
ရခုိင္

မင္းရု ိ႕ဇာသိဖု ိ ႔ မင္းရု ိ႕ဇာသိဖု ိ ႔ 

လိုပါေလးလိုပါေလး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏၂၀၁၄ခုႏွစ္လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းျမန္မာႏိုင္ငံ၏၂၀၁၄ခုႏွစ္လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

ျပည္သူအားလံုး ပါဝင္လုိ႔ ျပည္သူအားလံုး ပါဝင္လုိ႔ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ကတ္ဖို႔သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ကတ္ဖို႔



ေအစာအုပ္ေခ်ကုိ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနန္႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ကထုတ္၀ီပါသည္။ေအစာအုပ္ေခ်ကုိ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနန္႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ကထုတ္၀ီပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုယ္စား လူ၀င္မူၾကီးၾကပ္ေရးနန္႕ ျပည့္သူ႔အင္အား 
၀န္ၾကီးဌာနက ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳၿပီးေက ဌာနစုံနန္႔ လူဦးေရနန္႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀)မွ ဧၿပီလ (၁၀) 
ရက္နိန္႔အထိ ႏုုု ိင္ငံတစ္၀ွမ္း ကြင္းဆင္းေကာက္ယူဖုိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္နံ တစ္လ်ားရွိ 
တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမအားလုံးမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီပီးကတ္ပါရယ္ ပန္ၾကား 
ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။ ႏွစ္ကာလအတန္ၾကာ အတိြ႔အႀကဳံ ျပတ္လတ္ခမႈေၾကာင့္ 
သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာတိအား လူတုိင္းကိုယ္စီနားလည္သေဘာေပါ
က္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပီးဖုိ ႔က အကြ်န္ရုိ႕၏ တာ၀န္ရာျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါတာ၀န္အား ျဖည့္ဆည္းပီးရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးေက “ မင္းရုိ႕ ဇာသိဖုိ ႔လိုပါေလး” ဆုိေရ စာေစာင္ကို ျပင္
ဆင္ျပဳစုထုတ္၀ီရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအလုပ္ငန္းစိုင္ႀကီးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္တာ၀န္ယူကတ္ဖုိ ႔ သူတိအားလုံးက 
ေအစာေစာင္ကို ေလ့လာ၊ ဖတ္ရႈၿပီးေက လုိအပ္ေတပိုင္ အသုံးျပဳလားကတ္ဖုိ႔လဲ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ေအစာေစာင္ျဖစ္ေျမာက္စီေရးအတြက္ လက္တြဲကူညီေဆာင္ရြက္ပီးေရ ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ 
(UNFPA) ကုိ  ကေကာင္းေက်းဇူးတင္ဟိပါသည္။ ယင္းအတူပါဗ်ာလ္ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေတ 
ေအအစီအမံ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ က်ရာက႑အသီးသီးမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နီကတ္ 
ေတ ေအ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းတိအားလည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးနန္႔ ျပည္နယ္အသီးသီးဟိ လူပုဂၢိဳလ္/ 
အဖြဲ႕အစည္းအားလည္းေကာင္း ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအားလည္းေကာင္း ကေကာင္း 
ေက်းဇူးတင္ဟိပါေၾကာင္းလည္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈနန္႔ မွန္ကန္စြာထြက္ေပၚလာဖုိ႔ လူဦးေရနန္႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ 
သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္တိကတစ္ဆင့္ ေခတ္မွီဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ 
ႀကီးကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီတည္ေဆာက္လာရဖို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဦးခင္ရီဦးခင္ရီ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနန္႔္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနန္႔္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

အမွာစာအမွာစာ



၁။ နိဒါန္း       ၃

၂။ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာဆုိသည္မာ             ၄

၃။ ဇာလူတိစာရင္းေကာက္ခံရဖုိ႔ေလး    ၅

၄။ ဇာနီရာမွာန္ေခါင္စာရင္း အေကာက္ခံရဖုိ႔ေလး  ၇ 

၅။ ဇာအခ်ိန္မာ ဇာေလာက္ၾကာေအာင္   ၈

    စာရင္းေကာက္ယူဖုိ႔ေလး     

၆။ စာရင္းေကာက္ယူစြာကုိဇာပုိင္ျပီးဆံုးေအာင္  ၉

    ေကာက္ဖုိ႔ေလး      

၇။ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒ     ၁၀

၈။ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ၁၂

    ေကာက္ခံၿပီးစီးပါေက ဇာပုိင္အခ်က္အလက္တိကုိ

    ပီးပါဖုိ႔ေလး       

၉။ သန္းေခါင္စာရင္းၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းတိ  ၁၅

၁၀။ သင္၏အခန္းက႑     ၁၇

၁၁။ မီဒီယာ၏အခန္းက႑     ၁၈

၁၂။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းမွာ  ၁၉

      မိန္းဖုိ႔မိန္းခြန္းတိ

၁၃။ သန္းေခါင္စာရင္းရလာဒ္တိကုိထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း ၂၃

၁၄။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ ၂၄        

      ကိန္းဂဏန္းတိ           

၁၅။ နိဂုံး       ၂၆

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

“မင္းရုိ႕ဇာသိဖုိ႔လုိပါေလး”              “မင္းရုိ႕ဇာသိဖုိ႔လုိပါေလး”              

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခေရစမ္းသပ္သန္းေခါင္၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခေရစမ္းသပ္သန္းေခါင္
စာရင္း ေကာက္ယူရာမာ သန္းေခါင္စာရင္း မိန္းခြန္းပံုစံတိ 
ျဖည့္စြက္နီေရ စာရင္းေကာက္ေဒၚသြယ္သြယ္ဦး ျဖည့္စြက္နီေရ စာရင္းေကာက္ေဒၚသြယ္သြယ္ဦး 
(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)

တ တ

မ်က္ႏွာဖံုးပံု ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္/Benny Manser



၁။ နိဒါန္း၁။ နိဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ၁၉၈၃ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ေကာက္ခံ 
ခစြာျဖစ္ေတအတြက္နန္႔ႏွစ္ေပါင္း၃၀ေက်ာ္ဗ်ာလ္ျဖစ္ပါသည္။

၃ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းစမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမာ စာရင္းေကာက္တစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္ကုိမိန္းျမန္းစုိင္
(ဓါတ္ပုံ-ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖဲြ႔/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ျပည္လုံးကၽြတ္လူဦးေရနန္ ႔အိမ္အၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း
ကုိ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔မွ  ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ယူဖို ႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမာ သန္းေခါင္ 
စာရင္းကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မာ ေနာက္ဆုံး အႀကိမ္ေကာက္ယူခၿပီးေကသန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ယူခစြာမာ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) 
ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဗ်ာလ္ျဖစ္ပါသည္။ တိက်မွန္ကန္ေရစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္တိေရ တိုင္းျပည္စိုင္ဆက္မျပတ္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ဖို ႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈနန္႔ လူဦးေရတိုးတက္မႈကို တိုင္းတာဖို႔အတြက္ 
ႏိုင္ငံအသီးသီးကို (၁၀) ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူဖို ႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက အႀကံျပဳထားပါသည္။ 
ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာ့သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ လက္ရွိအစီအစိုင္အရ(၂၀၀၅) ခုႏွစ္စဗနာ ႏိုင္ငံေပါင္း(၂၀၀)မွာ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူၿပီးဗ်ာလ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏(၂၀၁၄)ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတိအတြက္ 
အက်ိဳးရွိေရ ပံ့ပိုးမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေက သန္းေခါင္စာရင္းကရရွိေရ သတင္းအခ်က္အလက္တိေရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစိုင္တိနန္႔ ေကာင္းမြန္ေရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တိအတြက္ အမ်ားႀကီးအ 
ေထာက္အကူျပဳဖို ႔ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအားလံုး၏ လူနီမႈအဆင့္အတန္းတိုးတက္ဖို ႔အတြက္ ၊လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေရ 
မႈ၀ါဒနန္႔စီမံကိန္းတိ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို ႔အစိုးရ၊ ျပည္သူလူထု၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို ႔အတြက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္နီသူတိနန္႔ 
အခ်က္ အလက္အသံုးျပဳသူတိေရ တိက်မွန္ကန္အက်ိဳးအေၾကာင္း ညီညြတ္မႈရွိၿပီးေက အခ်ိန္နန္႔တေျပးညီျဖစ္ေတ
စာရင္းအခ်က္အလက္တိလိုအပ္ပါသည္။   



၂။ လူဦးေရနန္႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ   ၂။ လူဦးေရနန္႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ   
 သန္းေခါင္စာရင္းဆုိသည္မာ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိသည္မာ

တိက်မွန္ကန္ေရ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္တိလိုအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏သန္းေခါင္စာ 
ရင္းေကာက္ယူမႈသည္ ေဖာ္ျပေရကိစၥရပ္တိအတြက္ ကေကာင္းအေရးႀကီးပါေရ။ ျမန္မာႏိ ုင္ငံမာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္သန္း 
ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူၿပီးေရေနာက္ပိ ုင္းမာ သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ႏိ ုင္ခေရအတြက္နန္႔ လက္ရွိအသံုးျပဳနီေရ 
အခ်က္အလက္တိစြာ သုေတသနလုပ္ငန္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းနန္ ႔ မူ၀ါဒတိကိုခ်မွတ္စြာမာ ေခတ္နန္႔ဆီ 
ေလ်ာ္ျခင္းမရွ ိစြာအတိကိုတြိ ႔ဟိရပါသည္။

တိက်မွန္ကန္ေရ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္တိ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိ ုင္ငံမာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာ
ရင္းေကာက္ယူၿပီးေရ ေနာက္ပိ ုင္းမွာသန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ႏိ ုင္ခေရအတြက္နန္႔ လက္ရ ွ ိ  အသံ ု း ျ ပ ဳ န ီ ေရ 
အခ်က္အလက္တိစြာ သုေတသနလုပ္ငန္း၊ စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းနန္ ႔ မ ူ၀ ါဒတိကိ ု  ခ်မ ွတ္စ ြာမ ွာ   လက္ရ ွ ိ 
အၿခ ီအန ီနန ္ ႔  ကိ ုက္ညီမ ႈဟ ိေအာင ္  ေဆာင ္ရ ြက ္ရဖ ု ိ ႔လည္း  ျဖစ ္ပ ါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ၄

သန္းေခါင္စာရင္းတစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိေကာက္ယူရရိွေရ အခ်က္အလက္ရို႕၏ တိက်မွန္ကန္မႈနန္႔ တုိင္းတာပါသည္။ 
တိက်မွန္ကန္ေရ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္တိရရိွဖုိ႔အတြက္ စာရင္းေကာက္ယူေရအခ်ိန္မာ ေျဖဆုိသူပါးကရရိွေရ 
အခ်က္အလက္တိစြာျပည့္စုံမွန္ကန္ရဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုေရ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစုိင္တိကုိ သိရိွနားလည္ 
သေဘာေပါက္ၿပီးေက ျပည္သူလူထု၏ပူေပါင္းပ့ံပုိးမႈကုိ ရရိွခါမွရာ ျပည့္စုံမွန္ကန္ေရအခ်က္အလက္တိကုိရရိွႏုိင္ဖုိ႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကုိ ကူညီပ့ံပုိ႔လာႏုိုင္ဖုိ႔အတြက္ လူတုိင္းကုိ သန္းေခါင္စာရင္း
၏အက်ဳိးေက်းဇူးတိနန္႔ ယင္းရုိ႕၏အေရးပါမႈအခန္းက႑ကုိမွန္ကန္ေအာင္သိျမင္စိီဖုိ႔္ လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းအတြက္နန္႔ 
သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္တိကုိ ရွင္းလင္းတိက်ေအာင္ ထင္သာျမင္သာရိွေအာင္ သိရိွ 
ဖုိ႔ကေကာင္းအေရးႀကီးပါသည္။ ေအလမ္းညႊန္စာေစာင္ေရ မီဒီယာတိ၊ ေခါင္းေဆာင္တိနန္႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ သန္း 
ေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာအဓိကသတင္းအခ်က္အလက္တိကုိ ပီးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ရည္ရြယ္ပါသည္။ တစ္ျခားသတင္းအခ်က္        
အလက္တိကုိထပ္လုိ႔သိခ်င္ခလုိ႔ရိွေက သင္နန္႔အပါးဆုံးနီရာမာဟိေရ သန္းေခါင္စာရင္း ရံုးတိမာ မိန္းျမန္းႏုိင္ပါသည္။



