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၃။  မြ န်မာိုိင်ငဳတွင် မ ဦဵေရ (၁၀၀) တွင် ကျာဵ ဦဵေရ (၉၃) ရိှပါသ််။ 

 မြ န်မာိိုင်ငဳတွင် ကျာဵ (၂၄,၈၂၄,၅၈၆) ဦဵ ိှင်ဴ မ (၂၆,၆၆၁,၆၆၇) ဦဵ ရှပိါသ််။ မ ဦဵေရသ်် 
လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ၏ (၅၁.၈) ရာခိုင်ိှုန်ဵရှိပြ ီဵ ကျာဵ ဦဵေရထက် (၁,၈၃၇,၀၈၁) ဦဵ ပိုမျာဵ ပါသ််။ 
 မြ န်မာိိုင်ငဳ၏ လူဦဵေရ ကျာဵ/မ အချို ဵ (မ ၁၀၀ တွင်ရှေိသာ ကျာဵ ဦဵေရ) သ်် (၉၃)  ဖြ စ်ပါသ််။  

ကျာဵ ဦဵေရပိုမျာဵေသာ ကချင်ပြ ််နယ် (မ  ၁၀၀ တွင် ကျာဵ  ၁၀၈) မှလွဲ၍ တိုင်ဵေဒသကြ ီဵ/ 
 ပြ ််နယ်အမျာဵစုတွင် မ ဦဵေရသ်် ကျာဵ ဦဵေရထက် ပိုမျာဵသ််ကို ေတွ့ ရပါသ််။ ကယာဵပြ ််နယ် 
ိှင်ဴ ရှမ်ဵပြ ််နယ်တို့တွင် ကျာဵ ဦဵေရိှင်ဴ မ ဦဵေရ အချို ဵမျာဵ တူ်ီေနသ််ကို ေတွ့ ရပါသ််။ 
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ကျာဵ မ 

ပဳု (၇) -  အသက်အုပ်စုိှငဴ် ကျာဵ/မ အလုိက် လူဦဵ ေရ 
(၁၉၇၃၊ ၁၉၈၃၊ ၂၀၁၄) 
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၂။ ကျငဵ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခုိ ထ်နှုနထဵသ ထ် မ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခုိ်ထနှုနထဵာကထ ပိုမည ်ဴထပါသ ထ်။ 

ေယဘုယျအငဵဖည ်ဴထ တို် ထဵေဒသကြ ီဵ/ပပည ်ထနယထအငဵလုဳဵတွ် ထ ကျငဵ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခို်ထနှုနထဵ 
သ်ထ မ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခို်ထနှုနထဵာကထ အန်ထဵ်ယထပုိမည ်ဴထပါသ်ထ။ သို့ရငတွ်ထ ကျငဵ/မ ုငတတထ
ေညမငကထမှုကွငဟချကထ အမျငဵဆုဳဵကို ချ်ထဵပည ်ထနယထ (16.6%) တွ်ထေတွ့ရှိရပိ ီဵ ကွငဟချကထ အန်ထဵဆုဳဵကုိ 
ရနထကုနထတို် ထဵေဒသကြ ီဵ (2.5%) နှ်ထ ဴတန င်္သငရီတို် ထဵေဒသကြ ီဵ (3.3%) တို့တွ်ထေတွ့ရပါသ်ထ (ပု ဳ- 23)။  
 
 

 
 
 
၃။  မြ န်မာိုိင်ငဳ၏ စာတတ်ေမည ငကထမှုရငခုိ ထ်နှုနထဵသ ထ် အငဆီယဳနုိ ထ်် ဳမျငဵ၏ ပျမထဵမျှုငတတထေမည ငကထမှုရငခုိ်ထနှုနထဵနှ်ဴထ 

တူ်ီပါသ ထ်။ 

ပမည နထမငနို်ထ်ဳတွ်ထ အသကထ (15) နှုထနှ်ဴထအာကထလူဦဵေရ၏ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခို်ထနှုနထဵ 
(89.5%) သ်ထအငဆီယဳအဖွဲ့ ဝ်ထ (10) နို်ထ်ဳ၏ ပျမထဵမျှုငတတထေမည ငကထမှုရငခို်ထနှုနထဵနှ်ဴထ တူ်သီ်ထကုိ 
ေတွ့ရပါသ်ထ။ ပုဳ (24) တွ်ထ ပမည နထမငနို်ထ်ဳ၏ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခို်ထနှုနထဵကို အငဆီယဳနို် ထ်ဳမျငဵနှ်ဴထ 
ေဒသတွင်ဵအိမထနီဵချ်ထဵနို်ထ်ဳအချိ့ ့တို့၏ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခို်ထနှုနထဵမျငဵနှ်ထဴ နိှု်ထဵယှဥထေဖငထပည ာငဵ 
ပါသ်ထ။12 

 

                                                           
12   ဇ ထုမည ထု။ United Nations Development Programme, Human Development Report, 2014  

89.5 91.7 
82.1 

74.4 
79.4 

93.7 92.8 94.2 92.2 93.8 
86.6 84.7 

96.6 

64.6 

93.8 94.4 

0

20

40

60

80

100

120

ပု ဳ(၂၃) - တုိင်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ််နယ်ိှငဴ် ကျာဵ/မ အလိက်ု စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခုိင် ှိုန်ဵ 

ကျာဵ မ စုစုေပါင်ဵ 
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၃။  မြ န်မာိုိင်ငဳရိှ အိမ်ေထာင်စု (၇၀) ရာခုိင် ှိုန်ဵ ခန့်သ်် ေသာက်ေရအတွက် ေရေကာင်ဵေရသန့်ကုိအသဳုဵပြ ုကေ  
ပါသ််။  

ြမန်မာိိုင်ငဳတွင် အမိ်ေထာင်စု (၇၀) ရာခိငု်ိှုန်ဵခန့သ််် ေသာက်ေရအတွက် ေရေကာင်ဵ 
ေရသန့် (ေရပိကု်လိငု်ဵ၊ အဝီစိတွင်ဵ၊ ေရတွင်ဵ (အုတ်စီ)၊ ေရသန့်စက်/ေရသန့်ဘူဵ) ကို သုဳဵစွဲကေ ေ ကေ ာင်ဵ 
ေတွ့ ရှရိပါသ််။ 

တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ြပ််နယ်အဆငဴ်တွင် ရခိုင်ြပ််နယ်သ်် ေသာက်ေရအတွက် ေရေကာင်ဵ 
ေရသန့်     အသုဳဵပြ ုသ််ဴ အမိ်ေထာင်စုအချို ဵ အနိမဴဆ်ုဳဵ  (၃၈%)  ြဖစ်ပြ ီဵ ေနပြ ််ေတာ် (၈၈%)၊ 
မိ္တေလဵ တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ (၈၆%) ိှငဴ် စစ်ကိုင်ဵတိငု်ဵေဒသကြ ီဵ (၈၁%) တို့သ်် ေသာက်ေရအတွက် 
ေရေကာင်ဵေရသန့်    အသုဳဵပြ ုသ််ဴ အမိ်ေထာင်စုအချို ဵ အမြ ငဴ်ဆုဳဵြဖစ်ေကေ ာင်ဵ ေတွ့ ရှိရပါသ််။ 
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 30.5   23.4   41.7   36.0   29.8   18.9   36.4   26.4   23.4   14.4   31.0   62.3   22.7   45.3   49.7   12.3  

 ပြ
်

်ေထ
ာင်

စု 

   
 က

ချ
င် 

   
 က

ယ
ာဵ

 

   
 က

ရင်
 

   
 ခ

ျင်
ဵ 

   
 စ

စ်က
ိငု်ဵ

 

