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ကာု့ကမဒံုမြိ ု့နယ မ်ခဲွ၏ လူဦပေေကုယမပဂဏယမပအခာကမအလကမြားပမ၁ 

လူဦပေေစုစုေြါငမပ 57,938 2 

ကားပ ဦပေေ 29,280 (50.5%) 

ြ ဦပေေ 28,658 (49.5%) 

မြိ ု့န ြ လူဦပေေ ေးခုုငမနှုယမပ 6.1% 

ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (စတုရန်းကီလုိမီတာ) 3,072.3 3 

လူဦးရရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းကီလုိမီတာ) 18.9 ဦး 

အသကမအလ မ်ကုယမပ 20.2 နှစ် 

  

ရပ်ကွက် စုစုရပါင်း 6 

ရကျးရွာအုပ်စု စုစုရပါင်း 21 

အုြမေေးငမစုအေေအတွကမ 10,733 

အြာု့ပသြီပ အုြမေေးငမဦပစီပေးခုုငမနှုယမပ 14.9% 

ြာြမပြျှအုြမေေးငမစုအေွ မ်အစးပ 5.3 ဦး 4 

  

အသကမအြုုငမပအ ခ းပအလုုကမလူဦပေေေးခုုငမနှုယမပ  

ကေလပဦပေေ (အသကမ ၀ - ၁၄ နှစမ) 40.0% 

အလုြမလုြမနုုငမသူဦပေေ (အသကမ ၁၅ - ၆၄ နှစမ) 56.5% 

သကမ ကြ ီပေွ် မအုုဦပေေ (အသကမ ၆၅ နှစမနှငမ့အေကမ) 3.5% 

  

ြီှခုသူုအခာု့ပ  

စုစုေြါငမပြီှခုသူုအခာု့ပ 77.0 

ကေလပြီှခုုသူအခာု့ပ 70.9 

သကမ ကြ ီပေွ် မအုုြှခုုီသူအခာု့ပ 6.1 

  

သကမ ကြ ီပေွ် မအုုညွှယမကုယမပ 8.7 

  

ကားပ/ြမအခာု့ပ ၁၀၂ (ြ ၁၀၀ တွငမေုှေသး ကားပမဦပေေ) 

  

အသကမမ(၁၅) နှစမနငှမအ့ေကမမစးတတမေ ြ းကမြှုေးခုုငမနှုယမပ 49.0% 

ကားပ စးတတမေ ြ းကမြှုေးခုုငမနှုယမပ 55.6% 

ြ စးတတမေ ြ းကမြှုေးခုုငမနှုယမပ 42.4% 

  

ြသယမစွြမပသူဦပေေ အရေအတွက် ောခုိင်နှုန်း 

ြသယမစွြမပသူ (ြညမသညမြ့သယမစွြမပြှုအြာု့ပအစးပြဆုု) 3,707 6.4 

လြမပေလျှးကမ/အ ြ ငမတ့ကမ/ြစ္စညမပကုုငမတွ မ် 1,650 2.8 

အ ြ ငမ 2,213 3.8 

အ ကြ းပ 1,263 2.2 

သငမ်ူေလ့လး ခ ငမပ/ြှတမဉးဏမ/အးရံုစူပစုုကမ ခ ငမပ 1,510 2.6 

   



ကုုငမေဆးငမသညမလ့ကမြတှမအြာု့ပအစးပ (အသကမ ၁၀ နှစမနှငမအ့ေကမ) အရေအတွက် ောခုိင်နှုန်း 

နုုငမငံသးပစုစစမေေပကတမ 14,314 34.0 

ဧညမနုု့ငမငံသးပကတမ * <0.1 

နုုငမငံသးပ ြ ့ခွငမေ့သူကတမ 31 0.1 

အြာု့ပသးပြှတမြံုတငမကတမ 313 0.7 

သးသယးဝငမကတမ 78 0.2 

်း်ီသကမေသခံကတမ 206 0.5 

နုုငမငံ ခ းပသးပြှတမြံုတငမလကမြှတမ * <0.1 

နုုငမငံ ခ းပသးပနုုငမငံကူပလကမြှတမ * <0.1 

ြညမသညမက့တမြှြကုုငမေဆးငမသူ 27,065 64.4 

  

လုြမသးပအငမအးပအေ ကြ းငမပအေး (အသကမ ၁၅ - ၆၄ နှစမ) စုစုေြါငမပ ကားပ ြ 

လုြမသးပအငမအးပြါဝငမနှုယမပ 72.7% 89.4% 55.8% 

အလုြမလကမြ့ဲေးခုုငမနှုယမပ 1.6% 1.7% 1.3% 

အလုြမအကုုငမေေှုြှုနှငမ့လူဦပေေအခာု့ပ 71.6% 87.8% 55.1% 

  

အုြမြုုငမဆုုငမြှု အရေအတွက် ောခုိင်နှုန်း 

ြုုငမေှငမ 10,461 97.5 

အုြမငှးပ 108 1.0 

အခြ့ဲ (ြုဘ/ေ်းက္ခြ/ေဆွြာု့ပ/ြုတမေဆွ) 72 0.7 

အစုုပေဝယမေြမပအုြမေး 32 0.3 

ြုဂ္ဂလုကဝယမေြမပအုြမေး * <0.1 

အ ခ းပ 57 0.5 

  

ေယအုြမအေဆးကမအအံုအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သညမြ့စ္စညမပြားပ အကး အခငမပ အြုုပ 

   ဓယု/သကမက မ်/အငမဖကမ 1.7%  56.3 

ဝါပ 54.5% 42.3% 0.3 

ေ ြ ကြ ီပ 0.1% 0.2%  

သစမသးပ 40.4% 55.2% <0.1 

သွြမ 0.1%  37.7 

အုတမ ကြွ ြမ/အုတမ/ကွယမကေစမ 1.6% 1.3% 1.6 

အ ခ းပ 1.6% 1.0% 4.1 

  

အစးပအစးခာကမ ြ ့တမစးပေသးကမေယမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သညမေ့လးငမစး အရေအတွက် ောခုိင်နှုန်း 

လျှြမစစမြီပ * 0.1 

ဓးတမေငွ့ * <0.1 

ေေယံဆီြီပ 141 1.3 

ဘုုငမအုုဂကမစမ * 0.1 

သစမသးပ/ေငမပ 6,745 62.8 

ြီပေသွပ/ေလးငမစးေတးငမ့ 3,746 34.9 



ေကားကမြီပေသွပ 68 0.6 

အ ခ းပ * 0.1 

  

အလငမပေေးငမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သညမ့ ြီပအြာု့ပအစးပ အရေအတွက် ောခုိင်နှုန်း 

လျှြမစစမြီပ 487 4.5 

ေေယံဆီြီပ 4,368 40.7 

ဖေ်းငမပတုုငမြီပ 4,630 43.1 

ဘကမေေြီီပ 179 1.7 

ြီပစကမ( ြုဂ္ဂလုက) 161 1.5 

ေေအးပလျှြမစစမ (ြုဂ္ဂလုက) * 0.2 

ေယေေးငမ ခ ညမစွြမပအငမသံုပ (ဆုုလး ြ းပ) 676 6.3 

အ ခ းပ 214 2.0 

  

ေသးကမေေအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သညမမ့ေေအြာု့ပအစးပ အရေအတွက် ောခုိင်နှုန်း 

ေေြုုကမလုုငမပ 786 7.4 

အဝီစုတွငမပ 873 8.1 

ေေတွငမပ (အုတမစ)ီ 1,120 10.4 

ေေသယမနစကမ/ေေသယမနဘူပ * <0.1 

စုစုေြါငမပေေေကးငမပေေသယမနေေှုြှု 2,783 25.9 

ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 2,907 27.1 

ေေကယမ * 0.1 

မြ စမ/ေခားငမပ/တူပေ ြ းငမပ 4,401 41.0 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 470 4.4 

အ ခ းပ 157 1.5 

   စုစုေြါငမပေေေကးငမပေေသယမနမြေေှုြှု 7,950 74.1 

  

သံုပေေအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သညမ့ေေအြာု့ပအစးပ အရေအတွက် ောခုိင်နှုန်း 

ေေြုုကမလုုငမပ 800 7.5 

အဝီစုတွငမပ 870 8.1 

ေေတွငမပ (အုတမစ)ီ 1,061 9.9 

ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 2,837 26.4 

ေေကယမ * 0.1 

မြ စမ/ေခားငမပ/တူပေ ြ းငမပ 4,567 42.6 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 424 4.0 

   ေေသယမနစကမ/ေေသယမနဘူပ * <0.1 

   အ ခ းပ 157 1.5 

  



အုြမသး အြာု့ပအစးပ အရေအတွက် ောခုိင်နှုန်း 

ေေဆဲွအုြမသး 32 0.3 

ေေေလးငမပ/်ငမလံုအုြမသး 3,401 31.7 

စုစုေြါငမပသယမနေှငမပေသး်ငမလံုအုြမသးေဆးကမလုြမသံုပစဲွြှု 3,433 32.0 

တွငမပ/ဇလးပအုြမသး 823 7.7 

တွငမပြေုှအုြမသး 204 1.9 

အ ခ းပ 112 1.0 

အုြမသးြေုှ 6,161 57.4 

  

ဆကမသွ မ်ေေပြစ္စညမပြားပသံုပစဲွနုငုမြှုအေ ခ အေယ အရေအတွက် ောခုိင်နှုန်း 

ေေဒီ်ုု 1,223 11.4 

ရုြမ ြ ငမသံ ကြ းပ 2,357 22.0 

မကြ ု့ပဖုယမပ 96 0.9 

လကမကုုငမဖုယမပ 142 1.3 

ကွယမြာူတး 41 0.4 

အုြမတွငမအငမတးယကမတြမဆငမေးပ ခ ငမပ * 0.1 

ြညမသညမြ့စ္စညမပြျှ ြေုှသညမအု့ြမေေးငမစု 7,784 72.5 

ြစ္စညမပအးပလံုပေှုသညမ့အုြမေေးငမစု * <0.1 

  

သ မ််ူြုုနေဆးငမေေပ်းဥမြားပသံုပစဲွနုငုမြှုအေ ခ အေယ အရေအတွက် ောခုိင်နှုန်း 

ကးပ/ေေြမကးပ/ဗငမယမ 136 1.3 

ေြးမေတးမဆုုငမက မ်/လျှြမစစမစကမဘီပ/သံုပဘီပကးပ 2,603 24.3 

 စကမဘီပ 2,688 25.0 

(၄) ဘီပြါ ေေးမလးဂာီ 1,827 17.0 

ကနူပေလှ၊ သြ္ဗးယမ 119 1.1 

စကမေလှ၊ ေြးမေတးမဘုတမ 113 1.1 

လှညမပ (ကျဲွ၊ နွးပ၊ မြ ငမပ……စသ ဖ ငမ့) 1,936 18.0 

မှတခ်ျက်။  ၁ ကျိုက်ဒံုမြ ို့နယ်ခွဲ၏ လူဦးရရကိန်းဂဏနး်အချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရကရ်န့တွင်ရှိသည့် 
အချက်အလက်များဖြ စ်ပါသည်။ 

 ၂  အိမ်ရောင်စုလူဦးရရနှင့် အဖွဲ့ အစည်းလူဦးရရ နှစ်ရပ်လံုးပါဝင်ပါသည်။ 

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

 ၄ အိမ်ရောင်စုလူဦးရရကုိသာ အရြခခတံွက်ချက်ေားြခငး် ြဖစ်ပါသည်။  

 * အရရအတွက် (၂၀) ေက်နည်းပါသည်။ 
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နိဒါန်း 
ပြည ််ောာ််ုသမမတတမည န်မာိသိ်််တေတာ်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပကာ ာ မေကာက်ယူိိသ် ်ခဲ့ေမာ 

ပြည ််ုသတးကတတ်ုူးးေသိှ့်် စမိ်စေကာ ာ််းစသာမနး်ေခါ််ုာသ််းကိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ် ် ေကာက်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။ ပမည န်မာိိသ် ််တုွတ်ု ြ်ေသးသြြ ီးေနာက်ြိသ််း ပြည ််ုသတးကတတ်မန်းေခါ််ုာသ််းမာားကိသ ၁၉၇၃ ခသိှု်  

တွ်် တု်ကြ ိမ်၊ ၁၉၈၃ ခသိှု်တွ်် တု်ကြ ိမ်ိှ် ့် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ် ် တု်ကြ ိမ်ေကာက်ယူခဲြ့ါမ််။  

ိိသ်််တတိသ််းတွ်် မနး်ေခါ််ုာသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သာစခာက်စုက်မာားိှ့်် စမိ်ောာ််ုသမာား၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာမာားကိသ သသှိိ ိသ််မ့်် စေသးကြ ီးေမာ သ််းမည ု်တု်ခသဖည ု်ြါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််း၏ 

ာူးခည ားေမာ စသ််စေမွးတု်ခသမှာ စသြ်ခာုြ်မှုဧသယိာ စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့်ာ်ိ စခာက်စုက်မာားကိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ဖည ု်ြါမ််။ ေကာက်ယူသသှိေမာ စခာက်စုက်မာားမ်် စသြ်ခာုြ်မှုနယ်ြယ် 

စဆ့််တိသ် ်းတွ် ် ာိေသာက်ေမာ ဖွတ့ဖြ ိုးေသးုီမတကိန်းမာားေသးဆွဲခည ််း၊ စောာက်စာားေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတးဖည တ်ခာက်မာားခာမှတ်ခည ််းတိသ့စတွက် မသှိမဖည ု်ုိသစြြ်ါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််းမှ ေကာက်ယူသသှေိမာ 

စခာက်စုက်မာားမ်် ိိသ်််တေတာ်၏မယတဇာတသ််းမည ု်မာား ခွဲေဝမတ်မှတ်ခည ််း၊ နယ်ေမည ဧသယိာ 

နယ်နိမိတ်မာားကိသ ပြည န်ု််ဆန်းုု်ိိသ် ် ခည ််း၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာက်စစသတမာား တ််ေဆာက်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေတာ်ဖွတ့ ဖြ ိုးတိသးတက်မှုုီမတကိန်းမာား ခာမှတ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝနေ်ဆာ််မှုုသြ််န်းမာား၊ ုူမားခာ််းုာနာ 

ောာက်ာားမှုဆိသ််သာုသြ််နး်မာား ုမ််တိသ့စတွက် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စမိ်စေကာ ာ််းစသာ မနး်ေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာမာားကိသ စတဲွမာား 

စုိသက် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲြ့ါမ််။ ြာမစဆ့််စေနဖည ့်် ေသှ့ ေြည းုူးးေသုာသ််း စုီသ််ခတုာကိသ      

၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ပမာ ုသတ်ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််း ြ််မစုီသ််ခတုာမာားကိသ ၂၀၁၅ 

ခသိှု်၊ ေမုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြ််မစုီသ််ခတုာမာားတွ်် ပြည ််ောာ််ုသစဆ့်် စုီသ််ခတုာ၊ 

မနး်ေခါ််ုာသ််းက ညွှန်းဆိသေမာ ပမည န်မာ့ြသတသိြ်ိှ့်် တိသ် ်းေဒမကြ ီး/ပြည ််နယ် (၁၅) ခသ၏ မနး်ေခါ််ုာသ််း 

စုီသ််ခတုာမာား ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စကိသ််ိှ့််ုသြ်် န်း စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ မတ်ု တွ်် 

ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြြ ီး ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာ စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုတွ်် 

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

org/node/15104 တိသ့တွ်် ဖတရ်ှုေု့ုာိိသ််ြါမ််။ 

ယခသာသတ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုာမာားမ်် ပမြ ို့နယ်/ပမြ ို့နယ်ခွဲမာား၏ မနး်ေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာ မာားပ

ညဖု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုာမာားကိသ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာနိှ့်် ကသုမမု္ဂုူးးေသသန်ြသတေ်ွစဖွဲ့ တိသ့  

ြူးေြါ််း၍ ေသးမားြည ုုသာားညခ််းညဖု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုာတွ်် ကသ််ြည ််နယ်၊ ကာိုက်ဒသတပမြ ို့နယ်ခွဲ 

၏ုူးးေသဆိသ် ်သာ စခာက်စုက်မာားိှ့်် ုူမှုုီးြွားဆိသ််သာ စခာက်စုက်မာား ြါဝ််ြါမ််။ 

http://www.dop.gov.mm/
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စုီသ််ခတုာြါ စေကာ ာ််းစသာမာားမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု  (၂၉) သက်ေန့် မနး်ေခါ််ယတစခာိန် 

(မနး်ေခါ််ုာသ််း်) တွ််သှမိ့်် စခာက်စုက်မာားညဖု်ြါမ််။ ပမြ ို့နယ်စဆ့်် စခာက်စုက် မာားမ်် 

စုွန်စေသးပကြ ီးြါမ််။ မိသ့သာတွ်် ပမြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့မ်ှန်းတွက်ခာက်မှုမာား၏ တိကာမှန်ကန်မှု မ််ပ

