
သင္ဘာသိဖုိ႔ သင္ဘာသိဖုိ႔ 
 လုိသလဲ လုိသလဲ

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ  သန္းေခါင္စာရင္းျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ  သန္းေခါင္စာရင္း

ျပည္သူအားလံုး ပါဝင္လုိ႔ ျပည္သူအားလံုး ပါဝင္လုိ႔ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ၾကစုိ႔သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ၾကစုိ႔



ဤစာအုပ္ငယ္ကုိ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္မွ ထုတ္ေဝပါသည္။ဤစာအုပ္ငယ္ကုိ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္မွ ထုတ္ေဝပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကိုယ္စား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ၍ ဌာနစံုျဖင့္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူျခင္းအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) မွ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း ကြင္းဆင္း 
ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နုိင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားရိွ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ 
ျပည္သူအားလံုးမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီေပးၾကပါရန္ ပန္ၾကားေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။ 
ႏွစ္ကာလအတန္ၾကာ အေတြ႕အၾကဳံ ျပတ္လပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား  လူတုိင္းကုိယ္စီ  နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရန္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ေပသည္။

အထက္ပါတာဝန္အား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ “သင္ဘာသိဖုိ႔ လုိသလဲ” ဟူေသာ စာေစာင္ကုိ ျပင္ဆင္ျပဳစု ထုတ္ေဝရျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ တာဝန္ယူၾကမည့္သူအားလံုးက ဤစာေစာင္အား ေလ့လာ၊ ဖတ္႐ႈ၍ 
လုိအပ္သလုိ အသံုးျပဳသြားၾကရန္လည္း တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ဤစာေစာင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္တြကူဲညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ (UNFPA) ကုိ
အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ အလားတူပင္ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ဤအစီအမံ ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေစေရး
အတြက္   က်ရာက႑အသီးသီး၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ဤဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ 
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့ ္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွ ိ လူပုဂၢ ိ ဳလ္/အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့ ္အား လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရိွ
တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအားလည္းေကာင္း အထူးေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရိွပါေၾကာင္းလည္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္
ပါသည္။ 

ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ မွန္ကန္စြာ ထြက္ေပၚလာမည့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ 
သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွတဆင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ အနာဂါတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး 
ကုိ ဝုိင္းဝန္းကူညီတည္ေဆာက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဦးခင္ရီဦးခင္ရီ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

ဥေယ်ာဇဥ္ဥေယ်ာဇဥ္



၁။ နိဒါန္း                ၄၁။ နိဒါန္း                ၄

၂။ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိသည္မွာ ၅၂။ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိသည္မွာ ၅

၃။ မည္သူေတြ စာရင္းေကာက္ခံရမည္နည္း            ၆၃။ မည္သူေတြ စာရင္းေကာက္ခံရမည္နည္း            ၆

၄။ မည္သည့္ေနရာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း             ၈၄။ မည္သည့္ေနရာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း             ၈

    အေကာက္ခံရမည္နည္း    အေကာက္ခံရမည္နည္း

၅။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္မၽွၾကာေအာင္             ၉၅။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္မၽွၾကာေအာင္             ၉

    စာရင္းေကာက္ယူမည္နည္း    စာရင္းေကာက္ယူမည္နည္း

၆။ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကုိ ဘယ္လုိၿပီးဆံုးေအာင္           ၁၀၆။ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကုိ ဘယ္လုိၿပီးဆံုးေအာင္           ၁၀

    ေကာက္မည္နည္း    ေကာက္မည္နည္း

၇။ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ             ၁၁၇။ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ             ၁၁

၈။ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း          ၁၃၈။ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း          ၁၃

    ေကာက္ခံၿပီးစီးပါက မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ     ေကာက္ခံၿပီးစီးပါက မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

    ေပးမည္နည္း          ေပးမည္နည္း      

၉။ သန္းေခါင္စာရင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား         ၁၆၉။ သန္းေခါင္စာရင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား         ၁၆

၁၀။ သင္၏ အခန္းက႑            ၁၈၁၀။ သင္၏ အခန္းက႑            ၁၈

၁၁။ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑            ၁၉၁၁။ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑            ၁၉

၁၂။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းတြင္         ၂၀၁၂။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းတြင္         ၂၀

      ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းမ်ား      ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းမ်ား

၁၃။ သန္းေခါင္စာရင္း ရလာဒ္မ်ားကုိ            ၂၄၁၃။ သန္းေခါင္စာရင္း ရလာဒ္မ်ားကုိ            ၂၄

      ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း      ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

၁၄။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာနုိင္ငံ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ          ၂၅၁၄။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာနုိင္ငံ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ          ၂၅

      ကိန္းဂဏန္းမ်ား      ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၁၅။  နိဂံုး              ၂၇ ၁၅။  နိဂံုး              ၂၇ 

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

သင္ဘာသိဖုိ႔ လုိသလဲသင္ဘာသိဖုိ႔ လုိသလဲ

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 
စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ 
သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းပံုစံမ်ား ျဖည့္စြက္ေနသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းပံုစံမ်ား ျဖည့္စြက္ေနသည့္ 
စာရင္းေကာက္ေဒၚသြယ္သြယ္ဦး စာရင္းေကာက္ေဒၚသြယ္သြယ္ဦး 
(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္) မ်က္ႏွာဖံုးပံုမ်က္ႏွာဖံုးပံု ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္/Benny Manser ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္/Benny Manser



၁။ နိဒါန္း၁။ နိဒါန္း

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ၁၉၈၃ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ၁၉၈၃ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 

ေကာက္ခံခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။ေကာက္ခံခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ျပည္လံုးကြ်တ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္  
သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့သည္မွာ 
ႏွစ္္ေပါင္း (၃၀)ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ တိက်မွန္ကန္ေသာ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္ရန္အတြက္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူဦးေရတုိးတက္မႈကုိ 
တုိင္းတာရန္အတြက္ နုိင္ငံအသီးသီးအား (၁၀)ႏွစ္လၽွင္တစ္ႀကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ 
အႀကံျပဳထားပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ကမ ၻာ့သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ အစီအစဥ္အရ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ နုိင္ငံေပါင္း 
(၂၀၀)တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူၿပီး ျဖစ္သည္ဟုသိရပါသည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းသည္  စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အက်ိဳးရိွေသာ ပ့ံပုိးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းမွရရိွေသာ လူထုလူတန္းစားအလႊာေပါင္းစံုမွ လူဦးေရႏွင့္
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ 
ႏုိင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လက္ရိွႏွင့္ အနာဂါတ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တုိ႔အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္       ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအားလံုး၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း 
တုိးတက္ ေရးအတြက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွေသာ မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္နုိင္ရန္ အစုိးရ၊ ျပည္သူလူထု၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မုွအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္ 
ဆီ ေလ်ာ္မႈရိွၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျဖစ္သည့္ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။

၄ ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ စာရင္းေကာက္တစ္ဦးမွ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ဦးအား ေမးျမန္းစဥ္၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ စာရင္းေကာက္တစ္ဦးမွ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ဦးအား ေမးျမန္းစဥ္
(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)



သန္းေခါင္စာရင္းတစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ေကာက္ယူရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈျဖင့္ တုိင္းတာ 
ပါသည္။ တိက်မွန္ကန္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန္ စာရင္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ ေျဖဆုိသူထံမွ 
ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပည့္စံုမွန္ကန္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ သန္းေခါင္စာရင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပ့ံပုိးမႈကုိ ရရိွမွသာ ျပည့္စံုမွန္ကန္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ရနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုမွ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကုိ ကူညီပ့ံံပုိးလာနုိင္ရန္ အတြက္ 
လူတုိင္းအား သန္းေခါင္စာရင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အေရးပါမႈ အခန္းက႑ကုိ မွန္ကန္စြာ သိျမင္ေစရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လူတုိင္းက ရွင္းလင္းတိက်စြာ 
ထင္သာျမင္သာေအာင္ သိရိွရန္ အလြန္ေရးႀကီးပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္စာေစာင္သည္ မီဒီယာမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူလူထုအတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေဝေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရိွလုိပါက သင္ႏွင့္အနီးဆံုးေနရာရိွ သန္းေခါင္စာရင္း႐ံုး မ်ားတြင္ 
ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

၂။ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ   ၂။ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ   
 သန္းေခါင္စာရင္းဆုိသည္မွာ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိသည္မွာ
လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ဆုိသည္မွာ နုိင္ငံသူနုိင္ငံသားအားလံုး၏ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ လူဦးေရဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ယူျခင္း၊ စုစည္းျခင္း၊ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကုိ 
ဆုိလုိပါသည္။ တစ္နည္းဆုိေသာ္ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိသည္မွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း နုိင္ငံ 
တစ္နုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူအားလံုးကုိ ေရတြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္ ကာလအတြင္း 
စာရင္းေကာက္မ်ားမွ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အရြယ္အစား၊ လူဦးေရျပန္႔ႏံွ႕ခ်က္၊ လူဦးေရဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ အျခား 
လူဦးေရဆုိင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကုိ ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

