၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြား�း�ဖြ�တ််လူဦး
ူ းရေ�

မွေး�း�ဖွား��းမှုု၊ သေ�ဆုံးး��မှုု၊ မသန််စွွမ်းး�မှုု၊ သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�၊

သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�

ရပ််ရွာာ�လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််မှုု၊ သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�များ��း

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြား�း�ဖြ�တ််လူူဦးးရေ� သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�
သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် ကော�ာက််ယူူခဲ့့�
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�၌ လူူဦးးရေ�ဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲ
မှုုများ��း လျျင််မြ�န််စွာာ� ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ချိိ�န််တွွင်် စာာရင်းး�အင်းး�

နှှင့််� မသန််စွွမ်းး�များ��း၏ ဘဝပျော်��်��ရွှှင််မှုုနှှင့််� အထော��ာက််
အပံ့့�ရရှိိ�မှုု၊ အိိမ််နှှင့််� အိိမ််ထော�ာင််စုုအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း
နှှင့့်� ရေ�ရရှိရေး���း�၊ သန့့်�ရှှင်းး�ရေး�းနှှင့့်� တစ််ကိုု�ယ််ရေ� သန့့်�ရှှင်းး�
ရေး�း စသည််တို့့��ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။

အချျက််အလက််များ��း လိုု�အပ််နေ�မှုုကိုု� အချိိ�န််နှှင့််�တစ််ပြေး��း

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြား�း�ဖြ�တ််သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�တွွင်် သမား�း

ညီီ ဖြ�ည့််�ဆည်းး�နိုု�င််ရန််အတွွက်် ကော�ာက််ယူူခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််

ရိုးး��ကျျ အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��းကိုု�သာာ ကော�ာက််ယူူခဲ့့�ပြီး�း� ခရိုု�င််

ပါါသည််။

အဆင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ��း ထုုတ််ပြ�န််နိုု�င််

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ကြား�း�ဖြ�တ််လူူဦးးရေ�သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�သည််
မြ�န််မာာနိုင်
�ု ငံ
် တွ
ံ င်
ွ ်

ဖြ�စ််ပေါ်�်ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�မှုုများ��းကိုု�

သိိရှိိ�

ရန််နှှင့််� နိုု�င််ငံံဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် လူူဦးးရေ�နှှင့််�
လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိိန်းး�များ��းတွွင်် ထည့််�သွွ င်းး �
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င် ်ရန်် ရည်် ရွ ွ ယ်် ပါ ါသည်် ။ အလားး�တူူ မြ�န််မာာ

ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� အတိုု�င်းး�အတာာ ဖြ�င့််�
နိုု�င််ငံံအဆင့််�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ

နမူူနာာ

အိိမ််ထော�ာင််စုု (၁၃၂,၀၉၂) စုုမှှ လူူဦးးရေ� (၅၄၈,၅၅၃) ဦးး
ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�စာာရင်းး�ကော�ာက််ယူူခဲ့့�ပါါသည််။
လူူဦးးရေ�ပျံ့့��နှံ့့��မှုု

နိုု�င််ငံံ၏ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့� ခိုု�င််မြဲ�ဲပြီး�း� ဟန််ချျက််ညီီသော�ာ
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုစီီမံံကိိန်းး� (MSDP) ၏ အမျိုး�း��သားး�
ညွှှန််ကိိန်းး�မူူဘော�ာင်် (NIF) အတွွ က် ် အခြေ�ေ�ခံံ အ ချျက််
အလက်် များ ��း
တိုးး��တက််ရေး�း
အတွွက််

ရရှိိ�ရန်် နှ ှ င့််�

စဉ််ဆက််မပြ�တ််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��

ရည််မှှန်းး�ချျက််ပန်းး�တိုု�င််များ��း

ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ

(SDGs)

ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တိုးး��တက််မှုု
များ��းကိုု� အကဲဲဖြ�တ်် နို ု � င် ် ရန် ် လည်းး � ရည်် ရွ ွ ယ် ် ပါ ါသည်် ။
ထို့့��အပြ�င်် ကြား�း�ဖြ�တ််သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�သည်် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််
သန်းး � ခေါ�ါင်် စာာရင်းး �ကာာလအတွွ င်းး � တည်် ဆော�ာက် ် ခဲ့ ့ �
သော�ာ စွွ မ်းး �ဆော�ာင်် ရ ည်် ကို ု � ဆက်် လက် ် ထိိ န်းး � သိိမ်းး�ပြီး � း �
၂၀၂၄ ခုုနှှစ်် သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�အတွွက်် ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််
သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
၂၀၁၉

ခုုနှှစ််

ကြား�း�ဖြ�တ််လူူဦးးရေ�သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�

တွွင်် လူူဦးးရေ�ဆိုု�င််ရာာအချျက််အလက််များ��း၊ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
သွားး��လာာမှုု ၊

ပညာာရေး�း၊

လုု ပ် ် သား း�အင်် အား း�၊
၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ

1

လူူဦးးရေ�ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ�း�
လူူဦးးရေ�အရွွယ််အစား�းနှှင့််� ပျံ့့��နှံ့့��မှုု
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် သမား�းရိုးး��ကျျအိိမ််ထော�ာင််စုု လူူဦးးရေ�
(၅၁.၁) သန်းး�ရှိိ�ပြီး��း ကျားး�� (၄၆.၈) ရာာခိုုင်
� နှု
် န်း
ု �း ၊ မ (၅၃.၂)
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ပါါဝင််ပါါသည််။

စုုစုုပေါ�ါင်းး�လူူဦးးရေ�၏

(၅၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နီးး�ပါးး�သည်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� (၃) ခုု
နှှင့််� ပြ�ည််နယ်် (၁) ခုု (ရန််ကုုန်် (၁၅.၃%)၊ မန္တတလေး�း
(၁၂.၁%)၊ ဧရာာဝတီီ (၁၂.၀%) နှှင့််� ရှှမ်းး� (၁၀.၅%)) တွွင််
နေ�ထိုု�င််ကြ�ပါါသည််။

ပျျမ်းး�မျှှအိိမ််ထော�ာင််စုုအရွွယ််အစား�းမှာာ� (၄.၆) ဦးးဖြ�စ််ပါါ
သည််။ အိိမ််ထော�ာင််စုု (၇၇) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�၏ အိိမ််ထော�ာင််

ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�

အိိမ််ထော�ာင််စုအ
ု ရွွယ််အစား�းနှှင့််� အိိမ််ထော�ာင််ဦးးစီးး�

ဦးးစီးး�များ��းမှာာ� အမျိုး�း��သားး�များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� (၂၃.၂) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ အိိမ််ထော�ာင််စုု (၄၆)
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�မှာာ� အိိမ််ထော�ာင််စုုဝင်် (၃) ဦးး မှှ (၄) ဦးး
ပါါဝင််ပြီး�း� ၂၀၁၄ သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�နှှင့််�နှိုုင်းး�ယှှဉ််ပါါက (၅)
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� တိုးး��လာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။
တစ််ဦးးတည်းး�နေ�ထိုု�င််သည့််� အိိမ််ထော�ာင််စုုသည်် ၂၀၁၄

လူူဦးးရေ�ပိိရမစ်် (၂၀၁၄ သခစ၊ ၂၀၁၉ ကြား�း�ဖြ�တ််သခစ)

တွွ င် ် (၄.၆) ရာာခိုု � င် ် နှု ု န်း း � ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၁၉ တွွ င် ် (၅.၄)
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိ တိုးး��မြ�င့််�လာာပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ အချျက််
အလက်် များ ��းက

မြ�န်် မာာနို ု � င် ် ငံ ံ တွ ွ င် ်

ကျားး��

မ

အရွွ ယ် ် အ စား�း

သေး�းငယ််သော�ာ အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ရွေး�း�ချျယ််လာာ
ကြ�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�နေ�ပါါသည််။
အသက််နှှင့််� ကျားး��/မ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ကျားး��/မ အချိုး�း�� (မ ၁၀၀ တွွင််
ရှိသော����ာ ကျားး��ဦးးရေ�) သည်် (၈၇.၈) ဖြ�စ််ပြီး�း� မြို့�့��ပြ�တွွင််

၂၀၁၉

ကြား�း�ဖြ�တ််သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�

လူူဦးးရေ�ပိိရမစ််

(၈၆.၁) နှှင့််� ကျေး�း�လက််တွွင်် (၈၈.၅) ဖြ�စ််ပါါသည််။

သည်် ၂၀၁၄ သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�၏ အိုးး��ပုံံ�စံံ ပိိရမစ််
အတိုု�င်းး� ဆက််လက််တည််ရှိနေ���ေဆဲဲဖြ�စ််ပါါသည််။
၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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သို့့��ရာာတွွင်် မွေး�း�ဖွား��းမှုုကျျဆင်းး�လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ၂၀၁၉

ဘဏ််ငွေ�ေစာာရင်းး�မရှိိ�ရခြ�င်းး�၏

ခုုနှစ်
ှ တွ
် င်
ွ ် အသက်် (၅-၉) အုုပ်စု
် နှ
ု င့််�
ှ (၁၀-၁၄) အုုပ်စု
် ဝ
ု င််

မှာာ� “ဘဏ််ငွေ�ေစာာရင်းး�ဖွွင့််�လှှစ််ရန်် ငွေ�ေအလုံံ�အလော��ာက််

အရေ�ေအတွွက််

မရှိိ�၍” (၅၃.၂%) နှှင့််� “ဘဏ််ငွေ�ေစာာရင်းး� မလိုု�အပ််၍”

လျော့�့��နည်းး�လာာခဲ့့�ပြီး�း�

သက််ကြီး�း�ရွွယ််

အိုု� အုုပ််စုုများ��းဖြ�စ််သည့််� အသက်် (၅၅) နှှစ််နှှင့််�အထက််

အဓိိကအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�

(၄၆.၆%) တို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။

အုုပ််စုုဝင််များ��းတိုးး��လာာခဲ့့�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရပါါသည််။
မှီီ�ခိုု�သူအ
ူ ချိုး�း��
စုုစုုပေါ� ါင်းး�မှီီ�ခိုု�သူူအချိုး� �း �မှာာ� ၁၉၈၃ ခုု နှ ှ စ် ် တွ ွ င် ် (၇၃.၉)

မှီီ�ခိုု�သူအ
ူ ချိုး�း��နှှင့််� အသက််

၁၉၈၃

၂၀၁၄

၂၀၁၉

အလယ််ကိိန်းး�

သခစ

သခစ

ကြား�း�ဖြ�တ််

ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၁၉ ခုုနှ ှ စ် ် တွွ င် ် (၅၀.၆) သို့့�� ကျျဆင်းး �လာာပြီး� း �

စုုစုုပေါ�ါင်းး�မှီီ�ခိုု�သူူအချိုး�း��

73.9

52.4

50.6

အလားး�တူူ ကလေး�း�မှီီ�ခိုု �သူူ အချိုး� �း �လည်းး� ကျျဆင်းး�လာာ

ကလေး�း�မှီီ�ခိုု�သူူအချိုး�း��

67.1

43.7

40.9

ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွ င် ် သက်် ကြီး � း � ရွွ ယ်် အိုု � မှီီ�ခိုု �သူ ူ အ ချိုး� �း �

သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�မှီီ�ခိုု�သူူအချိုး�း��

6.8

8.8

9.7

24.1

27.1

28.2

မြ�င့််�တက််လာာပြီး�း�

အလုု ပ် ် လုု ပ် ် နိုု � င် ် သည့််�

အသက််

အသက််အလယ််ကိိန်းး�

အရွွယ်ဖြ် �စ််သည့််� (၁၅-၆၄) အုုပ်စု
် ဝ
ု င်် (၁၀၀) ဦးးတိုု�င်းး�
တွွင် ် အသက်် (၆၅) နှှ စ် ် နှ ှ င့််� အထက်် (၁၀) ဦးး
ရှိကြော�����ာင်းး� တွေ့�့�ရပါါသည်် ။ အသက်် အလယ်် ကိိ န်းး �မှာာ�
၁၉၈၃ ခုုနှ ှစ် ်တွွင်် (၂၄) နှှ စ် ် ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၁၉ ခုု နှ ှ စ် ် တွ ွ င် ်
(၂၈) နှှစ် ်သို့့�� မြ�င့််�တက်် လာာပါ ါသည်် ။
မွေး�း�စာာရင်းး�မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�
အသက်် (၁၅) နှှစ််နှှင့််�အော�ာက်် မွေး�း�စာာရင်းး�ရှိိ�သူူ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
မှာာ� မြို့�့��ပြ�တွွင်် (၉၁.၆) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့််� ကျေး�း�လက််
တွွင်် (၇၈.၅) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�/
ပြ�ည််နယ််အဆင့််�တွွင်် ကချျင်် (၉၂.၅%) နှှင့််� ကယားး�
(၉၁.၂%) တို့့��သည်် အများ��းဆုံးး��ဖြ�စ််ပြီး�း� အနိိမ့််�ဆုံးး��မှာာ�
ရခိုု�င်် (၅၉.၄%) ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဘဏ််ငွေ�ေစာာရင်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� လူူဦးးရေ�အများ��းစုုတွွင်် ဘဏ််ငွေ�ေစာာရင်းး�
မရှိိ�ကြ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရပါါသည််။ အသက်် (၁၈) နှှစ််နှှင့််�
အထက်် လူူဦးးရေ�စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ (၁၃) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ
ဘဏ််ငွေ�ေစာာရင်းး�ရှိိ�ပြီး�း� မြို့�့��ပြ�တွွင်် (၂၅) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့််�
ကျေး�း�လက််တွွင်် (၈) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။
၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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ပညာာရေး�း
စာာတတ််မြော��ာက််မှုနှ
ု ှင့််� တွွက််ချျက််တတ််မှုု

တွေ့�့�ရှိိ�ရပြီး�း� (၉၂) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထက််တွွင်် ရှိိ�ပါါသည််။