   
 တ

န
က

သ
ာရ

ီ 

   
 ပ

ဲခူဵ
 

   
 မ

ေက
ွဵ 

   
 မ

ိ္တေ
လ

ဵ 

   
 မ

ွန် 

   
 ရ

ခိငု်
 

   
 ရ

န်က
ုန် 

   
 ရ

ှမ်ဵ
 

   
 ဧ

ရာ
ဝတ

ီ 

   
 ေ

နပြ
်

်ေတ
ာ် 

ပု ဳ(၄၇) - တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ််နယ်အလုိက်  ေရေကာင်ဵေရသန့်ရရိှသ်ဴ် အိမ်ေထာင်စုအချိုဵအစာဵ 

ေရေကာင်ဵေရသန့်ရရှိမှု ေရေကာင်ဵေရသန့်မရရှမိှု 

ကခ်င္

ခ်င္း

စစ္ကိုင္း

တနသၤာရီ

ပဲခူး

မေကြး
မႏၲေလး

မြန္

ရခိ ုင္

ရန္ကုန္

႐ွမ္း

ဧရာဝတီ

ေနျပည္ေတာ္

21 
 

 
၂။ ကျငဵ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခုိ ထ်နှုနထဵသ ထ် မ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခုိ်ထနှုနထဵာကထ ပိုမည ်ဴထပါသ ထ်။ 

ေယဘုယျအငဵဖည ်ဴထ တို် ထဵေဒသကြ ီဵ/ပပည ်ထနယထအငဵလုဳဵတွ် ထ ကျငဵ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခို်ထနှုနထဵ 
သ်ထ မ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခို်ထနှုနထဵာကထ အန်ထဵ်ယထပုိမည ်ဴထပါသ်ထ။ သို့ရငတွ်ထ ကျငဵ/မ ုငတတထ
ေညမငကထမှုကွငဟချကထ အမျငဵဆုဳဵကို ချ်ထဵပည ်ထနယထ (16.6%) တွ်ထေတွ့ရှိရပိ ီဵ ကွငဟချကထ အန်ထဵဆုဳဵကုိ 
ရနထကုနထတို် ထဵေဒသကြ ီဵ (2.5%) နှ်ထ ဴတန င်္သငရီတို် ထဵေဒသကြ ီဵ (3.3%) တို့တွ်ထေတွ့ရပါသ်ထ (ပု ဳ- 23)။  
 
 

 
 
 
၃။  မြ န်မာိုိင်ငဳ၏ စာတတ်ေမည ငကထမှုရငခုိ ထ်နှုနထဵသ ထ် အငဆီယဳနုိ ထ်် ဳမျငဵ၏ ပျမထဵမျှုငတတထေမည ငကထမှုရငခုိ်ထနှုနထဵနှ်ဴထ 

တူ်ီပါသ ထ်။ 

ပမည နထမငနို်ထ်ဳတွ်ထ အသကထ (15) နှုထနှ်ဴထအာကထလူဦဵေရ၏ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခို်ထနှုနထဵ 
(89.5%) သ်ထအငဆီယဳအဖွဲ့ ဝ်ထ (10) နို်ထ်ဳ၏ ပျမထဵမျှုငတတထေမည ငကထမှုရငခို်ထနှုနထဵနှ်ဴထ တူ်သီ်ထကုိ 
ေတွ့ရပါသ်ထ။ ပုဳ (24) တွ်ထ ပမည နထမငနို်ထ်ဳ၏ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခို်ထနှုနထဵကို အငဆီယဳနို် ထ်ဳမျငဵနှ်ဴထ 
ေဒသတွင်ဵအိမထနီဵချ်ထဵနို်ထ်ဳအချိ့ ့တို့၏ ုငတတထေမည ငကထမှုရငခို်ထနှုနထဵမျငဵနှ်ထဴ နိှု်ထဵယှဥထေဖငထပည ာငဵ 
ပါသ်ထ။12 
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ကျာဵ မ စုစုေပါင်ဵ 
 

 3.3  

 0.6  

 3.1  

 0.9  

 10.3  

 2.7  

 9.5  

 7.6  

 12.0  

 4.0  

 6.2  

 14.3  

 11.3  
 12.0  

 2.3  

 -

 2.0

 4.0

 6.0

 8.0

 10.0

 12.0

 14.0

 16.0

ရာ
ခိုင်
��န်
း 

41 
 

၃။  မြ န်မာိုိင်ငဳရိှ အိမ်ေထာင်စု (၇၀) ရာခုိင် ှိုန်ဵ ခန့်သ်် ေသာက်ေရအတွက် ေရေကာင်ဵေရသန့်ကုိအသဳုဵပြ ုကေ  
ပါသ််။  

ြမန်မာိိုင်ငဳတွင် အမိ်ေထာင်စု (၇၀) ရာခိငု်ိှုန်ဵခန့သ််် ေသာက်ေရအတွက် ေရေကာင်ဵ 
ေရသန့် (ေရပိကု်လိငု်ဵ၊ အဝီစိတွင်ဵ၊ ေရတွင်ဵ (အုတ်စီ)၊ ေရသန့်စက်/ေရသန့်ဘူဵ) ကို သုဳဵစွဲကေ ေ ကေ ာင်ဵ 
ေတွ့ ရှရိပါသ််။ 

တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ြပ််နယ်အဆငဴ်တွင် ရခိုင်ြပ််နယ်သ်် ေသာက်ေရအတွက် ေရေကာင်ဵ 
ေရသန့်     အသုဳဵပြ ုသ််ဴ အမိ်ေထာင်စုအချို ဵ အနိမဴဆ်ုဳဵ  (၃၈%)  ြဖစ်ပြ ီဵ ေနပြ ််ေတာ် (၈၈%)၊ 
မိ္တေလဵ တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ (၈၆%) ိှငဴ် စစ်ကိုင်ဵတိငု်ဵေဒသကြ ီဵ (၈၁%) တို့သ်် ေသာက်ေရအတွက် 
ေရေကာင်ဵေရသန့်    အသုဳဵပြ ုသ််ဴ အမိ်ေထာင်စုအချို ဵ အမြ ငဴ်ဆုဳဵြဖစ်ေကေ ာင်ဵ ေတွ့ ရှိရပါသ််။ 

 

 
 
 
 

  

 69.5   76.6   58.3   64.0   70.2   81.1   63.6   73.6   76.6   85.6   69.0   37.7   77.3   54.7   50.3   87.7  

 30.5   23.4   41.7   36.0   29.8   18.9   36.4   26.4   23.4   14.4   31.0   62.3   22.7   45.3   49.7   12.3  
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ပု ဳ(၄၇) - တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ််နယ်အလုိက်  ေရေကာင်ဵေရသန့်ရရိှသ်ဴ် အိမ်ေထာင်စုအချိုဵအစာဵ 

ေရေကာင်ဵေရသန့်ရရှိမှု ေရေကာင်ဵေရသန့်မရရှမိှု 

• 

•

•

•

•

၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမန်မာ�ုိငင်လူံဦးေရ�ှင့်အိိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါငစ်ာရငး်အချက်အလက်များ 

ရင်ှးလငး်ေဖာ်ပြ ချက်များ  

ဤဇယားတငွ ် ေဖာ်ပြ ထားသည့်အချကအ်လကမ်ျားသည် ၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမနမ်ာ�ုိငင်လံဦူးေရ�ှင့် အိိမ်အေက� ာင်းအရာသနး်ေခါငစ်ာရငး်မှ 

ေကာက�်�တေ်ဖာြ်ပထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် သနး်ေခါငစ်ာရငး်တငွ် အသုံးပြ ုသည့် ေဝါဟာရအသုံးအ��နး်များ�ှင့် အဓိပ�ာယသ်တမှ်တခ်ျကမ်ျားကို ေအာကတ်ငွေ်ဖာြ်ပထား 

ပါသည ်- 

• လူဦးေရ - ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ မတလ် ၂၉ ရကေ်န�ည သနး်ေခါငယ်အံချနိ ်(သနး်ေခါငစ်ာရငး်ည) တငွ ် မြ န်မာ�ုိငင်အံတငွ်း စာရငး်ေကာကယ်ူရရှိေသာလဦူးေရကို 

