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ဥရေယ်ုးဇဉ််

အလုုပ်သ်မား�း၊ လုူဝင်မ်ားုကြီး�းးကြ�ပ်ရ်ေး�းနှှင််် ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဝန်က်ြီး�းးဌာ�န်သည် ် ၂၀၁၉  

ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်�ုု သ�ဆ်ိုုုင်�်�အစ်ုုး�ဝန်က်ြီး�းးဌာ�န်မား��း၊ ဦးးစ်းးဌာ�န်

မား��း၊ �့��ဖြိုး�ု�းမားုမုားတ်�်�အ်�့��အစ်ည်း်မား��းနှှင််် ပ်ူးရေးပ်ါင်း်၍ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် နှုုဝင်ဘ်ာ�လုမားှ ၂၀၂၀ ပြပ်ည််န်ှှစ််  

ဇန််န်ဝါ�းလုအထို လုုပ််င်န်း်အဆိုင််် (၄) ဆိုင်််ပြ�င်် ် ရေးအ�င်ပ်ြမားင်စ့််� ရေး���ယ်ူူနှုုင်ခ်ု�်ပ်ါသည်။်  

ဤကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး� သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်သည် ် ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�တ့်င် ်ပ်ထိမားဆိုု�းအကြီး�ုမား ်ရေး���ယ်ူူ

ခု�်ပြခုင်း်ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် လုူဦးးရေး�နှှင််် အုမားအ်ရေးကြ��င်း်အ�� သန််းရေးခုါင်စ််��င်း် အခု��အ်လု� ်

မား��း၏ရေးပြပ်�င်း်လု�မားုမား��း�ု ု သု�ှုနှုုင်�်န်် ရေး���ယ်ူူခု�ပ်ြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ထိုု�ပြပ်င် ် ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�၏ 

ရေး��ှည်တ််ည််တ်�်ခုုုင်ဖ်ြိုးမား�ဖြိုးပ်းး ဟန်ခ်ု��ည််းရေးသ� �့��ဖြိုး�ု�းတ်ုုးတ်�မ်ားုစ်းမား��ုန်း် (Myanmar Sustainable 

Development Plan - MSDP) ၏ အမား��ုးသ�းညွှှန်�်ုန်း်မားူရေးဘာ�င် ် (National Indicator 

Framework - NIF) အတ့်� ်  အရေးပြခုခု�အခု��အ်လု�မ်ား��း��ှု�န်၊် စ်ဉ်ဆ်ို�်မားပြပ်တ် ် �့��ဖြိုး�ု�း

တ်ုုးတ်�ရ်ေး�း �ည်မ်ားှန််းခု�� ်ပ်န််းတ်ုုင်မ်ား��း (Sustainable Development Goals - SDGs) အတ့်� ်

ခု�မားှတ်ထ်ိ�းရေးသ� �ည်မ်ားှန်း်ခု��မ်ား��း�ု ု အရေး��င်အ်ထိည်ရ်ေး���်�တ့်င် ် နှုုင််င်�၏တ်ုုးတ်�မ်ားု

မား��း�ုု အ��ပြ�တ်န်ှုုင်�်န််နှှင််် ၂၀၂၄ ခုုနှှစ်် သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်အတ့်� ် ကြီး�ု�တ်င်ပ်ြပ်င်ဆ်ိုင်သ်ည််် 

လုုပ်င််န််းစ်ဉ်တ််စ်ခ်ုုအပြ�စ် ်�ည်�်ွယူ၍် ရေး���ယ်ူူပြခုင်း်လုည်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

 ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်�ုု ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင် ်

စ်��င်း် ဗဟုုရေး��မ်ားတ်း၏ မားူဝါဒဆိုုုင််��လုမားး်ညွှှန်မ်ားုမား��းရေးအ��တ့််င် ် အရေး��င်အ်ထိည်ရ်ေး�� ်

ရေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�်ပ်ါသည်။်  စ်းမား��ုန်း်လုုပ်င််န််းမား��း�ုု အုပ်ခ်ု��ပ်မ်ားုအဆိုင်််အလုုု� ် အရေး��င်အ်ထိည် ်

ရေး��ရ်ေးဆို�င်�ွ်�်��တ့်င် ် ကြီး�းးကြ�ပ်�်န် ်ဗဟုုရေး��မ်ားတ်းရေးအ��်၌ ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�၊် တုု်င်း်ရေးဒသကြီး�းး/ 

ပြပ်ည်န််ယူ်၊ ခုရိုုုင်န်ှှင််် ဖြိုးမားု��န်ယူအ်ဆိုင်််ရေး��မ်ားတ်းမား��း�ု ု�့��စ်ည်း်ခု�ပ််ါသည်။် 
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ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်ရေး���ယ်ူူ��တ့်င် ် Computer-Assisted Personal 

Interviewing (CAPI) စ်န်စ်ပ်ြ�င်် ် ရေး���ယ်ူူခု�ဖ်ြိုးပ်းး သ�ဆ်ိုုုင်�်�ဖြိုးမားု��န်ယူအ်သးးသးးမားှ ရေးစ်တ်န်� ်

ဝန်ထ်ိမားး်လုူင်ယူမ်ား��း�ုု စ်��င်း်စ်စ်န်ှှင််် စ်��င်း်ရေး���မ်ား��းအပြ�စ် ် ခုန်�်အပ်တ််�ဝန််ရေးပ်းအပ်ခ်ု� ်

ပ်ါသည်။်

 ဤအစ်း�င်ခ်ု�စ်�သည် ် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ လုူဦးးရေး�နှှင််် လုူမားုစ်းးပ့်�းရေး�းဆိုုုင်�်� အခု�� ်

အလု�မ်ား��း�ု ု အခု�နု််နှှင်််တ်စ်ရ်ေးပြပ်းည်းသု�ှုနှုုင်�်န်် အရေးထိ��အ်�ူပြ�စ်ရ်ေးစ်ပ်ါသည်။် ၎င်း်တ့်င် ် 

ပြပ်ည်ရ်ေးထိ�င်စ််ု၊ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်နှှင််် ခုရိုုုင်အ်ဆိုင််် အဓို�အညွှှန်း်�ုန်း်မား��း၏ ယူု�ကြ�ည် ်

စ်ုတ်ခ်ု��ရေးသ� ခုန်�်မားှန််းတ်န်�်ုုးမား��း�ုု ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည််။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဩဂုုတ်လ်ုတ့်င် ်ကြ��းပြ�တ် ်

လုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း် ရေး�ှ�ရေးပြပ်း�လုဒအ်စ်း�င်ခ်ု�စ်��ုု ထိုတ်ပ်ြပ်န််ခု�်ဖြိုးပ်းးပြ�စ်၍် ဤအစ်း�င်ခ်ု�စ်�

သည် ်ဒုတ်ုယူရေးပြမား�� ်အစ်း�င်ခ်ု�စ်�ပြ�စ်ပ််ါသည်။် အရေးသးစ်ုတ်ဆ်ိုန််းစ်စ်ရ်ေးလုလ်ု�သည််် အစ်း�င်ခ်ု�စ်�

မား��း�ုုလုည်း် ဆို�လ်ု�်ပြပ်�စ်ု ထိုတ်ပ်ြပ်န်သ့်�းမားည် ်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

 ဤအစ်း�င်ခ်ု�စ်�ပ်ါ အခု��အ်လု�မ်ား��းသည် ်နှုုင်င််�ရေးတ်�အ်စ်ုုး�၏ �ဏ္ဍအလုုု� ်�့��ဖြိုး�ု�း 

တ်ုုးတ်�မ်ားုအစ်းအစ်ဉ်မ်ား��းနှှင််် လုူမားုစ်းးပ့်�းပြပ်�ပြပ်င်ရ်ေးပြပ်�င််းလု�မားုလုုပ်င််န််းစ်ဉ်မ်ား��း အရေး��င်အ်ထိည် ်

ရေး��ရ်ေးဆို�င်�်ွ��်�တ့်င် ် အ���ုး�ှုစ့်�အသု�းပြပ်�နှုုင်မ်ားည်််အပြပ်င် ် �ဏ္ဍမား��းစ့်�တ့်င် ် စ်းမား��ုန်း်နှှင််် 

မားူဝါဒမား��းရေး�းဆို့�ပြခုင်း်၊ ဆိုု�းပြ�တ်ခ်ု��မ်ား��းခု�မားှတ်ပ်ြခုင်း်တ်ုု�၌ အဓို���ရေးသ� အရေးပြခုခု�အခု�� ်

အလု�မ်ား��းအပြ�စ် ် အသု�းပြပ်�နှုုင်မ်ားည််ဟု ရေးမား်�လ်ုင်််ပ်ါသည်။် အဆိုုုပ်ါ အခု��အ်လု�မ်ား��းသည် ်

COVID-19 �ပ်ရ်ေး��ဂုါ�ုု တ်ု��ပြပ်န်�်န််၊ ရေးလု်�ခ်ု��န််နှှင််် �ုုင်တ့််ယူရ်ေးပြ��ှင်း်�န်အ်တ့်� ် အစ်းအစ်ဉ််

မား��းရေး�းဆို့���တ့်င်လ်ုည်း် အသု�းပြပ်�နှုုင်လ်ုုမား််မားည််ဟု ယူု�ကြ�ည်ပ််ါသည်။်
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  ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် ရေး���ယ်ူူပြခုင်း်လုုပ်င််န််း�ုု အ�့��အစ်ည်း်အသးးသးး 

နှှင််် �ွမားး်��င်ပ််ည်��ှင်မ်ား��း၏ ပ်ူးရေးပ်ါင်း်ပ်ါဝင်ရ်ေးဆို�င််�ွ�မ်ားုမား��းပြ�င်် ် ရေးအ�င်ပ်ြမားင်စ့််� အရေး��င် ်

အထိည်ရ်ေး�� ် ရေးဆို�င်�ွ်�်နုုှင်ခ်ု�ပ််ါသည်။် ကြ��းပြ�တ်သ်န်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်ရေး���်ယူူနုုှင်�်န် ် ဘာဏ္ဍ�ရေးင့်

ခု့င်််ပြပ်�ရေးပ်းခု�သ်ည််် နှုုင်င််�ရေးတ်�အ်စ်ုုး�နှှင်် ် �ူည်းပ်�်ပ်ုုးရေးပ်းခု�်သည််် ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�/်တုု်င်း်ရေးဒသကြီး�းး/

ပြပ်ည်န််ယူ ်အစုု်း�အ�့��မား��းအ�း ရေး��းဇူးတ်င်�ုှ်ပ်ါရေးကြ��င်း် ဦးးစ့်�ပ်ထိမား ရေး��်ပြပ်အပ််ပ်ါသည်။် ထိုု�ပြပ်င် ်

လုုပ်င််န််းရေးအ�င်ပ်ြမားင်ရ်ေး�းအတ့်� ်တ်�က်ြွ�စ့်� ပ်ူးရေးပ်ါင်း်�ူည်း ရေးဆို�င်�်ွ�ရ်ေးပ်းခု�ရ်ေးသ� ကြ��းပြ�တ််

လုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း် ဗဟုုရေး��မ်ားတ်းနှှင််် ရေး��မ်ားတ်းအဆိုင်််ဆိုင်််မှား အ�့��ဝင်မ်ား��း၊ ရေးပြမားပြပ်င် ်

�့င်း်ဆိုင်း်လုုပ်င််န်း်မား��းတ့်င် ် ပ်ါဝင်�ူ်ည်းခု�က်ြ�ရေးသ� �ပ််�့�/်ရေး��း�ွ�အုပ်စ််ုမား��းမားှ တ်�ဝန်�်ှု

ပ်ုဂုုု�လုမ်ား��း�ုု အထိူးရေး��းဇူးတ်င်�်ှုပ်ါသည်။်

 ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်ရေး���ယ်ူူ�န် ် လုုုအပ်ရ်ေးသ�ရေးင့်ရေးကြ�း၊ န်ည််းပ်ည်�နှှင်် ် 

စ်�်�ု�ုယူ�မား��း �ူည်းပ်�်ပ်ုုးရေးပ်းခု�ရ်ေးသ� �့��ဖြိုး�ု�းမားုမားုတ်�်�အ်�့��အစ်ည်း်မား��းပြ�စ်က်ြ�သည််် 

�ုလုသမားဂုုလုူဦးးရေး��န်ပ််ု�ရေးင့်အ�့�� (UNFPA)၊ �ုလုသမားဂုု�ရေးလုးမား��း�န်ပ််ု�ရေးင့်အ�့�� (UNICEF)၊ 

�မား�့ဘ်ာဏ် ် (World Bank)၊ အ��ှ�့��ဖြိုး�ု�းမားုဘာဏ် ် (ADB)၊ One Map Myanmar နှှင််် VSO 

Myanmar တ်ုု��ုုလုည်း် နှုုင်င််�ရေးတ်�အ်စ်ုုး��ုုယူစ််�း ရေး��းဇူးတ်င်�်ှုပ်ါရေးကြ��င်း်နှှင််် မားှတ်တ််မားး်တ်င် ်

ဂုုဏ််ပြပ်�ပ်ါရေးကြ��င်း် ရေး��ပ်ြပ်အပ်ပ််ါသည်။်

 ထိုု�ပြပ်င် ် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် ရေးအ�င်ပ်ြမားင်စ့််� ရေး���ယ်ူူနှုုင်ရ်ေး�းအတ့်� ်

တ်�က်ြွ�စ့်� ပ်ါဝင််ရေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�က်ြ�ရေးသ� လုူဝင်မ်ားုကြီး�းးကြ�ပ်ရ်ေး�းနှှင််် ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဆိုုုင်�်� 

တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်၊ ခုရိုုုင်၊် ဖြိုးမားု��န်ယူရ်ိုု�းမား��းမားှ ဝန််ထိမားး်မား��းအ�းလုည်း်ရေး��င်း်၊ သန််းရေးခုါင် ်

စ်��င်း်လုုပ်င််န််းစ်ဉ်အ်ဆိုင်််ဆိုင်််တ့်င် ် အခု�နု်မ်ားးဖြိုးပ်းးစ်းးရေးအ�င်ပ်ြမားင်ရ်ေးအ�င်် ရေးဆို�င််�ွ�ခ်ု�က်ြ�ရေးသ� 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်မားှ ဝန်ထ်ိမားး်မား��းအ�းလုည်း်ရေး��င်း်၊ စ်��င်း်စ်စ်၊် စ်��င်း်ရေး���မ်ား��း 

အပြ�စ် ် အ�းကြီး�ု�းမား�န်တ််� ် ရေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�က်ြ�ရေးသ� ရေးစ်တ်န်�်ဝန်ထ်ိမားး် လုူင်ယူမ်ား��းအ�း 

လုည်း်ရေး��င်း် လုု�်လုု�်လုှ�လုှ� ရေး��းဇူးတ်င်�်ှုပ်ါသည်။်
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 ပြပ်ည်သ်ူလုူထို၏ ပ်ူးရေးပ်ါင်း်ပ်ါဝင်မ်ားုရေးကြ��င််သ်�လု်င် ်ဤလုုပ်င််န််းစ်ဉ်က်ြီး�းးရေးအ�င်ပ်ြမားင်မ်ားု ��ှု

ခု�်ပ်ါသပြ�င်် ် ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်ရေး���ယ်ူူ��တ့်င် ် ပ်ူးရေးပ်ါင်း်ပ်ါဝင် ် �ူည်းရေးဆို�င်�်ွ�်

ရေးပ်းခု�က်ြ�ရေးသ� နှုုင်င််�တ်စ်ဝ်န်း်လုု�း�ှု ပြပ်ည်သ်ူမား��းအ�းလုု�း�ုုလုည်း် အထိူးရေး��းဇူး ဥပ်���တ်င််

�ှုပ်ါရေးကြ��င်း် ရေး��ပ်ြပ်အပ်ပ််ါသည်။် 

           

ဦးးသုန်း်ရေးဆို့ 

ပြပ်ည်ရ်ေးထိ�င်စ််ုဝန််ကြီး�းး 

အလုုပ်သ်မား�း၊ လုူဝင်မ်ားုကြီး�းးကြ�ပ်ရ်ေး�းနှှင်််  

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဝန်က်ြီး�းး ဌာ�န် 

ပြပ်ည်ရ်ေးထိ�င်စ််ုသမားမတ် ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�ရေးတ်�အ်စ်ုုး�



v၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

မားးတ်ု�း

ဥရေယ်ုးဇဉ််…………………………………………………………………………………………i 

ဇယ်း�မားုး�………………………………………………………………………………………....xi 

�ုံမားုး�………………………………………………………………………………………..……xvii 

အတ်ုုရေ�း�်စ်းလူု�ံမားုး�...........................................................................................xxi 

ဖြမားန်းမ်ားးနှုုင်င််၏ံ လူူဦး�ရေ�နှှင််် လူူမားုစ်ီ���း�ရေ��ဆိုုုင်�်း �ုန်း�်ဂဏန်း�်အခုု�အ်လူ�်မားုး�.....………………၁ 

အခုန်း်� (၁) န်းုဒီါန်း်�.......................................................................................................................၁၁ 

၁.၁ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် ရေးန်��ခ်ု�အရေးကြ��င်း်အ��.....................................................၁၃ 

၁.၂ �ည််�ွယူ်ခု��်.................................................................................................................၁၄ 

၁.၃ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် �့��စ်ည်း်ပ်ု�..............................................................................၁၄ 

၁.၄ စ်��င်း်ရေး���်�့�်ရေးပြမားပ်ု�ရေး�းဆို့�ပြခုင်း်.............................................................................၁၆ 

၁.၅ ရေးမားးခု့န်း်ပ်ု�စ်�နှှင််် လု�စ့််�စ်�ရေးစ်�င်မ်ား��း ပြပ်�စ်ုပြခုင်း်..................................................................၁၇ 

၁.၆ Mobile Tablet မား��းအသု�းပြပ်�၍ စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူ�န် ်CAPI စ်န်စ်တ််ည်ရ်ေးဆို��ပ်ြခုင်း်........၁၈ 

၁.၇ စ်��င်း်စ်စ်၊် စ်��င်း်ရေး��� ်ခုန်�်ထိ�းပြခုင်း်နှှင််် သင်တ််န််းရေးပ်းပြခုင်း်........................................၁၈ 

၁.၈ စ်��င်း်ရေး���်ယူူပြခုင်း်...................................................................................................၁၉ 

၁.၉ စ်��င်း်ဇယူ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်....................................................................................................၂၀ 

၁.၁၀ ရေး�ှ�ရေးပြပ်း�လုဒ်မား��း..........................................................................................................၂၂ 

၁.၁၁ အခု��အ်လု�မ်ား��း၏ အ�ည်အ်ရေးသ့းရေး��င်း်မား့န်တ််ု��ရေးစ်�န် ် ရေးဆို�င်�်ွ�မ်ားုမား��း..............၂၂ 

အခုန်း်� (၂) န်းမားူန်းးဒီီဇုုင််�ရေ��ဆို��ဖြခုင််�၊ ခုန်း�်မားှန်း�်ဖြခုင်�်နှှင််် အ��ဖြ�တ်ဖ်ြခုင်�်..............................................၂၃

၂.၁ န်မားူန်�ဒးဇုုင်း်ရေး�းဆို့�ပြခုင်း်...................................................................................................၂၅ 

၂.၂ န်မားူန်�အရေးလုးမား��း..................................................................................................၂၇ 

 ၂.၂.၁ အရေးပြခုခု� အရေးလုးမား��း............................................................................................၂၇ 



vi၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

 ၂.၂.၂ တ်ု��ပြပ်န််မားုမား�ှုပြခုင်း်အတ့်�်ည်ိုနှုင်း်အရေးလုးမား��း..........................................................၂၈ 

 ၂.၂.၃ ပြပ်န််ရေးပြပ်�င်း်အလုှ�ခု့�မားုအ� အရေးပြခုခု�ရေးသ�အရေးလုးမား��း.............................................၃၀ 

 ၂.၂.၄ ရေးသ��ရ်ေး� အ�ည်အ်ရေးသ့းစ်စ်ရ်ေးဆိုးမားုအတ့်� ်အရေးလုးမား��း....................................၃၁ 

၂.၃ ခုန်�်မားှန််းပြခုင်း်လုုပ်င််န််းစ်ဉ် ်(Estimation Procedure)............................................................၃၂ 

၂.၄ စ်�မားှ�းယူ့င်း်ခု��်မား��း�ုုခုန်�်မားှန်း်ပြခုင်း်..................................................................................၃၃ 

အခုန်း်� (၃) လူူဦး�ရေ�ဆိုုုင်�်းအခုု�အ်လူ�မ်ားုး�...........................................................................၃၇

၃.၁ လုူဦးးရေး�အ�ွယူ်အစ်�း.....................................................................................................၃၉ 

၃.၂ လုူဦးးရေး�ပ်� ��နှ�ှ�မုား................................................................................................................၃၉ 

၃.၃ လုူဦးးရေး�သုပ််သည်း်မုား.......................................................................................................၄၁ 

၃.၄ ဖြိုးမားု��ပြပ်/ရေး��းလု�်လုူဦးးရေး�...............................................................................................၄၂ 

၃.၅  ���း/မား လုူဦးးရေး�............................................................................................................၄၃ 

၃.၆  လုူဦးးရေး�ပ်ု�မားစ််...............................................................................................................၄၆ 

၃.၇ အသ�အ်ုပ််စ်ုကြီး�းးအလုုု� ်လုူဦးးရေး�.................................................................................၄၇ 

၃.၈ မားှးခုုုသူအခု��ုး....................................................................................................................၄၈

၃.၉ အုမား်ရေးထိ�င််ရေး�းအရေးပြခုအရေးန်.............................................................................................၅၂ 

၃.၁၀ အုမား်ရေးထိ�င််စ်ုအ�ွယူ်အစ်�း.............................................................................................၅၅ 

၃.၁၁ အုမား်ရေးထိ�င််ဦးးစ်းး.............................................................................................................၅၇ 

၃.၁၂ ရေးမား့းစ်��င်း်.....................................................................................................................၅၉ 

၃.၁၃ ဘာဏ််ရေးင့်စ်��င်း်..............................................................................................................၆၀ 

၃.၁၄ ဘာဏ်ရ်ေးင့်စ်��င်း်မား�ှုသည််် အရေးကြ��င်း်�င်း်.........................................................................၆၂ 

အခုန်း်� (၄) �ည်းရေ��အရေကြား�းင်�်အ�း.........................................................................................၆၅

၄.၁ စ်�တ်တ်ရ်ေးပြမား��မ်ားုနှှင််် တ့်�်ခု��တ််တ်မ်ားု..........................................................................၆၇



vii၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

၄.၂  ရေး���င်း်တ်�်ရေး���်မားု..................................................................................................၇၀

၄.၃ လု��်ှုရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���မ်ားု�ုု ပ်ည်�ရေး�းအဆိုင််အ်လုုု�်ရေး��ပ်ြပ်ပြခုင်း်.............................၇၃ 

၄.၄ ရေးအ�င်ပ်ြမားင်ဖ်ြိုးပ်းးစ်းးခု�သ်ည််် အပြမားင်််ဆိုု�းအတ်န််း/ပ်ည်�အဆိုင််.်..................................................၇၆ 

၄.၅ ရေး���င်း်ဆို�မ်ားတ်�သ်ည််် အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်...........................................................၇၇ 

အခုန်း်� (၅) လူု�်သး�အင်အ်း�အရေကြား�းင်�်အ�း............................................................................၇၉ 

၅.၁ စ်းးပ့်�း�ှ�နှုုင်သ်ူဦးးရေး� (သုု�မားဟုတ်)် လုုပ််သ�းအင်အ်�း.......................................................၈၂ 

၅.၂ အလုုပ််အ�ုုင််အရေးပြခုအရေးန်...............................................................................................၈၆ 

၅.၃ အလုုပ််အ�ုုင််အမား��ုးအစ်�း..............................................................................................၈၉

၅.၄ လုုပ််င်န်း်အမား��ုးအစ်�း......................................................................................................၉၁

အခုန်း်� (၆) ရေမား����း�ဖြခုင်�်နှှင််် ရေသဆိုု�ံဖြခုင်�်အရေကြား�းင်�်အ�း............................................................၉၅ 

၆.၁ ရေးမား့းနှုန်း်ကြ�မားး်.................................................................................................................၉၇ 

၆.၂ ရေးယူဘာုယူ��ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း် .............................................................................................၉၈ 

၆.၃ အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု� ် �ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်...........................................................................၉၉ 

၆.၄ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန််း..............................................................................................၁၀၁ 

၆.၅ အုမား ်ရေးထိ�င်�်��ူးသူအမား��ုးသမားးးမား��း၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်.....................................၁၀၃ 

၆.၆ ပ်ထိမားဆိုု�း အုမား်ရေးထိ�င်ပ်ြပ်�စ်ဉ်အ်သ�.်.............................................................................၁၀၄ 

၆.၇ ပ်ထိမားဆိုု�း အ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုးရေးမား့း�့�းစ်ဉ်အ်သ�.်............................................................၁၀၇ 

၆.၈ လုူပ်��ု/အပ်��ုအပြ�စ်ရ်ေးန်ထိုုင်သ်ည််် ပ်�မားး်မား်အသ�.်..............................................................၁၀၈

၆.၉ ဆိုယူရ်ေး���သ်��်ွယူ ်�ရေးလုးရေးမား့း�့�းပြခုင်း်....................................................................၁၁၀ 

၆.၁၀ ရေးသနှုန််းကြ�မားး်...............................................................................................................၁၁၁ 

၆.၁၁ �ရေးလုးရေးသဆိုု�းပြခုင်း်......................................................................................................၁၁၂ 

၆.၁၂ ရေးမား့း�့�းစ်ဉ် ်ရေးမား်�မ်ားှန််းသ�တ််မားး်.....................................................................................၁၁၃



viii၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အခုန်း်� (၇) ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်သ�း�လူးဖြခုင်�်အရေကြား�းင်�်အ�း................................................................၁၁၅ 

၇.၁  ပြပ်ည််တ့်င်း်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းလု�ပြခုင်း်................................................................................၁၁၇ 

 ၇.၁.၁  ဘာဝတ့်င် ်အန်ည််းဆိုု�းတ်စ်က်ြီး�ုမား ်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းလု�မားုအရေးပြခုအရေးန်........................၁၁၇ 

 ၇.၁.၂ ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်မားုလုမားး်ရေးကြ��င်း်................................................................................၁၂၁ 

 ၇.၁.၃  ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်�သည််် အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်............................................................၁၂၂ 

၇.၂ ပြပ်ည််ပ်ရေး�့�ရေးပြပ်�င််းသ့�းလု�ပြခုင်း်....................................................................................၁၂၆ 

 ၇.၂.၁  နှုုင််င်�ပြခု�းတ့်င်ရ်ေး����်ှုရေးန်ရေးသ� အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုဝင်မ်ား��း........................................၁၂၆ 

 ၇.၂.၂  လု�်�ှုရေးန်ထိုုင််လု��်�ှုသည်််နှုုင််င်�......................................................................၁၂၇ 

 ၇.၂.၃ ပြမားန််မား�နှုုင််င်�မားှထိ့�ခ်ု့��သည်် ် အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်..........................................၁၂၇ 

 ၇.၂.၄ ပြမားန််မား�နှုုင််င်�မားှ ထိ့�ခ်ု့���တ့်င် ်အသု�းပြပ်�ခု�သ်ည်််အဆို�အ်သ့ယူ.်.........................၁၂၈ 

 ၇.၂.၅  နှုုင််င်�ပြခု�းမားှ ရေးင့်လုှ�ပ်ုု���တ့်င် ် အဓို�အသု�းပြပ်�သည််လ်ုမားး်ရေးကြ��င်း်..........................၁၂၉ 

 ၇.၂.၆ ပြမားန််မား�နှုုင််င်�သုု� ရေးင့်လုှ�ပ်ုု�မားုပ်မား�ဏ်.....................................................................၁၃၀ 

 ၇.၂.၇  နှုုင််င်�ပြခု�းတ့်င်ရ်ေး����်ှုရေးန်သူမား��း၏ လု��်ှုအလုုပ်အ်�ုုင်အ်ရေးပြခုအရေးန်................၁၃၁ 

 ၇.၂.၈ ပြမားန််မား�နှုုင််င်�မားှမားထိ့�ခ်ု့�မားး အပြမားင််ဆ်ိုု�းတ်�ရ်ေး���ဖ်ြိုးပ်းးစ်းးခု�သ်ည်််အတ်န််း................၁၃၂ 

 ၇.၂.၉ ပြပ်ည်ပ််ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သူမား��း၏ လုူဦးးရေး�ပ်ု�မားစ်.်.......................................................၁၃၃ 

အခုန်း်� (၈) မားသန်းစ််�မား်�မားုအရေကြား�းင်�်အ�း...................................................................................၁၃၅ 

၈.၁ မားသန််စ့်မားး်ပြ�စ််ပ့်�းမားုနှုန်း်................................................................................................၁၃၇ 

၈.၂ အသ�အ်�ွယူအ်လုုု� ်မားသန်စ့််မားး်မားု..............................................................................၁၄၀ 

၈.၃ ခု�ခ်ု�မားုအတ်ုုင်း်အတ်�နှှင််် အမား��ုးအစ်�းအလုုု� ် မားသန်စ့််မားး်ပြ�စ်ပ့််�းမားု...............................၁၄၁ 

၈.၄ �ပ်�်ွ�အတ့်င်း် ပ်ါဝင််လုုပ်�်ှ�းမားု......................................................................................၁၄၂ 

၈.၅ အရေးထိ��်အပ်�်��ှုမားု.....................................................................................................၁၄၄ 



ix၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အခုန်း်� (၉) သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုအရေကြား�းင်�်အ�း............................................................................၁၄၇ 

၉.၁ သ�်ကြီး�းး�ွယူ်အုုအ�ွယူ်အစ်�း......................................................................................၁၄၉ 

၉.၂ မားှးခုုုသူအသ�အ်�ွယူ ် ညွှှန််�ုန်း်မား��း.............................................................................၁၅၀ 

၉.၃ ပ်င်စ််င်၊် ရေးထိ��ပ််�်ရေးကြ�းနှှင််် အ���ုးခု�စ်�းခု့င််အ်မား��ုးအစ်�း.................................................၁၅၂ 

၉.၄ ��န်း်မား�ရေး�းရေးစ်�င်််ရေး�ှ��်မားုအမား��ုးအစ်�း........................................................................၁၅၃ 

၉.၅ �ပ်�်ွ�အတ့်င်း် ပ်ါဝင််လုုပ်�်ှ�းမားု......................................................................................၁၅၆ 

၉.၆ အရေးထိ��်အပ်�်��ှုမုား.....................................................................................................၁၅၇ 

အခုန်း်� (၁၀) အုမား်အရေကြား�းင်�်အ�း............................................................................................၁၆၁ 

၁၀.၁ ရေးန်အုမား်အမား��ုးအစ်�း......................................................................................................၁၆၃ 

၁၀.၂ အုမား်ပ်ုုင််ဆိုုုင််မားုအရေးပြခုအရေးန်.............................................................................................၁၆၄ 

၁၀.၃ အုမားရ်ေးဆို��လ်ုုပ်�်�တ့်င်အ်သု�းပြပ်�သည်် ် ပ်စ်စည်း်အမား��ုးအစ်�းမား��း.....................................၁၆၅ 

 ၁၀.၃.၁ အ��အမား��ုးအစ်�း.......................................................................................၁၆၅ 

 ၁၀.၃.၂ အမားုုးအမား��ုးအစ်�း..........................................................................................၁၆၆ 

 ၁၀.၃.၃ အခုင်း်အမား��ုးအစ်�း........................................................................................၁၆၆ 

၁၀.၄ အစ်�းအစ်�ခု��်ပြပ်�တ််သည်််ရေးန်��.................................................................................၁၆၈ 

၁၀.၅ အခုန််းအရေး�အတ့်�.်....................................................................................................၁၆၈ 

၁၀.၆ စ့်မားး်အင််သု�းစ့်�မားု.............................................................................................................၁၇၃ 

 ၁၀.၆.၁ အလုင်း်ရေး��င်အ်တ့်�အ်ဓို�အသု�းပြပ်�သည်် ်မားးးအမား��ုးအစ်�း................................၁၇၃ 

 ၁၀.၆.၂ ခု��ပ်ြပ်�တ််��တ့်င် ်အဓို�အသု�းပြပ်�သည်် ်ရေးလု�င်စ််�အမား��ုးအစ်�း..........................၁၇၄ 

၁၀.၇ အုမား်အသု�းအရေးဆို�င််ပ်စ်စည်း်မား��းသ�ုးစ့်�နှုုင််မားု......................................................................၁၇၆ 

 ၁၀.၇.၁ ဆို�သ့်ယူရ်ေး�းနှှင််် သတ်င်း်အခု��အ်လု�ဆုု်ိုင်�်� အသု�းအရေးဆို�င်ပ််စ်စည်း်မား��း.......၁၇၆ 

 ၁၀.၇.၂ သယူယ်ူူပ်ုု�ရေးဆို�င်ရ်ေး�းဆိုုုင်�်� အသု�းအရေးဆို�င်ပ််စ်စည်း်မား��း....................................၁၇၇ 

၁၀.၈ အုမား်ရေးထိ�င််စ်ုဝင််ရေးင့်......................................................................................................၁၇၈ 



x၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အခုန်း်� (၁၁) ရေ���ှုရေ��၊ သန်း��်ှင်�်ရေ��နှှင််် တ်စ်�်ုုယ်ရ်ေ�သန်း��်ှင်�်ရေ��..........................................၁၈၁ 

၁၁.၁ ရေးသ��်ရေး���ှုမားု...........................................................................................................၁၈၃ 

 ၁၁.၁.၁ ရေးသ��ရ်ေး� အလု့ယူ်တ်�ူ��ှုမားု.........................................................................၁၈၃ 

 ၁၁.၁.၂ ရေး���ှုနှုုင်မ်ားုနှှင််် အ�ည်အ်ရေးသ့း............................................................................၁၈၆ 

၁၁.၂ သန်��်ှင်း်ရေးသ�မားုလုာ�စ်န်စ််.................................................................................................၁၉၁ 

 ၁၁.၂.၁ အုမား်သ�သ�ုးစ်�့မုား..............................................................................................၁၉၁ 

 ၁၁.၂.၂  မားုလုာ�သုမားး်စ်န်စ််.............................................................................................၁၉၃ 

၁၁.၃ တ်စ်�်ုုယူရ်ေး�သန်��်ှင်း်မားု..................................................................................................၁၉၇ 

 ၁၁.၃.၁ ဆိုပ်ပ်ြပ်�နှှင်် ်ရေး�အလု့ယူတ််�ူ��ှုမားု.....................................................................၁၉၇ 

၁၁.၄ အမားု�စ့််န််�ပ်စ်ပ်ြခုင်း် စ်းမား�ထိ�း�ှုမားု......................................................................................၂၀၀ 

 ၁၁.၄.၁ ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားု အလု့ယူ်တ်�ူ��ှုမားု.........................................................................၂၀၀ 

ကြား�း�ဖြ�တ်သ်န်း်�ရေခုါင်စ််း�င်�်ဆိုုုင််�း ရေဝါဟား�အဓို�ားယ်သ်တ််မားှတ််ခုု�မ်ားုး�...............................၂၀၃ 

ရေန်းး�်ဆို�တ််�� (၁)။ ရေ�ွ�ခုုယ််�း�ရေသးအညွှှန်း�်�ုန်း�်မားုး�၏ န်းမားူန်းးအမားှး�မားုး� (Sampling errors)  

........................................................................................................................................၂၁၉ 

ရေန်းး�်ဆို�တ််�� (၂)။ အသ�န်ှှင််််�ုး�/မား တ်ုု�၏ တ်ု�ုမားှန်း�်န်းမ်ားု�ုု အ��ဖြ�တ်ဖ်ြခုင်�်.................၂၃၁ 

ရေန်းး�်ဆို�တ််�� (၃)။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြား�း�ဖြ�တ်လ်ူူဦး�ရေ�သန်း�်ရေခုါင်စ််း�င်�် ရေမား�ခု�န်း်��ုစံ်.ံ..............၂၃၃ 

အစ်ီ�င််ခုံစ်းဖြ��စ်ုသူမားုး�စ်း�င််�..................................................................................................၂၆၅



xi၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း�မားုး�

ဇယူ�း (၃.၁)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်လုူဦးးရေး�သုပ်သ်ည်း်မားု.....................................၄၁ 

ဇယူ�း (၃.၂)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင်် ် ရေး��းလု� ် လုူဦးးရေး�အခု��ုးအစ်�း....၄၂ 

ဇယူ�း (၃.၃)။ အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု� ်လုူဦးးရေး�ပ်� ��နှှ��မားုနှှင််် ���း/မား အခု��ုး...................................၄၄ 

ဇယူ�း (၃.၄)။ အသ�အ်ုပ််စ်ုကြီး�းးအခု��ုးအစ်�း (၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)........၄၈ 

ဇယူ�း (၃.၅)။ မားှးခုုုသူအခု��ုး (၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)....................................၅၀ 

ဇယူ�း (၃.၆)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် အသ�အ်ုပ်စ််ုကြီး�းးအခု��ုးအစ်�း၊ မားှးခုုုသူအခု��ုးနှှင်််  

 သ�်ကြီး�းး�ွယူ်အုုညွှှန််�ုန်း်...............................................................................၅၁ 

ဇယူ�း (၃.၇)။ အုမား ်ရေးထိ�င်စ််ုအ�ွယူအ်စ်�း (၂၀၁၄ ခုုနှှစ်န်ှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)..................................၅၆ 

ဇယူ�း (၃.၈)။ အသ�အ်ုပ််စ်ုနှှင််် ���း/မား အလုုု� ်အုမားရ်ေးထိ�င်ဦ်းးစ်းးအရေး�အတ့်�န်ှှင််် အခု��ုးအစ်�း 

 .............................................................................................................၅၈ 

ဇယူ�း (၃.၉)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် အသ� ် (၁၅) နှှစ််နှှင်််ရေးအ��လ်ုူဦးးရေး�၏  

 ရေးမား့းစ်��င်း်မားှတ််ပ်ု�တ်င််မားုအရေးပြခုအရေးန်..............................................................၅၉ 

ဇယူ�း (၃.၁၀)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် အသ� ် (၁၈) နှှစ််နှှင်််အထိ�်လုူဦးးရေး�၏  

 ဘာဏ််ရေးင့်စ်��င်း်ထိ�း�ှုမုားအရေးပြခုအရေးန်.............................................................၆၁ 

ဇယူ�း (၃.၁၁)။   တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်အသ� ် (၁၈) နှှစ််နှှင်််အထိ�်လုူဦးးရေး�၏ ဘာဏ် ်

 ရေးင့်စ်��င်း်မား�ှုသည််် အရေးကြ��င်း်�င်း်....................................................................၆၃ 

ဇယူ�း (၄.၁)။  တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် အသ� ် (၁၅) နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ စ်�တ်တ် ် 

 ရေးပြမား��မ်ားုနှုန််းနှှင််် တ့်�်ခု��တ််တ်မ်ားုနှုန််း.............................................................၆၈ 

ဇယူ�း (၄.၂)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု�် အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�်လုူဦးးရေး�၏ ရေး���င်း်  

 တ်�်ရေး���်မားုအရေးပြခုအရေးန်...............................................................................၇၀
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ဇယူ�း (၄.၃)။ အသ�်  (၃) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု� ် ရေး���င်း်တ်� ် 

 ရေး���်မားုအရေးပြခုအရေးန်.......................................................................................၇၃ 

ဇယူ�း (၄.၄)။  အသ�်  (၃) နှှစ်မ်ားှ (၂၉) နှှစ််အထိုလုူဦးးရေး�၏ လု��်ှုရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���မ်ားု  

 အရေးပြခုအရေးန်.....................................................................................................၇၄ 

ဇယူ�း (၄.၅)။ အသ� ် (၃) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု� ် လု��်ှုရေး���င်း်  

 တ်�်ရေး���်မားုအရေးပြခုအရေးန်..............................................................................၇၆ 

ဇယူ�း (၄.၆)။ အသ� ်(၂၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ အပြမားင််ဆ်ိုု�းရေးအ�င်ပ်ြမားင်ဖ်ြိုးပ်းးစ်းးခု�သ်ည််် အတ်န််း/  

 ပ်ည်�အဆိုင်််.............................................................................................၇၇ 

ဇယူ�း (၅.၁)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် အသ� ် (၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏  

 လုုပ််သ�းအင်အ်�းပ်ါဝင်န်ှုန််း၊ အလုုပ်လ်ု�မ်ား�န်ှုန််းနှှင််် လုူဦးးရေး�တ့်င် ် အလုုပ်လ်ုုပ်သ်ူ  

 ပ်ါဝင််မားုအခု��ုး...................................................................................................၈၃ 

ဇယူ�း (၅.၂)။  အသ� ်(၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ အလုုပ်အ်�ုုင်အ်ရေးပြခုအရေးန်..................၈၇ 

ဇယူ�း (၅.၃)။ အသ� ်(၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်အဓို�အလုုပ်အ်�ုုင်အ်ုပ််စ်ုကြီး�းးအလုုု� ်လုူဦးးရေး�နှှင်််   

 ���း/မား အခု��ုး................................................................................................၈၉ 

ဇယူ�း (၅.၄)။ အဓို�လုုပ်င််န််းအုပ်စ််ုကြီး�းးအလုုု� ် အသ� ် (၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ် အလုုပ််�ှုသူ  

 အခု��ုးအစ်�း...................................................................................................၉၂ 

ဇယူ�း (၆.၁)။  အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု��်ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်၊ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်နှှင််် ရေးမား့းနှုန်း်ကြ�မားး်  

 (၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)...........................................................................၁၀၂ 

ဇယူ�း (၆.၂)။  တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်အသ� ်(၂၀-၂၄) အုပ််စ်ုဝင် ်အုမားရ်ေးထိ�င်�်��ူးသူ  

 အမား��ုးသမားးးမား��း၏ ပ်ထိမားဆိုု�းအုမား်ရေးထိ�င်ပ်ြပ်�စ်ဉ်အ်သ�.်....................................၁၀၆ 

ဇယူ�း (၆.၃)။ အမား��ုးသမားးးမား��း၏ လု��်ှုအသ�အ်ုပ်စ််ုအလုုု� ် ပ်ထိမားဆိုု�း အ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုး  

 ရေးမား့း�့�းစ်ဉ် ်အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်...................................................................၁၀၈
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ဇယူ�း (၆.၄)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် လုူပ်��ု/အပ်��ုအပြ�စ်ရ်ေးန်ထိုုင်သ်ည််် ပ်�မားး်မား်အသ� ်

 ........................................................................................................၁၀၉ 

ဇယူ�း (၆.၅)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်ဆိုယူရ်ေး���သ်��်ွယူ�်ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်.........၁၁၀ 

ဇယူ�း (၆.၆)။  ဖြိုးမားု��ပြပ်/ရေး��းလု�န်ှှင််် ���း/မား အလုုု� ်�ရေးလုးရေးသဆိုု�းပြခုင်း်ဆိုုုင်�်� အညွှှန််း�ုန်း်  

 မား��းနှှင််် ရေးမား့း�့�းစ်ဉ်ရ်ေးမား်�မ်ားှန််းသ�တ််မားး်...........................................................၁၁၃ 

ဇယူ�း (၇.၁)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်နှှင််် ���း/မား အလုုု� ် ဘာဝတ်စ်ရ်ေးလု်�� ် အန်ည််းဆိုု�း  

 တ်စ််ကြီး�မုား ် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်နှနု်း်................................................................................၁၁၉ 

ဇယူ�း (၇.၂)။ ���း/မား အလုုု� ်ဘာဝတ်စ်ရ်ေးလု်�� ်အန်ည််းဆိုု�းတ်စ်က်ြီး�ုမား ်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်မားုလုမားး်ရေးကြ��င်း် 

 .....................................................................................................၁၂၂ 

ဇယူ�း (၇.၃)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်�သည်် ်အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်....၁၂၅ 

ဇယူ�း (၇.၄)။ ���း/မား အလုုု� ်ပြမားန််မား�နှုုင်င််�မားှထိ့�ခ်ု့��သည်် ်အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်.............၁၂၈ 

ဇယူ�း (၇.၅)။ ���း/မား အလုုု� ် နှုုင််င်�ပြခု�းတ့်င် ် ရေး����်ှုရေးန်သူမား��း၏ လု��်ှုအလုုပ်အ်�ုုင် ် 

 အရေးပြခုအရေးန်..................................................................................................၁၃၁ 

ဇယူ�း (၈.၁)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်အသ�် (၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�်လုူဦးးရေး�၏ မားသန်စ့််မားး် 

 ပြ�စ်ပ့််�းမားုနှုန်း်နှှင််် မားသန်စ့််မားး်မားုအမား��ုးအစ်�း.......................................................၁၃၈ 

ဇယူ�း (၈.၂)။ လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လုအတ့်င်း် အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်မားသန်စ့််မားး်သူမား��း ��ှုခု�သ်ည််် 

 အရေးထိ��အ်ပ်�်အမား��ုးအစ်�းနှှင််် အ�င်း်အပြမားစ်.်.................................................၁၄၅ 

ဇယူ�း (၉.၁)။ အသ�အ်ုပ််စ်ုကြီး�းးမား��းအလုုု� ် လုူဦးးရေး�နှှင််် ��ခုုုင်န်ှုန််း (၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််  

 နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််).............................................................................................၁၅၀ 

ဇယူ�း (၉.၂)။ သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဆိုုုင််�� အညွှှန််း�ုန်း်မား��း (၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််) 

 .......................................................................................................၁၅၁ 
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ဇယူ�း (၉.၃)။ ပ်င်စ််င်၊် ရေးထိ��ပ််�်ရေးကြ�းနှှင််် အ���ုးခု�စ်�းခု့င််�်�ှုခု�သ်ည််် အမား��ုးအစ်�းအလုုု� ်သ�က်ြီး�းး 

 �ွယူအ်ုုဦးးရေး� အခု��ုးအစ်�း...............................................................................၁၅၃ 

ဇယူ�း (၉.၄)။ လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လုအတ့်င်း် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမား��းသ့�းရေး���ခ်ု�်သည််် ��န်း်မား�ရေး�း  

 ရေးစ်�င်််ရေး�ှ��်မားုဌာ�န်အမား��ုးအစ်�း....................................................................၁၅၄ 

ဇယူ�း (၉.၅)။ လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လုအတ့်င်း် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမား��း၏ ရေးန်��ဆ်ိုု�းအကြီး�ုမား ်��န်း်မား�ရေး�း 

 ရေးစ်�င်််ရေး�ှ��မ်ားုခု�ယူူခု�သ်ည််် အရေးကြ��င်း်�င်း်.....................................................၁၅၅ 

ဇယူ�း (၉.၆)။ လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လုအတ့်င်း် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမား��း��ှုခု�သ်ည််် အရေးထိ��အ်ပ်�် အမား��ုး 

 အစ်�းနှှင််် အ�င်း်အပြမားစ်.်.................................................................................၁၅၉ 

ဇယူ�း (၁၀.၁)။ ရေးန်အုမားအ်မား��ုးအစ်�းအလုုု� ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု��ခုုုင်န်ှုန််း.......................................၁၆၄ 

ဇယူ�း (၁၀.၂)။ အုမားပ််ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားုအမား��ုးအစ်�းအလုုု� ် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု��ခုုုင်န်ှုန််း.............................၁၆၅ 

ဇယူ�း (၁၀.၃)။ အုမား်ရေးဆို��လ်ုုပ်သ်ည်််ပ်စ်စည်း်အမား��ုးအစ်�းအလုုု� ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု��ခုုုင်န်ှုန််း......၁၆၇ 

ဇယူ�း (၁၀.၄)။ အစ်�းအစ်�ခု��ပ်ြပ်�တ်သ်ည်််ရေးန်��အလုုု� ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု��ခုုုင်န်ှုန််း..................၁၆၈ 

ဇယူ�း (၁၀.၅)။ အခုန််းအရေး�အတ့်�အ်လုုု� ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု��ခုုုင်န်ှုန််း.....................................၁၆၉ 

ဇယူ�း (၁၀.၆)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်အခုန််းတ်စ်ခ်ုန််းတ့်င် ်ရေးန်ထိုုင်ရ်ေးသ� ပ်�မားး်မား်လုူဉ်းးရေး� 

 ............................................................................................................၁၇၁ 

ဇယူ�း (၁၀.၇)။ ရေးန်အုမားအ်မား��ုးအစ်�းနှှင််် အုမားပ််ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားုအမား��ုးအစ်�းအလုုု� ် အခုန််းတ်စ်ခ်ုန််းတ့်င် ် 

 ရေးန်ထိုုင််ရေးသ�ပ်�မားး်မား်လုူဉ်းးရေး�..........................................................................၁၇၂ 

ဇယူ�း (၁၀.၈)။ အလုင်း်ရေး��င်အ်တ့်� ် အဓို�အသု�းပြပ်�သည်် ် မားးးအမား��ုးအစ်�းအလုုု� ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု  

 ��ခုုုင််နှုန်း်.....................................................................................................၁၇၄ 

ဇယူ�း (၁၀.၉)။  ခု��ပ်ြပ်�တ်�်�တ်င့် ်အဓိ�ုအသု�းပြပ်�သည််် ရေးလု�င်စ််�အမား��ုးအစ်�းအလုု�ု ်အမုားရ်ေးထိ�င်စ််ု 

 ��ခုုုင််နှုန်း်........................................................................................၁၇၅ 

ဇယူ�း (၁၀.၁၀)။ အုမားအ်သု�းအရေးဆို�င်ပ််စ်စည်း်မား��းသု�းစ့်�မားုအလုုု� ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု��ခုုုင်န်ှုန််း............၁၇၇
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ဇယူ�း (၁၀.၁၁)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ တ်စ်န်ှှစ််ပ်�မားး်မား်ဝင်ရ်ေးင့်  

 (သုန််းရေးပ်ါင်း်).................................................................................................၁၇၉ 

ဇယူ�း (၁၁.၁)။ ဖြိုးမားု��ပြပ်/ရေး��းလု�အ်လုု�ု ်ရေးသ��ရ်ေး�အတ်�့ ်အဓိ�ုအသု�းပြပ်�သည််် ရေး�အ�င်း်အပြမားစ်် 

 .................................................................................................၁၈၄ 

ဇယူ�း (၁၁.၂)။ ဖြိုးမားု��ပြပ်/ရေး��းလု�အ်လုုု� ် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��းသု�းစ့်�သည်် ် အုမား်သ�အမား��ုးအစ်�း...၁၉၂ 

ဇယူ�း (၁၁.၃)။ ဖြိုးမားု��ပြပ်/ရေး��းလု�အ်လုုု� ် အမားု�စ့််န်�်ပ်စ်မ်ားုစ်န်စ်.်.............................................၂၀၁





xvii၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ုမံားုး�

ပ်ု� (၃.၁)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��း၏ လုူဦးးရေး�အခု��ုးအစ်�း................................................၄၀ 

ပ်ု� (၃.၂)။ အသ�အ်ပ်ုုင်း်အပြခု�းအလုုု� ်���း/မား အခု��ုး (၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််) 

 .......................................................................................................................၄၅ 

ပ်ု� (၃.၃)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်���း/မား အခု��ုး......................................................၄၆ 

ပ်ု� (၃.၄)။ လုူဦးးရေး�ပ်ု�မားစ် ်(၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)............................................................၄၇ 

ပ်ု� (၃.၅)။  မားှးခုုုသူအခု��ုးနှှင််် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုညွှှန််�ုန်း် (၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)......၅၀ 

ပ်ု� (၃.၆)။  အသ� ်(၁၀) နှှစ်န်ှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ ���း/မား အလုုု� ်အုမားရ်ေးထိ�င်ရ်ေး�းအရေးပြခုအရေးန်....၅၃ 

ပ်ု� (၃.၇)။  အသ� ်(၁၀) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ အသ�အ်ုပ််စ်ုနှှင််် ���း/မား အလုုု� ်အုမား်ရေးထိ�င်ရ်ေး�း 

 အရေးပြခုအရေးန်.............................................................................................................၅၄ 

ပ်ု� (၃.၈)။  တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်ပ်�မားး်မား်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအ�ွယူအ်စ်�း...........................၅၆ 

ပ်ု� (၄.၁)။  တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်စ်�တ်တ်ရ်ေးပြမား��မ်ားုနှုန််းနှှင််် တ့်�ခ်ု��တ််တ်မ်ားုနှုန််း .....၆၉ 

ပ်ု� (၄.၂)။ ဖြိုးမားု��ပြပ်/ရေး��းလု�န်ှှင််် ���း/မား အလုုု� ်ရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���မ်ားုအရေးပြခုအရေးန်.................၇၂ 

ပ်ု� (၄.၃)။  အသ�် (၅) နှှစ််မား ှ(၂၉) နှှစ််အထိုလုူဦးးရေး�၏ ���း/မား အလုုု� ်လု��်ှုရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���မ်ားု 

 အရေးပြခုအရေးန်..............................................................................................................၇၅ 

ပ်ု� (၄.၄)။  အသ� ် (၃) နှှစ်မ်ားှ (၅၀) နှှစ််အတ့်င်း်�ှုလုူဦးးရေး�၏ ရေး���င်း်ဆို�မ်ားတ်�သ်ည််် အဓို�  

 အရေးကြ��င်း်�င်း်.........................................................................................................၇၈ 

ပ်ု� (၅.၁)။ အသ� ် (၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု� ် လုုပ််သ�းအင်အ်�း  

 ပ်ါဝင််နှုန်း်.................................................................................................................၈၅ 

ပ်ု� (၅.၂)။ အသ� ်(၁၅) နှှစ်န်ှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ အသ�အ်ုပ်စ််ုအလုုု� ်လုူဦးးရေး�တ့်င် ်အလုုပ်လ်ုုပ််သူ 

 ပ်ါဝင််မားုအခု��ုး.......................................................................................................၈၆



xviii၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ပ်ု� (၅.၃)။ အသ�(်၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ ���း/မား အလုုု�အ်လုုပ်အ်�ုုင်အ်ရေးပြခုအရေးန်...၈၈ 

ပ်ု� (၅.၄)။ အသ� ်(၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်အလုုပ်�်ှုသူမား��း၏ အဓို�အလုုပ်အ်�ုုင်အ်ုပ််စ်ုကြီး�းးအလုုု� ် 

 ���း/မား အခု��ုး...........................................................................................................၉၁ 

ပ်ု� (၆.၁)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်ရေးမား့းနှုန်း်ကြ�မားး် (၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)..........၉၈ 

ပ်ု� (၆.၂)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် ရေးယူဘာုယူ��ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်....................................၉၉

ပ်ု� (၆.၃)။  ဖြိုးမားု��ပြပ်/ရေး��းလု�န်ှှင််် အသ�အ်ုပ်စ််ုအလုုု� ်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်...................................၁၀၀

ပ်ု� (၆.၄)။  အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု� ်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း် (၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)......................၁၀၁ 

ပ်ု� (၆.၅)။  တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း် (၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင်််  ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််) 

 ..............................................................................................................................၁၀၂ 

ပ်ု� (၆.၆)။  တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် အုမားရ်ေးထိ�င်�်��ူးသူ အမား��ုးသမားးးမား��း၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်  

 �ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်.....................................................................................................၁၀၃

ပ်ု� (၆.၇)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် ပ်ထိမားဆိုု�း အုမားရ်ေးထိ�င်ပ်ြပ်�စ်ဉ်န်ှှင််် ပ်ထိမားဆိုု�း အ�ှင်ရ်ေးမား့း  

 �ရေးလုးရေးမား့း�့�းစ်ဉ် ်အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်................................................................၁၀၅

ပ်ု� (၆.၈)။  တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် ရေးသနှုန််းကြ�မားး်.....................................................၁၁၂

ပ်ု� (၇.၁)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်နှှင််် ���း/မား အလုုု� ် ဘာဝတ်စ်ရ်ေးလု်�� ် အန်ည််းဆိုု�းတ်စ်က်ြီး�ုမား ် 

 အသ�းတ်င််ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်နှုန်း်....................................................................................၁၂၀ 

ပ်ု� (၇.၂)။ ���း/မား အလုုု� ်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်�သည်် ်အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်......................................၁၂၃ 

ပ်ု� (၇.၃)။ နှုုင်င််�အလုုု�်ရေး����်ှုရေးန်ထိုုင်ရ်ေးသ� အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုဝင်�်�ခုုုင်န်ှုန််း...............................၁၂၇

ပ်ု� (၇.၄)။ ���း/မား အလုုု� ် ပြမားန််မား�နှုုင််င်�မားှထိ့�ခ်ု့���တ့်င် ်အသု�းပြပ်�ခု�သ်ည်််အဆို�အ်သ့ယူ.်.....၁၂၉ 

ပ်ု� (၇.၅)။ ���း/မား အလုုု� ်နှုုင််င်�ပြခု�းမားှရေးင့်လုှ�ပ်ုု���တ့်င် ်အဓို�အသု�းပြပ်�သည််လ်ုမားး်ရေးကြ��င်း်.......၁၃၀ 

ပ်ု� (၇.၆)။ ���း/မား အလုုု� ်ရေးင့်လုှ�ပ်ုု�မားုပ်မား�ဏ်............................................................................၁၃၁



xix၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ပ်ု� (၇.၇)။ ���း/မား အလုုု� ် ပြမားန််မား�နှုုင်င််�မားှမားထိ့�ခ်ု့�မားး အပြမားင််ဆ်ိုု�းတ်�ရ်ေး���ဖ်ြိုးပ်းးစ်းးခု�သ်ည်််အတ်န််း 

 ..........................................................................................................................၁၃၃ 

ပ်ု� (၇.၈)။  နှုုင်င််�ပြခု�းတ့်င်ရ်ေး����်ှုရေးန်ရေးသ� အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုဝင်မ်ား��း၏ လုူဦးးရေး�ပ်ု�မားစ်မ်ား��း (၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် 

 နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််).....................................................................................................၁၃၄ 

ပ်ု� (၈.၁)။  အသ� ် (၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ အသ�အ်ုပ်စ််ုနှှင််် ���း/မား အလုုု� ် မားသန်စ့််မားး်  

 ပြ�စ််ပ့်�းမားုနှုန်း်.........................................................................................................၁၄၁ 

ပ်ု� (၈.၂)။ မားသန်စ့််မားး်မားုအမား��ုးအစ်�း၊ ခု�ခ်ု�မားုအတ်ုုင်း်အတ်�နှှင််် ���း/မား အလုုု� ်အသ�် (၅) နှှစ််နှှင်််  

 အထိ� ် မားသန်စ့််မားး်သူဦးးရေး�အခု��ုးအစ်�း..................................................................၁၄၂ 

ပ်ု� (၈.၃)။ လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လုအတ့်င်း် �ပ်�်ွ�/လုူမားုရေး�း/ဘာ�သ�ရေး�းဆိုုုင်�်� လုုပ််�ှ�းမားုတ်စ်ခ်ုုခုုတ့်င် ် 

 ပ်ါဝင််ရေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�သ်ည််် အသ� ် (၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ် မားသန်စ့််မားး်သူဦးးရေး� အခု��ုးအစ်�း 

 ....................................................................................................................၁၄၃ 

ပ်ု� (၈.၄)။ လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လုအတ့်င်း် အရေးထိ��အ်ပ်�်��ှုခု�သ်ည််် အသ� ် (၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ် 

 မားသန််စ့်မားး်သူဦးးရေး�အခု��ုးအစ်�း...............................................................................၁၄၄

ပ်ု� (၉.၁)။ လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လုအတ့်င်း် �ပ်�်ွ�/လုူမားုရေး�း/ဘာ�သ�ရေး�းဆိုုုင်�်�လုုပ်�်ှ�းမားု တ်စ်ခ်ုုခုုတ့်င် ် 

 ပ်ါဝင််ရေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�သ်ည််် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး�အခု��ုးအစ်�း.....................................၁၅၇ 

ပ်ု� (၉.၂)။ လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လုအတ့်င်း် အရေးထိ��အ်ပ်�်��ှုခု�်သည််် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး�  အခု��ုးအစ်�း 

 ................................................................................................................၁၅၈ 

ပ်ု� (၁၁.၁)။ အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအလုုု� ်ရေးသ��ရ်ေး�ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုမား��း��ှုသု�းစ့်�ရေးန်မားု အရေးပြခုအရေးန်............၁၈၈ 

ပ်ု� (၁၁.၂)။ ရေး��င်း်မား့န်ရ်ေးသ�ရေး�အ�င်း်အပြမားစ်၊် အရေးပြခုခု�ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုနှှင််် သန်�်�ှင်း်၍ ရေးဘား�င်း်ရေးသ�  

 ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားု�ုု ��ှုသု�းစ့်�ရေးန်မားုအရေးပြခုအရေးန်................................................................၁၈၉ 

ပ်ု� (၁၁.၃)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် အရေးပြခုခု� (အန်ုမား််ဆိုု�း) ရေးသ��ရ်ေး�ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုမား��း�ုု  

 ��ှုသ�ုးစ့်�ရေးန်မားုအရေးပြခုအရေးန်........................................................................................၁၉၁



xx၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ပ်ု� (၁၁.၄)။ အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအလုုု� ် မားုလုာ�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားုမား��း ��ှုသု�းစ့်�ရေးန်မားုအရေးပြခုအရေးန်....................၁၉၄

ပ်ု� (၁၁.၅)။ အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း အသု�းပြပ်�သည််အ်ုမားသ်�မား��းမားှ မားစ်င် ်စ်းမား�ထိ�း�ှုမားု..............................၁၉၆ 

ပ်ု� (၁၁.၆)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��းအသု�းပြပ်�သည်် ် မားုလုာ�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားု  

 အမား��ုးအစ်�း...........................................................................................................၁၉၇ 

ပ်ု� (၁၁.၇)။ အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအလုုု� ် အရေးပြခုခု� တ်စ်�်ုုယူရ်ေး�သန်��်ှင်း်ရေး�းဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုမား��း ��ှုသု�းစ့်�ရေးန်မားု  

 အရေးပြခုအရေးန်...........................................................................................................၁၉၉ 

ပ်ု� (၁၁.၈)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ အရေးပြခုခု� တ်စ်�်ုုယူရ်ေး�သန်��်ှင်း်ရေး�း  

 ဝန််ရေးဆို�င််မားုမား��း...............................................................................................၂၀၀ 

ပ်ု� (၁၁.၉)။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် အမားု�စ့််န်�်ပ်စ်မ်ားုစ်န်စ်.်..........................................၂၀၂
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အတ်ုုရေ�း�စ််းလူု�ံမားုး�

ADB  Asian Development Bank

အ��ှ�့��ဖြိုး�ု�းမားုဘာဏ််

CAPI  Computer-Assisted Personal Interviewing

  �့န်ပ််��တ်�အရေးထိ��အ်�ူပြပ်� စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူမားု

EA  Enumeration Area

စ်��င်း်ရေး����့်�်

GIS  Geographic Information System

ပ်ထိဝးသတ်င်း်အခု��အ်လု�ဆ်ိုုုင်�်�စ်န်စ််

GTHS  Government Technical High School

အစ်ုုး�န်ည်း်ပ်ည်�အထိ�တ််န််းရေး���င်း်

MSDP Myanmar Sustainable Development Plan

 ပြမားန််မား�နှုုင််င်�၏ ရေး��ှည်တ််ည်တ််�်ခုုုင််ဖြိုးမား�ဖြိုးပ်းး ဟန်ခ်ု��ည််းရေးသ� �့��ဖြိုး�ု�းတ်ုုးတ်�မ်ားုစ်းမား��ုန်း်

NIF  National Indicator Framework

အမား��ုးသ�းညွှှန်�်ုန်း်မားူရေးဘာ�င််

SDGs Sustainable Development Goals

 စ်ဉ််ဆို�မ်ားပြပ်တ် ်�့��ဖြိုး�ု�းတ်ုုးတ်�ရ်ေး�း �ည်မ်ားှန််းခု�� ်ပ်န််းတ်ုုင်မ်ား��း

TVET  Technical and Vocational Education and Training

သ�ရ်ေးမား့းပ်ည်�ရေး���င်း်

UNFPA  United Nations Population Fund

�ုလုသမားဂုုလုူဦးးရေး��န်ပ််ု�ရေးင့်အ�့��

UNICEF United Nations Children’s Fund

�ုလုသမားဂုု�ရေးလုးမား��း�န်ပ််ု�ရေးင့်အ�့�� 

 





1၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဖြမားန်းမ်ားးနှုုင်င််၏ံ လူူဦး�ရေ�နှှင််် လူူမားုစ်ီ���း�ရေ��ဆိုုုင်�်း �ုန်း�်ဂဏန်း်�

အခုု�အ်လူ�မ်ားုး�

အညွှှန်း်��ုန်း�်မားုး�

တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ် အရေး�အတ့်�် 15

ခုရိုုုင်အ်ရေး�အတ့်� ်(စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူနှုုင်ရ်ေးသ�) 71

ခုရိုုုင်အ်ရေး�အတ့်� ်(စ်��င်း်မားရေး���ယ်ူူနှုုင််ရေးသ�) 5

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုလုူဦးးရေး� (သမား�းရိုုုး��အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု) 

စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း် 51,144,607

���း 23,916,836 (46.8%)

မား 27,227,771 (53.2%)

ဖြိုးမားု��ပြပ်လုူဦးးရေး� ��ခုုုင်န်ှုန််း 28.8%

နှှစ်စ််ဉ်လ်ုူဦးးရေး�တ်ုုးနှုန််း (သဘာ�ဝလုူဦးးရေး�တ်ုုးနှုန်း်) 0.88%

���း/မား အခု��ုး (သမား�းရိုုုး�� အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုလုူဦးးရေး�)
88 (မ ၁၀၀ တွွင် ်ရှိသော����ာ 
ကျားးာ�ဦး��ရှိသော) 

အသ�အ်လုယူ�်ုန်း် 28.2

စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း် 2.0

အုမားရ်ေးထိ�င်�်��ူးသူ အမား��ုးသမားးးမား��း၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း် 3.9

ပ်ထိမားဆိုု�း အုမား်ရေးထိ�င်ပ်ြပ်�စ်ဉ် ်အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်  
(အသ� ်၁၀ - ၄၉ နှှစ််)

21.2

ပ်ထိမားဆိုု�း အ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုးရေးမား့း�့�းစ်ဉ် ်အသ�အ်လုယူ�်ုန်း် 
(အသ� ်၁၀ - ၄၉ နှှစ််) 

23.2

ဆိုယူရ်ေး���သ်��်ွယူ ်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း် (အသ� ်၁၅ နှှစ််မားှ ၁၉ နှှစ်် 
အတ့်င်း်�ှု အမား��ုးသမားးး ၁,၀၀၀ ဦးး� တ်စ််နှှစ််အတ့်င်း်ရေးမား့း�့�းသည်် ်
�ရေးလုးဦးးရေး�) 

20.3



2၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အညွှှန်း်��ုန်း�်မားုး�

တ်စ်နှ်ှစ်ရ်ေးအ��်�ရေးလုးရေးသနုှန်း် (အ�ှင်ရ်ေးမ့ားး�ရေးလုး ၁,၀၀၀ ဦးးတ့်င်)် 31.၀

င်ါးနှှစ်ရ်ေးအ���်ရေးလုးရေးသနှုန်း် (အ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုး ၁,၀၀၀ ဦးးတ့်င်)် 37.7

ရေးမား့း�့�းစ်ဉ် ်ရေးမား်�မ်ားှန််းသ�တ််မားး်

စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း် 69.4

���း 66.5

မား 73.3

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု အရေး�အတ့်� ်(သမား�းရိုုုး�� အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု) 11,162,510

အမား��ုးသမားးးအုမားရ်ေးထိ�င်ဦ်းးစ်းး��ခုုုင်န်ှုန််း 23.2%

ပ်�မားး်မား် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအ�ွယူအ်စ်�း 4.6

အသ�အ်ပ်ုုင်း်အပြခု�းအလုုု� ်လုူဦးးရေး���ခုုုင်န်ှုန််း

�ရေးလုးဦးးရေး� (အသ� ်၀ - ၁၄ နှှစ််) 27.2%

အလုုပ်လ်ုုပ်န်ှုုင််သူဦးးရေး� (အသ� ်၁၅ - ၅၉ နှှစ််) 62.8%

အလုုပ်လ်ုုပ်န်ှုုင််သူဦးးရေး� (အသ� ်၁၅ - ၆၄ နှှစ််) 66.4%

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး� (အသ� ်၆၀ နှှစ််နှှင်််အထိ�)် 10.1%

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး� (အသ� ်၆၅ နှှစ််နှှင်််အထိ�)် 6.4%

မားှးခုုုသူအခု��ုး 

စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်မားှးခုုုသူအခု��ုး 59.4

�ရေးလုးမားှးခုုုသူအခု��ုး 43.3

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမားှးခုုုသူအခု��ုး 16.1



3၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အညွှှန်း်��ုန်း�်မားုး�

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုု ညွှှန်�်ုန်း် 

အသ� ်(၆၀) နှှစ််နှှင်််အထိ�် 37.2

အသ� ်(၆၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�် 23.7

ရေးမား့းစ်��င်း်�ှုသူ (အသ� ်၁၅ နှှစ််နှှင်််ရေးအ��)် 81.7%

ဘာဏ်ရ်ေးင့်စ်��င်း်�ှုသူ (အသ� ်၁၈ နှှစ််နှှင်််အထိ�)် 13.0%

စ်�တ်တ်ရ်ေးပြမား��မ်ားုနှုန််း (အသ� ်၁၅ နှှစ််နှှင်််အထိ�)်

စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း် 89.1%

���း 92.4%

မား 86.3%

တ့်�ခ်ု��်တ်တ်မ်ားုနှုန််း (အသ� ်၁၅ နှှစ််နှှင်််အထိ�)်

စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း် 89.5%

���း 92.4%

မား 87.1%

မားသန်စ့််မားး်မားု

မားသန်စ့််မားး်ပြ�စ်ပ့််�းမားုနှုန်း် (မားည်သ်ည်််မားသန်စ့််မားး်မားု အမား��ုးအစ်�းမားဆိုုု) 12.8%

အပြမားင်အ်�ရိုု� 6.3%

အကြ��းအ�ရိုု� 2.4%

လုမားး်ရေးလု်��/်ရေးလုှ��းတ်�ပ်ြခုင်း် 5.4%

မားှတ်ဉ်ာ�ဏ််/သင်ယ်ူူရေးလုလ်ု�ပြခုင်း် 4.4%



4၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အညွှှန်း်��ုန်း�်မားုး�

မားုမားု�ုုယူ�်ုု ရေးစ်�င််ရ်ေး�ှ��ပ်ြခုင်း် 1.9%

အပြခု�းသူမား��းနှှင််ဆ်ို�သ့်ယူပ်ြခုင်း် 1.6%

လုုပ်သ်�းအင်အ်�းပ်ါဝင်န်ှုန််း

အသ� ်(၁၀) နှှစ််နှှင်််အထိ�် 56.7%

အသ� ်(၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�် 63.2%

အသ� ်(၁၅ - ၆၄) နှှစ်် 66.7%

လုူဦးးရေး�တ့်င် ်အလုုပ်လ်ုုပ်သ်ူပ်ါဝင််မားုအခု��ုး

အသ� ်(၁၀) နှှစ််နှှင်််အထိ�် 55.2%

အသ� ်(၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�် 61.5%

အသ� ်(၁၅ - ၆၄) နှှစ်် 64.9%

ပြပ်ည်ပ််ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းလု�ပြခုင်း်

ပြပ်ည်ပ််ထိ့�ခ်ု့�သူမား��း၏ အသ�အ်ပ်ုုင်း်အပြခု�း

အသ� ်(၀ - ၁၄) နှှစ်် 0.7%

အသ� ်(၁၅ -၂၄) နှှစ်် 28.7%

အသ� ်(၂၅ - ၃၄) နှှစ်် 41.8%

အသ� ်(၃၅ - ၄၄) နှှစ်် 22.1%

အသ� ်(၄၅ - ၅၄) နှှစ်် 5.9%

အသ� ်(၅၅ - ၆၄) နှှစ်် 0.7%

အသ� ်(၆၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�် 0.1%



5၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အညွှှန်း်��ုန်း�်မားုး�

ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�မားှ ထိ့�ခ်ု့��သည်် ်အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်

အလုုပ်ရ်ေးကြ��င််/်အလုုပ််�ှ��န်/်စ်းးပ့်�းရေး�း 95.9%

ပ်ည်�ရေး�းရေးကြ��င််် 2.0%

အုမားရ်ေးထိ�င်�်�၍ 0.8%

မားုသ�းစ်ုရေးန်��လ်ုုု�၍် 1.2%

အပြခု�း 0.1%

ရေးန်အုမားအ်မား��ုးအစ်�း

�့န်ဒ်ုုမားးန်းယူမား/်တ်ုု�်ခုန််းတ့်�/တ်ုု�်ခုန််း 5.7%

ဘာန်ဂ်ုလုုု/တ်ုု�်အုမား် 10.6%

တ်ုု�ခ်ု�အုမား် 13.1%

ပ်�ဉ်ရ်ေးထိ�င်အ်ုမား်/သစ်သ်�းအုမား် 40.0%

ဝါးအုမား် 26.6%

(၂-၃) နှှစ်ခ်ု� တ်�အုမား် 3.0%

(၁) နှှစ်ခ်ု� တ်�အုမား် 0.6%

အပြခု�း 0.5%

အုမားပ််ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားု

ပ်ုုင်�်ှင်် 90.3%

အုမားင််ှ�း (အစ်ုုး�) 0.7%

အုမားင််ှ�း (ပ်ုဂုုလုု�) 6.1%

အခုမား� ်(မားုဘာ/ရေးယူ��ခမား/ရေးဆို့မား��ုး/မားုတ််ရေးဆို့) 1.6%

အခုမား� ်(အစ်ုုး�ဝန််ထိမားး်အုမား�်�) 0.8%
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အခုမား� ်(ပ်ုဂုုလုု�ဝန်ထ်ိမားး်အုမား�်�) 0.4%

အပြခု�း 0.1%

ရေးန်အုမားအ်ရေးဆို��အ်ဦးအတ့်� ်အသု�းပြပ်�သည််ပ််စ်စည်း်မား��း အကျားာ အခင်�် အမ���

ဓိန်ု/သ��်ယူ/်ထိန််းလု�/်အင်�်�် 7.6% - 12.9%

ဝါး 37.8% 13.6% 0.4%

ရေးပြမားကြီး�းး 0.1% 8.2% *

သစ််သ�း 24.2% 50.8% 0.3%

သ့ပ်် 1.6% - 84.0%

အုတ််ကြွ�ပ်/်အုတ််/�့န်�်�စ်် 27.8% 27.4% 2.2%

အပြခု�း 0.8% * 0.1%

အုမားတ့််င်�်ှုရေးသ� အခုန််းအရေး�အတ့်�်

(၁) ခုန််း 16.5%

(၂) ခုန််း 33.9%

(၃) ခုန််း 28.8%

(၄) ခုန််းနှှင်််အထိ�် 20.8%

အလုင်း်ရေး��င်အ်တ့်�အ်ဓို�အသု�းပြပ်�သည်် ်မားးးအမား��ုးအစ်�း

လု်ပ်စ််စ်ဓ်ိ�တ်အ်�းလုုုင်း်(အစုု်း�၊ အုမားန််းးခု�င်း်နုုှင်င််�၊ �ပ်�ွ်�/ရေးဒသတ့်င်း်) 53.0%

မားးးစ်� ်(ပ်ုဂုုလုု�) 3.5%

ရေးန်ရေး��င်ပ်ြခုည်စ့််မားး်အင်သ်ု�း (ဆိုုုလု�ပြပ်�း) 29.1%

ရေးလုအ�း/ရေး�အ�းလု်ပ်စ််စ် ်  0.8%
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ရေး�န်�ဆိုးမားးး 0.5%

�ရေးယူ�င်း်တ်ုုင်မ်ားးး 4.3%

ပြပ်န်လ်ုည်အ်�းပြ�ည််န်ှုုင််ရေးသ� ဘာ�ထ်ိ�းစ်န်စ် ်  8.7%

အပြခု�း 0.1%

ခု��ပ်ြပ်�တ်�်န််အတ့်� ်အဓို�အသု�းပြပ်�သည််် ရေးလု�င်စ််�

လု်ပ်စ််စ်ဓ်ိ�တ်အ်�းလုုုင်း် (အစုု်း�၊ အုမားန််းးခု�င်း်နုုှင်င််�၊ �ပ်�ွ်�/ရေးဒသတ့်င်း်) 37.6%

မားးးစ်� ်(ပ်ုဂုုလုု�) 0.2%

ရေးန်ရေး��င်ပ်ြခုည်စ့််မားး်အင်သ်ု�း (ဆိုုုလု�ပြပ်�း) 0.4%

ရေးလုအ�း/ရေး�အ�းလု်ပ်စ််စ် ်  0.1%

ရေး�န်�ဆိုးမားးး *

ဓိ�တ်ရ်ေးင့်� 0.5%

ဘာုုင်အ်ုုဂု�စ််် 1.1%

သစ််သ�း/ထိင်း် 53.3%

မားးးရေးသ့း/ရေးလု�င်စ််�ရေးတ်�င််် 6.4%

ရေး����မ်ားးးရေးသ့း 0.2%

ရေး���ရ်ိုုုး/ပြမား�ရ်ေးပြခု��် *

အပြခု�း 0.1%

ရေးသ��ရ်ေး�အတ့်� ်အဓို�အသု�းပြပ်�သည််် ရေး�အ�င်း်အပြမားစ််

ပ်ုု�လ်ုုုင်း် (အုမားထ်ိ�သုု�၊ မားုမားုခြံခု�ဝင်း်/အုမားန််းးခု�င်း် ခြံခု�ဝင်း်အတ့်င်း်သုု�၊ 
အမား��းသု�းရေး�ဘာု�ဘာုုင််)

16.9%

အဝးစ်ုတ့်င်း် (စ်�ရ်ေး�တ့်င်း်/တ့်င်း်န်�/်တ့်င်း်တ်ုမား)် 27.3%
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အ��အ�့ယူ�်ှုရေးသ� ရေး�တ့်င်း်/စ်ုမား််စ်မားး်ရေး� 14.1%

ရေး�သန်�စ််�/်ရေး�သန်�ဘ်ာူး/ပ်ုလုင်း် 21.7%

မားုုးရေး� 2.0%

ရေ�းင်�်မား�န်း်ရေသး ရေ�အ�င်�်အဖြမားစ််မားုး�မား ှရေသး�ရ်ေ���ှုမား ု ၈၂.၁%

အ��အ�့ယူမ်ား�ှုရေးသ� ရေး�တ့်င်း်/စ်ုမား််စ်မားး်ရေး� 3.2%

ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုပြ�င်် ်ပြ�န်�ပ်ြ��းရေးသ�ရေး� (ရေး���း/ရေး�စ်ည်လ်ုှည်း်မားှရေး�) 2.0%

ရေးပြမားရေးပ််ရေး� (ပြမားစ်ရ်ေး�၊ ရေးခု��င်း်ရေး�၊ ဆိုည်ရ်ေး�၊ �န်ရ်ေး�၊ တ်ူးရေးပြမား�င်း်ရေး�၊ 
ရေး�သ့ယူရ်ေးပြမား�င်း်မားှရေး�)

12.4%

အပြခု�း 0.3%

ရေ�းင်�်မား�န်း်ဖြခုင်�်မား�ှုရေသး ရေ�အ�င်�်အဖြမားစ်မ်ားုး�မားှ ရေသး�ရ်ေ���ှုမားု ၁၇.၉%

ရေးသ��ရ်ေး�ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုမား��း��ှုသု�းစ့်�ရေးန်မားု အရေးပြခုအရေးန်

သန််��ှင်း်၍ရေးဘား�င်း်ရေးသ� ရေးသ��ရ်ေး�ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားု 41.4%

အရေးပြခုခု� ရေးသ��ရ်ေး�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားု 40.3%

အ�န်�်အသတ်�်ှုရေးသ� ရေးသ��ရ်ေး�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားု 0.4%

ရေး��င်း်မား့န်ပ်ြခုင်း်မား�ှုရေးသ� ရေး�အ�င်း်အပြမားစ်် 5.5%

ရေးပြမားရေးပ််ရေး� 12.4%

အုမားသ်�အမား��ုးအစ်�း

မားုလုာ�ပ်ုု�စ််န်စ််နှှင််် မားုလုာ��န််တ့်င်း် ရေး�ရေးလု�င်း်သည်််အုမား်သ� 26.1%

ရေး�ရေးလု�င်း်အုမားသ်� 59.2%

ရေးလုဝင်ရ်ေးလုထိ့�ရ်ေး��င်း်မား့န်ရ်ေးသ� ��င်း်အုမားသ်� 1.6%

အုမားသ်���င်း်အ�ု�းပ်ါ/�ု�းအုပ််ထိ�းရေးသ� တ့်င်း်အုမားသ်� 4.5%

ရေ�းင်�်မား�န်း်သန်း��်ှင်�်ရေသးအုမားသ်းမားုး� ရေဆိုး�လ်ူု�်သု�ံစ်��မားု ၉၁.၄%
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အ�ု�းမား�/်�ု�းအုပ််မားထိ�းရေးသ�တ့်င်း်/��င်း်အုမားသ်� 1.6%

ပ်ု�း/ရေးလုှ�င်�်န်�်ုု အရေးပြခုခု�သည်််အုမား်သ�၊ ရေးခု��င်း်/ပြမားစ်�်မားး်ပ်ါးစ်ပ်/် 
ရေး�စ်ပ်�်ှုအုမား်သ�၊ ရေးပြမားပြပ်င်/်ရေး�ထိ�သုု� ရေး�ရေးလု�င်း်ခု�ရေးသ�အုမားသ်� 
(��င်း်မား�အ်ုမားသ်�)/မားည်သ်ည်််ရေးန်��သုု� ရေး���မ်ားှန််းမားသုပ်ါ

1.9%

အပြခု�း 0.2%

အုမားသ်�မား�ှု/ခြံခု��ထိ�/လုယူ�့်င်း်ထိ� (သုု�မားဟုတ်)် ရေးတ်�ထိုုင်ပ်ြခုင်း် 4.9%

ရေ�းင်�်မား�န်း်သန်း��်ှင်�်မားု မား�ှုရေသး အုမား်သးမားုး�ရေဆိုး�လ်ူု�်သု�ံစ်��မားု ၈.၆%

မားုလုာ�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားုမား��း ��ှုသု�းစ့်�မားုအရေးပြခုအရေးန်

အရေးပြခုခု� (အန်ုမား််ဆိုု�း) မားုလုာ�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ား ု 79.6%

အ�န်�အ်သတ်�်ှုရေးသ� မားုလုာ�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားု 11.9%

ရေး��င်း်မား့န်သ်န်��်ှင်း်မားုမား�ှုရေးသ�  အုမားသ်� 3.6%

ပြပ်င်ပ််၌ အရေးပ်ါအ်ရေးလုးသ့�းပြခုင်း် (အုမားသ်�မား�ှု/ခြံခု��ထိ�/လုယူ�့်င်း်ထိ� 
သုု�မားဟုတ် ်ရေးတ်�ထိုုင်ပ်ြခုင်း်)

4.9%

အရေးပြခုခု� တ်စ်�်ုုယူရ်ေး�သန်��်ှင်း်ရေး�းဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုမား��း ��ှုသု�းစ့်�မားု 
အရေးပြခုအရေးန်

အရေးပြခုခု� လု�ရ်ေးဆိုးပြခုင်း်ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားု 72.3%

အ�န်�အ်သတ်�်ှုရေးသ� လု�ရ်ေးဆိုးပြခုင်း်ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ား ု 22.3%

လု�ရ်ေးဆိုး�န် ်ရေးန်��မား�ှုပ်ါ 4.9%

ကြ�ည််ရ်ိုုခု့င်််မား�ခု�ရ်ေးသ�အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း 0.5%

အမားု�စ့််န်�်ပ်စ်မ်ားုစ်န်စ််

ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုရေးပ်းသူမား��းမားှ အမားု�သ်ုမားး်ပြခုင်း် (စ်ည်ပ််င် ်အသုအမားှတ် ်
ပြပ်�သူ) 

17.5%

ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုရေးပ်းသူမား��းမားှ အမားု�သ်ုမားး်ပြခုင်း် (အပြခု�းဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားု 
ရေးပ်းသူ) 

3.5%
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သတ်မ်ားှတ်ထ်ိ�းရေးသ�ရေးန်��/မားုမားုအုမားခ်ြံခု�ဝင်း်အတ့်င်း် အမားု� ်
စ့်န်�်ပ်စ်ပ်ြခုင်း်၊ ရေးပြမားပြမားိ�ပ်ပ်ြခုင်း်(သုု�မားဟုတ်)် မားးးရိုု�ပြခုင်း်  

56.7%

ကြုံ�����ရေးန်��တ့်င် ်စ့်န်�်ပ်စ်ပ်ြခုင်း်နှှင််် အပြခု�း 22.3%

ဆို�်သ့ယူရ်ေး�းပ်စ်စည်း်မား��း သု�းစ့်�နှုုင််မားုအရေးပြခုအရေးန်

ရေး�ဒးယူုု 19.1%

ရိုုပ်ပ်ြမားင်သ်�ကြ��း 59.3%

ကြီး�ု�း�ုန်း် 4.3%

လု��်ုုင်�်ုန််း 85.8%

�့န်ပ််��တ်� 5.4%

အုမားတ့််င်အ်င််တ်�န်�်တ်ပ််ဆိုင်ထ်ိ�းပြခုင်း် (ကြီး�ု�း�ုန်း် သုု�မားဟုတ် ်
လု��်ုုင်�်ုန််းမားှတ်ဆိုင်််)

56.0%

မားည်သ်ည်််�စ်စည်�်မားှ မား�ှုသည်် ်�းခုုုင်န်ှုန်း်� ၉.၄%

�စ်စည်�်အး�လူု�ံ�ှုသည််် �းခုုုင်န်ှုန်း်� ၀.၃%

သယူယ်ူူပ်ုု�ရေးဆို�င်ရ်ေး�းယူ�ဉ်မ်ား��း သု�းစ့်�နှုုင််မားုအရေးပြခုအရေးန်

��း/ပ်စ်�်ပ်/်ထိ�ပ်�်�း/ဗင်န််် 7.8%

ရေးမား�ရ်ေးတ်�ဆ်ိုုုင်�်ယူ/်လု်ပ်စ််စ်စ််�ဘ်ားး/သု�းဘားး��း 59.4%

စ်�ဘ်ားး 36.7%

(၄) ဘားးပ်ါရေးထိ�လ်ု�ဂု� း 3.3%

�နှူးရေးလုှ/သမားာ�န်် 3.5%

စ်�ရ်ေးလုှ/ရေးမား�ရ်ေးတ်�ဘ်ာုတ်် 3.1%

လုှည်း် (�ွ�၊ နှ့�း၊ ပြမားင်း်…… စ်သပြ�င််)် 16.2% 

မားှတ်ခ်ုု�။် *၀.၁ �းခုုုင်န်ှုန်း်���န််းည််��ါသည်။်
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အခုန်း်� (၁) န်းုဒီါန်း်�

