




1၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

အနှစ်ချုပ် အစီေင်ခံစာ

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြား�း�ဖြ�တ််လူဦူး�ရေ� 

သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််�

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြား�း�ဖြ�တ််လူူဦး�ရေ� သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််�

သည်် ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံတ်ွင်် ပထ�ဆုံးုံ�အကြိ�ု�် ရေ�း�်ယူူခု့�

ဖြခုင််�ဖြ�စ််ပြီးပး� နှုုင််င်ံအတ်ွင််�၌ လူူဦး�ရေ�ဆုံးုုင််�း ရေဖြပးင််�လူ့

�ု��း� လူ�င််ဖြ�န်း်စ်ွး ဖြ�စ််ရေပ်ရေန်းခု�နု်း်တ်ွင်် စ်း�င််�အင််� 

အခု��်အလူ�်��း� လူုုအပ်ရေန်း�ု�ုု အခု�နု်း်နှှင်�်တ်စ််ရေဖြပ�

ည်း ဖြ�ည်�်ဆုံးည််�နှုုင််�န်း်အတ်ွ�် ရေ�း�်ယူူခု့�ဖြခုင််�ဖြ�စ််

ပါသည််။

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြား�း�ဖြ�တ််လူူဦး�ရေ�သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််�သည်် 

ဖြ�န််း�းနုုှင််ငံ်တွ်င်် ဖြ�စ််ရေပ်ရေဖြပးင််�လ့ူရေန်း�ု��း��ုု သု�ှု

�န်း်နှှင်�် နှုုင််င်ံ�ွံ�ပြီး�ု��တ်ုု�တ်�်ရေ��အတ်ွ�် လူူဦး�ရေ�နှှင်�် 

လူူ�ုစ်း�ပွး�ရေ��ဆုံးုုင််�း စ်း�ံ�ုန်း်���း�တ်ွင်် ထည်�်သွင််� 

အသုံ�ဖြပ�နှုုင််�န်း် �ည််�ွယူ်ပါသည််။ အလူး�တ်ူ ဖြ�န်း်�း 

နှုုင််င်ံ၏ ရေ��ှည််တ်ည််တ်ံ� ခုုုင််ပြီး�့ပြီးပး� ဟန်း်ခု��်ည်းရေသး 

�ွံ�ပြီး�ု��တ်ုု�တ်�်�ုစ်း�ံ�ုန်း်� (MSDP) ၏ အ���ု�သး� 

ညွှှန်း်�ုန်း်��ူရေ�းင်် (NIF) အတ်ွ�် အရေဖြခုခုံအခု��် 

အလူ�်��း� ��ှု�န်း်နှှင်� ် စ်ဉ််ဆုံး�်�ဖြပတ််�ွံ�ပြီး�ု��

တ်ုု�တ်�်ရေ�� �ည််�ှန်း်�ခု��်ပန်း်�တ်ုုင််��း� (SDGs) 

အတ်ွ�် ခု��ှတ််ထး�ရေသး �ည််�ှန်း်�ခု��်��း��ု ု

အရေ�းင််အထည်ရ်ေ�း်�းတ်ွင်် နှုုင််င်ံရေတ်း်၏ တ်ုု�တ်�်�ု

��း��ုု အ�့ဖြ�တ််နှု ုင် ်�န်း်လူည််� �ည််�ွယူ်ပါသည််။ 

ထုု�အဖြပင်် ကြား�း�ဖြ�တ််သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််�သည် ်၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် 

သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််��းလူအတ်ွင််� တ်ည််ရေဆုံးး�်ခု့ �

ရေသး စ်ွ�်�ရေဆုံးးင််�ည််�ုု ဆုံး�်လူ�်ထုန်း်�သု�်�ပြီးပး� 

၂၀၂၄ ခုုနှှစ်် သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််�အတ်ွ�် ကြိ�ု�တ်င််ဖြပင််ဆုံးင််

သည်�် လူုပ်င်န်း်�စ်ဉ််တ်စ််ခုုလူည််� ဖြ�စ််ပါသည််။

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြား�း�ဖြ�တ််လူူဦး�ရေ�သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််�

တ်ွင်် လူူဦး�ရေ�ဆုံးုုင််�းအခု��်အလူ�်��း�၊ ရေ�့�ရေဖြပးင််�

သွး�လူး�ု၊ ပည်းရေ��၊ လူုပ်သး�အင််အး�၊  

ရေ�ွ��ွး��ု၊ ရေသဆုံးုံ��ု၊ �သန်း်စ်ွ�်��ု၊ သ�်ကြိ�း��ွယူ်အုု၊ 

�ပ်�ွးလူုပ်�ှး��ု��း�တ်ွင်် ပါဝင််�ု၊ သ�်ကြိ�း��ွယူ်အုု��း�

နှှင်�် �သန်း်စ်ွ�်���း�၏ �ဝရေပ�း်�့င််�ုနှှင်�် အရေထး�် 

အပံ���ှု�ု၊ အု�်နှှင်�် အု�်ရေထးင််စ်ုအရေကြား�းင််�အ�း��း�  

နှှင််� ရေ���ှုရေ��၊ သန်း်��ှင််�ရေ��နှှင််� တ်စ််�ုုယူ်ရေ� သန်း်��ှင််�

ရေ�� စ်သည််တ်ုု��ုု ရေ��ဖြ�န်း်�ခု့�ပါသည််။ 

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြား�း�ဖြ�တ််သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််�တ်ွင်် သ�း� 

ရိုးုု��� အု�်ရေထးင််စ်ု��း��ုုသး ရေ�း�်ယူူခု့�ပြီးပး� ခုရိုးုုင််

အဆုံးင်�် �ုုယ်ူစ်း�ဖြပ� အညွှှန်း်��ုန်း်���း� ထုတ််ဖြပန်း်နှုုင််

�န်း် �ည််�ွယူ်ပါသည််။ တ်စ််နှုုင််င်ံလူုံ� အတ်ုုင််�အတ်း ဖြ�င်�် 

နှုုင််င်ံအဆုံးင်�် �ုုယူ်စ်း�ဖြပ�ရေ�ွ�ခု�ယူ်ထး�ရေသး န်း�ူန်းး 

အု�်ရေထးင််စ်ု (၁၃၂,၀၉၂) စ်ု�ှ လူူဦး�ရေ� (၅၄၈,၅၅၃) ဦး�

�ုု ရေ��ဖြ�န်း်�စ်း�င််�ရေ�း�်ယူူခု့�ပါသည််။

လူဦူး�ရေ�ပျံ့့��နှ�ှ�မှုု



2၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

အနှစ်ချုပ် အစီေင်ခံစာ

လူဦူး�ရေ�ဆိုုငု််�း အခု့�်အလူ�်မှု့း�

လူဦူး�ရေ�အ�ယွ််အစ်း�နှငှ််် ပျံ့့��နှှ��မှုု

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံတ်ွင် ် သ�း�ရိုးုု���အု�်ရေထးင််စ် ု လူူဦး�ရေ� 

(၅၁.၁) သန််း��ုှပြီးပး� ��း� (၄၆.၈) �းခုုုင််နုှန််း� ၊ � (၅၃.၂) 

�းခုုုင််နှုန်း်� ပါဝင််ပါသည််။ စ်ုစ်ုရေပါင််�လူူဦး�ရေ�၏ 

(၅၀) �းခုုုင််နှုန်း်�န်းး�ပါ�သည်် တ်ုုင််�ရေ�သကြိ�း� (၃) ခုု

နှှင်�် ဖြပည််န်းယူ် (၁) ခုု (�န်း်�ုန်း် (၁၅.၃%)၊ �နှတရေလူ� 

(၁၂.၁%)၊ ဧ�းဝတ်း (၁၂.၀%) နှှင်�် �ှ�်� (၁၀.၅%)) တ်ွင်် 

ရေန်းထုုင််ကြား�ပါသည််။

အမုှု်ရေ�းင််စ်အု�ယွ််အစ်း�နှငှ််် အမုှု်ရေ�းင််ဦး�စ်း�

ပ��်��ှအု�်ရေထးင််စ်ုအ�ွယူ်အစ်း��ှး (၄.၆) ဦး�ဖြ�စ််ပါ 

သည််။ အု�်ရေထးင််စ် ု (၇၇) �းခုုုင််နှုန်း်�၏ အု�်ရေထးင်် 

ဦး�စ်း���း��ှး အ���ု�သး���း�ဖြ�စ််ပြီးပး� (၂၃.၂) �းခုုုင််နှုန်း်� 

�ှး အ���ု�သ�း���း� ဖြ�စ််ပါသည််။ အု�်ရေထးင််စ် ု (၄၆) 

�းခုုုင််နှုန်း်�ခုန်း�်�ှး အု�်ရေထးင််စ်ုဝင်် (၃) ဦး� �ှ (၄) ဦး� 

ပါဝင််ပြီးပး� ၂၀၁၄ သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််�နှှင်�်နှုင််�ယူှဉ််ပါ� (၅) 

�းခုုုင််နှုန်း်� တ်ုု�လူးသည််�ု ုရေတ်ွ��ပါသည််။ 

တ်စ််ဦး�တ်ည််�ရေန်းထုုင််သည်�် အု�်ရေထးင််စ်ုသည်် ၂၀၁၄ 

တ်ွင်် (၄.၆) �းခုု ုင် ်နှ ုန်း ်�� ှ ု�း�ှ ၂၀၁၉ တ်ွင်် (၅.၄) 

�းခုုုင််နှုန်း်�အထု တ်ုု�ဖြ�င်�်လူးပါသည််။ အဆုံးုုပါ အခု��် 

အလူ�်��း�� ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံတ်ွင်် အ�ွယူ်အစ်း� 

ရေသ�င်ယူ်ရေသး အု�်ရေထးင််စ်ု��း��ုု ပုု�ုုရေ�ွ�ခု�ယူ်လူး 

ကြား�ရေကြား�းင််� ရေ�း်ဖြပရေန်းပါသည််။

အသ�်နှငှ််် �့း�/မှု �့��စ်ည်း်�ပျံ့�ု

ဖြပည််ရေထးင််စ်ုအဆုံးင်� ် ��း�/� အခု��ု� (� ၁၀၀ တ်ွင်် 

�ှုရေသး ��း�ဦး�ရေ�) သည်် (၈၇.၈) ဖြ�စ််ပြီးပး� ပြီး�ု��ဖြပတ်ွင် ်

(၈၆.၁) နှှင်�် ရေ���လူ�်တ်ွင် ်(၈၈.၅) ဖြ�စ််ပါသည််။

 

လူဦူး�ရေ�ပျံ့�ုမှုစ်် (၂၀၁၄ သခုစ်၊ ၂၀၁၉ ကြား�း�ဖြ�တ််သခုစ်)

၂၀၁၉ ကြား�း�ဖြ�တ််သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််� လူူဦး�ရေ�ပု��စ််

သည်် ၂၀၁၄ သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််�၏ အုု�ပုံစ်ံ ပု��စ််

အတ်ုုင််� ဆုံး�်လူ�်တ်ည််�ှုရေန်းဆုံး့ဖြ�စ််ပါသည််။ 

ရာာ
ခိုု�င်

နှုုန်း
်�

ကျားးာ� မ
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 သုု��းတ်ွင်် ရေ�ွ��ွး��ု��ဆုံးင််�လူးဖြခုင််�ရေကြား�းင်� ် ၂၀၁၉

 ခုုနှှစ််တွ်င်် အသ�် (၅-၉) အုပ်စု်နှှင်� ် (၁၀-၁၄) အုပ်စု်ဝင််

အရေ�အတ်ွ�် ရေလူ�း�န်းည််�လူးခု့�ပြီးပး� သ�်ကြိ�း��ွယူ်

 အုု အုပ်စ်ု��း�ဖြ�စ််သည်� ် အသ�် (၅၅) နှှစ််နှှင်�်အထ�်

အုပ်စ်ုဝင််��း�တ်ုု�လူးခု့�ရေကြား�းင််� ရေတ်ွ��ပါသည််။

မှုးှခုုုသအူခု့�ု�

စ်ုစ်ုရေပါင််��ှးခုု ုသူအခု��ု��ှး ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််တ်ွင်် (၇၃.၉) 

�ှု�း�ှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တ်ွင်် (၅၀.၆) သုု ���ဆုံးင််�လူးပြီးပး� 

အလူး�တ်ူ �ရေလူ��ှးခုု ုသူအခု��ု�လူည််� ��ဆုံးင််�လူး 

ပါသည််။ သုု ��းတ်ွင်် သ�်ကြိ�း��ွယူ်အုု �ှးခုု ုသူအခု��ု� 

ဖြ�င်�်တ်�်လူးပြီးပး� အလူုပ်လူုပ်နှုုင််သည်�် အသ�် 

အ�ွယ်ူဖြ�စ််သည်� ် (၁၅-၆၄) အုပ်စု်ဝင်် (၁၀၀) ဦး�တုု်င််� 

တ်ွင်် အသ�် (၆၅) နှှစ််နှှင်�်အထ�် (၁၀) ဦး�  

�ှုရေကြား�းင််� ရေတ်ွ��ပါသည််။ အသ�်အလူယူ်�ုန်း်��ှး 

၁၉၈၃ ခုုနှှစ််တ်ွင်် (၂၄) နှှစ်် �ှု�း�ှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တ်ွင်် 

(၂၈) နှှစ််သုု � ဖြ�င်�်တ်�်လူးပါသည််။

ရေမှု�့စ်း�င််�မှုတှ််ပျံ့�တု်င််ဖြခုင််�

အသ�် (၁၅) နှှစ််နှှင်�်ရေအး�် ရေ�ွ�စ်း�င််��ှုသူ �းခုုုင််နှုန်း်�

�ှး ပြီး�ု��ဖြပတ်ွင်် (၉၁.၆) �းခုုုင််နှုန်း်�နှှင်�် ရေ���လူ�်  

တ်ွင်် (၇၈.၅) �းခုုုင််နှုန်း်� ဖြ�စ််ပါသည််။ တ်ုုင််�ရေ�သကြိ�း�/ 

ဖြပည််န်းယူ်အဆုံးင်�်တ်ွင် ် �ခု�င်် (၉၂.၅%) နှှင်�် �ယူး� 

(၉၁.၂%) တ်ုု�သည်် အ��း�ဆုံးုံ�ဖြ�စ််ပြီးပး� အန်းု��်ဆုံးုံ��ှး 

�ခုုုင်် (၅၉.၄%) ဖြ�စ််ပါသည််။

ဘဏ််ရေင်စ့်း�င််�

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံ�ှု လူူဦး�ရေ�အ��း�စ်ုတ်ွင်် �ဏ််ရေင်ွစ်း�င််�  

��ှုကြား�ရေကြား�းင််� ရေတ်ွ��ပါသည််။ အသ�် (၁၈) နှှစ််နှှင်�်

အထ�် လူူဦး�ရေ�စ်ုစ်ုရေပါင််�၏ (၁၃) �းခုုုင််နှုန်း်�သး 

�ဏ််ရေင်ွစ်း�င််��ှုပြီးပး� ပြီး�ု��ဖြပတ်ွင်် (၂၅) �းခုုုင််နှုန်း်�နှှင်�် 

ရေ���လူ�်တ်ွင်် (၈) �းခုုုင််နှုန်း်�တ်ုု� ဖြ�စ််ပါသည််။

�ဏ််ရေင်ွစ်း�င််���ှု�ဖြခုင််�၏ အဓို�အရေကြား�းင််��င််� 

�ှး “�ဏ််ရေင်ွစ်း�င််��ွင်�်လူှစ််�န်း် ရေင်ွအလူုံအရေလူး� ်

��ှု၍” (၅၃.၂%) နှှင်�် “�ဏ််ရေင်ွစ်း�င််� �လူုုအပ်၍” 

(၄၆.၆%) တ်ုု� ဖြ�စ််ပါသည််။

မှုးှခုုုသအူခု့�ု�နှငှ််် အသ�်

အလူယ််�နု်း်�

၁၉၈၃ 

သခုစ်

၂၀၁၄ 

သခုစ်

၂၀၁၉ 

ကြား�း�ဖြ�တ််

စ်ုစ်ုရေပါင််��ှးခုုုသူအခု��ု� 73.9 52.4 50.6

�ရေလူ��ှးခုုုသူအခု��ု� 67.1 43.7 40.9

သ�်ကြိ�း��ွယူ်အုု�ှးခုုုသူအခု��ု� 6.8 8.8 9.7

အသ�်အလူယူ်�ုန်း်� 24.1 27.1 28.2
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ပျံ့ည်းးရေ��

စ်းတ်တ််ရေဖြမှုး�်မှုနုှှင််် တ်�့်ခု့�်တ်တ််မှုု

စ်းတ်တ််ရေဖြ�း�်�ုနုှန််း��ှး (၈၉.၁) �းခုုုင််နုှန််း�ဖြ�စ််ပြီးပး� 

တ်ွ�်ခု��်တ်တ််�ုနှုန်း်��ှး (၈၉.၅) �းခုုုင််နှုန်း်�ဖြ�စ််

ပါသည််။ စ်းတ်တ််ရေဖြ�း�်�ုနှှင်� ် တွ်�်ခု��်တ်တ််�ု

နှုန်း ်� အ��း�ဆုံးုံ��ု ု �န်း်�ုန်း်တ်ု ုင််�ရေ�သကြိ�း�၊ 

�နှတရေလူ�တ်ုုင််�ရေ�သကြိ�း�နှှင်� ် ရေန်းဖြပည််ရေတ်း် တ်ုု �တ်ွင််

ရေ�့းင််�တ်�်ရေ�း�်မှုု

ရေ��းင််�တ်�်ရေ�း�်�ုနှှင်� ် ပတ််သ�်၍ ပြီး�ု��ဖြပနှှင်� ်

ရေ���လူ�်ကြား�း�တ်ွင်် �ွးဟ�ု ��း�ဖြပး�ပါသည််။  

ပြီး�ု��ဖြပတ်ွင် ်အသ�် (၅) နှှစ််နှှင်�်အထ�်လူူဦး�ရေ� (၁၀၀) 

တ်ွင်် (၅) ဦး�သး ရေ��းင််��တ်တ််�ူ�ရေသး်လူည််� 

ရေ���လူ�်တ်ွင်် (၉) ဦး� ရေ��းင််��တ်တ််�ူ�သည််�ု ု 

ရေတ်ွ��ပါသည််။

ရေတ်ွ��ှု�ပြီးပး� (၉၂) �းခုုုင််နှုန်း်�အထ�်တ်ွင်် �ှုပါသည််။

စ်းတ်တ််ရေဖြ�း�်�ုနှုန်း်� အန်းု��်ဆုံးုံ��ှး ��င််ဖြပည််န်းယူ ်

(၇၀.၉%) နှှင်�် �ှ�်�ဖြပည််န်းယူ ် (၇၂.၆%) တ်ုု� ဖြ�စ််ပါ 

သည််။ တ်ွ�်ခု��်တ်တ််�ုနှုန်း်� အန်းု��်ဆုံးုံ�သည််လူည််� 

��င််ဖြပည််န်းယူ် (၇၂.၆%) နှှင်�် �ှ�်�ဖြပည််န်းယူ ်

(၈၀.၇%) တ်ုု�ပင်် ဖြ�စ််ပါသည််။

လူ��ုဝရေ�့းင််�မှုတ်�်ဘ�ူသ�ူးခုုုင််နှုန်း်�

တ်ုုင််�ရေ�သကြီး�း�/ဖြပျံ့ည်း်န်းယ််အလူု�ု်တ်�့်ခု့�်တ်တ််မှုု

ပျံ့့မှု်�မှုှတ်�့်ခု့�်တ်တ််မှုနုှုန်း်� (၈၉.၅)
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လူ�်�ှရုေ�့းင််�တ်�်ရေ�း�်မှုု

အသ�် (၃) နှှစ််�ှ (၈) နှှစ််အတ်ွင််� �ရေလူ� (၅.၅) သန်း်�

တ်ွင်် (၆၅) �းခုုုင််နှုန်း်�သည်် လူ�်�ှုရေ��းင််�တ်�်ရေန်း

ပြီးပး� ��း� (၆၄) �းခုုုင််နှုန်း်�နှှင်�် � (၆၆) �းခုုုင််နှုန်း်� ဖြ�စ််

သဖြ�င်� ်��း�/� �ွးဖြခုး��ုအန်းည််�င်ယူ်သး�ှုပါသည််။

��း�/� နှှစ််���ု�လူုံ�တ်ွင်် ရေ��းင််�တ်�်ရေ�း�်� ုအဖြ�င်�်

ဆုံးုံ�အသ�်အ�ွယူ်�ှး အသ�် (၆) နှှစ််�ှ (၁၃) နှှစ်် 

ကြား�း� ဖြ�စ််ပါသည််။ (၉၃% အထ�်)

ရေ��းင််�သး�အ��း�စ်ုသည် ် �ူလူတ်န်း်�ပြီးပး�ဆုံးုံ�ခု�နု်း်တ်ွင်် 

ရေ��းင််�ထွ�်ကြား�ပါသည််။ အသ�် (၁၂) နှှစ််�ှစ်၍ 

ရေ��းင််�တ်�်နှုန်း်� စ်တ်င််��ဆုံးင််�လူးပြီးပး� အသ�် (၁၄) 

နှှစ််ရေန်းး�်ပုုင််�တ်ွင်် သုသးစ်ွး ��ဆုံးင််�လူးပါသည််။ 

အသ�် (၁၈) နှှစ််အ�ွယူ် (၁၀) ဦး�တ်ွင်် (၃) ဦး�သး 

ရေ��းင််�တ်�်ရေန်းပြီးပး� အသ�်အုပ်စ်ုအး�လူုံ�တ်ွင် ်��း�/

� �ွးဖြခုး�� ုအန်းည််�င်ယူ်သး�ှုပါသည််။

ရေ�့းင််�ဆို�်မှုတ်�်သည်း်် အဓိ�ုအရေကြား�းင််��င််�

ရေ��းင််�ဆုံး�်�တ်�်သူ (၁၀) ဦး�တ်ွင်် (၃) ဦး��ှး �ုသး�စ်ု

�ုု �ူည်းရေန်း�ပြီးပး� (၂) ဦး��ှး ရေ��းင််�ထး��န်း် ရေင်ွရေကြား�� 

�တ်တ််နှုုင််၍ ရေ��းင််�ဆုံး�်�တ်�်�ဖြခုင််� ဖြ�စ််ပါသည််။ 

“စ်း�လူုု�်နှုုင််၍/ စ်ုတ််�ဝင််စ်း�စ်�း�ရေ�းင််�၍” ဟု 

ရေဖြ�ဆုံးုုသူ (၁၂) �းခုုုင််နှုန်း်� �ှုပါသည််။

လူပုျံ့်သး�အင််အး� 

လူပုျံ့်သး�အင််အး�ပျံ့ါဝင််နှနု်း်�

အသ�် (၁၅) နှှစ််နှှင်�်အထ�်လူူဦး�ရေ�၏ လူုပ်သး� 

အင််အး�ပါဝင််နှုန်း်��ှး (၆၃) �းခုုုင််နှုန်း်� ဖြ�စ််ပါသည််။ 

အသ�် အပုျံ့်စ်ု
လူ�်�ှရုေ�့းင််�တ်�်ရေ�း�်မှု ု(%)

ရေပျံ့ါင််� �့း� မှု

၃-၈ 64.8 64.1 65.5

၆-၉ 96.9 96.4 97.3

10-13 93.4 93 93.9

14-15 76.၀ 72.8 79.2

15-24 31.6 29.2 33.9

25+ 0.3 0.4 0.3

အသ�် (၅) နှှစ်် မှု ှ(၂၉) နှှစ်် အ�ုလူဦူး�ရေ�၏ လူ�်�ှ ု

ရေ�့းင််�တ်�်ရေ�း�်မှုု

ရေ�့းင််�ဆို�်မှုတ်�်သည်း်် အဓိ�ုအရေကြား�းင််��င််�

��း�/� �ွးဖြခုး��ုကြိ�း��း�ပြီးပး� အသ�် (၁၅) နှှစ််နှှင်�် 

အထ�် ��း� လူုပ်သး�အင််အး� ပါဝင််နှုန်း်��ှး (၇၆) 

�းခုုုင််နှုန်း်�ဖြ�စ််ပြီးပး� � လူုပ်သး�အင််အး� ပါဝင််နှုန်း်��ှး 

(၅၃) �းခုုုင််နှုန်း်�ဖြ�စ််ပါသည််။                                        
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အသ�်အုပ်စ်ု အး�လူုံ�တ်ွင်် အ���ု�သး���း�သည်် 

အ���ု�သ�း���း�ထ�် လူုပ်သး�အင််အး�ပါဝင််နှုန်း်�  

ပုု��း�ပါသည််။ 

��း�/� အုပ်စ်ုနှှစ််စ်ုလူုံ�တ်ွင်် အသ�် (၂၅) �ှ (၄၉) 

နှှစ််အတ်ွင််� ပါဝင််နှုန်း်��ှး တ်စ််ရေဖြပ�ည်းဖြ�စ််ရေသး်လူည််� 

အသ�် (၄၉) နှှစ်် ရေန်းး�်ပုုင််�တ်ွင်် စ်တ်င််��ဆုံးင််� 

လူးသည််�ုု ရေတ်ွ��ပါသည််။ အသ�် (၆၀) နှှစ််နှှင်�် 

အထ�်တ်ွင်် ��း�/� နှှစ််���ု�လူုံ�၏  လူုပ်သး�အင််အး�

ပါဝင််နှုန်း်� သုသးစ်ွး ��ဆုံးင််�လူးပါသည််။

အလူပုျံ့်လူ�်မှု�န်ှုန်း်�

အသ�် (၁၅) နှှစ််နှှင်�်အထ�်လူူဦး�ရေ�၏ အလူုပ်လူ�်�့� 

နှုန်း်��ှး (၂.၇) �းခုုုင််နှုန်း်�ဖြ�စ််ပါသည််။

လူဦူး�ရေ�တ်င့််အလူပုျံ့်လူပုျံ့်သူပျံ့ါဝင််မှုအုခု့�ု�

လူူဦး�ရေ�တ်ွင် ် အလူုပ်လူုပ်သူ ပါဝင််�ုအခု��ု��ှး (၆၁.၅) 

�းခုုုင််နှုန်း်�ဖြ�စ််ပါသည််။ အသ�် (၁၅) နှှစ််နှှင်�် အထ�်

လူူဦး�ရေ�၏ (၆၁.၅) �းခုုုင််နှုန်း်��ှး လူ�်�ှု လူုပ်င်န်း်�ခုွင််

တ်ွင််�ှုရေန်းပြီးပး� ��န်း် (၃၈.၅) �းခုုုင််နှုန်း်��ှး အလူုပ်လူ�်�့� 

(သုု��ဟုတ််) လူုပ်သး�အင််အး�ဖြပင််ပတ်ွင်် �ှုသူ��း� 

ဖြ�စ််ပါသည််။

အလူပုျံ့်အ�ုုင််အရေဖြခုအရေန်း

အသကျား ် (၁၅) နှုှစ််နှုှင်််အထကျား ် အလု�ပ်ရ်ာှုသူမးာ�၏ 

ထကျားဝ်ကျားခ်ိုန်း် ်(၄၅%) သည် ်ကျားု�ယ်ပ််ု�င်လ်ု�ပ်င််န်း�် လု�ပ်က်ျားု�င််

နေန်းသူမးာ�ဖြ�စ်ပ်ြီးပ်း� (၂၈) ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�မှာ ပ်�ဂ္ဂဂလုုကျားကျားဏ္ဍ

တွွင် ် လု�ပ်က်ျားု�င်န်ေန်းသူမးာ� ဖြ�စ်ပ််ါသည်။် အစ်ု��ရာဝန်းထ်မ�် 

(၄) ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�ခိုန်း််ရာှုပြီးပ်း� (၁၃) ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�မှာ မုသာ�စ်�/

အုမန်ေထာင်စ််� လု�ပ််င်န်း�်မးာ�တွွင် ် အခိုနေ�ကျား�နေင်ွမရာရာှုဘဲဲ 

ကျားူည်းလု�ပ်က်ျားု�င်သ်ူမးာ� ဖြ�စ်ပ််ါသည်။် 

အသ�် (၁၅) နှှစ််နှှင်််အ�� ်လူဦူး�ရေ�၏  

လူပုျံ့်သး�အင််အး�ပျံ့ါဝင််နှနု်း်�

ဧ�ယု်း ရေပျံ့ါင််� �့း� မှု

လူပုျံ့်သး�အင််အး�ပျံ့ါဝင််နှနု်း်� (၁၅+) 

ဖြပည််ရေထးင််စ်ု 63.2 75.7 52.7

ပြီး�ု��ဖြပ 58.9 70.8 49.1

ရေ���လူ�် 65.1 77.8 54.2

အလူပုျံ့်လူ�်မှု�န်ှုန်း်� (၁၅+)   

ဖြပည််ရေထးင််စ်ု 2.7 2.1 3.4

ပြီး�ု��ဖြပ 2.6 2.4 2.8

ရေ���လူ�် 2.7 1.9 3.6

လူဦူး�ရေ�တ်င့််အလူပုျံ့်လူပုျံ့်သပူျံ့ါဝင််မှုအုခု့�ု� (၁၅+)  

ဖြပည််ရေထးင််စ်ု 61.5 74.1 50.9

ပြီး�ု��ဖြပ 57.3 69.၀ 47.7

ရေ���လူ�် 63.3 76.3 52.3

အလူပုျံ့်အ�ုုင်် အရေဖြခုအရေန်း %

စ်စု်ရုေပျံ့ါင််� ၁၀၀.၀

အစ်ုု��ဝန်း်ထ�်� 4.3

အလူုပ်သ�း� (ပုဂ္ဂဂလူု�/အ�ွ့�အစ်ည််�) 27.7

လူုပ်ခု�ရေသး အလူုပ်သင်် 4.2

အလူုပ်�ှင်် (ပုံ�ှန်း်အလူုပ်သ�း�နှှင်�်) 5.6

�ုုယူ်ပုုင််လူုပ်င်န်း်� လူုပ်�ုုင််သူ (ပုံ�ှန်း်
အလူုပ်သ�း���ှု)   

45.1

အခုရေကြား��ရေင်ွ ��ရေသး �ုသး�စ်ုဝင်် 
လူုပ်သး�/ �ုသး�စ်ုလူုပ်င်န်း်�

13.1

အဖြခုး� 0.1

လူ
ပုျံ့်သ

း�
အ

င််အ
း�

ပျံ့ါ
ဝင်

်နှန်း
်�
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ရေမှု�့�း့�ဖြခုင််�နှငှ််် ရေသဆို��ုဖြခုင််�

ရေမှု�့နှနု်း်�ကြား�မှု်� (CBR)

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံ၏ ရေ�ွ�နှုန်း်�ကြား��်� (လူူ (၁,၀၀၀) တ်ွင်် 

အ�ှင််ရေ�ွ�ရေသး�ရေလူ�) သည်် (၁၆.၆) ရေယူး�်နှုန်း်�  

ဖြ�စ််ပါသည််။ တ်ုုင််�ရေ�သကြိ�း�/ဖြပည််န်းယူ်��း�တ်ွင််  

ရေ�ွ�နှုန်း်�ကြား��်� �ွးဟ�ု ကြိ�း��း�ပြီးပး� ရေ�ွ�နှုန်း်�ကြား��်� 

အဖြ�င်�်ဆုံးုံ��ု ု ခု�င််�ဖြပည််န်းယူ် (၂၆.၂)၊ �ယူး�ဖြပည််န်းယူ ်

(၂၀.၆) နှှင်�် �ခု�င််ဖြပည််န်းယူ ် (၂၀.၂)၊ အန်းု��်ဆုံးုံ��ုု 

တ်န်းသား�းတ်ုုင််�ရေ�သကြိ�း� (၁၄.၄) နှှင်�် �ရေ�ွ�တ်ုုင််�

ရေ�သကြိ�း� (၁၄.၆) တ်ုု�တ်ွင််ရေတ်ွ��ပါသည််။

စ်စု်ရုေပျံ့ါင််��ရေလူ�ရေမှု�့နှနု်း်� (TFR) 

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံ၏ စ်ုစ်ုရေပါင််��ရေလူ�ရေ�ွ�နှုန်း်� (အ���ု�သ�း�

တ်စ််ဦး��ရေလူ�ရေ�ွ�နှုန်း်�) သည်် (၂) ဦး� ဖြ�စ််ပါသည််။ 

စ်ုစ်ုရေပါင််��ရေလူ�ရေ�ွ�နှုန်း်�သည်် ပြီး�ု��ဖြပတ်ွင်် (၁.၇) ဦး�

နှှင်�် ရေ���လူ�်တ်ွင်် (၂.၂) ဦး� ဖြ�စ််ပါသည််။ �ရေလူ�

ရေ�ွ�နှုန်း်�သည်် ခု�င််�ဖြပည််န်းယူ်တ်ွင်် အဖြ�င်�်ဆုံးုံ� (၃.၉ ဦး�)  

ဖြ�စ််ပြီးပး� �န်း်�ုန်း်တ်ုုင််�ရေ�သကြိ�း�တ်ွင် ်အန်းု��်ဆုံးုံ� (၁.၆ ဦး�)  

