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အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
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ပံု (၁) - မွန်ပြ ည်နယ်၏ မြိ ု့နယ မ်ြားပ ြ  ေ ြ ြံု 

 



ချောင်းဆံုမြ ို့နယ်၏ လူဦပေေကုယမပဂဏယမပအခာကမအလကမြားပ ၁ 
လူဦပေေစုစုေြါငမပ 122,126 2 
ကားပ ဦပေေ 55,596 (45.5%) 
ြ ဦပေေ 66,530 (54.5%) 
မြိ ု့န ြ လူဦပေေေးခုုငမှုနယမပ 6.3% 
ဧရိယာအကေယ်အဝန်း (စတုရန်းကီလုိမီတာ) 658.1 3 
လူဦးခရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းကီလုိမီတာ) 185.6 ဦး 
အသကမအလ မ်ကုယမပ 29.0 နှစ် 

  
ရပ်ကွက် စုစုခပါင်း 3 
ခကေးရွာအုပ်စု စုစုခပါင်း 42 
အုြမေေးငမစုအေေအတွကမ 27,944 
အြာု့ပသြီပအုြမေေးငမဦပစီပေးခုုငမှုနယမပ 34.5% 
ြာြမပြျှအုြမထောင်စုအရွယ်အစား 4.3 ဦး 4 

  
အသကမအြုုငမပအ ခ းပအလုုကမလူဦပထရရာခုိင်နှုန်း  

ကေလပဦပေေမ(အသကမ ၀ - ၁၄ ှှုစမ ) 30.2% 
အလုြမလုြမှုုုငမသူဦပေေမ(အသကမ ၁၅ - ၆၄ ှှုစမ ) မ 61.4% 

   သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုဦပေေ (အသကမမမ၆၅ ှှုစမှှုင့မအေကမ) 8.4% 

  
 ြီှခုသူုအခာု့ပ  

စုစုေြါငမပြီှခုသူုအခာု့ပ 62.8 
ကထေးြီှခုုသူအခာု့ပ 49.1 
သကမ ကြ ီပေွ် မအုုြှခုုီသူအခာု့ပ 13.7 

  
သကမ ကြ ီပေွ် မအုုညွှယမကုယမပ 27.9 

  
ကားပ/ြ အခာု့ပ 84 (မ 100 တွင်ရိှခသာ ကေား ဦးခရ) 

  
အသကမ (၁၅) ှှုစမှုင့ှမအေကမ စးတတမေ ြ းကမြနရာျုိင်ှုနယမပ 89.8% 

ကားပ စးတတမထေမာက်မှုရာျုိင်ှုနယမပ 91.1% 
ြ စးတတမထေမာက်မှုရာျုိင်ှုနယမပ 88.9% 

  
ြသယမစွြမပသူဦပေေ အခရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ြသယမစွြမပသူမ(ြညမသည့မြသယမစွြမပြနအြာု့ပအစးပြဆုု) 7,417 6.1 
လြမပေလျှးကမ/အ ြ ငမတ့ကမ/ြစ္စညမပကုုငမတွ မ် 3,314 2.7 
အ ြ ငမ 3,992 3.3 
အ ကြ းပ 2,123 1.7 
သငမ်ူေလ့လး ခ ငမပ/ြှတမဉးဏမ/အးရံုစူပစုုကမ ခ ငမပ 2,367 1.9 

  
 

 



ကုုငမေဆးငမသည့မမလကမြတှမအြာု့ပအစးပမ(အသကမမ၁၀မှှုစမှှုင့မအေကမ) အခရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
ှုုုငမငံသးပစုစစမေေပကတမ 71,718 72.4 
ဧည့မှုုုငမငံသးပကတမ 32 <0.1 
ှုုုငမငံသးပ ြ ့ခွင့မေသူကတမ 269 0.3 
အြာု့ပသးပြှတမြံုတငမကတမ 3,556 3.6 
သးသယးဝငမကတမ 624 0.6 
်း်ီသကမေသခံကတမ 160 0.2 
ှုုုငမငံ ခ းပသးပြှတမြံုတငမလကမြှတမ * <0.1 
ှုုုငမငံ ခ းပသးပှုုုငမငံကူပလကမြှတမ * <0.1 
ြညမသည့မကတမြှြကုုငမေဆးငမသူ 22,620 22.8 

  
လုပ်သားအင်အားအခကေ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ)် စုစုခပါင်း ကျား မ 
   လုြမသးပအငမအးပြါဝငမှုနယမပ  54.8% 80.5% 35.3% 
   အလုြမလကမြ့ဲရာျုိင်ှုနယမပ  11.8% 10.9% 13.5% 
   အလုြမအကုုငမရရှြိနှှုင့မလူဦပေေအခာု့ပ 48.3% 71.7% 30.6% 

  
အုြမြုုငမဆုုငမြန  အခရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ြုုငမေှငမ 26,963 96.5 
အုြမငှးပ 352 1.3 
အခြ့ဲ (ြုဘ/ေ်းက္ခြ/ေဆွြာု့ပ/ြုတမေဆွ) 430 1.5 
အစုုပေဝယမေြမပအုြမေး 62 0.2 
ြုဂ္ဂလုကဝယမေြမပအုြမေး 56 0.2 
အ ခ းပ 81 0.3 

  
ေယအုြမအေဆးကမအအံုအတွကမ အဓိကအသံုပ ြ ့သည့မြစ္စညမပြားပ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယု/သကမက မ်/အငမဖကမ 9.9%  50.6% 
ဝါပ 28.0% 16.7% 0.1% 
ေ ြ ကြ ီပ 0.1% 0.2%  
သစမသးပ 51.1% 77.5% <0.1% 
သွြမ 0.1%  48.8% 
အုတမ ကြွ ြမ/အုတမ/ကွယမကေစမ 10.3% 5.0% 0.4% 
အ ခ းပ 0.5% 0.6% 0.1% 

  
အစးပအစးခာကမ ြ ့တမစးပေသးကမေယမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သည့မေလးငမစး အခရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှြမစစမြီပ * <0.1 
ဓးတမေငွ့ 88 0.3 
ေေယံဆီြီပ 46 0.2 
ဘုုငမအုုဂကမစမ 224 0.8 
သစမသးပ/ေငမပ 26,811 95.9 
ြီပေသွပ/ေလးငမစးေတးင့မ 538 1.9 
 

 



ေကားကမြီပေသွပ 61 0.2 
အ ခ းပ 164 0.6 
   

အလငမပေေးငမအတွကမအဓုကအသံုးပြ ုသည့်ြီပအြာု့ပအစးပ အခရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
လျှြမစစမြီပ 756 2.7 
 ထရနံဆီမီး 771 2.8 
ဖေ်းငမပတုုငမြီပ 7,318 26.2 
ဘက်ထေြီီပ 945 3.4 
ြီပစကမ (ြုဂ္ဂလုက) 16,203 58.0 
ေေအးပလျှြမစစမ (ြုဂ္ဂလုက) 182 0.7 
ေယေေးငမ ခ ညမစွြမပအငမသံုပ (ဆုုလး ြ းပ) 1,666 6.0 
အ ခ းပ 103 0.4 

   
ေသးကမေေအတွက်အဓုကအသံုးပြ ုသည့်ခရအမေိုးအစား အခရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ေေြုုကမလုုငမပ 67 0.2 
အဝီစုတွငမပ 2,918 10.4 
ေေတွငမပ (အုတမစ)ီ 18,570 66.5 
ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ  318 1.2 
စုစုခပါင်းခရခကာင်းခရသန့်ရရှိမှု 21,873 78.3 
ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 2,691 9.6 
ေေကယမ 1,565 5.6 
မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ * <0.1 
ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 497 1.8 
အ ခ းပ 1,317 4.7 
စုစုခပါင်းခရခကာင်းခရသန့် မရရိှမှု 6,071 21.7 

   
သံုပေေအတွက်အဓုကအသံုးပြ ုသည့်ခရအမေိုးအစား အခရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ေေြုုကမလုုငမပ 64 0.2 
အဝီစုတွငမပ 2,901 10.4 
ေေတွငမပ (အုတမစ)ီ 18,352 65.7 
ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 2,796 10.0 
ေေကယမ 2,359 8.4 
မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 433 1.5 
ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 475 1.7 
ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ * <0.1 
အ ခ းပ 559 2.0 

   
 

 

 



အုြမသးအြာု့ပအစးပ အခရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
ေေဆဲွအုြမသး 128 0.5 
ေေေလးငမပ/်ငမလံုအုြမသး 21,749 77.8 
စုစုခပါင်းသန့်ရှင်းခသာယင်လံုအိမ်သာခဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 21,877 78.3 
တွငမပ/ဇလးပအုြမသး 876 3.1 
တွငမပြေုှအုြမသး 704 2.5 
အ ခ းပ 168 0.6 
အိမ်သာြေုှ 4,319 15.5 
   

ဆကမသွ မ်ေေပြစ္စညမပြားပသံုပစဲွှုုငုမြနအေ ခ အေယ အခရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
ေေဒီ်ုု 13,726 49.1 
ရုြမ ြ ငမသံ ကြ းပ 17,171 61.4 
မကြ ု့ပဖုယမပ 1,335 4.8 
လကမကုုငမဖုယမပ 8,744 31.3 
ကွယမြာူတး 476 1.7 
အုြမတွငမအငမတးယကမတြမဆငမထားမခ ငမပ 910 3.3 
ြညမသည့မြစ္စညမပြျှြေုှသည့မမအိမ်ခထာင်စု 6,179 22.1 
ြစ္စညမပအးပလံုပေှုသည့မမအိမ်ခထာင်စ ု 73 0.3 

   
သ မ််ူြုုနထဆာင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနိင်ုမှု အေ ခအေယ အခရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ကးပ/ေေြမကးပ/ဗငမယမ 271 1.0 
ေြးမေတးမဆုုငမက မ်/လျှြမစစမစကမဘီပ/သံုပဘီပကးပ 10,928 39.1 
စကမဘီပ 14,812 53.0 
(၄) ဘီးြါ ေေးမလးဂာီ 752 2.7 
ကှူုပေလှ၊ သြ္ဗးယမ 436 1.6 
စကမေလှ၊ ေြးမေတးမဘုတမ 737 2.6 

လှညမပမ(ကျဲွ၊ ှုွးပ၊ မြ ငမပ…… စသ ဖ င့မ) 5,154 18.4 

မှတျ်ေက်။  ၁ ချောင်းဆုံမြ ို့နယ်၏ လူဦးခရကိန်းဂဏနး်အျေက်အလက်မေားသည် ၂၀၁၄ ျုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရကခ်န့တွင်ရှိသည့်                              
အျေက်အလက်မေားဖြ စ်ပါသည်။  

 ၂ အိမ်ခထာင်စုလူဦးခရနှင့် အဖွဲ့ အစည်းလူဦးခရ နှစ်ရပ်လံုးပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃  ခကေ းတိင်ုနှင့် ခြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စိကု်ပေိုးခရး၊ ခမွးမြ ူခရးနှင့် ဆည်ခြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄  အိမ်ခထာင်စုလူဦးခရကိသုာ အခြျျတံွက်ျေက်ထားြျင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 *  အခရအတွက် (၂၀) ထက်နည်းပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ပြည ်ထောာ်ထုသမမတတမည ်ထမာိသိ်ထ်တေတာထစုိသရသမ်ထ ိှုထေြါ်ထရ (၃၀) ပကာ ာ မေကာကထယူိိသ် ထခဲ့ေမာ 

ပြည ်ထုသတရကတတထုူးရေသိှ့်ထ စမိထစေကာ ာ်ထရစသာမ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရကိသ ၂၀၁၄ ခသိှုထ၊ ဧြြ ီုတွ် ထ ေကာကထယူခဲ့ 

ြါမ်ထ။ ပမည ထ်မာိိသ်ထ်တုွတထုြထေသရသြြ ီရေ်ာကထြိသ်ထရ ပြည ်ထုသတရကတတထ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရမျာရကိသ ၁၉၇၃ ခသိှုထတွ ထ် 

တုထကြ ိမထ၊ ၁၉၈၃ ခသိှုထတွ်ထ တုထကြ ိမထိှ့်ထ ၂၀၁၄ ခသိှုထ၊ ဧြြ ီုတွ် ထ တုထကြ ိမထေကာကထယူခဲ့ြါမ်ထ။  

ိိသ်ထ်တတိသ်ထရတွ်ထ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရမ်ထ ုူးရေသဆိသ်ထသာစချကထစုကထမျာရိှ့်ထ စမိထောာ်ထုသမျာရ၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာမျာရကိသ သသှိိိသ် ထမ့်ထ စေသရကြ ီရေမာ သ်ထရမည ုထတုထခသ ပြည ုထြါမ်ထ။ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ၏ 

ာူရခည ာရေမာ စသ်ထစေမွရတုထခသမှာ စသြထချုြထမှုဧသယိာ စေမရ်ယထဆသတရစဆ့်ထာိ စချကထစုကထမျာရကိသ 

ြတ့ြိသရေြရိိသ်ထခည ်ထရြ်ထြည ုထြါမ်ထ။ ေကာကထယူသသှိေမာ စချကထစုကထမျာရမ်ထ စသြထချုြထမှု်ယထြယထ 

စဆ့်ထတိသ် ထရတွ် ထ ာိေသာကထေမာ ြွတ့ြြ ိုရေသရုီမတကိ ထ်ရမျာရေသရဆွဲခည ်ထရ၊ စောာကထစာာရေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတရြည တထချကထမျာရချမှတထခည ်ထရတိသ့စတွကထ မသှိမြည ုထုိသစြထြါမ်ထ။ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရမှ ေကာကထယူသသှေိမာ 

စချကထစုကထမျာရမ်ထ ိိသ်ထ်တေတာထ၏ မယတဇာတသ်ထရမည ုထမျာရ ခွဲေဝမတထမှတထခည ်ထရ၊ ်ယထေမည ဧသယိာ 

်ယထ်ိမိတထမျာရကိသ ပြည ထ်ု်ထဆ်ထရုုထိိသ် ထ ခည ်ထရ၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာကထစစသတမျာရ တ်ထေဆာကထေြရခည ်ထရ၊ 

ိိသ်ထ်တေတာထြွတ့ ြြ ိုရတိသရတကထမှုုီမတကိ ထ်ရမျာရ ချမှတထေသရဆွဲခည ်ထရိှ့်ထ ဝ်ထေဆာ်ထမှုုသြထ််ထရမျာရ၊ ုူမာရချ်ထရုာ်ာ 

ောာကထာာရမှုဆိသ်ထသာုသြထ််ထရမျာရ ုမ်ထတိသ့စတွကထ စမသတရဝ်ထြါမ်ထ။  

၂၀၁၄ ခသိှုထ ုူးရေသိှ့်ထ စမိထစေကာ ာ်ထရစသာ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ စုီသ်ထခတုာမျာရကိသ စတဲွမျာရ 

စုိသကထ ာသတထြည ထ်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ်ထ။ ြာမစဆ့်ထစေ်ြည ့်ထ ေသှ့ ေြည ရုူးရေသုာသ်ထရ စုီသ်ထခတုာကိသ  ၂၀၁၄ 

ခသိှုထ၊ ပမာ ုသတထုတွ်ထ ာသတထြည ထ်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ်ထ။ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ ြ်ထမစုီသ်ထခတုာမျာရကိသ ၂၀၁၅ ခသိှုထ၊ 

ေမုတွ်ထ ာသတထြည ထ်ေကာ ်ာခဲြ့ါမ်ထ။ ြ်ထမစုီသ်ထခတုာမျာရတွ်ထ ပြည ်ထောာ်ထုသစဆ့်ထ စုီသ်ထခတုာ၊ 

မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရက ညွှ ထ်ရဆိသေမာ ပမည ထ်မာ့ြသတသိြထိှ့်ထ တိသ် ထရေေမကြ ီရ/ပြည ်ထ်ယထ (၁၅) ခသ၏ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ 

စုီသ်ထခတုာမျာရ ြါဝ်ထြါမ်ထ။ စုသြထစကိသ် ထိှ့်ထုသြထ််ထရ စုီသ်ထခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှုထ၊ မတထု တွ်ထ ာသတထြည ထ် 

ေကာ ်ာခဲ့ြြ ီရ ကိသရကွယထမ့်ထဘာမာ စုီသ်ထခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှုထ၊ ဇူုိသ်ထုတွ်ထ ာသတထြည ်ထေကာ ်ာခဲ့ြါမ ထ်။ 

စုီသ်ထခတုာမျာရကိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့်ထ  http://myanmar.unfpa. org/node/15104 တိသ့တွ်ထ 

ြတထရှုေု့ုာိိသ်ထြါမ်ထ။ 

ယခသာသတထြည ထ်မ့်ထ စုီသ်ထခတုာမျာရမ်ထ ပမြ ို့်ယထ/ပမြ ို့်ယထခွဲမျာရ၏ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ စုီသ်ထခတုာ 

မျာရညြုထြါမ်ထ။ စုီသ်ထခတုာမျာရကိသ ပြည ်ထမူ့စ်ထစာရးရုီရာာ်ိှ့်ထ ကသုမမု္ဂုူးရေသသ်ထြသတေ်ွစြွဲ့တိသ့  

ြူရေြါ်ထရ၍ေသရမာရြည ုုသာာရညခ်ထရညြုထြါမ်ထ။ ဤစုီသ်ထခတုာတွ်ထ မွ ထ်ြည ်ထ်ယထ၊ ေချာ်ထရဆသတ မြ ို့်ယထ၏ 
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ုူးရေသဆိသ် ထသာစချကထစုကထမျာရိှ့်ထ ုူမှုုီရြွာရဆိသ်ထသာ စချကထစုကထမျာရ ြါဝ်ထြါမ်ထ။ စုီသ်ထခတုာြါ 

စေကာ ာ်ထရစသာမျာရမ်ထ ၂၀၁၄ ခသိှုထ၊ မတထု  (၂၉) သကထေ့်် မ်ထရေခါ်ထယတစချိ် ထ (မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ်) 

တွ်ထသှမိ့်ထ စချကထစုကထမျာရပ ညြုထြါမ်ထ။ ပမြ ို့်ယထစဆ့်ထ စချကထစုကထမျာရမ်ထ စုွ ထ်စေသရကြ ီရ 

ြါမ်ထ။ မိသ့သာတွ်ထ ပမြ ို့်ယထစဆ့်ထ ခ့်ထမှ ထ်ရတွကထချကထမှုမျာရ၏ တိကျမှ် ထက်ထမှုမ်ထပ ညြ်ထောာ်ထုသစဆ့်ထိှ့်ထ 

တူ်ီိိသ်ထမ်ထမဟသတထေြ။ ုူးရေသ််ထရြါရမ့်ထ ပမြ ို့်ယထမျာရ၏ စချကထစုကထမျာရကိသ ေု့ုာဆ ထ်ရုုထသာတွ်ထ 

မတိြည ု၍ ေု့ုာမသတရမြထသမ်ထပ ညြုထြါမ်ထ။ တုထိှုထေစာကထကေုရ ေမိှု ထ်ရိှ့်ထ ်ါရိှုထေစာကထကေုရ 

ေမိှု ထရကဲမ့ိသ့ေမာ ညွှ်ထကိ ထ်ရမျာရကိသ စခည ာရေမာဆကထိွှယထမှုသှမိ့်ထ စေကာ ာ်ထရစသာ စချကထစုကထမျာရ 

ာ့်ထမွ်ထရုဥထရုာရ၍ ေု့ုာဆ ထ်ရုုထမသတရမြထသြါမ်ထ။ မိသ့ညြုထ၍ ုူးရေသ််ထရြါရမ်ထ့ ပမြ ို့်ယထမျာရစတွကထ 

ေမဆသတရညခ်ထရ ဆိသ်ထသာခ့်ထမှ ထ်ရတွကထချကထမှုမျာရကိသ စတိစကျမယူဆမ့်ထဘဲ ာိသမြ ို့်ယထမျာရ၏ ေမဆသတရညခ်ထရ 

ဆိသ်ထသာစေညခစေ်မျာရစတွကထ စာိသကထစေုျာကထြည ဆိသေမာ ညွှ ထ်ကိ ထ်ရမျာရစြည ုထယူဆသြါမ်ထ။ ာိသ့ညြ ထ် 

ပမြ ို့်ယထစချ်ထရချ်ထရိိှု်ထရယှ်ထသာတွ်ထု်ထရ မ်ထမ့်ထမြ ို့်ယထမ်ထ စေညခစေ်ြိသမိသေကာ်ထရမွ ထ်မ်ထ၊ မ်ထမ့်ထ 

ပမြ ို့်ယထမ်ထ စာရ််ထရမ်ထဟူ၍ ေကာကထချကထချိိသ် ထြါမ်ထ။ 
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(က) လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစရုေါင်း 122,126* 

ကျား ဦးရေ 55,596 

မ ဦးရေ 66,530 

ကျား/မ အချို း 84 (မ ၁၀၀ ေှိ ကျား ဦးရေ) 

 မိ ိုပေလ လူဦးရေ ောခိုင်နှုန်း 6.3% 

ဧသယိာစကျယထစဝ ထ်ရ (ုတသသ ထ်ရကီုိသမီတာ) 658.1** 

ုူးရေသမိြထမ်ထရဆ (တုထုတသသ်ထရကီုိသမီတာ) 185.6 ဦး 

ေေ်ကွက် ုသုသေြါ်ထရ 3 

ရကျးောွအေု်စု ုသုသေြါ်ထရ 42 

 စုု သေြါ်ထရ ပမြ ို့ပြ  ေကျရုကထ 

အမိ်ရောင်စုုူးရေသ 119,874 7,508 112,366 

အမိ်ရောင်စုအရေအတွက် 27,944 1,744 26,200 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား 4.3 ဦး*** 

 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်တွင် မ ဦးရေသည် ကျား ဦးရေေက် ေိုများေိ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွင် ကျား (၈၄)  ဦး 
ေှေိါသည်။ 

 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်တွင် ုူစမျာရုသမ်ထ ေကျရုကထေေမတွ် ထေ်ာိသ်ထကာ ြြ ီရ (၆.၃) သာခိသ်ထိှု ထ်ရ 
မာုျှ်ထ  မိ ိုပေလ ရေသတွင် ရနေိငု်ကြ ေါသည်။ 

 ေချာ်ထရဆသတပမြ ို့်ယထ  တုထုတသသ ထ်ရကီုိသမီတာတွ်ထ ုူးရေသ (186) းရ ေ်ာိသ် ထြါမ်ထ။ 

 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်တွင် အိမ်ရောင်စုတစ်ုသစီ၌ ေျမ်းမျှလူဦးရေ (၄.၃) ဦးရနေိငု်ေိ ီး  မလ န်မာနုိင်င၏  
ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုလူဦးရောကထ စ််ထရ်ယထ ေုျာ့််ထရေါသည်။ 

မှတထချကထ။ * စိမထောာ ထ်ုသုူးရေသိှ့်ထ စြွဲ့စု ထ်ရုူးရေသ ိှ ထုသြထ သုတရြါဝ ထ်ြါမ ထ်။ 

 ** ေကာ ရတိသ် ထိှ့်ထ ေညမုာသ ထ်ရးရုီရာာ်၊ ုိသကထြျိုရေသရ၊ ေမွရမည ူေသရိှ့်ထ ဆ်ထေညမာ ထ်ရဝ်ထကြ ီရာာ်၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 *** စိမထောာ ထ်ုသုူးရေသကိသမာ စေညခခတတွကထချကထာာရညခ်ထရပညြ ထုြါမ ထ်။ 
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ဇယာရ (၁) - မွ ထ်ြည ထ််ယထ၊ပေမာထုမြ ို ထ်ခရိသ် ထ၊ပေချာ ထ်ရဆသတပမြ ို့်ယထ၏ ပမြ ို့သြထကွကထ/ေကျရသွာစသြထုသစုိသကထပ
စိမထောာ ထ်ုသပစေသစတွကထိှ့်ထပကျာရ/မ ုူဦရေသုာသ ထ်ရ 

 
 

 

စစုခုပါငး်ပပပ ကေားပပပ မပပပ

ုသု သေြါ်ထရ 27,944     122,126  55,596   66,530   

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ေား 1,744       7,727      3,538      4,189      

1 စေ်ာကထ 681               2,863         1,331         1,532         

2 စပေသှ့ 607               2,870         1,309         1,561         

3 တသိရချဲ့ 456               1,994         898             1,096         

ေကျရသာွစသြထု သ 26,200     114,399 52,058    62,341    

1 သာွုွတထ 1,317           5,576         2,384         3,192         

2 ေသယထ 927               3,703         1,660         2,043         

3 ကုီွ 684               3,266         1,602         1,664         

4 ကမာမိသ 1,764           7,389         3,134         4,255         

5 ပေ်ာ ထ်ု မထရ 433               1,865         809             1,056         

6 ပေတာထက်ာ 382               1,724         744             980             

7 ိီှရမှုတထ 759               3,437         1,463         1,974         

8 ဆယထြုာ 305               1,547         806             741             

9 ဇီရကသ် ထရ 167               762             380             382             

10 မသသ ထုကြ ရီ 615               2,798         1,232         1,566         

11 ပေတာထြွ်ထ 101               489             233             256             

12 ကသ ထ်ဝ ထ်ရုိ်ထ 592               2,853         1,349         1,504         

13 မသကဲွ 358               1,491         657             834             

14 ကေုာ့ 772               3,288         1,443         1,845         

15 ကွမထရသိကထ 1,366           5,678         2,545         3,133         

16 ကမ် ထ်ရ 477               2,298          1,052         1,246         

17 ပေုာထကဲ 314               1,383         618             765             

18 ခရသိကထေူရ 342               1,558         720             838             

19 မသသ ထုကေုရ 1,529           6,381         2,827         3,554         

20 ြြတ 469               2,166         1,000         1,166         

21 တကူြတီ 274               1,207         568             639             

22 ကသု ာရတသိ 508               2,130         965             1,165         

23 ခရသိကထမ ထု 331               1,572         737             835             

ုဥထ ရပက်ကွ/်ခကေးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

ပအခရအတကွ်

လမဥးီခရ

file:///D:/Updated%20Township%20Reports/Bilin/Bilin%20Report(M)/Work%20file%20-%20Bilin%20MM.xlsx%23RANGE!A1
file:///D:/Updated%20Township%20Reports/Bilin/Bilin%20Report(M)/Work%20file%20-%20Bilin%20MM.xlsx%23RANGE!A1
file:///D:/Updated%20Township%20Reports/Bilin/Bilin%20Report(M)/Work%20file%20-%20Bilin%20MM.xlsx%23RANGE!A1
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ဇယာရ (၁) - မွ ထ်ြည ထ််ယထ၊ပေမာထုမြ ို ထ်ခရိသ် ထ၊ပေချာ ထ်ရဆသတပမြ ို့်ယထ၏ ပမြ ို့သြထကွကထ/ေကျရသွာစသြထုသစုိသကထပ
စိမထောာ ထ်ုသပစေသစတွကထိှ့်ထပကျာရ/မ ုူဦရေသုာသ ထ်ရပ(စဆကထ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်ပပပ ကေားပပပ မပပပ

24 ကွမထမဲ 787               3,709         1,684         2,025         

25 မသမထရ 632               2,784         1,265         1,519         

26 ကသု ာရဘီ 185               808             379             429             

27 ဝယထု မထရ 203               788             378             410             

28 ဟ င်္မာကတ်ထရ 176               842             429             413             

29 ပေကာက့ေိသကထ 209               916             422             494             

30 စဘ ထု 330               1,574         777             797             

31 ကွမထု ာှ 678               2,799         1,254         1,545         

32 ကမာေကရ 921               4,038         1,881         2,157         

33 ခရသိကထိ ှီရဟသ 472               2,158         1,003         1,155         

34 မေကကော 1,170           4,771         2,116         2,655         

35 ပေတာ ထ်ု ွ် ထရ 665               2,728          1,268         1,460         

36 ပေေါ ထ်ရသြထ(စေ်ာကထ) 368               1,668         816             852             

37 ပေေါ ထ်ရသြထ(စေသှ့ ) 249               1,097         490             607             

38 ပေကာမ့သြွ်ထ 491               2,375         1,138         1,237         

39 ကေ ေ်ာထ 1,671           7,114         3,343         3,771         

40 ဘိသရ်ကထ 573               2,437         1,110         1,327         

41 မသေူရ 1,211           5,158         2,385         2,773         

42 ်တထေမှာထ 423               2,074         992             1,082         

ုဥထ ရပက်ကွ/်ခကေးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

ပအခရအတကွ်

လမဥးီခရ

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

 

ဇယား (၂) - ရချာင်းဆု၏ မိ ိုပနယ်  အသက်အုေ်စုအလုိက် 
လူဦးရေ 

 

 ရချာင်းဆု၏ မိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၆၄) နှစ်အတွင်းေှိ အလုေ်လုေ်နုိင်သည့် အေွယ်လူဦးရေ  
မှာ (၆၁.၄) ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 

 အသက် (၁၄) နှစ်နှင့ရ်အာက် ကရလးအချို းနှင့် စမကထ (၆၅) ိှုထိှ့်ထစာကထ သက်ကြ ီးေွယ်အို 
အချို းုသုသေြါ်ထရသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းေါသည်။ 

 ကရလးအချို းနှင့် သက်ကြ ီးေယွ်အိုအချို းနည်းလခင်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအရေါ်မှီခိုမှု 
ကိုရလျာ့နည်းရစေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36,852 
(30.2%) 

 
74,979 
(61.4%) 

10,295 
(8.4%) 

၀-၁၄ နှစ ် ၁၅-၆၄ နှစ ် ၆၅ နှစ်နှင့်အေက် 

စမကထစသြထု သ ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ

ုသု သေြါ်ထရ 122,126  55,596      66,530    

0 - 4 10,653       5,483            5,170         

5 - 9 12,475       6,303            6,172         

10 - 14 13,724       6,880            6,844         

15 - 19 9,610         4,301            5,309         

20 - 24 8,219         3,597            4,622         

25 - 29 7,702         3,198            4,504         

30 - 34 7,593         3,189            4,404         

35 - 39 7,722          3,257            4,465         

40 - 44 7,823         3,310            4,513         

45 - 49 7,676         3,274            4,402         

50 - 54 7,397         3,192            4,205         

55 - 59 6,327         2,866            3,461         

60 - 64 4,910         2,203            2,707         

65 - 69 3,627         1,605            2,022          

70 - 74 2,361         1,034            1,327         

75 - 79 2,023          905               1,118         

80 - 84 1,216         541               675            

85 - 89 703             302                401            

90 + 365             156               209             
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ြသတ (၃) - ုူးရေသြိသမ ထု (ပြည ထ်ောာ ထ်ုသ၊ မွ ထ်ြည ထ််ယထ၊ ေမာထုမြ ို ထ်ခရိသ် ထ၊ ေချာ ထ်ရဆသတပမြ ို့်ယထ) 

  

  

 ရချာင်းဆု၏ မိ ိုပနယ်တွင် လွန်ခဲ့ရသာ ၁၀ နှစ်ရကျာ်ခန်ပက စတင်ေိ ီး ကရလးရမွးဖွားနှုန်း သိသာစွာ 
ကျဆင်းခဲ့ေါသည်။ 

