ့လာအကဲဖြ တ် သာွးရမည်ဖြ စ်သည်။ အဆိုပြ � 

ထားေသာ ရလဒ်များ�ှင့် ပတ်သက်သည့် မူေဘာင်တစ်ခုကို ေအာက်တွင် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။  

အစိုးရအေနဖြ င့် ထိုမူေဘာင်ကို အသုံးပြ �ပ� ီး လုပ်ငန်းတိုးတက်မ�များကို ပုံမှန်ေစာင့်က& ည့် 

စစ်ေဆး၍ လိုအပ်သည်များကုိ ထိန်းညdိေဆာင်ရွက်ေပးသာွးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ �ှစ်ပတ်လည် 

အစီရင်ခံစာ  ပြ င်ဆင်ရာတွင် စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ မှန်ကန်ေရး�ှင့် အရည်အေသွး 

 ပြ ည့်ဝေရး ဗဟိုေကာ်မတီတွင် တင်ပြ ေဆွးေ�ွးပ� ီး အဆိုပါ ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လမ်းhcန်ချက်များ ကို 

ထည့်သွင်းရယူထုတ်ပြ န်သာွးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဖွံ�ဖ� ိ�းမ�မိတ်ဖက် အဖွဲ�အစည်းများသည်လည်း 

ဤရလဒ် မူေဘာင်ကို အေခြ ခံအဖြ စ် အသုံးပြ �ပ� ီး  မြ န်မာ�ုိင်ငံ အမျိ�းသားစာရင်းအင်းစနစ် 

အရည်အေသွးပြ ည့်ဝေရး ေဆာင်ရွက်ချက်များကို အကဲဖြ တ်သုံးသပ်သာွးမည်ဖြ စ်သည်။  

 



 
 

 
 

ရလဒ်များ မူေဘာင်�ှင့် ေစာင့်က& ည့် စစ်ေဆးခြ င်း 

ဖွံ�ဖ� ိ�းမ�မဟာဗျ"ဟာရည်ရွယ်ချက်များ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ� ရည်မှန်းချက် အချိန်ကာလ 

(က)  မြ န်မာ�ိုင်ငံစာရင်းအင်းစနစ် ဖွဲ�စည်းပုံအားေကာင်းေစခြ င်းအား- 

က-၁။ ဗဟိုထိန်းချ�ပ်မ� ေလWာ့ချသည့်စနစ် ထိေရာက်မ� 

အားေကာင်းေစ ခြ င်း 

(၁) တရားဝင် စာရင်းအင်းများကို လက်ခံကျင် ့သုံးရာတွင် ညdိ��ိင်း 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ တွက်ချက်ခြ င်း�ှင့် ထုတ်ပြ န်ခြ င်းများ အတွက် 

ဥပေဒပြ �ာန်းချက်များဖြ င့် မွမ်းမံပြ င်ဆင်ရန် 
 

၂၀၁၆ခု�ှစ် 

မှစ၍ 

(၂) ေအဂျင်စီများအတွင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ခြ င်း�ှင့် အုပ်ချ�ပ်မ� 

ပုံစံ ဖွဲ�စည်းေဆာင်ရွက်ရန် 

၂၀၁၆ခု�ှစ် 

မှစ၍ 

က-၂။ စနစ်များ၊ အချက်အလက်များ�ှင့် ဝန်ထမ်းများကို               

ေပါင်းစည်းခြ င်း 

(၃)  ပြ ည်သူ5ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် တရားဝင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းပိုင်း၊ အတတ်ပညာပိုင်းက�မ်းကျင်သည့် စာရင်းအင်း ပညာ 

ရှင်များ ေမွးထုတ်ရန် 
 

၂၀၁၆ခု�ှစ် 

မှစ၍ 

(၄) အမျိ�းသား စာရင်းအချက်အလက်သိုမှီှးရာ ေနရာ (National 

Databases) စတင်တည်ေဆာက်ရန် (Meta Data ၊  Time-

Series၊ Micro-Data Library �ှင့် GIS စသည်ဖြ င့်) 
 

