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၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 

 

 

 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သာယာဝတီခ႐ုိင္ 
 
 

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ အစီရင္ခံစာ 
 

 

 

 

 

ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန 
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လက်ပတံန်းမြိ ု့နန််  လူဦးရေကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ 1 
လူဦးဒေစုစုဒပါင်း 177,407 2 
ကားး ဦးဒေ 84,396 (47.6%) 
ြ ဦးဒေ 93,011 (52.4%) 
မြိ ိ့န ပ လူဦးဒေေးခုိင်ှုနယ်း 14.0% 
ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (စတုရန်းကီလုိမီတာ) 1,486.9 3 
လူဦးရရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းကီလုိမီတာ) 119.3 ဦး 
အသက်အလ််ကိယ်း 27.8 နှစ် 

  
ရပ်ကွက် စုစုရပါင်း 4 
ရကျးရွာအုပ်စု စုစုရပါင်း 49 
အိြ်ဒေးင်စုအဒေအတွက် 43,484 
အြာိ့းသြီးအိြ်ဒေးင်ဦးစီးေးခုိင်ှုနယး် 20.9% 
ပာြ်းြျှအိြ်ရောင်စုအေွယ်အစား 4.0 ဦး 4 

  
အသက်အပုိင်းအ ခ းးအလုိက်လူဦးရေောခုိင်နှုန်း  

ကဒလးဦးဒေ (အသက် ၀ - ၁၄ ှှုစ်) 29.4% 
အလုပ်လုပှုိ်ုင်သူဦးဒေမ(အသက် ၁၅ - ၆၄ ှှုစ်) မ 63.7% 

   သက် ကြ ီးေွ််အုိဦးဒေ (အသက်မမ၆၅ ှှုစ်ှှုင့်အေက်) 6.9% 

  
 ြီှခိသူုအခာိ့း  

စုစုဒပါင်းြီှခိသူုအခာိ့း 57.1 
ကရလးြီှခုိသူအခာိ့း 46.3 
သက် ကြ ီးေွ် ်အုိြှခုိီသူအခာိ့း 10.8 

  
သက် ကြ ီးေွ် ်အုိညွှယ်ကိယ်း 23.2 

  
ကားး/ြ အခာိ့း 91 (မ 100 တွင်ေိှရသာ ကျား ဦးရေ) 

  
အသက် (၁၅) ှှုစ်ှုင့်ှအေက် စးတတ်ဒ ြ းက်ြနရာခုိင်ှုနယ်း 95.0% 

ကားး စးတတ်ရေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယ်း 97.1% 
ြ စးတတ်ရေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယ်း 93.3% 

  
ြသယ်စွြ်းသူဦးဒေ အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ြသယ်စွြ်းသူမ(ြည်သည့်ြသယ်စွြး်ြနအြာိ့းအစးးြဆုိ) 8,326 4.7 
လြ်းဒလျှးက်/အ ြ င့်တက်/ပစ္စည်းကုိင်တွ်် 3,523 2.0 
အ ြ င် 4,711 2.7 
အ ကြ းး 2,567 1.4 
သင််ူဒလ့လး ခ င်း/ြှတ်ဉးဏ်/အးရံုစူးစုိက် ခ င်း 2,955 1.7 

  



ကုိင်ဒဆးင်သည့်မလက်ြတ်ှအြာိ့းအစးး (အသက်မ၁၀မှှုစ်ှှုင့်အေက်) အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 
ှုိုင်ငံသးးစိစစ်ဒေးကတ် 87,245 60.7 
ဧည့်ှုိုင်ငံသးးကတ် 56 <0.1 
ှုိုင်ငံသးး ပ ့ခွင့်ေသူကတ် 356 0.2 
အြာိ့းသးးြှတ်ပံုတင်ကတ် 908 0.6 
သးသယးဝင်ကတ် 585 0.4 
်း်ီသက်ဒသခံကတ် 813 0.6 
ှုိုင်ငံ ခ းးသးးြှတ်ပံုတင်လက်ြှတ် * <0.1 
ှုိုင်ငံ ခ းးသးးှုိုင်ငံကူးလက်ြှတ် 20 <0.1 
ြည်သည့်ကတ်ြှြကုိင်ဒဆးင်သူ 53,640 37.3 

  
လုပ်သားအင်အားအရကေ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ)် စုစုရေါင်း ကျား မ 
   လုပ်သးးအင်အးးပါဝင်ှုနယ်း  57.7% 84.5% 34.2% 
   အလုပ်လက်ြ့ဲရာခုိင်ှုနယ်း  6.6% 6.3% 7.2% 
   အလုပ်အကုိင်ရရှြိနှှုင့်လူဦးဒေအခာိ့း 53.9% 79.2% 31.7% 

  
အိြ်ပုိင်ဆုိင်ြန  အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ပုိင်ေှင် 41,982 96.5  
အိြ်ငှးး 498 1.1 
အခြ့ဲ (ြိဘ/ဒ်းက္ခြ/ဒဆွြာိ့း/ြိတ်ဒဆွ) 484 1.1 
အစုိးေဝယ်ေြ်းအိြ်ေး 362 0.8 
ပုဂ္ဂလိကဝယ်ေြ်းအိြ်ေး 85 0.2 
အ ခ းး 73 0.2 

  
ဒယအိြ်အဒဆးက်အအံုအတွက် အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ပစ္စည်းြားး အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယိ/သက်က််/အင်ဖက် 0.6%  44.3 % 
ဝါး 73.6% 27.9% 0.2% 
ဒ ြ ကြ ီး 0.1% 0.7%  
သစ်သးး 20.4% 68.4% 0.1% 
သွပ် 0.1%  55.1% 
အုတ် ကြွ ပ်/အုတ်/ကွယက်ေစ် 4.8% 2.6% 0.3% 
အ ခ းး 0.5% 0.5 % 0.1% 

  
အစးးအစးခာက် ပ ့တ်စးးဒသးက်ေယ်အတွက်အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ဒလးင်စး အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

လျှပ်စစ်ြီး 1,602 3.7 
ဓးတ်ဒငွ့ * <0.1 
ဒေယံဆီြီး 125 0.3 
ဘုိင်အုိဂက်စ် 25 0.1 
သစ်သးး/ေင်း 39,623 91.1 
ြီးဒသွး/ဒလးင်စးဒတးင့် 1,215 2.8 

 



ဒကားက်ြီးဒသွး 33 0.1 
အ ခ းး 843 1.9  

  
အလင်းဒေးင်အတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ြီးအြာိ့းအစးး အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

လျှပ်စစ်ြီး 4,950 11.4  
ဒေယံဆီြီး 5,538 12.7 
ဖဒ်းင်းတုိင်ြီး 15,423 35.5 
ဘက်ထေြီီး 13,676 31.5 
ြီးစက် (ပုဂ္ဂလိက) 1,833 4.2 
ဒေအးးလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက) 24 0.1 
ဒယဒေးင် ခ ည်စွြး်အင်သံုး (ဆုိလး ပ းး) 1,910 4.4 
အ ခ းး 130 0.3 

  
ဒသးက်ဒေအတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ရရအမျိုးအစား အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ဒေပုိက်လုိင်း 189 0.4  
အဝီစိတွင်း 33,695 77.5 
ဒေတွင်း (အုတ်စ)ီ 4,036 9.3 
ဒေသယန်စက်/ဒေသယန်ဘူး  274 0.6 
စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသန့်ရရှိမှု 38,194 87.8  
ဒေတွင်း (အကးေံြ့ဲ) 555 1.3 
ဒေကယ် 1,028 2.4 
မြ စ်/ဒခားင််း/တူးဒ ြ းင်း 2,731 6.3 
ဒတးင်ကာဒေ/ြုိးဒေ 322 0.7 
အ ခ းး 654 1.5 
စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသန့် မရရိှမှု 5,290 12.2  

  
သံုးဒေအတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ရရအမျိုးအစား အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ဒေပုိက်လုိင်း 196 0.5 
အဝီစိတွင်း 32,345 74.4 
ဒေတွင်း (အုတ်စ)ီ 4,664 10.7 
ဒေတွင်း (အကးေံြ့ဲ) 597 1.4 
ဒေကယ် 1,338 3.1 
မြ စ်/ဒခားင််း/တူးဒ ြ းင်း 3,390 7.8 
ဒတးင်ကာဒေ/ြုိးဒေ 321 0.7 
ဒေသယန်စက်/ဒေသယန်ဘူး * <0.1 
အ ခ းး 627 1.4 

  
 

 

 



အိြ်သးအြာိ့းအစးး အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 
ဒေဆဲွအိြ်သး 314  0.7 
ဒေဒလးင်း/်င်လံုအိြသ်း 30,352 69.8 
စုစုရပါင်းသန့်ရှင်းရသာယင်လံုအိမ်သာရဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 30,666 70.5 
တွင်း/ဇလးးအိြ်သး 7,737 17.8 
တွင်းြေိှအိြ်သး 1,458 3.4 
အ ခ းး 199 0.5 
အိမ်သာြေိှ 3,424 7.9 

  
ဆက်သွ််ဒေးပစ္စည်းြားးသံုးစဲွှုုင်ိြနအဒ ခ အဒယ အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ဒေေီ်ုိ 18,096 41.6 
ရုပ် ြ င်သံ ကြ းး 15,564 35.8 
မကြ ိ့းဖုယ်း 1,464 3.4 

လက်ကုိင်ဖုယ်း 9,324 21.4 
ကွယ်ပာူတး 291 0.7 
အိြ်တွင်အင်တးယက်တပ်ဆင်ထားမခ င်း 1,061 2.4 
ြည်သည့်ပစ္စည်းြျှြေိှသည့်မအိမ်ရထာင်စု 16,169 37.2  
ပစ္စည်းအးးလံုးေှိသည့်မအိမ်ရထာင်စု 45 0.1 

  
သ်််ူပုိနရောင်ရေးယာဥ်များသံုးစဲွနိင်ုမှု အဒ ခအဒယ အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ကးး/ေေပ်ကးး/ဗင်ယ် 266 0.6 
ဒြး်ဒတး်ဆုိင်က််/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကးး 11,198 25.8 
စက်ဘီး 23,045 53.0 
(၄) ဘီးပါ ဒေး်လးဂာီ 928 2.1 
ကှူုးဒလှ၊ သြ္ဗးယ် 2,784 6.4 
စက်ဒလှ၊ ဒြး်ဒတး်ဘုတ် 401 0.9 

လှည်းမ(ကျဲွ၊ ှုွးး၊ မြ င်း…… စသ ဖ င့်) 13,491 31.0 

မှတခ်ျက်။ ၁ လက်ပံတနး်မမိ ို့နယ်  လူဦးရရကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ရန့တွင်ရှိသည့်          
အချက်အလက်များဖြ စ်ပါသည်။  

  ၂  အိမ်ရထာင်စုလူဦးရရနှင့် အဖွဲ့အစည်းလူဦးရရ နှစ်ရပ်လံုးပါဝင်ပါသည်။ 

  ၃ ရကေ းတိင်ုနှင့် ရြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စိကု်ပျိုးရရး၊ ရမွးမြ ူရရးနှင့် ဆည်ရြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

  ၄ အိမ်ရထာင်စုလူဦးရရကုိသာ အရြခခတံွက်ချက်ထားြခငး်မြဖစ်ပါသည်။ 

  * အရရအတွက် (၂၀) ထက်နည်းပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ပြည ််ောာ််ုသမမတတမည န်မာိသိ်််တေတာ်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပကာ ာ မေကာက်ယူိိသ် ်ခဲ့ေမာ 

ပြည ််ုသတးကတတ်ုူးးေသိှ့်် စမိ်စေကာ ာ််းစသာမနး်ေခါ််ုာသ််းကိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ် ် ေကာက်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။ ပမည န်မာိိသ်််တုွတ်ု ြ်ေသးသြြ ီးေနာက်ြိသ််း ပြည ််ုသတးကတတ် မနး်ေခါ််ုာသ််းများကိသ ၁၉၇၃ 

ခသိှု်တွ်် တု်ကြ ိမ်၊ ၁၉၈၃ ခသိှု်တွ်် တု်ကြ ိမ်ိှ့်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ်် တု်ကြ ိမ်ေကာက်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။  

ိိသ်််တတိသ််းတွ်် မနး်ေခါ််ုာသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သာစချက်စုက်များိှ့်် စမိ်ောာ််ုသများ၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာများကိသ သသှိိိသ် ်မ့်် စေသးကြ ီးေမာ သ််းမည ု်တု်ခသ ပြည ု်ြါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််း၏ 

ာူးခည ားေမာ စသ််စေမွးတု်ခသမှာ စသြ်ချုြ်မှုဧသိယာ စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့်ာ်ိ စချက်စုက်များကိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ြည ု်ြါမ််။ ေကာက်ယူသသှိေမာ စချက်စုက်များမ်် စသြ်ချုြ်မှုနယ်ြယ် 

စဆ့််တိသ် ်းတွ် ် ာိေသာက်ေမာ ြွတ့ြြ ိုးေသးုီမတကိန်းများေသးဆွဲခည ််း၊ စောာက်စာားေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတးြည တ်ချက်များချမှတ်ခည ််းတိသ့စတွက် မသှိမြည ု်ုိသစြြ်ါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််းမှ ေကာက်ယူသသှေိမာ 

စချက်စုက်များမ်် ိိသ်််တေတာ်၏ မယတဇာတသ််းမည ု်များ ခွဲေဝမတ်မှတ်ခည ််း၊ နယ်ေမည ဧသယိာ 

နယ်နိမိတ်များကိသ ပြည န်ု််ဆန်းုု်ိိသ် ် ခည ််း၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာက်စစသတများ တ််ေဆာက်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေတာ်ြွတ့ ြြ ိုးတိသးတက်မှုုီမတကိန်းများ ချမှတ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝနေ်ဆာ််မှုုသြ််နး်များ၊ ုူမားချ််းုာနာ 

ောာက်ာားမှုဆိသ််သာုသြ််နး်များ ုမ််တိသ့စတွက် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စမိ်စေကာ ာ််းစသာ မနး်ေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာများကိသ စတဲွများ 

