
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ေမးခွန်းများကုိမန်ှကန်စွာေဖြ ဆုိခြ င်းအားဖြ င့် 
    �ုိင်ငံေတာ်မှ       သင်ေနထုိင်ရာ       နယ်ေမြ အတွင်း                      

    ေအာက်ပါတုိ�ကုိ ေဆာင်ရွက်ေပး�ုိငမ်ည် - 
 
 လိုအပ်ေသာစာသင်ေကျာင်းအေရအတက်ွ  

 လိုအပ်ေသာ ေဆး�ုံ/ ေဆးေပးခန်းအေရအတက်ွ 

 ေရေပးေဝမ�စနစ် 

 လ�ပ်စစ်ဓါတအ်ားဖြ န်�ေဝရမည့်ပမာဏ 

 အလပ်ုအကိုင်အခင့်ွအလမး်များဖန်တးီေပးရမည့်အေခြ အေန 

 နယေ်မြ ကာကွယေ်ရးအတက်ွလိုအပခ်ျက်များ 

 လမူ�စးီပာွးဘဝဖံွ�ဖ� �ိးတိုးတကမ်�အေခြ အေနများ 

 မသန်စမွး်သမူျားေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

 ဘိုးဘာွးများေစာင့်ေရာှကေ်ရး    

 အမျ�ိးသမီးများ�ှင့် ကေလးသငူယမ်ျားေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

    

 

                

 

   

 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

   ြပည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 

   ဗဟုိသနး်ေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင် 

     ြပည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 

     ဗဟုိသန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင် 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

လူဦးေရစာရင်းများ မှန်ကန်မှ 
အနာဂတ်လူေနမ�ဘဝတုိးတက်မြ င့်မားမည် 

 

 ပြ ည်သူအားလံုးပါဝင်လုိ� 
သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်က� စုိ� 

 

၂၀၁၄ ခု�ှစ် 

လူဦးေရ�ှင့် 

အိမ်အေက� ာင်းအရာ 

သန်းေခါင်စာရင်း 

 

 

 

 

 

 

 

အချက်အလက်များမမှန်ကန်ပါက 

နစ်နာသူမှာ   ြပည်သူသာ 

     ပြ ည်သူများသိရိှ�ုိင်ပါရန် 

၂၀၁၃ ခု�ှစ်လူဦးေရ�ှင့် အိမ်အေက� ာင်း 

အရာ သန်းေခါင်စာရင်းဥပေဒအရ - 

သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူသည့် 

အချက်အလက်များကုိ သန်းေခါင်စာရင်း 

ဆုိငရ်ာ  ကိစ�မှတစ်ပါး အခြ ားမည်သည့် ကိစ� 

အတွက်မ� အသံုးပြ �ခြ င်း သုိ�မဟုတ် 

စစ်ေဆးခြ င်း မပြ �ရ။ 

 

                 ပြ ည်သူများက         

 စာရင်းေကာက်မှ ေမးမြ န်းေသာ ေမးခွန်းများ 

ကုိ မှန်ကန်  ပြ ည့်စုံစာွ ေဖြ ဆုိက� ပါ။ 

သန်းေခါင်စာရငး် ေကာက်ယူေရးလုပ်ငန်းတွင် 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပါ။ 

 

 

၂၀၁၄ခု�ှစ် 

မတ်လ (၃၀)ရက်ေန�မှ ဧပ� လီ (၁၀)ရက်ေန� 

အထိ သန်းေခါငစ်ာရင်း ေကာက်ပါမည် 

 

                   ရွက်ေရ(           )သိန်း 



 

 

 

 

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူသည့် ရည်ရွယ်ချက် 

      �ိုင်ငံေတာ၏်လမူ�ေရး၊ စီးပာွးေရး၊ စီမခံန်�ခဲွေရးကစိ�ရပ်များ အတက်ွ 

မဝူါဒများချမတှ်ခြ င်း၊ စမီကိံန်းများ ေရးဆွဲအေကာင်အထညေ်ဖ�ခြ င်း 

လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရကွရ်ာတွင် အေခြ ခထံားရမည့်  လူဦးေရဆိုင်ရာ 

