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ပံု (၁) - မက ေွးတိင်ုးကေသြွ ီး၏ မြိ ု့နယ မ်ြားပ ြ  ေ ြ ြံု 

 



မင်းဘူးမမိ ိ့ နယ်၏ လူဦပေေကုယမပဂဏယမပအခာကမအလကမြားး ၁ 

လူဦပေေစုစုေြါငမပ 188,182 2 
ကားပ ဦပေေ 88,262 (46.9%) 
ြ ဦပေေ 99,920 (53.1%) 
မြိ ု့န ြ လူဦပေေေးခုုငမှုနယမပ 21.0% 
ဧရိယာအွျယ်အဝန်း (စတုရန်းွီလုိမီတာ) ၁,၆၆၄.၆ ၃ 
လူဦးကရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းွီလုိမီတာ) ၁၁၃.၀ ဦး 
အသကမအလ မ်ကုယမပ 28.9 နှစ် 

  
ေြမကွကမ စုစုကပါင်း 7 
ေကာပေွးအုြမစု စုစုကပါင်း 67 
အုြမေေးငမစုအေေအတွကမ 43,817 
အြာု့ပသြီပအုြမေေးငမဦပစီပေးခုုငမှုနယမပ 23.1% 
ြာြမပြျှအုြမထောင်စုအရွယ်အစား 3.9 ဦး 4 

  
အသကမအြုုငမပအ ခ းပအလုုကမလူဦပထရရာခုိင်နှုန်း  

ကေလပဦပေေမ(အသကမ ၀ - ၁၄ ှှုစမ) 26.2% 
အလုြမလုြမှုုုငမသူဦပေေမ(အသကမ ၁၅ - ၆၄ ှှုစမ) မ 67.4% 

   သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုဦပေေ (အသကမ ၆၅ ှှုစမှှုင့မအေကမ) 6.4% 

  
 ြီှခုသူုအခာု့ပ  

စုစုေြါငမပြီှခုသူုအခာု့ပ 48.4 
ကထေးြီှခုုသူအခာု့ပ 38.9 
သကမ ကြ ီပေွ် မအုုြှခုုီသူအခာု့ပ 9.5 

  
သကမ ကြ ီပေွ် မအုုညွှယမကုယမပ 24.5 

  
ကားပ/ြ အခာု့ပ 88 (မ 100 တွင်ရိှထသာ ကျား ဦးထရ) 

  
အသကမ (၁၅) ှှုစမှုင့ှမအေကမ စးတတမေ ြ းကမြနရာခုိင်ှုနယမပ 93.7% 

ကားပ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 97.2% 
ြ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 90.9% 

  
ြသယမစွြမပသူဦပေေ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ြသယမစွြမပသူမ(ြညမသည့မြသယမစွြမပြနအြာု့ပအစးပြဆုု) 8,501 4.5 
လြမပေလျှးကမ/အ ြ ငမတ့ကမ/ြစ္စညမပကုုငမတွ မ် 3,668 1.9 
အ ြ ငမ 4,693 2.5 
အ ကြ းပ 2,302 1.2 
သငမ်ူေလ့လး ခ ငမပ/ြှတမဉးဏမ/အးရံုစူပစုုကမ ခ ငမပ 2,419 1.3 

  
 

 



ကုုငမေဆးငမသည့မမလကမြတှမအြာု့ပအစးပမ(အသကမမ၁၀မှှုစမှှုင့မအေကမ) အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 
ှုုုငမငံသးပစုစစမေေပကတမ 114,991 73.3 
ဧည့မှုုုငမငံသးပကတမ 74 < 0.1  

ှုုုငမငံသးပ ြ ့ခွင့မေသူကတမ 362 0.2 
အြာု့ပသးပြှတမြံုတငမကတမ 3,677 2.3 
သးသယးဝငမကတမ 883 0.6 
်း်ီသကမေသခံကတမ 228 0.1 
ှုုုငမငံ ခ းပသးပြှတမြံုတငမလကမြှတမ * < 0.1  
ှုုုငမငံ ခ းပသးပှုုုငမငံကူပလကမြှတမ 31 < 0.1  
ြညမသည့မကတမြှြကုုငမေဆးငမသူ 36,521 23.3 

  
လုပ်သားအင်အားအကေွ ာင်းအရာ (အသွ် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုထေါင်း ကျား မ 
   လုြမသးပအငမအးပြါဝငမှုနယမပ  69.9% 86.2% 55.7% 
   အလုြမလကမြ့ဲရာခုိင်ှုနယမပ  3.6% 3.5% 3.8% 
   အလုြမအကုုငမရရှိြနှှုင့မလူဦပေေအခာု့ပ 67.3% 83.2% 53.6% 

  
အုြမြုုငမဆုုငမြန  အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ြုုငမေှငမ 38,736 88.4 
အုြမငှးပ 1,001 2.3 
အခြ့ဲ (ြုဘ/ေ်းက္ခြ/ေဆွြာု့ပ/ြုတမေဆွ) 1,618 3.7 
အစုုပေဝယမေြမပအုြမေး 2,171 5.0 
ြုဂ္ဂလုကဝယမေြမပအုြမေး 136 0.3 
အ ခ းပ 155 0.4 

  
ေယအုြမအေဆးကမအအံုအတွကမ အဓိွအသံုပ ြ ့သည့မြစ္စညမပြားပ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယု/သကမက မ်/အငမဖကမ 0.9%  41.6% 
ဝါပ 84.6% 77.1% 1.4% 
ေ ြ ကြ ီပ < 0.1% 1.6%  
သစမသးပ 5.6% 12.0% 0.1% 
သွြမ 0.1%  55.3% 
အုတမ ကြွ ြမ/အုတမ/ကွယမကေစမ 8.3% 8.6% 1.3% 
အ ခ းပ 0.5% 0.7% 0.3% 

  
အစးပအစးခာကမ ြ ့တမစးပေသးကမေယမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သည့မေလးငမစး အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 4,826 11.0 
ဓးတမေငွ့ 1,014 2.3 
ေေယံဆီြီပ * < 0.1  
ဘုုငမအုုဂကမစမ 42 0.1 
သစမသးပ/ေငမပ 35,256 80.4 
ြီပေသွပ/ေလးငမစးေတးင့မ 2,484 5.7 
 

 



ေကားကမြီပေသွပ 91 0.2 
အ ခ းပ 97 0.2 

  
အလငမပေေးငမအတွကမအဓုကအသံုး ပြ ့သည့်ြီပအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 15,478 35.3 
ေေယံဆီြီပ 36 0.1 
ဖေ်းငမပတုုငမြီပ 14,428 32.9 
ဘွ်ထေြီီပ 6,681 15.2 
မီးစွ် (ပုဂ္ဂလိွ) 3,851 8.8 
ေေအးပလျှြမစစမ (ြုဂ္ဂလုက) 21 <0.1 
ေယေေးငမ ခ ညမစွြမပအငမသံုပ (ဆုုလး ြ းပ) 2,126 4.9 
အ ခ းပ 1,196 2.7 

  
ေသးကမေေအတေွ်အဓုကအသံုး ပြ ့သည့်ကရအမျိ့းအစား အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ 6,900 15.7 
အဝီစုတွငမပ 26,192 59.8 
ေေတွငမပ (အုတမစ)ီ 2,620 6.0 
ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ  649 1.5 
စုစုကပါင်းကရကွာင်းကရသန် ရရှိမှု 36,361 83.0 
ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 243 0.6 
ေေကယမ 1,023 2.3 
မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 3,280 7.5 
ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ * <0.1 

အ ခ းပ 2,904 6.6 
စုစုကပါင်းကရကွာင်းကရသန်  မရရိှမှု 7,456 17.0 

  
သံုပေေအတေွ်အဓုကအသံုး ပြ ့သည့်ကရအမျိ့းအစား အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ 6,082 13.9 
အဝီစုတွငမပ 27,150 62.0 
ေေတွငမပ (အုတမစ)ီ 2,794 6.4 
ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 249 0.6 
ေေကယမ 1,145 2.6 
မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 3,549 8.1 
ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ * < 0.1  

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ 26 0.1 
အ ခ းပ 2,813 6.4 

  
 

 

 

 



အုြမသးအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 
ေေဆဲွအုြမသး 446 1.0 
ေေေလးငမပ/်ငမလံုအုြမသး 37,641 85.9 
စုစုကပါင်းသန် ရှင်းကသာယင်လံုအိမ်သာကဆာွ်လုပ်သံုးစေဲမှု 38,087 86.9 
တွငမပ/ဇလးပအုြမသး 385 0.9 
တွငမပြေုှအုြမသး 22 0.1 
အမခ းပ 75 0.2 
အိမ်သာြေုှ 5,248 11.9 

  
ဆကမသွ မ်ေေပြစ္စညမပြားပသံုပစဲွှုုငုမြနအေ ခ အေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေဒီ်ုု 16,650 38.0 
ရုြမ ြ ငမသံ ကြ းပ 20,033 45.7 
မကြ ု့ပဖုယမပ 1,347 3.1 
လကမကုုငမဖုယမပ 12,635 28.8 
ကွယမြာူတး 756 1.7 
အုြမတွငမအငမတးယကမတြမဆငမထားမခ ငမပ 1,316 3.0 
ြညမသည့မြစ္စညမပြျှြေုှသည့မမအိမ်ကထာင်စု 13,429 30.6 
ြစ္စညမပအးပလံုပေှုသည့မမအိမ်ကထာင်စု 75 0.2 

  
သ မ််ူြုုနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနိင်ုမှု အေ ခအေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ကးပ/ေေြမကးပ/ဗငမယမ 784 1.8 
ေြးမေတးမဆုုငမက မ်/လျှြမစစမစကမဘီပ/သံုပဘီပကးပ 19,925 45.5 
စကမဘီပ 15,037 34.3 
(၄) ဘီးြါ ေေးမလးဂာီ 575 1.3 
ကှူုပေလှ၊ သြ္ဗးယမ 273 0.6 
စကမေလှ၊ ေြးမေတးမဘုတမ 158 0.4 

လှညမပမ(ကျဲွ၊ ှုွးပ၊ မြ ငမပ…… စသ ဖ င့မ) 13,330 30.4 

မှတခ်ျွ်။  ၁ မင်းဘူး မိ ိ့ နယ်၏ လူဦးကရွိန်းဂဏန်းအချွ်အလွ်များသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရွ်ကန တေင်ရှိသည့် အချွ်အလွ် 
များ ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ၂  အိမ်ကထာင်စုလူဦးကရနှင့် အဖေဲ့ အစည်းလူဦးကရ နှစ်ရပ်လံုးပါဝင်ပါသည်။ 

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

 ၄  အိမ်ကထာင်စုလူဦးကရွိသုာ အကြခခတံေွ်ချွ်ထားြခင်းမြဖစ်ပါသည်။ 

 *  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 မနး်ေခါ််ုာသ််းစုီသ််ခတုာများကိသ စတဲွများ 

စုိသက် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲြ့ါမ််။ ြာမစဆ့်စ်ေနြည ့်် ေသှ့ ေြည းုူးးေသုာသ််းစုီသ််ခတုာကိသ  ၂၀၁၄ 

ခသိှု်၊ ပမာ ုသတ်ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲြ့ါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််းြ််မစုီသ််ခတုာများကိသ ၂၀၁၅ ခသိ ှု်၊ 

ေ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 ်ာခဲ့ 

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

ြတရ်ှုေု့ုာိိသ််ြါမ််။ 

 ယခသာသတ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုာများမ်် ပမြ ို့နယ်/ပမြ ို့နယ်ခွဲများ၏ မနး်ေခါ််ုာသ််းစုီသ််ခတုာ 

များညြု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုာများကိသ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာနိှ့်် ကသုမမု္ဂုူးးေသသန်ြသတေ်ွစြွဲ့တိသ့  

ြူးေြါ််း၍ ေသးမားြည ုုသာားညခ််းညြု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုာတွ်် မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး၊ မ််းဘူးမြ ို့နယ်၏ 

http://www.dop.gov.mm/
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ုူးးေသဆိသ် ်သာစချက်စုက်များိှ့်် ုူမှုုီးြွားဆိသ််သာစချက်စုက်များ ြါဝ််ြါမ််။ စုီသ််ခတုာြါ 

စေကာ ာ််းစသာများမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု  (၂၉) သက်ေန့် မနး်ေခါ််ယတစချနိ် (မနး်ေခါ််ုာသ််း်) 

တွ််သှမိ့်် စချက်စုက်များညြု်ြါမ််။ ပမြ ို့နယ်စဆ့်် စချက်စုက်များမ်် စုွန်စေသးကြ ီးြါ 