စုိသက် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲြ့ါမ််။ ြာမစဆ့်စ်ေနြည ့်် ေသှ့ ေြည းုူးးေသုာသ််း စုီသ််ခတုာကိသ  

၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ပမာ ုသတ်ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််း ြ််မစုီသ််ခတုာများကိသ 

၂၀၁၅ ခသိှု်၊ ေမုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြ််မစုီသ််ခတုာများတွ်် ပြည ််ောာ််ုသစဆ့်် 

စုီသ််ခတုာ၊ မနး်ေခါ််ုာသ််းက ညွှန်းဆိသေမာ ပမည န်မာ့ြသတသိြ်ိ ှ့်် တိသ် ်းေဒမကြ ီး/ပြည ််နယ် (၁၅) ခသ၏ 

မနး်ေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာများ ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စကိသ် ်ိှ့််ု သြ််န်း စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ 

မတ်ု တွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြြ ီး ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာ စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုတွ်် 

ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲြ့ါမ််။ စုီသ််ခတုာများကိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့််  http://myanmar. 

unfpa.org/node/15104 တိသ့  တွ်် ြတရ်ှုေု့ုာိိသ် ်ြါမ််။ 

 ယခသာသတ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုာများမ်် ပမြ ို့နယ်/ပမြ ို့နယ်ခွဲများ၏ မနး်ေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာ 

များပ ညြု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုာများကိသ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာနိှ့်် ကသုမမု္ဂုူးးေသ သန်ြသတေ်ွစြွဲ့တိသ့  

http://www.dop.gov.mm/
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ြူးေြါ််း၍ ေသးမားြည ုုသာားညခ််းညြု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုာတွ်် ြဲခူးတိသ် ်းေဒမကြ ီး၊ ုက်ြတတန်း 

ပမြ ို့နယ်၏ ုူးးေသဆိသ် ်သာစချက်စုက်များိှ့်် ုူမှုုီးြွားဆိသ််သာ စချက်စုက်များ ြါဝ််ြါမ််။ 

စုီသ််ခတုာြါ စေကာ ာ််းစသာများမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု  (၂၉) သက်ေန့် မနး်ေခါ််ယတစချိန် 

(မနး်ေခါ််ုာသ််း်) တွ််သှမိ့်် စချက်စုက်များပ ညြု်ြါမ််။ ပမြ ို့နယ်စဆ့်စ်ချက်စုက် 

များမ်် စုွန်စေသးကြ ီးြါမ််။ မိသ့သာတွ်် ပမြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ၏ တိကျ 

မှန်ကန်မှုမ််ပ ညြ််ောာ််ုသစဆ့််ိ ှ့်် တူ်ီိိသ် ်မ််မဟသတ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်များ၏ 

စချက်စုက်များကိသ ေု့ုာဆန်းုု်သာတွ်် မတိြည ု၍ေု့ုာမသတးမြ်သမ််ပ ညြု်ြါမ််။ 

တု်ိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းကဲ့မိသ့ေမာ ညွှန်ကိန်းများကိသ 

စခည ားေမာ ဆက်ိွှယ်မှုသှမိ့်် စေကာ ာ််းစသာ စချက်စုက်များ ာ့်မ်ွ််းုဥ်းုား၍ ေု့ုာ 

ဆန်းုု်မသတးမြ်သြါမ််။ မိသ့ညြု်၍ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်များစတွက် ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ 

ခန့မ်ှန်းတွက်ချက်မှုများကိသ စတိစကျမယူဆမ့််ဘဲ ာိသမြ ို့နယ်များ၏ ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ                     

စေညခစေနများစတွက် စာိသက်စေုျာက်ြည ဆိသေမာ ညွှန်ကိန်းများစြည ု် ယူဆသြါမ််။ ာိသ့ညြ်် ပမြ ို့နယ် 

စချ််းချ််း ိိှု််းယှဉ်သာတွ််ု််း မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စေညခစေန ြိသမိသေကာ််းမွန်မ််၊ မ််မ့်် 

ပမြ ို့နယ်မ်် စားန််းမ််ဟူ၍ ေကာက်ချက်ချိိသ် ်ြါမ််။ 
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(က) လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစရုေါင်း 177,407* 

ကျား ဦးရေ 84,396 

မ ဦးရေ 93,011 

ကျား/မ အချို း 91 (မ ၁၀၀ ေှိ ကျားဦးရေ) 

မမိ ိုပေလ လူဦးရေ ောခိုင်နှုန်း 14.0% 

ဧေယိာအကျယ်အဝန်း (စတုေန်းကီလိမုီတာ) 1,486.9** 

လူဦးရေသိေ်သည်းဆ (တစ်စတုေနး်ကီလိမုီတာ) 119.3 ဦး 

ေေ်ကွက် စုစုရေါင်း 4 

ရကျးောွအေု်စု စုစုရေါင်း 49 

အမိ်ရောင်စုအရေအတွက် 
စစုုရေါင်း မမိ ို့ပြ  ရကျးလက် 

43,484 5,735 37,749 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား  4.0 ဦး*** 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် မ ဦးရေသည် ကျားမဦးရေေက် ေိုများေိ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွင် ကျား (၉၁)  
ဦး ေှိေါသည်။ 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် လူအများစုသည် ရကျးလက်ရေသတငွ် ရနေိငု်ကြ ေိ ီး (၁၄.၀) 
ောခိုင်နှုန်းသာလျှင် မမိ ိုပေလ ရေသတွင် ရနေိငု်ကြ ေါသည်။ 

 လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ်၌ တစ်စတုေန်းကီလိမုီတာတွင် လူဦးရေ (၁၁၉) ဦးရနေိငု်ေါသည်။ 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စုတစ်စစုီ၌ ေျမ်းမျှလူဦးရေ (၄.၀) ဦး ရနေိငု်ေိ ီး         
မမလ န်မာနုိင်ငံ မေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုလူဦးရေေက် ေိနုည်းေါသည်။  

မှတခ်ျက်။ * အိမ်ရောင်စုလူဦးရေနှင့် အဖွဲ့အစည်းလူဦးရေ နှစ်ေေ်လံုးေါဝင်ေါသည်။ 

 ** ရကြ းတိင်ုနှင့် ရလမစာေင်းဦးစီးဌာန၊ စိကု်ေျိုးရေး၊ ရမွးမလ ူရေးနှင့် ဆည်ရလမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 *** အိမ်ရောင်စုလူဦးရေကုိသာ အရလခခတံွက်ချက်ေားလခငး် လဖစ်ေါသည်။ 
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ဇယား (၁) - ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီး၊မသာယာဝတီခရုိင်၊မလက်ေံတန်းမမိ ိ ပုနယ်  မမိ ိ ပုေေ်ကွက်/ရကျးေွာအုေ်စုအလုိက်မ
အိမ်ရောင်စုအရေအတွက်နှင့်မကျား/မ လူဦးရေစာေင်း 

 
 

စစုခုပါငး်   ကျား   မ   

စစုခုပါငး် 43,484     177,407   84,396     93,011     

မြ ို ့သြက်ကွမ်ျား 5,735        24,792      11,638     13,154     

1 မြ ို ့မ 1,281            5,969           2,816            3,153           

2 မ််း 1,625            6,941           3,252            3,689           

3 မစကူသနး် 1,596           6,609           3,138           3,471           

4 ဘီးု််းတနး် 1,233            5,273            2,432            2,841            

ေကျးသာွစသြ်ု သ 37,749     152,615   72,758      79,857     

1 ကိသ် း်ေတာ သု 386               1,463           683               780               

2 ဆ််တု််း 779               3,112            1,416           1,696           

3 ေသ တ် 940               3,740           1,854           1,886           

4 သစ်ခရာင်းပြ င် 435               1,655           804               851               

5 ခမြ စီး 330               1,224            537               687               

6 ဝါးရသတြ််ဇ််း 860               3,397           1,624            1,773           

7 ေမှာစ်််း 1,558           5,989           2,996            2,993            

8 ြသတ်် သု 646               2,439            1,164           1,275            

9 မိသးစသိ် ် 277               1,182            560               622                

10 ကတနး်ကေုး 708               2,959            1,386           1,573           

11 ချမ်းမာကသနး် 331               1,285            617               668               

12 ကြ ို ့ြ််ုခမ်း 636               2,405            1,165           1,240            

13 ကွမ်းခြ တ 635               2,599            1,237            1,362            

14 ေုွးေတာက်ကွ််း 209               782               375               407               

15 မကျ််းကွ််း 503               1,958           939               1,019           

16 မိသက်ဝါးေချာ််း 418               1,676           772               904               

17 နဘဲကွ််း 737               2,970            1,460           1,510           

18 ဆ််ကူးဝက်ုှ 354               1,394           675               719               

19 ေသကန် 449               1,957           919               1,038           

20 ြျဉေ်ာာ််တွ် း် 324               1,338           651               687               

21 သုတမ််းကွ််းသာွမ 484               1,995           912               1,083           

22 နတ်ု ််ကသနး် 384               1,446           649               797               

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

 အခရအတကွ်

လဥူးီခရ
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ဇယား (၁) - ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီး၊မသာယာဝတီခရုိင်၊မလက်ေံတန်းမမိ ိ ပုနယ်  မမိ ိ ပုေေ်ကွက်/ရကျးေွာအုေ်စုအလုိက်မ
အိမ်ရောင်စုအရေအတွက်နှင့်မကျား/မ လူဦးရေစာေင်း (အဆက်) 

 
 

စစုခုပါငး်   ကျား   မ   

23 တာဆသတး 454               1,843           843               1,000           

24 ဆ််ကူးသာွမု် 718               3,005           1,432            1,573           

25 ေ်ာ််ဝိသ် း် 615               2,380            1,150           1,230            

26 စသတတ်ွ် း် 320               1,326            619               707               

27 ခမသတဆြ်ိ 2,219            9,581           4,595           4,986           

28 သုတ် ််းတနး် 510               2,332            1,104           1,228            

29 ေတာ်ု ဿ 669               2,797            1,339           1,458           

30 မည ််ကဝ 1,234            5,412            2,549            2,863            

31 ေစာ်် တုကသနး် 623               2,584            1,260            1,324            

32 နတြ်နကွ်််း 755               2,908            1,435           1,473           

33 ဆ််မနီ 567               2,324            1,096           1,228            

34 မီတာကသနး် 900               3,721            1,739           1,982            

35 က်််တသိ 995               3,795           1,779           2,016            

36 မာသေဝါ 1,812            7,184           3,369           3,815           

37 ုိနတ်သတး 1,263            4,979           2,358            2,621            

38 စသိ် တ် သုြ် 1,318           5,448           2,617            2,831            

39 ဇီးြည ူကသနး် 973               4,222            1,964           2,258            

40 ေြါက်ေတာ သု 814               3,440           1,669           1,771           

41 သုု ််ေကျာ် 1,441           5,536           2,568            2,968            

42 ကွမ်းမီးတြ်် 828               3,436           1,719           1,717           

43 ြျဉး်ကတသိးကသနး် 1,219            4,907           2,393            2,514            

44 ေတာက်ုြ် 722                2,729            1,272            1,457           

45 သမ်ှး သု 805               2,910            1,354           1,556           

46 ေသုျှတ 879               3,645           1,707           1,938           

47 ယွနး်မွယ် 688               2,633            1,229            1,404           

48 ေသကာ ်် 1,138           4,880           2,380            2,500            

49  ခဗာဓိပင် 887               3,693           1,824            1,869           

စဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

 အခရအတကွ်

လဥူးီခရ
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ေံု (၂) - အသက်အုေ်စုကြ ီးများအလုိက်လူဦးရေ 

 

ဇယားမ(၂)မ-မလက်ေံတန်းမမိ ိုပနယ် မအသက်အုေ်စုအလုိက် 
လူဦးရေ 

 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၅) နှစ်မ ှ (၆၄) နှစ်အတွင်းေှိ  အလုေ်လုေ်နုိင်သည့်အေွယ် 
လူဦးရေမှာ (၆၃.၇) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 အသက် (၁၄) နှစ်နှင့ရ်အာက်မကရလးအချို းနှင့် အသက် (၆၅) နှစ်နှင့်အေက် သက်ကြ ီးေယွ်အိုမ
အချို းမစုစုရေါင်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းေါသည်။ 

 ကရလးအချို းနှင့် သက်ကြ ီးေယွ်အိုအချို းနည်းလခင်းသည် အလုေ်လုေ်နိငု်သည့် လူဦးရေအရေါ် 
မှီခိုမှုကို ရလျာ့နည်းရစေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52,297 
(29.4%) 

 
112,953 
(63.7%) 

 
12,157 
(6.9%) 

၀-၁၄မနှစ ်
 

၁၅-၆၄မနှစ ်
 

၆၅မနှစ်နှင့်မအေက် 
 

စမကစ်သြ်ု သ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 177,407  84,396 93,011    

0 - 4 16,141       8,200      7,941         

5 - 9 17,625       8,821      8,804         

10 - 14 18,531       9,419      9,112         

15 - 19 15,141       7,453      7,688         

20 - 24 13,535       6,400      7,135         

25 - 29 13,411       6,285      7,126         

30 - 34 12,685       5,995      6,690         

35 - 39 12,193       5,601      6,592         

40 - 44 11,269       5,313      5,956         

45 - 49 10,167       4,698      5,469         

50 - 54 9,597         4,383      5,214         

55 - 59 8,195         3,687      4,508         

60 - 64 6,760         2,972       3,788         

65 - 69 4,156         1,816      2,340         

70 - 74 2,797         1,186      1,611         

75 - 79 2,472          1,037      1,435         

80 - 84 1,707         708          999            

85 - 89 753             324          429             

90 + 272             98            174            
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ေံု (၃) - လူဦးရေေိေမစ် (မေလ ည်ရောင်စု၊ ေဲခူးတိင်ုးရေသကြ ီး၊ သာယာဝတီခရုိင်၊ လက်ေံတန်းမမိ ိုပနယ်) 