စာာတတ််မြော��ာက််မှုနှု
ု န်း
ု �း မှာာ�

ရာာခိုုင်
� နှု
် န်း
ု �း ဖြ�စ််ပြီး��း

စာာတတ််မြော��ာက််မှုုနှုုန်းး� အနိိမ့််�ဆုံးး��မှာာ� ကရင််ပြ�ည််နယ််

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�စ််

(၇၀.၉%) နှှင့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် (၇၂.၆%) တို့့�� ဖြ�စ််ပါါ

တွွက်ချျက်
်
တ
် တ််မှုု

သည််။ တွွက််ချျက််တတ််မှုုနှုုန်းး� အနိိမ့််�ဆုံးး��သည််လည်းး�

(၈၉.၁)

တွွက််ချျက််တတ််မှုုနှုုန်းး�မှာာ�
ပါါသည််။
နှုု န်း း �

(၈၉.၅)

စာာတတ််မြော��ာက််မှုနှ
ု င့််�
ှ
အများ��းဆုံးး� � ကိုု �

ရန်် ကု ု န် ် တို ု �င်းး �ဒေ�သကြီး � း � ၊

မန္တတ လေး�းတို ု �င်းး �ဒေ�သကြီး � း � နှှ င့််� နေ�ပြ�ည်် တော်�်� တို့့�� တွ ွ င် ်

ကရင်် ပြ� ည်် နယ် ်

(၇၂.၆%)

နှှ င့််�

ရှှ မ်းး�ပြ�ည်် နယ် ်

(၈၀.၇%) တို့့��ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း /ပြ�ည််နယ််အလိုု�က််တွွက််ချျက််တတ််မှုု

ပျျမ်းး�မျှှတွွက််ချျက််တတ််မှုနှု
ု ုန်းး� (၈၉.၅)

လုံးး��ဝကျော�ာ�င်းး�မတက််ဘူးး�သူူရာာခို�င်
ု ်နှုုန်းး�

ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက််မှုု
ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက််မှုုနှှင့််�
ကျေး�း�လက််ကြား�း�တွွင််

ပတ််သက််၍

ကွာာ�ဟမှုု

မြို့�့��ပြ�နှှင့််�

များ��းပြား�း�ပါါသည််။

မြို့�့��ပြ�တွွင်် အသက်် (၅) နှှစ််နှှင့််�အထက််လူူဦးးရေ� (၁၀၀)
တွွင််

(၅)

ဦးးသာာ

ကျော�ာ�င်းး�မတတ််ဘူးး�သော်�်�လည်းး�

ကျေး�း�လက််တွွင်် (၉) ဦးး ကျော�ာ�င်းး�မတတ််ဘူးး�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရပါါသည််။

၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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လက််ရှိိ�ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက််မှုု
အသက်် (၃) နှှစ််မှှ (၈) နှှစ််အတွွင်းး� ကလေး�း� (၅.၅) သန်းး�
တွွင် ် (၆၅) ရာာခိုု�င် ် နှုု န်း း � သည်် လက်် ရှိကျော��� �ာ�င်းး�တက််နေ�
ပြီး�း� ကျားး�� (၆၄) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့််� မ (၆၆) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ဖြ�စ််
သဖြ�င့််� ကျားး��/မ ကွာာ�ခြား��းမှုုအနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�ပါါသည််။
ကျားး��/မ နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��တွွင်် ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက််မှုု အမြ�င့််�
ဆုံးး��အသက််အရွွယ််မှာာ� အသက်် (၆) နှှစ််မှှ (၁၃) နှှစ််
ကြား�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။ (၉၃% အထက််)
ကျော�ာ�င်းး�သားး�အများ��းစုုသည််

အသက်် အုုပ််စုု

လက််ရှိိ�ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက််မှုု (%)
ပေါ�ါင်းး�

ကျားး��

မ

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

0.3

0.4

0.3

25+

အသက်် (၅) နှှစ်် မှှ (၂၉) နှှစ်် အထိိလူူဦးးရေ�၏ လက််ရှိိ�
ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက််မှုု

မူူလတန်းး�ပြီး�း�ဆုံးး��ချိိ�န််တွွင််

ကျော�ာ�င်းး�ထွွက််ကြ�ပါါသည််။ အသက်် (၁၂) နှှစ််မှှစ၍
ကျော�ာ�င်းး�တက််နှုုန်းး� စတင််ကျျဆင်းး�လာာပြီး�း� အသက်် (၁၄)
နှှစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် သိိသာာစွာာ� ကျျဆင်းး�လာာပါါသည််။
အသက်် (၁၈) နှှစ််အရွွယ်် (၁၀) ဦးးတွွင်် (၃) ဦးးသာာ
ကျော�ာ�င်းး�တက််နေ�ပြီး�း� အသက််အုုပ််စုုအားး�လုံးး��တွွင်် ကျားး��/
မ ကွာာ�ခြား��းမှုု အနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�ပါါသည််။
ကျော�ာ�င်းး�ဆက််မတက််သည့််� အဓိိကအကြော��ာင်းး�ရင်းး�

ကျော�ာ�င်းး�ဆက််မတက််သည့််� အဓိိကအကြော��ာင်းး�ရင်းး�

ကျော�ာ�င်းး�ဆက််မတက််သူူ (၁၀) ဦးးတွွင်် (၃) ဦးးမှာာ� မိိသားး�စုု
ကိုု� ကူူညီီနေ�ရပြီး�း� (၂) ဦးးမှာာ� ကျော�ာ�င်းး�ထားး�ရန်် ငွေကြေး���း��
မတတ််နိုု�င််၍ ကျော�ာ�င်းး�ဆက််မတက််ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
“စာာမလိုု�က််နိုု�င််၍/ စိိတ််မဝင််စား�းစရာာမကော��ာင်းး�၍” ဟုု
ဖြေ�ေဆိုု�သူူ (၁၂) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ရှိိ�ပါါသည််။

လုုပ််သားး�အင််အားး�
လုုပ််သားး�အင််အားး�ပါါဝင််နှုန်း
ု း�

ကျားး��/မ ကွာာ�ခြား��းမှုုကြီး��း မား�းပြီး��း အသက်် (၁၅) နှှစ်နှ
် င့််�
ှ
အထက်် ကျားး�� လုုပ််သားး�အင််အားး� ပါါဝင််နှုုန်းး�မှာာ� (၇၆)

အသက်် (၁၅) နှှစ််နှှင့််�အထက််လူူဦးးရေ�၏ လုုပ််သားး�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� မ လုုပ််သားး�အင််အားး� ပါါဝင််နှုုန်းး�မှာာ�

အင််အားး�ပါါဝင််နှုုန်းး�မှာာ� (၆၃) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

(၅၃) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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အသက််အုုပ််စုု

အားး�လုံးး��တွွင််

အမျိုး� �း �သမီးး�များ��းထက််

အမျိုး�း��သားး�များ��းသည််

အသက်် (၁၅) နှှစ််နှှင့််�အထက်် လူူဦးးရေ�၏

လုု ပ် ် သား း�အင်် အားး�ပါါဝင်် နှု ု န်း း �

လုုပ််သားး�အင််အားး�ပါါဝင််နှုန်း
ု း�

ကျားး��/မ အုုပ််စုုနှှစ််စုုလုံးး��တွွင်် အသက်် (၂၅) မှှ (၄၉)
နှှစ််အတွွင်းး� ပါါဝင််နှုုန်းး�မှာာ� တစ််ပြေး��းညီီဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�
အသက်် (၄၉) နှှစ်် နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် စတင််ကျျဆင်းး�
လာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ အသက်် (၆၀) နှှစ််နှှင့််�

လုုပ််သားး�အင််အားး�ပါါဝင််နှုန်း
ု း�

ပိုု�များ��းပါါသည််။

အထက််တွွင်် ကျားး��/မ နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��၏ လုုပ််သားး�အင််အားး�
ပါါဝင််နှုုန်းး� သိိသာာစွာာ� ကျျဆင်းး�လာာပါါသည််။
အလုုပ််လက််မဲ့့�နှုုန်းး�

ဧရိိယာာ

အသက်် (၁၅) နှှစ််နှှင့််�အထက််လူူဦးးရေ�၏ အလုုပ််လက််မဲ့့�
နှုုန်းး�မှာာ� (၂.၇) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
လူူဦးးရေ�တွွင််အလုုပ််လုုပ််သူူပါါဝင််မှုအ
ု ချိုး�း��

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ အသက်် (၁၅) နှှစ််နှှင့််� အထက််
လူူဦးးရေ�၏ (၆၁.၅) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ� လက််ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််
တွွင််ရှိနေ���ေပြီး�း� ကျျန်် (၃၈.၅) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ� အလုုပ််လက််မဲ့့�
လုုပ််သားး�အင််အားး�ပြ�င််ပတွွင််

ရှိိ�သူူများ��း

ဖြ�စ််ပါါသည််။

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

63.2

75.7

52.7

မြို့�့��ပြ�

58.9

70.8

49.1

ကျေး�း�လက််

65.1

77.8

54.2

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

2.7

2.1

3.4

မြို့�့��ပြ�

2.6

2.4

2.8

ကျေး�း�လက််

2.7

1.9

3.6

လူူဦးးရေ�တွွင််အလုုပ််လုုပ််သူူပါါဝင််မှုအ
ု ချိုး�း�� (၁၅+)
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

61.5

74.1

50.9

မြို့�့��ပြ�

57.3

69.၀

47.7

ကျေး�း�လက််

63.3

76.3

52.3

အလုုပ််အကိုု�င်် အခြေ�ေအနေ�
စုုစုုပေါ�ါင်းး�

(၁၅)

နှှစ််နှှင့််�အထက််

မ

လုုပ််သားး�အင််အားး�ပါါဝင််နှုန်း
ု း� (၁၅+)

အလုုပ််အကိုု�င််အခြေ�ေအနေ�
အသက််

ကျားး��

အလုုပ််လက််မဲ့့�နှုုန်းး� (၁၅+)

လူူဦးးရေ�တွွင်် အလုုပ််လုုပ််သူူ ပါါဝင််မှုုအချိုး�း��မှာာ� (၆၁.၅)

(သို့့��မဟုုတ််)

ပေါ�ါင်းး�

အလုုပ်ရှိိ�သူ
်
ူများ��း၏

%
၁၀၀.၀

အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�

4.3

ထက််ဝက််ခန့််� (၄၅%) သည်် ကိုု�ယ်ပို
် ု�င်လု
် ုပ်င
် န်းး� လုုပ်ကို
် ု�င််

အလုုပ််သမား�း (ပုုဂ္ဂဂလိိက/အဖွဲ့့��အစည်းး�)

နေ�သူူများ��းဖြ�စ််ပြီး�း� (၂၈) ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�မှာာ� ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍ

လုုပ််ခရသော��ာ အလုုပ််သင််

4.2

အလုုပ််ရှှင်် (ပုံံ�မှှန််အလုုပ််သမား�းနှှင့််�)

5.6

တွွင်် လုုပ်ကို
် ု�င််နေ�သူူများ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�
(၄) ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�ခန့််�ရှိိ�ပြီး�း� (၁၃) ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�မှာာ� မိိသားး�စုု/
အိိမ််ထော�ာင််စုု လုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် အခကြေး���းငွေ�ေမရရှိိ�ဘဲဲ
ကူူညီီလုုပ်ကို
် ု�င်သူ
် ူများ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။

27.7

ကိုု�ယ််ပိုု�င််လုုပ််ငန်းး� လုုပ််ကိုု�င််သူူ (ပုံံ�မှှန််

45.1

အလုုပ််သမား�းမရှိိ�)

အခကြေး���းငွေ�ေ မရသော��ာ မိိသားး�စုုဝင််
လုုပ််သားး�/ မိိသားး�စုုလုုပ််ငန်းး�

13.1

အခြား��း

0.1

၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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မွေး�း�ဖွား��းခြ�င်းး�နှှင့်�် သေ�ဆုံးး��ခြ�င်းး�

မွေး�း�နှုုန်းး�ကြ�မ်းး�

မွေး�း�နှုုန်းး�ကြ�မ်းး� (CBR)
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ မွေး�း�နှုုန်းး�ကြ�မ်းး� (လူူ (၁,၀၀၀) တွွင််
အရှှင််မွေး�း�သော�ာကလေး�း�) သည်် (၁၆.၆) ယော�ာက််နှုုန်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�/ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင််

မွေး�း�နှုုန်းး�ကြ�မ်းး� ကွာာ�ဟမှုု ကြီး�း�မား�းပြီး�း� မွေး�း�နှုုန်းး�ကြ�မ်းး�
အမြ�င့််�ဆုံးး��ကိုု� ချျင်းး�ပြ�ည််နယ်် (၂၆.၂)၊ ကယားး�ပြ�ည််နယ််
(၂၀.၆) နှှင့််� ကချျင််ပြ�ည််နယ်် (၂၀.၂)၊ အနိိမ့််�ဆုံးး��ကိုု�

စုုစုုပေါ�ါင်းး� ကလေး�းမွေး�း�နှုုန်းး�နှှင့်�် အိိမ််ထော�ာင််ကျျဖူးး�သူူ အမျိုး�း��သမီးး�

တနင်္သာ�ာ�ရီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� (၁၄.၄) နှှင့််� မကွေး��း�တိုု�င်းး�

များ�း�၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး� ကလေး�းမွေး�း�နှုုန်းး�

ဒေ�သကြီး�း� (၁၄.၆) တို့့��တွွင််တွေ့�့�ရပါါသည််။
စုုစုုပေါ�ါင်းး�ကလေး�းမွေး�း�နှုုန်းး� (TFR)
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး�ကလေး�း�မွေး�း�နှုုန်းး� (အမျိုး�း��သမီးး�
တစ််ဦးးကလေး�း�မွေး�း�နှုုန်းး�) သည်် (၂) ဦးး ဖြ�စ််ပါါသည််။
စုုစုုပေါ�ါင်းး�ကလေး�း�မွေး�း�နှုုန်းး�သည်် မြို့�့��ပြ�တွွင်် (၁.၇) ဦးး
နှှင့််� ကျေး�း�လက််တွွင်် (၂.၂) ဦးး ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကလေး�း�
မွေး�း�နှုုန်းး�သည်် ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် အမြ�င့််�ဆုံးး�� (၃.၉ ဦးး)
ဖြ�စ််ပြီး�း� ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တွွင်် အနိိမ့််�ဆုံးး�� (၁.၆ ဦးး)