‘‘သတ္မွတ္ထားေရအခ်ိန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွ ိ ျပည္သူအားလံုးကို ‘‘သတ္မွတ္ထားေရအခ်ိန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွ ိ ျပည္သူအားလံုးကို 
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူဖိ ု ႔ ၿဖစ္ပါသည္။’’သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူဖိ ု ႔ ၿဖစ္ပါသည္။’’

၃။ ဇာပုိင္လူတိေစာ္ စာရင္းေကာက္ခံရပါဖုိ႔ေလး။၃။ ဇာပုိင္လူတိေစာ္ စာရင္းေကာက္ခံရပါဖုိ႔ေလး။
(က) သန္းေခါင္စာရင္းရည္ညြန္းခ်ိန္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္နိန္႔ ဥာဥ္႔သန္းေခါင္ယံ)မာ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္နမိတ္အတြင္းမာ 
ရိွေရ လူတုိင္းကုိ စာရင္းေကာက္ယူဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈေရ ပုံမွန္အိမ္ေထာင္စုတိမွာနိန္ ထုိင္ေရ 
အိမ္ေထာင္စုဝင္တိ၊ အဖြဲ႕အစည္းတိနန္႔ အိမ္မရိွယာမရိွေရလူတိလည္းပါဝင္ဖုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတိရာမက        
ႏုိင္ငံျခားသားတိလည္းပါ၀င္ဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္တိမာ နီထုိင္ေရ ေယမွမဟုတ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္နိန္ကတ္ေတ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရုိ႕၏ အခ်က္အလက္
တိကုိလည္းရယူဖုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။ ယင္းပုိင္ေကာက္ယူရရိွထားေရ အခ်က္အလက္တိကုိ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္တိမွာရာ 
အသုံးျပဳဖုိ႔ျဖစ္ပီး ဇာသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိေလ့ေသာ့ ထိခုိက္ေအာင္အသုံးျပဳဖုိ႔မဟုတ္ပါ။ ျဖည့္သြင္းၿပီးေရ                               
မိန္းခြန္းလႊာတိကရဟိေရအခ်က္အလက္တိကုိေပါင္းစပ္စုစည္းထားေရအခ်က္အလက္တိေစာ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကနီ 
ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္အထိ ျပည္သူတိ၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအေနအထားကုိ ေဖၚျပႏုိင္ဖုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။ 
အခ်က္အလက္တိစြာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက္ သီးျခားျပဳစုထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေလ့လာဆန္းစစ္ဖုိ႔အတြက္ကလြဲလုိ႔ 
တျခားကိစၥရပ္တိမွာ အသုံးျပဳဖုိ႔မဟုတ္ပါ။ ေျဖဆုိေရအေျဖတိအားလုံး လုံၿခံဳမႈရိွၿပီးေက ဇာသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေလ့ေသာ့ 
ၾကည့္ရႈခြင့္မဟိပါ။ မိန္းခြန္းလႊာအားလုံးကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားဖုိ႔ၿဖစ္ၿပီးေက ဇာသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိေလ့ေသာ့ 
ဒုကၡေရာက္စီျခင္း၊ ဂယက္ရိုက္စီျခင္း၊ အေရးယူျခင္းတိကုိ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ေလ့ေသာ့မဟုတ္ပါ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင္းနန္႔ 
အခ်က္အလက္တိကုိ အမွန္အကန္ေျဖၾကားပီးဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိခ်င္ပါသည္။

၅

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ နန္႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးတိနန္႔ 

ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တိ

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ညြန္းခ်ိန္မာရိွေရ လူအားလုံးကုိ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမာ ေအာက္ပါအတုိင္း အမ်ိဳးအစား
တိခြဲဗ်ာလ္ေကာက္ယူဖုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။

(၁) ပုံမွန္အိမ္ေထာင္စုတိ(၁) ပုံမွန္အိမ္ေထာင္စုတိ
ပုံမွန္အိမ္ေထာင္စုတစ္စုမာ လူတစ္ေယာက္ (ေယမွမဟုတ္) လူပုဂၢိဳလ္တစ္စုပါ၀င္ၿပီး ယင္းရုိ႕စြာေရ တစ္အိမ္တည္းနီ 
တစ္အုိးတည္းစား နီထုိင္စားေသာက္ကတ္သူတိၿဖစ္ပါသည္။

(၂)  အဖြ႔ဲအစည္း( ေယမွမဟုတ္) စုစည္းနီထုိင္ေရအိမ္ေထာင္စုတိ(၂)  အဖြ႔ဲအစည္း( ေယမွမဟုတ္) စုစည္းနီထုိင္ေရအိမ္ေထာင္စုတိ
အဖြ႔ဲအစည္း (ေယမွမဟုတ္) စုစည္းနီထုိင္ေရမိသားစုဆုိစြာမာ နိန္ထုိင္သူအားလုံးရုိ႕စြာေရသြီးသားေတာ္စပ္စြာၿဖစ္
စီ၊ မေတာ္စပ္စြာျဖစ္စီ (ေယမွမဟုတ္) သမက္တက္ထားျခင္းဟိစြာျဖစ္စီ၊ မရိွစြာျဖစ္စီ သတ္မွတ္ထားေရ အေဆာက္ 
အဦးတစ္ခုကုိ အိမ္အၿဖစ္အသုံးျပဳၿပီးေကအတူတူ အသုံးျပဳနိန္ထုိင္ကတ္ျခင္းၿဖစ္ပါေရ။ ဥပမာ-ဟုိတယ္တိ၊ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိ၊ ဘုိးဘြားရိပ္သာတိ၊ တပ္စခန္းတိ၊ ေထာင္တိအစရိွစြာရုိ႕ကုိ ဆုိလုိပါသည္။

(၃)  အထူးလူဦးေရအုပ္စုတိ(၃)  အထူးလူဦးေရအုပ္စုတိ
ေအအုပ္စုမာ အိမ္မရိွယာမရိွၿဖစ္နီသူတိ၊ ရီႀကိဳင္ရာျမတ္ႏုရာ လွည့္လည္လားလာနိန္ထုိင္သူတိ၊ လီဆိပ္နန္႔ 
ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းရုိ႕မာ ေလယာဥ္ (ေယမွမဟုတ္)သေဘၤာအကူးအေျပာင္းျပဳဖုိ႔ တခ်က္ေခ်ေရာက္နီသူတိ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ 
ေက်ာ္လာသူတိပါ၀င္ပါသည္။

(၄)  ဒုကၡသည္စခန္းတိမာနီထုိင္သူတိ(၄)  ဒုကၡသည္စခန္းတိမာနီထုိင္သူတိ
သန္းေခါင္စာရင္းရည္ညြန္းခ်ိန္အတြင္းမာဒုကၡသည္စခန္းတိမွာ နီထိုိင္လုိ႔ရိွသူတိကုိလည္း ထည့္သြင္းေကာက္ ယူဖို႔ 

“၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္နိ ႔မာ ျမန္မာႏိ ုင ္င ံအတြင္းမာ ရွ ိန ိန္သူ“၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္နိ ႔မာ ျမန္မာႏိ ုင ္င ံအတြင္းမာ ရွ ိန ိန္သူ

အားလံ ုးကိ ု ႏိ ုင ္ငံသားအမ်ိ ဳးအစားမေရြး၊ နိန္ရာမေရြး သန္းေခါင္စာရင္း အားလံ ုးကိ ု ႏိ ုင ္ငံသားအမ်ိ ဳးအစားမေရြး၊ နိန္ရာမေရြး သန္းေခါင္စာရင္း 

ေကာက္ယူဖိ ု ႔ ျဖစ္ပါသည္။”ေကာက္ယူဖိ ု ႔ ျဖစ္ပါသည္။”

၆

        ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းစမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမာ  
        စာရင္းေကာက္တစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္ကုိမိန္းျမန္းစုိင္ 
           (ဓါတ္ပုံ-ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖဲြ႔/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)

     

ျဖစ္ပါသည္။ယင္းရုိ႕၏ နီထုိင္မႈ အစီအစုိင္တိမွာကုိမူတည္ပ
နာအထူးအစီအစုိင္ တိ ျပဳလုပ္ၿပီးေက ေအအုပ္စုထဲမွာထ
ည့္သြင္းေကာက္ယူဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုအားလုံးနန္႔ 
အထူးလူဦးေရအုပ္စုတိကုိ စာရင္းေကာက္ယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ 
ျပည့္စုံတိက်ေသခ်ာေရအစီအစုိင္တိ ျပဳလုပ္ပီးရဖုိ႔ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းမာ တြိ ႔ဟိရာ

အရပ္မာ ေကာက္ယူေရမူကို အသံုးျပဳဖို ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းမူအရ သတ္မွတ္ထားေရအခ်ိန္မာ တြိ႔ဟိေရသူ 

အားလံုးကို ေကာက္ယူဖို ႔ျဖစ္ပါသည္။ ေအ ၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ ရည္ညြန္းခ်ိန္စြာ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မတ္လ (၂၉) ရက္နိ႔ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူဖုိ႔ 

ရည္ညြန္းခ်ိန္ျဖစ္ေရ မတ္လ(၂၉)ရက္ ဥာဥ့္သန္းေခါင္ယံ 

အခ်ိန္မာ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေစာ္သူ၏ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ေရ 

ေဒၚနႏၵာစိန္၏ အိမ္မွာဥာဥ့္အိပ္ဖုိ႔ ဆုိပါေက

ေဒၚယဥ္ယဥ္ကုိ ေဒၚနႏၵာစိန္၏ အိမ္မွာစာရင္းသြင္းရဖုိ႔  

ျဖစ္ပါသည္။ 

၄။ ဇာနီရာမာ သန္းေခါင္စာရင္း     ၄။ ဇာနီရာမာ သန္းေခါင္စာရင္း     
 အေကာက္ခံရဖိ ု ႔ေလး။ အေကာက္ခံရဖိ ု ႔ေလး။

“၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္နိ ႔ ဥာဥ္႔သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္မာ ဟိနီေရနီရာမာ “၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္နိ ႔ ဥာဥ္႔သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္မာ ဟိနီေရနီရာမာ 

စာရင္း၀င္ဖိ ု ႔ ၿဖစ္ပါသည္”စာရင္း၀င္ဖိ ု ႔ ၿဖစ္ပါသည္”

၇

မႏၱေလးက ျပည္သူလူထု ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ 
ကုိသဲက အိမ္ပါးခ်င္းအေခ်တိကုိ အိမ္စာတိ ကူညီပီးစုိင္    

(ဓါတ္ပုံ-ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖဲြ႔/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



ေျမျပင္ကြင္းဆင္းသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကုိ ၁၂ ရက္ 
ၾကာေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္နိန္႔မွ 
ဧၿပီ (၁၀) ရက္နိန္အထိေကာက္ယူဖုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။ 

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရေနာက္ဆုံးနိန္႔( ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 
၁၀ ရက္နိန္႔) မာ စာရင္းေကာက္တိဘားက သင္ရုိ႕၏နီအိမ္မာ 
စာရင္းေကာက္ချခင္းလည္းမဟိ၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူၿပီး
စီးေၾကာင္း သေကၤတကတ္ျပားလည္းကတ္ထားျခင္းမဟိပါေက 
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု သန္းေခါင္စာရင္းရုံးကုိ သတင္းပုိ႔ပီးဖုိ႔ 
အႀကံျပဳလိုပါေရ။ ယင္းမွရာ စာရင္းေကာက္ယူဖုိ႔အစီအစုိင္တိ 
လုပ္ပီးႏုိင္ဖုိ႔ၿဖိဳက္ပါသည္။ မိမိအိမ္ေထာင္စုစာရင္းပါ၀င္ေရးေရ     
လူတစ္ေယာက္ခ်င္း၏အခြင့္အေရးနန္႔တာ၀န္ရာၿဖစ္ပါသည္။

သတိျပဳဖုိ႔စြာက သန္းေခါင္စာရင္းရည္ညြန္းခ်ိန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္းမွဟိေရလူအားလုံးကုိ စာရင္းေကာက္ယူပါမယ္။ 

သန္းေခါင္စာရင္းရည္ညြန္းခ်ိန္ ေနာက္ပုိင္းမွာ မြီးဖြားေရအေခ်တိကုိ စာရင္းသြင္းဖုိ႔မဟုတ္ဆုိစြာကုိ 

