မြန်မာနိုင်ငံ၌
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ
စာရင်းအင်းလုပ်ငန်း
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ်

လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ရလဒ်များ

မြန်မာနိုင်ငံ၌ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်း
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ရလဒ်များ

စီး ပွား ရေး လု ပ် င န်း များ မှ တ် ပုံ တ င် ခြ င်း ဆို င် ရာ
စာရင်းအင်း လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ဆင့်ပွား
လေ့လာမှု သည် အာရှနှင့်ပစိဖိတ် စီးပွားရေး စာရင်းအင်း
ဆိုင်ရာ ဒေသအစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး
UN ESCAP နှင့် DFID တို့မှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဤအစီရင်ခံစာ ကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် UN ESCAP
တို့ ပူးပေါင်း ဖန်တီးခဲ့သည်။ ယခု အစီရင်ခံစာသည်
အာရှနိုင်ငံများ၏ စာရင်းအင်းဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင်
ဆင့်ပွားလေ့လာခြင်း မှတ်တမ်း ငါးခုမှ တစ်ခုအပါအဝင်
ဖြစ်သည်။
ရေးသားပြုစုသူများ
ခင်ဥမ္မာမြင့်သိန်း (ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့)
ဖြူပြာအောင် (ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့)
Michael Biddington (UN ESCAP)
Jessica Gardner (UN ESCAP)
Photo credit: catastrophe_OL / Shutterstock.com
Shutterstock ID 738702646
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အခန်း(၁)။ နောက်ခံအကြောင်းအရာနှင့် အခြေအနေများ 

၁

(က) ပထမအဆင့်။ ။ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှရရှိသော
အချက်အလက်ရင်းမြစ်များအား ဆန်းစစ်ခြင်း 
အခန်း(၂)။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းကို ထူထောင်ခြင်း 

၃
၆

(က) မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များနှင့် ချ ိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်
အချက် အလက် ကောက်ယူမှုများ 

၉

(ခ) ၂၀၁၈ ခုနှစ် အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း- တစ်နိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံနိုင်ရန် SBR အား
တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း 

၁၃

(ဂ) MSIC သင်္ကေတဖြည့်သွင်းခြင်း နည်းအသစ်များ 

၁၆

(ဃ) CSO SBR စနစ် 

၁၇

(င) SBR စနစ်အား လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း 

၁၉

အခန်း(၃)။ SBR စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးရေ တွက်ချက်မှုရလဒ်များ 
(က) လူဦးရေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက်အား စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း 

၂၁
၂၁

(ခ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အမျ ိုးအစားခွဲခြားမှုများအား ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနိုင်ငံတို့၏
စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း 

၂၅

(ဂ) လုပ်ငန်းအရွယ်အစားခွဲခြားရန် ကိန်းရှင်များမရှိခြင်း 

၂၇

(ဃ) မှတ်တမ်း ၅၀၀ ပါဝင်သော ကျပန်းပုံစံတစ်ခုအား စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း 

၂၉

အခန်း(၄)။ SBR ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအဆင့်များ 

၃၁

အခန်း(၅)။ နောက်ဆက်တွဲ 

၃၃

အခန်း(၆)။ ကိုးကားချက်များ 

၃၆
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ဇယားများစာရင်း
ဇယား(၁)။ လိုင်စင်ဖောင်ပုံစံတွင် ပါဝင်သော အချက်အလက် အမျ ိုးအစားများ 

၁၂

ဇယား(၂)။ လူဦးရေအလိုက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက် 

၂၂

ဇယား(၃)။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များအလိုက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက် 

၂၃

ဇယား(၄)။ လာအိုနိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့၏ စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်းနှင့် MOLIP တို့၏
MSIC ပျံ့နှံမှု နှိုင်းယှဉ်ပုံ (အချ ိုး) 

၂၆

ဇယား(၅)။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားသတ်မှတ်ချက်
ကိန်းရှင်များ ပါဝင်မှု 

၂၈

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

၂၉

ပုံများစာရင်း
ပုံ(၁)။ မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းကိုဖြေကြားထားသူများ။ မည်သည့်နေရာ၌
မှတ်ပုံတင် ထားသနည်း။ 

၅

ပုံ(၂)။ SBR အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအချ ိန်ကာလ 

၇

ပုံ(၃)။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ အချက်အလက်စုစည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် 

၁၃

ပုံ(၄)။ CSO SBR စနစ်သို့ ဝင်ရောက်သည့်ပုံစံ 

၁၈

ပုံ(၅)။ Web Interface အား မြန်မာဘာသာသို့ ပြောင်းလဲထားပုံ 

၁၈

ပုံ(၆)။ CSO SBR စနစ်တွင် ဖြည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်ပေါင်း ၂၂၇,၉၀၃ ခုပါဝင်သည့်ပုံ 

၁၈

ပုံ(၇)။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် လူတစ်ထောင်လျှင်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဉီးရေ 

၂၄

ပုံ(၈)။ Web Interface အား မြန်မာဘာသာနှင့်ကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ထားပုံ 

၃၃

ပုံ(၉)။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း 

၃၄

ပုံ(၁၀)။ CSV ဖိုင်ကို JSON programming ဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း 

၃၄

ပုံ(၁၁)။ JSON ဖိုင်အား SBR စနစ် Root Folder သို့ထည့်သွင်းခြင်း 

၃၅

iii

အတိုကောက်ဝေါဟာရများ
ADB

Asian Development Bank (အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)

CDC

City Development Committee (မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ)

CSO

Central Statistical Organization (ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့)

CSV

Comma Separated Value

DAO

Development Affairs Organization (စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့)

DICA

Directorate of Investment and Company Administration (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီ
များညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန)

DISI

Directorate of Industrial Supervision and Inspection Department
(စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

EC

Economic Census (စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်း)

IDS

Identifications (သက်သေခံမှတ်ပုံတင်များ)

IRD

Internal Revenue Department (ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန)

ISIC

International Standard Industrial Classification (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
အမျ ိုးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ စံပြုသင်္ကေတများ)

JSON

JavaScript Object Notation

MBS

Myanmar Business Survey (မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်း)

MCDC

Mandalay City Development Committee (မန္တလေးမြို့တော်
စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ)

MIMU

Myanmar Information Management Unit
(မြန်မာသတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်)

MOLIP

Ministry of Labour, Immigration and Population (အလုပ်သမား၊
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန)

MOPF

Ministry of Planning and Finance (စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန)
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MSIC

Myanmar Standard Industrial Classification (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
အမျ ိုးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံပြု သင်္ကေတများ)

MSMES

Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့်
အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ)

NPTDC

Nay Pyi Taw Development Committee (နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ)

NSDS

National Strategy for the Development of Statistics (စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုအမျ ိုး
သားအဆင့်မဟာဗျူဟာ)

SBR

Statistical Business Register (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ
စာရင်းအင်းလုပ်ငန်း)

SSID

Small Scale Industries Department (အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန)

UN ESCAP

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(ကုလသမဂ္ဂ အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေး ကော်မရှင်)

UNDP

United Nations Development Programme (ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်)

VPN

Virtual Private Network

YCDC

Yangon City Development Committee (ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ)

v

အခန်း(၁)။ နောက်ခံအကြောင်းအရာနှင့်
အခြေအနေများ
၁။  ၂၀၁၅

ခုနှစ်တွင်

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်

စက်မှုလုပ်ငန်းများကို

ပိုမို

သိရှိနားလည်စေရန် ပထမဦးဆုံးသော မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်း (Myanmar Business Survey MBS)

ကို

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ

ကောက်ယူခဲ့သည်။၁

မြန်မာနိုင်ငံတွင်

လည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေသော

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံး၏ စာရင်းကို အလုပ် သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Labour, Immigration and Population – MOLIP) အောက်ရှိ အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ
ထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး
ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ကောက်ယူခြင်းနှင့်

၎င်းမှ

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းအတွက်

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းသည်
ထိရောက်သော

စစ်တမ်းနမူနာမူဘောင်တစ်ခုကို

စီးပွားရေး

စီးပွားရေးစစ်တမ်းအစီအစဉ်များ

လုပ်ငန်းစစ်တမ်းများ

ထူထောင်ရာတွင်

လိုအပ်သော

စွမ်းဆောင်ရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ပထမဦးဆုံး ခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။
၂။  ထိုအချ ိန်၌ အသုံးပြုခဲ့သော စစ်တမ်းနမူနာမူဘောင်တွင် ကြီးမားသော အခက်အခဲတစ်ခု ရှိခဲ့သည်။
ရွေးချယ်ကောက်ယူခဲ့သော လုပ်ငန်းများ၏ လေးပုံတစ်ပုံနီးပါး (၂၃ ရာခိုင်နှုန်း) သည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ
ရှာဖွေ၍မရနိုင်သော

(သို့မဟုတ်)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု

ရပ်တန့်ပြီးသော

လုပ်ငန်းများ

ဖြစ်နေသဖြင့်

အခြားသောနိုင်ငံများတွင် ဆောင်ရွက်သည့် အလားတူ စစ်တမ်းများထက် ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းမှာ အလွန်မြင့်မားနေသည်။
ထိုဆုံးရှုံးမှုသည် စစ်တမ်း ကောက်ယူမှု၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို မြင့်မားစေပြီး ခန့်မှန်းရလဒ်၏ အရည်အသွေးကို
လျော့ကျစေသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းများအတွက် ရင်းမြစ်အသစ် တစ်ခု ပြုစုရန်လိုအပ်မှုကို
ထင်ရှားစွာသိမြင်လာစေသည်။
၃။  မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမှကင်းလွတ်သော စာရင်းအင်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။ စီးပွား
ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများကို

မတူညီသောဝန်ကြီးဌာနများနှင့်

ရင်းမြစ်အမျ ိုးမျ ိုးမှ

ရရှိနိုင်သည်။

ဝန်ကြီးဌာနအမြောက်အမြားသည် ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
စာရင်းများရှိကြသည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်း အဖွဲ့အပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာနအများစုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းများ
ပုံမှန်ကောက်ယူ လေ့ရှိသော်လည်း ထိုစစ်တမ်းများသည် နယ်မြေအနည်းငယ် (သို့မဟုတ်) မြန်မာ့စီးပွားရေး ၏
သေးငယ်သောအစုပိုင်းကိုသာ ကိုယ်စားပြုသည်။ မတူညီသော စစ်တမ်းအစီအစဉ်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်၍
၎င်းစစ်တမ်းများအား ဆီလျော်ကိုက်ညီရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရန် လည်း အမှန်တကယ် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။

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။  ၎င်းစစ်တမ်းအချက်အလက် အရည်အသွေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်သည့် ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်း (Statistical Business Register - SBR)
ကို ထူထောင်၍ ရင်းမြစ်တစ်ခုတည်းအဖြစ် အသုံးပြုသွားရန်ဖြစ်သည်။ SBR သည် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာရင်းမြစ် နှင့်
အခြားသော ရင်းမြစ်များမှ ပြီးပြည့်စုံသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစာရင်းကို စုစည်းထားသည့် အချက်အလက်
ထိန်းသိမ်းရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ SBR အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အချက်အလက်ရင်းမြစ်များ
ကောက်ယူခြင်း၊

ရှင်းလင်းခြင်း၊

စုဆောင်းခြင်း၊

ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်

စာရင်းအင်းထုတ်ပြန်သူများအတွက်

စစ်တမ်းမူဘောင်များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ (Central Statistical
Organization – CSO) တွင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
၅။  SBR

ဖြစ်ပေါ်လာရန်အတွက်

မူဝါဒဆိုင်ရာ

လိုအပ်ချက်နှင့်

တောင်းဆိုမှုများ

ရှိနေသည်မှာ

အထင်အရှားဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော စာရင်းအင်း ဥပဒေတွင်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ လွှမ်းခြုံ၍ ဆီလျော်ကိုက်ညီမှုရှိသော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ
ဖြန့်ဝေနိုင်ရန်အတွက်
ကို

အချက်အလက်ပြုစုသည့်

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့အား

အဖွဲ့အစည်းများအား

လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသည်။

ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု

အမျ ိုးသားအဆင့်

မဟာဗျူဟာ (National Strategy for Development of Statistics - NSDS) တွင် SBR ကို ထူထောင်ရန်
ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ ထိုမဟာဗျူဟာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းအင်း စနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးမှ
ထဲထဲဝင်ဝင်

ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည့်

လုပ်ငန်းများ

ထည့်သွင်းထားပြီး

SBR

ကို

ထူထောင်ရန်အတွက်

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့အား တာဝန် သတ်မှတ်ထားသည်။
၆။  စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်းများ (Economic Census - EC) သည် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ
ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်ရလဒ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သော နိုင်ငံနှင့်အကိုက်ညီဆုံး
အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့အတွက်

သို့ရာတွင်

အရင်းအမြစ်

လက်တွေ့ကျသော

အားနည်းခြင်းကြောင့်

အဆိုပါအလေ့အထသည်

နည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်

စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရန်အတွက် ရွေးချယ်ထားသော နည်းလမ်းပေါ်မူတည်၍ ကုန်ကျငွေမှာ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ မှ ၅၀ ကြား ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။

၂

(က) ပထမအဆင့်။ ။ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်းများမှ ရရှိသော အချက်အလက် ရင်းမြစ်
များအား ဆန်းစစ်ခြင်း
၇။  SBR ထူထောင်ရေးစီမံကိန်း၏ ပထမလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ရရှိသော
လက်ရှိအချက်အလက်

