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မအီမမိ ိ့နနယ်ခဲွ၏ လူဦပေေကုယမပဂဏယမပအခာကမအလကမြားပ 1 

လူဦပေေစုစုေြါငမပ 43,904 ၂ 
ကားပ ဦပေေ 21,584 (49.2%) 
ြ ဦပေေ 22,320 (50.8%) 
မြိ ု့န ြ လူဦပေေေးခုုငမှုနယမပ 12.4% 
ဧရိယာအကျယ်အဝနး် (စတုရနး်ကီလုိမီတာ) 2,289.2 3 
လူဦးရရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရနး်ကီလုိမီတာ) 19.2 ဦး 
အသကမအလ မ်ကုယမပ 26.6 နှစ် 

  
ရပ်ကွက် စုစုရပါင်း 4 
ရကျးရွာအုပ်စု စုစုရပါင်း 10 
အုြမေေးငမစုအေေအတွကမ 9,953 
အြာု့ ပသြီပအုြမေေးငမဦပစီပေးခုုငမှုနယမပ 14.3% 
ြာြမပြျှအုြမထောင်စုအရွယ်အစား 4.3 ဦး 4 

  
အသကမအြုုငမပအ ခ းပအလုုကမလူဦပထရရာခုိင်နှုန်း  

ကေလပဦပေေမ(အသကမ ၀ - ၁၄ ှှုစမ) 31.5% 
အလုြမလုြမှုုုငမသူဦပေေမ(အသကမ ၁၅ - ၆၄ ှှုစမ) မ 61.8% 

   သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုဦပေေ (အသကမမမ၆၅ ှှုစမှှုင့မအေကမ) 6.7% 

  
 ြီှခုုသူအခာု့ပ  

စုစုေြါငမပြီှခုုသူအခာု့ပ 61.8 
ကထေးြီှခုုသူအခာု့ ပ 50.9 
သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုြီှခုုသူအခာု့ ပ 10.9 

  
သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုညွှယမကုယမပ 21.3 

  
ကားပ/ြ အခာု့ပ 97 (မ 100 တွင်ရိှထသာ ကျား ဦးထရ) 

  
အသကမ (၁၅) ှှုစမှှုင့မအေကမ စးတတမေ ြ းကမြနရာခုိင်ှုနယမပ 86.8% 

ကားပ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 93.4% 
ြ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 80.8% 

  
ြသယမစွြမပသူဦပေေ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ြသယမစွြမပသူမ(ြညမသည့မြသယမစွြမပြနအြာု့ပအစးပြဆုု) 2,075 4.7 
လြမပေလျှးကမ/အ ြ ငမတ့ကမ/ြစ္စညမပကုုငမတွ မ် 914 2.1 
အ ြ ငမ 1,186 2.7 
အ ကြ းပ 746 1.7 
သငမ်ူေလ့လး ခ ငမပ/ြှတမဉးဏမ/အးရံုစူပစုုကမ ခ ငမပ 1,097 2.5 

  
 



ကုုငမေဆးငမသည့မမလကမြှတမအြာု့ ပအစးပမ(အသကမမ၁၀မှှုစမှှုင့မအေကမ) အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 
ှုုုငမငံသးပစုစစမေေပကတမ 18,088 51.9 
ဧည့မှုုုငမငံသးပကတမ 21 0.1 
ှုုုငမငံသးပ ြ ့ခွင့မေသူကတမ 36 0.1 
အြာု့ ပသးပြှတမြံုတငမကတမ 136 0.4 
သးသယးဝငမကတမ 110 0.3 
်း်ီသကမေသခံကတမ 75 0.2 
ှုုုငမငံ ခ းပသးပြှတမြံုတငမလကမြှတမ * <0.1 

ှုုုငမငံ ခ းပသးပှုုုငမငံကူပလကမြှတမ 39 0.1 
ြညမသည့မကတမြှြကုုငမေဆးငမသူ 16,358 46.9 

  
လုပ်သားအင်အားအရကေ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုထေါင်း ကျား မ 
   လုြမသးပအငမအးပြါဝငမှုနယမပ  60.7% 85.9% 37.1% 
   အလုြမလကမြ့ဲရာခုိင်ှုနယမပ  8.2% 7.9% 8.8% 
   အလုြမအကုုငမရရိှြနှှုင့မလူဦပေေအခာု့ပ 55.7% 79.1% 33.8% 

  
အုြမြုုငမဆုုငမြန  အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ြုုငမေှငမ 9,267 93.1 
အုြမငှးပ 316 3.2 
အခြ့ဲ (ြုဘ/ေ်းက္ခြ/ေဆွြာု့ ပ/ြုတမေဆွ) 281 2.8 
အစုုပေဝယမေြမပအုြမေး 62 0.6 
ြုဂ္ဂလုကဝယမေြမပအုြမေး * <0.1 
အ ခ းပ 26 0.3 

  
ေယအုြမအေဆးကမအအံုအတွကမအဓိကအသံုပ ြ ့သည့မြစ္စညမပြားပ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယု/သကမက မ်/အငမဖကမ 10.1%  83.7% 
ဝါပ 25.0% 8.8% 0.3% 
ေ ြ ကြ ီပ 0.1% 0.3%  
သစမသးပ 63.7% 89.8% 0.1% 
သွြမ 0.2%  15.9% 
အုတမ ကြွ ြမ/အုတမ/ကွယမကေစမ 0.8% 0.8% <0.1% 

အ ခ းပ 0.1% 0.4%  <0.1% 

  
အစးပအစးခာကမ ြ ့တမစးပေသးကမေယမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သည့မေလးငမစး အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ * 0.1 
ဓးတမေငွ့ - - 
ေေယဆီံြီပ * 0.1 
ဘုုငမအုုဂကမစမ * <0.1 
သစမသးပ/ေငမပ 9,579 96.2 
ြီပေသွပ/ေလးငမစးေတးင့မ 308 3.1 
 



ေကားကမြီပေသွပ 32 0.3 

အ ခ းပ * 0.1 

  

အလငမပေေးငမအတွကမအဓုကအသံုးပြ ့သည့်ြီပအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 808 8.1 

ေေယဆီံြီပ * 0.2 

ဖေ်းငမပတုုငမြီပ 7,955 79.9 

ဘက်ထေီြီပ 73 0.7 

ြီပစကမ (ြုဂ္ဂလုက) 846 8.5 

ေေအးပလျှြမစစမ (ြုဂ္ဂလုက) * 0.1 

ေယေေးငမ ခ ညမစွြမပအငမသံုပ (ဆုုလး ြ းပ) 241 2.4 

အ ခ းပ * <0.1 

  

ေသးကမေေအတွက်အဓုကအသံုးပြ ့သည့်ရရအမျိ့းအစား အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ * 0.1 

အဝီစုတွငမပ 534 5.3 

ေေတွငမပ (အုတမစီ) 5,483 55.1 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ  - - 

စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသနန်ရရိှမှု 6,022 60.5 
ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 683 6.9 

ေေကယမ 2,537 25.5 

မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 697 7.0 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ * 0.1 

အ ခ းပ - - 
စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသနန် မရရိှမှု 3,931 39.5 

  

သံုပေေအတွက်အဓုကအသံုးပြ ့သည့်ရရအမျိ့းအစား အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ * 0.1 

အဝီစုတွငမပ 644 6.5 

ေေတွငမပ (အုတမစီ) 4,836 48.6 

ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 815 8.2 

ေေကယမ 2,924 29.4 

မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 721 7.2 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ * <0.1 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ - - 

အ ခ းပ * <0.1 

  
 



အုြမသးအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 
ေေဆဲွအုြမသး 35 0.3   
ေေေလးငမပ/်ငမလံုအုြမသး 3,562 35.8 
စုစုရပါင်းသန်နရှင်းရသာယင်လံုအိမ်သာရဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 3,597 36.1 
တွငမပ/ဇလးပအုြမသး 120 1.2 
တွငမပြေုှအုြမသး 232 2.4 
အ ခ းပ 51 0.5 
အိမ်သာြေုှ 5,953 59.8 

  
ဆကမသွ မ်ေေပြစ္စညမပြားပသံုပစဲွှုုုငမြနအေ ခ အေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေဒီ် ုု 3,696 37.1 
ရုြမ ြ ငမသံ ကြ းပ 2,144 21.5 
မကြ ု့ပဖုယမပ 321 3.2 
လကမကုုငမဖုယမပ 333 3.3 
ကွယမြာူတး 38 0.4 
အုြမတွငမအငမတးယကမတြမဆငမထားမခ ငမပ * 0.2 
ြညမသည့မြစ္စညမပြျှြေုှသည့မအိမ်ရထာင်စု 5,113 51.4 
ြစ္စညမပအးပလံုပေုှသည့မအိမ်ရထာင်စု * <0.1 

  
သ မ််ူြုုနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှုအေ ခအေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ကးပ/ေေြမကးပ/ဗငမယမ * 0.2 
ေြးမေတးမဆုုငမက မ်/လျှြမစစမစကမဘီပ/သံုပဘီပကးပ 1,026 10.3 
စကမဘီပ 1,055 10.6 
(၄) ဘီးြါ ေေးမလးဂာ ီ 26 0.3 
ကှူုပေလှ၊ သြ္ဗးယမ 533 5.4 
စကမေလှ၊ ေြးမေတးမဘုတမ 999 10.0 

လှညမပမ(ကျွဲ၊ ှွုးပ၊ မြ ငမပ…… စသ ဖ င့မ) 2,685 27.0 

မှတခ်ျက်။  ၁ မအီမိ ိ့နနယခ်ွဲ၏ လူဦးရရကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနစှ်၊ မတ်လ (၂၉) ရကရ်နနတွင်ရှသိည့် အချက်အလက် 
များဖြ စ်ပါသည်။ 

 ၂  အိမ်ရထာင်စုလူဦးရရနှင့် အဖွဲ့အစညး်လူဦးရရ နှစရ်ပလ်ုးံပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃ ရကေ းတိငု်နှင့် ရြမစာရငး်ဦးစီးဌာန၊ စိကု်ပျိ့ းရရး၊ ရမးွမြ ူရရးနှင့် ဆည်ရြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄ အိမ်ရထာင်စုလူဦးရရကိသုာ အရြခခတံွကခ်ျက်ထားြခငး်မြဖစ်ပါသည်။ 

 * အရရအတွက ်(၂၀) ထက်နညး်ပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ပြည ််ောာ််ု သမမတတမည နမ်ာိိသ်််တေတာ်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပကာ ာ မေကာက်ယူိိသ််ခ့ဲေမာ 

ပြည ််ုသတးကတတ်ုူးးေသိှ် ့် စိမ်စေကာ ာ််းစသာမန်းေခါ််ုာသ််းကိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ်် ေကာက်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။ ပမည န်မာိိသ်် တ်ုွတ်ုြ်ေသးသြြ ီးေနာက်ြိသ််း ပြည ််ုသတးကတတမ်န်းေခါ််ုာသ််းမာားကိသ ၁၉၇၃ ခသိှု်  

တွ်် တု်ကြ ိမ်၊ ၁၉၈၃ ခသိှု်တွ် ်တု်ကြ ိမ်ိှ့်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ်် တု်ကြ ိမ်ေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။  

ိိသ်််တတိသ််းတွ်် မန်းေခါ််ုာသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သာစခာက်စုက်မာားိှ့်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာမာားကိသ သသှိိိသ််မ့်် စေသးကြ ီးေမာ သ််းမည ု်တု်ခသဖည ု်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််း၏ 

ာူးခည ားေမာ စသ််စေမွးတု်ခသမှာ စသြ်ခာုြ်မှုဧသိယာ စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့််ာိ စခာက်စုက်မာားကိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ဖည ု်ြါမ််။ ေကာက်ယူသသှိေမာ စခာက်စုက်မာားမ်် စသြ်ခာုြ်မှုနယ်ြယ် 

စဆ့််တိသ််းတွ်် ာိေသာက်ေမာ ဖွတ့ဖြ ိုးေသးုီမတကိန်းမာားေသးဆဲွခည ််း၊ စောာကစ်ာားေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတးဖည တ်ခာက်မာားခာမှတ်ခည ််းတိသ့စတကွ် မသှိမဖည ု်ုိသစြ်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းမှ ေကာက်ယူသသှိေမာ 

စခာက်စုက်မာားမ်် ိိသ်််တေတာ်၏မယတဇာတသ််းမည ု်မာား ခွဲေဝမတ်မှတ်ခည ််း၊ နယ်ေမည ဧသယိာ 

နယ်နိမိတ်မာားကိသ ပြည န်ု ််ဆန်းုု်ိိသ််ခည ််း၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာက်စစသတမာား တ််ေဆာက်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေတာ်ဖွတ့ဖြ ိုးတိသးတက်မှုုီမတကိန်းမာား ခာမှတ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝန်ေဆာ်မ်ှုုသြ််န်းမာား၊ ုူမားခာ််းုာနာ 

ောာက်ာားမှုဆိသ််သာုသြ််န်းမာား ုမ််တိသ့စတွက် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စိမ်စေကာ ာ််းစသာ မန်းေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာမာားကိသ စတွဲမာား 

စုိသက ် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြာမစဆ့််စေနဖည ့်် ေသှ့ေြည းုူးးေသုာသ််း စုီသ််ခတု ာကိသ      

၂၀၁၄ ခသိှု၊် ပမာ ုသတ်ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််း ြ််မစုီသ််ခတုာမာားကိသ ၂၀၁၅ 

ခသိှု်၊ ေမုတွ် ်ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြ််မစုီသ််ခတုာမာားတွ် ် ပြည ််ောာ််ု သစဆ့်် စုီသ််ခတုာ၊ 

