
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန
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ပံု (၁) - မက ေွးတိင်ုးကေသြွ ီး၏ မြိ ု့နယ မ်ြားပ ြ  ေ ြ ြံု 

 



ထီးလင်းမမိ ိ့ နယ်၏ လူဦပေေကုယမပဂဏယမပအခာကမအလကမြားပ ၁ 

လူဦပေေစုစုေြါငမပ 48,866 2 

ကားပ ဦပေေ 22,859 (46.8%) 

ြ ဦပေေ 26,007 (53.2%) 

မြိ ု့န ြ လူဦပေေေးခုုငမှုနယမပ 9.3% 
ဧရိယာအွျယ်အဝန်း (စတုရန်းွီလုိမီတာ) 1,333.8 3 

လူဦးကရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းွီလုိမီတာ) 36.6 ဦး 

အသကမအလ မ်ကုယမပ 35.0 နှစ် 

  

ရပ် ေွွ် စုစုကပါင်း 2 

ကွျးရောအုပ်စု စုစုကပါင်း 71 

အုြမေေးငမစုအေေအတွကမ 10,532 

အြာု့ပသြီပအုြမေေးငမဦပစီပေးခုုငမှုနယမပ 25.9% 

ြာြမပြျှအုြမထောင်စုအရွယ်အစား 4.5 ဦး 4 

  

အသကမအြုုငမပအ ခ းပအလုုကမလူဦပထရရာခုိင်နှုန်း  

ကေလပဦပေေမ(အသကမ ၀ - ၁၄ ှှုစမ) 23.0% 

အလုြမလုြမှုုုငမသူဦပေေမ(အသကမ ၁၅ - ၆၄ ှှုစမ) မ 66.8% 

   သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုဦပေေ (အသကမမမ၆၅ ှှုစမှှုင့မအေကမ) 10.2% 

  

 ြီှခုသူုအခာု့ပ  

စုစုေြါငမပြီှခုသူုအခာု့ပ 49.8 

ကထေးြီှခုုသူအခာု့ပ 34.4 

သကမ ကြ ီပေွ် မအုုြှခုုီသူအခာု့ပ 15.4 

  

သကမ ကြ ီပေွ် မအုုညွှယမကုယမပ 44.7 

  

ကားပ/ြ အခာု့ပ 88 (မ 100 တွင်ရိှထသာ ကျား ဦးထရ) 

  

အသကမ (၁၅) ှှုစမှုင့ှမအေကမ စးတတမေ ြ းကမြနရာခုိင်ှုနယမပ 97.0% 

ကားပ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 98.3% 

ြ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 95.9% 

  

ြသယမစွြမပသူဦပေေ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ြသယမစွြမပသူမ(ြညမသည့မြသယမစွြမပြနအြာု့ပအစးပြဆုု) 2,564 5.2 

လြမပေလျှးကမ/အ ြ ငမတ့ကမ/ြစ္စညမပကုုငမတွ မ် 1,275 2.6 

အ ြ ငမ 1,029 2.1 

အ ကြ းပ 967 2.0 

သငမ်ူေလ့လး ခ ငမပ/ြှတမဉးဏမ/အးရံုစူပစုုကမ ခ ငမပ 1,017 2.1 

  



ကုုငမေဆးငမသည့မမလကမြတှမအြာု့ပအစးပမ(အသကမမ၁၀မှှုစမှှုင့မအေကမ) အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ှုုုငမငံသးပစုစစမေေပကတမ 38,093 91.6 
ဧည့မှုုုငမငံသးပကတမ * <0.1 
ှုုုငမငံသးပ ြ ့ခွင့မေသူကတမ * <0.1 

အြာု့ပသးပြှတမြံုတငမကတမ * <0.1 

သးသယးဝငမကတမ 238 0.6 

်း်ီသကမေသခံကတမ 68 0.2 
ှုုုငမငံ ခ းပသးပြှတမြံုတငမလကမြှတမ * <0.1 
ှုုုငမငံ ခ းပသးပှုုုငမငံကူပလကမြှတမ * <0.1 

ြညမသည့မကတမြှြကုုငမေဆးငမသူ 3,151 7.6 

  

လုပ်သားအင်အားအကေွ ာင်းအရာ (အသွ် ၁၅ - ၆၄ နှစ)် စုစုထေါင်း ကျား မ 

   လုြမသးပအငမအးပြါဝငမှုနယမပ  82.2% 89.9% 75.4% 

   အလုြမလကမြ့ဲရာခုိင်ှုနယမပ  2.7% 2.2% 3.3% 

   အလုြမအကုုငမရရှိြနှှုင့မလူဦပေေအခာု့ပ 80.0% 87.9% 73.0% 

  

အုြမြုုငမဆုုငမြန  အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ြုုငမေှငမ 10,154 96.4% 

အုြမငှးပ 169 1.6% 

အခြ့ဲ (ြုဘ/ေ်းက္ခြ/ေဆွြာု့ပ/ြုတမေဆွ) 41 0.4% 

အစုုပေဝယမေြမပအုြမေး 131 1.2% 

ြုဂ္ဂလုကဝယမေြမပအုြမေး * 0.1% 

အ ခ းပ 25 0. 2% 

  

ေယအုြမအေဆးကမအအံုအတွကမ အဓိွအသံုပ ြ ့သည့မြစ္စညမပြားပ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယု/သကမက မ်/အငမဖကမ 1.3%  23.7% 

ဝါပ 45.3% 8.0% 39.2% 

ေ ြ ကြ ီပ 0.1% 0.5%  

သစမသးပ 45.5% 86.7% 0.3% 

သွြမ 0.2%  36.7% 

အုတမ ကြွ ြမ/အုတမ/ကွယမကေစမ 7.5% 4.3% <0.1% 

အ ခ းပ 0.1% 0.5% 0.1% 

  

အစးပအစးခာကမ ြ ့တမစးပေသးကမေယမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သည့မေလးငမစး အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ * 0.1 

ဓးတမေငွ့ * <0.1 

ေေယံဆီြီပ * <0.1 

ဘုုငမအုုဂကမစမ * <0.1 

သစမသးပ/ေငမပ 10,359 98.4 

ြီပေသွပ/ေလးငမစးေတးင့မ 139 1.3 



ေကားကမြီပေသွပ * 0.1 

အ ခ းပ * <0.1 

  

အလငမပေေးငမအတွကမအဓုကအသံုး ပြ ့သည့်ြီပအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 756 7.2 

ေေယံဆီြီပ 134 1.3 

ဖေ်းငမပတုုငမြီပ 1,641 15.6 

ဘွ်ထေြီီပ 737 7.0 

ြီပစကမ (ြုဂ္ဂလုက) 5,956 56.6 

ေေအးပလျှြမစစမ (ြုဂ္ဂလုက) 599 5.7 

ေယေေးငမ ခ ညမစွြမပအငမသံုပ (ဆုုလး ြ းပ) 685 6.5 

အ ခ းပ 24 0.2 

  

ေသးကမေေအတေွ်အဓုကအသံုး ပြ ့သည့်ကရအမျိ့းအစား အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ 1,014 9.6 

အဝီစုတွငမပ 1,138 10.8 

ေေတွငမပ (အုတမစ)ီ 5,822 55.3 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ  * <0.1 

စုစုကပါင်းကရကွာင်းကရသန် ရရှိမှု 7,976 75.7 
ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 1,086 10.3 

ေေကယမ * <0.1 

မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 1,316 12.5 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 151 1.5 

အ ခ းပ * <0.1 

စုစုကပါင်းကရကွာင်းကရသန်  မရရိှမှု 2,556 24.3 

  

သံုပေေအတေွ်အဓုကအသံုး ပြ ့သည့်ကရအမျိ့းအစား အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ 1,076 10.2 

အဝီစုတွငမပ 1,089 10.3 

ေေတွငမပ (အုတမစ)ီ 5,037 47.8 

ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 1,254 11.9 

ေေကယမ 295 2.8 

မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 1,627 15.4 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 151 1.4 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ - - 

အ ခ းပ * <0.1 

  
 



အုြမသးအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေဆဲွအုြမသး * <0.1 

ေေေလးငမပ/်ငမလံုအုြမသး 10,369 98.5 

စုစုကပါင်းသန် ရှင်းကသာယင်လံုအိမ်သာကဆာွ်လုပ်သံုးစေဲမှု 10,373 98.5 
တွငမပ/ဇလးပအုြမသး 117 1.1 

တွငမပြေုှအုြမသး * <0.1 

အ ခ းပ * <0.1 

အိမ်သာြေုှ 33 0.4 

  

ဆကမသွ မ်ေေပြစ္စညမပြားပသံုပစဲွှုုငုမြနအေ ခ အေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေဒီ်ုု 6,152 58.4 

ရုြမ ြ ငမသံ ကြ းပ 3,294 31.3 

မကြ ု့ပဖုယမပ 400 3.8 

လကမကုုငမဖုယမပ 2,371 22.5 

ကွယမြာူတး 75 0.7 

အုြမတွငမအငမတးယကမတြမဆငမထားမခ ငမပ 84 0.8 

ြညမသည့မြစ္စညမပြျှြေုှသည့မမအိမ်ကထာင်စု 2,891 27.4 

ြစ္စညမပအးပလံုပေှုသည့မမအိမ်ကထာင်စု * <0.1 

  

သ မ််ူြုုနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနိင်ုမှု အေ ခအေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ကးပ/ေေြမကးပ/ဗငမယမ 96 0.9 

ေြးမေတးမဆုုငမက မ်/လျှြမစစမစကမဘီပ/သံုပဘီပကးပ 4,761 45.2 

စကမဘီပ 1,191 11.3 

(၄) ဘီးြါ ေေးမလးဂာီ 61 0.6 

ကှူုပေလှ၊ သြ္ဗးယမ * <0.1 

စကမေလှ၊ ေြးမေတးမဘုတမ * <0.1 

လှညမပမ(ကျဲွ၊ ှုွးပ၊ မြ ငမပ…… စသ ဖ င့မ) 6,949 66.0 

မှတခ်ျွ်။   ၁ ထီးလင်း မိ ိ့ နယ်၏ လူဦးကရွိန်းဂဏန်းအချွ်အလွ်များသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရွက်န တေင်ရှိသည့် အချွ်အလွ် 

 များ ဖြ စ်ပါသည်။  

  ၂  အိမ်ကထာင်စုလူဦးကရနှင့် အဖေဲ့ အစည်းလူဦးကရ နှစ်ရပ်လံုးပါဝင်ပါသည်။ 

  ၃ က ေွ းတိင်ုနှင့် ကြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စိုွ ်ပျိ့းကရး၊ ကမေး မြ ူကရးနှင့် ဆည်ကြမာင်းဝန် ြွ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

  ၄ အိမ်ကထာင်စုလူဦးကရွုိသာ အကြခခတံေွ်ချွ်ထားြခငး်မြဖစ်ပါသည်။ 

*  အကရအတေွ် (၂၀) ထွ်နည်းပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ပြည ််ောာ််ုသမမတတမည န်မာိသိ်််တေတာ်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပကာ ာ မေကာက်ယူိိသ် ်ခဲ့ေမာ 

ပြည ််ုသတးကတတ်ုူးးေသိှ့်် စမိ်စေကာ ာ််းစသာမနး်ေခါ််ုာသ််းကိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ် ် ေကာက်ယူခဲ့ 

ြါမ််။ ပမည န်မာိိသ်််တုွတ်ုြ်ေသးသြြ ီးေနာက်ြိသ််း ပြည ််ုသတးကတတ် မနး်ေခါ််ုာသ််းများကိသ ၁၉၇၃ ခသိှု်တွ်် 

တု်ကြ ိမ်၊ ၁၉၈၃ ခသိှု်တွ်် တု်ကြ ိမ်ိှ့်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ် ် တု်ကြ ိမ်ေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။  

ိိသ်််တတိသ််းတွ်် မနး်ေခါ််ုာသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သာစချက်စုက်များိှ့်် စမိ်ောာ််ုသများ၏ 

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

ာူးခည ားေမာ စသ််စေမွးတု်ခသမှာ စသြ်ချုြ်မှုဧသယိာ စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့်ာ်ိ စချက်စုက်များကိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ြည ု်ြါမ််။ ေကာက်ယူသသှေိမာ စချက်စုက်များမ်် စသြ်ချုြ်မှုနယ်ြယ်စဆ့်် 

တိသ် ်းတွ်် ာိေသာက်ေမာ ြွတ့ြြ ိုးေသးုီမတကိန်းများေသးဆွဲခည ််း၊ စောာက်စာားေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတးြည တ်ချက်များချမှတ်ခည ််းတိသ့စတွက် မသှိမြည ု်ုိသစြြ်ါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််းမှ ေကာက်ယူသသှေိမာ 

စချက်စုက်များမ်် ိိသ်််တေတာ်၏ မယတဇာတသ််းမည ု်များ ခွဲေဝမတ်မှတ်ခည ််း၊ နယ်ေမည ဧသယိာ 

နယ်နိမိတ်များကိသ ပြည န်ု််ဆန်းုု်ိိသ် ် ခည ််း၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာက်စစသတများ တ််ေဆာက်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေတာ်ြွတ့ ြြ ိုးတိသးတက်မှုုီမတကိန်းများ ချမှတ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝနေ်ဆာ််မှုုသြ််န်းများ၊ ုူမားချ််းုာနာ 

ောာက်ာားမှုဆိသ််သာုသြ််နး်များ ုမ််တိသ့စတွက် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စမိ်စေကာ ာ််းစသာ မနး်ေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာများကိသ စတဲွများ 

စုိသက် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြာမစဆ့််စေနြည ့်် ေသှ့ ေြည းုူးးေသုာသ််း စုီသ််ခတုာကိသ  ၂၀၁၄ 

ခသိှု်၊ ပမာ ုသတ်ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််း ြ််မစုီသ််ခတုာများကိသ ၂၀၁၅ ခသိှု်၊ 

ေမုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲြ့ါမ််။ ြ််မစုီသ််ခတုာများတွ်် ပြည ််ောာ််ုသစဆ့်် စုီသ််ခတုာ၊ 

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

စုီသ််ခတုာများ ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စကိသ််ိှ့််ုသြ်် န်း စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ မတ်ု တွ်် 

ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြြ ီး ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာ စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာ 

ခဲ့ြါမ််။ စုီသ််ခတုာများကိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့််  http://myanmar.unfpa. org/node/15104 တိသ့တွ်် 

ြတရ်ှုေု့ုာိိသ််ြါမ််။ 

 ယခသာသတ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုာများမ်် ပမြ ို့နယ်/ပမြ ို့နယ်ခွဲများ၏ မနး်ေခါ််ုာသ််းစုီသ််ခတုာများပ

ညြု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုာများကိသ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာနိှ့်် ကသုမမု္ဂုူးးေသသန်ြသတေ်ွစြွဲ့တိသ့ ြူးေြါ််း 

၍ ေသးမားြည ုုသာားညခ််းညြု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုာတွ်် မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး၊ ာီးု််းမြ ို့နယ်၏ 

ုူးးေသဆိသ် ်သာစချက်စုက်များိှ့်် ုူမှုုီးြွားဆိသ််သာစချက်စုက်များ ြါဝ််ြါမ််။ စုီသ််ခတုာြါ 

http://www.dop.gov.mm/
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စေကာ ာ််းစသာများမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု  (၂၉) သက်ေန့် မနး်ေခါ််ယတစချနိ် (မနး်ေခါ််ုာသ််း်) 

