
ခမန်မာနိုင်ငံ၌  
စီးပွားသရးလုပ်ငန်းများ 
မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ 
စာရင်းအင်းလုပ်ငန်း 
အသကာင်အထည်သဖာ်ခြင်း 
၂၀၁၉ ြုနှစ်

လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ရလဒ်များ



မြန်ြာနိုင်ငံ၌ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား 

ြှတ်ပုံတင်မြင်းဆိုင်ော စာေင်းအင်းလုပ်ငန်း 

အရောင်အထည်ရော်မြင်း

လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ရလဒ်များ

စီး ပွား ရေး လု ပ် င န်း ြျား ြှ တ် ပုံ တ င် မြ င်း ဆို င် ော  

စာေင်းအင်း လုပ်ငန်းအရောင်အထည်ရော်မြင်း ဆင့်ပွား 

ရလ့လာြှု သည် အာေှနှင့်ပစိေိတ် စီးပွားရေး စာေင်းအင်း 

ဆိုင်ော ရေသအစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ြုမေစ်ပပီး 

UN ESCAP နှင့် DFID တို့ြှ ေူညီရထာေ်ပံ့ရပးသည်။ 

ဤအစီေင်ြံစာ ေို ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့နှင့် UN ESCAP 

တို့ ပူးရပါင်း ေန်တီးြဲ့သည်။ ယြု အစီေင်ြံစာသည် 
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၁

အြန်း(၁)။ ရနာေ်ြံအရြောင်းအောနှင့် 
အရမြအရနြျား

၁။   ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းေှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားနှင့် စေ်ြှုလုပ်ငန်းြျားေို ပိုြို 

သိေှိနားလည်ရစေန် ပထြဦးဆုံးရသာ မြန်ြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တြ်း (Myanmar Business Survey -  

MBS) ေို ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ြှ ရောေ်ယူြဲ့သည်။၁ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လည်ပတ်ရဆာင်ေွေ်ရနရသာ 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအားလုံး၏ စာေင်းေို အလုပ် သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာန 

(Ministry of Labour, Immigration and Population – MOLIP) ရအာေ်ေှိ အလုပ်သြားညွှန်ြေားြှုဦးစီးဌာနြှ 

ထိန်းသိြ်းထားေှိပပီး ၎င်းြှ မြန်ြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တြ်းအတွေ် စစ်တြ်းနြူနာြူရဘာင်တစ်ြုေို 

ရထာေ်ပံ့ရပးြဲ့သည်။ မြန်ြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တြ်းသည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစစ်တြ်းြျား 

ရောေ်ယူမြင်းနှင့် ထိရောေ်ရသာ စီးပွားရေးစစ်တြ်းအစီအစဉ်ြျား ထူရထာင်ောတွင် လိုအပ်ရသာ 

စွြ်းရဆာင်ေည်ြျား ေွံ့ပေိုးတိုးတေ်ရစေန် ပထြဦးဆုံး ရမြလှြ်းမေစ်ြဲ့သည်။

၂။   ထိုအြျနိ်၌ အသုံးမပုြဲ့ရသာ စစ်တြ်းနြူနာြူရဘာင်တွင် ကေီးြားရသာ အြေ်အြဲတစ်ြု ေှိြဲ့သည်။ 

ရေွးြျယ်ရောေ်ယူြဲ့ရသာ လုပ်ငန်းြျား၏ ရလးပုံတစ်ပုံနီးပါး (၂၃ ောြိုင်နှုန်း) သည် လုပ်ငန်းတည်ရနော 

ေှာရေွ၍ြေနိုင်ရသာ (သို့ြဟုတ်) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှု ေပ်တန့်ပပီးရသာ လုပ်ငန်းြျား မေစ်ရနသမေင့် 

အမြားရသာနိုင်ငံြျားတွင် ရဆာင်ေွေ်သည့် အလားတူ စစ်တြ်းြျားထေ် ဆုံးရှုံးြှုနှုန်းြှာ အလွန်မြင့်ြားရနသည်။ 

ထိုဆုံးရှုံးြှုသည် စစ်တြ်း ရောေ်ယူြှု၏ ေုန်ေျစေိတ်ေို မြင့်ြားရစပပီး ြန့်ြှန်းေလေ်၏ အေည်အရသွးေို 

ရလျာ့ေျရစသည်။ ထို့ရြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တြ်းြျားအတွေ် ေင်းမြစ်အသစ် တစ်ြု မပုစုေန်လိုအပ်ြှုေို 

ထင်ေှားစွာသိမြင်လာရစသည်။

၃။   မြန်ြာနိုင်ငံသည် ဗဟိုြျုပ်ေိုင်ြှုြှေင်းလွတ်ရသာ စာေင်းအင်းစနစ်ေို ေျင့်သုံးလျေ်ေှိသည်။ စီးပွား

ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ောစာေင်းအင်းြျားေို ြတူညီရသာဝန်ကေီးဌာနြျားနှင့် ေင်းမြစ်အြျ ိုးြျ ိုးြှ ေေှိနိုင်သည်။ 

ဝန်ကေီးဌာနအရမြာေ်အမြားသည် ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ြှတ်ပုံတင်မြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စာေင်းြျားေှိြေသည်။ ဗဟိုစာေင်းအင်း အေွဲ့အပါအဝင် ဝန်ကေီးဌာနအြျားစုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တြ်းြျား 

ပုံြှန်ရောေ်ယူ ရလ့ေှိရသာ်လည်း ထိုစစ်တြ်းြျားသည် နယ်ရမြအနည်းငယ် (သို့ြဟုတ်) မြန်ြာ့စီးပွားရေး ၏ 

ရသးငယ်ရသာအစုပိုင်းေိုသာ ေိုယ်စားမပုသည်။ ြတူညီရသာ စစ်တြ်းအစီအစဉ်ြျားေို ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွေ်၍ 

၎င်းစစ်တြ်းြျားအား ဆီရလျာ်ေိုေ်ညီေန်အတွေ် ရဆာင်ေွေ်ေန် လည်း အြှန်တေယ် လိုအပ်လျေ်ေှိသည်။

၁     Myanmar Central Statistical Organization and United Nations Development Programme (UNDP) Myanmar. 2016. Myanmar 
Business Survey 2015, Data Report. https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/library/democratic_governance/
MyanmarBusinessSurvey.html
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၄။   ၎င်းစစ်တြ်းအြျေ်အလေ် အေည်အရသွးမပဿနာေို ရမေေှင်းနိုင်သည့် ထိရောေ်ရသာ နည်းလြ်းတစ်ြုြှာ 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား ြှတ်ပုံတင်မြင်းဆိုင်ော စာေင်းအင်းလုပ်ငန်း (Statistical Business Register - SBR)  

ေို ထူရထာင်၍ ေင်းမြစ်တစ်ြုတည်းအမေစ် အသုံးမပုသွားေန်မေစ်သည်။ SBR သည် အုပ်ြျုပ်ြှုဆိုင်ောေင်းမြစ် နှင့် 

အမြားရသာ ေင်းမြစ်ြျားြှ ပပီးမပည့်စုံရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားစာေင်းေို စုစည်းထားသည့် အြျေ်အလေ် 

ထိန်းသိြ်းောရနောတစ်ြုမေစ်သည်။ SBR အြျေ်အလေ်ြျားေို ထိန်းသိြ်းေန်နှင့် အြျေ်အလေ်ေင်းမြစ်ြျား 

ရောေ်ယူမြင်း၊ ေှင်းလင်းမြင်း၊ စုရဆာင်းမြင်း၊ ရပါင်းစည်းမြင်းနှင့် စာေင်းအင်းထုတ်မပန်သူြျားအတွေ် 

စစ်တြ်းြူရဘာင်ြျား ရထာေ်ပံ့ရပးမြင်းတို့ေို ရဆာင်ေွေ်ေန် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ (Central Statistical 

Organization – CSO) တွင် လုပ်ငန်းအေွဲ့တစ်ေွဲ့ေို သတ်သတ်ြှတ်ြှတ် ေွဲ့စည်းထားသည်။

၅။   SBR မေစ်ရပါ်လာေန်အတွေ် ြူဝါေဆိုင်ော လိုအပ်ြျေ်နှင့် ရတာင်းဆိုြှုြျား ေှိရနသည်ြှာ 

အထင်အေှားမေစ်သည်။ ၂၀၁၈ ြုနှစ် ဇန်နဝါေီလ ၂၂ ေေ်ရန့တွင် မပဋ္ဌာန်းြဲ့ရသာ စာေင်းအင်း ဥပရေတွင် 

ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ေို မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စာေင်းအင်းဆိုင်ော အာဏာပိုင် အေွဲ့အစည်းအမေစ် သတ်ြှတ်ြဲ့သည်။ 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားေို ထိရောေ်စွာ လွှြ်းခြုံ၍ ဆီရလျာ်ေိုေ်ညီြှုေှိရသာ ေိန်းဂဏန်းအြျေ်အလေ်ြျား 

မေန့်ရဝနိုင်ေန်အတွေ် အြျေ်အလေ်မပုစုသည့် အေွဲ့အစည်းြျားအား ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွေ်ရပးမြင်းတို့

ေို ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့အား လုပ်ပိုင်ြွင့်ရပးထားသည်။ စာေင်းအင်းဆိုင်ောေွံ့ပေိုးြှု အြျ ိုးသားအဆင့် 

ြဟာဗျူဟာ (National Strategy for Development of Statistics - NSDS) တွင် SBR ေို ထူရထာင်ေန် 

ထည့်သွင်းရော်မပထားသည်။ ထိုြဟာဗျူဟာတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ စာေင်းအင်း စနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သေ်သူအားလုံးြှ 

ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ရဆာင်ေွေ်ေြည့် လုပ်ငန်းြျား ထည့်သွင်းထားပပီး SBR ေို ထူရထာင်ေန်အတွေ် 

ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့အား တာဝန် သတ်ြှတ်ထားသည်။

၆။   စီးပွားရေးသန်းရြါင်စာေင်းြျား (Economic Census - EC) သည် ေိန်းဂဏန်းအြျေ်အလေ်ဆိုင်ော 

မပဿနာြျားေို ရမေေှင်းရပးနိုင်ပပီး အေည်အရသွးမြင့်ေလေ်ြျားေို ရပးစွြ်းနိုင်ရသာ နိုင်ငံနှင့်အေိုေ်ညီဆုံး 

အရလ့အထတစ်ြုမေစ်သည်။ သို့ောတွင် အေင်းအမြစ် အားနည်းမြင်းရြောင့် အဆိုပါအရလ့အထသည် 

ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့အတွေ် လေ်ရတွ့ေျရသာ နည်းလြ်းတစ်ြုြဟုတ်ြဲ့ပါ။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် 

စီးပွားရေးသန်းရြါင်စာေင်း ရောေ်ယူေန်အတွေ် ရေွးြျယ်ထားရသာ နည်းလြ်းရပါ်ြူတည်၍ ေုန်ေျရငွြှာ 

အရြေိေန်ရေါ်လာ သန်း ၂၀ ြှ ၅၀ ြေား ေုန်ေျြည်မေစ်သည်။



၃

(ေ) ပထြအဆင့်။ ။ အုပ်ြျုပ်ြှုဆိုင်ော 
အေွဲ့အစည်းြျားြှ ေေှိရသာ အြျေ်အလေ် ေင်းမြစ ်
ြျားအား ဆန်းစစ်မြင်း

၇။   SBR ထူရထာင်ရေးစီြံေိန်း၏ ပထြလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အုပ်ြျုပ်ြှုဆိုင်ော အေွဲ့အစည်းြျားြှ ေေှိရသာ 

လေ်ေှိအြျေ်အလေ် ေင်းမြစ်ြျားေို ဆန်းစစ်ပပီး SBR အတွေ် အရမြြံ အြျေ်အလေ်အမေစ် 

အသုံးမပုြည်မေစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအား ြှတ်ပုံတင်မြင်း၊ လိုင်စင်ထုတ်ရပးမြင်းနှင့် 

လုပ်ငန်းြှတ်ပုံတင်မြင်းပုံစံေို ထိန်းသိြ်းထားေှိမြင်းတို့အား တာဝန်ယူရဆာင်ေွေ်ေသည့် 

အစိုးေအေွဲ့အစည်းြျားြှာ ရအာေ်ပါအတိုင်းမေစ်ပါသည်-

• ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန (Directorate of Investment and Company 
Administration - DICA) သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော ေုြ္ပဏီြျားအား လုပ်ငန်းြှတ်ပုံတင်မြင်းေို 
တာဝန်ယူရဆာင်ေွေ်ေသည်။ တင်ပို့ေုန် (သို့) တင်သွင်းေုန် လိုင်စင်ြျားေေှိေန် လိုအပ်ရသာ (သို့) 
အြွန်ရောေ်ြံေန်ေည်ေွယ်ြျေ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ (လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစား၊ အလုပ်သြားဦးရေနှင့် 
လုပ်ငန်းအေွယ်အစားအလိုေ်) သတ်ြှတ်ထားရသာ နှစ်အလိုေ်ဝင်ရငွသတ်ြှတ်ြျေ် (Turnover 
Threshold) အထေ်တွင် ေှိရသာ အကေီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားသာ DICA တွင် ြှတ်ပုံတင်ေန် 
လိုအပ်သည်။ ြမေစ်ြရန ရဆာင်ေွေ်ေန် သတ်ြှတ်ထားမြင်းြဟုတ်ဘဲ ြိြိဆန္ဒအရလျာေ်  
ြှတ်ပုံတင်မြင်းေို ရဆာင်ေွေ်နိုင်ရသာ်လည်း ြှတ်ပုံတင်ရြေး ရပးရဆာင်ေမြင်းရြောင့် 
လာရောေ်ရဆာင်ေွေ်နိုင်ရမြြေှိပါ။ ၂၀၁၉ ြုနှစ် ရေရော်ဝါေီလ အြျေ်အလေ်ြျားအေ 
အသစ်ထူရထာင်ထားရသာ အွန်လိုင်းြှတ်ပုံတင်မြင်း စနစ် မေစ်သည့် Myanmar Companies (MyCo) ေို 
အသုံးမပု၍ ြှတ်ပုံတင်ထားရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား၏ အရေအတွေ်ြှာ (၅၉,၂၉၇) ြု ေှိသည်။

• စက်မှုကကီးကကပ်ရရးနှင့်စစ်ရေးရရးဦးစီးဌာန (Directorate of Industrial Supervision and Inspection 
Department - DISI) သည် စေ်ြှုဝန်ကေီးဌာန၏ လေ်ရအာေ်တွင် ေှိသည်။ ြည်သည့်လျှပ်စစ်စွြ်းအင်ေို 
ြဆို အသုံးမပုရသာ စေ်ြှုလုပ်ငန်းအားလုံးသည် DISI ၌ လုပ်ငန်းြှတ်ပုံတင်မြင်း ရဆာင်ေွေ်ေန်  
လိုအပ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းြှတ်ပုံတင်သည့် ေင်းမြစ်ဌာနသည် ထုတ်လုပ်ြှုေဏ္ဍေို ပိုြိုအရလးရပးပပီး 
ဝန်ရဆာင်ြှုေဏ္ဍြှ လုပ်ငန်း အြျားအမပား ပါဝင်မြင်းြေှိပါ။

• အရသးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန (Small-Scale Industries Department - SSID) သည် 
ဌာနအြည်တွင်ရော်မပထားသေဲ့သို့ အရသးစားစေ်ြှုလေ်ြှုလုပ်ငန်းြျား ြှတ်ပုံတင်မြင်းေိုသာ 
ရဆာင်ေွေ်သည်။ ေေ်ေန်းလုပ်ငန်းြျား၊ မြန်ြာ့ရိုးောအနုပညာ လုပ်ငန်းြျားနှင့် ပန်း(၁၀) ြျ ိုးအပါအဝင် 
လေ်ြှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းြျားေို အဓိေထား ရဆာင်ေွေ်သည်။
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• အရွေရွေအုပ်ချုပ်ရရးဦးစီးဌာန (General Administration Department - GAD) သည် 
အြွန်ရောေ်ြံမြင်း၊ အေေ်၊ ဘီယာ၊ တရဆး စသည်တို့အတွေ် လိုင်စင်ထုတ်ရပးမြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ေွဲ့စည်းပုံဥပရေအေ အြွင့်အာဏာေှိရသာ အေွဲ့အစည်း မေစ်သည်။ ထို့ရြောင့် ဤဌာန၏ ြှတ်ပုံတင်မြင်း 
လုပ်ငန်း ြျားသည်လည်း ထိုလုပ်ငန်းြျားေို အဓိေထားရဆာင်ေွေ်သည်။ 

• ပပည်တေင်းအခေန်များဦးစီးဌာန (Internal Revenue Department - IRD) သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် 
အြွန်ရေးောနှင့်ပတ်သေ်၍ အဓိေေျရသာ အေွဲ့အစည်းမေစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား၏ ဝင်ရငွြွန်နှင့် 
(ေင်းလွတ်ြွင့်ြျားစွာမေင့် အမြတ်ြွန်ေို တွေ်ြျေ်ထားရသာ) ေုန်သွယ်ြွန်တို့ေို ရောေ်ြံေန် 
တာဝန်ယူေသည်။ ဌာန၏ ေိန်းဂဏန်းအြျေ်အလေ်ြျားသည် စီးပွားရေးဆိုင်ော စာေင်းအင်းအတွေ် 
လွန်စွာ အသုံးဝင်ရသာ်လည်း ထိုလုပ်ငန်းစာေင်းအြျေ်အလေ်သည် DICA တွင် ြှတ်ပုံတင် 
ထားရသာ လုပ်ငန်းအရေအတွေ်ထေ် ပိုြိုရလျာ့နည်းပပီး မြန်ြာနိုင်ငံေှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအြျားစုေို 
ရော်မပနိုင်မြင်းြေှိပါ။