မန်းေခါ််ုာသ််းက ညွှန်းဆိသေမာ ပမည န်မာ့ြသတသိြ်ိှ့် ် တိသ််းေဒမကြ ီး/ပြည ််နယ ် (၁၅) ခသ၏ မန်းေခါ််ုာသ််း 

စုီသ််ခတုာမာား ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စကိသ််ိှ့်် သုြ််နး် စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ မတ်ုတွ်် 

ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြြ ီး ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာ စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ 

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

ဖတ်ရှုေု့ု ာိိသ််ြါမ််။ 

ယခသာသတ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုာမာားမ်် ပမြ ို့နယ်/ပမြ ို့နယ်ခွဲမာား၏ မန်းေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာ မာားပ

ညဖု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုာမာားကိသ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာနိှ့်် ကသုမမု္ုဂ ူးးေသသန်ြသတေ်ွစဖွဲ့တိသ့ 

ြူးေြါ််း၍ ေသးမားြည ုုသာားညခ််းညဖု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုာတွ်် သခိသ််ြည ််နယ်၊ မစီပမြ ို့နယ်ခဲွ၏ 

http://www.dop.gov.mm/
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ုူးးေသဆိသ််သာ စခာက်စုက်မာားိှ့် ်ုူမှုုီးြာွးဆိသ််သာ စခာက်စုက်မာား ြါဝ််ြါမ််။ စုီသ််ခတုာြါ 

စေကာ ာ််းစသာမာားမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု (၂၉) သက်ေန့် မန်းေခါ််ယတစခာိန ် (မနး်ေခါ််ုာသ်း််) 

တွ််သှိမ့်် စခာက်စုက်မာားညဖု်ြါမ််။ ပမြ ို့နယ်စဆ့်် စခာက်စုက်မာားမ်် စုွန်စေသးကြ ီး 

ြါမ််။ မိသ့သာတွ် ် ပမြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်မှန်းတွက်ခာက်မှုမာား၏ တိကာမှန်ကန်မှု မ ််ပ ညြ််ောာ််ုသစဆ့််ိှ် ့် 

တူ်ီိိသ််မ််မဟသတ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်မာား၏ စခာက်စုက်မာားကိသ ေု့ုာဆန်းုု်သာတွ်် 

မတိြည ု၍ေု့ုာမသတးမြ်သမ််ညဖု်ြါမ််။ တု်ိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုး 

ေမိှုန်းကဲ့မိသ့ေမာ ညွှန်ကိန်းမာားကိသ စခည ားေမာဆက်ိွှယ်မှုသှိမ့်် စေကာ ာ််းစသာ စခာက်စုက်မာား 

ာ့််မွ််းုဥ်းုား၍ ေု့ုာဆန်းုု်မသတးမြ်သြါမ််။ မိသ့ညဖု်၍ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်မာားစတွက် 

ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ ခန့်မှန်းတွက်ခာက်မှုမာားကိသ စတိစကာ မယူဆမ့််ဘဲ ာိသမြ ို့နယ်မာား၏ ေမဆသတးညခ််း 

ဆိသ််သာစေညခစေနမာားစတွက ် စာိသက်စေုာာက်ြည ဆိသေမာ ညွှန်ကိန်းမာားစဖည ု်ယူဆသြါမ််။ ာိသ့ညြ်် 

ပမြ ို့နယ်စခာ််းခာ််းိိှု််းယှ််သာတွ််ု််း မ််မ့််မြ ို့နယမ််် စေညခစေနြိသမိသေကာ််းမွန်မ််၊ 

မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စားန််းမ််ဟူ၍ ေကာက်ခာက်ခာိိသ် ်ြါမ််။ 
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မစီမြိ ု့နယ  ်ခဲွ၏ မန်းေခါ််ုာသ််းစခာက်စုက်မာား 
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(က) လူဦးရေဆုုင ော အချက အလက ြျား 

 
မှတခ်ာက်။ * စိမ်ောာ််ုသုူးးေသိှ့်် စဖွဲ့စု်း်ုူးးေသ ိှုသ်ြ်ု သတးြါဝ််ြါမ််။ 

  ** ေကာ းတိသ် ်ိှ့်် ေညမုာသ်း်းးုီးာာန၊ ုိသက်ြာို းေသး၊ ေမးွမည ူေသးိှ့်် ဆ််ေညမာ််းဝန်ကြ ီးာာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

  *** စိမ်ောာ််ုသုးူးေသကိသမာ စေညခခတတွက်ခာက်ာားညခ်း်ပညဖု်ြါမ််။ 

 

 

 

လူဦးရေစုစုရေါင း  43,904 * 

ကျား ဦးရေ 21,584 

ြ ဦးရေ 22,320 

ကျား/ြ အချု့း 97 (ြ ၁၀၀ ေှု ကျားမဦးရေ) 

မြိ ု့နေလ လူဦးရေ ောခုုင နှုယ း 12.4% 

ဧသိယာစကာယ်စဝန်း (ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 2,289.2 ** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 19.2 ဦး 

ေေ ကွက  ုသုသေြါ််း 4 

ရကျးေွာအုေ စု ုသုသေြါ််း 10 

 စုုသေြါ််း ပမြ ို့ပြ  ေကားုက် 

အုြ ရောင စုုူးးေသ 43,246 5,368 37,878 

အုြ ရောင စုအရေအတွက  9,953 1,215 8,738 

ေျြ းြျှအုြ ရောင စုအေွ်  အစား  4.3 ဦး *** 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွင  ြ ဦးရေသည  ကျားမ ဦးရေေက  အယည းင  ်ေုုြျားမေိ ီး ြ (၁၀၀) ဦးတွင  ကျား 
(၉၇)  ဦးေုှေါသည ။ 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွင  လူအြျားစုသည  ရကျးလက ရေသတွင  ရယေုငု ကြ ေိ ီး (12.4) ောခုုင နှုယ း 
သာလျှင  မြိ ု့နေလ ရေသတွင  ရယေုုင ကြ ေါသည ။ 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွ၌ဲ တု်ုတသသန်းကီုိသမတီာတွ််ုူးးေသ (19) းးေနာိသ််ြါမ််။ 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွင  အုြ ရောင စုတစ သုစီ၌ ေျြ းြျှလူဦးရေ (၄.၃) ဦးရယေုုင ေိ ီး မြလ ယ ြာနုုင င၏ မ
ေျြ းြျှအုြ ရောင စုလူဦးရောက် စန််း်ယ်ေုာာ့န််းေါသည ။ 
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ဇယား (၁) - သခိသ််ပြည ််နယ်၊ မတတဲွခရိသ် ်၊ပမစီမြ ို့နယ်ခဲွ၏ ပမြ ို့သြ်ကွက်ေေကားသွာစသြ် သုစုိသက်ပစိမ်ောာ်် သု 
စေသစတွက်ိှ့််ပကာားေမ ုူဦးေသုာသ််း  

 
 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

စစုခုပါငး် 9,953            43,904    21,584     22,320     

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 1,215            5,435       2,655       2,780       

1 စမှတပ်(၁) 304 1,389          681              708              

2 စမှတပ်(၂) 321 1,418          697              721              

3 စမှတပ်(၃) 118 562              302              260              

4 စမှတပ်(၄) 472 2,066          975              1,091          

ခကျးရာွအပုစ်မုျား 8,738            38,469    18,929     19,540    

1 မဒနွ် 386                    1,474          727              747              

2 ခာကေ်ဖာက် 422                     1,787          883              904              

3 ေကာာကေ်ဝ 546                    2,346          1,169          1,177          

4 ေကာာ်ကသိ် း် 606                    2,724           1,297          1,427          

5 ုမူးေမာ် 2,120                 9,128          4,424          4,704          

6 ြဒါ 1,015                 4,406          2,181          2,225           

7 ဆားြည ်် 1,625                 7,435          3,663          3,772          

8 ဇနီ 429                     2,177          1,082          1,095          

9 ုကြ်တ 480                    1,888          933              955              

10 ဆ််တ်် ာုီဖည ူ 1,109                 5,104          2,570          2,534          

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ပု

အခရအတကွ်

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) - အသက အုေ စုကြ ီးြျားအလုုက လူဦးရေ 

 

ဇ်ားမ(၂)မ-မြအီမြိ ု့နယ  ်ခဲွ မအသက အုေ စုအလုုက  
လူဦးရေ 

 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွင  အသက  (၁၅) နှစ ြှ (၆၄) နှစ အတွင းေုှ  အလုေ်လုေ နုုင သည ့အေွ် လူဦးရေ 
ြှာ (61.8) ောခုုင နှုယ း ေှုေါသည ။ 

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

 ကရလးအချု့းနှင့  သက ကြ ီးေွ် အုုအချု့းယည းလခင းသည  အလုေ လုေ နုုင သည့  လူဦးရေအရေါ်     
ြှီခုုြှုကုု ရလျာ့ယည းရစေါသည ။ 

တ 

 

 

 

 

 

 

13,819 
(31.5%) 

27,136  
(61.8%) 

2,949   
(6.7%) 

0ပ-ပ14မနှစ  15ပ-ပ64မနှစ  65မနှစ နှင ့ အထက  

စမကစ်သြ်ု သ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

ုသု သေြါ်း် 43,904    21,584       22,320    

0 - 4 4,129         2,077             2,052         

5 - 9 4,909         2,556             2,353         

10 - 14 4,781         2,476             2,305         

15 - 19 3,655         1,816             1,839         

20 - 24 3,238         1,495             1,743         

25 - 29 3,422          1,590             1,832         

30 - 34 3,263         1,595             1,668         

35 - 39 3,182         1,618             1,564         

40 - 44 2,713         1,284             1,429         

45 - 49 2,473         1,219             1,254         

50 - 54 2,109         1,029             1,080         

55 - 59 1,760         856                 904            

60 - 64 1,321         629                 692             

65 - 69 1,054         497                 557            

70 - 74 748             365                 383            

75 - 79 545             244                 301            

80 - 84 359             145                 214             

85 - 89 175             69                   106            

90 + 68               24                   44               
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ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသမု် (ပြည ််ောာ်် သု၊ သခိသ််ပြည ််နယ်၊ သံတဲွခရိသ််၊ မစီပမြ ို့နယ်ခဲွ) 

  

  

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွင  လွယ ခဲ့ရသာမ(၅)မနှစ ရကျာ ခယ နကစတင ေိ ီး ကရလးရြွးဖွားနှုယ း သုသာစွာကျဆင းမ
ခဲ့ေါသည ။ 

 အသက  (1 5-1 9) အုေ စုြှစတင ၍ လူဦးရေရလျာ့ယည းရယသည ကုု ရတွ့ေှုေေါသည ။ အသက      
(20 မ-24)  အုေ စုသည မဆက လက ရလျာ့ယည းသည ကုုမရတွ့ ေှုေေါသည ။ 

15 10 5 0 5 10 15

 0 -  4
 5 -  9

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

90 +

ောခုငု နှုယ း 

လူဦးရေပုေြစ ၊ မပြ ည ရထာင စု 

ကျား ြ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခုငု နှုယ း 

လူဦးရေေုေြစ ၊ ေခုုင ေလ ည ယ  ် 

ကျ ား ြ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခုငု နှုယ း 

လူဦးရေေုေြစ ၊ သ၏တဲွခရုုင  

ကျ ား ြ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခုငု နှုယ း 

လူဦးရေေုေြစ ၊ ြအီြိ ု့နယ  ်ခဲွ 

ကျ ား ြ 
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 မေလ ည ရောင စုနှင့ နုှုင း်ှဥ လျှင မ မစီမြိ ု့နယ််ခွဲတငွ မအလုေ လုေ နုုင သည ့ အသက မ (၁၅-၆၄) အုေ စုမ
   ောခုုင နှုယ းသည  အယည းင  ်ရလျာ့ယည းရယရကြ ာင း ရတွ့ေုှေေါသည ။ 

 အသက အုေ စုမ(၀-၄)၊မ(၅-၉)၊မ(၁၀-၁၄)မနှင့ မ(၃၅-၃၉)မတုုနြှလွ၍ဲမမကျယ အသက အုေ စြုျားတွင  ကျား 
ဦးရေသည  ြ ဦးရေေက  ေုာာ့ယည းသည ကုု ရတွ့ေှုေေါသည ။မ 

 (ခ) ကုုးကွ  ်သည့ ဘာသာဆုုင ောအချက အလက ြျား 

 

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

 သခိသ််ပြည ််နယ်တွင မဗုေ္ဓဘာသာမ(96.2)မောခုုင နှုယ း၊မခေစ ် ာန်မ(1.8)မောခုုင နှုယ း၊မအစ္စလာြ ်မ(1.4)မ
ောခုုင နှုယ း၊မ ဟုန္ဒူမ (0.5)မ ောခုုင နှုယ းိှ့် ် ယတ ်ကိသးကွယ်မှု (၀.၁) သာခိသ််ိှုန်းသှိ ြြ ီး အခလ ားဘာသာိှ့််မ
ဘာသာြေုှသူြျားမ ်် (၀.၁)မောခုုင နှုယ းာက် ေုာာ့န််းေါသည ။ 

မှတခ်ာက်။  * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

87.9 

6.2 4.3 
0.5 0.8 0.2 0.1 

96.2 

1.8 1.4 0.5 0.1 * * 
0

20

40

60

80

100

120

ဗုေ္ဓဘာသာ ခေစ ်ာယ  အစ္စလာြ  ဟုန္ဒူ ယတ  အခလ ားမ ဘာသာြေှုသူြျား 

ော
ခုငု
 နှုယ
 း 

ေု၏ (၄) - လေည ရောင စုနှင့  ေခုုင ေလ ည ယ  ်  ကုုးကွ  ်သည့ ဘာသာအလုုက   
လူဦးရေ ောခုုင နှုယ း 