ဖြ�စ််ပါသည််။

အုမှု်ရေ�းင််�့�ူ�သူအမှု့�ု�သမှုး�မှု့း�၏ စ်ုစ်ုရေပျံ့ါင််� 

�ရေလူ�ရေမှု�့နှနု်း်� (TMFR)

အု�်ရေထးင််���ူ�သ ူ အ���ု�သ�း���း�၏ စ်ုစ်ုရေပါင််� 

�ရေလူ�ရေ�ွ�နှုန်း်�သည် ် ဖြပည််ရေထးင််စ်ုအဆုံးင်�်တ်ွင် ်

(၃.၉) ဦး�ဖြ�စ််ပြီးပး� ပြီး�ု��ဖြပ၌ (၃.၇) ဦး�နှှင်�် ရေ���လူ�်၌  

(၄) ဦး�ဖြ�စ််ပါသည််။ အု�်ရေထးင််���ူ�သူအ���ု�သ�း� 

��း�၏ စ်ုစ်ုရေပါင််��ရေလူ�ရေ�ွ�နှုန်း်� အဖြ�င်�်ဆုံးုံ� (၆.၄ ဦး�) 

�ုု ခု�င််�ဖြပည််န်းယူ်တ်ွင်် ရေတ်ွ��ပြီးပး� အန်းု��်ဆုံးုံ��ုု  ပ့ခုူ�၊  

�န်း်�ုန်း်နှှင်�် ဧ�းဝတ်းတ်ုုင််�ရေ�သကြိ�း� (၃.၃  ဦး�စ်း)  တ်ုု�

တ်ွင်် ရေတ်ွ��ှု�ပါသည််။

ရေမှု�့နှနု်း်�ကြား�မှု်�

စ်စု်ရုေပျံ့ါင််� �ရေလူ�ရေမှု�့နှနု်း်�နှငှ််် အမုှု်ရေ�းင််�့��ူသ ူအမှု့�ု�သမှုး�

မှု့း�၏ စ်စု်ရုေပျံ့ါင််� �ရေလူ�ရေမှု�့နှနု်း်� 

ပျံ့�မှုဆို�ု�အုမှု်ရေ�းင််ဖြပျံ့�စ်ဉ််အသ�်နှှင်် ် ပျံ့�မှုဆို�ု� 

အ�ှင််ရေမှု့��ရေလူ� ရေမှု့��့း�စ်ဉ််အသ�်

ဖြမန်း်မာအမး �ု�သမး�မးာ�၏ ပ်ထမဆုံး���အုမ်နေထာင််ဖြပ်� 

စ်ဉ််အသကျား်အလုယ််ကျားုန်း်�မှာ (၂၁.၂) နှုှစ််ဖြ�စ််ပြီးပ်း� 

ပြီးမု��ဖြပ် တွွင်် (၂၂.၃) နှုှစ််နှုှင််် နေကျားး�လုက်ျားတွွင်် (၂၀.၉) 

နှုှစ်် ဖြ�စ််ပ်ါသည််။ အသကျား် (၁၀-၄၉) နှုှစ််အတွွင််�

ရာှ ု အမး �ု�သမး�မးာ�၏ ပ်ထမဆုံး��� အရာှင််နေမွ�ကျားနေလု� 

နေမွ��ွာ�စ်ဉ်် အသက်ျားအလုယ််ကျားုန်း်�မှာ (၂၃.၂) နှုှစ််

ဖြ�စ််သဖြ�င််် ဖြမန်း်မာအမး �ု�သမး�မးာ�၏ ကျားနေလု�နေမွ�

�ွာ�စ်ဉ်် အသကျား်သည်် အဖြခိုာ�နှုု �င််င်�မးာ�နှုှင််် နှုုင််�ယ်ှဉ််

လုှင်် ဖြမင်််မာ�နေ�ကျားာင််� နေတွွ�ရာပ်ါသည််။ ပ်ထမဆုံး��� 

အုမ်နေထာင််ဖြပ်�စ်ဉ််အသက်ျားနှုှင််် အရာှင််နေမွ�ကျားနေလု� နေမွ�

�ွာ�စ်ဉ််အသက်ျားတွု� �ကျားု� နှုုင််�ယ်ှဉ််ပ်ါကျား ဖြမန်း်မာအမး �ု� 
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သမး�မးာ�သည်် ပ်းမ်�မှအာ�ဖြ�င််် အုမ်နေထာင််ကျားးပြီးပ်း� 

(၂) နှုှစ််ခိုန်း််တွွင်် ကျားနေလု�နေမွ��ွာ�နေ�ကျားာင််� နေတွွ�ရာ 

ပ်ါသည််။

ပျံ့�မှုဆို��ုအမ်ုှုရေ�းင််ဖြပျံ့�စ်ဉ််နှငှ်် ်ပျံ့�မှုဆို��ု အ�ှင််ရေမှု�့�ရေလူ� 

ရေမှု�့�း့�စ်ဉ််အသ�်

�ရေလူ�သငူ်ယ််လူ�်�ပျံ့်�မုှု်�ဖြမှုး�မှုု

အသ�် (၂၀-၂၄) နှှစ််အုပ်စ်ုဝင်် အု�်ရေထးင််���ူ�

သူ အ���ု�သ�း� (၁၆) �းခုုုင််နှုန်း်�ခုန်း�်သည်် အသ�် 

(၁၈) နှှစ််�တ်ုုင််�း လူ�်ထပ်ထု�်�ဖြ�း�ခု့�ပါသည််။ 

အဆုံးုုပါ �းခုုုင််နှုန်း်�သည်် ပြီး�ု��ဖြပ (၁၄.၇%) ထ�် 

ရေ���လူ� ် (၁၇%) တ်ွင်် ပုုဖြ�င်�်�း�သည််�ု ု ရေတ်ွ��

ပါသည််။ �ယူး�ဖြပည််န်းယူ်တ်ွင််အန်းု��်ဆုံးုံ� (၉%) ဖြ�စ််ပြီးပး� 

ရေန်းဖြပည််ရေတ်း်တ်ွင် ်အဖြ�င်�်ဆုံးုံ� (၂၁%) ဖြ�စ််ပါသည််။

ဆိုယ််ရေ�့း်သ�်�ယွ်် �ရေလူ�ရေမှု�့နှနု်း်�

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံ၏ ဆုံးယူ်ရေ��း်သ�်�ွယူ် �ရေလူ�ရေ�ွ�နှုန်း်�

သည်် အသ�် (၁၅-၁၉) နှှစ််အုပ်စ်ုဝင်် အ���ု�သ�း� 

(၁,၀၀၀) ဦး�တ်ွင်် �ရေလူ� (၂၀.၃) ဦး� ဖြ�စ််ပါသည််။ 

အသ�်ကြိ�း�လူးသည််နှှင်�်အ�ှ  �ရေလူ�ရေ�ွ�နှုန်း်� ပုု�ုု 

ဖြ�င်�်တ်�်လူးပါသည််။

တ်ုုင််�ရေ�သကြီး�း�/ 
ဖြပျံ့ည်း်န်းယ််/ ဧ�ယု်း

ပျံ့�မှုဆို��ု အမုှု်ရေ�းင််ဖြပျံ့�စ်ဉ််
အသ�်

၁၈ နှှစ််ရေအး�် ၁၈-၂၄ နှှစ််

ဖြပျံ့ည်း်ရေ�းင််စ်ု ၁၆.၄ ၈၃.၆

ပြီး�ု��ဖြပ 14.7 85.3

ရေ���လူ�် 17.၀ 83.၀

�ခု�င်် 12.3 87.7

�ယူး� 9.1 90.9

��င်် 16.4 83.6

ခု�င််� 16.၀ 84.၀

စ်စ််�ုုင််� 14.3 85.7

တ်န်းသား�း 13.3 86.7

ပ့ခုူ� 18.1 81.9

�ရေ�ွ� 16.1 83.9

�နှတရေလူ� 15.2 84.8

�ွန်း် 18.3 81.7

�ခုုုင်် 15.7 84.3

�န်း်�ုန်း် 15.7 84.3

�ှ�်� 20.၀ 80.၀

ဧ�းဝတ်း 16.၀ 84.၀

ရေန်းဖြပည််ရေတ်း် 21.၀ 79.၀

ရေသနှနု်း်�ကြား�မှု်� (CDR)

ဖြ�န််း�းနုုှင််ငံ်၏ ရေသနုှန််း�ကြား��်��ှး လူူဦး�ရေ� (၁,၀၀၀) တွ်င်် 

(၇.၈) ဦး�ဖြ�စ််ပါသည််။ ပြီး�ု��ဖြပရေသနုှန််း�ကြား��်� (၉.၃ ဦး�)  

သည်် ရေ���လူ�်ရေသနှုန်း်�ကြား��်� (၇.၂ ဦး�) ထ�် ပုုဖြ�င်�်

ပါသည််။

ရေသနှနု်း်�ကြား�မှု်�

အ
သ

�
်အ

လူ
ယ်

်�
န်း်�
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�ရေလူ�ရေသနှနု်း်�နှှင််် ရေမှု�့�း့�စ်ဉ််ရေမှုှး်မှုနှ်း်�သ�်တ်မှု်�

၂၀၁၉ �တ်ုုင််�းတ်စ််နှှစ််အတ်ွင််� င်ါ�နှှစ််ရေအး�် �ရေလူ�

ရေသနုှန််း��ှး အ�ှင််ရေ�ွ��ရေလူ� (၁,၀၀၀) ဦး�တွ်င်် (၃၈) 

ဦး� ဖြ�စ််ပါသည််။ တ်စ််နှှစ််ရေအး�် �ရေလူ� ရေသနှုန်း်��ှး 

(၃၁) ဦး�ဖြ�စ််ပြီးပး� တ်စ််နှှစ််နှှင်� ်င်ါ�နှှစ််ကြား�း� �ရေလူ�ရေသနုှန််း�

�ှး (၇) ဦး� ဖြ�စ််ပါသည််။ 

ရေ�ွ��ွး�စ်ဉ်် ရေ�ှး်�ှန်း်�သ�်တ်�်��ှး (၆၉.၄) နှှစ်် ဖြ�စ််

ပါသည််။ � ရေ�ှး်�ှန်း်�သ�်တ်�်� (၇၃.၃ နှှစ််) သည်် 

��း� ရေ�ှး်�ှန်း်�သ�်တ်�်� (၆၆.၅ နှှစ််) ထ�် ��း�စ်ွး

ဖြ�င်�်�း�သည််�ု ုရေတ်ွ��ပါသည််။

ဧ�ယု်း/ �့း�/မှု

�ရေလူ�ရေသနှနု်း်� ရေမှု�့�း့�စ်ဉ်် 

ရေမှုှး်မှုနှ်း်� 

သ�်တ်မှု်�
တ်စ််နှှစ်် 

ရေအး�်
�ရေလူ�

င်ါ�နှစှ်် 

ရေအး�်

ဖြပျံ့ည်း်ရေ�းင််စ်ု ၃၀.၉ ၇.၀ ၃၇.၇ ၆၉.၄

ပြီး�ု��ဖြပ 22.3 4.1 26.3 71.9

ရေ���လူ�် 34.1 8.2 42.1 68.5

��း� 39.4 9.1 48.2 66.5

� 21.1 4.4 25.4 73.3

ရေ��့ရေဖြပျံ့းင််�သး့�လူးဖြခုင််�

ဖြပျံ့ည်း်တ်င့််�ရေ��့ရေဖြပျံ့းင််�သး့�လူးဖြခုင််�

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံလူူဦး�ရေ�၏ (၁၇) �းခုုုင််နှုန်း်�ခုန်း�်သည်�် �ဝ

တ်ွင်် အန်းည််�ဆုံးုံ� တ်စ််ကြိ�ု�် ရေ�့�ရေဖြပးင််��ူ�သူ��း� ဖြ�စ််

ပါသည််။ �န်း်�ုန်း်တ်ုုင််�ရေ�သကြိ�း�သည်် လူူ (၁,၀၀၀) 

ဦး�တ်ွင်် ရေဖြပးင််�ဝင််နှုန်း်� (၂၆၅) ဦး�နှုန်း်�ဖြ�င်�် အ��း�ဆုံးုံ� 

ဖြ�စ််ပါသည််။ ရေဖြပးင််�ဝင််နှုန်း်�အန်းု��်ဆုံးုံ� (လူူ ၁,၀၀၀ ဦး�

တ်ွင်် ၁၄ ဦး�) �ုု ဧ�းဝတ်းတု်ုင််�ရေ�သကြိ�း�တ်ွင်် ရေတ်ွ��

ပါသည််။ ရေဖြပးင််�ထွ�်နှုန်း်� အဖြ�င်�်ဆုံးုံ� (လူူ ၁,၀၀၀ တ်ွင်် 

၁၅၉ ဦး�) �ုုလူည််� ဧ�းဝတ်းတ်ုုင််�ရေ�သကြိ�း�တ်ွင် ်ရေတ်ွ�

�ပါသည််။

�န်း်�ုန်း်တ်ုုင််�ရေ�သကြိ�း�၏ အသး�တ်င််ရေ�့�ရေဖြပးင််�နှုန်း်�

သည်် (၂၃4) ဦး� (လူူ ၁,၀၀၀ တ်ွင်် ၂၆၅ ဦး� ရေဖြပးင််�

ဝင််၍ ၃၁ ဦး�ရေဖြပးင််�ထွ�)် ဖြ�စ််ပြီးပး� ဧ�းဝတ်းတ်ုုင််�ရေ�သ 

ကြိ�း�၏ အသး�တ်င််  ရေ�့�ရေဖြပးင််�နှုန်း်��ှး (-၁၄၅) ဦး�  

(လူူ ၁,၀၀၀ တ်ွင်် ၁၄ ဦး� ရေဖြပးင််�ဝင််၍ ၁၅၉ ဦး� ရေဖြပးင််�

ထွ�်) ဖြ�စ််ပါသည််။ ��း�/� နှှစ််���ု� လူုံ�တ်ွင်် ရေ�့�ရေဖြပးင််�

�သည်�် အဓို�အရေကြား�းင််��င််���း��ှး “�ုသး�စ်ု

ရေန်းး�်လူုု�်၍” (၃၇%)၊ “အလူုပ်ရေကြား�းင်�်/အလူုပ်�ှး

�န်း်/စ်း�ပွး�ရေ��ရေကြား�းင်�်” (၃၁%) နှှင်�် “အု�်ရေထးင််��၍” 

(၂၆%) ဖြ�စ််ပါသည််။

အသး�တ်င််ရေ��့ရေဖြပျံ့းင််�နှနု်း်�

ရေ��့ရေဖြပျံ့းင််�မှုလုူမှု်�ရေကြား�းင််�

ရေ�့�ရေဖြပးင််��ုလူ�်�ရေကြား�းင််� အဖြ�င်�်ဆုံးုံ��ှး ပြီး�ု��ဖြပ-ပြီး�ု��ဖြပ 

(၃၇.၁%) ဖြ�စ််ပြီးပး� �ုတ်ုယူအဖြ�င်�်ဆုံးုံ��ှး  ရေ���လူ�-်

ရေ���လူ� ် (၂၅.၉%) ဖြ�စ််ပါသည််။  ရေ���လူ�်� ှ

ပြီး�ု��ဖြပသုု� ရေ�့�ရေဖြပးင််�နှုန်း်��ှး အန်းည််�ဆုံးုံ� (၁၃.၇%) ဖြ�စ််

ပါသည််။

�့း�/မှု

ရေ��့ရေဖြပျံ့းင််�မှုလုူမှု်�ရေကြား�းင််� (%)

မြို့မှု�ု�ဖြပျံ့ - မြို့မှု�ု�ဖြပျံ့
မြို့မှု�ု�ဖြပျံ့ - 

ရေ�့�လူ�်
ရေ�့�လူ�် - 

မြို့မှု�ု�ဖြပျံ့
ရေ�့�လူ�် - 
ရေ�့�လူ�်

ရေပျံ့ါင််� ၃၇.၁ ၂၃.၃ ၁၃.၇ ၂၅.၉

��း� 36.3 22.9 14.4 26.5

� 37.8 23.7 13.1 25.3
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ဖြပျံ့ည်း်ပျံ့ရေ��့ရေဖြပျံ့းင််�သး့�လူးဖြခုင််�

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံဖြပင််ပတ်ွင် ် ရေ�း�်�ှုရေန်းသူ��း�၏ (၆၇) 

�းခုုုင််နှုန်း်��ှး ထုုင််�နှုုင််င်ံတ်ွင်် ရေ�း�်�ှုရေန်းပြီးပး� (၁၄) 