တွ််သှမိ့်် စချက်စုက်များညြု်ြါမ််။ ပမြ ို့နယ်စဆ့်် စချက်စုက်များမ်် စုွန်စေသးကြ ီးြါ 

မ််။ မိသ့သာတွ်် ပမြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့မ်ှန်းတကွ်ချက်မှုများ၏ တိကျမှန်ကနမ်ှုမ််ပ ညြ််ောာ််ုသစဆ့််ိှ့်် 

တူ်ီိိသ််မ််မဟသတ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်များ၏ စချက်စုက်များကိသ ေု့ုာဆန်းုု်သာတွ်် 

မတိြည ု၍ေု့ုာမသတးမြ်သမ််ညြု်ြါမ််။ တု်ိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုး 

ေမိှုန်းကဲမ့ိသ့ေမာ ညွှန်ကိန်းများကိသ စခည ားေမာဆက်ိွှယ်မှုသှမိ့်် စေကာ ာ််းစသာ စချက်စုက်များ 

ာ့်မ်ွ််းုဥ်းုား၍ ေု့ုာဆန်းုု်မသတးမြ်သြါမ််။ မိသ့ညြု်၍ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်များစတွက် 

ေမဆသတးညခ််းဆိသ် ်သာ ခန့မ်ှန်းတကွ်ချက်မှုများကိသ စတိစကျမယူဆမ့်ဘ်ဲ ာိသမြ ို့နယ်များ၏ ေမဆသတးညခ််းဆိသ် ်သာ 

စေညခစေနများစတွက် စာိသက်စေုျာက်ြည ဆိသေမာ ညွှန်ကိန်းများစြည ု်ယူဆသြါမ််။ ာိသ့ညြ်် ပမြ ို့နယ် 

စချ််းချ််း ိိှု််းယှဉ်သာတွ််ု််း မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စေညခစေနြိသမိသေကာ််းမွန်မ််၊ မ််မ့််မြ ို့နယ် 

မ်် စားန််းမ်် ဟူ၍ ေကာက်ချက်ချိိသ််ြါမ််။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
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(က)  လူဦးရေဆုုင ော အချက အလက ြျား 

လူဦးရေစုစရုေါင း 48,866 * 

ကျား ဦးရေ 22,859 

ြ ဦးရေ 26,007 

ကျား/ြ အချု့ း 88 (ြ ၁၀၀ ေှု ကျားမဦးရေ) 

မြိ ု့နေလ လူဦးရေ ောခုုင နှုယ း 9.3 % 

ဧသယိာစကျယ်စဝန်း (ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 1,333.8 ** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (တု်ုတသသနး်ကီုိသမီတာ) 36.6 ဦး 

ေေ ကွက  ုသုသေြါ််း 2 

ရကျးောွအေု စု ုသုသေြါ််း 71 

 စုု သေြါ််း ပမြ ို့ပြ  ေကျးုက် 

အြု ရောင စုုူးးေသ 47,694 4,373 43,321 

အြု ရောင စုအရေအတွက  10,532 1,123 9,409 

ေျြ းြျှအုြ ရောင စုအေွ် အစား 4.5 ဦ း *** 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင  ြ ဦးရေသည  ကျားမဦးရေေက  ေုုြျားေိ ီး ြ (၁၀၀) ဦးတွင  ကျား (၈၈) ဦး 
ေှေုါသည ။ 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင  ုူစများုသမ်် ေကျးုက်ေဒမတွ် ်ေနာိသ််ကာ ြြ ီး (9.3) သာခိသ််ိှုန်း 
မာုျှ်် မြိ ု့နေလ ရေသတွင  ရယေုငု ကြ ေါသည ။ 

 ေီးလင းပမြ ို့နယ်  တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာတွ်် ုူးးေသ (37) းး ေနာိသ် ်ြါမ််။ 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင  အြု ရောင စုတစ ုသစီ၌ ေျြ းြျှလူဦးရေ (၄.၅) ဦးရယေုုင ေိ ီး မြလ ယ ြာနုုင င၏ မ
ေျြ းြျှအုြ ရောင စုလူဦးရောက် စန််း်ယ်များေါသည ။ 

မှတခ်ျက်။  * စိမ်ောာ််ုသုူးးေသိှ့်် စြွဲ့စု််းုူးးေသ ိှု်သြ် သုတးြါဝ််ြါမ််။ 

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

  *** စိမ်ောာ််ုသုူးးေသကိသမာ စေညခခတတွက်ချက်ာားညခ်း်ပညြု်ြါမ််။ 
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ဇယား (၁) -  မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး၊ပ ုန့်ေုါခရိသ် ်၊ပ ာီးု််းပမြ ို့နယ်၏ ပမြ ို့သြ်ကွက်/ေကျးသွာစသြ်ုသစုိသက်                                                   
စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက်ိှ့််ပကျား/မ ုူဦးေသုာသ််း 

 
 

စစုခုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

စစုခုပါငး်       10,532         48,866         22,859         26,007 

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား         1,123            4,522           2,084           2,438 

1 စမှတပ်(၁)                 422               1,808                   837                   971 

2 စမှတပ်(၂)                 701                2,714               1,247               1,467 

ပေကျးသာွစသြ်ု သ         9,409         44,344         20,775         23,569 

1 စ်ာဘနး်                 118                   536                   239                   297 

2 ကျားခဲ                 117                   526                   248                   278 

3 ာု််း                 243                   965                   443                    522 

4 သုတးေြါ််း                   36                   182                      74                   108 

5 ုိသ့ ြည ား                 222               1,157                   538                   619 

6 စုယ်ဘနး်                 106                   476                   217                   259 

7 ြည ််ြ                 170                   865                   381                   484 

8 စကာ ််ဝါးဘ််း                 250                1,205                   581                   624 

9 ပေကျာက်စသြ်                   78                   367                   172                   195 

10 ကွမ်းဇဲ                   47                    212                   110                   102 

11 ်ါးဆ််း                   55                   230                   113                   117 

12 တ််းေချာ််း                   89                   457                   208                   249 

13 ကတမာ                 102                   504                   227                   277 

14 ဝါးသ််းချို ့််                   56                   258                   126                   132 

15 ပေစာ််း                 126                   593                   293                   300 

16 ဘူးေတာ််း                 210               1,005                   474                   531 

17 ြါးမျဥ်း                   51                   236                   112                   124 

18 ဆ််ုွယ်                 162                   876                   414                   462 

19 ယသတဆ််း                   84                   340                   164                   176 

20 ြသဏ္ဏား                 134                   607                   293                   314 

21 မသခါ                 224               1,076                   527                   549 

22 ပေဆးမ််းေတာ                 187                   926                   451                   475 

23 ာိနတ်သိ် း်                   96                   440                   203                   237 

24 ဒန့်ဒီး                   64                   300                   133                   167 

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ထာငစ်ု

ပအခရအတကွ်

လမဥးီခရ
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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


7 
 

ဇယား (၁) -  မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး၊ပ ုန့်ေုါခရိသ် ်၊ပ ာီးု််းပမြ ို့နယ်၏ ပမြ ို့သြ်ကွက်/ေကျးသွာစသြ်ုသစုိသက်ပ                                                                                                                                    
စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက်ိှ့််ပကျား/မ ုူဦးေသုာသ််း (စဆက်) 

 
 

 

စစုခုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

25 စသိ် း်မ                 258                1,230                   586                   644 

26 ဟ််းခွက်တသတး                   71                   290                   128                   162 

27 စသတးေိှာက်                 285               1,355                   640                   715 

28 ကျ််း                 260                1,022                   478                   544 

29 သ််ေသာ််း                 100                   506                   236                   270 

30 မတြသသာ                 168                   743                   365                   378 

31 ပေဒါမာ                    82                   426                   191                   235 

32 ပေ်ာ််ကတ                 147                   621                   275                   346 

33 ကဇွနး်ောာ့််                 218                   919                   430                   489 

34 ပေသမျက်နီ                 357               1,540                   710                   830 

35 ပေကျာက်ုာေသး                 194                   979                   449                   530 

36 ဝါးဘိသးေချာ််                   47                    227                   106                   121 

37 စာက်ေကျာ်                   79                   361                   180                   181 

38 ပေတာေသာ််း                 177                   859                   393                   466 

39 စကာ ််ဘနး်                 167                   783                   340                   443 

40 ပေကျာက်ာသ                    92                   465                   214                   251 

41 ြုိန့်ကိသ် း်                   44                   192                      89                   103 

42 ဝါးဘ််းစ်ှာ                 153                   744                   355                   389 

43 နတစ်််း                 154                   705                   327                   378 

44 ဆ််ာိသး                 143                   626                   292                   334 

45 ပေစာက်ေကျာ်                   35                   166                      74                      92 

46 စသတးတွဲ                 109                   499                   232                   267 

47 မ််းုယ်                   73                   343                   148                   195 

48 က််းြနး်                 175                   786                   346                   440 

49 ုက်ြန်                   51                   291                   138                   153 

50 စ်ာေတာ                 117                   551                   262                   289 

51 စ််းနား                 210                   991                   468                   523 

52 ုယ်ကနး်                   54                   257                   132                   125 

53 ပေတာမ                 242                1,122                   562                   560 

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ထာငစ်ု

ပအခရအတကွ်

လမဥးီခရ
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ဇယား (၁) -  မေကွးတိသ် ်းေဒမကြ ီး၊ ုန့်ေုါခရိသ် ်၊ ာီးု််းမြ ို့နယ်၏ ပမြ ို့သြ်ကွက်/ေကျးသွာစသြ် သုစုိသက်                                                                                                                                             
စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက်ိှ့်် ကျား/မ ုူဦးေသုာသ််း (စဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

54 သှဲ                 130                   548                   242                   306 

55 ဝက်မက်သာွမ                 202                   972                   433                   539 

56 ိွယ်ြျဥ်း                 165                   789                   365                   424 

57 ပေသသှ် ်                   74                   398                   167                   231 

58 ြဇ််းေချာ််                   37                   166                      86                      80 

59 ဆွဲု ွဲ                 150                   766                   375                   391 

60 ခေြါ််းေတာ                   74                   360                   173                   187 

61 ကာ ာဥယျာဥ်                   86                   436                   197                   239 

62 စသတးေတာ                 163                   810                   380                   430 

63 ပေသာှ်ြည ူြ််                   68                   406                   194                    212 

64 ဝက်မက်ပ(ေမည ာက်)                   93                   469                   202                   267 

65 မည က်ေမည ာှ််                 297               1,348                   689                   659 

66 မည ု်ကိသ် း်                   69                   325                   153                   172 

67 ပေ်ာ််ပ                 189                   943                   457                   486 

68 ပေသြသတ်                   86                   435                   192                   243 

69 ု််းုယ်                   91                   517                   244                   273 

70 ်ှု်ေသာှက်                 104                   541                   259                    282 

71 တိ                    42                   177                      80                      97 

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ထာငစ်ု

ပအခရအတကွ်

လမဥးီခရ
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ြသတ (၂) - အသက အုေ စုကြ ီးြျားအလုုက လူဦးရေ 

 

ဇ်ားမ (၂)မ -မ ေီးလင းမြိ ု့နယ  ် မ အသက အုေ စအုလုုက  
လူဦးရေ 

 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင  အသက  (၁၅) နှစ ြှ (၆၄) နှစ အတွင းေှု အလုေ လုေ နုငု သည ့အေွ်  
လူဦးရေြှာ (၆၆.၈) ောခုုင နှုယ းေှေုါသည ။ 

 အသက  (၁၄) နှစ နှင့ ရအာက မကရလးအချု့ းနှင့  စမက် (၆၅) ိှု်ိှ့််စာက် သက ကြ ီးေွ်  အုုမ
အချု့ းုသုသေြါ််းသည  အလုေ လုေ နုုင သည့  လူဦးရေအချု့းေက  ယည းေါသည ။ 

 ကရလးအချု့ းနှင့  သက ကြ ီးေွ်  အုုအချု့ းယည းလခင းသည  အလုေ လုေ နုငု သည့  လူဦးရေအရေါ် 
ြှီခုုြှုကုု ရလျာ့ယည းရစေါသည ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,221 
(23.0%)  

32,634 
(66.8%)  

5,011 
(10.2%) 

0ပ-ပ14မနှစ  15ပ-ပ64မနှစ  65မနှစ နှင့ အထ က  

စမကစ်သြ်ု သ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း်     48,866        22,859     26,007 

0 - 4           3,331             1,654          1,677 

5 - 9           3,956             1,915           2,041 

10 - 14           3,934              1,942           1,992 

15 - 19           3,070             1,449           1,621 

20 - 24           2,995              1,392          1,603 

25 - 29           3,515             1,648          1,867 

30 - 34           3,598             1,748          1,850 

35 - 39           3,905              1,852           2,053 

40 - 44           4,088             1,937           2,151 

45 - 49           3,764              1,721           2,043 

50 - 54           3,159             1,448          1,711 

55 - 59           2,444             1,118           1,326 

60 - 64           2,096                 957          1,139 

65 - 69           1,799                 769          1,030 

70 - 74           1,319                 562              757 

75 - 79              970                 391              579 

80 - 84              550                 231              319 

85 - 89              277                   98              179 

90 +                 96                    27                69 
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ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသမု် (ပြည ််ောာ််ုသ၊ မေကွးတိသ် ်းေဒမကြ ီး၊ ုန့်ေုါခရိသ် ်၊ ာီးု််းပမြ ို့နယ်) 

  

  

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင  လွယ ခဲရ့သာ ၅ နှစ ရကျာ ခယ နက စတင ေိ ီး ကရလးရြွးဖွားနှုယ း သုသာစွာ 
ကျဆင းခဲ့ေါသည ။ 

 အသက  (၁၅-၁၉) အေု စုြှ စတင ၍ လူဦးရေသုသာစွာ ရလျာ့ယည းရယသည ကုု ရတွ့ ေှုေေါသည ။ 
အသက  (၂၀-၂၄) စသြ်ုသမ်် ုူးးေသဆက်ုက်ရလျာ့ယည းေိ ီးမ အသက မ (၂၅-၂၉)မ အေု စုတွင မ
လူဦးရေမေလ ယ လည ြျားလာသည ကုမုရတွ့ ေှေုါသည ။  

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 +

ောခုငု နှုယ း 

လဦူးရေပုေြစ ၊ မပြ ည ရထာင စု 

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 +

ောခုငု နှုယ း 

လူဦးရေေုေြစ ၊ ြရကွးတုုင းရေသကြ ီး 

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 +

ောခုငု နှုယ း 

လူဦးရေေုေြစ ၊ ဂယန ရဂါခရုုင  

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 +

ောခုငု နှုယ း 

လူဦးရေေုေြစ ၊ ေီးလင းြိ ု့နယ  ် 

ကျ ား ြ 
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 မေလ ည ရောင စုနှင့ မ နုှုင း်ှဥ လျှင မ ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင မ အလုေ လုေ နုုင သည ့ အသက မ (၁၅-၆၄) 
အေု စု   ောခုုင နှုယ းြျားရယရကြ ာင း ရတွ့ေှေုေါသည ။ 

 အသက အုေ စုမ (၀-၄)မြှစ၍မအသက အုေ စုတုုင းတွင  ကျား ဦးရေသည  ြ ဦးရေေက  ရလျာ့ယည းမ
သည ကုု ရတွ့ ေှုေေါသည ။ 

 (ခ) ကုုးကွ  ်သည့ ဘာသာဆုုင ောအချက အလက ြျား 

 

