လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

နိဒါန္း
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္း၏ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမ်ားကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ
အတြင္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာရင္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ႏွင့္ ဧၿပီလမ်ားအတြင္း
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းလုပ္ငန္းမွ
ရရွိေသာစာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ား သိရွိနိုင္မည္ကို သင္
သိလိုေပလိမ့္မည္။ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ သင္တို႔သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကား
ေပးရန္ အတြက္ ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖမ်ား စုစည္းျပင္ဆင္ ထားပါသည္။
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ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

၁။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ႏွင့္ ဧၿပီလမ်ားအတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း
ေကာက္ယူရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္
ထုတ္ျပန္မည္ကို သိလိုပါသည္။
သန္းေခါင္စာရင္း ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဆင့္ ၃ ဆင့္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။
၁.

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊

၂.

ပင္မအစီရင္ခံစာ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္လည္းေကာင္း၊

၃.

သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ အေၾကာင္းအရာအလိက
ု ္ အေသးစိတအ
္ စီရင္ခစ
ံ ာမ်ားနွင့ ္
အျခား သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလေနာက္ပိုင္းတြင္
လည္ း ေကာင္ း ထု တ ္ ျ ပန္ သ ြ ာ းမည္ ျဖစ္ သ ည္ ။ ျပည္ သ ူ ႔ အ င္ အ ားဦ း စီ း ဌာနသည္
အခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းျပဳစုတက
ြ ခ
္ ်က္ၿပီးသည္ႏင
ွ သ
့ ္ တင္းထုတျ္ ပန္မည္ရ
့ က္ကို
အတိအက်ေၾကျငာေပးမည္ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအားတရားဝင္ထတ
ု ျ္ ပန္ျခင္း
မျပဳမီ ထုတ္ျပန္မည့္ေန႔ရက္ထက္ ရက္သတၱပါတ္ အနည္းငယ္ ေစာ၍ ႀကိဳတင္
ေၾကျငာေပးပါမည္။
သန္းေခါင္စာရင္းေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္သိသင့္ေသာအခ်က္မ်ား
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ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း
၁.

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊

၂.

ပင္မအစီရင္ခံစာ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္လည္းေကာင္း၊

၃.

သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အေသးစိတ္အစီရင္ခံစာမ်ားနွင့္ အျခား သန္းေခါင္
စာရင္းရလဒ္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္
သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းျပဳစုတြက္ခ်က္ၿပီးသည္
ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မည့္ရက္ကို အတိအက်ေၾကျငာေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္
မ်ားအား တရားဝင္ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳမီ ထုတ္ျပန္မည့္ေန႔ရက္ထက္ ရက္သတၱပါတ္ အနည္း
ငယ္ေစာ၍ ႀကိဳတင္ေၾကျငာေပးပါမည္။

၁.

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမ်ားကို ေၾကညာရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ ၄လ
ၾကာျမင့္ရပါသလဲ။
သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ယူမီ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း ၈၁၇၄၄
ကြက္ ႀကိဳတင္ခြဲျခားထား ပါသည္။ စာရင္းေကာက္ကြက္ဆိုသည္မွာ စာရင္းေကာက္တစ္ဦး
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တာဝန္ယူေကာက္ယူရမည့္ နယ္နိမိတ္သတ္မှတ္ထားေသာ ဧရိယာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
စာရင္းေကာက္သူတစ္ဦးသည္ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုခ်င္းစီမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေကာက္ယူၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ညႊန္းခ်ိန္၌ ရွိေနေသာ
အေရအတြက္ကို က်ား၊မ ခြဲ၍ စာရင္းေကာက္ကြက္ စာရင္းခ်ဳပ္ပံုစံတြင္ လူဦးေရ ျဖည့္သြင္း
ရပါသည္။ စာရင္းေကာက္ကြက္ တစ္ခုစီအတြက္ စာရင္းခ်ဳပ္ပံုစံတစ္ရြက္စီ ျဖည့္စြက္
ရပါသည္။ ယင္းစာရင္းခ်ဳပ္ ပံုစံသည္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားအျပင္ သီးျခားျဖည့္စြက္ရေသာ
မွတ္တမ္းစာရြက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပံုစံအားလံုးကို ေမးခြန္းပံုစံမ်ားႏွင့္အတူ ကြင္းဆင္း
စာရင္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားမွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီး ဌာနသို႔
ျပန္ပို႔ပါသည္။
ထိုပံုစံမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ပံုစံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ စာရင္းခ်ဳပ္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ
စနစ္ထဲသို႔ စာရင္းျဖည့္သြင္းပါသည္။ အစီရင္ခံစာျပဳစုျခင္း၊ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဘာသာ
ျပန္ျခင္းႏွင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းမ်ား မေဆာင္ရြက္မီ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ထဲသို႔ ျဖည့္သြင္းၿပီးေသာ ကိန္း
ဂဏန္းမ်ားအား မွန္မမွန္ ျပန္လည္စစ္ေဆးရပါသည္။ စာရင္းအင္း အရည္အေသြး
ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ရသျဖင့္ ယင္း
လုပ္ငန္းသည္ အလြန္အခ်ိန္ေပးရေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕
အၾကံဳမ်ားအရ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ရန္မွာ ၃လ မွ ၄လ အထိ ၾကာျမင့္
ပါသည္။
၂.