လူဦးေရတုိးတက္မႈ၊ လူဦးေရဝိေသသ လကၡဏာမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ရ႐ိွနုိင္ရန္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ (၁၀) ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူေလ့႐ိွပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းမွရရိွေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊  ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ 
ၿမိဳ႕ျပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 
လုိအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေထာက္ပ့ံံကူညီေပးနုိင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ လက္႐ိွေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလး အေရအတြက္ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ 
ငါးႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းေနမည့္ကေလး အေရအတြက္ကုိ သိရိွမည္ဆုိပါက မည္သည့္ေနရာတြင္ စာသင္ေက်ာင္း 
မည္မၽွေဆာက္လုပ္ရမည္၊ ေလ့က်င့္ေပးရန္ ဆရာ/ဆရာမ မည္မၽွလုိမည္ကုိ တြက္ခ်က္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
သန္းေခါင္စာရင္းမွရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္မႈမရိွပါက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ/
ဆရာမမ်ားကုိ မလုိအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ခန႔္ထားျခင္းမ်ား ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ အလားတူ ေဆးဝါးေထာက္ပ့ံမႈေပးျခင္း၊ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ သန႔္ရွင္းေသာေရ၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း အစရိွသည္တုိ႔အတြက္လည္း 

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ၅



“သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တြင္ နုိင္ငံအတြြင္း႐ိွ ျပည္သူအားလံုးကုိ “သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တြင္ နုိင္ငံအတြြင္း႐ိွ ျပည္သူအားလံုးကုိ 

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္သည္။” သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္သည္။” 

၃။ မည္သူေတြ စာရင္းေကာက္ခံရမည္နည္း။၃။ မည္သူေတြ စာရင္းေကာက္ခံရမည္နည္း။

(က) သန္းေခါင္စာရင္းရည္ညႊန္းခ်ိန္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံ) တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ 
နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ လူတုိင္းကုိ စာရင္းေကာက္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ ပံုမွန္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေျခယာေျခမဲ့မ်ားပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသာမက ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ (သုိ႔မဟုတ္) အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ား၏ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိလည္း ရယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေကာက္ယူရရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမၽွ ထိခုိက္ေအာင္ အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ 
ျဖည့္သြင္းၿပီးေသာ ေမးခြန္းလႊာမ်ားမွ ရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ စုစည္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္  
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွသည္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ထိ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အေနအထားကုိ 
ေဖၚျပႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက္ သီးျခားျပဳစုထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ 
ေျဖဆုိေသာအေျဖမ်ားအားလံုး လံုျခဳံမႈ႐ိွကာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ၾကည့္႐ႈခြင့္မရိွပါ။ ေမးခြန္းလႊာအားလံုးကုိ 
လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေစမည္ 
မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖၾကားရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၆

ျမန္မာနုိင္ငံ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကုိျမန္မာနုိင္ငံ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္  ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္  ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား 

တိက်မွန္ကန္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ား 
လုိအပ္ပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေၾကာင္း 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏုိင္ျခင္း 
မ႐ိွသည့္အတြက္ သုေတသန လုပ္ငန္း၊ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရာတြင္ လက္႐ိွ
အေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ႐ိွေအာင္ ေဆာင္႐ြက္
ရမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။



သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ညႊန္းခ်ိန္တြင္ရိွေသာ လူအားလံုးကုိ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း 
အမ်ိဳးအစားမ်ားခြဲ၍ ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

(၁) ပံုမွန္အိမ္ေထာင္စုမ်ား(၁) ပံုမွန္အိမ္ေထာင္စုမ်ား
ပံုမွန္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုတြင္ လူတစ္ဦး (သုိ႔) လူပုဂၢိဳလ္တစ္စုပါဝင္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ တစ္အိမ္တည္းေန တစ္အုိးတည္းစား 
ေနထုိင္စားေသာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

(၂) အဖြဲ႕အစည္း(သုိ႔မဟုတ္)စုစည္းေနထုိင္ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား(၂) အဖြဲ႕အစည္း(သုိ႔မဟုတ္)စုစည္းေနထုိင္ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား
အဖြဲ႕အစည္း (သုိ႔မဟုတ္) စုစည္းေနထုိင္ေသာ မိသားစုဆုိသည္မွာ ေနထုိင္သူအားလံုးတုိ႔သည္ ေသြးသားေတာ္စပ္ 
သည္ျဖစ္ေစ၊ မေတာ္စပ္သည္ျဖစ္ေစ (သုိ႔မဟုတ္) လက္ထပ္ထားျခင္းရိွသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အေဆာက္အဦးတစ္ခုကုိ အိမ္အျဖစ္အသံုးျပဳ၍ အတူတကြ အသံုးျပဳေနထုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ဟုိတယ္မ်ား၊ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုိးဘြားရိပ္သာမ်ား၊  တပ္စခန္းမ်ား၊ ေထာင္မ်ားအစရိွသည္တုိ႔ကုိ ဆုိလုိသည္။

(၃) အထူးလူဦးေရအုပ္စုမ်ား (၃) အထူးလူဦးေရအုပ္စုမ်ား 
ဤအုပ္စုတြင္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနသူမ်ား၊ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ လွည့္လည္သြားလာေနထုိင္သူမ်ား၊ ေလဆိပ္ႏွင့္ ပင္လယ္ 
ဆိပ္ကမ္းတုိ႔တြင္ ေလယာဥ္(သုိ႔မဟုတ္) သေဘၤာအကူးအေျပာင္းျပဳရန္ ေခတၱ ခဏေရာက္ေနသူမ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
လာသူမ်ားပါဝင္ ပါသည္။ 

(၄) ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား (Temporary shelters) တြင္ေနထုိင္သူမ်ား(၄) ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား (Temporary shelters) တြင္ေနထုိင္သူမ်ား
သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ညႊန္းခ်ိန္အတြင္း၌ ယာယီကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ား (Temporary shelters) တြင္ ေနထိုင္လ်က္

“၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းတြင္ ရိွေနသူ“၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းတြင္ ရိွေနသူ

အားလံုးကုိ နုိင္ငံသားအမ်ိဳးအစားမေရြး၊ ေနရာမေရြး သန္းေခါင္စာရင္း အားလံုးကုိ နုိင္ငံသားအမ်ိဳးအစားမေရြး၊ ေနရာမေရြး သန္းေခါင္စာရင္း 

ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။”ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။”

ရိွသူမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေကာက္ ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
၎တုိ႔၏ ေနထုိင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ 
အထူးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္၍ ဤအုပ္စုတြင္ ထည့္သြင္း 
ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္စု အားလံုးႏွင့္ 
အထူးလူဦးေရအုပ္စုမ်ားကုိ စာရင္းေကာက္ ယူနုိင္ရန္ ျပည့္စံု
တိက်ေသခ်ာေသာအစီအစဥ္မ်ား  ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ၇

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ 
စာရင္းေကာက္တစ္ဦးမွ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ဦးအား ေမးျမန္းစဥ္စာရင္းေကာက္တစ္ဦးမွ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ဦးအား ေမးျမန္းစဥ္

(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)



၂၀၁၄ ခုႏွစ္ျမန္မာနုိင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းတြင္  ေတြ႕ရိွရာ 
အရပ္တြင္ ေကာက္ယူသည့္မူကုိ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိမူအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္္တြင္ ေတြ႕ရိွေသာသူ 
အားလံုးကုိ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ ရည္ညႊန္းခ်ိန္သည္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ၊  သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည့္ ရည္ညႊန္းခ်ိန္ 
ျဖစ္ေသာ မတ္လ(၂၉)ရက္ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ 
ေဒၚယဥ္ယဥ္သည္ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေသာ ေဒၚနႏၵာစိန္၏ 
အိမ္တြင္ ညအိပ္သည္ ဆုိပါက ေဒၚယဥ္ယဥ္အား 
ေဒၚနႏၵာစိန္၏ အိမ္တြင္ စာရင္းသြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤေနရာတြင္ စာရင္းေကာက္မ်ား ေဒၚနႏၵာစိန္၏ အိမ္သုိ႔ 

