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ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

နိဒါန္း

ဤစာအုပ္ငယ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေမးမ်ား 
ေသာ အေမးအေျဖမ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင ္
၂၀၁၄ ေမလမွစတင္ကာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ 
 က႑အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့ရပရ္ြာအေျချပဳ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးႏငွ္ ့လငူယအ္ဖြ႕ဲမ်ား၊ ပဂုၢလကိက႑၊ 
မီဒီယာႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သန္းေခါင ္
စာရင္းဌာနသို႔သြားေရာက္လ်က္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ကို သံအမတ ္
ႀကီးမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ား၊ မီဒီယာ၊ အလႉရွင္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား စသည္ျဖင္ ့
အဖြဲ႕လိုက္ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္း 
မ်ား” တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း အမ်ဳိးသားအၾကံေပးေကာ္မတီ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား 
လည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

မတူကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို သိရွိခဲ့ရသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဤစာအုပ္ငယ္ျဖင့္ 
လူထုအတြက္ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ၊ လက္ခံမႈရရွိေစရန္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ား 
အသုံးျပဳႏိုင္မႈ အဆင့္ဆင့္ကို သိရွိေစရန္ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က ္
အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို မ်ားစြာ ေအထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

၁။ ဘာေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ရတာလဲ ?

ကမာၻေပၚရွိႏိုင္ငံအားလုံးနီးပါးတြင္ ၄င္းတို႔၏အစိုးရႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ တိက်ေသာ လူဦး 
ေရကနိ္းဂဏန္းမ်ား၊ သြင္ျပငလ္ကခ္ဏာမ်ား၊ ေနထိငုမ္ႈပုစံမံ်ား သရိွိေစရနအ္လို႔ငွာ လဦူးေရသန္းေခါင ္
စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ပုံမွန္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္းသည့္ စနစ္ရွိေသာ 
ႏိင္ုငံအနည္းငယ္တြင္သာ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေနၿပီျဖစ္၍ 
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ မလိုအပ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂။ UNFPA ဆိုတာဘာလဲ? သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ဘယ္အခန္းက႑ကပါလဲ? 

UNFPA (ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕) သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေအဂ်င္စီ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ လူဦးေရ က်ားမေရးရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကူည ီ
ေထာကပ္ံ့မႈမ်ားေပးပါတယ။္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာကယ္မူႈမ်ားအတြက ္နည္းပညာဆိငု္ရာႏငွ့္ တစ္ခါ 
တစ္ရံ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားလည္း ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ 

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ? 

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ၏ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၀) သန္းခန္႔ 
ရွိပါတယ္။ စာရင္းအတိအက်ကိုစီမံခ်က္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ သိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အဆုိပါ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ အလႉရွင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ UNFPA တို႔မွ ထည့္ဝင္ပါတယ္။ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕စည္းမ်ားမွလည္း မိမိတို႔ဆႏၵအေလွ်ာက္ 
ေစတနာျဖင့္ ျပည္သူလူထု အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ 
လဲ ရွိပါတယ္။ 

၄။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရျခင္းရဲ႕ 
တန္ဖိုးက ဘာလဲ?

တိက်ေသာ လူဦးေရစာရင္းကို ရရွိျခင္းအားျဖင့္ 
လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွ ံ
မႈမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းစဥ ္
မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာမွာ အေရးပါ 
ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ တိက်ခိုင္မာသည့္ 
စာရင္းအင္းစနစ္မ်ား ပါဝင္ပါတယ္။ 

သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေယဘူယ် ေမးခြန္းမ်ား

၂



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

၅။ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဆိုးက်ဳိးနဲ႔ အႏၲရာယ္ေတြကို ေဖာ္ျပေနၾကေပမဲ့ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရက္မေရႊ႕ဆိုင္းပဲ ဘာျဖစ္လို႔ မတ္လ-ဧၿပီလ ၂၀၁၄ 
မွာေကာက္ယူခဲ့တာလဲ? 

သန္းေခါင္စာရင္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းပမာဏ အလြန္ႀကီးမားၿပီး က႑မ်ဳိးစုံပါဝင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ဳိးမွာ ဆိုးက်ဳိး 
နဲ႔ အႏၲရာယ္ေတြကေတာ့ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုိမ်ဳိး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား မရွိႏိုင္ဟု အာမခံရန္ မျဖစ ္
ႏိုင္ပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႔တြင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုအစီရင္ခံစာပါ ျဖစ္ေပၚ 
ႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကို စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း ကာလအတြင္းတြင္ ျပည္တြင္း 
ႏွင့္ျပည္ပမွ ေလ့လာသူအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ သန္းေခါင္စာရင္း 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွရရိွလာသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈကို ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ 

သန္းေခါင္စာရင္းကို မူလသတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း ၂၀၁၄ တြင္လုပ္ေဆာင္လ်င္ မည္သည့္ အခြင္ ့
အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၄ တြင္ မလုပ္ေဆာင ္
ခဲ့လ်င္ ရလာမည့္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင ္
ေျပာင္းလဲေရးစတဲ့ နက္နဲမ်ားျပားလွတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ကိုင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 
အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ရာမွာ လုံေလာက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာ အေျခခံဖို႔ 
လုိအပ္ပါတယ္။ လက္ရိွအသံုးျပဳေနၾကတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ၁၉၈၃ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းကေန 

ရခဲ့တဲ့ စာရင္းေတြေပၚမွာ အေျခခံထား 
တာျဖစ္လို႔ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ၾကာၿပီး 
လက္ရွိအေချအေနနဲ႔ မကိုက္ညီေတာ့ 
တာတင္မကဘဲ ဒီအေတာအတြင္း ဒီ 
ႏိုင္ငံမွာ ေတြ႕ၾကံဳျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံ 
ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူဦးေရ ေျပာင္းလဲမႈ 
ေတြကို ထင္ဟပ္မႈ မရွိေတာ့ပါဘူး။ 
ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ ယခင္ သန္းေခါင္ 
စာရင္းရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို အေျခ 
ခံၿပီး ေပၚလစီခ်မွတ္မႈ၊ စီမံမႈေတြ ျပဳလုပ ္
ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ဖို႔ႏွင့္ 
အစိုးရသစ္တင္ေျမႇာက္ဖို႔ အစီအစဥ ္

၃



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

ေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီလို သင့္ေလ်ာ္လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူမႈ မျပဳလုပ္ထားေသးဘူးဆိုရင္ ေနာင္တက္လာမဲ့ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ အေျခခံစရာ 
အခ်က္အလက္ အတိအက်မရွိဘဲ စီမံမႈေတြ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ လုပ္ေနရပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခါမွာ 
အစိုးရသစ္က သူ႔လက္ထက္မွာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး 
ေနာက္ထပ္ အခ်ိန္ (၃) ႏွစ္ (၄) ႏွစ္ေလာက္အထိ သူ႔လက္ထက္မွာ အဲဒီ သန္းေခါင္စာရင္းအေျဖေတြကုိ 
အဆင္သင့္ ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဆိုလိုတာက အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ လူဦးေရ အေျခအေနေတြ၊ 
လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ လုံေလာက္တဲ့ ဗဟုသုတမရွိဘဲ ေပၚလစီအသစ္ေတြ၊ အစီအစဥ ္
ေတြဟာ ခ်မွတ္ေနရလိမ့္မယ္ ဆိုတာပါဘဲ။ 

အထက္မွာေဖာ္ျပတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာက ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အေလ့အထေတြ 
ျဖစ္တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလၾကားမွာ အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ ္
အခ်ိန္ကြာရမယ္ ဆိုတာနဲ႔လည္း ေလ်ာ္ညီပါတယ္။ ထို႔ျပင္ သန္းေခါင္စာရင္းကရရွိတဲ့ အခ်က္အလက ္
ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လုိအပ္တဲ့ လက္ေတြ႕ျပင္ဆင္မႈပိုင္း၊ စီမံေရးရာ ေထာက္ပံ့မႈပိုင္း 
ေတြမွာ အသုံးတည့္သလို မဲစာရင္းမွန္ကန္မႈ ရွိမရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္ျပလို႔ရမယ့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္တစ္ခုအေနနဲ႔လည္း သုံးလို႔ရပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းက ခ႐ိုင္တစ္ခုခ်င္းစီမွာရွိတဲ့ မဲေပး 
ႏိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အသက္အရြယ္ေတြရဲ႕အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေရအတြက ္
ေတြဟာ မဲစာရင္းမွာပါတဲ့ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ လူဦးေရနဲ႔ေတာ့ တထပ္တည္းက်မွာ မဟုတ္ေပမယ့္ 
မဲစာရင္းပါ လူဦးေရအေရအတြက္သည္ အမွန္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိ၊ မရွိ ဆိုတာကို မွန္းဆၾကည့္ဖို႔ သန္းေခါင ္
စာရင္းပါ အသက္အုပ္စုလူဦးေရကုိ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ အၫႊန္းကိန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ အသုံးျပဳႏိုင ္
ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မသမာမႈ မျဖစ္ေအာင္ (သို႔) ျဖစ္ခဲ့လ်င္လည္း ေထာက္ျပႏိုင္ေအာင္ 
အေရးႀကီးတဲ့ တိုင္းတာမႈတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 

