ြပည်သူများသိရှိ�ိုင်ပါရန်


လူဦးေရစာရင်းများ မှန်ကန်မှ
အနာဂတ်လူေနမ�ဘဝတိုးတက်ြမင့်မားမည်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်

ဗဟိုသန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင်

၂၀၁၃ ခု�ှစ်လူဦးေရ�ှင့် အိမ်အေက
� ာင်း
အရာ သန်းေခါင်စာရင်းဥပေဒအရ သန်းေခါင်စာရင်း

ေကာက်ယူသည့်

၂၀၁၄ ခု�ှစ်

အချက်အလက်များကို

သန်းေခါင်စာရင်း

လူဦးေရ�ှင့်

ဆိုင်ရာ ကိစ�မှတစ်ပါး အခ
ြ ားမည်သည့် ကိစ�
အတွက်မ�

အသုံးြပ�ခ
ြ င်း

သို�မဟုတ်

စစ်ေဆးခ
ြ င်း မပ
ြ �ရ။

အိမ်အေက
� ာင်းအရာ
သန်းေခါင်စာရင်း

ေမးခွန်းများကိုမှန်ကန်စွာေဖ
ြ ဆိုြခင်းအားဖ
ြ င့်
�ိုင်ငံေတာ်မှ သင်ေနထိုင်ရာ နယ်ေြမအတွင်း
ေအာက်ပါတို�ကို ေဆာင်ရွက်ေပး�ိုင်မည်  လိုအပ်ေသာစာသင်ေကျာင်းအေရအတွက်
 လိုအပ်ေသာ ေဆး�ုံ/ ေဆးေပးခန်းအေရအတွက်

၂၀၁၄ခု�ှစ်
မတ်လ (၃၀)ရက်ေန�မှ ဧပ
� ီလ (၁၀)ရက်ေန�
အထိ သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ပါမည်

 ေရေပးေဝမ�စနစ်
 လ�ပ်စစ်ဓါတ်အားဖ
ြ န်�ေဝရမည့်ပမာဏ
 အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးေပးရမည့်အေခ
ြ အေန
 နယ်ေြမကာကွယ်ေရးအတွက်လိုအပ်ချက်များ
 လူမ�စီးပွားဘဝဖွံ� �ဖိ�းတိုးတက်မ�အေခ
ြ အေနများ
 မသန်စွမ်းသူများေစာင့်ေရှာက်ေရး
 ဘိုးဘွားများေစာင့်ေရှာက်ေရး
 အမျိ�းသမီးများ�ှင့် ကေလးသူငယ်များေစာင့်ေရှာက်ေရး

  ြပည်သူများက  
စာရင်းေကာက်မှ ေမးမ
ြ န်းေသာ ေမးခွန်းများ
ကို မှန်ကန် ြပည့်စုံစွာ ေဖ
ြ ဆို �ကပါ။

ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်

သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူေရးလုပ်ငန်းတွင်

ဗဟိုသန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင်

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပါ။

ြပည်သူအားလုံးပါဝင်လို�
သန်းေခါင်စာရင်းေကာက် �ကစို�
အချက်အလက်များမမှန်ကန်ပါက
နစ်နာသူမှာ ြပည်သူသာ
ရွက်ေရ(

)သိန်း

လူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက
� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်းသည်
ရွကြမ
်ေရ(
)သိ့ န်း
�ိုင်ငံေတာ်၏စီမံကိန်းများ ေအာင်
င်ေစမည်

ဤေမးခွန်း

များကို

မှန်ကန်စွာ ေဖ
ြ ဆိုြခင်းြဖင့်ကူညီပါ

အေခ
ြ ခံကျေသာလုပ်ငန်းစဥ် ြဖစ်သည်။

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူြခင်း
၂၀၁၄ခု�ှစ် မတ်လ (၃၀)ရက်ေန�မှ ဧပ
� ီလ (၁၀)ရက်ေန�

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူသည့် ရည်ရွယ်ချက်
�ိုင်ငံေတာ်၏လူမ�ေရး၊ စီးပွားေရး၊ စီမံခန်�ခွဲေရးကိစ�ရပ်များ အတွက်
မူဝါဒများချမှတ်ြခင်း၊

စီမံကိန်းများ

ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖ�ခ
ြ င်း

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေခ
ြ ခံထားရမည့်

လူဦးေရဆိုင်ရာ

ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို ရရှိရန်ြဖစ်ပါသည်။

(၂၀၁၄ ခု�ှစ် မတ်လ (၂၉)ရက်ေန�

(၂၀၁၄ ခု�ှစ် မတ်လ (၂၉)ရက်ေန�

ေရာက်ရှိေနေသာ ြမန်မာ�ိုင်ငံသံ�ုံးဝန်ထမ်းများ အပါအဝင်

 ကိုင်ေဆာင်သည့်ကတ်ြပားအမျိ�းအစား
 မသန်စွမ်းမ�အေခ
ြ အေန
 ပညာေရးအေက
� ာင်းအရာ
 ကေလးေမွးဖွားခ
ြ င်းအေက
� ာင်းအရာ(အိမ်ေထာင်ကျဘူးသူ

သန်းေခါင်စာရင်းထည့်မေကာက်ရမည့်သူများ

အမျိ�းသမီးများ အသက် ၁၅�ှစ်�ှင့်အထက်)

