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လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်းဥပေဒ 

(၂၀၁၃ခုနှစ်  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် 19     ။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊  ဝါဆိုလ ပြ ည်ေ့ကျာ်  ၇  ရက် 

(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊  ဇူလိုင်လ  ၂၉   ရက်) 

နိဒါန်း 

နိုင်ငံေတာ်၏ လူဦးေရ၊ တိရစ္ဆာန်၊ အေဆာကအ်အုံ၊ ပစ္စညး်၊ လုပ်ငန်း 
စာရင်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိ ုတိကျမှန်ကန်စွာ 
ရရှိနိုင်ရန် သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ ငး်၊ ယင်းသို့ ေကာက်ယူရာတငွ် 
နိုင်ငံတကာစခံျိန်စံညွှနး်များနင်ှအ့ညီ ေကာက်ယူခြ င်းနှင့် ယငး်စာရငး် 
ဇယားများကို အေခြ ခံ၍ နိင်ုငံေတာ်၏ လူမှုစီးပာွးဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရး 
ဆိုင်ရာကိစ္စများတငွ် အကျို းရှိစွာ အသုံးချခြ င်းတို့   ပြ ုနိငု်ရန် 
 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတေ်တာ်သည် ဤဥပေဒကိုပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

 
အခန်း(၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 
ဥပ ေဒဟ ုေခါ်တွင်ေစရမည။် 

၂။ ဤဥပေဒတွင် ပါရှေိသာ  ေအာက်ပါစကားရပ်များသည ် ေဖာ်ပြ ပါ 
အတိုငး် အဓိပ္ပယ်သကေ်ရာက်ေစရမည် - 

 (က) အစိုးရအဖဲွ့ဆုိသညမ်ာှ  ပြ ညေ်ထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငေံတာ် 
အစိးုရအဖဲွ့ကိဆုိုသည။် 

  (ခ) သန်းေခါင်စာရင်း ဆိုရာတွင်  လူ၊  တိရစ္ဆာန်၊  အေဆာကအ်အ၊ံု  

 

၂၂ 

18. No person shall impersonate as enumerator. 
 

Chapter VI 
Offences and Penalties 

19. Whoever commits any breach of provisions contained in Section 14, 15 
and 16 shall, on conviction, be liable for imprisonment for a term not 
exceeding one month or be liable for a fine not exceeding kyats 50,000 or 
both. 

20. Any supervisor  or enumerator who commits any breach of the 
provisions contained in Section 17 shall, on conviction, be punished with 
imprisonment for a term not exceeding one month or be liable for a fine not 
exceeding kyats 50,000 or both. 

21. Whoever commits any breach of the provisions contained in Section 18 
shall, on conviction,  be punished with imprisonment for a term not 
exceeding one year or be liable with a fine not exceeding kyats 500,000 or  
both. 

Chapter VII 
Miscellaneous 

22. Every person who has capacity to assist and resides within Myanmar is 
responsible to supportthe census taking process. 

23. The Central Census Commission and the Central Census Committee 
formedbythis Lawshalldevolveduties andpowers of the Central 
CensusCommission and the Central Census Committee to sub-national 
administrative levels. 

24. The members of Central Census Commission, the members of 
CentralCensus Committee,the  membersof different levels of Census 

 ၃ 

(ဇ)    ဝန်ကီးဆုိသညမှ်ာ     လူဝင်မှုကးီကြ ပေ်ရးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်အား     
                     ဝန်ကးီဌာန   ပြ ညေ်ထာင်စုဝန်ကီးကို ဆိုသည်။ 

  
            (ဈ)   တာဝန်ရိှသည့်အဖဲွ့အစည်းဆိုသည်မှာ လဝူငမ်ှုကးီကြ ပေ်ရးနှင့်     
                      ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကးီဌာန၊       ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနကို  
                     ဆိုသည။်     

   အခန်း(၂) 
သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခွင့် 

၃။ အစိးုရအဖွဲ့သည် - 

        (က)   မြ န်မာနိငုင်တံစ်ဝန်းလုံးတငွ်ဖြ စ်ေစ၊    တစ်စိတ်တစ်ေဒသတွင်    
                     ဖြ စ်ေစ သန်းေခါင်စာရငး်ေကာကယ်ူနိုင်သည်။ 

