
ြမန်မာစာရင်းအင်းဖိုရမ(် ၂၀၁၉) ကျင်းပ 

ေနြပည်ေတာ် ုိဝင်ဘာ ၂၉ 

“လူမအဖွဲအစည်း ဖံွဖိးတုိးတက်ဖို စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအသိပညာြမင့်တင်စို” ဆုိသည့် ေဆာင်ပုဒ ်

ြဖင့် စီမံကိန်း ၊ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန၊ ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွက ကျင်းပသည့် ြမနမ်ာ 

စာရင်းအင်းဖုိရမ် (၂၀၁၉) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကုိ ယေန့နံနက် ၉ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ Grand 

Amara ဟိုတယ်၌ ကျင်းပရာစာရင်းအင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ေရးှင့် အရည်အေသးွြပည့်၀ေရး 
ဗဟိုေကာ်မတီဥက ဒုတိယသမတဦးဟင်နရီဗန်ထီးယ ူ တက်ေရာက်အမှာစကား ေြပာကား 
သည်။ 

အခမ်းအနားသုိ စာရင်းအင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ေရးှင့် အရည်အေသးွြပည့်၀ေရး ဗဟိ ု
ေကာ်မတီဒုတိယဥကစီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့်စက်မဝန်ကီးဌာနြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးစိုးဝင်း၊ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့် ဦးသန့်စင်ေမာင်၊ ဦးအုန်းဝင်း၊ ဦးဝင်းခုိင်ှင့် ဦးေကျာ်တင်၊ 
ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် ဥက၊ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ တုိင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ် စီမံကိန်းှင့် 
ဘာေရးဝန်ကီးများ၊ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ 

အကးီအကဲများှင့်ဝန်ကီးဌာနများမှ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ စာရင်းအင်းပညာရှင ်

များ၊ စာရင်းအင်းသုေတသနအဖွဲအစည်းများမ ှသုေတသနပညာရှင်များ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပဖွံဖိးမ 
မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမအဖွဲအစည်းများ၊ ပုဂလကိကှင့် လုပ်ငန်းအဖဲွများ 
မ ှကိုယ်စားလှယ်များှင့် ဖိတ်ကားထားသူများတက်ေရာက်ကသည်။ 

အခမ်းအနားတွင်ဗဟိုေကာ်မတီဥက ဒုတိယသမတဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက ကုလသမဂ စာရင်း 
အင်းေကာ်မရှင်က ေအာက်တိုဘာလ ၂ဝ ရကေ်န့ကုိ ကမာ့စာရင်းအင်းေန့အြဖစ ် သတ်မှတ်ပီး 
ကမာ့ိုင်ငံအသီးသီးတွင(်၅)ှစ် (၁)ကိမ်ကျင်းပလျက်ရှိပါေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ကမာ့စာရင်း 
အင်းေန့ကုိ ၂၀၁၅ခုှစ်တွင် ကျင်းပိုင်ခဲ့ပီးစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် ထုတ်ြပန်သူများ 
ှင့်အချက်အလက်သုံးစွဲသူများအကား ဆက်ဆံေရးေကာငး်မွန်ေစရန်၊ လုိအပ်ေနသည့် စာရင်း 
အင်းများြဖည့်ဆည်းရန်ှင့် အကျ ိးသက်ဆိုင်သူများအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်ြပလုပ်သည့် 
Platform တစရ်ပ်အြဖစ် ြမန်မာစာရင်းအင်းဖိုရမ ်(၂၀၁၈) ကိ ုကျင်းပုိင်ခဲ့ေကာင်း။ 

ယေန့ ၂၀၁၉ ခုှစ ်ဖုိရမ်ကုိ ြမန်မာိုင်ငံတွင်အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့် စာရင်းအင်းများ ထုတြ်ပန် 
ုိင်ေရးအတွက် ကစုံပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၏ အေရးပါမကုိ သိရှိေစရန်၊ စာရင်းအင်းအချက ်