မ််။ မိသ့သာတွ်် ပမြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့မ်ှန်းတကွ်ချက်မှုများ၏ တိကျမှန်ကန်မှု မ်ပ် ညြ််ောာ််ုသစဆ့််ိ ှ့်် 

တူ်ီိိသ််မ််မဟသတ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်များ၏ စချက်စုက်များကိသ ေု့ုာဆန်းုု်သာတွ်် 

မတိြည ု၍ေု့ုာမသတးမြ်သမ််ညြု်ြါမ််။ တု်ိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုး 

ေမိှုန်းကဲမ့ိသ့ေမာ ညွှန်ကိန်းများကိသ စခည ားေမာဆက်ိွှယ်မှု သှမိ့်် 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 

စချ််းချ််းိိှု််းယှဉ်သာတွ််ု််း မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စေညခစေနြိသမိသေကာ််းမွန်မ််၊ မ််မ့််မြ ို့နယ် 

မ်် စားန််းမ််ဟူ၍ ေကာက်ချက်ချိိသ််ြါမ််။ 
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(က) လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစရုေါင်း 188,182 * 

ကျား ဦးရေ 88,262 

မ ဦးရေ 99,920 

ကျား/မ အချို း 88 (မ 100 ေှိ ကျား ဦးရေ) 

မမိ ိုပေလ လူဦးရေ ောခိုင်နှုန်း 21.0 % 

ဧသယိာစကျယ်စဝန်း (ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 1,664.6 ** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (တု်ုတသသနး်ကီုိသမီတာ) 113.0 ဦး 

ေေ်ကွက် ုသုသေြါ််း 7 

ရကျးောွအေု်စု ုသုသေြါ််း 67 

 စုု သေြါ််း ပမြ ို့ပြ  ေကျးုက် 

အမိ်ရောင်စုုူးးေသ 172,845 37,595 135,250 

အမိ်ရောင်စုအရေအတွက် 43,817 9,190 34,627 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား  3.9 ဦး *** 

 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်တွင် မ ဦးရေသည် ကျားမဦးရေေက် ေိုများေိ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွင် ကျား (၈၈) ဦး   
ေှေိါသည်။ 

 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်တွင် ုူစများုသမ်် ရကျးလက်ရေသတငွရ်နေိုင်ကြ ေလ ီး (၂၁.၀)မ ောခိုင်နှုန်း  
မာုျှ််မမမိ ိုပေလ ရေသတွင်မေနာိသ် ်ကာ ြါမ််။ 

 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်၌ တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာတွ်် ုူးးေသ (113) းးေနာိသ် ်ြါမ််။ 

 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်တွင် အမိ်ရောင်စုတစ်ုသစီ၌  ေျမ်းမျှလူဦးရေ (၃.၉) ဦးရနေိငု်ေိ ီး မမလ န်မာနုငိ်င၏ မ
ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုလူဦးရေေက်မေုျာ့န််းြါမ််။ 

      မှတခ်ျက်။  * စိမ်ောာ််ုသုူးးေသိှ့်် စြွဲ့စု််းုူးးေသ ိှု်သြ် သုတးြါဝ််ြါမ််။ 

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

  *** စိမ်ောာ််ုသုူးးေသကိသမာ စေညခခတတွက်ချက်ာားညခ်း်ပညြု်ြါမ််။ 
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ဇယား (၁) - မေကွးတိသ် ်းေဒမကြ ီး၊ မ််းဘူးခရိသ် ်၊ပမ််းဘူးပမြ ို့နယ်၏  ပမြ ို့သြ်ကွက်/ေကျးသွာစသြ် သုစုိသက် 
စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက်ိှ့််ပကျား/မ ုူဦးေသုာသ််း  

 

 

 

စစုခုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

ုသု သေြါ်း် 43,817     188,182       88,262      99,920       

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 9,190       39,559          18,140      21,419       

1 မ််းဘူးစမှတ(်၁) 1,888           7,868                 3,598            4,270              

2 မ််းဘူးစမှတ(်၂) 632               2,962                 1,297            1,665             

3 မ််းဘူးစမှတ(်၃) 1,468           6,629                 3,004            3,625              

4 မ််းဘူးစမှတ(်၄) 2,434           10,606              4,991            5,615             

5 ုကသစမှတ(်၁) 1,157           4,965                 2,337            2,628              

6 ုကသစမှတ(်၂) 683               2,939                 1,316            1,623              

7 ုကသစမှတ(်၃) 928               3,590                 1,597            1,993             

ပေကျးသာွစသြ်ု သ 34,627     148,623       70,122      78,501       

1 ုက်ခသတြ််် 780               3,114                 1,449            1,665             

2 ြ််ုယ်မက် 340               1,450                 676                774                 

3 ကတမာ 658               2,546                 1,204            1,342              

4 ဥယျာဥ်ဇ်် 382               1,640                 791                849                 

5 ပေသြသတ် 410               1,553                 735                818                 

6 ကသု ားြါး 239               965                    460                505                 

7 ကတမု် 280               1,095                 533                562                 

8 ကတကသု ား 447               1,671                 795                876                 

9 ကဒီး 342               1,350                 672                678                 

10 ပေြါက််ူ 289               1,186                 572                614                 

11 မနြ်ြ်် သု 386               1,710                 800                910                 

12 မနး်ကျို း 721               2,934                 1,365            1,569             

13 ပေကျာက် တု 686               2,767                 1,314            1,453             

14 ာေနာ််းေတာ 344               1,409                 645                764                 

15 ပေကျာက်ုု်ြသတ 450               1,923                 929                994                 

16 ပေကျာက်တနး် 787               3,103                 1,418            1,685             

17 ကတေသ 742               2,908                 1,409            1,499             

18 သာွမာ 356               1,471                 711                760                 

19 ကာ ာကတ 422               1,719                 818                901                 

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

ပအခရအတကွ်

လဥူးီခရ
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ဇယား (၁) - မေကွးတိသ် ်းေဒမကြ ီး၊ပမ််းဘူးခရိသ် ်၊ပမ််းဘူးပမြ ို့နယ်၏  ပမြ ို့သြ်ကွက်/ေကျးသွာစသြ် သုစုိသက် 
စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက်ိှ့််ပကျား/မ ုူဦးေသုာသ််း (စဆက်) 

 

 

 

စစုခုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

20 မယ်ေဘ့ကသနး် 867               3,971                 1,942            2,029              

21 စ တုြါယ်                 831 3,134                 1,512            1,622              

22 ုက်ြတေတာ 589               2,292                 1,065            1,227              

23 နဗိ္ဗာနက်တနး် 243               1,052                 476                576                 

24 ပောာက်သာှြ်် 1,194           4,943                 2,356            2,587              

25 စသိ် း်မ 497               1,999                 935                1,064             

26 ခွနမ်ာ 184               725                     357                368                 

27 ပေမည ာ််းးး 260               972                     439                533                 

28 ကိသ် း်မကြ းီ 269               1,091                 510                581                 

29 ဥယျာဥ် 214               826                     404                422                  

30 ဘသသား 1,672           15,857              7,029            8,828              

31 ြသေဒါ််း 262               1,011                 496                515                 

32 ပေြါ််း 249               1,010                 493                517                 

33 ကမက် 161               625                     292                333                 

34 ကြ းီကန် 286               1,224                 594                630                 

35 ြည ူကသနး် 198               778                    367                411                 

36 မ််း 304               1,305                 629                676                 

37 ပေသွှေချာ််း 381               1,502                 735                767                 

38 ပစ််ြ််ုှပ(ုေကာ) 261               931                    453                478                 

39 ပေြကသနး် 398               1,620                 793                827                 

40 ကိသ် း်ေတာကြ းီ 664               2,413                 1,100            1,313             

41 ြနး် ွုှား 377               1,471                 690                781                 

42 ကဘ့ဲမကျးီေချာ််း 433               1,777                 847                930                 

43 ခတကသနး် 406               1,712                 826                886                 

44 ြ တုေတာ 427               1,652                 788                864                 

45 မသနေ်ာာ်် 787               3,088                 1,458            1,630             

46 ပေချာ််းြည ူ 602               2,348                 1,105            1,243              

47 မီးကသနး် 962               3,359                 1,625            1,734             

48 ကတနး်ြည ား 900               3,659                 1,783            1,876             

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

ပအခရအတကွ်

လဥူးီခရ
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ဇယား (၁) - မေကွးတိသ် ်းေဒမကြ ီး၊ပမ််းဘူးခရိသ် ်၊ပမ််းဘူးပမြ ို့နယ်၏  ပမြ ို့သြ်ကွက်/ေကျးသွာစသြ် သုစုိသက် 
စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက်ိှ့််ပကျား/မ ုူဦးေသုာသ််းပ(စဆက်) 

 
 

 

 

 

စစုခုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

49 မ််းုှကျ််း 833               4,072                 2,030            2,042              

50 ပေသတွ် း်ကသနး် 571               2,327                 1,080            1,247              

51 ပေြါက်ြ််ာွ််း 130               503                    234                269                 

52 ပမကျးီမသတးြ်် 597               2,671                 1,275            1,396             

53 ေသေြါ်ကြ းီ 530               2,004                 976                1,028              

54 ဆ််ေခါ််း 1,144           3,858                 1,788            2,070              

55 ပေမာ််းမကန် 612               2,341                 1,061            1,280              

56 ဇီးစသိ် း် 405               1,627                 833                794                 

57 ကသနး်မာ 522               2,087                 964                1,123              

58 ပေတာ််မနး် 491               2,101                 980                1,121              

59 ာိနေ်တာ 326               1,269                 588                681                 

60 ြိသက်မ််ပ/ ြိသက်ြ်် 115               468                    209                259                 

61 ပေသ တ်/ြက်ကယ် 408               1,764                 868                896                 

62 သာွြသု ကဲသနး်တနး် 436               1,953                 896                1,057             

63 ကျးီြ််ကန် 1,091           4,701                 2,170            2,531              

64 ြ တုရသတ 671               2,813                 1,338            1,475             

65 နနး်ေတာက်သနး် 581               2,351                 1,199            1,152              

66 သာွမာယာ 1,076           4,372                 2,025            2,347              

67 မေ ဘဘာကတနး် 149               480                    213                267                 

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

ပအခရအတကွ်

လဥူးီခရ
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ြသတ (၂) - အသက်အုေ်စုကြ ီးများအလုိက်လူဦးရေ 

 

ဇယား(၂)မ -မ မင်းဘူးမမိ ိုပနယ် မ မ အသက်အုေ်စအုလုိက်မ
လူဦးရေ 

 

 မင်းဘူးမမိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၅) နှစ်မ ှ(၆၄) နှစ်အတွင်းေှိ  အလုေ်လုေ်နုိင်သည်အ့ေွယ်လူဦးရေ 
မှာ (၆၇.၄) ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 

 အသက် (၁၄) နှစ်နှင့ရ်အာက်မကရလးအချို းနှင့် စမက် (၆၅) ိှု်ိှ့််စာက် သက်ကြ ီးေယွ်အိုမ
အချို းုသုသေြါ််းသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းေါသည်။ 

 ကရလးအချို းနှင့် သက်ကြ ီးေယွ်အိုအချို းနည်းလခင်းသည် အလုေ်လုေ်နိငု်သည့် လူဦးရေအရေါ် 
မှီခိုမှုကို ရလျာ့နည်းရစေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  49,339 
(26.2 %)  

126,764 
(67.4%) 

 12,079 
(6.4%) 

0ပ-ပ14 နှစ ် 15ပ-ပ64 နှစ ် 65 နှစ်နှင့်အထက် 

စမကစ်သြ်ု သ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း်  188,182    88,262    99,920 

0 - 4       14,714         7,438         7,276 

5 - 9       16,695         8,429         8,266 

10 - 14       17,930         8,944         8,986 

15 - 19       16,545         7,915         8,630 

20 - 24       15,812         7,359         8,453 

25 - 29       15,880         7,448         8,432 

30 - 34       15,431         7,199          8,232 

35 - 39       14,183         6,569         7,614 

40 - 44       13,150         6,064         7,086 

45 - 49       11,733         5,300         6,433 

50 - 54         9,899         4,449         5,450 

55 - 59         8,157         3,666         4,491 

60 - 64         5,974          2,692          3,282 

65 - 69         4,364         1,791         2,573 

70 - 74         3,143         1,273         1,870 

75 - 79         2,440             983         1,457 

80 - 84         1,274             468             806 

85 - 89             598             196             402 

90 +             260               79             181 
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   ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသမု် (ပြည ််ောာ်် သု၊ မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး၊ မ််းဘူးခရိသ် ်၊ မ််းဘူးပမြ ို့နယ်) 

