
အမျ ိုးသားစာရင်းအင်းစနစဆုိ်င်ရာ မူဝါဒ အနှစ်ချုပ်  

(Policy Brief on National Statistical System)  

နိဒါန်း (Introduction) 

၁။ ိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးမူဝါဒ (၄) ရပ်တွင ် အပါအဝင်ြဖစ်သည့် "စာရင်းဇယားကိန်း 

ဂဏန်းများ  တိကျမန်ှကန်ေရး"  မူဝါဒအား  အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်  လူမ- စီးပွားဆုိင်ရာ 

အချက်အလက်များ၊ န်ကန်ိးများကုိ ြပည့်စုံေအာင ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ အချက်အလက်များကို စ ု

စည်းေကာက်ယူြခင်း၊ ြပစုြခငး်၊ ခန့်မှန်းြခင်း၊ ခွဲြခမ်းေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း၊ အချက်အလက်များ 

သိုမှီးထားရှိြခင်း၊ အစီရင်ခံြခင်းှင့် အချက်အလက်ြဖန့်ြဖးြခင်း စသည့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းစဉ်များအား ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသုိေဆာင်ရက်ွရာတွင် စာရင်းအင်းှင့် 

သက်ဆုိင်ေသာ အစုိးရအဖွဲအစည်းများ၊ သုေတသနအဖွဲအစည်းများ၊ ပညာရှင်များ၊ ပဂုလိက 

အဖွဲအစည်းအားလုံးတိုှင့် ပးူေပါင်းညိင်းေဆာင်ရက်ွြခင်း၊ လက်ရိှအမှန်တကယ်အေြခအေန 

ှင့် ကိုက်ညီမရှိေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းတိုကို ခိုင်မာအားေကာင်းေစေရး ေဆာင ်

ရွကရ်န် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။  

၂။ စာရင်းဇယား  ကိန်းဂဏန်းများ  တိကျမှန်ကန်ေရးသည် မူဝါဒချမှတ်သူများ အပါအဝင် 

အချက်အလက်အသုံးြပသူများအတွက ် လက်ေတွကျသည့်မူဝါဒများ၊ စမံီကိန်းများြဖစ်ေပေစ 

ေရး၊ ၎ငး်တုိအားအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာအကဲြဖတ်ြခင်းများ ေဆာင ်

ရွကရ်န် အလွန်အေရးပါလျက်ရိှရာ စာရင်းအင်းအေြခခံသေဘာတရားှင့်နည်းလမ်းများ၊ အချက ်

အလက်များအား ေကာက်ယူရာတွင် နည်းစနစ်တိကျမှန်ကန်မ၊ အချက်အလက်များ၏ အရည် 

အေသးွေကာင်းမွန်ေရးှင့် အံဝင်ခွင်ကျအသံုးြပုိင်မတုိမှာ လွန်စွာအေရးပါလျက်ရိှသည်။ 

၃။ ိုင်ငံတစ်ုိင်ငံ၏ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ်သည် အရည်အေသွးြပည့်ဝမှသာလင် မူဝါဒ 

ချမတ်ှသူများ၊ စီမံကိန်းေရးဆဲွသူများ၊ ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၊ လူမ- စီးပွားသုေတသန ေဆာင ်

ရွကသူ်များစသည်ြဖင့် အားလုံးအတွက် ေကာင်းမွန်ထိေရာက်ပီး လကေ်တွကျသည့် မူဝါဒများ 

ချမတှ်ိုင်ြခင်း၊ စီမံကိန်းများေရးဆွဲိုင်ြခင်း၊ စီးပွားေရးဝန်းကျင်ေကာင်းများကို ဖန်တီးိုင်ြခင်း 

စသည့် အကျ ိးေကျးဇူးများ ရရှိုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

၄။ သိုြဖစ်ပါ၍ စာရင်းအင်းအရည်အေသွး ြပည့်ဝေစေရးှင့် စာရင်းအင်းစနစ် ြပည့်စုံတိကျ 

မှန်ကန်ေစေရးအတွက ် လူမ-စီးပာွးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ၊ န်ကိန်းများကုိ ြပည့်စုံေအာင ်

တွက်ချက်ေဆာင်ရက်ွုိင်သည့် ြမန်မာိုင်င ံ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ ် ေပေပါက်လာေစရန်၊ 

အစိုးရဌာန၊ သမဝါယမ၊ ပုဂလိကအဖွဲအစည်းှင့် လုပ်ငန်းများအားလုံးမှ အမျ ိးသားစာရင်းအင်း 
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စနစ်အတွက် လိုအပ်ေသာစာရင်းအင်းများ ပံ့ပိုးကူညီရရှိရန်ှင့် ထိေရာက်ေသာ ပူးေပါင်းေဆာင ်

ရွကမ် ပိုမိုအားေကာင်းေစရန်ရည်ရွယ်၍ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ်ဆုိင်ရာ မူဝါဒ (အှစ်ချပ်) 

ကုိ အမျ ိးသားစီမံကိန်းှင့် စီးပွားေရးဖံွဖိးတိုးတက်မဝန်ကီးဌာန၊ ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွသည် 

စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်ေရးှင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝေရး ေကာ်မတီ၏ 

လမ်းန်မြဖင့် ေရးဆွဲြပစုြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် အဓိပ္ပာယ် (Definition)  

၅။  ြမန်မာိုင်င ံ အမျ ိးသားစာရင်းအငး်စနစ်သည်  မူလဇာစ်ြမစ်အြဖစ် စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ 

ေကာက်ယူစုေဆာင်းထားသည့် အချက်အလက်များ သုိမဟုတ် အုပခ်ျပ်မဆုိင်ရာမှတ်တမ်းများ 

သုိမဟုတ် အြခားစာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ြပစုထားရှိမများမ ှ အချက်အလက်များကုိ ရည်န်း ကိုး 

ကား၍ တရားဝင်စာရင်းအင်းများကို ြပစုရာတွင ် အစုိးရဌာန၊ အဖွဲအစည်းများှင့် ပုဂလိကတို 

အားလုံးပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ကေသာစနစ်ပင ် ြဖစ်သည်။ (The National Statistics 

System is a system consisting of all departments, ministries and institutions in the 

government of Myanmar engaged in the production of Official Statistics, whether 

sourced from primary data in statistical data collections or administrative records, or 

other statistical compilations. တစ်နည်းဆိုေသာ် ိုင်ငံေတာ ်အစိုးရမှ ထုတ်ြပန်သည့် စာရင်း 

အင်းအချပ ်(totality of statistics produced and published by National Government) ပင် 

ြဖစ်ပါသည်။  

အမျ ိုးသား စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ (Statistical Policy) 

၆။ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-် 

(က) စာရင်းအင်း အရည်အေသွးြပည့်ဝေစေရးှင့် ြပည့်စုံတိကျမှန်ကန်ေစေရးအတွက ်

လူမ-စီးပွားဆုိင်ရာအချက်အလက်များ၊ န်ကိန်းများကို ြပည့်စံုစွာ တွက်ချက ်

ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် ြမန်မာိုင်ငံအမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ ်ေပေပါက်လာေစရန်၊  

(ခ) အစိုးရဌာန၊ သမဝါယမ၊ ပုဂလိကအဖွဲအစည်းှင့် ပုဂလိကလုပ်ငန်းများ အားလံုးမှ 

အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ်အတွက ် လုိအပ်ေသာစာရင်းအင်းများ ပံ့ပိုးကူညီရရိှရန ်

ှင့် ထိေရာကေ်သာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ပိုမိုအားေကာင်းေစရန်၊ 
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(ဂ) အကျ ိးသက်ေရာက်မရှိပီး ိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့် အများြပည်သူတို အသုံးြပိုင်ရန် 

အတွက ်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် လွယ်ကူေချာေမွ 

ေစရန်၊  

(ဃ) အရည်အေသွးြပည့်ဝပီး တိကျမှန်ကန်သည့် စာရင်းအင်းများကို ရရိှအသံုးြပုိင် 

ြခင်းအားြဖင့် အစိုးရှင့ ် ြပည်သူများအကား ပင့်ွလင်းြမင်သာမ ရရှိလာေစရန်ှင့်  

ိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းများအကား ယံုကည်မ တိုးြမင့်ိုင်ေစရန်၊  

(င) အသစ်ြပာန်းေသာ ြမန်မာိုင်င ံစာရင်းအင်းဥပေဒှင့်အညီ အာဏာသက်ေရာက ်

မ ကျယ်ြပန ့်ထိေရာက်လာေစရန်ှင့် အဆုိပါစာရင်းအင်းဥပေဒအရ ယံုကည ်

ကုိးစားုိင်ေသာ၊ ခုိင်မာ၍အရည်အေသွးရှိေသာ စာရင်းအင်းများကုိ အချန်ိှင့် 

တစေ်ြပးညီ စုစည်းေကာက်ယူိုင်ရန ်စာရင်းအင်းဆုိင်ရာဖံွဖိးမ အမျ ိးသားအဆင့် 

မဟာဗျဟာ (National Strategy for Development of Statistics-NSDS)  

ေဖာ်ေဆာင်၍ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်သာွးမည့်လုပ်ငန်းများ ကျယ်ြပန့်စွာ 

ေအာင်ြမင်ေအာင် တိုးြမင့်ေဆာင်ရကွ်ိုင်ရန်။  

(စ) စုေဆာင်းြပစုရမည့် သက်ဆုိင်ရာ နယ်ပယ်ကအလုိက် စာရင်းဇယားများ ိုင်င ံ

တကာ၌ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် စာရင်းအင်းေကာက်ယူြခင်း စနစ်များှင့်အညီ 

ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးအတွက်လိုအပ်သည့် နည်းစနစ်များဆိုင်ရာ အသိပညာ ြဖန့်ြဖး 

ေပးရန်ှင့် သက်ဆုိင်ရာဌာနများှင့် လိုအပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိင်း အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားရန်။  

အမျ ိုးသားစာရင်းအငး်စနစ်ဆုိင်ရာ  အေြခခံစည်းမျဉ်းများ  (Basic  Principles  for  National 

Statistical System) 

၇။ တရားဝင်စာရင်းအင်းများ၏ အရည်အေသွး ြပည့်ဝေစရန်ှင့် ြပည်သူများ၏ ယံုကည်မကို 

ရရှိိုင်ေစရန ် စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ေအာက်ပါအေြခခံစည်းမျဉ်းများှင့်အညီ 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) ြမန်မာိုင်ငံအမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင ် အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့် စာရင်း 

အင်းများ ြဖစ်ေပေစရန် ိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများ၊ တရားဝင် စာရင်းအင်း 

ဆုိင်ရာ ကုလသမဂအေြခခ ံ စည်းမျဉ်းများ၊ အာဆီယံအသိုက်အဝန်း စာရင်းအင်း 

စနစ ် (ASEAN Community Statistical System-ACSS) ၏ လက်ေတွကျင့်သုံး 

ေနေသာအဓိကမူများှင့် ကုိက်ညီရမည်။  
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(ခ) အချက်အလက်များကုိ အနီးစပ်ဆုံးတိတိကျကျေဖာ်ြပ၍ အမန်ှတကယ်တည်ရှိ 

သည့် အေြခအေနများှင့် ကိုက်ညီေစရမည်။  

(ဂ) တူညီေသာ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ ထပမံ်ေကာက်ယူြခင်းကုိ 

တတ်ုိင်သမ ေရှာင်ကဉ်ရမည်။ 

(ဃ) အမျ ိးသားစာရင်းအင်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများြပည်သူ ယုံကည်လက်ခံိုင်မ 

ရရှိေစိုင်ေရးအတွက ် စာရင်းအင်းြပစုေဆာင်ရွက်ရာတွင ် နည်းလမ်းတကျ စီမ ံ

ေဆာင်ရွက်မှင့် အချက်အလက်များ ြဖန့်ေဝြခင်း၌ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိရမည်။ 