မေလ ည ရောင စု ေခုငု ေလ ည ယ်  
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(ဂ) ေညာရေးဆုုင ော အချက အလက ြျား  

ဇ်ားမ(၃)မ-မမစမက် (၅) ိှု်မှ (၂၉) ိှု်စတွ််း ုူးးေသိှ့်် ေကာာ််းတက်ေနမူစေသစတွက်ကိသ ကာား/မ 
ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ကာား မ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

5 1,033            551             482               326         164            162           

6 976                492             484               751         376            375           

7 986                528             458               842         445            397           

8 974                473             501               847         412            435           

9 918                493             425               803         431            372           

10 943                507             436               820         442            378           

11 860                440             420               739         383            356           

12 1,034            530             504               851         444            407           

13 1,009            489             520               792         388            404           

14 801                384             417               507         257            250           

15 739                375             364               336         183            153           

16 731                351             380               267         134            133           

17 633                290             343               159         75              84             

18 848                424             424               127         54              73             

19 621                299             322               79           31              48             

20 796                363             433               58           25               33             

21 528                241             287               33           16              17             

22 654                297             357               20            8                 12              

23 652                302             350               17           11              6                

24 548                237             311               11           7                 4                

25 865                400             465               10           4                 6                

26 581                276             305               4              2                 2                

27 604                269             335               4              2                 2                

28 796                373             423               7              2                 5                

29 522                 224             298               2              - 2                

ုးူးေသ ေကာာ်း်တကေ်နမူ
စမက်
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 မစီမြိ ု့နယ််ခွဲ၌  ရ်ာကျ ားရလးြျားနှင့   ြုယ းကရလးြျားသည  အသက   (1 2) နှစ ရကျာ    အေွ် ြှမမမမမမမမ
စတင ၍ ရကျာင းတက ရောက ြှုနှုယ း ရလျာ့ကျလာရကြ ာင း ရတွ့ေုှေေါသည ။ 

 ပြည ််ောာ််ု သိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သာတွ်် မစီမြိ ု့နယ ််ခွဲမှ ေယာက်ာားေုးမာား၏ ေကာာ််းတက်ေသာက်မှု 
ိှုန်းမ် ်စမက ်(၁၇) ိှု်မှုတ််၍ ကာဆ််းေနေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

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

ော
ခုငု

 နှုယ
 း 

အသက   

ပံု (5) - ြ ပည ရထာင စု၊ ေခုုင ပြ ည ယ  ်နှင့  ြအီ ြိ ု့နယ  ်ခဲွတုုန ၏ 
ရကျ ာင းတက ရောက ြှုအရြခအရယ 

မပြ ည ရထာင  စု ေခ ုငု  ပြ ည ယ်  ြအီ ြိ ု့နယ် ခွဲ 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

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

ော
ခုငု

 နှုယ
 း 

အသက  

ပံု (6) - မပြ ည ရထာင စုနှင ့ ြအီ ြိ ု့န ယ  ်ခဲွတုုန ၏ ကျ ား/ြ အလုုက  
ရကျ ာင းတက ရောက ြှုအရြခအရယ 

မ မြပ ည ရထာင  စုမ(ကျ ား) ြပ ည ရထာင  စုမ(ြ) ြအီ ြိ ု့နယ် ခွဲမ(ကျ ား) ြအီ ြိ ု့နယ် ခွဲမ(ြ) 
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ြသတ (၇) - သခိသ််ြည ််နယ်၏ ုာတတ်ေမည ာက်မှု ှိုန်း (စမက် ၁၅ ိှု်ိှ့််စာက်) 

 
 

 

 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၈၉.၅% 

သခိသ််ြည ််နယ်   - ၈၄.၇% 

မတတွဲွဲွွွွွွွခရိသ််       - 92.6% 

မစီမြ ို့နယခ်ွဲွဲ    - 86.8% 
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ဇယား (၄) - မစီမြိ ု့နယ််ခဲွ၏ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅ -၂၄)  ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ်် ှိုန်း 

 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွ ဲ အသက  (၁၅) နှစ နှင့ အေက  စာတတ ရြလ ာက ြှုောခုုင နှုယ းြှာ (၈၆.၈) မဖလ စ ေိ ီးမ
ေခုုင ေလ ည ယ်  မ စာတတ ရြလ ာက ြှုောခုုင နှုယ းမ (၈၄.၇)မ ေက ြလ င့ ရသာ လည းမ ြလ ယ ြာနုုင င၏ မ
စာတတ ရြလ ာက ်မှုောခုုင နှုယ  းမ (၈၉.၅) ေက ယြု့ ေါသည ။ ြ စာတတ ရြလ ာက ြှုောခုုင နှုယ းသည  
(80.8)  မဖလ စ ေိ ီး ကျား စာတတ ရြလ ာက ြှုောခုုင နှုယ းသည  (93.4)  မဖလ စ ေါသည ။  

 မစီမြိ ု့နယ််ခွဲ၏ စမက် (၁၅) ိှု်မှ (၂၄) ိှု်စတွ်း် ုူ်ယ်ုူသွယ် ုာတတ်ေမည ာက်မှု 
သာခိသ််ိှုန်းမ််် (94.7)ပ ညဖု်ြါမ််။ မ ုူ်ယ်ုူသွယ ်ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခသိ်် ှိုန်းမ်် (93.5)ပ
ညဖု်ြြ ီး ကာား ုူ်ယ်ုူသယွ် ုာတတေ်မည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် (96.0)ပညဖု်ြါမ််။ 

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

               ပမြ ို့ြည /ေကားုက်ိှ့်် ကာား/ မ ခဲွခည ားရဖာ ေလ ရသာဇ်ား 

 

 အသက  (၂၅) နှစ နှင့ အေက  လဦူးရေ  (၁၈.၂) ောခုုင နှုယ းသည  လု၏းဝ ရကျာင းြရယဘူးသူြျား 
မဖလ စ ေါသည ။ 

 အသက  (၂၅) နှစ နှင့ အေက  ရကျးလက လူဦးရေ  (၁၈.၃) ောခုုင နှုယ းြှာ လု၏းဝ ရကျာင းြရယဘူး 
သူြျား မဖလ စ ေါသည ။ 

 အသက  (၂၅) နှစ နှင့ အေက  စမာိုးမားမာား၏ (11.1) သာခိသ််ိှုန်းိှ် ့် အြျု့းသြီးြျား  (24.9) 
ောခုုင နှုယ းြှာ လု၏းဝ ရကျာင းြရယဘူးသူြျား မဖလ စ ေါသည ။ 

 အသက  (၂၅) နှစ နှင့ အေက  လူဦးရေ မ(23.3)မောခုုင နှုယ းသည မြူလတယ းအဆင့ မ(၄မတယ း)မမေိ ီးစီးမ
ရအာင လြင သူြျားလဖစ ေိ ီးမ တက္ကသုုလ /ရကာလေု အဆင ့မေိ ီးစီးသူြှာ (2.3) ောခုုင နှုယ းသာမ ေှုသည ကုု 
ရတွ့ေှုေေါသည ။ 

ကျား/မ

စစုခုပါငး်

လမဦးခရပ

(15 - 24)

စာတတခ် မြ ာကမ်ှု

ရာခိုငန်ှုန း်ပ

(15 - 24)

စုစုခပါင်း 6,750 94.7

ကျား 3,179 96.0

မ 3,571 93.5

သမငယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုခပါင်း 23,192 4,231                      18.2             8,075 5,406 3,546 1,213 28 523 8 9       153 

မြ ို ြ့ပ 2,836 510                      18.0                 936 580 478 184 3 141 2 2            -   

ခကျးလက် 20,356 3,721                      18.3             7,139 4,826 3,068 1,029 25 382 6 7       153 

ကျား 11,164 1,237                      11.1             3,449 3,085 2,216 758 21 276 4 6       112 

မ 12,028 2,994                      24.9              4,626 2,321 1,330 455 7 247 4 3          41 

အခြ ားစစုခုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးေပ

ခကျာငး်မခနပ

ဘမးသမပရာခိုငန်ှုနး်

မမလတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ခကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

ပအေက်

အသကခ်မးွ

ေမး်ခကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးေွားရေးဆုုင ောအချက အလက ြျား 

ဇယား (၆) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက်ုူးးေသ၏ သုြ်မားစ််စားြါဝ်် ှိုန်းိှ့်် စ သုြ်ုက်မ့ဲ 
သာခိသ်် ှိုန်းတိသ့ကိသ စမက်စသြ် သုစုိသက် ကာား/မ ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 

 

ုသု သေြါ်း် ကာား မ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

10 - 14 6.0 6.4 5.6 38.7 42.1 34.4

15 - 19 42.3 54.7 30.0 29.5 29.8 29.0

20 - 24 58.7 82.4 38.3 19.6 19.6 19.8

25 - 29 61.6 91.6 35.5 9.4 8.8 10.9

30 - 34 64.1 92.4 36.9 5.4 5.6 5.0

35 - 39 67.2 92.8 40.6 3.6 3.5 3.8

40 - 44 67.2 94.9 42.2 2.7 2.5 3.2

45 - 49 66.7 94.2 40.0 2.6 3.0 1.8

50 - 54 66.2 93.5 40.3 1.4 1.2 1.6

55 - 59 63.2 91.1 36.7 1.7 1.8 1.5

60 - 64 54.4 81.7 29.6 0.6 0.6 0.5

65 - 69 43.3 67.6 21.5 1.3 1.8 -

70 - 74 21.1 35.3 7.6 0.6 0.8 -

75+ 8.4 17.2 2.0 - - -

၁၅ပိှု်မှ၂၄ပိှု် 50.0 67.2 34.1 24.1 24.1 23.9

၁၅ပိှု်မှပ၆၄ပိှု် 60.7 85.9 37.1 8.2 7.9 8.8

ုသြမ်ားစ်စ်ားြါဝ််ိ ှုန း် စုသြ်ု ကမ်ဲ့သာခသိ် ်ိ ှုန း်
စမကစ်သြ်ု သ
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 မစီမြိ ု့နယ််ခွ ဲ အသက  (၁၅-၆၄) နှစ အုေ စုတွင  လုေ သားအင အားေါဝင နှုယ းြှာ (60.7) 
ောခုုင နှုယ း ေှုေါသည ။ 

 အြျု့းသြီး လုေ သားအင အားေါဝင နှုယ းသည  (37.1) ောခုုင နှုယ းေှုေိ ီး  အြျု့းသား လုေ သား 
အင အားေါဝင နှုယ း (85.9) ောခုုင နှုယ းေက   သသုာစွာရလျာ့ယည းသည ကု ုရတွ့သှိေေါသည ။ 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွ၏ဲ စမက် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ် သုတွ် ် စုသြ်ုသြ်ေမာကေုး (6.0) သာခိသ််ိှုန်း 
သှိေကာ ာ််းေတွ့သှိသြါမ််။ 

 အသက  (၁၅-၆၄) နှစ အုေ စု   အလုေ လက ြဲ့ောခုုင နှုယ းြှာ (8.2) မဖလ စ ေါသည ။ အလုေ လက ြဲ့ 
ောခုုင နှုယ းသည  ကျား (7.9) ောခုုင နှုယ းနှင့  ြ (8.8) ောခုုင နှုယ း အသီးသီးေှုမကြ ေိ ီးမ ကျား ြ 
ကွာခလ ားြှုသှိသည ကုု ရတွ့ေှုေေါသည ။ 

 အသက  (၁၅) ိှု်မ ှ (၂၄) နှစ စတွ််း အြျု့းသြီးင  ်ြျား  အလေု လက ြဲ့နှုယ းြှာ (23.9) 
ောခုု််နှုယ းေှုသည ကုု ရတွ့သှိေေါသည ။  

ဇယား (၇) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် သုြ်မားစ််စား သုတွ်် မြါဝ််ေမာုူးးေသကိသ စမာိုးစုား 
စုိသက် ကာား/မ ခဲွညခားေဖာ်ညြေမာဇယား 

 

 စမက ်(၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုသြ်မားစ််စား သုတွ်် မြါဝ််မူမာား၌ စမာိုးမားမာား၏ (53.7) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စခာိန်ညြ့််ေကာာ််းတက်ေနမူမာားညဖု်ကာ ြြ ီး စမာိုးမမီးမာား၏ (62.8) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စိမ်မှုကို္စုသြ်ကိသ််ေနမူမာားညဖု်ေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 
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74 75
+

အသက အုေ စ ု

ပု ံ(8) - လုပ သားအင အားပါဝင နှုယ း 

စစုရုပါင း ကျား ြ 

0
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54
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 - 
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 - 

64

အသ က အုပ စ ု

စစုရုပါင း ကျား ြ 

ေု၏ (၉) - အလုေ လက ြ့ဲောခုုင နှုယ း 

စစုခုပါငး် စုသြမ်သာှခဲ့ြါ

စခာနိ ည်ြ့််

ေကာာ်း်တကေ်မာပ

ေကာာ်း်မား

စမိမ်ှုကို ္စ သြ်
စ ြ် မိး်ုား၊

မက်ကြ းီသယွစ် သိ

ဖာားနာမ၊ူ

မမန်ု မွး်မူ
စခည ား

သုု သေြါ််း 17,390      1.2                   29.6                          46.0              12.5                       1.2                   9.6          

ကာား 4,963         2.7                   53.7                          3.8                 16.4                      2.0                   21.5        

မ 12,427       0.6                  20.0                          62.8              10.9                      0.8                  4.8          

ကျား/မ

ုသြမ်ားစ်စ်ားုသတွ် ပ်မြါဝ်မ်ူ
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ဇယား (၈) -  စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ စ သုြ်စကိသ််စမာိုးစုားိှ့်် ကာား/မ   
စုိသက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

