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မက ေွးမမိ ိ့ နယ်၏ လူဦပေေကုယမပဂဏယမပအခာကမအလကမြားး ၁ 

လူဦပေေစုစုေြါငမပ 289,247 2 

ကားပ ဦပေေ 135,103 (46.7%) 
ြ ဦပေေ 154,144 (53.3%) 
မြိ ု့န ြ လူဦပေေေးခုုငမှုနယမပ 32.5% 
ဧရိယာအွျယ်အဝန်း (စတုရန်းွီလုိမီတာ) 1,767.0 3 

လူဦးကရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းွီလုိမီတာ) 163.7 ဦး 
အသကမအလ မ်ကုယမပ 29.2 နှစ် 

  
ရပ် ေွွ် စုစုကပါင်း 15 
ကွျးရောအုပ်စု စုစုကပါင်း 61 
အုြမေေးငမစုအေေအတွကမ 68,677 
အြာု့ပသြီပအုြမေေးငမဦပစီပေးခုုငမှုနယမပ 23.0% 
ြာြမပြျှအုြမထောင်စုအရွယ်အစား 4.0 ဦး 4 

  
အသကမအြုုငမပအ ခ းပအလုုကမလူဦပထရရာခုိင်နှုန်း  

ကေလပဦပေေမ(အသကမ ၀ - ၁၄ ှှုစမ) 25.8% 
အလုြမလုြမှုုုငမသူဦပေေမ(အသကမ ၁၅ - ၆၄ ှှုစ်) မ 67.5% 

   သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုဦပေေ (အသကမမမ၆၅ ှှုစမှှုင့မအေကမ) 6.7% 

  
 ြီှခုသူုအခာု့ပ  

စုစုေြါငမပြီှခုသူုအခာု့ပ 48.1 
ကထေးြီှခုုသူအခာု့ပ 38.2 
သကမ ကြ ီပေွ် မအုုြှခုုီသူအခာု့ပ 9.9 

  
သကမ ကြ ီပေွ် မအုုညွှယမကုယမပ 26.0 

  
ကားပ/ြ အခာု့ပ 88 (မ 100 တွင်ရိှထသာ ကျား ဦးထရ) 

  
အသကမ (၁၅) ှှုစမှုင့ှမအေကမ စးတတမေ ြ းကမြနရာခုိင်ှုနယမပ 92.9% 

ကားပ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 97.0% 
ြ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 89.6% 

  
ြသယမစွြမပသူဦပေေ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ြသယမစွြမပသူမ(ြညမသည့မြသယမစွြမပြနအြာု့ပအစးပြဆုု) 9,833 3.4 
လြမပေလျှးကမ/အ ြ ငမတ့ကမ/ြစ္စညမပကုုငမတွ မ် 4,282 1.5 
အ ြ ငမ 4,871 1.7 
အ ကြ းပ 2,782 1.0 
သငမ်ူေလ့လး ခ ငမပ/ြှတမဉးဏမ/အးရံုစူပစုုကမ ခ ငမပ 3,084 1.1 
  
 

 



ကုုငမေဆးငမသည့မမလကမြတှမအြာု့ပအစးပမ(အသကမမ၁၀မှှုစမှှုင့မအေကမ) အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 
ှုုုငမငံသးပစုစစမေေပကတမ 187,015 77.7 
ဧည့မှုုုငမငံသးပကတမ 88 <0.1 
ှုုုငမငံသးပ ြ ့ခွင့မေသူကတမ 453 0.2 
အြာု့ပသးပြှတမြံုတငမကတမ 4,213 1.8 
သးသယးဝငမကတမ 1,680 0.7 
်း်ီသကမေသခံကတမ 198 0.1 
ှုုုငမငံ ခ းပသးပြှတမြံုတငမလကမြှတမ * <0.1 

ှုုုငမငံ ခ းပသးပှုုုငမငံကူပလကမြှတမ 62 <0.1 

ြညမသည့မကတမြှြကုုငမေဆးငမသူ 46,908 19.5 

  
လုပ်သားအင်အားအကေွ ာင်းအရာ (အသွ် ၁၅ - ၆၄ နှစ)် စုစုထေါင်း ကျား မ 
   လုြမသးပအငမအးပြါဝငမှုနယမပ  66.2% 83.6% 51.5% 
   အလုြမလကမြ့ဲရာခုိင်ှုနယမပ  2.8% 2.6% 3.0% 
   အလုြမအကုုငမရရှြိနှှုင့မလူဦပေေအခာု့ပ 64.4% 81.4% 49.9% 

  
အုြမြုုငမဆုုငမြန  အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ြုုငမေှငမ 57,412 83.6 
အုြမငှးပ 4,650 6.8 
အခြ့ဲ (ြုဘ/ေ်းက္ခြ/ေဆွြာု့ပ/ြုတမေဆွ) 2,163 3.1 
အစုုပေဝယမေြမပအုြမေး 3,776 5.5 
ြုဂ္ဂလုကဝယမေြမပအုြမေး 178 0.3 
အ ခ းပ 498 0.7 

  
ေယအုြမအေဆးကမအအံုအတွကမ အဓိွအသံုပ ြ ့သည့မြစ္စညမပြားပ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယု/သကမက မ်/အငမဖကမ 2.5%  29.4% 
ဝါပ 75.2% 67.7% 2.1% 
ေ ြ ကြ ီပ 0.1% 2.5%  
သစမသးပ 5.3% 13.9% 0.1% 
သွြမ 0.2%  65.9% 
အုတမ ကြွ ြမ/အုတမ/ကွယမကေစမ 15.7% 14.9% 1.0% 
အ ခ းပ 1.0% 1.0% 1.4% 

  
အစးပအစးခာကမ ြ ့တမစးပေသးကမေယမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သည့မေလးငမစး အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 14,208 20.7 
ဓးတမေငွ့ 82 0.1 
ေေယံဆီြီပ * <0.1 
ဘုုငမအုုဂကမစမ 62 0.1 
သစမသးပ/ေငမပ 47,410 69.0 
ြီပေသွပ/ေလးငမစးေတးင့မ 6,552 9.5 
 



ေကားကမြီပေသွပ 199 0.3 

အ ခ းပ 162 0.2 

  

အလငမပေေးငမအတွကမအဓုကအသံုး ပြ ့သည့်ြီပအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 27,236 39.7 

ေေယံဆီြီပ 55 0.1 

ဖေ်းငမပတုုငမြီပ 4,138 6.0 

ဘွ်ထေြီီပ 19,925 29.0 

ြီပစကမ (ြုဂ္ဂလုက) 5,152 7.5 
ေေအးပလျှြမစစမ (ြုဂ္ဂလုက) 28 <0.1 

ေယေေးငမ ခ ညမစွြမပအငမသံုပ (ဆုုလး ြ းပ) 6,061 8.8 

အ ခ းပ 6,082 8.9 

  

ေသးကမေေအတေွ်အဓုကအသံုး ပြ ့သည့်ကရအမျိ့းအစား အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ 2,993 4.4 

အဝီစုတွငမပ 33,459 48.7 

ေေတွငမပ (အုတမစ)ီ 11,088 16.1 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ  8,710 12.7 

စုစုကပါင်းကရကွာင်းကရသန် ရရှိမှု 56,250 81.9 
ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 1,801 2.6 

ေေကယမ 1,749 2.6 

မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 7,745 11.3 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 143 0.2 

အ ခ းပ 989 1.4 

စုစုကပါင်းကရကွာင်းကရသန်  မရရိှမှု 12,427 18.1 

  

သံုပေေအတေွ်အဓုကအသံုး ပြ ့သည့်ကရအမျိ့းအစား အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ 6,391 9.3 

အဝီစုတွငမပ 43,693 63.6 

ေေတွငမပ (အုတမစ)ီ 5,599 8.2 

ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 1,103 1.6 

ေေကယမ 4,471 6.5 

မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 6,272 9.1 
ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ * <0.1 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ 38 0.1 

အ ခ းပ 1,097 1.6 

  
 

 



အုြမသးအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 
ေေဆဲွအုြမသး 611 0.9 
ေေေလးငမပ/်ငမလံုအုြမသး 54,695 79.6 
စုစုကပါင်းသန် ရှင်းကသာယင်လံုအိမ်သာကဆာွ်လုပ်သံုးစေဲမှု 55,306 80.5 
တွငမပ/ဇလးပအုြမသး 2,950 4.3 
တွငမပြေုှအုြမသး 202 0.3 
အ ခ းပ 133 0.2 
အိမ်သာြေုှ 10,086 14.7 

  
ဆကမသွ မ်ေေပြစ္စညမပြားပသံုပစဲွှုုငုမြနအေ ခ အေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေဒီ်ုု 25,429 37.0 
ရုြမ ြ ငမသံ ကြ းပ 32,612 47.5 
မကြ ု့ပဖုယမပ 3,835 5.6 
လကမကုုငမဖုယမပ 23,646 34.4 
ကွယမြာူတး 2,293 3.3 
အုြမတွငမအငမတးယကမတြမဆငမထားမခ ငမပ 2,156 3.1 
ြညမသည့မြစ္စညမပြျှြေုှသည့မမအိမ်ကထာင်စု 19,789 28.8 
ြစ္စညမပအးပလံုပေှုသည့မမအိမ်ကထာင်စု 189 0.3 

  
သ မ််ူြုုနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနိင်ုမှု အေ ခအေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ကးပ/ေေြမကးပ/ဗငမယမ 1,777 2.6 
ေြးမေတးမဆုုငမက မ်/လျှြမစစမစကမဘီပ/သံုပဘီပကးပ 29,508 43.0 
စကမဘီပ 15,913 23.2 
(၄) ဘီးြါ ေေးမလးဂာီ 549 0.8 
ကှူုပေလှ၊ သြ္ဗးယမ 231 0.3 
စကမေလှ၊ ေြးမေတးမဘုတမ 244 0.4 

လှညမပမ(ကျဲွ၊ ှုွးပ၊ မြ ငမပ…… စသ ဖ င့မ) 21,837 31.8 

မှတခ်ျွ်။  ၁  မက ေွး 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 ်ထောင်ထုသမ္မတမ္မည ်ထ္မငိသု်ထ်တေမငထစုုသရသမ်ထ ိှုထေြါ်ထရ (၃၀) ပြာ င ္မေြငြထယူိုသ် ထခဲ့ေမင 

ပြည ်ထုသတရြတမထုူးရေသိှ့်ထ စ္ုမထစေြာ င်ထရစသငမ်ထရေခါ်ထုငသ်ထရြုသ ၂၀၁၄ ခသိှုထ၊ ဧြြ ီုမွ်ထ ေြငြထယူ ခ့ဲ 

ြါမ်ထ။ ပ္မည ထ်္မငိုသ်ထ်တုွမထုြထေသရသြြ ီရေ်ငြထြုသ်ထရ ပြည ်ထုသတရြတမထ မ်ထရေခါ်ထုငသ်ထရ္မျငရြုသ ၁၉၇၃ ခသိှုထမွ ထ် 

မုထြြ ု္မထ၊ ၁၉၈၃ ခသိှုထမွ်ထ မုထြြ ု္မထိှ့်ထ ၂၀၁၄ ခသိှုထ၊ ဧြြ ီုမွ် ထ မုထြြ ု္မထေြငြထယူခဲ့ြါမ်ထ။  

ိုသ်ထ်တမုသ်ထရမွ်ထ မ်ထရေခါ်ထုငသ်ထရမ်ထ ုူးရေသဆုသ်ထသငစချြထစုြထ္မျငရိှ့်ထ စ္ုမထောင်ထုသ္မျငရ၏ 

ဝုေမမုြ္ခဏင္မျငရြုသ သသှုိုသ် ထမ့်ထ စေသရြြ ီရေမင သ်ထရ္မည ုထမုထခသ ပြည ုထြါမ်ထ။ မ်ထရေခါ်ထုငသ်ထရ၏ 

ာူရခည ငရေမင စသ်ထစေမွရမုထခသ္မှင စသြထချုြထ္မှုဧသယုင စေမရ်ယထဆသတရစဆ့်ထာု စချြထစုြထ္မျငရြုသ 

ြတ့ြုသရေြရိုသ်ထခည ်ထရြ်ထြည ုထြါမ်ထ။ ေြငြထယူသသှေုမင စချြထစုြထ္မျငရမ်ထ စသြထချုြထ္မှု်ယထြယထစဆ့်ထ 

မုသ် ထရမွ်ထ ာုေသငြထေမင ြွတ့ြြ ုုရေသရုီ္မတြု ထ်ရ္မျငရေသရဆွဲခည ်ထရ၊ စောငြထစာငရေြါ် စေခည ခတေမင 

ဆသတရြည မထချြထ္မျငရချ္မှမထခည ်ထရမုသ့စမွြထ ္မသှု္မြည ုထုုသစြထြါမ်ထ။ မ်ထရေခါ်ထုငသ်ထရ္မှ ေြငြထယူသသှေုမင 

စချြထစုြထ္မျငရမ်ထ ိုသ်ထ်တေမငထ၏ မယတဇငမသ်ထရ္မည ုထ္မျငရ ခွေဲဝမမထ္မှမထခည ်ထရ၊ ်ယထေ္မည ဧသယုင 

်ယထ်ု္မုမထ္မျငရြုသ ပြည ထ်ု်ထဆ်ထရုုထိုသ် ထ ခည ်ထရ၊ ုူ္မှုစေခည ခတစေဆငြထစစသတ္မျငရ မ်ထေဆငြထေြရခည ်ထရ၊ 

ိုသ်ထ်တေမငထြွတ့ ြြ ုုရမုသရမြထ္မှုုီ္မတြု ထ်ရ္မျငရ ချ္မှမထေသရဆွဲခည ်ထရိှ့်ထ ဝ်ထေဆင်ထ္မှုုသြထ််ထရ္မျငရ၊ ုူမငရချ်ထရုင်င 

ောငြထာငရ္မှုဆုသ်ထသငုသြထ််ထရ္မျငရ ုမ်ထမုသ့စမွြထ စမသတရဝ်ထြါမ်ထ။  

၂၀၁၄ ခသိှုထ ုူးရေသိှ့်ထ စ္ုမထစေြာ င်ထရစသင မ်ထရေခါ်ထုငသ်ထရစုီသ်ထခတုင္မျငရြုသ စမဲွ္မျငရ 

စုုသြထ ာသမထြည ထ်ေြာ ်ငခဲြ့ါမ်ထ။ ြာ္မစဆ့်ထစေ်ြည ့်ထ ေသှ့ ေြည ရုူးရေသုငသ်ထရစုီသ်ထခတုငြုသ  ၂၀၁၄ 

ခသိှုထ၊ ပမာ ုသမထုမွ်ထ ာသမထြည ထ်ေြာ ်ငခဲြ့ါမ်ထ။ မ်ထရေခါ်ထုငသ်ထရြ်ထ္မစုီသ်ထခတုင္မျငရြုသ ၂၀၁၅ ခသိှုထ၊ 

ေ္မုမွ်ထ ာသမထြည ထ်ေြာ ်ငခဲြ့ါမ်ထ။ ြ်ထ္မစုီသ်ထခတုင္မျငရမွ်ထ ပြည ်ထောင်ထုသစဆ့်ထ စုီသ်ထခတုင၊ 

မ်ထရေခါ်ထုငသ်ထရြ ညွှ ထ်ရဆုသေမင ပ္မည ထ်္မင့ြသတသုြထိှ့်ထ မုသ် ထရေေမြြ ီရ/ပြည ်ထ်ယထ (၁၅) ခသ၏ မ်ထရေခါ်ထုငသ်ထရ 

စုီသ်ထခတုင္မျငရ ြါဝ်ထြါမ်ထ။ စုသြထစြုသ်ထိှ့်ထုသြထ် ထ်ရ စုီသ်ထခတုငြုသ ၂၀၁၆ ခသိှုထ၊ ္မမထု မွ ထ် 

ာသမထြည ထ်ေြာ ်ငခဲ့ြြ ီရ ြုသရြွယထမ့်ထဘငမင စုီသ်ထခတုငြုသ ၂၀၁၆ ခသိှုထ၊ ဇူုုသ်ထုမွ်ထ ာသမထြည ထ်ေြာ ်ငခဲ့ 

ြါမ်ထ။ စုီသ်ထခတုင္မျငရြုသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့်ထ  http://myanmar.unfpa. org/ node/ 15104 မုသ့မွ်ထ 

ြမထရှုေု့ုငိုသ်ထြါမ်ထ။ 

 ယခသာသမထြည ထ်မ့်ထ စုီသ်ထခတုင္မျငရမ်ထ ပ္မြ ုု့်ယထ/ပ္မြ ုု့်ယထခွဲ္မျငရ၏ မ်ထရေခါ်ထုငသ်ထရစုီသ်ထခတုင္မျငရပ

ညြုထြါမ်ထ။ စုီသ်ထခတုင္မျငရြုသ ပြည ်ထမူ့စ်ထစငရးရုီရာင်ိှ့်ထ ြသုမ္မု္ဂုူးရေသသ်ထြသတေ်ွစြွဲ့မုသ့ ြူရေြါ်ထရ 

