
သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွဲ -၂ (ြပည်ေထာင်စု) 

ျပည္ေထာင္စု (ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ)
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ပံု (၁) - အအုပ်ချုပ်မှုေဒသ

 

သအလုိက်  မြ

 

မြ န်မာနုိင်ငံေမြမြ ပံု (တုိင်းေဒသသက� �း/ြပည်နယယ်၊ ခရုိင်) 

 

 

ပံု (၁) - အအုပ်ချုပ်မှုေဒသ

 

သအလုိက်  မြ

 

မြ န်မာနုိင်ငံေမြမြ ပံု (တုိင်းေဒသသက� �း/ြပည်နယယ်၊ ခရုိင်) 
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ဥေယျာဇဥ် 

၂၀၁၄ ခုနှစ ်  မြ န်မာနုိင်ငံ လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူရာတွင် ၂၀၁၄ 
ခုနှစ ်မတလ် (၂၉) ရက်ေန့ညကိ ုသန်းေခါင်စာရင်းရည်ညွှန်းချိန်အဖြ စ ်သတ်မှတ်၍ ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ယခု 
သန်းေခါင်စာရင်းသည် ၁၉၈၃ ခနုစှ် သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူပြ ီးေနာက်ပိုင်း နှစ်ေပါင်း (၃၀) ေကျာ်ကြ ာမှ 
ပထမဦးဆုံးအက� ိမ ်  ပြ န်လည်ေကာက်ယူေသာ သန်းေခါင်စာရင်းဖြ စ်ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူရန် 
 က� ိုတင်ပြ ငဆ်င်ခြ ငး်နှင် ့အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းလုပ်ငန်းများကို ယခင် လူဝင်မှုက� ီးကြ ပ်ေရးနငှ့် 
 ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်က� ီး�ာန၊ ယခ ုအလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုက� းီကြ ပ်ေရးနှင့်  ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်က� းီ�ာနမ ှ၂၀၁၃ 
ခုနှစ ် ဇူလိုင်လတွင် ပြ ဋ္ဌာန်းခဲ့သည် ့ လူဦးေရနှင့် အိမ်အေကြ ာငး်အရာ သန်းေခါင်စာရင်းဥပေဒနှင့်အည ီ
တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူရခြ င်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များ 
မှာ လူဦးေရ နှင့် လူမှုစီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ၊ အိမ်အေကြ ာငး်အရာနှင့် အိမ်ေထာင်စုအေကြ ာင်း 
အရာများကုိ နိုင်ငံေတာ်အစုိးရနှင့် အချက်အလက်အသံုးပြ ုသူများအားလံုးကုိ ပံ့ပုိးေပးနုိင်ရန်ဖြ စ်ပါသည်။ 
အုပ်ချုပ်မှုနယ်ပယ် အဆင့်အားလုံးရှိ အချက်အလက်များကို ေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်ဖြ င် ့ အေထာက်အထားအေပါ် 
အေခြ ခံေသာ ဆုံးဖြ တ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ လူမှုစီးပွားေရးဆုိင်ရာ မူဝါဒများနှင် ့အစီအစဥ် 
များ၏ အကျို းသက်ေရာက်မှုများကို ဆန်းစစ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ အေခြ ခံအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးေပးနုိင် 
ပါသည်။  

 
၂၀၁၄ ခုနှစ ်လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာငး်အရာ သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာများကို အတွဲများအလိုက ်

ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာခ့ဲပါသည်။ ပထမအဆင့်အေနဖြ င့် ေရှ့ေပြ းလူဦးေရစာရင်းကုိ (သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 
အတွဲ (၁))၂၀၁၄ ခုနှစ ်  သြ ဂုတ်လတွင် ထတု်ပြ န်ေကြ ညာခဲ့ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်း ပင်မအစီရင်ခံစာများကိ ု
၂၀၁၅ ခုနှစ် ေမလတငွ ် ထုတ်ြပန်ေကြ ညာခဲ့ပါသည်။ ပင်မအစီရင်ခံစာများတွင်  ပြ ည်ေထာင်စ ု (သန်းေခါင် 
စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွဲ (၂)၊ သန်းေခါင်စာရင်းကညွှန်းဆိုေသာ  မြ န်မာ့ပုံရိပ် (သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 
အတွဲ (၂ - က) နှင့ ်တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ ် (၁၅) ခု၏ သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာများ (သန်းေခါင်စာရင်း 
အစီရင်ခံစာ အတွ ဲ (၃)(က မှ ဏ)) တို့ပါဝင်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်နှင့်လုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ (သန်းေခါင် 
စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွဲ (၂ - ခ)) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ ်မတလ်တင်ွ ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာခဲ့ပါသည်။  

 
ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ရာအချက်အလက်များအရ  မြ န်မာနုိင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လူအများစ ု

ကိုးကွယ်ယုံကြ ည်သည့်ဘာသာဖြ စ်ေသာ်လည်း ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒ ၊ နတ်ကိုးကွယ်ယုံကြ ည်မှုနှင့် 
အခြ ားေသာ ကိုးကွယ်ယုံကြ ည်မှုများကိ ု ခွဲ ခြ ားဆက်ဆံခြ ငး်မပြ ုဘဲ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ကျင့်သုးံခွင့်ေပးထား 
ပါသည်။ သုိ့ဖြ စ်၍  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ မတူကဲွပြ ားေသာ ယံုကြ ည်ကိုးကွယ်မှုအမျိုးမျို းကုိ ေဖာ်ပြ သည့် ကုိးကွယ်သည့် 
ဘာသာဆုိင်ရာ သန်းေခါင်စာရင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ပြ န်ခြ င်းကိ ု က� ိုဆို ကြ ပါရန် ဖိတ်ေခါ်လိုပါသည်။  
 

 မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖြ င့် သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်းစဥ်တစ်ေလျှာက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ 
ေငွေကြ းနှင့်စီမံခန့်ခဲွေရးဆိုင်ရာအကူအညီများ ပံ့ပိုးေပးခ့ဲေသာ ကုလသမဂ္ဂလူဦးေရရန်ပုံေငွအဖွဲ့နှင့် ဖွံ့ဖြ ိုး 
တိုးတက်ေရးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြ စ်ေသာ  သြ စေတြ းလျ၊ ဖင်လန်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ေနာ်ေဝ၊ ဆွီဒင်၊ 
ဆွစ်ဇာလန်၊ ြဗိတိန်နှင့် အေမရိကန်ပြ ည်ေထာင်စုတို့ကိ ု လိှုက်လှဲစွာ ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကြ ာင်း ေပြ ာကြ ားလိ ု
ပါသည်။ 
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iii

