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ပံု (၁) - မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး၏  မြ ို ့နယ်များပြ  ေမြ ပံု 

 
 

 



 



ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်၏ လူဦးေရကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ၁ 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  260,293 2 

ကျား ဦးေရ  119,235 (45.8%) 

မ ဦးေရ  141,058 (54.2%) 

 မြ ို ့ ပြ လူဦးေရရာခုိင်နှုန်း  12.4% 

ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (စတုရန်းကီလုိမီတာ) 1,653.6 3 

လူဦးေရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းကီလုိမီတာ) 157.4 ဦး 

အသက်အလယ်ကိန်း  28.4 နှစ် 

   

ရပ်ကွက် စုစုေပါင်း 9 

ေကျးရွာအုပ်စု စုစုေပါင်း 75 

အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်  58,863 

အမျိုးသမီးအိမ်ေထာင်ဦးစီးရာခုိင်နှုန်း  24.3% 

ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစား  4.3 ဦး 4 

   

အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက်လူဦးေရရာခုိင်နှုန်း   

ကေလးဦးေရ (အသက် ၀ - ၁၄ နှစ်)  27.6% 

အလုပ်လုပ်နုိင်သူဦးေရ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်)    65.2% 

   သက်ကီးရွယ်အုိဦးေရ (အသက်  ၆၅ နှစ်နှင့အ်ထက်)  7.2% 

   

 မီှခုိသူအချို း   

စုစုေပါင်းမှီခိုသူအချို း  53.4 

ကေလးမှီခိုသူအချို း  42.4 

သက်ကီးရွယ်အုိမှီခိုသူအချို း  11.0 

   

သက်ကီးရွယ်အုိညွှန်ကိန်း  25.9 

   

ကျား/မ အချိုး  85 (မ 100 တွင်ရိှေသာ ကျား ဦးေရ) 

   

အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက် စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခုိင်နှုန်း  89.4% 

ကျား စာတတ်ေြမာက်မှုရာခုိင်နှုန်း  96.9% 

မ စာတတ်ေြမာက်မှုရာခုိင်နှုန်း  83.7% 

   

မသန်စွမ်းသူဦးေရ  အေရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

မသန်စွမ်းသူ (မည်သည့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားမဆုိ)  11,317 4.3 

လမ်းေလျှာက်/အမြ င့်တက်/ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  6,407 2.5 

အမြ င ် 4,247 1.6 

အကြ ား  2,682 1.0 

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/မှတ်ဉာဏ်/အာရုံစူးစိုက်ခြ င်း  4,413 1.7 

   



ကုိင်ေဆာင်သည့် လက်မှတ်အမျိုးအစား (အသက် ၁၀ နှစ်နှင့်အထက်)  အေရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

နုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်  147,179 68.8 

ဧည့်နိင်ုငံသားကတ်  127 0.1 
နုိင်ငံသားပြ ုခွင့်ရသူကတ်  597 0.3 
အမျိုးသားမှတ်ပံုတင်ကတ်  2,610 1.2 
သာသနာဝင်ကတ်  1,022 0.5 
ယာယီသက်ေသခံကတ်  564 0.3 
နိုင်ငံခြ ားသားမှတ်ပံုတင်လက်မှတ်  87 < 0.1 

နိုင်ငံခြ ားသားနုိင်ငံကူးလက်မှတ်  53 < 0.1 

မည်သည့်ကတ်မှမကုိင်ေဆာင်သူ  61,730 28.8 

   
လုပ်သားအင်အားအေကြ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစေုပါင်း ကျား မ 
   လုပ်သားအငအ်ားပါဝင်နှုန်း  71.4% 87.9% 58.3% 
   အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်နှုန်း   2.8% 3.0% 2.6% 
   အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့်လူဦးေရအချို း  69.4% 85.2% 56.7% 

   
အိမ်ပုိင်ဆုိင်မှု   အေရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ပိုင်ရှင်  56,255 95.6 
အိမ်ငှား  795 1.4 
အခမ့ဲ (မိဘ/ေယာက္ခမ/ေဆွမျိုး/မိတ်ေဆွ) 680 1.2 
အစုိးရဝန်ထမ်းအိမ်ရာ  617 1.0 
ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းအိမ်ရာ  51 0.1 
အခြ ား  465 0.8 

   
ေနအိမ်အေဆာက်အအံုအတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ပစ္စည်းများ အကာ အခငး် အမုိး 
ဓနိ/သက်ကယ်/အင်ဖက်  1.9%  11.2% 
ဝါး  77.7% 29.4% 2.4% 
ေမြ ကီး  < 0.1% 1.7%  
သစ်သား  5.3% 58.6% 0.2% 
သွပ်  0.1%  84.9% 
အုတ်ကပ်/အုတ်/ကွနက်ရစ်  13.8% 9.0% 0.2% 
အခြ ား  1.1% 1.4% 1.0% 

   
အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေလာင်စာ အေရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
လျှပ်စစ်မီး  2,813 4.8 
ဓာတ်ေငွ့  * < 0.1 

ေရနံဆီမီး  70 0.1 
ဘုိင်အုိဂက်စ်  20 < 0.1 

သစ်သား/ထင်း  50,003 84.9 
မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့်  5,774 9.8 



ေကျာက်မီးေသွး  66 0.1 

အခြ ား  105 0.2 

   

အလင်းေရာင်အတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်မီးအမျို းအစား  အေရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှပ်စစ်မီး  8,330 14.2 

ေရနံဆီမီး  275 0.5 

ဖေယာင်းတုိင်မီး  8,304 14.1 

ဘက်ထရီမီး  21,435 36.4 

မီးစက် (ပုဂ္ဂလိက)  7,531 12.8 

ေရအားလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက)  60 0.1 

ေနေရာင်ခြ ည်စွမ်းအင်သံုး (ဆုိလာပြ ား)  9,918 16.8 

အခြ ား  3,010 5.1 

   

ေသာက်ေရအတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေရအမျို းအစား  အေရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ေရပုိက်လုိင်း  2,975 5.1 

အဝီစိတွင်း  32,874 55.8 

ေရတွင်း (အုတ်စီ)  16,407 27.9 

ေရသန့စ်က်/ေရသန့ဘူ်း   1,405 2.4 

စုစုေပါင်းေရေကာင်းေရသန့်ရရိှမှု 53,661 91.2 
ေရတွင်း (အကာရံမ့ဲ)  1,425 2.4 

ေရကန်  1,359 2.3 

 မြ စ်/ေချာင််း/တူးေမြ ာငး်  1,278 2.2 

ေတာင်ကျေရ/မုိးေရ  48 0.1 

အခြ ား  1,092 1.8 

စုစုေပါင်းေရေကာင်းေရသန့် မရရိှမှု 5,202 8.8 

   

သံုးေရအတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေရအမျို းအစား  အေရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ေရပုိက်လုိင်း  3,151 5.4 

အဝီစိတွင်း  36,217 61.5 

ေရတွင်း (အုတ်စီ)  10,832 18.4 

ေရတွင်း (အကာရံမ့ဲ)  1,420 2.4 

ေရကန်  4,565 7.8 

 မြ စ်/ေချာင််း/တူးေမြ ာငး်  1,810 3.1 

ေတာင်ကျေရ/မုိးေရ  21 < 0.1 

ေရသန့စ်က်/ေရသန့ဘူ်း  27 < 0.1 

အခြ ား  820 1.4 

   
 



အိမ်သာအမျို းအစား  အေရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
ေရဆဲွအိမ်သာ  444 0.8 
ေရေလာငး်/ယင်လံုအိမ်သာ  47,759 81.1 
စုစုေပါင်းသန့်ရှင်းေသာယင်လံုအိမ်သာေဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 48,203 81.9 
တွငး်/ဇလားအိမ်သာ  3,619 6.1 
တွင်းမရိှအိမ်သာ  69 0.1 
အခြ ား  50 0.1 
အိမ်သာမရိှ  6,922 11.8 

   
ဆက်သွယ်ေရးပစ္စည်းများသံုးစဲွနိုင်မှုအေခြ အေန အေရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
ေရဒီယုိ  28,636 48.6 
ရုပ်မြ င်သံကြ ား  20,989 35.7 
 ကိုးဖုန်း  1,795 3.0 
လက်ကုိင်ဖုန်း  15,515 26.4 
ကွန်ပျူတာ  542 0.9 
အိမ်တွင်အင်တာနက်တပ်ဆင်ထား ခြ င်း  1,493 2.5 
မည်သည့်ပစ္စည်းမျှမရိှသည့်အိမ်ေထာင်စု  17,936 30.5 
ပစ္စည်းအားလံုးရိှသည့်အိမ်ေထာင်စု  65 0.1 

   
သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှုအေြခအေန အေရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
ကား/ထရပ်ကား/ဗင်န်  755 1.3 
ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကား 25,010 42.5 
စက်ဘီး  20,142 34.2 
(၄) ဘီးပါ ေထာ်လာဂျ ီ 372 0.6 
ကနူးေလှ၊ သမ္ဗာန်  170 0.3 
စက်ေလှ၊ ေမာ်ေတာ်ဘုတ်  * < 0.1 

လှည်း (ကျွ၊ဲ နွား၊  မြ င်း…… စသဖြ င့်)  28,537 48.5 

မှတ်ချက်။  ၁ ေပျာဘ်ယွ်မြ ို ့နယ၏် လူဦးေရကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခနုှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ေန့တွင်ရှိသည့် အချက်       
အလက်များဖြ စ်ပါသည။် 

 ၂  အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရနှင့် အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရ နှစ်ရပ်လုံးပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃ ေကြ းတိုင်နှင့် ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စုိကပ်ျို းေရး၊ ေမွးမြ ူေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကးီဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကိုသာ အေြခခံတွက်ချက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည။် 

 * အေရအတွက် (၂၀) ထက်နည်းပါသည်။ 
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နိဒါန်း 
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည ် နှစ်ေပါင်း (၃၀)  ကြ ာ မေကာက်ယူနိုင်ခ့ဲေသာ 

 ပြ ည်လုံးကျွတ်လူဦးေရနှင့ ်အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြ ီလတွင် ေကာက်ယူ 

ခဲ့ပါသည်။  မြ န်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ေရးရပြ းီေနာက်ပိုင်း  ပြ ည်လံုးကျွတ် သန်းေခါင်စာရင်းများကိ ု ၁၉၇၃ 

ခုနှစ်တွင် တစ်ကိမ၊် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် တစ်ကိမ်နှင့ ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြ ီလတငွ် တစ်ကိမ်ေကာက်ယူ 

ခဲ့ပါသည်။  

နိုင်ငံတိုင်းတွင် သန်းေခါင်စာရင်းသည် လူဦးေရဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ 

ဝိေသသလက္ခဏာများကို ရရှိနိုင်သည့ ်အေရးကးီေသာ ရင်းမြ စ်တစ်ခု  ဖြ စ်ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်း၏ 

ထူးခြ ားေသာ အရည်အေသွးတစ်ခုမှာ အုပ်ချုပ်မှုဧရိယာ အေသးငယ်ဆုံးအဆင့်ထိ အချက်အလက်များကုိ 

ပံ့ပိုးေပးနိုင်ခြ င်းပင်ဖြ စ်ပါသည်။ ေကာက်ယူရရှိေသာ အချက်အလက်များသည် အုပ်ချုပ်မှုနယ်ပယ် 

အဆင့်တိုင်းတွင် ထိေရာက်ေသာ ဖွံ့ဖြ ိုးေရးစီမံကိန်းများေရးဆွဲခြ င်း၊ အေထာက်အထားေပါ် အေခြ ခံေသာ 

ဆုံးဖြ တ်ချက်များချမှတ်ခြ င်းတို့အတွက် မရှိမဖြ စ်လိုအပ်ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းမ ှေကာက်ယူရရှိေသာ 

အချက်အလက်များသည် နိုင်ငံေတာ်၏ သယံဇာတရင်းမြ စ်များ ခွဲေဝသတ်မှတ်ခြ ငး်၊ နယ်ေမြ ဧရိယာ 

နယ်နိမိတ်များကို  ပြ န်လည်ဆန်းစစ်နိုင်ခြ ငး်၊ လူမှုအေခြ ခံအေဆာက်အအုံများ တည်ေဆာက်ေပးခြ ငး်၊ 

နိုင်ငံေတာ်ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းများ ချမှတ်ေရးဆွဲခြ င်းနငှ့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ လူသားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ စသည်တို့အတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။  

၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့် အိမ်အေကြ ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာများကို အတဲွများ 

အလိုက် ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာခဲ့ပါသည်။ ပထမအဆင့်အေနဖြ င့် ေရှ့ေပြ းလူဦးေရစာရငး် အစီရင်ခံစာကို  

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  သြ ဂုတ်လတွင် ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာခဲ့ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်း ပင်မအစီရင်ခံစာများကို 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေမလတငွ ် ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာခဲ့ပါသည်။ ပင်မအစီရင်ခံစာများတွင်  ပြ ည်ေထာင်စအုဆင့ ်

အစီရင်ခံစာ၊ သန်းေခါင်စာရင်းက ညွှန်းဆိုေသာ  မြ န်မာ့ပံုရိပ်နှင့ ် တိုင်းေဒသကးီ/ ပြ ည်နယ ် (၁၅) ခု၏ 

သန်းေခါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာများ ပါဝင်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်နှင့်လုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာကိ ု၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ 

မတလ်တင်ွ ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာခဲ့ ပြ းီ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ အစီရင်ခံစာကိ ု ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင ်

ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာခဲ့ပါသည်။ အစီရင်ခံစာများကိ ု http://www.dop.gov.mm/ နှင့ ်  http://myanmar.unfpa. 

org/node/15104 တို့တွင် ဖတ်ရှုေလ့လာနိုင်ပါသည်။ 

ယခုထုတ်ပြ န်သည့် အစီရင်ခံစာများသည်  မြ ို့နယ်/ မြ ို့နယ်ခွဲများ၏ သန်းေခါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ 

များ ြဖစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာများကို  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနနှင့် ကုလသမဂ္ဂလူဦးေရရန်ပုံေငွအဖဲွ့တို့ 

ပူးေပါင်း၍ ေရးသားပြ ုစုထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင ် မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေပျာ်ဘွယ် 
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 မြ ို့နယ်၏ လူဦးေရဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့ ် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ 

အစီရင်ခံစာပါ အေကြ ာင်းအရာများသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ေန့ည သန်းေခါင်ယံအချိန် 