ဆိုလိုပါသည။်  

• ကျား/မ အချိုး - အမျိုးသမီးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အမျို းသားဦးေရကိုဆိလုိုပါသည။် (အမျို းသားဦးေရကို အမျိုးသမီးဦးေရ ဖြ င့်စား၍ ၁၀၀ �ှင့် 

ေမြ �ာက်ခြ ငး်ဖြ င့် ရရိှပါသည)် 

• အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုေပါငး်လဦူးေရ၏အသကမ်ျားကုိ အပ်ုစု (၂) စု အညအီမ�ခဲွြခားရာတငွ ် ရရှိသည့် အလယက်နိး်ဖြ စ်ပါသည။် 

လဦူးေရ၏တစ်ဝကသ်ည် အသက်အလယက်နိး်ထကင်ယ်ပ� းီ ကျန်တစ်ဝကသ်ည် အသကအ်လယက်နိး်ထက ် က� းီပါသည။် 

• သမား�ုိးကျအိမ်ေထာင်စု - အမုိးတစ်မိးုေအာကတ်ငွ ်အတေူနထုိင်ပ� းီ တစ်အိုးတညး်စားေသာ လတူစ်စုကို ဆိုလိုပါသည။် 

• ပျမ်းမ�အိမ်ေထာငစု်အရယ်ွအစား - အမ်ိေထာငစု်တစစု်တငွရ်ှိေသာ ပျမ်းမ�အမ်ိေထာငစု်ဝင် အေရ အတကွက်ိုဆိုလိုပါသည။် 

(အမ်ိေထာငစု်လဦူးေရစုစေုပါငး်ကို အမ်ိေထာငစု်အေရအတကွြ်ဖင့် စားြခငး်ြဖင့် ရရှိပါသည။်) 

• စုစုေပါင်းမီှခုိသူအချိုး - မီှခုိသမူျား (အသက ် ၁၅ �ှစ်ေအာက ် ကေလးဦးေရ�ငှ့် အသက် ၆၅ �ှစ်�ှင့် အထကသ်က်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ)  �ှင့် 

အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လဦူးေရ (အသက် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်)အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် မီှခုိသအူချို းကို စုစုေပါငး်မှီခုိသအူချို း၊ ကေလးမီှခုိသအူချိုး၊ သက်က� းီရယွအုိ် 

မီှခုိသအူချို းဟ၍ူ (၃) မျို းတကွခ်ျကေ်လရ့ှိပါသည။် 

• ကေလးမီှခုိသူအချိုး - အသက် (၁၅) �ှစ်ေအာက ်ကေလးဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လူဦးေရ (အသက ်၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိမီှခုိသူအချိုး - အသက ် (၆၄) �ှစ်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိင် သည့်လဦူးေရ (အသက ် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချိုးကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိ��န်ကိန်း - အသက ် (၁၅) �ှစ်ေအာက် ကေလးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အသက် (၆၅) �ှစ်�ှင့်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• စာတတ်ေမြ ာက်မ� - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ေကာငး်မွနစွ်ာေရးတတ၊် ဖတတ်တ်ခြ ငး်ကို ဆိုလို       ပါသည။်  

• လုပ်သားအင်အားပါဝင်��န်း - အသက ် (၁၅ - ၆၄) �ှစ်အတငွး်ရှိ လပ်ုသားအငအ်ားတငွပ်ါဝငသ်ူ (အလပ်ုရှိသ�ှူင့် အလပ်ုလကမ့ဲ်) �ှင့် 

အဆိုပါအသကအ်ပ်ုစုအတငွး်ရှိ လဦူးေရစုစေုပါငး်တို�၏ အချိုးကို ဆိုလိုပါသည။် ကျန်ရှိေသာလဦူးေရ (အလပ်ုမရှိသမူျား�ှင့် အလုပ်အကိုငမ်ရာှေဖွသမူျား) 

ကို လပ်ုသားအငအ်ားတငွ် မပါဝငသ်မူျားအဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတွင် အသံုးပြ ုေသာ သန�စ်င်သည့်စွမ်းအင် - အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတငွ် လ�ပ်စစ်မီး�ှင့် ဓာတ်ေင�ွအသုံးပြ ုခြ ငး်ကို 

သန�စ်ငသ်ည့်စွမ်းအငအ်ဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• သစ်သား/ထင်း၊ မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့် - အစားအစာချက်ပြ ုတရ်ာတငွ ် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ေလာငစ်ာအဖြ စ် သစ်သား/ထငး်�ှင့် 

မီးေသးွ/ေလာငစ်ာေတာင့် တို�ကိုသတမှ်တပ်ါသည။် 

• ေရေကာင်းေရသန�်ရရိှမ� - ေရသန�စ်က/်ေရသန�ဘ်းူ၊ ေရပုိကလ်ိုငး်၊ အဝီစိတငွး်�ှင့် ေရတငွး် (အတုစီ်) တို�မှရရှိေသာ ေရအရငး်အြမစ်ကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သန�ရ်င်ှးေသာ ယင်လံုအိမ်သာေဆာက်လုပ်သံုးစဲွမ� - ေရဆွဲအမ်ိသာ�ှင့် ေရေလာငး်/ယငလ်ုံအမ်ိသာ ေဆာကလ်ပ်ုသုံးစဲွမ�ကိုဆိုလိုပါသည။် 

လူဦးေရဆုိငရ်ာအ��နး်ကိနး်များ (ြပည်ေထာင်စု) 

 

�ှစ်စဥ်လဦူးေရတိုး��နး် (2003 -2014) - ၀.၈၉%  

ေမွးဖွားစဥ်ေမ�ာမှ်နး်သက်တမ်း  -  

 စုစုေပါငး်   - ၆၆.၈ �ှစ် 

 ကျား   - ၆၃.၉ �ှစ် 

 မ   - ၆၉.၉ �ှစ် 

ငါး�ှစ်ေအာကက်ေလးေသ��နး်   - အရငှေ်မွးကေလး (၁၀၀၀) လ�င် (၇၂) ဦး 

တစ်�ှစ်ေအာကက်ေလးေသ��နး်  - အရငှေ်မွးကေလး (၁၀၀၀) လ�င် (၆၂) ဦး 

စုစုေပါငး်ကေလးေမွး��နး်   - ၂.၂၉ 

 
အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
 www.dop.gov.mm (သို႔မဟုတ္)  http://myanmar.unfpa.org/census

၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမန်မာ�ုိငင်လူံဦးေရ�ှင့်အိိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါငစ်ာရငး်အချက်အလက်များ 

ရင်ှးလငး်ေဖာ်ပြ ချက်များ  

ဤဇယားတငွ ် ေဖာ်ပြ ထားသည့်အချကအ်လကမ်ျားသည် ၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမနမ်ာ�ုိငင်လံဦူးေရ�ှင့် အိိမ်အေက� ာင်းအရာသနး်ေခါငစ်ာရငး်မှ 

ေကာက�်�တေ်ဖာြ်ပထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် သနး်ေခါငစ်ာရငး်တငွ် အသုံးပြ ုသည့် ေဝါဟာရအသုံးအ��နး်များ�ှင့် အဓိပ�ာယသ်တမှ်တခ်ျကမ်ျားကို ေအာကတ်ငွေ်ဖာြ်ပထား 

ပါသည ်- 

• လူဦးေရ - ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ မတလ် ၂၉ ရကေ်န�ည သနး်ေခါငယ်အံချနိ ်(သနး်ေခါငစ်ာရငး်ည) တငွ ် မြ န်မာ�ုိငင်အံတငွ်း စာရငး်ေကာကယ်ူရရှိေသာလဦူးေရကို 