ြမန်မာ�ိုင်ငံအေခြစိုက်

သံ�ုံးများ�ှင့် ေကာင်စစ်ဝန်�ုံးများတွင် တာဝန်
ထမ်းေဆာင်ေနေသာ�ိုင်ငံ ြခားသားသံတမန်များ�ှင့် မိသားစုဝင်များ
(၂၀၁၄ ခု�ှစ် မတ်လ
ည�့်သန်းေခါင်ယံ)ေကျာ်လွန် �ပီးမှေမွးဖွားေသာကေလးများ

 လူမျိ�း

 အလုပ်အကိုင်အေက
� ာင်းအရာ

�ိုင်ငံြခားတွင်ေနထိုင်လ�က်ရှိေသာ ြမန်မာ�ိုင်ငံသားများ

သန်းေခါင်စာရင်းရည်��န်းချိန်

 ြပည့်�ပီးအသက်

 ေပ
ြ ာင်းေရ��သွားလာခ
ြ င်းအေက
� ာင်းအရာ

ည�့်သန်းေခါင်ယံ) ေကျာ်လွန် �ပီးမှ ေသဆုံးသူများ

�ိုင်ငံြခားသို�

 ကျား/မ

 ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

ည�့်သန်းေခါင်ယံ)တွင် ြမန်မာ�ိုင်ငံနယ်နမိတ်အတွင်း ရှိသူ/ေနထိုင် သူများ

သန်းေခါင်စာရင်းရည်��န်းချိန်

 အိမ်ေထာင်ဦးစီး�ှင့်ေတာ်စပ်ပုံ

 အိမ်ေထာင်ေရးအေခ
ြ အေန

သန်းေခါင်စာရင်းထည့်ေကာက်ရမည့်သူများ

သန်းေခါင်စာရင်းရည်��န်းချိန်

 အမည်

၂၉ရက်ေန�

(၁၂)ရက်က
� ာ

တစ်�ိုင်ငံလုံးတွင်သန်းေခါင်စာရင်း

ေကာက်ယူပါမည်။
စာရင်းေကာက်သူများက နံနက် (၇)နာရီမှ ညေန(၆)နာရီ
အတွင်း ေနအိမ်သို�လာေရာက် စာရင်းေကာက်ယူပါမည်။
ေနအိမ်သို� စာရင်းလာေကာက်မည့်ေန�ကို �ကိ�တင် အေက
� ာင်း
�ကားပါမည်။
သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူြခင်းသည်

အိမ်ေထာင်စုစာရင်း

ပုံစံ(၆၆/၆) သို�မဟုတ် ပုံစံ(၁၀) ရှိြခင်း/ မရှိြခင်း၊ �ိုင်ငံသား
စိစစ်ေရးကတ်ြပား ရှိြခင်း/ မရှိြခင်း�ှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
တိုင်းရင်းသား ြဖစ်ြခင်း/ မဖ
ြ စ်ြခင်း၊ �ိုင်ငံသား ြဖစ်ြခင်း/
မဖ
ြ စ်ြခင်း�ှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
သန်းေခါင်စာရင်း

ထည့်မေကာက်ရမည့်သူများမှ

အပ

သန်းေခါင်စာရင်း ရည်��န်းချိန်အတွင်း ြမန်မာ�ိုင်ငံ နယ်နမိတ်
အတွင်းရှိေနသူ အားလုံးကို စာရင်းေကာက်ယူ ပါမည်။

 အိမ်ပိုင်ဆိုင်မ�အေခ
ြ အေန

သန်းေခါင်စာရင်း

 အလင်းေရာင်အတွက်မီးအသုံးြပ�မ�

ပိုင်ဆိုင်မ�များ�ှင့်ပတ်သက်၍

 ေသာက်သုံးေရရရှိမ�

ယူြခင်းတို�ကိုလုံးဝ (လုံးဝ) ြပ�လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။

 ေလာင်စာအသုံးြပ�မ�

သန်းေခါင်စာရင်းေမးခွန်းတွင်ေမး ြမန်းထားေသာ

 အိမ်သာအမျိ�းအစား

သို�ေရာက်ရှိေနက
� ေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များ အတွက်လည်း

 အိမ်ေထာင်စုရှိပစ�ည်းများ

စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ မည်သို�မ�အေရးယူမည်မဟုတ်ပါ။

သိရှိလိုေသာအချက်များရှိပါကေအာက်ေဖ�ပ
ြ ပါဖုန်းနံပါတ်များ

 အိမ်ေထာင်စုဝင်များထဲမှ�ိုင်ငံြခားသို�ေရာက်ရှိေနသူများ စာရင်း

သို� ဆက်သွယ်ေမးမ
ြ န်း�ိုင်ပါသည်-

 လွန်ခဲ့ေသာ(၁၂)လအတွင်းအိမ်ေထာင်စုဝင်ေသဆုံးမ�

၀၆၇-၄၃၁၀၆၇၊ ၀၆၇-၄၃၁၀၆၉၊ ၀၆၇-၄၃၁၃၃၆

အတွင်း

ေကာက်ယူြခင်းအားဖ
ြ င့်

သိရှိရေသာ

အခွန်ေကာက်ခံြခင်း၊

အေရး
�ိုင်ငံြခား