၁.၁ ကြား�း�ဖြ�တ်သ်န်း်�ရေခုါင်စ််း�င်�် ရေန်းး�ခ်ုအံရေကြား�းင်�်အ�း

အလုုပ်သ်မား�း၊ လုူဝင်မ်ားုကြီး�းးကြ�ပ်ရ်ေး�းနှှင််် ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဝန်က်ြီး�းးဌာ�န်သည် ် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််  

ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်�ုု ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် နှုုဝင်ဘ်ာ�လုမားှ ၂၀၂၀ ပြပ်ည််န်ှှစ်် ဇန််န်ဝါ�းလုအတ့်င်း် 

ရေးအ�င်ပ်ြမားင်စ့််� ရေး���်ယူူနုုှင်ခ်ု�ပ််ါသည်။် ဤကြ��းပြ�တ်သ်န်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်သည် ် ပြမားန်မ်ား�နုုှင်င််�တ့်င် ်ပ်ထိမားဆုို�း 

အကြီး�ုမား ်ရေး���်ယူူခု�ပ်ြခုင်း်ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး နှုုင််င်�အတ့်င်း်၌ လုူဦးးရေး�ဆိုုုင်�်� ရေးပြပ်�င်း်လု�မားုမား��း လု�င်ပ်ြမားန်စ့််�ပြ�စ်ရ်ေးပ််

ရေးန်ခု�နု်တ့််င်် စ်��င်း်အင်း်အခု��အ်လု�မ်ား��းလုုုအပ်ရ်ေးန်မားု�ုု  အခု�နု််နှှင်််တ်စ်ရ်ေးပြပ်းည်း ပြ�ည််ဆ်ိုည်း်နှုုင််�န််

အတ့်� ်ရေး���ယ်ူူခု�ပ်ြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်သည် ် ပြမားန်မ်ား�နုုှင်င််�တ့်င် ် ပြ�စ်ရ်ေးပ််ရေးပြပ်�င်း်လု�ရေးန်မုားမား��း�ုု  

သု�ုှ�န်နှ်ှင််် နုုှင်င််��့��ဖြိုး�ု�းတုု်းတ်�်ရေး�းအတ့်�် လူုဦးးရေး�နှှင််် လူုမုားစ်းးပ့်�းရေး�းဆုုိုင်�်� စ်းမား��ုန်း်မား��းတ့်င် ်

ထိည်််သ့င်း်အသု�းပြပ်�နှုုင်�်န်် �ည်�်ွယူပ််ါသည်။် အလု�းတ်ူ ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ ရေး��ှည်တ််ည်တ််�်ခုုုင်ဖ်ြိုးမား�

ဖြိုးပ်းး ဟန်ခ်ု��ည််းရေးသ� �့��ဖြိုး�ု�းတ်ုုးတ်�မ်ားုစ်းမား��ုန်း် (Myanmar Sustainable Development Plan 

- MSDP) ၏ အမား��ုးသ�းညွှှန််�ုန်း်မားူရေးဘာ�င် ် (National Indicator Framework - NIF) အတ့်� ်

အရေးပြခုခု�အခု��အ်လု�မ်ား��း��ှု�န်န်ှှင််် စ်ဉ်ဆ်ို�မ်ားပြပ်တ် ် �့��ဖြိုး�ု�းတ်ုုးတ်�ရ်ေး�း �ည်မ်ားှန််းခု��ပ််န််းတ်ုုင််

မား��း (Sustainable Development Goals - SDGs) အတ့်� ်ခု�မားှတ််ထိ�းရေးသ� �ည်မ်ားှန််းခု��မ်ား��း�ုု 

အရေး��င်အ်ထိည်ရ်ေး���်�တ့်င် ် နှုုင််င်�၏တ်ုုးတ်�မ်ားုမား��း�ု ု အ��ပြ�တ်န်ှုုင်�်န်လ်ုည်း် �ည်�်ွယူပ််ါသည်။် 

ထိုု�ပြပ်င် ်ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်သည် ်၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်��လုအတ့်င်း် တ်ည်ရ်ေးဆို��်

ခု�်ရေးသ� စ့်မားး်ရေးဆို�င်�်ည်�်ုု ဆို�လ်ု�ထ်ိုန််းသုမားး်ဖြိုးပ်းး ၂၀၂၄ ခုုနှှစ်် သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်အတ့်� ် ကြီး�ု�တ်င််

ပြပ်င်ဆ်ိုင်သ်ည််် လုုပ််င်န််းစ်ဉ်တ််စ်ခ်ုုလုည်း် ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

နိဒါန်း 
အခန်း 

( ၁ )
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၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်သည် ် မူားဝါဒရေး�းဆ့ို�သူမား��း၊ စ်းမား��ုန်း်ရေး�းဆ့ို�သူမား��း၊ စ်းမား�ခု�� ်

ရေးစ်�င််က်ြ�ည််အ်��ပြ�တ်သ်ူမား��းနှှင််် အမား��ုးသ�းအဆိုင််န်ှှင််် ရေးဒသအဆိုင််် စ်းမား�ခုန်�်ခု့�သူမား��းအတ့်� ်

အခု��အ်လု� ်အရေးပြခုပြပ်�မားူဝါဒမား��းနှှင််် စ်းမား��ုန်း်မား��း၊ ရေးစ်�င််က်ြ�ည််ပ်ြခုင်း်နှှင််် အ��ပြ�တ်ပ်ြခုင်း်လုုပ်င််န််းမား��း

အတ့်� ်ရေးန်��ဆ်ိုု�းအရေးပြခုအရေးန်နှှင််် �ုု�ည််းသည််် လုူဦးးရေး�ဆိုုုင်�်� အညွှှန််း�ုန်း်မား��း�ု ုခုရိုုုင်အ်ဆိုင်််

အထို ထိုတ်ပ်ြပ်န််ရေးပ်းနှုုင်�်န်် စ်းစ်ဉ််ရေးဆို�င်�်ွ�ထ်ိ�းပ်ါသည်။် သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်မားရေး���ယ်ူူသည််�်�လု

မား��းအတ့်� ် တ်ု��မားှန််�န်ရ်ေးသ� လုူဦးးရေး��ု ု ခုန်�်မားှန််း��တ့်င်လ်ုည်း် အဆိုုုပ်ါ�လုဒ်မား��း�ုု ထိည်််သ့င်း်

အသု�းပြပ်�သ့�းမားည်ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။် 

၁.၂ �ည်�်ွယ်ခ်ုု�်

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်၏ �ည်�်ွယူခ်ု��မ်ား��းမားှ� ရေးအ��ပ််ါအတ်ုုင်း် ပြ�စ်ပ််ါသည် ် - 

 (�) အခု��အ်လု�အ်ရေးပြခုပြပ်�မားူဝါဒမား��း၊ စ်းမား��ုန်း်မား��း၊ အစ်းအစ်ဉ််မား��းအတ့်� ် ရေးန်��ဆ်ိုု�း  

  အရေးပြခုအရေးန်နှှင််် �ုု�်ည်းသည််် လူုဦးးရေး�နှှင််် လူုမုားစ်းးပ့်�းရေး�းဆုုိုင်�်� အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု 

  ပြပ်�စ်ုထိုတ်ပ်ြပ်န်န်ှုုင််�န််။

 (ခု) လုူဦးးရေး�တ့်င် ်အသ�အ်ပ်ုုင်း်အပြခု�း၊  ���း/မား ပ်ါဝင်မ်ားုနှှင််် အပြခု�း လုူမားုစ်းးပ့်�းရေး�းဆိုုုင်�်�  

  အခု��အ်လု�မ်ား��းအ� လုူဦးးရေး�တ်ုုးနှုန်း်နှှင််် လုူဦးးရေး��့��စ်ည်း်မားုပ်ု�စ်� ရေးပြပ်�င်း်လု�မားုမား��း�ု ု 

  တ့်�်ခု��န်ှုုင််�န််။

(ဂု) ပြမားန််မား�နှုုင််င်�၏ ရေး��ှည်တ််ည်တ််�်ခုုုင်ဖ်ြိုးမား�ဖြိုးပ်းး ဟန်ခ်ု��ည််းရေးသ� �့��ဖြိုး�ု�းတ်ုုးတ်�မ်ားုစ်းမား��ုန်း် 

(MSDP)၊ စ်ဉ််ဆို�မ်ားပြပ်တ် ် �့��ဖြိုး�ု�းတ်ုုးတ်�ရ်ေး�း �ည်မ်ားှန််းခု��ပ််န််းတ်ုုင်မ်ား��း (SDGs)  

စ်သည််် မားူဝါဒမား��း၊ အစ်းအစ်ဉ်မ်ား��းနှှင််် စ်းမား�ခု��မ်ား��း�ုု အရေး��င်အ်ထိည်ရ်ေး���်�တ့်င် ်

တ်ုုးတ်�မ်ားုမား��း�ုု ရေးစ်�င််က်ြ�ည််ရ်ေးလုလ်ု�မားုမား��း ပြပ်�လုုပ်န်ှုုင်�်န်စ််သည်တ််ုု� ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

၁.၃ ကြား�း�ဖြ�တ်သ်န်း်�ရေခုါင်စ််း�င်�် ����စ်ည်�်�ုံ

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် ရေး���ယ်ူူနှုုင်�်န် ် စ်စ်တ််မားး်လုမားး်ညွှှန််၊ အုပ််ခု��ပ််မားုဆိုုုင်�်� 

�့��စ်ည်း်မားု၊ အဓို�လုုပ်င််န််းစ်ဉ်မ်ား��း၊ တ်�ဝန််ဝတ်တ��းမား��းနှှင်် ်အရေး�းကြီး�းးသည််�်�စ့််�မား��း၊ စ့်မားး်ရေးဆို�င်�်ည် ်
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ပြမားိင််တ််င်မ်ားုနှှင််် �င်း်ပြမားစ်မ်ား��း�ှ�ရေး�့မားု စ်သည်တ််ုု��ုုရေးဆို�င်�်ွ�်နှုုင်�်န်် �ှင်း်လုင်း်တ်ု��ရေးသ� ကြီး�းးကြ�ပ်မ်ားု၊ 

ဥပ်ရေးဒ၊ အ�့��အစ်ည်း်နှှင််် စ်းမား�ခုန်�်ခု့�မားုဆိုုုင််��မားူရေးဘာ�င်မ်ား��း လုုုအပ်ပ််ါသည်။်

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်လုုပ်င််န််း�ုု အဆိုင်ရ်ေးပြပ်ရေးခု��ရေးမား့�စ့်� ရေးဆို�င်�်ွ�န်ှုုင်�်န်် 

ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် ရေး��မ်ားတ်းအဆိုင်််ဆိုင်််�ုု �့��စ်ည်း်ခု�ပ််ါသည်။် ပြပ်ည်ရ်ေးထိ�င်စ််ုအဆိုင်််တ့်င် ်

ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း် ဗဟုုရေး��မ်ားတ်း�ုု �့��စ်ည်း်ခု�ဖ်ြိုးပ်းး တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်/ခုရိုုုင်/်

ဖြိုးမားု��န်ယူမ်ား��းနှှင််် သ�ဆ်ိုုုင်�်� �ပ််�့�/်ရေး��း�ွ�အုပ်စ််ုတ်ုု�တ့်င် ် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်

ရေး��မ်ားတ်းအဆိုင်််ဆိုင်််�ုု �့��စ်ည်း်ခု�ပ််ါသည်။် ကြ��းပြ�တ်သ်န်း်ရေးခုါင်စ််��င်း် ရေး���ယ်ူူပြခုင်း် လုုပ်င််န််းတ့်င် ်

စ်းမား�ခုန််�ခု့�မားု အဆိုင််် (၃) ဆိုင််် ပ်ါဝင််ပ်ါသည်။် အဆိုင်််တ်စ်ခ်ုုခု�င်း်စ်းသည် ်စ်��င်း်စ်စ်၊် စ်��င်း်ရေး���မ်ား��း

အ�း  ရေးအ��ပ််ါ�ဏ္ဍမား��းတ့်င် ်အရေးထိ��အ်�ူပြပ်�ပ်ါသည် ်-

(�) ���်ွးရေခုါင်�်ရေဆိုးင်မ်ားုး�။ ဆိုယူအ်ုမားမ်ားှ�း၊ ��အုမားမ်ားှ�းမား��းသည် ်�ပ်�့်�/်ရေး��း�ွ�အုပ်စ််ု  

 ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်ရေး��မ်ားတ်းဝင်မ်ား��းနှှင်််ပ်ူးရေးပ်ါင်း်၍ စ်��င်း်ရေး��� ်

 လုုပ််င်န််း�ုု �ူည်းရေးဆို�င်�်ွ�ရ်ေးပ်းပ်ါသည်။် စ်��င်း်စ်စ်၊် စ်��င်း်ရေး���မ်ား��းအ�း စ်��င်း် 

 ရေး���ယ်ူ�ူမားည််် အမုားရ်ေးထိ�င်စ််မုား��းနှငှ််် ဆို�သ်ယ့ူခ်ု�နု််းဆိုုရုေးပ်းဖြိုးပ်းး လုုအုပ်ပ််ါ� လုု�ခြံခု��ရေး�း 

 အတ့်�်လုည်း် ရေးဆို�င်�်ွ�ရ်ေးပ်းပ်ါသည်။်

(ခု) တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််/ခုရုံးုုင်/်မြို့မားု��န်းယ် ် ကြား�း�ဖြ�တ်သ်န်း်�ရေခုါင်စ််း�င်�် ရေ�းမ်ားတ်ီ 

 အ����ဝင်မ်ားုး�။ စ်းမား�ခုန််�ခု့�မားုနှှင််် ရေးထိ��ပ််�်/ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုအစ်းအစ်ဉ်မ်ား��း�ု ု ခုရိုုုင်/်ဖြိုးမားု��န်ယူ ် 

 ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်ရေး��မ်ားတ်းဝင်မ်ား��း� ရေးဆို�င်�်ွ�ရ်ေးပ်းဖြိုးပ်းး တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ 

 ပြပ်ည်န််ယူတ််�ဝန််ခု��ုု ဆို�လ်ု�သ်တ်င်း်ပ်ုု�ပ်ါသည်။် ထိုုတ်�ဝန််ခု�မား��း� Mobile  

 Tabletနှှင််် အပြခု�းဆို�စ််ပ်ပ််စ်စည်း်မား��း ပြ�န်�်ပြ��းပြခုင်း်နှှင််် စ်��င်း်ရေး���လ်ုုပ်င််န််း  

 တ်ုုးတ်�မ်ားု�ုု ရေးလုလ်ု�ရေးစ်�င်််ကြ�ည််ပ််ါသည်။် 
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(ဂု) ဖြ�ည်သ်ူ�အင်အ်း�ဦး�စ်ီ�ဌားန်းရုံးု�ံခုု��်။ စ်��င်း်ရေး���်လုုပ််င်န််း ရေးဆို�င်�်ွ�ရ်ေးန်စ်ဉ််အတ့်င်း်  

 စ်��င်း်စ်စ်၊် စ်��င်း်ရေး���မ်ား��းအရေးန်ပြ�င်် ် န်ည််းပ်ည်�ဆိုုုင်�်�အခု�အ်ခု�မား��း�ှုပ်ါ�  

 ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်မားှ တ်�ဝန်ခ်ု�အ���ှု၊ န်ည််းပ်ည်��ွမားး်��င်ဝ်န််ထိမားး်မား��းနှှင်််  

 ခုရိုုုင်အ်ဆိုင်််န်ည််းပြပ်မား��း� �ူည်းပ်�်ပ်ုုးရေးပ်းပ်ါသည်။်

 စ်��င်း်ရေး���အ်�့��မား��း�ု ု ဖြိုးမားု��န်ယူတ််ုုင်း်တ့်င် ် �့��စ်ည်း်ထိ�းပ်ါသည်။် ပ်�မားး်မား်အ�းပြ�င်် ် စ်��င်း်

ရေး���အ်�့�� တ်စ်�့်��တ့်င် ် စ်��င်း်စ်စ်တ််စ်ဦ်းးနှှင််် စ်��င်း်ရေး��� ် အမား��းဆိုု�း (၄) ဦးးအထို ပ်ါဝင်န်ှုုင််

ပ်ါသည်။် သုု���တ့်င် ် စ်��င်း်ရေး����့်�အ်ရေး�အတ့်�န််ည်း်သည််် အခု��ု�ဖြိုးမားု��န်ယူမ်ား��း၌ အ�့��တ်စ်�့်��

တ့်င် ် စ်��င်း်ရေး���် (၄) ဦးးထိ� ် ရေးလု��န််ည််းနှုုင်ပ််ါသည်။် အ�့��တ်စ်�့်��သည် ် ပ်�မားး်မား်စ်��င်း်ရေး���်

�့� ်(၈) �့��်ုု တ်�ဝန််ယူူရေးဆို�င်�်ွ��်ပ်ါသည်။်

၁.၄  စ်း�င်�်ရေ�း��်��ရ်ေဖြမား�ုရံေ��ဆို��ဖြခုင်�်

ရေးပြမားပ်ု�ရေး�းဆို့�ပြခုင်း်နှှင််် အရေးဆို��အ်ဦးစ်��င်း်တ်င်ပ်ြခုင်း်လုုပ််င်န််းသည် ် စ်��င်း်ရေး���လ်ုုပ်င််န််း 

အတ့်� ် အရေး�းကြီး�းးရေးသ� လုုပ််င်န််းစ်ဉ်တ််စ်ခ်ုုပြ�စ်ပ််ါသည်။် ၎င်း်သည် ် စ်��င်း်ရေး���မ်ား��း တ်�ဝန်�်� 

သည်််ရေး���်�့�်တ့်င် ်အပြပ်ည်််အဝရေး���ယူ်ူနုုှင်�်န် ်(အုမားရ်ေးထိ�င်စု််မား��း ထိပ်ပ်ြခုင်း်/ ��န်ပ်ြခုင်း်မား�ုှရေးစ်�န်)် 

ညွှှန််ပြပ်ရေးပ်းသ��သ်ုု� န်မားူန်���ရေးသ�အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း�ု ု သတ်မ်ားှတ််��တ့်င်လ်ုည်း် အရေးထိ��အ်�ူပြပ်�

ပ်ါသည်။် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း် ရေး����့်�ရ်ေးပြမားပ်ု�မား��းသည် ်၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် 

လုူဦးးရေး�နှှင််် အုမား်အရေးကြ��င်း်အ�� သန််းရေးခုါင်စ််��င်း် ရေး����့်�ရ်ေးပြမားပ်ု�မား��း�ုု အရေးပြခုခု�ထိ�းဖြိုးပ်းး ပ်ထိဝး

သတ်င်း်အခု��အ်လု�ဆ်ိုုုင််��စ်န်စ် ် (GIS) န်ည််းပ်ည်� အသု�းပြပ်�၍ ရေး�းဆို့�ခု�ပ််ါသည်။် အရေးဆို��အ်ဦး

စ်��င်း်တ်င်ပ်ြခုင်း်နှှင််် ရေးပြမားပ်ု�ရေး�းဆို့�ပြခုင်း်လုုပ်င််န််းအတ့်� ်သင်တ််န််းမား��း�ု ုအဆိုင််် (၂) ဆိုင်််ခု့�၍ ပြပ်�လုုပ်ခ်ု�်

ပ်ါသည်။် ပ်ထိမားအဆိုင််သ်ည်် န်ည််းပြပ်သင်တ််န််းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်��်ှု ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်တ့်င် ်

ပြပ်�လုုပ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။် ဒုတ်ုယူအဆိုင်််သင်တ််န််းသည် ် လုူဝင်မ်ားုကြီး�းးကြ�ပ်ရ်ေး�းနှှင််် ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဆိုုုင််�� 

ဝန်ထ်ိမားး်မား��းအတ့်�ပ်ြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး သ�ဆ်ိုုုင်�်� တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းတ့်င် ်ပြပ်�လုုပ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။်
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ရေးပြမားပ်ု�ရေး�းဆို့�ပြခုင်း်နှှင််် အရေးဆို��အ်ဦးစ်��င်း်တ်င်ပ်ြခုင်း်လုုပ်င််န််း�ုု ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဧဖြိုးပ်းလု (၁) �� ်

ရေးန်�တ့်င်စ််တ်င်ရ်ေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�်ဖြိုးပ်းး ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် စ်�တ််င်ဘ်ာ�လုတ့်င် ်လုုပ်င််န််းဖြိုးပ်းးစ်းးခု�ပ််ါသည်။် �့င်း်ဆိုင်း် 

လုုပ်င််န််းမား��းမားရေးဆို�င်�်ွ�မ်ားး လုု�ရေးလု��ရ်ေးသ�အရေးတ့်�အကြုံ���မား��း��ှု�န် ် ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

မားှ အ�့�� (၁၇) �့��သည် ် ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�်အတ့်င်း်�ှု န်မားူန်���ရေးသ�ရေး����့်�မ်ား��းတ့်င် ် �့င်း်ဆိုင်း်

စ်မားး်သပ်လု်ုပ်င််န်း်မား��း�ုု ရေးဆို�င်�ွ်�်ခု�ပ််ါသည်။် ထုုိ�ရေးန်�� ် ��န်တုု််င်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းသုု� 

သ့�းရေး���၍် ဆို�လ်ု�ရ်ေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�်ပ်ါသည်။် တ်စ်န်ှုုင်င််�လုု�းအတ့်� ် ရေး�ွးခု�ယူထ်ိ�းသည်် ် န်မားူန်�

ရေး����့်� ် (၄,၃၁၆) �့�အ်န်�် (၄,၀၂၈) �့� ် (၉၃%) �ုု ရေးအ�င်ပ်ြမားင်စ့််� ရေးဆို�င်�်ွ�န်ှုုင်ခ်ု�်

ပ်ါသည်။်

၁.၅ ရေမား�ခု�န်း်��ုစံ်နံှှင််် လူ�စ််��စ်းရေစ်းင်မ်ားုး� ဖြ��စ်ုဖြခုင်�်

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် �ည်�်ွယူခ်ု��မ်ား��းအရေးပ်် အရေးပြခုခု�၍လုည်း်ရေး��င်း်၊ 

ဆို�်စ်ပ်ဝ်န််ကြီး�းးဌာ�န်/ဦးးစ်းးဌာ�န်/အ�့��အစ်ည်း်မား��းနှှင်် ်ည်ိုနှုင်း်ရေးဆို့းရေးနှ့းမားုမား��း (အခု��အ်လု�အ်သု�းပြပ်�  

သူမား��း အလုုပ်ရု်ို�ရေးဆ့ိုးရေးန့ှးပ့်�မား��းနှှင််် ဌာ�န်အလုုု�ညုိ််နုှင်း်မုားမား��း) ၏ �လုဒမ်ား��းအရေးပ််မူားတ်ည်၍် လုည်း်ရေး��င်း်၊ 

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် အညွှှန််း�ုန်း်မား��းစ်��င်း်�ုု ပြပ်�စ်ုခု�ပ််ါသည်။် ထိုု�ပြပ်င် ်၂၀၂၀ ဝန််း��င််

တ့်င် ် ရေး���ယ်ူူမားည်် ် လုူဦးးရေး�နှှင်် ် အုမား်အရေးကြ��င်း်အ��သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်မား��းအတ့်� ် �ုလုသမားဂုု၏ 

အရေးပြခုခု�မားူနှှင််် အကြုံ��ပြပ်�ခု��မ်ား��းတ့်င် ်ရေး��်ပြပ်ထိ�းရေးသ� လုမားး်ညွှှန််ခု��မ်ား��းအတ်ုုင်း် လုုု�န််�ရေးဆို�င်�်ွ�်

ခု�်ဖြိုးပ်းး ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�နှှင််် အပြခု�းနှုုင်င််�မား��းတ့်င် ်ရေး���ယ်ူူခု�သ်ည််် သန််းရေးခုါင်စ််��င်း် အရေးတ့်�အကြုံ���မား��း�ုု

လုည်း် ထိည်််သ့င်း်စ်ဉ်း်စ်�းခု�ပ််ါသည်။် အတ်ည်ပ်ြပ်�ထိ�းသည်် ်အညွှှန််း�ုန်း်မား��းရေးပ်် မားူတ်ည်၍် �ုလုသမားဂုု

လုူဦးးရေး��န်ပ််ု�ရေးင့်အ�့�� (UNFPA)၊ �ုလုသမားဂုု�ရေးလုးမား��း�န်ပ််ု�ရေးင့်အ�့�� (UNICEF)၊ အ��ှ�့��ဖြိုး�ု�းမားုဘာဏ် ်

(ADB) နှှင််် VSO တ်ုု�မားှ ပ်ည်��ှင်မ်ား��း၏အ�ူအည်းပြ�င်် ်ရေးမားးခု့န််းပ်ု�စ်��ုု ပြပ်�စ်ုခု�ပ််ါသည်။် ရေးမားးခု့န်း်ပ်ု�စ်�မားူကြ�မားး် 

ပြပ်�စ်ုဖြိုးပ်းးခု�နု်တ့််င် ် အခု��အ်လု�အ်သု�းပြပ်�သူမား��းအတ့်� ် အလုုပ််ရိုု�ရေးဆို့းရေးနှ့းပ့်��ုု ထိပ််မား���င်း်ပ်ခု�ဖ်ြိုးပ်းး 

အဆိုုုပ်ါရေးဆို့းရေးနှ့းပ့်�တ့်င် ်ရေးဆို့းရေးနှ့းအကြုံ��ပြပ်�ခု�သ်ည်မ်ား��း�ုု ရေးမားးခု့န််းပ်ု�စ်� အတ်ည်ပ်ြပ်�ရေး�းဆို့�သည််အ်ခု�နု်တ့််င် ်
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ထိည်််သ့င်း်စ်ဉ်း်စ်�း ရေးဆို�င်�ွ်�်ခု�ပ််ါသည်။် ထုုိ�ရေးန်�� ် စ်��င်း်စ်စ်/် စ်��င်း်ရေး���် လု�စ့််�စ်�ရေးစ်�င်�်ုု 

ပြပ်�စ်ုခု�ပ််ါသည်။်

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ် လုူတ်စ်ဦ်းးခု�င်း်၏ လုူဦးးရေး�ဆိုုုင်�်�အခု��အ်လု�်

မား��း၊ ရေး�့�ရေးပြပ်�င််းသ့�းလု�မားု၊ ပ်ည်�ရေး�း၊ အလုုပ်အ်�ုုင်၊် ရေးမား့း�့�းမားုနှှင်် ်ရေးသဆိုု�းမားု၊ မားသန်စ့််မားး်မားု၊ သ�က်ြီး�းး

�ွယူအ်ုု၊ �ပ်�်ွ�လုုပ်�်ှ�းမားုမား��းတ့်င် ် ပ်ါဝင််ရေးဆို�င်�်ွ�မ်ားု၊ သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမား��းနှှင််် မားသန်စ့််မားး်မား��း၏ဘာဝ

ရေးပ်���့်င်မ်ားုနှှင််် အရေးထိ��အ်ပ်�်��ှုမားု၊ အုမားတ့််င်�်ှုရေးသ� အသု�းအရေးဆို�င်ပ််စ်စည်း်မား��း၊ ရေးသ��ရ်ေး���ှုမားု၊ 

ပ်တ်ဝ်န််း��င်သ်န်��်ှင်း်ရေး�းနှှင််် တ်စ်�်ုုယူရ်ေး�သန်��်ှင်း်ရေး�းစ်သည်် ်အုမားန်ှှင်််အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု အရေးကြ��င်း်အ��

မား��း�ုု ရေးမားးပြမားန်း်ခု�ပ််ါသည်။် စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း် ရေးမားးခု့န်း် (၁၁၀) ခုုပ်ါဝင်ပ််ါသည်။် (ရေးန်��ဆ်ို�တ့််� - ၃)

၁.၆ Mobile Tablet မားုး�အသံု�ဖြ��၍ စ်း�င်�်ရေ�း�ယူ််�န်း ်CAPI စ်န်းစ် ်တ်ည်ရ်ေဆိုး�ဖ်ြခုင်�်

ရေးမားးခု့န်း်ပ်ု�စ်�အတ်ည်ပ်ြပ်�ဖြိုးပ်းးခု�နု်တ့််င် ် ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်မားှ စ်��င်း်ပြပ်�လုုပ်င််န််းအ�့��သည် ်

�မား�့ဘ်ာဏ်မ်ားှ ပ်ည်��ှင်၏် အ�ူအည်းပြ�င်် ် Mobile Tablet မား��းအသု�းပြပ်�၍ စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူနှုုင်�်န် ် 

Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) စ်န်စ်တ််ည်ရ်ေးဆို��ပ်ြခုင်း်၊ စ်�ပ််စ်စည်း်မား��း 

တ်ပ်ဆ်ိုင်ပ်ြခုင်း်၊ Software မား��းထိည််သ့်င်း်ပြခုင်း်၊ စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူသည်််စ်န်စ်အ်�းစ်မားး်သပ်ပ်ြခုင်း်၊  

Mobile Tablet မား��းအသု�းပြပ်�၍ စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူနှုုင်�်န််သင်တ််န််းရေးပ်းပြခုင််း၊ စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူဖြိုးပ်းး

သည််် အခု��အ်လု�မ်ား��းသုမားး်ဆိုည်း်�န်် ဦးးစ်းးရိုု�းခု��ပ််တ့်င် ် ဆို�ဗ�တ်ပ််ဆိုင်ပ်ြခုင်း်တ်ုု��ု ု ရေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�်

ပ်ါသည်။် သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်ရေးမားးခု့န်း်ပ်ု�စ်�နှှင််် CAPI စ်န်စ်် အဖြိုးပ်းးသတ် ်အတ်ည််မားပြပ်�မားး စ်မားး်သပ်မ်ားုမား��းစ့်��ု ု

၂၀၁၉ စ်�်တ်င်ဘ်ာ�လုအတ့်င်း် ရေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�်ပ်ါသည်။်

၁.၇ စ်း�င်�်စ်စ်၊် စ်း�င်�်ရေ�း� ်ခုန်း�်�း�ဖြခုင်�်နှှင််် သင်တ််န်း�်ရေ��ဖြခုင််�

သ�ဆ်ိုုုင်�်�ဖြိုးမားု��န်ယူမ်ား��းမားှ ရေးစ်တ်န်�ဝ်န်ထ်ိမားး်လုူင်ယူမ်ား��း�ုု စ်��င်း်စ်စ်၊် စ်��င်း်ရေး���မ်ား��း 

အပြ�စ် ်လုူဝင်မ်ားုကြီး�းးကြ�ပ်ရ်ေး�းနှှင််် ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဆိုုုင််��ဖြိုးမားု��န်ယူရ်ိုု�းမား��း၊ ရေးကြ��ပ်ြင်�မား��းမားှတ်ဆိုင််် ရေး�ွးခု�ယူ်
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ခု�်ပ်ါသည်။် စ်��င်း်စ်စ်၊် စ်��င်း်ရေး���မ်ား��းခုန်�်အပ််ပြခုင်း်�ုု ဖြိုးမားု��န်ယူလ်ုူဝင်မ်ားုကြီး�းးကြ�ပ်ရ်ေး�းနှှင််် ပြပ်ည်သ်ူ�

အင်အ်�းဆိုုုင်�်� အ��ထိမားး်မား��း� ရေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�်ပ်ါသည်။် သင်တ််န််းမား��း�ု ု အဆိုင််် (၂) ဆိုင််် ခု့�၍ 

ရေးဆို�င််�ွ�ခ်ု�်ပ်ါသည်။် ပ်ထိမားအဆိုင််် န်ည််းပြပ်သင်တ််န််း�ုု ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်၌ ပြပ်�လုုပ်ခ်ု�်ဖြိုးပ်းး 

အဆိုုုပ်ါသင်တ််န််းသ�းမား��းသည် ် စ်��င်း်စ်စ်၊် စ်��င်း်ရေး���သ်င်တ််န််းမား��းတ့်င် ် န်ည််းပြပ်မား��းအပြ�စ် ်

ရေးဆို�င််�ွ�ခ်ု�က်ြ�ပ်ါသည်။် စ်��င်း်စ်စ်၊် စ်��င်း်ရေး���သ်င်တ််န််း�ု ု ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ရေးအ��တ််ုုဘာ�လု 

(၂၁) ��ရ်ေးန်�မားှ ၂၀၂၀ ပြပ်ည််န်ှှစ်် ဇန််န်ဝါ�းလု (၁၃) ��ရ်ေးန်�အထို အဆိုင််် (၄) ဆိုင်််ခု့�၍ပြပ်�လုုပ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။် 

သင််တ်န််းတ်စ်ခ်ုုစ်း�ုု (၁၄) ��က်ြ���့င််လ်ုှစ်ခ်ု�်ဖြိုးပ်းး စ်�ရေးတ့်�နှှင််် လု�ရ်ေးတ့်�ရေးလု�်�င််မ်ားုမား��း ရေးပ်ါင်း်စ်ပ်ပ််ါဝင်ခ်ု� ်

ပ်ါသည်။် လုုပ်င််န််းစ်ဉ်တ််စ်ခ်ုုလုု�းအတ့်� ်စ်��င်း်ရေး��� ်(၂,၀၃၉) ဦးးနှှင််် စ်��င်း်စ်စ် ်(၆၁၇) ဦးး တ်ုု�အ�း 

ခုန်�်ထိ�းရေးလု�်�င်််ရေးပ်းခု�ပ််ါသည်။်

၁.၈  စ်း�င်�်ရေ�း�ယ််ူဖြခုင်�်

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်�ုု ရေးအ��ပ််ါအတ်ုုင်း်အဆိုင်််မား��းခု့�၍ အရေး��င်အ်ထိည် ် 

ရေး��ရ်ေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�်ပ်ါသည်် -

(�) ပ်ထိမားအဆိုင််် - လုမားး်ပ်န်း်ဆို�သ့်ယူရ်ေး�းခု�ခ်ု�ရေးသ� �ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်၊ ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူ်  

 နှှင််် လုမားး်ပ်န်း်ဆို�သ့်ယူရ်ေး�းလု့ယူ�်ူရေးသ� ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�တ််ုု�တ့်င်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််  

 နှုုဝင်ဘ်ာ�လု (၁၈) ��ရ်ေးန်�မားှ ဒးဇင်ဘ်ာ�လု (၁) ��ရ်ေးန်�အထို စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူပြခုင်း်။

(ခု) ဒုတ်ုယူအဆိုင််် - �ယူ�းပြပ်ည်န််ယူ်၊ ��င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ၊် မား့န််ပြပ်ည်န််ယူ်၊ တ်န်သာ��းတ်ုုင်း်  

 ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် ဧ��ဝတ်းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ်ုု�တ့်င် ်၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဒးဇင်ဘ်ာ�လု (၁၁) ��ရ်ေးန်� 

 မားှ (၂၄) ��ရ်ေးန်�အထို စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူပြခုင်း်။

(ဂု) တ်တ်ုယူအဆိုင််် - ပ်�ခုူးတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး၊ စ်စ်�်ုုင်း်တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင်် ် မားရေး�့းတ်ုုင်း် 

 ရေးဒသကြီး�းးတ်ုု�တ့်င် ် ၂၀၂၀ ပြပ်ည််န်ှှစ်် ဇန််န်ဝါ�းလု (၂) ��ရ်ေးန်�မားှ (၁၅) ��ရ်ေးန်�အထို  

 စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူပြခုင်း်။ 
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(ဃ) စ်တ်ုတ်ထအဆိုင််် - �န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး၊ မားနှတရေးလုးတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး၊ �ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်နှှင်််  

 �ှမားး်ပြပ်ည်န််ယူတ််ုု�တ့်င်် ၂၀၂၀ ပြပ်ည််န်ှှစ်် ဇန််န်ဝါ�းလု (၁၆) ��ရ်ေးန်�မားှ (၂၉) ��ရ်ေးန်�အထို  

 စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူပြခုင်း်။ 

          စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူ��တ့်င် ် Mobile Tablet မား��း�ုု အသု�းပြပ်�ခု�ဖ်ြိုးပ်းး စ်��င်း်စ်စ်တ််စ်ဦ်းးအတ့်� ်

စ်��င်း်ရေး��� ် (၄) ဦးးနှုန််းပြ�င််် တ်�ဝန်ခ်ု�ထိ�းပ်ါသည်။် ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ်သမား�းရိုုုး�� 

အုမားရ်ေးထိ�င်စု််မား��း�ုုသ� စ်��င်း်ရေး���်ယူူခု�ဖ်ြိုးပ်းး အ�့��အစ်ည်း်ပု်�စ်�ပြ�င်််ရေးန်ထုုိင်သူ်မား��းနှှင််် အုမားရ်ေးပြခု��ရေးပြခုမား� ်

မား��းအ�း ရေး���ယ်ူူခု�ပ်ြခုင်း် မား�ှုပ်ါ။ န်မားူန်�စ်��င်း်ရေး����့်�ရ်ေးပ်ါင်း် (၄,၃၁၆) �့��်ုု ရေး�ွးခု�ယူ်

ခု�်ဖြိုးပ်းး စ်��င်း်ရေး����့်�ရ်ေးပ်ါင်း် (၃,၉၆၀) �့� ် (၉၂%) �ုုရေး���ယ်ူူနှုုင််ခု�်ပ်ါသည်။် �ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်

တ့်င် ် န်မားူန်�ရေး����့်� ် (၂၇၃) �့��်ှုသည််အ်န်�် လုု�ခြံခု��ရေး�းအရေးပြခုအရေးန်အ� (၇၂) �့��်ုုသ� 

ရေး���ယ်ူူနှုုင်ခ်ု�်ပ်ါသည်။် နှုုင််င်�အဆိုင်််�ုုယူစ််�းပြပ်� ရေး�ွးခု�ယ်ူထိ�းရေးသ� န်မားူန်�အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု (၁၃၂,၀၉၂) 

စ်ုမားှ လုူဦးးရေး� (၅၄၈,၅၅၃) ဦးး�ုု ရေးမားးပြမားန်း်စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူခု�ပ််ါသည်။်

၁.၉  စ်း�င်�်ဇယ်း�ဖြ��စ်ုဖြခုင်�်

ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ်Android 4.0 system နှှင်််အထိ�်ပ်ါဝင်ရ်ေးသ� Mobile Tablet 

မား��း�ုု အသု�းပြပ်�ခု�ပ််ါသည်။် စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူ�န် ် CSEntry 7.2.1 software �ုု Mobile Tablet 

တ့်င် ် ထိည်််သ့င်း်အသု�းပြပ်�ခု�ဖ်ြိုးပ်းး ရိုု�းခု��ပ်တ့််င် ် အခု��အ်လု�မ်ား��းစ်ုစ်ည်း်ပြခုင်း်လုုပ်င််န််းစ်ဉ်အ်တ့်�် ဒးဇုုင်း်

ရေး�းဆို့���တ့်င် ် CSPro 7.2 software �ုု အသု�းပြပ်�ခု�ပ််ါသည်။် ဦးးစ်းးရိုု�းခု��ပ််�ှုဆို�ဗ�တ့်င် ် CSWeb �ုု 

ထိည်််သ့င်း်ထိ�းဖြိုးပ်းး ရိုု�းခု��ပ်န်ှှင််် ရေးပြမားပြပ်င်�့်င်း်ဆိုင်း်အ�့��မား��း ဆို�သ့်ယူမ်ားု�ု ု CSWeb ဆို�ဗ�မားှတ်ဆိုင််် 

ရေးဆို�င််�ွ�ပ််ါသည်။် 

ရေး�ှ�ရေးန်��ဆ်ိုးရေးလု��မ်ားု စ်စ်ရ်ေးဆိုးပြခုင်း်နှှင််် အတ်ည််ပြပ်�ပြခုင်း်မား��းပ်ါဝင်သ်ည််် အခု��အ်လု�သ့်င်း် 

စ်န်စ်�်ုု CSPro software အသု�းပြပ်�၍ တ်ည်ရ်ေးဆို��ခ်ု�်ပ်ါသည်။် အခု��အ်လု�မ်ား��း�ယူူရေးပ်းပ်ုု�ပြခုင်း် 

လုုပ်င််န််းစ်ဉ်�်ုု ရေးအ��ပ််ါအတ်ုုင်း် ရေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�်ပ်ါသည် ်-
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(�) စ်��င်း်စ်စ်မ်ား��းသည် ် စ်��င်း်ရေး���မ်ား��းရေး���်ယူူ�မားည််် န်မားူန်�အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း  

 ခု့�ရေးဝသတ််မားှတ််ဖြိုးပ်းး Bluetooth အသု�းပြပ်�၍ရေးပ်းပ်ုု�ပ်ါသည်။် စ်��င်း်ရေး���မ်ား��း�  

 တ်�ဝန််��သည််် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��းတ့်င် ် ရေးမားးခု့န်း်မား��းရေးမားးပြမားန်း်ဖြိုးပ်းးရေးန်�� ် ရေး���ယ်ူူ  

 ��ှုရေးသ� အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု Bluetooth အသု�းပြပ်�၍ စ်��င်း်စ်စ်ထ်ိ� ပြပ်န််လုည် ်

 ရေးပ်းပ်ုု�ပ်ါသည်။်

(ခု) စ်��င်း်ရေး���မ်ား��းမားှရေးပ်းပ်ုု�လု�သည်် ်အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု စ်��င်း်စ်စ်မ်ား��း� လု�်ခု�  

 စ်စ်ရ်ေးဆိုးပ်ါသည်။် စ်��င်း်စ်စ်မ်ား��းသည် ် အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု စ်စ်ရ်ေးဆိုး�န်န်ှှင်််  

 ဆိုးရေးလု��မ်ားုမား�ှုသည်မ်ား��း�ု ု ပြပ်န်လ်ုည်ပ်ြပ်င်ဆ်ိုင်�်န် ် စ်��င်း်ရေး���မ်ား��းအ�း တ်�ဝန််  

 ရေးပ်းထိ�းသည််် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၁၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်��်ုု ပြပ်န်လ်ုည် ်ရေးတ့်�ဆိုု�ရေးမားးပြမားန်း်  

 မားုမား��း ပြပ်�လုုပ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။်

(ဂု) ထိုု�ရေးန်�� ် စ်��င်း်စ်စ််မား��း� ရေး����့်�အ်လုုု� ် ရေး���ယ်ူူဖြိုးပ်းးစ်းးရေးသ� အခု�� ် 

 အလု�မ်ား��း�ု ုမားုုဘာုုင်း်�့န်ယ်ူ�မ်ားှတ်ဆိုင််် ရိုု�းခု��ပ််ဆို�ဗ�သုု� ရေးပ်းပ်ုု�ပ်ါသည်။်

(ဃ) ဦးးစ်းးရိုု�းခု��ပ်မ်ားှ စ်��င်း်ပြပ်�လုုပ်င််န််းကြီး�းးကြ�ပ်သ်ူမား��းသည် ် �့င်း်ဆိုင်း်အ�့��မား��း� ရေးပ်းပ်ုု�  

 လု�ရေးသ� အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုုစ်စ်ရ်ေးဆိုးဖြိုးပ်းး ရေး���ယ်ူူဖြိုးပ်းးစ်းးသည််် ရေး����့်� ် 

 မား��းအရေးပ််မားူတ်ည်၍် လုုပ်င််န််းဖြိုးပ်းးစ်းးမားုအရေးပြခုအရေးန်ထိုတ်ပ်ြပ်န်ပ်ြခုင်း်၊ အ�ည်အ်ရေးသ့း  

 စ်စ်ရ်ေးဆိုးသည််် ဇယူ�းမား��းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်နှှင််် အခု��အ်လု�မ်ား��း သုမားး်ဆိုည်း်ပြခုင်း်လုုပ်င််န််း  

 တ်ုု��ုု ရေးဆို�င်�်ွ�ပ််ါသည်။်

ဦးးစ်းးရိုု�းခု��ပ်ဝ်န််ထိမားး်မား��းသည် ်အလုုပ်အ်�ုုင်န်ှှင််် လုုပ်င််န််းမား��း��သ်ုု� ဂုဏ်န်း်သရေး�ာတ် ကြီး�ု�တ်င် ်

သတ်မှ်ားတ်ထ်ိ�းပြခုင်း်မား�ုှရေးသ� ရေးမားးခ့ုန်း်မား��းအတ့်�် ရေးပြ�ဆုုိုသည်််အရေးပြ�မား��းအ�း ဂုဏ်န်း်တ်င်ပ်ြခုင်း်လုုပ်င််န်း်

�ုု ရေးဆို�င််�ွ�ခ်ု�်ပ်ါသည်။် ရေး���ယ်ူူ��ှုရေးသ� အခု��အ်လု�မ်ား��း၏ အ�ည်အ်ရေးသ့း ရေး��င်း်မား့န် ်တ်ု

��ရေးစ်�န် ်ဘာ�သ��ပ်ဆ်ိုုုင်�်� �ွမားး်��င်သ်ူမား��းပြပ်�စ်ုထိ�းသည််် တ်ည်း်ပြ�တ်ပ်ြခုင်း်ဆိုုုင်�်� စ်ည်း်မား�ဉ်း်မား��း

�ုု အရေးပြခုခု�၍ Data editing program မား��းပြပ်�စ်ုပ်ါသည််။ စ်��င်း်ပြပ်�စ်ု��တ့်င် ် CSPro software �ုု

အသု�းပြပ်�ဖြိုးပ်းး ဆိုန်း်စ်စ်ရ်ေးလုလ်ု�မားုမား��းပြပ်�လုုပ်�်�၌ SPSS နှှင်် ်STATA software တ်ုု��ုု အသု�းပြပ်�ပ်ါသည်။်
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၁.၁၀  ရေ�ှ�ရေဖြ���လူဒီမ်ားုး�

�့��ဖြိုး�ု�းတ်ုုးတ်�မ်ားုစ်းမား��ုန်း်မား��း၏ တ်ုုးတ်�မ်ားုမား��း�ုု တ်ုုင်း်တ်��န်၊် COVID-19 ၏ အ���ုး 

သ�ရ်ေး���မ်ားမုား��း�ု ုအ��ပြ�တ်�်န်န်ှငှ််် တ်ု��ပြပ်န်မ်ားအုစ်းအစ်ဉ်မ်ား��းရေး�းဆို့���တ်င့် ်အရေးပြခုခု�အပြ�စ် ်အသု�းပြပ်��န််  

�ည်�်ွယူ၍် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ််သန််းရေးခုါင်စ််��င်း် ရေး�ှ�ရေးပြပ်း�လုဒ်မား��း�ု ု၂၀၂၀ ပြပ်ည််န်ှှစ်် ဩဂုုတ််လု (၃၁) 

��ရ်ေးန်�တ့်င် ် ထိုတ်ပ်ြပ်န််ခု�်ပ်ါသည်။် အစ်း�င်ခ်ု�စ်�တ့်င် ် ရေး�ှ�ရေးပြပ်း�လုဒမ်ား��းအ��ဉ်း်ခု��ပ်၊် လုူဦးးရေး�ဆိုုုင်�်�

အခု��အ်လု�မ်ား��း၊ ပ်ည်�ရေး�း၊ လုုပ်သ်�းအင်အ်�း၊ ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းလု�ပြခုင်း်၊ ရေးမား့း�့�းပြခုင်း်နှှင််် ရေးသဆိုု�း

ပြခုင်း်၊ မားသန်စ့််မားး်မားု၊ သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုု၊ အုမားအ်ရေးကြ��င်း်အ��၊ ရေး�၊ ပ်တ်ဝ်န််း��င််  သန်��်ှင်း်ရေး�းနှှင််် တ်စ််

�ုုယူရ်ေး�သန်��်ှင်း်ရေး�းတ်ုု�အပ်ါအဝင် ် အခုန််း (၁၀) ခုန််းပ်ါဝင်ပ််ါသည်။် ရေး�ှ�ရေးပြပ်း�လုဒမ်ား��း�ု ု  https://

www.dop.gov.mm/ နှှင််် https://myanmar.unfpa.org/en/publications တ်ုု�တ့်င် ်�ယူူနှုုင်ပ််ါသည်။်

၁.၁၁ အခုု�အ်လူ�မ်ားုး�၏ အ�ည်အ်ရေသ��ရေ�းင်�်မား�န်းတ််ု�ုရေစ်�န်း် ရေဆိုးင်�်ွ�မ်ားုမားုး� 

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် စ်းမား�ခု��ရ်ေး�းဆို့�ပြခုင်း်နှှင််် အရေး��င်အ်ထိည်ရ်ေး��ရ်ေးဆို�င်�်ွ� ်

ပြခုင်း်လုုပ်င််န််းစ်ဉ်မ်ား��းတ့်င် ် ယူု�ကြ�ည်စ််ုတ််ခု��ဖြိုးပ်းး အ�ည်အ်ရေးသ့းပြပ်ည််မ်ားးရေးသ� အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု 

အခု�နု်မ်ားး��ှုရေးစ်နှုုင်မ်ားည််် မားဟ�ဗ��ဟ�မား��းနှှင််် လုုပ််င်န််းစ်ဉ်မ်ား��း�ု ု ထိည်််သ့င်း်စ်ဉ်း်စ်�းခု�ပ််ါသည်။် အစ်ုုး� 

ဝန််ကြီး�းးဌာ�န်/ဦးးစ်းးဌာ�န်မား��း၊ �့��ဖြိုး�ု�းမားုမားုတ်�်�မ်ား��း၊ တ်�ကသုုလု်မား��းနှှင်် ် သုရေးတ်သန်အ�့��အစ်ည်း်မား��း၊ 

အခု��အ်လု�အ်သု�းပြပ်�သူမား��းနှှင်် ် ��ယူ�်�ယူပ်ြပ်န်�ပ်ြပ်န်� ် ည်ိုနှုင်း်ရေးဆို့းရေးနှ့းပြခုင်း်၊ �့င်း်ဆိုင်း်စ်မားး်သပ် ်

ပြခုင်း်မား��း�ု ုပြပ်�လုုပ်၍် ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်ရေးမားးခု့န်း်ပ်ု�စ်�မား��း�ုု ပြပ်�စ်ုခု�်သည်််အတ့်� ်ရေး���ယ်ူူ 

��ှုရေးသ� အခု��အ်လု�မ်ား��းသည် ် အခု��အ်လု�အ်သု�းပြပ်�သူမား��း၏လုုုအပ်ခ်ု���်ုု ပြ�ည််ဆ်ိုည်း်ရေးပ်း

နှုုင်ဖ်ြိုးပ်းး နှုုင်င််�တ်��စ်�ခု�နု်စ််�ညွှှန််းမား��း၊ လုမားး်ညွှှန််ခု��မ်ား��းနှှင််လ်ုည်း် �ုု�ည််းပ်ါသည်။်

ထိုု�ပြပ်င်် ပြပ်ည််သူ�အင််အ�းဦးးစ်းးဌာ�န်နှှင််် �ုလုသမားဂုုလုူဦးးရေး��န််ပ်ု�ရေးင့်အ�့�� (UNFPA) တ်ုု�မားှ  

အဆိုင်််ပြမားင်််အ���ုှမား��းပ်ါဝင်ရ်ေးသ� ရေးစ်�င်််ကြ�ည်််ရေးလုလ်ု�ရေး�းအ�့��မား��းသည် ်အရေးဆို��အ်ဦးစ်��င်း်တ်င်ပ်ြခုင်း် 

နှှင််် စ်��င််းရေး���်ယူူပြခုင််းအဆိုင််် အစ်ပ်ုုင််းတ်ုု�တ့်င်် လုုပ််င်န််းရေးဆို�င််�ွ�်ရေးန်မားု�ုု ကြီး�းးကြ�ပ််�န််နှှင််် 

�့င််းဆိုင််းလုုပ််င်န််းမား��း�ု ုစ်းမား�ထိ�းသည်််အတ်ုုင်း် ရေးဆို�င်�်ွ�မ်ားု�ှု/မား�ှု၊ စ်ည်း်မား�ဉ်း်မား��းနှှင််် ညွှှန်က်ြ��းခု��်

မား��း�ုု လုုု�န််�ပြခုင်း်�ှု/မား�ှု �့င်း်ဆိုင်း်စ်စ်ရ်ေးဆိုးခု�်ကြ�ပ်ါသည်။်
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အခုန်း်� (၂) န်းမားူန်းးဒီီဇုုင်�်ရေ��ဆို��ဖြခုင််�၊ ခုန်း�်မားှန်း�်ဖြခုင်�်နှှင််် အ��ဖြ�တ်ဖ်ြခုင်�်

၂.၁ န်းမားူန်းးဒီီဇုုင််�ရေ��ဆို��ဖြခုင်�်

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်၏ န်မားူန်�ဒးဇုုင်း်သည် ်သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်နှှစ်ခ်ုု 

ကြ��းအလုယူ ်(၂၀၁၄ နှှင််် ၂၀၂၄ ကြ��း) ��လုအရေးပြခုအရေးန်�ုုရေး��ပ်ြပ်သည်် ်ခုရိုုုင်အ်ဆိုင််် အညွှှန််း�ုန်း်မား��း 

၏ ယူု�ကြ�ည်စ််ုတ််ခု��ရေးသ� ခုန်�်မားှန််းတ်န်�်ုုးမား��း�ုု ��ှုနှုုင်�်န်် ရေး�းဆို့�ခု�ပ်ြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ကြ��းပြ�တ် ်

သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်အတ့်� ် န်မားူန်�မား��း�ုုရေး�ွးခု�ယူ�်�တ့်င် ် အလုှ�ခု့�နှှစ်ဆ်ိုင််် န်မားူန်�ရေး���ဒ်းဇုုင်း် 

(Stratified two-stage sample design) �ုု အသု�းပြပ်�ခု�ပ််ါသည်။် ပ်ထိမားအဆိုင််တ့််င် ် အရေးပြခုခု�န်မားူန်� 

ယူူန်စ်မ်ား��း (Primary sampling units - PSUs) �ုု ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် လုူဦးးရေး�နှှင်် ်အုမားအ်ရေးကြ��င်း်အ��

သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်၏ စ်��င်း်ရေး����့်�မ်ား��းမားှ ရေး�ွးခု�ယူခ်ု�်ပ်ါသည်။် စ်��င်း်ရေး����့်�ဆ်ိုုုသည်မ်ားှ� 

သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်ရေး���ယ်ူူ��တ့်င် ် အသု�းပြပ်��န် ် ရေးပြမားပ်ု�မား��းရေးပ််တ့်င် ် န်ယူန််ုမားုတ်ပ််ုုင်း်ပြခု�း သတ်မ်ားှတ််

ထိ�းသည်် ်ရေးသးင်ယူရ်ေးသ� န်ယူရ်ေးပြမားအပ်ုုင်း်အပြခု�း ပြ�စ်ပ််ါသည်။် စ်��င်း်ရေး����့်�တ််စ်ခ်ုုစ်း၌ ပ်�မားး်မား်

အ�းပြ�င်် ်စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု (၁၃၅) စ်ုခုန်�ပ််ါ�ှုဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်(၁၄၀) စ်ုခုန်�န်ှှင််် ရေး��းလု�တ့််င် ်(၁၃၃) 

စ်ုခုန်�် ပ်ါ�ှုပ်ါသည်။် ပြမားန််မား�တ်စ််နှုုင််င်�လုု�းတ့်င် ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု စ်��င်း်ရေး����့်� ်(၇၉,၂၄၀) �့�ခ်ုန်�်

�ှုပ်ါသည်။် ထိုုစ်��င်း်ရေး����့်�မ်ား��း�ုု ခုရိုုုင်တ််စ်ခ်ုုခု�င်း်စ်းအတ့်� ်ရေး��းလု�န်ှှင််် ဖြိုးမားု��ပြပ်ဟူ၍ အလုှ�

နှှစ််ခုု ခု့�ပြခု�းခု�ပ််ါသည်။် 

ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�တ့်င် ်၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် သန််းရေးခုါင််စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူစ်ဉ်�် ခုရိုုုင်စ််ုစ်ုရေးပ်ါင်း် (၇၄) ခုု ပ်ါဝင််

ပ်ါသည်။် သုု���တ့်င် ်လုု�ခြံခု��ရေး�းနှှင််် န်ယူရ်ေးပြမားအရေးပြခုအရေးန်မား��းရေးကြ��င်် ်�ှမားး်ပြပ်ည်န််ယူ�်ှု ရေးလု���်ုုင်၊် ဟုုပ်န််

နှှင််် မား�မ်ားန််းခုရိုုုင်တ််ုု��ုု ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်၏ စ်��င်း်စ်ဉ် ်(Frame) မားှ �ယူထ်ိုတ််

ခု�်ပ်ါသည်။်  ထိုု�ရေးကြ��င်် ် ခုရိုုုင် ် (၇၁) ခုုသည် ် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်၏ မားူလုန်ယူပ််ယူမ်ား��း 

နမူနာဒီဇိုင်းရေးဆွဲခခင်း၊  

ခန့်မှန်းခခင်းနှင့် အကဲခြတ်ခခင်း 

အခန်း 

( ၂ )
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(Primary domains) ပြ�စ်လ်ု�ကြ�ဖြိုးပ်းး စ်��င်း်စ်ဉ်တ့််င်ပ််ါ�ှုရေးသ� စ်��င်း်ရေး����့်� ်ရေးပ်ါင်း်၏ (၅.၃၆) 

��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�စ်သ်ည်် ်(၄,၃၁၆) �့��်ုု ပ်ထိမားအဆိုင််န််မားူန်�တ့်င်် ရေး�ွးခု�ယူခ်ု�်ပ်ါသည်။် 

ခုရိုုုင်အ်လုုု� ်န်မားူန်�ခု့�ရေးဝ��တ့်င် ်၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ခုရိုုုင်တ််စ်ခ်ုုစ်း�ှု အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု 

အရေး�အတ့်� ် နှှစ််ထိပ်�်ုန်း်�င်း်ရေးပ််မားူတ်ည်၍် အခု��ုး��ခု့�ရေးဝခု�ပ််ါသည်။် ထိုုသုု� အခု��ုး��ခု့�  ရေးဝပြခုင်း်ပြ�င်် ် 

ရေးသးင်ယူရ်ေးသ�ခုရိုုုင်မ်ား��းအတ့်�လ်ုည်း် န်မားူန်�တ့်င်ပ််ါဝင်ရ်ေးစ်�န် ် အခု့င်််အလုမားး် ပ်ုုမား��းရေးစ်ပ်ါသည်။်   

��ုှသည်််ခ့ု�ရေးဝမုား�ုု လူုဦးးရေး�န်ည်း်ရေးသ�ခုရုုိုင်မ်ား��းအတ့်�် အန်ည်း်ဆုို�း န်မူားန်�စ်��င်း်ရေး����့်�် (၃၂)  

�့�န်ှှင််် လုူဦးးရေး�မား��းရေးသ�ခုရိုုုင််မား��းအတ့်� ်အမား��းဆိုု�းစ်��င်း်ရေး����့်� ်(၁၂၀) �့�အ်ထို ��ှုရေးစ်

�န်် ည်ိုနှုင်း်ခု�ပ််ါသည်။် ခုရိုုုင််တ်စ်ခ်ုုခု�င်း်စ်း၌ သတ််မားှတ််ထိ�းရေးသ� န်မားူန်�ရေး����့်�မ်ား��း�ုု စ်��င်း်စ်ဉ်�်ှု  

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအရေး�အတ့်�အ်လုုု� ် အခု��ုး��န်မားူန်�ခု့�ရေးဝန်ည််း�ုု အသု�းပြပ်�၍ ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင််ရ်ေး��းလု� ်

အလုှ�အုပ်စ််ု (၂) ခုုသုု�ခု့�ရေးဝခု�ပ််ါသည်။်

ထိုုသုု� န်မားူန်�ဒးဇုုင််းရေး�းဆို့�ဖြိုးပ်းးရေးန်�� ် အလုှ�တ်စ်ခ်ုုပြခုင်း်စ်းတ့်င်�်ှုရေးသ� န်မားူန်�ရေး����့်�မ်ား��း 

(EAs) မား��း�ုု အ�ွယူအ်လုုု�ပ်ြ�စ်တ််န်စ့််မားး်န်မားူန်�ရေး���န််ည််း (PPS) �ုုသု�း၍ စ်န်စ်တ််�� ရေး�ွးခု�ယူခ်ု�်

ပ်ါသည်။် န်မားူန်�ရေး�ွးခု�ယူ်မားု ဒုတ်ုယူအဆိုင်််၌ န်မားူန်�ရေး����့်�မ်ား��း�ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ စ်��င်း်စ်ဉ််

မား��း�ုု ရေးန်��ဆ်ိုု�းအရေးပြခုအရေးန်နှှင််�်ုု�ည််းရေးသ� (Update) န်မားူန်�ရေး���စ််��င်း်စ်ဉ်အ်ပြ�စ် ် ပြပ်�လုုပ််

ခု�်ပ်ါသည်။် န်မားူန်�စ်��င်း်ရေး����့်�တ််စ်ခ်ုုစ်းမားှ အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု (၃၅) စ်ု�ုု စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူ�န် ်

သတ်မ်ားှတ်ခ်ု�်ဖြိုးပ်းး CSPro Program �ုုသု�း၍ စ်န်စ်တ််�� ရေး�ွးခု�ယူရ်ေး���ယ်ူူခု�ပ််ါသည်။်

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ််သန််းရေးခုါင််စ်��င််းတ့်င်် ပ်ထိမားအဆိုင်််ရေး�ွးခု�ယ်ူခု�်သည််် န်မားူန်�စ်��င််း 

ရေး����့်� ်(၄,၃၁၆) �့�်အန်�် (၄,၀၂၈) �့�တ့််င် ်ရေးပြမားပ်ု�ရေး�းဆို့�ပြခုင်း်နှှင််် အရေးဆို��အ်ဦးစ်��င်း် 

တ်င်ပ်ြခုင်း်လုုပ်င််န််း ရေးဆို�င်�်ွ�်နှုုင််ခု�်ပ်ါသည်။် သုု�ရေးသ� ်ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် ရေး���ယ်ူူခု�နု်တ့််င် ်

လုု�ခြံခု��ရေး�းနှှင််် န်ယူရ်ေးပြမားအရေးပြခုအရေးန်မား��းရေးကြ��င်် ် ရေး����့်� ် (၃,၉၆၀) �့��်ုုသ� အမားှန်တ််�ယူ ်

စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူနှုုင်ခ်ု�်ဖြိုးပ်းး န်မားူန်�အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ ရေးပြ�ဆိုုုမားုနှုန်း် (၉၅) ��ခုုုင်န်ှုန််း �ှုပ်ါသည်။်
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၂.၂ န်းမားူန်းးအရေလူ�မားုး� 

 န်မားူန်�န်ည််းပြ�င််ရ်ေး�ွးခု�ယူ၍် ရေး���ယ်ူူ��ှုခု�သ်ည််် အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု န်မားူန်�အရေးလုးမား��း 

(Sampling Weights) ရေးပ်းမားှသ� မားှန််�န််သည်််ခုန်�်မားှန််း�ုန််းတ်န်�်ုုးမား��း ��ှုမားည်ပ်ြ�စ်ရ်ေးသ�ရေးကြ��င််် 

ရေးယူဘာုယူ�အ�းပြ�င်် ်ရေးအ��ရ်ေး��်ပြပ်ပ်ါ အရေးလုး (Weights) (၃) မား��ုးပြ�င််် တ့်�ခ်ု��ရ်ေးလု�်ှုပ်ါသည်-်

(�) အရေးပြခုခု�အရေးလုးမား��း (Base weights) 

(ခု) တု်��ပြပ်န်မု်ားမား�ုှပြခုင်း်အတ့်�် ညုိ်နုှင်း်အရေးလုးမား��း (Non-response adjustment weights) 

(ဂု) ပြပ်န််ရေးပြပ်�င်း်အလုှ�ခု့�ပြခုင်း်အ� ည်ိုနှုင်း်အရေးလုးမား��း (Post-stratification adjustment 

 weight) 

 အဆိုုုပ်ါ အရေးလုးမား��းအ� အလုှ��ုု (h)၊ စ်��င်း်ရေး����့်��်ုု (i) နှှင််် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု�ုု (j) 

ဟု သတ်မ်ားှတ်၍် ရေးအ��ပ််ါပ်ု�ရေးသန်ည်း်ပြ�င််် တ့်�်ခု��ပ််ါသည်-်

         1 2.1 3.12hijw w w w= × ×                              ………… (၁)

ဤတ့်င် ်w1 သည် ်အရေးပြခုခု�အရေးလုး၊  w2.1 သည် ်တ်ု��ပြပ်န်မ်ားုမား�ှုပြခုင်း်အတ့်� ်ည်ိုနှုင်း်အရေးလုးနှှင််် w3.12 

သည် ်ပြပ်န်ရ်ေးပြပ်�င်း်အလုှ�ခု့�ပြခုင်း်အ� ည်ိုနှုင်း်အရေးလုးမား��း ပြ�စ်က်ြ�ပ်ါသည်။် 

၂.၂.၁ အရေဖြခုခုံ အရေလူ�မားုး�

အရေးပြခုခု�အရေးလုးမား��း�ုု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုတ်စ်ခ်ုုအတ့်� ်ရေး�ွးခု�ယူခ်ု���န် ် ပြ�စ်တ််န်စ့််မားး် (Selection 

probability) ၏ ရေးပြပ်�င်း်ပြပ်န်အ်ခု��ုးအ� တ့်�ယ်ူူနှုုင််ပ်ါသည်။် ထိုု�ရေးကြ��င်် ် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်် 

စ်��င်း်တ့်င် ် အသု�းပြပ်�ရေးသ�န်မားူန်�ဒးဇုုင်း်အတ့်� ် ရေး�ွးခု�ယူခ်ု���န်ပ်ြ�စ်တ််န်စ့််မားး်�ုု ရေးအ��ပ််ါပ်ု�ရေးသန်ည်း် 

ပြ�င််တ့််�ခ်ု��ပ််ါသည်-်

1 1
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28၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

 အထိ�ပ််ါပ်ု�ရေးသန်ည်း် (၂) တ့်င် ်

h  -   ခုရိုုုင််တ်စ်ခ်ုုအတ့်င်း်�ှု အလုှ� (ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင်် ်ရေး��းလု�)်

i   -   န်မားူန်� စ်��င်း်ရေး����့်�်

j    -   န်မားူန်� အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု

ha    - အလုှ� (h) မားှရေး�ွးခု�ယူခ်ု�သ်ည််် စ်��င်း်ရေး����့်�ရ်ေးပ်ါင်း် 

hiM      - ၂၀၁၄ သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်�ုှ အလှု� (h) မှား စ်��င်း်ရေး���်�့�် (i) �ုှ အုမားရ်ေးထိ�င်စု််ရေးပ်ါင်း်နှှင််် 

hiN   - ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ရေးပြမားပ်ု�ရေး�းဆို့�ပြခုင်း်နှှင််် အရေးဆို��အ်ဦးစ်��င်း်တ်င်ပ်ြခုင်း်လုုပ်င််န််းမား ှ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်  

         အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုတ်ုု�ပြ�စ်က်ြ�ပ်ါသည်။်

အဆိုုုပ်ါ ရေး�ွးခု�ယူခ်ု���န်ပ်ြ�စ်တ််န်စ့််မားး်အ� အရေးပြခုခု�အရေးလုး�ုု 1/ hijp     ပြ�င််တ့််�ယ်ူူပ်ါသည်။်

အရေးပြခုခု�အရေးလုးမား��းသည် ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု (၁) စ်ု ရေး�ွးခု�ယူခ်ု���န်ပ်ြ�စ်တ််န်စ့််မားး် ၏ ရေးပြပ်�င်း်ပြပ်န် ်

အခု��ုး (Base Weights = 1/ hijp    ) ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

၂.၂.၂ တ်ု�ံဖြ�န်းမ်ားုမား�ှုဖြခုင်�်အတ်�� ်ည်ိုနှုင်�်အရေလူ�မားုး�

 စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူဖြိုးပ်းးရေးန်�� ် ရေး���၍်မား�သည်် ် အရေး�အတ့်��်ုု ကြီး�ု�တ်င်ထ်ိည်််သ့င်း် 

စ်ဉ််းစ်�းဖြိုးပ်းး န်မားူန်�စ်��င်း်ရေး����့်�မ်ား��းအ�းလုု�း၏ အရေးပြခုခု�အရေးလုးမား��းပြ�င်် ် ခု�နု်ည််ိုခု�ပ််ါသည်။် 

သုု�ရေးသ� ်၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ်ခုရုုိုင်အ်ခု��ု�၌ မားရေး���်ယူူနုုှင်သ်ည််် စ်��င်း်ရေး���်�့� ်

အရေး�အတ့်�သ်ည် ် သုသ�စ့်�မား��းပြပ်�းခု�ပ််ါသည်။် ထိုု�ရေးကြ��င််် စ်��င်း်မားရေး���ယ်ူူနှုုင််ပြခုင်း်အတ့်� ် 

ခု�နု်ည််ိုပြခုင်း်�ုု ရေးအ��ပ််ါန်ည််းလုမားး်နှှစ်ခ်ုုပြ�င််် ထိပ််မား�ခု�နု်ည််ိုထိ�းပ်ါသည်-်



29၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

(၁) န်မားူန်�ရေး�ွးခု�ယူ်မားု ပ်ထိမားအဆိုင််တ့််င် ်ခု�နု်ည််ိုပြခုင်း်နှှင််် 

(၂)  ဒုတ်ုယူအဆိုင်််တ့်င် ်ခု�နု်ည််ိုပြခုင်း်တ်ုု�ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

 ပ်ထိမားအဆိုင််တ့််င် ် စ်��င်း်မားရေး���ယ်ူူနှုုင်ပ်ြခုင်း်အတ့်� ် ပ်ထိမားအဆိုင်် ်  န်မားူန်�အရေးလုးမား��း 

(Sampling Weights) �ုု ရေးအ��ပ််ါပ်ု�ရေးသန်ည်း်ပြ�င်််တ့်�ခ်ု��ပ််ါသည်-်

* 1 1
1 1

1

1/ , ,
h h

hi h

a a
hi hi hii i

hi h hi h a
h hi hii

M I w
w w r w r

a M w
= =

=

= × = =∑ ∑
∑                                                                          

  ……… (၃)

အထိ�ပ််ါပ်ု�ရေးသန်ည်း် (၃) တ့်င် ်

 hiw     -  အလုှ� (h) တ့်င် ်ရေး�ွးခု�ယူခ်ု��နှုုင်သ်ည််် န်မားူန်�စ်��င်း်ရေး����့်�မ်ား��း၏ ပြ�စ်တ််န်စ့််မားး်  

  ရေးပြပ်�င်း်ပြပ်န်အ်ခု��ုး 

 1hr                            -             ပ်ထိမားအဆိုင်််တ်င့် ်ရေး�ွးခု�ယူခ်ု�သ်ည််် န်မားနူ်�စ်��င်း်ရေး����်�့အ်တ်�့ ်အရေးလုးရေးပ်းပြခုင်း်  

  (အလုှ� h တ့်င် ်ရေး�ွးခု�ယူခ်ု�သ်ည်််စ်��င်း်ရေး����့်�မ်ား��း၏ စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူ��ှုမား)ု 

 hiI           -     စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူ��ှုသည််် စ်��င်း်ရေး���်�့��်ုု  “၁” ဟုသတ်မ်ားှတ်၍် မား��ှုပ်ါ� “၀”  

  ဟု သတ်မ်ားှတ််�မားည််အ်ညွှှန််း�ုန်း်

 ပ်ထိမားအဆိုင််တ့််င် ် စ်��င်း်မားရေး���ယ်ူူနှုုင်သ်ည််် အရေးလုးမား��း�ုု တ့်�ခ်ု��ဖ်ြိုးပ်းးပ်ါ� ဒုတ်ုယူ 

အဆိုင်််အတ့်� ် စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူမား��ှုသည်် ် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအတ့်� ် ခု�နု်ည််ိုသည််အ်ရေးလုးမား��း�ု ု

ရေးအ��ပ််ါပ်ု�ရေးသန်ည်း်ပြ�င််် တ့်�်ခု��ပ််ါသည်-်

* *
*

35
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……… (၄)

ဤတ့်င် ် *
hin    သည် ် အလုှ� (h) တ့်င် ် စ်��င်း်ရေး����့်� ် (i) �ှု အမားှန််တ်�ယူ ် စ်��င်း်

ရေး���ယ်ူူ��ှုခု�ရ်ေးသ� န်မားူန်�အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအရေး�အတ့်� ်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်



30၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

၂.၂.၃ ဖြ�န်းရ်ေဖြ�းင်�်အလူှးခု��မားုအ� အရေဖြခုခုရံေသးအရေလူ�မားုး�

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်သည် ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း�ှု လုူဦးးရေး��ု ုရေး���ယ်ူူထိ�းသည််် 

အတ့်� ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုဝင်တ််စ်ဦ်းးခု�င်း်စ်း၏ န်မားူန်�အရေးလုးမား��း (Sampling Weights) �ုု တ့်�ခ်ု���်န် ်

လုုုအပ််ပ်ါသည််။ ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ််သန််းရေးခုါင််စ်��င််းအတ့်�် ခုန်�်မားှန််းလုူဦးးရေး��ုု တ့်�်ခု��်�န် ် 

တ်ုငု်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ၊်  ���း/မား နှငှ််် အသ� ်(၅) နှစှ်အ်ပု်စ််မုား��းအလုု�ု ်ခုန်�မ်ားနှ််း တ်�့ခ်ု�� ်ထိ�းခု�သ်ည်််  

လုူဦးးရေး�ပြပ်န်�်ခု��န်ှှင်််�ုု�ည််းရေးစ်�န် ်ပ်ု�ရေးသန်ည်း် (၄) ပြ�င်် ်န်မားူန်�အရေးလုးမား��း (Sampling Weights) �ုု 

ခု�နု်ညုိ််ခု�ပ််ါသည်။် အထူိးသပြ�င််် အုမားရ်ေးထိ�င်စု််မား��း၏ အရေးလုးမား��း�ုု တုု်င်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ၊် ���း/မားနှငှ််် 

အသ� ်(၅) နှှစ််အုပ််စ်ုမား��း (၀-၄၊ ၅-၉၊ ၁၀-၁၄၊ ၁၅-၁၉၊ ၂၀-၂၄၊ ၂၅-၂၉၊ ၃၀-၃၄၊ ၃၅-၃၉၊ ၄၀-၄၄၊  

၄၅-၄၉၊ ၅၀-၅၄၊ ၅၅-၅၉၊ ၆၀-၆၄၊ ၆၅-၆၉၊ ၇၀+) ၏ ခုန်�်မားှန််းလုူဦးး ရေး��ုုအရေးပြခုခု�၍ ခု�နု်ည််ိုထိ�း

ပ်ါသည်။် �န်ဦးးအရေးန်ပြ�င်် ်ည်ိုနှုင်း်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုတ်စ်ခ်ုု၏ န်မားူန်�အရေးလုးမား��း (Sampling Weights) �ုု 

ထိုုရေး�ွးခု�ယူခ်ု��ရေးသ� အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု�ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုဝင်မ်ား��းအ�းလုု�းအတ့်� ်န်မားူန်�အရေးလုး (Individual 

sampling weights) အပြ�စ် ်သတ်မ်ားှတ််ခု�်ပ်ါသည်။် ထိုု�ရေးကြ��င််် လုူတ်စ်ဦ်းး၏ န်မားူန်�အရေးလုး (Individual 

sampling weights)              မားှ� ထိုုလုူပ်ါဝင်ရ်ေးသ� ရေး�ွးခု�ယူခ်ု��သည််် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု၏ န်မားူန်�အရေးလုး 

(Household sampling weights)            နှှင််် အတ်ူတ်ူပ်င်ပ်ြ�စ်သ်ည်။် ထိုု�ရေးန်�� ်လုူတ်စ်ဦ်းးခု�င်း်စ်း 

အတ့်� ် ရေးန်��ဆ်ိုု�းအဆိုင််် န်မားူန်�အရေးလုး (Final person weight) �ုု ရေးအ��ပ််ါပ်ု�ရေးသန်ည်း်ပြ�င််် 

တ့်�ခ်ု��်ပ်ါသည်-် 
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……… (၅)

ဤတ့်င် ် [ ]GP      မားှ� ၂၀၁၄ ခုုနှှစ် ်သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်ရေးပ််အရေးပြခုခု�၍ ခုန်�်မားှန််းထိ�းရေးသ� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် 

အတ့်�ခ်ုန်�်မားှန််းလုူဦးးရေး�ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး        မားှ� လု��်ှုကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်မားှ��ှုရေးသ� အခု��အ်လု� ်

မား��းအရေးပ််အရေးပြခုခု�၍ တ့်�်ခု��ထ်ိ�းရေးသ� အုပ်စ််ု (G) ၏ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အတ့်� ် ခုန်�်မားှန််းလုူဦးးရေး�  

ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ၎င်း်မားှ� *
[ ]
ˆ

G hijkhijk G
P w

∈
=∑                            

 အုပ်စ််ု (G) �ှု လုူတ်စ်ဦ်းးခု�င်း်စ်းအတ့်� ်န်မားူန်�အရေးလုး စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်

ပ်င်ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။်



31၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

လုူတ်စ်ဦ်းးခု�င်း်စ်းအတ့်� ်Final person weight �ုု တ့်�ခ်ု��ဖ်ြိုးပ်းးရေးန်�� ်��ှုလု�ရေးသ� �လုဒ်

မား��း တ်စ်သ်မားတ််တ်ည်း်�ှု�န် ်Final household weight �ုု Principal person weight  န်ည််းလုမားး်

အသု�းပြပ်�၍ တ့်�်ခု��ခ်ု�်ပ်ါသည်။် Principal person ဆိုုုသည်မ်ားှ� န်မားူန်�အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း�ှု အရေး�းပ်ါ

ဆိုု�းသူ�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်၌ Principal person မားှ� န်မားူန်�

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု�ှု အုမား်ရေးထိ�င်ဦ်းးစ်းး�ုု ဆိုုုလုုုပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ထိုု�ရေးကြ��င်် ် Final household weight  

            မားှ� အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု�ှု အုမား်ရေးထိ�င်ဦ်းးစ်းး၏ Final person weight ပ်င်ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။်

၂.၂.၄ ရေသး�ရ်ေ� အ�ည်အ်ရေသ��စ်စ်ရ်ေဆို�မားုအတ်��် အရေလူ�မားုး�

န်မားူန်�ရေး�ွးခု�ယူထ်ိ�းသည်် ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုတ်စ်စ််ု၏ လုူမားုလုူဦးးရေး�ဆိုုုင်�်� ဝုရေးသသလု�ခဏ်� 

မား��းအပြပ်င် ် မားစ်င်တ့််င််ရေးပ်ါ�်ပ့်�းသည်် ် ပ်ုုးပ်ါဝင်မ်ားုအရေးပြခုအရေးန်�ုု စ်စ်ရ်ေးဆိုးပြခုင်း်အ�းပြ�င်် ် ရေးသ��ရ်ေး� 

အ�ည််အရေးသ့းတ်ုုင်း်တ်��န် ်�ည်�်ွယူ၍် န်မားူန်�အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��းအန်�မ်ားှ န်မားူန်�စ်ုတ်တ််စ်ခ်ုုစ်း ရေး�ွးခု�ယူ ်

ခု�်ပ်ါသည်။် ဆိုုုလုုုသည််မားှ� စ်��င်း်ရေး����့်�တ််စ်ခ်ုုစ်းတ့်င် ် မားူလုရေး�ွးခု�ယူထ်ိ�းသည််် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု 

(၃၅) စ်ုမားှ အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု (၇) စ်ုတ့်င် ်(၁) စ်ုနှုန််းပြ�င်် ်ပြ�စ်တ််န်စ့််မားး်အည်းအမား်ရေးပ်း၍ ရေး�ွးခု�ယူခ်ု�်ပ်ါသည်။် 

ထိုု�ရေးကြ��င်် ် ဤအပ်ုုင်း်တ့်င် ် သင်််ရေးလု��ရ်ေးသ� အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုန်မားူန်�အရေးလုး (Household  

sampling weight) သရေး�ာတ်အ�းပြ�င်် ်             �ုု  ရေးအ��်ပ်ါပ်ု�ရေးသန်ည်း်ပြ�င််် တ့်�ခ်ု��ထ်ိ�းပ်ါသည်-်

*
*** **

**
hi

hij hij
hi

nw w
n

= ×
                      

 ……… (၆)

  ဤတ့်င် ်      မားှ� အလုှ� (h) မားှ စ်��င်း်ရေး����့်� ် (i) �ှု န်မားူန်�စ်ုတ်တ့််င်ပ််ါဝင်ရ်ေးသ� 

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအရေး�အတ့်�ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။် 

ရေး�အ�ည်အ်ရေးသ့းစ်စ်ရ်ေးဆိုးမားည်် ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်အရေးလုးသည် ်န်မားူန်�အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု  

(၃၅) စ်ုအတ့်� ် ရေး�အ�ည်အ်ရေးသ့းနှှင်််ပ်တ်သ်�သ်ည််် ခုန်�မ်ားှန််းတ်န်�်ုုး�ုု ��ှုရေးစ်မားည် ် ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

သုု���တ့်င် ်အပြပ်ည််ရ်ေး���ထ်ိ�းရေးသ�န်မားူန်� (န်မားူန်�ပြပ်ည််)် (Full sample) နှှင််် န်မားူန်�စ်ုတ်် (Sub-sample) 
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တ်ုု�မားှ ခုန်�်မားှန််း��ှုသည်် ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်အရေး�အတ့်�်မားှ� အန်ည််းင်ယူ�့်�ဟမားု �ှုပ်ါသည်။် ထိုုသုု�

ပြ�စ်�်ပြခုင်း်မားှ� ��ပ်န််းရေး�ွးခု�ယူမ်ားုရေးကြ��င်် ် ပြ�စ်ရ်ေးပ််သည်် ်��ပ်န််းအမားှ�း (Random error) ရေးကြ��င်် ် ပြ�စ််

နှုုင်ပ််ါသည်။် န်မားူန်�ပြပ်ည်််နှှင််် န်မားူန်�စ်ုတ််တ်ုု�အကြ��း ခုန်�်မားှန််းတ်န်�်ုုးမား��း တ်စ်သ်မားတ််တ်ည်း် ပြ�စ်ရ်ေးစ်�န််

အတ့်� ်တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အဆိုင်််မားှစ်၍ ပ်ု�ရေးသန်ည်း် (၇) တ့်င်ရ်ေး��ပ်ြပ်ထိ�းရေးသ� အရေးလုးမား��းပြ�င််် 

ထိပ်မ်ား�ခု�နု်ညုိ််ခု�ပ််ါသည်။် ခု�နု်ညုိ််ခု�သ်ည်််အရေးလုးသည် ်ဤအပုု်င်း်အတ့်�် Final household weight ပြ�စ််ဖြိုးပ်းး 

ရေးအ��ပ််ါပ်ု�ရေးသန်ည်း်ပြ�င််် တ့်�်ခု��န်ှုုင််ပ်ါသည်-်
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သတ်ုပြပ်��န်မ်ားှ� ခု�နု်ည််ိုပြခုင်း်လုုပ်င််န််းစ်ဉ်ရ်ေးဆို�င်�်ွ��်�တ့်င် ်“subscript [S]” �ုု တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ 

ပြပ်ည်န််ယူ်အဆိုင်််အတ့်� ် သတ်မ်ားှတ််ဖြိုးပ်းး “subscript d” �ုု သ�ဆ်ိုုုင််�� တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ် 

အတ့်င်း်�ှု ခုရိုုုင်အ်ဆိုင်််အတ့်� ်သတ််မားှတ််ထိ�းပ်ါသည်။်

၂.၃ ခုန်း�်မားှန်း�်ဖြခုင်�်လူု�င််န်း�်စ်ဉ်် (Estimation Procedure)    

စ်စ်တ််မားး်၏ ခုန်�မ်ားှန််းရေးပြခုအမား��းစ်ု�ုု စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်တ်န်�်ုုး (သုု�မားဟုတ်)် အခု��ုးတ်ုု�ပြ�င််် ရေး��ပ်ြပ်ရေးလု�်ှု

ပ်ါသည်။် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်၏ အဓို��ည်�်ွယူခ်ု��မ်ား��းအန်�်တ်စ်ခ်ုုမားှ� ခုရိုုုင်အ်ဆိုင်််

�ုုယူစ််�းပြပ်�သည်် ်ခုန်�်မားှန််းအခု��အ်လု�မ်ား��း ထိုတ်ပ်ြပ်န််�န်ပ်ြ�စ်သ်ပြ�င်် ်ခုရိုုုင်အ်ဆိုင််် စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း် လုူဦးးရေး�

နှှင််် အခု��ုးမား��းအတ့်� ်ခုန်�်မားှန််းတ်န်�်ုုးမား��း��ှု�န် ်ရေးအ��ပ််ါပ်ု�ရေးသန်ည်း်မား��းပြ�င်် ်တ့်�ခ်ု��ပ််ါသည်-်
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L - ခုရိုုုင် ်(d) �ှု အလုှ�ရေးပ်ါင်း်  

'
ha    -အလုှ� (h) တ့်င်�်ှုသည်် ်န်မားူန်� စ်��င်း်ရေး����့်�ရ်ေးပ်ါင်း် 

'
hin    - အလုှ� (h) ၏ စ်��င်း်ရေး����့်� ်(i) မားှ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု 

**
hijw

    - Final household weight နှှင််် 

hijx     နှှင််် hijy     - န်မူားန်� စ်��င်း်ရေး���်�့�်တ်စ်ခု်ုခု�င်း်စ်း�ုှ �ုန်း်�ှင် ်x နှှင််် y တ်န်�ုု်းမား��းပြ�စ်က်ြ� 

ပ်ါသည်။်

 သတ်ုပြပ်��န််မားှ� အခု��ုး�ုုခုန်�မ်ားှန််း�န်အ်တ့်� ် ပ်ု�ရေးသန်ည်း် (၉) �ုု အသု�းပြပ်�နှုုင်ဖ်ြိုးပ်းး ရေးလုလ်ု�

သည််် န်မားူန်�ယူူန်စ််မားှ� စ်ုတ်ဝ်င်စ််�းသည််် အ�ည်အ်ရေးသ့း�ုု ပ်ုုင်ဆ်ိုုုင်ပ််ါ�  hijx    နှှင််် hijy    တ်ုု��ုု “၁” 

ရေးပ်း၍ စ်ုတ်ဝ်င်စ််�းသည််် အ�ည်အ်ရေးသ့း�ုု မားပ်ုုင်ဆ်ိုုုင်ပ််ါ� “၀” ရေးပ်းမားည်ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။် ပ်ု�ရေးသန်ည်း် (၉) �ှု  

hijx     �ုုသ� “၁” ဟုရေးပ်းဖြိုးပ်းး တ့်�ခ်ု��လ်ု်င် ်န်မားူန်�သမားတ််�ုန်း်�ုု ခုန်�်မားှန်း်��ှုနှုုင်မ်ားည် ်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

