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ပံု (၁) - ရခုိင်ပြ ည်နယ်၏ မြိ ု့နယ မ်ြားပ ြ  ေ ြ ြံု 

 



 



သံတဲွမြိ ိ့နနယ်၏ လူဦပေေကုယမပဂဏယမပအခာကမအလကမြားပ ၁ 

လူဦပေေစုစုေြါငမပ 133,484 2 
ကားပ ဦပေေ 65,122 (48.8%) 
ြ ဦပေေ 68,362 (51.2%) 
မြိ ု့န ြ လူဦပေေေးခုုငမှုနယမပ 10.7% 
ဧရိယာအကျယ်အဝနး် (စတုရနး်ကီလုိြီတာ) 3,522.8 3 
လူဦးရရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရနး်ကီလုိြီတာ) 37.9 ဦး  
အသကမအလ မ်ကုယမပ 31.5 နှစ် 

  
ေြမကွကမမစုစုေြါငမပ 7 
ေကာပေွးအုြမစုမစုစုေြါငမပ 63 
အုြမေေးငမစုအေေအတွကမ 31,075 
အြာု့ ပသြီပအုြမေေးငမဦပစီပေးခုုငမှုနယမပ 19.4% 
ြာြမပြျှအုြမထောင်စုအရွယ်အစား 4.0 ဦး 4 

  
အသကမအြုုငမပအ ခ းပအလုုကမလူဦပထရရာခုိင်နှုန်း  

ကေလပဦပေေမ(အသကမ ၀ - ၁၄ ှှုစမ) 23.4% 
အလုြမလုြမှုုုငမသူဦပေေမ(အသကမ ၁၅ - ၆၄ ှှုစမ) မ 67.8% 

   သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုဦပေေ (အသကမမမ၆၅ ှှုစမှှုင့မအေကမ) 8.8% 

  
 ြီှခုုသူအခာု့ပ  

စုစုေြါငမပြီှခုုသူအခာု့ပ 47.4 
ကထေးြီှခုုသူအခာု့ ပ 34.5 
သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုြီှခုုသူအခာု့ ပ 12.9 

  
သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုညွှယမကုယမပ 37.4 

  
ကားပ/ြ အခာု့ပ 95 (မ 100 တွင်ရိှထသာ ကျား ဦးထရ) 

  
အသကမ (၁၅) ှှုစမှှုင့မအေကမ စးတတမေ ြ းကမြနရာခုိင်ှုနယမပ 93.6% 

ကားပ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 96.0% 
ြ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 91.5% 

  
ြသယမစွြမပသူဦပေေ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ြသယမစွြမပသူမ(ြညမသည့မြသယမစွြမပြနအြာု့ပအစးပြဆုု) 5,875 4.4 
လြမပေလျှးကမ/အ ြ ငမတ့ကမ/ြစ္စညမပကုုငမတွ မ် 2,292 1.7 
အ ြ ငမ 3,325 2.5 
အ ကြ းပ 1,850 1.4 
သငမ်ူေလ့လး ခ ငမပ/ြှတမဉးဏမ/အးရံုစူပစုုကမ ခ ငမပ 2,140 1.6 
  

 



ကုုငမေဆးငမသည့မမလကမြှတမအြာု့ ပအစးပမ(အသကမမ၁၀မှှုစမှှုင့မအေကမ) အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 
ှုုုငမငံသးပစုစစမေေပကတမ 76,978 67.8 
ဧည့မှုုုငမငံသးပကတမ 32 < 0.1 

ှုုုငမငံသးပ ြ ့ခွင့မေသူကတမ 213 0.2 
အြာု့ ပသးပြှတမြံုတငမကတမ 3,377 3.0 
သးသယးဝငမကတမ 468 0.4 
်း်ီသကမေသခံကတမ 1,727 1.5 
ှုုုငမငံ ခ းပသးပြှတမြံုတငမလကမြှတမ * < 0.1 

ှုုုငမငံ ခ းပသးပှုုုငမငံကူပလကမြှတမ 471 0.4 
ြညမသည့မကတမြှြကုုငမေဆးငမသူ 30,251 26.6 

  
လုပ်သားအင်အားအရကေ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုထေါင်း ကျား မ 
   လုြမသးပအငမအးပြါဝငမှုနယမပ  62.5% 86.8% 38.9% 
   အလုြမလကမြ့ဲရာခုိင်ှုနယမပ  4.8% 4.3% 5.6% 
   အလုြမအကုုငမရရိှြနှှုင့မလူဦပေေအခာု့ပ 59.5% 83.1% 36.7% 