(သန်းေခါင်စာရင်းည) တွင်ရှိသည့ ် အချက်အလက်များ ြဖစ်ပါသည်။  မြ ို့နယ်အဆင့်အချက်အလက် 

များသည် အလွန်အေရးကးီပါသည်။ သို့ရာတွင်  မြ ို့နယ်အဆင့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ၏ တိကျမှန်ကန်မှု 

သည် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်နှင့ ် တူညီနိုင်မည်မဟုတ်ေပ။ လူဦးေရနည်းပါးသည့်  မြ ို့နယမ်ျား၏ အချက် 

အလက်များကို ေလ့လာဆန်းစစ်ရာတွင် သတိပြ ု၍ေလ့လာသုံးသပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်ေအာက် 

ကေလးေသနှုန်းနှင့ ် ငါးနှစ်ေအာက်ကေလးေသနှုန်းက့ဲသုိ့ေသာ ညွှန်ကိန်းများကို အခြ ားေသာဆက်နွှယ်မှု 

ရှိသည့ ် အေကြ ာင်းအရာ အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းစဥ်းစား၍ ေလ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရပါမည်။ 

သို့ြဖစ်၍ လူဦးေရနည်းပါးသည့်  မြ ို့နယမ်ျားအတွက် ေသဆုံးြခင်းဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများကုိ 

အတိအကျမယူဆသင့်ဘဲ ထိုမြ ို့နယ်များ၏ ေသဆုးံြခင်းဆိငု်ရာ အေြခအေနများအတက်ွ အထိုက ်

အေလျာက်ပြ ဆိုေသာ ညွှန်ကိန်းများအဖြ စ် ယူဆရပါမည်။ ထို့ြပင်  မြ ို့နယ်အချင်းချင်း နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် 

လည်း မည်သည့်မြ ို ့နယ်သည် အေြခအေနပိုမိုေကာင်းမွန်သည်၊ မည်သည့်မြ ို ့နယ်သည် အားနည်းသည ်

ဟူ၍ ေကာက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ 
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(က) လူဦးေရဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း 260,293 * 

ကျား ဦးေရ 119,235 

မ ဦးေရ 141,058 

ကျား/မ အချိုး 85 (မ ၁၀၀ ရှိ ကျား ဦးေရ) 

 မြ ို့ပြ လူဦးေရ ရာခိုင်နှုန်း 12.4% 

ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (စတုရန်းကီလိုမီတာ) 1,653.6 ** 

လူဦးေရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာ) 157.4 ဦး 

ရပ်ကွက် စုစုေပါင်း 9 

ေကျးရွာအုပ်စု စုစုေပါင်း ၇၅ 

 စစုုေပါင်း  မြ ို့ပြ  ေကျးလက် 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 254,433 30,613 223,820 

အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက် ၅၈,၈၆၃ ၆,၈၇၄ ၅၁,၉၈၉ 

ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစား  4.3 ဦး *** 

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် မ ဦးေရသည် ကျား ဦးေရထက် ပိုများ ပြ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွင ်ကျား (၈၅) 
ဦး ရှိပါသည်။ 

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် လူအများစုသည် ေကျးလက်ေဒသတွင်သာေနထိုင်ကြ ပြ ီး (၁၂.၄) 
ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်  မြ ို့ပြ ေဒသတငွ် ေနထိုင်ကြ ပါသည်။ 

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာတွင် လူဦးေရ (157) ဦးေနထိုင်ပါသည်။ 

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် အိမ်ေထာင်စုတစ်စုစီ၌ ပျမ်းမျှလူဦးေရ (၄.၃) ဦးေနထိုင်ပြ းီ  မြ န်မာနုိင်င ံ
၏ ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုလူဦးေရထက် အနည်းငယ်ေလျာ့နည်းပါသည်။ 

မှတ်ချက်။ * အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရနှင့် အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရ နှစရ်ပ်လုံးပါဝင်ပါသည်။ 

 ** ေကြ းတိုင်နှင့် ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွးမြ ူေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကးီဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 *** အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကိုသာ အေြခခံတွက်ချက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည။် 
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ဇယား (၁) - မန္တေေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းခရုိင်၊ ေပျာ်ဘွယ် မြ ို့နယ်၏  မြ ို ့ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု 
အလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်နှင့် ကျား/မ လူဦးေရစာရင်း 

 
 

 

စစုေုပါငး် ကျား မ

စစုေုပါငး် 58,863        260,293      119,235      141,058      

 မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 6,874          32,214         14,741        17,473        

1 ရမ်ှးပဲွ 1,140               5,549               2,608               2,941               

2  မြ င်းဆက် 669                  3,131               1,470               1,661               

3  မြ ို ့မ 434                  1,869               833                   1,036               

4  မြ ို ့သစ် 909                  4,234               1,922                2,312                

5  ေရွှပြ ည်ရနေ်အာင် 751                  3,808               1,740               2,068               

6  ေရွှပြ ည်ရနနုိ်င် 1,075               5,023               2,280                2,743               

7  ေရွှပြ ည်ရနလံု် 717                  3,301               1,527               1,774               

8 မန္တေလးတန်း 348                  1,584               699                   885                   

9  ပြ ည်သာယာ 831                  3,715               1,662               2,053               

ေကျးရာွအပုစ်ု 51,989        228,079      104,494      123,585      

1 မင်းလမ်း 1,255               5,679               2,686               2,993               

2  ေကျာက်ဆည် 435                  1,965               902                   1,063               

3 ကုနး်သာ - ပင်ေသာင် 978                  4,304               2,010               2,294                

4  ကို့ကုနး် 429                   1,959               874                   1,085               

5  ကြ ူေတာ၀ 514                  2,349               1,037               1,312               

6  ကီနီ 618                  2,931               1,366               1,565               

7 ယင်းေတာရ်ာွမ 1,414               6,439               2,950               3,489               

8  ကြ ည် (ကျီ) 545                  2,655               1,192               1,463               

9  ေကျာင်း 507                  1,882               833                   1,049               

10 ကန်ကီး (ေမြ ာက်) 937                  3,842               1,762               2,080               

11 ကနတ်ဲ 1,098               4,253               1,853               2,400               

12  ေချာင်းမကီး 1,188               5,218               2,419               2,799               

13  ေဂွးဇီး 374                  1,669               700                   969                   

14  ေဂွးပင်ရိုး 387                  1,709               815                   894                   

15 ဃဲကီး 532                   2,279                991                   1,288               

16  ေတာတွင်လှ (ေဂွးအင်း) 831                  3,764               1,718               2,046               

17 စနး်ေတာ 694                  2,693               1,183               1,510               

စဥ် ရပက်ကွ/်ေကျးရာွအပုစ်ု
အမိေ်ထာငစ် ု

အေရအတကွ်

လဥူးီေရ
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ဇယား (၁) - မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းခရုိင်၊ ေပျာ်ဘွယ် မြ ို့နယ်၏  မြ ို ့ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု 
အလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်နှင့် ကျား/မ လူဦးေရစာရင်း (အဆက်) 

 
 

 

 

စစုေုပါငး် ကျား မ

18 စပါယ်ကုနး် 633                  2,911               1,357               1,554               

19 ဆည် -လက်ပနဒုိ်င်း 427                   1,771               785                   986                   

20 ဆိတခ်ျို 1,242               5,442               2,398               3,044               

21 ဆူးကျင်ကုန်း 157                  688                   331                   357                   

22 ဆားေတာင် 299                   1,444               651                   793                   

23 ဆည် -  ကြ က်တည် 684                  2,860               1,318               1,542               

24 ဇဂျမ်း (ေတာင်) 832                   3,646               1,736               1,910               

25  ေညာင်ေရွှ 919                  4,130               1,897               2,233                

26  ေညာင်ကုန်း (ေမြ ာက်) 581                  2,341               1,012               1,329               

27 ေညာင်ကုန်း(ေတာင်) 1,618               6,684               3,106               3,578               

28 တမာကုနး် 225                   1,016               464                   552                   

29 တည်ေလးပင် 643                  2,816               1,294               1,522                

30 တင်ွးရာွ 1,868               8,476               3,845               4,631               

31  ေတာင်လည် 1,105               4,531               2,122                2,409               

32 ထရနက်ာ 1,158               5,507               2,521                2,986               

33 ထနး်ေတာကီး 620                   2,724                1,289               1,435               

34 ဒဟတကု်နး် 829                   3,749               1,741               2,008               

35 နတ်စံုးေမှာ် 464                  2,089               904                   1,185               

36  ေပပင်ရှည် 1,034               4,068               1,821               2,247                

37 ပင်မြ ို င် 320                   1,333               578                   755                   

38  ေပျာ်ကုန်း 459                  1,949               865                   1,084               

39 ဘက်ေတာ 572                   2,710               1,217               1,493               

40  ေဖာင်းေတာ 722                   3,415               1,691               1,724               

41 ဖဲွ့သင်း 339                  1,569               776                   793                   

42  ဗြ င်းဇင်း 323                   1,505               651                   854                   

43 ဘတ္တ 930                  4,213               1,918               2,295                

44 ဘုရားကီး 284                   1,259               577                   682                   

45  ေဗာဓိကုန်း 1,113               4,312               1,949               2,363               

46 မုိးနနကု်နး် 1,214               4,789               2,149               2,640               

စဥ် ရပက်ကွ/်ေကျးရာွအပုစ်ု
အမိေ်ထာငစ် ု

အေရအတကွ်

လဥူးီေရ
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ဇယား (၁) - မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းခရုိင်၊ ေပျာ်ဘွယ် မြ ို့နယ်၏  မြ ို ့ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု 
အလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်နှင့် ကျား/မ လူဦးေရစာရင်း (အဆက်) 

 

စစုေုပါငး် ကျား မ

47 မုိးေကာင်း 882                   4,469               2,177               2,292                

48  ေမြ နကုီနး် 242                   1,153               541                   612                   

49 မကျီးကုနး် 491                  2,187               1,000               1,187               

50 မဲတးီ 314                  1,334               588                   746                   

51  မြ င်းတဲ 935                  3,708               1,622                2,086               

52 မိဘုရားကုနး် 230                   872                   389                   483                   

53 ယင်းေတာ် 493                  2,289                1,055               1,234               

54 ယာကီး 633                  2,791               1,323               1,468               

55 ရနေ်အာင် 1,227               5,226                2,389               2,837               

56 ရာွထင် 94                     399                   177                   222                    

57 ရမ်ှးစု 396                  1,779               846                   933                   

58 ရမ်ှးစုကုနး် 457                  1,896               868                   1,028               

59  ေရွှေညာင်ဘူး 1,285               5,972               2,835               3,137               

60 လိှုင်ပန် 786                  2,968               1,301               1,667               

61 လွဲှေပါက်ကုနး် 344                  1,541               711                   830                   

62 လက်သဲကိုး 1,008               3,844               1,661               2,183               

63 ၀ါးရုံ 184                  779                   360                   419                   

64 ၀ါးရင်းတတု် 372                   1,618               806                   812                   

65 ၀က်လက် 238                   1,113               516                   597                   

66 သေပြ ရိုး 325                   1,617               774                   843                   

67 သိမ်ကုနး် 655                  3,386               1,569               1,817               

68 သနပ်ခါးေတာ 742                   3,438               1,562               1,876               

69 သီးပင် 563                  2,344               1,056               1,288               

70 သဖနး်ေချာင်း 940                  3,944               1,774               2,170               

71 အနုး်ပင် 796                  3,636               1,668               1,968               

72 ဥစ္စာနွယ် 788                  3,344               1,591               1,753               

73 ဧကရာဇ်ကုနး် 639                  3,166               1,467               1,699               

74 ကနသ်ာ 850                  4,240               2,003               2,237                

75 သေပြ ပင် 730                  3,489               1,611               1,878               

စဥ် ရပက်ကွ/်ေကျးရာွအပုစ်ု
အမိေ်ထာငစ် ု

အေရအတကွ်

လဥူးီေရ
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ပံု (၂) - အသက်အုပ်စုကီးများအလုိက်လူဦးေရ 

 

ဇယား (၂) - ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်၏ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
လူဦးေရ 

 

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် အသက ် (၁၅) နှစ်မှ (၆၄) နှစ်အတွင်းရှိ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အရွယ ်
လူဦးေရမှာ (၆၅.၂) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ 

 အသက ် (၁၄) နှစ်နှင့်ေအာက် ကေလးအချို းနှင့် အသက ် (၆၅) နှစ်နှင့်အထက် သက်ကးီရွယ်အို 
အချို းစုစုေပါင်းသည် အလုပ်လုပ်နုိင်သည့ ်လူဦးေရအချို းထက် နည်းပါသည်။ 

 ကေလးအချို းနှင့် သက်ကးီရွယ်အိုအချို းနည်းြခင်းသည် အလုပ်လုပ်နုိင်သည့်လူဦးေရအေပါ် 
မှီခိုမှုကို ေလျာ့နည်းေစပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,922 
(27.6%)

169,734 
(65.2%)

18,637 
(7.2%)

0-14 နှစ် 15-64 နှစ် 65 နှစ်နှင့်အထက်

အသကအ်ပုစ်ု စစုေုပါငး် ကျား မ

စစုေုပါငး် 260,293  119,235 141,058 

0 - 4 21,751       10,934      10,817      

5 - 9 24,573       12,539      12,034       

10 - 14 25,598       12,937      12,661       

15 - 19 22,786       10,340      12,446       

20 - 24 21,277       9,129        12,148       

25 - 29 20,875       8,936        11,939      

30 - 34 20,048       8,863        11,185      

35 - 39 18,754       8,294        10,460      

40 - 44 17,243       7,881        9,362         

45 - 49 16,625       7,526        9,099         

50 - 54 12,695       5,763        6,932         

55 - 59 10,509       4,651        5,858         

60 - 64 8,922          3,985        4,937         

65 - 69 6,926         2,988        3,938         

70 - 74 4,546         1,869        2,677         

75 - 79 3,703         1,448        2,255         

80 - 84 2,032          728            1,304         

85 - 89 956             308            648            

90 + 474             116            358            
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ပံု (၃) - လူဦးေရပိရမစ် ( ပြ ည်ေထာင်စု၊ မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းခရုိင်၊ ေပျာ်ဘွယ် မြ ို့နယ်) 

 

 

 ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်တွင် လွန်ခဲ့ေသာ ၅ နှစ်ခန့်က စတင်ပြ းီ ကေလးေမွးဖွားနှုန်း သိသာစွာ 
ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ 