၂.၄ စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�မ်ားုး��ုုခုန်း�မ်ားှန်း်�ဖြခုင််�

စ်�မားှ�းယူ့င်း်ခု��မ်ား��း (Standard errors) မားှ� ခုန်�်မားှန််းရေးပြခုမား��း၏ တ်ု��မားု�ုုရေး��ပ်ြပ်သပြ�င်် ် 

ထိုုခုန်�မ်ားှန််းရေးပြခုမား��း၏ အသု�းဝင်မ်ားုပ်မား�ဏ်�ုု ညွှှန််ပြပ်ရေးန်ပ်ါသည််။ ခုန်�်မားှန််း�ုန်း်တ်စ်ခ်ုု၏ စ်�မားှ�းယူ့င်း်ခု���်ုု  

တ့်�ခ်ု��်��တ့်င် ်၎င်း်ခုန်�မ်ားှန််း�ုန်း်၏ �့�လု့�ခု�� ်(Variance) တ်န်�်ုုး�ုု နှှစ်ထ်ိပ််�ုန်း်�င်း်�ှ�၍ တ့်�ယ်ူူ 

နှုုင်ပ််ါသည်။် ခုန်�်မားှန််း�ုန်း်တ်စ််ခုု၏ �့�လု့�ခု��တ််န်�်ုုးမား��း�ုု တ့်�ခ်ု��ခ်ုန်�်မားှန််းသည််် န်ည််းလုမားး်မား��းစ့်� 

�ှုပ်ါသည်။် SPSS၊ Stata နှှင််် SAS ��သ်ုု�ရေးသ� စ်��င်း်အင်း်ဆိုုုင်�်� ရေးဆို�(်�)်ဝ�မား��းတ့်င် ် ၎င်း်တ်ုု��ုု 

ခုန်�်မားှန််းသည်််န်ည််းလုမားး်မား��း ပ်ါဝင််ပ်ါသည်။် ဦးးရေး�တ်န်�်ုုးမား��း၏ �့�လု့�ခု��တ််န်�်ုုး�ုု ခုန်�်မားှန််း�န် ် 
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အမား��းဆိုု�းအသု�းပြပ်�ရေးသ�  Primary cluster method �ုု အသု�းပြပ်�၍ ရေးအ��ပ််ါပ်ု�ရေးသန်ည်း်ပြ�င််် 

တ့်�ခ်ု��်ပ်ါသည်-်
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 အထိ�ပ််ါပ်ု�ရေးသန်ည်း် (၁၀) တ့်င််

 (1 )hf−            -  အလုှ� (h) အတ့်� ်�န်�်သတ်ဦ်းးရေး�ပြပ်င်ဆ်ိုင်ခ်ု�� ်(Finite population correction  

 factor) နှှင်််

 hf    - အလု့� (h) အတ့်� ်န်မားူန်�ရေး�ွးခု�ယူမ်ားုနှုန််း (sampling rate) တ်ုု�ပြ�စ်က်ြ�ပ်ါသည်။် 

 hf   တ်န်�်ုုးသည် ်ရေးသးင်ယူရ်ေးသ�ရေးကြ��င်် ်တ့်�ခ်ု���်�တ့်င် ်အဆိုုုပ်ါ �န်�်သတ်ဦ်းးရေး� ပြပ်င်ဆ်ိုင် ်

 ခု���်ုု ပ်ယူန်ှုုင််ပ်ါသည်။်

  အခု��ုးတ်န်�်ုုးမား��းအတ့်� ် ရေးအ��ပ််ါ Linearized estimator ပ်ု�ရေးသန်ည်း်ပြ�င််် တ့်�ခ်ု�� ်

ပ်ါသည်-်
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 ………. (၁၁)

စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်နှှင်််  အသ� ် (၅) နှှစ်ရ်ေးအ��် �ရေးလုးရေးသနှုန်း်��သ်ုု�ရေးသ� ပ်ုုမားုု 

ရိုုပ်ရ်ေးထိ့းသည်် ်စ်��င်း်အင်း်အခု��အ်လု�မ်ား��းအတ့်� ်Jackknife method �ုုအသု�းပြပ်�၍ �့�လု့�ခု��်

�ုု ခုန်�မ်ားှန််းပ်ါသည်။် အထိူးသပြ�င်် ်Delete one-psu jackknife method �ုု အသု�းပြပ်�ခု�ပ််ါသည်။် 
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ခုန်�မှ်ားန်း်�ုန်း်တ်န်�ုု်းမား��း၏ တု်��မုားအတုု်င်း်အတ်��ုု ပုု်မုုားပြပ်ည်််စု်�စ့်�သု�ုှနုုှင်�်န် ်ရေး�ွးခု�ယ်ူထိ�းရေးသ� 

အညွှှန််း�ုန်း်မား��းအတ့်� ် အပြခု�းရေးသ� န်မားူန်�အမားှ�းတ်ုုင်း်တ်�မားုမား��း�ုုလုည်း် တ့်�ခ်ု��ခ်ု�်ပ်ါသည်။်  

စ်�မားှ�းယူ့င်း်ခု�� ်(Standard error) အပြပ်င် ်�့�လု့�မားုပြပ်�ုန်း် (Coefficient of Variation) �ုု ရေးအ��ပ််ါ

ပ်ု�ရေးသန်ည်း်ပြ�င််် တ့်�်ခု��ခ်ု�်ပ်ါသည်-်

   

/2

( )( ) 100

( ) ( )

SE estimateCV estimate
estimate

ME estimate z SE estimateα

= ×

=
                                

            ………….(၁၂)

အခု��ုး၊ ဦးးရေး�ရေးပ်ါင်း်နှှင််် သမားတ််�ုန်း်မား��း၏ တ်ု��ခုုုင်မ်ား�မားု�ုု �့�လု့�မားုပြပ်�ုန်း် (Coefficient 

of Variation) ပြ�င််လ်ုည်း် တ်ုုင်း်တ်�ခု�ပ််ါသည်။် �့�လု့�မားုပြပ်�ုန်း်�ုုကြ�ည််၍် မားည်သ်ည်််တ်န်�်ုုး�ှုလု်င် ်

ခုန်�်မားှန််း�ုန်း်သည် ် တ်ု��ခုုုင်မ်ား�သည်ဟ်ုရေးပြပ်��န် ် ပ်ု�ရေးသသတ်မ်ားှတ််ခု��မ်ား�ှုရေးသ�လ်ုည်း် အခု��ု�ရေးသ� 

စ်ည်း်မား�ဉ်း်မား��း�ုု အသု�းပြပ်�နှုုင်ပ််ါသည်။် ဆိုုုလုုုသည်မ်ားှ� �့�လု့�မားုပြပ်�ုန်း်သည် ် (၁၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းရေးအ�� ်

ပြ�စ်ပ််ါ� အရေး��င်း်ဆိုု�းပြ�စ်ရ်ေးသ�လ်ုည်း် ရေးလု��ရ်ေးပ်ါထ်ိ�းသည််စ််ည်း်မား�ဉ်း်အ� (၂၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းအထို 

လု�ခ်ု�အသု�းပြပ်�နှုုင်ဖ်ြိုးပ်းး အထိူးသပြ�င်် ်ခုရိုုုင်အ်ဆိုင်််ခုန်�်မားှန််းရေးပြခုမား��းအတ့်� ်လု�ခ်ု�အသု�းပြပ်�နှုုင်ပ််ါသည်။် 

ရေး�ွးခု�ယူထ်ိ�းသည််် အညွှှန််း�ုန််းမား��း၏ စ်�မားှ�းယူ့င်း်ခု��ခ်ုန်�မ်ားှန််းရေးပြခုမား��း�ုု ရေန်းး�ဆ်ို�တ််�� (၁) တ့်င် ်

ရေး��်ပြပ်ထိ�းပ်ါသည်။်
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အခုန်း်�  (၃) လူူဦး�ရေ�ဆိုုုင််�းအခုု�အ်လူ�မ်ားုး�

ဤအခုန််းတ့်င် ် လုူဦးးရေး�အ�ွယူအ်စ်�း၊ လုူဦးးရေး�ပ်� ��နှှ��မားု၊ လုူဦးးရေး�သုပ်သ်ည်း်မားု၊ အသ�အ်လုုု� ်

���း/မား �့��စ်ည်း်မားု၊ ရေးမား့းစ်��င်း်မားှတ်ပ််ု�တ်င်ပ်ြခုင်း်နှှင််် ဘာဏ််ရေးင့်စ်��င်း်ထိ�း�ှုပြခုင်း်စ်သည််် လုူဦးးရေး�ဆိုုုင်�်� 

အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုုရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် 

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်သည် ်ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််��ှု သမား�းရိုုုး�� အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု

မား��း၏လုူဦးးရေး��ုုသ� ရေး���ယ်ူူထိ�းပြခုင်း်ပြ�စ်သ်ည်််အတ့်� ် ဤအစ်း�င်ခ်ု�စ်�သည် ် သမား�းရိုုုး��

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုလုူဦးးရေး� (ဘာုန်း်ကြီး�းးရေး���င်း်မား��း၊ အ��ဉ်း်ရေးထိ�င်မ်ား��း၊ မားုဘာမား�ရ်ေးဂုဟ�မား��း၊ ဘာုုးဘာ့�း�ုပ်သ်�

မား��းအစ်�ှုသည်် ်အ�့��အစ်ည်း်လုူဦးးရေး�မားပ်ါဝင်ပ််ါ) �ုု အရေးပြခုခု�သည်််အစ်း�င်ခ်ု�စ်� ပြ�စ်ပ််ါသည်။်  

၃.၁ လူူဦး�ရေ�အ�ွယ်အ်စ်း�

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ သမား�းရိုုုး��အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု လုူဦးးရေး�မားှ� 

(၅၁.၁) သန််း�ှုဖြိုးပ်းး ၂၀၁၄ ခုုနှှစ် ်သန််းရေးခုါင််စ်��င်း်၏ သမား�းရိုုုး��အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုလုူဦးးရေး� (၄၇.၉) သန််း 

နှှင်််နှုင််းယူှဉ်ပ််ါ� (၃.၂ သန်း်) တ်ုုးလု�သည်�်ုုရေးတ့်��ပ်ါသည်။်

၃.၂ လူူဦး�ရေ��ု�ံနှှ�ံမားု

လုူဦးးရေး�ပ်� ��နှှ��မားုဆိုုုသည်မ်ားှ� သတ််မားှတ်ဧ်�ုယူ�တ်စ်ခ်ုုအတ့်င်း် လုူဦးးရေး� မားည်သ်ုု�ပ်� ��နှှ��ရေးန်သည်�်ုု

သု�ှု�န်ရ်ေးလုလ်ု�ပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် တ်စ်န််ည််းအ�းပြ�င်် ်လုူဦးးရေး�ပ်� ��နှှ��မားုသည် ်လုူမား��းမားည်သ်ည်််ရေးန်��တ့်င််

ရေးန်ထုုိင်သ်ည်�ုု် ပြပ်ဆုုိုပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် လူုဦးးရေး�ပ်� ��နှှ��မုား�ုု ပု်� (၃.၁) တ့်င် ်ရေး��ပ်ြပ်ထိ�း�� တုု်င်း်ရေးဒသကြီး�းးနှငှ််် 

ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်�့�ပြခု�းမားုကြီး�းးမား�းရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် �န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးသည် ်လုူဦးးရေး� 

(၁၅.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င်် ်အမား��းဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး မားနှတရေးလုးတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ်(၁၂.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််း၊ ဧ��ဝတ်းတ်ုုင်း်

ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ် (၁၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် �ှမားး်ပြပ်ည်န််ယူတ့််င် ် (၁၀.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်  

လူဦးရေဆိုင်ောအချက်အလက်များ 
အခန်း 

( ၃ )
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ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုလုူဦးးရေး� ထိ�ဝ်�ခ်ုန်�သ်ည် ်အဆိုုုပ်ါ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် ပြပ်ည်န််ယူ် (၄) ခုု

တ့်င် ်ရေးန်ထိုုင်က်ြ�ဖြိုးပ်းး လုူဦးးရေး�ထိ�ဝ်�သ်ည် ်��န်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် ပြပ်ည်န််ယူ် (၁၁) ခုုတ့်င် ်ရေးန်ထိုုင််

ကြ�ပ်ါသည်။်  လုူဦးးရေး�အန်ည်း်ဆိုု�း တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းမားှ� �ယူ�းပြပ်ည်န််ယူတ့််င် ် (၀.၆) 

��ခုုုင်န်ှုန််း၊ ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူတ့််င် ်(၁) ��ခုုုင်န်ှုန််း၊ ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�တ့််င် ်(၂.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် တ်န်သာ��းတ်ုုင်း်

ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ် (၂.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းတ်ုု�ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ထိုုတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��း�ှု လုူဦးးရေး�စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်သည် ်

ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�လုူဦးးရေး�၏ (၇) ��ခုုုင်န်ှုန််း ရေးအ��သ်��ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၃.၁)

�ုံ (၃.၁)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ်မ်ားုး�၏ လူူဦး�ရေ�အခုု�ု�အစ်း�
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၃.၃ လူူဦး�ရေ�သု�သ်ည်�်မားု

လူုဦးးရေး�သုပ်သ်ည်း်မုားဆုုိုသည်မှ်ား� ဧ�ုယူ�တ်စ်ယူ်ူန်စ်တ့််င်�ုှ်သည််် လူုဦးးရေး�အရေး�အတ့်�်�ုု ဆုုိုလုုု 

ပ်ါသည်။် ရေးယူဘာုယူ�အ�းပြ�င်် ်တ်စ်စ််တ်ု�န်း်�းလုုုမားးတ်� (သုု�မားဟုတ်)် တ်စ်စ််တ်ု�န်း်မားုုင်တ့််င် ်ရေးန်ထိုုင်ရ်ေးသ� 

လုူဦးးရေး��ုု တ်ုုင်း်တ်�ရေး��ပ်ြပ်ပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ သမား�းရိုုုး��အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု လုူဦးးရေး� 

သပု်သ်ည်း်မားမုားှ�  တ်စ်စ််တ်�ုန််း�းလုုမုားးတ်�တ်င့် ်(၇၆) ဦးးပြ�စ်ပ််ါသည်။် တ်ုငု်း်ရေးဒသကြီး�းးနှငှ််် ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��း တ်င့် ် 

�န်�်ုန််တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးသည် ် လုူဦးးရေး�သုပ်သ်ည်း်မားုအပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး တ်စ်စ််တ်ု�န်း်�းလုုုမားးတ်�တ့်င် ်

(၇၆၂) ဦးးပြ�စ်ပ််ါသည်။် အန်ုမား််ဆိုု�းမားှ� ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူပ်ြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး တ်စ်စ််တ်ု�န်း်�းလုုုမားးတ်�တ့်င် ် (၁၄) ဦးး 

ရေးန်ထိုုင်ပ််ါသည်။် (ဇယူ�း ၃.၁) 

ဇယ်း� (၃.၁)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်လူူဦး�ရေ�သု�သ်ည်�်မားု

တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ်် စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်လူူဦး�ရေ�
သု�သ်ည်�်မားု   

(တ်စ်စ််တ်ု�န်း�်�ီလူုုမားီတ်း)

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၅၁,၁၄၄,၆၀၇ ၇၆

�ခု�င်် 1,584,375 18

�ယူ�း 311,448 27

��င်် 1,556,552 51

ခု�င်း် 509,037 14

စ်စ်�်ုုင်း် 5,309,914 57

တ်န်သာ��း 1,426,426 33

ပ်�ခုူး 4,814,582 122

မားရေး�့း 3,805,211 85

မားနှတရေးလုး 6,168,225 200
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ်် စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်လူူဦး�ရေ�
သု�သ်ည်�်မားု   

(တ်စ်စ််တ်ု�န်း�်�ီလူုုမားီတ်း)

မား့န်် 1,889,274 154

�ခုုုင်် 3,230,175 88

�န်�်ုန်် 7,831,830 762

�ှမားး် 5,384,244 35

ဧ��ဝတ်း 6,140,001 175

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 1,183,314 168

၃.၄ မြို့မားု��ဖြ�/ရေ�ု�လူ�လ်ူူဦး�ရေ�

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ဖြိုးမားု��ပြပ်လုူဦးးရေး�သည် ် စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်လုူဦးးရေး�၏ (၂၈.၈) 

��ခုုုင်န်ှုန််း (14,740,228 ဦးး) �ှုပ်ါသည်။် �န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးသည် ် ဖြိုးမားု��ပြပ်လုူဦးးရေး� ��ခုုုင်န်ှုန််း  

အပြမားင််ဆ်ိုု�း (၆၉.၁%) ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး မားနှတရေးလုးတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင်် ်�ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူတ််ုု�တ့်င် ်(၃၂.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းစ်း  

�ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ရေး��းလု�လ်ုူဦးးရေး���ခုုုင်န်ှုန််း အပြမားင််ဆ်ိုု�း�ုု မားရေး�့းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး 

(၈၆.၃%)၊ ဧ��ဝတ်းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး (၈၅.၇%)၊ �ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူန်ှှင််် စ်စ်�်ုုင်း်တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး (၈၃.၃% စ်း) 

တ်ုု�တ့်င် ်ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၃.၂)

ဇယ်း� (၃.၂)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်မြို့မားု��ဖြ�နှှင်် ်ရေ�ု�လူ� ်လူူဦး�ရေ�အခုု�ု�အစ်း�

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ်် စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်လူူဦး�ရေ� မြို့မားု��ဖြ� (%) ရေ�ု�လူ� ်(%)

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၅၁,၁၄၄,၆၀၇ ၂၈.၈ ၇၁.၂

�ခု�င်် 1,584,375 32.1 67.9

�ယူ�း 311,448 21.3 78.7

��င်် 1,556,552 18.5 81.5
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တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ်် စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်လူူဦး�ရေ� မြို့မားု��ဖြ� (%) ရေ�ု�လူ� ်(%)

ခု�င်း် 509,037 20.2 79.8

စ်စ်�်ုုင်း် 5,309,914 16.7 83.3

တ်န်သာ��း 1,426,426 23.7 76.3

ပ်�ခုူး 4,814,582 18.0 82.0

မားရေး�့း 3,805,211 13.7 86.3

မားနှတရေးလုး 6,168,225 32.1 67.9

မား့န်် 1,889,274 25.7 74.3

�ခုုုင်် 3,230,175 16.7 83.3

�န်�်ုန်် 7,831,830 69.1 30.9

�ှမားး် 5,384,244 29.1 70.9

ဧ��ဝတ်း 6,140,001 14.3 85.7

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 1,183,314 26.0 74.0

၃.၅  �ုး�/မား လူူဦး�ရေ�

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်လုူဦးးရေး�တ့်င် ် အမား��ုးသ�း 

(၄၆.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် အမား��ုးသမားးး (၅၃.၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းပ်ါဝင်ပ််ါသည်။် ���း/မား အခု��ုးမားှ� (၈၇.၈) (မား ဦးးရေး� 

၁၀၀ တ့်င်�်ှုရေးသ� ���း ဦးးရေး�)  ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင််ရ်ေး��းလု�်၏ ���း/မား အခု��ုးမားှ� (၈၆.၁) နှှင််် (၈၈.၅) 

အသးးသးးပြ�စ်ပ််ါသည်။် ရေးမား့း�့�းစ်ဉ် ်���း/မား အခု��ုးသည် ်(၁၀၃) ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ၂၀၁၄ သန််းရေးခုါင်စ််��င်း် 

အ�  အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုလုူဦးးရေး�၏ ���း/မား အခု��ုးသည် ် (၈၈.၉) ပြ�စ်ပ််ါသည်။် အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု� ်

ရေးလုလ်ု���တ့်င် ်���း/မား အခု��ုးသည် ်င်ယူ�်ွယူရ်ေးသ�အသ�အ်ုပ််စ်ုမား��း၌ ပြမားင််မ်ား�းဖြိုးပ်းး အသ�က်ြီး�းးလု� 

သည်န်ှှင်််အမား် တ်ပြ�ည်း်ပြ�ည်း် ��ဆိုင်း်လု�သည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၃.၃)
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၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တ်ုု�၏ ���း/မား အခု��ုးနှုင်း်ယူှဉ််ခု��အ်� လု့န်ခ်ု�်သည််် 

(၃၅) နှှစ််အတ့်င်း် ပြမားန််မား�နှုုင််င်�၏ ���း/မား အခု��ုးသည် ် တ်ပြ�ည်း်ပြ�ည်း် ��ဆိုင်း်ရေးန်သည်�်ုု ရေးတ့်��ှု� 

ပ်ါသည်။် ထိုုသုု�ပြ�စ်�်သည်် ်အရေးကြ��င်း်�င်း်မား��းစ့်��ှုနှုုင်ရ်ေးသ�လ်ုည်း် ပြ�စ်န်ှုုင်ရ်ေးခု�အမား��းဆိုု�းမားှ� အမား��ုးသ�း 

မား��းသည် ်  အမား��ုးသမားးးမား��းထိ� ် ရေးသဆိုု�းနှုန််းနှှင််် ပြပ်ည်ပ််သုု�ရေးပြပ်�င်း်ထိ့�န်ှုန််း ပ်ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းပြခုင်း်ရေးကြ��င်် ်

ပြ�စ်ပ််ါသည်။် (ပ်ု� ၃.၂)

�ု ံ(၃.၂)။ အသ�အ်�ုုင်�်အဖြခုး�အလူုု� ်�ုး�/မား အခုု�ု� (၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််) 

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင်််ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းတ့်င် ်အမား��ုးသမားးးဦးးရေး�

သည် ် အမား��ုးသ�းဦးးရေး�ထိ� ် ပ်ုုမား��းရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည််။ ���း/မား အခု��ုးသည် ် �ယူ�းပြပ်ည်န််ယူ်

တ့်င် ်(အမား��ုးသမားးး ၁၀၀ တ့်င် ်အမား��ုးသ�း ၉၅ ဦးး) အပြမားင်််ဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး �ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်နှှင််် တ်န်သာ��းတ်ုုင်း်

ရေးဒသကြီး�းးတ်ုု�တ့်င် ် (၉၄) ဦးးစ်းနှှင််် �ှမားး်ပြပ်ည်န််ယူတ့််င် ် (၉၃) ဦးးပြ�စ်ပ််ါသည်။် မားရေး�့းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးသည် ်

���း/မား အခု��ုး  (၈၂) ဦးးပြ�င်် ်အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် (ပ်ု� ၃.၃)
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�ု ံ(၃.၃)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်�ုး�/မား အခုု�ု� 

၃.၆  လူူဦး�ရေ��ု�မားစ််

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ�  ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ လုူဦးးရေး�ပ်ု�မားစ်သ်ည် ်၂၀၁၄ သန််းရေးခုါင် ် 

စ်��င်း်လူုဦးးရေး�ပု်�မားစ်�်�သုု်�ပ်င် ် အုုးပု်�စ်�အပြ�စ် ် ဆို�လ်ု�တ််ည်�ုှ်ရေးန်ဆို�ပြ�စ်ပ််ါသည်။်  သုု�ရေးသ� ် �ရေးလုး 

ရေးမ့ားး�့�းမုား ��ဆိုင်း်လု�ပြခုင်း်ရေးကြ��င်် ်အခု��ု�ရေးသ� အသ�အ်�ွယူအ်ုပ်စ််ုမား��းတ့်င် ်(အထိူးသပြ�င်် ်အသ� ် 

၅ နှှစ်မ်ားှ ၉ နှှစ်န်ှှင််် ၁၀ နှှစ််မားှ ၁၄ နှှစ််အတ့်င်း်�ှုလုူင်ယူမ်ား��း၏) လုူဦးးရေး�အ�ွယူအ်စ်�းသည် ်၂၀၁၄ နှှင််် 

နှုင််းယူှဉ်ပ််ါ� ရေးလု���်�လု�သည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် အပြခု�းတ်စ်�်�တ့််င်လ်ုည်း် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််�ှု 

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုအုပ််စ်ု (ဥပ်မား�− အသ� ်၅၅ နှှစ််နှှင်််အထိ�)် ၏ လုူဦးးရေး�အ�ွယူအ်စ်�း တ်ုုးလု�သည်�်ုု  

ရေးတ့်��ှု�ဖြိုးပ်းး အမား��ုးသမားးးဦးးရေး�သည် ်အမား��ုးသ�းဦးးရေး�ထိ� ်သုသ�စ့်�ပ်ုုမား��းရေးန်ပ်ါသည်။် အပြခု�းနှုုင််င်�မား��း 
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န်ည််းတ်ူ ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�တ့်င်လ်ုည်း် အမား��ုးသမားးးမား��းသည် ်အမား��ုးသ�းမား��းထိ� ်အသ�ပ််ုု�ှည်ရ်ေးကြ��င်း်�ုု  

အဆိုုုပ်ါအခု���် ပြပ်ဆိုုုရေးန်ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၃.၄)  

�ု ံ(၃.၄)။ လူူဦး�ရေ��ု�မားစ် ်(၂၀၁၄ ခုုနှှစ်န်ှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်)်

၃.၇ အသ�အ်ု�စ််ုကြီး�ီ�အလူုု� ်လူူဦး�ရေ�

ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�၏ ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်တ််ုု�တ့်င််�ှုရေးသ� အသ�အ်ုပ််စ်ုကြီး�းး  

မား��းအလုုု� ်လုူဦးးရေး�အခု��ုးအစ်�း�ုု ဇယူ�း (၃.၄) တ့်င် ်ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် အဆိုုုပ်ါအခု��အ်လု� ်

မား��းအ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�၏ လု��်ှုလုူဦးးရေး�သည် ် ၂၀၁၄ သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်၏ အသ��့်��စ်ည်း်ပ်ု�အတ်ုုင်း် 

ဆို�်လု�တ််ည်�်ှုရေးန်ရေးသ�လ်ုည်း် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အကြ��းတ့်င် ်ရေးပြပ်�င်း်လု�မားုအခု��ု�ပြ�စ်ရ်ေးပ််

ခု�်ပ်ါသည်။် အသ� ် (၁၅) နှှစ််ရေးအ���်ှု  လုူင်ယူလ်ုူ�ွယ်ူအခု��ုးသည်် (၂၈.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ (၂၇.၂)  
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��ခုုုင်န်ှုန််းသုု���ဆိုင်း်လု�ဖြိုးပ်းး အလုုပ်လ်ုုပ်န်ှုုင်ရ်ေးသ� အသ�အ်ပ်ုုင်း်အပြခု�းပြ�စ်သ်ည််် အသ� ် (၁၅-၆၄) 

အုပ်စ််ုသည် ်(၆၅.၆) ��ခုုုင်န်ှုန်း်မားှ (၆၆.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းသုု� တ်ုုးပြမားင််လ်ု�သည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် အသ� ်

(၆၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး�မားှ�လုည်း် (၅.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ (၆.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းသုု� တ်ုုးပြမားင်် ်

လု�ခု�ပ််ါသည်။်

ဇယ်း� (၃.၄)။ အသ�အ်ု�်စ်ုကြီး�ီ�အခုု�ု�အစ်း� (၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)

အသ� ်

အု�စ််ုကြီး�ီ�

၁၉၈၃ ခုုနှှစ်် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�် ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�် ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

အသ� ်(၁၅) 

နှှစ်ရ်ေးအ��်
38.6 35.7 39.5 28.6 24.1 30.6 27.2 22.9 28.9

အသ� ်

(၁၅ - ၅၉) နှှစ််
55.1 58.2 54.1 62.5 66.7 60.7 62.8 66.6 61.2

အသ� ်

(၁၅ - ၆၄) နှှစ််
57.5 60.5 56.5 65.6 69.9 63.8 66.4 70.4 64.8

အသ� ်(၆၀) 

နှှစ််နှှင််် အထိ�်
6.4 6.2 6.4 8.9 9.2 8.8 10.1 10.5 9.9

အသ� ်(၆၅) 

နှှစ််နှှင််် အထိ�်
3.9 3.8 4.0 5.8 6.0 5.7 6.4 6.7 6.3

၃.၈ မားှီခုုုသူအခုု�ု�

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်မားှးခုုုသူအခု��ုး (�ရေးလုးဦးးရေး� 

နှှင််် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး�ရေးပ်ါင်း်လုဒန်ှှင််် အလုုပ်လ်ုုပ်န်ှုုင််သည်််လုူဦးးရေး�အခု��ုး) မားှ� (၅၀.၆) ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်မားှးခုုုသူအခု��ုးမားှ� ၁၉၈၃ ခုုနှှစ်တ့််င်် (၇၃.၉) �ှုခု��်�မားှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်တ့််င်် (၅၀.၆) 

အထို တ်ပြ�ည်း်ပြ�ည်း် ��ဆိုင်း်လု�ခု�ပ််ါသည်။် အလု�းတ်ူပ်င် ် ၎င်း်��လုမား��းအတ့်င်း် �ရေးလုးမားှးခုုုသူ 

အခု��ုးမားှ�လုည်း် ��ဆိုင်း်ရေးန်ခု�်ပ်ါသည်။် သုု�ရေးသ� ် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမားှးခုုုသူအခု��ုးနှှင််် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုု 

ညွှှန်�်ုန်း်တ်ုု�မားှ� တ်ုုးပြမားင််လ်ု�ခု�ဖ်ြိုးပ်းး အသ� ် (၁၅-၆၄) အုပ််စ်ုဝင် ် အလုုပ်လ်ုုပ်န်ှုုင်ရ်ေးသ� အသ�အ်�ွယူ ်

ဦးးရေး� (၁၀၀) တ့်င် ် အသ� ် (၆၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး�မားှ� (၁၀) ဦးး�ှုသည်�်ုု  

ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၃.၅ နှှင််် ပ်ု� ၃.၅)



49၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်မားှးခုုုသူအခု��ုးမားှ� ဖြိုးမားု��ပြပ်/ရေး��းလု�န်ှှင််် တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ် 

အလုုု� ်�့�ပြပ်�းပြခု�းန်�းမားု�ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်မားှးခုုုသူအခု��ုးမားှ� ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်

(၄၂) �ှုဖြိုးပ်းး ရေး��းလု�တ့််င် ်(၅၄.၄) �ှုပ်ါသည်။် စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်မားှးခုုုသူအခု��ုးသည် ်�န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ်

(၃၉.၈) ပြ�င််အ်န်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူတ့််င် ်(၈၄.၄) ပြ�င််အ်ပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် (ဇယူ�း ၃.၆)

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုညွှှန််�ုန်း် (�ရေးလုးသူင်ယူန်ှှင််် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုအခု��ုး) သည်လ်ုည်း် ၂၀၁၄  

ခုုနှှစ်တ့််င်် (၂၀.၁) �ှုခု�ဖ်ြိုးပ်းး ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တ့်င်် (၂၃.၇) သုု� တ်ုုးလု�ခု�ပ််ါသည်။်

အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်သည် ် လုူဦးးရေး��ု ု အသ�အ်လုုု� ် အုပ််စ်ုနှှစ်စ််ုအည်းအမား်ခု့���တ့်င် ် 

��ှုသည်် ် အလုယူ�်ုန်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်  လုူဦးးရေး�၏တ်စ်ဝ်�သ်ည် ် အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်ထိ�င််ယူဖ်ြိုးပ်းး 

��န်တ််စ်ဝ်�သ်ည် ် အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်ထိ�က်ြီး�းးပ်ါသည်။် အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်�ုု “အသ� ်

င်ယူရ်ေးသ�” (သုု�မားဟုတ်)် “အသ�က်ြီး�းးရေးသ�” ဟုခု့�ပြခု�းရေး��ပ်ြပ်သ��သ်ုု�  “င်ယူ�်ွယူရ်ေးသ�” (သုု�မားဟုတ်)် 

“အုုမားင်း်ရေးသ�” ဟူသည််စ််��း�ပ်မ်ား��းပြ�င််လ်ုည်း် �ည်ည်ွှှန််းရေး��ပ်ြပ်ရေးလု�်ှုပ်ါသည်။် အသ�အ်လုယူ်

�ုန်း် (၂၀) နှှစ်ရ်ေးအ��လ်ုူဦးးရေး��ုု “အသ�င််ယူရ်ေးသ�” လုူဦးးရေး�အပြ�စ် ်သတ်မ်ားှတ််ဖြိုးပ်းး အသ� ် (၃၀) 

နှှစ််နှှင််် အထိ�လ်ုူဦးးရေး��ု ု“အသ�က်ြီး�းးရေးသ�” လုူဦးးရေး�အပြ�စ် ်သတ်မ်ားှတ််ရေး��ပ်ြပ်ကြ�ပ်ါသည်။် အသ� ်

အလုယူ�်ုန်း် (၂၀) နှှစ််မားှ (၂၉) နှှစ််အထို�ှုပ်ါ� “သ�လ်ုတ််ပ်ုုင်း်” လုူဦးးရေး�အပြ�စ် ် သတ်မ်ားှတ််ထိ�း 

ပ်ါသည်။်1 ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�၏ အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်သည် ် ၁၉၈၃ ခုုနှှစ်တ့််င်် (၂၄.၁) နှှစ်�်ှုခု��်�မားှ ၂၀၁၉  

ခုုနှှစ်တ့််င်် (၂၈.၂) နှှစ််အထို တ်ုုးလု�ခု�ပ််ါသည်။် ထိုု�ရေးကြ��င််် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏လုူဦးးရေး�သည် ် အသ�်

အလုယူ�်ုန်း်သတ်မ်ားှတ််ခု��မ်ား��းအ� “သ�လ်ုတ်ပ််ုုင်း်” လုူဦးးရေး�အုပ်စ််ုတ့်င်ပ််ါဝင်သ်ည်ဟ်ု သတ်မ်ားှတ််

နှုုင်ပ််ါသည်။် (ဇယူ�း ၃.၅)

1 The Methods and Materials of Demography (Second edition) Edited by Jacob S. Siegel David A. Swanson



50၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၃.၅)။ မားှီခုုုသူအခုု�ု� (၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)

၁၉၈၃ ခုုနှှစ်် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�် ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�် ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်မားှးခုုုသူ

အခု��ုး
73.9 65.3 76.9 52.4 43.0 56.8 50.6 42.0 54.4

�ရေးလုးမားှးခုုုသူ

အခု��ုး
67.1 59.0 69.9 43.7 34.4 47.9 40.9 32.5 44.6

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုု 

မားှးခုုုသူအခု��ုး
6.8 6.3 7.0 8.8 8.5 8.9 9.7 9.5 9.8

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုု 

ညွှှန်�်ုန်း်
10.2 10.8 10.0 20.1 24.8 18.6 23.7 29.3 22.0

အသ� ်

အလုယူ�်ုန်း်
24.1 25.1 26.1 27.1 28.5 26.4 28.2 29.8 27.5

�ု ံ(၃.၅)။ မားှီခုုုသူအခုု�ု�နှှင််် သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုညွှှန်း�်ုန်း�် (၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)
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ဇယ်း� (၃.၆)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အသ�အ်ု�်စ်ုကြီး�ီ�အခုု�ု�အစ်း�၊ မားှီခုုုသူအခုု�ု�နှှင််် 

သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုညွှှန်း�်ုန်း�်

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 
ဖြ�ည်န််းယ််

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 
လူူဦး�ရေ�

အသ�အ်ု�်စ်ုကြီး�ီ� မားှီခုုုသူအခုု�ု�
သ�က်ြီး�ီ� 
�ွယ်အ်ုု 

ညွှှန်း�်ုန်း�်၀-၁၄ ၁၅-၆၄ ၆၅+

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 

မားှီခုုုသူ  

အခုု�ု�

�ရေလူ� 

မားှီခုုုသူ  

အခုု�ု�

သ�က်ြီး�ီ�  

�ွယ်အ်ုု  

မားှီခုုုသူအခုု�ု�

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၅၁,၁၄၄,၆၀၇ ၂၇.၂ ၆၆.၄ ၆.၄ ၅၀.၆ ၄၀.၉ ၉.၇ ၂၃.၇

   ဖြိုးမားု��ပြပ် 14,740,228 22.9 70.4 6.7 42.0 32.5 9.5 29.3

   ရေး��းလု�် 36,404,379 28.9 64.8 6.3 54.4 44.6 9.8 22.0

�ခု�င်် 1,584,375 29.2 66.5 4.3 50.3 43.8 6.5 14.8

�ယူ�း 311,448 33.4 62.5 4.1 60.1 53.5 6.6 12.3

��င်် 1,556,552 32.9 61.1 6.0 63.7 53.9 9.8 18.3

ခု�င်း် 509,037 40.8 54.2 5.0 84.4 75.2 9.2 12.2

စ်စ််�ုုင်း် 5,309,914 27.2 66.1 6.7 51.3 41.1 10.2 24.7

တ်န်သာ��း 1,426,426 32.0 62.5 5.5 60.0 51.2 8.8 17.2

ပ်�ခုူး 4,814,582 26.2 66.6 7.2 50.2 39.4 10.8 27.5

မားရေး�့း 3,805,211 26.0 66.0 8.0 51.4 39.3 12.1 30.6

မားနှတရေးလုး 6,168,225 24.6 68.6 6.8 45.8 35.9 9.9 27.5

မား့န်် 1,889,274 28.3 64.1 7.6 55.9 44.1 11.8 26.6

�ခုုုင်် 3,230,175 29.6 63.4 7.0 57.8 46.8 11.0 23.4

�န်�်ုန်် 7,831,830 22.4 71.5 6.1 39.8 31.2 8.6 27.4

�ှမားး် 5,384,244 30.2 64.9 4.9 54.1 46.5 7.6 16.4

ဧ��ဝတ်း 6,140,001 28.4 64.8 6.8 54.3 43.8 10.5 23.9

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 1,183,314 27.2 67.5 5.3 48.1 40.3 7.8 19.4



52၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

၃.၉ အုမားရ်ေ�းင််ရေ��အရေဖြခုအရေန်း

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ်အုမားရ်ေးထိ�င်ရ်ေး�းအရေးပြခုအရေးန်�ုု အသ� ်(၁၀) နှှစ််နှှင်််  

အထိ�လ်ုူဦးးရေး�အ�း ရေးမားးပြမားန်း်ခု�ပ််ါသည်။် အမား��ုးသ�းမား��း၏ (၅၄.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် အမား��ုးသမားးးမား��း၏ 

(၅၀.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်အုမား်ရေးထိ�င်�်ှုသူမား��းပြ�စ်က်ြ�ဖြိုးပ်းး အမား��ုးသ�း (၄၁.၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် အမား��ုးသမားးး 

(၃၇.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းတ်ုု�သည် ်လုူပ်��ု/အပ်��ုမား��း ပြ�စ်က်ြ�ပ်ါသည်။် အမား��ုးသ�း (၂.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် အမား��ုးသမားးး 

(၉.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းတ်ုု�သည် ်မားုဆိုုုး�ုု/မားုဆိုုုးမားမား��းပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၃.၆)

���း/မား အလုုု� ်အုမား်ရေးထိ�င်ရ်ေး�းအရေးပြခုအရေးန်�ုု ပ်ု� (၃.၇) တ့်င် ်နှုင််းယူှဉ်ရ်ေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် 

အမား��ုးသ�းမား��းနှှင််် အမား��ုးသမားးးမား��း၏ အုမားရ်ေးထိ�င်ရ်ေး�းအရေးပြခုအရေးန်�့�ပြခု�းခု��်�ုု သ�က်ြီး�းးပုု်င်း်အုပ်စု်် 

မား��းတ့်င် ် သုသ�ထိင်�်ှ�းစ့်� ရေးတ့်�ပြမားင်�်ပ်ါသည်။် အမား��ုးသ�းမား��းသည် ် သ�က်ြီး�းးပ်ုုင်း်ရေး���ခ်ု�နု်တ့််င် ်

အမုားရ်ေးထိ�င်ပ်ြပ်�ပြခုင်း် (သုု�မားဟတု်)် ရေးန်��အ်မုားရ်ေးထိ�င်ပ်ြပ်�ပြခုင်း်မား��း �ှတု်တ်ရ်ေးသ�လ်ုည်း် အမား��ုးသမားးးမား��း သည် ် 

ရေးန်��အ်ုမားရ်ေးထိ�င်မ်ားပြပ်�ဘာ� မားုဆိုုုးမားမား��းအပြ�စ် ်ဆို�လ်ု��်ပ်တ််ည်ရ်ေးန်ထိုုင်ပ်ြခုင်း်ရေးကြ��င်် ်ပြ�စ်န်ှုုင်ပ််ါသည်။် 

ပ်ု�တ့်င်ပ်ြပ်ထိ�းသည််အ်တ်ုုင်း် အုမား်ရေးထိ�င်�်ှုအမား��ုးသ�းမား��း�ုု ပြပ်ဆိုုုသည်််ဂု�ပ်မ်ား�ဉ််းသည် ် အသ�က်ြီး�းး

လု�သည်န်ှှင်််အမား် တ်ပြ�ည်း်ပြ�ည်း်ပြမားင်််တ်�လ်ု�၍ အသ� ် (၅၅-၅၉) အုပ််စ်ုတ့်င် ် အပြမားင်််ဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး 

ရေးန်��ပ််ုုင်း်အသ�အ်ုပ််စ်ုမား��းတ့်င် ် ��ဆိုင်း်သ့�းပ်ါသည်။် သုု���တ့်င် ် အုမားရ်ေးထိ�င်�်ှုအမား��ုးသမားးးမား��း�ုု  

ပြပ်ဆိုုုသည််ဂ်ု�ပ်မ်ား�ဉ််းသည် ် အသ� ် (၃၅-၃၉) အုပ််စ်ုတ့်င် ် အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ရေးန်��ပ််ုုင်း်အသ�အ်ုပ်စ််ု 

မား��းတ့်င် ်��ဆိုင်း်သ့�းပ်ါသည််။ အမား��ုးသမားးးမား��းသည် ်ခုင်ပ့််န််းသည်မ်ား��းရေးသဆိုု�းဖြိုးပ်းးရေးန်�� ်ထိုုအသ� ်

အ�ွယူမ်ားှစ်တ်င်၍် မားုဆိုုုးမားမား��းပြ�စ်လ်ု�ပြခုင်း်�ုု ဤအခု��်� ညွှှန််ပြပ်ရေးန်ပ်ါသည်။်  အသ� ်(၄၅-၄၉) အုပ်စ်် ု

မားှစ်၍ မားုဆိုုုးမားအခု��ုးအစ်�း သုသ�စ့်�ပြမားင််တ််�လ်ု�ပြခုင်း်�လုည်း် အဆိုုုပ်ါအခု���်ုု ရေးထိ��ခ်ု�ရေးန်

ပ်ါသည်။်



53၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ု ံ(၃.၆)။ အသ� ်(၁၀) နှှစ်န်ှှင်််အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏ �ုး�/မား အလူုု� ်အုမားရ်ေ�းင်ရ်ေ��အရေဖြခုအရေန်း 



54၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ု ံ(၃.၇)။ အသ� ်(၁၀) နှှစ်န်ှှင်််အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏ အသ�အ်ု�်စ်ုနှှင််် �ုး�/မား အလူုု� ်

အုမား်ရေ�းင်ရ်ေ��အရေဖြခုအရေန်း



55၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

၃.၁၀ အုမား်ရေ�းင််စ်ု အ�ွယ်အ်စ်း�

ပ်�မားး်မား်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအ�ွယူအ်စ်�းဆိုုုသည်မ်ားှ� ဧ�ုယူ�တ်စ်ခ်ုုအတ့်င်း်�ှု အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုလုူဦးးရေး� 

စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်နှှင််် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအရေး�အတ့်�အ်ခု��ုးတ်ုု� ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ ပ်�မားး်မား်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု 

အ�ွယူအ်စ်�းမားှ� (၄.၆) ဦးးပြ�စ်ပ််ါသည်။် ပ်ု� (၃.၈) တ့်င် ် တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��း၏ ပ်�မားး်မား် 

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအ�ွယူအ်စ်�း�ုု ရေး��်ပြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် ပ်�မားး်မား် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအ�ွယူအ်စ်�းသည် ် ခု�င်း် 

ပြပ်ည်န််ယူ်တ့်င်် (၅.၅) ဦးးပြ�င််် အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး၊ �ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူတ့််င် ် (၅.၂) ဦးး၊ တ်န်သာ��းတ်ုုင်း်  

ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် �ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူတ််ုု�တ့်င် ် (၅) ဦးးအသးးသးး ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ပ်�ခုူးတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် ဧ��ဝတ်း 

တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ်ုု�သည် ်(၄.၂) ဦးးစ်းပြ�င်် ်အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။်

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ် ် သန််းရေးခုါင််စ်��င်း်အ� အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုဝင်လ်ုူဦးးရေး� (၃) ဦးးမားှ (၄) ဦးးအထို�ှု

ရေးသ� အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု (၄၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုဖြိုးပ်းး ၂၀၁၄ သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်ထိ� ်(၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းတ်ုုးလု�ခု�ပ််ါသည်။်  

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုဝင် ်(၉) ဦးးနှှင်််အထိ��်ှုရေးသ�  အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ� အန်ည််းဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု

စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်၏ (၂.၄) ��ခုုုင်န်ှုန်း်သ��ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် ထိူးပြခု�းသည်မ်ားှ� တ်စ်ဦ်းးတ်ည်း်ရေးန်ထိုုင််

ရေးသ� အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအခု��ုးအစ်�းသည် ်၂၀၁၄ ခုုနှှစ်တ့််င်် (၄.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုခု��်�မားှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်တ့််င်် (၅.၄) 

��ခုုုင်န်ှုန််းအထို တ်ုုးလု�ပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�တ့်င် ်အ�ွယူအ်စ်�း ရေးသးင်ယူရ်ေးသ� အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု

မား��း�ုု ပ်ုုမားုုရေး�ွးခု�ယူလ်ု�ကြ�ရေးကြ��င်း် အဆိုုုပ်ါအခု��အ်လု�်မား��း� ရေး��ပ်ြပ်ရေးန်ပ်ါသည်။် 



56၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ု ံ(၃.၈)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်�ုမား်�မားှအုမား်ရေ�းင်စ််ုအ�ွယ်အ်စ်း�

ဇယ်း� (၃.၇)။ အုမား ်ရေ�းင်စ််ုအ�ွယ်အ်စ်း� (၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)

အုမားရ်ေ�းင်စ််ု 
အ�ွယ်အ်စ်း�

၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�် ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်
လူူဦး�ရေ�

၁၀,၈၇၇,၈၃၂ ၃,၀၄၉,၄၃၃ ၇,၈၂၈,၃၉၉ ၁၁,၁၆၂,၅၁၀ ၃,၁၂၀,၃၁၄ ၈,၀၄၂,၁၉၆

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်
�းခုုုင်န်ှုန်း်�

၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

(၁) ဦးး 4.6 4.9 4.5 5.4 5.6 5.3

(၂) ဦးး 12.4 12.8 12.3 13.6 14.1 13.4

(၃) ဦးး 19.9 19.1 20.2 22.1 21.2 22.4

(၄) ဦးး 21.3 20.4 21.7 23.9 23.0 24.2
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အုမားရ်ေ�းင်စ််ု 
အ�ွယ်အ်စ်း�

၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�် ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

(၅) ဦးး 16.5 15.7 16.8 16.2 15.7 16.5

(၆) ဦးး 10.9 10.5 11.0 9.2 9.1 9.3

(၇) ဦးး 6.5 6.6 6.4 4.8 5.1 4.6

(၈) ဦးး 4.1 4.6 3.9 2.4 2.7 2.3

(၉) ဦးးနှှင်််
အထိ�်

3.7 5.3 3.1 2.4 3.5 2.0

၃.၁၁ အုမား်ရေ�းင်ဦ်း�စ်ီ�

အုမားရ်ေးထိ�င်ဦ်းးစ်းးဆိုုုသည်မ်ားှ� အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုတ်စ်ခ်ုုတ့်င် ် အဓို�ဆိုု�းပြ�တ်ခ်ု��မ်ား��း�ုုခု�ရေးပ်းသူ  

ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုဝင်အ်�းလုု�း�  အုမားရ်ေးထိ�င်ဦ်းးစ်းးအပြ�စ် ် အသုအမားှတ််ပြပ်�ခု��သူ�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။်  

အုမားရ်ေးထိ�င်ဦ်းးစ်းးသည် ် အမား��ုးသမားးး (သုု�မားဟုတ်)် အမား��ုးသ�း ပြ�စ်န်ှုုင်ပ််ါသည်။် အုမားရ်ေးထိ�င်ဦ်းးစ်းးသည် ်

မားုသ�းစ်ုစ်�းဝတ်ရ်ေးန်ရေး�းအတ့်� ်အဓို�တ်�ဝန်�်ှုသူပြ�စ်�်န်် မားလုုုပ်ါ။

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်၏ (၇၆.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်

အမား��ုးသ�းဦးးရေးဆို�င်သ်ည််် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး (၂၃.၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်အမား��ုးသမားးးဦးးရေးဆို�င်သ်ည််် 

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း ပြ�စ်က်ြ�ပ်ါသည်။် အမား��ုးသ�းဦးးရေးဆို�င်ရ်ေးသ� အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏အခု��ုးအစ်�းသည် ်

အသ� ် (၃၀-၃၄) အုပ််စ်ုတ့်င် ် အပြမားင််ဆ်ိုု�း (၉၀.၆%) ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး အုမားရ်ေးထိ�င်ဦ်းးစ်းးပြ�စ်သ်ူ အမား��ုးသ�းမား��း

ရေးပြပ်�င်း်ရေး�့� (သုု�မားဟုတ်)် ရေးသဆိုု�းဖြိုးပ်းးရေးန်�� ်အမား��ုးသမားးးမား��း� အုမားရ်ေးထိ�င်ဦ်းးစ်းးတ်�ဝန်�်ုုယူူခု�နု်မ်ားှစ်၍  

အဆိုုုပ်ါအခု��ုးအစ်�းသည် ်��ဆိုင်း်သ့�းခု�ပ််ါသည်။် အသ� ်(၇၅-၇၉) အုပ််စ်ုမားှစ်၍ အမား��ုးသမားးး ဦးးရေးဆို�င််

သည််် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအရေး�အတ့်�သ်ည် ် ထိ�ဝ်�န််းးပ်ါး (၄၈%) ပြ�စ်လ်ု�သည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် 

အဆိုုုပ်ါ အခု��အ်လု�မ်ား��း� အသ�အ်ကြီး�းးဆိုု�းအုပ််စ်ုမား��းတ့်င် ် အမား��ုးသ�းမား��းရေးသဆိုု�းသ့�းဖြိုးပ်းး  

အမား��ုးသမားးးမား��း ဆို�လ်ု��်ှင်သ်န််ရေးန်ပြခုင်း်�ုု ရေး��ပ်ြပ်လု���်ှုပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၃.၈) 
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ဇယ်း� (၃.၈)။ အသ�အ်ု�်စ်ုနှှင််် �ုး�/မား အလူုု� ်အုမားရ်ေ�းင်ဦ်း�စ်ီ�အရေ�အတ်��န်ှှင််် အခုု�ု�အစ်း�  

အသ�အ်ု�်စ်ု စ်ုစ်ုရေ�ါင််� အုမားရ်ေ�းင်စ််ု
အုမား်ရေ�းင်ဦ်း�စ်ီ� (%)

�ုး� မား

၁၀ နှှစ်န်ှှင်််အ��် ၁၁,၁၆၂,၅၁၀ ၇၆.၈ ၂၃.၂

10 - 14 631 30.9 68.9

15 - 19 19,996 75.1 24.9

20 - 24 205,085 87.7 12.3

25 - 29 534,530 89.7 10.3

30 - 34 879,849 90.6 9.4

35 - 39 1,122,000 89.0 11.0

40 - 44 1,268,334 86.4 13.6

45 - 49 1,339,713 82.3 17.7

50 - 54 1,337,513 78.8 21.2

55 - 59 1,277,678 73.8 26.2

60 - 64 1,093,599 67.1 32.9

65 - 69 850,928 62.7 37.3

70 - 74 560,207 56.5 43.5

75 - 79 338,428 51.6 48.4

80 - 84 195,527 48.4 51.6

85 - 89 100,681 44.6 55.4

90+ 37,811 40.8 59.2
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၃.၁၂ ရေမား��စ်း�င်�်

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ် အသ� ် (၁၅) နှှစ််နှှင်််ရေးအ���်ရေးလုးမား��း၏  

ရေးမား့းစ်��င်း် (သုု�မားဟုတ်)် ရေးမား့းစ်��င်း်မားှတ်ပ််ု�တ်င်ပ်ြခုင်း်ဆိုုုင်�်�အခု��အ်လု�မ်ား��း�ု ုရေးမားးပြမားန်း်ရေး���ယ်ူူ

ခု�်ပ်ါသည်။်  စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူ��ှုရေးသ� �ရေးလုး (၁၄.၉) သန်း်အန်�် ရေးမား့းစ်��င်း်�ှုသူ (၈၁.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််း၊ 

ရေးမား့းစ်��င်း်မားှတ်ပ််ု�တ်င်�်ူးသူ (၄.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် ရေးမား့းစ်��င်း်လုည်း်မား�ှု၊ မားှတ််ပ်ု�တ်င်�်ူးပြခုင်း်လုည်း်မား�ှုသ ူ 

(၁၃.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုပ်ါသည်။် ရေးမား့းစ်��င်း်မားှတ်ပ််ု�တ်င်ပ်ြခုင်း်သည် ်ရေးန်��ရေးဒသလုုု�၍် �့�ပြခု�းမားု�ှုပ်ါသည်။်  

ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်ရေးမား့းစ်��င်း်�ှုသူ (၉၁.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် ရေး��းလု�်တ့်င် ်(၇၈.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��

ပ်ါသည်။် 

တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အဆိုင်််တ့်င် ်�ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်၌ ရေးမား့းစ်��င်း်�ှုသူ (၉၂.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င််် 

အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး �ယူ�းပြပ်ည်န််ယူတ့််င်် (၉၁.၂) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် �ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူ ်

တ့်င် ်(၅၉.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င််် အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။်

ဇယ်း� (၃.၉)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အသ� ်(၁၅) နှှစ်န်ှှင်််ရေအး� ်လူူဦး�ရေ�၏  

ရေမား��စ်း�င်�်မားှတ််�ုတံ်င််မားုအရေဖြခုအရေန်း 

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 

ဖြ�ည်န််းယ််

ရေမား��စ်း�င်�် 

�ှု�ါသည််

မားှတ််�ုတံ်င် ်

�ူ��ါသည််

နှှစ်မ်ားု�ု�လူု�ံ 

မား�ှု�ါ
မားသု�ါ

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 

�းခုုုင်န်ှုန်း်�

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 

လူူဦး�ရေ�

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၈၁.၇ ၄.၁ ၁၃.၄ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၁၄,၈၈၇,၄၀၃

   ဖြိုးမားု��ပြပ် 91.6 2.2 5.5 0.7 100.၀ 3,633,857

   ရေး��းလု�် 78.5 4.8 15.9 0.8 100.၀ 11,253,546

�ခု�င်် 92.5 1.6 5.3 0.6 100.၀ 493,162

�ယူ�း 91.2 2.5 5.3 1.0 100.၀ 109,850

��င်် 80.5 4.1 14.7 0.7 100.၀ 552,678
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တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 

ဖြ�ည်န််းယ််

ရေမား��စ်း�င်�် 

�ှု�ါသည််

မားှတ််�ုတံ်င် ်

�ူ��ါသည််

နှှစ်မ်ားု�ု�လူု�ံ 

မား�ှု�ါ
မားသု�ါ

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 

�းခုုုင်န်ှုန်း်�

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 

လူူဦး�ရေ�

ခု�င်း် 75.0 6.4 16.9 1.7 100.၀ 219,034

စ်စ််�ုုင်း် 83.6 4.4 11.4 0.6 100.၀ 1,543,350

တ်န်သာ��း 89.0 2.5 8.0 0.5 100.၀ 486,649

ပ်�ခုူး 76.5 7.1 15.9 0.5 100.၀ 1,360,183

မားရေး�့း 80.5 9.6 9.4 0.5 100.၀ 1,061,307

မားနှတရေးလုး 87.5 4.0 7.9 0.6 100.၀ 1,628,595

မား့န်် 88.4 2.3 8.6 0.7 100.၀ 578,667

�ခုုုင်် 59.4 5.4 33.3 1.9 100.၀ 1,026,585

�န်�်ုန်် 89.9 2.1 7.6 0.4 100.၀ 1,876,443

�ှမားး် 82.1 2.3 14.3 1.3 100.၀ 1,735,285

ဧ��ဝတ်း 76.8 2.7 19.6 0.9 100.၀ 1,871,403

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 82.4 7.4 9.6 0.6 100.၀ 344,214

၃.၁၃ ဘာဏရ်ေင်�စ်း�င်�်

ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�၏ လုူဦးးရေး�အမား��းစ်ုသည် ် ဘာဏ််ရေးင့်စ်��င်း်�့င်််လုှစ်ထ်ိ�းမားုမား�ှုရေးကြ��င်း် ၂၀၁၉ 

ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အခု��အ်လု�မ်ား��း� ပြပ်ဆိုုုရေးန်ပ်ါသည်။် အသ� ် (၁၈) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်

လုူဦးးရေး�၏ (၁၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ� ဘာဏ်ရ်ေးင့်စ်��င်း်�ှုကြ�ဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင်် ်ရေး��းလု�န်ှုင််းယူှဉ်ပ််ါ� ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်

(၂၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် ရေး��းလု�တ့််င် ်(၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်��ှုရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၃.၁၀)

ဘာဏ်ရ်ေးင့်စ်��င်း်ထိ�း�ှုမားု�ုု တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု�ရ်ေးလုလ်ု�ပ်ါ� ��င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ် 

တ့်င် ်(၅.၈) ��ခုုုင်နု်ှန်း်ပြ�င််် အနု်မား််ဆုို�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး �န်�ု်န်တုု််င်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ်(၂၇.၂) ��ခုုုင်နု်ှန်း်ပြ�င််် အပြမားင်််ဆုို�း 

ပြ�စ်ပ််ါသည်။်



61၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၃.၁၀)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အသ� ်(၁၈) နှှစ်န်ှှင််် အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏  

ဘာဏရ်ေင်�စ်း�င်�်�း��ှုမားုအရေဖြခုအရေန်း

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 
ဖြ�ည်န််းယ််

�ှု�ါသည်် မား�ှု�ါ မားသု�ါ
စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်
�းခုုုင်န်ှုန်း်�

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်
လူူဦး�ရေ�

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၁၃.၀ ၈၆.၅ ၀.၅ ၁၀၀.၀ ၃၄,၃၅၅,၀၂၃

   ဖြိုးမားု��ပြပ် 25.2 74.1 0.7 100.၀ 10,584,929

   ရေး��းလု�် 7.6 92.0 0.4 100.၀ 23,770,093

�ခု�င်် 11.6 87.7 0.7 100.၀ 1,031,400

�ယူ�း 12.9 86.1 1.0 100.၀ 188,955

��င်် 5.8 94.0 0.2 100.၀ 933,133

ခု�င်း် 10.4 87.8 1.8 100.၀ 268,918

စ်စ်�်ုုင်း် 7.1 92.6 0.3 100.၀ 3,571,142

တ်န်သာ��း 10.8 88.7 0.5 100.၀ 875,916

ပ်�ခုူး 12.6 87.2 0.2 100.၀ 3,271,917

မားရေး�့း 10.7 89.0 0.3 100.၀ 2,610,791

မားနှတရေးလုး 13.2 86.3 0.5 100.၀ 4,323,945

မား့န်် 10.4 89.2 0.4 100.၀ 1,226,892

�ခုုုင်် 8.7 91.1 0.2 100.၀ 2,062,650

�န်�်ုန်် 27.2 72.2 0.6 100.၀ 5,694,758

�ှမားး် 11.4 87.7 0.9 100.၀ 3,449,761

ဧ��ဝတ်း 7.3 92.3 0.4 100.၀ 4,046,704

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 12.1 87.6 0.3 100.၀ 798,142



62၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

၃.၁၄ ဘာဏရ်ေင်�စ်း�င်�်မား�ှုသည်် ်အရေကြား�းင်�်�င်�်

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ် ဘာဏ််ရေးင့်စ်��င်း်မား�ှုသည််် အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်မား��း

�ုု ရေးမားးပြမားန်း်ခု��်�၌ အသ� ်(၁၈) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ (၅၃.၂) ��ခုုုင်န်ှုန််း� “ဘာဏ််ရေးင့်စ်��င်း်

�့င်််လုှစ်�်န် ် ရေးင့်အလုု�အရေးလု��မ်ား�ှု၍” ဟုလုည်း်ရေး��င်း်၊ (၄၆.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း� “ဘာဏ််ရေးင့်စ်��င်း်  

မားလုုုအပ်၍်” ဟုလုည်း်ရေး��င်း် ရေးပြ�ဆိုုုခု�က်ြ�ပ်ါသည်။်

တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အဆိုင်််တ့်င် ် “ဘာဏ််ရေးင့်စ်��င်း်မားလုုုအပ်၍်” ဟုရေးပြ�ဆိုုုမားုသည် ် (�ခုုုင် ်

ပြပ်ည်န််ယူ်နှှင််် မား့န််ပြပ်ည်န််ယူတ််ုု�မားှလု့�၍) ပြပ်ည်ရ်ေးထိ�င်စ််ုအဆိုင်််နှှင််် အန်ည််းင်ယူသ်� �့�ပြခု�းမားု�ှုသည်�်ုု 

ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၃.၁၁)



63၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၃.၁၁)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အသ� ်(၁၈) နှှစ််နှှင်််အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏  

ဘာဏရ်ေင်�စ်း�င်�်မား�ှုသည််အ်ရေကြား�းင်�်�င်�်

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 

ဖြ�ည်န််းယ််

ဘာဏ်

ရေင်� 

စ်း�င်�် 

မားလူုု 

အ�၍်

ဘာဏရ်ေင်� 

စ်း�င်�်  

��င်််လူှစ်�်န်း ်

ရေင်�အလူု ံ

အရေလူး� ်

မား�ှု၍

သ�း�လူး�န်း်

အဆိုင်ရ်ေဖြ� 

သည်််အခုုနု်း ်

(သုု�)  

ရေန်း�းတ်�င် ်

ဘာဏမ်ား�ှု၍

ဘာဏ်

�ုု 

မားယ်ု ံ

ကြား�ည် ်

၍

ဘာဏ ်

နှှင််် 

မားဆို� ်

ဆိုလံူုု၍

ဘာဏရ်ေင်�  

စ်း�င်�်  

��င်််လူှစ်မ်ားု 

လူု�င််န်း�်စ်ဉ််  

�ုု  

န်းး�မားလူည်၍်

ဝန်း်  

ရေဆိုးင်မ်ားု 

စ်�ုတ်မ်ားုး� 

လူ�န်း�်၍

အဖြခုး�
စ်ုစ်ုရေ�ါင််� 

လူူဦး�ရေ�

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၄၆.၆ ၅၃.၂ ၃.၆ ၀.၃ ၀.၇ ၅.၂ ၀.၄ ၀.၁ ၃၄,၃၅၅,၀၂၃

   ဖြိုးမားု��ပြပ် 43.3 39.7 1.1 0.3 0.6 3.4 0.2 0.2 10,584,929

   ရေး��းလု�် 48.1 59.3 4.7 0.3 0.7 6.0 0.5 * 23,770,093

�ခု�င်် 49.8 58.1 5.3 0.3 0.3 6.8 0.1 * 1,031,400

�ယူ�း 38.9 58.0 2.4 0.1 0.0 3.4 0.1 0.1 188,955

��င်် 48.6 60.5 10.9 0.6 1.2 5.5 0.1 * 933,133

ခု�င်း် 21.9 74.7 4.9 0.0 0.1 2.8 0.2 0.1 268,918

စ်စ်�်ုုင်း် 51.3 53.5 3.4 0.3 0.6 5.0 0.1 * 3,571,142

တ်န်သာ��း 47.3 52.0 3.8 0.4 0.6 3.1 0.5 * 875,916

ပ်�ခုူး 44.1 57.7 3.4 0.4 0.7 5.1 1.1 * 3,271,917

မားရေး�့း 47.9 54.6 3.0 0.2 1.1 3.9 0.8 * 2,610,791

မားနှတရေးလုး 47.1 53.3 2.1 0.4 0.7 3.1 0.1 0.1 4,323,945

မား့န်် 52.2 54.8 4.1 0.2 0.2 4.6 0.1 0.1 1,226,892

�ခုုုင်် 61.2 44.2 6.1 0.1 1.3 9.8 0.7 * 2,062,650

�န်�်ုန်် 38.2 43.8 0.8 0.2 0.4 3.5 0.2 0.3 5,694,758

�ှမားး် 47.4 43.0 5.5 0.2 0.4 9.5 0.2 0.1 3,449,761

ဧ��ဝတ်း 47.3 68.1 4.6 0.3 0.5 6.3 0.7 * 4,046,704

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 38.4 64.4 3.2 0.1 1.9 0.6 0.2 * 798,142

မားှတ်ခ်ု��။် * ၀.၁ ��ခုုုင်န်ှုန််းထိ�န််ည််းပ်ါသည်။်





65၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



66၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



67၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အခန်း (၄) ပညာာရေးအရ�ကာငး်အော 

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ် ပ်ည်�ရေး�းဆိုုုင်�်�အခု��အ်လု�မ်ား��း

�ုု အသ� ် (၃)  နှှစ််နှှင်််အထိ��်ှုသူမား��းအ�း ရေးမားးပြမားန်း်ခု�ပ််ါသည်။် ပ်ည်� ရေး�းဆိုုုင်�်�ရေးမားးခု့န်း်မား��းတ့်င် ် 

စ်�တ်တ်ရ်ေးပြမား��မ်ားု၊ တ့်�်ခု��တ််တ််မားု၊ အပြမားင်််ဆိုု�းရေးအ�င်ပ်ြမားင်ဖ်ြိုးပ်းးစ်းးခု�သ်ည်််အတ်န််း၊ လု��်ှုရေး���င်း်တ်� ်

ရေး���မ်ားုအရေးပြခုအရေးန်နှှင််် ရေး���င်း်ဆို�မ်ားတ်�သ်ည်််အရေးကြ��င်း်�င်း်တ်ုု� ပ်ါဝင်ပ််ါသည်။် ဤကြ��းပြ�တ် ်

သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်မားှ��ှုရေးသ� အခု��အ်လု�မ်ား��းသည် ် ၂၀၃၀ ပြပ်ည််န်ှှစ်် စ်ဉ်ဆ်ို�မ်ားပြပ်တ်�့်��ဖြိုး�ု�း 

တ်ုုးတ်�ရ်ေး�း�ည်မ်ားှန််းခု��ပ််န််းတ်ုုင် ်(၄) နှှင််် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ ရေး��ှည်တ််ည်တ််�်ခုုုင်ဖ်ြိုးမား�ဖြိုးပ်းး ဟန််ခု��ည််းရေးသ� 

�့��ဖြိုး�ု�းတ်ုုးတ်�မ်ားု စ်းမား��ုန်း်  (၂၀၁၈-၂၀၃၀)  �ုု အရေး��င်အ်ထိည်ရ်ေး��ရ်ေးဆို�င်�်ွ��်�တ့်င် ် မား��းစ့်� 

အရေးထိ��အ်�ူ ပြ�စ်ရ်ေးစ်နှုုင််ပ်ါသည်။်

၄.၁ စ်းတ်တ်ရ်ေဖြမားး�မ်ားုနှှင််် တ်��ခ်ုု�်တ်တ်မ်ားု

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ်စ်�တ်တ်ရ်ေးပြမား��မ်ားု၊ တ့်�ခ်ု��တ််တ်မ်ားုနှှင််် ပ်တ်သ်�၍် 

အသ� ်(၅) နှှစ်န်ှှင်််အထိ��်ှုသူမား��း�ုု စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူခု�ရ်ေးသ�လ်ုည်း် ဤအစ်း�င်ခ်ု�စ်�တ့်င် ်အသ� ်

(၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ��်ှုသူမား��း�ုုသ� ရေးလုလ်ု�တ်င်ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။်

စ်�တ်တ််ရေးပြမား��မ်ားုဆိုုုသည််မားှ� မားည်သ်ည်််ဘာ�သ�စ်��းနှှင်််မားဆိုုု ရိုုုး�ှင်း်သည််ဝ်ါ��တ်စ်ရ်ေးကြ��င်း်

�ုု ရေး��င်း်မား့န်စ့််�ရေး�းနှုုင်၊် �တ််နှုုင််ပြခုင်း်�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် တ့်�ခ်ု��တ််တ်မ်ားုဆိုုုသည်မ်ားှ� ရိုုုး�ှင်း်သည်် ်

အရေးပ်ါင်း်နှှင််် အနုှတ်တ့််�ခ်ု��ပ်ြခုင်း်မား��း�ုု ဂုဏ်န်း်ရေးပ်ါင်း်စ်�် (သုု�မားဟုတ်)် လု��ုု်င်�ု်န်း် အသု�းမားပြပ်�ဘာ� 

ပြပ်�လုုပ်န်ှုုင်ပ်ြခုင်း်�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�တ့်င် ် စ်�တ်တ််

ရေးပြမား��မ်ားုနှုန််းမားှ� (၈၉.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�စ်၍် တ့်�ခ်ု��တ််တ်မ်ားုနှုန််းမားှ� (၈၉.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််း ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

အခန်း 

( ၄ )
�ည်းရေ��အရေကြား�းင်�်အ�း



68၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

စ်�တ်တ််ရေးပြမား��မ်ားုနှုန််းတ့်င် ်တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ် (၁၅) ခုုအန်�် (၈) ခုုမားှ� ပြပ်ည်ရ်ေးထိ�င်စ််ု 

အဆိုင််် စ်�တ်တ််ရေးပြမား��မ်ားုနှုန်း် (၈၉.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းထိ�ပ်ြမားင််ရ်ေးကြ��င်း် ဇယူ�း (၄.၁) နှှင််် ပ်ု� (၄.၁) တ့်င် ် 

ရေး��်ပြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် �န််�ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး၊ မားနှတရေးလုးတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင်် ် ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�တ််ုု�တ့်င် ်

စ်�တ်တ်ရ်ေးပြမား��မ်ားုနှုန််းနှှင််် တ့်�်ခု��တ််တ်မ်ားုနှုန််း အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး (၉၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းရေး����်ှုကြ�ပ်ါသည်။်  

ပြပ်ည်ရ်ေးထိ�င်စု််အဆိုင််် စ်�တ်တ်ရ်ေးပြမား��်မုားနုှန်း်ထိ�နု််မား််ရေးသ� ပြပ်ည်န််ယူ ် (၇) ခုုအန်� ်အနု်မား််ဆုို�းမားှ� ��င်် 

ပြပ်ည်န််ယူ ်(၇၀.၉%) နှှင််် �မှားး်ပြပ်ည်န််ယူ ်(၇၂.၆%) တ်ုု�ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး တ့်�ခ်ု��တ််တ်မ်ားနုှုန််းတ့်င်လ်ုည်း် အန်ုမား််ဆိုု�းမားှ�  

��င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ် (၇၂.၆%) နှှင််် �ှမားး်ပြပ်ည်န််ယူ် (၈၀.၇%) တ်ုု� ပြ�စ်က်ြ�ပ်ါသည်။်

ဇယ်း� (၄.၁)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အသ� ်(၁၅) နှှင်််အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏  

စ်းတ်တ်ရ်ေဖြမားး�မ်ားုနှုန်း�်နှှင််် တ်��ခ်ုု�တ််တ်မ်ားုနှုန်း�်

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 

ဖြ�ည်န််းယ််

စ်ုစ်ုရေ�ါင််�လူူဦး�ရေ� စ်းတ်တ််ရေဖြမားး�မ်ားုနှုန်း�် တ်��်ခုု�်တ်တ််မားုနှုန်း�်

ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၃၇,၂၅၅,၅၆၆ ၁၇,၀၄၁,၂၆၂ ၂၀,၂၁၄,၃၀၄ ၈၉.၁ ၉၂.၄ ၈၆.၃ ၈၉.၅ ၉၂.၄ ၈၇.၁

�ခု�င်် 1,122,330 549,591 572,739 88.5 90.7 86.3 89.0 91.0 87.0

�ယူ�း 207,400 100,327 107,073 83.1 87.8 78.8 90.6 93.5 87.9

��င်် 1,044,075 488,372 555,703 70.9 73.6 68.5 72.6 75.0 70.5

ခု�င်း် 301,476 136,341 165,135 81.3 88.3 75.5 81.9 89.3 75.8

စ်စ်�်ုုင်း် 3,866,874 1,727,901 2,138,973 91.9 95.2 89.2 91.9 94.8 89.6

တ်န်သာ��း 970,046 463,624 506,422 90.9 92.1 89.8 88.3 89.3 87.3

ပ်�ခုူး 3,552,951 1,617,098 1,935,853 91.6 94.9 88.9 89.6 92.8 86.9

မားရေး�့း 2,816,390 1,223,723 1,592,667 90.5 95.6 86.7 90.7 94.4 87.8

မားနှတရေးလုး 4,649,600 2,077,371 2,572,229 92.9 96.8 89.8 92.5 96.0 89.7

မား့န်် 1,354,317 602,197 752,120 80.5 83.8 77.9 82.4 85.0 80.4
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 

ဖြ�ည်န််းယ််

စ်ုစ်ုရေ�ါင််�လူူဦး�ရေ� စ်းတ်တ််ရေဖြမားး�မ်ားုနှုန်း�် တ်��်ခုု�်တ်တ််မားုနှုန်း�်

ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား

�ခုုုင်် 2,271,569 1,023,178 1,248,391 88.6 95.0 83.3 89.0 94.9 84.1

�န််�ုန်် 6,081,922 2,765,085 3,316,837 95.4 97.1 94.0 95.0 96.7 93.6

�ှမားး် 3,759,869 1,791,697 1,968,172 72.6 77.5 68.1 80.7 84.2 77.6

ဧ��ဝတ်း 4,395,195 2,074,153 2,321,042 91.9 94.2 89.9 90.1 92.3 88.1

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 861,552 400,604 460,948 92.5 96.4 89.1 92.3 95.6 89.3

�ု ံ(၄.၁)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်စ်းတ်တ်ရ်ေဖြမားး�မ်ားုနှုန်း�်နှှင်််တ်��ခ်ုု�တ််တ်မ်ားုနှုန်း�်



70၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

၄.၂  ရေ�ုးင်�်တ်�ရ်ေ�း�မ်ားု

 တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�်�ှုသူမား��း၏ မားူကြီး�ု� (သုု�မားဟုတ်)် 

ရေး���င်း်ပ်ည်�ရေး�းတ်စ်ခ်ုုခုု တ်�ခ်ု�်�ူးပြခုင်း်�ှု/မား�ှု အရေးပြခုအရေးန်�ုု ဇယူ�း (၄.၂) တ့်င် ်ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် 

ပြပ်ည်ရ်ေးထိ�င်စ််ုအဆိုင်််တ့်င် ်အသ�် (၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး� (၁၀) ဦးးတ့်င် ်(၉) ဦးးမားှ� ရေး���င်း်တ်� ်

ရေး���ခ်ု�်�ူးဖြိုးပ်းး အမား��ုးသ�း (၉၃.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် အမား��ုးသမားးး (၉၀.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း ပြ�စ်သ်ည်််အတ့်�် 

အမား��ုးသ�းမား��း၏ ရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���မ်ားုနှုန််း� အန်ည််းင်ယူပ််ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် 

တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��း အ�းလုု�းတ့်င်လ်ုည်း် အမား��ုးသ�းမား��း၏ ရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���မ်ားုနှုန််းမားှ� 

အမား��ုးသမားးးမား��းထိ� ်ပြမားင််မ်ား�းသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။်

ဇယ်း� (၄.၂)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏  

ရေ�ုးင်�်တ်�ရ်ေ�း�မ်ားုအရေဖြခုအရေန်း

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/

ဖြ�ည်န််းယ််

စ်ုစ်ုရေ�ါင််�လူူဦး�ရေ�
ရေ�ုးင်�်တ်�်�ူ�သူ 

(%)

လူု�ံဝရေ�ုးင်�်မားတ်� ်

ဘာူ�သူ (%)

ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၄၆,၄၆၃,၂၈၈ ၂၁,၅၉၉,၀၈၆ ၂၄,၈၆၄,၂၀၂ ၉၁.၉ ၉၃.၅ ၉၀.၆ ၈.၁ ၆.၅ ၉.၄

ကျားခးင်် 1,421,334 689,768 731,566 93.7 95.2 92.2 6.4 4.9 7.8

ကျားယားာ� 274,457 133,603 140,854 90.3 93.1 87.6 9.7 6.9 12.4

ကျားရှိသောင်် 1,394,544 662,338 732,206 80.5 80.9 80.1 19.5 19.1 19.9

ခးင််� 434,771 203,148 231,623 89.5 94.3 85.3 10.5 5.7 14.7

စစ်ကျား��င်�် 4,825,520 2,201,129 2,624,391 92.8 94.2 91.5 7.2 5.8 8.5

တွနင်္သာ�ာာရှိသောီ 1,274,648 614,117 660,531 95.5 95.5 95.5 4.5 4.5 4.5

ပဲဲခး� 4,405,382 2,041,553 2,363,829 94.4 96.2 92.9 5.6 3.9 7.1

မ�ကျားွ� 3,482,646 1,552,684 1,929,962 91.2 93.6 89.3 8.8 6.5 10.7
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/

ဖြ�ည်န််းယ််

စ်ုစ်ုရေ�ါင််�လူူဦး�ရေ�
ရေ�ုးင်�်တ်�်�ူ�သူ 

(%)

လူု�ံဝရေ�ုးင်�်မားတ်� ်

ဘာူ�သူ (%)

ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင််� �ုး� မား ရေ�ါင််� �ုး� မား

မန္တတ��� 5,651,056 2,571,124 3,079,932 94.3 96.6 92.5 5.7 3.4 7.5

မွနင်္သာ် 1,725,612 786,566 939,046 90.6 92.0 89.4 9.4 8.0 10.6

ရှိသောခ��င်် 2,914,274 1,344,292 1,569,982 93.4 95.6 91.6 6.6 4.4 8.4

ရှိသောနင်္သာက်ျား�နင်္သာ် 7,210,589 3,329,940 3,880,649 96.8 97.6 96.1 3.2 2.4 3.9

ရှိသော�မ�် 4,814,943 2,308,861 2,506,082 77.0 79.3 74.9 23.0 20.7 25.1

ဧရှိသောာဝတွီ 5,561,255 2,655,437 2,905,818 95.0 95.9 94.2 5.0 4.1 5.8

�နင်္သာပြပဲည်�်တွာ် 1,072,257 504,526 567,731 94.1 96.8 91.7 5.9 3.2 8.3

 ဖြိုးမားု��ပြပ်/ရေး��းလု�အ်လုုု� ် ရေး���င်း်တ်��်ူးသူနှှင်် ် လုု�းဝရေး���င်း်မားတ်�ဘ်ာူးသူတ်ုု��ုု ခု့�ပြခု�း 

ရေးလုလ်ု���၌ �့�ပြခု�းမားုအတ်န်အ်သင်််�ှုရေးကြ��င်း် ပ်ု� (၄.၂) တ့်င် ်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်အသ� ်(၅)

နှှစ််နှှင််် အထိ�လ်ုူဦးးရေး� (၁၀၀) တ့်င် ်(၅) ဦးးသ� ရေး���င််းမားတ်�ခ်ု�်ဘာူးရေးသ�လ်ုည်း် ရေး��းလု�တ့််င်မ်ားူ  

လုူဦးးရေး� (၁၀၀) တ့်င် ်(၉) ဦးးအထို ရေး���င်း်မားတ်�ခ်ု�်ဘာူးသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် ရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���မ်ားု 

နှုန််း�ုု ���း/မား အလုုု�်ခု့�ပြခု�း ရေးလုလ်ု���တ့်င် ် ဖြိုးမားု��ပြပ်/ရေး��းလု�န်ှှစ််ခုုလုု�း၌ အမား��ုးသ�းမား��းသည် ်

အမား��ုးသမားးးမား��းထိ� ်ပြမားင််မ်ား�းသည်�်ုုရေးတ့်��ပ်ါသည်။်
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ု ံ(၄.၂)။ မြို့မားု��ဖြ�/ရေ�ု�လူ�န်ှှင််် �ုး�/မား အလူုု� ်ရေ�ုးင်�်တ်�ရ်ေ�း�မ်ားုအရေဖြခုအရေန်း

 

အသ� ် (၃) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး��ုု  ရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���မ်ားုအရေးပြခုအရေးန်အလုုု� ် ဇယူ�း 

(၄.၃) တ့်င် ်ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည််။ အသ� ်(၁၀) နှှစ်မ်ားှ (၁၄) နှှစ််အတ့်င်း်လုူင်ယူမ်ား��း၏ (၉၈) ��ခုုုင်န်ှုန််း 

သည် ် ရေး���င်း်တ်�ခ်ု�်�ူးသူမား��းပြ�စ်ပ််ါသည်။် ဇယူ�းပ်ါအခု��အ်လု�မ်ား��းအ� ရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���်

မားုသည် ် အခု�နု်က်ြ��လု�သည်န်ှှင်််အမား် တ်ုုးတ်�လ်ု�သည်�်ုုရေးတ့်��ပ်ါသည်။် အသ� ် (၅၀) နှှစ််နှှင််် 

အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ (၈၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ� ရေး���င်း်တ်��်ူးသူမား��းပြ�စ်ရ်ေးသ�လ်ုည်း် င်ယူ�်ွယူရ်ေးသ� 

အသ�်အုပ်စ််ုမား��း (အသ� ် ၅ နှှစ််မားှ ၄၉ နှှစ််) တ့်င် ် (၉၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းရေး����်ှုလု�သည်�်ုု ရေးတ့်�� 

ပ်ါသည်။် အသ�က်ြီး�းးလု�သည််နှှင်််အမား် လုု�းဝရေး���င်း်မားတ်�ဘ်ာူးသူမား��း၏ အခု��ုးအစ်�းလုည်း် ပြမားင််မ်ား�း

လု�ပ်ါသည်။် အသ� ် (၁၀) နှှစ််မားှ (၁၄) နှှစ််အုပ််စ်ုတ့်င် ်လုု�းဝရေး���င်း်မားတ်�ဘ်ာူးသူ (၁.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း

သ��ှုဖြိုးပ်းး အသ� ်(၅၀) နှှစ််နှှင်််အထိ�အ်ုပ််စ်ုတ့်င်မ်ားူ (၁၆.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းအထို�ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။်
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၄.၃)။ အသ� ်(၃) နှှစ််နှှင်််အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏ အသ�အ်ု�်စ်ုအလူုု� ် 

ရေ�ုးင်�်တ်�ရ်ေ�း�မ်ားုအရေဖြခုအရေန်း

အသ� ်
အု�စ််ု

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်လူူဦး�ရေ� ရေ�ုးင်�်တ်��်ူ�သူ (%) လူုံ�ဝရေ�ုးင်�်မားတ်�်
ဘာူ�သူ (%)

ရေ�ါင််� �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား

3 - 4 1,978,072 983,874 994,198 20.3 19.4 21.1 79.7 80.6 78.9

5 - 9 4,479,179 2,211,422 2,267,757 92.3 91.8 92.7 7.7 8.2 7.3

10 - 14 4,728,542 2,346,403 2,382,139 98.4 98.3 98.6 1.6 1.7 1.4

15 - 19 4,722,780 2,337,488 2,385,292 97.4 97.1 97.7 2.6 2.9 2.3

20 - 24 4,322,313 2,078,068 2,244,245 96.2 96.1 96.3 3.8 3.9 3.7

25 - 29 3,998,053 1,857,872 2,140,181 94.7 94.6 94.8 5.3 5.4 5.2

30 - 34 3,849,013 1,777,178 2,071,835 93.7 94.2 93.4 6.3 5.8 6.6

35 - 39 3,643,948 1,688,816 1,955,132 92.4 93.3 91.7 7.6 6.7 8.3

40 - 44 3,341,665 1,534,783 1,806,882 91.3 92.6 90.2 8.7 7.4 9.8

45 - 49 3,079,287 1,391,862 1,687,425 90.6 92.4 89.2 9.4 7.6 10.8

50+ 10,298,507 4,375,193 5,923,314 83.2 88.6 79.2 16.8 11.4 20.8

၄.၃ လူ��်ှုရေ�ုးင်�်တ်�ရ်ေ�း�မ်ားု�ုု �ည်းရေ��အဆိုင််အ်လူုု�ရ်ေ�းဖ်ြ�ဖြခုင်�်

 ဇယူ�း (၄.၄) ပ်ါအခု��အ်လု�မ်ား��းအ� မားူကြီး�ု�အဆိုင်််တ့်င် ်အသ� ်(၃) နှှစ််မားှ (၄) နှှစ််အတ့်င်း် 

�ရေးလုးမား��း၏ လု��်ှုရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���ရ်ေးန်မားုမားှ� (၁၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ��ှုသည်�်ုု  ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် 

မားူလုတ်န်း်အဆိုင်််တ့်င် ်အသ� ်(၅) နှှစ််မားှ (၉) နှှစ််အတ့်င်း် �ရေးလုး (၁၀) ဦးးတ့်င် ်(၉) ဦးး၊ အလုယူ်တ်န််း/ 

အထိ�တ််န်း်အဆိုင်််တ်င့် ်အသ� ်(၁၀) နှစှ်မ်ား ှ(၁၅) နှစှ်အ်တ်င့်း် �ရေးလုး (၁၀) ဦးးတ်င့် ်(၇) ဦးး ရေး���င်း်တ်�် 

ရေး���ရ်ေးန်ပ်ါသည်။် ဤအခု��အ်လု�မ်ား��းအ� မားူလုတ်န်း်အဆိုင်််ပ်ည်�သင်ဖ်ြိုးပ်းးရေးန်�� ်�ရေးလုးမား��း၏  



74၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ရေး���င်း်ထိ့�မ်ားုမား��းပြပ်�းလု�သည်�်ုု ထိင်�်ှ�းစ့်�ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်  ���း/မား  အလုုု� ် ခု့�ပြခု�းရေးလုလ်ု�

��တ့်င် ်�့�ပြခု�းမားုအန်ည်း်င်ယူသ်��ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။်

ဇယ်း� (၄.၄)။ အသ� ်(၃) နှှစ်မ်ားှ (၂၉) နှှစ််အ�ုလူူဦး�ရေ�၏ လူ��်ှုရေ�ုးင်�်တ်�ရ်ေ�း�မ်ားု 

အရေဖြခုအရေန်း

�ည်းရေ��အဆိုင်််/အသ�်
စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်လူူဦး�ရေ� လူ��်ှုရေ�ုးင်�်တ်�်ရေ�း�မ်ားု 

(%)

ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင််� �ုး� မား

အသ� ်(၃-၄) နှှစ််အတ့်င်း်�ှု  

မားူကြီး�ု�တ်�ရ်ေး���ရ်ေးန်သည်််ဦးး ရေး� 
1,978,073 983,875 994,198 18.1 17.9 18.4