 အသက် (၁၅-၁၉) အေု်စုမှ စတင်၍ လူဦးရေသိသာစွာ ရလျာ့နည်းရနသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 
အသက် (၂၀-၂၄) အေု်စုသည် ဆက်လက်ရလျာ့နည်းလာေိ ီး အသက်အုေ်စု (၂၅-၂၉) မှ           
(၅၀-၅၄) အေိ လူဦးရေတိးုနှုန်းရလျာ့ကျမှုမေှိဘဲ တသမတ်တည်းေှိရနသည်ကို 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 

လူဦးရေပိေမစ်၊ ပပြ ည်ရာာင်စု 

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၊ မွန်ေလ ည်နယ် 

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၊ ရမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 

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၊ ရချာင်းဆု၏မိ ိုပနယ်် 

ကျား မ 



10 
 

  ေလ ည်ရောင်စုနှင့န်ိှုင်းယှဥ်လျှင် ရချာင်းဆု၏ မိ ိုပနယ်တွင် အလုေ်လုေ်နုိင်သည့် အသက် (၁၅-၆၄) 
အေု်စု   ောခုိင်နှုန်း နိမ့်ရနရကြ ာင်း ရတွ့ ေှေိေါသည်။ 

 အသက်အုေ်စု (၁၅-၁၉) မှစ၍ အသက်အုေ်စုတုိင်းတငွ် ကျား ဦးရေသည် မ ဦးရေေက် 
ရလျာ့နည်းရနသည်ကို ရတွ့ ေှေိေါသည်။ 

 (ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

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

 မွ ထ်ြည ်ထ်ယထတွင် ဗုေ္ဓဘာသာ (၉၂.၆) ောခိုင်နှုန်း၊ ခေစ်ယာန် (၀.၅) ောခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ် (၅.၈) 
ောခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူ (၁.၀) ောခိုင်နှုန်းိှ့်ထ အခလ ားဘာသာ (၀.၁) သာခိသ်ထိှု ထ်ရသှိ ြြ ီရ နတထကိသရကွယထမှုနှင့ ်
ဘာသာမေိသှူများမ်ထ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်းာကထ ေုျာ့််ထရေါသည်။   

မှတထချကထ။ * ၀.၁ သာခိသ် ထိှု်ထရာကထ််ထရြါမ်ထ။ 
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ဗေု္ဓဘာသာ ခေစ်ယာန ် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ် အခလ ား  ဘာသာမေှသူိများ 

ော
ခိငု

်နှုန်
း 

ေု၏ (၄) - လေည်ရောင်စုနှင့် မွန်ေလ ည်နယ်  ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် လူဦးရေ  
ောခိုင်နှုန်း 

 ေလ ည်ရောင်စု မန်ွေလ ည်နယ် 
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(ဂ) ပညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်များ  

ဇယား (၃) - စမကထ (၅) ိှုထမှ (၂၉) ိှ ထုစတွ ထ်ရ ုူးရေသိှ့်ထ ေကျာ ထ်ရတကထေ်မူစေသစတွကထကိသ ကျာရ/မ 
ခဲွညခာရ ေြာထြည ေမာဇယာရ 

 

ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ

5 2,230       1,133      1,097      421          221          200          

6 2,564      1,296      1,268      1,960      991          969          

7 2,533      1,282      1,251      2,170      1,102      1,068      

8 2,458      1,230      1,228      2,142       1,060      1,082      

9 2,583      1,271      1,312      2,224       1,103      1,121      

10 2,638      1,344      1,294      2,209       1,115      1,094      

11 2,561      1,269      1,292      2,061      1,008      1,053      

12 2,735      1,375      1,360      1,969      968          1,001      

13 2,769      1,311      1,458      1,690      797          893          

14 2,662       1,239      1,423      1,326      590          736          

15 2,240       1,024      1,216      886          366          520          

16 1,878      837          1,041      546          217          329          

17 1,756      765          991          413          146          267          

18 1,841      760          1,081      379          107          272          

19 1,609      680          929          296          81             215          

20 1,892      850          1,042      155          61             94            

21 1,576      674          902          99             38             61            

22 1,595      698          897          48             28             20             

23 1,519      631          888          26             12             14            

24 1,448      587          861          21             9               12             

25 1,737      716          1,021      29             12             17            

26 1,386      566          820          9               3               6               

27 1,517      611          906          16             6               10            

28 1,570      640          930          11             3               8               

29 1,360      564          796          10             5               5               

ုးူရေသ ေကျာ်ထရတကထေ်မူ
စမကထ
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 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်၌ ရယာကျ်ားရလးများနှင့် မိန်းကရလးများသည်် အသက် (၁၂) နှစ်အေွယ်မှ 
စတင်၍ ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်း ရလျာ့ကျလာရကြ ာင်း ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 ပြည ်ထောာ်ထုသိှ့်ထ ိိှု်ထရယှဥထသာတွ်ထ ေချာ်ထရဆသတပမြ ို့်ယထမှ ေယာကထျာရေုရမျာရိှ့်ထ မိ ထ်ရကေုရမျာရ၏ 
ေကျာ်ထရတကထေသာကထမှုိှု ထ်ရမ်ထ စမကထ (၁၃) ိှုထေကျာထတွ်ထ ြိသမိသကျဆ်ထရေ်ေကာ ာ်ထရ ေတွ့ သှိသြါ 
မ်ထ။ 
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ပု ံ(5) - ြပည်ရာာင်စု၊ မွန်ပြ ည်နယ်နှင့် ရချာင်းဆံုမြ ို့နယ်တုိ့၏ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

ပပြ ည်ရာာင်စု မန်ွပြ ည်နယ် ရချာင်းဆုံမြ ို့နယ် 
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ပု ံ(6) - ပပြ ည်ရာာင်စုနင့်ှ ရချာင်းဆံုမြ ို့နယ်တုိ့၏ ကျား/မ အလုိက် 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

ပပြပည်ရာာင်စုပ(ကျား) ြပည်ရာာင်စုပ(မ) ပရချာင်းဆုံမြ ို့နယ်ပ(ကျား) ရချာင်းဆုံမြ ို့နယ်ပ(မ) 
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ြသတ (၇) - မွ ထ်ြည ထ််ယထ  စာတတ်ရမလ ာက်မှုနှုန်း (စမကထ ၁၅ ိှုထိှ့်ထစာကထ) 

 
 

ပြည ်ထောာ်ထုသ   - ၈၉.၅% 

မွ ထ်ြည ်ထ်ယထ   - ၈၆.၆% 

ေမာထုမြ ို်ထခရိသ်ထ  - ၈၆.၆% 

ေချာ်ထရဆသတမြ ို့်ယထ  - ၈၉.၈% 
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ဇယာရ (၄) - ေချာ ထ်ရဆသတပမြ ို့်ယထ၏ ုူ်ယထုူသွယထ (၁၅-၂၄) ုာတတထေမည ာကထမှုသာခိသ ထ် ှို ထ်ရ 

 

 ရချာင်းဆု၏မိ ိုပနယ်  အသက ထ (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်းမှာ (၈၉.၈)  
ောခိုင်နှုန်း ဖလ စ်ေိ ီး မွန်ေလ ည်နယ်  စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်း (၈၆.၆) နှင့်  မလ န်မာနုိင်င၏  
စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်း (၈၉.၅) ေက်အနည်းငယ်မလ င့်ေါသည်။ ရချာင်းဆု၏မိ ိုပနယ်  မ 
စာတတထရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်းသည် (၈၈.၉)  ဖလ စ်ေိ ီး ကျား စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်းသည် (၉၁.၁) 
 ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ေချာ်ထရဆသတမြ ို့်ယထ၏ စမကထ (၁၅) ိှုထမှ (၂၄) ိှုထစတွ်ထရ ုူ်ယထုူသွယထုာတတထေမည ာကထမှု 
သာခိသ်ထိှု ထ်ရမ်ထ (၉၄.၅)ပ ညြုထြါမ်ထ။ မ ုူ်ယထုူသွယထ ုာတတထေမည ာကထမှုသာခိသ် ထိှု ထ်ရမ်ထ (၉၅.၀)ပ
ညြုထြြ ီရ ကျာရ ုူ်ယထုူသွယထ ုာတတထေမည ာကထမှုသာခိသ်ထိှု ထ်ရမ်ထ (၉၃.၉)ပညြုထြါမ်ထ။ 

ဇယာရ (၅) - အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက်လူဦးရေကုိ အမလ င့်ဆု၏းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့်အတန်းအလုိက် 
ပမြ ို့ြည /ေကျရုကထိ ှ့်ထ ကျာရ/မ ခွဲခည ာရရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက် လူဦးရေ  (၁၂.၄) ောခိုင်နှုန်းသည် လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 
 ဖလ စ်ေါသည်။ 

 စမကထ (၂၅) ိှုထိှ့်ထစာကထ ေကျရုကထုူးရေသ၏ (၁၂.၈) သာခိသ်ထိှု ထ်ရမှာ ုသတရဝ ေကျာ်ထရမေ်ဘူရ 
မူမျာရ ပြည ုထြါမ်ထ။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် စမျို ရမာရမျာရ၏ (၁၂.၄) သာခိသ် ထိှု ထ်ရိှ့်ထ အမျို းသမီးများ  (၁၂.၅) 
ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူရသူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  (၂၃.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် မူလတန်းအဆင့် (၄ တန်း)  ေိ ီးစီး 
ရအာင်လမင်သူများလဖစ်ေိ ီး တက္ကသိုလ်/ရကာလိေ်အဆင် ့ေိ ီးစီးသူမှာ (၅.၃) ောခုိင်နှုန်းသာေှသိည်ကို 
ရတွ့ ေှေိေါသည်။ 

ကေား/မ

စစုခုပါငး်

လမဦးခရပ

(15 - 24)

စာတတခ် မြ ာကမ်ှု

ရာျိုငန်ှုန း်ပ

(15 - 24)

စုစုခပါင်း 17,354 94.5

ကေား 7,506 93.9

မ 9,848 95.0

သမငယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုခပါင်း 67,445 8,387               12.4           20,436 15,847 13,251 5,441 110 3,586 151 58       178 

မြ ို ြ့ပ 4,313 282                 6.5                 867 985 1,045 601 9 471 22 1          30 

ခကေးလက် 63,132 8,105               12.8 19,569 14,862 12,206 4,840 101 3,115 129 57 148

ကေား 29,032 3,597               12.4              8,282 6,556 6,634 2,584 66 1,081 30 48       154 

မ 38,413 4,790               12.5           12,154 9,291 6,617 2,857 44 2,505 121 10          24 

အျြ ားစစုခုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးေပ

ခကောငး်မခန

ပဘမးသမပ

ရာျိုငန်ှုနး်

မမလတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ခကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

ပအေက်

အသကခ်မးွ

ေမး်ခကောငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးပွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

ဇယာရ (၆) - စမကထ (၁၀) ိှ ထုိှ့်ထစာကထ ုူးရေသ၏ သုြထမာရစ ထ်စာရြါဝ ထ်ိှု ထ်ရိှ့်ထ စ သုြထုကထမ့ဲ 
သာခိသ ထ် ှို ထ်ရတိသ့ကိသ စမကထစသြထုသစုိသကထ ကျာရ/မ ခွဲညခာရေြာထြည ေမာဇယာရ 

 
 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ

10-14 10.7 13.3 8.1 36.8 35.7 38.4

15 - 19 44.1 60.3 31.0 26.7 22.6 33.1

20 - 24 62.3 80.2 48.3 24.5 21.1 29.0

25 - 29 61.2 84.4 44.7 16.1 14.7 17.9

30 - 34 58.3 86.5 38.0 10.8 10.8 10.8

35 - 39 59.3 87.7 38.6 8.0 9.2 6.0

40 - 44 58.9 88.2 37.4 6.2 6.8 5.2

45 - 49 56.6 86.0 34.8 4.8 5.9 2.6

50 - 54 53.7 85.2 29.7 4.5 5.2 3.0

55 - 59 50.5 81.6 24.7 4.4 5.4 1.6

60 - 64 38.7 67.1 15.6 3.6 4.2 1.4

65 - 69 29.2 52.4 10.7 3.3 4.0 0.5

70 - 74 18.8 35.9 5.6 2.2 2.7 -

75 + 7.9 14.2 3.0 2.1 1.5 4.2

15 နှစ်မှပ24 နှစ် 52.5 69.3 39.1 25.5 21.8 30.8

15 နှစ်မှပ64 နှစ် 54.8 80.5 35.3 11.8 10.9 13.5

စမကထစသြထု သ
ုသြထမာရစ်ထစာရြါဝ်ထိ ှု ထရ စုသြထု ကထမဲ့သာခသိ် ထိ ှု ထရ
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 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စုတွင် လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းမှာ (၅၄.၈) 
ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 

 အမျို းသမီး လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည ် (၃၅.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး  အမျို းသား လုေ်သား 
အင်အားေါဝင်နှုန်း (၈၀.၅) ောခိုင်နှုန်းေက်  သိသာစွာရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ သှိေေါသည်။ 

 ေချာ်ထရဆသတပမြ ို့်ယထ၏ စမကထ (၁၀-၁၄) ိှုထစသြထုသတွ်ထ စုသြထုသြထေမာကေုရ (၁၀.၇) သာခိသ်ထိှု ထ်ရ 
သှေိကာ ာ်ထရေတွ့သှိသြါမ်ထ။ 

 အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အေု်စု   အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်းမှာ (၁၁.၈)  ဖလ စ်ေါသည်။ အလုေ်လက်မ့ဲ 
ောခိုင်နှုန်းသည် ကျား (၁၀.၉) ောခိုင်နှုန်းနှင့် မ (၁၃.၅) ောခိငု်နှုန်းအသီးသီးေှိ ကြ ေိ ီး ကျား မ 
ကွာခလ ားမှုသှသိည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) ိှုထစတွ်ထရ အမျို းသမီးငယ်များ  အလုေ်လက်မဲန့ှုန်းမှာ (30.8) 
ောခုိင်နှုန်းေှသိည်ကို ရတွ့ သှိေေါသည်။  

ဇယာရ (၇) - စမကထ (၁၀) ိှ ထုိှ့်ထစာကထ သုြထမာရစ ထ်စာရ သုတွ်ထ မြါဝ ထ်ေမာုူးရေသကိသ စမျို ရစုာရ 
စုိသကထ ကျာရ/မ ခဲွညခာရေြာထညြေမာဇယာရ 

 

 စမကထ (၁၀) ိှုထိှ့်ထစာကထ ုသြထမာရစ်ထစာရုသတွ်ထ မြါဝ်ထမူမျာရ  စမျို ရမာရမျာရ၏ (၄၁.၂) 
သာခိသ်ထိှု ထ်ရမ်ထ စချိ ထ်ညြ့်ထေကျာ်ထရတကထေ်မူမျာရညြုထကာ ြြ ီရ စမျိုရမမီရမျာရ၏ (၆၅.၃) 
သာခိသ်ထိှု ထ်ရမ်ထ စမိထမှုကို္စုသြထကိသ် ထေ်မူမျာရညြုထေကာ ာ်ထရ ေတွ့ သှိသြါမ်ထ။ 
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ပု ံ(8) - လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုရုပါင်း ကျား မ 
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အသက်အုပစ်ု 

စစုရုပါင်း ကျား မ 

ေု၏ (၉) - အလုေ်လက်မ့ဲောခိငုန်ှုန်း 

စစုခုပါငး် စုသြထမသာှခဲ့ြါ

စချိ် ထညြ်ထ့

ေကျာ်ထရတကထေမာပ

ေကျာ်ထရမာရ

စမိထမှုကို ္စ သြထ
စ ြ် မိထရုာရ၊

မကထကြ ရီသယွထစသိ

ြျာရ်ာမ၊ူ

မမ်ထု မွထရမူ
စခည ာရ

သုု သေြါ ထ်ရ 54,589      1.3                  24.8                          48.4              12.1                       2.4                   11.0       