  
အုြမြုုငမဆုုငမြန  အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ြုုငမေှငမ 27,516 88.5 
အုြမငှးပ 1,682 5.4 
အခြ့ဲ (ြုဘ/ေ်းက္ခြ/ေဆွြာု့ ပ/ြုတမေဆွ) 726 2.3 
အစုုပေဝယမေြမပအုြမေး 888 2.9 
ြုဂ္ဂလုကဝယမေြမပအုြမေး 190 0.6 
အ ခ းပ 73 0.2 

  
ေယအုြမအေဆးကမအအံုအတွကမအဓိကအသံုပ ြ ့သည့မြစ္စညမပြားပ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယု/သကမက မ်/အငမဖကမ 6.4%  80.4% 

ဝါပ 33.1% 6.9% 0.1% 
ေ ြ ကြ ီပ 0.2% 0.6%  
သစမသးပ 55.3% 88.8% <0.1% 
သွြမ 0.1%  18.9% 
အုတမ ကြွ ြမ/အုတမ/ကွယမကေစမ 4.7% 3.3% 0.4% 
အ ခ းပ 0.2% 0.4% 0.1% 

  
အစးပအစးခာကမ ြ ့တမစးပေသးကမေယမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သည့မ ေလးငမစး အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 244 0.8 
ဓးတမေငွ့ * < 0.1 
ေေယဆီံြီပ 28 0.1 
ဘုုငမအုုဂကမစမ * 0.1 
သစမသးပ/ေငမပ 24,946 80.3 
ြီပေသွပ/ေလးငမစးေတးင့မ 5,647 18.1 

 



ေကားကမြီပေသွပ 108 0.3 

အ ခ းပ 79 0.3 

  

အလငမပေေးငမအတွကမအဓုကအသံုးပြ ့သည့်ြီပအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 6,259 20.1 
ေေယဆီံြီပ 233 0.7 
ဖေ်းငမပတုုငမြီပ 16,415 52.8 

ဘက်ထေီြီပ 700 2.3 

ြီပစကမ (ြုဂ္ဂလုက) 6,496 20.9 

ေေအးပလျှြမစစမ (ြုဂ္ဂလုက) 61 0.2 

ေယေေးငမ ခ ညမစွြမပအငမသံုပ (ဆုုလး ြ းပ) 850 2.7 

အ ခ းပ 61 0.2 

  

ေသးကမေေအတွက်အဓုကအသံုးပြ ့သည့်ရရအြျိ့းအစား အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 
   ေေြုုကမလုုငမပ 3,860 12.4 

အဝီစုတွငမပ 1,679 5.4 

ေေတွငမပ (အုတမစီ) 21,588 69.5 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ  170 0.5 

စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသနန်ရရိှြှု 27,297 87.8 
ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 946 3.0 
ေေကယမ 1,272 4.1 
မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 1,036 3.3 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 369 1.2 

အ ခ းပ 155 0.6 

စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသနန် ြရရိှြှု 3,778 12.2 

  

သံုပေေအတွက်အဓုကအသံုးပြ ့သည့်ရရအြျိ့းအစား အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ 5,330 17.2 

အဝီစုတွငမပ 1,960 6.3 

ေေတွငမပ (အုတမစီ) 18,604 59.9 

ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 1,635 5.3 

ေေကယမ 1,460 4.7 

မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 1,360 4.4 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 494 1.6 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ * <0.1 

အ ခ းပ 226 0.7 

  
 



အုြမသးအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 
ေေဆဲွအုြမသး 197 0.6 
ေေေလးငမပ/်ငမလံုအုြမသး 21,548 69.4 
စုစုရပါင်းသန်နရှင်းရသာယင်လံုအိြ်သာရဆာက်လုပ်သံုးစဲွြှု 21,745 70.0 
တွငမပ/ဇလးပအုြမသး 794 2.6 
တွငမပြေုှအုြမသး 456 1.5 
အ ခ းပ 135 0.3 
အိြ်သာြေုှ 7,945 25.6 

