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2021 ခုုနှှစ်် သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�- အိိမ််ခေါ�ာင််စု် စ်စ််တမ််�ခေါမ်�ခွုန်း�်လွှာာာ 
လွှာမ််�ညွှာန်း်

2021 ခုုနှှစ်် သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�တွင်ွ် ပါါဝင််နှုင်ု်ရန်း ်သင်််အားာ� ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ�  တွတ်ွနှုင်ု်သမျှှ ကူျွညီီလုိုပုါါသည်ီ။ ထုို့� ခေါ�ကျွာင််် 
သင််၏ အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု် စ်စ််တွမ်ျှ�ခေါမျှ�ခွုန်း�်လိုာာ စ်ာရွက်ျွအားာ� ဖြ�ည််ီစွ်က်ျွရာတွင်ွ် ကူျွညီီရန်းအ်ားတွက်ွျွ ဤလိုမ်ျှ�ညွှာန်း ်
စ်ာခေါစ်ာင််ကုုျွ ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ��န်းတီ်ွ�ထို့ာ�ပါါသည်ီ။ ယင််�သည်ီ ညွှာန်း�်ကျွာ�ခုျက်ျွမျှျာ�၊ အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု် ခေါမျှ�ခွုန်း�်မျှျာ�၊ 
ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 1 အားတွက်ွျွ တွစ််ဦး�ခုျင််�စီ် ခေါမျှ�ခွုန်း�်မျှျာ�နှှင််် အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု် ခေါမျှ�ခွုန်း�်လိုာာထဲို့တွင်ွ်ခေါတွရ့သည််ီ ဧည််ီသည်ီ 
ခေါမျှ�ခွုန်း�်မျှျာ�တုွ�အားတွက်ွျွ ဘာာသာဖြပါန်းဆုု်ိုမုျှဖြ�စ််ပါါသည်ီ။ 

၎င််�တုွ� မှျှာ ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 1 ၏တွစ််ခေါကျွျာဖ်ြပါန်း ်ခေါမျှ�ခွုန်း�်မျှျာ�ဖြ�စ််သဖြ�င််် ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 2 မှျှ 5 တုွ�အားတွက်ွျွ တွစ််ဦး�ခုျင််�စီ် 
ခေါမျှ�ခွုန်း�်မျှျာ� ဖြ�ည််ီစွ်က်ျွရာတွင်ွ် ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 1 ဘာာသာဖြပါန်းဆုု်ိုမုျှကုုျွ လုိုအုားပ်ါလိုှင်် အားကူျွအားညီီဖြ�စ််ခေါစ်ရန်း ်
အားသုံ�ဖြပါ�နှုင်ု်ပါါသည်ီ။

ခေါကျွျ�ဇူူး�ဖြပါ�၍ ဤစ်ာခေါစ်ာင််ထဲို့တွင်ွ် သင််၏အားခေါဖြ�မျှျာ�ကုုျွ ခေါရ�သာ�ဖြခုင််�မျှဖြပါ�ပါါနှှင်််။ အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု် 
ခေါမျှ�ခွုန်း�်လိုာာတွစ််ခေါစ်ာင််ကုုျွ သင််မျှရရုှှိထို့ာ� ခေါသ�ပါါကျွ၊ သင်််ထံို့သု�  သီ�ဖြခုာ�ပုါ� ခေါပါ�ခေါစ်�ု�  ခေါတွာင််�ဆုုိုရန်းအ်ားတွက်ွျွ 
ဘာာသာစ်ကျွာ��ုန်း�်လုိုင်ု်�ကုုျွ 0800 587 2021 တွင်ွ် �ုန်း�်ခေါခု်ဆုုိုပါါ။ 

အိိမ််ထော�ာင််စုု ထောမ်းခွွန်းး်လွှာာာထော�်တွွင်် သင််၏အိထော�ေမ်�ားကုိို အိင်္ဂင််�လိွှာ�်ဘာာသာစုကိုား�ေင််် ထော�းသားသင်််�ါသည်။်

ခေါန်းာက်ျွထို့ပ်ါအားကူျွအားညီီမျှျာ�လုိုအုားပ်ါပါါကျွ၊ စ်ကျွာ�ဖြပါန်းတ်ွစ််ခေါယာက်ျွနှှင််် ခေါဖြပါာဆုုိုရန်း ်ဘာာသာစ်ကျွာ��ုန်း�်လုိုင်ု်�သု�   
�ုန်း�်ခေါခု်ဆုုိုနှုင်ု်ပါါသည်ီ။

ဘာာသာစ်ကျွာ��ုန်း�်လုိုင်ု်� အား�ဲ့မှျှ သင်််အားာ� အားဖြခုာ�န်းည်ီ�လိုမ်ျှ�မျှျာ�ဖြ�င်််လိုည်ီ� ကူျွညီီခေါပါ�နှုင်ု်ပါါလုိုမ််ျှမျှည်ီ။ ဥပါမျှာအားာ�ဖြ�င်််၊ 
သင််အု်ားမ်ျှခေါထို့ာင််စု်ထဲို့တွင်ွ် လိုငူ်ါ�ခေါယာက်ျွထို့က်ျွပုုါပါါကျွ၊ ၎င််�တုွ� မှျှ မုျှသာ�စု်ခေါ�ာင််ပုံါစံ် အားဆိုက်ျွတွစ််ခုုကုုျွ သင်််ထံို့သု�  
ခေါပါ�ပုါ� နှုင်ု်ပါါလုိုမ််ျှမျှည်ီ။

2021 ခုုနှှစ်် သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�တွင်် ပါါဝင််သည့််အ်ိတွက်် 
ခေါက်း�ဇူးး�တင််ပါါသည့်။်
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2021 ခုုနှှစ်် သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�- သင််သိ�ာ�ရမ်ည့််အ်ိရာမ်းာ�

သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�ဆုိိုသည့်မှ််ာ အိဘယ််န်းည့်�်၊ ၎င််�ကုိ် မ်ည့်သ်းမှ် စီ်မံ်ကွ်ပ်ါကဲ်သန်းည့်�်? 
သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�ဆုုိုသည်ီမှျှာ အားဂ္ဂိုင််�လိုန်းနှ်ှင်််ခေါဝလိုန်းယ်ရုှှိ လိုနှူှင်််အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု်မျှျာ�အားာ�လံို�ု၏အားခေါဖြခုအားခေါန်း သရုုပ်ါခေါ�ာ်ဖြပါခုျက်ျွတွစ််ခုုကုုျွ ခေါပါ�အားပ်ါသည််ီ 10 
နှှစ်် တွစ််ကြိကုျွမ်ျှ ဖြပါ�လိုပ်ုါခေါသာ စ်စ််တွမ်ျှ�တွစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည်ီ။ ယင််�ကျွ သင််၏န်းယ်ခေါဖြမျှခေါ�သအားတွင်ွ်�ရုှှိ အားမျှျာ�ဖြပါည်ီသူ ဝန်းခ်ေါဆိုာင််မုျှမျှျာ�ကုုျွ စီ်စ်ဉ််ရန်းနှ်ှင််် 
ခေါင်ခွေါ�ကျွ�ခေါထို့ာက်ျွပ်ံါရန်း ်အားကူျွအားညီီခေါပါ�သည်ီ။

The Office for National Statistics (အားမျှျ�ု�သာ�စ်ာရင််�အားင််�ရုံု�) (ONS) သည်ီ ဗြိ�ုတုွန်းန်ှုင်ု်ငံ်၏အားခေါဖြခုအားခေါန်း သရုုပ်ါခေါ�ာ်ဖြပါခုျက်ျွတွစ််ခုုကုုျွ 
ရှှိင််�လိုင််�ဖြပါတ်ွသာ�စွ်ာ �န်းတီ်ွ�ရန်းအ်ားတွက်ွျွ အားဖြခုာ� စ်ာရင််�အားင််� ခေါအားဂ္ဂိုျင််စီ်မျှျာ�နှှင်််အားတွတူွကွျွ လိုပ်ုါကုုျွင််ခေါဆိုာင််ရွက်ျွလိုျက်ျွ အားဂ္ဂိုင််�လိုန်းနှ်ှင်််ခေါဝလိုန်းယ်တုွ� ရုှှိ 
သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�ခေါကျွာက်ျွယူမုျှကုုျွ စီ်စ်ဉ််၍ စီ်မံျှကွျွပ်ါကဲျွသည်ီ။ ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ�သည်ီ ယူခေါကျွပါါလီိုမျှန်းသု်�  တုွက်ုျွရုုုက်ျွ အားစီ်ရင််ခံုခေါသာ်လိုည်ီ� မျှည်ီသည််ီ 
နှုင်ု်ငံ်ခေါရ�ပါါတီွမျှျာ�မျှဆုုို အားတွက်ွျွအားလိုပ်ုါလိုပ်ုါကုုျွင််ခေါပါ�ဖြခုင််�မျှရုှှိပါါ။

သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�က် က်ွနု်ှပ်ါကုိ် မ်ည့်သိ်�  က်းည့်ခီေါပါ�နုိှင််သန်းည့်�်? 
ခေါ�သတွင်ွ်�အားာဏာာပုုါင််မျှျာ�အား�ဲ့အားစ်ည်ီ�မျှျာ�မှျှသည်ီ လိုမုူျှခေါရ�အားသင််�အား�ဲ့မျှျာ�အားထုို့ အား�ဲ့အားစ်ည်ီ� အားမျှျ�ု�အားစ်ာ�မျှျာ�အားာ�လံို�ုသည်ီ သယ်ယူပုါ� ခေါဆိုာင််ခေါရ�၊ 
ပါညီာခေါရ�နှှင််် ကျွျန်း�်မျှာခေါရ�ခေါစ်ာင်််ခေါရှှိာက်ျွမုျှ အားပါါအားဝင်် ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ� လုိုအုားပ်ါသည််ီ ဝန်းခ်ေါဆိုာင််မုျှမျှျာ�ကုုျွ ပ်ံါပုုါ�ကူျွညီီရန်းအ်ားတွက်ွျွ သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�မှျှ 
သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွမျှျာ�ကုုျွ အားသုံ�ဖြပါ�သည်ီ။

ပါါဝင််ဖြခုင််�အားာ�ဖြ�င််် သင််နှှင်််သင််၏ရပ်ါရွာအားသုုင််�အားဝုုင််�မှျှ ယခုုအားခုျနု်းတ်ွင်ွ်သာမျှကျွ အားန်းာဂ္ဂိုါတ်ွတွင်ွ် လုိုအုားပ်ါသည််ီ ဝန်းခ်ေါဆိုာင််မုျှမျှျာ� ရရုှှိမုျှခေါသခုျာခေါစ်ရန်း ်သင််မှျှ 
ကူျွညီီခေါပါ�နှုင်ု်လုိုမ််ျှမျှည်ီ။

က်ွနု်ှပ်ါ ပါါဝင််ခေါ�ေဆုိိုရန်းလုိ်ွှာအိပ်ါပါါသလွှာာ�? 
ဥပါခေါ�အားရ သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�ကုုျွ သင််ဖြ�ည််ီစွ်က်ျွရမျှည်ီဖြ�စ််သည်ီ။ မျှဖြ�ည််ီစွ်က်ျွပါါကျွ၊ သု� မျှဟုတ်ုွ မှျှာ�ယွင််�ခေါသာ သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွမျှျာ� ခေါပါ�အားပ်ါပါါကျွ၊ 
£1,000 အားထုို့ �ဏ်ာခေါင်ကွျွျခံုရနှုင်ု်သည်ီ။ အားခုျ�ုခေါသာ ခေါမျှ�ခွုန်း�်မျှျာ�ကုုျွ ဆိုနှဒအားခေါလိုှာက်ျွခေါဖြ�ဆုုိုနှုင်ု်သည်ီဟု ုရှှိင််�လိုင််�စွ်ာ မှျှတ်ွသာ�ခေါ�ာ်ဖြပါထို့ာ�ဗြိပီါ�- ၎င််�တုွ� ကုုျွ 
ခေါဖြ�ဆုုိုဖြခုင််�မျှဖြပါ�ဖြခုင််�ကျွ အားဖြပါစ််မျှဟုတ်ုွခေါပါ။

က်ွနု်ှပ်ါ မ်ည့်သိ်�  ပါါဝင််ခေါ�ေဆုိိုရမ်ည့်န််းည့်�်? 
အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု် ခေါမျှ�ခွုန်း�်လိုာာ စ်ာရွက်ျွထဲို့တွင်ွ် ဖြ�ည််ီစွ်က်ျွရန်းအ်ားတွက်ွျွ ဤစ်ာခေါစ်ာင််ကုုျွ အားသုံ�ဖြပါ�ပါါ။ ခေါကျွျ�ဇူူး�ဖြပါ�၍ ဤသန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််� ခေါမျှ�ခွုန်း�်လိုာာ 
လိုမ်ျှ�ညွှာန်း ်စ်ာခေါစ်ာင််ထဲို့တွင်ွ် သင််၏အားခေါဖြ�မျှျာ�ကုုျွ ခေါရ�သာ�ဖြခုင််�မျှဖြပါ�ပါါနှှင်််။ ထုို့� ခေါန်းာက်ျွ ဖြ�ည််ီစွ်က်ျွထို့ာ�ခေါသာ အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု် ခေါမျှ�ခွုန်း�်လိုာာကုုျွ ခေါပါ�ထို့ာ�သည််ီ 
ကြိကုျွ�တွင််ခေါင်ခွေါပါ�ထို့ာ�ခေါသာ စ်ာအုားတ်ွထဲို့ထို့ည််ီ၍ ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ� ထံို့ ဖြပါန်းပု်ါ� ခေါပါ�ပါါ။

၎င််�အိာ� မ်ည့်သ်ည့််အ်ိခုးနိ်းတွ်င်် လုွှာပ်ါခေါဆိုာင််သင်််သန်းည့်�်? 
သင််ခေါပါ�အားပ်ါသည််ီ သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွမှျှာ သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််� ခေါကျွာက်ျွခံုသည််ီခေါန်း ်ဖြဖြ�စ််ခေါသာ 2021 ခုုနှှစ်် မျှတ်ွလို 21 ရက်ျွ၊ တွန်းဂ္ဂိုင််�ခေါနှခွေါန်း ်ဖြ� 
အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု်အားတွင်ွ်� မျှည်ီသူမျှျာ�ရုှှိသည်ီဟုသူည််ီ အားခေါ�ကျွာင််�ဖြ�စ််ရန်း ်လုိုအုားပ်ါသည်ီ။ ခေါကျွျ�ဇူူး�ဖြပါ�၍ သင််၏ ခေါမျှ�ခွုန်း�်လိုာာကုုျွ ယခေါန်း ် 
သု� မျှဟုတ်ုွခေါန်းာက်ျွတွစ််ခေါန်းမှ်ျှာ တွတ်ွနှုင်ု်သမျှှ အားခေါစ်ာဆုံို� ဖြ�ည််ီစွ်က်ျွပါါ။

ခေါမ်�ခွုန်း�်လွှာာာ�ဲတွင်် မ်ည့်သ်းတိ� ကုိ် �ည့််သွ်င််�ရမ်ည့်န််းည့်�်? 
အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု် ခေါမျှ�ခွုန်း�်လိုာာထဲို့တွင်ွ် ခေါအားာက်ျွပါါတုွ�အားတွက်ွျွ တွစ််ဦး�ခုျင််�စီ် ခေါမျှ�ခွုန်း�်မျှျာ�ကုုျွ ခေါဖြ�ဆုုိုသင်််သည်ီ-

• သင််နှှင်််အားတွ ူအားဗြိမဲျှတွမ်ျှ� အားတွခူေါန်းထုုို့င််သူ သု� မျှဟုတ်ုွ သင််၏အုားမ်ျှလုိုပ်ါစ်ာကုုျွ ၎င််�တုွ�၏ မုျှသာ�စု်ခေါန်းအုားမ်ျှအားဖြ�စ်် မှျှတ်ွယူခေါသာ မျှည်ီသူမျှဆုုို 

• အုားမ်ျှမှျှ ယာယီခေါဝ�ကွျွာခေါန်းသူမျှျာ�၊  ဥပါမျှာ ခေါကျွျာင််�သာ�မျှျာ� သု� မျှဟုတ်ုွ အားခေါဝ�တွင်ွ် ခေါဘာာ်�ါခေါကျွျာင််�တွက်ျွခေါန်းသည််ီ ခေါကျွျာင််�သာ�ကျွခေါလို�င်ယ်မျှျာ�

• ဗြိ�ုတုွန်းန်ှုင်ု်ငံ်တွင်ွ် ခေါန်းထုုို့င််၍ အားဖြခုာ� လုိုပ်ါစ်ာမျှရုှှိခေါသာ သင််နှှင််် ယာယီခေါန်းထုုို့င််ခေါန်းသူမျှျာ� 

• နှုင်ု်ငံ်အားတွင်ွ်� သုံ�လို သု� မျှဟုတ်ုွ ထုုို့အားထို့က်ျွ ခေါန်းထုုို့င််မျှည််ီ သင််နှှင်််အားတွ ူယာယီခေါန်းထုုို့င််လိုျက်ျွရုှှိသည််ီ  ဗြိ�ုတုွန်းန်ှုင်ု်ငံ်ဖြပါင််ပါမှျှလိုမူျှျာ�

ဧည််ီသည်ီမျှျာ�ခေါန်းရာတွင်ွ် ဖြ�ည််ီစွ်က်ျွရန်းအ်ားတွက်ွျွလိုည်ီ� သီ�ဖြခုာ�အားပုုါင််�တွစ််ခုုရုှှိပါါသည်ီ- ဆုုိုလုိုသုည်ီမှျှာ သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််� ခေါကျွာက်ျွခံုသည််ီခေါန်း ်ဖြဖြ�စ််ခေါသာ - 
2021 ခုုနှှစ်် မျှတ်ွလို 21 ရက်ျွ၊ တွန်းဂ္ဂိုင််�ခေါနှခွေါန်း ်ဖြ�- ညီအုားပ်ါခေါန်းထုုို့င််မျှည်ီဖြ�စ််ခေါသာ မျှည်ီသူမျှဆုုို။

က်ွနု်ှပ်ါ၏သတင််�အိခုးက််အိလွှာက််ကုိ် ခေါဘ�က်င််�လုံွှာ�ခံု�စွ်ာ�ေင်််  လွှာ့�ိဝှက််�ာ�ရိှှိပါါသလွှာာ�? 
ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ� ထံို့သင််ခေါပါ�အားပ်ါသည််ီ ကုုျွယ်ခေါရ�ကုုျွယ်တွာ သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွမှျှန်းသ်မျှှကုုျွ ခေါဘာ�ကျွင််�လံိုဖုြခံု�စွ်ာ ထုို့န်း�်သုမ်ျှ�ထို့ာ�ရုှှိပါါမျှည်ီ။ ယင််�ကုုျွ 
ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ� မှျှ မျှည်ီသု� လိုပ်ုါခေါဆိုာင််မျှည်ီနှှင်််ပါတ်ွသက်ျွသည််ီ သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွကုုျွ ဤစ်ာ ခေါစ်ာင််၏ ခေါန်းာက်ျွခေါကျွျာဘာက်ျွရုှှိ ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ�၏ကုုျွယ်ခေါရ�ကုုျွယ်တွာ 
သတုွခေါပါ�စ်ာတွင်ွ် �ကျွည််ီရှုရုုပါါ။ အားဂ္ဂိုင််�လုိုပ်ါဘာာသာစ်ကျွာ�ဖြ�င််် ခေါရ�သာ�ထို့ာ�ခေါသာ ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ�၏ကုုျွယ်ခေါရ�ကုုျွယ်တွာအားခေါ�ကျွာင််�  ခေါ�ကျွညီာခုျက်ျွ အားဖြပါည််ီအားစုံ်ကုုျွ 
�ကျွည််ီရန်းအ်ားတွက်ွျွ census.gov.uk သု�  ဝင််ခေါရာက်ျွပါါ။



