
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း 

သိေကာင္းစရာမ်ား သိေကာင္းစရာမ်ား 

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာနလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြ႔ဲ၏ နည္းပညာပ့ံပုိးမႈကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြ႔ဲ၏ နည္းပညာပ့ံပုိးမႈ
ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ 





၁

နိဒါန ္ း

ျပည္သူလူထုဟာ မည္သည့္သန္းေခါင္စာရင္း၌မဆို သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ 
ေမးခြန္းမ်ား ေမးၾကသလို အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း  သိလိုၾကပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ 
စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့စဥ္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားန႔ဲ ေဒသအသီးသီးမွာ႐ွိတဲ့ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားန႔ဲ 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကို အေျခခံၿပီး ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားန႔ဲ အေျဖမ်ားကို ျပဳစုခဲ့ပါတယ္။ 
ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ -

၁။ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ဆိုတာဘာလဲ?

လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းတစ္ခုဆုိတာ သတ္မွတ္ခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုးကုိ လႊမ္ၿခဳံၿပီး လွ်ပ္တစ္ျပက္ 
ဓါတ္ပံု႐ုိက္ယူလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကေန ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္႐ိွေနသလဲ၊ 
က်ား/မ အလိုက္၊ အသက္အပိုင္းအျခား အလိုက္ လူဦးေရ၊ ေနထုိင္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
လက္လွမ္းမီရ႐ိွမႈ စသည္တုိ႔ကုိ ရ႐ွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြဟာ အားလံုးအတြက္ အေရးၾကီးပါတယ္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္လံုးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္းၾကီးကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ/ဧၿပီလမွာ စတင္ပါလိမ့္မယ္။ 
သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ညႊန္းခ်ိန္ကေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ည သန္းေခါင္ယံ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ သန္းေခါင္စာရင္းကို မည္သူေတြက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ပါသလဲ?

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္မွာ႐ိွတဲ့ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန 
က သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းေတြကို တာဝန္ယူ စီမံေဆာင္႐ြက္ ေနပါတယ္။ ဤဌာနက 
သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒနဲ႔အညီ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူဖုိ႔နဲ႔ တိက်မွန္ကန္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္နဲ႔ 
တစ္ေျပးညီ ရ႐ိွထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔ တာဝန္ယူေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ဘာေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ဖုိ႔ လိုပါသလဲ?

ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကတ့ဲ လူဦးေရ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသအလိုက္႐ွိ လူဦးေရ၊ ေနထိုင္မႈ အေျခအေနနဲ႔ 
အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရ႐ွိမႈ အေျခအေန အတိအက်ကုိ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းျဖင့္သာ 
ရ႐ိွႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အစုိးရမဟုတ္တ့ဲ ျပင္ပပုဂၢလိက 
အဖြဲ႔အစည္းေတြကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြႏုိဲင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသန္းေခါင္စာရင္းမွ ရ႐ိွမ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြကို 
ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ အိမ္ရာေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
က႑ ေတြမွာ အရင္းအျမစ္ေတြ ဘယ္ေလာက္လိုေနသလဲ ဆိုတာကို စီမံကိန္းေရးဆြတ့ဲဲသူေတြ သိ႐ွိလာမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔မွာ စတင္မယ့္  သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းမွာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူအားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အထူးအေရးၾကီးပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း

သိေကာင္းစရာမ်ား



၂ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း

သိေကာင္းစရာမ်ား

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ဆုံးသန္းေခါင္စာရင္းကို ဘယ္တုန္းက ေကာက္ခဲ့ပါသလဲ?

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနာက္ဆံုးသန္းေခါင္စာရင္းကုိ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။  ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ 
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၃၀)ၾကာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ေကာက္ယူမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေကာက္မယ့္ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ 
အနာဂတ္အတြက္ အလြန္ဘဲအေရးၾကီးပါတယ္။

၅။ သန္းေခါင္စာရင္းတစ္ခုကို ဘယ္ေလာက္တစ္ခါ ေကာက္သင့္ပါသလဲ?

ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားကုိ (၁၀)ႏွစ္ တစ္ၾကိမ္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း 
ေကာက္ယူေလ့ ႐ွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔အညီ (၁၀) 
ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာေၾကာင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါသလဲ?

သန္းေခါင္စာရင္းက ရတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲဖု ိ ႔အတြက္ အသံုးျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သင္တို ႔ရဲ႕ ပါဝင္မႈ မရရင္ ေကာက္ယူရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ  ျမန္မာႏု ိင္ငံရဲ႕ အမွန္တကယ္ လူဦးေရကု ိ
ေဖာ္ျပႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား၊ 
သုေတသနအဖဲြ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ပုဂၢလိက က႑ေတြ အေနနဲ႔ ထိေရာက္မႈ႐ိ ွတဲ့ အစီအစဥ္နဲ ႔ မူဝါဒေတြ 
ေရးဆြဲဖု ိ ႔အတြက္ တိက်မွန္ကန္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းကသာ သင္တုိ႔ရဲ႕ 
လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းေတြမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ဒီသန္းေခါင္စာရင္းမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမွာလား?

ဟုတ္ကဲ့ - သင္တို႔လည္း  ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ရပါမယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းတစ္ခု ေကာက္ၿပီဆိုရင္  လူတိုင္းကို 
စာရင္းေကာက္မွာပါ။ စစ္တမ္းေကာက္သလိုမ်ဳိး နမူနာေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ေကာက္ယူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရပ္ကြက္/ 
ေက်း႐ြာအုပ္စု အဆင့္အထိ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရ႐ိွႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းကေတာ့ 
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ပုံသ႑ာန္မ်ား၊ ပညာေရးအေျခအေန၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ရ႐ိွမႈအေျခအေန၊ 
ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္းန႔ဲ ဝန္ေဆာင္မႈ ရ႐ိွမႈ အေျခအေနတုိ႔ကုိ ရပ္႐ြာအဆင့္အထိ ရ႐ိွႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းၾကီးမွာ စာရင္းလာေကာက္မဲ့ ဆရာ/ဆရာမမ်ားန႔ဲအတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ 
ေဆာင္႐ြက္ၾကဘို႔န႔ဲ ျပည့္စုံတိက်မွန္ကန္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးၾကဘို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးထားတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒဟာ သင္တို႔ကုိအကာအကြယ္ 
ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဤဥပေဒအရ သန္းေခါင္စာရင္းညမွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူ အားလုံးအေနန႔ဲ စာရင္းေကာက္ 
မ်ားမွ ေမးျမန္းတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖေပးဖို႔  လိုအပ္ပါတယ္။ 
ဤဥပေဒက  သင္တုိ႔ေပးတဲ့  အခ်က္အလက္ေတြကိ ုလ်ွဳိ႕ဝွက္ ထားဖုိ႔ 
အာမခံ ခ်က္ေပး ထားပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ 
အခ်က္အလက္ေတြကို စာရင္းဇယားျပဳစုေရး အတြက္သာ 
ရည္႐ြယ္ အသုံးျပဳမွာျဖစ္ၿပီး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် 
တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ရယူႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားလုိပါတယ္။