ေရာက္ရိွလာပါက ေမးခြန္းေမးျမန္းသူအေနျဖင့္ သန္းေခါင္ 
စာရင္းရည္ညႊန္းခ်ိန္တြင္ ေဒၚနႏၵာစိန္ အိမ္တြင္ရိွေနသူ 
အားလံုးကုိ ႀကိဳတင္သိရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေဒၚယဥ္ယဥ္အား သူ၏ ကုိယ္ပုိင္ေနအိမ္တြင္ ရိွသူအျဖစ္ 
စာရင္းမသြင္းဘဲ ေဒၚနႏၵာစိန္၏အိမ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း 
ရည္ညႊန္းခ်ိန္၌  ရိွေနသူတစ္ေယာက္အျဖစ္  ေကာက္ယူရ 
မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေမးခြန္းမ်ားတြင္ သူမ မည္သည့္ 
ေနရာတြင္ အၿမဲေနထုိင္သည္ကုိ သိရိွနုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ မည္သည့္ေနရာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း  ၄။ မည္သည့္ေနရာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း  
 အေကာက္ခံရမည္နည္း။ အေကာက္ခံရမည္နည္း။

“၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ ရိွေနသည့္ ေနရာ၌ “၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ ရိွေနသည့္ ေနရာ၌ 

စာရင္းဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။”စာရင္းဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။”

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၈

မႏၲေလးမွ ရပ္ရြာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိသဲမွ မႏၲေလးမွ ရပ္ရြာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိသဲမွ 
အိမ္နီးခ်င္းကေလးငယ္မ်ားအား အိမ္စာမ်ား ကူညီေပးစဥ္အိမ္နီးခ်င္းကေလးငယ္မ်ားအား အိမ္စာမ်ား ကူညီေပးစဥ္

(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)



သတိျပဳရန္မွာ သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ညႊန္းခ်ိန္တြင္ နုိင္ငံအတြင္းရိွေနသူအားလံုးကုိ စာရင္းေကာက္ယူရပါမည္။ 
သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ညႊန္းခ်ိန္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေမြးဖြားသည့္ကေလးမ်ားကုိ စာရင္းသြင္းရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရိွရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရည္ညႊန္းခ်ိန္ေနာက္ပုိင္းမွေသဆံုးသူ (ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ရည္ညႊန္းခ်ိန္တြင္ အသက္႐ွင္လ်က္ 
ရိွသူ) ကုိမူ စာရင္းသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေျမျပင္ကြင္းဆင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကုိ ၁၂ ရက္ၾကာ 
ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔မွွ 
ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔) တြင္ စာရင္းေကာက္မ်ားမွ သင္၏ ေနအိမ္တြင္ 
စာရင္းေကာက္ခဲ့ျခင္းလည္းမရိွ၊ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီး 
စီးေၾကာင္း သေကၤတကတ္ျပားလည္း ကပ္ထားျခင္း မရိွပါက  
ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု သန္းေခါင္စာရင္း႐ံုးသုိ႔ သတင္းပုိ႔ရန္ 
လုိပါသည္။ ေကာက္ယူရန္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေပးပါမည္။ 
သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စုတုိင္း ပါဝင္ေရးသည္ 
လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။

၅။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္မၽွၾကာေအာင္ ၅။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္မၽွၾကာေအာင္ 
စာရင္းေကာက္ယူမည္နည္း။စာရင္းေကာက္ယူမည္နည္း။

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ၉

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူရာတြင္ စာရင္းေကာက္တစ္ဦးမွ ေကာက္ယူရာတြင္ စာရင္းေကာက္တစ္ဦးမွ 
အိမ္ေထာင္ဦးစီး တစ္ဦးအား ေမးျမန္းစဥ္အိမ္ေထာင္ဦးစီး တစ္ဦးအား ေမးျမန္းစဥ္

၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလတြင္း စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလတြင္း စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူရာတြင္ စာရင္းေကာက္ ေဒၚလွလွေဌး မႏၱေလး႐ိွ ေကာက္ယူရာတြင္ စာရင္းေကာက္ ေဒၚလွလွေဌး မႏၱေလး႐ိွ 
အလွျပင္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ ေရာက္႐ိွစာရင္းေကာက္ယူစဥ္ အလွျပင္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ ေရာက္႐ိွစာရင္းေကာက္ယူစဥ္ 
(ဓါတ္ပုံ- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႔/၂၀၁၃/ ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပုံ- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႔/၂၀၁၃/ ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)



၆။ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကုိ   ၆။ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကုိ   
    ဘယ္လုိၿပီးဆံုးေအာင္ ေကာက္မည္နည္း။    ဘယ္လုိၿပီးဆံုးေအာင္ ေကာက္မည္နည္း။
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေနသည့္ကာလအတြင္း စာရင္းေကာက္ ဆရာ/ဆရာမ တစ္ဦးသည္ ၄င္းစာရင္း ေကာက္ယူ 
ရမည့္ နယ္ေျမအတြင္း႐ိွ အိမ္တုိင္းကုိ တစ္အိမ္တက္ဆင္း စာရင္းေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းေကာက္သည္  
အိမ္ေထာင္စုတြင္ ႐ိွေသာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအား ေမးျမန္းရပါမည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ လုိအပ္ပါက အိမ္တြင္ရိွေနသည့္ 
အျခားအိမ္ေထာင္စုဝင္ တစ္ဦးအား ေမးျမန္းရပါမည္။  အိမ္ေထာင္စုဝင္ အေရအတြက္ေပၚမူတည္၍  စာရင္းေကာက္ခ်ိန္  
ခန္႔မွန္းေျခ (၂၅)မိနစ္ခန္႔ ၾကာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေမးျမန္းရာတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး (သုိ႔မဟုတ္) အိမ္ေထာင္စု 
တစ္ခုလံုး၏ ကုိယ္စားတာဝန္ယူ ေျဖၾကားနုိင္မည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူကုိ ေမးျမန္းရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ 
ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳနုိင္ရန္အတြက္ အျခား အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားကုိ ေမးျမန္းရန္ လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။ 
သုိ႔ျဖစ္၍ စာရင္းေကာက္ လာေရာက္ေမးျမန္းသည့္အခ်ိန္၌ မိမိအိမ္ေထာင္စုတြင္ အိမ္ေထာင္စုဝင္အားလံုး ရိွေနရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည့္ ၁၂ ရက္တာ ကာလအတြင္း မည္သည့္ရက္တြင္ သင္၏ 
အိမ္ေထာင္စုကုိ ေကာက္ယူမည္ကုိ စာရင္းေကာက္မွ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ညႊန္းခ်ိန္ ညသန္းေခါင္ယံ၌ အိမ္ေထာင္စုတြင္ရိွေသာ လူအားလံုးသာလၽွင္ စာရင္းဝင္ပါလိမ့္မည္။ 
သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ညႊန္းခ်ိန္၌ အိမ္ေထာင္စုတြင္ မရိွေသာ အျခားမိသားစုဝင္မ်ားအား သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ညႊန္းခ်ိန္တြင္ 
ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းရိွၿပီး အျခားေရာက္ရိွေနေသာေနရာ၌ စာရင္းဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္၏အမည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းရိွ/မရိွကုိ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေမးျမန္းမည္ မဟုတ္ပါ။ 
အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကုိ ျပသရန္လည္း ေတာင္းခံမည္မဟုတ္သလုိ မည္သည့္သန္းေခါင္စာရင္း အရာရိွ/စာရင္း 
ေကာက္ကုိမၽွ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ျပသရန္ မလုိအပ္ပါ။

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၁၀၁၀

၂၀၁၃ခုႏွစ္ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ 
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေမးခြန္းပံုစံအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေမးခြန္းပံုစံ
(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)

စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေရာက္ရာတြင္ စာရင္းေကာက္မ်ားမွ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေရာက္ရာတြင္ စာရင္းေကာက္မ်ားမွ 
ေကာက္ယူၿပီးစီးေသာ အိမ္မ်ားကုိ ၿပီးစီးေၾကာင္း ေကာက္ယူၿပီးစီးေသာ အိမ္မ်ားကုိ ၿပီးစီးေၾကာင္း 
အမွတ္အသားကတ္ျပားျဖင့္ မွတ္သားထားသည္အမွတ္အသားကတ္ျပားျဖင့္ မွတ္သားထားသည္
(ဓါတ္ပုံ- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြ႔ဲ/၂၀၁၃/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပုံ- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြ႔ဲ/၂၀၁၃/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)



၇။ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ၇။ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ

(၇.၁) လၽွဳိ႕ဝွက္ထားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား(၇.၁) လၽွဳိ႕ဝွက္ထားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ၁၁၁၁

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ေျဖဆုိသူမ်ားထံမွ ေကာက္ယူရရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
လံုၿခဳံစြာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒအရ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ပါး အျခား 
မည္သည့္ကိစၥရပ္တြင္မၽွ အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ ဆုိလုိသည္မွာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရိွမ်ား၊ ရဲဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားအာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခြန္ ေကာက္ယူမႈ (သုိ႔မဟုတ္) 
ကုိယ္ေရးမွတ္ပံုတင္ အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္သံုးစြဲမႈ စသည္တုိ႔တြင္ အသံုးမျပဳရပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ 
တာဝန္ရိွသူမ်ားသည္ မည္သည့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကုိမွ် မေပါက္ၾကားေစရန္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ပါအတုိင္း ထိန္းသိမ္းေပးရန္ 
တာဝန္႐ိွပါသည္။