  

  

 မင်းဘူးမမိ ိုပနယ်တွင် လွန်ခဲ့ရသာ ၁၀ ုသနှစ်ရကျာ်ခနပ်က စတင်ေိ ီး ကရလးရမွးဖွားနှုန်း သိသာစွာ 
ကျဆင်းခဲ့ေါသည်။ 

 အသက် (၁၅-၁၉) အေု်စုမှ စတင်၍ လူဦးရေသိသာစွာ ရလျာ့နည်းရနသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။  

15 10 5 0 5 10 15

 0 -  4
 5 -  9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လဦူးရေပိေမစ်၊  ပြ ည်ရထာင်စု 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ မရကွးတုိင်းရေသကြ ီး 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ မင်းဘူးခရုိင် 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ မင်းဘူးမိ ိုပနယ်် 

ကျား မ 
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 မေလ ည်ရောင်စုနှင့မ်နိှုင်းယှဥ်လျှင်မမင်းဘူးမမိ ိုပနယ်တွင်မအလုေ်လုေ်နုိင်သည့် အသက်မ(၁၅-၆၄) အေု်စုမ
   ောခုငိ်နှုန်းများရနရကြ ာင်း ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 အသက်အုေ်စုမ (၁၀-၁၄)မ မှစ၍မ အသက်အေု်စုတိငု်းတွင် ကျား ဦးရေသည် မ ဦးရေေက် 
ရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

  (ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

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

 မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီးတွင်မ ဗုေ္ဓဘာသာမ (၉၈.၈)မ ောခိုင်နှုန်း၊မ ခေစ်ယာန်မ (၀.၇)မ ောခိုင်နှုန်း၊မ
အစ္စလာမ်မ (၀.၃)မ ောခိုင်နှုန်း၊မ ဟိန္ဒူမ (၀.၁)မ ောခိုင်နှုန်းိှ့်် နတ်ကိသးကွယ်မှု (၀.၁) သာခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီး 
စခည ားဘာမာိှ့်် ဘာသာမေိှသူများမ်် (၀.၁)မောခိုင်နှုန်းာက် ေုျာ့န််းေါသည်။ 

   မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 
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ဗေု္ဓဘာသာ ခေစ်ယာန ် အစ္စလာမ ် ဟိန္ဒူ နတ် အခလ ားမ ဘာသာမေှသူိများ 

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

ေု၏ (၄) - လေည်ရောင်စုနှင့်  မရကွးတုိင်းရေသကြ ီး  ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက်  
လဦူးရေ ောခိုင်နှုနး် 

မေလ ည်ရောင်စု မရကွးတုိင်းရေသကြ ီး 
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(ဂ) ေညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်များ  
ဇယားမ(၃)မ-မစမက် (၅) ိှု်မှ (၂၉) ိှု်စတွ််း ုူးးေသိှ့်် ေကျာ််းတက်ေနမူစေသစတွက်ကိသ ကျား/မ 

ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

5 3,012     1,526     1,486    810        376        434        

6 3,157    1,553    1,604    2,453     1,187    1,266     

7 3,476    1,729     1,747    2,983     1,460    1,523     

8 2,948     1,476    1,472     2,517     1,270     1,247     

9 3,162     1,580    1,582     2,754     1,373    1,381    

10 3,297     1,579    1,718    2,683     1,296     1,387    

11 2,967     1,445    1,522     2,442     1,183    1,259     

12 3,226     1,506    1,720     2,395     1,158    1,237     

13 3,496    1,680    1,816    2,302     1,116    1,186    

14 3,207     1,586    1,621     1,814    909        905        

15 3,019    1,468    1,551    1,320     640        680        

16 2,673     1,252     1,421     983        453        530        

17 3,106    1,451    1,655    911        413        498        

18 3,204     1,498    1,706    646        280        366        

19 2,713     1,268     1,445    445        193        252         

20 3,345    1,530    1,815    373        164        209        

21 2,682     1,261     1,421     175        84           91           

22 2,670     1,228     1,442     114        59           55           

23 2,780     1,218     1,562     74           38           36           

24 2,683     1,227     1,456    46           26           20           

25 3,108    1,452     1,656    46           19           27           

26 2,562     1,153    1,409    22           13           9              

27 2,888     1,333    1,555    24           17           7              

28 3,069    1,403    1,666    16           11           5              

29 2,848     1,294     1,554    16           4              12           

ုးူးေသ ေကျာ်း်တကေ်နမူ
စမက်
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 မ််းဘူးမမိ ိုပနယ်၌ ရယာကျ်ားရလးများိှ့်် မိန်းကရလးများသည်် အသက် (၁၂) နှစ်အေွယ်မှ 
စတင်၍ ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်း ရလျာ့ကျလာရကြ ာင်း ရတွ့ ေှိသြါသည်။ 

 ပြည ််ောာ််ုသိှ့််ိ ိှ်ု ်းယှဥ်သာတွ်် မ််းဘူးပမြ ို့နယ်မှ ေယာက်ျားေုးများိှ့်် မိန်းကေုးများ၏ 
ေကျာ််းတက်ေသာက်မှုိှုန်းမ်် ပြည ််ောာ််ုသ၏ ေကျာ််းတက်ေသာက်မှုိှုန်းိှ့်် ကွာဟမှုန််းြါး 
မ််ကိသ ေတွ့ သှိသြါမ််။ 
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်နှုန်
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အသက် 

ပု ံ(5) -  ပြ ည်ရထာင်စု၊ မရကွးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် မင်းဘူးမြ ို့နယ်တုိ့၏  
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရခြ အရန 

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

  ြပည်ရထာင်စု (ကျား) ြပည်ရထာင်စု (မ) မငး်ဘူးမြ ို့နယ် (ကျား) မငး်ဘူးမြ ို့နယ် (မ) 
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ြသတ (၇) - မေကွးတိသ် ်းေဒမကြ ီး  စာတတ်ရမလ ာက်မှုနှုန်း (စမက် ၁၅ ိှု်ိှ့််စာက်) 

 
   
 

 

 

ပြည ််ောာ််ုသ   - ၈၉.၅% 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး - ၉၂.၂% 

မ််းဘူးခရိသ် ်   - ၉၄.၁% 

မ််းဘူးမြ ို့နယ်  - ၉၃.၇% 
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ဇယား (၄) - မ််းဘူးပမြ ိ ့ုနယ်၏ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅-၂၄) ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ် ် ှိုန်း 

 

 မင်းဘူးမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်းမှာ (၉၃.၇)  
ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေိ ီးမ မရကွးတိငု်းရေသကြ ီး မ စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းမ (၉၂.၂)မ နှင့မ် မမလ န်မာနုိင်င၏  
စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်း (၈၉.၅) ေက်မလ င့်ေါသည်။ မ််းဘူးမြ ို့နယ်၏ မ စာတတ်ရမလ ာက်မှု 
ောခိုင်နှုန်းသည် (၉၀.၉) မဖလ စ်ေိ ီး ကျား စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်းသည် (၉၇.၂) မဖလ စ်ေါသည်။ 

 မင်းဘူးပမြ ို့နယ်၏ စမက် (၁၅) ိှု်မှ (၂၄) ိှု်စတွ််း ုူ်ယ်ုူသွယ် ုာတတ်ေမည ာက်မှု 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၆.၄)ပ ညြု်ြါမ််။ မ ုူ်ယ်ုူသွယ် ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ် ်ိှုန်းမ်် (၉၅.၈)ပ
ညြု်ြြ ီး ကျား ုူ်ယ်ုူသွယ် ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၇.၀)ပညြု်ြါမ််။ 

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

 ပမြ ို့ြည /ေကျးုက်ိှ့်် ကျား/မ ခဲွခည ားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  (၁၂.၉) ောခိုင်နှုန်းသည် လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 
မဖလ စ်ေါသည်။ 

 စမက် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာက် ေကျးုက်ုူးးေသ၏ (၁၄.၀) သာခိသ််ိှုန်းမှာ ုသတးဝ ေကျာ််းမေနဘူး 
မူများြည ု်ြါမ််။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် စမျို းမားများ၏ (၁၀.၈) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် အမျို းသမီးများ  (၁၄.၆) 
ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ မဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ မ(၂၉.၉)မောခိုင်နှုန်းသည်မမူလတန်းအဆင့်မ(၄မတန်း)မမေိ ီးစီးမ
ရအာင်လမင်သူများလဖစ်ေိ ီးမ တက္ကသိုလ်/ရကာလိေ်အဆင်မ့ေိ ီးစီးသူမှာ (၇.၈) ောခုငိ်နှုန်းသာေှိသည်ကုိ 
ရတွ့ေှေိေါသည်။ 

ကျား/မ

စစုခုပါငး်

လဦူးခရပ

(15 - 24)

စာတတခ် မြ ာကမ်ှု

ရာေိုငန်ှုန း်ပ

(15 - 24)

စုစုခပါင်း 28,875 96.4

ကျား      13,401 97.0

မ      15,474 95.8

သငူယတ်နး်မပှ3

ပတနး်ေိ
4 တနး်

စုစုခပါင်း     106,486        13,726               12.9                20,661 31,862 18,274 10,679 283 8,318 310 191    2,182 

မြ ို ြ့ပ         22,965           1,993                  8.7                  2,871 4,120 5,311 4,255 115 4,035 143 91          31 

ခကျးလက် 83,521 11,733 14.0 17,790 27,742 12,963 6,424 168 4,283 167 100 2,151

ကျား 48,177 5,222               10.8                  6,866 14,457 10,167 6,086 220 3,658 122 136    1,243 

မ 58,309 8,504               14.6               13,795 17,405 8,107 4,593 63 4,660 188 55       939 

အေြ ားစစုခုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးေပ

ခကျာငး်မခန

ပဘးူသပူ

ရာေိုငန်ှုနး်

မလူတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ခကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

ပအေက်

အသကခ်မးွ

ေမး်ခကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးေွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 
ဇယား (၆) -  စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့်စ်ာက် ုူးးေသ၏ သုြ်မားစ််စားြါဝ်် ှိုန်းိှ့်် စ သုြ်ုက်မ့ဲ 

သာခိသ်် ှိုန်းတိသ့ကိသ စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကျား/မ ခွဲခည ားေြာ်ြည ေမာဇယား  

 
 

 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

10-14 11.8 12.2 11.3 10.7 12.0 9.3

15 - 19 53.1 58.8 47.8 8.8 9.8 7.7

20 - 24 75.9 88.2 65.2 9.3 8.3 10.5

25 - 29 77.6 93.2 63.7 5.1 5.1 5.1

30 - 34 77.5 94.8 62.3 2.8 2.8 2.7

35 - 39 77.0 94.6 61.9 1.3 1.4 1.2

40 - 44 75.5 94.4 59.3 1.1 1.2 1.0

45 - 49 72.5 93.1 55.6 0.7 0.8 0.5

50 - 54 67.1 90.7 47.9 0.3 0.4 0.2

55 - 59 60.8 85.3 40.8 0.3 0.2 0.4

60 - 64 42.1 60.5 27.0 0.2 0.2 0.2

65 - 69 29.6 44.9 18.9 0.1 0.1 -

70 - 74 18.1 29.4 10.4 - - -

75 + 9.2 15.2 5.6 - - -

၁၅ပိှု်မှပ၂၄ပိှု် 64.2 73.0 56.4 9.1 8.9 9.3

၁၅ပိှု်မှပ၆၄ပိှု် 69.9 86.2 55.7 3.6 3.5 3.8

စမကစ်သြ်ု သ
ုသြမ်ားစ်စ်ားြါဝ််ိ ှုန း် စုသြ်ု ကမ်ဲ့သာခသိ် ်ိ ှုန း်
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 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်  အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အေု်စုတွင် လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းမှာ (၆၉.၉) 
ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 

 အမျို းသမီး လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည် (၅၅.၇) ောခိငု်နှုန်းေှိေိ ီး  အမျို းသား လုေ်သား 
အင်အားေါဝင်နှုန်း (၈၆.၂) ောခိုင်နှုန်းေက်  သိသာစွာရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ သှိေေါသည်။ 

 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်၏ စမက် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ်ုသတွ်် စုသြ်ုသြ်ေမာကေုး (၁၁.၈) သာခိသ််ိှုန်း 
သှေိကာ ာ််းေတွ့သှိသြါမ််။ 

 အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အေု်စု   အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်းမှာ (၃.၆) မဖလ စ်ေါသည်။ အလုေ်လက်မဲ့ 
ောခိုင်နှုန်းသည် ကျား (၃.၅) ောခိုင်နှုန်းနှင့် မ (၃.၈) ောခိုင်နှုန်းအသီးသီးေှိမကြ ေိ ီးမ ကျား မ      
ကွာညခားမှု န််းြါးမ််ကိသ ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 အသက် (၁၅) ိှု်မှ (၂၄) ိှု်စတွ််း အမျို းသမီးငယ်များ  အလုေ်လက်မဲန့ှုန်းမှာ (၉.၃) 
ောခုိင်နှုန်းေှသိည်ကို ရတွ့ သှိေေါသည်။  

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

စုိသက် ကျား/မ ခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယား 

 

 စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့်စ်ာက် ုသြ်မားစ််စားုသတွ်် မြါဝ််မူများ၌ စမျို းမားများ၏ (၅၂.၀) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စချိန်ညြ့််ေကျာ််းတက်ေနမူများညြု်ကာ ြြ ီး စမျိုးမမီးများ၏ (၅၈.၂) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စမိ်မှုကို္စုသြ်ကိသ် ်ေနမူများညြု်ေကာ ာ််း ေတွ့ သှိသြါမ််။ 
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အသက်အုပစ်ု 

ပု ံ(8) - လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုရုပါင်း ကျား မ 
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အသက်အုပစ် ု

စစုရုပါင်း ကျား မ 

ေု၏ (၉) - အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

စစုခုပါငး် စုသြမ်သာှခဲ့ြါ

စချနိ ည်ြ့််

ေကျာ်း်တကေ်မာပ

ေကျာ်း်မား

စမိမ်ှုကို ္စ သြ်
စ ြ် မိး်ုား၊

မက်ကြ းီသယွစ် သိ

ြျားနာမ၊ူ

မမန်ု မွး်မူ
စခည ား

သုု သေြါ််း 63,835      0.6                  32.3                        42.0              16.0                    1.8                  7.4          

ကျား 19,277      1.3                  52.0                        4.6                 22.3                    2.8                   16.9       

မ 44,558      0.3                  23.8                        58.2              13.2                    1.3                  3.3          

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 77,814    44,549  33,265  100.0 100.0 100.0

မနေ်န ျုာများ 381             271          110          0.5 0.6 0.3

မကေ်မွးဝမ်းေကျာ််းြ်ာသှ် မ်ျား 1,690         532          1,158      2.2 1.2 3.5

န်း်ြ်ာိှ့််ပဆက်ု ြ်မ့််ပမကေ်မွးြ်ာသှ် မ်ျား 1,438         926          512          1.8 2.1 1.5

စောာကစ်ြတ့ြည ုုာေသးုသြ်မားများ 2,224          1,516      708          2.9 3.4 2.1

ဝနေ်ဆာ််မှု ှ် ့်ပစေသာ််းုသြ်မားများ 9,790         3,597      6,193      12.6 8.1 18.6

ုယယ်ာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါးုသြ််နး်ပကတမ်းကျ််ုသြ်မားများ 32,982       19,701    13,281    42.4 44.2 39.9

ုကမ်ှုြ်ာိှ့််ဆက်ု ြ်ပုသြ််နး်ပစုသြ်မမားများ 4,487         3,180      1,307      5.8 7.1 3.9

ုကက်သိယိာိှ့််ပုကြ် ္ု်စ း်ကသိ် တွ်ယပ်စမသတးြည ုမမူျားိှ့််

သုု ်း်တြ်ဆ််မမူျား
2,477          2,361       116          3.2 5.3 0.3

စေခည ခတစုသြ်မမားများ 20,433       11,593    8,840      26.3 26.0 26.6

စခည ား - - - - - -

မမိ/မေြည 1,912          872          1,040      2.5 2.0 3.1

စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
စုသြစ်ကသိ် စ်မျ ို းစုား
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 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်တွ်် အသက် (၁၅-၆၄) အေု်စုေိှ အလုေ်ေိှသူ (42.၄) ောခုိင်နှုန်းမှာ ုယ်ယာ၊ 
မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကတမ်းကျ််ုသြ်မားများမဖလ စ်ကြ ေိ ီး ေုတိယအများဆု၏းမှာ စေခည ခတစုသြ် 
မမားများ (၂၆.၃) ောခုိင်နှုန်းမမဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့် မ နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ကျား ဦးရေ (၄၄.၂) ောခုိင်နှုန်းိှ့်် မ းးေသ (၃၉.၉) သာခိသ််ိှုန်း 
တိသ့မ်် ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကတမ်းကျ််ုသြ်မားများမဖလ စ်သည်ကိုမ ရတွ့ေှိေေါမ
သည်။ 

 မရကွးတိုင်းရေသကြ ီးတွင် ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကတမ်းကျ််ုသြ်မားများမှာမ
(၅၃.၇) ောခိုင်နှုန်းမဖလ စ်ေိ ီးမစေခည ခတစုသြ်မမားများမှာမ(၁၈.၆)မောခိုင်နှုန်းမမဖလ စ်ေါသည်။ 
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 ပြ ည်ရထာင်စု မရကွးတုိင်းရေသကြ ီး မငး်ဘူးမြ ို့နယ် 

 ပု ံ(10) -  ပြ ည်ရထာင်စု၊ မရကွးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် မင်းဘူး မြ ို့နယ်တုိ့၏  
အသက် (15 - 64) နှစ်အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် အလုပ်အကုိင်အမျိုးအစား 

မန်ရနဂျာများ 

သက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းပညာေှငမ်ျား 

နည်းပညာနှင့ ်ဆက်စပသ်ည့ ်သက်ရမးွပညာေှငမ်ျား 

အရထာက်အပံ့ပြ ုစာရေးလုပသ်ားများ 

ဝန်ရဆာငမ်ှုနငှ့် အရောင်းလုပ်သားများ 

လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့ ်ငါးလုပင်န်း 
ကျွမး်ကျင်လပုသ်ားများ 
လက်မှုပညာနငှ့ ်ဆက်စပလ်ုပင်န်း အလုပ်သမားများ 

စက်ကိေယိာနငှ့ ်စက်ပစ္စည်းကိုင်တယွ် 
အသုးံပြ ုသူများနှင့် စစုည်းတပဆ်ငသ်ူများ 
အရခြ ခအံလုပ်သမားများ 

အခြ ား 

မသ/ိမရဖြ  
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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 77,814 44,549 33,265 100.0 100.0 100.0

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါး သုြ််နး် 46,423 26,571 19,852 59.7 59.6 59.7

မတ္တ ုတးူေြာေ်သးိှ့််ပေကျာက်မိသ် း် သုြ််နး် 716 595 121 0.9 1.3 0.4

ကသနာ်သတ်ု သြ်မှု သြ််နး် 2,220 1,150 1,070 2.9 2.6 3.2

ုျှြ်ုု်၊ပဓါတေ််ွ့၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးြည န့်ြည ူးမှု သြ််နး် 57 50 7 0.1 0.1 *

ေသေြးေဝေသး၊ပမိ ္ုလာိှ့််ပစမိှုက်မိမ်းဆ််းေသးပုီမတခန့်ခဲွမှု သြ််နး် 57 46 11 0.1 0.1 *

ေဆာက် သုြ်ေသး သုြ််နး် 1,997 1,752 245 2.6 3.9 0.7

ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ(ေမာေ်တာက်ားိှ့််ပေမာေ်တာဆ်သိ် က်ယ်

ြည ုြည ််ညခ််း သုြ််နး်စြါစဝ််)
6,966 2,629 4,337 9.0 5.9 13.0

မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးိှ့််ပကသနြ် ္ု်စ း်မိသေုှာ််ေသး သုြ််နး်များ 1,794 1,751 43 2.3 3.9 0.1

တ််းခိသေသးိှ့််ပစုားစေမာက်ဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ 3,174 1,017 2,157 4.1 2.3 6.5

မတ််းစချက်စုက်ိှ့််ပပဆက်မွယ်ေသး သုြ််နး်များ 84 51 33 0.1 0.1 0.1

ေ်ွေသးေကာ းေသးိှ့််ပစာမခတု သြ််နး်များ 163 81 82 0.2 0.2 0.2

စမ်ိခြ တပေညမဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 1 1 - * * -

စမက်ေမွးဝမ်းေကျာ််းြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ့််ပုက်မှု က်မှုြ်ာဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 102 79 23 0.1 0.2 0.1

ုီမတစသြ်ချုြ်ပေသးိှ့််ပောာက်ကူမှုဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 505 384 121 0.6 0.9 0.4

ြည ််မူ့စသြ်ချုြ်ေသးပ(ြည ််မူ့ဝနာ်မ်းများစြါစဝ််) 4,188 3,382 806 5.4 7.6 2.4

ြ်ာေသးဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 1,321 242 1,079 1.7 0.5 3.2

ကျနး်မာေသးိှ့််ပုူမှုေသး သုြ််နး်များ 445 149 296 0.6 0.3 0.9

ြနး်ချ၊ီပစ သိြ်ာ၊ပေြျာပ်ေညြေသးိှ့််ပစြနး်ေြည ေသး သုြ််နး်များ 104 81 23 0.1 0.2 0.1

စခည ားဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ 2,440 1,631 809 3.1 3.7 2.4

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

မသှိမ့််ပစမ်ိောာ်် သုများ၏ပာသတ်ု သြ်မှု ှ် ့်ပဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ
2,444 1,578 866 3.1 3.5 2.6

မတတမနစ်ခွ့််စေသးသစြဲွ့စု််းများ၏ သုြ််နး်များ 4 1 3 * * *

စ သုြ်စကိသ် စ်မျို းစုားေြာ်ြည ာားခည ််းမသှိေမာ သုြ််နး်များ 2,609 1,328 1,281 3.4 3.0 3.9

စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
ုသြ်် နး်စမျို းစုား
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 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်၌မ လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့မ် ငါးလုေ်ငနး်တွင်မ အများဆု၏းလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီးမ (၅၉.၇)  
ောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 လက်လီနှင့မ်လက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ(ရမာ်ရတာ်ကားနှင့်မရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်မမေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေ်ငန်းမ
အေါအဝင်)မလုေ်ငန်းတွင်မေုတိယအများဆု၏းမလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီးမမ(၉.၀)မောခိုင်နှုန်းမေိေှါသည်။ 

 လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့်မ ငါးလုေ်ငန်းတွင််မ ုသြ်ကိသ််ေနမူ အမျို းသား (၅၉.၆)မ ောခိုင်နှုန်းနှင့်မ
အမျို းသမီးမ(၅၉.၇)မ ောခိုင်နှုန်း ေှေိါသည်။ 

 မရကွးတိုင်းရေသကြ ီး၌မ လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့်မ ငါးလုေ်ငန်းတွင်မ လုေ်ကိုင်ရနသူမှာ (၆၅.၇)မ
ောခိုင်နှုန်းေိှမေိ ီးမ လက်လီနှင့်မ လက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ (ရမာ်ရတာ်ကားနှင့်မ ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်မ
မေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေ်ငန်းအေါအဝင်)မလုေ်ငန်းတွင်မလုေ်ကိုင်ရနသူမှာ (၆.၁) သာခိသ််ိှုန်း ေှေိါသည်။ 
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စစုရုေါငး် ကျား မ စစုရုေါငး် ကျား မ စုစုရေါင်း ကျား မ 