�းခုုုင််နှုန်း်��ှး �ရေလူ��ှး�နှုုင််ငံ်တ်ွင်် ရေ�း�်�ှုရေန်းပါသည််။ 

ဖြပည််ပရေ�့�ရေဖြပးင််�သူအ��း�စ်ု (၉၆% ခုန်း�်) သည်် အလူုပ်

ရေကြား�းင်�်/ အလူုပ်�ှး�န်း်/ စ်း�ပွး�ရေ��ရေကြား�းင်�် ရေ�့�ရေဖြပးင််�

�ဖြခုင််� ဖြ�စ််ပါသည််။ ဖြပည််ပရေ�း�်�ှုရေန်းသူ (၂၆%) သည်် 

“�ုသး�စ်ု အဆုံး�်အသွယူ်ဖြ�င်�်” ရေ�း�်�ှုရေန်းဖြခုင််� ဖြ�စ််

ပါသည််။ 

နှုုင််င်�ဖြခုး�တ်င့််ရေ�း�်�ှရုေန်းရေသး အုမှု်ရေ�းင််စ်ဝုင််မှု့း� 

၏ လူဦူး�ရေ�ပျံ့�ုမှုစ််

၂၀၁၄ နှှင်�် ၂၀၁၉ ဖြပည််ပရေ�့�ရေဖြပးင််�သူ��း�၏ ပု��စ်် 

�ှးပုံစ်ံတ်ူဖြ�စ််သဖြ�င်� ် ရေ�့�ရေဖြပးင််�သူ��း�၏ အသ�် 

�ွ့�စ်ည််�ပုံ�ှး (၅) နှှစ််အတ်ွင််� ��း�စ်ွးရေဖြပးင််�လူ့� ု ��ှု 

ရေကြား�းင််�ရေတ်ွ��ပါသည််။

ရေ�့�ရေဖြပးင််�သ ူ အ��း�စ်ုသည်် အသ�် (၂၀) �ှ (၄၄) 

နှှစ််အတ်ွင််� အလူုပ်လူုပ်နှုုင််သည်�် အ�ွယူ်ရေ�း�်ပြီးပး�သူ  

��း� ဖြ�စ််ကြား�ပါသည််။

နှုုင််င်�ဖြခုး�မှု ှ ရေင်လ့ူ�ဲပျံ့ုု��းတ်င့်် အဓိ�ု အသ��ုဖြပျံ့�သည်း်် 

လူမှု်�ရေကြား�းင််� 

ကြား�း�ဖြ�တ််သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််��ရေ�း�်�း (၁၂) လူ 

အတ်ွင််� ဖြပည််ပရေ�့�ရေဖြပးင််�သ ူ (၆၉) �းခုုုင််နှုန်း်�ခုန်း�် 

သည်် ၎င််�တ်ုု�အု�်ရေထးင််စ်ု��း�ထံ ရေင်ွဖြပန်း်ပုု�ခု့�ရေကြား�းင််�  

ရေတ်ွ��ပါသည််။ 

�ဏ််အသုံ�ဖြပ�၍ ရေင်ွလူှ့သည်�် �းခုုုင််နှုန်း်�သည်် 

အ���ု�သး���း�တ်ွင်် ပုု��း�ပြီးပး� (��း� - ၆၇% နှှင်�်  

� - ၅၄%) အဖြခုး�လူ�်�ရေကြား�းင််���း��ုု အသုံ�ဖြပ�၍  

ရေင်ွလူှ့ဖြခုင််�တ်ွင် ်အ���ု�သ�း���း�� ပုု��း�ပါသည််။

နှုုင််င်�အလူု�ု်ရေ�း�်�ှရုေန်း�ုုင််ရေသး အမုှု်ရေ�းင််စ်ဝုင််�းခုုုင််နှုန်း်�

နှုုင််င်�ဖြခုး�တ်င့်် ရေ�း�်�ှရုေန်းရေသး အမုှု်ရေ�းင််စ်ဝုင််မှု့း�၏ လူဦူး�ရေ�

ပျံ့�ုမှုစ်် (၂၀၁၄ သခုစ် နှငှ််် ၂၀၁၉ ကြား�း�ဖြ�တ််သခုစ်)

နှုုင််င်�ဖြခုး�မှု ှရေင်လ့ူ�ဲပျံ့ုု��းတ့်င်် အဓိ�ုအသ��ုဖြပျံ့�သည်း််လူမှု်�ရေကြား�းင််�

ရာာခိုု�င််နှုုန်း်�
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ဖြမှုန်း်မှုးနှုုင််င်�သုု� ရေင်လ့ူ�ဲပျံ့ုု�မှုပုျံ့မှုးဏ်

ဖြပ်ည်ပ််နေရာ��နေဖြပ်ာင်�်သူမးာ�၏ (၃၆) ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�သည် ်

ဖြမန်းမ်ာကျားးပ်န်ေင်ွ (၅) သုန်း�်မှ သုန်း�် (၂၀) �ကျားာ� လုဲဲပ်ု��ပြီးပ်း� 

(၃၆) ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်� မှာ (၅) သုန်း�်နေအာကျားသ်ာ လုဲဲပ်ု��သည် ်

ကျားု�နေတွွ�ရာပ်ါသည်။် (၁၇) ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�ခိုန်း်သ်ည် ်သုန်း�် (၂၀) 

မှ (၄၀) �ကျားာ� လုဲဲပ်ု��ပြီးပ်း� (၁၁) ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�သည် ်သုန်း�် (၄၀) 

နှုှင်််အထကျား ်လုဲဲပ်ု��နေ�ကျားာင်�် နေတွွ�ရာပ်ါသည်။်

နှုုင််င်�ဖြခုး�တ်င့််ရေ�း�်�ှုရေန်းသမူှု့း�၏လူ�်�ှုအလူပ်ုျံ့အ�ုုင််

ဖြပည််ပရေ�့�ရေဖြပးင််�သူအ��း�စ် ု (၉၂%) သည်် “ဝန်း်ထ�်�/ 

အလူုပ်သ�း�” ��း�အဖြ�စ် ် လူုပ်�ုုင််ရေန်းကြား�ပြီးပး� အ��း� 

စ်ု�ှး အလူုပ်/စ်း�ပွး�ရေ��ရေကြား�းင်� ် ရေ�့�ရေဖြပးင််�သည််  

ဆုံးုုသည်�်အခု��်�ုု သ�်ရေသဖြပရေန်းပါသည််။

ဖြမှုန်း်မှုးနှုုင််င်�မှုမှှု��့်ခုး့မှုး အဖြမှုင်််ဆို��ု တ်�်ရေ�း�် မြို့ပျံ့း�စ်း�

ခု�သ်ည်း််အတ်န်း်�

ဖြပည််ပရေ�့�ရေဖြပးင််�သူ��း�၏ (၆၆) �းခုု ုင််နှုန်း်�

သည်် အလူယူ်တ်န်း်�အထုသး (�ူလူတ်န်း်� - 

၃၄% နှှင်�် အလူယူ်တ်န်း်� - ၃၂.၃%) တ်�်ရေ�း�်

ပြီးပး�စ်း�ခု့ � ပြီးပး� ၎င််�တ်ုု �အန်း�် (၈) �းခုု ုင််နှုန်း်��ှး  

�ည််သည်�်အတ်န်း်��ှ �ရေအးင််ဖြ�င််သူ��း� ဖြ�စ််ပါသည််။

မှုသန်း်စ်မ့ှု်�မှုု

မှုသန်း်စ်မ့ှု်�ဖြ�စ််ပျံ့း့�မှုနုှုန်း်�

�သန််းစွ်�်�ဖြ�စ််ပွး��ုနုှန််း��ှး (၁၂.၈) �းခုုုင််နုှန််း�ဖြ�စ််ပါ 

သည််။ �သန်း်စ်ွ�်�ဖြ�စ််ပွး��ုနုှန်း်�သည်် တ်ုုင််�ရေ�သကြိ�း�/ 

ဖြပည််န်းယူ်အလူုု� ် �ွ့ဖြပး��ု�ှုပါသည််။ �သန်း်စ်ွ�်� 

ဖြ�စ််ပွး��ုနှုန်း်� အဖြ�င်�်ဆုံးုံ��ု ု ခု�င််�ဖြပည််န်းယူ ် (၂၀.၆%)၊ 

�ခုုုင််ဖြပည််န်းယူ်နှှင်� ်ဧ�းဝတ်းတ်ုုင််�ရေ�သကြိ�း� (၁၇.၃% စ်း) 

နှှင်�် �ရေ�ွ�တ်ုုင််�ရေ�သကြိ�း� (၁၇.၀%) တ်ုု�တ်ွင်် ရေတ်ွ��ပြီးပး� 

အနု်း��ဆံု်ုံး��ုု �ှ�်�ဖြပည််န်းယ်ူ (၈.၆%) တွ်င်် ရေတွ်��ပါသည််။

နှုုင််င်�ဖြခုး�တ်င့််ရေ�း�်�ှုရေန်းသမူှု့း�၏ ရေင်လ့ူဲ�ပျံ့ုု�မှု ူပျံ့မှုးဏ်

ဖြမှုန်း်မှုးနှုုင််င်�မှု ှမှု��့်ခုး့မှုး အဖြမှုင်််ဆို��ု

တ်�်ရေ�း�်မြို့ပျံ့း�စ်း�ခု�သ်ည်း််အတ်န်း်�

တ်ုုင််�ရေ�သကြီး�း�/ဖြပျံ့ည်း်န်းယ််အလူု�ု် မှုသန်း်စ်မ့ှု်�ဖြ�စ််ပျံ့း့�မှုနုှုန်း်�

�့ပျံ့် ၅၀၀,၀၀၀ ရေအး�်
�့ပျံ့် ၅၀၀,၀၀၀ မှု ှ�့ပျံ့် ၂,၀၀၀,၀၀၀ ကြား�း�
�့ပျံ့် ၂,၀၀၀,၀၀၀ မှု ှ�့ပျံ့် ၄,၀၀၀,၀၀၀ ကြား�း�
�့ပျံ့် ၄,၀၀၀,၀၀၀ နှငှ််် အ��်

မသ
န်းစ််

ွမ�်
ဖြ�

စ်ပ်
ွာ�

မုနှု
ုန်း်�
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မှုသန်း်စ်မ့ှု်�မှုအုမှု့�ု�အစ်း�

�သန်း်စ်ွ�်��ုအ���ု�အစ်း� (၆) ���ု�တ်ွင်် အဖြ�င််အးရိုးုံ 

ခု�်ခု့�ု (၆.၃%) သည်် အ��း�ဆုံးုံ�ဖြ�စ််ပြီးပး� �ုတ်ုယူ

အ��း�ဆုံးုံ�သည် ် လူ�်�ရေလူှး�/်ရေလူှ�း�တ်�်�းတ်ွင် ်

ခု�်ခု့�ု (၅.၄%) ဖြ�စ််ပါသည််။ �ှတ််ဉားဏ််/ သင််ယူူ

ရေလူ�လူးဖြခုင််�တ်ုု�တ်ွင် ် ခု�်ခု့�ု (၄.၄%)၊ အကြား�း�အးရိုးု ံ

ခု�်ခု့�ု (၂.၄%)၊ �ု�ု�ုုယူ်�ုု ရေစ်းင်�်ရေ�ှး�်�းတ်ွင် ်

ခု�်ခု့�ု (၁.၉%) နှှင်�် အဖြခုး�သူ��း�နှှင်�်ဆုံး�်သွယူ်�း 

တ်ွင်် ခု�်ခု့�ု (၁.၆%)  �ှ ုပါသည််။ အ�� �ု�သ�း� 

�သန်း်စ်ွ�်� �းခုုုင််နှုန်း်� (၁၃.၉%) သည်် အ���ု�သး� 

�သန်း်စ်ွ�်� �းခုုုင််နှုန်း်� (၁၁.၆%) ထ�်ဖြ�င်�်�း�ရေကြား�းင််� 

ရေတ်ွ��ှု�ပါသည််။ 

အသ�်အ�ယွ််အလူုု�် မှုသန်း်စ်မ့ှု်�မှု ု

�သန်း်စ်ွ�်�ဖြ�စ််ပွး��ုနှုန်း်�သည်် အသ�် (၁၀) နှှစ််

�ှ အသ�် (၂၉) နှှစ််အထု င်ယူ်�ွယူ်သည်�် အသ�် 

အုပ်စ်ု��း�တ်ွင် ်  (၅% ရေအး�်) န်းည််�ပါ�ပါသည််။ 

အသ�် (၄၀) နှှစ််�ှ အသ�် (၄၄) နှှစ််အတ်ွင််�တ်ွင်် 

(၁၁) �းခုုုင််နှုန်း်��ှုပြီးပး� ရေန်းး�်ပုုင််�တ်ွင် ် သုသုသးသး  

ဖြ�င််�တ်�်လူး�း အသ�် (၉၀) နှှစ််နှှင််�အထ�်တ်ွင်် 

(၈၀) �းခုုုင််နှုန်း်�ရေ��း်�ှုရေကြား�းင််� ရေတ်ွ��ှု�ပါသည််။

�ပျံ့်�းွအတ့်င််�ပျံ့ါဝင််လူပုျံ့်�းှ�မှုု

�သန်း်စ်ွ�်�သူ��း�၏ (၃၉.၆) �းခုုုင််နှုန်း်�သည်် ကြား�း�ဖြ�တ် ်

သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််� �ရေ�း�်�း (၁၂) လူ အတ်ွင််� �ပ်�ွး

အတ်ွင််�ပါဝင််လူုပ်�ှး�� ု အန်းည််�ဆုံးုံ� တ်စ််ကြိ�ု�် ဖြပ�လူုပ်

ခု့�ပါသည််။ �းသးရေ��ဆုံးုုင််�း လူုပ်�ှး��ုသည် ် အ��း�

ဆုံးုံ�ဖြ�စ််ပြီးပး� �သန်း်စ်ွ�်�သူ��း�၏ (၃၆) �းခုုုင််နှုန်း်�ခုန်း�် 

ပါဝင််ရေဆုံးးင််�ွ�်ခု့�ပါသည််။ ပါဝင််လူုပ်�ှး��ုတ်ုုင််�တ်ွင်် 

�သန်း်စ်ွ�်�အ���ု�သး���း�၏ ပါဝင််�ုသည်် �သန်း်စ်ွ�်� 

အ���ု�သ�း���း�ထ�် ပုု��း�ရေကြား�းင််� ရေတ်ွ��ှု�ပါသည််။

မှုသန်း်စ်မ့ှု်�မှု ုအမှု့�ု�အစ်း� ရေပျံ့ါင််� �့း� မှု

အဖြ�င််အးရိုးုံ 6.3 5.5 6.9

အကြား�း�အးရိုးုံ 2.4 2.0 2.6

လူ�်�ရေလူှး�/်ရေလူှ�း�တ်�်ဖြခုင််� 5.4 4.4 6.3

�ှတ််ဉားဏ််/သင််ယူူရေလူ�လူးဖြခုင််�  4.4 3.9 4.9

�ု�ု�ုုယူ်�ုု ရေစ်းင်�်ရေ�ှး�်ဖြခုင််� 1.9 1.9 2.0

အဖြခုး�သူ��း�နှှင်�် ဆုံး�်သွယူ်ဖြခုင််� 1.6 1.5 1.6

အသ�်အ�ယွ််အလူုု�် မှုသန်း်စ်မ့ှု်�ဖြ�စ််ပျံ့း့�မှုနုှုန်း်�

�ပျံ့်�းွလူုပျံ့်�းှ�မှုတု်စ််ခုခုုုတ်င့်် ပျံ့ါဝင််ရေဆိုးင််��ွ်ခု�သ်ည်း်် အသ�် 

(၅) နှှစ််နှှင််အ်�� ်မှုသန်း်စ်မ့ှု်�သဦူး�ရေ�အခု့�ု�

အရေ�း�်အပျံ့��်�ှမုှုု

လူွန်း်ခု့�ရေသး (၁၂) လူအတ်ွင််�တ်ွင်် အသ�် (၅) နှှစ််နှှင််� 

အထ�်  �သန်း်စ် ွ� ် �သူ  (၅) ဦး�လူှင် ်  (၁) ဦး�သည်် 

အန်းည််�ဆုံးုံ� အရေထး�်အပံ� တ်စ််ခုု��ှုခု့�ပါသည််။  

�သန်း်စ်ွ�်�သူ��း�၏ အရေထး�်အပံ���ှု�ု အခု��ု�တ်ွင်် 

ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�
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��း�/� �ွးဖြခုး��ု အန်းည််�င်ယူ်သး �ှုပါသည််။  