အသ� ်(၅-၉) နှှစ််အတ့်င်း်�ှု  

မားူလုတ်န်း်တ်�ရ်ေး���ရ်ေးန်သည်််ဦးး ရေး�
4,479,179 2,211,422 2,267,757 91.7 92.9 90.4

အသ� ်(၁၀-၁၅) နှှစ််အတ့်င်း်�ှု  

အလုယူ်တ်န််း/ အထိ�တ််န််း  

တ်�ရ်ေး���ရ်ေးန်သည်််ဦးး ရေး� 

5,726,901 2,848,734 2,878,167 72.9 72.5 73.2

အသ� ်(၁၆-၂၉) နှှစ််အတ့်င်း်�ှု 

အထိ�တ််န််းလု့န်အ်ဆိုင်််  

တ်�ရ်ေး���ရ်ေးန်သည်််ဦးးရေး�

12,044,782 5,771,094 6,273,688 10.5 9.6 11.4

 ���း/မား  အလုုု� ် လု��်ှုရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���ရ်ေးန်မားု�ုု ပ်ု� (၄.၃) တ့်င် ် ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် 

သ�မားန််အ�းပြ�င်် ် အသ�အ်ုပ််စ်ုတ်ုုင်း်တ့်င် ် ���း/မား  �့�ပြခု�းမား ု အန်ည််းင်ယူသ်��ှုပ်ါသည်။် လု�်�ှု 

ရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���မ်ားုသည် ်���း/မား နှှစ်မ်ား��ုးလုု�းတ့်င်် အသ� ်(၆) နှှစ်မ်ားှ (၁၁) နှှစ််အတ့်င်း် အပြမားင််ဆ်ိုု�း

ပြ�စ်၍် (၉၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းရေး��� ်�ှုပ်ါသည်။် သုု�ရေးသ� ်အသ� ်(၁၂) နှှစ်မ်ားှစ်၍ လု��်ှု ရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���်

မားုနှုန််း အန်ည််းင်ယူ�်�ဆိုင်း်လု��� အသ�်  (၁၄) နှှစ်ရ်ေးန်��ပ််ုုင်း်တ့်င် ် လု�င်ပ်ြမားန်စ့််� ��ဆိုင်း်လု�ဖြိုးပ်းး 

ရေး���င်း်ထိ့�မ်ားုမား��းပြပ်�းလု�ပ်ါသည်။် အသ� ်(၁၈) နှှစ််အ�ွယူ ်(၁၀) ဦးး တ့်င်် (၃) ဦးးသ� ရေး���င်း်တ်� ်

ရေးန်သည််�ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ���း/မား  အလုုု� ်ခု့�ပြခု�းရေးလုလ်ု���တ့်င် ်အသ�်  (၁၄) နှှစ်မ်ားှ (၂၁) နှှစ််

အတ့်င်း်�ှု အမား��ုးသမားးးမား��း၏ ရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���မ်ားုနှုန််းသည် ် အမား��ုးသ�းမား��းထိ� ် ပြမားင််မ်ား�းသည်�်ုု

ရေးတ့်��ပ်ါသည်။်
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ု ံ(၄.၃)။ အသ� ်(၅) နှှစ်မ်ားှ (၂၉) နှှစ််အ�ုလူူဦး�ရေ�၏ �ုး�/မား အလူုု� ် 

လူ��်ှုရေ�ုးင်�်တ်�ရ်ေ�း�မ်ားုအရေဖြခုအရေန်း 

 

 ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�၏ ရေး��ှည်တ််ည်တ််�်ခုုုင်ဖ်ြိုးမား�ဖြိုးပ်းး ဟန်ခ်ု��ည််းရေးသ� �့��ဖြိုး�ု�းတ်ုုးတ်�မ်ားုစ်းမား��ုန်း်နှှင်််  

အမား��ုးသ�းညွှှန််�ုန်း်မားူရေးဘာ�င်အ်တ့်� ် လုုုအပ်် ရေးသ�အခု��်လု�မ်ား��းပ်�်ပ်ုုးရေးပ်းနှုုင်�်န်် လု��်ှုရေး���င်း်

တ်�ရ်ေး���မ်ားု�ုု သးးသန်� ်အသ�အ်ုပ််စ်ုမား��းအလုုု� ်���း/မား ခု့�ပြခု�း၍ ဇယူ�း (၄.၅) တ့်င် ်ရေး��ပ်ြပ်ထိ�း

ပ်ါသည်။် ဥပ်မား�- အမား��ုးသ�းညွှှန််�ုန်း်မားူရေးဘာ�င်၏် အညွှှန််း�ုန်း် (၄.၃.၁၁) အ� အသ� ်(၃) နှှစ်် မားှ (၈) 

နှှစ််အတ့်င်း် �ရေးလုးင်ယူမ်ား��းအတ့်� ် ရေး�ှးဦးးအ�ွယူ ် �ရေးလုးသူင်ယူပ်ြပ်�စ်ုပ်��ုးရေးထိ�င်ရ်ေး�းနှှင််် �့��ဖြိုး�ု�းရေး�း

ဆိုုုင်�်�ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုမား��း��ှုမားု�ုု ရေးလုလ်ု�တ့်�ခ်ု���်န်ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။် အသ� ်(၃) နှှစ်မ်ားှ (၈) နှှစ််အတ့်င်း် 

�ရေးလုးဦးးရေး� (၅.၅) သန််းအန်� ်(၆၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်မားူကြီး�ု� (သုု�မားဟုတ်)် မားူလုတ်န်း် ပ်ည်�ရေး�းတ့်င် ်

တ်�ရ်ေး���ရ်ေးန်သည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် ရေးယူ����်းရေးလုးမား��း၏ လု��်ှုရေး���င်း်တ်�ရ်ေး���န်ှုန််းမားှ� 

(၆၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး မားုန််း�ရေးလုးမား��းမားှ� (၆၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�စ်၍် ���း/မား �့�ပြခု�းမားု အန်ည််းင်ယူသ်�

�ှုပ်ါသည်။်
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၄.၅)။ အသ� ်(၃) နှှစ််နှှင်််အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏ အသ�အ်ု�်စ်ုအလူုု� ် 

လူ��်ှုရေ�ုးင်�်တ်�ရ်ေ�း�မ်ားုအရေဖြခုအရေန်း

အသ�အ်ု�စ််ု
စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်လူူဦး�ရေ� လူ��်ှုရေ�ုးင်�်တ်�ရ်ေ�း�မ်ားု (%)

ရေ�ါင််� �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား

3-8 5,500,468 2,733,359 2,767,109 64.8 64.1 65.5

6-9 3,610,160 1,771,157 1,839,003 96.9 96.4 97.3

10-13 3,825,246 1,892,816 1,932,430 93.4 93.0 93.9

14-15 1,901,658 955,921 945,737 76.0 72.8 79.2

15-24 9,045,093 4,415,556 4,629,537 31.6 29.2 33.9

25+ ၂8,210,473 12,625,704 15,584,769 0.3 0.4 0.3

၄.၄ ရေအးင်ဖ်ြမားင်မ်ြို့�ီ�စ်ီ�ခု�သ်ည််် အဖြမားင််ဆ်ိုု�ံအတ်န်း်�/�ည်းအဆိုင်််

 အသ� ်(၂၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ ထိ�ဝ်�န််းးပ်ါးခုန်�် (၄၇%) သည် ်မားူလုတ်န်း်အဆိုင််် 

ပ်ည်�ရေး�း�ုုသ�ရေးအ�င်ပ်ြမားင်ခ်ု�်ဖြိုးပ်းး အလုယူတ််န််းအဆိုင်််တ့်င် ် (၂၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် အထိ�တ််န််းအဆိုင််် 

တ့်င် ်(၁၃) ��ခုုုင်န်ှုန််း ရေးအ�င်ပ်ြမားင်ဖ်ြိုးပ်းးစ်းးခု�ရ်ေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် လုူဦးးရေး� (၁၀၀) ဦးးတ့်င် ်(၁၁) ဦးးသ�  

ဘာ့��� (သုု�မားဟုတ်)် တ်�ကသုုလု ်တ်�ရ်ေး���ရ်ေးန်သည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၄.၆)
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၄.၆)။ အသ� ်(၂၅) နှှစ််နှှင်််အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏ အဖြမားင််ဆ်ိုု�ံရေအးင်ဖ်ြမားင်မ်ြို့�ီ�စ်ီ�ခု�်သည်််  

အတ်န်း�်/�ည်းအဆိုင်််

�ည်းရေ��အဆိုင်််
စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်လူူဦး�ရေ� �းခုုုင်န်ှုန်း်�

ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် ၂၅,၁၆၉,၁၂၇ ၁၁,၅၈၉,၅၀၄ ၁၃,၅၇၉,၅၂၃ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

အတ်န််းတ်စ်တ််န််းမား်မားရေးအ�င်် 961,554 448,681 512,873 3.8 3.9 3.8

မားူလုတ်န်း် 11,833,141 4,902,655 6,930,486 47.0 42.3 51.0

အလုယူ်တ်န််း 5,468,910 2,918,100 2,550,810 21.7 25.2 18.8

အထိ�တ််န််း 3,348,926 1,761,503 1,587,423 13.3 15.2 11.7

အစ်ုုး�န်ည်း်ပ်ည်� 

အထိ�တ််န််းရေး���င်း် (GTHS)
42,678 26,708 15,970 0.2 0.2 0.1

သ�ရ်ေးမား့းပ်ည်� (TVET) ရေး���င်း် 50,947 38,157 12,790 0.2 0.3 0.1

တ်�ကသုုလု/်ဘာ့��� 2,867,290 1,119,239 1,748,051 11.4 9.7 12.9

အပြခု�း 595,681 374,461 221,220 2.4 3.2 1.6

၄.၅ ရေ�ုးင်�်ဆို�မ်ားတ်�သ်ည်််အဓို�အရေကြား�းင်�်�င်�်

 ရေး���င်း်ဆို�မ်ားတ်�သ်ည်််အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်�ုု ရေးလုလ်ု���တ့်င် ်လုူဦးးရေး� (၁၀) ဦးးတ့်င် ်

(၃) ဦးးသည် ်မားုသ�းစ်ု�ုု�ူည်းလုုပ်�်ုုင်ရ်ေးန်�ပြခုင်း်ရေးကြ��င််ပ်ြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး (၂) ဦးးသည် ်ရေး���င်း်စ်�ုတ်က်ြီး�းးသပြ�င်် ်

ရေး���င်း်ထိ�း�န်ရ်ေးင့်ရေးကြ�းမားတ်တ်န်ှုုင််ပြခုင်း်ရေးကြ��င်် ်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် အသ�် (၃) နှှစ်မ်ားှ (၅၀) နှှစ်် အတ့်င်း်�ှု  

လုူဦးးရေး�၏ (၁၉) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�်သည် ် လုုုခု�င််ရေးသ�အဆိုင််် ဖြိုးပ်းးရေးပြမား��သ့်�းပြခုင်း်ရေးကြ��င််ဟ်ု ရေးပြ�ဆိုုုခု�်

သည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၄.၄) 
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�ု ံ(၄.၄)။ အသ� ်(၃) နှှစ်မ်ားှ (၅၀) နှှစ််အတ်�င်�်�ှုလူူဦး�ရေ�၏ ရေ�ုးင်�်ဆို�မ်ားတ်�သ်ည်််  

အဓို�အရေကြား�းင်�်�င်�်
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အခုန်း်း� (၅) လူု�သ်း�အင်အ်း�အ�ဖြရေးးင်း်�အ�း

လုုပ်သ်�းအင်အ်�းပ်ါဝင်မ်ားုသည် ်အလုုပ်လ်ုုပ််နှုုင်သ်ည်််အသ�အ်�ွယူ�်ှုသည််် လုူဦးးရေး�ပ်မား�ဏ်�ု ု 

ရေး��်ပြပ်ပြခုင်း်ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး လုူ�အ�့��အစ်ည်း်တ်စ်ခ်ုုလုု�းအတ့်�အ်ရေး�းကြီး�းးရေးသ� အညွှှန််း�ုန်း်တ်စ်ခ်ုု ပြ�စ်ပ််ါသည်။်  

လုူ�အ�့��အစ်ည်း်တ်စ်ခ်ုုတ့်င် ်အရေးပြခုခု���ရေးသ�အခု��မ်ား��းမားှ� အလုုပ်လ်ုုပ်န်ှုုင်သ်ည််် လုူတ်စ်ဦ်းးခု�င်း်စ်းသည် ် 

လုုပ်င််န််း�ဏ္ဍမား��းနှှင််ဆ်ို�စ််ပ်၍် စ်းးပ့်�းရေး�းဆိုုုင်�်�လုုပ်င််န််းမား��းနှှင်် ် အလုှ�အသးးသးးတ့်င် ် �ုုယူတ််ုုင််

မားည်သ်ုု�ပ်ါဝင်ရ်ေးန်သည်ဆ်ိုုုသည််် အခု��ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်

တ့်င် ်အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ လုုပ််သ�းအင်အ်�းအရေးကြ��င်း်အ��မား��း�ုု ရေး���ယ်ူူခု�် 

ရေးသ�လ်ုည်း် ဤအခုန််းတ့်င် ် အသ� ် (၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�်လုူဦးးရေး�၏ စ်းးပ့်�းရေး�းဆိုုုင်�်�လုုပ်�်ှ�းမားု

အရေးပြခုအရေးန်အမား��ုးမား��ုး�ုု ရေးလုလ်ု�သု�းသပ်တ််င်ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် 

လုုပ်သ်�းအင်အ်�းအရေးကြ��င်း်အ��မား��းတ့်င် ် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်ရေး���ယ်ူူ 

သည်််ရေးန်�မားတ်ုငု်မ်ားး (၇) ��အ်တ်င့်း်�ှအုရေးပြခုအရေးန်မား��း�ု ုရေးမားးပြမားန််းရေး���ယ်ူခူု�ပ်ြခုင်း် ပြ�စ်ပ််ါသည်။်  လုပု်သ်�း 

အင်အ်�းတ့်င်ပ််ါဝင််သူ (သုု�မားဟုတ်)် စ်းးပ့်�း�ှ�နှုုင်သ်ူဆိုုုသည်မ်ားှ� အလုုပ််လု��်ှုလုူဦးးရေး�နှှင်် ်အလုုပ်လ်ု�်မား� ်

လုူဦးးရေး�စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ုုဆိုုုလုုုပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် အလုုပ်လ်ု��်ှုဆိုုုသည်မ်ားှ� လု့န်ခ်ု�်သည််် (၇) ��အ်တ့်င်း်  

�ုန်ပ််စ်စည်း်ထိုတ်လ်ုုပ််�န် ် (သုု�မားဟုတ်)် ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားုရေးပ်း�န််အတ့်� ် အန်ည််းဆိုု�း တ်စ်န််��းခုန်�လ်ုုပ်ခ်ု၊  

လုစ်�၊ ရေး��မ်ား�ှင်၊် ဆိုုရေးကြ�း�သည်််အလုုပ်တ့််င် ် အလုုပ်လ်ုုပ်ခ်ု�်�ူးသူ�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် အလုုပ်လ်ု�မ်ား�်

ဆိုုုသည်မ်ားှ� အလုုပ််လု��်ှုမားဟုတ််သူတ်စ်ဦ်းးသည် ် လု့န်ခ်ု�်သည််် (၇) ��အ်တ့်င်း် အလုုပ်�်�ှု�န်�်ှ�ရေး�့

ရေးန်ဖြိုးပ်းး အလုုပ်�်�ှုပ်ါ� စ်တ်င်လ်ုုပ်�်ုုင်�်န်် အဆိုင်သ်င်််ပြ�စ်ရ်ေးန်သူ�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် 

အခန်း 

( ၅ )
လူု�သ်း�အင််အး�အရေကြား�းင်�်အ�း
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၅.၁ စ်ီ���း��ှးနှုုင်သ်ူဦး�ရေ� (သုု�မားဟာုတ်)် လူု�သ်း�အင်အ်း�

လုုပ်သ်�းအင်အ်�းတ့်င်ပ််ါဝင််ရေးဆို�င်�်ွ�ရ်ေးန်သည််် လုူဦးးရေး�ပ်မား�ဏ်�ုု လုုပ််သ�းအင်အ်�းပ်ါဝင် ်

နှုန််းပြ�င်် ်တ်ုုင်း်တ်�တ့်�ခ်ု��န်ှုုင််ပ်ါသည်။် လုုပ််သ�းအင်အ်�းပ်ါဝင်န်ှုန််းဆိုုုသည်မ်ားှ� အသ� ်(၁၅) နှှစ်် နှှင်််  

အထိ�လ်ုူဦးးရေး� (၁၀၀) တ့်င််�ှုသည်် ်အဆိုုုပ်ါအသ�်အုပ်စ််ုဝင် ်စ်းးပ့်�း�ှ�နှုုင်သ်ူဦးးရေး��ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် 

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� အသ� ် (၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�၏ (၆၃.၂) 

��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်စ်းးပ့်�း�ှ�နှုုင်သ်ူ (သုု�မားဟုတ်)် လုုပ််သ�းအင်အ်�းတ့်င်ပ််ါဝင်သ်ူမား��း ပြ�စ်ပ််ါသည်။် လုုပ်သ်�း 

အင်အ်�းပ်ါဝင်န်ှုန််း�ုု ���း/မား ခု့�ပြခု�းရေးလုလ်ု���တ့်င် ်�့�ပြခု�းမားုအလု့န်က်ြီး�းးမား�းပ်ါသည်။် အမား��ုးသ�းမား��း 

၏ လုုပ်သ်�းအင်အ်�းပ်ါဝင်န်ှုန််းမားှ� (၇၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�စ်၍် အမား��ုးသမားးးမား��း၏ပ်ါဝင်န်ှုန််းမားှ� (၅၃) ��ခုုုင်န်ှုန််း  

ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

 ရေး��းလု�လ်ုုပ်သ်�းအင်အ်�းပ်ါဝင်န်ှုန််း (၆၅.၁%) သည် ် ဖြိုးမားု��ပြပ်လုုပ်သ်�းအင်အ်�းပ်ါဝင်န်ှုန််း 

(၅၈.၉%) ထိ�ပ််ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် ရေးလုလ်ု��� 

တ့်င် ်�့�ဟမားုပြမားင််မ်ား�းဖြိုးပ်းး အပြမားင်််ဆိုု�းအရေးန်ပြ�င်် ်�ယူ�းပြပ်ည််န်ယူတ့််င်် (၇၀.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််း၊ �ှမားး်ပြပ်ည်န််ယူ် 

တ့်င် ်(၇၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် အန်ုမား််ဆိုု�းအရေးန်ပြ�င်် ်မား့န််ပြပ်ည်န််ယူတ့််င် ်(၅၅.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် ��င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ ်

တ့်င် ်(၅၂.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုကြ�ပ်ါသည်။် 

 အသ� ်(၁၅) နှစှ်န်ှငှ်််အထိ� ်အလုပု်လ်ု�မ်ား�န်ှနု််းသည် ် ပြပ်ည်ရ်ေးထိ�င်စ််အုဆိုင်််တ်င့် ်(၂.၇) ��ခုုငု်န်ှနု််း 

�ှုဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င်် (၂.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် ရေး��းလု�တ့််င် ်(၂.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�စ်၍် �့�ပြခု�းမားု အလု့န််န်ည််းပ်ါး

ပ်ါသည်။် သုု�ရေးသ� ်တ်ုငု်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူအ်လုု�ုရ်ေးလုလ်ု���တ်င့် ်�ခုုငု်ပ်ြပ်ည်န််ယူ၌် (၂၀) ��ခုုငု်န်ှနု််း�ှ၍ု 

�ယူ�းပြပ်ည်န််ယူ်နှှင််် မားရေး�့းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ်ုု�တ့်င် ် (၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းအသးးသးးသ� �ှုသပြ�င်် ် �့�ပြခု�းမား ု

အလု့န််ကြီး�းးမား�းရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ပ်ါသည်။်
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 လုူဦးးရေး�တ့်င် ်အလုုပ်လ်ုုပ်သ်ူပ်ါဝင်မ်ားုအခု��ုးဆိုုုသည််မားှ� နှုုင်င််�တ်စ်ခ်ုု၏ အလုုပ်လ်ု��်ှုလုူဦးးရေး�နှှင်် ်

အလုုပ်လ်ုုပ်�်ုုင်န်ှုုင််သည််် အသ�အ်�ွယူ�်ှုလုူဦးးရေး�၏အခု��ုး ပြ�စ်ပ််ါသည်။် လုူဦးးရေး�တ့်င် ်အလုုပ်လ်ုုပ်သ်ူ  

ပ်ါဝင်မ်ားုအခု��ုးသည် ် အလုုပ်လ်ုုပ််�ုုင်လ်ုုုသူမား��းအ�း အလုုပ်အ်�ုုင်ပ််�်ပ်ုုးရေးပ်းနှုုင်�်န်် စ်းးပ့်�းရေး�းဆိုုုင်�်� 

အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု ပ်�်ပ်ုုးရေးပ်းပ်ါသည်။် ဤအခု��ုးသည် ် ပ်ု�မားှန်အ်�းပြ�င်် ် (၅၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် (၇၅) 

��ခုုုင်န်ှုန််းအတ့်င်း်�ှုတ်တ်ဖ်ြိုးပ်းး အခု��ုးတ်န်�်ုုးပြမားင််ပ််ါ� အလုုပ်လ်ုုပ်န်ှုုင်ရ်ေးသ�အသ�အ်�ွယူ�်ှုလုူဦးးရေး�၏ 

အခု��ုးအစ်�းအမား��းစ်ုသည် ်အလုုပ််�ှုရေးကြ��င်း်ပြပ်ဆိုုုပ်ါသည်။် အခု��ုးတ်န််�ုုးန်ုမား််ပ်ါ� အလုုပ်လ်ုုပ်န်ှုုင်ရ်ေးသ� 

အသ�အ်�ွယူ�်ှု လုူဦးးရေး�အမား��းစ်ုသည် ် ရေးစ်�း�့�စ််းးပ့်�းရေး�းနှှင််သ်�ဆ်ိုုုင်သ်ည််် လုုပ််င်န််းမား��းတ့်င် ်

တ်ုု�ရ်ိုုု�ပ််ါဝင်မ်ားု မား�ှုရေးကြ��င်း်ပြပ်ဆိုုုပ်ါသည်။်

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်အ� လုူဦးးရေး�တ့်င် ် အလုုပ်လ်ုုပ်သ်ူပ်ါဝင်မ်ားုအခု��ုးမားှ� (၆၁.၅) 

��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�စ်ပ််ါသည်။် ဆိုုုလုုုသည်မ်ားှ� အသ� ် (၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ် အလုုပ်လ်ုုပ်န်ှုုင်သ်ည်််အ�ွယူ ်

လုူဦးးရေး�၏ (၆၁.၅) ��ခုုုင်န်ှုန်း်သည် ်အလုုပ််�ှုသူမား��းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ��န်် (၃၈.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ� အလုုပ်မ်ား�ှုသူ 

(သုု�မားဟုတ်)် လုုပ််သ�းအင်အ်�းပြပ်င်ပ််တ့်င််�ှုသူမား��းပြ�စ်ပ််ါသည်။် (ဇယူ�း ၅.၁)

ဇယ်း� (၅.၁)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အသ� ်(၁၅) နှှစ်န်ှှင်််အ�� ်လူူဦး�ရေ�၏  

လူု�သ်း�အင််အး��ါဝင်န်ှုန်း်�၊ အလူု�လ်ူ�မ်ား�န်ှုန်း်�နှှင််် လူူဦး�ရေ�တ်�င်အ်လူု�လ်ူု�်သူ�ါဝင်မ်ားုအခုု�ု�

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 
ဖြ�ည်န််းယ််

လူု�သ်း�အင်အ်း��ါဝင်န်ှုန်း်� အလူု�်လူ�မ်ား�န်ှုန်း်�
လူူဦး�ရေ�တ်�င် ်အလူု�လ်ူု�သ်ူ

�ါဝင်မ်ားုအခုု�ု�

ရေ�ါင််� �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၆၃.၂ ၇၅.၇ ၅၂.၇ ၂.၇ ၂.၁ ၃.၄ ၆၁.၅ ၇၄.၁ ၅၀.၉

ဖြိုးမားု��ပြပ် 58.9 70.8 49.1 2.6 2.4 2.8 57.3 69.0 47.7

ရေး��းလု�် 65.1 77.8 54.2 2.7 1.9 3.6 63.3 76.3 52.3

�ခု�င်် 60.6 72.6 49.0 1.7 1.3 2.3 59.5 71.7 47.9

�ယူ�း 70.7 81.0 61.0 0.7 0.7 0.6 70.2 80.4 60.7

��င်် 52.8 66.7 40.5 2.7 2.2 3.4 51.3 65.2 39.2
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တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 
ဖြ�ည်န််းယ််

လူု�သ်း�အင်အ်း��ါဝင်န်ှုန်း်� အလူု�်လူ�မ်ား�န်ှုန်း်�
လူူဦး�ရေ�တ်�င် ်အလူု�လ်ူု�သ်ူ

�ါဝင်မ်ားုအခုု�ု�

ရေ�ါင််� �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား

ခု�င်း် 60.1 66.2 55.2 3.1 3.1 3.1 58.3 64.1 53.5

စ်စ်�်ုုင်း် 65.7 75.8 57.5 1.3 1.2 1.4 64.9 74.9 56.7

တ်န်သာ��း 58.3 76.3 41.8 1.3 1.1 1.7 57.6 75.5 41.1

ပ်�ခုူး 59.4 75.4 46.0 1.5 1.2 1.9 58.5 74.5 45.2

မားရေး�့း 66.1 76.1 58.4 1.0 1.1 1.0 65.4 75.3 57.8

မားနှတရေးလုး 68.9 79.6 60.3 1.3 1.0 1.7 68.0 78.8 59.3

မား့န်် 55.4 71.8 42.3 2.1 1.5 2.9 54.3 70.7 41.1

�ခုုုင်် 56.6 68.4 47.0 19.8 12.6 28.5 45.4 59.8 33.6

�န်�်ုန်် 61.6 74.4 51.0 2.8 2.6 3.1 59.9 72.4 49.4

�ှမားး် 70.0 78.4 62.3 1.1 1.1 1.2 69.2 77.5 61.6

ဧ��ဝတ်း 61.9 78.3 47.3 1.6 1.2 2.1 60.9 77.3 46.3

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 65.1 77.8 54.0 2.0 1.7 2.5 63.8 76.5 52.7

 လုုပ်သ်�းအင်အ်�းပ်ါဝင်န်ှုန််း�ုု ပ်ု� (၅.၁) တ့်င် ် ���း/မား နှှင််် အသ�အ်လုုု� ် ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းဖြိုးပ်းး 

အသ�်အုပ်စ််ုအ�းလုု�းတ့်င် ် အမား��ုးသ�းမား��း� အမား��ုးသမားးးမား��းထိ� ် ပ်ါဝင်န်ှုန််း သုသ�စ့်�ပ်ုုမားုုပြမားင််မ်ား�း  

သည််�ုုရေးတ့်��ပ်ါသည်။် အမား��ုးသ�းနှှင်််အမား��ုးသမားးးမား��း၏ပ်ါဝင်န်ှုန််းသည် ်အသ� ်(၂၅) နှှစ်မ်ားှ (၄၉) နှှစ််  

အတ့်င်း် တ်စ်ရ်ေးပြပ်းည်းပြ�စ်ရ်ေးန်ဖြိုးပ်းး အသ� ် (၄၉) နှှစ်ရ်ေးန်��ပ််ုုင်း်တ့်င် ် စ်တ်င်�်�ဆိုင်း်လု�သည်�်ုု 

ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် အသ� ် (၆၀) နှှစ််ရေးန်��်ပ်ုုင်း်တ့်င် ် အမား��ုးသ�းနှှင််် အမား��ုးသမားးးတ်ုု�၏ ပ်ါဝင်န်ှုန််းမား��း 

အလု့န်လ်ု�င်ပ်ြမားန်စ့််� ��ဆိုင်း်လု�သည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်
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�ုံ (၅.၁)။ အသ� ်(၁၅) နှှစ်န်ှှင်််အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏ အသ�အ်ု�်စ်ုအလူုု� ် 

လူု�်သး�အင်အ်း��ါဝင်န်ှုန်း်�

လုူဦးးရေး�တ့်င် ် အလုုပ်လ်ုုပ်သ်ူပ်ါဝင်မ်ားုအခု��ုး�ုုရေးလုလ်ု���၌ အမား��ုးသ�းမား��း (၇၄.၁%) သည် ်

အမား��ုးသမားးးမား��း (၅၀.၉%) ထိ� ်အလု့န်ပ်ြမားင််မ်ား�းရေးကြ��င်း်�ုု ပ်ု� (၅.၂) တ့်င်ရ်ေးတ့်��ပ်ါသည်။် ဤပ်ု�စ်�သည် ်

ပ်ု� (၅.၁) တ့်င်ရ်ေး��်ပြပ်ထိ�းရေးသ� လုုပ်သ်�းအင်အ်�းပ်ါဝင်မ်ားုပ်ု�စ်�နှှင််် အလု�းသဏ်ာ�န််တ်ူည်းပ်ါသည်။်
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�ု ံ(၅.၂)။ အသ� ်(၁၅) နှှစ်န်ှှင်််အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏ အသ�အ်ု�်စ်ုအလူုု� ်လူူဦး�ရေ�တ်�င် ် 

အလူု�လ်ူု�်သူ�ါဝင်မ်ားုအခုု�ု�

၅.၂ အလူု�အ်�ုုင်အ်ရေဖြခုအရေန်း

 အလုုပ်အ်�ုုင်အ်ရေးပြခုအရေးန်ဆိုုုသည်မ်ားှ� အလုုပ်�်ှုသူသည် ် သူ/သူမား၏အလုုပ်အ်တ့်� ် အပြခု�း 

ပ်ုဂုုု�လုမ်ား��း (သုု�မားဟုတ်)် အ�့��အစ်ည်း်မား��းနှှင််် တ်ုု�ရ်ိုုု�ပ်ြ�စ်ရ်ေးစ်၊ သ့ယူဝ်ုု�၍်ပြ�စ်ရ်ေးစ် ခု��ပ်ဆ်ိုုုထိ�းရေးသ�  

အလုပု်အ်�ုငု်ဆ်ိုုငု်�်� သရေးဘာ�တ်စူ်�ခု��ပ်အ်မား��ုးအစ်�း�ု ုဆိုုလုုုပု်ါသည်။်2 ဤအညွှနှ်း်�နု်း်သည်် လုပု်သ်�း 

အင်အ်�းပြ�န်�ခ်ု့�မားုနှှင််် ပ်တ်သ်�သ်ည််် ရေးအ��ပ််ါသတ်င်း်အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု ပ်�ပ််ုုးရေးပ်းပ်ါသည်-်

(�) လုုပ််ခု (သုု�မားဟုတ်)် လုစ်��ယူူဖြိုးပ်းး အလုုပ်လ်ုုပ််�ုုင်ပ်ြခုင်း်။ 

 (ခု) �ုုယူပ််ုုင်လ်ုုပ်င််န််း�ုု င်ှ�း�မားး်ထိ�းသည််အ်လုုပ်သ်မား�းမား��းပြ�င်် ်(သုု�မားဟုတ်)် အလုုပ် ် 

  သမား�း င်ှ�း�မားး်ပြခုင်း်မား�ှုဘာ�လုုပ်�်ုုင်ပ်ြခုင်း်။ 

 (ဂု) မားုသ�းစ်ု/အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုလုုပ်င််န််းတ့်င် ်အခုရေးကြ�းရေးင့်မား��ှုဘာ�လုုပ်�်ုုင်ပ်ြခုင်း်။3

2 Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 3, United Nations, 
2018, Para 4.339, Page 233 
3 Employment by status in employment, ILO
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 အသ� ်(၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်အလုုပ်�်ှုသူမား��း၏ ထိ�ဝ်�ခ်ုန်� ်(၄၅%) သည် ်�ုုယူပ််ုုင်လ်ုုပ်င််န််း 

လုပု်�်ုငု်သ်မူား��း ပြ�စ်က်ြ�ဖြိုးပ်းး (၂၇.၇) ��ခုုငု်န်ှနု်း်သည် ်ပ်ဂုုလုု�ုဝန်ထ်ိမားး်မား��း ပြ�စ်ပ််ါသည်။် အလုပု်�်ှသုမူား��း၏  

(၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်ည် ်အစ်ုုး�ဝန်ထ်ိမားး်မား��းပြ�စ်က်ြ�ဖြိုးပ်းး (၁၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်ည် ်မားုသ�းစ်ု/အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု 

လုုပ်င််န််းမား��းတ့်င် ်အခုရေးကြ�းရေးင့်မား��ှုဘာ� �ူည်းလုုပ်�်ုုင်သ်ူမား��းပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၅.၂) 

 ဇယ်း� (၅.၂)။ အသ� ်(၁၅) နှှစ်န်ှှင်််အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏ အလူု�အ်�ုုင်အ်ရေဖြခုအရေန်း

အလူု�အ်�ုုင်အ်ရေဖြခုအရေန်း �းခုုုင်န်ှုန်း်�

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် ၁၀၀.၀

အစ်ုုး�ဝန််ထိမားး် 4.3

အလုုပ်သ်မား�း(ပ်ုဂုုလုု�/အ�့��အစ်ည်း်) 27.7

လုုပ််ခု�ရေးသ�အလုုပ်သ်င်် 4.2

အလုုပ််�ှင်(်ပ်ု�မားှန််အလုုပ်သ်မား�းနှှင််)် 5.6

�ုုယူပ််ုုင်လ်ုုပ်င််န််းလုုပ်�်ုုင်သ်ူ(ပ်ု�မားှန််အလုုပ်သ်မား�းမား�ှု) 45.1

အခုရေးကြ�းရေးင့်မား�ရေးသ�မားုသ�းစ်ုဝင်လ်ုုပ်သ်�း/ မားုသ�းစ်ုလုုပ်င််န််း 13.1

အပြခု�း 0.1

���း/မား ခု့�ပြခု�းရေးလုလ်ု���တ့်င်် �ုုယူပ််ုုင်လ်ုုပ်င််န််းလုုပ်�်ုုင်သ်ူမား��းသည်် ���း/မား အုပ်စ််ုနှှစ််ခုုလုု�း၌  

အမား��းဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် ပ်ုဂုုလုု�/အ�့��အစ်ည်း်မား��းတ့်င် ်အလုုပ်လ်ုုပ်�်ုုင်သ်ူမား��းသည် ်ဒုတ်ုယူအမား��းဆိုု�း 

ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး အမား��ုးသ�းပ်ါဝင်န်ှုန််း (၃၀.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် အမား��ုးသမားးးပ်ါဝင်န်ှုန််း (၂၄.၂) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုပ်ါသည်။် 

မားုသ�းစ်ု/အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု၏လုုပ်င််န််းတ့်င် ် အခုရေးကြ�းရေးင့်မား��ှုဘာ� �ူည်းလုုပ်�်ုုင်သ်ူအမား��းအပြပ်�း �ှုကြ�ဖြိုးပ်းး 

အမား��ုးသ�း (၉.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် အမား��ုးသမားးး (၁၇.၂) ��ခုုုင်န်ှုန််း အသးးသးးပြ�စ်က်ြ�ပ်ါသည်။်
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�ု ံ(၅.၃)။ အသ� ်(၁၅) နှှစ်န်ှှင်််အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏ �ုး�/မား အလူုု� ်အလူု�အ်�ုုင်အ်ရေဖြခုအရေန်း
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၅.၃ အလူု�အ်�ုုင်အ်မားု�ု�အစ်း�

အလုုပ်အ်�ုုင်ဆ်ိုုုသည်မ်ားှ� လုူတ်စ်ဦ်းး၏ လုုပ််င်န််း (သုု�မားဟုတ်)် အလုုပ်အ်�ုုင်အ်ရေးပြခုအရေးန် 

မားည်သ်ုု�ပ်င်�်ှုရေးစ်��မား ူ အလုုပ််�ှုသူတ်စ်ဦ်းးလုုပ်�်ုုင်လ်ု���်ှုသည်် ် အလုုပ်အ်�ုုင်အ်မား��ုးအစ်�း�ုု ဆိုုုလုုု 

ပ်ါသည်။် အလုုပ်အ်�ုုင်အ်မား��ုးအစ်�းသည် ် အလုုပ်တ့််င် ် လုုပ််ရေးဆို�င်�်သည််အ်ဓို�လုုပ်င််န််းမား��းနှှင်််  

ထိမားး်ရေးဆို�င်�်သည််တ််�ဝန််မား��းအ� သတ်မ်ားှတ််ပ်ါသည်။်4

 ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�တ့်င် ် အသ� ် (၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ် အလုုပ်လ်ုုပ်ရ်ေးန်သူမား��းအန်� ် “လုယူယ်ူ�၊ 

သစ််ရေးတ်�နှှင််် င်ါးလုုပ်င််န််း �ွမားး်��င်လ်ုုပ််သ�း” မား��းသည် ်(၄၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င်် ်အမား��းဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။်  

“ဝန်ရ်ေးဆို�င််မားုနှှင််် အရေး��င်း်လုုပ်သ်�းမား��း” သည် ် (၁၈.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င်် ် ဒုတ်ုယူအမား��းဆိုု�းပြ�စ်၍် 

“လု�မ်ားုပ်ည်�နှှင်် ်ဆို�စ််ပ်လ်ုုပ်င််န််းအလုုပ်သ်မား�းမား��း” သည် ်(၁၃.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််း၊ “အရေးပြခုခု� အလုုပ်သ်မား�း

မား��း” သည် ်(၁၁.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုပ်ါသည်။် ��န်အ်လုုပ်အ်�ုုင်အ်မား��ုးအစ်�းမား��း အ�းလုု�းရေးပ်ါင်း်ပြခုင်း်သည် ်  

အလုုပ်လ်ုုပ်�်ုုင်ရ်ေးန်သူမား��းအ�းလုု�း၏ (၁၅) ��ခုုုင််နှုန််းခုန်�သ်��ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၅.၃)

ဇယ်း� (၅.၃)။ အသ� ်(၁၅) နှှစ်န်ှှင်််အ�� ်အဓို�အလူု�အ်�ုုင်အ်ု�်စ်ုကြီး�ီ�အလူုု�လ်ူူဦး�ရေ�နှှင််် 

�ုး�/မား အခုု�ု�

အဓို�အလူု�အ်�ုုင်အ်ု�်စ်ုကြီး�ီ� စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 
လူူဦး�ရေ�

�းခုုုင်န်ှုန်း်� �ုး�/မား 
အခုု�ု�ရေ�ါင်�် �ုး� မား

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်  ၂၂,၉၁၁,၂၁၅ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၂၂.၈

မားန်ရ်ေးန်ဂု��မား��း       108,197 0.5 0.5 0.4 165.0

အသ�်ရေးမား့းဝမားး်ရေး���င်း်ပ်ည်��ှင်မ်ား��း       727,723 3.2 1.7 5.0 40.3

န်ည််းပ်ည်�နှှင််ဆ်ို�စ််ပ်သ်ည််် 
သ�်ရေးမား့းပ်ည်��ှင်မ်ား��း

      504,211 2.2 2.3 2.1 133.8

အရေးထိ��အ်ပ်�်ပြပ်�စ်�ရေး�းလုုပ်သ်�းမား��း       860,396 3.8 3.1 4.5 85.9

4 Principles and Recommendation for Population and Housing Censuses, Revision 3, United Nations, 2018, 
Para 4.352, Page 235
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အဓို�အလူု�အ်�ုုင်အ်ု�်စ်ုကြီး�ီ� စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 
လူူဦး�ရေ�

�းခုုုင်န်ှုန်း်� �ုး�/မား 
အခုု�ု�ရေ�ါင်�် �ုး� မား

ဝန်ရ်ေးဆို�င််မားုနှှင်််အရေး��င်း်လုုပ်သ်�းမား��း    4,220,262 18.4 12.0 26.3 56.2

လုယူယ်ူ�၊ သစ်ရ်ေးတ်�နှှင်််င်ါးလုုပ်င််န််း 
�ွမားး်��င်လ်ုုပ်သ်�းမား��း

   9,448,823 41.2 43.9 38.1 141.5

လု�မ်ားုပ်ည်�နှှင််ဆ်ို�စ််ပ်လ်ုုပ်င််န််း
အလုုပ်သ်မား�းမား��း

   3,141,403 13.7 14.9 12.2 149.4

စ်��်ု�ုယူ�နှှင််စ််�ပ််စ်စည်း်�ုုင်တ့််ယူ်
အသု�းပြပ်�သူမား��းနှှင်် ်စ်ုစ်ည်း်တ်ပ်ဆ်ိုင်သ်ူမား��း

   1,227,562 5.3 8.8 1.1 957.8

အရေးပြခုခု�အလုုပ်သ်မား�းမား��း    2,649,800 11.6 12.6 10.3 151.0

အပြခု�း          22,838 0.1 0.2 * 2596.3

မားှတ်ခ်ု��။် * ၀.၁ ��ခုုုင်န်ှုန််းထိ�န််ည််းပ်ါသည်။်

ဇယူ�း (၅.၃) နှှင််် ပ်ု� (၅.၄) တ့်င် ် အလုုပ်အ်�ုုင်အ်ုပ််စ်ုကြီး�းးအလုုု� ် ���း/မား ပ်ါဝင်မ်ားုအခု��ုး�ုု  

ရေး��်ပြပ်ထိ�း�� အုပ််စ်ုကြီး�းး (၆) မား��ုးတ့်င်် အမား��ုးသ�းမား��း� လုှမားး်မားုုးထိ�းသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။်  

“စ်�်�ု�ုယူ�နှှင်် ် စ်�ပ််စ်စည်း်�ုုင်တ့််ယူအ်သု�းပြပ်�သူမား��းနှှင််် စ်ုစ်ည်း်တ်ပ်ဆ်ိုင်သ်ူမား��း” အုပ််စ်ု၌ 

အမား��ုးသမားးး (၁၀၀) ဦးးတ့်င် ်အမား��ုးသ�း (၉၅၈) ဦးး�ှုသည််အ်တ့်�် အမား��ုးသ�းမား��း၏လုှမားး်မားုုးမားု အမား��းဆိုု�း 

ပြ�စ်ပ််ါသည်။် အမား��ုးသမားးးမား��းလုှမားး်မားုုးသည််် အုပ််စ်ုမား��းမားှ� “ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုနှှင််် အရေး��င်း်လုုပ်သ်�းမား��း”၊ 

“အရေးထိ��အ်ပ်�်ပြပ်� စ်�ရေး�းလုုပ်သ်�းမား��း” နှှင််် “အသ�ရ်ေးမား့းဝမားး်ရေး���င်း် ပ်ည်��ှင်မ်ား��း” ပြ�စ်ပ််ါသည်။်
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�ု ံ(၅.၄)။ အသ� ်(၁၅) နှှစ်န်ှှင်််အ�� ်အလူု��်ှုသူမားုး�၏ အဓို�အလူု�အ်�ုုင်အ်ု�်စ်ုကြီး�ီ�အလူုု� ်

�ုး�/မား အခုု�ု�

၅.၄ လူု�င််န်း�်အမားု�ု�အစ်း�

လုုပ်င််န််းအမား��ုးအစ်�း (စ်းးပ့်�းရေး�းလုုပ်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုပ်ု�စ်� အမား��ုးအစ်�း) ဆိုုုသည်မ်ားှ� နှုုင်င််�တ်�� 

နှုင််းယူှဉ်မ်ားုမား��းပြပ်�လုုပ်န်ှုုင််�န်် စ်းးပ့်�းရေး�းအခု��အ်လု�မ်ား��းရေး���ယ်ူူ��တ့်င် ် သတ်မ်ားှတ််ထိ�းရေးသ� 

��လုအတ့်င်း် အလုုပ််�ှုသူ (သုု�မားဟုတ်)် အလုုပ််လု�မ်ား�တ််စ်ဦ်းး လုုပ််�ုုင်သ်ည်််အလုုပ်၏် ထိုတ်လ်ုုပ််မားု 

အမား��ုးအစ်�း (သုု�မားဟုတ်)် လုုပ်င််န််းဌာ�န်မား��း၏ လုုပ််ရေးဆို�င်မ်ားုမား��း (သုု�မားဟုတ်)် အလု�းတ်ူလုုပ်င််န််းမား��း�ုု  

ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။်5 လုုပ်င််န််းအမား��ုးအစ်�းဆိုုုင်�်� အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု အပြပ်ည်ပ်ြပ်ည်ဆ်ိုုုင်�်� စ်းးပ့်�းရေး�း

လုုပ်င််န််း အမား��ုးအစ်�းခု့�ပြခု�းပြခုင်း် စ်�ခု�နု်စ််�ညွှှန််း (ပြပ်င်ဆ်ိုင်ခ်ု�� ်၄) (The fourth edition of International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities – ISIC 4) အ� စ်ုစ်ည်း်ထိ�းပ်ါသည်။်

5 Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 3, 
United Nations, 2018, Para 4.356, Page 235
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အသ� ်(၁၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်အလုုပ်�်ှုသူ ထိ�ဝ်�န််းးပ်ါး (၄၅.၃%) သည် ်“လုယူယ်ူ�၊ သစ်ရ်ေးတ်�

နှှင််် င်ါးလုုပ်င််န်း်” တ့်င် ် လုုပ်�်ုုင်ရ်ေးန်ကြ�ဖြိုးပ်းး “လု�လ်ုးနှှင်််လု��်�းရေး��င်း်ဝယူရ်ေး�း (ရေးမား�ရ်ေးတ်��်�း 

နှှင််် ရေးမား�ရ်ေးတ်�ဆ်ိုုုင််�ယူပ်ြပ်�ပြပ်င်ရ်ေး�းလုုပ်င််န််းအပ်ါအဝင်)်” တ့်င် ်(၁၅.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် “�ုန်ထ်ိုတ်လ်ုုပ််မားု

လုုပ်င််န််း” တ့်င် ်(၉.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််း လုုပ်�်ုုင်လ်ု���်ှုရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်

 ���း/မား နှှစ််မား��ုးလုု�းတ့်င် ်အဓို�လုုပ်�်ုုင်ရ်ေးသ�လုုပ်င််န််းအုပ်စ််ုကြီး�းးမားှ� “လုယူယ်ူ�၊ သစ််ရေးတ်�နှှင််် 

င်ါးလုုပ်င််န််း” ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး (၄၇.၉) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် (၄၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းအသးးသးးပြ�စ်ပ််ါသည်။် အမား��ုးသ�းမား��း 

အရေးန်ပြ�င်် ်“လု�လ်ုးနှှင်််လု��်�း ရေး��င်း်ဝယူရ်ေး�း (ရေးမား�ရ်ေးတ်��်�းနှှင််် ရေးမား�ရ်ေးတ်�ဆ်ိုုုင်�်ယူပ်ြပ်�ပြပ်င်ရ်ေး�း 

လုုပ်င််န််းအပ်ါအဝင်)်” လုုပ်င််န််း (၁၁% ခုန်�်) သည်် ဒုတ်ုယူအမား��းဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး “ရေးဆို��လ်ုုပ်ရ်ေး�းလုုပ်င််န််း” 

(၉% ခုန်�်) သည် ် တ်တ်ုယူအမား��းဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် အမား��ုးသမားးးမား��းအရေးန်ပြ�င််် “လု�လ်ုးနှှင််် လု��်�း

ရေး��င်း်ဝယူရ်ေး�း (ရေးမား�ရ်ေးတ်��်�းနှှင််် ရေးမား�ရ်ေးတ်�ဆ်ိုုုင်�်ယ်ူပြပ်�ပြပ်င်ရ်ေး�း လုုပ်င််န််းအပ်ါအဝင်)်” (၂၀.၉%) 

သည် ်ဒုတ်ုယူအမား��းဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် “�ုန်ထ်ိုတ်လ်ုုပ််မားုလုုပ်င််န််း” (၁၃.၄%) သည် ်တ်တ်ုယူအမား��းဆိုု�း 

ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ၎င်း်လုုပ််င်န််းအုပ်စ််ုကြီး�းးတ့်င် ်အမား��ုးသ�းပ်ါဝင်န်ှုန််း (၆.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းထိ� ်(၂) ဆို ရေး����်ှုပ်ါသည်။်

ဇယ်း� (၅.၄)။ အဓို�လူု�င််န်း�်အု�စ််ုကြီး�ီ�အလူုု� ်အသ� ်(၁၅) နှှစ်န်ှှင်််အ�� ် 

အလူု�်�ှုသူ အခုု�ု�အစ်း�

အဓို�လူု�င််န်း�်အု�်စ်ုကြီး�ီ� စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် �ုး� မား

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

လုယူယ်ူ�၊ သစ်ရ်ေးတ်�နှှင်််င်ါးလုုပ်င််န််း 45.3 47.9 42.0

သတ်တ�တ်ူးရေး��ရ်ေး�းနှှင်် ်ရေး����မ်ားုုင်း်လုုပ်င််န််း 0.6 1.0 0.2

�ုန်ထ်ိုတ်လ်ုုပ််မားုလုုပ်င််န််း 9.5 6.3 13.4

လု်ပ်စ််စ်၊် ဓိ�တ််ရေးင့်�၊ ရေး�ရေးနှ့းရေးင့်�နှှင်် ်ရေးလုရေးအးပြ�န်�ပ်ြ��းမားု
လုုပ်င််န််း

0.2 0.3 *

ရေး�ရေးပ်းရေးဝရေး�း၊ မားုလုာ�နှှင်််အမားု�်သုမားး်ဆိုည်း်ရေး�း စ်းမား�ခုန်�်ခု့�မားု
လုုပ်င််န််း

0.1 0.2 0.1
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အဓို�လူု�င််န်း�်အု�်စ်ုကြီး�ီ� စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် �ုး� မား

ရေးဆို��လ်ုုပ်ရ်ေး�းလုုပ်င််န််း 5.3 8.9 1.0

လု�လ်ုးနှှင်််လု��်�းရေး��င်း်ဝယူရ်ေး�း (ရေးမား�ရ်ေးတ်��်�းနှှင်် ်
ရေးမား�ရ်ေးတ်�ဆ်ိုုုင်�်ယူ ်ပြပ်�ပြပ်င်ရ်ေး�းလုုပ်င််န််းအပ်ါအဝင်)်

15.7 11.4 20.9

သယူယူ်ူပုု်�ရေးဆို�င်ရ်ေး�းနှှင်််�ုန်ပ််စ်စည်း် သုုရေးလှု�င်ရ်ေး�း လုုပ်င််န်း်မား��း 4.5 7.9 0.3

တ်ည်း်ခုုုရေး�းနှှင်််အစ်�းအရေးသ�� ်ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားုလုုပ်င််န််းမား��း 4.0 2.7 5.6

သတ်င်း်အခု��အ်လု�န်ှှင််် ဆို�သ့်ယူရ်ေး�းလုုပ်င််န််းမား��း 0.3 0.3 0.3

ရေးင့်ရေး�းရေးကြ�းရေး�းနှှင််အ်�မားခု�လုုပ််င်န််းမား��း 0.3 0.3 0.5

အုမားခ်ြံခု�ရေးပြမားဆိုုုင်�်�လုုပ်င််န််းမား��း * * *

အသ�်ရေးမား့းဝမားး်ရေး���င်း်ပ်ည်�၊ သုပ်ံ�ပ်ည်�နှှင််် စ်�မ်ားုလု�မ်ားု 
ပ်ည်�ဆိုုုင်�်�လုုပ်င််န််းမား��း

0.1 0.1 0.1

စ်းမား�အုပ််ခု��ပ်ရ်ေး�းနှှင််ရ်ေးထိ���်ူမားု ဆိုုုင်�်�လုုပ်င််န််းမား��း 3.0 3.0 3.1

ပြပ်ည်သ်ူ�အုပ်ခ်ု��ပ်ရ်ေး�း (ပြပ်ည်သ်ူ�ဝန််ထိမားး်မား��းအပ်ါအဝင်)် 0.3 0.5 0.1

ပ်ည်�ရေး�းဆိုုုင်�်�လုုပ်င််န််းမား��း 2.6 1.0 4.5

��န်း်မား�ရေး�းနှှင််လ်ုူမားုရေး�းလုုပ်င််န််းမား��း 0.8 0.5 1.1

ပ်န်း်ခု� း၊ အနုှပ်ည်�၊ ရေး���်ရေးပြ�ရေး�းနှှင််် အပ်န်း်ရေးပြ�ရေး�း လုုပ်င််န်း်မား��း 0.4 0.4 0.3

အပြခု�းဝန််ရေးဆို�င်မ်ားုလုုပ်င််န််းမား��း 5.1 5.6 4.5

�ုုယူတ််ုုင်လ်ုုပ်�်ုုင်သ်ည်််အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ လုုပ်င််န််းမား��း 
ခု့�ပြခု�းရေး��ပ်ြပ်နှုုင်ပ်ြခုင်း်မား�ှုသည်် ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ �ုန်ထ်ိုတ် ်
လုုပ်မ်ားုနှှင်််ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုလုုပ်င််န််းမား��း

1.7 1.6 1.7

သ�တ်မားန််အခု့င်််အရေး�း�အ�့��အစ်ည်း်မား��း၏ လုုပ်င််န််းမား��း * * *

အလုုပ်အ်�ုုင်အ်မား��ုးအစ်�းရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပြခုင်း်မား�ုှရေးသ� လုုပ်င််န်း်မား��း 0.2 0.1 0.3

မားှတ်ခ်ု��။် * ၀.၁ ��ခုုုင်န်ှုန််းထိ�န််ည််းပ်ါသည်။်
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အခုန်း်� (၆) ရေမား����း�ဖြခုင်�်နှှင််် ရေသဆိုုံ�ဖြခုင်�်အရေကြား�းင်�်အ�း

 ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ်�ရေးလုးရေးမား့း�့�းမားုနှှင်် ်ရေးသဆိုု�းမားုရေးမားးခု့န်း်  

မား��းအ�း အသ� ်(၁၀) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်အုမားရ်ေးထိ�င်�်��ူးသူအမား��ုးသမားးးတ်ုုင်း်�ုု ရေးမားးပြမားန်း်ခု�ပ််ါသည်။် ရေးမား့း

�့�းမားုအရေးပြခုအရေးန်၊ ဦးးတ်ည််��နှှင််် �့�ပြပ်�းပြခု�းန်�းမားုမား��း�ုု ရေးန်��ခ်ု�ဝုရေးသသလု�ခဏ်�မား��း အလုုု� ်

ခုန်�်မားှန််း�န် ် အဆိုုုပ်ါအခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု အသု�းပြပ်�ခု�ပ််ါသည်။် အလု�းတ်ူ ရေးသနှုန််းကြ�မားး်၊ �ရေးလုး

ရေးသဆိုု�းပြခုင်း်ဆိုုုင်�်� အညွှှန််း�ုန်း်မား��းနှှင်် ် ရေးမား့း�့�းစ်ဉ်ရ်ေးမား်�မ်ားှန််းသ�တ််မားး်တ်ုု��ုုလုည်း် ခုန်�်မားှန်း်ရေး��ပ်ြပ်

ထိ�းပ်ါသည်။်

၆.၁ ရေမား��နှုန်း်�ကြား�မား�်

 ရေးမား့းနှုန်း်ကြ�မားး်ဆိုုုသည်မ်ားှ� သတ်မ်ားှတ်ထ်ိ�းသည်််နှှစ်တ််စ်န်ှှစ််အတ့်င်း် လုူဦးးရေး� (၁,၀၀၀) တ့်င် ်

အ�ှင်ရ်ေးမား့း�့�းသည််် �ရေးလုးအရေး�အတ့်��်ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် အဆိုုုပ်ါနှုန််း�ုု လု့န်ခ်ု�်သည််် (၁၂) လုအတ့်င်း်  

အသ� ် (၁၀) နှှစ််နှှင်််အထိ� ် အုမား်ရေးထိ�င်�်��ူးသူအမား��ုးသမားးးမား��း� အ�ှင်ရ်ေးမား့း�့�းရေးသ� �ရေးလုး

အရေး�အတ့်��်ုု စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်လုူဦးးရေး�နှှင််စ််�းဖြိုးပ်းး (၁,၀၀၀) နှှင်််ရေးပြမားိ��ပ်ြခုင်း်ပြ�င််် ��ှုနှုုင်ပ််ါသည်။် 

ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ ရေးမား့းနှုန်း်ကြ�မ်ားးမားှ� လုူဦးးရေး� (၁,၀၀၀) တ့်င် ် �ရေးလုး (၁၆.၆) ဦးးနှုန််းပြ�စ်ပ််ါသည်။်  

ရေးမား့းနှုန်း်ကြ�မားး်သည် ် ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ် (၁၅) ဦးး�ှုဖြိုးပ်းး ရေး��းလု�်တ့်င် ် (၁၇.၂) ဦးး�ှုသပြ�င််် ရေး��းလု�တ့််င် ်

�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း် ပ်ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်�့�ပြပ်�းမားုမား��း

�ှုဖြိုးပ်းး ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူတ့််င် ်(၂၆.၂) ဦးး၊ �ယူ�းပြပ်ည်န််ယူတ့််င်် (၂၀.၆) ဦးးနှှင််် �ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူတ့််င် ်(၂၀.၂) ဦးး 

တ်ုု�ပြ�င််် အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး တ်န်သာ��းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ် (၁၄.၄) ဦးးနှှင််် မားရေး�့းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ်

(၁၄.၆) ဦးးတ်ုု�ပြ�င်် ်အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

အခန်း 

( ၆ )
ရေမား����း�ဖြခုင်�်နှှင််် ရေသဆိုုံ�ဖြခုင််�အရေကြား�းင်�်အ�း
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�ု ံ(၆.၁)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်ရေမား��နှုန်း်�ကြား�မား�် (၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)

၂၀၁၄ သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်နှှင််် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ်ုု�၏ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ ပြပ်ည်န််ယူ် 

အလုုု� ် ရေးမား့းနှုန်း်ကြ�မားး်နှုင်း်ယူှဉ််ခု���်ု ု ပ်ု� (၆.၁) တ့်င် ် ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းဖြိုးပ်းး မားနှတရေးလုးတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ် 

ရေးမား့းနှုန်း်အန်ည်း်င်ယူ ်(၀.၉%) တ်ုုးလု�သည်မ်ားှလု့�၍ ��န်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းတ့်င် ်ရေးမား့းနှုန်း်မား��း 

��ဆိုင်း်လု�ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်

၆.၂ ရေယ်ဘာုယ်ု�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်� 

 ရေးယူဘာုယူ��ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်သည် ် ပ်ုုမားုုတ်ု��ရေးသ� ရေးမား့းနှုန်း်တ်ုုင်း်တ်�မားုတ်စ်ခ်ုုပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး အသ� ်

(၁၅-၄၉) အုပ်စ််ုဝင် ်အမား��ုးသမားးး (၁,၀၀၀) ဦးးမားှ တ်စ်န်ှှစ််အတ့်င်း်ရေးမား့း�့�းသည််် �ရေးလုးဦးးရေး� ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

ပ်ု� (၆.၂) တ့်င် ်ရေး��်ပြပ်ထိ�းသည််အ်တ်ုုင်း် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ ရေးယူဘာုယူ��ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်မားှ� �ရေးလုးရေးမား့း�့�း

နှုုင််သည််် အသ�်အ�ွယူ်�ှု အမား��ုးသမားးး (၁,၀၀၀) ဦးးတ့်င်် (၅၉.၄) ဦးးပြ�စ််ပ်ါသည််။ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/

ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် ရေးယူဘာုယူ��ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်မားှ� �န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ် (၅၀) ဦးးပြ�င်် ် အန်ုမား််ဆိုု�း

ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူတ့််င် ်(၁၀၉.၅) ဦးးပြ�င်် ်အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။်
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ု ံ(၆.၂)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်ရေယ်ဘာုယ်ု�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်� 

၆.၃ အသ�အ်ု�စ််ုအလူုု� ်�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်� 

အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု� ် �ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်ဆိုုုသည်မ်ားှ� သတ်မ်ားှတ််ထိ�းရေးသ� အသ�/်အသ� ်

အုပ်စ််ုဝင် ် အမား��ုးသမားးး (၁,၀၀၀) ဦးးမားှ တ်စ်န်ှှစ််အတ့်င်း်ရေးမား့း�့�းသည််် အ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုးဦးးရေး��ု ု

တ်ုုင်း်တ်�ပြခုင်း်ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ရေးယူဘာုယူ�အ�းပြ�င််အ်ခု��ုးအပြ�စ် ်တ့်�ခ်ု��ရ်ေးလု�်ှုပ်ါသည်။် ပ်ုုင်း်ရေးဝသည် ်သတ်မ်ားှတ််

��လုအတ့်င်း် သတ်မ်ားှတ််ထိ�းရေးသ�အသ�အ်ုပ််စ်ုတ်စ်စ််ု၏ အမား��ုးသမားးးမား��းမားှရေးမား့း�့�းသည််် အ�ှင်ရ်ေးမား့း

�ရေးလုးအရေး�အတ့်�ပ်ြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ပ်ုုင်း်ရေးပြခုမားှ� ထိုု��လုအတ့်င်း် အဆိုုုပ်ါအသ�အ်ုပ််စ်ု�ှု အမား��ုးသမားးးမား��း၏ 

အရေး�အတ့်� ် (Number of person-years lived by women) ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ၎င်း်�ုု အမား��ုးသမားးး 

(၁,၀၀၀) ဦးးတ့်င် ်ရေးမား့း�့�းသည််် အခု��ုးအပြ�စ်ရ်ေး��ပ်ြပ်ပ်ါသည်။်6

6 Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations; accessed on 4 July 2020 
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/fertility/age-fertility.asp
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု� ်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း် 

မား��းသည် ် အသ� ် (၁၅-၁၉) အုပ််စ်ုမားှစ်တ်င်၍် တ်ပြ�ည်း်ပြ�ည်း်ပြမားင််တ််�လ်ု�ဖြိုးပ်းး အသ� ် (၂၅-၂၉) 

အုပ်စ််ုသည် ် အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် အသ� ် (၃၀-၃၄) အုပ်စ််ုမားှစ်၍ ရေးမား့းနှုန်း်သည် ် သုသ�စ့်���ဆိုင်း်

လု�ဖြိုးပ်းး အသ� ် (၄၅-၄၉) အုပ််စ်ုသည် ်အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင်် ်ရေး��းလု�်

နှှစ််ခုုလုု�းတ့်င် ် အလု�းတ်ူပ်ု�စ်�မား��ုးရေးတ့်��ှု�ရေးသ�လ်ုည်း် အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု��်ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်မား��းသည် ်

ဖြိုးမားု��ပြပ်ထိ� ်ရေး��းလု�တ့််င် ်ပ်ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းပ်ါသည်။်  (ပ်ု� ၆.၃)

�ု ံ(၆.၃)။ မြို့မားု��ဖြ�/ရေ�ု�လူ�န်ှှင််် အသ�အ်ု�်စ်ုအလူုု� ်�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်� 

အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု� ် �ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်သည် ် ၂၀၁၄ သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်နှှင််် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ် ်

သန််းရေးခုါင်စ််��င်း် ကြ��း��လုအတ့်င်း် ��ဆိုင်း်လု�ခု�ပ််ါသည်။် အဆိုုုပ်ါခုုနှှစ်် နှှစ််ခုုလုု�းတ့်င် ် အသ� ် 

(၂၅-၂၉) အုပ်စ််ုနှှင််် အသ� ်(၃၀-၃၄) အုပ််စ်ုဝင် ်အမား��ုးသမားးးမား��းသည်် ရေးမား့း�့�းနှုန်း်အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း်  

ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ပြမားန််မား�အမား��ုးသမားးးမား��းသည် ် အသ� ် (၂၀) နှှစ်မ်ားတ်ုုင်မ်ားးနှှင််် အသ� ် (၃၅) နှှစ်် 

ရေးန်��ပ််ုုင်း်တ့်င် ်�ရေးလုးရေးမား့း�့�းမားုန်ည်း်ပ်ါးရေးကြ��င်း် ပြပ်ဆိုုုရေးန်ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၆.၄)
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ု ံ(၆.၄)။ အသ�အ်ု�်စ်ုအလူုု� ်�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်� (၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််) 

၆.၄ စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်� 

စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်ဆိုုုသည်မ်ားှ� အမား��ုးသမားးးတ်စ်ဦ်းး သူမား၏ဘာဝတ်စ်ရ်ေးလု်�� ် ရေးမား့း�့�း 

ခု�သ်ည််် စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးအရေး�အတ့်� ် (သုု�မားဟုတ်)် လုူဦးးရေး�အတ့်င်း် အသ�အ်ပ်ုုင်း်အပြခု�းအလုုု� ်

လု��်ှု�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်အတ်ုုင်း် ရေးမား့းမားည်ဆ်ိုုုပ်ါ� ရေးမား့း�့�းနှုုင်သ်ည််် စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးအရေး�အတ့်��်ုု 

ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။်

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်သည် ်၂၀၁၄ 

ခုုနှှစ်မ်ားှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အတ့်င်း် ��ဆိုင်း်လု�ရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုး 

ရေးမား့းနှုန်း်သည် ်အဆိုုုပ်ါ (၅) နှှစ််တ်� ��လုအတ့်င်း် (၂.၃) မားှ (၂) သုု���ဆိုင်း်လု�ခု�ပ််ါသည်။် ရေးမား့း�့�းနှုန်း် 

��ဆိုင်း်မားုအ�း ဖြိုးမားု��ပြပ်ထိ� ်ရေး��းလု�တ့််င် ်ပ်ုုမားုုသုသ�စ့်�ပြမားင်ရ်ေးတ့်��ပ်ါသည်။် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် နှှင််် ၂၀၁၉ 

ခုုနှှစ်တ််ုု�၏ တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်သည် ် အန်ည််းနှှင်််အမား��း ပ်ု�စ်� 

တ်ူည်းရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူ်သည် ်စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း် (၃.၉) ဦးးပြ�င်် ်အပြမားင််ဆ်ိုု�း 

�ှုရေးန်ဆို�ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး �န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးသည် ် (၁.၆) ဦးးပြ�င်် ် အန်ုမား််ဆိုု�း ဆို�လ်ု�တ််ည်�်ှုရေးန်ဆို�ပြ�စ် ်

ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၆.၅ နှှင််် ဇယူ�း ၆.၁)
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ု ံ(၆.၅)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်� (၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််) 

ဇယ်း� (၆.၁)။ အသ�အ်ု�်စ်ုအလူုု��်ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်�၊ စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်�နှှင််် ရေမား��နှုန်း်�ကြား�မား�် 

(၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)

အသ�်အု�စ််ု

အသ�အ်ု�်စ်ုအလူုု� ်�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်�

၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�် ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

15-19 0.0218 0.0152 0.0246 0.0203 0.0171 0.0215

20-24 0.0946 0.0682 0.1070 0.0881 0.0693 0.0970

25-29 0.1185 0.0958 0.1286 0.1012 0.0868 0.1083

30-34 0.1059 0.0910 0.1125 0.0980 0.0799 0.1060

35-39 0.0745 0.0593 0.0812 0.0640 0.0587 0.0662

40-44 0.0346 0.0231 0.0399 0.0255 0.0189 0.0283

45-49 0.0081 0.0050 0.0096 0.0044 0.0022 0.0054

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်  
�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်�

၂.၃ ၁.၈ ၂.၅ ၂.၀ ၁.၇ ၂.၂

ရေမား��နှုန်း်�ကြား�မား�် ၁၈.၈ ၁၅.၈ ၂၀.၁ ၁၆.၆ ၁၅.၀ ၁၇.၂
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

၆.၅ အုမား ်ရေ�းင််�ု�ူ�သူအမားု�ု�သမားီ�မားုး�၏ စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်� 

အုမားရ်ေးထိ�င်�်��ူးသူအမား��ုးသမားးးမား��း၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်ဆိုုုသည်မ်ားှ� ထိုုအမား��ုးသမားးး 

မား��း၏ အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု� ် �ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်မား��းရေးပ်ါင်း်ပြခုင်း်၏ (၅) ဆို ပြ�စ်ပ််ါသည်။် အမား��ုးသမားးး  

တ်စ်ဦ်းးသည် ်အသ� ်(၁၅) နှစှ်အ်�ယွူတ််င့် ်  လု�ထ်ိပ်ခ်ု�ဖ်ြိုးပ်းး �ရေးလုးရေးမား့း�့�းနှုငု်သ်ည််် အသ� ်အပ်ုငု်း်အပြခု�း 

ဖြိုးပ်းးဆိုု�းသည်အ်ထို အသ��်ှင်ရ်ေးန်ထိုုင််လု�� ်လု��်ှုရေးမား့းနှုန်း်အတ်ုုင်း်ရေးမား့းမားည်ဆ်ိုုုပ်ါ� အမား��ုးသမားးးတ်စ်ဦ်းး  

ရေးမား့း�့�းနှုုင်မ်ားည််် ပ်�မားး်မား်အ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုးအရေး�အတ့်�ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။် 

ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�၏ အုမား်ရေးထိ�င်�်��ူးသူအမား��ုးသမားးးမား��း၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်သည် ်(၃.၉) ဦးး  

ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင််် ရေး��းလု�်တ်ုု�တ့်င် ် (၃.၇) ဦးးနှှင််် (၄) ဦးး အသးးသးး�ှုရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် 

အုမားရ်ေးထိ�င်�်��ူးသူအမား��ုးသမားးးမား��း၏ စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်သည် ်ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူတ့််င် ်(၆.၄) ဦးးပြ�င်် ် 

အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ပ်�ခုူးတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး၊ �န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် ဧ��ဝတ်းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ်ုု�တ့်င် ်

(၃.၃) ဦးးစ်းပြ�င်် ်အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် (ပ်ု� ၆.၆)

�ု ံ(၆.၆)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အုမားရ်ေ�းင်�်ု�ူ�သူအမားု�ု�သမားီ�မားုး�၏  

စ်ုစ်ုရေ�ါင််��ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်�
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၆.၆ ��မားဆိုု�ံ အုမားရ်ေ�းင််ဖြ��စ်ဉ်အ်သ� ် 

 ဤအညွှှန််း�ုန်း်သည် ်င်ယူ�်ွယူရ်ေးသ�အမား��ုးသမားးးမား��း စ်တ်င်အ်ုမားရ်ေးထိ�င်ပ်ြပ်�သည််် အသ�အ်�ွယူ ်

နှှင်််စ်ပ်လ်ု�ဉ််း၍ လု��်ှုအရေးပြခုအရေးန်�ု ု ပ်�်ပ်ုုးရေးပ်းနှုုင်ပ််ါသည်။် လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� ဆိုယူစ််ုနှှစ်မ်ား��းအတ့်င်း် 

ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�သည် ် အပြခု�းအ��ှနှုုင်င််�မား��း��သ်ုု�ပ်င် ် အုမားရ်ေးထိ�င်ပ်ြပ်�မားုပ်ု�စ်� ရေးပြပ်�င်း်လု�လု�ခု�ပ််ါသည်။် 

အမား��ုးသ�းမား��းနှှင််် အမား��ုးသမားးးမား��း၏ အုမားရ်ေးထိ�င်ပ်ြပ်�ခု�နု်ရ်ေးန်���်�ပြခုင်း်နှှင််် အုမားရ်ေးထိ�င်မ်ားပြပ်�ဘာ�ရေးန်ပြခုင်း်  

(အထိူးသပြ�င်် ် အမား��ုးသမားးးမား��း) တ်ုု�သည် ် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ အုမားရ်ေးထိ�င်ပ်ြပ်�မားုပ်ု�စ်�ရေးပြပ်�င်း်လု�လု�ပြခုင်း်၏ 

အဓို�လု�ခဏ်�မား��းပြ�စ်ပ််ါသည်။်7

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ် အသ� ် (၁၀) နှှစ််နှှင်််အထိ� ် အုမား်ရေးထိ�င်�်��ူးသူ  

အမား��ုးသမားးးတ်ုုင်း်အ�း ပ်ထိမားဆိုု�းအုမား်ရေးထိ�င်ပ်ြပ်�သည််အ်သ��်ု ုရေးမားးပြမားန်း်ခု�ပ််ါသည်။် ပ်ု� (၆.၇) တ့်င် ်ပြပ်ထိ�း 

သည်််အတ်ုုင်း် ပြမားန််မား�နှုုင််င်��ှု အမား��ုးသမားးးမား��း၏ ပ်ထိမားဆိုု�းအုမား်ရေးထိ�င်ပ်ြပ်�သည်် ်အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်မားှ�  

(၂၁.၂) နှှစ်ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။် ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ် (၂၂.၃) နှှစ်ပ်ြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ရေး��းလု�တ့််င် ် (၂၀.၉) နှှစ်် ပြ�စ်သ်ပြ�င်််  

ဖြိုးမားု��ပြပ်သည် ် ရေး��းလု�ထ်ိ� ် ပြမားင််မ်ား�းရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အဆိုင်််တ့်င် ်

�န်�်ုန််တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးသည် ်(၂၂.၂) နှှစ််ပြ�င််် အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ��န်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းထိ� ် 

ပြမားင််မ်ား�းပ်ါသည်။် ဥပ်မား�အ�းပြ�င််် �ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်နှှင််် �ှမားး်ပြပ်ည်န််ယူတ််ုု��ှု အမား��ုးသမားးးမား��းသည် ် 

��န်တုု််င်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းနှှင်််နုှင်း်ယှူဉ်ပ််ါ� (ပ်ထိမားဆုို�းအုမားရ်ေးထိ�င်ပ်ြပ်�သည််် အသ�အ်လုယူ�ု်န်း် 

၂၀.၃ နှှစ််နှှင််် ၂၀.၅ နှှစ််အသးးသးး) ရေးစ်�စ်းးစ့်�အုမားရ်ေးထိ�င်ပ်ြပ်�ကြ�ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်

 ပ်ထိမားဆိုု�းအုမား်ရေးထိ�င်ပ်ြပ်�စ်ဉ်န်ှှင််် ပ်ထိမားဆိုု�းအ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုးရေးမား့း�့�းစ်ဉ် ် အသ�အ်လုယူ�်ုန်း် 

တ်ုု�၏ နှုင််းယူှဉ်မ်ားု�ုု ဇယူ�း (၆.၂) နှှင််် ပ်ု� (၆.၇) တ်ုု�တ့်င် ်ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် အဆိုုုပ်ါ အခု��အ်လု� ်

မား��းအ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်��ှုအမား��ုးသမားးးမား��းသည် ်ပ်�မားး်မား်အ�းပြ�င််် အုမား်ရေးထိ�င်ပ်ြပ်�ဖြိုးပ်းး (၂) နှှစ်ခ်ုန်�အ်ကြ��တ့်င် ်

ပ်ထိမားဆိုု�း�ရေးလုး�ု ု ရေးမား့း�့�းကြ�ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည််။ အဆိုုုပ်ါ�့�ပြခု�းခု��သ်ည် ် ရေး��းလု��်ှု 

အမား��ုးသမားးးမား��း (၂ နှစှ်)် သည် ်ဖြိုးမားု��ပြပ်�ှအုမား��ုးသမားးးမား��း (၁.၆ နှစှ်)် ထိ�် ပ်ုမုားုပုြမားင်််မား�းရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှ�ု ပ်ါသည်။်  

7
 Detailed Analysis on Fertility and Reproductive Health Survey, Department of Population, 2001
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တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းအကြ��း �့�ပြခု�းမားုမားှ� အန်ည််းင်ယူသ်��ှုပ်ါသည်။် ၎င်း်�့�ပြခု�းခု��သ်ည် ်

ပ်�မားး်မား်အ�းပြ�င်် ်ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�တ့််င် ် (၂.၃) နှှစ်ပ်ြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး �ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်နှှင််် တ်န်သာ��းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ်ုု�

တ့်င် ်(၁.၄) နှှစ််စ်း ပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်

�ု ံ(၆.၇)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်��မားဆိုုံ� အုမားရ်ေ�းင်ဖ်ြ��စ်ဉ်န်ှှင််် ��မားဆိုုံ�အ�ှင်ရ်ေမား��

�ရေလူ�ရေမား����း�စ်ဉ်် အသ�အ်လူယ်�်ုန်း�်

�ရေးလုးသူင်ယူလ်ု�ထ်ိပ်ထ်ိုမားး်ပြမား�းမားုဆိုုုသည်မ်ားှ� အသ� ်(၁၈) နှှစ်ရ်ေးအ���်ရေးလုးတ်စ်ဦ်းးနှှင််် 

အ�ွယူရ်ေး���ဖ်ြိုးပ်းးသူတ်စ်ဦ်းး (သုု�မားဟုတ်)် အပြခု�း�ရေးလုးတ်စ်ဦ်းးတ်ုု� တ်��းဝင်လ်ု�ထ်ိပ်ထ်ိုမားး်ပြမား�းပြခုင်း် 

(သုု�မားဟုတ်)် တ်��းမားဝင်ရ်ေးပ်ါင်း်သင်း်ရေးန်ထိုုင်ပ်ြခုင်း်�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် ယူင်း်�ုု အသ� ်(၁၈) နှှစ်် မားတ်ုုင််မားး

လု�ထ်ိပ်ခ်ု�သ်ည််် အသ� ်(၂၀-၂၄) အုပ််စ်ုဝင် ်အမား��ုးသမားးးမား��း၏ ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င််် တ်ုုင်း်တ်�ရေး��ပ်ြပ်ပြခုင်း်

ပြ�စ်ပ််ါသည်။် အဆိုုုပ်ါ �ရေးလုးသူင်ယူလ်ု�ထ်ိပ်ထ်ိုမားး်ပြမား�းမုား အခု��အ်လု�မ်ား��းသည် ် �ုလုသမားဂုု၏  

စ်ဉ်ဆ်ို�မ်ားပြပ်တ်�့်��ဖြိုး�ု�းရေး�း�ည်မ်ားနှ််းခု��ပ််န််းတ်ုငု် ်(�ည်မ်ားနှ််းခု�� ်၅.၃) အ� လုူ�အခုင့်််အရေး�း ခု��ုးရေး���မ်ား�ုုု  

၂၀၃၀ ပြပ်ည််န်ှှစ််တ့်င်် အဆိုု�းသတ်န်ှုုင််�န််အတ့်� ်�မား�့လုု�းဆိုုုင်�်� အရေး�းယူူမားုမား��း ပြပ်�လုုပ်ရ်ေးဆို�င်�်ွ�်

သ့�း�န် ်တ်ုု�တ့််န််းနှုးရေးဆို�ထ်ိ�းမားု�ုု အရေးထိ��အ်�ူပြ�စ်ရ်ေးစ်ပ်ါသည်။်
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 ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်��ှု �ရေးလုးသူင်ယူလ်ု�ထ်ိပ်ထ်ိုမားး်ပြမား�းမားုအရေးပြခုအရေးန်�ုု ဇယူ�း (၆.၂) တ့်င် ်ရေး��ပ်ြပ် 

ထိ�း�� အသ� ်(၂၀-၂၄) အုပ််စ်ုဝင် ်အမား��ုးသမားးး (၁၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်ည် ်အသ� ်(၁၈) နှှစ််မားတ်ုုင််မားး  

လု�ထ်ိပ်ထ်ိုမားး်ပြမား�းမားုပြပ်�ခု�ရ်ေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် အဆိုုုပ်ါအခု��ုးအစ်�းသည် ် ဖြိုးမားု��ပြပ် (၁၄.၇%) ထိ� ် 

ရေး��းလု� ် (၁၇%) တ့်င် ် ပ်ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ �ရေးလုးသူင်ယူ ်

လု�ထ်ိပ်ထ်ိုမားး်ပြမား�းမားုသည် ်တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းအကြ��း �့�ပြပ်�းမားု�ှုပ်ါသည်။် အသ� ်(၁၈) နှှစ်် 

မားတ်ုုင်မ်ားး လု�ထ်ိပ်ထ်ိုမားး်ပြမား�းမားုပြပ်�လုုပ်ခ်ု�သ်ည််် အသ� ်(၂၀-၂၄) အုပ််စ်ုဝင် ်အမား��ုးသမားးးမား��း၏ အခု��ုးအစ်�း

မားှ� �ယူ�းပြပ်ည်န််ယူတ့််င် ်(၉) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င်် ်အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�န်ှှင််် �ှမားး်ပြပ်ည်န််ယူတ််ုု�တ့်င် ်

(၂၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် (၂၀) ��ခုုုင််နှုန််း အသးးသးးတ်ုု�ပြ�င်် ်အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်က်ြ�ပ်ါသည်။်

ဇယ်း� (၆.၂)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အသ� ်(၂၀-၂၄) အု�်စ်ုဝင် ်အုမားရ်ေ�းင်�်ု�ူ�သူ 

အမားု�ု�သမားီ�မားုး�၏ ��မားဆိုု�ံအုမား်ရေ�းင်ဖ်ြ��စ်ဉ်အ်သ�်

 တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/
ဖြ�ည်န််းယ််

အုမား်ရေ�းင်�်ု�ူ�သူ 
အမားု�ု�သမားီ� 

အသ� ်(၂၀-၂၄)

��မားဆိုုံ� အုမား်ရေ�းင်ဖ်ြ��စ်ဉ်အ်သ�်

အသ� ်(၁၈) နှှစ်ရ်ေအး�် အသ� ်(၁၈-၂၄)

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု   ၁,၆၂၄,၉၀၂ ၁၆.၄ ၈၃.၆

   ဖြိုးမားု��ပြပ်       414,401 14.7 85.3

   ရေး��းလု�်    1,210,501 17.0 83.0

�ခု�င််         49,901 12.3 87.7

�ယူ�း           9,600 9.1 90.9

��င််         44,087 16.4 83.6

ခု�င်း်         15,182 16.0 84.0

စ်စ််�ုုင်း်       156,177 14.3 85.7

တ်န်သာ��း         34,005 13.3 86.7

ပ်�ခုူး       167,364 18.1 81.9

မားရေး�့း         97,110 16.1 83.9

မားနှတရေးလုး       199,550 15.2 84.8
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

 တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/
ဖြ�ည်န််းယ််

အုမား်ရေ�းင်�်ု�ူ�သူ 
အမားု�ု�သမားီ� 

အသ� ်(၂၀-၂၄)

��မားဆိုုံ� အုမား်ရေ�းင်ဖ်ြ��စ်ဉ်အ်သ�်

အသ� ်(၁၈) နှှစ်ရ်ေအး�် အသ� ်(၁၈-၂၄)

မား့န််         53,750 18.3 81.7

�ခုုုင််       101,770 15.7 84.3

�န်�်ုန််        244,135 15.7 84.3

�ှမားး်       210,875 20.0 80.0

ဧ��ဝတ်း       201,017 16.0 84.0

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�်         40,380 21.0 79.0

၆.၇ ��မားဆိုု�ံ အ�ှင်ရ်ေမား���ရေလူ�ရေမား����း�စ်ဉ််အသ� ်

 ဤအပ်ုုင်း်တ့်င် ် ပြမားန််မား�နှုုင််င်��ှုအမား��ုးသမားးးမား��း၏ ပ်ထိမားဆိုု�းအ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုး ရေးမား့း�့�းစ်ဉ် ်

အသ�်�ုု ရေးလုလ်ု�ဆိုန််းစ်စ်ထ်ိ�းပ်ါသည်။် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ်အသ� ်(၁၀) နှှစ်် 

နှှင်််အထိ� ်အုမား်ရေးထိ�င်�်��ူးသူ အမား��ုးသမားးးတ်ုုင်း်၏ ပ်ထိမားဆိုု�းအ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုး ရေးမား့း�့�းစ်ဉ်အ်သ��်ုု 

ရေးမားးပြမားန်း်ခု�ပ််ါသည်။် ရေးစ်�စ်းးစ့်��ရေးလုးရေးမား့း�့�းပြခုင်း်� မားုခုင်န်ှှင််် �ရေးလုး၏��န်း်မား�ရေး�း အရေးပြခုအရေးန်၊ 

အမား��ုးသမားးးမား��း၏ ဘာဝအဆိုင်််အတ်န််းနှှင််် စ့်မားး်ရေးဆို�င်�်ည်တ််ုု�အရေးပ်် ရေးန်��ဆ်ို�တ့််�ဆိုုုး���ုးမား��း  

ပြ�စ်ရ်ေးပ််ရေးစ်သပြ�င််် ဤအခု��အ်လု�သ်ည် ်မားုသ�းစ်ုစ်းမား��ုန်း်အစ်းအစ်ဉ််မား��းအတ့်� ်အသု�းဝင်ပ််ါသည်။်8

 အမား��ုးသမားးးမား��း၏ ပ်ထိမားဆိုု�း အ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုးရေးမား့း�့�းစ်ဉ်် အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်မား��း�ုု  ဇယူ�း 

(၆.၃) တ့်င် ် အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု�ရ်ေး��်ပြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််��ှု အသ� ် (၁၅-၄၉) အုပ််စ်ုဝင် ် 

အမား��ုးသမားးးမား��း၏ ပ်ထိမားဆိုု�းအ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုးရေးမား့း�့�းစ်ဉ်် အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်မားှ� (၂၃.၁) နှှစ်် 

ပြ�စ်သ်ည်််အတ့်� ် အပြခု�းနှုုင်င််�မား��းနှှင််် နှုင််းယူှဉ်ပ််ါ� အန်ည်း်င်ယူရ်ေးန်���်�သည်ဟ်ု ဆိုုုနှုုင်ပ််ါသည်။် 

ဖြိုးမားု��ပြပ်�ှ ုအမား��ုးသမားးးမား��း၏ ပ်ထိမားဆိုု�းအ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုးရေးမား့း�့�းစ်ဉ် ်အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်  (၂၄ နှှစ််) သည် ် 

ရေး��းလု��်ှု အမား��ုးသမားးးမား��း၏ အသ�အ်လုယူ�်ုန်း် (၂၂.၉ နှှစ််) ထိ� ်အန်ည််းင်ယူပ်ြမားင််ပ််ါသည်။် 

8 Family Planning and Reproductive Health Database, Measure Evaluation, accessed on 19 August 2020 
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/family-planning/fertility/age-at-first-birth
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၆.၃)။ အမားု�ု�သမားီ�မားုး�၏ လူ��်ှုအသ�အ်ု�်စ်ုအလူုု� ်��မားဆိုု�ံ အ�ှင်ရ်ေမား���ရေလူ�  

ရေမား����း�စ်ဉ်် အသ�အ်လူယ််�ုန်း�်

လူ��်ှုအသ�်
အု�်စ်ု

��မားဆိုုံ� အ�ှင်ရ်ေမား���ရေလူ� ရေမား����း�စ်ဉ်် အသ�်
အလူယ််�ုန်း�်

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

၁၅-၄၉ ၂၃.၁ ၂၄.၀ ၂၂.၉

15-19 ၁၇.၉ ၁၇.၉ ၁၈.၀

20-24 ၂၀.၆ ၂၀.၇ ၂၀.၆

25-29 ၂၂.၈ ၂၃.၃ ၂၂.၇

30-34 ၂၃.၉ ၂၅.၀ ၂၃.၆

35-39 ၂၄.၁ ၂၅.၂ ၂၃.၇

40-44 ၂၃.၇ ၂၅.၀ ၂၃.၄

45-49 ၂၃.၉ ၂၅.၀ ၂၃.၆

၆.၈ လူူ�ု�ု/အ�ု�ုအဖြ�စ်ရ်ေန်း�ုုင််သည််် �ုမား်�မားှအသ� ်

လုပူ်��ု/အပ်��ုအပြ�စ်ရ်ေးန်ထိုငု်သ်ည််် ပ်�မားး်မား်အသ�ဆ်ိုုသုည်မ်ားှ� အသ�် (၅၀) နှစှ်မ်ားတ်ုငု်မ်ားး လု�ထ်ိပ်ခ်ု� ်