စာရင္းေကာက္ယူထားသည့္ လူတုိင္း၏ အမည္ကုိ သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းေပၚတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါမည္။  
အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား က်န္ခဲ့ျခင္း ရိွ/မရိွ၊ (သုိ႔မဟုတ္) တစ္ႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ေကာက္ယူထားျခင္းရိွ/မရိွကုိ ေသခ်ာစြာ  
ဆန္းစစ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အမည္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ စာရင္းမ်ားကုိ 
မွန္ကန္စြာေကာက္ ယူထားျခင္းရိွ/မရိွ၊  မွတ္သားထားေသာ အမည္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးရပါမည္။ ဥပမာ- စာရင္းေကာက္သည္ 
သင္၏အိမ္ကုိ အမွန္တကယ္ေရာက္ရိွၿပီး အိမ္ေထာင္စုတြင္းရိွ လူတုိင္းကုိ မွန္ကန္စြာ စာရင္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ရိွ/မရိွကုိ 
စာရင္းစစ္အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား၏ အမည္ျဖင့္ အျပန္အလွန္စစ္ေဆးမႈကုိ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ သန္းေခါင္စာရင္း 
ရည္ညႊန္းခ်ိန္တြင္ သင္၏အိမ္၌ ေရာက္ရိွေနသည့္ ဧည့္သည္ကုိ သင္၏ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း 
ေကာက္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမွ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒသည္ 
ေမးျမန္းခံရသူအား အကာအကြယ္ျပဳထားပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ တာဝန္ခံအရာရိွတစ္ဦးမွ သင္၏  
ဥပေဒပါ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ထံ အေၾကာင္းၾကား ရပါမည္။



(၇.၂) သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းသည္ (၇.၂) သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းသည္ 
 ျပည္သူတုိင္း၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။  ျပည္သူတုိင္း၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ျပည္သူျပည္သား အားလံုး၏ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားစြာ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူမႈကုိ ကူညီေပးျခင္း၊ အေကာက္ခံျခင္း၊ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းသည္ ျပည္သူျပည္သား 
အားလံုး၏ တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ညႊန္းခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း ေရာက္ရိွေနထုိင္သူအားလံုးသည္ သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္ခံခြင့္ 
ရိွပါသည္။ အကယ္၍ စာရင္းေကာက္မွ သင္၏အိမ္ေထာင္စု (သုိ႔မဟုတ္) တစ္ဦးဦးကုိ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ 
ျငင္းဆုိပါက အဆုိပါကိစၥရပ္ကုိ စာရင္းစစ္ (သုိ႔မဟုတ္) ရပ္ရြာ အႀကီးအကဲထံ သတင္းပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွ 
မေဆာင္ရြက္ေပးပါက တရားဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သင္ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ ျပည္သူျပည္သားမ်ားမွလည္း 
သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္ခံၿပီး မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေျဖဆုိရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ 
မိမိႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းအားလံုးကုိ ေျဖၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္ အခ်ိန္အတြင္း၌ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အျပဳအမူမ်ား သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္ အခ်ိန္အတြင္း၌ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အျပဳအမူမ်ား 
ျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳရန္မွာအေရးႀကီးပါသည္-ျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳရန္မွာအေရးႀကီးပါသည္-

(က) သန္းေခါင္စာရင္းအေကာက္ခံရန္ ျငင္းဆုိျခင္း(က) သန္းေခါင္စာရင္းအေကာက္ခံရန္ ျငင္းဆုိျခင္း

(ခ) တစ္ႀကိမ္ထက္ ပုိအေကာက္ခံျခင္း(ခ) တစ္ႀကိမ္ထက္ ပုိအေကာက္ခံျခင္း

(ဂ) စာရင္းေကာက္မ်ားအား မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း(ဂ) စာရင္းေကာက္မ်ားအား မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း

(ဃ) စာရင္းေကာက္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အျခားသန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းတာဝန္ရိွသူမ်ား၏ အလုပ္တာဝန္မ်ားကုိ (ဃ) စာရင္းေကာက္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အျခားသန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းတာဝန္ရိွသူမ်ား၏ အလုပ္တာဝန္မ်ားကုိ 

 အေႏွာင့္အယွက္ ေပးျခင္း အေႏွာင့္အယွက္ ေပးျခင္း

(င) စာရင္းေကာက္အျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ျခင္း(င) စာရင္းေကာက္အျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း၃၀ ၾကာၿပီးမွ ျပဳလုပ္မည့္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း၃၀ ၾကာၿပီးမွ ျပဳလုပ္မည့္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္) 

ေကာက္ယူရာတြင္ အဓိက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညီညီႏွင့္ သူ၏ ဝန္ထမ္းမ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ အဓိက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညီညီႏွင့္ သူ၏ ဝန္ထမ္းမ်ား 

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

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၁၂၁၂



ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံ ၿပီးစီးပါက ရရိွႏုိင္မည့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံ ၿပီးစီးပါက ရရိွႏုိင္မည့္ 
အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ရရိွႏုိင္ ပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ရရိွႏုိင္ ပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

(က) ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသအလုိက္ ေနထုိင္ေသာ လူဦးေရ(က) ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသအလုိက္ ေနထုိင္ေသာ လူဦးေရ

(ခ) အသက္အုပ္စုအလုိက္ လူဦးေရ(ခ) အသက္အုပ္စုအလုိက္ လူဦးေရ

(ဂ) စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း (စာေရးတတ္/ဖတ္တတ္ေသာ လူဦးေရအခ်ိဳး)(ဂ) စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း (စာေရးတတ္/ဖတ္တတ္ေသာ လူဦးေရအခ်ိဳး)

(ဃ) အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ အဆင့္အတန္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အမ်ိဳးအစား အလုိက္ လူဦးေရ(ဃ) အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ အဆင့္အတန္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အမ်ိဳးအစား အလုိက္ လူဦးေရ

(င) မသန္စြမ္းသည့္ လူဦးေရ(င) မသန္စြမ္းသည့္ လူဦးေရ

(စ) လူမ်ိဳးအလုိက္၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာအလုိက္ လူဦးေရ(စ) လူမ်ိဳးအလုိက္၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာအလုိက္ လူဦးေရ

(ဆ) ေနအိမ္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အိမ္အေျခအေန(ဆ) ေနအိမ္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အိမ္အေျခအေန

(ဇ) ေရ/လၽွပ္စစ္မီးႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လက္လွမ္းမီွ ရရိွမုွ အခ်ိဳးအစား(ဇ) ေရ/လၽွပ္စစ္မီးႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လက္လွမ္းမီွ ရရိွမုွ အခ်ိဳးအစား

(စ်) ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းႏွင့္ ေသဆံုးႏႈန္း (စ်) ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းႏွင့္ ေသဆံုးႏႈန္း 

(ည) ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာသည့္ ပမာဏ(ည) ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာသည့္ ပမာဏ

၈။ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ ၈။ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ 
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံၿပီးစီးပါက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံၿပီးစီးပါက 
မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိေပးမည္နည္း။မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိေပးမည္နည္း။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ အစုိးရ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလူမုွအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေအာက္ေဖၚျပပါအေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မ်ားအလုိက္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈ ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပ့ံပုိးကူညီႏုိင္လိမ့္မည္လည္း ျဖစ္ပါသည္ - 

(၈.၁) ပညာေရးက႑(၈.၁) ပညာေရးက႑
သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွ စာတတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္းကုိ တုိင္းတာရန္၊ 
ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရန္အတြက္ ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပံပုိးေပးနုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္-

(က) စာဖတ္တတ္၊ စာေရးတတ္ေသာ လူဦးေရ (စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း)(က) စာဖတ္တတ္၊ စာေရးတတ္ေသာ လူဦးေရ (စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း)

(ခ) ေက်ာင္းတက္ဖူးေသာ သူမ်ား၏ အျမင့္ဆံုး ပညာေရးအဆင့္အတန္း(ခ) ေက်ာင္းတက္ဖူးေသာ သူမ်ား၏ အျမင့္ဆံုး ပညာေရးအဆင့္အတန္း

(ဂ) လက္ရိွတြင္ ေက်ာင္းမတက္ေသာ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးအေရအတြက္(ဂ) လက္ရိွတြင္ ေက်ာင္းမတက္ေသာ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးအေရအတြက္

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ၁၃၁၃



အထက္ပါသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပညာေရး
က႑တြင္ ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားကုိ 
ေဖၚထုတ္နုိင္သျဖင့္ ၎ေဒသမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ထပ္တုိး ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 
အလြန္အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာ- အစုိးရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ စာတတ္ေျမာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား 
ကုိပုိ၍ တြန္းအားေပးျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာ 
အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပညာေရး ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းမ်ားကုိ 
က်ားမအလုိက္ ဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔တြင္လည္း အသံုးဝင္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

