ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ်
စီမံကန
ိ ်းနှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကကီးဌာန

စာေင်းအင်းနည်းဥြထေများ

စီမံကိန်းနှင်ဘ
့ ဏ္ဍာထေးဝန်ကကီးဌာန
အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာအမှတ် ၄၉ /၂၀၂၁

၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၄ ေက်
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထမလ ၁၄ ေက်)

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်
စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန
အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၄၉ /၂၀၂၁
၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း

၄

ရက်

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလ ၁၄ ရက်)
စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာနသည် စာရင်းအင်းဥပေဒပုဒ်မ ၅၅ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ
အပ်ှင်းထားေသာ လုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိ ကျင့်သံုး၍ ဤနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လုိက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်ှင့်အဓိပာ ယ်ေဖာ်ြပချက်များ
၁။

ဤနည်းဥပေဒများကို စာရင်းအင်းနည်းဥပေဒများ ဟုေခတွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် စာရင်းအင်းဥပေဒတွင် ပါရှိသည့်

အတိုင်း အဓိပာ ယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထိုြပင် ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း
အဓိပာ ယ်သက်ေရာက်ေစရမည်(က)

ဥပေဒ ဆိုသည်မာှ စာရင်းအင်းဥပေဒကိုဆုိသည်။

(ခ)

ကုလသမဂတရားဝင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အေြခခံစည်းမျဉ်းများ (UN Fundaိ
းအင်း
mental Principles of Official Statistics) ဆိုသည်မာှ အမျးသားစာရင်
စနစ်တွင်

ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးက

အြဖတ်များချမှတ်ရာတွင်

စိစစ်ေလ့လာသုံးသပ်ရန်ှင့်

ယုံကည်စိတ်ချရသည့်

အဆုံး

သတင်းအချက်အလက်များ

စဉ်ဆက်မြပတ်ရရှိေစရန်အလိုငာှ လိုက်နာကျင့်သံုးရမည့် ကုလသမဂစာရင်းအင်း
ေကာ်မရှင်က တရားဝင်ချမှတ်ထားေသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အေြခခံစည်းမျဉ်း
များကိုဆုိသည်။
(ဂ)

တရားဝင်စာရင်းအင်းများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ှစ်စဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ဆိုသည်မာှ
အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်အတွင်း တာဝန်ရိှသည့် အဖွဲ အစည်းက ှစ်စဉ်တာဝန်
ယူေဆာင်ရ]က်ရမည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ကုိဆိုသည်။

(ဃ)

အမျးသား
ိ
န်ကိန်းမူေဘာင် (National Indicator Framework – NIF ) ဆိုသည်မာှ
သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အေသွးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အေြခခံ၍ လူမေရး
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ှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းှင့် ေလ့လာဆန်းစစ်မများ၊ ဆုံးြဖတ်ချက်ှင့် မူဝါဒ
ချမှတ်ြခင်းများအတွက် လိုအပ်သည့် အဓိကစာရင်းအင်းများ သတ်မှတ်ရန်ှင့်
ထုတ်ြပန်ရန် ချမှတ်ထားသည့် မူေဘာင်ကုိဆုိသည်။
(င)

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း (Technical Review) ဆိုသည်မာှ
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ]က်မည့် အဖွဲ အစည်းက ဦးစားေပး
ေဆာင်ရ]က်မည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းအတွက် ေဆာင်ရ]က်ရ
သည့်အေကာင်း၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်း၊ လုပ်ငန်းအချန်ိ ဇယားှင့် စာရင်း
ေကာက်ယူရာတွင် အသုံးြပမည့် ေမးခွန်းလာပုံစံ စသည်တုိကုိ တစ်ပါတည်း ပူးတွဲ
လျက် တင်ြပလာသည့် စီမံချက်များအား ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းကိုဆုိသည်။

(စ)

ထုတ်ြပန်မအချန်ိ ဇယား (Release Calendar) ဆိုသည်မာှ စာရင်းအင်းအချက်
အလက် ြပစုထုတ်ြပန်သည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ အစည်းက အများြပည်သူသုိ
ထုတ်ြပန်မည့် စာရင်းအင်းများကို ေဖာ်ြပထားသည့် ှစ်စဉ်လုပ်ငန်းအချန်ိ ဇယား
ကိုဆုိသည်။

(ဆ)

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ ဖိးမအမျးသားအဆင့
ိ
်မဟာဗျဟာ (National Strategy for
Development of Statistics - NSDS) ဆိုသည်မာှ စာရင်းအင်း အသုံးြပသူများ၏
လိုအပ်ချက်ြပည့်မီေစမည့် စာရင်းအင်းများကို ဦးစားေပး ထုတ်ြပန်ေပးိုင်ရန်
အလိုငာှ အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်အတွင်း ညိင်းေဆာင်ရ]က်မ၊ စုစည်းေဆာင်
ရ]က်မှင့် အကျးထိ
ိ ေရာက်မများ ပိုမုိြဖစ်ေပေစေရးအတွက် စာရင်းအင်းလုပ်ငန်း
စွမ်းေဆာင်ရည် ဖွံ ဖိးတိုးတက်ေစရန် ချမှတ်ထားသည့် ကာလလတ် မဟာဗျဟာ
ကိုဆုိသည်။
အခန်း (၂)
အေြခခံစည်းမျဉ်းများ

၃။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် တရားဝင်စာရင်းအင်းများ ြပစုတွက်ချက်ထုတ်ြပန်ရာ၌ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

အေြခခံစည်းမျဉ်းများအတိုင်း ေဆာင်ရ]က်ရမည်(က)

ယုံကည်ကုိးစားိုင်သည့် အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ် ြဖစ်ေပေစေရးအတွက် ကုလ
သမဂတရားဝင်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အေြခခံစည်းမျဉ်းများ

Principles of Official Statistics) အတိုင်း လိုက်နာရန်၊
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(UN

Fundamental

(ခ)

တရားဝင်စာရင်းအင်းများအေပ

အများြပည်သူယံုကည်ကုိးစားမ

ရရှိေစေရး

အတွက် စာရင်းအင်းများ ြပစုတွက်ချက်ထုတ်ြပန်ရာတွင် ဓမဓိာန်ကျမ၊ တိကျ
မှန်ကန်မ၊ ကျးေကာင်
ိ
းဆီေလျာ်မ၊ အချန်ိ ှင့်တစ်ေြပးညီြဖစ်မ၊

