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သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ 
ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ 

လမ္းညႊန္မ်ား



သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

မာတိကာ

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

ဤလမ္းၫႊန္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနရိွ သန္းေခါင္စာရင္းစီမံကိန္း႐ံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ 
ႏွင့္ ေဒသႏၲရဆုိင္ရာအဆင့္တို႔တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆြးေႏြးပဲြ၊ ေဟာေျပာပဲြမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ဤလမ္းၫႊန္ကို ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ဤလမ္းၫႊန္ 
ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္မဆို 
အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။

ဤလမ္းၫႊန္မွ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္တြင္မဆို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး  စီမံကနိ္းေရးဆဲြသူမ်ား၊ ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္မ်ား၊  အရပ္ဘကလ္ူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလပု္ငန္းရွင္မ်ားႏငွ့္  စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသနျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေဒသႏၲရအဆင့္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္အထိ လူတစ္ဦး 
ခ်င္းစီအထိ မည္သို႔မည္ပံု အက်ဳိးရိွရိွ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ကို ရွင္းလင္းျပသႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။

ဤလမ္းၫႊန္သည္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ေပၚထြက္လာႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းအမ်ားစုကို ေျဖဆိုႏိုင္ေစရန္ အေထာက္ 
အကူ ျပဳပါလမိ္မ့ည။္ ထို႔အတြက ္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏငွ္ ့အခ်ကအ္လက္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအခမ္းအနားမ်ားတြင ္အေကာင္းဆံုးလပု္ေဆာင္ႏိငု္ေစရနလ္ည္း 
ကူညီပါလိမ့္မည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုအသံုးခ်ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ား တိုးပြားလာေစရန္လည္း 
အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။

ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားမွ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ားႏငွ္ ့အစအီစဥမ္်ားတြင ္မညက္ဲသ့ို႔အသံုးဝင္ေအာင ္လုပ္ေဆာငသ္င္သ့ည ္စသည္အ့ၾကံျပဳခ်ကမ္်ားကိ ုရယူႏိငုလ္ွ်င ္ပိမုိုေကာင္းမြနပ္ါသည။္

ဤလမ္းၫႊန္ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ အသံုးခ်မႈသင္တန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
ပဲြမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ၿမိဳ႕နယ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြ 
မ်ားသည္ စနစ္္တက် (သို႔မဟုတ္) စနစ္မက်ေသာ ပံုစံမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားအဆင္ေျပသည့္ (စာသင္ခန္း၊ ႐ံုးခန္း၊ 
ရပ္/ေက်းခန္းမ အစရိွသည့္) ေဆြးေႏြးပဲြေနရာကို စီစဥ္က်င္းပရန္ျဖစ္သည္။

ဤလမ္းၫႊန္မွ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားစီစဥ္ေရးအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ကိုလည္း အၾကံျပဳပါလိမ့္မည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ 
အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ထိုးထြင္းတီထြင္မႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရိွေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႔၏ အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) အစုအဖြဲ႕၏ ယခင္က ရပ္/ေက်းအဆင့္တြင္ အလားတူလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ 
ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဤလမ္းၫႊန္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ ၁

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းအေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၂

ဤလမ္းၫႊန္ကို ဘယ္သူေတြအသံုးျပဳႏိုင္ပါသလဲ ၃

ဒီေဆြးေႏြးပဲြေတြကိုစီစဥ္ဖို႔ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရန္ 
လိုပါသလဲ

၄

သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား

၅

သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ 
အသံုးဝင္ႏိုင္မႈမ်ား

၆

သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ကို 
ဘယ္သူေတြအသံုးျပဳမလဲ

၁၁

သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈႏွင္ ့
ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပဲြ (သို႔မဟုတ္) 
နီွးေႏွာဖလွယ္ပဲြ မည္သို႔စီစဥ္မလဲ

၁၃

ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္မႈအတြက္နည္းလမ္းမ်ား ၁၉

ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ၂၀

၁



သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ထုတ္ျပန္ျခင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
သင့္အေနျဖင့္ (အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ဦးစီးဌာနမ်ားမွ) အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ (လူမ်ဳိးစုအေရး၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ၊ သာတူညီမွ်ရိွမႈႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥအစရိွသည့္) မ်ားျပားလွစြာေသာ လူမႈကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ သုေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားေသာ 
အဖြဲ႕မ်ားမွ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပရန္ စီစဥ္ႏိုင္ပါသည္။

ဤေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ ေဟာေျပာပဲြမ်ား၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၊ ရပ္ေက်းအဆင့္မ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္ 
သူမ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကားျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အယူအဆလဲြမွားမႈမ်ားႏွင့္ ယံုမွားသံသယ 
မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိငု္ေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၏အဆုံးတြင္ တက္ေရာကသ္တူစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားမွစ၍ ၎တို႔ေနထိုင္ရာ လူမႈဝန္းက်င္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို ပိုမိုဂရုျပဳအသိအမွတ္ျပဳမိေစရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။

ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနတြင္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သိရိွႏိုင္သည္ 
သာမက သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္မည့္အခ်ိန္ဇယားကိုလည္း သိရိွၿပီးအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုရရိွႏိုင္သည္ကို သိရိွနားလည္လာေစပါမည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္၊ အစည္းအေဝးမ်ား၏ အဓိကဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ
(က) သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ အသံုးျပဳမည့္သူမ်ားႏွင့္ အေျခခံျပည္သူလူထုတို႔အေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အသံုးဝင္ပံုကိုယံုၾကည္မႈရိွၿပီး နားလည္၍ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္၊ 

(ခ) သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳမႈတို႔အေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုရရိွလာေစရန္၊ 

(ဂ) ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားႏိုင္ေစရန္၊ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ အထင္အျမင္လဲြမွားမႈပေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားေသာအစုအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ကိုမည္ကဲ့သို႔ အသံုးခ်ႏိုင္သည္ကို သိရိွေစရန္။

ဤလမ္းၫႊန္ကို ဘယ္သူေတြအသံုးျပဳႏိုင္ပါသလဲ
ဤလမ္းၫႊန္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြျခင္း၊ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ အျခား 
ဆက္စပ္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ား၏ အေရးႀကီးပံုကို ပိုမိုနားလည္ေစလိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ အစိုးရအရာထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပလိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္အေၾကာင္း 
သိရိွလိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အသံုးျပဳရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပရာတြင္ ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏိုင္သည္ဟု ဤလမ္းၫႊန္မွ အၾကံျပဳ 
ပါသည္-

 ● လူမႈအစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္မ်ား
 ● လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
 ● ရပ္ရြာ ေခါင္းေဆာင္/အႀကီးအကဲမ်ား
 ● အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအေရး၊ 
လူငယ္အေရး၊ မသန္စြမ္းမ်ားအေရးႏွင့္ အျခားေသာအေရးလႈပ္ရွားေသာ 
အဖြဲ႕မ်ား)

 ● အစိုးရအဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ား (မည္သည့္ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
မည္သည့္ဦးစီးဌာနမ်ားမွမဆို)

 ● ၿမိဳ႕နယ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
 ● ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သန္းေခါင္စာရင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားအသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေဆြးေႏြးပဲြ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား

၃၂



သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

ဒီေဆြးေႏြးပဲြေတြကိုစီစဥ္ဖို႔ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရန္ လိုပါသလဲ
သန္းေခါငစ္ာရင္းစမီကံနိ္း႐ံုးအေနျဖင္ ့အသံုးျပဳပံလုကစ္ဲြႏငွ္ ့လမ္းၫႊနတ္ို႔ကုိ ထုတ္ေပးပါမည။္ စစီဥသ္အူေနျဖင္ ့လက္စဲြတြငပ္ါရိွေသာ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားကို အကြ်မ္းတဝင္ရိွေစရန္ႏွင့္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ဆိုလိုရင္းကို သေဘာေပါက္နားလည္ထားရန္ လိုပါသည္။

ဤလမ္းၫႊန္၏ အထူးသျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္အသုံးဝင္မႈ၊ အက်ဳိးေက်းဇူးႏွင့္ အခ်က္အလက္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္သူမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာအခန္းမ်ားအားလံုးကိုလည္း ဖတ္႐ႈၿပီးနားလည္ထားရန္ လိုပါသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြစီစဥ္ရန္ ဆႏၵရိွသူမ်ားအားလံုးသည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈရိွေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ 
တိုက္တြန္းပါသည္။ အျခားေသာ လိုအပ္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံပံ့ပိုးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (အင္တာနက္အသုံး 
ျပဳႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ www.dop.gov.mm ႏွင့္ http://myanmar.unfpa.org တို႔တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ )

၁။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)

၂။  ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိေကာင္းစရာမ်ား

၃။  သန္းေခါင္စာရင္း႐ံုးမွာ ဘာေတြေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲ

၄။  ျမန္မာသန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိက်မွန္ကန္မႈအတြက္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္