ဆိုလိုပါသည။်  

• ကျား/မ အချိုး - အမျိုးသမီးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အမျို းသားဦးေရကိုဆိလုိုပါသည။် (အမျို းသားဦးေရကို အမျိုးသမီးဦးေရ ဖြ င့်စား၍ ၁၀၀ �ှင့် 

ေမြ �ာက်ခြ ငး်ဖြ င့် ရရိှပါသည)် 

• အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုေပါငး်လဦူးေရ၏အသကမ်ျားကုိ အပ်ုစု (၂) စု အညအီမ�ခဲွြခားရာတငွ ် ရရှိသည့် အလယက်နိး်ဖြ စ်ပါသည။် 

လဦူးေရ၏တစ်ဝကသ်ည် အသက်အလယက်နိး်ထကင်ယ်ပ� းီ ကျန်တစ်ဝကသ်ည် အသကအ်လယက်နိး်ထက ် က� းီပါသည။် 

• သမား�ုိးကျအိမ်ေထာင်စု - အမုိးတစ်မိးုေအာကတ်ငွ ်အတေူနထုိင်ပ� းီ တစ်အိုးတညး်စားေသာ လတူစ်စုကို ဆိုလိုပါသည။် 

• ပျမ်းမ�အိမ်ေထာငစု်အရယ်ွအစား - အမ်ိေထာငစု်တစစု်တငွရ်ှိေသာ ပျမ်းမ�အမ်ိေထာငစု်ဝင် အေရ အတကွက်ိုဆိုလိုပါသည။် 

(အမ်ိေထာငစု်လဦူးေရစုစေုပါငး်ကို အမ်ိေထာငစု်အေရအတကွြ်ဖင့် စားြခငး်ြဖင့် ရရှိပါသည။်) 

• စုစုေပါင်းမီှခုိသူအချိုး - မီှခုိသမူျား (အသက ် ၁၅ �ှစ်ေအာက ် ကေလးဦးေရ�ငှ့် အသက် ၆၅ �ှစ်�ှင့် အထကသ်က်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ)  �ှင့် 

အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လဦူးေရ (အသက် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်)အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် မီှခုိသအူချို းကို စုစုေပါငး်မှီခုိသအူချို း၊ ကေလးမီှခုိသအူချိုး၊ သက်က� းီရယွအုိ် 

မီှခုိသအူချို းဟ၍ူ (၃) မျို းတကွခ်ျကေ်လရ့ှိပါသည။် 

• ကေလးမီှခုိသူအချိုး - အသက် (၁၅) �ှစ်ေအာက ်ကေလးဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လူဦးေရ (အသက ်၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိမီှခုိသူအချိုး - အသက ် (၆၄) �ှစ်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိင် သည့်လဦူးေရ (အသက ် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချိုးကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိ��န်ကိန်း - အသက ် (၁၅) �ှစ်ေအာက် ကေလးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အသက် (၆၅) �ှစ်�ှင့်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• စာတတ်ေမြ ာက်မ� - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ေကာငး်မွနစွ်ာေရးတတ၊် ဖတတ်တ်ခြ ငး်ကို ဆိုလို       ပါသည။်  

• လုပ်သားအင်အားပါဝင်��န်း - အသက ် (၁၅ - ၆၄) �ှစ်အတငွး်ရှိ လပ်ုသားအငအ်ားတငွပ်ါဝငသ်ူ (အလပ်ုရှိသ�ှူင့် အလပ်ုလကမ့ဲ်) �ှင့် 

အဆိုပါအသကအ်ပ်ုစုအတငွး်ရှိ လဦူးေရစုစေုပါငး်တို�၏ အချိုးကို ဆိုလိုပါသည။် ကျန်ရှိေသာလဦူးေရ (အလပ်ုမရှိသမူျား�ှင့် အလုပ်အကိုငမ်ရာှေဖွသမူျား) 

ကို လပ်ုသားအငအ်ားတငွ် မပါဝငသ်မူျားအဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတွင် အသံုးပြ ုေသာ သန�စ်င်သည့်စွမ်းအင် - အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတငွ် လ�ပ်စစ်မီး�ှင့် ဓာတ်ေင�ွအသုံးပြ ုခြ ငး်ကို 

သန�စ်ငသ်ည့်စွမ်းအငအ်ဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• သစ်သား/ထင်း၊ မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့် - အစားအစာချက်ပြ ုတရ်ာတငွ ် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ေလာငစ်ာအဖြ စ် သစ်သား/ထငး်�ှင့် 

မီးေသးွ/ေလာငစ်ာေတာင့် တို�ကိုသတမှ်တပ်ါသည။် 

• ေရေကာင်းေရသန�်ရရိှမ� - ေရသန�စ်က/်ေရသန�ဘ်းူ၊ ေရပုိကလ်ိုငး်၊ အဝီစိတငွး်�ှင့် ေရတငွး် (အတုစီ်) တို�မှရရှိေသာ ေရအရငး်အြမစ်ကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သန�ရ်င်ှးေသာ ယင်လံုအိမ်သာေဆာက်လုပ်သံုးစဲွမ� - ေရဆွဲအမ်ိသာ�ှင့် ေရေလာငး်/ယငလ်ုံအမ်ိသာ ေဆာကလ်ပ်ုသုံးစဲွမ�ကိုဆိုလိုပါသည။် 

၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမန်မာ�ုိငင်လူံဦးေရ�ှင့်အိိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါငစ်ာရငး်အချက်အလက်များ 

ရင်ှးလငး်ေဖာ်ပြ ချက်များ  

ဤဇယားတငွ ် ေဖာ်ပြ ထားသည့်အချကအ်လကမ်ျားသည် ၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမနမ်ာ�ုိငင်လံဦူးေရ�ှင့် အိိမ်အေက� ာင်းအရာသနး်ေခါငစ်ာရငး်မှ 

ေကာက�်�တေ်ဖာြ်ပထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် သနး်ေခါငစ်ာရငး်တငွ် အသုံးပြ ုသည့် ေဝါဟာရအသုံးအ��နး်များ�ှင့် အဓိပ�ာယသ်တမှ်တခ်ျကမ်ျားကို ေအာကတ်ငွေ်ဖာြ်ပထား 

ပါသည ်- 

• လူဦးေရ - ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ မတလ် ၂၉ ရကေ်န�ည သနး်ေခါငယ်အံချနိ ်(သနး်ေခါငစ်ာရငး်ည) တငွ ် မြ န်မာ�ုိငင်အံတငွ်း စာရငး်ေကာကယ်ူရရှိေသာလဦူးေရကို 

ဆိုလိုပါသည။်  

• ကျား/မ အချိုး - အမျိုးသမီးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အမျို းသားဦးေရကိုဆိလုိုပါသည။် (အမျို းသားဦးေရကို အမျိုးသမီးဦးေရ ဖြ င့်စား၍ ၁၀၀ �ှင့် 

ေမြ �ာက်ခြ ငး်ဖြ င့် ရရိှပါသည)် 

• အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုေပါငး်လဦူးေရ၏အသကမ်ျားကုိ အပ်ုစု (၂) စု အညအီမ�ခဲွြခားရာတငွ ် ရရှိသည့် အလယက်နိး်ဖြ စ်ပါသည။် 

လဦူးေရ၏တစ်ဝကသ်ည် အသက်အလယက်နိး်ထကင်ယ်ပ� းီ ကျန်တစ်ဝကသ်ည် အသကအ်လယက်နိး်ထက ် က� းီပါသည။် 

• သမား�ုိးကျအိမ်ေထာင်စု - အမုိးတစ်မိးုေအာကတ်ငွ ်အတေူနထုိင်ပ� းီ တစ်အိုးတညး်စားေသာ လတူစ်စုကို ဆိုလိုပါသည။် 

• ပျမ်းမ�အိမ်ေထာငစု်အရယ်ွအစား - အမ်ိေထာငစု်တစစု်တငွရ်ှိေသာ ပျမ်းမ�အမ်ိေထာငစု်ဝင် အေရ အတကွက်ိုဆိုလိုပါသည။် 

