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ပံု (၁) - ပဲခူးတုိင်းဒေသကြ ီး၏ မြိ ု့နယ မ်ြားပ ြ  ေ ြ ြံု 

 
 
 



နတ်တလင်းမြိ ု့နန််  လူဦးရေကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ 1 
လူဦပေေစုစုေြါငမပ 172,141 2 
ကားပ ဦပေေ 82,083 (47.7%) 
ြ ဦပေေ 90,058 (52.3%) 
မြိ ု့န ြ လူဦပေေေးိုုငမှုနယမပ 11.0% 
ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (စတုရန်းကီလုိမီတာ) 1,367.4 3 
လူဦးဒရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းကီလုိမီတာ) 125.9 ဦး 
အသကမအလ မ်ကုယမပ 32.9 နှစ် 

  
ရပ်ကွက် စုစုဒပါင်း 4 
ဒကျးရွာအုပ်စု စုစုဒပါင်း 78 
အုြမေေးငမစုအေေအတွကမ 45,769 
အြာု့ပသြီပအုြမေေးငမဦပစီပေးိုုငမှုနယမပ 18.0% 
ြာြမပြျှအုြမရောင်စုအေွယ်အစား 3.7 ဦး 4 

  
အသကမအြုုငမပအ ိ းပအလုုကမလူဦပရေောခုိင်နှုန်း  

ကေလပဦပေေမ(အသကမ ၀ - ၁၄ ှှုစမ) 22.2% 
အလုြမလုြမှုုုငမသူဦပေေမ(အသကမ ၁၅ - ၆၄ ှှုစမ) မ 69.8% 

   သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုဦပေေ (အသကမမမ၆၅ ှှုစမှှုင့မအေကမ) 8.0% 

  
 ြီှိုသူုအိာု့ပ  

စုစုေြါငမပြီှိုသူုအိာု့ပ 43.3 
ကရလးြီှိုုသူအ ာို့ပ 31.8 
သကမ ကြ ီပေွ် မအုုြှီိ ုသူုအ ာို့ပ 11.5 

  
သကမ ကြ ီပေွ် မအုုညွှယမကုယမပ 36.0 

  
ကားပ/ြ အိာု့ပ 91 (မ 100 တွင်ေိှရသာ ကျား ဦးရေ) 

  
အသကမ (၁၅) ှှုစမှုင့ှမအေကမ စးတတမေ ြ းကမြနရာခုိင်ှုနယမပ 97.2% 

ကားပ စးတတမရေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 98.1% 
ြ စးတတမရေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 96.4% 

  
ြသယမစွြမပသူဦပေေ အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

ြသယမစွြမပသူမ (ြညမသည့မြသယမစွြမပြနအြာု့ပအစးပြဆုု) 7,408 4.3 
လြမပေလျှးကမ/အ ြ ငမတ့ကမ/ြစ္စညမပကုုငမတွ မ် 2,729 1.6 
အ ြ ငမ 4,345 2.5 
အ ကြ းပ 2,538 1.5 
သငမ်ူေလ့လး ိ ငမပ/ြှတမဉးဏမ/အးရံုစူပစုုကမ ိ ငမပ 2,324 1.4 

  



ကုုငမေဆးငမသည့မမလကမြတှမအြာု့ပအစးပ (အသကမမ၁၀မှှုစမှှုင့မအေကမ) အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 
ှုုုငမငံသးပစုစစမေေပကတမ 96,852 65.6 
ဧည့မှုုုငမငံသးပကတမ 57 <0.1 
ှုုုငမငံသးပ ြ ့ိွင့မေသူကတမ 257 0.2 
အြာု့ပသးပြှတမြံုတငမကတမ 1,286 0.9 
သးသယးဝငမကတမ 774 0.5 
်း်ီသကမေသိံကတမ 402 0.3 
ှုုုငမငံ ိ းပသးပြှတမြံုတငမလကမြှတမ *  <0.1 
ှုုုငမငံ ိ းပသးပှုုုငမငံကူပလကမြှတမ 39 <0.1 
ြညမသည့မကတမြှြကုုငမေဆးငမသူ 48,064 32.5 

  
လုပ်သားအင်အားအဒကေ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုရေါင်း ကျား မ 
   လုြမသးပအငမအးပြါဝငမှုနယမပ  54.9% 83.3% 29.4% 
   အလုြမလကမြ့ဲရာခုိင်ှုနယမပ  11.2% 9.8% 14.9% 
   အလုြမအကုုငမရရှိြနှှုင့မလူဦပေေအိာု့ပ 48.7% 75.1% 25.0% 

  
အုြမြုုငမဆုုငမြန  အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

ြုုငမေှငမ 44,751 97.8 
အုြမငှးပ 243 0.5 
အိြ့ဲ (ြုဘ/ေ်းက္ခြ/ေဆွြာု့ပ/ြုတမေဆွ) 490 1.1 
အစုုပေဝယမေြမပအုြမေး 213 0.5 
ြုဂ္ဂလုကဝယမေြမပအုြမေး * <0.1 
အ ိ းပ 58 0.1 

  
ေယအုြမအေဆးကမအအံုအတွကမ အဓိကအသံုပ ြ ့သည့မြစ္စညမပြားပ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယု/သကမက မ်/အငမဖကမ 2.2%  28.4% 
ဝါပ 68.5% 33.4% 0.7% 
ေ ြ ကြ ီပ 0.1% 1.8%  
သစမသးပ 24.3% 61.8% 0.1% 
သွြမ 0.1%  70.6% 
အုတမ ကြွ ြမ/အုတမ/ကွယမကေစမ 4.5% 2.5% 0.2% 
အ ိ းပ 0.3% 0.6% 0.1% 

  
အစးပအစးိာကမ ြ ့တမစးပေသးကမေယမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သည့မေလးငမစး အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 887 1.9 
ဓးတမေငွ့ 24 0.1 
ေေယံဆီြီပ 30 0.1 
ဘုုငမအုုဂကမစမ 20 <0.1 
သစမသးပ/ေငမပ 41,022 89.6 
ြီပေသွပ/ေလးငမစးေတးင့မ 2,774 6.1 



ေကားကမြီပေသွပ 71 0.2 

အ ိ းပ 941 2.1 

  

အလငမပေေးငမအတွကမအဓုကအသံုးပြ ုသည့်ြီပအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 6,167 13.5 

ေေယံဆီြီပ 273 0.6 

ဖေ်းငမပတုုငမြီပ 23,494 51.3 

ဘက်ထေြီီပ 11,042 24.1 

ြီပစကမ  (ြုဂ္ဂလုက) 993 2.2 

ေေအးပလျှြမစစမ (ြုဂ္ဂလုက) 434 0.9 

ေယေေးငမ ိ ညမစွြမပအငမသံုပ (ဆုုလး ြ းပ) 3,022 6.6 

အ ိ းပ 344 0.8 

  

ေသးကမေေအတွက်အဓုကအသံုးပြ ုသည့်ဒရအမျိုးအစား အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ 128 0.3 

အဝီစုတွငမပ 20,400 44.6 

ေေတွငမပ (အုတမစ)ီ 13,948 30.4 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ  363 0.8 

စုစုဒပါင်းဒရဒကာင်းဒရသန့်ရရှိမှု 34,839 76.1 
ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 1,107 2.4 

ေေကယမ 4,415 9.7 

မြ စမ/ေိားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 4,453 9.7 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 699 1.5 

အ ိ းပ 256 0.6 

စုစုဒပါင်းဒရဒကာင်းဒရသန့် မရရိှမှု 10,930 23.9 

  

သံုပေေအတွက်အဓုကအသံုးပပြ ုသည့်ဒရအမျိုးအစား အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ 142 0.3 

အဝီစုတွငမပ 19,453 42.5 

ေေတွငမပ (အုတမစ)ီ 14,409 31.5 

ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 1,147 2.5 

ေေကယမ 4,421 9.7 

မြ စမ/ေိားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 5,391 11.8 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 552 1.2 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ * <0.1 

အ ိ းပ 250 0.5 

  
 



အုြမသးအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

ေေဆဲွအုြမသး 267 0.6 

ေေေလးငမပ/်ငမလံုအုြမသး 34,894 76.2 

စုစုဒပါင်းသန့်ရှင်းဒသာယင်လံုအိမ်သာဒဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 35,161 76.8 
တွငမပ/ဇလးပအုြမသး 6,488 14.2 

တွငမပြေုှအုြမသး 980 2.1 

အ ိ းပ 273 0.6 

အိမ်သာြေုှ 2,867 6.3 

  

ဆကမသွ မ်ေေပြစ္စညမပြားပသံုပစဲွှုုငုမြနအေ ိ အေယ အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

ေေဒီ်ုု 20,693 45.2 

ရုြမ ြ ငမသံ ကြ းပ 20,514 44.8 

မကြ ု့ပဖုယမပ 1,292 2.8 

လကမကုုငမဖုယမပ 9,688 21.2 

ကွယမြာူတး 284 0.6 

အုြမတွငမအငမတးယကမတြမဆငမထားမိ ငမပ 1,175 2.6 

ြညမသည့မြစ္စညမပြျှြေုှသည့မမအိမ်ဒထာင်စု 14,777 32.3 

ြစ္စညမပအးပလံုပေှုသည့မမအိမ်ဒထာင်စု 75 0.2 

  

သ မ််ူြုုနရောင်ရေးယာဥ်များသံုးစဲွနိင်ုမှု အေ ိအေယ အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

ကးပ/ေေြမကးပ/ဗငမယမ 274 0.6 

ေြးမေတးမဆုုငမက မ်/လျှြမစစမစကမဘီပ/သံုပဘီပကးပ 18,016 39.4 

စကမဘီပ 26,541 58.0 

(၄) ဘီးြါ ေေးမလးဂာီ 627 1.4 

ကှူုပေလှ၊ သြ္ဗးယမ 983 2.1 

စကမေလှ၊ ေြးမေတးမဘုတမ 173 0.4 

လှညမပမ(ကျဲွ၊ ှုွးပ၊ မြ ငမပ…… စသ ဖ င့မ) 15,273 33.4 

မှတခ်ျက်။  ၁ နတတ်လင်းပမိ ို့နယ်  လူဦးဒရကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ဒန့တွင်ရှိသည့် 

အချက်အလက်များဖြ စ်ပါသည်။  

  ၂    အိမ်ဒထာင်စုလူဦးဒရနှင့် အဖွဲ့အစည်းလူဦးဒရ နှစ်ရပ်လုးံပါဝင်ပါသည်။ 

  ၃    ဒကေ းတိင်ုနှင့် ဒြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စုိက်ပျိုးဒရး၊ ဒမွးမြ ူဒရးနှင့် ဆည်ဒြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

  ၄    အိမ်ဒထာင်စုလူဦးဒရကုိသာ အဒြခခတံွက်ချက်ထားြခငး်ပြဖစ်ပါသည်။ 

  *    အဒရအတွက် (၂၀) ထက်နည်းပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ပြည ််ောင််ုသမ္မတမ္မည န်္မငိသိ်််တေမင်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပြာ င ္မေြငြ်ယူိိသ် ်ခဲ့ေမင 

ပြည ််ုသတးြတမ်ုူးးေသိှ့်် စ္ိမ်စေြာ င််းစသငမနး်ေခါ််ုငသ််းြိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုမွ် ် ေြငြ်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။ ပ္မည န်္မငိိသ်််တုွမ်ု ြ်ေသးသြြ ီးေနငြ်ြိသ််း ပြည ််ုသတးြတမ် မနး်ေခါ််ုငသ််း္မျငးြိသ ၁၉၇၃ 

ခသိှု်မွ်် မု်ြြ ိ္မ်၊ ၁၉၈၃ ခသိှု်မွ်် မု်ြြ ိ္မ်ိှ့်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုမွ်် မု်ြြ ိ္မ်ေြငြ်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။  

ိိသ်််တမိသ််းမွ်် မနး်ေခါ််ုငသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သငစချြ်စုြ်္မျငးိှ့်် စ္ိမ်ောင််ုသ္မျငး၏ 

ဝိေမမုြ္ခဏင္မျငးြိသ သသှိိိသ် ်မ့်် စေသးြြ ီးေမင သ််း္မည ု်မု်ခသ ပြည ု်ြါမ််။ မနး်ေခါ််ုငသ််း၏ 

ာူးခည ငးေမင စသ််စေမွးမု်ခသ္မှင စသြ်ချုြ်္မှုဧသိယင စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့်ာ်ိ စချြ်စုြ်္မျငးြိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ြည ု်ြါမ််။ ေြငြ်ယူသသှိေမင စချြ်စုြ်္မျငးမ်် စသြ်ချုြ်္မှုနယ်ြယ် 

စဆ့််မိသ် ်းမွ် ် ာိေသငြ်ေမင ြွတ့ြြ ိုးေသးုီ္မတြိန်း္မျငးေသးဆွဲခည ််း၊ စောငြ်စာငးေြါ် စေခည ခတေမင 

ဆသတးြည မ်ချြ်္မျငးချ္မှမ်ခည ််းမိသ့စမွြ် ္မသှိ္မြည ု်ုိသစြြ်ါမ််။ မနး်ေခါ််ုငသ််း္မှ ေြငြ်ယူသသှေိမင 

စချြ်စုြ်္မျငးမ်် ိိသ်််တေမင်၏ မယတဇငမသ််း္မည ု်္မျငး ခွဲေဝမမ်္မှမ်ခည ််း၊ နယ်ေ္မည ဧသယိင 

နယ်နိ္မိမ်္မျငးြိသ ပြည န်ု််ဆန်းုု်ိိသ် ် ခည ််း၊ ုူ္မှုစေခည ခတစေဆငြ်စစသတ္မျငး မ််ေဆငြ်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေမင်ြွတ့ ြြ ိုးမိသးမြ်္မှုုီ္မတြိန်း္မျငး ချ္မှမ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝနေ်ဆင််္မှုုသြ််နး်္မျငး၊ ုူမငးချ််းုငနင 

ောငြ်ာငး္မှုဆိသ််သငုသြ််နး်္မျငး ုမ််မိသ့စမွြ် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စ္ိမ်စေြာ င််းစသင မနး်ေခါ််ုငသ််း စုီသ််ခတုင္မျငးြိသ စမဲွ္မျငး 

စုိသြ် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲြ့ါမ််။ ြာ္မစဆ့်စ်ေနြည ့်် ေသှ့ ေြည းုူးးေသုငသ််း စုီသ််ခတုငြိသ  

၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ပမာ ုသမ်ုမွ်် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ မနး်ေခါ််ုငသ််း ြ််္မစုီသ််ခတုင္မျငးြိသ 

၂၀၁၅ ခသိှု်၊ ေ္မုမွ်် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ ြ််္မစုီသ််ခတုင္မျငးမွ်် ပြည ််ောင််ုသစဆ့်် 

စုီသ််ခတုင၊ မနး်ေခါ််ုငသ််းြ ညွှန်းဆိသေမင ပ္မည န်္မင့ြသတသိြ်ိ ှ့်် မိသ် ်းေဒမြြ ီး/ပြည ််နယ် (၁၅) ခသ၏ 

မနး်ေခါ််ုငသ််း စုီသ််ခတုင္မျငး ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စြိသ် ်ိှ့််ု သြ််န်း စုီသ််ခတုငြိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ 

္မမ်ု မွ်် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြြ ီး ြိသးြွယ်မ့််ဘငမင စုီသ််ခတုငြိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုမွ်် 

ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲြ့ါမ််။ စုီသ််ခတုင္မျငးြိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့််  http://myanmar. 

unfpa.org/node/15104 မိသ့မွ်် ြမရ်ှုေု့ုငိိသ််ြါမ််။ 

 ယခသာသမ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုင္မျငးမ်် ပ္မြ ို့နယ်/ပ္မြ ို့နယ်ခွဲ္မျငး၏ မနး်ေခါ််ုငသ််း စုီသ််ခတုင 

္မျငးပ ညြု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုင္မျငးြိသ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငနိှ့်် ြသုမ္မု္ဂုူးးေသ သန်ြသတေ်ွစြွဲ့မိသ့  

http://www.dop.gov.mm/
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ြူးေြါ််း၍ ေသးမငးြည ုုသာငးညခ််းညြု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုငမွ်် ြဲခူးမိသ် ်းေဒမြြ ီး၊ နမ်မု််း 

ပ္မြ ို့နယ်၏ ုူးးေသဆိသ် ်သငစချြ်စုြ်္မျငးိှ့်် ုူ္မှုုီးြွငးဆိသ််သင စချြ်စုြ်္မျငး ြါဝ််ြါမ််။ 

စုီသ််ခတုငြါ စေြာ င််းစသင္မျငးမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ္မမ်ု  (၂၉) သြ်ေန့် မနး်ေခါ််ယတစချိန် 

(မနး်ေခါ််ုငသ််း်) မွ််သှမိ့်် စချြ်စုြ်္မျငးပ ညြု်ြါမ််။ ပ္မြ ို့နယ်စဆ့်စ်ချြ်စုြ် 

္မျငးမ်် စုွန်စေသးြြ ီးြါမ််။ မိသ့သငမွ်် ပ္မြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်္မှန်းမွြ်ချြ်္မှု္မျငး၏ မိြျ 

္မှန်ြန်္မှုမ််ပ ညြ််ောင််ုသစဆ့််ိ ှ့်် မူ်ီိိသ် ်္မ််္မဟသမ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပ္မြ ို့နယ်္မျငး၏ 

စချြ်စုြ်္မျငးြိသ ေု့ုငဆန်းုု်သငမွ်် မမိြည ု၍ေု့ုငမသတးမြ်သ္မ််ပ ညြု်ြါမ််။ 

မု်ိှု်ေစငြ်ြေုးေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစငြ်ြေုးေမိှုန်းြဲ့မိသ့ေမင ညွှန်ြိန်း္မျငးြိသ 

စခည ငးေမင ဆြ်ိွှယ်္မှုသှမိ့်် စေြာ င််းစသင စချြ်စုြ်္မျငး ာ့်မ်ွ််းုဥ်းုငး၍ ေု့ုင 

ဆန်းုု်မသတးမြ်သြါ္မ််။ မိသ့ညြု်၍ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပ္မြ ို့နယ်္မျငးစမွြ် ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သင 

ခန့္်မှန်းမွြ်ချြ်္မှု္မျငးြိသ စမိစြျ္မယူဆမ့််ဘဲ ာိသ္မြ ို့နယ်္မျငး၏ ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သင                     

စေညခစေန္မျငးစမွြ် စာိသြ်စေုျငြ်ြည ဆိသေမင ညွှန်ြိန်း္မျငးစြည ု် ယူဆသြါ္မ််။ ာိသ့ညြ်် ပ္မြ ို့နယ် 

စချ််းချ််း ိိှု််းယှဉ်သငမွ််ု််း ္မ််မ့််္မြ ို့နယ်မ်် စေညခစေန ြိသ္မိသေြင််း္မွန်မ််၊ ္မ််မ့်် 

ပ္မြ ို့နယ်မ်် စငးန််းမ််ဟူ၍ ေြငြ်ချြ်ချိိသ် ်ြါမ််။ 
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(က) လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစရုေါင်း 172,141* 

ကျား ဦးရေ 82,083 

မ ဦးရေ 90,058 

ကျား/မ အချို း 91 (မ ၁၀၀ ေှိ ကျားဦးရေ) 

မမိ ိုပေလ လူဦးရေ ောခိုင်နှုန်း 11.0% 

ဧသယိငစြျယ်စဝန်း (ုမသသန်းြီုိသ္မီမင) 1,367.4** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (မု်ုမသသနး်ြီုိသ္မီမင)  125.9 ဦး 

ေေ်ကွက် ုသုသေြါ််း 4 

ရကျးောွအေု်စု ုသုသေြါ််း 78 

အမိ်ရောင်စုအရေအတွက် 
စုု သေြါ််း မမြ ို့ပြ  ေြျးုြ် 

45,769 4,642 41,127 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား  3.7 ဦး*** 

 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်တွင် မ ဦးရေသည ်ကျားမဦးရေေက် ေိုများေိ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွင် ကျား (၉၁) ဦး 
ေှေိါသည်။ 

 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်တွင် လူအများစုသည် ေြျးုြ်ေဒမမွ် ်ေနာိသ််ြာ ြြ ီး (၁၁.၀) ောခိုင်နှုန်း 
သာလျှင်မမမိ ိုပေလ ရသသတွင် ရနေိငု်ကြ ေါသည်။ 

 နမ်မု််းပ္မြ ို့နယ်  မု်ုမသသန်းြီုိသ္မီမငမွ်် ုူးးေသ (၁၂၆) းး ေနာိသ််ြါမ််။ 

 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စုတစ်ုသစီ၌ ေျမ်းမျှလူဦးရေ (၃.၇) ဦး ရနေိငု်ေိ ီး မမလ န်မာနုိင်င၏ မ
ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုလူဦးရေေက်မအနည်းငယ်ေိုန််းေါသည်။ 

္မှမခ်ျြ်။ * စိ္မ်ောင််ုသုူးးေသိှ့်် စြွဲ့စု််းုူးးေသ ိှု်သြ် သုတးြါဝ််ြါမ််။ 

 ** ေြာ းမိသ် ်ိှ့်် ေည္မုငသ််းးးုီးာငန၊ ုိသြ်ြျိုးေသး၊ ေ္မွး္မည ူေသးိှ့်် ဆ််ေည္မင််းဝန်ြြ ီးာငန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 *** စိ္မ်ောင််ုသုူးးေသြိသမင စေညခခတမွြ်ချြ်ာငးညခ်း်ပညြု်ြါမ််။ 
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ဇယငး (၁) - ြဲခူးမိသ် ်းေဒမြြ ီး၊ပမငယငဝမီခရိသ် ်၊ပနမ်မု််းပ္မြ ို့နယ်၏ ပ္မြ ို့သြ်ြွြ်ေေြျးသွငစသြ် သု 
 စုိသြ်စိ္်မောင်် သုစေသစမွြ်ိှ့််ပြျငးေ္မ ုူဦးေသုငသ််း 

 
 

 

 

စစုခုပါငး်မမမ ကျားမမမ မမမမ

ုသု သေြါ်း် 45,769       172,141       82,083       90,058          

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 4,642         18,929          8,632          10,297          

1 ္မြ ို ့္မ 645                 2,708                 1,252              1,456                 

2 မငဇီ 1,634             6,504                 3,007             3,497                 

3 သငွ္မ 1,534             6,389                 2,823              3,566                 

4 ဇီးြသနး်ြေုး 829                 3,328                 1,550             1,778                 

ခကျးရာွအပုစ်ု 41,127       153,212        73,451       79,761          

1 ေုှြာ ြ်ြသနး် 585                 2,013                 849                 1,164                 

2 ြဲွမင 429                 1,508                 678                 830                    

3 ချ််းြသနး်ြတ 413                 1,682                 817                 865                    

4 ြတေဲမ 428                 1,628                 793                 835                    

5 ္မသတသငွြြ းီ 567                 2,014                 938                 1,076                 

6 ချ််ယသမြွ်််း 543                 1,966                 908                 1,058                 

7 ေြါြ်ြသနး် 369                 1,328                 629                 699                    

8 ေချင််းခွ 472                 1,737                 795                 942                     

9 ာိြ်ြိမ် 488                 1,760                 835                 925                     

10 မငယငြသနး် 421                 1,572                 723                 849                    

11 ္မြျးီ သု 292                 1,082                 514                 568                    

12 ေချင််းမသတးခွ 405                 1,475                 701                 774                    

13 ြျနေ်မင 293                 1,086                 531                 555                    

14 မငြွန် 1,002             3,896                 1,843             2,053                 

15 ဇီးြ််ေြွ့ 967                 3,455                 1,650             1,805                 

16 ေသွှြာ ငြ်် 379                 1,434                 655                 779                    

17 ုှြချ််း 646                 2,400                 1,130             1,270                 

18 စသမမ်ွ် း်ြသနး် 570                 2,179                 1,003             1,176                 

19 ြသု ငးမြ်မွ် း် 540                 1,976                 911                 1,065                 

20 မခွမမ်နး် 342                 1,236                 586                 650                    

21 ိွယ်ေခွ 237                 888                    409                 479                    

22 ြသနး်မင 670                 2,516                 1,191             1,325                 

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

မအခရအတကွ်

လဥူးီခရ
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ဇယငး (၁) - ြဲခူးမိသ် ်းေဒမြြ ီး၊ မငယငဝမီခရိသ် ်၊ နမ်မု််းပ္မြ ို့နယ်၏ ပ္မြ ို့သြ်ြွြ်ေေြျးသွငစသြ် သု 
 စုိသြ်စိ္်မောင်် သုစေသစမွြ်ိှ့်် ြျငး/္မ ုူဦးေသုငသ််း (စဆြ်) 

 
 

စစုခုပါငး်မမမ ကျားမမမ မမမမ

23 ေသြာ ်် 708                 2,728                 1,304             1,424                 

24 ြ တုြသနး် 785                 2,988                 1,456             1,532                 

25 ေသေ္ွမး 849                 3,442                 1,653             1,789                 

26 ေမင််ယငေမင 583                 2,228                 1,084             1,144                 

27 ြမြ်ြသနး် 162                 592                     271                 321                     

28 ြျဉး်္မြသနး် 602                 2,184                 1,056             1,128                 

29 ြြ ို းြာ ငြန် 419                 1,525                 709                 816                    

30 စသမြိ်သု သ 379                 1,331                 644                 687                    

31 ဓ္မတြျ 222                  788                    375                 413                    

32 ြနး်မ််ြြ းီ 523                 1,872                 874                 998                    

33 ျုမိေ်မငြြ းီ 158                 585                    303                 282                     

34 သငှးြည ူြသနး် 236                 866                    409                 457                    

35 ြ်််ြတ 234                 903                    415                 488                    

36 ္မယ်ဇုီမနး် 251                 921                     463                 458                    

37 ြွမ်ု သ 367                 1,319                 630                 689                    

38 ုဲေမင 333                 1,235                 599                 636                    

39 ျု််းယငးြသနး် 252                 1,014                 487                 527                     

40 မသြ်မြ်် 472                 1,800                 845                 955                    

41 ္မြ ို ့ခြ တ 628                 2,297                 1,092              1,205                 

42 ြတမင 378                 1,300                 611                 689                    

43 စေနငြ် သု 494                 1,826                 842                 984                    

44 ာိနေ်မး 340                 1,270                 591                 679                    

45 ္မြ ို ့ု သိး 374                 1,466                 718                 748                    

46 မတခွနမ်သိ် ် 570                 2,137                 984                 1,153                 

47 သငွမငြသနး် 425                 1,634                 776                 858                    

48 ြျခမဝ်ါးရသတ 412                 1,708                 833                 875                    

49 မြ််ယ်ြည ်် 437                 1,649                 779                 870                    

50 ြဒမြ်သနး် 454                 1,721                 817                 904                    

51 ေြါြ်မသနး် 319                 1,176                 540                 636                    

52 ုြ်ခသြ်ြ်် 306                 1,154                 560                 594                    

53 မဲေချင််း 578                 2,179                 1,048             1,131                 

စဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

မအခရအတကွ်

လဥူးီခရ
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ဇယငး (၁) - ြဲခူးမိသ် ်းေဒမြြ ီး၊ မငယငဝမီခရိသ် ်၊ နမ်မု််းပ္မြ ို့နယ်၏ ပ္မြ ို့သြ်ြွြ်ေေြျးသွငစသြ် သု 
 စုိသြ် စိ္်မောင််ုသစေသစမွြ်ိှ့်် ြျငး/္မ ုူဦးေသုငသ််း (စဆြ်) 

 
 

 

 

 

စစုခုပါငး်မမမ ကျားမမမ မမမမ

54 ကျွနး်ကခလး 635                 2,286                 1,070             1,216                 

55 ဘွတခ်တာ 585                 2,140                 1,027              1,113                 

56 အပ်ုတနး် 330                 1,256                 609                 647                    

57 ပဲမေမ်း 1,329             4,888                 2,325              2,563                 

58 ကြ ို ့ပင်သာ 404                 1,561                 742                 819                    

59 စမ်းကခလး 231                 950                    463                 487                    

60 ဓမ္မ 535                 1,916                 892                 1,024                 

61 စမ်းခေျာင်း 862                 3,107                 1,494             1,613                 

62 တင်ပြ င်ခေွ 362                 1,364                 654                 710                    

63 ခစာင်းေှက် 733                 2,765                 1,352              1,413                 

64 လက်ပံပင်စု 482                 1,653                 785                 868                    

65 ဆဆီုံကုနး် 1,087             4,362                 2,134              2,228                 

66 ဖလံပင် 907                 3,252                 1,593             1,659                 

67 သာစည် 336                 1,246                 590                 656                    

68 ခေျာင်းကမ်းကြ းီ 527                 1,988                 928                 1,060                 