၃ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း

သိေကာင္းစရာမ်ား

၈။ ကြ်ႏ္ုပ္ရဲ႕ အိမ္တံခါးဝကို ေရာက္လာသူဟာ သန္းေခါင္စာရင္း႐ုံးမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္လို သိႏုိင္သလဲ?

သန္းေခါင္စာရင္းလာေကာက္တဲ့ စာရင္းေကာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိႏုိင္ပါတယ္ -
      (၁) စာရင္းေကာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကတ္။
      (၂) သန္းေခါင္စာရင္းအထိမ္းအမွတ္ သေကၤတပါေသာ စာရင္းေကာက္၀တ္စုံ။
      (၃) သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားျခင္း။
      (၄) (A3) စကၠဴ အ႐ြယ္ရွိတဲ့ ေဒသေျမပုံတစ္ခုန႔ဲ
      (၅) မ်ားေသာအားျဖင့္ သင္တို႔ရဲ႕ ေဒသခံရပ္႐ြာလူၾကီးမ်ားက  စာရင္းေကာက္မ်ားနဲ႔အတူ လိုက္ပါေပးတာကို ေတြ႔ရ 
           ပါလိမ့္မယ္။ 
စာရင္းေကာက္အျဖစ္ သင္တို႔ရဲ႕ ေဒသမွာ႐ိွတဲ့ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားက စာရင္းေကာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတဲ့ လုပ္ငန္းမစခင္ ေဒသခံရပ္ကြက္လူၾကီးမ်ားက စာရင္းေကာက္မ်ားန႔ဲ သင္တို႔ကို 
မိတ္ဆက္ေပးပါလိမ့္မယ္။

၉။ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ဘယ္သူေတြကို ေရတြက္မွာလဲ?

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ညမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း႐ိွ လူအားလံုးကုိ ေရတြက္မွာ ျဖစ္ၿပီး 
ႏုိင္ငံသားမေ႐ြး၊ လူမ်ဳိးမေ႐ြး၊ အသက္အ႐ြယ္ အဆင့္အတန္းမေ႐ြး လူတုိင္းကုိ ေရတြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
စာရင္းေကာက္ယူရာမွာ သာမန္အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသာမက အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့  
ေဆး႐ံုမ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ား၊ မိဘမဲ့ေက်ာင္းမ်ား၊ စစ္တန္းလ်ားမ်ား၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား စသည္တုိ႔မွာ ေနထုိင္သူ 
အားလံုးကုိလည္း  ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားမွာရိွတဲ့ လူအားလံုးလည္း ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
အိမ္ရာ အတည္တက် မ႐ိွသူမ်ားကုိလည္း သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ထည့္ေကာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။ ကြ်ႏ္ုပ္ကို ဒီသန္းေခါင္စာရင္းမွာ ထည့္သြင္း ေရတြက္သြားတယ္လို႔ ေသခ်ာေအာင္ သင္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ?

သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္း တာဝန္႐ွိသူမ်ားဟာ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီး 
ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ႐ွိတဲ့ ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်း႐ြာအုပ္စုတိုင္းကို ေကာက္ကြက္မ်ားခြဲၿပီး 
ေကာက္ကြက္ေျမပံုမ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္ခဲ့ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံတြင္း႐ိွ နယ္ေျမေဒသအားလံုးကုိ လႊမ္းၿခဳံႏုိင္ဖုိ ႔ 
အတြက္ ေျမပံုမ်ားကုိ အသံုးျပဳ ရပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းစတင္ မေကာက္ယူမီ (၃)ရက္အလုိမွာ 
ေကာက္ကြက္တစ္ခု အတြင္းမွာရိွတဲ့ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းေတြကို ျပန္လည္စစ္ေဆး ရပါမယ္။ ကြင္းဆင္း 
စာရင္းေကာက္တဲ့အခါမွာ ေကာက္ကြက္တစ္ခုခ်င္းမွာ အဲဒီအိမ္ေထာင္စုစာရင္းအရ အိမ္ေထာင္စုအားလံုးကုိ 
ထည့္သြင္းေကာက္ယူထားျခင္းရိွ/မရိွ အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္စုကုိ 
ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔တုိင္ေအာင္ စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းမရိွေသးရင္ မိမိရပ္႐ြာလူၾကီးမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ 
သင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သင္တုိ႔ရဲ႕ ၿမဳိ႕နယ္သန္းေခါင္စာရင္း႐ံုးက ျပည္သူလူထုကုိ ေပးထားတဲ့ 
ဖုန္းနံပါတ္ကုိ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ပါတယ္။ သင္ေနထုိင္တဲ့ေနရာကုိ စာရင္းေကာက္တစ္ေယာက္ 
လႊတ္ေပးၿပီး စာရင္းေကာက္ဖုိ ႔စီစဥ္ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အိမ္ေထာင္စုကုိ စာရင္းေကာက္ၿပီးၿပီဆုိရင္ 
စာရင္းေကာက္ၿပီးေၾကာင္း အမွတ္အသားကတ္ျပားကုိ သင့္အိမ္ တံခါးမွာ ကပ္ထားခဲ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။



၄ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း

သိေကာင္းစရာမ်ား

၁၁။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူစဥ္က ကြ်ႏ္ုပ္ေပးလိုက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အခြန္အခအတြက္ 
အသုံးမျပဳေၾကာင္းနဲ႕ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက အေရးယူရန္မဟုတ္ေၾကာင္း ဘယ္လိုလုပ္သိႏိုင္မွာလဲ ? 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒဟာ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ 
အခ်က္အလက္ေတြကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားဖို႔ အာမခံခ်က္မ်ား ေပးထားပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း အရာ႐ွိတိုင္း 
ေကာက္ယူရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ဥပေဒန႔ဲအညီ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရပါမယ္။

ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားဟာလည္း ၎တို႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ 
ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သူ႔ကိုမွ် အသိေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တရား၀င္ လက္မွတ္ထိုးထား 
ရပါတယ္။  သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒအရ တာ၀န္အရမသက္ဆိုင္သူ အျခား လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္းကိုျဖစ္ေစ၊ အဖဲြ႔အစည္း 
(အစိုးရဌာနမ်ား အပါအ၀င္) ကိုျဖစ္ေစ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေတာင္းယူပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ အျခားအစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွလည္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူစဥ္ ကာလမွာ 
မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမွ် ၾကည့္႐ႈခြင့္မရွိပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
စုစည္းၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖၾကားသူမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ေရးအေသးစိတ္ေတြကို ထည့္သြင္း 
ထုတ္ျပန္မည္ မဟုတ္ပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖါက္၍ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိရေသာ စာရင္းေကာက္မ်ား 
(သို႔မဟုတ္) ဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ေထာင္ဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ျပစ္ဒဏ္ (၂) ရပ္လုံး က်ခံရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

၁၂။ ကြ်ႏ္ုပ္ရဲ႕အမည္ အျပည္ ့အစုံကို ဘာေၾကာင့္လိုအပ္ပါသလဲ?

ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ အိမ္ေထာင္စု၀င္အားလံုးရဲ႕ အမည္ေတြကုိ ေမးရတဲ့အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ “သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူၿပီးေၾကာင္း အမွတ္အသားကပ္ျပား” ကပ္ရတဲ့အေၾကာင္းက မွန္ကန္မႈကုိ စစ္ေဆးဘုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ 
သန္းေခါင္စာရင္းမွာ အိမ္ေထာင္စု၀င္အားလံုးကုိ ေကာက္ယူႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ အမွန္တကယ္ေကာက္ရမဲ့သူေတြကုိ 
ထည့္သြင္းေကာက္ယူျခင္းရိွ/မရိွ ေသခ်ာေစဖုိ႔ အမည္ကုိ ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အိမ္ေထာင္စုကုိ 
ျပည့္စံုစြာ စာရင္းေကာက္ယူၿပီးစီးတဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ- အမည္) ေမးခြန္းပံုစံနဲ႔ 
အေဆာက္အအံုစာရင္းမွာ ၀င္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ားရဲ႕မွန္ကန္မႈကုိ ေသခ်ာေအာင္ 
လုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ့ တစ္ၿပဳိင္တည္း အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိဘဲ ကြန္ပ်ဴတာထဲကုိ ထည့္သြင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
အမည္ကုိ ပံုရိပ္ဖမ္းစက္က ဖတ္ႏုိင္ျခင္းမရိွပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စာရင္းဇယားျပဳစုတဲ့အခ်ိန္မွာ အိမ္ေထာင္စု 
မ်ားရဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အမည္မပါဘဲ စာရင္းဇယားမ်ား အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
ထုတ္ျပန္မဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကေန အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၿပီး 
လုိက္ၾကည့္ႏုိင္ျခင္း မရိွပါဘူး။ 

၁၃။ သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းပုံစံမ်ားကို မည္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားန႔ဲ ျပဳစုထားပါသလဲ?

သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းမ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ျပဳစုထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ 
စာရင္းေကာက္ယူရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ျပဳစုထားပါတယ္။ စာရင္းေကာက္မ်ားအေနနဲ႔ သင္တုိ ႔ရဲ႕ 
ေဒသခံဘာသာစကားကုိ ေျပာဆုိတတ္ပါတယ္။ ညႊန္ၾကားခ်က္လက္စဲြစာေစာင္ထဲမွာ အေရးၾကီးတဲ့ 
အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကုိ သင္တုိ ႔ရဲ႕ ဘာသာစကားနဲ႔ ျပဳစုေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမးခြန္းထဲမွာ႐ိ ွတဲ့ အခ်ဳိ႕ 
အသံုးအႏႈန္းမ်ားကုိ ႐ွင္းလင္းျပတဲ့အခါ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ႐ိ ွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။



၅ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း

သိေကာင္းစရာမ်ား

၁၄။ ေမးခြန္းပံုစံကုိ ျဖည့္ဖုိ ႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာပါသလဲ?

ေမးခြန္းပုံစံကိုျဖည့္ဖို႔ ပ်မ္းမွ်အခ်ိန္ (၂၅) မိနစ္ခန္႔ ၾကာႏုိင္ပါတယ္။ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ညမွာ သင့္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္စုမွာ 
ရွိေနခဲ့တဲ့ လူဦးေရအေရအတြက္ေပၚမူတည္ၿပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္ အတိုးအေလ်ာ့႐ွိႏိုင္ပါတယ္။

၁၅။ ေမးခြန္းပံုစံကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ ျဖည့္နုိင္ပါသလား?

မရပါဘူး။ ေမးခြန္းပံ ုစံကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖည့္သြင္းႏု ိင္ဖု ိ ႔အတြက္ စာရင္းေကာက္မ်ားကုိ အထူးေလ့က်င္ ့ 
သင္တန္း ေပးထားပါတယ္။ ေလ့က်င္ ့ေပးထားတဲ့ စာရင္းေကာက္မ်ားသာ ေမးခြန္းပံ ုစံမ်ားကုိျဖည့္ဖု ိ ႔ 
သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။

၁၆။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အိမ္ေထာင္စုအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ထားတဲ့ေမးခြန္းပုံစံကို သန္းေခါင္စာရင္း ႐ုံးသို႔ ကိုယ္တိုင္ျပန္ပို႔လို႔ 
ရပါသလား?

မရပါဘူး။ စာရင္းေကာက္ေတြကုိယ္တုိင္ ေမးခြန္းပံ ုစံကုိ ျပန္လည္အပ္ႏွ ံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ ႔ကုိ 
ေပးထားတဲ့ ေမးခြန္းပံ ုစံ အားလံုးကုိ သူတုိ ႔ကုိယ္တုိင္ တာဝန္ယူ အပ္ႏွ ံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၇။ သန္းေခါင္စာရင္း လာေကာက္တဲ့ သူေတြကို ကြ်ႏ္ုပ္ရဲ႕အိမ္ထဲ ဝင္ခြင့္ေပးရမွာလား?