(အမ်ိေထာငစု်လဦူးေရစုစေုပါငး်ကို အမ်ိေထာငစု်အေရအတကွြ်ဖင့် စားြခငး်ြဖင့် ရရှိပါသည။်) 

• စုစုေပါင်းမီှခုိသူအချိုး - မီှခုိသမူျား (အသက ် ၁၅ �ှစ်ေအာက ် ကေလးဦးေရ�ငှ့် အသက် ၆၅ �ှစ်�ှင့် အထကသ်က်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ)  �ှင့် 

အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လဦူးေရ (အသက် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်)အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် မီှခုိသအူချို းကို စုစုေပါငး်မှီခုိသအူချို း၊ ကေလးမီှခုိသအူချိုး၊ သက်က� းီရယွအုိ် 

မီှခုိသအူချို းဟ၍ူ (၃) မျို းတကွခ်ျကေ်လရ့ှိပါသည။် 

• ကေလးမီှခုိသူအချိုး - အသက် (၁၅) �ှစ်ေအာက ်ကေလးဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လူဦးေရ (အသက ်၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိမီှခုိသူအချိုး - အသက ် (၆၄) �ှစ်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိင် သည့်လဦူးေရ (အသက ် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချိုးကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိ��န်ကိန်း - အသက ် (၁၅) �ှစ်ေအာက် ကေလးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အသက် (၆၅) �ှစ်�ှင့်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• စာတတ်ေမြ ာက်မ� - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ေကာငး်မွနစွ်ာေရးတတ၊် ဖတတ်တ်ခြ ငး်ကို ဆိုလို       ပါသည။်  

• လုပ်သားအင်အားပါဝင်��န်း - အသက ် (၁၅ - ၆၄) �ှစ်အတငွး်ရှိ လပ်ုသားအငအ်ားတငွပ်ါဝငသ်ူ (အလပ်ုရှိသ�ှူင့် အလပ်ုလကမ့ဲ်) �ှင့် 

အဆိုပါအသကအ်ပ်ုစုအတငွး်ရှိ လဦူးေရစုစေုပါငး်တို�၏ အချိုးကို ဆိုလိုပါသည။် ကျန်ရှိေသာလဦူးေရ (အလပ်ုမရှိသမူျား�ှင့် အလုပ်အကိုငမ်ရာှေဖွသမူျား) 

ကို လပ်ုသားအငအ်ားတငွ် မပါဝငသ်မူျားအဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတွင် အသံုးပြ ုေသာ သန�စ်င်သည့်စွမ်းအင် - အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတငွ် လ�ပ်စစ်မီး�ှင့် ဓာတ်ေင�ွအသုံးပြ ုခြ ငး်ကို 

သန�စ်ငသ်ည့်စွမ်းအငအ်ဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• သစ်သား/ထင်း၊ မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့် - အစားအစာချက်ပြ ုတရ်ာတငွ ် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ေလာငစ်ာအဖြ စ် သစ်သား/ထငး်�ှင့် 

မီးေသးွ/ေလာငစ်ာေတာင့် တို�ကိုသတမှ်တပ်ါသည။် 

• ေရေကာင်းေရသန�်ရရိှမ� - ေရသန�စ်က/်ေရသန�ဘ်းူ၊ ေရပုိကလ်ိုငး်၊ အဝီစိတငွး်�ှင့် ေရတငွး် (အတုစီ်) တို�မှရရှိေသာ ေရအရငး်အြမစ်ကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သန�ရ်င်ှးေသာ ယင်လံုအိမ်သာေဆာက်လုပ်သံုးစဲွမ� - ေရဆွဲအမ်ိသာ�ှင့် ေရေလာငး်/ယငလ်ုံအမ်ိသာ ေဆာကလ်ပ်ုသုံးစဲွမ�ကိုဆိုလိုပါသည။် 

၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမန်မာ�ုိငင်လူံဦးေရ�ှင့်အိိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါငစ်ာရငး်အချက်အလက်များ 

ရင်ှးလငး်ေဖာ်ပြ ချက်များ  

ဤဇယားတငွ ် ေဖာ်ပြ ထားသည့်အချကအ်လကမ်ျားသည် ၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမနမ်ာ�ုိငင်လံဦူးေရ�ှင့် အိိမ်အေက� ာင်းအရာသနး်ေခါငစ်ာရငး်မှ 

ေကာက�်�တေ်ဖာြ်ပထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် သနး်ေခါငစ်ာရငး်တငွ် အသုံးပြ ုသည့် ေဝါဟာရအသုံးအ��နး်များ�ှင့် အဓိပ�ာယသ်တမှ်တခ်ျကမ်ျားကို ေအာကတ်ငွေ်ဖာြ်ပထား 

ပါသည ်- 

• လူဦးေရ - ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ မတလ် ၂၉ ရကေ်န�ည သနး်ေခါငယ်အံချနိ ်(သနး်ေခါငစ်ာရငး်ည) တငွ ် မြ န်မာ�ုိငင်အံတငွ်း စာရငး်ေကာကယ်ူရရှိေသာလဦူးေရကို 

ဆိုလိုပါသည။်  

• ကျား/မ အချိုး - အမျိုးသမီးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အမျို းသားဦးေရကိုဆိလုိုပါသည။် (အမျို းသားဦးေရကို အမျိုးသမီးဦးေရ ဖြ င့်စား၍ ၁၀၀ �ှင့် 

ေမြ �ာက်ခြ ငး်ဖြ င့် ရရိှပါသည)် 

• အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုေပါငး်လဦူးေရ၏အသကမ်ျားကုိ အပ်ုစု (၂) စု အညအီမ�ခဲွြခားရာတငွ ် ရရှိသည့် အလယက်နိး်ဖြ စ်ပါသည။် 

လဦူးေရ၏တစ်ဝကသ်ည် အသက်အလယက်နိး်ထကင်ယ်ပ� းီ ကျန်တစ်ဝကသ်ည် အသကအ်လယက်နိး်ထက ် က� းီပါသည။် 

• သမား�ုိးကျအိမ်ေထာင်စု - အမုိးတစ်မိးုေအာကတ်ငွ ်အတေူနထုိင်ပ� းီ တစ်အိုးတညး်စားေသာ လတူစ်စုကို ဆိုလိုပါသည။် 

• ပျမ်းမ�အိမ်ေထာငစု်အရယ်ွအစား - အမ်ိေထာငစု်တစစု်တငွရ်ှိေသာ ပျမ်းမ�အမ်ိေထာငစု်ဝင် အေရ အတကွက်ိုဆိုလိုပါသည။် 

(အမ်ိေထာငစု်လဦူးေရစုစေုပါငး်ကို အမ်ိေထာငစု်အေရအတကွြ်ဖင့် စားြခငး်ြဖင့် ရရှိပါသည။်) 

• စုစုေပါင်းမီှခုိသူအချိုး - မီှခုိသမူျား (အသက ် ၁၅ �ှစ်ေအာက ် ကေလးဦးေရ�ငှ့် အသက် ၆၅ �ှစ်�ှင့် အထကသ်က်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ)  �ှင့် 

အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လဦူးေရ (အသက် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်)အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် မီှခုိသအူချို းကို စုစုေပါငး်မှီခုိသအူချို း၊ ကေလးမီှခုိသအူချိုး၊ သက်က� းီရယွအုိ် 