လဝှ
ိ က်လံုyခံမ

ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာရှိမတုိအကား ဘက်ညီမတမများ ြဖစ်ေပေစရန်၊
(ဂ)

အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်အတွင်း

န်ကိန်းများတွကခ
် ျက်ြခင်း၊

တွက်ချက်မ

နည်းလမ်းများ၊ အတိုင်းအတာများ၊ စံြပသေကတများ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံန်း
များ၊

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ

စာရင်းေကာက်ယူြခင်းဆိုင်ရာ

စုစည်းထိန်းသိမ်းထုတ်ြပန်ြခင်း

နည်းလမ်းများ

ေဆာင်ရ]က်ရာတွင်

စသည့်

လုပ်ငန်းပိုင်း

ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မှင့် သိပံနည်းကျေဆာင်ရ]က်မ (Professional and Scientific
Consideration) တိုကုိအေြခခံရန်၊
(ဃ)

လဝှ
ိ က်ထိန်းသိမ်းရမည့်
သိရိှသင့်ေသာ

အချက်အလက်များမှအပ

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို

ိုင်ငံသားအခွင့်အေရးအရ
ဥပေဒအရ

လွယ်ကူစာွ ရရှိ

အသုံးြပိုင်ေရးအတွက် ြပစုထုတ်ြပန်ေပးရန်၊
(င)

စာရင်းအင်းအချက်အလက် ြပစုထုတ်ြပန်သူများက စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း
စဉ်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ေကာက်ယူစုစည်းရာတွင် မလိုအပ်
ဘဲ တူညီေသာ လုပ်ငန်းရပ်များ ေဆာင်ရ]က်မိြခင်းမှ တတ်ိုင်သမ ေရှာင်ကဉ်ရန်၊

(စ)

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်

ေကာက်ယူစစ
ု ည်းထားသည့်

တစ်ဦး

တစ်ေယာက်ချင်းစီ၏ လဝှ
ိ က်ထိန်းသိမ်းရမည့် အချက်အလက်များကို တိတိကျကျ
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်။
အခန်း (၃)
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၄။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ သည် ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အကီးအမှး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ]က်ရမည်။
၅။

ဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ]က်ုိင်ရန် ဗဟိုစာရင်းအင်း

အဖွဲ သည် ေအာက်ပါတိုကုိ ေဆာင်ရ]က်ရမည်(က)

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အေြခခံစည်းမျဉ်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရ]က်
ိုင်ရန် အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့် ညိင်းြခင်း၊
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အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကူညီေပးြခင်း (Technical
Assistance )၊
(ခ)

စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ

ပိုမုိလျင်ြမန်စွာေကာက်ယူုိင်ေရးှင့်

တရားဝင်

စာရင်းအင်းများ စုစည်းတွက်ချက်ထုတ်ြပန်ုိင်ေရးအတွက် အီလက်ထရ]န်နစ်အသုံးချ
အချက်အလက်စနစ် (Electronic Database System) ထူေထာင်ြခင်း၊ အေကာင်
အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ညိင်းေပါင်းစပ် ေဆာင်ရ]က်ြခင်း၊
(ဂ)

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံန်းများသတ်မှတ်ြခင်း၊ သေကတများ ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်း
ှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်းများကို ဗဟိုေကာ်မတီမှ ချမှတ်ိုင်ရန် အကူအညီေပးြခင်း၊

(ဃ)

အမျးသား
ိ
န်ကိန်းမူေဘာင် (NIF) ကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ]က်ြခင်းှင့်
ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း၊

(င)

အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ
အသိပညာြမင့်တင်ေရး ေဆာင်ရ]က်ြခင်း၊

(စ)

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ ဖိးမ
အထည်ေဖာ်ရန်

အမျးသားအဆင့
ိ
်မဟာဗျဟာ

အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်တွင်

(NSDS)

အေကာင်

ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးှင့်

အတူ ေဆာင်ရ]က်ြခင်း၊
(ဆ)

လဝှ
ိ က်ထိန်းသိမ်းထားရမည့် အချက်အလက်များမှအပ သက်ဆုိင်ရာအစိုးရဌာန၊
အစိုးရအဖွဲ အစည်းများ၊ အြခားေသာ အဖွဲ အစည်းများှင့် ညိင်းေဆာင်ရ]က်မ၊
ပူးေပါင်းေဆာင်ရ]က်မများြပလုပ်၍

ထုတ်ြပန်သင့်သည့်

အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်း

စနစ်အတွင်းရှိ တရားဝင်စာရင်းအင်းများကို မီဒီယာမှတစ်ဆင့် ထုတ်ြပန်ြခင်း၊
(ဇ)

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက မူဝါဒများချမှတ်ရာတွင် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ အသုံး
ြပိုင်ရန် အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်အတွင်းရှိ စာရင်းအချက်အလက်များကို စနစ်
တကျ စိစစ်ေလ့လာသုံးသပ်တင်ြပြခင်းှင့် ဖွံ ဖိးမတုိးတက်ေရးဆိုင်ရာ သုေတ
သနလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ]က်ြခင်း၊

(ဈ)

ဗဟိုေကာ်မတီသုိတင်ြပသည့် စီမံချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိတင်ခွင့်ြပချက်ေပး
ိုင်ရန် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း (Technical Review) ှင့်
ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း၊
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(ည)

အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်အတွက် စစ်တမ်းအချန်ိ ဇယား (Survey Calendar)၊
စာရင်းအင်းစာေစာင် ထုတ်ြပန်မအချန်ိ ဇယား (Publication/ Release Calendar)
ှင့် သင်တန်းအချန်ိ ဇယား (Training Calendar) များ ထုတ်ြပန်ြခင်း၊

(ဋ)

စာရင်းအင်းအချက်အလက် ြပစုထုတ်ြပန်သည့်ဌာနများ၏ ဥပေဒပါ မူလလုပ်ငန်း
များ တိုးတက်ေစေရးှင့် ြဖည့်စွက်ေဆာင်ရ]က်ေရးတိုအတွက် လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်
ရည်ှင့် စာရင်းအင်းအရင်းအြမစ်ရရှိမ အေြခအေနများကို ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ်
ြခင်း။

