


 



 
1- pRUpr.lMihjmiNhjkuE qCisrcjqà. p:Y;ÕcjbM. qN.· (2014) p:Y;ÕcjbM. (Mon) 

tcjncjsrcjqà. qWkjg·W;.·K[ÕitjpLÕitj m¡,ercjtLÕcjkS·cjkuE kS·cj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qkÒr.zj qN.· (2014) srcjqà. percjk·kjlMihjmiNhjkuE pRUpr.qCi p:YkuE;ÕcjbM.wW· percjkemL.nj 

ek.nj;ÕcjkW.njezN.j mWYtuY p:Yalu·;ÕcjbM. auiQuJ tcjncjlMihjmiNhj mNÕ·dM·cjp:YkuE\pek.!ikui!jtaj m¡,k·kjsrcjsMIsMtj 

lCtjektjer.cj mdjHrâ 

lÐêkuEk·kjektjlwjtcjncjgmLÕicj g·Wg·W;.·;.· \p\pgjH mWYkS·cjtuY mWYkS·cj m¡,ercjtLÕcj$.tuY m¡,k·kjsrcjkuJ 

pelwjeltjkuJ bjHbuJRupjkuJ sMIsMtjkuJ m¡,pÐÕinjT½,likjducjsIercjkuJtajgjH zM.pjkS·cjm¡,sMIsMtjektj;.jdekwjer.cj 

srcjqà. h·WebLtjmH. M¡,;Õikjepcjm·cjquJfauitjgjH /uinjr hMYkuJelwj m¡,sIercjTicjdwjlwj;.jdekwjkuJ 

v·cjebLtjea.njgjH sIznjlwjkuJgjHr srcjqà.;ÕcjbM.wW· qWhje;·g·WpetjHsm.njer.cj mdjHrâ 

likjaupje;.tj$ajwW· elMcjsMIsMtjsrcjqà. kS·cj (14) kS·cj buJsMIsMtj;.jdekwjkemL.nj kS·cjkuEkS·cjgjH 

Tm·kjT½,lwjrâ 

 

 

 

 



 
2- pRUpr.lMihjmiNhjkuE qCisrcjqà. p:Y;ÕcjbM. qN.· (2014) p:Y;ÕcjbM. (Mon) 

tcjncjsrcjqà. qWkjg·W;.·K[ÕitjpLÕitj m¡,ercjtLÕcjkS·cjkuE kS·cj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;ÕkjekwjkuE #.njedqzkukuJ v,k·kjsrcjgmLÕicjgjH #.njdN.Y v,tajm·cjdM·cj ;ÕkjektjlwjtajgjH 

mdjHekL.njercjtLÕcj$. kemL.nj percjk·kjsrcjer.cj mdjHrâ 

 buJti pÐÕinj;.jdekwjgmLÕicj buJtiKuihjhjkuE buJdN.Ym·cjgmLÕicj m¡,pek.·pekwjlwjkL.tuY mdjHrâ 

 percjekpjk.YT·kjpcj v,k·kjsrcjgmLÕicjgjH RuihjhjtCY srcjk·kjektj mtuYdjHlwjtajgjH 

m¡,ducjsIercjer.cjâ 

qWkjalu·;ÕcjkW.nj kL.h·Wk·kjsrcj$J m¡,DzkjbuJtisrcjqà. mdjHr mWYalu·;Õcjehcj qer.pjr·cjsrcjK·kjacj 

(81744) K·kjm¡,\gYDzkjlwjtuY p:YkuEK·kjacjmWYmà, kMinjqCi (100 suEkuEsuipj /uitj 120) qCIdN.YeqC.Y|K. 

(h·Weqcjmà,) p:YkuEedqlÐêduEtajgjHkMinjqCi (30) suEkuEsuipj (50) qCip>lupjdM·cjrâ v,k·kjsrcjmWYgjH 