�သန်း်စ်ွ�်�သူ��း�၏ (၁၂) �းခုုုင််နှုန်း်�ခုန်း�်သည်် ၎င််�တ်ုု�  

နှှင််�အတ်ူရေန်း �ုသး�စ်ုဝင််��း�ထံ�ှ အရေထး�်အပံ���း� 

��ှုခု့�ပြီးပး� (၇) �းခုုုင််နှုန်း်�ခုန်း�်သးလူှင်် အတ်ူ�ရေန်း �ုသး�စ်ု

ဝင််/အ�ွ့�အစ်ည််���း�ထံ�ှ ��ှုခု့�ပါသည််။ �သန်း်စ်ွ�်�

သူ��း���ှုခု့�သည််� အရေထး�်အပံ�တ်ွင် ် ရေင်ွရေကြား��

အရေထး�်အပံ� (၁၇%) သည်် အ��း�ဆုံးုံ� ဖြ�စ််ပါသည််။

သ�်ကြီး�း��ယွ််အုု

၂၀၁၉ ကြား�း�ဖြ�တ််သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််�အ� သ�်ကြိ�း�  

�ွယူ်အုုဦး�ရေ� (၅.၂) သန်း်�ခုန်း်��ှုပြီးပး� စ်ုစ်ုရေပါင််� သ�း�ရိုးုု��� 

အု�်ရေထးင််စ်ုလူူဦး�ရေ�၏ (၁၀.၁) �းခုုုင််နှုန်း်��ှုရေကြား�းင််�

ရေတ်ွ��ှု�ပါသည််။

�ရေလူ�ဦး�ရေ�သည် ် သ�်ကြိ�း��ွယူ်အုု ဦး�ရေ�ထ� ်

အရေ�အတ်ွ�်အး�ဖြ�င််� ပုု�ုု��း�ဖြပး�ရေန်းဆုံး့ ဖြ�စ််ရေသး် 

လူည််� သ�်ကြိ�း��ွယူ်အုုညွှှန်း်�ုန်း်�သည် ် ၁၉၈၃ ခုုနှှစ်် 

တ်ွင်် (၁၆.၅) �ှုခု့��း�ှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တ်ွင်် (၃၇.၂) အထု 

ဖြ�င်�်တ်�်လူးခု့�ပါသည််။ ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််တ်ွင်် �ရေလူ� 

ဦး�ရေ� (၁၀၀) တ်ွင်် သ�်ကြိ�း��ွယူ်အု ု (၁၇) ဦး�ခုန်း�်သး  

�ှုခု့�ရေသး်လူည််� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တ်ွင်် �ရေလူ�ဦး�ရေ� (၁၀၀) 

တ်ွင်် သ�်ကြိ�း��ွယူ်အုု (၃၇) ဦး�အထု �ှုလူးရေကြား�းင််�

ရေတ်ွ��ှု�ပါသည််။

အလူး�အလူး�ှုရေသး ရေထး�်ပံ��ုအခု��ု� (Potential 

support ratio - အသ�် ၆၀ နှှစ််နှှင််�အထ�် လူူတ်စ််ဦး�

တ်ွင်် အလူုပ်လူုပ်နှုုင််သူ လူူဦး�ရေ�) သည်် ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််နှှင််� 

၂၀၁၉ ခုုနှှစ််ကြား�း�တ်ွင်် (၉) ဦး��ှ (၆) ဦး�အထု ��ဆုံးင််�

လူးသည််�ုု ရေတ်ွ��ှု�ပါသည််။

�ု�ရေထး�်ပံ��ုအခု��ု� (Parent support ratio) သည်် 

၁၉၈၃ ခုုနှှစ််တ်ွင်် (၁.၇) �ှုခု့��း �ှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တ်ွင်် (၃.၄) 

သုု� တ်ုု�ဖြ�င်�်လူးခု့�ပြီးပး� သ�်လူတ််ပုုင််�အ�ွယူ် ရေ��း်လူွန်း်

အရေ�း�်အပျံ့�တ််စ််ခုခုု�ု�ှသုူ ရေပျံ့ါင််� �့း� မှု

စ်စု်ရုေပျံ့ါင််� ၁၉.၃ ၁၇.၈ ၂၀.၅

အတ်ူရေန်း�ုသး�စ်ုဝင််��း�ထံ�ှ 12.၀ 10.8 12.9

အတ်ူ�ရေန်း�ုသး�စ်ုဝင််/ အ�ွ့�

အစ်ည််���း�ထံ�ှ

7.3 7.၀ 7.6

ခ့ု�ပြီးပး�သူ��း�� သ�်ကြိ�း��ွယ်ူအုု ရေဆွုံး���ု���း�အး� ရေစ်းင််� 

ရေ�ှး�်ရေပ���ုသည်် ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််�ထ�် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််

တ်ွင်် နှှစ််ဆုံးပုု��း�လူးခု့�ရေကြား�းင််� ညွှှန်း်ဖြပရေန်းပါသည််။ 

အညွှနဲ်း်��နု်း်�မှု့း�
၁၉၈၃ 

သခုစ်*

၂၀၁၄ 

သခုစ်*

၂၀၁၉  

ကြား�း�ဖြ�တ််**

သ�်ကြိ�း��ွယူ်အုုညွှှန်း်�ုန်း်� 16.5 31.1 37.2
အလူး�အလူး�ှုရေသး 

ရေထး�်ပံ��ုအခု��ု� 8.7 7.0 6.2

�ု�ရေထး�်ပံ��ုအခု��ု� 1.7 3.7 3.4

 မှတွခ်ိုးကျား ်- * နေကျားာကျားယ််ူရာရာှုနေသာ စ်�စ်�နေပ်ါင်�်လုူဦး�နေရာ

 ** သမာ�ရိုးု��ကျားးအုမန်ေထာင်စ််�လုူဦး�နေရာ

�ပျံ့်�းွအတ့်င််�ပျံ့ါဝင််လူပုျံ့်�းှ�မှုု

သ�်ကြိ�း��ွယူ်အုုဦး�ရေ�၏ (၄၀) �းခုုုင််နှုန်း်�ခုန်း်�သည်် 

ကြား�း�ဖြ�တ််သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််� �ရေ�း�်�း (၁၂) လူ 

အတ်ွင််� အန်းည််�ဆုံးုံ� ပါဝင််�ု/လူုပ်�ှး��ုတ်စ််���ု��ှုခု့�

ပြီးပး� “�းသးရေ��ဆုံးုုင််�းလူုပ်�ှး��ု” (၃၅.၇%) သည််  

အ��း�ဆုံးုံ� ဖြ�စ််ပါသည််။
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ပျံ့င််စ်င််/ရေ�း�်ပျံ့�ရ်ေကြား��/အ�့�ု�ခု�စ်း�ခုင့်််အမှု့�ု�အစ်း� 

သ�်ကြိ�း��ွယူ်အုုဦး�ရေ�၏ (၁၄) �းခုုုင််နှုန်း်�ခုန်း်�သးလူှင်် 

ပင််စ်င််၊ ရေထး�်ပံ�ရေကြား��နှှင်�် အ���ု�ခုံစ်း�ခုွင်�် တ်စ််ခုုခုု ��ှု

ခု့�ပါသည််။ ပင််စ်င််အ���ု�အစ်း���း�တ်ွင်် အလူုပ်ပင််စ်င််

သည်် (၆.၅) �းခုုုင််နှုန်း်�ဖြ�င်�် အ��း�ဆုံးုံ� ဖြ�စ််ပြီးပး� �ုသး�စ်ု

ပင််စ်င််သည်် (၂.၄) �းခုုုင််နှုန်း်�ဖြ�င်�် �ုတ်ုယူအ��း�ဆုံးုံ� 

ဖြ�စ််ပါသည််။

ပျံ့င််စ်င််/ရေ�း�်ပျံ့�ရ်ေကြား��/ 
အ�့�ု�ခု�စ်း�ခုင့်််

ရေပျံ့ါင််� �့း� မှု

ပျံ့င််စ်င််၊ ရေ�း�်ပျံ့�ရ်ေကြား��နှငှ််် 
အ�့�ု�ခု�စ်း�ခုင့်််တ်စ််ခုခုု�ု�ှသုူ

၁၄.၂ ၁၆.၀ ၁၃.၀

အလူုပ်ပင််စ်င်် 6.5 8.8 4.9

စ်စ််�ုထ�်�ရေဟးင််�ပင််စ်င််၊ �ုဆုံးုု��
ပင််စ်င်် 

2.1 2.8 1.7

�ုသး�စ်ုပင််စ်င်် 2.4 1.2 3.2

လူူ�ုရေ��ပင််စ်င်် 1.6 1.6 1.6

န်းး���န်း်�၊ �သန်း်စ်ွ�်�ပင််စ်င် ် 0.4 0.4 0.4

န်းး���န်း်�ရေထး�်ပံ�ရေကြား�� 0.9 0.7 1.0

အဖြခုး� 1.1 1.0 1.1

  �သုပါ 0.1 0.1 0.1

အရေ�း�်အပျံ့��်�ှမုှုု 

ကြား�း�ဖြ�တ််သန်း်�ရေခုါင််စ်း�င််� �ရေ�း�်�း (၁၂) လူ 

အတ်ွင််� သ�်ကြိ�း��ွယူ်အုုဦး�ရေ� (၅) သန်း်�တ်ွင်် (၂၇.၈) 

�းခုုုင််နှုန်း်�သည်် အန်းည််�ဆုံးုံ� အရေထး�်အပံ� တ်စ််ခုု 

��ှု ခု့�ပါသည််။ အတ်ူရေန်း�ုသး�စ်ုဝင််��း�သည််ရေင်ွရေကြား��၊

အမုှု်အရေကြား�းင််�အ�း

လူှပျံ့်စ်စ််မှုး�

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံတ်ွင်် အု�်ရေထးင််စ်ုထ�်ဝ�်ခုန်း�် (၅၃%) 

သည်် အလူင််�ရေ�းင််အတ်ွ�် လူှပ်စ်စ်် ဓိးတ််အး��ုု 

အဓို� အသုံ�ဖြပ�ကြား�ပါသည််။    

အစ်း�အစ်းနှှင်�် ရေဆုံး��ုသ�ု အရေထး�်အပံ���း��ု ုပံ�ပုု�

ဖြခုင််�ဖြ�င်� ် သ�်ကြိ�း��ွယူ်အုု��း�အး� အဓို� ရေထး�်ပံ�

ရေပ�ရေန်းသည်�် အ�င််�အဖြ�စ််��း�ဖြ�စ််ရေကြား�းင််� ရေတ်ွ��ှု

�ပါသည််။ သ�်ကြိ�း��ွယူ်အုု��း�၏ (၁၈) �းခုုုင််နှုန်း်�

ခုန်း�်သည်် အတ်ူရေန်း �ုသး�စ်ုဝင််��း�ထံ� ှအရေထး�်အပံ�

��း���ှုခု့�ပြီးပး� (၁၀) �းခုုုင််နှုန်း်�ခုန်း�်သးလူှင်် အတ်ူ�ရေန်း 

�ုသး�စ်ုဝင်/်အ�ွ့�အစ်ည််���း�ထံ� ှ  အရေထး�်အပံ���း� 

��ှုခု့�ကြား�ပါသည််။

အရေ�း�်အပျံ့�်

အမှု့�ု�အစ်း�

အရေ�း�်အပျံ့��်�ှခုု�သ်ည်း်် 

သ�်ကြီး�း��ယွ််အုုဦး�ရေ�

ရေပျံ့ါင််� �့း� မှု

အရေ�း�်အပျံ့�တ််စ််ခုခုု�ု�ှသုူ ၂၇.၈ ၂၆.၅ ၂၈.၇

ရေင်ွရေကြား��အရေထး�်အပံ� 24.7 23.4 25.5

ရေန်း�စ်ဉ််လူုပ်�ှး��ု��း�အး� 
�ူည်း�ု (အု�်အတ်ွင််�)

1.7 1.4 1.9

လူုပ်�ှး��ု��း�အး� �ူည်း� ု
(အု�်ဖြပင််ပ)

0.2 0.2 0.2

ရေဆုံး��ုသ�ု 3.9 3.6 4.0

အု�်တ်ုုင််ယူးရေ�း�်ဖြပ�စ် ု
ရေစ်းင်�်ရေ�ှး�်�ု

0.5 0.4 0.5

ရေန်း�ပုုင််�ရေစ်းင်�်ရေ�ှး�်�ု 0.2 0.1 0.2

ကြိ�ု�/ပုု�ရေစ်းင်�်ရေ�ှး�်�ု 0.1 * 0.1

အစ်း�အစ်း 8.2 7.9 8.4

အဖြခုး� 0.2 0.1 0.2

�ှတ််ခု��်: *၀.၁ �းခုုုင််နှုန်း်�ထ�် န်းည််�ပါသည််။

အလူင််�ရေ�းင််အတ်�့် အဓိ�ုအသ�ု�ဖြပျံ့�သည်း််  

မှုး�အမှု့�ု�အစ်း�အလူု�ု် အမုှု်ရေ�းင််စ်�ုးခုုုင််နှုန်း်�
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ပြီး�ု��ဖြပ အု�်ရေထးင််စ်ု (၁၀) စ်ုတ်ွင်် (၉) စ်ုသည်် လူှပ်စ်စ်် 

ဓိးတ််အး��ုု အသုံ�ဖြပ�ကြား�ပြီးပး� ရေ���လူ�် အု�်ရေထးင််စ်ု 

(၁၀) စ်ုတ်ွင်် (၄) စ်ုသး လူှပ်စ်စ််ဓိးတ််အး� သုံ�စ်ွ့သည််

�ုု ရေတ်ွ��ှု�ပါသည််။ 

ခု့�်ဖြပျံ့�တ််�းတ်င့်် အဓိ�ု အသ��ုဖြပျံ့�သည်း်် ရေလူးင််စ်း 

အမှု့�ု�အစ်း�

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံ�ှ ု အု�်ရေထးင််စ်ု��း�၏ (၅၃.၃) �းခုုုင််နှုန်း်� 

သည်် အစ်း�အစ်း ခု��်ဖြပ�တ််�န်း်အတ်ွ�် သစ််သး�/ 

ထင််��ုု အသုံ�ဖြပ�ရေန်းကြား�ဆုံး့ဖြ�စ််ပြီးပး� (၃၇.၆) �းခုုုင််နှုန်း်� 

�ှး လူှပ်စ်စ််�း��ုု အသုံ�ဖြပ�ကြား�ပါသည််။  ခု��်ဖြပ�တ််

�န်း်အတ်ွ�် လူှပ်စ်စ််�း� အသုံ�ဖြပ��ုသည်် ပြီး�ု��ဖြပတ်ွင်် 

အု�်ရေထးင််စ်ု��း�၏ (၇၃) �းခုုုင််နှုန်း်� နှှင်�် ရေ���လူ� ်

တ်ွင်် (၂၄) �းခုုုင််နှုန်း်� ဖြ�စ််ပါသည််။ သစ််သး�/ထင််��ု ု

အသုံ�ဖြပ�သည်�် အု�်ရေထးင််စ်ု��း�သည်် ရေ���လူ�် တ်ွင်် 

(၇၀) �းခုုုင််နှုန်း်�ခုန်း�်�ှုပြီးပး� ပြီး�ု��ဖြပတ်ွင်် (၁၃) �းခုုုင််နှုန်း်�

သး�ှုပါသည််။

ခု့�်ဖြပျံ့�တ််�းတ်င့်် အဓိ�ုအသ��ုဖြပျံ့�သည်း််ရေလူးင််စ်း  

အမှု့�ု�အစ်း� အလူုု�်   အမုှု်ရေ�းင််စ်�ုးခုုုင််နှုန်း်�

အမုှု်ပျံ့ုုင််ဆိုုုင််မှုု

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံ�ှ ု အု�်ရေထးင််စ်ု��း�၏ (၉၀) �းခုုုင််နှုန်း်� 

�ှး အု�်ပုုင််ဆုုံးုင််ကြား�ပြီးပး� ပြီး�ု��ဖြပတ်ွင်် (၇၄.၆) �းခုုုင််နှုန်း်� 

နှှင်�် ရေ���လူ�်တ်ွင် ် (၉၆.၅) �းခုုုင််နှုန်း်�  �ှုသည််�ုု 

ရေတ်ွ��ပါသည််။ ပုဂ္ဂဂလူု� အု�်�းတ်ွင်် ရေန်းထုုင််ကြား�သ ူ 

��း��ှး (၆.၁) �းခုုုင််နှုန်း်�သး�ှုပြီးပး� အခု�့�အု�်�း��း� 

တ်ွင်် ရေန်းထုုင််သူ (၂.8) �းခုုုင််နှုန်း်�  �ှုပါသည််။

အခုန်း်�အရေ�အတ်�့်

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံတ်ွင််ရေန်းထုုင််ရေသး အု�်ရေထးင််စ်ု��း�၏ 