၈။   စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ (Development Affairs Organization - DAO) / ပြို့ရတာ် 

စည်ပင်သာယာရေးရော်ြတီ (City Development Committee - CDC) ။ ။ မြန်ြာနိုင်ငံေှိ စီးပွား

ရေးလုပ်ငန်းြျားအားလုံးသည် ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့တွင် နှစ်စဉ် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရြေး 

ရပးရဆာင်ေသည်။ ထိုလိုင်စင်ရြေးြျားေို ရေသြံစည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ (သို့) ပြို့ရတာ်စည်ပင်သာ

ယာရေးရော်ြတီတို့၌ တစ်နှစ်တစ်ကေိြ် ရပးရဆာင်ေသည်။ လိုင်စင်ရြေးြှာ နည်းပါးပပီး လိုင်စင်ြျားေို 

မြင်သာသည့်ရနောတွင် မပသထားေသည်။ ပြို့နယ်ြျားတွင် လိုင်စင်ြေှိရသာလုပ်ငန်းြျားေို စစ်ရဆး၍ 

လိုင်စင်ထုတ်ရပးမြင်းေို ရဆာင်ေွေ်ေရသာ ဝန်ထြ်းြျား ထားေှိသည်။ ဤဌာနြျားေို အုပ်ြျုပ်ြှုဆိုင်ော 

ေင်းမြစ်ြျားတွင် အာြြံြျေ်အေှိဆုံးရသာ အြျေ်အလေ်ေင်းမြစ်အမေစ် သတ်ြှတ်ထားသည်။ ဤအြျေ်ေို 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအား ြည်သည့်ရနောတွင် ြှတ်ပုံတင်ထားရြောင်း ရြးြွန်းထည့်သွင်းရြးထားသည့်  

မြန်ြာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တြ်း၏ ေလေ်ြျားေ ပိုြိုြိုင်ြာရစသည်။

၉။   ပုံ(၁)တွင် မြန်ြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တြ်းနြူနာပုံစံ၌ ရော်မပပါအေွဲ့အစည်းြျားတွင် 

ြှတ်ပုံတင်ထားသည်ဟု ရမေြေားထားရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွေ်ေို ရော်မပထားသည် 

(စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးရေ ၁၆၇,၇၇၇ ြှ ၁၄,၃၃၁ ေို နြူနာရောေ်ယူထားသည်)။ လုပ်ငန်းြှတ်ပုံတင်မြင်း 

အြျားဆုံးရဆာင်ေွေ်ြေသည့် အေွဲ့အစည်းြှာ ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ြျားြှ ၇၇.၈ ောြိုင်နှုန်းမေင့် 

အြျားဆုံးမေစ်ပပီး ေုတိယြှာ ဝန်ကေီးဌာနြျားမေစ်သည် (ဝန်ကေီးဌာနဆိုသည်ြှာ စစ်တြ်းရြးမြန်းထားသည့် 

DISI, IRD, SSID စသည်မေင့် ြတူညီရသာ အေွဲ့အစည်းအသီးသီးေို ဆိုလိုသည်)။ အမြားေင်းမြစ်ြျား၌ 

ြှတ်ပုံတင်ထားရသာ လုပ်ငန်းအြျားစုသည် ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့၌လည်း ြှတ်ပုံတင် 

ထားသည်။ ထိုအြျေ်သည် ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ြျားြှ အြျေ်အလေ်ြျားသည် မပည့်စုံ၍ 

အားသာြျေ်ြျားသည်ေို ညွှန်မပရနပပီး အမြားရသာေင်းမြစ်ြျားနှင့် ရပါင်းစပ်ြေည့်ြည်ဆိုပါေ SBR တွင် 

ထပ်ကေိြ်စာေင်းသွင်းမြင်းေို မေစ်ရပါ်ရစနိုင်ပါသည်။ ထို့ရြောင့် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ြျား



၅

မေင့် SBR ေို အစမပုထူရထာင်ေန် ဆုံးမေတ်ထားပပီး အမြားေင်းမြစ်ြျားေိုလည်း ဆေ်လေ်ရလ့လာော 

အြါအြွင့်သင့်ပါေ ေယူရဆာင်ေွေ်သွားြည်မေစ်သည်။ 

ပုံ (၁)။ ပမန်မာစီးပေားရရးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းကိုရပေကကားွားသူများ။ မည်သည့်ရနရာ၌ မှတ်ပုံတင်ွားသနည်း။

ဝန်ကီးဌာနတစ်ခုခုရင်းှီးြမပ်ှံမှှင့် 
ကုမဏီများ

ွှန်ကားမှဦးစီးဌာန

 အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး
ဦးစီးဌာန

စက်ဇု်ုံ မိနယ်စည်ပင်သာယာေရး
အဖွဲများ

၀

၂၀၀၀

၄၀၀၀

၆၀၀၀

၈၀၀၀

၁၂၀၀၀

၁၀၀၀၀

လုပ်ငန်းအေရအတွက် စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲများတွင်လည်းလိုင်စင်ရယူ၍ေဆာင်ရ�က်ေနေသာလုပ်ငန်းများ
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အြန်း(၂)။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား 
ြှတ်ပုံတင်မြင်းဆိုင်ော 
စာေင်းအင်းလုပ်ငန်းေို ထူရထာင်မြင်း 

၁၀။   မြန်ြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တြ်း ရောေ်ယူပပီးရနာေ် ၂၀၁၆ ြုနှစ်၌ စတင်ြဲ့ရသာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 

SBR ထူရထာင်ရေးတွင် ပါဝင်လျေ်ေှိရသာ အဓိေအေွဲ့အစည်း (၄) ြု ေှိသည်။ အေွဲ့အစည်းြျားနှင့် ၎င်းတို့၏ 

အြန်းေဏ္ဍြျားေို ရအာေ်ပါစာပိုေ်ြျားတွင် ရော်မပထားသည်။

၁၁။   ၂၀၁၈ ြုနှစ်တွင် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့သည် SBR ေို အရောင်အထည်ရော် ရဆာင်ေွေ်ေန် လုပ်ငန်းအေွဲ့ေို 

သတ်ြှတ်ေွဲ့စည်းြဲ့သည်။ ေနဦးအေွဲ့ဝင်ြျားသည် မြန်ြာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းစစ်တြ်းအပါအဝင် SBR 

ထူရထာင်နိုင်ရေး ေနဦးအဆင့်ြျားေို ရဆာင်ေွေ်ြဲ့ေသည်။ ထိုအေွဲ့သည် နိုင်ငံတောြိတ်ေေ်အေွဲ့အစည်း

ြျား၏ အေူအညီေိုေယူော လုပ်ငန်းအြျားစုေို တာဝန်ယူရဆာင်ေွေ်ြဲ့သည်။

၁၂။   SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့အား ထူရထာင်ရေးနှင့် ေွံ့ပေိုးတိုးတေ်ရစရေး ရဆာင်ေွေ်ြှုြျားသည် 

ြှတ်ပုံတင်မြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ေွံ့ပေိုးတိုးတေ်ေန်နှင့် ရေေှည်တည်တံ့ေန်အတွေ် အရေးပါရသာ 

အဓိေအြျေ်မေစ်သည်။ မပည်တွင်းသင်တန်းြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ေိန်းဂဏန်း အြျေ် 

အလေ်စုြျားအား ေိုင်တွယ်ရမေေှင်းရဆာင်ေွေ်ေန်သာ အဓိေထားပပီး နိုင်ငံတော သင်တန်းြျားေဲ့သို့ 

အရမြြံသရဘာတေားြျားအား အထူးမပုသင်ြေားမြင်းြေှိပါ။

၁၃။   Mr. Felix Schmieding ၏ ဦးရဆာင်ြှုမေင့် ေုလသြဂ္ဂေွံ့ပေိုးြှုအစီအစဉ် (United Nations 

Development Programme - UNDP) သည် မြန်ြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တြ်း ရဆာင်ေွေ်ောတွင် 

ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့အား အရထာေ်အေူရပးပပီး SBR အတွေ် သင့်ရတာ်ရသာ အုပ်ြျုပ်ြှုဆိုင်ောအြျေ်

အလေ်ေင်းမြစ် သတ်ြှတ်နိုင်ေန် ရဆာင်ေွေ်သည့် ေနဦး လုပ်ငန်းြျားေိုလည်း အေူအညီရပးြဲ့သည်။ 

UNDP သည် ပြို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေး ရော်ြတီြျားနှင့် ြျတိ်ဆေ်ောတွင် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့နှင့် 

နီးေပ်စွာ လုပ်ငန်းရဆာင်ေွေ်ေန် ေျွြ်းေျင်သူတစ်ဦးေို ြန့်အပ်ပပီး ပြို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရော်ြတီ 

ြျားနှင့် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့တို့အတွေ် အဓိေသရဘာတေားြျားနှင့် ပတ်သေ်၍ သင်တန်းရပးမြင်းြျား 

ရဆာင်ေွေ်ြဲ့သည်။ 

၁၄။   Mr. Michael Biddington ၏ ဦးရဆာင်ြှုမေင့် ေုလသြဂ္ဂအာေှနှင့် ပစိေိတ်ရေသဆိုင်ော စီးပွားရေးနှင့် 

လူြှုရေးရော်ြေှင် (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UN 

ESCAP) သည် SBR သရဘာတေားြျားနှင့်စပ်လျဉ်းရသာ သင်တန်းြျားနှင့် SBR ေွဲ့စည်းပုံအရပါ် ဗျူဟာေျရသာ 

အကေံဉာဏ်ြျား ရပးအပ်ြဲ့သည့်အမပင် ေျွြ်းေျင်သူြျားမေစ်ရသာ Mr. Ziad Elgendy နှင့် Ms. Jiayi He တို့၏ 
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အေူ အညီမေင့် ၂၀၁၈ ြုနှစ် အြျေ်အလေ်ရောေ်ယူြှုလုပ်ငန်းစဉ်ေို SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့နှင့် အနီးေပ်ပူးရပါင်း

ရဆာင်ေွေ်ြဲ့သည်။

၁၅။   အာေှေွံ့ပေိုးရေးဘဏ် (Asian Development Bank - ADB) သည် နိုင်ငံအြျားအမပားတွင် 

အသုံးမပုလည်ပတ်နိုင်ရသာ စနစ်တေျရေးဆွဲထားသည့် SBR စနစ်တစ်ြုေို ရထာေ်ပံ့ရပးြဲ့သည်။ ထို့မပင်  

Mr. Joseph Mariasingham နှင့် Mr. Kaushal Joshi တို့၏ ဦးရဆာင်ြှုနှင့် Mr. Albert San Juan နှင့် Mr. Nikko 

Angelo Antonio တို့ပါဝင်ရသာအေွဲ့မေင့် SBR စနစ်ေို ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့၏ လိုအပ်ြျေ်နှင့် ေိုေ်ညီရစေန် 

မပင်ဆင်ရေးဆွဲရပးြဲ့သည်။

၁၆။   စီြံေိန်းအရောင်အထည်ရော်ရဆာင်ေွေ်ြှု၏ အြျနိ်ောလေို ပုံ (၂) တွင်ရော်မပထားသည်။

ပုံ(၂)။ SBR အရကာင်အွည်ရော်ရောင်ရွက်မှုအချနိ်ကာလ

ပမန်မာစီးပေားရရး 
လုပ်ငန်းစစ်တမ်း  
(MBS) အား  
ကေင်းေင်း 
ရကာက်ယူပခင်း

၂၀၁၅ ခုနှစ် 
ဒီဇင်ဘာလ

UNDP နှင့် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့တုိ့သည် မြန်ြာစီးပွားရေးလုပ်
ငန်းစစ်တြ်းေို ရောေ်ယူစဉ်တွင် စစ်တြ်းြူရဘာင် ေင်းမြစ် 
အသစ်တစ်ြု လိုအပ်ရြောင်း သိေှိလာြဲ့သည်။

CSO နှင့် UNDP  
တို့၏ အလုပ်ရုံ 
ရေေးရနေးပေဲနှင့် SBR 
သင်တန်းများ  
ပပုလုပ်ပခင်း

၂၀၁၆ ခုနှစ်  
ရမလ

UNDP သည် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့နှင့် SBR သင်တန်းြျား မပုလုပ်ပပီး 
ရေှ့ဆေ်ြည့် အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ တစ်ြု 
မပုလုပ်ြဲ့သည်။

CSO နှင့် UNDP တို ့
သည် ရန်ကုန်၊ 
မန္တရလးနှင့် 
ရနပပည်ရတာ် CDC 
များနှင့် ချတိ်ေက် 
ရောင်ရွက်ပခင်း

၂၀၁၆ ခုနှစ် 
ဇူလိုင်လမှ 
ကသဂုတ်လ  
အွိ

UNDP နှင့် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့တို့သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 
အကေီးဆုံးရသာ စည်ပင်သာယာရေး ရော်ြတီသုံးြုနှင့် 
ြျတိ်ဆေ်၍ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်အြျေ်အလေ် ြျားအား 
ေယူစုစည်းေန် ရဆွးရနွးြဲ့သည်။

CDC များနှင့်  
ပူးရပါင်း  
ရောင်ရွက်၍ 
အချက်အလက်များ 
ရတာင်းခံပခင်း

၂၀၁၆ ခုနှစ် 
စက်တင်ဘာ 
လ မှ ၂၀၁၇ 
ခုနှစ်ဇူလိုင်လ  
အွိ

ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့သည် CDC ြျားြှ အြျေ်အလေ် 
ြျားေိုရတာင်းယူပပီး ထိုအြျေ်အလေ်ြျားေို အသုံးမပုနိုင်ရသာ 
ပုံစံမေင့် ေေှိနိုင်ေန် အတွေ် CDC ြျားနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်ြဲ့သည်။
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၂     https://www.adb.org/projects/47108-001/main

UNDP မှ  
UN ESCAP သို့ 
လွှဲရပပာင်းပခင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ် 
ဇူလိုင်လမှ  
ယရန့ွိ

UN ESCAP သည် SBR ထူရထာင်ရေးတွင် အဓိေပံ့ပိုးြှုရပးေန် 
အြန်းေဏ္ဍေို လေ်လွှဲယူြဲ့သည်။ သရဘာတေားဆိုင်ော 
လြ်းညွှန်ြျေ်ြျားရပးအပ်ပပီး SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့ အား 
နိုင်ငံတောသင်တန်း (၃)ြုနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ 
(၄)ြု တေ်ရောေ်နိုင်ေန် အရထာေ်အပံ့ ရပးြဲ့သည်။

ADB မှ စီမံကိန်းသို့ 
ချတိ်ေက် ပါဝင် 
လာပခင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် 
ရေရော်ဝါရီလ  
မှ လက်ရှိ 
အချနိ်အွိ

ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့၏ ေိတ်ရြါ်ြှုမေင့် ADB သည် စီြံေိန်းသို့ 
ဝင်ရောေ်လာပပီး စနစ်ေျသည့် SBR စနစ်နှင့် ၎င်းတို့၏ 
နည်းပညာေျွြ်းေျင်သူြျားေို ရထာေ်ပံ့ ရပးြဲ့သည်။ ၂ 
SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့နှင့် ပူးရပါင်း၍ SBR စနစ်အား ရေသတွင်း 
အသုံးမပုနိုင်ေန်နှင့် CSO ၏ လိုအပ်ြျေ်ြျား နှင့် ေိုေ်ညီရအာင် 
ရေးဆွဲရပးြဲ့သည်။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအ 
ေေဲ့မှပမန်မာနိုင်ငံရှိ  
အပခားရသာ 
မမို့နယ်များသို့ 
အချက်အလက်များ 
ရတာင်းခံပခင်း 

၂၀၁၈ ခုနှစ်  
မတ်လ မှ 
ရအာက်တို 
ဘာလအွိ

ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ တိုင်းရေသကေီး/ 
မပည်နယ်ရုံးြျားြှတဆင့် စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ ြျားနှင့် 
ြျတိ်ဆေ်ပပီး အြျေ်အလေ်ြျားေို စတင်ရောေ်ယူြဲ့သည်။ 
SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့သည် အြျေ်အလေ်ြျားေို စစ်ရဆးပပီး 
လိုအပ်သည်ြျားေို မပန်လည်ရတာင်းြံြဲ့သည်။

အချက်အလက်များ 
အား ရှင်းလင်းပခင်း  
နှင့် CSO SBR စနစ်  
သို့ ွည့်သေင်းပခင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် 
ရအာက်တို  
ဘာလ မှ  
၂၀၁၉ ခုနှစ် 
ဧမပီလအွိ

UN ESCAP နှင့် ADB တို့၏ ရထာေ်ပံ့ ေူညီြှုမေင့် SBR 
လုပ်ငန်းအေွဲ့သည် အြျေ်အလေ်ြျားအားလုံးေို ေှင်းလင်း၍ 
ရပါင်းစည်းပပီး CSO SBR စနစ်သို့ ထည့်သွင်းြဲ့သည်။

SBR လုပ်ငန်းအေေဲ့  
မှ အချက်အလက် 
များကို စစ်တမ်း 
ကိစ္စရပ်များ အတေက် 
ရွာက်ပံ့ပခင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်  
ရမလမှ 
စက်တင်ဘာ 
လအွိ

SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့သည် ဌာနတွင်းနှင့် အမြား အေွဲ့အစည်းြျားအား 
စစ်တြ်း ြူရဘာင်ြျား စတင်ရထာေ်ပံ့ရပးြဲ့သည်။ 

ရနာက်လာမည့် 
ဘဏ္ဍာနှစ်အတေက် 
အချက်အလက် 
ရကာက်ယူမှုအား 
ရောင်ရွက်ပခင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် 
နိုဝင်ဘာလ 
(လျာွား)