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိပါသလဲ။
ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းသည္ စာရင္းေကာက္ကြက္ တစ္ခုစီ၏ စာရင္းခ်ဳပ္ပံုစံမ်ားမွ ရရွိ
ပါသည္။ ထိုပံုစံမ်ားကို စာရင္းေကာက္မ်ားက ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ျဖည့္သြင္းၿပီး
စာရင္းစစ္မ်ားက မွန္မမွန္ စစ္ေဆး အတည္ျပဳပါသည္။ ယင္းစာရင္းခ်ဳပ္ပံုစံသည္ စာရင္း
ေကာက္တစ္ဦးမွ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူစဥ္ ကာလအတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း
ရည္ညႊန္းခ်ိန္တြင္ရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုပံုစံျဖင့္ ေနထိုင္ေသာလူဦးေရနွင့္ အဖြဲ႕စည္းပံုစံျဖင့္
ေနထိုင္ေသာလူဦးေရ က်ား/မ စုစုေပါင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔အင္အား
ဦးစီးဌာနတြင္ စာရင္းေကာက္ကြကတ
္ စ္ကြကစ
္ ၏
ီ စာရင္းခ်ဳပ္ပစ
ံု မ
ံ ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား
ကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ထဲသို႔ ျဖည့္သြင္းၿပီး ဆန္းစစ္ေလ့လာရပါသည္။

၃.

ေရွ ့ေျပးလူဦးေရစာရင္းတြင္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္မည္နည္း။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ထုတ္ျပန္မည့္္ ေရွ ့ေျပးလူဦးေရစာရင္းတြင္ ျပည္နယ္၊

သန္းေခါင္စာရင္းေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္သိသင့္ေသာအခ်က္မ်ား
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တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသအလိုက္ အိမ္ေထာင္စု၊ က်ား၊
မ စုစုေပါင္း လူဦးေရမ်ား ပါဝင္မည္။ ထိုစာရင္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္
ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူဦးေရကိန္းဂဏန္းမ်ားကို
လည္း ေဖၚျပပါမည္။ က်န္လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပင္မအစီရင္ခံစာတြင္
ေဖာ္ျပၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္မည္။ ဆက္လက္၍ အိမ္အေၾကာင္းအရာ၊
ပညာေရး၊ မိခင္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆံုးနႈန္း၊ စေသာေခါင္းစဥ္မ်ား အပါအဝင္
ေမးခြန္းပံစ
ု တ
ံ ြငပ
္ ါရွသ
ိ ည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သက္ဆင
ို ရ
္ ာက႑အလိက
ု ္ အေသးစိတ္
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ
စတင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္။

၄.

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းထုတ္ရန္ ပံုရိပ္ဖတ္ဖို႕ လိုပါသလား၊ ပံုရိပ္ဖတ္ျခင္းကို
မည္သည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရပါသနည္း။
ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းေကာက္ကြက္ စာရင္းခ်ဳပ္
ပံုစံမ်ားမွ ရရွိပါသည္။ ထိုပံုစံမ်ားကို ပံုရိပ္ဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။ ပံုစံပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေအာ္ပေရတာမ်ားမွ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းပါသည္။ ေမးခြန္းပံုစံမွ အခ်က္
အလက္မ်ား ပံုရိပ္ဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပင္မ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာအတြက္

6

ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

ျဖစ္္ၿပီး လႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းပံုစံ တစ္ဆယ့္တစ္သန္းခန္႔ကို
ပံုရိပ္ဖတ္ရမည္ျဖစ္၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္
စာရင္းဇယားမ်ားမျပဳစုမီ ရရွိလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ညီၫြတ္မွန္ကန္မႈ ရွိ၊မရွိ
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မွန္ကန္မႈရွိမွသာ ထုတ္ျပန္မည္္ျဖစ္ပါသည္။

၅.