  
ဆကမသွ မ်ေေပြစ္စညမပြားပသံုပစဲွှုုုငမြနအေ ခ အေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေဒီ် ုု 14,890 47.9 
ရုြမ ြ ငမသံ ကြ းပ 11,746 37.8 
မကြ ု့ပဖုယမပ 1,223 3.9 
လကမကုုငမဖုယမပ 8,705 28.0 
ကွယမြာူတး 544 1.8 
အုြမတွငမအငမတးယကမတြမဆငမထားမခ ငမပ 1,910 6.1 
ြညမသည့မြစ္စညမပြျှြေုှသည့မအိြ်ရထာင်စု 9,549 30.7 
ြစ္စညမပအးပလံုပေုှသည့မအိြ်ရထာင်စု 69 0.2 

  
သ မ််ူြုုနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှုအေ ခအေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ကးပ/ေေြမကးပ/ဗငမယမ 433 1.4 
ေြးမေတးမဆုုငမက မ်/လျှြမစစမစကမဘီပ/သံုပဘီပကးပ 8,522 27.4 
စကမဘီပ 11,492 37.0 
(၄) ဘီးြါ ေေးမလးဂာ ီ 207 0.7 
ကှူုပေလှ၊ သြ္ဗးယမ 681 2.2 
စကမေလှ၊ ေြးမေတးမဘုတမ 1,415 4.6 

လှညမပမ(ကျွဲ၊ ှွုးပ၊ မြ ငမပ…… စသ ဖ င့မ) 8,444 27.2 

ြှတခ်ျက်။  ၁ သံတွဲြိ ိ့နနယ်၏ လူဦးရရကနိ်းဂဏနး်အချက်အလက်ြျားသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြတ်လ (၂၉) ရကရ်နနတွင်ရှိသည့် အချက်အလက် 
ြျားဖြ စ်ပါသည်။ 

 ၂  အိြ်ရထာင်စုလူဦးရရနှင့် အဖွဲ့အစညး်လူဦးရရ နှစရ်ပလ်ုးံပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃  ရကေ းတိငု်နငှ့် ရြြစာရငး်ဦးစီးဌာန၊ စိကု်ပျိ့ းရရး၊ ရြးွြြ ူရရးနှင့် ဆည်ရြြာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄  အိြ်ရထာင်စုလူဦးရရကိသုာ အရြခခတံွကခ်ျက်ထားြခငး်မြဖစ်ပါသည်။ 

 *  အရရအတွက် (၂၀) ထက်နည်းပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ပြည ််ောင််ု သမ္မတမ္မည န္်မငိိသ်််တေမင်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပြာ င ္မေြငြ်ယူိိသ််ခ့ဲေမင 

ပြည ််ုသတးြတမ်ုူးးေသိှ် ့် စိ္မ်စေြာ င််းစသငမန်းေခါ််ုငသ််းြိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုမွ်် ေြငြ်ယူခဲ့ြါ 

မ််။ ပ္မည န္်မငိိသ်််တုွမ်ုြ်ေသးသြြ ီးေနငြ်ြိသ််း ပြည ််ု သတးြတမ်မန်းေခါ််ုငသ််း္မာငးြိသ ၁၉၇၃ ခသိှု်မွ်် 

မု်ြြ ိ္မ်၊ ၁၉၈၃ ခသိှု်မွ် ်မု်ြြ ိ္မ်ိှ့်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုမွ်် မု်ြြ ိ္မ်ေြငြ်ယူခဲ့ြါမ််။  

ိိသ်််တမိသ််းမွ်် မန်းေခါ််ုငသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သငစခာြ်စုြ်္မာငးိှ့်် စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ 

ဝိေမမုြ္ခဏင္မာငးြိသ သသှိိိသ််မ့်် စေသးြြ ီးေမင သ််း္မည ု်မု်ခသဖည ု်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုငသ််း၏ 

ာူးခည ငးေမင စသ််စေမွးမု်ခသ္မှင စသြ်ခာုြ်္မှုဧသိယင စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့််ာိ စခာြ်စုြ်္မာငးြိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ဖည ု်ြါမ််။ ေြငြ်ယူသသိှေမင စခာြ်စုြ်္မာငးမ်် စသြ်ခာုြ်္မှုနယ်ြယ်စဆ့်် 

မိသ််းမွ်် ာိေသငြ်ေမင ဖွတ့ဖြ ိုးေသးုီ္မတြိန်း္မာငးေသးဆဲွခည ််း၊ စောငြ်စာငးေြါ် စေခည ခတေမင 