စာာမျျက််နှာာာ1

အားနွ်းလု်ိုင်ု်� ဖြ�ည််ီစွ်က်ျွပါါ

www.census.gov.uk
သင််၏ အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု် ဝင််ခွုင်််ကုျွ�်မှျှာ-

သိ�မ်ဟုုတ်ွ ဤမေးမျးခွွန်းး်လွှာာာ စာာရွွက််ထဲဲတွငွ် ်ဖြ�ည့်််စွာက််ပါါ။

ခေါ�ကျွညီာခုျက်ျွ

ဤမေးမျးခွွန်းး်လွှာာာအားား က်ွနှာ်�ပ်ါ၏အားတွတ်ွနှာု�င်ဆ်ုံးး�း သုိရှိာ ု 
ထဲင်ဖ်ြမျင်ယ်ုံး�ကြက်ည့််သိမျှအားတုွ�င်း် ဖြ�ည့်််စွာက််ထဲားပါါသိည့်် ။

အားက်ယ်ုံ၍ သိင်၏် လုွှာပ်ါစာာ မျမျာန်းက််န်း ်သုိ� မျဟု�တ်ွ အားလွွှာတ်ွဖြ�စ်ာမေးန်းပါါက်
သိင်၏် လုွှာပ်ါစာာအားမျာန်းကု််� မေးအားာက််တွငွ် ်မေးရွးသိားပါါ-

သိယ်ုံယုံပုူါ� မေးဆုံးာင်မ်ေးရွး၊ ပါည့်ာမေးရွးနှာာင်် ်က်ျန်းး်မျာမေးရွးမေးစာာင််မ်ေးရှိာာက််မျ ုအားစာရှိာုမေးသိာ 

ဝန်းမ်ေးဆုံးာင်မ်ျမုျျားကု်� စီာစာဉ််ရွာတွငွ် ်အားမေးထဲာက််အားက်ဖူြ�စ်ာရွန်း ်အားမေးရွးကြီးကီ်း 
သိတွင်း်အားခွျက််အားလွှာက််မျျား စာ�မေးဆုံးာင်း်မေးပါးသိည့််် သိန်းး်မေးခွါင်စ်ာာရွင်း် 
မေးက်ာက််ခွးရွန်းအ်ားတွက်ွ် သိင်၏် အားက်အူားညီ့်ကု်� က်ွနှာ်�ပ်ါတုွ�  လုွှာ�အားပ်ါပါါသိည့််။

အိိမ််ထော�ာင််စုုအိားလွှားုးသည် ်သန်းး်ထောခွါင််စုာ�င််းကုိို 2021 ခုွနှှစ်ု မ်တ်ွလွှာ 21 �က်ို 

သိ�မ်ဟုုတ်ွ ထောန်းာက်ိုတွစ်ုထောန်းမှ််ာ တွတ်ွနုိှင််သမ်ှ အိထောစုာဆုံးးုး �ေည််စွ်ုက်ိုသင်််�ါသည်။် 

အားက်ယ်ုံ၍ သိင်န်ှာာစ်ာသိက််ပါါက် မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာကု်� အွားန်းလု်ွှာ�င်း်တွငွ် ်

ဖြ�ည့်််စွာက််နှာု�င်ပ်ါါသိည့်် -

1. www.census.gov.uk သုိ� သွားသိွားရွန်း်

2. ဤမေးမျးခွွန်းး်လွှာာာ၏ အားမေးရှိာ �ဘက််ရှိာု အုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ� ဝင်ခွ်ွင််က််�ဒ််ကု်� ထဲည့်််ပါါ။

3. မေးမျးခွွန်းး်မျျားကု်� မေးဖြ�ဆုုံး�၍ တွင်သွ်ိင်း်ပါါ ကု်� မေးရွွးပါါ။ 

�ါဝင််ထော�ေဆုိုံးသည််အ်ိတွွက်ို ထောကို�းဇူးးးတွင််�ါသည်။်

ပါခေါရာ်�က်ျွဆိုာ ဆိုာရ် Ian Diamond
အားမျျ�ုးသိား စာာရွင်း်အားင်း်ပါည့်ာရှိာင််

သင််၏ သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွကုုျွ ဥ�ထော�အိ� 
ကျွာကွျွယ်ခေါပါ�ထို့ာ�သည်ီ။

ဤမေးမျးခွွန်းး်လွှာာာနှာာင််အ်ားတွပူါါလွှာာမေးသိာ လွှာက််က်မ်ျးစာာမေးစာာင်ထဲ်ဲတွငွ် ်
မေးန်းာက််ထဲပ်ါ မေးလ်ွှာလွှာာပါါ။

ဥပါမေးဒ်အားရွ သိန်းး်မေးခွါင်စ်ာာရွင်း်မေးက်ာက််ခွးမျတုွငွ် ်သိင်ပ်ါါဝင်မ်ေးဖြ�ဆုုံး�ရွမျည့််ဖြ�စ်ာသိည့််။ 

မျဖြ�ည့်််စွာက််ပါါက်၊ သုိ� မျဟု�တ်ွ မျာားယွုံင်း်မေးသိာ သိတွင်း်အားခွျက််အားလွှာက််
မျျားမေးပါးအားပ်ါပါါက်၊ဒ်ဏ််မေးင်ကွ်ျခွးရွနှာု�င်သ်ိည့််။ အားခွျ�ုမေးသိာ မေးမျးခွွန်းး်မျျားကု်� 
ဆုံးနှာဒအားမေးလွှာှာက််မေးဖြ�ဆုုံး�နှာု�င်သ်ိည့််ဟု� ရှိာင်း်လွှာင်း်စွာာ မျာတ်ွသိားမေး�ာ်ဖြပါထဲားပြီးပီါး- ၎
င်း်တုွ� ကု်� မေးဖြ�ဆုုံး�ဖြခွင်း်မျဖြပါ�ဖြခွင်း်က် အားဖြပါစ်ာမျဟု�တ်ွ မေးပါ။

အားက်ယ်ုံ၍ စာာအုားတ်ွမေးပါျာက််ဆုံးး�းသွိားပါါ သိင်၏် ဖြ�ည့်််စွာက််ပြီးပီါးမေးသိာ 
မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာကု်� မေးက်ျးဇူးးူဖြပါ�၍ မေးအားာက််ပါါသုိ�  ဖြပါန်းမ်ေးပါးပုါ� ပါါ- 
FREEPOST Census 2021

အားကူျွအားညီီရယူနှုင်ု်သည််ီခေါန်းရာ-

www.census.gov.uk/help

ဆုံးက််သွိယ်ုံရွန်း ်စာင်တ်ွာ 0800 141 2021

NGT (18001) 0800 141 2021

ဘာသိာစာက်ား အားက်အူားညီ့်��န်းး်လုွှာ�င်း် 0800 587 2021

FREEPOST (အိခွမ့််စုာ�ိ�စုန်းစ်ု)
Census 2021 (ခုွနှှစ်ု သန်းး်ထောခွါင််စုာ�င််း)

H1

စာာပုါ� သိမေးက်င််�တွ

လွှာက််မျာတွ် ရွက််စာွဲ

အိိ�်ထော�ာင််စုု ထော�းခွွန်း်လွှာာာ
အားဂ္ဂိုင််�လိုန်း်



စာာမျျက််နှာာာ 2

ဤ ထောမ်းခွွန်းး်လွှာာာကုိို �ေည််စွ်ုက်ို၍ ��န်းလ်ွှာည်ထ်ော�း�ိ�ထော�ကိုာင််း ထောသခွ�ာထောဆုံးာင််�ွက်ို�န်းမှ််ာ  အိိမ််ရှှင််၏တွာဝန်း�်ေစ်ုသည်။်

အုားမ်ျှရှှိင်် ဆုုံး�သိည့််မျာာ ဤမေးန်းရွပ်ါလုွှာပ်ါစာာတွငွ် ်မေးန်းထုဲ�င်မ်ေးသိာ၊ သုိ� မျဟု�တ်ွ ရှိာုမေးန်းမေးသိာ ပါ�ဂုု္ဂို�လ်ွှာဖြ�စ်ာပြီးပီါး-

• ထုဲ�မေးန်းရွာထုဲ�င်ခ်ွင်း်ကု်� ပုါ�င်ဆု်ုံး�င်/်င်ာားရွမ်ျးမေးန်းထုဲ�င်(်သုိ� မျဟု�တ်ွ ပါးူတွွဲပုါ�င်ဆု်ုံး�င်/်င်ာားရွမ်ျးမေးန်းထုဲ�င်)်သိ၊ူ နှာာင််/်သုိ� မျဟု�တ်ွ

• အုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�၏ မေးင်မွေးတွာင်း်ခွးလွှာာာမျျားနှာာင်် ်စာရုွတ်ွမျျားကု်� မေးပါးမေးခွျရွန်း ်တွာဝန်းရ်ှိာ ုသိ ူ(သုိ� မျဟု�တ်ွ ပါးူတွွဲတွာဝန်းရ်ှိာ ုသိ)ူ

အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု် တွစ်ာခွ�ဆုုံး�သိည့််မျာာ-

• တွစ်ာကု်�ယ်ုံတွည့််းမေးန်းထုဲ�င်သ်ိတူွစ်ာဦးး၊ သုိ� မျဟု�တ်ွ

• တွညီူ့်မေးသိာ မေးန်းရွပ်ါလုွှာပ်ါစာာတွစ်ာခွ�တွငွ် ်ခွျက််ဖြပါ�တ်ွစာားမေးသိာက််မေးရွးပါစာစည့််းမျျား၊ ဧည့်််ခွန်းး် သုိ� မျဟု�တ်ွ တီွဗီီခွန်းး် သုိ� မျဟု�တ်ွ ထဲမျင်း်စာားခွန်းး်တွစ်ာခွ�ကု်� 
မျှမေးဝအားသိး�းဖြပါ�သိ ူလွှာတူွစ်ာအား�ပ်ါ(မေးဆွုံးမျျ�ုးမေးတွာ်စာပ်ါဖြခွင်း် ရှိာုသိည့််ဖြ�စ်ာမေးစာ မျရှိာုသိည့််ဖြ�စ်ာမေးစာ)

ဤထောမ်းခွွန်းး်လွှာာာတွွင်် ကိုွနု်ှ�်မှ် မ်ည်သ်ည်ကုိ်ို �ေည််စွ်ုက်ို သင််သ်န်းည်း်။

•  ဤအုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု်နှှင််် ၎င််�၏ခေါန်းရာထုုို့င််ခုင််�နှှင်််ပါတ်ွသက်ျွခေါသာ စ်ာမျှျက်ျွနှှာ 3 မှျှ – 6 အားထုဲ အုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ� မေးမျးခွွန်းး်မျျား။

•  ဤအုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု်ထဲို့တွင်ွ် ပုံါမှျှန်းအ်ားာ�ဖြ�င််် ခေါန်းထုုို့င််သူတုွင်ု်�အားတွက်ွျွ စ်ာမျှျက်ျွနှှာ 7 မှျှ – 31 အားထုဲ တွစ်ာဦးးခွျင်း် မေးမျးခွွန်းး်မျျား။
ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းရှိာ ု ၎င်း်တုွ� ၏ ပါး�မျာန်းမ်ေးန်းရွပ်ါလုွှာပ်ါစာာ၌ 3 လွှာ သုိ� မျဟု�တ်ွ ထုဲ�အားထဲက်် မေးန်းထုဲ�င်လ်ွှာျက််ရှိာ ုမေးသိာ၊ သုိ� မျဟု�တ်ွ မေးန်းထုဲ�င်ရ်ွန်း ်ရွည့််ရွွယ်ုံမေးသိာသိတုူွ�င်း် ကု်� 
အားဆုုံး�ပါါ မေးမျးခွွန်းး်မျျားထဲဲတွငွ် ်ထဲည့်််သွိင်း်သိင််ပ်ါါသိည့််။

•  ခေါန်းာက်ျွခေါကျွျာဘာက်ျွ စ်ာမျှျက်ျွနှှာ(စ်ာမျှျက်ျွနှှာ 32)� ဤ အုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�ထဲဲတွငွ် ်2021ခွ�နှာာစ်ာ မျတ်ွလွှာ 21 ရွက််တွငွ် ်ည့်အုားပ်ါမျည့််် 
အားဖြခွားသိအူားားလွှား�းအားတွက်ွ် ဧည့်််သိည့်် မေးမျးခွွန်းး်မျျား။
မျည့််သိတူွစ်ာဦးးတွစ်ာမေးယုံာက််မျှ မျပါါလုွှာ�က််မုျဖြခွင်း်မျရှိာ ုမေးကြက်ာင်း် မေးသိခွျာမေးစာရွန်းအ်ားတွက်ွ် ဤအုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�တွငွ် ်ည့်အုားပ်ါမျည့််် ဧည့်််သိည့််မျျားကု်� 
ထဲည့်််သွိင်း်ရွန်း ်အားမေးရွးကြီးကီ်းပါါသိည့််။ ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းအားတွငွ်း်ရှိာ ု အားဖြခွားတွစ်ာမေးန်းရွာတွငွ် ်ပါး�မျာန်းအ်ားားဖြ�င််မ်ေးန်းထုဲ�င်သ်ိည့််် ဧည့်််သိည့််မျျားကု်�လွှာည့််း ၎င်း်တုွ� ၏ 
ပါး�မျာန်းမ်ေးန်းထုဲ�င်ရ်ွာ လုွှာပ်ါစာာရှိာ ု သိန်းး်မေးခွါင်စ်ာာရွင်း် မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာတွစ်ာခွ�ထဲဲတွငွ် ်ထဲည့်််သွိင်း်ရွမျည့််ဖြ�စ်ာသိည့််။

ဤထောမ်းခွွန်းး်လွှာာာ�့တွွင်် မ်ည်သ်းကုိို�ည််သွ်င််း�မ်ည်နှ်ှင််�်တ်ွသက်ိုထောသာ ထောန်းာက်ို��် သတွင််းအိခွ�က်ိုအိလွှာက်ိုမ်�ားကုိို �းးတ့ွွ�ါရိှှသည်် ်
လွှာက်ိုကိုမ််းစုာထောစုာင််�့တွွင်် ထောတွ�့မ်ည်�်ေစ်ု�ါသည်။်

ထောမ်းခွွန်းး်လွှာာာ အိ�ုိမ်�ားကုိို ကိုွနု်ှ�်လုိွှာအိ�်မ်ည်လ်ွှာား။

•  အားက်ယ်ုံ၍ ဤအုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�ထဲဲတွငွ် ်လွှာ ူ5 မေးယုံာက််အားထဲက််၊ သုိ� မျဟု�တ်ွ ည့်အုားပ်ါည့်မေးန်း ဧည့်််သိည့်် 3 မေးယုံာက်် ထဲက််ပုါ�ပါါက်၊ 
မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာတွစ်ာခွ�လွှား�းကု်� အွားန်းလု်ွှာ�င်း်တွငွ် ်ဖြ�ည့်််စွာက််ရွန်း၊် သုိ� မျဟု�တ်ွ ဤမေးမျးခွွန်းး်လွှာာာထဲဲတွငွ် ်ဖြ�ည့်််စွာက််ရွန်း ်သိင်မ်ေးရွွးခွျယ်ုံနှာု�င်ပ်ြီးပီါး၊ မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာ အားဆုံးက်် 
တွစ်ာခွ� သုိ� မျဟု�တ်ွ ထုဲ�ထဲက််ပုါ�၍ မေးတွာင်း်ဆုုံး�ရွန်း ်က်ွနှာ်�ပ်ါတုွ� ကု်� ဆုံးက််သွိယ်ုံပါါ။

•  အားက်ယ်ုံ၍ ဤအုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�ထဲဲရှိာ ု အုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�ဝင် ်တွစ်ာမေးယုံာက််မေးယုံာက််က် ၎င်း်တုွ� ၏ သိတွင်း်အားခွျက််အားလွှာက််မျျားကု်� ထဲ�တ်ွမေး�ာ်လုွှာ�ဖြခွင်း်မျရှိာ ုပါါက်၊ 
သီိးဖြခွား မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာတွစ်ာခွ�ကု်� သိင်မ်ျာ မေးတွာင်း်ဆုုံး�နှာု�င်ပ်ါါသိည့််။ ဤမေးမျးခွွန်းး်လွှာာာမေးပါ်ရှိာ ု အုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�မေးမျးခွွန်းး်မျျား (H1 မျာ H14 အားထုဲ) ထဲဲ၌ 
ထုဲ�သိမူျျားအားား ထဲည့်််သွိင်း်ရွန်းသ်ိတုွရွပါါ၊ သုိ� မေးသိာ် ၎င်း်တုွ� ၏ တွစ်ာဦးးခွျင်း် မေးမျးခွွန်းး်မျျား (1 မျာ 51 အားထုဲ) ကု်� ကွ်က််လွှာပ်ါထဲားရှိာ ုပါါ။

•  အားက်ယ်ုံ၍ ဤလုွှာပ်ါစာာ၌ အုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�တွစ်ာခွ�ထဲက််ပုါ�၍ ရှိာုမေးန်းပါါက်၊ မေးန်းာက််ထဲပ်ါ အုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ� မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာ တွစ်ာခွ� သုိ� မျဟု�တ်ွ မေးန်းာက််ထဲပ်ါ 
အားပုါ�မျျားကု်� မေးတွာင်း်ဆုုံး�ရွန်း ်က်ွနှာ်�ပ်ါတုွ� ကု်� ဆုံးက််သွိယ်ုံပါါ။

မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာ အားပုါ�မျျားကု်� www.census.gov.uk တွငွ် ်အွားန်းလု်ွှာ�င်း်မျာ မေးတွာင်း်ဆုုံး�ပါါ သုိ� မျဟု�တ်ွ 0800 141 2021 သုိ�  ��န်းး်မေးခွ်ဆုုံး�ဖြခွင်း်အားားဖြ�င်် ်
မေးတွာင်း်ဆုုံး�ပါါ။

ကိုွနု်ှ�်၏ ထောမ်းခွွန်းး်လွှာာာကုိို မ်ည်သိ်�  မှ်န်းက်ိုန်းစွ်ုာ �ေည််စွ်ုက်ိုသင်််သန်းည်း်။

သင််လိုပ်ုါခေါဆိုာင််သင်််သည်ီမျှျာ�မှျှာ-

•  မေးဖြ�ဆုုံး�ရွန်း ်မျာင် ်အားန်းက်် သုိ� မျဟု�တ်ွ အားဖြပါာမေးရွာင်ကု််� သိး�းပါါ 

•  သိင်၏်အားမေးဖြ�မျျားကု်� အားကွ်က််အားတွငွ်း်၊ ဤက်ဲ်သုိ�  အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာပါါ-   

•   အားကွ်က််မျျားအားတွငွ်း်တွငွ် ်ဤက်ဲ်သုိ�  အားက်ခရွာစာာလွှား�းကြီးကီ်းမျျားကု်� အားကွ်က််တွစ်ာကွ်က််တွငွ် ်တွစ်ာခွ�၊     
ဤက်ဲ်သုိ�  ပါး�နှာာပ်ုါမေးရွးသိားပါါ-

•  အားကွ်က််ထဲဲတွငွ် ်ဤက်ဲ်သုိ�  ဖြ�ည့်််စွာက််ဖြခွင်း်ဖြ�င်် ်အားမျာားတွစ်ာခွ�ခွ�ရှိာ ုပါါက် ဖြပါင်ဆ်ုံးင်ပ်ါါ-       သုိ� မျဟု�တ်ွ ဤက်ဲ်သုိ� -

•  စာာလွှား�းတွစ်ာလွှား�း မျဆုံးန်း ်မ်ေးတွာပ်ါါက် မေးန်းာက််တွစ်ာလုွှာ�င်း်တွငွ် ်ဤက်ဲ်သုိ�  ဆုံးက််ဖြ�ည့်််ပါါ(ဖြ�စ်ာနှာု�င်ပ်ါါက်)-

•    သို်သွာ�ရန်း်                   ညွှာန်းက်ြက်ားခွျက််မျျားကု်� လုွှာ�က််န်းာ၍ သိင်မ်ေးဖြ�ဆုုံး�ရွန်း ်မျလုွှာ�အားပ်ါသိည့််် စာာမျျက််နှာာာမျျား သုိ� မျဟု�တ်ွ မေးမျးခွွန်းး်မျျားကု်�  
ကွ်က််လွှာပ်ါထဲားရှိာ ုပါါ၊ အားမျာတ်ွအားသိားတွစ်ာခွ�ခွ� သုိ� မျဟု�တ်ွ လုွှာ�င်း်တွစ်ာခွ�ခွ�ကု်� အားမေးဖြ�မျျားဟု� မျာားယွုံင်း်မျာတ်ွယုံနူှာု�င်ပ်ါါသိည့််
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စာာမျျက််နှာာာ 3

ဤခေါန်းရာတွင်ွ် ပုံါမှျှန်းအ်ားာ�ဖြ�င််် မျှည်ီသူ ခေါန်းထုုို့င််သန်းည်ီ�?