 မြလ ယ ြာနုုင င၏တွင  ဗုေ္ဓဘာသာ ကုုးကွ် သူ (၈၇.၉) ောခုုင နှုယ း၊ ခေစ ်ာယ ဘာသာ ကုုးကွ် သူ (၆.၂) 
ောခုုင နှုယ း၊ အစ္စလာြ ဘာသာမ ကုုးကွ် သူ (၄.၃) ောခုုင နှုယ း၊ ဟုန္ဒူဘာသာ ကုုးကွ် သူ (၀.၅) 
ောခုုင နှုယ း၊မ ယတ ကုုးကွ် သူ (၀.၈) ောခုုင နှုယ း၊ အခလ ားဘာသာ ကုုးကွ် သူ (၀.၂) ောခုုင နှုယ းနှင့  
ြည သည့ ဘာသာြျှ ြကုုးကွ် သူ (၀.၁) ောခုုင နှုယ းေှုရကြ ာင း ရတွ့ေှုေေါသည ။ 

 မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီးတွင မဗုေ္ဓဘာသာမ(၉၈.၈)မောခုုင နှုယ း၊မခေစ ်ာယ မ(၀.၇)မောခုုင နှုယ း၊မအစ္စလာြ မ
(၀.၃)မောခုုင နှုယ း၊မဟုန္ဒူမ(၀.၁)မောခုုင နှုယ းိှ့်် ယတ်ကိသးကွယ်မှုမ(၀.၁) ောခုငု နှုယ းသှိြြ ီးမအခလ ားဘာသာမ
နှင့ မဘာသာြေုသှူြျားမ်် (၀.၁)မောခုုင နှုယ းာက် ေုျာ့န််းေါသည ။    

   မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

87.9 

6.2 4.3 
0.5 0.8 0.2 0.1 

98.8 

0.7 0.3 0.1 0.1 * * 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ဗေု္ဓဘာသာ ခေစ ်ာယ  အစ္စလာြ  ဟုန္ဒူ ယတ  အခလ ားမ ဘာသာြေှသူုြျား 

ော
ခုငု
 နှုယ
 း 

ေု၏ (၄) - လေည ရောင စုနှင့  ြရကွးတုုင းရေသကြ ီး  ကုုးကွ  ်သည့ ဘာသာအလုုက   
လဦူးရေ ောခုုင နှုယ း 

မေလ ည ရောင စု ြရကွးတုုင းရေသကြ ီး 
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(ဂ) ေညာရေးဆုုင ော အချက အလက ြျား  
ဇ်ားမ(၃)မ-မစမက် (၅) ိှု်မှ (၂၉) ိှု်စတွ််း ုူးးေသိှ့်် ေကျာ််းတက်ေနမူစေသစတွက်ကိသ ကျား/မ 
 ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

5           691         320          371           198            92        106 

6           834         411          423           732         370        362 

7           846         426          420           744         384        360 

8           782         372          410           678         315        363 

9           774         375          399           680         330        350 

10           807         404          403           695         346        349 

11           808         392          416           652         321        331 

12           737         376          361           577         296        281 

13           821         400          421           595         283        312 

14           714         340          374           443         215         228 

15           689         331          358           393         185        208 

16           647         309          338           307         133        174 

17           524         232           292           179            84           95 

18           527         237          290           148            62           86 

19           536         228          308             98            39           59 

20           630         284          346              72            28           44 

21           545         237          308             33            16           17 

22           547         248          299             17            11              6 

23           559         235          324                7               1              6 

24           520         236          284                5               2              3 

25           677         314          363                7               5              2 

26           678         298          380                5               4              1 

27           660         304          356                5               2              3 

28           715         331          384                5               4              1 

29           650         292          358                1  -              1 

ုးူးေသ ေကျာ်း်တကေ်နမူ
စမက်
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 ေီးလင းမြိ ု့နယ် ၌ ရ်ာကျ ားရလးြျားနှင့  ြုယ းကရလးြျားသည   အသက  (၁၂) နှစ အေွ် ြှ 
စတင ၍ ရကျာင းတက ရောက ြှုနှုယ း ရလျာ့ကျလာရကြ ာင း ရတွ့ ေှုေေါသည ။ 

 ပြည ််ောာ််ုသိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သာတွ်် ေီးလင းမြိ ု့နယ် မှ ေယာက်ျားေုးများိှ့်် မိန်းကေုးများ၏ 
ေကျာ််းတက်ေသာက်မှု ှိုန်းမ်် ေကျာ််းုတ််တက်ေသာက်မ့််စသွယ်မှု၍ ပမည ့််ေနေကာ ာ််း 
ေတွ့သိှသြါမ််။ 

0.0
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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

 နှုယ
 း 

အသက  

ပု ံ(5) - ြ ပည ရထာင စု၊ ြရကွးတုုင းရေသ ကြ ီးနှင့  ထီးလင း ြိ ု့နယ  ်တုုန၏ 
ရကျာင းတက ရောက ြှုအရြခအရယ 

မပြ ည ရထာင စ ု ြရကွးတုုင းရေ သ ကြ ီး ထီးလင း ြိ ု့န ယ  ် 

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

 နှုယ
 း 

အသက  

ပု ံ(6) - မပြ ည ရထာင စုနင့ှ  ထီးလင း ြိ ု့နယ  ်တုုန၏ ကျား/ြ အလုုက  
ရကျာင းတက ရောက ြှုအရြခအရယ 

မြပည ရထာင စုမ(ကျား) ြပည ရထာင စုမ(ြ) ထီးလင း ြိ ု့န ယ  ်မ(ကျား) ထီးလင း ြိ ု့န ယ  ်မ(ြ) 
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ြသတ (၇) - မေကွးတိသ် ်းေဒမကြ ီး  စာတတ ရြလ ာက ြှုနှုယ း (စမက် ၁၅ ိှု်ိှ့််စာက်) 

 
 

 
ပြည ််ောာ််ုသ    - ၈၉.၅% 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး  - ၉၂.၂% 

ုန့ေ်ုါခရိသ််    - ၉၅.၈% 

ာီးု််းမြ ို့နယ်   - ၉၇.၀% 
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ဇယား (၄) - ာီးု််းပမြ ို့နယ်၏ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅-၂၄) ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ် ် ှိုန်း 

 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ်   အသက  (၁၅) နှစ နှင့ အေက  စာတတ ရြလ ာက ြှုောခုုင နှုယ းြှာမ (၉၇.၀)မ မဖလ စ ေိ ီးမ
မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး မ စာတတ ရြလ ာက ြှုောခုုင နှုယ းမ (၉၂.၂) ိှ့်် မြလ ယ ြာနုုင င၏ မ စာတတ ရြလ ာက ြှုမ
ောခုုင နှုယ း (၈၉.၅) ေက ြလ င့ ေါသည ။ ေီးလင းမြိ ု့နယ်  မ ြ စာတတ ်ရြလ ာက ြှုောခုုင နှုယ းသည  
(၉၅.၉) မဖလ စ ေိ ီး ကျား စာတတ ရြလ ာက ြှုောခုငု နှုယ းသည  (၉၈.၃) မဖလ စ ေါသည ။ 

 ေီးလင းြိ ု့နယ် ၏ စမက် (၁၅) ိှု်မှ (၂၄) ိှု်စတွ််း ုူ်ယ်ုူသွယ် ုာတတ်ေမည ာက်မှု 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၉.၀)ပ ညြု်ြါမ််။ မ ုူ်ယ်ုူသွယ် ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ် ်ိှုန်းမ်် (၉၉.၀)ပ
ညြု်ြြ ီး ကျား ုူ်ယ်ုူသွယ် ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၈.၉)ပညြု်ြါမ််။ 

 
ဇယား (၅) - အသက  (၂၅) နှစ နှင့ အေက လူဦးရေကုု အြလ င့ ဆု၏းတက ရောက ေိ ီးစီးခဲ့သည့ အတယ းအလုုက  

ပမြ ို့ြည /ေကျးုက်ိှ့်် ကျား/မ ခွဲခည ားရဖာ ေလ ရသာဇ်ား 

 

 အသက  (၂၅) နှစ နှင့ အေက  လူဦးရေ  (၈.၂) ောခုုင နှုယ းသည  လု၏းဝ ရကျာင းြရယဘူးသူြျား 
မဖလ စ ေါသည ။ 

 စမက် (၂၅) ိှု်ိှ့်စ်ာက် ေကျးုက်ုူးးေသ၏ (၈.၃) သာခိသ််ိှုန်းမှာ ုသတးဝ ေကျာ််းမေနဘူး 
မူများ ပြည ု်ြါမ််။ 

 အသက  (၂၅) နှစ နှင့ အေက  စမျို းမားများ၏ (၇.၅) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် အြျု့ းသြီးြျား  (၈.၈) 
ောခုုင နှုယ းြှာ လု၏းဝ ရကျာင းြရယဘူးသူြျား မဖလ စ ေါသည ။ 

 အသက  (၂၅) နှစ နှင့ အေက  လူဦးရေ မ(၅၀.၅)မောခုုင နှုယ းသည မြူလတယ းအဆင့ မ(၄မတယ း)မမေိ ီးစီးမ
ရအာင လြင သူြျားလဖစ ေိ ီးမ တက္ကသုုလ /ရကာလုေ အဆင မ့ေိ ီးစီးသူြှာ (၅.၀) ောခုငု နှုယ းသာေှသုည ကုု 
ရတွ့ေှေုေါသည ။ 

ကျား/မ

စစုခုပါငး်

လမဦးခရပ

(15 - 24)

စာတတခ် မြ ာကမ်ှု

ရာေိုငန်ှုန း်ပ

(15 - 24)

စုစုခပါင်း 5,724 99.0

ကျား 2,577 98.9

မ 3,147 99.0

သမငယတ်နး်မှ

 3 တနး်ထိ
4 တနး်

စုစုခပါင်း 31,580 2,587                  8.2             4,441 15,943 4,559 2,306 73 1,588 43 26          14 

မြ ို ြ့ပ 2,649 184                 6.9                 336 724 538 429 30 379 16 10             3 

ခကျးလက် 28,931 2,403                 8.3 4,105 15,219 4,021 1,877 43 1,209 27 16 11

ကျား 14,507 1,091                 7.5             1,571 7,362 2,545 1,240 39 622 12 15          10 

မ 17,073 1,496                 8.8              2,870 8,581 2,014 1,066 34 966 31 11             4 

အေြ ားစစုခုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးေပ

ခကျာငး်မခန

ပဘမးသမပ

ရာေိုငန်ှုနး်

မမလတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ထိ)

အထကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ထိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ခကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

ပအထက်

အသကခ်မးွ

ေမး်ခကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးေွားရေးဆုုင ောအချက အလက ြျား 
ဇယား (၆) -  စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသ၏ သုြ်မားစ််စားြါဝ်် ှိုန်းိှ့်် စ သုြ်ုက်မ့ဲ 

သာခိသ်် ှိုန်းတိသ့ကိသ စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကျား/မ ခွဲညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

10-14 12.9 12.9 13.0 5.7 5.2 6.2

15 - 19 53.4 57.6 49.7 9.6 7.5 11.7

20 - 24 87.6 92.0 83.8 10.2 6.6 13.6

25 - 29 89.4 95.0 84.4 4.9 4.7 5.1

30 - 34 90.0 94.8 85.5 2.4 2.2 2.7

35 - 39 89.9 97.0 83.4 1.0 1.2 0.7

40 - 44 88.9 96.4 82.2 0.7 0.9 0.6

45 - 49 87.6 96.0 80.5 0.3 0.4 0.2

50 - 54 82.7 93.9 73.3 0.1 0.1 0.1

55 - 59 76.4 89.6 65.3 0.2 0.1 0.2

60 - 64 60.1 74.5 48.0 0.1 0.1 -

65 - 69 47.1 59.9 37.5 - - -

70 - 74 25.5 35.8 17.8 0.3 - 0.7

75 + 14.9 19.8 11.7 - - -

15 နှစ်မှပ24 နှစ် 70.3 74.4 66.6 10.0 7.0 12.9

15 နှစ်မှပ64 နှစ် 82.2 89.9 75.4 2.7 2.2 3.3

စမကစ်သြ်ု သ
ုသြမ်ားစ်စ်ားြါဝ််ိ ှုန း် စုသြ်ု ကမ်ဲ့သာခသိ် ်ိ ှုန း်
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 ေီးလင းမြိ ု့နယ်   အသက  (၁၅-၆၄) နှစ အုေ စုတွင  လုေ သားအင အားေါဝင နှုယ းြှာ (၈၂.၂) 
ောခုုင နှုယ းေှေုါသည ။ 

 အြျု့ းသြီး လုေ သားအင အားေါဝင နှုယ းသည  (၇၅.၄) ောခုုင နှုယ းေှုေိ ီး အြျု့ းသား လုေ သား 
အင အားေါဝင နှုယ း (၈၉.၉) ောခုုင နှုယ းေက   သုသာစွာရလျာ့ယည းသည ကုု ရတွ့ သှိေေါသည ။ 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် ၏ စမက် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ်ုသတွ်် စုသြ်ုသြ်ေမာကေုး (၁၂.၉) သာခိသ််ိှုန်း 
သှေိကာ ာ််းေတွ့သှိသြါမ််။ 

 အသက  (၁၅-၆၄) နှစ အေု စု   အလုေ လက ြဲ့ောခုုင နှုယ းြှာ (၂.၇) မဖလ စ ေါသည ။ အလုေ လက ြဲ့ 
ောခုုင နှုယ းသည  ကျား (၂.၂) ောခုုင နှုယ းနှင့  ြ (၃.၃) ောခုုင နှုယ းအသီးသီးေှုမကြ ေိ ီးမ ကျား ြ 
ကွာခလ ားြှု သှိသည ကုု ရတွ့ေှုေေါသည ။ 

 အသက  (၁၅) နှစ မှ (၂၄) ိှု်စတွ််း အြျု့ းသြီးင် ြျား  အလုေ လက ြဲန့ှုယ းြှာ (12.9) 
ောခုုင နှုယ းေှသုည ကုု ရတွ့ သှိေေါသည ။  

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

စုိသက် ကျား/မ ခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယား 

 

 စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုသြ်မားစ််စားုသတွ်် မြါဝ််မူများ  စမျို းမားများ၏ (၅၀.၂) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စချန်ိညြ့််ေကျာ််းတက်ေနမူများညြု်ကာ ြြ ီး စမျို းမမီးများ၏ (၄၁.၁) သာခိသ် ်ိှုန်း 
မ် ်စမိ်မှုကို္စုသြက်ိသ််ေနမူများညြု်ေကာ ာ််း ေတွ့သှသိြါမ််။ 
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အသ က အုပ စ ု

ပ ု ံ(8) - လ ုပ သားအင အားပါဝင နှုယ း 

စစုရုပါင း ကျ ား ြ 
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64

အသ က အုပ စု 

စစုရုပါင း ကျ ား ြ 

ေု၏ (၉) - အလုေ လက ြ့ဲောခုုင နှုယ း 

စစုခုပါငး် စုသြမ်သာှခဲ့ြါ

စချနိ ည်ြ့််

ေကျာ်း်တကေ်မာပ

ေကျာ်း်မား

စမိမ်ှုကို ္စ သြ်
စ ြ် မိး်ုား၊

မက်ကြ းီသယွစ် သိ

ြျားနာမ၊ူ

မမန်ု မွး်မူ
စခည ား

သုု သေြါ််း        12,778                     0.2                            36.6                28.0                         26.9                    3.6            4.6 

ကျား           4,500                    0.3                            50.2                   3.9                        31.0                     5.2            9.3 