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမ်ားမွာ ပင္မအစီရင္ခံစာပါ စာရင္းမ်ားႏွင့္ တူညီပါမည္လား။
စာရင္းႏွစ္မ်ိဳးမွာ အလံုးစံု ထပ္တူညီေနမည္ မဟုတ္ပါ။ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ပင္မ
အစီရင္ခံစာပါ လူဦးေရစာရင္းမ်ား အနည္းငယ္ျခားနားမႈ ရွိတတ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမွာ စာရင္းေကာက္မ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ျဖည့္
သြင္းခဲ့သည့္ စာရင္းခ်ဳပ္မ်ား စုစည္းျခင္းမွရရွိၿပီး စာရင္းေကာက္မ်ား၏ မွားယြင္းေရးသြင္းမႈ
အခ်ိဳ႕ ရွိႏိုင္ေပသည္။ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းခ်ဳပ္ပံုစံမ်ားသို႔ ကူးယူ
ျဖည့္သြင္းရာတြင္ မွားယြင္းစြာ ေရးသြင္းမိသည့္ အမွားမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ပင္မအစီရင္ခံစာအတြက္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားထဲ၌ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားေသာ
အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ထည့္သြင္း
ေရတြက္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္္ကို အသံုးျပဳ၍ အလိုအေလွ်ာက္စနစ္ျဖင့္
ေပါင္းျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းအားလံုး၏ေပါင္းလဒ္သည္ တိက်မွန္ကန္ေပလိမ့္မည္။
သန္းေခါင္စာရင္းေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္သိသင့္ေသာအခ်က္မ်ား
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ထို႔ေၾကာင့္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ပင္မအစီရင္ခံစာၾကားတြင္ ျခားနားမႈရွိႏိုင္သည္ကို
နားလည္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပင္မအစီရင္ခံစာဟု ေခၚဆိုသည့္အတိုင္း ထို
အစီရင္ခံစာမွာ ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳကိန္းဂဏန္း ျဖစ္ပါမည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္
ထုတ္ျပန္သည့္အခါ ပင္မအစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္သာ အတည္ျဖစ္ပါ
လိမမ
့္ ည္။ ဤသည္မွာ ကမာၻတစ္ဝန္း သန္းေခါင္စာရင္းလုပင
္ န္းမ်ား၏ သေဘာသဘာဝပင္
ျဖစ္ပါသည္။
၆.

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမ်ားကို မည္သို႔ ထုတ္ျပန္မည္နည္း။
ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း အစီရင္ခံစာကို စာရင္းဇယားပံုစံမ်ားျဖင့္ ပံုနိွပ္ထုတ္ေဝပါမည္။
ထို႔ျပင္ အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္ျဖင့္ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား
ဦးစီးဌာနတို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ႏွစ္ခုလံုးတြင္လည္း တင္ထားပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မည္သူ
မဆို သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို လိုအပ္ပါက အစီရင္ခံစာကို ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္
ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ၿပီး ကူးယူႏိုင္ပါသည္။ ေရွ ့ေျပးအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ ခု ဩဂုတ္လ
ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကို ျပည္သူလူထု
ထံသို႔ မီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပ၍လည္း
ေကာင္း ျဖန္႔ေဝေပးပါမည္။ ထို႔ျပင္ က႑ေပါင္းစံု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား အပါအဝင္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ အခ်က္အလက္ အသံုးျပဳမည့္သူမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္
ရြက္ပါမည္။ အစီအစဥ္တက် အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားကို အဆင့္တိုင္းတြင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ ရလဒ္မ်ားအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္ေစမည္
ျဖစ္ပါသည္။

၇.