အိမ္ေထာင္စုတစ္စုကို စာရင္းေကာက္ယူဖို ႔ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုၾကာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ စာရင္းေကာက္ 
ေတြကို ၾကိဳဆိုလက္ခံေပးဖို ႔ အားလံုးကို ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။ စာရင္းေကာက္ေတြဟာ ေမးခြန္းပံုစံကို 
ျဖည့္သြင္းၿပီး သင့္အိမ္မွ မထြက္ခြာမီ အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္စံုမႈ႐ွိ/မ႐ွိ ျပန္စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သင့္အေနနဲ႔ ခြင့္မျပဳလိုပါက အိမ္အျပင္မွာ ထိုင္ၿပီး ေမးခြန္းေတြကို ေျဖေပးႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ 
စာရင္းေကာက္ထိုင္ၿပီး စာရင္းေရးသြင္းဖို ႔ေနရာ စီစဥ္ေပးေစလိုပါတယ္။

၁၈။ ေမးခြန္းပုံစံကို အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ (online) ျဖည့္ေပးလို႔ရပါသလား?

မရပါဘူး။ ေမးခြန္းေတြကုိ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေဒသတစ္ခုရဲ႕ ပထ၀ီသေကၤတမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမးခြန္းပံုစံစာ႐ြက္မ်ားျဖင့္သာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ စာရင္းေကာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉။ ေမးခြန္းပုံစံကို ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္ (website) တစ္ခုေပၚကေန ႐ိုက္ထုတ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ျဖည့္လို႔ ရပါသလား?
မရပါဘူး။ အခ်က္အလက္ေတြကို ပုံရိပ္ဖမ္းရန္ (Scan) န႔ဲ လြယ္ကူစြာ႐ွာေဖြႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေမးခြန္းေတြကို 
သေကၤတအမွတ္အသားမ်ား (barcode) ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ၀က္ဘ္ဆိုက္ဒ္ က ရယူထားတဲ့ ေမးခြန္းပုံစံေတြဟာ  



၆ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း

သိေကာင္းစရာမ်ား

barcode မ်ားမပါတဲ့အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္း ပုံစံမ်ားကို ၀က္ဘ္ဆိုက္ဒ္က ရယူလို႔ မရနိုင္ပါဘူး။ 
barcode မ်ားဟာ ေမးခြန္းပုံစံမ်ားကို  သတ္မွတ္ေဒသမ်ားန႔ဲ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းစနစ္အရ 
အခ်က္အလက္ေတြကို ရယူရာမွာ တိက်မွန္ကန္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။

၂၀။ ကြ်ႏု္ပ္ဟာ သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ညႊန္းခ်ိန္မွာ ဘုိးဘြားရိပ္သာတစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) ဟုိတယ္တစ္ခု 
(သုိ႔မဟုတ္) အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုခုမွာ ေနပါက ဘာျဖစ္မလဲ?

ယခုေကာက္ယူမဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ေမးခြန္းပုံစံ (၂)မ်ဳိး သုံးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုေမးခြန္းပုံစံန႔ဲ 
အဖဲြ႔အစည္းေမးခြန္းပုံစံ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုေမးခြန္းပုံစံကေတာ့ သာမန္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ျဖစ္ၿပီး 
အဖဲြ႔အစည္းေမးခြန္းပုံစံကေတာ့ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ေဆး႐ုံမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ စစ္တန္းလ်ားမ်ား၊ 
ဟိုတယ္မ်ား၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား အစရွိသည္တို႔မွာ အဖြ႔ဲအစည္းပုံစံန႔ဲ ေနတဲ့သူေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါ့ေၾကာင့္သင့္ကို သင္ေနထိုင္တဲ့ေနရာေပၚ မူတည္ၿပီး စာရင္းေကာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၁။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာ ေရာက္႐ိွေနသည္ဆိုပါစို ႔။ ကြ်ႏု္ပ္ကုိ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ 
ထည္ ့ေကာက္မွာ ပါလား?

ဟုတ္ကဲ့၊ ထည္ ့ေကာက္မွာပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းညမွာ ျမန္မာ့နယ္နိမိတ္ အတြင္း႐ွိသူ အားလုံး (ကယ္ဆယ္ေရး 
စခန္းတြင္ ေရာက္႐ွိေနသူမ်ား အပါအဝင္)ကို စာရင္းေကာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ လူအားလုံးကို 
လႊမ္းၿခံဳေကာက္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြက စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားန႔ဲ ပူးေပါင္းစီစဥ္သြားမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

၂၂။ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ညမွာ ကြ်န္ေတာ္္/ကြ်န္မ ဒီႏိုင္ငံျပင္ပမွာ ႐ိွေနပါမယ္။ ဒါဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္္/ကြ်န္မကို 
သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ထည့္ေကာက္မွာလား?
ဟုတ္ကဲ့၊ သန္းေခါင္စာရင္းညမွာ ျပည္ပကုိေရာက္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိလည္း 
ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပႏုိင္ငံကုိ တရားဝင္ သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ မသြားသည္ျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းစာရင္းယူမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

၂၃။ မတ္လ(၂၉) ရက္ေန႔ညတြင္ ကြ်ႏု္ပ္၏အိမ္မွာ ဧည့္သည္မ်ား႐ိွေနခဲ့ရင္ သူတုိ႔ကုိ ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္စုမွာ 
ထည့္ၿပီး ေရတြက္မွာပါလား?

မတ္လ(၂၉) ရက္ေန႔ညမွာ  မည္သူမဆုိ သင္၏အိမ္မွာ အိပ္ခဲ ့ရင္ သူတုိ ႔ကုိ သင့္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္စုမွာ ထည့္သြင္း 
ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မတ္လ(၂၉) ရက္ေန႔ညမွာ အလုပ္လုပ္ေနသူေတြ၊ လမ္းခရီးမွာ႐ွ ိေနသူေတြ၊ 
ပဲြတက္ေနသူေတြ မတ္လ (၃၀)ရက္ေန႔မွာ ၎တို႔အိမ္ကို ျပန္ေရာက္လာလွ်င္ ၎တုိ႔ကုိ သက္ဆိုင္ရာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာဘဲ ထည့္ေကာက္မွာျဖစ္တယ္။

၂၄။ အိမ္ေထာင္စုဝင္မဟုတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ မတ္လ(၂၉) ရက္ေန႔ညက ကြ်ႏ္ုပ္ရဲ႕အိမ္မွာ အိပ္ခဲ့ရင္ 
သူေနအၿမဲေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ေနရာမွာ သူ႔ကို ထည့္ေကာက္/မေကာက္ ဘယ္လုိသိႏုိင္မွာလဲ?

မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ညမွာ လူမ်ားအိမ္ေထာင္စုမွာ ရွိ/မရွိ ေသခ်ာေအာင္ ေမးျမန္းၿပီးမွ အဲဒီ လူေတြကို 
စာရင္းေကာက္ဖို႔ စာရင္းေကာက္ေတြကို ေလ့က်င့္ေပးထားပါတယ္။ တကယ္လို႔ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ညမွာ 
သူ႔အိမ္ေထာင္စုမွာ မရွိရင္ သူ႔ကို စာရင္းေကာက္ယူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။



၇ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း

သိေကာင္းစရာမ်ား

၂၅။ အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္လွ်င္၊ ကြ်ႏု္ပ္ကုိ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ထည့္ေကာက္မွာပါလား?

ဟုတ္ကဲ့၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစ/ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏု ိင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္း အိမ္ေထာင္စု (သုိ႔မဟုတ္) 
အဖဲြ ႔အစည္း (သုိ႔မဟုတ္) ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားမွာ ေနသူအားလံုးကုိ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ 
ထည့္ေကာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၆။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းရဲ႕ ရလဒ္ေတြကုိ ျပည္သူလူထုထံ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ 
မွာလဲ?

သန္းေခါင္စာရင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ေတြကေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမေလးလပတ္မွာ ထုတ္ျပန္မွာ ျဖစ္ၿပီး 
အၾကိဳရလဒ္ေတြကုိေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ သိ႐ိွရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၇။ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ေတြကုိ ထုတ္ျပန္ဖုိ ႔ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီေလာက္ေတာင္ အခ်ိန္ယူရပါသလဲ?

ခန္ ႔မ ွန္းေျခအိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁၁) သန္းခန္ ႔ဆီက လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကု ိ 
ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကု ိ စုစည္းဖိ ု ႔န ဲ ႔ စာရင္းဇယားျပဳစုဖိ ု ႔ အခ်ိန္မ်ားစြာလိ ု 
ပါတယ္။ ၿပ ီးရင္အခ်က္အလက္ေတြကု ိ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ၿပီး အမ်ားျပည္သူ 
အလြယ္တကူ နားလည္ႏိ ုင ္မဲ ့ ပံ ုစ ံနဲ ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရမွာျဖစ္လိ ု ႔ အခ်ိန္ယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၈။ တရားဝင္မဟုတ္ဘဲ ဝင္ေရာက္လာတဲ့သူေတြကိုလည္း စာရင္းေကာက္မွာပါလား?

ဟုတ္ကဲ ့ ၊ မတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔ညမွာ ျမန္မာႏု ိင ္င ံနယ္ နိမိတ္အတြင္း႐ိ ွေနသူ အားလံ ုးကု ိ တရားဝင္သည္ 
ျဖစ္ေစ၊ မဝင္သည္ျဖစ္ေစ ထည့္သြင္း စာရင္းေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၉။ ဒီမွာတာဝန္က်တဲ့ စာရင္းေကာက္န႔ဲ အဆင္မေျပရင္ တျခားစာရင္းေကာက္ တစ္ေယာက္ေယာက္န႔ဲ႔ 
အေကာက္ခံလုိ႔ရမလား?

တာဝန္က်တဲ့ စာရင္းေကာက္နဲ ႔ သန္းေခါင္စာရင္းပံ ုစံပါ ေမးခြန္းေတြကုိ ေျဖေပးခ်င္တဲ့ ဆႏၵမရိွဘူးဆုိရင္ 
စာရင္းစစ္နဲ ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး အကူအညီေတာင္းခံႏိ ုင္ပါတယ္။

၃၀။ ကြ်ႏု္ပ္အိမ္မွာေနတဲ့ အိမ္မႈကိစၥလုပ္တဲ့ အလုပ္သမား ႐ိွပါတယ္။ သူ႔ကုိ ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္စုမွာ 
စာရင္းေကာက္မွာပါလား?

အဲဒါ အေျခအေနေပၚ မူတည္ပါတယ္။ အကယ္၍ သူသည္ သင့္အိမ္ေထာင္စုမွာဘဲေနၿပီး သင္တို ႔နဲ ႔ 
အတူစားမယ္ဆိုလွ်င္ သူဟာ သင့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္စုဝင္တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကုိ သင္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္စုမွာ 
စာရင္းေကာက္ပါမယ္။ အကယ္၍ သူ/သူမသည္ သီးျခားေနရာ တစ္ခုမွာ ေနထုိင္ၿပီး သူ႔အစီအစဥ္နဲ ႔ 
ခ်က္ျပဳတ္စားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သီးျခားအိမ္ေထာင္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး သူ႔ကုိ သီးျခားေကာက္ယူမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

၃၁။ ဘာေၾကာင့္ က်ား/မနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းကုိေမးၿပီး ဒီေန႔ေခတ္မွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ က်ားမ လူမႈေရးရာ 
(Gender)ကုိ ဘာေၾကာင့္ မေမးတာပါလဲ?

က်ား/မသည္ ေယာက်္ားမ်ားန႔ဲ မိန္းမမ်ားအၾကား ဇီဝေဗဒအရ ခဲြျခားတာမို႔ က်ား/မ ဟာ ပိုၿပီး သိပၸံနည္းက်တဲ့ အဓိပၸါယ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ Gender လို႔ေခၚတဲ့ က်ားမလူမႈေရးရာ က်ေတာ့ ေယာက်္ားမ်ားန႔ဲ မိန္းမမ်ားအၾကား 
လူမႈေရးအရ ခဲြျခားထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။



၈ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း

သိေကာင္းစရာမ်ား

၃၂။ လူမ်ဳိးန႔ဲပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကို ဘာေၾကာင့္ေမးရပါသလဲ?