မ           8,278                     0.2                             29.2                41.1                         24.6                     2.8            2.0 

ကျား/မ

ုသြမ်ားစ်စ်ားုသတွ် ပ်မြါဝ်မ်ူ
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ဇယား (၈) - စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ စ သုြ်စကိသ် ်စမျို းစုားိှ့်် ကျား/မ 
စုိသက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 25,355 12,840 12,515 100.0 100.0 100.0

မနေ်န ျုာများ 174 104 70 0.7 0.8 0.6

မကေ်မွးဝမ်းေကျာ််းြ်ာသှ် မ်ျား 650 162 488 2.6 1.3 3.9

န်း်ြ်ာိှ့််ပဆက်ု ြ်မ့််ပမကေ်မွးြ်ာသှ် မ်ျား 230 123 107 0.9 1.0 0.9

စောာကစ်ြတ့ြည ုုာေသးုသြ်မားများ 306 183 123 1.2 1.4 1.0

ဝနေ်ဆာ််မှု ှ် ့်ပစေသာ််းုသြ်မားများ 520 209 311 2.1 1.6 2.5

ုယယ်ာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါးုသြ််နး်ပကတမ်းကျ််ုသြ်မားများ 20,570 10,779 9,791 81.1 83.9 78.2

ုကမ်ှုြ်ာိှ့််ဆက်ု ြ်ပုသြ််နး်ပစုသြ်မမားများ 822 488 334 3.2 3.8 2.7

ုကက်သိယိာိှ့််ပုကြ် ္ု်စ း်ကသိ် တွ်ယပ်စမသတးြည ုမမူျားိှ့််

သုု ်း်တြ်ဆ််မမူျား
184 169 15 0.7 1.3 0.1

စေခည ခတစုသြ်မမားများ 722 395 327 2.8 3.1 2.6

စခည ား - - - - - -

မမိ/မေြည 1,177 228 949 4.6 1.8 7.6

စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
စုသြစ်ကသိ် စ်မျ ို းစုား
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 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွ်် အသက  (၁၅-၆၄) အေု စုေုှ အလုေ ေုှသူ (8 1 . 1) ောခုုင နှုယ းြှာ ုယ်ယာ၊ 
မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကတမ်းကျ််လုေ သားြျားမဖလ စ ကြ ေါသည ။ 

 ကျား နှင့  ြ နုှုင း်ှဥ ောတွင  ကျား ဦးရေ (8 3 . 9) ောခုုင နှုယ းိှ့််  ြ ဦးရေ (7 8 . 2) ောခုုင နှုယ းမ
တုနုသည  ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကတမး်ကျ််လုေ သားြျားမဖလ စ သည ကုု ရတွ့ ေှုေေါမ
သည ။ 

 မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီးတွ်် ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကတမး်ကျ််ုသြ်မားများမှာ (၅၃.၇) 
သာခိသ််ိှုန်း ပြည ု်ြါမ််။ 
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မေလ ည ရောင စ ု ြရကွးတုုင းရေသကြ ီး ေီးလင းြိ ု့နယ  ် 

 ေု၏ (၁၀) - မေလ ည ရောင စ၊ု ြရကွးတုုင းရေသကြ ီးနှင့  ေီးလင းြိ ု့နယ  ်တုုန              
အသက  (၁၅ - ၆၄) နှစ အတွင းေုှ ကျား/ြ အလုုက  အလုေ အကုုင အြျု့းအစား 

ြယ ရယဂျာြျား 

သက ရြးွဝြ းရကျာင းေညာေှင ြျား 

ယည းေညာနှင့ မဆက စေ သည့ မသက ရြးွေညာေှင ြျား 

အရောက အေ၏့ေလ ့စာရေးလုေ သားြျား 

ဝယ ရဆာင ြှုနှင့ မအရောင းလုေ သားြျား 

လ် ်ာ၊မသစ ရတာနှင့ မငါးလုေ ငယ းမ
ကျွြ းကျင လေု သားြျား 
လက ြှုေညာနငှ့ မဆက စေ လုေ ငယ းမအလုေ သြားြျား 

စက ကုေု် ာနငှ့ မစက ေစ္စည းကုုင တွ်  မ
အသု၏းေလ ့သူြျားနှင့ မစစုည းတေ ဆင သူြျား 
အရခလ ခ၏အလုေ သြားြျား 

အခလ ား 

ြသု/ြရဖလ  
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ဇယား (၉) -  စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ သုြ်ကိသ် ်ေမာ သုြ််န်းစမျိုးစုားိှ့်် 
ကျား/မ စုိသက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား  

 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 25,355 12,840 12,515 100.0 100.0 100.0

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါး သုြ််နး် 20,596 10,786 9,810 81.2 84.0 78.4

မတ္တ ုတးူေြာေ်သးိှ့််ပေကျာက်မိသ် း် သုြ််နး် 19 12 7 0.1 0.1 0.1

ကသနာ်သတ်ု သြ်မှု သြ််နး် 476 159 317 1.9 1.2 2.5

ုျှြ်ုု်၊ပဓါတေ််ွ့၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးြည န့်ြည ူးမှု သြ််နး် 2 2 - * * -

ေသေြးေဝေသး၊ပမိ ္ုလာိှ့််ပစမိှုက်မိမ်းဆ််းေသးပုီမတခန့်ခဲွမှု သြ််နး် 2 1 1 * * *

ေဆာက် သုြ်ေသး သုြ််နး် 441 371 70 1.7 2.9 0.6

ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ(ေမာေ်တာက်ားိှ့််ပေမာေ်တာဆ်သိ် က်ယ်

ြည ုြည ််ညခ််း သုြ််နး်စြါစဝ််)
441 192 249 1.7 1.5 2.0

မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးိှ့််ပကသနြ် ္ု်စ း်မိသေုှာ််ေသး သုြ််နး်များ 146 142 4 0.6 1.1 *

တ််းခိသေသးိှ့််ပစုားစေမာက်ဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ 99 30 69 0.4 0.2 0.6

မတ််းစချက်စုက်ိှ့််ပပဆက်မွယ်ေသး သုြ််နး်များ 14 9 5 0.1 0.1 *

ေ်ွေသးေကာ းေသးိှ့််ပစာမခတု သြ််နး်များ 23 12 11 0.1 0.1 0.1

စမ်ိခြ တပေညမဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ - - - - - -

စမက်ေမွးဝမ်းေကျာ််းြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ့််ပုက်မှု က်မှုြ်ာဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 8 8 - * 0.1 -

ုီမတစသြ်ချုြ်ပေသးိှ့််ပောာက်ကူမှုဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 6 5 1 * * *

ြည ််မူ့စသြ်ချုြ်ေသးပ(ြည ််မူ့ဝနာ်မ်းများစြါစဝ််) 476 353 123 1.9 2.7 1.0

ြ်ာေသးဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 735 194 541 2.9 1.5 4.3

ကျနး်မာေသးိှ့််ပုူမှုေသး သုြ််နး်များ 86 23 63 0.3 0.2 0.5

ြနး်ချ၊ီပစ သိြ်ာ၊ပေြျာပ်ေညြေသးိှ့််ပစြနး်ေြည ေသး သုြ််နး်များ 3 1 2 * * *

စခည ားဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ 163 75 88 0.6 0.6 0.7

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

မသှိမ့််ပစမ်ိောာ်် သုများ၏ပာသတ်ု သြ်မှု ှ် ့်ပဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ
78 39 39 0.3 0.3 0.3

မတတမနစ်ခွ့််စေသးသစြဲွ့စု််းများ၏ သုြ််နး်များ - - - - - -

စ သုြ်စကိသ် စ်မျို းစုားေြာ်ြည ာားခည ််းမသှိေမာ သုြ််နး်များ 1,541 426 1,115 6.1 3.3 8.9

စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
ုသြ်် နး်စမျို းစုား
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 ေီးလင းမြိ ု့နယ် ၌မ ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းတွင မ အြျားဆု၏းလုေ ကုုင ကြ ေိ ီးမ (8 1 . 2) 
ောခုုင နှုယ းေုေှါသည ။ 

 ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းတွင မ လုေ ကုုင ရယသူ အြျု့ းသား (8 4 . 0)မ ောခုုင နှုယ းနှင့  
အြျု့ းသြီးမ(၇8 . 4)မောခုုင နှုယ းေှေုါသည ။ 

 မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး  ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းတွင မ လုေ ကုုင ရယသူြှာမ (၆၅.၇)မ
ောခုုင နှုယ းမေှုေါသည ။မ 
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စစုရုေါင း ကျား ြ စစုရုေါင း ကျား ြ စစုရုေါင း ကျား ြ 

မေလ ည ရောင စု ြရကွးတုုင းရေသကြ ီး ေီးလင းြိ ု့နယ  ် 

 ေု၏ (၁၁) - မေလ ည ရောင စ၊ု ြရကွးတုုင းရေသကြ ီးနှင့  ေီးလင းြိ ု့နယ  ်တုုန   
အသက  (၁၅ - ၆၄) နှစ အတွင းေုှ ကျား/ြ အလုုက  လုေ ကုုင ရသာ လုေ ငယ းအြျု့းအစား 

လ် ်ာ၊မသစ ရတာနှင မ့ငါးလုေ ငယ း 
သတ္တ ့တူးရဖာ ရေးနငှ မ့ရကျာက ြုငု းလုေ ငယ း 
ကုယ ေုတ လုေ ြှုလုေ ငယ း 
လျှေ စစ ၊မဓါတ ရငွ့၊မရေရနးွရငွ့နငှ မ့ရလရအးလဖယန ဖလ ူးြှုလုေ ငယ း 
ရေရေးရဝရေး၊မြလု္လာနှင ့မအြုှုက သုြ းဆည းရေးမစြီ၏ခယ နခွဲြှုလုေ ငယ း 
ရဆာက လုေ ရေးလုေ ငယ း 
လက လီနှင ့မလက္ကားရောင းဝ် ရေးမ(ရြာ ရတာ ကားနငှ ရ့ြာ ရတာ ဆုုင က် မ ေလ ့ေလ င ခလ င းလုေ ငယ းအေါအဝင ) 
သ် ်ူေုုနရဆာင ရေးနငှ့ ကုယ ေစ္စည းသုုရလှာင ရေးလုေ ငယ းြျား 
တည းခုုရေးနငှ့  မအစားအရသာက မဝယ ရဆာင ြှုလုေ ငယ းြျား 
သတင းအချက အလက နငှ့ မဆက သွ် ရေးလုေ ငယ းြျား 
ရငွရေးရကြ းရေးနငှ မ့အာြခ၏လုေ ငယ းြျား 
အုြ ခိ ၏မရလြဆုုင ောလုေ ငယ းြျား 
အသက ရြးွဝြ းရကျာင းေညာ၊မသုေ္ပ၏ေညာနငှ့ မစက ြှုလက ြှုေညာဆုငု ောလုေ ငယ းြျား 
စြီ၏အုေ ချ့ေ မရေးနငှ မ့ရောက ကူြှုဆုုင ောလုေ ငယ းြျား 
မေလ ည သူနအုေ ချ့ေ ရေးမ(မေလ ည သူနဝယ ေြ းြျားအေါအဝင ) 
ေညာရေးဆုငု ောလုေ ငယ းြျား 
ကျယ းြာရေးနငှ မ့လူြှုရေးလုေ ငယ းြျား 
ေယ းချီ၊မအနုေညာမ၊မရဖျာ မရလဖရေးနငှ့ မအေယ းရဖလ ရေးမလုေ ငယ းြျား 
အခလ ားဝယ ရဆာင ြှုလုေ ငယ းြျား 
ကုု် တုုင လုေ ကုုင သည့ မအုြ ရောင စြုျား မလုေ ငယ းြျား၊မခွဲ ခလ ားရဖာ ေလ နုုင ခလ င းြေှုသည့ မအုြ ရောင စြုျား မေုတ လုေ ြှုနငှ့ မဝယ ရဆာင ြှုလုေ ငယ းြျား 
သ၏တြယ အခွင့ အရေးေမအဖွဲ့အစည းြျား မလုေ ငယ းြျား 
အလုေ အကုုင အြျု့းအစားရဖာ ေလ ေားခလ င းမြေုှရသာလုေ ငယ းြျား 
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(င) ကုုင ရဆာင သည လ့က ြှတ အြျု့ းအစားြျား 
ဇယား (၁၀) -  စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသကိသ ကိသ် ်ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်စမျို းစုားစုိသက် 

ပမြ ို့ြည /ေကျးုက်ိှ့်် ကျား/မ ခွဲညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
မှတခ်ျက်။ * ုသ သုေြါ််းကတ်စေသစတွက် (၂၀) ာက်န််းြါမ််။ 

 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင မအသက မ (၁၀)မ နှစ နှင့ အေက မလူဦးရေ မ (91.6)မ ောခုုင နှုယ းသည မ နုုင င၏သား 
စုစစ ရေးကတ  ကုုင ရဆာင သူြျားလဖစ ေိ ီးမ (7.6)မ ောခုုင နှုယ းသည မ ြည သည့ ကတ ြှ ြကုငု ရဆာင              
သြူျားမဖလ စ ေါသည ။ 

 ကျား ိှ့်် မ ိိှု််းယှဉ်သာတွ််် ကျား းးေသ (8.1) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် မ းးေသ (7.2) သာခိသ််ိှုန်းတိသ့မ်် 
မ််မ့််ကတ်မှ မကိသ် ်ေဆာ််မူများညြု်မ််ကိသ ေတွ့သှသိြါမ််။ 

 မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 

 

 

 

 

နိုငင်သံားပ

စစိစခ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

ပကတ်

နိုငင်သံား

ပြ ုေငွ့်ရသမ

ကတ်

အမျို းသားပ

မတှပ်ုံတငပ်

ကတ်

သာသနာေင်

ပကတ်

ယာယပီ

သကခ်သေံ

ပကတ်

နိုငင်ြံေားသား

ပမတှပ်ုံတငပ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ြံေားသား

ပနိုငင်ကံမးပ

လကမ်တှ်

မညသ်ည့်ပ

ကတမ်မှကိုင်

ပခဆာငသ်မ

ပစုစုခပါင်း         38,093  *  *  *                238              68  *  *             3,151 

ပမြ ို ြ့ပ            3,362  *  -  *                   21                 3  -  *                 340 

ပခကျးလက်         34,731  *  *  *                217              65  *  *             2,811 

ပကျား         17,469  *  *  *                211              41  *  *             1,553 

ပမ          20,624  *  *  *                   27              27                        -    *             1,598 
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နုုင ငံသား 
စစုစ ရေး 

ကတ  

ဧည့ နုုင ငံသား 
ကတ  

နုုင ငံသား 
မပြ ့ ခငွ့ ေသူ 

ကတ  

အြျု့းသားမ
ြတှ ပုတံင  

ကတ  

သာသယာဝင  
ကတ  

်ာ်ီ 
သက ရသခ ံ

ကတ  

နုုင ငံြခားသားမ မ
ြတှ ပုတံင  

လက ြှတ  

နုုင ငံြခားသား 
နုုင ငံကူး 

လက ြှတ  

ြည သည့ မ
ကတ ြှြကုုင မ

ရဆာင သူ 

ော
ခုငု

 နှုယ
 း 

ပု ံ(12) - ကုုင ရဆာင သည့ လက ြှတ အြျု့းအစားြျား 

စစုရုပါင းမ ကျားမ ြမ 
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(စ) ြသယ စွြ းြှုအရကြ ာင းအော 
ဇယား (၁၁) -  ြသယ စွြ းောခုုင နှုယ းနှင့ မြသယ စွြ းြှုအြျု့ းအစားအလုုက မလူဦးရေကုုမအသက အုေ စုအလုုက  
 ကျား/ြမခဲွလခားရဖာ လေရသာဇ်ားမ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/် 

အမြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ေြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ေြ ငး်

စစုခုပါငး်        48,866        46,302                2,564           5.2         1,029            967               1,275                    1,017 

0 - 4              3,331              3,297                            34               1.0                      7                      4                          18                                 21 

5 - 9              3,956              3,895                            61               1.5                   13                   13                          19                                 34 

10 - 14              3,934              3,863                            71               1.8                   16                   15                          16                                 46 

15 - 19              3,070              3,025                            45               1.5                   16                   13                          17                                 21 

20 - 24              2,995              2,951                            44               1.5                      8                   17                          14                                 22 

25 - 29              3,515              3,460                            55               1.6                   12                   18                          23                                 30 

30 - 34              3,598              3,528                            70               1.9                   18                   20                          27                                 27 

35 - 39              3,905              3,854                            51               1.3                      9                   17                          20                                 20 

40 - 44              4,088              4,011                            77               1.9                   26                   19                          33                                 30 

45 - 49              3,764              3,637                         127               3.4                   49                   34                          38                                 33 

50 - 54              3,159              2,967                         192               6.1                   71                   80                          48                                 44 

55 - 59              2,444               2,268                         176               7.2                   72                   53                          74                                 54 

60 - 64              2,096              1,879                         217            10.4                100                   68                          95                                 57 

65 - 69              1,799              1,504                         295            16.4                128                   94                       148                                 99 

70 - 74              1,319              1,015                         304            23.0                133                118                       185                              110 

75 - 79                  970                  652                         318            32.8                139                145                       190                              125 

80 - 84                  550                  325                         225            40.9                114                119                       161                              124 

85 - 89                  277                  132                         145            52.3                   71                   88                       105                                 84 

90 +                     96                     39                            57            59.4                   27                   32                          44                                 36 

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) -  ြသယ စွြ းောခုုင နှုယ းနှင့ မြသယ စွြ းြှုအြျု့ းအစားအလုုက မလူဦးရေကုုမအသက အုေ စုအလုုက  
မကျား/ြမခဲွလခားရဖာ လေရသာဇ်ားမ(အဆက ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/် 

အမြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ေြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ေြ ငး်

ကျား        22,859        21,727                1,132           5.0            435            427                  539                       438 

0 - 4              1,654              1,631                            23               1.4                      5                      1                          14                                 14 

5 - 9              1,915              1,883                            32               1.7                      7                      4                          10                                 21 

10 - 14              1,942              1,902                            40               2.1                      6                      9                          11                                 29 

15 - 19              1,449              1,417                            32               2.2                   10                   11                          13                                 16 

20 - 24              1,392              1,372                            20               1.4                      5                      6                             9                                    9 

25 - 29              1,648              1,624                            24               1.5                      3                   11                             9                                 13 

30 - 34              1,748              1,708                            40               2.3                   10                   10                          18                                 14 

35 - 39              1,852              1,827                            25               1.3                      8                      7                             8                                    8 

40 - 44              1,937              1,901                            36               1.9                   11                      7                          17                                 14 

45 - 49              1,721              1,655                            66               3.8                   18                   15                          27                                 22 

50 - 54              1,448              1,359                            89               6.1                   28                   39                          21                                 18 

55 - 59              1,118              1,046                            72               6.4                   33                   21                          31                                 24 

60 - 64                  957                  865                            92               9.6                   40                   34                          42                                 30 

65 - 69                  769                  634                         135            17.6                   64                   47                          59                                 37 

70 - 74                  562                  428                         134            23.8                   59                   52                          82                                 45 

75 - 79                  391                  271                         120            30.7                   52                   63                          63                                 43 

80 - 84                  231                  146                            85            36.8                   44                   50                          63                                 46 

85 - 89                     98                     44                            54            55.1                   28                   35                          32                                 31 

90 +                     27                     14                            13            48.1                      4                      5                          10                                    4 

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

အသကအ်ပုစ်ု
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ဇယား (၁၁) -  ြသယ စွြ းောခုုင နှုယ းနှင့ မြသယ စွြ းြှုအြျု့ းအစားအလုုက မလူဦးရေကုုမအသက အုေ စုအလုုက  
ကျား/ြမခဲွလခားရဖာ လေရသာဇ်ားမ(အဆက ) 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/် 

အမြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ေြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ေြ ငး်

မ        26,007        24,575                1,432           5.5            594            540                  736                       579 

0 - 4              1,677              1,666                            11               0.7                      2                      3                             4                                    7 

5 - 9              2,041               2,012                            29               1.4                      6                      9                             9                                 13 

10 - 14              1,992              1,961                            31               1.6                   10                      6                             5                                 17 

15 - 19              1,621              1,608                            13               0.8                      6                      2                             4                                    5 

20 - 24              1,603              1,579                            24               1.5                      3                   11                             5                                 13 

25 - 29              1,867              1,836                            31               1.7                      9                      7                          14                                 17 

30 - 34              1,850              1,820                            30               1.6                      8                   10                             9                                 13 

35 - 39              2,053               2,027                            26               1.3                      1                   10                          12                                 12 

40 - 44              2,151              2,110                            41               1.9                   15                   12                          16                                 16 

45 - 49              2,043              1,982                            61               3.0                   31                   19                          11                                 11 

50 - 54              1,711              1,608                         103               6.0                   43                   41                          27                                 26 

55 - 59              1,326               1,222                         104               7.8                   39                   32                          43                                 30 

60 - 64              1,139              1,014                         125            11.0                   60                   34                          53                                 27 

65 - 69              1,030                  870                         160            15.5                   64                   47                          89                                 62 

70 - 74                  757                  587                         170            22.5                   74                   66                       103                                 65 

75 - 79                  579                  381                         198            34.2                   87                   82                        127                                 82 

80 - 84                  319                  179                         140            43.9                   70                   69                          98                                 78 

85 - 89                  179                     88                            91            50.8                   43                   53                          73                                 53 

90 +                     69                     25                            44            63.8                   23                   27                          34                                 32 

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင  လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင  (၅) ဦးခန့သ်ည  အယည းဆု၏း ြသယ စွြ းြှုတစ ြျု့ းြျု့ းမမမမမမမမမမမမမမမမမမမ
ေှရုကြ ာင း ရတွ့ေှုေေါသည ။ 

 အြျု့ းသြီးြျား  ြသယ စွြ းြှုသာခသိ််ိှုန်းသည  အြျု့ းသားြျားေက  အယည းင် ေုုြလ င့ ေါသည ။ 

 မမန်ုွမး်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် စမက်စသွယ်ကြ ီးုာမ််ိှ့််စမျှ ပမည ့််တက်ုာြြ ီး စမက် (၆၅) 
ိှု်ေကျာ်တွ်် ြိသမိသမိမာုွာညမ့််တက်ုာမ််ကိသ ေတွ့သှသိြါမ််။ 

 ြသယ စွြ းြှုအြျု့ းအစားြျားတွင  ုမ်းေုျှာက်/စမည ့််တက်/ြု္စ််းကိသ််တွယ်မခလ င းိှ့်် အြလ င        
တုနုသည  အြျားဆု၏းဖလ စ ေါသည ။ 
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(ဆ) အုြ အရကြ ာင းအောနှင့  အုြ အသု၏းအရဆာင ေစ္စည းြျား 
ေနစိမ်စမျို းစုားများ 
ဇယား (၁၂) -  ေနစိမ်စမျိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲညခားေြာ်ညြေမာ 

ဇယား 

 
မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင  ရယအြု အြျားစုြှာ ြျဥ်ောာ််စမိ်/မု်မားအုြ မ အြျု့ းအစားြျားမဖလ စ ကြ ေိ ီး 
(62.3) ောခုငု နှုယ းေှေုါသည ။ ေုတု်အြျားဆု၏းမ ရယအြု အြျု့ းအစားြှာ ဝါးပြည ့််ေဆာက်ုသြ်ာား 
ေမာအြု ြျားလဖစ ေိ ီး (28.1) ောခုငု နှုယ းေှေုါသည ။ 

 ပမြ ို့ြည စမိ်ောာ််ုသများ၏ (၄၈.၄) သာခိသ််ိှုန်းမ် ် ဝါးပြည ့််ေဆာက်ုသြ်ာားေမာအြု ြျားပြည ့်် 
ေနာိသ် ်ပကာ ပြြ ီး ေကျးုက်စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၆၆.၉) သာခိသ််ိှုန်းမ်် ြျဥ်ောာ််စမိ်/မု်မားအုြ မ
ြျားပြည ့်် ေနာိသ် ်မကြ ေါမ််။ 

 

 

 

 

မြ ို ့ြပ/ခကျးလက်
ပအမိခ်ထာငစ်ု

အခရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကေ်နး်/

တိုကေ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကေ်အံမိ်

ပျဥခ်ထာငအ်မိ်/

ပသစသ်ားအမိ်
ေါးအမိ်

2-3 နစှေ်ံ

ပတအဲမိ်

1 နစှေ်ပံ

တအဲမိ်
အေြ ား

စုစုခပါင်း         10,532                           0.1                  2.9             6.3                      62.3              28.1             0.1            0.1         0.1 

မြ ို ြ့ပ            1,123                            1.2               13.4           12.8                      24.0             48.4             0.1            0.1             -   

ခကျးလက်           9,409  *                  1.6             5.5                     66.9              25.7             0.1            0.1         0.1 

 0.1  
 2.9  

 6.3  

 62.3  

 28.1  

 0.1   0.1   0.1  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

ကွယ ေ ု/ုတုုက ခယ း/ 
တုုက ခယ းတဲွ 

ဘယ ဂလုု/ပ
တုုက အုြ  

တုုက ခံအုြ  ပျဥ ရထာင အုြ /ပ
သစ သားအြု  

ဝါးအုြ  2-3မနှစ ခ ံ
တဲအုြ  

1မနှစ ခံ 
တဲအုြ  

အ ခြ ား 

ော
ခုငု

 နှုယ
 း 

ပု ံ(13) - ရယအုြ အြျု့းအစား 

စစုရုပါင းမ မြိ ု့န ြပမ ရကျးလက မ 
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အုြ သာအြျု့ းအစားြျား 

ြသတ (၁၄) - မန့သှ်််းေမာ ယ်် သုတစိမ်မာေဆာက် သုြ်မသတးုဲွမ့်် စိမ်ောာ််ုသစချို း 

 
 
 ပြည ််ောာ််ုသ   - ၇၄.၃% 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး   - ၆၈.၄% 

ုန့ေ်ုါခရိသ််   - ၉၂.၂% 

ာီးု််းမြ ို့နယ်   - ၉၈.၅% 
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ဇယား (၁၃) - စမသတးြည ုမ့််စမ်ိမာ စမျို းစုား စုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ           
ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲညခားေြာ်ညြေမာဇယား 

  
 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင  အြု ရောင စုြျား မ (၉၈.၅) ောခုုင နှုယ းသည  သယန ေှင းရသာ ်င လု၏အြု သာ 
ရဆာက လုေ သု၏းစွဲကြ ေါသည ။ (ရေဆွအဲုြ သာ (<၀.၁) ောခုုင နှုယ းနှင့  ရေရလာင း/်င လု၏အြု သာ 
(၉၈.၅) ောခုုင နှုယ းမတုနုဖလ စ ကြ ေါသည ။)  

 မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီးအတွင းေှု အခလ ားြိ ု့နယ် ြျားနှင့  နုှုင း်ှဥ ော ေီးလင းမြိ ု့နယ် သည  သယန ေှင း 
ရသာ ်င လု၏အုြ သာ ရဆာက လုေ သု၏းစွဲသည ့ အုြ ရောင စုအချု့ းသည  စပမည ့််ဆသတးပြည ု်ေနမ််ကိသပ
ေတွ့ သေါသည ။ 

 မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီးတွင  သယန ေှင းရသာ ်င လု၏အြု သာ ရဆာက လုေ သု၏းစွဲသည ့ အြု ရောင စု 
အချု့ းြှာ (၆၈.၄) ောခုုင နှုယ းေှုေိ ီး ပမည န်မာိသိ်််တတွင  (၇၄.၃) ောခုုင နှုယ း ေှေုါသည ။ 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင  အုြ သာြေှသုည ့ အြု ရောင စု (၀.၄) ောခုုင နှုယ းေှုေိ ီး မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး 
တွင  (၁၇.၅)  ောခုုင နှုယ းေှေုါသည ။ 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် ၏ ေကျးုက်ေဒမများတွ်် စိမ်မာမသှမိ့်် စမိ်ောာ််ုသ (၀.၂) သာခိသ် ်ိှုန်း      
သှြိါမ််။ 

  မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

 *           0.1  * 

         98.5        97.9          98.5 

         98.5        98.0         98.5 

            1.1           0.9             1.2 

 *  -  * 

 *  -             0.1 

            0.4           1.1             0.2 

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0  100.0    

စေသစတကွ် 10,532  1,123  9,409    

စခည ား

စိမ်မာမသှိ

ုသု သေြါ်း်

စမိမ်ာစမျ ို းစုား

ေသဆဲွစိမ်မာ

ေသေုာ််း/ ယ််ုသတစိမ်မာ

မန့်သှ် း်ေမာယ််ုသတစိမ်မာ
ေဆာက်ု သြ်မသတးုဲွမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

တွ််း/ ဇုားပစိမ်မာ

တွ််းမသှိပစိမ်မာ
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ေမာက်ေသစမျို းစုားများ 

ြသတ (၁၅) - သယန ေှင းရသာရသာက ရေေေှသုည  ့အုြ ရောင စုအချု့ း 

 
 
 

ပြည ််ောာ််ုသ    - ၆၉.၅% 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး   - ၇၆.၆% 

ုန့ေ်ုါခရိသ််    - ၇၄.၃% 

ာီးု််းမြ ို့နယ်   - ၇၅.၇% 
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ဇယား (၁၄) - ေမာက်ေသစတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေသစမျို းစုားစုိသက်             

စိမ်ောာ််ုသသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွ်် စမိ်ောာ််ုသများ၏ (၇၅.၇) သာခိသ််ိှုန်းမ်် ေမာက်ေသစတွက် 

ေသေကာ််းေသမန့် (ေသြိသက်ုိသ် ်း၊ စဝီုိတွ််း၊ ေသတွ််း (စသတ်ုီ)၊ ေသမန့်ုက်/ေသမန့်ဘူး) ကိသ 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီးအတွင းေှု အခလ ားြိ ု့နယ် ြျားနှင့  နုှုင း်ှဥ ောတွင မ ေီးလင းမြိ ု့နယ  ်  
ရေရကာင းရေသယန အသု၏းေလ ့သည ့မအြု ရောင စုအချု့ းသည မ(၅၇-၇၆)မောခုုင နှုယ းအုေ စုတွင မြါဝ်် 
ြါသည ။ မြလ ယ ြာနုုင င၏  ရေရကာင  းရေသယန ေေှြုှု (၆၉.၅) ောခုုင နှုယ းနှင ့ ိိှုင း်ှဥ လျှင မ မြလ င့ သည မ
ကုုရတွ့ေေါသည ။ 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင မအုြ ရောင စုမ (၅၅.၃)မောခုုင နှုယ းသည  ေသတွ််း (စသတ်ုီ) ြှေေှရုသာရေကုုမ
ရသာက ရေအဖလ စ မ သု၏းစွဲကြ ေါသည ။မ အုြ ရောင စုမ (၁၂.၅) ောခုုင နှုယ းသည မ မြလ စ /ရချာင း/မ
တူးရြလ ာင းြှရေကုုမသု၏းစွဲရယကြ ေါသည ။ 