မီှခုိသအူချို းဟ၍ူ (၃) မျို းတကွခ်ျကေ်လရ့ှိပါသည။် 

• ကေလးမီှခုိသူအချိုး - အသက် (၁၅) �ှစ်ေအာက ်ကေလးဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လူဦးေရ (အသက ်၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိမီှခုိသူအချိုး - အသက ် (၆၄) �ှစ်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိင် သည့်လဦူးေရ (အသက ် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချိုးကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိ��န်ကိန်း - အသက ် (၁၅) �ှစ်ေအာက် ကေလးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အသက် (၆၅) �ှစ်�ှင့်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• စာတတ်ေမြ ာက်မ� - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ေကာငး်မွနစွ်ာေရးတတ၊် ဖတတ်တ်ခြ ငး်ကို ဆိုလို       ပါသည။်  

• လုပ်သားအင်အားပါဝင်��န်း - အသက ် (၁၅ - ၆၄) �ှစ်အတငွး်ရှိ လပ်ုသားအငအ်ားတငွပ်ါဝငသ်ူ (အလပ်ုရှိသ�ှူင့် အလပ်ုလကမ့ဲ်) �ှင့် 

အဆိုပါအသကအ်ပ်ုစုအတငွး်ရှိ လဦူးေရစုစေုပါငး်တို�၏ အချိုးကို ဆိုလိုပါသည။် ကျန်ရှိေသာလဦူးေရ (အလပ်ုမရှိသမူျား�ှင့် အလုပ်အကိုငမ်ရာှေဖွသမူျား) 

ကို လပ်ုသားအငအ်ားတငွ် မပါဝငသ်မူျားအဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတွင် အသံုးပြ ုေသာ သန�စ်င်သည့်စွမ်းအင် - အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတငွ် လ�ပ်စစ်မီး�ှင့် ဓာတ်ေင�ွအသုံးပြ ုခြ ငး်ကို 

သန�စ်ငသ်ည့်စွမ်းအငအ်ဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• သစ်သား/ထင်း၊ မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့် - အစားအစာချက်ပြ ုတရ်ာတငွ ် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ေလာငစ်ာအဖြ စ် သစ်သား/ထငး်�ှင့် 

မီးေသးွ/ေလာငစ်ာေတာင့် တို�ကိုသတမှ်တပ်ါသည။် 

• ေရေကာင်းေရသန�်ရရိှမ� - ေရသန�စ်က/်ေရသန�ဘ်းူ၊ ေရပုိကလ်ိုငး်၊ အဝီစိတငွး်�ှင့် ေရတငွး် (အတုစီ်) တို�မှရရှိေသာ ေရအရငး်အြမစ်ကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သန�ရ်င်ှးေသာ ယင်လံုအိမ်သာေဆာက်လုပ်သံုးစဲွမ� - ေရဆွဲအမ်ိသာ�ှင့် ေရေလာငး်/ယငလ်ုံအမ်ိသာ ေဆာကလ်ပ်ုသုံးစဲွမ�ကိုဆိုလိုပါသည။် 

၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမန်မာ�ုိငင်လူံဦးေရ�ှင့်အိိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါငစ်ာရငး်အချက်အလက်များ 

ရင်ှးလငး်ေဖာ်ပြ ချက်များ  

ဤဇယားတငွ ် ေဖာ်ပြ ထားသည့်အချကအ်လကမ်ျားသည် ၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမနမ်ာ�ုိငင်လံဦူးေရ�ှင့် အိိမ်အေက� ာင်းအရာသနး်ေခါငစ်ာရငး်မှ 

ေကာက�်�တေ်ဖာြ်ပထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် သနး်ေခါငစ်ာရငး်တငွ် အသုံးပြ ုသည့် ေဝါဟာရအသုံးအ��နး်များ�ှင့် အဓိပ�ာယသ်တမှ်တခ်ျကမ်ျားကို ေအာကတ်ငွေ်ဖာြ်ပထား 

ပါသည ်- 

• လူဦးေရ - ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ မတလ် ၂၉ ရကေ်န�ည သနး်ေခါငယ်အံချနိ ်(သနး်ေခါငစ်ာရငး်ည) တငွ ် မြ န်မာ�ုိငင်အံတငွ်း စာရငး်ေကာကယ်ူရရှိေသာလဦူးေရကို 

ဆိုလိုပါသည။်  

• ကျား/မ အချိုး - အမျိုးသမီးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အမျို းသားဦးေရကိုဆိလုိုပါသည။် (အမျို းသားဦးေရကို အမျိုးသမီးဦးေရ ဖြ င့်စား၍ ၁၀၀ �ှင့် 

ေမြ �ာက်ခြ ငး်ဖြ င့် ရရိှပါသည)် 

• အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုေပါငး်လဦူးေရ၏အသကမ်ျားကုိ အပ်ုစု (၂) စု အညအီမ�ခဲွြခားရာတငွ ် ရရှိသည့် အလယက်နိး်ဖြ စ်ပါသည။် 

လဦူးေရ၏တစ်ဝကသ်ည် အသက်အလယက်နိး်ထကင်ယ်ပ� းီ ကျန်တစ်ဝကသ်ည် အသကအ်လယက်နိး်ထက ် က� းီပါသည။် 

• သမား�ုိးကျအိမ်ေထာင်စု - အမုိးတစ်မိးုေအာကတ်ငွ ်အတေူနထုိင်ပ� းီ တစ်အိုးတညး်စားေသာ လတူစ်စုကို ဆိုလိုပါသည။် 

• ပျမ်းမ�အိမ်ေထာငစု်အရယ်ွအစား - အမ်ိေထာငစု်တစစု်တငွရ်ှိေသာ ပျမ်းမ�အမ်ိေထာငစု်ဝင် အေရ အတကွက်ိုဆိုလိုပါသည။် 

(အမ်ိေထာငစု်လဦူးေရစုစေုပါငး်ကို အမ်ိေထာငစု်အေရအတကွြ်ဖင့် စားြခငး်ြဖင့် ရရှိပါသည။်) 

• စုစုေပါင်းမီှခုိသူအချိုး - မီှခုိသမူျား (အသက ် ၁၅ �ှစ်ေအာက ် ကေလးဦးေရ�ငှ့် အသက် ၆၅ �ှစ်�ှင့် အထကသ်က်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ)  �ှင့် 

အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လဦူးေရ (အသက် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်)အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် မီှခုိသအူချို းကို စုစုေပါငး်မှီခုိသအူချို း၊ ကေလးမီှခုိသအူချိုး၊ သက်က� းီရယွအုိ် 

မီှခုိသအူချို းဟ၍ူ (၃) မျို းတကွခ်ျကေ်လရ့ှိပါသည။် 

• ကေလးမီှခုိသူအချိုး - အသက် (၁၅) �ှစ်ေအာက ်ကေလးဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လူဦးေရ (အသက ်၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိမီှခုိသူအချိုး - အသက ် (၆၄) �ှစ်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိင် သည့်လဦူးေရ (အသက ် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချိုးကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိ��န်ကိန်း - အသက ် (၁၅) �ှစ်ေအာက် ကေလးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အသက် (၆၅) �ှစ်�ှင့်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• စာတတ်ေမြ ာက်မ� - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ေကာငး်မွနစွ်ာေရးတတ၊် ဖတတ်တ်ခြ ငး်ကို ဆိုလို       ပါသည။်  

• လုပ်သားအင်အားပါဝင်��န်း - အသက ် (၁၅ - ၆၄) �ှစ်အတငွး်ရှိ လပ်ုသားအငအ်ားတငွပ်ါဝငသ်ူ (အလပ်ုရှိသ�ှူင့် အလပ်ုလကမ့ဲ်) �ှင့် 

အဆိုပါအသကအ်ပ်ုစုအတငွး်ရှိ လဦူးေရစုစေုပါငး်တို�၏ အချိုးကို ဆိုလိုပါသည။် ကျန်ရှိေသာလဦူးေရ (အလပ်ုမရှိသမူျား�ှင့် အလုပ်အကိုငမ်ရာှေဖွသမူျား) 

