
မဲခေါင်-ကိုရးီယား ပူးခပါငး်ခောငရ်ွက်ခရး ရန်ပုံခငွေ အစီအစဉ် (Mekong-Republic of Korea 

Cooperation Fund-MKCF) ဖြင် ့နေပြည်နော်နောင်စီေယ်နပြေအြါအဝင် 

တိုင်းခေသကကီး/ဖပညန်ယ် (၁၁) ေု၌ စာရင်းအင်း ဥပခေ၊နည်းဥပခေများ အသိပညာဖမှင့်တင်ခရး 

ခေွေးခ ွေးပွေဲများ ကျငး်ပ 

 ဗဟိုစာရငး်အငး်အဖွဲ့မှ ကြီးမှူး၍ မဲခေါင်-ြိုရီးယား ပူးခပါင်းခောငရ်ွြ်ခရး ရန်ပုံခငွ 

အစီအစဉ် (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund-MKCF) ဖဖင့် စာရင်းအငး်ေိုင်ရာ 

ဖွံ့ဖဖိုးမှု လုပ်ငန်းစွမ်းခောင်ရည် ဖမှင့်တင်မှုစီမံေျြ် (Capacity Building Project on 

Development of Statistics) အရ ခနဖပည်ခတာ်ခြာင်စီနယ်ခဖမ၊ ရှမ်းဖပည်နယ်၊ ရန်ြုန် 

တိုင်းခေသကြီး၊ ပဲေူးတိုင်းခေသကြီး၊ ြရင်ဖပည်နယ်၊ မွန်ဖပည်နယ်၊ မခြွးတိုင်းခေသကြီး၊ 

မန္တခလးတိုင်းခေသကြီး၊ ရေိုင်ဖပည်နယ်၊ ြေျငဖ်ပည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းခေသကြီးတိုတ့ွင် 

စာရင်းအင်းဥပခေနှင့် နည်းဥပခေများ အသိပညာဖမှင့်တင်ခရး ခေွးခနွးပွဲများြို ၂၀၂၂ ေုနှစ် 