ထိုနည္းတူ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ခ႐ိုင္ 
အလိုက္ မဲေပးခြင့္အသက္အရြယ္ရွိ လူဦးေရစာရင္းကို ခန္႔မွန္းရရွိ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို ရရွိျခင္းျဖင္ ့
မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုခ်င္းစီမွာ လိုအပ္တဲ့မဲ႐ံုအေရအတြက္ တည္ေဆာက္ဖို႔ေတြ၊ မဲလာေပးတဲ့ေန႔မွာ 
လူေတြအတြက္ လုံေလာက္တဲ့အေဆာက္အအုံေနရာ စီစဥ္ထားမႈေတြ စတဲ့ လိုအပ္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က ္
ေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ရာ ပံ့ပိုးပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြအေနနဲ႔လည္း ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ဘယ္ႏွေယာက္ 
ကို မဲေရတြက္တဲ့ေနရာမွာ တာဝန္ခ်ထားေပးဖို႔ဆိုတာေတြႏွင့္ လုိအပ္တဲ့ သင္တန္းေတြေပးၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးပိုင္းေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ 
အဆုံးအျဖတ္ေတြပါ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ 

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို ေရႊ႕ဆိုင္းမည္ဆိုပါက အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္မ်ား 
အားလုံးကို အခ်ိန္ျပင္ဆင္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အဖိုးတန္အက်ဳိးရွိေသာ ျပင္ဆင ္
မႈမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အကန္႔ 
အသတ္ရွိျခင္းတို႔အျပင္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ခိုင္မာမႈမရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ 
အေျခခံ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေနရ ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြအားလုံးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ၂၀၁၄ 

၄



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

ခုႏွစ္မွာသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူဖို႔နဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အတြက္ အစ ီ
အစဥ္မ်ားလည္း ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အျခားေသာ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
ဥပမာျပရလွ်င္ ၂၀၁၃ ႏွစ္လယ္ပိုင္း ေလာက္ကစၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ 
မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနျပည ္
ေတာ္မွာ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ 
(၂) ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ စုစုေပါင္း (၁၂၆) ဦးနဲ႔ လူဝင္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေတြ႕ဆုံၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ 
အတြက္ ေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဤအဖြဲ႕အမ်ားစုအနက္ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕ 
မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ မရရွိေသးေသာ္လည္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈအတြက္ 
ကူညီပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ စာရင္းေကာက္မ်ား စိစစ္ေရြးခ်ယ ္
ၿပီး မိမိတုိ႔ေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ႏွင့္ စာရင္းေကာက ္
ယူၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းပုံစံမ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
သန္းေခါင္စာရင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡအျငင္းပြားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚခဲ့႐ံုမွ်မက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ 
ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာပူးေပါင္းမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစေသာ အခြင္ ့
အလမ္းမ်ားပင္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ 

၆။ သန္းေခါင္စာရင္းက ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို မည္သို႔ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ပါသလဲ။ 

၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း သန္းေခါင္စာရင္းက အမ်ဳိးသားအဆင့္ စာရင္းအင္းစနစ္တစ္ခု 
ျဖစ္ထြန္းလာဖို႔အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်ေပးပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးလူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းမွ 
ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရး၊ အေျခခံအေဆာက ္
အအုံႏွင့္ အျခားလူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးပါတယ္။ 

ဥပမာ - စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးႀကီးေသာ လူဦးေရအသြင္ေျပာင္းလဲမႈ ပုံစံ 
မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ လူဦးေရ ပိရမစ္၏ ေအာက္ေျခပိုင္းတြင္ ျပန္႔ကားေနျခင္းမ်ဳိး 
မရွိေတာ့ဘဲ က်ဥ္းေျမာင္းလာသည္ကို ပုံမွာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလိုသည္မွာ အသက္အုပ္စု ၁၅-
၁၉ ႏွစ္ ေအာက္ဘက္ရွိ အသက္အုပ္စုမ်ားသည္ အျခားအသက္အုပ္စုမ်ားထက္ ေသးငယ္လာတာကိ ု
ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ မိသားစုမ်ားတြင္ ကေလးအေရအတြက္ နည္းပါးလာျခင္း 
ႏွင့္ လူဦးေရတိုးႏႈန္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၅) ႏွစ္ခန္႔ကႏွင့္စာလွ်င္ က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဤအေျခအေနကို စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း၏ ဇယား (၁) ႏွင့္ (၂) တြင္ ႏွစ္အလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပ 
ထားေသာ ကေလးေမြးဖြားမႈ အေရအတြက္မ်ားက ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ ၁၅-၂၉ ႏွစ္ 
အသက္အုပ္စုမွာ ေပၚလြင္စြာ “ထူးက”ဲ ေပၚထြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး ယင္းအခ်က္က စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈ အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ က႑အသီးသီးတြင္ ညိႇႏိႈင္းေပးရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေတာင္းဆိ ု

၅



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

ေနပါတယ္။ “ထူးကဲ” ထိုးထြက္ေနေသာ ၁၅-၂၉ ႏွစ္ အရြယ္မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
အသက္အရြယ္မ်ားတြင္ ေရာက္ရိွေန၍ မွီခိုသူအခ်ဳိး (မွီခိုသူလူဦးေရႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ 
အရြယ္ လူဦးေရအခ်ဳိးအစား) ေလွ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ ဆိုလိုသည္မွာ လုပ္သားအင္အားတြင္ ပါဝင ္
ေသာ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္ ယင္းတို႔အေပၚ မွီခိုေနေသာ လူအေရအတြက္ နည္းသြားေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤလူဦးေရ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံသည္ စားသုံးသူလိုအပ္ခ်က ္
အလိုက္ စီးပြားေရးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈအတြက္ အေျခအေနတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ 
ဤျဖစစ္ဥကုိ္ လူဦးေရဆလုာဘ ္(demographic bonus) ဟ ုေခၚပါတယ။္ စီးပြားေရးတိုးတတမ္ႈ အရွနိ ္
အဟုန္တြင္ demographic bonus ၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ သက္ေသသာဓကေပါင္း 
မ်ားစြာရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ demographic bonus ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို လုပ္သားအင္အားကိ ု
အက်ဳိးျပဳေစေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပံပိုးေပးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈျမင့္မားေစေသာ ဗဟ ု
သုတႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ားတြင္ ထည္ ့
သြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မွ အျပည့္အဝ ရရွိခံစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တၿပိဳင္နက္ထဲမွာပင္ တိုးပြား 
လာေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္ရွိ လူဦးေရအုပ္စုအတြက္ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည့္စုံေသာ မူဝါဒမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ 
ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရွိလာမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ 
သို႔မွသာ ထိုအခြင့္အလမ္းမွ ရရွိလာမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို အမ်ားဆုံးခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း (demographic bonus) မွ ရရွိလာမည့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို အျမင့္ဆုံး 
ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ မူဝါဒမ်ားကို မဆိုင္းမတြ စတင္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ အမွန္မွာ ေမြးဖြားႏႈန္းမ်ား စတင ္
က်ဆင္းခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀) ခန္႔ ကတည္းက စတင္ခဲ့သင့္ေသာ္လည္း ခိုင္မာေသာ အခ်က ္
အလကမ္်ားမရွိသျဖင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတရ္န္ လိအုပ္ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာမႈ 
မ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ 

Figure 1: Population Pyramid- 2007 
Fertility and Reproductive Health Survey

Population Pyramid- Pilot Census 2013
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ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းရလာဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

၇။ အခ်က္အလက္ေတြ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာဖို႔ ဘယ္ေလာက္ေသခ်ာလဲ?

အစိုးရမွ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသြားမယ္လို႔ 
အာမခံထားပါတယ္။ ေရွ႕ေျပးအစီရင္ခံစာကို ဩဂုတ္လ ၂၀၁၄ မွာ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္အတိုင္း 
ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ၿပီး ပင္မအစီရင္ခံစာကို ေမလ ၂၀၁၅ မွာ ထုတ္ျပန္သြားဖို႔ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း (သို႔) ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း 
ေလာက္မွာ ထုတ္ျပန္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအၾကံေပးအဖြဲ႕မွ ပညာရွင္မ်ားကလည္း 
ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလုံးမွာ ကူညီပ့ံပိုးေနပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၄ အထိ သန္းေခါင ္
စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလုံးဟာ သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယားႏွင့္အညီ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေနပါတယ္။ 

၈။ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားမွ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားကို 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသလား? 

သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရွိလာတဲ့ လူေနမႈဘဝနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဟာ လူမႈ 
အသိုင္းဝိုင္းမ်ားထဲမွ ေဘးဖယ္ခံထားရတဲ့ အုပ္စုေတြေရာ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ အုပ္စ ု
ေတြအတြက္ပါ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ကူညီမႈေတြရႏိုင္ပါတယ္။ ပထဝီအေနအထားအလိုက္ မညီမွ်မႈ 
ေတြအျပင္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ကြာဟမႈေတြကိုလည္း ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းက 
ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ဘယ္သူဘယ္ဝါက ေျဖၾကားလုိက္တယ္ဆိုတဲ့ အမည္နာမကို 
သိရွိႏိုင္တာမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ကာကြယ္ဖို႔ဆိုတာမ်ဳိး မျဖစ္ႏိုင ္
ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုမ်ဳိးလူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္စုအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလားတူ အဖြဲ႕အစည္း 
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ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

မ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း မတူညီတဲ့ ကြာဟမႈေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က ္
အလက္ေတြကိုေတာ့ ေဖာ္ၫႊန္းျပသႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔မ်ား အဲ့လိုေနရာေဒသမ်ဳိးမွာ 
ေနထိုင္ေနတဲ့ ေဒသခံေတြအတြက္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏိုင္တဲ့ စီမံကိန္းလိုမ်ဳိး အေကာင္အထည ္
ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႈမ်ဳိးေတြနဲ႔ ၾကံဳရတာမ်ဳိးရွိခဲ့ရင္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ လူဦးေရ ဘယ ္
ႏွစ္ဦး ထိခိုက္နစ္နာမယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဗဟုသုတေတြနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ 
ကာကြယ္မႈမ်ဳိးေပးဖို႔ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ပံ့ပိုးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၉။ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြကိုျပတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို 
ဘယ္လိုသုံးမွာလဲ ?

သန္းေခါင္စာရင္းအေျဖေတြက မည္သူမည္ဝါဆိုတာ မသိႏိုင္တာျဖစ္လို႔ အဲဒီ ေျဖဆိုလိုက္တဲ့သူရဲ႕ 
ေနာက္ကို ဘယ္လို အက်ဳိးဆက္မွ မလိုက္လာႏိုင္ပါ။ အိမ္ေထာင္စုေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေန 
အခ်က္အလက္ေတြကို သိျခင္းျဖင့္ အဲဒီပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ၊ လူမႈ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သိရွိႏိုင္မွာပါ။ ဘယ္လို လူမႈ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာက လူေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈအေျခအေန ျမင့္မားမႈကို သိႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့မူဝါဒေတြကို ခ်မွတ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း 
ေတြကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္သလို လူေတြရဲ႕ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ 
စီမံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၁၀။ သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ဆက္စပ္မႈရွိပါသလား ? 

ဘယ္လို ဆက္စပ္မႈမွ် မရွိပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းက ဘယ္သူဘယ္ဝါမွန္း ဘယ္လိုမွ မသိႏိုင္တာျဖစ္လို႔ 
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဆက္စပ္လို႔ မရပါဘူး။ 

၁၁။ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံး ျပဳစုၿပီးၿပီဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ 
ထုတ္ျပန္မွာလဲ ? 

ေရွ႕ေျပးအစီရင္ခံစာကို ဩဂုတ္လ ၂၀၁၄ မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာ 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ က်ားမ အေရအတြက္ေတြကို ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ 
ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို စာရင္းေကာက္မ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္မ်ားမွ ျပဳစုထားတဲ့ ေကာက္ကြက္ 
စာရင္းခ်ဳပ္မ်ားမွ ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒုတိယအစီရင္ခံစာကိုေတာ့ ၂၀၁၅ ေမလ (သို႔) ဇြန္လမွာ ထုတ္ျပန္မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ 
ပါဝင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ လူဦးေရ၊ အသက္၊ က်ားမ ေရးရာ၊ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရး၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ေနအိမ္အေျခအေနႏွင့္ အျခားေသာလူဦးေရႏွင့္ လူေနမႈဆိုင္ရာအၫႊန္းမ်ား 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
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ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

၁၂။ ၂၀၁၅ ေမလ (သို႔) ဇြန္လ၊ ဒုတိယထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္တဲ့အခါမွာ အခ်ဳိ႕အခ်က ္
အလက္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသးတာလဲ? ေမးခြန္းပုံစံေတြကို ကြန္ပ်ဴတာပုံရိပ္ 
(scan) ဖတ္တယ္ဆိုၿပီး ဘာလို႔ အခ်က္အလက္ေတြကို မထုတ္ျပန္ႏိုင္တာလဲ? 

ေမးခြန္းပုံစံေပၚက အခ်ဳိ႕အေျဖေတြဟာ လက္နဲ႔ခ်ေရးထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ 
ကြန္ပ်ဴတာကေန တိုက္႐ိုက္ မဖတ္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ ကုဒ္နံပါတ္ျပန္ေပးဖို႔ 
လိုအပ္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ ေအာ္ပေရတာ 
ေတြက အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ကြန္ပ်ဴတာမွာ ေရးသြင္းရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါဟာ အခ်ိန္ၾကာ 
ျမင့္မဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း/၂၀၁၆ ႏွစ္စ 
ေလာက္မွာမွ ထုတ္ျပန္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ 

၁၃။ ႏိုင္ငံျခားမွာေနထိုင္တဲ့ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေတြအတြက္ ေမးခြန္းတစ္ခု ပါဝင္ပါတယ္။ 
အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လိုအသုံးခ်မလဲ?

အိမ္ေထာင္စုဝင္ေတြဟာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တဲ့ရက္မွာ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာမရွိရင္ သန္းေခါင ္
စာရင္း လူဦးေရမွာ ထည့္သြင္းမေရတြက္ပါဘူး ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ၫႊန္း 
ခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ထဲမွာ ရွိေနသူေတြကိုပဲ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ပါတယ္။ ပုံမွန္ 
အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားမွာ သူတို႔ႏိုင္ငံသားေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကို သိျခင္း 
အားျဖင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကို သိႏိုင္တဲ့အတြက ္
ေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားေလ့ရိွပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈအတြက္ ကြန္ယက္မ်ား (သုိ႔) ေနာင္တစ္ခ်ိန္ 
မွာ ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္လာမယ့္ အရည္အေသြးျပည့္မွီတဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြအျဖစ္ 
ျပန္လာႏိုင္ဖို႔ စတဲ့ တြက္ခ်က္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

၁၄။ တိက်တဲ့ အခ်က္အလက္ ရလာဒ္ေတြလို႔ ဘယ္လိုက်ိန္းေသေျပာႏိုင္လဲ?

သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ အမ်ား 
ႀကီး ပါဝင္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကေတာ့ စာရင္းေကာက္တစ္ေယာက္ တာဝန ္
ယူရတဲ့ ေကာက္ကြက္အဆင့္ထိ တိက်ေသခ်ာတဲ့ ေျမပုံေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီေကာက္ကြက္ 
တစ္ခုခ်င္းဆီမွာ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀- ၁၅၀ ၾကား ပါဝင္ၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသေတြမွာေတာ့ 
အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ ေကာက္ကြက္မ်ားခြဲရာတြင္ ပိုလည္းမပို လိုလည္း 
မလိုေစပဲ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုကို ႏွစ္ခါထပ္မေရမိေအာင္ (သို႔) မေရတြက္ပဲ က်န္ခဲ့တာမ်ဳိး မျဖစ ္
ေအာင္ တိက်စြာ ျပဳစုရပါတယ္။ 

ေနာက္တစ္ဆင့္မွာေတာ့ အားကိုးစိတ္ခ်ရတဲ့ စာရင္းေကာက္မ်ား ျဖစ္လာေစဖို႔ ေလ့က်င့္သင္တန္း 
ေပးရပါတယ္။ ဒီလို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ေဒသခံျဖစ္ၿပီး စာရင္းေကာက္ယူမည့္ေဒသ၏ ဓေလ့ထုံးစံ 
ဘာသာစကားေတြႏွင့္ နားလည္ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ လူျဖစ္ရပါမယ္။ စာရင္းေကာက္ေတြကို ေမးခြန္း 