K·kjacjmWYehcj m¡,ektjt.l[ÕicjtuYercjtLÕcjkuEer.cjâ 

srcjk·kjbuJK·kjtikuE srcj#.njdN.Ym·cjtajgjH pr,pÐitjlwjkL. P:YkuEar.pj kW.njtajgjHtuY nkuEv,k·kjsrcjmWYehcj 

dN.Yv,tajd,esjHk·kjsrcjgjH v,taj m¡,tJlwjkL.auitjrâ kL.h·Wd,k·kjsrcj/>tCYgjH pelwjpeltjlwj 

buJ\pcjv·cjg·WkitjvItuYehcj ywjrSuEdN.Ym·cjtMimà, kelcjbepcjsutjm.njtuY dN.ym·cjhMYtajgjHelwj pÌeT.·m.njrâ 

kW.njar.pj miNhjk:ÕipjqÒÕipjkW.njv,gmLÕicj k.lk·kjsrcjgjHehcj T·kjpcjbuicjruJbcjkuEtuY 

tN,likjK[icjlwjtajgjHelwj pr,kuElwjkuipjkL.râ p:YkuEtN,likjgjH sMtjtCY lP.j×Ugy, (h·Weqcjmà,) 

el¡.wjkLÕcjk·kjsrcjer.cjgjH K[icjlwjkrâ  

nnYwW·ehcj miNhjsMtjsrcjkuEqCiluEh·WhuJ kelcja.qM.nj mdjHrâ s×UkuEaKicjk·kjsrcjqà.gjHtuY tCYepcj (8) 

n.;IgjH ywjr h·WkLÕcjk·kjsrcj p:YqCizkumà, m¡,kuEpRuicjkuE miNhjezN.jkW.njar.pj 

dN.YkuEpercjpv.kuEk.njrYkW.njtajgjH m¡,SwjmCÕEkuE kqpjrâ 

(1)m¡,k·kjektjsrcjlMihjsrc lMihjsrcjkMinjqCigmLÕicjj 



 
3- pRUpr.lMihjmiNhjkuE qCisrcjqà. p:Y;ÕcjbM. qN.· (2014) p:Y;ÕcjbM. (Mon) 

tcjncjsrcjqà. qWkjg·W;.·K[ÕitjpLÕitj m¡,ercjtLÕcjkS·cjkuE kS·cj 

 
 

v,k·kjsrcjgmLÕicj lMihjk·kjg·WsrcjkMinjqCikuEsrcj k·kjlwjtuY a.t·gjH m¡,ducjsIercjRuihjtCYrâ nnYwW·ehcj 

v,k·kjsrcjgmLÕicj percjkemL.nj buJtotkjgjH ek[.wjbuEekpjk.Ym.njtuY T·kjpcjkuEtuY 

aKicjqPlwjsMtjqmÐJgjHehcj ercjtLÕcjm.njtuYm·cjrâ 

v,k·kjsrcjgmLÕicj m¡,ducjsIercj kuErYkW.njtajtuY m¡,pÐÕinjducjsIercjkuE pWÕicj;Õcjer.cj ercjtLÕcjbuJ$ajehcj 

miNhj×·Wt.l[ÕicjkS·cjkS·cjtaj qWkjkemL.njg·Wtotkjm.njtuY pMikj×·Wmà, percjpelwjpeltj\p·cjlH.YgmLÕicj 

m¡,ekL.njgt.pjaKicjer.cjâ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sMIsMtjbuJ\pcjpus¦.gmLÕicj p:YkuEkMinjqCigmLÕicj kL.h·WtikjkLÕcj v,k·kjsrcjgmLÕicj pus¦.quJfauitj bepcjtuY 

×·WkuJhMYkuJ m¡,sMIsMtjer.cjâ 

 RuYsjHpus¦.tuY kelcjqM.njqWhjgmLÕicjgjH K·kjacjk·kjsrcjmWYmWY ea.njauitjkMinjainjT·cj (3) 

ainjT·cjgjHehcj m¡,ercjtLÕcjer.cjâ 

 p:YkuEsrcjk·kjqer.pjgmLÕicjgjH v,k·kjsrcjtajgmLÕicj m¡,SuEgbkLÕcjkMinjainjT·cjgmLÕicjtajgjH 

m¡,bepcjsutjsrcjer.cjâ 

 dN.Yk·kjK·cjacjfauitj k·kjlwjsrcj×·W (hMY) gjH km?tIpWÕicj;ÕcjgjH m¡,sMIsMtjtuY ektjlwjt.l[Õicjrâ 

buJluEg·WqWhjgjH ebÐ.njT½,lwj p:YkuEtnjebÐ.njk·kjsrcjgjHtuY qWkjg·Wg·WqWhjK[ÕitjtjpLÕitjtjgjH buJluEg·WqM.njer.cjgjH 

bWYmzipjgLipjebÐ.njlwjkuErâ 

(2)m¡,sMIsMtjektjk·kjlwjsrcjtcjncj gmLÕicj qWkjg·WpÐnj 

 