အထူးသဖြ င့် သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်းစဥ်တစ်ေလျှာက်  က� ိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ကြ ေသာ အလုပ်သမား၊ 
လူဝင်မှုက� ီးကြ ပ်ေရးနှင့်  ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်က� ီးဌာနမှ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများကုိလည်း မှတ်တမ်းတင် 
ဂုဏ်ပြ ုအပ်ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းစဥ်တွင် ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ကြ ေသာ 
နိုင်ငံံ့အက� းီအကဲများ၊ ဌာနဆုိင်ရာများနှင် ့လူထုလူတန်းစားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပူးေပါင်း 
ပါဝင်ခဲ့ကြ ေသာ  ပြ ည်သူလူထုကိုလည်း ေကျးဇးူအထူးတင်ရှိပါေကြ ာငး် ေပြ ာကြ ားလိုပါသည်။  ပြ ည်သူလူထုက 
သန်းေခါင်စာရင်းေမးခွန်းများကိ ု ပူးေပါင်းပါဝင်ေဖြ ဆိမုှုေကြ ာင့်သာလျှင ် ဤအစီရင်ခံစာ ြဖစ်ေမြ ာက်လာခြ င်း 
 ဖြ စ်ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်ေသာအချက်အလက်များကိ ု  မြ န်မာပြ ညသူ်ြပည်သား 
များ၏ လူမှုဘဝသာယာဝေြပာေရးနှင့်  ငြ ိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဥ်များတွင ်အပြ ည့အ်ဝ အသုံးချနိုင်လိမ့်မည်ဟ ု
နိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖြ င့် ေမျှာ်လင့်မိပါသည်။ 
 

 

 

ဦးသိန်းေဆွ 
 ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� ီး 

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုက� းီကြ ပ်ေရးနှင့် 
 ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်က� းီဌာန 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
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ဇယားများ 

ဇယား (၁) ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက် စာရင်းေကာက်ယူရရှိေသာလူဦးေရနှင် ့ ရာခိုင်နှုန်းကို တိုင်းေဒသက� းီ/ 

 ပြ ည်နယအ်လိုက် ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (၂) ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းများကိုအေခြ ခံ၍ လူဦးေရကို ကိုးကွယ ်

သည့်ဘာသာအလိုက်  ရာခိုင်နှုန်းဖြ င့ေ်ဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

 

 

ပံုများ 

ပံု (၁) အုပ်ချုပ်မှုေဒသအလိုက်  မြ န်မာနိုင်ငံေမြ ပု ံ(တိုင်းေဒသက� ီး/ ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်) 

ပံု (၂) ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်းေမးခွန်းပုံစံမ ှ ကိုးကွယသ်ည့်ဘာသာ 

ဆိုင်ရာေမးခွန်း 

ပံု (၃) ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက် စုစုေပါင်းလူဦးေရ (စာရင်းေကာက်ယူရရှိေသာ လူဦးေရနှင့် စာရင်း 

မေကာက်ယူနိုင်သည့်ေဒသများအတွက် ခန့်မှန်းလူဦးေရ) ရာခိုင်နှုန်း 

  



1သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ ၂ - ဂ (ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ) 

၁။ နိဒါန်း 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် နှစ်ေပါင်း (၃၀) ေကျာ်ကြ ာမေကာက်ယူနုိင်ခဲ့သည့် လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာငး်အရာ သန်းေခါင်စာရင်း 

ကုိ ၂၀၁၄1 ခုနှစ် မတ်လနှင့် ဧပြ ီလအတွင်းတငွ် ေကာက်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူရာ၌ ေတွ့ရှိရာအရပ် 

တွင် ေကာက်ယူသည့်မူကိုအသုံးပြ ုခဲ့ ပြ ီး သန်းေခါင်စာရင်းရညည်ွှန်းချိန်ဖြ စ်သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်ေန့ 

ညသန်းေခါငယ်အံချိနတ်ငွ်ရှိသည့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အေကြ ာငး်အရာများကိ ု ၎င်းတို့ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် ေနရာေဒသတွင် 

ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ၏ အချိနက်ာလတစခ်ရုှိ လူဦးေရဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို သန်းေခါင်စာရင်း 

မှရရှိပါသည်။ ထိုစာရငး်အင်းအချက်အလကမ်ျား ေကာက်ယူြခင်းဖြ င့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူဦးေရနှင့် လူမှုစီးပွားေရးဆုိင်ရာ 

အချက်အလက်များကိုသိရှိနုိင်ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူချိန်တွင် နိုင်ငံအတွင်းေနထုိငသူ်အားလုံးကို ကျား/မ မေရွး၊  

နိုငင်သံား/လူမျိုး မေရွး၊ ဘာသာမေရွး၊ အသက်အရွယ်အားလုံး ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 

သနး်ေခါင်စာရင်းအချကအ်လက်များသည ်အမိ်ေထာင်စုနှင့်လူဦးေရဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ လူမှုစီးပွားေရးဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များကိ ု ေထာက်ပံ့ေပးရုံမက  နိုင်ငံ၏အုပ်ချုပ်မှုဧရယိာ အငယ်ဆုံးအဆင့်အထိ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုး 

ေပးနုိင်ပါသည်။ အဆိုပါအချက်အလက်များသည် အုပ်ချုပ်မှုနယ်ပယ်အဆင့်တိုင်းတွင် စီမံကိန်းများေရးဆွဲခြ င်းနငှ့ ်မူဝါဒေရးဆွ ဲ

 ခြ ငး်များအတွက ်မရှိမဖြ စ်လိုအပ်ပါသည်။  နိုင်ငံေတာ်၏ ဘ�ာေငခွွဲေဝသတ်မှတ်ခြ ငး်၊ အုပ်ချုပ်မှုနယ်ေမြ ဧရိယာ နယ်နိမိတ ်

များကို  ပြ န်လည်ဆန်းစစ်သံုးသပ်ခြ င်း၊  ပြ ည်သူ့ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုအေခြ ခံအေဆာက်အအုံများဖြ စ်သည့ ်

စာသင်ေကျာင်းများ၊ ကျန်းမာေရးဌာနများနငှ့ ် လမ်းတံတားများတည်ေဆာက်ြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများတွင် သန်းေခါင်စာရင်း 