(င) စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ကိစရပ်များအတွက ် ေကာက်ယူစုေဆာင်းထားေသာ ပုဂိလ ်

တစ်ဦးချင်း၊ လုပင်န်း/အဖွဲအစည်း တစ်ခုချင်းစီ၏ လ ိဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရိှရမည့် 

အချက်အလက်များကုိ တိကျစွာ ေစာင့်ေရှာက်ထိန်းသိမ်းေပးရမည်။  

(စ) လျ ိဝှက်ထိန်းသိမ်းရမည့် အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ြခင်းဆိုင်ရာ 

စည်းမျဉ်းများကို လုိက်နာ၍ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက ်သုံးစွဲသ ူများထံ 

ြပည်သူ့အရင်းအြမစ်တစ်ရပ် သုိမဟုတ် ိုင်ငံသားအခွင့်အေရးတစ်ရပ်အြဖစ ်

လည်းေကာင်း၊ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်သူများအတွက ် အေထာက်အကူအြဖစ်လည်း 

ေကာင်း ေြဖာင့်မှန်ေသာနည်းလမ်းြဖင့် လွတ်လပ်စွာ ြဖန ့်ေဝေပးရမည်။ 

(ဆ) အုပ်ချပ်မဆုိင်ရာမှတ်တမ်းများသည်  တရားဝင်စာရင်းအင်းများအတွက ် အေြခခံ 

အချက်အလက်များအြဖစ် အသုံးြပိုင်ရမည်။ 

 

နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သံုးေသာ စာရင်းအင်းစနစ်များ (International Statistical Systems) 

၈။ ုိင်ငံတကာတွင်ကျင့်သံုးေသာ စာရင်းအင်းစနစ် (၂) မျ ိးရိှပီး 

(က) ဗဟုိထိန်းချပမ်မှ ေလာ့ချေသာ စာရင်းအင်းစနစ် (Decentralized Statistical 

System) ှင့်  

(ခ) ဗဟုိထိန်းချပ်မ စာရင်းအင်းစနစ် (Centralized Statistical System) ဟူ၍ ြဖစ်ပါ 

သည်။  

၉။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ကျင့်သုံးလျက်ရှိေသာ စာရင်းအင်းစနစ်မှာ ဗဟိုထိန်းချပ်မမ ှ ေလာ့ချ 

ေသာ စာရင်းအင်းစနစ် (Decentralized Statistical System) ြဖစပ်ါသည်။ ဗဟုိမှ ထိန်းချပ်သည့် 

စာရင်းအင်းစနစ်ှင့် ဗဟိုထိန်းချပ်မမ ှေလာ့ချေသာ စာရင်းအင်းစနစ်တိုတွင ်အားသာချက်၊ အား 
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နည်းချက် အတူတွဲလျက်တည်ရှိေနပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြပည့်စံုစွာ စာရင်းအင်းစုစည်း တွကခ်ျက် 

ထုတ်ြပန်တင်ြပုိင်ရန်ှင့် ဗဟိုထိန်းချပ်မမ ှ ေလာ့ချေသာ စာရင်းအင်းစနစ်၏ အားနည်းချက ်

များအား ေကျာ်လားိုင်ရန်အတွက ်  စာရင်းအင်းှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အစိုးရ အဖွဲအစည်းများ၊ 

သုေတသန အဖွဲအစည်းများ၊ ပညာရှင်များ၊ ပဂုလိက အဖွဲအစည်း အားလံုးတိုှင့် ပူးေပါင်း 

ညိင်း ေဆာင်ရက်ွြခင်း ၊ လက်ရှ ိအမှန်တကယ်အေြခအေနှင့် ကုိက်ညီမရိှေအာင် ေဆာင်ရွက ်

ြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းတိုကို ပိုမိုေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အားနည်းချက်၊ အားသာ 

ချက်တို မတမရိှေစေရးအတွက် အဆုိပါ စနစ်ှစ်ခုအား ေရာေှာသည့် စနစ်( Mixed System) 

အား အသုံးြပရန် လုိအပ်မည်ြဖစ်သည်။  

၁၀။ ယခုလက်ရှိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ဗဟုိထိန်းချပ်မမှေလာ့ချသည့် စာရင်း 

အင်းစနစ် ေပါင်းစပ်ညိင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်မကုိ ပိုမိုအားေကာင်းလာေစရန်ှင့် အရည် 

အေသးွရိှသည့် ြမန်မာုိငငံ် အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ် (National Statistical System) ေဖာ ်

ေဆာင်ရန် ြမန်မာိုင်င ံစာရင်းအင်းဥပေဒသစ်ကို ေရးဆဲွြပာန်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

 

ကုလသမဂ္ဂမ ှြပဋ္ဌာန်းသည့် တရားဝင်စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အေြခခံမမူျား (UN Guidelines for the 

Fundamental Principles of Official Statistics) နှင့် ကိုက်ညီေရး 

 

၁၁။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ကုလသမဂအဖွဲဝင်ိုင်င ံ တစ်ိုင်ငံြဖစ်သည်ှင့်အညီ အရည်အေသးွ 

ြပည့်ဝသည့် အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ ် ြဖစ်ေပေစေရးအတွက် ကုလသမဂမ ှ ြပာနး်သည့် 

တရားဝင်စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အေြခခံမူများကုိ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် လုိအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

အေြခခံမူများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(က) တရားဝင်စာရင်းအင်းများသည ်စီးပွားေရး၊ လူဦးေရ၊ လူမေရးှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင်အေြခအေနများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များြဖင့် အစိုးရ၊ စီးပွားေရးှင် ့ြပည်သူ 

တုိအတွက် အချက်အလက်များအား ဒီမိုကေရစီ လူအဖွဲအစည်းအတွက ်ပံ့ပိုးေပး 

သည့် သတင်းအချက်အလက်စနစ်ြဖစ်သည်။ ေနာကဆံု်းတွင် တရားဝင် စာရင်း 

အင်းဌာနများသည် တရားဝင်စာရင်းအင်း သတငး်အချက်အလက်များ ေကာက်ယူ 

စုစည်းထုတ်ြပန်ြခင်းြဖင့် ြပည်သူသုိ ပံ့ပိုးိုင်ေရးအတွက် လက်ေတွအသုံးြပိုင ်

ရမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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(ခ) တရားဝင်စာရင်းအင်းများအေပ ယံုကည်မရှိေစေရးအတွက် စာရင်းအင်းဌာနများ 

အေနြဖင် ့ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ ေကာက်ယူစုစည်းြခင်း၊ တွက် 

ချက်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် တင်ြပချက်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သိပံနည်းကျ 

အေြခခံစည်းမျဉ်းများ၊ ကမ်းကျင်မအတတ်ပညာဆုိင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ၊ နည်းလမး် 

များစသည့် နည်းပညာများကိုအေြခခံ၍ တိကျစွာ ဆံုးြဖတ်ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ ်

ပါသည်။ 

(ဂ) စာရင်းအင်းဌာနများသည် သိပံနည်းကျ စံသတ်မှတ်ချက်ြဖစ်သည့် စာရင်းအင်း 

ဆုိင်ရာ ဇာစ်ြမစ်များ၊ နည်းလမ်းများှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအရ အချက်အလက် 

များကိ ုအချက်အလက်များအား မှန်ကန်စွာသုံးသပ်တင်ြပရမည်။  

(ဃ) စာရင်းအင်းဆုိင်ရာအဖဲွအစည်းများသည် မှားယွငး်သည့် အချက်အလက် တငြ်ပမ 

များှင့်စာရင်းအင်းအေပ လွဲမှားစွာအသုံးြပမများကုိေဝဖန်ပိုင်းြခားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(င) အချက်အလက်များကုိ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် စစ်တမ်း               

(သုိမဟုတ်) အုပခ်ျပ်မဆုိင်ရာမှတ်တမ်းများ စသည့် ဇာစ်ြမစ်များအားလုံးမ ှ ရယူ 

ေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။ အရည်အေသးွြပည့်ဝမ၊ အချနိ်မီ ရရိှုိင်မ၊ ကုန်ကျစရိတ်ှင့် 

ေမးခွန်းတုံြပန်ေြဖကားသမူျားအေပ ဝန်ထုပဝ်န်ပုိးတုိှင့် စပ်လျဉ်း၍ စာရင်းအင်း 

ဇာစ်ြမစ်အား စာရင်းအင်းဌာနများအေနြဖင့် ချန်ိဆေရွးချယ်ိုင်သည်။ 

(စ) စာရင်းအင်းေကာက်ယူစုစည်းရန်အတွက ် စာရင်းအင်းဌာနများမ ှ ေကာက်ယူထား 

ေသာ ပုဂိလ်ေရးဆုိင်ရာ အချက်အလက်များသည် Natural Person (သိုမဟုတ)် 

Legal Person ကုိ န်းဆိုသည်ြဖစ်ေစ၊ မန်းဆုိသည်ြဖစ်ေစ အဆုိပါ ပုဂိလ်ေရး 

ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များအား တင်းကပ်စွာ လ ိဝှက်ထားရှိရန်ှင့် စာရင်းအင်း 

ဆုိင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အရသာ အသုံးြပရန် ြဖစ်သည်။ 

(ဆ) လက်ရှိကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စာရင်းအင်းစနစ ် ဥပေဒ၊ စည်းမျဥ ်း 

စည်းကမး်ှင့် တိုင်းတာပုံ၊ တုိင်းတာနည်းများအား လူအများသိေအာင် ေဆာငရွ်က် 

ရမည်။ 
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(ဇ) ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် စာရင်းအင်းစနစ်တွင ်ညီွတ်မငှ့် စွမ်းေဆာင်ရည် ြပည့်ဝ 

ေအာင်ြမင်ေစရန် ိုင်ငံအသီးသီးရှိ သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းဌာနများအကား              

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မသည ်အလွန်အေရးပါပါသည်။ 

(ဈ) စာရင်းအင်းဌာနများသည် ိုင်ငံတကာတွင ် ကျင့်သံုးသည့် သေဘာတရားများ၊ 

စာရင်းအင်း အမျ ိးအစားများှင့် နည်းပညာများအား ကျင့်သုံးြခင်းအားြဖင့် စာရင်း 

အင်းစနစ် ညီွတ်မှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝမကုိ တရားဝင်အဆင့်တုိင်းတွင်  

ြမင့်တင်ရန ်ြဖစ်သည်။ 

(ည) စာရင်းအင်းနယ်ပယ်တွင ် ိုင်ငံအချင်းချင်းှင့် ိုင်ငံစုံအဖွဲအစည်းများ၏ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည် ိုင်ငံများ၏ တရားဝင်စာရင်းအင်းစနစ်အား ပိုမိုတိုးတက ်

ေကာင်းမွန်ေစုိင်မည် ြဖစ်သည်။ 

အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ်(ASEAN  Community  Statistical  System-ACSS)၏ 

လက်ေတွ့ကျင့်သုံး ေနေသာအဓိကမူများ  

၁၂။ ြမန်မာိုင်ငံသည် အာဆီယံ အဖွဲဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်င ံ ြဖစ်သည်ှင့်အညီ အာဆီယံအသိုက ်

အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ ် (ASEAN Community Statistical System - ACSS) ၏ လက်ေတွ 

ကျင့်သုံးေနေသာ နည်းဥပေဒှင့်လည်း ညီွတစွ်ာ လက်ခံကျင့်သုံးိုင်ရန် ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၂ 

ခုှစ်မ ှ စတင်၍  အာဆီယံအသိုကအ်ဝန်း စာရင်းအင်းစနစ ် ေကာ်မတီမှ သေဘာတူလက်ခံခဲ့ 

သည့် အဆုိပါနည်းဥပေဒ၏ လက်ေတွကျင့်သံုးေနေသာအဓိကမူများမှာ   ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ ်