၍ ေသရမငရြည ုုသာငရညခ်ထရညြုထြါမ်ထ။ ဤစုီသ်ထခတုငမွ်ထ ္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရ၊ ္မေြွရ္မြ ုု့်ယထ၏ 

ုူးရေသဆုသ် ထသင စချြထစုြထ္မျငရိှ့်ထ ုူ္မှုုီရြွငရဆုသ်ထသင စချြထစုြထ္မျငရ ြါဝ်ထြါမ်ထ။ စုီသ်ထခတုငြါ 

http://www.dop.gov.mm/
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စေြာ င်ထရစသင္မျငရမ်ထ ၂၀၁၄ ခသိှုထ၊ ္မမထု  (၂၉) သြထေ့်် မ်ထရေခါ်ထယတစချု် ထ (မ်ထရေခါ်ထုငသ်ထရ်) 

မွ်ထသှမု့်ထ စချြထစုြထ္မျငရညြုထြါမ်ထ။ ပ္မြ ုု့်ယထစဆ့်ထ စချြထစုြထ္မျငရမ်ထ စုွ ထ်စေသရြြ ီရြါ 

မ်ထ။ မုသ့သငမွ်ထ ပ္မြ ုု့်ယထစဆ့်ထ ခ့်ထ္မှ ထ်ရမြွထချြထ္မှု္မျငရ၏ မုြျ္မှ ထ်ြ်ထ္မှုမ်ထပ ညြ်ထောင်ထုသစဆ့်ထိှ့်ထ 

မူ်ီိုသ်ထ္မ်ထ္မဟသမထေြ။ ုူးရေသ််ထရြါရမ့်ထ ပ္မြ ုု့်ယထ္မျငရ၏ စချြထစုြထ္မျငရြုသ ေု့ုငဆ ထ်ရုုထသငမွ်ထ 

မမုြည ု၍ ေု့ုငမသတရမြထသ္မ်ထပ ညြုထြါမ်ထ။ မုထိှုထေစငြထြေုရေမိှု ထ်ရိှ့်ထ ်ါရိှုထေစငြထြေုရ 

ေမိှု ထ်ရြဲမ့ုသ့ေမင ညွှ ထ်ြု ထ်ရ္မျငရြုသ စခည ငရေမငဆြထိွှယထ္မှု သှမု့်ထ စေြာ င်ထရစသင စချြထစုြထ္မျငရ 

ာ့်ထမွ်ထရုဥထရုငရ၍ ေု့ုငဆ ထ်ရုုထမသတရမြထသြါ္မ်ထ။ မုသ့ညြုထ၍ ုူးရေသ််ထရြါရမ်ထ့ ပ္မြ ုု့်ယထ္မျငရစမွြထ 

ေမဆသတရညခ်ထရဆုသ် ထသင ခ့်ထ္မှ ထ်ရမြွထချြထ္မှု္မျငရြုသ စမုစြျ္မယူဆမ့်ထဘဲ ာုသ္မြ ုု့်ယထ္မျငရ၏ ေမဆသတရညခ်ထရဆုသ် ထသင 

စေညခစေ်္မျငရစမွြထ စာုသြထစေုျငြထြည ဆုသေမင ညွှ ထ်ြု ထ်ရ္မျငရစြည ုထယူဆသြါ္မ်ထ။ ာုသ့ညြ်ထ ပ္မြ ုု့်ယထ 

စချ်ထရချ်ထရိုှု်ထရယှဉထသငမွ်ထု်ထရ ္မ်ထမ့်ထ္မြ ုု့်ယထမ်ထ စေညခစေ်ြုသ္မုသေြင်ထရ္မွ ထ်မ်ထ၊ ္မ်ထမ့်ထ္မြ ုု့်ယထ 

မ်ထ စငရ််ထရမ်ထဟူ၍ ေြငြထချြထချိုသ်ထြါမ်ထ။ 
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(က)  လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစရုေါင်း 289,247 * 

ကျား ဦးရေ 135,103 

မ ဦးရေ 154,144 

ကျား/မ အချို း 88 (မ ၁၀၀ ေှိ ကျား ဦးရေ) 

 မိ ိုပေလ လူဦးရေ ောခိုင်နှုန်း 32.5% 

ဧသယုငစြျယထစဝ ထ်ရ (ုမသသ ထ်ရြီုုသ္မီမင) 1,767.0 ** 

ုူးရေသမုြထမ်ထရဆ (မုထုမသသ်ထရြီုုသ္မီမင) 163.7 ဦး 

ေေ်ကွက် ုသုသေြါ်ထရ 15 

ရကျးောွအေု်စု ုသုသေြါ်ထရ 61 

 စုု သေြါ်ထရ ပမြ ို့ပြ  ေြျရုြထ 

အမိ်ရောင်စုုူးရေသ 273,929 85,806 188,123 

အမိ်ရောင်စုအရေအတွက် 68,677 19,870 48,807 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား  4.0 ဦး *** 

 ္မေြွရ မိ ိုပနယ်တွင် မ ဦးရေသည် ကျား ဦးရေေက် ေိုများေိ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွင် ကျား (၈၈) ဦး 
ေှေိါသည်။ 

 ္မေြွရ မိ ိုပနယ်တွင် လူအများစုသည် ရကျးလက်ရေသတငွ်ရနေိုင်ကြ ေိ ီး  (၃၂.၅) ောခိငု်နှုန်း 
သာလျှင်  မိ ိုပေလ ရေသတွင် ရနေိငု်ကြ ေါသည်။ 

 ္မေြွရပ္မြ ုု့်ယထ  မုထုမသသ ထ်ရြီုုသ္မီမငမွ်ထ ုူးရေသ (၁၆၄) းရ ေ်ာုသ် ထြါမ်ထ။ 

 ္မေြွရ မိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စုတစ်ုသစီ၌ ေျမ်းမျှလူဦးရေ (၄.၀) ဦးရနေိငု်ေိ ီး  မလ န်မာနုိင်င၏  
ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုလူဦးရောြထ စ််ထရ်ယထေုျင့််ထရေါသည်။ 

      ္မှမထချြထ။  * စု္မထောင ထ်ုသုူးရေသိှ့်ထ စြွဲ့စု ထ်ရုူးရေသ ိှ ထုသြထ သုတရြါဝ ထ်ြါမ ထ်။ 

  ** ေြာ ရမုသ် ထိှ့်ထ ေည္မုငသ ထ်ရးရုီရာင်၊ ုုသြထြျုုရေသရ၊ ေ္မွရ္မည ူေသရိှ့်ထ ဆ်ထေည္မင ထ်ရဝ်ထြြ ီရာင်၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

  *** စု္မထောင ထ်ုသုူးရေသြုသမင စေညခခတမွြထချြထာငရညခ်ထရပညြ ထုြါမ ထ်။ 
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ဇယငရ (၁) - ္မေြွရမုသ် ထရေေမြြ ီရ၊ပ္မေြွရခရုသ် ထ၊ပ္မေြွရပ္မြ ုု့်ယထ၏ ပ္မြ ုု့သြထြွြထ/ေြျရသွငစသြထ သုစုုသြထ 
 စု္မထောင ထ် သုစေသစမွြထိှ့်ထပြျငရ/္မ ုူဦရေသုငသ ထ်ရ 

 
 

 

စစုကုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

ုသု သေြါ်ထရ 68,677     289,247  135,103 154,144 

မြ ို ့ရပက်ေကမ်ျား 19,870     94,038    43,890   50,148   

1 ္မြ ုု ့ေဟင ထ်ရ 1,078           4,688         2,158         2,530         

2 ဘသတ 309               1,408         623             785            

3 ေေရုယထု သုရ 307               1,643         802             841            

4 စသုရဘုသ္မြ ုု ့္မ 283               1,406         644             762            

5 ဆငရေသွှြ ထ်ရ 1,232           5,953         2,746         3,207         

6 သငွမ ထုြဲွြြ ုု 1,215           6,219         3,047         3,172         

7 မု ငု်္ါုီ 2,079           9,560         4,501         5,059        

8 ြည ထ်ေမငထမင 1,092           5,602         2,358         3,244         

9 ္မ ထ်ရြတြြ ရီ 2,190           10,419      4,743         5,676        

10 ြ်ထမင 1,392           7,409         3,405         4,004        

11 ္မည ထ်မင 1,451           6,332         2,942         3,390        

12 ေစင ထ်သမ်င 1,683           8,036         3,949         4,087        

13 ေစင ထ်ချ္မထရမင 1,308           6,280         2,879         3,401        

14 ေစင ထ်္မ ငု်္ုင 1,875           8,290         3,930         4,360        

15 ေစင ထ်ေ္မမ္တ င 2,376           10,793      5,163         5,630        

ေြျရသငွစသြထု သ 48,807     195,209 91,213    103,996 

1 စသု် ထြြ ရီြသ် ထရပ 883               3,342         1,553         1,789        

2 စုယထဘုသပ 1,257           5,146         2,504         2,642         

3 မ ထုသငေြငြထပ 1,243           4,994         2,339         2,655         

4 ေဟမထြ်ထပ 459               1,777         811             966            

5 ျုုမထြသ် ထရပ 841               3,305         1,483         1,822         

6 စ ထ်မသု် ထရြြ ရီပ 1,065           4,361         1,973         2,388         

7 ြ်ထြည ငရ 906               4,763         2,214         2,549         

8 ြ်ထေမင 506               2,254          1,010         1,244         

9 ြတမငြြ ရီပ 599               2,281          1,087         1,194        

10 ြသ ထ်ပ 546               2,080         964             1,116        

11 ြွ္မထရစသတပပ 377               1,518         717             801            

ုဥထ ရပက်ေက/်ကကျးရ ောအပုစ်ု
အမိက်ောငစ်ု

ပအကရအတေက်

လမဥးီကရ
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ဇယငရ (၁) -  ္မေြွရမုသ် ထရေေမြြ ီရ၊ပ္မေြွရခရုသ် ထ၊ပ္မေြွရပ္မြ ုု့်ယထ၏ ပ္မြ ုု့သြထြွြထ/ေြျရသွငစသြထ သုစုုသြထ 
 စု္မထောင ထ်ုသစေသစမွြထိှ့်ထပြျငရ/္မ ုူဦရေသုငသ ထ်ရပ(စဆြထ) 

 
 

 

စစုကုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

12 ြျ ထုု သတေြွရပ 1,273           4,279         2,061         2,218         

13 ြတ်ထရြည မထပ 595               2,378         1,134         1,244         

14 ုြထြသမသုပ 220               794             388             406            

15 ုြထြေမင 364               1,787         812             975            

16 ု ထ့်္မည ထ့်ပ 980               3,797         1,729         2,068         

17 ္မြြ ရီေခည ေမငြထပ 782               3,027         1,329         1,698        

18 ုယထယငရပပ 771               3,075         1,452         1,623         

19 ္ုမေြျင ထ်ရသ 989               4,103         1,928         2,175         

20 ္မယထု ေှမင ထ် 1,241           5,093         2,369         2,724         

21 ္မြြ ရီြ်ထ 1,696           6,706         3,126         3,580        

22 မေြည ု္မထရ 539               2,016         916             1,100        

23 ေ္မည သိပ 234               845             366             479            

24 ္မည ထ်ြွ်ထရပ 1,395           5,224          2,418         2,806         

25 ္မည ထ်ရုုသ် ထရပ 654               2,549         1,157         1,392         

26 ်တြြထြတ်ထရပ 2,317           11,889      5,512         6,377        

27 ်မထြ်ထပ 570               2,177         1,010         1,167        

28 ်ါရေဆင ထ်ပ 908               3,765         1,792         1,973        

29 ေ်င ထ်ြ ထ် 600               2,196         1,023         1,173        

30 ေ်င ထ်ြတပ 1,102           4,041         1,888         2,153         

31 ေ်င ထ်ြာ ြထု ္မထရပ 168               610             277             333            

32 စသ် ထရမွဲပ 866               3,308         1,493         1,815        

33 ြာ်ုုသပ 1,119           4,568         2,183         2,385         

34 ြသာုသရ 439               1,582         734             848            

35 ဘသသငရြြ ုု ပပ 824               3,120         1,483         1,637        

36 ဘသသငရြသ် ထရပ 549               2,027          974             1,053        

37 ေြြ ထ်ု ္မထရပ 1,397           5,458         2,583         2,875         

38 ြသမထြသ် ထရ 544               2,080         970             1,110        

39 ြုသရေုရ သုတရပ 1,046           3,742         1,732         2,010         

40 ဆားတိုင်ကံ 1,547           6,921         3,334         3,587        

ုဥထ ရပက်ေက/်ကကျးရ ောအပုစ်ု
အမိက်ောငစ်ု

ပအကရအတေက်

လမဥးီကရ
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ဇယငရ (၁) - ္မေြွရမုသ် ထရေေမြြ ီရ၊ပ္မေြွရခရုသ် ထ၊ပ္မေြွရပ္မြ ုု့်ယထ၏ ပ္မြ ုု့သြထြွြထ/ေြျရသွငစသြထ သုစုုသြထ 
 စု္မထောင ထ်ုသစေသစမွြထိှ့်ထပြျငရ/္မ ုူဦရေသုငသ ထ်ရပ(စဆြထ) 

 
 

 

 

 

  

စစုကုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

41 ု္မထရ္မြြ ရီပ 730               3,023         1,434         1,589        

42 သငှရြ ထ်ု ပှ 555               2,113         987             1,126         

43 သငှရေဇင ထ်ရြ်ထ 770               2,827          1,374         1,453        

44 ဆရူြ ထုု ္မထရပ 449               1,648         783             865            

45 ဆရူေြငြထု ္မထရပ 557               1,882         869             1,013        

46 မေြါြထေမငပ 1,380           5,508         2,630         2,878         

47 မြထြသ် ထရပ 558               2,062          931             1,131        

48 ေမင ထ်ခွ ထ် 692               2,886         1,389         1,497        

49 ္မ ထ်ရ 909               3,834         1,833         2,001         

50 မယထြ ထ်ြတေြါြထ 573               2,238          1,026         1,212         

51 မ္မ်ထရေမင 523               1,980         921             1,059        

52 မသြထေုရြ ထ် 969               3,454         1,567         1,887        

53 ္မည ထုမငု ထ်ပ/္မည ထု် ငရမငု ထ် 477               1,753         834             919            

54
ယ ထ်ရေုွရေချင ထ်ရပ/ 

ယ ထ်ရ်ငရေုွရေချင ထ်ရ
240               1,112         542             570            

55
ယ ထ်ရမငု ထ်ပ/

ယ ထ်ရ်ငရမငု ထ်(စေသှ့ )
902               3,764         1,828         1,936        

56 သငွေဟင ထ်ရြ်ထ 695               2,582          1,162         1,420         

57 သငွမင 480               1,985         934             1,051        

58 ဇီရြတ်ထရ 298               1,070         491             579            

59 မြထသ ထ်ရေမင 330               1,226          564             662            

60 ြာ ငြ်ထ 1,819           7,295         3,371         3,924         

61 ျုုု ရြာ ငြ်ထ 490               1,989         915             1,074        

ုဥထ ရပက်ေက/်ကကျးရ ောအပုစ်ု
အမိက်ောငစ်ု

ပအကရအတေက်

လမဥးီကရ
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ြသတ (၂) - အသက်အုေ်စုကြ ီးများအလုိက်လူဦးရေ 

 

ဇယား (၂) -  မရကွး မိ ိုပနယ်  အသက်အုေ်စုအလုိက် 
လူဦးရေ 

 

 မရကွး မိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၆၄) နှစ်အတွင်းေှိ  အလုေ်လုေ်နုိင်သည်အ့ေွယ်လူဦးရေ 
မှာ (၆၇.၅) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 အသက် (၁၄) နှစ်နှင့ရ်အာက် ကရလးအချို းနှင့် စမြထ (၆၅) ိှုထိှ့်ထစာြထ သက်ကြ ီးေယွ်အို 
အချို းုသုသေြါ်ထရသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းေါသည်။ 

 ကရလးအချို းနှင့် သက်ကြ ီးေယွ်အိုအချို းနည်းလခင်းသည် အလုေ်လုေ်နိငု်သည့် လူဦးရေအရေါ် 
မှီခိုမှုကို ရလျာ့နည်းရစေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,627 
(25.8%)  

 
195,250 
(67.5%)  

 
19,370 
(6.7%) 