မေလ ည်ရောင်စု မရကွးတုိင်းရေသကြ ီး မငး်ဘူးမိ ိုပနယ် 

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

လယ်ယာ၊မသစ်ရတာနှင်မ့ငါးလုေင်န်း 
သတ္တ ုတူးရဖာ်ရေးနငှ်မ့ရကျာက်မိငု်းလုေင်န်း 
ကုန်ေုတ်လေုမ်ှုလုေ်ငန်း 
လျှေစ်စ်၊မဓါတ်ရငွ့၊မရေရနးွရငွ့နငှ်မ့ရလရအးလဖနပ်ဖလ ူးမှုလုေင်န်း 
ရေရေးရဝရေး၊မမလိ္လာနှင့်မအမိှုက်သိမး်ဆည်းရေးမစမီ၏ခန်ပခွဲမှုလုေ်ငန်း 
ရဆာက်လုေရ်ေးလုေင်န်း 
လက်လီနှင့်မလက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ(ရမာ်ရတာ်ကားနငှ်ရ့မာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ်မ ေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေင်န်းအေါအဝင်) 
သယ်ယူေုိပရဆာင်ရေးနငှ့က်ုန်ေစ္စည်းသိုရလှာင်ရေးလုေင်န်းများ 
တညး်ခိုရေးနငှ့်မ်အစားအရသာက်မဝန်ရဆာငမ်ှုလုေ်ငန်းများ 
သတင်းအချက်အလက်နငှ့မ်ဆက်သွယ်ရေးလုေင်န်းများ 
ရငွရေးရကြ းရေးနငှ်မ့အာမခ၏လုေ်ငန်းများ 
အိမ်ခိ ၏မရလမဆိုငေ်ာလုေင်န်းများ 
အသက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာ၊မသိေ္ပ၏ေညာနငှ့မ်စက်မှုလက်မှုေညာဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 
စမီ၏အုေခ်ျုေ်မရေးနငှ်မ့ရောက်ကူမှုဆိုငေ်ာလုေင်န်းများ 
မေလ ည်သူပအုေ်ချုေရ်ေးမ(မေလ ည်သူပဝန်ေမး်များအေါအဝင်) 
ေညာရေးဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 
ကျန်းမာရေးနငှ်မ့လူမှုရေးလုေင်န်းများ 
ေန်းချီ၊မအနုေညာမ၊မရဖျာ်မရလဖရေးနငှ့မ်အေန်းရဖလ ရေးမလုေင်န်းများ 
အခလ ားဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 
ကိုယ်တိုငလ်ုေက်ိုင်သည့်မအိမရ်ောင်စမုျား မလုေင်န်းများ၊မခွဲ ခလ ားရဖာ်ေလ နိုင်ခလ င်းမေှိသည့်မအိမရ်ောင်စမုျား မေုတလ်ုေမ်ှုနငှ့မ်ဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 
သ၏တမန်အခွင့်အရေးေမအဖွဲ့အစည်းများ မလုေင်န်းများ 
အလုေ်အကိုင်အမျိုးအစားရဖာ်ေလ ေားခလ င်းမမေှိရသာလုေင်န်းများ 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 
ဇယား (၁၀) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသကိသ ကိသ် ်ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်စမျို းစုားစုိသက် 

ပမြ ို့ြည /ေကျးုက်ိှ့်် ကျား/မ ခွဲညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
   မှတခ်ျက်။ * ုသ သုေြါ််းကတ်စေသစတွက် (၂၀) ာက်န််းြါမ််။ 

 

 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်တွင်မအသက်မ(၁၀)မနှစ်နငှ့်အေက်မလူဦးရေ မ(၇၃.၃)မောခိုင်နှုန်းသည်မနိုင်င၏သား 
စိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်ေိ ီး၊မ(၂၃.၃)မောခိုင်နှုန်းသည်မမည်သည့်ကတမ်ှ မကိငု်ရဆာင် 
သမူျားမဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား ိှ့်် မ ိိှု််းယှဉ်သာတွ််် ကျား းးေသ (၂၁.၆) သာခိသ် ်ိှုန်းိှ့်် မ းးေသ (၂၄.၈) သာခိသ််ိှုန်း        
တိသ့မ်် မ််မ့််ကတ်မှ မကိသ် ်ေဆာ််မူများညြု်မ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

    မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။  

 

 

 

 

 

နိုငင်သံားပ

စစိစခ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

ပကတ်

နိုငင်သံား

ပြ ုေငွ့်ရသူ

ကတ်

အမျို းသားပ

မတှပ်ုံတငပ်

ကတ်

သာသနာေင်

ပကတ်

ယာယပီ

သကခ်သေံ

ကတ်

နိုငင်ြံေားသား

ပမတှပ်ုံတငပ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ြံေားသား

ပနိုငင်ကံးူပ

လကမ်တှ်

မညသ်ည့်ပ

ကတမ်မှကိုင်

ပခဆာငသ်ူ

စုစုခပါင်း        114,991                   74            362            3,677                883                228  *                     31          36,521 

မြ ို ြ့ပ           25,521                   27               99                637                334                   90  *                     12             6,697 

ခကျးလက်           89,470                   47            263            3,040                549                138  *                     19           29,824 

ကျား           54,419                   42            233             1,254                723                105  *                     14          15,603 

မ           60,572                   32            129             2,423                160                123  *                     17          20,918 
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ကတ် 

နိုင်င၏သား 
မေလ ုခငွ့ေ်သူ 
ကတ် 

အမျိုးသားမ
မှတ်ေု၏တင ်
ကတ ်

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယ ီ
သက်ရသခ၏ 
ကတ် 

နိုင်င၏လခားသားမ
မတှ်ေု၏တင် 
လက်မှတ် 

နိုင်င၏လခားသားမ
နိုင်င၏ကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့ ်
ကတ်မမှကိငု ်
ရဆာင်သ ူ

ော
ခိငု

်နှုန်
း 

ပု(ံ12)  - ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 

စစုရုပါငး်  ကျား  မ  
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရကြ ာင်းအော 
ဇယား (၁၁) -  မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့်မမသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက်မလူဦးရေကုိမအသက်အုေ်စုအလုိက် 

ကျား/မမခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယားမ 

 
 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စးူစိုက်ေြ ငး်

စစုခုပါငး်      188,182     179,681                8,501           4.5      4,693   2,302            3,668                  2,419 

0 - 4           14,714           14,535                         179               1.2                19           18                    132                              97 

5 - 9           16,695           16,504                         191               1.1                31           32                      86                           110 

10 - 14           17,930           17,735                         195               1.1                34           37                      61                           114 

15 - 19           16,545           16,405                         140               0.8                42           24                      59                              70 

20 - 24            15,812           15,657                         155               1.0                39           29                      55                              68 

25 - 29           15,880           15,678                         202               1.3                58           48                      85                              57 

30 - 34           15,431            15,207                         224               1.5                78           41                      89                              61 

35 - 39           14,183           13,876                         307               2.2                95           76                    106                              79 

40 - 44           13,150            12,728                         422               3.2             207           83                    137                              82 

45 - 49           11,733           11,158                         575               4.9             326        101                    173                              96 

50 - 54              9,899              9,149                         750               7.6             451        141                    263                           103 

55 - 59              8,157               7,292                         865            10.6             534        177                    326                           168 

60 - 64              5,974              5,182                         792            13.3             500        176                    311                           167 

65 - 69              4,364              3,484                         880            20.2             561         232                    376                           230 

70 - 74              3,143               2,321                         822            26.2             555         285                    389                           260 

75 - 79              2,440              1,616                         824            33.8             518        308                    412                           252 

80 - 84              1,274                  724                         550            43.2             365         266                    321                           216 

85 - 89                  598                  301                         297            49.7             191        153                    195                           127 

90 +                  260                  129                         131            50.4                89           75                       92                              62 

အသကအ်ပုစ်ု

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စးူစိုက်ေြ ငး်

ကျား        88,262        84,634                3,628           4.1      1,859      856            1,575                     989 

0 - 4              7,438              7,340                            98               1.3                   8           11                      70                              52 

5 - 9              8,429              8,330                            99               1.2                16           17                      41                              56 

10 - 14              8,944              8,838                         106               1.2                22           21                      33                              57 

15 - 19              7,915              7,844                            71               0.9                14              9                      31                              37 

20 - 24              7,359               7,272                            87               1.2                24           14                      31                              43 

25 - 29              7,448              7,340                         108               1.5                23            22                      51                              30 

30 - 34              7,199              7,086                         113               1.6                35           16                      53                              35 

35 - 39              6,569              6,421                         148               2.3                42           36                      57                              36 

40 - 44              6,064              5,864                         200               3.3                90           35                      73                              41 

45 - 49              5,300              5,027                         273               5.2             154           33                       92                              37 

50 - 54              4,449              4,116                         333               7.5             192           57                    118                              38 

55 - 59              3,666              3,285                         381            10.4             231           64                    154                              64 

60 - 64               2,692              2,347                         345            12.8             203           70                    151                              73 

65 - 69              1,791              1,458                         333            18.6             201           80                    145                              80 

70 - 74              1,273                  959                         314            24.7             209         102                    155                              97 

75 - 79                  983                  666                         317            32.2              202        111                    150                              90 

80 - 84                  468                  284                         184            39.3             112           90                      93                              64 

85 - 89                  196                  107                            89            45.4                61           50                      57                              40 

90 +                     79                     50                            29            36.7                20           18                       20                              19 

အသကအ်ပုစ်ု

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

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စးူစိုက်ေြ ငး်

မ        99,920        95,047                4,873           4.9       2,834   1,446            2,093                 1,430 

0 - 4              7,276              7,195                            81               1.1                11              7                       62                              45 

5 - 9              8,266              8,174                            92               1.1                15           15                      45                              54 

10 - 14              8,986              8,897                            89               1.0                12           16                       28                              57 

15 - 19              8,630              8,561                            69               0.8                28           15                       28                              33 

20 - 24              8,453              8,385                            68               0.8                15           15                       24                              25 

25 - 29              8,432              8,338                            94               1.1                35           26                      34                              27 

30 - 34               8,232              8,121                         111               1.3                43           25                      36                              26 

35 - 39              7,614              7,455                         159               2.1                53           40                      49                              43 

40 - 44              7,086              6,864                          222               3.1             117           48                      64                              41 

45 - 49              6,433              6,131                         302               4.7             172           68                      81                              59 

50 - 54              5,450              5,033                         417               7.7             259           84                    145                              65 

55 - 59              4,491              4,007                         484            10.8             303        113                    172                           104 

60 - 64               3,282              2,835                         447            13.6             297        106                    160                              94 

65 - 69              2,573               2,026                         547            21.3             360         152                    231                           150 

70 - 74              1,870              1,362                         508            27.2             346        183                    234                           163 

75 - 79              1,457                  950                         507            34.8             316        197                    262                           162 

80 - 84                  806                  440                         366            45.4             253        176                    228                           152 

85 - 89                  402                  194                         208            51.7             130        103                    138                              87 

90 +                  181                     79                         102            56.4                69           57                       72                              43 

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်တွင် လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၅) ဦးခန့သ်ည် အနည်းဆု၏း မသန်စွမး်မှုတု်မျို းမျို း 
သှရိကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အမျို းသမီးများ  မသန်စွမ်းမှုသာခသိ််ိှုန်းသည် အမျို းသားများေက် အနည်းငယ်ေိုမလ င့်ေါသည်။ 

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

 မသန်စွမး်မှုအမျို းအစားများတွင် စမည ််နှင့် ုမ်းေုျှာက်/စမည ့််တက်/ြု္စ််းကိသ််တွယ်ပခည ််းတိပု 
သည ်အများဆု၏းဖလ စ်ေါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အရကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများ 
ေနစိမ်စမျို းစုားများ 
ဇယား (၁၂) - ေနစိမ်စမျိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲညခားေြာ်ညြေမာ 

ဇယား 

 

 

 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်တွင် ေနစမိ်စများုသမှာ ဝါးပြည ့််ေဆာက်ုသြ်ာားေမာ စမိအ်မျိုးအစားများမ
ပြည ု်ကာ ြြ ီး (၆၄.0) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ ေုတိယအများဆု၏းမ ရနအိမ်အမျို းအစားမှာ ြျဥ်ောာ််စိမ်/ 
မု်မားစမိ်များြည ု်ြြ ီး (22.3) ောခိငု်နှုန်းမေှိေါသည်။  

 ပမြ ို့ြည စမိ်ောာ််ုသများ၏ (၆၂.4) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်မ်ေကျးုက်စိမ်ောာ််ုသများ၏ (64.5) သာခိသ် ်ိှုန်း 
တိသ့မ်် ဝါးပြည ့််ေဆာက်ုသြ်ာားေမာစမိ ်များပြည ့်် ေနာိသ် ်ကာ ြါမ််။ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

မြ ို ့ြပ/ခကျးလက်
ပအမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကေ်နး်/

တိုကေ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကေ်အံမိ်

ပျဥခ်ောငအ်မိ်/

ပသစသ်ားအမိ်
ေါးအမိ်

2-3 နစှေ်ံ

ပတအဲမိ်

1 နစှေ်ပံ

တအဲမိ်
အေြ ား

စုစုခပါင်း 43,817       3.2                          3.9                3.2            22.3                    64.0        1.8           1.1          0.5       

မြ ို ြ့ပ 9,190         7.6                         11.0             6.1           10.4                   62.4         1.0           0.7          0.7       

ခကျးလက် 34,627       2.0                          2.0                2.5            25.4                    64.5        2.0           1.2          0.4       

3.2 3.9 3.2 

22.3 

64.0 

1.8 1.1 0.5 
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

ကွန်ေိ/ုတုိက်ခန်း/ 
တုိက်ခန်းတဲွ 

ဘန်ဂလုိ/ 
တုိက်အိမ် 

တိုက်ခံအိမ ် ပျဥရ်ထာင်အိမ်/ပ
သစသ်ားအမိ ်

ဝါးအိမ် 2-3 နှစ်ခံ 
တဲအိမ် 

1 နှစ်ခ ံ
တအဲိမ ်

အခြ ား 

ော
ခိငု

်နှုန်
း 

 