အချက်အလက်များကိ ု အသုံးပြ ုကြ ပါသည်။ ထို့အပြ င် သန်းေခါင်စာရင်းအချက်အလက်များသည ် နိုင်ငံေတာ် ဖံွ့ဖြ ိုး 

တိုးတက်ေရးစီမံကိန်းများ၊ ေထာင်စုနှစ်ရည်မှန်းချက်များ၊ လူဦးေရနှင့်ဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်မှုညီလာခံမှ ချမှတ်ခဲ့သည့ ် ပန်းတိုင်များ 

စသည့် ပြ ည်တွင်း၊  ပြ ညပ် ဖံွ့ဖြ ိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ေဆာင်ချက်များကို ဆန်းစစ်ေလ့လာရာတွင်လည်း အေထာက်အပံ့ 

 ဖြ စ်ေစပါသည်။  

၂၀၁၄ ခုနှစ် လဦူးေရနှင့်အမ်ိအေကြ ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ စာအုပ်များကုိ အတွဲများဖြ င့် 

ထုတ်ပြ န်ခဲ့ရာ ပထမအဆင့်အေနဖြ င့် ေရှ့ ေပြ းလဦူးေရစာရငး် သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာအတွဲ (၁) ကုိ  ၂၀၁၄ ခုနှစ ်

 သြ ဂုတ်လတွင် ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာခဲ့ပြ ီးဖြ စ်ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းပင်မအစီရင်ခံစာများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ေမလတွင် ထုတ်ပြ န် 

ေကြ ညာခဲပ့ါသည။် ပင်မအစီရင်ခံစာများတငွ်  ပြ ညေ်ထာင်စု (သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွဲ (၂))၊ သနး်ေခါင်စာရင်းက 

ညွှန်းဆိုေသာ  မြ န်မာ့ပုံရိပ် (သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွဲ (၂ - က)) နှင့် တိုင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ် (၁၅) ခု၏ 

သနး်ေခါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာများ (သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွဲ (၃)(က မှ ဏ)) တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်နှင့် 

လုပင်န်း အစီရင်ခံစာ (သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွ ဲ(၂ - ခ)) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ ်မတ်လတွင ်ထတု်ပြ န်ေကြ ညာခဲပ့ါသည။်  

ယခုထုတ်ပြ န်သည့ ်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ အတွဲ (၂ - ဂ) ကုိ ပြ ည်ေထာငစ် ုအစီရင်ခံစာအတွ ဲ(၂) 

၏ ေနာက်ဆက်တွဲအေနဖြ င့် ထုတ်ပြ န်ခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ အစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်ေသာ အချက်အလက ်

များမှာ ေဖြ ဆိုသူများေ ပြ ာကြ ားသည့အ်တုိငး် ထုတ်ပြ န်ထားခြ င်း ဖြ စ်ပါသည်။ ယခု အစီရင်ခံစာတွင် အပိုင်း (၁) နှင့် (၂) ဟူ၍ 

နှစ်ပိုင်းပါရှိပါသည်။ အပိုင်း (၁) တွင် သန်းေခါင်စာရင်း၌ ေကာက်ယူရရှိသည့်  ပြ ည်ေထာင်စုနှင့် တုိင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ် 

အဆင့် အချက်အလက်များ ပါဝငပ်ါသည်။ အပိုင်း (၂) တွင် စာရင်းမေကာက်ယူနုိင်သည့်ေဒသများမ ှ လူဦးေရကုိ ထည့်သွင်း 

                                                            
1 ၂၀၁၄ ခုနှစ်  မြ န်မာနိုင်င ံလူဦးေရနှင့် အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူခဲ့သည့်နည်းလမ်း အေသးစတိကုိ်  ပြ ည်ေထာင်စုသန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာအတွဲ (၂) 
တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အဆုိပါအစီရင်ခံစာတွင် သန်းေခါင်စာရင်းဆုိင်ရာအချက်အလက်များအတွက် စီမံချက်ေရးဆွဲခြ င်းနင့်ှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 
လုပ်ငန်းစဥ ်အေသးစိတ်ကိ ုဖတ်ရှုေလ့လာနိုင်ပါသည်။  

၁။ နိဒါန်း 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် နှစ်ေပါင်း (၃၀) ေကျာ်ကြ ာမေကာက်ယူနုိင်ခဲ့သည့် လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာငး်အရာ သန်းေခါင်စာရင်း 

ကုိ ၂၀၁၄1 ခုနှစ် မတ်လနှင့် ဧပြ ီလအတွင်းတငွ် ေကာက်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူရာ၌ ေတွ့ရှိရာအရပ် 

တွင် ေကာက်ယူသည့်မူကိုအသုံးပြ ုခဲ့ ပြ ီး သန်းေခါင်စာရင်းရညည်ွှန်းချိန်ဖြ စ်သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်ေန့ 

ညသန်းေခါငယ်အံချိနတ်ငွ်ရှိသည့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အေကြ ာငး်အရာများကိ ု ၎င်းတို့ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် ေနရာေဒသတွင် 

ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ၏ အချိနက်ာလတစခ်ရုှိ လူဦးေရဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို သန်းေခါင်စာရင်း 

မှရရှိပါသည်။ ထိုစာရငး်အင်းအချက်အလကမ်ျား ေကာက်ယူြခင်းဖြ င့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူဦးေရနှင့် လူမှုစီးပွားေရးဆုိင်ရာ 

အချက်အလက်များကိုသိရှိနုိင်ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူချိန်တွင် နိုင်ငံအတွင်းေနထုိငသူ်အားလုံးကို ကျား/မ မေရွး၊  

နိုင်ငသံား/လူမျိုး မေရွး၊ ဘာသာမေရွး၊ အသက်အရွယ်အားလုံး ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 

သနး်ေခါင်စာရင်းအချကအ်လက်များသည ်အမိ်ေထာင်စုနှင့်လူဦးေရဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ လူမှုစီးပွားေရးဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များကိ ု ေထာက်ပံ့ေပးရုံမက  နိုင်ငံ၏အုပ်ချုပ်မှုဧရယိာ အငယ်ဆုံးအဆင့်အထိ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုး 

ေပးနုိင်ပါသည်။ အဆိုပါအချက်အလက်များသည် အုပ်ချုပ်မှုနယ်ပယ်အဆင့်တိုင်းတွင် စီမံကိန်းများေရးဆွဲခြ င်းနငှ့ ်မူဝါဒေရးဆွ ဲ