ထ�်ဝ�်ခုန်း�်သည်် အခုန်း်�တ်စ််ခုန်း်� (သုု��ဟုတ််) နှှစ််ခုန်း်�

ပါရေသး အု�်��း�တ်ွင်် ရေန်းထုုင််ကြား�ပါသည််။ အု�်ရေထးင််စ်ု

��း�၏ ထ�်ဝ�်န်းး�ပါ�သည်် လူူ��း� ပြွပတ််သုပ်ရေန်းသည်�် 

အု�်��း�တ်ွင်် ရေန်းထုုင််ကြား�သည််�ုု ရေတ်ွ��ှု�ပါသည််။ 

ပြီး�ု��ဖြပတ်ွင်် အု�်ရေထးင််စ်ု��း�၏ (၂၉) �းခုုုင််နှုန်း်�နှှင်�် 

ရေ���လူ�်တ်ွင်် (၂၆) �းခုုုင််နှုန်း်�သည်် အခုန်း်�တ်စ််ခုန်း်�

တ်ွင်် လူူ (၂) ဦး�နှှင်�်အထ�် ရေန်းထုုင််ရေကြား�းင််� ရေတ်ွ��

ပါသည််။

ဧ�ယု်း

အခုန်း်�တ်စ််ခုန်း်�တ်င့်် ရေန်း�ုုင််ရေသးလူဦူး�ရေ�

၁.၅ ဦး�နှငှ််် 

ရေအး�်

၁.၅ မှု ှ၂  

ဦး�ကြား�း�

၂ ဦး�နှငှ််် 

အ��်
ရေပျံ့ါင််�

ဖြပျံ့ည်း်ရေ�းင််စ်ု ၅၃.၁ ၂၀.၅ ၂၆.၃ ၁၀၀.၀

ပြီး�ု��ဖြပ 51.6 19.8 28.6 100.၀

ရေ���လူ�် 53.7 20.8 25.5 100.၀

အမုှု်ရေ�းင််စ်ဝုင််ရေင် ့

အု�်ရေထးင််စ်ု��း�၏ (၂၇) �းခုုုင််နှုန်း်�သည်် တ်စ််နှှစ်် 

ပ��်��ှ အု�်ရေထးင််စ်ုဝင််ရေင် ွ ��ပ်ရေင်ွ (၁၅) သုန်း်�နှှင်�် 

သုန်း်� (၃၀) အကြား�း��ှုကြား�ပြီးပး�၊  (၂၆.၁) �းခုုုင််နှုန်း်�ခုန်း�်�ှး 

ဝင််ရေင်ွ (၅) သုန်း်�နှှင်�် (၁၅) သုန်း်� အကြား�း��ှုသည််ဟ ုရေဖြ�

ဆုံးုုကြား�ပါသည််။ 

ဧ�ယု်း
အမုှု်ရေ�းင််စ်ဝုင််ရေင် ့(သနု်း်�ရေပျံ့ါင််�)

၅ သနု်း်� 

ရေအး�်

၅-၁၅ 

အကြား�း�

၁၅-၃၀ 

အကြား�း�

၃၀-၆၀ 

အကြား�း�
၆၀+

ဖြပျံ့ည်း်ရေ�းင််စ်ု ၉.၈ ၂၆.၁ ၂၇.၀ ၂၄.၅ ၁၂.၆

ပြီး�ု��ဖြပ 3.4 12.4 24.2 37.1 22.9

ရေ���လူ�် 12.3 31.4 28.1 19.6 8.7

နေကျားးာကျားမ်း�နေသွ�
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သုု��းတ်ွင်် အု�်ရေထးင််စ်ု��း�၏ သုံ�ပုံတ်စ််ပုံရေ��း်သည် ်

တ်စ််နှှစ််ပ��်��ှဝင််ရေင်ွ အန်းည််�ဆုံးုံ�  ��ပ်သုန်း်� (၃၀) �ှု

ကြား�ပြီးပး�၊ အု�်ရေထးင််စ်ု��း�၏ (၁၀) �းခုုုင််နှုန်း်� ရေအး�်

သး ဝင််ရေင်ွအန်းု��်ဆုံးုံ�ဖြ�စ််သည်�် တ်စ််နှှစ်် ပ��်��ှဝင််ရေင် ွ

��ပ် (၅) သုန်း်�နှှင်�်ရေအး�် ��ှသုည််�ုု ရေတ်ွ��ပါသည််။

အမုှု်အသ��ုအရေဆိုးင််ပျံ့စ်စည်း်�မှု့း� သ�ု�စ်�့နှုုင််မှုု

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံ�ှ ု အု�်ရေထးင််စ်ု��း�၏ (၈၆) �းခုုုင််နှုန်း်� 

ခုန်း�်သည်် အန်းည််�ဆုံးုံ� လူ�်�ုုင််�ုန်း်�တ်စ််လူုံ� ပုုင််ဆုံးုုင်် 

ပြီးပး�၊ (၅၉.၃) �းခုုုင််နှုန်း်��ှး ရိုးုပ်ဖြ�င််သံကြား�း�စ်�်နှှင်�် 

(၁၉.၁) �းခုုုင််နှုန်း်��ှး ရေ��းယူုုပုုင််ဆုံးုုင််ကြား�ပါသည််။  

အင််တ်းန်း�်အသုံ�ဖြပ��ုနှှင်�် ပတ််သ�်၍ တ်စ််နှုုင််င်ံလူုံ�

�ှု အု�်ရေထးင််စ်ု��း�၏ (၅၆) �းခုုုင််နှုန်း်�သည်် အု�်တ်ွင််

ရေ���ှုရေ��၊ သန်း�်�ှင််�ရေ��နှှင်် ် တ်စ််�ုုယ််ရေ� 

သန်း�်�ငှ််�ရေ��

ရေသး�်ရေ���ုှမှုု

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံ�ှု အု�်ရေထးင််စ်ုအး�လူုံ�၏ (၈၁.၇) 

ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�သည် ် အရေဖြခုခု� (အန်းုမှု်ဆ်ို��ု) ရေသး�်ရေ� ၀န်း်

ရေဆိုးင််မှု1ု မှ နေရာကျားု� နေသာကျားန်ေရာအဖြ�စ်ရ်ာရာှု အသ���ဖြပ်� 

ရေန်းသည််�ုု ရေတ်ွ��ှု�ပါသည််။

အု�်ရေထးင််စ်ု အး�လူုံ�၏ (၄၁.၄) �းခုုုင််နှုန်း်�သည််  

သန်း်��ငှ််�၍ ရေဘ��င််�ရေသး ရေသး�်ရေ�၀န်း်ရေဆိုးင််မှု ု

�ှ�ယူူအသုံ�ဖြပ�ပါသည််။ သန်း််ရာှင်�်၍ နေဘဲ�ကျားင်�်နေသာ 

နေသာကျားန်ေရာ ၀န်း်နေဆုံးာင်မ်ုဆုံးုုသည််�ှး ရေ�းင််��ွန်း်ရေသး 

ရေ�အ�င််�အဖြ�စ််��း��ှ �ယူူသုံ�စ်ွ့ဖြခုင််�ဖြ�စ််ပြီးပး� ထုုရေ� 

အ�င််�အဖြ�စ်် ��း�သည်် �ု�ုအု�်ဝင််�အတ်ွင််�တ်ည််�ှု၍

1အနေဖြခိုခို� (အန်းုမ််ဆုံး���) နေသာကျားန်ေရာ ဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ု ဆုံးု�သည်မ်ှာ သန်း်ရ်ာှင်�်၍  

နေဘဲ�ကျားင်�်နေသာ နေသာကျားန်ေရာဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ု (သု��မဟု�တွ)် အနေဖြခိုခို�  

နေသာကျားန်ေရာဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ုကျားု� ဆုံးု�လုု�ပ်ါသည်။်

အင််တ်းန်း�် အသုံ�ဖြပ�လူ��်�ှုပြီးပး�၊ ပြီး�ု��ဖြပတ်ွင် ် (၇၄.၇) 

�းခုုုင််နှုန်း်� နှှင်�် ရေ���လူ�်တ်ွင်် (၄၈.၈) �းခုုုင််နှုန်း်� �ှု

သည််�ုု ရေတ်ွ��ပါသည််။ �ည််သည်�် ပစ်စည််��ှ��ှုသည်� ်

အု�်ရေထးင််စ် ု(၉) �းခုုုင််နှုန်း်� �ှုပါသည််။

အု�်ရေထးင််စ်ု��း�၏ (၆၀) �းခုုုင််နှုန်း်�ခုန်း�်သည်် 

ရေ�း်ရေတ်း်ဆုံးုုင််�ယူ/် လူှပ်စ်စ််စ်�်�း�/ သုံ��း��း� 

ပုုင််ဆုံးုုင််ကြား�ပြီးပး� စ်�်�း�ပုုင််ဆုုံးုင််�ု�ှး (၃၆.၇) �းခုုုင်် 

နှုန်း်��ှုပါသည််။ သုု��းတ်ွင်် အု�်ရေထးင််စ်ု��း�၏ (၇.၈) 

�းခုုုင််နှုန်း်�သးလူှင်် �း�/ပစ််�ပ်/ ထ�ပ်�း�/ ဗင််န်း်  

စ်သည်�် ရေ�း်ရေတ်း်ယူးဉ််�ှုရေကြား�းင််��ုု ရေတ်ွ��ပါသည််။ 

လူုုအပ်သည််� အခု�နု်း်တ်ုုင််���ှုသည််�အဖြပင်် အး��ုုလူုုင််� 

ပုု��င််�စ်င််�ပါ�ည််။2 အု�်ရေထးင််စ်ုအး�လူုံ�၏ (၄၀.၃) 

�းခုုုင််နှုန်း်�သည်် အရေဖြခုခု�ရေသး�်ရေ�၀န်း်ရေဆိုးင််မှု ု �ှ 

�ယူူအသုံ�ဖြပ�ကြား�ရေကြား�းင််� ရေတ်ွ��ှု�ပါသည််။

ရေသး�်ရေ�ဝန်း်ရေဆိုးင််မှုမုှု့း� ��ှသု��ုစ်�့ရေန်းမှု ုအရေဖြခုအရေန်း 

2ယ်ခို� �ကျားာ�ဖြ�တွသ်န်း�်နေခိုါင်စ််ာရာင်�်အတွွကျား ်အး�ကျားု�လုု�င်�်ပ်ု�� ကျားင်�်စ်င်မ်ု  

ရာှု/မရာှုကျားု�သာ စ်မ�်သပ်စ််စ််နေဆုံး�ဖြခိုင်�်ဖြပ်�လု�ပ်ပ််ါသည်။်

နေဖြမနေပ််နေရာ



17၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

အနှစ်ချုပ် အစီေင်ခံစာ

အရေဖြခုခုံရေသး�်ရေ� ဝန်း်ရေဆုံးးင််�ုဆုံးု ုသည််�ှး 

ရေ�းင််��ွန်း်ရေသး ရေ�အ�င််� အဖြ�စ််��း���ှယူူသုံ�စ်ွ့ ဖြခုင််�

ဖြ�စ််ပြီးပး� ထုုရေ�အ�င််�အဖြ�စ်် ��း�သုု�သွး�ရေ�း� ် ရေ�ခုပ်

ယူူ�န်း်အတ်ွ�် �ုန်းစ်် (၃၀) ရေအး�်သးဖြ�စ််�ပါ�ည််။ 

သန်း်��ှင််�၍ ရေ���င််�ရေသး ရေသး�်ရေ� ၀န်း်ရေဆုံးးင််�ု 

�ုု �ယူူသုံ�စ်ွ့�ုသည်် ပြီး�ု��ဖြပတ်ွင်် (၆၃.၈) �းခုုုင််နှုန်း်� �ှု

ပြီးပး� ရေ���လူ�်တ်ွင်် (၃၂.၇) �းခုုုင််နှုန်း်�သး �ှုပါသည််။ 

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံ�ှု အု�်ရေထးင််စ်ုအး�လူုံ�၏ (၀.၄) �းခုုုင််နှုန်း်�

သးလူှင်် အ�န်း်�အသတ််�ှုရေသး ရေသး�်ရေ�၀န်း်ရေဆုံးးင််

�ု3 �ှရေ��ုု ရေသး�်ရေ�အဖြ�စ်် ��ှုအသုံ�ဖြပ�ရေန်းကြား�

ပါသည််။

သု��နေသာ ် ရေ�းင််�မှုန့်း်ဖြခုင််�မှု�ုှရေသး ရေ�အ�င််�အဖြမှုစ် ်

မးာ�မှနေရာကျားု� နေသာကျားန်ေရာအဖြ�စ် ် ရာယ်ူ သ���စ်ွဲသည််် 

အုမန်ေထာင်စ််�နေပ်ါင်�်မှာ (၅.၅) ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�  ရာှုနေန်းနေသ� 

သည်က်ျားု�လုည်�် နေလုလ်ုာနေတွွ�ရာှုရာပ်ါသည်။် ထု��အဖြပ်င် ်

အုမန်ေထာင်စ််�အာ�လု���၏ (၁၂.၄) ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�သည် ်

ရေဖြမှုရေပျံ့်ရေ�ဖြ�စ််သည်း် ် ဖြမှုစ််ရေ�၊ ရေခု့းင််�ရေ�၊ ဆိုည်း်ရေ�/ 

�န်း်ရေ�/ တ်�ူရေဖြမှုးင််�ရေ�/ ရေ�သယ့််ရေဖြမှုးင််�မှုရှေ� တွု��ကျားု� 

နေသာကျားန်ေရာအဖြ�စ် ် အသ���ဖြပ်�နေန်းဆုံးဲ ဖြ�စ်ပ််ါသည်။် ပြီးမု��ဖြပ် 

အုမန်ေထာင်စ််� အာ�လု���၏ (၃.၇) ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�သာလုှင် ်

နေဖြမနေပ််နေရာကျားု� နေသာကျားန်ေရာအဖြ�စ် ် အသ���ဖြပ်��ကျားနေသာ ်

လုည်�် နေကျားး�လုကျားတ်ွွင် ်(၁၅.၈) ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�သည် ်နေဖြမနေပ််

နေရာကျားု� နေသာကျားန်ေရာအဖြ�စ် ်အသ���ဖြပ်�နေန်း�ကျားပ်ါသည်။် 

3နေကျားာင်�်မွန်းန်ေသာ နေရာအရာင်�်အဖြမစ်မ်းာ�သု�� �ကျားာခိုးနု်း် (တွန်း်�စ်းနေစ်ာင်် ် 

ဆုံးု�င်�်ခိုးနု်း် အပ်ါအဝင်)် မုန်းစ် ်(၃၀) အထကျားသ်ွာ�နေရာာကျား၍် ခိုပ်ယ််ူ 

သ���စ်ွဲရာဖြခိုင်�်။ 

သန်း�်�ငှ််�ရေသးမှုလုူားစ်န်းစ််

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံ�ှ ု အု�်ရေထးင််စ်ုအး�လူုံ�၏ (၇၉.၆) 

�းခုုုင််နှုန်း်� (ပြီး�ု��ဖြပ ၈၂.၅% နှှင်�် ရေ���လူ�် ၇၈.၅%) 

သည်် အရေဖြခုခု� (အန်းုမှု်ဆ်ို��ု) မှုလုူားဝန်း်ရေဆိုးင််မှု ု �ုု ��ှု 

အသုံ�ဖြပ�ရေန်းကြား�သည််�ုု ရေတ်ွ��ှု�ပါသည််။ အရေဖြခုခုံ 

(အန်းု��်ဆုံးုံ�) သန်း�်�ှင််�ရေ��ဝန်း်ရေဆုံးးင််�ု ဆုံးုုသည််�ှး 

အဆုံးုုပါ အု�်ရေထးင််စ်ု��း�သည်် ရေ�းင််��ွန်း် သန်း�်�ှင််� 

ရေသး �ုလူားစ်န်းစ််/ အု�်သး��း��ုု အဖြခုး�ရေသး 

အု�်ရေထးင််စ်ု��း�နှှင််� �ှရေဝသုံ�စ်ွ့ဖြခုင််���ှု�့ �ု�ု အု�်ခြံခုံ

ဝင််�အတ်ွင််�၌သး အသုံ�ဖြပ�ဖြခုင််� ဖြ�စ််သည််။

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံ�ှု အု�်ရေထးင််စ်ုအး�လူုံ�၏ (၁၁.၉) 

�းခုုုင််နှုန်း်�  (ပြီး�ု��ဖြပ ၁၅.၄% နှှင်�် ရေ���လူ�် ၁၀.၅%) 