 အားက်ျ း�းဝင်သ်ိမျှအားားလွှား�း အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာပါါ။ မျည့််သ့ိကု်� ထဲည့်််သွိင်း်ရွမျည့််နှာာင််ပ်ါတ်ွသိက််၍ မေးန်းာက််ထဲပ်ါ အားကြက်းဉာာဏ််အားတွက်ွ်၊ ပါးူတွွဲပါါရှိာ ုသိည့််် လွှာက််က်မ်ျးစာာမေးစာာင်တ်ွငွ် ်ကြက်ည့်််ပါါ

 က်ွနှာ်�ပ်ါ၊ ဤသိည့််က် က်ွနှာ်�ပ်ါ၏ အားပြီးမဲျတွမ်ျး သုိ� မျဟု�တ်ွ မုျသိားစာ� မေးန်းအုားမ်ျဖြ�စ်ာပါါသိည့််

 လွှာက််တွွဲမေး�ာ်မျျား၊ က်မေးလွှားမျျားနှာာင်် ်2021 ခွ�နှာာစ်ာ မျတ်ွလွှာ 21 ရွက််မျတုွ�င်မီ်ျ သုိ� မျဟု�တ်ွ ထုဲ�ရွက််တွငွ် ်မေးမွျး�ွားမေးသိာ က်မေးလွှားင်ယ်ုံမျျား

 မေးက်ျာင်း်သိားမျျား နှာာင််/် သုိ� မျဟု�တ်ွ မေးက်ျာင်း်�ွင််ခ်ွျနု်းအ်ားတွငွ်း် အုားမ်ျနှာာင််မ်ေးဝးရွာတွငွ် ်မေးန်းထုဲ�င်မ်ေးသိာ မေးက်ျာင်း်သိား က်မေးလွှားမျျား

 အုားမ်ျတွငွ်အ်ားတွမူေးန်းထုဲ�င်သ်ိမူျျား၊ အုားမ်ျင်ာားမျျား သုိ� မျဟု�တ်ွ အားခွန်းး်င်ာားမျျား

 နှာု�င်င််းအားတွငွ်း် 3 လွှာ သုိ� မျဟု�တ်ွ ထုဲ�အားထဲက်် မေးန်းထုဲ�င်၍် ပါး�မျာန်းအ်ားားဖြ�င်် ် ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းဖြပါင်ပ်ါတွငွ် ်မေးန်းထုဲ�င်သ်ိမူျျား

 ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းအားတွငွ်း် အုားမ်ျနှာာင််မ်ေးဝးရွာတွငွ် ်အားလွှာ�ပ်ါလွှာ�ပ်ါသိမူျျား၊ သုိ� မျဟု�တ်ွ တွပ်ါ�ဲ့ဝင်မ်ျျား၊ ၎င်း်တုွ� ၏ အားပြီးမဲျတွမ်ျး သုိ� မျဟု�တ်ွ မုျသိားစာ� မေးန်းအုားမ်ျဖြ�စ်ာပါါက်

 ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းဖြပါင်ပ်ါတွငွ် ်12 လွှာ မေးအားာက်် ယုံာယီုံမေးန်းထုဲ�င်သ်ိမူျျား

 ယုံာယီုံမေးန်းထုဲ�င်ပ်ြီးပီါး ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းတွငွ် ်ပါး�မျာန်းအ်ားားဖြ�င််မ်ေးန်းထုဲ�င်သ်ိမူျျားဖြ�စ်ာမေးသိာ်လွှာည့််း အားဖြခွား ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းရှိာ ု လုွှာပ်ါစာာမျရှိာုသိမူျျား၊ ဥပါမျာ၊ မေးဆွုံးမျျ�ုးမျျား၊ သိငူ်ယ်ုံခွျင်း်မျျား

 အုားမ်ျနှာာင််မ်ေးဝးရွာတွငွ် ်ယုံာယီုံမေးန်းထုဲ�င်သ်ိမူျျားအားပါါအားဝင် ်ဤမေးန်းရွာတွငွ် ်ပါး�မျာန်းအ်ားားဖြ�င်် ်မေးန်းထုဲ�င်မ်ေးသိာ အားဖြခွားသိမူျျား

 သိ�မ်ဟုုတ်ွ ဤမေးန်းရွာတွငွ် ်ပါး�မျာန်းအ်ားားဖြ�င်် ်မျည့််သိမူျှ မေးန်းထုဲ�င်ဖ်ြခွင်း်မျရှိာ ုပါါ၊ ဥပါမျာ၊  
ဤသိည့််က် ဒ်�တုွယုံ မေးန်းရွပ်ါလုွှာပ်ါစာာ သုိ� မျဟု�တ်ွ အားားလွှာပ်ါရွက််တွငွ် ်မေးန်းသိည့်််အုားမ်ျ ဖြ�စ်ာသိည့််  သို်သွာ�ရန်း်H4

ခေါမျှ�ခွုန်း�် H1တွင်ွ် သင််ထို့ည််ီသွင််�ခ်ဲုသူအားာ�လံို�ုကုုျွ ခေါရတွက်ွျွပါါကျွ၊ ဤခေါန်းရာတွင်ွ် ပုံါမှျှန်းအ်ားာ�ဖြ�င််် လိုဘူာယ်နှှစ််ခေါယာက်ျွ ခေါန်းထုုို့င််သန်းည်ီ�?

ခေါမျှ�ခွုန်း�် H4 ထဲို့တွင်ွ် ပါါဝင််သူမျှျာ�ကုုျွသာ ခေါရတွက်ွျွလိုျက်ျွ၊  2021ခုုနှှစ်် မျှတ်ွလို 21 ရက်ျွတွင်ွ် ဧည််ီသည်ီဘာယ်နှှစ််ခေါယာက်ျွ ညီအုားပ်ါတွည်ီ�ခုုုမျှည်ီလဲို?

 ထုဲ�သိမူျျားအားတွက်ွ် မေးန်းာက််မေးက်ျာဘက်် စာာမျျက််နှာာာ(စာာမျျက််နှာာာ 32) ရှိာု ဧည့်််သိည့်် မေးမျးခွွန်းး်မျျားကု်� မေးဖြ�ရွန်း ်သိတုွရွပါါ

 ဤမေးန်းရွာ၌ ပါး�မျာန်းအ်ားားဖြ�င်် ်မျည့််သိမူျှမေးန်းထုဲ�င်ဖ်ြခွင်း်မျရှိာ ုပါါက် (ဤမေးန်းရွာ၌ ဧည့်််သိည့််မျျားသိာ မေးန်းထုဲ�င်ပ်ါါက်)  သို်သွာ�ရန်း်H7

ခေါမျှ�ခွုန်း�် H2 ထဲို့တွင်ွ် ခေါရတွက်ွျွထို့ာ�ခ်ဲုသည််ီသူတုွင်ု်�မှျှလိုွဲ၍ ဤခေါန်းရာတွင်ွ် 2021ခုုနှှစ်် မျှတ်ွလို 21 ရက်ျွခေါန်း ်ဖြ� အားဖြခုာ�မျှည်ီသူတုွ�  ညီအုားပ်ါတွည်ီ�ခုုုပါါမျှည်ီလဲို?
ထုုို့သူမျှျာ�ကုုျွ ဧည််ီသည်ီမျှျာ�အားဖြ�စ်် ခေါရတွက်ွျွသည်ီ။ ကျွခေါလို�မျှျာ�နှှင််် ခေါမွျှ�ကျွင််�စ်ကျွခေါလို�င်ယ်မျှျာ�ကုုျွ ထို့ည််ီသွင််�ရန်း ်သတုွရပါါ။

 အားက်ျ း�းဝင်သ်ိမျှအားားလွှား�း အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာပါါ

 ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းရှိာ ု အားဖြခွားတွစ်ာမေးန်းရွာတွငွ် ်ပါး�မျာန်းအ်ားားဖြ�င််မ်ေးန်းထုဲ�င်သ်ိမူျျား၊ ဥပါမျာအားားဖြ�င််၊် မေးယုံာက််ျားမေးလွှား/မုျန်းး်က်မေးလွှားသိငူ်ယ်ုံခွျင်း်မျျား၊ သိငူ်ယ်ုံခွျင်း်မျျား၊ မေးဆွုံးမျျ�ုးမျျား

 ၎င်း်တုွ� ၏ ဒ်�တုွယုံလုွှာပ်ါစာာဖြ�စ်ာသိဖြ�င်် ်ဤမေးန်းရွာတွငွ် ်မေးန်းထုဲ�င်သ်ိမူျျား၊ ဥပါမျာအားားဖြ�င််၊် အားလွှာ�ပ်ါအားတွက်ွ်။ ၎င်း်တုွ� ၏ အားပြီးမဲျတွမ်ျး သုိ� မျဟု�တ်ွ မုျသိားစာ� မေးန်းအုားမ်ျက် အားဖြခွားတွစ်ာမေးန်းရွာဖြ�စ်ာပါါသိည့််

 နှာု�င်င််းအားတွငွ်း် 3 လွှာ မေးအားာက်် မေးန်းထုဲ�င်၍် ပါး�မျာန်းအ်ားားဖြ�င်် ် ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းဖြပါင်ပ်ါတွငွ် ်မေးန်းထုဲ�င်သ်ိမူျျား

 အားားလွှာပ်ါရွက််တွငွ်း် ဤမေးန်းရွာတွငွ်မ်ေးန်းသိမူျျား

 သိ�မ်ဟုုတ်ွ ဤမေးန်းရွာတွငွ် ်2021ခွ�နှာာစ်ာ မျတ်ွလွှာ 21 ရွက််၌ ည့်အုားပ်ါတွည့််းခုွ�မေးသိာ ဧည့်််သိည့််မျရှိာုပါါ  သို်သွာ�ရန်း်H6

သင််ကုုျွယ်တုွင်ု်မှျှစ်လိုျက်ျွ ကျွခေါလို�မျှျာ�၊ ခေါမွျှ�ကျွင််�စ် ကျွခေါလို�င်ယ်မျှျာ�နှှင််် အားခုန်း�်င်ာှ�ခေါန်းထုုို့င််သူမျှျာ�အားပါါအားဝင်် ခေါမျှ�ခွုန်း�် H2 ထဲို့တွင်ွ် ခေါရတွက်ွျွထို့ာ�သည််ီ လိုအူားာ�လံို�ု၏ အားမျှည်ီကုုျွ  
ခေါ�ာ်ဖြပါပါါ။

 ဤအုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�မျာ အုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�ဝင်က်် တွစ်ာဦးးခွျင်း် မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာတွစ်ာခွ� မေးတွာင်း်ဆုုံး�ထဲားပါါက်၊ ၎င်း်တုွ� ၏ အားမျည့််မေးဘးတွငွ် ်အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာ၍  
ထုဲ�သိအူားတွက်ွ် မေးမျးခွွန်းး် 1 မျာ 51 အားထုဲ တွစ်ာဦးးခွျင်း် မေးမျးခွွန်းး်မျျားကု်� ကွ်က််လွှာပ်ါထဲားခ်ဲွပါါ

အားက်ယ်ုံ၍ လွှာ ူ5 မေးယုံာက််အားထဲက််ရှိာုမေးန်းပါါက်၊မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာတွစ်ာခွ�လွှား�းကု်� အွားန်းလု်ွှာ�င်း်ဖြ�ည့်််စွာက််ရွန်း၊် သုိ� မျဟု�တ်ွ ဤမေးမျးခွွန်းး်လွှာာာ အားဆုံးက််တွစ်ာခွ� ရွယုံရူွန်း ်က်ွနှာ်�ပ်ါတုွ� ကု်� ဆုံးက််သွိယ်ုံပါါ။

တွစ််ဦး�ခုျင််� ခေါမျှ�ခွုန်း�်လိုာာ 
ခေါတွာင််�ဆုုိုထို့ာ�ပါါသလိုာ�?

ပါထဲမျ အားမျည့်် မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််
သိင်ကု််�ယ်ုံတုွ�င် ် 
(ပါ�ဂုု္ဂို�လ်ွှာန်းးပါါတ်ွ 
1)

ပါ�ဂုု္ဂို�လ်ွှာန်းးပါါတ်ွ 2

ပါ�ဂုု္ဂို�လ်ွှာန်းးပါါတ်ွ 3

ပါ�ဂုု္ဂို�လ်ွှာန်းးပါါတ်ွ 4

ပါ�ဂုု္ဂို�လ်ွှာန်းးပါါတ်ွ 5

H1

H2

H3

H4

H5

အိိ�်ထော�ာင််စုု ထော�းခွွန်း်��ား



စာာမျျက််နှာာာ 4

ဤအုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု်ရုှှိ အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု်ဝင််မျှျာ� တွစ််ဦး�နှှင််တ်ွစ််ဦး� မျှည်ီသု� ခေါတွာ်စ်ပ်ါမုျှရုှှိပါါသလဲို? အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု်ဝင််မျှျာ� ခေါတွာ်စ်ပ်ါမုျှမျှရုှှိပါါကျွ၊ "ခေါတွာ်စ်ပ်ါမုျှမျှရုှှိ" အားကွျွက်ျွကုုျွ အားမှျှတ်ွဖြခုစ််ပါါ။

 မေးမျးခွွန်းး် H3 (စာာမျျက််နှာာာ 3) ထဲဲတွငွ် ်အားသိး�းဖြပါ�ထဲားသိည့််် အားစာဉ််အားတုွ�င်း်၊ ဤ မေးန်းရွာတွငွ် ်ပါး�မျာန်းအ်ားားဖြ�င်် ်မေးန်းထုဲ�င်သ်ိတုူွ�င်း်၏အားမျည့််ကု်� မေးက်ာ်လွှားတွစ်ာခွ�စီာ၏ ထုဲပ်ါဆုံးး�း၌ မေးရွးသိားပါါ။ 
က်မေးလွှားမျျား၊ မေးမွျးက်င်း်စာက်မေးလွှားင်ယ်ုံမျျားနှာာင်် ်တွစ်ာဦးးခွျင်း် မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာ မေးတွာင်း်ဆုုံး�ထဲားသိမူျျားကု်� ထဲည့်််သွိင်း်ရွန်း ်သိတုွရွပါါ

 ဤအုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�မျာ လွှာတူွစ်ာဦးးစီာနှာာင်် ်အားဖြခွားအုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�ဝင်တ်ွစ်ာဦးးစီာတုွ� ၏ မေးတွာ်စာပ်ါပါး�ကု်� ဖြပါသိရွန်း ်အားကွ်က််တွငွ် ်အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာပါါ 

 အားက်ယ်ုံ၍ 2021 ခွ�နှာာစ်ာ မျတ်ွလွှာ 21 ရွက််တွငွ် ်ဤမေးန်းရွာ၌ ပါး�မျာန်းအ်ားားဖြ�င်် ် 
မျည့််သိမူျှမေးန်းထုဲ�င်ဖ်ြခွင်း်မျရှိာ ု၍ မျည့််သိည့်််ဧည့်််သိည့််တွစ်ာဦးးမျှ ည့်အုားပ်ါတွည့််းခုွ�ဖြခွင်း် မျရှိာုပါါက်  သို်သွာ�ရန်း်H7

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 2 နှှင်််  

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ တုွ�ခေါတွာ်စ်ပ်ါပုံါ

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 3 နှှင်််  

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ တုွ�ခေါတွာ်စ်ပ်ါပုံါ

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 2 နှှင်််  

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ တုွ�ခေါတွာ်စ်ပ်ါပုံါ

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 1 အားမျှည်ီကုုျွ 
ခေါမျှ�ခွုန်း�် H3 ထဲို့မှျှာက်ဲျွသု� ပါင်် 

ထို့ည််ီသွင််�ပါါ

အားကျွယ်၍ သင််သည်ီ 
တွစ််ဦး�တွည်ီ�ခေါန်းထုုို့င််ပါါကျွ 

H7 သု� သွားသွာ�ရန်း်

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 1 ၏ အားမျှည်ီ

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 1 ၏ အားမျှည်ီ

ဥ�မ်ာ-  
ဤသိည့််က် မုျဘ 2 ဦးး
နှာာင်် ်က်မေးလွှား 3 ဦးးရှိာ ုသိည့််် မုျသိားစာ�တုွ�  
တွစ်ာဦးးနှာာင််တ်ွစ်ာဦးး မျည့််သုိ� မေးတွာ်စာပ်ါပါး�ကု်� 
ဖြပါသိသိည့််
ဤအိ�ုိင််း၌ စုာထော�းသား�ခွင််းမ်��ု� 

အိိမ််ထော�ာင််စုုမှ် 

အိိမ််ထော�ာင််စုုဝင််မ်�ား၏ 

အိထောသးစိုတ်ွအိခွ�က်ိုအိလွှာက်ိုမ်�ားကုိို 

ထောအိာက်ိုဘာက်ိုရိှှအိ�ုိင််း�့တွွင်် 

ထောော�်��ါ

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 2 ၏ အားမျှည်ီ ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 3 ၏ အားမျှည်ီ