 ခြ ငး်များအတွက ်မရှိမဖြ စ်လိုအပ်ပါသည်။  နိုင်ငံေတာ်၏ ဘ�ာေငခွွဲေဝသတ်မှတ်ခြ ငး်၊ အုပ်ချုပ်မှုနယ်ေမြ ဧရိယာ နယ်နိမိတ ်

များကို  ပြ န်လည်ဆန်းစစ်သံုးသပ်ခြ င်း၊  ပြ ည်သူ့ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုအေခြ ခံအေဆာက်အအုံများဖြ စ်သည့ ်

စာသင်ေကျာင်းများ၊ ကျန်းမာေရးဌာနများနငှ့ ် လမ်းတံတားများတည်ေဆာက်ြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများတွင် သန်းေခါင်စာရင်း 

အချက်အလက်များကိ ု အသုံးပြ ုကြ ပါသည်။ ထို့အပြ င် သန်းေခါင်စာရင်းအချက်အလက်များသည ် နိုင်ငံေတာ် ဖံွ့ဖြ ိုး 

တိုးတက်ေရးစီမံကိန်းများ၊ ေထာင်စုနှစ်ရည်မှန်းချက်များ၊ လူဦးေရနှင့်ဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်မှုညီလာခံမှ ချမှတ်ခဲ့သည့ ် ပန်းတိုင်များ 

စသည့် ပြ ည်တွင်း၊  ပြ ညပ် ဖံွ့ဖြ ိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ေဆာင်ချက်များကို ဆန်းစစ်ေလ့လာရာတွင်လည်း အေထာက်အပံ့ 

 ဖြ စ်ေစပါသည်။  

၂၀၁၄ ခုနှစ် လဦူးေရနှင့်အမ်ိအေကြ ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ စာအုပ်များကုိ အတွဲများဖြ င့် 

ထုတ်ပြ န်ခဲ့ရာ ပထမအဆင့်အေနဖြ င့် ေရှ့ ေပြ းလဦူးေရစာရငး် သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာအတွဲ (၁) ကုိ  ၂၀၁၄ ခုနှစ ်

 သြ ဂုတ်လတွင် ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာခဲ့ပြ ီးဖြ စ်ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းပင်မအစီရင်ခံစာများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ေမလတွင် ထုတ်ပြ န် 

ေကြ ညာခဲပ့ါသည။် ပင်မအစီရင်ခံစာများတငွ်  ပြ ညေ်ထာင်စု (သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွဲ (၂))၊ သနး်ေခါင်စာရင်းက 

ညွှန်းဆိုေသာ  မြ န်မာ့ပုံရိပ် (သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွဲ (၂ - က)) နှင့် တိုင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ် (၁၅) ခု၏ 

သနး်ေခါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာများ (သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွဲ (၃)(က မှ ဏ)) တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်နှင့် 

လုပင်န်း အစီရင်ခံစာ (သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွ ဲ(၂ - ခ)) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ ်မတ်လတွင ်ထတု်ပြ န်ေကြ ညာခဲပ့ါသည။်  

ယခုထုတ်ပြ န်သည့ ်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ အတွဲ (၂ - ဂ) ကုိ ပြ ည်ေထာငစ် ုအစီရင်ခံစာအတွ ဲ(၂) 

၏ ေနာက်ဆက်တွဲအေနဖြ င့် ထုတ်ပြ န်ခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ အစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်ေသာ အချက်အလက ်

များမှာ ေဖြ ဆိုသူများေ ပြ ာကြ ားသည့အ်တုိငး် ထုတ်ပြ န်ထားခြ င်း ဖြ စ်ပါသည်။ ယခု အစီရင်ခံစာတွင် အပိုင်း (၁) နှင့် (၂) ဟူ၍ 

နှစ်ပိုင်းပါရှိပါသည်။ အပိုင်း (၁) တွင် သန်းေခါင်စာရင်း၌ ေကာက်ယူရရှိသည့်  ပြ ည်ေထာင်စုနှင့် တုိင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ် 

အဆင့် အချက်အလက်များ ပါဝငပ်ါသည်။ အပိုင်း (၂) တွင် စာရင်းမေကာက်ယူနုိင်သည့်ေဒသများမ ှ လူဦးေရကုိ ထည့်သွင်း 

                                                            
1 ၂၀၁၄ ခုနှစ်  မြ န်မာနိုင်င ံလူဦးေရနှင့် အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူခဲ့သည့်နည်းလမ်း အေသးစတိကုိ်  ပြ ည်ေထာင်စုသန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာအတွဲ (၂) 
တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အဆုိပါအစီရင်ခံစာတွင် သန်းေခါင်စာရင်းဆုိင်ရာအချက်အလက်များအတွက် စီမံချက်ေရးဆွဲခြ င်းနင့်ှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 
လုပ်ငန်းစဥ ်အေသးစိတ်ကိ ုဖတ်ရှုေလ့လာနိုင်ပါသည်။  



2 သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ ၂ - ဂ (ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ) 

 
 

စဥ်းစားထားပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နုိဝင်ဘာလတွင ်အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပခြ ငး်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လတွင ်လွှတ်ေတာ် 

နှင့် အစုိးရသစ်ဖဲွ့စည်းြခင်းစသည့် နုိင်ငံေရးေပြ ာင်းလဲမှုဖြ စ်စဥ်များကုိ ထည့်သွင်းစဥ်းစား၍ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များကိ ုမထုတ်ပြ န်နုိင်ခဲ့ ခြ င်းြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ စာရင်းမေကာက်ယူနုိငေ်သာလူဦးေရ 

၂၀၁၄  ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းတွင် မတ်လ (၂၉) ရက်ေန့ (သန်းေခါင်စာရင်းည) ၌ရှိေသာ လူဦးေရ (၅၀,၂၇၉,၉၀၀) 

ဦးကိ ု၎င်းတို့ေရာက်ရှိေနသည့် ေနရာများတွင ်စာရင်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင ်ေနထုိငသူ် (၁,၀၉၀,၀၀၀) ဦး၊ 

ကချငြ်ပည်နယ်2တွင် ေနထိုင်သ ူ (၄၆,၆၀၀) ဦး နှင့် ကရင်ြပည်နယ်တငွ် ေနထုိင်သူ (၆၉,၇၅၃) ဦးတို့ကို စာရင်းေကာက်ယူ 