လူမ်ဳ ိးႏြယ္တစ္စုခ်င္းရဲ႕ လူဦးေရအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့လာဖုိ ႔အတြက္ လူမ်ဳ ိးေမးခြန္းကို ေမးေလ့႐ွ ိ 
ပါတယ္။ ျမန္မာႏု ိင္ငံထဲမွာ ဘယ္လူမ်ဳ ိးေတြေနထိုင္တယ္၊ ဘယ္လို ကြဲျပားျခားနားတယ္ ဆိုတာကို 
သိဖို ႔လိုအပ္သလို မ်ဳ ိးႏြယ္စုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးႏု ိင္ရန္ အေရးၾကီးပါတယ္။  
ျမန္မာႏု ိင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းမွာ လူမ်ဳ ိးေမးခြန္းကုိ စာရင္းအင္းကိစၥအတြက္သာ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေမးျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳ ိးေမးခြန္းႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး မည္သူမဆုိ မိမိလူမ်ဳ ိးရဲ႕အမည္ကုိ ကုိယ္တုိင္ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာခြင္ ့ ျပဳထားပါတယ္။ လူမ်ဳ ိးၾကီး (၈)မ်ဳ ိးနဲ ႔ လူမ်ဳ ိးစု (၁၃၅) စုကိုေတာ့ ဂဏန္းသေကၤတမ်ား ေပးထားၿပီး 
အဲဒီ (၁၃၅)မ်ဳ ိးထဲမွာ မပါရင္ “အျခား” ဆုိတဲ့ ဂဏန္းသေကၤတကို ေ႐ြးၿပီး ေျဖဆိုသူမွ ေျပာၾကားတဲ့ လူမ်ဳ ိး 
အမည္ကို  ကြက္လပ္မွာ ေရးသြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃၃။ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ တုိ႔ရဲ႕အိမ္မွာရိွတဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ဘာလို႔ေမးတာပါလဲ?

လူေနမႈအဆင့္အတန္းကုိ သိ႐ိွရန္န႔ဲ စီးပြားေရးန႔ဲ လူမႈေရးအညႊန္းကိန္းမ်ား ျပဳစုဖုိ႔ (ဥပမာ- လူေနမႈ အဆင့္အတန္း 
အညႊန္းကိန္း) ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၃၄။ မသန္စြမ္းသူနဲ ႔ပတ္သက္တဲ့ေမးခြန္းကုိ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေမးရပါသလဲ?

မသန္စြမ္းမႈအဆင့္ေတြကုိ ခြဲျခားႏုိင္ဖုိ႔န႔ဲ မသန္စြမ္းမႈ အမ်ဳိးအစားေတြကို သိ႐ွိႏုိင္ဖို႔ မသန္စြမ္းမႈဆုိင္ရာ  
အခ်က္အလက္ေတြဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကေန  သူတို႔ရဲ႕က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားန႔ဲ 
အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃၅။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား အစ႐ိွတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ေနတဲ့သူေတြကုိ ဘယ္လုိစာရင္း 
ေကာက္မွာလဲ?

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေဆး႐ုံန႔ဲ ဟိုတယ္ အစရွိသည္တို႔မွာ  အဲဒီအဖြ႔ဲအစည္းေတြမွာ  တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့သူေတြကုိပဲ စာရင္းေကာက္အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းေကာက္မ်ားလုိအပ္တဲ့ 
အခ်က္အလက္ေတြကုိ တာဝန္ရိွသူေတြက ပ့ံပုိးေပးဖုိ႕ ေမတၱာရပ္ခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတယ္လို အဖြ႔ဲအစည္း 
ေနရာမ်ဳိးမွာဆိုရင္  ဧည့္သည္မွတ္ပုံတင္စာရင္းစာအုပ္ကို အသုံးျပဳၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းညမွာ ဟိုတယ္မွာ 
ရွိေနတဲ့သူေတြကို စာရင္းေကာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြ႔ဲအစည္းအတြက္ ျပဳစုထားတဲ့ ေမးခြန္းပုံစံကို အသုံးျပဳၿပီး 
အခ်က္အလက္ေတြကို စာရင္းေကာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၃၆။ မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးမွာပါလဲ?

သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းပံုစံမွာ လူဦးေရဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ က်ား/မ၊ အသက္၊ အိမ္ေထာင္ေရး 
အေျခအေန၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူမ်ဳိး၊ အစရိွသည့္ေမးခြန္းမ်ား၊ ေနၿမဲအရပ္၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းစသည့္ 
ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားလာျခင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အေထြေထြက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ၊ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရ႐ွိမႈ အေျခအေနစတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေမးမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

၃၇။ အကယ္၍ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မသည္ သန္းေခါင္စာရင္းညမွာ ခရီးထြက္ေနရင္ (ဒါမွမဟုတ္) လူမႈေရးကိစၥတစ္ခုန႔ဲ 
အျပင္ေရာက္ေနရင္ ဘာျဖစ္မလဲ? ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မကို ဘယ္မွာစာရင္း ေကာက္မွာပါလဲ?

မတ္လ (၃၀)ရက္ေန႔မွာ သင္အၿမဲေနထုိင္တဲ့ေနရာ(သင့္အိမ္)ကုိ ျပန္ေရာက္ေနၿပီး တစ္ျခားေနရာ(ဟုိတယ္ 



၉ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း

သိေကာင္းစရာမ်ား

သို ႔မဟုတ္ တစ္ဦးဦးရဲ႕အိမ္)မွာ မအိပ္ခဲ ့ရင္ သင့္ကုိ သင့္ရဲ႕အၿမဲေနထုိင္ရာေဒသမွာဘဲ စာရင္းေကာက္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ သင္ဟာ မတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ အခ်ိန္မွာ မႏၱေလးကေန ရန္ကုန္ကို (လမ္းခရီးမွာ 
လံုးဝမအိပ္ဘဲ) ေတာက္ေလွ်ာက္လာၿပီး ရန္ကုန္ကို မတ္လ (၃၀)ရက္ေန႔မွာ ေရာက္လာတယ္ဆိုရင္ 
သင္ဟာ သန္းေခါင္စာရင္းညမွာ သင့္ေနအိမ္႐ွ ိရာ မႏၱေလးမွာ ႐ွိေနတဲ့သေဘာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
သင့္ကို မႏၱေလးေနအိမ္မွာဘဲ စာရင္းေကာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္အားျဖင္ ့ သန္းေခါင္စာရင္းညမွာ 
ခရီးထြက္တဲ့သူကို သူတို ႔ခရီးစထြက္တဲ့ ေနရာမွာ ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃၈။ သန္းေခါင္စာရင္းကို မတ္လ (၃၀)ရက္ေန႔မွာ စၿပီး စာရင္းေကာက္မယ္လို႔ သိထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သန္းေခါင္ 
စာရင္းေကာက္ဖို ႔ဆုိၿပီး လူတစ္ေယာက္ လာသြားပါတယ္။ အဲဒီလူဟာ တရားဝင္တာဝန္ ေပးထားတဲ့သူ ဟုတ္ပါ 
သလား?