ရင်းမြစ်များကို

အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။

ဆန်းစစ်ပြီး

SBR

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား

လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းပုံစံကို

အတွက်

အခြေခံ

မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊

ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်းတို့အား

အချက်အလက်အဖြစ်
လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်

တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့်

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်•

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

(Directorate

of

Investment

and

Company

Administration - DICA) သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများအား လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို
တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည်။ တင်ပို့ကုန် (သို့) တင်သွင်းကုန် လိုင်စင်များရရှိရန် လိုအပ်သော (သို့)
အခွန်ကောက်ခံရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်
လုပ်ငန်းအရွယ်အစားအလိုက်)

စပ်လျဉ်း၍

(လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား၊

သတ်မှတ်ထားသော

အလုပ်သမားဦးရေနှင့်

နှစ်အလိုက်ဝင်ငွေသတ်မှတ်ချက်

(Turnover

Threshold) အထက်တွင် ရှိသော အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသာ DICA တွင် မှတ်ပုံတင်ရန်
လိုအပ်သည်။

မဖြစ်မနေ

မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို

ဆောင်ရွက်ရန်

သတ်မှတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ

ဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်း

လာရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြေမရှိပါ။

၂၀၁၉

မှတ်ပုံတင်ကြေး
ခုနှစ်

ဖေဖော်ဝါရီလ

မိမိဆန္ဒအလျောက်

ပေးဆောင်ရခြင်းကြောင့်
အချက်အလက်များအရ

အသစ်ထူထောင်ထားသော အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း စနစ် ဖြစ်သည့် Myanmar Companies (MyCo) ကို
အသုံးပြု၍ မှတ်ပုံတင်ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အရေအတွက်မှာ (၅၉,၂၉၇) ခု ရှိသည်။
•

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန (Directorate of Industrial Supervision and Inspection
Department - DISI) သည် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်တွင် ရှိသည်။ မည်သည့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို
မဆို အသုံးပြုသော စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးသည် DISI ၌ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်
လိုအပ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်သည့် ရင်းမြစ်ဌာနသည် ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကို ပိုမိုအလေးပေးပြီး
ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှ လုပ်ငန်း အများအပြား ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

•

အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန (Small-Scale Industries Department - SSID) သည်
ဌာနအမည်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့

အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ

မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုသာ

ဆောင်ရွက်သည်။ ရက်ကန်းလုပ်ငန်းများ၊ မြန်မာ့ရိုးရာအနုပညာ လုပ်ငန်းများနှင့် ပန်း(၁၀) မျ ိုးအပါအဝင်
လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းများကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်သည်။

၃
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•

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

(General

Administration

Department

-

GAD)

သည်

အခွန်ကောက်ခံခြင်း၊ အရက်၊ ဘီယာ၊ တဆေး စသည်တို့အတွက် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရ အခွင့်အာဏာရှိသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤဌာန၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်း
လုပ်ငန်း များသည်လည်း ထိုလုပ်ငန်းများကို အဓိကထားဆောင်ရွက်သည်။
•

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန (Internal Revenue Department - IRD) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်
အခွန်ရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကကျသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဝင်ငွေခွန်နှင့်
(ကင်းလွတ်ခွင့်များစွာဖြင့်

အမြတ်ခွန်ကို

တွက်ချက်ထားသော)

ကုန်သွယ်ခွန်တို့ကို

ကောက်ခံရန်

တာဝန်ယူရသည်။ ဌာန၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များသည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအတွက်
လွန်စွာ

အသုံးဝင်သော်လည်း

ထိုလုပ်ငန်းစာရင်းအချက်အလက်သည်

DICA

တွင်

မှတ်ပုံတင်

ထားသော လုပ်ငန်းအရေအတွက်ထက် ပိုမိုလျော့နည်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုကို
ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
၈။  စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့

(Development

Affairs

Organization

-

DAO)

/

မြို့တော်

စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (City Development Committee - CDC) ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွား
ရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးသည်
ပေးဆောင်ရသည်။

မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တွင်

ထိုလိုင်စင်ကြေးများကို

နှစ်စဉ်

ဒေသခံစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့

(သို့)

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေး
မြို့တော်စည်ပင်သာ

ယာရေးကော်မတီတို့၌ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပေးဆောင်ရသည်။ လိုင်စင်ကြေးမှာ နည်းပါးပြီး လိုင်စင်များကို
မြင်သာသည့်နေရာတွင်

ပြသထားရသည်။

မြို့နယ်များတွင်

လိုင်စင်မရှိသောလုပ်ငန်းများကို

စစ်ဆေး၍

လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရသော ဝန်ထမ်းများ ထားရှိသည်။ ဤဌာနများကို အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ
ရင်းမြစ်များတွင် အာမခံချက်အရှိဆုံးသော အချက်အလက်ရင်းမြစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤအချက်ကို
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား မည်သည့်နေရာတွင် မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း မေးခွန်းထည့်သွင်းမေးထားသည့်
မြန်မာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်း၏ ရလဒ်များက ပိုမိုခိုင်မာစေသည်။
၉။  ပုံ(၁)တွင်

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းနမူနာပုံစံ၌

မှတ်ပုံတင်ထားသည်ဟု

ဖြေကြားထားသော

ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများတွင်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက်ကို

ဖော်ပြထားသည်

(စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးရေ ၁၆၇,၇၇၇ မှ ၁၄,၃၃၁ ကို နမူနာကောက်ယူထားသည်)။ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း
အများဆုံးဆောင်ရွက်ကြသည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များမှ ၇၇.၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်
အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဒုတိယမှာ ဝန်ကြီးဌာနများဖြစ်သည် (ဝန်ကြီးဌာနဆိုသည်မှာ စစ်တမ်းမေးမြန်းထားသည့်
DISI, IRD, SSID စသည်ဖြင့် မတူညီသော အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကို ဆိုလိုသည်)။ အခြားရင်းမြစ်များ၌
မှတ်ပုံတင်ထားသော
ထားသည်။

လုပ်ငန်းအများစုသည်

ထိုအချက်သည်

မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၌လည်း

မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များမှ

အချက်အလက်များသည်

မှတ်ပုံတင်
ပြည့်စုံ၍

အားသာချက်များသည်ကို ညွှန်ပြနေပြီး အခြားသောရင်းမြစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ကြည့်မည်ဆိုပါက SBR တွင်
ထပ်ကြိမ်စာရင်းသွင်းခြင်းကို

ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့်

စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်များ

၄

ဖြင့် SBR ကို အစပြုထူထောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားပြီး အခြားရင်းမြစ်များကိုလည်း ဆက်လက်လေ့လာကာ
အခါအခွင့်သင့်ပါက ရယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ပုံ (၁)။ မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းကိုဖြေကြားထားသူများ။ မည်သည့်နေရာ၌ မှတ်ပုံတင်ထားသနည်း။

၁၂၀၀၀

၁၀၀၀၀

၈၀၀၀

၆၀၀၀

၄၀၀၀

၂၀၀၀

၀
ရင်းှီးြမပ်ှံမှှင့်
ကုမဏီများ

ဝန်ကီးဌာနတစ်ခုခု

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး
ဦးစီးဌာန

စက်ဇု်ုံ

မိနယ်စည်ပင်သာယာေရး
အဖွဲများ

ွှန်ကားမှဦးစီးဌာန

လုပ်ငန်းအေရအတွက်

၅

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲများတွင်လည်းလိုင်စင်ရယူ၍ေဆာင်ရ�က်ေနေသာလုပ်ငန်းများ
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အခန်း(၂)။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ
စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းကို ထူထောင်ခြင်း
၁၀။  မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်း ကောက်ယူပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၌ စတင်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏
SBR ထူထောင်ရေးတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသော အဓိကအဖွဲ့အစည်း (၄) ခု ရှိသည်။ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ၎င်းတို့၏
အခန်းကဏ္ဍများကို အောက်ပါစာပိုဒ်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၁၁။  ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် SBR ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို
သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ကနဦးအဖွဲ့ဝင်များသည်

မြန်မာစီးပွားရေး

လုပ်ငန်းစစ်တမ်းအပါအဝင်

SBR

ထူထောင်နိုင်ရေး ကနဦးအဆင့်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။ ထိုအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း
များ၏ အကူအညီကိုရယူကာ လုပ်ငန်းအများစုကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၂။  SBR

လုပ်ငန်းအဖွဲ့အား

မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။
အလက်စုများအား

ထူထောင်ရေးနှင့်

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်

ဆောင်ရွက်မှုများသည်

ရေရှည်တည်တံ့ရန်အတွက်

ပြည်တွင်းသင်တန်းများသည်

မြန်မာနိုင်ငံရှိ

အရေးပါသော

ကိန်းဂဏန်း

ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်သာ အဓိကထားပြီး နိုင်ငံတကာ

အချက်

သင်တန်းများကဲ့သို့

အခြေခံသဘောတရားများအား အထူးပြုသင်ကြားခြင်းမရှိပါ။
၁၃။  Mr.

Felix

Development

Schmieding
Programme

၏
-

ဦးဆောင်မှုဖြင့်

UNDP)

သည်

ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်း

(United

Nations

ဆောင်ရွက်ရာတွင်

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့အား အထောက်အကူပေးပြီး SBR အတွက် သင့်တော်သော အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအချက်
အလက်ရင်းမြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သည့် ကနဦး လုပ်ငန်းများကိုလည်း အကူအညီပေးခဲ့သည်။
UNDP သည် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီများနှင့် ချ ိတ်ဆက်ရာတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့်
နီးကပ်စွာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကို ခန့်အပ်ပြီး မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
များနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့တို့အတွက် အဓိကသဘောတရားများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်တန်းပေးခြင်းများ
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၄။  Mr. Michael Biddington ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့်
လူမှုရေးကော်မရှင် (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UN
ESCAP) သည် SBR သဘောတရားများနှင့်စပ်လျဉ်းသော သင်တန်းများနှင့် SBR ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် ဗျူဟာကျသော
အကြံဉာဏ်များ ပေးအပ်ခဲ့သည့်အပြင် ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သော Mr. Ziad Elgendy နှင့် Ms. Jiayi He တို့၏

၆

အကူ အညီဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အချက်အလက်ကောက်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် အနီးကပ်ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၅။  အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်

(Asian

Development

Bank

-

ADB)

သည်

နိုင်ငံအများအပြားတွင်

အသုံးပြုလည်ပတ်နိုင်သော စနစ်တကျရေးဆွဲထားသည့် SBR စနစ်တစ်ခုကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင်
Mr. Joseph Mariasingham နှင့် Mr. Kaushal Joshi တို့၏ ဦးဆောင်မှုနှင့် Mr. Albert San Juan နှင့် Mr. Nikko
Angelo Antonio တို့ပါဝင်သောအဖွဲ့ဖြင့် SBR စနစ်ကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီစေရန်
ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပေးခဲ့သည်။
၁၆။  စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု၏ အချ ိန်ကာလကို ပုံ (၂) တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ပုံ(၂)။ SBR အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအချ ိန်ကာလ
မြန်မာစီးပွားရေး
လုပ်ငန်းစစ်တမ်း
(MBS) အား
ကွင်းဆင်း
ကောက်ယူခြင်း

၁

၂၀၁၅ ခုနှစ်
ဒီဇင်ဘာလ

CSO နှင့် UNDP
တို့၏ အလုပ်ရုံ
ဆွေးနွေးပွဲနှင့် SBR
သင်တန်းများ
ပြုလုပ်ခြင်း

CSO နှင့် UNDP တို့
သည် ရန်ကုန်၊
မန္တလေးနှင့်
နေပြည်တော် CDC
များနှင့် ချ ိတ်ဆက်
ဆောင်ရွက်ခြင်း

CDC များနှင့်
ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်၍
အချက်အလက်များ
တောင်းခံခြင်း

၇

၂

၂၀၁၆ ခုနှစ်
မေလ

၃

၂၀၁၆ ခုနှစ်
ဇူလိုင်လမှ
သြဂုတ်လ
အထိ

၄

UNDP နှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့တို့သည် မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်
ငန်းစစ်တမ်းကို ကောက်ယူစဉ်တွင် စစ်တမ်းမူဘောင် ရင်းမြစ်
အသစ်တစ်ခု လိုအပ်ကြောင်း သိရှိလာခဲ့သည်။

UNDP သည် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် SBR သင်တန်းများ ပြုလုပ်ပြီး
ရှေ့ဆက်မည့် အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခု
ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

UNDP
နှင့်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့တို့သည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏
အကြီးဆုံးသော
စည်ပင်သာယာရေး
ကော်မတီသုံးခုနှင့်
ချ ိတ်ဆက်၍ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်အချက်အလက် များအား
ရယူစုစည်းရန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်
စက်တင်ဘာ
လ မှ ၂၀၁၇
ခုနှစ်ဇူလိုင်လ
အထိ

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည်
CDC
များမှ
အချက်အလက်
များကိုတောင်းယူပြီး ထိုအချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်သော
ပုံစံဖြင့် ရရှိနိုင်ရန် အတွက် CDC များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
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UNDP မှ
UN ESCAP သို့
လွှဲပြောင်းခြင်း

ADB မှ စီမံကိန်းသို့
ချ ိတ်ဆက် ပါဝင်
လာခြင်း

ဗဟိုစာရင်းအင်းအ
ဖွဲ့မှမြန်မာနိုင်ငံရှိ
အခြားသော
မြို့နယ်များသို့
အချက်အလက်များ
တောင်းခံခြင်း

အချက်အလက်များ
အား ရှင်းလင်းခြင်း
နှင့် CSO SBR စနစ်
သို့ ထည့်သွင်းခြင်း

SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့
မှ အချက်အလက်
များကို စစ်တမ်း
ကိစ္စရပ်များ အတွက်
ထောက်ပံ့ခြင်း