သိဟဖုိ႔အေရးႀကီးပါသည္။ ေယေကေလ့ရည္ညြန္းခ်ိန္ေနာက္ပုိင္းမွသီဆုံးသူ (ယင္းပုဂၢိဳလ္ေရ ရည္ညြန္း 

ခ်ိန္မွာအသက္ဟိေရ) ကုိ စာရင္းသြင္းရဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

၅။ ဇာပုိင္အခ်ိန္မာ ဇာေလာက္ၾကာေအာင္  ၅။ ဇာပုိင္အခ်ိန္မာ ဇာေလာက္ၾကာေအာင္  
    စာရင္းေကာက္ယူပါဖုိ႔ေလး။    စာရင္းေကာက္ယူပါဖုိ႔ေလး။

၈

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းစမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းစမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္
ယူရာမာ စာရင္းေကာက္တစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္ဦးစီး ယူရာမာ စာရင္းေကာက္တစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္ဦးစီး 

တစ္ေယာက္ကုိမိန္းျမန္းစုိင္တစ္ေယာက္ကုိမိန္းျမန္းစုိင္

၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လနန္႔  ဧၿပီလတြင္း စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လနန္႔  ဧၿပီလတြင္း စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူရာမာ စာရင္းေကာက္ ေဒၚလွလွေဌး မႏၱေလး႐ိွ ေကာက္ယူရာမာ စာရင္းေကာက္ ေဒၚလွလွေဌး မႏၱေလး႐ိွ 

အလွျပင္ဆုိင္တစ္ခုမာ ေရာက္႐ိွစာရင္းေကာက္ယူစုိင္ အလွျပင္ဆုိင္တစ္ခုမာ ေရာက္႐ိွစာရင္းေကာက္ယူစုိင္ 
(ဓါတ္ပုံ- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႔/၂၀၁၃/ ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပုံ- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႔/၂၀၁၃/ ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



၆။ စာရင္းေကာက္ယူစြာကုိ ၆။ စာရင္းေကာက္ယူစြာကုိ 
 ဇာပုိင္ၿပီးဆုံးေအာင္ေကာက္ဖုိ႔ပါေလး ဇာပုိင္ၿပီးဆုံးေအာင္ေကာက္ဖုိ႔ပါေလး
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူနီေရကာလအတြင္း စာရင္းေကာက္ဆရာ/ဆရာမတစ္ေယာက္ေရ ယင္းစာရင္းေကာက္ယူရဖုိ႔ 
နယ္ေျမအတြင္းမာ ဟိေရအိမ္တုိင္းကုိ စာရင္းေကာက္ယူရဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းေကာက္ေစာ္ေရ အိမ္ေထာင္စုမာရိွေရ 
အိမ္ေထာင္ဦးစီးကုိမိန္းျမန္းရဖုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥတိမွာလုိအပ္ပါေက အိမ္မာဟိနီေရ တစ္ျခားအိမ္ေထာင္စု 
၀င္တစ္ေယာက္ကုိ မိန္းျမန္းရပါမယ္။ အိမ္ေထာင္စု၀င္အေရအတြက္ကုိ မူတည္ပနာစာရင္းေကာက္ခ်ိန္ ခန္႔မွန္းခ်ိန္ 
၂၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာဖုိ႔ျဖစ္ပါေရ။ ယင္းပုိင္မိန္းျမန္းစြာမာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး (ေယမွမဟုတ္ )အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုလုံး၏ 
ကုိယ္စားတာ၀န္ယူေျဖၾကားႏုိင္ဖုိ႔ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသားလူကုိမိန္းျမန္းရပါမယ္။ ေယေလ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေျဖၾကားခ်က္တိကုိ 
အတည္ျပဳႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တစ္ျခားအိမ္ေထာင္စု၀င္တိကုိ မိန္းျမန္းဖုိ႔လုိအပ္ႏုိင္ပါေရ။ ယင္းအတြက္နန္႔စာရင္း                          
ေကာက္လာေရာက္မိန္းျမန္းေရအခ်ိန္မာ မိမိအိမ္ေထာင္စုမာ အိမ္ေထာင္စု၀င္အားလုံးဟိနီဖုိ႔အေရးႀကီးပါေရ။ သန္းေခါင္ 
စာရင္းေကာက္ယူဖုိ႔ ၁၂ ရက္တာကာလအတြင္း ဇာပုိင္ရက္မာမင္းရုိ႕၏အိမ္ေထာင္စုကုိေကာက္ယူဖုိ႔စြာကုိ စာရင္း 
ေကာက္က ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားဖုိ႔ၿဖစ္ပါေရ။ 

သန္းေခါင္စာရင္းရည္ညြန္းခ်ိန္ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံမာ အိမ္ေထာင္စုမာဟိေရလူအားလုံးရာ စာရင္း၀င္ဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
သန္းေခါင္စာရင္းရည္ညြန္းခ်ိန္မာ အိမ္ေထာင္စုမာမရိွေရတစ္ျခားမိသားစု၀င္တိကုိ သန္းေခါင္စာရင္းရည္ညြန္းခ်ိန္မာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမာဟိၿပီးေက တစ္ျခားေရာက္ဟိနီေရနီရာမာ စာရင္း၀င္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။

မင္းရုိ႕၏နာမည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမာပါ၀င္ျခင္းဟိ/မဟိကုိ သန္းေခါင္စာရင္းမာ ထ့ဲသြင္းမိန္းျမန္းဖုိ႔မဟုတ္ပါ 
အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကုိျပသဖုိ႔လည္း ေတာင္းခံဖုိ႔မဟုတ္ေတပုိင္ ဇာပုိင္သန္းေခါင္စာရင္းအရာရိွ/စာရင္းေကာက္ကုိလည္း 
အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျပသဖုိ႔မလုိအပ္ပါ။ 

၉

၂၀၁၃ခုႏွစ္ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမာ 
အသံုးျပဳခေရမိန္းခြန္းပံုစံ 

(ဓါတ္ပုံ-ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖဲြ႔/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္) 

စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရာမာ စာရင္းေကာက္တိက 
ေကာက္ယူၿပီးစီးေရt အိမ္တိကုိ ၿပီးစီးေၾကာင္း 
အမွတ္အသားကတ္ျပားန႔ဲ မွတ္သားထားသည္

(ဓါတ္ပုံ- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြ႔ဲ/၂၀၁၃/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



၇။ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ၇။ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ

(၇.၁) လၽွဳိ႕ဝွက္ထားရဖို႔ ကိစၥရပ္တိ(၇.၁) လၽွဳိ႕ဝွက္ထားရဖို႔ ကိစၥရပ္တိ

၁၀၁၀

သန္းေခါင္စာရင္းကာက္ယူေရအခ်ိန္အတြင္း ေျဖဆုိသူတိဘားက ေကာက္ယူရဟိထားေရအခ်က္အလက္တိကုိ 
လုံၿခံဳေအာင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားဖုိ႔ျဖစ္ၿပီးေက သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒအရ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္တိကလြဲ
လုိ႔ တစ္ျခားကိစၥရပ္တိမာ အသုံးျပဳဖုိ႔မဟုတ္ပါ။ ဆ္ုိလုိစြာက ဥပမာအနီနန္႔ အိမ္ေထာင္စုတိဘားကရဟိလာေရ 
အခ်က္အလက္တိကုိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရိွတိ၊ ရဲဌာနတိနန္႔ တစ္ျခားအာဏာပုိင္အဖြ႔ဲစည္းတိက အခြန္ေကာက္ယူမႈ 
(ေယမွမဟုတ္) ကုိယ္ေရးမွတ္ပုံတင္အခ်က္အလက္တိအျဖစ္ သုံးစြဲျခင္းစစြာရုိ႕မွာအသုံးမျပဳရပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းဆ္ုိင္
ရာတာ၀န္ရိွသူတိေရ တာ၀န္စတင္မထမ္းေဆာင္ခင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိရဖုိ႔ျဖစ္ၿပီးေက ဇာပုိင္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကုိမဆုိေပါက္ 
ၾကားစီကပါေက ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရဖုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။ 

စာရင္းေကာက္ယူထားေရလူတုိင္း၏ နာမည္ကုိသန္းေခါင္စာရင္းမိန္းခြန္းထက္မာ မွတ္တမ္းတင္ထားဖုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။ 
အိမ္ေထာင္စု၀င္တိက်န္ချခင္းဟိ/မဟိ (ေယမွမဟုတ္) တစ္ႀကိမ္ထက္ပုိၿပီးေက ေကာက္ယူထားျခင္းဟိ/မဟိကုိ 
ေသခ်ာစီဖုိ႔အတြက္ နာမည္ကုိမွတ္တမ္းတင္ထားေစာ္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕အေျခအေနတိမာ စာရင္းတိကုိ 
မွန္ကန္ေအာင္ေကာက္ယူထားျခင္းဟိ/မဟိ၊ မွတ္သားထားေရနာမည္တိနန္႔ စစ္ေဆးရပါမယ္။ ဥပမာ-စာရင္း 
ေကာက္ေရမင္းရုိ႕၏အိမ္ကုိ အေဂါင့္ေရာက္ၿပီးေက အိမ္ေထာင္စုအတြင္းမာဟိေရ လူတုိင္းကုိမွန္ကန္ေအာင္ 
စာရင္းေကာက္ယူချခင္းဟိ/မဟိကုိ ႀကီးၾကပ္ေတလူအနိန္နန္႔ အိမ္ေထာင္စု၀င္အားလုံး၏နာမည္နန္႔ အျပန္အလွန္စစ္ 
ေဆးမႈကုိျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းရည္ညြန္းခ်ိန္မာ သင္ရုိ႕၏အိမ္မာ ေရာက္ဟိနိန္ေရ အာဂၢႏၵဳကုိသင္ရုိ႕၏အိမ္ 
ေထာင္စုစာရင္းမာ မပါ၀င္ေကေလ့ေကာက္ယူရဖုိ႔ျဖစ္ပါေရ။ ဇာပုိင္စစ္ေဆးမိန္းျမန္းမႈကုိလည္း ျပဳလုပ္ဖုိ႔မဟုတ္ပါ။

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ဇူလုိင္လမာျပဌာန္းခေရသန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒေရမိန္းျမန္းခံရေရသူတိကုိအကာအကြယ္ျပဳထားပါေမ။  
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမာတာ၀န္ခံအရာဟိတစ္ေယာက္ကသင္၏ရပုိင္ခြင့္တိကုိခ်ိဳးေဖါက္ခပါေကသူ/သူမ၏ရာထူး
ကုိမ်က္ကြယ္ျပဳၿပီးေကတရားဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ရဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ယင္းပုိင္ကိစၥမ်ိဳးေပၚေပါက္ခပါေကျပည္သူ႔အင္အား 
ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႈး(ေယမွမဟုတ္)စံုစမ္းစစ္ေဆအးဖုိ႔ရဲပါးကုိအေၾကာင္းၾကားသင့္ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



(၇.၂) သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းသည္ျပည္သူတုိင္း၏တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။(၇.၂) သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းသည္ျပည္သူတုိင္း၏တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရျပည္သူျပည္သားအားလံုး၏အခြင့္အေရးကုိေလးစားအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ 

ယူမႈကုိ ကူညီပီးျခင္း၊မွန္ကန္ေရအခ်က္အလက္တိပီးျခင္းေရျပည္သူျပည္သားအားလံုး၏တာ၀န္နန္႔အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္ပါ 

သည္။

သန္းေခါင္စာရင္းရည္ညႊန္းခ်ိန္မာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေရာက္ဟိနိန္ထုိင္ေရလူအားလံုးေရ သန္းေခါင္စာရင္းအေကာက္ခံ 

ခြင့္ရိွပါသည္။အကယ္လုိ႔ စာရင္းေကာက္က သင္၏အိမ္ေထာင္စု(ေယမွမဟုတ္) တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ သန္းေခါင္ 

စာရင္းေကာက္ယူဖုိ႔ျငင္းဆုိပါေက ယင္းကိစၥကုိ စာရင္းစစ္ (ေယမွမဟုတ္) ရပ္ရြာ အၾကီးအကဲပါးကုိ သတင္းပုိ႔ရဖုိ႔ျဖစ္ပါ 

သည္။ယင္းသူရုိ႔ကေဆာင္ရြက္မပီးပါေက တရားဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ပီးဖုိ႔ သင္ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါေရ။ျပည္သူျပည္သားတိ