 အြု ရောင စု (၂၄.၃) ောခုုင နှုယ းသည  ြသယန ေှင းရသာအေင းအြလ စ ြျားြှ ေေှရုသာရေကုု 
ရသာက ရေအဖလ စ  သု၏းစွဲရယကြ ေေါသည ။ 

 ရကျးလက ရေသေှုမအြု ရောင စုမ(၂၆.၁)မောခုုင နှုယ းသည မြသယန ေှင းရသာအေင းအြလ စ ြျားြှမေေှမု
ရသာရေကုုမရသာက ရေအဖလ စ မသု၏းစွဲရယကြ ေေါသည ။ 

     မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

              9.6  -            10.8 

            10.8             8.8            11.0 

            55.3           82.5            52.1 

 *             0.1  * 

           75.7          91.4           73.9 

            10.3             0.9            11.4 

 *  -  * 

            12.5             7.0            13.2 

              1.5             0.6              1.5 

 *             0.1  - 

           24.3             8.6           26.1 

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0     100.0   100.0    

စေသစတကွ် 10,532   1,123    9,409    
ုသု သေြါ်း်

ေသတွ် း်ပ(စကာသတမ့ဲ)

ေသကန်

မည ု်/ေချာ််း/တးူေမည ာ််း

ေတာ််ကျေသ/ မိသးေသ

စခည ား

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်ပမသသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

ေမာကေ်သစမျို းစုား

ေသြိသက်ုိသ် း်

စဝီုိတွ် း်

ေသတွ် း်ပ(စသတ်ု )ီ

ေသမန့်ု က်/ ေသမန့်ဘူး
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စု််းေသာ််စတွက် ုွမ်းစ််စမသတးြည ုမှု 

ြသတ (၁၆) - အလင းရောင အတွက မလျှေ စစ ြီးအသု၏းေလ ့ြှု 

 

ပြည ််ောာ််ုသ   - ၃၂.၄% 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး  - ၂၂.၇% 

ုန့ေ်ုါခရိသ််   - ၁၂.၁% 

ာီးု််းမြ ို့နယ်  - ၇.၂% 
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ဇယား (၁၅) - စု််းေသာ််စတွက်  စဓိကစမသတးြည ုမ့်် မီးစမျို းစုားစုိသက်              

စိမ်ောာ််ုသသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင  စု််းေသာ််စတွက် လျှေ စစ ြီးအသု၏းေလ ့သည ့ အြု ရောင စုအချု့ းြှာ 

(၇.၂) ောခုငု နှုယ းလဖစ ေါသည ။မမေကွးတိသ််းေဒမကြ ီးအတွင းေှု အခလ ားြိ ု့နယ် ြျားနှင့  နုှုင း်ှဥ ော 
လျှေ စစ ြီး အသု၏းေလ ့ြှုသည  နိမ့်ေါသည ။ မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး မ လျှေ စစ ြီးအသု၏းေလ ့သည ့ 
အြု ရောင စုအချု့ းြှာ (၂၂.၇) ောခုုင နှုယ း မဖလ စ ေါသည ။ 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွ်် စု််းေသာ််စတွက် မီးုက် (ြသု္ဂုိက) စမသတးြည ုမှုမ်် (၅၆.၆) 
သာခိသ််ိှုန်းြည ့်် စများဆသတးြည ု်ြါမ််။ 

 ေကျးုက်ေဒမတွ် ် စမိ်ောာ််ုသများ၏ (၅၉.၈) သာခိသ််ိှုန်းမ်် စု််းေသာ််စတွက် 
မီးုက် (ြသု္ဂုိက) ကိသ စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

             7.2          32.4              4.2 

             1.3             0.6              1.3 

          15.6          15.4           15.6 

             7.0             6.9              7.0 

          56.6          29.5           59.8 

             5.7             7.6              5.5 

             6.5             7.6              6.4 

             0.2             0.1              0.2 

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0   100.0    

စေသစတကွ် 10,532 1,123   9,409    

ေသစားုှျြ်ုု်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)

ေနေသာ််ညခ််ပုွမ်းစ််မသတးပ(ဆသို ာညြား)

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

မးီစမျို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ေသနတဆမီီး

ြေယာ််းတသိ် မီ်း

ဘက်ာသမီီး

မီးုက်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)
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အစားအစာချက ေလ ့တ စားရသာက ေယ အတွက  ရလာင စာအသု၏းေလ ့ြှု 

ြသတ (၁၇) - မု်မားကိသ စေညခခတေမာ ေုာ််ုာအသု၏းေလ ့ြှု 

 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ုသ   - ၈၁.၀% 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး  - ၉၀.၀% 

ုန့ေ်ုါခရိသ််   - ၉၆.၂% 

ာီးု််းမြ ို့နယ်  - ၉၉.၇% 
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ဇယား (၁၆) - ချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေုာ််ုာစမျို းစုားစုိသက် 
စိမ်ောာ််ုသသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွင  အစားအစာမ ချက ေလ ့တ စားရသာက ေယ အတွက  သစ သားကုု အရခလ ခ၏ရသာ 
ရလာင စာမ အြျု့ းအစားြျားလဖစ သည့  သစ သား/ေင း (၉၈.၄) သာခိသ််ိှုန်းနှင့  ြီးရသွး/ 
ရလာင စာရတာင့  (၁.၃) သာခိသ််ိှုန်းတုနုကုု စဓိကအသု၏းေလ ့ကြ ရကြ ာင းမရတွ့ေုှေေါသည ။ 

 စမိ်ောာ််ုသ (၀.၁) သာခိသ််ိှုန်းမာုျှ်် စုားစုာချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် ုျှြ်ုု်မီးကိသ 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 ေကျးုက်ေဒမသှိ စမိ်ောာ််ုသများတွ်် မု်မားကိသ စေညခခတေမာေုာ််ုာများြည ု်မ့်် 
မု်မား/ာ််း (၉၉.၄) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့်် (၀.၃) သာခိသ််ိှုန်းကိသ စဓိက 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

              0.1               0.1             0.1 

 *               0.1  * 

 *  -  * 

 *  -  * 

           98.4            89.8           99.4 

              1.3            10.0             0.3 

              0.1  -             0.1 

 *               0.1  * 

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0     100.0     100.0   

စေသစတကွ် 10,532  1,123     9,409   

မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့််

ေကျာက်မီးေမွး

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

ေုာ််ု ာစမျို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ဓာတေ််ွ့

ေသနတဆမီီး

ဘိသ် စ်သို က်ု်

မု်မား/ာ််း
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ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းများ စမသတးြည ုမှု 
ဇယား (၁၇) -  ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းများမသတးုဲွမှုစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ် ်ိှုန်းကိသ 

ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 စမိ်ောာ််ုသများ၏ ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စမိ်စမသတးစေဆာ််ြု္စ််းများမသတးုွဲမှုတွ်် ေသဒယီိသမသတးုွဲမှု 
မ် ် (၅၈.၄) သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် စမည ့််ဆသတးညြု်ြါမ််။ ပမြ ို့ြည တွ်် ရသြ်မည ််မတကာ ားုက်သှိမ့်် 
စမိ်ောာ််ုသစချို းမ်် (၅၃.၂) သာခိသ် ်ိှုန်းြည ့််စမည ့််ဆသတးြည ု်ြြ ီး ေကျးုက်တွ်် ေသဒယီိသသှမိ့်် 
စမိ်ောာ််ုသစချို းမ်် (၅၉.၉) သာခိသ််ိှုန်းြည ့်စ်မည ့််ဆသတးြည ု်ြါမ််။ 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 

 ေီးလင းြိ ု့နယ် တွင   ရုေ ြလ င သ၏ကြ ားေှရုသာ အြု ရောင စုြှာ (၃၁.၃)  ောခုုင နှုယ းေုှရကြ ာင းမရတွ့ ေုှေမ
ေါသည ။ 

 

မြ ို ့ ြပ/ခကျးလက်
အမိခ်ထာငစ်ု

အခရအတကွ်
ခရဒယီ ို ရပုြ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွပ်

အငတ်ာနကပ်

တပဆ်ငထ်ားေြ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေပ

မရ ှိသည့်

ရာေိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

ပရ ှိသည့်ပပ

ရာေိုငန်ှုနး်

စုစုခပါင်း 10,532       58.4            31.3              3.8        22.5              0.7           0.8                     27.4                        *

မြ ို ြ့ပ 1,123          45.9            53.2              2.2         52.4              3.5           2.8                     21.5                        -

ခကျးလက် 9,409         59.9            28.7              4.0        18.9              0.4           0.6                     28.2                         *

36 
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ေု၏ (၁၈) - ရေေီ်ုုနှင့  ရုေ ြလ င သ၏ကြ ားသု၏းစဲွနုုင သည့  အုြ ရောင စုောခုုင နှုယ း  

ရေေီ်ုု ရေု ြလ င သ၏ကြ ား 
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ြသတ (၁၉) - လက ကုုင ဖုယ းသု၏းစဲွနုုင ြှု 

 

 ေီးလင းြိ ု့နယ် တွင  အြု ရောင စု (၂၂.၅) ောခုုင နှုယ းမ်် လက ကုငု ဖုယ းေှုသည ့အတွက  မေကွး 
တိသ် ်းေဒမကြ ီးအတွင းေှု အခလ ားြိ ု့နယ် ြျားနှင့  နုှုင း်ှဥ ော (၂၁-၂၈) သာခိသ််ိှုန်းစသြ်ုသတွ်် ြါဝ်် 
မည ကုု ရတွ့ ေှုေေါသည ။ 

ပြည ််ောာ််ုသ   - ၃၂.၉% 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး - ၂၃.၉% 

ုန့ေ်ုါခရိသ််  - ၂၈.၀% 

ာီးု််းမြ ို့နယ်  - ၂၂.၅% 
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ြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ် စမျိုးစုားများ 
ဇယား (၁၈) -  မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ်စမျို းစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 

စေသစတွက်ကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွ်် စမိ်ောာ််ုသများ၏ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ်           
စမျို းစုားများတွ်် ုှ််း(ကတဲ၊ ိွား၊ ပမည ််း ုမြည ့််) စမသတးြည ုမှုမ််  (၆၆.၀) သာခိသ် ်ိှုန်းညြ့်် 
စမည ့််ဆသတးညြု်ြြ ီး ေမာ်ေတာ်ဆိသ််ကယ်/ုျှြ်ုု်ုက်ဘီး/မသတးဘီးကားစမသတးြည ုမှုမ်် (၄၅.၂) 
သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် ဒသတိယစမည ့််ဆသတးပညြု်ြါမ််။ 

 ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲခည ားေု့ုာသာတွ်် ပမြ ို့ြည စမိ်ောာ််ုသစများုသမ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ််ကယ်/ 
ုျှြ်ုု်ုက်ဘီး/မသတးဘီးကားကိသ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ်စြည ု် စဓိကစမသတးြည ုကာ ပြြ ီး 
ေကျးုက်စိမ်ောာ််ုသစများုသမ်် ုှ််း (ကတဲ၊ ိွား၊ ပမည ််း ုမြည ့််) ကိသ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသး 
ယာဥ်စြည ု် စဓိကစမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

တသိ် း်ေဒမကြ းီ/ခရသိ် /်မြ ို ့နယ် စမိေ်ာာ််ု သ

ကား/

ာသြက်ား/

ဗ်န် ်

ေမာေ်တာ်

ဆသိ် က်ယ်/

ုျှြ်ု ု်ု ကဘ်းီ/

မသတးဘးီကား

ုကဘ်းီ
(၄) ဘးီြါ

ောာ်ု ာုျ ီ

ကိးူေု၊ှ

မမ္ဗာန ်

ုကေ်ု၊ှ

ေမာေ်တာဘ်သတ်

ုှ် း်(ကတ၊ဲ

ိာွး၊ပ မည ်း်..

ုမြည ့််)

မခကွးတိုင်းခဒသကြ းီ       919,777      12,624           356,960          282,648       7,989      12,307              4,196    380,264 

မြ ို ြ့ပ       131,251         5,925              72,163             62,913       1,499            660                  349         4,968 

ခကျးလက်       788,526         6,699           284,797          219,735       6,490     11,647              3,847    375,296 

ဂန့်ခဂါေရိုင်          56,378            780              27,424            11,693           626            109                     96      30,123 

မြ ို ြ့ပ             6,782             246                 3,787               2,114             90               11                        4             680 

ခကျးလက်          49,596            534              23,637               9,579          536               98                     92      29,443 

ထီးလင်းမြ ို ့နယ်          10,532               96                 4,761               1,191             61                 1                        2         6,949 

မြ ို ြ့ပ             1,123               21                    540                   357             16  -  -               96 

ခကျးလက်             9,409               75                 4,221                   834             45                 1                        2         6,853 
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(ဇ) ရြွးဖွားခလ င းနှင့  ရသဆု၏းခလ င းအရကြ ာင းအော 

ရြွးဖွားခလ င းအရကြ ာင းအော 

 

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွ်် အသက  (၂၅-၂၉) အေု စုတွင မ ရြွးဖွားိှုန်း အြလ င့ ဆု၏းညြု်သည ကုု ရတွ့ ေှုေ 
ေါသည ။မ 

 အသက  (၁၅) နှစ ြှ အသက  (၄၉) နှစ အတွင းေုှ အြျု့ းသြီးတစ ဦး  စုစုရေါင းကရလးရြွးဖွားနှုယ း 
ြှာ (၁.၈) ဦးဖလ စ ေိ ီး ပြည ််ောာ််ုသစဆ့်် ုသုသေြါ််းကေုးေမွးြွားိှုန်း (၂.၅) းးာက် ြိသနိမ့မ်််ကိသ 
ေတွ့သှသိြါမ််။ 
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အသက အုပ စု 

ပု ံ(20) - မပြ ည ရထာင စု၊ ြရကွးတုုင းရေသ ကြ ီးနှင့  ထီးလင း ြိ ု့ နယ  ်တုုန၏ 
အသက အပုုင းအ ခြ ားအလုုက  ကရလးရြွးဖွားနှုယ း  

ြပည ရထာင စု ြရကွးတုုင းရေ သ ကြ ီး ထီးလင း ြိ ု့န ယ  ် 
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ြသတ (၂၁) - စုစုရေါင းကရလးရြွးဖွားနှုယ း 

 
 

 

 

ပြည ််ောာ််ုသ  - ၂.၅ းး 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး - ၂.၃ းး 

ုန့ေ်ုါခရိသ််  - ၂.၀ းး 

ာီးု််းမြ ို့နယ် - ၁.၈ းး 
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 မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီးတွ်် ေမွးြွားုဉ် ေမျှာမ်ှန်းမက်တမး်မ်် (၆၂.၃) ိှု်ညြု်ြြ ီး ပြည ််ောာ််ုသ 
စဆ့်် ေမျှာမ်ှန်းမက်တမ်း (၆၄.၇) ိှု်ာက်နိမ့ြ်ါမ််။ 

 မ ေမျှာမ်ှန်းမက်တမ်း (၆၇.၅ ိှု်) မ်် ကျား ေမျှာမ်ှန်းမက်တမ်း (၅၇.၁ ိှု်) ာက် ြိသမည ့််ြါ 
မ််။ 