နောက်လာမည့်
ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်
အချက်အလက်
ကောက်ယူမှုအား
ဆောင်ရွက်ခြင်း

၅

၂၀၁၇ ခုနှစ်
ဇူလိုင်လမှ
ယနေ့ထိ

၆

၂၀၁၈ ခုနှစ်
ဖေဖော်ဝါရီလ
မှ လက်ရှိ
အချ ိန်အထိ

၇

၂၀၁၈ ခုနှစ်
မတ်လ မှ
အောက်တို
ဘာလအထိ

UN ESCAP သည် SBR ထူထောင်ရေးတွင် အဓိကပံ့ပိုးမှုပေးရန်
အခန်းကဏ္ဍကို
လက်လွှဲယူခဲ့သည်။
သဘောတရားဆိုင်ရာ
လမ်းညွှန်ချက်များပေးအပ်ပြီး
SBR
လုပ်ငန်းအဖွဲ့
အား
နိုင်ငံတကာသင်တန်း (၃)ခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
(၄)ခု တက်ရောက်နိုင်ရန် အထောက်အပံ့ ပေးခဲ့သည်။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ ဖိတ်ခေါ်မှုဖြင့် ADB သည် စီမံကိန်းသို့
ဝင်ရောက်လာပြီး စနစ်ကျသည့် SBR စနစ်နှင့် ၎င်းတို့၏
နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများကို
ထောက်ပံ့
ပေးခဲ့သည်။ ၂
SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ SBR စနစ်အား ဒေသတွင်း
အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် CSO ၏ လိုအပ်ချက်များ နှင့် ကိုက်ညီအောင်
ရေးဆွဲပေးခဲ့သည်။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည်
၎င်းတို့၏
တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်ရုံးများမှတဆင့်
စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့
များနှင့်
ချ ိတ်ဆက်ပြီး အချက်အလက်များကို စတင်ကောက်ယူခဲ့သည်။
SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပြီး
လိုအပ်သည်များကို ပြန်လည်တောင်းခံခဲ့သည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်

၈

အောက်တို
ဘာလ မှ
၂၀၁၉ ခုနှစ်

UN ESCAP နှင့် ADB တို့၏ ထောက်ပံ့ ကူညီမှုဖြင့် SBR
လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် အချက်အလက်များအားလုံးကို ရှင်းလင်း၍
ပေါင်းစည်းပြီး CSO SBR စနစ်သို့ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။

ဧပြီလအထိ

၉

၂၀၁၉ ခုနှစ်
မေလမှ
စက်တင်ဘာ

SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် ဌာနတွင်းနှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်းများအား
စစ်တမ်း မူဘောင်များ စတင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။

လအထိ

၁၀

၂၀၁၉ ခုနှစ်
နိုဝင်ဘာလ
(လျာထား)

ပထမအကြိမ်ကောက်ယူစုစည်းမှုမှ
အဓိကအတွေ့အကြုံများကို
အသုံးချ၍ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားသော စာရွက်စာတမ်းများ၊
အချက်အလက် စုစည်းမည့် ဇယားပုံစံတို့နှင့် နိုဝင်ဘာလတွင်
ဒုတိယအကြိမ် အချက်အလက် တောင်းခံ ခြင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးဝန်ထမ်းများ
အတွက်
သင်တန်းပို့ချခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်။

၂    https://www.adb.org/projects/47108-001/main

၈

(က) မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များနှင့်
ချ ိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် အချက်အလက်
ကောက်ယူမှုများ
၁၇။  မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များမှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်စာရင်းများကို အချက်အလက် ရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်
အသုံးပြုရန်အတွက်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်

မှတ်ပုံတင်ခြင်း

လုပ်ငန်းစဉ်၊

ကောက်ယူသည့်

အချက်အလက်များနှင့် SBR အတွက် ၎င်း၏သင့်တော် အပ်စပ်ပုံတို့ကို အသေးစိတ် သိရှိရန်လိုအပ်သည်။
မြို့နယ်များသည် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး အဆင့်တွင် သီးသန့်အာဏာရှိသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
လိုင်စင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွန်နှင့် အခြားဒေသအဆင့်အခွန်များ ကောက်ခံရရှိသည်။ စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့များသည်
လိုင်စင်များ၊ ခွင့်ပြုမိန့်များနှင့် ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အထူးသဖြင့် အငယ်စား၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (MSMEs) အတွက် အခြား လိုအပ်သော သဘောတူညီချက်များကို ထုတ်ပေးရန်
တာဝန်ရှိသည်။
၁၈။  မြို့နယ်အသီးသီးတွင်
စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့
တာဝန်ရှိသော

စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများကို
တစ်ဖွဲ့စီရှိသည်။

မြို့တစ်မြို့လုံးနှင့်

မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

(၃)

ထမ်းဆောင်ရန်

မြို့နယ်ပေါင်းများစွာကို
ခုလည်းရှိသည်။

စီမံခန့်ခွဲရန်

၎င်းတို့မှာ

ရန်ကုန်

မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (မြို့နယ် ၃၃ မြို့နယ်)၊ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ
(မြို့နယ် ၆ မြို့နယ်) နှင့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ (မြို့နယ် ၈ မြို့နယ်) တို့ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကော်မတီ (၃) ခုမှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၃၀ အနက် ၄၇ ခု (၁၄ ရာခိုင်နှုန်း) အတွက်
တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီး

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ

အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းကို

၎င်းအဖွဲ့

(၃)

ဖွဲ့နှင့်

စတင်ခဲ့သည်။
၁၉။  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သို့မဟုတ်) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့မှ မြို့တော်
စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့၏

အဆင့်မြင့်အရာရှိများနှင့်

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို

စတင်ဆောင်ရွက်ပြီး

ချ ိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများ စတင်ခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် နှစ်ဦး နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီး ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ
လိုင်စင်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် လေ့လာနိုင်ရန် အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀။  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဦးစီးပြီး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီများမှ
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်များ ဆောင်ရွက်နေသည့် ဝန်ထမ်းများကို SBR ၏
ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် ကောက်ယူခြင်းအပေါ် အသိပညာမြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်။
ထို့ပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အမျ ိုးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာ့စံပြုသင်္ကေတများ (Myanmar Standard
Industrial Classification - MSIC) ကိုအသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားတစ်ခုစီအား ခွဲခြားသတ်မှတ်ပုံ တို့ကို
မျှဝေပေးခဲ့သည်။

၉

SBR / MYANMAR / 2019

၂၁။  အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

ကျင်းပပြီးနောက်

စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့်

စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့ကို

၎င်းတို့ဌာနရှိ

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ
လိုင်စင်မှတ်ပုံတင်ပြီး

မန္တလေးမြို့တော်
နေပြည်တော်
လုပ်ငန်းများ

၏

အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား စာရင်းပြုစုရန် ဇယားပုံစံတစ်ခုနှင့်အတူ တောင်းခံ ခဲ့သည်။ ထိုဇယားပုံစံတွင်
လုပ်ငန်းအမည်၊ ပိုင်ရှင်အမည်၊ လိပ်စာ၊ လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား ဖော်ပြချက်၊ လိုင်စင်ကြေး၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့်
လိုင်စင်အမျ ိုးအစား စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ရရှိလာသော တုံ့ပြန်ချက်များမှတဆင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည်
အချက်အလက်များအား

ပေါင်းစည်းရန်

လိုအပ်မည့်လုပ်ငန်းများကို

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည်

တွက်ချက်နိုင်ခဲ့သည်။

စုစည်းရလွယ်ကူသည့်ပုံစံဖြင့်

အချက်အလက်များကို

ထောက်ပံ့ခဲ့သော်လည်း မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ရှေးကျ၍ အသုံးနည်းသော စာလုံး
(Font) ပုံစံများကို အသုံးပြုသောကြောင့် အချက်အလက်များ စုစည်းရာ၌ အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကမူ Hard Copy ဖြစ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို ပေးပို့ခဲ့သည်။
(နမူနာပုံစံတွင်ရေးသား

ဖြည့်စွက်ပြီး

စာရွက်ပရင့်ထုတ်၍

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သို့

ပေးပို့ခဲ့သဖြင့်

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝန်ထမ်းများမှ မှတ်တမ်း (၁,၆၄၇) ခုကို ပြန်လည်ရေးသွင်းခဲ့ရသည်) သို့ဖြစ်၍ နေပြည်
တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အချက်အလက်များကို
စုစည်းရန် အချ ိန်ကာလ ပိုမိုကြာမြင့်ခဲ့သည်။
၂၂။  ရရှိလာသောမှတ်တမ်းများကို
အကောင်းဆုံးသော
မြန်မာနိုင်ငံ၏

စိစစ်သုံးသပ်ရာတွင်

အချက်အလက်ရင်းမြစ်ဖြစ်ကြောင်း

ကျန်ရှိသောဒေသများအား

မြို့နယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်များသည်

ယူဆချက်ကို

မည်သို့နယ်မြေပိုင်းခြား၍

ပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့သည်။
ကောက်ခံသင့်သည်နှင့်

သို့သော်
၎င်းတို့၏

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်တည်မှုအတွက် ဖြေရှင်းရမည့် ကိစ္စရပ်များစွာကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၂၃။  အဓိကပြဿနာရပ်တစ်ခမ
ု ှာ စီးပွားရေးလုပင
် န်းများအတွက် အများနှငမ
့် တူသော သီးသန့် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ
မရှိခြင်းဖြစ်သည်။

စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏

မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်များအကြား

လုပ်ငန်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် တသမတ်တည်း ဖြစ်သော လုပ်ငန်းသက်သေခံအမှတ် (ID) များကို
အသုံးမပြုခဲ့ပါ။ ဤအချက်သည် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်းများမှ လုပ်ငန်းများအား အမျ ိုးအစားခွဲခြား၍
သတ်မှတ်ထည့်သွင်းရန်
မရှိလျှင်

အစီအစဉ်များကို

အချ ိန်အပိုင်းအခြားများအကြား

ထိခိုက်မှုရှိခဲ့သည်။
MSIC

လုပ်ငန်းသက်သေခံအမှတ်

သင်္ကေတများကို

ထိန်းသိမ်းရန်

(ID)

များ

မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်

နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေရမည်ဖြစ်ပြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို သိသိသာသာ ပိုမိုများပြားစေကာ
အချက်အလက်များ ထောက်ပံ့ပေးချင်သည့်ဆန္ဒကို လျော့နည်းစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မှတ်တမ်းများအား
ကနဦးစိစစ်သုံးသပ်ချက်အရ

MSIC

သင်္ကေတများ၏

အရည်အသွေးသည်

အားနည်းနေသောကြောင့်

ကျန်ရသေ
ှိ
ာမြို့နယ်များ အားလုံးကို သင်တန်းပိခ
ု့ ျပေးမှသာ အရှန
ိ မ် ြှငတ
့် က်လာမည်ဖြစ်ပြီး အဆိပ
ု ါကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျား
အား ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် ထောက်ပံ့ပေးရန်နှင့် စီမံပေးရန် အလွန်ခက်ခဲမည်ဖြစ်သည်။
ထိုပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အဖြေအသစ်တစ်ခုကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်သည်။

၁၀

၂၄။  ရရှိလာသော

အချက်အလက်များသည်လည်း

ပြန်လည်ရေးသွင်းခြင်းနှင့်

စာလုံးပုံစံ

ပြောင်းလဲခြင်း

ကိစ္စရပ်များအပြင် ကြီးမားသော ဆန်းစစ်ပြုပြင်ခြင်းများ လိုအပ်နေသည်။ မမှန်ကန်သောစာတိုင် (Column)
များတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် အချက်အလက်များ၊ မတူညီသောတန်ဖိုးများဖြင့် တွက်ချက်ထားသည့်ကဏ္ဍများ
(အချ ို့အား အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ မြန်မာကျပ် သို့မဟုတ် တစ်ထောင်ကျပ်ဖြင့် တွက်ချက်ထားသည်)၊ ပြီးပြည့်စုံစွာ
ဖြည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသည့်ကဏ္ဍများ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းလိပ်စာမပြည့်စုံမှုများ စသည် တို့ကို တွေ့ရှိရသည်။
၂၅။  အကြီးမားဆုံးပြဿနာတစ်ရပ်မှာ
ဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းအရွယ်အစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အချက်

မှတ်တမ်းများအနက်

အချက်အလက်အနည်းငယ်သာ

မပါရှိခြင်း

အလုပ်သမားဦးရေနှင့်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေပမာဏကို ဖော်ပြထားသည်။ မှတ်တမ်းအားလုံးအတွက် လုပ်ငန်း အရွယ်အစားခွဲခြားမှုကို
ကိုယ်စားပြုနိုင်သော
လိုင်စင်ကြေးသည်

အချက်အလက်မှာ

ပေးသွင်းသော

အကြောင်းအရာအရပ်ရပ်ပေါ်မူတည်ပြီး

သက်ဆိုင်မှုမရှိသောကြောင့်

လိုင်စင်ကြေး
အများစုမှာ

အခက်အခဲတစ်ရပ်ဖြစ်နေသည်။

လက်ရှိ

သာဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းအရွယ်အစားနှင့်

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ကို

အသုံးပြု၍ အကြီးစားစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေးပမာဏကို
လုပ်ငန်းအရွယ်အစားအား ကိုယ်စားပြုသည့်အချက်အဖြစ် အသုံးပြုခြင်း၏ တိကျမှုနှင့်အသုံးဝင်မှုကို သိရှိနိုင်မည်
ဖြစ်သည်။ ထိုစစ်တမ်းမှတဆင့် လိုင်စင်ကြေးပမာဏမှ အသေးစား၊ အလတ်စားနှင့် အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း
များအား ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည့် ထိရောက်မည့်နည်းလမ်း ကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၂၆။  မြန်မာနိုင်ငံရှိ