၆။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ သည် အီလက်ထရ]န်နစ် အသုံးချ အချက်အလက်စနစ် (Electronic

Database System) ကို အသုံးြပ၍ အမျသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်အတွင်း တွက်ချက်ရရှိသည့် အချက်
အလက်များအားလုံးကို

စုစည်းထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်းြဖင့် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်

အလက်များအား တစ်ေနရာထဲတွင် ရယူုိင်မည့် အချက်အချာေနရာ (One-Stop Data Hub)
အြဖစ် ေဆာင်ရ]က်ရမည်။
၇။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ သည်

စာရင်းအင်းအသုံးြပသူများှင့်

တွက်ချက်ထုတ်ြပန်သူများ

အကားဆက်ဆံေရး (User-Provider Relationship) ပိုမုိေကာင်းမွန်ေစေရးကိစရပ်များကို ြမင့်
တင်ေဆာင်ရ]က်ရမည်။
အခန်း (၄)
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကီးအမှး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၈။

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကီးအမှးသည် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁ အရ ြပာန်းထားေသာ လုပ်ငန်း

တာဝန်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ]က်ရာတွင်(က)

ဗဟိုေကာ်မတီက ချမှတ်ထားေသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ ဖိးမ အမျးသားအဆင့
ိ
်
မဟာဗျဟာ (NSDS) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးကို ဦးစီးေဆာင်ရ]က်ရမည်။

(ခ)

ဗဟိုေကာ်မတီက ဖွဲ စည်းထားသည့် ကအလိုက်စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ များ၏
လုပ်ငန်းေဆာင်ရ]က်ချက်များှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ကီးကပ်ရမည်။

(ဂ)

အေြခခံစည်းမျဉ်းများှင့်အညီ ချမှတ်ထားသည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်
ချက်များ ပိုမုိအသုံးြပလာေစရန် ေဆာင်ရ]က်ရမည်။
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(ဃ)

အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်အတွင်း

တရားဝင်စာရင်းအင်းထုတ်ြပန်မ

အရည်

အေသွးကို ှစ်စဉ်ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်းှင့် ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းများ ြပလုပ်၍
ကအလိုက် လိုအပ်ချက်များကို ဗဟိုေကာ်မတီသုိ အ‡ကံြပတင်ြပရမည်။
(င)

အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်အတွင်းရှိ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ (Stakeholders) ထံမှ
သန်းေခါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်းှင့် အြခားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်
များကို ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ရယူရမည်။

(စ)

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အဖွဲ အစည်းများသို ေြဖကားေပးပိုရမည့် အမျးသားစာရင်
ိ
း
အင်းစနစ်ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ

လုပ်ငန်းကိစရပ်များအတွက်

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အချက်အလက်များှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေမးခွန်း (Questionnaire) များကို တာဝန်ခံ
(Focal) အြဖစ် စိစစ်၍ စုစည်း၊ ေြဖကား၊ ေပးပိုရမည်။
(ဆ)
၉။

ဗဟိုေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ ကျင်းပိုင်ေရးအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရ]က်ရမည်။

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကီးအမှးသည် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ ှင့်စာရင်းအင်းအချက်အလက်

ြပစုထုတ်ြပန်သူများက ေကာက်ယူစုစည်းထားသည့် တရားဝင်စာရင်းအင်းများကို စုစည်းထုတ်
ြပန်ရမည်။
အခန်း(၅)
အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်အရည်အေသွးြပည့်ဝေရးလုပ်ငန်းများ
၁၀။

အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်သည်

ဗဟိုချပ်ကုိင်မေလာ့ချသည့်စနစ်

ြဖစ်သည့်အတွက်

အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများသည် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်တည်
ေဆာက်မ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များှင့် ဘတ်ဂျက်လျာထားသုံးစွဲမတုိကုိ ချတ်
ိ ဆက်
ေဆာင်ရ]က်မများ ြပလုပ်ရမည်။
၁၁။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် စာရင်းအင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ေရးှင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝေရး

အတွက်သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ က
အလိုက် စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ များကို ဖွဲ စည်းိုင်သည်(က)

တစ်မျးသားလု
ိ
ံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများလုပ်ငန်းအဖွဲ ၊

(ခ)

စစ်တမ်းများှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များလုပ်ငန်းအဖွဲ ၊

(ဂ)

ေမွးဖွားမှင့် ေသဆုံးမဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းများလုပ်ငန်းအဖွဲ ၊
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(ဃ)

စိုက်ပျးေရးှ
ိ
င့် ေကျးလက်ေဒသဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများလုပ်ငန်းအဖွဲ ၊

(င)

စွမ်းအင်ဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ ၊

(စ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ ၊

(ဆ)

ကုန်သွယ်မှင့်ရင်းှီးြမပ်ံှမဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ ၊

(ဇ)

ေမခိုစီးပွားေရး ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်းှင့် ေငွေရးေကးေရးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း
လုပ်ငန်းအဖွဲ ၊

၁၂။

(ဈ)

လူမေရးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများလုပ်ငန်းအဖွဲ ၊

(ည)

လူဦးေရဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ ။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် လိုအပ်ပါက ကအလိုက် စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ များကို တိုးချဲ

ဖွဲ စည်းိုင်သည်။
၁၃။

ကအလိုက်စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ များသည်(က)

ဝန်ကီးဌာနများအလိုက် ထုတ်ြပန်သည့် စာရင်းအင်းများှင့် ကအလိုက်စာရင်း
အင်းများ ထုတ်ြပန်ရာတွင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကွာဟချက်များ မြဖစ်ေပေစေရး
ေဆာင်ရ]က်ရမည်။

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေဆာင်ရ]က်ရာတွင် စာရင်းအင်းအချက်အလက် ြပစုထုတ်ြပန်သူ
များ၊ အသုံးြပသူများ၊ အြခားေသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့်

ပူးေပါင်းညိင်း

ေဆာင်ရ]က်ရမည်။
(ဂ)

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကွာဟချက်များ ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းှင့် ေြဖရှင်းြခင်းတိုကုိ
ေဆာင်ရ]က်ရမည်။
အခန်း (၆)