ကရလးအေွ  ်ရသဆု၏းခလ င းနှင့  ကုု  ်ဝယ ရဆာင ြုခင ရသဆု၏းခလ င းအရကြ ာင းအော 

 

 ုန့ေ်ုါခရုုင တွင  တစ နှစ ရအာက နှင့  ငါးနှစ ရအာက ကရလး ရသနှုယ းြျားသည  မေလ ည ရောင စု 
အဆင့  ရသနှုယ းများေက  ပမည ့််ေါသည ။ အေှင ရြွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင  အသက တစ နှစ ရအာက  
ကရလး (၇၄) ဦးနှင့  အေှင ရြွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင  အသက ငါးနှစ ရအာက ကရလး (၈၉) ဦး  
ရသဆု၏းလျက ေှေုါသည ။  

 ေီးလင းမြိ ု့နယ် တွ်် တစ နှစ ရအာက နှင့  ငါးနှစ ရအာက ကရလးရသနှုယ းများမ်် မေကွးတိသ််း 
ေဒမကြ ီးိှ့်် ုန့ေ်ုါခရိသ််တုနု၏ ေမိှုန်းများာက် နိမ့ြ်ါမ််။ အေှင ရြွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင  
အသက တစ နှစ ရအာက ကရလး (၇၃) ဦးနှင့  အေှင ရြွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင  အသက ငါးနှစ  
ရအာက ကရလး (၈၇) ဦးရသဆု၏းလျက ေှေုါသည ။  
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စစုရုေါင း ကျား ြ 

ေု၏ (၂၃) - တစ နှစ ရအာက ကရလးရသနှုယ းနှင့  ငါးနှစ ရအာက ကရလးရသနှုယ း 

မေလ ည ရောင စု ြရကွးတုုင းရေသကြ ီး ဂယန ရဂါခရုငု  ေီးလင းြိ ု့နယ  ် 
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 မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီးတွင  အေှင ရြွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကုု် ဝယ ရဆာင စဥ ၊ ရြွးဖွားစဥ နှင့  
ရြွးဖွားေိ ီး (၆) ေတ အကြ ာတွင  ြုခင  (၃၄၄) ဦး ရသဆု၏းလျက ေှေုါသည ။ 

 ကုု် ဝယ ရဆာင ြုခင ရသနှုယ းသည   မေလ ည ရောင စုအဆင့ ေက  မြလ င့ ေါသည ။   

 စေသှ့ ေတာ််စာသှိိသ် ််တများ၏ ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်း (၁၄၀) ိှ့်် ိိှု််းယှဉ်သာတွ်် 
ပမည န်မာိိသ်််တ၏ ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်း (၂၈၂) မ် ်ပမည ့််မားေနေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 
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ပု ံ(24) - ကုု  ်ဝယ ရဆာင ြခုင ရသနှုယ း (မပြ ည ရထာင စု၊ တုုင  းရေသကြ ီး/မေလ ည ယ  ်) 
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မန်းေခါ််ုာသ််းဆိသ် ်သာ ေဝါဟာသစဓိြ္ပာယ်မတ်မှတ်ချက်များ 

လူဦးရေ - ဤစုီသ််ခတုာတွ််ြါဝ််မ့်် ုူးးေသဆုုသည ြှာ သယ းရခါင စာေင းညတွင  မြလ ယ ြာနုငု  င၏မ

ယ် ယုြုတ အတွင းေှရုယသည့  လူဦးရေကုု ဆုုလုုေါသည ။ 

သယ းရခါင စာေင းညမ (သယ းရခါင စာေင းေည ညွှယ းချုယ )  - ၂၀၁၄ ခုနှစ ၊ ြတ လ (၂၉) ေက ရယနညကုုမ

ဆုုလုုေါသည ။  ြတ လ (၂၉) ေက ရယနည  (၀၀း၀၀) အချယု သည  သယ းရခါင စာေင း ေည ညွှယ းချုယ ဖလ စ ေါသည ။ 

မြလ ယ ြာနုုင င၏အတွင းမသယ းရခါင စာေင းညတွင ေှုသည ့လူအားလု၏းကုုမစာေင းရကာက ်ူခဲ့ေါသည ။ 

ရကျးလက်မ - အရေွရေွအေု ချ့ေ ရေးဦးစီးဌာယြှ သတ ြတှ ေားရသာ ရကျးောွအေု စုြျားကုု ဆုုလုုေါသည ။ 

ရ်ဘု်ျအားဖလ င ့ ၎င းရေသြျားသည  လူဦးရေသုေ သည းဆ ယည းသည ့ရေသြျားဖလ စ ေိ ီး  ၎င းရြလ ဧေု် ာ 

ြျားတွင  စုုက ေျု့ းရေးလုေ ငယ းြျားကုု အဓုကလုေ ကုုင ေါသည ။ 

မြိ ု့နေလ  - အရေွရေွအုေ ချ့ေ ရေးဦးစီးဌာယြှမသတ ြှတ ေားရသာ ေေ ကွက ြျားဖလ စ ေါသည ။ ရ်ဘု် ျအားဖလ င ့မ

အဆုုေါရေသြျားတွင မအရဆာက အအု၏နှင့ မလူဦးရေေူေေ ေိ ီးမစက ြှုလုေ ငယ းြျားမဖွ၏့ ဖိ ု့းတုးုတက  ေါသည ။မ 

သုေ သည းဆ -  ဧေု် ာ တု်စတုေယ းကီလုုြီတာတွင  ရယေုငု ရသာလူဦးရေကုု ဆုုလုေုါသည ။ ယ် ယုြုတ  

တစ ခုအတွင းရယေုုင ရသာ လူဦးရေစုစရုေါင းကုု ၎င းရေသ  ဧေု် ာအကျ် အဝယ းနှင ့ စားခလ င းဖလ င ့မ

သုေ သည းဆကုုေေှုေိ ီး ုတသသန်းကီုိသမီတာမဖလ င ့ရဖာ ေလ ေါသည ။မ ေုုသုနုတွက ချက ောတွင မ ကုယ းရြလ ကုုသာမ

ေည့ သွင းတွက ချက ေားေါသည ။ 

ေျြ းြျှအုြ ရောင စုအေွ  ်အစား - အြု ရောင စုတစ စုတွင ေှုရသာ ေျြ းြျှအုြ ရောင စုဝင  အရေအတွက မ

ကုုဆုုလုေုါသည ။ (အြု ရောင စုလူဦးရေစုစုရေါင းကုု အြု ရောင စုအရေအတွက လဖင့  စားလခင းလဖင့ ေေှုေါ 

သည ။) 

ကျား/ြ အချု့ း - အြျု့ းသြီးဦးရေ (၁၀၀)  ေှသုည ့ အြျု့ းသားဦးရေကုုဆုုလုုေါသည ။  

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

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

ိှု်ိှ့််စာက်) တိသ့၏စချို းညြု်ြါမ််။ ုသုသေြါ််းမှခီိသမူစချို း၊ ကေုးမှီခိသမူစချို းိှ့်် 

မက်ကြ ီးသယွ်စိသမှခီိသမူစချို းတိသ့ကိသ တိသ််းတာတွက်ချက်ိိသ် ်ြါမ််။ 

ကရလးြီှခုုသူအချု့ း - အသက  (၁၅) နှစ ရအာက  ကရလးဦးရေနှင့  အလုေ လုေ နုငု သည့ လူဦးရေ (အသက  ၁၅ 

- ၆၄ နှစ ) အချု့ းကုု ဆုုလုုေါသည ။ 
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သက ကြ ီးေွ  ်အုုြှီခုုသူအချု့း - အသက  (၆၅) နှစ နှင့ အေက  သက ကြ ီးေွ် အုုဦးရေနှင့  အလုေ လုေ နုငု  

သည့ လူဦးရေ (အသက  ၁၅ - ၆၄ နှစ ) အချု့ းကုု ဆုုလုုေါသည ။ 

သက ကြ ီးေွ  ်အုုညွှယ ကုယ း - အသက  (၁၅) နှစ ရအာက  ကရလးဦးရေ (၁၀၀) တွင ေှုသည ့ အသက  (၆၅) 

နှစ နှင့ အေက  သက ကြ ီးေွ်  အုုဦးရေကုု ဆုုလုေုါသည ။ 

စမက်စုယ်ကိန်း - စုစုရေါင းလူဦးရေ အသက ြျားကုု အေု စု (၂) စ ုအညီအြျှခွလဲခားောတွင  သသှိမ့်် 

စုယ်ကိန်းြည ု်ြါမ််။ လူဦးရေ တစ ဝက သည  အသက အလ် ကုယ းေက င် ေိ ီး ကျယ တစ ဝက သည  

အသက အလ် ကုယ းေက ်မကြ ီးေါသည ။ 

ေညာရေး - သင ကြ ားခလ င းနှင ့ သင တယ းလြ းညွှယ  ြျားြှတဆင ့ သင ကြ ားတတ ရြလ ာက ခလ င းကုု ဆုုလုုေါသည ။ 

၂၀၁၄ ခုနှစ  မြလ ယ ြာနုုင င၏ လူဦးရေနှင အ့ုြ အရကြ ာင းအောမ သယ းရခါင စာေင းတွင  စာတတ ရြလ ာက ြှု၊ 

ရကျာင းရယြှုအရခလ အရယ၊ အြလ င ့ဆု၏းတက ရောက ေိ ီးစီးခဲ့သည ့ အတယ း/အဆင ့တုုနကုု ရြးြလ ယ းခဲ့ေါသည ။ 

ေညာရေးနှင ့ေတ သက ၍ အြျု့ းအစားခွဲခလ ားြှုြျားကုု ရအာက ေါအတုုင း ရဖာ ေလ ေားေါသည - 

(က) စာတတ ရြလ ာက ြှု - ဘာသာစကားတစ ခုခုကုုမ ရကာင းြွယ စွာမ ရေးတတ ၊ ဖတ တတ ခလ င းကုု 

ဆုုလုုေါသည ။ 

(ခမ) ရကျာင းတက ရောက ြှုအရခလ အရယ - လွယ ခဲသ့ည ့စာသင နှစ တွင  အတယ းေညာမ အဆင ့ဆင ့ 

သင ကြ ားနုုင ေယ ြသတမှန်ဖွင ့လှစ ေားရသာ တေားဝင အသုအြှတ ေလ ့ ုာမ််ေကျာ််းများ 

(သုုနြဟုတ ) ေညာရေးအစီအစဥ ြျားတွင  ေညာသင ကြ ားရယသူြျားကုု ဆုုလုေုါသည ။မ

ြူလတယ း၊မ အလ် တယ း၊မ အေက တယ းနှင့ မ တက္ကသုုလ အဆင့ တက ရယသူြျားမ အားလု၏းေါဝင မ

ေါသည ။မ မ အဆုုေါမ ရကျာင းရယြှုအရခလ အရယတွင  (၁) လက ေှုတွင  ရကျာင းတက ရယသူ၊ (၂) 

ရကျာင းတက ဖူးသူ၊ (၃) လု၏းဝရကျာင းြတက ဘူးသူ ဟူ၍ (၃) ြျု့ းေါဝင ေါသည ။မ 

(ဂမ) အြလ င ဆု့၏းတက ရောက ေိ ီးစီးခ့ဲသည အ့တယ း/အဆင ့ - အစုးုေရကျာင းြျား၊ စုိသးသ 

စမိစမှတ်ြည ုာားမ့်် ေုဂ္ဂလုကရကျာင းြျားတွင  တက ရောက ေိ ီးစီးခဲ့သည ့ စမည ့််ဆသတး 

ေညာရေးအဆင /့ဘွဲ့ /ေီဂေီကုု ဆုုလုုေါသည ။ 

ြသယ စွြ းြှုမ - ရယနစဥ လုေ ငယ းရဆာင ေွက ြှုြျား၊ စုသြ်ုသြ်ကိသ် ်ေဆာ််သွက်မှု/မ််ယူမှုများ၊ လှုေ ေှားြှုမ

ြျားတွင  စောာက်စကူမသှိြါက သာြယ လူြျားေက ေု၍ု အခက အခဲေှသုူြျားကုု ဆုုလုုမ ေါသည ။ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ  လူဦးရေနှင အ့ုြ အရကြ ာင းအော သယ းရခါင စာေင းတွင  မမန်ုွမ်းမှုိှ့််ြတ်မက်၍ ရအာက ေါတုနုကုမု

ရြးြလ ယ းေားေါသည -မ 
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(က) လြ းရလျှာက ခလ င း (ဝီှးချဲအသု၏းေလ ့ခလ င း၊ ရတာင ရ၀ှး၊ ချု့ င းရောက အသု၏းေလ ့ခလ င း၊ ရခလ ဆာခလ င း၊ 

အြလ င ့တက ောတွင ခက ခဲခလ င း) 

(ခမ) အြလ င  (စမည ််စာရသတအားယည းခလ င း၊မြျက စုြြလ င ခလ င း) 

(ဂမ) အကြ ား (အကြ ားအာရု၏ယည းခလ င း၊ ယားြကြ ားခလ င း) 

(ဃ) ြှတ ဉာဏ /အာရု၏စူးစုုက ခလ င း (ဖွ၏့ဖိ ု့းြှုရနှာင့ ရနှးခလ င း၊ ရကျာင းရယေယ ခက ခဲခလ င း၊ အခလ ားမ

စုတ ေုုင းဆုုင ောအရခလ အရယြျား) 

ကုုင ရဆာင သည့ လက ြှတ မ - လူတစ ဦးချင းစီ  သက ရသခ၏အဖလ စ  ကိသယ်ေသးစေကာ ာ််းစသာ စချက် 

စုက်များြါဝ််မ့်် ကတ်/ုက်မှတ်ညြု်ြါမ််။ မြလ ယ ြာနုငု င၏တွင မ သက ရသခ၏ကတ /လက ြှတ မ အြျု့ းမ

အစားရေါင းြျားစွာ ာသတ်ေြးာားြြ ီး နုုင င၏ခလ ားသားြျားအတွက  နုုင င၏ကူးလက ြှတ ကုဆုုလုုုေါသည ။ 

လုေ သားအင အားအရခလ အရယ - သယ းရခါင စာေင းေည ညွှယ းေက ြတုုင ြီ (၂၀၁၄ ခုနှစ ၊ ြတ လ ၂၉ ေက ) 

လွယ ခဲ့သည့  (၁၂) လအတငွ း လုေ ကုုင ခဲရ့သာ အဓုကလုေ ရဆာင ြှုြျားကုု ဆုုလုေုါသည ။ အသက  (၁၀) 

နှစ နှင ့အေက မလူဦးရေကုုမရအာက ေါအတုုင း ခွဲ ခလ ားရဖာ ေလ ေားေါသည မ- 

 

လုေ သားအင အားစု - “အလုေ ေှုသူမ (လုေ ငယ းခွင ေှလုူဦးရေ)” နှင ့ “အလုေ လက ြဲ့” တုနုေါဝင သည ့ 

ရ်ဘု်ျစကားေေ တစ ခုမဖလ စ ေါသည ။ 
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အလုေ ေုှသူ - လူတစ ရ်ာက သည  စမည တ်စုွန်းတု်ခသခသ (ုုာ၊ ုသြ်ခ၊ ုီးြွားေသးစကျို းစမည တ် ုမ််) 

စတွက် သယ းရခါင စာေင းြရကာက ြီမတစ ေတ အတွင းမ(သုနုြဟုတ )မတစ နှစ အတွင း အချယု ေလ ည ့ (သုုနြဟုတ ) 