၅။  ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

၆။  သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးေလ့ရိွသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္အေျဖမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို အကြ်မ္းတဝင္ျဖစ္ေစၿပီးေနာက္တြင္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားစီစဥ္က်င္းပရန္အတြက ္
တက္ေရာက္မည့္ပရိသတ္ႏွင့္ အစီအစဥ္ (စာသင္ခန္း၊ ခန္းမ၊ အိမ္၊ ႐ံုးခန္း၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအတြင္း ကြင္းျပင္က်ယ္အစရိွသည့္) အေပၚ 
မူတည္၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအရိွဆံုး အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေစမည့္နည္းလမ္းကို မိမိကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာဆိုရပါမူ 
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအတြင္းတြင္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ျပဇာတ္ပံုစံအခင္းအက်င္းသည္ ပိုမိုအက်ဳိးရိွမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူငယ္ထုကိုဦးတည္ေသာ 
အခမ္းအနားမ်ဳိးတြင္ ကစားနည္းမ်ား၊ ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိအစရိွသည္တို႔သည္ ပိုမိုအက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္စဲြစာေစာင္မ်ား 
အားလံုးကို ေဆြးေႏြးပဲြပါဝင္တက္ေရာက္သူ အားလံုးထံသို႔ ျဖန္႔ေဝထားရပါမည္။ ထပ္မံရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားရိွပါက 
feedback2014census@unfpa.org သို႔အီးေမးလ္ပို႔ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပဲြအဆံုးတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား နားလည္ေစေရးအတြက္ အထူးျပဳေဆြးေႏြးရန္ လိုပါသည္- 

၁။  ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ဧၿပီလတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တန္ဖိုး 
ႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎အခ်က္အလက္မ်ားကို ယခုအခါစုစည္း၊ စာရင္းဇယားျပဳစု ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာ၍ အေျခခံျပည္သူလူထုအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ရိွေစမည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါ 
သည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းကို ေၾကညာထားသည့္အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ပင္မ 
အစီရင္ခံစာကို၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။ အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာမွစ၍ ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။

၂။  ပင္မအစီရင္ခံစာတြင္ လူဦးေရကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး 
ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔အတြက္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ရပ္ကြက္၊ 
ေက်းရြာအဆင့္အထိ ထုတ္ျပန္ပါလိမ့္မည္။ အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ 
သြားလာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအေျခအေန၊ ပညာေရး၊ မသန္စြမ္းမႈအေျခအေန၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား၊ သက္ႀကီး 
ရြယ္အိုမ်ား၊ လုပ္သားအင္အား၊ က်ား-မသာတူညီမွ်မႈႏွင့္ အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ား ပါဝင္ပါလိမ့္မည္။

၃။  သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားသည္ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ေျမးျမစ္မ်ားအပါအဝင္ ကြ်နု္ပ္တို႔အားလံုးအတြက္ 
အသံုးဝင္ပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူေနမႈဘဝတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ လူဦးေရႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာအစီအစဥ္ခ်မွတ္မႈသည္ ခိုင္လံုေသာ၊ တိက်၍ 
အေသးစိတ္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္းရိွလူဦးေရစာရင္းေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားမွ 
အစိုးရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑အတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔စီမံခန္႔ခဲြမႈတို႔အတြက္ မရိွမျဖစ္ 
လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးစြမ္းပါလိမ့္မည္။

၄။  သန္းေခါင္စာရင္း၏ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္တစ္ခုမွာ ေအာက္ေျခအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ထိ လူဦးေရအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသး 
စိတ္ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စုအထိ ေနထိုင္ေသာလူဦးေရ 
အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ၎အခ်က္အလက္မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ တာဝန္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ ေသာက္သံုးေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ 
ခ်က္ျပဳတ္ရန္အသံုးျပဳေသာေလာင္စာ အစရိွသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားပ့ံပိုးမႈ၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ လူငယ္မ်ား 
အတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္အစီအစဥ္မ်ား၊ အစရိွသည့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစဥ္အဆက္အလိုက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အဆင့္တိုင္းတြင္ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 
သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္း 
ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစေရးႏွင့္ လက္ရိွ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေစေရးကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။

၅။  သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အစိုးရခ်မွတ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
သံုးသပ္စိစစ္ႏိုင္ရန္သာမက တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ေက်းအဆင့္တို႔ထိ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားခ်မွတ္ 
ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ 
တစ္ရပ္အတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။

၅၄



သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

 ဥပမာအားျဖင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္မည့္စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ဤလမ္းအားအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ လူအေရအတြက္ႏွင့္ ယာဥ္ 
အေရအတြက္အား ခ်င့္ခ်ိန္၍ စီမံခန္႔ခဲြသူမွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ခ်မွတ္ေသာ အဆံုးအျဖတ္မ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ (သို႔မဟုတ္) 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နံွမႈအတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ခ်ိန္ထိုး၍ စဥ္းစားရပါမည္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ 
အက်ဳိးေက်းဇူးရရိွႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းဦးစားေပးအစီအစဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွသည့္ ကုန္က်မႈ (သို႔မဟုတ္) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နံွမႈမ်ားရိွခဲ့ပါက 
ရွင္းလင္းခ်က္ေတာင္းခံႏိုင္သည္။

 အလားတူ စာသင္ေက်ာင္းစနစ္ေရးဆဲြရာတြင္ သင့္တင့္မွ်တေသာ စာသင္သားအေရအတြက္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာတြင္ တည္ 
ေဆာက္ရန္၊ လံုေလာက္မွ်တေသာစာသင္ခန္း၊ ဆရာ/ဆရာမႏွင့္ သင္ၾကားမႈအသံုးအေဆာင္မ်ား လံုေလာက္စြာရိွေစရန္အတြက္ 
ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ စာသင္သားအေရအတြက္ကို ခန္႔မွန္းရန္လိုအပ္သည္။

၆။  ကြ်နု္ပ္တို႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ လူမ်ားအေၾကာင္း ကြ်န္ုပ္တို႔ ပိုမိုသိရိွလာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကြ်နု္ပ္တို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီလာေစေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ 
ေဖာရ္န ္ပိမုိုေကာင္းမြနစ္ြာ နားလညသ္ေဘာေပါက္ေစပါလမိ္မ့ည။္ ဤသို႔ျဖင္ ့ပိမုိတုာဝနယူ္မႈရိွေသာ ရပရ္ြာေခါင္းေဆာငမ္်ား ျဖစ္ေစေရး 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။

၇။  ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မတူကဲြျပားေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိတို႔လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ႐ံုးမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ အသံုးခ်မႈအတြက္ 
လံႈ႕ေဆာ္သူျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကြ်နု္ပ္တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရေသာလူမ်ားကို ကြ်နု္ပ္တို႔တတ္စြမ္းသေလာက္ သတင္း အခ်က ္
အလက္မ်ားေဝမွ်ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းမွရရိွလာမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုမိုရရိွလာေစေရးအတြက္ 
အားေပးမႈ ျပဳသင့္ပါသည္။

 ေနာက္ဆက္တဲြအားျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံစဥ္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီး 
တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ၎အခ်က္အလက္မ်ား မည္သို႔အသုံးဝင္ပံုကို ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ဇယားတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အသံုးဝင္ႏိုင္မႈအေပၚ သံုးသပ္ 
ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အတြက္ ပံုစံျပဳထားပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အသံုးဝင္ႏိုင္မႈမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္း 
အခ်က္အလက္

အသံုးဝင္ႏိုင္မႈမ်ား

လူဦးေရ အရြယ္အစား

 ● လူဦးေရအရြယ္အစားကုိ သိရိွျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား အတြက္ 
(ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အုိးအိမ္၊ ေရေပးေဝေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးေပးေရး အစရိွသည့္) အခန္းက႑အလုိက္ 
အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လတ္တေလာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည္။

 ● စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လူဦးေရအရြယ္အစားႏွင့္ (အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ကေလးသူငယ္၊ 
အရြယ္ေရာက္ၿပီး လူဦးေရ၊ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္း၊ အစရိွသည့္) သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး 
၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တည္ေနရာကုိ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

 ● ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း လူဦးေရကိန္းဂဏန္းကုိ အသံုးျပဳၿပီး 
လမ္း၊ ေဈး၊ ေဆး႐ံု၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အစရိွသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လ်ာထားခ်က္မ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

 ● အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ လူဦးေရကိန္းဂဏန္းကုိ အသံုးခ်ၿပီး အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရိွႏိုင္သည့္ လူဦးေရ အေရအတြက္ေပၚ 
မူတည္၍ ၄င္းတို႔၏ အစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အစီအစဥ္ခ်ႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား - ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္၊ စီးပြားေရးက႑၊ ပညာရွင္မ်ား၊ 
သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္း 
အခ်က္အလက္

အသံုးဝင္ႏိုင္မႈမ်ား

အသက္

 ● စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်းအဖြဲ႕မ်ားမွ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးခ်ၿပီး 
မတူညီေသာ အသက္အရြယ္ အပုိင္းအျခားအလုိက္ လုိအပ္ေသာ မတူညီသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
လူဦးေရအစိတ္အပုိင္းအလုိက္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔ထဲတြင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ားႏွင္ ့
ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းမႈ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး 
ဌာနမ်ားႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အသက္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ 
ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အစရိွသည္တို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

 ● ထို႔အျပင္ လူဦးေရ၏ အသက္အရြယ္အပုိင္းအျခားကုိ သိရိွျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမုိကေရစီ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ စီစဥ္မႈျပဳႏိုင္သည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ မဲေပးႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ဦးေရကုိ သိရိွႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လုိအပ္သလုိ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျပဳႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား - ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲသူမ်ား၊ ရပ္ေက်း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ 
သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးက႑၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