ညြ််ောာ််ုသစဆ့််ိ ှ့်် တူ်ီိိသ် ်မ််မဟသတ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်မာား၏ စခာက် 

စုက်မာားကိသ ေု့ုာဆန်းုု်သာတွ်် မတိြည ု၍ေု့ုာမသတးမြ်သမ််ညဖု်ြါမ််။ တု်ိှု်ေစာက် 

ကေုးေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းကဲမ့ိသ့ေမာ ညွှန်ကိန်းမာားကိသ စခည ားေမာဆက်ိွှယ်မှု 

သှမိ့်် စေကာ ာ််းစသာ စခာက်စုက်မာား ာ့်မ်ွ််းုဥ်းုား၍ ေု့ုာဆန်းုု်မသတးမြ်သြါမ််။ 

မိသ့ညဖု်၍ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်မာားစတွက် ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ ခန့မ်ှန်းတွက်ခာက်မှုမာားကိသ 

စတိစကာ မယူဆမ့််ဘဲ ာိသမြ ို့နယ်မာား၏ ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာစေညခစေနမာားစတွက် စာိသက် 

စေုာာက်ြည ဆိသေမာ ညွှန်ကိန်းမာားစဖည ု်ယူဆသြါမ််။ ာိသ့ညြ်် ပမြ ို့နယ်စခာ််းခာ််းိိှု််းယှ််သာတွ််ု််း 

မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စေညခစေနြိသမိသေကာ််းမွန်မ််၊ မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စားန််းမ််ဟူ၍ 

ေကာက်ခာက်ခာိိသ််ြါမ််။ 
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(က) လူဦးရေဆုုင်ော အချက်အလက်ြျား 

လူဦး ရေစုစရုေါင ်း 57,938 * 

ကျား ဦး ရေ 29,280 

ြ ဦး ရေ 28,658 

ကျား/ြ အချု့ း 102 (ြ ၁ ၀ ၀ ေှု ကျား မ ဦးရ ေ) 

မြိ ု့န ေလ လူဦး ရေ ောခု ုင်နှု ယ်း 6.1% 

ဧသယိာစကာယ်စဝန်း (ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 3,072.3 ** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (တု်ုတသသနး်ကီုိသမီတာ) 18.9 ဦး 

ေေ်ကွက် ုသုသေြါ််း 6 

ရက ျးောွ အေု်စ ု ုသုသေြါ််း 21 

 စုစုခပါင်း ပမြ ို့ပြ  ေကားုက် 

အြု်ရောင်စုလူဦး ရေ 56,568 3,251 53,317 

အြု်ရောင်စုအရေအတွက် 10,733 680 10,053 

ေျြ်းြျှအုြ ်ရောင်စ ုအ ေွ  ်အစား  5.3 ဦ း *** 

 ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နယ ်ခွဲတွင် ြ ဦး ရေသ ည ် ကျား မ ဦး ရေေက် အယည်း င ်ရလျ ာ့ ယည ်း မေိ ီး ြ (၁ ၀ ၀) 
ဦးတွင် ကျား (102)  ဦး ေှု ေါသည်။ 

 ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နယ ်ခွဲတွင် လူအြျား စုသည ် ရက ျးလက ်ရေသတငွ ်ရယေု ုင် ကြ ေိ ီ း  (6.1) ောခ ုငု်နှု ယ်း 
သ ာလျှင် မြိ ု့န ေလ ရေသတွင် ရယေုငု် ကြ ေါသည်။ 

 ကာိုက်ဒသတပမြ ို့နယ်ခွဲ၌ တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာတွ်် ုူးးေသ (19) းးေနာိသ် ်ြါမ််။ 

 ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နယယ်ခွဲတွင် အု ြ်ရောင်စု တစ်ုသစီ၌ ေျြ်း ြျှလူဦး ရေ (၅.၃) ဦး ရယေုငု် ေိ ီး မြလ ယ်ြာန ုငု်င မ
၏မ ေျြ်းြျှအ ုြ်ရေ ာင်စုလူ ဦး ရောက် ြိသမာားေါသည် ။ 

မှတခ်ာက်။ * စိမ်ောာ််ုသုူးးေသိှ့်် စဖွဲ့စု််းုူးးေသ ိှု်သြ် သုတးြါဝ််ြါမ််။ 

 ** ေကာ းတိသ် ်ိှ့်် ေညမုာသ််းးးုီးာာန၊ ုိသက်ြာိုးေသး၊ ေမွးမည ူေသးိှ့်် ဆ််ေညမာ််းဝန်ကြ ီးာာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 *** စိမ်ောာ််ုသုူးးေသကိသမာ စေညခခတတွက်ခာက်ာားညခ်း်ပညဖု်ြါမ််။ 
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ဇယား (၁) -    ကသ််ြည ််နယ်၊ ေကာ့ကသိတ်ခရိသ် ်၊ပပကာိုက်ဒသတပမြ ို့နယ်ခဲွ၏ ပမြ ို့သြ်ကွက်ေေကားသွာစသြ်ုသစုိသက်ပ
စိမ်ောာ််ုသပစေသစတွက်ိှ့််ပကာားေမ ုူဦးေသုာသ််း 

 
 

စစုခုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

စစုခုပါငး် 10,733     57,938      29,280   28,658        

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 680           3,515        1,816     1,699           

1 စမှတပ်(၁)သြ်ကွက်ပ 130 607                313            294                   

2 စမှတပ်(၂)သြ်ကွက် 59 292                140            152                   

3 စမှတပ်(၃)သြ်ကွက် 203 982                509            473                   

4 စမှတပ်(၄)သြ်ကွက် 136 764                388            376                   

5 စမှတပ်(၅)သြ်ကွက် 84 553                297            256                   

6 စမှတပ်(၆)သြ်ကွက် 68 317                169            148                   

ခကျးရာွအပုစ်မုျား 10,053     54,423      27,464   26,959        

1 ခသဒသတ 383 2,112            1,022         1,090               

2 စုွနး် 308 1,728            844            884                   

3 ုနး်ဖါး 355 1,766            885            881                   

4 ေကာဆ့သိ် ် 280 1,572            823            749                   

5 မ င်္ဃနး်ြ််ဆြ်ိ 527 2,777            1,383        1,394               

6 ြိသ် က်ုာဒသတ 325 1,738            864            874                   

7 ကွ််းကေုး 916 5,014            2,528         2,486               

8 ေမာခဲ်ခီး 229 1,358            679            679                   

9 မိတန် 680 3,567            1,763        1,804               

10 မာကာ 265 1,362            699            663                   

11 ာီဝါကုူး 217 1,185            598            587                   

12 မိနစ 374 1,920            943            977                   

13 ဖါကီွး 348 1,902            962            940                   

14 စဇ််း 555 2,779            1,408        1,371               

15 ခီွက သုတ 554 3,292            1,722         1,570               

16 ေတာ််ကေုး 831 4,366            2,307         2,059               

17 ခွါေဟး 386 2,279            1,107        1,172               

18 ုယ်ေတာကြ းီ 398 2,201            1,079        1,122               
19 ကေမာမဲ့ပ(ဝ််း သုတ) 769 4,625            2,354         2,271               

20 ေတာ််ဝိသ် း် 692 3,673            1,861        1,812               

21 ခနာင်တခုိ 661 3,207            1,633        1,574               

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

ပအခရအတကွ်

လမဥးီခရ

file:///D:/Updated%20Township%20Reports/Bilin/Bilin%20Report(M)/Work%20file%20-%20Bilin%20MM.xlsx%23RANGE!A1
file:///D:/Updated%20Township%20Reports/Bilin/Bilin%20Report(M)/Work%20file%20-%20Bilin%20MM.xlsx%23RANGE!A1
file:///D:/Updated%20Township%20Reports/Bilin/Bilin%20Report(M)/Work%20file%20-%20Bilin%20MM.xlsx%23RANGE!A1
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ြသတ (၂) - အသက်အုေ်စု ကြ ီးြျားအလုုက်လူဦးရေ 

 
 

 
 

 

ဇ ားမ(၂)မ-မကျု့က်ေ ုမြိ ု့နယ ်ခွဲ၏မအသက်အုေ်စုအလုုက် 
လူဦးရေ 

 

 ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နယ ်ခွဲ တွင် အ သက ် (၁ ၅) နှစ်ြှ (၆ ၄) နှစ်အ တွင်းေှ ု  အလုေ လ်ုေ်နုငု်သ ည့်အ ေွ ် 
လူဦးရ ေြှ ာ (၅၆. ၅) ောခုု င်နှုယ်း ေှေုါသ ည်။ 

 အသက ် (၁ ၄) နှစ်နှင့ရ် အာက်မ ကရ လး အချု့ း နှင့် စမက် (၆၅) ိှု်ိှ့််စာက် သက ် ကြ ီးေ ွ ်အုုမ
အချု့ းုသုသေြါ််းသ ည ် အလုေ်လုေ်နု ုင်သည့် လူဦး ရေအချ ု့း ေက ် ယည်း ေါသ ည်။ 

 ကရ လး အချု့ း နှင့် သက ် ကြ ီးေ ွ် အုု အချု့ း ယည ်းလခ င်း သည ် အလုေ်လုေ ်နုငု် သည ့် လူဦး ရေအရေါ် 
ြှီခုုြှုက ုု ရလ ျာ့ယည ်းရစ ေါ သည ်။ 

တ 

 

 

 

 

 

 

23,211 
(40.0%) 

32,718 
(56.5%) 

2,009 
(3.5%) 

၀မ-ပ၁၄မနှစ ် ၁၅မ-ပ၆၄မ နှစ ် ၆၅မ နစှမ် နငှ့အ်ေက် 

စမကစ်သြ်ု သ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

ုသု သေြါ်း် 57,938    29,280       28,658    

0 - 4 8,019         4,089             3,930         

5 - 9 7,879         3,923             3,956         

10 - 14 7,313         3,746             3,567         

15 - 19 5,488         2,749             2,739         

20 - 24 4,942         2,468             2,474         

25 - 29 4,087         2,073             2,014         

30 - 34 3,805         1,944             1,861         

35 - 39 3,403         1,718             1,685         

40 - 44 3,169         1,528             1,641         

45 - 49 2,660         1,336             1,324         

50 - 54 2,318         1,172             1,146         

55 - 59 1,572         805                 767            

60 - 64 1,274         693                 581            

65 - 69 813             440                 373            

70 - 74 555             283                 272             

75 - 79 316             148                 168            

80 - 84 182             97                   85               

85 - 89 89               44                   45               

90 + 54               24                   30               
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ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသမု် (ပြည ််ောာ််ုသ၊ ကသ််ြည ််နယ်၊ ေကာ့ကသိတ်ခရိသ် ်၊ ကာိုက်ဒသတပမြ ို့နယ်ခဲွ) 

  

  

 ကျု့က်ေု မြိ ု့နယ ်ခွဲတွင် ကရ လး ရြွး ဖွား နှုယ်း မြလ င့်လျ က် ေှရု ကြ ာင်း မ ရတ ွ့ေှ ုေေ ါ သည ်။ 

 အသက ် (၁ ၅-၁ ၉) အေု် စုြှ စတင်၍ လူဦးရ ေသု သာစွာ ရလ ျာ့ယည ်းရယသ ည်ကုု ရတွ့ ေှ ုေေ ါသည်။ 
အသက ် (၂ ၀-၂ ၄) အေု်စု သည ် ဆက်လက်ရ လျ ာ့ ယ ည်း သည ်ကုမုရ တွ့ ေှု ေေါသ ည်။ 

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 +

ောခုငု်နှုယ်း 

လူဦးရေပုေြစ်၊ မပြ ည်ရောင်စု 

ကျ ား ြ 

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 +

ောခုငု်နှုယ်း 

လူဦးရေေုေြစ်၊ ကေင် ေလ ည်ယ ် 

ကျား ြ 

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 +

ောခုငု်နှုယ်း 

လဦူးရေေုေြစ်၊ ရကာ့ကေုတ်ခရုုင် 

ကျား ြ 

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 +

ောခုငု်နှုယ်း 

လူဦးရေေုေြစ်၊ ကျ ု့က်ေ ု ြိ ု့နယ ်ခွဲ 

ကျား ြ 
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 မေလ ည်ရေ ာင်စ ုနှင့န် ုှုင်း  ှဥ် လျှင်မ ကျု့က် ေု မြိ ု့နယ ်ခ ွတဲ ွ င်မ အလုေ်လ ုေ်နုုင ်သည့် အသက ်မ ( ၁ ၅-၆ ၄) အေု်စု မ
၏ေ ာခုုင ်နှုယ်း သုသာစွ ာရ လျာ့ ယည်း ရယရ ကြ ာင်း ရတွ့ ေ ှေုေ ါသည်။ 

 အသက ်အုေ ်စုမ ( ၅-၉ ) ၊မ ( ၂ ၀-၂ ၄ ) ၊မ ( ၄ ၀-၄ ၄ ) ၊မ ( ၇ ၅-၇ ၉ ) မ နှင့်မ ၉၀+ မ ြှလွ၍ဲမ အ သက ်အုေ်စု တု ုင်းတငွ ် ကျား 
ဦးရ ေသည ် ြ ဦးရ ေေက ် ေုုြျား သည ်ကု ု ရတွ့ ေှု ေေ ါသည်။ 

 (ခ) ကုုး ကွ ်သည့်ဘာသာဆုုင်ောအချက်အလက်ြျား 

 

 မြလ ယ်ြ ာနုုင်င  တ ွင် ဗုေ္ဓဘာ သာ ကုုးက ွ ်သူ (၈ ၇.၉) ောခု ုင်နှု ယ်း၊ ခေစ် ာ ယ်ဘ ာသာ ကုုးက ွ ်သူ (၆.၂) 
ောခု ုင်နှု ယ်း၊ အစ္စလာြ်ဘ ာသာမ ကု ုးက ွ ်သူ (၄.၃) ောခု ုင်နှု ယ်း၊ ဟုန္ဒူဘာသာ ကုုးက ွ ်သူ (၀.၅) 
ောခု ုင်နှု ယ်း၊မ ယ တ်က ုးု ကွ ် သူ (၀.၈) ေ ာခုုင်န ှုယ်း ၊ အ ခလ ား ဘ ာသာ ကုုးက ွ ် သူ (၀.၂) ေ ာခုုင်န ှုယ်းနှင ့် 
ြည ်သည့်ဘာသ ာြျှ ြက ုု း ကွ ်သူ (၀.၁) ောခုုင်န ှု ယ်းမ ေှရု ကြ ာင်း ရတွ့ ေှ ုေေ ါ သည ်။ 

 ကသ််ြည ််နယ်တွင်မ ဗ ုေ္ဓဘ ာသာမ (၈၄.၅)မ ောခ ုငု်နှု ယ်း၊မ ခ ေစ် ာ ယ် မ (9.၅)မ ော ခုုင်နှု ယ်း၊မ အစ္စလ ာြ်မ (၄.၆) မ
ောခု ုင်နှု ယ်း ၊မ ဟုန္ဒူမ (0.6)မ ောခ ုငု်နှု ယ်း၊ ယတက်ိသးကွယ်မှု (0.1) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် အ ခလ ား ဘာသ ာ (၀.၇) 
သာခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီးမ ဘာသ ာြ ေုသှူြ ျားမ်် ( ၀ .၁)မ ော ခုုင်နှု ယ်းာက် ေုာာ့န််းေါသည်။   

  မှတခ်ာက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

87.9 

6.2 4.3 
0.5 0.8 0.2 0.1 

84.5 

9.5 
4.6 

0.6 0.1 0.7 * 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ဗေု ္ဓဘာသာ ခေစ် ာယ် အစ္စလာြ် ဟုန္ဒူ ယတ် အ ခလ ားမ ဘာသာြေှသူုြျား 

ော
ခုငု

်နှုယ်
း 

ေု  (၄) - လ ေည်ရောင်စုနှင့် ကေင် ေလ ည်ယ ်၏ ကုုးကွ ်သည့်ဘာသာအလုုက်  
လူဦးရေ ောခုုင်နှုယး် 

မေလ ည်ရောင်စု ကေင် ေလ ည်ယ ် 
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(ဂ) ေညာရေးဆုုင်ော အချက်အလက်ြျား  

ဇ ားမ (၃)မ-မစမက် (၅) ိှု်မှ (၂၉) ိှု်စတွ််း ုူးးေသိှ့်် ေကာာ််းတက်ေနမူစေသစတွက်ကိသ ကာား/မ 
ခဲွညခား ေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

ုသု သေြါ်း် ကာား မ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

5 1,553    792             761               284         131            153           

6 1,616    787             829               596         274            322           

7 1,568    784             784               765         377            388           

8 1,657    817             840               965         440            525           

9 1,457    722             735               930         443            487           

10 1,722    895             827               1,110     546            564           

11 1,273    619             654               852         392            460           

12 1,508    751             757               944         449            495           

13 1,421    682             739               822         362            460           

14 1,136    576             560               522         257            265           

15 1,112    533             579               377         175            202           

16 1,005    510             495               253         120            133           

17 1,065    540             525               200         97              103           

18 1,209    574             635               167         78              89             

19 877        418             459               97           41              56             

20 1,291    618             673               71           32               39             

21 807        394             413               35           15              20              

22 944        476             468               26            14              12              

23 939        450             489               21            12               9                

24 737        334             403               10           5                 5                

25 911        462             449               16           10              6                

26 721        372             349               5              4                 1                