၉



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

ပုံစံမွာပါတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေသခ်ာနားလည္ေအာင္သင္ေပးျခင္း၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားသ ူ
ေတြ နားလည္မလည္ အကဲခတ္ျခင္းႏွင့္ ထိုေမးခြန္းကိုပဲ သူတို႔နားလည္ေအာင္ ပုံစံတစ္မ်ဳိးျဖင္ ့
ေမးျခင္း စသည္တုိ႔ကို သင္ေပးပါတယ္။ စာရင္းစစ္ေတြကေတာ့ စာရင္းေကာက္ေတြ ေကာက္ယူထား 
တဲ့ ေမးခြန္းေတြေပၚက အမွားေတြကို ျပန္စစ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ရပါတယ္။ သန္းေခါင ္
စာရင္း ေကာ္မတီေတြကလည္း သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြမွန္မွန္ကန္ကန္ 
နားလည္ေစရန္ လူထုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရၿပီး စီမံေရးရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို 
လည္း တာဝန္ယူရပါတယ္။ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ရန ္
ထိုသန္းေခါင္စာရင္းႀကီး တစ္ခုလံုးတြင္ပါဝင္တဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈစီမံမႈႏွင့္ စီမံေရးရာေထာက္ပံ့မႈ 
အပိုင္းေတြရဲ႕ အရည္အေသြး ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတယ္ ဆိုတာက ဆုံးျဖတ္ေပးပါတယ္။ ဆိုလိ ု
တာကေတာ့ ေမးခြန္းပုံစံ ျပင္ဆင္ျခင္းကစၿပီး စာရင္းေကာက္မ်ားႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ပါဝင ္
သူမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း၊ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း (ဧၿပီလ 
၂၀၁၃ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း) အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံး စာရင္း 
ဇယားျပဳစုျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္ပါတယ္။ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ ္
သုံးသပ္ၿပီး ေမးခြန္းပုံစံျပင္ဆင္ျခင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စာရင္းဇယားျပဳစုျခင္း 
စသည္တို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ညိႇႏိႈင္း ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီလိုေဆာင္ရြက္ပုံ အဆင့္တိုင္းမွာ ဝါရင့္ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားမွ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ စီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈမ်ား ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ညီမညီ ဆန္းစစ ္
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈအတိုင္း ၂၀၁၃ ႏွစ္ဆန္း 
ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႕ (ITAB) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕မွာ ႏိုင္ငံတကာ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ (၁၅) ဦးပါဝင္ပါတယ္။ ITAB ရဲ႕အဓိကအလုပ္ကေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရဟာ အဓိကတာဝန္ရွိသူျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အျပည့္အဝ အသိအမွတ ္
ျပဳထားၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြမွာ အၾကံျပဳ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ITAB က 
သန္းေခါင္စာရင္းရဲ႕ အဆင့္တိုင္းမွာ ႀကီးၾကပ္မႈ ေပးပါတယ္။ ITAB အဖြဲ႕ဝင္ေတြက သင္တန္းလက္စြဲ 
စာအုပ္မ်ား ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ေျမပုံလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေအာင္ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေလ့လာသူ (၄၆) ဦးပါဝင္တဲ့ ေလ့လာသ ူ
အဖြဲ႕ကို သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူစဥ္တေလွ်ာက္ မ်က္ျမင ္
ကြင္းဆင္းေလ့လာေစခဲ့ ပါတယ္။ ေလ့လာသူမ်ားဟာ စာရင္း 
ေကာက္ေတြရဲ႕ ေမးခြန္းပုံစံေတြ ေမးျမန္းေနပုံ၊ ဘယ္လို 
ေမးခြန္းေတြ ေမးတယ္ဆိုတာေတြကို ေလ့လာစုစည္းၿပီး 
မွတ္သား အစီရင္ခံခဲ့တယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာကို အမ်ား 
ျပည္သူ ဖတ္႐ႈလို႔ရေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ 

လက္ရွိ ေတြ႕ရွိသံုးသပ္ခ်က္ေတြအရေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ 

၁၀



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ နည္းမွန္လမ္းမွန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရရွိလာတဲဲ့ 
အရည္အေသြးဟာလည္း ေကာင္းမြန္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ေမးခြန္းပုံစံပါ အခ်က္အလက္ေတြ အားလုံး ျပဳစုၿပီးပါက သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က ္
အလက္မ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ား က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ ရွိမရွိကို ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး အျခားရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္တဲ့ အခ်က ္
အလက္ေတြႏွင့္ ျပန္လည္ ႏိႈင္းယွဥ္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၁၅။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲစာရင္းျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ေတြကို 
အသုံးခ်မွာလား?

အသုံးခ်လို႔မရပါ။ မဲစာရင္းဟာ မဲေပးဖို႔အရည္အေသြးျပည္မီသူေတြကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာရင္းျဖစ္ပါ 
တယ္။ မည္သူမည္ဝါလည္းမသိရ၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ထားရွိရမဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းက တစ္ဦးခ်င္း အခ်က ္
အလက္ေတြနဲ႔ မဲစာရင္းျပဳစု၍ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ေတြက 
ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ အရည္အေသြးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မ်ားျပားလွတဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြ (ဥပမာ - မဲ႐ံုအေရအတြက္၊ 
မဲ႐ံုတာဝန္ခံ အေရအတြက္) စတဲ့ ေနရာေတြမွာ အကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။ 

၁၆။ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ေတြက အခ်ဳိးလိုက္ကိုယ္စားျပဳ မဲစနစ္ (PR စနစ္) 
ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္လား?

မေပးႏိုင္ပါဘူး။ PR မဲစနစ္မွာ ပါတီေတြက သူတို႔အႏိုင္ရရွိတဲ့ မဲအေရအတြက္အခ်ဳိးေပၚ မူတည္ၿပီး 
ကိုယ္စားလွယ္တြက္ခ်က္ရတာျဖစ္ၿပီး ေဒသတစ္ခုမွာေနထိုင္တဲ့ လူဦးေရအခ်ဳိးနဲ႔ တြက္ခ်က္တာ 
မဟုတ္လို႔ သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ မဆက္စပ္ပါဘူး။ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ေတြဟာ ႏိုင္ငံ 
တစ္ခုက ဆုံးျဖတ္လိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘယ္လိုမဲစနစ္ကိုပဲ က်င့္သုံးက်င့္သုံး၊ ဘက္လိုက္ 
ပံ့ပိုးလို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

၁၁



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

၁၇။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ 
(၅၇) သန္းခန္႔ ရိွေၾကာင္းေၾကျငာခ့ဲပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေရွ႕ေျပးအစီရင္ခံစာအရ 
လူဦးေရဟာ (၅၁) သန္း ခန္႔ပဲရွိတယ္။ အဲဒီ ျခားနားခ်က္ကို ဘယ္လိုရွင္းျပခ်င္ပါသလဲ? 

ျပည္သူမ်ား သိရွိနားလည္ထားဖို႔ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း မတိုင္မီ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ “စုစုေပါင္းလူဦးေရ” ဆိုတာဟာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေပၚမွာအေျခခံၿပီး 
၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေမြးဖြားႏႈန္း၊ ေသဆုံးႏႈန္း ေျပာင္းေရႊ႕ 
သြားလာႏႈန္းေတြကိ ုမနွ္းဆတြကခ္်က္ထားတဲ ့ကနိ္းဂဏန္းျဖစတ္ယ ္ဆိတုာပါကိပု။ဲ လထူဆုႏၵခယံပူြမဲ ွ
ထုတ္ျပန္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ကိန္းဂဏန္းကေတာ့ မဲေပးတဲ့လူဦးေရစာရင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲဒ ီ
စာရင္းထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားမွာေရာက္ရိွေနထိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံသားအေရအတြက္လဲ ပါဝင္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန ္
တုန္းက လူဦးေရ (၅၇) သန္းဆိုတာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းကို အေျခခံၿပီး ခန္႔မွန္းထားတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ယခုေကာက္ယူရရွိထားတဲ့ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
စစ္တမ္းမ်ားရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၅) ႏွစ္အတြင္းမွာ မိသားစုေတြမွာ သားသမီး အေရ 
အတြက္ ေလ်ာ့နည္းလာတယ္ဆုိတာကုိ ျပသေနပါတယ္။ ဒါကုိ လူဦးေရ ပိရမစ္မွာရိွတဲ့ အသက္အငယ္ 
ပိုင္း အုပ္စုေတြ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၅) ႏွစ္ အတြင္း တစိုက္မတ္မတ္ ေလ်ာ့နည္းလာတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
ျမင္သာပါလိမ့္မယ္။ လူဦးေရတိုးႏႈန္းက သိသာစြာက်ဆင္းေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူဦးေရတိုးႏႈန္း 
က တသမတ္တည္း ရွိေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ယူဆတြက္ခ်က္ထားမႈဟာ တကယ္ရွိတဲ့ လူဦးေရထက္ 
ပိုမ်ားေနေစပါတယ္။ 