သည်- 

 ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ်၏ ေမာ်မှန်းချက်မှာ 

အာဆီယံအသိုက်အဝန်းအတွက ် အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစမည့် င်းယှဉ်ိုင်ေသာ 

သက်ဆုိင်ရာစာရင်းအင်းများကို အချန်ိမီေပးုိင်လမ့်ိမည်ဟု ယံုကည်ေမာ်လင့် 

ထားြခင်းြဖစ်သည်။ ထုိအြပင် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ ် (ACSS) 

၏ လုပ်ငန်းတာဝန်မှာ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် အာဆီယံအတွင်းေရးမှးအဖဲွ(ASEAN 

Secretariat) ၏ စာရင်းအင်း လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်းများအား တုိးြမင့်ုိင်ရန်အတွက် 

မူဝါဒကို အေြခခံေသာ အေထာက်အထားများှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင ်
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အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် င်းယှဉ်ိုင်ေသာ သက်ဆုိင်ရာ အာဆီယံ စာရင်းအင်း 

များကိ ုအချနိ်မီ ေပးပိုိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

 အာဆီယံစာရင်းအင်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်အတွက ် ထုတ်ြပန်ြဖန့် ြဖးရန ်

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများှင့် အာဆီယံအတွင်း 

ေရးမှးအဖွဲ၏ အမျ ိးသားစာရင်းအငး် အာဏာပိုင်အဖွဲများအကားတွင ် မိတ်ဖက် 

များအြဖစ ် အသိအမှတ်ြပုိင်ရန် တိုြဖစ်သည်။ ဤနည်းအားြဖင့် အာဆီယံ 

အသုိက်အဝန်း စာရင်းအင်းစနစ် (ACSS) ၏ လက်ေတွကျင့်သံုးေနေသာနည်း 

ဥပေဒကုိ လိုက်နာေစာင့်ထိန်းရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

၁၃။ ၂၀၁၀ ခုှစ ်ေအာက်တုိဘာလ၌ စတင်ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ အာဆီယံ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးမူေဘာင်တွင ် တိကျေသချာ၍ အရည်အေသွးေကာင်းေသာ အာဆီယံ 

စာရင်းအင်းများအား ြပစုြခင်း၊ ြဖန့်ေဝြခင်းှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ေဆာင်ြခင်းတိုကုိ တင်ြပရန်ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။ 

၁၄။ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ စာရင်းအင်းြပစုြခင်း၊ ြဖန့်ေဝြခင်းှင့် ဆက်သွယ် 

လုပ ်ေဆာင်ြခင်းတိုကိ ုေဆာငရွ်က်ရာတွင် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ ်(ACSS) အရ 

အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ (ASEAN Member States - AMS) ၏ အမျ ိးသားစာရင်းအင်း 

လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် အာဆီယံိုင်ငံများ၊ စာရင်းအင်းအသုံးြပသူများအတွက ်အေကာင်းဆုံး ဝန်ေဆာင ်

မေပးုိင်ေစရန် တိကျေသချာမ ရိှရမည်ဟူသည့် သတ်မတ်ှချက်များရိှသည်။ ၎င်းတိုသည် 

အသံုးြပသမူျားကုိ စိတ်ေကျနပမ်၊ ပွင့်လင်းထင်သာြမင်သာရှိမ၊  နားလည်လက်ခံမတိုကိုလည်း 

ြဖစ်ေပေစသည်။ 

၁၅။ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ ် လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်သည် အာဆီ 

ယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ (AMS) ှင့် ASEANstats ၏ အမျ ိးသားစာရင်းအင်း လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့် 

အာဏာှင် ့အာဆီယံစာရင်းအင်း ဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ ထုတ်လုပ်မ၊ ြဖန့်ေဝမှင့် ဆက်သွယ်မတိုကို 

ေအာက်ပါအတုိင်း လမ်းနေ်ပးထားသည် - 

 ေကာငး်မွန်ေသာ အေလ့အကျင့်များေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် လမ်းန်ချက်များ ချမှတ်ေပးြခင်း၊ 

 သင်တန်းေပးမ၊ ကီးကပ်မှင် ့လိုအပ်သည့် ပံ့ပိုးကူညီမတိုကို ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ဖံွဖိးမ 

အား ကူညီပံ့ပိုးေပးြခင်း၊ 
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 လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စသည့် သတင်းအချက ်

အလက်များမှတစ်ဆင့် စာရင်းအင်းအသုံးြပသူများ၏ ယုံကည်စိတ်ချမအား တိုးြမင့်ေစ 

ြခင်းှင့် 

 စာရင်းအင်း အသုံးြပသူများ၏နယ်ပယ်ှင့် အကန့်အသတ်များအား အသိအြမင ် ြမင့်တင ်

ြခင်း။ 

၁၆။ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ ် (ACSS) သည် ကုလသမဂ စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာ 

ေကာ်မရှင်မ ှ ၁၉၉၄ ခုှစ်တွင် ြပာန်းခ့ဲသည့် တရားဝင်စာရင်းအင်းများ၏ အေြခခံကျေသာ 

စည်းမျဉ်းများှင့် ကိုက်ညီမရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုှစ် ဇူလိုင်လ၌ ချမှတ်ခဲ့ေသာ အာဆီယံ အသိုက ်

အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ ် မဟာဗျဟာစီမံကန်ိး (ACSS Strategic Plan) တွင ် ြပာန်းထားသည့် 

တန်ဖိုး/စံန်းများကုိလည်း ထင်ဟပ်ေနေစသည်။  ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင ်အဖွဲအစည်း 

ဆိုင်ရာ ပတ်ဝနး်ကျင် (Institutional Environment)  ၊ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစဥ မ်ျား            

(Statistical Processes) ှင့် စာရင်းအင်းရလာဒ် ( Statististical Output) စသည့် ေထာင့် (၃) 

မျ ိးြဖင့် ေဖာ်ြပထားသည်။ ACSS code ၏ အဓိက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြပန်လည်သံုးသပ်ရန်၊ အကိုးအကားထားရှိရန် ကျင့်သုံးရမည့် အေလ ့

အကျင့်ေကာင်းအြဖစ် န်ကိန်းများအား ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ အာဆီယံစာရင်းအင်းများအတွက ်

ဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာြပစုြခင်း၊ ြဖန့်ြဖးြခင်းှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ေဆာင်ြခင်း 

စသည့် ေထာင့်အားလံုးအတွက် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း စာရင်းအင်းစနစ် (ACSS) သည် 

လမ်း ခံမရှိပါသည်။ 

အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ် (ACSS) ၏ အဓိက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

၁၇။ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ ် (ACSS) ၏ အဓိက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (၈) 

ခုမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(က) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင် (Institutional Environment)  

၁။ စာရင်းအင်းအချက်အလက ် ေကာက်ယူိုင်ရန်အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့် (Mandate 

for Data Collection) 

၂။ လုပ်ငန်းကမ်းကျင်ပိုင်ိုင်မှင့် ယံုကည်အားထားိုင်မ (Professionalism & 

Integrity)  
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၃။ လ ိဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း (Confidentiality) 

၄။ တာဝန်ယူမရှိြခင်း (Accountability)  

၅။ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာပူးေပါင်းညိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း (Statistical Cooperation   

and Coordination)  

(ခ) စာရင်းအင်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ (Statistical Processes)  

၆။ အကုန်အကျနည်းေစြခင်း (Cost Effectiveness)  

၇။ ေမးခွန်းတုံြပန်ေြဖကားသူ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအားေလျာ့နည်းေစြခင်း (Reduced 

Respondent Burden) 

(ဂ) စာရင်းအင်းရလဒ် (Statistical Output) 

၈။ အရည်အေသွးအာမခံချက်ရှိြခင်း (စပ်ဆုိင်မ၊ ယံုကည်စိတ်ချရမ၊ အချနိ်မီရရှ ိ

ိုင်မ၊ င်းယှဉ်ိုင်မှင့် နားလည်လွယ်မ) (Commitment to Quality- 

Relevance, Reliability, Timeliness, Comparability & Acssessabilitty)  

၁၈။ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အသိုက်အဝန်းတွင ် ဖွံဖိးမနယ်ပယ်သစ်များ ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန ်

လကရ်ှိကျင့်သံုးေနသည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအား အာဆီယံအသိုက်အဝန်း 

စာရင်းအင်းစနစ ်(ACSS) ၏ အဓိကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမရှိရန် ြပြပင် 

ိုင်သည်။ 

(က) အဖွဲ့အစည်းဆုိင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် (Institutional Environment)  

အဓိကစည်းမျဉ်း ၁။  အချက်အလက်များ  ေကာက်ယူြခင်းအတွက်  လုပ်ပိုင်ခွင့်  (Mandate  for 

Data  Collection) - အာဆီယံအဖွဲဝငုိ်င်ငံများ (AMSs) ၏ အမျ ိးသားစာရင်းအင်း လုပ်ပိုင်ခွင့် 

တွင ် အာဆီယံဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ ြပစုရန်အတွက ် အာဆီယံုိင်ငံများအချင်းချင်း ဖလှယ ်

ကေသာ သတင်းအချက်အလက်များအားစုစည်းရန် တိကျေသာ ဥပေဒဆုိင်ရာလုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

ရိှသည်။ 

ညန်ကန်ိးများ 

(၁.၁) အမျ ိးသားအဆင့် တရားဝင်စာရင်းအင်းများ စုစည်းြခင်းှင့် ြဖန့် ြဖးြခင်းတို 

အတွက ်သတင်းအချက်အလက်များစုစည်းရန် အာဆီယံအဖွဲဝငုိ်င်ငံများ (AMSs) 

၏ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဥပေဒမူေဘာင်တွင ်ြပာန်းထားရှိြခင်း၊ 

(၁.၂) အာဆီယံ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲများ မ ှ

ထုတ်ြပန်ေသာ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းကုိ အာဆီယံစာရင်းအင်းများ စုစည်းရန ်
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အတွက ် အမျ ိးသားစာရင်းအင်းုံးများ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွကမ်ြဖင့် အာဆီယံ 

အတွင်းေရးမှးချပ်ံုးသုိ ပံ့ပိုးြခင်း၊  

(၁.၃) အာဆီယံအသိုကအ်ဝန်းစာရင်းအင်းစနစ် ေကာ်မတီ (ACSS Committee) ၏ 

လမ်းန်မြဖင့် အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်ုံးသည ် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းမ ှ

လိုအပ်ေသာ အာဆီယံစာရင်းအင်းများအား ဆကသွ်ယ်ေဆာင်ရက်ွြခင်း၊ ထုတြ်ပန် 

ြခင်း၊ ြဖန့်ေဝြခငး်၊ 

 

အဓိကစည်းမျဉ်း  ၂။  လုပ်ငန်းကမ်းကျင်ပုိင်နိုင်မနှင့်  ယံုကညအ်ားထားနုိင်မ  (Professionalism 

and  Integrity)- အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်ံုးှင့် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ အမျ ိးသား 

စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲများသည် အချက်အလက်ေကာက်ယူြခင်းမှသည ် အချက ်

အလက်ြဖန့်ေဝြခင်းအထိ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ အဆင့်အမျ ိးမျ ိးတွင ်

လုပ်ေဆာင်ရမည့် အစီအစဉ်ှင့် နည်းလမ်းများကို ကမ်းကျင်ပိုင်ိုင်စွာ ေဆာင်ရွက်ြခင်း။   

ညန်ကန်ိးများ 

(၂.၁)  ဆုံးြဖတ်ချက်များသည် တာဝန်ယူမ၊ အရည်အချင်းရှိမ၊ ဗဟုသုတကယ်ဝမြဖင့် 

ကမ်းကျင်ပိုင်ိုင်စွာ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်မအေပအေြခခံ၍ ချမှတ်ြခင်း။ 

(၂.၂)   အမျ ိးသားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖဲွများသည် ိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ ်