ပထမဆုံးး��အိိမ်် ထော �ာင်် ပြု�ုစ ဉ်် အ သက်် နှှ င့်် � ပထမဆုံးး��

ဖြ�စ််ပါါသည််။

အရှှ င် ် မွေး�း �ကလေး�း မွေး�း�ဖွား��းစဉ်် အ သက််

အိိမ်် ထော �ာင်် ကျျဖူးး �သူူ အ မျိုး�း� �သမီးး � များ�း�၏

စုု စုု ပေါ� ါင်းး�

ကလေး�းမွေး�း�နှုုန်းး� (TMFR)
အိိမ််ထော�ာင််ကျျဖူးး�သူူ
ကလေး�း�မွေး�း�နှုုန်းး�သည််

အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏

စုုစုုပေါ�ါင်းး�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�တွွင််

(၃.၉) ဦးးဖြ�စ််ပြီး�း� မြို့�့��ပြ�၌ (၃.၇) ဦးးနှှင့််� ကျေး�း�လက််၌
(၄) ဦးးဖြ�စ််ပါါသည်် ။ အိိမ်် ထော�ာင်် ကျျဖူးး�သူူ အမျိုး� �း �သမီးး �
များ��း၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး�ကလေး�း�မွေး�း�နှုုန်းး� အမြ�င့််�ဆုံးး�� (၆.၄ ဦးး)
ကိုု� ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် တွေ့�့�ရပြီး�း� အနိိမ့််�ဆုံးး��ကိုု�

ပဲဲခူးး�၊

ရန််ကုုန််နှှင့််� ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� (၃.၃ ဦးးစီီ) တို့့��
တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

မြ�န်် မာ ာအမျိုး�း� �သမီးး � များ��း၏
စဉ်် အ သက်် အ လယ်် ကိိ န်းး � မှာာ�

ပထမဆုံးး� � အိိမ်် ထော� ာင်် ပြု�ု
(၂၁.၂)

နှှ စ်် ဖြ �စ်် ပြီး � း �

မြို့�့��ပြ� တွွ င်် (၂၂.၃) နှှ စ်် နှ ှ င့််� ကျေး�း�လက်် တွ ွ င်် (၂၀.၉)
နှှ စ်် ဖြ�စ်် ပါ ါသည်် ။ အသက်် (၁၀-၄၉) နှှ စ်် အ တွွ င်းး �
ရှိိ� အမျိုး�း� �သမီးး � များ��း၏ ပထမဆုံးး� � အရှှ င်် မွေး�း �ကလေး�း�
မွေး�း�ဖွား��းစဉ်် အသက်် အ လယ်် ကိိ န်းး � မှာာ� (၂၃.၂) နှှ စ််
ဖြ�စ်် သ ဖြ�င့််� မြ�န်် မာ ာအမျိုး�း� �သမီးး � များ��း၏ ကလေး�း�မွေး�း�
ဖွား��းစဉ်် အသက်် သ ည်် အခြား��းနိုု � င်် ငံံများ��းနှ ှ င့််� နှိုု င်းး �ယှှ ဉ််
လျှှင်် မြ�င့််�မား�းကြော ��ာင်းး� တွေ့�့�ရပါါသည်် ။ ပထမဆုံးး� �
အိိမ်် ထော� ာင်် ပြု�ုစ ဉ်် အ သက်် နှ ှ င့််� အရှှ င်် မွေး�း �ကလေး�း� မွေး�း�
ဖွား��းစဉ်် အ သက်် တို့့ � ကို ု � နှိုု င်းး �ယှှ ဉ်် ပါ ါက မြ�န်် မာ ာအမျိုး�း� �
၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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သမီးး � များ��းသည်် ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� အိိမ်် ထော� ာင်် ကျျ ပြီး � း �

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း /
ပြ�ည််နယ််/ ဧရိိယာာ

(၂) နှှ စ်် ခန့် ်� တွ ွ င်် ကလေး�း�မွေး�း�ဖွား��းကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရ
ပါါသည်် ။
ပထမဆုံးး��အိိမ််ထော�ာင််ပြု�ုစဉ််နှင့်
ှ �် ပထမဆုံးး�� အရှှင်မွေး�း
် �ကလေး�း

အသက််အလယ််ကိိန်းး�

မွေး�း�ဖွား��းစဉ််အသက််

ကလေး�းသူူငယ််လက််ထပ််ထိိမ်းး�မြား�း�မှုု
အသက််

(၂၀-၂၄)

နှှစ််အုုပ််စုုဝင််

အိိမ််ထော�ာင််ကျျဖူးး�

သူူ အမျိုး�း��သမီးး� (၁၆) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�သည်် အသက််
(၁၈)

နှှစ််မတိုု�င််မီီ

လက််ထပ််ထိိမ်းး�မြား�း�ခဲ့့�ပါါသည််။

အဆိုု�ပါါ

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည််

မြို့�့��ပြ�

(၁၄.၇%)

ထက််

ကျေး�း�လက်် (၁၇%) တွွင်် ပိုု�မြ�င့််�မား�းသည််ကိုု� တွေ့�့�ရ
ပါါသည််။ ကယားး�ပြ�ည််နယ််တွွင််အနိိမ့််�ဆုံးး�� (၉%) ဖြ�စ််ပြီး�း�
နေ�ပြ�ည််တော်�်�တွွင်် အမြ�င့််�ဆုံးး�� (၂၁%) ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဆယ််ကျော်�်��သက််ရွယ်
ွ ် ကလေး�းမွေး�း�နှုုန်းး�

ပထမဆုံးး�� အိိမ််ထော�ာင််ပြု�ုစဉ််
အသက််
၁၈ နှှစ််အော�ာက််

၁၈-၂၄ နှှစ််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

၁၆.၄

၈၃.၆

မြို့�့��ပြ�

14.7

85.3

ကျေး�း�လက််

17.၀

83.၀

ကချျင််

12.3

87.7

ကယားး�

9.1

90.9

ကရင််

16.4

83.6

ချျင်းး�

16.၀

84.၀

စစ််ကိုု�င်းး�

14.3

85.7

တနင်္သာ�ာ�ရီီ

13.3

86.7

ပဲဲခူးး�

18.1

81.9

မကွေး��း�

16.1

83.9

မန္တတလေး�း

15.2

84.8

မွွန််

18.3

81.7

ရခိုု�င််

15.7

84.3

ရန််ကုုန််

15.7

84.3

ရှှမ်းး�

20.၀

80.၀

ဧရာာဝတီီ

16.၀

84.၀

နေ�ပြ�ည််တော်�်�

21.၀

79.၀

သေ�နှုုန်းး�ကြ�မ်းး� (CDR)
မြ�န််မာာနိုင်
�ု ငံ
် ၏
ံ သေ�နှုုန်း�း ကြ�မ်းး�မှာာ� လူူဦးးရေ� (၁,၀၀၀) တွွင််
(၇.၈) ဦးးဖြ�စ််ပါါသည််။ မြို့��့ �ပြ�သေ�နှုုန်း�း ကြ�မ်းး� (၉.၃ ဦးး)
သည်် ကျေး�း�လက််သေ�နှုုန်းး�ကြ�မ်းး� (၇.၂ ဦးး) ထက်် ပိုု�မြ�င့််�
ပါါသည််။
သေ�နှုုန်းး�ကြ�မ်းး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဆယ််ကျော်�်��သက််ရွွယ်် ကလေး�း�မွေး�း�နှုုန်းး�
သည်် အသက်် (၁၅-၁၉) နှှစ််အုုပ််စုုဝင်် အမျိုး�း��သမီးး�
(၁,၀၀၀) ဦးးတွွင်် ကလေး�း� (၂၀.၃) ဦးး ဖြ�စ််ပါါသည််။
အသက််ကြီး�း�လာာသည််နှှင့််�အမျှှ

ကလေး�း�မွေး�း�နှုုန်းး� ပိုု�မိုု�

မြ�င့််�တက််လာာပါါသည််။

၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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ကလေး�းသေ�နှုုန်းး�နှှင့််� မွေး�း�ဖွား��းစဉ််မျှော်�်��မှန်း
ှ း�သက််တမ်းး�

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�၏ အသားး�တင််ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နှုုန်းး�

၂၀၁၉ မတိုု�င််မီီတစ််နှှစ််အတွွင်းး� ငါးး�နှှစ််အော�ာက်် ကလေး�း�

သည်် (၂၃4) ဦးး (လူူ ၁,၀၀၀ တွွင်် ၂၆၅ ဦးး ပြော��ာင်းး�

သေ�နှုုန်း�း မှာာ� အရှှင်မွေး
် �း�ကလေး�း� (၁,၀၀၀) ဦးးတွွင်် (၃၈)
ဦးး ဖြ�စ််ပါါသည််။ တစ််နှှစ််အော�ာက်် ကလေး�း� သေ�နှုုန်းး�မှာာ�
(၃၁) ဦးးဖြ�စ််ပြီး��း တစ််နှစ်
ှ နှ
် င့််�
ှ ငါးး�နှှစ်ကြား် �း� ကလေး�း�သေ�နှုုန်း�း
မှာာ� (၇) ဦးး ဖြ�စ််ပါါသည််။
မွေး�း�ဖွား��းစဉ်် မျှော်�်��မှှန်းး�သက််တမ်းး�မှာာ� (၆၉.၄) နှှစ်် ဖြ�စ််
ပါါသည််။ မ မျှော်�်��မှှန်းး�သက််တမ်းး� (၇၃.၃ နှှစ််) သည််
ကျားး�� မျှော်�်��မှှန်းး�သက််တမ်းး� (၆၆.၅ နှှစ််) ထက်် များ��းစွာာ�
မြ�င့််�မား�းသည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။

ဝင််၍ ၃၁ ဦးးပြော��ာင်းး�ထွွက်)် ဖြ�စ််ပြီး�း� ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သ
ကြီး�း�၏ အသားး�တင််

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နှုုန်းး�မှာာ� (-၁၄၅) ဦးး

(လူူ ၁,၀၀၀ တွွင်် ၁၄ ဦးး ပြော��ာင်းး�ဝင််၍ ၁၅၉ ဦးး ပြော��ာင်းး�
ထွွက််) ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကျားး��/မ နှှစ််မျိုး�း�� လုံးး��တွွင်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
ရသည့််�

အဓိိကအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းမှာာ�

“မိိသားး�စုု

နော�ာက််လိုု�က််၍” (၃၇%)၊ “အလုုပ််ကြော��ာင့််�/အလုုပ််ရှာာ�
ရန််/စီးး�ပွား��းရေး�းကြော��ာင့််�” (၃၁%) နှှင့််� “အိိမ််ထော�ာင််ကျျ၍”
(၂၆%) ဖြ�စ််ပါါသည််။
အသားး�တင််ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နှုုန်းး�

ကလေး�းသေ�နှုုန်းး�
ဧရိိယာာ/ ကျားး��/မ

တစ််နှှစ််
အော�ာက််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

ကလေး�း

မွေး�း�ဖွား��းစဉ််
ငါးး�နှှစ််
အော�ာက််

မျှော်�်��မှှန်းး�
သက််တမ်းး�

၃၀.၉

၇.၀

၃၇.၇

၆၉.၄

မြို့�့��ပြ�

22.3

4.1

26.3

71.9

ကျေး�း�လက််

34.1

8.2

42.1

68.5

ကျားး��

39.4

9.1

48.2

66.5

မ

21.1

4.4

25.4

73.3

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သွားး��လာာခြ�င်းး�

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�မှုုလမ်းး�ကြော��ာင်းး�

ပြ�ည််တွွင်းး�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သွားး��လာာခြ�င်းး�

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�မှုုလမ်းး�ကြော��ာင်းး� အမြ�င့််�ဆုံးး��မှာာ� မြို့�့��ပြ�-မြို့�့��ပြ�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလူူဦးးရေ�၏ (၁၇) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�သည့််� ဘဝ

(၃၇.၁%) ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒုုတိိယအမြ�င့််�ဆုံးး��မှာာ�

ကျေး�း�လက််-

ကျေး�း�လက်် (၂၅.၉%) ဖြ�စ််ပါါသည််။

ကျေး�း�လက််မှှ

တွွင်် အနည်းး�ဆုံးး�� တစ််ကြိ�ိမ်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ဖူးး�သူူများ��း ဖြ�စ််
ပါါသည််။ ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�သည်် လူူ (၁,၀၀၀)
ဦးးတွွင်် ပြော��ာင်းး�ဝင််နှုုန်းး� (၂၆၅) ဦးးနှုုန်းး�ဖြ�င့််� အများ��းဆုံးး��

မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နှုုန်းး�မှာာ� အနည်းး�ဆုံးး�� (၁၃.၇%) ဖြ�စ််
ပါါသည််။
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�မှုုလမ်းး�ကြော��ာင်းး� (%)

ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပြော��ာင်းး�ဝင််နှုုန်းး�အနိိမ့််�ဆုံးး�� (လူူ ၁,၀၀၀ ဦးး

ကျားး��/မ

တွွင်် ၁၄ ဦးး) ကိုု� ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တွွင်် တွေ့�့�ရ
ပါါသည််။ ပြော��ာင်းး�ထွွက််နှုုန်းး� အမြ�င့််�ဆုံးး�� (လူူ ၁,၀၀၀ တွွင််
၁၅၉ ဦးး) ကိုု�လည်းး� ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တွွင်် တွေ့�့�
ရပါါသည််။

မြို့�့��ပြ� - မြို့�့��ပြ�

မြို့�့��ပြ� -

ကျေး�း�လက်် -

ကျေး�း�လက်် -

ကျေး�း�လက််

မြို့�့��ပြ�

ကျေး�း�လက််

ပေါ�ါင်းး�

၃၇.၁

၂၃.၃

၁၃.၇

၂၅.၉

ကျားး��

36.3

22.9

14.4

26.5

မ

37.8

23.7

13.1

25.3

၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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ပြ�ည််ပရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သွားး��လာာခြ�င်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံပြ�င််ပတွွင််