ပထြအကေိြ်ရောေ်ယူစုစည်းြှုြှ အဓိေအရတွ့အကေုံြျားေို 
အသုံးြျ၍ မပန်လည်ဆန်းသစ်ထားရသာ စာေွေ်စာတြ်းြျား၊ 
အြျေ်အလေ် စုစည်းြည့် ဇယားပုံစံတို့နှင့် နိုဝင်ဘာလတွင် 
ေုတိယအကေိြ် အြျေ်အလေ် ရတာင်းြံ မြင်းနှင့် တိုင်းရေသကေီး/ 
မပည်နယ် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံးဝန်ထြ်းြျား အတွေ် 
သင်တန်းပို့ြျမြင်းတို့ေို ရဆာင်ေွေ်ြည်။



၉

(ေ) ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ြျားနှင့် 
ြျတိ်ဆေ်ရဆာင်ေွေ်ြှုြျားနှင့် ၂၀၁၇ ြုနှစ် အြျေ်အလေ် 
ရောေ်ယူြှုြျား

၁၇။   ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ြျားြှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်စာေင်းြျားေို အြျေ်အလေ် ေင်းမြစ်တစ်ြုအမေစ် 

အသုံးမပုေန်အတွေ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် ြှတ်ပုံတင်မြင်း လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရောေ်ယူသည့် 

အြျေ်အလေ်ြျားနှင့် SBR အတွေ် ၎င်း၏သင့်ရတာ် အပ်စပ်ပုံတို့ေို အရသးစိတ် သိေှိေန်လိုအပ်သည်။ 

ပြို့နယ်ြျားသည် ရေသန္တေအုပ်ြျုပ်ရေး အဆင့်တွင် သီးသန့်အာဏာေှိရသာ အေွဲ့အစည်းမေစ်ပပီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 

လိုင်စင်၊ ပိုင်ဆိုင်ြှုအြွန်နှင့် အမြားရေသအဆင့်အြွန်ြျား ရောေ်ြံေေှိသည်။ စည်ပင်သာယာရေး အေွဲ့ြျားသည် 

လိုင်စင်ြျား၊ ြွင့်မပုြိန့်ြျားနှင့် ရေသြံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား အထူးသမေင့် အငယ်စား၊ အရသးစားနှင့် အလတ်စား 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား (MSMEs) အတွေ် အမြား လိုအပ်ရသာ သရဘာတူညီြျေ်ြျားေို ထုတ်ရပးေန် 

တာဝန်ေှိသည်။

၁၈။    ပြို့နယ်အသီးသီးတွင် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းြျားေို ထြ်းရဆာင်ေန် 

စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ တစ်ေွဲ့စီေှိသည်။ ပြို့တစ်ပြို့လုံးနှင့် ပြို့နယ်ရပါင်းြျားစွာေို စီြံြန့်ြွဲေန် 

တာဝန်ေှိရသာ ပြို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရော်ြတီ (၃) ြုလည်းေှိသည်။ ၎င်းတို့ြှာ ေန်ေုန် 

ပြို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရော်ြတီ (ပြို့နယ် ၃၃ ပြို့နယ်)၊ ြန္တရလးပြို့ရတာ်စည်ပင် သာယာရေးရော်ြတီ 

(ပြို့နယ် ၆ ပြို့နယ်) နှင့် ရနမပည်ရတာ်စည်ပင်သာယာရေး ရော်ြတီ (ပြို့နယ် ၈ ပြို့နယ်) တို့မေစ်ပါသည်။ 

ထိုရော်ြတီ (၃) ြုြှ မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ပြို့နယ်ရပါင်း ၃၃၀ အနေ် ၄၇ ြု (၁၄ ောြိုင်နှုန်း) အတွေ် 

တာဝန်ယူရဆာင်ေွေ်ပပီး ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ြှ အြျေ်အလေ်စုရဆာင်းမြင်းေို ၎င်းအေွဲ့ (၃) ေွဲ့နှင့် 

စတင်ြဲ့သည်။

၁၉။   ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့၏ ညွှန်ြေားရေးြှူးြျုပ် (သို့ြဟုတ်) ေုတိယညွှန်ြေားရေးြှူးြျုပ်တို့ြှ ပြို့ရတာ်

စည်ပင်သာယာရေးရော်ြတီတို့၏ အဆင့်မြင့်အောေှိြျားနှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးြှုေို စတင်ရဆာင်ေွေ်ပပီး 

ြျတိ်ဆေ်ရဆာင်ေွေ်ြှုြျား စတင်ြဲ့သည်။ ဤနည်းအားမေင့် နှစ်ဦး နှစ်ေေ်ညှိနှိုင်းပပီး ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ြှ 

လိုင်စင်လုပ်ငန်းစဉ်အရပါ် ရလ့လာနိုင်ေန် အရထာေ်အေူမေစ်ြဲ့သည်။

၂၀။   ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ြှ ဦးစီးပပီး အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲြျားြှတဆင့် စည်ပင်သာယာရေး ရော်ြတီြျားြှ 

အုပ်ြျုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ောနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ြျား ရဆာင်ေွေ်ရနသည့် ဝန်ထြ်းြျားေို SBR ၏ 

ေည်ေွယ်ြျေ်မေစ်သည့် ေိန်းဂဏန်းအြျေ်အလေ် ရောေ်ယူမြင်းအရပါ် အသိပညာမြှင့်တင်ရပးြဲ့သည်။ 

ထို့မပင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား အြျ ိုးအစားြွဲမြားမြင်းဆိုင်ော မြန်ြာ့စံမပုသရေေတြျား (Myanmar Standard 

Industrial Classification - MSIC) ေိုအသုံးမပု၍ လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားတစ်ြုစီအား ြွဲမြားသတ်ြှတ်ပုံ တို့ေို 

ြျှရဝရပးြဲ့သည်။
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၁၀

၂၁။   အဆိုပါအလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ ေျင်းပပပီးရနာေ် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ြှ ြန္တရလးပြို့ရတာ် 

စည်ပင်သာယာရေးရော်ြတီ၊ ေန်ေုန်ပြို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရော်ြတီနှင့် ရနမပည်ရတာ် 

စည်ပင်သာယာရေးရော်ြတီတို့ေို ၎င်းတို့ဌာနေှိ လိုင်စင်ြှတ်ပုံတင်ပပီး လုပ်ငန်းြျား ၏ 

အရသးစိတ်အြျေ်အလေ်ြျားအား စာေင်းမပုစုေန် ဇယားပုံစံတစ်ြုနှင့်အတူ ရတာင်းြံ ြဲ့သည်။ ထိုဇယားပုံစံတွင် 

လုပ်ငန်းအြည်၊ ပိုင်ေှင်အြည်၊ လိပ်စာ၊ လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစား ရော်မပြျေ်၊ လိုင်စင်ရြေး၊ ေုန်းနံပါတ်နှင့် 

လိုင်စင်အြျ ိုးအစား စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ေေှိလာရသာ တုံ့မပန်ြျေ်ြျားြှတဆင့် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့သည် 

အြျေ်အလေ်ြျားအား ရပါင်းစည်းေန် လိုအပ်ြည့်လုပ်ငန်းြျားေို တွေ်ြျေ်နိုင်ြဲ့သည်။ 

ေန်ေုန်ပြို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရော်ြတီသည် စုစည်းေလွယ်ေူသည့်ပုံစံမေင့် အြျေ်အလေ်ြျားေို  

ရထာေ်ပံ့ြဲ့ရသာ်လည်း ြန္တရလးပြို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရော်ြတီြှ ရေှးေျ၍ အသုံးနည်းရသာ စာလုံး 

(Font) ပုံစံြျားေို အသုံးမပုရသာရြောင့် အြျေ်အလေ်ြျား စုစည်းော၌ အြေ်အြဲြျားနှင့် ကေုံရတွ့ြဲ့ေသည်။ 

ရနမပည်ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရော်ြတီေြူ Hard Copy မေစ်ရသာ စာေွေ်စာတြ်းြျားေို ရပးပို့ြဲ့သည်။ 

(နြူနာပုံစံတွင်ရေးသား မေည့်စွေ်ပပီး စာေွေ်ပေင့်ထုတ်၍ ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့သို့ ရပးပို့ြဲ့သမေင့်  

ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ဝန်ထြ်းြျားြှ ြှတ်တြ်း (၁,၆၄၇) ြုေို မပန်လည်ရေးသွင်းြဲ့ေသည်) သို့မေစ်၍ ရနမပည် 

ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရော်ြတီနှင့် ြန္တရလးပြို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရော်ြတီြှ အြျေ်အလေ်ြျားေို 

စုစည်းေန် အြျနိ်ောလ ပိုြိုြောမြင့်ြဲ့သည်။ 

၂၂။   ေေှိလာရသာြှတ်တြ်းြျားေို စိစစ်သုံးသပ်ောတွင် ပြို့နယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ြျားသည် 

အရောင်းဆုံးရသာ အြျေ်အလေ်ေင်းမြစ်မေစ်ရြောင်း ယူဆြျေ်ေို ပိုြိုြိုင်ြာရစြဲ့သည်။ သို့ရသာ် 

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ေျန်ေှိရသာရေသြျားအား ြည်သို့နယ်ရမြပိုင်းမြား၍ ရောေ်ြံသင့်သည်နှင့် ၎င်းတို့၏ 

စဉ်ဆေ်ြမပတ်မေစ်တည်ြှုအတွေ် ရမေေှင်းေြည့် ေိစ္စေပ်ြျားစွာေို ရတွ့ေှိြဲ့သည်။

၂၃။   အဓေိမပဿနာေပတ်စြ်ြုှာ စီးပွားရေးလပုင်န်းြျားအတေွ ်အြျားနငှ်ြ့တရူသာ သီးသန့် သတြ်တှြ်ျေြ်ျား 

ြေှိမြင်းမေစ်သည်။ စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့၏ ြှတ်ပုံတင်မြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ြျားအြေား 

လုပ်ငန်းြျားေို ြွဲမြားသတ်ြှတ်ေန် တသြတ်တည်း မေစ်ရသာ လုပ်ငန်းသေ်ရသြံအြှတ် (ID) ြျားေို 

အသုံးြမပုြဲ့ပါ။ ဤအြျေ်သည် စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ဝန်ထြ်းြျားြှ လုပ်ငန်းြျားအား အြျ ိုးအစားြွဲမြား၍ 

သတ်ြှတ်ထည့်သွင်းေန် အစီအစဉ်ြျားေို ထိြိုေ်ြှုေှိြဲ့သည်။ လုပ်ငန်းသေ်ရသြံအြှတ် (ID) ြျား 

ြေှိလျှင် အြျနိ်အပိုင်းအမြားြျားအြေား MSIC သရေေတြျားေို ထိန်းသိြ်းေန် ြမေစ်နိုင်ရသာရြောင့် 

နှစ်စဉ်မပုလုပ်ရနေြည်မေစ်ပပီး စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ြျား၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးေို သိသိသာသာ ပိုြိုြျားမပားရစော 

အြျေ်အလေ်ြျား ရထာေ်ပံ့ရပးြျင်သည့်ဆန္ဒေို ရလျာ့နည်းရစြည်မေစ်သည်။ ထို့မပင် ြှတ်တြ်းြျားအား 

ေနဦးစိစစ်သုံးသပ်ြျေ်အေ MSIC သရေေတြျား၏ အေည်အရသွးသည် အားနည်းရနရသာရြောင့် 

ေျနေ်ှရိသာပြို့နယြ်ျား အားလုံးေိ ုသငတ်န်းပိုြ့ျရပးြသှာ အေှနိမ်ြငှ့တ်ေလ်ာြညမ်ေစပ်ပီး အဆိပုါေျွြ်းေျငြ်ှုြျား 

အား ဆေ်လေ်ထိန်းသိြ်းထားေန်အတွေ် ရထာေ်ပံ့ရပးေန်နှင့် စီြံရပးေန် အလွန်ြေ်ြဲြည်မေစ်သည်။ 

ထိုမပဿနာြျားေို ရမေေှင်းနိုင်ေန် အရမေအသစ်တစ်ြုေို ေှာရေွေန် လိုအပ်သည်။



၁၁

၂၄။   ေေှိလာရသာ အြျေ်အလေ်ြျားသည်လည်း မပန်လည်ရေးသွင်းမြင်းနှင့် စာလုံးပုံစံ ရမပာင်းလဲမြင်း 

ေိစ္စေပ်ြျားအမပင် ကေီးြားရသာ ဆန်းစစ်မပုမပင်မြင်းြျား လိုအပ်ရနသည်။ ြြှန်ေန်ရသာစာတိုင် (Column) 

ြျားတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် အြျေ်အလေ်ြျား၊ ြတူညီရသာတန်ေိုးြျားမေင့် တွေ်ြျေ်ထားသည့်ေဏ္ဍြျား 

(အြျ ို ့အား အရြေိေန် ရေါ်လာ၊ မြန်ြာေျပ် သို့ြဟုတ် တစ်ရထာင်ေျပ်မေင့် တွေ်ြျေ်ထားသည်)၊ ပပီးမပည့်စုံစွာ 

မေည့်သွင်းထားမြင်းြေှိသည့်ေဏ္ဍြျား အထူးသမေင့် လုပ်ငန်းလိပ်စာြမပည့်စုံြှုြျား စသည် တို့ေို ရတွ့ေှိေသည်။

၂၅။   အကေီးြားဆုံးမပဿနာတစ်ေပ်ြှာ လုပ်ငန်းအေွယ်အစားြွဲမြားသတ်ြှတ်ေန်အြျေ် ြပါေှိမြင်း  

မေစ်သည်။ ြှတ်တြ်းြျားအနေ် အြျေ်အလေ်အနည်းငယ်သာ အလုပ်သြားဦးရေနှင့် 

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုရငွပြာဏေို ရော်မပထားသည်။ ြှတ်တြ်းအားလုံးအတွေ် လုပ်ငန်း အေွယ်အစားြွဲမြားြှုေို 

ေိုယ်စားမပုနိုင်ရသာ အြျေ်အလေ်ြှာ ရပးသွင်းရသာ လိုင်စင်ရြေး သာမေစ်သည်။ 

လိုင်စင်ရြေးသည် အရြောင်းအောအေပ်ေပ်ရပါ်ြူတည်ပပီး အြျားစုြှာ လုပ်ငန်းအေွယ်အစားနှင့် 

သေ်ဆိုင်ြှုြေှိရသာရြောင့် အြေ်အြဲတစ်ေပ်မေစ်ရနသည်။ လေ်ေှိ ေိန်းဂဏန်းအြျေ်အလေ်ေို 

အသုံးမပု၍ အကေီးစားစစ်တြ်းရောေ်ယူြှုတစ်ေပ်ေို ရဆာင်ေွေ်ပပီးြှသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရြေးပြာဏေို  

လုပ်ငန်းအေွယ်အစားအား ေိုယ်စားမပုသည့်အြျေ်အမေစ် အသုံးမပုမြင်း၏ တိေျြှုနှင့်အသုံးဝင်ြှုေို သိေှိနိုင်ြည် 

မေစ်သည်။ ထိုစစ်တြ်းြှတဆင့် လိုင်စင်ရြေးပြာဏြှ အရသးစား၊ အလတ်စားနှင့် အကေီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

ြျားအား ြွဲမြားသတ်ြှတ်နိုင်သည့် ထိရောေ်ြည့်နည်းလြ်း ေို သိေှိနိုင်ြည်မေစ်သည်။

၂၆။   မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အမြားပြို့နယ်ြျားြှ ေေှိနိုင်ရသာအြျေ်အလေ်ြျားေို သတ်ြှတ်ရော်ထုတ်ေန် 

ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့သည် မြန်ြာနိုင်ငံတစ်ဝှြ်းလုံးေှိ ပြို့နယ်ြျားြှ လိုင်စင်ရလျှာေ်ထားေန် မေည့်စွေ်သည့် 

ရောင်ပုံစံေို စုရဆာင်းြဲ့သည်။ လိုင်စင်ရလျှာေ်ထားသည့်ပုံစံရပါ်ေှိ အြျေ်အလေ်ြျားေိုသာ 

ရောေ်ြံနိုင်ြည်မေစ်ပပီး ပုံစံတွင်ြပါေှိရသာ အြျေ်အလေ်ြျားေို ရတာင်းယူနိုင်ြည် ြဟုတ်ရသာရြောင့် 

ထိုပုံစံြျားေို ရလ့လာေမြင်းမေစ်သည်။ ထိုပုံစံြျားအား စိစစ်သုံးသပ်သည့်အြါ တိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ် 

တစ်ြုနှင့်တစ်ြု ေွဲမပားြှု ေှိရသာ်လည်း တိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ်တစ်ြုအတွင်း၌ြူ တူညီရနသည်ေို 

ရတွ့ေှိေသည်။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ရပးမြင်းသည် တိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ်အဆင့်အစိုးေတို့၏ လုပ်ငန်း 

တာဝန်မေစ်ရသာရြောင့် မေစ်နိုင်သည်။

၂၇။   ရအာေ်ပါဇယားတွင် တိုင်းရေသကေီးနှင့် မပည်နယ်တို့၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရောင်ပုံစံ၌ မေည့်စွေ်ေန်ပါဝင်ရသာ 

အြျေ်အလေ်ြျားနှင့် ထိုတိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ်တို့၏ လူဦးရေ အြျ ိုးအစားေို ရော်မပထားသည်။ 

ဇယား(၁) တွင် ရော်မပထားြှုအေ အလုပ်သြားဦးရေနှင့် ပတ်သေ်သည့် ရြးြွန်းေို တိုင်းရေသကေီး/ 

မပည်နယ် (၄) ြု (လူဦးရေစုစုရပါင်း၏ ၃၈.၁ ောြိုင်နှုန်း) ၌သာ လိုင်စင်ရောင်ပုံစံတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ 

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုရငွပြာဏေို ရြးမြန်းထားြှုြှာ ပိုြိုနည်းပါးပပီး တိုင်းရေသကေီးနှင့် မပည်နယ် (၄) ြုတွင်သာ 