ကျာရ 15,354      2.7                   41.2                          5.4                 19.2                       4.3                  27.2        

မ 39,235      0.7                  18.3                          65.3              9.4                         1.6                  4.7          

ကေား/မ

ုသြထမာရစ်ထစာရုသတွ် ထပမြါဝ်ထမူ



17 
 

ဇယာရ (၈) - စမကထ (၁၅ - ၆၄) ိှ ထုစတွ ထ်ရ စ သုြထသိှမူးရေသကိသ စ သုြထစကိသ် ထစမျို ရစုာရိှ့်ထ ကျာရ/မ 
စုိသကထ ခဲွညခာရေြာထြည ေမာဇယာရ 

 
 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ

ုသု သေြါ်ထရ 35,708 22,804 12,904 100.0 100.0 100.0

မ်ထေ် ျုာမျာရ 213 99 114 0.6 0.4 0.9

မကထေမွရဝမထရေကျာ ထ်ရြ်ာသှ် ထမျာရ 1,641 139 1,502 4.6 0.6 11.6

််ထရြ်ာိှ့်ထပဆကထု ြထမ်ထ့ပမကထေမွရြ်ာသှ် ထမျာရ 362 167 195 1.0 0.7 1.5

စောာကထစြတ့ြည ုုာေသရုသြထမာရမျာရ 439 185 254 1.2 0.8 2.0

ဝ်ထေဆာ ထ်မှု ှ် ထ့ပစေသာ ထ်ရုသြထမာရမျာရ 4,013 1,031 2,982 11.2 4.5 23.1

ုယထယာ၊ပမ ထုေတာိှ့်ထပ်ါရုသြထ် ်ထရပကတမထရကျ ထ်ု သြထမာရမျာရ 11,534 9,069 2,465 32.3 39.8 19.1

ုကထမှုြ်ာိှ့်ထဆကထု ြထပုသြထ် ်ထရပစုသြထမမာရမျာရ 5,850 3,961 1,889 16.4 17.4 14.6

ုကထကသိယိာိှ့်ထပုကထြ ္ု်စ ထရကသိ် ထတွယထပစမသတရြည ုမမူျာရိှ့်ထ

သုု ်ထရတြထဆ ထ်မမူျာရ
1,229 1,169 60 3.4 5.1 0.5

စေခည ခတစုသြထမမာရမျာရ 9,402 6,440 2,962 26.3 28.2 23.0

စခည ာရ - - - - - -

မမိ/မေြည 1,025 544 481 2.9 2.4 3.7

စုသြထသ ှိမးူရေသ သာခသိ် ထိ ှု ထရ
စုသြထစကသိ် ထစမျ ို ရစုာရ
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 ေချာ်ထရဆသတပမြ ို့်ယထတွ်ထ အသက် (၁၅-၆၄) အေု်စုေိှ အလုေ်ေိှသူ (32.3) ောခုိင်နှုန်းမှာ ုယထယာ၊ 

မုထေတာိှ့်ထ ်ါရုသြထ််ထရကတမထရကျ်ထလုေ်သားများ ဖလ စ်ကြ ေိ ီး ေုတိယအများဆု၏းမှာ စေခည ခတ     
အလုေ်သမားများ (26.3) ောခုိင်နှုန်း ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့် မ နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ကျား ဦးရေ (39.8) ောခုိင်နှုန်းိှ့်ထ မ းရေသ (၁၉.၁) သာခိသ်ထိှု ထ်ရတိသ့ 
မ်ထ ုယထယာ၊ မုထေတာိှ့်ထ ်ါရုသြထ် ထ်ရကတမထရကျ်ထုသြထမာရမျာရ ဖလ စ်သည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 မွ ထ်ြည ်ထ်ယထတွ်ထ ုယထယာ၊ မုထေတာိှ့်ထ ်ါရုသြထ် ထ်ရကတမထရကျ်ထုသြထမာရမျာရမှာ (၃၂.၄) 
သာခိသ်ထိှု ထ်ရြည ုထြြ ီရ စေခည ခတစုသြထမမာရမျာရမှာ (၁၉.၅) သာခိသ်ထိှု ထ်ရြည ုထြါမ်ထ။ 
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 ေလ ည်ရောင်စု မန်ွေလ ည်နယ် ရချာင်းဆု၏မိ ိုပနယ် 

 ေု၏ (၁၀) -  ေလ ည်ရောင်စ၊ု မွန်ေလ ည်နယ်နှင့် ရချာင်းဆု၏မိ ိုပနယ်တုိပ  အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ ်
အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစား 

မန်ရနဂျာများ 

သက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာေှငမ်ျား 

နည်းေညာနှင့ ်ဆက်စေသ်ည့ ်သက်ရမးွေညာေှငမ်ျား 

အရောက်အေ၏့ေလ ုစာရေးလုေသ်ားများ 

ဝန်ရဆာင်မှုနှင့် အရောင်းလုေသ်ားများ 

လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့ ်ငါးလုေင်န်း 
ကျွမး်ကျင်လေုသ်ားများ 

လက်မှုေညာနငှ့ ်ဆက်စေလ်ုေင်န်း အလုေ်သမားများ 

စက်ကိေယိာနငှ့ ်စက်ေစ္စည်းကိုင်တယွ် 
အသု၏းေလ ုသူများနှင့် စစုည်းတေဆ်ငသ်ူများ 

အရခလ ခ၏အလုေ်သမားများ 

အခလ ား 

မသိ/မရဖလ  
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ဇယာရ (၉) - စမကထ (၁၅ - ၆၄) ိှ ထုစတွ ထ်ရ စ သုြထသိှမူးရေသကိသ သုြထကိသ် ထေမာ သုြထ် ထ်ရစမျိုရစုာရိှ့်ထ 
ကျာရ/မ စုိသကထ ခဲွညခာရေြာထြည ေမာဇယာရ  

 

မှတထချကထ။      * ၀.၁ သာခိသ် ထိှု်ထရာကထ််ထရြါမ်ထ။ 

ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ

ုသု သေြါ်ထရ 35,708 22,804 12,904 100.0 100.0 100.0

ုယထယာ၊ပမ ထုေတာိှ ထ့်ပ်ါရ သုြထ် ်ထရ 15,921 11,964 3,957 44.6 52.5 30.7

မတ္တ ုတရူေြာထေသရိှ့်ထပေကျာကထမိသ် ထရ သုြထ် ်ထရ 50 47 3 0.1 0.2 *

ကသ် ထာသတထု သြထမှု သြထ် ်ထရ 2,875 994 1,881 8.1 4.4 14.6

ုျှြထု ထု၊ပဓါတထေ်ွ့၊ပေသေိွရေ်ွ့ိှ ထ့်ပေုေစရြည ် ထ့ြည ူရမှု သြထ် ်ထရ 65 63 2 0.2 0.3 *

ေသေြရေဝေသရ၊ပမိ ္ုလာိှ ထ့်ပစမိှုကထမိမထရဆ ထ်ရေသရပုီမတခ်ထ့ခဲွမှု သြထ် ်ထရ 23 16 7 0.1 0.1 0.1

ေဆာကထု သြထေသရ သုြထ် ်ထရ 3,361 3,232 129 9.4 14.2 1.0

ုကထု ီိ ှ် ထ့ပုကကောရေသာ ထ်ရဝယထေသရပ(ေမာထေတာထကာရိှ ထ့်ပေမာထေတာထဆသိ် ထကယထ

ြည ုြည ထ်ညခ ထ်ရ သုြထ် ်ထရစြါစဝ ထ်)
2,739 901 1,838 7.7 4.0 14.2

မယထယူြိသ့ေဆာ ထ်ေသရိှ ထ့်ပကသ် ထြ ္ု်စ ထရမိသေုှာ ထ်ေသရ သုြထ် ်ထရမျာရ 1,128 1,090 38 3.2 4.8 0.3

တ ထ်ရခိသေသရိှ့်ထပစုာရစေမာကထဝ်ထေဆာ ထ်မှု သြထ် ်ထရမျာရ 1,650 404 1,246 4.6 1.8 9.7

မတ ထ်ရစချကထစုကထိ ှ် ထ့ပပဆကထမွယထေသရ သုြထ် ်ထရမျာရ 37 18 19 0.1 0.1 0.1

ေ်ွေသရေကာ ရေသရိှ့်ထပစာမခတု သြထ် ်ထရမျာရ 69 31 38 0.2 0.1 0.3

စမိထခြ တပေညမဆသိ် ထသာ သုြထ် ်ထရမျာရ - - - - - -

စမကထေမွရဝမထရေကျာ ထ်ရြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ့်ထပုကထမှု ကထမှုြ်ာဆသိ် ထသာ သုြထ် ်ထရမျာရ 45 30 15 0.1 0.1 0.1

ုီမတစသြထချုြထပေသရိှ ထ့်ပောာကထကူမှုဆသိ် ထသာ သုြထ် ်ထရမျာရ 44 26 18 0.1 0.1 0.1

ြည ထ်မူ့စသြထချုြထေသရပ(ြည ထ်မူ့ဝ်ထာမထရမျာရစြါစဝ ထ်) 557 306 251 1.6 1.3 1.9

ြ်ာေသရဆသိ် ထသာ သုြထ် ်ထရမျာရ 1,682 111 1,571 4.7 0.5 12.2

ကျ်ထရမာေသရိှ ထ့်ပုူမှုေသရ သုြထ် ်ထရမျာရ 223 61 162 0.6 0.3 1.3

ြ်ထရချ၊ီပစ သိြ်ာ၊ပေြျာထပေညြေသရိှ့်ထပစြ်ထရေြည ေသရ သုြထ် ်ထရမျာရ 48 44 4 0.1 0.2 *

စခည ာရဝ်ထေဆာ ထ်မှု သြထ် ်ထရမျာရ 2,347 1,679 668 6.6 7.4 5.2

ကိသယထတသိ် ထု သြထကိသ် ထမ့်ထပစမိထောာ ထ်ု သမျာရ၏ သုြထ် ်ထရမျာရ၊ပခဲွခည ာရေြာထြည ိိသ် ထ ခည ထ်ရပ

မသှိမ့်ထပစမိထောာ ထ်ု သမျာရ၏ပာသတထု သြထမှု ှ် ထ့ပဝ်ထေဆာ ထ်မှု သြထ် ်ထရမျာရ
1,659 1,139 520 4.6 5.0 4.0

မတတမ်ထစခွ့်ထစေသရသစြဲွ့စု ထ်ရမျာရ၏ သုြထ် ်ထရမျာရ 2 - 2 * - *

စ သုြထစကိသ် ထစမျို ရစုာရေြာထြည ာာရခည ထ်ရမသှိေမာ သုြထ် ်ထရမျာရ 1,183 648 535 3.3 2.8 4.1

စုသြထသ ှိမးူရေသ သာခသိ် ထိ ှု ထရ
ုသြထ် ် ထရစမျို ရစုာရ
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 ရချာင်းဆု၏ မိ ိုပနယ်၌ ုယထယာ၊ မုထေတာိှ့်ထ ်ါရုသြထ် ထ်ရတွင် အများဆု၏းလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီး (44.6) 
ောခိုင်နှုန်း ေိှေါသည်။ 

 ေဆာကထုသြထေသရုသြထ် ထ်ရတွ်ထ  ေုတိယအများဆု၏း လုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီး  (9.4) ောခိုင်နှုန်း ေိေှါသည်။ 

 ုယထယာ၊ မုထေတာိှ့်ထ ်ါရုသြထ် ထ်ရတွင် လုေ်ကိုင်ရနသူ အမျို းသား (52.5) ောခိုင်နှုန်းနှင့် 
အမျို းသမီး (30.7) ောခိုင်နှုန်း ေှေိါသည်။ 

 မွန်ေလ ည်နယ်၌ ုယထယာ၊ မုထေတာိှ့်ထ ်ါရုသြထ် ထ်ရတွင်  လုေ်ကိုင်ရနသူမှာ (၄၅.၈) ောခိုင်နှုန်း 
ေှိေိ ီး ေဆာကထုသြထေသရုသြထ််ထရတွင် လုေ်ကိုင်ရနသူမှာ (၆.၇) ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 
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စစုရုေါင်း ကျား မ စစုရုေါင်း ကျား မ စစုရုေါင်း ကျား မ 

 ေလ ည်ရောင်စ ု မနွ်ေလ ည်နယ် ရချာင်းဆု၏မိ ိုပနယ် 

 ေု၏ (၁၁) -  ေလ ည်ရောင်စ၊ု မွန်ေလ ည်နယ်နှင့် ရချာင်းဆု၏မိ ိုပနယ်တုိပ  အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ ်
အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် လုေကုိ်င်ရသာ လုေင်န်းအမျိုးအစား 

လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင် ့ငါးလုေင်န်း 

သတ္တ ုတူးရဖာ်ရေးနငှ် ့ရကျာက်မိငု်းလုေင်န်း 

ကုန်ေုတလ်ုေမ်ှုလုေင်န်း 

လျှေစ်စ်၊ ဓါတ်ရငွ့၊ ရေရနးွရငွ့နငှ် ့ရလရအးလဖနပ်ဖလ ူးမှုလုေင်န်း 

ရေရေးရဝရေး၊ မလိ္လာနှင့် အမိှုက်သိမး်ဆည်းရေး စမီ၏ခန်ပခွဲမှုလုေ်ငန်း 

ရဆာက်လုေရ်ေးလုေင်န်း 

လက်လီနှင့် လက္ကားရောင်းဝယ်ရေး (ရမာ်ရတာ်ကားနငှ်ရ့မာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ် ေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေင်န်းအေါအဝင်) 

သယ်ယူေိပုရဆာင်ရေးနငှ့က်ုန်ေစ္စည်းသိုရလှာင်ရေးလုေင်န်းများ 

တည်းခိုရေးနငှ့်် အစားအရသာက် ဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 

သတင်းအချက်အလက်နငှ့ ်ဆက်သွယ်ရေးလုေင်န်းများ 

ရငွရေးရကြ းရေးနငှ် ့အာမခ၏လုေ်ငန်းများ 

အိမ်ခိ ၏ ရလမဆိုငေ်ာလုေင်န်းများ 

အသက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာ၊ သိေ္ပ၏ေညာနငှ့ ်စက်မှုလက်မှုေညာဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

စမီ၏အုေခ်ျုေ် ရေးနငှ် ့ရောက်ကူမှုဆိုငေ်ာလုေင်န်းများ 

 ေလ ည်သူပအုေ်ချုေရ်ေး ( ေလ ည်သူပဝန်ေမး်များအေါအဝင်) 

ေညာရေးဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

ကျန်းမာရေးနငှ့် လူမှုရေးလုေ်ငန်းများ 

ေန်းချီ၊ အနုေညာ ၊ ရဖျာ် ရလဖရေးနငှ့် အေန်းရဖလ ရေး လုေ်ငန်းများ 

အခလ ားဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 

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

သ၏တမန်အခွင့်အရေးေ အဖွဲ့ အစည်းများ  လုေင်န်းများ 

အလုေ်အကိုင်အမျိုးအစားရဖာ်ေလ ေားခလ င်း မေှိရသာလုေင်န်းများ 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 

ဇယာရ (၁၀) - စမကထ (၁၀) ိှ ထုိှ့်ထစာကထ ုူးရေသကိသ ကိသ် ထေဆာ ထ်မ့်ထု ကထမှတထစမျို ရစုာရစုိသကထ 
ပမြ ို့ြည /ေကျရုကထိှ့်ထ ကျာရ/မ ခွဲညခာရေြာထြည ေမာဇယာရ 

 
မှတထချကထ။       * သုုသေြါ ထ်ရ ကတထစေသစတွကထ (၂၀) ာကထ််ထရြါမ ထ်။ 

 

 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၀) နှစ်နငှ့်အေက် လူဦးရေ  (72.4) ောခိုင်နှုန်းသည် နိုင်င၏သား 
စိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်ေိ ီး (22.8) ောခိုင်နှုန်းသည် မည်သည့်ကတမ်ှ မကိငု်ရဆာင် 
သူများ ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျာရ ိှ့်ထ မ ိိှု်ထရယှ်ထသာတွ်ထထ ကျာရ းရေသ (24.9) သာခိသ်ထိှု ထ်ရိှ့်ထ မ းရေသ (21.2) သာခိသ်ထိှု်ထရတိသ့မ်ထ 
မ်ထမ့်ထကတထမှ မကိသ် ထေဆာ်ထမူမျာရညြုထမ်ထကိသ ေတွ့သှသိြါမ်ထ။ 

မှတထချကထ။ * ၀.၁ သာခိသ် ထိှု်ထရာကထ််ထရြါမ်ထ။ 

 

 

 

 

 

 

နိုငင်သံားပ

စစိစခ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

ပကတ်

နိုငင်သံား

ပြ ုျငွ့်ပ

ရသမကတ်

အမေို းသားပ

မတှပ်ုံတငပ်

ကတ်

သာသနာေင်

ပကတ်

ယာယပီ

သကခ်သျံ

ကတ်

နိုငင်ြံျားသား

ပမတှပ်ုံတငပ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ြံျားသား

ပနိုငင်ကံမးပ

လကမ်တှ်

မညသ်ည့်ပ

ကတမ်မှကိုင်

ပခဆာငသ်မ

ပစုစုခပါင်း            71,718                   32            269            3,556                624           160  *  *           22,620 

ပမြ ို ြ့ပ               4,159  -               12                871                   29              11  -  *             1,202 

ပခကေးလက်            67,559                   32            257             2,685                595           149  *  *          21,418 

ပကေား            30,589                   11            153            1,465                605              79  *  *          10,897 

ပမ            41,129                   21            116             2,091                   19              81  *  *          11,723 

72
.4

 

* 0.
3 3.