  

  

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် လွန်ခဲ့ရသာ ၁၀ စုနှစ်ရကျာ်ခန်ပက စတင်ေိ ီး ကရလးရမွးဖွားနှုန်း ကျဆင်းမ
ခဲ့ေါသည်။ 

 အသက် (၁၅-၁၉) အေု်စုမှစတင်၍ လူဦးရေ ရလျာ့နည်းရနသည်ကို ရတွ့ေှေိေါသည်။ အသက် 
(၂၀-၂၄) အေု်စုသည် ဆက်လက်ရလျာ့နည်းသည်ကိုမရတွ့ေှေိါသည်။ 

15 10 5 0 5 10 15

 0 -  4

 5 -  9

10 -14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

85 - 89

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေပိေမစ်၊ မပြ ည်ရာာင်စု 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီး 

ကျား မ 

15 5 5 15

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ သာယာဝတီခရုိင် 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ လက်ေံတန်းမိ ိုပနယ်် 

ကျား မ 
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 မေလ ည်ရောင်စုနှင့်နိှုင်းယှဥ်လျှင်မ လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင်မ အလုေ်လုေ်နုငိ်သည့် အသက်မ (၁၅-၆၄) 
အေု်စု   ောခုိင်နှုန်းအနည်းငယ်မရလျာ့နည်းရနရကြ ာင်း ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 အသက်အုေ်စုမ (၁၅-၁၉)မ မှစ၍မ အသက်အုေ်စုတိငု်းတွင် ကျား ဦးရေသည် မ ဦးရေေက် 
ရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

  
(ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

 မမလ န်မာနုိင်ငံတွင် ဗုေ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၈၇.၉) ောခိုင်နှုန်း၊ ခေစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ 
(၆.၂) ောခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာမ ကိးုကွယ်သူ (၄.၃) ောခိငု်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယ်သူ 
(၀.၅) ောခိုင်နှုန်း၊မ နတ်ကိုးကွယ်သူ (၀.၈) ောခိုင်နှုန်း၊ အခလ ားဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၂) 
ောခိုင်နှုန်းနှင့် မည်သည့်ဘာသာမျှ မကိးုကွယ်သူ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်းေှရိကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးတွင်မ ဗုေ္ဓဘာသာမ (၉၃.၅)မ ောခိုင်နှုန်း၊မ ခေစ်ယာန်မ (၂.၉)မ ောခိငု်နှုန်း၊မ အစ္စလာမ်မ
(၁.၂)မ ောခိုင်နှုန်း၊မ ဟိန္ဒူမ (၂.၁)မ ောခိုင်နှုန်း၊ နတ်ကိုးကွယ်မှု (၀.၁) ောခိငု်နှုန်းနှင့် အခလ ားဘာသာ 
(၀.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီးမဘာသာမေိသှူများသည် (၀.၁)မောခိုင်နှုန်းေက် ရလျာ့နည်းေါသည်။  

 မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိင်ုနှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

87.9 
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ဗေု္ဓဘာသာ ခေစ်ယာန ် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ ် အခလ ားမ ဘာသာမေှသူိများ 

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

ေု ံ(၄) - လေည်ရောင်စုနှင့် ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီး  ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် လူဦးရေ 
ောခိုင်နှုန်း 

မေလ ည်ရောင်စု ေခဲးူတုိင်းရေသကြ ီး 
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(ဂ) ေညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်များ  

ဇယားမ(၃)မ-မအသက် (၅) နှစ်မှ (၂၉) နှစ်အတွင်း လူဦးရေနှင့် ရကျာင်းတက်ရနသူအရေအတွက်ကုိ ကျား/မ 
ခဲွလခား ရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

5 3,474   1,711   1,763   1,144   556      588      

6 3,521   1,768   1,753   2,822   1,417   1,405   

7 3,620   1,795   1,825   3,106   1,550   1,556   

8 3,327   1,652   1,675   2,883   1,422   1,461   

9 3,548   1,787   1,761   3,060   1,533   1,527   

10 3,667   1,821   1,846   3,082   1,549   1,533   

11 3,432   1,709   1,723   2,804   1,421   1,383   

12 3,791   1,896   1,895   2,767   1,410   1,357   

13 3,843   1,945   1,898   2,378   1,259   1,119   

14 3,498   1,767   1,731   1,803   939      864      

15 3,408   1,664   1,744   1,312   646      666      

16 2,895   1,477   1,418   791      416      375      

17 2,973   1,462   1,511   632       269       363      

18 3,021   1,435   1,586   391      156      235       

19 2,625   1,215   1,410   267       114      153      

20 3,078   1,494   1,584   162       74         88         

21 2,464   1,134   1,330   111      61         50         

22 2,705   1,242   1,463   66         37         29         

23 2,657   1,254   1,403   40         21         19         

24 2,411   1,090   1,321   17         10         7            

25 3,011   1,424   1,587   21         7            14         

26 2,514   1,164   1,350   18         10         8            

27 2,524   1,166   1,358   10         4            6            

28 2,805   1,291   1,514   14         8            6            

29 2,373   1,085   1,288   14         7            7            

ုးူးေသ ေကျာ်း်တကေ်နမူ
စမက်
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 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်၌ ရယာကျ်ားရလးများနှင့် မိန်းကရလးများသည်် အသက် (၉) နှစ်အေွယ်မှ 
စတင်၍ ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်း ရလျာ့ကျလာရကြ ာင်း ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 မေလ ည်ရောင်စုနှင့်မ နိှုင်းယှဥ်ောတွင် လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်မှ ရယာက်ျားရလးများ  ရကျာင်းမ
တက်ရောက်မှုနှုန်းသည် အသက် (၁၂) နှစ်ရကျာ်တွင် ေိုမိုကျဆင်းရနရကြ ာင်း ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

အသက် 

ပုံ (5) - ြပည်ရာာင်စု၊ ပဲခးူတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် လက်ပံတန်းမိ ို့နယ်တုိ့၏ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

မပြ ည်ရာာင်စု ပခဲးူတုိင်းရေသကြ ီး လက်ပံတနး်မိ ို့နယ် 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

အသက် 

ပု ံ(6) - မပြ ည်ရာာင်စုနင့်ှ လက်ပံတန်းမိ ို့နယ်တုိ့၏ ကျား/မ အလုိက် 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

မမြပည်ရာာင်စုမ(ကျား) ြပည်ရာာင်စုမ(မ) လက်ပံတန်းမိ ို့နယ်မ(ကျား) လက်ပံတန်းမိ ို့နယ်(မ) 
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ေံု (၇) - ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီး  စာတတ်ရမလ ာက်မှုနှုန်း (အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အေက်) 

 

 

 
 
 
 
 

မေလ ည်ရောင်စု  - ၈၉.၅% 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး  - ၉၄.၂% 

သာယာဝတီခရိုင်  - ၉၆.၄% 

လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ်  - ၉၅.၀% 
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ဇယား (၄) - လက်ေံတန်းမိ ိုပနယ်   လူငယ်လူေွယ် (၁၅-၂၄) စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်း 

 

 လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်းမှာ (၉၅.၀)  
ောခိုင်နှုန်းမ မဖလ စ်ေိ ီးမ ေဲခူးတိငု်းရေသကြ ီး မ စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းမ (၉၄.၂)မ နှင့မ်မလ န်မာနုိင်ငံ မ
စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်း (၈၉.၅) ေက်မမလ င့်ေါသည်။ မ စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၉၃.၃)  
မဖလ စ်ေိ ီး ကျား စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်းသည် (၉၇.၁) မဖလ စ်ေါသည်။ 

 လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) နှစ်အတွင်း လူငယ်လူေွယ်မ စာတတ်ရမလ ာက်မှု   
ောခိုင်နှုန်းသည် (၉၅.၉) လဖစ်ေါသည်။ မ လူငယ်လူေွယ်   စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၉၅.၆) 
လဖစ်ေိ ီး ကျား လူငယ်လူေွယ်မစာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၉၆.၄) လဖစ်ေါသည်။ 

 
ဇယား (၅) - အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက်လူဦးရေကုိ အမလ င့်ဆံုးတက်ရောက်ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်းအလုိက် မမိ ိ ပုေလ / 

ရကျးလက်နှင့် ကျား/မ ခဲွခလ ားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက် လူဦးရေ  (၇.၉) ောခိုင်နှုန်းသည် လုံးဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 
မဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက် ရကျးလက်လူဦးရေ  (၈.၆) ောခိုင်နှုန်းမှာ လုံးဝ ရကျာင်းမရနဘူး 
သူများ မဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် အမျို းသားများ  (၅.၄) ောခိုင်နှုန်းနှင့် အမျို းသမီးများ  (၁၀.၀) 
ောခိုင်နှုန်းမှာ လုံးဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ မဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ မ(၁၉.၀)မောခိုင်နှုန်းသည်မမူလတန်းအဆင့်မ(၄မတန်း)မမေိ ီးစီးမ
ရအာင်လမင်သူများလဖစ်ေိ ီးမ တက္ကသိုလ်/ရကာလိေ်အဆင်မ့ေိ ီးစီးသူမှာ (၅.၁) ောခုိင်နှုန်းသာေှိသည်ကုိ 
ရတွ့ေှေိေါသည်။ 

ကျား/မ

စစုခုပါငး်

လဦူးခရ 

(15 - 24)

စာတတခ် မြ ာကမ်ှု

ရာေိုငန်ှုန း် 

(15 - 24)

စုစုခပါင်း 28,237     95.9

ကျား 13,467    96.4

မ 14,770    95.6

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုခပါင်း 96,434 7,597                 7.9           38,578 18,296 18,387 7,289 163 4,918 77 73   1,056 

မြ ို ြ့ပ 14,769 593                 4.0             3,977 1,538 3,988 2,204 73 2,283 26 38          49 

ခကျးလက် 81,665 7,004                 8.6           34,601 16,758 14,399 5,085 90 2,635 51 35   1,007 

ကျား 44,103 2,386                 5.4           14,844 8,603 11,352 4,186 109 2,095 23 52       453 

မ 52,331 5,211               10.0           23,734 9,693 7,035 3,103 54 2,823 54 21       603 

အ ေြ ားစစုခုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးဝ 

ခကျာငး်မခန

 ဘးူသ ူ

ရာေိုငန်ှုနး်

မလူတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ခကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

 အေက်

အသကခ်မးွ

ဝမး်ခကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးေွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

ဇယား (၆) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းနှင့် အလုေ်လက်မ့ဲ ောခုိင်နှုန်းမ
တုိပကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 
 

 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

10 - 14 11.3 12.9 9.6 22.9 24.7 20.4

15 - 19 47.8 61.1 35.0 18.8 19.3 18.0

20 - 24 61.8 85.0 40.9 13.4 11.9 16.2

25 - 29 61.0 89.7 35.6 8.5 8.0 9.5

30 - 34 61.0 91.1 34.1 5.0 5.0 5.2

35 - 39 59.9 90.7 33.8 3.4 3.5 3.1

40 - 44 61.1 91.5 34.0 2.6 2.9 1.8

45 - 49 60.5 91.7 33.7 2.1 2.4 1.6

50 - 54 57.9 88.9 32.0 1.6 1.8 1.1

55 - 59 56.2 85.9 31.9 1.3 1.6 0.8

60 - 64 46.6 74.3 24.8 1.0 1.3 0.3

65 - 69 40.1 65.3 20.6 1.2 1.5 0.4

70 - 74 26.6 45.6 12.6 0.7 0.9 -

75 + 15.0 25.1 7.8 0.9 0.9 0.8

15 နှစ်မှ 24 နှစ် 54.4 72.2 37.8 15.9 15.3 17.0

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 57.7 84.5 34.2 6.6 6.3 7.2

စမကစ်သြ်ု သ
ုသြမ်ားစ်စ်ားြါဝ််ိ ှုန း် စုသြ်ု ကမ်ဲ့သာခသိ် ်ိ ှုန း်
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 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အေု်စုတွင် လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းမှာ (၅၇.၇) 
ောခိုင်နှုန်းမေှိေါသည်။ 

 အမျို းသမီး လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည ် (၃၄.၂)ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး အမျို းသား လုေ်သား 
အင်အားေါဝင်နှုန်း (၈၄.၅) ောခိုင်နှုန်းေက်  သိသာစွာ ရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၀-၁၄) နှစ်အေု်စုတွင် အလုေ်လုေ်ရသာကရလး (၁၁.၃) 
ောခိုင်နှုန်းေှရိကြ ာင်းမရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက် (၁၅-၆၄) နှစ် အေု်စု   အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်းမှာ (၆.၆) မဖလ စ်ေါသည်။ အလုေ်လက်မဲ့ 
ောခိုင်နှုန်းသည် ကျား (၆.၃) ောခိုင်နှုန်းနှင့်  မ (၇.၂) ောခိုင်နှုန်းအသီးသီးေှိကြ ေါသည်။ 

 အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) နှစ်အတွင်း အမျို းသမီးငယ်များ  အလုေ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ (၁၇.၀) 
ောခုိင်နှုန်းေှသိည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။  

ဇယား (၇) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လုေ်သားအင်အားစုတွင် မေါဝင်ရသာလူဦးရေကုိ အမျိုးအစားမ
အလုိက် ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား 

 

 အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လုေ်သားအင်အားစုတွင် မေါဝင်သူများ၌ အမျို းသားများ  
(၄၇.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် အချိန်လေည့်ရကျာင်းတက်ရနသူများလဖစ်ကြ ေိ ီး အမျို းသမီးများ  
(၆၇.၁) ောခိုင်နှုန်းသည် အမိ်မှုကိစ္စလုေ်ကိုင်ရနသူများလဖစ်ရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 
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အသက်အုပ်စု 

ပု ံ(8) - လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုရုပါငး် ကျား မ 
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အသက်အုပစ်ု 