သည်် ရေ�းင််��ွန်း်သန်း�်�ှင််�ရေသး �ုလူားစ်န်းစ််/အု�်သး 

��း�အး� အဖြခုး�ရေသးအု�်ရေထးင််စ်ု��း�နှှင်�် �ှရေဝသုံ�စ်ွ့  

�ရေသး အ�န်း�်အသတ််�ှုရေသး မှုလုူား၀န်း်ရေဆိုးင််မှု ု �ုု 

အသုံ�ဖြပ�ရေန်းဆုံး့ ဖြ�စ််ပါသည််။  

မှုလုူားဝန်း်ရေဆိုးင််မှုမုှု့း� ��ှသု��ုစ်�့ရေန်းမှုအုရေဖြခုအရေန်း



18၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

အနှစ်ချုပ် အစီေင်ခံစာ

ထုု�အဖြပင်် အု�်ရေထးင််စ်ု အး�လူုံ�၏ (၅) �းခုုုင််နှုန်း်� 

ခုန်း�် (ပြီး�ု��ဖြပ ၀.၆% နှှင်�် ရေ���လူ�် ၆.၅%) သည််  

ဖြပျံ့င််ပျံ့၌ အရေပျံ့ါအ်ရေလူ�သး့�ဖြခုင််� (အု�်သး��ှု/ ခြံခု�ံထ့/ 

လူယူ်�ွင််�ထ့) �ုု ��င်�်သုံ�ရေန်းဆုံး့ဖြ�စ််ပါသည််။ 

တ်စ််�ုုယ််ရေ�သန်း�်�ငှ််�မှုု

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံတ်ွင်် အု�်ရေထးင််စ်ုအး�လူုံ�၏ (၇၂.၃) 

�းခုုုင််နှုန်း်� (ပြီး�ု��ဖြပ ၇၅.၇% နှှင်�် ရေ���လူ�် ၇၁%) သည်် 

�ု�ု၏အု�်ခြံခုံဝင််�အတ်ွင််��ှု လူ�်ရေဆုံး��န်း်ရေန်း�းတ်ွင်် 

ဆုံးပ်ဖြပးနှှင်�်ရေ�ထး��ှုသည်�် အရေဖြခုခု� လူ�်ရေဆို�ဖြခုင််�

ဝန်း်ရေဆိုးင််မှု ု�ုု ��ှု အသုံ�ဖြပ�ရေန်းပါသည််။

အု�်ရေထးင််စ်ု��း�၏ (၂၂.၃) �းခုုုင််နှုန်း်�သည်် လူ�်ရေဆုံး�

�န်း်ရေန်း�း သတ််သတ််�ှတ််�ှတ််�ှုရေသး်လူည််� ဆုံးပ်ဖြပး 

(သုု��ဟုတ််) ရေ� တ်စ််ခုုခုု��ှုသည်�် အ�န်း�်အသတ််�ှု

ရေသး လူ�်ရေဆို�ဖြခုင််�ဝန်း်ရေဆိုးင််မှု ု �ုု အသုံ�ဖြပ�ရေန်းကြား�

ပါသည််။ 

ထုု�အဖြပင်် အု�်ရေထးင််စ်ုအး�လူုံ�၏ (၄.၉) �းခုုုင််နှုန်း်� 

(ပြီး�ု��ဖြပ ၃.၁% နှှင်�် ရေ���လူ�် ၅.၆%) တ်ွင်် လူ�်ရေဆို� 

�န်း် ရေန်း�းမှု�ှုသည်း် �ုု ရေလူ�လူးရေတ်ွ��ှု�ပါသည််။

 အမှုုု�်စ်န့်း်�ပျံ့စ််ဖြခုင််� စ်းမှု��း��ှမုှုု

ဖြ�န်း်�းနှုုင််င်ံတ်ွင်် အု�်ရေထးင််စ်ု အး�လူုံ�၏ (၁၇.၅) 

�းခုုုင််နှုန်း်� (ပြီး�ု��ဖြပ ၅၃.၁% နှှင်�် ရေ���လူ�် ၃.၆%) 

သးလူှင်် ဝန်း်ရေဆိုးင််မှုုရေပျံ့�သမူှု့း�မှုတှ်ဆိုင််် အမှုုု�်

စ်န့်း�်ပျံ့စ််ဖြခုင််��ုု ဖြပ�လူုပ်ကြား�ပြီးပး� အု�်ရေထးင််စ်ု (၅၆.၇) 

�းခုုုင််နှုန်း်�သည်် သတ််မှုတှ််�း�ရေသး ရေန်း�းတ်င့်် 

စ်န့်း�်ပျံ့စ််ဖြခုင််� (သုု�) မှုမုှုအုုမှု်ခြံခု�ဝင််�အတ့်င််�စ်န့်း�်ပျံ့စ််ဖြခုင််�  

(သုု�) �့င််�တ်�ူ၍ရေဖြမှုဖြမှုု�ပျံ့်ဖြခုင််� (သုု�) မှုး�ရှို့ုု�ဖြခုင််� ��း��ုု 

ဖြပ�လူုပ်ကြား�ပါသည််။

သုု��းတ်ွင်် အု�်ရေထးင််စ်ုအး�လူုံ�၏ (၂၂.၃) �းခုုုင််နှုန်း်� 

(ပြီး�ု��ဖြပ ၆.၉% နှှင်�် ရေ���လူ�် ၂၈.၃%) သည်် အ�ု�်

��း��ုု ကြုံ����း/အဖြခုး�ရေန်း�းမှု့း�တ်င့်် စ်ွန်း်�ပစ််ရေန်းကြား�

ပါသည််။

အရေဖြခုခု� တ်စ််�ုယု််ရေ�သန်း�်�ငှ််�ရေ��ဝန်း်ရေဆိုးင််မှုမုှု့း� ��ှသု�ု�စ့်�ရေန်းမှု ု

အရေဖြခုအရေန်း

အမှုုု�်စ်န့်း�်ပျံ့စ််မှုု ဖြပျံ့ည်း်ရေ�းင််စ်ု မြို့မှု�ု�ဖြပျံ့ ရေ�့�လူ�်

၀န်း်ရေဆုံးးင််�ုရေပ�သူ��း��ှ 

အ�ု�်သု�်�ဖြခုင််�  

(စ်ည််ပင််အသုအ�ှတ််ဖြပ�သူ)

17.5 53.1 3.6

၀န်း်ရေဆုံးးင််�ုရေပ�သူ��း��ှ 

အ�ု�်သု�်�ဖြခုင််�  

(အဖြခုး�ဝန်း်ရေဆုံးးင််�ုရေပ�သူ)

3.5 7.7 1.9

သတ််�ှတ််ထး�ရေသး  

ရေန်း�း/ �ု�ုအု�်ခြံခုံဝင််� 

အတ်ွင််� အ�ု�်စ်ွန်း်�ပစ််ဖြခုင််� 

ရေဖြ�ဖြ�ု�ပ်ဖြခုင််�(သုု�) �း�ရိုးု�ဖြခုင််�

56.7 32.3 66.1

ကြုံ��ံ�းရေန်း�းတ်ွင််  

စ်ွန်း်�ပစ််ဖြခုင််�/ အဖြခုး�

22.3 6.9 28.3



19၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

အနှစ်ချုပ် အစီေင်ခံစာ

ဖြမှုန်း်မှုးနှုုင််င်�၏ လူဦူး�ရေ�နှငှ််် လူမူှုုစ်း�ပျံ့း့�ရေ��ဆိုုငု််�း �နု်း်�ဂဏ်န်း်�အခု့�်အလူ�်မှု့း�

အညွှနဲ်း်��နု်း်�မှု့း�

တွု�င်�်နေ�သကြီးကျားး�/ဖြပ်ည်န််းယ်် အနေရာအတွွကျား် 15

ခိုရိုးု�င်အ်နေရာအတွွကျား ်(စ်ာရာင်�်နေကျားာကျားယ််ူနှုု�င်န်ေသာ) 71

ခိုရိုးု�င်အ်နေရာအတွွကျား ်(စ်ာရာင်�်မနေကျားာကျားယ််ူနှုု�င်န်ေသာ) 5

အုမန်ေထာင်စ််�လုူဦး�နေရာ (သမာ�ရိုးု��ကျားးအုမန်ေထာင်စ််�လုူဦး� နေရာ)

စ်�စ်�နေပ်ါင်�် 51,144,607

ကျားးာ� 23,916,836 (46.8%)

မ 27,227,771 (53.2%)

ပြီးမု��ဖြပ်လုူဦး�နေရာ ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်� 28.8%

နှုှစ်စ််ဉ််လုူဦး�နေရာတွု��နှုုန်း�် (သဘဲာဝလုူဦး�နေရာတွု��နှုုန်း�်) 0.88%

ကျားးာ�/မ အခိုး ု�� 88 (� ၁၀၀ တ်ွင်် �ှုရေသး  

��း�ဦး�ရေ�) 

အသကျားအ်လုယ်က်ျားုန်း�် 28.2

စ်�စ်�နေပ်ါင်�်ကျားနေလု�နေမွ�နှုုန်း�် 2.0

အုမန်ေထာင်က်ျားး�ူ�သူ အမး ု��သမး�မးာ�၏ စ်�စ်�နေပ်ါင်�်ကျားနေလု�နေမွ�နှုုန်း�် 3.9

ပ်ထမဆုံး��� အုမန်ေထာင်ဖ်ြပ်�စ်ဉ် ်အသကျားအ်လုယ်က်ျားုန်း�်  

(အသကျား ်၁၀ - ၄၉ နှုှစ်)်

21.2

ပ်ထမဆုံး��� အရာှင်န်ေမွ�ကျားနေလု�နေမွ��ွာ�စ်ဉ် ်အသကျားအ်လုယ််ကျားုန်း�်  

(အသကျား ်၁၀ - ၄၉ နှုှစ်)်

23.2

ဆုံးယ်န်ေကျားးာသ်ကျားရ်ာွယ် ်ကျားနေလု�နေမွ�နှုုန်း�် (အသကျား ်၁၅ နှုှစ်မ်ှ ၁၉ နှုှစ် ် 

အတွွင်�်ရာှု အမး ု��သမး� ၁,၀၀၀ ဦး�ကျား တွစ်န်ှုှစ််အတွွင်�်နေမွ��ွာ�သည်် ် 

ကျားနေလု�ဦး�နေရာ) 

20.3

တွစ်န်ှုှစ်န်ေအာကျားက်ျားနေလု�နေသနှုုန်း�် (အရာှင်န်ေမွ�ကျားနေလု� ၁,၀၀၀ ဦး�တွွင်)် 31

 င်ါ�နှုှစ််နေအာကျားက်ျားနေလု�နေသနှုုန်း�် (အရာှင်န်ေမွ�ကျားနေလု� ၁,၀၀၀ ဦး�တွွင်)် 37.7

နေမွ��ွာ�စ်ဉ် ်နေမှာမ်ှန်း်�သကျားတ်ွမ�်

စ်�စ်�နေပ်ါင်�် 69.4

ကျားးာ� 66.5

မ 73.3

အုမန်ေထာင်စ််� အနေရာအတွွကျား ်(သမာ�ရိုးု��ကျားးအုမန်ေထာင်စ််�) 11,162,510

အမး ု��သမး�အုမန်ေထာင်ဦ်း�စ်း�ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်� 23.2%



20၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

အနှစ်ချုပ် အစီေင်ခံစာ

အညွှနဲ်း်��နု်း်�မှု့း�

ပ်းမ�်မှ အုမန်ေထာင်စ််�အရာွယ်အ်စ်ာ� 4.6

အသကျားအ်ပ်ု�င်�်အဖြခိုာ�အလုု�ကျား ်လုူဦး�နေရာရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�

ကျားနေလု�ဦး�နေရာ (အသကျား ်၀ - ၁၄ နှုှစ်)် 27.2%

အလု�ပ်လ်ု�ပ်န်ှုု�င်သ်ူဦး�နေရာ (အသကျား ်၁၅ - ၅၉ နှုှစ်)် 62.8%

အလု�ပ်လ်ု�ပ်န်ှုု�င်သ်ူဦး�နေရာ (အသကျား ်၁၅ - ၆၄ နှုှစ်)် 66.4%

သကျားက်ြီးကျားး�ရာွယ်အ်ု�ဦး�နေရာ (အသကျား ်၆၀ နှုှစ်န်ှုှင်််အထကျား)် 10.1%

သကျားက်ြီးကျားး�ရာွယ်အ်ု�ဦး�နေရာ (အသကျား ်၆၅ နှုှစ်န်ှုှင်််အထကျား)် 6.4%

မှးခိုု�သူအခိုး ု�� 

စ်�စ်�နေပ်ါင်�်မှးခိုု�သူအခိုး ု�� 59.4

ကျားနေလု�မှးခိုု�သူအခိုး ု�� 43.3

သကျားက်ြီးကျားး�ရာွယ်အ်ု�မှးခိုု�သူအခိုး ု�� 16.1

သကျားက်ြီးကျားး�ရာွယ်အ်ု� ညွှဲန်းက်ျားုန်း�် 

အသကျား ်(၆၀) နှုှစ်န်ှုှင်််အထကျား် 37.2

အသကျား ်(၆၅) နှုှစ်န်ှုှင်််အထကျား် 23.7

နေမွ�စ်ာရာင်�်ရာှုသူ (အသကျား ်၁၅ နှုှစ််နှုှင်််နေအာကျား)် 81.7%

ဘဲဏ််နေင်ွစ်ာရာင်�်ရာှုသူ (အသကျား ်၁၈ နှုှစ််နှုှင်််အထကျား)် 13.0%

စ်ာတွတွ်နေဖြမာကျားမ်ုနှုုန်း်� (အသကျား ်၁၅ နှုှစ်န်ှုှင်််အထကျား)်

စ်�စ်�နေပ်ါင်�် 89.1%

ကျားးာ� 92.4%

မ 86.3%

တွွကျားခ်ိုးကျားတ်ွတွမ်ုနှုုန်း်� (အသကျား ်၁၅ နှုှစ်န်ှုှင်််အထကျား)်

စ်�စ်�နေပ်ါင်�် 89.5%

ကျားးာ� 92.4%

မ 87.1%

မသန်းစ််ွမ�်မု 

မသန်းစ််ွမ�်ဖြ�စ်ပ််ွာ�မုနှုုန်း�် (မည်သ်ည်််မသန်းစ််ွမ�်မု အမး ု��အစ်ာ�မဆုံးု�) 12.8%