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းကို မည္သူတို႔က အသံုးျပဳႏိုင္မည္နည္း။
စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ၿပီးသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အခ်က္
အလက္အသံုးျပဳသူ အားလံုးမွ သံုးစြဲႏိုင္ပါမည္။ အသံုးျပဳသူအားလံုးအတြက္ အစီရင္ခံစာ
အေနႏွင့္၄င္း၊ ကြန္ပ်ဴတာဖိုင္အေနႏွင့္လည္းေကာင္း ရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သင္တို႔ဖက္က
ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပပါရွိသည့္အတိုင္း
အခ်က္အလက္ရရွိသည့္ ရင္းျမစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေဖၚျပရန္သာျဖစ္သည္။
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ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

ပင္မသန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ား

၁.

ပင္မသန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ရင္းျမစ္မွ
အခ်က္အလက္မ်ားရရွိပါသလဲ။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ ပင္မသန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္မ်ားကို စာရင္းေကာက္
မ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုႏင
ွ ့္ စုေပါင္းေနထိင
ု ရ
္ ာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားတြင္ ေမးျမန္းေကာက္ယခ
ူ သ
ဲ့ ည့္
သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းပံုစံမ်ားမွ ရရွိပါသည္။ ေမးခြန္းပံုစံအားလံုးကို ကြင္းဆင္း
ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ေနရာမ်ားမွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသို႔ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ ျပန္ပို႔ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ stateof-the-art ပံုရိပ္ဖတ္စက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ပံုရိပ္ဖတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားအား စာရင္းဇယားျပဳစုရာတြင္ ျမန္ဆန္ေစရန္ရည္ရြယ္၍
ထိုပံုရိပ္ဖတ္စက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို အခ်ိန္မ်ားစြာမၾကာျမင့္ဘဲ
ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပံုရိပ္ဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္
ၿပီးစီးမည္ျဖစ္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း၏ ပင္မ
ရလဒ္မ်ား စုစည္းျပဳစုျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္သိသင့္ေသာအခ်က္မ်ား
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၂.

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ အဆင့္မ်ားခြဲ၍ ထုတ္ျပန္ပါသလဲ။
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲသူမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၊ သုေတသန
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔မွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ၍ တိက်ေသခ်ာၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္
တစ္ေျပးညီျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိအ
ု ပ္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ား
ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္၍ ရလဒ္မ်ားရရွိလာသည့္အခ်ိန္က အစိုးရ၊
ျပည္သူလူထုႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္ သံုးစြဲလိုသူမ်ားအသံုးျပဳနိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ပါ
လိမ့္မည္။ သန္းေခါင္စာရင္း ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္အားလံုးကို အၿပီးဆန္းစစ္ရန္မွာ
အခ်ိန္မ်ားစြာ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အဆင့္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ ရရွိလာသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရ၊ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အျခားအခ်က္
အလက္သံုးစြဲလိုသူမ်ားမွ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရန္
အေရးႀကီး ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္အခ်ိန္ကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္
ပါသည္။
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၃.

ရံုးတြင္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို စစ္ေဆးေနစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသလား။
ပံုရိပ္ဖတ္စက္မွ ေကာင္းစြာမွတ္သားဖတ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ အမွတ္အသားမ်ားအား ပံုရိပ္
ဖတ္ႏိုင္မည့္အကြက္ထဲတြင္ ေနရာတက်ရွိေစရန္ ထိမ္းညႇိေပးျခင္းကိုသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
ပါသည္။ အထူးသင္ၾကားေလ့က်င့္ထားေသာ ဝန္ထမ္း (၇၀)ဦးက ေမးခြန္းလႊာအားလံုးကို
မ်က္ျမင္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ အမွတ္အသား သို႔မဟုတ္
ဂဏန္းကို အကြက္ထဲတြင္ ေကာင္းစြာျဖည့္သြင္းထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ထိုအမွတ္
အသားကို မွန္ကန္စြာ ျပန္လည္ေရႊ႕ေပးရျခင္းမ်ိဳးသာ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္မႈမ်ား
အားလံုးကို စစ္ေဆးသည့္အရာရွိမွ ျပန္လည္စစ္ေဆးသိရွိႏိုင္ပါသည္။

၄.