အလက်များ၏အေရးပါမကုိြပည်သူများအား အသိပညာေပးြမင့်တင်ေပးရန် ရည်ရယ်ွပီး "စာရင်း 
အင်းအချက်အလက်ှင့် လူမအဖွဲအစည်းဖွံဖိးတိုးတက်ရန ် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အသပိညာ 

ြမင့်တင်ကပါစုိ""Our Statistics, Our Society: Promoting Statistical Literacy" ဆုိသည့် 

ေဆာင်ပုဒ်ှင့်ကျင်းပြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ထိုြပင် ယေန့အခမ်းအနား၏ ေနာကထ်ပ်ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ ် ဇန်နဝါရီ (၂၂) ရက ်

တွင ်စတင်အသက်ဝင်လာသည့် စာရင်းအင်းဥပေဒ၏အခန်းကှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ပညာ 



ရပ်၏အေရးပါမကို မိြပ၊ ေကျးလက ် အလာအသီးသီးအထိ သိရိှနားလည်ေစရန်အတွက် အသ ိ

ပညာေပးရန်၊ကစံု၊ ဌာနစံုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် စာရင်းအငး်အရည်အေသးွ ြမင့်တင်ရန် 

ှင့် ေကျာင်းသားလူငယ်များအကား စာရင်းအင်းပညာရပ်အားလက်ေတွ အသုံးြပမြမင့်တင်ေပး 
ေရးအတွက် Statistics Quiz များ ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက ်ြဖစပ်ါေကာင်း။ 

စာရင်းအင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ေရးကိစသည် ဖံွဖိးပီးုိင်ငံများှင့် ဖံွဖိးဆဲုိင်ငံများအတွက ်

ပါအလွန်အေရးပါပါေကာင်း၊ ုိင်ငံဖံွဖိးေစရန်အေြခခံြဖစ်သည့် စာရင်းအင်းများ ေရှေနာကည်ီ 
ွတ်မရှိရန်၊ အချန်ိမီရရှိရန်၊ ယုံကည်ကုိးစားိုင်သည့ ် ခုိင်မာသည့် စာရင်းအင်းများရရိှရန်၊ အထူး 
သြဖင့်ပုဂလိကကမှ စာရင်းအင်းများရရိှရန် လုိအပ်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ အရည်အေသွးရှိသည့် 

စာရင်းအင်းများရရိှမှသာ ုိင်ငံေတာ်၏လက်ရှိြဖစ်ေပေနသည့် ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရး 
အေြခအေနများကို ထင်ဟပ်ုိင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပည်သူများ၏လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်း 
ေပးရန်လက်ေတွကျသည့် မူဝါဒများကုိခုိင်မာေအာင် ေဆာင်ရက်ွသည့်ေနရာတွင် အရည်အေသွး 
ရိှသည့် စာရင်းအင်းများသည် မရိှမြဖစ်အေရးပါပးီ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်လိုအပ်ေနသည့် ကများ၊ 
ေနရာေဒသများအတွက ်ဦးစားေပး ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရာတွင်လည်းအလွန်အေရးပါပါေကာင်း။ 

ထိုအြပင်မူဝါဒ ပုိမုိေကာင်းမွန်ရန်ြပင်ဆင်ရန်ရှိေနသည်များကိုလည်း ြပန်လည်ြပင်ဆင ် ုိင်မည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့်လည်း မှန်ကန်သည့်အချက်အလက်များ 
အေပ အေြခခံပီးရင်းီှးြမပ်ှံမများ ေဆာင်ရွက်ိုင်မှသာအံးြဖစ်ေပိုင်မှင့် စွန ့်စားရမ (Risk 

Management) တိုကိုထိေရာက်စွာ စီမံခန ့်ခွဲိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

စာရင်းအင်းဥပေဒအရ စာရင်းအင်းမူဝါဒအှစ်ချပ် (Statistical Policy Brief)၊ စာရင်းအင်း 
ဆိုင်ရာဖွံဖိးမ အမျ ိးသားအဆင့်မဟာဗျဟာ (National Strategy for Development of 