27 793        375             418               3              1                 2                

28 897        436             461               4              3                 1                

29 628        306             322               1              1                 -

ုးူးေသ ေကာာ်း်တကေ်နမူ
စမက်
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 ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နယ ်ခွ၌ဲ ရ ာကျ် ား ရလ း ြျား နှင့် ြုယ ်းက ရလ း ြျား သည ်် အသက ် (၁ ၂) နှစ်အ ေွ ်ြ ှ 

စတင်၍ ရက ျာင်း တက ်ရောက်ြ ှု နှု ယ်း ရလ ျာ့က ျလ ာ ရ ကြ ာင်း ရတွ့ ေှု ေေါသည ် ။ 

 ပြည ််ောာ််ုသိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သာတွ်် ကာိုက်ဒသတပမြ ို့နယ်ခွမဲှ ေယာက်ာားေုးမာားိှ့်် မိန်းကေုးမာား၏  
ေကာာ််းတက်ေသာက်မှုိှုန်းမ်် ေကာာ််းုတ််တက်ေသာက်မ့်စ်သွယ်မှု၍ နိမ့်ု ာက်သှိေကာ ာ််း 
ေတွ့သှသိြါမ််။ 

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

ော
ခုငု
်နှုယ်
း 

အသက် 

ပု ံ(5) - ြပည်ရောင်စု၊ ကေင်ပြ ည်ယ ်နှင့် ကျု့က်ဒံုြိ ု့နယ ်ခဲွတုုန၏ 

ရကျာင်းတက်ရောက်ြှုအရြခအရယ 

မပြ ည်ရောင်စ ု ကေင်ပြ ည်ယ ် ကျု့ကဒ်ုံြိ ု့နယ ်ခွဲ 
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ပု ံ(6) - မပြ ည်ရောင်စုနင့်ှ ကျု့က်ဒံုြိ ု့နယ ်ခဲွတုုန၏ ကျား/ြ အလုုက် 

ရကျာင်းတက်ရောက်ြှုအရြခအရယ 

မမြပည်ရောင်စုမ(ကျား) ြပည်ရောင်စုမ(ြ) မကျု့ကဒ်ုံြိ ု့နယ ်ခွမဲမ(ကျား) ကျု့ကဒ်ုံြိ ု့နယ ်ခွမဲ(ြ) 
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ြသတ (၇) - ကသ််ြည ််နယ်၏ ုာတတ်ေမည ာက်မှု ှိုန်း (စမက်၁၅ ိှု်ိှ့််စာက်) 

 
 

 

 

 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ုသ  - ၈ ၉.၅% 

ကသ််ြည ််နယ် - ၇၄.၄% 

ေကာ့ကသိတ်ခရိသ် ် - ၇၁.၃% 

ကာိုက်ဒသတမြ ို့နယ်ခွဲ - ၄၉.၀% 
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ဇယား (၄) - ကာို က်ဒသတမြ ို့နယ်ခွ၏ဲ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅ -၂၄)  ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ် ်ိှုန်း 

 
 ကျု့က်ေု ြိ ု့နယ ်ခွဲ၏ အ သက ် (၁ ၅) နှစ်နှင့အ် ေက ် စာတတ်ရ ြလ ာက် ြှုောခ ုငု်နှု ယ်းြှ ာ (၄၉.၀) 

ောခု ုင်နှု ယ်း မဖလ စ် ေိ ီးမ ကေင် ေလ ည် ယ ် ၏မ စာတတ်ရ ြလ ာက် ြှု ောခုုင် နှုယ်းမ (74.4)မ နှင့်မ မြလ ယ်ြ ာနုုင ်င ၏ 
စာတတ်ရ ြလ ာက် ြ ှုောခုငု ် နှု ယ်း မ (၈ ၉.၅) ေ က ်ယုြ ့ေ် ါသ ည်။ ြ စာတတ်ရ ြလ ာက ်ြှု ောခု ုင်နှု ယ်း သ ည ် (၄၂.၄)  
မဖလ စ် ေိ ီး ကျား စာတတ်ရ ြလ ာက်ြှု ောခ ုငု် နှု ယ်းသ ည် (55.6) မဖလ စ်ေါသည်။  

 ကာိုက်ဒသတပမြ ို့နယ်ခွဲ၏ စမက် (၁၅) ိှု်မှ (၂၄) ိှု်စတွ််း ုူ်ယ်ုူသွယ် ုာတတ်ေမည ာက်မှု 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် (၆၄.၂)ပ ညဖု်ြါမ််။ မ ုူ်ယ်ုူသွယ် ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ် ်ိှုန်းမ်် (63.8)ပ
ညဖု်ြြ ီး ကာား ုူ်ယ်ုူသွယ် ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် (64.5)ပညဖု်ြါမ််။ 

 
ဇယား (၅) - အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက်လူဦးရေကုု အ ြလ င့်ဆု းတက်ရောက် ေိ ီးစီးခဲ့သည့်အတယ်းအလုုက် 

ပမြ ို့ြည /ေကားုက်ိှ့်် ကာား/မ ခွဲခည ားရဖာ် ေလ ရသာဇ ား 

 

 အသက ် (၂ ၅) နှစ်နှင့ ်အ ေက ် လူဦး ရေ၏ (၅၈.၈) ေ ာခုုင်န ှုယ်း သ ည ် လု းဝရ ကျာင်း ြရယဘ ူးသ ူြျား 
မဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂ ၅) နှစ်နှင့် အ ေက ် ရက ျးလက ်လူဦးရ ေ၏ (61.6) ောခ ုငု်နှု ယ်း ြှ ာ လု းဝ ရက ျာင်း ြရယဘ ူး 
သူြျား ဖလ စ်ေ ါသည်။ 

 အသက ် (၂ ၅) နှစ်နှင့် အ ေက ် စမာို းမားမာား၏ (50.1) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် အြျု့ း သြ ီးြျား ၏ (67.7) 
ောခု ုင်နှု ယ်း ြှ ာ လု းဝေကျာင်း ြရယဘူးသူြျ ား ဖလ စ်ေါ သည ်။ 

 အသက ် (၂ ၅) နှစ်နှင့် အ ေက ် လူဦးရ ေ၏မ (7.9)မ ောခု ုင်နှု ယ်းသ ည်မ ြူလတ ယ် း အဆင့် မ ( ၄ မ တယ်း) မ မေိ ီးစီး မ
ရအာင်လြင ်သူြျ ား လဖစ် ေိ ီးမ တက္က သုုလ်/ရ က ာလုေ် အ ဆင်မ့ေိ ီးစီး သူြ ှာ (0.7) ောခုုင်န ှုယ်း သ ာေ ှသုည ်ကုု 
ရတွ့ ေ ှေုေ ါသည်။ 

ကျား/မ

စစုခုပါငး်

လမဦးခရပ

(15 - 24)

စာတတခ် မြ ာကမ်ှု

ရာခိုငန်ှုန း်ပ

(15 - 24)

စုစုခပါင်း 9,986 64.2

ကျား 4,847 64.5

မ 5,139 63.8

သမငယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုခပါင်း 24,297 14,275                      58.8             4,488 1,913 2,002 750 6 176 6 5       676 

မြ ို ြ့ပ 1,692 346                      20.4                 328 210 386 241 2 103 2 1          73 

ခကျးလက် 22,605 13,929                      61.6             4,160 1,703 1,616 509 4 73 4 4       603 

ကျား 12,305 6,160                      50.1              2,663 1,092 1,256 456 3 104 4 3       564 

မ 11,992 8,115                      67.7              1,825 821 746 294 3 72 2 2       112 

အခြ ားစစုခုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးေပ

ခကျာငး်မခနပ

ဘမးသမပရာခိုငန်ှုနး်

မမလတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ခကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

ပအေက်

အသကခ်မးွ

ေမး်ခကျာငး်

သငတ်နး်



14 
 

(ဃ) စီးေွားရေးဆုုင်ောအချက်အလက်ြျား 

ဇယား (၆) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသ၏ သုြ်မားစ််စားြါဝ််ိှုန်းိှ့်် စ သုြ်ုက်မ့ဲ 
သာခိသ်် ှိုန်းတိသ့ကိသ စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကာား/မ ခွဲညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 

ုသု သေြါ်း် ကာား မ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

10 - 14 22.2 25.1 19.2 4.4 5.1 3.5

15 - 19 60.2 69.2 51.2 4.0 4.3 3.5

20 - 24 72.8 88.8 56.8 3.1 3.5 2.5

25 - 29 75.6 93.9 56.8 1.5 1.8 0.9

30 - 34 76.0 95.2 56.0 1.0 1.1 1.0

35 - 39 76.0 95.6 55.9 0.8 0.9 0.5

40 - 44 76.9 96.2 58.9 0.7 0.7 0.6

45 - 49 78.8 96.3 61.1 0.3 0.5 0.1

50 - 54 77.1 95.1 58.8 0.4 0.7 -

55 - 59 74.0 94.4 52.7 0.2 - 0.5

60 - 64 65.9 82.3 46.5 0.2 0.2 0.4

65 - 69 52.9 67.0 36.2 0.2 0.3 -

70 - 74 33.0 45.6 19.9 1.1 1.6 -

75+ 18.6 24.3 13.1 - - -

၁၅ပိှု်မှ၂၄ပိှု် 66.2 78.5 53.8 3.5 3.9 3.0

၁၅ပိှု်မှပ၆၄ပိှု် 72.7 89.4 55.8 1.6 1.7 1.3

စမကစ်သြ်ု သ
ုသြမ်ားစ်စ်ားြါဝ််ိ ှုန း် စုသြ်ု ကမ်ဲ့သာခသိ် ်ိ ှုန း်
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 ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နယ ်ခွဲ၏ အ သက ် (၁ ၅-၆ ၄) နှစ်အုေ ်စုတွင ် လုေ်သားအင် အ ား ေါဝင်နှု ယ်းြှ ာ (72.7) 
ောခု ုင်နှု ယ်း ေှ ုေါသည ်။ 

 အြျု့ း သြ ီး လုေ်သားအ င်အား ေါဝင်န ှုယ်း သ ည ် (55.8) ောခုုင ်နှုယ်းေှု ေိ ီး  အြျု့ း သား လုေ်သား 
အင်အ ား ေါဝင်နှု ယ်း (89.4) ေ ာခုုင်နှု ယ်း ေ က ်  သုသာစွာရလ ျာ့ယည ်းသ ည်ကုု ရတွ့ သှိေေါသည်။ 

 ကာိုက်ဒသတပမြ ို့နယ်ခွဲ၏ စမက် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ်ုသတွ်် စုသြ်ုသြ်ေမာကေုး (22.2) 
သာခိသ််ိှုန်းသှေိကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 အသက ် (၁ ၅-၆ ၄) နှစ်အု ေ်စု၏  အလုေ်လက်ြဲ ့ော ခုုင်နှု ယ်းြှာ (1.6) မဖလ စ်ေါ သည ်။ အလုေ်လက ်ြဲ့ 
ောခု ုင်နှု ယ်း သ ည ် ကျား (1.7) ောခု ုင်နှု ယ်း နှင့် ြ (1.3) ောခု ုင်နှု ယ်း အသီးသ ီးေှုမကြ ေိ ီးမ ကျ ား ြ 
ကွာ ခလ ား ြှု ယည်း ေါးသ ည် ကုု ရတွ့ ေှု ေေါသည်။ 

 အသက ် (၁၅) ိှု်မှ (၂၄) နှစ်စတွ််း အြျု့ း သြ ီးင  ်ြျား ၏ အလုေ် လက ်ြဲန့ှု ယ်းြှ ာ (3.0) 
ောခု ု် န်ှု ယ်း ေ ှသုည ်ကု ု ရတွ့ သှိေေါသည်။  

 
ဇယား (၇) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် သုြ်မားစ််စား သုတွ်် မြါဝ််ေမာုူးးေသကိသ စမာို းစုား 

စုိသက် ကာား/မ ခဲွညခားေဖာ်ညြေမာဇယား 

 

 စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုသြ်မားစ််စားုသတွ်် မြါဝ််မူမာား၌ စမာို းမားမာား၏ 
(၅၂.၈) သာခိသ််ိှုန်းမ်် စခာိန်ညြ့််ေကာာ််းတက်ေနမူမာားညဖု်ကာ ြြ ီး စမာိုးမမီးမာား၏ (၅၈.၇) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စမိ်မှုကို္စုသြ်ကိသ် ်ေနမူမာားညဖု်ေကာ ာ််း ေတွ့ သှိသြါမ််။ 
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အသ က်အုေစ် ု

ပု ံ(8) - လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုယ်း 

စစုရုပါင်း ကျား ြ 
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အသက်အုပစ်ု 
စစုရုပါင်း ကျား ြ 

ေ ု  (၉) - အလ ုေ်လက်ြ့ဲောခုုင်နှုယ်း 

စစုခုပါငး် စုသြမ်သာှခဲ့ြါ

စခာနိ ည်ြ့််

ေကာာ်း်တကေ်မာပ

ေကာာ်း်မား

စမိမ်ှုကို ္စ သြ်
စ ြ် မိး်ုား၊

မက်ကြ းီသယွစ် သိ

ဖာားနာမ၊ူ

မမန်ု မွး်မူ
စခည ား

သုု သေြါ််း 15,889      0.8                  35.3                          42.2               7.0                         1.7                  13.1       

ကာား 5,091         1.5                  52.8                          7.1                 9.3                         2.4                   26.9        

မ 10,798      0.4                  27.0                          58.7              6.0                         1.3                  6.5          

ကျား/မ

ုသြမ်ားစ်စ်ားုသတွ် ပ်မြါဝ်မ်ူ
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ဇယား (၈) - စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ စ သုြ်စကိသ် ်စမာို းစုားိှ့်် ကာား/မ 
စုိသက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

ုသု သေြါ်း် ကာား မ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

ုသု သေြါ်း် 22,758 13,904 8,854 100.0 100.0 100.0

မနေ်န ာုာမာား 19 14 5 0.1 0.1 0.1

မကေ်မွးဝမ်းေကာာ််းြ်ာသှ် မ်ာား 123 43 80 0.5 0.3 0.9

န်း်ြ်ာိှ့််ပဆက်ု ြ်မ့််ပမကေ်မွးြ်ာသှ် မ်ာား 102 73 29 0.4 0.5 0.3

စောာကစ်ြတ့ြည ုုာေသးုသြ်မားမာား 58 42 16 0.3 0.3 0.2

ဝနေ်ဆာ််မှု ှ် ့်ပစေသာ််းုသြ်မားမာား 707 229 478 3.1 1.6 5.4

ုယယ်ာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါးုသြ််နး်ပကတမ်းကာ််ုသြ်မားမာား 18,305 11,802 6,503 80.4 84.9 73.4

ုကမ်ှုြ်ာိှ့််ဆက်ု ြ်ပုသြ််နး်ပစုသြ်မမားမာား 444 388 56 2.0 2.8 0.6

ုကက်သိယိာိှ့််ပုကြ် ္ု်စ း်ကသိ် တွ်ယပ်စမသတးြည ုမမူာားိှ့််

သုု ်း်တြ်ဆ််မမူာား
140 134 6 0.6 1.0 0.1

စေခည ခတစုသြ်မမားမာား 608 405 203 2.7 2.9 2.3

စခည ား - - - - - -

မမိ/မေဖည 2,252 774 1,478 9.9 5.6 16.7

စုသြစ်ကသိ် စ်မာ ို းစုား
စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
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 ကာိုက်ဒသတပမြ ို့နယ်ခွဲတွ်် အသက ် (၁ ၅-၆ ၄) အေု်စု ေုှ အလုေ် ေု ှသူ (80.4)မ ောခုုင်နှု ယ်းြှာ ုယ်ယာ၊ 
မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကတမ်းကာ််ုသြ်မားမာား မဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့် ြ နုှုင်း ှဥ် ော တွင် ကျား ဦးရ ေ (84.9) ောခ ုငု်နှု ယ်း နှင့ ် ြ ဦးရေ (73.4) ေ ာခုုင်နှု ယ်း မ
တုနုသည ် ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကတမ်းကာ််ုသြ်မားမာား မဖလ စ်သည ်ကုုမ ရ တွ့ ေှု ေေါ မ
သည ်။ 

 ကေင် ေလ ည် ယ ် တွင်မ ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကတမ်းကာ််ုသြ်မားမာားြှ ာမ (50.7)မ
ောခု ုင်နှု ယ်းမ ဖလ စ်ေါသည ်။ 
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မေလ ည်ရောင်စု ကေင် ေလ ည်ယ ် ကျု့ကေ် ု ြိ ု့န ယ ်ခွဲ 