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 2 ၏ အားမျှည်ီ

လွှာင် ်သုိ� မျဟု�တ်ွ မျယုံား

တွရွားဝင် ်မျာတ်ွပါး�တွင်ထ်ဲားသိည့််် 

အားတွလူွှာက််တွွဲမေး�ာ်

လွှာက််တွွဲမေး�ာ်

သိား သုိ� မျဟု�တ်ွ သိမီျး

ယုံခွင်အု်ားမ်ျမေးထဲာင်မ်ျာက်မေးလွှား

ညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ ညီ့်အားစ်ာမျ (အားမေး�/

အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�/

အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာမျ အားပါါအားဝင်)်

လွှာင် ်သုိ� မျဟု�တ်ွ မျယုံား

တွရွားဝင် ်မျာတ်ွပါး�တွင်ထ်ဲားသိည့််် အားတွလူွှာက််တွွဲမေး�ာ်

လွှာက််တွွဲမေး�ာ်

သိား သုိ� မျဟု�တ်ွ သိမီျး

ယုံခွင်အု်ားမ်ျမေးထဲာင်မ်ျာက်မေးလွှား

ညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ ညီ့်အားစ်ာမျ (အားမေး�/အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာကု်� 
သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�/အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာမျ အားပါါအားဝင်)်

ညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ ညီ့်အားစ်ာမျ (အားမေး�/အားမေးမျတွ ူ-ညီ့်အားစ်ာကု်� 
သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�/အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာမျ အားပါါအားဝင်)်

အားမေးမျ သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�

မုျမေးထွဲး သုိ� မျဟု�တ်ွ ပါမေးထွဲး

မေးဖြမျး

အား�ု�းအား�ွား

မေးဆွုံးမျျ�ုး – အားဖြခွား

မေးတွာ်စာပ်ါမျမုျရှိာ ု (မေးမွျးစာားက်မေးလွှား အားပါါအားဝင်)်

လွှာင် ်သုိ� မျဟု�တ်ွ မျယုံား

တွရွားဝင် ်မျာတ်ွပါး�တွင်ထ်ဲားသိည့််် အားတွလူွှာက််တွွဲမေး�ာ်

လွှာက််တွွဲမေး�ာ်

သိား သုိ� မျဟု�တ်ွ သိမီျး

ယုံခွင်အု်ားမ်ျမေးထဲာင်မ်ျာက်မေးလွှား

ညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ ညီ့်အားစ်ာမျ (အားမေး�/အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာကု်� 
သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�/အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာမျ အားပါါအားဝင်)်

ညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ ညီ့်အားစ်ာမျ (အားမေး�/အားမေးမျတွ ူ-ညီ့်အားစ်ာကု်� 
သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�/အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာမျ အားပါါအားဝင်)်

အားမေးမျ သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�

မုျမေးထွဲး သုိ� မျဟု�တ်ွ ပါမေးထွဲး

မေးဖြမျး

အား�ု�းအား�ွား

မေးဆွုံးမျျ�ုး – အားဖြခွား

မေးတွာ်စာပ်ါမျမုျရှိာ ု (မေးမွျးစာားက်မေးလွှား အားပါါအားဝင်)်

ပါထဲမျ အားမျည့််

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

ပါထဲမျ အားမျည့််

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

ပါထဲမျ အားမျည့််

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

ပါထဲမျ အားမျည့််

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

ပါထဲမျ အားမျည့််

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

MARY ROBERT

SMITH SMITH

H6

1 1
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အိိ�်ထော�ာင််စုု ထော�းခွွန်း်��ား — အိဆိုက််



စာာမျျက််နှာာာ 5

ပါ�ဂုု္ဂို�လ်ွှာန်းးပါါတ်ွ 5 (James) သိည့်် ပါ�ဂုု္ဂို�လ်ွှာန်းးပါါတ်ွ 1 (Mary) နှာာင်် ်
ပါ�ဂုု္ဂို�လ်ွှာန်းးပါါတ်ွ 2 (Robert) တုွ� ၏သိားဖြ�စ်ာပြီးပီါး၊ ပါ�ဂုု္ဂို�လ်ွှာန်းးပါါတ်ွ  

3 (Alison) နှာာင်် ်ပါ�ဂုု္ဂို�လ်ွှာန်းးပါါတ်ွ 4 (Stephen) 

တုွ� ၏ညီ့်အားစ်ာကု်�ဖြ�စ်ာသိည့််။        

       အားက်ယ်ုံ၍ လွှာ ူ5 
မေးယုံာက််အားထဲက််ရှိာုမေးန်းပါါက်၊ 
မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာ အားဆုံးက််တွစ်ာခွ� 
မေးတွာင်း်ဆုုံး�ရွန်း ်က်ွနှာ်�ပ်ါတုွ� ကု်� 
ဆုံးက််သွိယ်ုံပါါ။

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 3 နှှင်််  

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ တုွ�ခေါတွာ်စ်ပ်ါပုံါ

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 4 နှှင်််  

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ တုွ�ခေါတွာ်စ်ပ်ါပုံါ

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 5 နှှင်််  

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ တုွ�ခေါတွာ်စ်ပ်ါပုံါ

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 5 နှှင်််  

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ တုွ�ခေါတွာ်စ်ပ်ါပုံါ

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 4 နှှင်််  

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ တုွ�ခေါတွာ်စ်ပ်ါပုံါ

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 4 ၏ အားမျှည်ီ ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 5 ၏ အားမျှည်ီ

ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 3 ၏ အားမျှည်ီ ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 4 ၏ အားမျှည်ီ ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 5 ၏ အားမျှည်ီ

လွှာင် ်သုိ� မျဟု�တ်ွ မျယုံား

တွရွားဝင် ်မျာတ်ွပါး�တွင်ထ်ဲားသိည့််် အားတွလူွှာက််တွွဲမေး�ာ်

လွှာက််တွွဲမေး�ာ်

သိား သုိ� မျဟု�တ်ွ သိမီျး

ယုံခွင်အု်ားမ်ျမေးထဲာင်မ်ျာက်မေးလွှား

ညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ ညီ့်အားစ်ာမျ (အားမေး�/အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာကု်� 
သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�/အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာမျ အားပါါအားဝင်)်

ညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ ညီ့်အားစ်ာမျ (အားမေး�/အားမေးမျတွ ူ-ညီ့်အားစ်ာကု်� 
သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�/အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာမျ အားပါါအားဝင်)်

အားမေးမျ သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�

မုျမေးထွဲး သုိ� မျဟု�တ်ွ ပါမေးထွဲး

မေးဖြမျး

အား�ု�းအား�ွား

မေးဆွုံးမျျ�ုး – အားဖြခွား

မေးတွာ်စာပ်ါမျမုျရှိာ ု (မေးမွျးစာားက်မေးလွှား အားပါါအားဝင်)်

လွှာင် ်သုိ� မျဟု�တ်ွ မျယုံား

တွရွားဝင် ်မျာတ်ွပါး�တွင်ထ်ဲားသိည့််် 

အားတွလူွှာက််တွွဲမေး�ာ်

လွှာက််တွွဲမေး�ာ်

သိား သုိ� မျဟု�တ်ွ သိမီျး

ယုံခွင်အု်ားမ်ျမေးထဲာင်မ်ျာက်မေးလွှား

ညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ ညီ့်အားစ်ာမျ (အားမေး�/

အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�/

အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာမျ အားပါါအားဝင်)်

လွှာင် ်သုိ� မျဟု�တ်ွ မျယုံား

တွရွားဝင် ်မျာတ်ွပါး�တွင်ထ်ဲားသိည့််် 

အားတွလူွှာက််တွွဲမေး�ာ်

လွှာက််တွွဲမေး�ာ်

သိား သုိ� မျဟု�တ်ွ သိမီျး

ယုံခွင်အု်ားမ်ျမေးထဲာင်မ်ျာက်မေးလွှား

ညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ ညီ့်အားစ်ာမျ (အားမေး�/

အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�/

အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာမျ အားပါါအားဝင်)်

လွှာင် ်သုိ� မျဟု�တ်ွ မျယုံား

တွရွားဝင် ်မျာတ်ွပါး�တွင်ထ်ဲားသိည့််် အားတွ ူ
လွှာက််တွွဲမေး�ာ်

လွှာက််တွွဲမေး�ာ်

သိား သုိ� မျဟု�တ်ွ သိမီျး

ယုံခွင်အု်ားမ်ျမေးထဲာင်မ်ျာက်မေးလွှား

ညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ ညီ့်အားစ်ာမျ (အားမေး�/အား 
မေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�/အားမေးမျတွ-ူ

ညီ့်အားစ်ာမျ အားပါါအားဝင်)်

လွှာင် ်သုိ� မျဟု�တ်ွ မျယုံား

တွရွားဝင် ်မျာတ်ွပါး�တွင်ထ်ဲားသိည့််် အားတွလူွှာက််တွွဲမေး�ာ်

လွှာက််တွွဲမေး�ာ်

သိား သုိ� မျဟု�တ်ွ သိမီျး

ယုံခွင်အု်ားမ်ျမေးထဲာင်မ်ျာက်မေးလွှား

ညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ ညီ့်အားစ်ာမျ (အားမေး�/အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာကု်� 
သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�/အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာမျ အားပါါအားဝင်)်

ညီ့်အားစ်ာကု်� သုိ� မျဟု�တ်ွ ညီ့်အားစ်ာမျ (အားမေး�/အားမေးမျတွ ူ-ညီ့်အားစ်ာကု်� 
သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�/အားမေးမျတွ-ူညီ့်အားစ်ာမျ အားပါါအားဝင်)်

အားမေးမျ သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေး�

မုျမေးထွဲး သုိ� မျဟု�တ်ွ ပါမေးထွဲး

မေးဖြမျး

အား�ု�းအား�ွား

မေးဆွုံးမျျ�ုး – အားဖြခွား

မေးတွာ်စာပ်ါမျမုျရှိာ ု (မေးမွျးစာားက်မေးလွှား အားပါါအားဝင်)်

ပါထဲမျ အားမျည့််

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

ပါထဲမျ အားမျည့််

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

ပါထဲမျ အားမျည့််

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

ပါထဲမျ အားမျည့််

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

ပါထဲမျ အားမျည့််

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

ALISON STEPHEN JAMES

SMITH SMITH SMITH

1 1

111

2 2

222

3 3

33

4

4



စာာမျျက််နှာာာ 6

သင််၏အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု်သည်ီ ဤခေါန်းရာထုုို့င််ခုင််�ကုုျွ ပုုါင််ဆုုိုင်် သု� မျှဟုတ်ုွ 
င်ာှ�ရမ်ျှ�ထို့ာ�ပါါသလိုာ�?

 အားကွ်က်် တွစ်ာကွ်က််သိာ အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာပါါ

 လွှား�းလွှား�းလွှာျားလွှာျားပုါ�င်ဆု်ုံး�င်သ်ိည့််

 အားမေးပါါင်စ်ာာခွျ�ပ်ါ သုိ� မျဟု�တ်ွ မေးခွျးမေးင်နွှာာင််အ်ားတွပုူါ�င်ဆု်ုံး�င်သ်ိည့််

 တွစ်ာဝက််ပုါ�င် ်တွစ်ာဝက််င်ာား(မျှမေးဝပုါ�င်ဆု်ုံး�င်မ်ျ)ု

 င်ာားရွမ်ျး (အုားမ်ျယုံာအားက်ျ�ုးခွးစာားခွွင််ဖ်ြ�င်် ်သုိ� မျဟု�တ်ွ အားက်ျ�ုးခွးစာားခွွင််မ်ျရွ)

 အုားမ်ျင်ာားခွ အားခွမ်ဲျမေးန်းထုဲ�င်သ်ိည့််

 သို်သွာ�ရန်း်H14

 သို်သွာ�ရန်း်H14

သင််၏အုားမ်ျှရှှိင််မှျှာ မျှည်ီသူန်းည်ီ�?

 အားကွ်က်် တွစ်ာကွ်က််သိာ အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာပါါ

 အုားမ်ျယုံာအား�ဲ့အားစာည့််း၊ အုားမ်ျယုံာ သိမျဝါယုံမျ၊ က်�သုိ�လ်ွှာဖြ�စ်ာ အား�ပ်ါထုဲန်းး်သိအူား�ဲ့၊ 
မျာတ်ွပါး�တွင်ထ်ဲားသိည့််် လွှာမူျမုေးရွးဆုုံး�င်ရ်ွာ အုားမ်ျရှိာင််

 မေးက်ာင်စီ်ာ သုိ� မျဟု�တ်ွ  မေးဒ်သိတွငွ်း်အားာဏ်ာပုါ�င်အ်ား�ဲ့အားစာည့််း

 ပါ�ဂု္ဂိုလုွှာက်အုားမ်ျပုါ�င်ရ်ှိာင် ်သုိ� မျဟု�တ်ွ င်ာားရွမ်ျးမေးအားဂ္ဂိုျင်စီ်ာ

 အုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�ဝင်တ်ွစ်ာဦးး၏အားလွှာ�ပ်ါရှိာင််

 အုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�ဝင်တ်ွစ်ာဦးး၏မေးဆွုံးမျျ�ုး သုိ� မျဟု�တ်ွ သိငူ်ယ်ုံခွျင်း်

 အားဖြခွား

ဤအုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု်၏အုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု်ဝင််မျှျာ�မှျှ အားသုံ�ဖြပါ�ရန်းအ်ားတွက်ွျွ ပုုါင််ဆုုိုင််၊ 
သု� မျှဟုတ်ုွ ရရုှှိနှုင်ု်ခေါသာ ကျွာ� သု� မျှဟုတ်ုွ �န်း ်စု်စု်ခေါပါါင််� ဘာယ်နှှစ််စီ်� ရုှှိသန်းည်ီ�?

 ကု်�ယ်ုံပုါ�င်အ်ားသိး�းဖြပါ�ရွန်းအ်ားတွက်ွ် ရွရှိာုနှာု�င်မ်ေးသိာ က်�မျပဏီ်ပုါ�င် ်က်ား သုိ� မျဟု�တ်ွ ဗီန်းမ်ျျား
ပါါထဲည့်််သွိင်း်ပါါ

 မျရှိာု

 1

 2

 3

 4

 5 စီား သုိ� မျဟု�တ်ွ အားထဲက််၊ အားမေးရွအားတွက်ွ်ကု်� မေးရွးပါါ

ဤသည်ီကျွ မျှည်ီသည််ီ ခေါန်းရာထုုို့င််ခုင််� အားမျှျ�ု�အားစ်ာ�ဖြ�စ််သန်းည်ီ�?

ခေါအားာက်ျွပါါအားမျှျ�ု�အားစ်ာ�ဖြ�စ််ခေါသာ အုားမ်ျှတွစ််ခုုလံို�ု သု� မျှဟုတ်ုွ တွစ််ထို့ပ်ါအုားမ်ျှ-

 လွှား�းခွျင်း်

 နှာာစ်ာလွှား�းတွွဲ

 တုွ�က််တွန်းး်(အားစွာန်းဆ်ုံးး�းတုွ�က််အုားမ်ျ အားပါါအားဝင်)်

ခေါအားာက်ျွပါါအားမျှျ�ု�အားစ်ာ�ဖြ�စ််ခေါသာ တုွက်ုျွခုန်း�်၊ သီ�ဖြခုာ�ဝင််ခေါပါါက်ျွရုှှိ �တုုွယအားလိုာာတုွက်ုျွခုန်း�်  
သု� မျှဟုတ်ုွ အားခုန်း�်တွွဲ-

 လွှာအူားမျျားအားဖြပါားမေးန်းထုဲ�င်ရ်ွန်း ်ရွည့််ရွွယ်ုံမေးဆုံးာက််လွှာ�ပ်ါထဲားမေးသိာ တုွ�က််ခွန်းး် 
အားမေးဆုံးာက််အားအားး�မျျား သုိ� မျဟု�တ်ွ အားခွန်းး်င်ယ်ုံမျျားက်န်း ်ထ်ဲားသိည့်််တုွ�က််

 အားသွိင်မ်ေးဖြပါာင်း်ထဲားမေးသိာ သုိ� မျဟု�တ်ွ လွှာအူားမျျားမျှမေးဝမေးန်းထုဲ�င်သ်ိည့်််အုားမ်ျ 
(လွှာမူေးန်းအုားပ်ါခွန်းး်မျျားအားပါါအားဝင်)်

  အားသွိင်မ်ေးဖြပါာင်း်ထဲားမေးသိာ အားဖြခွား အားမေးဆုံးာက််အားအားး�တွခွ�၏ တွစ်ာစုာတ်ွတွစ်ာ မေးဒ်သိ 
(ဥပါမျာအားားဖြ�င််၊် မေးက်ျာင်း်၊ ဘ�ရွားမေးက်ျာင်း်၊ ဂု္ဂို�မေးဒ်ါင်မ်ေးဟုာင်း်)

  စီားပွါားဖြ�စ်ာ အားမေးဆုံးာက််အားအားး� (ဥပါမျာအားားဖြ�င််၊် ရုံးး� းအားမေးဆုံးာက််အားအားး�၊ ဟုု�တွယ်ုံ၊ 
သုိ� မျဟု�တ်ွ မေးစာျးဆုုံး�င်တ်ွစ်ာခွ�အားမေးပါ်)

ခေါရာ�ခေါဖြပါာင််� သု� မျှဟုတ်ုွ ယာယီ အားခေါဆိုာက်ျွအားအံား-ု 

 မေးန်းာက််တွွဲ လွှာမူေးန်းယုံာဉ််တွစ်ာခွ� သုိ� မျဟု�တ်ွ အားဖြခွား မေးရွာ �မေးဖြပါာင်း် သုိ� မျဟု�တ်ွ ယုံာယီုံ 
အားမေးဆုံးာက််အားအားး�

မီျှ��ုုခေါခုျာင််၊ ခေါရခုျ�ု�ခုန်း�်နှှင်််အုားမ်ျှသာ အားပါါအားဝင်် ဤခေါန်းရာထုုို့င််ခုင််�ရုှှိ 
အားခုန်း�်အားာ�လံို�ုသည်ီ ဤအုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု်မှျှသာ အားသုံ�ဖြပါ�နှုင်ု်သည််ီ 
သီ�သန်း ်ခ်ုန်း�်မျှျာ�ဟုတ်ုွပါါသလိုာ�?

 ဟု�တ်ွသိည့််

 မျဟု�တ်ွပါါ၊ အားခွန်းး် တွစ်ာခွ� သုိ� မျဟု�တ်ွ ထုဲ� ထဲက််ပုါ�မေးသိာ အားခွန်းး်မျျားကု်� အားဖြခွား 
အုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�တွစ်ာခွ�နှာာင်် ်မျှမေးဝသိး�းစဲွာပါါသိည့််

ဤအုားမ်ျှခေါထို့ာင််စု်မှျှသာ အားသုံ�ဖြပါ�ရန်းအ်ားတွက်ွျွ အုားပ်ါခုန်း�် မျှည်ီမျှှ ရရုှှိနှုင်ု်သန်းည်ီ�?

 အုားပ်ါခွန်းး်မျျားအားဖြ�စ်ာ အားသိး�းဖြပါ�ရွန်းအ်ားတွက်ွ် မေးဆုံးာက််လွှာ�ပ်ါ သုိ� မျဟု�တ်ွ 
အားသွိင်မ်ေးဖြပါာင်း်ထဲားသိည့်် အားခွန်းး်အားားလွှား�းကု်� ထဲည့်််သွိင်း်ပါါ

အုားပ်ါခွန်းး် အားမေးရွအားတွက်ွ်

ဤခေါန်းရာထုုို့င််ခုင််�တွင်ွ် မျှည်ီသည််ီ �ဟုုအုားပူါခေါပါ�စ်န်းစ်် အားမျှျ�ု�အားစ်ာ�ရုှှိသန်းည်ီ�?