ပံုရိပ္ဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသလား။
မေျပာင္းႏိုင္ပါ။ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ပံုရိပ္ဖတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ မည္သည့္အေျပာင္းအလဲကိုမွ်
မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ အကယ္၍ လက္ေရးလက္သားမေကာင္းေသာေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာက
စာလံုးကိုမဖတ္ႏိုင္ပါက ကြန္ပ်ဴတာဖန္သားျပင္တြင္ ထိုစာလံုးေပၚ၌ မီးလင္း၍ အခ်က္ျပ
မည္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာေအာ္ပေရတာက မည္သည့္စာလံုး ျဖစ္သင့္သည္ကို အတည္ျပဳ
ေပးပါမည္။ ဥပမာ ကြန္ပ်ဴတာက လက္ေရးျဖင့္ေရးထားေသာ ဂဏန္းကို 3 သို႔မဟုတ္ 8
သန္းေခါင္စာရင္းေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္သိသင့္ေသာအခ်က္မ်ား
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ျဖစ္ေၾကာင္း မေသခ်ာပါက ကြန္ပ်ဴတာေအာ္ပေရတာက မည္သည့္ဂဏန္း ျဖစ္သင့္သည္
ကို အတည္ျပဳေပးမည္။ ေအာ္ပေရတာက ဂဏန္းအမွန္ကို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါက ႀကီးၾကပ္
သူထံ ထိုစာလံုးကိုပို႔၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္သည္။ ထို မီးလင္းအခ်က္ျပမႈစနစ္မွာ
ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မွ အလိုအေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

၅.

အကယ္၍ ပံုရိပ္ဖတ္စက္ ပ်က္သြားပါက မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ အခ်က္အလက္မ်ားကို
လက္ျဖင့္ ျဖည့္သြင္း မည္လား။
မျဖည့္သြင္းပါ။ ပံုရိပ္ဖတ္ရန္ စက္ ၈ လံုးရွိေနၿပီး တစ္ျပိဳင္နက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကၿပီး
အပိုတစ္လံုးကို အရန္အျဖစ္ထားရွိပါသည္။ ျဖစ္ခဲလွသည့္ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိခဲ့လွ်င္ ျပဳျပင္
ေပးႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းနည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေကာင္းစြာသင္ၾကားေလ့က်င့္ထားေသာ
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အခ်ိန္ျပည့္ထားရွိေပးထားပါသည္။ ျပည္တြင္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္
မ်ားကို ပံုရိပ္ဖတ္စက္မ်ားႏွင့္ ပံုရိပ္ဖတ္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကို ေရာင္းခ်ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ
ကုမၸဏီ၏ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ထားပါသည္။ ျပည္တြင္းကၽြမ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ားက ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီ၏ အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕မွ
စက္မ်ားကို အေဝးမွလွမ္း၍ စစ္ေဆးၿပီး ျပႆနာကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ကာ ျပည္တြင္း
အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပံုရိပ္ဖတ္စက္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား ရွိလာႏိုင္ေျခ အလြန္နည္းပါးပါသည္။
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အျခားေမးခြန္းမ်ား

၁.