 ေု  (၁၀) - မေလ ည်ရောင်စ၊ု ကေင် ေလ ည်ယ ်နှင့် ကျ ု့က်ေု ြိ ု့နယ ်ခဲွတုုန၏ အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ ်
အတွင်းေုှ ကျား/ြ အလုုက် အလုေ်အကုုင်အြျု့းအစား 

ြယ်ရယ ဂျ ာြျ ား 

သက ်ရြးွဝြ်းရကျ ာင်းေညာေှငြ်ျ ား 

ယ ည်းေညာနှင့မ် ဆက်စေသ်ည ့မ် သက ်ရြးွေညာေှငြ်ျ ား 

အရောက ်အေ ့ ေလ ့စာရေးလုေသ်ာ းြျ ား 

ဝယ်ရဆာင်ြှုနှင့်မ အရောင်းလုေသ်ာ းြျ ား 

လ ် ာ၊ မသစ်ရတာနှင့မ် ငါ းလုေင်ယ ်းမ
ကျွ ြး်ကျ င်လေုသ်ာ းြျ ား 

လက ်ြှုေညာ နငှ့မ် ဆက်စေလ်ုေင်ယ ်းမ အလ ုေ်သြားြျ ား 

စက်ကုေ ုာ နငှ့မ် စက်ေစ္စည်းကုုင်တ ွ်မ
အသ ု း ေလ ့သူြျ ားနှင့်မ စစုည်းတေဆ်ငသ်ူြျ ား 

အရ ခလ ခ အလ ုေ်သြားြျ ား 

အ ခလ ား 

ြသုေြရ ဖလ  
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ဇယား (၉) - စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ သုြ်ကိသ် ်ေမာ သုြ််န်းစမာိုးစုားိှ့်် 
ကာား/မ စုိသက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား  

 

မှတခ်ာက်။      * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

                     

ုသု သေြါ်း် ကာား မ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

ုသု သေြါ်း် 22,758 13,904 8,854 100.0 100.0 100.0

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါး သုြ််နး် 18,682 12,076 6,606 82.1 86.9 74.6

မတ္တ ုတးူေဖာေ်သးိှ့််ပေကာာက်မိသ် း် သုြ််နး် 31 28 3 0.1 0.2 *

ကသနာ်သတ်ု သြ်မှု သြ််နး် 148 98 50 0.7 0.7 0.6

ုျှြ်ုု်၊ပဓါတေ််ွ့၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးဖည န့်ဖည ူးမှု သြ််နး် - - - - - -

ေသေြးေဝေသး၊ပမိ ္ုလာိှ့််ပစမိှုက်မိမ်းဆ််းေသးပုီမတခန့်ခဲွမှု သြ််နး် - - - - - -

ေဆာက် သုြ်ေသး သုြ််နး် 345 293 52 1.5 2.1 0.6

ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ(ေမာေ်တာက်ားိှ့််ပေမာေ်တာဆ်သိ် က်ယ်

ြည ုြည ််ညခ််း သုြ််နး်စြါစဝ််)
721 247 474 3.2 1.8 5.4

မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးိှ့််ပကသနြ် ္ု်စ း်မိသေုှာ််ေသး သုြ််နး်မာား 134 134 - 0.6 1.0 -

တ််းခိသေသးိှ့််ပစုားစေမာက်ဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်မာား 21 7 14 0.1 0.1 0.2

မတ််းစခာက်စုက်ိှ့််ပပဆက်မွယ်ေသး သုြ််နး်မာား 7 4 3 * * *

ေ်ွေသးေကာ းေသးိှ့််ပစာမခတု သြ််နး်မာား - - - - - -

စမ်ိခြ တပေညမဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်မာား - - - - - -

စမက်ေမွးဝမ်းေကာာ််းြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ့််ပုက်မှု က်မှုြ်ာဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်မာား - - - - - -

ုီမတစသြ်ခာုြ်ပေသးိှ့််ပောာက်ကူမှုဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်မာား - - - - - -

ြည ််မူ့စသြ်ခာုြ်ေသးပ(ြည ််မူ့ဝနာ်မ်းမာားစြါစဝ််) 113 95 18 0.5 0.7 0.2

ြ်ာေသးဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်မာား 126 43 83 0.6 0.3 0.9

ကာနး်မာေသးိှ့််ပုူမှုေသး သုြ််နး်မာား 34 16 18 0.1 0.1 0.2

ြနး်ခာ၊ီပစ သိြ်ာ၊ပေဖာာပ်ေညဖေသးိှ့််ပစြနး်ေဖည ေသး သုြ််နး်မာား 2 2 - * * -

စခည ားဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်မာား 29 21 8 0.1 0.2 0.1

ကိသယ်တသိ် ်ု သြ်ကိသ် မ့်််ပစမ်ိောာ်် သုမာား၏ သုြ််နး်မာား၊ပခဲွခည ားေဖာ်ြည ိိသ် ် ခည ််းပ

မသှိမ့််ပစမ်ိောာ်် သုမာား၏ပာသတ်ု သြ်မှု ှ် ့်ပဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်မာား
14 6 8 0.1 * 0.1

မတတမနစ်ခွ့််စေသးသစဖဲွ့စု််းမာား၏ သုြ််နး်မာား - - - - - -

စ သုြ်စကိသ် စ်မာို းစုားေဖာ်ြည ာားခည ််းမသှိေမာ သုြ််နး်မာား 2,351 834 1,517 10.3 6.0 17.1

စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
ုသြ်် နး်စမာို းစုား
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 ကျု့က်ေု မြိ ု့နယ ်ခွ၌ဲ မ လ ်  ာ၊မ သစ ်ရ တာန ှင့်မ ငါး လုေ်ငယး် တွင်မ အြ ျား ဆ ု း လုေ်ကုုင် ကြ ေိ ီးမ (82.1) 
ောခု ုင်နှု ယ်းေ ုေှါသည ်။ မ 

 လ ် ာ၊မ သစ ်ရ တာနှင ့် မ ငါး လုေ်ငယး် တွင်မ လုေ် ကုုင်ရယသူ မ အြ ျု့ း သား (86.9) မ ောခုုင်န် ှုယ်းနှင့ ်မ
အြျု့ း သြ ီးမ (74.6)မ ောခုု င်နှုယ်း ေှေုါသ ည်။ 

 ကေင် ေလ ည် ယ ် ၌ မ လ ်  ာ၊မ သစ ်ရတ ာနှင ့်မ ငါး လု ေ်ငယး် တ ွင် မ လုေ်ကု ုင်ရယသူ ြှာမ (55.8)မ ောခုုင်နှု ယ်း မ
ေှေု ါသည်။ 

6.1 4.3 8.7 8.9 5.7 
14.4 10.3 6.0 

17.1 
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စစုရုေါငး် ကျား ြ စစုရုေါငး် ကျား ြ စစုရုေါငး် ကျား ြ 

မေလ ည်ရောင်စု ကေင် ေလ ည်ယ ် ကျု့ကေ် ု ြိ ု့န ယ ်ခွဲ 

 ေု  (၁၁) - မေလ ည်ရောင်စ၊ု ကေင် ေလ ည်ယ ်နှင့် ကျ ု့က်ေု ြိ ု့နယ ်ခဲွတုုန၏  
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေုှ ကျ ား/ြ အလုုက် လုေကုု်င်ရသာ လုေင်ယ်းအြျု့းအစား 

လ ် ာ၊ မသစ်ရတာနှင်မ့ ငါ းလုေင်ယ ်း 

သတ္တ ့တူးရဖာ်ရေးနငှ်မ့ ရကျ ာက ်ြုငု်းလုေင်ယ ်း 

ကုယ ်ေုတလ်ုေြ်ှုလုေင်ယ ်း 

လျှ ေစ်စ်၊မဓါတ်ရငွ့၊ မ ရေရနးွရငွ့နငှ်မ့ ရလရအးလ ဖယန် ဖလ ူ းြှုလုေင်ယ ်း 

ရေရေးရဝရေး၊ မ ြလု္လ ာနှင့်မ အြုှုက်သုြး်ဆည်းရေးမ စြီ ခယ်နခွဲြှုလုေ်ငယ်း 

ရဆာက်လုေရ်ေးလုေင်ယ ်း 

လက ်လီနှင့်မ လက္က ားရောင်းဝ ်ရေးမ(ရြာ်ရတာ်ကားနငှ်ရ့ြာ်ရတာ်ဆုုငက် ်မ ေလ ့ ေလ င် ခလ င်းလုေင်ယ ်းအေါ အဝင်) 

သ ် ူေုုနရဆာင်ရေးနငှ့က်ုယ ်ေစ္စည်းသုုရလှာင်ရေးလုေင်ယ ်းြျ ား 

တည်းခုုရေးနငှ့််မ အစားအရသာ က်မ ဝယ်ရဆာင်ြှုလုေ်ငယ်းြျ ား 

သတင်းအချ က်အလ က်နငှ့မ် ဆက်သွ ်ရေးလုေင်ယ ်းြျ ား 

ရငွရေးရ ကြ းရေးနငှ်မ့ အာ ြခ လုေ်ငယ်းြျ ား 

အုြ် ခိ  မရလ ြဆုုငေ်ာလုေင်ယ ်းြျ ား 

အသ က်ရြးွဝြ်းရကျ ာင်းေညာ၊ မ သုေ္ပ ေညာ နငှ့မ် စက်ြှုလက်ြှုေညာဆုငု်ောလ ုေ်ငယ်းြျ ား 

စြီ အုေခ်ျ ့ေမ်ရေးနငှ်မ့ ရောက ်ကူြှုဆုုငေ်ာလုေင်ယ ်းြျ ား 

မေလ ည်သူနအုေ်ချ ့ေ်ရေးမ(မေလ ည်သူနဝယ်ေြး်ြျ ားအေါ အဝင်) 

ေညာရေးဆုငု်ောလ ုေ်ငယ်းြျ ား 

ကျ ယ ်းြာရေးနငှ်မ့ လူြှုရေးလုေင်ယ ်းြျ ား 

ေယ်းချ ီ၊မအနုေညာမ ၊မရဖျ ာ် မရလ ဖရေးနငှ့်မ အေယ ်းရ ဖလ ရေးမ လုေ်ငယ ်းြျ ား 

အ ခလ ားဝယ ်ရဆာင်ြှုလုေ်ငယ်းြျ ား 

ကုု ်တုုငလ်ုေက်ုုင်သည့်မ အုြရ်ောင်စြုျ ား၏မ လုေင်ယ ်းြျ ား၊မခွဲ ခလ ားရဖာ် ေလ နုုင် ခလ င်းြေှုသည့်မ အုြရ်ောင်စြုျ ား၏မ ေုတလ်ုေြ်ှုနငှ့မ် ဝယ်ရ ဆာင်ြှုလုေ်ငယ်းြျ ား 

သ တြယ်အခွင့်အရေးေမ အဖွဲ့ အစည်းြျ ား၏မ လုေင်ယ ်းြျ ား 

အလ ုေ်အကုုင်အြျ ု့းအစားရဖာ် ေလ ေား ခလ င်းမ ြေှုရသာ လုေင်ယ ်းြျ ား 
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(င) ကုုင်ရဆာင်သည့်လက်ြှတ်အြျု့ းအစားြျား 

ဇယား (၁၀) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသကိသ ကိသ် ်ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်စမာို းစုားစုိသက် 
ပမြ ို့ြည /ေကားုက်ိှ့်် ကာား/မ ခွဲညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
မှတခ်ာက်။ * ုသ သုေြါ််းကတ်စေသစတွက် (၂၀) ာက်န််းြါမ််။ 

 

 ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နယ ်ခွဲတွင်မ အသက ် ( ၁ ၀ ) နှစ်နှ င့်အေက်မ လူဦး ရေ ၏ မ (34.0) ောခ ုငု်နှု ယ်း သည ်မ
နုုင်င သား စုစစ ်ရေး က တ် ကုုင်ရဆာင်သ ူြျ ား လဖစ်ပြြ ီး (64.4) သာခိသ် ်ိှုန်းမ်် မ််မ့််ကတ်မှ 
မကိသ် ်ေဆာ််မူမာား ပဖည ု်ြါမ််။ 

 ကာား ိှ့် ်မ ိိှု််းယှဥ်သာတွ်် ကာား းးေသ (62.2) သာခိသ် ်ိှုန်းိှ့်် မ းးေသ (66.6) သာခိသ််ိှုန်းတိသ့မ််  
မ််မ့််ကတ်မှ မကိသ် ်ေဆာ််မူမာားဖည ု်မ််ကိသ ေတွ့သှသိြါမ််။ 

မှတခ်ာက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 
 

 

 

 

 

 

ိသိ် ်် တမားပ

ုို ုေ်သးကတ်

ဧ့််ိ သိ် ်် တမား

ပကတ်

ိသိ် ်် တမား

ြည ုခွ် ့်ပ

သမကူတ်

စမာို းမားပ

မတှြ်သတတ်ပ်

ကတ်

မာမနာဝ််

ပကတ်

ယာယပီ

မကေ်မ

ပခတကတ်

ိသိ် ်် တညခားမား

ပမတှြ်သတတ်ပ်

ုကမ်တှ်

ိသိ် ်် တညခားမား

ပိသိ် ်် တကးူပ

ုကမ်တှ်

မ်မ့်််ပ

ကတမ်မှကသိ် ်

ပေဆာ်မ်ူ

သုု သေြါ််း 14,314       * 31             313              78                 206         * * 27,065        

မြ ို ည့ြ 2,283           - 4                28                 5                    6               - - 479               

ေကားုက် 12,031        * 27             285              73                 200         * * 26,586        

ကာား 7,680          * 26             164              71                 78            * * 13,229         

မ 6,634          * 5                149              7                    128         * * 13,836        

34
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31
.9

 

* * 0.
7 

* 0.
6 

* * 
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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

နုုင်ငံသား 
စစုစ်ရေး 
ကတ် 

ဧည့န်ုုငင်ံသား 
ကတ် 

နုုင်ငံသား 
မပြ ့ခငွ့ေ်သူ 
ကတ် 

အြျု့းသား 
ြတှ်ပံုတင ်
ကတ် 

သာသယာဝင် 
ကတ် 

 ာ  ီ
သက်ရသခံ 
ကတ် 

နုုင်ငံြခားသား 
ြတှ်ပံုတင် 
လက်ြှတ် 

နုုင်ငံြခားသား 
နုုင်ငံကူး 
လက်ြှတ် 

ြည်သည့် 
ကတ်ြြှကုငု် 
ရဆာင်သူ 

ော
ခုငု
်နှုယ
်း 

ပု ံ(12)- ကုုင်ရဆာင်သည့်လက်ြှတ်အြျု့းအစားြျား 

စစုရုပါငး်မ ကျားမ ြမ 
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(စ) ြသယ်စွြ်းြှုအရ ကြ ာင်းအော 

ဇယား (၁၁) - ြသယ်စွြ်းောခုုင်နှုယ်းနှင့်မြသယ်စွြ်းြှုအြျု့ းအစားအလုုက်မလူဦးရေကုုမအသက်အုေ်စုအလုုက်မ
ကျား/ြ မခဲွလခာ းရဖာ်လေရသာဇ ားမ 

 
 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာခိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ခြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ခြ ငး်

စစုခုပါငး် 57,938      54,231      3,707              6.4         2,213    1,263    1,650          1,510                

0 - 4 8,019            7,543            476                       5.9             118          118           411                  406                         

5 - 9 7,879            7,769            110                       1.4             21             38             47                    42                            

10 - 14 7,313            7,192            121                       1.7             24             50             51                    41                            

15 - 19 5,488            5,383            105                       1.9             27             32              46                    44                            

20 - 24 4,942            4,854            88                          1.8             23             28              28                     35                            

25 - 29 4,087            4,000            87                          2.1             22              30             34                    25                            

30 - 34 3,805            3,692            113                       3.0             42             40             33                    27                            

35 - 39 3,403            3,279            124                       3.6             39             45             32                     33                            

40 - 44 3,169            2,974            195                       6.2             121           41             45                    37                            

45 - 49 2,660            2,363            297                       11.2          213           55             59                    57                            

50 - 54 2,318            1,962            356                       15.4          270           81             96                    63                            

55 - 59 1,572            1,268            304                       19.3          228           92              80                    81                            

60 - 64 1,274            910                364                       28.6          285           112           139                  118                         

65 - 69 813                492                321                       39.5          250           131           135                  136                         

70 - 74 555                284                271                       48.8          222           129           151                  123                         

75 - 79 316                157                159                       50.3          132           94             94                    93                            

80 - 84 182                68                   114                       62.6          91             77             86                    72                            

85 - 89 89                   28                   61                          68.5          53             43             45                    47                            

90 + 54                   13                   41                          75.9          32             27              38                    30                            

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - ြသယ်စွြ်းောခုုင်နှုယ်းနှင့်မ ြသယ်စွြ်းြှုအြျု့ းအစားအလုုက်မ လူဦးရေကုုမ အသက်အုေ်စုအလုုက်မ
ကျား/ြ မခဲွလခာ းရဖာ်လေရသာဇ ားမ (အဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာခိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ခြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ခြ ငး်