6 

0.
6 

0.
2 

* * 

22
.8

 

69
.8

 

* 0.
3 3.

3 

1.
4 

0.
2 

* * 

24
.9

 

74
.5

 

* 0.
2 3.

8 

* 0.
1 

* * 

21
.2

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

နိုင်ငံသား 
စစိစရ်ေး 
ကတ် 

ဧည့်နိုငင်ံသား 
ကတ် 

နိုင်ငံသား 
ပပြ ုခငွ့ေ်သူ 
ကတ် 

အမျိုးသားပ
မတ်ှပုတံင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ရသခံ 

ကတ် 

နိုင်ငံြခားသားပ
မတ်ှပုတံင် 
လက်မှတ် 

နိုင်ငံြခားသား 
နိုင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့်ပ
ကတ်မှမကုိင်ပ
ရဆာင်သူ 

ော
ခိငု

်နှုန်
း 

ပု ံ(12) - ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 

စစုရုပါငး်ပ ကျားပ မပ 
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရကြ ာင်းအော 

ဇယာရ (၁၁) - မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား  

 
  

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမေို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာျိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ျြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ျြ ငး်

စစုခုပါငး် 122,126    114,709    7,417              6.1         3,992       2,123       3,314          2,367                

0 - 4 10,653         10,416         237                       2.2             10                 14                 211                  167                         

5 - 9 12,475          12,350          125                       1.0             17                 32                 60                    69                            

10 - 14 13,724          13,588         136                       1.0             29                 33                 39                    64                            

15 - 19 9,610            9,477            133                       1.4             35                 26                 39                    67                            

20 - 24 8,219            8,098            121                       1.5             30                 23                 45                    58                            

25 - 29 7,702            7,570            132                       1.7             33                 29                 50                    51                            

30 - 34 7,593            7,419            174                       2.3             49                 43                 55                    77                            

35 - 39 7,722             7,530            192                       2.5             63                 37                 62                     70                            

40 - 44 7,823            7,518            305                       3.9             155              62                 84                    80                            

45 - 49 7,676            7,144            532                       6.9             350              79                 157                  115                         

50 - 54 7,397            6,716            681                       9.2             445              147              221                  150                         

55 - 59 6,327            5,573            754                       11.9          463              163              286                  174                         

60 - 64 4,910            4,179            731                       14.9          467              168              313                  192                         

65 - 69 3,627            2,870            757                       20.9          450              218              318                  163                         

70 - 74 2,361            1,761            600                       25.4          349              212               306                  179                         

75 - 79 2,023             1,334            689                       34.1          426              281              361                  227                         

80 - 84 1,216            674                542                       44.6          315              238              322                  212                         

85 - 89 703                353                350                       49.8          179              175              221                  142                         

90 + 365                139                226                       61.9          127              143              164                  110                         

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမေို းအစား
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ဇယာရ (၁၁) - မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား (အဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမေို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာျိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ျြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ျြ ငး်

ကေား 55,596      52,403      3,193              5.7         1,575       872           1,417          1,085                

0 - 4 5,483            5,368            115                       2.1             2                    5                    102                  80                            

5 - 9 6,303            6,232             71                          1.1             11                 15                 39                    36                            

10 - 14 6,880            6,811            69                          1.0             17                 17                 15                    32                            

15 - 19 4,301            4,235            66                          1.5             16                 12                 19                    42                            

20 - 24 3,597            3,531            66                          1.8             13                 9                    25                     30                            

25 - 29 3,198            3,135            63                          2.0             13                 13                 29                     28                            

30 - 34 3,189            3,103            86                          2.7             18                 17                 31                    43                            

35 - 39 3,257            3,173            84                          2.6             21                 15                 31                    35                            

40 - 44 3,310            3,181            129                       3.9             47                 28                 35                    45                            

45 - 49 3,274            3,046            228                       7.0             129              32                 81                    55                            

50 - 54 3,192            2,932             260                       8.1             156              51                 92                     68                            

55 - 59 2,866            2,528             338                       11.8          198              68                 125                  87                            

60 - 64 2,203             1,899            304                       13.8          196              71                 121                  82                            

65 - 69 1,605            1,276            329                       20.5          186              89                 133                  67                            

70 - 74 1,034            789                245                       23.7          129              91                 127                  65                            

75 - 79 905                616                289                       31.9          177              119              147                  102                         

80 - 84 541                316                225                       41.6          131              103              129                  93                            

85 - 89 302                169                133                       44.0          64                 59                 79                    57                            

90 + 156                63                   93                          59.6          51                 58                 57                    38                            

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမေို းအစား

အသကအ်ပုစ်ု
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ဇယာရ (၁၁) - မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား (အဆက်) 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမေို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာျိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ျြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ျြ ငး်

မ 66,530      62,306      4,224              6.3         2,417       1,251       1,897          1,282                

0 - 4 5,170            5,048            122                       2.4             8                    9                    109                  87                            

5 - 9 6,172            6,118            54                          0.9             6                    17                 21                     33                            

10 - 14 6,844            6,777            67                          1.0             12                 16                 24                     32                            

15 - 19 5,309            5,242             67                          1.3             19                 14                 20                     25                            

20 - 24 4,622             4,567            55                          1.2             17                 14                 20                     28                            

25 - 29 4,504            4,435            69                          1.5             20                 16                 21                     23                            

30 - 34 4,404            4,316            88                          2.0             31                 26                 24                     34                            

35 - 39 4,465            4,357            108                       2.4             42                 22                 31                    35                            

40 - 44 4,513            4,337            176                       3.9             108              34                 49                    35                            

45 - 49 4,402            4,098            304                       6.9             221               47                 76                    60                            

50 - 54 4,205            3,784            421                       10.0          289              96                 129                  82                            

55 - 59 3,461            3,045            416                       12.0          265              95                 161                  87                            

60 - 64 2,707            2,280             427                       15.8          271              97                 192                  110                         

65 - 69 2,022             1,594            428                       21.2          264              129              185                  96                            

70 - 74 1,327            972                355                       26.8          220               121              179                  114                         

75 - 79 1,118            718                400                       35.8          249              162              214                  125                         

80 - 84 675                358                317                       47.0          184              135              193                  119                         

85 - 89 401                184                217                       54.1          115              116              142                  85                            

90 + 209                76                   133                       63.6          76                 85                 107                  72                            

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမေို းအစား

 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်တွင် လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၆) ဦးသည်အနည်းဆု၏း မသန်စွမး်မှုတစ်မျိုးမျို း           
ေှရိကြ ာင်း ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 အမျို းသမီးများ  မသန်စွမ်းမှုသာခသိ်ထိှု်ထရသည ်အမျို ရသားများေက် အနည်းငယ်ေိုမလ င့်ေါသည်။ 

 မမ ထ်ုွမထရမှုသာခိသ်ထိှု ထ်ရမ်ထ စမကထစသွယထကြ ီရုာမ်ထိှ့်ထစမျှ ပမည ့်ထတကထုာြြ ီရ စမကထ (၆၅) 
ိှုထေကျာထတွ်ထ ြိသမိသမိမာုွာညမ့်ထတကထုာမ်ထကိသ ေတွ့သှသိြါမ်ထ။ 

 မသန်စွမး်မှုအမျို းအစားများတွင် အမလ င်ိှ့်ထ ုမထရေုျှာကထ/စမည ့်ထတကထ/ြု္စ်ထရကိသ်ထတွယထ ခလ င်းတိပု 
သည ်အများဆု၏းဖလ စ်ေါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အရကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသံုးအရဆာင်ပစ္စည်းများ 

ခနအိမ်အမေို းအစားမေား 

ဇယာရ (၁၂) - ေ်စိမထစမျိုရစုာရစုိသကထ စိမထောာ ထ် သုသာခိသ် ထ ှို ထ်ရကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျရုကထ ခွဲညခာရေြာထညြေမာ 
ဇယာရ 

 

 

 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်တွင် ရနအမိ်အများစုမှာ ြျဥထောာ်ထစမိထ/မုထမာရအိမ် အမျို းအစားများဖလ စ်ကြ ေိ ီး 
(57.2) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ ေုတိယအများဆု၏း ရနအိမ်အမျို းအစားမှာ  ဝါရြည ့်ထေဆာကထုသြထာာရ 
ေမာအမိ်များလဖစ်ေိ ီး (20.8) ောခိငု်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 ပမြ ို့ြည စမိထောာ်ထုသမျာရ၏ (၅၄.၂) သာခိသ်ထိှု ထ်ရိှ့်ထ ေကျရုကထစိမထောာ်ထုသမျာရ၏ (၅၇.၄) သာခိသ် ထိှု ထ်ရ 
တိသ့မ်ထ ြျဥထောာ်ထစိမထ/မုထမာရအမိ်များပြည ့်ထ ေ်ာိသ် ထ ကြ ေါမ်ထ။ 

 

 

 

 

 

 

 

မြ ို ့ြပ/ခကေးလက်
ပအမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကျ်နး်/

တိုကျ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကျ်အံမိ်

ပေဥခ်ောငအ်မိ်/

ပသစသ်ားအမိ်
ေါးအမိ်

2-3 နစှျ်ံ

ပတအဲမိ်

1 နစှျ်ပံ

တအဲမိ်
အျြ ား

စုစုခပါင်း 27,944       0.1                         5.8                13.6         57.2                    20.8            1.8           0.6          0.1       

မြ ို ြ့ပ 1,744         1.0                         14.6             13.0         54.2                    16.6           0.1           0.1          0.5       

ခကေးလက် 26,200       0.1                         5.2                13.6         57.4                   21.1            1.9           0.7          0.1       

 0.1  
 5.8  

 13.6  

 57.2  

 20.8  

 1.8   0.6   0.1  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

ကွန်ဒိ/ုတိကု်ခန်း/ 
တိကု်ခန်းတွဲ 

ဘန်ဂလို/ပ 
တိကု်အိမ ်

တိကု်ခအံိမ ် ပျဥရ်ာာင်အိမ/်ပ
သစ်သားအိမ် 

ဝါးအိမ် 2-3ပနှစ်ခံပ 
တဲအိမ် 

1ပနှစ်ခံပ 
တဲအိမ် 

အခြ ား 

ော
ခိငု

်နှုန်
း 

ပု ံ(13) - ရနအိမ်အမျိုးအစား 

စစုရုပါငး်ပ ပမြ ို့ြပပ ရကျးလက်ပ 
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အိမ်သာအမျို းအစားများ 

ြသတ (၁၄) - မ့်ထသှ ထ်ရေမာ ယ ထ် သုတစိမထမာ ေဆာကထ သုြထမသတရုဲွမ့်ထ စိမထောာ ထ်ုသစချို ရ 

 
 

 
 

 

 

 

ပြည ်ထောာ်ထုသ   - ၇၄.၃% 

မွ ထ်ြည ်ထ်ယထ   - ၇၈.၇% 

ေမာထုမြ ို်ထခရိသ်ထ  - ၈၁.၈% 

ေချာ်ထရဆသတမြ ို့်ယထ  - ၇၈.၃% 
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ဇယာရ (၁၃) - စမသတရြည ုမ့်ထစမိထမာစမျို ရစုာရစုိသကထ စိမထောာ ထ် သုသာခိသ် ထ ှို ထ်ရကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျရုကထ 
ခဲွညခာရေြာထညြေမာဇယာရ 

  
 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စုများ  (၇၈.၃) ောခိုင်နှုန်းသည် သနပေှ်င်းရသာ ယင်လု၏အမိ်သာ 

ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲကြ ေါသည်။ (ရေဆွဲအမိ်သာ (၀.၅) ောခိငု်နှုန်းနှင့် ရေရလာင်း/ယင်လု၏အမိ်သာ 
(၇၇.၈) ောခိုင်နှုန်း တိပုဖလ စ်ကြ ေါသည်။) 

 မွန်ေလ ည်နယ်အတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့်နိှုင်းယှဥ်ော ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်သည် သနပ်ေှင်းရသာ 
ယင်လု၏အမိ်သာ ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲသည့် အမိ်ရောင်စုအချို းသည် စုယထစုတထစသြထုသတွ ထ် 
ြါဝ်ထမ်ထကိသပေတွ့သှိသေါသည်။ 

 မွ ထ်ြည ်ထ်ယထတွင် သနပေ်ှင်းရသာ ယင်လု၏အမိ်သာ ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲသည့် အမိ်ရောင်စုအချို းမှာ 
(၇၈.၇) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ပမည ထ်မာိသိ် ထ်တတွင် (၇၄.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်တွင် အိမ်သာမေှသိည့် အမိ်ရောင်စု (၁၅.၅) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး မွ ထ်ြည ်ထ်ယထတွင် 
(၁၆.၃)  ောခိငု်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 ေချာ်ထရဆသတမြ ို့်ယထ၏ ေကျရုကထေေမမျာရတွ်ထ စမိထမာမသှမိ့်ထ စမိထောာ်ထုသ (၁၆.၂) သာခိသ်ထိှု်ထရ 
သှြိါမ်ထ။ 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ မြ ို ့ ညြ ေကျရုကထ

0.5            1.0         0.4           

77.8         93.0       76.8        

78.3        94.0      77.2        

3.1            0.8         3.3           

2.5            0.5         2.7           

0.6            0.1         0.6           

15.5         4.6         16.2         

သာခသိ် ထိ ှု ထရ 100.0    100.0  100.0   

စေသစတကွထ 27,944  1,744  26,200  

စခည ာရ

စိမထမာမသှိ

ုသု သေြါ်ထရ

စမိထမာစမျ ို ရစုာရ

ေသဆဲွစိမထမာ

ေသေုာ ထ်ရ/ ယ ထ်ု သတစိမထမာ

မ်ထ့သှ် ထရေမာယ ထ်ု သတစိမထမာ
ေဆာကထု သြထမသတရုဲွမှုသာခိသ် ထိ ှု ထရ

တွ ထ်ရ/ ဇုာရပစိမထမာ

တွ ထ်ရမသှိပစိမထမာ
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ခသာက်ခရအမေို းအစားမေား 