၂၀၁၆ခု�ှစ် 

မှစ၍ 

(၅) အစိုးရဌာနအတွင်း စာရင်းအချက်အလက်မWေဝခြ င်း မူဝါဒများ 

�ှင့် စာရင်းအချက်အလက် လcဲေပြ ာင်းမ�ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း 

များကိုထူေထာင်ရန် 

၂၀၁၆ခု�ှစ် 

မှစ၍ 
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ဖွံ�ဖ� ိ�းမ�မဟာဗျ"ဟာရည်ရွယ်ချက်များ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ� ရည်မှန်းချက် အချိန်ကာလ 

က-၃။အတတ်ပညာ�ှင့်နည်းပညာ ဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည် 

 မြ dင့်တင်ခြ င်း 

(၆) သင်တန်းများအတွက်အကဲဖြ တ်မ�များ ေဆာင်ရွက်ရန်�ှင့် အစိုးရ 

စာရင်းအင်းပညာရှင်များအား လိုအပ်သည့်သင်တန်းများ ပို5ချ 

ေဆာင်ရွက်ေပးရန်  

၂၀၁၆ခု�ှစ် 

မှစ၍ 

(ခ)။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�ကို အမျိ�းသားစာရင်းအင်း အာဏာပိုင် �ှင့် ညdိ��ိင်းေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ�အဖြ စ်တည်ေထာင်ဖွဲ�စည်းခြ င်း 

ခ-၁။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�၏ ဥပေဒပြ �ာန်းချက်များ 

အားေကာင်း လာေစခြ င်း 

(၇) ဥပေဒအသစ် ပြ �ာန်းခြ င်း၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ ေဖာ်ေဆာင် 

 ခြ င်း�ှင့် စနစ်အသစ်အတွင်းလုပ်ငန်းများဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်မ� 

အေပS သေဘာတူညီရန် 

၂၀၁၆ 

ခု�ှစ်မှ စ၍ 

ခ-၂။ ဖွဲ�စည်းမ��ှင့် အတတ်ပညာဆိုင်ရာ ဦးေဆာင်မ�ကို 

ေဖာ်ထုတ်  ပြ သခြ င်း 

(၈) အမျိ�းသား စာရင်းအင်းစံ��န်းများသတ်မှတ် ခြ င်း�ှင့် ဖွံ�ဖ� ိ�းမ� 

လုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ေဆာင်ရန် 

၂၀၁၆ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

(၉) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ လcဲေပြ ာင်းေပးပို5ခြ င်း 

အစီအစ~်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း�ှင့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ  

Databases များတွင်  မြ န်မာ�ိုင်ငံမှ ကိုယ်စားပြ �ပါဝင်ရန် 

၂၀၁၆ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

ခ-၃။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�၌ ခိုင်မာသည့် လုပ်ငန်းအစီအစ~် 

တစ်ရပ် ထားရှိခြ င်း 

(၁၀) အမျိ�းသားစာရင်းများ လcဲေပြ ာင်းေပးရန် အနာဂတ်တွင် 

(၁၁) ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ�မှ အိမ်ေထာင်စုစစ်တမ်းများကို ေကာက် 

ယူရန် 

၂၀၁၆ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

(၁၂) ၁၀�ှစ်က& ာမြ င့်မည့် အမျိ�းသားအဆင့် အိမ်ေထာင်စု စစ်တမ်း 

အစီအစဥ် အပါအဝင် တရားဝင် စာရင်းအင်း အစီအစဥ်ကို 

တိုးတက်  ဖြ စ်ေပSေစရန် 

၂၀၁၆ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 
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ခ-၄။ အချက်အလက်များ ထုတ်ပြ န်ခြ င်း�ှင့်  ပြ န်လည် 