ကျား 29,280      27,412      1,868              6.4         1,068    635        804             705                   

0 - 4 4,089            3,848            241                       5.9             53             54             202                  210                         

5 - 9 3,923            3,858            65                          1.7             11             23              29                     22                            

10 - 14 3,746            3,680            66                          1.8             14             32              24                     20                            

15 - 19 2,749            2,693            56                          2.0             16             21              23                     22                            

20 - 24 2,468            2,419            49                          2.0             11             22              17                    14                            

25 - 29 2,073            2,027             46                          2.2             9                18             17                    13                            

30 - 34 1,944            1,886            58                          3.0             20             19             18                    13                            

35 - 39 1,718            1,648            70                          4.1             19             24              22                     17                            

40 - 44 1,528            1,436            92                          6.0             48             21              27                     18                            

45 - 49 1,336            1,189            147                       11.0          91             28              35                    30                            

50 - 54 1,172            1,002            170                       14.5          125           35             43                    22                            

55 - 59 805                665                140                       17.4          106          37             31                    26                            

60 - 64 693                502                191                       27.6          163          57             66                    51                            

65 - 69 440                279                161                       36.6          131          63             61                    58                            

70 - 74 283                156                127                       44.9          101          65             67                    53                            

75 - 79 148                74                   74                          50.0          58             41             38                    42                            

80 - 84 97                   33                   64                          66.0          52             42              45                    39                            

85 - 89 44                   10                   34                          77.3          28             23              23                     23                            

90 + 24                   7                     17                          70.8          12             10             16                    12                            

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - ြသယ်စွြ်းောခုုင်နှုယ်းနှင့်မ ြသယ်စွြ်းြှုအြျု့ းအစားအလုုက်မ လူဦးရေကုုမ အသက်အုေ်စုအလုုက်မ
ကျား/ြ မခဲွလခာ းရဖာ်လေရသာဇ ားမ (အဆက်) 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာခိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ခြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ခြ ငး်

မ 28,658      26,819      1,839              6.4         1,145    628        846             805                   

0 - 4 3,930            3,695            235                       6.0             65             64             209                  196                         

5 - 9 3,956            3,911            45                          1.1             10             15             18                    20                            

10 - 14 3,567            3,512            55                          1.5             10             18             27                     21                            

15 - 19 2,739            2,690            49                          1.8             11             11             23                     22                            

20 - 24 2,474            2,435            39                          1.6             12             6                11                    21                            

25 - 29 2,014            1,973            41                          2.0             13             12              17                    12                            

30 - 34 1,861            1,806            55                          3.0             22              21              15                    14                            

35 - 39 1,685            1,631            54                          3.2             20             21              10                    16                            

40 - 44 1,641            1,538            103                       6.3             73             20              18                    19                            

45 - 49 1,324            1,174            150                       11.3          122           27              24                     27                            

50 - 54 1,146            960                186                       16.2          145          46             53                    41                            

55 - 59 767                603                164                       21.4          122           55             49                    55                            

60 - 64 581                408                173                       29.8          122           55             73                    67                            

65 - 69 373                213                160                       42.9          119          68             74                    78                            

70 - 74 272                128                144                       52.9          121           64             84                    70                            

75 - 79 168                83                   85                          50.6          74             53             56                    51                            

80 - 84 85                   35                   50                          58.8          39             35             41                    33                            

85 - 89 45                   18                   27                          60.0          25             20              22                     24                            

90 + 30                   6                     24                          80.0          20             17             22                     18                            

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နနယ်ခွဲတွ်် ုူဦး ရေ (၁ ၀ ၀) လျှင် (၆) ဦး သည ် အယည ်းဆု း ြသ ယ်စွြး် ြှု တစ်ြ ျု့ း ြျု့ း မ
ေှရု ကြ ာင်း ရတွ့ ေှု ေေါသ ည်။ 

 အြျု့ း သြ ီးြျား ၏ ြသ ယ် စွြ်းြှုသာခသိ််ိှုန်းသ ည ် အ ြျု့ းသားမာားိှ့်် တူ်ီေ ါ သည ်။ 

 မမန်ုွမး်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် စမက်စသွယ်ကြ ီးုာမ််ိှ့််စမျှ ပမည ့််တက်ုာြြ ီး စမက် 
(၄၀) ိှု်ေကာာ်တွ်် ြိသမိသမိမာုွာညမ့််တက်ုာမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 ြသ ယ်စွြး် ြှု အြျု့ း အစ ား ြျား တ ွင် အ ြလ င်ိှ့်် ုမ်းေုျှာက်/စမည ့််တက်/ြု္စ််းကိသ််တွယ်ခည ််း 
တိသ့သည ် စမာားဆသတးမဖလ စ ်ေါ သည ်။ 
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(ဆ) အုြ်အရ ကြ ာင်းအောနှင့် အုြ်အသု းအရဆာင်ေစ္စည်းြျား 

ေနစိမ်စမာို းစုားမာား 

ဇယား (၁၂) - ေနစိမ်စမာိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခွဲညခားေဖာ်ညြေမာ 
ဇယား 

 
မှတခ်ာက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 

 ကာိုက်ဒသတပမြ ို့နယ်ခွဲတွင် ရယအြု် အြျ ား စုြှ ာ ြာဥ်ောာ််စိမ်/မု်မားစိမ် အြျု့ း အစား ြျ ား 
မဖလ စ် ကြ ေိ ီး (52.7) ော ခုုင်နှု ယ်း ေှ ုေါသည ်။ ေုတု  အြျား ဆ ု း မ ရယအြု ်အ ြျု့ း အစား ြှာ ဝါးဖည ့်် 
ေဆာက်ုသြာ်ားေမာ အြု်ြျ ား လဖစ် ေိ ီး (42.3) ေ ာခုုင်န ှုယ်း ေှေုါသည ်။  

 ပမြ ို့ြည စမိ်ောာ််ုသမာား၏ (63.1) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် ေကားုက်စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (52.0) 
သာခိသ််ိှုန်းတိသ့မ်် ြာဥ်ောာ််စမိ်/မု်မားစိမ်မာားညဖ့်် ေနာိသ် ်ပကာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

မြ ို ့ြပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကခ်နး်/

တိုကခ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကခ်အံမိ်

ပျဥခ်ောငအ်မိ်/

ပသစသ်ားအမိ်
ေါးအမိ်

2-3 နစှခ်ပံ

တအဲမိ်

1 နစှခ်ပံ

တအဲမိ်
အခြ ား

စုစုခပါင်း 10,733       0.2 0.4 2.5 52.7 42.3 0.8 0.5 0.5

မြ ို ြ့ပ 680             3.5 3.2 13.1 63.1 14.9 0.3 1.8 0.1

ခကျးလက် 10,053       * 0.2 1.8 52.0 44.2 0.9 0.4 0.5

 0.2   0.4   2.5  

 52.7  

 42.3  

 0.8   0.5   0.5  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

ကွယ်ဒု/ုတုုက်ခယ်း/ 
တုုက်ခယ်းတဲွ 

ဘယ်ဂလုု/ပ
တုုက်အုြ် 

တုုက်ခံအုြ ် ပျဥရ်ောင်အုြ်/ပ
သစသ်ားအြု ်

ဝါးအုြ် 2-3မနှစ်ခ ံ
တဲအုြ် 

1မနှစ်ခ ံ
တဲအုြ် 

အခြ ား 

ော
ခုငု
်နှုယ်
း 

ပု ံ(13) - ရယအုြ်အြျု့းအစား 

စစုရုပါငး်မ မြိ ု့နြပမ ရကျးလက်မ 
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အုြ်သာအြျု့ းအစားြျား 

ြသတ (၁၄) - မန့်သှ််းေမာ ယ်် သုတစိမ်မာ ေဆာက်ုသြ်မသ တးုွ ဲမ့်် စိမ်ောာ််ုသစခာ ိုး 

 
 
 

 

ပြည ််ောာ််ုသ  - ၇၄.၃% 

ကသ််ြည ််နယ် - ၆၈.၉% 

ေကာ့ကသိတ်ခရိသ် ် - ၆၃.၂% 

ကာိုက်ဒသတမြ ို့နယ်ခွဲ - ၃၂.၀% 
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ဇယား (၁၃) - စမသတးြည ုမ့်် စိမ်မာစမာို းစုားစုိသက် စိမ်ောာ််ုသသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ 
ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခွဲညခားေဖာ်ညြေမာဇယား 

  
 ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နယ ်ခွဲတွင် အြု်ရေ ာင်စုြျ ား ၏ (32.0) ောခု ုင်နှု ယ်း သ ည ် သယန် ေှင်းရ သာ င ်ု သတ     

အြု်သ ာရဆ ာက်လုေ်သ ု း စွဲ ကြ ေါသည ်။ (ရေဆ ွအဲ ု ြ်သာ (0.3) ောခုုင ်နှုယ် း နှင့ ် ရေရလာင်း/ 
 င ်လု အြု ်သာ (31.7) ောခု ုင်နှု ယ်း တ ုနု ဖလ စ ် ကြ ေါသ ည်။) 

 ကေင် ေလ ည် ယ ် အတ ွင်းေှ ု မ အ ခလ ား ြိ ု့နယ ်ြျ ား နှင့် မ နုှုင်း ှဥ်ော တွင ်မ ကာိုက်ဒသတမြိ ု့န ယ ်ခွဲမ်် 
မန့်သှ််းေမာယ််ုသတစိမ်မာ ေဆာက်ုသြ်မသတးုွဲမ့်် စမိ်ောာ််ုသစခာိုး ဒသတိယစနိမ့ဆ်သတးပ
ညဖုမ်််ကိသ ေတွ့သြါမ််။ 

 ကေင် ေလ ည် ယ ် တွင် သယန် ေှင်းရ သာ င်လ ု အ ုြ် သာ ရဆာက်လုေ်သ ု း စွဲ သည ့် အြု်ရောင်စု 
အချု့ း ြှာ (68.9) ေ ာခုုင် နှုယ်း ေ ှု ေိ ီး ပမည န်မာိသိ်််တတ ွင် (၇၄.၃) ေ ာခုုင်န ှုယ်း ေှေု ါသ ည်။ 

 ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နယယ်ခွဲတွင် အု ြ်သာြေ ှသုည ် ့ အြု်ရော င်စုမ (57.4) ောခုုင်န ှုယ်း ေှု ေိ ီး မကသ််ြည ််နယ် 
တွင် (24.5)  ောခု ုင်နှု ယ်း ေှေု ါသည်။ 

 ကာိုက်ဒသတမြ ို့နယ်ခွဲ၏ ေကားုက်ေဒမမာားတွ်် စမိ်မာမသှိမ့်် စိမ်ောာ််ုသ (၆၀.၇) 
သာခိသ််ိှုန်း သှိြါမ််။ 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ညြ ေကားုက်

0.3           - 0.3           

31.7        90.3        27.7         

32.0        90.3       28.0        

7.7           1.0           8.2            

1.9           0.5           2.0            

1.0           - 1.1           

57.4        8.2           60.7         

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

စေသစတကွ် 10,733 680      10,053 

စမိမ်ာစမာို းစုား

ုသု သေြါ်း်

ေသဆွဲစမ်ိမာ

ေသေုာ််း/ ယ်် သုတစမ်ိမာ

မန့်သှ် း်ေမာယ်် သုတစမ်ိမာ
ေဆာက် သုြ်မသတးုဲွမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

တွ် း်/ ဇုားပစမ်ိမာ

တွ် း်မသှိပစမ်ိမာ

စခည ား

စမ်ိမာမသှိ
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ေမာက်ေသစမာို းစုားမာား 

ြသတ (၁၅) - သယန်ေှင်းရသာရသာက်ရေ ေေုှသည့် အုြ်ရော််စုအချု့ း 

 
 

 

 

မေလ ည်ရေ ာင်စ ု  - ၆၉.၅% 

ကေင် ေလ ည် ယ ် - ၆၄.၀% 

ရက ာ့ကေ ုတ်ခရ ုငု် - ၅၅.၂% 

ကျု့က်ေု ြိ ု့နယ ်ခွဲ - ၂၅.၉% 
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ဇယား (၁၄) - ေမာက်ေသစတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့််ပေသစမာို းစုားစုိသက် 
စိမ်ောာ််ုသသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခွဲညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

 ကာိုက်ဒသတပမြ ို့နယ်ခွဲတွ်် စမိ်ောာ််ုသမာား၏ (25.9) သာခိသ် ်ိှုန်းမ်် ေမာက်ေသစတွက် 
ေသေကာ််းေသမန့် (ေသြိသက်ုိသ် ်း၊ စဝီုိတွ််း၊ ေသတွ််း (စသတ်ုီ)၊ ေသမန့်ုက်/ေသမန့်ဘူး) ကိသ 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 ကသ််ြည ််နယ်အတွင်းေုှ အ ခလ ား ြိ ု့နယ ်ြျားနှင့် နုှုင်း ှဥ်ောတွင်မ  ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နယ ်ခဲွ၏ ရေရကာင်းမ
ရေသယန် အသု း ေလ ့ သည ် ့မ အြု်ရေ ာင်စုအခ ျု့ း သည ် မ စနိမ့်ဆသတးစသြ်ုသတွ်် ြါဝ််မ််ကိသ ေတွ့ သိှသ 
ေါသည်။ မြလ ယ်ြ ာနုုင်င ၏ ရေရကာင်းရ ေသယန ်ေေှုြ ှု မ (၆ ၉.၅) ောခ ုငု်နှု ယ်းနှ င့် မ ိိှုင်း  ှဥ်လ ျှင်လည ်းမ
ယုြ့သ်ည ်ကုုမ ရ တွ့ေေ ါသ ည်။ 

 ကျု့က်ေု မြိ ု့နယ ်ခွဲ တွင်မ အ ု ြ်ရောင်စု မ ( ၄၁. ၀) မ ေ ာခုု င်နှုယ်းသ ည် မ ပမည ု်/ေခာာ််း/တူးေမည ာ််းြ မှ ေ ေှရုသ ာမ
ရေကုမု ရသ ာ က်ရေ အ ဖလ စ် မသတး စွဲ ကြ ေ ါသည်။မ အု ြ်ရောင်စု (၂၇. ၁) ော ခုုင်နှု ယ်းသ ည် မ ရေတွင်းမ
(အကာ ေ ြဲ)့ မ ြ မှ ရ ေကုုမ သု း စွဲရယ ကြ ေ ါသည်။ 

 အြု်ရေ ာင်စု (၇၄. ၁) ေ ာခုုင်န ှုယ်း သ ည ် ြသ ယန် ေှင်းရ သာ အေင်း အ ြလ စ် ြျား ြှ ေေ ှရုသ ာရေကု ု  
ရသ ာက်ရေ အ ဖလ စ် သု းစွဲရ ယ ကြ ေါသည ်။ 

 ေကားုက်ေဒမသှိ စိိမ်ောာ််ုသ (၇၇.၇) သာခိသ််ိှုန်းမ်် မမန့်သှ််းေမာ စသ််းစမည ု်မာားမှ 
ေေှ ုရသာရ ေကုု ရသ ာက်ရ ေအ ဖလ စ ် သု းစွဲရ ယ ကြ ေါသ ည်။ 

 မှတခ်ာက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကားုက်

7.4           2.9           7.6           

8.1           56.8        4.9           

10.4        18.1        9.9           

* 0.4          *

25.9        78.2       22.4        

27.1         20.0        27.5         

0.1           - 0.1           

41.0        1.8          43.7        

4.4           - 4.7           

1.5           - 1.6           

74.1        21.8       77.6        

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

စေသစတကွ် 10,733 680      10,053 

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

ေမာကေ်သစမာို းစုား

ေသြိသက်ုိသ် း်

စဝီုိတွ် း်

ေသတွ် း်ပ(စသတ်ု )ီ

ေသမန့်ု က်/ ေသမန့်ဘူး

ုသု သေြါ်း်

ေသတွ် း်ပ(စကာသတမ့ဲ)

ေသကန်

မည ု်/ေခာာ််း/တးူေမည ာ််း

ေတာ််ကာေသ/ မိသးေသ

စခည ား

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်ပမသသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်
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စု််းေသာ််စတွက် ုွမ်းစ််စမသတးြည ုမှု 

ြသတ (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက်လျှေစ်စ်ြီးအသု း ေလ ့ြှု 

 
 

ပြည ််ောာ််ုသ         - ၃၂.၄% 

ကသ််ြည ််နယ်       -၂၆.၉% 

ေကာ့ကသိတ်ခရိသ် ်   - ၁၄.၃% 

ကာိုက်ဒသတမြ ို့နယ်ခွဲ    - ၄.၅% 
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ဇယား (၁၅) - စု််းေသာ််စတွက်  စဓိကစမသတးြည ုမ့်် မီးစမာို းစုားစုိသက်      
စိမ်ောာ််ုသသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခွဲညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နယ ်ခ်ွဲတွင် စု််းေသာ််စတွက် လျှေ်စစ်ြီးအသ ု း ေလ ့ သည ့် အြု်ရောင်စု အချု့ း ြှာ 