နုိင်ခဲ့ ခြ င်းမရှိပါ။ အဆုိပါ စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်သည့် ခန့်မှန်းလူဦးေရ (၁.၂) သနး်သည်  မြ န်မာနိုင်ငံ လူဦးေရစုစုေပါင်း၏ 

(၂.၃) ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းအရ စာရင်းေကာက်ယူရရှိေသာလူဦးေရနှင့် စာရငး် 

မေကာကယ်နူိုငေ်သာ ခန့်မှန်းလူဦးေရတို့ကိ ု ေပါင်းစပ်ြပီးေနာက် ရရှိလာေသာ  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးေရစုစုေပါင်းမာှ 

(၅၁,၄၈၆,၂၅၃) ဦး ြဖစ်ေကြ ာင်း ေတွ့ ရှိရပါသည်။  

 
ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်မူ စာရင်းမေကာကယ်ူနိုင်ခဲ့ေသာ လူဦးေရအရွယ်အစားသည် အတန်အသင့်  က� ီးမားသည့်အတွက် 

ရခိုင်ပြ ည်နယ်နငှ့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက ် လူဦးေရအချိုးအစားအေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်မှု 

ရှိနိုင်ပါသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြ င့် အပိုင်း (၁) တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ ေကာက်ယူရရှိသည် ့ လူဦးေရအေပါ်တွင် အေခြ ခံ 

တွက်ချက်ထားသည် ့ ရခုိင်ပြ ည်နယ၏် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက် လူဦးေရဆုိင်ရာရလဒ်များသည် ပကတိအေခြ အေနကို 

ေဖာ်ပြ နုိင်မည်မဟုတ်ပါ။ အပိုင်း (၂) တွင်မူ ရခုိင်ပြ ည်နယ်တငွ် စာရင်းမေကာကယ်ူနုိင်သည် ့လူဦးေရသည် ဘာသာတစ်ခုကို 

သက်ဝငယ်ုံကြ ည်သူများအဖြ စ်ယူဆ၍ ထည့်သွင်းစဥ်းစား တွက်ချက်ထားခြ ငး်ဖြ စပ်ါသည်။ စာရင်းမေကာက်ယူနုိင်သည့် 

ခန့်မနှ်းလူဦးေရကို သန်းေခါင်စာရင်းမေကာက်မီ ေဆာင်ရွက်ရသည့် ေမြ ပုံေရးဆဲွခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ရယူထားပါသည်။ ရခုိင် 

 ပြ ညန်ယတ်ငွ် စာရင်းမေကာကယ်နူိုင်သည့် လူဦးေရအများစုသည ်အစ္စလာမ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြ ည်သူများြဖစ်သည်ဟု 

သိရှိရပါသည်။ 

 

၃။ အချက်အလက်ရင်းမြ စ် 

 ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို တွက်ချကရ်ာတွင် သမားရိုးကျအိမ်ေထာင်စုများတွင ် ေနထိုင်သူ 

များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွငေ်နထိုင်သူများကိ ုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့ပါသည်။ ေမးခွန်းပုံစံတွင်ေဖာ် ပြ ထားသည့ ်ကိးုကွယ်သည့ ်

ဘာသာ အမျိုးအစား (၇) ခု (ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစယ်ာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူ၊ နတ၊် အခြ ားဘာသာနှင့် ဘာသာမရှိသူများ) အနက်မှ 

တစ်ခုကို ေဖြ ဆိုသူအား ေရွးချယ်ေြဖဆိုေစခဲ့ပါသည်။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာနှင့်ပတ်သက်၍ ေမးမြ န်းထားသည့်ေမးခွန်းကို      

ပုံ (၂) တွင် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

 

 

                                                            
2    ရခုိင်၊ ကရင်နှင့် ကချင်ြပည်နယ် အတွင်းရှိ ေဒသအချို ့တွင် သန်းေခါင်စာရင်းမေကာက်ယူနုိင်ခ့ဲသည့်အေကြ ာင်းရင်းနှင့် လူဦးေရခန့်မှန်းခြ င်းများကုိ   ပြ ည်ေထာင်စု သန်းေခါင်စာရင်း 
အစီရင်ခံစာ အတွဲ (၂) တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

စဥ်းစားထားပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နုိဝင်ဘာလတွင ်အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပခြ ငး်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လတွင ်လွှတ်ေတာ် 

နှင့် အစုိးရသစ်ဖဲွ့စည်းြခင်းစသည့် နုိင်ငံေရးေပြ ာင်းလဲမှုဖြ စ်စဥ်များကုိ ထည့်သွင်းစဥ်းစား၍ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များကိ ုမထုတ်ပြ န်နုိင်ခဲ့ ခြ င်းြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ စာရင်းမေကာက်ယူနုိငေ်သာလူဦးေရ 

၂၀၁၄  ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းတွင် မတ်လ (၂၉) ရက်ေန့ (သန်းေခါင်စာရင်းည) ၌ရှိေသာ လူဦးေရ (၅၀,၂၇၉,၉၀၀) 

ဦးကိ ု၎င်းတို့ေရာက်ရှိေနသည့် ေနရာများတွင ်စာရင်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင ်ေနထုိငသူ် (၁,၀၉၀,၀၀၀) ဦး၊ 

ကချငြ်ပည်နယ်2တွင် ေနထိုင်သ ူ (၄၆,၆၀၀) ဦး နှင့် ကရင်ြပည်နယ်တငွ် ေနထုိင်သူ (၆၉,၇၅၃) ဦးတို့ကို စာရင်းေကာက်ယူ 

နုိင်ခဲ့ ခြ င်းမရှိပါ။ အဆုိပါ စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်သည့် ခန့်မှန်းလူဦးေရ (၁.၂) သနး်သည်  မြ န်မာနိုင်ငံ လူဦးေရစုစုေပါင်း၏ 

(၂.၃) ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းအရ စာရင်းေကာက်ယူရရှိေသာလူဦးေရနှင့် စာရငး် 

မေကာကယ်နူိုငေ်သာ ခန့်မှန်းလူဦးေရတို့ကိ ု ေပါင်းစပ်ြပီးေနာက် ရရှိလာေသာ  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးေရစုစုေပါင်းမာှ 

(၅၁,၄၈၆,၂၅၃) ဦး ြဖစ်ေကြ ာင်း ေတွ့ ရှိရပါသည်။  

 
ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်မူ စာရင်းမေကာကယ်ူနိုင်ခဲ့ေသာ လူဦးေရအရွယ်အစားသည် အတန်အသင့်  က� ီးမားသည့်အတွက် 