က်ား/မ

 ● လူဦးေရ က်ား/မ အခ်ဳိးအစား အခ်က္အလက္ကုိ သိရိွပါက လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ က႑အလုိက္ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲသူမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ 
အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး၊ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးတို႔အၾကား ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ကြဲျပားျခားနားမႈကုိ သိရိွေစႏိုင္သည္။

 ● ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မည္သူက လုပ္အား စုိက္ထုတ္သည္၊ 
လူမႈအသုိက္အဝန္းအတြင္း မည္သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္။ (အုိးအိမ္ႏွင့္ အေဆာက္အဦ အစရိွသည့္) 
အရင္းအျမစ္တို႔ကုိ မည္သူက ပုိင္ဆုိင္သည္ စသည္တို႔ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရိွနားလည္ႏိုင္သည္။

 ● က်ား/မ ကြဲျပားမႈ အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္ၿပီး ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမအၾကား ေသဆံုးႏႈန္း ကြာဟခ်က္မ်ား၊ 
ေယာက်ာ္းႏွင့္ မိန္းမအၾကား ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်မႈ ပံုစံကြာျခားခ်က္မ်ားႏွင့္ က်ား/မ အခ်ဳိးအစား 
အစရိွသည္တို႔ကုိ တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား - ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ခ်မွတ္သူမ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးအစီအစဥ္ခ်မွတ္သူမ်ား၊ လူမႈေရးေဗဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သုေတသနလုပ္သူမ်ား

အိမ္ေထာင္ေရး 
အေျခအေန

 ● စီမံကိန္း ေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ လူမႈသိပၸံပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ လူဦးေရ၏ 
မိသားစုဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အသိပညာလုိအပ္မႈႏွင့္ အုိးအိမ္ လုိအပ္ခ်က္ 
စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရိွႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ အိမ္ေထာင္ျပဳသူ 
အေရအတြက္၊ အိမ္ေထာင္မျပဳသူ အေရအတြက္၊ မုဆုိးဖုိ၊ မုဆုိးမ အေရအတြက္၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ 
အေရအတြက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ကြဲအေရအတြက္အလုိက္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္တို႔ကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေနကုိ သိရိွျခင္းျဖင့္ မိခင္တစ္ဦးတည္းရိွေသာ အိမ္ေထာင္စု၊ 
အမ်ဳိးသမီးဦးစီးေသာအိမ္ေထာင္စု အစရိွသည္တို႔ကုိ ဦးတည္ေသာ လူမႈအစီအမံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား - က်န္းမာေရး၊ အုိးအိမ္စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ေရးက႑

၇၆



သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္း 
အခ်က္အလက္

အသံုးဝင္ႏိုင္မႈမ်ား

မိသားစု ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ 
အရြယ္အစား

 ● သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ားကုိ ဆက္စပ္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
အုိးအိမ္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစားကုိ 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု ရပ္တည္ ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူတစ္ဦးအေပၚ 
မွီခုိေနရေသာလူဦးေရအေရအတြက္ကုိ အာဏာပိုင္မ်ား သိရိွေစႏိုင္သည္။ သို႔အတြက္ မွီခုိမႈ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး 
ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

 ● အမ်ဳိးသမီးဦးစီးေသာ အိမ္ေထာင္စု (သို႔မဟုတ္) ကေလးသူငယ္ ဦးစီးေသာ အိမ္ေထာင္စု စသည့္ 
ထိခုိက္လြယ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏အဓိကလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
ေရးဆြဲသင့္သည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား - လူမႈဖူလံုေရး၊ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပညာေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲသူမ်ား၊ 
စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ား

ပညာေရးႏွင့္ 
စာတတ္ေျမာက္မႈ

 ● သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားမွ လူဦးေရ၏ အဆင့္အားလံုးရိွ ပညာေရး ဆည္းပူးႏိုင္မႈ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ ပညာေရး အဆင့္အတန္း၊ ဆည္းပူးႏိုင္သည့္ 
ပညာ၏အရည္အေသြး၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ေက်ာင္းၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ေရာက္မႈႏႈန္း 
လုပ္သားထု၏ပညာေရး ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကုိ သိရိွႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး စာသင္ေက်ာင္း အေဆာက္အအံု၊ 
ဆရာ/မမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ တုိးျမႇင့္ရန္ လုိအပ္ေသာ ေနရာကုိ 
အာဏာပိုင္မ်ား သိရိွေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။

 ● ပညာေရးႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈ အခ်က္အလက္ကုိ သံုး၍ စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ 
အိပ္ခ်္အုိင္ဗီ၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ အေၾကာင္းအရာ၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ 
ကယ္ဆယ္ေရးအစရိွသည္တို႔ကုိ ႏိုင္ငံ၏ စာတတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္အတန္းေပၚ မူတည္၍ အေကာင္းဆံုး 
နည္းဗ်ဴဟာကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစမည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား - ပညာေရး၊ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ ပညာရပ္ ပညာရွင္မ်ား

မသန္စြမ္းမႈ 
အေျခအေန

 ● မသန္စြမ္းအခ်က္အလက္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အစီအစဥ္ဆြဲႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးပါလိမ့္မည္။ စီမံကိန္း ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳပါလိမ့္မည္။
 - မသန္စြမ္းသူမ်ား ေနထုိင္ေသာ အုိးအိမ္ သြင္ျပင္လကၡဏာ
 - မသန္စြမ္းမႈ၊ အလုပ္အကုိင္ရရိွမႈႏွင့္ ဝင္ေငြရရိွမႈတို႔အၾကား ဆက္စပ္မႈကုိ သံုးသပ္ေလ့လာ ႏိုင္သည္။ 
ထို႔အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား စီးပြားေရးအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အားေပးမည့္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သည္။

 - မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ 
စာသင္ခန္း စသည့္ မသန္စြမ္းလူဦးေရအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္သည္။

 - သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ေပၚ အေျခခံၿပီး မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွ႕ဆက္ သုေတသန၊ စစ္တမ္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ေစသည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား - လူမႈဖူလံုေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲသူမ်ား၊ လူမႈ 
အသုိက္အဝန္းမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္း 
အခ်က္အလက္

အသံုးဝင္ႏိုင္မႈမ်ား

ေနရပ္ တည္ေနရာႏွင့္ 
ယခင္ေနရပ္

 ● အခ်က္အလက္မ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ(ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း (သို႔မဟုတ္) ခ႐ုိင္၊ တုိင္း 
ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္) ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ် ေနထုိင္မႈမ်ားကုိ သိရိွ နားလည္ေစသည္။ ဤအခ်က္အလက္မွ 
လူအေျမာက္အျမား အေျခခ်ေနထုိင္ေသာ ဧရိယာမ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရ၊ အုိးအိမ္၊ ေရႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လံုျခံဳေရး အစရိွသည့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အစီအစဥ္ခ် 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

 ● အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လူအမ်ားအျပား အျခားေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း 
မျပဳလုပ္ေစရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ ေစမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ကုန္စည္ေဈးကြက္ဖန္တီးေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားေပးျခင္း၊ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရ၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္အစရိွသည္မ်ား။

အသံုးျပဳသူမ်ား - ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၊ ပညာေရးစီမံကိန္း၊ က်န္းမာေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲသူမ်ား၊ စီးပြားေရးက႑

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ 
လုပ္သားအင္အား 
ပါဝင္မႈ

 ● အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္တို႔တြင္ 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းျမင့္မားေသာေနရာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး ေဒသအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပတို႔တြင္ 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။

 ● သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူစဥ္တြင္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားမဆုိ 
လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ ၄င္းတို႔ေဒသရိွ အဓိက အလုပ္အကုိင္မ်ား 
စသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း ခံခဲ့ၾကရၿပီး ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ၄င္းတို႔ လုပ္ကုိင္ေနေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ အမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု အေျခအေနကုိ သိရိွႏိုင္ခဲ့သည္။

 ● ဤသတင္းအခ်က္အလက္ျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ားကုိ အလုပ္အကုိင္ 
ရရိွမႈႏွင့္ ပညာေရး၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း၊ အသက္အရြယ္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ အေျခအေန 
အစရိွသည္တို႔ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ဆက္စပ္သည္ကုိ ပုိမုိနားလည္ သေဘာေပါက္ေစသည္။

 ● ေဒသဆုိင္ရာ ေဈးကြက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေပၚ မူတည္၍ ကၽြမ္းက်င္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား - စီးပြားေရးက႑၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး အစီအစဥ္ ေရးဆြဲသူမ်ား၊ လုပ္သားအင္အား 
ဦးစီးဌာန

အိမ္ အေၾကာင္းအရာ

 ● သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေကာက္ယူၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ 
ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္းရိွ လူမႈေနထုိင္မႈအေျခအေနႏွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားကုိ 
တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ သိျမင္လာေစသည္။

 ● စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး တန္ဖုိးနည္းအိမ္ယာမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ အုိးအိမ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သည္သာမက ပုိမုိဆင္းရဲေသာ ေနရာေဒသမ်ားကုိ သိရိွၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ● အစီအစဥ္ဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ား အေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သံုးေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ 
ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာေလာင္စာ အစရိွသည့္ အေျခခံလူမႈအသံုး အေဆာင္မ်ား ေပါမ်ားမႈ၊ 
ရွားပါးမႈ အစရိွသည္တို႔ကုိ သိရိွနားလည္ေစႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား - အိမ္ယာစီမံကိန္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအမံေရးဆြဲသူမ်ား၊ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား

၉၈



သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္း 
အခ်က္အလက္

အသံုးဝင္ႏိုင္မႈမ်ား

ေမြးဖြားခဲ့ေသာ 
ကေလးအေရအတြက္

 ● သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားက တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်းတာဝန္ရိွသူမ်ားကုိ 
မ်ဳိးဆက္ပြားႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ေမြးဖြားေသာ ကေလးအေရအတြက္ကုိ 
ေနရာေဒသအလုိက္ သိရွိေစပါသည္။

 ● ဤကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္အတြင္းလုိအပ္ေသာ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိရိွေစရန္သာမက မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ယခုလက္ရိွႏွင့္ 
ေနာင္အနာဂတ္အတြက္ စာသင္ေက်ာင္း လုိအပ္ခ်က္ အစရိွသည္တို႔ကုိ သိရိွေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 ● အစီအစဥ္ခ်သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ မည္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ တုိးတက္လာမည္၊ 
ထို႔အတြက္ ရိွလာမည့္လူဦးေရတုိးႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မည္သို႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္ အစရိွသည္တို႔ကုိ သိရိွေစသည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား - က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အစီအစဥ္ခ်သူမ်ား၊ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ 
ေနထုိင္လ်က္ရိွေသာ 
အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား

 ● ဤအခ်က္အလက္ျဖင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ မိမိႏိုင္ငံသို႔ 
ျပန္လာလုိသူမ်ားကုိ (က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း၊ အုိးအိမ္ အစရိွသည့္) 
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လံုေလာက္စြာရရိွႏိုင္ေစေရး အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူ 
ျပဳႏိုင္သည္။

 ● တာဝန္ရိွသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထုိင္ေနၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ျပန္လာလုိေအာင္ 
ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တဖက္တလမ္းမွ ပါဝင္အားျဖည့္လာေစႏိုင္ရန္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲႏိုင္လာေစမည္။

 ● ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာက္ရိွေနသူမ်ား၏ ေနထုိင္မႈပံုစံကုိ သိရိွနားလည္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ 
ေငြလႊဲေပးျခင္းအေပၚ (ေငြေၾကးခံစားခြင့္၊ အသံုးအေဆာင္၊ ပစၥည္းကိရိယာ အစရိွသည့္) 
ခံစားခြင့္မ်ားေပးျခင္း စသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ 
အစီအစဥ္ဆြဲသူမ်ားကုိ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည္။

ေသဆံုးမႈမ်ား

 ●  သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂လ အတြင္းက အိမ္ေထာင္စုအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေသဆံုးျခင္း 
အေၾကာင္းအရာကုိ ေကာက္ယူပါသည္။

 ● ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ေသဆံုးမႈႏႈန္းကုိ သိရိွႏိုင္ၿပီး မည္သည့္ 
ေနရာေဒသသည္ ေသဆံုးမႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္ကုိ သိရိွႏိုင္ေစပါသည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ 
ေသဆံုးမႈျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ဤသို႔ေသဆံုးမႈကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး ၊ လူ႔သက္တမ္း 
ပုိမုိျမင့္မားလာေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ 
တာဝန္ရိွသူမ်ားကုိ သိရိွေစပါသည္။

 ● တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေသဆံုးမႈသတင္းအခ်က္အလက္ကုိ သိရိွျခင္းျဖင့္ 
အနာဂတ္လူဦးေရ တုိးပြားမႈပံုစံကုိ သိရိွႏိုင္ေစပါမည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား - က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ခ်သူမ်ား၊ 
ပညာရပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပထဝီဝင္ ပညာရွင္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ကို ဘယ္သူေတြအသံုးျပဳမလဲ
သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရဌာနမ်ား (ျပည္ေထာင္စုအာဏာပိုင္မ်ား၊ ေဒသအာဏာပုိင္ 
မ်ား၊ ခ႐ုိင္အရာရွိမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းအာဏာပိုင္မ်ား)၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု 
မ်ား၊ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳသြားပါမည္။ မည္သူမဆို သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေငြေၾကး တစ္စံုတစ္ရာကုန္က်မႈမရိွဘဲ သံုးစဲြခြင့္ရိွပါသည္။

(က) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရိွအစိုးရမ်ား
ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တို႔တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ 
အလုပ္အကိုင္ရရိွမႈ၊ လူမႈဖူလံုေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အစရိွသည့္အစီအမံမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ စာသင္ 
ေက်ာင္းအသစ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ေဆာက္သင့္သည္။ ဆရာ/မ မည္မွ်လိုအပ္မည္။ စာသင္ၾကားရန္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား မည္မွ် 
လိုအပ္မည္။ လမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား စသည္တို႔ မည္သည့္ေနရာတြင္လိုအပ္မည္ စသည္တို႔ကို အစိုးရအေနျဖင့္သိႏိုင္သည္။ 
ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္း (သို႔မဟုတ္) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဌာန မည္မွ်လိုအပ္မည္။ လိုအပ္မႈရိွေနေသာ လူဦးေရအတြက္ မည္သည့္ 
ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္သင့္သည္။ ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန မည္မွ်လိုအပ္သည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ လိုအပ္သည္။ 
၄င္းဌာနမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မည္သူတို႔ႏွင့္ ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္သင့္သည္တို႔ကို သိရိွႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္၊ အစိုးရႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားမွ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရ၊ 
လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေလာင္စာႏွင့္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ယာ စသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ေနရာမ်ားကို သိရိွႏိုင္ေစသည္။ 
ဤအခ်က္သည္ ယခု ေကာက္ခံခဲ့ၿပီးသန္းေခါင္စာရင္းပါဦးေရသာမက အနာဂတ္တြင္ရိွလာမည့္ လူဦးေရ (ခန္႔မွန္းခ်က္) အတြက္ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားကိုပါ သန္းေခါင္စာရင္းမွတဆင့္ သိရိွႏိုင္သည္။

၁၁၁၀



သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပဲြ (သို႔မဟုတ္) 
နီွးေႏွာဖလွယ္ပဲြ မည္သို႔စီစဥ္မလဲ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအဆင့္မ်ားသည္သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈ၊ ျဖန္႔ေဝမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီစဥ္ျခင္း 
အတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ အေျခအေနတိုင္းသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တူညီမႈမရိွႏိုင္သည္ကို သတိျပဳၿပီး ေဖာ္ျပပါအဆင့္မ်ားအား 
သင္ၾကဳံေတြ႕ရသည့္အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္သူမွ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ 
အဓိပၸာယ္ရိွေသာ ေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳပါ။

ေဆြးေႏြးပဲြတိုင္းသည္ အားလံုးပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ အေနအထားျဖစ္ေစေရး အျမဲ စိတ္ထဲတြင္ထားရိွေပးပါ။ သို႔အတြက္ တက္ေရာက္သူ 
မ်ားအားလံုးကို ပါဝင္လာေစၿပီး ၄င္းတို႔၏ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈတို႔ ရရိွေစမည့္ ဆန္းသစ္ၿပီး
ထိေရာက္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးစဲြရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

၁။ တက္ေရာက္သူမ်ားကိုဖိတ္ၾကားျခင္း
 ● ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျမင္မ်ားေဝမွ်ႏိုင္ေစရန္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူဦးေရကို 

အမ်ားဆံုးအေယာက္ ၅၀ဟု မွန္းထားပါ။
 ● အဓိကဦးစားေပးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ စာရင္းျပဳစုထားရိွပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္အစီအစဥ္ 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္အေတြးအေခၚအယူအဆမတူညီသူမ်ားထံမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားရရိွႏိုင္ေစမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးရန္အေျခအေနမေပးေသာအခါအခ်ဳိ႕ေသာအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးပဲြသပ္သပ္စီ စီစဥ္ႏိုင္ပါသည္။

(က) ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(ခ) လူမ်ဳိးစုအေရးလႈပ္ရွားေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရိွခဲ့ပါက)
(ဂ) အမ်ဳိးသမီးအေရး ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(ဃ) လူငယ္အေရး ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(င) အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(စ) အထူးျပဳစိတ္ဝင္စားေသာအဖြဲ႕မ်ား
(ဆ) လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား
(ဇ) အျခားအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(ဈ) ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား
(ည) မသန္စြမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(ဋ) သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးျပဳမည့္ အစိုးရဌာနမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(ဥ) သတင္းမီဒီယာမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား

 ● အျခားေသာစီးပြားေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ဖိတ္ၾကားႏိုင္ပါသည္။
 ● ဖိတ္ၾကားလႊာကို ေတြ႕ဆံုပဲြမတိုင္မီ အနည္းဆံုး (၇) ရက္ ႀကိဳတင္ေပးပို႔ပါ။ ေပးပို႔မႈပံုစံမွာ လူကိုယ္တိုင္စာပို႔ျခင္းျဖစ္ေစ၊ 

ဖက္စ္ျဖင့္ပို႔ျခင္းျဖစ္ေစ၊ (ျဖစ္ႏိုင္ပါက) အီးေမးလ္ပို႔ျခင္းျဖစ္ေစ ပို႔ႏိုင္ပါသည္။ အလြယ္တကူျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားရိွ 
ေၾကျငာသင္ပုန္းမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာကပ္ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 ● ဖိတ္စာေပးပို႔ၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္ႏိုင္မႈရိွမရိွကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဆက္၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူပါ။ တက္ေရာက္သူမ်ားကို 
အခိ်န္ေနာက္က်မႈမရိွေစဘဲ အခမ္းအနားမစတင္မီ ေစာ၍လာေရာက္ရမည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားပါ။