(ခ)     သန်းေခါင်စာရင်းေကာကယ်ူရန် ခက်ခဲေသာ  ေနရာေဒသများ  
          အတွက်ေကာက်ယူနုိင်မည့်  နည်းလမ်းများကိုေလ့လာသုံးသပ် 
          ၍ အသင့်ေလျာဆ်ုံးနည်းဖြ င့်  ေကာက်ယူနိုင်သည်။ 

 
၄။ သန်းေခါင်စာရင်းေကာကယ်ူရာတွင်  နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် 
ညညီတွ်မှု ရှေိစရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂစာရင်းအင်းေကာ်မရှင်က ကမ္ဘာ 
တစ်ဝနး် အတည်ပြ ုသတ်မှတ်ထားေသာမူများ၊ အကံပြ ုချက်များကို 
ထည့်သင်ွး ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 
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    ပစ္စည်း၊ လုပ်ငန်းစာရင်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်      
                       အလက်များ ပါဝင်သည်။  

  (ဂ) အေဆာက်အအံုဆိုရာတွင် လူေနထိုင်ရာေနရာ၊ တရိစ္ဆာန်ထား  
ရာေနရာ၊ ပစ္စည်းထားရာေနရာနှင့် အလုပ်လုပ်ရာေနရာတို့ 
ပါဝင်သည။်   

  (ဃ)   အိမ်ေထာင်ဦးစီးဆုိသညမ်ာှ     ဤဥပေဒပါကိစ္စ       အလို့ငာှ   
                       အိမ်ေထာင်စုအတကွ် ဦးစီးတာဝန်ယူရသူကိုဆိုသည်။  

 
  (င) စာရင်းေကာက်ဆိုသည်မှာ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူရာ 

တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ စာရင်းေကာက်နယန်ိမတိ်အတွင်း 
တစ်အိမ်တက်ဆင်းသွားေရာက်ပြ းီ ပုံစံပါေမးခွန်းများကို 
ေမးမြ နး်၍ ပုံစံေရးသွင်းသူကိုလည်းေကာင်း၊ပံုစံနှင့်ေရးသွင်း 
နည်းညွှန်ကြ ားချက်များကို အမ်ိေထာင်စုတိုင်းသို့   ကိုတင် 
ေဝငှထားပြ းီ အိမ်ေထာင်ဦးစီး သို့မဟုတ် အိမ်ေထာင်စု၏ 
တာဝန်ရှိသူ အမ်ိေထာင်စုဝင်များကိုယ်တိုင် အေဖြ များကို 
ေရးသွင်းေစ၍ ယငး်ပုံစံများကို  ပြ န်လည်သမိ်းဆည်းသူကို 
လည်းေကာင်း  ဆိုသည်။  

 
  (စ)   စာရင်းစစ်ဆိုသည်မှာ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူရာတငွ် 

သတ်မှတ်ထားေသာ ေဒသအတငွ်း စာရင်းေကာက်များကို 
 ကးီကြ ပ်စစ်ေဆးသကူိဆိုသုည။် 

 
 (ဆ)    ဝန်ကီးဌာနဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ လူဝင်မှု ကီးကြ ပ် 

ေရးနှင့်  ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကးီဌာနကို ဆိုသည်။  
 

 

၂၃ 

Committees, supervisors, enumerators and any person who is assigned 
duties in the census taking process are designated as public servants in their 
terms of service. 

25. The Government may call up on any office staff to support in taking 
census, 

26. In implementing the provisions of this Law: 

(a) The Ministry may issue rules, regulations and bye-laws 
with the approval of the Union Government as may be 
necessary 

(b)  The Ministry and the Central Census Commission may  
issue notifications, orders, directives and procedures with 
the approval of the Union Government, as may be 
necessary. 

27. The Union of Myanmar Census Law, 1972 is here by repealed. 

I hereby sign under the Constitution of the Republic of the 
Union of Myanmar. 