69 လယ်သား 303                 1,199                 585                 614                    

70 ခကျာက်ေွက် 845                 2,890                 1,382              1,508                 

71 လယ်မအင်း 700                 2,586                 1,269              1,317                 

72 ြျဉြ်သတ 313                 1,198                 576                 622                     

73 ေစင််သမနင 512                 1,806                 908                 898                    

74 ေစင််မငယင 436                 1,655                 808                 847                    

75 ေစင််္မည န္်မငပ(၂) 1,615             6,079                 3,155             2,924                 

76 ေစင််ေဇယျင 686                 2,614                 1,320              1,294                 

77 ြျဉး်္မေခါ်် 1,460             5,533                 2,823              2,710                 

78 ေစင််္မည န္်မငပ(၁) 604                 2,249                 1,110             1,139                 

စဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

မအခရအတကွ်

လဥူးီခရ
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ြသတ (၂) - အသက်အုေ်စုကြ ီးများအလုိက်လူဦးရေ 

 

ဇယားမ(၂)မ-မနတ်တလင်းမမိ ိုပနယ် မအသက်အုေ်စုအလုိက် 
လူဦးရေ 

 

 နတ်တလင်းမမိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၅) နှစ်မ ှ (၆၄) နှစ်အတွင်းေှိ  အလုေ်လုေ်နုငိ်သည့်အေွယ် 
လူဦးရေမှာ (၆၉.၈) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 အသက် (၁၄) နှစ်နှင့ရ်အာက်မကရလးအချို းနှင့် စမြ် (၆၅) ိှု်ိှ့််စာြ် သက်ကြ ီးေယွ်အိုမ
အချို းုသုသေြါ််းသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းေါသည်။ 

 ကရလးအချို းနှင့် သက်ကြ ီးေယွ်အိုအချို းနည်းလခင်းသည် အလုေ်လုေ်နိငု်သည့် လူဦးရေအရေါ် 
မှီခိုမှုကို ရလျာ့နည်းရစေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38,182  
(22.2%) 

 120,195  
(69.8%) 

 13,764  
(8.0%) 

0-14မနှစ ် 15-64မနှစ ် 65မနှစ်နှင့်အထက် 

စမြစ်သြ်ု သ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

ုသု သေြါ်း် 172,141  82,083   90,058    

0 - 4 11,567       5,895        5,672         

5 - 9 12,836       6,444        6,392         

10 - 14 13,779       6,936        6,843         

15 - 19 13,099       6,467        6,632         

20 - 24 13,036       6,174        6,862         

25 - 29 13,553       6,424         7,129         

30 - 34 14,000       6,614        7,386         

35 - 39 14,347       6,801        7,546         

40 - 44 12,884       6,103        6,781         

45 - 49 11,854       5,560        6,294         

50 - 54 10,985       5,216         5,769         

55 - 59 9,168         4,305        4,863         

60 - 64 7,269         3,280         3,989         

65 - 69 4,725         2,123         2,602         

70 - 74 3,178         1,368        1,810         

75 - 79 2,928          1,262         1,666         

80 - 84 1,843         695            1,148         

85 - 89 820             316            504            

90 + 270             100            170            
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ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသ္မု် (ပြည ််ောင််ုသ၊ ြဲခူးမိသ် ်းေဒမြြ ီး၊ မငယငဝမီခရိသ််၊ နမ်မု််းပ္မြ ို့နယ်) 

  

  

 နတ်တလင်းမမိ ိုပနယ်တွင် လွန်ခဲရ့သာ ၁၀ စုနှစ်ရကျာ်ခန်ပက စတင်ေိ ီး ကရလးရမွးဖွားနှုန်း 
သိသာစွာ ကျဆင်းခဲ့ေါသည်။ 

 အသက် (၁၅-၁၉) အေု်စုမှ စတင်၍ လူဦးရေသိသာစွာ ရလျာ့နည်းရနသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။     
အသက် (၂၀-၂၄) အေု်စုသည် ဆက်လက်ရလျာ့နည်းသည်ကိမုရတွ့ေှေိါသည်။ 

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 ည်ရထာင်စု 

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၊ ေဲခူးတုိင်းရသသကြ ီး 

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 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၊ နတ်တလင်းမိ ိုပနယ် 

ကျား မ 
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 မေလ ည်ရောင်စုနှင့်နိှုင်းယှဥ်လျှင်မ နတ်တလင်းမမိ ိုပနယ်တွင်မ အလုေ်လုေ်နုိင်သည့် အသက်မ (၁၅-၆၄) 
အေု်စု   ောခုိင်နှုန်းမမလ င့မ်ားရနရမကြ ာင်း ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 အသက်အုေ်စုမ (၂၀-၂၄)မ မှစ၍မ အသက်အုေ်စုတိငု်းတွင် ကျား ဦးရေသည် မ ဦးရေေက် 
ရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

  
(ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

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

 ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီးတွင်မ ဗုသ္ဓဘာသာမ (၉၃.၅)မ ောခိုင်နှုန်း၊မ ခေစ်ယာန်မ (၂.၉)မ ောခိငု်နှုန်း၊မအစ္စလာမ်မ
(၁.၂)မ ောခိုင်နှုန်း၊မ ဟိန္ဒူမ (၂.၁)မ ောခိုင်နှုန်း၊ နမ်ြိသးြွယ်္မှု (၀.၁) သငခိသ််ိှုန်းိှ့်် အခလ ားဘာသာမ
(၀.၃) ောခိုင်နှုန်းသှိြြ ီးမဘာသာမေိသှူများမ်် (၀.၁)မောခိုင်နှုန်းာြ် ေုျင့န််းေါသည်။  

 ္မှမခ်ျြ်။ * ၀.၁ သငခိသ် ်ိှုန်းာြ်န််းြါမ််။ 
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ဗသု္ဓဘာသာ ခေစ်ယာန ် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ် အခလ ားမ ဘာသာမေှသူိများ 

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

ေု၏ (၄) - လေည်ရောင်စုနှင့် ေဲခူးတုိင်းရသသကြ ီး  ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် လူဦးရေ 
ောခိုင်နှုန်း 

မေလ ည်ရောင်စု ေခဲးူတုိင်းရသသကြ ီး 
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(ဂ) ေညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်မျငး  

ဇယားမ(၃)မ-မစမြ် (၅) ိှု်္ှမ (၂၉) ိှု်စမွ််း ုူးးေသိှ့်် ေြျင််းမြ်ေနမူစေသစမွြ်ြိသ ြျငး/္မ 
ခဲွညခငး ေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

5 2,581     1,299   1,282     969         475       494     

6 2,722      1,370   1,352     2,149     1,074   1,075 

7 2,591     1,285   1,306    2,107     1,030   1,077 

8 2,316     1,150   1,166    1,850     929       921     

9 2,562      1,293   1,269     2,045     1,031   1,014 

10 2,624      1,300   1,324     2,007     980       1,027 

11 2,524      1,271   1,253     1,778     904       874     

12 2,656     1,318   1,338    1,703     840       863     

13 3,018     1,466   1,552     1,541     743       798     

14 2,692      1,345   1,347    1,047     535       512     

15 2,694     1,342   1,352     775         374       401     

16 2,372      1,163   1,209     506         236       270     

17 2,628      1,317   1,311    398         173       225     

18 2,769     1,364   1,405    301         128       173     

19 2,433     1,119   1,314    179         81          98        

20 3,019     1,441   1,578    112         57          55        

21 2,473     1,191   1,282     62            31          31        

22 2,466     1,117   1,349    25            14          11        

23 2,463     1,169   1,294     32            21          11        

24 2,442      1,124   1,318    15           8             7          

25 3,058     1,465   1,593    10           5             5          

26 2,391     1,101   1,290     8              3             5          

27 2,622      1,241   1,381    18           8             10        

28 2,869     1,331   1,538    10           5             5          

29 2,434     1,154   1,280     8              4             4          

ုးူးေသ ေြျင်း်မြေ်နမူ
စမြ်
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 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်၌ ရယာကျ်ားရလးများမ်် စမြ် (၉) ိှု်ိ ှ့်် ္မိန်းြေုး္မျငးမ်် 

စမြ် (၁၀) ိှု် စေွယမ်ှစတင်၍ ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်း ရလျာ့ကျလာရကြ ာင်း ရတွ့ေှိ 
ေေါသည်။ 

 ပြည ််ောင််ုသိှ့််ိ ိှ်ု ်းယှဥ်သငမွ်် နမ်မု််းပ္မြ ို့နယ်္မှ ေယငြ်ျငးေုး္မျငး၏ ေြျင််းမြ် 
ေသငြ်္မှုိှုန်းမ်် စမြ် (၁၀) ိှု်ေြျင်မွ်် ြိသ္မိသြျဆ််းေနေြာ င််း ေမွ့ သှသိြါမ််။ 
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ပု ံ(5) - ြပည်ရထာင်စု၊ ပဲခူးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် နတ်တလင်းမိ ိုနနယ်တုိန၏ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

မပြ ည်ရထာင်စု ပခဲးူတုိင်းရေသကြ ီး နတ်တလင်းမိ ိုနနယ် 
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ပု ံ(6) - မပြ ည်ရထာင်စုနင့်ှ နတ်တလင်းမိ ိုနနယ်တုိန၏ ကျား/မ အလုိက် 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

မမြပည်ရထာင်စုမ(ကျား) ြပည်ရထာင်စုမ(မ) မနတ်တလင်းမိ ိုနနယ်မ(ကျား) နတ်တလင်းမိ ိုနနယ်မ(မ) 
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ြသတ (၇) - ြဲခူးမိသ် ်းေဒမြြ ီး၏ စာတတ်ရမလ ာက်မှုနှုန်း (စမြ် ၁၅ ိှု်ိှ့််စာြ်) 
 

 

 

 

 

 

 

ပြည ််ောင််ုသ - ၈၉.၅% 

ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီး  - ၉၄.၂% 

မငယငဝမီခရိသ််  - ၉၆.၄% 

နမ်မု််း္မြ ို့နယ်  - ၉၇.၂% 
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ဇယငး (၄) - နမ်မု််း္မြ ို့နယ်၏ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅-၂၄) ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ် ်ိှုန်း 

 

 နတ်တလင်းမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်းမှာ (၉၇.၂) 
ောခိုင်နှုန်းမဖလ စ်ေိ ီးမ ေဲခူးတိုင်းရသသကြ ီး မ စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းမ (၉၄.၂)မ နှင့်မ မမလ န်မာနုိင်င၏ မ
စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်း (၈၉.၅) ေက်မမလ င့်ေါသည်။ မ စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၉၆.၄)  
မဖလ စ်ေိ ီး ကျား စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်းသည်    (၉၈.၁) မဖလ စ်ေါသည်။ 

 နမ်မု််း္မြ ို့နယ်၏ စမြ် (၁၅) ိှု်္မှ (၂၄) ိှု်စမွ််း ုူ်ယ်ုူသွယ် ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှု 
သငခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၇.၄)ပ ညြု်ြါမ််။ ္မ ုူ်ယ်ုူသွယ် ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ် ်ိှုန်းမ်် (၉၇.၁)ပ
ညြု်ြြ ီး ြျငး ုူ်ယ်ုူသွယ် ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၇.၆)ပညြု်ြါမ််။ 

ဇယငး (၅) - အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက်လူဦးရေကုိ အမလ င့်ဆု၏းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်းအလုိက် ပ္မြ ိ ့ုြည / 
ေြျးုြ်ိှ့်် ြျငး/္မ ခဲွခည ငးရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  (၆.၃) ောခိုင်နှုန်းသည် လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 
မဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် ရကျးလက်လူဦးရေ  (၆.၇) ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူး 
သူများဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက် စ္မျို းမငး္မျငး၏ (၅.၂) သငခိသ််ိှုန်းိှ့်် အမျို းသမီးများ  (၇.၃) 
ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ မ(၂၉.၉)မောခိုင်နှုန်းသည်မမူလတန်းအဆင့်မ(၄မတန်း)မမေိ ီးစီးမ
ရအာင်လမင်သူများလဖစ်ေိ ီးမ တက္ကသိုလ်/ရကာလိေ်အဆင်မ့ေိ ီးစီးသူမှာ (၄.၃) ောခုိင်နှုန်းသာေှသိည်ကိုမ
ရတွ့ ေှေိေါသည်။ 

ကျား/မ

စစုခုပါငး်

လဦူးခရမ

(15 - 24)

စာတတခ် မြ ာကမ်ှု

ရာေိုငန်ှုန း်မ

(15 - 24)

စုစုခပါင်း 25,759     97.4

ကျား 12,347     97.6

မ 13,412     97.1

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုခပါင်း 107,824 6,797                 6.3           35,746 32,280 19,238 7,475 190 4,688 103 98    1,209 

မြ ို ြ့ပ 12,286 385                 3.1             3,531 1,285 3,026 2,017 71 1,870 60 21          20 

ခကျးလက် 95,538 6,412                 6.7           32,215 30,995 16,212 5,458 119 2,818 43 77   1,189 

ကျား 50,167 2,597                  5.2           14,477 14,878 11,339 4,251 111 1,890 23 66       535 

မ 57,657 4,200                 7.3           21,269 17,402 7,899 3,224 79 2,798 80 32       674 

အေြ ားစစုခုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးေမ

ခကျာငး်မခန

မဘးူသမူ

ရာေိုငန်ှုနး်

မလူတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ခကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

မအေက်

အသကခ်မးွ

ေမး်ခကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးေွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

ဇယငး (၆) - စမြ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာြ် ုူးးေသ၏ သုြ်မငးစ််စငးြါဝ်် ှိုန်းိှ့်် စ သုြ်ုြ့်္ဲမ သငခိသ် ် ှိုန်း 
မိသ့ြိသ စမြ်စသြ် သုစုိသြ် ြျငး/္မ ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 
 

 

 

ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

10 - 14 13.1 16.0 10.1 37.3 36.9 38.1

15 - 19 48.6 62.4 35.2 31.2 28.8 35.3

20 - 24 59.6 82.7 38.9 22.7 19.2 29.5

25 - 29 59.3 88.0 33.5 14.6 12.2 20.1

30 - 34 58.1 88.5 30.8 9.6 8.2 13.2

35 - 39 58.0 89.3 29.8 7.4 7.2 8.1

40 - 44 57.5 89.3 28.8 4.8 5.1 3.9

45 - 49 56.0 88.7 27.0 4.4 4.9 2.9

50 - 54 53.6 87.0 23.3 3.4 3.7 2.4

55 - 59 50.2 82.9 21.4 3.2 3.3 2.9

60 - 64 38.7 67.0 15.4 3.0 3.2 2.0

65 - 69 31.1 54.0 12.3 2.3 2.4 1.9

70 - 74 19.8 35.8 7.7 1.3 1.2 1.4

75+ 10.2 17.8 5.1 1.2 0.9 1.7

15 နှစ်မှမ24 နှစ် 54.1 72.3 37.1 26.5 23.4 32.2

15 နှစ်မှမ64 နှစ် 54.9 83.3 29.4 11.2 9.8 14.9

စမြစ်သြ်ု သ
ုသြမ်ငးစ်စ်ငးြါဝ််ိ ှုန း် စုသြ်ု ြ္်မဲ့သငခသိ် ်ိ ှုန း်
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 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အေု်စုတွင် လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းမှာ (၅၄.၉) 
ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 အမျို းသမီး လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည ် (၂၉.၄) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး  အမျို းသား လုေ်သား 
အင်အားေါဝင်နှုန်း (၈၃.၃) ောခိုင်နှုန်းေက်  သိသာစွာရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ သှိေေါသည်။ 

 နမ်မု််းပ္မြ ို့နယ်၏ စမြ် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ်ုသမွ်် စုသြ်ုသြ်ေမငြေုး (၁၃.၁) 
သငခိသ််ိှုန်းသှေိြာ င််း ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စု   အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်းမှာ (၁၁.၂) မဖလ စ်ေါသည်။ အလုေ်လက်မဲ့ 
ောခိုင်နှုန်းသည် ကျား (၉.၈) ောခိုင်နှုန်းနှင့် မ (၁၄.၉) ောခိုင်နှုန်းအသီးသီးသိှြါမ််။ 

 အသက် (၁၅) ိှု်္မှ (၂၄) နှစ်စမွ််း အမျို းသမီးငယ်များ  အလုေ်လက်မဲန့ှုန်းမှာ (၃၂.၂) 
ောခုိင်နှုန်းေှသိည်ကို ရတွ့ သှိေေါသည်။  

ဇယငး (၇) - စမြ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာြ် သုြ်မငးစ််စငး သုမွ်် ္မြါဝ််ေမငုူးးေသြိသ စ္မျို းစုငး 
စုိသြ် ြျငး/္မ ခဲွညခငးေြင်ညြေမငဇယငး 

 

 စမြ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာြ် ုသြ်မငးစ််စငးုသမွ်် ္မြါဝ််မူ္မျငး  စ္မျို းမငး္မျငး၏ (၃၂.၀) 
သငခိသ််ိှုန်းမ်် စချိန်ညြ့််ေြျင််းမြ်ေနမူ္မျငးညြု်ြာ ြြ ီး စ္မျို းမ္မီး္မျငး၏ (၇၃.၀) 
သငခိသ််ိှုန်းမ်် စ္ိမ်္မှုြို္စုသြ်ြိသ် ်ေနမူ္မျငးညြု်ေြာ င််း ေမွ့ သှိသြါမ််။ 
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ပု ံ(8) - လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုရုပါင်း ကျား မ 
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အသက်အုပစ် ု

စစုရုပါင်း ကျား မ 

ေု၏ (၉) - အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

စစုခုပါငး် စုသြ္်မသငှခဲ့ြါ

စချနိ ည်ြ့််

ေြျင်း်မြေ်မငပ

ေြျင်း်မငး

စ္ိမ္်မှုြို ္စ သြ်
စ ြ် ္ိမး်ုငး၊

မြ်ြြ းီသယွစ်သိ

ြျငးနငမ၊ူ

္မမန်ု ္ွမး်မူ
စခည ငး

သုု သေြါ််း 77,262       0.7                  16.0                          56.7              12.7                       1.1                  12.8        

ြျငး 19,163      2.0                   32.0                          7.3                 21.9                       2.5                   34.3       

္မ 58,099      0.3                  10.7                          73.0              9.7                         0.7                  5.7          

ကျား/မ

ုသြမ်ငးစ်စ်ငးုသမွ် ပ်္မြါဝ်မ်ူ
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ဇယငး (၈) - စမြ် (၁၅ - ၆၄) ိှုစ်မွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသြိသ စ သုြ်စြိသ် ်စ္မျို းစုငးိှ့်် ြျငး/္မ 
စုိသြ် ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 
 

 

ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

ုသု သေြါ်း် 57,897 42,277 15,620 100.0 100.0 100.0

္မနေ်န ျုင္မျငး 311 235 76 0.5 0.6 0.5

မြေ်္ွမးဝ္်မးေြျင််းြ်ငသှ် ္်မျငး 1,223 249 974 2.1 0.6 6.2

န်း်ြ်ငိှ့််ပဆြ်ု ြ်မ့််ပမြေ်္ွမးြ်ငသှ် ္်မျငး 622 432 190 1.1 1.0 1.2

စောငြစ်ြတ့ြည ုုငေသးုသြ်မငး္မျငး 665 391 274 1.1 0.9 1.8

ဝနေ်ဆင််္မှု ှ် ့်ပစေသင််းုသြ်မငး္မျငး 4,868 2,364 2,504 8.4 5.6 16.0

ုယယ်င၊ပမု်ေမငိှ့််ပ်ါးုသြ််နး်ပြတ္်မးြျ််ုသြ်မငး္မျငး 31,849 25,601 6,248 55.0 60.6 40.0

ုြ္်မှုြ်ငိှ့််ဆြ်ု ြ်ပုသြ််နး်ပစုသြ်မ္မငး္မျငး 2,514 1,800 714 4.3 4.3 4.6

ုြြ်သိယိငိှ့််ပုြြ် ္ု်စ း်ြသိ် မွ်ယပ်စမသတးြည ုမ္ူမျငးိှ့််

သုု ်း်မြ်ဆ််မ္ူမျငး
1,013 967 46 1.7 2.3 0.3

စေခည ခတစုသြ်မ္မငး္မျငး 12,675 9,510 3,165 21.9 22.5 20.3

စခည ငး - - - - - -

္မမိ/္မေြည 2,157 728 1,429 3.7 1.7 9.1

စုသြသ် ှိမးူးေသ သငခသိ် ်ိ ှုန း်
စုသြစ်ြသိ် စ်္မျ ို းစုငး



19 
 

 
 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်တွင်မအသက် (၁၅-၆၄) အေု်စုေိှ အလုေ်ေိှသူ (၅၅.၀) ောခုိင်နှုန်းမှာ လယ်ယာ၊ 
သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုေ်သားများ မဖလ စ်ကြ ေိ ီး သုတိယအများဆု၏းမှာ စေခည ခတ 
စုသြ်မ္မငး္မျငး (၂၁.၉) ောခုိင်နှုန်းမဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့ ်မ နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ကျား ဦးရေ (၆၀.၆) ောခုိင်နှုန်း မမဦးရေမ(၄၀.၀)မောခိုင်နှုန်းမတိပုသည်မ
လယ်ယင၊ မု်ေမငနှင့မ်ငါးလုေ်ငန်းမကျွမ်းကျင်လုေ်သားများ မဖလ စ်သညက်ိုရတွ့ေှေိေါသည်။ 

 ေဲခူးတိုင်းရသသကြ ီးတွင်မလယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုေ်သားများ္မှင (၃၉.၉) 
သငခိသ််ိှုန်းြည ု်ြြ ီး စေခည ခတစုသြ်မ္မငး္မျငး (၂၄.၃) ောခုိင်နှုန်းဖလ စ်ေါသည်။ 
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မေလ ည်ရောင်စု ေခဲးူတုိင်းရသသကြ ီး နတ်တလင်းမိ ိုပနယ် 

 ေု၏ (၁၀) - မေလ ည်ရောင်စ၊ု ေဲခူးတုိင်းရသသကြ ီးနှင့် နတ်တလင်းမိ ိုပနယ်တုိပ   
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ ်အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစား 

မန်ရနဂျာများ 

သက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာေှငမ်ျား 

နည်းေညာနှင့မ်ဆက်စေသ်ည့မ်သက်ရမးွေညာေှငမ်ျား 

အရောက်အေ၏့ေလ ုစာရေးလုေသ်ားများ 

ဝန်ရဆာင်မှုနှင့်မအရောင်းလုေသ်ားများ 

လယ်ယာ၊မသစ်ရတာနှင့မ်ငါးလုေင်န်းမ
ကျွမး်ကျငလ်ုေ်သားများ 

လက်မှုေညာနငှ့မ်ဆက်စေလ်ုေင်န်းမအလုေ်သမားများ 

စက်ကိေယိာနငှ့မ်စက်ေစ္စည်းကိုင်တယွ်မအသု၏းေလ ုသူများနှင့်မ
စစုည်းတေဆ်ငသ်ူများ 

အရခလ ခ၏အလုေ်သမားများ 

အခလ ား 

မသိေမရဖလ  



20 
 

ဇယငး (၉) - စမြ် (၁၅ - ၆၄) ိှုစ်မွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသြိသ သုြ်ြိသ် ်ေမင သုြ််န်းစ္မျိုးစုငးိှ့်် 
ြျငး/္မ စုိသြ် ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး  

 

္မှမခ်ျြ်။  *၀.၁ သငခိသ် ်ိှုန်းာြ်န််းြါမ််။     

 

ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

ုသု သေြါ်း် 57,897 42,277 15,620 100.0 100.0 100.0

ုယ်ယင၊ပမု်ေမငိှ့််ပ်ါး သုြ််နး် 41,274 32,547 8,727 71.3 77.0 55.9

မမ္တ ုမးူေြငေ်သးိှ့််ပေြျငြ်္ိမသ် း် သုြ််နး် 5 4 1 * * *

ြသနာ်သမ်ု သြ်္မှု သြ််နး် 1,542 875 667 2.7 2.1 4.3

ုျှြ်ုု်၊ပဓါမေ််ွ့၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးြည န့်ြည ူး္မှု သြ််နး် 35 35 - 0.1 0.1 -

ေသေြးေဝေသး၊ပ္ိမ ္ုလငိှ့််ပစ္ိမှုြ်မိ္်မးဆ််းေသးပုီ္မတခန့်ခဲွ္မှု သြ််နး် 51 45 6 0.1 0.1 *

ေဆငြ် သုြ်ေသး သုြ််နး် 1,024 977 47 1.8 2.3 0.3

ုြ်ုီိှ့််ပုြ္ကငးေသင််းဝယ်ေသးပ(ေ္မငေ်မငြ်ငးိှ့််ပေ္မငေ်မငဆ်သိ် ြ်ယ်

ြည ုြည ််ညခ််း သုြ််နး်စြါစဝ််)
3,532 1,915 1,617 6.1 4.5 10.4

မယ်ယူြိသ့ေဆင််ေသးိှ့််ပြသနြ် ္ု်စ း်မိသေုှင််ေသး သုြ််နး်္မျငး 1,358 1,327 31 2.3 3.1 0.2

မ််းခိသေသးိှ့််ပစုငးစေမငြ်ဝနေ်ဆင််္မှု သြ််နး်္မျငး 1,707 720 987 2.9 1.7 6.3

မမ််းစချြ်စုြ်ိှ့််ပပဆြ်မွယ်ေသး သုြ််နး်္မျငး 43 28 15 0.1 0.1 0.1

ေ်ွေသးေြာ းေသးိှ့််ပစင္မခတု သြ််နး်္မျငး 41 17 24 0.1 * 0.2

စ္်ိမခြ တပေည္မဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မျငး 1 1 - * * -

စမြ်ေ္ွမးဝ္်မးေြျင််းြ်င၊ပမိြ္ပတြ်ငိှ့််ပုြ်္မှု ြ်္မှုြ်ငဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မျငး 94 80 14 0.2 0.2 0.1

ုီ္မတစသြ်ချုြ်ပေသးိှ့််ပောငြ်ြူ္မှုဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မျငး 72 51 21 0.1 0.1 0.1

ြည ််မူ့စသြ်ချုြ်ေသးပ(ြည ််မူ့ဝနာ်္်မး္မျငးစြါစဝ််) 976 701 275 1.7 1.7 1.8

ြ်ငေသးဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မျငး 1,343 335 1,008 2.3 0.8 6.5

ြျနး်္မငေသးိှ့််ပုူ္မှုေသး သုြ််နး်္မျငး 177 56 121 0.3 0.1 0.8

ြနး်ချ၊ီပစ သိြ်င၊ပေြျငပ်ေညြေသးိှ့််ပစြနး်ေြည ေသး သုြ််နး်္မျငး 69 57 12 0.1 0.1 0.1

စခည ငးဝနေ်ဆင််္မှု သြ််နး်္မျငး 789 612 177 1.4 1.4 1.1

ြိသယ်မသိ် ်ု သြ်ြိသ် မ့်််ပစ္်ိမောင်် သု္မျငး၏ သုြ််နး်္မျငး၊ပခဲွခည ငးေြင်ြည ိိသ် ် ခည ််းပ

္မသှိမ့််ပစ္်ိမောင်် သု္မျငး၏ပာသမ်ု သြ်္မှု ှ် ့်ပဝနေ်ဆင််္မှု သြ််နး်္မျငး
1,196 851 345 2.1 2.0 2.2

မတမ္မနစ်ခွ့််စေသးသစြဲွ့စု််း္မျငး၏ သုြ််နး်္မျငး - - - - - -

စ သုြ်စြိသ် စ်္မျို းစုငးေြင်ြည ာငးခည ််း္မသှိေမင သုြ််နး်္မျငး 2,568 1,043 1,525 4.4 2.5 9.8