 အသက ် (၁၅-၁၉) အုပ်စုတွင် အမျို းသားလူဦးေရ သိသာစွာေလျာ့နည်းေနသည်ကို ေတွ့ရှိရ 
ပါသည်။ အသက် (၂၀-၂၄) အုပ်စုသည် ဆက်လက်ေလျာ့နည်းသည်ကို ေတွ့ရှိပါသည်။ 

 

 

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 +

ရာခိုငန်ှုန်း

လူဦးေရပိရမစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စု

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 +

ရာခုိင်နှုန်း

လူဦးေရပိရမစ်၊ မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး

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 +

ရာခုိင်နှုန်း

လူဦးေရပိရမစ်၊  ရမည်းသင်းခရုိင်

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 +

ရာခိုင်နှုန်း

လူဦးေရပိရမစ်၊ ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်

ကျား မ
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  ပြ ည်ေထာင်စုနှင့်နိှုင်းယှဥ်လျှင် ေပျာ်ဘွယ် မြ ို့နယ်တငွ် အလုပ်လုပ်နုိင်သည့် အသက် (၁၅-၆၄) 
အုပ်စု၏  ရာခုိင်နှုန်း အနည်းငယ်နည်းေနေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 အသက်အုပ်စု (၁၅-၁၉) မှစ၍ အသက်အုပ်စုတိုင်းတွင ် ကျား ဦးေရသည် မ ဦးေရထက် 
ေလျာ့နည်းသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 (ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

 

  မြ န်မာနုိင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၈၇.၉) ရာခိုင်နှုန်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၆.၂) 
ရာခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၄.၃) ရာခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒ ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၅) 
ရာခိုင်နှုန်း၊ နတ်ကိုးကွယ်သူ (၀.၈) ရာခိုင်နှုန်း၊ အခြ ားဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၂) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 
မည်သည့်ဘာသာမျှ မကိုးကွယ်သူ (၀.၁) ရာခိုင်နှုန်း ရှိေကြ ာငး် ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ (၉၅.၇) ရာခိုင်နှုန်း၊ ခရစ်ယာန် (၁.၁) ရာခုိင်နှုန်း၊ 
အစ္စလာမ် (၃.၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်ဟိန္ဒ  (၀.၂) ရာခုိင်နှုန်းရှိ ပြ ီး နတ်ကိုးကွယ်မှု၊ အခြ ားဘာသာနှင့် 
ဘာသာမရိှသူများသည် (၀.၁) ရာခိုင်နှုန်းထက် ေလျာ့နည်းပါသည်။  

   မှတ်ချက်။    * ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းထက်နညး်ပါသည်။ 
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ဗဒု္ဓဘာသာ ခရစ်ယာန် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ် အခြ ား ဘာသာမရိှသူများ

ရာ
ခိုင
်နှုန
်း

ပံု (၄) - ြပည်ေထာင်စုနှင့် မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး၏ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် လူဦးေရ
ရာခုိင်နှုန်း

 ပြ ညေ်ထာငစ်ု မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ
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(ဂ) ပညာေရးဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ  

ဇယား (၃) - အသက် (၅) နှစ်မှ (၂၉) နှစ်အတွင်း လူဦးေရနှင့် ေကျာင်းတက်ေနသူအေရအတွက်ကုိ ကျား/မ 
ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

စစုေုပါငး် ကျား မ စစုေုပါငး် ကျား မ

5 4,778     2,461   2,317     1,719     839       880     

6 4,916     2,441   2,475     4,094     2,022    2,072  

7 5,171     2,567   2,604     4,655     2,287    2,368 

8 4,509     2,172    2,337     4,077     1,955   2,122  

9 4,437     2,172    2,265     4,051     1,996   2,055 

10 4,729     2,277    2,452     4,213     2,083    2,130 

11 4,807     2,345   2,462     4,166     2,071    2,095 

12 4,927     2,386   2,541     3,997     2,020    1,977 

13 5,106     2,478   2,628     3,633     1,891   1,742 

14 4,745     2,252    2,493     2,783     1,481   1,302 

15 4,646     2,178   2,468     2,146     1,118   1,028 

16 4,204     1,879   2,325     1,369     645       724     

17 4,314     1,952   2,362     1,131     566       565     

18 4,737     2,043   2,694     775         341       434     

19 4,053     1,747   2,306     596         269       327     

20 5,020     2,140   2,880     420         194       226     

21 3,968     1,662   2,306     245         106       139     

22 3,978     1,728   2,250     153         74          79        

23 4,023     1,660   2,363     103         46          57        

24 3,761     1,599   2,162     66           30          36        

25 4,642     1,938   2,704     56           26          30        

26 3,585     1,534   2,051     39           25          14        

27 3,975     1,688   2,287     41           19          22        

28 4,368     1,837   2,531     33           19          14        

29 3,778     1,570   2,208     21            11          10        

လဦူးေရ ေကျာငး်တကေ်နသူ
အသက်
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 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်၌ ေယာကျ်ားေလးများနှင့် မိန်းကေလးများသည် အသက ် (၁၁) နှစ်အရွယ်မ ှ
စတင်၍ ေကျာင်းတက်ေရာက်မှုနှုန်း ေလျာ့ကျလာေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

  ပြ ည်ေထာင်စုနှင့ ် နိှုင်းယှဥ်ရာတွင် ေပျာ်ဘွယ်မြ ို့နယ်မှ မနိး်ကေလးများ၏ ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု 
နှုန်းသည် ေကျာင်းစတင်တက်ေရာက်သည့် အရွယ်မှစ၍ အသက် (၁၁) နှစ်အထ ိ  မြ င့်ေသာ်လည်း 
အသက ်(၁၂) နှစ်ေကျာ်တွင် ကျဆင်းေနေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ရာ
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အသက်

ပံု (5) - ြပည်ေထာင်စု၊ မန္တေလးတုိင်းေဒသကီးနှင ့် ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တုိ့၏
ေကျာင်းတက်ေရာက်မှုအ ေြခအေန

 ပြ ညေ်ထာငစ်ု မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်
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ပံု (6) -  ပြ ည်ေထာင်စုနှင့်  ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်တုိ့၏ကျား/မအလုိက်
ေကျာင်းတက်ေရာက်မှုအ ေြခအေန

  ြပည်ေထာင်စု (ကျား) ြပည်ေထာင်စ ု(မ) ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ် (ကျား) ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ ်(မ)
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ပံု (၇) - မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး၏ စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်း (အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အထက်) 

 
 

 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စု         - ၈၉.၅% 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ   - ၉၃.၈% 

ရမည်းသင်းခရိုင ်   - ၈၉.၁% 

ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်    - ၈၉.၄% 
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ဇယား (၄) - ေပျာ်ဘွယ် မြ ို့နယ်၏ လူငယ်လူရွယ် (၁၅-၂၄) စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခုိင်နှုန်း 

 

 ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်၏ အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက် စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခုိင်နှုန်းမှာ (၈၉.၄)  
 ဖြ စ်ပြ ီး မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၏ စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်း (၉၃.၈) နှင့်  မြ န်မာနုိင်ငံ၏ စာတတ ်
ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်း (၈၉.၅) ထက်အနည်းငယ်နိမ့်ပါသည်။ မ စာတတ်ေမြ ာက်မှု ရာခိုင်နှုန်းသည် 
(၈၃.၇)   ဖြ စ်ပြ ီး ကျား စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းသည် (၉၆.၉)  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်၏ အသက် (၁၅) နှစ်မ ှ (၂၄) နှစ်အတွင်း လူငယ်လူရွယ် စာတတ်ေမြ ာကမ်ှု 
ရာခိုင်နှုန်းသည် (၉၇.၃) ြဖစ်ပါသည်။ မ လူငယ်လူရွယ် စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းသည် (၉၆.၅) 
ြဖစ်ပြ ီး ကျား လူငယ်လူရွယ် စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းသည် (၉၈.၃) ြဖစ်ပါသည်။ 

ဇယား (၅) - အသက် (၂၅) နှစ်နင့်ှအထက် လူဦးေရကုိ အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်းအလုိက် 
 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက်နှင့် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရ၏ (၁၈.၁) ရာခိုင်နှုန်းသည ်လုံးဝ ေကျာင်းမေနဘူးသူများ 
 ဖြ စ်ပါသည်။ 

 အသက ်(၂၅) နှစ်နှင့်အထက် ေကျးလက်လူဦးေရ၏ (၁၉.၈) ရာခိုင်နှုန်းသည ်လုံးဝ ေကျာင်းမေန 
ဘူးသူများ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အမျို းသားများ၏ (၉.၇) ရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အမျိုးသမီးများ၏ (၂၄.၆) 
ရာခိုင်နှုန်းမှာ လုံးဝ ေကျာင်းမေနဘူးသူများ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရ၏ (၂၉.၃) ရာခိုင်နှုန်းသည ် မူလတနး်အဆင့် (၄ တန်း) 
 ပြ ီးစးီ ေအာင်ြမင်သူများြဖစ်ပြ းီ တက္ကသိလ်ု/ေကာလိပ်အဆင် ့ပြ းီစးီသမူှာ (၄.၅) ရာခုိင်နှုန်းသာ 
ရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

ကျား/မ

စစုေုပါငး်

လဦူးေရ 

(15 - 24)

စာတတေ်မြ ာကမ်ှု

ရာခိုငန်ှုနး် 

(15 - 24)

စုစုေပါင်း 42,704 97.3

ကျား 18,588 98.3

မ 24,116 96.5

သူငယ်တန်းမှ

 3 တန်းထိ
4 တန်း

စုစုေပါင်း 144,308 26,077                  18.1            37,496 42,351 21,258 9,210 258 6,497 164 73       924 

 မြ ို ြ့ပ 18,183 1,124                     6.2               3,277 2,694 4,430 3,272 94 3,150 80 24          38 

ေကျးလက် 126,125 24,953                  19.8 34,219 39,657 16,828 5,938 164 3,347 84 49 886

ကျား 63,356 6,138                     9.7            14,253 20,490 13,120 5,607 178 2,896 64 57       553 

မ 80,952 19,939                   24.6             23,243 21,861 8,138 3,603 80 3,601 100 16       371 

အခြ ားစုစုေပါင်း အတန်းမရိှ

လံုးဝ 

ေကျာင်းမေန

 ဘူးသူ 

ရာခုိင်နှုန်း

မူလတန်း
အလယ်တန်း

(5 တန်းမှ

8 တန်းထိ)

အထက်တန်း

(9 တန်းမှ

10 တန်းထိ)

ဒီပလုိမာ
တက္က သုိလ်/

ေကာလိပ်

ဘဲွ့လွန်နှင့်

 အထက်

အသက်ေမွး

ဝမ်းေကျာင်း

သင်တန်း
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(ဃ) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (၆) - အသက် (၁၀) နှစ်နင့်ှအထက် လူဦးေရ၏ လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်းနှင့် အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရာခုိင်နှုန်းတုိ့ကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် ကျား/မ ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 
 

 

 

 

စစုေုပါငး် ကျား မ စစုေုပါငး် ကျား မ

10 - 14 11.9 9.0 14.8 6.0 9.3 4.0

15 - 19 56.6 58.3 55.2 7.4 9.6 5.5

20 - 24 77.5 88.4 69.4 7.0 7.3 6.7

25 - 29 78.3 93.5 67.0 3.7 4.2 3.2

30 - 34 77.9 95.3 64.0 1.9 2.2 1.6

35 - 39 76.2 95.8 60.6 1.4 1.5 1.2

40 - 44 75.8 96.5 58.3 0.8 0.9 0.7

45 - 49 73.8 95.8 55.6 0.5 0.7 0.4

50 - 54 70.2 93.6 50.8 0.4 0.6 0.2

55 - 59 63.9 89.1 43.9 0.3 0.4 0.1

60 - 64 51.6 75.7 32.2 0.1 0.1 0.1

65 - 69 41.1 60.9 26.1 0.1 0.1 0.1

70 - 74 25.4 38.7 16.2 0.2 0.1 0.2

75+ 14.3 23.8 8.8 0.4 0.5 0.2

15 နှစ်မှ 24 နှစ် 66.7 72.4 62.2 7.2 8.3 6.1

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 71.4 87.9 58.3 2.8 3.0 2.6

အသကအ်ပုစ်ု
လပုသ်ားအငအ်ားပါဝငန်ှုနး် အလပုလ်ကမ်ဲ့ရာခိုငန်ှုနး်
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 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်၏ အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အုပ်စုတွင် လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်းမှာ (၇၁.၄) 
ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ 

 အမျို းသမီး လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်းသည် (၅၈.၃) ရာခိုင်နှုန်းရှိ ပြ းီ  အမျိုးသား လုပ်သား 
အင်အားပါဝင်နှုန်း (၈၇.၉) ရာခိုင်နှုန်းထက်  သိသာစွာေလျာ့နည်းသည်ကိ ုေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်၏ အသက ် (၁၀-၁၄) နှစ်အုပ်စုတွင ် အလုပ်လုပ်ေသာကေလး (၁၁.၉) 
ရာခိုင်နှုန်းရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 အသက ် (၁၅-၆၄) နှစ်အုပ်စု၏  အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၂.၈)  ဖြ စ်ပါသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ 
ရာခိုင်နှုန်းသည ် ကျား (၃.၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မ (၂.၆) ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးရှိကြ ပြ းီ ကျား မ 
ကွာခြ ားမှု နည်းပါးသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 အသက ် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီးငယ်များ၏ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ (၆.၁) 
ရာခုိင်နှုန်းရှိသည်ကိ ုေတွ့ ရှိရပါသည်။  

ဇယား (၇) - အသက် (၁၀) နှစ်နင့်ှအထက် လုပ်သားအင်အားစုတွင် မပါဝင်ေသာလူဦးေရကုိ အမျို းအစား 
အလုိက် ကျား/မ ခဲွြခားေဖာ်ြပေသာဇယား 

 

 အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လုပ်သားအင်အားစုတငွ် မပါဝင်သူများ၌ အမျိုးသားများ၏ (၅၇.၁) 
ရာခိုင်နှုန်းသည ် အချိန်ြပည့်ေကျာင်းတက်ေနသူများြဖစ်ကြ ပြ းီ အမျိုးသမီးများ၏ (၅၉.၃) 
ရာခိုင်နှုန်းသည ်အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ကိုင်ေနသူများြဖစ်ေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 

0

20

40

60

80

100

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
+

အသက်အုပ်စု

ပုံ (8) - လုပသ်ားအင်အားပါဝင်နှုနး်
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အသက်အုပ်စု