သူမား��း၏ လုူပ်��ု/အပ်��ုအပြ�စ်ရ်ေးန်ထိုုင််ခု�သ်ည််် ပ်�မားး်မား်��လု�ု ုနှှစ်် ပြ�င််ရ်ေး��ပ်ြပ်ပြခုင်း် ပြ�စ်ပ််ါသည်။်9

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ပ်�မားး်မား်အ�းပြ�င်် ် အမား��ုးသ�းမား��း၏ လု�ထ်ိပ်သ်ည််် 

အသ�သ်ည် ် အမား��ုးသမားးးမား��းထိ�် (၂) နှှစ်် (သုု�မားဟုတ်)် (၃) နှှစ်ခ်ုန်�် ရေးန်���်�ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု 

�ပ်ါသည်။် လုူပ်��ု/အပ်��ုအပြ�စ်ရ်ေးန်ထိုုင်သ်ည်််ပ်�မားး်မား်အသ�သ်ည်် ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်(၂၅.၆) နှှစ်ပ်ြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ရေး��းလု� ်

တ့်င် ်(၂၄.၄) နှှစ််ပြ�စ်သ်ပြ�င််် ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်ပ်ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းပ်ါသည်။် တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်�့�ပြခု�းမားု  

အန်ည််းင်ယူသ်��ှုဖြိုးပ်းး တ်န်သာ��းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ် (၂၆.၄) နှှစ်ပ်ြ�င်် ် အပြမားင်််ဆိုု�းပြ�စ်၍် ဧ��ဝတ်းတ်ုုင်း်

ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�တ််ုု�တ့်င်် (၂၃.၈) နှှစ််အသးးသးးပြ�င်် ်အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် (ဇယူ�း ၆.၄)

9
 Methods and Materials of Demography, 2004
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၆.၄)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်လူူ�ု�ု/အ�ု�ုအဖြ�စ်ရ်ေန်း�ုုင််သည််် �ုမား်�မားှအသ�်

တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ်် စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် �ုး� မား

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၂၄.၈ ၂၆.၂ ၂၃.၅

   ဖြိုးမားု��ပြပ် 25.6 26.9 24.4

   ရေး��းလု�် 24.4 25.9 23.1

�ခု�င်် 25.9 27.5 24.1

�ယူ�း 25.2 27.0 23.4

��င်် 24.9 26.5 23.5

ခု�င်း် 24.5 26.7 22.6

စ်စ်�်ုုင်း် 25.3 26.4 24.3

တ်န်သာ��း 26.4 28.2 24.6

ပ်�ခုူး 23.9 25.4 22.4

မားရေး�့း 25.2 26.5 24.0

မားနှတရေးလုး 24.6 25.6 23.6

မား့န်် 25.1 26.9 23.5

�ခုုုင်် 24.7 26.3 23.4

�န်�်ုန်် 25.5 26.7 24.5

�ှမားး် 24.3 26.0 22.6

ဧ��ဝတ်း 23.8 25.2 22.4

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 23.8 25.4 22.4
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

၆.၉ ဆိုယ်ရ်ေ�ုး်သ��်ွယ် ်�ရေလူ�ရေမား����း�ဖြခုင်�် 

ဆိုယူရ်ေး���သ်��်ွယူ�်ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်ဆိုုုသည်မ်ားှ� အသ� ် (၁၅) နှှစ််နှှင််် (၁၉) နှှစ််အတ့်င်း်�ှု  

အမား��ုးသမားးး (၁,၀၀၀) ဦးး� တ်စ်န်ှှစ််အတ့်င်း်ရေးမား့း�့�းသည််�်ရေးလုးဦးးရေး�ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ဆိုယူရ်ေး��� ်

သ�်�ွယူအ်မား��ုးသမားးးမား��း င်ယူ�်ွယူစ််ဉ်် �ရေးလုးရေးမား့း�့�းပြခုင်း်သည် ်မားလုုုလု�းအပ်ရ်ေးသ�အနှတ��ယူမ်ား��း�ုု  

ပြ�စ်ရ်ေးပ််ရေးစ်ပ်ါသည်။် အဆိုုုပ်ါအသ�အ်�ွယူ၌် �ုုယူဝ်န််ရေးဆို�င်မ်ားးး�့�းမားုသည် ်အသ� ်(၂၀) နှှစ်် ရေး���မ်ားှ 

�ုုယူဝ်န််ရေးဆို�င်မ်ားးး�့�းသည််အ်မား��ုးသမားးးထိ� ်ရေးသဆိုု�းနှုန််း (၂) ဆိုပ်ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းပ်ါသည်။်10

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်မားရေး���မ်ားး တ်စ်န်ှှစ််အတ့်င်း် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ ဆိုယူရ်ေး��� ်

သ�်�ွယူ�်ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်သည် ် အသ� ် (၁၅-၁၉) အုပ်စ််ုဝင် ် အမား��ုးသမားးး (၁,၀၀၀) ဦးးတ့်င် ် �ရေးလုး 

(၂၀.၃) ဦးးပြ�စ်ပ််ါသည်။် အဆိုုုပ်ါနှုန််းသည် ် အသ�အ်�ွယူက်ြီး�းးလု�သည်န်ှှင်််အမား် တ်ုုးလု�ပ်ါသည်။် 

ဆိုယူရ်ေး���သ်��်ွယူ�်ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်သည် ် ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင််ရ်ေး��းလု�အ်ကြ��း သုသ�စ့်��့�ပြပ်�းဖြိုးပ်းး (၁၇) 

ဦးးခုန်�်နှှင််် (၂၂) ဦးးခုန်�်အသးးသးး�ှုရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းအလုုု� ်

ဆိုယူရ်ေး���သ်��်ွယူ�်ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်�ုု ရေးလုလ်ု���တ့်င် ်ပ်�ခုူးတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးသည် ်အန်ုမား််ဆိုု�း (၁၃ ဦးး

ခုန်�်) ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူ်သည် ်အပြမားင််ဆ်ိုု�း (၄၃ ဦးးခုန်�်)  ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

ဇယ်း� (၆.၅)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်ဆိုယ်ရ်ေ�ုးသ်��်ွယ်�်ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်�

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 
ဖြ�ည်န််းယ််

ဆိုယ်ရ်ေ�ုးသ်��်ွယ်�်ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်�

၁၅-၁၉ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၂၀.၃ ၂.၆ ၄.၅ ၁၄.၇ ၃၂.၅ ၄၈.၃

   ဖြိုးမားု��ပြပ် 17.1 2.1 5.6 14.2 24.3 36.4

   ရေး��းလု�် 21.5 2.8 4.2 15.0 36.0 53.5

�ခု�င်် 20.2 3.8 7.8 16.3 19.9 50.8

10
 Trends in Adolescent Fertility- A mixed picture, Population Reference Bureau, 2013 

https://www.prb.org/adolescentfertility/#:~:text=The%20adolescent%20fertility%20rate%20is,her%20
20s%20to%20begin%20childbearing.
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တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 
ဖြ�ည်န််းယ််

ဆိုယ်ရ်ေ�ုးသ်��်ွယ်�်ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်�

၁၅-၁၉ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉

�ယူ�း 20.1 4.1 4.0 4.4 20.0 60.7

��င်် 22.4 4.2 2.3 10.5 40.7 67.9

ခု�င်း် 43.1 9.9 - 28.5 64.1 103.2

စ်စ်�်ုုင်း် 22.6 4.0 5.4 23.4 37.4 44.0

တ်န်သာ��း 23.3 - 8.8 6.7 34.9 65.8

ပ်�ခုူး 12.7 1.8 - 13.8 14.1 37.9

မားရေး�့း 14.0 5.5 4.9 - 28.6 34.8

မားနှတရေးလုး 23.4 1.1 5.2 13.5 34.1 59.5

မား့န်် 18.9 - 5.2 13.2 20.6 62.5

�ခုုုင်် 20.5 10.1 - 35.0 17.7 46.3

�န်�်ုန်် 13.6 1.8 - 5.5 31.7 25.3

�ှမားး် 34.6 1.9 14.3 25.1 62.9 68.6

ဧ��ဝတ်း 14.3 - 5.9 10.6 26.8 33.0

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 29.2 - - 7.6 37.5 99.8

၆.၁၀ ရေသနှုန်း်�ကြား�မား�် 

ရေးသနှုန််းကြ�မားး်ဆိုုုသည်မ်ားှ� သတ်မ်ားှတ််ထိ�းသည််န်ှှစ်တ််စ်န်ှှစ််အတ့်င်း် လုူဦးးရေး� (၁,၀၀၀) တ့်င် ်

ရေးသဆိုု�းသူဦးးရေး��ု ုပြပ်ဆိုုုရေးသ�နှုန််းပြ�စ်ပ််ါသည်။် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ 

ရေးသနှုန််းကြ�မားး်မားှ� လုူဦးးရေး� (၁,၀၀၀) တ့်င် ်(၇.၈) ဦးးပြ�စ်ပ််ါသည်။် ရေးသနှုန််းကြ�မားး်သည် ် ရေး��းလု� ်(၇.၂ ဦးး)  

ထိ� ် ဖြိုးမားု��ပြပ် (၉.၃ ဦးး) တ့်င် ်ပ်ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းပ်ါသည်။် တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်ရေးသနှုန််းကြ�မားး်မား��း

မားှ�  �ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူတ့််င် ် (၁၀.၅) ဦးးပြ�င်် ် အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး �န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ် (၉.၂) ဦးးပြ�င်် ် 
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ဒုတ်ုယူအပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူတ့််င် ်(၅.၈) ဦးးပြ�င်် ်အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး �ယူ�းပြပ်ည်န််ယူတ့််င်် 

(၆) ဦးးပြ�င်် ်ဒုတ်ုယူအန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။်

�ု ံ(၆.၈)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်ရေသနှုန်း်�ကြား�မား�်

၆.၁၁ �ရေလူ�ရေသဆိုုံ�ဖြခုင်�် 

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်မားှ��ှုလု�သည်် ် �ရေးလုးရေးသဆိုု�းပြခုင်း်ဆိုုုင်�်� အညွှှန််း�ုန်း်  

မား��းပြ�စ်သ်ည််် တ်စ်န်ှှစ််ရေးအ��၊် င်ါးနှှစ််ရေးအ��န်ှှင််် �ရေးလုးရေးသနှုန််းမား��း�ု ုဇယူ�း (၆.၆) တ့်င် ်ရေး��ပ်ြပ်  

ထိ�းပ်ါသည်။် အဆိုုုပ်ါခုန်�်မားှန််းခု��မ်ား��းအ� ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်မားတ်ုုင်မ်ားး (၁၂) လု 

အတ့်င်း် အ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုး (၁,၀၀၀) ဦးးတ့်င် ် င်ါးနှှစ်ရ်ေးအ���်ရေးလုးရေးသနှုန်း်မားှ� (၃၇.၇) ဦးး၊ တ်စ်န်ှှစ််

ရေးအ���်ရေးလုးရေးသနှုန်း်မားှ� (၃၀.၉) ဦးးနှှင််် �ရေးလုးရေးသနုှန််း (၁ နှှစ််နှှင််် ၅ နှှစ်က်ြ��း) မားှ� (၇) ဦးး ပြ�စ််

ပ်ါသည်။်11

11 To estimate early-age mortality indirectly, the West Model from the United Nations Life Tables  
(MORTPAK Software) was used.
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၆.၁၂ ရေမား����း�စ်ဉ်် ရေမားှးမ်ားှန်း်�သ�တ််မား�်

ရေးမား့း�့�းစ်ဉ်ရ်ေးမား်�မ်ားှန််းသ�တ််မားး်သည် ် လုူဦးးရေး�၏ရေးသဆိုု�းမားုအရေးပြခုအရေးန်�ု ု ခြံခု��င်ု�ပြပ်ဆိုုုပ်ါသည်။် 

ဤအညွှှန််း�ုန်း်သည် ် အသ�အ်�ွယူအ်�းလုု�း (�ရေးလုးမား��းနှှင်် ် ဆိုယူရ်ေး���သ်�မ်ား��း၊ အ�ွယူ ် 

ရေး���ဖ်ြိုးပ်းးသူမား��းနှှင််် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမား��း) ၏ ရေးသဆိုု�းမားုပ်ု�စ်��ု ု ခြံခု��င်ု�ရေး��ပ်ြပ်ပြခုင်း် ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ပြမားန်မ်ား� 

နှုုင်င််�၏ ရေးမား့း�့�းစ်ဉ်ရ်ေးမား်�မ်ားှန်း်သ�တ််မားး်သည် ် (၆၉.၄) နှှစ်ပ်ြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး အမား��ုးသမားးးမား��း၏ ရေးမား့း�့�းစ်ဉ် ်

ရေးမား်�မ်ားှန််းသ�တ််မားး် (၇၃.၃ နှှစ််) သည် ်အမား��ုးသ�းမား��း၏ ရေးမား့း�့�းစ်ဉ်ရ်ေးမား်�မ်ားှန််းသ�တ််မားး် (၆၆.၅ နှှစ််) 

ထိ� ် မား��းစ့်�ပ်ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ရေးမား့း�့�းစ်ဉ်ရ်ေးမား်�မ်ားှန််းသ�တ််မားး်သည် ် ရေး��းလု� ်

တ့်င် ်(၆၈.၅) နှှစ််ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်(၇၁.၉) နှှစ်ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။် (ဇယူ�း ၆.၆) 

ဇယ်း� (၆.၆)။ မြို့မားု��ဖြ�/ရေ�ု�လူ�န်ှှင််် �ုး�/မား အလူုု� ်�ရေလူ�ရေသဆိုု�ံဖြခုင်�်ဆိုုုင်�်း  

အညွှှန်း�်�ုန်း�်မားုး�နှှင််် ရေမား����း�စ်ဉ်ရ်ေမားှးမ်ားှန်း်�သ�တ််မား�်

မြို့မားု��ဖြ�/ရေ�ု�လူ�်

နှှင််် �ုး�/မား

�ရေလူ�ရေသဆိုု�ံဖြခုင်�်ဆိုုုင်�်း အညွှှန်း�်�ုန်း�်မားုး�
ရေမား����း�စ်ဉ်် ရေမားှးမ်ားှန်း်�

သ�တ််မား�်တ်စ်န်ှှစ််ရေအး� ်
�ရေလူ�ရေသနှုန်း်�

�ရေလူ�  
ရေသနှုန်း်�

င်ါ�နှှစ်ရ်ေအး� ်
�ရေလူ�ရေသနှုန်း်�

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၃၀.၉ ၇.၀ ၃၇.၇ ၆၉.၄

   ဖြိုးမားု��ပြပ် 22.3 4.1 26.3 71.9

   ရေး��းလု�် 34.1 8.2 42.1 68.5

   ���း 39.4 9.1 48.2 66.5

   မား 21.1 4.4 25.4 73.3
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အခုန်း်း� (၇) ��ှရေး်�ဖြရေးးင်း်�သ�းး�လူးခုဖြင်း်�အ�ဖြရေးးင်း်�အ�း

ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းလု�ပြခုင်း်သည် ်ရေးမား့း�့�းပြခုင်း်နှှင််် ရေးသဆိုု�းပြခုင်း်��သ်ုု�ပ်င် ်နှုုင်င််�တ်စ်ခ်ုု (သုု�မားဟုတ်)် 

န်ယူ်ရေးပြမားရေးဒသတ်စ်ခ်ုုအတ့်င်း်�ှု လုူဦးးရေး��ု ု ရေးပြပ်�င်း်လု�ရေးစ်သည််် အရေးကြ��င်း်�င်း်တ်စ်ခ်ုုပြ�စ်ပ််ါသည်။်  

ဤအခုန််းတ့်င် ်ပြပ်ည်တ့််င်း်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းလု�ပြခုင်း်နှှင််် ပြပ်ည်ပ််ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းလု�ပြခုင်း် အရေးကြ��င်း်အ��

မား��း�ုု ရေးလုလ်ု�ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။်

၇.၁  ဖြ�ည်တ််�င်�်ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်သ�း�လူးဖြခုင်�်

ရေးလုလ်ု�ရေးတ့်��ှုခု��မ်ား��းအ� လု့န်ခ်ု�်ရေးသ�ဆိုယူစ််ုနှှစ််အန်ည််းင်ယူမ်ားှစ်၍ ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏  ပြပ်ည်တ့််င်း်

ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းလု�မားုသည် ်တ်ုုးပြမားင််လ်ု�ခု�ဖ်ြိုးပ်းး ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်မုားပ်ု�သဏ်ာ�န််လုည်း် ရေးပြပ်�င်း်လု�လု�ခု�ပ််ါသည်။်12

ဤအပ်ုုင်း်တ့်င် ် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး� သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်မားှ��ှုရေးသ� အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု

အသု�းပြပ်�၍ ပြပ်ည်တ့််င်း်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းလု�ပြခုင်း်၏ လု��်ှုအရေးပြခုအရေးန်နှှင််် ပ်ု�သဏ်ာ�န််�ုု တ်င်ပ်ြပ်သ့�း

ပ်ါမားည်။်

၇.၁.၁  ဘာဝတ်�င် ်အန်းည်�်ဆိုု�ံတ်စ််ကြီး�ုမား် ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်သ�း�လူးမားုအရေဖြခုအရေန်း 

ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် ရေး���ယ်ူူသည်််အခု�နု်တ့််င် ် လုူတ်စ်ဦ်းး၏ ရေးန်ဖြိုးမား�အ�ပ်သ်ည် ် 

ရေးမား့း�့�း��အ�ပ်န်ှှင််် မားတ်ူည်းပ်ါ� ၎င်း်သည် ်ဘာဝတ်စ်ရ်ေးလု်�� ်အန်ည််းဆိုု�းတ်စ်က်ြီး�ုမား ်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ရေးန်ထိုုင််

�ူးသူပြ�စ်ပ််ါသည်။် ဤအစ်း�င်ခ်ု�စ်�တ့်င် ် ဖြိုးမားု��န်ယူတ််စ်ခ်ုုမားှ အပြခု�းဖြိုးမားု��န်ယူတ််စ်ခ်ုုသုု� ဘာဝတ်စ်ရ်ေးလု်�� ်

အန်ည်း်ဆို�ုးတ်စ်က်ြီး�မ်ုား ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ရေးန်ထိုငု်ခ်ု��်ူးသမူား��းအ�း ဘာဝတ်စ်ရ်ေးလု်�� ်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ရေးန်ထိုငု်�်ူးသမူား��း 

အပြ�စ်သ်တ်မ်ားှတ််ပ်ါသည်။် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�လုူဦးးရေး�၏ (၁၇) 

��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်ည် ် ဘာဝတ်စ်ရ်ေးလု်�� ် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ရေးန်ထိုုင်�်ူးသူမား��းပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်  

12 Level, Trends and Patterns of Internal Migration in Myanmar, Department of Population, 2013

အခန်း 

( ၇ )
ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်သ�း�လူးဖြခုင်�်အရေကြား�းင်�်အ�း
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ဇယား (၇.၁) တွင် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ှင့် ကျား/မအလိုက် ဘဝတစ်ေလာက် ြပည်တွငး်

ေရေြပာင်းေနထိုင်န်း (ေြပာငး်ဝင်န်း၊ ေြပာင်းထွက်န်းှင့် အသားတင် ေရေြပာင်းန်း) ကို ေဖာြ်ပ

ထားပါသည်။  

ေြပာင်းဝင်န်းဆိုသည်မှာ သတမှ်တ်ှစ်တစ်ှစ်အတွငး် အေြခချမည့်ေနရာရိှလူဦးေရ 

(၁,၀၀၀) တွင် ေရေြပာင်းဝင်ေရာက်လာသ ူအေရအတွက်ြဖစ်ပါသည်။13 (ဇယား ၇.၁) 

ရလဒ်များအရ ြမန်မာိုငင်ံ၏ ယခင်မိေတာ်ြဖစ်ခဲ့ပီး စီးပွားေရးအချက်အချာေဒသြဖစ်ေသာ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးသည် ေြပာင်းဝင်န်း အြမင့်ဆုံး (လူဦးေရ ၁,၀၀၀ တွင် ၂၆၅ ဦး) ြဖစ်ပါသည်။ 

လက်ရှိမိေတာ်ြဖစ်ေသာ ေနြပည်ေတာသ်ည် လူဦးေရ (၁,၀၀၀) တွင် ေြပာင်းဝင်န်း (၁၄၅) ဦးြဖင့် 

ဒုတိယအြမင့်ဆုံး ြဖစ်ပါသည်။ ေြပာင်းဝင်န်း အနိမ့်ဆုံး (လူဦးေရ ၁,၀၀၀ တွင် ၁၄ ဦး) ကို 

ြမန်မာုိင်ငံ၏ အေနာက်ေတာင်ဘက်ရိှ ြမစ်ဝကန်းေပေဒသြဖစ်ေသာ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတွင် 

ေတွရိှရပါသည်။

ေြပာင်းထွက်န်းဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ှစ်တစ်ှစ်အတွင်း မရူင်းေနရာရှိလူဦးေရ (၁,၀၀၀) 

တွင် ေရေြပာင်းထွက်ခွာသွားသူ အေရအတွက်ြဖစ်ပါသည်။

၂၀၁၉ ကားြဖတ်သန်းေခါင်စာရင်းအချက်အလက်များအရ ေြပာင်းထွက်န်း အြမင့်ဆံုး 

(လူဦးေရ ၁,၀၀၀ တွင ် ၁၅၉ ဦး) ကို ဧရာဝတီတိုငး်ေဒသကးီတွင ် ေတွရိှရပီး ဒတိုယအများဆံုး 

(လူဦးေရ ၁,၀၀၀ တွင် ၁၃၈ ဦး) ကို ချငး်ြပည်နယ်တွင် ေတွရိှရပါသည်။

အသားတငေ်ရေြပာင်းန်းသည် ေြပာင်းဝင်န်းှင့် ေြပာင်းထွက်န်းတို၏ ြခားနားချက် 

ြဖစ်ပါသည။် ေြပာင်းဝင်န်းသည် ေြပာင်းထွက်န်းထက် ပိုများပါက အသားတငေ်ြပာင်းဝင်န်း

ဟု သတ်မှတ်၍ အေပါင်းလကဏာ “+” ြဖင့် ေဖာ်ြပပါသည်။ အလားတူပင် ေြပာင်းထွက်န်းသည် 

ေြပာင်းဝင်န်းထက် ပိုများပါက အသားတင်ေြပာင်းထွက်န်းဟ ု သတ်မှတ်၍ အုတ်လကဏာ “–” 

ြဖင့် ေဖာ်ြပပါသည်။14 
13 Population Handbook 5th Edition, Population Reference Bureau
14 Manual VI. Methods of Measuring Internal Migration, 1970
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တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ် (၁၅) ခုုအန်�် �န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး၊ ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�၊် �ယူ�း 

ပြပ်ည်န််ယူ်၊ ��င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်၊ �ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်နှှင််် �ှမားး်ပြပ်ည်န််ယူတ််ုု�တ့်င်် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းလု�မားုရေးကြ��င််် 

လုူဦးးရေး�တ်ုုးလု�ဖြိုးပ်းး အပြခု�းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းတ့်င် ်လုူဦးးရေး�ရေးလု��န််ည််းသ့�းသည်�်ုု ရေးတ့်��ှု 

�ပ်ါသည်။် �န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးသည် ်အရေးပ်ါင်း်လု�ခဏ်�ပြပ်သည််် အသ�းတ်င်ရ်ေး�့�ရေးပြပ်�င်း်နှုန််း အပြမားင်််

ဆိုု�း (လုူဦးးရေး� ၁,၀၀၀ တ့်င် ်၂၃၄ ဦးး) ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�သ်ည် ်ဒုတ်ုယူအပြမားင််ဆ်ိုု�း (လုူဦးးရေး� ၁,၀၀၀ 

တ့်င် ် ၈၈ ဦးး) ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ဧ��ဝတ်းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးသည် ် အနှုတ်လ်ု�ခဏ်�ပြပ်သည််် အသ�းတ်င် ်

ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်နှုန််း အပြမားင််ဆ်ိုု�း (လုူဦးးရေး� ၁,၀၀၀ တ့်င် ် (-)၁၄၅ ဦးး) ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူ်သည် ် ဒုတ်ုယူ 

အပြမားင််ဆ်ိုု�း (လုူဦးးရေး� ၁,၀၀၀ တ့်င် ်(-)၁၂၀ ဦးး) ပြ�စ်ပ််ါသည်။် (ဇယူ�း ၇.၁ နှှင််် ပ်ု� ၇.၁) 

ဇယ်း� (၇.၁)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််နှှင််် �ုး�/မား အလူုု� ်ဘာဝတ်စ်ရ်ေလူှး� ် 

အန်းည်�်ဆိုုံ�တ်စ်က်ြီး�ုမားရ်ေ�့�ရေဖြ�းင်�်နှုန်း်�

ရေန်းမြို့မား�အ��်

ရေဖြ�းင်�်ဝင်န်ှုန်း်�  

(လူူဦး�ရေ� ၁,၀၀၀ တ်�င်)်

ရေဖြ�းင်�်���်နှုန်း်�  

(လူူဦး�ရေ� ၁,၀၀၀ တ်�င်)်

အသး�တ်င်ရ်ေ�့�ရေဖြ�းင်�်နှုန်း်� 

(လူူဦး�ရေ� ၁,၀၀၀ တ်�င်)်

ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား

�ခု�င်် 102.0 115.2 89.5 54.2 48.6 59.6 47.7 66.7 29.9

�ယူ�း 116.8 113.8 119.7 65.0 66.7 63.4 51.8 47.2 56.2

��င်် 93.5 100.1 87.4 39.5 34.3 44.3 53.9 65.8 43.1

ခု�င်း် 17.6 17.7 17.4 137.6 132.2 142.4 -120.0 -114.5 -125.0

စ်စ််�ုုင်း် 31.3 32.4 30.4 69.0 72.9 65.8 -37.7 -40.4 -35.4

တ်န်သာ��း 33.7 42.6 25.3 39.8 36.5 42.9 -6.1 6.0 -17.5

ပ်�ခုူး 33.8 33.1 34.5 116.9 115.8 117.9 -83.1 -82.7 -83.4

မားရေး�့း 19.2 20.0 18.5 116.2 128.3 106.4 -97.0 -108.3 -87.8

မားနှတရေးလုး 70.2 68.3 71.8 73.1 80.0 67.3 -2.9 -11.8 4.5

မား့န်် 60.6 70.9 51.9 114.9 103.2 124.8 -54.2 -32.3 -72.8
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ရေန်းမြို့မား�အ��်

ရေဖြ�းင်�်ဝင်န်ှုန်း်�  

(လူူဦး�ရေ� ၁,၀၀၀ တ်�င်)်

ရေဖြ�းင်�်���်နှုန်း်�  

(လူူဦး�ရေ� ၁,၀၀၀ တ်�င်)်

အသး�တ်င်ရ်ေ�့�ရေဖြ�းင်�်နှုန်း်� 

(လူူဦး�ရေ� ၁,၀၀၀ တ်�င်)်

ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား

�ခုုုင်် 14.4 19.3 10.2 54.8 51.5 57.7 -40.4 -32.2 -47.5

�န်�်ုန်် 265.1 253.1 275.5 31.2 32.0 30.6 233.8 221.1 244.9

�ှမားး် 58.2 62.9 53.8 35.3 31.2 39.2 22.8 31.6 14.7

ဧ��ဝတ်း 14.4 15.0 13.8 159.4 154.2 164.2 -145.0 -139.1 -150.5

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 145.0 144.7 145.4 57.3 62.2 52.9 87.7 82.5 92.4

�ု ံ(၇.၁)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််နှှင််် �ုး�/မား အလူုု� ်ဘာဝတ်စ်ရ်ေလူှး� ်အန်းည်�်ဆိုု�ံတ်စ်က်ြီး�ုမား ်

အသး�တ်င်ရ်ေ�့�ရေဖြ�းင်�်နှုန်း်�
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၇.၁.၂ ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်မားုလူမား်�ရေကြား�းင်�်

 ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်မားုလုမားး်ရေးကြ��င်း်သည် ် သတ်မ်ားှတ််��လုအတ့်င်း် မားူ�င်း်န်ယူရ်ေးပြမားရေးဒသတ်စ်ခ်ုု  

(a common area of origin) မှား အရေးပြခုခု�မားည်််န်ယူရ်ေးပြမားရေးဒသတ်စ်ခု်ု (a common area of destination)  

အကြ��းပြ�စ်ရ်ေးပ််သည််် စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သူအရေး�အတ့်� ် ပြ�စ်ပ််ါသည်။် လု�ရ်ေးတ့်�တ့်င် ်တ်ူည်းရေးသ�  

မားူ�င်း်န်ယူရ်ေးပြမားရေးဒသနှှင််် တ်ူည်းရေးသ�အရေးပြခုခု�မားည််န််ယူရ်ေးပြမားရေးဒသ�ှုကြ�သည််် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ရေးန်ထိုုင်သ်ူ  

အစ်ုအ�့�� ပြ�စ်ပ််ါသည်။်15

 စ်စ်တ််မားး်မား��းနှှင်် ်၂၀၁၄ သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ်ုု�မားှ ရေးတ့်��ှုခု�သ်ည််် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�အတ့်င်း် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း် စ်းး

ဆိုင်း်မားုမား��းသည် ်တ်ူည်းမားု�ှုရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ရေးသ�လ်ုည်း် ရေးဒသတ့်င်း် (သုု�မားဟုတ်)် နှုုင်င််�တ်�� ရိုုရေးထိ�င််မ်ားှ  

ကြ�ည််ပ််ါ� ပ်ု�မားှန််မားဟုတ််ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ဥပ်မား� - ၂၀၁၄ သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ဘာဝ

တ်စ်ရ်ေးလု်��ရ်ေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ရေးန်ထိုုင်သ်ူ ထိ�ဝ်�ခ်ုန်�် (၄၆.၉%) သည် ် ဖြိုးမားု��ပြပ်မား ှ ဖြိုးမားု��ပြပ်သုု� ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း် 

ရေးန်ထိုုင်သ်ူမား��းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး (၁၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်� ရေး��းလု�်မားှ ဖြိုးမားု��ပြပ်သုု� ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ကြ�ပ်ါသည်။် ထိုု�ပြပ်င် ်

ရေး��းလု�ရ်ေးဒသမား��းမား ှ ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ရေးန်ထိုုင်မ်ားုမား��းသည် ် အပြခု�းရေး��းလု�ရ်ေးဒသမား��းသုု�သ� အဓို� 

ဦးးတ်ည်ရ်ေးန်ခု�်ပ်ါသည်။်

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်သည် ် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�၏ ရေးန်��ဆ်ိုု�းအရေးပြခုအရေးန်နှှင််် �ုု�ည််း 

သည််် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်မားုလုမားး်ရေးကြ��င်း်ပ်ု�စ်�မား��း�ုု ပ်�်ပ်ုုးရေးပ်းပ်ါသည်။် ဤအစ်း�င်ခ်ု�စ်�တ့်င် ် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်မားု  

လုမားး်ရေးကြ��င်း် (၄) မား��ုး (ဖြိုးမားု��ပြပ်မား ှ ဖြိုးမားု��ပြပ်၊ ဖြိုးမားု��ပြပ်မား ှ ရေး��းလု�၊် ရေး��းလု�မ်ားှ ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင်် ် ရေး��းလု�မ်ားှ 

ရေး��းလု�)် �ုု ရေး��်ပြပ်ထိ�းပ်ါသည်။်

 ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အတ့်င်း် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်မားုလုမားး်ရေးကြ��င်း်ပ်ု�စ်�သည် ် ယူခုင်စ််စ်တ််မားး်မား��းနှှင်် ် ၂၀၁၄ 

သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ်ုု�မားှ ရေးတ့်��ှုခု��မ်ား��းနှှင််် အလု�းသဏ်ာ�န််တ်ူည်းပ်ါသည်။် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််  

အကြ��း ဖြိုးမားု��ပြပ်မား ှ ဖြိုးမားု��ပြပ်သုု� ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်မားုသည် ် သုသုသ�သ� ��ဆိုင်း်လု�ရေးသ�လ်ုည်း် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်မားု  

15 Manual VI. Methods of Measuring Internal Migration, 1970
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

လုမားး်ရေးကြ��င်း် (၄) မား��ုးအန်�် အမား��းဆိုု�း (၃၇%) ပြ�စ်ရ်ေးန်ရေးသးရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ရေး��းလု�်

မားှ ဖြိုးမားု��ပြပ်သုု� ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်မားုသည်် (၁၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ (၁၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းသုု� အန်ည််းင်ယူပ်ြမားင််တ််�လ်ု� 

ရေးသ�လ်ုည်း် လုမားး်ရေးကြ��င်း် (၄) မား��ုးတ့်င်် အန်ည််းဆိုု�းပြ�စ်ရ်ေးန်ရေးသးသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၇.၂) 

 ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်မားုလုမားး်ရေးကြ��င်း်�ုု ���း/မား ရိုုရေးထိ�င််မ်ားှ ရေးလုလ်ု�ပ်ါ� �့�ပြပ်�းမားုအန်ည်း်င်ယူသ်�  

�ှုဖြိုးပ်းး ပြပ်ည်ရ်ေးထိ�င်စ််ုအဆိုင််် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်မားုလုမားး်ရေးကြ��င်း်ပ်ု�စ်�အတ်ုုင်း်ပြ�စ်သ်ည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်

ဇယ်း� (၇.၂)။ �ုး�/မား အလူုု� ်ဘာဝတ်စ်ရ်ေလူှး� ်အန်းည််�ဆိုု�ံတ်စ်က်ြီး�ုမား ်ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်မားုလူမား်�ရေကြား�းင်�်

�ုး�/မား
ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်မားုလူမား်�ရေကြား�းင်�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်မြို့မားု��ဖြ�- 

မြို့မားု��ဖြ�

မြို့မားု��ဖြ�- 

ရေ�ု�လူ�်

ရေ�ု�လူ�-်

မြို့မားု��ဖြ�

ရေ�ု�လူ�-်

ရေ�ု�လူ�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် ၃,၀၉၄,၂၈၂ ၁,၉၄၆,၃၆၆ ၁,၁၄၂,၆၂၈ ၂,၁၅၆,၂၉၁ ၈,၃၃၉,၅၆၇

�းခုုုင်န်ှုန်း်� ၃၇.၁ ၂၃.၃ ၁၃.၇ ၂၅.၉ ၁၀၀.၀

���း 1,393,094 877,650 551,083 1,015,431 3,837,258

��ခုုုင်န်ှုန််း 36.3 22.9 14.4 26.5 100.0

မား 1,701,188 1,068,716 591,545 1,140,860 4,502,309

��ခုုုင်န်ှုန််း 37.8 23.7 13.1 25.3 100.0

၇.၁.၃  ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်�သည်် ်အဓို�အရေကြား�းင်�်�င်�်

 လုူမား��းသည် ် အရေးကြ��င်း်အမား��ုးမား��ုးပြ�င််် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းလု�ရေးန်ကြ�ပ်ါသည်။် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ် ်

သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်�သည််အ်ဓို�အရေးကြ��င််း�င်း်မား��း�ု ုအလုုပ််ရေးကြ��င််/်အလုုပ်�်ှ��န်/် 

စ်းးပ့်�းရေး�းရေးကြ��င််၊် ပ်ည်�ရေး�းရေးကြ��င််၊် အုမားရ်ေးထိ�င်�်�၍၊ မားုသ�းစ်ုရေးန်��လ်ုုု�၍်၊ ပ်ဋိုပ်�ခမား��း၊ တ်ုု�်ပ့်�

မား��းရေးကြ��င််၊် ရေးဆိုး�ုသမားုခု�ယူူ�န်/်��န်း်မား�ရေး�းရေးစ်�င််ရ်ေး�ှ��မ်ားုမား��း��ှု�န်၊် သဘာ�ဝရေးဘားအနှတ��ယူ်

ရေးကြ��င်််နှှင််် အပြခု�းအရေးကြ��င်း်�င်း်မား��းဟူ၍ အုပ််စ်ု (၈) စ်ုပြ�င်် ်ရေး���ယ်ူူခု�ပ််ါသည်။်
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

 ���း/မား နှှစ််မား��ုးလုု�းအတ့်�် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်�သည််အ်ဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်မား��းမားှ� “မားုသ�းစ်ု 

ရေးန်��လ်ုုု�၍်” (၃၆.၆%)၊ “အလုုပ််ရေးကြ��င််/်အလုုပ်�်ှ��န်/်စ်းးပ့်�းရေး�းရေးကြ��င်််” (၃၁.၄%) နှှင််် 

“အုမားရ်ေးထိ�င်�်�၍” (၂၆.၂%) တ်ုု�ပြ�စ်ပ််ါသည်။် သုု���တ့်င် ်အမား��ုးသ�းနှှင််် အမား��ုးသမားးးတ်ုု�၏ ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း် 

�သည််် အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်မား��းမားှ� �့�ပြပ်�းမားု�ှုပ်ါသည််။ ဥပ်မား�အ�းပြ�င််် အမား��ုးသ�းမား��းအတ့်� ်

အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်မားှ� “အလုုပ််ရေးကြ��င််/်အလုုပ်�်ှ��န်/်စ်းးပ့်�းရေး�းရေးကြ��င််”် (၃၉.၇%) ပြ�စ်ရ်ေးသ� ် 

လုည်း် အမား��ုးသမားးးမား��းတ့်င်မ်ားူ “မားုသ�းစ်ုရေးန်��လ်ုုု�၍်” (၄၀.၁%) ပြ�စ်ပ််ါသည်။် “အုမား်ရေးထိ�င်�်�၍” 

ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်�ပြခုင်း်သည် ်အမား��ုးသ�းမား��းတ့်င် ်တ်တ်ုယူအမား��းဆိုု�း (၂၁.၆%) ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး အမား��ုးသမားးးမား��းတ့်င် ်

ဒုတ်ုယူအမား��းဆိုု�း (၃၀.၁%) ပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၇.၂) 

�ု ံ(၇.၂)။ �ုး�/မား အလူုု� ်ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်�သည်် ်အဓို�အရေကြား�းင်�်�င်�်
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

 ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်�သည်် ် အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်မား��းသည် ် တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းအကြ��း 

�့�ပြပ်�းပြခု�းန်�းပ်ါသည်။် တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ် (၇) ခုုတ့်င် ်ပြပ်ည် ်ရေးထိ�င်စ််ုအဆိုင်််န်ည််းတ်ူ “မားုသ�းစ်ု 

ရေးန်��လ်ုုု��်န််” သည် ် အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်ပြ�စ်ရ်ေးသ�လ်ုည်း် �ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်၊ ��င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်၊ 

�ှမားး်ပြပ်ည်န််ယူ်နှှင််် ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�တ််ုု�အတ့်� ် အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်မားှ� အလုုပ်အ်�ုုင်�်�ှု�န်ပ်ြ�စ််

သည်။် ရေး����စ််ုမားး်နှှင််် ရေး�့တ်ူးရေး��ရ်ေး�းလုုပ်င််န််းမား��းရေးကြ��င်် ် အလုုပ်အ်�ုုင်အ်ခု့င်််အလုမားး်ရေးပ်ါမား��း

ရေးသ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််� ရေးပြမား��ပ််ုုင်း်�ှု �ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူတ့််င် ် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သူမား��း၏ ထိ�ဝ်�ခ်ုန်� ် (၄၄.၆%) 

သည် ်အလုုပ်လ်ုုပ်�်ုုင်�်န််နှှင််် အလုုပ်�်ှ�ရေး�့�န် ်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်လု�ကြ�သူမား��းပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း် စ်ုတ်ဝ်င်စ််�း�့ယူ ် 

ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ထိုု�ပြပ်င် ် ��င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်၊ ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�န်ှှင််် �ှမားး်ပြပ်ည်န််ယူတ််ုု�တ့်င် ် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သူ  

သု�းပ်ု�တ်စ်ပ််ု�ခုန်�်သည် ်စ်းးပ့်�းရေး�းရေးကြ��င်် ်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်လု�ပြခုင်း်ပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးပြ�ဆိုုုကြ�ပ်ါသည်။် 

 အထိ�ပ််ါအရေးကြ��င်း်အ��မား��း� ပ်ုုမားုုရေး��င်း်မား့န််ရေးသ� အလုုပ်အ်�ုုင်အ်ခု့င်််အလုမားး်မား��းသည် ်

လုူမား��းရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ဝင်ရ်ေး����်န်် မားည်သ်ုု�ဆို့�ရေးဆို�င်န်ှုုင်သ်ည်�်ုုပြပ်သရေးသ� အရေး��င်း်ဆိုု�းဥပ်မား� ပြ�စ်န်ှုုင် ်

ပ်ါသည်။် စ်းးပ့်�းရေး�းအခု��အ်ခု��ရေးဒသပြ�စ်ရ်ေးသ� �န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သူမား��း၏ 

(၃၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်အလုုပ်လ်ုုပ်�်ုုင်�်န်် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်လု�ရေးသ�လ်ုည်း် (၄၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�မ်ားှ� မားုသ�းစ်ု  

ရေးန်��လ်ုုု�၍် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်လု�သူမား��းပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးပြ�ဆိုုုခု�ပ််ါသည်။် အပြခု�းစ်ုတ်ဝ်င်စ််�း�့ယူ ်ရေးတ့်��ှုခု��်

မားှ� ပ်�ခုူးတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး၊ မားရေး�့းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် ဧ��ဝတ်းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ်ုု�တ့်င် ်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ရေးန်ထိုုင််

သူ (၅) ဦးး၌ အန်ည််းဆိုု�း (၂) ဦးးမားှ� (၄၆.၆%၊ ၄၅.၂%၊ ၅၀.၅% အသးးသးး) အုမားရ်ေးထိ�င်�်�၍ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်

ကြ�သူမား��း ပြ�စ်က်ြ�ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၇.၃)
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၇.၃)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်�သည််အ်ဓို�အရေကြား�းင်�်�င်�်

ရေန်းး�ဆ်ိုု�ံ

ရေန်း�ုုင်ခ်ု�သ်ည်််

ရေဒီသ

ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်�သည််အ်ဓို�အရေကြား�းင်�်�င်�် (%)

အလူု�်

ရေကြား�းင်််/ 

အလူု��်ှး�န်း/် 

စ်ီ���း�ရေ��

�ည်းရေ��

ရေကြား�းင်််

အုမားရ်ေ�းင် ်

�ု၍

မားုသး�စ်ု

ရေန်းး�် 

လူုု�၍်

�ဋို��ခ 

မားုး�၊ 

တ်ုု��်�� 

မားုး� 

ရေကြား�းင်််

ရေဆို��ုသမားု 

ခုယံ်ူ�န်း/်

�ုန်း�်မားးရေ��

ရေစ်းင်််ရေ�ှး�မ်ားု

မားုး���ှု�န်း်

သဘားဝ 

ရေဘာ� 

အနှတ�းယ် ်

ရေကြား�းင်််

အဖြခုး� စ်ုစ်ုရေ�ါင််�

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၃၁.၄ ၃.၄ ၂၆.၂ ၃၆.၆ ၀.၇ ၀.၃ ၀.၈ ၀.၆ ၁၀၀.၀

ကျားခးင်် 44.6 5.0 20.8 26.5 2.4 0.1 0.4 0.2 100.၀

ကျားယားာ� 32.6 5.2 23.3 36.4 1.7 0.6 0.2 * 100.၀

ကျားရှိသောင်် 38.0 2.6 18.3 37.1 3.3 0.2 0.4 0.1 100.၀

ခးင််� 21.0 10.9 27.8 38.7 0.2 1.0 0.3 0.1 100.၀

စစ်ကျား��င်�် 25.4 3.7 39.6 29.5 0.3 0.3 0.8 0.4 100.၀

တွနင်္သာ�ာာရှိသောီ 34.4 2.8 24.6 37.1 0.5 0.1 0.1 0.4 100.၀

ပဲဲခး� 18.4 2.6 46.6 31.2 0.3 0.2 0.5 0.2 100.၀

မ�ကျားွ� 21.0 4.1 45.2 28.3 0.4 0.3 0.5 0.2 100.၀

မန္တတ��� 32.7 3.3 29.4 33.5 0.3 0.2 0.4 0.2 100.၀

မွနင်္သာ် 27.1 5.1 27.4 37.9 0.9 0.3 1.1 0.2 100.၀

ရှိသောခ��င်် 21.4 6.8 30.8 40.2 0.2 0.1 * 0.5 100.၀

ရှိသောနင်္သာက်ျား�နင်္သာ် 33.8 3.2 17.9 42.2 0.4 0.3 1.0 1.2 100.၀

ရှိသော�မ�် 36.7 2.3 22.5 35.0 2.7 0.2 0.4 0.2 100.၀

ဧရှိသောာဝတွီ 20.1 3.3 50.5 23.8 0.4 0.2 1.4 0.4 100.၀

�နင်္သာပြပဲည်�်တွာ် 35.8 1.1 25.8 35.0 * 0.3 0.5 1.5 100.၀

မားှတ်ခ်ု��။် *၀.၁ ��ခုုုင်န်ှုန််းထိ�န််ည််းပ်ါသည်။်



126၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

၇.၂ ဖြ�ည်�်ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်သ�း�လူးဖြခုင်�်

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ် နှုုင်င််�ပြခု�းသုု�ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းသူမား��းနှှင်် ် ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််� 

အတ့်င်း်သုု� ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်လု�သူမား��းဟူ၍ ပြပ်ည်ပ််ရေး�့�ရေးပြပ်�င််းမားု ပ်ု�စ်�နှှစ်မ်ား��ုးအ�း သတ်မ်ားှတ််ရေး���ယ်ူူခု�်

ပ်ါသည်။် နှုုင်င််�ပြခု�းတ့်င် ် ရေး����်ှုရေးန်ရေးသ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�သ�းမား��း၏ အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု ၎င်း်တ်ုု� 

ရေးန်ထုုိင်ခ်ု�သ်ည််် အုမားရ်ေးထိ�င်စု််ဝင်မ်ား��း (အဓုိ�အ�းပြ�င််် အုမားရ်ေးထိ�င်ဦ်းးစ်းးမား��း) အ�း  “အုမားရ်ေးထိ�င်စု််ဝင်မ်ား��း  

ထိ�မားှ လု��်ှုတ့်င် ် နှုုင််င်�ပြခု�းသုု�ရေး����်ှုရေးန်ထိုုင်သ်ူ �ှုပ်ါသလု�း” ဟု ရေးမားးပြမားန်း်၍ စ်��င်း်ရေး���ယ်ူူ

ခု�်ပ်ါသည်။် ရေး���ယ်ူူခု�သ်ည််် အခု��အ်လု�မ်ား��းမားှ� အုမား်ရေးထိ�င်ဦ်းးစ်းးနှှင််် ရေးတ်�စ််ပ်ပ််ု�၊ ���း/မား၊ 

ရေးမား့းသ�က��ဇ၊် ပြမားန််မား�နှုုင််င်�မားှထိ့�ခ်ု့�သည်််ခုုနှှစ််၊ လု��်ှုတ့်င်ရ်ေး����်ှုရေးန်ထိုုင်လ်ု���်ှုသည််န်ှုုင်င််�၊ 

နှုုင်င််�မားှထိ့�ခ်ု့��သည််အ်ဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်၊ ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�မားှထိ့�ခ်ု့���တ့်င် ်အသု�းပြပ်�ခု�သ်ည််် အဆို� ်

အသ့ယူ၊် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းသူ၏ မားထိ့�ခ်ု့�မားးပ်ည်�အ�ည်အ်ခု�င်း်၊ လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လုအတ့်င်း် နှုုင်င််�ပြခု�း

မားှ ရေးင့်လုှ�ပ်ုု�မားု၊ ရေးင့်လုှ�ပ်ုု���တ့်င် ်အသု�းပြပ်�သည်် ်အဓို�လုမားး်ရေးကြ��င်း် တ်ုု�ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

 လုဦူးးရေး� အမား��ုးအစ်�း (၂) မား��ုး (နှုငု်င််�ပြခု�းတ်င့် ်ရေး����်ှုရေးန်ထိုငု်သ်နူှငှ််် ပြပ်ည်တ််င့်း်၌ရေးန်ထိုငု်သ်)ူ သည််  

အဓိုပ်ံ�ယူသ်တ်မ်ားှတ််ခု�� ် မားတ်ူည်းသည််အ်တ့်�် ၎င်း်တ်ုု��ုုရေးပ်ါင်း်စ်ပ်၍် မား�နှုုင်ပ််ါ။ ဤအပ်ုုင်း်တ့်င် ် 

ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်ရေး���ယ်ူူခု�နု််၌ ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�ပြပ်င်ပ််တ့်င် ် ရေး����်ှုရေးန်ထိုုင်သ်ူမား��း�ုုသ� 

ဆိုန််းစ်စ်ရ်ေးလုလ်ု�သ့�းမားည်ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။်

၇.၂.၁  နှုုင်င််ဖံြခုး�တ်�င်ရ်ေ�း��်ှုရေန်းရေသး အုမားရ်ေ�းင်စ််ုဝင်မ်ားုး�

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အခု��အ်လု�မ်ား��းအ� လုူဦးးရေး� (၁.၆) သန််းခုန်�သ်ည် ်

နှုုင်င််�ပြခု�းတ့်င် ်ရေး����်ှုရေးန်ရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ၎င်း်တ်ုု�အန်� ်(၆၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ� အမား��ုးသ�းမား��း 

ပြ�စ်၍် (၃၉) ��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ� အမား��ုးသမားးးမား��း ပြ�စ်က်ြ�ပ်ါသည်။်
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

၇.၂.၂  လူ��်ှုရေန်း�ုုင််လူု��်ှုသည််န်ှုုင််င်ံ

 နှုုင်င််�ပြခု�းတ့်င်ရ်ေး����်ှုရေးန်ထိုုင်သ်ူမား��း၏ (၆၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ် ထိုုင်း်နှုုင်င််�တ့်င်် ရေး����်ှု  

ရေးန်ထိုုင်လ်ု���်ှုဖြိုးပ်းး မားရေးလုး�ှ�းနှုုင််င်�တ့်င် ် (၁၄) ��ခုုုင်န်ှုန််း၊ တ်ရိုုတ်န်ှုုင်င််�တ့်င် ် (၆.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင်််  

စ်�ာ�ပ်ူနှုုင်င််�တ့်င်် (၄.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းတ်ုု�ပြ�စ်က်ြ�ပ်ါသည် ် (ပ်ု� ၇.၃)။ အဆိုုုပ်ါရေး����်ှုရေးန်ထိုုင်မ်ားုပ်ု�စ်�သည် ်

၂၀၁၄ သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်မားှ ရေးတ့်��ှုခု��မ်ား��းနှှင်် ်အလု�းသဏ်ာ�န််တ်ူပ်ါသည်။်

�ု ံ(၇.၃)။ နှုုင်င််အံလူုု�ရ်ေ�း��်ှုရေန်း�ုုင််ရေသး အုမားရ်ေ�းင်စ််ုဝင်�်းခုုုင်န်ှုန်း်�

၇.၂.၃ ဖြမားန်းမ်ားးနှုုင်င််မံားှ���ခ်ု�း�သည်် ်အဓို�အရေကြား�းင်�်�င်�်

 ရေးပြပ်�င်း်ထိ့�သ်ူအမား��းစ်ု (၉၆% ခုန်�်) မားှ� စ်းးပ့်�းရေး�းရေးကြ��င်် ် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်�ပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

ပ်ည်�ရေး�းရေးကြ��င််် ရေးပြပ်�င်း်ထိ့�သ်ူမား��း၏ အခု��ုးအစ်�း (၂%) သည် ်အလု့န်န််ည််းပ်ါးရေးသ�လ်ုည်း် ဒုတ်ုယူ

အဓို���သည်် ် အရေးကြ��င်း်�င်း်ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး အမား��ုးသမားးးအခု��ုး (၂.၅%) သည် ် အမား��ုးသ�းအခု��ုး (၁.၆%) 

ထိ� ်ပ်ုုမား��းပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၇.၄)
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ဇယ်း� (၇.၄)။ �ုး�/မား အလူုု� ်ဖြမားန်းမ်ားးနှုုင်င််မံားှ���ခ်ု�း�သည်် ်အဓို�အရေကြား�းင်�်�င်�်

���ခ်ု�း�သည််အ်ဓို�အရေကြား�းင်�်�င်�် စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် �ုး� မား

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

အလုုပ််ရေးကြ��င််/်အလုုပ််�ှ��န်/်စ်းးပ့်�းရေး�း 95.8 97.3 93.4

ပ်ည်�ရေး�းရေးကြ��င််် 1.9 1.6 2.5

မားုသ�းစ်ုရေးန်��လ်ုုု�၍် 1.2 0.3 1.8

အုမားရ်ေးထိ�င်�်�၍ 0.8 0.7 2.1

အပြခု�း 0.2 0.2 0.2

၇.၂.၄ ဖြမားန်းမ်ားးနှုုင်င််မံားှ���ခ်ု�း�းတ်�င် ်အသုံ�ဖြ��ခု�်သည်််အဆို�အ်သ�ယ််

 ပြပ်ည်ပ််တ့်င််ရေး����်ှုရေးန်ထိုုင်သ်ူမား��း၏ (၂၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ် “မားုသ�းစ်ုအဆို�အ်သ့ယူ”် ပြ�င််် 

ထိ့�ခ်ု့�ခု�်ရေးကြ��င်း် ရေးပြ�ဆိုုုခု�ပ််ါသည်။် “အလုုပ်ပ့််�စ်�းမားှတ်ဆိုင််”် ဆို�သ့်ယူ၍် ထိ့�ခ်ု့�ပြခုင်း် (၂၄%) သည် ် 

ဒုတ်ုယူအမား��းဆိုု�းပြ�စ်၍် “သူင်ယူခ်ု�င်း်/မားုတ်ရ်ေးဆို့အဆို�အ်သ့ယူပ်ြ�င်််” ထိ့�ခ်ု့�ပြခုင်း် (၁၈%) သည် ်

တ်တ်ုယူအမား��းဆိုု�း ပြ�စ်ပ််ါသည်။် သုု���တ့်င် ် အမား��ုးသ�းမား��းထိ့�ခ်ု့���၌ အဓို�အဆို�အ်သ့ယူမ်ားှ�  

“အလုုပ်ပ့််�စ်�းမားှတ်ဆိုင််”် ပြ�စ်ရ်ေးသ�လ်ုည်း် အမား��ုးသမားးးမား��းတ့်င် ် “မားုသ�းစ်ုအဆို�အ်သ့ယူပ်ြ�င််”်  

ပြ�စ်ပ််ါသည်။် (ပ်ု� ၇.၄)
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�ု ံ(၇.၄)။ �ုး�/မား အလူုု� ်ဖြမားန်း်မားးနှုုင်င််မံားှ���ခ်ု�း�းတ်�င် ်အသု�ံဖြ��ခု�်သည်််အဆို�အ်သ�ယ််

၇.၂.၅   နှုုင်င််ဖံြခုး�မားှရေင်�လူှ��ုု��းတ်�င် ်အဓို�အသု�ံဖြ��သည််လ်ူမား်�ရေကြား�းင်�်

 နှုုင်င််�ပြခု�းတ့်င် ်ရေး����်ှုရေးန်သူ (၁၀) ဦးးတ့်င် ်(၆) ဦးးသည် ်ဘာဏ််မား��းမားှ ရေးင့်လုှ�ပ်ုု�ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ဖြိုးပ်းး  

(၁၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�်သည် ်သူင်ယူခ်ု�င်း်/ရေးဆို့မား��ုးမား��းမားှတ်ဆိုင််် ရေးပ်းပ်ုု�ခု�က်ြ�ပ်ါသည်။် နှုုင်င််�ပြခု�းတ့်င် ်ရေး����်ှု 

ရေးန်သူ (၉) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�မ်ားှ� “ဟ့န််ဒး” အသု�းပြပ်�၍လုည်း်ရေး��င်း်၊ (၆.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�မ်ားှ� Western 

Union, Money Gram, Xpress Money စ်သည်််  ရေးင့်လုှ�လုုပ််င်န််းမား��းမားှလုည်း်ရေး��င်း်၊ (၄.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််း

မားှ� Wave Money, True Money, M-Pitesan စ်သည််် ရေးင့်လုှ�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားုမား��း အသု�းပြပ်�၍ လုည်း်ရေး��င်း် 

ရေးင့်လုှ�ပ်ုု�ခု�က်ြ�ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၇.၅) 

 ဘာဏ်အ်သု�းပြပ်�၍ ရေးင့်လုှ�ပ်ုု�ပြခုင်း်�ုု အမား��ုးသ�းမား��း (၆၇%) သည် ် အမား��ုးသမားးးမား��း (၅၄%) 

ထိ� ် ပ်ုုမားုုပြပ်�လုုပ်က်ြ�ဖြိုးပ်းး အပြခု�းရေးင့်ပ်ုု�သည််လ်ုမားး်ရေးကြ��င်း်မား��းတ့်င်မ်ားူ အမား��ုးသမားးးအခု��ုးမားှ� အမား��ုးသ�း  

အခု��ုးထိ� ်ပ်ုုမားုုမား��းပြပ်�းပ်ါသည်။်
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�ု ံ(၇.၅)။ �ုး�/မား အလူုု� ်နှုုင်င််ဖံြခုး�မားှရေင်�လူှ��ုု��းတ်�င် ်အဓို�အသု�ံဖြ��သည််လ်ူမား်�ရေကြား�းင်�် 

၇.၂.၆ ဖြမားန်းမ်ားးနှုုင်င််သံုု� ရေင်�လူှ��ုု�မားု�မားးဏ

 ဤအပ်ုုင်း်တ့်င် ် နှုုင််င်�ပြခု�းတ့်င်ရ်ေး����်ှုရေးန်ထိုုင်သ်ူမား��း� ၎င်း်တ်ုု�၏အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��းထိ�သုု�  

ရေးင့်လုှ�ပ်ုု�မားုအ�း ရေး��်ပြပ်သ့�းမားည်ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။် ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်မားရေး���ယ်ူူမားး (၁၂) လု 

အတ့်င်း် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ရေးန်ထိုုင်သ်ူမား��း၏ (၆၉) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်ည် ် ၎င်း်တ်ုု�၏အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��းထိ�သုု�  

ရေးင့်လုှ�ပ်ုု�ခု�ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ရေးင့်လုှ�ပ်ုု�သူမား��းအန်� ်��ပ် ်(၅) သုန််းမားှ ��ပ်သ်ုန််း (၂၀) အကြ��း  

လုှ�ပ်ုု�သူ (၃၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် ��ပ် ် (၅) သုန််းရေးအ�� ် လုှ�ပ်ုု�သူ (၃၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�

ပ်ါသည်။် ရေးင့်လုှ�ပ်ုု�သူ (၁၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ� ��ပ်သ်ုန််း (၂၀) မားှ သုန််း (၄၀) အကြ��း၊ (၁၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ� 

��ပ်သ်ုန််း (၄၀) နှှင်််အထိ� ်လုှ�ပ်ုု�ခု�ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ရေးင့်လုှ�ပ်ုု�မားု�ုု ���း/မား နှုင််းယူှဉ်�်�တ့်င် ်

အန်ည််းင်ယူ�့်�ပြပ်�းမားု�ှု၍ ��ပ်သ်ုန််း (၂၀) အထိ� ်လုှ�ပ်ုု�သည််�်�ခုုုင်န်ှုန််းမားှ� အမား��ုးသ�း (၂၉) ��ခုုုင်န်ှုန််း

နှှင််် အမား��ုးသမားးး (၂၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၇.၆)
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�ု ံ(၇.၆)။ �ုး�/မား အလူုု� ်ရေင်�လူှ��ုု�မားု�မားးဏ 

၇.၂.၇  နှုုင်င််ဖံြခုး�တ်�င်ရ်ေ�း��်ှုရေန်းသူမားုး�၏ လူ��်ှုအလူု�အ်�ုုင်အ်ရေဖြခုအရေန်း

 ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် �လုဒမ်ား��းအ� ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ရေးန်ထိုငု်သ်အူမား��းစ်ု (၉၂%) မားှ� “ဝန်ထ်ိမားး်/ 

အလုုပ်သ်မား�း” အပြ�စ်လ်ုုပ်�်ုုင်ရ်ေးန်ကြ�သပြ�င််် စ်းးပ့်�းရေး�းအတ့်� ်ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�မားှ ထိ့�ခ်ု့�ခု�်သည်ဆ်ိုုုသည်််

အခု���်ုု ထိင်�်ှ�းစ့်�ရေးထိ��ပ်ြပ်ရေးန်ပ်ါသည်။် “ဝန်ထ်ိမားး်/အလုုပ်သ်မား�း” အပြ�စ် ် လုုပ််�ုုင်ရ်ေးန်ကြ�

သူ အမား��ုးသ�းမား��း၏ အခု��ုးအစ်�း (၉၅.၇%) သည် ်အမား��ုးသမားးးမား��း၏ အခု��ုးအစ်�း (၈၆.၂%) ထိ� ် 

ပြမားင််မ်ား�းပ်ါသည်။် ထိုု�ပြပ်င် ်အမား��ုးသမားးး (၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် အမား��ုးသ�း (၀.၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းတ်ုု�သည် ်အုမားမ်ားု�ုစ်စ

မား��းလုုပ်�်ုုင်ရ်ေးန်ကြ�ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၇.၅)

ဇယ်း� (၇.၅)။ �ုး�/မား အလူုု� ်နှုုင်င််ဖံြခုး�တ်�င်ရ်ေ�း��်ှုရေန်းသူမားုး�၏  

လူ��်ှုအလူု�အ်�ုုင်အ်ရေဖြခုအရေန်း

လူ��်ှုအလူု�အ်�ုုင်အ်ရေဖြခုအရေန်း စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် �ုး� မား

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

ဝန်ထ်ိမားး်/အလုုပ်သ်မား�း 92.0 95.7 86.2

အုမားမ်ားု�ုစ်စလုုပ်် 2.9 0.2 7.1
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လူ��်ှုအလူု�အ်�ုုင်အ်ရေဖြခုအရေန်း စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် �ုး� မား

အခု�နု်ပ်ြပ်ည်််ရေး���င်း်တ်�ရ်ေးသ�ရေး���င်း်သ�း/သင်တ််န်း်တ်�ရ်ေး���်ဆို� 1.4 1.2 1.7

မားသုပ်ါ 1.1 1.2 0.9

�ုုယူတ််ုုင်လ်ုုပ်် 1.0 0.9 1.3

မားုသ�းစ်ုလုုပ်င််န််းတ့်င် ်လုုပ်�်ုုင်သ်ူ 0.5 0.2 1.0

အလုုပ်မ်ား�ှုဘာ� အ�းရေးန်သူ 0.4 0.2 0.7

အလုုပ်�်ှင် ် 0.4 0.3 0.4

အလုုပ်�်ှ�ဆို� 0.2 0.1 0.2

အဖြိုးင်ုမားး်စ်�း၊ သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုု 0.2 * 0.3

မား��န်း်မား�/ထိုခုုု�ဒ်ဏ်�်�/မားသန်စ့််မားး် 0.1 * 0.1

အပြခု�း 0.1 0.1 *

မားှတ်ခ်ု��။် *၀.၁ ��ခုုုင်န်ှုန််းထိ�န််ည််းပ်ါသည်။်

၇.၂.၈ ဖြမားန်းမ်ားးနှုုင်င််မံားှမား���ခ်ု�းမား ီအဖြမားင််ဆ်ိုု�ံတ်�ရ်ေ�း�မ်ြို့�ီ�စ်ီ�ခု�်သည်််အတ်န်း�်

 နှုုင်င််�ပြခု�းသုု�ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ထိ့�ခ်ု့�သူ အမား��းစ်ုသည် ် နှုုင်င််�ပြခု�းသုု� မားထိ့�ခ်ု့�မားး ရေး��င်း်မား့န်စ့််�  

ပ်ည်�တ်တ်ရ်ေးပြမား��မ်ားုမား�ှုရေးကြ��င်း် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်�လုဒမ်ား��း� ပြပ်ဆိုုုရေးန်ပ်ါသည်။်  

၎င်း်တ်ုု�အန်� ် (၆၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းရေး��� ် (မားူလုတ်န်း် ၃၄% နှှင််် အလုယူ်တ်န််း ၃၂.၃%) သည် ်

အရေးပြခုခု�ပ်ည်�အလုယူတ််န််းအထိုသ� တ်တ်ရ်ေးပြမား��က်ြ�ဖြိုးပ်းး (၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ� အတ်န််းတ်စ်တ််န််းမား် 

မားရေးအ�င်ပ်ြမားင်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ရေးန်ထိုုင်သ်ူ အမား��ုးသ�း၊ အမား��ုးသမားးးနှှစ််မား��ုးလုု�း၏ 

ပ်ည်�ရေး�းအဆိုင််အ်တ်န််းသည် ် ပြပ်ည်ရ်ေးထိ�င်စ််ုအဆိုင်််နှှင််် တ်ူည်းရေးသ�လ်ုည်း် အမား��ုးသမားးးမား��းသည် ်

အမား��ုးသ�းမား��းထိ� ်အတ်န််းပ်ည်� ပ်ုုမားုုန်ုမား််ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၇.၇)
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�ု ံ(၇.၇)။ �ုး�/မား အလူုု� ်ဖြမားန်း်မားးနှုုင််င်မံားှမား���ခ်ု�းမား ီအဖြမားင််ဆ်ိုု�ံတ်�ရ်ေ�း�မ်ြို့�ီ�စ်ီ�ခု�်သည်််အတ်န်း�် 

၇.၂.၉ ဖြ�ည်�်ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်သူမားုး�၏ လူူဦး�ရေ��ု�မားစ််

၂၀၁၄ သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်နှှင််် ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ်ုု�အတ့်� ် ပြပ်ည်ပ််ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း် 

သူမား��း၏ လုူဦးးရေး�ပ်ု�မားစ်မ်ား��းအ�း ပ်ု� (၇.၈) တ့်င် ် ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် လုူဦးးရေး�ပ်ု�မားစ်န်ှှစ််ခုု၏ 

ပ်ု�သဏ်ာ�န််မားှ� ပ်ု�စ်�တ်ူပြ�စ်ရ်ေးန်သည်််အတ့်� ် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သူမား��း၏ အသ��့်��စ်ည်း်ပ်ု�မားှ� (၅) နှှစ််အတ့်င်း် 

မား��းစ့်�ရေးပြပ်�င်း်လု�မားုမား�ှုရေးကြ��င်း် သု�းသပ်န်ှုုင်ပ််ါသည်။် အဆိုုုပ်ါ ပ်ု�မားစ်မ်ား��းအ� ပြပ်ည်ပ််ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သူ 

အမား��းစ်ုသည် ်အသ� ်(၂၀) မားှ (၄၄) နှှစ််အတ့်င်း် အလုုပ်လ်ုုပ်န်ှုုင််သည််် အ�ွယူရ်ေး���ဖ်ြိုးပ်းးသူမား��း ပြ�စ်က်ြ� 

ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်
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�ု ံ(၇.၈)။ နှုုင််င်ဖံြခုး�တ်�င်ရ်ေ�း��်ှုရေန်းရေသး အုမားရ်ေ�းင်စ််ုဝင်မ်ားုး�၏ လူူဦး�ရေ��ု�မားစ်မ်ားုး�  

(၂၀၁၄ ခုုနှှစ် ်နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်)် 
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အခုန်း်� (၈) မားသန်းစ််�မား်�မားုအရေကြား�းင်�်အ�း

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ် မားသန်စ့််မားး်မားုနှှင်််ပ်တ်သ်�၍် အဓို� 

အမား��ုးအစ်�း (၆) မား��ုး (အပြမားင်၊် အကြ��း၊ လုမားး်ရေးလု်��/်ရေးလုှ��းတ်�၊် မားှတ်ဉ်ာ�ဏ််/သင်ယ်ူူရေးလုလ်ု�ပြခုင်း်၊ 

မားုမားု�ုုယူ�်ုု ရေးစ်�င််ရ်ေး�ှ��န်ှုုင််မားု၊ အပြခု�းသူမား��းနှှင််ဆ်ို�သ့်ယူမ်ားု) �ုု The Washington Group Short 

Set of Questions အသု�းပြပ်�၍ ရေးမားးပြမားန်း်ရေး���ယ်ူူခု�ဖ်ြိုးပ်းး မားသန်စ့််မားး်မားု�ှုပ်ါ� အမား��ုးအစ်�းတ်စ်ခ်ုုစ်း၏ 

ခု�ခ်ု�မားုအတ်ုုင်း်အတ်��ုုလုည်း် ထိည်််သ့င်း်ရေးမားးပြမားန်း်ခု�ပ််ါသည်။် အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်လုူတ်ုုင်း်�ုု  

ရေး��ဂုါ (သုု�မားဟုတ်)် န်�တ်��ှည်အ်ရေးပြခုအရေးန်၊ ရေးပြခုလု�အ်ဂုာါနှှင််် �ုုယူအ်ဂုာါခု��ု�တ်�ပ်ြခုင်း် (သုု�မားဟုတ်)် စ်ုတ််

��န်း်မား�မားုမား�ှုပြခုင်း် (သုု�မားဟုတ်)် အပြခု�းခု��ု�ယူ့င်း်ပြခုင်း်စ်သည််် ��န်း်မား�ရေး�း (သုု�မားဟုတ်)် အပြခု�းပြပ်ဿန်�

မား��းရေးကြ��င််် လုုပ််�ှ�းမားုအခု��ု�တ့်င် ်အခု�အ်ခု� �ှု/မား�ှု ရေးမားးပြမားန်း်ခု�ပ်ြခုင်း် ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ခု��ု�ယူ့င်း်ပြခုင်း်ဆိုုု��တ့်င် ် 

အသ�အ်�ွယူက်ြီး�းး�င််၍် သတ်ုရေးမားပ်ြခုင်း်၊ စ်ုတ်ဓ်ိ�တ်�်�ပြခုင်း်၊ �့��ဖြိုး�ု�းမားုရေးန်���်�ပြခုင်း်၊ ရေးဆိုးဝါးမားှးဝ�သု�းစ့်�ရေးန်

�ပြခုင်း်၊ မားရေးတ်�တ််ဆိုပြ�စ်မ်ားုရေးကြ��င်် ်ဒဏ််���ပြခုင်း်စ်သည််် ��န်း်မား�ရေး�းနှှင်် ်ဆို�န်ှှယူ်သည်ဟ်ု ယူူဆိုရေးလု ်

မား�ှုသည််ရ်ေး��ဂုါမား��းလုည်း် ပ်ါဝင်ပ််ါသည်။်

၈.၁ မားသန်းစ််�မား�်ဖြ�စ်�်�း�မားုနှုန်း�်

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်လုူဦးးရေး� (၄၆) သန််းတ့်င် ် 

လုူဦးးရေး� (၆) သန််းခုန်�သ်ည် ် မားသန်စ့််မားး်မားုအမား��ုးအစ်�းအန်ည်း်ဆိုု�းတ်စ်မ်ား��ုး�ှုရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် 

အဆိုုုပ်ါအခု��အ်လု�အ်� ပြမားန််မား�နှုုင််င်�တ့်င် ် မားသန်စ့််မားး်ပြ�စ်ပ့််�းမားုနှုန်း်သည် ် (၁၂.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�စ််

ပ်ါသည်။် မားသန်စ့််မားး်မားုအမား��ုးအစ်�း (၆) မား��ုးအန်�် အပြမားင်အ်�ရိုု�ခု�ခ်ု�မားု (၆.၃%) သည် ်အမား��းဆိုု�း ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး  

လုမားး်ရေးလု်��/်ရေးလုှ��းတ်��်�တ့်င်ခ်ု�ခ်ု�မားု (၅.၄%) သည် ်ဒုတ်ုယူအမား��းဆိုု�း ပြ�စ်ပ််ါသည်။်  မားှတ်ဉ်ာ�ဏ််/ 

သင်ယ်ူူရေးလုလ်ု�ပြခုင်း်တ်ုု�တ့်င်ခ်ု�ခ်ု�မားု (၄.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််း၊ အကြ��းအ�ရိုု�ခု�ခ်ု�မားု (၂.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််း၊ 

  

အခန်း 

( ၈ )
မားသန်း်စ်�မား်�မားုအရေကြား�းင်�်အ�း
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မားုမားု�ုုယူ�်ုုရေးစ်�င််ရ်ေး�ှ���်�တ့်င်ခ်ု�ခ်ု�မားု (၁.၉) ��ခုုုင်န်ှုန်း်နှှင််် အပြခု�းသူမား��းနှှင်် ် ဆို�သ့်ယူ�်�တ့်င် ်

ခု�ခ်ု�မားု (၁.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း အသးးသးး�ှုပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၈.၁)

ရေး��းလု�တ့််င််ရေးန်ထိုုင််သူမား��းသည် ်ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င်ရ်ေးန်ထိုုင်သ်ူမား��းထိ� ်မားသန်စ့််မားး်ပြ�စ်ပ့််�းမားု (အရေး� 

အတ့်�န်ှှင််် ပြ�စ်ပ့််�းမားုနှုန်း်) ပ်ုုမားုုမား��းပြပ်�းရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် မားသန်စ့််မားး်မားုအမား��ုးအစ်�း (၆) မား��ုးတ့်င််  

အန်ည််းဆိုု�းတ်စ်မ်ား��ုး�ှုသည်ဟ်ု ရေးပြ�ဆိုုုခု�သ်ူမား��းအန်� ်(၄.၃) သန််းသည် ်ရေး��းလု�တ့််င်ရ်ေးန်ထိုုင်သ်ူမား��း 

ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး (၁.၇) သန််းသည် ်ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င်ရ်ေးန်ထိုုင််သူမား��း ပြ�စ်ပ််ါသည်။် မားသန်စ့််မားး်ပြ�စ်ပ့််�းမားုနှုန်း်သည် ်ရေး��းလု�်

တ့်င် ် (၁၃.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ် (၁၂.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုပ်ါသည်။် အမား��ုးသမားးးမား��း (၁၃.၉%)   

သည် ်အမား��ုးသ�းမား��း (၁၁.၆%) ထိ� ်မားသန်စ့််မားး်ပြ�စ်ပ့််�းမားုနှုန်း် ပ်ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်

မားသန်စ့််မားး်မားုသည် ် တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းအကြ��းတ့်င်် �့�ပြခု�းမားု�ှုပ်ါသည်။် ခု�င်း် 

ပြပ်ည်န််ယူ်တ့်င်် (၂၀.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င််အ်ပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး �ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်နှှင််် ဧ��ဝတ်းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး  

တ်ုု�တ့်င် ်(၁၇.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းအသးးသးးနှှင််် မားရေး�့းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ်(၁၇) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု

�ပ်ါသည်။် မားသန်စ့််မားး်မားုသည် ်�ှမားး်ပြပ်ည်န််ယူတ့််င်် အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး (၈.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ��ှုပ်ါသည်။်

ဇယ်း� (၈.၁)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အ�� ်လူူဦး�ရေ�၏  

မားသန်းစ််�မား်�ဖြ�စ်�်�း�မားုနှုန်း�်နှှင််် မားသန်းစ််�မား�်မားုအမားု�ု�အစ်း�

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 

ဖြ�ည်န််းယ််

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 

လူူဦး�ရေ�

မားသန်း် 

စ်�မား�်သူ 

ဦး�ရေ�  

(မားည်သ်ည်််  

မားသန်းစ််�မား�်မားု 

အမားု�ု�အစ်း� 

မားဆိုုု)

မားသန်း်စ်�မား�် 

ဖြ�စ်�်�း�  

မားုနှုန်း�်  

(%)

မားသန်းစ််�မား�်မားုအမားု�ု�အစ်း� (%)

အဖြမားင်် အကြား�း�

လူမား�် 

ရေလူှး�/် 

ရေလူှ�း� 

တ်�ဖ်ြခုင်�်

မားှတ်ဉ်ားဏ်/ 

သင်ယ််ူ 

ရေလူ်လူး  

ဖြခုင်�်

မားုမားု 

�ုုယ််

�ုု  

ရေစ်းင််် 

ရေ�ှး� ်

ဖြခုင်�်

အဖြခုး� 

သူမားုး�နှှင််် 

ဆို� ် 

သ�ယ်ဖ်ြခုင်�်

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၄၆,၄၆၃,၂၈၅ ၅,၉၆၈,၉၈၆ ၁၂.၈ ၆.၃ ၂.၄ ၅.၄ ၄.၄ ၁.၉ ၁.၆

   ဖြိုးမားု��ပြပ် 13,578,988 1,674,059 12.3 6.4 1.9 5.4 3.4 1.6 1.3

   ရေး��းလု�် 32,884,298 4,294,927 13.1 6.2 2.5 5.4 4.9 2.1 1.7
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တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 

ဖြ�ည်န််းယ််

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 

လူူဦး�ရေ�

မားသန်း် 

စ်�မား�်သူ 

ဦး�ရေ�  

(မားည်သ်ည်််  

မားသန်းစ််�မား�်မားု 

အမားု�ု�အစ်း� 

မားဆိုုု)

မားသန်း်စ်�မား�် 

ဖြ�စ်�်�း�  

မားုနှုန်း�်  

(%)

မားသန်းစ််�မား�်မားုအမားု�ု�အစ်း� (%)

အဖြမားင်် အကြား�း�

လူမား�် 

ရေလူှး�/် 

ရေလူှ�း� 

တ်�ဖ်ြခုင်�်

မားှတ်ဉ်ားဏ်/ 

သင်ယ််ူ 

ရေလူ်လူး  

ဖြခုင်�်

မားုမားု 

�ုုယ််

�ုု  

ရေစ်းင််် 

ရေ�ှး� ်

ဖြခုင်�်

အဖြခုး� 

သူမားုး�နှှင််် 

ဆို� ် 

သ�ယ်ဖ်ြခုင်�်

   ���း 21,599,083 2,510,548 11.6 5.5 2.0 4.4 3.9 1.9 1.5

   မား 24,864,202 3,458,439 13.9 6.9 2.6 6.3 4.9 2.0 1.6

�ခု�င်် 1,421,335 126,467 8.9 4.9 2.3 3.0 3.4 1.3 1.7

�ယူ�း 274,458 29,729 10.8 3.8 2.3 3.9 4.9 2.3 1.6

��င်် 1,394,545 231,931 16.6 8.6 3.0 8.1 6.4 2.1 1.7

ခု�င်း် 434,771 89,692 20.6 10.5 6.2 8.7 8.5 2.6 4.3

စ်စ်�်ုုင်း် 4,825,519 463,913 9.6 4.8 1.8 3.9 3.3 1.6 1.3

တ်န်သာ��း 1,274,646 147,753 11.6 5.3 2.3 5.1 4.4 1.8 1.9

ပ်�ခုူး 4,405,382 553,243 12.6 6.2 2.2 5.5 4.4 1.6 1.4

မားရေး�့း 3,482,645 593,010 17.0 7.9 2.7 6.5 7.1 2.5 1.8

မားနှတရေးလုး 5,651,062 574,486 10.2 5.0 2.0 4.5 2.4 1.3 1.0

မား့န်် 1,725,611 262,771 15.2 6.9 2.3 5.8 5.6 2.7 2.0

�ခုုုင်် 2,914,271 505,503 17.3 7.1 3.8 6.8 7.8 4.3 2.6

�န်�်ုန်် 7,210,592 896,242 12.4 6.5 1.8 5.6 3.1 1.3 1.2

�ှမားး် 4,814,943 415,135 8.6 3.6 2.0 3.6 2.9 1.2 1.4

ဧ��ဝတ်း 5,561,248 963,663 17.3 8.8 3.0 7.5 6.7 2.8 2.1

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 1,072,257 115,449 10.8 6.6 1.9 3.8 2.7 1.2 1.0
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၈.၂ အသ�အ်�ွယ်အ်လူုု� ်မားသန်းစ််�မား�်မားု

လုူတ်ုု�သည် ် ဘာဝတ်စ်ရ်ေးလု်��တ့််င် ် မားည်သ်ည်််အသ�အ်�ွယူ၌်မားဆိုုု မားသန်စ့််မားး်မားုပြ�စ်ပ့််�း  

နှုုင််ရေးသ�်လုည််း လု�်ရေးတ့်�အရေးထိ��်အထိ�းမား��းအ� အသ�်အ�ွယူ်ကြီး�းးလု�သည််နှှင်််အမား်  

မားသန်စ့််မားး်မားု ပ်ုုမားုုတ်ုုးပြမားင််လ်ု�တ်တ်ရ်ေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည််။ ပ်ု� (၈.၁) အ� မားသန်စ့််မားး်မားုသည် ် အသ� ်

အ�ွယူန်ှှင််် ဆို�န်ှှယူမ်ားု�ှုရေးကြ��င်း်�ု ု၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ် ်သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်အခု��အ်လု�မ်ား��း�လုည်း် 

ညွှှန််ပြပ်လု���်ှုပ်ါသည်။် အသ� ် (၁၀) နှှစ်မ်ားှ (၂၉) နှှစ််အထို င်ယူ�်ွယူသ်ည်််အုပ််စ်ုမား��းတ့်င် ်  မားသန်စ့််မားး် 

ပြ�စ်ပ့််�းမားုနှုန်း် (၅% ရေးအ��)်  န်ည််းပ်ါးသည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် အသ� ် (၄၀) နှှစ်မ်ားှ (၄၄) နှှစ်် 

အတ့်င်း်တ့်င် ် (၁၁) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုလု�ခု�ဖ်ြိုးပ်းး ဆို�လ်ု�၍် သုသုသ�သ�ပြမားင််တ််�လ်ု��� အသ� ် (၉၀) 

နှှစ််နှှင်််အထိ�တ့််င် ်(၈၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းရေး����်ှုလု�ခု�ပ််ါသည်။် 

 င်ယားရ်ှိသောွယားစ်ဉ််တွွင် ် အ�ကျားအ်ပဲ��င်�်အပြခာ�အ���ကျား ် မားသန်စ့််မားး်ပြ�စ်ပ့််�းမားုနှုန်း်သည် ် အမး ����ာ� 

န္တ�င်�် အမး ����မီ�မးာ�အကြားကျားာ�၌ အနင်္သာည်�်င်ယား�်ာကျားွာပြခာ�မုရှိသော��ပဲါ�ည်။် အ�ကျား ် (၅၅) န္တ�စန်္တ�င်�် (၅၉) န္တ�စ် 

အတွွင်�်တွွင်�်ည်�် အမး ����ာ�န္တ�င်�် အမး ����မီ�မးာ�၏ မားသန်စ့််မားး်ပြ�စ်ပ့််�းမားုနှုန်း်မးာ��ည် ် ကျားွာပြခာ�မု 

နင်္သာည်�်ပဲါ��နင်္သာဆဲဲပြ�စပ်ြီးပဲီ� (၂၅.၈) ရှိသောာခ��င်န်္တုနင်္သာ်�န္တ�င်�် (၂၈) ရှိသောာခ��င်န်္တုနင်္သာ်�အ�ီ��ီ�ရှိသော��ပဲါ�ည်။် အ�ကျား ် (၅၉) န္တ�စ်  

�နင်္သာာကျားပ်ဲ��င်�်တွွင် ် အမး ����မီ�မားသန်စ့််မားး်ပြ�စ်ပ့််�းမားုနှုန်း်�ည် ် အမး ����ာ�မးာ�ထကျား ် ပဲ��မ���းင်ပ်ြမနင်္သာစ်ွာ  

တွ���ပြမင််��ာခဲ��ကြားကျားာင်�်�တွွ�ရှိသောပဲါ�ည်။် 
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�ု ံ(၈.၁)။ အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အ��လ်ူူဦး�ရေ�၏ အသ�အ်ု�စ််ုနှှင််် �ုး�/မား အလူုု� ် 

မားသန်းစ််�မား�်ဖြ�စ်�်�း�မားုနှုန်း�်

၈.၃ ခု�ခ်ု�မားုအတ်ုုင်�်အတ်းနှှင််် အမားု�ု�အစ်း�အလူုု� ်မားသန်း်စ်�မား�်ဖြ�စ်�်�း�မားု

 မားသန်စ့််မားး်မားု�ုု တ်ုုင်း်တ်��န်အ်တ့်� ် အသ� ် (၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုဝင်မ်ား��း�ုု  

မားသန်စ့််မားး်မားုနှှင်််ပ်တ်သ်�၍် ၎င်း်တ်ုု�၏ ခု�ခ်ု�မားုအတ်ုုင်း်အတ်�အလုုု� ် ရေးမားးပြမားန်း်ခု�ပ််ါသည်။် ရေး�ွးခု�ယူ်

�န်် အရေးပြ�မား��းမားှ� “မားခု�ခ်ု�ပ်ါ”၊ “အန်ည််းင်ယူခ်ု�ခ်ု�”၊ “အမား��းကြီး�းးခု�ခ်ု�” နှှင််် “လုု�းဝမားရေး��င်း်ပ်ါ” တ်ုု� 

ပြ�စ်ပ််ါသည်။် အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်လုူဦးးရေး�တ့်င် ်အန်ည််းင်ယူ ်(၁% ရေးအ��)် သ� “အမား��းကြီး�းး 

ခု�ခ်ု�” နှှင််် “လုု�းဝမားရေး��င်း်ပ်ါ” ဟုရေးပြ�ဆိုုုကြ�ပ်ါသည်။် ဥပ်မား�- အပြမားင်အ်�ရိုု�တ့်င် ် အလု့န််ခု�ခ်ု�သည် ်

(လုု�းဝမားရေး��င်း်ပ်ါ) ဟုရေးပြ�ဆိုုုသည်် ်အမား��ုးသ�း (၀.၀၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် အမား��ုးသမားးး (၀.၁၀) ��ခုုုင်န်ှုန််း၊ 

အရေးတ်�်အတ်န်ခ်ု�ခ်ု�သည် ် (အမား��းကြီး�းးခု�ခ်ု�) ဟုရေးပြ�ဆိုုုသည်် ် အမား��ုးသ�း (၀.၄၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် 

အမား��ုးသမားးး (၀.၆၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ��ှုခု�ပ််ါသည်။် အပြခု�းရေးသ� မားသန်စ့််မားး်မားုအမား��ုးအစ်�း (၅) မား��ုးတ့်င် ်

လုည်း် အလု�းတ်ူအရေးပြခုအရေးန်မား��ုးသ� ရေးတ့်�ခု��်ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၈.၂) 
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�ု ံ(၈.၂)။ မားသန်းစ််�မား်�မားုအမားု�ု�အစ်း�၊ ခု�ခ်ု�မားုအတ်ုုင််�အတ်းနှှင််် �ုး�/မား အလူုု� ်အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင််် 

အ�� ်မားသန်းစ််�မား�်သူဦး�ရေ�အခုု�ု�အစ်း�

၈.၄ ���်ွးအတ်�င်�် �ါဝင်လ်ူု��်ှး�မားု

လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လုအတ့်င်း် �ပ်�်ွ�/လုူမားုရေး�း/ဘာ�သ�ရေး�းဆိုုုင်�်� လုုပ််�ှ�းမားုတ်စ်ခ်ုုခုုတ့်င် ်

ပ်ါဝင်ရ်ေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�သ်ည်််အမား��ုးအစ်�းနှှင််် ���း/မား အလုုု� ်အသ� ် (၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်မားသန်စ့််မားး်သူ

ဦးးရေး�အခု��ုးအစ်�း�ုု ပ်ု� (၈.၃) တ့်င််ရေး��်ပြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် မားသန်စ့််မားး်သူမား��း၏ (၃၉.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်
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ရေး��်ပြပ်ထိ�းရေးသ� ပ်ါဝင််လုုပ်�်ှ�းမားုမား��းအန်� ် အန်ည််းဆိုု�းတ်စ်ခ်ုုတ့်င် ် ပ်ါဝင်ခ်ု�်ပ်ါသည်။် “ဘာ�သ�ရေး�း 

ဆိုုုင်�်�လုုပ်�်ှ�းမားု” သည် ်အမား��းဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး မားသန်စ့််မားး်သူမား��း၏ (၃၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်� ်ပ်ါဝင်ရ်ေးဆို�င်�်ွ�်

ခု�် ပ်ါသည်။် ���းနှှင််မ်ား �့�ပြခု�းမားုအသင််အ်တ်င်််သ��ှုဖြိုးပ်းး (၃၉) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် (၃၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းအသးးသးး 

�ှုပ်ါသည်။် “လုူသ�းခု�င်း်စ်�န်�ရေးထိ��ထ်ိ�းမားုဆိုုုင်�်�လုုပ်�်ှ�းမားု” သည်် ဒုတ်ုယူအမား��းဆိုု�း (၈.၂%) 

ပြ�စ်ပ််ါသည်။် “နှုုင််င်�ရေး�းရေးဆို့းရေးနှ့းပ့်�နှှင််် စ်ုရေးဝးမားု” မား��းတ့်င် ် ပ်ါဝင်မ်ားုန်ည်း်ပ်ါးဖြိုးပ်းး (၀.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ�  

�ှုပ်ါသည်။် ပ်ါဝင််လုုပ်�်ှ�းမားုတ်ုုင်း်တ့်င် ် မားသန်စ့််မားး်အမား��ုးသ�းမား��း၏ ပ်ါဝင်မ်ားုသည် ် မားသန်စ့််မားး်အမား��ုးသမားးး 

မား��းထိ� ်ပ်ုုမား��းရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် 

�ု ံ(၈.၃)။ လူ�န်းခ်ု�်ရေသး (၁၂) လူအတ်�င််� ���်ွး/လူူမားုရေ��/ဘားသးရေ��ဆိုုုင်�်း လူု�်�ှး�မားုတ်စ်ခ်ုုခုုတ်�င် ်

�ါဝင်ရ်ေဆိုးင်�်ွ�ခ်ု�သ်ည််် အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အ�� ်မားသန်းစ််�မား�်သူဦး�ရေ�အခုု�ု�အစ်း�
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၈.၅ အရေ�း�အ်�ံ်��ှုမားု

အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်မားသန်စ့််မားး်သူ (၅) ဦးးတ့်င် ်(၁) ဦးးသည် ်လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လု အတ့်င်း်  

အန်ည််းဆိုု�း အရေးထိ��အ်ပ်�်အမား��ုးအစ်�းတ်စ်ခ်ုု ��ှု ခု�်ပ်ါသည်။် မားသန်စ့််မားး်သူမား��း၏ (၇၈.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�် 

သည် ် မားည်သ်ည်််အရေးထိ��အ်ပ်�်မား်မား��ှုခု�ရ်ေးကြ��င်း်နှှင််် (၂.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ် အရေးထိ��အ်ပ်�်မားလုုုအပ််

ရေးကြ��င်း်ရေးပြ�ဆိုုုခု�ပ််ါသည်။် အရေးထိ��အ်ပ်�်��ှုမားုတ့်င် ် အမား��ုးသ�းမား��းနှှင််် အမား��ုးသမားးးမား��းအကြ��း 

�့�ပြခု�းမားုန်ည်း်ပ်ါးရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၈.၄)

�ု ံ(၈.၄)။ လူ�န်းခ်ု�်ရေသး (၁၂) လူအတ်�င်�် အရေ�း�အ်�ံ်��ှုခု�သ်ည််် အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အ�� ် 

မားသန်းစ််�မား�်သူဦး�ရေ�အခုု�ု�အစ်း�

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်အ� မားသန်စ််မ့ားး်သမူား��းအတ်�့ ်အရေးထိ��အ်ပ်�်သည် ်အတ်ရူေးန် 

မားုသ�းစ်ုဝင်မ်ား��းထိ�မားှ အမား��းဆိုု�း��ှုခု�ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် မားသန်စ့််မားး်သူမား��း၏ (၁၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�် 

သည် ် ၎င်း်တ်ုု�နှှင်််အတ်ူရေးန်မားုသ�းစ်ုဝင်မ်ား��းထိ�မားှ အရေးထိ��အ်ပ်�်မား��း��ှုခု�ဖ်ြိုးပ်းး (၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�်

သ�လု်င် ် အတ်ူမားရေးန်မားုသ�းစ်ုဝင်/်အ�့��အစ်ည်း်မား��းထိ�မားှ ��ှုခု�ပ််ါသည်။် မားသန်စ့််မားး်သူမား��း ��ှုခု�သ်ည််် 

အရေးထိ��အ်ပ်�်တ့်င် ် ရေးင့်ရေးကြ�းအရေးထိ��အ်ပ်�် (၁၇%) သည် ် အမား��းဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် အစ်�းအစ်� 



145၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အရေးထိ��အ်ပ်�် (၅.၅%) သည် ် ဒုတ်ုယူအမား��းဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ရေးဆိုး�ုသမားုအရေးထိ��အ်ပ်�် (၂.၇%) သည် ် 

တ်တ်ုယူအမား��းဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် မားသန်စ့််မားး်သူမား��း အရေးထိ��အ်ပ်�်��ှုမားုတ့်င် ် ���းနှှင််မ်ား �့�ပြခု�းမား ု

အန်ည််းင်ယူသ်��ှုရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၈.၂)

ဇယ်း� (၈.၂)။ လူ�န်းခ်ု�်ရေသး (၁၂) လူအတ်�င်�် အသ� ်(၅) နှှစ််နှှင်််အ�� ်မားသန်းစ််�မား�်သူမားုး���ှုခု�သ်ည််် 

အရေ�း�အ်�ံ်အမားု�ု�အစ်း�နှှင််် အ�င်�်အဖြမားစ််

အရေ�း�အ်�ံ် 

အမားု�ု�အစ်း�

အရေ�း�အ်�ံ်��ှုခု�သ်ည်််  

မားသန်း်စ်�မား�်သူဦး�ရေ�

အရေ�း�အ်�ံ်အ�င်�်အဖြမားစ််

အတ်ူရေန်း 

မားုသး�စ်ုဝင်မ်ားုး�

အတ်ူမားရေန်း 

မားုသး�စ်ုဝင်/် 

အ����အစ်ည်�်မားုး�

ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင််� �ုး� မား

မားသန်းစ််�မား�်သူဦး�ရေ� ၅,၉၆၈,၉၈၆ ၂,၅၁၀,၅၄၈ ၃,၄၅၈,၄၃၉

အရေ�း�အ်�ံ် 

တ်စ်ခ်ုုခုု��ှုသူ
၁၉.၃ ၁၇.၈ ၂၀.၅ ၁၂.၀ ၁၀.၈ ၁၂.၉ ၇.၃ ၇.၀ ၇.၆

ရေးင့်ရေးကြ�းအရေးထိ��အ်ပ်�် 17.0 15.4 18.2 10.7 9.5 11.6 6.3 5.9 6.5

ရေးန်�စ်ဉ်လ်ုုပ်�်ှ�းမားုမား��း 

အ�း�ူည်းမားု  

(အုမားအ်တ့်င်း်)

1.0 0.9 1.1 0.9 0.8 1.0 0.1 0.1 0.1

လုုပ်�်ှ�းမားုမား��း 

အ�း�ူည်းမား ု(အုမားပ်ြပ်င်ပ််)
0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

ရေးဆိုး�ုသမားု 

အရေးထိ��အ်ပ်�်
2.7 2.5 2.8 1.9 1.7 2.0 0.8 0.8 0.9

အုမားတ််ုုင်ယ်ူ�ရေး���ပ်ြပ်�စ် ု

ရေးစ်�င််ရ်ေး�ှ��မ်ားု
0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1

ရေးန်�ပ်ုုင်း်ရေးစ်�င််ရ်ေး�ှ��မ်ားု 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 * * *

ကြီး�ု�/ပ်ုု�ရေးစ်�င််ရ်ေး�ှ��မ်ားု 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 * * *

အစ်�းအစ်� 5.5 4.9 5.9 3.8 3.3 4.1 1.7 1.7 1.8

အပြခု�း 0.1 0.1 0.1 * * * 0.1 0.1 0.1

မားှတ်ခ်ု��။် * ၀.၁ ��ခုုုင်န်ှုန််းထိ�န််ည််းပ်ါသည်။်
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အခန်း (၉) သက်ကီးရယ်အိုအေကာင်းအရာ

အသက် (၆၀) ှစ်ှင့်အထက်လူဦးေရကို သက်ကီးရယ်အိုများအြဖစ် ကုလသမဂမှ သတ်မှတ်

ထားပါသည်။16 ြမန်မာိုင်ငံတွငလ်ည်း အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ အငိမး်စားယူရမည့်အသက်အရယ်

သည် (၆၀) ှစ်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ဤအခန်းတွင် အသက ် (၆၀) ှစ်ှင့်အထက်ကို သက်ကီး

ရယ်အုိများအြဖစ် သတ်မှတ၍် ဆန်းစစ်ေလ့လာထားပါသည်။ 

၉.၁ သက်ကးီရယ်အုိအရယ်အစား

ြမန်မာိုငင်တံငွ ် သက်ကးီရယ်အုိများ၏ အေရအတွက်ှင့် အချ ိးအစားတိုးြမင့်လာြခငး်ကို 

၁၉၈၃ ခုှစ် သန်းေခါငစ်ာရင်း၊ ၂၀၁၄ ခုှစ် လူဦးေရှင့် အိမအ်ေကာငး်အရာသန်းေခါင်စာရင်းှင့် 

၂၀၁၉ ခုှစ် ကားြဖတ်လူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်း ရလဒမ်ျားြဖင့် ဇယား (၉.၁) တွင် ငး်ယှဉ်ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။ ၁၉၈၃ သန်းေခါင်စာရင်းတွင ် အသက် (၆၀) ှစ်ှင့်အထက ် လူဦးေရ (၂.၂) သန်းခန ် 

ေကာကယ်ူရရှိခဲ့ပီး စုစုေပါင်းလူဦးေရ၏ (၆.၄) ရာခိုင်န်းရှိပါသည်။ ၂၀၁၄ သန်းေခါင်စာရငး်အရ 

သက်ကီးရယ်အုိဦးေရမှာ (၄.၅) သန်းခန ်ြဖစ်၍ စုစုေပါင်းလူဦးေရ၏ (၈.၉) ရာခိုင်န်းရိှပါသည်။ 

၂၀၁၉ ကားြဖတ်သန်းေခါင်စာရင်းအရ သက်ကီးရယ်အိုဦးေရသည် (၅.၂) သန်းခန်ရှိပီး သမားိုးကျ

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ စုစုေပါင်း၏ (၁၀.၁) ရာခုိင်န်းအထိရိှလာခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့ေသာ ဆယ်စုှစ် 

(၄) စုအတွင်း သက်ကီးရယ်အိုှင့် အလုပ်လုပ်ိုင်သည့် အသက်အရယ် (၁၅-၅၉ ှစ်) ရှိသူများ၏ 

အချ ိးအစားများြမင့်တကလ်ာခဲ့ပးီ ကေလး (အသက ်၀-၁၄ စှ်) များ၏ အချ ိးအစားသည ်သသိာစွာ 

ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၃ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း အသက်အလယ်ကိန်းသည် (၂၀.၂) ှစ်မှ 

(၂၈.၂) ှစ်သို တိုးြမင့်လာခဲ့ပီး သက်ကီးရယ်အုိများ ပုိမိုများြပားလာသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။

16 United Nations. 1983. Vienna International Plan of Action on Aging. United Nations, New York; United 
Nations 2002. Report of the Second World Assembly on Ageing. Madrid. 8-12 April 2002. Population A/CONF. 
197/9. United Nations, New York; United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). 
2015. World Population Ageing 2015. ST/ESA/SER.A/390. United Nations, New York.