ဆသတးဖည မ်ခာြ်္မာငးခာ္မှမ်ခည ််းမိသ့စမြွ် ္မသှိ္မဖည ု်ုိသစြ်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုငသ််း္မှ ေြငြ်ယူသသှိေမင 

စခာြ်စုြ်္မာငးမ်် ိိသ်််တေမင်၏မယတဇငမသ််း္မည ု်္မာငး ခွဲေဝမမ်္ှမမ်ပခည ််း၊ နယ်ေ္မည ဧသယိင 

နယ်နိ္မိမ်္မာငးြိသ ပြည န်ု ််ဆန်းုု်ိိသ််ခည ််း၊ ုူ္မှုစေခည ခတစေဆငြ်စစသတ္မာငး မ််ေဆငြ်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေမင်ဖွတ့ဖြ ိုးမိသးမြ်္မှုုီ္မတြိန်း္မာငး ခာ္မှမ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝန်ေဆင်္်မှုုသြ််န်း္မာငး၊ ုူမငးခာ််းုငနင 

ောငြ်ာငး္မှုဆိသ််သငုသြ််န်း္မာငး ုမ််မိသ့စမွြ် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့် ် စိ္မ်စေြာ င််းစသင မန်းေခါ််ုငသ််းစုီသ််ခတုင္မာငးြိသ စမွဲ္မာငး 

စုိသြ ် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ ြာ္မစဆ့််စေနဖည ့် ် ေသှ့ေြည းုူးးေသုငသ််းစုီသ််ခတုငြိသ      

၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ပမာ ုသမ်ု မွ် ် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ မန်းေခါ််ုငသ််းြ််္မစုီသ််ခတုင္မာငးြိသ ၂၀၁၅ 

ခသိှု်၊ ေ္မုမွ် ် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ ြ််္မစုီသ််ခတုင္မာငးမွ် ် ပြည ််ောင််ု သစဆ့်် စုီသ််ခတုင၊ 

မန်းေခါ််ုငသ််းြ ညွှန်းဆိသေမင ပ္မည န်္မင့ြသတသိြ်ိှ့် ် မိသ််းေဒမြြ ီး/ပြည ််နယ ် (၁၅) ခသ၏ မန်းေခါ််ုငသ််း 

စုီသ််ခတုင္မာငး ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စြိသ််ိှ့်် သုြ််နး် စုီသ််ခတုငြိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ္မမ်ုမွ်် 

ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြြ ီး ြိသးြွယ်မ့််ဘငမင စုီသ််ခတုငြိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုမွ်် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ 

ြါမ််။ စုီသ််ခတုင္မာငးြိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့် ်  http://myanmar.unfpa. org/node/15104 မိသ့မွ်် 

ဖမ်ရှုေု့ု ငိိသ််ြါမ််။ 

ယခသာသမ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုင္မာငးမ်် ပ္မြ ို့နယ်/ပ္မြ ို့နယ်ခွဲ္မာငး၏ မန်းေခါ််ုငသ််းစုီသ််ခတုင္မာငးပ

ညဖု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုင္မာငးြိသ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငနိှ့်် ြသုမ္မု္ုဂ ူးးေသသန်ြသတေ်ွစဖွဲ့မိသ့ 

ြူးေြါ််း၍ ေသးမငးြည ုုသာငးညခ််းညဖု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုငမွ်် သခိသ််ြည ််နယ်၊ မတမွဲပ္မြ ို့နယ၏် 

http://www.dop.gov.mm/
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ုူးးေသဆိသ််သင စခာြ်စုြ်္မာငးိှ့် ်ုူ္မှုုီးြငွးဆိသ််သင စခာြ်စုြ်္မာငး ြါဝ််ြါမ််။ စုီသ််ခတုငြါ 

စေြာ င််းစသင္မာငးမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ္မမ်ု (၂၉) သြ်ေန့် မန်းေခါ််ယတစခာိန ် (မနး်ေခါ််ုငသ်း််) 

မွ််သှိမ့်် စခာြ်စုြ်္မာငးညဖု်ြါမ််။ ပ္မြ ို့နယ်စဆ့်် စခာြ်စုြ်္မာငးမ်် စုနွ်စေသးြြ ီးြါ 

မ််။ မိသ့သငမွ် ် ပ္မြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်္မှန်းမွြ်ခာြ်္မှု္မာငး၏ မိြာ္ှမန်ြန်္မှုမ််ပ ညြ််ောင််ုသစဆ့််ိှ့် ်