ရခိုင်ပြ ည်နယ်နငှ့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက ် လူဦးေရအချိုးအစားအေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်မှု 

ရှိနိုင်ပါသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြ င့် အပိုင်း (၁) တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ ေကာက်ယူရရှိသည် ့ လူဦးေရအေပါ်တွင် အေခြ ခံ 

တွက်ချက်ထားသည် ့ ရခုိင်ပြ ည်နယ၏် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက် လူဦးေရဆုိင်ရာရလဒ်များသည် ပကတိအေခြ အေနကို 

ေဖာ်ပြ နုိင်မည်မဟုတ်ပါ။ အပိုင်း (၂) တွင်မူ ရခုိင်ပြ ည်နယ်တငွ် စာရင်းမေကာကယ်ူနုိင်သည် ့လူဦးေရသည် ဘာသာတစ်ခုကို 

သက်ဝငယ်ုံကြ ည်သူများအဖြ စ်ယူဆ၍ ထည့်သွင်းစဥ်းစား တွက်ချက်ထားခြ ငး်ဖြ စပ်ါသည်။ စာရင်းမေကာက်ယူနုိင်သည့် 

ခန့်မနှ်းလူဦးေရကို သန်းေခါင်စာရင်းမေကာက်မီ ေဆာင်ရွက်ရသည့် ေမြ ပုံေရးဆဲွခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ရယူထားပါသည်။ ရခုိင် 

 ပြ ညန်ယတ်ငွ် စာရင်းမေကာကယ်နူိုင်သည့် လူဦးေရအများစုသည ်အစ္စလာမ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြ ည်သူများြဖစ်သည်ဟု 

သိရှိရပါသည်။ 

 

၃။ အချက်အလက်ရင်းမြ စ် 

 ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို တွက်ချကရ်ာတွင် သမားရိုးကျအိမ်ေထာင်စုများတွင ် ေနထိုင်သူ 

များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွငေ်နထိုင်သူများကိ ုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့ပါသည်။ ေမးခွန်းပုံစံတွင်ေဖာ် ပြ ထားသည့ ်ကိးုကွယ်သည့ ်

ဘာသာ အမျိုးအစား (၇) ခု (ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစယ်ာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူ၊ နတ၊် အခြ ားဘာသာနှင့် ဘာသာမရှိသူများ) အနက်မှ 

တစ်ခုကို ေဖြ ဆိုသူအား ေရွးချယ်ေြဖဆိုေစခဲ့ပါသည်။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာနှင့်ပတ်သက်၍ ေမးမြ န်းထားသည့်ေမးခွန်းကို      

ပုံ (၂) တွင် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

 

 

                                                            
2    ရခုိင်၊ ကရင်နှင့် ကချင်ြပည်နယ် အတွင်းရှိ ေဒသအချို ့တွင် သန်းေခါင်စာရင်းမေကာက်ယူနုိင်ခ့ဲသည့်အေကြ ာင်းရင်းနှင့် လူဦးေရခန့်မှန်းခြ င်းများကုိ   ပြ ည်ေထာင်စု သန်းေခါင်စာရင်း 
အစီရင်ခံစာ အတွဲ (၂) တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 



3သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ ၂ - ဂ (ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ) 

 
ပံု (၂) - ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း ေမးခွန်းပံုစံမှ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ရာေမးခွန်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၄။ အပုိင်း (၁) ေကာက်ယူရရိှေသာ လူဦးေရကုိအေခြ ခံ၍ တွက်ချက်ခြ ငး် 

  ဤအပိုင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာအချက်အလက်များသည ် သန်းေခါင်စာရင်းကာလအတွင်း ေကာက်ယူရရှိခဲ့ေသာ 

အချက်အလက်များသာြဖစ်ပါသည်။ ဇယား (၁) တွင်  ပြ ည်ေထာငစ်ုနှင့်တိုင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ်အလိုက် စာရင်းေကာက်ယူ 

ရရှိေသာလဦူးေရကို ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ ဇယားတွင် စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်ခဲ့သည့ ် ခန့်မှန်း 

လူဦးေရကိလုည်း ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ စာရင်းေကာက်ယူရရှိေသာ လူဦးေရတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြ စ်ေြဖဆိုသူသည် လူဦးေရ 

စုစုေပါင်း၏ (၈၉.၈) ရာခိုင်နှုန်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူ (၆.၃) ရာခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သ ူ (၂.၃) 

ရာခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒ ဘာသာကိုးကွယ်သူ (၀.၅) ရာခိုင်နှုန်း၊ နတ်ကိုးကွယ်သူ (၀.၈) ရာခိုင်နှုန်း၊ အခြ ားဘာသာကိုးကွယ်သူ (၀.၂) 

ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မည်သည့်ဘာသာမျှ မကိုးကွယ်သူ (၀.၁) ရာခိုင်နှုန်းရှိေကြ ာငး် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ အဆိုပါရာခုိင်နှုန်းများမှာ 

တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယမ်ျားတငွ် ကွဲပြ ားမှုရှိပါသည်။ 

   



4 သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ ၂ - ဂ (ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ) 

 
 

ဇယား (၁)။ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် စာရင်းေကာက်ယူရရိှေသာလူဦးေရနှင့် ရာခုိင်နှုန်းကုိ တုိင်းေဒသက� �း/ ပြ ည်နယ် 

အလုိက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 
 

 

  

တုိင်းေဒသက� းီ/
ြပည်နယ် စုစုေပါင်း 

ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ စာရင်း မေကာက် 
ယူနိုင်ေသာ 
ေဒသများ 
အတွက် 

ခန့မှ်န်းလူဦးေရ 
ဗုဒ္ဓဘာသာ ခရစ်ယာန် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒ  နတ် အခြ ား  

ဘာသာ 

မရိှသူများ 

 ြပည်ေထာင်စ ု 50,279,900 45,185,449 3,172,479 1,147,495 252,763 408,045 82,825 30,844 1,206,353 