စုစေုပါင်း ကျား မ

ပုံ (၉) -အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်နှုန်း

စုစုေပါင်း အလုပ်မရှာခ့ဲပါ

အချန်ိြပည့်

ေကျာင်းတက်ေသာ 

ေကျာင်းသား

အိမ်မှုကိစ္စလုပ်
အငြ မ်ိးစား၊

သက်ကီးရွယ်အုိ

ဖျားနာသူ၊

မသန်စွမ်းသူ
အခြ ား

စုစုေပါင်း 84,698      0.5                  33.2                          43.6              15.7                      1.6                  5.4          

ကျား 25,222       1.3                  57.1                          6.4                 20.4                       2.6                   12.2        

မ 59,476      0.2                   23.0                          59.3              13.7                      1.1                  2.5          

ကျား/မ

လုပ်သားအင်အားစုတွင် မပါဝင်သူ
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ဇယား (၈) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်း အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိင်အမျိုးအစားနှင့် ကျား/မ 
အလုိက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

 

စစုေုပါငး် ကျား မ စစုေုပါငး် ကျား မ

စစုေုပါငး် 115,979 63,002 52,977 100.0 100.0 100.0

မနေ်နဂျာများ 383            262               121        0.3 0.4 0.2

သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာရင်ှများ 1,517         421               1,096     1.3 0.7 2.1

နညး်ပညာနှင့် ဆက်စပ်သည့် သက်ေမွးပညာရှင်များ 1,776         1,304           472        1.5 2.1 0.9

အေထာကအ်ပ့ံပြ ုစာေရးလုပ်သားများ 1,064         667               397        0.9 1.1 0.7

ဝနေ်ဆာင်မှုနှင့် အေရာင်းလုပ်သားများ 10,380      4,638           5,742     8.9 7.4 10.8

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှင့် ငါးလပ်ုငနး် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ 60,621      36,395         24,226   52.3 57.8 45.7

လက်မှုပညာနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငနး် အလုပ်သမားများ 7,255         5,083           2,172     6.3 8.1 4.1

စက်ကိရိယာနှင့် စက်ပစ္စညး်ကိုင်တွယ် အသုံးပြ ုသမူျားနှင့်

စုစည်းတပ်ဆင်သူများ
2,979         2,570            409        2.6 4.1 0.8

အေခြ ခံအလုပ်သမားများ 23,887      10,117         13,770  20.6 16.1 26.0

အခြ ား - - - - - -

မသ/ိမေဖြ 6,117         1,545           4,572     5.3 2.5 8.6

အလပုရ်ှိသဦူးေရ ရာခိုငန်ှုနး်
အလပုအ်ကိုငအ်မျို းအစား
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 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင ်အသက် (၁၅-၆၄) အုပ်စုရိ ှအလုပ်ရိှသ ူ (၅၂.၃) ရာခုိင်နှုန်းမှာ လယ်ယာ၊ 
သစ်ေတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ ဖြ စ်ကြ ပြ ီး ဒုတိယအများဆုံးမှာ အေခြ ခံ 
အလုပ်သမားများ (၂၀.၆) ရာခိုင်နှုန်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ကျား နှင့ ် မ နိှုင်းယှဉ်ရာတွင် ကျား ဦးေရ (၅၇.၈) ရာခုိင်နှုန်းနှင့ ်  မ ဦးေရ (၄၅.၇) ရာခိုင်နှုန်း 
တို့သည် လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ  ဖြ စ်သည်ကို ေတွ့ရှိရ 
ပါသည်။ 

 မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီတွင ် လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် လုပ်သားများမှာ 
(၃၁.၅) ရာခိုင်နှုန်းဖြ စ်ပြ ီး အေခြ ခံအလုပ်သမားများမှာ (၁၇.၃) ရာခိုင်နှုန်း  ဖြ စပ်ါသည်။ 
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 ပြ ည်ေထာင်စု မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်

ပံု (၁၀) -  ပြ ည်ေထာင်စု၊ မန္တေလးတုိင်းေဒသကီးနှင့် ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်တုိ့၏
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းရိှ ကျား/မအလုိက် အလုပ်အကုိင်အမျိုးအစား

မန်ေနဂျာများ

သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာရှင်များ

နညး်ပညာနှင့် ဆကစ်ပ်သည့် သကေ်မွးပညာရင်ှများ

အေထာက်အပံ့ပြ ုစာေရးလပ်ုသားများ

ဝန်ေဆာင်မှုနှင့် အေရာင်းလုပ်သားများ

လယယ်ာ၊ သစ်ေတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်း 
ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ

လက်မှုပညာနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်း အလုပ်သမားများ

စက်ကိရိယာနှင့် စက်ပစ္စညး်ကုိင်တွယ ်
အသုံးပြ ုသူများနှင့် စုစညး်တပ်ဆင်သမူျား

အေခြ ခံအလုပ်သမားများ

အခြ ား

မသိ/မေဖြ
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ဇယား (၉) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်း အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပ်ကုိင်ေသာလုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် 
ကျား/မ အလုိက် ခွြဲခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

မှတ်ချက်။ *  ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းပါသည်။ 

                     

စစုေုပါငး် ကျား မ စစုေုပါငး် ကျား မ

စစုေုပါငး် 115,979 63,002 52,977 100.0 100.0 100.0

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှင့် ငါးလုပ်ငနး် 67,627      40,029        27,598 58.3 63.5 52.1

သတ္တုတးူေဖာေ်ရးနှင့် ေကျာက်မုိင်းလုပ်ငနး် 41               32                 9             * 0.1 *

ကုနထု်တလု်ပ်မှုလုပ်ငနး် 4,949        2,585           2,364    4.3 4.1 4.5

လျှပ်စစ်၊ ဓါတေ်ငွ့၊ ေရေနွးေငွ့နှင့် ေလေအးဖြ န့်ဖြ ူးမှုလုပ်ငနး် 67               64                 3             0.1 0.1 *

ေရေပးေဝေရး၊ မိလ္လာနှင့် အမိှုက်သိမ်းဆည်းေရး စီမံခန့်ခဲွမှုလုပ်ငနး် 204            193              11          0.2 0.3 *

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း 2,851        2,663           188       2.5 4.2 0.4

လက်လီနှင့် လက္ကားေရာင်းဝယ်ေရး (ေမာေ်တာ်ကားနှင့် ေမာေ်တာဆ်ိုင်ကယ်

 ပြ ုပြ င်ြခင်းလုပ်ငနး်အပါအဝင်)
12,597      4,956          7,641    10.9 7.9 14.4

သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေရးနှင့် ကုနပ်စ္စည်းသုိေလှာင်ေရးလုပ်ငနး်များ 3,147        3,083          64          2.7 4.9 0.1

တည်းခုိေရးနှင့် အစားအေသာက်ဝနေ်ဆာင်မှုလုပ်ငနး်များ 3,249        1,526           1,723    2.8 2.4 3.3

သတင်းအချက်အလက်နှင့်  ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 60               49                 11          0.1 0.1 *

ေငွေရးေကြ းေရးနှင့် အာမခံလုပ်ငနး်များ 152            81                 71          0.1 0.1 0.1

အမ်ိခြ  ံေြမဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 5                 4                    1             * * *

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သိပ္ံပပညာနှင့် စက်မှုလက်မှုပညာဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 130            106              24          0.1 0.2 *

စီမံအပ်ုချုပ် ေရးနှင့် ေထာက်ကူမှုဆုိင်ရာလုပ်ငနး်များ 358            216              142        0.3 0.3 0.3

 ပြ ည်သူ့အပ်ုချုပ်ေရး ( ပြ ည်သူ့ဝနထ်မ်းများအပါအဝင်) 1,653        1,232           421        1.4 2.0 0.8

ပညာေရးဆုိင်ရာလုပ်ငနး်များ 1,478        392              1,086    1.3 0.6 2.0

ကျနး်မာေရးနှင့် လူမှုေရးလုပ်ငနး်များ 256            113              143       0.2 0.2 0.3

ပနး်ချီ၊ အနုပညာ၊ ေဖျာ ်ေြဖေရးနှင့် အပနး်ေဖြ ေရးလုပ်ငနး်များ 174            119              55          0.2 0.2 0.1

အခြ ားဝနေ်ဆာင်မှုလုပ်ငနး်များ 7,924        2,495           5,429    6.8 4.0 10.2

ကုိယ်တိုင်လုပ်ကုိင်သည့် အမ်ိေထာင်စုများ၏လုပ်ငနး်များ၊ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ နုိင်ခြ င်း 

မရှိသည့် အမ်ိေထာင်စုများ၏ ထုတလု်ပ်မှုနှင့် ဝနေ်ဆာင်မှုလုပ်ငနး်များ
2,491        1,244           1,247    2.1 2.0 2.4

သံတမနအ်ခွင့်အေရးရအဖဲွ့အစည်းများ၏လုပ်ငနး်များ 5                 2                    3             * * *

အလုပ်အကုိင်အမျိုးအစားေဖာ်ပြ ထားခြ င်းမရှိေသာလုပ်ငန်းများ 6,561        1,818          4,743    5.7 2.9 9.0

အလပုရ်ှိသဦူးေရ ရာခိုငန်ှုနး်
လပုင်နး်အမျို းအစား
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 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်၌ လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်းတွင် အများဆုံးလုပ်ကိုင်ကြ ပြ ီး (၅၈.၃) 
ရာခိုင်နှုန်းရိှပါသည်။ 

 လက်လီနှင့် လက္ကားေရာင်းဝယ်ေရး (ေမာ်ေတာ်ကားနှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်  ပြ ုပြ င်ခြ င်းလုပ်ငန်း 
အပါအဝင်) လုပ်ငန်းတွင်  ဒုတိယအများဆုံး လုပ်ကိုင်ကြ ပြ းီ  (၁၀.၉) ရာခုိင်နှုန်းရိှပါသည်။ 

 လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ေနသူ အမျိုးသား (၆၃.၅) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 
အမျို းသမီး (၅၂.၁) ရာခုိင်နှုန်းရှိပါသည်။ 

 မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ၌ လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်းတွင်  လုပ်ကိုင်ေနသူမှာ  (၃၉.၄) 
ရာခိုင်နှုန်းရှိပြ ီး လက်လီနှင့် လက္ကားေရာင်းဝယ်ေရး (ေမာ်ေတာ်ကားနှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 
 ပြ ုပြ င်ြခင်းလုပ်ငန်း အပါအဝင်) လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ေနသူမှာ (၁၁.၇) ရာခိုင်နှုန်းရိှပါသည်။ 
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စုစုေပါင်း ကျား မ စုစုေပါင်း ကျား မ စုစုေပါင်း ကျား မ

 ပြ ည်ေထာင်စု မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ ေပျာဘ်ယ်ွမြ ို ့နယ်

ပံု (၁၁) -  ပြ ည်ေထာင်စု၊ မန္တေလးတုိင်းေဒသကီးနှင့် ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ််တုိ့၏
အသက်(၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းရိှ ကျား/မအလုိက် လုပ်ကုိင်ေသာလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်း

သတ္တ ုတးူေဖာေ်ရးနင့်ှ ေကျာက်မိုင်းလုပ်ငန်း

ကနုထု်တလ်ပုမ်ှုလပုင်နး်

လျှပစ်စ၊် ဓါတေ်ငွ့ ၊ ေရေနွးေငွ့နှင် ့ေလေအးြဖန့်ဖြ ူးမှုလုပ်ငန်း

ေရေပးေဝေရး၊ မိလ္လာနှင့် အမိှုကသ်မ်ိးဆညး်ေရး စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်း

ေဆာက်လုပ်ေရးလပု်ငန်း

လက်လနီငှ့် လက္ကားေရာငး်ဝယ်ေရး (ေမာ်ေတာက်ားနှင့်ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ ်ပြ ုပြ င်ခြ င်းလုပ်ငန်းအပါအဝင်)

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးနှင့်ကုန်ပစ္စညး်သိုေလာှင်ေရးလပ်ုငန်းများ

တည်းခိုေရးနှင့်် အစားအေသာက ်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ

သတင်းအချကအ်လကနှ်င့် ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ

ေငွေရးေကြ းေရးနှင် ့အာမခံလုပ်ငန်းများ

အိမ်ခြ  ံေြမဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သိပ္ပပညာနှင့် စက်မှုလကမ်ှုပညာဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ

စီမံအုပ်ချုပ် ေရးနှင့် ေထာက်ကူမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

 ပြ ည်သူ့အုပ်ချုပ်ေရး ( ပြ ည်သူ့ဝန်ထမ်းများအပါအဝင်)

ပညာေရးဆိုင်ရာလပ်ုငန်းများ

ကျနး်မာေရးနငှ့် လူမှုေရးလုပ်ငန်းများ

ပန်းချီ၊ အနုပညာ ၊ ေဖျာ ်ေြဖေရးနှင့် အပန်းေဖြ ေရး လုပ်ငန်းများ

အခြ ားဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ

ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်သည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ လုပ်ငန်းများ၊ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ နိုင်ခြ ငး်မရိှသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ေဆာငမ်ှုလပ်ုငနး်များ

သတံမန်အခွင့်အေရးရ အဖွဲ့အစညး်များ၏ လုပ်ငန်းများ

အလုပ်အကိုင်အမျို းအစားေဖာ်ပြ ထားခြ ငး် မရှိေသာလုပ်ငန်းများ
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(င) ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 

ဇယား (၁၀) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကုိ ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလုိက် 
 မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်နှင့ ်ကျား/မ ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရ၏ (၆၈.၈) ရာခိုင်နှုန်းသည ်
နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ် ကိုင်ေဆာင်သူများြဖစ်ပြ ီး (၂၈.၈) ရာခိုင်နှုန်းသည် မည်သည့်ကတ်မှ 
မကိုင်ေဆာင်သူများ ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ကျား နှင့ ် မ နှိုင်းယှဉ်ရာတွင်် ကျား ဦးေရ (၂၈.၂) ရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မ ဦးေရ (၂၉.၄) ရာခိုင်နှုန်း 
တို့သည် မည်သည့်ကတ်မှ မကိုင်ေဆာင်သူများြဖစ်သည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

    မှတ်ချက။် * ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

နိုငင်သံား 

စစိစေ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

 ကတ်

နိုငင်သံား

 ပြ ုခငွ့် 

ရသကူတ်

အမျို းသား 

မတှပ်ုံတင ်

ကတ်

သာသနာဝင်

 ကတ်

ယာယ ီ

သကေ်သ

 ခကံတ်

နိုငင်ြံခားသား

 မတှပ်ုံတင ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ြံခားသား

 နိုငင်ကံးူ 

လကမ်တှ်

မညသ်ည့် 

ကတမ်မှကိုင်

 ေဆာငသ်ူ

စုစုေပါင်း 147,179     127               597          2,610           1,022           564         87                    53                   61,730        