(4.5) ောခ ုငု်နှု ယ်းလဖစ ်ေါ သည ်။ ကသ််ြည ််နယ်စတွင်း ေှု အ ခလ ား ြိ ု့န ယ  ်ြျား နှင့ ် နုှုင်း ှဥ်ော     
လျှေ်စစ်ြီး အသု း ေလ ့ ြှု သည ် နိမ့်ေါသည်။ ကသ််ြည ််နယ်၏မ လျှေ်စစ်ြီးအသု း ေလ ့ သည် ့ 
အြု်ရေ ာင်စုအခ ျု့ း ြှာ (26.9) ောခုုင ်နှု ယ်း ဖလ စ်ေါသ ည်။  

 ကာိုက်ဒသတပမြ ို့နယ်ခွဲတွ်် စု််းေသာ််စတွက် ဖေယာ််းတိသ််မီး စမသတးြည ုမှုမ်် (၄၃.၁) 
သာခိသ််ိှုန်းဖည ့်် စမာားဆသတးဖည ု်ြါမ််။ 

 ေကားုက်ေဒမတွ် ် စမိ်ောာ််ုသမာား၏ (၄၃.၉) သာခိသ််ိှုန်းမ်် စု််းေသာ််စတွက် 
ဖေယာ််းတိသ် ်မီးကိသ စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကားုက်

4.5                59.4           0.8             

40.7             1.2              43.4           

43.1             32.5           43.9           

1.7                1.6             1.7             

1.5                1.6             1.5             

0.2                - 0.2              

6.3                3.2              6.5             

2.0                0.4             2.1              

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0       100.0     100.0     

စေသစတကွ် 10,733     680        10,053   

ေသစားုျှြ်ုု်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)

ေနေသာ််ညခ််ပုွမ်းစ််မသတးပ(ဆသို ာညြား)

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

မးီစမာို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ေသနတဆမီီး

ဖေယာ််းတသိ် မီ်း

ဘက်ာသမီီး

မီးုက်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)
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အစားအစာချက် ေလ ့တ်စားရသာက်ေယ်အတွက် ရလာင်စာအသု း ေလ ့ြှု 

ြသတ (၁၇) - မု်မားကိသ စေညခခတေမာေုာ််ုာအသု း ေလ ့ြှု 

 
 
 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ုသ        - ၈၁.၀% 

ကသ််ြည ််နယ်      - ၈၇.၉% 

ေကာ့ကသိတ်ခရိသ် ် - ၉၂.၀% 

ကာိုက်ဒသတမြ ို့နယ်ခွဲ   - 97.7% 
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ဇယား (၁၆) - ခာက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေုာ််ုာစမာို းစုားစုိသက် 
စိမ်ောာ််ုသသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခွဲညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 ကျု့က်ေု ြိ ု့နယ ်ခွဲ တွင် အစား အစ ာချက် ေလ ့ တ်စ ာ း ရသ ာက်ေ ယ်အ တွက ် မ သစ ်သား ကုု အရ ခလ ခ ရ သာ 

ရလ ာင်စာမ အြျ ု့း အစား ြျား လဖစ်သ ည့် သစ ် သား/ေင ်း (62.8) သာခိသ််ိှုန်းနှင့ ် ြီးရ သွး/ 
ရလ ာင်စာရ တ ာင့် (34.9) သာခိသ််ိှုန်းတု ုနကုု စဓိကအသု း ေလ ့ ကြ ရ ကြ ာင်း မရ တွ ့ေုှ ေေါသည်။ 

 စမိ်ောာ််ုသ (0.1) သာခိသ််ိှုန်းမာုျှ်် စုားစုာခာက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် ုျှြ်ုု်မီးကိသ 
စမသတးပြည ုကာ ြါမ််။ 

 ေကားုက်ေဒမသှိ စမိ်ောာ််ုသမာားတွ်် မု်မားကိသ စေညခခတေမာေုာ််ုာမာားညဖု်မ့်် 
မု်မား/ာ််း (65.8) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့်် (31.9) သာခိသ််ိှုန်းကိသ စဓိက 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

မှတခ်ာက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကားုက်

0.1                    0.7               *

* - *

1.3                    - 1.4              

0.1                    0.1               *

62.8                 18.7             65.8           

34.9                 79.9             31.9           

0.6                    0.1               0.7              

0.1                    0.4               0.1              

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0          100.0       100.0     

စေသစတကွ် 10,733        680          10,053   

မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့််

ေကာာက်မီးေမွး

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

ေုာ််ု ာစမာို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ဓာတေ််ွ့

ေသနတဆမီီး

ဘိသ် စ်သို က်ု်

မု်မား/ာ််း
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ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းမာား စမသတးြည ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းမာားမသတးုဲွမှုစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ် ်ိှုန်းကိသ 
ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခွဲညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

မှတခ်ာက်။  * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 စမိ်ောာ််ုသမာား၏ ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စမိ်စမသတးစေဆာ််ြု္စ််းမာား မသတးုွဲမှုတွ်် ရသြ်မည ််မတကာ ား 
ုက်မသတးုွဲမှုမ်် (22.0) သာခိသ် ်ိှုန်းညဖု်ြါမ််။ ရသြ်မည ််မတကာ ားုက်သှမိ့်် စမိ်ောာ််ု သစခာိုး 
မ် ်ပမြ ို့ြည တွ်် (61.3) သာခိသ််ိှုန်းညဖု်ြြ ီး ေကားုက်တွ်် (19.3) သာခိသ််ိှုန်းညဖု်ြါမ််။ 

 

 

 ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နယ ်ခွဲတွင်မ ရ ု ေ် ြလ င်သ ကြ ား ေ ှရုသ ာ အြု်ရောင်စုြ ှာ (22.0) ေ ာခုုင်န ှုယ်း မဖလ စ ် ေိ ီး မ ရေေ ီုု 
ေှရုသ ာ အြု်ရေ ာင်စုြ ှာ (11.4) ောခ ုငု်နှု ယ်း ဖလ င့ ် မ အြု်ရေ ာင်စုမ ( ၁ ၀ ) မ စုတွ င်မ ( ၁ )မ စုနှုယ်းမ ေှု ရ ကြ ာင်း မ
ရတွ့ ေ ုေှေ ါသည်။ 

 

မြ ို ့ ြပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်
ခရဒယီ ို ရပုြ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွပ်

အငတ်ာနကပ်

တပဆ်ငေ်ားခြ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ

ပမရ ှိသည့်

ရာခိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံးပ

ရ ှိသည့်ပပရာခိုငန်ှုနး်

သုု သေြါ််း 10,733     11.4 22.0 0.9 1.3 0.4 0.1 72.5 *

မြ ို ည့ြ 680            25.9 61.3 6.5 10.6 2.4 - 32.1 -

ေကားုက် 10,053     10.4 19.3 0.5 0.7 0.2 0.1 75.3 *

36 
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ေု  (၁၈) - ရေေီ ုုနှင့် ရုေ် ြလ င်သ ကြ ားသု းစဲွနုုင်သည့် အုြရ်ောင်စုောခုုင်နှုယး်  

ရေေီ ုု ရုေ် ြလ ငသ် ကြ ား 
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ြသတ (၁၉) - လက်ကုုင်ဖုယ်းသု း စဲွနုုင်ြှု 

 
 

 ကာိုက်ဒသတမြ ို့နယ်ခွဲတွ်် အြု်ရေ ာင်စု (1.3) ောခ ုငု်နှု ယ်းသ ာမ လက ်ကုငု်ဖု ယ်းေ ှသုည ် ့စတွက် 
ကသ််ြည ််နယ်စတွ််းသှိ စခည ားမြ ို့နယ်မာားိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သာ နိမ့်မ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

ပြည ််ောာ််ုသ        - ၃၂.၉% 

ကသ််ြည ််နယ်      - ၂၅.၃% 

ေကာ့ကသိတ်ခရိသ် ်  - ၁၉.၄% 

ကာိုက်ဒသတတ မြ ို့နယ်ခွဲ   - ၁.၃% 
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ြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ် စမာိုးစုားမာား 

ဇယား (၁၈) - မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ်စမာို းစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 
စေသစတွက်ကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခွဲညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

 ကာိုက်ဒသတပမြ ို့နယ်ခွဲတွ်် စမိ်ောာ််ုသမာား၏ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့်ယ်ာဥ် 
စမာို းစုားမာားတွ်် ုက်ဘီးစမသတးြည ုမှုမ်် (25.0) သာခိသ် ် ှိုန်းညဖ့်် စမည ့််ဆသတးညဖု်ြြ ီး 
ေမာ်ေတာ်ဆိသ် ်ကယ်/ုျှြ်ုု်ုက်ဘီး/မသတးဘီးကား စမသတးြည ုမှုမ််  (24.3) သာခိသ် ်ိှုန်းညဖ့်် ဒသတိယ 
စမည ့််ဆသတးပညဖု်ြါမ််။ 

 ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခွဲခည ားေု့ုာသာတွ်် ပမြ ို့ြည စိမ်ောာ််ုသစမာားုသမ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ််ကယ်/ 
ုျှြ်ုု်ုက်ဘီး/မသတးဘီးကားိှ့်် ေကားုက်စိမ်ောာ််ုသစမာားုသမ်် ုက်ဘီးကိသ မယ်ယူ 
ြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ်စဖည ု် စဓိကစမသတးပြည ုကာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြည ်န်ယ /်ခရသိ် /်မြ ို ့နယ် စမိေ်ာာ််ု သ

ကား/

ာသြက်ား/

ဗ်န် ်

ေမာေ်တာ်

ဆသိ် က်ယ်/

ုျှြ်ု ု်ု ကဘ်းီ/

မသတးဘးီကား

ုကဘ်းီ
(၄) ဘးီြါ

ောာ်ု ာုာ ီ

ကိးူေု၊ှ

မမ္ဗာန ်

ုကေ်ု၊ှ

ေမာေ်တာဘ်သတ်

ုှ် း်(ကတ၊ဲ

ိာွး၊ပ မည ်း်..

ုမဖည ့််)

ကရင်ပြ ည်နယ် 308,041     12,451          127,940                 108,518       18,062  8,716    7,090                43,381             

မြ ို ြ့ပ 67,167        5,730             32,145                    24,280          940        825        421                    997                   

ခကျးလက် 240,874     6,721             95,795                   84,238          17,122  7,891    6,669                42,384             

ခကာက့ရတိခ်ရိုင် 96,066        2,835             43,795                   34,357          7,547     3,362    2,488                 19,994             

မြ ို ြ့ပ 17,075        1,249             8,476                      6,146             308        286        143                    470                   

ခကျးလက် 78,991        1,586             35,319                   28,211          7,239     3,076    2,345                 19,524             

ကျို က်ဒံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 10,733        136                 2,603                      2,688             1,827     119        113                    1,936                

မြ ို ြ့ပ 680              52                    327                          278                 50           39          28                       22                       

ခကျးလက် 10,053        84                   2,276                       2,410             1,777     80          85                       1,914                
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(ဇ) ရြွးဖွား ခလ င်းနှင့်မ ရသဆု း ခလ င်းအရ ကြ ာင်းအော 

မမမရြွးဖွား ခလ င်းအရ ကြ ာင်းအော 

 

 ကာိုက်ဒသတမြ ို့နယ်ခွဲတွ်် အသက ် (၂ ၅-၂ ၉) အေု် စုတွင် ရြွး ဖွားိှုန်းအ ြလ င့်ဆု းညဖု်သည ်ကု ု ရတွ့ ေုှ ေ 
ေါသည်။မ 

 အသက ် (၁ ၅) နှစ်ြှ အ သက ် (၄ ၉) နှစ်အ တွင်းေ ုှ အြျု့ း သြ ီးတစ်ဦး ၏ စုစု ရေါင်း ကရ လး ရြွး ဖွား နှုယ် း 
ြှာ (၄.၉) ဦး ဖလ စ် ေိ ီး ပြည ််ောာ််ုသစဆ့်် ုသုသေြါ််းကေုးေမွးဖွားိှုန်း (၂.၅) းးာက်ြိသပမည ့််မ််ကိသ 
ေတွ့သှသိြါမ််။  
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အသက်အုပ်စု 

ပု ံ(20) - မပြ ည်ရောင်စု၊ ကေင်ပြ ည်ယ ်နှင့် ကျု့က်ဒုံြိ ု့နယ ်ခဲွတုုန၏ 
အသက်အပုုင်းအခြ ားအလုုက်  ကရလးရြွးဖွားနှုယး်  

ြပည်ရောင်စု ကေင်ပြ ည်ယ ် ကျု့ကဒ်ုံြိ ု့နယ ်ခွဲ 
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ြသတ (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရြွးဖွားနှုယ်း 

 

 

ပြည ််ောာ််ုသ  - ၂.၅ းး 

ကသ််ြည ််နယ် - ၃.၄ းး 

ေကာ့ကသိတ်ခရိသ် ်  - ၃.၅ းး 

ကာိုက်ဒသတမြ ို့နယ်ခွဲွဲ  - ၄.၉ းး 
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 ကသ််ြည ််နယ်တွ်် ေမွးဖွားု််ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်းမ်် (62.1) ိှု်ညဖု်ြြ ီး ပြည ််ောာ််ုသ စဆ့်် 
ေမျှာမ်ှန်းမက်တမ်း (၆၄.၇) ိှု်ာက်နိမ့ြ်ါမ််။ 

 မ ေမျှာမ်ှန်းမက်တမ်း (66.7 ိှု်) မ် ်ကာား ေမျှာမ်ှန်းမက်တမ်း (၅၇.၇ ိှု်) ာက် ြိသမည ့်် 
ြါမ််။ 

ကရလးအေွ ်ရသဆု း ခလ င်းနှင့် ကုု ်ဝယ်ရဆာင်ြုခင်ရသဆု း ခလ င်းအရ ကြ ာင်းအော 

 

 ေကာ့ကသိတ်ခရ ုငု် တွင် တစ်နှစ်ရ အာက ်နှင့် ငါးန ှစ်ရအာက် ကရ လး ရသ နှုယ်းြျား သည ် မေလ ည်ရေ ာင ်စ ု 
အဆင့် ရသ နှုယ်းမာားေ က်ယုြ် ့ေါသည ်။ အေှင်ရြွ း ကရ လး (၁,၀ ၀ ၀) တွင် အသက ်တု်နှစ်ရ အာက ် 
က ရ လ း (၅၇) ဦ း နှင့် အေှင်ရြ ွးက ရလ း (၁,၀ ၀ ၀) တွင် အသက ်ငါးနှစ် ရအာက်ကရလး (၆၆) ဦ း  
ရသ ဆု းလ ျက် ေှေု ါသည်။  

 ကာိုက်ဒသတမြိ ု့နယ ်ခွဲတွ်် တ စ်နှစ်ရအ ာက်နှင့ ် ငါးန ှစ်ရအာက်ကရ လး ရသ နှု ယ်းမာားမ်် ကသ််ြည ််နယ် 
ိှ့််ေကာက့သိတ်ခရိသ််တ ုနု၏ ေမိှုန်းမာားာက် ပမည ့််ြါမ််။ အေှင်ရြွး ကရ လး (၁,၀ ၀ ၀) တွ င် 
အသက ်တစ ်နှစရ် အာက် ကရ လး (၇၁) ဦ း နှင့် အေှင်ရြ ွးက ရလ း (၁,၀ ၀ ၀) တွင် အသက ်ငါးနှ စ် 
ရအာက်ကရလး (၈၂) ဦး ရသ ဆု းလ ျက် ေှေု ါသည်။  
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ငါးနစှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုယ်း 

စစုရုေါငး် ကျား ြ 

ေု  (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုယး်နှင့် ငါ းနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုယ်း 

မေလ ည်ရောင်စု ကေင် ေလ ည်ယ ် ရကာ့ကေုတ်ခရုုင ် ကျု့ကေ် ု ြိ ု့န ယ ်ခွဲ 
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 ကသ််ြည ််နယ်တွင် အ ေှင်ရြွးက ရလ း (၁ ၀ ၀,၀ ၀ ၀) ၌ ကုု ်ဝယ်ရ ဆာင်စဥ် ၊ ရြွး ဖွား စဥ်နှ င့် 
ရြွး ဖွား ေိ ီး (၆) ေတအ် ကြ ာတ ွင် ြုခင် (၂၇၆) ဦး ရသ ဆု းလ ျက် ေှေု ါသည်။ 

 ကုု ်ဝယ ်ရဆ ာင်ြုခင်ရသ နှုယ်း သ ည ်  မေလ ည်ရေ ာင်စု အဆင့်ေက ် နိမ့ြ်ါမ််။ 

 စေသှ့ ေတာ််စာသှိိသ် ််တမာား၏ ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်း (၁၄၀) ိှ့်် ိိှု််းယှ််သာတွ်် 
ပမည န်မာိိသ်််တ၏ ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်း (၂၈၂) မ် ်ပမည ့််မားေနေကာ ာ််းေတွ့ သှိသြါမ််။ 
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ပု ံ(24) - ကုု ်ဝယ်ရဆာင်ြခုင်ရသနှုယး် (မပြ ည်ရောင်စု၊ တုုင ်းရေသ ကြ ီး/မေလ ည်ယ ်) 
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မန်းေခါ််ုာသ််းဆိသ် ်သာ ေဝါဟာသစဓိြ္ပာယ်မတ်မှတ်ခာက်မာား 