ပု ံ(13) - ရနအိမ်အမျိုးအစား 
 

စစုရုပါငး်  မြ ို့ြပ  ရကျးလက် 
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    အိမ်သာအမျို းအစားများ 

ြသတ (၁၄) - မန့်သှ််းေမာ ယ်် သုတစိမ်မာ ေဆာက် သုြ်မသတးုဲွမ့်် စိမ်ောာ််ုသစချို း 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ုသ   - ၇၄.၃% 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး - ၆၈.၄% 

မ််းဘူးခရိသ် ်   - ၈၁.၄% 

မ််းဘူးမြ ို့နယ်  - ၈၆.၉% 
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ဇယား (၁၃) - စမသတးြည ုမ့််စမ်ိမာစမျို းစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ             
ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲညခားေြာ်ညြေမာဇယား 

 
 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်တွင် အမိ်ရောင်စုများ မ (86.9) ောခိုင်နှုန်းသည် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု၏အမိ်သာ 
ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲကြ ေါသည်။ (ရေဆွဲအိမ်သာ (၁.0) ောခိငု်နှုန်းနှင့် ရေရလာင်း/ယင်လု၏အမိ်သာ 
(၈၅.9) ောခိုင်နှုန်း တိုပဖလ စ်ကြ ေါသည်။) 

 မရကွးတိုင်းရေသကြ ီးအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့်နှုင်းယှဥ်ော မ််းဘူးပမြ ို့နယ်သည် သနပ်ေှင်း 
ရသာ ယင်လု၏အမိ်သာ ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲသည့် အိမ်ရောင်စုအချို းမစမည ့််ဆသတးစသြ်ုသတွ်် ြါဝ််ြါ 
မ််။ 

 မရကွးတိုင်းရေသကြ ီးတွင် သနပေ်ှင်းရသာ ယင်လု၏အမိ်သာ ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲသည့် အမိ်ရောင်စု 
အချို းမှာ (68.4) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ပမည န်မာိသိ်််တတွင် (၇၄.၃) ောခိုင်နှုန်း ေှေိါသည်။ 

 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်တွင် အမိ်သာမေှိသည် ့ အမိ်ရောင်စု (11.9) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး မရကွးတိုင်းရေသကြ ီးမ
တွင် (17.5)  ောခိုင်နှုန်းမေှေိါသည်။ 

 မ််းဘူးမြ ို့နယ်၏ ေကျးုက်ေဒမများတွ်် စမိ်မာမသှိမ့်် စမိ်ောာ််ုသ (14.2) သာခိသ် ်ိှုန်း 
သှြိါမ််။ 

    မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

1.0           2.9          0.5          

85.9        92.4       84.2        

86.9        95.3      84.7       

0.9           1.1         0.8          

0.1           * 0.1          

0.2           0.1         0.2          

11.9        3.5         14.2        

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0  100.0   

စေသစတကွ် 43,817 9,190  34,627 

စမိမ်ာစမျ ို းစုား

ုသု သေြါ်း်

ေသဆဲွစိမ်မာ

ေသေုာ််း/ ယ််ုသတစိမ်မာ

မန့်သှ် း်ေမာယ််ုသတစိမ်မာ
ေဆာက်ု သြ်မသတးုဲွမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

တွ််း/ ဇုားပစိမ်မာ

တွ််းမသှိပစိမ်မာ

စခည ား

စိမ်မာမသှိ
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   ေမာက်ေသစမျို းစုားများ 

ြသတ (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာရသာက်ရေေေှသိည့် အိမ်ရောင်စုအချို း 

 
 
 

ပြည ််ောာ််ုသ   - ၆၉.၅% 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး  - ၇၆.၆% 

မ််းဘူးခရိသ် ်   - ၈၆.၉% 

မ််းဘူးမြ ို့နယ်  - ၈၃.၀% 
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ဇယား (၁၄) - ေမာက်ေသစတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေသစမျို းစုားစုိသက်                

စိမ်ောာ််ုသသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၈၃.၀) သာခိသ် ်ိှုန်းမ်် ေမာက်ေသစတွက် 
ေသေကာ််းေသမန့် (ေသြိသက်ုိသ် ်း၊ စဝီုိတွ််း၊ ေသတွ််း (စသတ်ုီ)၊ ေသမန့်ုက်/ေသမန့်ဘူး) ကိသ 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 မရကွးတိုင်းရေသကြ ီးအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့်နိှုင်းယှဥ်ောတွင်မ မ််းဘူးပမြ ို့နယ်  
ရေရကာင်းရေသနပ်အသု၏းေလ ုသည်မ့ အမိ်ရောင်စုအချို းသည် စမည ့််ဆသတးစသြ်ုသ (၁၀) ပမြ ို့နယ်တွ်် 
ြါဝ််ြါမ််။ မမလ န်မာနိုင်င၏  ရေရကာင်းရေသနပ်ေေှိမှုမ (၆၉.၅) ောခိငု်နှုန်းနှင့် ိိှုင်းယှဥ်လျှငမ်
လည်းမမမလ င့်သည်ကိုမရတွ့ေေါသည်။ 

 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်တွင်မ အိမ်ရောင်စုမ (၅၉.၈)မ ောခိုင်နှုန်းသည် စဝီုိတွ််းမမှ ေေှရိသာရေကိမု
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲကြ ေါသည်။မ အမိ်ရောင်စု (၁၅.၇) ောခိငု်နှုန်းသည််မ ရေေိကု်လိငု်းမှ 
ရေကိမုသု၏းစွဲရနကြ ေါသည်။ 

 အမိ်ရောင်စုမ (၁၇.၀)မ ောခိုင်နှုန်းသည်မ မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှမ ေေှရိသာရေကိမု
ရသာက်ရေအဖလ စ်မသု၏းစွဲရနကြ ေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိမ အမိ်ရောငစ်ုမ (၁၃.၈)မ ောခိုင်နှုန်းသည်မ မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှမ
ေေှိရသာရေကိုမရသာက်ရေအဖလ စ်မသု၏းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

     မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

15.7         35.3        10.6        

59.8         29.8        67.7        

6.0            0.3          7.5           

1.5            5.3          0.4           

83.0        70.7       86.2        

0.6            0.1          0.7           

2.3            0.1          2.9           

7.5            6.4          7.8           

* * *

6.6            22.7        2.4           

17.0        29.3       13.8       

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0   100.0   

စေသစတကွ် 43,817 9,190   34,627 
ု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) - အလင်းရောင်အတွက်မလျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုမှု 

 
ပြည ််ောာ််ုသ   - ၃၂.၄% 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး  - ၂၂.၇% 

မ််းဘူးခရိသ် ်   - ၂၃.၃% 

မ််းဘူးမြ ို့နယ်  - ၃၅.၃% 
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ဇယား (၁၅) - စု််းေသာ််စတွက်  စဓိကစမသတးြည ုမ့်် မီးစမျို းစုားစုိသက်             

စိမ်ောာ််ုသသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 မ််းဘူးမမိ ိုပနယ်တွင် စု််းေသာ််စတွက် လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုသည့် အမိ်ရောင်စုအချို းမှာ 

(၃၅.၃) ောခိုင်နှုန်းမ လဖစ်ေါသည်။မမေကွးတိသ််းေဒမကြ ီးအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့်နိှုင်းယှဥ်ော 
လျှေ်စစ်မီး အသု၏းေလ ုမှုသည် တတိယစများဆသတးြည ု်ေါသည်။ မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး  လျှေ်စစ်မီး 
အသု၏းေလ ုသည့် အမိ်ရောင်စုအချို းမှာ (၂၂.၇) ောခိုင်နှုန်း မဖလ စ်ေါသည်။  

 ေကျးုက်ေဒမများတွ်် စမိ်ောာ််ုသများ၏ (၃၉.၉) သာခိသ် ်ိှုန်းမ်် စု််းေသာ််စတွက် 
ြေယာ််းတိသ််မီးကိသ စများဆသတးစမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

        မှတခ်ျက်။     * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

35.3         87.5       21.5        

0.1            * 0.1           

32.9         6.5         39.9        

15.2         3.8         18.3        

8.8            0.5         11.0        

* - 0.1           

4.9            0.3         6.1           

2.7            1.4         3.1           

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0  100.0   

စေသစတကွ် 43,817 9,190  34,627 

ေသစားုှျှြ်ုု်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)

ေနေသာ််ညခ််ပုွမ်းစ််မသတးပ(ဆသို ာညြား)

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

မးီစမျို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ေသနတဆမီီး

ြေယာ််းတသိ် မီ်း

ဘက်ာသမီီး

မီးုက်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)
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   အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသု၏းေလ ုမှု 

ြသတ (၁၇) - မု်မားကိသ စေညခခတေမာေုာ််ုာ အသု၏းေလ ုမှု 

 
 
 
 
 
 

 

 

ပြည ််ောာ််ုသ   - ၈၁.၀% 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး  - ၉၀.၀% 

မ််းဘူးခရိသ် ်   - ၉၀.၉% 

မ််းဘူးမြ ို့နယ်  - ၈၆.၁% 
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ဇယား (၁၆) - ချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေုာ််ုာစမျို းစုားစုိသက် 
စိမ်ောာ််ုသသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 မင်းဘူးမမိ ိုပနယ်တွင်မ အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက်မ သစ်သားကိုမ အရခလ ခ၏ရသာမ
ရလာင်စာမ အမျို းအစားများလဖစ်သည့် သစ်သား/ေင်း (၈၀.၄) သာခိသ််ိှုန်းနှင့် မီးရသွး/ 
ရလာင်စာရတာင့် (၅.၇) သာခိသ််ိှုန်းတိပုကို စဓိကအသု၏းေလ ုကြ ရကြ ာင်းမရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 စမိ်ောာ််ုသ (၁၁.၀) သာခိသ် ်ိှုန်းမာုျှ်် စုားစုာချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် 
ုျှြ်ုု်မီး ကိသ စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 ေကျးုက်ေဒမသှိ စမိ်ောာ််ုသများတွ်် မု်မားကိသ စေခည ခတေမာေုာ််ုာများြည ု်မ့်် 
မု်မား/ာ််း (၈၉.၅) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့်် (၂.၄) သာခိသ််ိှုန်းကိသ စဓိက 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။       

         မှတခ်ျက်။  * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န််းြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

11.0         32.9      5.2            

2.3            1.3        2.6            

* - *

0.1            0.1        0.1            

80.4         46.4      89.5         

5.7            18.1      2.4            

0.2            0.7        0.1            

0.2            0.6        0.1            

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0 100.0    

စေသစတကွ် 43,817 9,190 34,627  

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 ခွဲညခားေြာ်ြည ေမာဇယား  

 

 

 

 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်တွ်် ရေေီယိုေိှရသာမမအမိ်ရောင်စုမှာမ(၃၈.၀)မောခိုင်နှုန်းဖလ င့်မအမိ်ရောင်စုမ(၃)မစုတွင်မ
(၁)မစုနှုန်းေိရှကြ ာင်း ေတွ့ သိှေေါသည်။ 

 

 

မြ ို ့ ြပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်
ခရဒယီ ို ရပုြ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွပ်

အငတ်ာနကပ်

တပဆ်ငေ်ားေြ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ

ပမရ ှိသည့်

ရာေိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

ပရ ှိသည့်ပပ

ရာေိုငန်ှုနး်

စုစုခပါင်း 43,817       38.0         45.7              3.1           28.8            1.7           3.0                    30.6                     0.2                 

မြ ို ြ့ပ 9,190         23.0         75.2              7.3           50.5            5.6           6.6                    17.1                     0.6                

ခကျးလက် 34,627       42.0         37.9              1.9           23.1            0.7           2.0                    34.3                     0.1                
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ေု၏ (၁၈) - ရေေီယုိနှင့် ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားသု၏းစဲွနုိင်သည့် အိမရ်ောင်စုောခုိင်နှုနး် 