ကလည္း သနး္ေခါင္စာရင္း အေကာက္ခံျပီး မွန္ကန္ေရ အခ်က္အလက္တိေျဖဆုိဖုိ႔ တာ၀န္ဟိပါသည္။သန္းေခါင္စာရင္းမာ 

မိမိနန္႔သက္ဆုိင္ေရ မိန္းခြန္းအားလံုးကုိ ေျဖၾကားရဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရအခ်ိန္မွာ ေအာက္ပါအခ်က္တိေရ ဥပေဒနန္႕ဆန္႕က်င္ေရ အျပဳအမႈတိ ျဖစ္စြာကုိ 

သတိျပဳဖုိ႔အေရးၾကီးပါသည္-

(က) သန္းေခါင္စာရင္းအေကာက္ခံဖုိ႔ ျငင္းဆုိျခင္း

(ခ) တစ္ၾကိမ္ထက္ ပုိအေကာက္ခံျခင္း

(ဂ)  စာရင္းေကာက္တိကုိ မွားယြင္းေရ အခ်က္အလက္တိပီးျခင္း

(ဃ) စာရင္းေကာက္တိ(ေယမွမဟုတ္)အျခားသန္းေခါင္စာရင္းတာ၀န္ဟိသူရုိ႔၏အလုပ္တာ၀န္တိကုိ 

 အေႏွာင့္အယွက္ပီးျခင္း

(င) စာရင္းေကာက္အျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံမာ ႏွစ္ေပါင္း၃၀ ၾကာၿပီးမွ ျပဳလုပ္ေတ လူဦးေရနန္႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္) ျမန္မာႏုိင္ငံမာ ႏွစ္ေပါင္း၃၀ ၾကာၿပီးမွ ျပဳလုပ္ေတ လူဦးေရနန္႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္) 

ေကာက္ယူရာမာ အဓိကပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ကတ္ဖို႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညီညီနန္႔ သူ၏ ဝန္ထမ္းတိ                 ေကာက္ယူရာမာ အဓိကပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ကတ္ဖို႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညီညီနန္႔ သူ၏ ဝန္ထမ္းတိ                 

(ဓါတ္ပုံ- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြ႔ဲ/၂၀၁၃/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပုံ- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြ႔ဲ/၂၀၁၃/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)

၁၁၁၁ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံျပီးစီးပါေက ရဟိႏိုင္ေရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံျပီးစီးပါေက ရဟိႏိုင္ေရ 
အသံုးဝင္ေရ အခ်က္အလက္အမ်ားႀကီး ရဟိႏိုင္ပါသည္။ တခ်ဳိ႔မာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။အသံုးဝင္ေရ အခ်က္အလက္အမ်ားႀကီး ရဟိႏိုင္ပါသည္။ တခ်ဳိ႔မာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

(က) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသအလုိက္နီထုိင္ေရလူဦးေရ(က) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသအလုိက္နီထုိင္ေရလူဦးေရ

(ခ) အသက္အုပ္စုလုိက္လူဦးေရ(ခ) အသက္အုပ္စုလုိက္လူဦးေရ

(ဂ) စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း(စာရီးတတ္/ဖတ္တတ္ေရလူဦးေရအခ်ိဳး)(ဂ) စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း(စာရီးတတ္/ဖတ္တတ္ေရလူဦးေရအခ်ိဳး)

(ဃ) အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈအဆင့္အတန္း၊အလုပ္မဟိနန္႔အလုပ္အကုိင္အမ်ိဳးအစားအလုိက္လူဦးေရ(ဃ) အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈအဆင့္အတန္း၊အလုပ္မဟိနန္႔အလုပ္အကုိင္အမ်ိဳးအစားအလုိက္လူဦးေရ

(င) မသန္စြမ္းေရလူဦးေရ(င) မသန္စြမ္းေရလူဦးေရ

(စ) လူမ်ိိိိဳးအလုိက္၊ကုိးကြယ္ေရဘာသာအလုိက္လူဦးေရ(စ) လူမ်ိိိိဳးအလုိက္၊ကုိးကြယ္ေရဘာသာအလုိက္လူဦးေရ

(ဆ) အိမ္အမ်ိဳးအစားနန္႕အိမ္အေျခအေန(ဆ) အိမ္အမ်ိဳးအစားနန္႕အိမ္အေျခအေန

(ဇ) ရီ/လွ်ပ္စစ္မီးနန္႔တျခားအသံုးအေဆာင္ပစည္းတိလက္လွမ္းမီရဟိမႈအခ်ိဳးအစား(ဇ) ရီ/လွ်ပ္စစ္မီးနန္႔တျခားအသံုးအေဆာင္ပစည္းတိလက္လွမ္းမီရဟိမႈအခ်ိဳးအစား

(စ်) အေခ်မြီးဖြားမႈႏႈန္းနန္႔သီဆုံးႏႈန္း(စ်) အေခ်မြီးဖြားမႈႏႈန္းနန္႔သီဆုံးႏႈန္း

(ည) ျပည္တြင္း/ျပည္ပေျပာင္းေရႊ႕လားလာေရပမာဏ(ည) ျပည္တြင္း/ျပည္ပေျပာင္းေရႊ႕လားလာေရပမာဏ

၈။ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာ  ၈။ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာ  
   သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံၿပီးစီးပါေက       သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံၿပီးစီးပါေက    
   ဇာပုိင္အခ်က္အလက္တိကုိ ပီးရဖုိ႔ေလး။   ဇာပုိင္အခ်က္အလက္တိကုိ ပီးရဖုိ႔ေလး။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းေရ အစိုးရ၊ဖိ ြ ႔ ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္သူတိနန္႔ ျမိဳ ႔ ျပလူမႈအဖြဲ ႔အစည္းတိ၏ ေအာက္မွာပါေရ အေရးၾကီးေရ အခန္းက႑တိအတြက္ ဖြံ ႔ ျဖိဳး 
တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ မႈ၀ါဒတိခ်မွတ္ရာမာ ပံ့ပိ ုးကူညီႏု ိင္ဖိ ု ႔ ျဖစ္ပါသည္-

(၈.၁) ပညာေရးက႑(၈.၁) ပညာေရးက႑

သန္းေခါင္စာရင္းကရရိွေရအခ်က္အလက္တိမာ စာတတ္ေျမာက္မႈအဆင့္အတန္းနန္႔ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္းကိုတိုင္းတာ 

ဖို႔၊ပညာေရးစီမံကိန္းတိ ရီးဆြဲဖို ႔အတြက္ ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္တိကို ပ့ံပိုးပီးႏုိင္ဖို ႔ျဖစ္ပါသည္-

(က)  စာဖတ္တတ္၊စာရီးတတ္ေရ လူဦးေရ(စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း)(က)  စာဖတ္တတ္၊စာရီးတတ္ေရ လူဦးေရ(စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း)

(ခ )  ေက်ာင္းတက္ဖူးေရလူရုိ႕၏အျမင့္ဆုံးပညာေရးအဆင့္အတန္း(ခ )  ေက်ာင္းတက္ဖူးေရလူရုိ႕၏အျမင့္ဆုံးပညာေရးအဆင့္အတန္း

(ဂ)  လက္ဟိမာေက်ာင္းမတက္ေရ ေက်ာင္းနိန္အရြယ္ အေခ်အရီအတြက္(ဂ)  လက္ဟိမာေက်ာင္းမတက္ေရ ေက်ာင္းနိန္အရြယ္ အေခ်အရီအတြက္

၁၂၁၂ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



အထက္ မာ ပါေ ရ သတ င္း အ ခ် က္ အလက္ တိေ ရ 
ပညာေရးက႑မာ ေနာက္က်က်န္ခေရ ေဒသတိ 
ကို ေဖၚထုတ္ႏ ု ိင ္ခေရအတြက္နန ္ ႔  ယင္းေဒသ 
တိအတြက္ လုိအပ္ခ်က္တိကုိ ထပ္တုိးႀကိဳးစားအား 
ထု တ္ ပီး နို င္ေ ရး အတြ က္ကေကာ င္း အ သုံး ၀ င္ေ ရ အ
ခ်က္အလက္တိျဖ စ္ပါသည္။ဥပမာ -အစုိးရန န္ ႔အ စုိးရ 
မဟုတ္ေတ အဖြဲ႔အစည္းတိက ေဆာင္ရြက္လုိ႔ရိွေရ စာ 
တတ္ေျမာက္မႈ အစီအစုိင္တိကုိ ပုိလုိ႔တြန္းအားပီးျပဳလုပ္စီ 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာအရည္အခ်င္းနန္႔ ပညာေရး ၿပီးဆံုး 
ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းကုိ က်ားမအလုိက္ဆန္းစစ္ျခင္း ရုိ႕မွာလည္း 
အသံုး၀င္ေရအခ်က္အလက္တိျဖစ္ပါသည္။

(၈.၂) က်န္းမာေရးက႑(၈.၂) က်န္းမာေရးက႑
သန္းေခါင္စာရင္းမာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ တုိက္ရုိက္ 
မိန္းခြန္းတိမပါဟိေကေလ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈ အဆင့္တုိင္းအတြက္ ျပည့္သူ႔က်န္းမာေရး စီမံကိန္း 
တိရီးဆြဲရာမာ အသံုး၀င္ေရအခ်က္အလက္တိကုိ ပီးႏိုင္ဖုိ႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္လုိ႔ ေဒသတစ္ခုေရ တျခား ေဒသတိနန္႔ 
ႏႈိင္းယွဥ္ေက သီဆုံးႏႈန္းမ်ားနိန္စြာကုိ သန္းေခါင္ စာရင္းအရ 
တြီ႔ဟိပါေက ယင္းေဒသမာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
တိပုိမုိ တုိးတက္လာစီဖုိ႔အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ သု 
ေတသနျပဳလုပ္ျခင္း နန္႔ စီမံကိန္း ရီးဆြျဲခင္း                     လုပ္ငန္း 
တိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္ေတျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းနည္းတူစြာ အေခ်မြးီဖြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားေရးေဒသ 
တိအတြက္ အမိေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မီြးကင္းစအေခ်နန္႔ 
အဘုေခ်တိ ေစာင့္ေရွာက္မႈတိပါ၀င္ေရ မ်ိဳးဆက္ပြား 
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈတိကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ပီးဖုိ႔လုိ
အပ္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေအပုိင္တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖုိ႔အတြက္                                                                                                         

သားဆက္ျခားဆီး၀ါးနန္ ႔ပစၥည္းတိ၊မြ ီ းဖြားမႈဆိ ုင ္ရာပ ံ ့
ပုိး ပစၥည္းတိ နန္႔ မမြီးဖြားခင္ နန္႔မီြးဖြားၿပီးေက က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈတိကုိ တုိးျမွင့္ 
ေဆာင္ရြက္ပီးဖုိ႔ လုိအပ္ဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

(၈.၃) အလုပ္အကုိင္က႑(၈.၃) အလုပ္အကုိင္က႑
ထိေရာက္မႈဟိေရ အလုပ္သမားေရးရာမႈ၀ါဒတိ ရီးဆြဲ 
ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရလုပ္သားအင္အား အရြယ္ 
အစားဇာေလာက္ဟိစြာကုိ သိဟိဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ေယ 
အခါႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရနန္႔ စာရင္းအင္းပညာရွင္တိေရ ေအ 
သန္းေခါင္စာရင္းကရိွေရအခ်က္အလက္တိကုိ အသံုးျပဳ 
ၿပီးေက ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

အလု ပ္အကို င္အခြ င့္အလမ္း တိ ဖ န္တီးေ ရအစီ စုိ င္
တိ ရီးဆြဲရာမာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္း က 
လုပ္ငန္းခြင္ဟိ လုပ္သားအမ်ိဳးအစား၊ လုပ္ငန္းခြင္မာ 
မပါ၀င္ေရ လုပ္သားအမ်ိဳးအစားနန္႔ အလုပ္မလုပ္လူ 
အမိ်ဳးအစား စေရအခ်က္အလက္တိကို အၿခီခံျပီးေက 
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္တိကို ပံ့ပိုးႏိုင္ဖို ႔ျဖစ္ပါသည္-

(က) လုပ္ငန္းခြင္ဟိလူဦးေရနန္႔ အလုပ္အကုိင္အမိ်ဳးအစား(က) လုပ္ငန္းခြင္ဟိလူဦးေရနန္႔ အလုပ္အကုိင္အမိ်ဳးအစား