ုသြ်် နး်စ္မျို းစုငး
စုသြသ် ှိမးူးေသ သငခသိ် ်ိ ှုန း်
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 နတ်တလင်းမမိ ိုပနယ်၌မ လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့်မ ငါးလုေ်ငန်းတွင်မ အများဆု၏းလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီးမ (၇၁.၃) 
ောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 လက်လီနှင့မ် လက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ (ရမာ်ရတာ်ကားနှင့မ် ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်မ မေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေ်ငန်းမ
အေါအဝင်)မလုေ်ငန်းတွင်မသုတိယအများဆု၏းလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီးမမ(၆.၁)မောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတငွ်မ လုေ်ကိုင်ရနသူ အမျို းသား (၇၇.၀)မ ောခိုင်နှုန်းနှင့်မမ
အမျို းသမီးမ(၅၅.၉)မောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 ေဲခူးတိုင်းရသသကြ ီး၌မ လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့်မ ငါးလုေ်ငန်းတငွ်မ လုေ်ကိုင်ရနသူမှာမ (၅၇.၆) 
ောခိုင်နှုန်းေိှမေိ ီးမ လက်လီနှင့်လက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ (ရမာ်ရတာ်ကားနှင့်မ ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်မ
မေလ ုေလ င်လခင်းလုေ်ငန်းအေါအဝင်)မလုေ်ငန်းတငွ်မမလုေ်ကိုင်ရနသူမှာမမ(၈.၅)မောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

9.4 7.3 
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စစုရုေါငး် ကျား မ စစုရုေါငး် ကျား မ စစုရုေါငး် ကျား မ 

မေလ ည်ရောင်စု ေခဲးူတုိင်းရသသကြ ီး နတ်တလင်းမိ ိုပနယ် 

လယ်ယာ၊မသစ်ရတာနှင်မ့ငါးလုေင်န်း 

သတ္တ ုတူးရဖာ်ရေးနငှ်မ့ရကျာက်မိငု်းလုေင်န်း 

ကုန်ေုတလ်ုေမ်ှုလုေင်န်း 

လျှေစ်စ်၊မဓါတ်ရငွ့၊မရေရနးွရငွ့နငှ်မ့ရလရအးလဖနပ်ဖလ ူးမှုလုေင်န်း 

ရေရေးရဝရေး၊မမလိ္လာနှင့်မအမိှုက်သိမး်ဆည်းရေးမစမီ၏ခန်ပခွဲမှုလုေ်ငန်း 

ရဆာက်လုေရ်ေးလုေင်န်း 

လက်လီနှင့်မလက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ(ရမာ်ရတာ်ကားနငှ်ရ့မာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ်မ ေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေင်န်းအေါအဝင်) 

သယ်ယူေိပုရဆာင်ရေးနငှ့က်ုန်ေစ္စည်းသိုရလှာင်ရေးလုေင်န်းများ 

တည်းခိုရေးနငှ့််မအစားအရသာက်မဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 

သတင်းအချက်အလက်နငှ့မ်ဆက်သွယ်ရေးလုေင်န်းများ 

ရငွရေးရကြ းရေးနငှ်မ့အာမခ၏လုေ်ငန်းများ 

အိမ်ခိ ၏မရလမဆိုငေ်ာလုေင်န်းများ 

အသက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာ၊မသိေ္ပ၏ေညာနငှ့မ်စက်မှုလက်မှုေညာဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

စမီ၏အုေခ်ျုေ်မရေးနငှ်မ့ရောက်ကူမှုဆိုငေ်ာလုေင်န်းများ 

မေလ ည်သူပအုေ်ချုေရ်ေးမ(မေလ ည်သူပဝန်ေမး်များအေါအဝင်) 

ေညာရေးဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

ကျန်းမာရေးနငှ်မ့လူမှုရေးလုေင်န်းများ 

ေန်းချီ၊မအနုေညာမ၊မရဖျာ်မရလဖရေးနငှ့မ်အေန်းရဖလ ရေးမလုေင်န်းများ 

အခလ ားဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 

ကိုယ်တိုငလ်ုေက်ိုင်သည့်မအိမရ်ောင်စမုျား မလုေင်န်းများ၊မခွဲ ခလ ားရဖာ်ေလ နိုင်ခလ င်းမေှိသည့်မအိမရ်ောင်စမုျား မေုတလ်ုေမ်ှုနငှ့မ်ဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 

သ၏တမန်အခွင့်အရေးေမအဖွဲ့အစည်းများ မလုေင်န်းများ 

အလုေ်အကိုင်အမျိုးအစားရဖာ်ေလ ေားခလ င်းမမေှိရသာလုေင်န်းများ 

ေု၏မ(၁၁)ပ-ပမေလ ည်ရောင်စု၊မေဲခူးတုိင်းရသသကြ ီးနှင့်မနတတ်လင်းမိ ိုပနယ်တုိပ မ 
အသက်မ(၁၅မ-ပ၆၄)ပနှစ်မအတွင်းေိှမကျားေမအလုိက်မလုေ်ကုိင်ရသာမ လုေ်ငန်းအမျိုးအစား 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 

ဇယငး (၁၀) - စမြ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာြ် ုူးးေသြိသ ြိသ် ်ေဆင််မ့််ုြ်္မှမ်စ္မျို းစုငးစုိသြ် 
ပ္မြ ို့ြည /ေြျးုြ်ိှ့်် ြျငး/္မ ခွဲညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 
္မှမခ်ျြ်။  *ုသ သုေြါ််းြမ်စေသစမွြ် ၂၀ ာြ်န််းြါမ််။     

 

 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်တွင်မ အသက်မ (၁၀)မ နှစ်နှင့်အေက်မ လူဦးရေ မ (၆၅.၆)မ ောခိုင်နှုန်းသည်မ
နိုင်င၏သားစိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်ေိ ီး၊မ (၃၂.၅)မ ောခိုင်နှုန်းသည်မ မည်သည့်ကတ်မှ 
မကိငု်ရဆာင်သူများမဖလ စ်ေါသည်။ 

 ြျငး ိှ့် ်္မ ိိှု််းယှဉ်သငမွ််် ြျငး းးေသ (၃၀.၂) သငခိသ််ိှုန်းိှ့်် ္မ းးေသ (၃၄.၆) သငခိသ််ိှုန်းမိသ့မ်် 
္မ််မ့််ြမ်္မှ ္မြိသ် ်ေဆင််မူ္မျငးညြု်မ််ြိသ ေမွ့သှသိြါမ််။ 

 ္မှမခ်ျြ်။ *၀.၁ သငခိသ် ်ိှုန်းာြ်န််းြါမ််။     

 

 

 

 

 

 

နိုငင်သံားမ

စစိစခ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

မကတ်

နိုငင်သံား

ပြ ုေငွ့်မ

ရသကူတ်

အမျို းသားမ

မတှပ်ုံတငမ်

ကတ်

သာသနာေင်

မကတ်

ယာယမီ

သကခ်သေံ

မကတ်

နိုငင်ြံေားသား

မမတှပ်ုံတငမ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ြံေားသား

မနိုငင်ကံးူမ

လကမ်တှ်

မညသ်ည့်မ

ကတမ်မှကိုင်

မခဆာငသ်ူ

သုု သေြါ််း 96,852 57 257 1,286 774 402 * 39 48,064

္မြ ို ည့ြ 13,004 14 22 94 295 60 * 5 3,007

ေြျးုြ် 83,848 43 235 1,192 479 342 * 34 45,057

ြျငး 47,212 26 167 537 559 158 * 12 21,069

္မ 49,640 31 90 749 215 244 * 27 26,995
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နိုင်ငံသား 
စစိစရ်ေး 
ကတ် 

ဧည့်နိုငင်ံသား 
ကတ် 

နိုင်ငံသား 
မပြ ုခငွ့ေ်သူ 
ကတ် 

အမျိုးသား 
မတ်ှပုတံင် 
ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီမ 
သက်ရသခမံ 

ကတ် 

နိုင်ငံြခားသား 
မှတ်ပုတံင ်
လက်မတ်ှ 

နိုင်ငံြခားသား 
နိုင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ရဆာင်သူ 

ော
ခိငု

်နှုန်
း 

ပု ံ(12) - ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 

စစုရုပါငး် ကျား မ 
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရကြ ာင်းအော 

ဇယငး (၁၁) - မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့်မမသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက်မလူဦးရေကုိမအသက်အုေ်စုအလုိက်မ
ကျား/မမခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယားမ 

 
 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

မရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

မအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေြ ငး်/

မမတှဉ်ာဏ /်အာရုံမ

စးူစိုက်ေြ ငး်

စစုခုပါငး် 172,141     164,733    7,408              4.3         4,345  2,538  2,729           2,324                  

0 - 4 11,567           11,426           141                       1.2             19           15           113                   81                              

5 - 9 12,836           12,729           107                       0.8             16           25           49                     54                              

10 - 14 13,779           13,658          121                       0.9             24           25           37                     71                              

15 - 19 13,099           12,971           128                       1.0             34           29           43                     67                              

20 - 24 13,036           12,930           106                       0.8             24           33           39                     42                              

25 - 29 13,553           13,424           129                       1.0             38           28           39                     49                              

30 - 34 14,000           13,833          167                       1.2             38           63           56                     57                              

35 - 39 14,347           14,118          229                       1.6             77           65           58                     73                              

40 - 44 12,884           12,516           368                       2.9             210         76           80                     76                              

45 - 49 11,854           11,351          503                       4.2             311        87           123                   118                           

50 - 54 10,985           10,396          589                       5.4             381        123        158                   138                           

55 - 59 9,168             8,500             668                       7.3             435        164        163                   138                           

60 - 64 7,269              6,443             826                       11.4          543        252         250                   199                           

65 - 69 4,725              4,007             718                       15.2          489        224         251                   167                           

70 - 74 3,178             2,484             694                       21.8          475        310        256                   222                            

75 - 79 2,928              2,102              826                       28.2          534        410        370                   300                           

80 - 84 1,843             1,218             625                       33.9          409        322         344                   254                            

85 - 89 820                 486                 334                       40.7          204         203        204                   150                           

90 + 270                 141                 129                       47.8          84           84           96                     68                              

အသကအ်ပုစ်ု

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

 
 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

မရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

မအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေြ ငး်/

မမတှဉ်ာဏ /်အာရုံမ

စးူစိုက်ေြ ငး်

ကျား 82,083       78,717       3,366              4.1         1,884  1,068  1,229           1,028                  

0 - 4 5,895             5,825             70                          1.2             11           5              54                     39                              

5 - 9 6,444             6,395             49                          0.8             10           11           20                      27                              

10 - 14 6,936             6,862             74                          1.1             13           16           20                      47                              

15 - 19 6,467             6,401             66                          1.0             17           16           25                      36                              

20 - 24 6,174             6,110             64                          1.0             13           19           31                     23                              

25 - 29 6,424              6,358             66                          1.0             19           11           20                      23                              

30 - 34 6,614             6,521             93                          1.4             18           27           41                     36                              

35 - 39 6,801             6,685             116                       1.7             37           36           29                      37                              

40 - 44 6,103             5,927             176                       2.9             94           25           56                     37                              

45 - 49 5,560             5,318             242                       4.4             144        37           63                     54                              

50 - 54 5,216              4,918             298                       5.7             186        58           88                     69                              

55 - 59 4,305             3,971             334                       7.8             202         76           93                     71                              

60 - 64 3,280              2,924              356                       10.9          238         95           110                   89                              

65 - 69 2,123              1,803             320                       15.1          217         99           114                   75                              

70 - 74 1,368             1,076             292                       21.3          187        128        101                   89                              

75 - 79 1,262              907                 355                       28.1          234         177        146                   110                           

80 - 84 695                 471                 224                       32.2          135        123        111                   88                              

85 - 89 316                 189                 127                       40.2          80           81           77                     55                              

90 + 100                 56                    44                          44.0          29           28           30                     23                              

အသကအ်ပုစ်ု

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

 

 
 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

မရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

မအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေြ ငး်/

မမတှဉ်ာဏ /်အာရုံမ

စးူစိုက်ေြ ငး်

မ 90,058       86,016       4,042              4.5         2,461   1,470  1,500           1,296                  

0 - 4 5,672              5,601             71                          1.3             8              10           59                     42                              

5 - 9 6,392              6,334             58                          0.9             6              14           29                      27                              

10 - 14 6,843             6,796             47                          0.7             11           9              17                     24                              

15 - 19 6,632              6,570             62                          0.9             17           13           18                     31                              

20 - 24 6,862              6,820             42                          0.6             11           14           8                        19                              

25 - 29 7,129              7,066             63                          0.9             19           17           19                     26                              

30 - 34 7,386             7,312             74                          1.0             20           36           15                     21                              

35 - 39 7,546             7,433             113                       1.5             40           29           29                      36                              

40 - 44 6,781             6,589             192                       2.8             116        51           24                      39                              

45 - 49 6,294              6,033             261                       4.1             167        50           60                     64                              

50 - 54 5,769             5,478             291                       5.0             195        65           70                     69                              

55 - 59 4,863             4,529             334                       6.9             233         88           70                     67                              

60 - 64 3,989             3,519             470                       11.8          305        157        140                   110                           

65 - 69 2,602              2,204              398                       15.3          272         125        137                   92                              

70 - 74 1,810             1,408             402                       22.2           288         182        155                   133                           

75 - 79 1,666             1,195             471                       28.3          300        233        224                   190                           

80 - 84 1,148             747                 401                       34.9          274         199        233                   166                           

85 - 89 504                 297                 207                       41.1          124         122         127                   95                              

90 + 170                 85                    85                          50.0          55           56           66                     45                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်တွင် လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၄) ဦးသည် အနည်းဆု၏း မသန်စွမး်မှုတစ်မျို းမျို းမမမ
ေှရိကြ ာင်းရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အမျို းသမီးများ  မသန်စွမ်းမှုသငခသိ််ိှုန်းသည ်အမျို းသားများေက် အနည်းငယ်ေိုမလ င့်ေါသည်။ 

 ္မမန်ုွ္မး်္မှုသငခိသ််ိှုန်းမ်် စမြ်စသွယ်ြြ ီးုငမ််ိှ့််စ္မျှ ပ္မည ့််မြ်ုငြြ ီး စမြ်    
(၆၀) ိှု်ေြျင်မွ်် ြိသ္မိသမိမငုွငည္မ့််မြ်ုငမ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 မသန်စွမး်မှုအမျို းအစားများတွင် အမလ င် စ္မျငးဆသတးနှင့် ု္မ်းေုျှငြ်/စ္မည ့််မြ်/ြု္စ််း 
ြိသ််မွယ်ပခည ််းသည် ဒသမိယအများဆု၏းဖလ စ်ေါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အရကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများ 

ေနစိ္မ်စ္မျို းစုငး္မျငး 

ဇယငး (၁၂) - ေနစိ္်မစ္မျိုးစုငးစုိသြ် စိ္်မောင်် သုသငခိသ် ် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြျးုြ် ခဲွညခငးေြင်ညြေမင 
ဇယငး 