နိုု�င််ငံံအလိုု�က််ရော�ာက််ရှိိ�နေ�ထို�င်
ု ်သော�ာ အိိမ််ထော�ာင််စုဝ
ု င််ရာာခို�င်
ု ်နှုုန်းး�

ရော�ာက််ရှိနေ���ေသူူများ��း၏

(၆၇)

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံတွွင်် ရော�ာက််ရှိနေ���ေပြီး�း� (၁၄)
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ� မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံံတွွင်် ရော�ာက််ရှိနေ���ေပါါသည််။
ပြ�ည််ပရွှေ့�့��ပြော��ာင်းး�သူူအများ��းစုု (၉၆% ခန့််�) သည်် အလုုပ််
ကြော��ာင့််�/ အလုုပ််ရှာာ�ရန််/ စီးး�ပွား��းရေး�းကြော��ာင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပြ�ည််ပရော�ာ�က််ရှိနေ���ေသူူ (၂၆%) သည််
“မိိသားး�စုု အဆက််အသွွယ််ဖြ�င့််�” ရော�ာက််ရှိနေ���ေခြ�င်းး� ဖြ�စ််

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ပါါသည််။
နိုု�င််ငံံခြား�း�တွွင််ရော�ာက််ရှိိ�နေ�သော�ာ

အိိမ််ထော�ာင််စုဝ
ု င််များ�း�
နိုု�င််ငံံခြား�း�တွွင်် ရော�ာက််ရှိိ�နေ�သော�ာ အိိမ််ထော�ာင််စုဝ
ု င််များ�း�၏ လူူဦးးရေ�

၏ လူူဦးးရေ�ပိိရမစ််
၂၀၁၄ နှှင့််� ၂၀၁၉ ပြ�ည််ပရွှေ့�့��ပြော��ာင်းး�သူူများ��း၏ ပိိရမစ််
မှာာ�ပုံံ�စံံတူူဖြ�စ််သဖြ�င့််�

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သူူများ��း၏

ပိိရမစ်် (၂၀၁၄ သခစ နှှင့််� ၂၀၁၉ ကြား�း�ဖြ�တ််သခစ)

အသက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�မှာာ� (၅) နှှစ််အတွွင်းး� များ��းစွာာ�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု မရှိိ�
ကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရပါါသည််။
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သူူ အများ��းစုုသည်် အသက်် (၂၀) မှှ (၄၄)
နှှစ််အတွွင်းး� အလုုပ််လုုပ််နိုု�င််သည့််� အရွွယ််ရော�ာက််ပြီး�း�သူူ
များ��း ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။
နိုု�င််ငံံခြား�း�မှှ ငွေ�ေလွှဲဲ�ပို့့��ရာာတွွင််

အဓိိက

အသုံးး��ပြု�ုသည့််�

လမ်းး�ကြော��ာင်းး�
ကြား�း�ဖြ�တ််သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�မကော��ာက််မီီ

(၁၂)

လ

နိုု�င််ငံံခြား�း�မှှ ငွေ�ေလွှဲဲ�ပို့့��ရာာတွွင်် အဓိိကအသုံးး��ပြု�ုသည့််�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�

အတွွင်းး� ပြ�ည််ပရွှေ့�့��ပြော��ာင်းး�သူူ (၆၉) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�
သည်် ၎င်းး�တို့့��အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��းထံံ ငွေ�ေပြ�န််ပို့့��ခဲ့့�ကြော��ာင်းး�
တွေ့�့�ရပါါသည််။
ဘဏ််အသုံးး��ပြု�ု၍

ငွေ�ေလွှဲဲ�သည့််�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည််

အမျိုး�း��သားး�များ��းတွွင်် ပိုု�များ��းပြီး�း� (ကျားး�� - ၆၇% နှှင့််�
မ - ၅၄%) အခြား��းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍
ငွေ�ေလွှဲဲ�ခြ�င်းး�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းက ပိုု�များ��းပါါသည််။

၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသို့့�� ငွေ�ေလွှဲဲ�ပို့့��မှုုပမာာဏ
ပြ�ည််ပရွှေ့�့��ပြော��ာင်းး�သူူများ��း၏

နိုုင်
� ငံံခြား�
် း�တွွင််ရော�ာက််ရှိိ�နေ�သူများ�
ူ း�၏ ငွေ�ေလွှဲဲပို့့�
� မူ
� ူ ပမာာဏ

(၃၆)

ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�သည််

မြ�န််မာာကျျပ််ငွေ�ေ (၅) သိိန်းး�မှှ သိိန်းး� (၂၀) ကြား�း� လွှဲဲ�ပို့့�ပြီး�း�
(၃၆) ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး� မှာာ� (၅) သိိန်းး�အော�ာက််သာာ လွှဲဲ�ပို့့�သည််
ကိုု�တွေ့�့�ရပါါသည််။ (၁၇) ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�ခန့််သ
� ည်် သိိန်းး� (၂၀)
မှှ (၄၀) ကြား�း� လွှဲဲ�ပို့့�ပြီး�း� (၁၁) ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�သည်် သိိန်းး� (၄၀)
နှှင့််�အထက်် လွှဲဲ�ပို့့�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရပါါသည််။
နိုုင်
� ငံံခြား�
် း�တွွင််ရော�ာက််ရှိိ�နေ�သူများ�
ူ း�၏လက််ရှိိ�အလုုပ်အ
် ကိုုင်
� ်

ကျျပ်် ၅၀၀,၀၀၀ အော�ာက််

ပြ�ည််ပရွှေ့�့��ပြော��ာင်းး�သူူအများ��းစုု (၉၂%) သည်် “ဝန််ထမ်းး�/

ကျျပ်် ၂,၀၀၀,၀၀၀ မှှ ကျျပ်် ၄,၀၀၀,၀၀၀ ကြား�း�

ကျျပ်် ၅၀၀,၀၀၀ မှှ ကျျပ်် ၂,၀၀၀,၀၀၀ ကြား�း�
ကျျပ်် ၄,၀၀၀,၀၀၀ နှှင့််� အထက််

အလုုပ််သမား�း” များ��းအဖြ�စ်် လုုပ််ကိုု�င််နေ�ကြ�ပြီး�း� အများ��း
စုုမှာာ�

အလုုပ််/စီးး�ပွား��းရေး�းကြော��ာင့််�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှှ မထွွက််ခွာာ�မီီ အမြ�င့််�ဆုံးး��

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သည််

တက််ရော�ာက််ပြီး��း စီးး�ခဲ့့�သည့််�အတန်းး�

ဆိုု�သည့််�အချျက််ကိုု� သက််သေ�ပြ�နေ�ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှမထွွက်
ှ
်ခွာာ�မီီ အမြ�င့််�ဆုံးး�� တက််ရော�ာက်် ပြီး�း�စီးး�
ခဲ့့�သည့််�အတန်းး�
ပြ�ည်် ပရွှေ့�့� �ပြော��ာင်းး�သူူ များ ��း၏
သည််

(၆၆)

အလယ်် တ န်းး � အထိိသာာ

ရာာခိုု � င် ် နှု ု န်း း �

(မူူ လတ န်းး �

-

၃၄% နှှင့််� အလယ််တန်းး� - ၃၂.၃%) တက််ရော�ာက််
ပြီး � း � စီးး � ခဲ့့ � ပြီး � း �

၎င်းး�တို့့�� အ နက််

(၈)

ရာာခိုု � င် ် နှု ု န်း း � မှာာ�

မည််သည့််�အတန်းး�မျှှ မအော��ာင််မြ�င််သူူများ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။

မသန််စွွမ်းး�မှုု

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း /ပြ�ည််နယ််အလိုု�က်် မသန််စွွမ်းး�ဖြ�စ််ပွား��းမှုုနှုုန်းး�

မသန််စွမ်းး
ွ �ဖြ�စ််ပွား��းမှုနှု
ု န်း
ု �း မှာာ�

(၁၂.၈)

ရာာခိုုင်
� နှု
် န်း
ု �း ဖြ�စ််ပါါ

သည််။ မသန််စွွမ်းး�ဖြ�စ််ပွား��းမှုုနှုုန်းး�သည်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�/
ပြ�ည််နယ််အလိုု�က််

ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�ပါါသည််။

မသန််စွွမ်းး�

မသန််စွွမ်းး�ဖြ�စ််ပွား��းမှုုနှုုန်းး�

မသန််စွွမ်းး�ဖြ�စ််ပွား��းမှုုနှုုန်းး�

ဖြ�စ််ပွား��းမှုုနှုုန်းး� အမြ�င့််�ဆုံးး��ကိုု� ချျင်းး�ပြ�ည််နယ်် (၂၀.၆%)၊
ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� (၁၇.၃% စီီ)
နှှင့််� မကွေး��း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� (၁၇.၀%) တို့့��တွွင်် တွေ့�့�ရပြီး��း
အနိိမ့််�ဆုံး�း� ကိုု� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် (၈.၆%) တွွင်် တွေ့�့�ရပါါသည််။
၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
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မသန််စွွမ်းး�မှုုအမျိုး�း��အစား�း

မသန််စွွမ်းး�မှုု အမျိုး�း��အစား�း

မသန််စွွမ်းး�မှုုအမျိုး�း��အစား�း (၆) မျိုး�း��တွွင်် အမြ�င််အာာရုံံ�
ခက််ခဲဲမှုု (၆.၃%) သည်် အများ��းဆုံးး��ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒုုတိိယ
အများ��းဆုံးး��သည်် လမ်းး�လျှော�ာ�က််/လှေ�ေကားး�တက််ရာာတွွင််
ခက််ခဲဲမှုု (၅.၄%) ဖြ�စ််ပါါသည််။ မှှတ််ဉာာဏ််/ သင််ယူူ
လေ့�့လာာခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် ခက််ခဲဲမှုု (၄.၄%)၊ အကြား�း�အာာရုံံ�

ပေါ�ါင်းး�

ကျားး��

မ

အမြ�င််အာာရုံံ�

6.3

5.5

6.9

အကြား�း�အာာရုံံ�

2.4

2.0

2.6

လမ်းး�လျှော�ာ�က််/လှေ�ေကားး�တက််ခြ�င်းး�

5.4

4.4

6.3

မှှတ််ဉာာဏ််/သင််ယူူလေ့�့လာာခြ�င်းး�

4.4

3.9

4.9

မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�

1.9

1.9

2.0

အခြား��းသူူများ��းနှှင့််� ဆက််သွွယ််ခြ�င်းး�

1.6

1.5

1.6

ခက််ခဲဲမှုု (၂.၄%)၊ မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရာာတွွင််
ခက််ခဲဲမှုု (၁.၉%) နှှင့််� အခြား��းသူူများ��းနှှင့််�ဆက််သွွယ််ရာာ
တွွ င် ် ခက်် ခဲဲမှု ု (၁.၆%)

အသက််အရွွယ််အလိုု�က်် မသန််စွွမ်းး�ဖြ�စ််ပွား��းမှုုနှုုန်းး�

ရှိိ�ပါါသည်် ။ အမျိုး� �း �သမီးး �

မသန််စွွမ်းး� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (၁၃.၉%) သည်် အမျိုး�း��သားး�
မသန််စွွမ်းး� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (၁၁.၆%) ထက််မြ�င့််�မား�းကြော��ာင်းး�
တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။
အသက််အရွွယ််အလိုု�က်် မသန််စွွမ်းး�မှုု
မသန််စွွမ်းး�ဖြ�စ််ပွား��းမှုုနှုုန်းး�သည််

အသက််

(၁၀)

နှှစ််

မှှ အသက်် (၂၉) နှှစ််အထိိ ငယ််ရွွယ််သည့််� အသက််
အုုပ််စုုများ��းတွွင််

(၅% အော�ာက််) နည်းး�ပါးး�ပါါသည််။

အသက်် (၄၀) နှှစ််မှှ အသက်် (၄၄) နှှစ််အတွွင်းး�တွွင််

ရပ််ရွာာ�လှုုပ််ရှား��းမှုုတစ််ခုုခုုတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခဲ့့�သည့််� အသက််
(၅) နှှစ််နှှင့့်�အထက်် မသန််စွွမ်းး�သူူဦးးရေ�အချိုး�း��

(၁၁) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ရှိိ�ပြီး�း� နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် သိိသိိသာာသာာ
မြ�င့့်�တက််လာာရာာ အသက်် (၉၀) နှှစ််နှှင့့်�အထက််တွွင််
(၈၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကျော်�်��ရှိကြော�����ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။
ရပ််ရွာာ�အတွွင်းး�ပါါဝင််လှုပ်
ု ်ရှား��းမှုု
မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း၏ (၃၉.၆) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ကြား�း�ဖြ�တ််
ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�

သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� မကော��ာက််မီီ (၁၂) လ အတွွင်းး� ရပ််ရွာာ�
အတွွင်းး�ပါါဝင််လှုုပ််ရှား��းမှုု အနည်းး�ဆုံးး�� တစ််ကြိ�ိမ်် ပြု�ုလုုပ််
ခဲ့့�ပါါသည််။ ဘာာသာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ လှုုပ််ရှား��းမှုုသည်် အများ��း

အထော�ာက််အပံ့့�ရရှိိ�မှုု

ဆုံးး��ဖြ�စ််ပြီး�း� မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း၏ (၃၆) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�

လွွန််ခဲ့့�သော�ာ (၁၂) လအတွွင်းး�တွွင်် အသက်် (၅) နှှစ််နှှင့့်�

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ ပါါဝင််လှုုပ််ရှား��းမှုုတိုု�င်းး�တွွင််

အထက်် မသန်် စွ ွ မ်းး �သူူ (၅) ဦးးလျှှင်် (၁) ဦးးသည််

မသန််စွွမ်းး�အမျိုး� �း �သားး�များ��း၏ ပါါဝင််မှုုသည်် မသန််စွွမ်းး�

အနည်းး�ဆုံးး�� အထော��ာက််အပံ့့� တစ််ခုုရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။

အမျိုး�း��သမီးး�များ��းထက်် ပိုု�များ��းကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း၏ အထော��ာက််အပံ့့�ရရှိိ�မှုု အချိုး�း��တွွင််
၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
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ကျားး��/မ