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ေကာက်ယူစုေဆာင်းြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၄။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ ှင့် စာရင်းအင်းှင့်သက်ဆုိင်သည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ အစည်း

များသည် ဗဟိုေကာ်မတီကအတည်ြပထားေသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း မူလ
စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ၊ တစ်ဆင့်ခံစာရင်းအင်းအချက်အလက်များှင့် အုပ်ချပ်မဆုိင်ရာ
မှတ်တမ်းများကို ေကာက်ယူရမည်။

7

၁၅။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ ှင့် စာရင်းအင်းှင့်သက်ဆုိင်သည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ အစည်း

များသည်

ေကာက်ယူစုေဆာင်းထားသည့်

မူလစာရင်းအင်းအချက်အလက်များကိုြဖစ်ေစ၊

တစ်ဆင့်ခံ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များကိုြဖစ်ေစ၊ အုပ်ချပ်မဆုိင်ရာမှတ်တမ်းများကိုြဖစ်ေစ
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကီးအမှးထံသုိ ေပးပိုရမည်။
၁၆။

တရားဝင်စာရင်းအင်းများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ

ှစ်စဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ှင့်

ကာလတို၊

ကာလလတ်၊ ကာလရှည် စာရင်းအင်းစီမံကိန်းများ ေရးဆွဲတင်ြပိုင်ရန်အလိုငာှ ဗဟိုစာရင်းအင်း
အဖွဲ ၊ စာရင်းအင်းှင့် သက်ဆုိင်သည့် အစိုးရဌာနများှင့် အစိုးရအဖွဲ အစည်းများသည် စာရင်း
အင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ှစ်စဉ်ြပစု၍ ဘာှစ်မစတင်မီ သုံးလ ကိတင်၍
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အကီးအမှးထံသုိ ေပးပိုရမည်။
၁၇။

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကီးအမှးသည် ဌာနများက ြပစုေပးပိုသည့် တရားဝင်စာရင်းအင်း

များှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ှစ်စဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ ကာလတို၊ ကာလလတ်ှင့် ကာလရှည်စာရင်း
အင်းစီမံကိန်းများကို ဗဟိုေကာ်မတီသုိ တင်ြပ၍ အတည်ြပချက်ရယူရမည်။
၁၈။

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံ ဖိးတိုးတက်မ စီမံကိန်း

(Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP) ကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာ အကဲြဖတ်
ိုင်ေရးအတွက် ဗဟိုေကာ်မတီက အတည်ြပထားသည့် အမျးသား
ိ
န်ကိန်းမူေဘာင် (NIF) ကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင်ရန်

အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်တွင်

ပါဝင်ပတ်သက်သူများသည်

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ ှင့်အတူ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရ]က်ရမည်။
အခန်း (၇)
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း (Technical Review) ှင့် ဗဟိုေကာ်မတီ၏
အတည်ြပချက်ရယူြခင်း
၁၉။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ ှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက် ြပစုထုတ်ြပန်သူသည် မိမိတုိသက်

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးအတွက် လိုအပ်သည့် စစ်တမ်းများှင့် သန်းေခါင်စာရင်းများ
ကို ေကာက်ယူခွင့်ရိှသည်။ အမျးသား
ိ
န်ကိန်းမူေဘာင် (NIF) ပါ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
ရပ်များ၊ သန်းေခါင်စာရင်းများှင့်စစ်တမ်းများေဆာင်ရ]က်ရာတွင် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာစာရင်းအင်း
တွက်ချက်စုစည်းမစံန်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များှင့်ညီွတ်ေစရန် ဗဟိုေကာ်မတီထံမှ နည်းပညာ
ပိုင်းဆိုင်ရာ ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း (Technical Review)ှင့် ခွင့်ြပချက်ရယူြခင်းတိုကုိ ေဆာင်
ရ]က်ရမည်။
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၂၀။

အစိုးရဌာနအဖွဲ အစည်းများအားလုံးမှ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဖွံ ဖိးမအကူအညီ အေထာက်

အပံ့ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရ]က်မည့် သန်းေခါင်စာရင်းများ
ှင့်စစ်တမ်းများအားလုံးအတွက် ဗဟိုေကာ်မတီထံမှနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း
ှင့် ခွင့်ြပချက်ရယူြခင်း ေဆာင်ရ]က်ရမည်။
၂၁။

ပုဂလိကကှင့်

အစိုးရမဟုတ်ေသာ

အဖွဲ အစည်းများမှ

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ

ေကာက်ယူသည့် စစ်တမ်းငယ်များအတွက် ဗဟိုေကာ်မတီထံသုိ တင်ြပအတည်ြပချက်ရယူရန်
မလိုအပ်ပါ။
၂၂။

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ အစည်းများသည် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ဌာနအတွင်း အသုံး

ြပရန်သာ ရည်ရ]ယ်ပီး ထုတ်ေဝြဖန် ြဖးြခင်းမြပသည့် စစ်တမ်းများှင့် အြခားစာရင်းအင်း
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ဗဟိုေကာ်မတီ၏ အတည်ြပချက်ရယူရန် မလိုအပ်ပါ။
၂၃။

စာရင်းအင်းအချက်အလက်ြပစုထုတ်ြပန်သူ သိုမဟုတ် အဖွဲ အစည်းများသည် စာရင်းအင်း

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ]က်ချက်များအတွက် ေဆာင်ရ]က်ရန် လိုအပ်မအေနအထား၊ အချက်
အလက်ေကာက်ယူမည့် နမူနာပုံစံ၊ စစ်တမ်းေမးခွန်းလာ၊ တွက်ချက်ထုတ်ြပန်ရန်လျာထားသည့်
စာရင်းအင်းှင့် န်ကိန်းစာရင်းများ တွက်ချက်ရာတွင် အသုံးြပမည့် အဓိပာ ယ်ဖွင့်ဆုိချက်၊ တွက်
ချက်မနည်းလမ်း၊ ထုတ်ြပန်မည့်နည်းလမ်းစသည်တုိကုိ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်အလိုက်ပီးေြမာက်
ရန် ေမာ်မှန်းထားသည့် အချန်ိ သတ်မှတ်ချက် (Time Frame) များပါဝင်သည့် စီမံချက်ှင့်တကွ
သတ်မှတ်ထားသည့်ပံုစံတွင် ြဖည့်စွက်ရမည်။ ၎င်းေနာက် လုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်ရ]က်ြခင်း မြပမီ
အနည်းဆုံး ှစ်လကိတင်၍ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကီးအမှးမှတစ်ဆင့် ဗဟိုေကာ်မတီထံသုိ
တင်ြပကာ အတည်ြပချက်ရယူရမည်။
၂၄။