ကို လပ်ုသားအငအ်ားတငွ် မပါဝငသ်မူျားအဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတွင် အသံုးပြ ုေသာ သန�စ်င်သည့်စွမ်းအင် - အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတငွ် လ�ပ်စစ်မီး�ှင့် ဓာတ်ေင�ွအသုံးပြ ုခြ ငး်ကို 

သန�စ်ငသ်ည့်စွမ်းအငအ်ဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• သစ်သား/ထင်း၊ မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့် - အစားအစာချက်ပြ ုတရ်ာတငွ ် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ေလာငစ်ာအဖြ စ် သစ်သား/ထငး်�ှင့် 

မီးေသးွ/ေလာငစ်ာေတာင့် တို�ကိုသတမှ်တပ်ါသည။် 

• ေရေကာင်းေရသန�်ရရိှမ� - ေရသန�စ်က/်ေရသန�ဘ်းူ၊ ေရပုိကလ်ိုငး်၊ အဝီစိတငွး်�ှင့် ေရတငွး် (အတုစီ်) တို�မှရရှိေသာ ေရအရငး်အြမစ်ကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သန�ရ်င်ှးေသာ ယင်လံုအိမ်သာေဆာက်လုပ်သံုးစဲွမ� - ေရဆွဲအမ်ိသာ�ှင့် ေရေလာငး်/ယငလ်ုံအမ်ိသာ ေဆာကလ်ပ်ုသုံးစဲွမ�ကိုဆိုလိုပါသည။် 

၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမန်မာ�ုိငင်လူံဦးေရ�ှင့်အိိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါငစ်ာရငး်အချက်အလက်များ 

ရင်ှးလငး်ေဖာ်ပြ ချက်များ  

ဤဇယားတငွ ် ေဖာ်ပြ ထားသည့်အချကအ်လကမ်ျားသည် ၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမနမ်ာ�ုိငင်လံဦူးေရ�ှင့် အိိမ်အေက� ာင်းအရာသနး်ေခါငစ်ာရငး်မှ 

ေကာက�်�တေ်ဖာြ်ပထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် သနး်ေခါငစ်ာရငး်တငွ် အသုံးပြ ုသည့် ေဝါဟာရအသုံးအ��နး်များ�ှင့် အဓိပ�ာယသ်တမှ်တခ်ျကမ်ျားကို ေအာကတ်ငွေ်ဖာြ်ပထား 

ပါသည ်- 

• လူဦးေရ - ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ မတလ် ၂၉ ရကေ်န�ည သနး်ေခါငယ်အံချနိ ်(သနး်ေခါငစ်ာရငး်ည) တငွ ် မြ န်မာ�ုိငင်အံတငွ်း စာရငး်ေကာကယ်ူရရှိေသာလဦူးေရကို 

ဆိုလိုပါသည။်  

• ကျား/မ အချိုး - အမျိုးသမီးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အမျို းသားဦးေရကိုဆိလုိုပါသည။် (အမျို းသားဦးေရကို အမျိုးသမီးဦးေရ ဖြ င့်စား၍ ၁၀၀ �ှင့် 

ေမြ �ာက်ခြ ငး်ဖြ င့် ရရိှပါသည)် 

• အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုေပါငး်လဦူးေရ၏အသကမ်ျားကုိ အပ်ုစု (၂) စု အညအီမ�ခဲွြခားရာတငွ ် ရရှိသည့် အလယက်နိး်ဖြ စ်ပါသည။် 

လဦူးေရ၏တစ်ဝကသ်ည် အသက်အလယက်နိး်ထကင်ယ်ပ� းီ ကျန်တစ်ဝကသ်ည် အသကအ်လယက်နိး်ထက ် က� းီပါသည။် 

• သမား�ုိးကျအိမ်ေထာင်စု - အမုိးတစ်မိးုေအာကတ်ငွ ်အတေူနထုိင်ပ� းီ တစ်အိုးတညး်စားေသာ လတူစ်စုကို ဆိုလိုပါသည။် 

• ပျမ်းမ�အိမ်ေထာငစု်အရယ်ွအစား - အမ်ိေထာငစု်တစစု်တငွရ်ှိေသာ ပျမ်းမ�အမ်ိေထာငစု်ဝင် အေရ အတကွက်ိုဆိုလိုပါသည။် 

(အမ်ိေထာငစု်လဦူးေရစုစေုပါငး်ကို အမ်ိေထာငစု်အေရအတကွြ်ဖင့် စားြခငး်ြဖင့် ရရှိပါသည။်) 

• စုစုေပါင်းမီှခုိသူအချိုး - မီှခုိသမူျား (အသက ် ၁၅ �ှစ်ေအာက ် ကေလးဦးေရ�ငှ့် အသက် ၆၅ �ှစ်�ှင့် အထကသ်က်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ)  �ှင့် 

အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လဦူးေရ (အသက် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်)အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် မီှခုိသအူချို းကို စုစုေပါငး်မှီခုိသအူချို း၊ ကေလးမီှခုိသအူချိုး၊ သက်က� းီရယွအုိ် 

မီှခုိသအူချို းဟ၍ူ (၃) မျို းတကွခ်ျကေ်လရ့ှိပါသည။် 

• ကေလးမီှခုိသူအချိုး - အသက် (၁၅) �ှစ်ေအာက ်ကေလးဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လူဦးေရ (အသက ်၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိမီှခုိသူအချိုး - အသက ် (၆၄) �ှစ်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိင် သည့်လဦူးေရ (အသက ် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချိုးကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိ��န်ကိန်း - အသက ် (၁၅) �ှစ်ေအာက် ကေလးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အသက် (၆၅) �ှစ်�ှင့်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• စာတတ်ေမြ ာက်မ� - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ေကာငး်မွနစွ်ာေရးတတ၊် ဖတတ်တ်ခြ ငး်ကို ဆိုလို       ပါသည။်  

• လုပ်သားအင်အားပါဝင်��န်း - အသက ် (၁၅ - ၆၄) �ှစ်အတငွး်ရှိ လပ်ုသားအငအ်ားတငွပ်ါဝငသ်ူ (အလပ်ုရှိသ�ှူင့် အလပ်ုလကမ့ဲ်) �ှင့် 

အဆိုပါအသကအ်ပ်ုစုအတငွး်ရှိ လဦူးေရစုစေုပါငး်တို�၏ အချိုးကို ဆိုလိုပါသည။် ကျန်ရှိေသာလဦူးေရ (အလပ်ုမရှိသမူျား�ှင့် အလုပ်အကိုငမ်ရာှေဖွသမူျား) 

ကို လပ်ုသားအငအ်ားတငွ် မပါဝငသ်မူျားအဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတွင် အသံုးပြ ုေသာ သန�စ်င်သည့်စွမ်းအင် - အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတငွ် လ�ပ်စစ်မီး�ှင့် ဓာတ်ေင�ွအသုံးပြ ုခြ ငး်ကို 

သန�စ်ငသ်ည့်စွမ်းအငအ်ဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• သစ်သား/ထင်း၊ မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့် - အစားအစာချက်ပြ ုတရ်ာတငွ ် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ေလာငစ်ာအဖြ စ် သစ်သား/ထငး်�ှင့် 

မီးေသးွ/ေလာငစ်ာေတာင့် တို�ကိုသတမှ်တပ်ါသည။် 

• ေရေကာင်းေရသန�်ရရိှမ� - ေရသန�စ်က/်ေရသန�ဘ်းူ၊ ေရပုိကလ်ိုငး်၊ အဝီစိတငွး်�ှင့် ေရတငွး် (အတုစီ်) တို�မှရရှိေသာ ေရအရငး်အြမစ်ကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သန�ရ်င်ှးေသာ ယင်လံုအိမ်သာေဆာက်လုပ်သံုးစဲွမ� - ေရဆွဲအမ်ိသာ�ှင့် ေရေလာငး်/ယငလ်ုံအမ်ိသာ ေဆာကလ်ပ်ုသုံးစဲွမ�ကိုဆိုလိုပါသည။် 

၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမန်မာ�ုိငင်လူံဦးေရ�ှင့်အိိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါငစ်ာရငး်အချက်အလက်များ 

ရင်ှးလငး်ေဖာ်ပြ ချက်များ  

ဤဇယားတငွ ် ေဖာ်ပြ ထားသည့်အချကအ်လကမ်ျားသည် ၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမနမ်ာ�ုိငင်လံဦူးေရ�ှင့် အိိမ်အေက� ာင်းအရာသနး်ေခါငစ်ာရငး်မှ 

ေကာက�်�တေ်ဖာြ်ပထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် သနး်ေခါငစ်ာရငး်တငွ် အသုံးပြ ုသည့် ေဝါဟာရအသုံးအ��နး်များ�ှင့် အဓိပ�ာယသ်တမှ်တခ်ျကမ်ျားကို ေအာကတ်ငွေ်ဖာြ်ပထား 

ပါသည ်- 

• လူဦးေရ - ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ မတလ် ၂၉ ရကေ်န�ည သနး်ေခါငယ်အံချနိ ်(သနး်ေခါငစ်ာရငး်ည) တငွ ် မြ န်မာ�ုိငင်အံတငွ်း စာရငး်ေကာကယ်ူရရှိေသာလဦူးေရကို 

ဆိုလိုပါသည။်  

• ကျား/မ အချိုး - အမျိုးသမီးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အမျို းသားဦးေရကိုဆိလုိုပါသည။် (အမျို းသားဦးေရကို အမျိုးသမီးဦးေရ ဖြ င့်စား၍ ၁၀၀ �ှင့် 

ေမြ �ာက်ခြ ငး်ဖြ င့် ရရိှပါသည)် 

• အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုေပါငး်လဦူးေရ၏အသကမ်ျားကုိ အပ်ုစု (၂) စု အညအီမ�ခဲွြခားရာတငွ ် ရရှိသည့် အလယက်နိး်ဖြ စ်ပါသည။် 

လဦူးေရ၏တစ်ဝကသ်ည် အသက်အလယက်နိး်ထကင်ယ်ပ� းီ ကျန်တစ်ဝကသ်ည် အသကအ်လယက်နိး်ထက ် က� းီပါသည။် 

• သမား�ုိးကျအိမ်ေထာင်စု - အမုိးတစ်မိးုေအာကတ်ငွ ်အတေူနထုိင်ပ� းီ တစ်အိုးတညး်စားေသာ လတူစ်စုကို ဆိုလိုပါသည။် 

• ပျမ်းမ�အိမ်ေထာငစု်အရယ်ွအစား - အမ်ိေထာငစု်တစစု်တငွရ်ှိေသာ ပျမ်းမ�အမ်ိေထာငစု်ဝင် အေရ အတကွက်ိုဆိုလိုပါသည။် 

(အမ်ိေထာငစု်လဦူးေရစုစေုပါငး်ကို အမ်ိေထာငစု်အေရအတကွြ်ဖင့် စားြခငး်ြဖင့် ရရှိပါသည။်) 

• စုစုေပါင်းမီှခုိသူအချိုး - မီှခုိသမူျား (အသက ် ၁၅ �ှစ်ေအာက ် ကေလးဦးေရ�ငှ့် အသက် ၆၅ �ှစ်�ှင့် အထကသ်က်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ)  �ှင့် 

အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လဦူးေရ (အသက် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်)အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် မီှခုိသအူချို းကို စုစုေပါငး်မှီခုိသအူချို း၊ ကေလးမီှခုိသအူချိုး၊ သက်က� းီရယွအုိ် 

မီှခုိသအူချို းဟ၍ူ (၃) မျို းတကွခ်ျကေ်လရ့ှိပါသည။် 

• ကေလးမီှခုိသူအချိုး - အသက် (၁၅) �ှစ်ေအာက ်ကေလးဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိငသ်ည့်လူဦးေရ (အသက ်၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချို းကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိမီှခုိသူအချိုး - အသက ် (၆၄) �ှစ်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရ�ှင့် အလပ်ုလပ်ု�ုိင် သည့်လဦူးေရ (အသက ် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်) အချိုးကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• သက်က� းီရယ်ွအုိ��န်ကိန်း - အသက ် (၁၅) �ှစ်ေအာက် ကေလးဦးေရ (၁၀၀) တငွရ်ှိသည့် အသက် (၆၅) �ှစ်�ှင့်အထက် သက်က� းီရယွအ်ိုဦးေရကုိ 

ဆိုလိုပါသည။် 

• စာတတ်ေမြ ာက်မ� - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ေကာငး်မွနစွ်ာေရးတတ၊် ဖတတ်တ်ခြ ငး်ကို ဆိုလို       ပါသည။်  

• လုပ်သားအင်အားပါဝင်��န်း - အသက ် (၁၅ - ၆၄) �ှစ်အတငွး်ရှိ လပ်ုသားအငအ်ားတငွပ်ါဝငသ်ူ (အလပ်ုရှိသ�ှူင့် အလပ်ုလကမ့ဲ်) �ှင့် 

အဆိုပါအသကအ်ပ်ုစုအတငွး်ရှိ လဦူးေရစုစေုပါငး်တို�၏ အချိုးကို ဆိုလိုပါသည။် ကျန်ရှိေသာလဦူးေရ (အလပ်ုမရှိသမူျား�ှင့် အလုပ်အကိုငမ်ရာှေဖွသမူျား) 

ကို လပ်ုသားအငအ်ားတငွ် မပါဝငသ်မူျားအဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတွင် အသံုးပြ ုေသာ သန�စ်င်သည့်စွမ်းအင် - အစားအစာချက်ပြ ုတ်ရာတငွ် လ�ပ်စစ်မီး�ှင့် ဓာတ်ေင�ွအသုံးပြ ုခြ ငး်ကို 

သန�စ်ငသ်ည့်စွမ်းအငအ်ဖြ စ် သတမှ်တပ်ါသည။် 

• သစ်သား/ထင်း၊ မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့် - အစားအစာချက်ပြ ုတရ်ာတငွ ် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ေလာငစ်ာအဖြ စ် သစ်သား/ထငး်�ှင့် 

မီးေသးွ/ေလာငစ်ာေတာင့် တို�ကိုသတမှ်တပ်ါသည။် 

• ေရေကာင်းေရသန�်ရရိှမ� - ေရသန�စ်က/်ေရသန�ဘ်းူ၊ ေရပုိကလ်ိုငး်၊ အဝီစိတငွး်�ှင့် ေရတငွး် (အတုစီ်) တို�မှရရှိေသာ ေရအရငး်အြမစ်ကို ဆိုလိုပါသည။် 

• သန�ရ်င်ှးေသာ ယင်လံုအိမ်သာေဆာက်လုပ်သံုးစဲွမ� - ေရဆွဲအမ်ိသာ�ှင့် ေရေလာငး်/ယငလ်ုံအမ်ိသာ ေဆာကလ်ပ်ုသုံးစဲွမ�ကိုဆိုလိုပါသည။် 

* ေဖာ်ပြ ပါ လူဦးေရ              တွင် သနး်ေခါင်စာရင်း မေောေ်ယူနုိင်သည့် ေဒသအချို့၏ ခန့်မှန်းလူဦးေရ     (             - ၁,၂၀၆,၃၅၃ ဦး၊ 
ေချင်ပြ ည်နယ်   ၄၆,၆၀၀ ဦး၊ ေရင်ပြ ည်နယ်     ၆၉,၇၅၃ ဦးနှင့် ရခုိင်ပြ ည်နယ်မှ ၁၀၉,၀၀၀ ဦး) ပါဝင်ပါသည်။ ေျန်အချေ်အလေ်များသည် 
စာရင်းေောေ်ယူ ရရှိသည့် လူဦးေရေို အေခြ ခံထားခြ င်း ဖဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