ဇန်နဝါရီလ ေုတိယပတ် မှ ၂၀၂၂ ေုနှစ် မတ်လြုန်အထ ိခအာြ်ပါအတိုင်း ဖပုလုပ်ေဲ့ပါသည်။ 

စဉ် 
ေိုင်းနေသကေီး/ 

ပြည်ေယ် 
ဦးနောငန်ေွေးန ွေးသူ 

ေျငး်ြ 

သည့်နေ့ 

ရေ် 

ေေ်နရာေ်

သည့် ဌာေ/ 

အဖွေဲ့အစည်း 

အနရအေွေေ် 

ေေ် 
နရာေ်သူ 
စုစုနြါငး် 

၁။ နေပြည်နော် 

နောင်စီေယ်နပြေ 

ညွှေ်ကေားနေးြေှူးချုြ် ၂၀-၁-၂၀၂၂ ၄၁ ၆၈ 

၂။ ေှြေ်းပြည်ေယ် ဒုေိယ 

ညွှေ်ကေားနေးြေှူးချုြ် 

၂၀-၁-၂၀၂၂ ၇၇ ၁၀၄ 

၃။ ေေ်ေုေ်ေိုငး် 

နဒသကေီး 

ညွှေ်ကေားနေးြေှူးချုြ် ၂၆-၁-၂၀၂၂ ၆၃ ၁၁၆ 

၄။ ြဲခူးေိုင်းနဒသ 

ကေီး 

ဒုေိယ 

ညွှေ်ကေားနေးြေှူးချုြ် 

၁၄-၂-၂၀၂၂ ၇၆ ၈၄ 



စဉ် 
ေိုင်းနေသကေီး/ 

ပြည်ေယ် 
ဦးနောငန်ေွေးန ွေးသူ 

ေျငး်ြ 

သည့်နေ့ 

ရေ် 

ေေ်နရာေ်

သည့် ဌာေ/ 

အဖွေဲ့အစည်း 

အနရအေွေေ် 

ေေ် 
နရာေ်သူ 
စုစုနြါငး် 

၅။ ေေင်ပြည်ေယ် ဒုေိယ 

ညွှေ်ကေားနေးြေှူးချုြ် 
၁၆-၂-၂၀၂၂ ၈၂ ၁၀၈ 

၆။ ြေွေ်ပြည်ေယ် ဒုေိယ  

ညွှေ်ကေားနေးြေှူးချုြ် 
၁၇-၂-၂၀၂၂ ၅၉ ၈၉ 

၇။ ြေနေွးေိုင်း 

နဒသကေီး 

ဒုေိယ 

ညွှေ်ကေားနေးြေှူးချုြ် 
၁၈-၂-၂၀၂၂ ၇၀ ၉၅ 

၈။ ြေန္တနေးေိုင်း 

နဒသကေီး 
ညွှေ်ကေားနေးြေှူးချုြ် ၄-၃-၂၀၂၂ ၄၇ ၆၅ 

၉။ ေခိုင်ပြည်ေယ် ဒုေိယ 

ညွှေ်ကေားနေးြေှူးချုြ် 
၈-၃-၂၀၂၂ ၈၃ ၁၀၀ 

၁၀။ ေချင်ပြည်ေယ် ဒုေိယ 

ညွှေ်ကေားနေးြေှူးချုြ် 
၁၁-၃-၂၀၂၂ ၁၀၁ ၁၃၁ 

၁၁။ ဧောဝေီေိုငး် 

နဒသကေီး 

ဒုေိယ 

ညွှေ်ကေားနေးြေှူးချုြ် 
၁၈-၃-၂၀၂၂ ၈၅ ၁၃၀ 

စုစုနြါငး် ၇၈၄ ၁၀၉၀ 

 

  

 



စာရင်းအင်းဥပခေ၊ နည်းဥပခေများ အသိပညာဖမှင့်တင်ခရး ခေွးခနွးပွဲများြို ခအာြ်ပါ 

ရည်ရွယ်ေျြ်များဖဖင့် ြျင်းပဖပုလုပ်ေဲ့ပါသည်။ 

- ဗဟိုစာေငး်အငး်အဖွဲ့ြေှ ပြဋ္ဌာေ်းခဲ့သည့် စာရင်းအင်းဥပခေ၊ နည်းဥပခေများ သြ်ဝင ်

ြျင့်သံုးလာခစရန် 

- အြေျ ို းသားစာေငး်အငး်စေစ်၏ အနေးြါြေှုေို သိေိှနစေေ် 

- မူဝါေေျမှတ်သူများ၊ စီမံြိန်းခရးေွဲသူများ၊ အစိုးရဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိြလုပ်ငန်းရှင်များ၊ 

သုခတသီများမှ စာေငး်အင်းြေျားေို အသံုးပြုောေွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇေ်ေဝါေီေေွင် ပြဋ္ဌာေ်း 

ခဲ့နသာ စာေင်းအငး်ဥြနဒနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နြေေေွင် ပြဋ္ဌာေ်းခဲ့နသာ စာေင်းအငး် 

ေညး်ဥနဒြေျားေို ေျယ်ေျယ်ပြေ့်ပြေ့် သိေိှေားေည်ပြီး စာရငး်အငး်ထုတ်ဖပန်သူများနှင့် 

အသံုးဖပုသူများအကြား ပူးခပါင်းခောင်ရွြ်မှု ပိုမုိေိုင်မာအားခြာငး်ခစရန် 

- စာရင်းအင်းဥပခေ၊ နည်းဥပခေများနှင့်အညီ တိြျမှန်ြန်မှုရိှခသာ စာရင်းအင်းများ 

အေျနိ်နှင့်တခဖပးညီ ဖပုစုထုတ်ဖပန်နိုင်ရန်  

 စာရင်းအင်း ဥပခေ၊ နည်းဥပခေများ အသိပညာဖမှင့်တင်ခရး န ွးနနွးြွဲြေျားသို့ ေိုင်းနဒသ 

ကေီးနှင့် ပြည်ေယ်ြေျားြေှ ဝေ်ကေီးချုြ်ြေျား၊ ဝေ်ကေီးြေျားေ အဖွင့်အြှောစေား နပြာကေားခဲ့ကေပြီး 

ဌာေ ိုင်ောအသီးသီးြေှ ောဝေ်ေှိသူြေျား ေေ်နောေ်ခဲ့ကေြါသည်။ 

 နေပြည်နော်နောင်စီေယ်နပြေအြါအဝင် ေုိင်းနဒသကေီး/ပြည်ေယ် (၁၁) ခုေွင် ေျင်းြပြု 

ေုြ်ခ့ဲသည့် စာေင်းအင်းဥြနဒ၊ ေည်းဥြနဒြေျား အသိြညာပြှေင့်ေင်နေး န ွးနနွးြဲွြေျားေွင် 

အြေျ ို းသား စာေင်းအငး်စေစ်၏ အဓြိ္ပါယ်ဖွင့် ိုချေ်၊ အြေျ ို းသားစာေငး်အငး်စေစ်ေွင် ြါဝငြ်ေ် 