 မြ ို ြ့ပ 18,803       54                 69             175              146              224          74                    8                      7,585           

ေကျးလက် 128,376     73                 528          2,435           876              340         13                    45                   54,145        

ကျား 66,042        65                 367          1,048          958              252          44                    23                   26,963        

မ 81,137       62                 230          1,562           64                 312         43                    30                   34,767        
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နိုင်ငံသား 
စိစစ်ေရး
ကတ်

ဧည့်နုိင်ငံသား
ကတ်

နိုင်ငံသား
 ပြ ုခွင့်ရသူ
ကတ်

အမျိုးသား 
မှတ်ပုံတင်
ကတ်

သာသနာဝင်
ကတ်

ယာယီ
သကေ်သခံ
ကတ်

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပုံတင်
လကမှ်တ်

နိုင်ငံြခားသား
နိုင်ငံကူး
လက်မှတ်

မည်သည့်
ကတ်မ ှ

မကိုင်ေဆာင်သူ

ရာ
ခိုင
်နှုန
်း

ပံု (12) - ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ

စုစုေပါင်း ကျား မ 
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းရာခုိင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက် လူဦးေရကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွြခားေဖာ်ြပေသာဇယား  

 
  

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ေလျှာက/်

 အမြ င့်တက်/ 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခြ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခြ ငး်

စစုေုပါငး် 260,293    248,976    11,317            4.3         4,247   2,682   6,407          4,413                 

0 - 4 21,751          19,655         2,096                   9.6             77           96           1,909              1,159                       

5 - 9 24,573          24,202          371                       1.5             22            43           214                  224                            

10 - 14 25,598          25,353          245                       1.0             41           48           103                  141                           

15 - 19 22,786          22,568          218                       1.0             42           45           86                    112                           

20 - 24 21,277          21,100          177                       0.8             33           38           58                    92                              

25 - 29 20,875          20,678          197                       0.9             42           52            65                    83                              

30 - 34 20,048          19,804         244                       1.2             51           71           79                    84                              

35 - 39 18,754         18,469         285                       1.5             56           75           114                  101                           

40 - 44 17,243          16,881         362                       2.1             127         89           130                  102                           

45 - 49 16,625          16,120          505                       3.0             220         90           160                  134                           

50 - 54 12,695          12,048          647                       5.1             308        146         230                  182                           

55 - 59 10,509         9,792            717                       6.8             344        137         288                  202                            

60 - 64 8,922             8,030            892                       10.0          443        197         435                  275                           

65 - 69 6,926            5,972            954                       13.8          511        250         458                  294                           

70 - 74 4,546            3,535            1,011                   22.2           548        352         553                  328                           

75 - 79 3,703            2,726             977                       26.4          557        340         567                  322                            

80 - 84 2,032             1,273            759                       37.4          430        309         484                  287                           

85 - 89 956                553                403                       42.2          245         177         278                  165                           

90 + 474                217                257                       54.2          150        127         196                  126                           

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းရာခုိင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက် လူဦးေရကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွြခားေဖာ်ြပေသာဇယား (အဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ေလျှာက/်

 အမြ င့်တက်/ 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခြ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခြ ငး်

ကျား 119,235    114,322    4,913              4.1         1,709  1,053   2,768          1,905                 

0 - 4 10,934         9,879            1,055                   9.6             33           45           968                  569                           

5 - 9 12,539          12,340          199                       1.6             17           27            107                  124                           

10 - 14 12,937          12,814          123                       1.0             17           26            49                    74                              

15 - 19 10,340         10,237          103                       1.0             14           24            41                    54                              

20 - 24 9,129            9,041            88                          1.0             16           17           32                     51                              

25 - 29 8,936            8,828            108                       1.2             21           28            37                    46                              

30 - 34 8,863            8,749            114                       1.3             29           23            39                    35                              

35 - 39 8,294            8,163            131                       1.6             23           18           60                    48                              

40 - 44 7,881            7,720            161                       2.0             58           35           57                    48                              

45 - 49 7,526            7,284            242                       3.2             110        31           91                    59                              

50 - 54 5,763            5,479            284                       4.9             143        55           98                    68                              

55 - 59 4,651            4,335            316                       6.8             152         51           124                  85                              

60 - 64 3,985            3,596            389                       9.8             194        87           177                  121                           

65 - 69 2,988            2,584            404                       13.5          219         111         195                  113                           

70 - 74 1,869            1,469            400                       21.4          200         150         221                  122                            

75 - 79 1,448            1,097            351                       24.2          210         124         197                  108                           

80 - 84 728                469                259                       35.6          144        111         157                  101                           

85 - 89 308                173                135                       43.8          83           61           84                    56                              

90 + 116                65                   51                          44.0          26           29            34                    23                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းရာခုိင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက် လူဦးေရကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွြခားေဖာ်ြပေသာဇယား (အဆက်) 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ေလျှာက/်

 အမြ င့်တက်/ 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခြ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခြ ငး်

မ 141,058    134,654    6,404              4.5         2,538   1,629   3,639          2,508                  

0 - 4 10,817         9,776            1,041                   9.6             44           51           941                  590                           

5 - 9 12,034          11,862          172                       1.4             5              16           107                  100                           

10 - 14 12,661          12,539          122                       1.0             24           22            54                    67                              

15 - 19 12,446          12,331          115                       0.9             28           21            45                    58                              

20 - 24 12,148          12,059          89                          0.7             17           21            26                     41                              

25 - 29 11,939         11,850         89                          0.7             21           24            28                     37                              

30 - 34 11,185         11,055         130                       1.2             22            48           40                    49                              

35 - 39 10,460         10,306         154                       1.5             33           57           54                    53                              

40 - 44 9,362            9,161            201                       2.1             69           54           73                    54                              

45 - 49 9,099            8,836            263                       2.9             110        59           69                    75                              

50 - 54 6,932            6,569            363                       5.2             165        91           132                  114                           

55 - 59 5,858            5,457            401                       6.8             192         86           164                  117                           

60 - 64 4,937            4,434            503                       10.2          249         110         258                  154                           

65 - 69 3,938            3,388            550                       14.0          292         139         263                  181                           

70 - 74 2,677            2,066            611                       22.8          348        202         332                  206                           

75 - 79 2,255             1,629            626                       27.8          347        216         370                  214                           

80 - 84 1,304            804                500                       38.3          286         198         327                  186                           

85 - 89 648                380                268                       41.4          162         116         194                  109                           

90 + 358                152                206                       57.5          124         98           162                  103                           

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် လူဦးေရ (၁၀၀) လျှင် (၄) ဦးသည် အနည်းဆုံး မသန်စွမ်းမှုတစ်မျိုးမျိုး  
ရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 အမျို းသမီးများ၏ မသန်စွမ်းမှုရာခုိင်နှုန်းသည် အမျို းသားများထက် အနည်းငယ်ပို မြ င့်ပါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမှုရာခိုင်နှုန်းသည် အသက်အရွယ်ကီးလာသည်နှင့်အမျှ  မြ င့်တက်လာပြ ီး အသက် (၆၀) 
နှစ်ေကျာ်တွင် ပိုမုိသိသာစွာြမင့်တက်လာသည်ကိ ုေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားများတွင် လမ်းေလျှာက်/အမြ င့်တက်/ပစ္စည်းကိုင်တွယ်ခြ ငး်နှင့ ် သင်ယူ  
ေလ့လာခြ င်း/မှတ်ဉာဏ/်အာရုံစူးစိုက်ခြ င်းတို့သည် အများဆုံးဖြ စ်ပါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာနှင့် အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ေနအိမ်အမျို းအစားများ 

ဇယား (၁၂) - ေနအိမ်အမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်နှုန်းကုိ  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ြပေသာ 
ဇယား 

 

 

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် ေနအိမ်အများစုမှာ ပျဥ်ေထာင်အိမ်/သစ်သားအိမ်များ  ဖြ စ်ကြ ပြ းီ (၅၂.၀) 
ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ ဒုတိယအများဆုံးေနအိမ်အမျို းအစားမှာ ဝါး ဖြ င့်ေဆာက်လုပ်ထားေသာအိမ် 
များဖြ စ် ကြ  ပြ းီ (၃၀.၇) ရာခိုင်နှုန်း ရိှပါသည်။  

  မြ ို့ပြ အိမ်ေထာင်စုများ၏ (၄၄.၂) ရာခိုင်နှုန်းသည ် ဝါးအိမ်များဖြ င့် ေနထိုင်ကြ ပြ ီး  ေကျးလက် 
အိမ်ေထာင်စုများ၏ (၅၅.၃) ရာခိုင်နှုန်းတို့သည ်ပျဥ်ေထာင်အိမ်/သစ်သားအိမ်များဖြ င့ ်ေနထိုင်ကြ  
ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 မြ ို ့ြပ/ေကျးလက်
အမိေ်ထာငစ်ု

အေရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကခ်နး်/

တိုကခ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကခ်အံမိ်

ပျဥေ်ထာငအ်မိ/်

 သစသ်ားအမိ်
ဝါးအမိ်

2-3 နစှခ်ံ

 တအဲမိ်

1 နစှခ် ံ

တအဲမိ်
အ ခြ ား

စုစုေပါင်း 58,863       0.8                         7.5                7.6           52.0                    30.7        0.5           0.1          0.8       

 မြ ို ြ့ပ 6,874         2.6                          18.8             7.4           26.6                    44.2         0.2           0.1          0.2        

ေကျးလက် 51,989       0.6                         6.0                7.6           55.3                   28.9         0.5           0.1          0.9       

0.8 

7.5 7.6 

52.0 

30.7 

0.5 0.1 0.8 
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

ကွန်ဒို/တိုက်ခန်း/
တိုက်ခန်းတွဲ

ဘန်ဂလိ/ု
 တိုက်အိမ်

တိုက်ခံအိမ် ပျဥ်ေထာင်အိမ်/ 
သစ်သားအိမ်

ဝါးအိမ် 2-3 နစှ်ခံ
 တအိဲမ်

1 နှစ်ခံ
 တဲအိမ်

အခြ ား

ရာ
ခိုင
်နှုန
်း

ပံု (13) - ေနအိမ်အမျိုးအစား

စုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက ်



27 
 

အိမ်သာအမျို းအစားများ 

ပုံ (၁၄) - သန့်ရှင်းေသာယင်လံုအိမ်သာ  ေဆာက်လုပ်သံုးစွဲသည့် အိမ်ေထာင်စုအချိုး 

 
 
 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စု         - ၇၄.၃% 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ - ၇၉.၈% 

ရမည်းသင်းခရိုင် - ၈၀.၆% 

ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်    - ၈၁.၉% 
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ဇယား (၁၃) - အသံုးပြ ုသည့်အိမ်သာအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်နှုန်းကုိ  မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် 
ခဲွြခားေဖာြ်ပေသာဇယား 

 
 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် အိမ်ေထာင်စုများ၏ (၈၁.၉) ရာခိုင်နှုန်းသည် သန့်ရှင်းေသာယင်လုံအိမ်သာ 
ေဆာက်လုပ်သုံးစွဲကြ ပါသည်။ (ေရဆွဲအိမ်သာ (၀.၈) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ေရေလာင်း/ယင်လုံအိမ်သာ 
(၈၁.၁) ရာခိုင်နှုန်းတို ့ ဖြ စ်ကြ ပါသည်။)  

 မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီအတငွး်ရှိ အခြ ားမြ ို့နယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ရာ ေပျာ်ဘွယ် မြ ို့နယ်သည် 
သန့်ရှင်းေသာယင်လုံအိမ်သာ ေဆာက်လုပ်သုံးစွဲသည့် အိမ်ေထာင်စုအချိုးသည်  အမြ င့ဆ်ုးံအုပ်စ ု
တွင် ပါဝင်သည်ကို ေတွ့ ရပါသည်။ 

 မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီတွင် သန့်ရှင်းေသာ ယင်လုံအိမ်သာ ေဆာက်လုပ်သုံးစဲွသည် ့အိမ်ေထာင်စု 
အချိုးမှာ (၇၉.၈) ရာခိုင်နှုန်းရှိ ပြ းီ  မြ န်မာနုိင်ငံတွင် (၇၄.၃) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ 

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် အိမသ်ာမရှိသည့် အိမ်ေထာင်စု (၁၁.၈) ရာခိုင်နှုန်းရှိပြ းီ မန္တေလးတိုင်း  
ေဒသကီးတငွ် (၁၅.၇)  ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ 

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်၏ ေကျးလက်ေဒသများတွင ်အိမ်သာမရှိသည့်အိမ်ေထာင်စ ု (၁၃.၀) ရာခိုင်နှုန်း 
ရှိပါသည်။ 

  မှတ်ချက်။  * ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းပါသည။် 

 

 

 

 

စုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက်

0.8            1.3           0.7            

81.1          83.5        80.8          

81.9         84.8       81.5         

6.1            12.5        5.3            

0.1            * 0.1            

0.1            0.2           0.1            

11.8          2.5           13.0          

ရာခုိင်နှုန်း 100.0    100.0   100.0     

အေရအတွက် 58,863  6,874   51,989  

အိမ်သာအမျို းအစား

စုစုေပါင်း

ေရဆဲွအိမ်သာ

ေရေလာင်း/ ယင်လံုအိမ်သာ

သန့်ရှင်းေသာယင်လံုအိမ်သာ
ေဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှုရာခုိင်နှုန်း

တွင်း/ ဇလား အိမ်သာ

တွင်းမရိှ အိမ်သာ

အခြ ား

အိမ်သာမရိှ
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ေသာက်ေရအမျိုးအစားများ 

ပံု (၁၅) - သန့်ရှင်းေသာေသာက်ေရရရှသိည့် အိမ်ေထာင်စုအချိုး 

 
 
 

 

 ပြ ည်ေထာင်စု        - ၆၉.၅% 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ      - ၈၅.၆% 

ရမည်းသင်းခရိုင ် - ၈၈.၈% 

ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်    - ၉၁.၂% 
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ဇယား (၁၄) - ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် ေရအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စု 

ရာခုိင်နှုန်းကုိ  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 
 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် အိမ်ေထာင်စုများ၏ (၉၁.၂) ရာခိုင်နှုန်းသည် ေသာက်ေရအတွက် 
ေရေကာင်းေရသန့် (ေရပိုက်လုိင်း၊ အဝီစိတွင်း၊ ေရတွင်း (အုတ်စီ)၊ ေရသန့်စက်/ေရသန့်ဘူး) ကိ ု
အသုံးပြ ုကြ ပါသည်။ 

 မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီအတွင်းရှိ အခြ ားမြ ို့နယ်များနှင့ ် နိှုင်းယှဥ်ရာတွင် ေပျာ်ဘွယ် မြ ို့နယ၏် 
ေရေကာင်းေရသန့်အသုံးပြ ုသည့် အိမ်ေထာင်စုအချို းသည် အမြ င့်ဆုံးအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ပါသည်။ 
 မြ န်မာနိုင်ငံ၏ ေရေကာငး်ေရသန့်ရရှိမှု (၆၉.၅) ရာခိုင်နှုန်းနှင် ့နှိုင်းယှဥ်လျှင်လည်း  မြ င့်သည်ကို 
ေတွ့ရပါသည်။ 

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် အိမ်ေထာင်စု (၅၅.၈) ရာခုိင်နှုန်းသည် အဝီစိတွင်းမှ ရရှိေသာေရကို 
ေသာက်ေရအဖြ စ် သုံးစွဲကြ ပါသည်။ အိမ်ေထာင်စု (၂၇.၉) ရာခိုင်နှုန်းသည် ေရတွင်း (အုတ်စ)ီ မှ 
ေရကို သုံးစွဲေနကြ ပါသည်။ 

 အိမ်ေထာင်စု (၈.၈) ရာခိုင်နှုန်းသည် မသန့်ရှင်းေသာအရင်းအမြ စ်များမှ ရရှိေသာေရကို 
ေသာက်ေရအဖြ စ် သုံးစွဲေနကြ ပါသည်။ 

 ေကျးလက်ေဒသရှိ အိမ်ေထာင်စု (၈.၂) ရာခိုင်နှုန်းသည် မသန့်ရှင်းေသာအရင်းအမြ စ်များမှ 
ရရှိေသာေရကိ ုေသာက်ေရအဖြ စ် သုံးစွဲေနကြ ပါသည်။ 

       မှတ်ချက။် * ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းပါသည။် 

 

 

 

စုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက်

5.1            30.4          1.7                

55.8          37.9          58.2              

27.9          1.4            31.4              

2.4            16.7          0.5                

91.2         86.4         91.8             

2.4            0.1            2.7                

2.3            2.0             2.3                

2.2             - 2.5                

0.1            0.5            *

1.8            11.0          0.7                

8.8           13.6         8.2                

ရာခုိင်နှုန်း 100.0    100.0     100.0        

အေရအတွက် 58,863  6,874     51,989     
စုစုေပါင်း

ေရတွင်း (အကာရံမ့ဲ)

ေရကန်

 မြ စ်/ေချာင်း/တူးေမြ ာင်း

ေတာင်ကျေရ/ မုိးေရ

အခြ ား

စုစုေပါင်းေရေကာင်းေရသန့် မရရိှမှုရာခုိင်နှုန်း

စုစုေပါင်းေရေကာင်းေရသန့်ရရိှမှုရာခုိင်နှုန်း

ေသာက်ေရအမျို းအစား

ေရပုိက်လုိင်း

အဝီစိတွင်း

ေရတွင်း (အုတ်စီ)

ေရသန့်စက်/ ေရသန့်ဘူး
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အလင်းေရာင်အတွက် စွမ်းအင်အသံုးပြ ုမှု 

ပံု (၁၆) - အလင်းေရာင်အတွက် လျှပ်စစ်မီးအသံုးပြ ုမှု 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စု        - ၃၂.၄% 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ  - ၃၉.၄% 

ရမည်းသင်းခရိုင်    - ၁၃.၅% 

ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်    - ၁၄.၂% 
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ဇယား (၁၅) - အလင်းေရာင်အတွက်  အဓိကအသံုးပြ ုသည့် မီးအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စု 

ရာခုိင်နှုန်းကုိ  မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 
 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် အလင်းေရာင်အတွက် လျှပ်စစ်မီးအသုံးပြ ုသည် ့ အိမ်ေထာင်စုအချိုးမှာ 

(၁၄.၂) ရာခိုင်နှုန်း ြဖစ်ပါသည်။ မန္တေလးတိုငး်ေဒသကးီအတွင်းရှ ိ အခြ ားမြ ို့နယ်များနှင့ ်
နိှုင်းယှဥ်ရာ လျှပ်စစ်မးီ အသုံးပြ ုမှုသည် အနိမ့်ဆုံးအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ပါသည်။ မန္တေလးတိုင်း 
ေဒသကီး၏ လျှပ်စစ်မီး အသုံးပြ ုသည့် အိမ်ေထာင်စုအချိုးမှာ (၃၉.၄) ရာခိုင်နှုန်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် အလငး်ေရာင်အတွက် ဘက်ထရီမီး အသုံးပြ ုမှုသည ် (၃၆.၄) ရာခိုင်နှုန်း 
 ဖြ င့်အ မြ င့်ဆုံးဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေကျးလက်ေဒသတွင် အိမ်ေထာင်စုများ၏ (၃၉.၅) ရာခိုင်နှုန်းသည် အလင်းေရာငအ်တွက် 
ဘက််ထရီမီးကိ ုအသုံးပြ ုကြ ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်  မြ ို ့ြပ ေကျးလက်

14.2             81.2           5.3             

0.5                0.1             0.5             

14.1             3.2              15.5           

36.4             12.7           39.5           

12.8             2.1              14.2           

0.1                - 0.1             

16.8             0.6             19.0           

5.1                0.2              5.8             

ရာခိုငန်ှုန း် 100.0       100.0     100.0     

အေရအတကွ် 58,863     6,874     51,989   

ေရအားလှျပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက)

ေနေရာင်ြခည် စွမ်းအင်သံုး (ဆုိလာြပား)

အခြ ား

စစုေုပါငး်

မးီအမျို းအစား

လျှပ်စစ်မီး

ေရနဆံမီီး

ဖေယာင်းတိုင်မီး

ဘက်ထရမီီး

မီးစက် (ပုဂ္ဂလိက)
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အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက် ေလာင်စာအသံုးပြ ုမှု 

ပံု (၁၇) - သစ်သားကုိအေြခခံေသာေလာင်စာ အသံုးပြ ုမှု 

 
 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စု       - ၈၁.၀% 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ      - ၇၇.၆% 

ရမည်းသင်းခရိုင်   - ၉၄.၉% 

ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်   - ၉၄.7% 
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ဇယား (၁၆) - ချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် ေလာင်စာအမျိုးအစားအလုိက် 

အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်နှုန်းကုိ  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 
 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် အစားအစာ ချက်ပြ ုတစ်ားေသာက်ရန်အတွက် သစ်သားကို အေခြ ခံေသာ 

ေလာင်စာ အမျို းအစားများြဖစ်သည့် သစ်သား/ထင်း (၈၄.၉) ရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မီးေသွး/ 
ေလာင်စာေတာင့် (၉.၈) ရာခိုင်နှုန်းတို့ကိ ုအဓိကအသုံးပြ ုကြ ေကြ ာင်း ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

 အိမ်ေထာင်စု (၄.၈) ရာခိုင်နှုန်းသာလှျင် အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်မီးကို 
အသုံးပြ ုကြ ပါသည်။ 

 ေကျးလက်ေဒသရှိ အိမ်ေထာင်စုများတွင် သစ်သားကို အေခြ ခံေသာေလာင်စာများဖြ စ်သည့ ်
သစ်သား/ထင်း (၉၂.၇) ရာခုိင်နှုန်းနှင့ ် မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့် (၅.၂) ရာခိုင်နှုန်းကိ ု
အဓိကအသုံးပြ ုကြ ပါသည။် 

 မှတ်ချက်။  * ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

စုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက်

4.8                27.7             1.8              

* 0.1               *

0.1                - 0.1              

* - *

84.9             26.4             92.7           

9.8                44.9             5.2              

0.1                0.6               0.1              

0.2                0.5               0.1              

ရာခုိင်နှုန်း 100.0       100.0       100.0     

အေရအတွက် 58,863    6,874       51,989   

မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့်

ေကျာက်မီးေသွး

အခြ ား

စုစုေပါင်း

ေလာင်စာအမျို းအစား

လျှပ်စစ်မီး

ဓာတ်ေငွ့

ေရနံဆီမီး

ဘုိင်အုိဂက်စ်

သစ်သား/ထင်း
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ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ အသံုးပြ ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများသံုးစဲွမှုအလုိက် အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်နှုန်းကုိ 

 မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

 အိမ်ေထာင်စုများ၏ ဆက်သွယ်ေရးနှင့ ်အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုတွင် ေရဒီယိုသုံးစွဲမှု 
သည် (၄၈.၆) ရာခိုင်နှုန်းြဖင့ ် အမြ င့်ဆုံးြဖစ်ပါသည်။  မြ ို့ပြ တွင ် ရုပ်မြ င်သံကြ ားစက်ရှိသည့် 
အိမ်ေထာင်စုအချိုးသည် (၆၈.၆) ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် အမြ င့်ဆုံးဖြ စ်ပြ ီး ေကျးလက်တွင် ေရဒီယိုရှိသည့ ်
အိမ်ေထာင်စုအချိုးသည် (51.2) ရာခိုင်နှုန်းြဖင့ ်အမြ င့်ဆုံးြဖစ်ပါသည်။ 

မှတ်ချက်။ * ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းထက်နညး်ပါသည်။ 

 

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် ရုပ်မြ င်သံကြ ားရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမှာ (၃၅.၇) ရာခိုင်နှုန်း ဖြ စ်ပြ းီ ေရဒီယိ ု
ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမှာ (၄၈.၆) ရာခိုင်နှုန်းဖြ င့ ် အိမ်ေထာင်စု ထက်ဝက်ခန ့် ရိှေကြ ာင်းေတွ့ ရိှ 
ရပါသည်။ 

 

 

 

 

 မြ ို ့ြပ/ေကျးလက်
အိမ်ေထာင်စု

အေရအတွက်
ေရဒီယုိ ရုပ်ြမင်သံကြ ား  ကိုးဖုန်း လက်ကုိင်ဖုန်း ကွန်ပျူတာ

အိမ်တွင် 

အင်တာနက် 

တပ်ဆင်ထားခြ င်း

မည်သည့်ပစ္စည်းမျှ 

မရိှသည့်

ရာခုိင်နှုန်း

ပစ္စည်းအားလံုး

 ရိှသည့်  

ရာခုိင်နှုန်း

စုစုေပါင်း 58,863       48.6            35.7              3.0        26.4              0.9           2.5                     30.5                        0.1                

 မြ ို ြ့ပ 6,874         29.6            68.6              10.0      54.2              5.0           9.3                     18.0                        0.7                

ေကျးလက် 51,989       51.2            31.3              2.1        22.7              0.4           1.6                     32.1                        *
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ပံု (၁၈) - ေရဒီယုိနှင့် ရုပ်မြ ငသံ်ကြ ားသံုးစဲွနုိင်သည့် အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်နှုန်း

ေရဒီယို ရုပ်မြ ငသံ်ကြ ား
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ပံု (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်းသံုးစဲွနုိင်မှု 

 

 ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်တွင် အိမ်ေထာငစု် (၂၆.၄) ရာခိုင်နှုန်းသည ် လက်ကိုင်ဖုန်းရှိသည့်အတွက ်
မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီအတငွး်ရှိ အခြ ားမြ ို့နယ်များနှင့ ် နိှုင်းယှဥ်ရာ အနိမ့်ဆုံးအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပါ 
သည်။ 

 ပြ ည်ေထာင်စု          - ၃၂.၉% 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ      - ၄၀.၉% 

ရမည်းသင်းခရိုင်     - ၂၄.၆% 

ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ် - ၂၆.၄% 
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ပုိ့ေဆာင်ေရးယာဥ် အမျိုးအစားများ 

ဇယား (၁၈) -  သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေရးအတွက် အသံုးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စု 

အေရအတွက်ကုိ  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် အိမ်ေထာင်စုများ၏ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ် 
အမျိုးအစားများတွင ် လှည်း (ကျွဲ၊ နွား၊  မြ ငး်..စသ ဖြ င့်) အသုံးပြ ုမှုသည် (၄၈.၅) ရာခိုင်နှုန်းြဖင့ ်
အမြ င့်ဆုံးြဖစ်ပြ ီး ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သုံးဘီးကား အသုံးပြ ုမှုသည်  (၄၂.၅) 
ရာခိုင်နှုန်းြဖင့ ်ဒုတိယအမြ င့်ဆုံး ြဖစ်ပါသည်။ 

  မြ ို့ပြ /ေကျးလက် ခွဲခြ ားေလ့လာရာတွင်  မြ ို့ပြ အိမ်ေထာင်စုအများစုသည် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်/ 

လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သုံးဘီးကားနှင့ ် ေကျးလက်အိမ်ေထာင်စုအများစုသည ်လှည်း (ကျွဲ၊ နွား၊  မြ င်း…  
စသ ဖြ င့်) ကို သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးယာဥ်အဖြ စ ်အဓိကအသုံးပြ ုကြ ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိုငး်ေဒသကးီ/ခရ ိုင်/ မြ ို ့နယ် အမိေ်ထာငစ်ု
ကား/

ထရပက်ား/

ဗငန် ်

ေမာေ်တာ်

ဆိုငက်ယ်/
လျှပစ်စစ်ကဘ်းီ/

သုံးဘးီကား

စကဘ်းီ
(၄) ဘးီပါ
ေထာလ်ာဂျ ီ

ကနးူေလ၊ှ
သမ္ဗာန ်

စကေ်လ၊ှ
ေမာေ်တာဘ်တု်

လညှး်(ကျွ၊ဲ
နာွး၊ မြ ငး်..