  ၎င်း်ကု်� သိင် ်အားသိး�းဖြပါ�သိည့််ဖြ�စ်ာမေးစာ မျဖြပါ�သိည့််ဖြ�စ်ာမေးစာ၊ အားက်ျ း�းဝင်သ်ိမျှအားားလွှား�း 
အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာပါါ

 ဗီဟုု�အားပါမူေးပါးစာန်းစ်ာဆုုံး�သိည့််မျာာ အားခွန်းး်အားမျျားအားဖြပါားအားတွက်ွ် အားပါထူဲ�တ်ွမေးပါးသိည့််် 
ပါင်မ်ျအားပါမူေးပါးစာန်းစ်ာဖြ�စ်ာသိည့််

 ဗီဟုု�အားပါမူေးပါးစာန်းစ်ာ

 ပါင်မ်ျ ဓာာတ်ွမေးင့်ပုါ�က််

 တုွ�င်ကီ်် သုိ� မျဟု�တ်ွ ပါ�လွှာင်း်ထဲဲထဲည့်််ထဲားသိည့်််ဓာာတ်ွမေးင့်

 လွှာှပ်ါစာစ်ာ(သုိ�မေးလွှာာာင်အ်ားပါမူေးပါးစာက််မျျား အားပါါအားဝင်)်

 ဆီုံး

 သိစ်ာသိား(ဥပါမျာ၊ သိစ်ာလွှား�း၊ စွာန်း ်ပ်ါစ်ာ သိစ်ာသိား သုိ� မျဟု�တ်ွ သိစ်ာတွး�းမေးလွှားမျျား)

 မေးလွှာာင်စ်ာာတွး�း (ဥပါမျာ၊ မေးက်ျာက််မီျးမေးသွိး)

 ဖြပါန်းလ်ွှာည့််ဖြ�ည့်််တွင်း်နှာု�င်သ်ိည့််် စွာမ်ျးအားင် ်(ဥပါမျာ၊ မေးန်းမေးရွာင်ဖ်ြခွည့််စွာမ်ျးအားင်သ်ိး�း အားပါ ူ
သုိ� မျဟု�တ်ွအားပါစူာ�ပ်ါစာက််မျျား) သုိ� မျဟု�တ်ွ အားပါစူာ�ပ်ါစာက််မျျား)

 ခွရုုံး�င် ်သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမျျားပုါ�င် ်အားပါကွူ်န်းယ်ုံက််

 အားဖြခွား

အားကျွယ်၍ ဤခေါန်းရာ� ပုံါမှျှန်းအ်ားာ�ဖြ�င်််

လိုတူွစ််ဦး� သု� မျှဟုတ်ုွ ထုုို့ထို့က်ျွပုုါ၍ခေါန်းထုုို့င််ပါါကျွ 

သိ�မ်ဟုုတ်ွ ဤခေါန်းရာ� ပုံါမှျှန်းအ်ားာ�ဖြ�င််် မျှည်ီသူမျှှခေါန်းထုုို့င််ဖြခုင််�မျှရုှှိပါါကျွ  

(ဤခေါန်းရာ� ဧည််ီသည်ီမျှျာ�သာ ခေါန်းထုုို့င််ပါါကျွ) စ်ာမျှျက်ျွနှှာ 32  သို်သွာ�ရန်း်               

သိ�မ်ဟုုတ်ွ အားကျွယ်၍ 2021 ခုုနှှစ်် မျှတ်ွလို 21 ရက်ျွတွင်ွ် ဤခေါန်းရာ� 

ပုံါမှျှန်းအ်ားာ�ဖြ�င််် မျှည်ီသူမျှှခေါန်းထုုို့င််ဖြခုင််�မျှရုှှိ၍ မျှည်ီသည််ီဧည််ီသည်ီတွစ််ဦး�မျှှ 

ညီအုားပ်ါတွည်ီ�ခုုုဖြခုင််� မျှရုှှိပါါကျွ

အားခေါရှှိ�ဘာက်ျွ စ်ာမျှျက်ျွနှှာရုှှိ ခေါ�ကျွညီာခုျက်ျွ  သို်သွာ�ရန်း်

 သို်သွာ�ရန်း်H12
H11

H12

H13

H14

H7

H8

H9

H10

အိိ�်ထော�ာင််စုု ထော�းခွွန်း်��ား — အိဆိုက််



စာာမျျက််နှာာာ 7

ခေါမျှ�ခွုန်း�် H3 ထဲို့တွင်ွ် ခေါ�ာ်ဖြပါထို့ာ�သည််ီလိုမူျှျာ�အားခေါ�ကျွာင််� စ်ဉ််�စ်ာ�လိုျက်ျွ သင််ကျွ 
ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 1 ပါါလိုာ�?

 ဟု�တ်ွသိည့််

 မျဟု�တ်ွပါါ – ပါ�ဂုု္ဂို�လ်ွှာန်းးပါါတ်ွ 1 အားတွက်ွ် အားမေးသိးစုာတ်ွအားခွျက််မျျားကု်� ဤအားပုါ�င်း်တွငွ် ်
ထဲည့်််ပါါ

သင််သည်ီ အားဖြခုာ� ခေါန်းရပ်ါလုိုပ်ါစ်ာတွစ််ခုု� တွစ််နှှစ််လိုှင်် ရက်ျွ 30 ခေါန်းထုုို့င််ပါါသလိုာ�?

 အားဆုုံး�ပါါရွက််မျျားမျာာ ဆုံးက််တုွ�က်် သုိ� မျဟု�တ်ွ သီိးဖြခွား ဖြ�စ်ာနှာု�င်သ်ိည့််

 မျမေးန်းပါါ

 မေးန်းပါါသိည့််၊ အားဖြခွား ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းရှိာ ု မေးန်းရွပ်ါလုွှာပ်ါစာာကု်� မေးအားာက််တွငွ် ်မေးရွးပါါ

 သိ�မ်ဟုုတ်ွ ဟု�တ်ွက်ဲ်၊ ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းဖြပါင်ပ်ါတွငွ် ်မေးန်းပါါသိည့််၊ နှာု�င်င််းကု်� မေးရွးပါါ

 သို်သွာ�ရန်း်8

သင််၏ လုိုပ်ါစ်ာကုုျွ ခေါ�ာ်ဖြပါပါါ?

 တွပ်ါမျမေးတွာ် အားမေးဖြခွစုာ�က်် လုွှာပ်ါစာာ

 အုားမ်ျနှာာင််မ်ေးဝးရွာ၌ အားလွှာ�ပ်ါလွှာ�ပ်ါသိည့်််အားခွါ အားဖြခွား လုွှာပ်ါစာာ

 မေးက်ျာင်း်သိား၏ အုားမ်ျလုွှာပ်ါစာာ

 မေးက်ျာင်း်သိား၏ မေးက်ျာင်း်�ွင််ခ်ွျနု်း ်လုွှာပ်ါစာာ

 အားဖြခွား မုျဘ သုိ� မျဟု�တ်ွ အား�ပ်ါထုဲန်းး်သိ၏ူ လုွှာပ်ါစာာ

 လွှာက််တွွဲမေး�ာ်၏ လုွှာပ်ါစာာ

 အားားလွှာပ်ါရွက််မေးန်းအုားမ်ျ

 အားဖြခွား

ခေါကျွျာင််��ွင်််ခုျနု်းတ်ွင်ွ် သင််ပုံါမှျှန်းအ်ားာ�ဖြ�င််် ဘာယ်မှျှာခေါန်းပါါသလဲို?

 ဤမေးမျးခွွန်းး်လွှာာာ အားမေးရှိာ �ဘက််ရှိာု မေးန်းရွပ်ါလုွှာပ်ါစာာတွငွ််

 မေးမျးခွွန်းး် 6 ထဲဲရှိာ ု မေးန်းရွပ်ါလုွှာပ်ါစာာတွငွ််

 အားဖြခွား မေးန်းရွပ်ါလုွှာပ်ါစာာတွစ်ာခွ�တွငွ််

 သို်သွာ�ရန်း်51
 သို်သွာ�ရန်း်51

သင််ခေါမွျှ��ွာ�သည််ီ နှုင်ု်ငံ်မှျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

 အားဂ္ဂိုင််�လွှာန်း်

 မေးဝလွှာန်းယ်ုံ

 စာမေးက်ာတ်ွလွှာန်း်

 အုား�င်ယ်ုံာလွှာန်း ်မေးဖြမျာက််ပုါ�င်း်

 အုား�င်ယ်ုံာလွှာန်းသ်ိမျမတွနှာု�င်င််း

 အားဖြခွားမေးန်းရွာ၊ လွှာက််ရှိာုနှာု�င်င််းအားမျည့််ကု်� မေးရွးပါါ

 သို်သွာ�ရန်း်13
 သို်သွာ�ရန်း်13
 သို်သွာ�ရန်း်13

 သို်သွာ�ရန်း်13

သင််သည်ီ ခေါကျွျာင််�တွက်ျွခေါန်းသည််ီကျွခေါလို� သု� မျှဟုတ်ုွ အားခုျနု်းဖ်ြပါည််ီ ပါညီာခေါရ�ရုှှိ 
ခေါကျွျာင််�သာ� ဟုတ်ုွပါါသလိုာ�?

 ဟု�တ်ွသိည့််  မျဟု�တ်ွပါါ  သို်သွာ�ရန်း်10

သင််၏တွရာ�ဝင်် အုားမ်ျှခေါထို့ာင်် သု� မျှဟုတ်ုွ မှျှတ်ွပုံါတွင််ထို့ာ�သည််ီ အားတွလူိုက်ျွတွွဲခေါ�ာ်မှျှာ 
မျှည်ီသူဖြ�စ််(ဖြ�စ််ခ်ဲု)သန်းည်ီ�?

 ဆုံးန်း ်က််ျင်ဘ်က််လုွှာင် ်တွစ်ာဦးး

 လုွှာင်တ်ွ ူတွစ်ာဦးး

2021 ခုုနှှစ်် မျှတ်ွလို 21 ရက်ျွ�၊ သင််၏တွရာ�ဝင်် အုားမ်ျှခေါထို့ာင််ခေါရ� သု� မျှဟုတ်ုွ  
မှျှတ်ွပုံါတွင််ထို့ာ�သည််ီ လိုက်ျွတွွဲခေါ�ာ်ထို့ာ�ရုှှိမုျှ အားခေါဖြခုအားခေါန်းမျှျာ� အားဘာယ်န်းည်ီ�?

 အုားမ်ျမေးထဲာင်မ်ျဖြပါ��းူသိလုွှာ�  
မျာတ်ွပါး�တွင်ထ်ဲားသိည့််် လွှာက််တွွဲမေး�ာ်လွှာည့််း မျရှိာု�းူပါါ

 အုားမ်ျမေးထဲာင်ရ်ှိာ ု

 မျာတ်ွပါး�တွင်ထ်ဲားသိည့််် အားတွလူွှာက််တွွဲမေး�ာ်ရှိာ ုသိည့််

 သီိးဖြခွားမေးန်းထုဲ�င်သ်ိည့််၊ သုိ� မေးသိာ် တွရွားဝင် ်လွှာက််ထဲပ်ါထဲားဆဲုံးဖြ�စ်ာသိည့််

 သီိးဖြခွားမေးန်းထုဲ�င်သ်ိည့််၊ သုိ� မေးသိာ် တွရွားဝင် ်မျာတ်ွပါး�တွင်ထ်ဲားသိည့််် 
အားတွလူွှာက််တွွဲမေး�ာ်ရှိာ ုဆဲုံးဖြ�စ်ာသိည့််

 ကွ်ာရှိာင်း်ခ်ဲွသိည့််

 ယုံခွင်က်် အားတွလူွှာက််တွွဲမေး�ာ်ထဲားရှိာ ုခ်ဲွမေးသိာ်လွှာည့််း ယုံခွ� 
တွရွားဝင်�်ျက််သုိမ်ျးထဲားသိည့််

 မျ�ဆုုံး�း�ု�/မျ

 မျာတ်ွပါး�တွင်ထ်ဲားသိည့််် အားတွလူွှာက််တွွဲမေး�ာ်ထဲားရှိာ ုခ်ဲွရွာမျာ အားသိက််ရှိာင်က််ျန်းရ်ွစ်ာသိူ

 သို်သွာ�ရန်း်6

သင််၏အားမျှည်ီကုုျွ ခေါ�ာ်ဖြပါပါါ? (ခေါမျှ�ခွုန်း�် H3 ထဲို့ရုှှိ ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုန်းပံါါတ်ွ 1)

သင််၏ ခေါမွျှ�ခေါန်းကုု်ျွ ခေါ�ာ်ဖြပါပါါ?

သင််၏လုိုင််အားမျှျ�ု�အားစ်ာ�ကုုျွ ခေါ�ာ်ဖြပါပါါ?

 သိင်သ်ိည့်် အားသိက်် 16 သုိ� မျဟု�တ်ွ အားထဲက်် ဖြ�စ်ာပါါက်၊ လုွှာင်စု်ာတ်ွ 
ခွးယုံမူျနုှာာင််ပ်ါတ်ွသိက််မေးသိာ မေးမျးခွွန်းး်တွစ်ာခွ� ပါါလုွှာမ််ျမျည့််

 မျ

 က်ျား

ပါထဲမျ အားမျည့််

အားလွှာယ်ုံ အားမျည့််(မျျား)

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

ရွက်် လွှာ နှာာစ်ာ

စာာပုါ� သိမေးက်င််�တွ

P 6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

တစ်ုဦးးခွ�င််း ထော�းခွွန်း်��ား — �ုဂို္ဂိုုလ်ွှာန်�ံါတ် 1 ဤထောန်ရာာတင်ွ် စုတင််�ါ
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အားကျွယ်၍ သင််သည်ီ ဗြိ�ုတွန်းန်ှုင်ု်ငံ်တွင်ွ် မျှခေါမွျှ��ွာ�ပါါကျွ၊ သင်် ဤခေါန်းရာတွင်ွ် ခေါန်းထုုို့င််ရန်း ်
ခေါန်းာက်ျွဆုံို�ခေါရာက်ျွရုှှိခ်ဲုသည််ီ အားခုျနု်းကုု်ျွ ခေါ�ာ်ဖြပါပါါ?

 ပြီးဗုီတွန်းန်ှာု�င်င််းမျာထွဲက််ခွွာခ်ဲွမေးသိာ ခွရီွးတုွ�မျျားကု်� မျမေးရွတွက်ွ်ပါါနှာာင်််

 အားက်ယ်ုံ၍ သိင်သ်ိည့်် 2020 ခွ�နှာာစ်ာ  
မျတ်ွလွှာ 21 ရွက််မျတုွ�င်မီ်ျက် မေးရွာက််ရှိာ ုခ်ဲွပါါက်

 အားက်ယ်ုံ သိင်သ်ိည့်် 2020 ခွ�နှာာစ်ာ မျတ်ွလွှာ 21 ရွက််  
သုိ� မျဟု�တ်ွ ထုဲ�မေးန်းမ်ေးန်းာက််ပုါ�င်း်တွငွ် ်မေးရွာက််ရှိာ ုခ်ဲွပါါက်

 သို်သွာ�ရန်း်13

 သို်သွာ�ရန်း်12

သင််၏လိုမူျှျ�ု�စု်ကုုျွ ခေါ�ာ်ဖြပါပါါ?

 အားပုါ�င်း် A မျာ E အားန်းက််မျာ တွစ်ုခုွ မေးရွွးပါါ၊ ထုဲ� မေးန်းာက်် သိင်၏်လွှာမူျျ�ုးစာ� သုိ� မျဟု�တ်ွ 
မေးန်းာက််ခွး ကု်� အားမေးက်ာင်း်ဆုံးး�း မေး�ာ်ဖြပါရွန်း ်အိကွိုက်ို တွစ်ုကွိုက်ိုကုိို အိမှ်တ်ွ�ခွစ်ု�ါ 

A လိုဖူြ�ူ

 အားဂ္ဂိုင််�လုွှာပ်ါလွှာမူျျ�ုး၊မေးဝလွှာလွှာမူျျ�ုး၊ စာမေးက်ာတ်ွစ်ာလွှာမူျျ�ုး၊ မေးဖြမျာက််အုား�င်ယ်ုံာလွှာန်းလ်ွှာမူျျ�ုး  
သုိ� မျဟု�တ်ွ ပြီးဗုီတုွန်းလ်ွှာမူျျ�ုး

 အုား�င်ယ်ုံာလွှာန်းလ်ွှာမူျျ�ုး

 ဂ္ဂိုျစ်ာပါစီာ သုိ� မျဟု�တ်ွ အုား�င်း်ရွစ်ာခွရီွးသွိား

 ရုုံး� းများ လွှာမူျျ�ုး

 အားဖြခွား လွှာဖူြ�ူ မေးန်းာက််ခွးတွစ်ာခွ�ခွ�၊ မေးရွးသိားပါါ

B ကျွဖြပါာ� သု� မျှဟုတ်ုွ လိုမူျှျ�ု�စု် မျှျ�ု�စုံ်

 လွှာဖူြ�ူနှာာင်် ်က်ာရွစ်ာဘီယုံး လွှာမူျည့််း

 လွှာဖူြ�ူနှာာင်် ်အားာ�ရုွက်န်း ်လွှာမူျည့််း

 လွှာဖူြ�ူနှာာင်် ်အားာရှိာတုွ�က််သိား

 အားဖြခွား က်ဖြပါား သုိ� မျဟု�တ်ွ မေးန်းာက််ခွးလွှာမူျျ�ုးတွစ်ာခွ�ထဲက််ပုါ�သိမူျျား၊ မေးရွးသိားပါါ

C အားာရှှိတုွက်ုျွသာ� သု� မျှဟုတ်ုွ အားာရှှိတုွက်ုျွသာ� ဗြိ�ုတုွန်းလ်ိုမူျှျ�ု�

 အုားနှာဒယုုံလွှာမူျျ�ုး

 ပါါက်စာစတွန်းလ်ွှာမူျျ�ုး

 ဘဂႅ္ဂိုလွှာားမေးဒ်ရ်ှိာ ်လွှာမူျျ�ုး

 တွရုံး�တ်ွလွှာမူျျ�ုး

 အားဖြခွား အားာရှိာ မေးန်းာက််ခွးလွှာမူျျ�ုးတွစ်ာခွ�ခွ�၊ မေးရွးသိားပါါ

D လိုမူျှည်ီ�၊ လိုမူျှည်ီ� ဗြိ�ုတုွန်းလ်ိုမူျှျ�ု�၊ ကျွာရစ််ဘီာယံ သု� မျှဟုတ်ုွ အားာ�ရုကျွန်း ်လိုမူျှျ�ု�

 က်ာရွစ်ာဘီယုံး

 အားာ�ရုွက်န်းလ်ွှာမူျျ�ုး မေးန်းာက််ခွး၊ မေးအားာက််တွငွ် ်မေးရွးပါါ

 အားဖြခွား လွှာမူျည့််း၊ လွှာမူျည့််း ပြီးဗုီတုွန်းလ်ွှာမူျျ�ုး သုိ� မျဟု�တ်ွ က်ာရွစ်ာဘီယုံးလွှာမူျျ�ုး   
မေးန်းာက််ခွး တွစ်ာခွ�ခွ�၊ မေးရွးသိားပါါ

E အားဖြခုာ� လိုမူျှျ�ု�စု်

 အားာရွပ်ါလွှာမူျျ�ုး

 အားဖြခွား လွှာမူျျ�ုးစာ� တွစ်ာခွ�ခွ�၊ မေးရွးသိားပါါ

သင််ဤခေါန်းရာတွင်ွ် ခေါန်းထို့ာ�ဗြိပီါ�သညီ်အ်ားခုျနု်းအ်ားပါါအားဝင််၊ ဗြိ�ုတုွန်းန်ှုင်ု်ငံ်� မျှည်ီမျှှ 
အားခုျနု်း�်ကျွာ�ကျွာခေါန်းမျှည်ီဟု ုရည်ီရွယ်ထို့ာ�ပါါသန်းည်ီ�?