အခန်း

( ၉ )
သက်ကီးရယ်အိုအေကာင်းအရာ
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ဇယ်း� (၉.၁)။ အသ�အ်ု�်စ်ုကြီး�ီ�မားုး�အလူုု� ်လူူဦး�ရေ�နှှင််် �းခုုုင်န်ှုန်း်� (၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် 

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်)်

အသ�အ်ု�်စ်ုကြီး�ီ�
၁၉၈၃ ခုုနှှစ်် 

သန်း�်ရေခုါင်စ််း�င်�်*
၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် 

သန်း�်ရေခုါင်စ််း�င်�်*

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် 
ကြား�း�ဖြ�တ် ် 

သန်း�်ရေခုါင်စ််း�င်�်**

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်လူူဦး�ရေ� ၃၄,၁၂၄,၉၀၈ ၅၀,၂၇၉,၉၀၀ ၅၁,၁၄၄,၆၀၇

0-14 13,159,645 14,399,569 13,889,042

15-59 18,794,731 31,405,923 32,094,397

60 န္တ�စန်္တ�င်�်အထကျား် 2,170,532 4,474,408 5,161,168

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်�းခုုုင်န်ှုန်း်� ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

0-14 38.6 28.6 27.2

15-59 55.1 62.5 62.8

60 န္တ�စန်္တ�င်�်အထကျား် 6.4 8.9 10.1

အသ�အ်လူယ်�်ုန်း�် ၂၀.၂ ၂၇.၁ ၂၈.၂

မားှတ်ခ်ု��။် * ရေး���ယ်ူူ��ှုရေးသ� စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်လုူဦးးရေး�

  ** သမား�းရိုုုး��အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုလုူဦးးရေး�

၉.၂ မားှီခုုုသူအသ�အ်�ွယ် ်ညွှှန်း်�ုန်း�်မားုး�

ဤအပ်ုုင်း်တ့်င် ်သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုညွှှန်�်ုန်း်၊ သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမားှးခုုုမားုအခု��ုး၊ အလု�းအလု��ှုရေးသ� 

ရေးထိ��ပ််�်မားုအခု��ုး (Potential support ratio) နှှင််် မားုဘာရေးထိ��ပ််�်မားုအခု��ုး (Parent support ratio) 

စ်သည််် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး��ုု�ည်ည်ွှှန််းသည််် လုူဦးးရေး�ဆိုုုင်�်�အညွှှန််း�ုန်း်မား��း�ု ု ရေး��ပ်ြပ်ထိ�း 

ပ်ါသည်။် အညွှှန်း်�ုန်း်တ်စ်ခ်ုုစ်းတ့်င် ်အလုုပ်လ်ုုပ်န်ှုုင််သည််် (အသ� ်၁၅-၅၉ နှှစ််) လုူဦးးရေး�၏ ရေးထိ��ပ််�်မားု 

�ုု မားှးခုုုရေးန်နှုုင်သ်ည််် �ရေးလုးသူင်ယူအ်ရေး�အတ့်�၊် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုအရေး�အတ့်�တ််ုု��ုု နှုင််းယူှဉ််

တ့်�ခ်ု��်ပြခုင်း်ပြ�င်် ်သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး�မား��းလု�ပြခုင်း်၏ အ���ုးသ�ရ်ေး���မ်ားုမား��း�ုု ရေးလုလ်ု�ထိ�း

ပ်ါသည်။်
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�ရေးလုးဦးးရေး�သည် ် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး�ထိ� ် အရေး�အတ့်�အ်�းပြ�င််် ပ်ုုမားုုမား��းပြပ်�းရေးန်ဆို�

ပြ�စ်ရ်ေးသ�လ်ုည်း် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုညွှှန််�ုန်း်သည် ်၁၉၈၃ ခုုနှှစ်တ့််င်် (၁၆.၅) �ှုခု��်�မားှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်တ့််င်် 

(၃၇.၂) အထိုပြမားင်််တ်�လ်ု�ခု�ပ််ါသည်။် ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၌ �ရေးလုးဦးးရေး� (၁၀၀) တ့်င် ်သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုု (၁၇) ဦးး  

ခုန်�်သ� �ှုခု�ရ်ေးသ�လ်ုည်း် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၌ (၃၇) ဦးးအထို�ှုလု�ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၉.၂)

ဇယ်း� (၉.၂)။ သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုဆိုုုင််�း အညွှှန်း�်�ုန်း�်မားုး� (၁၉၈၃ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင််် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်)်

အညွှှန်း်��ုန်း�်မားုး�
၁၉၈၃ ခုုနှှစ်် 

သန်း�်ရေခုါင်စ််း�င်�်*
၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် 

သန်း�်ရေခုါင်စ််း�င်�်*

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် 
ကြား�း�ဖြ�တ် ် 

သန်း�်ရေခုါင်စ််း�င်�်**

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုညွှှန််�ုန်း် 16.5 31.1 37.2

စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်မားှးခုုုသူအခု��ုး 81.6 60.1 59.4

�ရေးလုးမားှးခုုုသူအခု��ုး 70.0 45.8 43.3

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမားှးခုုုသူအခု��ုး 11.5 14.2 16.1

အလု�းအလု��ှုရေးသ�ရေးထိ��ပ််�်
မားုအခု��ုး

8.7 7.0 6.2

မားုဘာရေးထိ��ပ််�်မားုအခု��ုး 1.7 3.7 3.4

မားှတ်ခ်ု��။် * ရေး���ယ်ူူ��ှုရေးသ� စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်လုူဦးးရေး�

  ** သမား�းရိုုုး��အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုလုူဦးးရေး�

ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�တ့်င် ် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမားှးခုုုသူအခု��ုး (အသ� ် ၁၅-၅၉ နှှစ်လ်ုူဦးးရေး� ၁၀၀ တ့်င် ် 

�ှုရေးသ� အသ� ်၆၀ နှှစ််နှှင်််အထိ�လ်ုူဦးးရေး�) သည် ်၁၉၈၃ ခုုနှှစ်တ့််င်် (၁၁.၅) �ှုခု�ဖ်ြိုးပ်းး ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်တ့််င်် 

(၁၆.၁) ပြ�စ်လ်ု�ခု�်ပ်ါသည်။် သုု�ရေးသ� ်စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်မားှးခုုုသူအခု��ုး (အသ� ်၁၅-၅၉ နှှစ်လ်ုူဦးးရေး� ၁၀၀ တ့်င် ်

�ှုရေးသ� အသ� ် ၁၅ နှှစ််ရေးအ��န်ှှင််် အသ� ် ၆၀ နှှစ််နှှင်််အထိ�်လုူဦးးရေး�) သည် ် ၁၉၈၃ ခုုနှှစ်တ့််င်် 

(၈၁.၆) �ှုခု��်�မားှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တ့်င်် (၅၉.၄) သုု� ��ဆိုင်း်လု�ခု�ပ််ါသည်။် ထိုု��သ်ုု� စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်မားှးခုုုသူအခု��ုး 

��ဆိုင်း်လု�ပြခုင်း်သည် ် �ရေးလုးမား��း၏အခု��ုးအစ်�း သုသ�စ့်� ရေးလု���်�လု�ပြခုင်း်ရေးကြ��င််ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။်  
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၉.၃)။ �င်စ််င်၊် ရေ�း��်ံ်ရေကြား��နှှင််် အ�ု�ု�ခုံစ်း�ခု�င်််��ှုခု�သ်ည််် အမားု�ု�အစ်း�အလူုု� ် 

သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုဦး�ရေ�အခုု�ု�အစ်း�

�င်စ််င်၊် ရေ�း��်ံ်ရေကြား��နှှင််် အ�ု�ု�ခုစံ်း�ခု�င််် 
အမားု�ု�အစ်း�

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် �ုး� မား

သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုဦး�ရေ� ၅,၁၆၁,၁၆၈ ၂,၀၉၉,၃၉၈ ၃,၀၆၁,၇၇၀

�င်စ််င်၊် ရေ�း��်ံ်ရေကြား��နှှင််် အ�ု�ု�ခုစံ်း�ခု�င်််  
တ်စ်ခ်ုုခုု��ှုသူ

၁၄.၂ ၁၆.၀ ၁၃.၀

အလုုပ်ပ််င်စ််င်် 6.5 8.8 4.9

စ်စ်မ်ားုထိမားး်ရေးဟ�င်း်ပ်င်စ််င်၊် မားုဆိုုုးမားပ်င်စ််င် ် 2.1 2.8 1.7

မားုသ�းစ်ုပ်င်စ််င်် 2.4 1.2 3.2

လုူမားုရေး�းပ်င်စ််င်် 1.6 1.6 1.6

န်�မား��န််း၊ မားသန်စ့််မားး်ပ်င်စ််င် ် 0.4 0.4 0.4

န်�မား��န််းရေးထိ��ပ််�်ရေးကြ�း 0.9 0.7 1.0

အပြခု�း 1.1 1.0 1.1

မားသုပ်ါ 0.1 0.1 0.1

၉.၄ �ုန်း�်မားးရေ��ရေစ်းင််ရ်ေ�ှး�မ်ားုအမားု�ု�အစ်း�

 သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး� (၅) သန််းခုန််�တ့်င် ်(၂) သန်း်ခုန််� (၃၈%) သ�လု်င် ်လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လု  

အတ့်င်း် ��န်း်မား�ရေး�းရေးစ်�င်််ရေး�ှ��မ်ားု ခု�ယူူခု�်ကြ�ပ်ါသည််။ ��န်း်မား�ရေး�းရေးစ်�င််ရ်ေး�ှ��မ်ားုခု�ယူူခု�်သည််် 

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုအမား��းစ်ုသည် ် ၎င်း်တ်ုု�၏��န်း်မား�ရေး�းအတ့်� ် ပြပ်ည်သ်ူ�ရေးဆိုးရိုု�/ရေးဆိုးခုန််းမား��း (၃၇%) 

နှှင််် ပ်ုဂုုလုု�ရေးဆိုးရိုု�/ရေးဆိုးခုန််း (၃၈.၄%) တ်ုု��ုု အ�း�ုုးအ�းထိ�းပြပ်�ခု�ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည် ် 

(ဇယူ�း ၉.၄)။ “န်�မား��န််း၍ရေးဆိုး�ုသမားုခု�ယူူ�န် ်(ပြပ်င်ပ််လုူန်�အပြ�စ်)်” သည် ်အမား��းဆိုု�း (၃၇.၆%)  ပြ�စ်၍်  

“ပု်�မှားန်ရ်ေးဆိုး�ုသမုား/ရေးဆိုးဝါး�ယူူ�န်”် သည် ်ဒုတု်ယူအမား��းဆုို�း (၂၆.၄%) ပြ�စ်ပ််ါသည် ်(ဇယူ�း ၉.၅)။



154၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 
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ဇယ်း� (၉.၄)။ လူ�န်းခ်ု�်ရေသး (၁၂) လူအတ်�င််� သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုမားုး�သ�း�ရေ�း�ခ်ု�်သည်််  

�ုန်း�်မားးရေ�� ရေစ်းင်််ရေ�ှး�မ်ားုဌားန်းအမားု�ု�အစ်း�

�ုန်း်�မားးရေ��ရေစ်းင်််ရေ�ှး�မ်ားုဌားန်းအမားု�ု�အစ်း� စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် �ုး� မား

သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုဦး�ရေ� ၅,၁၆၁,၁၆၈ ၂,၀၉၉,၃၉၈ ၃,၀၆၁,၇၇၀

�ုန်း်�မားးရေ��ရေစ်းင်််ရေ�ှး�မ်ားုခုယံ်ူခု�သ်ည်််  
သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုဦး�ရေ� 

၁,၉၇၁,၉၆၄ ၇၄၄,၄၂၁ ၁,၂၂၇,၅၄၃

အစ်ုု���ဏ္ဍ

ပြပ်ည်သ်ူ�ရေးဆိုးရိုု�/ ရေးဆိုးခုန််းမား��း 37.0 40.0 35.2

တ်ုုင်း်�င်း်ရေးဆိုးရိုု�/ရေးဆိုးခုန်း်မား��း 3.9 4.0 3.9

��န်း်မား�ရေး�းဌာ�န် (ဖြိုးမားု��ပြပ်) 3.1 2.9 3.3

ရေး��ဂုါ���့ယူရ်ေး�း ရေးဆိုးခုန်း် 0.3 0.2 0.4

မားုခုင်န်ှှင််် �ရေးလုး ��န်း်မား�ရေး�းရေးစ်�င််ရ်ေး�ှ��မ်ားုဌာ�န် 0.1 0.1 0.1

��န်း်မား�ရေး�းဌာ�န် (ရေး��းလု�)် 6.6 6.6 6.5

��န်း်မား�ရေး�းဌာ�န်ခု့� (ရေး��းလု�)် 3.7 3.5 3.8

န်ယူ်လုှည်််ရေးဆိုး�ုအ�့�� 0.7 0.6 0.7

��န်း်မား�ရေး�းရေးစ်တ်န်�ဝ်န်ထ်ိမားး် 0.9 0.8 1.0

အပြခု�းအစ်ုုး��ဏ္ဍ * * *

�ုဂဂလူု��ဏ္ဍ

ပ်ုဂုုလုု�ရေးဆိုးရိုု�/ ရေးဆိုးခုန်း် 38.4 36.5 39.5

ပ်ုဂုုလုု�တ်ုုင်း်�င်း်ရေးဆိုးခုန်း် 1.1 1.0 1.2

ပ်ုဂုုလုု�ဆို��ဝန်် 2.8 2.5 2.9

HIV နှှစ်သ်ုမား််ရေးဆို့းရေးနှ့း အကြုံ��ရေးပ်း * * -

ပ်ုဂုုလုု�ရေးဆိုးဆိုုုင်် 0.7 0.7 0.8

န်ယူ်လုှည်််ရေးဆိုး�ုအ�့�� 0.4 0.4 0.4

ရေး��ဂုါ�ှ�ရေး�့ရေး�း ဓိ�တ်ခ်ု့�ခုန််း * 0.1 *

NGO/INGO 0.1 0.1 0.1

အပြခု�းပ်ုဂုုလုု��ဏ္ဍ 0.2 0.2 0.2

မားှတ်ခ်ု��။် * ၀.၁ ��ခုုုင်န်ှုန််းထိ�န််ည််းပ်ါသည်။်



155၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၉.၅)။ လူ�န်းခ်ု�်ရေသး (၁၂) လူအတ်�င်�် သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုမားုး�၏ ရေန်းး�ဆ်ိုု�ံအကြီး�ုမား�်ုန်း�်မားးရေ�� 

ရေစ်းင်််ရေ�ှး�မ်ားုခုံယ်ူခု�်သည်််အရေကြား�းင်�်�င်�်

�ုး�/မား  

နှှင််် 

အသ� ်

အု�စ််ု

သ�က်ြီး�ီ� 

�ွယ်အ်ုု 

ဦး�ရေ�

�ုန်း�်မားးရေ�� 

ရေစ်းင်််ရေ�ှး�မ်ားု 

ခုယံ်ူခု�်သည််် 

သ�က်ြီး�ီ�  

�ွယ်အ်ုု 

ဦး�ရေ�

ရေန်းး�ဆ်ိုု�ံအကြီး�ုမား ်�ုန်း်�မားးရေ��ရေစ်းင််ရ်ေ�ှး�မ်ားုခုံယ်ူခု�်သည်််အရေကြား�းင်�်�င်�် (%)

အရေ��  

ရေ�် 

�ုသမားု 

ခုယံ်ူ

�န်း်

�ုမံားှန်း်  

ရေဆို��ရေနှ�� 

ဖြ�သမားုဖြ��လူု� ်

�န်း/်��ခ်ုုနု်း�် 

ရေစ်၍် ဖြ�န်းလ်ူည် ် 

ဖြ�သ�န်း်

�ုမံားှန်း် 

ဓိးတ်ခ်ု�� 

စ်စ်ရ်ေဆို� 

�န်း်

�ုမံားှန်း် 

ရေဆို��ုသမားု/

ရေဆို�ဝါ� 

�ယ်ူ�န်း်

န်းးမား�ုန်း�်၍ 

ရေဆို��ုသမားု

ခုယံ်�ူန်း ်(ဖြ�င်�်  

လူူန်းး အဖြ�စ်)်

န်းးမား�ုန်း�်၍ 

ရေဆို��ုသ

မားု ခုံယ်ူ�န်း ်

(ရေဆို�ရုံးုံတ်� ်

ရေ�း�၍်)

အဖြခုး�

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် ၅,၁၆၁,၁၆၈ ၁,၉၇၁,၉၆၄ ၁၁.၆ ၁၃.၄ ၁.၉ ၂၆.၄ ၃၇.၆ ၈.၅ ၀.၆

60 - 64 1,864,573 648,938 12.0 13.6 1.6 25.9 38.4 7.9 0.6

65 - 69 1,372,534 516,337 11.4 13.4 2.1 25.9 37.8 8.7 0.8

70 - 74 868,129 356,435 11.1 13.3 2.0 26.7 36.8 9.4 0.7

75 - 79 510,929 223,671 12.4 13.8 2.0 25.7 37.0 8.6 0.6

80 - 84 308,170 132,070 10.2 12.6 2.1 27.8 37.9 9.0 0.4

85 - 89 167,695 69,238 11.2 12.4 1.6 33.1 33.9 7.2 0.5

90 + 69,138 25,275 12.9 10.8 0.5 28.1 40.2 6.9 0.6

�ုး� ၂,၀၉၉,၃၉၈ ၇၄၄,၄၂၁ ၁၄.၀ ၁၂.၂ ၁.၈ ၂၄.၈ ၃၆.၈ ၉.၇ ၀.၈

60 - 64 800,074 257,726 14.7 11.6 1.6 23.5 38.8 8.8 0.9

65 - 69 572,627 196,615 14.2 12.3 1.8 24.2 37.0 9.1 1.3

70 - 74 344,565 131,400 12.9 12.9 2.1 24.4 35.1 12.1 0.4

75 - 79 191,346 77,396 13.6 13.6 1.7 24.5 37.1 8.9 0.7

80 - 84 110,862 47,055 13.4 11.5 2.9 27.9 33.0 10.8 0.4

85 - 89 58,914 27,080 12.8 9.6 1.8 36.7 29.7 9.2 0.2

90 + 21,010 7,148 12.0 11.5 0.5 27.9 37.1 11.1 -

မား ၃,၀၆၁,၇၇၀ ၁,၂၂၇,၅၄၃ ၁၀.၂ ၁၄.၁ ၁.၉ ၂၇.၄ ၃၈.၁ ၇.၈ ၀.၅

60 - 64 1,064,499 391,212 10.2 14.8 1.6 27.5 38.2 7.3 0.4



156၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ုး�/မား  

နှှင််် 

အသ� ်

အု�စ််ု

သ�က်ြီး�ီ� 

�ွယ်အ်ုု 

ဦး�ရေ�

�ုန်း�်မားးရေ�� 

ရေစ်းင်််ရေ�ှး�မ်ားု 

ခုယံ်ူခု�်သည််် 

သ�က်ြီး�ီ�  

�ွယ်အ်ုု 

ဦး�ရေ�

ရေန်းး�ဆ်ိုု�ံအကြီး�ုမား ်�ုန်း်�မားးရေ��ရေစ်းင််ရ်ေ�ှး�မ်ားုခုံယ်ူခု�်သည်််အရေကြား�းင်�်�င်�် (%)

အရေ��  

ရေ�် 

�ုသမားု 

ခုယံ်ူ

�န်း်

�ုမံားှန်း်  

ရေဆို��ရေနှ�� 

ဖြ�သမားုဖြ��လူု� ်

�န်း/်��ခ်ုုနု်း�် 

ရေစ်၍် ဖြ�န်းလ်ူည် ် 

ဖြ�သ�န်း်

�ုမံားှန်း် 

ဓိးတ်ခ်ု�� 

စ်စ်ရ်ေဆို� 

�န်း်

�ုမံားှန်း် 

ရေဆို��ုသမားု/

ရေဆို�ဝါ� 

�ယ်ူ�န်း်

န်းးမား�ုန်း�်၍ 

ရေဆို��ုသမားု

ခုယံ်�ူန်း ်(ဖြ�င်�်  

လူူန်းး အဖြ�စ်)်

န်းးမား�ုန်း�်၍ 

ရေဆို��ုသ

မားု ခုံယ်ူ�န်း ်

(ရေဆို�ရုံးုံတ်� ်

ရေ�း�၍်)

အဖြခုး�

65 - 69 799,907 319,722 9.7 14.0 2.3 26.9 38.2 8.4 0.5

70 - 74 523,564 225,035 10.1 13.5 2.0 28.1 37.7 7.8 0.8

75 - 79 319,583 146,275 11.7 14.0 2.1 26.3 36.9 8.4 0.5

80 - 84 197,308 85,014 8.4 13.1 1.7 27.7 40.6 8.0 0.3

85 - 89 108,781 42,158 10.2 14.1 1.5 30.8 36.6 6.0 0.7

90 + 48,127 18,127 13.3 10.5 0.6 28.2 41.5 5.2 0.8

၉.၅ ���်ွးအတ်�င်�် �ါဝင်လ်ူု��်ှး�မားု 

လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လုအတ့်င်း် �ပ်�်ွ�/လုူမားုရေး�း/ဘာ�သ�ရေး�းဆိုုုင်�်� လုုပ််�ှ�းမားုတ်စ်ခ်ုုခုုတ့်င် ်

ပ်ါဝင်ရ်ေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�သ်ည််် အမား��ုးအစ်�းနှှင်််  ���း/မား အလုုု� ် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး�အခု��ုးအစ်�း�ုု 

ပ်ု� (၉.၁) တ့်င် ် ရေး��်ပြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး�၏ (၄၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�်သည် ် အန်ည််းဆိုု�း 

ပ်ါဝင်လ်ုုပ်�်ှ�းမားုအမား��ုးအစ်�းတ်စ်ခ်ုု�ှုခု�ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ပ်ါဝင်လ်ုုပ််�ှ�းမားုအမား��ုးအစ်�းမား��းတ့်င် ် 

“ဘာ�သ�ရေး�းဆိုုုင်�်�လုုပ်�်ှ�းမားု” သည် ် အမား��းဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမား��း၏ (၃၆)  

��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်ည် ် အဆိုုုပ်ါလုုပ််�ှ�းမားုတ့်င် ် ပ်ါဝင်ရ်ေးဆို�င်�်ွ�ခ်ု�်ဖြိုးပ်းး အမား��ုးသ�းနှှင််် အမား��ုးသမားးးတ်ုု�၏  

ပ်ါဝင်မ်ားုမား��းသည် ် (၄၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် (၃၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းအသးးသးး�ှုကြ�၍ (၁၂) ��ခုုုင်န်ှုန််း �့�ပြခု�း 

ပ်ါသည်။် “လုူသ�းခု�င်း် စ်�န်�ရေးထိ��ထ်ိ�းမားုဆိုုုင်�်�လုုပ်�်ှ�းမားု” သည်် ဒုတ်ုယူအမား��းဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး 

“နှုုင်င််�ရေး�းရေးဆို့းရေးနှ့းပ့်�နှှင်် ် စ်ုရေးဝးမားု” မား��းတ့်င် ် ပ်ါဝင်မ်ားုန်ည်း်ပ်ါးဖြိုးပ်းး (၀.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ��ှုပ်ါသည်။် 

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမား��း၏ ပ်ါဝင််လုုပ်�်ှ�းမားုတ်ုုင်း်တ့်င် ်အမား��ုးသ�းမား��းသည် ်အမား��ုးသမားးးမား��းထိ� ်ပ်ါဝင်န်ှုန််း  

ပ်ုုမား��းရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်



157၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ု ံ(၉.၁)။ လူ�န်း်ခု�်ရေသး (၁၂) လူအတ်�င််� ���်ွး/လူူမားုရေ��/ဘားသးရေ��ဆိုုုင်�်းလူု��်ှး�မားု တ်စ်ခ်ုုခုုတ်�င် ်

�ါဝင်ရ်ေဆိုးင်�်ွ�ခ်ု�သ်ည််် သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုဦး�ရေ�အခုု�ု�အစ်း�

၉.၆ အရေ�း�အ်�ံ်��ှုမားု

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး� (၅) သန််းတ့်င် ်လု့န်ခ်ု�်ရေးသ� (၁၂) လုအတ့်င်း် အန်ည််းဆိုု�း အရေးထိ��အ်ပ်�်

အမား��ုးအစ်�းတ်စ်ခ်ုု��ှု ခု�်သူ (၂၇.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုဖြိုးပ်းး (၇၀.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်ည် ်မားည်သ်ည််် အရေးထိ��်

အပ်�်မား်မား��ှုခု�ရ်ေးကြ��င်း်နှှင််် (၁.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ် အရေးထိ��အ်ပ်�်မားလုုုအပ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးပြ�ဆိုုုခု�ပ််ါသည်။် 

အရေးထိ��အ်ပ်�်��ှုမားုတ့်င် ် အမား��ုးသ�းမား��းနှှင််် အမား��ုးသမားးးမား��းအကြ��း �့�ပြခု�းမားုန်ည်း်ပ်ါးရေးကြ��င်း် 

ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၉.၂)



158၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ု ံ(၉.၂)။ လူ�န်းခ်ု�်ရေသး (၁၂) လူအတ်�င်�် အရေ�း�အ်�ံ်��ှုခု�သ်ည််် သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုဦး�ရေ�အခုု�ု�အစ်း� 

သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမား��းအ�း ရေးင့်ရေးကြ�း၊ အစ်�းအစ်�နှှင််် ရေးဆိုး�ုသမားုအရေးထိ��အ်ပ်�်မား��း�ုု 

အဓို�ပ်�်ပ်ုုးရေးပ်းရေးန်သူမား��းမားှ� အတ်ူရေးန်မားုသ�းစ်ုဝင်မ်ား��းပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုု 

မား��း၏ (၁၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�်သည် ် ၎င်း်တ်ုု�၏ အတ်ူရေးန်မားုသ�းစ်ုဝင်မ်ား��းထိ�မားှ အရေးထိ��အ်ပ်�်မား��း ��ှုခု� ်

ရေးကြ��င်း်နှှင််် (၁၀) ��ခုုုင်န်ှုန်း်ခုန်�သ်�လု်င် ် အတ်ူမားရေးန်မားုသ�းစ်ုဝင်/် အ�့��အစ်ည်း်မား��းထိ�မားှ အရေးထိ�� ်

အပ်�်မား��း��ှုခု�ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၉.၆)



159၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၉.၆)။ လူ�န်းခ်ု�်ရေသး (၁၂) လူအတ်�င်�် သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုမားုး���ှုခု�သ်ည််် အရေ�း�အ်�ံ်  

အမားု�ု�အစ်း�နှှင််် အ�င်�်အဖြမားစ််

အရေ�း�အ်�ံ်အမားု�ု�အစ်း�

အရေ�း�အ်�ံ်��ှုခု�သ်ည်််  

သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုဦး�ရေ�

အရေ�း�အ်�ံ်အ�င်�်အဖြမားစ််

အတ်ူရေန်းမားုသး�စ်ုဝင််မားုး� အတ်ူမားရေန်းမားုသး�စ်ုဝင်/် 

အ����အစ်ည်�်မားုး�

ရေ�ါင််� �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား ရေ�ါင်�် �ုး� မား

သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုဦး�ရေ� ၅,၁၆၁,၁၆၈ ၂,၀၉၉,၃၉၈ ၃,၀၆၁,၇၇၀

အရေ�း�အ်�ံ်တ်စ်ခ်ုုခုု��ှုသူ ၂၇.၈ ၂၆.၅ ၂၈.၇ ၁၈.၂ ၁၇.၂ ၁၈.၉ ၉.၆ ၉.၃ ၉.၈

ရေးင့်ရေးကြ�းအရေးထိ��အ်ပ်�် 24.7 23.4 25.5 16.2 15.3 16.9 8.4 8.1 8.7

ရေးန်�စ်ဉ်လ်ုုပ်�်ှ�းမားုမား��းအ�း

�ူည်းမားု (အုမားအ်တ့်င်း်)

1.7 1.4 1.9 1.5 1.2 1.8 0.2 0.2 0.2

လုုပ်�်ှ�းမားုမား��းအ�း�ူည်းမား ု

(အုမားပ်ြပ်င်ပ််)

0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

ရေးဆိုး�ုသမားုအရေးထိ��အ်ပ်�် 3.9 3.6 4.0 2.8 2.6 3.0 1.0 1.0 1.0

အုမားတ််ုုင်ယ်ူ�ရေး���ပ်ြပ်�စ် ု

ရေးစ်�င််ရ်ေး�ှ��မ်ားု

0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1

ရေးန်�ပ်ုုင်း်ရေးစ်�င််ရ်ေး�ှ��မ်ားု 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 * * *

ကြီး�ု�/ပ်ုု�ရေးစ်�င််ရ်ေး�ှ��မ်ားု 0.1 * 0.1 0.1 * 0.1 * * *

အစ်�းအစ်� 8.2 7.9 8.4 5.7 5.5 5.9 2.5 2.4 2.5

အပြခု�း 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

မားှတ်ခ်ု��။် * ၀.၁ ��ခုုုင်န်ှုန််းထိ�န််ည််းပ်ါသည်။်
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အခုန်း်� (၁၀) အုမား်အရေကြား�းင်�်အ�း

အုမားအ်ရေးကြ��င်း်အ��မား��းသည် ် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုတ်စ်စ််ု၏ လုူမားုစ်းးပ့်�းရေး�းနှှင်် ် ��န်း်မား�ရေး�းအရေးပြခု 

အရေးန်မား��း�ုု တ်ုုင်း်တ်���တ့်င် ်အရေး�းကြီး�းးပ်ါသည်။် ဤအခုန််းတ့်င် ်အဓို�အ�းပြ�င်် ်ရေးန်အုမားအ်မား��ုးအစ်�း၊ 

အုမားပ််ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားုအရေးပြခုအရေးန်၊ ရေးန်အုမား်အရေးဆို��အ်ဦးတ့်င် ် အသု�းပြပ်�ထိ�းသည််ပ််စ်စည်း်မား��း (အမားုုး၊ အ��၊ 

အခုင်း်)၊ အစ်�းအရေးသ��ခ်ု��ပ်ြပ်�တ်သ်ည်််ရေးန်��၊ အခုန််းအရေး�အတ့်�၊် အုမား ်အသု�းအရေးဆို�င်ပ််စ်စည်း် 

မား��း၊ အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုဝင်ရ်ေးင့်တ်ုု�နှှင်််ပ်တ်သ်�သ်ည််် အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။်

၁၀.၁ ရေန်းအုမား်အမားု�ု�အစ်း�

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ် ် လုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်ရေး���်ယူူ��တ့်င် ် ပ်ါဝင်သ်ည််် အုမားအ်မား��ုး 

အစ်�းမား��းမားှ� �့န်ဒ်ုုမားးန်းယူမား၊် တ်ုု�်ခုန််းတ့်�/တ်ုု�ခ်ုန််း၊ ဘာန်ဂ်ုလုုု/တ်ုု�အ်ုမား၊် တ်ုု�်ခု�အုမား၊် ပ်�ဉ််ရေးထိ�င် ်

အုမား/်သစ််သ�းအုမား၊် ဝါးအုမား၊် (၂-၃) နှှစ််ခု�တ်�အုမားန်ှှင််် (၁) နှှစ်ခ်ု�တ်�အုမားတ််ုု�ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�တ့်င် ် အမား��းဆိုု�းရေးန်ထိုုင်သ်ည််် ရေးန်အုမားအ်မား��ုးအစ်�းမားှ� ပ်�ဉ််ရေးထိ�င်အ်ုမား်/သစ်သ်�း 

အုမားပ်ြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအ�းလုု�း၏ (၄၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�စ်ပ််ါသည်။် ဝါးအုမားအ်မား��ုးအစ်�းသည် ် (၂၆.၆) 

��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င်် ် ဒုတ်ုယူအမား��းဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး တ်ုု�ခ်ု�အုမားသ်ည် ် (၁၃.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င််် တ်တ်ုယူအမား��း

ဆိုု�း ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ပ်�ဉ််ရေးထိ�င်အ်ုမား်/သစ်သ်�းအုမားအ်မား��ုးအစ်�း�ုု ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင်် ် ရေး��းလု� ် နှှစ််ခုုလုု�းတ့်င် ်

အမား��းဆိုု�းရေးတ့်��ဖြိုးပ်းး ရေး��းလု� ်(၄၂.၈%) သည် ်ဖြိုးမားု��ပြပ် (၃၂.၇%) ထိ�ပ််ုုမား��းသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် 

ရေး��းလု�တ့််င် ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု (၁၀) စ်ု၌ (၃) စ်ုသည် ်ဝါးအုမား်မား��းပြ�င််ရ်ေးန်ထိုုင်က်ြ�ဖြိုးပ်းး ဒုတ်ုယူအမား��းဆိုု�း 

ရေးန်ထိုုင်သ်ည််် အုမားအ်မား��ုးအစ်�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် (ဇယူ�း ၁၀.၁)

အခန်း 

( ၁၀ )
အုမား်အရေကြား�းင်�်အ�း
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ဇယ်း� (၁၀.၁)။ ရေန်းအုမား်အမားု�ု�အစ်း�အလူုု� ်အုမား်ရေ�းင်စ််ု�းခုုုင်န်ှုန်း်�

ရေန်းအုမား်အမားု�ု�အစ်း� ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်အုမား်ရေ�းင်စ််ု ၁၁,၁၆၂,၅၁၀ ၃,၁၂၀,၃၁၄ ၈,၀၄၂,၁၉၆

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်�းခုုုင်န်ှုန်း်� ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

�့န်ဒ်ုုမားးန်းယူမား/်တ်ုု�်ခုန််းတ့်�/ တ်ုု�်ခုန််း 5.7 16.8 1.4

ဘာန်ဂ်ုလုုု/ တ်ုု�်အုမား် 10.၆ 16.4 8.3

တ်ုု�ခ်ု�အုမား် 13.1 17.8 11.3

ပ်�ဉ်ရ်ေးထိ�င်အ်ုမား်/သစ်သ်�းအုမား် 40.0 32.၇ 42.8

ဝါးအုမား် 26.6 13.8 31.5

(၂−၃) နှှစ်ခ်ု�တ်�အုမား် 3.0 1.2 3.7

(၁) နှှစ််ခု�တ်�အုမား် 0.6 0.4 0.7

အပြခု�း 0.5 0.8 0.3

၁၀.၂ အုမား�်ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားုအရေဖြခုအရေန်း

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ အုမား်ပ်ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားုအရေးပြခုအရေးန်�ုု ဇယူ�း (၁၀.၂) တ့်င် ် ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် 

ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််��ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၉၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ�အုမ်ားပ်ုုင်ဆ်ိုုုင်က်ြ�ဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်(၇၄.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း 

နှှင််် ရေး��းလု�တ့််င် ်(၉၆.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် ပ်ုဂုုလုု�အုမား�်�တ့်င် ်ရေးန်ထိုုင်က်ြ�သ ူ 

မား��းမားှ� (၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ��ှုဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ် (၁၇.၄%) သည် ် ရေး��းလု� ် (၁.၇%) ထိ� ် ပ်ုုမား��းရေးကြ��င်း်  

ရေးတ့်��ပ်ါသည်။်
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ဇယ်း� (၁၀.၂)။ အုမား်�ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားုအမားု�ု�အစ်း�အလူုု� ်အုမား်ရေ�းင်စ််ု�းခုုုင်န်ှုန်း်�

အုမား်�ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားုအမားု�ု�အစ်း� ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်အုမား်ရေ�းင်စ််ု ၁၁,၁၆၂,၅၁၀ ၃,၁၂၀,၃၁၄ ၈,၀၄၂,၁၉၆

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်�းခုုုင်န်ှုန်း်� ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

ပ်ုုင်�်ှင်် 90.3 74.6 96.၅

အုမားင််ှ�း (အစ်ုုး�) 0.7 2.0 0.2

အုမားင််ှ�း (ပ်ုဂုုလုု�) 6.1 17.4 1.7

အခုမား� ်(မားုဘာ/ရေးယူ��ခမား/ရေးဆို့မား��ုး/မားုတ်ရ်ေးဆို့) 1.6 2.7 1.2

အခုမား� ်(အစ်ုုး�ဝန််ထိမားး်အုမား�်�) 0.8 2.5 0.2

အခုမား� ်(ပ်ုဂုုလုု�ဝန်ထ်ိမားး်အုမား�်�) 0.4 0.7 0.2

အပြခု�း 0.1 0.1 0.1

၁၀.၃ အုမားရ်ေဆိုး�်လူု��်းတ်�င်အ်သု�ံဖြ��သည်် ်�စ်စည်�်အမားု�ု�အစ်း�မားုး�

 အုမားရ်ေးဆို��လ်ုုပ်�်�တ့်င် ် အသု�းပြပ်�သည်် ် ပ်စ်စည်း်အမား��ုးအစ်�းမား��းသည် ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏  

လုူမားုစ်းးပ့်�းရေး�းအရေးပြခုအရေးန်�ုုညွှှန်ပ်ြပ်ရေးသ� အရေး�းကြီး�းးသည််် ဝုရေးသသလု�ခဏ်�မား��း ပြ�စ်ပ််ါသည်။်  

ဤအစ်း�င်ခ်ု�စ်�တ့်င် ်အုမား်ရေးဆို��လ်ုုပ်�်�၌ အသု�းပြပ်�ရေးသ� အ��၊ အမားုုးနှှင််် အခုင်း်  အညွှှန််း�ုန်း် (၃) ခုု  

အရေးပ််အရေးပြခုခု�၍ ရေးလုလ်ု�ထိ�းပ်ါသည်။်

၁၀.၃.၁ အ�းအမားု�ု�အစ်း�

 ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�တ့်င် ် ဝါးပြ�င််�်���ထိ�းသည််အ်ုမားမ်ား��း၌ ရေးန်ထိုုင်ရ်ေးသ� အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမားှ� (၃၇.၈) 

��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုဖြိုးပ်းး အုတ််ကြွ�ပ်/်အုတ််/�့န်�်�စ်ပ်ြ�င််�်���ထိ�းသည်် ် အုမား်တ့်င် ် (၂၇.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင်််  

သစ််သ�းပြ�င််�်���ထိ�းသည်် ် အုမား်တ့်င် ် (၂၄.၂) ��ခုုုင်န်ှုန်း်ရေးန်ထိုုင်က်ြ�ပ်ါသည်။် ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင်် ် ရေး��းလု� ်

အကြ��း သုသ�စ့်��့�ပြပ်�းသည််် အ��အမား��ုးအစ်�း (၂) မား��ုး�ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်အသု�းမား��းသည််် 
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အ��အမား��ုးအစ်�းမားှ� အုတ်က်ြွ�ပ်/်အုတ််/�့န်�်�စ်ပ်ြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ရေး��းလု�တ့််င် ် အသု�းမား��းသည်် ် အ��

အမား��ုးအစ်�းမားှ� ဝါး ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ဖြိုးမားု��ပြပ်�ှု အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ ထိ�ဝ်�ခ်ုန်�် (၄၉.၄%) သည် ်အုတ််ကြွ�ပ်/်

အုတ််/�့န််��စ်�်ုု အ��အပြ�စ်အ်သု�းပြပ်�ထိ�းဖြိုးပ်းး ရေး��းလု�တ့််င် ် (၁၉) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ� �ှုသည်�်ုု 

ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၁၀.၃)

၁၀.၃.၂ အမားုု�အမားု�ု�အစ်း�

 ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်��ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း အမား��းဆိုု�းအသု�းပြပ်�သည်် ် အုမားအ်မားုုးမားှ� သ့ပ် ် (၈၄%) ပြ�စ််

ပ်ါသည်။် သ့ပ််မားုုးအုမားတ့််င််ရေးန်ထိုုင်သ်ည််် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��းမားှ� ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ် (၈၉.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုဖြိုးပ်းး  

ရေး��းလု�တ့််င် ် (၈၁.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုသည််အ်တ့်� ် �့�ပြခု�းမားုန်ည်း်ပ်ါးပ်ါသည်။် သုု���တ့်င် ် ဓိန်ု/ 

သ�်�ယူ/်ထိန််းလု�/်အင်�်� ် အသု�းပြပ်�သည််အ်ုမားမ်ား��းမားှ� တ်စ်န်ှုုင်င််�လုု�းတ့်င် ် (၁၃) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုဖြိုးပ်းး 

ရေး��းလု� ် (၁၆.၆%) သည် ် ဖြိုးမားု��ပြပ် (၃.၄%) ထိ� ် ပ်ုုမား��းသည်�်ုုရေးတ့်��ပ်ါသည်။် အုတ််ကြွ�ပ်/်အုတ််/ 

�့န်�်�စ်�်ုု အမားုုးအပြ�စ်အ်သု�းပြပ်�သည််အ်ုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��းမားှ� စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု၏ (၂) ��ခုုုင်န်ှုန််း 

သ��ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၁၀.၃)

၁၀.၃.၃  အခုင်�်အမားု�ု�အစ်း�

 ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််��ှု အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ ထိ�ဝ်�ခ်ုန်�်မားှ�  

သစ််သ�းကြ�မားး်ခုင်း် အသု�းပြပ်�သည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် အုတ််ကြွ�ပ်/်အုတ််/�့န်�်�စ် ် အသု�းပြပ်�မားုမားှ� 

ဒုတ်ုယူအမား��းဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် သုု���တ့်င် ် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၈.၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ် ရေးပြမားကြီး�းး�ုု 

ကြ�မားး်ခုင်း်အပြ�စ် ်အသု�းပြပ်�ရေးန်ကြ�ဆို�ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ရေးပြမားကြီး�းး�ုုကြ�မားး်ခုင်း်အပြ�စ် ်အသု�းပြပ်�မားုတ့်င် ်ရေး��းလု� ်

(၉.၄%) သည် ်ဖြိုးမားု��ပြပ် (၅.၂%) ထိ� ်(၂) ဆိုန်းးပ်ါး�ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၁၀.၃)
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၁၀.၃)။ အုမား်ရေဆိုး�လ်ူု�သ်ည်််�စ်စည်�်အမားု�ု�အစ်း�အလူုု� ်အုမား်ရေ�းင်စ််ု�းခုုုင်န်ှုန်း်�

ရေဆိုး�လ်ူု�သ်ည်််�စ်စည်�်အမားု�ု�အစ်း� ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်အုမား်ရေ�းင်စ််ု ၁၁,၁၆၂,၅၁၀ ၃,၁၂၀,၃၁၄ ၈,၀၄၂,၁၉၆

အ�း

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

ဓိန်ု/သ��်ယူ/်ထိန််းလု�/်အင်�်�် 7.6 2.9 9.4

ဝါး 37.၈ 22.1 44.0

ရေးပြမားကြီး�းး 0.1 0.2 0.1

သစ််သ�း 24.2 21.2 25.4

သ့ပ်် 1.6 3.0 1.1

အုတ််ကြွ�ပ်/်အုတ််/�့န်�်�စ်် 27.8 49.4 19.4

အပြခု�း 0.8 1.2 0.6

အမားုု�

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

ဓိန်ု/သ��်ယူ/်ထိန််းလု�/်အင်�်�် ၁၂.၉ ၃.၄ ၁၆.၆

ဝါး 0.4 0.2 0.5

ရေးပြမားကြီး�းး * * *

သစ််သ�း 0.၃ 0.5 0.3

သ့ပ်် 84.0 89.6 81.8

အုတ််ကြွ�ပ်/်အုတ််/�့န်�်�စ်် 2.2 6.1 0.7

အပြခု�း 0.1 0.2 0.1

အခုင်�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

ဝါး 13.6 4.6 17.0

ရေးပြမားကြီး�းး 8.2 5.2 9.4

သစ််သ�း 50.8 38.8 55.5

အုတ််ကြွ�ပ်/်အုတ််/�့န်�်�စ်် 27.4 51.4 18.၀

အပြခု�း * * *

မားှတ်ခ်ု��။် *၀.၁ ��ခုုုင်န်ှုန််းထိ�န််ည််းပ်ါသည်။်
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

၁၀.၄ အစ်း�အစ်းခုု�ဖ်ြ��တ်သ်ည်််ရေန်း�း

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ သု�းပ်ု�နှှစ််ပ်ု�ရေး��� ် (၆၈.၇%) သည် ် အုမားထ်ိ�တ့်င််သ� အစ်�းအစ်� 

ခု��ပ်ြပ်�တ် ် သည််�ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၂၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ� သးးပြခု�း

အရေးဆို��အ်ဦးတ့်င် ် ခု��ပ်ြပ်�တ်ဖ်ြိုးပ်းး (၁၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်ည် ် အုမားအ်ပြပ်င်တ့််င် ် ခု��ပ်ြပ်�တ်သ်ည်�်ုု

ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် အဆိုုုပ်ါ အမား��းဆိုု�း ခု��ပ်ြပ်�တ်သ်ည်််ရေးန်��နှှစ်ခ်ုုတ့်င် ် ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင််ရ်ေး��းလု� ် �့�ဟ

မားုကြီး�းးမား�းပ်ါသည်။် အုမား်ထိ�၌ ခု��ပ်ြပ်�တ်သ်ည််် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအခု��ုးအစ်�းတ့်င် ် ဖြိုးမားု��ပြပ်သည် ် (၈၀.၃) 

��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုဖြိုးပ်းး ရေး��းလု�သ်ည် ်  (၆၄.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုပ်ါသည်။် သုု�ရေးသ� ်သးးပြခု�းအရေးဆို��အ်ဦးတ့်င်် 

ခု��ပ်ြပ်�တ်သ်ည််် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအရေး�အတ့်�မ်ားှ� ရေး��းလု�တ့််င် ် (၂၅.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်

(၁၁.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၁၀.၄) 

ဇယ်း� (၁၀.၄)။ အစ်း�အစ်းခုု�ဖ်ြ��တ်သ်ည်််ရေန်း�းအလူုု� ်အုမားရ်ေ�းင်စ််ု�းခုုုင်န်ှုန်း်�

အစ်း�အစ်းခုု�ဖ်ြ��တ်သ်ည်််ရေန်း�း ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်အုမား်ရေ�းင်စ််ု ၁၁,၁၆၂,၅၁၀ ၃,၁၂၀,၃၁၄ ၈,၀၄၂,၁၉၆

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်�းခုုုင်န်ှုန်း်� ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

အုမားထ်ိ�တ့်င်ခ်ု��ပ်ြပ်�တ်် 68.7 80.3 64.1

သးးပြခု�းအရေးဆို��အ်ဦးမားှ�ခု��ပ်ြပ်�တ်် 21.5 11.1 25.6

အုမားအ်ပြပ်င်မ်ားှ�ခု��ပ်ြပ်�တ်် 9.6 8.2 10.2

အပြခု�း 0.2 0.4 0.1

၁၀.၅ အခုန်း်�အရေ�အတ်��်

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုဝင်မ်ား��းရေးန်ထိုုင်သ်ည််် အခုန််းအရေး�အတ့်�သ်ည် ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုတ့်င် ် လုူမား��း  

ပြွပ်တ်သ်ုပ်စ့််�ရေးန်ထိုုင်ပ်ြခုင်း်�ုုသု�းသပ်�်�၌ အသု�းပြပ်�သည်် ်အညွှှန််း�ုန်း်တ်စ်ခ်ုုပြ�စ်ပ််ါသည်။် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု 

တ့်င်ရ်ေးန်ထိုုင်ရ်ေးသ� လုူဦးးရေး�နှှင််် အခုန််းအရေး�အတ့်� ် (သုု�မားဟုတ်)် အုပ််ခုန််းအရေး�အတ့်�ရ်ေးပ််တ့်င် ် 
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

မားူတ်ည်၍် အဆိုုုပ်ါအညွှှန််း�ုန်း်�ုု တ့်�်ခု��ပ််ါသည်။် အခုန််းတ်စ်ခ်ုန််းတ့်င် ်လုူ (၁.၅) ဦးးနှှင််် အုပ််ခုန််း 

တ်စ်ခ်ုန််းတ့်င် ်လုူ (၂) ဦးးထိ�ပ််ုု၍ရေးန်ထိုုင်လ်ု်င် ်လုူမား��းပြွပ်တ်သ်ုပ်စ့််�ရေးန်�သည်ဟ်ု သတ််မားှတ််ပ်ါသည်။်19

ယူခုု ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ် ပ်ါဝင်သ်ည််် အခုန်း်အမား��ုးအစ်�းမား��းမားှ� ဘာု��းခုန်း်၊ အုပ််ခုန််း၊  

ထိမားင်း်စ်�းခုန်း်၊ ဧည်််ခုန််းတ်ုု�ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး မားးး�ုုခုန်း်၊ အုမား်သ� (သုု�မားဟုတ်)် ရေး�ခု��ုးခုန််း၊ လုသ�ရေးဆို�င် ်

(သုု�မားဟုတ်)် ရေးလု်��လ်ုမားး်နှှင််် စ်းးပ့်�းရေး�းအလုုု�င်ှ� အသု�းပြပ်�သည််အ်ခုန််းမား��း မားပ်ါဝင်ပ််ါ။ ဤကြ��းပြ�တ် ်

သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ်အုပ််ခုန်း်အရေး�အတ့်��်ုု သးးပြခု�းရေး���ယ်ူူပြခုင်း်မားပြပ်�ဘာ� ဘာု��းခုန်း်၊ အုပ်ခ်ုန််း၊ 

ထိမားင်း်စ်�းခုန်း်၊ ဧည်််ခုန််းတ်ုု��ုုသ� အခုန််းအပြ�စ် ် သတ်မ်ားှတ််ရေး���ယ်ူူခု�ပ််ါသည်။် ထိုု�ရေးကြ��င်် ် အခုန််း 

တ်စ်ခ်ုန််းတ့်င် ် လုူ (၁.၅) ဦးးနှှင်််အထိ�ရ်ေးန်ထိုုင်ပ််ါ� လုူမား��းပြွပ်တ်သ်ုပ်စ့််�ရေးန်ထိုုင်သ်ည်ဟ်ု သတ်မ်ားှတ် ်

ပ်ါသည်။်

ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်��ှုအုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ ထိ�ဝ်�ခ်ုန်�သ်ည် ်အခုန်း်တ်စ်ခ်ုန််းနှှင််် အခုန််းနှှစ််ခုန််း ပ်ါရေးသ� 

အုမားမ်ား��းတ့်င်ရ်ေးန်ထိုုင်က်ြ�သည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ရေးယူဘုာယူ�အ�းပြ�င်် ် အခုန််းအရေး�အတ့်� ် မား��းလု�

သည်န်ှှင်််အမား် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအခု��ုးအစ်�း ရေးလု��န််ည််းလု�သည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၁၀.၅) 

ဇယ်း� (၁၀.၅)။ အခုန်း�်အရေ�အတ်��အ်လူုု� ်အုမားရ်ေ�းင်စ််ု�းခုုုင်န်ှုန်း်�

အခုန်း်�အရေ�အတ်��် ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်အုမား်ရေ�းင်စ််ု ၁၁,၁၆၂,၅၁၀ ၃,၁၂၀,၃၁၄ ၈,၀၄၂,၁၉၆

စ်ုစ်ုရေ�ါင််��းခုုုင်န်ှုန်း်� ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

(1) ခနင်္သာ�် 16.5 20.4 15.0

(2) ခနင်္သာ�် 33.9 30.4 35.3

(3) ခနင်္သာ�် 28.8 25.1 30.၂

(4) ခနင်္သာ�် 13.1 13.2 13.0

(5) ခနင်္သာ�် 4.9 6.5 4.3

19 Measuring Overcrowding in Housing, 2007, US Department of Housing and Urban Development
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အခုန်း်�အရေ�အတ်��် ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

(6) ခနင်္သာ�် 1.8 2.5 1.5

(7) ခနင်္သာ�် 0.4 0.9 0.2

(8) ခနင်္သာ�် 0.3 0.5 0.2

(9) ခနင်္သာ�် 0.1 0.2 0.1

(10) ခနင်္သာ�်န္တ�င်�်အထကျား် 0.၁ 0.3 0.1

ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်��ှုအုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ ထိ�ဝ်�န််းးပ်ါးသည် ်လုူမား��းပြွပ်တ်သ်ုပ်ရ်ေးန်သည်််အုမား်မား��းတ့်င် ် 

ရေးန်ထိုုင်က်ြ�သည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင်် ် ရေး��းလု�န်ှှစ််မား��ုးလုု�းတ့်င် ် ထိုု��သ်ုု�ရေးန်ထိုုင်သ်ည််် 

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု (၅၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်��်ှုပ်ါသည်။် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ ပြွပ်တ်သ်ုပ်စ့််�ရေးန်ထိုုင်မ်ားုသည် ်ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ် 

ရေး��းလု�ထ်ိ� ်ပ်ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ပ်ါသည်။်  ဥပ်မား� - အခုန််းတ်စ်ခ်ုန််းတ့်င် ်လုူ (၂)  ဦးး ထိ� ်ပ်ုုမားု ု

ရေးန်ထိုုင်သ်ည်််အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအခု��ုးအစ်�းသည် ်ဖြိုးမားု��ပြပ်၌ (၂၉) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုဖြိုးပ်းး ရေး��းလု�၌် (၂၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း

ခုန်�်�ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၁၀.၆) 

လုူမား��းပြွပ်တ်သ်ုပ််စ့်�ရေးန်ထိုုင်ပ်ြခုင်း် (အခုန််းတ်စ်ခ်ုန််းတ့်င် ် လုူ (၁.၅) ဦးးထိ�ပ််ုု၍ရေးန်ထိုုင်ပ်ြခုင်း်) 

သည် ်တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းအ�းလုု�းတ့်င်�်ှုရေးန်ဖြိုးပ်းး ပြွပ်တ်သ်ုပ်မ်ားုအရေးပြခုအရေးန်သည် ်ရေးဒသတ်စ်ခ်ုု

နှှင်််တ်စ်ခ်ုု မားတ်ူည်းရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် လုူမား��းပြွပ်တ်သ်ုပ်စ့််�ရေးန်ထိုုင်သ်ည််် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအခု��ုးအစ်�း

သည် ်တ်န်သာ��းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ်(၆၉.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််း၊ �န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ်(၆၁.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််း၊ 

မား့န််ပြပ်ည်န််ယူတ့််င် ် (၆၀.၂) ��ခုုုင်န်ှုန််း၊ ��င်ပ်ြပ်ည်န််ယူတ့််င် ် (၅၄.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူတ့််င် ် 

(၅၃.၉) ��ခုုုင်န်ှုန််းတ်ုု�ပြ�င််် အရေးတ်�်အတ်န်ပ်ြမားင််မ်ား�းသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် �ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်၊ 

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�၊် �ှမားး်ပြပ်ည်န််ယူ်နှှင််် �ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူတ််ုု�တ့်င် ် (၄၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ��ှု၍ အထိ�ရ်ေး��ပ်ြပ်ပ်ါ 

တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းနှှင််န်ှုင််းယူှဉ်ပ််ါ� ပြွပ်တ်သ်ုပ်မ်ားုပ်ုုမားုုန်ည်း်ပ်ါးသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။်
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၁၀.၆)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အခုန်း်�တ်စ်ခ်ုန်း�်တ်�င်ရ်ေန်း�ုုင်ရ်ေသး �ုမား�်မားှလူူဉ်ီ�ရေ�

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/
ဖြ�ည်န််းယ််

အခုန်း်�တ်စ်ခ်ုန်း�်တ်�င်ရ်ေန်း�ုုင်ရ်ေသးလူူဉ်ီ�ရေ�

၁.၅ ဦး�နှှင််် 
ရေအး�်

၁.၅၁ ဦး� မားှ 
၂ ဦး�

၂ ဦး� 
အ��်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 
�းခုုုင်န်ှုန်း်�

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 
အုမားရ်ေ�းင်စ််ု

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၅၃.၁ ၂၀.၅ ၂၆.၃ ၁၀၀.၀ ၁၁,၁၆၂,၅၁၀

   ဖြိုးမားု��ပြပ် 51.6 19.8 28.6 100.0 3,120,314

   ရေး��းလု�် 53.7 20.8 25.5 100.0 8,042,196

�ခု�င်် 60.7 20.6 18.7 100.0 302,429

�ယူ�း 53.6 23.8 22.6 100.0 66,836

��င်် 46.0 21.4 32.7 100.0 321,985

ခု�င်း် 46.1 18.9 35.0 100.0 92,286

စ်စ်�်ုုင်း် 57.6 21.5 20.9 100.0 1,083,014

တ်န်သာ��း 30.5 18.3 51.2 100.0 287,034

ပ်�ခုူး 58.1 18.9 23.0 100.0 1,157,857

မားရေး�့း 57.6 18.1 24.4 100.0 877,802

မားနှတရေးလုး 54.1 21.8 24.1 100.0 1,369,559

မား့န်် 39.8 20.5 39.7 100.0 399,556

�ခုုုင်် 61.8 21.8 16.4 100.0 647,767

�န်�်ုန်် 38.4 22.1 39.6 100.0 1,711,561

�ှမားး် 60.7 20.8 18.5 100.0 1,123,111

ဧ��ဝတ်း 56.9 19.3 23.7 100.0 1,455,636

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 61.0 19.4 19.6 100.0 266,076
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယူ�း (၁၀.၇) တ့်င် ် ရေးန်အုမားအ်မား��ုးအစ်�းနှှင််် အုမားပ််ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားုအမား��ုးအစ်�းအလုုု� ် လုူမား��း  

ပြွပ်တ်သ်ုပ်စ့််�ရေးန်ထိုုင်ရ်ေးသ� အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအခု��ုးအစ်�း�ုု ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် �့န်ဒ်ုုမားးန်းယူမား်တ့်င် ် 

ပြွပ်တ်သ်ုပ်စ့််�ရေးန်ထိုုင်ရ်ေးသ� အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု (27.7) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုဖြိုးပ်းး တ်�အုမားမ်ား��းတ့်င် ် (၆၀) ��ခုုုင်န်ှုန််း  

�ှုသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။်

လုူမား��းပြွပ်တ်သ်ုပ််စ့်�ရေးန်ထိုုင်ပ်ြခုင်း်�ုု ပ်ုဂုုလုု�အုမား�်�မား��းတ့်င် ် င်ှ�း�မားး်ရေးန်ထိုုင်ရ်ေးသ� 

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၌ အမား��းဆိုု�း (၆၇%) ရေးတ့်��ဖြိုးပ်းး �ုုယူပ််ုုင်အ်ုမား်��မား��းတ့်င်ရ်ေးန်ထိုုင်သ်ည််် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု 

မား��း၌ (၄၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ� ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် အစ်ုုး�မားှ င်ှ�း�မားး်ထိ�းရေးသ�အုမား�်�မား��း (သုု�မားဟုတ်)်  

အစ်ုုး�ဝန်ထ်ိမားး်အုမား�်�မား��း၌ ရေးန်ထိုုင််ရေးသ�အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း (၃၇% နှှင််် ၃၅% အသးးသးး) သည် ်အခုမား�် 

(မားုဘာ/ရေးယူ��ခမား/ရေးဆို့မား��ုး/မားုတ်ရ်ေးဆို့) အုမား�်� (သုု�မားဟုတ်)် အခုမား� ် (ပ်ုဂုုလုု�ဝန်ထ်ိမားး်အုမား�်�) တ့်င် ်

ရေးန်ထိုုင်သ်ည်််  အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��းနှှင််န်ှုင််းယူှဉ်ပ််ါ� ပ်ုုမားုုရေး��င်း်မား့န်သ်ည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်

ဇယ်း� (၁၀.၇)။ ရေန်းအုမား်အမားု�ု�အစ်း�နှှင််် အုမား်�ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားုအမားု�ု�အစ်း�အလူုု� ် 

အခုန်း်�တ်စ််ခုန်း�်တ်�င် ်ရေန်း�ုုင််ရေသး�ုမား�်မားှလူူဉ်ီ�ရေ�

ရေန်းအုမား်အမားု�ု�အစ်း�နှှင်််  
အုမား�်ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားုအမားု�ု�အစ်း�

အခုန်း်�တ်စ််ခုန်း�်တ်�င်ရ်ေန်း�ုုင်ရ်ေသး လူူဉ်ီ�ရေ�

၁.၅ ဦး�နှှင််် 
ရေအး�်

၁.၅၁ ဦး� မားှ 
၂ ဦး�

၂ ဦး� 
အ��်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 
�းခုုုင်န်ှုန်း်�

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 
အုမား်ရေ�းင်စ််ု

ရေန်းအုမား်အမားု�ု�အစ်း�      

�့န်ဒ်ုုမားးန်းယူမား် 72.3 15.3 12.4 100.၀ 9,433

တ်ုု�ခ်ုန််းတ့်�/တ်ုု�်ခုန််း 49.၀ 20.1 30.8 100.၀ 624,861

ဘာန်ဂ်ုလုုု/ တ်ုု�်အုမား် 65.9 17.8 16.3 100.၀ 1,178,267

တ်ုု�ခ်ု�အုမား် 62.7 18.6 18.8 100.၀ 1,465,042

ပ်�ဉ်ရ်ေးထိ�င်အ်ုမား်/သစ်သ်�းအုမား် 51.7 21.၀ 27.3 100.၀ 4,465,754

ဝါးအုမား် 48.4 22.၀ 29.6 100.၀ 2,966,227

(၂−၃) နှှစ်ခ်ု�တ်�အုမား် 39.6 21.2 39.2 100.၀ 332,159

(၁) နှှစ််ခု�တ်�အုမား် 37.6 18.7 43.7 100.၀ 67,568
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ရေန်းအုမား်အမားု�ု�အစ်း�နှှင်််  
အုမား�်ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားုအမားု�ု�အစ်း�

အခုန်း်�တ်စ််ခုန်း�်တ်�င်ရ်ေန်း�ုုင်ရ်ေသး လူူဉ်ီ�ရေ�

၁.၅ ဦး�နှှင််် 
ရေအး�်

၁.၅၁ ဦး� မားှ 
၂ ဦး�

၂ ဦး� 
အ��်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 
�းခုုုင်န်ှုန်း်�

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 
အုမား်ရေ�းင်စ််ု

အပြခု�း 41.4 21.၀ 37.6 100.၀ 53,199

အုမား�်ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားုအမားု�ု�အစ်း�     

ပ်ုုင်�်ှင်် 54.3 20.5 25.2 100.၀ 10,084,747

အုမားင််ှ�း (အစ်ုုး�) 62.9 17.7 19.4 100.၀ 79,273

အုမားင််ှ�း (ပ်ုဂုုလုု�) 33.5 22.6 43.9 100.၀ 679,450

အခုမား� ်(မားုဘာ/ရေးယူ��ခမား/
ရေးဆို့မား��ုး မားုတ််ရေးဆို့)

50.9 19.2 29.8 100.၀ 180,226

အခုမား� ်(အစ်ုုး�ဝန်ထ်ိမားး်
အုမား�်�)

65.1 14.1 20.8 100.၀ 93,114

အခုမား� ်(ပ်ုဂုုလုု�ဝန်ထ်ိမားး်
အုမား�်�)

51.4 16.1 32.5 100.၀ 39,421

အပြခု�း 19.5 22.6 58.၀ 100.၀ 6,280

၁၀.၆ စ်�မား�်အင်သ်ု�ံစ်��မားု

၁၀.၆.၁  အလူင်�်ရေ�းင်အ်တ်��အ်ဓို�အသု�ံဖြ��သည်် ်မားီ�အမားု�ု�အစ်း�

ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်��ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအမား��းစ်ုသည် ်အလုင်း်ရေး��င်အ်တ့်� ်လု်ပ််စ်စ်ဓ်ိ�တ်အ်�း�ုု အဓို�  

အသု�းပြပ်�ကြ�ပ်ါသည်။် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ထိ�ဝ်�န််းးပ်ါး (၅၃%) သည် ် လု်ပ််စ်စ်ဓ်ိ�တ်အ်�း�ုု  

သု�းစ့်�ကြ�၍ (၂၉) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�မ်ားှ� ရေးန်ရေး��င်ပ်ြခုည်စ့််မားး်အင်သ်ု�း (ဆိုုုလု�ပြပ်�း) �ုု အသု�းပြပ်�ကြ�ပ်ါသည်။် 

ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင်် ်ရေး��းလု� ်�့�ဟခု��က်ြီး�းးမား�း၍ ဖြိုးမားု��ပြပ်�ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု (၁၀) စ်ု တ့်င် ်(၉) စ်ုသည် ်လု်ပ််စ်စ် ်

ဓိ�တ်အ်�း�ုု အသု�းပြပ်�ကြ�ဖြိုးပ်းး ရေး��းလု��်ှုအုမား်ရေးထိ�င်စ်် ု (၁၀) စ်ုတ့်င် ် (၄) စ်ုသ� လု်ပ််စ်စ်ဓ်ိ�တ်အ်�း 

သု�းစ့်�နှုုင်သ်ည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည််။ ၎င်း်သည် ်ရေးန်ရေး��င်ပ်ြခုည်စ့််မားး်အင်သု်�းစ်န်စ်သု်�းစ့်�မုား ရေး��းလု� ်(၃၉.၃%) 

တ့်င် ်ဖြိုးမားု��ပြပ် (၂.၈%) ထိ� ် ပြမားင်််မား�း�ပြခုင်း်၏ အရေးကြ��င်း်�င်း်တ်စ်ခု်ုပြ�စ်နုု်ှင်ပ််ါသည်။် (ဇယူ�း ၁၀.၈)
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၁၀.၈)။ အလူင်�်ရေ�းင်အ်တ်��် အဓို�အသု�ံဖြ��သည််် မားီ�အမားု�ု�အစ်း�အလူုု� ် 

အုမား်ရေ�းင်စ််ု�းခုုုင်န်ှုန်း်�

အလူင်�်ရေ�းင်အ်တ်�� ်မားီ�အမားု�ု�အစ်း� ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်အုမား်ရေ�းင်စ််ု ၁၁,၁၆၂,၅၁၀ ၃,၁၂၀,၃၁၄ ၈,၀၄၂,၁၉၆

   စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်�းခုုုင်န်ှုန်း်� ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

   လု်ပ်စ််စ်ဓ်ိ�တ််အ�းလုုုင်း် (အစ်ုုး�/ အုမား်န်းးခု�င်း်
နှုုင်င််�/�ပ်�်ွ�၊ ရေးဒသတ့်င်း်)

53.0 90.9 38.4

   မားးးစ်� ်(ပ်ုဂုုလုု�) 3.5 2.1 4.0

   ရေးန်ရေး��င်ပ်ြခုည်စ့််မားး်အင်သ်ု�း (ဆိုုုလု�ပြပ်�း) 29.1 2.၈ 39.3

   ရေးလုအ�း/ရေး�အ�းလု်ပ်စ််စ်် 0.8 0.6 0.9

   ရေး�န်�ဆိုး 0.5 0.1 0.6

   �ရေးယူ�င်း်တ်ုုင်် 4.3 1.6 5.3

   ပြပ်န်လ်ုည်အ်�းပြ�ည််န်ှုုင််ရေးသ�ဘာ�ထ်ိ�းစ်န်စ်် 8.7 2.0 11.3

   အပြခု�း 0.1 * 0.2

မားှတ်ခ်ု��။် *၀.၁ ��ခုုုင်န်ှုန််းထိ�န််ည််းပ်ါသည်။်

၁၀.၆.၂ ခုု�ဖ်ြ��တ််�းတ်�င် ်အဓို�အသု�ံဖြ��သည်် ်ရေလူးင်စ််းအမားု�ု�အစ်း�

ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်��ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၃၇.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်ခု��ပ်ြပ်�တ်�်န််အတ့်� ်လု်ပ််စ်စ်မ်ားးး�ု ု

အသု�းပြပ်�ကြ�ဖြိုးပ်းး (၅၃.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ� သစ်သ်�း/ထိင်း်�ုု အသု�းပြပ်�ရေးန်ကြ�ဆို�ပြ�စ်ပ််ါသည်။် လု်ပ််စ်စ်မ်ားးးနှှင်််  

သစ်သ်�း/ထိင်း်အသု�းပြပ်�မားသုည် ်ဖြိုးမားု��ပြပ်နှငှ််် ရေး��းလု�က်ြ��းတ်င့် ်�့�ဟမား ုအရေးတ်�အ်တ်န်က်ြီး�းးမား�းသည်�်ုု  

ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် ခု��ပ်ြပ်�တ််�န််အတ့်� ် လု်ပ််စ်စ်မ်ားးးအသု�းပြပ်�မားုသည် ် ဖြိုးမားု��ပြပ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၇၃) 

��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်��်ှုဖြိုးပ်းး ရေး��းလု�တ့််င် ် (၂၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ��ှုပ်ါသည်။် ခု��ပ်ြပ်�တ်�်န််အတ့်� ် သစ်သ်�း/

ထိင်း်�ုု အသု�းပြပ်�မားုသည် ် ရေး��းလု�တ့််င်် (၇၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်��်ှုဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ် (၁၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ� 
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�ှုပ်ါသည်။် ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်��ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်ည် ်ခု��ပ်ြပ်�တ်�်န််အတ့်� ်မားးးရေးသ့း/

ရေးလု�င်စ််�ရေးတ်�င််�်ုု အသု�းပြပ်�ကြ�ဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ် (၁၀%) သည် ်ရေး��းလု� ်(၅%) ထိ� ်သု�းစ့်�မားုအခု��ုးအစ်�း 

ပြမားင််မ်ား�းသည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၁၀.၉)

ဇယ်း� (၁၀.၉)။ ခုု�်ဖြ��တ််�းတ်�င် ်အဓို�အသု�ံဖြ��သည်် ်ရေလူးင်စ််းအမားု�ု�အစ်း�အလူုု� ်

အုမားရ်ေ�းင်စ််ု�းခုုုင်န်ှုန်း်�

ခုု�်ဖြ��တ်�်န်းအ်တ်�� ်ရေလူးင်စ််းအမားု�ု�အစ်း� ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်အုမားရ်ေ�းင်စ််ု ၁၁,၁၆၂,၅၁၀ ၃,၁၂၀,၃၁၄ ၈,၀၄၂,၁၉၆

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်�းခုုုင်န်ှုန်း်� ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀

လု်ပ်စ််စ််ဓိ�တ်အ်�းလုုုင်း် (အစ်ုုး�/ အုမားန််းးခု�င်း်နှုုင််င်�/ 

�ပ်�်ွ�၊ ရေးဒသတ့်င်း်)
37.၆ 72.5 24.1

မားးးစ်� ်(ပ်ုဂုုလုု�) 0.2 0.2 0.2

ရေးန်ရေး��င်ပ်ြခုည်စ့််မားး်အင်သ်ု�း (ဆိုုုလု�ပြပ်�း) 0.4 0.1 0.5

ရေးလုအ�း/ ရေး�အ�းလု်ပ်စ််စ်် 0.1 0.2 0.1

ရေး�န်�ဆိုး * * *

ဓိ�တ်ရ်ေးင့်� 0.5 1.4 0.2

ဘာုုင်အ်ုုဂု�စ််် 1.1 2.2 0.6

သစ််သ�း/ထိင်း် 53.3 12.5 69.1

မားးးရေးသ့း/ရေးလု�င်စ််�ရေးတ်�င််် 6.4 10.3 4.9

ရေး����မ်ားးးရေးသ့း 0.2 0.3 0.2

ရေး���ရ်ိုုုး/ ပြမား�ရ်ေးပြခု��် * * *

အပြခု�း 0.1 0.၂ 0.1

မ�တွခ်းကျား။် * ၀.၁ ��ခုုုင်န်ှုန််းထိ�န််ည််းပ်ါသည်။်
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၁၀.၇ အုမားအ်သု�ံအရေဆိုးင််�စ်စည်�်မားုး�သု�ံစ်��နှုုင်မ်ားု

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအလုုု� ် ဆို�သ့်ယူရ်ေး�းနှှင််် သယူယ်ူူ 

ပုု်�ရေးဆို�င်ရ်ေး�းဆုုိုင်�်� အသု�းအရေးဆို�င်ပ််စ်စည်း်မား��းနှှင််် ပ်တ်သ်�်သည််် အခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု ရေး���်ယူူ 

ခု�်ပ်ါသည်။် အဆိုုုပ်ါ အသု�းအရေးဆို�င်ပ််စ်စည်း်မား��းတ့်င် ် ရေး�ဒးယူုု၊ ရိုုပ်ပ်ြမားင်သ်�ကြ��းစ်�၊် လု��်ုုင်�်ုန််း၊  

ကြီး�ု�း�ုန်း်၊ �့န်ပ််��တ်�၊ အုမား်တ့်င်အ်င််တ်�န်�တ််ပ်ဆ်ိုင်ထ်ိ�းပြခုင်း်၊ စ်�ဘ်ားး၊ ရေးမား�ရ်ေးတ်�ဆ်ိုုုင်�်ယူ၊် ��း/

ထိ�ပ်�်�း/ဗင်န််် စ်သည်တ််ုု�ပ်ါဝင််ပ်ါသည်။်

၁၀.၇.၁  ဆို�သ်�ယ်ရ်ေ��နှှင််် သတ်င််�အခုု�အ်လူ�ဆ်ိုုုင်�်း အသု�ံအရေဆိုးင်�်စ်စည်�်မားုး�

ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်��ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၈၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်ည် ် အန်ည််းဆိုု�း လု��်ုုင်�်ုန််း 

တ်စ်လ်ုု�းပ်ုုင်ဆ်ိုုုင်ဖ်ြိုးပ်းး (၅၉.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ� ရိုုပ်ပ်ြမားင်သ်�ကြ��းစ်�န်ှှင််် (၁၉.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းမားှ� ရေး�ဒးယူုု  

ပ်ုငု်ဆ်ိုုငု်က်ြ�သည်�်ုရုေးတ့်��ှ�ုပ်ါသည်။် ဆို�သ်ယ့ူရ်ေး�းနှငှ််် သတ်င်း်အခု��အ်လု�ဆ်ိုုငု်�်� အသု�းအရေးဆို�င် ်

ပ်စ်စည်း်မား��းအသု�းပြပ်�မားုမားှ� ဖြိုးမားု��ပြပ်နှှင််ရ်ေး��းလု�အ်ကြ��းတ့်င် ်ရေးမား်�မ်ားှန််းထိ�းသည််အ်တ်ုုင်း် �့�ပြခု�းသည်�်ုု  

ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် လု��်ုုင်�်ုန််းအသု�းပြပ်�မားုမားှ� ရေး��းလု�တ့််င် ်(၈၂.၂) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်(၉၄.၉) 

��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုပ်ါသည်။် ရိုုပ််ပြမားင်သ်�ကြ��းစ်�အ်သု�းပြပ်�မားုမားှ� ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ် (၈၃.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုဖြိုးပ်းး ရေး��းလု�်

တ့်င် ် (၅၀) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုပ်ါသည်။် တ်စ်န်ှုုင််င်�လုု�း�ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၅၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်အုမားတ့််င််

အင်တ််�န်� ်အသု�းပြပ်�လု���်ှုဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်(၇၄.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် ရေး��းလု�တ့််င် ်(၄၈.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှု

သည််�ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် တ်စ်န်ှုုင််င်�လုု�းအရေးန်ပြ�င်် ်မားည်သ်ည််် ပ်စ်စည်း်မား်မား�ှုသည်် ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအခု��ုးအစ်�း 

မားှ� (၉) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်��်ှုဖြိုးပ်းး ပ်စ်စည်း်အ�းလုု�း�ှုသည်် ် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမားှ� (၀.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ� �ှုပ်ါသည်။် 

မားည်သ်ည်််ပ်စ်စည်း်မား်မား�ှုသည်် ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအခု��ုးအစ်�းသည် ် ရေး��းလု� ် (၁၂%) တ့်င် ် ဖြိုးမားု��ပြပ် (၂.၆%) 

ထိ� ်ပ်ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၁၀.၁၀)
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၁၀.၇.၂ သယ်ယ််ူ�ုု�ရေဆိုးင်ရ်ေ��ဆိုုုင််�း အသု�ံအရေဆိုးင်�်စ်စည်�်မားုး�

ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�တ့်င် ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၅၉.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ် ရေးမား�ရ်ေးတ်�ဆ်ိုုုင်�်ယူ/်လု်ပ််စ်စ် ်

စ်�ဘ်ားး/သု�းဘားး��း ပ်ုုင်ဆ်ိုုုင်က်ြ�ဖြိုးပ်းး စ်�ဘ်ားးပ်ုုင်ဆ်ိုုုင်မ်ားုမားှ� (၃၆.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုပ်ါသည်။် သုု���တ့်င် ်

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၇.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ�လု်င် ် ��း/ပ်စ်�်ပ်/်ထိ�ပ်�်�း/ဗင်န််် စ်သည်််ယူ�ဉ်မ်ား��း  

�ှုရေးကြ��င်း်ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအမား��းအပြပ်�း (၁၆.၂%) သည် ်နှ့�းလုှည်း် (သုု�မားဟုတ်)် ပြမားင်း်လုှည်း် 

�ုု အသု�းပြပ်�ရေးန်ကြ�ဆို�ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး လုှည်း်အသု�းပြပ်�မားုသည် ်ရေး��းလု� ်(၂၁.၉%) တ့်င် ်ဖြိုးမားု��ပြပ် (၁.၆%) ထိ� ်

ပ်ုုမား��းရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ဇယူ�း ၁၀.၁၀)

ဇယ်း� (၁၀.၁၀)။ အုမားအ်သုံ�အရေဆိုးင်�်စ်စည်�်မားုး�သု�ံစ်��မားုအလူုု� ်အုမားရ်ေ�းင်စ််ု�းခုုုင်န်ှုန်း်�

အုမားအ်သုံ�အရေဆိုးင်�်စ်စည်�်မားုး� ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်အုမားရ်ေ�းင်စ််ု ၁၁,၁၆၂,၅၁၀ ၃,၁၂၀,၃၁၄ ၈,၀၄၂,၁၉၆

ဆို�်သ�ယ်ရ်ေ���စ်စည်�်မားုး� သု�ံစ်��နှုုင်မ်ားု 

ရေး�ဒးယူုု 19.1 13.9 21.2

ရိုုပ်ပ်ြမားင်သ်�ကြ��း 59.3 83.3 50.0

ကြီး�ု�း�ုန်း် 4.3 6.9 3.3

လု��်ုုင်�်ုန််း 85.8 94.9 82.2

�့န််ပ်��တ်� 5.4 15.1 1.7

အုမားတ့််င်အ်င််တ်�န်�တ််ပ်ဆ်ိုင်ထ်ိ�းပြခုင်း် (ကြီး�ု�း�ုန်း် 
သုု�မားဟုတ် ်လု��်ုုင်�်ုန််းမားှတ်ဆိုင်််)

56.0 74.7 48.8

မားည်သ်ည်််�စ်စည်�်မားှ မား�ှုသည်် ်�းခုုုင်န်ှုန်း်� ၉.၄ ၂.၆ ၁၂.၀

�စ်စည်�်အး�လူု�ံ�ှုသည်် ်�းခုုုင်န်ှုန်း်� ၀.၃ ၀.၈ ၀.၁

သယ်ယ််ူ�ုု�ရေဆိုးင်ရ်ေ��ယ်းဉ်မ်ားုး� သု�ံစ်��နှုုင်မ်ားု 

��း/ပ်စ်�်ပ်/်ထိ�ပ်�်�း/ဗင်န််် 7.8 16.6 4.5

ရေးမား�ရ်ေးတ်�ဆ်ိုုုင်�်ယူ/်လု်ပ််စ်စ်စ််�ဘ်ားး/သု�းဘားး��း 59.4 58.0 60.0
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အုမားအ်သုံ�အရေဆိုးင်�်စ်စည်�်မားုး� ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု မြို့မားု��ဖြ� ရေ�ု�လူ�်

စ်�ဘ်ားး 36.7 43.5 34.1

(၄) ဘားးပ်ါရေးထိ�လ်ု�ဂု� း 3.3 1.5 4.0

�နှူးရေးလုှ/သမားာ�န်် 3.5 0.5 4.7

စ်�ရ်ေးလုှ/ရေးမား�ရ်ေးတ်�ဘ်ာုတ်် 3.1 0.6 4.1

လုှည်း် (�ွ�၊ နှ့�း၊ ပြမားင်း်…… စ်သပြ�င််)် 16.2 1.6 21.9

၁၀.၈ အုမားရ်ေ�းင််စ်ုဝင်ရ်ေင်�

၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုဝင်မ်ား��း၏ အ�င်း်အပြမားစ်မ်ား��းအ�းလုု�းမားှ 

��ှုသည်် ်တ်စ်န်ှှစ််ပ်�မားး်မား်ဝင်ရ်ေးင့် (သုန််းဂုဏ်န်း်) �ုု ရေးမားးပြမားန်း်ခု�ပ််ါသည်။် ရေးပြ�ဆိုုုမားုမား��းအ� ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�တ့်င် ်

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၂၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�်သည် ်တ်စ်န်ှှစ််ပ်�မားး်မား် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုဝင်ရ်ေးင့် ��ပ် ်(၁၅) သုန််းနှှင််် 

သုန််း (၃၀) အကြ��း�ှုကြ�ဖြိုးပ်းး (၂၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�မ်ားှ� ��ပ် ် (၅) သုန််းနှှင််် (၁၅) သုန််းအကြ��း ဝင်ရ်ေးင့် 

�ှုသည်ဟ်ု ရေးပြ�ဆိုုုကြ�ပ်ါသည်။် တ်စ်န််ည််းအ�းပြ�င်် ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ သု�းပ်ု�တ်စ်ပ််ု�ရေး���သ်ည် ်တ်စ်န်ှှစ််

ပ်�မားး်မား်ဝင်ရ်ေးင့်အန်ည်း်ဆိုု�း ��ပ်သ်ုန််း (၃၀) ခုန်�်�ှုကြ�ဖြိုးပ်းး ဝင်ရ်ေးင့်အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်သ်ည််် တ်စ်န်ှှစ််ပ်�မားး်မား်ဝင်ရ်ေးင့်

��ပ် ်(၅) သုန််းနှှင်််ရေးအ���်�ှုသည်် ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��းမားှ� (၁၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းရေးအ��သ်��ှုသည်�်ုု ရေးတ့်�

�ပ်ါသည်။်

ဖြိုးမားု��ပြပ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��းသည် ် ရေးမား်�မ်ားှန််းထိ�းသည််အ်တ်ုုင်း် ရေး��းလု�အ်ုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��းထိ� ်

ဝင်ရ်ေးင့်ပ်ုုမားုု��ှုကြ�သည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် ဖြိုးမားု��ပြပ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအမား��းစ်ု (၃၇.၁%) သည် ်တ်စ်န်ှှစ််ပ်�မားး်မား် 

ဝင်ရ်ေးင့် ��ပ်သ်ုန််း (၃၀) နှှင််် သုန််း (၆၀) အကြ��း��ှုကြ�ဖြိုးပ်းး ရေး��းလု�အ်ုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအမား��းစ်ု (၃၁.၄%) 

သည် ်��ပ် ်(၅) သုန််းနှှင််် (၁၅) သုန််းအကြ��းသ� ဝင်ရ်ေးင့်��ှုကြ�သည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။်

တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ တ်စ်န်ှှစ််ပ်�မားး်မား်ဝင်ရ်ေးင့်�့�ဟမားုမားှ� 

ကြီး�းးမား�းရေးသ�လ်ုည်း် အခု��ု�တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းတ့်င် ် သုသုသ�သ� တ်ူည်းမားုမား��း�ှုသည်�်ုု  
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ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် ဥပ်မား� - �န််�ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် မားနှတရေးလုးတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ်ုု�တ့်င် ် တ်စ်န်ှှစ််ပ်�မားး်မား် 

ဝင်ရ်ေးင့် ��ပ်သ်ုန််း (၃၀) နှှင််် သုန််း (၆၀) အကြ��း�ှုအုပ်စ််ုသည် ်  အခု��ုးအစ်�းအပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

သုု�ရေးသ� ် �ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်၊ မား့န််ပြပ်ည်န််ယူ်၊ တ်န်သာ��းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�တ််ုု�တ့်င် ် တ်စ်န်ှှစ််  

ပ်�မားး်မား်ဝင်ရ်ေးင့် ��ပ် ် (၁၅) သုန််းနှှင််် သုန််း (၃၀) အကြ��း�ှုအုပ််စ်ုသည် ် အခု��ုးအစ်�းအပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး 

��န်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးမား��းနှှင်် ် ပြပ်ည်န််ယူမ်ား��းတ့်င် ်တ်စ်န်ှှစ််ပ်�မားး်မား်ဝင်ရ်ေးင့် ��ပ် ် (၅) သုန််းနှှင််် (၁၅) သုန််း 

အကြ��း�ှုအုပ်စ််ုသည် ် အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်သ်ည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည််။ သတ်ုပြပ်�သင််သ်ည်မ်ားှ� �ယူ�းပြပ်ည်န််ယူ် 

နှှင််် ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူ�်ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ ရေးလုးပ်ု�တ်စ်ပ််ု�ခုန်�သ်ည် ်တ်စ်န်ှှစ််ပ်�မားး်မား်ဝင်ရ်ေးင့် ��ပ် ်(၅) သုန််း 

ရေးအ��သ်���ှုပြခုင်း် ပြ�စ်ပ််ါသည်။် (ဇယူ�း ၁၀.၁၁) 

ဇယ်း� (၁၀.၁၁)။ တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အုမားရ်ေ�းင်စ််ုမားုး�၏ တ်စ်န်ှှစ်�်ုမား်�မားှဝင်ရ်ေင်�  

(သုန်း�်ရေ�ါင်�်)

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/
ဖြ�ည်န််းယ််

၅ သုန်း�်နှှင်််
ရေအး�်

၅ - ၁၅ 
သုန်း�် 

အကြား�း�

၁၅ - ၃၀ 
သုန်း�် 

အကြား�း�

၃၀ - ၆၀ 
သုန်း�်

အကြား�း�

သုန်း�် ၆၀ 
အ��်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 
�းခုုုင်န်ှုန်း်�

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 
အုမား်ရေ�းင်စ််ု

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၉.၈ ၂၆.၁ ၂၇.၀ ၂၄.၅ ၁၂.၆ ၁၀၀.၀ ၁၁,၁၆၂,၅၁၀

   ဖြိုးမားု��ပြပ် 3.4 12.4 24.2 37.1 22.9 100.0 3,120,314

   ရေး��းလု�် 12.3 31.4 28.1 19.6 8.7 100.0 8,042,196

�ခု�င်် 7.9 24.0 31.6 23.2 13.3 100.0 302,429

�ယူ�း 25.2 29.1 23.4 15.5 6.8 100.0 66,836

��င်် 16.4 29.7 26.2 18.3 9.4 100.0 321,985

ခု�င်း် 25.9 27.4 20.7 15.7 10.3 100.0 92,286

စ်စ်�်ုုင်း် 13.8 32.5 27.5 18.1 8.1 100.0 1,083,014

တ်န်သာ��း 9.9 25.5 26.5 23.4 14.8 100.0 287,034

ပ်�ခုူး 9.4 30.5 29.4 21.4 9.4 100.0 1,157,857
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/
ဖြ�ည်န််းယ််

၅ သုန်း�်နှှင်််
ရေအး�်

၅ - ၁၅ 
သုန်း�် 

အကြား�း�

၁၅ - ၃၀ 
သုန်း�် 

အကြား�း�

၃၀ - ၆၀ 
သုန်း�်

အကြား�း�

သုန်း�် ၆၀ 
အ��်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 
�းခုုုင်န်ှုန်း်�

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 
အုမား်ရေ�းင်စ််ု

မားရေး�့း 12.4 33.0 27.8 18.8 8.0 100.0 877,802

မားနှတရေးလုး 4.6 19.6 30.4 31.2 14.2 100.0 1,369,559

မား့န်် 4.3 20.7 32.4 29.9 12.7 100.0 399,556

�ခုုုင်် 12.2 41.2 21.7 14.3 10.6 100.0 647,767

�န်�်ုန်် 2.0 9.9 22.5 42.1 23.6 100.0 1,711,561

�ှမားး် 10.7 28.7 28.5 21.2 10.9 100.0 1,123,111

ဧ��ဝတ်း 17.6 32.5 25.8 15.6 8.6 100.0 1,455,636

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 4.4 17.9 30.1 28.3 19.3 100.0 266,076
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ
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ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အခုန်း်� (၁၁) ရေ���ှုရေ��၊ သန်း��်ှင်�်ရေ��နှှင််် တ်စ််�ုုယ်ရ်ေ�သန်း��်ှင်�်ရေ��

သန််��ှင်း်၍ ရေးဘား�င်း်လုု�ခြံခု��ရေးသ� ရေးသ��သ်ု�းရေး�၊ သန်��်ှင်း်ရေး�းနှှင်် ်တ်စ်�်ုုယူရ်ေး�သန်��်ှင်း်ရေး�း  

��ှုပြခုင်း်သည် ် ပြပ်ည်သ်ူလုူထို၏ ��န်း်မား�ရေး�း၊ သ�ယူ�ဝရေးပြပ်�ရေး�းနှှင်် ် �ုန်ထ်ိုတ်လ်ုုပ််မားုတ်ုုးတ်� ် 

ပြမားင််မ်ား�းရေး�းတ်ုု�တ့်င် ် မား�ှုမားပြ�စ်လ်ုုုအပ််ရိုု�သ�မား� လုူသ�းအ�းလုု�းအတ့်� ် အရေးပြခုခု�အခု့င်််အရေး�းတ်စ်�်ပ််

အပြ�စ် ် အသုအမားှတ််ပြပ်�ထိ�းပ်ါသည်။် ရေးသ��သ်ု�းရေး�၊ သန်��်ှင်း်ရေး�းနှှင်် ် တ်စ်�်ုုယူရ်ေး�သန်��်ှင်း်ရေး�း  

ပြပ်ည်််စ်ု�လုု�ရေးလု��စ့််� မား��ှုပြခုင်း်သည် ် �ူးစ်�တ််တ်ရ်ေးသ�ရေး��ဂုါမား��းပြ�စ်သ်ည််် ဝမားး်ပ်��ဝ်မားး်ရေးလု်�

ရေး��ဂုါ၊ ဝမားး်�ုု�်ရေး��ဂုါ၊ အသည်း်ရေး��င်အ်သ�းဝါ (ရေးအ) ရေး��ဂုါ၊ တ်ုု��့်ု�� ်(ရေးခု်) အူရေး��င်င််န််း���း

ရေး��ဂုါနှှင််် ပ်ုုလုးယူုုအရေးကြ��ရေးသရေး��ဂုါတ်ုု� ပြ�စ်ပ့််�း�ပြခုင်း်၏ အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း် ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

ဝမားး်ပ်��ဝ်မားး်ရေးလု်�ရေး��ဂုါနှှင်် ် ဝမားး်�ုု�ရ်ေး��ဂုါမား��းသည် ် �ရေးလုးင်ယူမ်ား��း အ�ဟ��မားပြပ်ည််ဝ်ပြခုင်း်နှှင်််  

ပ်ုည်ိ�ပ်ြခုင်း်မား��း�ုု ပြ�စ်ရ်ေးစ်သည််် အရေးကြ��င်း်�င်း်ပြ�စ်သ်ည်််အပြပ်င် ် �မား�့ရေးပ််�ှု �ရေးလုးင်ယူမ်ား��း 

ရေးသဆိုု�းမားု၏ အဓို�အရေးကြ��င်း်�င်း်တ်စ်ခ်ုုလုည်း် ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

၁၁.၁ ရေသး�ရ်ေ���ှုမားု

၁၁.၁.၁ ရေသး�ရ်ေ� အလူ�ယ်တ််�ူ��ှုမား ု

ရေးသ��ရ်ေး�ထိ�တ့်င် ်လုူ (သုု�မားဟုတ်)် တ်ု�စ်ာ�န််တ်ုု�၏ မားစ်င်အ်ည်စ်အ်ရေးကြ�းမား��းမား ှရေး��ဂုါပြ�စ်ပ့််�း 

ရေးစ်နှုုင်သ်ည််် ပ်ုုးမားှ�းမား��းနှှင််် လုူ�ုုအနှတ��ယူရ်ေးပ်းနှုုင်သ်ည််် အထိူးသပြ�င််် �ရေးလုးင်ယူမ်ား��း၏ ��န်း်မား�ရေး�း

နှှင််် �့��ဖြိုး�ု�းတ်ုုးတ်�မ်ားု�ုု ထိုခုုု�ရ်ေးစ်နှုုင််မားည််် ဓိ�တ်သ်တ်တ�မား��းနှှင််် အမားု�သ်ရိုုု�မ်ား��း  ပ်ါ�ှုနှုုင်ပ််ါသည်။် 

�ူးစ်�တ််တ်ရ်ေးသ�ရေး��ဂုါမား��း ���့ယူတ််�းဆိုးးနှုုင််�န််အတ့်� ် ပ်ုုးမားှ�းမား��းနှှင်် ် ဓိ�တ်သ်တ်တ�မား��း

�င်း်စ်င်သ်ည််် ရေး�အ�ည်အ်ရေးသ့း��ှု�န် ် အရေး�းကြီး�းးရိုု�သ�မား� ရေးသ��ရ်ေး�အလု့ယူတ််�ူ��ှုပြခုင်း်နှှင်််  

လုုုအပ်သ်ည်််အခု�နု်တ််ုုင်း် ��ှုပြခုင်း်သည်လ်ုည်း် တ်န််းတ်ူအရေး�းကြီး�းးပ်ါသည်။် ၎င်း်သည် ် တ်စ်ခ်ုါတ်��  

ရေ���ှုရေ��၊ သန်း��်ှင်�်ရေ��နှှင်််  
တ်စ််�ုုယ်ရ်ေ�သန်း��်ှင်�်ရေ��

အခန်း 

( ၁၁ )



184၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အလု့န်ရ်ေးဝးလု�ရေးသ�ရေးန်��မား��းသုု� သ့�းရေး���ခ်ုပ်ယ်ူူ�ပြခုင်း်အပ်ါအဝင် ်ရေး�ခုပ်ယ်ူူပြခုင်း်�ုု အဓို�တ်�ဝန််

ယူူရေးဆို�င်�်ွ��်သည််် အမား��ုးသမားးးမား��းနှှင််် အမား��ုးသမားးးင်ယူမ်ား��းအတ့်� ်အလု့န်ပ််င် ်အရေး�းကြီး�းးပ်ါသည်။်

 ရေးသ��ရ်ေး�အတ့်� ်အဓို�အသု�းပြပ်�သည်် ်ရေး�အ�င်း်အပြမားစ်မ်ား��းနှှင််ပ််တ်သ်�၍်  ဇယူ�း (၁၁.၁) 

တ့်င် ် အ��ဉ်း်ခု��ပ်ရ်ေး��်ပြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း ရေးသ��ရ်ေး�အတ့်� ် အဓို�အသု�းပြပ်�သည််် 

ရေး��င်း်မား့န်ရ်ေးသ� ရေး�အ�င်း်အပြမားစ်မ်ား��းတ့်င် ် ပ်ုု�လ်ုုုင်း် (အုမားထ်ိ�သုု�၊  မားုမားုခြံခု�ဝင်း်အတ့်င်း်သုု�၊ အုမားန််းးခု�င်း် 

ခြံခု�ဝင်း်အတ့်င်း်သုု�၊ အမား��းသု�းရေး�ဘာု�ဘာုုင််)၊ အဝးစ်ုတ့်င်း် (စ်�ရ်ေး�တ့်င်း်/တ့်င်း်န်�/်တ့်င်း်တ်ုမား)်၊ အ�� 

အ�့ယူ�်ှုရေးသ� ရေး�တ့်င်း်၊ အ��အ�့ယူ�်ှုရေးသ� စ်ုမား််စ်မားး်ရေး�၊ သုုရေးလုှ�င်ထ်ိ�းရေးသ� မားုုးရေး�နှှင်် ် ရေး�သန်�်

စ်�/်ရေး�သန်�ဘ်ာူး/ပ်ုလုင်း်တ်ုု� ပ်ါဝင််ပ်ါသည်။်

ဇယ်း� (၁၁.၁)။ မြို့မားု��ဖြ�/ရေ�ု�လူ�အ်လူုု� ်ရေသး�ရ်ေ�အတ်��အ်ဓို�အသု�ံဖြ��သည်် ်ရေ�အ�င်�်အဖြမားစ််

မြို့မားု��ဖြ�/ 

ရေ�ု�လူ�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် 

အုမားရ်ေ�းင်စ််ု

ရေ�းင်�်မား�န်း်ရေသးရေ�အ�င်�်အဖြမားစ် ်(%)
ရေ�းင််�မား�န်း်ဖြခုင်�်မား�ှုရေသး  

ရေ�အ�င်�်အဖြမားစ် ်(%)

�ုု�
လူ

ုုင်�်
 (အ

ုမား�်
�သ

ုု�၊ မား
ုမားုခြံ

ခုဝံ
င်�်

/အ
ုမားန််း

ီ�ခု
ုင်

�်  

ခြံခု
ဝံင်

�်အ
တ်

�င်�်
သ

ုု�)

အ
မားု

း�
သ

ု�ံရေ
�ဘာ

ုဘာ
ုုင််

အ
ဝီစ်

ုတ်
�င်�်

 (စ်
�

ရေ�
တ်

�င်�်
/တ်

�င်�်
န်း�

်/ တ်
�င်�်

တ်
ုမား)်

အ
�

းအ
�

�ယ်
�်ှုရေ

သ
း 

ရေ�
တ်

�င်�်
/စ်

ုမား််စ်
မား�်

ရေ�

မားုု�
ရေ�

ရေ�
သ

န်း�
စ်�

/်ရေ
�သ

န်း�
ဘာ

ူ�/�
ုလူ

င်�်

စ်ုစ်
ုရေ�

ါင်
်�

အ
�

းအ
�

�ယ်
မား�

ှုရေသ
း 

ရေ�
တ်

�င်�်
/စ်

ုမား််စ်
မား�်

ရေ�

ရေ�
�

း�
/ရေ

�စ်
ည်

လူ
ှည်

�်မား
ှရေ�

/အ
ဖြခု

း�

ရေဖြ
မားရေ

�်
ရေ�

 (ဖြ
မားစ်

ရေ�
/ရေ

ခုု
းင်

�်ရေ
�/

 ဆို
ည်

ရေ�
/ 

�
န်း်ရေ

�/
တ်

ူ�ရေ
ဖြမား

းင်
�်ရေ

�/
 ရေ

�သ
�ယ်

ရေဖြ
မားး

င်�်
မားှရေ

�)

စ်ုစ်
ုရေ�

ါင်
်�

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၁၁,၁၆၂,၅၁၀ ၁၀.၉ ၆.၀ ၂၇.၃ ၁၄.၁ ၂.၀ ၂၁.၇ ၈၂.၁ ၃.၂ ၂.၃ ၁၂.၄ ၁၇.၉

ဖြိုးမားု��ပြပ် ၃,၁၂၀,၃၁၄ ၁၁.၁ ၂.၂ ၁၄.၉ ၆.၁ ၁.၁ ၅၇.၁ ၉၂.၄ ၀.၈ ၃.၁ ၃.၇ ၇.၆

ရေး��းလု�် ၈,၀၄၂,၁၉၆ ၁၀.၉ ၇.၅ ၃၂.၁ ၁၇.၂ ၂.၄ ၈.၀ ၇၈.၁ ၄.၁ ၂.၀ ၁၅.၈ ၂၁.၉
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ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်��ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအ�းလုု�း၏ (၈၂.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်ရေးသ��ရ်ေး��ုု ရေး��င်း်မား့န် ်ရေးသ�  

ရေး�အ�င်း်အပြမားစ်မ်ား��းမားှ �ယူူသု�းစ့်�ရေးန်ကြ�ဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ် (၉၂.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် ရေး��းလု�တ့််င် ် 

(၇၈.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအ�းလုု�း၏ (၁၀.၉) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည််  

ပ်ုု�လ်ုုုင်း်မားှရေး��ုု ရေးသ��ရ်ေး�အပြ�စ် ်�ယူူသု�းစ့်�ရေးန်ကြ�ပ်ါသည််။ အမား��းဆိုု�းအသု�းပြပ်�သည်် ်ရေး�အ�င်း်အပြမားစ် ်

မားှ� အဝးစ်ုတ့်င်း် (စ်�ရ်ေး�တ့်င်း်/တ့်င်း်န်�/်တ့်င်း်တ်ုမား)် (၂၇.၃%) ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ရေး��းလု�တ့််င် ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု

အ�းလုု�း၏ (၃၂.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�စ်ပ််ါသည်။် သုု���တ့်င် ်ဖြိုးမားု��ပြပ်၌ အမား��းဆိုု�းအသု�းပြပ်�သည်် ်ရေး�အ�င်း်အပြမားစ််

မားှ� ရေး�သန်�စ််�/်ရေး�သန်�ဘ်ာူး/ပ်ုလုင်း် (၅၇.၁%) ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ထိုု�ပြပ်င် ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု အ�းလုု�း၏ (၁၂.၄) 

��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်ရေးပြမားရေးပ််ရေး� (ပြမားစ်ရ်ေး�၊ ရေးခု��င်း်ရေး�၊ ဆိုည်ရ်ေး�၊ �န်ရ်ေး�၊ တ်ူးရေးပြမား�င်း်ရေး�၊ ရေး�သ့ယူရ်ေးပြမား�င်း်

မားှရေး�) �ုု ရေးသ��ရ်ေး�အပြ�စ် ်အသု�းပြပ်�ကြ�ဖြိုးပ်းး ရေး��းလု�တ့််င် ်(၁၅.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််း ပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု

�ပ်ါသည်။် 
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၁၁.၁.၂ ေရရရှိိုငမ်ှင့် အရည်အေသွး

စ်ဆက်မြပတ်
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး  

ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်
ဝန်ေဆာင်မ ေလှခါးထစ် တိုးတက်မကို တိုင်းတာဆန်းစစ်ြခင်း

စ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိး
တိုးတက်ေရး  
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် 
(ရည်မှန်းချက် - ၆.၁)

သန်ရှင်း၍ 
ေဘးကင်း

ေသာ 
ေသာက်ေရ 
ဝန်ေဆာင်မ

အေြခခံ 
(အနိမ့်ဆံုး) 
ေသာက်ေရ 
ဝန်ေဆာင်မ 

ဆိုသည်မှာ သ
န်ရှင်း၍ ေဘး
ကင်းေသာ 
ေသာက်ေရ 
ဝန်ေဆာင်မ 
(သိုမဟုတ်) 

အေြခခံ
ေသာက်ေရ 

ဝန်ေဆာင်မကို
ဆိုလိုပါသည်။  

ေကာငး်မွန်ေသာေရအရင်းအြမစ်များမှ ေသာက်ေရ 
ရရှိြခငး်။ ထိုြပင် အဆိုပါေရအရင်းအြမစ်များသည် 
မိမိအိမ်ဝင်းအတငွ်းတညရိှ်ပးီ  လိုအပ်သည့် အချနိ်
တိုင်း ေရရသည့်အြပင ်အီးကိုလိုင်းပိုးှင့် ဦးစားေပး 
ဓာတသ်တများြဖစ်သည့် အားစင်းနစ်/ ဖလိုုိက် 
ကင်းစင်ရမည်။ သိုရာတွင် ယခု ကားြဖတ် 
သန်းေခါင်စာရင်းအတွက် အီးကိုလိုင်းပိုး ကငး်စင်မ 
ရှိ/မရှိကိုသာ စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း ြပလုပ်ပါသည်။ 

ေကာင်းမွန်ေသာေရအရငး် 
အြမစ်များ - ပိုက်လိုငး်၊ 
အများသုံးေရဘုံ
ဘိုင်၊ အဝီစိတွင်းေရ၊ 
အကာအကွယ် ရိှေသာ 
ေရတွင်း၊ အကာအကွယ် 
ရှိေသာ စိမ့်စမ်းေရ၊ 
သိုေလှာင် ထားေသာမိုးေရ
ှင့် ေရသန်စက်/ေရသန်ဘူး/
ပုလင်း

အေြခခံ 
ေသာက်ေရ 
ဝန်ေဆာင်မ

ေကာငး်မွန်ေသာေရအရင်းအြမစ်များမှ ေသာက်ေရ 
ရရှိြခငး်။ သိုေသာ် ေရသွားေရာက်ခပ်ယူရသည့် 
အသာွးအြပန် ကာချန်ိ (တန်းစီေစာင့်ဆိုင်းချန်ိ 
အပါအဝင်) မိနစ် (၃၀)/နာရီဝက်ထက် မပိုရပါ။

အကန်အသတ်ရှိေသာ ေသာက်ေရ 
ဝန်ေဆာင်မ

ေကာငး်မွန်ေသာေရအရင်းအြမစ်များမှ ေသာက်ေရ 
ရရှိြခငး်။ သိုေသာ် ေရသွားေရာက်ခပ်ယူရသည့် 
အသာွးအြပန် ကာချန်ိ (တန်းစီေစာင့်ဆိုင်းချန်ိ 
အပါအဝင်) မိနစ် (၃၀)/နာရီဝက်ထက် ပိုကာြခငး်။

ေကာင်းမွန်ြခင်း မရှိေသာ 
ေရအရင်းအြမစ်များ

ေကာငး်မွန်ြခင်း မရှိေသာေရအရင်းအြမစ်များ 
ြဖစ်သည့်  အကာအကွယ်မရှိေသာ ေရတွင်း၊ 
အကာအကွယ်မရှိေသာ စိမ့်စမ်းေရ၊ အြပင် 
ပတ်ဝန်းကျငမ် ှကာကွယ်ထားြခင်းမရှိသည့် ေနရာ
များမှ ေသာက်ေရရရှိြခင်း။

ေြမေပေရ

ြမစ်ေချာင်း၊ အင်းအိုင်၊ ေချာင်းေြမာင်း၊ တာတမံ၊ 
ဆည်၊ ကန်၊ ဆည်ေြမာငး်၊ တူးေြမာင်းများမှ 
ေသာက်ေရ ရရှိြခင်း။

 အိမ်ေထာင်စုများ၏ ေသာက်ေရဝန်ေဆာင်မများ ရရှိသုံးစွဲေနမအေြခအေနကို ပုံ (၁၁.၁) တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရိှ အိမ်ေထာင်စုအားလုံး၏ (၈၁.၇) ရာခိုင်န်းသည် ေသာကေ်ရကို 

အေြခခံ (အနိမ့်ဆံုး) ေသာက်ေရဝန်ေဆာင်မ20 မှရယူ အသုံးြပေနပါသည်။ ၎ငး်တွင ် အိမ်ေထာင်စု 

20 အေြခခံ (အနိမ့်ဆုံး) ေသာက်ေရ ဝန်ေဆာင်မဆုိသည်မှာ သန်ရှင်း၍ ေဘးကင်းေသာ ေသာက်ေရဝန်ေဆာငမ် (သိုမဟုတ်) 
အေြခခံ ေသာက်ေရ ဝန်ေဆာငမ်ကို ဆိုလုိပါသည်။
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(၄၁.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်သန်း�်�ှင်�်၍ရေဘာ��င်�်ရေသး ရေသး�ရ်ေ�ဝန်း်ရေဆိုးင်မ်ားု မားှ �ယူူအသု�းပြပ်�ပ်ါသည်။် 

သန််��ှင်း်၍ ရေးဘား�င်း်ရေးသ� ရေးသ��ရ်ေး�ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုဆိုုုသည်မ်ားှ� ရေး��င်း်မား့န်ရ်ေးသ�ရေး�အ�င်း်အပြမားစ်မ်ား��း

မားှ �ယူူသု�းစ့်�ပြခုင်း်ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ထိုုရေး�အ�င်း်အပြမားစ်မ်ား��းသည် ်မားုမားုအုမားဝ်င်း်အတ့်င်း်တ်ည်�်ှု၍  လုုုအပ်သ်ည််် အခု�နု််

တ်ုုင်း်��ှုသည််အ်ပြပ်င် ် အးး�ုုလုုုင်း်ပ်ုုး21 �င်း်စ်င်�်ပ်ါမားည်။် ��န်အ်ုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု (၄၀.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည််

အရေဖြခုခုရံေသး�ရ်ေ�ဝန်း်ရေဆိုးင်မ်ားု မားှ �ယူူအသု�းပြပ်�ရေးန်ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်  အရေးပြခုခု�ရေးသ��ရ်ေး� 

ဝန်ရ်ေးဆို�င််မားုဆိုုုသည်မ်ားှ� ရေး��င်း်မား့န််ရေးသ� ရေး�အ�င်း်အပြမားစ်မ်ား��းမားှ �ယူူသု�းစ့်�ပြခုင်း်ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ထိုုရေး�အ�င်း် 

အပြမားစ်မ်ား��းသုု� သ့�းရေး���ခ်ုပ်ယ်ူူ�န် ် ကြ��ခု�နု််သည် ်မားုန်စ်် (၃၀) ရေးအ��သ်� ပြ�စ်�်ပ်ါမားည်။် သန််��ှင်း်၍ 

ရေးဘား�င်း်ရေးသ� ရေးသ��ရ်ေး�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားု�ုု �ယူူသု�းစ့်�မားုသည် ် ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ် (၆၃.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုဖြိုးပ်းး 

ရေး��းလု�တ့််င် ်(၃၂.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ��ှုပ်ါသည်။်

 ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�တ့်င် ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၀.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းသ�လု်င် ် ရေး��င်း်မား့န်ရ်ေးသ� ရေး�အ�င်း် 

အပြမားစ်မ်ား��းသုု� မားုန်စ်် (၃၀) အထိ�သ့်�းရေး���၍်  (အ�န်း�်အသတ်�်ှုရေသး ရေသး�ရ်ေ�ဝန်း်ရေဆိုးင်မ်ားု22

အ�ါအဝင်)် ရေးသ��ရ်ေး��ုု�ယူူသု�းစ့်�ရေးန်�ပ်ါသည်။် သုု�ရေးသ� ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအ�းလုု�း၏ (၅.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််း 

သည် ်ရေ�းင်�်မား�န်း်ဖြခုင်�်မား�ှုရေသး ရေ�အ�င်�်အဖြမားစ်မ်ားုး� မားှ ရေး��ု ုရေးသ��ရ်ေး�အပြ�စ် ်�ယူူသု�းစ့်�ရေးန်ကြ�ဖြိုးပ်းး  

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု (၁၂.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််း (ဖြိုးမားု��ပြပ် ၃.၇% နှှင််် ရေး��းလု� ် ၁၅.၈%) သည် ် ရေဖြမားရေ�်ရေ� �ုု 

ရေးသ��ရ်ေး�အပြ�စ် ်အသု�းပြပ်�ရေးန်ကြ�ဆို�ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

21 ယူခုု ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်အတ့်� ်အးး�ုုလုုုင်း်ပ်ုုး �င်း်စ်င်မ်ားု �ှု/မား�ှု�ုုသ� စ်မားး်သပ်စ််စ််ရေးဆိုးပြခုင်း်ပြပ်�လုုပ်ပ််ါသည််
22 ရေး��င်း်မား့န်ရ်ေးသ� ရေး�အ�င်း်အပြမားစ်မ်ား��းသုု� ကြ��ခု�နု်် (တ်န်း်စ်းရေးစ်�င််ဆ်ိုုုင်း်ခု�နု်် အပ်ါအဝင်)် မားုန်စ်် (၃၀) အထိ�သ့်�းရေး���၍် ခုပ်ယ်ူူ

သု�းစ့်��ပြခုင်း်။
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�ု ံ(၁၁.၁)။ အုမား်ရေ�းင်စ််ုအလူုု� ်ရေသး�ရ်ေ�ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားုမားုး���ှုသု�ံစ်��ရေန်းမားု အရေဖြခုအရေန်း 

 ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�တ့်င် ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၆၅.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််း (ဖြိုးမားု��ပြပ် ၈၇% နှှင််် ရေး��းလု� ်၅၆.၉%) 

သည် ် ရေးသ��ရ်ေး��ုု မားုမားုခြံခုဝံင်�်အတ်�င််��ှု ရေ�းင်�်မား�န်းရ်ေသး ရေ�အ�င်�်အဖြမားစ်မ်ားုး� မားှ �ယူူသု�းစ့်�ရေးန် 

ရေးသ�လ်ုည်း် (၄.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်မားုမားုခြံခုဝံင်�်အတ်�င်�်�ှု ရေ�းင်�်မား�န်းဖ်ြခုင်�်မား�ှုရေသး ရေ�အ�င်�်အဖြမားစ်မ်ားုး� 

မားှ �ယူူသု�းစ့်�ရေးန်ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်  ထိုု�ပြပ်င် ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု (၅၆.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်အီ��ုုလူုုင်�်�ုု�

�င်�်စ်င်သ်ည််် ရေ�းင်�်မား�န်း်ရေသး ရေ�အ�င်�်အဖြမားစ်် မား��းမားှရေး��ုု ရေးသ��ရ်ေး�အပြ�စ် ်သု�းစ့်�ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု

�ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၁၁.၂)
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�ု ံ(၁၁.၂)။ ရေ�းင်�်မား�န်း်ရေသးရေ�အ�င်�်အဖြမားစ်၊် အရေဖြခုခုဝံန်း်ရေဆိုးင်မ်ားုနှှင််် သန်း�်�ှင်�်၍ ရေဘာ��င်�်ရေသး 

ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု�ုု ��ှုသု�ံစ်��ရေန်းမားုအရေဖြခုအရေန်း 

 ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်��ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအ�းလုု�း၏ (၃၀.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်ရေးသ��ရ်ေး��ုု မားုမားုခြံခု�ဝင်း်ပြပ်င်ပ််�ှု  

ရေး�အ�င်း်အပြမားစ်မ်ား��း မားှ�ယူူသု�းစ့်�ရေးန်ကြ�ဖြိုးပ်းး ရေး��းလု� ် (၃၇.၉%) သည် ် ဖြိုးမားု��ပြပ် (၉.၈%) ထိ� ် ပ်ုုမားုု

မား��းပြပ်�းရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် မားုမားုခြံခု�ဝင်း်ပြပ်င်ပ််�ှု ရေး�အ�င်း်အပြမားစ်မ်ား��းမားှ �ယူူသု�းစ့်�ရေးန်ကြ�သည်် ် 

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��းအန်� ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု (၅) စ်ုတ့်င် ် (၂) စ်ုသည် ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုဝင် ် အမား��ုးသ�းနှှင််် 

အမား��ုးသမားးး နှှစ််ဦးးစ်လုု�း မားုမားုခြံခု�ဝင်း်ပြပ်င်ပ််�ှု ရေး�အ�င်း်အပြမားစ်မ်ား��းမားှ ရေး�ခုပ်ယ်ူူကြ�ရေးကြ��င်း် ရေးပြ�ဆိုုုပ်ါသည်။် 

သုု�ရေးသ� ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု (၁၀) စ်ုအန်� ်(၃) စ်ုတ့်င် ်အမား��ုးသမားးးမား��း� ရေး�ခုပ်ယ်ူူရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် 

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု (၈၃) ��ခုုုင်န်ှုန်း် (ဖြိုးမားု��ပြပ် ၉၀% နှှင််် ရေး��းလု�် ၈၀%) သည် ်ရေးသ��ရ်ေး� အလုု�အရေးလု�� ်

��ှုကြ�ပ်ါသည်။်

 ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်��ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၆၅) ��ခုုုင်န်ှုန်း်သည် ်အီ��ုုလူုုင်�်�ုု��င်�်စ်င်ရ်ေသးရေ� �ုု 

ရေးသ��သ်ု�းရေးန်ကြ�ရေးကြ��င်း် ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်မားှ ပြပ်ဆိုုုရေးန်ပ်ါသည်။် ရေးသ��ရ်ေး�တ့်င် ်အးး�ုုလုုုင်း် 

ပ်ုုးရေးတ့်��ှုမားုသည် ်ရေး��းလု�တ့််င် ်(၃၉.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်(၂၄.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််း ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 
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တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အဆိုင်််တ့်င် ် �ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူသ်ည် ် အီ��ုုလူုုင်�်�ုု��င်�်စ်င်ရ်ေသးရေ�  

ရေးသ��သ်ု�းမားုမားှ� (၄၂.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င်် ် အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး �ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်သည် ် (၄၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င််် 

ဒုတ်ုယူအန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် �ယူ�းပြပ်ည်န််ယူ်၊ မားရေး�့းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင်် ် စ်စ်�်ုုင်း်တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး 

တ်ုု�တ့်င် ်အးး�ုုလုုုင်း်ပ်ုုး�င်း်စ်င်သ်ည််် ရေးသ��ရ်ေး�သု�းစ့်�မားု အပြမားင်််ဆိုု�း (၇၅% အထိ�)် ပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း်ရေးတ့်�

�ှု�ပ်ါသည်။် 

 ဖြိုးမားု��ပြပ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု (၁၀) စ်ုတ့်င် ်(၉) စ်ု (၉၂.၃%) နှှင််် ရေး��းလု� ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု (၁၀) စ်ုတ့်င် ်

(၈) စ်ု (၇၇.၅%) သည် ်အရေးပြခုခု� (အန်ုမား််ဆိုု�း) ရေးသ��ရ်ေး�ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုမားှ �ယူူအသု�းပြပ်�ရေးန်ကြ�ပ်ါသည်။်

 တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်အရေးပြခုခု� (အန်ုမား််ဆိုု�း) ရေးသ��ရ်ေး�ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားု အသု�းပြပ်�မားု 

သည် ်�ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူတ့််င် ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု (၄၄.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််း (ဖြိုးမားု��ပြပ် ၇၁.၂% နှှင််် ရေး��းလု� ်၃၉.၂%) ပြ�င်််

အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် ဒုတ်ုယူအန်ုမား််ဆိုု�းမားှ� ဧ��ဝတ်းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအ�းလုု�း၏ 

(၆၅.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််း (ဖြိုးမားု��ပြပ် ၇၇.၉% နှှင််် ရေး��းလု� ်၆၃.၄%) ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�၊် မားနှတရေးလုးတ်ုုင်း်

ရေးဒသကြီး�းး၊ စ်စ်�်ုုင်း်တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင်် ်�ခု�င်ပ်ြပ်ည်န််ယူတ််ုု�တ့်င် ်(၉၀) ��ခုုုင်န်ှုန််းဝန်း်��င်ပ်ြ�င််် အပြမားင််ဆ်ိုု�း 

ပြ�စ်က်ြ�ပ်ါသည်။် ထိုု�ပြပ်င် ်�ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူ�်ှု အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု (၂) စ်ုတ့်င် ် (၁) စ်ု (ဖြိုးမားု��ပြပ် ၂၃.၈%၊ ရေး��းလု� ်

၅၄.၇%) နှှင််် ဧ��ဝတ်းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး�ှ ု အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု (၃) စ်ုတ့်င် ် (၁) စ်ု (ဖြိုးမားု��ပြပ် ၈.၄%၊ ရေး��းလု� ်

၃၂.၄%) သည် ် ရေးပြမားရေးပ််ရေး� (ပြမားစ်ရ်ေး�၊ ရေးခု��င်း်ရေး�၊ ဆိုည်ရ်ေး�၊ �န်ရ်ေး�၊ တ်ူးရေးပြမား�င်း်ရေး�၊ ရေး�သ့ယူရ်ေးပြမား�င်း်

မားှရေး�) �ုု ရေးသ��ရ်ေး�အပြ�စ် ်အသု�းပြပ်�ကြ�ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် အရေးပြခုခု� (အန်ုမား််ဆိုု�း) ရေးသ��ရ်ေး�

ဝန်ရ်ေးဆို�င််မားုမား��း�ုု ��ှုသု�းစ့်�မားုအရေးပြခုအရေးန်အ�း  ပ်ု� (၁၁.၃) တ့်င် ် ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။်



191၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ု ံ(၁၁.၃)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အရေဖြခုခုံ (အန်းုမား််ဆိုုံ�) ရေသး�ရ်ေ�ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားုမားုး��ုု 

��ှုသု�ံစ်��ရေန်းမားုအရေဖြခုအရေန်း 

၁၁.၂ သန်း��်ှင်�်ရေသးမားုလူားစ်န်းစ် ်

၁၁.၂.၁ အုမားသ်းသု�ံစ်��မားု

 လုူ၏မားစ်င်�်ုု ရေးဘား�င်း်လုု�ခြံခု��စ့်�စ့်န်�ပ််စ်န်ှုုင်�်န်် စ်န်စ်တ််��စ်းမား�ထိ�းမားုမား�ှုပြခုင်း်နှှင််် တ်စ်�်ုုယူရ်ေး�  

သန်��်ှင်း်မားု အ�းန်ည်း်ပြခုင်း်တ်ုု�သည် ် ဝမားး်ပ်��ဝ်မားး်ရေးလု်�ပြခုင်း်နှှင််် �ပ်ပ််ါးပ်ုုး�ူးစ်�ပ်ြခုင်း် ��သ်ုု�ရေးသ� 

ရေးပြမားမားှတ်ဆိုင်် ် �ူးစ်�တ််တ််သည်််ပ်ုုးမားှ�းမား��း (သန််ရေး��င်မ်ား��း) နှှင််် န်းး�ပ်စ့််� ဆို�န်ှှယူမ်ားု�ှုပ်ါသည်။် 

ရေး��င်း်မား့န်သ်န်��်ှင်း်ရေးသ� အုမား်သ�သု�းစ့်�မားုနှှင်် ် တ်စ်�်ုုယူရ်ေး�သန်��်ှင်း်ရေး�းတ်ုု�သည် ် ဝမားး်ပ်��ဝ်မားး်ရေးလု်� 

ရေး��ဂုါပြ�စ်ပ့််�းမားု�ုု သု�းပ်ု�တ်စ်ပ််ု�ရေး��� ် ရေးလု���်�ရေးစ်ဖြိုးပ်းး �မား�့တ်စ်ဝ်ှမားး်�ှု လုူရေးပ်ါင်း် (၁) ဘားလုးယူ�ရေး���်

�ုု အ���ုးသ�ရ်ေး���ရ်ေးစ်ရေးသ� ရေးပြမားမားှတ်ဆိုင််�်ူးစ်�တ််တ််သည််် သန််ရေး��င်ရ်ေး��ဂုါပြ�စ်ပ့််�းမားုနှှင်် ် 

အပ်ူပ်ုုင်း်ရေးဒသတ့်င် ်ပြ�စ်ပ့််�းတ်တ််ရေးသ� အပြခု�းရေး��ဂုါမား��း�ုုလုည်း် သုသ�စ့်�ရေးလု���်�ရေးစ်နှုုင်ပ််ါသည်။်
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အတ်�င်�်သုု� ရေ�ရေလူးင်�်ခုုသည်််အုမား်သးမားုး� �ုုအသု�းပြပ်�ရေးန်ကြ�ပ်ါသည်။် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၈.၆) 

��ခုုုင်န်ှုန််း (ဖြိုးမားု��ပြပ် ၂.၁% နှှင််် ရေး��းလု� ်၁၁.၁%) သည် ်ရေ�းင်�်မား�န်း်သန်း��်ှင်�်မားုမား�ှုရေသး အုမားသ်းမားုး� 

အသု�းပြပ်�ရေးန်ကြ�ဆို� ပြ�စ်ပ််ါသည်။် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု (၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်ည် ်ပြပ်င်ပ််၌ အရေးပ်ါအ်ရေးလုးသ့�းပြခုင်း် 

(အုမားသ်းမား�ှု/ခြံခု��ံ�/လူယ်�်�င်�်��) �ုု ��င််သ်ု�းရေးန်ကြ�ဆို�ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ၎င်း်အရေးလုအ်ထိသည် ် ရေး��းလု� ်

(၆.၅%) တ့်င် ်ပ်ုုမားုုပြမားင််မ်ား�းပ်ါသည်။်

၁၁.၂.၂ မားုလူားသုမား်�စ်န်းစ််

စ်ဉ််ဆို�မ်ားဖြ�တ်�်�ံ�မြို့�ု�� 
တ်ုု�တ်�ရ်ေ��   

�ည်မ်ားှန်း�်ခုု��်န်း်�တ်ုုင််
ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု ရေလူှခုါ��စ်် တ်ုု�တ်�်မားု�ုု တ်ုုင်�်တ်းဆိုန်း်�စ်စ်ဖ်ြခုင်�်

စ်ဉ်ဆ်ို�မ်ားဖြ�တ်�်��ံမြို့�ု��တ်ုု�တ်�ရ်ေ��  

�ည်မ်ားှန်း�်ခုု��်န်း�်တ်ုုင် ် 

(�ည်မ်ားှန်း�်ခုု� ်- ၆.၂)

သန်း�်�ှင်�်၍ 

လူုခံြံခု�စံ်ုတ််ခုု

ရေသး မားုလူား 

ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု

အရေဖြခုခုံ  

(အန်းုမား််ဆိုု�ံ)  

မားုလူား

ဝန်း်ရေဆိုးင်မ်ားု 

ဆိုုုသည်မ်ားှး   

သန်း�်�ှင်�်၍ 

လူုခံြံခု�စံ်ုတ််ခုု

ရေသး မားုလူား

ဝန်း်ရေဆိုးင်မ်ားု 

(သုု�မားဟာုတ်)် 

အရေဖြခုခုံ မားုလူား

ဝန်း်ရေဆိုးင်မ်ားု�ုု 

ဆိုုုလူုု�ါသည်။်

ရေ�းင်�်မား�န်းရ်ေသးမားုလူားစ်န်းစ်။်    

မားုလုာ�ရေး�ဆို့�/ရေးလု�င်း်အုမားသ်� - 

ပ်ုု�ပ်ြ�င်် ်အည်စ်အ်ရေးကြ�းစ့်န်�် စ်န်စ်/်

မားုလုာ��န််သုု�စ့်န်�်ပ်စ်ပ်ြခုင်း်၊  

တ့်င်း်တ်ည်််/လုှ�အုမားသ်�၊ ရေးလုဝင််

ရေးလုထိ့�ရ်ေး��င်း် ရေးအ�င် ်ပြပ်�လုုပ််

ထိ�းရေးသ� ��င်း်အုမားသ်�၊ အဂုာရေးတ်

အခုင်း် ရေးလု�င်း်ထိ�းရေးသ� ��င်း် 

အုမားသ်�

အရေဖြခုခုံ မားုလူား 

ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု

အ�န်း�်အသတ်�်ှုရေသး မားုလူား

ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု

ရေ�းင်�်မား�န်း်သန်း်��ှင်�်မား ုမား�ှုရေသး 

အုမားသ်းမားုး�

ဖြ�င်�်၌ အရေ�ါ်အရေလူ�သ�း�ဖြခုင်�်

ရေး��င်း်မား့န်သ်န်�်�ှင်း်ရေးသ�အုမားသ်�မား��း�ုု စ်န်စ််တ်�� 

အသု�းပြပ်�ပြခုင်း်။ ထိုုအုမားသ်��ုု မားုမားုအုမားဝ်င်း်အတ့်င်း်�ှု 

အပြခု�းအုမားမ်ား��းနှှင််် မား်ရေးဝသု�းစ့်�မားုမား�ှုပြခုင်း်၊ မားစ်င်အ်ည်စ် ်

အရေးကြ�း�ု ုမားုလုာ���င်း်အတ့်င်း် စ်န်စ််တ်��စ့်န်�်ပ်စ်ပ်ြခုင်း်၊  

စ်န်စ််တ်��သယူပ််ုု�ပြခုင်း်နှှင််် သတ်မ်ားှတ်ထ်ိ�းရေးသ� ရေးန်��

တ့်င် ်စ့်န််�ပ်စ်သ်န််�စ်င်ပ်ြခုင်း် (သုု�မားဟုတ်)် ပြပ်ည်််သ့�းရေးသ� 

အုမားသ်���င်း်မား��း�ု ုစ်န်စ််တ်��ရေးပြမား�ုု�ဖြိုးပ်းး ��င်း်သစ််

တ်ူး၍ အသု�းပြပ်�ပြခုင်း်။

ရေး��င်း်မား့န်သ်န်�်�ှင်း်ရေးသ�အုမားသ်�မား��း�ုု စ်န်စ််တ်�� 

အသု�းပြပ်�ပြခုင်း်။ ထိုုအုမားသ်��ုု မားုမားုအုမားဝ်င်း်အတ့်င်း်�ှု 

အပြခု�းအုမားမ်ား��းနှှင််် မား်ရေးဝသု�းစ့်�မားု မား�ှုပြခုင်း်။

ရေး��င်း်မား့န်သ်န်�်�ှင်း်ရေးသ�အုမားသ်�မား��း�ုု စ်န်စ််တ်�� 

အသု�းပြပ်�ပြခုင်း်။ ထိုုအုမားသ်��ုု မားုမားုအုမားဝ်င်း်ပြပ်င်ပ််�ှု အပြခု�း

အုမားမ်ား��း (၂ အုမား ်သုု�မားဟုတ် ်၃ အုမား)်နှှင််် မား်ရေးဝသု�းစ့်�ပြခုင်း်။

ရေး��င်း်မား့န်သ်န်�်�ှင်း်မားု မား�ှုရေးသ�အုမားသ်�မား��း အသု�းပြပ်� 

ပြခုင်း်။ ထိုုအုမားသ်�မား��းမားှ� အဂုာရေးတ် အခုင်း်မားရေးလု�င်း် 

ထိ�းရေးသ�အုမားသ်�၊ အုမားသ်���င်း်မား��း�ု ုစ်န်စ််တ်�� 

�ု�းပ်ုတ်ထ်ိ�းပြခုင်း်မား�ှုဘာ� ပြခုင်၊် ယူင်မ်ား��းဝင်ရ်ေး���ပ်ြခုင်း်၊ 

ပြမားစ်ရ်ေးခု��င်း်�မားး်ပ်ါး�ှု အုမားသ်�နှှင််် အုမားသ်�ပ်ု�း အသု�းပြပ်�

ရေးသ�အုမားသ်�တ်ုု� ပ်ါဝင်ပ််ါသည်။်

လုူ�မားစ်င်အ်ည်စ််အရေးကြ�းမား��း�ု ုအပြခု�းအမားု�သ်ရိုုု� ် 

နှှင်််အတ်ူ လုယူရ်ေးတ်�မား��း၊ သစ်ရ်ေးတ်�မား��း၊ ခြံခု��ပ်ုတ်၊်  

ပြမားစ်ရ်ေးခု��င်း်၊ အင်း်အုုင်၊် ရေးခု��င်း်ရေးပြမား�င်း်မား��း၊ 

ပ်င်လ်ုယူ�်မားး်ရေးပြခုမား��း၊ �့င်း်ပြပ်င်မ်ား��းသုု� စ့်န််�ပ်စ်ပ်ြခုင်း်။
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 အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ မားုလုာ�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားုမား��း ��ှုသု�းစ့်�မားုအရေးပြခုအရေးန်�ုု ပ်ု� (၁၁.၄) တ့်င် ်ရေး��ပ်ြပ်

ထိ�းပ်ါသည်။် ပြမားန််မား�နှုုင််င်��ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအ�းလုု�း၏ (၇၉.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်အရေဖြခုခုံ (အန်းုမား််ဆိုု�ံ) မားုလူား

ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု �ုု��ှုကြ�ဖြိုးပ်းး အဆိုုုပ်ါဝန််ရေးဆို�င်မ်ားု�ုု ဖြိုးမားု��ပြပ် (၈၂.၅%) တ့်င် ်ရေး��းလု� ်(၇၈.၅%) ထိ� ်

ပ်ုုမားုု��ှုပ်ါသည်။် အရေးပြခုခု� (အန်ုမား််ဆိုု�း) မားုလုာ�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားုဆိုုုသည်မ်ားှ� အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��းသည် ်ရေး��င်း်မား့န််

သန်��်ှင်း်ရေးသ� မားုလုာ�စ်န်စ်/်အုမား်သ�မား��း�ုု အပြခု�းအုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��းနှှင််် မား်ရေးဝသု�းစ့်�ပြခုင်း်မား�ှုဘာ�  

မားုမားုအုမားခ်ြံခု�ဝင်း်အတ့်င်း်၌သ� အသု�းပြပ်�ပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအ�းလုု�း၏ (၁၁.၉) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ် 

ရေး��င်း်မား့န်သ်န်��်ှင်း်ရေးသ� မားုလုာ�စ်န်စ်/်အုမားသ်�မား��းအ�း အပြခု�းအုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��းနှှင်် ်မား်ရေးဝသု�းစ့်��သည်် ် 

အ�န်း�အ်သတ်�်ှုရေသး မားုလူားဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု �ုုအသု�းပြပ်�ရေးန်ဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ် (၁၅.၄%) သည် ် ရေး��းလု� ်

(၁၀.၅%) ထိ� ်ပ်ုုမားုုမား်ရေးဝသု�းစ့်�ကြ�ရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။်

�ု ံ(၁၁.၄)။ အုမား်ရေ�းင်စ််ုအလူုု� ်မားုလူားဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားုမားုး� ��ှုသု�ံစ်��ရေန်းမားုအရေဖြခုအရေန်း  
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  ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်��ှု အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအ�းလုု�း၏ (၂.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််း (ဖြိုးမားု��ပြပ် ၇.၆% နှှင််် ရေး��းလု� ်၀.၃%) 

သ�လု်င် ် မားုလုာ��န််မား��းမားှမားစ်င်မ်ား��း�ုု �ယူထ်ိုတ််ဖြိုးပ်းး သန်�စ််င်�်န်ရ်ေးန်��သုု� စ့်န်�ပ််စ််ပြခုင်း်မား��း�ုု မားုလုာ�

ဝန်ရ်ေးဆို�င််မားုရေးပ်းသူမား��းမားှတ်ဆိုင်် ်ပြပ်�လုုပ်က်ြ�ပ်ါသည်။် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအ�းလုု�း၏ (၁၆.၈) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်

မားုလုာ��န််မားှမားစ်င်မ်ား��း�ုု တ်စ်က်ြီး�ုမား်တ်စ်ခ်ုါမား်ပ်င် ်စ်ုပ်ထ်ိုတ််ပြခုင်း်မား��း မားလုုပ်ခ်ု�်ဘာူးရေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု� ပ်ါသည်။် 

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအ�းလုု�း၏ (၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းရေးအ��သ်�လု်င် ် ရေး��င်း်မား့န်သ်န်��်ှင်း်ရေးသ� ��င်း်အုမားသ်� 

မား��းမားှ မားစ်င်အ်ည်စ်အ်ရေးကြ�းမား��း�ုု မားုလုာ�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားုရေးပ်းသူမား��းမားှတ်ဆိုင်် ် �ယူထ်ိုတ််ဖြိုးပ်းး (၁၇.၈) 

��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်အုမား်သ���င်း်ပြပ်ည််သ်ည်််အခုါ ရေးပြမားပြမားိ�ပ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ 

(၄၅) ��ခုုုင်န်ှုန််းခုန်�သ်ည် ်ရေးပြမား��င်း်အုမားသ်�မား��း�ုု အသု�းပြပ်�ဖြိုးပ်းး အုမား်သ���င်း်�ှု မားစ်င်မ်ား��း�ုု တ်စ်က်ြီး�ုမား်

တ်စ်ခ်ုါမား်ပ်င် ်စ့်န်�ပ််စ်ပ်ြခုင်း်မားပြပ်�လုုပ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ပ်ါသည်။်  

 ရေး��င်း်မား့န်သ်န်��်ှင်း်ရေးသ� အုမား်သ�အသု�းပြပ်�သည််် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအ�းလုု�း၏ (မား်ရေးဝသု�းစ့်�ပြခုင်း် 

အပ်ါအဝင်)် (၈၄) ��ခုုငု်န်ှနု််းသည် ်မားစ်င်မ်ား��း�ု ုအမုားသ်��ှ�ု�ရေးန်��တ်င့်ပ််င် ်လုု�ခြံခု��စ်တု်ခ်ု�စ့်� စ်န့်�ပ််စ် ်သည်�်ုု  

ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၄.၁) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်မားစ်င်မ်ား��း�ုု�ယူထ်ိုတ််ဖြိုးပ်းး ပြပ်�ပြပ်င်စ််းမား�ရေးသ�

ရေးန်��သုု� စ့်န်�ပ််စ်သ်ည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၁၁.၅) 
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�ုံ (၁၁.၅)။ အုမား်ရေ�းင်စ််ုမားုး� အသု�ံဖြ��သည််အ်ုမား်သးမားုး�မားှ မားစ်င် ်စ်ီမား�ံး��ှုမားု 

 တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အလုုု� ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��းအသု�းပြပ်�သည်် ်မားုလုာ�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားု အမား��ုး

အစ်�းမား��း�ုု ပ်ု� (၁၁.၆) တ့်င် ် ရေး��်ပြပ်ထိ�းပ်ါသည်။် တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အဆိုင်််တ့်င် ် အရေးပြခုခု� 

(အန်ုမား််ဆိုု�း) မားုလုာ�ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားုမား��း အသု�းပြပ်�မားုသည် ် �ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူတ့််င် ် အန်ုမား််ဆိုု�း (၅၄.၈%) ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး 

ဖြိုးမားု��ပြပ်အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၈၇.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် ရေး��းလု�အ်ုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၄၈.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််း

သ� အဆိုုုပ်ါဝန််ရေးဆို�င်မ်ားု�ုု အသု�းပြပ်�ကြ�ပ်ါသည်။် မားနှတရေးလုးတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင်် ် �န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး 

တ်ုု�သည် ် (၇၆.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် (၇၇.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းအသးးသးးတ်ုု�ပြ�င်် ် ဒုတ်ုယူအန်ုမား််ဆိုု�း ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

ထိုု�ပြပ်င် ် �ခုုုင်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်၏ ပြပ်င်ပ််၌ မားစ်င်စ့််န်�ပ််စ််မားု��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအ�းလုု�း၏ (၃၁.၇) 

��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င်် ် အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်သ်ည််�ုုရေးတ့်��ှု�ဖြိုးပ်းး ��င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်သည် ် (၉.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င်် ် ဒုတ်ုယူ 

အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။်
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�ုံ (၁၁.၆)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အုမားရ်ေ�းင်စ််ုမားုး�အသုံ�ဖြ��သည်် ် 

မားုလူားဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု အမားု�ု�အစ်း�

၁၁.၃ တ်စ်�်ုုယ်ရ်ေ�သန်း��်ှင်�်မားု

၁၁.၃.၁ ဆို�ဖ်ြ�းနှှင်် ်ရေ�အလူ�ယ်တ််�ူ��ှုမားု

 ဆိုပ်ပ်ြပ်�နှှင််ရ်ေး�ပြ�င်် ် လု�ရ်ေးဆိုးပြခုင်း်သည် ် င်ါးနှှစ်ရ်ေးအ���်ရေးလုးင်ယူမ်ား��းအတ့်� ် ဝမားး်ပ်�� ်

ဝမားး်ရေးလု်�ပြခုင်း်နှှင််် အဆိုုတ်ရ်ေး��င်ရ်ေး��ဂုါပြ�စ်ပ့််�းမားု�ုု ရေးလု်�ခ်ု�နှုုင််�န်် �ုန်�်�စ်�ုတ်သ်�သ်�သည်် ်

��န်း်မား�ရေး�းအရေးလုအ်��င််ရ်ေး��င်း်တ်စ်ခ်ုု ပြ�စ်ပ််ါသည်။် အုမား်သ�အသု�းပြပ်�ဖြိုးပ်းး (သုု�မားဟုတ်)် �ရေးလုး�ုု  

သန်��်ှင်း်ရေး�းပြပ်�လုုပ်ဖ်ြိုးပ်းးခု�နု််၊ အစ်�မားစ်�းမားး (သုု�မားဟုတ်)် အစ်�းအရေးသ��မ်ား��း�ုု ပြပ်င်ဆ်ိုင်ပ်ြခုင်း်မားပြပ်�မားး

နှှင််် �ရေးလုး�ုု အစ်�မားရေး�ွးမားးအခု�နု်တ််ုု�တ့်င် ်ဆိုပ်ပ်ြပ်�နှှင်် ်ရေး��ုုအသု�းပြပ်�၍ လု�ရ်ေးဆိုးပြခုင်း်သည် ်အထို

ရေး���ဆ်ိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်ရေး���ယ်ူူခု�နု်တ့််င် ် လု�ရ်ေးဆိုးပြခုင်း်အပြပ်�အမားူ�ုု  
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တ်ုု�ရ်ိုုု�ရ်ေးလုလ်ု��န်မ်ားှ� အခု�နု််ယူူရေးဆို�င်�်ွ��်မားည်ပ်ြ�စ်သ်ပြ�င်် ် ပြပ်�လုုပ်န်ှုုင်ပ်ြခုင်း်မား�ှုပ်ါ။ ထိုုသုု�ပြပ်�လုုပ််

မားည်််အစ်�း အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုဝင်မ်ား��းလု�ရ်ေးဆိုးသည််ရ်ေးန်���ုု ရေးမားးပြမားန်း်ကြ�ည််ရ်ိုုပြခုင်း်ပြ�င်် ်အဆိုုုပ်ါရေးန်��တ့်င် ်

ဆိုပ်ပ်ြပ်�နှှင်် ် ရေး� (အပြခု�းသန်��်ှင်း်ရေး�းသု�းပ်စ်စည်း်မား��း) �ှု/မား�ှု တ်ုု��ုု ကြ�ည််ရ်ိုုပြခုင်း်တ်ုု� ပြပ်�လုုပ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။် 

စ်ဉ်ဆ်ို�မ်ားဖြ�တ််
���ံမြို့�ု��တ်ုု�တ်�ရ်ေ��  

�ည်မ်ားှန်း�်ခုု��်န်း်�တ်ုုင််
ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု ရေလူှခုါ��စ်် တ်ုု�တ်�်မားု�ုု တ်ုုင်�်တ်းဆိုန်း်�စ်စ်ဖ်ြခုင်�်

စ်ဉ််ဆို�မ်ားဖြ�တ််
���ံမြို့�ု��တ်ုု�တ်�ရ်ေ��  
�ည်မ်ားှန်း�်ခုု��်န်း�်တ်ုုင် ် 
(�ည်မ်ားှန်း�်ခုု� ်- ၆.၂)

အရေဖြခုခုံဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု

လူ�ရ်ေဆို��န်းရ်ေန်း�းနှှင်််  
လူ�ရ်ေဆို��န်း်အတ်�� ် 
ဆို�ဖ်ြ�းနှှင်််ရေ� �း��ှုဖြခုင်�်

အ�န်း�်အသတ််�ှုရေသး 
ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု 

ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု မား�ှုဖြခုင်�်

 ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�တ့်င် ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၇၂.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ် မားုမားု၏ အုမားခ်ြံခု�ဝင်း်အတ့်င်း်�ှု 

လု�ရ်ေးဆိုး�န်ရ်ေးန်��တ့်င် ်ဆိုပ်ပ်ြပ်�နှှင်် ်ရေး�ထိ�း�ှုသည်် ်အရေဖြခုခုံ လူ�ရ်ေဆို�ဖြခုင်�်ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု �ုု အသု�းပြပ်� 

ရေးန်ကြ�ဖြိုးပ်းး ဖြိုးမားု��ပြပ်တ့်င် ်(၇၅.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် ရေး��းလု�တ့််င် ်(၇၁) ��ခုုုင်န်ှုန််း�ှုပ်ါသည်။် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ု 

မား��း၏ (၂၂.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ် လု�ရ်ေးဆိုး�န်ရ်ေးန်�� သတ်သ်တ််မားှတ််မားှတ််�ှုရေးသ�လ်ုည်း် ဆိုပ်ပ်ြပ်� 

(သုု�မားဟုတ်)် ရေး�မား�ှုသည််အ်တ့်� ်အ�န်း�အ်သတ်�်ှုရေသး လူ�ရ်ေဆို�ဖြခုင်�်ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ား ု�ုု အသု�းပြပ်�ရေးန်

ကြ�သည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် ထိုု�ပြပ်င် ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၄.၉) ��ခုုုင်န်ှုန််း (ဖြိုးမားု��ပြပ် ၃.၁% နှှင််် ရေး��းလု� ်

၅.၆%) တ့်င် ်လူ�ရ်ေဆို��န်းရ်ေန်း�းမား�ှု သည်�်ုု ရေးလုလ်ု�ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၁၁.၇)

လု�ရ်ေးဆိုး�န်ရ်ေးန်�� သတ်သ်တ််မားှတ်မ်ားှတ်�်ှုပြခုင်း်။ ဆိုပ်ပ်ြပ်� နှှင််် ရေး� 
(သုု�မားဟုတ်)် အည်စ်အ်ရေးကြ�းရေးဆိုးရေးကြ�� သန်�်စ်င်သ်ည်််ပ်စ်စည်း်မား��း 
�ှုပြခုင်း်။ (ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် �့င်း်ဆိုင်း်ရေး���ယ်ူူရေးသ� 
အခု�နု််)

လု�ရ်ေးဆိုး�န်ရ်ေးန်�� သတ်သ်တ််မားှတ်မ်ားှတ်�်ှုပြခုင်း်။ သုု�ရေးသ� ်
ဆိုပ်ပ်ြပ်�နှှင််် ရေး� (သုု�မားဟုတ်)် အည်စ်အ်ရေးကြ�း ရေးဆိုးရေးကြ�� သန်�်စ်င််
သည််် ပ်စ်စည်း်မား��းမား�ှုပြခုင်း်။

လု�ရ်ေးဆိုး�န်ရ်ေးန်�� သတ်သ်တ်မှ်ားတ်မှ်ားတ် ်မား�ုှပြခုင်း်။
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�ု ံ(၁၁.၇)။ အုမားရ်ေ�းင်စ််ုအလူုု� ်အရေဖြခုခု ံတ်စ်�်ုုယ်ရ်ေ�သန်း��်ှင်�်ရေ��ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားုမားုး�  

��ှုသု�ံစ်��ရေန်းမားု အရေဖြခုအရေန်း 

 တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အဆိုင်််တ့်င် ် လု�ရ်ေးဆိုး�န်ရ်ေးန်��၌ ဆိုပ်ပ်ြပ်�နှှင်် ် ရေး� ��ှုသု�းစ့်�မားုနှှင်် ် 

ပ်တ်သ်�၍် ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�်သည် ် (၆၇.၂) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င်် ် အန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်ရ်ေးကြ��င်း် ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် 

ဧ��ဝတ်းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင်် ် ပ်�ခုူးတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ်ုု�သည် ် (၆၇.၆) ��ခုုုင်န်ှုန််းနှှင််် (၆၈.၉) ��ခုုုင်န်ှုန််း 

အသးးသးးပြ�င်် ်ဒုတ်ုယူနှှင််် တ်တ်ုယူအန်ုမား််ဆိုု�းပြ�စ်သ်ည်�်ုု ရေးတ့်��ပ်ါသည်။် ��င်ပ်ြပ်ည်န််ယူ်သည် ်(၈၀.၆) 

��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င်် ်အပြမားင််ဆ်ိုု�းပြ�စ်ပ််ါသည်။် (ပ်ု� ၁၁.၈)
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�ု ံ(၁၁.၈)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အုမားရ်ေ�းင်စ််ုမားုး�၏ အရေဖြခုခု ံတ်စ်�်ုုယ်ရ်ေ�  

သန်း��်ှင်�်ရေ��ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားုမားုး� 

  

၁၁.၄ အမားု�စ််�န်း�်�စ်ဖ်ြခုင်�် စ်ီမား�ံး��ှုမားု

၁၁.၄.၁ ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု အလူ�ယ်တ််�ူ��ှုမားု 

 ပြမားန်မ်ား�နှုုင််င်�တ့်င် ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၁၇.၅) ��ခုုုင်န်ှုန််း (ဖြိုးမားု��ပြပ် ၅၃.၁% နှှင််် ရေး��းလု� ်၃.၆%) 

သ�လု်င် ် ဝန်း်ရေဆိုးင်မ်ားုရေ��သူမားုး�မားှတ်ဆိုင််် အမားု�စ့််န်�ပ််စ််ပြခုင်း်ပြပ်�လုုပ်က်ြ�ဖြိုးပ်းး (၅၆.၇) ��ခုုုင်န်ှုန််းသည် ်

သတ်မ်ားှတ်�်း�ရေသးရေန်း�းတ်�င်စ််�န်း��်စ််ဖြခုင်�် (သုု�မားဟာုတ်)် မားုမားုအုမားခ်ြံခုဝံင်�်အတ်�င််� စ်�န်း��်စ််ဖြခုင်�် (သုု�မားဟာုတ်)် 

�ုင်�်တ်ူ�၍ ရေဖြမားဖြမားိ��ဖ်ြခုင်�် (သုု�မားဟာုတ်)် မားီ�ရုံးု�ဖြခုင်�် မား��းပြပ်�လုုပ်က်ြ�ပ်ါသည်။် သုု���တ့်င် ် အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ု

မား��း၏ (၂၂.၃) ��ခုုုင်န်ှုန််း (ဖြိုးမားု��ပြပ် ၆.၉% နှှင််် ရေး��းလု� ် ၂၈.၃%) သည် ် အမားု�မ်ား��း�ု ု ကြုံ���ံး/ 

အဖြခုး�ရေန်း�းမားုး� တ့်င် ် စ့်န််�ပ်စ်က်ြ�သည်�်ုု ရေးတ့်��ှု�ပ်ါသည််။ အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုအလုုု� ် အမားု�စ့််န်�်ပ်စ်�်န််



201၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အတ့်� ်ဝန််ရေးဆို�င်မ်ားု ��ှုအသု�းပြပ်�ရေးန်ပြခုင်း်နှှင််် အမားု�်စ့်န်�်ပ်စ်မ်ားုစ်န်စ်မ်ား��း�ုု ဇယူ�း (၁၁.၃) နှှင််် ပ်ု� (၁၁.၉) 

တ့်င် ်ရေး��ပ်ြပ်ထိ�းပ်ါသည်။်

ဇယ်း� (၁၁.၃)။ မြို့မားု��ဖြ�/ရေ�ု�လူ�အ်လူုု� ်အမားု�်စ်�န်း�်�စ်မ်ားုစ်န်းစ််

မြို့မားု��ဖြ�/

ရေ�ု�လူ�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင််� 

အုမား်ရေ�းင်စ််ု

အမားု�စ််�န်း�်�စ်မ်ားုစ်န်းစ် ်(%)

ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားရုေ��သမူားုး�

မားှ အမားု�်သုမား်�ဖြခုင်�်  

(စ်ည််�င်အ်သုအမားှတ် ် 

ဖြ��သူ)

ဝန်း်ရေဆိုးင်မ်ားုရေ��

သူမားုး�မားှ  

အမားု�သ်ုမား�်ဖြခုင်�် 

(အဖြခုး�ဝန်းရ်ေဆိုးင်မ်ားု 

ရေ��သူ)

သတ်မ်ားှတ်�်း�ရေသး

ရေန်း�း/ မားုမားုအုမားခ်ြံခုဝံင်�်

အတ်�င်�် အမားု�်စ်�န်း�်�စ််

ဖြခုင်�်၊ ရေဖြမားဖြမားိ��ဖ်ြခုင်�်(သုု�) 

မားီ�ရုံးု�ဖြခုင်�်

ကြုံ���ံး  

ရေန်း�းတ်�င် ် 

စ်�န်း်��စ်ဖ်ြခုင်�်/ 

အဖြခုး�

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၁,၁၁၆၂,၅၁၀ ၁၇.၅ ၃.၅ ၅၆.၇ ၂၂.၃

ဖြိုးမားု��ပြပ် ၃,၁၂၀,၃၁၄ ၅၃.၁ ၇.၇ ၃၂.၃ ၆.၉

ရေး��းလု�် ၈,၀၄၂,၁၉၆ ၃.၆ ၁.၉ ၆၆.၁ ၂၈.၃

 တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူ်အဆိုင်််တ့်င် ်အမားု�စ့််န်�်ပ်စ်�်န်် စ်ည်ပ််င်အ်သုအမားှတ်ပ်ြပ်�ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားု 

မား��း��ှုရေးန်မားုသည် ်  ဧ��ဝတ်းတ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ့်င် ်အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုမား��း၏ (၇.၄) ��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င်် ်အန်ုမား််ဆိုု�း 

ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ခု�င်း်ပြပ်ည်န််ယူ်သည် ်ဒုတ်ုယူအန်ုမား််ဆိုု�း (၈%) ပြ�စ်ပ််ါသည်။် �န်�်ုန်တ််ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးနှှင််် မားနှတရေးလုး 

တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းးတ်ုု�တ့်င် ်ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားုအပြမားင််ဆ်ိုု�း (၂၇.၈% အသးးသးး) ��ှုရေးန်ကြ�ပ်ါသည်။် (ပ်ု� ၁၁.၉)



202၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

�ုံ (၁၁.၉)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်အမားု�စ််�န်း�်�စ်မ်ားုစ်န်းစ််



203၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



204၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



205၂၀၁၉ ခုှစ် ကားြဖတ်လူဦးေရ သန်းေခါင်စာရင်း

ြပည် ေထာင်စု အစီရင်ခံစာ

ကားြဖတ်သန်းေခါင်စာရင်းဆိုင်ရာ ေဝါဟာရအဓိပာယ်သတ်မှတခ်ျက်များ23

အေဆာက်အဦ - လူေနထိုင်ရန်ှင့်စီးပွားေရး၊ ဘာသာေရးှင့် အြခားကစိများအတွက် အသုံးြပေသာ 

အေဆာက်အဦတစ်ခုြဖစ်ပါသည။် ၂၀၁၉ ကားြဖတ်သန်းေခါင်စာရငး်တွင် လူေနထိုင်ရန် ရည်ရယ် 

ေသာအေဆာက်အဦများသာ ထည့်သငွ်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ အေဆာကအ်ဦတစ်ခုတွင် လူေနအိမ် 

တစ်ခု (သိုမဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိုရိှိုငပ်ါသည်။

လူေနအိမ ်- အိမ်ေထာင်စုတစ်ခု (သိုမဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိုေသာ အိမ်ေထာင်စုများ ေနထိုငသ်ည့် အိမ်

ြဖစ်ပါသည။် လူေနအိမ်သည် သီးြခားဝငေ်ပါက်/ထွက်ေပါက် ရှိရမည်။ အေဆာက်အဦတစ်ခု၌ လူ

ေနအိမ်များစွာရိှိုငပ်ါသည်။ 

သမားိုးကျအိမ်ေထာင်စု − အမိုးတစ်မိုးေအာက် (အေဆာက်အဦတစ်ခု (သိုမဟုတ်) ခံဝင်း) တွင် 

ေဆွမျ ိးေတာစ်ပသ်ညြ်ဖစ်ေစ၊ မေတာစ်ပ်သညြ်ဖစေ်စ အတေူနထုိင်ပးီတစအိ်းုတညး်စားေသာ 

လူတစ်စုကို ဆိုလိုပါသည်။ အများအားြဖင့် ၎င်းတိုထဲမှ တစ်ဦးဦးကို ေခါင်းေဆာင် (သိုမဟုတ်) 

အိမ်ေထာင်ဦးစီးအြဖစ် သတမှ်တ်ထားပါသည်။

အိမ်ေထာင်ဦးစီး - အိမ်ေထာင်စုတစ်စုတွင် အဓိက ဆုံးြဖတ်ချကမ်ျားကိုချေပးသူြဖစ်ပီး အိမ်ေထာင်စု 

ဝင်အားလုံးက အိမ်ေထာင်ဦးစီးအြဖစ် အသိအမှတ်ြပခံရသူ ြဖစ်ပါသည်။ အိမ်ေထာငဦ်းစီးသည် 

အမျ ိးသား (သိုမဟတု)် အမျ ိးသမးီြဖစ်ိုငပ်ါသည။် အိမေ်ထာငဦ်းစးီသည် မသိားစုစားဝတေ်နေရး 

အတွက် အဓိကတာဝန်ရှိသူြဖစ်ရန် မလိုပါ။

အိမ်ေထာင်ဦးစီးှင့်ေတာ်စပ်ပံု - အိမ်ေထာင်စုဝင်များသည် ၎င်းအိမ်ေထာင်စု၏ အိမ်ေထာငဦ်းစီးှင့် 

ပတ်သကသ်ည့် ေတာ်စပ်မြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ- ဇနီး /ခင်ပွန်း၊ သား/သမီး၊ ညီ/ညီမ)

လူဦးေရသိပ်သည်းမ - ကုန်းေြမဧရိယာ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာတွင်  ေနထိုင်ေသာလူဦးေရကို ဆိုလို 

ပါသည်။ စတုရန်းကလီိုမီတာ (သိုမဟုတ်) စတုရန်းမိုငြ်ဖင့် ေဖာ်ြပေလ့ရှိပါသည်။ 

23 ေဝါဟာရအဓိပာယ်သတ်မှတ်ချက်များကို အခန်းအလိုက် ြပစုထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။



206၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

မြို့မားု��ဖြ�ရေဒီသ − အရေးထိ့ရေးထိ့အုပ်ခ်ု��ပ်ရ်ေး�းဦးးစ်းးဌာ�န်မားှသတ််မားှတ််ထိ�းရေးသ� �ပ်�့်�မ်ား��းပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

ရေးယူဘာုယူ�အ�းပြ�င််် အဆိုုုပ်ါရေးဒသမား��းတ့်င် ် အရေးဆို��အ်ဦးနှှင််် လုူဦးးရေး�ထိူထိပ်ဖ်ြိုးပ်းး စ်�မ်ားုလုုပ်င််န််းမား��း 

�့��ဖြိုး�ု�းတ်ုုးတ်�ပ််ါသည်။်

ရေ�ု�လူ�ရ်ေဒီသ - အရေးထိ့ရေးထိ့အုပ်ခ်ု��ပ်ရ်ေး�းဦးးစ်းးဌာ�န်မားှသတ်မ်ားှတ််ထိ�းရေးသ� ရေး��း�ွ�အုပ်စ််ုမား��း�ု ု

ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် ရေးယူဘာုယူ�အ�းပြ�င််် ၎င်း်ရေးဒသမား��းသည် ် လုူဦးးရေး�သုပ်သ်ည်း်မားုန်ည်း်သည််ရ်ေးဒသမား��း  

ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ၎င်း်ရေးပြမားဧ�ုယူ�မား��းတ့်င် ်စ်ုု�်ပ်��ုးရေး�းလုုပ်င််န််းမား��း�ု ုအဓို�လုုပ်�်ုုင်ပ််ါသည်။်

အသ� ် - ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဉ်းးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်ရေး���ယ်ူူသည််အ်ခု�နု်တ့််င်် ရေးန်��ဆ်ိုု�း

ပြပ်ည််ဖ်ြိုးပ်းးသည်် ်ရေးမား့းရေးန်�အထိ ုရေးန်ထိုုင််ခု�သ်ည်််နှှစ်ရ်ေးပ်ါင်း်�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် အသ��်ုု ရေးအ��ပ််ါအတ်ုုင်း် 

မားှတ်ယ်ူူ�န််ပြ�စ်ပ််ါသည် ်-

(�) အသ� ်(၀) –  (၁) နှှစ််ရေးအ��၊် အသ� ်(၁) နှှစ်မ်ားပြပ်ည််ရ်ေးသးရေးသ�သူမား��း 

(ခု ) အသ� ်(၁) နှှစ်် - အသ�(်၁)နှှစ််ပြပ်ည််ဖ်ြိုးပ်းးသူ (သုု�မားဟုတ်)် အသ�(်၁)နှှစ်ထ်ိ�ရ်ေး��� ် 

 ရေးသ�လ်ုည်း် အသ�(်၂)နှှစ်မ်ားပြပ်ည််ရ်ေးသးရေးသ�သူမား��း 

(ဂု ) အသ� ်(၀−၄) အုပ််စ်ု - အသ� ်(၅)နှှစ်ရ်ေးအ���်ှုသူမား��း 

(ဃ) အသ�(်၅−၉) အုပ််စ်ု - အသ� ်(၅) နှှစ်် ပြပ်ည််ဖ်ြိုးပ်းး အသ� ်(၁၀) နှှစ်် ရေးအ�� ် 

 �ှုသူမား��း 

(င် ) အသ� ်၉၀+ အုပ််စ်ု - အသ� ်(၉၀) နှှစ််နှှင်််အထိ�်�ှုရေးသ�သူမား��း

�ုး�/မား အခုု�ု� - အမား��ုးသမားးးဦးးရေး� (၁၀၀) တ့်င်�်ှုရေးသ� အမား��ုးသ�းဦးးရေး� ပြ�စ်ပ််ါသည်။်   

မားှီခုုုသူအခုု�ု� - စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်မားှးခုုုသူအခု��ုးဆိုုုသည်မ်ားှ� အလုုပ်လ်ုုပ်�်ုုင်န်ှုုင််သည်််အသ�အ်�ွယူ ် အသ� ်

(၁၅) နှှစ်မ်ားှ အသ� ် (၆၄) နှှစ်် ဦးးရေး� (၁၀၀) ရေးပ််တ့်င် ်မားှးခုုုရေးန်သည််် �ရေးလုးဦးးရေး� (အသ� ်၁၅ နှှစ််

ရေးအ��)် နှှင််် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး� (အသ� ်၆၅ နှှစ််နှှင်််အထိ�)် တ်ုု�၏အခု��ုးပြ�စ်ပ််ါသည်။် 
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သ�က်ြီး�ီ��ွယ်အ်ုုညွှှန်း်�ုန်း�် - အသ� ် (၁၅) နှှစ်ရ်ေးအ�� ်�ရေးလုးဦးးရေး� (၁၀၀) တ့်င်�်ှုသည််် အသ� ်

(၆၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုဦးးရေး��ု ုဆိုုုလုုုပ်ါသည်။်