ုသု သေြါ်း် ကာား မ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

ုသု သေြါ်း် 14,832 10,134 4,698 100.0 100.0 100.0

မနေ်န ာုာမာား 42 32 10 0.3 0.3 0.2

မကေ်မွးဝမ်းေကာာ််းြ်ာသှ် မ်ာား 177 53 124 1.2 0.5 2.6

န်း်ြ်ာိှ့််ပဆက်ု ြ်မ့််ပမကေ်မွးြ်ာသှ် မ်ာား 105 71 34 0.7 0.7 0.7

စောာကစ်ြတ့ြည ုုာေသးုသြ်မားမာား 86 68 18 0.6 0.7 0.4

ဝနေ်ဆာ််မှု ှ် ့်ပစေသာ််းုသြ်မားမာား 703 280 423 4.7 2.8 9.0

ုယယ်ာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါးုသြ််နး်ပကတမ်းကာ််ုသြ်မားမာား 10,372 7,461 2,911 69.9 73.6 62.0

ုကမ်ှုြ်ာိှ့််ဆက်ု ြ်ပုသြ််နး်ပစုသြ်မမားမာား 479 350 129 3.2 3.5 2.7

ုကက်သိယိာိှ့််ပုကြ် ္ု်စ း်ကသိ် တွ်ယပ်စမသတးြည ုမမူာားိှ့််

သုု ်း်တြ်ဆ််မမူာား
159 151 8 1.1 1.5 0.2

စေခည ခတစုသြ်မမားမာား 1,360 1,028 332 9.2 10.1 7.1

စခည ား - - - - - -

မမိ/မေဖည 1,349 640 709 9.1 6.3 15.1

စုသြစ်ကသိ် စ်မာ ို းစုား
စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
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 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွ်် အသက  (၁၅-၆၄) အုေ စေုုှအလုေ ေုှသူ (69.9) ောခုုင နှုယ းြှာ ုယယ်ာ၊ 
မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကတမ်းကာ်် သုြ်မားမာား မဖလ စ ကြ ေိ ီးမေုတု်အြျားဆသတးြှာ စေခည ခတစ သုြ် 
မမားမာား (9.2) ောခုုင နှုယ း မဖလ စ ေါသည ။ 

 ကာား ိှ့်် မ ိိှု််းယှ််သာတွ်် ကျား ဦးရေ (73.6) ောခုုင နှုယ းနှင့  ြ ဦးရေ (62.0) ောခုုင နှုယ းမ
တုုနသည  ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကတမ်းကာ်် သုြ်မားမာား မဖလ စ သည ကုုမ ရတွ့ေှုေမ
ေါသည ။ 

 ေခုုင မေလ ည ယ် တွင မ မ ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကတမ်းကာ်် သုြ်မားမာားြှာမ (43.2)မ
ောခုုင နှုယ းဖလ စ ေိ ီးမစေခည ခတစုသြ်မမားြျားြှာမ(15.7)မောခုုင နှုယ းမမဖလ စ ေါသည ။ 
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မေလ ည ရောင စု ေခုငု ေလ ည ယ်  ြအီြိ ု့နယ် ခွဲ 

 ေု၏ (၁၀) - မေလ ည ရောင စု၊ ေခုုင ေလ ည ယ  ်နှင့  ြအီြိ ု့နယ  ်ခဲွတုုန   
အသက  (၁၅ - ၆၄) နှစ အတွင းေုှ ကျား/ြ အလုုက  အလုေ အကုုင အြျု့ းအစား 

ြယ ရယဂျာြျား 

သက ရြးွဝြ းရကျာင းေညာေှင ြျား 

ယည းေညာနှင့ မဆက စေ သည့ မသက ရြးွေညာေှင ြျား 

အရောက အေ၏့ေလ ့စာရေးလုေ သားြျား 

ဝယ ရဆာင ြှုနငှ့ မအရောင းလုေ သားြျား 

လ် ်ာ၊မသစ ရတာနငှ့ မငါးလုေ ငယ းမ
ကျွြ းကျင လုေ သားြျား 

လက ြှုေညာနငှ့ မဆက စေ လုေ ငယ းမအလုေ သြားြျား 

စက ကုေု် ာနငှ့ မစက ေစ္စည းကုုင တွ်  မ
အသု၏းေလ ့သူြျားနှင့ မစစုည းတေ ဆင သြူျား 

အရခလ ခ၏အလုေ သြားြျား 

အခလ ား 

ြသုေြရဖလ  
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ဇယား (၉) - စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ သုြ်ကိသ််ေမာ သုြ််န်းစမာိုးစုားိှ့်် 
ကာား/မ စုိသက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား  

 

မှတခ်ာက်။         * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

ုသု သေြါ်း် ကာား မ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

ုသု သေြါ်း် 14,832 10,134 4,698 100.0 100.0 100.0

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါး သုြ််နး် 10,827 7,839 2,988 73.0 77.4 63.6

မတ္တ ုတးူေဖာေ်သးိှ့််ပေကာာက်မိသ် း် သုြ််နး် 25 16 9 0.2 0.2 0.2

ကသနာ်သတ်ု သြ်မှု သြ််နး် 258 137 121 1.7 1.4 2.6

ုျှြ်ုု်၊ပဓါတေ််ွ့၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးဖည န့်ဖည ူးမှု သြ််နး် 4 4 - * * -

ေသေြးေဝေသး၊ပမိ ္ုလာိှ့််ပစမိှုက်မိမ်းဆ််းေသးပုီမတခန့်ခဲွမှု သြ််နး် 1 1 - * * -

ေဆာက် သုြ်ေသး သုြ််နး် 289 274 15 1.9 2.7 0.3

ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ(ေမာေ်တာက်ားိှ့််ပေမာေ်တာဆ်သိ် က်ယ်

ြည ုြည ််ညခ််း သုြ််နး်စြါစဝ််)
572 241 331 3.9 2.4 7.0

မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးိှ့််ပကသနြ် ္ု်စ း်မိသေုှာ််ေသး သုြ််နး်မာား 120 120 - 0.8 1.2 -

တ််းခိသေသးိှ့််ပစုားစေမာက်ဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်မာား 152 47 105 1.0 0.5 2.2

မတ််းစခာက်စုက်ိှ့််ပပဆက်မွယ်ေသး သုြ််နး်မာား 6 5 1 * * *

ေ်ွေသးေကာ းေသးိှ့််ပစာမခတု သြ််နး်မာား 1 1 - * * -

စမ်ိခြ တပေညမဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်မာား 1 1 - * * -

စမက်ေမွးဝမ်းေကာာ််းြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ့််ပုက်မှု က်မှုြ်ာဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်မာား 12 8 4 0.1 0.1 0.1

ုီမတစသြ်ခာုြ်ပေသးိှ့််ပောာက်ကူမှုဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်မာား 20 12 8 0.1 0.1 0.2

ြည ််မူ့စသြ်ခာုြ်ေသးပ(ြည ််မူ့ဝနာ်မ်းမာားစြါစဝ််) 145 121 24 1.0 1.2 0.5

ြ်ာေသးဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်မာား 205 72 133 1.4 0.7 2.8

ကာနး်မာေသးိှ့််ပုူမှုေသး သုြ််နး်မာား 37 16 21 0.2 0.2 0.4

ြနး်ခာ၊ီပစ သိြ်ာ၊ပေဖာာပ်ေညဖေသးိှ့််ပစြနး်ေဖည ေသး သုြ််နး်မာား 4 4 - * * -

စခည ားဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်မာား 358 269 89 2.4 2.7 1.9

ကိသယ်တသိ် ်ု သြ်ကိသ် မ့်််ပစမ်ိောာ်် သုမာား၏ သုြ််နး်မာား၊ပခဲွခည ားေဖာ်ြည ိိသ် ် ခည ််းပ

မသှိမ့််ပစမ်ိောာ်် သုမာား၏ပာသတ်ု သြ်မှု ှ် ့်ပဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်မာား
350 232 118 2.4 2.3 2.5

မတတမနစ်ခွ့််စေသးသစဖဲွ့စု််းမာား၏ သုြ််နး်မာား - - - - - -

စ သုြ်စကိသ် စ်မာို းစုားေဖာ်ြည ာားခည ််းမသှိေမာ သုြ််နး်မာား 1,445 714 731 9.7 7.0 15.6

စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
ုသြ်် နး်စမာို းစုား
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 မစီမြိ ု့နယ််ခွဲ၌မ လ  ််ာ၊မ သစ ရတာနှင့ မ ငါးလုေ ငယ းတွင မ အြျားဆု၏းလုေ ကုုင ကြ ေိ ီးမ (73.0)   
ောခုုင နှုယ းေုေှါသည ။မ 

 လ် ်ာ၊မ သစ ရတာနှင့ မ ငါးလေု ငယ းတွင မ လုေ ကုုင ရယသူြှာမ အြျု့းသား (77.4)မ ောခုုင  နှုယ းနှင့ မ
အြျု့းသြီးမ(63.6)မောခုုင နှုယ းေှုေါသည ။ 

 ေခုုင မေလ ည ယ် ၌မ လ  ််ာ၊မ သစ ရတာနှင့ မ ငါးလုေ ငယ းတငွ မ လုေ ကုုင ရယသူြှာမ (51.2)မ ောခုုင နှုယ းမ
ေှုေါသည ။ 
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စုစုရေါင း ကျား ြ စုစုရေါင း ကျား ြ စုစုရေါင း ကျား ြ 

မေလ ည ရောင စု ေခုငု ေလ ည ယ်  ြအီြိ ု့နယ် ခွဲ 

 ေု၏ (၁၁) - မေလ ည ရောင စု၊ ေခုုင ေလ ည ယ  ်နှင့  ြအီြိ ု့နယ  ်ခဲွတုုန   
အသက  (၁၅ - ၆၄) နှစ အတွင းေုှ ကျား/ြ အလုုက လုေ ကုုင ရသာ လုေ ငယ းအြျု့ းအစား 

လ် ်ာ၊မသစ ရတာနငှ မ့ငါးလုေ ငယ း 
သတ္တ ့တးူရဖာ ရေးနငှ ့မရကျာက ြုုင းလုေ ငယ း 
ကုယ ေုတ လုေ ြှုလုေ ငယ း 
လျှေ စစ ၊မဓါတ ရငွ့ ၊မရေရနွးရငွ့နှင ့မရလရအးလဖယန ဖလ ူးြှုလုေ ငယ း 
ရေရေးရဝရေး၊မြလု္လာနှင့ မအြုှုက သုြ းဆည းရေးမစြီ၏ခယန ခွဲြှုလုေ ငယ း 
ရဆာက လုေ ရေးလုေ ငယ း 
လက လီနှင ့မလက္ကားရောင းဝ် ရေးမ(ရြာ ရတာ ကားနငှ ရ့ြာ ရတာ ဆုုင က် မေလ ့ေလ င ခလ င းလုေ ငယ းအေါအဝင ) 
သ် ်ူေုုနရဆာင ရေးနှင့ ကုယ ေစ္စည းသုုရလှာင ရေးလုေ ငယ းြျား 
တည းခုုရေးနှင့  မအစားအရသာက မဝယ ရဆာင ြှုလုေ ငယ းြျား 
သတင းအချက အလက နှင့ မဆက သွ် ရေးလုေ ငယ းြျား 
ရငွရေးရကြ းရေးနငှ မ့အာြခ၏လုေ ငယ းြျား 
အုြ ခိ ၏မရလြဆုုင ောလုေ ငယ းြျား 
အသက ရြွးဝြ းရကျာင းေညာ၊မသုေ္ပ၏ေညာနငှ့ မစက ြှုလက ြှုေညာဆုငု ောလုေ ငယ းြျား 
စြီ၏အုေ ချ့ေ မရေးနငှ မ့ရောက ကူြှုဆုုင ောလုေ ငယ းြျား 
မေလ ည သူနအုေ ချ့ေ ရေးမ(မေလ ည သူနဝယ ေြ းြျားအေါအဝင ) 
ေညာရေးဆုငု ောလုေ ငယ းြျား 
ကျယ းြာရေးနငှ မ့လူြှုရေးလုေ ငယ းြျား 
ေယ းချီ၊မအနုေညာမ၊မရဖျာ မရလဖရေးနငှ့ မအေယ းရဖလ ရေးမလုေ ငယ းြျား 
အခလ ားဝယ ရဆာင ြှုလုေ ငယ းြျား 
ကုု် တုုင လုေ ကုုင သည့ မအုြ ရောင စြုျား မလုေ ငယ းြျား၊မခွဲခလ ားရဖာ ေလ နုုင ခလ င းြေှုသည့ မအုြ ရောင စြုျား မေုတ လုေ ြှုနငှ့ မဝယ ရဆာင ြှုလုေ ငယ းြျား 
သ၏တြယ အခငွ့ အရေးေမအဖွဲ့အစည းြျား မလုေ ငယ းြျား 
အလုေ အကုုင အြျု့ းအစားရဖာ ေလ ေားခလ င းမြေှုရသာလုေ ငယ းြျား 
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(င) ကုုင ရဆာင သည ့လက ြှတ အြျု့းအစားြျား 

ဇယား (၁၀) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသကိသ ကိသ််ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်စမာိုးစုားစုိသက် 
ပမြ ို့ြည /ေကားုက်ိှ့်် ကာား/မ ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
မှတခ်ာက်။ * ုသုသေြါ််းကတ်စေသစတွက် (၂၀) ာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွင မအသက ် (၁၀) နှစ နှင့ အေက မလူဦးရေ မ (51.9) ောခုုင နှုယ းသည မ နုုင င၏သား 
စုစစ ရေးကတ  ကုုင ရဆာင သူြျားလဖစ ပြြ ီး (46.9) သာခိသ််ိှုန်းမ်် မ်မ့်််ကတ်မှ မကိသ််ေဆာ်် 
မူမာားဖည ု်ြါမ််။ 