 
4- pRUpr.lMihjmiNhjkuE qCisrcjqà. p:Y;ÕcjbM. qN.· (2014) p:Y;ÕcjbM. (Mon) 

tcjncjsrcjqà. qWkjg·W;.·K[ÕitjpLÕitj m¡,ercjtLÕcjkS·cjkuE kS·cj 

 
 

p:YkuEaKicjqwjtCYmà, v,sMtjsrcjtaj v,gmLÕicj buJ\pcjpus¦.bepcjtuYlwj mWYmWYtN,gjHehcj eq.cj h·Weqcj 

buJ\pcjpus¦.rpjspjlwjK[ÕitjtjpLÕitjtj×·W (h·WmWY) dN.Ym¡,k·kjsrcjgjHehcj k·kjektjsrcj;.· (h·W;.·) 

p:YkuEkMinjqCimWYehcj lMihj]tÕ·\bo;.· (h·W;.·) m¡,sMIsMtjektjrâ ywjr SuEd,tcjncjh·WesjHeqN.tjmà, 

miNhjk·kjsrcjgjHmà, kelcja.qCigjHpLnjr v,sMtjsrcjkuE miNhjk·kjsrcjtajgmLÕicj k·kjncjsrcjgjH v,/>lP.jehcj 

e\p\p·cjm·cjmà, m¡,TpkjsMtjtY lÐêbuJ\pcjpus¦.gjHrâ 

v,k·kjsrcjgmLÕicj p:YkuEK·kjacjmWYmWYRuYektjpiqCituY m¡,kelcjSuEgbv,qÒajpLnjr tuikj×UkuEercjtLÕcjlwj 

buJ$aj;.· h·W;.· ywj×·WpMikjmà, v·cjh·Wg·WebLtjmH.a.gjH m¡,kuET·kjapcjer.cj mdjHrâ 

qM.njqMÕkjtuYmà, srcj×·Wp:YkuEsrcjqer.pjtajgjH kMinjainjT·cjquJfauitjkuJ p:YkuEainjT·cjmWYmWY lMihj]tÕ· miNhj\bo 

×·WmUsier.tajgjH m¡,bepcjkuEer.cj srcj$ajwW· qucjes.Yp:YkuEsrcj qà.a.gtet·er.cj mdjHrâ 

 

(3) bWYmguJkLÕJ pl·cj$.buJ\pcj pus¦.srcjqà.kuJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 eScjspjkuE kep>tjsrcjqà.qucjfauitj g·Wpl·cj$. Rucjsrcjqà.et·gjH m¡,egL·ektj kum?$I pl·cjbsuipj 

mdjHrâ 

 k.lpl·cjbsuipj srcjmà, d,ercjtLÕcjkuE percjguJkLÕJ mdjHrâ 

 eswjkM.tjlwjkuE K[ikjtajgjHelwj p:YkuEqkÒr.zj (2014) gituem kL.h·WauitjwW·ehcj 

d,pl·cjbsuipjkuE enwjp[Ituiwj #.n\zhtjkuE ek.njv,;ÕcjkW.njtaj mdjHrâ 



 
5- pRUpr.lMihjmiNhjkuE qCisrcjqà. p:Y;ÕcjbM. qN.· (2014) p:Y;ÕcjbM. (Mon) 

tcjncjsrcjqà. qWkjg·W;.·K[ÕitjpLÕitj m¡,ercjtLÕcjkS·cjkuE kS·cj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aKnjRucjdN.Ymguicjdipjlwj buJ\pcjpus¦.gmLÕicjgjH sutjlwjpus¦. (11) \pek.!ikui!j mTicjdwjlwjm.njrâ  

 nkuEtSipjk.djtl·kjehcj bWYmesjHeqN.tjguicjedpjTicjdwjlwjmà, k.lpÐitjektjmà, el.YqW.râ 

 pus¦.gmLÕicj Rucjsrcjqà. p:YkuEtWWEÕr,edqezN.j´ KRuicj´ pWÕicj;Õcj´ ar.pjtaj dN.YK·kjk·kjlwjsrcjgjHehcj 

guicjlwj d,d,r,r,tuY dN.YesN.njT½,b.njlwjlÐêscjgjH nkuEesN.njbuJti m¡,qJdkjlwjrâ sW·lwj nkuE 