                                                                            Sd/ TheinSein 
                             President 

             Republic of the Union of Myanmar 

 

  

    Printed with support from the United Nations Population Fund (UNFPA) 

၄ 

အခန်း(၃) 

ဗဟုိသန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင်ဖဲွ့စည်းခြ င်းနှင့် ယင်း၏တာဝန်နှင့် 

လုပ်ပုိင်ခွင်မ့ျား 

၅။  အစိုးရအဖွဲ့သည် ပုဒမ် ၃ အရ  သနး်ေခါင်စာရငး်ေကာကယ်ူခြ ငး် 
လုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရကွရ်န် ဗဟိုသန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင်ကို ဖွဲ့ စည်း   
ရမည်။ 

၆။   နိုင်ငံေတာသ်မ္မတက တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးသည် 
ဗဟိုသန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင်၏ နာယကဖြ စ်သည။် 

၇။ အစိးုရအဖွဲ့သည် ေအာက်ပါပုဂ္ဂုလ်များဖြ င့် ဗဟိသုန်းေခါင်စာရငး် 
ေကာ်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းရမည်- 

 
  (က)  ပြ ညေ်ထာင်စုဝန်ကးီ                                 ဥက္ကဋ္ဌ       

     လူဝင်မှုကးီကြ ပ်ေရးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကးီဌာန 

  (ခ) သကဆ်ိုင်ရာဝန်ကးီဌာနမှ            ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဦး    
              ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကးီများ 
  
  (ဂ) သန်းေခါင်စာရင်းေကာကယ်ူခြ င်းလုပ်ငန်းနှင့် အဖဲွ့ဝင်များ    

ဆကစ်ပ်ေဆာင်ရွက်ရမည့် ဝန်ကးီဌာနများမှ 
                   ဒုတိယဝန်ကးီများ 
 

   (ဃ)    ဒုတိယဝန်ကးီ                        အတင်ွးေရးမှူး    
             လူဝင်မှုကးီကြ ပေ်ရးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကးီဌာန 

 

၂၁ 

                                                 Chapter V 
                                                Prohibitions 

14. No person shall examine or copy and keep any documents and books in 
respect of information and data collected from the census except the 
responsible person to take census. 

15. The information collected for the Census under this Law shall not be 
used for any other administrative purposes at individual level except for 
those matters related to the Census. 

16. No person shall: 

(a) disturb or prohibit entering, within specified census period, 
into the building and making the required marks in 
buildings for census taking process by the respective 
responsible body, supervisors and enumerators under Sub-
section (a) of Section 12; 

(b) deny to complete, or knowingly provide incorrect 
information , or incorrectly complete  the designated 
questionnaire  as stipulated  under Sub-section (b) of 
Section 12; 

(c) insist or threaten or tempt the respondent  to provide  
incorrect information for purposes of the census. 

17. No supervisor or enumerator shall: 

(a) deny or omit to carry out  assigned  duty  in  respect of   
                              taking census without credible grounds;                  

(b)  ask questions that are not included  in the designated 
questionnaire in taking census; 

(c) reveal the information and data  of any  person collected in 
taking census. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀ 

(a) The respective responsible body, supervisors and 
enumerators have the right to enter into the building at 
their duty areas within the specified period, and have the 
right to make the required marks at buildings for the 
purposes of the census. 

(b) The respondent shall provide correct information in 
response to the designated questions asked by the 
enumerator or while completing the designated schedules 
for the census. 

(c) The respondent shall be the head of household or 
responsible member of household. 

13. The Central Census Commission may, in appointing  

supervisors and enumerators in order to take census, appoint as supervisors 
and enumerators after coordinating with the following persons from 
respective departments and organizations: 

(a) the responsible person of battalion and military unit  
        headquarters,  Myanmar Police Force,  prison,  hospital,  
        factories and workshops; 

(b) the responsible person of social, religious and educational  
        institutions; 

(c) the responsible person or manager of hotel, motel, 
guesthouse, loading house, corporate estate, corporate 
building, boarding-house, association building; 

(d) the responsible person or manager of economic enterprises. 
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၈။   ဗဟိုသန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာေအာက်ပါ  
အတိုငး်  ဖြ စ်သည်-  

          (က) သန်းေခါင်စာရင်းေကာကယ်ူရန်  ကိုတင်ပြ င်ဆင်ခြ ငး်၊ စာရင်း 
ေကာက်ခြ ငး်၊ စာရငး်ပြ ုစုခြ ငး်နှင့် စာရင်းထတု် ပြ န်ခြ င်းတို့ 
ပါဝင်ေသာ သန်းေခါငစ်ာရင်းလပ်ုငန်းတစ်ရပလ်ုံး  ပြ းီေမြ ာက် 
ေအာင်မြ ငေ်စရန် အစိုးရအဖွဲ့၏ မူဝါဒနှင်အ့ညီ ဦးေဆာင်မှု 
ေပးခြ ငး်၊  