ေဒသတစ္ခုအတြင္းတြင္ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာအလုပ္မ်ားတြင္ လူဦးေရမည္မွ် အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို သိရိွျခင္းအားျဖင့္ အစုိးရ 
အေနျဖင္ ့အလပုသ္မားမ်ား၏ကြ်မ္းက်ငမ္ႈနည္းပါးျခင္းႏငွ္ ့သငတ္န္းလိအုပခ္်ကမ္်ားကိ ုေဖာထ္တု္ႏိငုၿ္ပီး အနာဂတအ္တြက ္အလပုအ္ကုိငမ္်ား 
ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

(ခ) စိတ္ပါဝင္စားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သန္းေခါင္စာရင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔စိတ္ပါဝင္စားမႈအလိုက္ အထူးျပဳသံုးစဲြၾကပါလိမ့္မည္။ ၄င္းတို႔၏ မဲဆြယ ္
စည္း႐ံုးပဲြမ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ေသသာဓကအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အမ်ဳိး 
သမီးအေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး၊ လူငယ့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အျခားေသာအဖြဲ႕မ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

(ဂ) စီးပြားေရးက႑
သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အေထာက္အကူျပဳ 
ပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္မႈမျပဳမီ ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွသူမ်ား ပထမဦးဆံုးစဥ္းစားသည္မွာ လူဦးေရျဖစ္ပါသည္။ ဤေဒသတြင္ 
မည္သူေတြေနထိုင္သလဲ။ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ လံုေလာက္ေသာကြ်မ္းက်င္မႈရိွပါသလား။ ျဖစ္တန္ေျခရိွေသာစားသံုးသူက မည္သူလဲ။

(ဃ) သတင္းမီဒီယာ
သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ကိုအသံုးျပဳၿပီး သတင္းအသစ္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ မွတ္တမ္းသတင္းမ်ား 
အစ ရိွသည္တို႔အတြက္ သုေတသနျပဳႏိုင္သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ေနရာက႑အမ်ားအျပားတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ ထိရွ 
လြယ္ေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း သန္းေခါင္စာရင္းမွ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

(င) ေဒသႏၲရ ေကာ္မတီမ်ား
သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရိွလာေသာရလဒ္မ်ားသည္ သင့္လူမႈအသိုက္အဝန္းထဲရိွလူအမ်ားကို တိုက္႐ုိက္သက္ေရာက္မႈ ရိွေစပါသည္။ ရပ္ရြာ 
အာဏာပိုင္မ်ားမွ ျပည္သူအားလံုးအတြက္ အက်ဳံးဝင္ေသာ၊ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ 
သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳပါလိမ့္မည္။ ၄င္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထဲတြင္ လက္ရိွေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနေသာ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအတြက္၊ ေနာင္အနာဂတ္အတြက္လိုအပ္ေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ယာမ်ား၊ အလုပ္၊ 
ေဆး႐ံု၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္ေရာက္ေအာင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ား၊ ကေလး 
သူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစရိွသည္မ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈအသစ္ သင္ၾကားလိုသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားမွလည္း သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေတာင္းဆိုရာတြင္ အားျဖည့္အေနျဖင့္ အသံုးခ်ႏိုင္သကဲ့သို႔ ျပည္သူပိုင္သယံဇာတမ်ားအသံုးျပဳျခင္းအတြက္လည္း တာဝန္ခံမႈအတြက္ 
အေရးဆို ႏိုင္ပါသည္။

(စ) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ ပညာရပ္သမားမ်ား
သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လူမႈ၊ စီးပြားေရး စသည့္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၊ 
သုေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ က်ယ္ေျပာနက္႐ႈိင္းေသာ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါ 
သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ပညာေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္သာမက ဂဏန္းသခၤ်ာ၊ သမိုင္း၊ ပထဝီဝင္၊ 
အရပ္ဘက္ႏွင့္ လူမႈေလ့လာေရးဘာသာရပ္မ်ား၏ ေက်ာင္းသင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားအတြက္လည္း ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္။

(ဆ) ေရြးေကာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသို႔ဦးတည္ေသာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအတြက္ အလြန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၊ ေဒသအလိုက္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္မဲေပးခြင့္ရိွေသာ 
လူဦးေရကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပဲြပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစရန္ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

၁၃၁၂



သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

၂။ အစည္းအေဝးအတြက္ ျပင္ဆင္ေသာအခါ
 ● ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္အေရအတြက္အလိုက္ သက္ေတာင့္သက္သာရိွေစမည့္ က်ယ္ဝန္းေသာအခန္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ 

အဖြဲ႕ေပၚမူတည္၍ ထိုင္ခံုမ်ားခ်ထားပံု ကဲြျပားႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အေနအထားျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာအခင္းအက်င္္းအေနျဖင့္ ယူပံုစံအေနအထားသည္ ပိုမိုသင့္ေတာ္သည္။ 
ေသးငယ္ေသာအစုအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား (သို႔မဟုတ္) ျငင္းခံုေဆြးေႏြးျခင္းတို႔အတြက္ စားပဲြဝိုင္းငယ္မ်ားသည္ ပိုမို၍ 
သင့္ေတာ္ပါသည္။

 ● အသံုးျပဳမည့္ဘာသာစကားကို သတ္မွတ္ပါ။ အကယ္၍ စကားျပန္လိုအပ္ပါက ကြ်မ္းက်င္ေသာစကားျပန္ကို ေခၚယူပါ။ 
အစည္းအေဝးအခိ်န္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ စကားျပန္မည့္အခိ်န္ကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါ။

 ● တက္ေရာက္သူပရိသတ္အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွမည့္ ေဆြးေႏြးမႈပံုစံကိုဆံုးျဖတ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ လူငယ္မ်ား 
ပိုမိုပါဝင္ေသာအခါ ကစားနည္းမ်ားထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို ပိုမိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လာေစပါသည္။ တက္ေရာက္ေသာ 
ပရိတ္သတ္ႏွင့္ ေဟာေျပာပဲြအတြက္ ရရိွေသာအခိ်န္အေပၚတြင္မူတည္၍ အေမးအေျဖမ်ား၊ ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိမ်ား၊ ျပဇာတ္တိုမ်ား၊ 
အုပ္စုဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအစီအစဥ္ စသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးစဲြႏိုင္သည္။ (အခ်ဳိ႕နည္းလမ္းမ်ားသည္ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္)

 ● စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ပါ။ တက္ေရာက္သူတိုင္းသည္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း၊ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္၊ 
သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္္ဆင့္ႏွင့္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသင့္သည့္အခ်က္မ်ား စသည့္ 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို အစည္းအေဝးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 ● တက္ေရာက္သူမ်ားကို အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ ေမးခြန္းလႊာေပးအပ္ပါ။
 ● ျဖစ္ႏိုင္ပါက အဆာေျပစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို စီစဥ္ေပးပါ။ အစည္းအေဝးအတြင္း အစားအေသာက္ျဖင့္တည္ခင္းျခင္းသည္ 

သက္ေတာင့္သက္သာရိွၿပီး အခ်င္းခ်င္းရင္းနီွးႏွစ္လိုဖြယ္အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေစ၍ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။
 ● တက္ေရာက္သူမ်ားမွတ္စုေရးသားႏိုင္ရန္ ေဘာပင္ႏွင့္စာရြက္ပံ့ပိုးပါ။
 ● ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအတြက္ အဖြဲ႕ထဲမွတစ္ဦးကို မွတ္စုထုတ္ရန္တာဝန္ေပးပါ။ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ 

ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို မွတ္သားထားပါ။ ၄င္းမွတ္စုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ 
ေဒသဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ 
ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အေရးႀကီးပါသည္။

 ● တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ၄င္းတို႔၏အဖြဲ႕အစည္္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား 
(တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ) ကို မွတ္ပံုတင္ေရးသြင္းပါေစ။

 ● အကယ္၍ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါက အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္း၏တာဝန္မ်ားကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ပါ။ ေဆြးေႏြးမႈပံုစံ၊ 
မည္သူက မည္သည့္အပိုင္းကို ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည္၊ ရွင္းလင္းမည္ စသည္တို႔ကို အတူတကြအစီအစဥ္ခ်မွတ္ပါ။ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈကိစၥရပ္မ်ား မည္သူကိုင္တြယ္မည္ စသည္တို႔ကိုစီစဥ္ပါ။ ဤလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို (၂) ရက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
စီစဥ္ျခင္းအားျဖင့္ တက္ေရာက္သူအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈျပဳႏိုင္ပါသည္။

၃။ ေဆြးေႏြးပဲြစီစဥ္ေသာအခါ
(က) တက္ေရာက္သူမ်ားကိုႀကိဳဆိုပါ။ ၄င္းတို႔၏ မအားလပ္ေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားၾကားမွ ယခုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္

အခ်ိန္အနည္းငယ္အသံုးျပဳေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားပါ။ ၄င္းတို႔၏တက္ေရာက္မႈမွ သန္းေခါင္စာရင္း 
ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ (၄င္းတို႔၏အဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနမ်ား) အေရးပါမႈကို ေဖာ္ျပေၾကာင္း ေျပာၾကားပါ။