 ကာား ိှ့် ် မ ိိှု််းယှဥ်သာတွ် ်ကာား းးေသ (41.4) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် မ းးေသ (52.2) သာခိသ််ိှုန်း 
တိသ့မ် ် မ််မ့််ကတ်မှ မကိသ််ေဆာ််မူမာားဖည ု်မ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

မှတခ်ာက်။         * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

ိသိ် ်် တမားပ

ုို ုေ်သးကတ်

ဧ့််ိ သိ် ်် တမား

ပကတ်

ိသိ် ်် တမား

ြည ုခွ် ့်ပ

သမကူတ်

စမာို းမားပ

မတှြ်သတတ်ပ်

ကတ်

မာမနာဝ််

ပကတ်

ယာယပီ

မကေ်မ

ပခတကတ်

ိသိ် ်် တညခားမား

ပမတှြ်သတတ်ပ်

ုကမ်တှ်

ိသိ် ်် တညခားမား

ပိသိ် ်် တကးူပ

ုကမ်တှ်

မ်မ့်််ပ

ကတမ်မှကသိ် ်

ပေဆာ်မ်ူ

သုု သေြါ််း 18,088       21 36 136 110 75 * 39 16,358        

မြ ို ည့ြ 2,411          6 3 15 13 13 - 1 1,898           

ေကားုက် 15,677       15 33 121 97 62 * 38 14,460        

ကာား 9,690          12 24 57 110 29 * 14 7,013           

မ 8,398          9 12 79 - 46 * 25 9,345           
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နုုင ငံြခ ားသားမ
နုုင ငံကူးမ

လက ြှတ   

ြည  သည့ မ
ကတ  ြှြကုုင မ

ရဆာင သူ 

ော
ခုငု

 နှုယ
 း 

ပံု (12) - ကုုင ရဆာင သည့ လက ြှတ အြျု့ းအစားြျား 

စုစုရပ ါင  းမ ကျ ားမ ြ မ 
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(စ) ြသယ စွြ းြှုအရကြ ာင းအော 

ဇယား (၁၁) - ြသယ စွြ းောခုုင နှုယ းနှင့ မြသယ စွြ းြှုအြျု့းအစားအလုုက မလူဦးရေကုုမအသက အုေ စုအလုုက မ
ကျား/ြမခဲွလခားရဖာ လေရသာဇ်ားမ 

 
 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာခိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ခြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ခြ ငး်

စစုခုပါငး် 43,904      41,829      2,075              4.7         1,186         746    914             1,097                

0 - 4 4,129            4,015            114                       2.8             6                      6            86                    103                         

5 - 9 4,909            4,872            37                          0.8             8                      10         14                    21                            

10 - 14 4,781            4,744            37                          0.8             8                      8            15                    24                            

15 - 19 3,655            3,617            38                          1.0             9                      11         19                    21                            

20 - 24 3,238            3,205            33                          1.0             6                      9            6                       18                            

25 - 29 3,422             3,387            35                          1.0             8                      8            13                    17                            

30 - 34 3,263            3,206            57                          1.7             16                    16         20                     23                            

35 - 39 3,182            3,122             60                          1.9             17                    11         16                    26                            

40 - 44 2,713            2,639            74                          2.7             35                    16         23                     24                            

45 - 49 2,473            2,368            105                       4.2             66                    17         21                     42                            

50 - 54 2,109            1,957            152                       7.2             101                 26         28                     48                            

55 - 59 1,760            1,612            148                       8.4             88                    30         50                    58                            

60 - 64 1,321            1,121            200                       15.1          143                 68         54                    82                            

65 - 69 1,054            818                236                       22.4          156                 77         92                     112                         

70 - 74 748                500                248                       33.2          172                 126       123                  150                         

75 - 79 545                324                221                       40.6          153                 116      138                  152                         

80 - 84 359                199                160                       44.6          112                 109      113                  104                         

85 - 89 175                91                   84                          48.0          54                    58         54                    45                            

90 + 68                   32                   36                          52.9          28                    24         29                     27                            

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - ြသယ စွြ းောခုုင နှုယ းနှင့ မြသယ စွြ းြှုအြျု့းအစားအလုုက မလူဦးရေကုုမအသက အုေ စုအလုုက မ
ကျား/ြမခဲွလခားရဖာ လေရသာဇ်ားမ(အဆက ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာခိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ခြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ခြ ငး်

ကျား 21,584      20,626      958                 4.4         515             317    401             498                   

0 - 4 2,077            2,014            63                          3.0             4                      3            44                    56                            

5 - 9 2,556            2,535            21                          0.8             5                      5            7                       12                            

10 - 14 2,476            2,454            22                          0.9             3                      3            10                    19                            

15 - 19 1,816            1,795            21                          1.2             4                      7            9                       11                            

20 - 24 1,495            1,475            20                          1.3             3                      5            4                       13                            

25 - 29 1,590            1,570            20                          1.3             4                      5            8                       10                            

30 - 34 1,595            1,574            21                          1.3             5                      6            12                     10                            

35 - 39 1,618            1,587            31                          1.9             6                      3            9                       15                            

40 - 44 1,284            1,249            35                          2.7             16                    7            15                    10                            

45 - 49 1,219            1,164            55                          4.5             31                    10         12                     24                            

50 - 54 1,029            963                66                          6.4             46                    12         9                       17                            

55 - 59 856                795                61                          7.1             43                    9            18                    24                            

60 - 64 629                544                85                          13.5          57                    28         20                     30                            

65 - 69 497                379                118                       23.7          74                    31         42                     45                            

70 - 74 365                246                119                       32.6          85                    59         55                    67                            

75 - 79 244                147                97                          39.8          62                    52         59                    69                            

80 - 84 145                86                   59                          40.7          39                    40         43                    40                            

85 - 89 69                   35                   34                          49.3          20                    25         18                    18                            

90 + 24                   14                   10                          41.7          8                      7            7                       8                              

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - ြသယ စွြ းောခုုင နှုယ းနှင့ မြသယ စွြ းြှုအြျု့းအစားအလုုက မလူဦးရေကုုမအသက အုေ စုအလုုက မ
ကျား/ြမခဲွလခားရဖာ လေရသာဇ်ားမ(အဆက ) 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာခိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ခြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ခြ ငး်

မ 22,320       21,203      1,117              5.0         671             429    513             599                   

0 - 4 2,052             2,001            51                          2.5             2                       3            42                     47                            

5 - 9 2,353            2,337            16                          0.7             3                      5            7                       9                              

10 - 14 2,305            2,290             15                          0.7             5                      5            5                       5                              

15 - 19 1,839            1,822             17                          0.9             5                      4            10                    10                            

20 - 24 1,743            1,730            13                          0.7             3                      4            2                       5                              

25 - 29 1,832            1,817            15                          0.8             4                      3            5                       7                              

30 - 34 1,668            1,632            36                          2.2             11                    10         8                       13                            

35 - 39 1,564            1,535            29                          1.9             11                    8            7                       11                            

40 - 44 1,429            1,390            39                          2.7             19                    9            8                       14                            

45 - 49 1,254            1,204            50                          4.0             35                    7            9                       18                            

50 - 54 1,080            994                86                          8.0             55                    14         19                    31                            

55 - 59 904                817                87                          9.6             45                    21         32                     34                            

60 - 64 692                577                115                       16.6          86                    40         34                    52                            

65 - 69 557                439                118                       21.2          82                    46         50                    67                            

70 - 74 383                254                129                       33.7          87                    67         68                    83                            

75 - 79 301                177                124                       41.2          91                    64         79                    83                            

80 - 84 214                113                101                       47.2          73                    69         70                    64                            

85 - 89 106                56                   50                          47.2          34                    33         36                    27                            

90 + 44                   18                   26                          59.1          20                    17         22                     19                            

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွ်် ူုဦးရေ (၁၀၀) လျှင  (5) ဦးသည  အယည းဆု၏း ြသယ စွြ းြှုတစ ြျု့းြျု့းမ
ေှုရကြ ာင း ရတွ့ေှုေေါသည ။ 

 အြျု့းသြီးြျား  ြသယ စွြ းြှုသာခသိ် ်ိှုန်းသည  အြျု့းသားမာားာက် စန််း်ယ်ြိသမည ့််ြါမ််။ 

 မမန်ုွမ်းမှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် စမက်စသွယ်ကြ ီးုာမ််ိှ့််စမျှ ပမည ့််တက်ုာြြ ီး စမက် 
(60) ိှု်ေကာာ်တွ် ်ြိသမိသမိမာုွာညမ့််တက်ုာမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 ြသယ စွြ းြှုအြျု့းအစားြျားတွင  အြလ င နှင့  မ််ယူေု့ုာခည ််း/မှတ်ဉာဏ/်စာရသတုူးုိသက်ခည ််း 
တိသ့သည    အြျားဆု၏းဖလ စ ေါသည ။ 
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(ဆ) အုြ အရကြ ာင းအောနှင့  အုြ အသု၏းအရဆာင ေစ္စည းြျား 

ေနစိမ်စမာိုးစုားမာား 

ဇယား (၁၂) -  ေနစိမ်စမာိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ညြေမာ 
ဇယား 

 
မှတခ်ာက်။      * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွင  ရယအုြ အြျားစြုှာ ြာဥ်ောာ််စိမ/်မုမ်ားစိမ်အြျု့းအစားြျား မဖလ စ ကြ ေိ ီး 
(81.3) ောခုုင နှုယ းေှုေါသည ။ ေတုု် အြျားဆု၏းမ ရယအုြ အြျု့းအစားြှာ ဝါးပဖည ့်် ေဆာက်ုသြာ်ား 
ေမာအုြ ြျားလဖစ ေိ ီး (15.2) ောခုုင နှုယ းေှုေါသည ။  

 ပမြ ို့ြည စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (67.4) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် ေကားုက်စိမ်ောာ်် သုမာား၏ (၈၃.၃) 
သာခိသ််ိှုန်းတိသ့မ် ်ြာဥ်ောာ််စိမ/်မု်မားစိမ််မာားညဖ့်် ေနာိသ််ပကာ ြါမ််။  

 

 

 

မြ ို ့ြပ/ခကျးလက်
ပအမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကခ်နး်/

တိုကခ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကခ်အံမိ်

ပျဥခ်ောငအ်မိ်/

ပသစသ်ားအမိ်
ေါးအမိ်

2-3 နစှခ်ံ

ပတအဲမိ်

1 နစှခ်ပံ

တအဲမိ်
အခြ ား

စုစုခပါင်း 9,953         0.3                         0.2              0.8             81.3                   15.2        1.7             0.4            0.1           

မြ ို ြ့ပ 1,215          2.1                          1.2              3.5             67.4                   25.2        0.1             0.6            -

ခကျးလက် 8,738         * 0.1              0.4             83.3                   13.8       1.9             0.4            0.1           

 0.3   0.2   0.8  

 81.3  

 15.2  

 1.7   0.4   0.1  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

ကွယ ဒုု/တုုက ခယ း/ 
တုုက ခယ းတွ ဲ

ဘယ ဂလုု/ပ
တုုက အုြ  

တုုက ခံအုြ  ပျ ဥ ရထ ာင အြု /ပ
သစ  သားအြု  

ဝါ းအြု  2-3မ နှစ ခံမ 
တဲအြု  

1မနှစ ခံမ 
တဲအြု  

အ ခြ ား 

ော
ခုငု

 နှုယ
 း 

ပံု (13) - ရယအုြ အြျု့ းအစား 

စုစုရပ ါင  းမ မြိ ု့နြပမ ရကျ းလက မ 
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အုြ သာအြျု့းအစားြျား 

ြသတ (၁၄) - မန့်သှ််းေမာယ်် သုတစိမ်မာ ေဆာက် သုြ်မသတးုဲွမ့်် စိမ်ောာ်် သုစခာိုး 
 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၇၄.၃% 
သခိသ််ြည ််နယ်   - ၃၁.၈% 
မတတွဲခရသိ််       - 58.5% 
မစီမြိ ု့နယ ််ခွ ဲ  - 36.1% 
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ဇယား (၁၃) -  စမသတးြည ုမ့်် စိမ်မာစမာိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ 
ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ညြေမာဇယား 

 
 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွင  အုြ ရောင စုြျား  (36.1) ောခုုင နှုယ းသည  သယန ေှင းရသာ်င ုသတ     
အုြ သာ ရဆာက လုေ သု၏းစွဲကြ ေါသည ။ (ရေဆွဲအုြ သာ (0.3) ောခုုင နှုယ းနှင့  ရေရလာင း/ 
်င လု၏အုြ သာ (35.8) ောခုုင နှုယ းတုုန ဖလ စ ကြ ေါသည ။) 

 ေခုုင ေလ ည ယ် အတွင းေှုမအခလ ားြိ ု့နယ် ြျားနှင့ မ နုှုင း်ှဥ ောမမစီမြိ ု့နယ ််ခွဲသည မသယန ေှင းရသာမ
်င လု၏အုြ သာမ ရဆာက လုေ သု၏းစဲွသည့ မအုြ ရောင စုအချု့းသည မ (၃၂-၅၁)မ ောခုုင နှုယ းအုေ စုမမ
တွင မေါဝင ေါသည ။မ 