အခြားမြို့နယ်များမှ

ရရှိနိုင်သောအချက်အလက်များကို

သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ရန်

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ မြို့နယ်များမှ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် ဖြည့်စွက်သည့်
ဖောင်ပုံစံကို

စုဆောင်းခဲ့သည်။

လိုင်စင်လျှောက်ထားသည့်ပုံစံပေါ်ရှိ

အချက်အလက်များကိုသာ

ကောက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပုံစံတွင်မပါရှိသော အချက်အလက်များကို တောင်းယူနိုင်မည် မဟုတ်သောကြောင့်
ထိုပုံစံများကို လေ့လာရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုပုံစံများအား စိစစ်သုံးသပ်သည့်အခါ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်
တစ်ခုနှင့်တစ်ခု

ကွဲပြားမှု

ရှိသော်လည်း

တိုင်းဒေသကြီး/

ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်း၌မူ

တူညီနေသည်ကို

တွေ့ရှိရသည်။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းသည် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့်အစိုးရတို့၏ လုပ်ငန်း
တာဝန်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
၂၇။  အောက်ပါဇယားတွင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဖောင်ပုံစံ၌ ဖြည့်စွက်ရန်ပါဝင်သော
အချက်အလက်များနှင့်

ထိုတိုင်းဒေသကြီး/

ပြည်နယ်တို့၏

လူဦးရေ

အချ ိုးအစားကို

ဖော်ပြထားသည်။

ဇယား(၁) တွင် ဖော်ပြထားမှုအရ အလုပ်သမားဦးရေနှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းကို တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ် (၄) ခု (လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ ၃၈.၁ ရာခိုင်နှုန်း) ၌သာ လိုင်စင်ဖောင်ပုံစံတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေပမာဏကို မေးမြန်းထားမှုမှာ ပိုမိုနည်းပါးပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် (၄) ခုတွင်သာ
ထိုအချက်ကို

ကောက်ယူထားသည်။

ချက်မရှိခြင်းသည်

အထက်ပါအချက်များမှတဆင့်

ဤအချက်အလက်ရင်းမြစ်အတွက်

လိုင်စင်ကြေးပမာဏသည်

လုပ်ငန်းအရွယ်အစား

ဘုံအချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်နေကြောင်း

၁၁

သတ်မှတ်ချက်အတွက်

ပြသနေသည်။

သို့သော်

လုပ်ငန်းအရွယ်အစားသတ်မှတ်
အဓိကကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီး
ရရှိနိုင်သည့်
လိုင်စင်ကြေး

တစ်ခုတည်းသော
ပမာဏသည်
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လုပ်ငန်းအရွယ်အစားသတ်မှတ်ချက်ကို

ကိုယ်စားပြုနိုင်သည့်

တန်ဖိုးအဖြစ်ထားရှိရန်

ဆိုသည်မှာလည်း

မေးခွန်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဇယား(၁)။ လိုင်စင်ဖောင်ပုံစံတွင် ပါဝင်သော အချက်အလက် အမျ ိုးအစားများ
ဖောင်ပုံစံတွင်ပါဝင်သော အချက်အလက်များ

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အရေအတွက်

လူဦးရေ အချ ိုးအစား (%)

လုပ်ငန်းအမည်

၁၁

၈၅.၂

လိုင်စင်အမှတ်

၁၅

၁၀၀.၀

ပထမဆုံးအကြိမ် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် သည့် ရက်စွဲ

၁

၁၄.၆

မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းအခြေအနေ (အသစ်
သို့မဟုတ် သက်တမ်းတိုး)

၄

၃၂.၄

အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်သည့်
ခုနှစ်၊ ရက်စွဲ

၃

၃၈.၅

လုပ်ငန်းလိပ်စာ

၁၅

၁၀၀.၀

ဖုန်းနံပါတ်

၁၂

၈၃.၀

ပိုင်ရှင်အမည်

၁၅

၁၀၀.၀

လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားဖော်ပြချက်

၁၅

၁၀၀.၀

စုစုပေါင်းအလုပ်သမားဦးရေ

၄

၃၈.၁

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ (ကျပ်ငွေ)

၁

၁၄.၆

လိုင်စင်အမျ ိုးအစား

၁၁

၇၅.၂

လိုင်စင်ကြေး

၁၅

၁၀၀.၀

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁၄

၉၆.၇

၂၈။  ဤဆောင်ရွက်ချက်သည်

မြန်မာနိုင်ငံရှိ

မြို့နယ်အားလုံးတွင်

တူညီသော

မှတ်ပုံတင်ခြင်း

အလေ့အထတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ကြောင်းနှင့် SBR အတွက်လိုအပ်သော အဓိက အချက်အလက်များဖြစ်သည့်
ပိုင်ရှင်အမည်၊ လုပ်ငန်းအမည် (၁၁/၁၅)၊ လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား ဖော်ပြချက် (၁၅/၁၅) နှင့် လိုင်စင်ကြေးပမာဏ
(၁၅/၁၅) တို့ကို လုပ်ငန်းအားလုံးအတွက် နှစ်စဉ်ကောက်ယူကြောင်း အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဤနည်းဖြင့်
မြို့နယ်အဆင့်လုပ်ငန်း လိုင်စင်များမှာ SBR အတွက် အကောင်းဆုံးအချက်အလက်ရင်းမြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။

၁၂

(ခ) ၂၀၁၈ ခုနှစ် အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းတစ်နိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံနိုင်ရန် SBR အား တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၂၉။  ၂၀၁၇

ခုနှစ်တွင်

ဆောင်ရွက်ခဲ့သော

စိစစ်သုံးသပ်မှုအရ

လုပ်ငန်းလိုင်စင်များမှတဆင့်

SBR

ကို

ထူထောင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့နယ်များအားလုံးပါဝင်သည့်
အချက်အလက်စုစည်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကျန်ရှိသော မြို့နယ်
(၂၈၃) ခုမှ အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းနှင့် ပုံ (၃) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးများမှတဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်
ဖြစ်သည်။
၃၀။  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးများသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပြုလုပ်ထားသော စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းများ၏

အချက်အလက်များကို

စုဆောင်းရန်အတွက်

သက်ဆိုင်ရာ

တိုင်းဒေသကြီး/

ပြည်နယ်

စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များသို့ အချက်အလက်များ စုစည်းမှုပုံစံကို တူညီစေရန် Excel ပုံစံတစ်ခုနှင့်အတူ
တရားဝင်ရုံးစာများပေးပို့ပြီး

တောင်းယူခဲ့သည်။

မြို့နယ်အများစုသည်

အချက်အလက်များ

ပေးပို့ရာတွင်

ပေးပို့ထားသော Excel ပုံစံကို အသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံများဖန်တီးခြင်း (သို့) ပေးပို့ထားသောပုံစံကို
သိသိသာသာပြုပြင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အချ ို့သော မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ များသည် မိမိရုံးတွင်းရှိ
Hard Copy စာရွက်ပုံစံများ (အမှန်တကယ် လိုင်စင်စာရွက်များ) ကို အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ
မှတဆင့် ပေးပို့ပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးဝန်ထမ်းများမှ အဝေးပြေးကားဂိတ်များတွင်
သွားရောက်ထုတ် ယူခဲ့သည်။
ပုံ (၃)။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ အချက်အလက်စုစည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

CSO SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ
ကိန်းဂဏန်း

ကိန်းဂဏန်း

အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ

ရှင်းလင်းြခင်း၊
သေကတထည့်သွင်းြခင်း၊
စိစစ်ပိုင်းြခားြခင်း

မိနယ်စည််ပင်
CSO နယ်ုံး

သာယာေရးအဖွဲ
ေပါင်း ၃၃၀

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ
ေတာင်းခံြခင်း

၁၃

၁၅ ုံး

CSO SBR
နမူနာ TEMPLATE ပုံစံ

လုပ်ငန်းအဖွဲ

SBR / MYANMAR / 2019

၃၁။  ကွန်ပျူတာအသုံးပြု၍
အများစုမှာ

Excel

မတူညီသော

ပုံစံဖြင့်

ပေးပို့ခဲ့သော

ခေါင်းစဉ်များကို

မြို့နယ်များ၌လည်း

အသုံးပြုထားပြီး

ပြဿနာအချ ို့ရှိခဲ့သည်။

အခြားပြဿနာများမှာ

ရှေးကျသော

စာလုံး (Font) ပုံစံများအသုံးပြုခြင်း၊ စာလုံးများ မှားယွင်းစွာ ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ မြန်မာကိန်းဂဏန်းများနှင့်
အင်္ဂလိပ်ကိန်းဂဏန်းများ

ရောထွေးစွာ

ထည့်သွင်းထားခြင်း၊

မှားယွင်းသော

စာတိုင်

(Column)

တွင်

အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းထားခြင်းနှင့် ဇယားကွက်ပါနေရာအများစုတွင် အချက်အလက်များ ထည့်သွင်း
ထားမှုမရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
အချက်များမှာ

အများဆုံးတွေ့ရသော

လုပ်ငန်းအမည်၊

လိုင်စင်ကြေး၊

ထည့်သွင်းမထားသည့်

ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်း၊

(သို့မဟုတ်)

မခိုင်လုံသည့်

အလုပ်သမားအရေအတွက်၊

နိုင်ငံသား

မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်သည့် ရက်စွဲ၊ ခုနှစ်တို့ဖြစ်ပါသည်။
၃၂။  အချက်အလက်များအား
ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ရပြီး

စာရွက်များဖြင့်

ပေးပို့လာသောအခါ

မှတ်တမ်းများအား

မှတ်တမ်းများကို

တစ်ကြောင်းချင်းစီ

ဤအချက်အလက်အရည်အသွေးပြဿနာသည်

တိုင်းဒေသကြီး/

ကွန်ပျူတာတွင်

ဆန်းစစ်ပြုပြင်ရသောကြောင့်
ပြည်နယ်

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်တာဝန်ကို သိသိသာသာများပြားစေခဲ့သည်။ အချ ို့သော တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံး ဝန်ထမ်းများသည် အခြား ဆောင်ရွက်ရမည့် ရုံးလုပ်ငန်းများကြောင့် အချက်အလက်များ
ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရန်

အချ ိန်မရခြင်းကြောင့်

အချက်အလက်များကို

ရရှိထားသည့်အတိုင်း

SBR

လုပ်ငန်းအဖွဲ့သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။
၃၃။  လုံလောက်သောအချက်အလက်နမူနာပုံစံတစ်ခုကို
လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည်

အသေးစိတ်ဆန်းစစ်ချက်

ကောက်ယူပြီးသောအခါ

ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ESCAP

ထိုဆန်းစစ်ချက်ကို

၂၀၁၈

နှင့်

SBR

ခုနှစ်တွင်

ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အချက်အလက်များရယူခြင်း၊ ဆန်းစစ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းတို့နှင့်စပ်
လျဉ်း၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပထမအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ သုံးကြိမ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အထင်ရှားဆုံးပြဿနာမှာ
မြို့နယ်များ၏ လူဦးရေနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက်မှာ ကွဲပြားမှုများစွာ ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်
(မြို့ပြ/ ကျေးလက် လူဦးရေကွာခြားမှုနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများကို ချ ိန်ညှိပြီးနောက် မှန်ကန်ပြီးဖြစ်သည်)။
မြို့နယ်အသီးသီးရှိ

လူဦးရေနှင့်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက်

နည်းပါးမှုစသည့်

ကွာဟချက်များကို

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံး များသို့ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များနှင့် မေးမြန်းဆွေးနွေးရန်
ပေးပို့ခဲ့သည်။

တိုင်းဒေသကြီး/

ဤအချက်အလက်သည်

ပြည်နယ်

အထူးသဖြင့်

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးများ၏
စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ

သဘောထားမှတ်ချက်အရ

နောက်တိုးလုပ်ငန်းစာရင်းများကို

အချ ိန်နှင့်တပြေးညီ ရရှိနိုင်စေရန် အသုံးဝင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
၃၄။  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးများသည် မပြည့်စုံသည့် အချက်အလက်များအပေါ်
အမျ ိုးမျ ိုးသော

သဘောထားမှတ်ချက်

အသေးစိတ်များနှင့်အတူ

မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များနှင့်

ထပ်မံညှိနှိုင်းပြီး တောင်းခံခဲ့သည်။ ထိုဆောင်ရွက်မှုများသည် အချ ိန်ကုန်သော်လည်း လအနည်းငယ်အကြာတွင်
ကောက်ယူရရှိသော အချက်အလက် များသည် အရည်အသွေးမြင့်တက်လာခဲ့သည်။

၁၄

၃၅။  ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ရက်စွဲအရ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့နယ်ပေါင်း
၃၃၀ အနက် ၃၀၉ မြို့နယ် (မြို့နယ်ပေါင်း၏ ၉၃.၆ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၉၇.၈
ရာခိုင်နှုန်းရှိသော မြို့နယ်များ) မှ အချက်အလက်များ လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်အလက်များကို
အချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ် တစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစည်းထားပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း ၂၂၇,၉၀၃ ခု
ပါဝင်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းနောက်ပိုင်းတွင်
အခြားမြို့နယ်အချ ို့မှ အချက်အလက်များကို ထပ်တိုးစုစည်းရရှိခဲ့သည်။
၃၆။  ယခုအခါ

စုဆောင်းထားသော

လုပ်ငန်းစစ်တမ်းမူဘောင်အတွက်
ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏

ပြည့်စုံသည့်
အသုံးပြုခဲ့သော

အချက်အလက်များနှင့်
အလုပ်သမား၊

လုပ်ငန်းလိုင်စင်များအပါအဝင်

မြန်မာစီးပွားရေး

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

အခြားအချက်အလက်များ

၏

ခြားနားချက်များကို ယှဉ်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မြို့နယ် (၃၀၁) မြို့နယ်ရှိ မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏
အချက်အလက်များသည်

အလုပ်သမား၊

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး

နှင့်

ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနထက်

လုပ်ငန်းအရေအတွက် ပိုမိုများပြားသည်။ အချ ို့သော မြို့နယ်များတွင် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ၏
လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်စာရင်းထက်

အလုပ်သမား၊

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ

အရေအတွက်ပိုမို နည်းပါးရခြင်းမှာ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏
အချက်အလက်များတွင်

စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများစွာ

ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အလုပ်သမား၊

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ အချက်အလက်များနှင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး
အဖွဲ့များမှ အချက်အလက်များတွင် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း (လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း) ဆိုင်ရာ
အချက်အလက်များ

မပါဝင်သည်ကို

အံ့ဩဖွယ်တွေ့ရှိရသည်။

ထိုစိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများမပါဝင်ပါက

မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းလိုင်စင်များသည် (အချက်အလက် စုစည်းထားရှိသော) မြန်မာနိုင်ငံရှိ
မြို့နယ် အားလုံးအတွက် လုပ်ငန်းအရေအတွက်အများဆုံး စုစည်းထားရှိရာဖြစ်သည်။
၃၇။  ၂၀၁၈ ခုနှစ် အချက်အလက် စုစည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည့်လုပ်အားသည် ဗဟိုစာရင်းအင်း အဖွဲ့မှ အချ ိန်ပြည့်
ဝန်ထမ်း ၁၃ ဦး၏ တစ်နှစ်တာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်အားနှင့် ညီမျှသည် (SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့အတွက်
အချ ိန်ပြည့် ၆ ဦး နှင့် အခြားအချ ိန်များအတွက် ဆောင်ရွက်သော တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံး
ဝန်ထမ်း ၃၀ ဦး)။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အချက်အလက်စုစည်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပြီး အလုပ်ဝန်ကို
လျှော့ချကာ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့နည်းစေမည့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်နှင့်အညီ (အခွန် အချက်အလက်နှင့်
မှတ်ပုံတင် စနစ်အသစ်များ ထူထောင်ခြင်း စသဖြင့်) ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းကို မသတ်မှတ်နိုင်မီ
ယခုနည်းလမ်းအား စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်စေရေး အတွက် ကုန်ကျမှုများသော်လည်း ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့်
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျ ိုး ရလဒ်များက ပို၍အလေးသာနေသည်။

၁၅
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(ဂ) MSIC သင်္ကေတဖြည့်သွင်းခြင်း နည်းအသစ်များ
၃၈။  SBR

၏

ကနဦးအစီအစဉ်တွင်

မြို့နယ်များမှ

၎င်းတို့ပြုစုထားသော

လုပ်ငန်းများအား

MSIC

သင်္ကေတဖြည့်သွင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြည့်သွင်းနိုင်ရန် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ
ရေးအဖွဲ့များအတွက် သင်တန်းပေးရန် လိုအပ်သည်။ အထက်တွင် ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း ထောက်ပံ့ပေးမှုဆိုင်ရာ
စိန်ခေါ်မှုများနှင့်

ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသော

ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကြောင့်

အချက်အလက်အရည်အသွေးကို

လျော့ကျစေခြင်းကြောင့် မြို့နယ်များအား သင်္ကေတ ဖြည့်သွင်းစေရန်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဟု ယူဆကြသည်။
၃၉။  လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားမှု
ထားသူ၏

လုပ်ငန်းစဉ်ကို

လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားနေရာတွင်

စုံစမ်းလေ့လာသောအခါ

လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင်

လိုင်စင်လျှောက်

ဖြည့်စွက်ခြင်း

မဟုတ်ဘဲ

(လျှောက်ထားသူ၏ရှေ့မှောက်၌) စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်းမှ ဖြည့်စွက် ပေးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ဝန်ထမ်းများမှ ဖြည့်စွက်ပေးသော အချက်အလက်များသည် လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် ဖြည့်စွက်ခြင်းထက်
ပို၍အရည်အသွေးမြင့်သော အချက်အလက် ရရှိစေသောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ဝန်
ထမ်းများသည် လုပ်ငန်း များနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသောကြောင့် ထိုဝန်ထမ်းများက အမျ ိုးမျ ိုးသော လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား
များအား ဖော်ပြရန် ပို၍အကျ ိုးထိရောက်ပြီး ကျ ိုးကြောင်းညီညွတ်စွာ ဖော်ပြရန်လည်း ပိုမိုသိရှိနားလည်သည်။
၄၀။  ထို့ကြောင့်

SBR

လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ

MSIC

သင်္ကေတများအား

လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားပေါ်

မူတည်ပြီး

သင်္ကေတရေးသွင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အမျ ိုးအစားခွဲခြားရန် လုပ်ငန်းပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိရာ
လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအား

MSIC

သင်္ကေတ

ဖြည့်သွင်းရန်မှာ

ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါ။

SBR

လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ

အချက်အလက်များကို ရရှိပြီးသောအခါ စကားလုံးတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုနည်း (Text Matching) ကို အသုံးပြု၍
တူညီသည့် စာလုံးများကိုခွဲထုတ်ပြီး MSIC သင်္ကေတအား ဖြည့်သွင်းခဲ့သည်။ SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် MSIC
သင်္ကေတအား

မှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ရန်

အသုံးအများဆုံးစကားလုံးများနှင့်

လုပ်ငန်းဖော်ပြချက်များကို

ရွေးထုတ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းများအားလုံး၏ ထက်ဝက်တွင် မတူညီသော လုပ်ငန်းဖော်ပြချက် (၅၀)
ရှိသောကြောင့် ဤနည်းကို အသုံးပြုလျှင် အချက်အလက်များ၏ တစ်ဝက်ကျော်ကို အချ ိန်တိုအတွင်း MSIC
သင်္ကေတအား

လွယ်ကူစွာ

ခွဲခြားထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ကျန်ရှိသောလုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားများအား

MSIC သင်္ကေတ ဖြည့်သွင်းရာတွင် အချ ိန်ကာလ ပိုမိုကြာမြင့်မည်ဖြစ်သော်လည်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ
အမျ ိုးအစားခွဲခြားရာတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် တသမတ်တည်းဖြစ်သော နည်းလမ်းကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၄၁။  ထို့အပြင်

လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားဖော်ပြချက်အပိုင်းတွင်

အခက်အခဲများ

ရှိနေသေးသည်။

စီးပွားရေး

လုပ်ငန်း အမျ ိုးအစားများကို ယေဘုယျစကားရပ်များ (လက်လီဆိုင်၊ လက်ကားဆိုင်၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊
ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စက်ပစ္စည်းစသည်) ဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး ဒေသခံအသုံးအနှုန်း/ ဘာသာစကားများကိုလည်း
အသုံးပြုဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းပြဿနာများကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးများသို့
ပြန်လည်မေးမြန်းပြီး အသစ်ပြုပြင်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ SBR ကို အသုံးပြု၍ ရလဒ်
အသစ်များရရှိရန် မြေပြင်သို့ကွင်းဆင်း၍ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ဖြည့်သွင်းထားသော MSIC
သင်္ကေတများအား ထပ်မံစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။

၁၆

၄၂။  ရရှိထားသော အချက်အလက်များအား SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ လုပ်ငန်းအမည်၊ လိုင်စင်အမျ ိုးအစားနှင့်
လုပ်ငန်းဖော်ပြချက်များကို အသုံးပြု၍ တစ်ခုချင်းစီခွဲခြားပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည်
အချက်အလက်အားလုံး၏ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းအား MSIC သင်္ကေတ ဖြည့်သွင်းပြီးဖြစ်သည်။ မြို့နယ်များ၌ MSIC
သင်္ကေတ ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြည့်သွင်းနိုင်သည့် အရည်အချင်းကို ထူထောင်ရန်နှင့် အဆိုပါအရည်အချင်းကို
ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့နယ် ၃၃၀ မြို့နယ်တွင် သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အချ ိန်
အလွန်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။ SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ MSIC သင်္ကေတဖြည့်သွင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအား
အချ ိန်အနည်းငယ်သာယူခဲ့ရပြီး

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်

သင်တန်းအချ ို့ကို

ဆောင်ရွက်ရန်

ကျန်ကျမည့်အချ ိန်ထက်ပင် လျော့နည်းခဲ့သည်။

(ဃ) CSO SBR စနစ်
၄၃။  SBR ကို ထိန်းသိမ်းထားရှိရန်အတွက် အချက်အလက်ထိန်းသိမ်းခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် တစ်ခု လိုအပ်သည်။
ထိုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်မှာ

ကုန်ကျမှုများပြားပြီး

အချက်အလက်များအား

ထိန်းသိမ်းခြင်း

(ဥပမာ-

Excel ဇယားဖြင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း) သည် အချက်အလက်များ ဖောင်းပွ၍ SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့အတွက်လည်း
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့အနေဖြင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
မှတ်ပုံတင်ခြင်းစနစ် (စီမံကိန်း ၄၇၁၀၈-၀၀၁- အသေးစား၊ အလတ်စားနှင့် အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏
သတင်းအချက်အလက်

ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ

စာရင်းအင်းလုပ်ငန်း) ကို လေ့လာသိရှိခွင့်ရပြီးနောက် အသုံးပြုနိုင်ရန် တောင်းခံခဲ့သည်။
၄၄။  ADB သည် SBR Software ကို ဖန်တီးရေးဆွဲထားပြီး ဒေသတွင်းရှိ အမျ ိုးသား စာရင်းအင်း အဖွဲ့အစည်းများမှ
လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ အသုံးပြုနိုင်ရန် ကူညီထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်။ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့်
စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်းများမှ

ရရှိသော

အချက်အလက်များဖြင့်

SBR

ကို

ထူထောင်နေသော

အမျ ိုးသားစာရင်းအင်းရုံးများ (National Statistical Offices – NSO) ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍
ဤစနစ်ကို ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၄၅။  ADB မှကျွမ်းကျင်သူများသည် စနစ်အသုံးပြုမည့် အဖွဲ့ဝင်များကို အမျ ိုးမျ ိုးသော လိုအပ်ချက်များအတွက်
ညှိနှိုင်းပြီး

လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်ရန်

လိုအပ်ချက်များကို

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ

ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်

ADB

SBR

အကြိမ်ကြိမ်
စနစ်အား

ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

နိုင်ငံတွင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ကိုက်ညီစေရန်နှင့် လွယ်ကူစွာ ပြင်ဆင်အသုံးပြု နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
၄၆။  ADB

သည်

စနစ်ကို

အကောင်အထည်ဖော်ရန်

ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ပြီး

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း

အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့အား သင်တန်းများပေးခဲ့သည်။ ADB မှ ကျွမ်းကျင်သူများသည် SBR
စနစ်ကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးချုပ်တွင် တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သော ကွန်ပျူတာဆာဗာနှင့် ကွန်ရက်ပစ္စည်း
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များ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ADB သည် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ၎င်းစနစ်အား မြန်မာနိုင်ငံနှင့်
ကိုက်ညီသည့် ပုံစံဖြစ်အောင် ဖန်တီးထောက်ပံ့ပေးပြီး အသုံးပြုမည့်သူများနှင့် စနစ်စီမံအုပ်ချုပ်သူတို့ အတွက်
သင်တန်းများပေးခဲ့သည်။
ပုံ (၄)။ CSO SBR စနစ်သို့ ဝင်ရောက်သည့်ပုံစံ

ပုံ (၅)။ Web Interface အား မြန်မာဘာသာသို့
ပြောင်းလဲထားပုံ

ပုံ (၆)။ CSO SBR စနစ်တွင် ဖြည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်ပေါင်း ၂၂၇,၉၀၃ ခုပါဝင်သည့်ပုံ

၁၈

(င) SBR စနစ်အား လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၄၇။  ADB

SBR

စနစ်ကို

Application

အသစ်တစ်ခု

ပြန်လည်ရေးဆွဲခြင်းမဟုတ်ဘဲ

နိုင်ငံများ၏

လိုအပ်ချက်အလိုက် အသုံးပြုနိုင်ရန် အထူးပြုလုပ်ထားသော တည်ဆောက်ပုံများ (ဥပမာ- ဘာသာစကားများ၊
ငွေကြေးစနစ်၊ အမျ ိုးအစားခွဲခြားခြင်းစနစ်) များဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးထား ရန် တည်ဆောက်ထားသည်။ ADB SBR
စနစ်အား ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြင်ဆင်ရာတွင် အဓိကလုပ်ငန်းသုံးခု
ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့မှာ (၁) SBR ကိန်းရှင်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ (၂) တည်နေရာအနေအထား၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
အမျ ိုး အစားများနှင့် ထုတ်ကုန်များအတွက် အမျ ိုးအစားခွဲခြားခြင်းစနစ်များ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ (၃)
စနစ်တွင် ပုံသေပါဝင်သည့် မူလဘာသာစကားမှ မြန်မာဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
၄၈။  ADB နှင့် SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် CSO SBR စနစ်တွင်ထည့်သွင်းမည့် ကိန်းရှင်များအား သတ်မှတ်ရန်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များမှ ရရှိသော အချက်အလက်များကို SBR
လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် အချက်များကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အမြဲတမ်းဖြည့်စွက်ရန်မလိုသော
ကိန်းရှင်များကို မဖြည့်လျှင်လည်း ရသောအနေအထားအဖြစ်သတ်မှတ်၍ မလိုအပ်သော ကိန်းရှင်များကို
စနစ်မှ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကိန်းရှင်၏ပုံစံကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ MSIC သင်္ကေတအမျ ိုးအစား
ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် မလိုအပ်သောသင်္ကေတများ၊ ယူနစ်များနှင့် အက္ခရာများအား ရှင်းလင်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
CSO SBR စနစ်တွင် မြန်မာအက္ခရာများကို ယူနီကုတ်အဖြစ် အသုံးပြုသော အချက်အလက်စနစ် (UTF-8
encoding) ပါဝင်သောကြောင့် လုပ်ငန်း၏ အချက်အလက်များအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသို့ ဘာသာပြန်ဆို
ရေးသားပေးရန်မလိုပါ။ တသမတ်တည်းတူညီစေရန်အတွက် ဟိဒ္ဒူ - အာရပ် ကိန်းဂဏန်းပြောင်းလဲမှုကို
မက်ထရစ်