မူ်ီိိသ််္မ််္မဟသမ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပ္မြ ို့နယ်္မာငး၏ စခာြ်စုြ်္မာငးြိသ ေု့ုငဆန်းုု်သငမွ်် 

မမိြည ု၍ေု့ုငမသတးမြ်သ္မ််ညဖု်ြါမ််။ မု်ိှု်ေစငြ်ြေုးေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစငြ်ြေုး 

ေမိှုန်းြဲ့မိသ့ေမင ညွှန်ြိန်း္မာငးြိသ စခည ငးေမငဆြ်ိွှယ်္မှုသှိမ့်် စေြာ င််းစသငစခာြ်စုြ်္မာငး 

ာ့််မွ််းုဥ်းုငး၍ ေု့ုငဆန်းုု်မသတးမြ်သြါ္မ််။ မိသ့ညဖု်၍ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပ္မြ ို့နယ်္မာငးစမွြ် 

ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သင ခန့်္မှန်းမွြ်ခာြ်္မှု္မာငးြိသ စမိစြာ္မယူဆမ့််ဘ ဲာိသ္မြ ို့နယ်္မာငး၏ ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သင 

စေညခစေန္မာငးစမွြ် စာိသြ်စေုာငြ်ြည ဆိသေမင ညွှန်ြိန်း္မာငးစဖည ု်ယူဆသြါ္မ််။ ာိသ့ညြ် ် ပ္မြ ို့နယ် 

စခာ််းခာ််းိိှု််းယှဉ်သငမွ််ု််း ္မ််မ့််္မြ ို့နယ်မ်် စေညခစေနြိသ္မိသေြင််း္မွန်မ််၊ ္မ််မ့််္မြ ို့နယ် 

မ ်် စငးန််းမ််ဟ၍ူ ေြငြ်ခာြ်ခာိိသ််ြါမ််။ 
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(က)  လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစုရေါင်း 133,484 * 

ကျား ဦးရေ 65,122 

မ ဦးရေ 68,362 

ကျား/မ အချိုး 95 (မ ၁၀၀ ေှိ ကျား ဦးရေ) 

 မိ ိုပေလ လူဦးရေ ောခိုင်နှုန်း 10.7% 

ဧသိယငစြာယ်စဝန်း (ုမသသန်းြီုိသ္မီမင)  3,522.8 ** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (မု်ုမသသန်းြီုိသ္ီမမင)  37.9 ဦး 

ေေ်ကွက် ုသုသေြါ််း 7 

ရကျးေွာအုေစ်ု ုသုသေြါ််း 63 

 စုုသေြါ််း ပမြ ို့ပြ  ေြားုြ် 

အိမ်ရောင်စုုူးးေသ 124,773 13,450 111,323 

အိမ်ရောင်စုအရေအတွက် 31,075 3,350 27,725 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေယွ်အစား  4.0 ဦး *** 

 မတမွဲ မိ ိုပနယတ်ွင် ္မ ဦးရေသည် ကျား ဦးရေေက် စန််း်ယ်ေိုများေိ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွင ်ကျား 
(၉၅)  ဦးေိှေါသည်။ 

 မတမွဲ မိ ိုပနယတ်ွင် လူအ္မာငးုသသည် ရကျးလက်ရေသတွင်ရနေိုင်ကြ ေိ ီး (၁၀.၇) ောခိုင်နှုန်း 
သာလျှင်  မိ ိုပေလ ရေသတွင် ရနေိုင်ကြ ေါသည်။ 

 မတမွဲဲပ္မြ ို့နယ ် မု်ုမသသန်းြီုိသ္မမီငမွ်် ုူးးေသ (၃၈) းးေနာိသ််ြါမ််။ 

 မတမွဲဲ မိ ိုပနယတ်ွင် အိမ်ရောင်စုတစ်ု သစီ၌ ေျမ်းမျှလူဦးရေ (၄.၀) ဦးရနေိုင်ေိ ီး  မလ န်မာနုိင်င၏  
ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုလူဦးေသာြ် စန််း်ယ်ေုာင့န််းြါမ််။ 

 ္မှမခ်ာြ်။  * စိ္မ်ောင််ုသုူးးေသိှ့်် စဖွဲ့စု်း်ုူးးေသ ိှုသ်ြ်ု သတးြါဝ််ြါမ််။ 

  ** ေြာ းမိသ် ်ိှ့်် ေည္မုငသ်း်းးုီးာငန၊ ုိသြ်ြာို းေသး၊ ေ္မးွ္မည ူေသးိှ့်် ဆ််ေည္မင််းဝန်ြြ ီးာငန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