အသ�အ်လူယ်�်ုန်း�် - လုူဦးးရေး��ု ု အသ�အ်လုုု�အ်ုပ််စ်ုနှှစ်စ််ု အည်းအမား်ခု့���တ့်င် ် ��ှုသည်််  

အလုယူ�်ုန်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် လုူဦးးရေး�၏တ်စ်ဝ်�သ်ည် ်အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်ထိ�င််ယူဖ်ြိုးပ်းး ��န်တ််စ်ဝ်�်

သည် ်အသ�အ်လုယူ�်ုန်း်ထိ�က်ြီး�းးပ်ါသည်။်  

အုမားရ်ေ�းင်ရ်ေ��အရေဖြခုအရေန်း - လုူတ်စ်ဦ်းးခု�င်း်စ်း၏ အုမားရ်ေးထိ�င်ရ်ေး�းအရေးပြခုအရေးန် ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

အုမားရ်ေးထိ�င်ရ်ေး�းအရေးပြခုအရေးန်�ု ု(၄) မား��ုးခု့�ပြခု�းသတ်မ်ားှတ််ထိ�းပ်ါသည်။် အုမားရ်ေးထိ�င်မ်ား�ှုသူ (လုူပ်��ု/ အပ်��ု)၊ 

အုမားရ်ေးထိ�င်လ်ု��်ှု၊ မားုဆိုုုး�ုု/မားုဆိုုုးမား၊ �့��့�တ်ုု�ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

�ုမား�်မားှအုမားရ်ေ�းင်စ််ုအ�ွယ်အ်စ်း� - ဧ�ုယူ�တ်စ်ခ်ုုအတ့်င်း်�ှု အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုလုူဦးးရေး�စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်နှှင်််  

အုမားရ်ေးထိ�င်စ််ုအရေး�အတ့်�အ်ခု��ုး ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

စ်းတ်တ်ရ်ေဖြမားး�မ်ားု - မားည်သ်ည်််ဘာ�သ�စ်��းနှှင််မ်ားဆိုုု ရိုုုး�ှင်း်သည််ဝ်ါ��တ်စ်ရ်ေးကြ��င်း်�ုု ရေး��င်း်မား့န်စ့််�  

ရေး�းနှုုင်၊် �တ်န်ှုုင််ပြခုင်း်�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။်

တ်��ခ်ုု�်တ်တ်မ်ားု -  ရိုုုး�ှင််းသည်် ် အရေးပ်ါင်း်နှှင်််အနှုတ် ် တ့်�ခ်ု��ပ်ြခုင်း်မား��း�ု ု ဂုဏ်န်း်ရေးပ်ါင်း်စ်� ်

(သုု�မားဟုတ်)် လု��်ုုင်�်ုန််း အသု�းမားပြပ်�ဘာ� ပြပ်�လုုပ်န်ှုုင်ပ်ြခုင်း်�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။်

ရေ�ုးင်�်တ်�ရ်ေ�း�မ်ားုအရေဖြခုအရေန်း - ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း် ရေး���ယ်ူူခု�နု်တ့််င် ် မားည်သ်ည််် 

ပ်ည်�ရေး�းအဆိုင််၌်မားဆိုုု စ်န်စ်တ််��ရေးလုလ်ု�သင်ယ်ူူ�န် ် အသုအမားှတ်ပ်ြပ်�ရေး���င်း်မား��း (သုု�မားဟုတ်)် 

ပ်ည်�ရေး�းအစ်းအစ်ဉ်မ်ား��း (အစ်ုုး� သုု�မားဟုတ် ်ပ်ုဂုုလုု�) တ့်င် ်ပ်ု�မားှန်တ််�ရ်ေး���ရ်ေးန်မားု�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် 

အဖြမားင််ဆ်ိုု�ံတ်�ရ်ေ�း�မ်ြို့�ီ�စ်ီ�ခု�်သည်််အတ်န်း�်/အဆိုင််် - အစ်ုုး�ရေး���င်း်မား��း၊ အစ်ုုး�အသုအမားှတ်ပ်ြပ်�ထိ�း

သည််် ပ်ုဂုုလုု�ရေး���င်း်မား��းတ့်င် ် တ်�ရ်ေး���ဖ်ြိုးပ်းးစ်းးခု�သ်ည််် အပြမားင််ဆ်ိုု�းပ်ည်�ရေး�းအဆိုင်််/ဘာ့��/ဒးဂု�း�ုု 

ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် 
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လူု�သ်း�အင်အ်း� - သတ်မ်ားှတ််ထိ�းသည််�်�လုတ်စ်ခ်ုုအတ့်င်း် �ုန်ပ််စ်စည်း်ထိုတ်လ်ုုပ််�န််နှှင််် 

ဝန်ရ်ေးဆို�င််မားုရေးပ်း�န် ် အလုုပ်လ်ုုပ်န်ှုုင််သည််် အသ�အ်�ွယူ�်ှုသူအ�းလုု�း�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် အလုုပ််

လုုပ် ်နှုုင်သ်ည််် အသ�အ်�ွယူအ်တ့်င်း်�ှု အလုုပ််�ှုသူ (လုုပ််င်န််းခု့င်၌်�ှုသူ) နှှင််် အလုုပ်လ်ု�မ်ား�တ််ုု� ပ်ါဝင််

ပ်ါသည်။် 

အလူု�လ်ူ��်ှု - လုူတ်စ်ဦ်းးသည် ်�ည်ည်ွှှန််း��လု (၇) ��အ်တ့်င်း် အန်ည်း်ဆိုု�း တ်စ်န််��းခုန်� ်လုုပ်ခ်ု 

(သုု�မားဟတု်)် အပြမားတ်အ်စ်န့်း်တ်စ််စ်ု�တ်စ်�်�ပြ�င််် �နု်ပ််စ်စည်း်ထိတု်လ်ုပု်�်န်န်ှငှ််် ဝန်ရ်ေးဆို�င်မ်ားရုေးပ်း�န် ်မားည်သ်ည််် 

အလုုပ်�်ုုမားဆိုုု လုုပ်�်ုုင်ရ်ေးန်သူမား��း�ုု အလုုပ်လ်ု��်ှုဟု သတ်မ်ားှတ််ပ်ါသည်။် 

အလူု�လ်ူ�မ်ား� ် - အလုုပ်လ်ုုပ်�်ုုင်န်ှုုင််သည််် အသ�အ်ပ်ုုင်း်အပြခု�း�ှ ုအလုုပ််မား�ှုသူမား��းသည် ်သတ်မ်ားှတ် ်

သည်််အခု�နု်�်�လုအတ့်င်း် အလုုပ််�ှ�ရေး�့ရေးန်ပြခုင်း်နှှင််် အလုုပ်အ်�ုုင်�်�ှုပ်ါ� စ်တ်င်လ်ုုပ်�်ုုင်�်န်် 

အဆိုင်သ်င်််ပြ�စ်ရ်ေးန်သူမား��း�ု ုဆိုုုလုုုပ်ါသည်။်

လူ�ုသ်း�အင်အ်း�ဖြ�င်�်တ်�င်�်ှသု ူ- အလုပု်လ်ုပု်�်ုငု်န်ှုငု်ရ်ေးသ� အသ�အ်ပ်ုငု်း်အပြခု�း�ှ ု�ည်ည်ွှနှ််း ��လုတ်ုု 

အတ့်င်း် အလုုပ််လု��်ှုနှှင််် အလုုပ််လု�မ်ား�တ့််င် ် မားပ်ါဝင်သ်ူမား��း�ုု လုုပ််သ�းအင်အ်�းပြပ်င်ပ််တ့်င်�်ှုသူဟ ု

သတ်မ်ားှတ်ပ််ါသည်။်

အလူု�သ်မားး� - လုူတ်စ်ဦ်းးသည် ်ရေးင့် (သုု�မားဟုတ်)် ပ်စ်စည်း်�ုု ပ်ု�မားှန််လုုပ်ခ်ုအပြ�စ်�်ယူူဖြိုးပ်းး အပြခု�းသူတ်စ်ဦ်းး 

အတ့်� ်အလုုပ်လ်ုုပ်ပ်ြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ဤအုပ်စ််ုတ့်င် ်လုစ်�/လုုပ်ခ်ု ��ှုသူမား��း၊ လုစ်��အလုုပ်သ်င်မ်ား��း၊ 

��ပ်န်း်လုုပ်သ်�းမား��းနှှင်် ်ပ်ုတ်ပ်ြပ်တ်န်ှုန််းပြ�င်် ်လုုပ််�ုုင်သ်ူမား��းပ်ါဝင်ပ််ါသည်။် 

အလူု��်ှင် ် (သူ/သူမား၏ �ုုယ်�်ုုင်လ်ူု�်င်န်း�်တ်�င် ် �ုမံားှန်း်အလူု�သ်မားး�နှှင််် လူု�်�ုုင်သ်ူ) - စ်ုု�ပ််��ုးရေးမား့းပြမား� 

ရေး�းလုုပ်င််န််းမား��းအပ်ါအဝင် ် လုုပ်င််န််းတ်စ်ခ်ုု�ုု တ်စ်ဦ်းးတ်ည်း်ပြ�စ်ရ်ေးစ် (သုု�မားဟုတ်)် တ်စ်ဦ်းးထိ�ပ််ုုရေးသ� 

လုုပ်ရ်ေး���်ုုင်�်�မ်ား��းပြ�င််ပ်ြ�စ်ရ်ေးစ် ပ်ု�မားှန်် လုုပ််ခု၊ လုစ်�ရေးပ်းထိ�းသည်် ် အလုုပ်သ်မား�းမား��း င်ှ�း�မားး် 

ရေးဆို�င််�ွ�ရ်ေးန်သူမား��း�ုု အလုုပ်�်ှင်အ်ပြ�စ် ်သတ််မားှတ််ပ်ါသည်။်
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�ုုယ်�်ုုင်လ်ူု�င််န်း�်လူု�်�ုုင်သ်ူ (သူ/သူမား၏ �ုုယ်�်ုုင်အ်လူု�/်�ုမံားှန်း်အလူု�သ်မားး�မား�ှု) - �ုုယူပ််ုုင်လ်ုုပ်င််န််း

တ်စ်ခ်ုု�ုု ပ်ု�မားှန််အလုုပ်သ်မား�းင်ှ�း�မားး်ပြခုင်း်မား�ှုဘာ� လုုပ်�်ုုင်သ်ူ�ုု ဆိုုုလုုုပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် �ုုယူပ််ုုင်လ်ုုပ်င််န််း

လုုပ်�်ုုင်သ်ူသည် ်မားုမားုတ်စ်ဦ်းးတ်ည်း် (သုု�မားဟုတ်)် တ်စ်ဦ်းး/တ်စ်ဦ်းးထိ�ပ််ုုရေးသ� လုုပ််ရေး���်ုုင်�်�မ်ား��းနှှင်််

ပြ�စ်ရ်ေးစ်၊ အခုရေးကြ�းရေးင့်မားရေးပ်း�သည်် ် မားုသ�းစ်ုအ�ူလုုပ်သ်�းမား��းနှှင််ပ်ြ�စ်ရ်ေးစ် စ်ုု�ပ််��ုးရေးမား့းပြမား�ရေး�းလုုပ်င််န််း

မား��းအပ်ါအဝင် ် �ုုယူပ််ုုင်လ်ုုပ်င််န််းတ်စ်ခ်ုု�ုု လုုပ််�ုုင်ရ်ေးန်သူမား��း ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ပ့်�ခုပြ�င်် ် လုုပ်�်ုုင်လ်ု��်

�ှုရေးသ� ပ့်�စ်�းမား��း�ုုလုည်း် �ုုယူပ််ုုင်လ်ုုပ်င််န််းလုုပ်�်ုုင်သ်ူဟု သတ်မ်ားှတ််ပ်ါသည်။်

အုမားရ်ေ�းင်စ််ု/မားုသး�စ်ုလူု�င််န်း�်တ်�င် ် လူု�ခ်ုမား�ဘာ� �ူည်ီလူု��်ုုင်သ်ူမားုး� - ရေးဆို့မား��ုးရေးတ်�သ်ူတ်စ်ဦ်းး  

(ပ်ု�မားှန်အ်�းပြ�င်် ် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုတ်စ််စ်ုတ်ည်း်တ့်င် ် ရေးန်ထိုုင်သ်ူ) ၏ ရေး�း�့�အ်တ့်� ် �ည်�်ွယူထ်ိုတ်လ်ုုပ် ်

သည််် လုုပ်င််န််း/စ်ုု�ပ််��ုးရေးမား့းပြမား�ရေး�းလုုပ်င််န််းတ့်င် ်လုုပ််ခု (သုု�မားဟုတ်)် လုစ်���ှုပြခုင်း်မား�ှုဘာ� အလုုပ်လ်ုုပ် ် 

ရေးန်သူမား��း�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် အဆိုုုပ်ါသူမား��းအ�း လုုပ်င််န််းပ်ူးတ့်�လုုပ်ရ်ေးဆို�င်သ်ူအပြ�စ် ်မားသတ်မ်ားှတ််နှုုင်ပ််ါ။

ရေမား��နှုန်း်�ကြား�မား�် - သတ််မားှတ််ထိ�းသည််န်ှှစ််တ်စ်န်ှှစ််အတ့်င်း် လုူဦးးရေး� (၁,၀၀၀) တ့်င် ်အ�ှင်ရ်ေးမား့း�့�းသည််် 

�ရေးလုးအရေး�အတ့်��်ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် 

ရေယ်ဘာုယ်ု�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်� - အသ� ်(၁၅-၄၉) အုပ််စ်ုဝင် ်အမား��ုးသမားးး (၁,၀၀၀) ဦးးမားှ တ်စ်န်ှှစ််အတ့်င်း် 

ရေးမား့း�့�းသည််် �ရေးလုးဦးးရေး� ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

အသ�်အု�စ််ုအလူုု��်ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်� - သတ်မ်ားှတ််ထိ�းရေးသ� အသ�/်အသ�အ်ုပ််စ်ုဝင် ်အမား��ုးသမားးး 

(၁,၀၀၀) ဦးးမားှ တ်စ်န်ှှစ််အတ့်င်း်ရေးမား့း�့�းသည်် ်အ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုးဦးးရေး��ုု တ်ုုင်း်တ်�ပြခုင်း်ပြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး ရေးယူဘာုယူ�

အ�းပြ�င်် ်အခု��ုးအပြ�စ် ်တ့်�်ခု��ရ်ေးလု�်ှုပ်ါသည်။် ပ်ုုင်း်ရေးဝသည်် သတ်မ်ားှတ််��လုအတ့်င်း် သတ်မ်ားှတ််ထိ�း

ရေးသ� အသ�်အုပ််စ်ုတ်စ််စ်ု၏ အမား��ုးသမားးးမား��းမားှရေးမား့း�့�းသည််် အ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုး အရေး�အတ့်�ပ်ြ�စ်ဖ်ြိုးပ်းး 

ပ်ုုင်း်ရေးပြခုမားှ� ထိုု��လုအတ့်င်း် အဆိုုုပ်ါအသ�အ်ုပ််စ်ု�ှု အမား��ုးသမားးးမား��း၏ အရေး� အတ့်� ်(Number of 

person-years lived by women) ပြ�စ်ပ််ါသည်။် ၎င်း်�ုု အမား��ုးသမားးး (၁,၀၀၀) ဦးးတ့်င် ်ရေးမား့း�့�းသည််် 

အခု��ုးအပြ�စ် ်ရေး��်ပြပ်ပ်ါသည်။်
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စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်� - အမား��ုးသမားးးတ်စ်ဦ်းး သူမား၏ဘာဝတ်စ်ရ်ေးလု်��ရ်ေးမား့းခု�သ်ည််် စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုး 

အရေး�အတ့်� ် (သုု�မားဟုတ်)် လုူဦးးရေး�အတ့်င်း် အသ�အ်ပ်ုုင်း်အပြခု�းအလုုု� ် လု��်ှု�ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း် 

အတ်ုုင်း်ရေးမား့းမားည်ဆ်ိုုုပ်ါ� ရေးမား့း�့�းနှုုင်သ်ည််် စ်ုစ်ုရေးပ်ါင်း်�ရေးလုးအရေး�အတ့်��်ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။်

အုမားရ်ေ�းင်�်ု�ူ�သူအမားု�ု�သမားီ�မားုး�၏ စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်� - အုမားရ်ေးထိ�င်�်��ူးသူ အမား��ုးသမားးး 

မား��း၏ အသ�အ်ုပ််စ်ုအလုုု� ် �ရေးလုးရေးမား့းနှုန်း်မား��းရေးပ်ါင်း်ပြခုင်း်၏ (၅) ဆို ပြ�စ်ပ််ါသည်။် အမား��ုးသမားးး  

တ်စ်ဦ်းးသည် ် အသ� ် (၁၅) နှှစ််အ�ွယူတ့််င် ် လု�ထ်ိပ််ခု�်ဖြိုးပ်းး �ရေးလုးရေးမား့း�့�းနှုုင်သ်ည််် အသ�်

အပ်ုုင်း်အပြခု�း ဖြိုးပ်းးဆိုု�းသည်အ်ထို အသ��်ှင်ရ်ေးန်ထိုုင်လ်ု�� ် လု��်ှုရေးမား့းနှုန်း်အတ်ုုင်း်ရေးမား့းမားည်ဆ်ိုုုပ်ါ� 

အမား��ုးသမားးးတ်စ်ဦ်းး ရေးမား့း�့�းနှုုင်မ်ားည််် ပ်�မားး်မား်အ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုးအရေး�အတ့်� ်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်  

�ရေလူ�သငူ်ယ်လ်ူ��်��်မုား�်ဖြမားး�မား ု- အသ� ်(၁၈) နှစှ်ရ်ေးအ���်ရေးလုးတ်စ်ဦ်းးနှငှ််် အ�ယွူရ်ေး��� ်ဖြိုးပ်းးသူ

တ်စ်ဦ်းး (သုု�မားဟတု်)် အပြခု�း�ရေးလုးတ်စ်ဦ်းးတ်ုု� တ်��းဝင်လ်ု�ထ်ိပ်ထ်ိမုားး်ပြမား�းပြခုင်း် (သုု�မားဟတု်)် တ်��းမားဝင်် 

ရေးပ်ါင်း်သင်း်ရေးန်ထိုုင်ပ်ြခုင်း်�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် ယူင်း်�ုု အသ� ် (၁၈) နှှစ်မ်ားတ်ုုင်မ်ားး လု�ထ်ိပ််ခု�်သည်််  

အသ� ်(၂၀-၂၄) အုပ််စ်ုဝင်အ်မား��ုးသမားးးမား��း၏��ခုုုင်န်ှုန််းပြ�င်် ်တ်ုုင်း်တ်�ရေး��ပ်ြပ်ပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

လူူ�ု�ု/အ�ု�ုအဖြ�စ်ရ်ေန်း�ုုင််သည််် �ုမား်�မားှအသ� ် - အသ� ် (၅၀) နှှစ်မ်ားတ်ုုင်မ်ားး လု�ထ်ိပ််ခု�်သူမား��း၏ 

လုူပ်��ု/အပ်��ုအပြ�စ်ရ်ေးန်ထိုုင််ခု�သ်ည််် ပ်�မားး်မား်��လု�ု ုနှှစ်ပ်ြ�င််ရ်ေး��ပ်ြပ်ပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

ဆိုယ်ရ်ေ�ုးသ်��်ွယ်�်ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်� - အသ� ်(၁၅) နှှစ်မ်ားှ (၁၉) နှှစ််အတ့်င်း်�ှု အမား��ုးသမားးး (၁,၀၀၀) 

ဦးး� တ်စ်န်ှှစ််အတ့်င်း်ရေးမား့း�့�းသည််�်ရေးလုးဦးးရေး� ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

ရေသနှုန်း်�ကြား�မား�် - သတ်မ်ားှတ််ထိ�းသည််န်ှှစ််တ်စ်န်ှှစ််အတ့်င်း် လုူဦးးရေး� (၁,၀၀၀) တ့်င် ်ရေးသဆိုု�းသူဦးးရေး��ု ု

ပြပ်ဆိုုုရေးသ�နှုန်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

တ်စ်န်ှှစ််ရေအး��်ရေလူ�ရေသနှုန်း်� - တ်ူည်းရေးသ�အခု�နု်�်�လုတ်စ်ခ်ုုအတ့်င်း် အ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုး (၁,၀၀၀) 

ဦးးတ့်င် ်တ်စ်န်ှှစ််ရေးအ���်ရေးလုးရေးသဆိုု�းမားုအရေး�အတ့်��်ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။်
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င်ါ�နှှစ်ရ်ေအး��်ရေလူ�ရေသနှုန်း်� - တ်ူည်းရေးသ�အခု�နု်�်�လုတ်စ်ခ်ုုအတ့်င်း် အ�ှင်ရ်ေးမား့း�ရေးလုး (၁,၀၀၀) ဦးး 

တ့်င် ်င်ါးနှှစ်ရ်ေးအ���်ရေးလုးရေးသဆိုု�းမားုအရေး�အတ့်��်ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။်

ရေမား����း�စ်ဉ်ရ်ေမားှးမ်ားှန်း်�သ�တ််မား်� - လုူဦးးရေး�၏ရေးသဆိုု�းမားုအရေးပြခုအရေးန်�ု ု ခြံခု��င်ု�ပြပ်ဆိုုုပ်ါသည်။် ဤအညွှှန််း

�ုန်း်သည် ် အသ�အ်�ွယူအ်�းလုု�း (�ရေးလုးမား��းနှှင်် ် ဆိုယူရ်ေး���သ်�မ်ား��း၊ အ�ွယူရ်ေး���ဖ်ြိုးပ်းးသူမား��း

နှှင််် သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုုမား��း) ၏ ရေးသဆိုု�းမားုပ်ု�စ်��ုု ခြံခု��င်ု�ရေး��ပ်ြပ်ပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

ရေန်းမြို့မား�အ�� ်- လုူတ်စ်ဦ်းး (၆) လုနှှင်််အထိ� ်ရေးန်ထိုုင်ခ်ု�်သည်််အ�ပ်ရ်ေးဒသ (သုု�မားဟုတ်)် အန်ည််းဆိုု�း (၆) လု 

နှှင််် အထိ�ရ်ေးန်ထိုုင််�န် ်�ည်�်ွယူထ်ိ�းသည််အ်�ပ်ရ်ေးဒသပြ�စ်ပ််ါသည်။်

ရေမား����း��းရေဒီသ - လုူတ်စ်ဦ်းးရေးမား့း�့�းသည််အ်ခု�နု်၌် ၎င်း်၏မားုခုင် ်ရေးန်ထိုုင်သ်ည်််ရေးန်ဖြိုးမား�အ�ပ်ရ်ေးဒသ�ုု ဆိုုုလုုု

ပ်ါသည်။် ပြပ်ည်ပ််၌ရေးမား့း�့�းသူမား��းအရေးန်ပြ�င််် ၎င်း်ရေးမား့း�့�းခု�ရ်ေးသ�နှုုင််င်�သည် ်ရေးမား့း�့�း��ရေးဒသ ပြ�စ်ပ််ါသည်။် 

ရေန်းး�်ဆိုု�ံရေန်း�ုုင်ခ်ု�သ်ည်််ရေဒီသ - ယူခုုလု��်ှုရေးန်ထိုုင်သ်ည််် အ�ပ်ရ်ေးဒသသုု� မားရေးပြပ်�င်း်ရေး�့�မားး ရေးန်��ဆ်ိုု�း 

ရေးန်ထိုုင်ခ်ု�်ရေးသ�အ�ပ်ရ်ေးဒသပြ�စ်ပ််ါသည်။် အ�ယူ၍် လုူတ်စ်ဦ်းးသည် ်မားည်သ်ည်််ရေးဒသ�ုုမား် မားရေးပြပ်�င်း်ရေး�့� 

ခု�်ပ်ါ� လု��်ှုရေးန်�ပ်ရ်ေးဒသနှှင််် ရေးန်��ဆ်ိုု�းရေးန်ခု�သ်ည်််ရေးန်�ပ်ရ်ေးဒသတ်ုု� အတ်ူတ်ူပ်င် ်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

ဖြ�ည်တ််�င်�်ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်သ�း�လူးဖြခုင်�် - နှုုင်င််�အတ့်င်း် ဖြိုးမားု��န်ယူ၊် ခုရိုုုင်၊် တ်ုုင်း်ရေးဒသကြီး�းး/ပြပ်ည်န််ယူတ််ုု� 

အကြ��း ရေးန်ဖြိုးမား�အ�ပ်မ်ားှ အပြခု�းရေးန်ဖြိုးမား�အ�ပ်သ်ုု� ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်အရေးပြခုခု�ရေးန်ထိုုင်ပ်ြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

ဖြ�ည်�်ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်သ�း�လူးဖြခုင်�် - နှုုင််င်�တ်စ်ခ်ုု၏ ရေးန်ဖြိုးမား�အ�ပ်မ်ားှ အပြခု�းနှုုင်င််�၏ ရေးန်ဖြိုးမား�အ�ပ်သ်ုု� ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်

အရေးပြခုခု�ရေးန်ထိုုင်ပ်ြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

ရေဖြ�းင်�်ဝင်သ်ူ - သတ်မ်ားှတ််ထိ�းရေးသ� ရေးန်��ရေးဒသတ်စ်ခ်ုုသုု� ရေးပြပ်�င်း်ဝင်လ်ု�သူ ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

ရေဖြ�းင်�်���သ်ူ - သတ်မ်ားှတ််ထိ�းရေးသ� ရေးန်��ရေးဒသတ်စ်ခ်ုုမားှ ရေးပြပ်�င်း်ထိ့�သ့်�းသူ ပြ�စ်ပ််ါသည်။်
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ဘာဝတ်စ်ရ်ေလူှး� ်ရေ�့�ရေဖြ�းင််�ရေန်း�ုုင််�ူ�သူမားုး� - ဘာဝတ်စ်ရ်ေးလု်��လ်ုု�းတ့်င် ်မားည်သ်ည်််အခု�နု်�်�လု၌ 

မားဆိုုု ဖြိုးမားု��န်ယူတ််စ်ခ်ုုမားှတ်စ်ခ်ုုသုု� ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်ခု�သ်ူမား��း�ု ု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် (ရေးမား့း�့�းခု�နု်မ်ားှစ်၍ ကြ��းပြ�တ် ်

သန််းရေးခုါင်စ််��င်း်ရေး���ယ်ူူခု�နု််အတ့်င်း်တ့်င် ် ရေးမား့း�့�း��ဇ�တ်ုဖြိုးမားု��န်ယူသ်ုု� ပြပ်န်လ်ုည်ရ်ေး�့�ရေးပြပ်�င်း်လု� 

သူမား��းလုည်း် ပ်ါဝင််ပ်ါသည်။်)

ရေဖြ�းင်�်ဝင်န်ှုန်း်� - သတ်မ်ားှတ်န်ှှစ််တ်စ်န်ှှစ််အတ့်င်း် အရေးပြခုခု�မားည်််ရေးန်���ှုလုူဦးးရေး� (၁,၀၀၀) တ့်င် ်ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်

ဝင်ရ်ေး���လ်ု�သူ အရေး�အတ့်�ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။်

ရေဖြ�းင်�်���န်ှုန်း်� - သတ်မ်ားှတ်န်ှှစ််တ်စ်န်ှှစ််အတ့်င်း် မားူ�င်း်ရေးန်���ှုလုူဦးးရေး� (၁,၀၀၀) တ့်င် ် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း် 

ထိ့�ခ်ု့�သ့�းသ ူအရေး�အတ့်�ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။်

အသး�တ်င််ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်နှုန်း်� - သတ်မ်ားှတ််ထိ�းသည််ရ်ေးန်��နှှင််် အခု�နု််အပ်ုုင်း်အပြခု�းအတ့်င််း ရေးပြပ်�င်း်ဝင် ်

နှုန််းနှှင််် ရေးပြပ်�င်း်ထိ့�န်ှုန််းတ်ုု�၏ ပြခု�းန်�းခု��ပ်ြ�စ်ပ််ါသည်။် ရေးပြပ်�င်း်ဝင်န်ှုန််းသည် ်ရေးပြပ်�င်း်ထိ့�န်ှုန််းထိ� ်

ပ်ုုမား��းပ်ါ� အသ�းတ်င်ရ်ေးပြပ်�င်း်ဝင်န်ှုန််းဟု သတ်မ်ားှတ််ဖြိုးပ်းး အရေးပ်ါင်း်လု�ခဏ်� “+” ပြ�င််် ရေး��ပ်ြပ်ပ်ါသည်။် 

အလု�းတ်ူ ရေးပြပ်�င်း်ထိ့�န်ှုန််းသည် ် ရေးပြပ်�င်း်ဝင်န်ှုန််းထိ� ် ပ်ုုမား��းပ်ါ� အသ�းတ်င်ရ်ေးပြပ်�င်း်ထိ့�န်ှုန််းဟု  

သတ်မ်ားှတ်ဖ်ြိုးပ်းး အနှုတ််လု�ခဏ်� “ – ” ပြ�င််် ရေး��ပ်ြပ်ပ်ါသည်။်

မားသန်းစ််�မား�်မားု - လုူတ်စ်ဦ်းးသည် ်လုုပ်ရ်ိုုုးလုုပ်စ််ဉ်ရ်ေးဆို�င်�်ွ�မ်ားုမား��း (ရေးန်�စ်ဉ်လ်ုူရေးန်မားုဆိုုုင်�်� ရေးဝယူ��ဝစ်စမား��း

အပ်ါအဝင်)် (သုု�မားဟုတ်)် အလုုပ်၌်ပ်ါဝင်လ်ုုပ်�်ုုင်မ်ားုမား��းတ့်င် ် အရေးထိ��အ်�ူမား�ှုပ်ါ� သ�မားန်လ်ုူမား��း 

ထိ�ပ််ုု၍ အခု�အ်ခု��ှုသူမား��း�ုု ဆိုုုလုုုပ်ါသည်။် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဦးးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ်

မားသန်စ့််မားး်မားုနှှင်််ပ်တ်သ်�၍် ရေးအ��ပ််ါတ်ုု��ုု ရေးမားးပြမားန်း်ထိ�းပ်ါသည်-်

 (�) အပြမားင်အ်�ရိုု� (မား��မ်ားှန််တ်ပ်ထ်ိ�းရေးသ�လ်ုည်း် အပြမားင်အ်�ရိုု�တ့်င် ် အခု�အ်ခု�မား��း  

  သုု�မားဟုတ် ်ပြပ်ဿန်�မား��း�ှုပြခုင်း်)။
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 (ခု ) အကြ��းအ�ရိုု� (န်�းကြ��း�ု�ုယူ�တ်ပ်ထ်ိ�းရေးသ�လ်ုည်း် ရေး��င်း်စ့်�မားကြ��း�ပြခုင်း်  

  သုု�မားဟုတ် ်ပြပ်ဿန်�မား��း�ှုပြခုင်း်)။

 (ဂု ) လုမားး်ရေးလု်��/်ရေးလုှ��းတ်�ပ်ြခုင်း် (လုမားး်ရေးလု်��ပ်ြခုင်း်၊ ရေးလုှ��း��သ်ုု�ရေးသ� အန်ုမား််  

  အပြမားင်််မား��း တ်�ဆ်ိုင်း်ပြခုင်း်တ်ုု��ုု ပြပ်�လုုပ်သ်ည်််အခုါ သုု�မားဟုတ် ် ပ်စ်စည်း်တ်စ်ခ်ုုခုု�ုု  

  မားသည်််အခုါ အ�န်�်အသတ် ်သုု�မားဟုတ် ်ပြပ်ဿန်�မား��း�ှုပြခုင်း်)။

 (ဃ) မားှတ်ဉ်ာ�ဏ််/သင်ယ်ူူရေးလုလ်ု�ပြခုင်း် (မားုမားု၏ ရေးန်�စ်ဉ်လ်ုုပ်င််န််းမား��း�ု ုရေးဆို�င်�်ွ�သ်ည်််အခုါ  

  အခု�အ်ခု��ှုပြခုင်း်၊ သင်ယ်ူူမားုရေးနှှးရေး�့းသပြ�င််် ရေး���င်း်တ့်င် ် အပြခု�းသူမား��းနှှင််တ််န််းတ်ူ  

  ပြပ်�လုုပ်နုု်ှင်�်န်ခ်ု�ယူဉ်း်ပြခုင်း် သုု�မားဟုတ် ်အပြခု�းရေးသ� စု်တ်ပုု််င်း်ဆုုိုင်�်� အရေးပြခုအရေးန်မား��း�ုှပြခုင်း်)။

 (င် ) မားုမားု�ုုယူ�်ုုရေးစ်�င််ရ်ေး�ှ��ပ်ြခုင်း် (တ်စ်�်ုုယူရ်ေး�သန်�်�ှင်း်ရေး�းနှှင််် အဝတ်အ်စ်�း 

  ဝတ်ဆ်ိုင်ပ်ြခုင်း်��သ်ုု�ရေးသ� မားုမားုနှှင်််သ�ဆ်ိုုုင်သ်ည််် ရေးဝယူ��ဝစ်စမား��း�ု ု ရေးဆို�င်�်ွ� ်

  ��တ့်င် ်ပြပ်ဿန်�မား��း�ှုပြခုင်း်)။

 (စ် ) အပြခု�းသူမား��းနှှင််ဆ်ို�သ့်ယူပ်ြခုင်း် (စ်��းရေးပြပ်�ပြခုင်း်၊ န်�းရေးထိ�င်ပ်ြခုင်း်၊ ရေးပြပ်�ဆိုုုသည်််  

  စ်��း�ုုရေး��င်း်မား့န််စ့်�န်�းလုည်ပ်ြခုင်း်၊ အပြခု�းသူမား��းန်�းလုည်ရ်ေးအ�င်ရ်ေးပြပ်�ဆိုုုနှုုင်ပ်ြခုင်း်  

  စ်သည်တ််ုု�တ့်င် ်ပြပ်ဿန်�မား��း�ှုပြခုင်း်)။

အလူး�အလူး�ှုရေသးရေ�း��်ံ်မားုအခုု�ု� (Potential support ratio) - အသ� ်(၆၀) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်

လုူဦးးရေး�တ့်င်�်ှုရေးသ� အသ� ်(၁၅-၅၉) နှှစ်�်ှုလုူဦးးရေး��ုု ဆိုုုလုုုပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်

မားုဘာရေ�း��်ံ်မားုအခုု�ု� (Parent support ratio) - အသ� ် (၅၀-၆၄) နှှစ်�်ှုလုူဦးးရေး� (၁၀၀) တ့်င် ် 

�ှုရေးသ� အသ� ်(၈၅) နှှစ််နှှင်််အထိ� ်လုူဦးးရေး��ု ုဆိုုုလုုုပြခုင်း်ပြ�စ်ပ််ါသည်။်
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လူူမားုး�ပြွ�တ်သ်ု�်စ်�းရေန်း�ုုင််ဖြခုင်�် - အခုန််းတ်စ်ခ်ုန််းလု်င် ် လုူ (၁.၅) ဦးးနှှင််် အုပ််ခုန််းတ်စ်ခ်ုန််းလု်င် ် 

လုူ (၂) ဦးးထိ�ပ််ုု၍ ရေးန်ထိုုင််လု်င် ်လုူမား��းပြွပ်တ်သ်ုပ်စ့််�ရေးန်�သည်ဟ်ု သတ်မ်ားှတ််ပ်ါသည်။် အုမား်ရေးထိ�င်စ််ုတ့်င် ် 

ရေးန်ထိုုင်ရ်ေးသ�လုူဦးးရေး�နှှင်် ် အခုန််းအရေး�အတ့်� ် (သုု�မားဟုတ်)် အုပ််ခုန််းအရေး�အတ့်�အ်ရေးပ််တ့်င် ်

မားူတ်ည်၍် အဆိုုုပ်ါအညွှှန််း�ုန်း်�ုု တ့်�်ခု��ပ််ါသည်။်

ရေ�းင်�်မား�န်းရ်ေသး ရေ�အ�င်�်အဖြမားစ််မားုး� - ပ်ုု�လ်ုုုင်း် (အုမား်ထိ�သုု�၊ မားုမားုခြံခု�ဝင်း်အတ့်င်း်သုု�၊ အုမား်န်းးခု�င်း် ခြံခု�ဝင်း်

အတ့်င်း်သုု�၊ အမား��းသု�းရေး�ဘာု�ဘာုုင်)်၊ အဝးစ်ုတ့်င်း် (စ်�ရ်ေး�တ့်င်း်/တ့်င်း်န်�/်တ့်င်း်တ်ုမား)်၊ အ��အ�့ယူ်

�ှုရေးသ� ရေး�တ့်င်း်၊ အ��အ�့ယူ�်ှုရေးသ� စ်ုမား််စ်မားး်ရေး�၊ သုုရေးလုှ�င်ထ်ိ�းရေးသ� မားုုးရေး�နှှင်် ် ရေး�သန်�စ််�/် 

ရေး�သန်�ဘ်ာူး/ပ်ုလုင်း်တ်ုု�ပ်ါဝင်ပ််ါသည်။် 

ရေ�းင်�်မား�န်း်သန်း��်ှင်�်ရေသး မားုလူားစ်န်းစ်/်အုမားသ်းမားုး� - ရေး�ဆို့�/ရေးလု�င်း်အုမားသ်� (မားုလုာ�ပ်ုု�ပ်ြ�င်် ်အည်စ် ်

အရေးကြ�းစ့်န်�်စ်န်စ်၊် မားုလုာ��န််သုု�စ့်န််�ပ်စ်ပ်ြခုင်း်)၊ တ့်င်း်တ်ည်််အုမားသ်�၊ ရေးလုဝင်ရ်ေးလုထိ့�ရ်ေး��င်း်ရေးအ�င် ်

ပြပ်�လုုပ်ထ်ိ�းရေးသ� ��င်း်အုမားသ်�၊ အဂုာရေးတ်အခုင်း်ရေးလု�င်း်ထိ�းရေးသ� ��င်း်အုမားသ်�တ်ုု� ပ်ါဝင်သ်ည်။်

လူ�ရ်ေဆို��န်း်အသု�ံအရေဆိုးင်မ်ားုး� - မားုမားုအုမားခ်ြံခု�ဝန််း��င် ်(အုမား၊် ခြံခု�၊ ရေးပြမား�့�၌်) တ့်င် ်ရေး�ပ်ုု�တ််ပ်ဆ်ိုင် ်

ထိ�းရေးသ�လု�ရ်ေးဆိုး�န်န်ှှင််် ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်နှုုင််ရေးသ� လု�ရ်ေးဆိုးသည််အ်သု�းအရေးဆို�င်မ်ား��း (ရေး�ပ်ု�း၊ ပ်ုု�်

ရေးခုါင်း်ပ်ါရေး�ပ်ု�း၊ ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်နှုုင််ရေးသ� လု�ရ်ေးဆိုး�န်)် တ်ုု� ပ်ါဝင်ပ််ါသည်။် ထိုု�ပြပ်င် ်လု�ရ်ေးဆိုး�န်အ်တ့်� ်

မားုမားုအုမားခ်ြံခု�ဝန််း��င်တ့််င် ် ဆိုပ်ပ်ြပ်�ခု�၊ ဆိုပ်ပ်ြပ်��ည်၊် ဆိုပ်ပ်ြပ်�မားုန််� (သုု�မားဟုတ်)် လု�သ်န််�ရေးဆိုး�ည်န်ှှင်််  

ရေး�တ်ုု� �ှု�ပ်ါမားည်။်   
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Whipple’s Index

Whipple’s Index သည် အသက် (၂၃) ှစ်မှ (၆၂) ှစ်အတွင်းရိှ “၀” ှင့် “၅” ြဖင့် အဆုံးသတ်

သည့် လူဦးေရစုစုေပါင်းကို ထိုအသက်အပိုငး်အြခားရိှ စုစုေပါင်းလူဦးေရြဖင့် စား၍ “၅” ြဖင့် ေြမာက်

ထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ ရလဒ်များသည် (၁၀၀) ှင့် (၅၀၀) ကားတွင်ရှိပီး ရာခိုင်န်းြဖင့်ေဖာ်ြပပါသည်။ 

န်ကိန်းတန်ဖိုးရလဒ ် “၁၀၀” သည် “၀” (သိုမဟုတ်) “၅” ြဖင့် အဆုံးသတ်သည့် အသကမ်ျားတွင် 

စုပုံေနြခငး်မရိှေကာငး်ေဖာ်ြပပါသည်။ န်ကိန်းတန်ဖိုးရလဒ် “၅၀၀” သည် အသက်အားလုံး “၀” 

(သိုမဟုတ်) “၅” ြဖင့် အဆုံးသတ်သည်ကို ြပဆိုေနပါသည်။ Whipple’s Index ရလဒ်သည် (၁၀၅) 

ထက်ငယ်ပါက “အသက်” အချက်အလက်များသည် “အလွန်မနှ်ကန်သည်” ဟုဆိုိုင်ပီး (၁၀၅) ှင့် 

(၁၁၀) ကားရှိပါက “အေတာအ်သင့်မှန်ကန်သည”် ဟုဆိုိုငပ်ါသည်။ ရလဒ်သည် (၁၁၀) ှင့် (၁၂၅) 

ကားရှိပါက “အနည်းငယ်သာမှန်ကန်သည်” ဟဆုိုိုင်ပီး (၁၂၅) ှင့် (၁၇၅) ကားရှိပါက “မှားယွငး်

သည်”၊ (၁၇၅) အထက်ြဖစ်ပါက “အလွန်မှားယွင်းသည်” ဟုေကာကခ်ျက်ချိုင်ပါသည်။24

Myer’s Blended Index 

Myer’s Blended Index သည် Whipple’s Index ှင့် ဆင်တူပးီ “၀” မှ “၉” အထိ အဆုံးသတ်

သည့် မည်သည့်အသက်အတွက်မဆုိ ှစ်သက်မ (သိုမဟုတ် မှစ်သက်မ) ကို ထည့်သငွ်းစဉ်းစားထား

ပါသည်။ သီအိုရီအားြဖင့် Myer’s Index အန်းကိန်းသည် “၀” ှင့် “၉၀” ကားတွင ်ရှိပါသည်။ “၀” 

သည် အသက်စုပုံြခင်းမရှိသည်ကုိ န်ြပပီး “၉၀” သည် တူညီေသာဂဏန်းတစ်လုံးတွင် အသက်

အားလုံးစုပုံေနသည်ကို  န်ြပပါသည်။25 

24  င ၂၅  United Nations (1955). Manual II: Methods of appraisal of quality of basic data for population 
estimates. United Nations Population Studies No. 23. New York.





217၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



218၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



219၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ရေန်းး�ဆ်ို�တ််�� (၁)။ ရေ�ွ�ခုုယ်�်း�ရေသးအညွှှန်း�်�ုန်း�်မားုး�၏ 

န်းမားူန်းးအမားှး�မားုး� (Sampling errors)

ဇယ်း� (၁)။ ခုရုုုံးင်အ်လုုူ� ်ခုန်း�်မှားန်း�်အုမားရ်ေ�းင်စ််လူုူဦး�ရေ�နှှင််် စ်မှံားး�ယ်�င်�်ခုု�မ်ားုး��ုု ရေ�းဖ်ြ�ရေသးဇယ်း�

ခုရုံးုုင်် ခုန်း�်မားှန်း�်ဦး�ရေ� စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�်
���လူ��မားုဖြ��ုန်း�် 

(%)

စ်ုတ််ခုုကြား�း��ုုင်�် (၉၅%)

ရေအး�စ််ည်�် အ��စ််ည်�်

�ခုုင််      

ပြမားစ်က်ြီး�းးန်�း 608,198 29,993 4.9 549,396 667,001

မားုုးည်ိင်း် 529,375 23,178 4.4 483,933 574,816

ဗန််းရေးမား�် 345,561 11,563 3.3 322,890 368,232

ပ်ူတ်�အုု 101,241 2,991 3.0 95,376 107,106

�ယ်း�      

လု့ု�င်ရ်ေး��် 274,681 10,666 3.9 253,768 295,593

ရေးဘာ�လုခု� 36,768 2,331 6.3 32,197 41,338

��င််      

ဘာ�းအ� 843,083 42,761 5.1 759,247 926,918

��ပ့်န်် 38,798 4,119 10.6 30,722 46,873

ပြမားဝတ်း 191,194 11,937 6.2 167,792 214,597

ရေး���်�ုတ်် 483,477 27,479 5.7 429,603 537,352

ခုုင််�      

ဟ�းခုါး 100,392 4,630 4.6 91,314 109,471

�လုမားး် 158,689 11,005 6.9 137,113 180,265

မားင်း်တ်ပ်် 151,611 38,378 25.3 76,367 226,854

မားတ်ူပ်း 98,345 27,763 28.2 43,913 152,777



220၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ခုရုံးုုင်် ခုန်း�်မားှန်း�်ဦး�ရေ� စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�်
���လူ��မားုဖြ��ုန်း�် 

(%)

စ်ုတ််ခုုကြား�း��ုုင်�် (၉၅%)

ရေအး�စ််ည်�် အ��စ််ည်�်

စ်စ််�ုုင်�်      

စ်စ််�ုုင်း် 507,308 16,085 3.2 475,773 538,844

ရေး�့ဘာုု 1,060,889 71,250 6.7 921,197 1,200,581

မားု��ွ� 735,164 24,715 3.4 686,708 783,620

�သ� 530,093 59,203 11.2 414,020 646,166

�ရေးလုး 500,649 14,977 3.0 471,284 530,013

တ်မားူး 121,462 6,108 5.0 109,487 133,438

ရေးမား�လ်ုုု�် 169,252 4,843 2.9 159,758 178,746

ခုနှတးး 406,378 15,809 3.9 375,383 437,374

ယူင်း်မား�ပ်င်် 534,150 13,805 2.6 507,085 561,216

ရေး��လုင်း် 351,753 52,527 14.9 248,770 454,736

�န်�ဘ်ာလုူ 392,815 74,657 19.0 246,443 539,187

တ်န်းသား�ီ      

ထိ�းဝယူ် 541,897 15,186 2.8 512,125 571,670

ဖြိုးမားုတ်် 681,003 24,169 3.5 633,619 728,388

ရေး��ရ်ေးသ�င်း် 203,526 14,225 7.0 175,637 231,415

��ခုူ�      

ပ်�ခုူး 1,750,285 58,002 3.3 1,636,567 1,864,003

ရေးတ်�င်င််ူ 1,142,369 33,235 2.9 1,077,209 1,207,529

ပြပ်ည်် 886,230 25,496 2.9 836,243 936,216

သ�ယူ�ဝတ်း 1,035,699 24,557 2.4 987,552 1,083,846



221၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ခုရုံးုုင်် ခုန်း�်မားှန်း�်ဦး�ရေ� စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�်
���လူ��မားုဖြ��ုန်း�် 

(%)

စ်ုတ််ခုုကြား�း��ုုင်�် (၉၅%)

ရေအး�စ််ည်�် အ��စ််ည်�်

မားရေ���      

မားရေး�့း 1,243,064 38,261 3.1 1,168,050 1,318,079

မားင်း်ဘာူး 623,064 20,599 3.3 582,677 663,451

သ��် 715,251 24,395 3.4 667,422 763,080

ပ်ခုု�က� 987,186 27,190 2.8 933,877 1,040,495

ဂုန်�ရ်ေးဂုါ 236,646 6,566 2.8 223,773 249,518

မားနှတရေလူ�      

မားနှတရေးလုး 1,569,198 51,264 3.3 1,468,691 1,669,706

ပြပ်င်ဦ်းးလု့င်် 967,763 32,074 3.3 904,879 1,030,647

ရေး����ဆ်ိုည်် 781,672 21,448 2.7 739,621 823,722

ပြမားင်း်ခြံခု� 856,153 62,997 7.4 732,642 979,663

ရေးည်�င်ဦ်းး 498,594 49,008 9.8 402,510 594,678

�မားည်း်သင်း် 533,448 19,133 3.6 495,937 570,959

မားုတ်ထးလု� 961,397 37,734 3.9 887,417 1,035,378

မား�န်း်      

ရေးမား�လ်ုဖြိုးမားု�င်် 1,150,763 35,970 3.1 1,080,241 1,221,285

သထို� 738,511 24,307 3.3 690,854 786,167

�ခုုုင််      

စ်စ််ရေးတ့် 1,563,653 156,874 10.0 1,256,088 1,871,217

ရေး����ပ်ြ�� 917,814 68,694 7.5 783,133 1,052,496

သ�တ့်� 748,708 23,108 3.1 703,402 794,013



222၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ခုရုံးုုင်် ခုန်း�်မားှန်း�်ဦး�ရေ� စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�်
���လူ��မားုဖြ��ုန်း�် 

(%)

စ်ုတ််ခုုကြား�း��ုုင်�် (၉၅%)

ရေအး�စ််ည်�် အ��စ််ည်�်

 �န်း�်ုန်း်      

ရေးပြမား��ပ််ုုင်း် 3,037,764 103,813 3.4 2,834,230 3,241,299

အရေး�ှ�ပ်ုုင်း် 2,510,234 57,698 2.3 2,397,112 2,623,356

ရေးတ်�င်ပ််ုုင်း် 1,427,501 47,445 3.3 1,334,482 1,520,521

အရေးန်��ပ််ုုင်း် 856,330 35,495 4.1 786,739 925,922

�ှမား�်      

ရေးတ်�င်က်ြီး�းး 1,860,283 49,548 2.7 1,763,140 1,957,426

လု့ု�င်လ်ုင်် 559,554 30,685 5.5 499,392 619,715

လုင်း်ရေးခုး 135,424 5,828 4.3 123,998 146,851

လု�းရိုုး 686,509 25,443 3.7 636,626 736,392

မားူဆိုယူ် 477,088 26,174 5.5 425,772 528,403

ရေး����မ်ား� 664,008 48,311 7.3 569,290 758,725

���ုင်း်တ်ု� 380,409 26,316 6.9 328,814 432,003

မားုုင်း်ဆိုတ်် 206,804 13,346 6.5 180,638 232,970

တ်�ခု� းလုုတ်် 289,567 15,139 5.2 259,886 319,248

မားုုးမားုတ်် 124,600 43,602 35.0 39,114 210,086

ဧ�းဝတ်ီ      

ပ်ုသုမား် 1,549,121 49,618 3.2 1,451,842 1,646,401

���ပ်ု� 917,758 27,940 3.0 862,978 972,537

မားအူပ်င်် 1,042,593 41,012 3.9 962,185 1,123,002

ရေးပြမား�င်း်ပြမား 835,211 31,016 3.7 774,401 896,020



223၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ခုရုံးုုင်် ခုန်း�်မားှန်း�်ဦး�ရေ� စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�်
���လူ��မားုဖြ��ုန်း�် 

(%)

စ်ုတ််ခုုကြား�း��ုုင်�် (၉၅%)

ရေအး�စ််ည်�် အ��စ််ည်�်

လုပ့်တ်တ� 644,750 30,347 4.7 585,253 704,247

ဟသာ�တ် 1,150,568 18,962 1.6 1,113,391 1,187,744

ရေန်းဖြ�ည်ရ်ေတ်း်      

ဥတ်တ� 576,485 21,256 3.7 534,811 618,159

ဒ�ခုဏ် 606,829 17,030 2.8 573,441 640,217



224၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၂)။ တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်ခုန်း်�မားှန်း�်အုမားရ်ေ�းင်စ််ုလူူဦး�ရေ�နှှင်််  

စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�မ်ားုး��ုု ရေ�းဖ်ြ�ရေသးဇယ်း�

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 
ဖြ�ည်န််းယ််

ခုန်း�်မားှန်း�်ဦး�ရေ�
စ်မံားှး�ယ်�င်�်

ခုု�်
���လူ��မားုဖြ��ုန်း�် 

(%)

စ်ုတ််ခုုကြား�း��ုုင်�် (၉၅%)

ရေအး�စ််ည်�် အ��်စ်ည်�်

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၅၁,၁၄၄,၆၀၇ ၂၉၈,၉၄၅ ၀.၆ ၅၀,၅၅၈,၆၇၅ ၅၁,၇၃၀,၅၃၉

�ခု�င်် 1,584,375 39,742 2.5 1,506,457 1,662,292

�ယူ�း 311,448 10,918 3.5 290,042 332,854

��င်် 1,556,552 52,374 3.4 1,453,869 1,659,235

ခု�င်း် 509,037 23,331 4.6 463,294 554,779

စ်စ််�ုုင်း် 5,309,914 59,524 1.1 5,193,212 5,426,615

တ်န်သာ��း 1,426,426 31,892 2.2 1,363,900 1,488,953

ပ်�ခုူး 4,814,582 75,643 1.6 4,666,277 4,962,887

မားရေး�့း 3,805,211 57,147 1.5 3,693,169 3,917,253

မားနှတရေးလုး 6,168,225 84,058 1.4 6,003,423 6,333,027

မား့န်် 1,889,274 43,413 2.3 1,804,159 1,974,389

�ခုုုင်် 3,230,175 172,807 5.3 2,891,372 3,568,978

�န်�်ုန်် 7,831,830 132,730 1.7 7,571,603 8,092,058

�ှမားး် 5,384,244 80,595 1.5 5,226,231 5,542,256

ဧ��ဝတ်း 6,140,001 84,658 1.4 5,974,020 6,305,981

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 1,183,314 27,236 2.3 1,129,915 1,236,713



225၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၃)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်ဘာဝတ်စ်ရ်ေလူှး� ်ရေ�့�ရေဖြ�းင်�်ရေန်း�ုုင်�်ူ�သူ ခုန်း်�မားှန်း်�

လူူဦး�ရေ�နှှင််် စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�်မားုး��ုု ရေ�းဖ်ြ�ရေသးဇယ်း�

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 
ဖြ�ည်န််းယ််

ခုန်း�်မားှန်း�်ဦး�ရေ� စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�်
���လူ��မားုဖြ��ုန်း�် 

(%)

စ်ုတ််ခုုကြား�း��ုုင်�် (၉၅%)

ရေအး�စ််ည်�် အ��စ််ည်�်

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၈,၃၉၂,၄၇၅ ၁၄၆,၁၂၇ ၁.၇ ၈,၁၀၅,၉၈၀ ၈,၆၇၈,၉၇၀

�ခု�င်် 303,937 23,213 7.6 258,425 349,448

�ယူ�း 50,253 6,769 13.5 36,982 63,524

��င်် 247,540 18,594 7.5 211,085 283,994

ခု�င်း် 52,672 6,505 12.3 39,919 65,426

စ်စ််�ုုင်း် 460,357 19,720 4.3 421,694 499,020

တ်န်သာ��း 162,134 9,541 5.9 143,428 180,841

ပ်�ခုူး 421,854 20,899 5.0 380,880 462,828

မားရေး�့း 273,783 13,013 4.8 248,271 299,296

မားနှတရေးလုး 987,919 49,513 5.0 890,845 1,084,993

မား့န်် 220,133 15,810 7.2 189,137 251,129

�ခုုုင်် 300,267 29,404 9.8 242,617 357,916

�န်�်ုန်် 3,502,268 116,995 3.3 3,272,888 3,731,647

�ှမားး် 723,958 35,832 4.9 653,706 794,210

ဧ��ဝတ်း 442,829 18,668 4.2 406,229 479,429

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 242,573 20,200 8.3 202,968 282,177



226၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၄)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်နှုုင််င်ဖံြခုး�တ်�င် ်ရေ�း��်ှုရေန်း�ုုင််သူ ခုန်း�်မားှန်း�်ဦး�ရေ�နှှင်််  

စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�မ်ားုး��ုု ရေ�းဖ်ြ�ရေသးဇယ်း�

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 
ဖြ�ည်န််းယ််

ခုန်း�်မားှန်း�်ဦး�ရေ� စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�်
���လူ��မားုဖြ��ုန်း�် 

(%)

စ်ုတ််ခုုကြား�း��ုုင်�် (၉၅%)

ရေအး�စ််ည်�် အ��်စ်ည်�်

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၁,၆၃၂,၃၄၂ ၃၄,၆၁၆ ၂.၁ ၁,၅၆၄,၄၇၄ ၁,၇၀၀,၂၁၀

�ခု�င်် 20,006 2,469 12.3 15,166 24,847

�ယူ�း 8,231 1,614 19.6 5,066 11,396

��င်် 211,305 12,680 6.0 186,444 236,166

ခု�င်း် 36,120 3,167 8.8 29,911 42,330

စ်စ််�ုုင်း် 66,297 4,953 7.5 56,586 76,008

တ်န်သာ��း 91,409 6,298 6.9 79,062 103,757

ပ်�ခုူး 195,038 12,159 6.2 171,200 218,875

မားရေး�့း 123,938 8,148 6.6 107,963 139,912

မားနှတရေးလုး 107,541 6,890 6.4 94,033 121,049

မား့န်် 293,293 15,235 5.2 263,423 323,163

�ခုုုင်် 62,829 15,991 25.5 31,477 94,181

�န်�်ုန်် 120,872 6,022 5.0 109,064 132,679

�ှမားး် 193,535 11,762 6.1 170,476 216,595

ဧ��ဝတ်း 74,152 4,734 6.4 64,872 83,433

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 27,775 2,831 10.2 22,224 33,326



227၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၅)။ တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်ခုန်း်�မားှန်း�် စ်ုစ်ုရေ�ါင်�်�ရေလူ�ရေမား��နှုန်း်�နှှင်််  

စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�မ်ားုး��ုု ရေ�းဖ်ြ�ရေသးဇယ်း�

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 
ဖြ�ည်န််းယ််

ခုန်း�်မားှန်း�်နှုန်း်� စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�်
���လူ��မားုဖြ��ုန်း�် 

(%)

စ်ုတ််ခုုကြား�း��ုုင်�် (၉၅%)

ရေအး�စ််ည်�် အ��စ််ည်�်

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၂.၀၄၄ ၀.၀၂၆ ၁.၃၀ ၁.၉၉၄ ၂.၀၉၅

�ခု�င်် 2.247 0.121 5.40 2.009 2.484

�ယူ�း 2.648 0.292 11.00 2.077 3.220

��င်် 2.556 0.172 6.70 2.218 2.894

ခု�င်း် 3.427 0.274 8.00 2.890 3.965

စ်စ််�ုုင်း် 2.187 0.067 3.10 2.056 2.319

တ်န်သာ��း 1.966 0.114 5.80 1.743 2.188

ပ်�ခုူး 2.128 0.085 4.00 1.962 2.293

မားရေး�့း 1.929 0.082 4.30 1.768 2.090

မားနှတရေးလုး 2.036 0.065 3.20 1.908 2.164

မား့န်် 2.059 0.109 5.30 1.845 2.273

�ခုုုင်် 1.882 0.189 10.00 1.512 2.252

�န်�်ုန်် 1.674 0.065 3.90 1.547 1.802

�ှမားး် 2.407 0.090 3.80 2.230 2.584

ဧ��ဝတ်း 1.997 0.072 3.60 1.856 2.137

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 1.923 0.123 6.40 1.681 2.164



228၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၆)။ တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်ခုန်း်�မားှန်း�် ရေမား��နှုန်း်�ကြား�မား�်နှှင်််  

စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�မ်ားုး��ုု ရေ�းဖ်ြ�ရေသးဇယ်း�

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 
ဖြ�ည်န််းယ််

ခုန်း�်မားှန်း�်နှုန်း်� စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�်
���လူ��မားုဖြ��ုန်း�် 

(%)

စ်ုတ််ခုုကြား�း��ုုင်�် (၉၅%)

ရေအး�စ််ည်�် အ��စ််ည်�်

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၀.၀၁၇ ၀.၀၀၀ ၁.၂ ၀.၀၁၆ ၀.၀၁၇

�ခု�င်် 0.018 0.001 4.9 0.016 0.019

�ယူ�း 0.021 0.002 10.0 0.017 0.025

��င်် 0.017 0.001 6.4 0.015 0.019

ခု�င်း် 0.024 0.002 9.2 0.020 0.028

စ်စ််�ုုင်း် 0.018 0.001 3.0 0.017 0.019

တ်န်သာ��း 0.014 0.001 5.8 0.013 0.016

ပ်�ခုူး 0.016 0.001 3.9 0.015 0.018

မားရေး�့း 0.016 0.001 4.2 0.015 0.017

မားနှတရေးလုး 0.018 0.001 3.2 0.017 0.019

မား့န်် 0.015 0.001 5.3 0.013 0.016

�ခုုုင်် 0.015 0.001 6.7 0.013 0.016

�န်�်ုန်် 0.016 0.001 4.0 0.014 0.017

�ှမားး် 0.020 0.001 3.7 0.018 0.021

ဧ��ဝတ်း 0.015 0.001 3.7 0.014 0.016

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 0.017 0.001 6.3 0.015 0.019



229၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၇)။ တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်ခုန်း်�မားှန်း�် ရေသနှုန်း်�ကြား�မား�်နှှင်််  

စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�မ်ားုး��ုု ရေ�းဖ်ြ�ရေသးဇယ်း�

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 
ဖြ�ည်န််းယ််

ခုန်း�်မားှန်း�်နှုန်း်� စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�်
���လူ��မားုဖြ��ုန်း�် 

(%)

စ်ုတ််ခုုကြား�း��ုုင်�် (၉၅%)

ရေအး�စ််ည်�် အ��စ််ည်�်

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၀ ၃.၈ ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၈

�ခု�င်် 0.006 0.000 8.0 0.005 0.007

�ယူ�း 0.006 0.001 13.9 0.004 0.008

��င်် 0.007 0.001 10.0 0.006 0.008

ခု�င်း် 0.006 0.001 13.7 0.004 0.007

စ်စ််�ုုင်း် 0.006 0.000 4.9 0.006 0.007

တ်န်သာ��း 0.007 0.001 10.1 0.005 0.008

ပ်�ခုူး 0.008 0.000 5.6 0.007 0.009

မားရေး�့း 0.008 0.000 6.2 0.007 0.009

မားနှတရေးလုး 0.008 0.000 4.8 0.007 0.009

မား့န်် 0.007 0.001 9.4 0.005 0.008

�ခုုုင်် 0.011 0.003 25.8 0.005 0.016

�န်�်ုန်် 0.009 0.000 5.0 0.008 0.010

�ှမားး် 0.007 0.000 5.4 0.006 0.008

ဧ��ဝတ်း 0.008 0.000 4.8 0.007 0.008

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 0.008 0.001 10.0 0.006 0.009



230၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ဇယ်း� (၈)။ တ်ုုင််�ရေဒီသကြီး�ီ�/ဖြ�ည်န််းယ််အလူုု� ်ခုန်း်�မားှန်း�် င်ါ�နှှစ်ရ်ေအး��်ရေလူ�ရေသနှုန်း်�နှှင်််  

စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�မ်ားုး��ုု ရေ�းဖ်ြ�ရေသးဇယ်း�

တ်ုုင်�်ရေဒီသကြီး�ီ�/ 
ဖြ�ည်န််းယ််

ခုန်း�်မားှန်း�်နှုန်း်� စ်မံားှး�ယ်�င်�်ခုု�်
���လူ��မားုဖြ��ုန်း�် 

(%)

စ်ုတ််ခုုကြား�း��ုုင်�် (၉၅%)

ရေအး�စ််ည်�် အ��်စ်ည်�်

ဖြ�ည်ရ်ေ�းင်စ််ု ၀.၀၄၉၁ ၀.၀၀၂၃ ၄.၇ ၀.၀၄၄၆ ၀.၀၅၃၆

�ခု�င်် 0.0435 0.0069 15.9 0.0299 0.0571

�ယူ�း 0.0417 0.0088 21.0 0.0246 0.0589

��င်် 0.0316 0.0077 24.4 0.0165 0.0467

ခု�င်း် 0.0377 0.0091 24.2 0.0198 0.0555

စ်စ််�ုုင်း် 0.0469 0.0050 10.6 0.0372 0.0566

တ်န်သာ��း 0.0382 0.0090 23.6 0.0205 0.0558

ပ်�ခုူး 0.0521 0.0061 11.7 0.0401 0.0640

မားရေး�့း 0.0711 0.0069 9.8 0.0575 0.0847

မားနှတရေးလုး 0.0502 0.0051 10.1 0.0402 0.0601

မား့န်် 0.0421 0.0070 16.6 0.0284 0.0558

�ခုုုင်် 0.0474 0.0268 56.5 -0.0051 0.0999

�န်�်ုန်် 0.0334 0.0053 15.8 0.0231 0.0438

�ှမားး် 0.0443 0.0046 10.4 0.0353 0.0532

ဧ��ဝတ်း 0.0677 0.0058 8.5 0.0564 0.0790

ရေးန်ပြပ်ည်ရ်ေးတ်�် 0.0591 0.0101 17.2 0.0392 0.0789



231၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ရေန်းး�ဆ်ို�တ််�� (၂)။ အသ�န်ှှင််််�ုး�/မား တ်ုု�၏ တ်ု�ုမားှန်း�်န်းမ်ားု�ုု 

အ��ဖြ�တ်ဖ်ြခုင်�်

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဉ်းးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း်တ့်င် ် ရေး���ယ်ူူခု�သ်ည််် “အသ�”် ၏ 

အ�ည််အရေးသ့းတ်ု��မားု�ု ု Whipple’s Index ၊ Myer’s Blended Index နှှင််် �ုလုသမားဂုု၏ ���း/မား  

နှှင်််အသ� ် တ်ု��မားှန််�န်မ်ားုညွှှန််�ုန်း် (The United Nations Age-Sex Accuracy Index) တ်ုု��ုု 

အသု�းပြပ်�၍ ရေးလုလ်ု�ဆိုန််းစ်စ်အ်��ပြ�တ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။် “၀” နှှင််် “၅” အဆိုု�းသတ်သ်ည််် အသ�မ်ား��းတ့်င် ်

လုူဦးးရေး�စ်ုပ်ု�ရေးန်ပြခုင်း် (Age heaping) နှှင််် နှှစ််သ�သ်ည်််ဂုဏ်န်း် (အသ�)် မား��းတ့်င် ် လုူဦးးရေး�စ်ုပ်ု�  

ရေးန်ပြခုင်း် (Digit preference) �ုု Whipple’s Index နှှင််် Myer’s Blended Index တ်ုု�ပြ�င်် ်တ့်�ခ်ု��်

အ��ပြ�တ်ပ််ါသည်။်

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြ��းပြ�တ်လ်ုူဉ်းးရေး�သန်း်ရေးခုါင်စ််��င်း် အသ�အ်ခု��အ်လု�မ်ား��း�ုု �ုလုသမားဂုု 

၏ ���း/မား နှှင််် အသ� ် တ်ု��မားှန််�န်မ်ားုညွှှန််�ုန်း်ပြ�င်် ် တ်ုုင်း်တ်�မားုအ� (၁၁.၂) ပြ�စ်ရ်ေးသ�ရေးကြ��င််် 

“မားှန်�်န််သည်”် ဟုသတ််မားှတ််နှုုင််ပ်ါသည်။် Whipple’s Index န်ည််းပြ�င်် ်တ့်�ခ်ု��မ်ားုအ� တ်ု��မားှန်�်န်် 

မားုညွှှန်�်ုန်း်သည် ် (၁၀၂.၁) ပြ�စ်ရ်ေးသ�ရေးကြ��င််် “အလု့န်မ်ားှန်�်န််သည််” ဟုသတ်မ်ားှတ််နှုုင်ပ််ါသည်။် ထိုု�ပြပ်င် ်

Myer’s Index န်ည််းပြ�င်် ်တ့်�်ခု���်�တ့်င်လ်ုည်း် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၏ ���း/မား တ်ု��မားှန်�်န်မ်ားုညွှှန်�်ုန်း် 

သည် ်ပြပ်ည်ရ်ေးထိ�င်စ််ုအဆိုင်််တ့်င် ်(၀.၈၇)၊ အမား��ုးသ�းမား��းအတ့်�် (၀.၈၈) နှှင််် အမား��ုးသမားးးမား��းအတ့်� ်

(၀.၉၄) ပြ�စ်ပ််ါသည်။် သုု�ပြ�စ်ပ််ါ၍ ၂၀၁၉ ကြ��းပြ�တ်သ်န််းရေးခုါင်စ််��င်း်မားှ တ့်�ခ်ု���်�ှုရေးသ� ညွှှန်�်ုန်း် 

မား��းပြ�စ်သ်ည််် အသ�မ်ား��းတ့်င်လ်ုူဦးးရေး�စ်ုပ်ု�ရေးန်ပြခုင်း်နှှင််် အသ�အ်ခု��အ်လု�မ်ား��း၏ တ်ု��မားှန်�်န်မ်ားု 

တ်ုု�သည် ်“စ်�” သတ်မ်ားှတ််ထိ�းရေးသ�ရေးဘာ�င်အ်တ့်င်း်တ့်င်�်ှုသည်ဟ်ု ပြပ်ဆိုုုရေးန်ပ်ါသည်။်



232၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

Whipple’s Index ၊ Myer’s Blended Index နှှင််် �ုလူသမားဂဂ၏ �ုး�/မား နှှင််် အသ� ် 

တ်ု�ုမားှန်း်�န်းမ်ားုညွှှန်း�်ုန်း�် 

 

Whipple’s 
Index

Myer’s Blended 
Index 

�ုလူသမားဂဂ၏ �ုး�/မား နှှင််် 
အသ� ်တ်ု�ုမားှန်း�်န်းမ်ားုညွှှန်း�်ုန်း�်

စ်ုစ်ုရေ�ါင်�် ၁၀၂.၁ ၀.၈၇ ၁၁.၂

���း 101.9 0.88 -

မား 102.3 0.94 -



233၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

ရေန်းး�ဆ်ို�တ််�� (၃)။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ် ်ကြား�း�ဖြ�တ်လ်ူူဦး�ရေ�သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င်�် 

ရေမား�ခု�န်း်��ုစံ် ံ



234၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



235၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



236၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



237၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



238၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



239၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



240၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



241၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



242၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



243၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



244၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



245၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



246၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



247၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



248၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



249၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



250၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



251၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



252၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



253၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



254၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



255၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



256၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



257၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



258၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



259၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



260၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



261၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



262၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ



263၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ





265၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အစ်ီ�င်ခ်ုစံ်းဖြ��စ်ုသူမားုး�စ်း�င်�် 

အမားည်် �း�ူ�နှှင််် ဌားန်း/အ����အစ်ည်�် တ်းဝန်း်

ဖြ�ည်သ်ူ�အင်အ်း�ဦး�စ်ီ�ဌားန်း (စ်ီမားံခုန်း�်ခု��မားုနှှင််် ည်ိုနှုင်�်ရေဆိုးင်�်ွ�မ်ားု�ဏ္ဍ)

ဦးးဝင်း်ရေးဇ�ရ်ေးအ�င်် ညွှှန်က်ြ��းရေး�းမားှ�းခု��ပ်၊်  

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

စ်းမား�ခုန််�ခု့�ပြခုင်း်နှှင်််  

ည်ိုနှုင်း်ရေးဆို�င်�်ွ�ပ်ြခုင်း်

ဦးးထိုန်ဝ်င်း် ဒုတ်ုယူညွှှန်က်ြ��းရေး�းမားှ�းခု��ပ်၊် 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

စ်းမား�ခုန််�ခု့�ပြခုင်း်နှှင်််  

ည်ိုနှုင်း်ရေးဆို�င်�်ွ�ပ်ြခုင်း်

ရေးဒါ�တ််�ခုုုင်ခ်ုုုင်စ််ုုး ညွှှန်က်ြ��းရေး�းမားှ�း၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

စ်းမား�ခုန််�ခု့�ပြခုင်း်၊  

ည်ိုနှုင်း်ရေးဆို�င်�်ွ�ပ်ြခုင်း်နှှင််် 

အ�ည််အရေးသ့းထိုန်း်ခု��ပ်ပ်ြခုင်း်

�ုလူသမားဂဂလူူဦး�ရေ��န်း�်ုရံေင်�အ���� (စ်ီမားခံုန်း�်ခု��မားုနှှင််် ည်ိုနှုင်�်ရေဆိုးင်�်ွ�မ်ားု�ဏ္ဍ)

Mr. Ramanathan Balakrishnan ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�ဆိုုုင််�� ဌာ�ရေးန် 

�ုုယူစ််�းလုှယူ်

စ်းမား�ခုန််�ခု့�ပြခုင်း်နှှင်််  

ည်ိုနှုင်း်ရေးဆို�င်�်ွ�ပ်ြခုင်း်

Ms. Nelida Rodrigues ပြမားန်မ်ား�နှုုင်င််�ဆိုုုင််�� ဒုတ်ုယူဌာ�ရေးန် 

�ုုယူစ််�းလုှယူ်

စ်းမား�ခုန််�ခု့�ပြခုင်း်နှှင်််  

ည်ိုနှုင်း်ရေးဆို�င်�်ွ�ပ်ြခုင်း်

ရေးဒ်ယူုပြမားတ်မ်ား့န်် စ်းမား��ုန်း်အ���ှု စ်းမား�ခုန််�ခု့�ပြခုင်း်နှှင်််  

ည်ိုနှုင်း်ရေးဆို�င်�်ွ�ပ်ြခုင်း်

အစ်ီ�င်ခ်ုစံ်းဖြ��စ်ုသူမားုး�

ရေးဒါ�တ််�ည်းည်း အကြုံ��ရေးပ်း၊ �ုလုသမားဂု ုလုူဦးးရေး� 

�န်ပ််ု�ရေးင့်အ�့��

ဦးးရေးဆို�င်ရ်ေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်

ရေးဒါ�တ််�ခုုုင်ခ်ုုုင်စ််ုုး ညွှှန်က်ြ��းရေး�းမားှ�း၊  

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

တ့်���ရ်ေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်

ရေးဒ်ခုင်မ်ား��ုးခုုုင်် ဒုတ်ုယူညွှှန်က်ြ��းရေး�းမားှ�း၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်  

(လုူဦးးရေး�ဆိုုုင်�်�  

အခု��အ်လု�မ်ား��းနှှင်််  

အုမား်အရေးကြ��င်း်အ��)



266၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

ဖြည် ရောင်စု အစီေင်ခံစာ

အစ်ီ�င်ခ်ုစံ်းဖြ��စ်ုသူမားုး�

ရေးဒ်မား��ုးပ်ပ်သန်း် ဦးးစ်းးအ���ှု၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်  

(လုူဦးးရေး�ဆိုုုင်�်�  

အခု��အ်လု�မ်ား��းနှှင်််  

အုမား်အရေးကြ��င်း်အ��)

ရေးဒ်တ်င်တ််င်ရ်ေးလုး ဦးးစ်းးအ���ှု၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်  

(လုူဦးးရေး�ဆိုုုင်�်�  

အခု��အ်လု�မ်ား��းနှှင်််  

အုမား်အရေးကြ��င်း်အ��)

ဦးး��လုင်း်နှုုင်် လုူဝင်မ်ားုကြီး�းးကြ�ပ်ရ်ေး�းမားှ�း၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်  

(လုူဦးးရေး�ဆိုုုင်�်�  

အခု��အ်လု�မ်ား��းနှှင်််  

အုမား်အရေးကြ��င်း်အ��)

ဦးးရေးဇ�မ်ားင်း်လုတ်် ဒုတ်ုယူညွှှန်က်ြ��းရေး�းမားှ�း၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း် 

(ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းလု�ပြခုင်း် 

အရေးကြ��င်း်အ��)

ရေးဒ်လုုင်ရ်ေး�့းသူ ဦးးစ်းးအ���ှု၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း် 

(ရေး�့�ရေးပြပ်�င်း်သ့�းလု�ပြခုင်း် 

အရေးကြ��င်း်အ��)

ရေးဒ်ရေးမားသူည်ု� ဒုတ်ုယူညွှှန်က်ြ��းရေး�းမားှ�း၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း် 

(ပ်ည်�ရေး�းနှှင််် လုုပ်သ်�းအင်အ်�း

အရေးကြ��င်း်အ��မား��း)

ရေးဒ်ရေးအးသုဂု�ဝင်း် ဦးးစ်းးအ���ှု၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း် 

(ပ်ည်�ရေး�းနှှင််် လုုပ်သ်�းအင်အ်�း

အရေးကြ��င်း်အ��မား��း)

ရေးဒ်မား�လု�ထိ့န်း် ဦးးစ်းးအ���ှု၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း် 

(ပ်ည်�ရေး�းနှှင််် လုုပ်သ်�းအင်အ်�း

အရေးကြ��င်း်အ��မား��း)

ရေးဒ်လုင်း်လုင်း်မား� လု�ရ်ေးထိ��ည်ွှှန််ကြ��းရေး�းမားှ�း၊

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်  

(ရေးမား့း�့�းပြခုင်း်နှှင််် ရေးသဆိုု�းပြခုင်း် 

အရေးကြ��င်း်အ��)
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အစ်ီ�င်ခ်ုစံ်းဖြ��စ်ုသူမားုး�

ရေးဒ်ရေးမားှးကြ�ည်က်ြ�ည်ခ်ုင်် ဦးးစ်းးအ���ှု၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်  

(ရေးမား့း�့�းပြခုင်း်နှှင််် ရေးသဆိုု�းပြခုင်း် 

အရေးကြ��င်း်အ��)

ရေးဒ်သ�ထ်ိ�းနှ့ယူ် လုူဝင်မ်ားုကြီး�းးကြ�ပ်ရ်ေး�းမားှ�း၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်  

(ရေးမား့း�့�းပြခုင်း်နှှင််် ရေးသဆိုု�းပြခုင်း် 

အရေးကြ��င်း်အ��)

ရေးဒ်သးသးနှ့ယူ် လု�ရ်ေးထိ��ည်ွှှန််ကြ��းရေး�းမားှ�း၊

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်  

(မားသန်စ့််မားး်မားု၊ သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုု၊ 

ပ်ါဝင်လ်ုုပ််�ှ�းမားုနှှင််် အရေးထိ��်

အပ်�်��ှုမားုအရေးကြ��င်း်အ��မား��း)

ရေးဒ်မား��ုးသနှတ� ဦးးစ်းးအ���ှု၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�ူည်းရေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်  

(မားသန်စ့််မားး်မားု၊ သ�က်ြီး�းး�ွယူအ်ုု၊ 

ပ်ါဝင်လ်ုုပ််�ှ�းမားုနှှင််် အရေးထိ��်

အပ်�်��ှုမားုအရေးကြ��င်း်အ��မား��း)

Mr. Kencho Namgyal ဌာ�န်ကြီး�းးမားှ�း၊ ရေး�၊ ပ်တ်၀်န််း��င် ် 

သန်�်�ှင်း်ရေး�းနှှင််် တ်စ်�်ုုယူရ်ေး�  

သန်�်�ှင်း်ရေး�းဌာ�န်စ်ုတ်၊် �ုလုသမားဂုု

�ရေးလုးမား��း�န်ပ််ု�ရေးင့်အ�့��

�ုလုသမားဂုု�ရေးလုးမား��း�န်ပ််ု�ရေးင့်

အ�့�� ရိုု�းခု��ပ်န်ှှင််် ဆို�သ့်ယူ်ည်ိုနှုင်း်

ပြခုင်း်နှှင်််  လုမားး်ညွှှန််မားုရေးပ်းပြခုင်း် 

ရေးဒ်သုဂု�စ်ုုး ရေး�နှှင်််သန်�်�ှင်း်ရေး�း �ွမားး်��င် ်

ပ်ည်��ှင်၊် �ုလုသမားဂုု�ရေးလုးမား��း 

�န်ပ််ု�ရေးင့်အ�့��

ဦးးရေးဆို�င်ရ်ေး�းသ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်  

(ရေး���ှုရေး�း၊ သန်��်ှင်း်ရေး�းနှှင်် ် 

တ်စ်�်ုုယူ ် ရေး�သန်��်ှင်း် ရေး�း 

အရေးကြ��င်း်အ��)

ဦးးသန်း်ရေး���စ််ုုး ရေး�နှှင်််သန်�်�ှင်း်ရေး�း အ���ှု၊ 

�ုလုသမားဂုု�ရေးလုးမား��း 

�န်ပ််ု�ရေးင့် အ�့��

အခု��အ်လု�မ်ား��း ဆိုန်း်စ်စ််

ရေးလုလ်ု�ပြခုင်း်နှှင််် ပြပ်န်လ်ုည််

စ်စ်ရ်ေးဆိုး��တ့်င် ်ပ်�်ပ်ုုး�ူည်းပြခုင်း် 

(ရေး���ှုရေး�း၊ သန်��်ှင်း်ရေး�းနှှင်် ် 

တ်စ်�်ုုယူ ် ရေး�သန်��်ှင်း် ရေး�း 

အရေးကြ��င်း်အ��)
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အစ်ီ�င်ခ်ုစံ်းဖြ��စ်ုသူမားုး�

ရေးဒ်သုဂု�ထိ့န်း် ရေး�နှှင်််သန်�်�ှင်း်ရေး�း အ���ှု၊ 

�ုလုသမားဂုု�ရေးလုးမား��း 

�န်ပ််ု�ရေးင့် အ�့��

အခု��အ်လု�မ်ား��း ဆိုန်း်စ်စ််

ရေးလုလ်ု�ပြခုင်း်နှှင််် ပြပ်န်လ်ုည််

စ်စ်ရ်ေးဆိုး��တ့်င် ်ပ်�်ပ်ုုး�ူည်းပြခုင်း် 

(ရေး���ှုရေး�း၊ သန်��်ှင်း်ရေး�းနှှင်် ် 

တ်စ်�်ုုယူ ် ရေး�သန်��်ှင်း် ရေး�း 

အရေးကြ��င်း်အ��)

Mr. Robert Bain စ်��င်း်အင်း်နှှင််် ရေးစ်�င််က်ြ�ည််် 

စ်စ်ရ်ေးဆိုးရေး�း�ွမားး်��င်ပ််ည်��ှင်၊် 

�ုလုသမားဂုု �ရေးလုးမား��း�န်ပ််ု�ရေးင့် 

အ�့��ရိုု�းခု��ပ််

န်ည််းပ်ည်�ဆိုုုင်�်� �ွမားး်��င်မ်ားု

နှှင််် အခု��အ်လု� ်တ့်�ခ်ု��်

မားုဆိုုုင််�� Syntax မား��း ��ှု�န််

အတ့်� ်ပ်�်ပ်ုုး�ူည်းပြခုင်း်  

(ရေး���ှုရေး�း၊ သန်��်ှင်း်ရေး�းနှှင်် ် 

တ်စ်�်ုုယူ ် ရေး�သန်��်ှင်း် ရေး�း 

အရေးကြ��င်း်အ��)

Mr. Yadigar Coskun စ်��င်း်အင်း်နှှင်််ရေးစ်�င််က်ြ�ည်် ်

စ်စ်ရ်ေးဆိုးရေး�း�ွမားး်��င်ပ််ည်��ှင်၊် 

�ုလုသမားဂုု �ရေးလုးမား��း�န်ပ််ု�ရေးင့် 

အ�့��ရိုု�းခု��ပ််

န်ည််းပ်ည်�ဆိုုုင်�်� �ွမားး်��င်မ်ားု

နှှင််် အခု��အ်လု� ်တ့်�ခ်ု��်

မားုဆိုုုင််�� Syntax မား��း ��ှု�န််

အတ့်� ်ပ်�်ပ်ုုး�ူည်းပြခုင်း် 

(ရေး���ှုရေး�း၊ သန်��်ှင်း်ရေး�းနှှင်် ် 

တ်စ်�်ုုယူ ် ရေး�သန်��်ှင်း် ရေး�း 

အရေးကြ��င်း်အ��)

စ်း�င်�်ဇယ်း�ဖြ��စ်ုဖြခုင်�်နှှင််် သတ်င်�်အခုု�အ်လူ�်န်းည်�်�ည်းဆိုုုင်�်းအ����

Mr. Juste Nitiema အကြုံ��ရေးပ်း၊ �မား�့ဘ်ာဏ်် အခု��အ်လု�တ််ည်း်ပြ�တ်ပ်ြခုင်း် 

နှှင််် �့န်ပ််��တ်�အစ်းအစ်ဉ်် 

ရေး�းဆို့�ပြခုင်း်

ရေးဒ်စ်နှာ�ပြမားင််် ဒုတ်ုယူညွှှန်က်ြ��းရေး�းမားှ�း၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

�့န်ပ််��တ်�အစ်းအစ်ဉ်် 

ရေး�းဆို့�ပြခုင်း်နှှင််် စ်��င်း်ဇယူ�း 

ပြပ်�စ်ုပြခုင်း်

ရေးဒ်ရေးမားပြမားင််ဗ်ုု ဦးးစ်းးအ���ှု၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

စ်��င်း်ဇယူ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း်

ရေးဒ်ရေးဝရေးဝလုုင်ဇ်င်် လုူဝင်မ်ားုကြီး�းးကြ�ပ်ရ်ေး�းမားှ�း၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

စ်��င်း်ဇယူ�းပြပ်�စ်ုပြခုင်း် 
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Sampling

Mr. David J. Megill အကြုံ��ရေးပ်း၊ �မား�့ဘ်ာဏ်် န်မားူန်�ဒးဇုုင််းရေး�းဆို့�ပြခုင်း်

Mr. Arturo Y. Pacificador, Jr. အကြုံ��ရေးပ်း၊ �ုလုသမားဂု ုလုူဦးးရေး� 

�န်ပ််ု�ရေးင့်အ�့��

အရေးလုးမား��း (Weights) နှှင်််  

န်မားူန်� အမားှ�း (Sampling errors) 

မား��း တ့်�ခ်ု��ပ်ြခုင်း် 

ရေးဒ်ယူဉ်ယ်ူဉ်က်ြီး�ု�င်် ညွှှန်က်ြ��းရေး�းမားှ�း (ဖြိုးင်ုမားး်)၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

န်မားူန်�ဒးဇုုင််း�ူည်းရေး�းဆို့�ပြခုင်း်

ရေးဒ်သးသးနှ့ယူ် လု�ရ်ေးထိ��ည်ွှှန််ကြ��းရေး�းမားှ�း၊

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

အရေးလုးမား��း (Weights) နှှင်််  

န်မားူန်� အမားှ�း (Sampling errors) 

မား��း �ူည်းတ့်�ခ်ု��ပ်ြခုင်း်

ဒီီဇုုင်�်အ����

ဦးးရေးဇ�မ်ားင်း်လုတ်် ဒုတ်ုယူညွှှန်က်ြ��းရေး�းမားှ�း၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

အစ်း�င်ခ်ု�စ်� ဒးဇုုင်း်ရေး�းဆို့�ပြခုင်း်

ဦးးသန်�်ဇင်ဦ်းး လု�ရ်ေးထိ���့်န်ပ််��တ်� 

လုုပ်ရ်ေးဆို�င်ရ်ေး�းမားှ�း၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

အစ်း�င်ခ်ု�စ်� ဒးဇုုင်း် 

�ူည်းရေး�းဆို့�ပြခုင်း်

ဦးးခု့န််ဇင်န်ှုုင်ထ်ိ့န််း အင်ယူတ််န််းစ်�ရေး�း၊ 

ပြပ်ည်သ်ူ�အင်အ်�းဦးးစ်းးဌာ�န်

အစ်း�င်ခ်ု�စ်� ဒးဇုုင်း် 

�ူည်းရေး�းဆို့�ပြခုင်း်
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