စစုရုပါငး် ကျား မ 

ေု ံ(၉) - အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

စစုခုပါငး် စုသြမ်သာှခဲ့ြါ

စချနိ ည်ြ့််

ေကျာ်း်တကေ်မာပ

ေကျာ်း်မား

စမိမ်ှုကို ္စ သြ်
စ ြ် မိး်ုား၊

မက်ကြ းီသယွစ်သိ

ြျားနာမ၊ူ

မမန်ု မွး်မူ
စခည ား

သုု သေြါ််း 73,177      0.7                  24.9                          51.0              10.9                      1.4                  11.1                      

ကျား 19,273      1.7                  47.5                          6.1                 16.3                      2.5                   25.9                       

မ 53,904      0.4                  16.8                          67.1              8.9                         0.9                  5.8                         

ကျား/မ

ုသြမ်ားစ်စ်ားုသတွ် ပ်မြါဝ်မ်ူ
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ဇယား (၈) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစအ်တွင်း အလုေ်ေိှသူဦးရေကုိ အလုေ်အကုိင်အမျို းအစားနှင့် ကျား/မ 
အလုိက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 
 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 60,188 41,213 18,975 100.0 100.0 100.0

မနေ်န ျုာများ 290 183 107 0.5 0.4 0.6

မကေ်မွးဝမ်းေကျာ််းြ်ာသှ် မ်ျား 1,337 286 1,051 2.2 0.7 5.5

န်း်ြ်ာိှ့််ပဆက်ု ြ်မ့််ပမကေ်မွးြ်ာသှ် မ်ျား 715 490 225 1.2 1.2 1.2

စောာကစ်ြတ့ြည ုုာေသးုသြ်မားများ 774 496 278 1.3 1.2 1.5

ဝနေ်ဆာ််မှု ှ် ့်ပစေသာ််းုသြ်မားများ 6,204 2,872 3,332 10.3 7.0 17.6

ုယယ်ာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါးုသြ််နး်ပကတမ်းကျ််ုသြ်မားများ 27,379 20,532 6,847 45.5 49.8 36.1

ုကမ်ှုြ်ာိှ့််ဆက်ု ြ်ပုသြ််နး်ပစုသြ်မမားများ 3,574 2,340 1,234 5.9 5.7 6.5

ုကက်သိယိာိှ့််ပုကြ် ္ု်စ း်ကသိ် တွ်ယပ်စမသတးြည ုမမူျားိှ့််

သုု ်း်တြ်ဆ််မမူျား
1,485 1,383 102 2.5 3.4 0.5

စေခည ခတစုသြ်မမားများ 16,216 11,368 4,848 26.9 27.6 25.5

စခည ား - - - - - -

မမိ/မေြည 2,214 1,263 951 3.7 3.1 5.0

စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
စုသြစ်ကသိ် စ်မျ ို းစုား
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 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင်မအသက် (၁၅-၆၄) အေု်စုေိှ အလုေ်ေိသှူ (၄၅.၅) ောခုိင်နှုန်းမှာ လယ်ယာ၊ 
သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငနး်ကွျမ်းကျင်လုေ်သားများမဖလ စ်ကြ ေိ ီး ေုတိယအများဆုံးမှာမ အရခလ ခံ    
အလုေ်သမားများ (၂၆.၉) ောခုိင်နှုန်းမဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့ ်မ နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ကျား ဦးရေ (၄၉.၈) ောခုငိ်နှုန်းနှင့် မ ဦးရေ (၃၆.၁) ောခိုင်နှုန်းသည် 
လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကွျမး်ကျင်လုေ်သားများ မဖလ စ်မကြ သည်ကိုမရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးတွင်မ လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကွျမ်းကျင်လုေ်သားများမှာ (၃၉.၉) 
ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေိ ီး အရခလ ခံအလုေ်သမားများမှာ (၂၄.၃) ောခုိင်နှုန်းဖလ စ်ေါသည်။ 
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မေလ ည်ရောင်စု ေခဲးူတုိင်းရေသကြ ီး လက်ေံတန်းမိ ိုပနယ် 

 ေု ံ(၁၀) - မေလ ည်ရောင်စ၊ု ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် လက်ေတံန်းမိ ိုပနယ်တုိပ   
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ ်အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစား 

မန်ရနဂျာများ 

သက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာေှငမ်ျား 

နည်းေညာနှင့မ်ဆက်စေသ်ည့မ်သက်ရမးွေညာေှငမ်ျား 

အရောက်အေံ့ေလ ုစာရေးလုေသ်ားများ 

ဝန်ရဆာင်မှုနှင့်မအရောင်းလုေသ်ားများ 

လယ်ယာ၊မသစ်ရတာနှင့မ်ငါးလုေင်န်းမ
ကျွမး်ကျင်လေုသ်ားများ 

လက်မှုေညာနငှ့မ်ဆက်စေလ်ုေင်န်းမအလုေ်သမားများ 

စက်ကိေယိာနငှ့မ်စက်ေစ္စည်းကိုင်တယွ်မ
အသုးံေလ ုသူများနှင့်မစစုည်းတေဆ်ငသ်ူများ 

အရခလ ခအံလုေ်သမားများ 

အခလ ား 

မသိ/မရဖလ  
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ဇယား (၉) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစအ်တွင်း အလုေ်ေိှသူဦးရေကုိ လုေ်ကုိင်ရသာလုေ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် 
ကျား/မ အလုိက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား  

 

မှတခ်ျက်။     * ၀.၁ ောခုိင်နှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 60,188 41,213 18,975 100.0 100.0 100.0

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါး သုြ််နး် 40,389 29,503 10,886 67.1 71.6 57.4

မတ္တ ုတးူေြာေ်သးိှ့််ပေကျာက်မိသ် း် သုြ််နး် 28 22 6 * 0.1 *

ကသနာ်သတ်ု သြ်မှု သြ််နး် 2,380 1,227 1,153 4.0 3.0 6.1

ုျှြ်ုု်၊ပဓါတေ််ွ့၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးြည န့်ြည ူးမှု သြ််နး် 46 43 3 0.1 0.1 *

ေသေြးေဝေသး၊ပမိ ္ုလာိှ့််ပစမိှုက်မိမ်းဆ််းေသးပုီမတခန့်ခဲွမှု သြ််နး် 42 37 5 0.1 0.1 *

ေဆာက် သုြ်ေသး သုြ််နး် 1,369 1,292 77 2.3 3.1 0.4

ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ(ေမာေ်တာက်ားိှ့််ပေမာေ်တာဆ်သိ် က်ယ်

ြည ုြည ််ညခ််း သုြ််နး်စြါစဝ််)
5,146 2,536 2,610 8.5 6.2 13.8

မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးိှ့််ပကသနြ် ္ု်စ း်မိသေုှာ််ေသး သုြ််နး်များ 1,838 1,755 83 3.1 4.3 0.4

တ််းခိသေသးိှ့််ပစုားစေမာက်ဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ 1,611 633 978 2.7 1.5 5.2

မတ််းစချက်စုက်ိှ့််ပပဆက်မွယ်ေသး သုြ််နး်များ 54 35 19 0.1 0.1 0.1

ေ်ွေသးေကာ းေသးိှ့််ပစာမခတု သြ််နး်များ 50 21 29 0.1 0.1 0.2

စမ်ိခြ တပေညမဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 1 1 - * * -

စမက်ေမွးဝမ်းေကျာ််းြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ့််ပုက်မှု က်မှုြ်ာဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 40 29 11 0.1 0.1 0.1

ုီမတစသြ်ချုြ်ပေသးိှ့််ပောာက်ကူမှုဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 193 128 65 0.3 0.3 0.3

ြည ််မူ့စသြ်ချုြ်ေသးပ(ြည ််မူ့ဝနာ်မ်းများစြါစဝ််) 1,134 856 278 1.9 2.1 1.5

ြ်ာေသးဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 1,377 282 1,095 2.3 0.7 5.8

ကျနး်မာေသးိှ့််ပုူမှုေသး သုြ််နး်များ 187 78 109 0.3 0.2 0.6

ြနး်ချ၊ီပစ သိြ်ာ၊ပေြျာပ်ေညြေသးိှ့််ပစြနး်ေြည ေသး သုြ််နး်များ 62 52 10 0.1 0.1 0.1

စခည ားဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ 756 527 229 1.3 1.3 1.2

ကိသယ်တသိ် ်ု သြ်ကိသ် မ့်််ပစမ်ိောာ်် သုများ၏ သုြ််နး်များ၊ပခဲွခည ားေြာ်ြည ိိသ် ် ခည ််းပ

မသှိမ့််ပစမ်ိောာ်် သုများ၏ပာသတ်ု သြ်မှု ှ် ့်ပဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ
989 671 318 1.6 1.6 1.7

မတတမနစ်ခွ့််စေသးသစြဲွ့စု််းများ၏ သုြ််နး်များ 1 - 1 * - *

စ သုြ်စကိသ် စ်မျို းစုားေြာ်ြည ာားခည ််းမသှိေမာ သုြ််နး်များ 2,495 1,485 1,010 4.1 3.6 5.3

ုသြ်် နး်စမျို းစုား
စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
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 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်၌မလယ်ယာ၊မသစ်ရတာနှင့်မ ငါးလုေ်ငနး်တွင်မအများဆုံးလုေ်ကိငု်ကြ ေိ ီးမ (၆၇.၁) 
ောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 လက်လီနှင့လ်က္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ (ရမာ်ရတာ်ကားနှင့်မ ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်မ မပြ ုပြ င်ခြ င်းလုပ်ငန်းမ
အပါအဝင်)မလုပ်ငန်းတွင်မေုတိယအများဆုံးလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီးမမ(၈.၅)မမောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတွင်မ လုေ်ကိုင်ရနသူမ အမျို းသား (၇၁.၆)မ ောခိုင်နှုန်းနှင့်မ
အမျို းသမီးမ(၅၇.၄) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး၌မ လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့်မ ငါးလုေ်ငန်းတငွ်မ လုေ်ကိုင်ရနသူမှာမ (၅၇.၆) 
ောခိုင်နှုန်းေိှမေိ ီးမ လက်လီနှင့်လက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ (ရမာ်ရတာ်ကားနှင့်မ ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်မ
မပြ ုပြ င်ခြ င်းလုပ်ငန်းအပါအဝင်)မလုပ်ငန်းတွင်မလုေ်ကိုင်ရနသူမှာမ(၈.၅)မောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 
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စစုရုေါငး် ကျား မ စစုရုေါငး် ကျား မ စစုရုေါငး် ကျား မ 

မေလ ည်ရောငစ် ု ေခဲတုိူငး်ရေသကြ ီး လက်ေံတန်းမိ ိုပနယ် 

 ေု ံ(၁၁) - မေလ ည်ရောင်စ၊ု ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့်လက်ေတံန်းမိ ိုပနယ်တုိပ   
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ ကျား/မအလုိက် လုေကုိ်င်ရသာ လုေင်န်းအမျိုးအစား 

လယ်ယာ၊မသစ်ရတာနှင်မ့ငါးလုေင်န်း 
သတ္တ ုတူးရဖာ်ရေးနငှ်မ့ရကျာက်မိငု်းလုေင်န်း 
ကုန်ေုတလ်ုေမ်ှုလုေင်န်း 
လျှေစ်စ်၊မဓါတ်ရငွ့၊မရေရနးွရငွ့နငှ်မ့ရလရအးလဖနပ်ဖလ ူးမှုလုေင်န်း 
ရေရေးရဝရေး၊မမလိ္လာနှင့်မအမိှုက်သိမး်ဆည်းရေးမစမီခံန်ပခွဲမှုလုေ်ငန်း 
ရဆာက်လုေရ်ေးလုေင်န်း 
လက်လီနှင့်မလက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ(ရမာ်ရတာ်ကားနငှ်ရ့မာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ်မ ေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေင်န်းအေါအဝင်) 
သယ်ယူေိပုရဆာင်ရေးနငှ့က်ုန်ေစ္စည်းသိုရလှာင်ရေးလုေင်န်းများ 
တည်းခိုရေးနငှ့််မအစားအရသာက်မဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 
သတင်းအချက်အလက်နငှ့မ်ဆက်သွယ်ရေးလုေင်န်းများ 
ရငွရေးရကြ းရေးနငှ်မ့အာမခံလုေ်ငန်းများ 
အိမ်ခိ ံမရလမဆိုငေ်ာလုေင်န်းများ 
အသက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာ၊မသိေ္ပံေညာနငှ့မ်စက်မှုလက်မှုေညာဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 
စမီအံုေခ်ျုေ်မရေးနငှ်မ့ရောက်ကူမှုဆိုငေ်ာလုေင်န်းများ 
မေလ ည်သူပအုေ်ချုေရ်ေးမ(မေလ ည်သူပဝန်ေမး်များအေါအဝင်) 
ေညာရေးဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 
ကျန်းမာရေးနငှ်မ့လူမှုရေးလုေင်န်းများ 
ေန်းချီ၊မအနုေညာမ၊မရဖျာ်မရလဖရေးနငှ့မ်အေန်းရဖလ ရေးမလုေင်န်းများ 
အခလ ားဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 
ကိုယ်တိုငလ်ုေက်ိုင်သည့်မအိမရ်ောင်စမုျား မလုေင်န်းများ၊မခွဲ ခလ ားရဖာ်ေလ နိုင်ခလ င်းမေှိသည့်မအိမရ်ောင်စမုျား မေုတလ်ုေမ်ှုနငှ့မ်ဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 
သံတမန်အခွင့်အရေးေမအဖွဲ့အစည်းများ မလုေင်န်းများ 
အလုေ်အကိုင်အမျိုးအစားရဖာ်ေလ ေားခလ င်းမမေှိရသာလုေင်န်းများ 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 

ဇယား (၁၀) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေကုိ ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားအလုိက် မမိ ိ ပုေလ / 
ရကျးလက်နှင့် ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