0ပ-ပ14 နှစ ် 15-64 နှစ ် 65 နှစ်နှင့်အထက် 

စမြထစသြထု သ ုသု သေြါ်ထရ ြျငရ ္မ

ုသု သေြါ်ထရ 289,247  135,103  154,144 

0 - 4 23,334       11,803       11,531      

5 - 9 25,285       12,790       12,495       

10 - 14 26,008       13,070       12,938       

15 - 19 25,097       12,134       12,963       

20 - 24 24,868       11,739       13,129       

25 - 29 23,714       10,843       12,871       

30 - 34 23,184       10,713       12,471       

35 - 39 22,249       10,187       12,062       

40 - 44 21,171       9,484         11,687      

45 - 49 17,983       8,124         9,859         

50 - 54 14,356       6,440         7,916         

55 - 59 12,668       5,682         6,986         

60 - 64 9,960         4,363         5,597         

65 - 69 7,602         3,214         4,388         

70 - 74 4,795         1,944         2,851         

75 - 79 3,604         1,402         2,202          

80 - 84 2,055         719             1,336         

85 - 89 883             314             569            

90 + 431             138             293             
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  ြသတ (၃) - ုူးရေသြုသ္မုထ (ပြည ထ်ောင ထ် သု၊ ္မေြွရမုသ ထ်ရေေမြြ ီရ၊ ္မေြွရခရုသ် ထ၊ ္မေြွရပ္မြ ုု့်ယထ) 

  

  

 မရကွး မိ ိုပနယ်တွင် လွန်ခဲ့ရသာ ၅ နှစ်ခန်ပက စတင်ေိ ီး ကရလးရမွးဖွားနှုန်း သိသာစွာကျဆင်းခဲ့ 
ေါသည်။ 

 အသက် (၁၅-၁၉) အေု်စုမ ှ စတင်၍ လူဦးရေ ရလျာ့နည်းရနသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။            
အသက် (၂၀-၂၄) အေု်စုသည် ဆက်လက်ရလျာ့နည်းသည်ကိ ုရတွ့ေှေိါသည်။ 

15 10 5 0 5 10 15

 0 -  4
 5 -  9

10 -14
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90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေပိေမစ်၊  ပြ ည်ရထာင်စု 

ကျား မ 
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ောခိငု်နှုန်း 

လဦူးရေေိေမစ်၊ မရကွးတုိင်းရေသကြ ီး 

ကျား မ 
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ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ မရကွးခရုိင် 

ကျား မ 
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ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ မရကွးမိ ိုပနယ်် 

ကျား မ 
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  ေလ ည်ရောင်စုနှင့န်ိှုင်းယှဥ်လျှင် မရကွး မိ ိုပနယ်တွင် အလုေ်လုေ်နုိင်သည့် အသက် (၁၅-၆၄) အေု်စု   
ောခုိင်နှုန်း  မလ င့်ရနရကြ ာင်း ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 အသက်အုေ်စု (၁၅-၁၉) မှစ၍ အသက်အေု်စုတိငု်းတွင် ကျား ဦးရေသည် မ ဦးရေေက် 
ရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 (ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

  မလ န်မာနုိင်င၏တွင် ဗုေ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၈၇.၉) ောခိငု်နှုန်း၊ ခေစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၆.၂) 
ောခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၄.၃) ောခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၅) 
ောခိုင်နှုန်း၊ နတ်ကိးုကွယ်သူ (၀.၈) ောခိုင်နှုန်း၊ အခလ ားဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၂) ောခိုင်နှုန်းနှင့် 
မည်သည့်ဘာသာမျှ မကိုးကွယ်သူ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်း ေှရိကြ ာင်း ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 ္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရတွင် ဗုေ္ဓဘာသာ (၉၈.၈) ောခိုင်နှုန်း၊ ခေစ်ယာန် (၀.၇) ောခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ် 
(၀.၃) ောခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်းိှ့်ထ နတထြုသရြွယထ္မှု (၀.၁) ောခိုင်နှုန်းသှုြြ ီရ အခလ ားဘာသာ 
နှင့် ဘာသာမေိသှူများမ်ထ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်းာြထ ေုျင့််ထရေါသည်။   

  ္မှမထချြထ။ * ၀.၁ သငခုသ် ထိှု်ထရာြထ််ထရြါမ်ထ။ 
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ဗုေ္ဓဘာသာ ခေစ်ယာန ် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ် အခလ ား  ဘာသာမေှသူိများ 

ော
ခိငု

်နှုန်
း 

ေု၏ (၄) - လေည်ရောင်စုနှင့် မရကွးတုိင်းရေသကြ ီး  ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက်  
လူဦးရေ ောခိုင်နှုနး် 

 ေလ ည်ရောင်စု မရကွးတုိင်းရေသကြ ီး 
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(ဂ) ေညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်မျငရ  
ဇယား (၃) - စမြထ (၅) ိှုထ္ှမ (၂၉) ိှ ထုစမွ ထ်ရ ုူးရေသိှ့်ထ ေြျင ထ်ရမြထေ်မူစေသစမွြထြုသ ြျငရ/္မ 
 ခဲွညခငရေြငထြည ေမငဇယငရ 

 

ုသု သေြါ်ထရ ြျငရ ္မ ုသု သေြါ်ထရ ြျငရ ္မ

5      4,767       2,372       2,395       1,283          573          710 

6       5,152       2,579       2,573      4,016      1,988       2,028 

7       5,326       2,648       2,678      4,536       2,262       2,274 

8       4,642       2,270       2,372      4,004      1,944       2,060 

9      4,788       2,396       2,392      4,103       2,072       2,031 

10      4,896       2,347       2,549      4,067      1,955       2,112 

11      4,674       2,228       2,446      3,836      1,857      1,979 

12      4,661       2,241       2,420      3,475      1,685      1,790 

13       5,272       2,501       2,771      3,504      1,707      1,797 

14      4,835       2,314       2,521       2,685      1,347      1,338 

15      4,570       2,176       2,394       2,039          991      1,048 

16       3,872      1,845       2,027      1,445          679          766 

17       4,288      1,961       2,327       1,332          604          728 

18       4,829       2,254       2,575      1,181          559           622 

19       4,288       2,034       2,254          966          472          494 

20       5,028       2,288       2,740          705          339          366 

21      4,173       1,842       2,331          460          254          206 

22       4,261      1,949       2,312          355          203          152 

23      4,118      1,880       2,238          207           122             85 

24      3,993      1,786       2,207          113             64             49 

25       4,842       2,156       2,686          102             58             44 

26      4,001      1,786       2,215             66             37             29 

27       4,295       1,929       2,366             55             24             31 

28      4,671       2,136       2,535             55             30             25 

29      4,311      1,873       2,438             41             14             27 

ုးူရေသ ေြျင်ထရမြထေ်မူ
စမြထ
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 ္မေြွရ မိ ိုပနယ်၌ ရယာကျ်ားရလးများမ်ထ စမြထ (၁၀) ိှုထနှင့် မိန်းကရလးများသည် အသက် (၉) 

နှစ်အေွယ်မှစတင်၍ ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်း ရလျာ့ကျလာရကြ ာင်းရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 ပြည ်ထောင်ထုသိှ့်ထ ိုှု်ထရယှဥထသငမွ်ထ ္မေြွရပ္မြ ုု့်ယထ္မှ ေယငြထျငရေုရ္မျငရိှ့်ထ ္မု ထ်ရြေုရ္မျငရ၏  
ေြျင်ထရမြထေသငြထ္မှုိှု ထ်ရမ်ထ ြွငခည ငရ္မှု််ထရြါရေြာ င်ထရ ေမွ့ သှုသြါမ်ထ။ 
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ပုံ (5) - ြပည်ရထာင်စု၊ မရကွးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် မရကွးမြ ို့နယ်တုိ့၏ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

 ပြ ည်ရထာင်စု မရကွးတုိင်းရေသကြ ီး မရကွးမြ ို့နယ် 
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ပု ံ(6) -  ပြ ည်ရထာင်စုနင့်ှ မရကွးမြ ို့နယ်တုိ့၏ ကျား/မ အလုိက် 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

  ြပည်ရထာငစ် ု(ကျား) ြပည်ရထာငစ် ု(မ)  မရကွးမြ ို့နယ် (ကျား) မရကွးမြ ို့နယ် (မ) 
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ြသတ (၇) - ္မေြွရမုသ် ထရေေမြြ ီရ  စာတတ်ရမလ ာက်မှုနှုန်း (စမြထ ၁၅ ိှ ထုိှ့်ထစာြထ) 

 
 

 

ပြည ်ထောင်ထုသ - ၈၉.၅% 

္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရ  - ၉၂.၂% 

္မေြွရခရုသ် ထ  - ၉၁.၂% 

္မေြွရ္မြ ုု့်ယထ  - ၉၂.၉% 
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ဇယငရ (၄) - ္မေြွရ္မြ ုု့်ယထ၏ ုူ်ယထုူသွယထ (၁၅-၂၄) ုငမမထေ္မည ငြထ္မှုသငခုသ် ထ ှို ထ်ရ 

 

 မရကွးမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုငိ်နှုန်းမှာ (၉၂.၉)  ောခိုင်နှုန်း 
 ဖလ စ်ေိ ီး မရကွးတိငု်းရေသကြ ီး  စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်း (၉၂.၂) နှင့်  မလ န်မာနုိင်င၏  စာတတ် 
ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်း (၈၉.၅) ေက် မလ င့်ေါသည်။ ္မေြွရ္မြ ုု့်ယထ၏ မ စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်း 
သည် (၈၉.၆)   ဖလ စ်ေိ ီး ကျား စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၉၇.၀)  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ္မေြွရ္မြ ုု့်ယထ၏ စမြထ (၁၅) ိှုထ္မ ှ (၂၄) ိှုထစမွ်ထရ ုူ်ယထုူသွယထ ုငမမထေ္မည ငြထ္မှု 
သငခုသ်ထိှု ထ်ရမ်ထ (၉၇.၂)ပ ညြုထြါမ်ထ။ ္မ ုူ်ယထုူသွယထ ုငမမထေ္မည ငြထ္မှုသငခုသ် ထိှု ထ်ရမ်ထ (၉၆.၇)ပ
ညြုထြြ ီရ ြျငရ ုူ်ယထုူသွယထ ုငမမထေ္မည ငြထ္မှုသငခုသ်ထိှု ထ်ရမ်ထ (၉၇.၇)ပညြုထြါမ်ထ။ 

 
ဇယငရ (၅) - အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက်လူဦးရေကုိ အမလ င့်ဆု၏းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့်အတန်းအလုိက် 

ပ္မြ ုု့ြည /ေြျရုြထိှ့်ထ ြျငရ/္မ ခွဲခည ငရရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  (၁၈.၄) ောခိငု်နှုန်းသည် လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 
 ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် ရကျးလက်လူဦးရေ  (၂၄.၁) ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူး 
သူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက် စ္မျုု ရမငရ္မျငရ၏ (၁၄.၉) သငခုသ် ထိှု ထ်ရိှ့်ထ အမျို းသမီးများ  (၂၁.၃) 
ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူရသူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  (၂၂.၉) ောခိငု်နှုန်းသည် မူလတန်းအဆင့် (၄ တန်း)  ေိ ီးစီး 
ရအာင်လမင်သူများလဖစ်ေိ ီး တက္ကသိုလ်/ရကာလိေ်အဆင် ့ေိ ီးစီးသူမှာ (၁၀.၇) ောခုိင်နှုန်းေှသိည်ကုိ 
ရတွ့ ေှေိေါသည်။ 

ကျား/မ

စစုကုပါငး်

လမဦးကရပ

(15 - 24)

စာတတက် မြ ာကမ်ှု

ရာေိုငန်ှုန း်ပ

(15 - 24)

စုစုကပါင်း 43,420 97.2

ကျား      20,015 97.7

မ      23,405 96.7

သမငယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုကပါင်း 164,655 30,313               18.4           29,182        37,726         28,534            17,270        495       17,621       1,377              275    1,862 

မြ ို ြ့ပ 52,888 3,376                 6.4              5,992          6,601         11,398            10,673        278       13,014       1,115              186       255 

ကကျးလက် 111,767 26,937               24.1           23,190        31,125         17,136              6,597        217          4,607            262                89   1,607 

ကျား 73,567 10,945               14.9             9,697        16,970         16,165              9,853        349          8,106           395              181       906 

မ 91,088 19,368               21.3           19,485        20,756         12,369              7,417        146          9,515           982                94       956 

အေြ ားစစုကုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးေပ

ကကျာငး်မကန

ပဘမးသမပ

ရာေိုငန်ှုနး်

မမလတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ကကာလပိ်

ဘေဲ့ လေနန်ငှ့်

ပအေက်

အသကက်မေး

ေမး်ကကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးေွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 
ဇယငရ (၆) - စမြထ (၁၀) ိှ ထုိှ့်ထစာြထ ုူးရေသ၏ သုြထမငရစ ထ်စငရြါဝ ထ်ိှု ထ်ရိှ့်ထ စ သုြထုြထ့္ဲမ 

သငခုသ ထ် ှို ထ်ရမုသ့ြုသ စမြထစသြထုသစုုသြထ ြျငရ/္မ ခွဲညခငရေြငထြည ေမငဇယငရ 

 
္မှမထချြထ။ * ၀.၁ သငခုသ် ထိှု်ထရာြထ််ထရြါမ်ထ။ 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ ြျငရ ္မ ုသု သေြါ်ထရ ြျငရ ္မ

10-14 11.5 11.1 11.9 6.5 8.6 4.5

15 - 19 47.6 51.6 43.8 6.1 7.4 4.7

20 - 24 67.8 78.0 58.6 8.0 6.4 9.9

25 - 29 75.5 92.3 61.4 4.1 4.0 4.2

30 - 34 74.8 94.2 58.2 1.9 1.8 2.0

35 - 39 73.3 93.9 55.8 1.3 1.4 1.0

40 - 44 71.9 93.7 54.3 0.6 0.8 0.4

45 - 49 69.9 92.7 51.1 0.5 0.7 0.3

50 - 54 65.1 90.0 44.8 0.3 0.4 0.2

55 - 59 59.4 85.1 38.4 0.3 0.3 0.2

60 - 64 43.5 65.5 26.3 0.1 * 0.2

65 - 69 31.7 49.5 18.6 0.1 - 0.2

70 - 74 18.9 31.2 10.6 0.2 - 0.7

75+ 10.0 16.6 6.2 1.1 0.2 2.6

15 နှစ်မှပ24 နှစ် 57.6 64.6 51.2 7.2 6.8 7.7

15 နှစ်မှပ64 နှစ် 66.2 83.6 51.5 2.8 2.6 3.0

စမြထစသြထု သ
ုသြထမငရစ်ထစငရြါဝ်ထိ ှု ထရ စုသြထု ြထ္မဲ့သငခသု် ထိ ှု ထရ
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 ္မေြွရ မိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စုတွင် လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းမှာ (၆၆.၂) 
ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 

 အမျို းသမီး လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည် (၅၁.၅) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး  အမျို းသား လုေ်သား 
အင်အားေါဝင်နှုန်း (၈၃.၆) ောခိုင်နှုန်းေက်  သိသာစွာရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ သှုေေါသည်။ 

 ္မေြွရပ္မြ ုု့်ယထ၏ စမြထ (၁၀-၁၄) ိှုထစသြထုသမွ်ထ စုသြထုသြထေမငြေုရ (၁၁.၅) သငခုသ်ထိှု ထ်ရ 
သှေုြာ င်ထရေမွ့သှုသြါမ်ထ။ 

 အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အေု်စု   အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်းမှာ (၂.၈)  ဖလ စ်ေါသည်။ အလုေ်လက်မဲ့ 
ောခိုင်နှုန်းသည် ကျား (၂.၆) ောခိုင်နှုန်းနှင့် မ (၃.၀) ောခိုင်နှုန်းအသီးသီးေှိ ကြ ေိ ီး ကျား မ 
ကွာခလ ားမှုနည်းေါးသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 အသက် (၁၅) နှစ်္မ ှ (၂၄) ိှုထစမွ်ထရ အမျို းသမီးငယ်များ  အလုေ်လက်မဲန့ှုန်းမှာ (၇.၇) 
ောခုိင်နှုန်းေှသိည်ကို ရတွ့ သှုေေါသည်။  

  
ဇယငရ (၇) - စမြထ (၁၀) ိှ ထုိှ့်ထစာြထ သုြထမငရစ ထ်စငရ သုမွ ထ် ္မြါဝ ထ်ေမငုူးရေသြုသ စ္မျုု ရစုငရ 

စုုသြထ ြျငရ/္မ ခဲွညခငရေြငထညြေမငဇယငရ 

 

 စမြထ (၁၀) ိှုထိှ့်ထစာြထ ုသြထမငရစ်ထစငရုသမွ်ထ ္မြါဝ်ထမူ္မျငရ  စ္မျုု ရမငရ္မျငရ၏ (၅၁.၆) 
သငခုသ်ထိှု ထ်ရမ်ထ စချု် ထညြ့်ထေြျင်ထရမြထေ်မူ္မျငရညြုထြာ ြြ ီရ စ္မျုု ရမ္မီရ္မျငရ၏ (၅၇.၉) သငခုသ် ထိှု ထ်ရ 
မ်ထ စ္ုမထ္မှုြုု္စုသြထြုသ်ထေ်မူ္မျငရညြုထေြာ င်ထရ ေမွ့သှသုြါမ်ထ။ 
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အသက်အုပ်စု 