ချက်များ၊ လမ်းန်မများ၊ နည်းပညာပိုင်းဆုိင်ရာမူေဘာင်များြဖင့် ေကာင်းစွာ 

ကျင့်သုံးိုင်မှင့် လိုက်ေလျာညီစွာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။  

(၂.၃) အမျ ိးသားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲများသည် စာရင်းအင်းဝန်ထမ်းများ 

၏ ကမ်းကျင်မှင့် အေတွအကံဗဟုသုတ တုိးတက်ေစသည့် သင်တနး်များ၊ 

ညီလာခမံျားကုိ စီစဉ်ေပးြခင်း။ 

(၂.၄)   မူဝါဒများ၊ မေူဘာင်များချမှတ်ုိင်ေရး၊ စာရင်းအင်းများကုိ အချန်ိှင့် တစ်ေြပးည ီ

ထုတ်ြပန်ိုင်ေရး၊ အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်ံုးမ ှ ပ့ံပုိးေသာ စာရင်းအင်းများှင့် 

င်းယှဉ်ထုတ်ြပန်ိုင်ရန ် လမ်းန်မြပိုင်ေရးတိုအတွက ် အာဆီယံလုပင်န်းအဖွဲ 

များတွင် တာဝန်ရှိြခင်း။ 
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အဓိကစည်းမျဉ်း  ၃။ လ ို့ဝက်ှထိန်းသိမ်းထားရိှြခင်း (Confidentiality) - အိမ်ေထာင်စုများ၊ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံအုပ်ချပသ်ည့်အဖဲွများှင့် စာရင်းအင်းအတွက ် ရည်ရွယ်၍ အြခား 

ေသာ ေြဖဆိုသူများထံမ ှ ရရှိေသာသတင်းအချက်အလက်များအား လ ိဝက်ှထိန်းသိမ်းထားရိှရန် 

မှာ အာဆီယံအဖွဲဝင် ုိင်ငံများရိှ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲများ၏ တာဝန် 

ြဖစ်သည်။ 

ညန်ကန်ိးများ 

(၃.၁)  စာရင်းအင်းအတွက် ရည်ရွယ်ေသာသတင်းအချက်အလက်များ လ ိဝက်ှထိန်းသိမး် 

ထားရိှရန်အတွက ် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများရိှ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

အာဏာပိုင်အဖွဲများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏ ဥပေဒ (သိုမဟုတ)် 

ဥပေဒမူေဘာင်တွင ်ထည့်သွင်းြပာန်းြခင်း။ 

(၃.၂)  ိုင်ငံအဆင့်ှင့် အာဆီယံအဆင့်တွင ် စာရင်းအင်းထုတ်ြပန်ြခင်းှင့် ြဖန့်ေဝြခငး် 

လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လ ိဝှက်ထိန်းသိမး်ထားရိှရန်အတွက် 

လုပထံု်းလုပန်ည်းများ၊ မူဝါဒများ၊ လမ်းန်မများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမး်ှင့် အေြခ 

အေနများ တည်ရှိြခင်း။ 

(၃.၃) စာရင်းအင်း အချက်အလက်များကုိ Database ှင့် ေမာ်ကွန်းတိုက်များတွင ်  စုစည်း 

ထားရိှမှင့် လံု ခံမကုိ ကာကွယ်ရန် ုပပုိ်င်းဆုိင်ရာှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ 

အေြခခံအေဆာက်အအံုများ ထားရိှြခင်း။ 

 

အဓိကစည်းမျဉ်း ၄။ တာ၀န်ယူမရှိြခင်း (Accountability) -  အာဆီယံစာရင်းအင်းသည် စာရင်း 

အင်းဇာစ်ြမစ် (Source)ှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ (Methodology) တိုတွင ် တိကျရှငး်လင်းပးီ 

နားလည်လွယ်သည့် ပုံစံအေနြဖင့် ေဖာ်ြပရန်ှင့်ကန့်သတ်ချက်များ (limitations) ကုိ ရှင်းလင်း 

ေဖာ်ြပချက်ှင့်အတူ သင့်ေလျာ်ေသာ အသွင်ပုံစံြဖင့်ြဖန့်ေဝရန်။  

ညွန်ကန်ိးများ 

(၄.၁)  အာဆီယံစာရင်းအင်းများကို သင့်ေလျာ်ပီး လွယ်ကူသည့် ရှင်းလင်းချက်ှင့် 

အဓိပာယ်ရှိေသာ င်းယှဉ်ချက်များှင့်အတူ ေဖာ်ြပြခငး်၊ 

(၄.၂)  စာရင်းအင်း ဇာစ်ြမစ်များ၊ နည်းပညာများှင့် ကန့်သတ်ချက်များကိ ုပံ့ပိုးေပးြခင်း။ 

(၄.၃)  ထုတ်ေဝပးီေသာ စာရင်းအင်းတွင ်ရာှေဖွေတွရှိေသာ အမှားများကို အြမန်ဆုံးမှန် 

ကန်ေအာင် ေဆာင်ရက်ွေပးပီး သင့်ေလျာ်စွာ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ွြခင်း။  
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(၄.၄)  အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ အမျ ိးသားစာရင်းအငး် အာဏာပိုင်အဖွဲသည ် မှား 

ယွင်းစွာ အသုံးြပေသာ စာရင်းအင်းများှင့် မှားယွင်းေသာ ရှင်းလင်းချက်များကို 

သုံးသပ်ရန်လိုအပြ်ခင်း။ 

(၄.၅) အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများမ ှအာဆီယံစာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ (ASEANstats) သုိ 

ေပးပိုသည့် စာရင်းအင်းများ၊ န်ကိန်းများအား သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲများ 

အား ေဆာင်ရွက်ေစြခင်းှင့် ညိင်းမှတ်တမ်းှင့် အစည်းအေဝး မတ်ှတမး်များတွင် 

မှတ်တမ်းတင်ထားရှိြခင်း။ 

 

အဓိကစည်းမျဉ်း ၅။ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းညိနင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း (Statistical Cooperation 

and  Coordination)   - စာရင်းအင်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် ညိင်းေဆာင်ရက်ွြခင်း 

သည် အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများ (AMSs) ၏ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ်များှင့် ASEAN စာရင်း 

အင်းအဖွဲများကို တုိးတက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

ညန်ကန်ိးများ 

(၅.၁)  အမျ ိးသား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ယရားသည် အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ်ကိ ု

ဖွံဖိးေစပီး စာရင်းအင်း ထုတေ်ဝြခင်း၊ ြဖန့်ေဝြခင်းတုိတွင ် အရည်အေသွးပိမုို 

ေကာင်းမွန်ြပည့်ဝေစြခင်း၊  

 (၅.၂) အာဆီယံ စာရင်းအင်းတွက်ချက်ရာတွင် အချက်အလက်ဖွံဖိးမ၊ လုိက်ေလျာ 

ညီေထွရှိမှင့် လုိအပ်သည့်စာရင်းအင်းကူညီေထာက်ပ့ံမများကုိ ပူးေပါင်းေဆာင ်

ရွကေ်ရးအတွက ် ိုင်ငံ၏အဓိကဆက်သွယ်ရာ Focal Point အြဖစ် အမျ ိးသား 

အဆင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ယရားတည်ရိှြခင်း၊ 

 (၅.၃) င်းယှဉ်ိုင်ေသာ ASEAN စာရင်းအင်းများကုိ ြပစုရန် အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများ 

(AMSs)၊ ASEAN စာရင်းအင်းအဖွဲများှင့် အမျ ိးသား စာရင်းအင်း အာဏာပိုင ်

အဖွဲများအကား နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းှင် ့ညိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၅.၄)  စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ဦးစားေပးလုပ်ငန်းများ ချမှတ်ရာတွင ်အာဆီယံအသိုက်အဝန်း 

စာရင်းအင်းစနစ်အား အကံာဏ်ေပးရန် အာဆီယံ ကဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်း 

များှင့် အြခားအဓိက ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများအတွက ်ယရားရှိြခင်း၊ 

 (၅.၅) အာဆီယံ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် အာဆီယံ စာရင်းအင်းအဖွဲများအကားတွင ်အချက ်

အလက်များ ဖလှယ်ရန်အတွက ် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း စာရင်းအင်းစနစ်တွင ်
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တိုးတက်များြပားလာေသာ ေတာင်းဆိုမများအား ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်သည့် အာဆ ီ

ယံ စာရင်းအင်းများအားဖွံဖိးေစြခင်း၊ ထုတလု်ပြ်ခငး်၊ ြဖန့်ေဝြခင်းတိုအတွက ်

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရန ်သင့်ေလျာ်သည့် ယရားတည်ရှိြခင်း၊  

 (၅.၆) နည်းပညာတိုးတက်ေရးအတွက် ြဖစ်ိုင်ေြခရှိပီး ထိေရာက်သည့် နည်းလမ်း 

များြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ိုင်ငံတကာစာရင်းအင်း 

အသိုက်အဝန်းှင့် အတူပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(၅.၇) အရင်းအြမစ်များ သုံးစဲွမကုိ သင့်ေလျာ်စွာေဆာင်ရွက်ရန ် အာဆီယံအဖွဲဝင်ုိင်ငံ 

များှင့် အာဆီယံစာရင်းအင်းများကို အေထာက်အပံ့ြပေနသည့် အလှရှင်ုိင်ငံ 

များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

(ခ) စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ လုပင်န်းစဉမ်ျား (Statistical Processes) 

အဓိကစည်းမျဉ်း  ၆။    အရင်းအြမစ်များ  လုံေလာက်မနှင့်  ထိေရာက်မအတွက ် ကုန်ကျစရိတ် 

သက်သာမ  (  Cost  Effectiveness  and  Adequacy  of  Resources) -  အရင်းအြမစ်များကို  

လံုေလာက်စွာ ရရှိိုင်ပီး ထိေရာက်အကျ ိးရှိစွာအသုံးြပိုင်ရန်ြဖစ်သည်။ 

ညန်ကန်ိးများ 

(၆.၁) အာဆီယံစာရင်းအင်းများ ထုတလု်ပ်ြဖန့်ေဝရာတင်ွ အရင်းအြမစ်များကို ေကာင်း 

စွာ အသုံးြပိုင်ရန်အတွက ်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများရိှြခင်း၊   

(၆.၂) အာဆီယံ စာရင်းအင်းအသစ်များအား ေတာငး်ဆုိလာမအေပ ရရှိေအာင ်

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များ ရှိေနသည့်အတွက် ၎င်းကို သင့်ေလျာ်စွာ 

ညိင်းြခင်း၊ အရင်းအြမစ်များကို အခမ့ဲမရရှိုိင်သည့်အခါ ဆကလ်ကမ်ေဆာင ်

ရွကြ်ခင်း (သုိမဟုတ်) ေလာ့ချရန်အတွက်  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထားရိှြခင်း၊   

 (၆.၃) အချက်အလက်များစုေဆာင်းြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် ြဖန့်ေဝြခင်းတုိအတွက ်

သတင်းှင့် ဆက်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ နည်းပညာများအား အသုံးြပ၍ ထုတ်လုပ်ိုင ်

စွမး်တုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၆.၄) လက်ရှိလိုအပ်ေနသည့် အာဆီယံစာရင်းအင်းများအား ြဖည့်ဆည်းရန်အတွက ်

အရည်အေသွးရှိသည့် ဝန်ထမ်းများ လုံေလာက်စွာရရှိိုင်ြခင်း၊ လိုအပ်ေသာ ေငွေရး 

ေကးေရးှင် ့နည်းပညာအရင်းအြမစ်များ ရရှိိုင်ြခင်း၊ 

 



15 
 

အဓိကစည်းမျဉ်း  ၇။  ေမးခွန်းတ့ံုြပန်ေြဖကားသူ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးအားေလျာ့နည်းေစြခင်း  (Reduced 