 

 

 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်တွင် ရနအမိ်အများစုမှာ ေျဥ်ရောင်အမိ်/သစ်သားအမိ် အမျို းအစားများ 
မဖလ စ်ကြ ေိ ီး (၆၄.၅) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ သတိုယအများဆု၏းမ ရနအမိ်အမျို းအစားမှာ ဝါးဖလ င့်ရဆာက် 
လုေ်ေားရသာ အမိ်များလဖစ်ေိ ီး (၂၈.၇) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။  

 ပ္မြ ို့ြည စ္ိမ်ောင််ုသ္မျငး၏ (၅၉.၈) သငခိသ််ိှုန်းိှ့်် ေြျးုြ်စိ္မ်ောင််ုသ္မျငး၏ (၆၅.၁) 
သငခိသ််ိှုန်းမိသ့မ်် ြျဥ်ောင််စိိ္မ်/မု်မငးစ္ိမ်္မျငးညြ့်် ေနာိသ် ်ြာ ြါမ််။  

 

 

 

 

 

 

မြ ို ့ြပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကေ်နး်/

တိုကေ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကေ်အံမိ်

ပျဥခ်ောငအ်မိ်/

မသစသ်ားအမိ်
ေါးအမိ်

2-3 နစှေ်ံ

မတအဲမိ်

1 နစှေ်မံ

တအဲမိ်
အေြ ား

စုစုခပါင်း 45,769       0.2                          1.9                3.1           64.5                   28.7         0.9           0.5          0.1       

မြ ို ြ့ပ 4,642          1.6                         11.6             8.1           59.8                   18.1        0.5           0.1          0.3       

ခကျးလက် 41,127       0.1                         0.8                2.5            65.1                   29.9         1.0           0.6          0.1       

 0.2   1.9   3.1  

 64.5  

 28.7  

 0.9   0.5   0.1  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

ကွန်ေိ/ုတုိက်ခန်း/ 
တုိက်ခန်းတဲွ 

ဘန်ဂလုိ/မ
တုိက်အိမ် 

တုိက်ခံအိမ် ပျဥရ်ထာင်အိမ်/မ
သစသ်ားအမိ် 

ဝါးအိမ် 2-3မနှစ်ခ ံ
မတဲအိမ် 

1မနှစ်ခံမ 
တအဲိမ ်

အခြ ား 

ော
ခိငု

်နှုန်
း 

ပု ံ(13) - ရနအိမ်အမျိုးအစား 

စစုရုပါငး်မ မမိ ိုနြပမ ရကျးလက်မ 
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အိမ်သာအမျို းအစားများ 

ြသတ (၁၄) - မန့်သှ််းေမင ယ်် သုတစိ္်မမင ေဆငြ်ုသြ်မသ တးုွ ဲမ့်် စိ္မ်ောင််ုသစချ ိုး 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ပြည ််ောင််ုသ   - ၇၄.၃% 

ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီး  - ၇၄.၆% 

မငယငဝမီခရိသ််  - ၇၁.၉% 

နမ်မု််း္မြ ို့နယ်ပ် - ၇၆.၈% 
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ဇယငး (၁၃) - စမသတးြည ုမ့််စ္်ိမမငစ္မျို းစုငးစုိသြ် စိ္မ်ောင်် သုသငခိသ် ် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြျးုြ် 
ခဲွညခငးေြင်ညြေမငဇယငး 

 

 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စုများ  (၇၆.၈) ောခိုင်နှုန်းသည် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု၏အမိ်သာ 
ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲကြ ေါသည်။ (ရေဆွဲအမိ်သာ (၀.၆) ောခိငု်နှုန်းနှင့် ရေရလာင်း/ယင်လု၏အမိ်သာ 
(၇၆.၂) ောခိုင်နှုန်းတိပုဖလ စ်ကြ ေါသည်။) 

 ြဲခူးမသိ််းေဒမပြြ ီးစမွ််းသှိ စခည ငး္မြ ို့နယ်္မျငးိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သင နမ်မု််းပ္မြ ို့နယ်မ်် 
မန့်သှ််းေမင ယ််ုသတစ္ိမ်မင ေဆငြ်ုသြ်မသတးုွဲမ့်် စ္ိမ်ောင််ုသစချို းမ်် ပ္မည ့််ေနမ််ြိသ 
ေမွ့သြါမ််။ 

 ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီးတွင် သနပေ်ှင်းရသာ ယင်လု၏အမိ်သာ ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲသည့် အမိ်ရောင်စု   
အချို းမှာ (၇၄.၆) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ပ္မည န်္မငိသိ်််တတွင် (၇၄.၃) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်တွင် အမိ်သာမေှိသည့် အမိ်ရောင်စု (၆.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီး 
တွင် (၁၀.၇)  ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 နမ်မု််း္မြ ို့နယ်၏ ေြျးုြ်ေဒမ္မျငးမွ်် စ္ိမ်မင္မသှိမ့်် စ္ိမ်ောင််ုသ (၆.၈) သငခိသ် ်ိှုန်း 
သှြိါမ််။ 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြျးုြ်

0.6            1.5          0.5            

76.2          90.7       74.6          

76.8         92.2       75.1         

14.2          5.5          15.2          

2.1            0.2          2.4             

0.6            0.3          0.6            

6.3            1.9          6.8            

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0   100.0     

စေသစမြွ် 45,769  4,642   41,127   

စ္ိမမ်ငစ္မျ ို းစုငး

ုသု သေြါ်း်

ေသဆဲွစိ္်မမင

ေသေုင််း/ယ််ုသတစိ္်မမင

မန့်သှ် း်ေမငယ််ုသတစိ္်မမင
ေဆငြ်ု သြ်မသတးုဲွ္မှုသငခိသ် ်ိ ှုနး်

မွ််း/ ဇုငးပစိ္်မမင

မွ််း္မသှိပစိ္်မမင

စခည ငး

စိ္်မမင္မသှိ
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ေမငြ်ေသစ္မျို းစုငး္မျငး 

ြသတ (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာ ရသာက်ရေေေှသိည့် အိမ်ရောင်စုအချို း 

 

 
 

 

ပြည ််ောင််ုသ  - ၆၉.၅% 

ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီး  - ၇၃.၆% 

မငယငဝမီခရိသ််  - ၈၁.၃% 

နမ်မု််း္မြ ို့နယ်  - ၇၆.၁% 
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ဇယငး (၁၄) - ေမငြ်ေသစမွြ် စဓိြစမသတးြည ုမ့်် ေသစ္မျို းစုငးစုိသြ် စိ္မ်ောင်် သု 
သငခိသ်် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြျးုြ် ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

 နမ်မု််း္မြ ို့နယ်မွ်် စ္ိမ်ောင််ုသ္မျငး၏ (၇၆.၁) သငခိသ််ိှုန်းမ်် ေမငြ်ေသစမွြ် 
ေသေြင််းေသမန့် (ေသြိသြ်ုိသ််း၊ စဝီုိမွ််း၊ ေသမွ််း (စသမ်ုီ)၊ ေသမန့်ုြ်/ေသမန့်ဘူး) ြိသ 
စမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီးအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ောတွင်မ နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်  
ရေရကာင်းရေသနပ်အသု၏းေလ ုသည့်မ အမိ်ရောင်စုအချို းသည် ပ္မည ့််္မငးေါသည်။ မမလ န်မာနိငု်င၏  
ရေရကာင်းရေသနပ်ေေှမိှု (၆၉.၅) ောခိုင်နှုန်းနှင့် ိိှုင်းယှဥ်လျှင်လည်းမမမလ င့်မားသည်ကိမုရတွ့ေေါသည်။ 

 နတ်တလင်းမမိ ိုပနယ်တွင်မ အမိ်ရောင်စုမ (၄၄.၆)မ ောခိုင်နှုန်းသည် အဝီစိတွင်းမမှ ေေှိရသာရေကိုမ
ရသာက်ရေအဖလ စ်သု၏းစွဲကြ ေါသည်။မ အမိ်ရောင်စု (၃၀.၄) ောခိုင်နှုန်းသည်မ ရေတွင်းမ (အုတ်စီ)မ မမှ
ရေကိမုသု၏းစွဲရနကြ ေါသည်။ 

 အမိ်ရောင်စု (၂၃.၉) ောခိငု်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှရိသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

 ေြျးုြ်ေဒမသှိ စိိ္မ်ောင််ုသ (၂၅.၇) သငခိသ််ိှုန်းမ်် ္မမန့်သှ််းေမငစသ််းစ္မည ု်္မျငး္မှ 
ေေှိရသာရေကို ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

္မှမခ်ျြ်။ * ၀.၁ သငခိသ် ်ိှုန်းာြ်န််းြါမ််။ 

 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြျးုြ်

0.3           1.4           0.2            

44.6        62.3         42.6         

30.4        21.0         31.5         

0.8           7.4           *

76.1        92.1        74.3        

2.4           0.5           2.7            

9.7           1.0           10.6         

9.7           - 10.8         

1.5           1.5           1.5           

0.6           4.9           0.1           

23.9        7.9          25.7        

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

စေသစမြွ် 45,769 4,642   41,127 

သုု သေြါ််းေသေြင််းေသမန့်သသှိ္မှုသငခိသ် ်ိ ှုနး်

ေမငြေ်သစ္မျို းစုငး

ေသြိသြ်ုိသ် း်

စဝီုိမွ် း်

ေသမွ် း်ပ(စသမ်ု )ီ

ေသမန့်ု ြ်/ ေသမန့်ဘူး

ုသု သေြါ်း်

ေသမွ် း်ပ(စြငသတ့္ဲမ)

ေသြန်

္မည ု်/ေချင််း/မးူေ္မည င််း

ေမင််ြျေသ/ ္ိမသးေသ

စခည ငး

သုု သေြါ််းေသေြင််းေသမန့်ပ္မသသှိ္မှုသငခိသ် ်ိ ှုနး်
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စု််းေသင််စမွြ် ုွ္်မးစ််စမသတးြည ု္မှု 

ြသတ (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက်မလျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုမ ှု 

 

  
 
 
 
 
 

ပြည ််ောင််ုသ  - ၃၂.၄% 

ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီး  -၂၇.၇% 

မငယငဝမီခရိသ််   - ၁၅.၈% 

နမ်မု််း္မြ ို့နယ်  - ၁၃.၅% 
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ဇယငး (၁၅) - စု််းေသင််စမွြ်  စဓိြစမသတးြည ုမ့်် ္ီမးစ္မျို းစုငးစုိသြ် စိ္်မောင််ုသ 
သငခိသ်် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြျးုြ် ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်တွင် စု််းေသင််စမွြ် လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုသည့် အမိ်ရောင်စုအချို းမှာ 
(၁၃.၅) ောခိငု်နှုန်းလဖစ်ေါသည်။ ြဲခူးမိသ် ်းေဒမြြ ီးစမွ််းသိှ စခည ငး္မြ ို့နယ်္မျငးိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သင  
ုျှြ်ုု်္မီး စမသတးြည ု္မှုမ်် နိ္မ့ြ်ျေနြါမ််။ ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီး မ လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုသည့် 
အမိ်ရောင်စုအချို းမှာ (၂၇.၇) ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေါသည်။  

 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်တွင် အလင်းရောင်အတွက် ြေယင််းမိသ် ်္မီး အသု၏းေလ ုမှုသည် (၅၁.၃) 
ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အများဆု၏းဖလ စ်ေါသည်။ 

 ေြျးုြ်ေဒမမွ် ် စ္ိမ်ောင််ုသ္မျငး၏ (၅၅.၁) သငခိသ််ိှုန်းမ်် စု််းေသင််စမွြ် 
ြေယင််းမိသ််္မီးြိသ စ္မျငးဆသတး စမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 ္မှမခ်ျြ်။ * ၀.၁ သငခိသ် ်ိှုန်းာြ်န််းြါမ််။ 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြျးုြ်

13.5             70.9           7.0             

0.6                0.2              0.6             

51.3             17.8           55.1           

24.1             9.2              25.8           

2.2                0.4             2.4              

0.9                - 1.1             

6.6                0.1             7.3             

0.8                1.5             0.7             

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0       100.0     100.0     

စေသစမြွ် 45,769     4,642     41,127   

ေသစငးုှျြ်ုု်ပ(ြသု ္ဂ ြိ)

ေနေသင််ညခ််ပုွ္်မးစ််မသတးပ(ဆသို ငညြငး)

စခည ငး

ုသု သေြါ်း်

္မးီစ္မျို းစုငး

ုျှြ်ုု်္ီမး

ေသနတဆ္ီီမး

ြေယင််းမသိ် ္ီ်မး

ဘြ်ာသ္ီီမး

္ီမးုြ်ပ(ြသု ္ဂ ြိ)
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အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသု၏းေလ ုမှု 

ြသတ (၁၇) - မု်မငးြိသ စေညခခတေမင ေုင််ုငအသု၏းေလ ု္မှု 

 

 

 

 

 

 

ပြည ််ောင််ုသ  - ၈၁.၀% 

ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီး  - ၈၆.၉% 

မငယငဝမီခရိသ််  - ၉၃.၀% 

နမ်မု််း္မြ ို့နယ်  - ၉၅.၇% 
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ဇယငး (၁၆) - ချြ်ြည ုမ်ုငးေမငြ်သန်စမွြ် စဓိြစမသတးြည ုမ့်် ေုင််ုငစ္မျို းစုငးစုိသြ် 
စိ္်မောင််ုသသငခိသ် ် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြျးုြ် ခွဲညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

 နတ်တလင်းမမိ ိုပနယ်တွင် အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် သစ်သားကိုမ အရခလ ခ၏ရသာ 
ရလာင်စာအမျို းအစားများလဖစ်သည့် သစ်သား/ေင်း (၈၉.၆) သငခိသ် ်ိှုန်းနှင့် မီးရသွး/ရလာင်စာမ
ရတာင့် (၆.၁) သငခိသ််ိှုန်းတိပုကို အဓိကအသု၏းေလ ုကြ ရကြ ာင်းမရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 စ္ိမ်ောင််ုသ (၁.၉) သငခိသ််ိှုန်းမငုျှ်် စုငးစုငချြ်ြည ုမ်ုငးေမငြ်သန်စမွြ် ုျှြ်ုု်္မီးြိသ 
စမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 ေြျးုြ်ေဒမသှိ စ္ိမ်ောင််ုသ္မျငးမွ်် မု်မငးြိသ စေညခခတေမငေုင််ုင္မျငးညြု်မ့်် 
မု်မငး/ာ််း (၉၄.၆) သငခိသ််ိှုန်းိှ့်် ္မီးေမွး/ေုင််ုငေမင့်် (၃.၁) သငခိသ််ိှုန်းြိသ စဓိြ 
စမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 ္မှမခ်ျြ်။ * ၀.၁ သငခိသ် ်ိှုန်းာြ်န််းြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြျးုြ်