 (ခ) သန်းေခါင်စာရင်းေကာကယ်ူေရးအတွက် တာဝန်ရှသိည့် အဖွဲ့  
အစညး်က တင်ပြ သည့် အေသးစိတ် အစီအစဥ်နှင့် 
ညွှန်ကြ ားချက်များကို အတည်ပြ ုခြ ငး်၊ 

       (ဂ)     သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ င်းလုပင်န်းနှင့်       စပ်လျဥး်၍   
                  သက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီဌာနများနှင့် ညှိနှုင်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊  

          (ဃ) ဗဟိုသန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် 
 ပြ ညန်ယ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း 
သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အပု်ချုပခ်ငွ့်ရေဒသ၊ခရိငု်၊မြ ို့နယ်၊ရပ်ကွက်   
သို့မဟုတ်  ေကျးရာွအုပ်စု သန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မတီများကို 
ဖဲွ့စညး်ခြ ငး်နှင့် ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ် 
 ခြ ငး်၊  

       (င)    သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ င်းလုပ်ငန်း      ေအာင်မြ င်ေရး 
အတွက် လိုအပ်သည်များကို  ဖြ ည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး်။ 

၉။ ဗဟိသုန်းေခါင်စာရငး်ေကာမ်ရှင်၏ လုပ်ပုိင်ခွင်မ့ျားမာှ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း  ဖြ စ်သည-် 

        (က)    သန်းေခါင်စာရင်းေကာကယ်ူခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွကရ်န်    
 

 

၁၈ 

8.The functions and duties of Central Census Commission are as follows: 

(a) leading in accordance with the policy of Government to 
accomplish the whole process of census including 
preparation to take census, enumerating, analyzing, 
compiling and publishing the  results; 

(b) confirming the detailed arrangements and instructions 
submitted by the responsible organizations for taking 
census; 

(c) coordinating with the relevant Ministries in respect of 
census-taking process; 

(d) forming Central Census Committee, Region or State, 
Union territory, Self-Administered Division or Self-
Administered Zone, District, Township, Ward or Village-
tract Census Committees and specifying their functions 
and duties; 

(e) fulfilling the requirements for accomplishment of census 
taking process. 

9. The powers of Central Census Commission are as follows; 

(a) assigning any office, department, organization and agency 
to carry out the census taking processes; 

(b) educating, organizing and mobilizing  the public in respect 
of census taking process; 

 
 

၇ 

(ခ)  ေမးခွန်းပုံစံများကိုလက်ခံခြ ငး်၊ စာရင်းဇယားများပြ ုစုခြ ငး်၊ 
အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းခြ င်းနှင့် အစီရင်ခံစာများ 
ပုံနှိပ်  ဖြ န့်ေဝခြ င်းတို့ကိုကးီကြ ပ်ရမည။် 

(ဂ)  ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ  ပြ ုစထုားေသာ  အစီရင်ခံစာများတွင် 
လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ ကိုယ်ေရးအေကြ ာငး်အရာ 
ကို ေဖာ်ထုတ်  ခြ င်းမရိှေစရန် ကာကွယ်ရမည်။ 

၁၂။     သန်းေခါင်စာရငး်ေကာကယ်ူခြ င်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

 (က) သကဆ်ိုင်ရာတာဝန်ရှအိဖွဲ့ ၊ စာရင်းစစ်များနှင့်စာရင်းေကာက် 
များသည် တာဝန်ကျရာေဒသ၌ အေဆာကအ်အုံများအတွင်း 
သို့  သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ဝင်ေရာကခ်ငွ့်နှင့် အေဆာကအ်အုံ 
များတင်ွ လိုအပ်သည့်အမှတအ်သားများကို  ပြ ုလုပ်ခွင်ရ့ှိ 
သည်။ 

  (ခ)  စာရင်းေကာက်က  သတ်မှတ်ထားေသာ  ေဒသအတွင်းရှိ 
 ပြ ညသ်ူများအား သတ်မှတ်ထားေသာ ေမးခွန်းများ ေမးမြ နး် 
 ခြ ငး်နှင့် သတ်မှတ်ထားေသာ စာရင်းပုံစံများတွင်  ဖြ ည့်သွင်း 
ေစခြ ငး်များ ေဆာင်ရွက်ရာ၌  ေမးခွန်းေမးမြ နး်ခြ င်းခံရသူ 
သည် မနှက်န်စွာ ေဖြ ဆုိရန်နှင့် ေဖြ ကြ ားချက်များကို စာရငး် 
ပုံစံများတွင် မှန်ကန်စာွ  ဖြ ည်သ့ွငး်ရန် တာဝန် ရှိသည်။ 