ပု ံ(8) - လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုရုပါင်း ကျား မ 
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အသက်အုပစ် ု

စစုရုပါင်း ကျား မ 

ေု၏ (၉) - အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

စစုကုပါငး် စုသြထ္မသငှခဲ့ြါ

စချု် ထညြ်ထ့

ေြျင်ထရမြထေမငပ

ေြျင်ထရမငရ

စ္ုမထ္မှုြုု ္စ သြထ
စ ြ် ္ုမထရုငရ၊

မြထြြ ရီသယွထစသု

ြျငရ်ငမ၊ူ

္မမ်ထု ္ွမထရမူ
စခည ငရ

သုု သေြါ ထ်ရ 104,280    0.6                  31.7                         41.7              14.6                     1.7                  9.7          

ြျငရ 31,441      1.2                   51.6                         4.2                 20.4                     2.9                   19.6       

္မ 72,839      0.3                  23.1                         57.9              12.1                     1.1                  5.4          

ကျား/မ

ုသြထမငရစ်ထစငရုသမွ် ထပ္မြါဝ်ထမူ
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ဇယငရ (၈) - စမြထ (၁၅ - ၆၄) ိှ ထုစမွ ထ်ရ စ သုြထသုှမူးရေသြုသ စ သုြထစြုသ် ထစ္မျုု ရစုငရိှ့်ထ ြျငရ/္မ 
စုုသြထ ခဲွညခငရေြငထြည ေမငဇယငရ 

 
 

 

ုသု သေြါ်ထရ ြျငရ ္မ ုသု သေြါ်ထရ ြျငရ ္မ

ုသု သေြါ်ထရ 119,975 69,477 50,498 100.0 100.0 100.0

္မ်ထေ် ျုင္မျငရ 1,019       672              347           0.8 1.0 0.7

မြထေ္ွမရဝ္မထရေြျင ထ်ရြ်ငသှ် ထ္မျငရ 3,358       946             2,412        2.8 1.4 4.8

််ထရြ်ငိှ့်ထပဆြထု ြထမ်ထ့ပမြထေ္ွမရြ်ငသှ် ထ္မျငရ 3,609       2,591          1,018       3.0 3.7 2.0

စောငြထစြတ့ြည ုုငေသရုသြထမငရ္မျငရ 3,890       1,950          1,940       3.2 2.8 3.8

ဝ်ထေဆင ထ်္မှု ှ် ထ့ပစေသင ထ်ရုသြထမငရ္မျငရ 16,173    6,616          9,557       13.5 9.5 18.9

ုယထယင၊ပမ ထုေမငိှ့်ထပ်ါရုသြထ် ်ထရပြတ္မထရြျ ထ်ု သြထမငရ္မျငရ 43,024    26,450        16,574     35.9 38.1 32.8

ုြထ္မှုြ်ငိှ့်ထဆြထု ြထပုသြထ် ်ထရပစုသြထမ္မငရ္မျငရ 11,495    8,565          2,930        9.6 12.3 5.8

ုြထြသုယုငိှ့်ထပုြထြ ္ု်စ ထရြသု် ထမွယထပစမသတရြည ုမ္ူမျငရိှ့်ထ

သုု ်ထရမြထဆ ထ်မ္ူမျငရ
4,545       4,246          299           3.8 6.1 0.6

စေခည ခတစုသြထမ္မငရ္မျငရ 28,467    16,069       12,398     23.7 23.1 24.6

စခည ငရ - - - - - -

္မမု/္မေြည 4,395       1,372          3,023        3.7 2.0 6.0

စုသြထသ ှုမးူရေသ သငခသု် ထိ ှု ထရ
စုသြထစြသု် ထစ္မျ ုု ရစုငရ
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 ္မေြွရပ္မြ ုု့်ယထမွ်ထ အသက် (၁၅-၆၄) အေု်စုေိှ အလုေ်ေိသှူ (35.9) ောခုိင်နှုန်းမှာ ုယထယင၊ 
မုထေမငိှ့်ထ ်ါရုသြထ် ထ်ရြတ္မထရြျ်ထလုေ်သားများ ဖလ စ်ကြ ေိ ီး ေုတိယအများဆု၏းမှာ စေခည ခတစုသြထ 
မ္မငရများ (23.7) ောခုိင်နှုန်း ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့် မ နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ကျား ဦးရေ (38.1) ောခုိင်နှုန်းိှ့်ထ မ ဦးရေ (32.8) ောခိငု်နှုန်းတိပု 
သည ်ုယထယင၊ မုထေမငိှ့်ထ ်ါရုသြထ် ထ်ရြတ္မထရြျ်ထုသြထမငရ္မျငရြည ုထသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 ္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရမွ်ထ ုယထယင၊ မုထေမငိှ့်ထ ်ါရုသြထ် ထ်ရြတ္မထရြျ်ထုသြထမငရ္မျငရ္မှင (၅၃.၇) 
သငခုသ်ထိှု ထ်ရြည ုထြြ ီရ စေခည ခတစုသြထမ္မငရများ္မှင (၁၈.၆) သငခုသ်ထိှု ထ်ရ ပြည ုထြါမ်ထ။ 
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18.3 23.7 23.1 
24.6 
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37.9 

53.7 56.1 
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 ေလ ည်ရောင်စု မရကွးတုိင်းရေသကြ ီး မရကွးမိ ိုပနယ် 

 ေု၏ (၁၀) -  ေလ ည်ရောင်စ၊ု မရကွးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် မရကွးမိ ိုပနယ်တုိပ      
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစား 

မန်ရနဂျာများ 

သက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာေှငမ်ျား 

နည်းေညာနှင့ ်ဆက်စေသ်ည့ ်သက်ရမးွေညာေှငမ်ျား 

အရောက်အေ၏့ေလ ုစာရေးလုေသ်ားများ 

ဝန်ရဆာင်မှုနှင့် အရောင်းလုေသ်ားများ 

လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့ ်ငါးလုေင်န်း 
ကျွမး်ကျင်လေုသ်ားများ 
လက်မှုေညာနငှ့ ်ဆက်စေလ်ုေင်န်း အလုေ်သမားများ 

စက်ကိေယိာနငှ့ ်စက်ေစ္စည်းကိုင်တယွ် 
အသု၏းေလ ုသမူျားနငှ့် စုစည်းတေ်ဆငသ်ူများ 
အရခလ ခ၏အလုေ်သမားများ 

အခလ ား 

မသိ/မရဖလ  
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ဇယငရ (၉) - စမြထ (၁၅ - ၆၄) ိှ ထုစမွ ထ်ရ စ သုြထသုှမူးရေသြုသ သုြထြုသ် ထေမင သုြထ် ထ်ရစ္မျုုရစုငရိှ့်ထ 
ြျငရ/္မ စုုသြထ ခဲွညခငရေြငထြည ေမငဇယငရ  

 

္မှမထချြထ။ * ၀.၁ သငခုသ် ထိှု်ထရာြထ််ထရြါမ်ထ။ 

ုသု သေြါ်ထရ ြျငရ ္မ ုသု သေြါ်ထရ ြျငရ ္မ

ုသု သေြါ်ထရ 119,975 69,477 50,498 100.0 100.0 100.0

ုယထယင၊ပမ ထုေမငိှ ထ့်ပ်ါရ သုြထ် ်ထရ 62,113 36,725 25,388 51.8 52.9 50.3

မမ္တ ုမရူေြငထေသရိှ့်ထပေြျငြထ္ုမသ် ထရ သုြထ် ်ထရ 203 176 27 0.2 0.3 0.1

ြသ် ထာသမထု သြထ္မှု သြထ် ်ထရ 5,394 3,237 2,157 4.5 4.7 4.3

ုျှြထု ထု၊ပဓါမထေ်ွ့၊ပေသေိွရေ်ွ့ိှ ထ့်ပေုေစရြည ် ထ့ြည ူရ္မှု သြထ် ်ထရ 203 195 8 0.2 0.3 *

ေသေြရေဝေသရ၊ပ္ုမ ္ုလငိှ ထ့်ပစ္ုမှုြထမု္မထရဆ ထ်ရေသရပုီ္မတခ်ထ့ခဲွ္မှု သြထ် ်ထရ 250 198 52 0.2 0.3 0.1

ေဆငြထု သြထေသရ သုြထ် ်ထရ 6,359 5,336 1,023 5.3 7.7 2.0

ုြထု ီိ ှ် ထ့ပုြ္ကငရေသင ထ်ရဝယထေသရပ(ေ္မငထေမငထြငရိှ ထ့်ပေ္မငထေမငထဆသု် ထြယထ

ြည ုြည ထ်ညခ ထ်ရ သုြထ် ်ထရစြါစဝ ထ်)
11,526 5,074 6,452 9.6 7.3 12.8

မယထယူြုသ့ေဆင ထ်ေသရိှ ထ့်ပြသ် ထြ ္ု်စ ထရမုသေုှင ထ်ေသရ သုြထ် ်ထရ္မျငရ 4,383 4,223 160 3.7 6.1 0.3

မ ထ်ရခုသေသရိှ့်ထပစုငရစေမငြထဝ်ထေဆင ထ်္မှု သြထ် ်ထရ္မျငရ 6,275 2,534 3,741 5.2 3.6 7.4

မမ ထ်ရစချြထစုြထိ ှ် ထ့ပပဆြထမွယထေသရ သုြထ် ်ထရ္မျငရ 331 189 142 0.3 0.3 0.3

ေ်ွေသရေြာ ရေသရိှ့်ထပစင္မခတု သြထ် ်ထရ္မျငရ 452 190 262 0.4 0.3 0.5

စ္ုမထခြ တပေည္မဆသု် ထသင သုြထ် ်ထရ္မျငရ 25 17 8 * * *

စမြထေ္ွမရဝ္မထရေြျင ထ်ရြ်င၊ပမုြ္ပတြ်ငိှ့်ထပုြထ္မှု ြထ္မှုြ်ငဆသု် ထသင သုြထ် ်ထရ္မျငရ 241 152 89 0.2 0.2 0.2

ုီ္မတစသြထချုြထပေသရိှ ထ့်ပောငြထြူ္မှုဆသု် ထသင သုြထ် ်ထရ္မျငရ 978 636 342 0.8 0.9 0.7

ြည ထ်မူ့စသြထချုြထေသရပ(ြည ထ်မူ့ဝ်ထာ္မထရ္မျငရစြါစဝ ထ်) 6,277 4,227 2,050 5.2 6.1 4.1

ြ်ငေသရဆသု် ထသင သုြထ် ်ထရ္မျငရ 2,752 625 2,127 2.3 0.9 4.2

ြျ်ထရ္မငေသရိှ ထ့်ပုူ္မှုေသရ သုြထ် ်ထရ္မျငရ 960 341 619 0.8 0.5 1.2

ြ်ထရချ၊ီပစ သိြ်င၊ပေြျငထပေညြေသရိှ့်ထပစြ်ထရေြည ေသရ သုြထ် ်ထရ္မျငရ 409 298 111 0.3 0.4 0.2

စခည ငရဝ်ထေဆင ထ်္မှု သြထ် ်ထရ္မျငရ 1,835 1,021 814 1.5 1.5 1.6

ြုသယထမသု် ထု သြထြုသ် ထမ့်ထပစ္ုမထောင ထ်ု သ္မျငရ၏ သုြထ် ်ထရ္မျငရ၊ပခဲွခည ငရေြငထြည ိုသ် ထ ခည ထ်ရပ

္မသှုမ့်ထပစ္ုမထောင ထ်ု သ္မျငရ၏ပာသမထု သြထ္မှု ှ် ထ့ပဝ်ထေဆင ထ်္မှု သြထ် ်ထရ္မျငရ
2,979 1,651 1,328 2.5 2.4 2.6

မတမ္မ်ထစခွ့်ထစေသရသစြဲွ့စု ထ်ရ္မျငရ၏ သုြထ် ်ထရ္မျငရ 48 25 23 * * *

စ သုြထစြုသ် ထစ္မျုု ရစုငရေြငထြည ာငရခည ထ်ရ္မသှုေမင သုြထ် ်ထရ္မျငရ 5,982 2,407 3,575 5.0 3.5 7.1

စုသြထသ ှုမးူရေသ သငခသု် ထိ ှု ထရ
ုသြထ် ် ထရစ္မျုု ရစုငရ
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 မရကွး မိ ိုပနယ်၌ ုယထယင၊ မုထေမငိှ့်ထ ်ါရုသြထ် ထ်ရတွင် အများဆု၏းလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီး (51.8) 
ောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 ုြထုီိှ့်ထ ုြ္ကငရေသင်ထရဝယထေသရ (ေ္မငထေမငထြငရိှ့်ထ ေ္မငထေမငထဆုသ်ထြယထ ပြည ုြည ်ထခည ်ထရုသြထ် ထ်ရ  
စြါစဝ်ထ) ုသြထ််ထရမွ်ထ  ေုတိယအများဆု၏း လုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီး  (9.6) ောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 ုယထယင၊ မုထေမငိှ့်ထ ်ါရုသြထ််ထရတွင် လုေ်ကိုင်ရနသူ အမျို းသား (52.9) ောခိုင်နှုန်းနှင့် 
အမျို းသမီး (50.3) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 မရကွးတိုင်းရေသကြ ီး၌ ုယထယင၊ မုထေမငိှ့်ထ ်ါရုသြထ် ထ်ရတွင် လုေ်ကိုင်ရနသူမှာ (၆၅.၇) 
ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ုြထုီိှ့်ထ ုြ္ကငရေသင်ထရဝယထေသရ (ေ္မငထေမငထြငရိှ့်ထ ေ္မငထေမငထဆုသ်ထြယထ 
ပြည ုြည ်ထခည ်ထရုသြထ် ထ်ရစြါစဝ်ထ) ုသြထ််ထရမွ်ထ လုေ်ကိုင်ရနသူမှာ (၆.၁) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 
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စစုရုေါငး် ကျား မ စစုရုေါငး် ကျား မ စစုရုေါငး် ကျား မ 

 ေလ ည်ရောင်စု မရကွးတုိင်းရေသကြ ီး မရကွးမိ ိုပနယ် 

 ေု၏ (၁၁) -  ေလ ည်ရောင်စ၊ု မရကွးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် မရကွးမိ ိုပနယ်တုိပ   
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် လုေကုိ်င်ရသာ လုေင်န်းအမျိုးအစား 

လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင် ့ငါးလုေင်န်း 

သတ္တ ုတူးရဖာ်ရေးနငှ် ့ရကျာက်မိငု်းလုေင်န်း 

ကုန်ေုတလ်ုေမ်ှုလုေင်န်း 

လျှေစ်စ်၊ ဓါတ်ရငွ့၊ ရေရနးွရငွ့နငှ် ့ရလရအးလဖနပ်ဖလ ူးမှုလုေင်န်း 

ရေရေးရဝရေး၊ မလိ္လာနှင့် အမိှုက်သိမး်ဆည်းရေး စမီ၏ခန်ပခွဲမှုလုေ်ငန်း 

ရဆာက်လုေရ်ေးလုေင်န်း 

လက်လီနှင့် လက္ကားရောင်းဝယ်ရေး (ရမာ်ရတာ်ကားနငှ်ရ့မာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ် ေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေင်န်းအေါအဝင်) 

သယ်ယူေုိပရဆာင်ရေးနငှ့က်ုန်ေစ္စည်းသိုရလှာင်ရေးလုေင်န်းများ 

တည်းခိုရေးနငှ့်် အစားအရသာက် ဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 

သတင်းအချက်အလက်နငှ့ ်ဆက်သွယ်ရေးလုေင်န်းများ 

ရငွရေးရကြ းရေးနငှ် ့အာမခ၏လုေ်ငန်းများ 

အိမ်ခိ ၏ ရလမဆိုငေ်ာလုေင်န်းများ 

အသက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာ၊ သိေ္ပ၏ေညာနငှ့ ်စက်မှုလက်မှုေညာဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

စမီ၏အုေခ်ျုေ် ရေးနငှ် ့ရောက်ကူမှုဆိုငေ်ာလုေင်န်းများ 

 ေလ ည်သူပအုေ်ချုေရ်ေး ( ေလ ည်သူပဝန်ေမး်များအေါအဝင်) 

ေညာရေးဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

ကျန်းမာရေးနငှ့် လူမှုရေးလုေ်ငန်းများ 

ေန်းချီ၊ အနုေညာ ၊ ရဖျာ် ရလဖရေးနငှ့ ်အေန်းရဖလ ရေး လုေင်န်းများ 

အခလ ားဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 

ကိုယ်တိုငလ်ုေက်ိုင်သည့် အိမရ်ောင်စမုျား  လုေင်န်းများ၊ ခွဲ ခလ ားရဖာ်ေလ နိုင်ခလ င်းမေှိသည့် အိမရ်ောင်စမုျား  ေုတလ်ုေမ်ှုနငှ့ ်ဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 