ရေေီယုိ ရပု်မြ င်သံကြ ား 

 စမိ်ောာ််ုသများ၏ ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စမိ်စမသတးစေဆာ််ြု္စ််းများမသတးုွဲမှုတွ်် ရသြ်မည ််မတကာ ား 
ုက်မသတးုွဲမှုမ်် (၄၅.၇) သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် စမည ့််ဆသတးညြု်ြါမ််။  ပမြ ို့ြည တွ်် ရသြ်မည ််မတကာ ားုက် 
သှမိ့်် စမိ်ောာ််ုသစချို းမ်် (၇၅.၂) သာခိသ််ိှုန်းပြည ့််စမည ့််ဆသတးပြည ု်ြြ ီး  ေကျးုက်တွ်် ေသဒယီိသ 
သှမိ့်် စမိ်ောာ််ုသစချို းမ်် (၄၂.၀) သာခိသ််ိှုန်းပြည ့်် စမည ့််ဆသတးညြု်ြါမ််။ 
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ြသတ (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်းသု၏းစဲွနိုင်မှု 

 

 မ််းဘူးမြ ို့နယ်တွ်် အိမ်ရောင်စု (၂၈.၈) ောခိုင်နှုန်းမ်် လက်ကိုင်ဖုန်းသှမိ့််စတွက် 
မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီးစတွ််းသှိ စခည ားမြ ို့နယ်များိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သာ (၂၁-၂၈) သာခိသ််ိှုန်းစသြ်ုသ 
တွ်် ြါဝ််မ််ကိသ ေတွ့ သှိသြါမ််။ 

ပြည ််ောာ််ုသ   - ၃၂.၉% 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး  - ၂၃.၉% 

မ််းဘူးခရိသ် ်   - ၂၁.၅% 

မ််းဘူးမြ ို့နယ်  - ၂၈.၈% 
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ြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ် စမျိုးစုားများ 
ဇယား (၁၈) - မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ်စမျို းစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 

  စေသစတွက်ကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 မ််းဘူးပမြ ို့နယ်တွ်် စမိ်ောာ််ုသများ၏ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့်ယ်ာဥ် စမျို း 
စုားများတွ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ််ကယ်/ုျှြ်ုု်ုက်ဘီး/မသတးဘီးကားစမသတးြည ုမှုမ်် (၄၅.၅) 
သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် စမည ့််ဆသတးြည ု်ြြ ီး ုက်ဘီးစမသတးြည ုမှုမ်် (၃၄.၃) သာခိသ််ိှုန််းပြည ့်် ဒသတိယစမည ့််ဆသတးပ
ညြု်ြါမ််။ 

 ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲခည ားေု့ုာသာတွ်် စမိ်ောာ််ုသစများုသမ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ််ကယ်/ုျှြ်ုု် 
ုက်ဘီး/မသတးဘီးကားကိသ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးယာဉ်စြည ု် 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  

မင်းဘူးေရိုင် 162,423      1,848        63,731            69,164        2,813     2,187    765               61,182    

မြ ို ြ့ပ 15,934        680            8,780               8,490           288         61          54                 1,153       

ခကျးလက် 146,489     1,168        54,951            60,674        2,525     2,126    711               60,029    

မင်းဘူးမြ ို ့နယ် 43,817        784            19,925            15,037        575        273        158               13,330    

မြ ို ြ့ပ 9,190           457            5,110               4,522           133        39          42                  627           

ခကျးလက် 34,627        327            14,815            10,515        442         234        116               12,703    
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(ဇ) ရမွးဖွားခလ င်းနှင့် ရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

ရမွးဖွားခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 မ််းဘူးမြ ို့နယ်တွ်် အသက် (၂၅-၂၉) အေု်စုတွင်မ ရမွးဖွားိှုန်း အမလ င့်ဆု၏းညြု်သည်ကို ရတွ့ေိှေ 
ေါသည်။မ 

 အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၄၉) နှစ်အတွင်းေိှ အမျို းသမီးတစ်ဦး  စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 
မှာ (၂.၁) ဦးဖလ စ်ေိ ီး ပြည ််ောာ််ုသစဆ့်် ုသုသေြါ််းကေုးေမွးြွားိှုန်း (၂.၅) းးာက် စန််း်ယ် 
နိမ့မ်််ကိသ ေတွ့သှသိြါမ််။ 
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အသက်အပု်စ ု

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

ြပည်ရထာင်စု မရကးွတိငု်းရေသကြ ီး မငး်ဘူးမြ ို့နယ် 
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ြသတ (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 
 ပြည ််ောာ််ုသ   - ၂.၅ းး 

မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီး  - ၂.၃ းး 

မ််းဘူးခရိသ် ်   - ၂.၃ းး 

မ််းဘူးမြ ို့နယ်  - ၂.၁ းး 
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 မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီးတွ်် ေမွးြွားုဉ် ေမျှာမ်ှန်းမက်တမ်းမ်် (၆၂.၃) ိှု်ညြု်ြြ ီး ပြည ််ောာ််ုသ 
စဆ့်် ေမျှာမ်ှန်းမက်တမ်း (၆၄.၇) ိှု်ာက်နိမ့ြ်ါမ််။ 

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

 ကရလးအေွယ်ရသဆု၏းခလ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 မ််းဘူးခရိငု်တငွ် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး ရသနှုန်းများသည် မေလ ည်ရောင်စု 
အဆင့် ရသနှုန်းများေက် ပမည ့််ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစ်ရအာက် 
ကရလး (၈၃) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၁၀၀) ဦး 
ရသဆု၏းလျက်ေှေိါသည်။  

 မ််းဘူးမမိ ိုပနယ်တွ်် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး ရသနှုန်းများမ်် မေကွးတိသ််း 
ေဒမကြ ီးိှ့်် မ််းဘူးခရိသ် ်တိပု၏ ေမိှုန်းများာက် နိမ့ြ်ါမ််။ 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) 

စစုရုပါငး် ကျား မ 
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ကရလးရသနှုန်း 

စစုရုေါငး် ကျား မ 

ေု၏ (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုနး်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

မေလ ည်ရောင်စု မရကးွတိငု်းရေသကြ ီး မငး်ဘူးခရိငု် မငး်ဘူးမိ ိုပနယ် 
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 မေကွးတိသ််းေဒမကြ ီးတွင် အေှင်ရမွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့် 
ရမွးဖွားေိ ီး (၆) ေတအ်ကြ ာတွင် မိခင် (၃၄၄) ဦးရသဆု၏းလျက်ေှေိါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းသည် မေလ ည်ရောင်စုအဆင့်ေက် မမလ င့်ေါသည်။ 

 စေသှ့ ေတာ််စာသှိိသ် ််တများ၏ ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်း (၁၄၀) ိှ့် ် ိိှု််းယှဉ်သာတွ်် 
ပမည န်မာိိသ်််တ၏ ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်း (၂၈၂) မ် ်ပမည ့််မားေနေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 
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ပုံ (24)  - ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မခိင်ရသနှုနး် ( ပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင ်းရေသကြ ီး/မေလ ည်နယ်) 
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မန်းေခါ််ုာသ််းဆိသ် ်သာ ေဝါဟာသစဓိြ္ပာယ်မတ်မှတ်ချက်များ 

လူဦးရေ - ဤစုီသ််ခတုာတွ််ြါဝ််မ့်် ုူးးေသဆိုသည်မှာ သနး်ရခါင်စာေင်းညတွင် မမလ န်မာနိငု််င၏မ

နယ်နိမိတ်အတွင်းေှရိနသည့် လူဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ 

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

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

မမလ န်မာနိုင်င၏အတွင်းမသနး်ရခါင်စာေင်းညတွင်ေှိသည့်လူအားလု၏းကိုမစာေင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ 

ရကျးလက်မ - အရေွရေွအေု်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မတှ်ေားရသာ ရကျးောွအေု်စုများကို ဆိုလိုေါသည်။ 

ရယဘုယျအားဖလ င့် ၎င်းရေသများသည် လူဦးရေသိေ်သည်းဆ နည်းသည့်ရေသများဖလ စ်ေိ ီး  ၎င်းရမလ ဧေယိာများ 

တွင် စိုက်ေျိုးရေးလုေ်ငန်းများကို အဓိကလုေ်ကိုင်ေါသည်။ 

မမိ ိုပေလ  - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှမသတ်မှတ်ေားရသာ ေေ်ကွက်များဖလ စ်ေါသည်။ ရယဘုယျအားဖလ င့်မ

အဆိုေါရေသများတွင်မအရဆာက်အအု၏နှင့မ်လူဦးရေေူေေ်ေိ ီးမစက်မှုလုေင်န်းများမဖွ၏့ ဖိ ိုးတိးုတက် ေါသည်။မ 

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိာ တု်စတုေနး်ကီလိုမီတာတွင် ရနေိငု်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိေုါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစရုေါင်းကို ၎င်းရေသ  ဧေယိာအကျယ်အဝန်းနှင့် စားခလ င်းဖလ င့်မ

သိေ်သည်းဆကိုေေှိေိ ီး ုတသသန်းကီုိသမီတာမဖလ င့်ရဖာ်ေလ ေါသည်။မ ေိုသိပုတွက်ချက်ောတွင်မ ကုန်းရမလ ကိုသာမ

ေည့သ်ွင်းတွက်ချက်ေားေါသည်။ 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား - အမိ်ရောင်စုတစ်စုတွင်ေှိရသာ ေျမ်းမျှအိမရ်ောင်စုဝင် အရေအတွက်မ

ကိုဆိုလိေုါသည်။ (အိမ်ရောင်စုလူဦးရေစုစုရေါင်းကို အမိ်ရောင်စုအရေအတွက်လဖင့် စားလခင်းလဖင့်ေေှိမ

ေါသည်။) 

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

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

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

ိှု်ိှ့််စာက်) တိသ့၏စချို းညြု်ြါမ််။ ုသုသေြါ််းမှခီိသမူစချိုး၊ ကေုးမှီခိသမူစချို းိှ့်် မက်ကြ ီးသွယ်စိသ 

မှီခိသမူစချို းတိသ့ကိသ တိသ် ်းတာတွက်ချက်ိိသ််ြါမ််။ 

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။ 

စမက်စုယ်ကိန်း - စုစုရေါင်းလူဦးရေ အသက်များကို အေု်စု (၂) စ ုအညီအမျှခွလဲခားောတွင် သသှိမ့်် 

စုယ်ကိန်းြည ု်ြါမ််။ လူဦးရေ တစ်ဝက်သည် အသက်အလယ်ကိန်းေက်ငယ်ေိ ီး ကျန်တစ်ဝက်သည် 

အသက်အလယ်ကိန်းေက် မကြ ီးေါသည်။ 

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

၂၀၁၄ ခုနှစ ် မမလ န်မာနိုင်င၏ လူဦးရေနှင်အ့ိမ်အရကြ ာင်းအောမ သန်းရခါင်စာေင်းတွင် စာတတ်ရမလ ာက်မှု၊ 

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

ေညာရေးနှင့်ေတသ်က်၍ အမျို းအစားခွဲခလ ားမှုများကို ရအာက်ေါအတိုင်း ရဖာ်ေလ ေားေါသည်- 

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

ဆိုလိုေါသည်။ 

(ခမ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရခလ အရန - လွန်ခဲသ့ည့်စာသင်နှစ်တွင် အတန်းေညာမ အဆင့်ဆင့် 

သင်ကြ ားနိုင်ေန်ြသတမှန်ဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ်ေလ ု ုာမ််ေကျာ််းများ 

(သိုပမဟုတ်) ေညာရေးအစီအစဥ်များတွင် ေညာသင်ကြ ားရနသူများကို ဆိုလိေုါသည်။မ

မူလတန်း၊မ အလယ်တန်း၊မ အေက်တန်းနှင့်မ တက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ရနသူများမ အားလု၏းေါဝင်မ

ေါသည်။မ မ အဆိုေါမ ရကျာင်းရနမှုအရခလ အရနတွင် (၁) လက်ေှိတွင် ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ (၂) 

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

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

စမိစမှတ်ြည ုာားမ့်် ေုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင် တက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် စမည ့််ဆသတး 

ေညာရေးအဆင်/့ဘွဲ့ /ေီဂေီကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှုမ - ရနပစဥ်လုေ်ငနး်ရဆာင်ေွက်မှုများ၊ စုသြ်ုသြ်ကိသ် ်ေဆာ််သွက်မှု/မ််ယူမှုများ၊ လှုေ်ေှားမှုမ

များတွင် စောာက်စကူမသှိြါက သာမန်လူများေက်ေိ၍ု အခက်အခဲေှသိူများကို ဆိုလိုမ ေါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် လူဦးရေနှင်အ့ိမ်အရကြ ာင်းအော သနး်ရခါင်စာေင်းတွင် မမန်ုွမ်းမှုိှ့််ြတ်မက်၍ ရအာက်ေါတိပုကိမု

ရမးမလ န်းေားေါသည်-မ 
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(က) လမ်းရလျှာက်ခလ င်း (၀ှးီချဲအသု၏းေလ ုခလ င်း၊ ရတာင်ရ၀ှး၊ ချို င်းရောက်အသု၏းေလ ုခလ င်း၊ ရခလ ဆာခလ င်း၊ 