၂၀၁၅ ေမလမွာ ပင္မအစီရင္ခံစာ ထြက္လာရင္ေတာ့ ယခင္ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ထားတဲ့ လူဦးေရနဲ႔ 
အမွန္တကယ္ရွိေနတဲ့လူဦးေရ ကြာျခားမႈကို အတိအက် သိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင ္
စာရင္း ေရွ႕ေျပးအစီရင္ခံစာအရ အမွန္တကယ္လူဦးေရက ယခင္တသမတ္တည္း တိုးတက္ေနတဲ့ 
လူဦးေရတိုးႏႈန္းအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္ထားတဲ့ လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္သိသိသာသာ 
ေလ်ာ့နည္းေနတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအေနႏွင့္ လူဦးေရစုစုေပါင္းကို ခန္႔မွန္း 
ထုတ္ျပန္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ (ဒီတြက္ခ်က္မႈဟာ ေစာေစာက ရွင္းျပခဲ့တဲ့အတိုင္း လူဦးေရတိုးႏႈန္း 
အေပၚမွာ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။) လူထုဆႏၵခံယူပြကဲ မဲထည့္တ့ဲသူ (ႏုိင္ငံျခားေရာက္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအပါအဝင္) စာရင္းကိုသာ ေပး 
တာျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခား 
ေရာက္သူေတြကို ထည့္သြင္းေကာက္ယူျခင္း မျပဳ 
ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္းက ႏိုင္ငံ 
ရဲ႕ နယ္နိမိတ္ထဲမွာရွိတဲ့သူေတြကိုသာ ေကာက္ယ ူ
ျခင္း ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ 

၁၂



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

၁၈။ အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရာမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြပါဝင္မႈ ရွိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?

သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းရဲ႕ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အလြန္အေရးပါတဲ့ 
အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ စာရင္းေကာက္ အမ်ားစုဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိး 
သမီးလူမႈေရးအဖြဲ႕စည္းမ်ားဟာလည္း အဆင့္တိုင္းမွာ ပါဝင္ေနၾကၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း ျပည္တြင္း 
အၾကံေပးေကာ္မတီ (NAC) မွာလည္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနနဲ႔ပါဝင္ၾကပါတယ္။ အခ်က္အလက္ေတြ 
ထုတ္ျပန္တဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္းရဲ႕တန္ဖိုးကို လူအမ်ားသိရွ ိ
ေအာင္ ဆက္သြယ္ျဖန္႔ျဖဴးၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတို႔အေနႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ အၾကံျပဳမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔လိုအပ္သလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ လူမႈေရးနဲ႔ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အေရး 
ႀကီးပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ ေမြးဖြားႏႈန္း၊ 
ပညာေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အေျခအေနအစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတြင္းက အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြကို 
ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ပါတယ္။

၁၉။ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕စည္းေတြကေကာ ဘယ္လို အခန္းက႑က ပါဝင္ႏိုင္ပါသလဲ?

မိမိတို႔ရပ္ရြာေဒသမွာ လူအမ်ားယံုၾကည္ေလးစားျခင္းရတဲ့ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕စည္းမ်ားနဲ႔ လူထ ု
အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သန္းေခါင္းစာရင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ပါဝင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို 
ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းလင္းေပးတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပဲ ရပ္ရြာအေျချပဳ 
အဖြဲ႕စည္းေတြရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘို႔ သန္းေခါင္စာရင္းရဲ႕ အခ်က ္
အလက္ေတြက ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္အမ်ားဆုံးရွိေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဦးစားေပး လုပ ္
ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာျဖစ္သလို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာဖို႔ 
အတြက္ အရင္းအျမစ္ေကာင္းေတြ ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မယ္။

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား

၁၃



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္စဥ္

၂၀။ စာရင္းေကာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးခြန္း (၄၁) ခုစလုံး ဘာလို႔ မေမးတာလဲ?

သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းပုံစံထဲမွာပါတဲ့ တခ်ဳိ႕ေမးခြန္းေတြက အမ်ဳိးသမီးေတြ ဒါမွမဟုတ္ သတ္မွတ ္
ထားတဲ့ အသက္အပိုင္းအျခားရွိတ့ဲ သူေတြကိုပဲ ေမးျမန္းဘို႔လိုအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေမးခြန္း 
ေတြကေတာ့ ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့အေျဖအေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္ေမးဘို႔ ဆုံးျဖတ္ရတာမ်ဳိး 
ရွိပါတယ္။ ဆက္ေမးဘို႔မလိုရင္ ေက်ာ္သြားရတဲ့ေမးခြြန္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတာ္ေတာ ္
မ်ားမ်ားကို ေမးခြန္း (၄၁) ခုစလုံး မေမးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၂)လအတြင္းက ေသဆုံး 
ျခင္းဆိုတဲ့ေမးခြန္းမွာ ထပ္ေမးမယ့္ေမးခြန္းက အသက္ (၁၅) ႏွစ္နဲ႔ (၄၉) ႏွစ္ အၾကားရွိ အမ်ဳိးသမီး 
ေတြ ကေလးေမြးဖြားျခင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသဆုံးတာလား ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ 

၂၁။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေတြကို ဘယ္လို ေရတြက္လဲ?

မတ္လ (၂၉) ရက္ညသန္းေခါင္မွာ လူတိုင္းကို သူတို႔ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရာမွာပဲ ပါဝင္ေရတြက္ပါတယ္။ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ စစ္တပ္နဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာေတာ့ တျခားသူေတြကိုေမးတဲ့ တခ်ဳိ႕ေမးခြန္းေတြ 
ကိုေမးလို႔ မရပါ။ ဥပမာ- အိမ္မွာ အခန္းဘယ္ႏွစ္ခန္းရွိသလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
လူတိုင္းကို ေမးျမန္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြအားလုံး ေမးျမန္းစာရင္းရယူပါတယ္။ 

၂၂။ ကၽြန္ေတာ္က အေဆာင္မွာေနတယ္၊ အိမ္ကလူေတြက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေျဖၿပီးျဖစ္လို႔ 
ကၽြန္ေတာ္က သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံေတာ့ဘူး ဆိုရင္ မွန္ပါသလား။ 

လူတစ္ေယာက္က ႏွစ္ခါအေကာက္ခံရင္ မွားပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြက 
ေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ အဲဒီညသန္းေခါင္မွာ သူရွိေနတဲ့ေနရာမွာ စာရင္းဝင္ပါတယ္။ 
ဥပမာ သင္က သန္းေခါင္စာရင္းညမွာ အေဆာင္မွာေနတယ္ဆိုပါေတာ့။ ဒါဆိုရင္ အေဆာင္နဲ႔ 

၁၄



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

ပတ္သက္တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္း (အဖြဲ႕အစည္းေမးခြန္းပုံစံ) နဲ႔ အေကာက္ခံဘို႔ အက်ဳံးဝင ္
ပါတယ္၊ သင့္ရဲ႕ မိသားစုရွိတဲ့ အိမ္မွာ အေကာက္မခံရပါဘူး။ မိသားစုရွိတဲ့အိမ္ေထာင္စုမွာ အေကာက ္
ခံရင္ေတာ့ နားလည္မႈလြဲသြားၿပီး အမွားျဖစ္သြားပါတယ္။ 

ခုလိုနားလည္မႈလြဲတဲ့အမွားမ်ဳိးက သန္းေခါင္စာရင္းတိုင္းမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူဦးေရ 
သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို စာရင္းေကာက္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုမွားယြင္းမႈေတြက သန္းေခါင္စာရင္း 
အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေတာ့ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ 

၂၃။ မိသားစုထဲမွာ မသန္စြမ္းသူေတြရွိသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကိုဘာျဖစ္လို႔ေမးျမန္းပါသလဲ?

သန္းေခါင္စာရင္းကရရွိတဲ့ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြက မသန္စြမ္းသူေတြကို ကူညီ 
ေစာင့္ေရွာက္ဘို႔အတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြခ်မွတ္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 

၂၄။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစုထဲမွာ မႏွစ္က ေသဆုံးတဲ့သူရွိလားလို႔ ဘာျဖစ္လို႔ ေမးပါသလဲ?

အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုခ်င္းရဲ႕ ေသဆံုးမႈကိုသိျခင္းျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္နဲ႔၊ ေဒသအသီးသီးမွာ 
ေသဆုံးမႈႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊ ဘယ္လိုကြာျခားသလဲဆိုတာကို လူဦးေရပညာရွင္ေတြက 
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြက က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြအတြက္ 
အေရးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ ေသဆုံးမႈအေၾကာင္းအရာေတြကို ေမးတာဟာ 
ယဥ္ေက်းမႈထုံးစံအရ အခက္အခဲေတြရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ မျပည့္စု ံ
မႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူဦးေရပညာရွင္ေတြဟာ မျပည့္စုံတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို အသုံးျပဳၿပီး 
ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ဖို႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားၿပီးျဖစ္တဲ့အျပင္ ဒီလိုမျပည့္စုံတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ နည္းလမ္းေတြလည္း ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းကို မွန္ကန္ေအာင္ တြက ္
ခ်က္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရရွိလာမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ ကိစၥရပ္မ်ားစြာမွာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ဖို႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 

၂၅။ ဘာေၾကာင့္ စာရင္းေကာက္သူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆရာ/ဆရာမေတြျဖစ္ေနတာလဲ? 
ဘယ္လို အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါလဲ?

စာရင္းေကာက္သူေတြဟာ ပညာအဆင့္အတန္းအသင့္အတင့္ရွိၿပီး၊ စကားေျပာဆိုဆက္သြယ္တတ္ 
ရပါမယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက စာေပသင္ၾကားေနတဲ့ ဆရာ/ဆရာမေတြမွာ ရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက ္
ၿပီး ေမးခြန္းေတြကို မွန္ကန္ပီသေအာင္ ေမးျမန္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေမးခြန္းက 
နားလည္မႈလြဲသြားတယ္၊ ျပန္ေမးဖုိ႔လိုတယ္ဆိုတာေတြကို သိႏိုင္/ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရမယ္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္း 
က ႏိငုင္ံေတာ္ေတာမ္်ားမ်ားမွာ ဆရာ/ဆရာမေတြဟာ သန္းေခါငစ္ာရင္းေကာကယ္ဘူို႔အတြက ္ပထမ 
ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဆရာ/ဆရာမေတြကို သူတို႔ အလုပ ္
လုပ္တဲ့ေနရာမွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြကသိၾကတယ္၊ သူတို႔ကိုယုံၾကည္မႈလဲရွိၾကတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ 

၁၅



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

ဟာ ေဒသခံေတြေျပာတဲ့ ဘာသာစကားကိုလည္း ေျပာဆိုႏိုင္ၾကတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက အရည ္
အေသြးရိွတ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြ ေကာက္ယူရရွိဘုိ႔အတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျပဳ ပါတယ္။

၂၆။ စာရင္းေကာက္ေတြက ခဲတံကို ဘာလို႔သုံးတာလဲ? ေနာက္ပိုင္းမွာအေျဖေတြကို မျပင္ဘူး 
ဆိုတာကို ဘယ္လို အာမခံႏိုင္ပါသလဲ?

တစ္ကမာၻလုံးမွာ ခဲတံကိုသုံးတာပါ။ အခ်က္အလက္ေတြကို ပုံရိပ္ဖမ္းတဲ့နည္းပညာက စာရင္း 
ေကာက္ၿပီး ေမးခြန္းပုံစံေတြသန္႔ရွင္းဘို႔လိုသလို ရွင္းရွင္း လင္းလင္းျဖည့္သြင္းထားမွ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့အကြက္ထဲကို မွန္ကန္ေအာင္မေရးသြင္းတာ၊ အမွားေရးမိတာ 
ေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေဘာပင္သံုးၿပီးမွားယြင္းျဖည့္သြင္းမိရင္ စာရင္းေကာက္ေတြက ဖ်က္ဖို႔ အဆင ္
မေျပပါ။ ေမးခြန္းစာရြက္အသစ္ေတြနဲ႔ အစကေန ျပန္ေမးလို႔ရတယ္ဆုိေပမယ့္ ေမးခြန္းစာရြက္ေတြက 
ေဈးႀကီးေတာ့ ျဖဳန္းတီးရာေရာက္တယ္။ စာရင္းေကာက္ေတြက သူတို႔အလုပ္လုပ္တဲ့ ေနရာက 
ေဒသခံေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီေဒသက ေဒသခံေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာစကားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို 
ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုလုံးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထင္ရွားတဲ့လြဲမွားမႈေတြကိ ု
သိရွိႏိုင္တဲ့ စံနည္းလမ္းေတြကို သန္းေခါင္စာရင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာသူေတြက သိရွိေလ့လာၿပီးျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ေတြရဲ႕ 
ရွိသင့္တဲ့ပုံစံေတြကို သိၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လိုရလဒ္ပုံစံကေတာ့ျဖင့္ လြဲမွားၿပီးေသြဖီမႈေတြ 
ျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာကို သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈမ်ဳိးနဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္းသတင္းအခ်က ္
အလက္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ တျခားအဆင့္ျမင့္ နည္းပညာေတြ 
နဲ႔လည္း ဆန္းစစ္လို႔ရေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္လည္း ဒီနည္းပညာေတြ 
သုံးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

၂၇။ အကယ္၍ သန္းေခါင္စာရင္း သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားမယ္ေျပာၿပီးမွ 
စာရင္းေကာက္ေတြက ဘာလို႔ အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာရွိတဲ့ လူအားလုံးရဲ႕ နာမည္ေတြကို 
ေမးရသလဲ?

နာမည္ေတြကို ေမးတယ္ဆိုတာ စာရင္းေကာက္ယူရာမွာ စာရင္းေကာက္ေတြအတြက္ လြယ္က ူ
ေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူဘယ္ဝါဆိုတာကို ေဖာ္ျပဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ လူအမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စု 
မွာဆိုရင္ စာရင္းေကာက္ေတြက တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အသက္၊ စာတတ္ေျမာက္မႈအေျခအေန စတာေတြကို 
ေမးတဲ့အခါ ဘယ္သူ႔အတြက္ ဆိုတာကို လိုက္မွတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို အျပင္ကိ ု
မေပါက္ၾကားေစဖို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို တြက္ခ်က္တဲ့အခါ 
မွာ နာမည္ေတြကို ထည့္မတြက္ပါဘူး။ ကြန္ပ်ဴတာအခ်က္အလက္ဖိုင္ေတြထဲကို အခ်က္အလက္မ်ား 
ထည့္တဲ့အခါ နာမည္ေတြကို ထည့္သြင္းျခင္းမရွိပါဘူး။ 

၁၆



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

၂၈။ ကြန္ပ်ဴတာေတြနဲ႔ ပုံရိပ္ဖမ္းစက္ (Scanner) ေတြကို သန္းေခါင္စာရင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္ ဆန္းစစ္မႈမွာသုံးဖို႔ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသလဲ?

UNFPA က ဒီကိစၥမွာ အဓိကကူညီၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းအတိုင္း အၿပိဳင္အဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ဒါ 
ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။ အရည္အေသြးနဲ႔ နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုက္ညီတဲ့ စက္ပစၥည္းကိုေရာင္းတဲ့ 
တစ္ကမာၻလုံးက ဘယ္ကုမၸဏီမဆုိ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အဆိုျပဳလႊာေတြ တင္သြင္းလို႔ရပါတယ္။ 
ေဈးႏႈန္း၊ သူတို႔ေပးမယ့္ သင္တန္းရဲ႕အရည္အေသြး၊ အေထာက္ပံ့ ေပးစြမ္းႏိုင္မႈေတြအေပၚမူတည္ၿပီး 
ေရြးခ်ယ္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး စက္ပ်က္ရင္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္မႈအေပၚလည္း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံက ထုတ္တယ္ဆိုတာေတာ့ အဓိက မဟုတ္ပါဘူး။ 

၂၉။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြရွိတဲ့ နယ္ေျမက လူေတြကိုေရာ ေရတြက္သလား?

အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ညိႇႏိႈင္းၿပီး သူတို႔ရွိတဲ့ေနရာမွာ စာရင္းေကာက္ယူဖို႔ 
သေဘာတူညီမႈရယူခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာအနည္းငယ္မွာေတာ့ မေကာက္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အဓိက 
ေတာ့ လံုျခံဳေရးေၾကာင့္ပါ။ မေကာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေနရာေတြကိုလည္း အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
စာရင္းေကာက္ယူႏိုင္တဲ့ ေဒသေတြအားလုံးကိုလည္း အစီရင္ခံစာေတြမွာ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါ။ 
တႏိုင္ငံလုံး အေနအထားနဲ႔ဆို (၉၈%) ေလာက္ကို စာရင္းေကာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

၃၀။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပမွာ ေနေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကိုေကာ 
သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ထည့္ေရတြက္သလား?