1.9                12.8             0.7              

0.1                0.5               *

0.1                * 0.1              

* 0.3               *

89.6             45.7             94.6           

6.1                32.2             3.1              

0.2                0.9               0.1              

2.1                7.8               1.4              

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0       100.0       100.0     

စေသစမြွ် 45,769    4,642       41,127   

္ီမးေမွး/ေုင််ုငေမင့််

ေြျငြ်္ီမးေမွး

စခည ငး

ုသု သေြါ်း်

ေုင််ု ငစ္မျို းစုငး

ုျှြ်ုု်္ီမး

ဓငမေ််ွ့

ေသနတဆ္ီီမး

ဘိသ် စ်သို ြ်ု်

မု်မငး/ာ််း
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ဆြ်မွယ်ေသးိှ့်် စိ္်မစမသတးစေဆင််ြ ္ုစ််း္မျငး စမသတးြည ု္မှု 

ဇယငး (၁၇) - ဆြ်မွယ်ေသးိှ့်် စိ္မ်စမသတးစေဆင််ြ ္ုစ််း္မျငးမသတးုဲွ္မှုစုိသြ် စိ္်မောင််ုသသငခိသ် ် ှိုန်းြိသ 

ပ္မြ ို့ြည /ေြျးုြ်ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

 စ္ိမ်ောင််ုသ္မျငး၏ ဆြ်မွယ်ေသးိှ့်် စ္ိမ်စမသတးစေဆင််ြု္စ််း္မျငးမသတးုွဲ္မှုမွ်် ေသဒီယိသမသတးုွဲ္မှု 
မ် ် (၄၅.၂) သငခိသ််ိှုန်းညြ့်် စ္မည ့််ဆသတးညြု်ြါမ််။ ပ္မြ ို့ြည မွ်် ရသြ်္မည ််မတြာ ငးုြ်သှိမ့်် 
စ္ိမ်ောင််ုသစချို းမ်် (၆၈.၈) သငခိသ််ိှုန်းပြည ့်် စပ္မည ့််ဆသတးြည ု်ြြ ီး ခကျးလက်တွင် ေသဒယီိသသှမိ့်် 
စ္ိမ်ောင််ုသစချို းမ်် (၄၆.၅) သငခိသ််ိှုန်းပြည ့်် စ္မည ့််ဆသတးညြု်ြါမ််။ 

 ္မှမခ်ျြ်။ * ၀.၁ သငခိသ် ်ိှုန်းာြ်န််းြါမ််။ 

 

 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်တွင်မရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားေှရိသာ အမိ်ရောင်စုမှာ (၄၄.၈)  ောခိုင်နှုန်းမဖလ စ်ေိ ီး ရေသယုိီ 
ေှရိသာ အမိ်ရောင်စုမှာ (၄၅.၂) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အမိ်ရောင်စုမာြ်ဝြ်ခန့်ေိရှကြ ာင်းမ ရတွ့ေိှေမ
ေါသည်။ 

မြ ို ့ ြပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်
ခရဒယီ ို ရပုြ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွမ်

အငတ်ာနကမ်

တပဆ်ငေ်ားေြ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေမ

မရ ှိသည့်

ရာေိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

မရ ှိသည့်မမ

ရာေိုငန်ှုနး်

စုစုခပါင်း 45,769       45.2            44.8              2.8        21.2              0.6           2.6                     32.3                        0.2                 

မြ ို ြ့ပ 4,642          34.2            68.8              15.3      45.8              4.2           12.6                   20.6                        1.5                

ခကျးလက် 41,127       46.5            42.1              1.4        18.4              0.2           1.4                     33.6                        *

36 
38 

41 38 
42 40 

37 
35 

45 47 

37 

50 
45 

39 37 
36 

37 37 

50 
45 

33 

44 

0

10

20

30

40

50

60

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

ေု၏ (၁၈) - ရေသီယုိနှင့် ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားသု၏းစဲွနုိင်သည့် အိမရ်ောင်စုောခုိင်နှုနး် 

ရေသီယုိ ရေု်မလ င်သ၏ကြ ား 
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ြသတ (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်းသု၏းစဲွနိုင်မှု 
 

 

 နမ်မု််း္မြ ို့နယ်မွ်် အမိ်ရောင်စု (၂၁.၂) ောခိုင်နှုန်းသာ ုြ်ြိသ် ်ြသန်းသှိမ့််စမွြ် ြဲခူး 
မိသ် ်းေဒမြြ ီးအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ော စနိ္မ့်ဆသတးစသြ်ုသမွ်် ြါဝ််သည်ကိမု
ရတွ့ ေှေိေါသည်။ 

 

 

 

 

ပြည ််ောင််ုသ  - ၃၂.၉ % 

ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီး  -၂၆.၂ % 

မငယငဝမီခရိသ််  -၂၁.၉ % 

နမ်မု််း္မြ ို့နယ်  -၂၁.၂ % 
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ြိသ့ေဆင််ေသးယငဥ် စ္မျိုးစုငး္မျငး 

ဇယငး (၁၈) - မယ်ယူြိသ့ေဆင််ေသးစမွြ် စမသတးြည ုမ့််ယငဥ်စ္မျို းစုငးစုိသြ် စိ္်မောင်် သုစေသစမွြ် 

ြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြျးု ြ်ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

 နမ်မု််းပ္မြ ို့နယ်မွ်် စ္ိမ်ောင််ုသ္မျငး၏ မယ်ယူြိသ့ေဆင််ေသးစမွြ် စမသတးြည ုမ့််    
ယငဥ်စ္မျို းစုငး္မျငးမွ်် ုြ်ဘီး စမသတးြည ု္မှုမ််  (၅၈.၀) သငခိသ််ိှုန်းညြ့်် စ္မည ့််ဆသတးညြု်ြြ ီး 
ေ္မင်ေမင်ဆိသ််ြယ်/ုျှြ်ုု်ုြ်ဘီး/မသတးဘီးြငး စမသတးြည ု္မှုမ််  (၃၉.၄) သငခိသ် ်ိှုန်းညြ့်် 
ဒသမိယစ္မည ့််ဆသတးပညြု်ြါမ််။ 

 ပ္မြ ို့ြည /ေြျးုြ် ခွဲညခငးေု့ုငသငမွ်် စ္ိမ်ောင််ုသစ္မျငးုသမ်် ုြ်ဘီးြိသ မယ်ယူြိသ့ေဆင်် 
ေသးယငဥ်စြည ု် စဓိြစမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မသိ် း်ေဒမြြ းီ/ခရသိ် /်္မြ ို ့နယ် စ္ိမေ်ာင််ု သ

ြငး/

ာသြြ်ငး/

ဗ်န် ်

ေ္မငေ်မင်

ဆသိ် ြ်ယ်/

ုျှြ်ု ု်ု ြဘ်းီ/

မသတးဘးီြငး

ုြဘ်းီ
(၄) ဘးီြါ

ောင်ု ငုျ ီ

ြိးူေု၊ှ

မ္မ္ဗငန ်

ုြေ်ု၊ှ

ေ္မငေ်မငဘ်သမ်

ုှ် း်(ြတ၊ဲ

ိငွး၊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  

သာယာေတေီရိုင် 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    

နတတ်လင်းမြ ို ့နယ် 45,769        274          18,016            26,541           627         983        173                15,273    

မြ ို ြ့ပ 4,642           164         2,056               3,484             120         1             1                      79             

ခကျးလက် 41,127        110         15,960            23,057           507        982        172                15,194    
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 (ဇ) ရမွးဖွားခလ င်းနှင့်ရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

ရမွးဖွားခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 နမ်မု််း္မြ ို့နယ်မွ်် အသက် (၂၅-၂၉) အေု်စုတွင်မ ရမွးဖွားိှုန်း အမလ င့်ဆု၏းညြု်သည်ကို ရတွ့ ေိှ  
ေေါသည်။မ 

 အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၄၉) နှစ်အတွင်းေိှ အမျို းသမီးတစ်ဦး  စုစုရေါင်း ကရလးရမွးဖွားနှုန်း 
မှာ (၁.၉) ဦးဖလ စ်ေိ ီး ပြည ််ောင််ုသစဆ့်် ုသုသေြါ််း ြေုးေ္မွးြွငးိှုန်း (၂.၅) းးာြ် ြိသနိ္မ့မ််် 
ြိသေမွ့သိှသြါမ််။  
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အသက်အုေ်စု 

ပု ံ(20) - မပြ ည်ရထာင်စု၊ ပဲခူးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် နတ်တလင်းမိ ိုနနယ်တုိန၏ 
အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုနး်  

ြပည်ရထာငစ် ု ပခဲးူတုိငး်ရေသကြ ီး နတ်တလငး်မိ ိုနနယ် 
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ြသတ (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ပြည ််ောင််ုသ  -၂.၅ းး 

ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီး  -၂.၄ းး 

မငယငဝမီခရိသ််  -၂.၂ းး 

နမ်မု််း္မြ ို့နယ်  - ၁.၉ းး 
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 ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီးမွ်် ေ္မွးြွငးုဉ် ေ္မျှင္်မှန်းမြ်မ္မး်မ်် (၆၅.၂) ိှု်ညြု်ြြ ီး ပြည ််ောင််ုသ 
စဆ့်် ေ္မျှင္်မှန်းမြ်မ္မ်း (၆၄.၇) ိှု်ာြ်ပ္မည ့််ြါမ််။ 

 ္မ ေ္မျှင္်မှန်းမြ်မ္မ်း (၆၉.၈ ိှု်) မ် ်ြျငး ေ္မျှင်္မှန်းမြ်မ္မ်း (၆၀.၇ ိှု်) ာြ်ြိသ္မည ့််ြါမ််။ 

 

ကရလးအေွယ်ရသဆု၏းခလ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 
 မငယငဝမီခရိငု်တွင် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများသည် မေလ ည်ရောင်စု 
အဆင့် ရသနှုန်း္မျငးေက် ပ္မည ့််ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစ်ရအာက် 
ကရလး (၆၆) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၇၆) ဦး  
ရသဆု၏းလျက်ေှေိါသည်။  

 နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်မွ်် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း္မျငးမ်် ြဲခူး         
မိသ် ်းေဒမြြ ီးိှ့်် မငယငဝမီခရိသ် ်တိပု၏ ေမိှုန်း္မျငးာြ်နိ္မ့ြ်ါမ််။ အေှင်ရမွးကရလး 
(၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး (၅၅) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် 
အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၆၄) ဦး ရသဆု၏းလျက်ေှေိါသည်။  
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ပု ံ(၂၂) - ရမှော်မှနး်သက်တမ်း (မပြ ည်ရထာင်စ၊ု တုိင်းရေသကြ ီး/မပြ ည်နယ်) 

စစုရုပါငး် ကျား မ 
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ကရလးရသနှုန်း 

တစန်စှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

ငါးနစှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

စစုရုေါငး် ကျား မ 

ေု၏ (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုနး်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

မေလ ည်ရောင်စု ေခဲးူတုိင်းရသသကြ ီး သာယာဝတီခရိုင ် နတ်တလင်းမိ ိုပနယ် 
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 ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီးတွင် အေှင်ရမွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့် 
ရမွးဖွားေိ ီး (၆) ေတအ်ကြ ာတွင် မိခင် (၃၁၆) ဦး ရသဆု၏းလျက်ေှေိါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းသည်  မေလ ည်ရောင်စုအဆင့်ာြ် ပ္မည ့််ြါမ််။ 

 အရေှ့ ရတာင်အာေှနိငု်င၏များ  ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၁၄၀) ိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သငမွ််        
ပ္မည န်္မငိိသ်််တ၏မကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၂၈၂) မ် ်ပ္မည ့််္မငးေနေြာ င််းေမွ့ သှိသြါမ််။ 
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ပုံ (24)  - ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (မပြ ည်ရထာင်စု၊ တိငု်းရသသကြ ီး/မေလ ည်နယ်) 
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မန်းေခါ််ုငသ််းဆိသ် ်သင ေဝါဟငသစဓိြ္ပငယ်မမ်္ှမမ်ချြ်္မျငး 

လူဦးရေ - ဤစုီသ််ခတုငမွ််ြါဝ််မ့်် ုူးးေသဆိုသည်မှာ သနး်ရခါင်စာေင်းညတွင် မမလ န်မာနိုင််င၏မ

နယ်နိမိတ်အတွင်းေှရိနသည့် လူဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ 

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

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

သည်။ မမလ န်မာနိုင်င၏အတွင်းမသနး်ရခါင်စာေင်းညတွင်ေှသိည်လ့ူအားလု၏းကိုမစာေင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ 

ရကျးလက်မ - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ရကျးောွအုေ်စမုျားကို ဆိုလိမု

ေါသည်။ ရယဘုယျအားဖလ င့် ၎င်းရသသများသည် လူဦးရေသိေ်သည်းဆ နည်းသည်ရ့သသများဖလ စ်ေိ ီး  

၎င်းရမလ ဧေယိာများတွင် စိုက်ေျိုးရေးလုေ်ငန်းများကို အဓိကလုေ်ကိငု်ေါသည်။ 

မမိ ိုပေလ  - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှမ သတ်မှတ်ေားရသာ ေေ်ကွက်များဖလ စ်ေါသည်။ ရယဘုယျ 

အားဖလ င့်မအဆိုေါရသသများတွင်မအရဆာက်အအ၏ုနှင့်မလူဦးရေေူေေ်ေိ ီးမစက်မှုလုေင်န်းများမဖွ၏့ဖိ ိုးတိးုတက် 

ေါသည်။မ 

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိာ မု်စတုေနး်ကီလိမုီတာတွင် ရနေိငု်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိေုါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစရုေါင်းကို ၎င်းရသသ  ဧေယိာအကျယ်အဝန်းနှင့် စားခလ င်းဖလ င့်မ