ထိုအြျေ်ေို ရောေ်ယူထားသည်။ အထေ်ပါအြျေ်ြျားြှတဆင့် လုပ်ငန်းအေွယ်အစားသတ်ြှတ် 

ြျေ်ြေှိမြင်းသည် ဤအြျေ်အလေ်ေင်းမြစ်အတွေ် အဓိေေိစ္စေပ်တစ်ြုမေစ်ရနပပီး 

လိုင်စင်ရြေးပြာဏသည် လုပ်ငန်းအေွယ်အစား သတ်ြှတ်ြျေ်အတွေ် ေေှိနိုင်သည့် တစ်ြုတည်းရသာ 

ဘုံအြျေ်အလေ်တစ်ြုမေစ်ရနရြောင်း မပသရနသည်။ သို့ရသာ် လိုင်စင်ရြေး ပြာဏသည် 
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လုပ်ငန်းအေွယ်အစားသတ်ြှတ်ြျေ်ေို ေိုယ်စားမပုနိုင်သည့် တန်ေိုးအမေစ်ထားေှိေန် ဆိုသည်ြှာလည်း 

ရြးြွန်းတစ်ေပ်မေစ်ရနဆဲမေစ်သည်။

ဇယား(၁)။ လိုင်စင်ရောင်ပုံစံတေင် ပါဝင်ရသာ အချက်အလက် အမျ ို းအစားများ

ရောင်ပုံစံတေင်ပါဝင်ရသာ အချက်အလက်များ တိုင်းရဒသကကီး/ ပပည်နယ်အရရအတေက် လူဦးရရ အချ ိုးအစား (%)

လုပ်ငန်းအြည် ၁၁ ၈၅.၂

လိုင်စင်အြှတ် ၁၅ ၁၀၀.၀

ပထြဆုံးအကေိြ် လုပ်ငန်းြှတ်ပုံတင် သည့် ေေ်စွဲ ၁ ၁၄.၆

ြှတ်ပုံတင်ရလျှာေ်ထားမြင်းအရမြအရန (အသစ် 
သို့ြဟုတ် သေ်တြ်းတိုး)

၄ ၃၂.၄

အြှန်တေယ် လုပ်ငန်းြျား စတင်ရဆာင်ေွေ်သည် ့
ြုနှစ်၊ ေေ်စွဲ

၃ ၃၈.၅

လုပ်ငန်းလိပ်စာ ၁၅ ၁၀၀.၀

ေုန်းနံပါတ် ၁၂ ၈၃.၀

ပိုင်ေှင်အြည် ၁၅ ၁၀၀.၀

လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားရော်မပြျေ် ၁၅ ၁၀၀.၀

စုစုရပါင်းအလုပ်သြားဦးရေ ၄ ၃၈.၁

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုပြာဏ (ေျပ်ရငွ) ၁ ၁၄.၆

လိုင်စင်အြျ ိုးအစား ၁၁ ၇၅.၂

လိုင်စင်ရြေး ၁၅ ၁၀၀.၀

ြှတ်ပုံတင်အြှတ် ၁၄ ၉၆.၇

၂၈။   ဤရဆာင်ေွေ်ြျေ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ပြို့နယ်အားလုံးတွင် တူညီရသာ ြှတ်ပုံတင်မြင်း 

အရလ့အထတစ်ြုေို ရဆာင်ေွေ်ရြောင်းနှင့် SBR အတွေ်လိုအပ်ရသာ အဓိေ အြျေ်အလေ်ြျားမေစ်သည့် 

ပိုင်ေှင်အြည်၊ လုပ်ငန်းအြည် (၁၁/၁၅)၊ လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစား ရော်မပြျေ် (၁၅/၁၅) နှင့် လိုင်စင်ရြေးပြာဏ 

(၁၅/၁၅) တို့ေို လုပ်ငန်းအားလုံးအတွေ် နှစ်စဉ်ရောေ်ယူရြောင်း အတည်မပုရပးြဲ့သည်။ ဤနည်းမေင့် 

ပြို့နယ်အဆင့်လုပ်ငန်း လိုင်စင်ြျားြှာ SBR အတွေ် အရောင်းဆုံးအြျေ်အလေ်ေင်းမြစ်မေစ်ြဲ့သည်။

၁၂



၁၃

(ြ) ၂၀၁၈ ြုနှစ် အြျေ်အလေ်စုရဆာင်းမြင်း-  
တစ်နိုင်ငံလုံးလွှြ်းခြုံနိုင်ေန် SBR အား တိုးမြှင့် ရဆာင်ေွေ်မြင်း

၂၉။   ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင် ရဆာင်ေွေ်ြဲ့ရသာ စိစစ်သုံးသပ်ြှုအေ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ြျားြှတဆင့် SBR ေို 

ထူရထာင်နိုင်ရြောင်း ရတွ့ေှိြဲ့သည်။ ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့သည် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ပြို့နယ်ြျားအားလုံးပါဝင်သည့် 

အြျေ်အလေ်စုစည်းြှု လုပ်ငန်းစဉ်ေို တိုးမြှင့်ရဆာင်ေွေ်ြဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ေျန်ေှိရသာ ပြို့နယ် 

(၂၈၃) ြုြှ အြျေ်အလေ်ြျား စုရဆာင်းမြင်းနှင့် ပုံ (၃) တွင်ရော်မပထားသည့်အတိုင်း တိုင်းရေသကေီး/မပည်နယ် 

ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံးြျားြှတဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်ေို တိုးမြှင့်ရဆာင်ေွေ်မြင်းတို့ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေပ် 

မေစ်သည်။ 

၃၀။   တိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံးြျားသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်မပုလုပ်ထားရသာ စီးပွားရေး 

လုပ်ငန်းြျား၏ အြျေ်အလေ်ြျားေို စုရဆာင်းေန်အတွေ် သေ်ဆိုင်ော တိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ် 

စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ြျားသို့ အြျေ်အလေ်ြျား စုစည်းြှုပုံစံေို တူညီရစေန် Excel ပုံစံတစ်ြုနှင့်အတူ 

တေားဝင်ရုံးစာြျားရပးပို့ပပီး ရတာင်းယူြဲ့သည်။ ပြို့နယ်အြျားစုသည် အြျေ်အလေ်ြျား ရပးပို့ောတွင် 

ရပးပို့ထားရသာ Excel ပုံစံေို အသုံးမပုမြင်းြေှိဘဲ ေိုယ်ပိုင်ပုံစံြျားေန်တီးမြင်း (သို့) ရပးပို့ထားရသာပုံစံေို 

သိသိသာသာမပုမပင်မြင်းြျား မပုလုပ်ြဲ့သည်။ အြျ ို ့ရသာ ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ ြျားသည် ြိြိရုံးတွင်းေှိ 

Hard Copy စာေွေ်ပုံစံြျား (အြှန်တေယ် လိုင်စင်စာေွေ်ြျား) ေို အြျားမပည်သူသယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးစနစ်ြျား

ြှတဆင့် ရပးပို့ပပီး တိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံးဝန်ထြ်းြျားြှ အရဝးရမပးေားဂိတ်ြျားတွင် 

သွားရောေ်ထုတ် ယူြဲ့သည်။ 

ပုံ (၃)။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအေေဲ့၏ အချက်အလက်စုစည်းပခင်းလုပ်ငန်းစဉ်

CSO SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ
ရှင်းလင်းြခင်း၊ 

သေကတထည့်သွင်းြခင်း၊ 
စိစစ်ပိုင်းြခားြခင်း

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ 
ေတာင်းခံြခင်း

နမူနာ TEMPLATE ပုံစံ

ကိန်းဂဏန်း
အချက်အလက်များ

ကိန်းဂဏန်း
အချက်အလက်များ

CSO SBR
လုပ်ငန်းအဖွဲ

CSO နယ်ုံး
၁၅ ုံး

မိနယ်စည််ပင်
သာယာေရးအဖွဲ

ေပါင်း ၃၃၀
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၁၄

၃၁။    ေွန်ပျူတာအသုံးမပု၍ Excel ပုံစံမေင့် ရပးပို့ြဲ့ရသာ ပြို့နယ်ြျား၌လည်း မပဿနာအြျ ို ့ေှိြဲ့သည်။ 

အြျားစုြှာ ြတူညီရသာ ရြါင်းစဉ်ြျားေို အသုံးမပုထားပပီး အမြားမပဿနာြျားြှာ ရေှးေျရသာ 

စာလုံး (Font) ပုံစံြျားအသုံးမပုမြင်း၊ စာလုံးြျား ြှားယွင်းစွာ မေည့်သွင်းမြင်း၊ မြန်ြာေိန်းဂဏန်းြျားနှင့် 

အဂေလိပ်ေိန်းဂဏန်းြျား ရောရထွးစွာ ထည့်သွင်းထားမြင်း၊ ြှားယွင်းရသာ စာတိုင် (Column) တွင် 

အြျေ်အလေ်ြျား ထည့်သွင်းထားမြင်းနှင့် ဇယားေွေ်ပါရနောအြျားစုတွင် အြျေ်အလေ်ြျား ထည့်သွင်း 

ထားြှုြေှိမြင်းတို့မေစ်သည်။ အြျားဆုံးရတွ့ေရသာ ထည့်သွင်းြထားသည့် (သို့ြဟုတ်) ြြိုင်လုံသည့် 

အြျေ်ြျားြှာ လုပ်ငန်းအြည်၊ လိုင်စင်ရြေး၊ ပိုင်ဆိုင်ြှုပစ္စည်း၊ အလုပ်သြားအရေအတွေ်၊ နိုင်ငံသား 

ြှတ်ပုံတင်အြှတ်နှင့် လုပ်ငန်းြှတ်ပုံတင်သည့် ေေ်စွဲ၊ ြုနှစ်တို့မေစ်ပါသည်။

၃၂။   အြျေ်အလေ်ြျားအား စာေွေ်ြျားမေင့် ရပးပို့လာရသာအြါ ြှတ်တြ်းြျားေို ေွန်ပျူတာတွင် 

မပန်လည်ရိုေ်နှိပ်ေပပီး ြှတ်တြ်းြျားအား တစ်ရြောင်းြျင်းစီ ဆန်းစစ်မပုမပင်ေရသာရြောင့် 

ဤအြျေ်အလေ်အေည်အရသွးမပဿနာသည် တိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ 

ရုံးဝန်ထြ်းြျား၏ အလုပ်တာဝန်ေို သိသိသာသာြျားမပားရစြဲ့သည်။ အြျ ို ့ရသာ တိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ် 

ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံး ဝန်ထြ်းြျားသည် အမြား ရဆာင်ေွေ်ေြည့် ရုံးလုပ်ငန်းြျားရြောင့် အြျေ်အလေ်ြျား 

ထည့်သွင်းရဆာင်ေွေ်ေန် အြျနိ်ြေမြင်းရြောင့် အြျေ်အလေ်ြျားေို ေေှိထားသည့်အတိုင်း SBR 

လုပ်ငန်းအေွဲ့သို့ ရပးပို့ြဲ့သည်။

၃၃။   လုံရလာေ်ရသာအြျေ်အလေ်နြူနာပုံစံတစ်ြုေို ရောေ်ယူပပီးရသာအြါ ESCAP နှင့် SBR 

လုပ်ငန်းအေွဲ့သည် အရသးစိတ်ဆန်းစစ်ြျေ် မပုလုပ်ြဲ့သည်။ ထိုဆန်းစစ်ြျေ်ေို ၂၀၁၈ ြုနှစ်တွင် 

ရဆာင်ေွေ်ြဲ့ရသာ အြျေ်အလေ်ြျားေယူမြင်း၊ ဆန်းစစ်မပုမပင်မြင်းနှင့် အေည်အရသွးစစ်ရဆးမြင်းတို့နှင့်စပ်

လျဉ်း၍ မပုလုပ်ြဲ့သည့် ပထြအလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ သုံးကေိြ်တွင် ရဆာင်ေွေ်ြဲ့သည်။ အထင်ေှားဆုံးမပဿနာြှာ 

ပြို့နယ်ြျား၏ လူဦးရေနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွေ်ြှာ ေွဲမပားြှုြျားစွာ ေှိရနမြင်းမေစ်သည် 

(ပြို့မပ/ ရေျးလေ် လူဦးရေေွာမြားြှုနှင့် အမြားအရြောင်းအောြျားေို ြျနိ်ညှိပပီးရနာေ် ြှန်ေန်ပပီးမေစ်သည်)။ 

ပြို့နယ်အသီးသီးေှိ လူဦးရေနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွေ် နည်းပါးြှုစသည့် ေွာဟြျေ်ြျားေို 

တိုင်းရေသကေီး/မပည်နယ် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံး ြျားသို့ စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ြျားနှင့် ရြးမြန်းရဆွးရနွးေန် 

ရပးပို့ြဲ့သည်။ တိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံးြျား၏ သရဘာထားြှတ်ြျေ်အေ 

ဤအြျေ်အလေ်သည် အထူးသမေင့် စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ြှ ရနာေ်တိုးလုပ်ငန်းစာေင်းြျားေို 

အြျနိ်နှင့်တရမပးညီ ေေှိနိုင်ရစေန် အသုံးဝင်ရြောင်းမပသြဲ့သည်။ 

၃၄။   တိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ်ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံးြျားသည် ြမပည့်စုံသည့် အြျေ်အလေ်ြျားအရပါ် 

အြျ ိုးြျ ိုးရသာ သရဘာထားြှတ်ြျေ် အရသးစိတ်ြျားနှင့်အတူ ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ြျားနှင့် 

ထပ်ြံညှိနှိုင်းပပီး ရတာင်းြံြဲ့သည်။ ထိုရဆာင်ေွေ်ြှုြျားသည် အြျနိ်ေုန်ရသာ်လည်း လအနည်းငယ်အြောတွင် 

ရောေ်ယူေေှိရသာ အြျေ်အလေ် ြျားသည် အေည်အရသွးမြင့်တေ်လာြဲ့သည်။



၁၅

၃၅။    ၂၀၁၉ ြုနှစ် ရေရော်ဝါေီလ ၂၈ ေေ်ရန့ေေ်စွဲအေ ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့သည် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ပြို့နယ်ရပါင်း 

၃၃၀ အနေ် ၃၀၉ ပြို့နယ် (ပြို့နယ်ရပါင်း၏ ၉၃.၆ ောြိုင်နှုန်း သို့ြဟုတ် မြန်ြာနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၉၇.၈ 

ောြိုင်နှုန်းေှိရသာ ပြို့နယ်ြျား) ြှ အြျေ်အလေ်ြျား လေ်ြံေေှိြဲ့ပပီး မေစ်သည်။ ထိုအြျေ်အလေ်ြျားေို 

အြျေ်အလေ်ထိန်းသိြ်းြှုစနစ် တစ်ြုတည်းတွင် ရပါင်းစည်းထားပပီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရပါင်း ၂၂၇,၉၀၃ ြု 

ပါဝင်ရသာရြောင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အကေီးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာေင်းတစ်ြုမေစ်သည်။ ယင်းရနာေ်ပိုင်းတွင် 

အမြားပြို့နယ်အြျ ို ့ြှ အြျေ်အလေ်ြျားေို ထပ်တိုးစုစည်းေေှိြဲ့သည်။

၃၆။    ယြုအြါ စုရဆာင်းထားရသာ မပည့်စုံသည့် အြျေ်အလေ်ြျားနှင့် မြန်ြာစီးပွားရေး 

လုပ်ငန်းစစ်တြ်းြူရဘာင်အတွေ် အသုံးမပုြဲ့ရသာ အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် 

မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာန၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ြျားအပါအဝင် အမြားအြျေ်အလေ်ြျား ၏ 

မြားနားြျေ်ြျားေို ယှဉ်ြေည့်နိုင်ြည်မေစ်သည်။ ပြို့နယ် (၃၀၁) ပြို့နယ်ေှိ ပြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့၏ 

အြျေ်အလေ်ြျားသည် အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေး နှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာနထေ် 

လုပ်ငန်းအရေအတွေ် ပိုြိုြျားမပားသည်။ အြျ ို ့ရသာ ပြို့နယ်ြျားတွင် ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ြျား၏ 

လုပ်ငန်းြှတ်ပုံတင်စာေင်းထေ် အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာနြှ 

အရေအတွေ်ပိုြို နည်းပါးေမြင်းြှာ အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာန၏ 

အြျေ်အလေ်ြျားတွင် စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းြျားစွာ ပါဝင်ရသာရြောင့်မေစ်သည်။ အလုပ်သြား၊ 

လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာနြှ အြျေ်အလေ်ြျားနှင့် ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး

အေွဲ့ြျားြှ အြျေ်အလေ်ြျားတွင် စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း (လယ်ယာစိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း) ဆိုင်ော 

အြျေ်အလေ်ြျား ြပါဝင်သည်ေို အံ့ဩေွယ်ရတွ့ေှိေသည်။ ထိုစိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းြျားြပါဝင်ပါေ 

ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ြျားသည် (အြျေ်အလေ် စုစည်းထားေှိရသာ) မြန်ြာနိုင်ငံေှိ 

ပြို့နယ် အားလုံးအတွေ် လုပ်ငန်းအရေအတွေ်အြျားဆုံး စုစည်းထားေှိောမေစ်သည်။

၃၇။   ၂၀၁၈ ြုနှစ် အြျေ်အလေ် စုစည်းလုပ်ရဆာင်မြင်းသည့်လုပ်အားသည် ဗဟိုစာေင်းအင်း အေွဲ့ြှ အြျနိ်မပည့် 

ဝန်ထြ်း ၁၃ ဦး၏ တစ်နှစ်တာ လုပ်ငန်းရဆာင်ေွေ်သည့် လုပ်အားနှင့် ညီြျှသည် (SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့အတွေ် 

အြျနိ်မပည့် ၆ ဦး နှင့် အမြားအြျနိ်ြျားအတွေ် ရဆာင်ေွေ်ရသာ တိုင်းရေသကေီး/မပည်နယ်ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံး

ဝန်ထြ်း ၃၀ ဦး)။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် အြျေ်အလေ်စုစည်းြှုေို ပိုြိုရောင်းြွန်ရအာင် ရဆာင်ေွေ်ပပီး အလုပ်ဝန်ေို 

ရလျှာ့ြျော ေုန်ေျစေိတ်ေို ရလျာ့နည်းရစြည့် ေည်ေွယ်ြျေ်ေှိသည်နှင့်အညီ (အြွန် အြျေ်အလေ်နှင့် 

ြှတ်ပုံတင် စနစ်အသစ်ြျား ထူရထာင်မြင်း စသမေင့်) ပိုြိုရောင်းြွန်ရသာနည်းလြ်းေို ြသတ်ြှတ်နိုင်ြီ 

ယြုနည်းလြ်းအား စဉ်ဆေ်ြမပတ် မေစ်ရစရေး အတွေ် ေုန်ေျြှုြျားရသာ်လည်း ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့နှင့် 

မြန်ြာနိုင်ငံအတွေ် အေျ ိုး ေလေ်ြျားေ ပို၍အရလးသာရနသည်။
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၁၆

(ဂ) MSIC သရေေတမေည့်သွင်းမြင်း နည်းအသစ်ြျား

၃၈။    SBR ၏ ေနဦးအစီအစဉ်တွင် ပြို့နယ်ြျားြှ ၎င်းတို့မပုစုထားရသာ လုပ်ငန်းြျားအား MSIC 

သရေေတမေည့်သွင်းရပးေန်မေစ်သည်။ ထိုေဲ့သို့ မေည့်သွင်းနိုင်ေန် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ြှ ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာ

ရေးအေွဲ့ြျားအတွေ် သင်တန်းရပးေန် လိုအပ်သည်။ အထေ်တွင် ေှင်းမပြဲ့သည့်အတိုင်း ရထာေ်ပံ့ရပးြှုဆိုင်ော 

စိန်ရြါ်ြှုြျားနှင့် ဆေ်လေ်မေစ်ရပါ်ရနရသာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးြျားရြောင့် အြျေ်အလေ်အေည်အရသွးေို 

ရလျာ့ေျရစမြင်းရြောင့် ပြို့နယ်ြျားအား သရေေတ မေည့်သွင်းရစေန်ြှာ မေစ်နိုင်ရမြြေှိဟု ယူဆြေသည်။

၃၉။   လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရလျှာေ်ထားြှု လုပ်ငန်းစဉ်ေို စုံစြ်းရလ့လာရသာအြါ လိုင်စင်ရလျှာေ် 

ထားသူ၏ လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားရနောတွင် ရလျှာေ်ထားသူေိုယ်တိုင် မေည့်စွေ်မြင်း ြဟုတ်ဘဲ 

(ရလျှာေ်ထားသူ၏ရေှ့ရြှာေ်၌) စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ဝန်ထြ်းြှ မေည့်စွေ် ရပးရြောင်း ရတွ့ေှိေသည်။ 

ဝန်ထြ်းြျားြှ မေည့်စွေ်ရပးရသာ အြျေ်အလေ်ြျားသည် ရလျှာေ်ထားသူေိုယ်တိုင် မေည့်စွေ်မြင်းထေ် 

ပို၍အေည်အရသွးမြင့်ရသာ အြျေ်အလေ် ေေှိရစရသာရြောင့် အရေးကေီးပါသည်။ စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ဝန်

ထြ်းြျားသည် လုပ်ငန်း ြျားနှင့် ထိရတွ့ြှုေှိရသာရြောင့် ထိုဝန်ထြ်းြျားေ အြျ ိုးြျ ိုးရသာ လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစား 

ြျားအား ရော်မပေန် ပို၍အေျ ိုးထိရောေ်ပပီး ေျ ိုးရြောင်းညီညွတ်စွာ ရော်မပေန်လည်း ပိုြိုသိေှိနားလည်သည်။

၄၀။   ထို့ရြောင့် SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့ြှ MSIC သရေေတြျားအား လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားရပါ် ြူတည်ပပီး 

သရေေတရေးသွင်းရပးေန်မေစ်သည်။ သို့ရသာ် အြျ ိုးအစားြွဲမြားေန် လုပ်ငန်းရပါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ရေျာ်ေှိော 

လုပ်ငန်းတစ်ြုြျင်းစီအား MSIC သရေေတ မေည့်သွင်းေန်ြှာ မေစ်နိုင်ရမြြေှိပါ။ SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့ြှ 

အြျေ်အလေ်ြျားေို ေေှိပပီးရသာအြါ စေားလုံးတိုေ်ဆိုင်စစ်ရဆးြှုနည်း (Text Matching) ေို အသုံးမပု၍ 

တူညီသည့် စာလုံးြျားေိုြွဲထုတ်ပပီး MSIC သရေေတအား မေည့်သွင်းြဲ့သည်။ SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့သည် MSIC 

သရေေတအား ြှန်ေန်စွာသတ်ြှတ်ေန် အသုံးအြျားဆုံးစေားလုံးြျားနှင့် လုပ်ငန်းရော်မပြျေ်ြျားေို 

ရေွးထုတ်သတ်ြှတ်ြဲ့သည်။ လုပ်ငန်းြျားအားလုံး၏ ထေ်ဝေ်တွင် ြတူညီရသာ လုပ်ငန်းရော်မပြျေ် (၅၀) 

ေှိရသာရြောင့် ဤနည်းေို အသုံးမပုလျှင် အြျေ်အလေ်ြျား၏ တစ်ဝေ်ရေျာ်ေို အြျနိ်တိုအတွင်း MSIC 

သရေေတအား လွယ်ေူစွာ ြွဲမြားထည့်သွင်းနိုင်ြည်မေစ်သည်။ ေျန်ေှိရသာလုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားြျားအား 

MSIC သရေေတ မေည့်သွင်းောတွင် အြျနိ်ောလ ပိုြိုြောမြင့်ြည်မေစ်ရသာ်လည်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းြျား 

အြျ ိုးအစားြွဲမြားောတွင် အသုံးမပုနိုင်ြည့် တသြတ်တည်းမေစ်ရသာ နည်းလြ်းေို ေေှိြည်မေစ်သည်။ 

၄၁။   ထို့အမပင် လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားရော်မပြျေ်အပိုင်းတွင် အြေ်အြဲြျား ေှိရနရသးသည်။ စီးပွားရေး 

လုပ်ငန်း အြျ ိုးအစားြျားေို ရယဘုယျစေားေပ်ြျား (လေ်လီဆိုင်၊ လေ်ေားဆိုင်၊ ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း၊ 

ေုန်သွယ်ြှုလုပ်ငန်းနှင့် စေ်ပစ္စည်းစသည်) မေင့် ရော်မပထားပပီး ရေသြံအသုံးအနှုန်း/ ဘာသာစေားြျားေိုလည်း 

အသုံးမပုရော်မပထားသည်။ ၎င်းမပဿနာြျားေို တိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံးြျားသို့ 

မပန်လည်ရြးမြန်းပပီး အသစ်မပုမပင်၍ ပိုြိုရောင်းြွန်ရစေန် ရဆာင်ေွေ်ြဲ့သည်။ SBR ေို အသုံးမပု၍ ေလေ် 

အသစ်ြျားေေှိေန် ရမြမပင်သို့ေွင်းဆင်း၍ စစ်တြ်းရောေ်ယူြှုြျား မပုလုပ်ပပီး မေည့်သွင်းထားရသာ MSIC 

သရေေတြျားအား ထပ်ြံစစ်ရဆးေန် လိုအပ်သည်။



၁၇

၄၂။   ေေှိထားရသာ အြျေ်အလေ်ြျားအား SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့ြှ လုပ်ငန်းအြည်၊ လိုင်စင်အြျ ိုးအစားနှင့် 

လုပ်ငန်းရော်မပြျေ်ြျားေို အသုံးမပု၍ တစ်ြုြျင်းစီြွဲမြားပပီး လုပ်ရဆာင်ြဲ့သည်။ SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့သည် 

အြျေ်အလေ်အားလုံး၏ ၉၉ ောြိုင်နှုန်းအား MSIC သရေေတ မေည့်သွင်းပပီးမေစ်သည်။ ပြို့နယ်ြျား၌ MSIC 

သရေေတ ေျွြ်းေျင်စွာ မေည့်သွင်းနိုင်သည့် အေည်အြျင်းေို ထူရထာင်ေန်နှင့် အဆိုပါအေည်အြျင်းေို 

ထိန်းသိြ်းသွားနိုင်ေန် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပြို့နယ် ၃၃၀ ပြို့နယ်တွင် သင်တန်းြျား ရဆာင်ေွေ်ြည်ဆိုပါေ အြျနိ် 

အလွန်ြောမြင့်ြည်မေစ်သည်။ SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့၏ MSIC သရေေတမေည့်သွင်းြှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ြုလုံးအား 

အြျနိ်အနည်းငယ်သာယူြဲ့ေပပီး အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲနှင့် သင်တန်းအြျ ို ့ေို ရဆာင်ေွေ်ေန် 

ေျန်ေျြည့်အြျနိ်ထေ်ပင် ရလျာ့နည်းြဲ့သည်။ 

(ဃ) CSO SBR စနစ်

၄၃။    SBR ေို ထိန်းသိြ်းထားေှိေန်အတွေ် အြျေ်အလေ်ထိန်းသိြ်းမြင်း စီြံြန့်ြွဲြှုစနစ် တစ်ြု လိုအပ်သည်။ 

ထိုစနစ်ေိုတည်ရဆာေ်ေန်ြှာ ေုန်ေျြှုြျားမပားပပီး အြျေ်အလေ်ြျားအား ထိန်းသိြ်းမြင်း (ဥပြာ- 

Excel ဇယားမေင့်ထိန်းသိြ်းမြင်း) သည် အြျေ်အလေ်ြျား ရောင်းပွ၍ SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့အတွေ်လည်း 

ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး မေစ်လာနိုင်သည်။ ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့အရနမေင့် အာေှေွံ့ပေိုးရေးဘဏ်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 

ြှတ်ပုံတင်မြင်းစနစ် (စီြံေိန်း ၄၇၁၀၈-၀၀၁- အရသးစား၊ အလတ်စားနှင့် အကေီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား၏ 

သတင်းအြျေ်အလေ် ပိုြိုတိုးတေ်ရောင်းြွန်ရစေန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား ြှတ်ပုံတင်မြင်းဆိုင်ော 

စာေင်းအင်းလုပ်ငန်း) ေို ရလ့လာသိေှိြွင့်ေပပီးရနာေ် အသုံးမပုနိုင်ေန် ရတာင်းြံြဲ့သည်။

၄၄။   ADB သည် SBR Software ေို ေန်တီးရေးဆွဲထားပပီး ရေသတွင်းေှိ အြျ ိုးသား စာေင်းအင်း အေွဲ့အစည်းြျားြှ 

လိုအပ်ြျေ်နှင့်အညီ အသုံးမပုနိုင်ေန် ေူညီရထာေ်ပံ့လျေ်ေှိသည်။ အုပ်ြျုပ်ြှုဆိုင်ော အြျေ်အလေ်ြျားနှင့် 

စီးပွားရေးသန်းရြါင်စာေင်းြျားြှ ေေှိရသာ အြျေ်အလေ်ြျားမေင့် SBR ေို ထူရထာင်ရနရသာ 

အြျ ိုးသားစာေင်းအင်းရုံးြျား (National Statistical Offices – NSO) ေို ရထာေ်ပံ့ရပးနိုင်ေန် ေည်ေွယ်၍ 

ဤစနစ်ေို ရေးဆွဲြဲ့မြင်း မေစ်သည်။

၄၅။   ADB ြှေျွြ်းေျင်သူြျားသည် စနစ်အသုံးမပုြည့် အေွဲ့ဝင်ြျားေို အြျ ိုးြျ ိုးရသာ လိုအပ်ြျေ်ြျားအတွေ် 

ညှိနှိုင်းပပီး လြ်းညွှန်ြှုရပးနိုင်ေန် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးြှုြျား အကေိြ်ကေိြ် မပုလုပ်ရဆာင်ေွေ်ြဲ့သည်။ 

လိုအပ်ြျေ်ြျားေို ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမြင်းမေင့် ADB SBR စနစ်အား နိုင်ငံတွင်းသတ်ြှတ်ြျေ်ြျားနှင့် 

ေိုေ်ညီရစေန်နှင့် လွယ်ေူစွာ မပင်ဆင်အသုံးမပု နိုင်ေန် ရထာေ်ပံ့ရပးထားသည်။

၄၆။   ADB သည် စနစ်ေို အရောင်အထည်ရော်ေန် ရထာေ်ပံ့ေူညီြဲ့ပပီး ဆေ်လေ်ထိန်းသိြ်း 

အသုံးမပုနိုင်ေန်အတွေ် SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့အား သင်တန်းြျားရပးြဲ့သည်။ ADB ြှ ေျွြ်းေျင်သူြျားသည် SBR 

စနစ်ေို ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံးြျုပ်တွင် တပ်ဆင်ရပးြဲ့ပပီး လိုအပ်ရသာ ေွန်ပျူတာဆာဗာနှင့် ေွန်ေေ်ပစ္စည်း 
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ြျား ရထာေ်ပံ့ရပးြဲ့သည်။ ADB သည် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့နှင့် ပူးရပါင်း၍ ၎င်းစနစ်အား မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် 

ေိုေ်ညီသည့် ပုံစံမေစ်ရအာင် ေန်တီးရထာေ်ပံ့ရပးပပီး အသုံးမပုြည့်သူြျားနှင့် စနစ်စီြံအုပ်ြျုပ်သူတို့ အတွေ် 

သင်တန်းြျားရပးြဲ့သည်။

ပုံ (၄)။ CSO SBR စနစ်သို့ ဝင်ရရာက်သည့်ပုံစ ံ ပုံ (၅)။ Web Interface အား ပမန်မာဘာသာသို့ 
ရပပာင်းလဲွားပုံ 

ပုံ (၆)။ CSO SBR စနစ်တေင် ပေည့်သေင်းွားရသာ အချက်အလက်ရပါင်း ၂၂၇,၉၀၃ ခုပါဝင်သည့်ပုံ

၁၈



၁၉

(င) SBR စနစ်အား လိုအပ်ြျေ်နှင့်ေိုေ်ညီရအာင်ရဆာင်ေွေ်မြင်း

၄၇။   ADB SBR စနစ်ေို Application အသစ်တစ်ြု မပန်လည်ရေးဆွဲမြင်းြဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံြျား၏ 

လိုအပ်ြျေ်အလိုေ် အသုံးမပုနိုင်ေန် အထူးမပုလုပ်ထားရသာ တည်ရဆာေ်ပုံြျား (ဥပြာ- ဘာသာစေားြျား၊ 

ရငွရြေးစနစ်၊ အြျ ိုးအစားြွဲမြားမြင်းစနစ်) ြျားမေင့် ရထာေ်ပံ့ရပးထား ေန် တည်ရဆာေ်ထားသည်။ ADB SBR 

စနစ်အား ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့၏ လိုအပ်ြျေ်ြျားနှင့် ေိုေ်ညီရစေန် မပင်ဆင်ောတွင် အဓိေလုပ်ငန်းသုံးြု 

ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့ြှာ (၁) SBR ေိန်းေှင်ြျား သတ်ြှတ်မြင်း၊ (၂) တည်ရနောအရနအထား၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 

အြျ ိုး အစားြျားနှင့် ထုတ်ေုန်ြျားအတွေ် အြျ ိုးအစားြွဲမြားမြင်းစနစ်ြျား သတ်ြှတ်မြင်းနှင့် မပင်ဆင်မြင်း၊ (၃) 

စနစ်တွင် ပုံရသပါဝင်သည့် ြူလဘာသာစေားြှ မြန်ြာဘာသာသို့ ဘာသာမပန်ဆိုမြင်းတို့မေစ်ပါသည်။

၄၈။   ADB နှင့် SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့သည် CSO SBR စနစ်တွင်ထည့်သွင်းြည့် ေိန်းေှင်ြျားအား သတ်ြှတ်ေန် 

ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်ြဲ့သည်။ ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ြျားြှ ေေှိရသာ အြျေ်အလေ်ြျားေို SBR 

လုပ်ငန်းအေွဲ့ြှ ရပါင်းစည်းမြင်းမေင့် ေေှိနိုင်ြည့် အြျေ်ြျားေို ရေွးြျယ်ြဲ့သည်။ အပြဲတြ်းမေည့်စွေ်ေန်ြလိုရသာ 

ေိန်းေှင်ြျားေို ြမေည့်လျှင်လည်း ေရသာအရနအထားအမေစ်သတ်ြှတ်၍ ြလိုအပ်ရသာ ေိန်းေှင်ြျားေို 

စနစ်ြှ ေယ်ေှားြဲ့သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ေိန်းေှင်၏ပုံစံေို သတ်ြှတ်မြင်း၊ MSIC သရေေတအြျ ိုးအစား 

ထည့်သွင်းမြင်းနှင့် ြလိုအပ်ရသာသရေေတြျား၊ ယူနစ်ြျားနှင့် အေ္ခောြျားအား ေှင်းလင်းမြင်းတို့ပါဝင်သည်။ 

CSO SBR စနစ်တွင် မြန်ြာအေ္ခောြျားေို ယူနီေုတ်အမေစ် အသုံးမပုရသာ အြျေ်အလေ်စနစ် (UTF-8 

encoding) ပါဝင်ရသာရြောင့် လုပ်ငန်း၏ အြျေ်အလေ်ြျားအား အဂေလိပ်ဘာသာစေားသို့ ဘာသာမပန်ဆို 

ရေးသားရပးေန်ြလိုပါ။ တသြတ်တည်းတူညီရစေန်အတွေ် ဟိေ္ဒူ - အာေပ် ေိန်းဂဏန်းရမပာင်းလဲြှုေို 