(ခ)   လုပ္ငန္းခြင္မွာမဟိေရလူဦးေရနန္႔ အလုပ္မလုပ္  (ခ)   လုပ္ငန္းခြင္မွာမဟိေရလူဦးေရနန္႔ အလုပ္မလုပ္  

 ေတလူဦးေရရို႔ကုိအသက္၊အုပ္ခ်ဳပ္မႈဧရိယာရုိ႔     ေတလူဦးေရရို႔ကုိအသက္၊အုပ္ခ်ဳပ္မႈဧရိယာရုိ႔    

 အလုိက္ျပန္႔ႏံွ႔ခ်က္ အလုိက္ျပန္႔ႏံွ႔ခ်က္

(ဂ) ေက်ာင္း(ေယမွမဟုတ္ တျခားပညာေရးဆိုင္ရာ  (ဂ) ေက်ာင္း(ေယမွမဟုတ္ တျခားပညာေရးဆိုင္ရာ  

 ေက်ာင္းတက္နိန္တုန္းလူဦးေရနန္႔ ယင္းရိ ု ႔  ေက်ာင္းတက္နိန္တုန္းလူဦးေရနန္႔ ယင္းရိ ု ႔ 

 အတန္းပညာၿပီးဆုံးၿပီးေက အလုပ္အကုိင္ အတန္းပညာၿပီးဆုံးၿပီးေက အလုပ္အကုိင္

 လုိအပ္နီေရလူဦးေရ လုိအပ္နီေရလူဦးေရ၊

၁၃၁၃ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



(၈.၄) အမ်ိဳးသမီးရုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္က႑(၈.၄) အမ်ိဳးသမီးရုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္က႑
လူ႔ေဘာင္အဖြ႔ဲအစည္းအမ်ားစုမာ အမ်ိဳးသမီး၏ ပညာေရး၊
လူမႈေရးနန္႔ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးအျပည့္အ၀မရသိမ့္ေရအနိန္အ
ထားမွာရာဟိပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းက အမိ်ဳးသမီးတိနန္႔ 
သက္ဆုိင္ေရ ေအာက္ကအခ်က္အလက္တိကုိ ပီးႏိုင္ဖုိ႔  
ျဖစ္ပါသည္-

(က) အမ်ိဳးသမီးဦးေရ စုစုေပါင္းနန္႔ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမာ   (က) အမ်ိဳးသမီးဦးေရ စုစုေပါင္းနန္႔ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမာ   

 ျပန္႔ႏွ႔ံပါ၀င္မႈ၊ ျပန္႔ႏွ႔ံပါ၀င္မႈ၊

(ခ) အမိ်ဳးသမီးရုိ႕၏ပညာေရး၊အလုပ္အကုိင္အခြင့္   (ခ) အမိ်ဳးသမီးရုိ႕၏ပညာေရး၊အလုပ္အကုိင္အခြင့္   

 အလမ္း နန္႔လူမႈေရးလုိအပ္ခ်က္တိ၊လက္လွမ္းမီွမႈ  အလမ္း နန္႔လူမႈေရးလုိအပ္ခ်က္တိ၊လက္လွမ္းမီွမႈ 

 အေျခအေန၊  အေျခအေန၊ 

(ဂ)  အမိ်ဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးအေရအတြက္၊(ဂ)  အမိ်ဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးအေရအတြက္၊

(၈.၅)  အိမ္အေၾကာင္းအရာ က႑(၈.၅)  အိမ္အေၾကာင္းအရာ က႑
ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အုိးအိမ္နီရာ ခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ 
မႈ၀ါဒတိခ်မွတ္ႏိုင္ဖုိ႔နန္႔ လက္ဟိနီအိမ္တိနန္႔ အိမ္ရာ 
အသံုးအဆာင္တိ ပုိမုိေကာင္းမြန္တုိးတက္လာစီဖုိ႔ အတြက္ 
ေအာက္မာပါဟိေရ နိန္အိမ္အေျခအေနတိကုိ သိရွိ 
ဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။

(က)  အိမ္အမိ်ဳးအစားနန္႔အနီအထား၊(က)  အိမ္အမိ်ဳးအစားနန္႔အနီအထား၊ ျပည္သူတိ 
နိန္ထုိင္လုိ႔ဟိေရနီအိမ္ အမ်ုိဳးအစားနန္႔ ယင္းအိမ္တိေဆာက္ 
လုပ္စြာမာ အသံုးျပဳထားေရပစၥည္းတိ၊

(ခ)  လွ်ပ္စစ္မီး(ခ)  လွ်ပ္စစ္မီးအသံုးျပဳႏုိင္ေရ အိမ္ေထာင္စုအရီအတြက္နန္႔ 

တျခားစြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈတိ

(ဂ)  ေသာက္သံုးရီရဟိမႈ  (ဂ)  ေသာက္သံုးရီရဟိမႈ  သန္႔ရွင္းေရေသာက္သံုးရီ 

သံုးစြဲႏိုင္ေရ အိမ္ေထာင္စု (ေယမွမဟုတ္) လူဦးေရ 

အခ်ိဳးနန္႔ သန္ ႔ရ ွင ္ းေရရီလိ ုအပ္န ိန ္သိမ ္ ့ေရ   အိမ္ 

ေထာင္စုအေရအတြက္၊

(ဃ)  က်န္းမာသန္႔ရွင္းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနတိ၊(ဃ)  က်န္းမာသန္႔ရွင္းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနတိ၊လက္ဟိ

က်န္းမာသန္႔ရွင္းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနတိနန္႔ အနာဂတ္ 

က်န္းမာသန္႔ရွင္းမႈ တုိးတက္ေရးအတြက္လုိအပ္ခ်က္၊

(၈.၆) သန္းေခါင္စာရင္းကရဟိေရအခ်က္အလက္တိကုိ (၈.၆) သန္းေခါင္စာရင္းကရဟိေရအခ်က္အလက္တိကုိ 
တျခားက႑တိမာအသုံးျပဳျခင္းတျခားက႑တိမာအသုံးျပဳျခင္း

သန္းေခါင္စာရင္းကရဟိေရအခ်က္အလက္တိကုိ ေအာက္
ကကိစၥတိမာေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္-

(က) ဖြ ံ ႔ ၿဖ ိ ဳးတိ ုးတက္မႈအစီအစိ ုင ္တိကိ ုရ ီးဆြ ဲ ျခင္း နန္႔ (က) ဖြ ံ ႔ ၿဖ ိ ဳးတိ ုးတက္မႈအစီအစိ ုင ္တိကိ ုရ ီးဆြ ဲ ျခင္း နန္႔ 
ဆန္းစစ္ျခင္း၊ဆန္းစစ္ျခင္း၊

(ခ) ထုတ္လုပ္မႈ၊စ်ီးကြက္နန္႔ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ(ခ) ထုတ္လုပ္မႈ၊စ်ီးကြက္နန္႔ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ  ပုဂၢလိက 
က႑တိေရ ႏုိင္ငံအတြင္း ယင္းရ ိ ု ႔၏ထုတ္လုပ ္မ ႈ                                          
စ်ီးကြက္နန္႔ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈတိမွာဆံုးျဖတ္ခ်ခ်ႏိုင္ဖုိ႔ သန္းေခါင္ 
စာရင္းအခ်က္အလက္တိကုိ လုိအပ္ပါသည္။

၁၄၁၄ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



၉။ သန္းေခါင္စာရင္းႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၉။ သန္းေခါင္စာရင္းႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
 လုပ္ငန္းတိ လုပ္ငန္းတိ

သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ယူခင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ 
မႈကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိ ုင္စီ
ဖိ ု ႔အတြက္ဟိၿပီး လုပ္ငန္းတိျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၄ခုႏွစ္ 
သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ခင္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ 
ၿပီးစီးေရ လုပ္ငန္းနန္ ႔ ေဆာင္ရြက္နိန္တုန္း အဓိက 
လုပ္ငန္း တခ်ိဳ ႔မာ- 

(၉.၁) စာရင္းေကာက္ ဧရိယာနယ္နမိတ္ သတ္မွတ္  (၉.၁) စာရင္းေကာက္ ဧရိယာနယ္နမိတ္ သတ္မွတ္  
 ပီးျခင္း(ၿမီပုံဆြဲပီးျခင္း)  ပီးျခင္း(ၿမီပုံဆြဲပီးျခင္း) 
ျမ န္ မာႏုိ င္ ငံ ၏ လ က္ ရွိ အု ပ္ ခ်ဳ ပ္ မႈ န ယ္ နိ မိ တ္ အ ရ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနန္႔ ၿမီပံုတိရီးဆ ြ ဲ ၿ ပ ီ းေက 
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုတိကုိ ငယ္ေရ ဧရိယာတိခြျဲခင္းနန္႔ 
ေကာက္ကြ က္ ၿ မီ ပံု တိ ရီးဆြဲ ခ ပါေ ရ သ န္းေ ခါ င္ စာ ရ င္း  
ေကာက္ယူဖို႔  (၁၂) ၇က္ေလာက္ ကာလမာ စာရင္း 
ေကာက္တစ္ေယာက္ေရ စာရင္းေကာက္ကြက္တစ္ကြက္ 
ကို ေကာက္ယူရဖို႔ျဖစ္ပါသည္။စာရင္းေကာက္ကြက္တိပီး
ထားေရအတြက္နန္႔ စာရင္းေကာက္တိစာရင္းေကာက္ယူ
ရဖို႔ဧရိယာက်န္ျခင္း၊ ထပ္ျခင္းရို ႔ကို ကာကြယ္နုိင္ပါသည္။

(၉.၂)  စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း(၉.၂)  စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း
၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူဖို ႔အတြက္ ျပင္
ဆင္ထားေရလုပ္ငန္းအစီအစိုင္တိေရ အေဂါင့္ ကြင္းဆင္း 
ေကာက္ေတအခါမာ လက္တြီ ႔က်က်ေဆာင္ ရြက္ႏို င္ျ
ခင္း      ဟိမဟိနန္႔ ျပဳစုထားေရ သန္းေခါင္စာရင္း 
မိန္းခြန္းပုံစံမာပါေရ မိန္းခြန္းတိ ကိုေျဖၾကားသူတိက 
နားလည္လက္ခံႏိုင္မႈဟိ မရွိရို ႔ကို ဆန္းစစ္ဖို ႔အတြက္ 
စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ 
မတ္လ ၃၀ ရက္နိန္႔ကနီ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္နိ႔အထိ 
ရက္ကြက္(၅)ရက္ကြက္နန္႔ ေက်းရြာအုပ္စု(၁၅)ခုမာ 
ေဆာင္ရြက္ခပါေရ။စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းကဟိေရ 
အခ်က္အလက္တိေရ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မာ ေကာက္ယူဖို ႔  
ပင္မသန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ အၿပီးသတ္ လုပ္ငန္း 
အစီအစိုင္တိ ရီးဆြဲရာမာ အေထာက္အကူျဖစ္စီပါေရ။  

၁၅၁၅

၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမာ အသုံးျပဳရဖုိ႔ ေကာက္ကြက္ေျမပုံ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမာ အသုံးျပဳရဖုိ႔ ေကာက္ကြက္ေျမပုံ 

၁၇၀,၀၀၀ကုိ သန္းေခါင္စာရင္း အဖြ႔ဲ၀င္တိက ျပဳလုပ္ပီးရပါေမ။ ၁၇၀,၀၀၀ကုိ သန္းေခါင္စာရင္း အဖြ႔ဲ၀င္တိက ျပဳလုပ္ပီးရပါေမ။ 
(ဓါတ္ပုံ-ကုလသမဂလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖဲြ႔/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပုံ-ကုလသမဂလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖဲြ႔/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



(၉.၃) ေခါင္းေဆာင္တိနန္႔ျပည္သူလူထု၏ပံံပိုးမႈရယူျခင္း (အသိပညာပီးျခင္းနန္႔စည္းရုံးလႈပ္ရွားလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း)(၉.၃) ေခါင္းေဆာင္တိနန္႔ျပည္သူလူထု၏ပံံပိုးမႈရယူျခင္း (အသိပညာပီးျခင္းနန္႔စည္းရုံးလႈပ္ရွားလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း)