Respondent  Burden) -  အစီရင်ခံစာ တင်ြပရာတွင် အသံုးြပသမူျား၏ လုိအပ်ချက်များှင့် 

မတမ ရှိသင့်ပီး အချက်အလက်များရယူရာတွင ်ေမးခွန်းတုံြပန ်ေြဖကားသူများ(respondents)  

အတွက်လည်း ဝန်ထုပဝ်န်ပုိး မြဖစ်သင့်ပါ။     

ညန်ကန်ိးများ 

(၇.၁) အာဆီယံစာရင်းအင်းတွင ်အချက်အလက်အသုံးြပသူများ၏ လုိအပ်ချက်ကုိ ြဖည့် 

ဆည်းရန် အာဆီယံစာရင်းအင်းများအေပ အတုိင်းအတာှင့် ေတာင်းဆိုချက ်

အေသးစိတ်များသည် အကန့်အသတ်ြဖင့် တည်ရှိေနြခင်း၊   

(၇.၂)  သတင်းအချက်အလက်များအား ှစ်ကိမ်ေမးြမန်းြခင်းကို ေရှာင်ရှားိုင်ရန် စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

(၇.၃) အာဆီယံ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ အမျ ိးသားစာရင်းအင်း အာဏာပိုင်အဖွဲများသည ်

တူညီေသာ စစ်တမ်းများ အကိမ်ကိမ်ေကာက်ယူြခင်းကိ ု ေရှာင်ရှားရန်အတွက် 

အချက်အလက်များ မေဝအသုံးြပြခင်းအား တိုးြမင့်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

(၇.၄) စစ်တမ်းအသစ်များကို မေကာက်ယူမ ီ လိုအပ်ေသာ ခန့်မှန်းအချက်အလက်များ 

အား ြဖည့်စွက်ဇယားများ (သိုမဟုတ)် စာရင်းအင်းနည်းပညာများကိ ု အသုံးြပ၍ 

လက်ရိှအချက်အလက်ဇာစ်ြမစ်များကုိ ဆန်းစစ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

(ဂ) စာရင်းအင်း ရလာဒ်များ (Statistical Output) 

အဓိကစည်းမျဉ်း  ၈။  အရည်အေသွးြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ  ကတိကဝတ်  (Commitment  to 

Quality)  - အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းအာဏာပိုင်အဖွဲများှင့် 

အာဆီယံ စာရင်းအင်းအဖွဲများ (ASEANStats) သည် အာဆီယံစာရင်းအငး်များ အရည်အေသးွ 

ြပည့်ဝေစရန် ပုံမန်ှသံုးသပ်ြခင်း၊ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ထုတ်လုပ်မ အရည်အေသးွကုိ 

ြမင့်တင်ြခင်းအတွက် ကတိကဝတ်ထား ေဆာင်ရွက်ရမည်။  အာဆီယံ စာရင်းအင်းများအတွက် 

အရည်အေသွးြပည့်ဝေရးဆုိင်ရာ ေထာင့်များအြဖစ ်ဆက်စပ်ပတ်သက်မ၊ ယံုကည်အားထားရမ၊ 

အချနိ်မီရရှိိုင်မ ၊ င်းယှဉ်ိုင်မ ၊ သတင်းအချက်အလက်ရရှိိုင်မတိုြဖင့် တုိင်းတာုိင်သည်။  
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ညန်ကန်ိးများ 

(၈.၁) ဆက်စပပ်တ်သက်မ  (Relevance) - အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း လမး်ြပေြမပံုှင့် 

အသံုးြပသူ- ထုတ်လုပ်သူအကား ေဆွးေွးညိင်းမများအား ထင်ဟပ်ေစသည့် 

စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ လိုအပခ်ျက်များကုိ အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း စာရင်းအင်း 

စနစ်မ ှလမ်းန်ေပးြခင်း၊   

(၈.၂)  ယုံကည်အားထားရမ  (Reliability) - စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ 

ထုတ်လုပ်မများ၏ အရည်အေသွးကို ပုံမှန်သုံးသပ်ြခင်းှင့် တုိးတက်ေစရန် 

ေလ့လာ ေစာင့်ကည့်သည့် ယရား ထားရိှြခင်း။ 

(၈.၃) အချနိ်ကိုက်ရရှိနိုင်မ  (Timeliness)  - အမျ ိးသားအဆင့်ှင့် အာဆီယံ ေဒသတွင်း 

ိုင်ငံများအဆင့်တွင ်အာဆီယံစာရင်းအင်းများ ထုတ်ေဝေရးအတွက် အချန်ိဇယား 

သတ်မှတ်၍ ကာလအပိုင်းအြခားအလိုက ်အသုံးြပသူများ၏ လိုအပ်ချက်ှင့်အညီ 

စာရင်းအင်းများ ထုတေ်ဝြခင်း၊  

(၈.၄) နင်းယှဉ်နိုင်မ  (Comparability)  - အာဆီယံစာရင်းအင်းများသည် အြခားိုင်ငံ 

များှင့် င်းယှဉ်ိုင်မရှိရမည်။ အမျ ိးသားအဆင့် စာရင်းအင်း အမျ ိးအစားခွြဲခားမ 

စနစ်ှင့် အာဆီယံအဆင့် စာရင်းအင်း အမျ ိးအစား ခွဲြခားမစနစ်တိုသည် အြပည် 

ြပည်ဆု ငိရ်ာ စံသတ်မှတ်ချက်များှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိေစြခင်း၊   

 (၈.၅) သတင်းအချက်အလက်ရရှိနုိင်မ  (Accessibility) - အာဆီယံစာရင်းအင်းများကို 

ေခတ်မီေသာ သတင်းှင့် ဆက်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ ေခတ်မီနည်းပညာများြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ စာအုပ်စာတမ်းများြဖင့် လည်းေကာင်း စာရင်းအင်းအဖွဲများက 

ထုတ်ေဝြခင်း၊  

အမျ ိုးသား  စာရင်းအင်းစနစ်ဆိုင်ရာ  မူဝါဒအား  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မည့်  ယန္တရား               

(Mechanism for the Policy of National Statistical System) 

၁၉။ အစုိးရမှ စာရင်းအင်းကဖံွဖိးေရးအတွက် အမျ ိးသားစာရင်းအင်း ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

မဟာဗျဟာ (NSDS) ေဖာ်ေဆာငရ်န် လုပ်ငန်းစဉ်များကို လမ်းနေ်ပးရန် စာရင်းအင်း အချက ်

အလက်များ တိကျမှန်ကနေ်ရးှင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝေရးဗဟိုေကာ်မတီမ ှ ဦးေဆာငမ်ည် 

ြဖစ်သည်။ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်ေရးှင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝေရး (ဗဟို) 

ေကာမ်တီ၏ ဖွဲစည်းပုံှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေနာက်ဆက်တဲွ (က) ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။  
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၂၀။ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ဖွံဖိးမအမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ (NSDS) ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

ေကာမ်တီကုိ အမျ ိးသားစီမံကိန်းှင့် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီးမ ှ

ဥကအြဖစ ်ေဆာင်ရက်ွပီး အဖွဲဝင်များအြဖစ ်စာရင်းအင်းှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ဝန်ကီးဌာနများမ ှ

န်ကားေရးမှးချပ်အဆင့် ကုိယ်စားလှယ်များြဖင့် ဖဲွစည်းေဆာင်ရက်ွမည်ြဖစ်သည်။ စာရင်း 

အင်းဆုိင်ရာ ဖွံဖိးမအမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ (NSDS) ေဖာ်ေဆာင်ေရးေကာ်မတီ၏ ဖဲွစည်း 

ပုံှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

၂၁။ ေကာ်မတီသည် ယင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ အဆင်ေြပေစရန် သီးြခားကိစများှင့် က 

အလိုက ် စာရင်းအင်းများကို မဟာဗျဟာအရ လက်ေတွအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန် လုပ်ငန်း 

အုပ်စမုျား (Cluster Working Groups) ဖွဲစည်း၍ အဆုိပါလုပ်ငန်းအုပ်စုများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန် 

များကိ ု သတ်မှတ်ြပာန်းရပါမည်။  

၂၂။ တုိင်းေဒသကီးအစုိးရ၊ ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွတုိသည် သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 

စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ တိကျမှန်ကနေ်ရးှင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝေရး ေကာ်မတီကို 

ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။  

၂၃။ ြမန်မာိုင်ငံစာရင်းအင်းဥပေဒအရ- “ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အမျ ိးသား 

စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ ြဖစ်ေစရမည်။ အဆုိပါအဖွဲသည် စာရင်းအင်းဆုိင်ရာမူဝါဒှင့် 

စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ဖွံဖိးမ အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ (National Strategy for the 

Development of Statistics -NSDS) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက ် ရပ်တည်ေဆာငရွ်က် 

ရမည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အကီးအမှးသည် ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွကုိ ဦးေဆာင်ရမည်။ ဗဟုိ 

စာရင်းအင်းအဖွဲ၏ န်ကားေရးမှးချပ်သည် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကီးအမှး (Chief 

Statistician) ြဖစ်သည်”ဟ ုေဖာ်ြပပါဝင်သည်။  

၂၄။ ုံးချပ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များ၊ ခုိင်များ၊ မိနယ်များရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ 

ုံးခွဲများအကား စာရင်းအင်းအချက်အလက်ေပးပိုရန် ကွန်ယက် (Data Communication 

Network) ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် စုစည်းထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း၊  စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ 

အချက်အလက်များကုိ အီလကထ်ရွန်နစ်အချကအ်လက် ဝန်ေဆာင်မစနစ် ထူေထာင်ြခင်းငှ့် 

လ ိဝှက်ကိစရပ်မှအပ ထုတ်ြပန်သင့်သည့် စာရင်းအင်းများကုိ ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွမှ ြဖန ့်ေဝ 

ြခင်း၊ စာရင်းအင်းများြပစုရာတွင ်စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ကမ်းကျင်မှင့်အရည်အေသွးကို ြမင့်တင် 
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ရန် သင်ိုးန်းတမ်းများ ေရးဆဲွေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ နည်းပညာ ဖွံဖိးေရး 

သင်တန်းများ ဖင့်ွလစ်ှြခင်းတုိကုိလည်း ေဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစ်သည်။  

အမျ ိုးသားစာရင်းအင်းဆုိင်ရာမူဝါဒအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မည့်သူများ                            

(Stakeholders to implement for the Policy of National Statistical System) 

၂၅။ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ တိကျမန်ှကန်ေရးှင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝေရး ဗဟိ ု

ေကာ်မတီမ ှ ချမှတ်ထားေသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများကုိ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအပါအဝင ်

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရှင့် အစိုးရအဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂိလ်တစ်ဦးချင်း၊ အိမ်ေထာင်စု၊ 

သမဝါယမ၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်း၊ ေကာ်ပိုေရးရှင်း၊ ကုမဏီများအပါအဝင် ပုဂလိက စီးပွားေရး အဖွဲ 

အစည်းများှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲတိုမှ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ွရမည် ြဖစ်သည်။  

၂၆။ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များှင့်   ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ တိုအကား ထိေရာက်ေသာ 

စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများ ေပထွန်းလာေစေရးအတွက် တိုင်းေဒသကီး၊ 

ြပည်နယ်စာရင်းအင်းအချက်အလကမ်ျား တိကျမှန်ကန်ေရးှင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝေရး ေကာ်မ 

တီများကုိ သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ ခိုင်များ၊ မိနယ်များ၊ ရပ်ကွက်ှင့် 

ေကျးရာွအုပ်စုများတွင ် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာကိစရပ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေဆာင်ရွက်ရန် အခွင့် 

အာဏာေပးအပ်ထားရမည ်ြဖစသ်ည်။  

၂၇။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများသည ် အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရာတွင ် အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူများ (Main Stakeholders) အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရမည ်