မှတခ်ျက်။        *စုစုရေါင်းကတ်အရေအတွက် (၂၀) ေက်နည်းေါသည်။ 

 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင်မ အသက်မ (၁၀)မ နှစ်နှင့်အေက်မ လူဦးရေ မ (၆၀.၇)မ ောခိုင်နှုန်းသည်မ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်ေိ ီးမ (၃၇.၃)မ ောခိုင်နှုန်းသည်မ မည်သည့်ကတ်မှ 
မကိငု်ရဆာင်သူများမဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့ ်မ နိှုင်းယှဉ်ောတွင်် ကျား ဦးရေ (၃၅.၇) ောခိုင်နှုန်းနှင့် မ ဦးရေ (၃၈.၈) ောခိုင်နှုန်းတိုပ 
သည ်မည်သည့်ကတ်မှ မကိငု်ရဆာင်သူများလဖစ်သည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။     * ၀.၁ ောခုိင်နှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 

 

 

 

 

 

နိုငင်သံား 

စစိစခ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

 ကတ်

နိုငင်သံား

ပြ ုေငွ့် 

ရသကူတ်

အမျို းသား 

မတှပ်ုံတင ်

ကတ်

သာသနာဝင်

 ကတ်

ယာယ ီ

သကခ်သေံ

 ကတ်

နိုငင်ြံေားသား

 မတှပ်ုံတင ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ြံေားသား 

နိုငင်ကံးူ 

လကမ်တှ်

မညသ်ည့် 

ကတမ်မှကိုင်

 ခောငသ်ူ

စုစုခပါင်း 87,245        56                 356          908              585              813            * 20                    53,640        

မြ ို ြ့ပ 14,891        25                 149          243              179              95               * 5                       5,301           

ခကျးလက် 72,354        31                 207          665              406              718            * 15                    48,339        

ကျား 41,882        25                 185          322               560              315            * 10                    24,069        

မ 45,363        31                 171          586              25                 498            * 10                    29,571        
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နိုင်ငံသားမမ 
စစိစ်ရေး 
ကတ် 

ဧည့န်ိုငင်ံသား 
ကတ် 

နိုင်ငံသား 
မပြ ုခငွ့ေ်သူ 
ကတ် 

အမျိုးသားမ
မတှ်ပံုတင ်
ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယ ီ
သက်ရသခံ 
ကတ် 

နိုင်ငံြခားသားမ
မတှ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နိုင်ငံြခားသားမ 
နိုင်ငံကူးမ 
လက်မှတ ်

မည်သည့ ်
ကတ်မမှ

မကိငု်ရဆာင်သ ူ

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

ပု ံ(12) - ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 

စစုရုပါငး်မ ကျားမ မမ 
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရကြ ာင်းအော 

ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့်မမသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက်မလူဦးရေကုိမအသက်အုေ်စုအလုိက်မ
ကျား/မမခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယားမ 

 
 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

 အ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေြ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ေြ ငး်

စစုခုပါငး် 177,407     169,081    8,326              4.7         4,711  2,567 3,523          2,955                

0 - 4 16,141           15,752           389                       2.4             12           33         274                  308                         

5 - 9 17,625           17,434          191                       1.1             34           35         77                    110                         

10 - 14 18,531           18,323           208                       1.1             37           44         74                    124                         

15 - 19 15,141           14,959          182                       1.2             43           47         61                    90                            

20 - 24 13,535           13,387          148                       1.1             39           34         61                    57                            

25 - 29 13,411           13,248           163                       1.2             34           37         71                    44                            

30 - 34 12,685           12,488           197                       1.6             51           36         64                    71                            

35 - 39 12,193           11,951          242                       2.0             72           56         86                    85                            

40 - 44 11,269           10,923           346                       3.1             170        62         96                    100                         

45 - 49 10,167           9,621             546                       5.4             358        80         128                  117                         

50 - 54 9,597             8,901             696                       7.3             452         139      211                  168                         

55 - 59 8,195             7,400             795                       9.7             535        174      257                  136                         

60 - 64 6,760             5,897             863                       12.8          616        214       279                  203                         

65 - 69 4,156             3,375             781                       18.8          516        241       327                  210                         

70 - 74 2,797              2,104             693                       24.8          483        286       329                  255                         

75 - 79 2,472              1,767             705                       28.5          472         334      353                  268                         

80 - 84 1,707             1,022              685                       40.1          461        376      409                  337                         

85 - 89 753                 397                 356                       47.3          240         236       253                  193                         

90 + 272                  132                 140                       51.5          86           103      113                  79                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့်မမသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက်မလူဦးရေကုိမအသက်အုေ်စုအလုိက်မ
ကျား/မမခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယားမ(အဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

 အ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေြ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ေြ ငး်

ကျား 84,396       80,689       3,707              4.4         1,993  1,082 1,590          1,330                

0 - 4 8,200              8,002             198                       2.4             8              15         148                  147                         

5 - 9 8,821              8,733             88                          1.0             14           11         34                    51                            

10 - 14 9,419             9,313             106                       1.1             17           21         29                     67                            

15 - 19 7,453             7,356             97                          1.3             17           21         37                    46                            

20 - 24 6,400             6,327             73                          1.1             17           10         31                    34                            

25 - 29 6,285              6,207             78                          1.2             13           14         38                    29                            

30 - 34 5,995             5,882             113                       1.9             23           19         42                     41                            

35 - 39 5,601             5,478             123                       2.2             31           25         50                    42                            

40 - 44 5,313             5,155             158                       3.0             78           27         47                    43                            

45 - 49 4,698             4,460             238                       5.1             144        33         60                    54                            

50 - 54 4,383             4,066             317                       7.2             203         55         108                  76                            

55 - 59 3,687             3,337             350                       9.5             227         62         112                  67                            

60 - 64 2,972              2,602              370                       12.4          259         97         133                  79                            

65 - 69 1,816             1,484             332                       18.3          220         96         141                  90                            

70 - 74 1,186             914                 272                       22.9          187        124       131                  104                         

75 - 79 1,037             727                 310                       29.9          206         151      151                  114                         

80 - 84 708                 426                 282                       39.8          197        156      154                  138                         

85 - 89 324                 172                 152                       46.9          103        108      107                  79                            

90 + 98                    48                    50                          51.0          29           37         37                    29                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား



24 
 

ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့်မမသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက်မလူဦးရေကုိမအသက်အုေ်စုအလုိက်မ
ကျား/မမခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယားမ(အဆက်) 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

 အ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေြ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ေြ ငး်

မ 93,011       88,392       4,619              5.0         2,718   1,485 1,933          1,625                

0 - 4 7,941             7,750             191                       2.4             4              18         126                  161                         

5 - 9 8,804             8,701             103                       1.2             20           24         43                    59                            

10 - 14 9,112              9,010             102                       1.1             20           23         45                    57                            

15 - 19 7,688             7,603             85                          1.1             26           26         24                     44                            

20 - 24 7,135             7,060             75                          1.1             22            24         30                    23                            

25 - 29 7,126              7,041             85                          1.2             21           23         33                    15                            

30 - 34 6,690             6,606             84                          1.3             28           17         22                     30                            

35 - 39 6,592              6,473             119                       1.8             41           31         36                    43                            

40 - 44 5,956             5,768             188                       3.2             92           35         49                    57                            

45 - 49 5,469             5,161             308                       5.6             214         47         68                    63                            

50 - 54 5,214              4,835             379                       7.3             249         84         103                  92                            

55 - 59 4,508             4,063             445                       9.9             308        112       145                  69                            

60 - 64 3,788             3,295             493                       13.0          357        117      146                  124                         

65 - 69 2,340              1,891             449                       19.2          296         145      186                  120                         

70 - 74 1,611             1,190             421                       26.1          296         162       198                  151                         

75 - 79 1,435             1,040             395                       27.5          266         183      202                  154                         

80 - 84 999                 596                 403                       40.3          264         220       255                  199                         

85 - 89 429                 225                 204                       47.6          137        128       146                  114                         

90 + 174                 84                    90                          51.7          57           66         76                    50                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၅) ဦးသည် အနည်းဆုးံ မသန်စွမး်မှုတစ်မျို းမျို းမမ
ေှရိကြ ာင်းရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အမျို းသမီးများ  မသန်စွမ်းမှုောခိုင်နှုန်းသည ်အမျို းသားများေက် အနည်းငယ်ေိုမလ င့်ေါသည်။  

 မသန်စွမး်မှုောခိုင်နှုန်းသည် အသက်အေွယ်ကြ ီးလာသည်နှင့်အမျှ မမလ င့်တက်လာေိ ီး အသက် (၆၀) 
နှစ်ရကျာ်တွင် ေိုမိုသိသာစွာလမင့်တက်လာသည်ကို ရတွ့ေှေိေါသည်။ 

 မသန်စွမး်မှုအမျို းအစားများတွင် မ အမလ င် အများဆုံးနှင့် လမ်းရလျှာက်/အမလ င့်တက်/ေစ္စည်းမ
ကိုင်တွယ်မခလ င်းသည်မေုတိယအများဆုးံဖလ စ်ေါသည်။မ 
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(ဆ) အိမ်အရကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသံုးအရဆာင်ေစ္စည်းများ 

ရနအိမ်အမျို းအစားများ 

ဇယား (၁၂) - ရနအိမ်အမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု ောခုိင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်လေရသာမ
ဇယား 

 
မှတခ်ျက်။     * ၀.၁ ောခုိင်နှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 

 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် ရနအမိ်အများစုမှာ ေျဥ်ရောင်အမိ်/သစ်သားအိမ် အမျို းအစားများဖလ စ်ကြ  
မေိ ီး (၄၈.၅) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ ေုတိယအများဆုံးမ ရနအိမ်အမျို းအစားမှာ ဝါးဖလ င့်ရဆာက်လုေ် 
ေားရသာအိမ်များလဖစ်ေိ ီး (၄၃.၄) ောခိငု်နှုန်းေှေိါသည်။  

 မမိ ိုပေလ အမိ်ရောင်စုများ  (၅၃.၇) ောခိုင်နှုန်းနှင့် ရကျးလက်အိမ်ရောင်စုများ  (၄၇.၇) 
ောခိုင်နှုန်းတိပုသည် ေျဥ်ရောင်အိိမ်/သစ်သားအမိ်များလဖင့် ရနေိငု်ကြ ေါသည်။  

 

 

 

 

 

မြ ို ့ြပ/ခကျးလက်
အိိမခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကေ်နး်/

တိုကေ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကေ်အံမိ်

ပျဥခ်ောငအ်မိ်/

 သစသ်ားအမိ်
ဝါးအမိ်

2-3 နစှေ်ံ

 တအဲမိ်

1 နစှေ် ံ

တအဲမိ်
အ ေြ ား

စုစုခပါင်း 43,484       0.2                          1.8                4.0               48.5                   43.4        1.0           0.8          0.4       

မြ ို ြ့ပ 5,735         1.0                         8.3                11.0            53.7                   21.8         1.4           1.5          1.3       

ခကျးလက် 37,749       * 0.8                2.9               47.7                   46.7        1.0           0.7          0.3       

 0.2   1.8  
 4.0  

 48.5  
 43.4  

 1.0   0.8   0.4  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

ကွန်ေို/တုိက်ခန်း/ 
တုိက်ခန်းတဲွ 

ဘန်ဂလုိ/ 
တုိက်အိမ် 

တုိက်ခံအိမ် ပျဥရ်ာာင်အိမ်/ 
သစသ်ားအိမ် 

ဝါးအိမ် 2-3မနှစ်ခ ံ
တဲအိမ် 

1မနှစ်ခ ံ
တဲအိမ် 

အခြ ား 

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

ပု ံ(13) - ရနအိမ်အမျိုးအစား 

စစုရုပါငး်မ မမိ ို့ြပမ ရကျးလက်မ 
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အိမ်သာအမျို းအစားများ 

ေံု (၁၄) - သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လံုအိမ်သာ ရဆာက်လုေ်သံုးစဲွသည့် အိမ်ရောင်စုအချို း 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

မေလ ည်ရောင်စု  - ၇၄.၃% 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးမ - ၇၄.၆% 

သာယာဝတီခရိုင်  - ၇၁.၉% 

လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ်မ - ၇၀.၅% 
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ဇယား (၁၃) - အသံုးေလ ုသည့်အမ်ိသာအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ 
မမိ ိုပေလ /ရကျးလက်ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား 

 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စုများ  (၇၀.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လုအံမိ်သာ 
ရဆာက်လုေ်သုးံစွဲကြ ေါသည်။ (ရေဆွဲအိမ်သာ (၀.၇) ောခိုင်နှုန်းနှင့် ရေရလာင်း/ ယင်လုအံမိ်သာ 
(၆၉.၈) ောခိုင်နှုန်းတိပုဖလ စ်ကြ ေါသည်။) 

 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ော လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်သည် 
သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လုအံိမ်သာ ရဆာက်လုေ်သုးံစွဲသည့် အမိ်ရောင်စုအချိုးသည်  မမလ င့်မားရနသည်  

ကိုရတွ့ေေါသည်။ 

 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးတွင် သနပေ်ှင်းရသာ ယင်လုအံမိ်သာ ရဆာက်လုေ်သုံးစွဲသည့် အမိ်ရောင်စု 
အချို းမှာ (၇၄.၆) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး မမလ န်မာနုိင်ငံတွင် (၇၄.၃) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် အမိ်သာမေှိသည့် အမိ်ရောင်စု (၇.၉) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး 
တွင် (၁၀.၇)  ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ်  ရကျးလက်ရေသများတွင် အမိ်သာမေှိသည့် အမိ်ရောင်စု (၈.၆) ောခိုင်နှုန်း 
ေှေိါသည်။ 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

0.7                    2.0          0.5            

69.8                  89.4       66.8          

70.5                 91.4       67.3         

17.8                  5.3          19.7          

3.4                    0.2          3.8            

0.5                    0.3          0.5            

7.9                    2.9          8.6            

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0           100.0   100.0     

စေသစတကွ် 43,484         5,735   37,749  

စမိမ်ာစမျ ို းစုား

ုသု သေြါ်း်

ေသဆဲွစိမ်မာ

ေသေုာ််း/ယ််ုသတစိမ်မာ

မန့်သှ် း်ေမာယ််ုသတစိမ်မာ
ေဆာက်ု သြ်မသတးုဲွမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