(၈.၂) က်န္းမာေရးက႑(၈.၂) က်န္းမာေရးက႑
သန္းေခါင္စာရင္းသည္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အဆင့္တုိင္းအတြက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး စီမံကိန္းမ်ား 
ေရးဆြဲရာတြင္ အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေဒသတစ္ခုသည္
အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ေသဆံုးႏႈန္းမ်ားေန 
သည္ကုိ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ေတြ႕ရိွပါက ထုိေဒသ 
တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားပုိမုိတုိးတက္ 
ရန္အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ သုေတသန 
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား 
တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိနည္းတူစြာ ကေလးေမြးဖြား ႏႈန္းျမင့္မားသည့္ ေဒသမ်ား 
အတြက္  မိခင္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေမြးကင္းစကေလးႏွင့္ ကေလး
ငယ္ေစာင့္ေရွာက္မုွမ်ားပါဝင္ေသာ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္အတြက္ 

သားဆက္ျခား ေဆးဝါးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေမြးဖြါးမႈဆုိင္ရာ 
ပ့ံပုိးပစၥည္းမ်ားႏွင့္  မေမြးဖြားမီႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီး က်န္းမာ 
ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ 
ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၈.၃) အလုပ္အကုိင္က႑(၈.၃) အလုပ္အကုိင္က႑
ထိေရာက္မႈရိွသည့္ အလုပ္သမားေရးရာမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲ 
ႏုိင္ရန္အတြက္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္သားအင္အား 
အရြယ္အစား မည္မၽွရိွသည္ကုိ သိရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
နုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ စာရင္းအင္း ပညာရွင္မ်ားသည္ 
ဤသန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္အကုိင္  အခြင့္အလမ္းမ်ား  ဖန္တီးသည့္ အစီအစဥ္ 
မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္းမွ 
လုပ္ငန္းခြင္ရိွ လုပ္သားအမ်ိဳးအစား၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
မပါဝင္ေသာ လုပ္သားအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္သူ 
အမ်ိဳးအစား စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍  
ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးႏုိင္မည္ျဖစ္ 
ပါသည္-  

(က) လုပ္ငန္းခြင္ရိွ လူဦးေရႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အမ်ိဳး (က) လုပ္ငန္းခြင္ရိွ လူဦးေရႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အမ်ိဳး 
 အစား၊  အစား၊ 
(ခ)  လုပ္ငန္းခြင္၌မရိွေသာ လူဦးေရႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ (ခ)  လုပ္ငန္းခြင္၌မရိွေသာ လူဦးေရႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ 
 သည့္ လူဦးေရတုိ႔ကုိ အသက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဧရိယာ  သည့္ လူဦးေရတုိ႔ကုိ အသက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဧရိယာ 
 စသည္တုိ႔အလုိက္ ျပန္႔ႏံွ႔ခ်က္၊ စသည္တုိ႔အလုိက္ ျပန္႔ႏံွ႔ခ်က္၊
(ဂ) ေက်ာင္း (သုိ႔မဟုတ္)  အျခားပညာေရးဆုိင္ရာ (ဂ) ေက်ာင္း (သုိ႔မဟုတ္)  အျခားပညာေရးဆုိင္ရာ 
 ေက်ာင္းမ်ား တက္ေနဆဲလူဦးေရႏွင့္ ၄င္းတုိ႔    ေက်ာင္းမ်ား တက္ေနဆဲလူဦးေရႏွင့္ ၄င္းတုိ႔   
 အတန္းပညာ ၿပီးဆံုး၍ အလုပ္အကုိင္လုိအပ္ေန အတန္းပညာ ၿပီးဆံုး၍ အလုပ္အကုိင္လုိအပ္ေန
 သည့္လူဦးေရ၊ သည့္လူဦးေရ၊

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၁၄၁၄



(၈.၄) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္က႑(၈.၄) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္က႑
ကမၻာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ နုိင္ငံေရး အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ 
ရ႐ိွရန္ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ိွၾကပါသည္။ သန္းေခါင္ 
စာရင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္-

(က)  အမ်ိဳးသမီးဦး ေရ စုစုေပါင္းႏွင့္ နုိင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္  (က)  အမ်ိဳးသမီးဦး ေရ စုစုေပါင္းႏွင့္ နုိင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္  
           ျပန္႔ႏံွ႔ပါဝင္မႈ၊           ျပန္႔ႏံွ႔ပါဝင္မႈ၊
(ခ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္(ခ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္
 အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လူမႈေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား  အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လူမႈေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
 လက္လွမ္းမီမႈ အေျခအေန၊ လက္လွမ္းမီမႈ အေျခအေန၊
 (ဂ) အမ်ိဳးသမီး အိမ္ေထာင္ဦးစီး အေရအတြက္၊ (ဂ) အမ်ိဳးသမီး အိမ္ေထာင္ဦးစီး အေရအတြက္၊

(၈.၅) အိမ္အေၾကာင္းအရာ က႑(၈.၅) အိမ္အေၾကာင္းအရာ က႑ 
နုိင္ငံေတာ္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ အုိးအိမ္ေနရာခ် 
ထားျခင္း ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိေနအိမ္မ်ား 
ႏွင့္ အိမ္ယာအသုံးအေဆာင္မ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္ 
တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ ေအာက္ေဖၚျပပါ လက္ရွိ 
ေနအိမ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့ ္ အသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ 
ပစၥည္းမ်ား အေျခအေနမ်ားကုိ သိရိွရန္လုိအပ္ပါသည္−

(က) အိမ္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္အေနအထား၊(က) အိမ္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္အေနအထား၊ ျပည္သူမ်ား 
 ေနထုိင္လ်က္ရိွေသာေနအိမ္  အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ယင္း
 အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ 
 ပစၥည္းမ်ား၊

(ခ) လွ်ပ္စစ္မီး၊ (ခ) လွ်ပ္စစ္မီး၊ လွ်ပ္စစ္မီး အသံုးျပဳ နုိင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု        
 အေရအတြက္ႏွင့္ အျခားစြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈမ်ား၊

(ဂ) ေသာက္သံုးေရရရိွမႈ၊ (ဂ) ေသာက္သံုးေရရရိွမႈ၊ သန႔ရွ္င္းေသာေသာက္သံုးေရ     
          သံုးစြဲနုိင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု(သုိ႔မဟုတ္) လူဦးေရ   
          အခ်ိဳးႏွင့္ သန႔္ရွင္းေသာေရ လုိအပ္ေနေသးသည့္ 
 အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္၊
 (ဃ) က်န္းမာသန႔္ရွင္းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား (ဃ) က်န္းမာသန႔္ရွင္းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား
 လက္ရိွ က်န္းမာသန႔္ရွင္းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား
 ႏွင့္ အနာဂတ္က်န္းမာသန္႔ရွင္းမႈ တုိးတက္ေရး 
 အတြက္ လုိအပ္ခ်က္၊

(၈.၆) သန္းေခါင္စာရင္းမွရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  (၈.၆) သန္းေခါင္စာရင္းမွရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  
အျခားက႑မ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းအျခားက႑မ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းမွ ရရိွေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အသံုး 
ျပဳနုိင္ ပါသည္-

(က) ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ (က) ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
 ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္း၊
(ခ) ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇုပ္ႏံွမႈ(ခ) ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇုပ္ႏံွမႈ
          ပုဂၢလိက  က႑မ်ားသည္   နုိင္ငံအတြင္း  ၎တုိ႔၏ 
          ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇုပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ 
         ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်နုိင္ရန္  သန္းေခါင္စာရင္း  
         အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုိအပ္ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ၁၅၁၅



၉။ သန္းေခါင္စာရင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ  ၉။ သန္းေခါင္စာရင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ  
    လုပ္ငန္းမ်ား    လုပ္ငန္းမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူမီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္
ငန္းအဆင့္ဆင့္သည္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို 
ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
လမ္းခင္းေပးေသာ ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။         
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္မီ ႀကိဳတင္ 
ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ဆဲ အဓိကလုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕မွာ- 

(၉.၁) စာရင္းေကာက္ ဧရိယာနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ (၉.၁) စာရင္းေကာက္ ဧရိယာနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ 
 ေပးျခင္း (ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း) ေပးျခင္း (ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း)
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္မႈ နယ္နိမိတ္အရ တစ္ႏိုင္ငံ
လုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေျမပုံမ်ား ေရးဆြဲၿပီး ရပ္ကြက္/
ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားကို ေသးငယ္ေသာ ဧရိယာမ်ားခြဲျခင္း
ျဖင့္ ေကာက္ကြက္ေျမပုံမ်ား ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ သန္းေခါင္
စာရင္း ေကာက္ယူမည့္ (၁၂)ရက္တာ ကာလအတြင္း 
စာရင္းေကာက္ တစ္ေယာက္သည္ စာရင္းေကာက္ကြက္ 
တစ္ကြက္ကို ေကာက္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္း
ေကာက္ကြက္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ စာရင္းေကာက္ 
မ်ား စာရင္းေကာက္ယူရမည့္ ဧရိယာ က်န္ျခင္း၊ ထပ္ျခင္း
တို႔ကို ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။ 

(၉.၂)  စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း(၉.၂)  စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္အတြက္ 
ျပင္ဆင္ထားေသာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ အမွန္ 
တကယ္ ကြင္းဆင္းေကာက္သည့္ အခါ လက္ေတြ႕က်က် 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိႏွင့္ ျပဳစုထားေသာ သန္းေခါင္ 
စာရင္း ေမးခြန္းပုံစံပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားမည့္သူ 
မ်ားမွ နားလည္လက္ခံႏိုင္မႈ ရွိမရွိတို႔ကို ဆန္းစစ္ရန္ 
အတြက္ စမ္းသပ္သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူမႈကို 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ 
ရပ္ကြက္ (၅) ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု (၁၅) ခုတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စမ္းသပ္သန္ေခါင္စာရင္းမွ ရရွိ
ေသာအခ်က္္ အလက္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ေကာက္
ယူမည့္ ပင္မသန္းေခါင္စာရင္း အတြက္ အၿပီးသတ္လုပ္
ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ 
ေစပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၁၆၁၆

၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ ေကာက္ကြက္ေျမပံု ေကာက္ယူရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ ေကာက္ကြက္ေျမပံု 

၁၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိအေခ်ာသပ္ ထုတ္လုပ္ေနပုံ၁၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိအေခ်ာသပ္ ထုတ္လုပ္ေနပုံ
(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)



(၉.၃) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ပံပိုးမႈရယူျခင္း (အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း)(၉.၃) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ပံပိုးမႈရယူျခင္း (အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း)

မွန္ကန္ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းတစ္ခုကို ေကာက္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ အဆင့္အသီးသီး 
မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုသည္ သန္းေခါင္စာရင္း၏ သေဘာသဘာဝကို သိရွိနားလည္ရန္ လိုအပ္သလို 
၎တို႔အေနျဖင့္ မည္သို႔ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္သည္ကို သိရွိရန္လိုပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပး အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု နားလည္သိရွိ 
ေစသည့္ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အားေပးျခင္းျဖင့္

(က) မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား သန္းေခါင္စာရင္း၏ အေရးပါမႈႏွင့္ သေဘာတရားကုိ 
 ထင္ထင္ရွားရွား သိရွိလာေစျခင္း၊
 
(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အေနအထားကို ေပၚလြင္ေစမည့္ မွန္ကန္တိက်ေသာ သတင္း     
         အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိရန္ လူတိုင္းပူေပါင္းပါဝင္မႈ၏ အေရးပါမႈကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေစျခင္း၊

(ဂ) သန္းေခါင္စာရင္း ေအာင္ျမင္စြာေကာက္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လုပ္အားေပးမ်ားႏွင့္ 
 အသင္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို နားလည္ေစျခင္း၊

(ဃ) သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုရယူျခင္း၊

(င) အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအဆင့္အသီးသီး (ျပည္ေထာင္စု/တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္/ ရပ္ကြက္/
 ေက်းရြာအုပ္စု) ရွိ သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီအသီးသီး၏ သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
 ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

မွန္ကန္တိက်ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းသာလွ်င္ မွန္ကန္တိက်ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းသာလွ်င္ 

တစ္တိုင္းျပည္လုံးကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။တစ္တိုင္းျပည္လုံးကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ၁၇၁၇



ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေအာင္ျမင္စြာေကာက္ယူႏိုင္ရန္ 
လူတိုင္းသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 
စသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ တိက်မွန္ကန္ျပည့္စုံမႈရွိေသာ သန္းေခါင္ 
စာရင္းတစ္ခုသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း 
လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္း တာဝန္ခံအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အားလုံးမ်ားပါဝင္၍ 
ေအာက္ပါ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္- 

၁၀။ သင္၏ အခန္းက႑၁၀။ သင္၏ အခန္းက႑

(က)  သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္ကန္စြာသိရွိၿပီး ျပည္သူလူထု သိရွိ 
 နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ခ) မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္၊ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား အၾကားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း 
 နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ (သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ အေရးအႀကီးဆုံးသည္ လူတိုင္း
 ပါဝင္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။)

(ဂ) သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္၊ ဗဟုသုတမ်ားကို အမ်ားျပည္သူနားလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး 
 သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လြဲမွားေသာ ေတြးေခၚ ထင္ျမင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ႀကံေျပာဆိုသည့္ 
 ယုံတမ္းစကားမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဃ) သတင္းစာ/စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ား၊ ျပည္သူလူထု (သို႔မဟုတ္) အျခားသူတစ္ဦးဦးမွ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္ 
 သက္၍ ေမးျမန္းလာသည့္ ေမးခြန္းအားလုံးကို ေျဖဆိုေပးျခင္း၊ (ေမးခြန္းအမ်ားစု၏ အေျဖမ်ားကို ဤလက္စြဲ 
 စာေစာင္တြင္ ေတြ႕ရွိနိုင္သလို “သန္းေခါင္စာရင္း
         အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား”  စာအုပ္တြင္လည္း 

         ေတြ႕႐ွိႏိုင္ပါသည္။)

(င) သန္းေခါင္စာရင္း၏ တိက်မွန္ကန္မွု၊ ယုံၾကည္
 ကိုးစားနိုင္မႈႏွင့္ လက္ခံနိုင္မႈတို႔ အတြက္   
 ေကာင္းမြန္သည့္ ဥပမာ/ပုံစံမ်ားေပးျခင္း၊ 

သင္မေျဖဆိုႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုကို လက္ခံရရွိသည့္အခါ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ သန္းေခါင္ 
စာရင္းအရာရွိမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 
မွန္းဆေျဖဆိုသည့္ မွားယြင္းေသာအေျဖမ်ားထက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးၿပီးမွ ရရွိေသာ မွန္ကန္သည့္အေျဖမ်ားသည္ 
ပိုမို ေကာင္းမြန္ပါသည္။ မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပန္႔ႏွံလြယ္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၁၈၁၈



၁၁။ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑၁၁။ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑

သတင္းစာ/စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ား၊ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ တာဝန္ခံအရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားမီဒီယာမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ျပည္လုံးကြ်တ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၏ မိတ္ေဆြမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုထံ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ စာေပ၊ ဂီတ၊ ႐ုပ္႐ွင္၊ သဘင္စသည့္ မီဒီယာနည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ 
ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သန္းေခါင္စာရင္း႐ုံးမ်ားသည္ မီဒီယာႏွင့္ အၿမဲဆက္စပ္ သန္းေခါင္စာရင္း႐ုံးမ်ားသည္ မီဒီယာႏွင့္ အၿမဲဆက္စပ္ 

ေဆာင္ရြက္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ေဆာင္ရြက္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ၁၉၁၉

သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေခၚခုိင္ခုိင္စုိးႏွင့္အဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေခၚခုိင္ခုိင္စုိးႏွင့္အဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူၿပီး 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္းမည္ ျဖစ္သည္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္းမည္ ျဖစ္သည္

(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)



၁၂။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္  ျမန္မာနုိင္ငံ၁၂။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္  ျမန္မာနုိင္ငံ