ြဖစ်သည်။ ဝန်ကးီဌာနများသည ်သက်ဆုိင်ရာကအလုိက် စာရင်းအင်းများကုိ ြပစုရမည့်အြပင် 

တည်ဆဲဥပေဒများ၌ သတ်မတ်ှေဖာ်ြပထားေသာ သီးြခားန်ကားချက်များအရ ကအလိုက ်

အချက်အလက်များကုိ သန်းေခါင်စာရင်းများ၊ စစ်တမ်းများ၊ အုပ်ချပ်မဆုိင်ရာ မှတ်တမ်းများမ ှ

ေကာက်ယူစုေဆာင်း၍ တရားဝင်စာရင်းအင်းများကုိ အဆုိပါအချက်အလက် ရင်းြမစ်များမ ှ

ထုတ်ုတ်ရမည်။ 

၂၈။ ဝန်ကီးဌာနများသည ် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်ေရးှင့် အရည ်

အေသးွ ြပည့်ဝေရးေကာ်မတီမ ှ အတည်ြပထားေသာ တရားဝင်စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ လုပင်န်းစဉ် 

ှင့်အညီ အရည်အေသးွြပည့်ဝေသာ သက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများကို ြပစုြခင်းှင့် ြဖန ့်ေဝြခင်း 

တုိတွင် ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။  
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"စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ  ဖွံ့ ဖို းမ အမျ ိုးသားအဆင့်  မဟာဗျူဟာ"  ေရးဆဲွြခင်းနှင့် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း  (Developing National  Strategy  for  the Development  of  Statistics 

and Implementation) 

၂၉။ ြမန်မာိုင်င ံ စာရင်းအင်းစနစ်တစ်ရပ်လုံးတွင ် စာရင်းအင်းစွမ်းရည်ခိုင်မာေရးအတွက ် မ ူ

ေဘာင ်ချမှတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ ထိုအြပင ်ကာလလတ်မှ ကာလရှည်တွင ်ရှေိနမည့် ဤစနစ်၏ 

ေမာ်မှန်းချက် (Vision)၊ ေဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းတာဝန်များ (Mission) ှင့် မှတတိ်င်ုများ 

(Milestones) ကိုလည်း ချမှတ်ရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။   

၃၀။ ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွသည် ြမန်မာုိငငံ်၏ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ 

အစည်းြဖစ်ပးီ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာမူဝါဒှင့် စာရင်းအင်းက ဖွံဖိးတိုးတက်မ အမျ ိးသားအဆင့် 

မဟာဗျဟာ (National Strategy for the Development of Statistics-NSDS) အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် ရပ်တည်ေဆာင်ရက်ွမည်ြဖစ်သည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အကီးအမှး 

သည် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲကို ဦးေဆာင်ရမည်ြဖစသ်ည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ၏ 

ေမာ်မှန်းချက် (Vision) ှင့် ေဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းတာဝန်များ (Mission) သည်လည်း စာရင်း 

အင်းဥပေဒှင် ့မူဝါဒများကို ထင်ဟပ်ေစရန် လုိအပ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ၏ 

ေမာ်မှန်းချက် (Vision) ှင့် ေဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းတာဝန်များ (Mission) ကုိ ေအာက်ပါအတိုင်း 

သတ်မှတ်ထားပါသည်-  

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ ရည်မှန်းချက် (Vision of Central Statistical Organization) 

၃၁။ စာရင်းအင်း အရည်အေသွး ြပည့်ဝေစေရးှင့် ြပည့်စံုတိကျ မှန်ကန်ေစေရးအတွက် လူမ -

စီးပွားေရးဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ၊ န်ကိန်းများကုိ ြပည့်စံုေအာင် တွက်ချက ်ေဆာင်ရက်ွုိင် 

သည့်  အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ် ေပေပါက်လာေစရန်။ 
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ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏  ေဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းတာဝန်များ  (Mission  of  Central  Statistical 
Organization) 

၃၂။ ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) အသစ်ြပာန်းမည့် ြမန်မာုိင်ငံစာရင်းအင်းဉပေဒှင့်အညီ စာရင်းအင်း ေကာက်ယူ 

စုစည်းမဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာသက်ေရာက်မ ထိေရာက်ကျယ်ြပန ့်လာေစရန်၊ 

အဆုိပါ စာရင်းအင်းဥပေဒအရ ယံုကည်ကိုးစားိုင်သည့်  ခိုင်မာ၍ အရည်အေသွး 

ရှိေသာ စာရင်းအင်းများကို အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ စုစည်းေကာက်ယူိုင်ရန်ှင့် 

စာရင်းအင်းဆုိင်ရာဖွံဖိးမ အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ ( National Strategy 

for Development of Statistics-NSDS)  ေဖာ်ေဆာင၍် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်သွားမည့်လုပ်ငန်းများ ကျယ်ြပန ့်စွာတိုးြမင့်၍ ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက ်

ိုင်ရန်၊ 

(ခ) ြမန်မာိုင်ငံအမျ ိးသား စာရင်းအင်းစနစ ် ေပေပါက်ိုင်ေစေရးအတွက်  တရားဝင ်

စာရင်းအင်းများှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ှစ်စဉ်စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် 

ကာလတုိ၊ ကာလရှည် စီမံချက်များကို ေရးဆဲွ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက ်

ရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား ေပါင်းစပ်ညိင်းရန်၊ 

(ဂ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များှင့် စပ်လျဉ်းေသာ အေြခခံစည်းမျဉ်းများှင့် 

အညီ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစံန်းများ သတ်မှတ်ိုင်ေရးှင့် အဆုိပါ စံန်းများ 

ကုိက်ညီေစေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာဌာနများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်၊ ၊ 

(ဃ) သတ်မှတ်ထားေသာစံန်းများှင့် ကိုက်ညီေသာစာရင်းအင်းများ ြပစုရာတွင ်

ြမန်မာိုင်င ံ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင ် ပါဝင်ကသည့် အစုိးရဌာန၊ အဖဲွ 

အစည်းများှင့် ပုဂလိကကတုိမ ှ  ေဆာင်ရွက်ထားသည့် စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းစဉ်များအား ေလ့လာစိစစ်အကဲြဖတ်ရန်၊  

(င) စာရင်းအင်း ရလာဒ်များကို မှားယွင်းေဖာ်ြပြခင်းမှ ေရှာင်ရှားိုင်ေရးအတွက ်

စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များှင့် သက်ဆိုင်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အက ူ

အညီှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆုိင်ရာအချက်အလက် ြပစုထုတ်ြပန်သူများ၊ စာရင်း 

အင်းဆုိင်ရာ အချက်အလက် အသုံးြပသူများ၊  ုိင်ငံတကာအဖဲွအစည်းများှင့် 

လုိအပ်သလုိ ပူးေပါင်းညိင်းေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
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(စ) တရားဝင်စာရင်းအင်းများှင့် သက်ဆုိင်ေသာ လုပ်ငန်းအစအီစဉ်များှင့်အညီ မူလ 

စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ ေကာက်ယူရန်ှင့် လူမ - စီးပွားဆိုင်ရာ စစ်တမး် 

များ ေကာက်ယူရန်အတွက ်  ြမန်မာိုင်င ံ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ်တင်ွ ပါဝင ်

ေသာ အဖဲွအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းညိင်းေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဆ)  ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွသည် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်ေရးှင့ ်

အရည်အေသွးြပည့်ဝေရးေကာ်မတီ၏ အတွင်းေရးမှးံုး (Secretariat) အြဖစ် 

ေဆာင်ရွက်ရန်၊  

(ဇ) အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ်၏ တရားဝင်စာရင်းအင်းများှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အစီ 

အစဉ်ှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကုိ ြဖန ့်ေဝြခင်း၊ စီမံချက်များ ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုကို ေလ့လာစိစစ ်

ကီးကပ်ရန် ၊ 

 (စျ) အရည်အေသွးြပည့်ဝ၍ တိကျမှန်ကန်ေသာ စာရင်းအင်း ကိန်းဂဏန်း အချက် 

အလက်များအား ေကာကယူ်စုစည်းုိင်ရန်အတွက် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များ၊ 

ခိုင်များ၊ မိနယ်များတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရကွ်ရန်၊ 

၎င်းုံးခွဲများအကား စာရင်းအင်းအချက်အလက်ေပးပိုရန် ကွန်ယက် (Data 

Communication Network) ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် စုစည်းထိန်းသိမ်း 

ထားရိှရန်၊  

(ည) တရားဝင်စာရင်းအင်းများှင့် သက်ဆုိင်သည့် စာရင်းအင်းလုပင်န်းစဉ်များကို ြပည် 

ေထာင်စုအဆင့်၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ အပါအဝင် တိုင်းေဒသကီး၊ 

ြပည်နယ်အဆင့်ရှိ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ်တင်ွ ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်၊  

(ဋ) စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အချက်အလက်များကုိ အီလက်ထရွန်နစ် အချက်အလက် 

ဝန်ေဆာင်မစနစ်ထူေထာင်၍ လ ိဝှက်ကိစရပ်မှအပထုတ်ြပန်သင့်သည့် စာရင်း 

အင်းများကို အများြပည်သ ူ အပါအဝင် စာရင်းအင်းအချက်အလက ် အသုံးြပသ ူ

များသို ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွမှ ြဖန့်ေဝရန်၊ တရားဝင်စာရင်းအင်း များှင့် 

သက်ဆုိင်ေသာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ှင့်အညီ စာရင်းအင်းအချက်အလက ် ြဖန ့်ေဝ 

ရန်၊ စီမံချက်ှင့်အည ီ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို သတင်း က 

မျ ိးစုံမှတစ်ဆင့် ြဖန ့်ေဝြခင်းတိုကို ဝန်ကီးဌာနများ၊ အဖဲွအစည်းများှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
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 (ဌ) စာရင်းအင်းများြပစုရာတွင ်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မှင့် အရည်အေသးွကို 

ြမင့်တင်ရန ်သင်ုိးန်းတမ်းများ ေရးဆဲွေဆာင်ရွက်ရန်ှင့် စာရင်းအင်းနည်းပညာ 

ဖံွဖိးေရး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန်၊ 

(ဍ) ြမန်မာိုင်င ံ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင ် ပါဝင်ေသာ အချက်အလက်များအား 

နည်းလမ်းတကျြဖင့် ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာေလ့လာသံုးသပ်ေသာ ဖွံဖိးတုိးတက်ေရး ဆုိင် 

ရာ သေုတသနများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စာရင်းအင်းထုတ်ြပန်မ အရည်အေသးွကို 

အကဲ ြဖတ်ြခင်း၊ ေလ့လာစိစစ်ြခင်းှင့် ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းများေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 (ဎ) စာရင်းအင်းဆုိင်ရာကစိရပ်များ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစေရးအတွက် ေခတ်ှင့် 

ေလျာ်ညီသည့် လိုအပ်ချက်အေပမူတည်၍  အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊  

(ဏ) ေခတ်မ ီ စာရင်းအင်းနည်းပညာများ အသုံးြပိုင်ေရး၊ ေခတ်မီစာရင်းအင်းဆုိင်ရာ 

ေဆာ့(ဖ်)ဝဲများ အသုံးချိုင်ေရးှင့် စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းများသို 

ြဖန့်ေဝေပးရန်၊ 

(တ) မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ စီမံကိန်းေရးဆွဲသူများ၊ သေုတသနြပသူများှင့် အြခား 

စာရင်းအင်း အသံုးြပသမူျားအတွက် စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ စာအုပ်၊ စာေစာင်များကို 

ထုတ်ေဝြဖန့်ြဖးရန်၊ 

"စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ  ဖံွ့ဖိုးမ  အမျ ိုးသားအဆင့်  မဟာဗျူဟာ"  ၏  နယ်ပယ်  (Scope  of  the 

NSDS) 