သန္းေခါင္စာရင္းစတင္ မေကာက္ယူမီ သန္းေခါင္စာရင္း႐ံ ုးဟာ အေဆာက္အအံုစာရင္းကုိ ျပဳစုရပါတယ္။ 
ဒီစာရင္းကေတာ့ ေျမျပင္မွာရိ ွတဲ့ အေဆာက္အအံုမ်ားနဲ ႔ ေနထုိင္တဲ့ေနရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းေကာက္ 
မ်ားကုိ စာရင္းေကာက္ယူဖု ိ ႔ ေနရာသတ္မွတ္ တာဝန္ေပးတဲ့ စာရင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္အိမ္တက္ဆင္း 
စာရင္းေကာက္တဲ့အခါမွာလည္း လူက်န္ရစ္ခဲ ့ ျခင္းမ႐ိ ွေအာင္ အေထာက္အကူေပးတဲ့ စာရင္းလည္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ဖိ ု ႔အတြက္ အဆိုပါစာရင္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ ထားရပါတယ္။

၃၉။ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔က ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ အိမ္မွာ႐ိ ွေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ (၃၀)ရက္ေန႔ မနက္မွာ 
ခရီးထြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တဲ့ ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္တဲ့ ဧၿပီလ (၁၀)ရက္ေန႔ေက်ာ္မွ 
အိမ္ကုိျပန္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မကုိ သန္းေခါင္စာရင္းထဲမွာပါဖု ိ ႔ ဘယ္လုိ လုပ္ရမွာ 
ပါလဲ?

ေက်း႐ြာလူၾကီး (ဒါမွမဟုတ္) ၿမဳိ႕နယ္သန္းေခါင္စာရင္းအရာ႐ိွကုိ လိပ္စာနဲ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ သင္အိမ္က 
မထြက္ခြါမီ သင့္အိမ္ကုိ စာရင္းေကာက္တစ္ေယာက္ ေစလႊတ္ေပးၿပီး စာရင္းေကာက္ဖုိ ႔ ေဆာင္႐ြက္ေပး 
ပါလိမ့္မယ္။

၄၀။ သန္းေခါင္စာရင္းန႔ဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျပဳလုပ္မဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ဘာေတြပတ္သက္ ဆက္စပ္မႈ ႐ွိပါသလဲ?

သန္းေခါင္စာရင္းန႔ဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျပဳလုပ္မဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားန႔ဲ  လုံးဝပတ္သက္ ဆက္စပ္မႈ မရွိပါ။ 
သန္းေခါင္စာရင္း ကေန ႏိုင္ငံရဲ႕လူဦးေရကို က်ား/မ န႔ဲ အသက္အပိုင္းအျခား အလုိက္ရ႐ိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ယင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဥပေဒအရ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္ဟာ 
မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် သိ႐ွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ကို 
မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ရန္ ရ႐ိွႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ားမွ သုေတသီမ်ားအေနန႔ဲ 
သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရ႐ိွတဲ့ စာရင္းအင္းမ်ားကိုသာအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။  အကယ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသ တစ္ခုရဲ႕ 
အသက္ (၁၈)ႏွစ္န႔ဲအထက္ စုစုေပါင္းလူဦးေရဟာ   မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ မဲဆႏၵ႐ွင္အေရအတြက္န႔ဲ ကိုက္ညီမႈ ႐ိွ/မ႐ိွ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ ဤနည္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ ႐ွိသူတိုင္း မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း ႐ွိ/မ႐ွိ 
ဆန္းစစ္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။



ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း

သိေကာင္းစရာမ်ား
၁၀

၄၁။ သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း ဘယ္လုိ ဆက္စပ္မႈ႐ိွပါသလဲ?

သန္းေခါင္စာရင္းနဲ ႔ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း လံုးဝဆက္စပ္မႈ မရိွပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ ႏုိင္ငံ ့အတြက္ 
လိုအပ္တဲ့ မွန္ကန္တဲ့ လူဦးေရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနဲ ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို သိ႐ွိႏိ ုင္ဖိ ု ႔ 
စာရင္းေကာက္ယူတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိ ုင္ငံအားလံုးနီးပါးတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူေလ့ ႐ွိၾကပါတယ္။

စာရင္းေကာက္မ်ား သင္တုိ ႔အိမ္ကုိလာတဲ့အခါ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းကုိ ေတာင္းၾကည့္လိမ္ ့မည္ 
မဟုတ္ပါ။  စာရင္းေကာက္ေတြက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔ညမွာ သင့္အိမ္မွာ ဘယ္သူေတြ 
႐ိွေနတယ္ ဆုိတာကုိဘဲ ေမးျမန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဤသို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင္ ့ သတ္မွတ္ရက္မွာ႐ွ ိတဲ့ 
ႏိုင္ငံရဲ႕လူဦးေရကိုရ႐ွ ိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းတစ္ခုဆုိတာ ႏုိင္ငံတစ္ႏု ိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရကုိ 
လွ်ပ္တစ္ျပက္ ဓါတ္ပံ ု႐ု ိက္ယူျခင္းနဲ ႔ တူပါတယ္။

၄၂။ အခ်ဳိ႕ ပဋိပကၡေဒသေတြဆိုရင္ စာရင္းေကာက္ေတြ ဘယ္လို စာရင္းေကာက္မွာပါလဲ?

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ သန္းေခါင္စာရင္း စေကာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈေတြ 
ရ႐ွိႏိုင္မည္ဟု တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ယံုၾကည္ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကပါတယ္။ ယေန႔အထိ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီးအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး 
သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ွိပါတယ္။ ပဋိပကၡေဒသမ်ား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း လူမႈဖြ႔ ံၿဖဳိးတိုးတက္မႈအတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ 
အေရးၾကီးေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ၾကတဲ့အတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္႐ွိေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး႐ွိ နယ္ေျမေဒသအားလံုးနဲ႔ လူဦးေရအားလံုးကို 
သန္းေခါင္စာရင္းမွာ လႊမ္းၿခဳံေကာက္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းစီမံခ်က္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ လူမ်ဳိးစုအားလံုးနဲ႔ အရပ္ဖက္လူမႈေရးအဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ႐ွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားပါတယ္။