ြေ်ထေစ် စနစ်ေိန်းေှင်ြျား၊ အြျ ိုးအစားြွဲမြားြှုသရေေတ သတ်ြှတ်မြင်းနှင့် ဆေ်သွယ်ေန် အြျေ် 

အလေ်ြျားအတွေ် အသုံးမပုထားပပီး လိပ်စာြျားတွင်သာ မြန်ြာေိန်းဂဏန်း အသုံးမပုမြင်း ေို 

ထိန်းသိြ်းထားေှိသည်။ ဤသို့မပုလုပ်မြင်းမေင့် SBR အြျေ်အလေ်ြျားအား မပန်ထည်ဆွဲထုတ်ြေည့်ောတွင် 

Software ြျားနှင့် ေိုေ်ညီြှုေှိပပီး စိစစ်သုံးသပ်နိုင်ြည်မေစ် သည်။

၄၉။   အြျ ိုးအစားြွဲမြားောတွင်လည်း CSO SBR စနစ်သည် တည်ရနော အြျ ိုးအစား ြွဲမြားမြင်း အတွေ် 

Location Code (MIMU Pcodes Release VII) ေိုအသုံးမပုပပီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားြွဲမြားြှုတွင် 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား အြျ ိုးအစားြွဲမြားမြင်းဆိုင်ော မြန်ြာစံမပုသရေေတြျား (MSIC) ေို အသုံးမပုထားသည်။ 

ဤအြျ ိုးအစားြွဲမြားြှုစနစ်ြျားေို အဂေလိပ်ဘာသာစေားနှင့် မြန်ြာဘာသာစေား နှစ်ြျ ိုးလုံးမေင့် 

ေေှိနိုင်ေန် ရေးသွင်းထားသည်။ CSO SBR စနစ်တွင် Place Code နှင့် MSIC Code တို့ေို အဂေလိပ်/ မြန်ြာ 

ဘာသာစေားနှစ်ြျ ိုးလုံးမေင့် ေှာရေွနိုင်သည်။
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၂၀

၅၀။   ADB ြှ CSO SBR စနစ် အရောင်အထည်ရော် ရဆာင်ေွေ်ောတွင် SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့သည် 

ြူလအသုံးမပုရသာ ဘာသာစေားစနစ် (User Interface) ြှ မြန်ြာဘာသာသို့ ဘာသာမပန်ဆိုထားသည်။ 

စနစ်တွင်စုစည်းထားသည့် ေိန်းေှင်တစ်ြုြျင်းစီအတွေ် စေားေပ်ြျား နှင့် အြျ ိုးအစားြွဲမြားမြင်းစနစ် (၃) ြု၏ 

သတ်ြှတ်ထားရသာ သရေေတတစ်ြုြျင်းစီ၏ ရော်မပြျေ်ြျားေို ဘာသာမပန်ဆိုမြင်းလည်း ပါဝင်သည်။

၅၁။   SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့သည် ADB ြှ ေျွြ်းေျင်သူြျား ဦးစီးေျင်းပသည့် အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ (၅) ြုသို့ 

တေ်ရောေ်ြဲ့သည်။ သင်တန်းြျားသည် SBR စနစ်အသုံးမပုြှုနှင့် အြျေ်အလေ်ထိန်းသိြ်းြှုစနစ် 

စီြံြန့်ြွဲမြင်း၊ စိစစ်သုံးသပ်မြင်းဟူ၍ အရြောင်းအောနှစ်ြုရပါ်တွင် အထူးမပုသင်ြေားြဲ့သည်။ CSO SBR 

စနစ်အသုံးမပုြှုသင်တန်းတွင် တည်ေှိပပီးရသာ အြျေ်အလေ်ြျားြှ စနစ်သို့ထည့်သွင်းမြင်းနှင့် ၎င်းတို့အား SBR 

ေိန်းေှင်ြျားသို့ ရနောြျ မြင်း၊ အြျေ်အလေ်ြျားြွြ်းြံမြင်း၊ ရနာေ်ဆုံးအရမြအရနနှင့် ေိုေ်ညီရအာင် မပင်ဆင် 

မြင်း၊ အြျေ်အလေ်အသစ်ြျား ထည့်သွင်းြှုနှင့် မပင်ဆင်ြှုေို ကေီးြေပ်မြင်း၊ စိစစ်သုံးသပ်ြှု တွင် အသုံးမပုနိုင်ေန် 

အြျေ်အလေ်ြျားအား စနစ်ြှထုတ်ယူမြင်း၊ အသုံးမပုသူ၏ အရောင့် ြျားအား ေန်တီးမြင်းနှင့်အတည်မပုမြင်း၊ 

စနစ်နှင့်သေ်ဆိုင်သည့် စီြံလုပ်ရဆာင်မြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ အြျေ်အလေ်ထိန်းသိြ်းြှုစနစ် 

စီြံြန့်ြွဲမြင်းနှင့် စိစစ်သုံးသပ်ြှု ဆိုင်ော သင်တန်းတွင် အြျေ်အလေ်ြျားအား စနစ်တေျ ေှင်းလင်းမြင်းနှင့် 

ပုံစံြျမြင်း၊ အြျေ်အလေ်ထည့်သွင်းမြင်းအတွေ် အရောင်းဆုံးအရလ့အထြျားနှင့် အရမြြံ SQL Database 

အသုံးမပုြှု စသည်တို့ပါဝင်သည်။



၂၁

အြန်း(၃)။ SBR စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးရေ 
တွေ်ြျေ်ြှုေလေ်ြျား

(ေ) လူဦးရေမေင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွေ်အား 
စိစစ်သုံးသပ်မြင်း

၅၂။   ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့သည် ယြုအြါ စစ်တြ်းရောေ်ယူေန်နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ော စိစစ် 

သုံးသပ်ြှုြျားမပုလုပ်ေန် အရောင်းဆုံးမေစ်ရသာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာေင်းေို ေေှိထားသည်။ 

၂၀၁၈ ြုနှစ်တွင် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့သည် ပြို့နယ် ၃၃၀ အနေ် ၃၀၉ ပြို့နယ်ြှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်/ ြှတ်ပုံတင်ရြေး 

အြျေ်အလေ်ြျားစုရဆာင်းမြင်းေို ရဆာင်ေွေ်နိုင်ြဲ့သည်။ အဆိုပါပြို့နယ်ြျားသည် (၂၀၁၄ ြုနှစ်လူဉီးရေနှင့် 

အိြ်အရြောင်းအော သန်းရြါင်စာေင်းအေ) မြန်ြာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၉၇.၈ ောြိုင်နှုန်းေို ေိုယ်စားမပုသည်။ 

ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့အရနမေင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရပါင်း (၂၂၇,၉၀၃)ြုေို စုစည်းနိုင်ြဲ့သည်။

၅၃။   ဇယား (၂) တွင် ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ြျားြှ ေေှိထားရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 

လိုင်စင်အြျေ်အလေ်ြျား၊ အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အား ဝန်ကေီးဌာနြှ 

အြျေ်အလေ်ြျား၊ ေရြောေီးယားနှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့၏ စီးပွားရေးသန်းရြါင်စာေင်း ြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားြှုေို 

ရော်မပထားသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံလူဦးရေဆိုင်ော အြျေ်အလေ်ြျားေို မပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနြှ  

ြန့်ြှန်းတွေ်ြျေ်ထားမြင်းမေစ်ပပီး ေရြောေီးယားနှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့၏ စီးပွားရေးသန်းရြါင်စာေင်းြျားေို ၂၀၁၁ 

ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၃ ြုနှစ်တို့တွင် အသီးသီးရောေ်ယူြဲ့မြင်းမေစ်သည်။
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၂၂

ဇယား(၂)။ လူဦးရရအလိုက် စီးပေားရရးလုပ်ငန်းအရရအတေက်

ရင်းပမစ် မမို့နယ် DAO MOLIP
ကရမောဒီးယား နိုင်ငံ၏ 

စီးပေားရရး သန်းရခါင်စာရင်း
လာအိုနိုင်ငံ၏ စီးပေားရရး 

သန်းရခါင်စာရင်း

ပြို့နယ်အရေအတွေ် ၃၀၉/၃၃၀ ၃၂၀/၃၃၀   

လုပ်ငန်းအရေအတွေ် ၂၂၇,၉၀၃ ၁၆၇,၈၆၈ ၅၀၅,၁၃၄ ၁၂၄,၈၂၃

လူဦးရေ ၅၄,၁၀၀,၀၀၀ ၅၂,၄၀၀,၀၀၀ ၁၄,၅၉၃,၀၉၉ ၆,၅၇၉,၉၈၅

လူတစ်ရထာင်လျှင ်
ေှိရသာစီးပွားရေး လုပ်ငန်း

၄.၂ ၃.၂ ၃၄.၆ ၁၉.၀

၅၄။    ယြင်စစ်တြ်းြျားတွင် အသုံးမပုြဲ့ရသာ အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့ 

အင်အားဝန်ကေီးဌာန၏ ေင်းမြစ်ထေ် SBR တွင် စုစည်းထားရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပြာဏြှာ 

ပိုြိုြျားမပားသည်။ သို့ရသာ်လည်း လူဦးရေအေွယ်အစားနှင့် နှိုင်းစာလျှင် ပြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့နှင့် 

အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာန ေင်းမြစ်နှစ်ြုလုံး၏ လူတစ်ရထာင်လျှင်

ေှိရသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြှာ ေရြောေီးယားနှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့ထေ် အလွန်နည်းပါးရနသည်။ ဤအြျေ်ြှာ 

ရောေ်ယူြှုလုပ်ငန်းစဉ် ြတူညီြှုရြောင့် (စီးပွားရေးသန်းရြါင်စာေင်းနှင့် အုပ်ြျုပ်ြှုဆိုင်ောြှတ်ပုံတင်မြင်းြတူ

ညီြှု) ဟု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရမေေှင်းနိုင်သည်။ စီးပွားရေးသန်းရြါင်စာေင်းတစ်ြုတွင် ပုံြှန်နှင့် ပုံြှန်ြဟုတ်ရသာ 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား အားလုံးပါဝင်ရအာင် ထည့်သွင်းပပီး အုပ်ြျုပ်ြှုဆိုင်ော အြျေ်အလေ်ြျားတွင် 

ပုံြှန်ေဏ္ဍြျားသာ ပါဝင်ရလ့ေှိသည်။ ြည်သို့ပင်မေစ်ရစောြူ ေလေ်ြျားအေ ရေတွေ်ထားရသာ ပြာဏြှာ 

အြှန်တေယ် တည်ေှိရသာပြာဏထေ် အလွန်နည်းပါးရနမြင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ပုံြှန်ြဟုတ်ရသာ 

ေဏ္ဍြျား အလွန် ြျားမပားရနမြင်းေို ရော်မပရနပပီး ရလ့လာြှုြျား မပုလုပ်ေန် လိုအပ်ရနသည်။

၅၅။   ဇယား (၃) တွင် တိုင်းရေသကေီးနှင့် မပည်နယ်ြျားြှ (၂၀၁၄ ြုနှစ် သန်းရြါင်စာေင်းအေ) ပြို့မပရနလူဦးရေနှင့် 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်အြျေ်အလေ်ြျား စုစည်းထားသည့် ပြို့နယ်အရေအတွေ်ြျားေို ရော်မပထားသည်။



၂၃

ဇယား(၃)။ တိုင်းရဒသကကီးနှင့်ပပည်နယ်များအလိုက် စီးပေားရရးလုပ်ငန်းအရရအတေက်

တိုင်းရဒသကကီး/ 
ပပည်နယ် အမည်

လူဦးရရ 
(၂၀၁၄ ခုနှစ် 

သန်းရခါင်စာရင်း)

လုပ်ငန်း 
အရရ 

အတေက်

လူတစ်ရွာင် 
လျှင်ရှိရသာ 

စီးပေားရရး လုပ်ငန်း

မမို့ပပရန 
လူဦးရရ 

ရာခိုင်နှုန်း

စုစည်းွားသည့် 
မမို့နယ် အရရအတေက်

ေြျင် ၁,၆၄၂,၈၄၁ ၉,၆၀၄ ၅.၉ ၃၆.၁% ၁၂/၁၈

ေယား ၂၈၆,၆၂၇ ၂,၆၆၄ ၉.၃ ၂၅.၃% ၇/၇

ေေင် ၁,၅၀၄,၃၂၆ ၆,၄၉၀ ၄.၃ ၂၁.၉% ၇/၇

ြျင်း ၄၇၈,၈၀၁ ၂,၁၃၃ ၄.၅ ၂၀.၉% ၉/၉

စစ်ေိုင်း ၅,၃၂၅,၃၄၇ ၂၁,၃၁၂ ၄.၀ ၁၇.၁% ၃၃/၃၇

တနသောေီ ၁,၄၀၈,၄၀၁ ၅,၆၀၀ ၄.၀ ၂၄.၀% ၁၀/၁၀

ပဲြူး ၄,၈၆၇,၃၇၃ ၈,၉၅၄ ၁.၈ ၂၂.၀% ၂၈/၂၈

ြရေွး ၃,၉၁၇,၀၅၅ ၁၃,၀၉၇ ၃.၃ ၁၅.၀% ၂၅/၂၅

ြန္တရလး ၆,၁၆၅,၇၂၃ ၄၃,၀၀၂ ၇.၀ ၃၄.၈% ၂၈/၂၈

ြွန် ၂,၀၅၄,၃၉၃ ၁၃,၇၆၅ ၆.၇ ၂၇.၉% ၁၀/၁၀

ေြိုင် ၂,၀၉၈,၈၀၇ ၅,၀၅၂ ၂.၄ ၁၆.၉% ၁၇/၁၇

ေန်ေုန် ၇,၃၆၀,၇၀၃ ၅၆,၅၃၀ ၇.၇ ၇၀.၁% ၄၄/၄၅

ေှြ်း ၅,၈၂၄,၄၃၂ ၁၈,၈၆၅ ၃.၂ ၂၄.၀% ၄၅/၅၅

ဧောဝတီ ၆,၁၈၄,၈၂၉ ၁၆,၆၄၄ ၂.၇ ၁၄.၁% ၂၆/၂၆

ရနမပည်ရတာ် ၁,၁၆၀,၂၄၂ ၄,၁၉၁ ၃.၆ ၃၂.၃% ၈/၈

စုစုရပါင်း ၅၀,၂၇၉,၉၀၀ ၂၂၇,၉၀၃ ၄.၅ ၂၉.၆% ၃၀၉/၃၃၀

၅၆။   လူတစ်ရထာင်လျှင်ေှိရသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးရေသည် ေယားမပည်နယ်တွင် (၉.၃) မေင့် အြျားဆုံးမေစ်ပပီး 

ပဲြူးတွင် (၁.၈) မေင့် အနည်းဆုံးမေစ်ော တိုင်းရေသကေီးနှင့် မပည်နယ်ြျား အြေားတွင် ေွာမြားြှုကေီးြားရန

ရြောင်းရတွ့ေှိေသည်။ ဤေွာမြားြှု၏ အရြောင်းေင်းေို ထပ်ြံစုံစြ်းရလ့လာေန် လိုအပ်သည်။
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၂၄

၅၇။    ပြို့မပရနလူဦးရေောြိုင်နှုန်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွေ်အြေား ဆေ်စပ်ြှုသည် 

စိတ်ဝင်စားေွယ်ရောင်းရသာ နြူနာတစ်ြုမေစ်သည်။ ပြို့မပရနလူဦးရေောြိုင်နှုန်း မြင့်ြားရသာ တိုင်းရေသကေီးနှ 

င့်မပည်နယ်တို့တွင် လူတစ်ရထာင်လျှင်ေှိသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးရေသည် (ပုံ ၇ တွင် မပထားသည့်အတိုင်း)  

မြင့်ြားရသာ်လည်း ရနမပည်ရတာ်အတွေ် ေိန်း ဂဏန်းြျားသည် အဆင်ရမပေိုေ်ညီြှုြေှိရပ။ ဤသို့မေစ်ေမြင်းြှာ 

ရနမပည်ရတာ်တွင် ရနထိုင်သူအြျားစုသည် အစိုးေဝန်ထြ်းြျားမေစ်ပပီး ဝန်ကေီးဌာနြျား၊ အစိုးေဌာနရုံးြျား 

အတွေ် အလုပ်လုပ်ေိုင်ရနမြင်းမေစ်၍ အြျေ်အလေ် စုစည်းမြင်း/ ရေတွေ်မြင်းတွင် ပါဝင်မြင်းြေှိရသာ 

ရြောင့် မေစ်ရြောင်း ရတွ့ေှိေသည်။

ပုံ (၇)။ တိုင်းရဒသကကီးနှင့်ပပည်နယ်အလိုက် လူတစ်ရွာင်လျှင်ရှိရသာ စီးပေားရရးလုပ်ငန်းဦးရရ

မေလး

ေနြပည်ေတာ်
တနသာရီ

ဧရာဝတီ

၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% ၈၀%

၀

၂

၄

၆

၈

၁၀

လ
ူတ

စ်ေ
ထ

ာင
် လ

ျှင
်ရှိေ

သ
ာ 

စီး
ပွာ

းေ
ရး

 လ
ုပ်င

န်း

မိြပေန လူဦးေရ ရာခိုင်ှန်း

ရခိုင်

ပဲခူး

မေကွး ရှမ်း

စစ်ကိုင်း

ချင်း

မွန်

ကယား

ရန်ကုန်

ကရင်

ကချင်



၂၅

(ြ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အြျ ိုးအစားြွဲမြားြှုြျားအား 
ေရြောေီးယား၊ လာအိုနိုင်ငံတို့၏ စီးပွားရေးသန်းရြါင်စာေင်းြျားနှင့် 
နှိုင်းယှဉ်မြင်း

၅၈။   အရေးအကေီးဆုံးရသာ အြျ ိုးအစားြွဲမြားြှုေိန်းေှင်ြျားအနေ် တစ်ြုြှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား 