(၆) လနှင အ့ေက  အလုေ လုေ ခဲ့လျှင  ေုုသူကုု အလုေ ေှသုည ဟုမ ဆုုလုုေါသည ။ ၎င းတုနုတွင  လစာ 

ြေရသာ လည းမ ြုသားစုလုေ ငယ းတွင လုေ ကုငု သူ၊မ စတုးုဆုုင ၊မ ေုဂ္ဂလုကရဆးရု၏မ အစေှသုည တုုနတွင မ

လုေ ကုုင ရယသူြျားေါဝင ေါသည ။မ 

အလုေ လက ြ့ဲ - အလုေ လုေ ကုငု နုငု သူဖလ စ ရသာ လည း သတ ြှတ ေားသည က့ာလအတွင း အလုေ ြေှုသူ၊ 

အလုေ ေှာရဖွရယသူကုု ဆုုလုုေါသည ။  

လုေ သားအင အားစုတွင ြေါဝင သူြျား - သယ းရခါင စာေင းရကာက ်ူချုယ ြတုုင ြီ ေက သတ္တေတ အတွင း 

အလုေ ြေှသုူ၊ အလုေ ြေှာခဲသ့ူ၊ အလုေ ြလုေ နုုင သူြျားကုုမ ဆုုလုေုါသည ။ အဆုေုါအေု စုတွင  အချုယ ေလ ည ့မ

ရကျာင းတက ရယသူ၊ အြု ြှုကုစ္စလုေ သူ၊ သက ကြ ီးေွ် အုြုျား ေါဝင ေါသည ။  

လုေ သားအြျု့ းအစားမ - အလုေ ေှုသူြျားကုု လွယ ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတငွ း ၎််းတိသ့ေဆာ််သွက်မ့်် 

ုီးြွားေသးုသြ််န်း ုသြ်ေဆာ််မှုစုိသက် ခွဲညခားေြာ်ညြခည ််းညြု်ြါမ််။ လုေ သားအြျု့ းအစားြျားကုု 

ရအာက ေါအတုငု း အေု စု (၅) စုခွဲခလ ားေားေါသည - 

(က) အစုုးေဝယ ေြ းမ-  အစုးုေဌာယ/အဖွဲ့အစည းြျားတွင  စုသြ်ုသြ်ကိသ် ်ေနမူများ  

(ခမ) ေုဂ္ဂလုက/အဖဲွ့အစည းဝယ ေြ းမ - ေုဂ္ဂလုကလုေ ငယ း၊ ေုဂ္ဂလုကအဖွဲ့အစည းြျား၊ ကုြ္ပဏီြျား၊ 

အစုးုေြဟုတ ရသာအဖွဲ့အစည းြျား၊ နုုင င၏တကာအဖွဲ့အစည းြျား၊ ရောင းဝ် ရေးလုေ ငယ းမ

ြျားတွင လုေ ကုငု ရယသူြျားမ 

(ဂမ) အလုေ ေှင  - သတ ြှတ ကာလအတွင း ၎င းတုနု ကုု် ေုငု စီးေွားရေးလုေ ငယ းကုု အလုေ သြား 

(၁) ဦးဖလ စ ရစ၊ (၁) ဦးေက ေုု၍ဖလ စ ရစ ခယ နေားေိ ီး လုေ ငယ းလုေ ကုငု သူြျား 

(ဃ) ကုု  ်ေုငု လုေ ငယ းလုေ ကုုင သူ - ကုု် ေုငု စီးေွားရေး (သုုနြဟုတ ) ြုသားစုစီးေွားရေးတွင  

ြည သည ့အလုေ သြားကုုြျှ ခယ နေားခလ င းြေှဘုဲ ကုု် တုုင ဝင ရောက လုေ ကုုင သူမ 

(င) ြုသားစုလုေ ငယ းလုေ ကုုင သူ - ြုသားစုဝင တစ ဦးဦး  စီးေွားရေးလုေ ငယ း၊ စုုက ေျု့းရြွးြလ ူရေး၊မ

မခိ ၏လုေ ငယ း၊ ကုယ ရောင းကုယ ဝ် လုေ ငယ း (မိသ့ြဟုတ ) အသက ရြွးဝြ း ရ ကျာင း မ လုပ ငယ း တစ ခု 

ခုတွင  လုပ အ ား ခြေ ေှဘုဲ ဝင  ရောက လ ုပ ကုငု  သူမ 



46 
 

လုေ သားအင အားေါဝင နှုယ းမ - အသက အုေ စုတစ ခုတွင ေုသှည့ မ လုေ သားအင အားနှင ့မ အဆုုေါအသက မ

အေု စုအတွင းေုှမ လူဦးရေတုနု အခုျ့းကုုမ ဆုုလုေုါသည ။မ လုေ သားအင အားေါဝင နှုယ းသည မ အလုေ လုေ နုငု မ

သည မ့လူဦးရေေြာဏကုုမရဖာ လေသည့ မအရေးကြ ီးရသာမအညွှယ းကုယ းဂဏယ းတစ ခုလဖစ ေါသည ။ 

မ 

 

အလုေ လက ြ့ဲောခုုင နှုယ းမ - လုေ သားအင အားစုစုရေါင းတွင မ အလုေ အကုုင ြေေုှရသးဘဲမ အလုေ ေှာရယသူနှင မ့

အလုေ လုေ ေယ ဆန္ဒေှုသူတုနု မ ောခုုင နှုယ းကုုမ ဆုုလုုေါသည ။မ အဆုေုါလူဦးရေသည မ အလုေ ေှာရဖွရယသူြျား 

မဖလ စ ေိ ီးမအလုေ လုေ ေယ အဆင သင့ ေုသှူြျားမမဖလ စ ေါသည ။ 

 

 

အလုေ အကုုင ေေှုြှုနှင့ မလူဦးရေအချု့ းမ- နုုင င၏တစ ခု အလုေ ေုသှူဦးရေနှင့ မအလုေ လုေ ကုငု နုငု သည့ မလူဦးရေမ

(အသက  မ ၁၅မ - ၆၄)  အချု့ းအစားကုုေလ သည့ မ စာေင းအင းဆုငု ောမအချု့ းတစ ခုလဖစ ေါသည ။မလူတစ ဦးသည မ

တစ ေတ လျှင မ အယည းဆု၏းတစ ယာေီကြ ာမ အလုေ လုေ ကုငု ေါကမ ၎င းကုုအလုေ အကုငု ေုသှူဟုမ နုုင င၏တကာ 

အလုေ သြားအဖွဲ့ ကြ ီးြမှသတ ြှတ ေားေါသည ။ 

 

 

အလုေ အကုုင  - သယ းရခါင စာေင းေည ညွှယ းချယု ြတုုင ြီမ လွယ ခဲရ့သာ (၁၂) လအတငွ းမ လုေ ကုုင ခဲသ့ည ့မ

လူတစ ရ်ာက  မ အလုေ အကုငု ကုဆုုလုုုေါသည ။မ လုေ ငယ းနှင့ သက ဆုုင လခင းြေှုဘဲမ လွယ ခဲ့ရသာ (၁၂) လမ

အတွင းမ လုေ ကုငု ခဲ့သည့ အလုေ အကုုင ကုသုာမ ဆုုလုလုခင းလဖစ သည ။မ ၂၀၁၄မ ခုနှစ မ သယ းရခါင စာေင းတွင မ

အလုေ အကုုင ရဖာ လေခလ င းနှင့ စေ လျဥ း၍မ စာေင းကုုင ၊မ အချက အလက သွင းစာရေး၊မ အတွင းရေးြှူး၊မ အုြ ြှုမ

ကုစ္စလုေ သူ၊မ တ၏ငါသည ၊မ လူနအေင းအြလ စ ြယ ရယဂျာစသည လဖင့ မ အရသးစုတ ရဖာ လေေြည ဟုမ သယ းရခါင စာေင းမ

စာေင းရကာက ြျားကုုမ ညွှယ ကြ ားေားေါသည ။မ အက် ၍ရလဖဆုုသူသည မ အလုေ အကုငု နှစ ခု (သုုနြဟုတ ) 

နှစ ခုေက ေုု၍မ လုေ ကုုင ခဲ့လျှင မ အဓုကလုေ ကုုင ရသာမ အလုေ အကုုင တစ ခုကုုမ သတ ြှတ ရေွးချ် ရစခဲ့မ

ေါသည ။မအလုေ အကုုင အြျု့းအစားြျားမခဲွလခားသတ ြှတ ောတွင  ISCO 2008 ကုုမအရလခခ၏၍မခွဲလခားေားေါသည ။ 

= လုေ သားအင အား 
ေါဝင နှုယ း 

လုေ သားအင အားစုတွင ေါဝင သူဥးီရေ 
(အလုေ ေှုသူ + အလုေ လက ြဲ့) 

စုစုရေါင းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေ လက ြဲ့ောခုငု နှုယ း 
အလုေ လက ြဲ့ဦးရေ 

လုေ သားအင အားစုတွင ေါဝင သူဥးီရေ 
(အလုေ ေှုသူ + အလုေ လက ြဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေ အကုုင ေေုှြှုနှင့  
လူဦးရေအချု့း 

= 

အလုေ ေှုသူဦးရေ 

စုစုရေါင းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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လုေ ငယ း - သယ းရခါင စာေင းေည ညွှယ းချုယ ြတုုင ြီမ လွယ ခဲရ့သာ (၁၂) လအတွင းမ အလုေ လုေ ရယသူြျားမ

လုေ ကုုင ရယသည့  လုေ ငယ းတစ ခုလဖစ ေါသည ။မ အလုေ လုေ ရယသူြျားလုေ ကုုင ရယသည့ မ လုေ ငယ းခွင ရယောကုုမ

ရဖာ လေေြည လဖစ ေါသည ။မ အလုေ လုေ ရယသူတစ ဦး မ လုေ ကုုင ရယေသည့ မ တာဝယ ြျား (သုုနြဟုတ ) 

ရဆာင ေွက ချက ြျားကုုမ ရဖာ ေလ ေယ ြလုုဘဲမ ကုယ ေုတ လုေ ငယ း (သုုနြဟုတ ) ဝယ ရဆာင ြှုရေးသည့ မ လုေ ငယ းမ

အြျု့းအစားကုုမ ဆုုလုုလခင းလဖစ ေါသည ။မ ဥေြာမ - လူတစ ရ်ာက သည မ တီဗီွေုတ လုေ ရသာစက ရု၏ မ

သုုရလှာင ရု၏တွင မ အလုေ လုေ ကုုင သူလဖစ ေါကမ ေုုသူ လုေ ငယ းသည မ လျှေ စစ ေစ္စည းေုတ လုေ ြှုလုေ ငယ း 

လဖစ ေါသည ။မ အက် ၍ရလဖဆုသုူသည မ လုေ ငယ းနှစ ခု (သုုနြဟုတ ) နှစ ခုေက ေုရုသာမ လုေ ငယ းြျားတွင မ

လုေ ကုုင ခဲ့ေါလျှင မ အဓုကလုေ ကုငု ရသာမ လုေ ငယ းတစ ခုကုမု သတ ြှတ ရေွးချ် ရစခဲ့ေါသည ။မ လုေ ငယ းြျားမ

ခွဲလခားသတ ြှတ ောတွင  ISIC Revision 4 ကုု အရလခခ၏၍မခွဲလခားေားေါသည ။ 

စသှ််ေမွးကေုး - ကေုး်ယ်မိခ််ဝမ်းမှကတတ်ချိန်တွ်် ်ိသညခ််း၊ စမတြည ုညခ််း၊ ေညခုက်များုှုြ်သှားညခ််း 

ုမ့်် စမက်သှ််မန်မှု မေ ကကတတု်ခသခသကိသ ပြည ုုသြ်မူကိသ ဆိသုိသြါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််းတွ်် စသှ်် 

ေမွးကေုးများကိသ ာ့်မ်ွ််းေကာက်ယူခဲြ့ါမ််။ ာိသ့စြည ်် စမိ်ောာ််ကျြူးမ့်် စမျိုးမမီးများ၏ 

ေနာက်ဆသတးစသှ််ေမွးကေုးစေကာ ာ််းစသာများကိသု််း ာ့်မ်ွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ 

သုုသေြါ််းကေုးေမွးြွား ှိုန်း - စမျို းမမီးတု်ေယာက်ေမွးြွားိိသ််မ့်် ြျမ်းမျှကေုးစေသစတွက် 

(စမျို းမမီးစားုသတး ကေုးေမွးြွားိိသ််မ့်် စမက်စြိသ် ်းစခည ား ပြြ ီးဆသတးမ််စာိ စမက်သှ််ြြ ီး 

ုက်သိှေမွးိှုန်းစတိသ််း ေမွးမ််ဆိသြါက) ကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

 

စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးြွား ှိုန်း - စမက်စသြ်ုသစုိသက် စမျို းမမီး (၁,၀၀၀) တု်ိှု်စတွ််း 

ေမွးြွားမ့်် ကေုးးးေသကိသ တိသ် ်းတာညခ််းညြု်ြါမ််။ စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးြွားိှုန်းကိသ 

တိသ် ်းတာသာတွ်် မီးညခားေြာ်ညြာားညခ််းမသှြိါက ပြည က္ခဒိန်ိှု်ကိသ စေညခခတ၍ တွက်ချက်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

၅ စုစုရေါင းကရလးရြွးဖွားနှုယ း = အသက အုေ စုအလုကု  ကရလးရြွးဖွားနှုယ း x  
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  ာီးု််းမြ ို့နယ်စုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူများုာသ််း 
 

မေကွးတိသ် ်းေဒမကြ ီး၊ ုန့်ေုါခရိသ် ််၊ ာီးု််းမြ ို့နယ်စုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူများုာသ််း 

စမ်် သာာူးိှ့်် ာာန/စြွဲ့စု််း တာဝန် 
စုီသ််ခတုာြည ု သုမူ 

ေဒါ်မီတာ 
ုက်ောာက်ညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊  
ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 

ေသးမားြည ု သုမူ 

ေဒါ်ု့ဲုဲဝ့််း ာာနခဲွုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ု သုမူ 

   
ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်တ််တ််ညွှန့် UNFPA စကြ တေြး စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်ု ္ိဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်တ််တ််ေုး ုူဝ််မှုကြ ီးကာ ြ်ေသးမှူ း၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်ယဥ်ေဝုွ်် 
ဒသတိယုူဝ််မှုကြ ီးကာ ြ်ေသးမှူ း၊  
ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 

ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

   
ုာသ််းဇယားြည ု သုခည ််း၊ ေမည ြသတေသးဆဲွခည ််း 

ေဒါ်ု ္ိဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 
ကွနြ်ျူတာစုီစုဥ်ေသးဆဲွခည ််းိှ့်် 
ုာသ််းဇယားြည ု သုမူ 

ေဒါ်ု််းု််းမာ းးုီးစသာသှိ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

ေဒါ်ေမမက်ာွနး် 
ဒသတိယုူဝ််မှုကြ ီးကာ ြ်ေသးမှူ း၊  
ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 

ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

းးဇ််မ််းးး စကြ ီးတန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

   
ုာုီိှ့််ဒီဇသိ််းစြွဲ့ 

းးိိသ််ြြ ိုးေကျာ် းးုီးစသာသှိ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုာုီိှ် ့်ဒဇီိသ် ်း ြည ုုသမူ 

ေဒါ်ချိုဇ််ဝ််း စ်ယတ်န်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုာုီိှ် ့်ဒဇီိသ် ်း ြည ုုသမူ 

   
 

 



ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

www.dop.gov.mm

(သို႔မဟုတ္)

http://myanmar.unfpa.org/census
မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္
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