လူဦးရေ - ဤစုီသ််ခတုာတွ််ြါဝ််မ့်် ုူးးေသဆုုသည ်ြှာ သယး် ရခါင်စာ ေင်း ညတွင ် မြလ ယ်ြာန ုငု််င  မ

ယ ်ယ ုြု တ်အ တွင်း ေှရု ယသ ည့် လူဦး ရေကုု ဆုုလု ုေါ သည ်။ 

သယ်းရခါင်စာ ေင်းညမ (သယ်းရခါင်စာ ေင်းေည်ညွှယ်းချ ုယ်)  - ၂ ၀ ၁ ၄ ခုနှစ်၊ ြတလ် (၂ ၉ ) ေက်ရယနည က ုုမ

ဆုုလု ုေါသည ်။  ြတလ် (၂ ၉ ) ေက်ရယနည  (၀ ၀ း ၀ ၀) အချု ယ်သည် သယး် ရခါ င်စာေင်း ေည်ညွှ ယ်းချု ယ် ဖလ စ်ေါ မ သည ်။ 

မြလ ယ်ြ ာနုုင်င  အ တွင်း မ သယး် ရခါင်စာ ေင်း ညတွင ်ေှ ုသ ည့်လူအ ား လု းက ုု မ စ ာေင်း ရက ာက် ူခဲ ့ေါသည ်။ 

ရကျးလက်မ - အရေွရေ ွ အေု်ချ့ေ်ရ ေး ဦး စီးဌ ာယြ ှ သတ်ြှ တ်ေ ား ရသ ာ ရက ျးောွ အေု်စ ုြျ ား ကုု ဆုု လုုမ ေါသည်။ 

ရ  ဘ ု ျအ ား ဖလ င့် ၎ င်းရေသ ြျား သ ည် လူဦး ရေသုေ် သည ်းဆ ယည်း သ ည့်ရေသြျ ား ဖလ စ် ေိ ီး  

၎ င်း ရ ြလ ဧေ ုာြ ျား တွင် စုုက်ေျု့း ရေးလ ုေ ်ငယ်းြျ ား ကုု အဓုကလုေ ်ကုငု် ေ ါသ ည်။ 

မြိ ု့န ေလ  - အရေွရေ ွအ ုေ်ချ့ ေ်ရေးဦး စီးဌာယြ ှမ သတ်ြှ တ်ေ ား ရသ ာ ေေ်က ွက်ြျ ား ဖလ စ်ေါသည ်။ ရ  ဘ ု ျ အား ဖလ င ့်မ

အဆုုေ ါရေသြျ ား တ ွင်မအ ရဆာက် အအု  နှင့မ်လ ူဦးရ ေေူေေ် ေိ ီး မ စက ်ြှုလုေင် ယ်းြျား မဖ ွ ့ ဖိ ု့း တုးု တက် ေါသည်။မ 

သုေ်သည်းဆ -  ဧေ ု ာ တု်စတ ုေယး် ကီလု ုြီ တ ာတ ွင် ရယေုငု်ရသ ာလူဦး ရေကုု ဆုုလ ုေုါသည်။ ယ ်ယုြု တ် 

တစ်ခု အတ ွင်းရ ယေု ုင်ရသ ာ လူဦး ရေစုစရုေ ါင်းကုု ၎ င်း ရေသ၏ ဧေ ုာ အကျ ်အဝ ယ်းနှင် ့ စား ခလ င်း ဖလ င့် မ

သုေ်သည ်းဆကု ု ေ ေှု ေိ ီး ုတသသန်းကီုိသမီတာမဖလ င့်ရ ဖာ် ေလ ေ ါသည်။ မ ေု ုသုနု တွ က်ချက်ေ ာ တွင်မ က ုယ်းရ ြလ ကုုသာ မ

ေည ့သ်ွင်း တ ွက်ချက ်ေား ေါသည်။ 

ေျြ်းြျှအုြ်ရောင်စုအေွ ်အစား - အြု်ရောင် စုတစ်စု တွင ်ေှ ု ရ သ ာ ေျြ်းြျှအုြရ်ေ ာင်စုဝင် အရ ေအ တွက ် မ

ကုုဆု ုလုေုါ သည ်။ (အု ြ်ရောင်စုလ ူဦးရ ေစုစုရေ ါင်းကုု အြု်ရေ ာင်စု အ ရေအ တွက်လဖင ့် စားလခင်း လဖင့်ေေ ှုမ

ေါသည်။) 

ကျား/ြ အချု့ း - အြျု့ း သြ ီးဦး ရေ (၁ ၀ ၀) ၌ေှသုည ့် အြျု့ း သားဦး ရေကုု ဆုုလု ု ေါသည်။  

ြီှခုုသူအချု့ း - စုသြ်ုသြ်ကိသ််ိသိ််မ့်် စမက်စသွယ် စမက် (၁၅) ိှု်မှ စမက် (၆၄) ိှု်းးေသ (၁၀၀) 

ေြါ်တွ်် မှီခိသေနမ့်် ကေုးးးေသ (စမက် ၁၅ ိှု်ေစာက်) ိှ့် ်မက်ကြ ီးသယွ်စိသးးေသ (စမက် ၆၅ 

ိှု်ိှ့််စာက်) တိသ့၏စခာို းညဖု်ြါမ််။ ုသုသေြါ််းမှခီိသမူစခာို း၊ ကေုးမှီခိသမူစခာို းိှ့်် 

မက်ကြ ီးသွယ်စိသမှခီိသမူစခာို းတိသ့ကိသ တိသ််းတာတွက်ခာက်ိိသ် ်ြါမ််။ 

ကရလးြီှခုုသူအချု့ း - အ သက ် (၁ ၅) နှစ်ရအ ာက် ကရ လး ဦး ရေနှင့် အလုေ် လုေ်နုငု်သည ့လ်ူဦး ရေ (အသက ် ၁ ၅ 

- ၆ ၄ နှစ်) အချု့ း ကုု ဆုုလ ုု ေါသည်။ 
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သက် ကြ ီးေွ ်အုုြှီခုုသူအချ ု့း - အသက ် (၆ ၅) နှစ်နှင့် အေက် သက ် ကြ ီ း ေွ ်အုုဦး ရေနှင့ ် အလု ေ်လုေ်နုငု် 

သည ့လ်ူဦး ရေ (အသက ် ၁ ၅ - ၆ ၄ နှစ်) အချု့ း ကုု ဆုုလု ုေါသည ်။ 

သက် ကြ ီးေွ ်အုုညွှယ်ကုယ်း - အသက ် (၁ ၅) နှစ်ရ အာက် ကရ လး ဦး ရေ (၁ ၀ ၀) တွင်ေှုသည့် အ သက ် (၆ ၅) 

နှစ်နှင့် အေက် သက ် ကြ ီးေ ွ် အုုဦးရ ေက ုု ဆုုလုေု ါ သည ်။ 

စမက်စုယ်ကိန်း - စုစုရေါင်းလ ူဦးရ ေ ၏အ သက ်ြျား ကုု အေု်စု (၂) စ ု အညီအြျှခ ွလဲခ ား ေ ာတ ွ င် သသှိမ့်် 

စုယ်ကိန်းဖည ု်ြါမ််။ လူဦး ရေ၏တစ ်ဝက်သ ည် အသက ်အလ ်ကု ယ်း ေက ်င ် ေိ ီး ကျယ ်တစ်ဝ က် မ သ ည ် 

အသက ်အလ ်က ုယ်း ေက ်မကြ ီးေါသည ်။ 

ေညာရေး - သင ် ကြ ား ခလ င်း နှင့် သင ်တယ်းလြ ်းည ွှ ယ်ြ်ျ ား ြှ တဆင် ့ သင ် ကြ ား တတ ်ရ ြလ ာက ် ခလ င်း ကုု ဆုု လုုမ ေါသည်။ 

၂ ၀ ၁ ၄ ခုနှစ် မြလ ယ်ြာန ုု င်င  လူဦး ရေနှင်အ့ြု ်အ ရ ကြ ာင်း အ ောမ သယ ်းရခ ါ င်စာေင်း တွင် စာတတ် မ ရ ြလ ာက်ြှု၊ 

ရက ျာင်း ရယြှု အရ ခလ အရယ၊ အ ြလ င့် ဆု း တက်ရေ ာက် ေိ ီးစီး ခဲ့သည့် အတ ယ်း/အဆင့် တုု နကုု ရြး ြလ ယ်းခဲ့ မ ေါသည်။ 

ေည ာရေးနှင ့် ေတသ်က ်၍ အြျု့ း အစား ခွဲ ခလ ား ြှုြ ျား ကုု ရအာက် ေါအ တု ုင်း ရဖာ် ေလ ေ ား ေါသည်- 

(က ) စာတတ်ရ ြလ ာက်ြှု - ဘာသာစက ား တစ်ခ ုခုကု ုမ ရက ာင်း ြွယ်စ ွာမ ရ ေး တ တ် ၊ ဖတ် တတ ် ခလ င်း ကုု 

ဆုုလု ုေါသည ်။ 

( ခ မ ) ရကျာင်းတက်ရောက်ြှုအရ ခလ အရယ - လွယ်ခ ဲသ့ ည့်စာသင ်န ှစ် တွင် အတ ယ်းေည ာမ အဆင် ့ဆင့် 

သင ် ကြ ား နုုင် ေ ယ်ြသတမှန်ဖွင့် လှစ်ေားရသ ာ တ ေ ား ဝင ်အသု အြှတ် ေလ ့ ုာမ််ေကာာ််းမာား 

(သုုနြဟုတ ်) ေည ာရ ေ း အစီအစဥ်ြျ ား တ ွင် ေည ာသင ် ကြ ား ရယသူြ ျား ကုု ဆုုလ ုေုါသည ်။မ

ြူလတ ယ်း၊မ အလ ် တ ယ်း၊ မ အေက်တ ယ်းနှင့်မ တက္က သုုလ်အ ဆင့် တက်ရ ယသူြ ျား မ အား လု  းေါဝင ်မ

ေါသည်။မ မ အဆုုေါမ ရက ျ ာင်း ရယြှု အရ ခလ အရ ယ တွင် (၁) လက ်ေှု တွင် ရက ျာင ်းတက်ရယသ ူ၊ (၂) 

ရက ျာင်း တက ်ဖူးသူ၊ (၃) လု းဝရ ကျာင်း ြ တက်ဘူး သူ ဟူ၍ (၃) ြျု့ း ေါဝင်ေါ သည ်။မ 

( ဂ မ ) အ ြလ င့်ဆု း တက်ရောက် ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတယ်း/အဆင့် - အစုးု ေရက ျ ာ င်း ြျား ၊ စုိသးသ 

စမိစမှတ်ြည ုာားမ့်် ေုဂ္ဂလုကရက ျ ာင်း ြျား တွင် တက်ရ ောက ် ေိ ီးစီး ခဲ့သည့် စမည ့််ဆသတး 

ေည ာရေးအ ဆင်/့ဘ ွဲ့ / ေီဂ ေီကုု ဆုုလု ုေါသည ်။ 

ြသယ်စွြ်းြှုမ - ရယနစဥ် လုေ်ငယး် ရဆ ာင် ေွက်ြ ှုြျား ၊ စုသြ်ုသြ်ကိသ် ်ေဆာ််သွက်မှု/မ််ယူမှုမာား၊ လ ှုေ်ေှ ား ြှု မ

ြျား တ ွင် စောာက်စကူမသှိြါက သာြယ ်လူြျ ား ေက ်ေု၍ု အခက်အခဲ ေှသုူြ ျား ကု ု ဆုုလု ုမ ေါသည်။ ၂ ၀ ၁ ၄ 

ခုနှစ် လူဦး ရေနှင် ့အုြ် အ ရ ကြ ာင်း အ ော သယး် ရခါ င်စာေင်း တွင် မမန်ုွမး်မှုိှ့်ြ်တ်မက်၍ ရအာ က်ေါတ ုနုမ ကုုမ

ရြး ြလ ယ်းေားေ ါသည ်-မ 
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(က) လြ ်းရလ ျှာက် ခလ င ်း (၀ ှးီ ချဲ အသု း ေလ ့ ခလ င်း ၊ ရတာင ် ရ ၀ ှး၊ ချု့ င်း ရေ ာက် အသု း ေလ ့ ခလ င်း ၊ ရ ခလ ဆာမ မခလ င ်း၊ 

အ ြလ င့် တက် ော တွင်ခက ်ခဲ ခလ င်း) 

(ခ မ) အ ြလ င် (စမည ််စာရသတအ ား ယည်း ခလ င်း ၊ မ ြျက်စ ုြ ြလ င် ခလ င်း) 

(ဂ မ) အ ကြ ား (အ ကြ ား အ ာရ ု ယ ည်း ခလ င်း ၊ ယား ြ ကြ ား ခလ င်း) 

(ဃ) ြှတ်ဉ ာဏ ်/အာရ ု  စူးစုုက် ခလ င်း (ဖွ ့ ဖိ ု့း ြှု ရနှာင့ရ်န ှး ခလ င်း ၊ ရက ျာင်း ရယ ေ ယ်ခ က်ခဲ ခလ င်း ၊ အ ခလ ား မ

စုတ်ေု ုင်းဆု ုင်ောအရ ခလ အ ရယြျား) 

ကုုင်ရဆာင်သည့်လက်ြှတ်မ - လူတစဦ်း ချင ်းစီ ၏ သက ်ရသခ အ ဖလ စ် ကိသယ်ေသးစေကာ ာ််းစသာ စခာက် 

စုက်မာားြါဝ််မ့်် ကတ်/ုက်မှတ်ညဖု်ြါမ််။ မြလ ယ ်ြာန ုငု်င တွင် မ သက ်ရသခ က တ်/လက ်ြ ှ တ်မ အြျု့ း မ

အစား ရေါင်း ြျ ား စွာ ာသတ်ေြးာားြြ ီး နုုင်င ခလ ား သာ း ြျား အတ ွက် နုုင်င ကူးလက ်ြှတ်က ုဆု ုလုု ုေါသည်။ 

လုေ်သားအင်အားအရ ခလ အရယ - သယး် ရခါင်စ ာေ င်း ေည်ညွှ ယ်းေက်ြ တု ုင်ြီ (၂ ၀ ၁ ၄ ခုနှစ် ၊ ြတလ် ၂ ၉ ေက်) 

လွယ်ခဲ ့သည့် (၁ ၂) လအတငွ်း လုေ်ကု ုင်ခဲရ့သ ာ အဓုကလုေ်ရ ဆာင် ြ ှုြျ ား ကုု ဆုုလ ုေုါသည ်။ အသ က် (၁ ၀) 

နှစ်နှင့် အေက်မ လူဦး ရေ ကုုမရအာက် ေါအ တု ုင်း ခွဲ ခလ ား ရဖာ် ေလ ေားေ ါသည်မ- 

 

လုေ်သားအင်အားစု - “အလုေ်ေှ ုသူမ (လ ုေ်င ယ်းခွင် ေှလုူဦး ရ ေ)” နှင့် “အလုေ်လက်ြဲ့” တုနု ေါဝင်သည ့် 

ရ ဘု ျစက ား ေေ ်တစ ် ခုမ ဖလ စ်ေါသည်။ 



43 
 

အလုေ်ေုှသူ - လူတစ ်ရ  ာက်သည် စမည တ်စုွန်းတု်ခသခသ (ုုာ၊ ုသြ်ခ၊ ုီးြွားေသးစကာို းစမည တ် ုမ််) 

စတွက် သယး် ရခါင်စ ာ ေ င်း ြရက ာက်ြီမ တစ ်ေတ ် အတွင်းမ (သ ုနု ြဟ ုတ်)မ တ စ်နှစ်အ တွင်း အချယု ် ေလ ည် ့ (သုုနြဟုတ ်) 

(၆) လန ှင်အ့ေက် အလုေ်လုေ် ခဲ့လျှင ် ေုု သူကုု အလုေ်ေှ ုသည် ဟုမ ဆုုလု ုေါသည ်။ ၎ င်း တုနုတ ွင် 

လစ ာြေရသ ာ်လည်း မ ြု သားစု လုေ်င ယ်းတငွ ်လုေ် ကုုင်သူ၊မ စ တုးု ဆု ုင်၊မ ေု ဂ္ဂလုကရ ဆးရ ု မ အစေှ ုသ ည်တုု နတွင ်မ

လုေ်ကုုင်ရ ယသူြျ ား ေါဝင် ေါသည်။မ 

အလုေ်လက်ြ့ဲ - အလု ေ်လုေ်ကုငု်န ုငု်သူ ဖလ စ်ရသ ာ်လည်း သတ်ြ ှတ် ေား သည ်က့ာလ အတ ွင်း အလုေ်ြေှ ုသူ၊ 