အမလ င့်တက်ောတွင်ခက်ခဲခလ င်း) 

(ခမ) အမလ င် (စမည ််စာရသတအားနည်းခလ င်း၊မမျက်စိမမလ င်ခလ င်း) 

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

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

စိတ်ေိုင်းဆိုင်ောအရခလ အရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်မ - လူတစဦ်းချင်းစီ  သက်ရသခ၏အဖလ စ် ကိသယ်ေသးစေကာ ာ််းစသာ စချက် 

စုက်များြါဝ််မ့်် ကတ်/ုက်မှတ်ညြု်ြါမ််။ မမလ န်မာနိငု်င၏တွင်မ သက်ရသခ၏ကတ်/လက်မှတ်မ အမျို းမ

အစားရေါင်းများစွာ ာသတ်ေြးာားြြ ီး နိုင်င၏ခလ ားသားများအတွက် နိုင်င၏ကူးလက်မှတ်ကိဆုိလုိုေါသည်။ 

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

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

နှစ်နှင့်အေက်မလူဦးရေကိုမရအာက်ေါအတိုင်း ခွဲ ခလ ားရဖာ်ေလ ေားေါသည်မ- 

 

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

ရယဘုယျစကားေေ်တစ်ခုမဖလ စ်ေါသည်။ 
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အလုေ်ေိှသူ - လူတစ်ရယာက်သည် စမည တ်စုွန်းတု်ခသခသ (ုုာ၊ ုသြ်ခ၊ ုီးြွားေသးစကျို းစမည တ် ုမ််) 

စတွက် သနး်ရခါင်စာေင်းမရကာက်မီမတစ်ေတ်အတွင်းမ(သိပုမဟုတ်)မတစ်နှစ်အတွင်း အချနိ်ေလ ည့် (သိုပမဟုတ်) 

(၆) လနှင်အ့ေက် အလုေ်လုေ်ခဲ့လျှင် ေိုသူကို အလုေ်ေှိသည်ဟုမ ဆိုလိုေါသည်။ ၎င်းတိပုတွင် 

လစာမေရသာ်လည်းမ မိသားစုလုေ်ငန်းတငွ်လုေ်ကိုင်သူ၊မ စတိးုဆိုင်၊မ ေုဂ္ဂလိကရဆးရု၏မ အစေှိသည်တိုပတွင်မ

လုေ်ကိုင်ရနသူများေါဝင်ေါသည်။မ 

အလုေ်လက်မ့ဲ - အလုေ်လုေ်ကိငု်နိငု်သူဖလ စ်ရသာ်လည်း သတ်မှတ်ေားသည်က့ာလအတွင်း အလုေ်မေှိသူ၊ 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူကို ဆိုလိုေါသည်။  

လုေ်သားအင်အားစုတွင်မေါဝင်သူများ - သနး်ရခါင်စာေင်းရကာက်ယူချိန်မတိုင်မီ ေက်သတ္တေတ်အတွင်း 

အလုေ်မေှသိူ၊ အလုေ်မေှာခဲသ့ူ၊ အလုေ်မလုေ်နိုင်သူများကိုမ ဆိုလိေုါသည်။ အဆိေုါအေု်စုတွင် အချိန်ေလ ည့်မ

ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ အမိ်မှုကိစ္စလုေ်သူ၊ သက်ကြ ီးေွယ်အိမုျား ေါဝင်ေါသည်။  

လုေ်သားအမျို းအစားမ - အလုေ်ေှိသူများကို လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတငွ်း ၎််းတိသ့ေဆာ််သွက်မ့်် 

ုီးြွားေသးုသြ််န်း ုသြ်ေဆာ််မှုစုိသက် ခွဲညခားေြာ်ညြခည ််းညြု်ြါမ််။ လုေ်သားအမျို းအစားများကုိ 

ရအာက်ေါအတိငု်း အေု်စု (၅) စုခွဲခလ ားေားေါသည်- 

(က) အစုိးေဝန်ေမ်းမ-  အစိးုေဌာန/အဖွဲ့အစည်းများတွင် စုသြ်ုသြ်ကိသ် ်ေနမူများ  

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

အစိးုေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်င၏တကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုေ်ငန်းမ

များတွင်လုေ်ကိငု်ရနသူများမ 

(ဂမ) အလုေ်ေှင် - သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ၎င်းတိပု ကိုယ်ေိငု်စီးေွားရေးလုေ်ငန်းကို အလုေ်သမား 

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

(ဃ) ကုိယ်ေိင်ုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ေိငု်စီးေွားရေး (သိုပမဟုတ်) မိသားစုစီးေွားရေးတွင် 

မည်သည့်အလုေ်သမားကိုမျှ ခနပ်ေားခလ င်းမေှဘိဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုေ်ကိုင်သူမ 

(င) မိသားစုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး  စီးေွားရေးလုေ်ငန်း၊ စိုက်ေျိုးရမွးမလ ူရေး၊မ

မခိ ၏လုေ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုေ်ငန်း (မိသ့မဟုတ်) အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း လုပ်ငနး်တစ်ခု 

ခုတွင် လုပ်အားခမေေှဘိဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိငု်သူ  
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လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းမ - အသက်အုေ်စုတစ်ခုတွင်ေိသှည့မ် လုေ်သားအင်အားနှင့်မ အဆိုေါအသက်မ

အေု်စုအတွင်းေိှမ လူဦးရေတိပု အခိျုးကိုမ ဆိုလိေုါသည်။မ လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည်မ အလုေ်လုေ်နိငု်မ

သည်မ့လူဦးရေေမာဏကိုမရဖာလ်ေသည့မ်အရေးကြ ီးရသာမအညွှန်းကိန်းဂဏန်းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ 

မ 

 

အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်းမ - လုေ်သားအင်အားစုစုရေါင်းတွင်မ အလုေ်အကိုင်မေေိှရသးဘဲမ အလုေ်ေှာရနသူနှင်မ့

အလုေ်လုေ်ေန်ဆန္ဒေှိသူတိပု မ ောခိုင်နှုန်းကိုမ ဆိုလိုေါသည်။မ အဆိေုါလူဦးရေသည်မ အလုေ်ေှာရဖွရနသူများ 

မဖလ စ်ေိ ီးမအလုေ်လုေ်ေန်အဆင်သင့်ေိသှူများမမဖလ စ်ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့်မလူဦးရေအချို းမ- နိုင်င၏တစ်ခု အလုေ်ေိသှူဦးရေနှင့်မအလုေ်လုေ်ကိငု်နိငု်သည့်မလူဦးရေမ

(အသက်မ် ၁၅မ - ၆၄)  အချို းအစားကိုေလ သည့မ် စာေင်းအင်းဆိငု်ောမအချို းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။မလူတစ်ဦးသည်မ

တစ်ေတ်လျှင်မ အနည်းဆု၏းတစ်နာေီကြ ာမ အလုေ်လုေ်ကိငု်ေါကမ ၎င်းကိုအလုေ်အကိငု်ေိသှူဟုမ နိုင်င၏တကာ 

အလုေ်သမားအဖွဲ့ ကြ ီးမမှသတ်မှတ်ေားေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင် - သနး်ရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချနိ်မတိုင်မီမ လွန်ခဲရ့သာ (၁၂) လအတငွ်းမ လုေ်ကိုင်ခဲသ့ည့်မ

လူတစ်ရယာက် မ အလုေ်အကိငု်ကိဆုိလုိုေါသည်။မ လုေ်ငနး်နှင့်သက်ဆိုင်လခင်းမေှိဘဲမ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လမ

အတွင်းမ လုေ်ကိငု်ခဲ့သည့်အလုေ်အကိုင်ကိသုာမ ဆိုလိလုခင်းလဖစ်သည်။မ ၂၀၁၄မ ခုနှစ်မ သန်းရခါင်စာေင်းတွင်မ

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

ကိစ္စလုေ်သူ၊မ တ၏ငါသည်၊မ လူပအေင်းအမလ စ်မန်ရနဂျာစသည်လဖင့်မ အရသးစိတ်ရဖာ်လေေမည်ဟုမ သန်းရခါင်စာေင်းမ

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

နှစ်ခုေက်ေို၍မ လုေ်ကိုင်ခဲ့လျှင်မ အဓိကလုေ်ကိုင်ရသာမ အလုေ်အကိုင်တစ်ခုကိုမ သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့မ

ေါသည်။မအလုေ်အကုိင်အမျိုးအစားများမခဲွလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISCO 2008 ကုိမအရလခခ၏၍မခွဲလခားေားေါသည်။ 

= လုေသ်ားအင်အား 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေသ်ားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဥးီရေ 
(အလုေေ်ှိသူ + အလုေလ်က်မဲ့) 

စုစုရေါငး်လဦူးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေလ်က်မဲ့ောခိငု်နှုနး် 
အလုေလ်က်မဲ့ဦးရေ 

လုေသ်ားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဥးီရေ 
(အလုေေ်ှိသူ + အလုေလ်က်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေအ်ကုိင်ေေိှမှုနှင့် 
လူဦးရေအချိုး 

= 

အလုေေ်ှိသူဦးရေ 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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လုေ်ငန်း - သနး်ရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီမ လွန်ခဲရ့သာ (၁၂) လအတွင်းမ အလုေ်လုေ်ရနသူများမ

လုေ်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငနး်တစ်ခုလဖစ်ေါသည်။မ အလုေ်လုေ်ရနသူများလုေ်ကိုင်ရနသည့မ် လုေ်ငန်းခွင်ရနောကုိမ

ရဖာ်လေေမည်လဖစ်ေါသည်။မ အလုေ်လုေ်ရနသူတစ်ဦး မ လုေ်ကုိင်ရနေသည့်မ တာဝန်များ (သုိပမဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိမ ရဖာ်ေလ ေန်မလုိဘဲမ ကုန်ေုတ်လုေ်ငန်း (သုိပမဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရေးသည့်မ လုေ်ငန်းမ

အမျိုးအစားကုိမ ဆုိလုိလခင်းလဖစ်ေါသည်။မ ဥေမာမ - လူတစ်ရယာက်သည်မ တီဗီွေုတ်လုေ်ရသာစက်ရု၏ မ

သုိရလှာင်ရု၏တွင်မ အလုေ်လုေ်ကုိင်သူလဖစ်ေါကမ ေုိသူ လုေ်ငန်းသည်မ လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

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

လုေ်ကိုင်ခဲ့ေါလျှင်မ အဓိကလုေ်ကိငု်ရသာမ လုေ်ငန်းတစ်ခုကိမု သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ေါသည်။မ လုေ်ငနး်များမ

ခွဲလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISIC Revision 4 ကို အရလခခ၏၍မခွဲလခားေားေါသည်။ 

စသှ််ေမွးကေုး - ကေုး်ယ်မိခ််ဝမ်းမှကတတ်ချိန်တွ်် ်ိသညခ််း၊ စမတြည ုညခ််း၊ ေညခုက်များုှုြ်သှားညခ််း 

ုမ့်် စမက်သှ််မန်မှု မေ ဘကတတု်ခသခသကိသ 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 စုစုရေါငး်ကရလးရမွးဖွားနှုနး် = အသက်အုေစ်ုအလိက်ု ကရလးရမွးဖွားနှုန်း x  
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  မ််းဘူးမြ ို့နယ်စုီသ််ခတုာ ပြည ုုသမူများုာသ််း 
 

မေကွးတိသ် ်းေဒမကြ ီး၊ မ််းဘူးခရိသ် ်၊် မ််းဘူးမြ ို့နယ်စုီသ််ခတုာ ပြည ုုသမူများုာသ််း 

စမ်် သာာူးိှ့်် ာာန/စြွဲ့စု််း တာဝန် 
စုီသ််ခတုာြည ု သုမူ 

ေဒါ်မီတာ 
ုက်ောာက်ညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ 
ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 

ေသးမားြည ု သုမူ 

းးဝ််းကိသ စ်ယတ်န်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ု သုမူ 

   
ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်တ််တ််ညွှန့် UNFPA စကြ တေြး စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းြည တ်
မူ 

ေဒါ်ု ္ိဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းြည တ်
မူ 

ေဒါ်မျိုးမ ္ိတာ းးုီးစသာသှိ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်ေဝေဝုိှ်ု ်ဇ်် ုူဝ််မှုကြ ီး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 

ေဒါ်ဝ့််ိိသိ ိသာွန်း 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၊ မင္းဘူးခ႐ိုင္
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