(tSipj k.djtl·kj) mà, qWkjg·WekL.njsrcjK·kjqCiacjgjHehcj v,t.l[Õicjtaj ywjr 

pÐitjektjpus¦.gmLÕicjmà, el.YqW.a.râ 

 p:YkuEdN.YaKnjmguicjlwj pus¦.gmLÕicjgjH sW·lwj bWYmguJkLÕJtuY ywjr qWkjg·WsMtj m¡,pÐitjektjmà, 

d,TpkjsMtjtYtuY m¡,pÐitjektjer.cjâ 

buJtigmLÕicj buJ\pcjsrcjqer.pjgmLÕicj srcjdN.Ym·cjgmLÕicjkuE likjducjsIercj percjkemL.njtotkjm·cjtajgjH 

bWYmel.YqW.g·WpÐitjm.njgjH nkuEk.djtl·kjehcj qJdkjsW·lwjtuY nkuExped v,t.l[ÕicjgmLÕicj 

m¡,pÐitjektjm.njrâ 

buJ\pcjpus¦.gmLÕicj ywjr bjHbuJRupjtuYmà, sMtjqmÐJlwjar·cj;ÕJ psMtjqmÐJtuYmà, ar·cjq.jq.jetCkj bjHbuJRupjtuYmà, 

ar·cjq.jlim?o ar·cjwW·ehcj p:YkuEeswjgjH b.njsetsjk.tuY psMtjqmÐJ buJT½,lwjrâ 

 

(4) m¡,qJdkj buJ\pcjpus¦.gmLÕicj bWYmguJkLÕcj 

 



 
6- pRUpr.lMihjmiNhjkuE qCisrcjqà. p:Y;ÕcjbM. qN.· (2014) p:Y;ÕcjbM. (Mon) 
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 lMihjbuJ\pcjpus¦. ducjlwjtuY ;Õikjepcjm·cjtajgjH ×UkuEsrcjqà. pWÕicj;Õcj$aj m¡,pÐnjsMIsMtjer.cjâ 

 qPsMtjqmÐJ ;Õikjepcjm·cjtajgjHtuY  srcjK·kjacj dN.YpMikj×·Wm·cjtaj (h·Weqcjmà,) ywjr rYkMinj;Õcj×·Wmà, 

m¡,eq.cjkl, kuEer.cj 

v,ezN.jsrcjqà. pwÕicj;ÕcjtajgmLÕicj qWkjv,taj k·kjlwjKkjacjgjH lMihjbuJ\pcjpus¦.kuE 

liMhjkelcjpl·cjlwjtajgjH ywjtNhj\K.mà, buJluEtNhj\K.m·cjgjH m¡,eq.cjkl, m.njer.cjâ mUhuitjm¡, 

djHbuJ$JhuJmà,  buJtimk·kjlwjK·kjacj m¡,pÌeT.·kuJ (h·Weqcjmà,) m¡,p·cjektj K·kjacjtaj mdjHrâ  

srcjk·kjncj kMinjqCigmLÕicjkuE srcjK·kjacj qer.pjlwj (h·Weqcjmà,) srcjkMinjqCitaj epÐ.·/tjsMIsMtjtuY ywjr 

h·WkitjvImà, m¡,ektjt.l[ÕicjtuY d,eq.cjkl,kuEer.cjâ 

K:ÕipjqÒÕipjsrcjqà.pWÕicj;ÕcjtajgmLÕicj buJtigmLÕicj srcjqer.pjgmLÕicjkuE likjducjsIercjgmLÕicjquJfauitj pl·cjpRuicjtuY 

djHtuY ekL·b¡nja.hMYkuJgjH m¡,ektjt.l[Õicjer.cj 

V,mducjtYk:ÕipjqÒÕipj buJ\pcjpus¦.gmLÕicjgjH RuihjektjtuY ×UkuEk:ÕipjqÒÕipjsrcjqà. pWÕicj;ÕcjtuY ddjHrâ tcjncjgmLÕicj 

;.·\pm·cjgjH qPsMtjtuY TpkjsMtjtuYer.cj mdjHrâ p:YkuEpercjkemL.njquJfauitjgjH p:YkuEgitug[êluicj (13) qN.· 