ေမးခြန္းလႊာမ်ားေပၚတြင္ ေဘာပင္/မင္တံအသံုးမျပဳဘဲ ခံတံကို အဘယ္ေၾကာင့္
အသံုးျပဳရပါသလဲ။
သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ျဖည့္သြင္းရာတြင္ အာရံုစူးစိုက္မႈကို လိုအပ္ပါသည္။
မွန္ကန္ေသာ ေနရာ၊ အကြက္ထဲတြင္ ျဖည့္သြင္းမထားေသာ အမွတ္အသားကို ကြန္ပ်ဴတာ
က ဖတ္ယူႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔မဟုတ္အမွားဖတ္ယူျခင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ စာရင္း
ေကာက္သူတစ္ဦးသည္ ေမးခြန္းပံုစံျဖည့္သြင္းရာတြင္ အမွားျပဳလုပ္မိႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ
ျပန္ဖ်က္ၿပီး အမွန္ကို ျပန္္ျဖည့္ရန္လိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္းပံုစံေပၚတြင္ ျပန္ဖ်က္ၿပီး
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေစျခင္းျဖင့္ ပံုရိပ္ဖတ္စက္က မွန္ကန္စိတ္ခ်ရေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားကို ဖတ္ယူႏိုင္ပါမည္။ စာရင္းဇယားျပဳစုခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို စစ္ေဆး
အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ စစ္ေဆးသူအရာရွိမွ ျပန္လည္ စစ္ေဆး
ပါသည္။
ေဘာပင္ကို အသံုးမျပဳသင့္သည့္ အေၾကာင္းရင္းအခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ ၁) ေဘာပိြဳင့္ပင္
သို႔မဟုတ္ ရိုလာေဘာပင္၏ ခၽြန္ထက္ေသာထိပ္ဖ်ားက ေမးခြန္းလႊာကို ေပါက္ထြက္ပ်က္စီး
ေစႏိုင္သည္။ ၂) ေဘာပင္/မင္တံမွ မင္သည္ ျပန္ဖ်က္၍မရေသာေၾကာင့္ စာရင္းေကာက္
သူသည္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ အမွားျပင္ဆင္မႈကို မလုပ္ႏိုင္ပါ။ ၃) မင္အရည္ အသံုးျပဳ
သန္းေခါင္စာရင္းေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္သိသင့္ေသာအခ်က္မ်ား
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ရေသာ မင္တံသည္ ရႈပ္ေထြးၿပီး မင္ျပန္႔ျခင္း၊ စြန္းထင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္၍ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား
မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ျခင္းကို အတားအဆီးျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အျခားစာရြက္မ်ားကိုလည္း ပ်က္စီး
ေစႏိုင္သည္။ ၄) ဂ်ယ္လီေဘာပင္မ်ား သည္ ေမးခြန္းလႊာ၏ ေနာက္ေက်ာဖက္သို႔ မင္မ်ား
ျပန္႔ႏိုင္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ပံုရိပ္ဖတ္စက္မွ အခ်က္အလက္အမွား မ်ား ဖတ္ယူမႈျဖစ္ႏိုင္ၿပီး
အမွားျပင္ရျခင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္
ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ျဖည့္သြင္းရန္ ခဲတံကို အသံုးျပဳရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၂.

သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္မ်ားထုတ္ေဝသည့္အခါ စာအုပ္ကို ဝယ္ယူရန္လိုပါသလား။
သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံစာ စာအုပ္အေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ပ်ဴ
တာဖိုင္ (ဝက္ဘ္ဆိုက္မွရယူရန္) အေနႏွင့္ျဖစ္ေစ အခမဲ့ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္
သံုးစြဲသူမ်ားမွလည္း သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းအတြက္
အခေၾကးေငြေပးရန္ မလိုပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းရံုးသည္ ျပည္သူမ်ား ရယူရည္ညႊန္း အသံုး
ျပဳႏိုင္ရန္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ သန္းေခါင္
စာရင္း စာအုပ္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးမည္ျဖစ္သည္။

၃.

စာရင္းဇယားျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားက
ပိုမိုေလ့လာ သိရွိလိုပါက မည္သို႔သိရွိႏိုင္မည္နည္း။
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍
ေနျပည္ေတာ္ရွိ စာရင္းဇယား ျပဳစုသည့္ဌာနသို႔ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားလာေရာက္ႏိုင္ရန္
စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလတြင္စတင္ခဲ့ၿပီး
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ သံတမန္
အသိုင္းအဝန္းမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ခရီးစဥ္
မ်ားအား ပံုရိပ္ဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းဇယားျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း
ဆက္လက္စီစဥ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားေသာ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားအား ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနႏွင့္ ႀကိဳတင္ခ်ိတ္ဆက္၍ လာေရာက္ေလ့လာ
ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန
တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီကို ရွင္းျပထား
ေသာ ဗီဒီယိုျပကြက္တိုမ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
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ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

၄.

ကၽြႏု္ပ္ ထပ္မံသိရွိရန္လိုပါေသးသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား
မည္သည့္ေနရာတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသလဲ။
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနရွိ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသို႔
ဆက္သြယ္ပါ။ ဤသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား www.dop.gov.mm သို႔မဟုတ္
http://myanmar.unfpa.org/census ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္လည္း ဝင္ေရာက္ရယူ
ႏိုင္သည္။
အကယ္၍ သင္သည္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရွိေနပါက လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္အမ်ိဳးသား
မွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန ရံုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔က သန္းေခါင္
စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား လံုေလာက္စြာ ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္သိသင့္ေသာအခ်က္မ်ား
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အခ်က္အလက္မ်ား အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလိုပါက
www.dop.gov.mm
http://myanmar.unfpa.org/census