ကွာာ�ခြား��းမှုု

အနည်းး�ငယ်် သာာ

ရှိိ�ပါါသည်် ။

အထော�ာက််အပံ့့�တစ််ခုုခုရရှိိ�သူ
ု
ူ

ပေါ�ါင်းး�

ကျားး��

မ

မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း၏ (၁၂) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�သည်် ၎င်းး�တို့့��

စုုစုုပေါ�ါင်းး�

၁၉.၃

၁၇.၈

၂၀.၅

နှှင့့်�အတူူနေ� မိိသားး�စုုဝင််များ��းထံံမှှ အထော��ာက််အပံ့့�များ��း

အတူူနေ�မိိသားး�စုုဝင််များ��းထံံမှှ

12.၀

10.8

12.9

ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� (၇) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�သာာလျှှင်် အတူူမနေ�ေ မိိသားး�စုု

အတူူမနေ�ေမိိသားး�စုုဝင််/ အဖွဲ့့��

7.3

7.၀

7.6

ဝင််/အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းထံံမှှ
သူူများ��းရရှိိ�ခဲ့့�သည့့်�

ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။

မသန််စွွမ်းး�

အထော��ာက််အပံ့့�တွွင််

ငွေကြေး���း��

အစည်းး�များ��းထံံမှှ

အထော��ာက််အပံ့့� (၁၇%) သည်် အများ��းဆုံးး�� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ခဲ့့ပြီး� ��း သူူများ��းက သက််ကြီး��း ရွွယ်အို
် �ု ဆွေ�ေမျိုး�း��များ��းအားး� စော�ာင့့်�

သက််ကြီး��း ရွွယ််အို�ု
၂၀၁၉

ကြား�း�ဖြ�တ််သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�အရ

သက််ကြီး�း�

ရွွယ််အိုု�ဦးးရေ� (၅.၂) သန်းး�ခန့့်�ရှိိ�ပြီး�း� စုုစုုပေါ�ါင်းး� သမား�းရိုးး��ကျျ

ရှော�ာ�က််ပေး�းရမှုုသည်် ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််ကထက်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််
တွွင်် နှှစ််ဆပိုု�များ��းလာာခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ညွှှန််ပြ�နေ�ပါါသည််။

အိိမ််ထော�ာင််စုုလူူဦးးရေ�၏ (၁၀.၁) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ရှိကြော�����ာင်းး�
တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။
ကလေး�း�ဦးးရေ�သည််
အရေ�ေအတွွက််အားး�ဖြ�င့့်�

သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�
ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�နေ�ဆဲဲ

ဦးးရေ�ထက််
ဖြ�စ််သော်�်�

လည်းး� သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�ညွှှန််ကိိန်းး�သည်် ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််
တွွင်် (၁၆.၅) ရှိိ�ခဲ့့�ရာာမှှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် (၃၇.၂) အထိိ
မြ�င့််�တက််လာာခဲ့့�ပါါသည််။ ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််တွွင်် ကလေး�း�
ဦးးရေ� (၁၀၀) တွွင်် သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု� (၁၇) ဦးးခန့််�သာာ

၁၉၈၃

၂၀၁၄

၂၀၁၉

သခစ*

သခစ*

ကြား�း�ဖြ�တ််**

16.5

31.1

37.2

ထော�ာက််ပံ့့�မှုုအချိုး�း��

8.7

7.0

6.2

မိိဘထော�ာ�က််ပံ့့�မှုုအချိုး�း��

1.7

3.7

3.4

ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် ကလေး�း�ဦးးရေ� (၁၀၀)

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�

တွွင်် သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု� (၃၇) ဦးးအထိိ ရှိိ�လာာကြော��ာင်းး�

သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�ညွှှန််ကိိန်းး�

တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

အလားး�အလာာရှိသော����ာ

အလားး�အလာာရှိသော����ာ ထော�ာက််ပံ့့�မှုုအချိုး�း�� (Potential
support ratio - အသက်် ၆၀ နှှစ််နှှင့့်�အထက်် လူူတစ််ဦးး

မှှတ််ချျက်် - * ကော�ာက််ယူူရရှိသော����ာ စုုစုုပေါ�ါင်းး�လူူဦးးရေ�
** သမား�းရိုးး��ကျျအိိမ််ထော�ာင််စုုလူူဦးးရေ�

တွွင်် အလုုပ််လုုပ််နိုု�င််သူူ လူူဦးးရေ�) သည်် ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််နှှင့့်�
၂၀၁၉ ခုုနှှစ််ကြား�း�တွွင်် (၉) ဦးးမှှ (၆) ဦးးအထိိ ကျျဆင်းး�

ရပ််ရွာာ�အတွွင်းး�ပါါဝင််လှုပ်
ု ်ရှား��းမှုု

လာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�ဦးးရေ�၏

မိိဘထော�ာ�က််ပံ့့�မှုုအချိုး�း�� (Parent support ratio) သည််

ကြား�း�ဖြ�တ််သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� မကော��ာက််မီီ (၁၂) လ

၁၉၈၃ ခုုနှှစ််တွွင်် (၁.၇) ရှိိ�ခဲ့့�ရာာ မှှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် (၃.၄)

အတွွင်းး�

သို့့�� တိုးး��မြ�င့််�လာာခဲ့့�ပြီး�း� သက််လတ််ပိုု�င်းး�အရွွယ်် ကျော်�်��လွွန််

ပြီး�း� “ဘာာသာာရေး�းဆိုု�င််ရာာလှုုပ််ရှား��းမှုု” (၃၅.၇%) သည််

အနည်းး�ဆုံးး��

(၄၀)

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့့်�သည််

ပါါဝင််မှုု/လှုုပ််ရှား��းမှုုတစ််မျိုး�း��ရှိိ�ခဲ့့�

အများ��းဆုံးး�� ဖြ�စ််ပါါသည််။
၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
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ပင််စင််/ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��း/အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�အမျိုး�း��အစား�း

အစား�းအစာာနှှင့််� ဆေး�းကုုသမှုု အထော��ာက််အပံ့့�များ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��

သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�ဦးးရေ�၏ (၁၄) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့့်�သာာလျှှင််

ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�များ��းအားး� အဓိိက ထော�ာက််ပံ့့�

ပင််စင််၊ ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��းနှှင့််� အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််� တစ််ခုုခုု ရရှိိ�
ခဲ့့�ပါါသည််။ ပင််စင််အမျိုး�း��အစား�းများ��းတွွင်် အလုုပ််ပင််စင််
သည်် (၆.၅) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�င့််� အများ��းဆုံးး�� ဖြ�စ််ပြီး�း� မိိသားး�စုု
ပင််စင််သည်် (၂.၄) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�င့််� ဒုုတိိယအများ��းဆုံးး��
ဖြ�စ််ပါါသည််။
ပင််စင််/ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��း/
အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�
ပင််စင််၊ ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��းနှှင့််�
အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�တစ််ခုုခုရရှိိ�သူ
ု
ူ

ပေး�းနေ�သည့််�

အရင်းး�အမြ�စ််များ��းဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�

တွေ့�့�ရှိိ�

ရပါါသည််။ သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�များ��း၏ (၁၈) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
ခန့််�သည်် အတူူနေ� မိိသားး�စုုဝင််များ��းထံံမှှ အထော��ာက််အပံ့့�
များ��းရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� (၁၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�သာာလျှှင်် အတူူမနေ�ေ
မိိသားး�စုုဝင််/အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းထံံမှှ အထော��ာက််အပံ့့�များ��း
ရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။

ပေါ�ါင်းး�

ကျားး��

၁၄.၂

၁၆.၀

မ
၁၃.၀

အထော�ာက််အပံ့့�
အမျိုး�း��အစား�း

အထော�ာက််အပံ့့�ရရှိိ�ခဲ့့�သည့််�
သက််ကြီး��း ရွွယ််အို�ဦး
ု းရေ�

ပေါ�ါင်းး�

ကျားး��

မ

အထော�ာက််အပံ့့�တစ််ခုုခုရရှိိ�သူ
ု
ူ

၂၇.၈

၂၆.၅

၂၈.၇

ငွေကြေး���း��အထော��ာက််အပံ့့�

24.7

23.4

25.5

နေ့�့စဉ််လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းအားး�
ကူူညီီမှုု (အိိမ််အတွွင်းး�)

1.7

1.4

1.9

လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းအားး� ကူူညီီမှုု
(အိိမ််ပြ�င််ပ)

0.2

0.2

0.2

ဆေး�းကုုသမှုု

3.9

3.6

4.0

အိိမ််တိုု�င််ယာာရော�ာက််ပြု�ုစုု
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု

0.5

0.4

0.5

အထော�ာက််အပံ့့�ရရှိိ�မှုု

နေ့�့ပိုု�င်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု

0.2

0.1

0.2

ကြား�း�ဖြ�တ််သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� မကော��ာက််မီီ (၁၂) လ

ကြို�ု�/ပို့့��စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု

0.1

*

0.1

အစား�းအစာာ

8.2

7.9

8.4

အခြား��း

0.2

0.1

0.2

အလုုပ််ပင််စင််

6.5

8.8

4.9

စစ််မှုုထမ်းး�ဟော�ာင်းး�ပင််စင််၊ မုုဆိုးး��မ
ပင််စင််

2.1

2.8

1.7

မိိသားး�စုုပင််စင််

2.4

1.2

3.2

လူူမှုုရေး�းပင််စင််

1.6

1.6

1.6

နာာမကျျန်းး�၊ မသန််စွွမ်းး�ပင််စင််

0.4

0.4

0.4

နာာမကျျန်းး�ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��း

0.9

0.7

1.0

အခြား��း

1.1

1.0

1.1

မသိိပါါ

0.1

0.1

0.1

အတွွင်းး� သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�ဦးးရေ� (၅) သန်းး�တွွင်် (၂၇.၈)
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် အနည်းး�ဆုံးး�� အထော��ာက််အပံ့့� တစ််ခုု

မှှတ််ချျက််: *၀.၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ထက်် နည်းး�ပါါသည််။

ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ အတူူနေ�မိိသားး�စုုဝင််များ��းသည််ငွေကြေး���း��၊
အလင်းး�ရော�ာင််အတွွက်် အဓိိကအသုံးး��ပြု�ုသည့််�

အိိမ််အကြော��ာင်းး�အရာာ

မီးး�အမျိုး�း��အစား�းအလိုု�က်် အိိမ််ထော�ာင််စုရာာခို
ု
�င်
ု ်နှုုန်းး�

လျှှပ််စစ််မီး�း
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အိိမ််ထော�ာင််စုုထက််ဝက််ခန့််� (၅၃%)
သည်် အလင်းး�ရော�ာင််အတွွက်် လျှှပ််စစ်် ဓာာတ််အားး�ကိုု�
အဓိိက အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပါါသည််။

၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
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မြို့�့��ပြ� အိိမ််ထော�ာင််စုု (၁၀) စုုတွွင်် (၉) စုုသည်် လျှှပ််စစ််

တွေ့�့�ရပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိက အိိမ််ရာာတွွင်် နေ�ထိုု�င််ကြ�သူူ

ဓာာတ််အားး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပြီး�း� ကျေး�း�လက်် အိိမ််ထော�ာင််စုု

များ��းမှာာ� (၆.၁) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာရှိိ�ပြီး�း� အခမဲ့့�အိိမ််ရာာများ��း

(၁၀) စုုတွွင်် (၄) စုုသာာ လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� သုံးး��စွဲဲ�သည််

တွွင်် နေ�ထိုု�င််သူူ (၂.8) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ရှိိ�ပါါသည််။

ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

အခန်းး�အရေ�အတွွက််

ချျက််ပြု�ုတ််ရာာတွွင်် အဓိိက အသုံးး��ပြု�ုသည့််� လော�ာင််စာာ

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််နေ�ထိုု�င််သော�ာ

အမျိုး�း��အစား�း
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း၏ (၅၃.၃) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
သည်် အစား�းအစာာ ချျက််ပြု�ုတ််ရန််အတွွက်် သစ််သားး�/
ထင်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနေ�ကြ�ဆဲဲဖြ�စ််ပြီး�း� (၃၇.၆) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
မှာာ� လျှှပ််စစ််မီးး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပါါသည််။

ချျက််ပြု�ုတ််

ရန််အတွွက်် လျှှပ််စစ််မီးး� အသုံးး��ပြု�ုမှုုသည်် မြို့�့��ပြ�တွွင််
အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း၏ (၇၃) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� နှှင့််� ကျေး�း�လက််
တွွင်် (၂၄) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ သစ််သားး�/ထင်းး�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုသည့််� အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��းသည်် ကျေး�း�လက်် တွွင််
(၇၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�ရှိိ�ပြီး�း� မြို့�့��ပြ�တွွင်် (၁၃) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
သာာရှိိ�ပါါသည််။

ထက််ဝက််ခန့််� သည်် အခန်းး�တစ််ခန်းး� (သို့့��မဟုုတ််) နှှစ််ခန်းး�
ပါါသော�ာ အိိမ််များ��းတွွင်် နေ�ထိုု�င််ကြ�ပါါသည််။ အိိမ််ထော�ာင််စုု
များ��း၏ ထက််ဝက််နီးး�ပါးး�သည်် လူူများ��း ပြွ�တ််သိိပ််နေ�သည့််�
အိိမ််များ��းတွွင််

အမျိုး�း��အစား�း အလိုု�က်် အိိမ််ထော�ာင််စုရာာခို
ု
ု�င််နှုုန်းး�

နေ�ထိုု�င််ကြ�သည််ကိုု�

တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

မြို့�့��ပြ�တွွင်် အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း၏ (၂၉) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့််�
ကျေး�း�လက််တွွင်် (၂၆) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် အခန်းး�တစ််ခန်းး�
တွွင်် လူူ (၂) ဦးးနှှင့််�အထက်် နေ�ထိုု�င််ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရ
ပါါသည််။
အခန်းး�တစ််ခန်းး�တွွင်် နေ�ထိုု�င််သော�ာလူူဦးးရေ�

ဧရိိယာာ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

ချျက််ပြု�ုတ််ရာာတွွင်် အဓိိကအသုံးး��ပြု�ုသည့််�လော�ာင််စာာ

အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း၏

၁.၅ ဦးးနှှင့်�်

၁.၅ မှှ ၂

၂ ဦးးနှှင့််�

အော�ာက််

ဦးးကြား�း�

အထက််

ပေါ�ါင်းး�

၅၃.၁

၂၀.၅

၂၆.၃

၁၀၀.၀

မြို့�့��ပြ�

51.6

19.8

28.6

100.၀

ကျေး�း�လက််

53.7

20.8

25.5

100.၀

အိိမ််ထော�ာင််စုဝ
ု င််ငွေ�ေ
အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း၏ (၂၇) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် တစ််နှှစ််
ပျျမ်းး�မျှှ အိိမ််ထော�ာင််စုုဝင််ငွေ�ေ ကျျပ််ငွေ�ေ (၁၅) သိိန်းး�နှှင့််�
ကျော�ာ�က််မီးး�သွေး�း�

သိိန်းး� (၃၀) အကြား�း�ရှိိ�ကြ�ပြီး�း�၊ (၂၆.၁) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�မှာာ�
ဝင််ငွေ�ေ (၅) သိိန်းး�နှှင့််� (၁၅) သိိန်းး� အကြား�း�ရှိိ�သည််ဟုု ဖြေ�ေ
ဆိုု�ကြ�ပါါသည််။

အိိမ််ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း၏ (၉၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
မှာာ� အိိမ််ပိုု�င််ဆိုု�င််ကြ�ပြီး�း� မြို့�့��ပြ�တွွင်် (၇၄.၆) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
နှှင့််� ကျေး�း�လက််တွွင်် (၉၆.၅) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ရှိိ�သည််ကိုု�

ဧရိိယာာ

အိိမ််ထော�ာင််စုဝ
ု င််ငွေ�ေ (သိိန်းး�ပေါ�ါင်းး�)
၅ သိိန်းး�
အော�ာက််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
မြို့�့��ပြ�
ကျေး�း�လက််

၅-၁၅

၁၅-၃၀

၃၀-၆၀

အကြား�း� အကြား�း� အကြား�း�

၆၀+

၉.၈

၂၆.၁

၂၇.၀

၂၄.၅

၁၂.၆

3.4

12.4

24.2

37.1

22.9

12.3

31.4

28.1

19.6

8.7

၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
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သို့့��ရာာတွွင်် အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း၏ သုံးး��ပုံံ�တစ််ပုံံ�ကျော်�်��သည််

အင််တာာနက်် အသုံးး��ပြု�ုလျျက််ရှိိ�ပြီး�း�၊ မြို့�့��ပြ�တွွင်် (၇၄.၇)

တစ််နှှစ််ပျျမ်းး�မျှှဝင််ငွေ�ေ အနည်းး�ဆုံးး�� ကျျပ််သိိန်းး� (၃၀) ရှိိ�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� နှှင့််� ကျေး�း�လက််တွွင်် (၄၈.၈) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ရှိိ�

ကြ�ပြီး�း�၊ အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း၏ (၁၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အော�ာက််

သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ မည််သည့််� ပစ္စစည်းး�မျှှမရှိိ�သည့််�

သာာ ဝင််ငွေ�ေအနိိမ့််�ဆုံးး��ဖြ�စ််သည့််� တစ််နှှစ်် ပျျမ်းး�မျှှဝင််ငွေ�ေ

အိိမ််ထော�ာင််စုု (၉) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ရှိိ�ပါါသည််။

ကျျပ်် (၅) သိိန်းး�နှှင့််�အော�ာက်် ရရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။

အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း၏

အိိမ််အသုံးး��အဆော�ာင််ပစ္စစည်းး�များ�း� သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််မှုု

မော်�်�တော်�်�ဆိုု�င််ကယ်/် လျှှပ််စစ််စက််ဘီးး�/ သုံးး��ဘီးး�ကားး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း၏ (၈၆) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ပိုု�င််ဆိုု�င််ကြ�ပြီး�း� စက််ဘီးး�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုမှာာ� (၃၆.၇) ရာာခိုု�င််

ခန့််�သည်် အနည်းး�ဆုံးး�� လက််ကိုု�င််ဖုုန်းး�တစ််လုံးး�� ပိုု�င််ဆိုု�င််
ပြီး�း�၊ (၅၉.၃) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ� ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�စက််နှှင့််�
(၁၉.၁)

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ�

ရေ�ဒီီယိုု�ပိုု�င််ဆိုု�င််ကြ�ပါါသည််။

(၆၀)

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�သည််

နှုုန်းး�ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း၏ (၇.၈)
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာလျှှင်် ကားး�/ပစ််ကပ််/ ထရပ််ကားး�/ ဗင််န််
စသည့််� မော်�်�တော်�်�ယာာဉ််ရှိကြော�����ာင်းး�ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။

အင််တာာနက််အသုံးး��ပြု�ုမှုုနှှင့််� ပတ််သက််၍ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��
ရှိိ� အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း၏ (၅၆) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် အိိမ််တွွင််

ရေ�ရရှိိ�ရေး�း၊ သန့််�ရှှ င်းး �ရေး�းနှှ င့်် � တစ်် ကိုု� ယ် ် ရေ �

လိုု�အပ််သည့့်� အချိိ�န််တိုု�င်းး�ရရှိိ�သည့့်�အပြ�င်် အီးး�ကိုု�လိုု�င်းး�

သန့််�ရှှင်းး�ရေး�း

ပိုးး��ကင်းး�စင််ရပါါမည််။2 အိိမ််ထော�ာင််စုုအားး�လုံးး��၏ (၄၀.၃)

သော�ာက််ရေ�ရရှိိ�မှုု

ရယူူအသုံးး��ပြု�ုကြ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည််

အိိမ််ထော�ာင််စုုအားး�လုံးး��၏

(၈၁.၇)

အခြေ�ေခံံသော�ာက််ရေ�၀န််ဆော�ာင််မှုု

မှှ

သော�ာက််ရေ�ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�
ု း� ရရှိိ�သုံးး��စွဲဲ�နေ�မှုု အခြေ�ေအနေ�

ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�သည်် အခြေ�ေခံံ (အနိိမ့့်�ဆုံးး��) သော�ာက််ရေ� ၀န််
ဆော�ာင််မှု1ု မှှ ရေ�ကိုု� သော�ာက််ရေ�အဖြ�စ််ရရှိိ� အသုံးး��ပြု�ု

မြေ�ေပေါ်�်ရေ�

နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။
အိိမ််ထော�ာင််စုု အားး�လုံးး��၏ (၄၁.၄) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည််
သန့့်�ရှှင်းး�၍ ဘေး�းကင်းး�သော�ာ သော�ာက််ရေ�၀န််ဆော�ာင််မှုု
မှှရယူူအသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ သန့့်�ရှှင်းး�၍ ဘေး�းကင်းး�သော�ာ
သော�ာက််ရေ� ၀န််ဆော�ာင််မှုုဆိုု�သည််မှာာ� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ
ရေ�အရင်းး�အမြ�စ််များ��းမှှ

ရယူူသုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း�

ထိုု�ရေ�

အရင်းး�အမြ�စ်် များ��းသည်် မိိမိိအိိမ််ဝင်းး�အတွွင်းး�တည််ရှိိ�၍

1

အခြေ�ေ�ခံံ (အနိိမ့််�ဆုံးး��) သော�ာက််ရေ� ဝန််ဆော�ာင််မှုု ဆိုု�သည််မှာာ� သန့််�ရှှင်းး�၍

ဘေး�းကင်းး�သော�ာ သော�ာက််ရေ�ဝန််ဆော�ာင််မှုု (သို့့��မဟုုတ််) အခြေ�ေ�ခံံ

2

ယခုု ကြား�း�ဖြ�တ််သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�အတွွက်် အီးး�ကိုု�လိုု�င်းး�ပိုးး�� ကင်းး�စင််မှုု

ရှိိ�/မရှိိ�ကိုု�သာာ စမ်းး�သပ််စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�ပြု�ုလုုပ်ပါ
် ါသည််။

သော�ာက််ရေ�ဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု� ဆိုု�လိုု�ပါါသည််။
၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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အခြေ�ေ�ခံံ သော�ာက် ် ရေ �

ဝန်် ဆော�ာ င်် မှု ု ဆို ု � သ ည်် မှာာ�

ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ရေ�အရင်းး� အမြ�စ််များ��းမှှရယူူသုံးး��စွဲဲ� ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပြီး�း� ထိုု�ရေ�အရင်းး�အမြ�စ်် များ��းသို့့��သွားး��ရော�ာက်် ရေ�ခပ််
ယူူရန််အတွွက်် မိိနစ်် (၃၀) အော�ာက််သာာဖြ�စ််ရပါါမည််။

သန့််�ရှှင်းး�သော�ာမိိလ္လာာ�စနစ််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�

အိိမ််ထော�ာင််စုုအားး�လုံးး��၏

(၇၉.၆)

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (မြို့�့��ပြ� ၈၂.၅% နှှင့််� ကျေး�း�လက်် ၇၈.၅%)
သည်် အခြေ�ေခံံ (အနိိမ့့်�ဆုံးး��) မိိလ္လာာ�ဝန််ဆော�ာင််မှုု ကိုု� ရရှိိ�

သန့့်�ရှှင်းး�၍ ဘေး�းကင်းး�သော�ာ သော�ာက််ရေ� ၀န််ဆော�ာင််မှုု

အသုံးး��ပြု�ုနေ�ကြ�သည််ကိုု�

ကိုု� ရယူူသုံးး��စွဲဲ�မှုုသည်် မြို့�့��ပြ�တွွင်် (၆၃.၈) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ရှိိ�

(အနိိမ့််�ဆုံးး��)

ပြီး�း� ကျေး�း�လက််တွွင်် (၃၂.၇) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ ရှိိ�ပါါသည််။

အဆိုု�ပါါ အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��းသည်် ကော�ာင်းး�မွွန်် သန့််�ရှှင်းး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အိိမ််ထော�ာင််စုုအားး�လုံးး��၏ (၀.၄) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

သော�ာ

သာာလျှှင်် အကန့့်�အသတ််ရှိသော����ာ သော�ာက််ရေ�၀န််ဆော�ာင််

အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��းနှှင့့်� မျှဝေ��ေသုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ မိိမိိ အိိမ််ခြံ�ံ

မှုု3

ဝင်းး�အတွွင်းး�၌သာာ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

မှရေ��ေကိုု�

သော�ာက််ရေ�အဖြ�စ််

ရရှိိ�အသုံးး��ပြု�ုနေ�ကြ�

ပါါသည််။
သို့့��သော်�်�

ကော�ာင်းး�မွွန််ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာ

များ��းမှရေ��ေကိုု�

သော�ာက််ရေ�အဖြ�စ််

ရေ�အရင်းး�အမြ�စ််
ရယူူ

သုံးး��စွဲဲ�သည့့်�

အိိမ််ထော�ာင််စုုပေါ�ါင်းး�မှာာ� (၅.၅) ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�

ရှိနေ���ေသေး�း

သည််ကိုု�လည်းး�

ထို့့��အပြ�င််

လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

အိိမ််ထော�ာင််စုုအားး�လုံးး��၏

(၁၂.၄)

ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�သည််

မြေ�ေပေါ်�်ရေ�ဖြ�စ််သည့့်� မြ�စ််ရေ�၊ ချော�ာ�င်းး�ရေ�၊ ဆည််ရေ�/

သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုု

မိိလ္လာာ�စနစ််/

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�

တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

အိိမ််သာာများ��းကိုု�

အခြေ�ေ�ခံံ
ဆိုု�သည််မှာာ�

အခြား��းသော�ာ

အိိမ််ထော�ာင််စုုအားး�လုံးး��၏

(၁၁.၉)

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (မြို့�့��ပြ� ၁၅.၄% နှှင့််� ကျေး�း�လက်် ၁၀.၅%)
သည်် ကော�ာင်းး�မွွန််သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ မိိလ္လာာ�စနစ််/အိိမ််သာာ
များ��းအားး� အခြား��းသော�ာအိိမ််ထော�ာင််စုုများ��းနှှင့််� မျှဝေ��ေသုံးး��စွဲဲ�
ရသော��ာ အကန့််�အသတ််ရှိိ�သော�ာ မိိလ္လာာ�၀န််ဆော�ာင််မှုု ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုနေ�ဆဲဲ ဖြ�စ််ပါါသည််။
မိိလ္လာာ�ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�
ု း� ရရှိိ�သုံးး��စွဲဲ�နေ�မှုုအခြေ�ေအနေ�

ကန််ရေ�/ တူးး�မြော��ာင်းး�ရေ�/ ရေ�သွွယ််မြော��ာင်းး�မှှရေ� တို့့��ကိုု�
သော�ာက််ရေ�အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုနေ�ဆဲဲ ဖြ�စ််ပါါသည််။ မြို့�့��ပြ�
အိိမ််ထော�ာင််စုု အားး�လုံးး��၏ (၃.၇) ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�သာာလျှှင််
မြေ�ေပေါ်�်ရေ�ကိုု�

သော�ာက််ရေ�အဖြ�စ််

အသုံးး��ပြု�ုကြ�သော်�်�

လည်းး� ကျေး�း�လက််တွွင်် (၁၅.၈) ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�သည်် မြေ�ေပေါ်�်
ရေ�ကိုု� သော�ာက််ရေ�အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုနေ�ကြ�ပါါသည််။

3

ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ရေ�အရင်းး�အမြ�စ််များ��းသို့့� ကြာ�ာချိိ�န်် (တန်းး�စီီစော�ာင့််�

ဆိုု�င်းး�ချိိ�န်် အပါါအဝင််) မိိနစ်် (၃၀) အထက််သွားး��ရော�ာက််၍ ခပ််ယူူ
သုံးး��စွဲဲ�ရခြ�င်းး�။
၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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ထို့့��အပြ�င်် အိိမ််ထော�ာင််စုု အားး�လုံးး��၏ (၅) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