အြျ ိုးအစားြွဲမြားမြင်း (သို့ြဟုတ်) MSIC မေစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံေှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စစ်တြ်းြျားအတွေ် 

အသုံးမပုရသာ အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာနြှ အြျေ်အလေ်ေင်းမြစ် 

အေည်အရသွးအရပါ် စိုးေိြ်ြှုအြျ ို ့ ေှိြဲ့ြေသည်။ အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အား 

ဝန်ကေီးဌာန ြူရဘာင်သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပြို့နယ်အားလုံးေှိ လုပ်ငန်းစာေင်းေို နှစ်စဉ်ရမြမပင်အရမြအရနအလိုေ် 

နည်းလြ်းတေျ စာေင်းမပုစုထားမြင်းမေစ်သည်။ အနည်းဆုံးအလုပ်သြားတစ်ရယာေ် ြန့်အပ်ထားရသာ ပုံြှန်နှင့် 

ပုံြှန်ြဟုတ်ရသာ လုပ်ငန်းအားလုံးေို ြှတ်တြ်းမပုစုသည်။ လေ်ရတွ့၌ ရေသအရပါ်ြူတည်၍ စာေင်းြျားေို 

ရနာေ်ဆုံးအရမြအရနနှင့် ေိုေ်ညီရအာင် ြြောြဏ Update ြမပုလုပ်မြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းြျားေိုသာ 

ဦးစားရပး မပုစုမြင်းတို့မေစ်သည်။

၅၉။   ဇယား(၄)တွင် ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့နှင့် အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် 

မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာနြှ အြျေ်အလေ်ြျား၊ ေရြောေီးယားနိုင်ငံနှင့် လာအိုနိုင်ငံ တို့၏ 

စီးပွားရေးသန်းရြါင်စာေင်းြျား၏ MSIC (သို့) ISIC ြွဲမြားြှုတို့မေင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဦးရေအြျ ိုးတို့ေို 

နှိုင်းယှဉ်ရော်မပထားသည်။
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၂၆

ဇယား(၄)။ လာအိုနိုင်ငံနှင့်ကရမောဒီးယားနိုင်ငံတို့၏ စီးပေားရရးသန်းရခါင်စာရင်းနှင့် MOLIP တို့၏ MSIC ပျ ံ့နှံမှု 
နှိုင်းယှဉ်ပုံ (အချ ို း)

ကဏ္ဍ ကဏ္ဍရော်ပပချက်
မမို့နယ်  

DAO အချက ်
အလက်

MOLIP 
စီးပေားရရး 

သန်းရခါင်စာရင်း 
(ကရမောဒီးယား)

စီးပေားရရး 
သန်းရခါင်စာရင်း 

(လာအို)

ဆ
လေ်ေားနှင့် လေ်လီ ရောင်းဝယ်ရေး၊ 
ရြာ်ရတာ်ယာဉ် နှင့် ရြာ်ရတာ်ဆိုင်ေယ် 
မပင်ဆင်မြင်း

၄၉.၁% ၁၈.၂% ၅၇.၉% ၆၂.၈%

ဂ ထုတ်လုပ်မြင်း ၂၀.၅% ၃၃.၂% ၁၄.၁% ၁၂.၅%

ဈ
တည်းြိုမြင်းနှင့် အစားအရသာေ် 
ဝန်ရဆာင်ြှု လုပ်ငန်းြျား

၁၇.၇% ၁၅.၇% ၁၃.၈% ၁၁.၇%

ဓ အမြားဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား ၄.၉% ၈.၆% ၆.၅% ၃.၉%

ဇ သယ်ယူပို့ရဆာင်မြင်းနှင့် သိုရလှာင်မြင်း ၁.၆% ၃.၆% ၀.၃% ၂.၈%

ဎ
စီြံြန့်ြွဲြှုနှင့် အရထာေ်အေူ မပုြှုဆိုင်ော 
ဝန်ရဆာင်ြှု လုပ်ငန်းြျား

၁.၅% ၀.၆% ၁.၂% ၀.၇%

ထ
ေျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာေ်ြှုနှင့် 
လူြှုရေးလုပ်ငန်းြျား

၁.၄% ၀.၇% ၁.၀% ၀.၃%

တ ပညာရေး ၀.၉% ၀.၂% ၂.၀% ၀.၃%

ဍ
အသိပညာ၊အတတ်ပညာ၊ သိပ္ပံနှင့် 
နည်းပညာေပ်ပိုင်းဆိုင်ော လုပ်ရဆာင်ြှုြျား

၀.၈% ၀.၂% ၀.၂% ၀.၃%

ေ
စိုေ်ပျ ိုးရေး၊ တိေစ္ဆာန် ရြွးမြူမြင်းလုပ်ငန်း၊ 
သစ်ရတာနှင့်ငါးလုပ်ငန်း

၀.၃% ၅.၉% ၀.၀% ၁.၈%

ဏ
မပည်သူ့အုပ်ြျုပ်ရေးနှင့် ောေွယ်ရေး၊ 
မပည်သူလူထု လုံခြုံြှုနှင့်ဆိုင်ရသာ 
ြလုပ်ြရနေ စည်းြျဉ်း စည်းေြ်းြျား

၀.၀% ၉.၄% ၀.၀% ၀.၀%

အမြား
သတင်းအြျေ်အလေ်နှင့် အိြ်ခြံရမြ 
စသည်

၁.၃% ၃.၇% ၃.၀% ၂.၉%

စုစုရပါင်း ၁၀၀.၀% ၁၀၀.၀% ၁၀၀.၀% ၁၀၀.၀%



၂၇

၆၀။    ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့တွင် MSIC ပိုြိုပျ ံ့နှံ့ြှုေှိပပီး အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် 

မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာန၏ ပျ ံ့နှံ့ြှုထေ် ေရြောေီးယား၊ လာအိုနိုင်ငံ တို့နှင့် ပို၍ဆင်တူသည်။ ၎င်းေို လေ်လီ၊ 

လေ်ေားရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ြှုတွင် ထင်ေှားစွာမြင်နိုင်သည်။ ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့သည် 

လေ်ေားနှင့် လေ်လီ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းြျားတွင် (၄၉.၁ ောြိုင်နှုန်း) ေှိရသာရြောင့် အလုပ်သြား၊ 

လူဝင်ြှု ကေီးြေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာန (၁၈.၂ ောြိုင်နှုန်း) နှင့် နှိုင်းစာပါေ ေရြောေီးယား (၅၇.၉ 

ောြိုင်နှုန်း)၊ လာအိုနိုင်ငံ (၆၂.၈ ောြိုင်နှုန်း) တို့နှင့် လုပ်ငန်းဦးရေ တူညီြှုနီးစပ်ရနသည်။

၆၁။   MSIC Code ြွဲမြားမြင်း (သို့ြဟုတ်) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးရေ ရေွးြျယ်မြင်းတို့တွင် 

လိုအပ်ြျေ်ြျား ေှိမြင်းရြောင့် အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာန၏ 

အြျေ်အလေ်ြျားသည် ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းြျားေို အရလးရပးထည့်သွင်းထားရြောင်း ရတွ့ေှိေသည်။ 

ြည်သည့်အရြောင်းရြောင့်မေစ်ရစ ဤေင်းမြစ်ေို အရမြြံထားရသာ စီးပွားရေးစစ်တြ်းသည် 

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ထုတ်လုပ်ြှုေဏ္ဍေို ပိုြိုြန့်ြှန်းထားပပီး လေ်လီ/ လေ်ေား ရောင်းဝယ်ြှုေဏ္ဍေို 

ရလျှာ့၍ြန့်ြှန်းထားြည်မေစ်သည်။ 

(ဂ) လုပ်ငန်းအေွယ်အစားြွဲမြားေန်  
ေိန်းေှင်ြျားြေှိမြင်း

၆၂။    CSO SBR ၏ အားနည်းြျေ်တစ်ြုြှာ လုပ်ငန်းအေွယ်အစားြွဲမြားေန် ေိန်းေှင်ြျား 

ပါဝင်ြှု အားနည်းမြင်းမေစ်သည်။ အြျေ်အလေ်၏ ထေ်ဝေ်ရေျာ် (၅၅ ောြိုင်နှုန်း) သည် 

လုပ်ငန်းအေွယ်အစားြွဲမြားသည့် ေိန်းေှင်အတွေ် အြျေ်အလေ်ြပါေှိဘဲ (အလုပ်သြား ဦးရေ၊ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု

ရငွပြာဏတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်) လုပ်ငန်းအေွယ်အစားေို တိုင်းတာေန် အတွေ် တိေျြှုအနည်းဆုံးေိုယ်စားမပု

အြျေ်မေစ်သည့် လိုင်စင်ရြေးေိုသာ ရတွ့ေှိေသည်။

၆၃။   ဇယား (၅) တွင် ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ အြျေ်အလေ်ြျား၏ အေွယ်အစား တိုင်းတာြှု 

ေိန်းေှင်သုံးြု (လုပ်သားဦးရေ၊ လိုင်စင်ရြေးနှင့် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုရငွပြာဏ) တို့အား တိုင်းရေသကေီးနှင့် 

မပည်နယ်အလိုေ် တွေ်ြျေ်ထားြှုေို ရော်မပထားသည်။ ဇယားတွင် တိုင်းရေသကေီးနှင့် မပည်နယ်အသီးသီး၌ 

အေွယ်အစားတိုင်းတာြှုေိန်းေှင်တစ်ြုြှ ြေှိရသာ၊ တစ်ြု၊ နှစ်ြု (သို့) သုံးြုေှိရသာ လုပ်ငန်းအရေအတွေ်ြျားေို 

ရော်မပထားသည်။
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၂၈

ဇယား(၅)။ တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အလိုက် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားသတ်မှတ်ချက် ကိန်းရှင်များ ပါဝင်မှု

တိုင်းရဒသကကီး/ 
ပပည်နယ်

တစ်ခုမ 
မပါဝင်

အရွယ်အစား 
တိုင်းတာမှု 
ကိန်းရှင် 
တစ်ခု 

အရွယ်အစား 
တိုင်းတာမှု 

ကိန်းရှင်နှစ်ခု

အရွယ် 
အစား 

တိုင်းတာမှု 
ကိန်းရှင် 

သုံးခု

လုပ်ငန်း 
အရရအတေက် 

စုစုရပါင်း 

လုပ်သား 
ဦးရရ

လိုင်စင် 
ရကကး

ရင်းနှီး 
ပမှုပ်နှံမှုရငေ 

ပမာဏ

ေြျင် ၉,၄၈၆ ၁၁၈ ၀ ၀ ၉,၆၀၄ ၁၁၈ ၀ ၀

ေယား ၂,၆၆၄ ၀ ၀ ၀ ၂,၆၆၄ ၀ ၀ ၀

ေေင် ၆,၄၉၀ ၀ ၀ ၀ ၆,၄၉၀ ၀ ၀ ၀

ြျင်း ၂,၁၃၃ ၀ ၀ ၀ ၂,၁၃၃ ၀ ၀ ၀

စစ်ေိုင်း ၂၀,၀၇၂ ၇၉၅ ၄၄၅ ၀ ၂၁,၃၁၂ ၁,၀၇၆ ၀ ၆၀၉

တနသောေီ ၅,၆၀၀ ၀ ၀ ၀ ၅,၆၀၀ ၀ ၀ ၀

ပဲြူး ၆,၆၅၆ ၁,၀၄၁ ၁,၂၅၇ ၀ ၈,၉၅၄ ၂,၀၅၀ ၀ ၁,၅၀၅

ြရေွး ၁၁,၅၉၄ ၁,၅၀၃ ၀ ၀ ၁၃,၀၉၇ ၀ ၁,၅၀၃ ၀

ြန္တရလး ၁၆,၅၉၁ ၂၆,၂၆၇ ၁၄၄ ၀ ၄၃,၀၀၂ ၂,၂၅၂ ၂၄,၀၈၆ ၂၁၇

ြွန် ၁၀,၅၇၇ ၀ ၃,၁၈၈ ၀ ၁၃,၇၆၅ ၃,၁၈၈ ၀ ၃,၁၈၈

ေြိုင် ၄,၉၁၉ ၁၁၀ ၂၃ ၀ ၅,၀၅၂ ၁၂၆ ၀ ၃၀

ေန်ေုန် ၅,၆၇၃ ၃၁,၀၆၂ ၁၉,၅၆၆ ၂၂၉ ၅၆,၅၃၀ ၂၃၀ ၅၀,၈၄၁ ၁၉,၈၁၀

ေှြ်း ၁၈,၇၆၉ ၉၆ ၀ ၀ ၁၈,၈၆၅ ၀ ၉၆ ၀

ဧောဝတီ ၂၄ ၁၆,၆၂၀ ၀ ၀ ၁၆,၆၄၄ ၀ ၁၆,၆၂၀ ၀

ရနမပည်ရတာ် ၄,၁၉၁ ၀ ၀ ၀ ၄,၁၉၁ ၀ ၀ ၀

စုစုရပါင်း ၁၂၅,၄၃၉ ၇၇,၆၁၂ ၂၄,၆၂၃ ၂၂၉ ၂၂၇,၉၀၃ ၉,၀၄၀ ၉၃,၁၄၆ ၂၅,၃၅၉

၆၄။   ြှတ်ပုံတင်ထားရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအားလုံးသည် လိုင်စင်ရြေး/ အြွန်ေို နှစ်စဉ် 

ရပးရဆာင်ေသည်။ သို့ရသာ်လည်း ထိုအြျေ်အလေ်ေို စုစည်းေန်ြှာ စိန်ရြါ်ြှုေှိရနသည်။ 

စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့အြျားစုသည် ထိုအြျေ်အလေ်ြျားေို ပံ့ပိုးရပးေန် အဆင်ြရမပ မြင်း (သို့ြဟုတ်) 

တစ်စုတစ်စည်းတည်း ရပါင်းစည်းထားြှုြေှိမြင်းတို့ေို ရတွ့ေှိေသည်။ အလုပ်သြားဦးရေစာေင်းေို 



၂၉

ရောေ်ယူထားရသာ ပြို့နယ်ြျားေှိပပီး ဗဟိုစာေင်းအင်းအေဲွ့သို့ ပံ့ပိုးမြင်း ြေှိရသးရြောင်း သိေှိေသည်။ 

ဤအြေ်အြဲြျားေို ရမေေှင်းေန်အတွေ် ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအေွဲ့ြျားနှင့် ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွေ်ေန် 

လိုအပ်သည်။ 

(ဃ) ြှတ်တြ်း ၅၀၀ ပါဝင်ရသာ ေျပန်းပုံစံတစ်ြုအား 
စိစစ်သုံးသပ်မြင်း

၆၅။    ပြို့နယ်ြျားြှရောေ်ယူထားရသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အြျေ်အလေ်ြျား၏ ယုံြေည်စိတ်ြျေြှုေို 

စစ်ရဆးေန်နှင့် ရေှ့နှစ်တွင် အြျေ်အလေ် အေည်အရသွးပိုြိုရောင်းြွန်ရစေန် CSO SBR ြှ ြှတ်တြ်း (၅၀၀) 

ေို ေျပန်းရေွးြျယ်ော စိစစ်သုံးသပ်ထားသည်။ ထိုနြူနာပုံစံ၏ ေိန်းေှင် ၄ ြု (MSIC ၊ လိပ်စာ၊ လုပ်ငန်းအြည်နှင့် 

ပိုင်ေှင်အြည်) တို့အရပါ် စိစစ် သုံးသပ်ြျေ်အား ဇယား (၆) တွင် ရော်မပထားသည်။

ဇယား(၆)။ MSIC ၊ လိပ်စာ၊ လုပ်ငန်းအမည်နှင့် ပိုင်ရှင်အမည်တို့၏ နမူနာအရပခအရန

အရပခအရန MSIC လိပ်စာ လုပ်ငန်းအမည် ပိုင်ရှင်အမည်

ြှန်ေန်သည် ၄၅၇ ၃၀၄ ၁၇၄ ၄၇၈

မေစ်နိုင်သည် ၃၉ ၁၆၅ ၄ ၀

ြှားယွင်းသည် ၄ ၃၁ ၃၂၂ ၂၂

စုစုရပါင်း ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

၆၆။   ေိန်းေှင်တစ်ြုစီအတွေ် ြှန်ေန်သည်၊ မေစ်နိုင်သည်နှင့် ြှားယွင်းသည်တို့ေို ဆုံးမေတ်ေန်အတွေ် 

ြတူညီရသာ စည်းြျဉ်းြျားေှိသည်။

(ေ)  MSIC - “ြှန်ေန်သည်” ဆိုသည်ြှာ MSIC သရေေတြျားသည် လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစား ရော်မပြျေ်နှင့် 

လုပ်ငန်းအြည်စသည့် အမြားအရသးစိတ်အြျေ်အလေ်ြျား ပံ့ပိုးရပးထား သည့်အရပါ် အရမြြံထား၍ 

တိေျြှုေှိသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ “မေစ်နိုင်သည်” ဆိုသည်ြှာ MSIC ေို ြှန်ေန်သည် (သို့ြဟုတ်) 

ြှားယွင်းသည်ဟု ဆုံးမေတ်ေန် လုံရလာေ်ရသာ အရသးစိတ် အြျေ်အလေ်ြျား ြေှိမြင်းေို ဆိုလိုသည်။ 

“ြှားယွင်းသည်” ဆိုသည်ြှာ လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားရော်မပြျေ်အေ MSIC သရေေတြျားသည် 

ြှန်ေန်ြှုြေှိမြင်းေို ဆိုလိုသည်။ ဤအြျေ်ြျားသည် ရပးထားရသာ လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားရော်မပြျေ်

အရပါ် တွင်သာ ြူတည်ပပီး အြှန်တေယ်လုပ်ငန်းလုပ်ေိုင်ရနြှု အရမြအရနအား ေွင်းဆင်း စစ်ရဆး၍ 