သ၏တမန်အခွင့်အရေးေ အဖွဲ့ အစည်းများ  လုေင်န်းများ 

အလုေ်အကိုင်အမျိုးအစားရဖာ်ေလ ေားခလ င်း မေှိရသာလုေင်န်းများ 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 
ဇယငရ (၁၀) - စမြထ (၁၀) ိှ ထုိှ့်ထစာြထ ုူးရေသြုသ ြုသ် ထေဆင ထ်မ့်ထု ြထ္မှမထစ္မျုု ရစုငရစုုသြထ 

ပ္မြ ုု့ြည /ေြျရုြထိှ့်ထ ြျငရ/္မ ခွဲညခငရေြငထြည ေမငဇယငရ 

 
    ္မှမထချြထ။     * ုသ သုေြါ ထ်ရြမထစေသစမွြထ (၂၀) ာြထ် ထ်ရြါမ ထ်။ 

 

 ္မေြွရ မိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  (၇၇.၇) ောခိုင်နှုန်းသည် နိုင်င၏သား 
စိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်ေိ ီး (၁၉.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် မည်သည့်ကတမ်ှ မကိငု်ရဆာင်သူ 
များ ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ြျငရ ိှ့်ထ ္မ ိုှု်ထရယှဉထသငမွ်ထထ ြျငရ းရေသ (၁၇.၆) သငခုသ်ထိှု ထ်ရိှ့်ထ ္မ းရေသ (၂၁.၁) သငခုသ်ထိှု ထ်ရ 
မုသ့မ်ထ ္မ်ထမ့်ထြမထ္မှ ္မြုသ် ထေဆင်ထမူ္မျငရညြုထမ်ထြုသ ေမွ့သှုသြါမ်ထ။ 

    ္မှမထချြထ။ * ၀.၁ သငခုသ် ထိှု်ထရာြထ််ထရြါမ်ထ။ 

 

 

 

နိုငင်သံား

စစိစက်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

ကတ်

နိုငင်သံား

ပြ ုေေင့်ရသမ

ကတ်

အမျို းသား

မတှပ်ုံတင်

ကတ်

သာသနာေင်

ကတ်

ယာယီ

သကက်သေံ

ကတ်

နိုငင်ံေြ ားသား

မတှပ်ုံတင်

လကမ်တှ်

နိုငင်ံေြ ားသား

နိုငင်ကံမး

လကမ်တှ်

မညသ်ည့်

ကတမ်မှကိုင်

ကဆာငသ်မ

စုစုကပါင်း 187,015 88 453 4,213 1,680 198 * 62 46,908

မြ ို ့ပြ 69,804 55 104 314 698 78 * 35 9,839

ကကျးလက် 117,211 33 349 3,899 982 120 * 27 37,069

ကျား 87,834 41 282 1,362 1,412 89 * 43 19,443

မ 99,181 47 171 2,851 268 109 * 19 27,465
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နိုင်ငံသား  
စစိစရ်ေး 

ကတ် 

ဧည့်နိုငင်ံသား  
ကတ် 

နိုင်ငံသား 
 ပြ ုခငွ့ေ်သူ 

ကတ် 

အမျိုးသား 
မတ်ှပုတံင် 

ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ရသခ ံ

ကတ် 

နိုင်ငံြခားသား 
မတ်ှပုတံင်  
လက်မှတ် 

နိုင်ငံြခားသား  
နိုင်ငံကူး  
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 

ရဆာင်သူ 

ော
ခိငု

်နှုန်
း 

ပု ံ(12) - ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 

စုစုရပါင်း  ကျား  မ  
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရကြ ာင်းအော 
ဇယငရ (၁၁) -  မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် 

ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား  

 
 

 

 

 

 

 

 

စစုကုပါငး်
သနစ်ေမး်သမ

ဦးကရ

မသနစ်ေမး်သမ

ဦးကရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်ေမး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်ေမး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ကလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ် ေယ်

သငယ်မကလလ့ာ ေြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ေြ ငး်

စစုကုပါငး်      289,247      279,414                9,833           3.4    4,871    2,782            4,282                 3,084 

0 - 4            23,334            23,055                         279               1.2             35             24                    219                           193 

5 - 9            25,285            25,028                         257               1.0             37             51                      96                           173 

10 - 14            26,008            25,733                         275               1.1             40             49                      91                           174 

15 - 19            25,097            24,906                         191               0.8             42             26                      55                           108 

20 - 24            24,868            24,653                         215               0.9             37             53                      84                           109 

25 - 29            23,714            23,478                         236               1.0             54             61                       92                              72 

30 - 34            23,184            22,878                         306               1.3             73             75                    129                              98 

35 - 39            22,249            21,871                         378               1.7          108             85                    129                           125 

40 - 44            21,171            20,657                         514               2.4           257             93                    165                           106 

45 - 49           17,983            17,292                         691               3.8          385          146                    205                           126 

50 - 54           14,356           13,631                         725               5.1           422          134                    268                           156 

55 - 59            12,668           11,799                         869               6.9          487          198                    343                           171 

60 - 64              9,960              8,992                         968               9.7          559          263                    382                           239 

65 - 69              7,602              6,611                         991            13.0          599          286                    440                           246 

70 - 74              4,795              3,891                         904            18.9          543          302                    435                           250 

75 - 79              3,604              2,731                         873            24.2          503          360                    453                           285 

80 - 84              2,055              1,394                         661            32.2          398          301                    370                           239 

85 - 89                  883                  546                         337            38.2          196          180                    213                           136 

90 +                  431                  268                         163            37.8             96             95                    113                              78 

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးကရစစုကုပါငး် မသနစ်ေမး်မှုအမျို းအစား
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ဇယငရ (၁၁) -  မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား (အဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

စစုကုပါငး်
သနစ်ေမး်သမ

ဦးကရ

မသနစ်ေမး်သမ

ဦးကရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်ေမး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်ေမး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ကလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ် ေယ်

သငယ်မကလလ့ာ ေြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ေြ ငး်

ကျား     135,103     130,780                4,323           3.2     2,002    1,069            1,975                 1,344 

0 - 4           11,803           11,655                         148               1.3             20             13                    116                           100 

5 - 9            12,790            12,655                         135               1.1             19             28                      49                              91 

10 - 14           13,070            12,914                         156               1.2             25             29                      58                              93 

15 - 19            12,134            12,033                         101               0.8              22             14                      31                              60 

20 - 24           11,739           11,630                         109               0.9             18             27                      49                              61 

25 - 29           10,843           10,738                         105               1.0             24             19                      46                              35 

30 - 34           10,713           10,560                         153               1.4             35             31                      75                              50 

35 - 39           10,187              9,995                         192               1.9             42             31                      88                              74 

40 - 44              9,484              9,238                         246               2.6          114             40                      93                              54 

45 - 49              8,124              7,779                         345               4.2          181             69                    120                              67 

50 - 54              6,440              6,100                         340               5.3          194             49                    138                              71 

55 - 59              5,682              5,290                         392               6.9           212             75                    172                              73 

60 - 64              4,363              3,931                         432               9.9           243          105                    182                              96 

65 - 69              3,214              2,809                         405            12.6           239          101                    184                              98 

70 - 74              1,944              1,591                         353            18.2           209          108                    183                              93 

75 - 79              1,402              1,092                         310            22.1          174          127                    161                              95 

80 - 84                  719                  481                         238            33.1          138          110                    127                              72 

85 - 89                  314                  196                         118            37.6             66             61                      74                              39 

90 +                  138                     93                            45            32.6             27             32                       29                              22 

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးကရစစုကုပါငး် မသနစ်ေမး်မှုအမျို းအစား
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ဇယငရ (၁၁) -  မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား (အဆက်) 

 

 

စစုကုပါငး်
သနစ်ေမး်သမ

ဦးကရ

မသနစ်ေမး်သမ

ဦးကရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်ေမး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်ေမး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ကလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ် ေယ်

သငယ်မကလလ့ာ ေြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ေြ ငး်

မ     154,144     148,634                5,510           3.6    2,869    1,713            2,307                 1,740 

0 - 4           11,531           11,400                         131               1.1             15             11                    103                              93 

5 - 9            12,495            12,373                         122               1.0             18             23                      47                              82 

10 - 14            12,938            12,819                         119               0.9             15             20                      33                              81 

15 - 19            12,963            12,873                            90               0.7             20             12                       24                              48 

20 - 24            13,129            13,023                         106               0.8             19             26                      35                              48 

25 - 29            12,871            12,740                         131               1.0             30             42                      46                              37 

30 - 34            12,471            12,318                         153               1.2             38             44                      54                              48 

35 - 39            12,062           11,876                         186               1.5             66             54                      41                              51 

40 - 44           11,687           11,419                         268               2.3          143             53                       72                              52 

45 - 49              9,859              9,513                         346               3.5           204             77                      85                              59 

50 - 54              7,916              7,531                         385               4.9           228             85                    130                              85 

55 - 59              6,986              6,509                         477               6.8           275          123                    171                              98 

60 - 64              5,597              5,061                         536               9.6          316          158                    200                           143 

65 - 69              4,388              3,802                         586            13.4          360          185                    256                           148 

70 - 74              2,851              2,300                         551            19.3          334          194                    252                           157 

75 - 79               2,202              1,639                         563            25.6           329          233                    292                           190 

80 - 84              1,336                  913                         423            31.7           260          191                    243                           167 

85 - 89                  569                  350                         219            38.5          130          119                    139                              97 

90 +                  293                  175                         118            40.3             69             63                      84                              56 

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးကရစစုကုပါငး် မသနစ်ေမး်မှုအမျို းအစား

 ္မေြွရ မိ ိုပနယ်တွင် လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၃) ဦးခ့်ထသည် အနည်းဆု၏း မသန်စွမး်မှုတစ်မျို းမျို း 
ေှရိကြ ာင်း ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 အမျို းသမီးများ  မသန်စွမ်းမှုသငခသု်ထိှု်ထရသည် အမျို ရသားများေက် အနည်းငယ်ေိုမလ င့်ေါသည်။ 

 ္မမ ထ်ုွ္မထရ္မှုသငခုသ်ထိှု ထ်ရမ်ထ စမြထစသွယထြြ ီရုငမ်ထိှ့်ထစ္မျှ ပ္မည ့်ထမြထုငြြ ီရ စမြထ (၇၀) 
ိှုထေြျငထမွ်ထ ြုသ္မုသမုမငုွငည္မ့်ထမြထုငမ်ထြုသ ေမွ့သှသုြါမ်ထ။ 

 မသန်စွမး်မှုအမျို းအစားများတွင် အမလ င်နှင့် ု္မထရေုျှငြထ/စ္မည ့်ထမြထ/ြု္စ်ထရြုသ်ထမွယထပခည ်ထရ       
တိပုသည် အများဆု၏းဖလ စ်ေါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အရကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများ 
ေ်စု္မထစ္မျုု ရစုငရ္မျငရ 
ဇယငရ (၁၂) - ေ်စု္မထစ္မျုုရစုငရစုုသြထ စု္မထောင ထ် သုသငခုသ် ထ ှို ထ်ရြုသ ပ္မြ ုု့ြည /ေြျရုြထ ခွဲညခငရေြငထညြေမင 

ဇယငရ 

 

 

 ္မေြွရ မိ ိုပနယ်တွင် ရနအမိ်အများစုမှာ ဝါရစု္မထအမျို းအစားများဖလ စ်ကြ ေိ ီး (၅၂.၅) ောခိငု်နှုန်း                 
ေှေိါသည်။ ေုတိယအများဆု၏း ရနအိမ်အမျို းအစားမှာ ြျဥထောင်ထစု္မထ/မုထမငရအမိ်များလဖစ်ေိ ီး 
(၂၇.၁) ောခိုင်နှုန်း ေှေိါသည်။  

 ပ္မြ ုု့ြည စ္ုမထောင်ထုသ္မျငရ၏ (၄၉.၄) သငခုသ်ထိှု ထ်ရိှ့်ထ ေြျရုြထစု္မထောင်ထုသ္မျငရ၏ (၅၃.၈) သငခုသ်ထိှု ထ်ရ 
မုသ့မ်ထ ဝါရညြ့်ထေဆငြထုသြထာငရေမငစ္ုမထ္မျငရညြ့်ထ ေ်ာုသ် ထြာ ြါမ်ထ။  

 

 

 

 

 

မြ ို ့ြပ/ကကျးလက်
ပအမိက်ောငစ်ု

အကရအတေက်

ကေနဒ်ို/တိုကေ်နး်/

တိုကေ်နး်တေဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကေ်အံမိ်

ပျဥက်ောငအ်မိ်/

ပသစသ်ားအမိ်
ေါးအမိ်

2-3 နစှေ်ံ

ပတအဲမိ်

1 နစှေ်ပံ

တအဲမိ်
အေြ ား

စုစုကပါင်း 68,677          3.8                         8.9                   5.0           27.1                    52.5         1.6             0.7           0.3       

မြ ို ြ့ပ 19,870          9.7                         21.0                8.1           10.2                    49.4        0.7             0.3           0.4       

ကကျးလက် 48,807          1.4                         4.0                   3.7           33.9                   53.8        2.0             0.9           0.3       

 3.8  

 8.9  
 5.0  

 27.1  

 52.5  

 1.6   0.7   0.3  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

ကွန်ေိ/ုတုိက်ခန်း/ 
တုိက်ခန်းတဲွ 

ဘန်ဂလုိ/ပ
တုိက်အိမ် 

တုိက်ခံအိမ် ပျဥရ်ထာင်အိမ်/ပ
သစသ်ားအိမ် 

ဝါးအိမ် 2-3 နှစ်ခံ 
တဲအိမ် 

1 နှစ်ခ ံ
တဲအိမ် 

အခြ ား 

ော
ခိငု

်နှုန်
း 

ပု ံ(13) -  ရနအိမ်အမျိုးအစား 

စစုရုပါငး်   မြ ို့ြပ  ရကျးလက်  
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အိမ်သာအမျို းအစားများ 

ြသတ (၁၄) - မ့်ထသှ ထ်ရေမငယ ထ် သုတစု္မထမင ေဆငြထုသြထမသ တရုွ ဲမ့်ထ စု္မထောင်ထုသစချ ုုရ 

 
 

ပြည ်ထောင်ထုသ   - ၇၄.၃% 

္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရ - ၆၈.၄% 

္မေြွရခရုသ် ထ   - ၇၈.၂% 

္မေြွရ္မြ ုု့်ယထ   - ၈၀.၅% 
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ဇယငရ (၁၃) - စမသတရြည ုမ့်ထ စု္မထမငစ္မျုု ရစုငရစုုသြထ စု္မထောင ထ်ုသသငခုသ် ထ ှို ထ်ရြုသ          
ပ္မြ ုု့ြည /ေြျရုြထ ခွဲညခငရေြငထညြေမငဇယငရ 

 
 

 ္မေြွရ မိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စုများ  (၈၀.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် သနပေ်ှင်းရသာ ယင်လု၏အိမ်သာ 
ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲကြ ေါသည်။ (ရေဆွဲအမိ်သာ (၀.၉) ောခိငု်နှုန်းနှင့် ရေရလာင်း/ယင်လု၏အမိ်သာ 
(၇၉.၆) ောခိုင်နှုန်း တိပုဖလ စ်ကြ ေါသည်။) 

 ္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ော ္မေြွရ မိ ိုပနယ်သည် သနပေ်ှင်း 
ရသာယင်လု၏အမိ်သာ ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲသည့် အိမ်ရောင်စုအချို းသည်  စပ္မည ့်ထဆသတရစသြထုသမွ်ထ ြါဝ ထ် 
သည်။ 

 မရကွးတိုင်းရေသကြ ီးတွင် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု၏အမိ်သာ ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲသည့် အမိ်ရောင်စု 
အချို းမှာ (၆၈.၄) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ပ္မည ထ်္မငိသု်ထ်တတွင် (၇၄.၃) ောခိုင်နှုန်း ေှေိါသည်။ 

 ္မေြွရ မိ ိုပနယ်တွင် အမိ်သာမေှိသည့် အမိ်ရောင်စု (၁၄.၇) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရ 
တွင် (၁၇.၅)  ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 ္မေြွရပ္မြ ုု့်ယထ၏ ေြျရုြထေေမ္မျငရမွ်ထ စု္မထမင္မသှမု့်ထ စ္ုမထောင်ထုသ (၂၀.၃) သငခုသ်ထိှ်ု ထရ      
သှြုါမ်ထ။ 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ ္မြ ုု ့ ညြ ေြျရုြထ

0.9            2.6           0.2           

79.6         94.9        73.4        

80.5         97.5       73.6       

4.3            1.3           5.5           

0.3            0.1           0.4           

0.2            0.1           0.2           

14.7         1.0           20.3        

သငခသု် ထိ ှု ထရ 100.0    100.0   100.0   

စေသစမြွထ 68,677  19,870 48,807 

စ္ုမထမငစ္မျ ုု ရစုငရ

ုသု သေြါ်ထရ

ေသဆဲွစု္မထမင

ေသေုင ထ်ရ/ ယ ထ်ု သတစု္မထမင

မ်ထ့သှ် ထရေမငယ ထ်ု သတစု္မထမင
ေဆငြထု သြထမသတရုဲွ္မှုသငခုသ် ထိ ှု ထရ

မွ ထ်ရ/ ဇုငရပစု္မထမင

မွ ထ်ရ္မသှုပစု္မထမင

စခည ငရ

စု္မထမင္မသှု
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  ေမငြထေသစ္မျုု ရစုငရ္မျငရ 