 ေခုုင မေလ ည ယ် တွင  သယန ေှင းရသာ ်င လု၏အုြ သာရဆာက လုေ သု၏းစွဲသည ့ အုြ ရောင စုအချု့း 
ြှာ (31.8) ောခုုင နှုယ းေှုေိ ီး ပမည န်မာိသိ်််တတွင  (၇၄.၃) ောခုုင နှုယ းမေှုေါသည ။ 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွင  အုြ သာြေှုသည ့ အုြ ရောင စု (59.8) ောခုုင နှုယ းေှု ေိ ီးမသခိသ််ပြည ််နယ်တွင  
(62.9)  ောခုုင နှုယ းမေှုေါသည ။ 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွ၏ဲ ေကားုက်ေဒမမာားတွ်် စိမ်မာမသှိမ့််စိမ်ောာ််ုသ (62.9) သာခိသ််ိှုန်း 
သှိြါမ််။ 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ညြ ေကားုက်

0.3           1.1               0.3           

35.8        54.3             33.2         

36.1        55.4            33.5        

1.2           2.0                1.0           

2.4           5.0               2.0            

0.5           0.1               0.6           

59.8        37.5             62.9         

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0       100.0   

စေသစတကွ် 9,953   1,215       8,738   

စမိမ်ာစမာို းစုား

ုသု သေြါ်း်

ေသဆွဲစမ်ိမာ

ေသေုာ််း/ ယ်် သုတစမ်ိမာ

မန့်သှ် း်ေမာယ်် သုတစမ်ိမာ
ေဆာက် သုြ်မသတးုဲွမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

တွ် း်/ ဇုားပစမ်ိမာ

တွ် း်မသှိပစမ်ိမာ

စခည ား

စမ်ိမာမသှိ
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ေမာက်ေသစမာိုးစုားမာား 

ြသတ (၁၅) - သယန ေှင းရသာရသာက ရေေေုှသည ့ အုြ ရော််စုအချု့း 

 
 

 
 

 

မေလ ည ရောင စု    - ၆၉.၅% 

ေခုုင ေလ ည ယ်    - ၃၇.၇% 

သ၏တွဲခရုုင         - 78.0% 

ြအီြိ ု့နယ် ခွဲ   - 60.5% 
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ဇယား (၁၄) - ေမာက်ေသစတွက် စဓိက စမသတးြည ုမ့်် ေသစမာိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 
သာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွ်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (60.5) သာခိသ််ိှုန်းမ်် ေမာက်ေသစတွက် 
ေသေကာ််းေသမန့် (ေသြိသက်ုိသ််း၊ စဝီုိတွ််း၊ ေသတွ််း (စသတ်ုီ)၊ ေသမန့်ုက/်ေသမန့်ဘူး) 
ကိသစမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 သခိသ််ပြည ််နယ်အတွင းေှု အခလ ားြိ ု့နယ် ြျားနှင့  နုှုင း်ှဥ ောတွင မ  မစီမြိ ု့နယ ််ခွဲ  ရေရကာင းမ
ရေသယန အသု၏းေလ ့သည မ့ အုြ ရောင စုအချု့းသည မ မ (၃၅-၆၁)မ ောခုုင နှုယ းအုေ စုတွင မ ေါဝင မ
ေါသည ။ မြလ ယ ြာနုုင င၏  ရေရကာင းရေသယန ေေှုြှုမ (၆၉.၅) ောခုုင နှုယ းနှင ့မ ိိှုင း်ှဥ လျှင မမမမမ
ယုြ့ မ််ကိသ ေတွ့သှိသြါသည ။ 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွင မအုြ ရောင စမု (55.1)မောခုုင နှုယ းသည မေသတွ််း (စသတ်ုီ) မှေေှရုသာရေကုုမ
ရသာက ရေအဖလ စ  မသတးစွဲကြ ေါသည ။မ အုြ ရောင စု (25.5) ောခုုင နှုယ းသည မ ရေကယ ြှရေကုုမ
သု၏းစွဲရယကြ ေါသည ။ 

 အုြ ရောင စု (39.5) ောခုုင နှုယ းသည  ြသယန ေှင းရသာအေင းအြလ စ ြျားြှ ေေှုရသာရေကုု  
ရသာက ရေအဖလ စ  သု၏းစွဲရယကြ ေါသည ။ 

 ေကားုက်ေဒမသှိ စိိမ်ောာ််ုသ (44.2) သာခိသ််ိှုန်းမ်် မမန့်သှ််းေမာစသ််းစမည ု်မာားမှ 
ေေှုရသာရေကုု ရသာက ရေအဖလ စ  သု၏းစွဲရယကြ ေါသည ။ 

မှတခ်ာက်။        * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကားုက်

0.1           0.3            *

5.3           0.3            6.1           

55.1        94.0         49.7         

- - -

60.5        94.6         55.8        

6.9           4.9            7.1           

25.5         0.5            29.0         

7.0           - 8.0           

0.1           - 0.1           

- - -

39.5        5.4           44.2        

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0    100.0   

စေသစတကွ် 9,953   1,215    8,738   
ုသု သေြါ်း်

ေသတွ် း်ပ(စကာသတမ့ဲ)

ေသကန်

မည ု်/ေခာာ််း/တးူေမည ာ််း

ေတာ််ကာေသ/ မိသးေသ

စခည ား

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်ပမသသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

ေမာကေ်သစမာို းစုား

ေသြိသက်ုိသ် း်

စဝီုိတွ် း်

ေသတွ် း်ပ(စသတ်ု )ီ

ေသမန့်ု က်/ ေသမန့်ဘူး
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စု််းေသာ််စတွက် ုွမ်းစ််စမသတးြည ုမှု 

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

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ    -  ၃၂.၄% 

သခိသ််ြည ််နယ်   - ၁၂.၈% 

မတတွဲခရသိ်််        - 15.0% 

မစီမြ ို့နယခ်ွဲ    - 8.1% 
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ဇယား (၁၅) - စု််းေသာ််စတွက်  စဓိကစမသတးြည ုမ့်် မီးစမာိုးစုားစုိသက်           
စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွင  စု််းေသာ််စတွက် လျှေ စစ ြီးအသု၏းေလ ့သည ့ အုြ ရောင စအုချု့းြှာ (8.1) 
ောခုုင နှုယ းမ လဖစ ေါသည ။ သခိသ််ပြည ််နယ်စတွင းေှု အခလ ားြိ ု့နယ် ြျားနှင့  နုှုင း်ှဥ ော လျှေ စစ ြီး 
အသု၏းေလ ့ြှုသည် စနိမ့ဆ်သတးစသြ်ုသတွ်် ြါဝ််ေါသည ။ သခိသ်ပ်ြည ််နယ၏်မ လျှေ စစ ြီးအသု၏းေလ ့သည ့ 
အုြ ရောင စုအချု့းြှာ (12.8) ောခုုင နှုယ းမမဖလ စ ေါသည ။  

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွ်် စု််းေသာ််စတွက် ဖေယာ််းတိသ််မီးစမသတးြည ုမှုမ်် (၇၉.၉) သာခိသ််ိှုနး်ဖည ့်် 
စမာားဆသတး ပဖည ု်ြါမ််။ 

 ေကားုက်ေဒမတွ်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (81.4) သာခိသ််ိှုန်းမ်် စု််းေသာ််စတွက် 
ဖေယာ််းတိသ််မီးကသိ စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

မှတခ်ာက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကားုက်

8.1                27.7           5.4             

0.2                0.1             0.2              

79.9             69.4           81.4           

0.7                0.8             0.7             

8.5                1.0             9.5             

0.1                - 0.1             

2.4                1.0             2.6              

* - *

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0       100.0     100.0     

စေသစတကွ် 9,953       1,215     8,738     

ေသစားုှျှြ်ုု်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)

ေနေသာ််ညခ််ပုွမ်းစ််မသတးပ(ဆသို ာညြား)

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

မးီစမာို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ေသနတဆမီီး

ဖေယာ််းတသိ် မီ်း

ဘက်ာသမီီး

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

ြသတ (၁၇) - မု်မားကိသ စေညခခတေမာေုာ််ုာ အသု၏းေလ ့ြှု 

 
 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ    -  ၈၁.၀% 

သခိသ််ြည ််နယ်    -  ၉၆.၆% 

မတတွဲခရသိ််        - 98.8% 

မစီမြ ို့နယခ်ွဲ    - 99.3% 
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ဇယား (၁၆) - ခာက်ြည ုတ် ာုးေမာက်သန်စတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေ ာု် ် ာုစမာို းစ ာုးစုိသက် 
စိမ်ောာ် ် သုသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားု က် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွင  အစားအစာချက ေလ ့တ စားရသာက ေယ အတွက မ သစ သားကုုအရခလ ခ၏ရသာ 
ရလာင စာမ အြျု့းအစားြျားလဖစ သည့  သစ သား/ေင း (96.2) သာခိသ််ိှုန်းနှင့  ြီးရသွး/ 
ရလာင စာရတာင့  (3.1) သာခိသ််ိှုန်းတုုနကုု စဓိကအသု၏းေလ ့ကြ ရကြ ာင းမရတွ့ေုှေေါသည ။ 

 စိမ်ောာ််ုသ (0.1) သာခိသ််ိှုန်းသာလျှင  ်စုားစုာခာက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတကွ် ုျှြ်ုု်မီးကိသ 
စမသတးပြည ုကာ ြါမ််။ 

 ေကားုက်ေဒမသှိ စိမ်ောာ််ုသမာားတွ်် မု်မားကိသ စေညခခတေမာေုာ််ုာမာားညဖု်မ့်် 
မု်မား/ာ််း (97.7) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့်် (1.9) သာခိသ််ိှုန်းကိသ စဓိက 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 မှတခ်ာက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကားုက်

0.1                 0.3               0.1              

- - -

0.1                 0.1               0.1              

* - *

96.2               86.1             97.7           

3.1                 11.4             1.9              

0.3                 1.4               0.2              

0.1                 0.7               *

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0        100.0       100.0     

စေသစတကွ် 9,953        1,215       8,738     

မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့််

ေကာာက်မီးေမွး

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

ေုာ််ု ာစမာို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ဓာတေ််ွ့

ေသနတဆမီီး

ဘိသ် စ်သို က်ု်

မု်မား/ာ််း
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ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းမာား စမသတးြည ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းမာားမသတးုဲွမှုစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ 
ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

 စိမ်ောာ််ုသမာား၏ ဆက်မွယ်ေသးိှ့် ်စိမ်စမသတးစေဆာ််ြု္်စ ်းမာားမသတးုွဲမှုတွ် ်ေသဒီယိသမသတးုွဲမှု 
မ ််  (37.1) သာခိသ််ိှုန်းညဖ့်် စမည ့််ဆသတးညဖု်ြါမ််။ ပမြ ို့ြည တွ်် ရသြ်မည ််မတကာ ားုက်မသတးုဲွမ့်် 
စိမ်ောာ်် သုစခာိုးမ်် (38.5) သာခိသ််ိှုန်းညဖ့်် စမည ့်ဆ်သတးပဖည ု်ြြ ီး ေကားုက်တွ် ် ေသဒီယိသ 
မသတးုွဲမ့်် စိမ်ောာ််ုသစခာိုးမ်် (37.8) သာခိသ််ိှုန်းပဖည ့်် စမည ့််ဆသတးဖည ု်ြါမ််။ 

မှတခ်ာက်။   * ၀.၁ သာခိသ််ိှုနး်ာက်န််းြါမ််။ 

 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွင မရုေ ြလ င သ၏ကြ ားုက်ေှုရသာ အုြ ရောင စုြှာ (21.5) ောခုုင နှုယ းမဖလ စ ေိ ီး၊မ ရေေီ်ု ု
ေှုရသာ အုြ ရောင စုြှာ (37.1) ောခုုင နှုယ းဖလ င့ မ အုြ ရောင စုမ (3)မ စုတွင မ (၁)မ စုနှုယ းမ ေုှရကြ ာင းမ
ရတွ့ေုှေေါသည ။ 

မြ ို ့ ြပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်
ခရဒယီ ို ရပုြ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွပ်

အငတ်ာနကပ်

တပဆ်ငေ်ားခြ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ

ပမရ ှိသည့်

ရာခိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံးပပပ

ရ ှိသည့်

ရာခိုငန်ှုနး်

စုစုခပါင်း 9,953         37.1            21.5              3.2        3.3                0.4           0.2                     51.4                     *

မြ ို ြ့ပ 1,215          32.6            38.5              5.6        8.1                1.8           0.8                     44.6                     0.2                      

ခကျးလက် 8,738         37.8            19.2              2.9        2.7                0.2           0.1                     52.3                     -
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ေု၏ (၁၈) - ရေေီ် ုနှုင့  ရုေ ြလ င သ၏ကြ ားသု၏းစဲွနုုင သည့  အုြ ရောင စုောခုုင နှုယ း  

ရေေီ် ုု ရုေ ြလ င သ၏ကြ ား 
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ြသတ (၁၉) - လက ကုုင ဖုယ းသု၏းစဲွနုုင ြှု 

 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွဲတွ် ် အုြ ရောင စု (3.3) ောခုုင  နှုယ းသာမ လက ကုုင ဖုယ းေှုသည ့စတွက် သခိသ်် 
ပြည ််နယ်စတွ််းသှိ စခည ားမြ ို့နယ်မာားိှ့်် ိိှု််းယဥှ်သာ စနိမ့်ဆသတးစသြ်ုသတွ်် ြါဝ််ြါမ််။ 

ပြည ််ောာ််ု သ    - ၃၂.၉% 

သခိသ််ြည ််နယ်   - ၁၅.၈% 

မတတွဲခရသိ််        - 21.1% 

မစီမြ ို့နယခ်ွဲ  - 3.3% 
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ြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ် စမာိုးစုားမာား 

ဇယား (၁၈) - မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့်် ယာဥ်စမာိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 
စေသစတွက်ကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွတဲွ်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ မယ်ယြူိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့်် ယာဥ်စမာိုး 

စုားမာားတွ် ် ုှ််း (ကတဲ၊ ိွား၊ ပမည ််း…ုမဖည ့််) စမသတးြည ုမှုမ်် (27.0) သာခိသ််ိှုန်းညဖ့်် 
စမည ့််ဆသတးညဖု်ြြ ီး ုက်ဘီး စမသတးြည ုမှုမ််  (10.6) သာခိသ််ိှုန်းညဖ့်် ဒသတိယစမည ့််ဆသတးပညဖု်ြါမ််။ 

 ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခွဲညခားေု့ုာသာတွ်် ပမြ ို့ြည စိမ်ောာ််ုသစမာားုသမ်် ုက်ဘီးိှ့် ်ေကားုက် 

စိမ်ောာ််ုသစမာားုသမ်် ုှ််း (ကတဲ၊ ိွား၊ ပမည ််း…ုမဖည ့််) ကိသ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ် 
စဖည ု် စဓိကစမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြည ်န်ယ /်ခရသိ် /်မြ ို ့နယ် စမိေ်ာာ််ု သ

ကား/

ာသြက်ား/

ဗ်န် ်

ေမာေ်တာ်

ဆသိ် က်ယ်/

ုျှြ်ု ု်ု ကဘ်းီ/

မသတးဘးီကား

ုကဘ်းီ
(၄) ဘးီြါ

ောာ်ု ာုာ ီ

ကိးူေု၊ှ

မမ္ဗာန ်

ုကေ်ု၊ှ

ေမာေ်တာဘ်သတ်

ုှ် း်(ကတ၊ဲ

ိာွး၊ပ မည ်း်..