မွ န္ကန္ ၿ ပီးေကအရည္အသြီး ျ ပည္ ့ မ ီေ ရ လူ ဦးေ ရသန္းေ ခါ င္ စာ ရ င္းတစ္ ခုကိ ုေကာက္ယူႏိ ု င ္ ဖ ိ ု ႔ အတြက္  
အဆင့္အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္တိနန္႔ ျပည္သူလူထုေရ သန္းေခါင္စာရင္း၏ သေဘာသသဘာ၀ကို သိဟိ 
နားလည္ဖို ႔လိုအပ္ေတပိုင္ ယင္းရို ႔အနီနန္႔ ဇာပိုင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ ကူညီေဆာင္ရြက္ပီးႏိုင္ျခင္းကို သိဟိဖို ႔လိုအပ္ပါသည္။ 
ေအပိုင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိကို သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာအသိပညာပီး အစီအစိုင္ေကာင္းတိနန္႔ ျပည္သူလူ 
ထုနားလည္သိဟိစီေရ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈတိကတဆင့္ အားပီးျခင္းနန္႔

(က) မႈ၀ါဒရီးဆြဲသူတိ၊ေခါင္းေဆာင္တိနန္႔ ျပည္သူလူထုကို သန္းေခါင္စာရင္း၏အေရးပါမႈနန္႔သေဘာတရားကို   

 ထထင္ရွရွား သိဟိလာစီျခင္း

(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းဟိ ျပည္သူျပည္သားရို ႔၏ အနီအထားကို ေပၚလြင္စီဖို ႔ မွန္ကန္တိက်ေရ  သတင္းအခ်က္

 အလက္တိကိုရဟိဖို ႔ လူတိုင္းပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၏ အေရးပါမႈကိုနားလည္ သေဘာေပါက္စီျခင္း

(ဂ) သန္းေခါင္စာရင္းေအာင္ျမင္ေအာင္ ေကာက္ယူႏိုင္ဖို ႔အတြက္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္တိ၊လုပ္အားပီးတီနန္႔   

 အသင္းအဖြဲ႔စည္းအသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ရို ႔၏ အခန္းက႑ကိုနားလည္စီျခင္း၊

(ဃ) သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းတိမာ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကိုရယူျခင္း၊

(င ) အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာအဆင့္အသီးသီး(ျပည္ေထာင္စု/တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု) 

 မွဟိေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီအသီးသီး၏ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္မာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

မွန္ကန္တိက်ေရ သန္းေခါင္စာရင္းရာ မွန္ကန္တိက်ေရ သန္းေခါင္စာရင္းရာ 

တစ္တိုင္းျပည္လုံးကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းစီဖို ႔ ျဖစ္ပါသည္။တစ္တိုင္းျပည္လုံးကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းစီဖို ႔ ျဖစ္ပါသည္။

၁၆၁၆ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



ျမန္မာႏုိင္ငံ၏၂၀၁၄ခုႏွစ္လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းေအာင္ျမင္စြာေကာက္ယူႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ လူတိုင္းေရ 

အေရးပါေရ အခန္းက႑မာ ပါ၀င္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တိ/ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တိ၊ 

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တိ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္တိ၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တိ၊  

တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတိစေရ ေခါင္းေဆာင္ရို ႔၏ 

အခန္းက႑ေရ ကေကာင္းအေရးႀကီးပါသည္။ တိက်မွန္ကန္ျပည့္စံုမႈဟိေရ သန္ေခါင္စာရင္းတစ္ခုေရ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို 

အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳဖို ႔ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြက္နန္႔  သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္စီဖုိ ႔အတြက္  

သန္းေခါင္စာရင္း တာ၀န္ခံအရာဟိ တိနန္႔ေခါင္းေဆာင္အားလံုးပါ၀င္ၿပီးေက ေအာက္ပါအခန္းက႑တိမာ 

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္-

၁၀။ သင္၏ အခန္းက႑၁၀။ သင္၏ အခန္းက႑

(က) သန္းေခါင္စာရင္းနန္႔ ပတ္သက္ေတ သတင္းအခ်က္အလက္တိကို မွန္ကန္ေအာင္သိဟိၿပီး ျပည္သူလူထု   

 သိဟိနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ခ) မိမိရို ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၊မိသားစုနန္႔ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတိအၾကားမာ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း နားလည္  

 သေဘာေပါက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။(သန္းေခါင္စာရင္းမာ အေရးႀကီးဆံုးေရ လူတိုင္းပါ၀င္မႈျဖစ္ပါသည္။)

(ဂ) သန္းေခါင္စာရင္းဆိ ုင ္ရာသတင္းအခ်က္အလက္၊ ဗဟုသုတတိကိ ု အမ်ားျပည္သ ူနားလည္ေအာင္    

 ျပဳလုပ္ၿပီးေက   သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္နန္႔ ပတ္သတ္ၿပီးေကလဲြမွားေရ တီြးေခၚထင္ျမင္ျခင္းတိနန္႔   

 လုပ္ႀကံေျပာဆိုေရ ယုံတမ္းစကားတိကို ပေပ်ာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဃ) သတင္းစာ/စာနယ္ဇင္းဆရာတိ၊ျပည္သူလူထု(ေယမွမဟုတ္)တျခားတစ္တစ္ေယာက္ေယာက္က  သန္းေခါင္  

 စာရင္းနန္႔ပတ္သက္ၿပီးေက မိန္းျမန္းလာေရ မိန္းခြန္းတိအားလုံးကို ေျဖဆိုပီးျခင္း၊(မိန္းခြန္းအမ်ားစု၏ အေျဖ 

 တိကို ေအလက္စဲြစာေစာင္မွာ တြီ႔ဟိႏိုင္ေရပိုင္ 

 “သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ   

 တိ”စာအုပ္ မွာလည္း တြီဟိႏိုင္ပါေရ။)

(င)    သန္းေခါင္စာရင္း၏ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ယုံၾကည္           

 ကိုးစားႏိုင္မႈနန္႔ လက္ခံႏိုင္မႈရို႕ အတြက္ 

 ေကာင္းမြန္ေရ ဥပမာ/ပံုစံေခ်တိပီးျခင္း၊

 

သင္မေျဖဆိုႏိုင္ေရ လက္ခံရဟိေရအခါ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္  သန္းေခါင္စာရင္း အရာဟိတိ       
(ေယမွမဟုတ္) ေနျပည္ေတာ္မာ ဟိေရ ျပည့္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနကို ဆက္သြယ္မိန္းျမန္းႏိုင္ပါသည္။
မွန္းဆေျဖဆိုေရ မွားယြင္းေရအေျဖတိထက္ အခ်ိန္တေဖ႔ေခ်ေလာက္ပီးၿပီးခါမွ ရဟိေရ မွန္ကန္ေရ အေျဖတိေရ ပို
မိုေကာင္းမြန္ပါေရ။မွားယြင္းေရအခ်က္အလက္တိေရ ျပန္႔နန္႔လြယ္ၿပီးေက ျပန္ပနာျပင္ဖို ႔ ပိုၿပီးေကခက္ခဲပါသည္။

၁၇၁၇ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



၁၁။ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑၁၁။ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑

သတင္းစာ/စာနယ္ဇင္းဆရာတိ၊ ျပန ္ ၾကားေရးဌာနက တာ၀န္ခ ံအရာရိ ွတိနန္ ႔ တျခားမ ီဒ ီယာတိက 

ကိုယ္စားလွယ္တိေရ ၂၀၁၄ ခုႏ ွစ ္ ျပည္လု ံ းကြ ်တ္ လူဦးေရနန္ ႔အိမ ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင ္စာရင္း၏ 

မိတ္ေဆြတိပင္ ျဖစ ္ပါသည္။ သန္းေခါင ္စာရင္း လုပ္ငန ္းစ ိ ုင ္အဆင္ ့ဆင္ ့နန ္ ႔ သင္ ့ေလ်ာ ္မ ွန ္ကန္ေရ 

သန္းေခါင ္ စာရင္းဆိ ုင ္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္တိကိ ု ျပည္သူလူထုကိ ု ျဖန ္ ႔ဝ ီႏ ု ိင ္ဖ ိ ု ႔အတြက္ စာပီ ၊ ဂီတ၊ 

ဘုိင ္စကူး ၊ သဘင္စေရ မီဒ ီယာနည္းလမ္းမ် ဳ ိ းစ ု ံန ဲ ႔ ေဆာင္ရ ြက္လားဖ ု ိ ႔ ျဖစ ္ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းရံ ု းတိေရ မီဒီယာနန္ ႔ယက္ျပက္ သန္းေခါင္စာရင္းရံ ု းတိေရ မီဒီယာနန္ ႔ယက္ျပက္ 

ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္နိန္ဖိ ု ႔ ျဖစ္ပါေရ။ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္နိန္ဖိ ု ႔ ျဖစ္ပါေရ။

၁၈၁၈

သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္တိကုိ ေဒၚခုိင္ခုိင္စုိးနန္႔အဖြ႔ဲကတာဝန္ယူၿပီးေက
 အခ်က္အလက္တိကုိ စုစည္းေမျဖစ္ပါသည္။

(ဓါတ္ပုံ-ကုလသမဂလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖဲြ႔/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



၁၂။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၁၂။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

      သန္းေခါင္စာရင္းမာ မိန္းျမန္းဖုိ႔ မိန္းခြန္းတိ      သန္းေခါင္စာရင္းမာ မိန္းျမန္းဖုိ႔ မိန္းခြန္းတိ

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမာ စာရင္းေကာက္ရို ႔၏ မိန္းျမန္းခ်က္တိေရ ေျဖဆိုသူတိအနီနန္႔ 
ယင္းရို ႔နန္႔ မဆိုင္(ေယမွမဟုတ္)မလိုအပ္လို႔ထင္ႏိုင္ပါေရ။ ေယေကေလ့ သန္ေခါင္စာရင္းမာ 
ပါဝင္ေရ မိန္းခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီမွာ ေကင္းမြန္ေရ ရည္ရြယ္ခ်က္ အသီးသီးဟိေရအတြက္နန္႔ 
ပါ၀င္ေရမိန္းခြန္းအားလုံးအတြက္ တိက်မွန္ကန္ေရ အေျဖရ ဟိဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမာ အသံုးျပဳဖို ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမိန္းခြန္းတိကို ေကာက္ယူဖို ႔ 
ရည္ရြယ္ခ်က္တိနန္႕ တြဲဖက္ၿပီးေက အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(က)  နာမည္(က)  နာမည္
ေျဖဆိုသူတစ္ဦးခ်င္း၏ နာမည္တိကို သန္းေခါင္စာရင္း 
အခ်က္အလက္တိ ဆန္းစစ္ျခင္း (ေယမွမဟုတ္)
တျခားစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္တိနန္ ႔ ခ်ိတ္ဆက္  
အသုံးျပဳဖို ႔မဟုတ္ပါ။ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုမာ စာရင္း 
ေကာက္ယူစြာမာ အိမ္ေထာင္စုသားတိ က်န္ခစြာ 
(ေယမွမဟုတ္) ႏွစ္ေခါက္ေကာက္ယူစြာတိ မျဖစ္စီဖို ႔ 
ေျဖဆိုလူ တစ္ေယာက္ခ်င္း၏ နာမည္တိကို မိန္းျမန္း 
ရစြာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ႀကီးၾကပ္သူက စာရင္း 
ေကာက္ယူထားမႈတိကို မွန္/မမွန္စစ္ဆီးစြာမာ လုိ အပ္ပါေက 
အိမ္ေထာင္စု၀င္တိ၏ နာမည္တိကို အသုံးျပဳျပီးေက 
စစ္ဆီးလားဖို ႔ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)  က်ား/မ(ခ)  က်ား/မ
ေယာက်္ားနန္႔မိန္းမ လူဦးေရအခ်ိဳးကို သိဟိႏိုင္ပါ 
သည္။ ဥပမာ-ေယာက်္ားတိ နန္႔ မိန္းမတိ၏ လူနီမႈဘဝ၊ 
အသက္ရွင္ နီထိုင္မႈအေျခအနီ (ေယမွမဟုတ္) 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အေျခအနီရို႕ကို         
ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ က႑တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ 
က်ား/မ ကြဲျပားျခားနားမႈတိကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈျပဳလုပ္ဖိ ု ႔ 
ကေကာင္း အေရးၾကီးပါေရ။ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ 
ရလာဒ္တိ ထုတ္ျပန္ျပီးေနာက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ 
ဟိေရ သုေတသနလုပ္ငန္းတိ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို ႔ 
ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)  အသက္(ဂ)  အသက္