ဗဟိုေကာ်မတီ၏တာဝန်ေပးချက်အရ စစ်တမ်းများှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်

ချက်များလုပ်ငန်းအဖွဲ သည် အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများက ေဆာင်ရ]က်
မည့် သန်းေခါင်စာရင်းများှင့် စစ်တမ်းများ ေကာက်ယူမအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ြပန်လည်
သုံးသပ်မ (Technical Review) ြပလုပ်ပီး စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကီးအမှးမှတစ်ဆင့် ဗဟို
ေကာ်မတီသုိ တင်ြပရမည်။
၂၅။

စစ်တမ်းများှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များလုပ်ငန်းအဖွဲ သည် စစ်ေဆး

သုံးသပ်မအတွက် လိုအပ်ပါက စာရင်းအင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရ]က်မည့် သက်ဆုိင်ရာဌာနများှင့်
ညိင်းတိုင်ပင်ေဆွးေွးမများ ြပလုပ်ရမည်။
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၂၆။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် စာရင်းအင်းအချက်အလက်ြပစုထုတ်ြပန်သူက ကိတင်ခွင့်ြပချက်

ရယူရန်တင်ြပလာသည့် စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် စီမံချက်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်း
စတင်ရန် လျာထားသည့် ေန ရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံးရက်သတ ှစ်ပတ်ကိတင်၍ ခွင့်ြပချက်
ထုတ်ြပန်ရမည်။
၂၇။

(က)

နည်းဥပေဒ ၂၆ အရ ကိတင်ခွင့်ြပချက် ထုတ်ြပန်ရာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆံုးမည့်
ေန ရက်ကုိ ေဖာ်ြပထားရမည်။

(ခ)

ခွင့်ြပသည့် ေန ရက်မှစ၍ တစ်ှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရ]က်ရမည်။

(ဂ)

ပုံမှန်ေကာက်ယူေလ့ရိှသည့်

သန်းေခါင်စာရင်းများှင့်

စစ်တမ်းများအတွက်

ေကာက်ယူသည့် နည်းလမ်း၊ အဓိပာ ယ်ဖွင့်ဆုိချက်ှင့် လမ်းyခံမနယ်ပယ်ဧရိယာ၊
ေမးခွန်းလာဖွဲ စည်းပုံတုိ ေြပာင်းလဲမမရှိခ့ဲလင် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ]က်ခွင့်ကာလကို
(၃) ှစ်အထိ ခွင့်ြပိုင်သည်။
(ဃ)

ခွင့်ြပချက်

သက်တမ်းကုန်ဆံုးပီးေနာက်

ဆက်လက်၍

သန်းေခါင်စာရင်းှင့်

စစ်တမ်းေကာက်ယူလုိပါက မူလက ြပလုပ်ခ့ဲသည့် ကိတင်ခွင့်ြပချက် ေတာင်းခံ
သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ေဆာင်ရ]က်ရမည်။
၂၈။

(က)

ပုံမှန်မဟုတ်သည့် အခါအားေလျာ်စာွ ေကာက်ယူေသာစစ်တမ်း (Ad hoc Survey)
များအတွက် ခွင့်ြပချက်ရရှိသည့်ေန မှ ေနာက်ေြခာက်လအတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်
ရ]က်ခွင့်ြပိုင်သည်။

(ခ)

ခွင့်ြပချက်သက်တမ်းသည် ခွင့်ြပချက်ရရှိပီးသည့်ေနာက် လုပ်ငန်းစတင် ေဆာင်
ရ]က်ရန် ကန ်သတ်ကာလြဖစ်ပီး အဆိုပါခွင့်ြပထားသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်း
စတင်ေဆာင်ရ]က်ြခင်းမြပိုင်ဘဲ ခွင့်ြပချက်ကာလ သက်တမ်းကုန်ဆံုးသွားပါက
ခွင့်ြပချက်အား အသစ်တစ်ဖန် ြပန်လည်ေလာက်ထားရမည်။

(ဂ)

အဆိုပါ ခွင့်ြပချက်ကာလသည် ခွင့်ြပချက်ရပီးေနာက် လုပ်ငန်းစတင် ေဆာင်ရ]က်
ရသည့် ကာလကိုသာ ရည်န်းြခင်းြဖစ်ပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရ]က်ေနသည့်ကာလ
(Duration) ှင့် သက်ဆုိင်ြခင်းမရှိရ။

၂၉။

ဗဟိုေကာ်မတီ၏ခွင့်ြပချက်အမှတ်ကုိ စစ်တမ်း သိုမဟုတ် သန်းေခါင်စာရင်း ေမးခွန်းလာ

၏ ညာဘက်အေပေထာင့်တွင် ိုက်ိှပ်ေဖာ်ြပရမည်။ ထိုသုိေဖာ်ြပြခင်းြဖင့် စစ်တမ်း သိုမဟုတ်
သန်းေခါင်စာရင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များသည် ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေဆာင်ရ]က်ေသာ
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လုပ်ငန်းြဖစ်ေကာင်း အများြပည်သူမှ သိရိှေစရမည်။ အလားတူပင် ဗဟိုေကာ်မတီသည် ဗဟို
စာရင်းအင်းအဖွဲ မှတစ်ဆင့် ခွင့်ြပချက်ချထားပီးြဖစ်သည့် စစ်တမ်း သိုမဟုတ် သန်းေခါင်စာရင်း
များစာရင်းကို အများြပည်သူသုိ ချြပေကညာ၍ ေမးခွန်းေြဖကားမည့်သူများ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်
ရ]က်မှင့် အေထာက်အပံ့ပုိမုိရရှိေစရန် ေဆာင်ရ]က်ရမည်။
၃၀။

စစ်တမ်းများှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ လုပ်ငန်းအဖွဲ သည် စစ်တမ်း