Statistics-NSDS)ှင့် NSDS Action Plan တိုကိုေရးဆဲွခဲ့ပးီ သက်ဆုိင်ရာအလိုက်လုပ်ငန်းအဖွဲ 
များဖွဲစည်းကာအေကာင်အထည်ေဖာ ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ ေခတ်စနစ်ှင့်အညီ ဌာန 

များ၏လိုအပ်ချက်ှင့်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင်ရန်အတွက် NSDS Action Plan ကိLုiving 

Document အေနြဖင့် ထားရိှေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း။ 

ိုင်ငံတိုင်းတွင ် စာရင်းအင်းထုတ်လုပ်သူများ၊ စာရင်းအင်းအသံုးြပသမူျားှင့် စာရင်းအင်းှင့် 
ဆက်ွယ်ပတ်သက်ေနသူများအားလုံး လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်ကျင့်ဝတ်များ ထုတ်ြပန်ထား 
သကဲ့သို ြမန်မာုိင်ငံတွင်လည်း ထုတ်ြပန်ိုင်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ေနပ ီ ြဖစ်သည့်အတွက ်ထွကေ်ပ 
လာမည့် ကျင့်ဝတ်ှင့်အည ီလိုက်နာေဆာင်ရွက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ထုိအြပင် မိမတုိိုိင်ငံ၏အေြခအေနှင့် ေလျာ်ညီသည့်ဖွံဖိးမလိုအပ်ချက်များကုိ ထည့်သွင်းထား 
သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီသည့်ဖွံဖိးတုိးတက်မ စီမံကိန်း(၂၀၁၈-
၂၀၃၀) (Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP 2018-2030) ကုိ အတည် 

ြပခ့ဲပီးေရးဆဲွထားသည့် မဟာဗျဟာများှင့် အညီလုပ်ငန်းစဉ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ MSDP ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင ် တိုးတက်မ၊ 



ထိေရာက်မများကို ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ်ိုင်ေစရန်အတွက် အမျ ိးသားန်ကိန်းမူေဘာင် 
(National Indicator Framework-NIF)တစ်ရပေ်ပ ထွကလ်ာေစေရး ဝန်ကးီဌာနများ၊ ဦးစီးဌာန 

များ၊ အစိုးရမဟတု်သည့်အဖွဲအစည်းများ၊ ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ 
ပါေကာင်း။ 

ြပည်သူတုိ၏လူေနမဘဝကုိ ြမင့်တင်ေပးုိင်ရန်၊ လက်ေတွကျသည့်စီမံကိန်းများတွင ် မှန်ကန ်

သည့် စာရင်းအင်းများအသုံးြပိုင်ရန် လုိအပသ်ည့်အတွက်အစုိးရဌာန အသီးသးီအေနြဖင့် မိမ ိ

တုိ၏ စာရင်းအင်းက ပိုမိုေကာင်းမွန်လာရန်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ပုဂလိကက၊ သုေတသန 

အဖဲွအစည်းများှင့် ပညာရှင်များ၊ လူမအဖွဲအစည်းများ၊ ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ 
သတင်းမီဒီယာများအားလံုးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်လုိအပ်ပါေကာင်း။ 

စာရင်းအင်းရလဒ်များကို ထိေရာကမှ်န်ကန်စွာထတ်ုြပန်ုိင်ေစရန်အတွက် သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီး 
ဌာနများ၊ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အချက်အလက်ထုတ်ြပန်သူများှင့် အချက်အလက်သံုးစဲွသူများ 
အကား ဆက်သွယ်ေပါင်းစည်းမများ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်ရန် 
လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ထုိေကာင့်" စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်းများ တိကျမှန်ကနေ်ရး" အတက်ွ အချက် 

အလက်များကုိ စုစည်းြခင်း၊ြပစုြခင်း၊ခွဲြခားဆန်းစစ်ြခင်း၊ အစီရင်ခံြခင်း၊ ထုတ်ြပန်ြခင်း စသည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထိေရာက်ပီး စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝစွာေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပပ်ါေကာင်း။ 