တွ််း/ ဇုားပစိမ်မာ

တွ််းမသှိပစိမ်မာ

စခည ား

စိမ်မာမသှိ
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ရသာက်ရေအမျို းအစားများ 

ေံု (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာ ရသာက်ရေေေှသိည့် အိမ်ရောင်စုအချို း 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မေလ ည်ရောင်စု  - ၆၉.၅% 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး  - ၇၃.၆% 

သာယာဝတီခရိုင်  - ၈၁.၃% 

လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ် - ၈၇.၈% 
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ဇယား (၁၄) - ရသာက်ရေအတွက် အဓိကအသံုးေလ ုသည့် ရေအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
ောခိုင်နှုန်းကုိ  မမိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စုများ  (၈၇.၈) ောခိုင်နှုန်းသည် ရသာက်ရေအတွက် 
ရေရကာင်းရေသနပ် (ရေေိကု်လိုင်း၊ အဝီစိတွင်း၊ ရေတွင်း (အတ်ုစီ)၊ ရေသနပ်စက်/ရေသနပ်ဘူး) ကုိ 
အသုံးေလ ုကြ ေါသည်။ 

 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ောတွင်မ လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်  
ရေရကာင်းရေသနပ်အသုံးေလ ုသည့်မ အမိ်ရောင်စုအချို းသည် မမလ င့်မားေါသည်။ မမလ န်မာနိငု်ငံ  
ရေရကာင်းရေသနပ်ေေှမိှု (၆၉.၅) ောခိုင်နှုန်းနှင့် နိှုင်းယှဥ်လျှင်လည်းမမမလ င့်မားသည်ကိမုရတွ့ေေါမသည်။ 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင်မ အမိ်ရောင်စုမ (၇၇.၅)မ ောခိုင်နှုန်းသည် အဝီစိတွင်းမမှ ေေှရိသာရေကုိမ
ရသာက်ရေအဖလ စ် သုံးစွဲကြ ေါသည်။မ အမိ်ရောင်စု (၉.၃) ောခိုင်နှုန်းသည်မ ရေတွင်းမ (အုတ်စီ) မှမ
ရေကိသုုံးစွဲရနကြ ေါသည်။ 

 အမိ်ရောင်စု (၁၂.၂) ောခိငု်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှရိသာရေကုိ 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သုံးစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိ အိိမ်ရောင်စု (၁၂.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှမိ
ရသာရေကို ရသာက်ရေအဖလ စ်သုံးစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိင်ုနှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

0.4           2.5           0.1           

77.5        81.8        76.8         

9.3           2.1           10.4         

0.6           3.6           0.2            

87.8        90.0        87.5        

1.3           0.1           1.5           

2.4           * 2.7            

6.3           - 7.2            

0.7           - 0.9           

1.5           9.9           0.2            

12.2        10.0        12.5        

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

စေသစတကွ် 43,484 5,735   37,749 
ုသု သေြါ်း်

ေသတွ် း်ပ(စကာသတမ့ဲ)

ေသကန်

မည ု်/ေချာ််း/တးူေမည ာ််း

ေတာ််ကျေသ/ မိသးေသ

စခည ား

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်ပမသသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

ေမာကေ်သစမျို းစုား

ေသြိသက်ုိသ် း်

စဝီုိတွ် း်

ေသတွ် း်ပ(စသတ်ု )ီ

ေသမန့်ု က်/ ေသမန့်ဘူး
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အလင်းရောင်အတွက် စွမ်းအင်အသံုးေလ ုမှု 

ေံု (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက်မလျှေ်စစ်မီးအသံုးေလ ုမှု 

 

မ 

 

 

 

 

 

မေလ ည်ရောင်စု   - ၃၂.၄% 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးမမ မ-၂၇.၇% 

သာယာဝတီခရိုင်မမ   - ၁၅.၈% 

လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ်   - ၁၁.၄% 
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ဇယား (၁၅) - အလင်းရောင်အတွက်  အဓိကအသံုးေလ ုသည့် မီးအမျို းအစားအလုိက် 
အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခွဲလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် အလင်းရောင်အတွက် လျှေ်စစ်မီးအသုံးေလ ုသည့် အမိ်ရောင်စုအချို းမှာ 
(၁၁.၄) ောခိငု်နှုန်းလဖစ်ေါသည်။မ ေဲခူးတိငု်းရေသကြ ီးအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ော 
လျှေ်စစ်မီးအသုးံေလ ုမှုသည် နိမ့်ကျရနေါသည်။ ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး မ လျှေ်စစ်မီးအသုံးေလ ုသည့် 
အမိ်ရောင်စုအချို းမှာ (၂၇.၇) ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေါသည်။  

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် အလင်းရောင်အတွက်  ဖရယာင်းတိုင်မီး အသုံးေလ ုမှုသည်  (၃၅.၅) 
ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အများဆုံးဖလ စ်ေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသတငွ် အမိ်ရောင်စုများ  (၃၈.၉) ောခိငု်နှုန်းသည် အလင်းရောင်အတွက် 
ဖရယာင်းတိုင်မီးကို အသုံးေလ ုကြ ေါသည်။ 

မမမှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိင်ုနှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

11.4             68.2           2.8              

12.7             0.3             14.6           

35.5             13.0           38.9           

31.5             18.1           33.5           

4.2                * 4.9             

0.1                * 0.1             

4.4                0.1             5.0             

0.3                0.2              0.3             

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0       100.0     100.0     

စေသစတကွ် 43,484     5,735     37,749   

ေသစားုှျြ်ုု်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)

ေနေသာ််ညခ််ပုွမ်းစ််မသတးပ(ဆသို ာညြား)

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

မးီစမျို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ေသနတဆမီီး

ြေယာ််းတသိ် မီ်း

ဘက်ာသမီီး

မီးုက်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)
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အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသံုးေလ ုမှု 

ေံု (၁၇) - သစ်သားကုိ အရလခခံရသာ ရလာင်စာအသံုးေလ ုမှု 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

မေလ ည်ရောင်စု  - ၈၁.၀% 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး  - ၈၆.၉% 

သာယာဝတီခရိုင်  - ၉၃.၀% 

လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ်  - ၉၃.၉% 
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ဇယား (၁၆) - ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် အဓိကအသံုးေလ ုသည့် ရလာင်စာအမျို းအစားအလုိက် 
အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပေလ /ရကျးလက်မခွဲလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် အစားအစာမ ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် သစ်သားကိုမ အရခလ ခံရသာ 
ရလာင်စာအမျို းအစားများလဖစ်သည့် သစ်သား/ေင်း (၉၁.၁) ောခိငု်နှုန်းနှင့် မီးရသွး/ရလာင်စာမ
ရတာင့် (၂.၈) ောခိုင်နှုန်းတိပုကို အဓိကအသုံးေလ ုကြ ရကြ ာင်းမရတွ့ ေိှေေါသည်။ 

 အမိ်ရောင်စု (၃.၇) ောခိုင်နှုန်းသာလျှင် အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် လျှေ်စစ်မီးကို 
အသုံးေလ ုကြ ေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိ အမိ်ရောင်စုများတွင် သစ်သားကို အရလခခံရသာ ရလာင်စာများလဖစ်သည့် 
သစ်သား/ေင်း (၉၅.၇) ောခိုင်နှုန်းနှင့် မီးရသွး/ရလာင်စာရတာင့် (၁.၀) ောခိုင်နှုန်းကို အဓိက 
အသုံးေလ ုကြ ေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိင်ုနှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

3.7                22.8             0.8              

* 0.3               *

0.3                - 0.3              

0.1                0.1               *

91.1             60.9             95.7           

2.8                14.8             1.0              

0.1                0.4               *

1.9                0.6               2.1              

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0       100.0       100.0     

စေသစတကွ် 43,484    5,735       37,749   

မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့််

ေကျာက်မီးေမွး

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

ေုာ််ု ာစမျို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ဓာတေ််ွ့

ေသနတဆမီီး

ဘိသ် စ်သို က်ု်

မု်မား/ာ််း
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ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသံုးအရဆာင်ေစ္စည်းများ အသံုးေလ ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသံုးအရဆာင်ေစ္စည်းများသံုးစဲွမှုအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ 
မမိ ိုပေလ /ရကျးလက်ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 အမိ်ရောင်စုများ  ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အမိ်အသုံးအရဆာင်ေစ္စည်းများသုံးစွဲမှုတွင် ရေေယီိုသုံးစွဲမှု 
သည ်(၄၁.၆) ောခိုင်နှုန်းလဖင့် အမလ င့်ဆုံးလဖစ်ေါသည်။ ရုေ်မလ င်သံကြ ားစက်ေှသိည့် အမိ်ရောင်စုအချိုး 
သည ် မမိ ိုပေလ တွင် (၆၃.၉) ောခိုင်နှုန်းမဖလ င့် အမမလ င့်ဆုးံမဖလ စ်မေိ ီး ရေေယီိုေှသိည့် အမိ်ရောင်စုအချို းသည် 
ရကျးလက်တွင် (၄၄.၀) ောခိုင်နှုန်းမဖလ င့် အမလ င့်ဆုံးမဖလ စ်ေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိင်ုနှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 

 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင်မရုေ်မလ င်သံကြ ားေှရိသာ အိမ်ရောင်စုမှာ (၃၅.၈)  ောခိုင်နှုန်းမဖလ စ်ေိ ီးမရေေီယို 
ေှရိသာ အမိ်ရောင်စုမှာ (၄၁.၆) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အမိ်ရောင်စုမေက်ဝက်ခနပ်ေှရိကြ ာင်းမ ရတွ့ေိှေေါ 
သည်။ 

မြ ို ့ ြပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်
ခရဒယီ ို ရပုြ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွ ်

အငတ်ာနက ်

တပေ်ငေ်ား ေြ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ 

မရ ှိသည့်

ရာေိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

 ရ ှိသည့်  

ရာေိုငန်ှုနး်

စုစုခပါင်း 43,484       41.6            35.8                   3.4        21.4              0.7              2.4                     37.2                        0.1                

မြ ို ြ့ပ 5,735         25.6            63.9                   10.6      46.7              3.6              6.9                     25.8                        0.6                

ခကျးလက် 37,749       44.0            31.5                   2.3        17.6              0.2              1.8                     38.9                        *
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ေု ံ(၁၈) - ရေေီယုိနှင့် ရုေ်မလ င်သံကြ ားသံုးစဲွနုိင်သည့် အိမရ်ောင်စုောခုိင်နှုနး်  

ရေေီယုိ ရေု်မလ င်သံကြ ား 
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ေံု (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်းသံုးစဲွနိုင်မှု 
 

 
 

 လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စု (၂၁.၄) ောခိုင်နှုန်းသာ လက်ကိငု်ဖုန်းေှိသည့်အတွက် ေဲခူးမ
တိငု်းရေသကြ ီးအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ော နိမ့်လျက်ေှိသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 

 

 

 

မေလ ည်ရောင်စု  - ၃၂.၉% 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး  - ၂၆.၂% 

သာယာဝတီခရိုင်  - ၂၁.၉% 

လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ်  - ၂၁.၄% 
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ေုိပရဆာင်ရေးယာဥ် အမျိုးအစားများ 

ဇယား (၁၈) - သယ်ယူေုိပရဆာင်ရေးအတွက် အသံုးေလ ုသည့်ယာဥ်အမျို းအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုအရေအတွက် 
ကုိ မမိ ိ ပုေလ /ရကျးလက်ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စုများ  သယ်ယူေိပုရဆာင်ရေးအတွက် အသုံးေလ ုသည့ယ်ာဥ် 
အမျို းအစားများတွင် စက်ဘီးအသုံးေလ ုမှုသည် (၅၃.၀) ောခိငု်နှုန်းလဖင့် အမလ င့်ဆုံးလဖစ်ေိ ီး လှည်း (ကျွဲ၊ 
နွား၊ မမလ င်း ..စသဖလ င့်) အသုံးမေလ ုမှုသည် (၃၁.၀) ောခိုင်နှုန်းလဖင့် ေုတိယအမလ င့်ဆုံးလဖစ်ေါသည်။ 

 မမိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခွဲခလ ားရလ့လာောတွင် အမိ်ရောင်စုအများစုသည် စက်ဘီးကို သယ်ယူေိပုရဆာင် 
ရေးယာဥ်အဖလ စ် အဓိကအသုံးေလ ုကြ ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တသိ် း်ေဒမကြ းီ/ခရသိ် /်မြ ို ့နယ် စမိေ်ာာ််ု သ

ကား/

ာသြက်ား/

ဗ်န် ်

ေမာေ်တာ်

ဆသိ် က်ယ်/

ုျှြ်ု ု်ု ကဘ်းီ/

မသတးဘးီကား

ုကဘ်းီ
(၄) ဘးီြါ

ောာ်ု ာုျ ီ

ကိးူေု၊ှ

မမ္ဗာန ်

ုကေ်ု၊ှ

ေမာေ်တာဘ်သတ်

ုှ် း်(ကတ၊ဲ

ိာွး၊ပ မည ်း်..