သန္းေခါင္စာရင္းတြင္  ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းမ်ားသန္းေခါင္စာရင္းတြင္  ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ စာရင္းေကာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားသည္ ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ 
မသက္ဆိုင္ (သို႔မဟုတ္) မလိုအပ္ဟု ထင္နိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု 
ခ်င္းစီတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ အသီးသီးရွိပါေသာေၾကာင့္ ပါဝင္ေသာ ေမးခြန္းအားလုံးအတြက္ တိက် 
မွန္ကန္ေသာ အေျဖရရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေကာက္ယူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မ်ား ႏွင့္တြဲဖက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(က) အမည္(က) အမည္
ေျဖဆိုသူတစ္ဦးခ်င္း၏ အမည္မ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ဆန္းစစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခား 
စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္  ခ်ိတ္ဆက္အသုံး 
ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုတြင္ စာရင္း 
ေကာက္ယူရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုသားမ်ား က်န္ခဲ့ျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ႀကိမ္ေကာက္ယူျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ 
ေျဖဆိုသူ တစ္ဦးခ်င္း၏ အမည္မ်ားကို ေမးျမန္းရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္သူမွ စာရင္းေကာက္ 
ယူထားမႈမ်ားကို မွန္/မမွန္ စစ္ေဆးရာတြင္ လိုအပ္ပါက 
အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား၏ အမည္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ 
စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) က်ား/မ(ခ) က်ား/မ
အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး လူဦးေရအခ်ိဳးကို သိရွိႏိုင္ 
ပါသည္။  ဥပမာ-   အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
လူေနမႈ ဘဝ၊ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈ အေျခအေန 
(သို႔မဟုတ္) အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ 
အေျခအေနတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ က႑တစ္ 
ခုခ်င္း အလိုက္ က်ားမ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာမႈျပဳလုပ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ သန္းေခါင္
စာရင္းဆိုင္ရာ ရလာဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ 
က်ိဳးေၾကာင္းဆီ ေလ်ာ္မႈ ရွိေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား 
ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) အသက္(ဂ) အသက္
အသက္အပိုင္းအျခား ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ အသက္အပိုင္း
အျခားအလိုက ္လူဦးေရ၏  လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္  ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ ္
ရွိေသာ လူဦးေရတိုးႏႈန္းကို အဆုံးအျဖတ္ေပးပါသည္။ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူျပည္သားအားလုံးႏွင့္ အသက္
အပိုင္းအျခားအလိုက္ လူဦးေရတို ႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ အသက္ဖြဲ႕ 

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၂၀၂၀



စည္းပုံအလိုက္ လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
သိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။  ဥပမာ - အသက္ (၅)ႏွစ္ႏွင့္ 
(၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလး အေရအတြက္ကို သိရွိျခင္းျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း 
စာသင္ေက်ာင္း၊ စာသင္ခန္းႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
မည္မၽွ လိုအပ္မည္ကို ခန႔္မွန္းသိရွိနိုင္ပါသည္။

(ဃ) အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ေတာ္စပ္ပုံ(ဃ) အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ေတာ္စပ္ပုံ
မိသားစုအရြယ္အစားႏွင့္ မိသားစုဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
မ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္  အိမ္ေထာင္စုဝင္တိုင္း၏ 
အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ ေတာ္စပ္ပုံမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ယင္းအခ်က္အလက္သည္ မိသားစုဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ 
ပုံမ်ားႏွင့္ မိသားစုဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 
မည္သို႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပုံႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း မည္ကဲ့ 
သို႔ႏႈိင္းယွဥ္ရမည္ကို ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အသုံးဝင္ပါသည္။

(င) အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန(င) အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန
အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေနသည္ ေမြးဖြားမႈႏွင့္မ်ားစြာ
ဆက္စပ္ေနသည္မွာ သိသာထင္ရွားပါသည္။ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳေနာက္က်ျခင္းသည္ ေမြးဖြားမႈႏႈန္း
ကိုက်ဆင္းေစပါသည္။ တိုင္းျပည္အမ်ားစုကို ေလ့လာ 
ရာတြင္ လက္ထပ္ၿပီးေသာ အမိ်ဳးသမီးမ်ားသည္ လက္မ
ထပ္ရေသးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ေမြးဖြားမႈႏႈန္း 
ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ 
ပထမဆုံး ကေလးရရွိခ်ိန္ အသက္သည္  ေမြးဖြားမႈႏႈန္း 
ကို သိသာစြာ အက်ိဳးသက္ ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။
အသက္ (၃၀)အရြယ္တြင္ ပထမဆုံး ကေလးရေသာ 
အမ်ိဳးသမီးသည္ အသက္ (၂၀)အရြယ္တြင္ ပထမဆုံး
ကေလးရေသာ အမ်ိဳးသမီးထက္ သားသမီးဦးေရ ပိုနည္း 
ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(စ) ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ(စ) ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာသည္ မတူညီေသာ လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္း အတြင္းရွိေနသူမ်ား၏ အမူအက်င့္၊ က်င့္ဝတ္

မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္
အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ လူအမ်ားစုသည္ ၄င္း
တို႔မည္သူ မည္ဝါျဖစ္သည္ကို ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ 
ဆက္စပ္၍ ပိုမိုရွင္းလင္းစြာေဖၚျပႏိုင္ၾကပါသည္။ 
ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈမ်ားသည္ လူဦးေရဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ယုံၾကည္မႈမ်ားကိုမ်ားစြာ လႊမ္းမိုးမႈရွိပါသည္။  

(ဆ) လူမ်ိဳးႏြယ္စု(ဆ) လူမ်ိဳးႏြယ္စု
လူတစ္ဦးခ်င္း၏ လူမ်ိဳးႏြယ္စုကို ထိုသူ၏ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာအရ အဓိပၸါယ္သတ္ 
မွတ္ႏိုင္ၿပီး ၎သည္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္
အသိုင္းအဝိုင္းအေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ ေဒသမ်ားတြင္ လူဦးေရဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ား 
သည္ အျခားေဒသမ်ားထက္ မ်ားျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
နည္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ စံႏႈန္းမတူ 
ညီျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ တိုးတက္ 
ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သုေတသနျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးစုတို႔၏အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္း
သြားလာမႈ၊ ပညာတတ္ေျမာက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ 
အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ကြဲျပားေသာလူမ်ိဳးစု 
မ်ား ေရာေႏွာနီးကပ္လာေစၿပီး ၎မွတစ္ဆင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား
၏ေတြးေခၚမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ 
မည္သူ မည္ဝါျဖစ္သည္ကို သတ္မွတ္မႈ ေျပာင္းလဲလာျခင္း 
ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အသစ္မ်ား 
ေျပာင္းလဲလာျခင္း စသည္တို႔ကို သုေတသနျပဳ ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ၂၁၂၁



(ဇ) မသန္စြမ္းမႈ အေျခအေန(ဇ) မသန္စြမ္းမႈ အေျခအေန
မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမွ မသန္စြမ္းသူ အေရ 
အတြက္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အသက္ အပိုင္းအျခား 
အလိုက္၊ ေနရာေဒသအလိုက္ ျပန္႔ႏွံ ေနမႈႏွင့္ မသန္စြမ္းသူ 
မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရရွိနိုင္ပါသည္။
ဤစာရင္းမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ 
မ်ား ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္  
အသုံးဝင္ပါသည္။ 

(ဈ) ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္း (ဈ) ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္း 

(ေမြးဖြားသည့္ၿမိဳ႕နယ္၊အၿမဲေနထိုင္သည့္ၿမိဳ႕နယ္၊ ယခင္ 
ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ရသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္)  
ဤေမးခြန္းမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားမွ ျပည္တြင္းေျပာင္း 
ေရႊ႕ေနထိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ အမ်ိဳးအစားကို ေဖၚ 
ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ 
အၾကား ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မႈ ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္ မ်ားကို သိရွိနိုင္ပါသည္။
အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယေန႔ျမန္မာနိုင္ငံရွိ 
ေဒသ အသီးသီး၏ အနာဂတ္လူဦးေရ တိုးတက္မႈ၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ လိုအပ္ခ်က္
ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူ 
ျပဳနိုင္ပါသည္။

(ည)  ပညာေရးေမးခြန္း(ည)  ပညာေရးေမးခြန္း

ဤေမးခြန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းႏွင့္ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဒသအလိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အသက္ အပိုင္းအျခားအလိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
အကဲျဖတ္ရန္ အသုံးဝင္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ 
က်ား/မ အလိုက္၊ လူမ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ႏွင့္ ေဒသအလိုက္ 
ပညာေရးအဆင့္ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ 
အသုံးဝင္ပါသည္။

(ဋ) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန(ဋ) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

သန္းေခါင္စာရင္းသည္ လုပ္သား အင္အားဦးေရႏွင့္ ပါဝင္ 
ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း 
မ်ားကို တိုင္းတာေပးပါသည္။ 
သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္မီ တစ္ႏွစ္အတြင္း 
အဓိက လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္အလုပ္ရရွိမႈ ပုံစံကို 
တိုင္းတာရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳ ပါသည္။ 
အလုပ္အကိုင္၊ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔၏ အဓိက စီးပြားေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို က်ား/မ၊ အသက္ႏွင့္ ပညာေရး 
အဆင့္အတန္းအလိုက္္ ခြဲျခားေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။ 
အဆိုပါ အခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအတြက္ 
မတူညီေသာ  စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင ္
အေထာက္အကူျပဳေစပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၂၂၂၂



(ဌ) အိမ္ရာႏွင့္ အိမ္ရာအသံုးေဆာင္ဆုိင္ရာ ေမးခြန္မ်ား(ဌ) အိမ္ရာႏွင့္ အိမ္ရာအသံုးေဆာင္ဆုိင္ရာ ေမးခြန္မ်ား