ကန်ိးဂဏန်း အချက်အလက်များကို  ရရှိရန်ဖြ စပ်ါသည။်  

သန်းေခါင်စာရင်းထည့်ေကာက်ရမည့်သူများ  

သန်းေခါင်စာရင်းရည်��နး်ချိန ် (၂၀၁၄ ခု�စ်ှ မတ်လ (၂၉)ရက်ေန� 

ည�့်သန်းေခါင်ယ)ံတင်ွ  မြ န်မာ�ိုင်ငံနယန်မိတ်အတင်ွး ရိှသ/ူေနထုိင် သမူျား 

သန်းေခါင်စာရင်းရည်��နး်ချိန ် (၂၀၁၄ ခု�စ်ှ မတ်လ (၂၉)ရက်ေန� 

ည�့်သန်းေခါင်ယ)ံ  ေကျာ်လနွ်ပ� းီမ ှေသဆုံးသမူျား 
�ိုင်ငံခြ ားသို� ေရာကရိှ်ေနေသာ  မြ န်မာ�ုိင်ငံသ�ံုံးဝနထ်မ်းများ အပါအဝင် 

�ိုင်ငံခြ ားတင်ွေနထုိင်လ�ကရ်ှိေသာ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံသားများ 

သန်းေခါင်စာရင်းထည့်မေကာက်ရမည့်သူများ     

 မြ န်မာ�ုိင်ငအံေခြ စိုက ် သ�ံုံးများ�င့်ှ ေကာင်စစဝ်န�ံု်းများတင်ွ တာဝန် 

ထမး်ေဆာင်ေနေသာ�ုိင်ငံခြ ားသားသတံမန်များ�ှင့် မသိားစုဝင်များ 

သန်းေခါင်စာရင်းရည်��နး်ချိန ် (၂၀၁၄ ခ�ှုစ ် မတ်လ ၂၉ရက်ေန� 

ည�့်သန်းေခါင်ယံ)ေကျာ်လနွ်ပ� းီမှေမးွဖာွးေသာကေလးများ  

      

    

ဤေမးခွန်း  များကုိ 

                မန်ှကန်စွာ ေဖြ ဆုိ ခြ င်း ဖြ င့်ကူညီပါ   

       
 အမည် 

 အမိေ်ထာင်ဦးစးီ�ှင့်ေတာ်စပပ်ုံ 

 ကျား/မ 

  ပြ ည့်ပ� းီအသက် 

 အမိေ်ထာင်ေရးအေခြ အေန 

 ကိုးကယ်ွသည့်ဘာသာ 

 လမူျိ�း 

 ကိုင်ေဆာငသ်ည့်ကတ ်ပြ ားအမျိ�းအစား 

 မသန်စမွး်မ�အေခြ အေန 

 ေပြ ာင်းေရ��သာွးလာခြ င်းအေက� ာင်းအရာ 

 ပညာေရးအေက� ာင်းအရာ 

 အလပ်ုအကိုင်အေက� ာင်းအရာ 

 ကေလးေမွးဖာွးခြ င်းအေက� ာင်းအရာ(အမ်ိေထာင်ကျဘးူသ ူ

အမျ�ိးသမီးများ အသက် ၁၅�ှစ်�င့်ှအထက)် 

 အမိပုိ်င်ဆိုင်မ�အေခြ အေန 

 အလင်းေရာင်အတကွမ်းီအသုံးပြ �မ� 

 ေသာကသံု်းေရရရှိမ� 

 ေလာင်စာအသုံးပြ �မ� 

 အမိသ်ာအမျိ�းအစား 

 အမိေ်ထာင်စရုှိပစ�ညး်များ 

 အမိေ်ထာင်စဝုင်များထမဲ�ုိှင်ငံခြ ားသို�ေရာကရိှ်ေနသမူျား စာရင်း 

 လန်ွခ ့ဲေသာ(၁၂)လအတင်ွးအမိေ်ထာင်စဝုင်ေသဆုံးမ�       

     