ေကာက်ယူမည့် ကာလ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များေဆာင်ရ]က်မည့် အချန်ိ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ရလဒ်များ
ထုတ်ြပန်မည့် ကာလတိုပါဝင်သည့် စစ်တမ်းအချန်ိ ဇယား (Survey Calendar) ကို ဗဟိုေကာ်မတီ
၏ ခွင့်ြပချက်ရယူကာ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ မှတစ်ဆင့် ထုတ်ြပန်ရမည်။
၃၁။

ခွင့်ြပချက်ရရှိထားသည့် စစ်တမ်းှင့် သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်းများသည် မူလခွင့်ြပမိန်

ေတာင်းခံစဉ်က အဆိုြပေဖာ်ြပထားချက်ှင့်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းမရှိသည်ကုိ
စစ်တမ်းများှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များလုပ်ငန်းအဖွဲ သိုမဟုတ် ဗဟိုစာရင်းအင်း
အဖွဲ က စစ်ေဆးေတွရှိေကာင်း တင်ြပလာပါက ဗဟိုေကာ်မတီသည် ခွင့်ြပချက်အား ြပန်လည်
ုပ်သိမ်းရမည်။
၃၂။

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကီးအမှးသည်

အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်အတွင်း

တရားဝင်

စာရင်းအင်းများှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် ကဆိုင်ရာေဆာင်ရ]က်ချက်များကို
ှစ်စဉ်ြပန်လည်သံုးသပ်၍ လိုအပ်ချက်များအား အ‡ကံြပချက်များှင့်အတူ ဗဟိုေကာ်မတီသုိ
တင်ြပရမည်။
အခန်း (၈)
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ ဖိးမအမျးသားအဆင့
ိ
်မဟာဗျဟာ (NSDS)
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ]က်ြခင်း
၃၃။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်တစ်ခုလံုးရှိ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်

ဖွံ ဖိးမများ ြဖစ်ေပေစရန်အလိုငာှ ကာလလတ်ှင့် ကာလရှည်စီမံကိန်းများေရးဆွဲရန် န်ကား
ြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အတည်ြပြခင်းှင့် ခွင့်ြပြခင်းများ ေဆာင်ရ]က်ရမည်။
၃၄။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် စာရင်းအင်းအသုံးြပသူများ၏ လိုအပ်ချက်ှင့် ဦးစားေပးစာရင်းအင်း

များကို စဉ်ဆက်မြပတ် အကဲြဖတ်သံုးသပ်ရန်အတွက် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ ဖိးမ အမျးသား
ိ
အဆင့်မဟာဗျဟာ (NSDS) ကို ြပည့်စံုရှင်းလင်း၍ ေကာင်းမွန်သည့် ကာလလတ်မူေဘာင်တစ်ခု
ကို ချမှတ်ရမည်။
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၃၅။

ဗဟိုေကာ်မတီသည်

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်းစဉ်ှင့်

လိုအပ်သည့်စွမ်းရည်တည်

ေဆာက်မ အစီအစဉ်များအတွက် ပို၍ေကာင်းမွန်သည့် ညိင်းေဆာင်ရ]က်ြခင်းအားြဖင့် ေဆာင်
ရ]က်သာွ းမည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (Action Plan) များကို မဟာဗျဟာတွင် ထည့်သွင်းရမည်။
၃၆။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် မဟာဗျဟာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေရးအား ေရရှည်လုပ်ငန်း

စဉ်အြဖစ် ေဆာင်ရ]က်သာွ းမည်ြဖစ်ပီး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ အစီအစဉ်တကျ ြဖစ်ေစေရးှင့်
စာရင်းအင်းအချက်အလက်ြပစုထုတ်ြပန်သည့် ဌာနများအကား မလိုအပ်ဘဲ တူညီေသာလုပ်ငန်း
များအား အေကာင်အထည်ေဖာ်မိြခင်းြဖင့် ဘာေငွေကး ေလလွင့်ဆံုးံးမများ မြဖစ်ေပေစရန်
ေဆာင်ရ]က်ရမည်။
၃၇။

သက်ဆုိင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ အစည်းများသည် မိမိတုိကအလိုက် အေကာင်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်သာွ းမည့် စာရင်းအင်းှင့်သက်ဆုိင်ေသာှစ်စဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ ကာလတို၊
ကာလလတ်ှင့် ကာလရှည် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို မဟာဗျဟာပါ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များှင့်
ချန်ိ ညိေရးဆွဲရမည်။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ေဆာင်ရ]က်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ဘတ်ဂျက်လျာ
ထားြခင်းှင့် နည်းပညာအကူအညီ (Technical Assistance) များ ရယူြခင်းကို ြပည်တွင်းြပည်ပ
ရင်းြမစ်များမှ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ် ေဆာင်ရ]က်ုိင်သည်။
၃၈။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ သည် ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက်အရကအလိုက် စာရင်းအင်း

လုပ်ငန်းအဖွဲ များှင့် ညိင်းေပါင်းစပ်၍ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ ဖိးမ အမျးသားအဆင့
ိ
်မဟာဗျဟာ
(NSDS) မှတစ်ဆင့်တရားဝင်စာရင်းအင်းများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ှစ်စဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ေရးဆွဲ
ရမည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်တစ်ခုလံုးကို yခံငံုမိေစမည့် လုပ်ငန်း
စီမံကိန်းများကို သက်ဆုိင်ရာေခါင်းစဉ်အလိုက် အချန်ိ ကာလသတ်မှတ်ချက်များှင့် ရန်ပံုေငွချ
ထားသုံးစွဲမတုိကုိ အေသးစိတ် ေဖာ်ြပရမည်။
အခန်း(၉)
တရားဝင်စာရင်းအင်းများထုတ်ြပန်ြခင်း
၃၉။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ ှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက် ြပစုထုတ်ြပန်သူသည် အမျးသား
ိ

စာရင်းအင်းမူေဘာင်ှင့် တရားဝင်စာရင်းအင်းများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ှစ်စဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်
တွင် ပါဝင်သည့် တရားဝင်စာရင်းအင်းများအတွက် ထုတ်ြပန်မအချန်ိ ဇယား (Release Calendar)
တစ်ခုကုိ ှစ်စဉ်ြပစုေရးဆွဲရမည်။ ယင်းအချန်ိ ဇယားတွင် ြပည်သူများက မည်သည့်စာရင်းအင်း
အချက်အလက်များကို