 12 လွှာ မေးအားာက််

 12 လွှာ သုိ� မျဟု�တ်ွ အားထဲက််

သင််၏ နှုင်ု်ငံ်သာ� ခံုယူမုျှကုုျွ မျှည်ီသု�  ခေါ�ာ်ဖြပါမျှည်ီန်းည်ီ�?

 အားက်ျ း�းဝင်သ်ိမျှအားားလွှား�း အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာပါါ

 ပြီးဗုီတုွသိှ

 အားဂႅ္ဂိုလုွှာပ်ါ

 မေးဝလွှာန်းယ်ုံသိား

 စာမေးက်ာတ်ွစ်ာရှိာ ်

 အုား�င်ယ်ုံာလွှာန်း ်မေးဖြမျာက််ပုါ�င်း်သိား

 အားဖြခွား၊ မေးရွးသိားပါါ

လိုနွ်းခ်ဲ်ုသည််ီ တွစ််နှှစ််ကျွ သင််၏ ပုံါမှျှန်း ်ခေါန်းရပ်ါလုိုပ်ါစ်ာမှျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

 လွွှာန်းခ်ဲ်ွသိည့််် တွစ်ာနှာာစ်ာက် သိင််တ်ွငွ် ်ပါး�မျာန်း ်မေးန်းရွပ်ါလုွှာပ်ါစာာမျရှိာုခ်ဲွပါါက်၊ သိင်မ်ေးန်းထုဲ�င်ခ်ဲ်ွသိည့်််  
မေးန်းရွပ်ါလုွှာပ်ါစာာကု်� မေး�ာ်ဖြပါပါါ

 

 ဤမေးမျးခွွန်းး်လွှာာာ အားမေးရှိာ �ဘက််ရှိာု မေးန်းရွပ်ါလုွှာပ်ါစာာတွငွ််

 ပြီးဗုီတွန်းန်ှာု�င်င််းရှိာ ု မေးက်ျာင်း်သိားမျျားအားတွက်ွ် မေးက်ျာင်း်�ွင််ခ်ွျနု်း ်သုိ� မျဟု�တ်ွ

 မေးဘာ်ဒ်ါမေးက်ျာင်း် လုွှာပ်ါစာာ၊ မေးက်ျာင်း်�ွင််ခ်ွျနု်းရ်ှိာ ု လုွှာပ်ါစာာကု်� မေးအားာက််တွငွ် ်မေးရွးပါါ

 ပြီးဗုီတွန်းန်ှာု�င်င််းရှိာ ု အားဖြခွား လုွှာပ်ါစာာတွစ်ာခွ�ကု်� မေးအားာက််တွငွ် ်မေးရွးပါါ

 သိ�မ်ဟုုတ်ွ ဟု�တ်ွက်ဲ်၊ ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းဖြပါင်ပ်ါတွငွ် ်မေးန်းပါါသိည့််၊ နှာု�င်င််းကု်� မေးရွးပါါ

လွှာ နှာာစ်ာ
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တစ်ုဦးးခွ�င််း ထော�းခွွန်း်��ား — �ုဂို္ဂိုုလ်ွှာန်�ံါတ် 1 အိဆိုက််



စာာမျျက််နှာာာ 9

သင််သည်ီ အားသက်ျွ 16 သု� မျှဟုတ်ုွ အားထို့က်ျွ ဖြ�စ််ပါါကျွ

သင််သည်ီ အားသက်ျွ 15 သု� မျှဟုတ်ုွ ခေါအားာက်ျွ ဖြ�စ််ပါါကျွ

 သို်သွာ�ရန်း်26
 သို်သွာ�ရန်း်51

ဤခေါမျှ�ခွုန်း�်ကုုျွ တွမျှင််တွကျွာ ကွျွက်ျွလိုပ်ါထို့ာ�ခ်ဲုသည်ီ  သို်သွာ�ရန်း်18

သင််၏ပါင််မျှ ဘာာသာစ်ကျွာ�ကုုျွ ခေါ�ာ်ဖြပါပါါ?

 အားဂ္ဂိုင််�လုွှာပ်ါစာက်ား

 အားဖြခွား၊ (လွှာက််ဟုန်းဖ်ြပါဘာသိာစာက်ားအားပါါအားဝင်)် မေးရွးသိားပါါ

 သို်သွာ�ရန်း်20

သင််သည်ီ အားဂ္ဂိုင််�လုိုပ်ါစ်ကျွာ� မျှည်ီမျှှ ခေါကျွာင််�မွျှန်းစွ််ာ ခေါဖြပါာနှုင်ု်သန်းည်ီ�?

အားလွွှာန်းမ်ေးက်ာင်း်မွျန်းစွ်ာာ မေးက်ာင်း်မွျန်းစွ်ာာ သုိပ်ါမေးက်ာင်း်မေးက်ာင်း် မျမေးဖြပါာနှာု�င်် လွှား�းဝ

သင််ကုုျွ�ကွျွယ်သည််ီဘာာသာကုုျွ ခေါ�ာ်ဖြပါပါါ?

 ဤမေးမျးခွွန်းး်က် ဆုံးနှဒအိထောလွှာ�ာက်ို�ေစ်ုသည််

 ဘာသိာမျရှိာု

 ခွရွစ်ာယုံာန်း ်(က်က််သိလွှာစ်ာ၊ ပါရုုံး�တွက််စာတွင််န်ှာာင်် ်အားဖြခွားမေးသိာခွရွစ်ာယုံာန်းဂု်္ဂို�ဏ််းဂ္ဂိုဏ်
မျျားအားားလွှား�းအားပါါအားဝင်)်

 ဗီ�ဒ်ဓဘာသိာဝင််

 ဟုုနှာဒူ ဘာသိာဝင််

 ဂ္ဂိုျူးဘာသိာဝင််

 မျစူာလွှာင်ဘ်ာသိာဝင််

 ဆုံးစ်ာခ်ွဘာသိာဝင််

 အားဖြခွား ဘာသိာဝင် ်တွစ်ာခွ�ခွ�၊ မေးရွးသိားပါါ

သင််တ်ွင်ွ် ရုုပ်ါပုုါင််�ဆုုိုင််ရာ သု� မျှဟုတ်ုွ စု်တ်ွကျွျန်း�်မျှာခေါရ�ဆုုိုင််ရာ အားခေါဖြခုအားခေါန်းမျှျာ� 
သု� မျှဟုတ်ုွ 12 လို သု� မျှဟုတ်ုွ ထုုို့အားထို့က်ျွ �ကျွာဖြမျှင််န်ှုင်ု်သည််ီ သု� မျှဟုတ်ုွ �ကျွာဖြမျှင််သ်ည််ီ 
ခေါရာဂ္ဂိုါတွစ််ခုုခုုရုှှိပါါသလိုာ�?

 ရှိာုသိည့််

 မျရှိာုပါါ  သို်သွာ�ရန်း်24

သင််၏ အားခေါဖြခုအားခေါန်း သု� မျှဟုတ်ုွ ခေါရာဂ္ဂိုါ တွစ််ခုုခုုကျွ တွစ််ခေါန်းတ်ွာ ခေါန်းစ််ဉ်် 
ခေါဆိုာင််ရွက်ျွလိုပ်ုါရှှိာ�မုျှမျှျာ�ကုုျွ လိုပ်ုါခေါဆိုာင််ရန်း ်သင််၏စွ်မ်ျှ�ရည်ီကုုျွ 
ခေါလိုျာက်ျွျခေါစ်ပါါသလိုာ�?

 ဟု�တ်ွက်ဲ်၊ အားမျျားအားဖြပါား

 ဟု�တ်ွက်ဲ်၊ အားန်းည့််းင်ယ်ုံ

 လွှား�းဝ

သင််ခံုယူထို့ာ�သည််ီလုိုင််အားမျှျ�ု�အားစ်ာ�မှျှာ သင််ခေါမွျှ�သည််ီအားခုျနု်း�် မှျှတ်ွပုံါတွင််ထို့ာ�သည််ီ 
လုိုင််အားမျှျ�ု�အားစ်ာ�နှှင်် ်တွညီူီပါါသလိုာ�?

 ဤမေးမျးခွွန်းး်က် ဆုံးနှဒအိထောလွှာ�ာက်ို�ေစ်ုသည််

 တွသူိည့််

 မျတွပူါါ၊ လုွှာင်အ်ားမျျ�ုးအားစာား ခွးယုံမူျကုု်� မေးရွးသိားပါါ

ခေါအားာက်ျွပါါတုွ� မှျှ မျှည်ီသည်ီကျွ သင််၏ လုိုင််စု်တ်ွ တုွမ်ျှ�ညွှာတ်ွမုျှကုုျွ 
အားခေါကျွာင််�ဆုံို�ခေါ�ာ်ဖြပါသန်းည်ီ�?

 ဤမေးမျးခွွန်းး်က် ဆုံးနှဒအိထောလွှာ�ာက်ို�ေစ်ုသည််

 လုွှာင်မ်ျတွဆူုံးက််ဆုံးးသိူ

 လုွှာင်တ်ွဆူုံးက််ဆုံးးသိူ

 လုွှာင်တ်ွလုူွှာင်ကဲွ်် နှာာစ်ာမျျ�ုးလွှား�းကု်� စုာတ်ွဝင်စ်ာားသိူ

 အားဖြခွားမေးသိာ လုွှာင်စု်ာတ်ွ တုွမ်ျးညွှာတ်ွမျ၊ု မေးရွးသိားပါါ

သင််သည်ီ  ကျွာလိုရှှိည်ီ ရုုပ်ါပုုါင််�ဆုုိုင််ရာ သု� မျှဟုတ်ုွ စု်တ်ွကျွျန်း�်မျှာခေါရ�ဆုုိုင််ရာ  
အားခေါဖြခုအားခေါန်းမျှျာ� သု� မျှဟုတ်ုွ ခေါရာဂ္ဂိုါမျှျာ� သု� မျှဟုတ်ုွ အားသက်ျွကြိကီျွ�လိုာခေါသာခေါ�ကျွာင််် 
ဖြပါဿန်းာမျှျာ� ရုှှိသူ တွစ််ဦး�ဦး�ကုုျွ ခေါစ်ာင်် ်ခေါရှှိာက်ျွ၊ အားကူျွအားညီီ သု� မျှဟုတ်ုွ အားခေါထို့ာက်ျွအားပ်ံါ 
တွစ််ခုုခုုခေါပါ�ခေါန်းပါါသလိုာ�?

 လွှာစာာရွရှိာုမေးသိာအားလွှာ�ပ်ါ၏ တွစ်ာစုာတ်ွတွစ်ာမေးဒ်သိအားဖြ�စ်ာ သိင်လ်ွှာ�ပ်ါမေးဆုံးာင်သ်ိမျှကု်�
�ယ်ုံထဲ�တ်ွပါါ

 မျဟု�တ်ွပါါ

 ဟု�တ်ွသိည့််၊ တွစ်ာပါတ်ွလွှာှင် ်9 န်းာရီွ သုိ� မျဟု�တ်ွ ထုဲ�ထဲက််န်းည့််း၍

 ဟု�တ်ွသိည့််၊ တွစ်ာပါတ်ွလွှာှင် ်10 -19 န်းာရီွ

 ဟု�တ်ွသိည့််၊ တွစ်ာပါတ်ွလွှာှင် ်20 -34 န်းာရီွ

 ဟု�တ်ွသိည့််၊ တွစ်ာပါတ်ွလွှာှင် ်35 -49 န်းာရီွ

 ဟု�တ်ွသိည့််၊ တွစ်ာပါတ်ွလွှာှင် ်50 န်းာရီွ သုိ� မျဟု�တ်ွ ထုဲ�ထဲက််ပုါ�၍

သင််သည်ီမျှည်ီသည််ီ နှုင်ု်ငံ်ကူျွ�လိုက်ျွမှျှတ်ွမျှျာ�ကုုျွ ကုုျွင််ခေါဆိုာင််ပါါသန်းည်ီ�?

 အားက်ျ း�းဝင်သ်ိမျှအားားလွှား�း အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာပါါ

 ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််း

 အုား�င်ယ်ုံာလွှာန်းန်ှာု�င်င််း

 အားဖြခွား၊ မေးရွးသိားပါါ

 သိ�မ်ဟုုတ်ွ မျရှိာု

ခေါယဘုာယျအားာ�ဖြ�င်် ်သင််၏ကျွျန်း�်မျှာခေါရ�မှျှာ မျှည်ီသု� ရုှှိသန်းည်ီ�?

အားလွွှာန်းမ်ေးက်ာင်း်မွျန်း် မေးက်ာင်း်မွျန်း် အားသိင််အ်ားတွင််် ဆုုံး�းရွွား အားလွွှာန်းဆု်ုံး�းရွွား
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တစ်ုဦးးခွ�င််း ထော�းခွွန်း်��ား — �ုဂို္ဂိုုလ်ွှာန်�ံါတ် 1 အိဆိုက်် တစ်ုဦးးခွ�င််း ထော�းခွွန်း်��ား — �ုဂို္ဂိုုလ်ွှာန်�ံါတ် 1 အိဆိုက််
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သင််သည်ီ အားလိုပ်ုါသင််ခေါန်းသည််ီအားခုျနု်းက်ျွာလိုကုုျွ ဗြိပီါ�ဆုံို�ဗြိပီါလိုာ�?

 ဥပါမျာ၊ က်�န်းသွ်ိယ်ုံမေးရွး၊ အားဆုံးင််ဖ်ြမျင််၊် မေး�ာင်မ်ေးဒ်းရှိာင်း်၊ မေးမျာ်ဒ်န်း်

 ဟု�တ်ွသိည့််  မျဟု�တ်ွပါါ

သင််သည်ီ လိုနွ်းခ်ဲ်ုသည်ီ ခုုနှှစ််ရက်ျွကျွ ခေါအားာက်ျွပါါတုွ� မှျှ တွစ််ခုုခုုကုုျွ လိုပ်ုါခေါန်းခ်ဲုပါါသလိုာ�?

 အားက်ျ း�းဝင်သ်ိမျှအားားလွှား�း အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာပါါ

 မေးပါါမ်ေးပါါပ်ါါးပါါး သုိ� မျဟု�တ်ွ ယုံာယီုံအားလွှာ�ပ်ါမျာန်းသ်ိမျှ၊ တွစ်ာန်းာရီွသိာ ဖြ�စ်ာလွှာှင်မ်ေးတွာင် ်
ထဲည့်််သွိင်း်မေးပါးပါါ

 အားလွှာ�ပ်ါသိများအားဖြ�စ်ာ လွှာ�ပ်ါကု်�င်သ်ိည့််

 ကု်�ယ်ုံပုါ�င်အ်ားလွှာ�ပ်ါ သုိ� မျဟု�တ်ွ အားလွွှာတ်ွတွန်းး်

 မေးန်းမျမေးက်ာင်း်သိဖြ�င်် ်ယုံာယီုံ အားလွှာ�ပ်ါမျတွက််ပါါ၊ အားားလွှာပ်ါရွက််  
အားလွှာ�ပ်ါန်းားသိည့်် သုိ� မျဟု�တ်ွ ယုံာယီုံ အားလွှာ�ပ်ါဖြ��တ်ွခွးထဲားရွသိည့််

 မီျး�ွားခွွင်် ်သုိ� မျဟု�တ်ွ �ခွင်ဖ်ြ�စ်ာဖြခွင်း်ခွွင််ယ်ုံထူဲားသိည့််

 အားဖြခွားလွှာစာာရွရှိာုသိည့်််အားလွှာ�ပ်ါတွစ်ာခွ�ခွ� လွှာ�ပ်ါမေးန်းသိည့််

 သိ�မ်ဟုုတ်ွ အားထဲက််မျာ တွစ်ာခွ�မျှ မျဟု�တ်ွပါါ

 သို်သွာ�ရန်း်39
 သို်သွာ�ရန်း်39

 သို်သွာ�ရန်း်39
 သို်သွာ�ရန်း်39
 သို်သွာ�ရန်း်39

ခေါအားာက်ျွပါါတုွ�အားန်းက်ျွမှျှ မျှည်ီသည်ီကျွ လိုနွ်းခ်ဲ်ုသည်ီ ခုုနှှစ််ရက်ျွတွနု်း�်ကျွ 
သင််လိုပ်ုါခေါန်းခ်ဲုသည််ီအားရာမျှျာ�ကုုျွ ခေါ�ာ်ဖြပါပါါသန်းည်ီ�?

 အားက်ျ း�းဝင်သ်ိမျှအားားလွှား�း အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာပါါ

 အားပြီးငု်မ်ျးစာားယုံထူဲား(ပါင်စ်ာင်ရ်ွရှိာ ုသိည့််ဖြ�စ်ာမေးစာ မျရွရှိာုသိည့််ဖြ�စ်ာမေးစာ)

 မေးလ်ွှာလွှာာသိင်ယ်ုံမူေးန်းသိည့််

 အုားမ်ျ သုိ� မျဟု�တ်ွ မုျသိားစာ�ကု်� မေးစာာင််မ်ေးရှိာာက််မေးန်းသိည့််

 က်ာလွှာရှိာည့်် န်းာမျက်ျန်းး် သုိ� မျဟု�တ်ွ မျသိန်းမ်ျစွာမ်ျးဖြ�စ်ာမေးန်း

 အားဖြခွား

လိုနွ်းခ်ဲ်ုသည််ီ ရက်ျွသတွတ ပါတ်ွ ခေါလို�ပါတ်ွတွနု်း�်ကျွ သင််သည်ီ လိုစ်ာရရုှှိသည််ီအားလိုပ်ုါတွစ််
မျှျ�ု�မျှျ�ု�ကုုျွ တွက်ျွကြွကျွစွ်ာ ရှှိာခေါန်းခ်ဲုသည်ီ?

 ဟု�တ်ွသိည့််

 မျဟု�တ်ွပါါ

အားကျွယ်၍ ယခုုအားခုျနု်း�် အားလိုပ်ုါတွစ််ခုု ရရုှှိနှုင်ု်သည်ီဆုုိုပါါကျွ သင််သည်ီ ရက်ျွသတွတ ပါတ်ွ 
နှှစ််ပါတ်ွအားတွင်ွ်� စ်တွင််နှုင်ု်မျှည်ီလိုာ�?