အသက္အပုိင္းအျခားဖြ႔ဲစည္းပုံေရ အသက္အပုိင္းအျခား 

အလုိက္ လူဦိးေရ၏လုိအပ္ခ်က္တိနန္႔ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ဟိေရ 

လူဦးေရတုိးႏႈန္းကုိ အဆံုးအျဖတ္ပီးပါေရ။ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဟိ 

ျပည္သူျပည္သားအားလံုးနန္႔ အသက္အပုိင္းအျခားအလုိက္ 

လူဦးေရရုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္တိအတြက္ မႈဝါဒတိခ်မွတ္ရာမာ 

ယင္းႏုိင္ငံ၏ အသက္ဖြ႔ဲစည္းပံုအလုိက္ လူဦးေရဆုိင္ရာ 

၁၉၁၉ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



အခ်က္အလက္တိကုိ သိဟိဖုိ႔လုိအပ္ပါေရ။ ဥပမာ-

အသက္(၅)ႏွစ္နန္႔ (၅)ႏွစ္ေအာက္ အေခ်အေရ 

အတြက္ကုိ သိဟိျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ေတာ္အစုိးရေရ လာဖုိ႔ႏွွစ္ 

အနည္းေခ်အတြင္း စာသင္ခန္းနန္႔ ဆရာ၊ဆရာမတိ 

ဇာေလာက္လုိအပ္ဖုိ႔ကုိ ခန္႔မွန္းသိဟိႏုိင္ပါေရ။

(ဃ) အိမ္ေထာင္ဦးစီးနန္႔ေတာ္စပ္ပုံ(ဃ) အိမ္ေထာင္ဦးစီးနန္႔ေတာ္စပ္ပုံ
မိသားစုအရြယ္အစားနန္႔မိသားစုဆိုင္ရာ အခ်က္ 
အလက္တိကို ရဟိႏိုင္ဖို ႔အတြက္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ 
တိုင္း၏ အိမ္ေထာင္ဦးနန္႔ေတာ္စပ္ပုံက အေရးႀကီး 
ပါသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္ေရ မိသားစုဖြဲ ႔စည္းတည္ 
ေဆာက္ပုံတိနန္႔ မိသားစုဆိုင္ရာအဓိပါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တိ 
ဇာပိုင္တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပုံနန္ ႔ႏိုင္ငံအတြင္းဇာပိုင္
မ်ိဳးႏိႈင္းယွဥ္ရဖို ႔ကို ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဖို ႔အသုံး၀င္ပါသည္။

(င)  အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအနီ(င)  အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအနီ
အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအနီေရ မီြးဖြားမႈနန္႔အမ်ားႀကီး 
ဆက္စပ္နီစြာက သိသာထင္ရွားပါေရ။ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အိမ္ေထာင္ျပဳ ေနာက္က်ျခင္းေရ မီြးဖြားမႈႏႈန္း ကုိက်ဆင္းစီပါ
သည္။တုိင္းျပည္အမ်ားစုကုိ ေလ့လာစြာမာ သမက္တက္ျပီးေရ 
မိန္းမတိေရ သမက္မတက္ရ သိမ့္ေရမိန္းမထက္           
မီ ြ းဖ ြားမ ႈႏ ႈန ္ း ပိုၿပီးေကျမင့္မားေၾကာင္းတြီ႔ရပါသည္။ 
မိန္းမတစ္ေယာက္၏ ပထမဆုံးအေခ်ရဟိေရ အသက္ 
ေရမီြး ဖြား မႈႏႈ န္းကို သိသာစြာအကိ်ဳးသက္ေရာက္လို ႕ 
ဟိ ပါေရ။အသက္(၃၀)အရြယ္မာ  ပထမဆုံးအေခ်ရေရ 
မိန္းမထက္ သားသမီးဦးေရပိုနည္းႏိုင္ဖို ႔ျဖစ္ပါသည္။

(စ)  ကိုးကြယ္ေရဘာသာ(စ)  ကိုးကြယ္ေရဘာသာ
ကိုးကြယ္ေရဘာသာေရ မတူညီေရ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
အတြင္း ဟိနီသူတိ၏အမႈအက်င့္၊ က်င့္ဝတ္တိ နန္႔ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံတိကို သတ္မွတ္ရာမာ အဓိက 
အခန္းက႑က ပါ၀င္ပါသည္။ လူအမ်ားစုေရ  သူရို႔ 
ဇာသူျဖစ္ေတဆိုစြာကို ကိုးကြယ္ေရဘာသာနန္႔ 
ဆက္စပ္ၿပီးေက ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပႏိုင္ကတ္ပါသည္။
ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈတိေရ လူဦးေရဆိုင္ရာအခ်က္အ

လက္တိ၊ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္တိနန္႔ ယုံၾကည္မႈတိ 
ကိုအမ်ားႀကီး လႊမ္းမိုးမႈဟိပါသည္။

(ဆ)  လူမ်ိဳးႏြယ္စု(ဆ)  လူမ်ိဳးႏြယ္စု
လူတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ လူမ်ိဳးႏြယ္စုကို ယင္းလူ၏ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံ နန္႔ စရိုက္လကၡဏာအရ 
အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီး ယင္းေရ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႔ လူမႈ 
ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းဘားမာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါသည္။
တခ်ိဳ႕ေဒသတိမာ လူဦးေရဆိုင္ရာအညႊန္းကိန္းတိေရ  
တျခားေဒသတိထက္မ်ားျခင္း(ေယမွမဟုတ္)နည္းျခင္းရို ႔ 
ျဖစ္ရစြာက  လူမ်ိဳးႏြယ္စုတိ၏ စံႏႈန္းမတူညီစြာကလည္း 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္စြာကို နားလည္သေဘာ 
ေပါက္ဖို ႔ လိုအပ္ပါေရ။လူမ်ိဳးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္တိ
ကို အသံုးျပဳၿပီးေက လူမ်ိဳးစုရို႕၏ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ၊ေရႊ     
ေျပာင္းလားလာမႈ ၊ပညာတတ္ေျမာက္မႈ ၊အလုပ္အကိုင္
နန္႔တျခားအေၾကာင္းအရာတိက ကြဲျပားေရ လူမ်ိဳးစုတိ 
ေရာေႏွာနီးကပ္လာစီျပီးေက သူရို႕ကတစ္ဆင့္ လူမ်ိဳးစု 
တိ၏တီြးေခၚမႈတိကို ေျပာင္းလဲစီျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ 
ဇာသူျဖစ္စြာကို သတ္မွတ္မႈေျပာင္းလဲလာျခင္းနန္႔ လူမ်ိဳး 
စုဆိုင္ရာ အဓိပါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အသစ္တိေျပာင္းလဲလာ 
ျခင္း စစြာတိကိုသုေတသနျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

(ဇ)  မသန္စြမ္းမႈအေျခအနီ(ဇ)  မသန္စြမ္းမႈအေျခအနီ

မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ မိန္းခြန္းက မသန္စြမ္းေရလူအရီအ

တြက္၊နီရာေဒသအလိုက္ျပန္႔ႏံွ ႔နီမႈနန္႔ မသန္စြမ္းသူရို ႔၏ 

လိုအပ္ခ်က္တိကို ရဟိႏိုင္ပါေရ။ေအစာရင္းေရ မသန္စြမ္း 

သူတိအတြက္ အစီစိုင္တိရီးဆဲြဖို ႔နန္႔ မူဝါဒတိအေကာင္အ

ထည္ေဖၚဖို ႔အသံုးဝင္ပါသည္။

၂၀၂၀ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



 

(စ်)  ေျပာင္းရြီ ႔လားလာမႈနီထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ  
(မီြးဖြားေရၿမိဳ ႔နယ္၊ယက္ျပက္နီထိုင္ေရၿမိဳ႕နယ္၊အယင္နီ
ထိိ ုင္ခေရၿမိဳ႕နယ္၊ ေျပာင္းရႊ ီ႕နီထိုင္ရေရရည္ရြယ္ခ်က္)
ေအမိန္းခြန္းတိ၏ရလာဒ္တိက ျပည္တြင္း ေျပာင္းရႊီ႕ 
နီထိုင္မႈ အၿခီအနီနန္႔ အမ်ိဳးအစားကိုေဖာ္ထုတိႏိုင္ပါေရ။ 
အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္နန္႔ၿမိဳ႕ျပအၾကား ေျပာင္းရႊီ႕နီထိုင္ 
မႈဆို င္ ရာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္တိကိုသိဟိႏို င္
ပါေရ။ ယင္းအခ်က္အလက္တိေရ ေအနိ႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟိ 
ေဒသအသီးသီး၏ အနာဂတ္လူဦးေရတိုးတက္မႈ၊ ဝန္ 
ေဆာင္မႈနန္႕အၿခီခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ 
အစီစိုင္တိရီးဆြဲရာမာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

(ည)  ပညာေရးမိန္းခြန္း(ည)  ပညာေရးမိန္းခြန္း
ေအ မိ န္း ခြ န္း တိကရ ဟိေ ရအခ် က္အလက္တိေရ စာ
တတ္ေျ မာက္ မႈႏႈ န္း န န္ ႔ ပညာေရးလိုအပ္ ခ်က္တိကို                   
ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
၊အသက္အပုိင္းအျခား လုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း အကဲ  
ျဖတ္ဖို ႔ အသံုး၀င္ပါေရ။ သန္းေခါင္စာရင္းေရ က်ား/မ 
အလိုက္၊ လူမိ်ဳးႏြယ္စုအလိုက္နန္႔ ေဒသအလိုက္ 
ပညာေရးအဆင့္ကြာျခားခ်က္တိကို ဆန္းစစ္ရာမာ အသံုး 
ဝင္ပါသည္။

(ဋ)  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆင္ရြက္မႈအၿခီအနီ(ဋ)  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆင္ရြက္မႈအၿခီအနီ
သန္းေခါင္စာရင္းေရ လုပ္သားအင္အားဦးေရနန္႔ အလုပ္ 
မဟိႏႈန္းတိကုိ တုိင္းတာပီးပါေရ။ သန္းေခါင္စာရင္း 
မေကာက္ခင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အဓိကလုပ္ကိုင္ခေရ 

အလုပ္အကိုင္နန္႔ပတ္သက္ေတ မိန္းခြန္းတိေရ ႏွစ္စိုင္ 
အလုပ္ရဟိမႈ ပုံစံကို တိုင္းတာရာမာအေထာက္အကူျပဳပါ 
ေရ။ အလုပ္အကိုင္၊လုပ္ငန္း အမိ်ဳးအစားနန္႔ပတ္သက္ 
ေတမိန္းခြန္းတိေရ ျပည္သူရို ႔၏ အဓိကစီးပြားေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တိကိုက်ား /မ အသက္နန္ ႔ ပညာေရး  
အဆင့္အတန္းအလိုက္ ခြဲျခားေလ့လာႏိုင္ပါေရ။ 
ယင္းအခ်က္တိေရ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအတြက္ မတူညီ 
ေရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိ စီမံေဆာင္ရြက္ရာမာ 
အေထာက္အကူျပဳစီပါသည္။

(ဌ)အိမ္ရာနန္႔ အိမ္ရာအသံုးအေဆာင္ဆိုင္ရာမိန္းခြန္းတိ(ဌ)အိမ္ရာနန္႔ အိမ္ရာအသံုးအေဆာင္ဆိုင္ရာမိန္းခြန္းတိ
ေအမိန္းခြန္းကရလာဒ္တိေရ သမရုိးက် အိမ္ေထာင္စု 
တိမာ နီထိုင္ေရ လူဦးေရအခ်ိဳးကို ေဖၚျပပီးေက 
အိမ္ရာ၏အရည္အသြီးကိုလည္း ထင္ဟပ္ေဖၚျပပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဟိ အိမ္ေထာင္စုရို႕၏ လူမႈစီးပြားေရး 
အၿခီအနီတိ၊ ေသာက္သုံးရီနန္႔ အလင္းေရာင္ရဟိမႈ
နည္းလမ္းတိ ၊ ခ်က္ျ ပဳတ္ရာမာအသုံးျ ပဳေရေလာင္ စာ  
အမ်ိဳးအစားနန္႔ အညစ္အႀကီး စြန္႔ပစ္မႈ အၿခီအနီတိ
ကိုသိဟိႏိုင္ဖို ႔ျဖစ္ပါသည္။ယင္းအခ်က္အလက္တိေရ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအတြက္ အိမ္ေထာင္စုရို႕၏ လူမႈ        
စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္တိကိုခန္ ႔မွန္းပီးႏိုင္ဖို ႔ျဖစ္ ၿပီးေက 
အိမ္ရာအၿခီအနီ နိမ့္က်ေရ ေဒသတိနန္႔ တိုးတက္ဖို ႔ 
လိုအပ္နီမႈတိကို ေဖၚထုတ္ပီးႏိုင္ပါသည္။