စနစ်ကိန်းရှင်များ၊

အလက်များအတွက်

အမျ ိုးအစားခွဲခြားမှုသင်္ကေတ

အသုံးပြုထားပြီး

လိပ်စာများတွင်သာ

သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်

ဆက်သွယ်ရန်

မြန်မာကိန်းဂဏန်း

အချက်

အသုံးပြုခြင်း

ကို

ထိန်းသိမ်းထားရှိသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် SBR အချက်အလက်များအား ပြန်ထည်ဆွဲထုတ်ကြည့်ရာတွင်
Software များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပြီး စိစစ်သုံးသပ်နိုင်မည်ဖြစ် သည်။
၄၉။  အမျ ိုးအစားခွဲခြားရာတွင်လည်း CSO SBR စနစ်သည် တည်နေရာ အမျ ိုးအစား ခွဲခြားခြင်း အတွက်
Location Code (MIMU Pcodes Release VII) ကိုအသုံးပြုပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားခွဲခြားမှုတွင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အမျ ိုးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံပြုသင်္ကေတများ (MSIC) ကို အသုံးပြုထားသည်။
ဤအမျ ိုးအစားခွဲခြားမှုစနစ်များကို

အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့်

မြန်မာဘာသာစကား

နှစ်မျ ိုးလုံးဖြင့်

ရရှိနိုင်ရန် ရေးသွင်းထားသည်။ CSO SBR စနစ်တွင် Place Code နှင့် MSIC Code တို့ကို အင်္ဂလိပ်/ မြန်မာ
ဘာသာစကားနှစ်မျ ိုးလုံးဖြင့် ရှာဖွေနိုင်သည်။
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၅၀။  ADB မှ CSO SBR စနစ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည်
မူလအသုံးပြုသော ဘာသာစကားစနစ် (User Interface) မှ မြန်မာဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုထားသည်။
စနစ်တွင်စုစည်းထားသည့် ကိန်းရှင်တစ်ခုချင်းစီအတွက် စကားရပ်များ နှင့် အမျ ိုးအစားခွဲခြားခြင်းစနစ် (၃) ခု၏
သတ်မှတ်ထားသော သင်္ကေတတစ်ခုချင်းစီ၏ ဖော်ပြချက်များကို ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။
၅၁။  SBR လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် ADB မှ ကျွမ်းကျင်သူများ ဦးစီးကျင်းပသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၅) ခုသို့
တက်ရောက်ခဲ့သည်။

သင်တန်းများသည်

SBR

စနစ်အသုံးပြုမှုနှင့်

အချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်

စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စိစစ်သုံးသပ်ခြင်းဟူ၍ အကြောင်းအရာနှစ်ခုပေါ်တွင် အထူးပြုသင်ကြားခဲ့သည်။ CSO SBR
စနစ်အသုံးပြုမှုသင်တန်းတွင် တည်ရှိပြီးသော အချက်အလက်များမှ စနစ်သို့ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ၎င်းတို့အား SBR
ကိန်းရှင်များသို့ နေရာချ ခြင်း၊ အချက်အလက်များမွမ်းမံခြင်း၊ နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင်
ခြင်း၊ အချက်အလက်အသစ်များ ထည့်သွင်းမှုနှင့် ပြင်ဆင်မှုကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စိစစ်သုံးသပ်မှု တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်
အချက်အလက်များအား စနစ်မှထုတ်ယူခြင်း၊ အသုံးပြုသူ၏ အကောင့် များအား ဖန်တီးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း၊
စနစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်

စီမံလုပ်ဆောင်ခြင်း

စသည်တို့

ပါဝင်သည်။

အချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်

စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် စိစစ်သုံးသပ်မှု ဆိုင်ရာ သင်တန်းတွင် အချက်အလက်များအား စနစ်တကျ ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်
ပုံစံချခြင်း၊ အချက်အလက်ထည့်သွင်းခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးအလေ့အထများနှင့် အခြေခံ SQL Database
အသုံးပြုမှု စသည်တို့ပါဝင်သည်။

၂၀

အခန်း(၃)။ SBR စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးရေ
တွက်ချက်မှုရလဒ်များ
(က) လူဦးရေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက်အား
စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း
၅၂။  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည်

ယခုအခါ

စစ်တမ်းကောက်ယူရန်နှင့်

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ

စိစစ်

သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရင်းကို ရရှိထားသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် မြို့နယ် ၃၃၀ အနက် ၃၀၉ မြို့နယ်မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်/ မှတ်ပုံတင်ကြေး
အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမြို့နယ်များသည် (၂၀၁၄ ခုနှစ်လူဉီးရေနှင့်
အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းအရ) မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၉၇.၈ ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့အနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း (၂၂၇,၉၀၃)ခုကို စုစည်းနိုင်ခဲ့သည်။
၅၃။  ဇယား

(၂)

တွင်

လိုင်စင်အချက်အလက်များ၊

မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များမှ
အလုပ်သမား၊

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

ရရှိထားသော

စီးပွားရေးလုပ်ငန်း

ပြည်သူ့အင်အား

ဝန်ကြီးဌာနမှ

အချက်အလက်များ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့၏ စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်း များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားမှုကို
ဖော်ပြထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေဆိုင်ရာ

အချက်အလက်များကို

ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ

ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့၏ စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်းများကို ၂၀၁၁
ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တို့တွင် အသီးသီးကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

၂၁
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ဇယား(၂)။ လူဦးရေအလိုက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက်
ရင်းမြစ်

မြို့နယ် DAO

ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ၏
စီးပွားရေး သန်းခေါင်စာရင်း

MOLIP

လာအိုနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး
သန်းခေါင်စာရင်း

မြို့နယ်အရေအတွက်

၃၀၉/၃၃၀

၃၂၀/၃၃၀

လုပ်ငန်းအရေအတွက်

၂၂၇,၉၀၃

၁၆၇,၈၆၈

၅၀၅,၁၃၄

၁၂၄,၈၂၃

၅၄,၁၀၀,၀၀၀

၅၂,၄၀၀,၀၀၀

၁၄,၅၉၃,၀၉၉

၆,၅၇၉,၉၈၅

၄.၂

၃.၂

၃၄.၆

၁၉.၀

လူဦးရေ
လူတစ်ထောင်လျှင်
ရှိသောစီးပွားရေး လုပ်ငန်း

၅၄။  ယခင်စစ်တမ်းများတွင်
အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏

အသုံးပြုခဲ့သော

ရင်းမြစ်ထက်

SBR

အလုပ်သမား၊
တွင်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

စုစည်းထားသော

စီးပွားရေးလုပ်ငန်း

ပြည်သူ့
ပမာဏမှာ

ပိုမိုများပြားသည်။ သို့သော်လည်း လူဦးရေအရွယ်အစားနှင့် နှိုင်းစာလျှင် မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ရင်းမြစ်နှစ်ခုလုံး၏ လူတစ်ထောင်လျှင်
ရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့ထက် အလွန်နည်းပါးနေသည်။ ဤအချက်မှာ
ကောက်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ် မတူညီမှုကြောင့် (စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်းနှင့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းမတူ
ညီမှု) ဟု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်းတစ်ခုတွင် ပုံမှန်နှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

အားလုံးပါဝင်အောင်

ထည့်သွင်းပြီး

အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ

အချက်အလက်များတွင်

ပုံမှန်ကဏ္ဍများသာ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ရလဒ်များအရ ရေတွက်ထားသော ပမာဏမှာ
အမှန်တကယ်

တည်ရှိသောပမာဏထက်

အလွန်နည်းပါးနေခြင်းနှင့်

မြန်မာနိုင်ငံတွင်

ပုံမှန်မဟုတ်သော

ကဏ္ဍများ အလွန် များပြားနေခြင်းကို ဖော်ပြနေပြီး လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်နေသည်။
၅၅။  ဇယား (၃) တွင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ (၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ) မြို့ပြနေလူဦးရေနှင့်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်အချက်အလက်များ စုစည်းထားသည့် မြို့နယ်အရေအတွက်များကို ဖော်ပြထားသည်။

၂၂

ဇယား(၃)။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များအလိုက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက်
လူဦးရေ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်
သန်းခေါင်စာရင်း)

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ် အမည်

လုပ်ငန်း
အရေ
အတွက်

လူတစ်ထောင်
လျှင်ရှိသော
စီးပွားရေး လုပ်ငန်း

မြို့ပြနေ
လူဦးရေ
ရာခိုင်နှုန်း

စုစည်းထားသည့်
မြို့နယ် အရေအတွက်

၁,၆၄၂,၈၄၁

၉,၆၀၄

၅.၉

၃၆.၁%

၁၂/၁၈

၂၈၆,၆၂၇

၂,၆၆၄

၉.၃

၂၅.၃%

၇/၇

၁,၅၀၄,၃၂၆

၆,၄၉၀

၄.၃

၂၁.၉%

၇/၇

၄၇၈,၈၀၁

၂,၁၃၃

၄.၅

၂၀.၉%

၉/၉

စစ်ကိုင်း

၅,၃၂၅,၃၄၇

၂၁,၃၁၂

၄.၀

၁၇.၁%

၃၃/၃၇

တနင်္သာရီ

၁,၄၀၈,၄၀၁

၅,၆၀၀

၄.၀

၂၄.၀%

၁၀/၁၀

ပဲခူး

၄,၈၆၇,၃၇၃

၈,၉၅၄

၁.၈

၂၂.၀%

၂၈/၂၈

မကွေး

၃,၉၁၇,၀၅၅

၁၃,၀၉၇

၃.၃

၁၅.၀%

၂၅/၂၅

မန္တလေး

၆,၁၆၅,၇၂၃

၄၃,၀၀၂

၇.၀

၃၄.၈%

၂၈/၂၈

မွန်

၂,၀၅၄,၃၉၃

၁၃,၇၆၅

၆.၇

၂၇.၉%

၁၀/၁၀

ရခိုင်

၂,၀၉၈,၈၀၇

၅,၀၅၂

၂.၄

၁၆.၉%

၁၇/၁၇

ရန်ကုန်

၇,၃၆၀,၇၀၃

၅၆,၅၃၀

၇.၇

၇၀.၁%

၄၄/၄၅

ရှမ်း

၅,၈၂၄,၄၃၂

၁၈,၈၆၅

၃.၂

၂၄.၀%

၄၅/၅၅

ဧရာဝတီ

၆,၁၈၄,၈၂၉

၁၆,၆၄၄

၂.၇

၁၄.၁%

၂၆/၂၆

နေပြည်တော်

၁,၁၆၀,၂၄၂

၄,၁၉၁

၃.၆

၃၂.၃%

၈/၈

၅၀,၂၇၉,၉၀၀

၂၂၇,၉၀၃

၄.၅

၂၉.၆%

၃၀၉/၃၃၀

ကချင်
ကယား
ကရင်
ချင်း

စုစုပေါင်း

၅၆။  လူတစ်ထောင်လျှင်ရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးရေသည် ကယားပြည်နယ်တွင် (၉.၃) ဖြင့် အများဆုံးဖြစ်ပြီး
ပဲခူးတွင် (၁.၈) ဖြင့် အနည်းဆုံးဖြစ်ကာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ အကြားတွင် ကွာခြားမှုကြီးမားနေ
ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ဤကွာခြားမှု၏ အကြောင်းရင်းကို ထပ်မံစုံစမ်းလေ့လာရန် လိုအပ်သည်။

၂၃
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၅၇။  မြို့ပြနေလူဦးရေရာခိုင်နှုန်းနှင့်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက်အကြား

ဆက်စပ်မှုသည်

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော နမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြို့ပြနေလူဦးရေရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားသော တိုင်းဒေသကြီးနှ
င့်ပြည်နယ်တို့တွင် လူတစ်ထောင်လျှင်ရှိသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးရေသည် (ပုံ ၇ တွင် ပြထားသည့်အတိုင်း)
မြင့်မားသော်လည်း နေပြည်တော်အတွက် ကိန်း ဂဏန်းများသည် အဆင်ပြေကိုက်ညီမှုမရှိပေ။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ
နေပြည်တော်တွင် နေထိုင်သူအများစုသည် အစိုးရဝန်ထမ်းများဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာနရုံးများ
အတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်၍ အချက်အလက် စုစည်းခြင်း/ ရေတွက်ခြင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိသော
ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ပုံ (၇)။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် လူတစ်ထောင်လျှင်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးရေ

၁၀

လူတစ်ေထာင် လျှင်ရှိေသာ စီးပွားေရး လုပ်ငန်း

ကယား

၈

ရန်ကုန်
မေလး

မွန်
၆

ကချင်

ချင်း
စစ်ကိုင်း

၄

မေကွး
ဧရာဝတီ

ကရင်
တနသာရီ
ရှမ်း

ေနြပည်ေတာ်

ရခိုင်

၂

ပဲခူး

၀
၀%

၁၀%

၂၀%

၃၀%

၄၀%

၅၀%

၆၀%

၇၀%

မိြပေန လူဦးေရ ရာခိုင်ှန်း

၂၄

၈၀%

(ခ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အမျ ိုးအစားခွဲခြားမှုများအား
ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနိုင်ငံတို့၏ စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်းများနှင့်
နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
၅၈။  အရေးအကြီးဆုံးသော

အမျ ိုးအစားခွဲခြားမှုကိန်းရှင်များအနက်

တစ်ခုမှာ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

အမျ ိုးအစားခွဲခြားခြင်း (သို့မဟုတ်) MSIC ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စစ်တမ်းများအတွက်
အသုံးပြုသော အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ အချက်အလက်ရင်းမြစ်
အရည်အသွေးအပေါ် စိုးရိမ်မှုအချ ို့ ရှိခဲ့ကြသည်။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား
ဝန်ကြီးဌာန မူဘောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့နယ်အားလုံးရှိ လုပ်ငန်းစာရင်းကို နှစ်စဉ်မြေပြင်အခြေအနေအလိုက်
နည်းလမ်းတကျ စာရင်းပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးအလုပ်သမားတစ်ယောက် ခန့်အပ်ထားသော ပုံမှန်နှင့်
ပုံမှန်မဟုတ်သော လုပ်ငန်းအားလုံးကို မှတ်တမ်းပြုစုသည်။ လက်တွေ့၌ ဒေသအပေါ်မူတည်၍ စာရင်းများကို
နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီအောင် မကြာခဏ Update မပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကိုသာ
ဦးစားပေး ပြုစုခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
၅၉။  ဇယား(၄)တွင်

မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့်

ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ

အချက်အလက်များ၊

အလုပ်သမား၊

ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်
လာအိုနိုင်ငံ

တို့၏

စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်းများ၏ MSIC (သို့) ISIC ခွဲခြားမှုတို့ဖြင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဦးရေအချ ိုးတို့ကို
နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားသည်။

၂၅
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ဇယား(၄)။ လာအိုနိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့၏ စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်းနှင့် MOLIP တို့၏ MSIC ပျ့ံ နှံမှု
နှိုင်းယှဉ်ပုံ (အချ ိုး)

ကဏ္ဍ

ကဏ္ဍဖော်ပြချက်

မြို့နယ်
DAO အချက်
အလက်

MOLIP

စီးပွားရေး
သန်းခေါင်စာရင်း
(ကမ္ဘောဒီးယား)

စီးပွားရေး
သန်းခေါင်စာရင်း
(လာအို)

ဆ

လက်ကားနှင့် လက်လီ ရောင်းဝယ်ရေး၊
မော်တော်ယာဉ် နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ပြင်ဆင်ခြင်း

၄၉.၁%

၁၈.၂%

၅၇.၉%

၆၂.၈%

ဂ

ထုတ်လုပ်ခြင်း

၂၀.၅%

၃၃.၂%

၁၄.၁%

၁၂.၅%

ဈ

တည်းခိုခြင်းနှင့် အစားအသောက်
ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ

၁၇.၇%

၁၅.၇%

၁၃.၈%

၁၁.၇%

ဓ

အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

၄.၉%

၈.၆%

၆.၅%

၃.၉%

ဇ

သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း

၁.၆%

၃.၆%

၀.၃%

၂.၈%

ဎ

စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အထောက်အကူ ပြုမှုဆိုင်ရာ
ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ

၁.၅%

၀.၆%

၁.၂%

၀.၇%

ထ

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်
လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ

၁.၄%

၀.၇%

၁.၀%

၀.၃%

တ

ပညာရေး

၀.၉%

၀.၂%

၂.၀%

၀.၃%

ဍ

အသိပညာ၊အတတ်ပညာ၊ သိပ္ပံနှင့်
နည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ

၀.၈%

၀.၂%

၀.၂%

၀.၃%

က

စိုက်ပျ ိုးရေး၊ တိရစ္ဆာန် မွေးမြူခြင်းလုပ်ငန်း၊
သစ်တောနှင့်ငါးလုပ်ငန်း

၀.၃%

၅.၉%

၀.၀%

၁.၈%

ဏ

ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး၊
ပြည်သူလူထု လုံခြုံမှုနှင့်ဆိုင်သော
မလုပ်မနေရ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ

၀.၀%

၉.၄%

၀.၀%

၀.၀%

အခြား

သတင်းအချက်အလက်နှင့် အိမ်ခြံမြေ
စသည်

၁.၃%

၃.၇%

၃.၀%

၂.၉%

၁၀၀.၀%

၁၀၀.၀%

၁၀၀.၀%

၁၀၀.၀%

စုစုပေါင်း

၂၆

၆၀။  မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တွင်

MSIC

ပိုမိုပျံ့နှံ့မှုရှိပြီး

အလုပ်သမား၊

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ ပျံ့နှံ့မှုထက် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနိုင်ငံ တို့နှင့် ပို၍ဆင်တူသည်။ ၎င်းကို လက်လီ၊
လက်ကားရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ထင်ရှားစွာမြင်နိုင်သည်။ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့သည်
လက်ကားနှင့် လက်လီ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် (၄၉.၁ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိသောကြောင့် အလုပ်သမား၊
လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန (၁၈.၂ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် နှိုင်းစာပါက ကမ္ဘောဒီးယား (၅၇.၉
ရာခိုင်နှုန်း)၊ လာအိုနိုင်ငံ (၆၂.၈ ရာခိုင်နှုန်း) တို့နှင့် လုပ်ငန်းဦးရေ တူညီမှုနီးစပ်နေသည်။
၆၁။  MSIC

Code

လိုအပ်ချက်များ

ခွဲခြားခြင်း

ရှိခြင်းကြောင့်

အချက်အလက်များသည်

အလုပ်သမား၊

ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကို

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးရေ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို

မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ

(သို့မဟုတ်)

ရွေးချယ်ခြင်းတို့တွင်

ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏

အလေးပေးထည့်သွင်းထားကြောင်း

ဤရင်းမြစ်ကို
ပိုမိုခန့်မှန်းထားပြီး

အခြေခံထားသော
လက်လီ/

တွေ့ရှိရသည်။

စီးပွားရေးစစ်တမ်းသည်

လက်ကား

ရောင်းဝယ်မှုကဏ္ဍကို

လျှော့၍ခန့်မှန်းထားမည်ဖြစ်သည်။

(ဂ) လုပ်ငန်းအရွယ်အစားခွဲခြားရန်
ကိန်းရှင်များမရှိခြင်း
၆၂။  CSO
ပါဝင်မှု

SBR

၏

အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ

အားနည်းခြင်းဖြစ်သည်။

အချက်အလက်၏

လုပ်ငန်းအရွယ်အစားခွဲခြားရန်
ထက်ဝက်ကျော်

(၅၅

ကိန်းရှင်များ

ရာခိုင်နှုန်း)

သည်

လုပ်ငန်းအရွယ်အစားခွဲခြားသည့် ကိန်းရှင်အတွက် အချက်အလက်မပါရှိဘဲ (အလုပ်သမား ဦးရေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ငွေပမာဏတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်) လုပ်ငန်းအရွယ်အစားကို တိုင်းတာရန် အတွက် တိကျမှုအနည်းဆုံးကိုယ်စားပြု
အချက်ဖြစ်သည့် လိုင်စင်ကြေးကိုသာ တွေ့ရှိရသည်။
၆၃။  ဇယား (၅) တွင် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ အချက်အလက်များ၏ အရွယ်အစား တိုင်းတာမှု
ကိန်းရှင်သုံးခု

(လုပ်သားဦးရေ၊

လိုင်စင်ကြေးနှင့်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေပမာဏ)

တို့အား

တိုင်းဒေသကြီးနှင့်

ပြည်နယ်အလိုက် တွက်ချက်ထားမှုကို ဖော်ပြထားသည်။ ဇယားတွင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီး၌
အရွယ်အစားတိုင်းတာမှုကိန်းရှင်တစ်ခုမှ မရှိသော၊ တစ်ခု၊ နှစ်ခု (သို့) သုံးခုရှိသော လုပ်ငန်းအရေအတွက်များကို
ဖော်ပြထားသည်။

၂၇
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ဇယား(၅)။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားသတ်မှတ်ချက် ကိန်းရှင်များ ပါဝင်မှု

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်

တစ်ခုမ
မပါဝင်

အရွယ်အစား
တိုင်းတာမှု
ကိန်းရှင်
တစ်ခု

အရွယ်အစား
တိုင်းတာမှု
ကိန်းရှင်နှစ်ခု

အရွယ်
အစား
တိုင်းတာမှု
ကိန်းရှင်
သုံးခု

လုပ်ငန်း
အရေအတွက်
စုစုပေါင်း

လုပ်သား
ဦးရေ

လိုင်စင်
ကြေး

ရင်းနှီး
မြှုပ်နှံမှုငွေ
ပမာဏ

ကချင်

၉,၄၈၆

၁၁၈

၀

၀

၉,၆၀၄

၁၁၈

၀

၀

ကယား

၂,၆၆၄

၀

၀

၀

၂,၆၆၄

၀

၀

၀

ကရင်

၆,၄၉၀

၀

၀

၀

၆,၄၉၀

၀

၀

၀

ချင်း

၂,၁၃၃

၀

၀

၀

၂,၁၃၃

၀

၀

၀

စစ်ကိုင်း

၂၀,၀၇၂

၇၉၅

၄၄၅

၀

၂၁,၃၁၂

၁,၀၇၆

၀

၆၀၉

တနင်္သာရီ

၅,၆၀၀

၀

၀

၀

၅,၆၀၀

၀

၀

၀

ပဲခူး

၆,၆၅၆

၁,၀၄၁

၁,၂၅၇

၀

၈,၉၅၄

၂,၀၅၀

၀

၁,၅၀၅

မကွေး

၁၁,၅၉၄

၁,၅၀၃

၀

၀

၁၃,၀၉၇

၀

၁,၅၀၃

၀

မန္တလေး

၁၆,၅၉၁

၂၆,၂၆၇

၁၄၄

၀

၄၃,၀၀၂

၂,၂၅၂

၂၄,၀၈၆

၂၁၇

မွန်

၁၀,၅၇၇

၀

၃,၁၈၈

၀

၁၃,၇၆၅

၃,၁၈၈

၀

၃,၁၈၈

ရခိုင်

၄,၉၁၉

၁၁၀

၂၃

၀

၅,၀၅၂

၁၂၆

၀

၃၀

ရန်ကုန်

၅,၆၇၃

၃၁,၀၆၂

၁၉,၅၆၆

၂၂၉

၅၆,၅၃၀

၂၃၀

၅၀,၈၄၁

၁၉,၈၁၀

၁၈,၇၆၉

၉၆

၀

၀

၁၈,၈၆၅

၀

၉၆

၀

၂၄

၁၆,၆၂၀

၀

၀

၁၆,၆၄၄

၀

၁၆,၆၂၀

၀

၄,၁၉၁

၀

၀

၀

၄,၁၉၁

၀

၀

၀

၁၂၅,၄၃၉

၇၇,၆၁၂

၂၄,၆၂၃

၂၂၉

၂၂၇,၉၀၃

၉,၀၄၀

၉၃,၁၄၆

၂၅,၃၅၉

လိုင်စင်ကြေး/

အခွန်ကို

နှစ်စဉ်

စုစည်းရန်မှာ

စိန်ခေါ်မှုရှိနေသည်။

ရှမ်း
ဧရာဝတီ
နေပြည်တော်
စုစုပေါင်း

၆၄။  မှတ်ပုံတင်ထားသော
ပေးဆောင်ရသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးသည်

သို့သော်လည်း

ထိုအချက်အလက်ကို

စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့အများစုသည် ထိုအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် အဆင်မပြေ ခြင်း (သို့မဟုတ်)
တစ်စုတစ်စည်းတည်း

ပေါင်းစည်းထားမှုမရှိခြင်းတို့ကို

တွေ့ရှိရသည်။

အလုပ်သမားဦးရေစာရင်းကို

၂၈

ကောက်ယူထားသော မြို့နယ်များရှိပြီး ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သို့ ပံ့ပိုးခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
ဤအခက်အခဲများကို

ဖြေရှင်းရန်အတွက်

မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များနှင့်

ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်

လိုအပ်သည်။

(ဃ) မှတ်တမ်း ၅၀၀ ပါဝင်သော ကျပန်းပုံစံတစ်ခုအား
စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း
၆၅။  မြို့နယ်များမှကောက်ယူထားသော

လုပ်ငန်းလိုင်စင်အချက်အလက်များ၏

ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို

စစ်ဆေးရန်နှင့် ရှေ့နှစ်တွင် အချက်အလက် အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် CSO SBR မှ မှတ်တမ်း (၅၀၀)
ကို ကျပန်းရွေးချယ်ကာ စိစစ်သုံးသပ်ထားသည်။ ထိုနမူနာပုံစံ၏ ကိန်းရှင် ၄ ခု (MSIC ၊ လိပ်စာ၊ လုပ်ငန်းအမည်နှင့်
ပိုင်ရှင်အမည်) တို့အပေါ် စိစစ် သုံးသပ်ချက်အား ဇယား (၆) တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဇယား(၆)။ MSIC ၊ လိပ်စာ၊ လုပ်ငန်းအမည်နှင့် ပိုင်ရှင်အမည်တို့၏ နမူနာအခြေအနေ
အခြေအနေ