ြသတ (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာရသာက်ရေေေှသိည့် အိမ်ရောင်စုအချို း 

 
 
 

 

ပြည ်ထောာ်ထုသ   - ၆၉.၅% 

မွ ထ်ြည ်ထ်ယထ   - ၆၉.၀% 

ေမာထုမြ ို်ထခရိသ်ထ  - ၇၄.၉% 

ေချာ်ထရဆသတမြ ို့်ယထ  - ၇၈.၃% 
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ဇယာရ (၁၄) - ေမာကထေသစတွကထ စဓိကစမသတရြည ုမ့်ထ ေသစမျို ရစုာရစုိသကထ စိမထောာ ထ် သု 

သာခိသ ထ် ှို ထ်ရကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျရုကထ ခဲွညခာရေြာထြည ေမာဇယာရ 

 

 ေချာ်ထရဆသတပမြ ို့်ယထတွ်ထ စမိထောာ်ထုသမျာရ၏ (၇၈.၃) သာခိသ်ထိှု်ထရမ်ထ ေမာကထေသစတွကထ 
ေသေကာ်ထရေသမ့်ထ (ေသြိသကထုိသ်ထရ၊ စဝီုိတွ်ထရ၊ ေသတွ်ထရ(စသတထုီ)၊ ေသမ့်ထုကထ/ေသမ်ထ့ဘူရ) ကိသ 
စမသတရြည ုကာ ြါမ်ထ။ 

 မွ ထ်ြည ်ထ်ယထအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်  ရေရကာင်း 
ရေသနပ်အသု၏းေလ ုသည့် အမိ်ရောင်စုအချို းသည် စပမည ့်ထဆသတရစသြထုသတွ်ထေါဝ်ထြါသည်။  မလ န်မာနိုင်င၏ 
  ရေရကာင်းရေသနပ်ေေှမိှု (၆၉.၅) ောခိုင်နှုန်းနှင့် ိိှုင်းယှဥ်လျှင်လည်း  မလ င့်မားသညက်ို ရတွ့ ေ 
ေါသည်။ 

 ရချာင်းဆု၏ မိ ိုပနယ်တွင် အိမ်ရောင်စု (၆၆.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် ရေတွင်း (အုတ်စီ) မ ှေေှရိသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲကြ ေါသည်။ အမိ်ရောင်စု (၁၀.၄) ောခိုင်နှုန်းသည် အဝီစိတွင်းမှ ရေကိ ု
သု၏းစွဲရနကြ ေါသည်။ 

 အမိ်ရောင်စု (၂၁.၇) ောခိုင်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှရိသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိ အမိ်ရောင်စု (၂၁.၉) ောခိုင်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှ ိ
ရသာရေကို ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

   မှတထချကထ။ * ၀.၁ သာခိသ် ထိှု်ထရာကထ််ထရြါမ်ထ။ 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ မြ ို ့ ညြ ေကျရုကထ

0.2           0.6           0.2           

10.4        22.7        9.6          

66.5        52.9        67.4        

1.2           5.0           0.9          

78.3       81.2       78.1       

9.6           17.0        9.1          

5.6           0.1           6.0          

* - *

1.8           0.2           1.9          

4.7           1.5           4.9          

21.7       18.8       21.9       

သာခသိ် ထိ ှု ထရ 100.0   100.0   100.0   

စေသစတကွထ 27,944 1,744   26,200 
ုသု သေြါ်ထရ

ေသတွ် ထရပ(စကာသတမ့ဲ)

ေသက်ထ

မည ထု/ေချာ ထ်ရ/တရူေမည ာ ထ်ရ

ေတာ ထ်ကျေသ/ မိသရေသ

စခည ာရ

သုု သေြါ ထ်ရေသေကာ ထ်ရေသမ်ထ့ပမသသှိမှုသာခိသ် ထိ ှု ထရ

သုု သေြါ ထ်ရေသေကာ ထ်ရေသမ်ထ့သသှိမှုသာခိသ် ထိ ှု ထရ

ေမာကထေသစမျို ရစုာရ

ေသြိသကထု သိ် ထရ

စဝီုိတွ် ထရ

ေသတွ် ထရပ(စသတထု )ီ

ေသမ်ထ့ု ကထ/ ေသမ်ထ့ဘူရ



30 
 

အလင်းခရာင်အတွက် စွမ်းအင်အသံုးပြ ုမှု 

ြသတ (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက် လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုမှု 

 

 

 

ပြည ်ထောာ်ထုသ   - ၃၂.၄% 

မွ ထ်ြည ်ထ်ယထ   - ၃၅.၇% 

ေမာထုမြ ို်ထခရိသ်ထ - ၃၅.၉% 

ေချာ်ထရဆသတမြ ို့်ယထ  - ၂.၇% 
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ဇယာရ (၁၅) - စု ထ်ရေသာ ထ်စတွကထ  စဓိကစမသတရြည ုမ့်ထ မီရစမျို ရစုာရစုိသကထ စိမထောာ ထ်ုသ 
သာခိသ ထ် ှို ထ်ရကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျရုကထ ခဲွညခာရေြာထြည ေမာဇယာရ 

 
 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်တွင် စု်ထရေသာ်ထစတွကထ လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုသည့် အမိ်ရောင်စုအချို းမှာ 

(၂.၇) ောခိငု်နှုန်းလဖစ်ေါသည်။ မွ ထ်ြည ်ထ်ယထအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ော 
လျှေ်စစ်မီး အသု၏းေလ ုမှုသည် ေသတိယစ်ိမ့ထဆသတရပမြ ို့်ယထြည ုထြါမ်ထ။ မွ ထ်ြည ်ထ်ယထ  လျှေ်စစ်မီး 
အသု၏းေလ ုသည့် အမိ်ရောင်စုအချို းမှာ (၃၅.၇) ောခိုင်နှုန်း  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ေချာ်ထရဆသတမြ ို့်ယထတွ်ထ စု်ထရေသာ်ထစတွကထ မီရုကထ (ြသု္ဂုိက) စမသတရြည ုမှုမ်ထ (၅၈.၀) 
သာခိသ်ထိှု ထ်ရြည ့်ထ စမျာရဆသတရြည ုထြါမ်ထ။ 

 ေကျရုကထေေမတွ် ထ စမိထောာ်ထုသမျာရ၏ (၅၉.၆) သာခိသ် ထိှု ထ်ရမ်ထ စု်ထရေသာ်ထစတွကထ 
မီရုကထ (ြသု္ဂုိက) ကိသ စမသတရြည ုကာ ြါမ်ထ။ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ မြ ို ့ ညြ ေကျရုကထ

2.7           25.4       1.2           

2.8           1.5          2.8           

26.2        25.5       26.2        

3.4           7.4          3.1          

58.0        33.0       59.6        

0.7           0.6          0.7          

6.0           6.1          6.0          

0.4           0.5          0.4          

သာခသိ် ထိ ှု ထရ 100.0   100.0  100.0   

စေသစတကွထ 27,944 1,744  26,200 

ေသစာရုှျှြထု ထုပ(ြသု ္ဂ ကိ)

ေ်ေသာ ထ်ညခ ထ်ပုွမထရစ ထ်မသတရပ(ဆသို ာညြာရ)

စခည ာရ

ုသု သေြါ်ထရ

မရီစမျို ရစုာရ

ုျှြထု ထုမီရ

ေသ်တဆမီီရ

ြေယာ ထ်ရတသိ် ထမီရ

ဘကထာသမီီရ

မီရုကထပ(ြသု ္ဂ ကိ)
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အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသံုးပြ ုမှု 

ြသတ (၁၇) - မ ထုမာရကိသ စေညခခတေမာ ေုာ ထ်ုာအသု၏းေလ ုမှု 

 
 

 

ပြည ်ထောာ်ထုသ   - ၈၁.၀% 

မွ ထ်ြည ်ထ်ယထ   - ၇၈.၇% 

ေမာထုမြ ို်ထခရိသ်ထ  - ၇၉.၂% 

ေချာ်ထရဆသတမြ ို့်ယထ  - ၉၇.၈% 
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ဇယာရ (၁၆) -  ချကထြည ုတထုာရေမာကထသ ထ်စတွကထ စဓိကစမသတရြည ုမ့်ထ  ေုာ ထ်ုာစမျို ရစုာရစုိသကထ 
စိမထောာ ထ်ုသသာခိသ် ထ ှို ထ်ရကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျရုကထ ခွဲညခာရေြာထြည ေမာဇယာရ 

 

 ရချာင်းဆု၏ မိ ိုပနယ်တွင် အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် သစ်သားကို အရခလ ခ၏ရသာ 
ရလာင်စာအမျို းအစားများလဖစ်သည့် သစ်သား/ေင်း (၉၅.၉) သာခိသ် ထ ှို ထ်ရနှင့် မီးရသွး/ရလာင်စာရတာင့်  
(၁.၉) သာခိသ်ထိှု ထ်ရတိပုကို စဓိကအသု၏းေလ ုကြ ရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 ေချာ်ထရဆသတမြ ို့်ယထတွ်ထ စုာရစုာချကထြည ုတထုာရေမာကထသ ထ်စတွကထ ုျှြထုုထမီရ စမသတရြည ုမ့်ထ 
စမိထောာ်ထုသ  (၀.၁) သာခိသ်ထိှု ထ်ရာကထ ််ထရမ်ထကိသ ေတွ့ သှိသြါမ်ထ။ 

 ေကျရုကထေေမသှိ စမိထောာ်ထုသမျာရတွ်ထ မုထမာရကိသ စေညခခတေမာေုာ်ထုာမျာရြည ုထမ့်ထ 
မုထမာရ/ာ်ထရ (၉၆.၃) သာခိသ်ထိှု်ထရိှ့်ထ မီရေမွရ/ေုာ်ထုာေတာ့်ထ (၁.၇) သာခိသ်ထိှု်ထရကိသ စဓိက 
စမသတရြည ုကာ ြါမ်ထ။ 

မှတထချကထ။ * ၀.၁ သာခိသ် ထိှု်ထရာကထ််ထရြါမ်ထ။ 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ မြ ို ့ ညြ ေကျရုကထ

* 0.3           *

0.3            1.6           0.2            

0.2            0.1           0.2            

0.8            1.7           0.7            

95.9         90.4        96.3         

1.9            5.1           1.7            

0.2            0.2           0.2            

0.6            0.6           0.6            

သာခသိ် ထိ ှု ထရ 100.0    100.0   100.0    

စေသစတကွထ 27,944 1,744   26,200  

မီရေမွရ/ေုာ ထ်ု ာေတာ့်ထ

ေကျာကထမီရေမွရ

စခည ာရ

ုသု သေြါ်ထရ

ေုာ်ထု ာစမျို ရစုာရ

ုျှြထု ထုမီရ

ဓာတထေ်ွ့

ေသ်တဆမီီရ

ဘိသ် ထစသို ကထု ထ

မ ထုမာရ/ာ ထ်ရ
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ဆက်သွယ်ခရးနှင့် အိမ်အသံုးအခဆာင်ပစ္စည်းမေား အသံုးပြ ုမှု 

ဇယာရ (၁၇) - ဆကထမွယထေသရိှ့်ထ စိမထစမသတရစေဆာ ထ်ြ ္ုစ ထ်ရမျာရမသတရုဲွမှုစုိသကထ စိမထောာ ထ် သုသာခိသ် ထိှု ထ်ရကိသ 

ပမြ ို့ြည /ေကျရုကထခဲွညခာရေြာထြည ေမာဇယာရ 

 

 စမိထောာ်ထုသမျာရ၏ ဆကထမွယထေသရိှ့်ထ စမိထစမသတရစေဆာ်ထြု္စ်ထရမျာရမသတရုွဲမှုတွ်ထ ရသြထညမ်ထမတကာ ာရ 
ုကထမသတရုွဲမှုမ်ထ (၆၁.၄) သာခိသ်ထိှု ထ်ရညြ့်ထ စမည ့်ထဆသတရညြုထြါမ်ထ။ ရသြထမည ်ထမတကာ ာရုကထသှိမ့်ထ 
စမိထောာ်ထုသစချို ရမ်ထ ပမြ ို့ြည တွ်ထ (၆၅.၀) သာခိသ်ထိှု ထ်ရြည ုထြြ ီရ ေကျရုကထတွ်ထ (၆၁.၂) သာခိသ် ထိှု ထ်ရ 
ပြည ုထြါမ်ထ။ 

 

 

 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်တွင်  ရေေယီိုေှိရသာ အမိ်ရောင်စုမှာ (၄၉.၁) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အမိ်ရောင်စု 
ာကထဝကထခ့်ထ ေိရှကြ ာင်းရတွ့ ေိေှေါသည်။ 

မြ ို ့ ြပ/ခကေးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်
ခရဒယီ ို ရပုြ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ေူတာ

အမိတ်ငွပ်

အငတ်ာနကပ်

တပဆ်ငေ်ားျြ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေပ

မရ ှိသည့်

ရာျိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

ပရ ှိသည့်ပပ

ရာျိုငန်ှုနး်

စုစုခပါင်း 27,944       49.1            61.4              4.8        31.3              1.7           3.3                     22.1                         0.3                

မြ ို ြ့ပ 1,744         53.3            65.0              10.1      47.0              4.5           9.9                     17.6                        1.6                

ခကေးလက် 26,200       48.8            61.2              4.4        30.2              1.5           2.8                     22.4                         0.2                 
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ေု၏ (၁၈) - ရေေီယုိနှင့် ရေု်မလ င်သ၏ကြ ားသု၏းစဲွနုိင်သည့် အမိ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်း  

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

 

 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စု (၃၁.၃) ောခိုင်နှုန်းမ်ထ လက်ကိငု်ဖုန်းေှသိည့်အတွက်        
မွ ထ်ြည ်ထ်ယထအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့်နိှုင်းယှဥ်ော စုယထစုတထစသြထုသတွ်ထသှိသည်ကုိ 
ရတွ့ ေှေိေါသည်။ 

ပြည ်ထောာ်ထုသ   - ၃၂.၉% 

မွ ထ်ြည ်ထ်ယထ   - ၃၄.၂% 

ေမာထုမြ ို်ထခရိသ်ထ  - ၃၇.၇% 

ေချာ်ထရဆသတမြ ို့်ယထ  - ၃၁.၃% 
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ပုိ့ခဆာင်ခရးယာဥ် အမေိုးအစားမေား 

ဇယာရ (၁၈) - မယထယူြိသ့ေဆာ ထ်ေသရစတွကထ စမသတရြည ုမ့်ထယာဥထစမျို ရစုာရစုိသကထ စိမထောာ ထ် သု  

စေသစတွကထကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျရုကထ ခွဲညခာရေြာထြည ေမာဇယာရ 

 

 ေချာ်ထရဆသတမြ ို့်ယထတွ်ထ စိမထောာ်ထုသမျာရ၏ မယထယူြိသ့ေဆာ်ထေသရစတွကထ စမသတရြည ုမ့်ထယာဥထ စမျိုရ 
စုာရမျာရတွ်ထ ုကထဘီရစမသတရြည ုမှုမ်ထ (၅၃.၀) သာခိသ် ထိှု ထ်ရြည ့်ထ စမည ့်ထဆသတရြည ုထြြ ီရ ေမာထေတာထ 
ဆိသ်ထကယထ/ုျှြထုုထုကထဘီရ/မသတရဘီရကာရစမသတရြည ုမှုမ်ထ (၃၉.၁) သာခိသ်ထိှု ထ်ရြည ့်ထ ေသတိယစမည ့်ထဆသတရ 
ပြည ုထြါမ်ထ။ 

 ပမြ ို့ြည /ေကျရုကထ ခွဲခည ာရေု့ုာသာတွ်ထ စမိထောာ်ထုသစမျာရုသမ်ထ ုကထဘီရကိသ မယထယူ 
ြိသ့ေဆာ်ထေသရယာဥထစြည ုထ စဓိကစမသတရြည ုကာ ြါမ်ထ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြည ်ထ် ယထ/ခရသိ် ထ/မြ ို ့်ယထ စမိထောာ်ထု သ

ကာရ/

ာသြထကာရ/

ဗ်ထ် ထ

ေမာထေတာထ

ဆသိ် ထကယထ/

ုျှြထု ုထု ကထဘရီ/

မသတရဘရီကာရ

ုကထဘရီ
(၄) ဘရီြါ

ောာထု ာုျ ီ

ကိရူေု၊ှ

မမ္ဗာ် ထ

ုကထေု၊ှ

ေမာထေတာထဘသတထ

ုှ် ထရ(ကတ၊ဲ

ိာွရ၊ပ မည ်ထရ..