စာရင်းအင်းအချက်အလက်မန်ှကန်ေရးှင့် အရည်အေသးွ ြပည့်ဝေရးသည် ိုင်င ံ တစ်ိုင်ငံ၏ 
ပုံရိပ်ကုိေဖာ်ြပိုင်ပီးတစ်ဖက်တွင်လည်း အစိုးရှင့်ြပည်သူများအကား၊ ိုင်ငံတကာ 
အသိုင်းအဝိုင်းများအကား ယုံကည်မတိုးြမင့်ေစိုင်ပါေကာင်း၊ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ 
သည်ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံ၏ သမိုင်းေမာ်ကွန်းမှတ်တမ်းများအတွက်အေြခခံအလွန်ကျပါေကာင်း။ 

မိမိတိုိုင်ငံအေနှင့် အြခားိုင်ငံများနည်းတူ စာရင်းအင်းနယ်ပယ်တွင ် အရည်အေသွးရှိသည့် 
စာရင်းအင်းများကိုရရှိရန်ဆိုလင် စာရင်းအင်းနယ်ပယ်သည် ေခတ်စနစ်ှင့်အညီ ဖွံဖိးတိုးတက ်

လာရန်လုိပါေကာင်း၊ စာရင်းအင်းနယ်ပယ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက ်စစ်တမ်းများ ေကာက်ခံ 

ရန်လုိအပ်သက့ဲသုိ ဌာနဆုိင်ရာများ၏ အုပ်ချပ်မမှတ်တမ်းများ ြပည့်စုံမှန်ကန်ေစေရး၊ အေသး 
စိတ်အချက်အလက်များ မှတ်တမ်းများတွင်ပါဝင်ေစေရးသည်လည်း အေရးပါပါေကာင်း၊ စာရင်း 
အင်းှင့်ဆန်းစစ်ေလ့လာမများ ေဆာင်ရွက်တတ်ရန်၊စာရင်းအင်းများ စနစ်တကျ စုစည်းေရးသွင်း 
မှတ်သားြခင်းကိစရပ်ကို အပိုအလုပ်သဖွယ်မြမင်ဘဲိုင်ငံေတာ်၏ ယရားေချာေမွစွာလည်ပတ ်

ုိင်ေရးအတွက် အလွန်အေရးကီးသည်ဟသုိြမင်ပီး စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အသပိညာင့်ှ အချက် 

အလက်များကုိ အသံုးြပသည့်အေလ့အထ (Data Culture) ကိ ုဌာနဆိုင်ရာများမှာသာမက အများ 
ြပည်သူှင့် ပုဂလိကစီးပွားေရးအဖွဲအစည်းများအကားတွင်ပါ ပျ ံှံေစေရးအတွက ် Platform 

တစ်ခြုဖစ်ေပလာေအာင် ြမန်မာစာရင်းအင်းဖုိရမ်ကုိ စ်ှစဉ်ကျင်းပေဆာင်ရက်ွေနြခင်း ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။ 



မိမိတိုိုင်ငံသည် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံြဖစ်သည့်အတွက ်အချန်ိ၊ ေငွေကးှင့် လူအင်အားစသည့် အကန့် 
အသတ်ှင့် တည်ရှိသည့်ရင်းြမစ်များအကား စာရင်းအင်းဆုိင်ရာနယ်ပယ်တွင် တတ်ိုင်သမ 
ရင်းှီးြမပ်ှံပီး အထိေရာက်ဆုံးအသုံးချိုင်ေရးသည ် အေရးကီးပါေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိး 
တိုးတက်ေရးအတွက် မဟာဗျဟာများ၊ မူဝါဒများချမှတ်ြခင်း၊ စီမံကန်ိးများ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ြခင်းှင့် ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ်ြခင်း တုိကိုထိေရာက်မရှိေစရန်အတွက ်အရည် အေသွးြပည့်ဝ 