 ပြ င်ဆင်ခြ င် များအတွက် အမျိ�းသားအဆင့် မူေဘာင်တစ်ရပ် 

ချမှတ် တည်ေထာင်ခြ င်း 

(၁၃)အေသးစိတ် အချက်အလက်(Micro-data) ရယူေရး မူဝါဒ 

ပါဝင်ေသာ အချက်အလက် ထုတ်ပြ န်ေရး မူဝါဒအား ဖွံ�ဖ� ိ�း တိုးတက် 

ေစရန်�ှင့် ချမှတ်ကျင့်သုံးရန် 
 

၂၀၁၇ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

(၁၄) အားလုံးေသာ အချက်အလက်များကို လွယ်ကူစာွရရှိ�ိုင်သည့် 

အကဲဖြ တ်ချက် (Open Data Readiness Assessment)  ဖြ စ်ထွန်း 

ေစရန် 

၂၀၁၇ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

(၁၅) စာရင်းအချက်အလက်များ  ပြ န်လည်််ပြ င်ဆင်ခြ င်း မူဝါဒချမှတ် 

ကျင့်သုံးရန် 

၂၀၁၇ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

ခ-၅။ စုစည်းထားေသာ အမျိ�းသားအဆင့် သတင်းအချက် 

အလက် ပုံစံ (National Integrated IT Platform) 

တည်ေထာင်ခြ င်း 

(၁၆) အမျိ�းသားအဆင့် စာရင်းအချက်အလက်များကို တစ်ေနရာ 

တည်းတွင် ရရှိရန် One-stop shop များထားရှိရန် 

အနာဂတ် 

တွင် 

 (၁၇) အင်တာနက်၊ မိုလ်ဘိုင်းဖုန််း�ှင့် တက်ဘလက်များဖြ င့် စာရင်း 

အချက်အလက်အသစ်များကို ရယူ�ိုင်သည့် နည်းပညာ တည်ေထာင် 

ရန် 
 

၂၀၁၇ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

(ဂ)  အသုံးပြ �သူများ�ှင့် ေမးခွန်းတုံ့ ပြ န် ေဖြ  က& ားသူများ အက& ား ဆက်ဆံေရး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစခြ င်း 

ဂ-၁။အသုံးပြ �သူများ�ှင့် ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း (၁၈) အသုံးပြ �သူများဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကို စတင်၍ ပုံမှန်ပြ �လုပ်ရန် ၂၀၁၆ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 
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ဂ-၂။ မီဒီယာ�ှင့် ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း (၁၉) မီဒီယာဆိုင်ရာ မူဝါဒ ဖွံဖ� ိ�းေစခြ င်း�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် 

၂၀၁၆ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

ဂ-၃။ေမးခွန်းတုံ့ပြ န်ေဖြ က& ားသူများ�ှင့် အခြ ားသတင်းအချက် 

အလက်ေထာက်ပံ့ေပးသူများအက& ား ချိတ်ဆက်ေဆာင် 

ရွက်ခြ င်း 

(၂၀) လWိ�5ဝှက်မ�ဆိုင်ရာ လမ်းhcန်ချက် အသစ်များကို ဖွံ� ဖ� ိ�းေစရန် 

 

၂၀၁၆ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

 

ဃ ။ အဆင့်လိုက်တိုးတက်မ�အစီအစဥ်ကိုအေကာင်အထည်ေဖာ်ခြ င်းဖြ င့်အဓိက စာရင်းအင်း နယ်ပယ်များ တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေစ ခြ င်း 

ဃ-၁။အမျိ�းသားစာရင်းစနစ်�ှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ ေမခLို 

စီးပာွးေရးစာရင်းအင်းများ တိုးတက်ေစ  ခြ င်း 

(၂၁) SNA 2008 ၊ မှတ်တိုင် ၂ သို5 ေရာက်ရှိေစရန် ၂၀၁၆ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