ုမြည ်ထ့)

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612      10,886    177,349         207,846       13,467  5,837    8,366            40,167    

မြ ို ြ့ပ 114,187     5,974       54,889            57,220          1,730     654        708                3,142       

ခကေးလက် 308,425     4,912       122,460          150,626       11,737  5,183    7,658            37,025    

ခမာလ်မြ ို င်ျရိုင် 253,283      8,138       126,445         113,815       7,062     3,905    5,182             19,455    

မြ ို ြ့ပ 86,019        4,941       44,211            38,079          1,172     495        457                1,311       

ခကေးလက် 167,264     3,197       82,234            75,736          5,890     3,410    4,725             18,144    

ချောင်းဆုံမြ ို ့နယ် 27,944        271           10,928            14,812          752         436        737                5,154       

မြ ို ြ့ပ 1,744           30             762                   1,153            37           9             1                      245           

ခကေးလက် 26,200        241           10,166            13,659          715        427        736                4,909       
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(ဇ) ရမွးဖွားခြ င်းနှင့်ရသဆံုးခြ င်းအရကြ ာင်းအော 

ရမွးဖွားခြ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 ေချာ်ထရဆသတမြ ို့်ယထတွ်ထ အသက် (၂၅-၂၉) အုေ်စုတွင် ရမွးဖွားိှု်ထရ အမလ င့်ဆု၏းညြုထသည်ကို ရတွ့ ေိေှ 
ေါသည်။  

 အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၄၉) နှစ်အတွင်းေိှ အမျို းသမီးတစ်ဦး  စုစုရေါင်း ကရလးရမွးဖွားနှုန်း 
မှာ (၂.၂) ဦးဖလ စ်ေိ ီး ပြည ်ထောာ်ထုသစဆ့်ထ ုသုသေြါ်ထရ ကေုရေမွရြွာရိှု ထ်ရ (၂.၅) းရာကထ စ််ထရ်ယထ်ိမ့ထ 
မ်ထကိသ ေတွ့သှိသြါမ်ထ။ 
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အသက်အုပ်စု 

ပု ံ(20) - ပပြ ည်ရာာင်စု၊ မွန်ပြ ည်နယ်နှင့် ရချာင်းဆံုမြ ို့နယ်တုိ့၏ 
အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုနး်  

ြပည်ရာာင်စု မန်ွပြ ည်နယ် ရချာင်းဆုံမြ ို့နယ် 
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ြသတ (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 
 

 

ပြည ်ထောာ်ထုသ   - ၂.၅ းရ 

မွ ထ်ြည ်ထ်ယထ   - ၂.၅ းရ 

ေမာထုမြ ို်ထခရိသ်ထ  - ၂.၃ းရ 

ေချာ်ထရဆသတမြ ို့်ယထ   - ၂.၂ းရ 
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 မွ ထ်ြည ်ထ်ယထတွ်ထ ေမွရြွာရု်ထ ေမျှာထမှ်ထရမကထတမထရမ်ထ (၆၃.၅) ိှုထညြုထြြ ီရ ပြည ်ထောာ်ထုသစဆ့်ထ 
ေမျှာထမှ ထ်ရမကထတမထရ (၆၄.၇) ိှုထာကထ်ိမ့ထြါမ်ထ။ 

 မ ေမျှာထမှ ထ်ရမကထတမထရ (၆၉.၁ ိှုထ) မ်ထ ကျာရ ေမျှာထမှ ထ်ရမကထတမထရ (၅၈.၂ ိှုထ) ာကထ ြိသမည ့်ထြါ မ်ထ။ 

ကရလးအေွယ်ရသဆံုးခြ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆံုးခြ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 ေမာထုမြ ို်ထခရိုင်တွင် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး ရသနှုန်းများသည်  ေလ ည်ရောင်စု 
အဆင့် ရသနှုန်းမျာရေက် နိမ်ေ့ါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစ်ရအာက် 
ကရလး (၃၅) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၄၀) ဦး  
ရသဆု၏းလျက်ေှေိါသည်။  

 ေချာ်ထရဆသတ မိ ိုပနယ်တွ်ထ တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး ရသနှုန်းမျာရမ်ထ မွ ထ်ြည ်ထ်ယထ၏ 
ေမိှု ထ်ရမျာရာကထ်ိမ့ထြြ ီရ ေမာထုမြ ို်ထခရိသ် ထ၏ ေမိှု ထ်ရမျာရာကထပ ညမ့်ထြါမ်ထ။ အေှင်ရမွးကရလး 
(၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး (၄၀) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် 
အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၄၅) ဦး  ရသဆု၏းလျက်ေှိေါသည်။  
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ပု ံ(၂၂) - ရမှော်မှနး်သက်တမ်း (ပပြ ည်ရာာင်စ၊ု တုိင်းရဒသကြ ီး/ပပြ ည်နယ်) 

စစုရုပါငး် ကျား မ 
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တစန်စှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

ငါးနစှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

တစန်ှစ်ရအာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

ငါးနစှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

စစုရုေါငး် ကျား မ 

ေု၏ (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုနး်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

 ေလ ည်ရောင်စု မန်ွေလ ည်နယ် ရမာ်လမိ ိုင်ခရိုင ် ရချာင်းဆု၏မိ ိုပနယ် 
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 မွ ထ်ြည ်ထ်ယထတွင် အေှင်ရမွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့် ရမွးဖွားေိ ီး 
(၆) ေတအ်ကြ ာတွင် မိခင် (၂၁၇) ဦး ရသဆု၏းလျက်ေှေိါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းသည်   ေလ ည်ရောင်စုအဆင့်ေက် နိမ်ေ့ါသည်။   

 စေသှ့ ေတာ်ထစာသှိိသ် ထ်တမျာရ၏ ကိသယထဝ ထ်ေဆာ်ထမိခ်ထေမိှု်ထရ (၁၄၀) ိှ့်ထ ိိှု်ထရယှ်ထသာတွ်ထ 
ပမည ထ်မာိိသ်ထ်တ၏ ကိသယထဝ်ထေဆာ်ထမိခ်ထေမိှု်ထရ (၂၈၂) မ်ထ ပမည ့်ထမာရေ်ေကာ ာ်ထရေတွ့ သှိသြါမ်ထ။ 
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ပု ံ(24) - ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မခိင်ရသနှုနး် (ပပြ ည်ရာာင်စု၊ တုိင ်းရေသကြ ီး/ ေလ ည်နယ်) 
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သန်းချါင်စာရင်းဆုိင်ရာ ခေါဟာရအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ျေက်မေား 

လူဦးရေ - ဤစုီသ်ထခတုာတွ်ထြါဝ်ထမ့်ထ ုူးရေသဆိုသည်မှာ သနး်ရခါင်စာေင်းညတွင်  မလ န်မာနိငု််င၏ 

နယ်နိမိတ်အတွင်းေှရိနသည့် လူဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ 

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

ဆိုလိုေါသည်။  မတလ် (၂၉) ေက်ရနပည  (၀၀း၀၀) အချိန်သည် သနး်ရခါင်စာေင်း ေည်ညွှန်းချိန်ဖလ စ်ေါ သည်။ 

 မလ န်မာနိုင်င၏အတွင်း သနး်ရခါင်စာေင်းညတွင်ေှိသည့်လူအားလု၏းကို စာေင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ 

ရကျးလကထ - အရေွရေွအေု်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ရကျးောွအေု်စုများကို ဆိုလို ေါသည်။ 

ရယဘုယျအားဖလ င့် ၎င်းရေသများသည် လူဦးရေသိေ်သည်းဆ နည်းသည့်ရေသများဖလ စ်ေိ ီး  

၎င်းရမလ ဧေယိာများတွင် စိုက်ေျိုးရေးလုေ်ငန်းများကို အဓိကလုေ်ကိငု်ေါသည်။ 

 မိ ိုပေလ  - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ေေ်ကွက်များဖလ စ်ေါသည်။ ရယဘုယျ အားဖလ င့် 

အဆိုေါရေသများတွင် အရဆာက်အအု၏နှင့ ်လူဦးရေေူေေ်ေိ ီး စက်မှုလုေင်န်းများ ဖွ၏့ ဖိ ိုးတိးုတက် ေါသည်။  

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိာ တုထစတုေနး်ကီလိုမီတာတွင် ရနေိငု်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိေုါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစရုေါင်းကို ၎င်းရေသ  ဧေယိာအကျယ်အဝန်းနှင့် စားခလ င်းဖလ င့် 

သိေ်သည်းဆကိုေေှိေိ ီး ုတသသ ထ်ရကီုိသမီတာ ဖလ င့်ရဖာ်ေလ ေါသည်။ ေိုသိပုတွက်ချက်ောတွင် ကုန်းရမလ ကိုသာ 

ေည့သ်ွင်းတွက်ချက်ေားေါသည်။ 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား - အမိ်ရောင်စုတစ်စုတွင်ေှိရသာ ေျမ်းမျှအိမရ်ောင်စုဝင် အရေအတွက် 

ကိုဆိုလိေုါသည်။ (အိမ်ရောင်စုလူဦးရေစုစုရေါင်းကို အမိ်ရောင်စုအရေအတွက်လဖင့် စားလခင်းလဖင့်ေေှိ 

ေါသည်။) 

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

မီှခိုသူအချို း - စုသြထုသြထကိသ်ထိသိ်ထမ့်ထ စမကထစသွယထ စမကထ (၁၅) ိှုထမှ စမကထ (၆၄) ိှုထးရေသ (၁၀၀) 

ေြါ်တွ်ထ မှီခိသေ်မ့်ထ ကေုရးရေသ (စမကထ ၁၅ ိှုထေစာကထ) ိှ့်ထ မကထကြ ီရသွယထစိသးရေသ (စမကထ ၆၅ 

ိှုထိှ့်ထစာကထ) တိသ့၏စချို ရညြုထြါမ်ထ။ ုသုသေြါ်ထရမှခီိသမူစချို ရ၊ ကေုရမှီခိသမူစချို ရိှ့်ထ 

မကထကြ ီရသယွထစိသမှခီိသမူစချို ရတိသ့ကိသ တိသ်ထရတာတွကထချကထိိသ် ထြါမ်ထ။ 

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) တွင်ေှသိည့် အသက်       (၆၅) 

နှစ်နှင့်အေက် သက်ကြ ီးေယွ်အိုဦးရေကို ဆိုလိေုါသည်။ 

စမကထစုယထကိ ထ်ရ - စုစုရေါင်းလူဦးရေ အသက်များကို အေု်စု (၂) စ ု အညီအမျှခွလဲခားောတွင် သသှိမ ထ့် 

စုယထကိ ထ်ရြည ုထြါမ်ထ။ လူဦးရေ တစ်ဝက်သည် အသက်အလယ်ကိန်းေက်ငယ်ေိ ီး ကျန်တစ်ဝက် သည် 

အသက်အလယ်ကိန်းေကထ  ကြ ီးေါသည်။ 

ေညာရေး - သင်ကြ ားခလ င်းနှင့် သင်တန်းလမ်းညွှန်မ်ျားမှတဆင့် သင်ကြ ားတတ်ရမလ ာက်ခလ င်းကို ဆိုလို ေါသည်။ 

၂၀၁၄ ခုနှစ်  မလ န်မာနိုင်င၏ လူဦးရေနှင်အ့မိ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတွင် စာတတ် ရမလ ာက်မှု၊ 

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

ေညာရေးနှင့်ေတသ်က်၍ အမျို းအစားခွဲခလ ားမှုများကို ရအာက်ေါအတိုင်း ရဖာ်ေလ ေားေါသည်- 

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

ဆိုလိုေါသည်။ 

(ခ ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရခလ အရန - လွန်ခဲသ့ည့်စာသင်နှစ်တွင် အတန်းေညာ အဆင့်ဆင့် 

သင်ကြ ားနိုင်ေန်ြသတမှ်ထဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ်ေလ ု ုာမ်ထေကျာ်ထရမျာရ 

(သိုပမဟုတ်) ေညာရေးအစီအစဥ်များတွင် ေညာသင်ကြ ားရနသူများကို ဆိုလိေုါသည်။ 

မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အေက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ရနသူများ အားလု၏းေါဝင် 

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

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

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

စမိစမှတထြည ုာာရမ့်ထ ေုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင် တက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် စမည ့်ထဆသတရ 

ေညာရေးအဆင်/့ဘွဲ့ /ေီဂေီကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှု - ရနပစဥ်လုေ်ငနး်ရဆာင်ေွက်မှုများ၊ စုသြထုသြထကိသ် ထေဆာ်ထသွကထမှု/မ်ထယူမှုမျာရ၊ လှုေ်ေှားမှု 

များတွင် စောာကထစကူမသှိြါက သာမန်လူများေက်ေိ၍ု အခက်အခဲေှသိူများကို ဆိုလို ေါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအော သနး်ရခါင်စာေင်းတွင် မမ ထ်ုွမထရမှုိှ့်ထြတထမကထ၍ ရအာက်ေါတိပု ကို 

ရမးမလ န်းေားေါသည်-  
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(က) လမ်းရလျှာက်ခလ င်း (ဝ ှးီချဲအသု၏းေလ ုခလ င်း၊ ရတာင်ရဝ ှး၊ ချို င်းရောက်အသု၏းေလ ုခလ င်း၊ ရခလ ဆာ  ခလ င်း၊ 

အမလ င့်တက်ောတွင်ခက်ခဲခလ င်း) 

(ခ ) အမလ င် (စမည ်ထစာရသတအားနည်းခလ င်း၊ မျက်စိမမလ င်ခလ င်း) 

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

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

စိတ်ေိုင်းဆိုင်ောအရခလ အရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ် - လူတစဦ်းချင်းစီ  သက်ရသခ၏အဖလ စ် ကိသယထေသရစေကာ ာ်ထရစသာ စချကထ 

စုကထမျာရြါဝ်ထမ့်ထ ကတထ/ုကထမှတထညြုထြါမ်ထ။  မလ န်မာနိငု်င၏တွင် သက်ရသခ၏ကတ်/လက်မှတ် အမျို း 

အစားရေါင်းများစွာ ာသတထေြရာာရြြ ီရ နိုင်င၏ခလ ားသားများအတွက် နိုင်င၏ကူးလက်မှတ်ကိဆုိလုိုေါသည်။ 

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

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

နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေကို ရအာက်ေါအတိုင်း ခွဲ ခလ ားရဖာ်ေလ ေားေါသည် - 

 