ပီး တိကျမှန်ကန်သည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကုိ အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ လွယ်လင့တ်ကူ 
ရရိှအသံုးြပုိင်ေရးသည် များစွာအေရးကီးပါေကာင်း၊ ထုိေကာင့် စာရင်းအင်း၏အေရးပါပုံကို 
ြပည်သူများပိုမိုသိရှိေအာင ် "စာရင်းအင်းအချက်အလက်ှင့် လူမအဖွဲအစည်း ဖွံဖိးတိုးတက်ဖို 
စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အသိပညာြမင့်တင်ကပါစုိ" ဆုိသည့် ေဆာင်ပုဒ်ှင့်အည ီစာရင်းအင်းအချက ်

အလက်မှန်ကန်ေရးှင့် အရည်အေသးွြပည့်ဝေရးတုိအတွက ် ဗဟိုေကာ်မတီအဖဲွဝင်များ၊ ဖွံဖိးမ  
မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲများှင့် Stakeholders အသီးသးီတုိက တက်ကစွာပါဝင ်

ေဆာင်ရွက်ကရန် အေလးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက ် ဗဟိုေကာ်မတီဒုတိယဥက ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဦးစိုးဝင်းက တ်ခွန်းဆကအ်မှာ 

စကား ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် ၂၀၁၉ ခုှစ် ကမာ့စာရင်းဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတ်ေန့ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ သုတ 

ာဏ်စမ်းပိင်ပွဲတွင ် ဆုရရှိကသူများကို ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်ရာ ဗဟိုေကာ်မတီဥက ဒုတိယ 

သမတဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက ပထမဆုရ မိထီလာစီးပာွးေရးတကသိုလ်မ ှ အဖွဲေခါင်းေဆာင်ှင့် 

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများကိုလည်းေကာင်း၊ ဗဟိုေကာ်မတ ီ ဒုတိယဥက ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးဦးစုိးဝင်းက ဒုတယိဆုရ ရန်ကုန်စီးပွားေရးတကသုိလ်မှ အဖွဲေခါင်းေဆာင်ှင့် ေကျာင်း 
သား၊ ေကျာင်းသူများကိုလည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေကျာ်တင်က တတိယဆုရ 

မုံရွာစီးပွားေရးတကသိုလ်မ ှ အဖွဲေခါင်းေဆာင်ှင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများကို လည်း 
ေကာင်း ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။ 

ထိုေနာက ် ဒုတိယသမတင့်ှ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများသည် ဒုတယိဝန်ကးီများ၊ တုိင်းေဒသကီး 
ှင့်ြပည်နယ် စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးများှင့်လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ ်

များ၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ န်ကားေရးမှးချပ်များှင့်လည်းေကာင်း၊ ြပည်တွငး်၊ ြပည်ပ 

ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများမ ှ ကိုယ်စားလှယ်များှင့်လည်းေကာင်း၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ 

စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲတွင ် ပါဝင်ေဆွးေွးကမည့်သူများှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ သုတာဏ်စမ်း 
ပိင်ပွဲတွင်ဆုရရှိကသူများှင့်လည်းေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ ိုက်ကသည်။ 

ယင်းေနာက် ဒုတိယသမတ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့် တာဝန်ရိှသမူျားသည် စာရင်းအင်း 
ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလပ်ရှားမ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကို လုိက်လံ 

ကည့်အားေပးကသည်။ 



ယခုကျင်းပသည့် ြမန်မာစာရင်းအင်းဖုိရမ် (၂၀၁၉) တွင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ 
အေပ ယုံကည်မခိုင်မာအားေကာင်းလာေစေရးှင့် စာရင်းအင်းပညာရပ်အား အသိပညာေပး 
ြမင့်တင်ုိင်ရန် Panel Session များြပလုပ်ြခင်း၊ ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 
မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများအေကာင်း မတ်ိဆက်ြခင်းှင့် အသစ်ြပန်လည် 

ေရးသားထားသည့် ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ Website (https://www.csostat.gov.mm) အား ြပသ 

ြခင်း တိုကို ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 