စသ ဖြ င့်)

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး 1,323,191  58,017   769,529         523,704        20,436  21,845 7,097            370,149 

 မြ ို ြ့ပ 415,634     43,856   301,736         203,269        4,729     672        702                7,244       

ေကျးလက် 907,557     14,161   467,793         320,435        15,707  21,173 6,395            362,905  

ရမည်းသင်းခရိုင် 116,122      1,373      49,993            41,001          660        258        37                   55,220     

 မြ ို ြ့ပ 12,201        674         6,678               6,828             139        2             2                      275           

ေကျးလက် 103,921     699         43,315            34,173          521         256        35                   54,945    

 ေပျာဘွ်ယ်မြ ို ့နယ် 58,863        755         25,010            20,142           372         170        17                   28,537    

 မြ ို ြ့ပ 6,874           394         3,634               3,472             82           - - 137           

ေကျးလက် 51,989        361         21,376            16,670          290         170        17                   28,400    
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(ဇ) ေမွးဖွားခြ င်းနှင့ ်ေသဆံုးခြ င်းအေကြ ာင်းအရာ 

ေမွးဖွားခြ င်းအေကြ ာင်းအရာ 

 

 ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်တွင် အသက ် (၂၅-၂၉) အုပ်စုတွင် ေမွးဖွားနှုန်း အမြ င့်ဆုံးြဖစ်သည်ကိ ု ေတွ့ရိှရ 
ပါသည်။ 

 အသက ် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၄၉) နှစ်အတွင်းရိှ အမျိုးသမီးတစဦ်း၏ စုစုေပါင်းကေလးေမွးဖွားနှုန်း 
မှာ (၂.၃) ဦးဖြ စ်ပြ းီ  ပြ ည်ေထာင်စအုဆင့် စုစုေပါင်းကေလးေမွးဖွားနှုန်း (၂.၅) ဦးထက် အနည်းငယ် 
နိမ့်သည်ကိ ုေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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ပံု (20) -  ပြ ည်ေထာင်စု၊ မန္တေလးတုိင်းေဒသကီးနှင့် ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်တို့၏
အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက်ကေလးေမွးဖွားနှုန်း

ြပည်ေထာင်စု မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်
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ပံု (၂၁) - စုစုေပါင်းကေလးေမွးဖွားနှုန်း 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စု        - ၂.၅ ဦး 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ      - ၂.၁ ဦး 

ရမည်းသင်းခရိုင ်  - ၂.3 ဦး 

ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်   - ၂.၃ ဦး 
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 မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီတွင် ေမးွဖွားစဉ် ေမျှာ်မှန်းသက်တမ်းသည ် (၆၄.၉) နှစ်ြဖစ်ပြ ီး  ပြ ည်ေထာငစ် ု
အဆင့် ေမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၄.၇) နှစ်ထက ်အနည်းငယ်မြ င့်ပါသည်။ 

 မ ေမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၇၀.၂ နှစ)် သည် ကျား ေမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၅၉.၇ နှစ်) ထက် ပို မြ င့်ပါသည်။ 

ကေလးအရွယ်ေသဆံုးခြ င်းနှင့ ်ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေသဆံုးခြ င်းအေကြ ာင်းအရာ 

 

 ရမည်းသင်းခရိုင်တွင ် တစ်နှစ်ေအာက်နှင့ ် ငါးနှစ်ေအာက်ကေလးေသနှုန်းများသည်  ပြ ည်ေထာငစ် ု
အဆင့် ေသနှုန်းများထက်  မြ င့်ပါသည်။ အရှင်ေမွးကေလး (၁,၀၀၀) တွင ်အသက်တစ်နှစ်ေအာက် 
ကေလး (၆၉) ဦးနှင့် အရှင်ေမွးကေလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ေအာက်ကေလး (၈၀) ဦး  
ေသဆုံးလျက်ရှိပါသည်။  

 ေပျာ်ဘွယ် မြ ို ့နယ်တွင် တစ်နှစ်ေအာက်နှင့် ငါးနှစ်ေအာက်ကေလးေသနှုန်းများသည် မန္တေလးတိုင်း 
ေဒသကးီ၏ ေသနှုန်းများထက်ြမင့်ပြ ီး ရမည်းသင်းခရိုင်၏ ေသနှုန်းများနှင့်တူညီသည်ကိ ု ေတွ့ရှိရ 
ပါသည်။  အရှင်ေမွးကေလး (၁,၀၀၀) တွင ်အသက်တစ်နှစ်ေအာက်ကေလး (၆၉) ဦးနှင့် အရှင်ေမွး 
ကေလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ေအာက်ကေလး (၈၀) ဦးေသဆုံးလျက်ရှိပါသည်။  
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ပံု (၂၂) - ေမျှာ်မှန်းသက်တမ်း ( ပြ ည်ေထာင်စု၊ တုိင်းေဒသကီး/ ပြ ည်နယ်)

စစုေုပါငး် ကျား မ
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ပံု (၂၃) -တစ်နှစ်ေအာက်ကေလးေသနှုန်းနှင့် ငါးနှစ်ေအာက်ကေလးေသနှုန်း

 ပြ ညေ်ထာငစ်ု မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ ရမည်းသင်းခရုိင် ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်
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 မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီတွင ်အရှင်ေမွးကေလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဥ်၊ ေမွးဖွားစဥ်နှင့ ်
ေမးွဖွားပြ းီ (၆) ပတ်အကြ ာတငွ် မိခင် (၂၈၀) ဦးေသဆုံးလျက်ရှိပါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေသနှုန်းသည်   ပြ ည်ေထာငစ်ုအဆင့်ထက် နိမ့်ပါသည်။ 

 အေရှ့ေတာင်အာရှနိုင်ငံများ၏ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေသနှုန်း (၁၄၀) နှင့ ် နိှုင်းယှဉ်ရာတွင် 
 မြ န်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေသနှုန်း (၂၈၂) သည်  မြ င့်မားေနေကြ ာင်းေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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ပံု (24)  - ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေသနှုန်း ( ပြ ည်ေထာင်စု၊ တုိင်းေဒသကီး/ ပြ ည်နယ်)
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သန်းေခါင်စာရင်းဆုိင်ရာ ေဝါဟာရအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ 
လူဦးေရ - ဤအစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်သည့ ် လူဦးေရဆိုသည်မှာ သန်းေခါင်စာရင်းညတွင ်  မြ န်မာနိုင််ငံ 

နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိေနသည့် လူဦးေရကို ဆိုလုိပါသည်။ 

သန်းေခါင်စာရင်းည (သန်းေခါင်စာရင်းရည်ညွှန်းချိန်)  - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ေန့ညကို 

ဆိုလိုပါသည်။  မတလ် (၂၉) ရက်ေန့ည  (၀၀း၀၀) အချိန်သည် သန်းေခါင်စာရင်း ရည်ညွှန်းချိန်ဖြ စပ်ါ 

သည်။  မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း သန်းေခါင်စာရင်းညတွင်ရှိသည့်လူအားလုံးကို စာရင်းေကာက်ယူခ့ဲပါသည်။ 

ေကျးလက် - အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ ေကျးရွာအုပ်စုများကိ ု ဆိုလို 

ပါသည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် ၎င်းေဒသများသည် လူဦးေရသိပ်သည်းဆ နည်းသည့်ေဒသများဖြ စ်ပြ းီ  

၎င်းေမြ ဧရိယာများတွင် စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအဓိကလုပ်ကိုင်ပါသည်။ 

 မြ ို ့ ပြ  - အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ ရပ်ကွက်များဖြ စ်ပါသည်။ ေယဘုယျ 

အားဖြ င့် အဆိုပါေဒသများတွင် အေဆာက်အအုံနှင့် လူဦးေရထူထပ်ပြ ီး စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက် 

ပါသည်။  

သိပ်သည်းဆ -  ဧရိယာ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာတွင် ေနထိုင်ေသာလူဦးေရကို ဆိုလုိပါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းေနထိုင်ေသာ လူဦးေရစုစုေပါင်းကို ၎င်းေဒသ၏ ဧရိယာအကျယ်အဝန်းနှင့် စားခြ င်းဖြ င့် 

သိပ်သည်းဆကိုရရှိပြ းီ စတုရန်းကီလိုမီတာ ဖြ င့်ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ထိုသို့တွက်ချက်ရာတငွ် ကုန်းေမြ ကိုသာ 

ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားပါသည်။ 

ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစား - အိမ်ေထာင်စုတစ်စုတငွ်ရှိေသာ ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုဝင် အေရအတွက် 

ကိုဆိုလိုပါသည်။ (အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစုစုေပါင်းကို အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ြဖင့် စားြခင်းြဖင့်ရရှိ 

ပါသည်။) 

ကျား/မ အချိုး - အမျို းသမီးဦးေရ (၁၀၀) ၌ရှိသည် ့အမျို းသားဦးေရကိုဆိုလိုပါသည်။  

မီှခုိသူအချိုး - အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အသက်အရွယ ်အသက ် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၆၄) နှစ်ဦးေရ 

(၁၀၀) ေပါ်တွင် မှီခိုေနသည့် ကေလးဦးေရ (အသက် ၁၅ နှစ်ေအာက်) နှင့ ် သက်ကးီရွယ်အိုဦးေရ 

(အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်) တို့၏အချို းြဖစ်ပါသည်။ စုစုေပါင်းမီှခုိသူအချိုး၊ ကေလးမှီခိုသူအချိုးနှင့် 

သက်ကးီရွယ်အိုမှီခိုသူအချိုးတို့ကိ ုတိုင်းတာတကွ်ချက်နိုင်ပါသည်။ 

ကေလးမှခုိီသူအချိုး - အသက ်(၁၅) နှစ်ေအာက် ကေလးဦးေရနှင့် အလုပ်လုပ်နုိင်သည့်လူဦးေရ (အသက ်

၁၅ - ၆၄ နှစ်) အချိုးကိ ုဆိုလိုပါသည်။ 
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သက်ကီးရွယ်အုိမီှခုိသူအချို း - အသက် (၆၅) နှစ်နှင့်အထက ်သက်ကီးရွယ်အိုဦးေရနှင့ ်အလုပ်လုပ်နိုင် 

သည့်လူဦးေရ (အသက ်၁၅ - ၆၄ နှစ)် အချိုးကို ဆိုလိုပါသည်။ 

သက်ကီးရွယ်အုိညွှန်ကိန်း - အသက် (၁၅) နှစ်ေအာက် ကေလးဦးေရ (၁၀၀) တွင်ရှိသည့် အသက ် (၆၅) 

နှစ်နှင့်အထက် သက်ကးီရွယ်အိုဦးေရကို ဆိုလုိပါသည်။ 

အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုေပါင်းလူဦးေရ၏အသက်များကို အုပ်စု (၂) စု အညီအမျှခွဲြခားရာတွင ်ရရှိသည့် 

အလယ်ကိန်းဖြ စ်ပါသည်။ လူဦးေရ၏တစ်ဝက်သည် အသက်အလယ်ကိန်းထက်ငယ်ပြ းီ ကျန်တစ်ဝက် 

သည် အသက်အလယ်ကိန်းထက်  ကီးပါသည်။ 

ပညာေရး - သင်ကြ ားခြ ငး်နငှ် ့ သင်တန်းလမ်းညွှန််များမှတဆင် ့ သင်ကြ ားတတ်ေမြ ာက်ခြ င်းကိ ု ဆိုလို 

ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်  မြ န်မာနိုင်ငံ လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာငး်အရာ သန်းေခါင်စာရင်းတွင် စာတတ် 

ေမြ ာက်မှု၊ ေကျာင်းေနမှုအေခြ အေန၊ အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ ီးစီးခဲ့သည် ့အတန်း/အဆင့်တို့ကို ေမးမြ နး်ခ့ဲ 

ပါသည်။ ပညာေရးနှင့်ပတသ်က်၍ အမျိုးအစားခွဲခြ ားမှုများကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေဖာ်ပြ ထားပါသည်- 

(က) စာတတ်ေမြ ာက်မှု - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ေကာင်းမွန်စွာ ေရးတတ်၊ ဖတ်တတ်ခြ ငး်ကို 

ဆိုလိုပါသည်။ 

(ခ ) ေကျာင်းတက်ေရာက်မှုအေခြ အေန - လွန်ခဲ့သည့်စာသင်နှစ်တွင ်အတန်းပညာ အဆင့်ဆင် ့

သင်ကြ ားနိုင်ရန်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားေသာ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြ ု စာသင်ေကျာင်းများ 

(သို့မဟုတ်) ပညာေရးအစီအစဥ်များတွင် ပညာသင်ကြ ားေနသူများကိ ု ဆိုလိုပါသည်။ 

မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ေနသူများ အားလုံးပါဝင် 

ပါသည်။  အဆိုပါ ေကျာငး်ေနမှုအေခြ အေနတွင် (၁) လက်ရှိတွင် ေကျာင်းတက်ေနသူ၊ (၂) 

ေကျာင်းတက်ဖူးသူ၊ (၃) လုံးဝေကျာင်းမတက်ဘူးသ ူဟူ၍ (၃) မျိုးပါဝင်ပါသည်။  

(ဂ ) အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခ့ဲသည့်အတန်း/အဆင် ့ - အစိးုရေကျာင်းများ၊ အစိုးရ 

အသိအမှတ်ပြ ုထားသည့် ပုဂ္ဂလိကေကျာင်းများတွင် တက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည် ့ အမြ င့်ဆုံး 

ပညာေရးအဆင့်/ဘွဲ့/ဒီဂရီကိ ုဆိုလိုပါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှု - ေန့စဥ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုများ၊ အလုပ်လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်မှု/သင်ယူမှုများ၊ လှုပ်ရှားမှု 

များတွင် အေထာက်အကူမရှိပါက သာမန်လူများထက်ပို၍ အခက်အခဲရှိသူများကိ ုဆိုလို ပါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းတွင် မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါတို့ 

ကို ေမးမြ န်းထားပါသည-်  
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(က) လမ်းေလျှာက်ခြ င်း (၀ှီးချဲအသုံးပြ ုခြ င်း၊ ေတာင်ေ၀ှး၊ ချိုင်းေထာက်အသုံးပြ ုခြ င်း၊ ေခြ ဆာ 

 ခြ ငး်၊ အမြ င့်တက်ရာတွင်ခက်ခဲခြ ငး်) 

(ခ ) အမြ င ်(အမြ ငအ်ာရုအံားနည်းခြ ငး်၊ မျက်စိမမြ င်ခြ င်း) 

(ဂ ) အကြ ား (အကြ ားအာရုံနည်းခြ ငး်၊ နားမကြ ားခြ င်း) 

(ဃ) မှတ်ဉာဏ/်အာရုံစူးစိုက်ခြ ငး် (ဖွံ့ဖြ ိုးမှုေနှာင့်ေနှးခြ င်း၊ ေကျာင်းေနရန်ခက်ခဲခြ ငး်၊ အခြ ား 

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအေခြ အေနများ) 

ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ် - လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ သက်ေသခံအဖြ စ် ကိုယ်ေရးအေကြ ာငး်အရာ အချက် 

အလက်များပါဝင်သည့် ကတ်/လက်မှတ်ြဖစ်ပါသည်။  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် သက်ေသခံကတ်/လက်မှတ် အမျို း 

အစားေပါင်းများစွာ ထုတ်ေပးထားပြ ီး နိုင်ငံခြ ားသားများအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဆိုလုိပါသည်။ 