မည်သည့်အချန်ိ တွင်

မည်သည့်ေနရာမှ
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ရရှိအသုံးြပိုင်မည်ဆုိသည့်

တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်။ ကိတင်ထုတ်ြပန်ထားသည့် လုပ်ငန်းအချန်ိ
ဇယားအတိုင်း ထုတ်ြပန်ရမည်။
၄၀။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ ှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက် ြပစုထုတ်ြပန်သူများသည် အရည်

အေသွးြပည့်ဝေသာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို စဉ်ဆက်မြပတ် ထုတ်ြပန်ရမည်။
၄၁။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ ှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက် ြပစုထုတ်ြပန်သူသည် တရားဝင်

စာရင်းအင်းများကို ထုတ်ြပန်ရာတွင်(က)

သင့်ေလျာ်သည့်နည်းလမ်း၊ ကိမ်ေရြဖင့် စာေစာင်များ၊ အထူးထုတ်ြပန်ချက်များ၊
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အှစ်ချပ်များ သိုမဟုတ် စာရင်းဇယားများြဖင့် အသုံးြပသူ
များ၏ လိုအပ်ချက်များအေပ မူတည်၍ ထုတ်ြပန်ရမည်။

(ခ)

စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းစဉ်များမှ ရရှိသည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို စာအုပ်
စာေစာင်များြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အင်တာနက်စာမျက်ာှ မှေသာ်လည်းေကာင်း
သင့်ေလျာ်သည့် အခေကးေငွြဖင့် သိုမဟုတ် အခမဲ့ြဖင့် ထုတ်ြပန်ရမည်။

၄၂။

စာရင်းအင်းအချက်အလက်ထုတ်ြပန်သူသည်

လဝှ
ိ က်ထိန်းသိမ်းထားရမည့်

အချက်

အလက်များ (Confidential Data) ှင့် အေသးစိတ်ထုတ်ြပန်ုိင်မည့် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာထားသည့်
အချက်အလက်များ (Disaggregate Data) ကို မိမိတုိ၏ဌာနအလိုက်စာရင်း ြပစု၍ ဗဟိုေကာ်မတီ
အတွင်းေရးမှးုံးမှတစ်ဆင့် ဗဟိုေကာ်မတီသုိတင်ြပ၍ အတည်ြပချက် ရယူရမည်။
၄၃။

အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများသည် စာရင်းအင်းများ လွယ်လင့်

တကူရယူ အသုံးြပိုင်ေရးအတွက် အသုံးြပသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကုိြဖည့်ဆည်းေပးိုင်မည့်
ေခတ်မီ သတင်းအချက်အလက်ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာကို အသုံးြပေဆာင်ရ]က်ရမည်။
၄၄။

ြပည်ပအဖွဲ အစည်းများသည် အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်ှင့် ဆက်ွယ်သည့် စာရင်းအင်း

ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ေတာင်းခံရာတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ သို ဦးစွာဆက်သွယ်ေဆာင်
ရ]က်ရမည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ မှတစ်ဆင့် သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အဖွဲ အစည်းများအေနြဖင့်

ြပည်ပအဖွဲ အစည်းများမှ

ေတာင်းခံလာသည့်

စာရင်းအင်းများှင့်

န်ကိန်းများကို ြပန်လည်ေပးအပ်ရမည်။
၄၅။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ ှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက် ြပစုထုတ်ြပန်သူများသည် မိမိတုိ

သတ်မှတ်ထားသည့် ေငွေကးန်းထားကို စာရင်းအချက်အလက်များ အသုံးြပလိုသူက ေပးသွင်း
၍ ေတာင်းခံလာပါက ၎င်းတိုသိရိှလုိသည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို လဝှ
ိ က်ထိန်းသိမ်း
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ထားရမည့် အချက်အလက်မှအပ သုံးစွဲခွင့်ြပိုင်သည်။ ေငွေကးန်းထား သတ်မှတ်ြခင်းကို သက်
ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်ြပစုထုတ်ြပန်သည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ အစည်းအကီး
အကဲ၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေဆာင်ရ]က်ုိင်ပီး ထိုသုိေငွေကးန်းထားသတ်မှတ်ြခင်းသည်
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ အစည်းများှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ အကား လုပ်ငန်းတာဝန်များေဆာင်
ရ]က်ရန်အလိုငာှ ေတာင်းခံဖလှယ်သည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအေပ သက်ေရာက်မ မရှိ
ေစရ။
အခန်း(၁၀)
တရားဝင်စာရင်းအင်းများ အားေပးြမင့်တင်ြခင်း
၄၆။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် စာရင်းအင်းအရည်အေသွးြပည့်ဝေစေရးှင့် စာရင်းအင်းစနစ် ြပည့်စံု

တိကျမှန်ကန်ေရးအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါမူဝါဒများကို ချမှတ်ရမည်(က)

တရားဝင်စာရင်းအင်းများထုတ်ြပန်ုိင်ရန် စာရင်းအင်းတွက်ချက်ြပစုရာတွင် ိုင်ငံ
အဆင့်ှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအဆင့် အသိအမှတ်ြပ တရားဝင်ကျင့်ဝတ်မူေဘာင်
များအတိုင်းြဖစ်ေပေစေရးမူဝါဒ၊

(ခ)

တရားဝင်စာရင်းအင်းများထုတ်ြပန်ြခင်းှင့် အားေပးြမင့်တင်ြခင်းမူဝါဒ၊

(ဂ)

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဖလှယ်ေရးမူဝါဒ (Data Sharing Policy)။

၄၇။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် လိုအပ်ပါက စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ချမှတ်ုိင်သည်။

၄၈။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် စာရင်းအင်းအချက်အလက် ထုတ်ြပန်ေရးှင့် စာရင်းအင်းအသိပညာ

ြမင့်တင်ေရးအတွက် အမျးသားစာရင်
ိ
းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့် အလုပ်ံုေဆွး
ေွးပွဲများ၊ ဖိုရမ်များ ပုံမှန်ကျင်းပရမည်။
၄၉။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ သည် လူမေရးှင့်စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ေန စဉ်လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ

အတွက် တရားဝင်စာရင်းအင်းများ၏ အခန်းကှင့်အေရးပါမကို ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား
လုံး သတိြပသိရိှုိင်ေရးအတွက် ြမန်မာစာရင်းအင်းဖိုရမ်ကုိ ှစ်စဉ်ကျင်းပရမည်။
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အခန်း (၁၁)
အေထွေထွ
၅၀။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၀ ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ခိုင်လံုေသာ အေကာင်းြပချက်ဟု

ဆိုရာတွင် ေမးခွန်းေြဖကားသူ၏ လူမအကျးစီ
ိ းပွားကို ထိခုိက်ေစေကာင်း သိသာခိုင်လံုသည့်
အေကာင်းြပချက်ကုိ ဆိုလုိြခင်းြဖစ်သည်။ ေြဖကားရန် ပျက်ကွက်သည်ဟုဆုိရာတွင် စာရင်းအင်း
ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ေနာက်ဆံုးထားေပးပိုရန် အချန်ိ အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်ချက်ကုိ
ေကျာ်လွန်၍ ေပးပိုြခင်း သိုမဟုတ် ေပးအပ်ရန်လုိအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ြပည်စံုမှန်
ကန်စာွ ေပးအပ်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းလည်း ပါဝင်သည်။
၅၁။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၀ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ မမှန်ကန်ေသာ အေကာင်းအရာ၊

အချက်အလက်များကို ေပးအပ်သည်ဟုဆုိရာတွင် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ပ့ံပုိးသူအေနြဖင့်
မိမိှင့် မိမိကုိယ်စားြပသည့် အဖွဲ အစည်းများ၏ အကျးစီ
ိ းပွားအလိုငာှ စာရင်းအင်းအချက်
အလက် ြပစုထုတ်ြပန်သူများက ေတာင်းခံလာသည့် အချက်အလက်များကို ကွယ်ဝှက်ထိမ်ချန်
ြခင်းှင့် ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်းလည်း ပါဝင်သည်။
၅၂။

မည်သူမဆို သန်းေခါင်စာရင်းှင့် စစ်တမ်းများေကာက်ယူရာတွင် ေကာက်ယူမနည်းလမ်း

များ၊ ပါဝင်ပတ်သက်မများှင့် ေဆွးေွးတိုင်ပင်မများ၊ ေကာက်ယူရရှိသည့် အချက်အလက်များကို
တွက်ချက်ထုတ်ြပန်မများ စသည့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေထာက်ြပ
အ‡ကံြပချက်များကို စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကီးအမှးထံသုိ ေပးပိုုိင်သည်။
၅၃။

အဆိုပါ အ‡ကံြပချက်များကို စိစစ်၍ လက်ခံသင့်ေသာ အ‡ကံြပချက်ကုိ ဗဟိုေကာ်မတီသုိ

တင်ြပ၍ အဆုံးအြဖတ်ခံယူရမည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး
စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန
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စစ်တမ်း/သန်းေခါင်းစာရင်းေကာက်ယူခွင့် ေတာင်းခံသည့်ပံုစံ
၁။

စစ်တမ်း/သန်းေခါင်းစာရင်းအမည်

၂။

ေကာက်ယူမည့်အဖွဲ အစည်း၏အချက်အလက်
(က) အဖွဲ အစည်း၏ အမည်

……………………………………………
………………………………………………..

(ခ)

တာဝန်ခံ ပုဂိလ်၏ အမည်

……………………………………………

(ဂ)

ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ

……………………………………………

(ဃ) ဝက်ဘ်ဆုိဒ် လိပ်စာ

……………………………………………

(င)

ဆက်သွယ်ရန် အီးေမးလ်

……………………………………………

(စ)

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း

……………………………………………

၃။

ေကာက်ယူသည့်ရည်ရ=ယ်ချက်

……………………………………………

၄။

ေမးခွန်းလာအေကာင်းအရာ

……………………………………………

၅။

ေကာက်ယူမည့်နည်းလမ်း

……………………………………………

၆။

ကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)

၇။

ေတွဆုံေမးြမန်းမအမျးအစား
ိ

……………………………………………

၈။

ေကာက်ယူမည့်နမူနာအရ=ယ်အစား

……………………………………………

၉။

နမူနာမူေဘာင်လုပ်ငန်းစီမံချက်အကျဉ်းချပ်

…………………………………………

(က) စတင်ေကာက်ယူမည့်အချန်ိ

……………………………………………

(ခ)

ပီးစီးမည့်အချန်ိ

……………………………………………

(ဂ)

အချက်အလက်များထုတ်ြပန်မည့်အချန်ိ ……………………………………………

၁၀။ အချက်အလက်ထုတ်ြပန်ြခင်းှင့်ြဖနJ်ေဝြခင်း
(က) အချက်အလက်ထုတ်ြပန်မည့်အဆင့်

……………………………………………

(တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အဆင့်ထိ၊
ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ထိ)
(ခ)

အချက်အလက်များထုတ်ြပန်ရာတွင်

……………………………………………

ေဆာင်ရ=က်မည့်ပံုစံ
(စာအုပ်/CD/Website)
၁၁။ အချက်အလက်များမှ ရရှိလာမည့်
အဓိကန်ကိန်းများ

……………………………………………

၁၂။ ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာကိစရပ်များ
(က) ေကာက်ယူရရှိသည့် အချက်အလက်များကိ………………………………………….
ု
လဝှ
ိ က် ထိန်းသိမ်းထားမည့်
လုပ်ငန်းစဉ်များ
(ခ) ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာ စံန်းသတ်မှတ်ချက်

……………………………………………

မှတ်ချက်- အသုံးြပမည့် ေမးခွန်းလာ မိတ တစ်ေစာင်ှင့် စစ်တမ်းေကာက်ယူရာတွင်
အသုံးြပသည့်လက်စဲွ စာေစာင်ထည့်သွင်းေပးရန်

ရက်စဲွ၊

ခုှစ်၊

လ

ရက်

လက်မှတ်

………………………

အမည်

……………
………………………

ရာထူး

………………..
………………………

ဌာန/

……………..
………………………

အဖွဲ အစည်း