     (ဂ) ေမးခွန်းကို ေဖြ ဆုိသူသည် အိမ်ေထာင်ဦးစးီ သို့မဟုတ် 
အိမေ်ထာင်စု၏ တာဝန်ရှိသအူမိေ်ထာင်စုဝင်  ဖြ စ်ရမည။် 

၁၃။ ဗဟိသုန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင်က သန်းေခါငစ်ာရင်းေကာက်  
ယူရန်အလို့ငှာ စာရင်းစစ်များနှင့်  စာရင်းေကာက်များကို    ခန့်အပ်တာဝန် 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၆ 

                   မည်သည့် ရုံး၊ ဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းနှင့်  ကိုယ်စားလှယ်လပု်ငန်း 
                   တို့ကိုမဆိုတာဝန်ေပးအပ်ခြ ငး်၊ 

         (ခ)  သန်းေခါင်စာရင်းေကာကယ်ူခြ င်းလုပ်ငန်းနှင့်       စပ်လျဥး်၍  
                  အများပြ ည်သူအားပညာေပးခြ ငး်၊ စည်းရုံးခြ ငး်နင်ှ့ လှုပ်ရှား   
                  ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

        (ဂ)  သန်းေခါင်စာရငး်ေကာက်ယူခြ င်းလုပ်ငန်း    ေဆာင်ရွက်ရန် 
စာရငး်စစ်များနှင့့် စာရင်းေကာက်များကို ခန့်အပ်တာဝန် 
ေပးခြ ငး်နငှ့် တာဝန်မှ  ပြ န်လည်ရုပ်သိမ်းခြ င်း၊  

           (ဃ)   သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ င်းလုပင်န်းကို ေဆာင်ရွကရ်န် 
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစညး်များ၊  အစိုးရဌာန၊ အစုိးရအဖွဲ့အစည်း 
များ၊  ပြ ည်တွင်းပြ ညပ်မှ အစုိးရမဟုတေ်သာ အဖွဲ့အစည်းများ 
နှင့် ပူးေပါငး်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊   

     (င)   ပုဒမ်ခွဲ(ဃ)ပါဌာန၊ အဖွဲ့အစညး်များမ ှလိုအပ်ေသာနည်းပညာ 
နှင့် ကူညီေထာက်ပံ့မှုများရယူ၍ စီမံခန့်ခွဲ ခြ ငး်၊ အသုံးပြ ု ခြ ငး် 
နှင့် ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်ထူေထာင်ခြ ငး်။ 

အခန်း(၄) 
သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ င်း 

၁၀။ ဝန်ကးီသည် သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းများကို 
 ကီးကြ ပ်ေဆာင်ရွက်ရန ် ြပညသ်ူ့အငအ်ားဦးစးီဌာန၊ ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ် 
ကို သန်းေခါင်စာရင်းတာဝန်ခံအဖြ စ် ခန့်အပ်ရမည်။  

၁၁။    သန်းေခါင်စာရငး်တာဝနခ်အံရာရှသိည် - 

(က) သန်းေခါင်စာရင်းမှ ရရှိထားေသာ အချက်အလက်များကို 
ေဆာလျင်စွာထုတ်ပြ နေ်ကြ ညာရမည။် 

 

၁၉ 

(c) appointingsupervisors and enumerators to carry out the 

census taking process and revoking from their duties; 

(d) cooperating with the United Nations Organizations, 
Government departments, Government organizations, non-
Governmental organizations both national and 
international to carry out the census taking process; 

(e) managing and using the required technology and assistance 
obtained from departments, organizations contained in 
Sub-section (d) and mobilizing funds. 

 
Chapter IV 

Taking Census 

10. The Minister shall appoint the Director General of Population 
Department as in charge of census for supervising the census taking 
processes. 

11. The Officer in charge of census shall: 

(a) publish as soon as possible facts obtained from census; 

(b) supervise receiving of questionnaires, compiling of 
schedules, storage of data  and printing of reports; 

(c) protect not to reveal individual or confidential information 
of any person in reports compiled under Sub-section(b). 