၃၃။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် စာရင်းအင်းအရည်အေသွး တိုးတက်ေစေရးှင့် အြခားိုင်ငံများမ ှ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံဖိးမ အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ (NSDS) 

မူေဘာင်များအား ေလ့လာကာ မိမိိုင်ငံ၏ လက်ရိှ စာရင်းအင်းှင် ့ အချက်အလက်များအေပ 

သုံးသပ်ြခင်း၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ တုိးတက်ေရးေဆာင်ရွက်မည့် နယ်ပယ်များေဖာ်ထုတ်ြခင်းတို 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။   

၃၄။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အမျ ိးသားစာရင်းအငး်စနစ် ြမန်ဆန်တိုးတက်လာေစရန်ှင့် စာရင်းအင်း 

အရည်အေသွး တိုးတက်ခိုင်မာလာေစရန် အတွက ်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံဖိးမ အမျ ိးသားအဆင့် 

မဟာဗျဟာ (NSDS) ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရးအတွက် အကမ်းအားြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်း 

ကအလုိက် လုပ်ငန်းအဖဲွ (၆) ဖဲွ ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။  လက်ေတွေဆာင်ရက်ွုိင် 

မအေပမူတည်၍ လုိအပ်သလုိ ထပ်မံြပြပင်ဖွဲစည်းိုင်ပါသည်။  
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(က)  တစ်မျ ိးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများလုပ်ငန်းအဖွဲ၊ (National Account 

Statistics Cluster)  

(ခ)  စစ်တမ်းများှင့် စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ လုပ်ငန်းအဖွဲ၊ (Survey 

Coordination and statistical standard Cluster)  

(ဂ) လူမေရးဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းများှင့် ေမွးဖွားမှင့်ေသဆုံးမဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း 

များ လုပ်ငန်းအဖဲွ၊ (Social and Vital Statistics Cluster)  

(ဃ)  စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ေကျးလက်ေဒသဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းများ လုပ်ငန်းအဖွဲ၊ 

(Agriculture and Rural Sector Statistics Cluster)  

(င) စွမ်းအင်ှင့် ပတ်ဝနး်ကျင် ထိန်းသိမ်းေရးှင့် စပ်လျဉ်းေသာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်း 

အဖဲွ (Energy and Environment Statistics Cluster) ှင့်  

(စ) ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆုိင်ရာ စာရင်းများလုပ်ငန်းအဖဲွ (Trade and 

Investment Sector Statistics) များအားလည်း ဖွဲစည်းိုင်ခဲ့ပီး ToR များ ေရးဆဲွ 

ေဆာင်ရွက်ုိင်ေရးအတွက် အစည်းအေဝးများ ကျင်းပ၍ ညိင်းေဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်။ 

၃၅။ ဗဟိုထိန်းချပ်မေလာ့ချသည့် စာရင်းအင်းစနစ် (Decentralized Statistical System) 

အား ပိုမိုထိေရာက်မရှိေစရန်အတွက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲအေနြဖင့် ိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

အဖွဲအစည်းအေနြဖင့်သာမက စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို ညိင်းေဆာင်ရွက်သူ အေန 

ြဖင့်ပါ ပိုမိုလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်၊ စာရင်းအင်းအသံုးြပသှူင့် စီစဉ်ေထာက်ပံ့ေပးသူအကား ဆကဆံ် 

ေရး ပုိမိုတုိးတက်ေကာင်းမန်ွေစရန်၊ အဓိကကျသည့် စာရင်းအင်းထုတ်လုပ်မ အစီအစဉ်များကို 

ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး ညိင်းေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။  

၃၆။ မိမိတိုိုင်ငံအတွက ်အေရးပါပးီ တုိးတက်ရန်လုိအပ်လျက်ရိှေသာ အဓကိကျသည့် စာရင်း 

အငး် ထုတလု်ပ်မ အစီအစဉ် (၁၂) ခုတိုအား ေအာက်ပါနယ်ပယ်များအတိုင်း သတ်မှတ်ြပာန်း 

ေဆာင်ရက်ွုိင်ပါသည်- 

(က) တစ်မျ ိးသားလုံးဆုိင်ရာစာရင်းှင့်ေမခုိစီးပွားေရးဆုိင်ရာစာရင်းအင်းများ (National 

Accounts and Macro-economic Statistics) 

(ခ) ေဈးန်းစာရင်းအင်းများ (System of Prices) 

(ဂ) စက်မ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းများ (Industry, 

Tourism, Investment Statistics) 
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(ဃ) လယ်ယာကှင့် ေကျးလက်ေဒသဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းများ (Agricultural and 

Rural Sector Statistics) 

(င) ကုန်သွယ်ေရး စာရင်းအင်းများ(Trade Statistics) 

(စ) လူဦးေရှင့် လူဦးေရဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ (Demographic and Population 

Statistics) 

(ဆ) လူမေရးှင် ့အလုပ်သမားဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများ( Social and labour Statistics ) 

(ဇ) ြပည်သူ့ေရးရာမှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် ဖွားေသစာရင်းအင်းများ(Civil Registration and 

Vital Statistics ) 

(စျ) ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများ (Health Statistics) 

(ည) ပညာေရးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ (Education Statistics) 

(ဋ) စွမ်းအင်ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ (Energy and 

Environmental Statistics) 

( ဌ) ပထဝီအေနအထားအလုိက် နယ်ေြမေဒသဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက် (Geocoding 

and Geospatial Information) တို ြဖစ်ပါသည်။ ေဆာင်ရွက်မည့်နယ်ပယ်များကို 

လုိအပသ်လုိ တိုးချဲေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။  

"  စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ  ဖွံ့ ဖို းမ အမျ ိုးသားအဆင့်  မဟာဗျူဟာ  (NSDS)  "  ေဖာ်ေဆာင်ေရး  မူဝါဒ          

( Implementation Policy of NSDS) 

၃၇။  စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံဖိးမ အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ (NSDS) ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-် 

(က) စာရင်းအင်း အရည်အေသွးအကဲြဖတ်မူေဘာင် (Statistical Quality Assessment 

Framework)၏ န်ကန်ိးများှင့်အညီ စိစစ်ထားေသာ အချက်အလက်များ 

ြဖစ်ရန်၊ 

(ခ) အချက်အလက်များ၏အရည်အေသွးတိုင်းတာမဆုိင်ရာ ကျင့်သုံးထားသည့် အေြခခ ံ

အယူအဆများှင့်နည်းစနစ်များှင့်ကိုက်ညီေစရန(်Concepts/ Methodologies)၊ 
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 (ဂ)  စာရင်းအင်း တွက်ချက်မများသည် ြပည့်စုံရှင်းလင်းသည့် အရည်အေသွးဆုိင်ရာ 

စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများကိုရည်န်းကိုးကားရန် (Documentation)၊ 

(ဃ)  မဝူါဒပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စံသတ်မှတ်ချက်များသည် ိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းစဉ ်

များ၊ ိုင်ငံတကာစံန်းများ (Procedures and Standards) ှင့် ကိုက်ညီရန် ၊ 

(င) မဝူါဒဆုိင်ရာ လိုအပ်ချက်များမ ှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိေသာ အထူးအေြခအေနများ 

(Exemption) ကိ ုဥပေဒတွင် ရှင်းလင်းစာွေဖာ်ြပရန် ၊ 

(စ) ြပငပ် သတင်းအချက်အလက်များကုိ အသုးံြပပါက ယင်းအချက်အလက်များ၏ 

အရည်အေသွးကုိ သံုးစဲွသူများမှ အကဲြဖတ်ခွင့်ရရှိေစရန်အတွက ် ယင်းစာရင်းအင်း 

များကုိ ရရှိသည့် ဇာစ်ြမစ် ၊ Website ှင့် ထုတြ်ပနသ်ည့် ကာလတိုကို တိကျစွာ 

ေဖာ်ြပရန် ၊ 

နည်းပညာ အကူအညီရယူြခင်း (Technical Assistance) 

၃၈။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ှစ်ေပါင်းများစွာတိုင်ေအာင ် ုိင်ငံတကာ ပိတ်ဆုိမများစွာြဖင့် သးီသန့် 

ြဖစ်တည်ေနခဲ့ရာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်းများသည ် ယေန့ ိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက် 

များှင့် ကိုက်ညီေအာင် ေဆာင်ရွက်ိုင်မအားနည်းခဲ့ပါသည်။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ ်

ချက်များှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိေသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံဖိးမ အမျ ိးသားအဆင့် 

မဟာဗျဟာ (NSDS) ကုိ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်   အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေငွေကး ရန်ပုံေငွအဖွဲ၊ 

ကမာ့ဘဏ်၊ အာရ ှဖွံဖိးေရး ဘဏ် ှင့် အြခားဖွံဖိးမ မိတ်ဖက်များထံမ ှနည်းပညာအကူအညီ 

ရယူေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်သည်။  

တာဝနမ်ျား (Responsibility) 

၃၉။ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာက ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်း 

ြဖစ်ပါသည် - 

(က)    ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်သူများ၏ တာဝန်များ 

စာရင်းအင်းဆုိင်ရာက ဖွံဖိးတုိးတက်ေရးအတွက ်အဓကိကျေသာ ပဂုိလ် 

များသည ် လက်ရှိစာရင်းအင်း ထားသုိမှင့် နည်းစနစမ်ျားအား သုံးသပ်ပးီ 
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အတိုင်ပင်ခ ံ ပုဂိလ်များှင့် အြပန်အလှန် ေဆွးေွး၍  အကံြပ တုိက်တွန်း 

ချက်များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက ် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်များကုိ 

ြမင့်တင်ရန်အတွက် ချက်ချင်း စတင်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ)  နည်းပညာနှင့်စံသတ်မတှ်ချက်ခွဲေဝြခင်းတာဝန်များ 

စာရင်းအင်းဝန်ထမ်းများသည် အသအိမတှြ်ပ လက်ခံထားေသာ စာရင်းအင်း 

ဆုိင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များှင့် နည်းပညာများအား ေလ့လာသင်ယူ၍ 

စာရင်းအင်းဆုိင်ရာက ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ြပန်လည် အသံုးြပရ 

မည်။ 

အချက်အလက်အရည်အေသွးအဓိပ္ပါယ် (Definition of data quality) 

၄၀။ အချက်အလက်အရည်အေသွးအဓိပါယ် မှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က)  သတင်းအချက်အလက်များ၏စပ်ဆိုင်မ (Relevance) 

  စာရင်းေကာက်ယူေသာ နယ်ပယ်၊ လမး် ခံိုင်မ၊ န်ကိန်းများ၏ 

 ယံုကည ် ကိုးစားိုင်မအဆင့်၊ စာရင်းအင်းရရှိေသာ ဇာစ်ြမစ်၊ စာရင်းအင်း 

 ေကာက်ယူမနည်းလမ်းများ (Meta Data) ှင့် ေဖာ်ြပရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ)   သတင်းအချက်အလက်များ၏တိကျမ (Accuracy) 

စာရင်းအင်းြပည့်စုံမ၊ စစ်တမ်းေကာက်ယူမများတွင ် စာရင်းစဉ်၊ လမ်း ခံမ 

နယ်ပယ်၊ စာရင်းေကာက်နည်းလမ်း၊ နမူနာေရွးချယ်မှင် ့ ထုတ်ြပန်ထား 

ေသာ စာရင်းအင်းန်ကိန်းများ၏ စံတိမ်းချက်ှင့် ကွဲလွဲချက်တိုကို 

တွက်ချက် ေဖာ်ြပရန်လုိအပ်ပါသည်။ 

(ဂ)   အချနိ်ကိုက်ရရိှနိုင်မ (Timeliness) 

စာရင်းအင်းများကို  အချနိ်ှင့် တစ်ေြပးညီထုတ်ြပန်ိုင်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