%  89.8 6.3 2.3 0.5 0.8 0.2 0.1  

 ကချင် 1,642,841 1,050,610 555,037 26,789 5,738 3,972 474 221 46,600 

%  64.0 33.8 1.6 0.4 0.2 ၀.၀ ၀.၀  

 ကယား 286,627 142,896 131,237 3,197 269 5,518 3,451 59  

%  49.9 45.8 1.1 0.1 1.9 1.2 0.0  

 ကရင် 1,504,326 1,271,766 142,875 68,459 9,585 1,340 10,194 107 69,753 

%  84.5 9.5 4.6 0.6 0.1 0.7 0.0  

 ချင်း 478,801 62,079 408,730 690 106 1,830 5,292 74  

%  13.0 85.4 0.1 0.0 0.4 1.1 0.0  

 စစ်ကိုင်း 5,325,347 4,909,960 349,377 58,987 2,793 89 2,928 1,213  

%  92.2 6.5 1.1 0.1 0.0 0.1 0.0  

 တန င်္သာရ ီ 1,408,401 1,231,719 100,758 72,074 2,386 576 567 321  

%  87.5 7.2 5.1 0.2 0.0  0.0  0.0   

 ပဲခးူ 4,867,373 4,550,698 142,528 56,753 100,166 4,296 12,687 245  

%  93.5 2.9 1.2 2.1 0.1 0.3 0.0   

 မေကွး 3,917,055 3,870,316 27,015 12,311 2,318 3,353 1,467 275  

%  98.8 0.7 0.3 0.1 0.1 0.0  0.0   

 မန္တေလး 6,165,723 5,898,160 65,061 187,785 11,689 188 2,301 539  

%  95.7 1.1 3.0 0.2 0.0  0.0  0.0   

 မွန် 2,054,393 1,901,667 10,791 119,086 21,076 109 1,523 141  

%  92.6 0.5 5.8 1.0 0.0 0.1 0.0  

 ရခိုင် 2,098,807 2,019,370 36,791 28,731 9,791 2,711 759 654 1,090,000 

%  96.2 1.8 1.4 0.5 0.1 0.0  0.0   

 ရန်ကုန ် 7,360,703 6,697,673 232,249 345,612 75,474 512 7,260 1,923  

%  91.0 3.2 4.7 1.0 0.0  0.1  0.0   

 ရှမး် 5,824,432 4,755,834 569,389 58,918 5,416 383,072 27,036 24,767  

%  81.7 9.8 1.0 0.1 6.6 0.5 0.4  

 ဧရာဝတီ 6,184,829 5,699,665 388,348 84,073 5,440 459 6,600 244  

%  92.2 6.3 1.4 0.1 0.0 0.1 0.0  

 ေနပြ ည်ေတာ် 1,160,242 1,123,036 12,293 24,030 516 20 286 61  

%  96.8 1.1 2.1 0.0  0.0  0.0  0.0   



5သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ ၂ - ဂ (ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ) 

၅။ အပုိင်း (၂) စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်ေသာ လူဦးေရကုိ ထည့်သွင်းစဥ်းစားတွက်ချက်ခြ ငး် 

ဤသန်းေခါင်စာရင်း၌ စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်ခဲ့သည့ ်ကရငြ်ပည်နယ်နှင့် ကချင်ြပည်နယ်များ၏ လူဦးေရအရွယ်အစား 

သည် ေသးငယ်သည့်အတွက ် ြပည်ေထာင်စုနှင့်ြပည်နယ်အဆင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက ် လူဦးေရအချိုးအစားအေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်မှု များစွာမရှိနိုင်ပါ။ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်မူ စာရင်းမေကာကယ်ူနိုင်ခဲ့ေသာ လူဦးေရအရွယ်အစားသည် 

အတန်အသင့်က� းီမားသည့်အတွက် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်နှင့် ရခိုင်ပြ ည်နယ၏် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက် လူဥးီေရအချိုး 

အစားအေပါ် အကျို းသက်ေရာက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ရခိုင်ပြ ညန်ယ်တွင် နုိင်ငံေတာ်မှ အသိအမှတ်မပြ ုသည့် လူမျိုးအမည်ကို 

ေဖြ ဆုိခွင့်မရသဖြ င့် စာရင်းေကာက်မခံယူသည့်အတွက ် ခန့မ်ှန်းလူဦးေရ (၁.၀၉) သန်းကိ ု စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်ခဲ့ေကြ ာင်း 

ေတွ့ ရှိရပါသည်။ 

ရခုိင်ပြ ည်နယ်တငွ် စာရင်းအေကာကမ်ခံသည့် လူဦးေရအများစုသည ်အစ္စလာမ်ဘာသာကို သက်ဝငယံု်ကြ ည်သူများ 

ြဖစသ်ည်ဟု ယူဆရပါသည်။ အဆုိပါယူဆချက်ဖြ င့် ရခိုင်ပြ ည်နယ်တငွ် စာရင်းမေကာကယ်ူနိုင်ခဲ့ေသာ လူဦးေရကိ ုထည့်သွင်း 

စဥ်းစားမည်ဆိုပါက  ပြ ည်ေထာင်စုအဆင့်တွင ်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက် လူဦးေရရာခုိင်နှုန်းေြပာင်းလဲသွားသည်ကို ပံု (၃) 

တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အဆိုပါယူဆချက်အရ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သ ူ (၈၇.၉) ရာခိုင်နှုန်း၊ ခရစယ်ာန်ဘာသာ ကုိးကွယ်သူ 

(၆.၂) ရာခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၄.၃) ရာခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒ ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၅) ရာခိုင်နှုန်း၊ 

နတ်ကိုးကွယ်သူ (၀.၈) ရာခိုင်နှုန်း၊ အခြ ားဘာသာကိုးကွယ်သ ူ (၀.၂) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မည်သည့်ဘာသာမျှ မကိုးကွယ်သူ (၀.၁) 

ရာခိုင်နှုန်း ရှိေကြ ာင်း ေတွ့ ရှိရပါသည်။ 

 

ပံု (၃) -  ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ*အလုိက် စုစုေပါင်းလူဦးေရ (စာရင်းေကာက်ယူရရိှေသာလူဦးေရနှင့် စာရင်းမေကာက်ယူ 

နုိငသ်ည့်ေဒသများအတွက် ခန့်မှန်းလူဦးေရ) ရာခုိင်နှုနး် 

 

 
 

မှတ်ချက်။  *၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းတွင် စာရင်းေကာက်ယူရရှိေသာ လူဦးေရနှင့် စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်သည့်ေဒသများအတွက် 

ခန့မ်နှး်လဦူးေရအပါအဝင် လူဦးေရ (၅၁,၄၈၆,၂၅၃) ကုိ အေခြ ခ၍ံ တွက်ချက်ထားပြ းီ ရခိငု် ပြ ည်နယ၏် စာရင်းမေကာက်ယူ 

နိုင်ေသာ လဦူးေရသည် အစ္စလာမ ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြ ည်သမူျားဖြ စ်သည်ဟု ယူဆထားပါသည်။  
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6 သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ ၂ - ဂ (ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ) 