သန္းေခါင္စာရင္းက သတ္မွတ္ထားတဲ့ သန္းေခါင္ညမွာ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ရွိတဲ့သူေတြအားလုံးကိုဘဲ 
ထည့္သြင္းေကာက္ယူပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ ဘယ္လိုလူေတြဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ တျခားႏိုင္င ံ
မွာ ေနေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ (တရားဝင္ျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္သြားေရာက္သည္ျဖစ္ေစ) မပါဝင္ပါဘူး။

၃၁။ မႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းက ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာထိ 
အသုံးဝင္သလဲ?

ပင္မသန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ခင္ တစ္ႏွစ္တိတိအလိုမွာ ဘာသာစကား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း မတူတဲ့ 
ေဒသေတြ၊ မတူကြဲျပားမႈအားလုံးပါဝင္တဲ့ ေဒသ ေတြကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းကို 
ႀကိဳတင္စမ္းသပ္ေကာက္ယူေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေတြ႕ၾကံဳလာႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲ 
ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုေမးခြန္းမ်ဳိးက သင့္ေတာ္တယ္၊ စာရင္းေကာက္ကြက ္
ေျမပုမံွာ အိမ္ေထာငစ္တုိငု္း ပါ၊ မပါဆိတုာေတြကုိ စမ္းသပတ္ိငု္းတာႏိငုခ္ဲတ့ယ္။ စာရင္းေကာက္ေတြကိ ု
သင္တန္းျပန္ေပးဖို႔၊ ေမးခြန္းေမးရာမွာ စကားအသုံးအႏႈန္းေတြကို ျပန္ျပင္ဖို႔ စတာေတြကို စမ္းသပ ္
သန္းေခါင္စာရင္းကေန သင္ခန္းစာေတြရလိုက္ပါတယ္။ ရရွိခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး 
လူထုအသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအေနနဲ႔ အစမ္း သန္း 
ေခါင္စာရင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၀)နဲ႔ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၅၀၀၀) ေလာက္ ေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။ 

၁၇



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

၃၂။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ငယ္မ်ား (အုပ္စုဖြဲ႕ျခင္း) စားရင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး (၁၃၅) မ်ဳိးဟု 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈ မရွိေသး 
ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုစာရင္းသည္ မွန္ကန္ေသခ်ာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳ စာရင္း 
မဟုတ္ဟု ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေမးစရာ ေမးခြန္ေတြရွိလာပါတယ္။ အကယ္၍ 
လူေတြက စာရင္းထဲမွာပါတဲ့ အုပ္စု“အမွန္”ေအာက္မွာ မေဖာ္ျပရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ (အဲဒီစာရင္း 
မွာ သူတို႔လူမ်ဳိးစု နာမည္အမွန္ မပါဝင္ဘူး)? တကယ္လို႔ အုပ္စုနာမည္ေတြ မမွန္ကန္ဘူး 
(သို႔မဟုတ္) ေျဖဆိုသူေတြက အမွန္အတိုင္း မေျဖၾကဘူးဆိုရင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္မွာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တဲ့အခါ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး (၁၃၅) မ်ဳိးစာရင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူတိုင္းက လက္မခံႏိုင္၊ အသိအမွတ ္
မျပဳႏိုင္တဲ့ စာရင္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာ နားလည္လက္ခံၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း 
ျပည္သူေတြက မိမိကိုယ္မိမိ ဘယ္တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကို ေသခ်ာ 
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ 
ေတြနဲ႔ အတူပူးေပါင္းၿပီး လူမ်ဳိး(၁၃၅) မ်ဳိး စာရင္း (သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာစာရင္း) 
ကို ျပည္သူေတြလက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ တရားဝင္စာရင္းျဖစ္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ကတ ိ
ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာရင္းကုိ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆု ံ
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအဆင့္မွာ 
ေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

သန္းေခါင္စာရင္းက ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အသုံးခ်နည္းလမ္း (သို႔) ယႏၲရားတစ္ခုေတာ့ 
မဟုတ္ပါဘူး။ သန္းေခါင္စာရင္းက တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအမည္ေတြကုိအုပ္စုခြဲရာမွာ ထြက္ေပၚလာတဲ ့
သေဘာတူညီမႈမရွိတဲ့ အတိုင္းအတာပမာဏေတြ ျဖစ္ေပၚေနမႈကို ေပၚလြင္ေစတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၁၈



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

ဒီသေဘာတူညီမႈ မရရွိတဲ့အေျခအေနက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ဒြိဟျပႆနာေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းသြားရမဲ့ ကိစၥ 
ရပ္ေတြကို ျမင္သာလာေစပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ေျဖရွင္းဘုိ႔ကိစၥရပ္ေတြ က်န္ရွိေနေသး 
ေၾကာင္းနဲ႔ ဒါေတြကိုေျဖရွင္းဘို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းကိုရွာၾကဘို႔ အစျပဳ ေပးလိုက္တာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ရရိွလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ 
ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကမယ့္ အဆိုပါကိစၥေတြမွာ ပါဝင္မယ့္က႑မရွိပါဘူး။

သန္းေခါငစ္ာရင္းမွာ လူေေတြျဖၾကားလုိကတ္ဲ ့တိငု္းရင္းသားအမညအ္တိငု္း ေကာကခ္မံတွသ္ားခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္တိုင္းရင္းသား အမည္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပါဝင္ခ်င္တယ္ဆိုတာက အဲဒီလူေတြ 
ကိုယ္တိုင္က သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရတာပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းက ေမးခြန္းပုံစံထဲမွာ ပါတဲ့အတိုင္း 
စာရင္းျပဳစုရတာပါ။ အကယ္၍ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား သတ္မွတ္ေပးဖို႔ရွိလာပါက လူေတြ 
ဘယ္လို သတ္မွတ္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အေျဖမွာ မူတည္ပါမယ္။ ေျဖၾကားမႈရလာဒ္ေေတြပၚမွာ 
နားလည္မႈလြဲတာေတြ ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒါက လူေတြၾကားမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအမည္မ်ား အေပၚ 
မွာရွိတဲ့ မတူညီတဲ့အျမင္မ်ားစြာ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ျပေနတာပါ။ ေျဖရွင္းညိႇႏိႈင္းမႈေတြျပဳလုပ္ရမယ့္ 
အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအမည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းကို ေမးခြန္းပုံစံမွာ ထည္ ့
သြင္းသြားဘို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမွာရွိေနတဲ့ အေျခခံလို႔ရႏိုင္တဲ့စာရင္းက ဒီ 
(၁၃၅) မ်ဳိး စာရင္းပဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ စာရင္းအသစ္ေပၚထြက္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ သန္းေခါင ္
စာရင္းရဲ႕စာရင္းဇယားေတြကို အဲဒီ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား စာရင္းအသစ္နဲ႔အညီ ျပန္လည္ ထည္ ့
သြင္းျဖည့္စြက္သြားလို႔ရပါမယ္။ တတိယပိုင္း သန္းေခါင္စာရင္းရလာဒ္အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန ္
ရမယ့္အခ်ိန္အထိ အဆိုပါစာရင္းအသစ္ မရႏိုင္ေသးဘူးဆိုရင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင ္
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အားလုံးလက္ခံ သေဘာတူညီၿပီးသည္အထိ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက ္
လက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကလည္း အတည္ျပဳေပးေသာ အေျခအေနတစ္ခုေရာက္သည္အထိ 
ေရႊ႕ဆိုင္းၿပီးမွ ထုတ္ျပန္ရန္ ဆုံးျဖတ္သည္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

၃၃။ ဘာသာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္နယ္၊ 
တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ေတြမွာ ထုတ္ျပန္ဖို႔ ဘယ္သူကေန 
ဘယ္လို ဆုံးျဖတ္ပါသလဲ?

အခ်က္အလက္အားလုံးအတြက္ ေလ်ာ္ညီမႈရွိတဲ့အတိုင္းအတာအတုိင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသြားမွာပါ။ 
အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္ေတြက စီမံကိန္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ေအာက္ဆုံး 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္အထိ အေသးစိတ္ သိရွိရန္လိုအပ္ၿပီး အခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြကေတာ့ ျပည္နယ္၊ 
တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ေလာက္နဲ႔တင္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္လို႔ရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိပါတယ္။ 
ဥပမာ - ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈတို႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အေသး 
စိတ္ ေအာက္ဆုံးအဆင့္အထိရရွိျခင္းအားျဖင့္ ေဒသအသီးသီးမွာလိုအပ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးဘို႔ 
အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာမွာ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္ 

၁၉



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

အလက္မ်ားနဲ႔ တခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသြားဖို႔ 
လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို အစိုးရမွ ဆုံးျဖတ္သြားပါလိမ့္မယ္။ 

၃၄။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာမွာ ေသြးေႏွာေတြကို ဘာေၾကာင့္ ကုဒ္နံပါတ္ေပးၿပီး 
အသိအမွတ္မျပဳတာလဲ?

သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ေသြးေႏွာေတြကို ေဖာ္ျပဖို႔ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း 
ဆိုတာက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြကို သတ္မွတ္ဘို႔ (သို႔) သူတို႔ကုိ ကုဒ္နံပါတ္ေတြေပးဖို႔အတြက ္
လုပ္ေဆာင္တဲ့လုပ္ငန္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို နားလည္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ လက္ေတြ႕ 
မွာ လူေပါင္းမ်ားစြာက ေသြးေႏွာေနတာနဲ႔ ဘယ္တိုင္းရင္းသား ေသြးဘက္ကို မိမိကိုယ္ကို မိမိခံယ ူ
တယ္ (သုိ႔) အညီအမွ်ေသြးေႏွာမႈ တန္ဖိုးကို ခံယူတယ္ဆိုတာကို ပုံစံမ်ဳိးစုံနဲ႔ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ဒီလုိ 
သဘာထားေတြရွိေနတာကို သိရိွတဲ့အတြက္ မိမိကိုယ္မိမိ ေသြးေႏွာအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုသူမ်ားဟာ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး (၁၃၅) မ်ဳိးစာရင္းမွာ မေဖာ္ျပဘဲ “အျခား” (ကုဒ္နံပါတ္ ၉၁၄ ေအာက္) တြင္ 
ေဖာ္ျပဖို႔ အစိုးရက သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သီးျခားကုဒ္နံပါတ္ေတြေပးၿပီး ေသြးေႏွာေနမႈပုံစံေတြကို အေသအခ်ာ 
ဆန္းစစ္ ေလ့လာဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း ကြန္ပ်ဴတာ 
ေအာ္ပေရတာမွ စာရင္းသြင္းမႈမျပဳလုပ္မွီ ဒါကိုလုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ေဆာင္မႈ အပိုင္းဟာ 
အခ်ိန္အမ်ားႀကီးယူတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ (သို႔) ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း 
မွာ တတိယပိုင္းအစီရင္ခံစာထြက္ရွိခ်ိန္အထိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားစာရင္းကို မထုတ္ျပန္ႏိုင္ရျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတာတစ္ခုက ေသြးေႏွာမႈ ပုံစံမ်ဳိးစုံရဲ႕ရလဒ္အျဖစ္ ကုဒ္နံပါတ္ေတြ အမ်ားႀကီး 
ထြက္လာႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ပိုၾကာေစပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလမွာ ထြက္ရွိလာမယ္ ့
ပင္မအစီရင္ခံစာမွာ ဒီအခ်က္အလက္ေတြ မပါဝင္လာႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂၀



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းကတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး နာမည္အသစ္ေတြ၊ ေနာက္ၿပီး ေသြးေႏွာတိုင္းရင္းသား 
ေတြ အမ်ားႀကီးေပၚထြက္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီႏိုင္ငံထဲမွာျဖစ္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္တည ္
ေျပာင္းလဲေနတဲ့ သဘာဝကိုနားလည္ႏိုင္ဖို႔ အင္မတန္အေရးပါၿပီး အဖိုးတန္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား 
ရရွိလာတာလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ ဒီတစ္ခ ု
တည္းႏွင့္ မလုံေလာက္ပါဘူး။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည ္
အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီတဲ့ လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းက အားလုံးသေဘာတူ လက္ခံတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး 
စာရင္းတစ္ခု ဒီႏိုင္ငံမွာ ေပၚထြက္လာဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အစိုးရကလည္း 
လက္ရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး (၁၃၅) မ်ဳိးစာရင္းကို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္သြားၿပီး ျပန္လည ္
သုံးသပ္ျပင္ဆင္သြားဖို႔ ကတိျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအပိုင္းၿပီးသြားရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အတည ္
ျပဳျပဌာန္းၿပီး တရားဝင္က်င့္သုံးသြားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေမးခြန္းကို သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမွာ အေၾကာင္း 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထည့္သြင္းထားတာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတိျပဳမိရန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံ 
တစ္ဝွမ္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ျဖန္႔က်က္ေနထိုင္မႈ အေျခအေနကို သိရွိဖို႔အဓိကပါ။ စီးပြားေရး 
(သို႔) လူမႈေရးမညီမွ်မႈေတြဟာ မၾကာခဏဆိုသလို ေနထိုင္ရာနယ္ေျမေဒသအလိုက္ (သို႔) ရပ္တည ္
ပါဝင္တဲ့ လူအုပ္စုကိုလိုက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတာျဖစ္လို႔ ဒီအခ်က္ေတြကို သိရွိထားဘို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ 
သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ဒီေမးခြန္းေတြကို ေမးျခင္းျဖင့္ လူမႈေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရး အစီမံမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂၁



ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

၃၅။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ လူဦးေရစာရင္းအမွန္ကို 
သန္းေခါင္စာရင္းက ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ က်ိန္းေသ ေျပာႏိုင္ပါသလား? 

ေလာေလာဆယ္ လူဦးေရေတြ ေလွ်ာ့ေကာက္ထားတယ္ (သို႔) ပိုေကာက္ထားတယ္ ဆိုတာကို 
သက္ေသျပႏိုင္တဲ့ အေနထားမရိွပါဘူး။ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူရာမွာ ဘာသာစကားတူ၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသဓေလ့ႏွင့္ ရင္းႏီွးၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ေဒသခံစာရင္းေကာက္မ်ားကိုသာ သူတို႔ေဒသမွာ 
စာရင္းေကာက္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အခ်က္အလက္ေတြကို မွန္ကန္စြာ 
ေကာက္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္စိစစ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ထားရွ ိ
ပါတယ္။ အမွားအယြင္းတစ္စုံတစ္ရာေပၚေပါက္ခဲ့ပါက အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင ္
ပါတယ္။ 

ပထမအခ်က္ကေတာ့ ေျဖဆိုသူကုိယ္တိုင္က မိမိရဲ႕တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအမည္အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ 
တစ္ျခားအမည္တစ္ခု ေျဖဆိုျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္က မိမိရဲ႕ တိုင္းရင္းသားအမည္ကို 
အမွန္တိုင္း မေဖာ္ျပရင္ စာရင္းေကာက္ကလည္း ေျဖလိုက္တဲ့အတိုင္း မွတ္သားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိးရွိခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားႀကီးေတာ့ မရွိႏိုင္ပါဘူး။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတစ္စု ေနထိုင္တဲ့ေဒသေတြမွာ လူဦးေရ ေလွ်ာ့ေကာက ္
မိတာမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာ အဲဒီလူမ်ဳိးစုအတြက္ လူဦးေရစာရင္း ေလ်ာ့သြားမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာမွာ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အစီမံေတြ 
ရွိတာေၾကာင့္ ဒါမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ေျခလည္းနည္းပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျခံဳငုံပါဝင္တဲ့ တိက်တဲ့ စာရင္းေကာက ္
ကြက္ေျမပုံမ်ား ေရးဆြဲထားၿပီး အေဆာက္အဦးမ်ား အိမ္ေျခမ်ားကို ေကာက္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီ 
အလိုက္ ထည့္သြင္းထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူမီ ရက္ပိုင္းအလိုမွာ 
လည္း ေျမျပင္မွာရွိမရွိ ႀကိဳတင္အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ တကယ္လက္ေတြ႕ သန္းေခါင ္
စာရင္းေကာက္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ လူေတြစာရင္းမေကာက္မိဘဲက်န္ရစ္ခဲ့ဖို႔ အလားအလာနည္းေစ 
ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းေတြမွာ အိမ္ေျခတစ္ခုေတာင္မွ် မက်န္ရစ္ေစဖို႔ စီမံထားပါတယ္။ 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမွာ (၁၀၀%) လုံးဝ အျပည့္အဝေကာက္ယူႏိုင္ဖို႔ 
ဆိုတာ ျဖစ္ခဲပါတယ္။ အဲလိုမေကာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေျခေနမ်ဳိးရွိမယ္ဆုိရင္လည္း အနည္းအက်ဥ္းသာ 
ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ရလာဒ္တစ္ခုလုံးေပၚမွာ ထိခိုက္သြားႏိုင္ေလာက္တဲ့အထိေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ႔အျပင္ 
စာရင္းေကာက္ယူဘို႔ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့အေျခအေနမ်ားရွိခဲ့ပါက သန္းေခါင္စာရင္းျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ျခံဳငုံဆန္းစစ္မႈ 
အပိုင္းမွာ ေဖာ္ျပထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာက္ပိတ္ဆုံး ျခံဳငုံဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျပဳလုပ္ပါမယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကို လူဦးေရႏွင့္
အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢမူေဘာင္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။
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