ုမြည ့််)

ပဲေူးတိုင်းခဒသကြ းီ 1,142,974  13,643   392,159         570,569        21,269  43,982 14,137          315,083 

မြ ို ြ့ပ 239,014     8,471      102,697         150,556        3,549     1,817    622                 9,721       

ခကျးလက် 903,960     5,172      289,462          420,013        17,720  42,165 13,515          305,362  

သာယာဝတေီရိုင် 270,750     1,792      87,213            155,611        4,367     14,497 1,634            91,356    

မြ ို ြ့ပ 35,974        1,019      13,958            26,465           799        37          17                   1,411       

ခကျးလက် 234,776     773         73,255            129,146        3,568     14,460 1,617            89,945    

လက်ပံတနး်မြ ို ့နယ် 43,484        266          11,198            23,045           928         2,784    401                13,491    

မြ ို ြ့ပ 5,735           166         2,061               4,139             136        22           1                      227           

ခကျးလက် 37,749        100         9,137               18,906          792         2,762    400                13,264    
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 (ဇ) ရမွးဖွားခလ င်းနှင့်ရသဆံုးခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

ရမွးဖွားခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၂၅-၂၉) အေု်စုတွင်မ ရမွးဖွားနှုန်းအမလ င့်ဆုံးလဖစသ်ည်ကို ရတွ့ေိှေ 
ေါသည်။ 

 အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၄၉) နှစ်အတွင်းေိှ အမျို းသမီးတစ်ဦး  စုစုရေါင်းကရလး 
ရမွးဖွားနှုန်းမှာ (၂.၆) ဦးဖလ စ်ေိ ီး မေလ ည်ရောင်စုအဆင့် စုစုရေါင်းမကရလးရမွးဖွားနှုန်း (၂.၅) ဦးေက်မ
စန််း်ယ်မမလ င့သ်ည်ကို ရတွ့ေှေိေါသည်။ 
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အသက်အေု်စ ု

ပု ံ(20) - မပြ ည်ရာာင်စု၊ ပဲခူးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် လက်ပံတန်းမိ ို့နယ်တုိ့၏ 
အသက်အပုိင်းအခြ ား အလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုနး်  

ြပည်ရာာင်စု ပခဲးူတုိင်းရေသကြ ီး လက်ပံတန်းမိ ို့နယ် 
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ေံု (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 

 

 

 

 

 

မေလ ည်ရောင်စု  -၂.၅မဦး 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး  -၂.၄ ဦး 

သာယာဝတီခရိုင်မမ  -၂.၂ ဦး 

လက်ေံတနး်မိ ိုပနယ်မ  -၂.၆ ဦး 
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 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးတွင် ရမွးဖွားစဉ် ရမျှာမ်ှန်းသက်တမး်သည် (၆၅.၂) နှစ်လဖစ်ေိ ီး မေလ ည်ရောင်စု 
အဆင့် ရမျှာမ်ှန်းသက်တမ်း (၆၄.၇) နှစ်ေက်မမလ င့်ေါသည်။ 

 မ ရမျှာမ်ှန်းသက်တမ်း (၆၉.၈ နှစ်) သည ်ကျား ရမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၀.၇  နှစ်) ေက်ေိုမလ င့ေ်ါသည်။ 

 
ကရလးအေွယ်ရသဆံုးခလ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆံုးခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 သာယာဝတီခရိငု်တွင် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး ရသနှုန်းများသည် မေလ ည်ရောင်စု 
အဆင့် ရသနှုန်းများေက် မမလ င့်မားေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစ်ရအာက် 
ကရလး (၆၆) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၇၆) ဦး  
ရသဆုံးလျက်ေှေိါသည်။  

 လက်ေံတနး်မမိ ိုပနယ်တွင် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး ရသနှုန်းများသည် ေဲခူးမမမမမမမမမမမ
တိငု်းရေသကြ ီးနှင့် သာယာဝတီခရိငု်တိပု  ရသနှုန်းများေက် လမင့်ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး 
(၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး (၇၁) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် 
အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၈၃) ဦးရသဆုံးလျက်ေှေိါသည်။ 
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ပု ံ(၂၂) - ရမှော်မှနး်သက်တမ်း (မပြ ည်ရာာင်စ၊ု တုိင်းရေသကြ ီး/မပြ ည်နယ်) 

စစုရုပါငး် ကျား မ 
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တစန်စှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

ငါးနစှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

တစန်စှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

ငါးနစှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

တစန်စှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

ငါးနစှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

စစုရုေါငး် ကျား မ 

ေု ံ(၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုနး်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

မေလ ည်ရောင်စု ေခဲးူတုိင်းရေသကြ ီး သာယာဝတီခရိုင် လက်ေံတန်းမိ ိုပနယ် 
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 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးတွင် အေှင်ရမွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့် 
ရမွးဖွားေိ ီး (၆) ေတအ်ကြ ာတွင် မိခင် (၃၁၆) ဦး ရသဆုံးလျက်ေှေိါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းသည်  မေလ ည်ရောင်စုအဆင့်ေက်  မမလ င့်ေါသည်။ 

 အရေှ့ ရတာင်အာေှနိငု်ငံများ  ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၁၄၀) နှင့ ် နိှုင်းယှဥ်ောတွင်  
မမလ န်မာနိုင်ငံ  ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၂၈၂) သည ်မမလ င့်မားရနရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 
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ပု ံ(24)  - ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မခိင်ရသနှုနး် (မပြ ည်ရာာင်စု၊ တုိင ်းရေသကြ ီး/မေလ ည်နယ်) 
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သန်းရခါင်စာေင်းဆုိင်ော ရဝါဟာေအဓိေ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ 

လူဦးရေ - ဤအစီေင်ခံစာတွင်ေါဝင်သည့် လူဦးရေဆိုသည်မှာ သနး်ရခါင်စာေင်းညတွင် မမလ န်မာနိုင််ငံမ

နယ်နိမိတ်အတွင်းေှရိနသည့် လူဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ 

သန်းရခါင်စာေင်းညမ (သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်)  - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတလ် (၂၉) ေက်ရနပညကိုမ

ဆိုလိုေါသည်။  မတလ် (၂၉) ေက်ရနပည  (၀၀း၀၀) အချိန်သည် သနး်ရခါင်စာေင်း ေည်ညွှန်းချိန်ဖလ စ်ေါမ

သည်။ မမလ န်မာနိုင်ငံအတွင်းမသနး်ရခါင်စာေင်းညတွင်ေှသိည်လ့ူအားလုံးကိုမစာေင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ 

ရကျးလက်မ - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ရကျးောွအုေ်စမုျားကို ဆိုလိမု

ေါသည်။ ရယဘုယျအားဖလ င့် ၎င်းရေသများသည် လူဦးရေသိေ်သည်းဆ နည်းသည်ရ့ေသများဖလ စ်ေိ ီး  

၎င်းရမလ ဧေယိာများတွင် စိုက်ေျိုးရေးလုေ်ငန်းများကို အဓိကလုေ်ကိငု်ေါသည်။ 

မမိ ိုပေလ  - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှမ သတ်မှတ်ေားရသာ ေေ်ကွက်များဖလ စ်ေါသည်။ ရယဘုယျ 

အားဖလ င့်မအဆိုေါရေသများတွင်မအရဆာက်အအုံနှင့်မလူဦးရေေူေေ်ေိ ီးမစက်မှုလုေင်န်းများမဖွံ့ဖိ ိုးတိးုတက် 

ေါသည်။မ 

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိာ တစ်စတုေနး်ကီလိမုီတာတွင် ရနေိငု်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိေုါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစရုေါင်းကို ၎င်းရေသ  ဧေယိာအကျယ်အဝန်းနှင့် စားခလ င်းဖလ င့်မ

သိေ်သည်းဆကိုေေှိေိ ီး စတုေန်းကီလိမုီတာမဖလ င့်ရဖာ်ေလ ေါသည်။မ ေိုသိပုတွက်ချက်ောတွင်မ ကုန်းရမလ ကိုသာမ

ေည့သ်ွင်းတွက်ချက်ေားေါသည်။ 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား - အမိ်ရောင်စုတစ်စုတွင်ေှရိသာ ေျမ်းမျှအိမရ်ောင်စုဝင် အရေအတွက်မ

ကိုဆိုလိေုါသည်။ (အမိ်ရောင်စုလူဦးရေစုစုရေါင်းကို အမိ်ရောင်စုအရေအတွက်လဖင့် စားလခင်းလဖင့်ေေှိမ

ေါသည်။) 

ကျား/မ အချို း - အမျို းသမီးဦးရေ (၁၀၀) ၌ေှသိည့် အမျို းသားဦးရေကိုဆိုလိုေါသည်။  

မီှခိုသူအချို း - အလုေ်လုေ်ကိုင်နိုင်သည့် အသက်အေွယ် အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၆၄) နှစ်ဦးရေ 

(၁၀၀) ရေါ်တွင် မှီခိုရနသည့် ကရလးဦးရေ (အသက် ၁၅ နှစ်ရအာက်) နှင့် သက်ကြ ီးေယွ်အိုဦးရေ 

(အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အေက်) တိပု အချို းလဖစ်ေါသည်။ စုစုရေါင်းမှခီိသုူအချို း၊ ကရလးမီှခိုသူအချို းနှင့် 

သက်ကြ ီးေယွ်အိုမှခီိုသူအချို းတိပုကို တိုင်းတာတွက်ချက်နိငု်ေါသည်။ 

ကရလးမီှခိုသူအချို း - အသက် (၁၅) နှစ်ရအာက် ကရလးဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်နိငု်သည့လ်ူဦးရေ (အသက် 

၁၅ - ၆၄ နှစ်) အချို းကို ဆိုလိုေါသည်။ 
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သက်ကြ ီးေွယ်အုိမှီခိုသူအချိုး - အသက် (၆၅) နှစ်နှင့အ်ေက် သက်ကြ ီးေွယ်အိဦုးရေနှင့် အလုေ်လုေ်နိငု် 

သည့လ်ူဦးရေ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) အချို းကို ဆိုလိုေါသည်။ 

သက်ကြ ီးေွယ်အုိညွှန်ကိန်း - အသက် (၁၅) နှစ်ရအာက် ကရလးဦးရေ (၁၀၀) တွင်ေှသိည့် အသက် (၆၅) 

နှစ်နှင့်အေက် သက်ကြ ီးေယွ်အိုဦးရေကို ဆိုလိေုါသည်။ 

အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုရေါင်းလူဦးရေ အသက်များကို အေု်စု (၂) စ ုအညီအမျှခွလဲခားောတွင် ေေှသိည့် 

အလယ်ကိန်းဖလ စ်ေါသည်။ လူဦးရေ တစ်ဝက်သည် အသက်အလယ်ကိန်းေက်ငယ်ေိ ီး ကျန်တစ်ဝက်မ

သည် အသက်အလယ်ကိန်းေက် မကြ ီးေါသည်။ 

ေညာရေး - သင်ကြ ားခလ င်းနှင့် သင်တန်းလမ်းညွှန််များမှတဆင့် သင်ကြ ားတတ်ရမလ ာက်ခလ င်းကို ဆိုလိုမ

ေါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မမလ န်မာနိုင်ငံ လူဦးရေနှင့်အမိ်အရကြ ာင်းအောမ သနး်ရခါင်စာေင်းတွင် စာတတ်မ

ရမလ ာက်မှု၊ ရကျာင်းရနမှုအရခလ အရန၊ အမလ င့်ဆုးံတက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် အတန်း/အဆင့်တိုပကို ရမးမလ န်းခဲ့မ

ေါသည်။ ေညာရေးနှင့်ေတ်သက်၍ အမျို းအစားခွဲ ခလ ားမှုများကို ရအာက်ေါအတိုင်း ရဖာ်ေလ ေားေါသည်- 

(က) စာတတ်ရမလ ာက်မှု - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကိမု ရကာင်းမွန်စွာမ ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်ခလ င်းကို 

ဆိုလိုေါသည်။ 

(ခမ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရခလ အရန - လွန်ခဲသ့ည်စ့ာသင်နှစ်တွင် အတန်းေညာမအဆင့်ဆင့် 

သင်ကြ ားနိုင်ေန်ေုမံှန်ဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ်ေလ ု စာသင်ရကျာင်းများ 

(သိုပမဟုတ်) ေညာရေးအစီအစဥ်များတွင် ေညာသင်ကြ ားရနသူများကို ဆိုလိေုါသည်။မ

မူလတန်း၊မအလယ်တန်း၊မအေက်တန်းနှင့်မတက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ရနသူများမအားလုံးေါဝင်မ

ေါသည်။မမအဆိုေါမရကျာင်းရနမှုအရခလ အရနတွင် (၁) လက်ေှိတွင် ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ (၂) 

ရကျာင်းတက်ဖူးသူ၊ (၃) လုံးဝရကျာင်းမတက်ဘူးသူ ဟူ၍ (၃) မျို းေါဝင်ေါသည်။မ 

(ဂမ) အမလ င့်ဆံုးတက်ရောက်ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်း/အဆင့် - အစိးုေရကျာင်းများ၊ အစိးုေ 

အသိအမှတ်ေလ ုေားသည့် ေုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင် တက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် အမလ င့်ဆုးံ 

ေညာရေးအဆင်/့ဘွဲ့ /ေီဂေီကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှုမ - ရနပစဥ်လုေ်ငနး်ရဆာင်ေွက်မှုများ၊ အလုေ်လုေ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်မှု/သင်ယူမှုများ၊ လှုေ်ေှားမှုမ

များတွင် အရောက်အကူမေှိေါက သာမန်လူများေက်ေိ၍ု အခက်အခဲေှိသူများကို ဆိုလိမုေါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် လူဦးရေနှင်အ့ိမ်အရကြ ာင်းအော သနး်ရခါင်စာေင်းတွင် မသန်စွမ်းမှုနှင့်ေတ်သက်၍ ရအာက်ေါတိပုမ

ကိုမရမးမလ န်းေားေါသည်-မ 
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(က) လမ်းရလျှာက်ခလ င်း (ဝ ှးီချဲအသုံးေလ ုခလ င်း၊ ရတာင်ရဝ ှး၊ ချို င်းရောက်အသုံးေလ ုခလ င်း၊ ရခလ ဆာမ

မခလ င်း၊ အမလ င့်တက်ောတွင်ခက်ခဲခလ င်း) 

(ခမ) အမလ င် (အမလ င်အာရုံအားနည်းခလ င်း၊မမျက်စိမမလ င်ခလ င်း) 

(ဂမ) အကြ ား (အကြ ားအာရုံနည်းခလ င်း၊ နားမကြ ားခလ င်း) 

(ဃ) မှတ်ဉာဏ်/အာရုံစူးစိုက်ခလ င်း (ဖွံ့ဖိ ိုးမှုရနှာင့ရ်နှးခလ င်း၊ ရကျာင်းရနေန်ခက်ခဲခလ င်း၊ အခလ ားမ

စိတ်ေိုင်းဆိုင်ောအရခလ အရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်မ - လူတစဦ်းချင်းစီ  သက်ရသခံအဖလ စ် ကိုယ်ရေးအရကြ ာင်းအော အချက် 