အဖြမင်အ်ာရိုး�� 6.3%



21၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

အနှစ်ချုပ် အစီေင်ခံစာ

အညွှဲန်း်��နု်း်�မှု့း�

အ�ကျားာ�အာရိုး�� 2.4%

လုမ�်နေလုှာကျား/်နေလုှကျားာ�တွကျားဖ်ြခိုင်�် 5.4%

မှတွဉ်ာာဏ််/သင်ယ််ူနေလုလ်ုာဖြခိုင်�် 4.4%

မုမုကျားု�ယ်က်ျားု� နေစ်ာင််န်ေရာှာကျားဖ်ြခိုင်�် 1.9%

အဖြခိုာ�သူမးာ�နှုှင််ဆ်ုံးကျား်သွယ်ဖ်ြခိုင်�် 1.6%

လု�ပ်သ်ာ�အင်အ်ာ�ပ်ါဝင်န်ှုုန်း်�

အသကျား ်(၁၀) နှုှစ်န်ှုှင်််အထကျား် 56.7%

အသကျား ်(၁၅) နှုှစ်န်ှုှင်််အထကျား် 63.2%

အသကျား ်(၁၅ - ၆၄) နှုှစ်် 66.7%

လုူဦး�နေရာတွွင် ်အလု�ပ်လ်ု�ပ်သ်ူပ်ါဝင်မ်ုအခိုး ု��

အသကျား ်(၁၀) နှုှစ်န်ှုှင်််အထကျား် 55.2%

အသကျား ်(၁၅) နှုှစ်န်ှုှင်််အထကျား် 61.5%

အသကျား ်(၁၅ - ၆၄) နှုှစ်် 64.9%

ဖြပ်ည်ပ််နေရာ��နေဖြပ်ာင်�်သွာ�လုာဖြခိုင်�်

ဖြပ်ည်ပ််ထွကျားခ်ိုွာသူမးာ�၏ အသကျားအ်ပ်ု�င်�်အဖြခိုာ�

အသကျား ်(၀ - ၁၄) နှုှစ်် 0.7%

အသကျား ်(၁၅ -၂၄) နှုှစ်် 28.7%

အသကျား ်(၂၅ - ၃၄) နှုှစ်် 41.8%

အသကျား ်(၃၅ - ၄၄) နှုှစ်် 22.1%

အသကျား ်(၄၅ - ၅၄) နှုှစ်် 5.9%

အသကျား ်(၅၅ - ၆၄) နှုှစ်် 0.7%

အသကျား ်(၆၅) နှုှစ်န်ှုှင်််အထကျား် 0.1%

ဖြမန်းမ်ာနှုု�င်င််�မှ ထွကျားခ်ိုွာရာသည်် ်အဓိုကျားအနေ�ကျားာင်�်ရာင်�်

အလု�ပ်န်ေ�ကျားာင််/်အလု�ပ်ရ်ာှာရာန်း/်စ်း�ပ်ွာ�နေရာ� 95.9%

ပ်ည်ာနေရာ�နေ�ကျားာင််် 2.0%

အုမန်ေထာင်က်ျားး၍ 0.8%

မုသာ�စ်�နေန်းာကျားလ်ုု�ကျား၍် 1.2%

အဖြခိုာ� 0.1%



22၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

အနှစ်ချုပ် အစီေင်ခံစာ

အညွှနဲ်း်��နု်း်�မှု့း�

နေန်းအုမအ်မး ု��အစ်ာ�

ကျားွန်း�်ု�မးန်းးယ်မ/်တွု�ကျားခ်ိုန်း�်တွွဲ/တွု�ကျားခ်ိုန်း�် 5.7%

ဘဲန်းဂ်္ဂလုု�/တွု�ကျားအ်ုမ် 10.6%

တွု�ကျားခ်ို�အုမ် 13.1%

ပ်းဉ်န်ေထာင်အ်ုမ/်သစ်သ်ာ�အုမ် 40.0%

ဝါ�အုမ် 26.6%

(၂-၃) နှုှစ်ခ်ို� တွဲအုမ် 3.0%

(၁) နှုှစ််ခို� တွဲအုမ် 0.6%

အဖြခိုာ� 0.5%

အုမပ််ု�င်ဆ်ုံးု�င်မ်ု

ပ်ု�င်ရ်ာှင်် 90.3%

အုမင််ှာ� (အစ်ု��ရာ) 0.7%

အုမင််ှာ� (ပ်�ဂ္ဂဂလုုကျား) 6.1%

အခိုမဲ ်(မုဘဲ/နေယ်ာကျားခမ/နေဆုံးွမး ု��/မုတွန်ေဆုံးွ) 1.6%

အခိုမဲ ်(အစ်ု��ရာဝန်းထ်မ�်အုမရ်ာာ) 0.8%

အခိုမဲ ်(ပ်�ဂ္ဂဂလုုကျားဝန်းထ်မ်�အုမရ်ာာ) 0.4%

အဖြခိုာ� 0.1%

နေန်းအုမအ်နေဆုံးာကျားအ်ဦးအတွွကျား ်အသ���ဖြပ်�သည််ပ််စ်စည်�်မးာ� အ�း အခုင််� အ�ုု�

ဓိန်းု/သကျားက်ျားယ်/်ထန်း�်လုကျား/်အင်�်ကျား် 7.6% - 12.9%

ဝါ� 37.8% 13.6% 0.4%

နေဖြမကြီးကျားး� 0.1% 8.2% *

သစ််သာ� 24.2% 50.8% 0.3%

သွပ်် 1.6% - 84.0%

အ�တွ်ကြွကျားပ်/်အ�တွ/်ကျားွန်းက်ျားရာစ်် 27.8% 27.4% 2.2%

အဖြခိုာ� 0.8% * 0.1%

အုမတ်ွွင််ရာှုနေသာ အခိုန်း�်အနေရာအတွွကျား်

(၁) ခိုန်း်� 16.5%

(၂) ခိုန်း်� 33.9%

(၃) ခိုန်း်� 28.8%

(၄) ခိုန်း်�နှုှင်််အထကျား် 20.8%



23၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

အနှစ်ချုပ် အစီေင်ခံစာ

အညွှဲန်း်��နု်း်�မှု့း�

အလုင််�နေရာာင်အ်တွွကျားအ်ဓိုကျားအသ���ဖြပ်�သည်် ်မး�အမး ု��အစ်ာ�

လုှပ်စ််စ်ဓ်ိာတွအ်ာ�လုု�င်�်(အစ်ု��ရာ၊ အုမန််းး�ခိုးင်�်နှုု�င်င််�၊ရာပ်ရ်ာွာ/နေ�သတွွင်�်) 53.0%

မး�စ်ကျား ်(ပ်�ဂ္ဂဂလုုကျား) 3.5%

နေန်းနေရာာင်ဖ်ြခိုည်စ််ွမ�်အင်သ်��� (ဆုံးု�လုာဖြပ်ာ�) 29.1%

နေလုအာ�/နေရာအာ�လုှပ်စ််စ် ်  0.8%

နေရာန်း�ဆုံးးမး� 0.5%

�နေယ်ာင်�်တွု�င်မ်း� 4.3%

ဖြပ်န်းလ်ုည်အ်ာ�ဖြ�ည််န်ှုု�င်န်ေသာ ဘဲကျားထ်ရားစ်န်းစ် ်  8.7%

အဖြခိုာ� 0.1%

ခိုးကျား်ဖြပ်�တွရ်ာန်း်အတွွကျား ်အဓိုကျားအသ���ဖြပ်�သည်် ်နေလုာင်စ််ာ

လုှပ်စ််စ်ဓ်ိာတွအ်ာ�လုု�င်�် (အစ်ု��ရာ၊ အုမန််းး�ခိုးင်�်နှုု�င်င််�၊ ရာပ်ရ်ာွာ/ နေ�သတွွင်�်) 37.6%

မး�စ်ကျား ်(ပ်�ဂ္ဂဂလုုကျား) 0.2%

နေန်းနေရာာင်ဖ်ြခိုည်စ််ွမ�်အင်သ်��� (ဆုံးု�လုာဖြပ်ာ�) 0.4%

နေလုအာ�/နေရာအာ�လုှပ်စ််စ် ်  0.1%

နေရာန်း�ဆုံးးမး� *

ဓိာတွန်ေင်ွ� 0.5%

ဘဲု�င်အ်ု�ဂ္ဂကျားစ််် 1.1%

သစ်သ်ာ�/ထင်�် 53.3%

မး�နေသွ�/နေလုာင်စ််ာနေတွာင််် 6.4%

နေကျားးာကျားမ်း�နေသွ� 0.2%

နေကျားာကျားရ်ိုးု��/ဖြမကျားန်ေဖြခိုာကျား် *

အဖြခိုာ� 0.1%

နေသာကျားန်ေရာအတွွကျား ်အဓိုကျားအသ���ဖြပ်�သည််် နေရာအရာင်�်အဖြမစ််

ပ်ု�ကျားလ်ုု�င်�် (အုမ်ထဲသု��၊ မုမုခြံခို�ဝင််�/အုမန််းး�ခိုးင်�် ခြံခို�ဝင်�် အတွွင််�သု��၊  

အမးာ�သ���နေရာဘဲ��ဘဲု�င်)်

16.9%

အဝးစ်ုတွွင်�် (စ်ကျားန်ေရာတွွင်�်/ တွွင်�်န်းကျား/် တွွင်�်တွုမ)် 27.3%

အကျားာအကျားွယ်ရ်ာှုနေသာ နေရာတွွင်�်/ စ်ုမ်စ််မ်�နေရာ 14.1%

နေရာသန်း်စ််ကျား/်နေရာသန်း်ဘ်ဲူ�/ပ်�လုင်�် 21.7%

မု��နေရာ 2.0%

ရေ�းင််�မှုန့်း်ရေသး ရေ�အ�င််�အဖြမှုစ််မှု့း�မှု ှရေသး�်ရေ���ှမုှု ု ၈၂.၁%

အကျားာအကျားွယ်မ်ရာှုနေသာ နေရာတွွင်�်/ စ်ုမ်စ််မ်�နေရာ 3.2%



24၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

အနှစ်ချုပ် အစီေင်ခံစာ

အညွှနဲ်း်��နု်း်�မှု့း�

ဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ုဖြ�င်် ်ဖြ�န်း်ဖ်ြ�း�နေသာနေရာ (နေရာကျားာ�/နေရာစ်ည်လ်ုှည်�်မှနေရာ) 2.0%

နေဖြမနေပ််နေရာ (ဖြမစ်န်ေရာ၊ နေခိုးာင်�်နေရာ၊ ဆုံးည်န်ေရာ၊ ကျားန်းန်ေရာ၊ တွူ�နေဖြမာင်�်နေရာ၊  

နေရာသွယ်န်ေဖြမာင်�်မှနေရာ)

12.4%

အဖြခိုာ� 0.3%

ရေ�းင််�မှုန့်း်ဖြခုင််�မှု�ှရုေသး ရေ�အ�င််�အဖြမှုစ််မှု့း�မှု ှရေသး�်ရေ���ှုမှုု ၁၇.၉%

နေသာကျားန်ေရာဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ုမးာ�ရာရာှုသ���စ်ွဲနေန်းမု အနေဖြခိုအနေန်း

သန်း််ရာှင်�်၍နေဘဲ�ကျားင်�်နေသာ နေသာကျားန်ေရာဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ု 41.4%

အနေဖြခိုခို� နေသာကျားန်ေရာဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ု 40.3%

အကျားန်း််အသတွရ်ာှုနေသာ နေသာကျားန်ေရာဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ု 0.4%

နေကျားာင်�်မွန်းဖ်ြခိုင်�်မရာှုနေသာ နေရာအရာင်�်အဖြမစ်် 5.5%

နေဖြမနေပ််နေရာ 12.4%

အုမသ်ာအမး ု��အစ်ာ�

မုလုာာပ်ု�ကျားစ််န်းစ်န်ှုှင််် မုလုာာကျားန်းတ်ွွင်�် နေရာနေလုာင်�်သည််အ်ုမ်သာ 26.1%

နေရာနေလုာင်�်အုမသ်ာ 59.2%

နေလုဝင်န်ေလုထွကျားန်ေကျားာင်�်မွန်းန်ေသာ ကျားးင်�်အုမ်သာ 1.6%

အုမသ်ာကျားးင်�်အ����ပ်ါ/����အ�ပ်ထ်ာ�နေသာ တွွင်�်အုမ်သာ 4.5%

ရေ�းင််�မှုန့်း်သန်း�်�ှင််�ရေသးအမုှု်သးမှု့း� ရေဆိုး�်လူပုျံ့်သ�ု�စ်�့မှု ု ၉၁.၄%

အ����မဲ/်����အ�ပ်မ်ထာ�နေသာတွွင်�်/ကျားးင်�်အုမသ်ာ 1.6%

ပ်���/နေလုှာင်က်ျားန်းက်ျားု� အနေဖြခိုခို�သည်််အုမသ်ာ၊ နေခိုးာင်�်/ဖြမစ်က်ျားမ�်ပ်ါ�စ်ပ်/် 

နေရာစ်ပ်ရ်ာှုအုမသ်ာ၊ နေဖြမဖြပ်င်/်နေရာထဲသု�� နေရာနေလုာင်�်ခိုးနေသာအုမသ်ာ  

(ကျားးင်�်မဲအ်ုမသ်ာ)/မည်သ်ည်််နေန်းရာာသု�� နေရာာကျားမ်ှန်း�်မသုပ်ါ

1.9%

အဖြခိုာ� 0.2%

အုမသ်ာမရာှု/ခြံခို��ထဲ/လုယ်က်ျားွင်�်ထဲ (သု��မဟု�တွ)် နေတွာထု�င်ဖ်ြခိုင်�် 4.9%

ရေ�းင််�မှုန့်း်သန်း�်�ှင််�မှု ုမှု�ှုရေသး အမုှု်သးမှု့း�ရေဆိုး�်လူပုျံ့်သ�ု�စ်�့မှုု ၈.၆%

မုလုာာဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ုမးာ� ရာရာှုသ���စ်ွဲမုအနေဖြခိုအနေန်း

အနေဖြခိုခို� (အန်းုမ််ဆုံး���) မုလုာာဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ု 79.6%

အကျားန်း််အသတွရ်ာှုနေသာ မုလုာာဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ု 11.9%

နေကျားာင်�်မွန်းသ်န်း်ရ်ာှင်�်မုမရာှုနေသာ  အုမသ်ာ 3.6%

ဖြပ်င်ပ််၌ အနေပ်ါအ်နေလု�သွာ�ဖြခိုင်�် (အုမသ်ာမရာှု/ခြံခို��ထဲ/လုယ်က်ျားွင်�်ထဲ 

သု��မဟု�တွ ်နေတွာထု�င်ဖ်ြခိုင်�်)

4.9%



25၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေ သန်းရခါင်စာေင်း 

အနှစ်ချုပ် အစီေင်ခံစာ

အညွှဲန်း်��နု်း်�မှု့း�

အနေဖြခိုခို� တွစ်က်ျားု�ယ်န်ေရာသန်း်ရ်ာှင်�်နေရာ�ဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ုမးာ� ရာရာှုသ���စ်ွဲမု  

အနေဖြခိုအနေန်း
အနေဖြခိုခို� လုကျားန်ေဆုံး�ဖြခိုင်�်ဝန်း်နေဆုံးာင်မ်ု 72.3%

အကျားန်း်အ်သတွရ်ာှုနေသာ လုကျားန်ေဆုံး�ဖြခိုင်�်ဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ု 22.3%

လုကျားန်ေဆုံး�ရာန်း ်နေန်းရာာမရာှုပ်ါ 4.9%

�ကျားည််ရ်ိုးုခိုွင်််မရာခိုဲန်ေသာအုမန်ေထာင်စ််�မးာ� 0.5%

အမုကျားစ််ွန်း််ပ်စ်မ်ုစ်န်းစ််

ဝန်းန်ေဆုံးာင်မု်နေပ်�သူမးာ�မှ အမုက်ျားသုမ�်ဖြခိုင်�် (စ်ည်ပ််င် ်အသုအမှတွဖ်ြပ်�သူ) 17.5%

ဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ုနေပ်�သူမးာ�မှ အမုကျားသ်ုမ�်ဖြခိုင်�် (အဖြခိုာ�ဝန်းန်ေဆုံးာင်မ်ုနေပ်�သူ) 3.5%

သတွမ်ှတွထ်ာ�နေသာနေန်းရာာ/မုမုအုမခ်ြံခို�ဝင်�်အတွွင်�် အမုကျားစ််ွန်း််ပ်စ်ဖ်ြခိုင်�်၊ 

နေဖြမဖြမု�ပ်ဖ်ြခိုင်�်(သု��မဟု�တွ)် မး�ရိုးု�ဖြခိုင်�်  

56.7%

ကြုံကျား��ရာာနေန်းရာာတွွင် ်စ်ွန်း််ပ်စ်ဖ်ြခိုင်�်နှုှင််် အဖြခိုာ� 22.3%

ဆုံးကျား်သွယ်န်ေရာ�ပ်စ်စည်�်မးာ� သ���စ်ွဲနှုု�င််မုအနေဖြခိုအနေန်း

နေရာ�းယ်ု� 19.1%

ရိုး�ပ်ဖ်ြမင်သ်��ကျားာ� 59.3%

ကြီးကျားု����န်း�် 4.3%

လုကျားက်ျားု�င်�်�န်း�် 85.8%

ကျားွန်း်ပ်းးတွာ 5.4%

အုမတ်ွွင်အ်င်တ်ွာန်းကျားတ်ွပ်ဆ်ုံးင်ထ်ာ�ဖြခိုင်�် (ကြီးကျားု����န်း�် သု��မဟု�တွ ်

လုကျားက်ျားု�င်�်�န်း�်မှတွဆုံးင််)်

56.0%

မည်သ်ည်််ပ်စ်စည်�်မှ မရာှုသည်် ်ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်� 9.4%

ပ်စ်စည်�်အာ�လု���ရာှုသည်် ်ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်� 0.3%

သယ်ယ််ူပ်ု��နေဆုံးာင်န်ေရာ�ယ်ာဉ်မ်းာ� သ���စ်ွဲနှုု�င်မ်ုအနေဖြခိုအနေန်း

ကျားာ�/ပ်စ်က်ျားပ်/်ထရာပ်က်ျားာ�/ဗင်န််း် 7.8%

နေမာန်ေတွာဆ်ုံးု�င်က်ျားယ်/်လုှပ်စ််စ်စ််ကျားဘ်ဲး�/သ���ဘဲး�ကျားာ� 59.4%

စ်ကျားဘ်ဲး� 36.7%

(၄) ဘဲး�ပ်ါနေထာလ်ုာဂ္ဂး း 3.3%

ကျားနှုူ�နေလုှ/သမာာန်း် 3.5%

စ်ကျားန်ေလုှ/နေမာန်ေတွာဘ်ဲ�တွ် 3.1%

လုှည်�် (ကျားဲဲ၊ နှုွာ�၊ ဖြမင်�်…… စ်သဖြ�င််)် 16.2% 

     

       

မှတွခ်ိုးကျား။် *၀.၁ ရာာခိုု�င်န်ှုုန်း်�ထကျားန််းည်�်ပ်ါသည်။်