ြသတ (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာရသာက်ရေေေှသိည့် အိမ်ရောင်စုအချို း 

 

ပြည ်ထောင်ထုသ   - ၆၉.၅% 

္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရ - ၇၆.၆% 

္မေြွရခရုသ် ထ   - ၇၇.၃% 

္မေြွရ္မြ ုု့်ယထ   - ၈၁.၉% 
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ဇယငရ (၁၄) - ေမငြထေသစမွြထ စဓုြစမသတရြည ုမ့်ထ ေသစ္မျုု ရစုငရစုုသြထ                
စု္မထောင ထ်ုသသငခုသ် ထ ှို ထ်ရြုသ ပ္မြ ုု့ြည /ေြျရုြထ ခွဲညခငရေြငထြည ေမငဇယငရ 

 
 

 ္မေြွရပ္မြ ုု့်ယထမွ်ထ စ္ုမထောင်ထုသ္မျငရ၏ (၈၁.၉) သငခုသ်ထိှု ထ်ရမ်ထ ေမငြထေသစမွြထ ေသေြင်ထရ 
ေသမ်ထ့ (ေသြုသြထုုသ်ထရ၊ စဝီုုမွ်ထရ၊ ေသမွ်ထရ (စသမထုီ)၊ ေသမ့်ထုြထ/ေသမ့်ထဘူရ) ြုသ စမသတရြည ု 
ပြာ ြါမ်ထ။ 

 ္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ္မေြွရ မိ ိုပနယ်  
ရေရကာင်းရေသနပ်အသု၏းေလ ုသည် ့ အမိ်ရောင်စုအချို းသည် စပ္မည ့်ထဆသတရစသြထုသမွ်ထ ြါဝ်ထေါသည်။ 
 မလ န်မာနိုင်င၏  ရေရကာင်းရေသနပ်ေေှမိှု (၆၉.၅) ောခိုင်နှုန်းနှင့် ိုှုင်းယှဥ်လျှင်လည်း  မလ င့်သည်ကိ ု
ရတွ့ ေေါသည်။ 

 မရကွး မိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စု (၄၈.၇) ောခိုင်နှုန်းသည် အဝီစိတွင်းမ ှ ေေှရိသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲကြ ေါသည်။ အိမ်ရောင်စု (၁၆.၁) ောခိုင်နှုန်းသည် ရေတွင်း (အတ်ုစီ) မှ 
ရေကိ ုသု၏းစွဲရနကြ ေါသည်။ 

 အမိ်ရောင်စု (၁၈.၁) ောခိုင်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှရိသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

 ေြျရုြထေေမသှု စုု္မထောင်ထုသ (၂၁.၇) သငခုသ်ထိှု ထ်ရမ်ထ ္မမ့်ထသှ်ထရေမငစသ်ထရစ္မည ုထ္မျငရ္မှ ေေှ ိ
ရသာရေကို ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

   ္မှမထချြထ။ * ၀.၁ သငခုသ် ထိှု်ထရာြထ််ထရြါမ်ထ။ 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ ္မြ ုု ့ ညြ ေြျရုြထ

4.4            14.2         0.3            

48.7         37.2         53.4         

16.1         0.4            22.6          

12.7          38.9         2.0            

81.9         90.7        78.3        

2.6            0.1            3.7            

2.6            * 3.6            

11.3         5.4            13.6         

0.2            0.2            0.2            

1.4            3.6            0.6            

18.1         9.3           21.7         

သငခသု် ထိ ှု ထရ 100.0    100.0    100.0    

စေသစမြွထ 68,677  19,870 48,807 

သုု သေြါ ထ်ရေသေြင ထ်ရေသမ်ထ့သသှု္မှုသငခုသ် ထိ ှု ထရ

ေမငြထေသစ္မျုု ရစုငရ

ေသြုသြထု သု် ထရ

စဝီုုမွ် ထရ

ေသမွ် ထရပ(စသမထု )ီ

ေသမ်ထ့ု ြထ/ ေသမ်ထ့ဘူရ

ုသု သေြါ်ထရ

ေသမွ် ထရပ(စြငသတ့္ဲမ)

ေသြ်ထ

္မည ထု/ေချင ထ်ရ/မရူေ္မည င ထ်ရ

ေမင ထ်ြျေသ/ ္ုမသရေသ

စခည ငရ

သုု သေြါ ထ်ရေသေြင ထ်ရေသမ်ထ့ပ္မသသှု္မှုသငခုသ် ထိ ှု ထရ
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   စု ထ်ရေသင ထ်စမွြထ ုွ္မထရစ ထ်စမသတရြည ု္မှု 

ြသတ (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက် လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုမှု 

 

 

 

 

ပြည ်ထောင်ထုသ   - ၃၂.၄% 

္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရ  - ၂၂.၇% 

္မေြွရခရုသ် ထ   - ၂၄.၉% 

္မေြွရ္မြ ုု့်ယထ   - ၃၉.၇% 
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ဇယငရ (၁၅) - စု ထ်ရေသင ထ်စမွြထ  စဓုြစမသတရြည ုမ့်ထ ္ီမရစ္မျုု ရစုငရစုုသြထ           
စု္မထောင ထ်ုသသငခုသ် ထ ှို ထ်ရြုသ ပ္မြ ုု့ြည /ေြျရုြထ ခွဲညခငရေြငထြည ေမငဇယငရ 

  
 ္မေြွရ မိ ိုပနယ်တွင် စု်ထရေသင်ထစမွြထ လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုသည့် အမိ်ရောင်စုအချို းမှာ 

(၃၉.၇) ောခိုင်နှုန်း ဖလ င့်အများဆု၏းလဖစ်ေါသည်။ ္မေြွရမုသ် ထရေေမြြ ီရအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များ 
နှင့် နိှုင်းယှဥ်ော လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုမှုသည် ေသမုယစ္မည ့်ထဆသတရ္မြ ုု့်ယထြည ုထေါသည်။ ္မေြွရမုသ်ထရ 
ေေမြြ ီရ  လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုသည့် အမိ်ရောင်စုအချို းမှာ (၂၂.၇) ောခိုင်နှုန်း  ဖလ စ်ေါသည်။  

 ေြျရုြထေေမမွ် ထ စ္ုမထောင်ထုသ္မျငရ၏ (၄၀.၂) သငခုသ်ထိှု ထ်ရမ်ထ စု်ထရေသင်ထစမွြထ 
ဘြထာသ္ီမီရြုသ စ္မျငရဆသတရစမသတရြည ုြာ ြါမ်ထ။ 

   ္မှမထချြထ။ * ၀.၁ သငခုသ် ထိှု်ထရာြထ််ထရြါမ်ထ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ ္မြ ုု ့ ညြ ေြျရုြထ

39.7          96.3         16.6         

0.1             0.1            0.1            

6.0             1.5            7.9            

29.0           1.6            40.2         

7.5             0.1            10.5         

* - 0.1            

8.8             0.1            12.4         

8.9             0.4            12.3         

သငခသု် ထိ ှု ထရ 100.0     100.0    100.0    

စေသစမြွထ 68,677  19,870 48,807 

ေသစငရုျှြထု ထုပ(ြသု ္ဂ ြု)

ေ်ေသင ထ်ညခ ထ်ပုွ္မထရစ ထ်မသတရပ(ဆသုု ငညြငရ)

စခည ငရ

ုသု သေြါ်ထရ

္မရီစ္မျုု ရစုငရ

ုျှြထု ထု္ီမရ

ေသ်တဆ္ီီမရ

ြေယင ထ်ရမသု် ထ္ီမရ

ဘြထာသ္ီီမရ

္ီမရုြထပ(ြသု ္ဂ ြု)
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အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသု၏းေလ ုမှု 

ြသတ (၁၇) - မ ထုမငရြုသ စေညခခတေမငေုင ထ်ုင အသု၏းေလ ုမှု 

 
 

ပြည ်ထောင်ထုသ   - ၈၁.၀% 

္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရ  - ၉၀.၀% 

္မေြွရခရုသ် ထ   - ၈၈.၂% 

္မေြွရ္မြ ုု့်ယထ   - ၇၈.၅% 
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ဇယငရ (၁၆) - ချြထြည ုမထုငရေမငြထသ ထ်စမွြထ စဓုြစမသတရြည ုမ့်ထ ေုင ထ်ုငစ္မျုု ရစုငရစုုသြထ 
စု္မထောင ထ်ုသသငခုသ် ထ ှို ထ်ရြုသ ပ္မြ ုု့ြည /ေြျရုြထ ခွဲညခငရေြငထြည ေမငဇယငရ 

 

 မရကွး မိ ိုပနယ်တွင် အစားအစာ ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် သစ်သားကိုအရခလ ခ၏ရသာ 
ရလာင်စာ အမျို းအစားများလဖစ်သည့် သစ်သား/ေင်း (၆၉.၀) သငခုသ်ထိှု်ထရနှင့် မီးရသွး/ 
ရလာင်စာရတာင့် (၉.၅) သငခုသ်ထိှု ထ်ရတိပုကို အဓိကအသု၏းေလ ုကြ ရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 စ္ုမထောင်ထုသ (၂၀.၇) သငခုသ်ထိှု ထ်ရမငုျှ်ထ စုငရစုငချြထြည ုမထုငရေမငြထသ်ထစမွြထ ုျှြထုုထ္မီရ 
ြုသစမသတရြည ုြာ ြါမ်ထ။ 

 ေြျရုြထေေမသှု စ္ုမထောင်ထုသ္မျငရမွ်ထ မုထမငရြုသ စေညခခတေမငေုင်ထုင္မျငရညြုထမ့်ထ 
မုထမငရ/ာ်ထရ (၉၀.၉) သငခုသ်ထိှု်ထရိှ့်ထ ္မီရေမွရ/ေုင်ထုငေမင့်ထ (၂.၄) သငခုသ်ထိှု်ထရြုသ စဓုြ 
စမသတရြည ုြာ ြါမ်ထ။ 

 ္မှမထချြထ။ * ၀.၁ သငခုသ် ထိှု်ထရာြထ််ထရြါမ်ထ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ ္မြ ုု ့ ညြ ေြျရုြထ

20.7         55.7         6.4           

0.1            0.4           -

* - *

0.1            0.2            *

69.0         15.4         90.9         

9.5            27.0         2.4            

0.3            0.8           0.1           

0.2            0.5           0.1           

သငခသု် ထိ ှု ထရ 100.0    100.0   100.0   

စေသစမြွထ 68,677 19,870 48,807 

္ီမရေမွရ/ေုင ထ်ု ငေမင့်ထ

ေြျငြထ္ီမရေမွရ

စခည ငရ

ုသု သေြါ်ထရ

ေုင်ထု ငစ္မျုု ရစုငရ

ုျှြထု ထု္ီမရ

ဓငမထေ်ွ့

ေသ်တဆ္ီီမရ

ဘုသ် ထစသုု ြထု ထ

မ ထုမငရ/ာ ထ်ရ
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ဆြထမွယထေသရိှ့်ထ စု္မထစမသတရစေဆင ထ်ြ ္ုစ ထ်ရ္မျငရ စမသတရြည ု္မှု 
ဇယငရ (၁၇) - ဆြထမွယထေသရိှ့်ထ စု္မထစမသတရစေဆင ထ်ြ ္ုစ ထ်ရ္မျငရမသတရုဲွ္မှုစုုသြထ စု္မထောင ထ် သုသငခုသ် ထိှု ထ်ရြုသ 

ပ္မြ ုု့ြည /ေြျရုြထ ခဲွညခငရေြငထြည ေမငဇယငရ 

 

 စ္ုမထောင်ထုသ္မျငရ၏ ဆြထမွယထေသရိှ့်ထ စ္ုမထစမသတရစေဆင်ထြု္စ်ထရ္မျငရမသတရုွဲ္မှုမွ်ထ ရသြထည္မ်ထမတြာ ငရ 
ုြထမသတရုွဲ္မှုမ်ထ (၄၇.၅) သငခုသ်ထိှု ထ်ရညြ့်ထ စ္မည ့်ထဆသတရညြုထြါမ်ထ။ ပ္မြ ုု့ြည မွ်ထ ရသြထ္မည ်ထမတြာ ငရုြထသှမု့်ထ 
စ္ုမထောင်ထုသစချုု ရမ်ထ (၈၂.၃) သငခုသ်ထိှု်ထရပြည ့်ထ စ္မည ့်ထဆသတရညြုထြြ ီရ ေြျရုြထမွ်ထ ေသေယီုသမသတရုွဲမ့်ထ 
စ္ုမထောင်ထုသစချုု ရမ်ထ (၄၄.၀) သငခုသ်ထိှု ထ်ရပြည ့်ထ စ္မည ့်ထဆသတရညြုထြါမ်ထ။ 

္မှမထချြထ။ * ၀.၁ သငခုသ် ထိှု်ထရာြထ််ထရြါမ်ထ။ 

 

 ္မေြွရပ္မြ ုု့်ယထတွင်  ရေေီယိုေှိရသာ အမိ်ရောင်စုမှာ (၃၇.၀) ောခိငု်နှုန်းဖလ င့် အမိ်ရောင်စု (၃) ုသမွ ထ် 
(၁) ုသိှု ထ်ရေိရှကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

မြ ို ့ ြပ/ကကျးလက်
အမိက်ောငစ်ု

အကရအတေက်
ကရဒယီ ို ရပုြ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကေနပ်ျူတာ

အမိတ်ေငပ်

အငတ်ာနကပ်

တပဆ်ငေ်ားေြ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ

ပမရ ှိသည့်

ရာေိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

ပရ ှိသည့်ပပ

ရာေိုငန်ှုနး်

စုစုကပါင်း 68,677       37.0           47.5              5.6        34.4            3.3           3.1                     28.8                      0.3                

မြ ို ြ့ပ 19,870       19.9           82.3              13.7      68.1            10.1        7.6                     11.4                     0.9                

ကကျးလက် 48,807       44.0           33.3              2.3        20.7             0.6           1.3                     35.9                     *
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ေု၏ (၁၈) - ရေေီယုိနှင့် ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားသု၏းစဲွနုိင်သည့် အိမရ်ောင်စုောခုိင်နှုနး်  

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

 

 ္မေြွရ္မြ ုု့်ယထတွင် အိမ်ရောင်စု (၃၄.၄) ောခိုင်နှုန်းမ်ထ လက်ကိငု်ဖုန်းေှိသည်အ့တွက် ္မေြွရမုသ ထ်ရ 
ေေမြြ ီရအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့န်ိှုင်းယှဥ်ော မမုယစ္မည ့်ထဆသတရ္မြ ုု့်ယထြည ုထသည်ကို ရတွ့ ေုှေ 
ေါသည်။ 

ပြည ်ထောင်ထုသ   - ၃၂.၉% 

္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရ - ၂၃.၉% 

္မေြွရခရုသ် ထ   - ၂၃.၇% 

္မေြွရ္မြ ုု့်ယထ   - ၃၄.၄% 
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ြုသ့ေဆင ထ်ေသရယငဥထ စ္မျုုရစုငရ္မျငရ 
ဇယငရ (၁၈) -  မယထယူြုသ့ေဆင ထ်ေသရစမွြထ စမသတရြည ုမ့်ထယငဥထစ္မျုု ရစုငရစုုသြထ စု္မထောင ထ် သု 

စေသစမွြထြုသ ပ္မြ ုု့ြည /ေြျရုြထ ခွဲညခငရေြငထြည ေမငဇယငရ 

 

 ္မေြွရပ္မြ ုု့်ယထမွ်ထ စ္ုမထောင်ထုသ္မျငရ၏ မယထယူြုသ့ေဆင်ထေသရစမွြထ စမသတရြည ုမ့်ထ ယငဥထစ္မျုု ရ 
စုငရ္မျငရမွ်ထ ေ္မငထေမငထဆုသ်ထြယထ/ုျှြထုုထုြထဘီရ/မသတရဘီရြငရစမသတရြည ု္မှုမ်ထ (၄၃.၀) သငခုသ်ထိှု ထ်ရပ

ညြ့်ထ စ္မည ့်ထဆသတရညြုထြြ ီရ ုှ်ထရ (ြတဲ၊ ိွငရ၊ ပ္မည ်ထရ….ုမြည ့်ထ) စမသတရြည ု္မှုမ်ထ  (၃၁.၈) သငခုသ်ထိှု ထ်ရညြ့်ထ 
ေသမုယစ္မည ့်ထဆသတရပညြုထြါမ်ထ။ 

 ပ္မြ ုု့ြည /ေြျရုြထ ခွဲညခငရေု့ုငသငမွ်ထ ပ္မြ ုု့ြည စ္ုမထောင်ထုသစ္မျငရုသမ်ထ ေ္မငထေမငထဆုသ်ထြယထ/ 
ုျှြထုုထုြထဘီရ/မသတရဘီရြငရြုသ မယထယူြုသ့ေဆင်ထေသရယငဥထစြည ုထစဓုြစမသတရြည ုပြာ ပြြ ီရ ေြျရုြထ 

စ္ုမထောင်ထုသစ္မျငရုသမ်ထ ုှ်ထရ (ြတဲ၊ ိွငရ၊ ပ္မည ်ထရ….ုမြည ့်ထ) ြုသ မယထယူြုသ့ေဆင်ထေသရယငဥထစြည ထု 
စဓုြစမသတရြည ုြာ ြါမ်ထ။ 

 

 

 

 

 

 

 
 

မသု် ထရေေမြြ ရီ/ခရသု် ထ/္မြ ုု ့်ယထ စ္ုမထောင်ထု သ

ြငရ/

ာသြထြငရ/

ဗ်ထ် ထ

ေ္မငထေမငထ

ဆသု် ထြယထ/

ုျှြထု ုထု ြထဘရီ/

မသတရဘရီြငရ

ုြထဘရီ
(၄) ဘရီြါ

ောငထု ငုျ ီ

ြိရူေု၊ှ

မ္မ္ဗင် ထ

ုြထေု၊ှ

ေ္မငထေမငထဘသမထ

ုှ် ထရ(ြတ၊ဲ

ိငွရ၊ပ ္မည ်ထရ..