သေ်သူြေျား၊ အြေျ ို းသားစာေငး်အငး်စေစ်၏ အနေးြါြေှု၊ စီြေံေိေ်းြေျားနေး ွဲပခင်းနှင့် အနောင် 

အထည်နဖာ်န ာင်ေွေ်ြေှုေွင် အေည်အနသွးပြည့်ဝနသာ စာေင်းအငး်အချေ်အေေ်ြေျား၏ 

အနေးြါြေှု၊ ပြေေ်ြောနိုငင်ံ အြေျ ို းသားစာေငး်အင်းစေစ်၏ အဖဲွ့အစည်းနှင့်ဥြနဒြေူနောင၊် နိုငင်ံ 

ေောေွင် ေျင့်သံုးနေနသာ စာေင်းအင်းစေစ်ြေျား၊ စာေင်းအငး်ဥြနဒ၊ ေညး်ဥြနဒြေျားေွင် 

ထည့်သွငး်နေး ွဲထားသည့် အနကောငး်အောြေျား၊ ေေားဝင်စာေငး်အငး်ြေျား စုစည်းထုေ်ပြေ်နိုင် 

နေးအေွေ် သေ် ိုငေ်ာ စာေင်းအငး်ြံ့ြိးုနြးသူြေျားနှင့် နြါငး်စြ်ညိှနှိုငး်ြေှု ိုငေ်ာ ေုြ်ငေ်းစဉ် 



စံသေ်ြေှေ်ြေှု န ာငေွ်ေ်ချေ်ြေျား၊ ဗဟိုစာေငး်အင်းအဖွဲ့ြေှ ထုေ်နဝေျေ်ေိှသည့် နှစ်အေိုေ်၊ 

ေအေိေု်၊ သံုးေြေ်အေိုေ် စာနစာင်ြေျားထုေ်ပြေ်န ာင်ေွေ်ြေှု အနပခအနေြေျားေို 

အဓေိန ွးနနွးေှင်းေင်းခဲ့ြါသည်။  

 ခေွးခနွးပွဲများ ြျငး်ပဖပုလုပဖ်ေငး်ဖဖင့် အမျ ို းသားစာရင်းအင်းစနစ် (National Statistical 

System-NSS) တွင် ပါဝင်ပတ်သြ်သည့် သြ်ေိုင်ရာဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းများ အခနဖဖင့် ဖမန်မာ 

နိုငင်ံ၏ စာရင်းအငး်ဥပခေ၊ နညး်ဥပခေများြို ြျယ်ြျယ်ဖပန့်ဖပန့် သိရှ ိ နားလည်လာဖေငး်၊ 

စာရင်းအင်းြဏ္ဍဖွံ့ဖဖိုးခရးလုပ်ငန်းများ အခြာငအ်ထည်ခဖာ် ခောငရွ်ြ်ရာတွင် ဥပခေ၊ 

နညး်ဥပခေများနှင့်အညီ ခောငရ်ွြ်နိုင်ဖေငး်၊ စာေင်းအင်း ေုြ်ငေ်းစဉ်ြေျား န ာင်ေွေ်ောေွင် 

ြေှေ်ေေ်ခြာငး်မွန်မှုရိှခသာ စီြေံခေ့်ခွဲ့ြေှုြေျား၊ လုပ်ထုးံလုပ်နည်းများ၊ အခလ့အြျင့်များဖဖင့် 

ခောငရွ်ြ်နိုငဖ်ေငး်၊ ဖပည်နယ်နှင့်တုိင်းခေသကြီးများရိှ ဌာနများအခနဖဖင့် စာရင်းအင်းအေျြ် 

အလြ်များ ခြာြ်ယူ၊ စုစည်း ပံ့ပုိးခပးရာတွင် ခဖမဖပငစ်ာရငး်အငး် အေျြ်အလြ်များ 

မှန်ြန်ခရးြို ပိုမုိအခလးထား ခောငရွ်ြ်နိုငဖ်ေင်း၊ ခဖမဖပင်စာရငး်အင်း အေျြ်အလြ်များ၏ 

အခရးပါမှုြို ဂရုဖပုလာခစဖေငး်၊ စာရင်းအငး်ေိုငရ်ာ ြိစ္စရပ်များအား ဖပည်နယ်/ တိုင်းခေသကြီး 

အစိုးရများနှင့်ပးူခပါင်း၍ ခေသန္တရအေင့်၊ ဖပည်နယ်အေင့၊် ေရိုင်အေင့်နှင့် ရပ်ရွာအေင့်တို့၌ 

ခြာင်းမွန်စွာ စီမံခောငရွ်ြ်နိုင်ဖေငး်စသည့် အြျ ို းခြျးဇူးများ ရရှေိဲ့ပါသည်။  