လုပ်သားအင်အားအေခြ အေန - သန်းေခါင်စာရင်းရည်ညွှန်းရက်မတိုင်မ ီ (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတလ် ၂၉ ရက်) 

လွန်ခဲ့သည့် (၁၂) လအတွင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ အဓိကလုပေ်ဆာင်မှုများကိ ုဆိုလိုပါသည်။ အသက် (၁၀) 

နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို ေအာက်ပါအတိုင်း ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ထားပါသည ်- 

 

လုပ်သားအင်အားစု - “အလုပ်ရှိသူ (လုပ်ငန်းခွင်ရှိလူဦးေရ)” နှင် ့ “အလုပ်လက်မဲ့” တို့ပါဝင်သည် ့

ေယဘုယျစကားရပ်တစ်ခု ဖြ စ်ပါသည်။ 
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အလုပ်ရိှသူ - လူတစ်ေယာက်သည် အမြ တ်အစွန်းတစ်ခုခု (လစာ၊ လုပ်ခ၊ စီးပွားေရးအကျိုးအမြ တ် 

စသည်) အတွက် သန်းေခါင်စာရင်းမေကာက်မီ တစ်ပတ်အတွင်း (သို့မဟုတ်) တစ်နှစ်အတွင်း အချိန်ပြ ည့် 

(သို့မဟုတ်) (၆) လနှင့်အထက် အလုပ်လုပ်ခဲ့လျှင် ထိုသူကိ ုအလုပ်ရှိသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် 

လစာမရေသာ်လည်း မိသားစုလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်သူ၊ စတိုးဆိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကေဆးရုံ အစရှိသည်တို့တွင် 

လုပ်ကိုင်ေနသူများပါဝင်ပါသည်။  

အလုပ်လက်မဲ ့ - အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြ စ်ေသာ်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း အလုပ်မရှိသူ၊ 

အလုပ်ရှာေဖွေနသူကို ဆိုလိုပါသည်။  

လုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူများ - သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူချိန်မတိုင်မီ ရက်သတ္တပတ်အတွင်း 

အလုပ်မရှိသူ၊ အလုပ်မရှာခဲ့သူ၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်သူများကို ဆိုလိုပါသည်။ အဆိုပါအုပ်စုတွင် အချိန်ပြ ည့် 

ေကျာင်းတက်ေနသူ၊ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်သူ၊ သက်ကးီရွယ်အိုများ ပါဝင်ပါသည်။  

လုပ်သားအမျိုးအစား - အလုပ်ရှိသူများကိ ု လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်း ၎င်းတို့ေဆာင်ရွက်သည့ ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်မှုအလိုက ် ခွဲြခားေဖာ်ြပခြ င်းြဖစ်ပါသည်။ လုပ်သားအမျိုးအစားများကို 

ေအာက်ပါအတိုင်း အုပ်စု (၅) စုခွဲ ခြ ားထားပါသည်- 

(က) အစိုးရဝန်ထမ်း -  အစိုးရဌာန/အဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုပလု်ပ်ကိင်ုေနသူများ  

(ခ ) ပုဂ္ဂလိက/အဖွဲ့အစည်းဝန်ထမ်း - ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ 

အစိးုရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 

များတွင်လုပ်ကိုင်ေနသူများ  

(ဂ ) အလုပ်ရှင် - သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကိ ု အလုပ် 

သမား (၁) ဦးဖြ စ်ေစ၊ (၁) ဦးထက်ပို၍ဖြ စေ်စ ခန့်ထားပြ းီ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ 

(ဃ) ကုိယ်ပုိင်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရး (သို့မဟုတ်) မိသားစုစီးပွားေရးတွင် 

မည်သည့်အလုပ်သမားကိုမျှ ခန့်ထားခြ င်းမရိှဘဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်သူ  

(င) မိသားစုလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေမွးမြ ူ 

ေရး၊ ခြ ံလပု်ငနး်၊ ကုန်ေရာင်းကုန်ဝယ်လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင ်လုပ်အားခမရရှိဘဲ ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်သူ  
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လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း - အသက်အုပ်စုတစ်ခုတွင်ရိှသည့ ် လုပ်သားအင်အားနှင့် အဆိုပါအသက် 

အုပ်စုအတွင်းရိှ လူဦးေရတို့၏အခိျုးကို ဆိုလုိပါသည်။ လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်းသည် အလုပ်လုပ်နုိင် 

သည့် လူဦးေရပမာဏကို ေဖာ်ြပသည့် အေရးကီးေသာ အညွှန်းကိန်းဂဏန်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 

  

 

အလုပ်လက်မဲ့ရာခုိင်နှုန်း - လုပ်သားအင်အားစုစုေပါင်းတွင် အလုပ်အကိုင်မရရိှေသးဘ ဲ

အလုပ်ရှာေနသူနှင့် အလုပ်လုပ်ရန်ဆန္ဒရှိသူတို့၏ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆိုလုိပါသည်။ အဆိုပါလူဦးေရသည် 

အလုပ်ရှာေဖွေနသူများ ဖြ စ်ပြ ီး အလုပ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ရိှသူများ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

အလုပ်အကုိင်ရရှိမှုနှင့် လူဦးေရအချို း - နိုင်ငံတစ်ခု၏အလုပ်ရိှသူဦးေရနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် 

လူဦးေရ (အသက်် ၁၅ - ၆၄) ၏အချို းအစားကိုပြ သည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချိုးတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 

လူတစ်ဦးသည် တစ်ပတလ်ျှင် အနည်းဆုံးတစ်နာရီကြ ာ အလုပ်လုပ်ကုိင်ပါက ၎င်းကိုအလုပ်အကိုင်ရိှသူဟု 

နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ကးီမှ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

 

 

အလုပ်အကုိင် - သန်းေခါင်စာရင်းရည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် 

လူတစ်ေယာက်၏ အလုပ်အကိုင်ကုိဆိုလိုပါသည်။ လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိဘဲ လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လ 

အတွင်း လုပ်ကိုင်ခ့ဲသည့်အလုပ်အကိုင်ကိုသာ ဆိုလိုြခင်းြဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းတွင် 

အလုပ်အကုိင်ေဖာ်ြပခြ င်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ စာရင်းကုိင်၊ အချက်အလက်သွင်းစာေရး၊ အတွင်းေရးမှူး၊ အိမ်မှု 

ကိစ္စလုပ်သူ၊ တံငါသည်၊ လူ့အရင်းအမြ စ်မန်ေနဂျာစသည်ြဖင့် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပရမည်ဟု သန်းေခါင်စာရင်း 

စာရင်းေကာက်များကုိ ညွှန်ကြ ားထားပါသည်။ အကယ်၍ေြဖဆိုသူသည် အလုပ်အကိုင်နှစ်ခ ု (သို့မဟုတ်) 

နှစ်ခုထက်ပို၍ လုပ်ကိုင်ခဲ့လျှင် အဓိကလုပ်ကိုင်ေသာ အလုပ်အကုိင်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ေရွးချယ်ေစခဲ့ 

ပါသည်။ အလုပ်အကုိင်အမျိုးအစားများ ခဲွြခားသတ်မှတ်ရာတွင် ISCO 2008 ကုိ အေြခခံ၍ ခဲွြခားထား 

ပါသည်။ 

= လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်း 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူဦးေရ 
(အလုပ်ရှိသူ + အလုပ်လက်မဲ့) 

စုစုေပါင်းလူဦးေရ 

x ၁၀၀ 

အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း 
အလုပ်လကမ်ဲ့ဦးေရ 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သဥူီးေရ 
(အလုပ်ရှိသူ + အလုပ်လက်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့် 
လူဦးေရအချို း 

= 

အလုပ်ရှိသူဦးေရ 

စုစုေပါင်းလူဦးေရ 

x ၁၀၀ 
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လုပ်ငန်း - သန်းေခါင်စာရင်းရည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်း အလုပ်လုပ်ေနသူများ 

လုပ်ကိုင်ေနသည့ ် လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ေနသူများလုပ်ကိုင်ေနသည့် လုပ်ငန်းခွင်ေနရာ 

ကုိ ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ေနသူတစ်ဦး၏ လုပ်ကုိင်ေနရသည့် တာဝန်များ (သုိ့မဟုတ်) 

ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ေဖာ်ပြ ရန်မလုိဘဲ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း (သုိ့မဟုတ်) ဝန်ေဆာင်မှုေပးသည့် လုပ်ငန်း 

အမျိုးအစားကုိ ဆုိလုိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ - လူတစ်ေယာက်သည် တီဗီွထုတ်လုပ်ေသာစက်ရံု၏ 

သုိေလှာင်ရံုတွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်သူြဖစ်ပါက ထုိသူ၏လုပ်ငန်းသည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း 

ြဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍ေြဖဆိုသူသည် လုပ်ငန်းနှစ်ခ ု (သို့မဟုတ)် နှစ်ခုထက်ပိုေသာ လုပ်ငန်းများတွင် 

လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါလျှင် အဓိကလုပ်ကိုင်ေသာ လုပ်ငန်းတစ်ခုကိ ုသတ်မှတ်ေရွးချယ်ေစခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ 

ခွဲြခားသတ်မှတ်ရာတွင် ISIC Revision 4 ကိ ုအေြခခံ၍ ခွဲြခားထားပါသည်။ 

အရှင်ေမွးကေလး - ကေလးငယ်မိခင်ဝမ်းမှကျွတ်ချိန်တွင် ငိုြခင်း၊ အသံပြ ုြခင်း၊ ေြခလက်များလှုပ်ရှားြခင်း 

စသည့ ်အသက်ရှင်သန်မှု သေ င်္ကတတစ်ခုခုကို  ပြ ုလုပ်သူကို ဆိုလိုပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းတွင် အရငှ ်

ေမွးကေလးများကို ထည့်သွင်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြ င ်အိမ်ေထာင်ကျဖူးသည့ ်အမျိုးသမးီများ၏ 

ေနာက်ဆုံးအရှင်ေမွးကေလးအေကြ ာင်းအရာများကိုလည်း ထည့်သွင်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 

စုစုေပါင်းကေလးေမွးဖွားနှုန်း - အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်ေမွးဖွားနုိင်သည့ ် ပျမ်းမျှကေလးအေရအတွက ်

(အမျိုးသမီးအားလုံး ကေလးေမွးဖွားနိုင်သည့် အသက်အပိုင်းအခြ ား  ပြ ီးဆုးံသည်အထိ အသက်ရှင်ပြ းီ 

လက်ရှိေမွးနှုန်းအတိုင်း ေမွးမည်ဆိုပါက) ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

 

အသက်အုပ်စုအလုိက် ကေလးေမွးဖွားနှုန်း - အသက်အုပ်စုအလိုက် အမျို းသမီး (၁,၀၀၀) တစ်နှစ်အတွင်း 

ေမွးဖွားသည့် ကေလးဦးေရကိ ုတိုင်းတာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကေလးေမွးဖွားနှုန်းကို 

တိုင်းတာရာတွင ်သီးြခားေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိပါက  ပြ က္ခဒိန်နှစ်ကို အေြခခံ၍ တွက်ချက်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

၅ စုစုေပါင်းကေလးေမွးဖွားနှုန်း  = အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကေလးေမွးဖွားနှုနး် x  
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ေပျာ်ဘွယ်မြ ို့နယ်အစီရင်ခံစာ  ပြ ုစုသူများစာရင်း 
 

မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းခရုိင်၊ ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ်အစီရင်ခံစာ  ပြ ုစုသူများစာရင်း 

အမည် ရာထူးနှင့် ဌာန/အဖွဲ့အစည်း တာဝန် 
အစီရငခံ်စာပြ ုစုသူ 

ေဒါ်သီသီနွယ် 
လက်ေထာက်ညွှန်းကြ ားေရးမှူး၊ 
 ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန 

ေရးသားပြ ုစသုူ 

ေဒါ်ဥမ္မာရှိန် ဦးစီးအရာရှိ၊  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ေရးသားပြ ုစသုူ 

ေဒါ်နနီီသနး် အငယ်တန်းစာေရး၊  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ေရးသားပြ ုစသုူ 

စစ်ေဆးတည်းဖြ တ်သူ 

ေဒါ်ခင်ေမသန်း UNFPA အကံေပး အပြ ီးသတ်စစ်ေဆးတည်းဖြ တ်သူ 

ေဒါ်စန္ဒာမြ င့် ဒုတိယညွှန်ကြ ားေရးမှူ း၊  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစးီဌာန အပြ ီးသတ်စစ်ေဆးတည်းဖြ တ်သူ 

ေဒါ်မျို းသန္တာ ဦးစီးအရာရှိ၊  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန စစ်ေဆးတည်းဖြ တသ်ူ 

ေဒါ်သူဇာဝင်း အငယ်တန်းစာေရး၊  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန စစ်ေဆးတည်းဖြ တသ်ူ 

စာရင်းဇယားပြ ုစုခြ င်း၊ ေမြ ပုံေရးဆွဲခြ င်း 

ေဒါ်စန္ဒာမြ င့် ဒုတိယညွှန်ကြ ားေရးမှူ း၊  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစးီဌာန 
ကွန်ပျူတာအစီအစဥ်ေရးဆွဲခြ ငး်နှင့် 
စာရင်းဇယားပြ ုစုသူ 

ေဒါ်လင်းလင်းမာ ဦးစီးအရာရိှ၊  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ေမြ ပုံေရးဆဲွပြ ုစုသူ 

ဦးေမာင်သက် အငယ်တန်းစာေရး၊  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ေမြ ပုံေရးဆဲွပြ ုစုသူ 

ေဒါ်အိအိဝင်း အငယ်တန်းစာေရး၊  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ေမြ ပုံေရးဆဲွပြ ုစုသူ 

စာစီနှင့်ဒီဇိုင်းအဖဲွ့ 

ဦးနိုင်ဖြ ို းေကျာ် ဦးစီးအရာရိှ၊  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန စာစီနှင့်ဒီဇိုင်းပြ ုစုသူ 

ေဒါ်ချို ဇင်ဝင်း အငယ်တန်းစာေရး၊  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန စာစီနှင့်ဒီဇိုင်းပြ ုစုသူ 

ဦးေနလင်းထိုက် အငယ်တန်းစာေရး၊  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန စာစီနှင့်ဒီဇိုင်းပြ ုစုသူ 

 

 



ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

www.dop.gov.mm

(သို႔မဟုတ္)

http://myanmar.unfpa.org/census
မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရမည္းသင္းခ႐ိုင္
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