(2014) gjHehcj m¡,ercjtLÕcj suEkuEsuipjdtuYrâ 

(5) m¡,guicjercjtLÕcjektj percjbuJ\pcjducjektjtYkemL.n 
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tcjncjsrcjqà. qWkjg·W;.·K[ÕitjpLÕitj m¡,ercjtLÕcjkS·cjkuE kS·cj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 qekát K·kjk·kjsrcjgmLÕicj m¡,sMIsMtjer.cj 

 buJ\pcjpus¦.gmLÕicj luJl.js.jeT.cj×·W (hMY) sMIsMtjtuY ywjr KeC.pjzicjlikj (settjpl.) kuJ 

qWkjg·WecC.pjlikjgjH×·Wmà, m¡,guicjeT.·er.cj tuYmà, ker.cjekl.njlwjepN.jpeT.cj×·Wmà, m¡,pãeT.· 

buJ\pcjpus¦.gjHRâ 

 p:YkuEbuJ\pcjtN,likjqPsMtjqmÐJgjH k·kjK·kjacjmWYmWYehcj  qWkjg·WbjHbuJRupj lMihjpus¦.gjH m¡,pÐÕinjT½,kuE 

bWYmeq.Yeq.Ye\b.Ye\b.Yrâ 

 p:YkuEK·kjacjmWYmWYgjHehcj lMihjpus¦. Mp>lupjm·cjtajgjH m¡,pÐÕinjsMtjqmÐJ lÐêskjbjHbuJRupj mdjHrâ 

 elMcjk·kjlwjK·kjacjgjHehcj mdjHRuihjlMihj buJ\pcjpus¦. bWYm;.·sMtjer.cj ywjr pY:kuEskjbjHbuJRupjkuE 

buJ\pcjbjHbuJluE lMihjtaj sMtjqmÐJlwj tNhj\K.m·cjmà, miNhjekpjk.Ytaj m¡,ekÊcjsMIsMtjpLnjer.cj 

 buJ\pcjpus¦.gmLÕicj qJdkjlwj p:YkuEeswj elMcjcj×·W (hMY) gjHkuJ ;.·h·W;.· m¡,sMIsMtjrâ 

 

 

 

 

 

(6)  m¡,bjHbuJRupj buJ\pcjpus¦.gmLÕicjkuJ 
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(7) kL.h·WbjH buJRupjgjH m¡,qPsMtjqmÐJsrcjkuJ 

 

qN.Yd>kuElwjkWtjebÐ.njgmLÕicj sMIsMtjbuJ\pcjpus¦ nkuEmtjrâ ywjr qPqmÐJ (h·Weqcjmà,) elMcjgNnjgmLÕicj 

dN.Ye;·d,d,r,r, d,bepcjhMY mà, qWkjg·WbjHektj buJRupjtcjncjgmLÕicj g·WbjHektjm.nj m¡,pelwjpeltjbuJmà, 

;.·\pgjHer.cj qWkjg·WpeltjquJfauitjgjHr kelcjk·kjektjpLnj m¡,qPlwjqmÐJer.cj qWhjlwjpus¦.m·cjtajgjH 

/uinjrkelcjSuEpLnjelwj kS·cj$ajwW· tcjncjgjH \p·cjlH.YeT.·h·Wg·Wrâ 

luJl.jm·cj (h·Weqcjmà,) pus¦.bepcjlwjkuEmHcjtYgjH m¡,ektjtcjpÐnj p:YkuEmiNhjekpjk.YtuY 

m¡,ekL.njS.YesL.·ektj buJ\pcjpus¦.tMi mdjHr qN.Yd> v,m¡,ercjtLÕcj percjpelwjpeltjgmLÕicjgjH mUhuitj 

m¡,pMikj×·WkuE percjkUS.Yer.gjH p:YkuE (form) mWYtN,ehcj m¡,K[êektjeq.Yeq.Ye\b.Ye\b.YgjHtuY 

miNhjekpjk.YgjHelwj S.YektjlwjgjH ;.·h·W;.· sMIsMtjtuY m¡,TpkjsMtjtYrâ pus¦.mluJl.ja.gmLÕicjgjH ywjr 

lkÒro ×·WpMikj$Jmà, qWkjg·WkelcjpÐitjg·WgjHehcj m¡,qJdkjlwjkuE (form) er.cjâ 

kL.h·WbjHbuJRupjgjH tcjncj ×·Wm·cjp:YkuEkemL.njtaj v·cjh·WebLtjmH.a. sMIsMtjtuY srcjK·kjacj tcjncj×·Wm·cj 

p:YkuE;ÕcjbM.quJfauitjgjH m¡,sutjp:YkuEsrcjtcjncj (database) râ tcjncjgmLÕicjwW· SkjesL.·m·cjkuEnY bjHbuJRupjgjHtuY 