• 

• 

•

လူမ်ဳိးစုမ်ားကုိ သူတုိ႔နယ္ေဒသအတြင္းမွာ စာရင္းေကာက္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူေပးဖုိ ႔ ေတာင္းဆုိမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူထုအသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ 
လာေစဖို႔နဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္မႈ႐ွိေၾကာင္း သိ႐ွိခံစားလာေစရန္ တတ္ႏိုင္သမွ် 
တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ မၾကာခင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ သန္းေခါင္ 
စာရင္း အေကာက္ခံဖို႔ လူတိုင္းမွာ အခြင့္အေရး႐ွိသလို တိက်မွန္ကန္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးဖို႔ကိုလည္း 
တာဝန္႐ွိေၾကာင္း ျပည္သူလူထုက သိထားသင့္ပါတယ္။

ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီမွာ လူထုအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။



၁၁

၂၀၁၄ ခုႏွစ္လူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ ေမးခြန္းတြင္ ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္း (၄၁) ခ်က္

လူတုိင္းကုိ ေမးရန္

၁။ အမည္
၂။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့ ္ ေတာ္စပ္ပံ ု
၃။ က်ား/မ
၄။ ျပည့္ၿပီးအသက္
၅။ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန
၆။ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ
၇။ လူမ်ဳ ိး
၈။ မသန္စြမ္းမႈ အေျခအေန (အျမင္၊ အၾကား၊ ကုိယ္လက္လႈပ္႐ွားမႈတြင္ အခက္အခဲ႐ိ ွ ျခင္း၊ မွတ္ဉာဏ္ 
    ခ်ဳ ိ႕ယြင္းျခင္း)
၉။ ကုိင္ေဆာင္သည့္ လက္မွတ္အမ်ဳိးအစား
၁၀။ ေမြးဖြားရာ ဇာတိ
၁၁။ ေနၿမဲ အရပ္ (ၿမိဳ႕/ေက်းလက္)
၁၂။ ေနၿမဲအရပ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ကာလ
၁၃။ ေဒသတစ္ခုမွ အျခားေဒသတစ္ခုသုိ ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာရသည့္ အေၾကာင္းရင္း
၁၄။ ေနၿမဲအရပ္သုိ ႔ ေျပာင္းမလာခင္ ေနာက္ဆံုးေနထုိင္ခဲ ့သည့္ ေဒသ (ၿမဳ ိ႕/ေက်းလက္)
၁၅။ စာတတ္ေျမာက္မႈအေျခအေန (မည္သည့္ ဘာသာစကားႏွင့ ္မဆုိ) 
၁၆။ လက္႐ိွအတန္းပညာသင္ၾကားမႈ အေျခအေန
၁၇။ အျမင့္ဆံုး ေအာင္ျမင္ခဲ ့သည့္ အတန္း
၁၈။ လြန္ခဲ ့ေသာ ၁၂လ အတြင္း လုပ္ကုိင္ခဲ ့သည့္ အလုပ္အကုိင္အမ်ဳ ိးအစား
၁၉။ အဓိက အလုပ္အကုိင္
၂၀။ လုပ္ငန္း- လုပ္ကုိင္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ ႔အစည္းႏွင့ ္ အမည္

အိမ္ေထာင္က်ဘူးသူ အမ်ဳိးသမီးတုိင္းကုိ ေမးျမန္းရန္ ေမးခြန္းမ်ား

၂၁။ စုစုေပါင္းေမြးဖြားခဲ ့သည့္ ကေလးအေရအတြက္
၂၂။ အသက္႐ွင္လ်က္႐ိ ွေသာ ကေလးအေရအတြက္
၂၃။ ေသဆံုးသြားေသာ ကေလးအေရအတြက္
၂၄။ ေနာက္ဆံုးေမြးကေလးႏွင့ ္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း

သိေကာင္းစရာမ်ား



အိမ္အေၾကာင္းအရာနွင့ ္ သက္ဆုိင္သည့္ေမးခြန္းမ်ား

၂၅။ ေနအိမ္အမ်ဳိးအစား
၂၆။ အိမ္ပု ိင္ဆုိင္မႈ အေျခအေန
၂၇။ အလင္းေရာင္အတြက္ အဓိက သံုးစြ ဲမည့္ မီးအမ်ဳိးအစား
၂၈။ ေသာက္/သံုးေရအတြက္ အဓိက ေရရရိွမႈ အေျခအေန
၂၉။ အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ အဓိက ေလာင္စာအမ်ဳိးအစား
၃၀။ အိမ္သာ အမ်ဳိးအစား
၃၁။ ေနအိမ္ အေဆာက္အအံုတြင္ အဓိက အသံုးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ား (အမုိး၊ အကာ၊ အခင္း)
၃၂။ အိမ္ေထာင္စုတြင္ရွိသည့္ ပစၥည္းအမ်ဳးိအစား (ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ၾကိဳးဖုန္း၊ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴ တာ၊ အိမ္တြင္ 
      အင္တာနက္ တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ ကား (ပစ္ကပ္/ဗင္န္/ထရပ္ကား)၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္/သုံးဘီးကား၊ စက္ဘီး၊ 
      ထြန္စက္၊ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္၊ လွည္း(ႏြား/ကြ်/ဲျမင္း))

အိမ္ေထာင္စုသားမ်ားထဲမွ ႏုိင္ငံျခားသုိ ႔ ေရာက္႐ိ ွေနသူမ်ား

၃၃။ အမည္
၃၄။ ျပည့္ၿပီး အသက္
၃၅။ က်ား/မ
၃၆။ ထြက္ခြာသည့္ ခုႏွစ္
၃၇။ ေရာက္႐ိ ွေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံ

လြန္ခဲ ့ေသာ ၁၂လအတြင္း အိမ္ေထာင္စုသားမ်ားထဲမွ ေသဆံုးျခင္း အေၾကာင္းအရာ

၃၈။ အမည္
၃၉။ က်ား/မ
၄၀။ ေသဆံုးစဥ္ အသက္
၄၁။ ေသဆံုးသူသည္ အမ်ဳိးသမီး အသက္ (၁၅-၄၉)ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပါက ကုိယ္ဝန္ေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း/ 
      ေမြးဖြားစဥ္ ေသဆံုးျခင္း/ ကေလးေမြးဖြားၿပီး ၆ ပတ္အတြင္း ေသဆံုးျခင္းဟုတ္မဟုတ္ ေမးျမန္းရန္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း

သိေကာင္းစရာမ်ား
၁၂





To fi nd out more information visit:

www.dop.gov.mm

http://myanmar.unfpa.org/census

Email:  mmrcensus.group@unfpa.org
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