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

ရယဘုယျစကားေေ်တစ်ခု ဖလ စ်ေါသည်။ 
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အလုေ်ေိှသူ - လူတစ်ရယာက်သည် စမည တထစုွ ထ်ရတုထခသခသ (ုုာ၊ ုသြထခ၊ ုီရြွာရေသရစကျို ရစမည တထ ုမ်ထ) 

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

(၆) လနှင်အ့ေက် အလုေ်လုေ်ခဲ့လျှင် ေိုသူကို အလုေ်ေှိသည်ဟု ဆိုလိုေါသည်။ ၎င်းတိပုတွင် 

လစာမေရသာ်လည်း မိသားစုလုေ်ငန်းတငွ်လုေ်ကိုင်သူ၊ စတိးုဆိုင်၊ ေုဂ္ဂလိကရဆးရု၏ အစေှိသည်တိုပတွင် 

လုေ်ကိုင်ရနသူများေါဝင်ေါသည်။  

အလုေ်လက်မ့ဲ - အလုေ်လုေ်ကိငု်နိငု်သူဖလ စ်ရသာ်လည်း သတ်မှတ်ေားသည်က့ာလအတွင်း အလုေ်မေှိသူ၊ 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူကို ဆိုလိုေါသည်။  

လုေ်သားအင်အားစုတွင်မေါဝင်သူများ - သနး်ရခါင်စာေင်းရကာက်ယူချိန်မတိုင်မီ ေက်သတ္တေတ်အတွင်း 

အလုေ်မေှသိူ၊ အလုေ်မေှာခဲသ့ူ၊ အလုေ်မလုေ်နိုင်သူများကို ဆိုလိေုါသည်။ အဆိေုါအေု်စုတွင် အချိန်ေလ ည့် 

ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ အမိ်မှုကိစ္စလုေ်သူ၊ သက်ကြ ီးေွယ်အိမုျား ေါဝင်ေါသည်။  

လုေ်သားအမျို းအစား - အလုေ်ေှိသူများကို လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတငွ်း ၎်ထရတိသ့ေဆာ်ထသွကထမ့်ထ 

ုီရြွာရေသရုသြထ် ထ်ရ ုသြထေဆာ်ထမှုစုိသကထ ခွဲညခာရေြာထညြခည ်ထရညြုထြါမ်ထ။ လုေ်သားအမျို းအစားများကုိ 

ရအာက်ေါအတိငု်း အေု်စု (၅) စုခွဲခလ ားေားေါသည်- 

(က) အစုိးေဝန်ေမ်း -  အစိးုေဌာန/အဖွဲ့ အစည်းများတွင် စုသြထုသြထကိသ် ထေ်မူမျာရ  

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

အစိးုေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့ အစည်းများ၊ နိုင်င၏တကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုေ်ငန်း 

များတွင်လုေ်ကိငု်ရနသူများ  

(ဂ ) အလုေ်ေှင် - သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ၎င်းတိပု ကိုယ်ေိငု်စီးေွားရေးလုေ်ငန်းကို အလုေ် သမား 

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

(ဃ) ကုိယ်ေိင်ုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ေိငု်စီးေွားရေး (သိုပမဟုတ်) မိသားစုစီးေွားရေးတွင် 

မည်သည့်အလုေ်သမားကိုမျှ ခနပ်ေားခလ င်းမေှဘိဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုေ်ကိုင်သူ  

(င) မိသားစုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး  စီးေွားရေးလုေ်ငနး်၊ စိုက်ေျိုးရမွးမလ ူ ရေး၊ 

 ခိ ၏လုေ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုေ်ငန်း (မိသ့မဟုတ်) အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းပ

လုပ်ငနး်တစ်ခုခုတွင် လုပ်အားခမေေှဘိဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သူပ 
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လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်း - အသက်အုေ်စုတစ်ခုတွင်ေိသှည့ ် လုေ်သားအင်အားနှင့် အဆိုေါအသက် 

အေု်စုအတွင်းေိှ လူဦးရေတိပု အခိျုးကို ဆိုလိေုါသည်။ လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည် အလုေ်လုေ်နိငု် 

သည် ့လူဦးရေေမာဏကို ရဖာလ်ေသည့ ်အရေးကြ ီးရသာ အညွှန်းကိန်းဂဏန်းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ 

  

 

အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း - လုေ်သားအင်အားစုစုရေါင်းတွင် အလုေ်အကိုင်မေေိှရသးဘဲ အလုေ်ေှာရနသူနှင် ့

အလုေ်လုေ်ေန်ဆန္ဒေှိသူတိပု  ောခိုင်နှုန်းကို ဆိုလိေုါသည်။ အဆိုေါလူဦးရေသည် 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူများ ဖလ စ်ေိ ီး အလုေ်လုေ်ေန်အဆင်သင့်ေိှသူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့် လူဦးရေအချို း - နိုင်င၏တစ်ခု အလုေ်ေိသှူဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်ကိငု်နိငု်သည့် လူဦးရေ 

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

တစ်ေတ်လျှင် အနည်းဆု၏းတစ်နာေီကြ ာ အလုေ်လုေ်ကိငု်ေါက ၎င်းကိုအလုေ်အကိုင်ေိသှူဟု 

နိုင်င၏တကာအလုေ်သမားအဖွဲ့ ကြ ီးမ ှသတ်မှတ်ေားေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင် - သနး်ရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချနိ်မတိုင်မီ လွန်ခဲရ့သာ (၁၂) လအတငွ်း လုေ်ကိုင်ခဲသ့ည့် 

လူတစရ်ယာက်  အလုေ်အကိငု်ကိဆုိလုိုေါသည်။ လုေ်ငနး်နှင့်သက်ဆိုင်လခင်းမေှိဘဲ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လ 

အတွင်း လုေ်ကိငု်ခဲ့သည့်အလုေ်အကိုင်ကိသုာ ဆိုလိလုခင်းလဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာေင်းတွင် 

အလုေ်အကုိင်ရဖာ်လေခလ င်းနှင့်စေ်လျဥ်း၍ စာေင်းကုိင်၊ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အိမ်မှု 

ကိစ္စလုေ်သူ၊ တ၏ငါသည်၊ လူပအေင်းအမလ စ်မန်ရနဂျာစသည်လဖင့် အရသးစိတ်ရဖာ်လေေမည်ဟု သန်းရခါင်စာေင်း 

စာေင်းရကာက်များကုိ ညွှန်ကြ ားေားေါသည်။ အကယ်၍ရလဖဆိုသူသည် အလုေ်အကိငု်နှစ်ခု (သိုပမဟုတ်) 

နှစ်ခုေက်ေို၍ လုေ်ကိုင်ခဲ့လျှင် အဓိကလုေ်ကိုင်ရသာ အလုေ်အကိုင်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ 

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

= လုေသ်ားအင်အား 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေသ်ားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဦးရေ 
(အလုေေ်ှိသူ + အလုေလ်က်မဲ့) 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေလ်က်မဲ့ောခိငု်နှုနး် 
အလုေလ်က်မဲ့ဦးရေ 

လုေသ်ားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဦးရေ 
(အလုေေ်ှိသူ + အလုေလ်က်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေအ်ကုိင်ေေိှမှုနှင့် 
လူဦးရေအချိုး 

= 

အလုေေ်ှိသူဦးရေ 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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လုေ်ငန်း - သနး်ရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲရ့သာ (၁၂) လအတွင်း အလုေ်လုေ်ရနသူများ 

လုေ်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငနး်တစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသူများလုေ်ကိုင်ရနသည့ ် လုေ်ငန်းခွင်ရနော ကုိ 

ရဖာ်လေေမည်လဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသူတစ်ဦး  လုေ်ကုိင်ရနေသည့် တာဝန်များ (သုိပမဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိ ရဖာ်ေလ ေန်မလုိဘဲ ကုန်ေုတ်လုေ်ငန်း (သုိပမဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရေးသည့် လုေ်ငန်း 

အမျိုးအစားကုိ ဆုိလုိလခင်းလဖစ်ေါသည်။ ဥေမာ - လူတစ်ရယာက်သည် တီဗီွေုတ်လုေ်ရသာစက်ရု၏  

သုိရလှာင်ရု၏တွင် အလုေ်လုေ်ကုိင်သူလဖစ်ေါက ေုိသူ လုေ်ငန်းသည် လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လဖစ်ေါသည်။ အကယ်၍ရလဖဆိသုူသည် လုေ်ငန်းနှစ်ခု (သိုပမဟုတ်) နှစ်ခုေက်ေိရုသာ လုေ်ငန်းများတွင် 

လုေ်ကိုင်ခဲ့ေါလျှင် အဓိကလုေ်ကိငု်ရသာ လုေ်ငန်းတစ်ခုကိ ု သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ေါသည်။ လုေ်ငနး်များ 

ခွဲလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISIC Revision 4 ကို အရလခခ၏၍ ခွဲလခားေားေါသည်။ 

စသှ်ထေမွရကေုရ - ကေုရ်ယထမိခ်ထဝမထရမှကတတထချိ ထ်တွ်ထ ်ိသညခ်ထရ၊ စမတြည ုညခ်ထရ၊ ေညခုကထမျာရုှုြထသှာရညခ်ထရ 

ုမ့်ထ စမကထသှ်ထမ်ထမှု မေ င်္ကတတုထခသခသကိသ ပြည ုုသြထမူကိသ ဆိသုိသြါမ်ထ။ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရတွ်ထ စသှ ထ် 

ေမွရကေုရမျာရကိသ ာ့်ထမွ်ထရေကာကထယူခဲြ့ါမ်ထ။ ာိသ့စြည ်ထ စမိထောာ်ထကျြူရမ့်ထ စမျိုရမမီရမျာရ၏ 

ေ်ာကထဆသတရစသှ်ထေမွရကေုရစေကာ ာ်ထရစသာမျာရကိသု်ထရ ာ့်ထမွ်ထရေကာကထယူခဲ့ြါမ်ထ။ 

သုုသေြါ ထ်ရကေုရေမွရြွာရ ှို ထ်ရ - စမျို ရမမီရတုထေယာကထေမွရြွာရိိသ်ထမ့်ထ ြျမထရမျှကေုရစေသစတွကထ 

(စမျို ရမမီရစာရုသတရ ကေုရေမွရြွာရိိသ်ထမ့်ထ စမကထစြိသ် ထရစခည ာရ ပြြ ီရဆသတရမ်ထစာိ စမကထသှ်ထြြ ီရ 

ုကထသိှေမွရိှု ထ်ရစတိသ်ထရ ေမွရမ်ထဆိသြါက) ကိသ ဆိသုိသြါမ်ထ။ 

 

စမကထစသြထုသစုိသကထ ကေုရေမွရြွာရ ှို ထ်ရ - စမကထစသြထုသစုိသကထ စမျို ရမမီရ (၁,၀၀၀) တုထိှုထစတွ်ထရ 

ေမွရြွာရမ့်ထ ကေုရးရေသကိသ တိသ် ထရတာညခ်ထရညြုထြါမ်ထ။ စမကထစသြထုသစုိသကထ ကေုရေမွရြွာရိှု်ထရကိသ 

တိသ် ထရတာသာတွ်ထ မီရညခာရေြာထညြာာရညခ်ထရမသှြိါက ပြည က္ခေိ်ထိှုထကိသ စေညခခတ၍ တွကထချကထြါမ်ထ။ 

 

 

 

 

 

 

 

၅ စုစုရေါငး်ကရလးရမွးဖွားနှုန်း = အသကအု်ေစ်ုအလိကု ်ကရလးရမွးဖွားနှုနး် x  
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ေချာ ထ်ရဆသတမြ ို့်ယထစုီသ ထ်ခတုာ ပြည ု သုမူမျာရုာသ ထ်ရ 
 

မွ ထ်ြည ထ််ယထ၊ ေမာထုမြ ို ထ်ခရိသ် ထ၊ ေချာ ထ်ရဆသတမြ ို့်ယထစုီသ ထ်ခတုာ ပြည ုုသမူမျာရုာသ ထ်ရ 

စမ ထ် သာာူရိှ့်ထ ာာ်/စြွဲ့စု ထ်ရ တာဝ ထ် 
စုီသ ထ်ခတုာြည ု သုမူ 

ေေါ်မီတာ 
ုကထောာကထညွှ်ထကာ ာရေသရမှူရ၊ 
ပြည ထ်မူ့စ်ထစာရးရုီရာာ် 

ေသရမာရြည ု သုမူ 

ေေါ်ချိုမာုွ်ထ 
ေသတိယုူဝ်ထမှုကြ ီရကာ ြထေသရမှူ ရ၊  
ပြည ထ်မူ့စ်ထစာရးရုီရာာ် 

ေသရမာရြည ု သုမူ 

   
ု ထုေဆရတ ထ်ရြည တထမူ 

ေေါ်တ ထ်တ ထ်ညွှ့်ထ UNFPA စကြ တေြရ စြြ ီရမတထုုထေဆရတ်ထရြည တထမူ 

ေေါ်ု ္ိဒာမည ့်ထ ေသတိယညွှ်ထကာ ာရေသရမှူရ၊ ပြည ထ်မူ့စ်ထစာရးရုီရာာ် စြြ ီရမတထုုထေဆရတ်ထရြည တထမူ 

ေေါ်မျိုရမ ္ိတာ းရုီရစသာသှိ၊ ပြည ထ်မူ့စ ထ်စာရးရုီရာာ် ုုထေဆရတ ထ်ရြည တထမူ 

ေေါ်မူဇာဝ ထ်ရ စ်ယထတ်ထရုာေသရ၊ ပြည ထ်မူ့စ်ထစာရးရုီရာာ် ုုထေဆရတ ထ်ရြည တထမူ 
   
ုာသ ထ်ရဇယာရြည ု သုခည ထ်ရိှ့်ထ ေမည ြသတေသရဆွဲခည ထ်ရ 

ေေါ်ု ္ိဒာမည ့်ထ ေသတိယညွှ်ထကာ ာရေသရမှူရ၊ ပြည ထ်မူ့စ်ထစာရးရုီရာာ် 
ကွ်ထြျူတာစုီစုဥထေသရဆဲွခည ထ်ရိှ့်ထ 
ုာသ ထ်ရဇယာရြည ု သုမူ 

ေေါ်ု ထ်ရု်ထရမာ းရုီရစသာသှိ၊ ပြည ထ်မူ့စ ထ်စာရးရုီရာာ် ေမည ြသတေသရဆဲွြည ုုသမူ 

းရမ်ထ့ဇ်ထးရ 
ုကထောာကထကွ်ထြျူတာ သုြထေဆာ ထ်ေသရမှူ ရ၊ 
ပြည ထ်မူ့စ်ထစာရးရုီရာာ် 

ေမည ြသတေသရဆဲွြည ုုသမူ 

ေေါ်ခိသ် ထုြယထာွ်ထရ စ်ယထတ်ထရုာေသရ၊ ပြည ထ်မူ့စ်ထစာရးရုီရာာ် ေမည ြသတေသရဆဲွြည ုုသမူ 

   
ုာုီိှ့်ထေီဇသိ ထ်ရစြွဲ့ 

းရိိသ်ထြြ ိုရေကျာထ းရုီရစသာသှိ၊ ပြည ထ်မူ့စ ထ်စာရးရုီရာာ် ုာုီိှ် ့ထေဇီိသ် ထရ ြည ုုသမူ 

းရေ်ု်ထရာိသကထ စ်ယထတ်ထရုာေသရ၊ ပြည ထ်မူ့စ်ထစာရးရုီရာာ် ုာုီိှ် ့ထေဇီိသ် ထရ ြည ုုသမူ 

   
 

 

 

 



ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

www.dop.gov.mm

(သို႔မဟုတ္)

http://myanmar.unfpa.org/census
မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္
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