သိုမှသာ တန်ဖိုးရှိေသာ လက်ရှိြဖစ်ေပေနမကုိ ထင်ဟပ်ေဖာ်ြပိုင်ေသာ 

စာရင်းအင်းများ ရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ)   သတင်းအချက်အလက်များရယူရန်လွယ်ကူမ (Accessibility)  

  သတင်းအချက်အလက်များရယူရန် လွယ်ကူမရိှေစရန်အတွက် စာရင်းအင်း 

 အားလံုးကုိ Internet Website ေပတွင်လည်းေကာင်း၊ စာရင်းအင်း 
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 စာေစာင်များှင့်အြခားေသာ မဒီီယာများမ ှ တစ်ဆင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 

စာရင်းအင်းများကို ြဖန့်ေဝြခင်းှင့် စာရင်းအင်းသုံးစွဲသူများ၊ သုေတသန 

ြပလုပ်သူများအတွက ် စာရင်းအင်းရရှိိုင်မည့် ုံးေနရာှင် ့ စာရင်းအင်း 

စာကည့်တုိက်တုိကုိလည်း ေဖာ်ြပအသေိပးရန်လုိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(င)   အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမ (Interpretability) 

အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုမဆိုရာတွင ် စာရင်းအင်းန်ကိန်းများကုိ အများြပည်သ ူ

 နားလည်ေစရန်အတွက ်တိကျစာွ ရှင်းလင်းေဖာ်ြပရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ)  အြခားသတင်းအေြခအြမစ်များနှင့်  သဘာဝယုတိကျစွာ  ဆက်စပ်ထားနိုင်မ 

(Coherence) 

အြခား သတင်းအေြခအြမစ်များှင့် သဘာဝယုတိကျစွာ ဆကစ်ပထ်ား 

ိုင်မကို ေဖာ်ြပုိင်ရန်အတွက် အချန်ိကာလအလုိက ် စာရင်းအင်းများ၊ 

အြခားဌာနများမ ှ ေကာက်ယူခဲ့ေသာ အေကာင်းအရာတူ စာရင်းအင်းများ 

ကုိ င်းယှဉ်၍ ဆန်းစစ် ေလ့လာသံုးသပ် ေဖာ်ြပရပါမည်။ 

(ဆ)  သတင်းအချက်အလက်ြပုစုြခင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းခိုင်မာမ  (Methodological 

Soundness)  

သတင်းအချက်အလက် ြပစုြခင်းဆုိင်ရာ နည်းလမ်းခိုင်မာမရှိေစရန်၊ 

သတင်းအချက်အလက်ှင့် ဆကသွ်ယ်ေရးနည်းပညာ (ICT) ကမ်းကျင်မ 

ရိှရန် လိုအပြ်ခင်း၊ သတငး်အချက်အလက်၊ ပညာေရးှင့် အေထာက်အက ူ

ြပပစည်းများ ြပည့်စုံရန ် လိုအပ်ြခင်း၊ တိကျေသာ စာရင်းေကာက်ယူမ 

နည်းလမ်းများ အသုံးြပရန် လုိအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။  

(ဇ)   သတင်းအချက်အလက်များ၏ ယုံကည် အားထားနိုင်မ (Integrity) 

သတင်းအချက်အလက်များ၏ ယံုကည်အားထားုိင်မ ရိှေစရန် သတငး် 

အချက်အလက်များသည် မှန်ကန်မ၊ တိကျမ၊ အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ ထုတ ်

ြပန်ိုင်မ ရိှရမည်။ 
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လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်စံနန်းများ (Procedures and Standards) 

၄၁။ စာရင်းအင်းနယ်ပယ်တစ်ခုစီအတွက ်သက်ဆုိင်သည့် ိုင်ငံတကာမ ှကျင့်သံုးလျက် ရှိသည် ့

လပ်ုထုံးလုပန်ည်းှင့်စံန်းများကုိ UN ၏ စာရင်းအင်းအေြခခံမူများ(The Fundamental 

Principles of Official Statistics) အရှင့်  အာဆီယံ အသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ်တွင် 

အသံုးြပသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစနစ ်(ASEAN Community Statistical System - ACSS Code 

of Practice) အရ စာရင်းအင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွများ၏ စံသတ်မှတ်ချက် 

များှင့် ကိုက်ညီေစေရး တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရန ် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပရန် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

နိဂုံး  (Conclusion) 

၄၂။ မူဝါဒများအား ကးီကပ်ြခင်း၊ အကဲြဖတ်ြခင်း၊ ဖွံဖိးမ စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းှင့် လိုအပ်ချက် 

များကိ ု ေစာင့်ကည့်အကဲခတ်ြခင်းတိုကို အေထာက်အကူြပရန် အရည်အေသွးေကာင်းေသာ 

စာရင်းအင်းများ လိုအပ်ေကာင်းကိ ု ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးမူဝါဒေလးရပ်တွင ် ထည့်သွင်း 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ စာရင်းအင်းအရည်အေသွး ြပည့်ဝေစေရးနှင့ ်စာရင်းအင်းစနစ် ြပည့်စုံတိကျ 

မှန်ကန်ေစေရးအတွက် လူမ-စီးပွားေရးဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ၊ န်ကန်ိးများကုိ ြပည့်စံု 

ေအာင ် တွက်ချက်ေဆာင်ရက်ွုိင်သည့်  ြမန်မာနိုင်ငံ  အမျ ိုးသားစာရင်းအင်းစနစ ် ေပါေပါက ်

လာေစရန်မှာ နိုင်ငံေတာ်၏ ရည်မှန်းချက်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။  

၄၃။ ထုိေကာင့် "စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ဖွံဖိးမ အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ" (National 

Strategy for the Development of Statistics-NSDS) ကုိ စာရင်းအင်းအချက်  အလက်များ 

တိကျမှန်ကန်ေရးနှင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝေရးဗဟုိေကာ်မတီမှ ဦးေဆာင်၍ " စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

ဖွံဖိးမ အမျ ိးသားအဆင့်မဟာဗျဟာ" ေဖာ်ေဆာင်ေရးေကာ်မတီ၊ သီးြခားကိစများှင့် က 

အလိုက ် စာရင်းအင်းများအား မဟာဗျဟာအရ လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင ်

လုပ်ငန်းအုပ်စုများ (Cluster Working Groups) ဖဲွစည်း၍ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ ် ဆုိင်ရာ 

မူဝါဒများအား ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မှသာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အမျ ိးသား 

စာရင်းအင်းစနစ ် (National Statistical System) အရည်အေသးွ တိုးတက်ပီး  ပိုမိုမှန်ကန ်

ြပည့်စံုလာမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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ေနာက်ဆက်တွဲ (က) 

စာရင်းအင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ေရးနှင့် အရည်အေသးွြပည့်ဝေရး (ဗဟို) ေကာ်မတီ၏ 
လုပင်န်းတာဝန်များ 

(၁) စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။  

(၂)  လူမစီးပွားဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် စစ်တမ်းှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များ 

ေဆာင်ရွက်မကုိ ကီးကပ်ကွပ်ကဲ လမ်းန်ရန ်။ 

(၃)  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနအလိုက ် တာဝန်ယူရေသာ ကအသီးသီးတွင ် ြပည့်ဝေကာင်း 

မွန်သည့် စာရင်းအင်းှင့်စစ်တမ်းစနစ်တစ်ရပ ်ေပေပါက်လာေရး ေပါင်းစပ်ညိင်းစီမံရန်။  

(၄)  အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ်ကိုပူးေပါင်းနည်းတည်ေထာင်ရာတွင ်လိုအပ်သည့် အကံာဏ် 

ှင့် လမ်းန်မများေပးရန်။ 

(၅) အမျ ိးသားအဆင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများ၏ စီမံခန ့်ခွဲမတိုကို ကီးကပ်လမး် 

နရ်န်။ 

(၆) ုိင်ငံတကာ စာရင်းအင်းစနစ်များှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိေစရန် အမျ ိးသား စာရင်းအင်း 

စနစ်အေပ အကဲြဖတ်သံုးသပ်ြခင်း၊ လိုအပ်ချက်များကိ ု ကအလိုက်သုံးသပ်ြခင်းှင့် 

လုိအပသ်ည့်ြပင်ဆင်မများ ြပလုပ်ိုင်ရန ် ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွသုိ အစီရင်ခံ တငြ်ပ 

ရန်။ 

(၇) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများ စာရင်းအင်း 

ေကာက်ယူသည့်စနစ်ှင့် စာရင်းအင်းြပစုြခင်းဆုိင်ရာ နည်းစနစမ်ျား တစ်ေြပးညီြဖစ ်

ေစေရး ေပါင်းစပ်ညိင်းြခင်းှင့် သင်တန်းေပးြခင်းများအား စီမေံဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၈) ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီသည့် အမျ ိးသားစာရင်းအင်းဥပေဒ ြပနလ်ည် ေရးဆဲွ အတည်ြပြပာန်း 

ုိင်ေရးအတွက် လမး်န်ကီးကပ်ရန်။ 

 

 

 

 



30 
 

ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) 

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ ဖို းမ အမျ ိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်မတီ 

၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည-် 

(က) အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ ် (NSS) ၏ စွမ်းေဆာင်ရည ်တိုးတက်လာေရး ဦးတည် 

သည့် ေမာ်မန်ှးချက်၊ တာဝန်ှင့်မူဝါဒများ ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် လမ်းန်မှင့် 

န်ကားချက်ေပးရန်။  

(ခ)  အချက်အလက်သုံးစဲွသူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများှင့် ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်ေတွဆံု 

ေဆွးေွးြခင်းအားြဖင့် စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ဖံွဖိးမ အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ 

လုပ်ငန်းစဉ်အတွက ်လိုအပ်ေသာ အရင်းအြမစ်များှင့်လုပ်ငန်း အချန်ိဇယား သတ် 

မှတ်ရန်၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံဖိးမ အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ ပုံစ ံချမှတ်ရန် 

အတွက ်လမ်းြပေြမပုံအား ေဖာ်ေဆာင်ရန်ှင့် ယငး်အား အချနိ်အလိုက် ညိင်းရန် 

တုိအတွက် လမ်းန်ေပးရန်။ 

(ဂ)  အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ(်NSS)မ ှ လမ်းန်မှင့် န်ကားချက်များေပးရန်ှင့် 

လုိအပ်ပါက ေထာက်ခံအကံြပမများ ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဃ) အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ ် (NSS) အတက်ွ ၅ ှစ် မ ှ ၁၀ ှစ်ကာလ (က 

အလိုက ်စီမံကိန်းများ အပါအဝင်) စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ဦးစားေပးမဟာဗျဟာများ 

သတ်မှတ်ြခင်း၊ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ဖွံဖိးမအမျ ိးသားအဆင့်မဟာဗျဟာ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက ် အချန်ိဇယားများှင့် ဘာေရးအရင်းအြမစ်၊ မဟာ 

ဗျဟာအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ ယရားှင့် ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ်ြခင်း အပါအဝင ်

အရင်းအြမစ ် လိုအပ်ချက်များ သတ်မတ်ှြခင်းတုိတွင် လမ်းန်မှင့် ေထာက်ခ ံ

အကံြပချက်များေပးရန်။ 

(င)  စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ ဖွံဖိးမ အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ (NSDS) ကုိ ေထာက်ခ ံ

အကံြပ၍ လက်ခံအတညြ်ပရန်ှင့် ုိင်ငံေတာ်သမတထံ ဆက်လက်တင်ြပ 

အတည်ြပ မရယူရန်။  

(စ)  စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံဖိးမအမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ(NSDS)အား  အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ွရာတွင် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာအကဲြဖတ်မကုိ အစိုးရဌာန 
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တွင်းှင့် ြပင်ပလူ့အဖွဲအစည်းတို၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မ ရရှိရန်အတွက ် ေထာက်ခ ံ

အကံြပရန်။ 

  

 

 