(ခ)  သင္ႏွင့္ပူးတဲြစီစဥ္မည့္သူကို မိတ္ဆက္ေပးပါ။ တက္ေရာက္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ မိတ္ဆက္ခိုင္းပါ။ မိတ္ဆက္ရာတြင္ 
မိမိအမည္၊ အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) ဌာနအမည္၊ ရာထူးတို႔ပါဝင္ပါေစ။

(ဂ) အစည္းအေဝးရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တက္ေရာက္သူအားလံုး၏ ပါဝင္မႈ၊ အခ်က္အလက္အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ တိုက္႐ုိက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရႏိုင္သည္ကို 
ထပ္မံျဖည့္တင္းေျပာၾကားပါ။

(ဃ) ေဆြးေႏြးပဲြတြင္အသံုးျပဳမည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ပံုစံကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားပါ။ တက္ေရာက္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းမႈမရိွသည္မ်ားကို 
ပြင့္လင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေမးခြန္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း အားေပးပါ။ “ေရခဲခဲြ”ကစားနည္းလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား 
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစရန္၊ တက္ေရာက္သူအခ်င္းခ်င္း ဤေဟာေျပာပဲြအခမ္းအနား တက္ေရာက္လိုျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား 
အခ်င္းခ်င္းေဝမွ်ႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ တက္ေရာက္သည့္အဖြဲ႕အား အခမ္းအနားႏွင့္လိုက္ဖက္ညီမည့္ “ေရခဲခဲြ”ကစားနည္းကို 
မိမိကိုယ္တိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။

(င) သင့္အေနျဖင့္ မိတ္ဆက္အခန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာအဓိကသတင္းစကားအခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ (ဤစကားရပ္မ်ားအတိုင္းထည့္သြင္း ေျပာၾကားရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ သင့္အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ကိုေရြးထုတ္ၿပီး အျခားေသာ 
ရႏိုင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပရိတ္သတ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြအခင္းအက်င္းအတိုင္း ေရြးခ်ယ္သံုးစဲြရန္ ျဖစ္ပါသည္။ )

 ● “ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ခဲ့လို႔ တိက်ခိုင္လံုတဲ့ အခိ်န္နဲ႔တေျပးညီျဖစ္တဲ့ လူဦးေရအခ်က္အလက္ေတြ 
မရိွတာ ႏွစ္၃ဝ ေက်ာ္ ရိွခဲ့ပါၿပီ။ ၂ဝ၁၄သန္းေခါင္စာရင္းေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ (ၿမိဳ႕အမည္) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ေတြ စီမံကိန္းေတြ ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အခိ်န္နဲ႔တေျပးညီျဖစ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို 
သံုးစဲြခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ”

 ● “ဤအစည္းအေဝး၊ ေဆြးေႏြးပဲြ၊ ရင္းနီွးေစျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔အၾကား၂ဝ၁၅ခု 
ေမလတြင္ ပင္မသန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ထုတ္ျပန္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းဟူသည္ 
ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ျဖစ္ၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားမွပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားကို (က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး၊ စီးပြားေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ) 
အစီအစဥ္ေရးဆဲြသူမ်ားမွ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္လုပ္သားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ား၊ 
သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔အရပ္ေဒသႏွင့္တႏိုင္ငံလံုးရိွ 
လူမႈအစီအမံမ်ား စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္တာဝန္ခံေစမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဆိုလိုပါတယ္။ ”

 ● “လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည့္အတိုင္း၂၀၁၄ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းရလဒ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား 
အမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္ႏွင့္ စုစုေပါင္းလူဦးေရကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ ေဖာ္ျပပါရိွပါတယ္။ ယခုအစည္းအေဝးပဲြတြင္ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဤရလဒ္မ်ားကို ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းမွရရိွလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ပိုမိုနားလည္္ေစရန္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူမႈအသိုက္အဝန္း၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ မည္သို႔အသံုးဝင္မည္ဆိုသည္ကို 
ေလ့လာသြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ”

 ● “ကနဦးရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ဆဲြသူမ်ား၊ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ပင္မအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္သည္အထိ 
ေစာင့္ဆိုင္းစရာမလိုေတာ့ဘဲ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ”

 ● “သန္းေခါင္စာရင္း႐ံုးတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ အျမဲတေစ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသြားမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဤသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းပင္မအစီရင္ခံစာ မည္သည့္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္မည္။ 
မည္သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အစီရင္ခံစာ မည္သည့္ေန႔ထုတ္ျပန္မည္ စသည္တို႔ပါဝင္ပါမည္။ ”

(စ) ႏိုင္ငံအဆင့္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမွရလဒ္မ်ား (စုစုေပါင္းလူဦးေရ၊ အမ်ဳိးသားဦးေရ၊ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ) စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပပါ။

(ဆ) တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမွရလဒ္မ်ား (တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ရိွစုစုေပါင္းလူဦးေရ၊ 
အမ်ဳိးသားဦးေရ၊ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ) စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပပါ။

(ဇ) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရလဒ္မ်ား (ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရစုစုေပါင္း၊ အမ်ဳိးသားဦးေရ၊ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ) စသည္တို႔ကိုေဖာ္ျပပါ။

(ဈ) ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမွ ရလဒ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ပါ။ တက္ေရာက္သူမ်ား ေမးျမန္းႏိုင္သည့္ 
ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

 ● ဤရလဒ္မ်ားက သင့္အတြက္ မည္သို႔အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါသလဲ။
 ● ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္မႈ၊ က်ားမအခ်ဳိး၊ အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစား၊ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ အစရိွသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ရလဒ္မ်ားက ဘာေတြကိုေျပာျပပါသလဲ။
 ● ကဲြျပားျခားနားေသာရလဒ္မ်ား ယခုကဲ့သို႔ထြက္ေပၚလာေစျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားက ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါလဲ။ ဘာေတြ 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါသလဲ။
 ● တစ္ဦးခ်င္းအတြက္၊ ရပ္/ေက်းအဆင့္အတြက္၊ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအတြက္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူတစ္ဦးအတြက္ 

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက မည္သို႔အသံုးဝင္ပါမလဲ။

၁၅၁၄



သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

(ည) ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းရလဒ္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေမလတြင္ထုတ္ျပန္မည့္ ပင္မသန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ 
ကဲြျပားမႈ ရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တက္ေရာက္သူမ်ားကို ေျပာျပပါ။ ပင္မရလဒ္မ်ားမွာ တိက်မႈအတြက္ ပိုမို အေသးစိတ္ေသာ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အခိ်န္ကာလၾကာျမင့္စြာ 
အခ်က္အလက္မျပည့္စံုမႈကို ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းရလဒ္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

(ဋ) ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေမလတြင္ထုတ္ျပန္မည့္ ပင္မအစီရင္ခံစာသည္ ပို၍အေသးစိတ္မည္ျဖစ္ၿပီး (အျခားအခ်က္မ်ားႏွင့္ပူးတဲြလ်က္) 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါလိမ့္မည္။ ၄င္းအခ်က္အလက္အမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္/ေက်းအဆင့္ထိ 
အေသးစိတ္ရရိွႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
 - က်ားမ၊ အသက္အရြယ္၊ ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႕ျပအလိုက္ လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ (ဥပမာ - ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ 

ျပည္နယ္၊ ေဒသ၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္/ေက်းအဆင့္အလိုက္ အခ်က္အလက္မ်ား ခဲြျခားေဖာ္ျပပါမည္။ )
 - လူဦးေရသိပ္သည္းဆ (တစ္စတုရန္းကီလိုမီတာတြင္ ေနထိုင္ေသာဦးေရ)
 - အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ က်ား/မ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအေရအတြက္
 - ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ က်ားမအခ်ဳိး
 - (ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္သားအင္အားစီမံကိန္းမ်ားအတြက္) သက္မွတ္အသက္အုပ္စုအလိုက္ လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ
 - အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ေတာ္စပ္ပံုအလိုက္ လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ
 - တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အသက္အရြယ္၊ က်ား/မအလိုက္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေရာက္ရိွ ေနေသာ 

အိမ္ေထာင္စုဝင္အေရအတြက္
 - က်ား/မအလိုက္ ပညာေရးအေျခအေန (ေက်ာင္းတက္ေနဆဲ၊ ေက်ာင္းေနဖူးႏွင့္ ေက်ာင္းလံုးဝမေနဖူး)
 - အသက္ ၅ႏွစ္မွ ၂၉ႏွစ္အတြင္း ပညာေရးအေျခအေန
 - ေက်ာင္းအပ္နံွမႈအခ်ဳိး အသားတင္ႏွင့္အၾကမ္း (အေျခခံပညာ၊ အလယ္တန္းပညာ၊ အထက္တန္းပညာစသည္)
 - အသက္အရြယ္ႏွင့္က်ားမအလိုက္ စာတတ္ေျမာက္မႈ
 - အသက္အပိုင္းအျခားႏွင့္က်ားမအလိုက္ အလုပ္အကိုင္္အမ်ဳိးအစား (အလုပ္အကိုင္ရိွ၊ အလုပ္အကိုင္မဲ့၊ စီးပြားေရးအရ 

သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈမရိွ)
 - အသက္အုပ္စုအလိုက္ ကိုင္ေဆာင္ေသာလက္မွတ္အမ်ဳိးအစား
 - အသက္ႏွင့္က်ားမအလိုက္ မသန္စြမ္းလူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ
 - မိသားစုအလိုက္ ေနထိုင္မႈအမ်ဳိးအစား (ဥပမာကြန္ဒိုတိုက္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ သစ္သားအိမ္၊ ဝါးအိမ္၊ တဲ၊ အစရိွသည္ျဖင့္)
 - အဓိကအလင္းေရာင္ရရိွမႈရင္းျမစ္
 - ေသာက္ေရႏွင့္သံုးေရရရိွရာပင္မရင္းျမစ္
 - ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာ အဓိကေလာင္စာအမ်ဳိးအစား (လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရနံဆီ၊ ထင္း၊ မီးေသြး၊ ေကာက္႐ုိး 

အစရိွသည္)
 - အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ အသံုးျပဳေသာအိမ္သာအမ်ဳိးအစား
 - အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈ (ေရဒီယို၊ တီဗီြ၊ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီး၊ ေမာ္ေတာ္ကား 

အစရိွသည္)
(ဌ) ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 

အလုပ္အကိုင္၊ ေသာက္သံုးေရရရိွမႈ စသည့္က႑ရပ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းတို႔တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား 

ထြက္ေပၚလာမႈမရိွပါက သန္းေခါင္စာရင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ 
ထိေရာက္ေသာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ မည္သို႔အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္ကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြးပါ။

(ဍ)  သန္းေခါင္စာရင္းပင္မအစီရင္ခံစာကို ႐ုိက္နိွပ္ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီဒီႏွင့္အင္တာနက္ေပၚတို႔တြင္လည္း 
ျဖန္႔ျဖဴးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တက္ေရာက္သူမ်ားကိုရွင္းျပပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးသည္ အခမဲ့ရယူႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ပင္မအစီရင္ခံစာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္မွၿမိဳ႕နယ္္အဆင့္အထိ၊ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္အထိ အေသးစိတ္ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဎ) သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ လူဦးေရဆိုင္ရာႏွင့္ 
လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ား ထပ္မံျပဳစုသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဘာသာရပ္အလိုက္ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ 
ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ● ေမြးဖြားမႈ- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ဳိးဆက္ပြားႏိုင္သည့္အရြယ္ရိွအမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ မည္မွ်ရိွေနပါသလဲ။ လူပ်ဳိေဘာ္၊ 
အပ်ဳိေဘာ္ဝင္စ ကေလးသူငယ္အရြယ္တြင္ ေမြးဖြားမႈပိုမိုမ်ားျပားေနပါသလား။ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ကေလးေမြးဖြားမႈတြင္ ကြာဟမႈရိွပါသလား။ ပညာတတ္ေျမာက္မႈျမင့္မားသည့္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ပညာတတ္ေျမာက္မႈနိမ့္က်သည့္ 
အမ်ဳိးသမီးတို႔ ကေလးေမြးဖြားမႈကြာဟခ်က္ ရိွပါသလား။ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္မႈ အစရိွသည္တို႔၏ အေျခအေနေပၚတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဘာေတြရိွပါသလဲ။ 
ဤအေၾကာင္းအရာကို သိျမင္မႈပိုမိုလာေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ သင့္အေနျဖင့္ဘာလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။

 ● ေသဆံုးမႈ- တစ္ႏွစ္ေအာက္္ကေလး ေသဆံုးမႈအေရအတြက္၊ အသက္ငါးႏွစ္မျပည့္မီ ေသဆံုးမႈအေရအတြက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွင့္ က်ားမအလိုက္ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း၊ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ ကြာဟမႈရိွပါသလား။ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ 
ကြာဟမႈရိွပါသလား။ လူမႈဖူလံုေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရိွပါသလဲ။

 ● ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအေျခအေန - လူေတြ ဘာေၾကာင့္ေျပာင္းေရႊ႕ၾကသလဲ။ ဘယ္ေနရာေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ၾကသလဲ။ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ေျပာင္းေရႊ႕မႈနႈန္း အတူတူပဲလား။ ေက်းလက္မွၿမိဳ႕ျပသို႔၊ ေက်းလက္မွေက်းလက္သို႔၊ 
ၿမိဳ႕ျပမွေက်းလက္သို႔ (ဒါမွမဟုတ္) ၿမိဳ႕ျပမွၿမိဳ႕ျပသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားတြင္ မည္သည့္ေျပာင္းေရႊ႕မႈက ပိုမ်ားပါသလဲဲ။ ဒီလို 
ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်မႈေတြေၾကာင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရိွသလဲ။

 ● ပညာေရးႏွင့္စာတတ္ေျမာက္မႈ - ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ေယာက်ာ္းေလးဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ။ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ 
မိန္းကေလးဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ။ ေယာက်ာ္းေလး၊ မိန္းကေလးပညာ အရည္အခ်င္း (ေက်ာင္းၿပီးဆံုးေအာင္ 
တက္ေရာက္မႈနႈန္းစသည္) ဘယ္ေလာက္အဆင့္ရိွသလဲ။ ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႕ျပကြာျခားမႈ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ။ ကေလးေတြ 
အၾကား၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးအၾကား ပညာေရးအေျခအေနနဲ႔ စာတတ္ေျမာက္မႈ ဘယ္ဟာကသက္ေရာက္မႈရိွသလဲ။ 
အဆင့္တစ္ခုမွာ လူေတြဘာလို႔ ေက်ာင္းထြက္ၾကရတာလဲ။ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ (ဒါမွမဟုတ္) သင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ ပညာတက္တဲ့သူ 
အလံုအေလာက္ရိွေနၿပီလား။ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ (ဒါမွမဟုတ္) သင့္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ 
အတြက္ ဒီကြာဟမႈေတြက ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရိွသလဲ။ သင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ ပညာသင္ယူႏိုင္မႈႏွင့္ သင္ၾကားသည့္ 
ပညာအရည္အေသြးတိုးတက္လာေစဖို႔ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုသလဲ။

 ● လုပ္သားအင္အား- လူဦးေရဘယ္ေလာက္ အလုပ္လုပ္ေနသလဲ။ ဘယ္လိုအလုပ္အကိုင္မ်ဳိးလည္း၊ ဘယ္လိုလုပ္ငန္း 
အမ်ဳိးအစားေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကသလဲ။ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ။ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရထဲမွာ 
အမ်ဳိးသမီးဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႕ျပကြာဟမႈက ဘယ္ေလာက္လဲ။ သင့္ၿမိဳ႕နယ္မွာေရာ ဘယ္လိုရိွသလဲ။ 
ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ။

၁၇၁၆



သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းညႊန္မ်ား

 ● မသန္စြမ္းမႈ - မသန္စြမ္းအေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ။ အမ်ားစုက ဘယ္လိုမသန္စြမ္းမႈမ်ဳိးလဲ။ ဘယ္အသက္အရြယ္မ်ဳိးမွာ 
အမ်ားဆံုးျဖစ္သလဲ။ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးဦးေရအၾကား ကြာဟမႈရိွသလား။ မသန္စြမ္းေတြ ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာ သင္ဘာေတြလုပ္ေပးႏိုင္သလဲ။

 ● ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား- လူဦးေရဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ လူမႈစီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ားက 
ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအေပၚ ဘယ္လိုအက်ဳိးသက္ေရာက္ပါသလဲ။ ကေလးသူငယ္ေသဆံုးမႈနႈန္း 
ျမင့္ေနပါသလား။ ကေလးသူငယ္မ်ား ေက်ာင္းတက္ႏိုင္သလား၊ ေက်ာင္းမေနႏိုင္ဘူးလား။ ပညာဆည္းပူးျခင္းအားျဖင့္ 
ေယာက်ာ္းေလး မိန္းကေလး ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရိွပါသလဲ။ အရြယ္မေရာက္ေသးသူကို အလုပ္အကိုင္ေပးႏိုင္မႈ ရိွပါသလား။ 
အျခားစီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွပါသလား။ သင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ ဘယ္လိုရိွပါသလဲ။ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။

 ● သက္ႀကီးလူဦးေရ- မည္သည့္အသက္အရြယ္ကို သက္ႀကီးရြယ္အိုလို႔ သတ္မွတ္ပါသလဲ (၆၅ႏွစ္အထက္လား) 
သက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ေသဆံုးမႈနႈန္း ဘယ္လိုရိွပါသလဲ။ သက္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း ရိွပါသလား။ 
မသန္စြမ္းမႈက သက္ႀကီးေတြအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရိွပါသလဲ။ သက္ႀကီးေတြက မိသားစုရဲ႕အႀကီးအကဲေတြလား။ 
မိသားစုရဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးကို ခံစားခြင့္ရိွသူေတြ ျဖစ္ပါသလား။

 ● အိမ္အေဆာက္အအံုအေျခအေန၊ အိမ္အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈ - ျမန္မာျပည္သူလူထုေတြ ေနထိုင္ေနၾကတာက ဘယ္လို 
အိမ္အမ်ဳိးအစားေတြပါလဲ။ လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစဲြႏိုင္ၾကပါသလား။ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သံုးေရ သံုးစဲြႏိုင္ၾကပါသလား။ စနစ္က်ေသာ 
အိမ္သာႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈရိွၾကပါသလား။ အေျခခံအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား (အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ရယူရာျဖစ္ေသာ ေရဒီယို၊ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကား စသည့္) ပိုင္ဆိုင္ၾကပါလား။ မည္သို႔ေသာနည္းျဖင့္ ခရီးသြားလာၾကပါသလဲ။ သင့္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ အေျခအေန 
ဘယ္လိုရိွပါသလဲ။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။