(ဍ) အိမ္ေထာင္စုမာ လြန္ခေရ ၁၂လအတြင္း သီဆံုးမႈတိ(ဍ) အိမ္ေထာင္စုမာ လြန္ခေရ ၁၂လအတြင္း သီဆံုးမႈတိ
ေအမိန္းခြန္းတိက ခန္႔မွန္းသက္ႀကီးအရြယ္သီဆုံးမႈ 
ႏႈန္းကို ရဟိႏိုင္ပါေရ။အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စိုင္ 

၂၁၂၁ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



နန္႔ မြီးဖြားမိန္းမတိ၏ ခန္မွန္းသီဆံုးႏႈန္းကို ရဟိႏိုင္ 
ပါေရ။ ယင္းအခ်က္အလက္တိေရ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္တိကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ 
ရြက္ပီးႏိုင္ဖို ႔အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

(ဎ) ျပည္ပမွာလားေရာက္နီထိုင္ေရ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိ (ဎ) ျပည္ပမွာလားေရာက္နီထိုင္ေရ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိ 
အယင္က ျမန္မာႏုိင္ငံမာနီ ထုိင္ခၿပီးေက တျခား တိုင္းျပည္ကိ ု
ေျပာင္းရႊီ ႔နီထိုင္လူ (ေယမွမဟုတ္) အလုပ္လားေရာက္ 
လုပ္ကိုင္သူ အရီ အတြက္နန္႔ ယင္းသူရို ႔နန္႔ပတ္သက္ေတ 
အခ်က္အလက္တိကို စာရင္းေကာက္ယူဖို ႔ ျဖစ္ပါေရ။ 
ေအခုအခါျမန္မာႏိုင္ငံေရ ပိုမိုပြင့္လင္းလာေရအတြက္နန္႔ 
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာခ်င္ေရ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အရီ 
အတြက္ကိုခန္႔မွန္းရာမာ ယင္းအခ်က္အလက္တိကို 
အသုံးျပဳႏိုင္ဖို ႔ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြင္းက ထြက္ခြာလားေရ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရို ႔၏ 
ထြက္ခြာရေရ အေၾကာင္းအရင္းတိကို သိပံၸနည္းက်က် 
သူေတသနျပဳႏိုင္ဖို ႔ျဖစ္ျပီးေက ယင္းသူရို႕ ျပန္လာေရ 
အခါမာ လိုအပ္ေတ၀န္ေဆာင္မႈတိကို ခန္႔မွန္းရာမာလည္း 
အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

၂၂၂၂ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



၁၃။ သန္းေခါင္စာရင္း ရလာဒ္တိကုိ   ၁၃။ သန္းေခါင္စာရင္း ရလာဒ္တိကုိ   
        ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း        ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းက ရဟိေရ အခ်က္အလက္တိကို စာရင္းဇယားျပဳစုျခင္း၊ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းနန္႔ 
ထုတ္ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္းတိကို ပုံရိပ္ဖမ္းစက္တိ၊ကြန္ပ်ဴတာတိနန္႔ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္လူ႔စြမ္းအားတိကို အသံုးျပဳၿပီးေက 
ေဆာင္ရြက္လားဖို ႔ျဖစ္ပါေရ။သန္းေခါင္စာရင္းကရဟိေရ  အခ်က္အလက္တိကို သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း 
ထုတ္ျပန္လာပါေမ။

 ပဏာမ သန္းေခါင္စာရင္း အႀကိဳစာရင္းဇယားျပဳစုျခင္းအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမာ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ 

 အၿပီးသတ္ သန္းေခါင္စာရင္း၊စာရင္းဇယားတိကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမ ေလးလပတ္မာ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊

 အခ်က္အလက္တိကို ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရဟိမႈ အစီရင္ခံစာတိကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလကစတင္ၿပီးေက   

 စိုင္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

၂၃၂၃

•
•
•

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



၁၄။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာနုိင္ငံ သန္းေခါင္  ၁၄။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာနုိင္ငံ သန္းေခါင္  
      စာရင္းဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းတိ      စာရင္းဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းတိ

၂၄၂၄

 သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈.၆ သန္းျဖစ္ပါသည္။  သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈.၆ သန္းျဖစ္ပါသည္။ 
 လက္ရွိမာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အနီနန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္တိအျပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၅) သန္း
  ထည့္ဝင္ေမျဖစ္ၿပီးေက ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပု ံေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) အနီနန္႔ ပူးေပါင္းညႇိႏႈ ိင္းေဆာင္႐ြက္
 မႈနန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိ ုင ္ရာ ပံပိ ု းမႈတိအျပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅)သန္း ထည့္ဝင္ေထာက္ပံ ့ဖ ု ိ ႔ ျဖစ္ပါ  
  သည္။
     အလွဴ႐ွင္ႏိုင္ငံတိ ျဖစ္ကတ္ေတ ၾသစေၾတးလ်၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေနာ္ေဝ၊ ၿဗိတိန္၊ ဆြီဒင္နန္႔ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံ
 တိကလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၁)သန္း ထည့္ဝင္ဖို ႔အဆိုျပဳထားပါသည္။ ယင္းအျပင္ ကေနဒါ၊ အီးယူ၊ 
 ဂ်ပန္နန္႔ အီတလီႏုိင္ငံတိကလည္း ကူညီေထာက္ပ့ံဖို႔ စ္ုိင္းစားနီပါသည္။

 သန္းေခါင္စာရင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ဖိ ု ႔ ခန္႔မွန္းသန္းေခါင္စာရင္း ၀န္ထမ္းအင္အား တစ္သိန္း သန္းေခါင္စာရင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ဖိ ု ႔ ခန္႔မွန္းသန္းေခါင္စာရင္း ၀န္ထမ္းအင္အား တစ္သိန္း
 ေလးေသာင္း ဟိပါသည္။ ေလးေသာင္း ဟိပါသည္။
 ယင္းခန႔္မွန္းအင္အားမာ စရင္းေကာက္အင္အား (၁)သိန္း၊ စာရင္းစစ္(ေယမွမဟုတ္) အဖဲြ ႔ေခါင္းေဆာင္  
 အင္အား  (၂)ေသာင္းနန္႔ ႏိုင္ငံအဆင့္နန္႔ေဒသအဆင့္ နည္းျပအင္အား(၅)ေထာင္ပါဝင္ပါသည္။
  လက္ဟိအနီအထားမာ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစိ ုင္ထဲမာ   လက္ဟိအနီအထားမာ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစိ ုင္ထဲမာ ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၅) ႏိုင္ငံေက်ာ္က ပညာရွင္တိ 
 ပါဝင္ေဆာင္္ရိက္လို႔ဟိပါသည္။
 သန္းေခါင္စာရင္းေျမပုံရီးဆဲြျခင္းလုပ္ငန္းက ခန္႔မွန္းၿခီအားျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း  သန္းေခါင္စာရင္းေျမပုံရီးဆဲြျခင္းလုပ္ငန္းက ခန္႔မွန္းၿခီအားျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေျမပုံေပါင္း (၁၇၀,၀၀၀)   
 ပုံကို ျပဳစုထုတ္လုပ္ဖို ႔ျဖစ္ပါသည္။

•

•

•

•

•

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနန္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း



 
• 
• 
• 
• 
 
  
•
• 
•
•

ျမန္မာႏိုင္ငံကို သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း (တစ္သိန္း)ခန္႔ျဖင့္ ပိုင္းျခားထာားပါသည္။ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရကာလအတြင္း စာရင္းေကာက္တိက ယင္းစာရင္းေကာက္ကြက္ဧရိယာ 
အားလုံးကို လႊမ္းျခံဳမိေအာင္ စာရင္းေကာက္ယူရဖို႔ျဖစ္ပါေရ။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခ်ိန္မာ 
အေသးစိတ္ေကာက္ကြက္ ေျမပံုအားလံုးကို ရဟိႏိုင္ဖို ႔ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမိန္းခြန္းလႊာမာ မိန္းခြန္းေပါင္း(၄၁)ခုပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာနန္႔ 
ျပဳစုထားပါသည္။ ေယေကေလ့ စာရင္းေကာက္ေရ မင္း၏ ေဒသဘာသာစကားနန္႔ မိန္းခြန္းတိကို မိန္းျမန္းဖို ႔ 
ျဖစ္ပါသည္။

ေအခု ေကာက္ယူုဖုိ ႔ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမွန္ကုိ ပီးႏုိင္ဖုိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁၁) သန္းခန္႔ဟိပါသည္။

၂၅၂၅

ျပည္လုံးကြ်တ္ေကာက္ယူဖိ ု႕  ျပည္လုံးကြ်တ္ေကာက္ယူဖိ ု႕  

ႏုိင္ငံအတြင္းဟိ လူတိုင္းပါဝင္ခြင္ ့ရဖိ ု ႔ အေရးႀကီးပါသည္။ႏု ိင္ငံအတြင္းဟိ လူတိုင္းပါဝင္ခြင္ ့ရဖိ ု ႔ အေရးႀကီးပါသည္။

•

•

•

•



၂၆၂၆

၁၅။ နိဂံုး၁၅။ နိဂံုး

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းေရ လုပ္ငန္းပမာဏႀကီးမားၿပီးေက က်ယ္ျပန္႔ ရႈပ္ထြီးေရ  လုပ္ငန္းစိုင္တစ္ခု  
ျဖစ္ပါေရ။ႏိုင္ေတာ္အစိုးရ၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူတိနန္႔ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္း က 
တာဝန္ဟိသူ အရာဟိတိအနီနန္႔သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း အဆင္ေျပေခ်ာမြီ ႔ေအာင္ျမင္စီဖို ႔ အတြက္ 
အေကာင္းဆုံးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္နီေရပိုင္ေလ့ ျပည္သူလူထုက အျပည္အ၀ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးကလည္း   
အဓိကက်ၿပီး ယင္း(၂) ခ်က္ ညီညႊတ္မွရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္း ဧကန္မုခ် ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႕ျဖစ္ပါေရ။ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တိနန္႔ အကိ်ဳးေက်းဇူးတိကို ျပည္သူတိုင္း သိဟိနားလည္ဖို ႔ဆိုေက 
တိက်မွန္ကန္ေရ အခ်က္အလက္တိ ေျဖဆိုေရးကိုလည္း ျပည္သူတိက ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္လာဖို႔ ျဖစ္ပါေရ။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခ်ိန္ကာလမာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအနီနန္႔ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းမာ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို ႔နန္႔ စာရင္းေကာက္တိကိုု ကူညီပီးဖို ႔ လူဝင္မူႀကီးၾကပ္ေရးနန္႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန 
ကေမတၱာရပ္ခံလိုပါေရ။ အကြ်န္ရို႕ႏိုင္ငံနန္႕အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္တိအတြက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသန္းေခါင္ 
စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကတ္ဖို ႔လိုပါေရ။ေအာင္ျမင္ေရသန္း 
ေခါင္စာရင္းတစ္ခုေရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရီရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတက္မႈတိကို ရဟိဖို ႔အေရးႀကီးေရ 
ခိုင္မာတိက်ေရ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္တိကို ေထာက္ပံ့ပီးႏိုင္ဖို ႔ျဖစ္ပါေရ။
  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူစုိင္က စာရင္းေကာက္ ၅ ေယာက္ကုိ 
ႀကီးၾကပ္ခေရ စာရင္းစစ္ ေဒၚခင္သီတာျမင့္ 

(ဓါတ္ပံု-ကုလသမဂၢလူဦးေရနန္႔ရန္ပံုေငြအဖြ႔ဲ/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)



အခ်က္အလက္တိ အေသးစိတ္ ထပ္မံသိဟိလုိပါေက websiteအခ်က္အလက္တိ အေသးစိတ္ ထပ္မံသိဟိလုိပါေက website

http://www.dop.gov.mmhttp://www.dop.gov.mm

http://myanmar.unfpa.org/censushttp://myanmar.unfpa.org/census