ုမဖည ့််)

ရခုိင်ပြ ည်နယ် 459,772     2,415             54,507                68,373         2,825     17,180 25,083                74,563                

မြ ို ြ့ပ 72,624        1,338             22,383                 30,430         821         1,040    1,465                   2,561                   

ခကျးလက် 387,148     1,077             32,124                 37,943         2,004     16,140 23,618                72,002                 

သံတွဲခရိုင် 83,593        803                18,639                25,988         599        3,016    5,463                   22,416                 

မြ ို ြ့ပ 14,706        334                5,319                   8,191            174        349        464                       936                       

ခကျးလက် 68,887        469                13,320                17,797         425         2,667    4,999                   21,480                

မအီမြ ို ့နယ်ခဲွ 9,953           19                   1,026                   1,055            26           533        999                       2,685                   

မြ ို ြ့ပ 1,215           7                      259                       282                8              44          109                       257                       

ခကျးလက် 8,738           12                   767                       773                18           489        890                       2,428                   
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(ဇ) ရြွးဖွားခလ င းနှင့  ရသဆု၏းခလ င းအရကြ ာင းအော 

ရြွးဖွားခလ င းအရကြ ာင းအော 

 

 မစီမြိ ု့နယ််ခွဲတွ် ် အသက  (၂၀-၂၄) အုေ စုတွင  ရြွးဖာွး ှိုန်း အြလ င့ ဆု၏းညဖု်သည ကုု ရတွ့ေှုေေါ 
သည ။မ 

 အသက  (၁၅) နှစ ြှ အသက  (၄၉) နှစ အတွင းေှု အြျု့းသြီးတစ ဦး  စုစုရေါင းကရလး 
ရြွးဖွားနှုယ းြှာ (3.2) ဦးဖလ စ ေိ ီး ပြည ််ောာ်် သုစဆ့်် ုသုသေြါ််းကေုးေမွးဖွားိှုန်း (၂.၅) းးာက် 
ြိသမည ့််မ်က်ိသ ေတွ့သှိသြါမ််။  
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အသက အပု စု 

ပံု (20) - မပြ ည ရထာင စု၊ ေခုုင ပြ ည ယ  ်နှင့  ြအီ ြိ ု့န ယ  ်ခဲွတုုန ၏ 
အသက အပုုင းအ ခြ ားအလုုက  ကရလးရြွးဖွားနှုယ း  

ြပ ည ရထာင  စု ေခ ုငု  ပြ ည ယ်  ြအီ ြိ ု့နယ် ခွဲ 
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ြသတ (၂၁) - စုစုရေါင းကရလးရြွးဖွားနှုယ း 

 
 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၂.၅ းး 

သခိသ််ြည ််နယ်   - 2.8 းး 

မတတွဲခရသိ််        - ၂.၅ ဦး 

မစီမြ ို့နယခ်ွဲွ    - 3.2 းး 
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 သခိသ််ပြည ််နယ်တွ် ် ေမွးဖွားု် ် ေမျှာ်မှန်းမကတ်မ်းမ်် (၆၅.၅) ိှု်ညဖု်ြြ ီး ပြည ်ေ်ာာ််ုသစဆ့်် 
ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်း (၆၄.၇) ိှု်ာက်ပမည ့်််ြါမ််။ 

 မ ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်း (69.3 ိှု်) မ ်် ကာား ေမျှာ်မှန်းမက်တမး် (61.6 ိှု်) 
ာက်ြိသမည ့််ြါမ််။ 

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

 

 မတတွဲခရုုင တွင  တစ နှစ ရအာက နှင့  ငါးနှစ ရအာက ကရလးရသနှုယ းြျားသည  မေလ ည ရောင်စုအဆင့  
ရသနှုယ းမာားေက  ယုြ ့ေါသည ။ အေှင ရြွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင  အသက တု်နှစ ရအာက ကရလး 
(56) ဦးနှင့  အေှင ရြွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင  အသက ငါးနှစ ရအာက ကရလး (65) ဦးရသဆု၏း 
လျက ေှုေါသည ။  

 မစီမြိ ု့နယ် ခွဲတွ်် တစ နှစ ရအာက နှင့  ငါးနှစ ရအာက ကရလးရသနှုယ းမာားမ်် သခိသ််ြည ််နယ်ိ ှ့် ်
မတတွဲခရိသ််တုုန၏ ေမိှုန်းမာားာက် ပမည ့််ြါမ််။ အေှင ရြွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင  အသက  
တစ နှစ ရအာက ကရလး (၆၆) ဦးနှင့  အေှင ရြးွကရလး (၁,၀၀၀) တွင  အသက ငါးနှစ ရအာက  
ကရလး (၇၇) ဦးရသဆု၏းလျက ေှုေါသည ။  

65 
60 62 62 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 68 

0

10

20

30

40

50

60

70

ပံု (၂၂) - ရြှေ ာ ြှယ းသက တြ း (မပြ ည ရထာင စု၊ တုုင းရဒသ ကြ ီး/မပြ ည ယ  ်) 

စုစုရပ ါင  း ကျ ား ြ 
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ကရလးရသနှုယ း 

စုစုရေါင း ကျား ြ 

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

မေလ ည ရောင စု ေခုငု  ေလ ည ယ်  သ၏တွဲခရုငု  ြအီြိ ု့နယ် ခွဲ 
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 သခိသ််ပြည ််နယ်တွင  အေှင ရြွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကုု် ဝယ ရဆာင စဥ ၊ ရြွးဖွားစဥ နှင့  ရြွးဖွားေိ ီး 
(၆) ေတ အကြ ာတွင  ြုခင  (314) ဦး ရသဆု၏းလျက ေှုေါသည ။ 

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

 အရေှ့ရတာင အာေှနုုင င၏ြျား မ ကုု် ဝယ ရဆာင ြုခင ရသနှုယ းမ (၁၄၀)မ နှင့ မ နုှုင း်ှဥ ောတွင မ
မြလ ယ ြာနုုင င၏ မကုု  ်ဝယ ရဆာင ြုခင ရသနှုယ းမ(၂၈၂)မသည မြလ င့ ြားရယရကြ ာင းမရတွ့ေုှေေါသည ။ 
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ပံု (24) - ကုု  ်ဝယ ရဆာင ြုခင ရသနှုယ း (မပြ ည ရထာင စု၊ တုုင းရေသကြ ီး/မေလ ည ယ  ်) 
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မန်းေခါ််ုာသ််းဆိသ််သာ ေဝါဟာသစဓိြ္ပာယ်မတ်မှတ်ခာက်မာား 

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

ယ် ယုြုတ အတွင းေှုရယသည့  လူဦးရေကု ုဆုုလုုေါသည ။ 

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

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

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

ရကျးလက်မ - အရေွရေွအုေ ချ့ေ ရေးဦးစီးဌာယြှ သတ ြှတ ေားရသာ ရကျးေွာအုေ စုြျားကုု ဆုုလုုမ ေါသည ။ 

ရ်ဘု် ျအားဖလ င ့ ၎င းရေသြျားသည  လူဦးရေသုေ သည းဆ ယည းသည ့ရေသြျားဖလ စ ေိ ီး  

၎င းရြလ ဧေု် ာြျားတွင  စုုက ေျု့းရေးလုေ ငယ းြျားကုု အဓုကလုေ ကုုင ေါသည ။ 

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

အဆုုေါရေသြျားတွင မအရဆာက အအု၏နှင့ မလဦူးရေေူေေ ေိ ီးမစက ြှုလေု ငယ းြျားမဖွ၏့ဖိ ု့းတုုးတက  ေါသည ။မ 

သုေ သည းဆ -  ဧေု် ာ တု်စတုေယ းကီလုုြီတာတွင  ရယေုုင ရသာလူဦးရေကုု ဆုုလုုေါသည ။ ယ် ယုြုတ  

တစ ခုအတွင းရယေုုင ရသာ လူဦးရေစုစုရေါင းကုု ၎င းရေသ  ဧေု်ာအကျ  ်အဝယ းနှင ့ စားခလ င းဖလ င ့မ

သုေ သည းဆကုုေေှု ေိ ီး ုတသသန်းကီုိသမီတာမဖလ င ့ရဖာ ေလ ေါသည ။မ ေုုသုုနတွက ချက ောတွင မ ကုယ းရြလ ကုုသာမ

ေည့ သွင းတွက ချက ေားေါသည ။ 

ေျြ းြျှအုြ ရောင စုအေွ  ်အစား - အုြ ရောင စုတစ စတုွင ေှုရသာ ေျြ းြျှအုြ ရောင စုဝင  အရေအတွက မ

ကုုဆုုလုုေါသည ။ (အုြ ရောင စုလူဦးရေစုစုရေါင းကုု အုြ ရောင စုအရေအတွက လဖင့  စားလခင းလဖင့ ေေုှမ

ေါသည ။) 

ကျား/ြ အချု့း - အြျု့းသြီးဦးရေ (၁၀၀) ၌ေှုသည ့ အြျု့းသားဦးရေကုုဆုုလုုေါသည ။  

ြီှခုုသူအချု့း - စုသြ် သုြ်ကိသ််ိိသ််မ့်် စမကစ်သွယ် စမက် (၁၅) ိှု်မှ စမက် (၆၄) ိှု်းးေသ (၁၀၀) 

ေြါ်တွ် ် မှီခိသေနမ့်် ကေုးးးေသ (စမက ် ၁၅ ိှု်ေစာက်) ိှ့်် မက်ကြ ီးသယွ်စိသးးေသ (စမက ် ၆၅ 

ိှု်ိှ့််စာက်) တိသ့၏စခာိုးညဖု်ြါမ််။ ုသုသေြါ််းမှီခိသမူစခာိုး၊ ကေုးမှီခိသမူစခာိုးိှ့် ်

မက်ကြ ီးသွယ်စိသမှီခသိမူစခာိုးတိသ့ကိသ တိသ််းတာတကွ်ခာက်ိိသ််ြါမ််။ 

ကရလးြီှခုုသူအချု့း - အသက  (၁၅) နှစ ရအာက  ကရလးဦးရေနှင့  အလုေ လုေ နုုင သည့ လူဦးရေ (အသက  ၁၅ 

- ၆၄ နှစ ) အချု့းကု ုဆုုလုုေါသည ။ 
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သက ကြ ီးေွ  ်အုုြီှခုုသူအချု့း - အသက  (၆၅) နှစ နှင့ အေက  သက ကြ ီးေွ်  အုုဦးရေနှင့  အလုေ လုေ နုုင  

သည့ လူဦးရေ (အသက  ၁၅ - ၆၄ နှစ ) အချု့းကုု ဆုုလုုေါသည ။ 

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

နှစ နှင့ အေက  သက ကြ ီးေွ် အုုဦးရေကုု ဆုုလုုေါသည ။ 

စမက်စုယ်ကိန်း - စုစုရေါင းလူဦးရေ အသက ြျားကုု အုေ စု (၂) စု အညအီြျှခွဲလခားောတွင  သသှမိ့်် 

စုယ်ကိနး်ဖည ု်ြါမ်။် လူဦးရေ တစ ဝက သည  အသက အလ် ကုယ းေက င် ေိ ီး ကျယ တစ ဝက မ သည  

အသက အလ် ကုယ းေက် မကြ ီးေါသည ။ 

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

၂၀၁၄ ခုနှစ  မြလ ယ ြာနုုင င၏ လူဦးရေနှင ့အုြ အရကြ ာင းအောမ သယ းရခါင စာေင းတငွ  စာတတ မ ရြလ ာက ြှု၊ 

ရကျာင းရယြှုအရခလ အရယ၊ အြလ င ဆ့ု၏းတက ရောက ေိ ီးစီးခဲသ့ည ့ အတယ း/အဆင ့တုုနကုု ရြးြလ ယ းခဲ့မ ေါသည ။ 