12. In carrying out census taking process: 

 

၈ 

ေပးရာတငွ် သကဆ်ိုငရ်ာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ေအာက်ပါပုဂ္ိဂုလမ်ျားနှင့် 
ညှိနိှုင်း၍ စာရင်းစစ်များနှင့် စာရင်းေကာက်များအဖြ စ် ခန့်အပ်တာဝန် 
ေပးနိုင်သည် -  

          (က) တပ်ရငး်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ၊်     မြ န်မာနုိင်ငံရဲတပဖ်ွဲ့၊    အကျဥ်း  
                      ေထာင်၊ ေဆးရုံ၊ စက်ရံု၊ အလုပ်ရုံများ၏ တာဝန်ရိှသူ၊               

          (ခ)      လူမှုေရး၊ဘာသာေရးနှင့်ပညာေရးဆိုင်ရာဌာန၊ အဖဲွ့အစညး်    
                     များ၏ တာဝန်ရှိသူ၊ 

(ဂ)      ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည့်ေဂဟာ၊ တည်းခုိခန်း၊ စုေပါငး်အိမရ်ာ၊  
           စုေပါင်းပိုင်   အေဆာက်အအုံ၊  အေဆာင၊်  အသင်းအဖွဲ့ပိုင်  
           အေဆာကအ်အံုစသည်တို့၏ တာဝန်ခံသို့မဟုတ် မန်ေနဂျာ၊  

          (ဃ)    စီးပွားေရးလုပင်န်းများ၏တာဝန်ခံသို့မဟုတ် မန်ေနဂျာ။ 

 
အခန်း(၅) 

တားမြ စ်ချက်များ 

၁၄။ သန်းေခါင်စာရင်းေကာကယ်ူထားေသာ အချက်အလက်များနှင့် 
စပ်လျဥ်းသည့် စာရွကစ်ာတမ်းနှင့်စာအုပ်များကို သန်းေခါင်စာရငး် 
ေကာကယ်ရူန် တာဝန်ရှသိူမှအပ မညသ်ူမျှ စစ်ေဆးခြ င်း သို့မဟုတ် ကူးယူ 
သိမ်းဆညး်ခြ င်း မပြ ုရ။ 

၁၅။  ဤဥပေဒအရ သန်းေခါင်စာရင်းေကာကယ်ူသည့် အချက်အလက် 
များကို သန်းေခါင်စာရင်းဆိုင်ရာကိစ္စမှတစ်ပါး အခြ ားမညသ်ည့်ကစိ္စ 
အတွက်မျှ  အသုးံပြ ုခြ င်းသို့မဟုတ်  စစ်ေဆးခြ င်းမပြ ုရ။ 
 
 
 

၁၇ 

(b) take the most appropriate method after considering means 
to be taken for difficult areas to take census. 

4. In taking census, the Government shall take into consideration the United 
Nations   Principles and Recommendations for Population and Housing 
Censuses in order to ensure that the census is conducted in accordance with 
the international guidelines and standards. 
 

Chapter III 
Formation of Central Census Commission; Its Duties and Powers 

5. The Government shall form the Central Census Commission for carrying 
out the census taking process under section 3. 

6. A Vice-President assigned by the President is the Patron of the Central 
Census Commission. 

7. The Government shall form the Central Census Commission comprising 
the following persons: 

(a) Union Minister                                                       chairman
 Ministry of Immigration and Population 

(b) Union Ministers from relevant Ministries             two vice - 
                           related to census-taking  process                           chairmen      

(c) Deputy Ministers from Ministries                          members 
         related to Census-taking process 

                                                  
(d) Deputy Minister                                                      secretary 

Ministry of Immigration and Population 

 



                                    ၁၆ 

(d) “Head of household” means a person who takes 
responsibility of the household for the purpose of this Law. 

 
(e) “Enumerator” means a person who goes door-to-door 

within specified enumeration boundary and completes the 
relevant forms and questionnaires; or a person who 
distributes in advance forms and instructions for 
completing the forms to every household, and a person 
who collects such forms after they have been completed by 
the head of household or responsible members of 
household in taking census. 

 
(f) “Supervisor” means a person who supervises the 

enumerators within a specified area in taking census. 
 
(g) “Ministry” means the Union Government of Ministry of 

Immigration and Population. 
 
(h)  “Minister” means the Union Minister of Ministry of 

Immigration and Population.  
 
(i)   “Responsible Organization”      means     the    Population 

Department in the Ministry of Immigration and Population. 
 