သို့့��ရာာတွွင်် အိိမ််ထော�ာင််စုုအားး�လုံးး��၏ (၂၂.၃) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ခန့််� (မြို့�့��ပြ� ၀.၆% နှှင့််� ကျေး�း�လက်် ၆.၅%) သည််

(မြို့�့��ပြ� ၆.၉% နှှင့််� ကျေး�း�လက်် ၂၈.၃%) သည်် အမှိုုက််

ပြ�င််ပ၌ အပေါ့�့�အလေး�းသွားး��ခြ�င်းး� (အိိမ််သာာမရှိိ�/ ခြုံ�ံ�ထဲဲ/

များ��းကိုု�

လယ််ကွွင်းး�ထဲဲ) ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��နေ�ဆဲဲဖြ�စ််ပါါသည််။

ပါါသည််။

စွွန့့်�ပစ််နေ�ကြ�

အခြေ�ေခံံ တစ််ကို�ယ်
ု ်ရေ�သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုများ�
ု း� ရရှိိ�သုံးး��စွဲဲ�နေ�မှုု

တစ််ကိုု�ယ််ရေ�သန့််�ရှှင်းး�မှုု
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််

ကြုံ�ံ�ရာာ/အခြား�း�နေ�ရာာများ�း�တွွင််

အခြေ�ေအနေ�

အိိမ််ထော�ာင််စုုအားး�လုံးး��၏

(၇၂.၃)

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (မြို့�့��ပြ� ၇၅.၇% နှှင့််� ကျေး�း�လက်် ၇၁%) သည််
မိိမိိ၏အိိမ််ခြံ�ံဝင်းး�အတွွင်းး�ရှိိ�
ဆပ််ပြာ�ာနှှင့််�ရေ�ထားး�ရှိိ�သည့််�

လက််ဆေး�းရန််နေ�ရာာတွွင််
အခြေ�ေခံံ

လက််ဆေး�းခြ�င်းး�

ဝန််ဆော�ာင််မှုု ကိုု� ရရှိိ� အသုံးး��ပြု�ုနေ�ပါါသည််။
အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း၏ (၂၂.၃) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် လက််ဆေး�း
ရန််နေ�ရာာ သတ််သတ််မှှတ််မှှတ််ရှိသော်����်�လည်းး� ဆပ််ပြာ�ာ
(သို့့��မဟုုတ််) ရေ� တစ််ခုုခုုမရှိိ�သည့််� အကန့််�အသတ််ရှိိ�
သော�ာ လက််ဆေး�းခြ�င်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုု ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနေ�ကြ�
ပါါသည််။
ထို့့��အပြ�င်် အိိမ််ထော�ာင််စုုအားး�လုံးး��၏ (၄.၉) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
(မြို့�့��ပြ� ၃.၁% နှှင့််� ကျေး�း�လက်် ၅.၆%) တွွင်် လက််ဆေး�း
ရန်် နေ�ရာာမရှိိ�သည်် ကိုု� လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််မှုု
၀န််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူများ��းမှှ

၀န််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူများ��းမှှ

အတွွင်းး� အမှိုုက််စွွန့့်�ပစ််ခြ�င်းး�

အမှိုု�က််

စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ကြ�ပြီး�း� အိိမ််ထော�ာင််စုု (၅၆.၇)
စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�

(သို့့��)

53.1

3.6

3.5

7.7

1.9

56.7

32.3

66.1

22.3

6.9

28.3

(အခြား��းဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူ)

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (မြို့�့��ပြ� ၅၃.၁% နှှင့််� ကျေး�း�လက်် ၃.၆%)

သတ််မှတ်
ှ ်ထားး�သော�ာ

17.5

(စည််ပင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုသူူ)

သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည််

ကျေး�း�လက််

အမှိုုက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အိိမ််ထော�ာင််စုု အားး�လုံးး��၏ (၁၇.၅)
ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူများ�
ူ း�မှှတဆင့််�

မြို့�့��ပြ�

အမှိုုက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

အမှိုု�က််စွွန့့်�ပစ််ခြ�င်းး� စီီမံံထားး�ရှိိ�မှုု

သာာလျှှင််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

နေ�ရာာ/ မိိမိိအိိမ််ခြံ�ံဝင်းး�
မြေ�ေမြှု�ု�ပ််ခြ�င်းး�(သို့့��) မီးး�ရှို့့�ခြ�င်းး�
ကြုံ�ံ�ရာာနေ�ရာာတွွင််
စွွန့့်�ပစ််ခြ�င်းး�/ အခြား��း

နေ�ရာာတွွင််

မိိမိိအိိမ််ခြံ�ံဝင်းး�အတွွင်းး�စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�

(သို့့��) ကျျင်းး�တူးး�၍မြေ�ေမြှု�ု�ပ််ခြ�င်းး� (သို့့��) မီးး�ရှို့့��ခြ�င်းး� များ��းကိုု�
ပြု�ုလုုပ််ကြ�ပါါသည််။

၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ

18

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လူူဦးးရေ�နှှင့််� လူူမှုုစီး�း ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အချျက််အလက််များ�း�
အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�/ပြ�ည််နယ်် အရေ�ေအတွွက််

15

ခရိုု�င််အရေ�ေအတွွက်် (စာာရင်းး�ကော�ာက််ယူူနိုု�င််သော�ာ)

71

ခရိုု�င််အရေ�ေအတွွက်် (စာာရင်းး�မကော��ာက််ယူူနိုု�င််သော�ာ)

5

အိိမ််ထော�ာင််စုုလူူဦးးရေ� (သမား�းရိုးး��ကျျအိိမ််ထော�ာင််စုုလူူဦးးရေ�)
စုုစုုပေါ�ါင်းး�

51,144,607

ကျားး��

23,916,836 (46.8%)

မ

27,227,771 (53.2%)

မြို့�့��ပြ�လူူဦးးရေ� ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�

28.8%

နှှစ််စဉ််လူူဦးးရေ�တိုးး��နှုုန်း�း (သဘာာဝလူူဦးးရေ�တိုးး��နှုုန်း�း )

0.88%

ကျားး��/မ အချိုး�း��

88 (မ ၁၀၀ တွွင်် ရှိသော����ာ
ကျားး��ဦးးရေ�)

အသက််အလယ််ကိိန်းး�

28.2

စုုစုုပေါ�ါင်းး�ကလေး�း�မွေး�း�နှုုန်း�း

2.0

အိိမ််ထော�ာင််ကျျဖူးး�သူူ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး�ကလေး�း�မွေး�း�နှုုန်း�း

3.9

ပထမဆုံးး�� အိိမ််ထော�ာင််ပြု�ုစဉ်် အသက််အလယ််ကိိန်းး�

21.2

(အသက်် ၁၀ - ၄၉ နှှစ်)်
ပထမဆုံးး�� အရှှင်မွေး�း
် �ကလေး�း�မွေး�း�ဖွား��းစဉ်် အသက််အလယ််ကိိန်းး�

23.2

(အသက်် ၁၀ - ၄၉ နှှစ်)်
ဆယ််ကျော်�်��သက််ရွွယ်် ကလေး�း�မွေး�း�နှုုန်း�း (အသက်် ၁၅ နှှစ်မှ
် ှ ၁၉ နှှစ််

20.3

အတွွင်းး�ရှိိ� အမျိုး�း��သမီးး� ၁,၀၀၀ ဦးးက တစ််နှှစ််အတွွင်းး�မွေး�း�ဖွား��းသည့့်�
ကလေး�း�ဦးးရေ�)
တစ််နှှစ််အော�ာက််ကလေး�း�သေ�နှုုန်း�း (အရှှင်မွေး�း
် �ကလေး�း� ၁,၀၀၀ ဦးးတွွင်)်

31

ငါးး�နှှစ််အော�ာက််ကလေး�း�သေ�နှုုန်း�း (အရှှင်မွေး�း
် �ကလေး�း� ၁,၀၀၀ ဦးးတွွင်)်

37.7

မွေး�း�ဖွား��းစဉ်် မျှော်�်��မှှန်းး�သက််တမ်းး�
စုုစုုပေါ�ါင်းး�

69.4

ကျားး��

66.5

မ

73.3

အိိမ််ထော�ာင််စုု အရေ�ေအတွွက်် (သမား�းရိုးး��ကျျအိိမ််ထော�ာင််စုု)

11,162,510

အမျိုး�း��သမီးး�အိိမ််ထော�ာင််ဦးးစီးး�ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�

23.2%
၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�
ပျျမ်းး�မျှှ အိိမ််ထော�ာင််စုုအရွွယ်အ
် စား�း

4.6

အသက််အပိုု�င်းး�အခြား��းအလိုု�က်် လူူဦးးရေ�ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�
ကလေး�း�ဦးးရေ� (အသက်် ၀ - ၁၄ နှှစ်)်

27.2%

အလုုပ်လု
် ုပ်နို
် ု�င််သူူဦးးရေ� (အသက်် ၁၅ - ၅၉ နှှစ်)်

62.8%

အလုုပ်လု
် ုပ်နို
် ု�င််သူူဦးးရေ� (အသက်် ၁၅ - ၆၄ နှှစ်)်

66.4%

သက််ကြီး�း�ရွွယ်အို
် ု�ဦးးရေ� (အသက်် ၆၀ နှှစ်နှ
် ှင့််�အထက််)

10.1%

သက််ကြီး�း�ရွွယ်အို
် ု�ဦးးရေ� (အသက်် ၆၅ နှှစ်နှ
် ှင့််�အထက််)

6.4%

မှီီ�ခိုု�သူူအချိုး�း��
စုုစုုပေါ�ါင်းး�မှီီ�ခိုု�သူူအချိုး�း��

59.4

ကလေး�း�မှီီ�ခိုု�သူူအချိုး�း��

43.3

သက််ကြီး�း�ရွွယ်အို
် ု�မှီီ�ခိုု�သူူအချိုး�း��

16.1

သက််ကြီး�း�ရွွယ်အို
် ု� ညွှှန််ကိိန်းး�
အသက်် (၆၀) နှှစ်နှ
် ှင့််�အထက််

37.2

အသက်် (၆၅) နှှစ်နှ
် ှင့််�အထက််

23.7

မွေး�း�စာာရင်းး�ရှိိ�သူူ (အသက်် ၁၅ နှှစ််နှှင့််�အော�ာက််)

81.7%

ဘဏ််ငွေ�ေစာာရင်းး�ရှိိ�သူူ (အသက်် ၁၈ နှှစ််နှှင့််�အထက််)

13.0%

စာာတတ််မြော��ာက််မှုုနှုုန်းး� (အသက်် ၁၅ နှှစ််နှှင့််�အထက််)
စုုစုုပေါ�ါင်းး�

89.1%

ကျားး��

92.4%

မ

86.3%

တွွက််ချျက််တတ််မှုုနှုုန်းး� (အသက်် ၁၅ နှှစ်နှ
် ှင့််�အထက််)
စုုစုုပေါ�ါင်းး�

89.5%

ကျားး��

92.4%

မ

87.1%

မသန််စွွမ်းး�မှုု
မသန််စွွမ်းး�ဖြ�စ််ပွား��းမှုုနှုုန်း�း (မည််သည့််�မသန််စွွမ်းး�မှုု အမျိုး�း��အစား�းမဆိုု�)

12.8%

အမြ�င််အာာရုံံ�

6.3%
၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ

20

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�
အကြား�း�အာာရုံံ�

2.4%

လမ်းး�လျှော�ာ�က််/လှေ�ေကားး�တက််ခြ�င်းး�

5.4%

မှှတ်ဉာ
် ာဏ််/သင််ယူူလေ့�့လာာခြ�င်းး�

4.4%

မိိမိိကိုု�ယ်ကို
် ု� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က်ခြ�င်းး
် �

1.9%

အခြား��းသူူများ��းနှှင့်�ဆက်
်
်သွွယ်ခြ�င်းး
် �

1.6%

လုုပ််သားး�အင််အားး�ပါါဝင််နှုုန်းး�
အသက်် (၁၀) နှှစ်နှ
် ှင့််�အထက််

56.7%

အသက်် (၁၅) နှှစ်နှ
် ှင့််�အထက််

63.2%

အသက်် (၁၅ - ၆၄) နှှစ််

66.7%

လူူဦးးရေ�တွွင်် အလုုပ်လု
် ုပ်သူ
် ူပါါဝင််မှုုအချိုး�း��
အသက်် (၁၀) နှှစ်နှ
် ှင့််�အထက််

55.2%

အသက်် (၁၅) နှှစ်နှ
် ှင့််�အထက််

61.5%

အသက်် (၁၅ - ၆၄) နှှစ််

64.9%

ပြ�ည််ပရွှေ့�့��ပြော��ာင်းး�သွားး��လာာခြ�င်းး�
ပြ�ည််ပထွွက်ခွာာ�သူ
်
ူများ��း၏ အသက််အပိုု�င်းး�အခြား��း
အသက်် (၀ - ၁၄) နှှစ််

0.7%

အသက်် (၁၅ -၂၄) နှှစ််

28.7%

အသက်် (၂၅ - ၃၄) နှှစ််

41.8%

အသက်် (၃၅ - ၄၄) နှှစ််

22.1%

အသက်် (၄၅ - ၅၄) နှှစ််

5.9%

အသက်် (၅၅ - ၆၄) နှှစ််

0.7%

အသက်် (၆၅) နှှစ်နှ
် ှင့််�အထက််

0.1%

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှှ ထွွက်ခွာာ�ရ
်
သည့််� အဓိိကအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�
အလုုပ်ကြော
် ��ာင့််�/အလုုပ်ရှာာ�ရန်
်
/် စီးး�ပွား��းရေး�း

95.9%

ပညာာရေး�းကြော��ာင့််�

2.0%

အိိမ််ထော�ာင််ကျျ၍

0.8%

မိိသားး�စုုနော�ာက််လိုု�က်၍
်

1.2%

အခြား��း

0.1%

၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�
နေ�အိိမ််အမျိုး�း��အစား�း
ကွွန််ဒိုု�မီီနီီယမ်/် တိုု�က်ခ
် န်းး�တွဲဲ�/တိုု�က်ခ
် န်းး�

5.7%

ဘန််ဂလိုု�/တိုု�က်အိိမ်
်
်

10.6%

တိုု�က််ခံံအိိမ််

13.1%

ပျျဉ််ထော�ာင််အိိမ်/် သစ််သားး�အိိမ််

40.0%

ဝါးး�အိိမ််

26.6%

(၂-၃) နှှစ်ခံံ
် တဲဲအိိမ််

3.0%

(၁) နှှစ််ခံံ တဲဲအိိမ််

0.6%

အခြား��း

0.5%

အိိမ််ပိုု�င်ဆို
် ု�င််မှုု
ပိုု�င်ရှ
် ှင််

90.3%

အိိမ််ငှား��း (အစိုးး��ရ)

0.7%

အိိမ််ငှား��း (ပုုဂ္ဂဂလိိက)

6.1%

အခမဲ့့� (မိိဘ/ယော�ာက္ခခမ/ဆွေ�ေမျိုး�း��/မိိတ််ဆွေ�ေ)

1.6%

အခမဲ့့� (အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�အိိမ််ရာာ)

0.8%

အခမဲ့့� (ပုုဂ္ဂဂလိိကဝန််ထမ်းး�အိိမ််ရာာ)

0.4%

အခြား��း

0.1%

နေ�အိိမ််အဆော�ာ�က်အ
် ဦအတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််�ပစ္စစည်းး�များ��း

အကာာ

အခင်းး�

အမိုးး��

ဓနိိ/သက််ကယ််/ထန်းး�လက််/အင််ဖက််

7.6%

-

12.9%

ဝါးး�

37.8%

13.6%

0.4%

မြေ�ေကြီး�း�

0.1%

8.2%

*

သစ််သားး�

24.2%

50.8%

0.3%

သွွပ််

1.6%

-

84.0%

အုုတ််ကြွ�ပ််/အုုတ််/ကွွန်ကရ
်
စ််

27.8%

27.4%

2.2%

အခြား��း

0.8%

*

0.1%

အိိမ််တွွင််ရှိသော����ာ အခန်းး�အရေ�ေအတွွက််
(၁) ခန်းး�

16.5%

(၂) ခန်းး�

33.9%

(၃) ခန်းး�

28.8%

(၄) ခန်းး�နှှင့််�အထက််

20.8%

၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
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အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�
အလင်းး�ရော�ာင််အတွွက်အ
် ဓိိကအသုံးး��ပြု�ုသည့််� မီးး�အမျိုး�း��အစား�း
လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�လိုု�င်းး�(အစိုးး��ရ၊ အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င်ငံံ
် ၊ရပ််ရွာာ�/ဒေ�သတွွင်းး�)

53.0%

မီးး�စက်် (ပုုဂ္ဂဂလိိက)

3.5%

နေ�ရော�ာင််ခြ�ည််စွွမ်းး�အင််သုံးး�� (ဆိုု�လာာပြား�း�)

29.1%

လေ�အားး�/ရေ�အားး�လျှှပ််စစ််

0.8%

ရေ�နံံဆီီမီးး�

0.5%

ဖယော��ာင်းး�တိုု�င်မီး
် း�

4.3%

ပြ�န််လည််အားး�ဖြ�ည့််�နိုု�င််သော�ာ ဘက််ထရီီစနစ််

8.7%

အခြား��း

0.1%

ချျက််ပြု�ုတ််ရန််အတွွက်် အဓိိကအသုံးး��ပြု�ုသည့််� လော�ာင််စာာ
လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�လိုု�င်းး� (အစိုးး��ရ၊ အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င်ငံံ
် ၊ ရပ််ရွာာ�/ ဒေ�သတွွင်းး�)

37.6%

မီးး�စက်် (ပုုဂ္ဂဂလိိက)

0.2%

နေ�ရော�ာင််ခြ�ည််စွွမ်းး�အင််သုံးး�� (ဆိုု�လာာပြား�း�)

0.4%

လေ�အားး�/ရေ�အားး�လျှှပ််စစ််

0.1%

ရေ�နံံဆီီမီးး�

*

ဓာာတ််ငွေ့�့�

0.5%

ဘိုု�င််အိုု�ဂက်စ်
် ်

1.1%

သစ််သားး�/ထင်းး�

53.3%

မီးး�သွေး�း�/လော�ာင််စာာတော�ာင့််�

6.4%

ကျော�ာ�က််မီးး�သွေး�း�

0.2%

ကော�ာက််ရိုးး��/မြ�က််ခြော��ာက််

*

အခြား��း

0.1%

သော�ာက််ရေ�အတွွက်် အဓိိကအသုံးး��ပြု�ုသည့််� ရေ�အရင်းး�အမြ�စ််
ပိုု�က်လို
် ု�င်းး�

(အိိမ််ထဲဲသို့့�၊

မိိမိိခြံ�ံဝင်းး�/အိိမ််နီးး�ချျင်းး�

ခြံ�ံဝင်းး�

အတွွင်းး�သို့့��၊ 16.9%

အများ��းသုံးး��ရေ�ဘုံံ�ဘိုု�င်)်
အဝီီစိိတွွင်းး� (စက််ရေ�တွွင်းး�/ တွွင်းး�နက််/ တွွင်းး�တိိမ််)

27.3%

အကာာအကွွယ်ရှိသော����
်
ာ ရေ�တွွင်းး�/ စိိမ့့်�စမ်းး�ရေ�

14.1%

ရေ�သန့််�စက်/် ရေ�သန့််�ဘူးး�/ပုုလင်းး�

21.7%

မိုးး��ရေ�

2.0%

ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ရေ�အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�မှှ သော�ာက််ရေ�ရရှိိ�မှုု

၈၂.၁%

အကာာအကွွယ်မ
် ရှိသော����ာ ရေ�တွွင်းး�/ စိိမ့့်�စမ်းး�ရေ�

3.2%
၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ

23

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုဖြ�င့််� ဖြ�န့််�ဖြူး�း�သော�ာရေ� (ရေ�ကားး�/ရေ�စည််လှှည်းး�မှရေ��ေ)

2.0%

မြေ�ေပေါ်�်ရေ� (မြ�စ််ရေ�၊ ချော�ာ�င်းး�ရေ�၊ ဆည််ရေ�၊ ကန််ရေ�၊ တူးး�မြော��ာင်းး�ရေ�၊ 12.4%
ရေ�သွွယ်မြော��
် ာင်းး�မှရေ��ေ)
အခြား��း

0.3%

ကော�ာင်းး�မွွန််ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာ ရေ�အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�မှှ သော�ာက််ရေ�ရရှိိ�မှုု

၁၇.၉%

သော�ာက််ရေ�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းရရှိိ�သုံးး�� စွဲဲ�နေ�မှုု အခြေ�ေ�အနေ�ေ
သန့့်�ရှှင်းး�၍ဘေး�းကင်းး�သော�ာ သော�ာက််ရေ�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

41.4%

အခြေ�ေ�ခံံ သော�ာက််ရေ�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

40.3%

အကန့့်�အသတ််ရှိသော����ာ သော�ာက််ရေ�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

0.4%

ကော�ာင်းး�မွွန််ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ ရေ�အရင်းး�အမြ�စ််

5.5%

မြေ�ေပေါ်�်ရေ�

12.4%

အိိမ််သာာအမျိုး�း��အစား�း
မိိလ္လာာ�ပိုု�က်စန
် စ််နှှင့််� မိိလ္လာာ�ကန််တွွင်းး� ရေ�လော�ာင်းး�သည့််�အိိမ်သာ
် ာ

26.1%

ရေ�လော�ာင်းး�အိိမ််သာာ

59.2%

လေ�ဝင််လေ�ထွွက်ကော�
်
ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာ ကျျင်းး�အိိမ််သာာ

1.6%

အိိမ််သာာကျျင်းး�အဖုံးး��ပါါ/ဖုံးး��အုုပ််ထားး�သော�ာ တွွင်းး�အိိမ််သာာ

4.5%

ကော�ာင်းး�မွွန််သန့််�ရှှင်းး�သော�ာအိိမ််သာာများ�း� ဆော�ာက််လုပ်
ု ်သုံးး��စွဲဲ�မှုု

၉၁.၄%

အဖုံးး��မဲ့့�/ဖုံးး��အုုပ််မထားး�သော�ာတွွင်းး�/ကျျင်းး�အိိမ််သာာ

1.6%

ပုံးး��/လှော�ာ�င််ကန််ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသည့််�အိိမ််သာာ၊ ချော�ာ�င်းး�/မြ�စ််ကမ်းး�ပါးး�စပ််/

1.9%

ရေ�စပ််ရှိိ�အိိမ််သာာ၊ မြေ�ေပြ�င််/ရေ�ထဲဲသို့့� ရေ�လော�ာင်းး�ချသော���ာအိိမ််သာာ
(ကျျင်းး�မဲ့့�အိိမ််သာာ)/မည််သည့့်�နေ�ရာာသို့့�� ရော�ာက််မှှန်း�း မသိိပါါ
အခြား��း

0.2%

အိိမ််သာာမရှိိ�/ခြုံ�ံ�ထဲဲ/လယ််ကွွင်းး�ထဲဲ (သို့့��မဟုုတ််) တော�ာထိုု�င်ခြ�င်းး
် �

4.9%

ကော�ာင်းး�မွွန််သန့််�ရှှင်းး�မှုု မရှိိ�သော�ာ အိိမ််သာာများ�း�ဆော�ာက််လုပ်
ု ်သုံးး��စွဲဲ�မှုု

၈.၆%

မိိလ္လာာ�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ရရှိိ�သုံးး��စွဲဲ�မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေ
အခြေ�ေ�ခံံ (အနိိမ့့်�ဆုံးး��) မိိလ္လာာ�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

79.6%

အကန့််အ
� သတ််ရှိသော����ာ မိိလ္လာာ�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

11.9%

ကော�ာင်းး�မွွန်သ
် န့််�ရှှင်းး�မှုုမရှိသော����ာ အိိမ််သာာ

3.6%

ပြ�င််ပ၌ အပေါ့�့��အလေး�း�သွားး��ခြ�င်းး� (အိိမ််သာာမရှိိ�/ခြုံ�ံ�ထဲဲ/လယ််ကွွင်းး�ထဲဲ

4.9%

သို့့��မဟုုတ်် တော�ာထိုု�င်ခြ�င်းး
် �)

၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�
အခြေ�ေ�ခံံ တစ််ကိုု�ယ်ရေ�
် သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ရရှိိ�သုံးး��စွဲဲ�မှုု
အခြေ�ေ�အနေ�ေ
အခြေ�ေ�ခံံ လက််ဆေး�းခြ�င်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

72.3%

အကန့််အ
� သတ််ရှိသော����ာ လက််ဆေး�းခြ�င်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

22.3%

လက််ဆေး�းရန်် နေ�ရာာမရှိိ�ပါါ

4.9%

ကြ�ည့််�ရှုုခွွင့််�မရခဲ့့�သော�ာအိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း

0.5%

အမှိုုက််စွွန့့်�ပစ််မှုုစနစ််
ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး�းသူ
ု
များ��းမှ
ူ
ှ အမှိုုက်သိိမ်းး
်
�ခြ�င်းး� (စည််ပင်် အသိိအမှှတ်ပြု�ုသူ
်
)ူ

17.5%

ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူများ��းမှှ အမှိုုက်သိိမ်းး
်
�ခြ�င်းး� (အခြား��းဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူ) 3.5%
သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာနေ�ရာာ/မိိမိိအိိမ််ခြံ�ံဝင်းး�အတွွင်းး� အမှိုုက်စွ
် ွန့့်�ပစ််ခြ�င်းး�၊

56.7%

မြေ�ေမြှု�ု�ပ််ခြ�င်းး�(သို့့��မဟုုတ််) မီးး�ရှို့့�ခြ�င်းး�
ကြုံ�ံရာ
� ာနေ�ရာာတွွင်် စွွန့့်�ပစ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� အခြား��း

22.3%

ဆက််သွွယ််ရေး�းပစ္စစည်းး�များ��း သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေ
ရေ�ဒီီယိုု�

19.1%

ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�

59.3%

ကြိုး�း��ဖုုန်းး�

4.3%

လက််ကိုု�င်ဖုု
် န်းး�

85.8%

ကွွန််ပျူူ�တာာ

5.4%

အိိမ််တွွင်အ
် င််တာာနက််တပ််ဆင််ထားး�ခြ�င်းး� (ကြိုး�း��ဖုုန်းး� သို့့��မဟုုတ််

56.0%

လက််ကိုု�င်ဖုု
် န်းး�မှှတဆင့်�)်
မည််သည့််�ပစ္စစည်းး�မျှှ မရှိိ�သည့််� ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�

9.4%

ပစ္စစည်းး�အားး�လုံးး��ရှိိ�သည့််� ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�

0.3%

သယ််ယူူပို့့�ဆော�ာင််ရေး�းယာာဉ််များ��း သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င်မှု
် ုအခြေ�ေ�အနေ�ေ
ကားး�/ပစ််ကပ််/ထရပ််ကားး�/ဗင််န််

7.8%

မော်�်�တော်�်�ဆိုု�င်က
် ယ််/လျှှပ််စစ််စက်ဘီး
် း�/သုံးး��ဘီးး�ကားး�

59.4%

စက််ဘီးး�

36.7%

(၄) ဘီးး�ပါါထော်�်�လာာဂျီီ�

3.3%

ကနူးး�လှေ�ေ/သမ္ဗာာ�န််

3.5%

စက််လှေ�ေ/မော်�်�တော်�်�ဘုုတ််

3.1%

လှှည်းး� (ကျွဲဲ�၊ နွား��း၊ မြ�င်းး�…… စသဖြ�င့််�)

16.2%

မှှတ််ချျက်။် *၀.၁ ရာာခိုု�င်နှု
် ုန်းး�ထက််နည်းး�ပါါသည််။

၂၀၁၉ ခု န ှ စ ် ကြားဖြတ် လ ူ ဦ းရေ သန် း ခေါင် စ ာရင် း
အနှ စ ် ခ ျုပ် အစီ ရ င် ခ ံ စ ာ
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