buJ\pcjlMihjpus¦. mducjlwjtYkuE lMihjbuElwjbuJRupjh·Wtupjmà, ×UkuEskjbjHbuJRupjgjH kuEqti nkuErm[.cjer.cjâ 
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nkuEskjbuJbjHRupj kS·cjqLÕcj (8) mgjHehcj mWYd\mipj ywjr ercjtLÕcjmà, mWYtCYmà, buJ\pcjpusË. (150000) 

bjHbuJRupjm.njtuY buJ\pcjpus¦. mluJl.jm·cjtajgmLÕicjgjH pÌeT.·tuY mlikjbuJ\pcjebLtjm·cjgmLÕicjgjH m¡,Tm·kjpÐÕinjrâ 

nkYskjbuJbjHRupjgjH ebLtjh·Wm.njkuJelwj qWkjg·Wpelwjpeltjm.njgjH ×UkuEap:Y;Õcj nYpv.kumP$I 

mdjHacjeg[nj$Iy[.gmLÕicj m¡,sW·lwj p:YkuEskjbjHbuJRupjgjH lMÕinjaKicjmdjHrâ acjeg[.nj$Iy[.ehcj ×UkuEkumP$I 

qW·kuEskj bjHbuJRupjkuE ek.njp[êt. tajek.jacjeg[nj$Iy[. ×UkuE;ÕcjbM.tuY ebÐ.njkuEtnjebÐ.nj mdjHrâ ywjr 

\pQn.djHkLÕcjmWYmWYmà, acjeg[nj$Iy[. ×UkuE;Õcjmà,taj ebÐ.njT½,ncjskjbjHbJRupj ×UkuEacjt.n.tjtuY 

sMIMsMtjbuJr·cjm.njkuJ p·cjkuEacjeg[nj$Iy[. ;ÕcjbM.tuY peltjpeltjkuEskjelwjm.njkuJrâ 

Ywjr bjHlwjbuJRupjtuY buJ\pcjpus¦.lMihjtajgjH h·WkitjvIkuEsrcj qPlwjsMtjpÐÕinjqmÐJtajmà, skjbuJbjHRupjgjH 

e;·h·WekL.njkemL.njrâ miNhjekpjk.YtajgjHelwj qWkjg·Weq.cjkl,\pQn.$ajgjH m¡,ercjtLÕcjkuE 

gek.·qPsMtjqmÐJtuY m¡,kelcjsMIsMtjer.cjâ 

k.lbjHm·cjpus¦. nkuEskjbjHbuJRupjgjH tcjncj×UkuEskjgjH suipja.qzuicjsrcj (database) ektjtjrâ ywjr p:YkuEpus¦.gjH 

SuEbuJebLtja. gLÕicj×U (10) tN,mà, kelcjercjtLÕcjkuE gek.·pelwjpeltjtajgjHrâ 

 

(8) qWkjg·WbjHbuJ RupjnYpv.kS·cj qLÕcjcj 

 



 
10- pRUpr.lMihjmiNhjkuE qCisrcjqà. p:Y;ÕcjbM. qN.· (2014) p:Y;ÕcjbM. (Mon) 

tcjncjsrcjqà. qWkjg·W;.·K[ÕitjpLÕitj m¡,ercjtLÕcjkS·cjkuE kS·cj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skjbjHbuJRupjtajgjH p:YkuEpus¦.gjH bjHh·Wm.nj (h·Weqcjmà,) p:YkuEskjgjH ywjSuEd,makÉrjebLtjtjmà, 

qWkjg·Wkelcjpelwjpeltjm.njgjH nkuEek.njp[êt.ehcj suEkuEsuipjgek.·pelwjpeltjtaj e;·ekL.nja. 

kemL.njektjtjtuY e;·pl·cj$.kuEskjrâ 

ywjr makÉrj p:YkuEskjbjHbuJRupjgjH h·Weq.cjh·WkL,tuY skjgjH bjHh·Wm.njmà, tcjncj×·Wp:YkuEek.njp[êt. (database) 

gjH e;·T½,lwjkuEakÉrj;.·;.·gjHer.cj xpm. gjH ywjtupjm·cjkuE (8) er.cj roq.jwW· djHm.njrâ 

qWkjg·WsMIsMtj makÉrj p:YkuEpus¦.;.·h·W;.· bWYd\mipjgjH nkuEqN.Yd>taj m¡,qPqtituY makÉrjebLtjtjtajgjHelwj 

sutjlwj p:YkuEek.njp[êt.er.cjâ 

 

 

 

 

 

 