မပန်လည်အတည်မပုထားမြင်းြျ ိုး ြပါဝင်ပါ။ 
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၃၀

(ြ)    လိပ်စာ - စစ်တြ်းရောေ်ယူသူသည် အဆိုပါလိပ်စာအေ လုပ်ငန်းေိုေှာရေွနိုင်မြင်းေှိ ပါသလားဟူ၍ 

သုံးသပ်မြင်းမေစ်သည်။ “ြှန်ေန်သည်” ဆိုသည်ြှာ ရော်မပြျေ်သည် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ 

ဝန်ထြ်းြျားအတွေ် လုပ်ငန်းအား ရမြပုံရပါ်တွင် ေှာရေွနိုင်ေန် အရသးစိတ်ရော်မပထားသည်ေို ဆိုလိုသည်။ 

“မေစ်နိုင်သည်” ဆိုသည်ြှာ လိပ်စာသည် တိေျြှုြေှိဘဲ လြ်းအြည် (သို့) ေပ်ေွေ်အြည်ေိုသာ 

ရော်မပထားရသာ်လည်း စစ်တြ်း ရောေ်ယူသူသည် အြျနိ်အတိုင်းအတာတစ်ြုအတွင်း လုပ်ငန်းေို 

ေှာရေွနိုင်ရမြေှိသည်ေို ဆိုလိုသည်။ “ြှားယွင်းသည်” ဆိုသည်ြှာ ရပးထားရသာ အြျေ်အလေ်အေ 

(ဥပြာ- ေွေ်လပ်ြျန်ထားမြင်း သို့ြဟုတ် ပြို့နယ်အြည်သာ ထည့်သွင်းထားမြင်း) စာေင်း ရောေ်သူြှ 

လုပ်ငန်းတည်ရနောေို ေှာရေွနိုင်ရမြြေှိမြင်းေို ဆိုလိုသည်။

(ဂ)    လုပ်ငန်းအမည်နှင့်ပိုင်ရှင်အမည ် - စာေင်းရောေ်သူသည် လုပ်ငန်းအြည်ေို အသုံးမပု၍ 

လုပ်ငန်းေိုေှာရေွနိုင်ပပီး လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်အြည်အား ရြးမြန်းလျှင် သိေှိနိုင်မြင်း ေှိ/ြေှိ မေင့်သုံးသပ်သည်။ 

ေွံ့ပေိုးပပီးနငှ် ့ေွံ့ပေိုးဆနဲိငုင် ံနစှြ်ျ ိုးလုံးတငွ ်SBR ၌ လပုင်န်းငယြ်ျားြှာ လပုင်န်းအြည ်ရပးထားမြင်းြေှသိညေ်ိ ု

ြျားစွာရတွ့ေှိေသည်။ ထိုအရမြအရနတွင် ပိုင်ေှင်၏အြည်မေင့် လုပ်ငန်းတည်ရနောေို အသုံးမပု၍ 

ေှာရေွြေသည်ြှာ အရလ့အထ တစ်ြု မေစ်သည်။

၆၇။   နြူနာရေွးြျယ်ထားြှုအေ လုပ်ငန်းြျား၏ ၉၁.၄ ောြိုင်နှုန်းေို MSIC သရေေတ ြှန်ေုန်စွာ 

မေည့်သွင်းထားသည်။ သို့ရသာ် တိေျြှန်ေန်ြှုေို အတည်မပုနိုင်ေန်အတွေ် ရမြမပင် စြ်းသပ်ြှုြျား 

မပုလုပ်ေန်လိုအပ်သည်။ လိပ်စာအြျေ်အလေ်ြျားသည် ၃၃ ောြိုင်နှုန်းသာ ြှန်ေန်နိုင်ရမြေှိရသာရြောင့် 

အဓိေစိုးေိြ်ေသည့်အြျေ်မေစ်သည်။ ထို့ရြောင့် ဤအြျေ်အလေ်အတွေ်လည်း ရမြမပင်စြ်းသပ်ြှုြျား 

လိုအပ်သည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ် အြျေ်အလေ် စုစည်းြှုအတွေ် အေည်အရသွးရောင်းရသာ 

လိပ်စာအြျေ်အလေ်ြျား စုစည်းမြင်းေို ဦးစားရပးလုပ်ငန်းအမေစ် ထားေှိေန်လိုအပ်သည်။ အြျေ်အလေ်ြျား 

အေည်အရသွး တိုးတေ်ရောင်းြွန်ရစေန် အနာဂတ်၌ ရတာင်းြံစုစည်းြည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထိုအြျေ်ေို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန် လိုအပ်သည်။

၆၈။   နြူနာြျားအား စိစစ်သုံးသပ်ြျေ်ြှ လုပ်ငန်းအြည်နှင့် ပိုင်ေှင်အြည်သည် ေည်ေွယ်ြျေ် မပည့်ြီေန် 

သင့်ရတာ်ရြောင်း ရတွ့ေှိေသည်။ သို့ရသာ် ထပ်ြံအတည်မပုနိုင်ေန်အတွေ် ေွင်းဆင်းရဆာင်ေွေ်ြှုြျားမပုလုပ်

ေန် စြ်းသပ်ြှုြျား လိုအပ်သည်။



၃၁

အြန်း(၄)။ SBR 
ေွံ့ပေိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် 
ရေှ့ဆေ်ရဆာင်ေွေ်ြည့် 
လုပ်ငန်းအဆင့်ြျား

၆၉။   လုပ်ငန်းလိုင်စင်ြှတ်တြ်းြျားအား စုစည်းပပီး ရပါင်းစည်းနိုင်မြင်းသည် ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့၏ 

ကေီးြားရသာ ရအာင်မြင်ြှုတစ်ေပ်မေစ်သည်။ SBR သည် ယြုအြါ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးစစ်တြ်းြျား 

ရောေ်ယူမြင်းအတွေ် အရောင်းဆုံးေင်းမြစ်မေစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း အြျ ို ့ရသာမပဿနာြျားြှာ 

ေျန်ေှိရနဆဲမေစ်သည်။

(ေ)  လုပ်ငန်းလိပ်စာအြျေ်အလေ်ေို ရမြမပင်အရမြအရနတွင် ေှိ/ ြေှိ စစ်ရဆးေန် လိုအပ်ပပီး ရနာေ်တစ်ကေိြ် 

ရောေ်ယူစုစည်းြှုတွင် ပိုြိုရောင်းြွန်ရစေန် လိုအပ်သည်။ လိပ်စာ အြျေ်အလေ်ြျား၏ ြန့်ြှန်းရမြ 

၃၃ ောြိုင်နှုန်းသာ စာေင်းရောေ်သူြျားအတွေ် လုပ်ငန်းတည်ရနောေှာရေွေန် လုံရလာေ်ရသာရြောင့် 

ြှန်ေန်နိုင်ရမြေှိရြောင်း ရတွ့ေှိေသည်။ အရသးစိတ်အြျေ်အလေ်ြျား ြပါေှိမြင်းသည် 

စာေင်းရောေ်သူအတွေ် အြျနိ်ြောမြင့်ပပီး စစ်တြ်းရောေ်ယူြှုအတွေ် ေုန်ေျစေိတ်ေို 

အလွန်မြင့်ြားရစြည်မေစ်သည်။

(ြ)    အြျေ်အလေ်ြျားတွင် လုပ်ငန်းအေွယ်အစားြွဲမြားနိုင်သည့် ေိန်းေှင်ြျားြေှိမြင်းသည် စိစစ်သုံးသပ်ြှု 

မပုလုပ်နိုင်ေန် ြေ်ြဲရစသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား၏ အလွှာြွဲမြားမြင်း မေင့် လုပ်ငန်းအေွယ်အစား 

သတ်ြှတ်နိုင်ပါေ လိုအပ်ြည့်အေွယ်အစားထေ် ယြုအြျေ်အလေ် ရောေ်ယူေန်လိုအပ်သည့် 

နြူနာပုံစံအေွယ်အစားြှာ ပိုြိုကေီးြားသည့်အတွေ် စစ်တြ်းရောေ်ယူြှု ေုန်ေျစေိတ် 

ပိုြိုမြင့်ြားြည်မေစ်သည်။

(ဂ)    SBR လပုင်န်းအေွဲ့နငှ် ့တိငု်းရေသကေီး/ မပညန်ယဗ်ဟိစုာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံး ဝနထ်ြ်းြျားသည ်အြျေအ်လေြ်ျား 

စုစည်းောတွင် လူအင်အားနှင့် အြျနိ်ြျားစွာ အသုံးမပုြဲ့သည်။ အြျ ို ့ ပြို့နယ်ြျားသည် CSO SBR 

စနစ်အတွေ် အြျေ်အလေ်ြျားအား အေည်အရသွး မပည့်ြီရစေန် မပင်ဆင်ြှုေို ရလးကေိြ်တိုင်တိုင် 

ရဆာင်ေွေ်ြဲ့ေသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်အား စဉ်ဆေ်ြမပတ် ရဆာင်ေွေ်နိုင်ရေးအတွေ် 

ဤလိုအပ်ြျေ်ြျားအား မေည့်ဆည်းရဆာင်ေွေ်ြှုေို ပိုြိုထိရောေ်စွာ ရဆာင်ေွေ်ေြည်မေစ်သည်။
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(ဃ)  CSO SBR တွင်ေှိရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာေင်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ေှိရသာ အမြား အြျေ်အလေ် 

ေင်းမြစ်ထေ် ပို၍ြျားမပားသည်။ သို့ရသာ် တစ်ဦးြျင်း အြျ ိုးေျ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အရေအတွေ်သည် 

အိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါေ နည်းရနရသးသည်။ ဤအရေအတွေ် နည်းပါးြှုသည် 

စိုးေိြ်ေွယ်ောတစ်ြုမေစ်ပပီး ြှတ်ပုံတင်ထားမြင်းြေှိရသာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြာဏအား 

စစ်ရဆးရလ့လာေန်လိုအပ်သည်။

၇၀။   ၂၀၁၉ ြုနှစ် အြျေ်အလေ်ရောေ်ယူြှု၌ အထေ်ပါမပဿနာြျားအား အတတ်နိုင်ဆုံး ရမေေှင်းသွားေန် 

အဓိေထား ရဆာင်ေွေ်ြည်မေစ်သည်။ အြျေ်အလေ်ရောေ်ယူြှုပုံစံနှင့် လြ်းညွှန်ြျေ်ြျားအား 

မပန်လည်ဆန်းစစ်မြင်း၊ ပြို့နယ်ြျားနှင့် ြျတိ်ဆေ်ရဆာင်ေွေ်မြင်းနှင့် တိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ် 

ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံး ဝန်ထြ်းြျားအတွေ် သင်တန်းြျား ရပးမြင်းမေင့် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ေို ပပီးမပည့်စုံရစေန် 

ရဆာင်ေွေ်နိုင်ြည်မေစ်သည်။

၇၁။   SBR လုပ်ငန်းအေွဲ့သည် မပန်လည်ဆန်းစစ်ထားရသာ အြျေ်အလေ်ရောေ်ယူြှုပုံစံတစ်ြုနှင့်  

အရသးစိတ်ရော်မပထားသည့် လြ်းညွှန်ြျေ်တစ်ြုေို မပုစုပပီး ပြို့နယ်ြျားသို့ ပံ့ပိုးရပးြည်မေစ်သည်။ 

ထိုလြ်းညွှန်ြျေ်တွင် ရနာေ်ဆုံးရောေ်ယူစုစည်းြဲ့သည့် အရတွ့အကေုံြျားြှ အြေ်အြဲြျားေို 

အဓိေအြျေ်ြျားအမေစ် ထည့်သွင်းရော်မပထားသည်။

၇၂။    ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့အရနမေင့် ၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် ေျင်းပမပုလုပ်ြည့် အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ 

တစ်ြုတွင် မပန်လည်ဆန်းသစ်ထားရသာရောေ်ယူြှုပုံစံအား ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမြင်းမေင့် ပြို့နယ်ြျားနှင့် 

ြျတိ်ဆေ်ရဆာင်ေွေ်ြှုေို တိုးမြှင့်ရဆာင်ေွေ်ြည်မေစ်သည်။ ဤသို့ညှိနှိုင်း ရဆွးရနွးမြင်းမေင့် ပြို့နယ်အသီးသီးြှ 

အြျေ်အလေ်ရောေ်ယူမြင်း၏ ေည်ေွယ်ြျေ်နှင့် အရေးကေီးပုံေို ပိုြိုသိေှိ နားလည်လာြည်မေစ်သည်။

၇၃။   ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ တိုင်းရေသကေီး/ မပည်နယ်ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့ရုံးြှ ဝန်ထြ်းြျားေို 

အြျေ်အလေ်ရောေ်ယူေမြင်း၏ ေည်ေွယ်ြျေ်ြျားနှင့်ပတ်သေ်၍ သင်တန်းြျား ရပးအပ်မြင်း၊ 

ပြို့နယ်အသီးသီးြှ အြျေ်အလေ်ြျားအား ရောေ်ယူပုံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရောင်းဆုံးမေစ်နိုင်ြည့် 

နည်းလြ်းြျားေို ရဆွးရနွးမြင်း၊ အရတွ့အကေုံြျား ြျှရဝမြင်းြျား မပုလုပ်သွားြည်မေစ်သည်။

၇၄။   ၂၀၂၀ ြုနှစ်နှင့် ရနာေ်ပိုင်းတွင် SBR ၌ အမြားရသာအုပ်ြျုပ်ြှုဆိုင်ောေင်းမြစ်ြျားြှ အြျေ် 

အလေ်ြျားအား ထည့်သွင်းမြင်းေိုလည်း ရဆာင်ေွေ်သွားြည်မေစ်သည်။ မပည်တွင်းအြွန်ြျား ဦးစီးဌာနတွင် 

အြွန်ရောေ်ယူမြင်းစနစ် လုပ်ငန်းစဉ်ြျားရမပာင်းလဲေန် စီြံေိန်းတစ်ြုေှိပပီး စီြံေိန်းပပီးရမြာေ်သည့်အြါ 

SBR အတွေ် အရောင်းဆုံးရသာ အရမြြံအြျေ်အလေ်ြျားေို ရထာေ်ပံ့ရပးနိုင်ြည်မေစ်ပပီး 

၎င်း၏စွြ်းရဆာင်နိုင်ြှုေိုလည်း သိသိသာသာ မြှင့်တင်ရပးနိုင်ြည်မေစ်သည်။ 



၃၃

အြန်း(၅)။ ရနာေ်ဆေ်တွဲ

၇၅။   CSO SBR စနစ်ထူရထာင်မြင်းအဆင့်ြျား၏ ပုံေိပ်ြျားေို ဤအပိုင်းတွင် ထည့်သွင်းရော်မပ ထားသည်။

ပုံ(၈)။ Web Interface အား ပမန်မာဘာသာနှင့်ကိုက်ညီရအာင်ရောင်ရွက်ွားပုံ
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ပုံ(၉)။ အဂဂလိပ်ဘာသာမှ ပမန်မာဘာသာသို့ ဘာသာပပန်ေိုပခင်း

ပုံ(၁၀)။ CSV ေိုင်ကို JSON programming ေိုင်အပေစ် ရပပာင်းလဲပခင်း



၃၅

ပုံ(၁၁)။ JSON ေိုင်အား SBR စနစ် Root Folder သို့ွည့်သေင်းပခင်း
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အြန်း(၆)။ ေိုးေားြျေ်ြျား

[၁] Bureau, L. S. (2013). Laos Economic Census. (လာအိုနိုင်ငံစီးပွားရေးသန်းရြါင်စာေင်း)

[၂] Central Statistical Organization, U. N. (2016). MYANMAR BUSINESS SURVEY 2015 Data Report. 

Nay Pyi Taw: UNDP and CSO. ဗဟိုစာေင်းအင်းအေွဲ့၊ U.N. (၂၀၁၆) မြန်ြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တြ်း ၂၀၁၅ 

အြျေ်အလေ်အစီေင်ြံစာ၊ ရနမပည်ရတာ်၊ UNDP နှင့် CSO။

[၃] အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးြေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာန၊ I. a. (၂၀၁၆)၊ မြန်ြာနိုင်ငံလုပ်သားအင်

အားစစ်တြ်း အစီေင်ြံစာ (၂၀၁၅)၊ရနမပည်ရတာ််၊ နိုင်ငံတောအလုပ်သြားအေွဲ့အစည်း။

[၄] N. I. (၂၀၁၃ ြုနှစ် ရေရော်ဝါေီလ). ေရြောေီးယားနိုင်ငံစီးပွားရေးသန်းရြါင်စာေင်း(၂၀၁၁)၊ ေနွြ်းပင်၊ 

ေရြောေီးယား၊ Cambodia အြျ ိုးသားစာေင်းအင်းတေ္ကသိုလ်၊ စီြံေိန်းဝန်ကေီးဌာန၊ ေရြောေီးယား။ 



အခြားသက်ဆိုင်ရာအသသးစိတ်အြျက်အလက်များ 

သို့မဟုတ် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ြျက်များအတွက်  

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ SBR မှ အြျက်အလက်ရယူရန် 

နည်းလမ်းများကိုသိရှိလိုသူ မည်သူမဆို CSO SBR 

လုပ်ငန်း အဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်အသသးစိတ်အြျက်အလက်များကို 

သအာက်တွင်သဖာ်ခပထားပါသည်။

စက်မှု၊ သတ္တု နှင့် စွမ်းအင်ဌာနစိတ် (SBR) ၊ 

စီးပွားသရးစာရင်းအင်းဌာနြွဲ၊ 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ 

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာသရးဝန်ကကီးဌာန၊ 

ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ သနခပည်သတာ်၊ ခမန်မာ။ 

ဖုန်း +95 673 406 375 

Fax +95 673 406 331 

Email sbr.cso@gmail.com