 

Chapter II 
Right of Taking Census 

3. The Government may: 

(a) take census in the whole or part of Myanmar; 

 
 

၉ 
 
၁၆။     မည်သူမျှ - 

 (က)  ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခဲွ (က) အရ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိအဖွဲ့ ၊ 
စာရင်းစစ်များနှင့် စာရင်းေကာက်များက သန်းေခါင်စာရင်း 
ေကာက်ယူခြ ငး် လပု်ငန်းအတွက် အေဆာကအ်အုံ အတင်ွး 
သို့  သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ဝင်ေရာက်ခြ ငး်နငှ့် အေဆာက် 
အအုံများတွင် လိုအပ်သည့် အမှတ်အသားများ  ပြ ုလုပ်ခြ ငး် 
ကို ေနှာင့်ယှက်ခြ ငး် သို့မဟုတ် ဟန့်တားခြ ငး်မပြ ုရ။ 

 
 (ခ)   ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ ေမးမြ န်းေသာေမးခွန်းများ ေဖြ ဆုိ 

ရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားေသာ ေမးခွန်းပုံစံတွင်  ဖြ ည့်သွင်းရန် 
 ငြ ငး်ဆိုခြ င်း၊ သိလျက်နှင့် မှားယွင်းစွာေဖြ ဆိုခြ င်း သို့မဟုတ် 
မှားယွင်းစာွ  ဖြ ည့်သွင်းခြ ငး်မပြ ုရ။ 

 
(ဂ) သန်းေခါင်စာရငး်ေကာကယ်သူည့်အခါ မမှန်မကန်ေဖြ ဆို 

ေစရန် ေမးခွန်းေဖြ ဆိုမည်သ့ူအား တိုက်တွန်းခြ ငး်၊ 
 ခြ ိမး်ေခြ ာက်ခြ ငး် သို့မဟုတ် ေသးွေဆာင်ဖြ ားေယာင်းခြ င်း 
မပြ ုရ။ 

 
၁၇။    မညသ်ည့် စာရင်းစစ် သို့မဟုတ် စာရင်းေကာက်မျှ - 
  
 (က)  သန်းေခါင်စာရငး်ေကာကယ်ူေရးနှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ေပးအပ် 

ေသာ လပ်ုငန်းတာဝနက်ို ေဆာင်ရွကရ်န် ခုိင်လုံေသာ 
အေကြ ာင်းပြ ချက် မရိှဘဲ  ငြ ငး်ဆိုခြ င်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက် 
 ခြ ငး် မရှိရ။  
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အခန်း(၇) 
                                              အေထွေထွ 

၂၂။   မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း မှတီင်းေနထုိင်ေသာ အကူအညေီပးနိငုစ်ွမး်ရှိသူ 
တိင်ုးသည် သန်းေခါင်စာရငး် ေကာက်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းတငွ် ကူညီ 
ေဆာင်ရွကရ်န် တာဝန်ရှသိည။် 

၂၃။  ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းေသာ ဗဟိုသန်းေခါင်စာရငး်ေကာ်မရှင်နှင့် 
ဗဟိသုန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မတတီို့သည် ဤဥပေဒမပြ ဋ္ဌာန်းမီ အစိုးရအဖွဲ့  
ကဖွဲ့စည်းခ့ဲေသာ ဗဟိုသန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင်နှင့် ဗဟိသုန်းေခါင်း 
စာရင်းေကာ်မတီတို့၏ တာ၀န်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဆက်ခံေဆာင်ရွက် 
ရမည။်  

၂၄။  ဗဟိသုန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၊ ဗဟိုသန်းေခါင်စာရင်း 
ေကာ်မတီဝင်၊ သနး်ေခါင်စာရငး်ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်၏ ေကာ်မတီဝင်၊ 
စာရင်းစစ်၊ စာရင်းေကာက်နှင့်  သန်းေခါင်စာရငး် ေကာကယ်ူခြ င်းလုပ်ငန်း 
တင်ွ တာဝန်ေပးအပ်ခြ ငး်ခရံေသာ ပုဂ္ဂုလ်များကို တာဝန်ထမး်ေဆာင်ချိန် 
တင်ွ  ပြ ည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖြ စ် သတ်မှတ်သည်။  
 