MSIC

လိပ်စာ

လုပ်ငန်းအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

မှန်ကန်သည်

၄၅၇

၃၀၄

၁၇၄

၄၇၈

ဖြစ်နိုင်သည်

၃၉

၁၆၅

၄

၀

၄

၃၁

၃၂၂

၂၂

၅၀၀

၅၀၀

၅၀၀

၅၀၀

မှားယွင်းသည်တို့ကို

ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်

မှားယွင်းသည်
စုစုပေါင်း

၆၆။  ကိန်းရှင်တစ်ခုစီအတွက်

မှန်ကန်သည်၊

ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်

မတူညီသော စည်းမျဉ်းများရှိသည်။
(က) MSIC - “မှန်ကန်သည်” ဆိုသည်မှာ MSIC သင်္ကေတများသည် လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား ဖော်ပြချက်နှင့်
လုပ်ငန်းအမည်စသည့် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးထား သည့်အပေါ် အခြေခံထား၍
တိကျမှုရှိသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ “ဖြစ်နိုင်သည်” ဆိုသည်မှာ MSIC ကို မှန်ကန်သည် (သို့မဟုတ်)
မှားယွင်းသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ရန် လုံလောက်သော အသေးစိတ် အချက်အလက်များ မရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
“မှားယွင်းသည်”

ဆိုသည်မှာ

လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားဖော်ပြချက်အရ

MSIC

သင်္ကေတများသည်

မှန်ကန်မှုမရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဤအချက်များသည် ပေးထားသော လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားဖော်ပြချက်
အပေါ် တွင်သာ မူတည်ပြီး အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေမှု အခြေအနေအား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး၍
ပြန်လည်အတည်ပြုထားခြင်းမျ ိုး မပါဝင်ပါ။

၂၉
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(ခ) လိပ်စာ - စစ်တမ်းကောက်ယူသူသည် အဆိုပါလိပ်စာအရ လုပ်ငန်းကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းရှိ ပါသလားဟူ၍
သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

“မှန်ကန်သည်”

ဆိုသည်မှာ

ဖော်ပြချက်သည်

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

ဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းအား မြေပုံပေါ်တွင် ရှာဖွေနိုင်ရန် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်ကို ဆိုလိုသည်။
“ဖြစ်နိုင်သည်” ဆိုသည်မှာ လိပ်စာသည် တိကျမှုမရှိဘဲ လမ်းအမည် (သို့) ရပ်ကွက်အမည်ကိုသာ
ဖော်ပြထားသော်လည်း စစ်တမ်း ကောက်ယူသူသည် အချ ိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း လုပ်ငန်းကို
ရှာဖွေနိုင်ခြေရှိသည်ကို ဆိုလိုသည်။ “မှားယွင်းသည်” ဆိုသည်မှာ ပေးထားသော အချက်အလက်အရ
(ဥပမာ- ကွက်လပ်ချန်ထားခြင်း သို့မဟုတ် မြို့နယ်အမည်သာ ထည့်သွင်းထားခြင်း) စာရင်း ကောက်သူမှ
လုပ်ငန်းတည်နေရာကို ရှာဖွေနိုင်ခြေမရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
(ဂ) လ
 ုပ်ငန်းအမည်နှင့်ပိုင်ရှင်အမည်

-

စာရင်းကောက်သူသည်

လုပ်ငန်းအမည်ကို

အသုံးပြု၍

လုပ်ငန်းကိုရှာဖွေနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အမည်အား မေးမြန်းလျှင် သိရှိနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ ဖြင့်သုံးသပ်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနင
ို င
် ံ နှစမ
် ျ ိုးလုံးတွင် SBR ၌ လုပင
် န်းငယ်များမှာ လုပင
် န်းအမည် ပေးထားခြင်းမရှသ
ိ ည်ကို
များစွာတွေ့ရှိရသည်။

ထိုအခြေအနေတွင်

ပိုင်ရှင်၏အမည်ဖြင့်

လုပ်ငန်းတည်နေရာကို

အသုံးပြု၍

ရှာဖွေကြသည်မှာ အလေ့အထ တစ်ခု ဖြစ်သည်။
၆၇။  နမူနာရွေးချယ်ထားမှုအရ
ဖြည့်သွင်းထားသည်။

လုပ်ငန်းများ၏

သို့သော်

၉၁.၄

တိကျမှန်ကန်မှုကို

ရာခိုင်နှုန်းကို

MSIC

အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်

သင်္ကေတ
မြေပြင်

မှန်ကုန်စွာ

စမ်းသပ်မှုများ

ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ လိပ်စာအချက်အလက်များသည် ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ မှန်ကန်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့်
အဓိကစိုးရိမ်ရသည့်အချက်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့်

လိုအပ်သည်။

အချက်အလက်

၂၀၁၉

ခုနှစ်

ဤအချက်အလက်အတွက်လည်း
စုစည်းမှုအတွက်

မြေပြင်စမ်းသပ်မှုများ

အရည်အသွေးကောင်းသော

လိပ်စာအချက်အလက်များ စုစည်းခြင်းကို ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ထားရှိရန်လိုအပ်သည်။ အချက်အလက်များ
အရည်အသွေး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် အနာဂတ်၌ တောင်းခံစုစည်းမည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထိုအချက်ကို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။
၆၈။  နမူနာများအား စိစစ်သုံးသပ်ချက်မှ လုပ်ငန်းအမည်နှင့် ပိုင်ရှင်အမည်သည် ရည်ရွယ်ချက် ပြည့်မီရန်
သင့်တော်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် ထပ်မံအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်
ရန် စမ်းသပ်မှုများ လိုအပ်သည်။

၃၀

အခန်း(၄)။ SBR
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့်
လုပ်ငန်းအဆင့်များ
၆၉။  လုပ်ငန်းလိုင်စင်မှတ်တမ်းများအား

စုစည်းပြီး

ပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်းသည်

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏

ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ SBR သည် ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးစစ်တမ်းများ
ကောက်ယူခြင်းအတွက်

အကောင်းဆုံးရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။

သို့သော်လည်း

အချ ို့သောပြဿနာများမှာ

ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
(က) လ
 ုပ်ငန်းလိပ်စာအချက်အလက်ကို မြေပြင်အခြေအနေတွင် ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်
ကောက်ယူစုစည်းမှုတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် လိုအပ်သည်။ လိပ်စာ အချက်အလက်များ၏ ခန့်မှန်းခြေ
၃၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ စာရင်းကောက်သူများအတွက် လုပ်ငန်းတည်နေရာရှာဖွေရန် လုံလောက်သောကြောင့်
မှန်ကန်နိုင်ခြေရှိကြောင်း

တွေ့ရှိရသည်။

စာရင်းကောက်သူအတွက်

အချ ိန်ကြာမြင့်ပြီး

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မပါရှိခြင်းသည်

စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအတွက်

ကုန်ကျစရိတ်ကို

အလွန်မြင့်မားစေမည်ဖြစ်သည်။
(ခ) အချက်အလက်များတွင် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားခွဲခြားနိုင်သည့် ကိန်းရှင်များမရှိခြင်းသည် စိစစ်သုံးသပ်မှု
ပြုလုပ်နိုင်ရန် ခက်ခဲစေသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အလွှာခွဲခြားခြင်း ဖြင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစား
သတ်မှတ်နိုင်ပါက

လိုအပ်မည့်အရွယ်အစားထက်

နမူနာပုံစံအရွယ်အစားမှာ

ယခုအချက်အလက်

ပိုမိုကြီးမားသည့်အတွက်

ကောက်ယူရန်လိုအပ်သည့်

စစ်တမ်းကောက်ယူမှု

ကုန်ကျစရိတ်

ပိုမိုမြင့်မားမည်ဖြစ်သည်။
(ဂ)  SBRလုပင
် န်းအဖွဲ့နှင့်တိင
ု ်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဗဟိစ
ု ာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးဝန်ထမ်းများသည်အချက်အလက်များ
စုစည်းရာတွင် လူအင်အားနှင့် အချ ိန်များစွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။ အချ ို့ မြို့နယ်များသည် CSO SBR
စနစ်အတွက် အချက်အလက်များအား အရည်အသွေး ပြည့်မီစေရန် ပြင်ဆင်မှုကို လေးကြိမ်တိုင်တိုင်
ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။

အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်အား

စဉ်ဆက်မပြတ်

ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်

ဤလိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
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(ဃ) C
 SO SBR တွင်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ရှိသော အခြား အချက်အလက်
ရင်းမြစ်ထက် ပို၍များပြားသည်။ သို့သော် တစ်ဦးချင်း အချ ိုးကျ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အရေအတွက်သည်
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်

နှိုင်းယှဉ်ပါက

နည်းနေသေးသည်။

ဤအရေအတွက်

နည်းပါးမှုသည်

စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပမာဏအား
စစ်ဆေးလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
၇၀။  ၂၀၁၉ ခုနှစ် အချက်အလက်ကောက်ယူမှု၌ အထက်ပါပြဿနာများအား အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေရှင်းသွားရန်
အဓိကထား

ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊

မြို့နယ်များနှင့်

အချက်အလက်ကောက်ယူမှုပုံစံနှင့်
ချ ိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်

လမ်းညွှန်ချက်များအား

တိုင်းဒေသကြီး/

ပြည်နယ်

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံး ဝန်ထမ်းများအတွက် သင်တန်းများ ပေးခြင်းဖြင့် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြီးပြည့်စုံစေရန်
ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၇၁။  SBR

လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည်

အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်
ထိုလမ်းညွှန်ချက်တွင်

ပြန်လည်ဆန်းစစ်ထားသော

လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုကို

ပြုစုပြီး

နောက်ဆုံးကောက်ယူစုစည်းခဲ့သည့်

အချက်အလက်ကောက်ယူမှုပုံစံတစ်ခုနှင့်
မြို့နယ်များသို့

ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။

အတွေ့အကြုံများမှ

အခက်အခဲများကို

အဓိကအချက်များအဖြစ် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
၇၂။  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့အနေဖြင့်
တစ်ခုတွင်

၂၀၁၉

ခုနှစ်တွင်

ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားသောကောက်ယူမှုပုံစံအား

ကျင်းပပြုလုပ်မည့်

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်

မြို့နယ်များနှင့်

ချ ိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် မြို့နယ်အသီးသီးမှ
အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အရေးကြီးပုံကို ပိုမိုသိရှိ နားလည်လာမည်ဖြစ်သည်။
၇၃။  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

တိုင်းဒေသကြီး/

အချက်အလက်ကောက်ယူရခြင်း၏
မြို့နယ်အသီးသီးမှ

ပြည်နယ်ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးမှ

ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍

အချက်အလက်များအား

ဝန်ထမ်းများကို

သင်တန်းများ

ကောက်ယူပုံနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ပေးအပ်ခြင်း၊

အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မည့်

နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အတွေ့အကြုံများ မျှဝေခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၇၄။  ၂၀၂၀

ခုနှစ်နှင့်

နောက်ပိုင်းတွင်

SBR

၌

အခြားသောအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာရင်းမြစ်များမှ

အချက်

အလက်များအား ထည့်သွင်းခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနတွင်
အခွန်ကောက်ယူခြင်းစနစ် လုပ်ငန်းစဉ်များပြောင်းလဲရန် စီမံကိန်းတစ်ခုရှိပြီး စီမံကိန်းပြီးမြောက်သည့်အခါ
SBR

အတွက်

အကောင်းဆုံးသော

အခြေခံအချက်အလက်များကို

ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး

၎င်း၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုလည်း သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၃၂

အခန်း(၅)။ နောက်ဆက်တွဲ
၇၅။  CSO SBR စနစ်ထူထောင်ခြင်းအဆင့်များ၏ ပုံရိပ်များကို ဤအပိုင်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြ ထားသည်။
ပုံ(၈)။ Web Interface အား မြန်မာဘာသာနှင့်ကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ထားပုံ
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ပုံ(၉)။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း

ပုံ(၁၀)။ CSV ဖိုင်ကို JSON programming ဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း

၃၄

ပုံ(၁၁)။ JSON ဖိုင်အား SBR စနစ် Root Folder သို့ထည့်သွင်းခြင်း
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အခန်း(၆)။ ကိုးကားချက်များ
[၁] Bureau, L. S. (2013). Laos Economic Census. (လာအိုနိုင်ငံစီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်း)
[၂] Central Statistical Organization, U. N. (2016). MYANMAR BUSINESS SURVEY 2015 Data Report.
Nay Pyi Taw: UNDP and CSO. ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ U.N. (၂၀၁၆) မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်း ၂၀၁၅
အချက်အလက်အစီရင်ခံစာ၊ နေပြည်တော်၊ UNDP နှင့် CSO။
[၃] အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ I. a. (၂၀၁၆)၊ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားအင်
အားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၅)၊နေပြည်တော််၊ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း။
[၄] N. I. (၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ). ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံစီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်း(၂၀၁၁)၊ ဖနွမ်းပင်၊
ကမ္ဘောဒီးယား၊ Cambodia အမျ ိုးသားစာရင်းအင်းတက္ကသိုလ်၊ စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကမ္ဘောဒီးယား။

၃၆

အခြားသက်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
သို့မဟုတ် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ SBR မှ အချက်အလက်ရယူရန်
နည်းလမ်းများကိုသိရှိလိုသူ မည်သူမဆို CSO SBR
လုပ်ငန်း အဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို
အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
စက်မှု၊ သတ္တု နှင့် စွမ်းအင်ဌာနစိတ် (SBR) ၊
စီးပွားရေးစာရင်းအင်းဌာနခွဲ၊
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊
ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်၊ မြန်မာ။
ဖုန်း +95 673 406 375
Fax +95 673 406 331
Email sbr.cso@gmail.com