အလုေ် ေှာရဖ ွရယသူက ုု ဆုု လုုေါသည ်။  

လုေ်သားအင်အားစုတွင်ြေါဝင်သူြျား - သယး် ရခါင်စာ ေင်း ရက ာက် ူချု ယ် ြတုုင်ြ ီ ေက်သတ္တ ေ တ် အတွင်း 

အလုေ်ြ ေှသုူ ၊ အလုေ်ြ ေှာခ ဲသ့ူ ၊ အလုေ်ြလုေ်နု ု င်သူြျား ကု ုမ ဆု ုလုေု ါသ ည်။ အဆ ုေုါ အေု်စု တွင် အချု ယ် ေလ ည် ့မ

ရက ျာင်း တက ်ရယသူ ၊ အြု်ြှုကုစ္စလုေ်သူ ၊ သက ် ကြ ီး ေွ  ်အုြု ျား ေါဝင်ေါသည ်။  

လုေ်သားအြျု့ းအစားမ - အလုေ်ေှ ုသူြျ ား ကုု လွယ်ခဲ ့ရသာ (၁ ၂) လအတငွ်း ၎််းတိသ့ေဆာ််သွက်မ့်် 

ုီးြွားေသးုသြ််န်း ုသြ်ေဆာ််မှုစုိသက် ခွဲညခားေဖာ်ညြခည ််းညဖု်ြါမ််။ လုေ်သားအြျု့ း အစား ြျ ား ကုု 

ရအာက်ေ ါအ တုငု်း အေု်စု (၅) စုခွဲ ခလ ား ေားေ ါသည်- 

(က) အစုုး ေဝယ်ေြ်း မ-  အစုးု ေ ဌာယ/အဖွဲ့ အစည ်းြျား တွ င် စုသြ်ုသြ်ကိသ် ်ေနမူမာား  

(ခ မ) ေုဂ္ဂလုက/အဖဲွ့အစည်းဝယ်ေြ်းမ - ေုဂ္ဂလုကလုေ်င ယ်း၊ ေုဂ္ဂလုကအဖ ွဲ့ အစည ် း ြျား ၊ ကုြ္ပဏီြ ျား ၊ 

အစုးု ေြဟ ု တ်ရသ ာအဖ ွဲ့ အစည်း ြျား ၊ နုုင်င တက ာအဖွ ဲ့အစည်း ြျ ား ၊ ရောင ်းဝ ်ရေး လုေ်ငယ ်းမ

ြျား တ ွင်လုေ်က ုငု်ရယသ ူြျ ား မ 

(ဂ မ) အလုေ်ေှင် - သတ်ြ ှတ် ကာလအ တွင်း ၎ င်း တုနု၏ ကုု ်ေုငု်စ ီးေွား ရ ေး လုေ်င ယ်းက ုု အလုေ်မ သြ ား 

(၁) ဦး ဖလ စ်ရစ၊ (၁) ဦး ေက်ေုု၍ ဖလ စ ်ရစ ခယန်ေ ား ေိ ီး လုေ်ငယး် လုေ်က ုငု်သူြ ျား 

(ဃ) ကုု ်ေုင်ုလုေ်ငယ်းလုေ်ကုုင်သူ - ကုု ်ေုငု်စီးေ ွ ာ း ရေး (သုုနြဟုတ ်) ြု သားစုစီး ေွား ရ ေး တွင် 

ြည ်သည့်အလ ုေ်သြား ကုုြျှ ခယန်ေား ခလ င်း ြ ေှဘုဲ ကုု ်တ ုငု်ဝင ်ရ ောက ်လုေ် ကုုင်သူမ 

(င) ြုသားစုလုေ်ငယ်းလုေ်ကုုင်သူ - ြုသားစုဝင ် တစ်ဦး ဦ း ၏ စီးေ ွား ရ ေး လုေ်ငယး် ၊ စုုက်ေျု့း ရြွး ြလ ူမ ရ ေး ၊မ

မခိ  လုေ်င ယ်း၊ ကုယ်ရ ေ ာင်း ကုယ ်ဝ ်လုေ်င ယ်း (သုုနြဟ ု တ်) အသက ်ရြွးဝြ်းရကျာင်းမ

လုပ်ငယး်တစ်ခုခုတွင် လုပ်အားခြေေှဘုဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကုုင်သူမ 
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လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုယ်းမ - အသက ်အုေ်စ ု တစ်ခု တွင် ေုသှည ့မ် လုေ် သားအင်အ ား နှင့်မ အဆ ုု ေါအသက်မ

အေု်စု အတ ွင်းေု ှမ လူဦးရ ေ တ ုနု ၏အခု ျ့း ကုုမ ဆုုလ ုေု ါသည်။မ လုေ် သ ား အင်အ ား ေါဝင်နှု ယ်းသ ည်မ အလု ေ်လုေ်န ုငု ် မ

သည ်မ့လ ူဦးရ ေေြာ ဏကု ု မရ ဖာလ်ေသည ့မ် အရေး ကြ ီးရ သာမအညွှ ယ်းက ုယ်း ဂဏ ယ်း တစ်ခု လဖစ်ေါသည ်။ 

မ 

 

အလုေ်လက်ြ့ဲောခုုင်နှုယ်းမ - လုေ်သ ား အင်အ ား စုစု ရေါင်း တွင်မ အလ ုေ်အက ုု င်ြေေုှရသး ဘဲ မ အလုေ် ေှ ာရယသူန ှင ်မ့

အလုေ်လုေ် ေ ယ်ဆန္ဒ ေှ ုသူ တုနု ၏မ ေ ာခုုင်န ှုယ် း ကုုမ ဆုုလုေု ါသ ည်။မ အဆုုေ ါလူ ဦး ရေသည်မ

အလုေ် ေှာရဖ ွရယသူြ ျား မဖလ စ် ေိ ီးမ အလုေ်လ ုေ်ေယ် အဆ င်သင ့် ေု ှသူြျ ား မ မဖလ စ်ေါသ ည်။ 

 

 

အလုေ်အကုုင်ေေှုြှုနှင့်မ လူဦးရေအချု့ းမ - နုုင်င တစ ်ခု၏အလုေ် ေုသှ ူဦးရ ေနှ င့်မ အလုေ်လုေ ်ကုငု်န ုငု်သ ည့် မ လူဦးရ ေ မ

(အသက ်မ် ၁ ၅ မ - ၆ ၄) ၏ အချု့ း အစား ကု ု ေလ သည ့မ် စ ာေင်း အင ်းဆုငု် ေ ာမ အချု့ း တစ်ခု လဖစ်ေါသည ်။မ လူ တ စ်ဦး သည ်မ

တစ်ေ တ်လျှင်မ အယ ည်း ဆု း တစ ်ယာေီ ကြ ာ မ အလုေ်လုေ ်ကုငု်ေ ါကမ ၎ င်း ကုုအလုေ် အကုုင် ေုသှူ ဟ ုမ

နုုင်င တက ာ အလုေ်သြ ား အဖွဲ့ ကြ ီး ြ မှ သ တ်ြှ တ်ေ ား ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုုင် - သယး် ရခါင်စာ ေင်း ေည်ည ွှယ်း ချယု ် ြတုုင်ြ ီမ လွ ယ်ခဲရ့သ ာ (၁ ၂) လအတငွ ်းမ လုေ် ကုုင်ခဲသ့ည ် ့မ

လူတစရ် ာက် ၏မ အလု ေ်အကုငု်က ုဆု ုလုုုေ ါသည်။ မ လုေ်ငယး် နှင့်သက ်ဆု ုင်လခ င်း ြေှုဘဲမ လွ ယ်ခဲ ့ရသာ (၁ ၂) လ မ

အတွင်းမ လုေ်က ုငု်ခဲ့သ ည့်အလုေ် အကုုင ်ကုသု ာ မ ဆုုလုလုခင ်းလဖစ်သည ်။မ ၂၀၁၄မ ခုနှစ်မ သယ်းရခါင်စာေင်းတွင်မ

အလုေ်အကုုင်ရဖာ်လေ ခလ င်းနှင့်စေ်လျဥ်း၍မ စာေင်းကုုင်၊မ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊မ အတွင်းရေးြှူး၊မ အုြ်ြှုမ

ကုစ္စလုေ်သူ၊မ တ ငါသည်၊မ လူနအေင်းအ ြလ စ်ြ ယ်ရယဂျာစသည်လဖင့်မ အရသးစုတ်ရဖာ်လေေြည်ဟုမ သယ်းရခါင်စာေင်းမ

စာေင်းရကာက်ြျားကုုမ ညွှယ် ကြ ားေားေါသည်။မ အက ်၍ရလဖ ဆုုသ ူသည် မ အလုေ်အကုငု်န ှစ်ခု (သုုနြဟု တ်) 

နှစ်ခုေက်ေု ု၍မ လုေ်ကု ု င်ခဲ့လျှင်မ အဓုကလ ုေ်ကုုင ်ရသာမ အလုေ် အကုု င် တစ်ခုကု ုမ သတ်ြ ှတ်ရ ေွး ချ ်ရစခ ဲ့ မ

ေါသည်။မ အလုေ်အကုုင်အြျု့းအစားြျားမခဲွလခားသတ်ြှတ်ောတွင် ISCO 2008 ကုုမအရလခခ ၍မခ ွဲ လခား ေ ား မ ေါသည်။ 

= လုေသ် ာ းအင်အာ း 
ေါဝင်နှုယ်း 

လုေသ် ာ းအင်အာ းစုတွင်ေါဝင်သူဥှီးရေ 
(အလ ုေေ်ှုသူ + အလုေလ် က်ြဲ့) 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလ ုေလ်က်ြဲ့ော ခုငု်နှုယး် 
အလ ုေလ်က်ြဲ့ဦးရေ 

လုေသ် ာ းအင်အာ းစုတွင်ေါဝင်သူဥးီ ရေ 
(အလ ုေေ်ှုသူ + အလုေလ် က်ြဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလ ုေအ်ကုုင်ေေုှြှုနှင့် 
လူဦးရေအချ ု့း 

= 

အလ ုေေ်ှုသူဦးရေ 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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လုေ်ငယ်း - သယး် ရခါင ် စာေင်း ေည်ညွှ ယ်းချု ယ်ြ တုု င်ြီမ လွ ယ်ခဲရ့သ ာ (၁ ၂) လအတ ွင်းမ အလုေ ်လု ေ်ရယသူြျ ား မ

လုေ်ကုုင်ရ ယသည ့် လုေ်ငယး် တစ်ခ ုလဖစ်ေ ါသည်။မ အ လုေ်လုေ်ရ ယသူြျ ား လုေ် ကုုင်ရယသည ့မ် လုေ်ငယ်းခွင်ရယောမ ကုုမ

ရဖာ်လေေြည်လဖစ်ေါသည်။မ အလုေ်လုေ ်ရယသူ တ စ်ဦး၏မ လုေ်ကုုင်ရယေသည့်မ တာဝယ်ြျား (သုုနြဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်ြျားကုုမ ရဖာ် ေလ ေယ်ြလုုဘဲမ ကုယ်ေုတ်လုေ်ငယ်း (သုုနြဟုတ်) ဝယ်ရဆာင်ြှုရေးသည့်မ လုေ်ငယ်းမ

အြျု့းအစားကုုမ ဆုုလုုလခင်းလဖစ်ေါသည်။မ ဥေြာမ - လူတစ်ရ ာက်သည်မ တီဗီွေုတ်လုေ်ရသာစက်ရု ၏မ

သုုရလှာင်ရု တွင်မ အလုေ်လုေ်ကုုင်သူလဖစ်ေါကမ ေုုသူ၏လုေ်ငယ်းသည်မ လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်ြှုလုေ်ငယ်း 

လဖစ်ေါသည်။မ အက ်၍ ရလဖဆုသု ူသည်မ လုေ်င ယ်းနှစ်ခု (သုုနြဟု တ်) နှစ်ခုေက်ေုရုသ ာမ လုေ်ငယ ်းြျား တ ွင ်မ

လုေ်ကုုင်ခဲ ့ေါလ ျှင်မ အဓု ကလ ုေ်ကုငု်ရသ ာမ လုေ်င ယ်းတစ်ခ ုကုမု သတ ်ြှ တ်ရ ေွးချ ်ရစ ခဲ ့ေါသည ်။မ လုေ်ငယး် ြျ ား မ

ခွဲလခားသ တ်ြှ တ် ေ ာတွင ် ISIC Revision 4 ကုု အရလခခ ၍မခွဲလခ ား ေားေါသည ်။ 

စသှ််ေမွးကေုး - ကေုး်ယ်မိခ််ဝမ်းမှကတတ်ခာိန်တွ်် ်ိသညခ််း၊ စမတြည ုညခ််း၊ ေညခုက်မာားုှုြ်သှားညခ််း 

ုမ့်် စမက်သှ််မန်မှု မေ င်္ကတတု်ခသခသကိသ ပြည ုုသြ်မူကိသ ဆိသုိသြါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််းတွ်် စသှ်် 

ေမွးကေုးမာားကိသ ာ့်မ်ွ််းေကာက်ယူခဲြ့ါမ််။ ာိသ့စြည ်် စမိ်ောာ််ကာဖူးမ့်် စမာိုးမမီးမာား၏ 

ေနာက်ဆသတးစသှ််ေမွးကေုးစေကာ ာ််းစသာမာားကိသု််း ာ့်မ်ွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ 

သုုသေြါ််းကေုးေမွးဖွား ှိုန်း - စမာို းမမီးတု်ေယာက်ေမွးဖွားိိသ််မ့်် ြာမ်းမျှကေုးစေသစတွက် 

(စမာို းမမီးစားုသတး ကေုးေမွးဖွားိိသ််မ့်် စမက်စြိသ် ်းစခည ား ပြြ ီးဆသတးမ််စာိ စမက်သှ််ြြ ီး 

ုက်သိှေမွးိှုန်းစတိသ််း ေမွးမ််ဆိသြါက) ကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

 

စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးဖွား ှိုန်း - စမက်စသြ်ုသစုိသက် စမာို းမမီး (၁,၀၀၀) တု်ိှု်စတွ််း 

ေမွးဖွားမ့်် ကေုးးးေသကိသ တိသ် ်းတာညခ််းညဖု်ြါမ််။ စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးဖွားိှုန်းကိသ 

တိသ် ်းတာသာတွ်် မီးညခားေဖာ်ညြာားညခ််းမသှြိါက ပြည က္ခဒိန်ိှု်ကိသ စေညခခတ၍ တွက်ခာက်ြါမ််။ 

 

  

၅ စုစုရေါငး်က ရလ းရြွးဖွား နှုယ်း = အသ ကအု်ေစ်ုအလ ုကု ်က ရလ းရြွးဖွားနှုယး် x  
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ကာိုက်ဒသတမြ ိုနယ်ခဲွ ပြည ု သုမူမာားုာသ််း 

ကသ််ြည ််နယ်၊ ေကာ့ကသိတ်ခရိသ် ်၊ ကာိုက်ဒသတမြ ိုနယ်ခဲွ ပြည ုုသမူမာားုာသ််း 

စမ်် သာာူးိှ့်် ာာန/စဖွဲ့စု််း တာဝန် 
စုီသ််ခတုာြည ု သုမူ 

ေဒါ်မီမီိွယ် 
ုက်ောာက်ညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ 
ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန  

ေသးမားြည ု သုမူ 

ေဒါ်မည တ်မည တ်မသိး ုဝကမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ု သုမူ 

ေဒါ်ာက်ာက်ုတ စ်ယတ်န်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ု သုမူ 

   
ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်ခ််ေမမန်း UNFPA စကြ တေြး စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်ု ္ိဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်မာိုးမ ္ိတာ   းးုီးစသာသှိ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်ဝ့််ိိသိ ိသာွန်း စ်ယတ်န်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

   
ုာသ််းဇယားြည ု သုခည ််းိှ့်် ေမည ြသတေသးဆွဲခည ််း 

ေဒါ်ု ္ိဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 
ကွနြ်ာူတာစုီစုဥ်ေသးဆဲွခည ််းိှ့်် 
ုာသ််းဇယားြည ု သုမူ 

ေဒါ်ု််းု််းမာ းးုီးစသာသှိ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

ေဒါ်ခာိုခာိုမန်း 
ုက်ောာက်ကွန်ြာူတာုူြေ်ဆာ််ေသးမှူ း၊ 
ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 

ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

းးဇ််မ််းးး စကြ ီးတန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

   
ုာုီိှ့််ဒီဇသိ််းစဖွဲ့ 

းးိိသ််ဖြ ိုးေကာာ် းးုီးစသာသှိ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုာုီိှ် ့်ဒဇီိသ် ်း ြည ုုသမူ 

းးမသူိိသ်် စ်ယတ်န်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုာုီိှ် ့်ဒဇီိသ် ်း ြည ုုသမူ 

 





ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

www.dop.gov.mm

(သို႔မဟုတ္)

http://myanmar.unfpa.org/census
ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္
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