ေညာရေးနှင ့ေတ သက ၍ အြျု့းအစားခွဲခလ ားြှုြျားကုု ရအာက ေါအတုုင း ရဖာ ေလ ေားေါသည - 

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

ဆုုလုုေါသည ။ 

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

သင ကြ ားနုငု ေယ ြသတမှန်ဖွင ့လှစ ေားရသာ တေားဝင အသုအြှတ ေလ ့ ုာမ််ေကာာ််းမာား 

(သုုနြဟုတ ) ေညာရေးအစီအစဥ ြျားတွင  ေညာသင ကြ ားရယသူြျားကုု ဆုုလုုေါသည ။မ

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

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

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

(ဂမ) အြလ င ့ဆု၏းတက ရောက ေိ ီးစီးခ့ဲသည ့အတယ း/အဆင ့ - အစုုးေရကျာင းြျား၊ စုိသးသ 

စမိစမှတ်ြည ုာားမ့်် ေုဂ္ဂလုကရကျာင းြျားတွင  တက ရောက ေိ ီးစီးခဲ့သည ့ စမည ့််ဆသတး 

ေညာရေးအဆင ့/ဘွဲ့/ေီဂေီကုု ဆုုလုုေါသည ။ 

ြသယ စွြ းြှုမ - ရယနစဥ လုေ ငယ းရဆာင ေွက ြှုြျား၊ စုသြ်ုသြ်ကိသ််ေဆာ််သွက်မှု/မ််ယူမှုမာား၊ လှုေ ေှားြှုမ

ြျားတွင  စောာက်စကူမသှိြါက သာြယ လူြျားေက ေုု၍ အခက အခဲေှုသူြျားကုု ဆုုလုုမ ေါသည ။ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ  လူဦးရေနှင ့အုြ အရကြ ာင းအော သယ းရခါင စာေင းတွင  မမန်ုွမ်းမှုိှ့််ြတ်မက်၍ ရအာက ေါတုုနမ ကုုမ

ရြးြလ ယ းေားေါသည -မ 
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(က) လြ းရလျှာက ခလ င း (၀ှီးချဲအသ၏ုးေလ ့ခလ င း၊ ရတာင ရ၀ှး၊ ချု့င းရောက အသု၏းေလ ့ခလ င း၊ ရခလ ဆာမ မခလ င း၊ 

အြလ င ့တက ောတွင ခက ခဲခလ င း) 

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

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

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

စုတ ေုုင းဆုုင ောအရခလ အရယြျား) 

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

စုက်မာားြါဝ််မ့် ် ကတ်/ုက်မှတ်ညဖု်ြါမ််။ မြလ ယ ြာနုုင င၏တွင မ သက ရသခ၏ကတ /လက ြှတ မ အြျု့းမ

အစားရေါင းြျားစွာ ာသတ်ေြးာားြြ ီး နုုင င၏ခလ ားသားြျားအတွက  နုုင င၏ကူးလက ြတှ ကုုဆုုလုုေါသည ။ 

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

လွယ ခဲ့သည့  (၁၂) လအတွင း လေု ကုုင ခဲ့ရသာ အဓုကလေု ရဆာင ြှုြျားကုု ဆုုလုုေါသည ။ အသက  (၁၀) 

နှစ နှင ့အေက မလူဦးရေကုုမရအာက ေါအတုုင း ခွဲခလ ားရဖာ ေလ ေားေါသည မ- 

 

လုေ သားအင အားစု - “အလုေ ေုှသမူ (လုေ ငယ းခွင ေှုလူဦးရေ)” နှင ့ “အလုေ လက ြဲ့” တုုနေါဝင သည ့ 

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

စတွက ်သယ းရခါင စာေင းြရကာက ြီမတစ ေတ အတွင းမ(သုုနြဟုတ )မတစ နှစ အတွင း အချုယ ေလ ည ့ (သုုနြဟုတ ) 

(၆) လနှင ့အေက  အလုေ လုေ ခဲ့လျှင  ေုုသူကု ု အလုေ ေှုသည ဟမု ဆုုလုုေါသည ။ ၎င းတုုနတွင  

လစာြေရသာ လည းမ ြုသားစုလုေ ငယ းတငွ လုေ ကုုင သူ၊မ စတုုးဆုုင ၊မ ေုဂ္ဂလုကရဆးရု၏မ အစေှုသည တုုနတွင မ

လုေ ကုုင ရယသူြျားေါဝင ေါသည ။မ 

အလုေ လက ြ့ဲ - အလုေ လုေ ကုုင နုုင သူဖလ စ ရသာ လည း သတ ြှတ ေားသည ့ကာလအတွင း အလုေ ြေှုသ၊ူ 

အလုေ ေှာရဖွရယသူကု ုဆုုလုုေါသည ။  

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

အလုေ ြေှသုူ၊ အလုေ ြေှာခဲ့သူ၊ အလုေ ြလုေ နုုင သူြျားကုုမ ဆုုလုုေါသည ။ အဆုုေါအုေ စတုွင  အချုယ ေလ ည ့မ

ရကျာင းတက ရယသူ၊ အုြ ြှုကုစ္စလုေ သူ၊ သက ကြ ီးေွ် အုုြျား ေါဝင ေါသည ။  

လုေ သားအြျု့းအစားမ - အလုေ ေှသုူြျားကုု လွယ ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင း ၎််းတိသ့ေဆာ််သွက်မ့်် 

ုီးြွားေသးုသြ််န်း ုသြ်ေဆာ််မှုစုိသက် ခွဲညခားေဖာ်ညြခည ််းညဖု်ြါမ််။ လုေ သားအြျု့းအစားြျားကုု 

ရအာက ေါအတုုင း အုေ စု (၅) စုခွဲ ခလ ားေားေါသည - 

(က) အစုုးေဝယ ေြ းမ-  အစုုးေဌာယ/အဖွဲ့အစည းြျားတွင  စုသြ် သုြ်ကိသ််ေနမူမာား  

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

အစုုးေြဟတု ရသာအဖဲွ့အစည းြျား၊ နုုင င၏တကာအဖွဲ့အစည းြျား၊ ရောင းဝ  ်ရေးလုေ ငယ းမ

ြျားတွင လုေ ကုုင ရယသူြျားမ 

(ဂမ) အလုေ ေှင  - သတ ြှတ ကာလအတွင း ၎င းတုုန ကုု် ေုုင စီးေွားရေးလုေ ငယ းကုု အလုေ မသြား 

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

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

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

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

မခိ ၏လုေ ငယ း၊ ကုယ ရောင းကုယ ဝ် လုေ ငယ း (မိသ့ြဟုတ ) အသက ရြွးဝြ းရကျာင းမ

လုပ ငယ းတစ ခုခုတွင  လုပ အားခြေေှုဘဲ ဝင ရောက လုပ ကုုင သူမ 
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လုေ သားအင အားေါဝင နှုယ းမ - အသက အုေ စုတစ ခုတွင ေှုသည့ မ လုေ သားအင အားနှင ့မ အဆုုေါအသက မ

အုေ စုအတွင းေုှမ လူဦးရေတုုန အခုျ့းကုုမ ဆုလုုုေါသည ။မ လုေ သားအင အားေါဝင နှုယ းသည မ အလုေ လုေ နုုင မ

သည ့မလူဦးရေေြာဏကုုမရဖာ လေသည့ မအရေးကြ ီးရသာမအညွှယ းကုယ းဂဏယ းတစ ခလုဖစ ေါသည ။ 

မ 

 

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

အလုေ လုေ ေယ ဆန္ဒေှုသူတုုန မ ောခုုင နှုယ းကုုမ ဆုုလုုေါသည ။မ အဆုုေါလူဦးရေသည မ

အလုေ ေှာရဖွရယသူြျားမဖလ စ ေိ ီးမအလုေ လုေ ေယ အဆင သင့ ေုှသူြျားမမဖလ စ ေါသည ။ 

 

 

အလုေ အကုုင ေေှုြှုနှင့ မလူဦးရေအချု့းမ- နုုင င၏တစ ခု အလုေ ေုှသူဦးရေနှင့ မအလုေ လုေ ကုုင နုုင သည့ မလူဦးရေမ

(အသက  မ ၁၅မ - ၆၄)  အချု့းအစားကုုေလ သည့ မ စာေင းအင းဆုုင ောမအချု့းတစ ခုလဖစ ေါသည ။မလူတစ ဦးသည မ

တစ ေတ လျှင မ အယည းဆု၏းတစ ယာေီကြ ာမ အလုေ လုေ ကုုင ေါကမ ၎င းကုုအလုေ အကုုင ေုှသူဟမု

နုုင င၏တကာအလုေ သြားအဖွဲ့ကြ ီးြမှသတ ြှတ ေားေါသည ။ 

 

 

အလုေ အကုုင  - သယ းရခါင စာေင းေည ညွှယ းချုယ ြတုုင ြီမ လွယ ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင းမ လေု ကုုင ခဲ့သည ့မ

လူတစ ရ်ာက  မ အလေု အကုုင ကုုဆုုလုုေါသည ။မ လုေ ငယ းနှင့ သက ဆုုင လခင းြေှုဘဲမ လွယ ခဲ့ရသာ (၁၂) လမ

အတွင းမ လုေ ကုုင ခဲ့သည့ အလုေ အကုုင ကုုသာမ ဆုုလုုလခင းလဖစ သည ။မ ၂၀၁၄မ ခုနှစ မ သယ းရခါင စာေင းတွင မ

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

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

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

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

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

= လုေ သားအင အား 
ေါဝင နှုယ း 

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

စစုုရေါင းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေ လက ြဲ့ောခုုင နှုယ း 
အလုေ လက ြဲ့ဦးရေ 

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

= x ၁၀၀ 

အလုေ အကုုင ေေှုြှုနှင့  
လူဦးရေအချု့း 

= 

အလုေ ေှုသူဦးရေ 

စုစုရေါင းလူဦးရေ 

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

လုေ ကုုင ရယသည့  လုေ ငယ းတစ ခုလဖစ ေါသည ။မ အလုေ လုေ ရယသူြျားလေု ကုုင ရယသည့ မ လုေ ငယ းခွင ရယောမ ကုုမ

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

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

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

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

လဖစ ေါသည ။မ အက  ်၍ရလဖဆုုသသူည မ လုေ ငယ းနှစ ခု (သုုနြဟုတ ) နှစ ခုေက ေုုရသာမ လုေ ငယ းြျားတွင မ

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

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

စသှ််ေမွးကေုး - ကေုး်ယ်မိခ််ဝမ်းမှကတတ်ခာိနတ်ွ်် ်ိသညခ််း၊ စမတြည ုညခ််း၊ ေညခုက်မာားုှုြ်သှားညခ်း် 

ုမ့် ် စမက်သှ််မန်မှု မေ ကကတတု်ခသခသကိသ ပြည ုုသြမ်ူကိသ ဆိသုိသြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ် ် စသှ်် 

ေမွးကေုးမာားကိသ ာ့််မွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ ာိသ့စြည ်် စိမ်ောာ််ကာဖူးမ့်် စမာိုးမမီးမာား၏ 

ေနာက်ဆသတးစသှ််ေမွးကေုးစေကာ ာ််းစသာမာားကိသု််း ာ့််မွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ 

သု သုေြါ််းကေုးေမွးဖွား ှိုန်း - စမာိုးမမီးတု်ေယာက်ေမွးဖွားိိသ်မ့်် ် ြာမ်းမျှကေုးစေသစတွက် 

(စမာိုးမမီးစား သုတး ကေုးေမွးဖွားိိသ််မ့်် စမကစ်ြိသ််းစခည ား ပြြ ီးဆသတးမ််စာိ စမက်သှ််ြြ ီး 

ုက်သှိေမွးိှုန်းစတိသ််း ေမွးမ််ဆသိြါက) ကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

 

စမက်စသြ် သုစုိသက် ကေုးေမွးဖွား ှိုန်း - စမက်စသြ်ုသစုိသက် စမာိုးမမီး (၁,၀၀၀) တု်ိှု်စတွ််း 

ေမွးဖွားမ့်် ကေုးးးေသကိသ တိသ််းတာညခ်း်ညဖု်ြါမ်။် စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးဖွားိှုန်းကိသ 

တိသ််းတာသာတွ် ်မီးညခားေဖာ်ညြာားညခ််းမသှိြါက ပြည က္ခဒိန်ိှု်ကိသ စေညခခတ၍ တွက်ခာက်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

၅ စစုုရေါင းကရလးရြွးဖွားနှုယ း = အသက အုေ စုအလုုက  ကရလးရြွးဖွားနှုယ း x  
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မစီမြ ို့နယ်ခွဲစုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူမာားုာသ််း 
 

သခိသ််ြည ််နယ်၊ မတတွဲခရိသ် ်၊ မစီမြ ို့နယ်ခွဲစုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူမာားုာသ််း 

စမ်် သာာူးိှ့်် ာာန/စဖွဲ့စု််း တာဝန ်
စုီသ််ခတုာြည ု သုမူ 

ေဒါ်မီမီိွယ် 
ုက်ောာက်ညွှန်ကာ ားေသးမှူ း၊ 
ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 

ေသးမားြည ုုသမူ 

ေဒါ်မည တ်မည တ်မိသး ုဝကမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ုုသမူ 

ေဒါ်ာက်ာက်ုတ စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ုုသမူ 

   
ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်ခ််ေမမန်း UNFPA စကြ တေြး စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်ုိ္ဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်တ််တ််ေုး ုဝကမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်ေစးမီသိေဇာ် စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

   
ုာသ်း်ဇယားြည ုုသခည ််းိှ့်် ေမည ြသတေသးဆဲွခည ််း 

ေဒါ်ုိ္ဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 
ကွန်ြာူတာစုစီုဥ်ေသးဆဲွခည ််းိှ် ့် 
ုာသ်း်ဇယားြည ုုသမူ 

ေဒါ်ု််းု်း်မာ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

ေဒါ်ေမမက်ာွန်း ဒသ - ုဝကမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

ေဒါ်စိစိဝ််း စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

   
ုာုီိှ့််ဒီဇိသ်း်စဖဲွ့ 

းးိိသ််ဖြ ိုးေကာာ် းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုာုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုုသမူ 

းးဝ်း်ကိသ  စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုာုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုု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
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲခ႐ိုင္
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