သိေ်သည်းဆကိုေေှိေိ ီး ုမသသန်းြီုိသ္မီမငမဖလ 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 း - စုသြ်ုသြ်ြိသ််ိသိ််မ့်် စမြ်စသွယ် စမြ် (၁၅) ိှု်္မှ စမြ် (၆၄) ိှု်းးေသ 

(၁၀၀) ေြါ်မွ်် ္မှီခိသေနမ့်် ြေုးးးေသ (စမြ် ၁၅ ိှု်ေစငြ်) ိှ့်် မြ်ြြ ီးသယွ်စသိးးေသ 

(စမြ် ၆၅ ိှု်ိှ့််စာြ်) မိသ့၏စချို းညြု်ြါမ််။ ုသုသေြါ််း္မှခီိသမူစချို း၊ ြေုး္ီှမခိသမူစချို းိှ့်် 

မြ်ြြ ီးသွယ်စိသ္မှခီိသမူစချို းမိသ့ြိသ မိသ််းမငမွြ်ချြ်ိိသ် ်ြါမ််။ 

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။ 

စမြ်စုယ်ြိန်း - စုစုရေါင်းလူဦးရေ အသက်များကို အေု်စု (၂) စ ုအညီအမျှခွလဲခားောတွင် သသှမိ့်် 

စုယ်ြိန်းြည ု်ြါမ််။ လူဦးရေ တစ်ဝက်သည် အသက်အလယ်ကိန်းေက်ငယ်ေိ ီး ကျန်တစ်ဝက်မ

သည် အသက်အလယ်ကိန်းေြ် မကြ ီးေါသည်။ 

ေညာရေး - သင်ကြ ားခလ င်းနှင့် သင်တန်းလမ်းညွှန််များမှတဆင့် သင်ကြ ားတတ်ရမလ ာက်ခလ င်းကို ဆိုလိုမ

ေါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မမလ န်မာနိုင်င၏ လူဦးရေနှင့်အမိ်အရကြ ာင်းအောမ သနး်ရခါင်စာေင်းတွင် စာတတ်မ

ရမလ ာက်မှု၊ ရကျာင်းရနမှုအရခလ အရန၊ အမလ င့်ဆု၏းတက်ရောက်ေိ ီး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 ားနိုင်ေန်ြသတ္မှန်ဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ်ေလ ု ုငမ််ေြျင််း္မျငး 

(သိုပမဟုတ်) ေညာရေးအစီအစဥ်များတွင် ေညာသင်ကြ ားရနသူများကို ဆိုလိေုါသည်။မ

မူလတန်း၊မအလယ်တန်း၊မအေက်တန်းနှင့်မတက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ရနသူများမအားလု၏းေါဝင်မ

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

ရကျာင်းတက်ဖူးသူ၊ (၃) လု၏းဝရကျာင်းမတက်ဘူးသူ ဟူ၍ (၃) မျို းေါဝင်ေါသည်။မ 

(ဂမ) အမလ င့်ဆု၏းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်း/အဆင့် - အစိးုေရကျာင်းများ၊ စုိသးသ 

စမိစ္မှမ်ြည ုာငးမ့်် ေုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင် တက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် စ္မည ့််ဆသတး 

ေညာရေးအဆင်/့ဘွဲ့ /သီဂေီကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှုမ - ရနပစဥ်လုေ်ငနး်ရဆာင်ေွက်မှုများ၊ စုသြ်ုသြ်ြိသ််ေဆင််သွြ်္မှု/မ််ယူ္မှု္မျငး၊ လှုေ်ေှားမှုမ

များတွင် စောငြ်စြူ္မသှိြါြ သာမန်လူများေက်ေိ၍ု အခက်အခဲေှိသူများကို ဆိုလိမုေါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် လူဦးရေနှင်အ့ိမ်အရကြ ာင်းအော သနး်ရခါင်စာေင်းတွင် ္မမန်ုွ္မ်း္မှုိှ့််ြမ်မြ်၍ ရအာက်ေါတိပုမ

ကိုမရမးမလ န်းေားေါသည်-မ 
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(က) လမ်းရလျှာက်ခလ င်း (ဝ ှးီချဲအသု၏းေလ ုခလ င်း၊ ရတာင်ရဝ ှး၊ ချို င်းရောက်အသု၏းေလ ုခလ င်း၊ ရခလ ဆာမ

မခလ င်း၊ အမလ င့်တက်ောတွင်ခက်ခဲခလ င်း) 

(ခမ) အမလ င် (စ္မည ််စငရသတအားနည်းခလ င်း၊မမျက်စိမမလ င်ခလ င်း) 

(ဂမ) အကြ ား (အကြ ားအာရု၏နည်းခလ င်း၊ နားမကြ ားခလ င်း) 

(ဃ) မှတ်ဉာဏ်/အာရု၏စူးစိုက်ခလ င်း (ဖွ၏့ဖိ ိုးမှုရနှာင့ရ်နှးခလ င်း၊ ရကျာင်းရနေန်ခက်ခဲခလ င်း၊ အခလ ားမ

စိတ်ေိုင်းဆိုင်ောအရခလ အရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်မ - လူတစဦ်းချင်းစီ  သက်ရသခ၏အဖလ စ် ြိသယ်ေသးစေြာ င််းစသင စချြ် 

စုြ်္မျငးြါဝ််မ့်် ြမ်/ုြ်္မှမ်ညြု်ြါမ််။ မမလ န်မာနိုင်င၏တွင်မသက်ရသခ၏ကတ်/လက်မှတ်မအမျို းမ

အစားရေါင်းများစွာ ာသမ်ေြးာငးြြ ီး နိုင်င၏ခလ ားသားများအတွက် နိုင်င၏ကူးလက်မှတ်ကိဆုိလုိုေါသည်။ 

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 စ္မည မ်စုွန်းမု်ခသခသ (ုုင၊ ုသြ်ခ၊ ုီးြွငးေသးစြျို းစ္မည မ် 

ုမ််) စမွြ် သနး်ရခါင်စာေင်းမရကာက်မီမတစ်ေတ်အတွင်းမ(သိပုမဟုတ)်မတစ်နှစ်အတွင်း အချိန်ေလ ည့် 

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

လစာမေရသာ်လည်းမ မိသားစုလုေ်ငန်းတငွ်လုေ်ကိုင်သူ၊မ စတိုးဆိငု်၊မ ေုဂ္ဂလိကရဆးရု၏မ 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 ၎််းမိသ့ေဆင််သွြ်မ့်် 

ုီးြွငးေသးုသြ််န်း ုသြ်ေဆင််္မှုစုိသြ် ခွဲညခငးေြင်ညြခည ််းညြု်ြါမ််။ လုေ်သားအမျို းအစားများကို 

ရအာက်ေါအတိငု်း အေု်စု (၅) စုခွဲခလ ားေားေါသည်- 

(က) အစုိးေဝန်ေမ်းမ-  အစိးုေဌာန/အဖွဲ့အစည်းများတွင် စုသြ်ုသြ်ြိသ် ်ေနမူ္မျငး  

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

အစိးုေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်င၏တကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ 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 ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုေ်ကိုင်သူမ 

(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 - နိုင်င၏တစ်ခု အလုေ်ေိှသူဦးရေနှင့်မ အလုေ်လုေ်ကိငု်နိုင်သည့်မ

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

လတူစ်ဦးသည်မတစ်ေတ်လျှင်မအနည်းဆု၏းတစ်နာေီကြ ာမအလုေ်လုေ်ကိုင်ေါကမ၎င်းကုိအလုေ်အကိုင်ေိသှူဟုမ

နိုင်င၏တကာအလုေ်သမားအဖွဲ့ 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၊မတ၏ငါသည်၊မလူပအေင်းအမလ စ်မန်ရနဂျာစသည်လဖင့်မအရသးစိတ်ရဖာ်လေေမည်ဟုမသန်းရခါင်စာေင်းမ

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

နှစ်ခုေက်ေို၍မ လုေ်ကိငု်ခဲ့လျှင်မ အဓိကလုေ်ကိငု်ရသာမ အလုေ်အကိုင်တစ်ခုကိမု သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့မ

ေါသည်။မ အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစားများမ ခဲွလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISCO 2008 ကုိမ အရလခခ၏၍မ ခွလဲခားေားမ

ေါသည်။ 

= လုေသ်ားအင်အား 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေသ်ားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဥးီရေ 
(အလုေ်ေှိသ ူ+ အလုေလ်က်မဲ့) 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေလ်က်မဲ့ောခိငု်နှုနး် 
အလုေလ်က်မဲ့ဦးရေ 

လုေသ်ားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဥးီရေ 
(အလုေေ်ှိသူ + အလုေလ်က်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေအ်ကုိင်ေေိှမှုနှင့် 
လူဦးရေအချိုး 

= 

အလုေေ်ှိသူဦးရေ 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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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 တီဗီွေုတ်လုေ်ရသာစက်ရု၏ မ

သုိရလှာင်ရု၏တွင်မ အလုေ်လုေ်ကုိင်သူလဖစ်ေါကမ ေုိသူ လုေ်ငန်းသည်မ လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

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

လုေ်ကိုင်ခဲ့ေါလျှင်မအဓိကလုေ်ကိငု်ရသာမလုေ်ငန်းတစ်ခုကိမု သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲေ့ါသည်။မလုေ်ငနး်များမ

ခွဲလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISIC Revision 4 ကို အရလခခ၏၍မခွဲလခားေားေါသည်။ 

စသှ််ေ္ွမးြေုး - ြေုး်ယ်္မိခ််ဝ္မ်း္မှြတမ်ချန်ိမွ်် ်ိသညခ််း၊ စမတြည ုညခ််း၊ ေညခုြ်္မျငးုှုြ်သှငးညခ််း 

ုမ့်် စမြ်သှ််မန်္မှု မေ ကြမမု်ခသခသြိသ ပြည ုုသြ်မူြိသ ဆိသုိသြါမ််။ မနး်ေခါ််ုငသ််းမွ်် စသှ်် 

ေ္မွးြေုး္မျငးြိသ ာ့််မွ််းေြငြ်ယူခဲ့ြါမ််။ ာိသ့စြည ်် စ္ိမ်ောင််ြျြူးမ့်် စ္မျို းမ္မီး္မျငး၏ 

ေနငြ်ဆသတးစသှ််ေ္မွးြေုးစေြာ င််းစသင္မျငးြိသု််း ာ့်မ်ွ််းေြငြ်ယူခဲ့ြါမ််။ 

သုုသေြါ််းြေုးေ္ွမးြွငး ှိုန်း - စ္မျို းမ္မီးမု်ေယငြ်ေ္မွးြွငးိိသ််မ့်် ြျ္မ်း္မျှြေုးစေသစမွြ် 

(စ္မျို းမ္မီးစငးုသတး ြေုးေ္မွးြွငးိိသ််မ့်် စမြ်စြိသ််းစခည ငး ပြြ ီးဆသတးမ််စာိ စမြ်သှ််ြြ ီး 

ုြ်သိှေ္မွးိှုန်းစမိသ််း ေ္မွး္မ််ဆိသြါြ) ြိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

 

စမြ်စသြ်ုသစုိသြ် ြေုးေ္ွမးြွငး ှိုန်း - စမြ်စသြ်ုသစုိသြ် စ္မျို းမ္မီး (၁,၀၀၀) မု်ိှု်စမွ််း 

ေ္မွးြွငးမ့်် ြေုးးးေသြိသ မိသ် ်းမငညခ််းညြု်ြါမ််။ စမြ်စသြ်ုသစုိသြ် ြေုးေ္မွးြွငးိှုန်းြိသ 

မိသ် ်းမငသငမွ်် မီးညခငးေြင်ညြာငးညခ််း္မသှြိါြ ပြည ြ္ခဒိန်ိှု်ြိသ စေညခခတ၍ မွြ်ချြ်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

၅ စုစုရေါငး်ကရလးရမွးဖွားနှုနး် = အသက်အုေစ်ုအလိက်ု ကရလးရမွးဖွားနှုနး် x  
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နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်အစီေင်ခ၏စာ မေလ ုစုသူများစာေင်း 

 

ေဲခူးတုိင်းရသသကြ ီး၊ မငယငဝမီခရုိင်၊ နမ်မု််းမမိ ိုပနယ်အစီေင်ခ၏စာ မေလ ုစုသူများစာေင်း 

အမည် ောေူးနှင့် ဌာန/အဖွဲ့အစည်း တာဝန် 
အစီေင်ခ၏စာေလ ုစုသူ 

ရသါ်ုိှ်ု ်ေြးွမ ူ ဦးစီးအောေှိ၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရေးသားေလ ုစုသူ 

ေဒါ်ု့ဲုဲဝ့််း အငယတ်န်းစာရေး၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရေးသားေလ ုစုသူ 

   

စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ဦးေစင််မန်း UNFPA အကြ ၏ရေး အေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရသါ်စန္ဒာမလ င့် သုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန အေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရသါ်ေ္မွှးြာ ််ြာ ််ခ်် ဦးစီးအောေှိ၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရသါ်ဝ့််ိသိိ ိသာွန်း အငယတ်န်းစာရေး၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

   

စာေင်းဇယားေလ ုစုခလ င်း၊ ရမလ ေု၏ရေးဆဲွခလ င်း 

ရသါ်စန္ဒာမလ င့် သုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန 
ကွနေ်ျူတာအစီအစဥ်ရေးဆဲွခလ င်းနှင့် 
စာေင်းဇယားေလ ုစုသူ 

ရသါ်လင်းလင်းမာ ဦးစီးအောေှိ၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေု၏ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

ရသါ်တင်မိုးမာ ရသတးစသြ်၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေု၏ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

ရသါ်ချိုချိုသန်း ုြ်ောငြ်ြွန်ြျူမင သုြေ်ဆင််ေသး္မှူ း ရမလ ေု၏ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

   

စာစီနှင့်သီဇိုင်းအဖွဲ့ 

ဦးနိုင်ဖိ ိုးရကျာ် ဦးစီးအောေှိ၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စာစီနငှ့်သဇီိငု်းေလ ုစုသူ 

ဦးရဇာ်လိှုင်ဖိ ိုး အငယတ်န်းစာရေး၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စာစီနငှ့်သဇီိငု်းေလ ုစုသူ 

ရသါ်ဝ့််ိိသိ သာိွန်း အငယတ်န်းစာရေး၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စာစီနငှ့်သဇီိငု်းေလ ုစုသူ 

   
 

 

 

 



ျ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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