 
 

၆။ ေြပာင်းလဲမှုဖြ စ်စဥ် 

၁၉၇၃၊ ၁၉၈၃ နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်များအတွက်  မြ န်မာနိုငင်ရံှိ ကိးုကွယ်သည့် ဘာသာအလိုက် လူဦးေရရာခိုင်နှုန်းကို 

ဇယား (၂) တွင်  ပြ ုစတုင်ပြ ထားပါသည်။  

၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းတွင် ရခုိင်ပြ ည်နယ၌် စာရင်းမေကာကယ်ူနုိင်သည် ့လူဦးေရကို ထည့်သငွ်းစဥ်းစားမည် 

ဆိုပါက  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကုိးကွယ်မှုသည် ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် (၈၈.၈) ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် (၈၉.၄) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် (၈၇.၉) ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး  ဖြ စ်ေကြ ာင်း ေတွ့ရိှရပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကယွမ်ှုသည် ၁၉၇၃ ခုနှစ ်

တွင ်စုစုေပါင်းလူဦးေရ၏ (၄.၆) ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင ် (၄.၉) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ ပြ းီ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် (၆.၂) ရာခိုင်နှုန်းသို့ 

ြမင့်တကလ်ာသည်ကို ေတွ့ ရှိရပါသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်မှုရာခိုင်နှုန်းသည် ၁၉၇၃ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် (၃.၉) 

ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် (၄.၃) ရာခိုင်နှုန်း ရှိေကြ ာငး်ေတွ့ရှိရပါသည်။ ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယမ်ှုသည် 

စုစုေပါင်းလူဦးေရ၏ (၀.၅) ရာခိုင်နှုန်းဖြ င့် နှစ်ေပါင်း (၄၀) ေကျာ်ကာလအတွင်း ေပြ ာင်းလဲမှုမရှိေသးေကြ ာငး် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ 

နတ်ကိုးကွယ်မှုသည် ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင ်စုစုေပါင်း လူဦးေရ၏ (၂.၂) ရာခိုင်နှုန်း၊  ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် (၁.၂) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၂၀၁၄ 

ခုနှစ်တွင် (၀.၈) ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ အခြ ားဘာသာကိုးကွယ်မှုသည် ၁၉၇၃ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၈၃ ခုနစှ ်

တွင် (၀.၁) ရာခိုင်နှုန််းရိှပြ းီ ၂၀၁၄ ခုနှစ်သန်းေခါင်စာရင်းတွင ် (၀.၂) ရာခိုင်နှုန်းသုိ့  မြ င့်တက်လာသည်ကို ေတွ့ ရိှရပါသည်။ 

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမရိှသူ ရာခုိင်နှုန်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် (၀.၁) ရာခုိင်နှုန်းရှိပြ ီး ၁၉၇၃ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၈၃ ခုနှစ် သန်းေခါင ်

စာရင်းတို့တွင် (၀.၁) ရာခုိင်နှုန်းေအာက် ေလျာ့နည်းခဲ့သည်ကို ေတွ့ ရှိရပါသည်။ 

 

ဇယား (၂)။  ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၄ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းများကုိအေခြ ခံ၍ လူဦးေရကုိ ကုိးကွယ်သည့် 

ဘာသာအလုိက်  ရာခုိင်နှုန်းဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ 
ရာခုိင်နှုန်း 

1973 1983 2014* 2014** 

 ပြ ညေ်ထာငစ် ု 100 100 100 100 

ဗုဒ္ဓဘာသာ 88.8 89.4 89.8 87.9 

ခရစ်ယာန် 4.6 4.9 6.3 6.2 

အစ္စလာမ် 3.9 3.9 2.3 4.3 

ဟနိ္ဒူ 0.4 0.5 0.5 0.5 

နတ် 2.2 1.2 0.8 0.8 

အခြ ားဘာသာ 0.1 0.1 0.2 0.2 

ဘာသာမရှိသမူျား *** *** 0.1 0.1 

 

မှတ်ချက် * ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းတွင် စာရင်းေကာက်ယူရရှိသည့်လူဦးေရ (၅၀,၂၇၉,၉၀၀) ဦးကိ ုအေခြ ခတွံက်ချကထ်ားသည့် ရာခိုင်နှုန်း 

 ဖြ စပ်ါသည။် 

 **၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းတွင် စာရငး်မေကာက်ယနူုိငသ်ည့်ေဒသများအတွက် ခန့်မှနး်လဦူးေရ အပါအဝင်  စုစေုပါင်းလူဦးေရ 

(၅၁,၄၈၆,၂၅၃) ဦးကိ ု အေခြ ခံတွက်ချက်ထားသည့်ရာခိုင်နှုန်း  ဖြ စပ်ါသည။် စာရင်းမေကာက်ယူနုိင်ခဲသ့ည့် ရခိငု်ပြ ညန်ယ်တွင ်

အစ္စလာမဘ်ာသာကိုးကယွမ်ှု အများဆံုး ဖြ စသ်ည်ဟ ုယူဆရပါသည။် 

 *** ၀.၁ ရာခုိင်နှုန်းေအာက် ေလျာ့နညး်ပါသည်။ 
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ကုိးကားချက်များ 

ြပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်  မြ န်မာနုိင်ငံလူဦးေရနှင့် အိမ်အေကြ ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်း၊ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွဲ (၂)။ လူဝင်မှုက� ီးကြ ပ်ေရးနငှ့်  ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်က� းီဌာန။ 

ေနပြ ည်ေတာ၊်  မြ န်မာ။  

ြပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်  မြ န်မာနုိင်ငံလူဦးေရနှင့် အိမ်အေကြ ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်း၊ 

တိုင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယအ်စီရင်ခံစာ အတွဲ (၃-က မှ ၃-ဏ)။ လူဝင်မှုက� ီးကြ ပ်ေရးနှင့်  ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်က� းီဌာန။ 

ေနပြ ည်ေတာ၊်  မြ န်မာ။  

 ပြ ည်ထဲေရးနှင့်သာသနာေရးဝန်က� းီဌာန။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်။  မြ န်မာ၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ် လူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်း။ ရန်ကုန်၊ 

 ပြ ည်ေထာင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်။ 

 ပြ ည်ထဲေရးနှင့်သာသနာေရးဝန်က� းီဌာန။  မြ နမ်ာ၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ် လူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်း။ ရန်ကုန်၊  ပြ ည်ေထာင်စု 

ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်။ 
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