(9) sMIsMtjmlikj nkuEek.njb[êt.kuJ 

 



 
11- pRUpr.lMihjmiNhjkuE qCisrcjqà. p:Y;ÕcjbM. qN.· (2014) p:Y;ÕcjbM. (Mon) 

tcjncjsrcjqà. qWkjg·W;.·K[ÕitjpLÕitj m¡,ercjtLÕcjkS·cjkuE kS·cj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 awjpert. ek.njb[êt.gjH T½,lwjmgNnjlÐêpus¦.gmLÕicj v·cjg·WkL, m¡,sMIsMtjtuY pMikjm×·WkuE mgNnj;.·\pgjH 

r·cjbuEm.njm·cjrâ 

 ek.njp[êt. eq.jewwj (eS.<wYlj) mbjHbuJRupjgjH m¡,pelwjpeltjkuE lMihjmebLtjm·cjkuEv,gjH 

peltjpeltjlwj makÉrjebLtj$ajkuJgjH m¡,qPlwjsMtjqmÐJer.cj ×UkuEek.njp[êt.$aj 

m¡,T½,kuEmgNnjkL,kL,tajgjHtuYrâ 

 awjpert. ×UkuEek.njp[êt. lMihjmgNnj bjHh·Wm.njgjH T·kjT½,qLYlwj buJRupjgjHtuY mgNnjluEdjHm.njgjH 

buEektjm.njrâ ywjr h·WK[ÕitjpLÕitjmà, d,pl·cj$.kuE v,ekpjk.Yer.cjâ 

 

 

 

 

(10) pelwjdN.Y mebLtjm·cjt·gjHkuJ 



 
12- pRUpr.lMihjmiNhjkuE qCisrcjqà. p:Y;ÕcjbM. qN.· (2014) p:Y;ÕcjbM. (Mon) 

tcjncjsrcjqà. qWkjg·W;.·K[ÕitjpLÕitj m¡,ercjtLÕcjkS·cjkuE kS·cj 

 
 

(11) sMIsMtjs rcjqer.pjtajgjHkuJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) lCtjek[.wjr·cjtuY kuEaT·kjapcjkuJ  

 

 

 

 

 

 

 

nYbjHlikjbuJRupjgjH buJ\pcjpus¦. /uitjlwjbjHtuYlwjkuJ (h·Weqcjmà,)  aKicj/uitjluE makÉrj/uitj sMIsMtjtuY er.g> 

Tm·kjT½,kuEtuY qWkjmiNhjpãektjt.l[Õicj (m.njeng[.) pLnjelwj qWkjg·WtJ ak.Yar./uitjluE 

totkjkLÕcjgjH g·WtJehcj ercjtLÕcjlwjrâ 

ekL.njlwj nnYq.jwW·ehcj p:Yar.kemL.nj /uitjluEsies.njkuJ h·Wsies.njkuJ m¡,sMIsMtjm.njtuY ywjr ×·WpMikjmà, 

\p·cjqL.YeT.· qN.Yd>tajm.njm·cjer.cj xpm. p:YkemL.njmWYmWY ywjr kemL.njbwjfau·lwjmà, m¡,eq.cjkl,er.cj 

mdjHrâ 



 
13- pRUpr.lMihjmiNhjkuE qCisrcjqà. p:Y;ÕcjbM. qN.· (2014) p:Y;ÕcjbM. (Mon) 

tcjncjsrcjqà. qWkjg·W;.·K[ÕitjpLÕitj m¡,ercjtLÕcjkS·cjkuE kS·cj 

 
 

 (13) ercjtLÕcjpelwjpeltjtcjncj h•WkitjvItajgjHkuJ 

 

ak.Yar.lCÕEtajgjH esjHK·kjacjtuY k·kjncjtcjncjgmLÕicjtajgjH buEr·cja.tuicj$ajmà, v·cj×·WkuEyutÐier.cj 

djHm·cjkuJ (h·Weqcjmà,) djHm.nj h·W.njtajgjH g·WSuEektjrâ buJ$ajgjHelwj p:YkuE;Õcjef.aje\bwjtuYkuJ 

aeG.k.lef.aje\bwjdM·cjtajgjHkuJ quJ/>buJehcj  mdjHm.njm·cj p:YkuEsrcjqà.er.cj xpm. ek.njcC.ja.yukj 