     

      သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ င်း  

 ၂၀၁၄ခု�ှစ ် မတ်လ (၃၀)ရက်ေန�မ ှ ဧပ� လီ (၁၀)ရက်ေန� 

အတင်ွး (၁၂)ရက်က� ာ တစ�်ိုင်ငံလုံးတွင်သန်းေခါင်စာရင်း 

ေကာကယူ်ပါမည်။ 

 စာရင်းေကာကသူ်များက နံနက ် (၇)နာရမီ ှ ညေန(၆)နာရ ီ

အတင်ွး ေနအမိသ်ို�လာေရာက ်စာရင်းေကာကယ်ပူါမည။်  

 ေနအမိသ်ို� စာရင်းလာေကာက်မည့်ေန�ကို  က� �ိတင် အေက� ာင်း 

 က� ားပါမည်။ 

 သန်းေခါင်စာရင်းေကာကယ်ူခြ င်းသည် အမိေ်ထာင်စစုာရင်း 

ပုံစ(ံ၆၆/၆) သို�မဟုတ် ပံုစ(ံ၁၀) ရှိခြ င်း/ မရှိခြ င်း၊ �ိုင်ငံသား 

စစိစ်ေရးကတ ်ပြ ား  ရှိခြ င်း/ မရိှခြ င်း�င့်ှ မသကဆ်ိုင်ပါ။  

 တိုင်းရင်းသား  ဖြ စ်ခြ င်း/ မဖြ စ်ခြ င်း၊ �ိုင်ငံသား  ဖြ စ်ခြ င်း/ 

မဖြ စ်ခြ င်း�င့်ှ မသက်ဆိုင်ပါ။        

  သန်းေခါင်စာရင်း ထည့်မေကာက်ရမည့်သမူျားမ ှ အပ 

သန်းေခါင်စာရင်း ရည်��န်းချန်ိအတင်ွး  မြ န်မာ�ုိင်ငံ  နယန်မတိ ်

အတင်ွးရှိေနသူ အားလံုးကို စာရင်းေကာကယူ် ပါမည်။ 

 သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူခြ င်းအားဖြ င့် သိရှိရေသာ 

ပိုင်ဆိုငမ်�များ�င့်ှပတသ်က်၍ အခန်ွေကာကခံ်ခြ င်း၊ အေရး 

ယူခြ င်းတို�ကိုလုံးဝ (လုံးဝ)  ပြ �လုပမ်ည်မဟုတပ်ါ။ 

 သန်းေခါင်စာရင်းေမးခန်ွးတင်ွေမးမြ န်းထားေသာ �ုိင်ငံခြ ား 

သို�ေရာကရိှ်ေနက� ေသာ အမိေ်ထာင်စဝုင်များ အတကွလ်ည်း 

စိုးရမိရ်န်မလုိပါ။ မည်သို�မ�အေရးယမူည်မဟုတပ်ါ။ 
 

ရွက်ေရ(           )သိန်း 

  လူဦးေရ�င့်ှအိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်းသည်                  

�ုိငငံ်ေတာ်၏စီမံကိန်းများ ေအာင်မြ င်ေစမည့် 

အေခြ ခကံျေသာလုပ်ငန်းစဥ်  ဖြ စ်သည်။ 

 

 

 

 

 

သိရိှလုိေသာအချက်များရိှပါကေအာက်ေဖ�ပြ ပါဖုန်းနံပါတ်များ 

သုိ� ဆက်သွယ်ေမးမြ န်း�ုိငပ်ါသည်- 

    ၀၆၇-၄၃၁၀၆၇၊ ၀၆၇-၄၃၁၀၆၉၊ ၀၆၇-၄၃၁၃၃၆ 

 