ဃ-၂။ ေစျး��န်းစာရင်းအင်းများတိုးတက်ေစခြ င်း (၂၂) စားသုံးသူေစျးဆ��န်းကိန်း အသစ်ေက& ညာထုတ်ပြ န်ရန် ၂၀၁၆ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

ဃ-၃။ ပြ ည်ပကုန်သွယ်မ� စာရင်းအင်းများတိုးတက်ေစခြ င်း (၂၃)တိကျ မှန်ကန်မ�တိုးမြ dင့်ရန် �ှစ်�ိုင်ငံ ကုန်သွယ်မ� မညီမW ခြ င်း 

အား တန်ပြ န်စစ်ေဆးမ� စာရင်းအင်း (Mirror Statistics) ကို 

အသုံးပြ �၍ လစဥ် ပို5ကုန်-သွင်းကုန် အစီရင်ခံစာများထုတ်ေဝရန် 

၂၀၁၇ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

ဃ-၄။ စိုက်ပျိ�းေရး�ှင့် ေကျးလက်ေဒသ စာရင်းအင်းများ 

တိုးတက်ေစခြ င်း 

(၂၄) စိုက်ပျိ�းေရး�ှင့် ေကျးလက်ေဒသ စာရင်းအင်းများအတွက် 

မဟာဗျ"ဟာကျသည့် စီမံကိန်းများ ေရးဆွဲကျင့်သုံးရန် 

၂၀၁၆ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

ဃ-၅။ ဆင်းရဲ�ွမ်းပါးမ�၊အလုပ်အကိုင်�ှင့် အိမ်ေထာင်စု 

စားဝတ်ေနေရး အေခြ အေနဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ ဖွံ�ဖ� ိ�း 

တိုးတက်ေစခြ င်း 

(၂၅) အိမ်ေထာင်စုစစ်တမ်း အစီအစဥ်အသစ်ကို အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရန်  

၂၀၁၆ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 
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ဃ-၆။  ပြ ည်သူ5ေရးရာမှတ်ပုံတင်ခြ င်း�ှင့် ဖာွးေသစာရင်းအင်း 

များကို တိုးတက်ေစခြ င်း 

(၂၆)  ပြ ည့်စုံသည့် ေမွးဖာွးမ��ှင့် ေသဆုံးမ� မှတ်ပုံတင်စနစ် တစ်ခု 

တည်ေထာင်၍ ဖာွးေသကိစiရပ်များအား ကျယ်ပြ န်5စာွ လုပ်ကိုင် 

ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်  အဆိုပြ �ထားသည့်အတိုင်း ကျင့်သုံးရန် 

၂၀၁၆ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 

အဆင့်-၂ (သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ�များမှတဆင့်၊ အေကာင် 

အထည် ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားမည့် စီမံကိန်းများ)  

ေခါင်းစ~်များ (Themes)- ေမြ ပြ င်သေ �ကတ�ှင့် ေမြ ပြ င် 

အေနအထား စာရင်းအချက်အလက်များ (Geocoding 

and geospatial data)၊ လူဦးေရ�ှင့် လူဦးေရဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များ၊ စက်မ�၊ ကုန်သွယ်ေရး�ှင့် ရင်း�ှီးမြ d�ပ်�ှံမ� 

စာရင်းအင်းများ၊ ကျန်းမာေရး�ှင့်ပညာေရး၊ စွမ်းအင်�ှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တိ5ုပါဝင်ပါသည်။ 

(၂၇) ဖွံဖ� ိ�းမ�စီမံကိန်းများကို အခြ ားေသာ စာရင်းအင်း�ှင့် သက်ဆိုင် 

ရာ နယ်ပယ်များ တိုးတက်ေစရန်အတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ� (clusters) 

များ ဖွဲ�စည်းခြ င်းဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ရန် 

၂၀၁၇ခု�ှစ်မှ 

စ၍ 