(5) qN.· gjH qPsMtjlwj a·cjtnjed>wjkuJ (h·Weqcjmà,) ek.njcC.j (6) qN.·gjH /·cjlwjpMtjer.cj nYq.jwW· 

bepcjlwjbuJ$aj mdjHrâ 

ek.b[êt. qucjes.Ylwj asIznj nYpv.eScjspjkuE percjmiNhjtajgjH qWkjg·Wpeltjpeltj Tm·kjT½m.njtuY 

percjmiNhj qWhjlwjtajgjHelwj kelcjsMIsMtjlwj lÐêtcjncjgmlÕicjtuY pelwjpeltjeT.· pMikjebLtjm·cjgjH 

mdjHrâ tcjncjgmLÕicj bjHeT.·buJRupjtuY pl·cjS.YeT.· p:Yqwjewwj (eS.<wYlj) p:Yek.njp[êt.gjHtuY 

kisËeScjspjkuEbuJ\pcjg·Wpeltjpeltjm.nj atuicjkulqmgà esN.njT½,lwjgjH tuY kemL.njkS·cjkuEkS·cj 

qPb¡.Ym.njer.cj p:Ysrcjqà.tcjncj bWYgmLÕicjgjH v·cjg·WvIvWtjg·W;.·\pm.nj ;.jdekwj v·cjg·Wepcja.gjH d,bRutuY 

ercjtLÕcjrâ 

 



 
14- pRUpr.lMihjmiNhjkuE qCisrcjqà. p:Y;ÕcjbM. qN.· (2014) p:Y;ÕcjbM. (Mon) 

tcjncjsrcjqà. qWkjg·W;.·K[ÕitjpLÕitj m¡,ercjtLÕcjkS·cjkuE kS·cj 

 
 

(14) mcjmWYTicjdkja. tcjncjgmLÕicjkuJ 

 

Rucjsrcjqà.wW· qWkjg·WTicjdwjtuY g·WguJkLÕJ g·Wef[·suitj tcjncjsrcjqà.gmLÕicjm.nj qucjes.YnYpv. ek.njp[êt. 

kS·cjqLÕcjcj mdjHrâ tcjncjsrcjqà.gmLÕicj qJdkjlwj p:YkuERucjkuJ mC,RucjkuJ />dN.Y mdjHrâ 

 

 



 
15- pRUpr.lMihjmiNhjkuE qCisrcjqà. p:Y;ÕcjbM. qN.· (2014) p:Y;ÕcjbM. (Mon) 

tcjncjsrcjqà. qWkjg·W;.·K[ÕitjpLÕitj m¡,ercjtLÕcjkS·cjkuE kS·cj 

 
 

 

(15) niguJ 

 

p:YkuEkMinj;ÕcjbM.k·kjektjsrcj tcjncjqà.gmLÕicjkuJâ 

sMIsMtjkuJ smj/tjkuJtaj pm.$kemL.njezN.jel.njm·cjtuY m¡,kuEaKicjelwjgLÕicjm·cjrâ qWkjg·Wef[·suitjkuE 

tcjncjsrcjqà.gjH mWYmWYkS·cjehcj m¡,Ticj;.jdekwjgjH hMYh·WtuY pMikj×·WdM·cjrâ 

qWkjBwek.nj;ÕcjkW.njtaj g·Wtotkja.kuJtuY g·Wef.aje\bwja.kuJgjHelwj sK[êDzkjlwj 

gjH;.·\pK[ÕitjtjpLÕitjtjtuY lMihjmiNhjgjHelwj hMYh·WtuY pMikj×·Wm·cjrâ 

mikjg·WTpjtJkLÕcj tcjncjgmLÕicj ×·Wmà, SkjesL.·#.npercjekpjk.YkuE miNhjlupjtikj 

#.n\zhtjek.nj;ÕcjkW.njtajm.njm·cjr wikjq.j (Web site www.dop.gov.mm) h·Weqcjmà, 

http://myanmar.unfpa.org/census ) gjH lupjbuEm.njm·cjr p:YkuERucjtcjncjsrcjqà.gmLÕicj 

ywjpMikjmikjg·WlCtjmà, SkjesL.·kuE #.n\zhtjek.njv,;ÕcjkW.njtuY kuEtCYK[icjtuY kLÕcjlCtjm.njm·cjrâ 

 

 

 



 



 




	FRONT_COVERS_MON_covers_Page_5
	BLANK_SHEET
	5_Ensuring the accuracy_MON_DESIGN_body
	BLANK_SHEET
	BLANK_SHEET
	FRONT_COVERS_MON_covers_Page_8