အလက်များေါဝင်သည့် ကတ်/လက်မှတ်လဖစ်ေါသည်။ မမလ န်မာနိုင်ငံတွင်မသက်ရသခံကတ်/လက်မှတ်မအမျို းမ

အစားရေါင်းများစွာ ေုတ်ရေးေားေိ ီး နိုင်ငံခလ ားသားများအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိဆုိလုိုေါသည်။ 

လုေ်သားအင်အားအရခလ အရန - သနး်ရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းေက်မတိငု်မီ (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတလ် ၂၉ ေက်) 

လွန်ခဲ့သည့် (၁၂) လအတငွ်း လုေ်ကိုင်ခဲရ့သာ အဓိကလုေ်ရဆာင်မှုများကို ဆိုလိေုါသည်။ အသက် (၁၀) 

နှစ်နှင့်အေက်မလူဦးရေကိုမရအာက်ေါအတိုင်း ခွဲ ခလ ားရဖာ်ေလ ေားေါသည်မ- 

 

လုေ်သားအင်အားစု - “အလုေ်ေှိသူမ (လုေ်ငန်းခွင်ေှိလူဦးရေ)” နှင့် “အလုေ်လက်မဲ့” တိုပေါဝင်သည့် 

ရယဘုယျစကားေေ်တစ်ခုမဖလ စ်ေါသည်။ 
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အလုေ်ေိှသူ - လူတစရ်ယာက်သည် အမလ တ်အစွန်းတစ်ခုခု (လစာ၊ လုေ်ခ၊ စီးေွားရေးအကျို းအမလ တ် 

စသည်) အတွက် သနး်ရခါင်စာေင်းမရကာက်မီမတစ်ေတ်အတွင်းမ(သိပုမဟုတ)်မတစ်နှစ်အတွင်း အချိန်ေလ ည့် 

(သိုပမဟုတ်) (၆) လနှင့်အေက် အလုေ်လုေ်ခဲလ့ျှင် ေိုသူကို အလုေ်ေှသိည်ဟုမဆိုလိေုါသည်။ ၎င်းတိုပတွင် 

လစာမေရသာ်လည်းမ မိသားစုလုေ်ငန်းတငွ်လုေ်ကိုင်သူ၊မ စတိုးဆိငု်၊မ ေုဂ္ဂလိကရဆးရုမံ အစေှသိည်တိပုတွင်မ

လုေ်ကိုင်ရနသူများေါဝင်ေါသည်။မ 

အလုေ်လက်မ့ဲ - အလုေ်လုေ်ကိုင်နိုင်သူဖလ စ်ရသာ်လည်း သတ်မှတ်ေားသည်က့ာလအတွင်း အလုေ်မေှိသူ၊ 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူကို ဆိုလိုေါသည်။  

လုေ်သားအင်အားစုတွင်မေါဝင်သူများ - သနး်ရခါင်စာေင်းရကာက်ယူချနိ်မတိငု်မီ ေက်သတ္တေတ်အတွင်း 

အလုေ်မေှသိူ၊ အလုေ်မေှာခဲ့သူ၊ အလုေ်မလုေ်နိငု်သူများကိုမ ဆိုလိေုါသည်။ အဆိုေါအုေ်စုတွင် အချိန်ေလ ည့်မ

ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ အမိ်မှုကိစ္စလုေ်သူ၊ သက်ကြ ီးေွယ်အိမုျား ေါဝင်ေါသည်။  

လုေ်သားအမျို းအစားမ - အလုေ်ေှိသူများကို လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတငွ်း ၎င်းတိပုရဆာင်ေွက်သည့် 

စီးေွားရေးလုေ်ငန်း လုေ်ရဆာင်မှုအလိုက် ခွဲလခားရဖာ်လေခလ င်းလဖစ်ေါသည်။ လုေ်သားအမျို းအစားများကို 

ရအာက်ေါအတိငု်း အေု်စု (၅) စုခွဲခလ ားေားေါသည်- 

(က) အစုိးေဝန်ေမ်းမ-  အစိးုေဌာန/အဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုေ်လုေ်ကိငု်ရနသူများ  

(ခမ) ေုဂ္ဂလိက/အဖဲွ့အစည်းဝန်ေမ်းမ- ေုဂ္ဂလိကလုေ်ငန်း၊ ေုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ 

အစိးုေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုေ်ငန်းမ

များတွင်လုေ်ကိငု်ရနသူများမ 

(ဂမ) အလုေ်ေှင် - သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ၎င်းတိပု ကိုယ်ေိငု်စီးေွားရေးလုေ်ငနး်ကို အလုေ်မ

သမား (၁) ဦးဖလ စ်ရစ၊ (၁) ဦးေက်ေိ၍ုဖလ စ်ရစ ခနပ်ေားေိ ီး လုေ်ငန်းလုေ်ကိငု်သူများ 

(ဃ) ကုိယ်ေိင်ုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ေိငု်စီးေွားရေး (သိုပမဟုတ်) မိသားစုစီးေွားရေးတွင် 

မည်သည့်အလုေ်သမားကိုမျှ ခနပ်ေားခလ င်းမေှဘိဲ ကိုယ်တိငု်ဝင်ရောက်လုေ်ကိုင်သူမ 

(င) မိသားစုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး  စီးေွားရေးလုေ်ငန်း၊ စိုက်ေျိုးရမွးမလ ူမ

ရေး၊မ ခိ ံလုေ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုေ်ငန်း (မိသ့မဟုတ်) အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမ

လုပ်ငနး်တစ်ခုခုတွင် လုပ်အားခမေေှဘိဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သူမ 
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လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းမ - အသက်အုေ်စုတစ်ခုတွင်ေိှသည့်မ လုေ်သားအင်အားနှင့်မ အဆိုေါအသက်မ

အေု်စုအတွင်းေိှမ လူဦးရေတိပု အခိျုးကိုမ ဆိုလိုေါသည်။မ လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည်မ အလုေ်လုေ်နိငု်မ

သည်မ့လူဦးရေေမာဏကိုမရဖာလ်ေသည့မ်အရေးကြ ီးရသာမအညွှန်းကိန်းဂဏန်းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ 

မ 

 

အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်းမ - လုေ်သားအင်အားစုစုရေါင်းတွင်မ အလုေ်အကိငု်မေေိရှသးဘဲမ

အလုေ်ေှာရနသူနှင်မ့ အလုေ်လုေ်ေန်ဆန္ဒေှသိူတိုပ မ ောခိုင်နှုန်းကိုမ ဆိုလိုေါသည်။မ အဆိေုါလူဦးရေသည်မ

အလုေ်ေှာရဖွရနသူများမဖလ စ်ေိ ီးမအလုေ်လုေ်ေန်အဆင်သင့်ေိှသူများမမဖလ စ်ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့်မ လူဦးရေအချို းမ - နိုင်ငံတစ်ခု အလုေ်ေိှသူဦးရေနှင့်မ အလုေ်လုေ်ကိငု်နိုင်သည့်မ

လူဦးရေမ (အသက်မ် ၁၅မ - ၆၄)  အချို းအစားကိုေလ သည့မ် စာေင်းအင်းဆိငု်ောမ အချို းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။မ

လတူစ်ဦးသည်မတစ်ေတ်လျှင်မအနည်းဆုံးတစ်နာေီကြ ာမအလုေ်လုေ်ကိုင်ေါကမ၎င်းကုိအလုေ်အကိုင်ေိသှူဟုမ

နိုင်ငံတကာအလုေ်သမားအဖွဲ့ ကြ ီးမမှသတ်မှတ်ေားေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင် - သနး်ရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချနိ်မတိုင်မီမ လွန်ခဲရ့သာ (၁၂) လအတငွ်းမ လုေ်ကိုင်ခဲ့သည်မ့

လူတစရ်ယာက် မအလုေ်အကိငု်ကိဆုိလုိုေါသည်။မလုေ်ငနး်နှင့်သက်ဆိုင်လခင်းမေှိဘဲမလွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လမ

အတွင်းမ လုေ်ကိငု်ခဲ့သည့်အလုေ်အကိငု်ကိုသာမ ဆိုလိုလခင်းလဖစ်သည်။မ ၂၀၁၄မ ခုနှစ်မ သန်းရခါင်စာေင်းတွင်မ

အလုေ်အကုိင်ရဖာ်လေခလ င်းနှင့်စေ်လျဥ်း၍မ စာေင်းကုိင်၊မ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊မ အတွင်းရေးမှူး၊မ အိမ်မှုမ

ကိစ္စလုေ်သူ၊မတံငါသည်၊မလူပအေင်းအမလ စ်မန်ရနဂျာစသည်လဖင့်မအရသးစိတ်ရဖာ်လေေမည်ဟုမသန်းရခါင်စာေင်းမ

စာေင်းရကာက်များကုိမ ညွှန်ကြ ားေားေါသည်။မ အကယ်၍ရလဖဆိသုူသည်မ အလုေ်အကိငု်နှစ်ခု (သိုပမဟုတ်) 

နှစ်ခုေက်ေို၍မ လုေ်ကိငု်ခဲ့လျှင်မ အဓိကလုေ်ကိငု်ရသာမ အလုေ်အကိုင်တစ်ခုကိမု သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့မ

ေါသည်။မ အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစားများမ ခဲွလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISCO 2008 ကုိမ အရလခခံ၍မ ခွလဲခားေားမ

ေါသည်။ 

= လုေသ်ားအင်အား 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေသ်ားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဥးီရေ 
(အလုေ်ေှိသ ူ+ အလုေလ်က်မဲ့) 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေလ်က်မဲ့ောခိငု်နှုနး် 
အလုေလ်က်မဲ့ဦးရေ 

လုေသ်ားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဥးီရေ 
(အလုေေ်ှိသူ + အလုေလ်က်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေအ်ကုိင်ေေိှမှုနှင့် 
လူဦးရေအချိုး 

= 

အလုေေ်ှိသူဦးရေ 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 



46 
 

လုေ်ငန်း - သနး်ရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိငု်မီမ လွန်ခဲရ့သာ (၁၂) လအတငွ်းမ အလုေ်လုေ်ရနသူများမ

လုေ်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငနး်တစ်ခုလဖစ်ေါသည်။မ အလုေ်လုေ်ရနသူများလုေ်ကိုင်ရနသည့မ် လုေ်ငန်းခွင်ရနောမ

ကုိမ ရဖာ်လေေမည်လဖစ်ေါသည်။မ အလုေ်လုေရ်နသူတစ်ဦး မ လုေ်ကုိင်ရနေသည့်မ တာဝန်များ (သုိပမဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိမ ရဖာ်ေလ ေန်မလုိဘဲမ ကုန်ေုတ်လုေ်ငန်း (သုိပမဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရေးသည့်မ လုေ်ငန်းမ

အမျိုးအစားကုိမ ဆုိလုိလခင်းလဖစ်ေါသည်။မ ဥေမာမ - လူတစ်ရယာက်သည်မ တီဗီွေုတ်လုေ်ရသာစက်ရံု မ

သုိရလှာင်ရံုတွင်မ အလုေ်လုေ်ကုိင်သူလဖစ်ေါကမ ေုိသူ လုေ်ငန်းသည်မ လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လဖစ်ေါသည်။မ အကယ်၍ရလဖဆိသုူသည်မ လုေ်ငန်းနှစ်ခု (သိုပမဟုတ်) နှစ်ခုေက်ေိရုသာမ လုေ်ငန်းများတွင်မ

လုေ်ကိုင်ခဲ့ေါလျှင်မအဓိကလုေ်ကိငု်ရသာမလုေ်ငန်းတစ်ခုကိမု သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲေ့ါသည်။မလုေ်ငနး်များမ

ခွဲလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISIC Revision 4 ကို အရလခခံ၍မခွဲလခားေားေါသည်။ 

အေှင်ရမွးကရလး - ကရလးငယ်မိခင်ဝမ်းမှကျွတ်ချန်ိတွင် ငိုလခင်း၊ အသံေလ ုလခင်း၊ ရလခလက်များလှုေ်ေှားလခင်း 

စသည့် အသက်ေှင်သန်မှု သရ ကကတတစ်ခုခုကို မေလ ုလုေ်သူကို ဆိုလိေုါသည်။ သနး်ရခါင်စာေင်းတွင် အေှင် 

ရမွးကရလးများကို ေည့်သွင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ ေိုပအေလ င် အမိ်ရောင်ကျဖူးသည့် အမျို းသမီးများ  

ရနာက်ဆုံးအေှင်ရမွးကရလးအရကြ ာင်းအောများကိုလည်း ေည့သ်ွင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ 

စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အမျို းသမီးတစ်ရယာက်ရမွးဖွားနိုင်သည့် ေျမ်းမျှကရလးအရေအတွက် 

(အမျို းသမီးအားလုံး ကရလးရမွးဖွားနိုင်သည့် အသက်အေိုင်းအခလ ား မေိ ီးဆုံးသည်အေိ အသက်ေှင်ေိ ီး 

လက်ေိှရမွးနှုန်းအတိုင်း ရမွးမည်ဆုိေါက) ကို ဆိုလိုေါသည်။ 

 

အသက်အုေ်စုအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အသက်အုေ်စုအလိုက် အမျို းသမီး (၁,၀၀၀) တစ်နှစ်အတွင်း 

ရမွးဖွားသည့် ကရလးဦးရေကို တိငု်းတာလခင်းလဖစ်ေါသည်။ အသက်အုေ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်းကို 

တိငု်းတာောတွင် သီးလခားရဖာ်လေေားလခင်းမေှေိါက မေလ ကဒေိန်နှစ်ကို အရလခခံ၍ တွက်ချက်ေါသည်။ 

 

 

၅ စုစုရေါငး်ကရလးရမွးဖွားနှုနး် = အသက်အုေစ်ုအလိက်ု ကရလးရမွးဖွားနှုနး် x  



ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

www.dop.gov.mm

(သို႔မဟုတ္)

http://myanmar.unfpa.org/census
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ သာယာဝတီခ႐ိုင္
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