 ● လူဦးေရတိုးပြားမႈခန္႔မွန္းခ်က္ - သကၠရာဇ္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္မွသည္ သကၠရာဇ္၂ဝ၆၄ခုႏွစ္ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ မည္မွ်ရိွပါမလဲ။ 
ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အိုးအိမ္၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု စသည္တို႔အတြက္ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈမ်ဳိးရိွပါမည္လဲ။ ေနာက္ထပ္ ၁ဝႏွစ္၊ 
ႏွစ္ ၂ဝတြင္ သင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ လူဦးေရဘယ္ေလာက္ရိွပါမလဲ။ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါသလဲ။

 ● အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမတူညီမႈ- က်ား၊ မ မတူညီမႈဆိုင္ရာအတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းက ဘာေျပာပါသလဲ။ အမ်ဳိးသမီး 
ေသဆံုးမႈက အမ်ဳိးသားထက္ မ်ားျပားေနပါသလား။ အမ်ဳိးသားမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ 
ပိုမ်ားေနပါသလား။ ေက်ာင္းတက္အရြယ္တြင္ ေယာက်ာ္းေလးက မိန္းကေလးထက္ ပိုမ်ားေနပါသလား။ အမ်ဳိးသမီးဦးစီးသည့္ 
အိမ္ေထာင္စုက အမ်ဳိးသားဦးစီးသည့္အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ထက္ မ်ားေနပါသလား။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီး တန္းတူအခြင့္အေရးရပါသလား။ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီး အိမ္ယာႏွင့္ 
အေဆာက္အအံုပိုင္ဆိုင္မႈ ဘယ္လိုရိွပါသလဲ။ ဤျခားနားခ်က္ေၾကာင့္ ဘာေတြအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွပါသလဲ။

(ဏ) ဤအခ်က္အလက္မ်ား၏အသံုးဝင္မႈႏွင့္ အသံုးခ်မႈအတြက္ အက်ဳိးရိွမႈ၊ ၄င္းတို႔၏တစ္ေန႔တာဘဝ၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအေပၚ 
ထိေရာက္မႈ (သို႔မဟုတ္) အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတို႔ကို ျမင္သာေအာင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အေလးအနက္ထား၍ 
စဥ္းစားေဆြးေႏြးပါ။

(တ) ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ မွားယြင္းသတင္းေပးမိမႈမ်ဳိးအတြက္ သတိထားပါ။ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေအာင္ 
ေျဖၾကားႏိုင္မႈမရိွပါက သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေျပာျပတိုင္ပင္ပါ။ (သို႔မဟုတ္) feedback2014census@unfpa.org 
သို႔အီးေမးလ္ပို႔ေမးျမန္းပါ။

(ထ) သကၠရာဇ္၂ဝ၁၅ခု၊ ေမလတြင္ ပင္မသန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ထိရွလြယ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္္လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားပါ။

ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား

၁။ နားေထာင္ပါ
 ● ေမးခြန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအားလံုးကို နားေထာင္ပါ၊ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုလာေသာမည္သူကိုမဆို 

သင့္အေနျဖင့္ အာ႐ံုအျပည့္အဝစိုက္နားဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔နားဆင္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ သူတို႔၏ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးအေလးထားေၾကာင္း သိပါလိမ့္မည္။

 ● သူတို႔တင္ျပလာေသာ အေၾကာင္းအရာကို မိမိကိုယ္ပိုင္စကားလံုးျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာၾကားျခင္းအားျဖင့္ 
နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါ။

 ● ကြ်န္ေတာ္မသိပါဘူး (သို႔မဟုတ္) ကြ်န္ေတာ္မေသခ်ာပါဘူးဟူ၍ ေျပာဆိုရန္အဆင္ေျပပါသည္။ ေမးျမန္းတင္ျပလာေသာ 
ပုဂိၢိဳလ္အား ၄င္းအေၾကာင္းအရာကို ျပန္လည္ေလ့လာၿပီး ေျဖၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးပါ။

 ● တင္ျပလာေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာကို ေရးသားမွတ္သားပါ။ ၄င္းမွတ္စုမ်ားကိုစုစည္းၿပီး 
အျခားေသာ သန္းေခါင္စာရင္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဝမွ်ႏိုင္သည္။

၂။  ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးပါ
 ● တက္ေရာက္သူအားလံုး ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစမည့္အခြင့္အေရးရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ တက္ေရာက္သူအားလံုးကို 

၄င္းတို႔၏အျမင္မ်ားသည္ ယခင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးဖူးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ တူညီသည္ျဖစ္ေစ၊ 
ကဲြျပားျခားနားသည္ျဖစ္ေစ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားဖို႔ ဖိတ္ၾကားပါ။

 ● တက္ေရာက္သူမ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္မည့္ (အေမးအေျဖက႑၊ ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိ၊ အုပ္စုဖြဲ႕ကစားနည္းမ်ား အစရိွသည္ျဖင့္) 
နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

 ● ကဲြျပားျခားနားေသာအျမင္မ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ မည္သူ႔ကိုမွ်ႏိုင္ငံ၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္လံုး ကိုယ္စားျပဳ
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူျဖစ္ရမည္ဆိုသည္မ်ဳိး မရိွေၾကာင္း အထပ္ထပ္ေျပာၾကားပါ။

 ● အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ား စသည့္အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း သူတို႔၏အျမင္မ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္လာေစရန္ တိုက္တြန္းမႈျပဳပါ။

၃။  အတည္ျပဳၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ
 ● သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသႏၲရအဆင့္တိုင္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းေရးဆဲြရာတြင္သာမက 

ဒီမိုကေရစီသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္လည္း အဓိကက်ေသာအခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံအတည္ျပဳေျပာၾကားပါ။
 ● သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အခိ်န္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကားပါ။ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ စိတ္ပါဝင္စားသူတိုင္းအတြက္ ႐ုိက္နိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ 
အီလက္ထ႐ြန္နစ္ပံုစံမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 ● တက္ေရာက္သူမ်ားအား အျခားသတင္းအခ်က္မ်ားသိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားေပးၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ။ 
သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ျပန္လွန္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို feedback2014census@unfpa.org 
သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

၁၉၁၈



ေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္သူ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

တက္ေရာက္သူ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

      က်ား     မ

အသက္အပိုင္းအျခား             ၁၅ – ၂၄             ၂၅ – ၂၉             ၃၀ – ၄၉             ၅၀ႏွင့္ အထက္

၁။ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ပါသလဲ?

ဘာသာေရးအဖြဲ႔  NGO/INGO  
လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႔   အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔   ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္း 
လူငယ္အဖြဲ႔   အျခားအဖြဲ႔ 

၂။ ဤေဆြးေႏြးပဲြၿပီးေနာက္ သန္းေခါင္စာရင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္နွင့္ အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ 
    မည္သို႔ အက်ဳိးရိွသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိရိွနားလည္လာပါသည္။
 အျပည့္အဝသေဘာတူသည္။
 သေဘာတူသည္။
 သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ မတူသည္လည္းမဟုတ္။
 သေဘာမတူပါ။
 လံုးဝသေဘာမတူပါ။

၃။ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွားယြင္းသည့္ ယူဆခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေဆြးေႏြးပြဲက ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္သည္။

 အျပည့္အဝသေဘာတူသည္။
 သေဘာတူသည္။
 သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ မတူသည္လည္းမဟုတ္။
 သေဘာမတူပါ။
 လံုးဝသေဘာမတူပါ။

၄။ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သံသယအခ်ဳိ႕ကို ေဆြးေႏြးပြဲက ဖယ္႐ွားေပးခဲ့သည္။
 အျပည့္အဝသေဘာတူသည္။
 သေဘာတူသည္။
 သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ မတူသည္လည္းမဟုတ္။
 သေဘာမတူပါ။
 လံုးဝသေဘာမတူပါ။

၅။ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္မည့္အစီရင္ခံစာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို သိ႐ွိၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ မည္သို႔ 
    အသံုးျပဳႏိုင္မည္ကိုလည္း သိ႐ွိပါသည္။
 အျပည့္အဝသေဘာတူသည္။
 သေဘာတူသည္။
 သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ မတူသည္လည္းမဟုတ္။
 သေဘာမတူပါ။
 လံုးဝသေဘာမတူပါ။

၆။ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္မည့္အေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္၏ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္းသို႔ လြယ္ကူစြာ ျပန္လည္ 
    ႐ွင္းျပႏိုင္သည္။

 အျပည့္အဝသေဘာတူသည္။
 သေဘာတူသည္။
 သေဘာတူသည္လည္းမဟုတ္၊ မတူသည္လည္းမဟုတ္။
 သေဘာမတူပါ။
 လံုးဝသေဘာမတူပါ။

၇။ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ပါဝင္ရန္ ဆႏၵ႐ွိပါသည္ - 

(က) ပင္မသန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရ႐ွိျခင္း
 မွန္  မွား
(ခ) ပင္မသန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ လူထုစည္း႐ံုးေရးမွဴးတစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
 မွန္  မွား
(ဂ) အျခား ________________________________________________________________

၈။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ သင္မည္သည့္အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးလိုပါသလဲ။

၉။ အျခားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား



အခ်က္အလက္မ်ား အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလိုပါက
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