 ဟု�တ်ွက်ဲ်

 မျဟု�တ်ွပါါ

သင််သည်ီ လိုနွ်းခ်ဲ်ုသည်ီ ခုုနှှစ််ရက်ျွကျွ သင််လိုက်ျွခံုထို့ာ�ဗြိပီါ�ဖြ�စ််ခေါသာ အားလိုပ်ုါတွစ််ခုုကုုျွ 
စ်တွင််ရန်း ်ခေါစ်ာင််ခ်ေါန်းသလိုာ�?

 ဟု�တ်ွက်ဲ်

 မျဟု�တ်ွပါါ

သင််သည်ီ လိုစ်ာရရုှှိသည််ီအားလိုပ်ုါတွစ််ခုုခုု လိုပ်ုါကုုျွင််ခ်ဲု�ူ�ပါါသလိုာ�?

 ဟု�တ်ွက်ဲ်၊ လွွှာန်းခ်ဲ်ွသိည့်် 12 လွှာက်

 ဟု�တ်ွက်ဲ်၊ သုိ� မေးသိာ် လွွှာန်းခ်ဲ်ွသိည့်် 12 လွှာက် မျဟု�တ်ွပါါ

 တွစ်ာခွါမျှ အားလွှာ�ပ်ါမျလွှာ�ပ်ါခ်ဲွ�းူပါါ  သို်သွာ�ရန်း်51

သင််သည်ီ �ီဂ္ဂိုရီအားဆိုင်် ်သု� မျှဟုတ်ုွ ထုုို့ထို့က်ျွဖြမျှင််သ်ည််ီ ပါညီာအားရည်ီအားခုျင််�တွစ််ခုုကုုျွ 
ရရုှှိထို့ာ�ပါါသလိုာ�?

 ဥပါမျာ၊ ဒီ်ဂ္ဂိုရီွ၊ မေး�ာင်မ်ေးဒ်းရှိာင်း် ဒီ်ဂ္ဂိုရီွ၊ HND သုိ� မျဟု�တ်ွ HNC၊ NVQ level 4 
နှာာင််အ်ားထဲက််၊ စာာသိင်က်ြက်ားမေးရွး သုိ� မျဟု�တ်ွ သိနူ်းာဖြပါ�

 ဟု�တ်ွသိည့််  မျဟု�တ်ွပါါ

သင််သည်ီ ယခွင််ကို ဗြိ�ုတုွန်းန်ှုင်ု်ငံ်ရုှှိ တွပ်ါမျှခေါတွာ်ထဲို့တွင်ွ် 
တွာဝန်းထ်ို့မ်ျှ�ခေါဆိုာင််ခ်ဲု�ူ�ပါါသလိုာ�?

 လွှာက်ိုရိှှ တွာဝန်း�်မ််းထောဆုံးာင််ထောန်းသးမ်�ား "မျဟု�တ်ွ"ဟု�သိာ အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာသိင််သ်ိည့််။

 ဟု�တ်ွက်ဲ်၊ ယုံခွင်က်် အိမြဲမ့်တွမ််း တွပ်ါ�ဲ့ထဲဲတွငွ် ်တွာဝန်းထ်ဲမ်ျးမေးဆုံးာင်ခ်ဲ်ွ�းူပါါသိည့််။

 ဟု�တ်ွက်ဲ်၊ ယုံခွင်က်် အိ�န်း ်တွပ်ါ�ဲ့ထဲဲတွငွ် ်တွာဝန်းထ်ဲမ်ျးမေးဆုံးာင်ခ်ဲ်ွ�းူပါါသိည့််။

 သိ�မ်ဟုုတ်ွ မျဟု�တ်ွပါါ

သင််သည်ီ အားဖြခုာ� ပါညီာအားရည်ီအားခုျင််�မျှျာ�ကုုျွ ရရုှှိထို့ာ�ပါါသလိုာ�?

 အားက်ျ း�းဝင်သ်ိမျှအားားလွှား�း အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာပါါ

GCSEs သိ�မ်ဟုုတ်ွ ၎င််းနှှင်််ည်မီ်ှထောသာ

 GCSEs 5 ခွ� သုိ� မျဟု�တ်ွ အားထဲက်် (A*–C၊ 9–4)၊ O levels  
(မေးအားာင်လ်ွှာက််မျာတ်ွမျျား) သုိ� မျဟု�တ်ွ CSEs (ဂ္ဂိုရုွတ်ွ1)

 အားဖြခွား GCSEs မျျား၊ O levels သုိ� မျဟု�တ်ွ CSEs မျျား (မျည့််သိည့်််ဂ္ဂိုရုွတ်ွမျဆုုံး�) 
သုိ� မျဟု�တ်ွ Basic Skills သိင်တ်ွန်းး်

AS၊ A level သိ�မ်ဟုုတ်ွ ၎င််းနှှင်််ည်မီ်ှထောသာ

 A levels 2 ခွ� သုိ� မျဟု�တ်ွ အားထဲက််၊ AS levels 4 ခွ� သုိ� မျဟု�တ်ွ အားထဲက််

 A level 1 ခွ�၊ 2–3 AS levels ခွ�

 AS level 1 ခွ�

NVQ သိ�မ်ဟုုတ်ွ ၎င််းနှှင်််ည်မီ်ှထောသာ

 NVQ level 3၊ BTEC National၊ OND သုိ� မျဟု�တ်ွ ONC၊ City and 
Guilds Advanced Craft

 NVQ level 2၊ BTEC General၊ City and Guilds Craft

 NVQ level 1

သိ�မ်ဟုုတ်ွ အားဖြခုာ� သု� မျှဟုတ်ုွ ပါညီာအားရည်ီအားခုျင််�တွစ််ခုုမျှှ မျှရုှှိ

 အားဖြခွား ပါည့်ာအားရွည့််အားခွျင်း်မျျား၊ ညီ့်မျှမျ ုမျသုိရှိာု

 ပါည့်ာအားရွည့််အားခွျင်း်တွစ်ာခွ�မျှ မျရှိာု

ခေါန်းာက်ျွထို့ပ်ါခေါမျှ�ခွုန်း�်အားစု်မှျှာ သင််၏ ပါညီာအားရည်ီအားခုျင််�မျှျာ�အားခေါ�ကျွာင််�ဖြ�စ််သည်ီ။

 က်မျာာတွဝာမ်ျးလွှား�းတွငွ် ်တွညီူ့်မေးသိာလွှာက််မျာတ်ွမျျားအားပါါအားဝင် ်အားဂ္ဂိုင််�လွှာန်း၊် 
မေးဝလွှာန်းယ်ုံမျျားတွငွ် ်သိင်ရ်ွရှိာုထဲားခ်ဲွ�းူမေးသိာ ပါည့်ာအားရွည့််အားခွျင်း်မျျားကု်� ယုံခွ�အားခွျနု်း၌် 
အားသိး�းဖြပါ�မေးန်းဖြခွင်း်မျရှိာ ုသိည့်််တုွ�င် ်၎င်း်တုွ� ကု်�မျာတ်ွတွမ်ျးတွင်ပ်ါါ

သင််၏ပါင််မျှအားလိုပ်ုါအားတွက်ွျွ ကျွျန်းရုှ်ှိခေါန်းခေါသ�ခေါသာ ခေါမျှ�ခွုန်း�်မျှျာ�ကုုျွ ခေါဖြ�ပါါ သု� မျှဟုတ်ုွ 
အားလိုပ်ုါလိုပ်ုါခေါန်းဖြခုင််�မျှရုှှိပါါကျွ၊ သင််၏ ခေါန်းာက်ျွဆုံို�လိုပ်ုါခ်ဲုသာ ပါင််မျှ အားလိုပ်ုါကုုျွ ခေါဖြ�ပါါ။

 သိင်၏်ပါင်မ်ျအားလွှာ�ပ်ါမျာာ သိင်ပ်ါး�မျာန်းအ်ားားဖြ�င်် ်န်းာရီွအားမျျားဆုံးး�း လွှာ�ပ်ါမေးသိာ  
(လွှာ�ပ်ါခ်ဲွမေးသိာ)အားလွှာ�ပ်ါဖြ�စ်ာသိည့််
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သင််၏ပါင််မျှအားလိုပ်ုါ� သင််၏ အားလိုပ်ုါခုန်း ်အ်ားပ်ါမုျှ အားခေါဖြခုအားခေါန်းမှျှာ မျှည်ီသည်ီဖြ�စ််(ဖြ�စ််ခ်ဲု)
သန်းည်ီ�?

 အားလွှာ�ပ်ါသိများ

 အားလွှာ�ပ်ါသိများမျျားမျရှိာ ုသိည့််် ကု်�ယ်ုံပုါ�င်အ်ားလွှာ�ပ်ါ သုိ� မျဟု�တ်ွ အားလွွှာတ်ွတွန်းး်

 အားလွှာ�ပ်ါသိများမျျားနှာာင််ကု််�ယ်ုံပုါ�င်အ်ားလွှာ�ပ်ါ သင််၏ ပါင််မျှအားလိုပ်ုါတွင်ွ် တွစ််ပါတ်ွလိုှင််န်းာရီမျှည်ီမျှှ သင််ပုံါမှျှန်းအ်ားာ�ဖြ�င််် 
အားလိုပ်ုါလိုပ်ုါပါါသန်းည်ီ�?

 လွှာစာာရွရှိာုမေးသိာ အားခွျနု်းပု်ါ�နှာာင်် ်လွှာစာာမျရွရှိာုမေးသိာအားခွျနု်းပု်ါ�တုွ� ကု်� ထဲည့်််သွိင်း်ပါါ

0 မျာ15 အားထဲု 16 မျာ 30 အားထဲု 31 မျာ 48 အားထဲု 49 သို�်မျဟု�တွ ်အားထဲက််

သင််သည်ီ အားဓုိကျွအားာ�ဖြ�င်် ်မျှည်ီသည််ီခေါန်းရာတွင်ွ် အားလိုပ်ုါလိုပ်ုါပါါသလဲို?

 အားလွှာ�ပ်ါခွွင်တ်ွစ်ာခွ� သုိ� မျဟု�တ်ွ က်�န်းမ်ေးလွှာာာင်ရ်ုံးး�သုိ�  သိတွင်း်ပုါ� သိည့််

 အုားမ်ျမျာ သုိ� မျဟု�တ်ွ အုားမ်ျတွငွ် ်အားလွှာ�ပ်ါလွှာ�ပ်ါသိည့််

 က်မ်ျးလွွှာန်း ်လွှာ�ပ်ါင်န်းး်အားမေးဆုံးာက််အားအားး�တွစ်ာခွ�

 မေးန်းရွာအားတွည့််အားက်ျမျရှိာု

 သို်သွာ�ရန်း်51
 သို်သွာ�ရန်း်51

 သို်သွာ�ရန်း်51

သင််၏ အားလိုပ်ုါခွုင်် သု� မျှဟုတ်ုွ ကုျွန်းခ်ေါလှိုာင််ရုံု လုိုပ်ါစ်ာကုုျွခေါ�ာ်ဖြပါပါါ?

သင််သည်ီ ပုံါမှျှန်းအ်ားာ�ဖြ�င်် ်အားလိုပ်ုါသု�  မျှည်ီသု� သွားသွာ�လိုာသန်းည်ီ�?

 အားလွှာ�ပ်ါသုိ� သွားသိွားလွှာာရွန်း ်သိင််ပ်ါး �မျာန်းခ်ွရီွး၏ အိကွိုာအိထောဝးအိလုိွှာက်ို ၊ 
အားရှိာည့််ကြက်ာဆုံးး�းအားစုာတ်ွအားပုါ�င်း်အားတွက်ွ် အားကွ်က််တွစ်ာကွ်က််ကု်�သိာ အားမျာတ်ွဖြခွစ်ာပါါ

 အားဓုာက်အားားဖြ�င်် ်အုားမ်ျနှာာင််မ်ေးဝးရွာတွငွ် ်အားလွှာ�ပ်ါလွှာ�ပ်ါသိည့််

 မေးဖြမျမေးအားာက််ရွထဲား၊ မျက််ထဲရုုံး� ၊ မီျးရွထဲား၊ ဓာာတ်ွရွထဲား

 ရွထဲား

 ဘတ်ွစ်ာ၊ မီျန်းဘီတ်ွစ်ာ သုိ� မျဟု�တ်ွ အားမေးဝးမေးဖြပါးက်ား

 တွက်က စီာ

 မေးမျာ်မေးတွာ်ဆုုံး�င်က််ယ်ုံ၊ စာက်တူွာ သုိ� မျဟု�တ်ွ စာက််တွပ်ါ မေးဖြခွန်းင်း်စာက််ဘီး

 က်ား သုိ� မျဟု�တ်ွ ဗီန်းက််ားမေးမျာင်း်ဖြခွင်း်ဖြ�င်််

 က်ား သုိ� မျဟု�တ်ွ ဗီန်းက််ားထဲဲတွငွ် ်ခွရီွးသိည့််အားဖြ�စ်ာ

 စာက််ဘီး

 လွှာမ်ျးမေးလွှာှာက််ဖြခွင်း်ဖြ�င်််

 အားဖြခွား

သင််လိုပ်ုါကုုျွင််ခေါန်း(ခေါန်းခ်ဲုသည််ီ)အား�ဲ့အားစ်ည်ီ� သု� မျှဟုတ်ုွ စီ်�ပွါာ�ခေါရ�လိုပ်ုါင်န်း�်အားမျှည်ီမှျှာ 
အားဘာယ်န်းည်ီ�?

 သိင်၏်ကု်�ယ်ုံပုါ�င် ်စီားပွါားမေးရွးလွှာ�ပ်ါင်န်းး်တွငွ် ်ကု်�ယ်ုံပုါ�င်လ်ွှာ�ပ်ါကု်�င်(်လွှာ�ပ်ါကု်�င်ခ်ဲ်ွ)ပါါက်  
သိင််စီ်ားပွါားမေးရွးလွှာ�ပ်ါင်န်းး်အားမျည့််ကု်� မေးရွးသိားပါါ

 သိ�မ်ဟုုတ်ွ အား�ဲ့အားစာည့််း မျရှိာုဖြခွင်း် သုိ� မျဟု�တ်ွ 
သီိးသိန်း ်လ်ွှာပူါ�ဂုု္ဂို�လ်ွှာတွစ်ာမေးယုံာက််အားတွက်ွ် လွှာ�ပ်ါကု်�င်(်လွှာ�ပ်ါကု်�င်ခ်ဲ်ွ)သိည့််

သင််၏ အားလိုပ်ုါရာထူို့�အားဖြပါညီ်အ်ားစုံ်မှျှာ မျှည်ီသည်ီ ဖြ�စ််(ဖြ�စ််ခ်ဲု)သန်းည်ီ�?

 ဥပါမျာ၊ လိုက်ျွလီိုအားခေါရာင််�စ်ာခေါရ� (RETAIL ASSISTANT)၊ ရုံု�သန်း ်ရှ်ှိင််�ခေါရ� (OFFICE 
CLEANER)၊ ခုရုုုင််သူန်းာဖြပါ�၊ (DISTRICT NURSE)၊ မူျှလိုတွန်း�်ခေါကျွျာင််�ဆိုရာ 
(PRIMARY SCHOOL TEACHER)

 သိင်၏် ဂ္ဂိုရုွတ်ွ သုိ� မျဟု�တ်ွ လွှာစာာရွရှိာုမျ ုအားဆုံးင််စ်ာမေးက်းကု်� မျမေး�ာ်ဖြပါပါါနှာာင်််

သင််၏ပါင််မျှအားလိုပ်ုါတွင်ွ် သင််လိုပ်ုါ(လိုပ်ုါခ်ဲု)သည်ီမျှျာ�ကုုျွ အားတုွခုုျ�ံ� ခေါ�ာ်ဖြပါပါါ ။

သင််သည်ီ အားဖြခုာ� အားလိုပ်ုါသမျှာ�မျှျာ�၏အားလိုပ်ုါကုုျွ ခေါန်းစ််ဉ်် တွစ််ခေါန်း ်ဖြဗြိပီါ�တွစ််ခေါန်း ်ကြိကီျွ��ကျွပ်ါ 
သု� မျှဟုတ်ုွ ကွျွပ်ါကဲျွ(ခ်ဲု)ပါါသလိုာ�?

 ဟု�တ်ွသိည့််  မျဟု�တ်ွပါါ

သင််၏အား�ဲ့အားစ်ည်ီ�၊ လိုပ်ုါင်န်း�် သု� မျှဟုတ်ုွ အားလိုတ်ွွတွန်း�်အားလိုပ်ုါ၏ အားဓုိကျွ 
ခေါဆိုာင််ရွက်ျွလိုပ်ုါရှှိာ�မုျှမှျှာ မျှည်ီသည််ီ ဖြ�စ််(ဖြ�စ််ခ်ဲု)သန်းည်ီ�?

 ဥပါမျာ- အားဝတ်ွအားထို့ည်ီ လိုက်ျွလီိုခေါရာင််� (CLOTHING RETAIL)၊ ခုျခေါရ�၊ 
အားခေါထွို့ခေါထွို့ခေါရာဂ္ဂိုါကုျွ ခေါဆို�ရုံု (GENERAL HOSPITAL)၊ မူျှလိုတွန်း�်ပါညီာခေါရ� 
(PRIMARY EDUCATION)၊ အားစ်ာ�အားစ်ာ လိုက်ျွကျွာ�ခေါရာင််�ခုျခေါရ� (FOOD 
WHOLESALE)

 အားက်ယ်ုံ၍ သိင်သ်ိည့်် အားစုာ�းရွအားမျထုဲမ်ျး ဖြ�စ်ာ(ဖြ�စ်ာခ်ဲွ)ပါါက်၊ CIVIL SERVICE ဟု� မေးရွးသိားပါါ

 အားက်ယ်ုံ၍ သိင်သ်ိည့်် မေးဒ်သိဆုုံး�င်ရ်ွာ အားစုာ�းရွ အားရွာရှိာု ဖြ�စ်ာ(ဖြ�စ်ာခ်ဲွ)ပါါက်၊ 
LOCAL GOVERNMENT ဟု�မေးရွးသိား၍သိင်၏် မေးဒ်သိတွငွ်း်အားာဏ်ာပုါ�င်မ်ျျား 
အား�ဲ့အားစာည့််းအားတွငွ်း်ရှိာ ု ဌာာန်းအားမျည့််ကု်� မေးပါးပါါ

သင်််တွင်ွ် လိုနွ်းခ်ဲ်ုသည်ီအားပါတ်ွကျွ အားလိုပ်ုါရုှှိခ်ဲုပါါကျွ

သင််သည်ီ လိုနွ်းခ်ဲ်ုသည်ီအားပါတ်ွကျွ
အားလိုပ်ုါမှျှ ယာယီ ခေါဝ�ကွျွာခေါန်းပါါကျွ

သင်််တွင်ွ် လိုနွ်းခ်ဲ်ုသည်ီအားပါတ်ွကျွ အားလိုပ်ုါမျှရုှှိခ်ဲုပါါကျွ

 သို်သွာ�ရန်း်47

 သို်သွာ�ရန်း်47
 သို်သွာ�ရန်း်51

�ုငို်္ဂုလ်ွှာန်းး�ါတ်ွ 1 အားတွက်ွျွ ခေါမျှ�ခွုန်း�်မျှရုှှိခေါတွာပ်ါါ။

�ုငို်္ဂုလ်ွှာန်းး�ါတ်ွ 2 အားတွက်ွ် မေးမျးခွွန်းး်မျျား  သို်သွာ�ရန်း်

သိ�မ်ဟုုတ်ွ ဤအုားမ်ျမေးထဲာင်စ်ာ�ထဲဲတွငွ် ်မေးန်းာက််ထဲပ်ါလွှာမူျရှိာုမေးတွာပ်ါါ

မေးန်းာက််မေးက်ျာဘက်် စာာမျျက််နှာာာရှိာ ု ဧည််သ်ည်ထ်ောမ်းခွွန်းး်မ်�ား  သို်သွာ�ရန်း်

သိ�မ်ဟုုတ်ွ ဤမေးန်းရွာတွငွ် ်ည့်အုားပ်ါတွည့််းခုွ�မျည့််် ဧည့်််သိည့််မျရှိာုပါါ

အားမေးရှိာ �ဘက်် စာာမျျက််နှာာာရှိာ ု ထော�ကိုည်ာခွ�က်ို  သို်သွာ�ရန်း်

စာာပုါ� သိမေးကႅ်တွ
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တစ်ုဦးးခွ�င််း ထော�းခွွန်း်��ား — �ုဂို္ဂိုုလ်ွှာန်�ံါတ် 1 အိဆိုက််



စာာမျျက််နှာာာ12 (မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာမေးပါ်တွငွ် ်စာာမျျက််နှာာာ 32)

ခေါမျှ�ခွုန်း�် H5 ထဲို့တွင်ွ် ဧည််ီသည်ီ ဘာယ်နှှစ််ခေါယာက်ျွ သင််ထို့ည််ီသွင််�ခ်ဲုသန်းည်ီ�?