ဤေမးခြန္းမွ ရလာဒ္မ်ားသည္ သမ႐ိုးက် အိမ္ေထာင္စု 
မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူဦးေရ အခ်ိဳးကို ေဖာ္ျပၿပီး  
အိမ္ရာ၏ အရည္အေသြးကိုလည္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပပါ 
သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး 
အေျခအေနမ်ား၊ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ အလင္းေရာင္ရရွိမႈ 
နည္းလမ္းမ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္္ အသုံံးျပဳေသာ 
ေလာင္စာ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အညစ္အေၾကး စြန႔္ပစ္မႈ 
အေျခအေနမ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္  ႏိုင္ငံေတာ္  အစိုးရအတြက္
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ခန႔္မွန္းေပးနိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာ အေျခအေန 
နိမ့္က်ေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေနမႈ 
မ်ားကို ေဖၚထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

(ဍ) အိမ္ေထာင္စုတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂လအတြင္း(ဍ) အိမ္ေထာင္စုတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂လအတြင္း
 ေသဆုံးမႈမ်ား ေသဆုံးမႈမ်ား
ဤေမးခြန္းမွ ခန္႔မွန္းသက္ႀကီးအရြယ္ ေသဆုံးႏႈန္းကို 
ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ 
ေမြးဖြားစဥ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခန္႔မွန္းေသဆုံးႏႈန္းကို ရရွိ 
ႏိုင္ပါမည္။ ၎အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ 
ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ 
ပါသည္။

(ဎ) ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္ ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာ(ဎ) ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္ ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာ
 လူမ်ိဳးမ်ား လူမ်ိဳးမ်ား
ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး အျခား 
တိုင္းျပည္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ 
သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သူ အေရအတြက္ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္း 
ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ 
ပိုမိုပြင့္လင္းလာသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာလိုေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသား အေရအတြက္ကို ခန႔္မွန္းရာတြင္ အဆိုပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ခြာ သြားေသာ 
နိုင္ငံသားမ်ား၏ ထြက္ခြါရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို 
သိပၸံနည္းက်က် သုေတသနျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ 
ျပန္လာသည့္အခါတြင္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ခန္႔မွန္းရာတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ၂၃၂၃



၁၃။ သန္းေခါင္စာရင္း ရလာဒ္မ်ားကုိ   ၁၃။ သန္းေခါင္စာရင္း ရလာဒ္မ်ားကုိ   
        ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း        ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းဇယားျပဳစုျခင္း၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 
ထုတ္ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုံရိပ္ဖမ္းစက္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ လူ႔စြမ္းအားမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းမွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း 
ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။

• ပဏာမ သန္းေခါင္စာရင္း အႀကိဳစာရင္းဇယား အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊• ပဏာမ သန္းေခါင္စာရင္း အႀကိဳစာရင္းဇယား အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊

• အၿပီးသတ္ သန္းေခါင္စာရင္း၊ စာရင္းဇယားမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမေလးလပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊• အၿပီးသတ္ သန္းေခါင္စာရင္း၊ စာရင္းဇယားမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမေလးလပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊

• အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရရွိမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလမွ စတင္၍  • အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရရွိမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလမွ စတင္၍  

 စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊

ျမန္မာနုိင္ငံ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၂၄၂၄



၁၄။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာနုိင္ငံ သန္းေခါင္  ၁၄။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာနုိင္ငံ သန္းေခါင္  
      စာရင္းဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား      စာရင္းဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ၂၅၂၅

• သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈.၆ သန္းျဖစ္ပါသည္။ • သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈.၆ သန္းျဖစ္ပါသည္။ 
 လက္ရိွတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအျပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၅) သန္း
  ထည့္ဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈႏွင့္ 
 အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိ ုင ္ရာ ပံပိ ု းမႈမ်ားအျပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅)သန္း ထည့္ဝင္ေထာက္ပံ ့ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
           အလွဴ႐ွင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ၾသစေၾတးလ်၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေနာ္ေဝ၊ ၿဗိတိန္၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံမ်ား   
          မွလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၁)သန္း ထည့္ဝင္ရန္ အဆိုျပဳထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကေနဒါ၊ အီးယူ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ 
         အီတလီႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း ကူညီေထာက္ပ့ံရန္ စဥ္းစားေနပါသည္။

• သန္းေခါင္စာရင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ခန္႔မွန္းသန္းေခါင္စာရင္း ဝန္ထမ္းအင္အား တစ္သိန္း • သန္းေခါင္စာရင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ခန္႔မွန္းသန္းေခါင္စာရင္း ဝန္ထမ္းအင္အား တစ္သိန္း 
 ေလးေသာင္း ရွိပါသည္။ ေလးေသာင္း ရွိပါသည္။
 ယင္းခန္႔မွန္းအင္အားတြင္ စာရင္းေကာက္အင္အား (၁)သိန္း၊ စာရင္းစစ္ အင္အား(၂) ေသာင္းႏွင္ ့  
 ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ နည္းျပအင္အား (၅)ေထာင္ပါဝင္ ပါသည္။

• လက္ရွိအေနအထားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္၌ နိုင္ငံေပါင္း (၁၅) ႏိုင္ငံေက်ာ္ မွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္  (၁၅) ႏိုင္ငံေက်ာ္ မွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္  
 ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

• သန္းေခါင္စာရင္းေျမပုံေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမွ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္  သန္းေခါင္စာရင္း ေျမပုံေပါင္း (၁၇၀,၀၀၀)  (၁၇၀,၀၀၀)  
 ခန္႔ျပဳစုထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  ခန္႔ျပဳစုထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 



 
• 
• 
• 
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•
• 
•
•

• ျမန္မာနိုင္ငံကို သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း (တစ္သိန္း)ခန္႔ျဖင့္ ပိုင္းျခားထားပါသည္။ျမန္မာနိုင္ငံကို သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း (တစ္သိန္း)ခန္႔ျဖင့္ ပိုင္းျခားထားပါသည္။
 သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္ကာလအတြင္း စာရင္းေကာက္မ်ားမွ ယင္းစာရင္းေကာက္ကြက္  ဧရိယာ
  အားလုံးကိုလႊမ္းျခဳံမိေအာင္ စာရင္းေကာက္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခ်ိန္တြင္   
 အေသးစိတ္ေကာက္ကြက္ ေျမပုံအားလုံးကို ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

• ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းလႊာတြင္ ေမးခြန္းေပါင္း (၄၁)ခုပါဝင္ၿပီး  ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာ • ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းလႊာတြင္ ေမးခြန္းေပါင္း (၄၁)ခုပါဝင္ၿပီး  ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာ 
 ျဖင့္ျပဳစုထားပါသည္။  ျဖင့္ျပဳစုထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စာရင္းေကာက္သည္ သင္၏ ေဒသဘာသာစကားျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို 
 ေမးျမန္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။

• ယခုေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရအမွန္ကို ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။• ယခုေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရအမွန္ကို ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁၁) သန္းခန္႔ရွိပါသည္။(၁၁) သန္းခန္႔ရွိပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၂၆၂၆

ျပည္လုံးကြ်တ္ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္လုံးကြ်တ္ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းျဖစ္ၿပီး 

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူတိုင္းပါဝင္ခြင့္ရရန္ အေရးႀကီးသည္။ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူတိုင္းပါဝင္ခြင့္ရရန္ အေရးႀကီးသည္။



၂၇၂၇ျမန္မာနုိင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

၁၅။ နိဂံုး၁၅။ နိဂံုး

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းသည္ လုပ္ငန္းပမာဏႀကီးမားၿပီး က်ယ္ျပန္႔႐ႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း 
လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ အရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ 
ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကရသလို ျပည္သူလူထုက အျပည့္အဝ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးသည္လည္း အဓိကက်ၿပီး ထို (၂)ခ်က္ ညီညြတ္မွသာလ်င္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္း 
ဧကန္မုခ် ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျပည္သူတိုင္း သိရွိ နားလည္မည္ ဆိုလၽွင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေျဖဆိုေရးကိုလည္း ျပည္သူမ်ားမွ ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခ်ိန္ကာလအတြင္း ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စာရင္းေကာက္မ်ားကို ကူညီေပးရန္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ 
ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း 
တစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ရရွိရန္ 
အေရးႀကီးသည့္ ခိုင္မာတိက်ေသာ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူစဥ္ စာရင္းေကာက္ (၅) ဦးကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူစဥ္ စာရင္းေကာက္ (၅) ဦးကုိ 
ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည့္ စာရင္းစစ္ေဒၚခင္သီတာျမင့္ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည့္ စာရင္းစစ္ေဒၚခင္သီတာျမင့္

(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)(ဓါတ္ပံု- ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕/ျပည္ေက်ာ္ျမင့္)



အခ်က္အလက္မ်ား အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရိွလုိပါက websiteအခ်က္အလက္မ်ား အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရိွလုိပါက website

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

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