ုမြည ်ထ့)

မကကေးတိုင်းကဒသကြ းီ 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       

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

မကကေးေရိုင် 291,432      3,964      94,568            60,850          1,809     1,272      879                121,999  

မြ ို ြ့ပ 55,922        2,532      30,004            20,460           501        64            88                   1,217       

ကကျးလက် 235,510     1,432      64,564            40,390          1,308     1,208     791                120,782  

မကကေးမြ ို ့နယ် 68,677        1,777      29,508            15,913          549        231         244                21,837    

မြ ို ြ့ပ 19,870        1,400      14,073            8,761             240         9              32                   114           

ကကျးလက် 48,807        377         15,435            7,152             309        222          212                 21,723     
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 (ဇ) ရမွးဖွားခလ င်းနှင့် ရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 
ရမွးဖွားခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 ္မေြွရ္မြ ုု့်ယထမွ်ထ အသက် (၂၅-၂၉) အေု်စုတွင် ရမွးဖွားိှု်ထရ အမလ င့်ဆု၏းညြုထသည်ကို ရတွ့ ေိှေေါသည်။  

 အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၄၉) နှစ်အတွင်းေိှ အမျို းသမီးတစ်ဦး  စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 
မှာ (၂.၁) ဦးဖလ စ်ေိ ီး ပြည ်ထောင်ထုသစဆ့်ထ ုသုသေြါ်ထရြေုရေ္မွရြွငရိှု ထ်ရ (၂.၅) းရာြထ စ််ထရ်ယထ 
်ု္မ့ထမ်ထြုသ ေမွ့သှသုြါမ်ထ။  
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အသက်အုပ်စု 

ပု ံ(20) -  ပြ ည်ရထာင်စု၊ မရကွးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် မရကွးမြ ို့နယ်တုိ့၏ 
အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုနး်  

ြပည်ရထာင်စု မရကွးတုိင်းရေသကြ ီး မရကွးမြ ို့နယ် 
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ြသတ (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 

 

 

ပြည ်ထောင်ထုသ  - ၂.၅ းရ 

္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရ - ၂.၃ းရ 

္မေြွရခရုသ် ထ  - ၂.၃ းရ 

္မေြွရ္မြ ုု့်ယထ  - ၂.၁ းရ 
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 ္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရမွ်ထ ေ္မွရြွငရုဉထ ေ္မျှငထ္မှ ထ်ရမြထမ္မထရမ်ထ (၆၂.၃) ိှုထညြုထြြ ီရ ပြည ်ထောင်ထုသ 
စဆ့်ထ ေ္မျှငထ္မှ ထ်ရမြထမ္မထရ (၆၄.၇) ိှုထာြထ်ု္မ့ထြါမ်ထ။ 

 ္မ ေ္မျှငထ္မှ ထ်ရမြထမ္မထရ (၆၇.၅ ိှုထ) မ်ထ ြျငရ ေ္မျှငထ္မှ်ထရမြထမ္မထရ (၅၇.၁ ိှုထ) ာြထ ြုသ္မည ့်ထ 
ြါမ်ထ။ 

 ကရလးအေွယ်ရသဆု၏းခလ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 ္မေြွရခရိငု်တငွ် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး ရသနှုန်းများသည်  ေလ ည်ရောင်စု 
အဆင့် ရသနှုန်း္မျငရေက် ပ္မည ့်ထေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစရ်အာက် 
ကရလး (၈၀) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၉၅) ဦး  
ရသဆု၏းလျက်ေှေိါသည်။  

 ္မေြွရ မိ ိုပနယထ၏ တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး ရသနှုန်း္မျငရမ်ထ ္မေြွရမုသ်ထရ 
ေေမြြ ီရိှ့်ထ ္မေြွရခရုသ် ထတိပု၏ ေမိှု ထ်ရ္မျငရာြထ ်ု္မ့ထြါမ်ထ။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် 
အသက်တစ်နှစရ်အာက်ကရလး (၇၄) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ် 
ရအာက်ကရလး (၈၉) ဦးရသဆု၏းလျက်ေှေိါသည်။  
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ပု ံ(၂၂) - ရမှော်မှနး်သက်တမ်း ( ပြ ည်ရထာင်စ၊ု တုိင်းရေသကြ ီး/ ပြ ည်နယ်) 
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စစုရုေါငး် ကျား မ 

ေု၏ (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုနး်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

 ေလ ည်ရောင်စု မရကွးတုိင်းရေသကြ ီး မရကွးခရိငု် မရကွးမိ ိုပနယ် 
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 ္မေြွရမုသ်ထရေေမြြ ီရတွင် အေှင်ရမွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့် 
ရမွးဖွားေိ ီး (၆) ေတအ်ကြ ာတွင် မိခင် (၃၄၄) ဦး ရသဆု၏းလျက်ေှေိါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းသည်   ေလ ည်ရောင်စုအဆင့်ေက် ပ္မည ့်ထေါသည်။   

 စေသှ့ ေမင်ထစငသှိုသ် ထ်တ္မျငရ၏ ြုသယထဝ ထ်ေဆင်ထ္မုခ်ထေမိှု်ထရ (၁၄၀) ိှ့်ထ ိုှု်ထရယှဉထသငမွ်ထ 
ပ္မည ထ်္မငိုသ်ထ်တ ၏ ြုသယထဝ ထ်ေဆင်ထ္မုခ်ထေမိှု်ထရ (၂၈၂) မ်ထ ပ္မည ့်ထ္မငရေ်ေြာ င်ထရ ေမွ့သှုသြါမ်ထ။ 
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ပု ံ(24)  - ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မခိင်ရသနှုနး် ( ပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင ်းရေသကြ ီး/ ေလ ည်နယ်) 
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မ ထ်ရေခါ ထ်ုငသ ထ်ရဆုသ် ထသင ေဝါဟငသစဓုြ္ပငယထမမထ္ှမမထချြထ္မျငရ 

လူဦးရေ - ဤစုီသ်ထခတုငမွ်ထြါဝ်ထမ့်ထ ုူးရေသဆိုသည်မှာ သနး်ရခါင်စာေင်းညတွင်  မလ န်မာနိငု််င၏ 

နယ်နိမိတ်အတွင်းေှရိနသည့် လူဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ 

သန်းရခါင်စာေင်းည (သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်)  - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတလ် (၂၉) ေက်ရနပညကို 

ဆိုလိုေါသည်။  မတလ် (၂၉) ေက်ရနပည  (၀၀း၀၀) အချနိ်သည် သနး်ရခါင်စာေင်း ေည်ညွှန်းချိန်ဖလ စ်ေါသည်။ 

 မလ န်မာနိုင်င၏အတွင်း သနး်ရခါင်စာေင်းညတွင်ေှိသည့်လူအားလု၏းကို စာေင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ 

ရကျးလကထ - အရေွရေွအေု်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မတှ်ေားရသာ ရကျးောွအေု်စုများကို ဆိုလိုေါသည်။ 

ရယဘုယျအားဖလ င့် ၎င်းရေသများသည် လူဦးရေသိေ်သည်းဆ နည်းသည့်ရေသများဖလ စ်ေိ ီး  

၎င်းရမလ ဧေယိာများတွင် စိုက်ေျိုးရေးလုေ်ငန်းများကို အဓိကလုေ်ကိငု်ေါသည်။ 

 မိ ိုပေလ  - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီရဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ေေ်ကွက်များဖလ စ်ေါသည်။ ရယဘုယျအားဖလ င့် 

အဆိုေါရေသများတွင် အရဆာက်အအု၏နှင့ ်လူဦးရေေူေေ်ေိ ီး စက်မှုလုေင်န်းများ ဖွ၏့ ဖိ ိုးတိးုတက်ေါသည်။  

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိာ မုထစတုေနး်ကီလိုမီတာတွင် ရနေိငု်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိေုါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစရုေါင်းကို ၎င်းရေသ  ဧေယိာအကျယ်အဝန်းနှင့် စားခလ င်းဖလ င့် 

သိေ်သည်းဆကိုေေှိေိ ီး ုမသသ ထ်ရြီုုသ္မီမင ဖလ င့်ရဖာ်ေလ ေါသည်။ ေိုသိပုတွက်ချက်ောတွင် ကုန်းရမလ ကိုသာ 

ေည့သ်ွင်းတွက်ချက်ေားေါသည်။ 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား - အမိ်ရောင်စုတစ်စုတွင်ေှိရသာ ေျမ်းမျှအိမရ်ောင်စုဝင် အရေအတွက် 

ကိုဆိုလိေုါသည်။ (အိမ်ရောင်စုလူဦးရေစုစုရေါင်းကို အမိ်ရောင်စုအရေအတွက်လဖင့် စားလခင်းလဖင့်ေေှိ 

ေါသည်။) 

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

မီှခိုသူအချို း - စုသြထုသြထြုသ်ထိသု်ထမ့်ထ စမြထစသွယထ စမြထ (၁၅) ိှုထ္မှ စမြထ (၆၄) ိှုထးရေသ (၁၀၀) 

ေြါ်မွ်ထ ္မှီခုသေ်မ့်ထ ြေုရးရေသ (စမြထ ၁၅ ိှုထေစငြထ) ိှ့်ထ မြထြြ ီရသယွထစုသးရေသ (စမြထ ၆၅ 

ိှုထိှ့်ထစာြထ) မုသ့၏စချုု ရညြုထြါမ်ထ။ ုသုသေြါ်ထရ္မှခီုသမူစချုုရ၊ ြေုရ္မှီခုသမူစချုု ရိှ့်ထ မြထြြ ီရသယွထစုသ 

္မှီခုသမူစချုု ရမုသ့ြုသ မုသ် ထရမငမွြထချြထိုသ်ထြါမ်ထ။ 

ကရလးမီှခိုသူအချို း - အသက် (၁၅) နှစ်ရအာက် ကရလးဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်နိငု်သည့လ်ူဦးရေ (အသက် ၁၅ 

- ၆၄ နှစ်) အချို းကို ဆိုလိုေါသည်။ 
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သက်ကြ ီးေွယ်အုိမှီခိုသူအချိုး - အသက် (၆၅) နှစ်နှင့်အေက် သက်ကြ ီးေွယ်အိုဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်နိငု် 

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

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

နှစ်နှင့်အေက် သက်ကြ ီးေယွ်အိုဦးရေကို ဆိုလိေုါသည်။ 

စမြထစုယထြု ထ်ရ - စုစုရေါင်းလူဦးရေ အသက်များကို အေု်စု (၂) စ ု အညီအမျှခွလဲခားောတွင် သသှုမ ထ့် 

စုယထြု ထ်ရြည ုထြါမ်ထ။ လူဦးရေ တစ်ဝက်သည် အသက်အလယ်ကိန်းေက်ငယ်ေိ ီး ကျန်တစ်ဝက်သည် 

အသက်အလယ်ကိန်းေြထ  ကြ ီးေါသည်။ 

ေညာရေး - သင်ကြ ားခလ င်းနှင့် သင်တန်းလမ်းညွှန်မ်ျားမှတဆင့် သင်ကြ ားတတ်ရမလ ာက်ခလ င်းကို ဆိုလိုေါသည်။ 

၂၀၁၄ ခုနှစ ်  မလ န်မာနိုင်င၏ လူဦးရေနှင်အ့ိမ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတွင် စာတတ်ရမလ ာက်မှု၊ 

ရကျာင်းရနမှုအရခလ အရန၊ အမလ င့်ဆု၏းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် အတန်း/အဆင့်တိုပကို ရမးမလ န်းခဲ့ေါသည်။ 

ေညာရေးနှင့်ေတသ်က်၍ အမျို းအစားခွဲခလ ားမှုများကို ရအာက်ေါအတိုင်း ရဖာ်ေလ ေားေါသည်- 

(က) စာတတ်ရမလ ာက်မှု - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ရကာင်းမွန်စွာ ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်ခလ င်းကို 

ဆိုလိုေါသည်။ 

(ခ ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရခလ အရန - လွန်ခဲသ့ည့်စာသင်နှစ်တွင် အတန်းေညာ အဆင့်ဆင့် 

သင်ကြ ားနိုင်ေန်ြသတ္မှ်ထဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ်ေလ ု ုငမ်ထေြျင်ထရ္မျငရ 

(သိုပမဟုတ်) ေညာရေးအစီအစဥ်များတွင် ေညာသင်ကြ ားရနသူများကို ဆိုလိေုါသည်။ 

မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အေက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ရနသူများ အားလု၏းေါဝင် 

ေါသည်။  အဆိုေါ ရကျာင်းရနမှုအရခလ အရနတွင် (၁) လက်ေှိတွင် ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ (၂) 

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

(ဂ ) အမလ င့်ဆု၏းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်း/အဆင့် - အစိးုေရကျာင်းများ၊ စုုသရသ 

စမုစ္မှမထြည ုာငရမ့်ထ ေုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင် တက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် စ္မည ့်ထဆသတရ 

ေညာရေးအဆင်/့ဘွဲ့ /ေီဂေီကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှု - ရနပစဥ်လုေ်ငနး်ရဆာင်ေွက်မှုများ၊ စုသြထုသြထြုသ် ထေဆင်ထသွြထ္မှု/မ်ထယူ္မှု္မျငရ၊ လှုေ်ေှားမှု 

များတွင် စောငြထစြူ္မသှုြါြ သာမန်လူများေက်ေိ၍ု အခက်အခဲေှသိူများကို ဆိုလို ေါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် လူဦးရေနှင်အ့ိမ်အရကြ ာင်းအော သနး်ရခါင်စာေင်းတွင် ္မမ ထ်ုွ္မထရ္မှုိှ့်ထြမထမြထ၍ ရအာက်ေါတိပုကိ ု

ရမးမလ န်းေားေါသည်-  
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(က) လမ်းရလျှာက်ခလ င်း (ဝီှရချဲအသု၏းေလ ုခလ င်း၊ ရတာင်ရ၀ှး၊ ချို င်းရောက်အသု၏းေလ ုခလ င်း၊ ရခလ ဆာခလ င်း၊ 

အမလ င့်တက်ောတွင်ခက်ခဲခလ င်း) 

(ခ ) အမလ င် (စ္မည ်ထစငရသတအားနည်းခလ င်း၊ မျက်စိမမလ င်ခလ င်း) 

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

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

စိတ်ေိုင်းဆိုင်ောအရခလ အရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ် - လူတစဦ်းချင်းစီ  သက်ရသခ၏အဖလ စ် ြုသယထေသရစေြာ င်ထရစသင စချြထ 

စုြထ္မျငရြါဝ်ထမ့်ထ ြမထ/ုြထ္မှမထညြုထြါမ်ထ။  မလ န်မာနိငု်င၏တွင် သက်ရသခ၏ကတ်/လက်မှတ် အမျို း 

အစားရေါင်းများစွာ ာသမထေြရာငရြြ ီရ နိုင်င၏ခလ ားသားများအတွက် နိုင်င၏ကူးလက်မှတ်ကိဆုိလုိုေါသည်။ 

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

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

နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေကို ရအာက်ေါအတိုင်း ခွဲ ခလ ားရဖာ်ေလ ေားေါသည် - 

 

လုေ်သားအင်အားစု - “အလုေ်ေှိသူ (လုေ်ငန်းခွင်ေှလိူဦးရေ)” နှင့် “အလုေ်လက်မဲ့” တိပုေါဝင်သည့် 