 ဧည့်််သိည့်် တွစ်ာမေးယုံာက််မျာ သိး�းမေးယုံာက်် – ဧည့်််သိည့်် တွစ်ာမေးယုံာက််စီာအားတွက်ွ် မေးအားာက််ရှိာု မေးမျးခွွန်းး် V1 မျာ V4 အားထုဲ မေးဖြ�ဆုုံး�ပါါ

 ဧည့်််သိည့်် မေးလွှားမေးယုံာက်် သုိ� မျဟု�တ်ွ အားထဲက််– ပါထဲမျ ဧည့်််သိည့်် သိး�းမေးယုံာက််အားတွက်ွ် မေးအားာက််ရှိာု မေးမျးခွွန်းး် V1 မျာ V4 အားထုဲ မေးဖြ�ဆုုံး�ပါါ၊ ထုဲ� မေးန်းာက်် www.census.gov.uk 
သုိ� သွားသိွားပါါ၊ သုိ� မျဟု�တ်ွ မေးမျးခွွန်းး်လွှာာာ အားဆုံးက််တွစ်ာခွ� မေးတွာင်း်ဆုုံး�ရွန်း ်0800 141 2021 သုိ� ��န်းး်မေးခွ်ဆုုံး�ပါါ။

ဤပုါဂုု္ဂို�လ်ို၏ အားမျှည်ီမှျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

ဤပုါဂုု္ဂို�လ်ို၏ အားမျှည်ီမှျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

ဤပုါဂုု္ဂို�လ်ို၏ အားမျှည်ီမှျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

ဤပုါဂုု္ဂို�လ်ို၏  ဗြိ�ုတုွန်းန်ှုင်ု်ငံ်ရုှှိ ပုံါမှျှန်းလု်ိုပ်ါစ်ာမှျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

 သိ�မ်ဟုုတ်ွ ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းဖြပါင်ပ်ါ၊ နှာု�င်င််းကု်� မေးရွးပါါ

ဤပုါဂုု္ဂို�လ်ို၏  ဗြိ�ုတုွန်းန်ှုင်ု်ငံ်ရုှှိ ပုံါမှျှန်းလု်ိုပ်ါစ်ာမှျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

 ဧည့်််သိည့်် Aနှာာင်် ်လုွှာပ်ါစာာတွူ

 သိ�မ်ဟုုတ်ွ ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းဖြပါင်ပ်ါ၊ နှာု�င်င််းကု်� မေးရွးပါါ

ဤပုါဂုု္ဂို�လ်ို၏  ဗြိ�ုတုွန်းန်ှုင်ု်ငံ်ရုှှိ ပုံါမှျှန်းလု်ိုပ်ါစ်ာမှျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

 ဧည့်််သိည့်် Aနှာာင်် ်လုွှာပ်ါစာာတွူ

 သိ�မ်ဟုုတ်ွ ပြီးဗုီတုွန်းန်ှာု�င်င််းဖြပါင်ပ်ါ၊ နှာု�င်င််းကု်� မေးရွးပါါ

ဤပုါဂုု္ဂို�လ်ို၏ ခေါမွျှ�ခေါန်းမှ်ျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

ဤပုါဂုု္ဂို�လ်ို၏ ခေါမွျှ�ခေါန်းမှ်ျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

ဤပုါဂုု္ဂို�လ်ို၏ ခေါမွျှ�ခေါန်းမှ်ျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

ဤပုါဂုု္ဂို�လ်ို၏ လုိုင််အားမျှျ�ု�အားစ်ာ�မှျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

 မျ  က်ျား

ဤပုါဂုု္ဂို�လ်ို၏ လုိုင််အားမျှျ�ု�အားစ်ာ�မှျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

 မျ  က်ျား

ဤပုါဂုု္ဂို�လ်ို၏ လုိုင််အားမျှျ�ု�အားစ်ာ�မှျှာ အားဘာယ်န်းည်ီ�?

 မျ  က်ျား

ဧည််သ်ည် ်A

ဧည််သ်ည် ်B

ဧည််သ်ည် ်C

ယခုွအိခွါ  အိခေါရှှိ�ဘက်် စ်ာမ်းက််နှှာရိှှိ ခေါ�က်ည့်ာခုးက်် သိ� သွားသွား�ါ

ပါထဲမျ အားမျည့််

ပါထဲမျ အားမျည့််

ပါထဲမျ အားမျည့််

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

မေးန်းာက််ဆုံးး�း အားမျည့််

ရွက်် လွှာ နှာာစ်ာ

ရွက်် လွှာ န်းာစာ်

ရွက်် လွှာ နှာာစ်ာ

စာာပုါ� သိမေးကႅ်တွ

စာာပုါ� သိမေးကႅ်တွ

စာာပုါ� သိမေးကႅ်တွ

V

V1

V1

V1

V4

V4

V4

V2

V2

V2

V3

V3

V3

ဧည့်််သည့််ထော�းခွွန်း်��ား



xv

2021 ခုုနှှစ်် သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�- သင််၏ ကုိ်ယ််ခေါရ�ကုိ်ယ််တာကုိ် 
က်ာကွ်ယ််လွှားက်် သင််၏သတင််�အိခုးက််အိလွှာက််မ်းာ�ကုိ် အိသုံ��ပါ��ခုင််�

ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ�  (ONS) သည်ီ ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ� လ့ိုအား�ဲ့အားစ်ည်ီ�၏ အားခေါသ�စု်တ်ွကျွျခေါသာ လိုှပ်ါတွစ််ဖြပါက်ျွပုံါရုပ်ါတွစ််ခုုကုုျွ 
တွည်ီခေါဆိုာက်ျွရာတွင်ွ် ကူျွညီီရန်းအ်ားတွက်ွျွ သင််၏ခေါမျှ�ခွုန်း�်လိုာာမှျှ အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွမျှျာ�ကုုျွ စု်ခေါဆိုာင််�၍ အားသုံ�ဖြပါ�ပါါမျှည်ီ။ 
အားဂ္ဂိုင််�လိုန်းနှ်ှင်််ခေါဝလိုန်းယ်တုွ� ရုှှိ သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�ခေါကျွာက်ျွယူမုျှမှျှ ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ�  ထုို့တ်ွယူထို့ာ�သည််ီ စ်ာရင််�အားင််�မျှျာ�ကျွ ပါညီာခေါရ�၊ 
ကျွျန်း�်မျှာခေါရ� ခေါဆို�ခေါပါ�ခုန်း�်မျှျာ�နှှင််် လိုမ်ျှ�မျှျာ�စ်သည််ီ ခေါ�သတွင်ွ်� ဝန်းခ်ေါဆိုာင််မုျှမျှျာ�ကုုျွ စီ်စ်ဉ််ရန်းနှ်ှင််် ခေါင်ခွေါ�ကျွ�ခေါထို့ာက်ျွပ်ံါရန်း ် 
အားစုု်�ရနှှင််် ခေါ�သတွင်ွ်�အားာဏာာပုုါင်် အား�ဲ့အားစ်ည်ီ�မျှျာ�အားာ� အားကူျွအားညီီခေါပါ�သည်ီ။ ဥပါခေါ� (1920 ခုုနှှစ်် သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််� 
အားက်ျွဥပါခေါ�) ကျွ ၎င််�ကုုျွ လိုပ်ုါခေါဆိုာင််ရန်းအ်ားတွက်ွျွ ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ�အားာ� ခွုင်််ဖြပါ�သည်ီ။ သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�ခေါကျွာက်ျွယူမုျှမှျှာ 
မျှလိုပ်ုါမျှခေါန်းရဖြ�စ််ဗြိပီါ�၊ သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွ မျှခေါပါ�အားပ်ါဖြခုင််�၊ သု� မျှဟုတ်ုွ မှျှာ�ယွင််�ခေါသာ သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွ 
ခေါပါ�အားပ်ါဖြခုင််�တုွ� မှျှာ ရာဇူးဝတ်ွမှျှ ခေါဖြမျှာက်ျွပါါသည်ီ။ ယင််�ကျွ တွရာ�စဲွ်ဆုုိုမုျှ ဖြ�စ််ခေါပါ် နှုင်ု်ပါါသည်ီ။ အားင််တွာ�ျူ�ခေါမျှ�ဖြမျှန်း�်ခံုရသူနှှင််် 
အားင််တွာ�ျူ�ခေါမျှ�ဖြမျှန်း�်သူမျှျာ�အားာ� ကျွာကွျွယ်ရန်းအ်ားတွက်ွျွ ပုုါင််ဆုုိုင််မုျှတွစ််ခုု သု� မျှဟုတ်ုွ လိုပုူါဂုု္ဂို�လ်ိုတွစ််ခေါယာက်ျွနှှင််် 
ပါတ်ွသက်ျွသည််ီ သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွကုုျွ ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ�  မှျှတ်ွတွမ်ျှ�တွင််ထို့ာ�နှုင်ု်ပါါသည်ီ။ ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ�၏ အားနွ်းလု်ိုင်ု်� 
ဝန်းခ်ေါဆိုာင််မုျှမျှျာ�အားာ� ပုုါမုုျှခေါကျွာင််�မွျှန်းခ်ေါအားာင််လိုပ်ုါခေါဆိုာင််ရန်းအ်ားတွက်ွျွ လိုအူားမျှျာ� ၎င််�တုွ�၏ ခေါမျှ�ခွုန်း�်လိုာာကုုျွ အားနွ်းလု်ိုင်ု်�တွင်ွ်မျှည်ီ
သု� ဖြဖြ�ည််ီစွ်က်ျွပုံါနှှင််် ပါတ်ွသက်ျွသည််ီ သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွကုုျွ စု်ခေါဆိုာင််�မျှည်ီဖြ�စ််ပါါသည်ီ။

သတင််�အိခုးက််အိလွှာက််ကုိ် မ်ည့်သ်းတိ�  ရယ်းခွုင်််ရိှှိသန်းည့်�်။
သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�ခေါကျွာက်ျွယူရန်း ်ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ�၏ ညွှာန်း�်ကျွာ�ခုျက်ျွဖြ�င််် ဖြပါင််ပါအား�ဲ့အားစ်ည်ီ� ပ်ံါပုုါ�သူမျှျာ�ကျွ 
ကူျွညီီခေါပါ�မျှည်ီဖြ�စ််သည်ီ။ ဥပါခေါ�အားရ တွရာ�ဝင််၍ အားမျှျာ�ဖြပါည်ီသူအားတွက်ွျွ ထို့င််ရှှိာ�ဖြပါတ်ွသာ�ခေါသာ တွန်း�ုု်�တွစ််ခုုရုှှိပါါကျွ 
အားခုျ�ုခေါသာအားခုျက်ျွအားလိုက်ျွမျှျာ�ကုုျွ ခေါန်းာက်ျွပုုါင််�တွင်ွ် အားသုအားမှျှတ်ွဖြပါ�ခံုထို့ာ�ရခေါသာ သုခေါတွသီမျှျာ�မှျှ ရရုှှိနှုင်ု်မျှည်ီဖြ�စ််ပါါသည်ီ။ 
ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ�၏ စ်ာရင််�အားင််�မျှျာ� သု� မျှဟုတ်ုွ အားဖြခုာ� သုခေါတွသန်းဖြပါ�လိုပ်ုါခုျက်ျွမျှျာ�အားတွင်ွ်� လိုအူားမျှျာ�ကုုျွ မျှည်ီသည်ီမျှည်ီဝါဟု၍ူ 
ခေါ�ာ်ထုို့တ်ွလုိုမ််ျှမျှည်ီမျှဟုတ်ုွပါါ။ ခေါန်းာက်ျွထို့ပ်ါ သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွမျှျာ�ကုုျွ ONS ဝဘ်ာဆုုို�်ခေါပါ်တွင်ွ် ခေါတွရုှ့ှိနှုင်ု်ပါါသည်ီ။ 

ပုါဂို္ဂို�လ်ွှာခေါရ� အိခုးက််အိလွှာက််ကုိ် မ်ည့်မ့်် အိခုးနိ်း�်က်ာ �ိန်း�်သိမ််��ာ�သန်းည့်�်။
ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ�  မူျှလိုကျွ စု်ခေါဆိုာင််�ခ်ဲုသည််ီ ရည်ီရွယ်ခုျက်ျွမျှျာ�ကုုျွ ဖြ�ည််ီဆိုည်ီ�ရန်း ်လုိုအုားပ်ါသည််ီ ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုခေါရ� အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွ 
အားန်းည်ီ�ဆုံို�ပါမျှာဏာကုုျွ ထုို့န်း�်သုမ်ျှ�ထို့ာ�မျှည်ီဖြ�စ််သည်ီ။ သင်််ခေါတွာ်သည််ီအားခုါ�၊ ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုခေါရ� အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွကုုျွ 
�ျက်ျွပါစ််ဖြခုင််� သု� မျှဟုတ်ုွ အားမျှည်ီဝှက်ျွဖြခုင််�မျှျာ�ကုုျွ ကျွွနှ်ပ်ုါတုွ�  လိုပ်ုါခေါဆိုာင််မျှည်ီဖြ�စ််သည်ီ။ အားမျှျ�ု�သာ�ခေါမျှာ်ကွျွန်း�်တုွက်ုျွအားတွက်ွျွ 
သန်း�်ခေါခုါင််စ်ာရင််�တံွ� ဖြဖြပါန်းမု်ျှ အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွမျှျာ�အားပ်ုါစု်တွစ််ခုုကုုျွ နှှစ်် 100 �ကျွာခေါအားာင််ထုို့န်း�်သုမ်ျှ�ထို့ာ�မျှည်ီ ဖြ�စ််သည်ီ။ 

သင််၏ အိခွုင်််အိခေါရ�မ်းာ�
သင််၏ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုခေါရ� အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွ ထုို့န်း�်သုမ်ျှ�ထို့ာ�သူ မျှည်ီသူမျှဆုုိုထံို့မှျှ သင််နှှင်််ပါတ်ွသက်ျွသည််ီ သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွကုုျွ 
ရယူရန်း၊် သင််နှှင်််ပါတ်ွသက်ျွ၍ ထုို့န်း�်သုမ်ျှ�ထို့ာ�ခေါသာ မှျှာ�ယွင််�သည််ီ သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွကုုျွ ဖြပါင််ဆိုင််�ု�  ၎
င််�တုွ�အားာ� ခေါတွာင််�ဆုုိုရန်း၊် သင််၏ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုခေါရ� အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွကုုျွ လိုပ်ုါခေါဆိုာင််မုျှအားာ� ကျွန်း ်ဖ်ြကွျွက်ျွရန်းသ်င်််တွင်ွ် ဥပါခေါ�အားရ 
အားခွုင်််အားခေါရ�မျှျာ�ရုှှိပါါသည်ီ။ သင််၏ ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုခေါရ� အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွ ထုို့န်း�်သုမ်ျှ�ထို့ာ�သူ မျှည်ီသူမျှဆုုိုအားာ� သင််နှှင်််ပါတ်ွသက်ျွ၍ 
ထုို့န်း�်သုမ်ျှ�ထို့ာ�နှုင်ု်သည််ီအားခုျက်ျွအားလိုက်ျွမျှျာ�ကုုျွ �ျက်ျွပါစ််�ု� ခေါတွာင််�ဆုုိုရန်း၊် သင််၏ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုခေါရ� အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွ 
လိုပ်ုါခေါဆိုာင််မုျှအားာ� ရပ်ါတွန်း ်ရ်န်း၊် နှှင််် အားဖြခုာ� ပုါဂုု္ဂို�လ်ိုခေါရ� အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွ ထုို့န်း�်သုမ်ျှ�ထို့ာ�သူ တွစ််ခေါယာက်ျွထံို့သု�  
သင််၏အားခေါ�ကျွာင််� သတွင််�အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွတွစ််ခုုခုု လိုက်ျွဆိုင်််ကျွမ်ျှ�ရန်းဖ်ြခုင််�ကုုျွ ရပ်ါတွန်း�ု်� ခေါတွာင််�ဆုုိုရန်း ်သင်််တွင်ွ် 
အားခွုင်််အားခေါရ�မျှျာ�ရုှှိနှုင်ု်ပါါသည်ီ။ အားကျွယ်၍ စ်ာရင််�အားင််�ဆုုိုင််ရာ ရည်ီရွယ်ခုျက်ျွမျှျာ�အားတွက်ွျွသာ အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွကုုျွ 
ထုို့န်း�်သုမ်ျှ�ထို့ာ�ဖြခုင််�ဖြ�စ််ပါါကျွ၊ လုိုက်ုျွန်းာရန်း ်လုိုအုားပ်ါနှုင်ု်မျှည်ီမျှဟုတ်ုွပါါ။ အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွခေါ�ာ်ဖြပါခံုရသူအားဖြ�စ်် သင််၏ 
ဥပါခေါ�အားရ အားခွုင်််အားခေါရ�တွစ််ခုုခုုကုုျွ အားသုံ�ခုျလုိုပုါါကျွ၊ သင််၏ အားခုျက်ျွအားလိုက်ျွ ကျွာကွျွယ်ခေါရ� အားရာရုှှိကုုျွ ခေါကျွျ�ဇူူး�ဖြပါ�၍ 
ဆိုက်ျွသွယ်ပါါ။ 

အိဆိုက််အိသွယ််မ်းာ�-
အိခုးက််အိလွှာက်် က်ာကွ်ယ််ခေါရ� အိရာရိှှိ- 01329 444972 census.customerservices@ons.gov.uk Census Customer 
Services, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham, Hampshire, PO15 5RR

ONS အိခုးက််အိလွှာက်် က်ာကွ်ယ််ခေါရ� အိရာရိှှိ- 0845 601 3034 DPO@statistics.gov.uk Data Protection Officer, 
Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham, Hampshire, PO15 5RR 

သတင််�အိခုးက််အိလွှာက်် ခေါက်ာမ််ရှှိင််န်းာ၏ ရုံုံး� 0303 123 1113 casework@ico.org.uk Information Commissioner’s 
Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF 
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