၂၅။    အစိုးရအဖွ့ဲသည် သန်းေခါင်စာရင်းေကာကယ်ူရန် လိုအပ်ေသာ 
ရုံးဝန်ထမး်အဖွဲ့ များကို ဖွဲ့ စည်းေပးနိုင်သည။် 
 
၂၆။  ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည် ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 
ရာတွင် -  

(က)  ဝန်ကးီဌာနသည် လိုအပ်ပါက နညး်ဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်းနှင့်    
 စည်းကမ်းများကိ ု  ပြ ညေ်ထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ 
 သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်နိုင်သည။် 



 ၁၀ 

(ခ) သန်းေခါင်စာရင်းေကာကယ်ူရာတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ 
ေမးခွန်းပံုစံတွင် မပါဝင်ေသာ ေမးခွန်းကို ေမးမြ န်းခြ ငး် 
မပြ ုရ။ 

 
(ဂ) သန်းေခါင်စာရင်းေကာကယ်ူရာတွင်သိရှိရေသာ တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်၏ ကိုယ်ေရးအေကြ ာငး်အရာကို ထုတေ်ဖာ် 
 ခြ ငး် မပြ ုရ။ 

 
၁၈။   မည်သူမျှ စာရင်းေကာက်အဖြ စ် အေယာင်ေဆာင်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

အခန်း(၆) 
       ပြ စမ်ှုနှင့်  ပြ စ်ဒဏ်များ 

၁၉။  မည်သူမဆိုပဒု်မ ၁၄၊ ပုဒ်မ ၁၅ နှင့် ပုဒ်မ ၁၆ ပါ တားမြ စ်ချက် 
တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာငး်  ပြ စမ်ှုထင်ရာှး စီရင်ခြ ငး်ခရံ 
လျှင် ထိုသူကို တစ်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ကျပ်ငါးေသာင်း 
ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစချမှတ်ရမည။် 

၂၀။ မည်သည့် စာရင်းစစ် သို့မဟုတ် စာရင်းေကာက်မဆိုပုဒ်မ ၁၇ ပါ 
တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာငး်  ပြ စ်မှုထင်ရာှး    
စီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကိုတစ်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ 
ကျပ်ငါးေသာင်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပလ်ုံးဖြ စ်ေစ 
ချမတှ် ရမည။် 

၂၁။  မည်သူမဆို ပုဒမ် ၁၈ ပါ တားမြ စ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် 
ေကြ ာငး်  ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစထ်က်မပိေုသာ 
ေထာင်ဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ ကျပ်ငါးသိန်းထက်မပိုေသာေငွဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်နှစ် 
ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတရ်မည်။ 

 

၁၅ 
 

The Population and Housing Census Law 

(The PyidaungsuHluttaw Law No. 19, 2013) 

The 7th Waning Waso, 1375 M.E 

(29th July, 2013) 

Preamble 

 The PyidaungsuHluttaw hereby enacts this Law for enabling the 
State to obtain accurately lists of State population, animals, buildings, 
materials, enterprises and facts of statistics and for enabling effective 
utilization of  data and information obtained through censuses for State 
socio-economic development; and ensuring that such censuses are 
conducted in accordance with international guidelines and standards. 

 

Chapter 1 
Title and Definitions 

1. This Law shall be cited as the Population and Housing Census Law. 

2. The following expressions contained in this Law shall have the meanings 
as follows: 

 
(a) “Government” means the Government of the Republic of  the 

Union of Myanmar. 
(b) “Census” includes lists of persons, animals, buildings, materials, 

enterprises and facts of statistics. 
(c) “Building” includes human residence, animal shelter, storeor 

work place. 

 

၁၂ 
 

      (ခ) ဝန်ကးီဌာနနငှ့် ဗဟိသုန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင်တို့သည် 
လိုအပ်ပါက အမိန့်ေကြ ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်ကြ ားချက်နှင့် 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

 
၂၇။ ၁၉၇၂ခုနှစ်၊  ပြ ည်ေထာငစ်ုမြ န်မာနိုင်ငံ သန်းေခါင်စာရင်းဥပေဒကို 
ဤဥပေဒဖြ င့် ရုပ်သိမ်းလုိကသ်ည်။ 
      
   
   ပြ ညေ်ထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပုံအေခြ ခံဥပေဒအရ 
ကျွနု်ပ် လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။ 

 
 

          (ပုံ) သိန်းစိန် 

                                     နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ                   

                                                     ပြ ညေ်ထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 
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