ရယဘုယျစကားေေ်တစ်ခု ဖလ စ်ေါသည်။ 
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အလုေ်ေိှသူ - လူတစ်ရယာက်သည် စ္မည မထစုွ ထ်ရမုထခသခသ (ုုင၊ ုသြထခ၊ ုီရြွငရေသရစြျုု ရစ္မည မထ ုမ်ထ) 

စမွြထ သနး်ရခါင်စာေင်းမရကာက်မီ တစ်ေတ်အတွင်း (သိပုမဟုတ်) တစ်နှစ်အတွင်း အချနိ်ေလ ည့် (သိုပမဟုတ်) 

(၆) လနှင်အ့ေက် အလုေ်လုေ်ခဲ့လျှင် ေိုသူကို အလုေ်ေှသိည်ဟု ဆိုလိုေါသည်။ ၎င်းတိပုတွင် လစာ 

မေရသာလ်ည်း မိသားစုလုေ်ငနး်တွင်လုေ်ကိငု်သူ၊ စတိးုဆိုင်၊ ေုဂ္ဂလိကရဆးရု၏ အစေှသိည်တိုပတွင် 

လုေ်ကိုင်ရနသူများေါဝင်ေါသည်။  

အလုေ်လက်မ့ဲ - အလုေ်လုေ်ကိငု်နိငု်သူဖလ စ်ရသာ်လည်း သတ်မှတ်ေားသည်က့ာလအတွင်း အလုေ်မေှိသူ၊ 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူကို ဆိုလိုေါသည်။  

လုေ်သားအင်အားစုတွင်မေါဝင်သူများ - သနး်ရခါင်စာေင်းရကာက်ယူချိန်မတိုင်မီ ေက်သတ္တေတ်အတွင်း 

အလုေ်မေှသိူ၊ အလုေ်မေှာခဲသ့ူ၊ အလုေ်မလုေ်နိုင်သူများကို ဆိုလိေုါသည်။ အဆိေုါအေု်စုတွင် အချိန်ေလ ည့် 

ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ အမိ်မှုကိစ္စလုေ်သူ၊ သက်ကြ ီးေွယ်အိမုျား ေါဝင်ေါသည်။  

လုေ်သားအမျို းအစား - အလုေ်ေှိသူများကို လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတငွ်း ၎်ထရမုသ့ေဆင်ထသွြထမ့်ထ 

ုီရြွငရေသရုသြထ် ထ်ရ ုသြထေဆင်ထ္မှုစုုသြထ ခွဲညခငရေြငထညြခည ်ထရညြုထြါမ်ထ။ လုေ်သားအမျို းအစားများကုိ 

ရအာက်ေါအတိငု်း အေု်စု (၅) စုခွဲခလ ားေားေါသည်- 

(က) အစုိးေဝန်ေမ်း -  အစိးုေဌာန/အဖွဲ့ အစည်းများတွင် စုသြထုသြထြုသ် ထေ်မူ္မျငရ  

(ခ ) ေုဂ္ဂလိက/အဖဲွ့အစည်းဝန်ေမ်း - ေုဂ္ဂလိကလုေ်ငန်း၊ ေုဂ္ဂလိကအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ 

အစိးုေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့ အစည်းများ၊ နိုင်င၏တကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုေ်ငန်း 

များတွင်လုေ်ကိငု်ရနသူများ  

(ဂ ) အလုေ်ေှင် - သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ၎င်းတိပု ကိုယ်ေိငု်စီးေွားရေးလုေ်ငန်းကို အလုေ်သမား 

(၁) ဦးဖလ စ်ရစ၊ (၁) ဦးေက်ေို၍ဖလ စ်ရစ ခနပ်ေားေိ ီး လုေ်ငနး်လုေ်ကိငု်သူများ 

(ဃ) ကုိယ်ေိင်ုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ေိငု်စီးေွားရေး (သိုပမဟုတ်) မိသားစုစီးေွားရေးတွင် 

မည်သည့်အလုေ်သမားကိုမျှ ခနပ်ေားခလ င်းမေှဘိဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုေ်ကိုင်သူ  

(င) မိသားစုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး  စီးေွားရေးလုေ်ငန်း၊ စိုက်ေျိုးရမွးမလ ူရေး၊ 

 ခိ ၏လုေ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုေ်ငန်း (မုသ့္မဟုတ်) အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း လုပ်ငနး်တစ်ခု 

ခုတွင် လုပ်အားခမေေှဘိဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိငု်သူ  
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လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်း - အသက်အုေ်စုတစ်ခုတွင်ေိသှည့ ် လုေ်သားအင်အားနှင့် အဆိုေါအသက် 

အေု်စုအတွင်းေိှ လူဦးရေတိပု အခိျုးကို ဆိုလိေုါသည်။ လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည် အလုေ်လုေ်နိငု် 

သည် ့လူဦးရေေမာဏကို ရဖာလ်ေသည့ ်အရေးကြ ီးရသာ အညွှန်းကိန်းဂဏန်းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ 

  

 

အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း - လုေ်သားအင်အားစုစုရေါင်းတွင် အလုေ်အကိုင်မေေိှရသးဘဲ အလုေ်ေှာရနသူနှင် ့

အလုေ်လုေ်ေန်ဆန္ဒေှိသူတိပု  ောခိုင်နှုန်းကို ဆိုလိုေါသည်။ အဆိေုါလူဦးရေသည် အလုေ်ေှာရဖွရနသူများ 

 ဖလ စ်ေိ ီး အလုေ်လုေ်ေန်အဆင်သင့်ေိသှူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့် လူဦးရေအချို း - နိုင်င၏တစ်ခု အလုေ်ေိသှူဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်ကိငု်နိငု်သည့် လူဦးရေ 

(အသက် ် ၁၅ - ၆၄)  အချို းအစားကိုေလ သည့ ် စာေင်းအင်းဆိငု်ော အချို းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ လူတစ်ဦးသည် 

တစ်ေတ်လျှင် အနည်းဆု၏းတစ်နာေီကြ ာ အလုေ်လုေ်ကိငု်ေါက ၎င်းကိုအလုေ်အကိငု်ေိသှူဟု နိုင်င၏တကာ 

အလုေ်သမားအဖွဲ့ ကြ ီးမ ှသတ်မှတ်ေားေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင် - သနး်ရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချနိ်မတိုင်မီ လွန်ခဲရ့သာ (၁၂) လအတငွ်း လုေ်ကိုင်ခဲသ့ည့် 

လူတစ်ရယာက်  အလုေ်အကိငု်ကိဆုိလုိုေါသည်။ လုေ်ငနး်နှင့်သက်ဆိုင်လခင်းမေှိဘဲ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လ 

အတွင်း လုေ်ကိငု်ခဲ့သည့်အလုေ်အကိုင်ကိသုာ ဆိုလိလုခင်းလဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာေင်းတွင် 

အလုေ်အကုိင်ရဖာ်လေခလ င်းနှင့်စေ်လျဥ်း၍ စာေင်းကုိင်၊ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အိမ်မှု 

ကိစ္စလုေ်သူ၊ တ၏ငါသည်၊ လူပအေင်းအမလ စ်မန်ရနဂျာစသည်လဖင့် အရသးစိတ်ရဖာ်လေေမည်ဟု သန်းရခါင်စာေင်း 

စာေင်းရကာက်များကုိ ညွှန်ကြ ားေားေါသည်။ အကယ်၍ရလဖဆိုသူသည် အလုေ်အကိငု်နှစ်ခု (သိုပမဟုတ်) 

နှစ်ခုေက်ေို၍ လုေ်ကိုင်ခဲ့လျှင် အဓိကလုေ်ကိုင်ရသာ အလုေ်အကိုင်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ 

ေါသည်။ အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစားများ ခဲွလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISCO 2008 ကုိ အရလခခ၏၍ ခွဲလခားေားေါသည်။ 

= လုေသ်ားအင်အား 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေသ်ားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဦးရေ 
(အလုေေ်ှိသူ + အလုေလ်က်မဲ့) 

စုစုရေါငး်လဦူးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေလ်က်မဲ့ောခိငု်နှုနး် 
အလုေလ်က်မဲ့ဦးရေ 

လုေသ်ားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဦးရေ 
(အလုေေ်ှိသူ + အလုေလ်က်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေအ်ကုိင်ေေိှမှုနှင့် 
လူဦးရေအချိုး 

= 

အလုေေ်ှိသူဦးရေ 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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လုေ်ငန်း - သနး်ရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲရ့သာ (၁၂) လအတွင်း အလုေ်လုေ်ရနသူများ 

လုေ်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငနး်တစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသူများလုေ်ကိုင်ရနသည့ ် လုေ်ငန်းခွင်ရနောကုိ 

ရဖာ်လေေမည်လဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသူတစ်ဦး  လုေ်ကုိင်ရနေသည့် တာဝန်များ (သုိပမဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိ ရဖာ်ေလ ေန်မလုိဘဲ ကုန်ေုတ်လုေ်ငန်း (သုိပမဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရေးသည့် လုေ်ငန်း 

အမျိုးအစားကုိ ဆုိလုိလခင်းလဖစ်ေါသည်။ ဥေမာ - လူတစ်ရယာက်သည် တီဗီွေုတ်လုေ်ရသာစက်ရု၏  

သုိရလှာင်ရု၏တွင် အလုေ်လုေ်ကုိင်သူလဖစ်ေါက ေုိသူ လုေ်ငန်းသည် လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လဖစ်ေါသည်။ အကယ်၍ရလဖဆိသုူသည် လုေ်ငန်းနှစ်ခု (သိုပမဟုတ်) နှစ်ခုေက်ေိရုသာ လုေ်ငန်းများတွင် 

လုေ်ကိုင်ခဲ့ေါလျှင် အဓိကလုေ်ကိငု်ရသာ လုေ်ငန်းတစ်ခုကိ ု သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ေါသည်။ လုေ်ငနး်များ 

ခွဲလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISIC Revision 4 ကို အရလခခ၏၍ ခွဲလခားေားေါသည်။ 

စသှ်ထေ္ွမရြေုရ - ြေုရ်ယထ္မုခ်ထဝ္မထရ္မှြတမထချု ထ်မွ်ထ ်ုသညခ်ထရ၊ စမတြည ုညခ်ထရ၊ ေညခုြထ္မျငရုှုြထသှငရညခ်ထရ 

ုမ့်ထ စမြထသှ်ထမ်ထ္မှု မေ င်္ြမမုထခသခသြုသ ပြည ုုသြထမူြုသ ဆုသုုသြါမ်ထ။ မ်ထရေခါ်ထုငသ်ထရမွ်ထ စသှ ထ် 

ေ္မွရြေုရ္မျငရြုသ ာ့်ထမွ်ထရေြငြထယူခဲြ့ါမ်ထ။ ာုသ့စြည ်ထ စ္ုမထောင်ထြျြူရမ့်ထ စ္မျုုရမ္မီရ္မျငရ၏ 

ေ်ငြထဆသတရစသှ်ထေ္မွရြေုရစေြာ င်ထရစသင္မျငရြုသု်ထရ ာ့်ထမွ်ထရေြငြထယူခဲ့ြါမ်ထ။ 

သုုသေြါ ထ်ရြေုရေ္ွမရြွငရ ှို ထ်ရ - စ္မျုု ရမ္မီရမုထေယငြထေ္မွရြွငရိုသ်ထမ့်ထ ြျ္မထရ္မျှြေုရစေသစမွြထ 

(စ္မျုု ရမ္မီရစငရုသတရ ြေုရေ္မွရြွငရိုသ်ထမ့်ထ စမြထစြုသ် ထရစခည ငရ ပြြ ီရဆသတရမ်ထစာု စမြထသှ်ထြြ ီရ 

ုြထသုှေ္မွရိှု ထ်ရစမုသ်ထရ ေ္မွရ္မ်ထဆုသြါြ) ြုသ ဆုသုုသြါမ်ထ။ 

 

စမြထစသြထုသစုုသြထ ြေုရေ္ွမရြွငရ ှို ထ်ရ - စမြထစသြထုသစုုသြထ စ္မျုု ရမ္မီရ (၁,၀၀၀) မုထိှုထစမွ်ထရ 

ေ္မွရြွငရမ့်ထ ြေုရးရေသြုသ မုသ် ထရမငညခ်ထရညြုထြါမ်ထ။ စမြထစသြထုသစုုသြထ ြေုရေ္မွရြွငရိှု်ထရြုသ 

မုသ် ထရမငသငမွ်ထ မီရညခငရေြငထညြာငရညခ်ထရ္မသှြုါြ ပြည ြ္ခေု်ထိှုထြုသ စေညခခတ၍ မွြထချြထြါမ်ထ။ 

 

 

 

 

 

 

၅ စုစုရေါငး်ကရလးရမွးဖွားနှုနး် = အသက်အုေစ်ုအလိက်ု ကရလးရမွးဖွားနှုန်း x  
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  ္မေြွရ္မြ ုု့်ယထစုီသ ထ်ခတုင ပြည ုုသမူ္မျငရုငသ ထ်ရ 
 

္မေြွရမုသ် ထရေေမြြ ီရ၊ ္မေြွရခရုသ် ထ၊ ္မေြွရ္မြ ုု့်ယထစုီသ ထ်ခတုင ပြည ုုသမူ္မျငရုငသ ထ်ရ 

စ္မ ထ် သငာူရိှ့်ထ ာင်/စြွဲ့စု ထ်ရ မငဝ ထ် 
စုီသ ထ်ခတုငြည ု သုမူ 

ေေါ်မီမင 
ုြထောငြထညွှ်ထြာ ငရေသရ္ှမူရ၊ 
ပြည ထ်မူ့စ်ထစငရးရုီရာင် 

ေသရမငရြည ု သုမူ 

ေေါ်သွှ်ထရသမီးရ စ်ယထမ်ထရုငေသရ၊ ပြည ထ်မူ့စ်ထစငရးရုီရာင် ေသရမငရြည ု သုမူ 

   
ု ထုေဆရမ ထ်ရြည မထမူ 

ေေါ်မ ထ်မ ထ်ညွှ့်ထ UNFPA စြြ တေြရ စြြ ီရမမထုုထေဆရမ်ထရြည မထမူ 

ေေါ်ု ္ိဒင္မည ့်ထ ေသမုယညွှ်ထြာ ငရေသရ္မှူရ၊ ပြည ထ်မူ့စ်ထစငရးရုီရာင် စြြ ီရမမထုုထေဆရမ်ထရြည မထမူ 

ေေါ်္မျုုရမ ္ိတင းရုီရစသငသှု၊ ပြည ထ်မူ့စ ထ်စငရးရုီရာင် ုုထေဆရမ ထ်ရြည မထမူ 

ေေါ်ဝ့်ထိ ုသိ ုသာွ်ထရ စ်ယထမ်ထရုငေသရ၊ ပြည ထ်မူ့စ်ထစငရးရုီရာင် ုုထေဆရမ ထ်ရြည မထမူ 

   
ုငသ ထ်ရဇယငရြည ု သုခည ထ်ရိှ့်ထ ေ္မည ြသတေသရဆွဲခည ထ်ရ 

ေေါ်ု ္ိဒင္မည ့်ထ ေသမုယညွှ်ထြာ ငရေသရ္မှူရ၊ ပြည ထ်မူ့စ်ထစငရးရုီရာင် 
ြွ်ထြျူမငစုီစုဥထေသရဆဲွခည ထ်ရိှ့်ထ 
ုငသ ထ်ရဇယငရြည ု သုမူ 

ေေါ်ု ထ်ရု်ထရ္မင းရုီရစသငသှု၊ ပြည ထ်မူ့စ ထ်စငရးရုီရာင် ေ္မည ြသတေသရဆဲွြည ုုသမူ 

ေေါ်ေ္မမြထာွ်ထရ 
ေသမုယုူဝ်ထ္မှုြြ ီရြာ ြထေသရ္မှူ ရ၊  
ပြည ထ်မူ့စ်ထစငရးရုီရာင် 

ေ္မည ြသတေသရဆဲွြည ုုသမူ 

းရဇ ထ်္မ်ထရးရ စြြ ီရမ်ထရုငေသရ၊ ပြည ထ်မူ့စ်ထစငရးရုီရာင် ေ္မည ြသတေသရဆဲွြည ုုသမူ 

   
ုငုီိှ့်ထေီဇသု ထ်ရစြွဲ့ 

းရိုသ်ထြြ ုုရေြျငထ းရုီရစသငသှု၊ ပြည ထ်မူ့စ ထ်စငရးရုီရာင် ုငုီိှ် ့ထေဇီုသ် ထရ ြည ုုသမူ 

းရမ ထ်ေ္မင ထ်ေစရ ုူဝ်ထ္မှုြြ ီရြာ ြထေသရ္မှူ ရ၊ ပြည ထ်မူ့စ်ထစငရးရုီရာင် ုငုီိှ် ့ထေဇီုသ် ထရ ြ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၊ မေကြးခ႐ိုင္
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