       *** စိ္မ်ောင််ုသုးူးေသြိသမင စေညခခတမွြ်ခာြ်ာငးညခ်း်ပညဖု်ြါမ််။ 
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ဇယငး (၁) -  သခိသ််ြည ််နယ်၊ပမတမဲွခရိသ််၊ပမတမဲွပ္မြ ို့နယ်၏ ပ္မြ ို့သြ်ြွြ်ေေြားသွငစသြ် သုစုိသြ်ပစိ္်မောင်် သု 
 စေသစမွြ်ိှ့််ပြာငးေ္မ ုူဦးေသုငသ််း 

 
 

 

 

 

စစုခုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

စစုခုပါငး် 31,075      133,484       65,122          68,362          

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 3,350        14,327          6,731            7,596            

1 စ္ှမမပ်(၁) 449                2,004                 917                     1,087                 

2 စ္ှမမပ်(၂) 589                2,519                 1,167                 1,352                 

3 စ္ှမမပ်(၃) 273                1,168                 508                     660                    

4 စ္ှမမပ်(၄) 679                3,109                 1,644                 1,465                 

5 စ္ှမမပ်(၅) 480                1,918                 861                     1,057                 

6 စ္ှမမပ်(၆) 546                2,278                 1,045                 1,233                 

7 စ္ှမမပ်(၇) 334                1,331                 589                     742                     

ပေြားသငွစသြ်ု သ 27,725      119,157       58,391          60,766          

1 ေစငြ်နမေ်္မင် 470                1,894                 914                     980                    

2 ခေ္မင််းမသနး် 491                1,898                 873                     1,025                 

3 နမေ်္မင် 455                1,783                 858                     925                     

4 ေသွှေုှ 615                2,592                 1,213                 1,379                 

5 ဘသသငးေ္မင် 322                1,338                 660                     678                    

6 ေသေြငြ် 618                3,221                 1,792                 1,429                 

7 ေုွ့ေခာင််း 569                2,311                 1,115                 1,196                 

8 ြွ့််ေဖည                  246 970                    494                     476                    

9 ေ္မှေငဝ့္်မး 131                542                     267                     275                     

10 ြာ ြ်ုငးေခာင်် 75                  274                     126                     148                    

11 စုယ် 123                473                    233                     240                     

12 ေြါြ်ေမင််(ြတနး်ေြါြ်) 138                524                     253                     271                     

13 ု််း္ူမးေမင်် 380                1,709                 866                     843                    

14 ဇီးြသနး် 70                  279                     127                     152                     

15 ေသွှေုှင် 536                2,205                 1,073                 1,132                 

16 မေသငေ်မင 134                540                    269                     271                     

17 စတေမင် 1,421            5,898                 2,751                 3,147                 

18 သှ် ေ်စင်် 144                596                    295                     301                    
19 စာူး 130                582                     303                     279                     

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

ပအခရအတကွ်

လမဥးီခရ
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ဇယငး (၁) - သခိသ််ြည ််နယ်၊ပမတမဲွခရိသ် ်၊ပမတမဲွ္မြ ို့နယ်၏ ပ္မြ ို့သြ်ြွြ်ေေြားသွငစသြ် သုစုိသြ်ပစိ္်မောင်် သု 
 စေသစမွြ်ိှ့််ပြာငးေ္မ ုူဦးေသုငသ််းပ(စဆြ်) 

 
 

 

 

 

စစုခုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

20 ေမင်််ို 223                918                    457                     461                    

21 ေြာင််းမသိြ် 250                1,096                 511                     585                    

22 ဆ််ေခါ််း 1,881            8,596                 4,247                 4,349                 

23 ြ််းေ္မင် 678                2,740                 1,274                 1,466                 

24 ဥယာငဉ်ြည ်် 390                1,907                 957                     950                    

25 ခသ္်မးေ္မင် 174                641                    302                     339                    

26 ြည ့််ဝ 99                  392                     202                     190                    

27 ္ဲမြတနး် 47                  193                    84                       109                    

28 ေသွှေြာင််းြည ်် 586                2,468                 1,139                 1,329                 

29 ခြ တြည ်် 264                1,061                 502                     559                    

30 ္ိမှုဟ််းြည ်် 72                   370                    197                     173                    

31 မု််းဆြ်ိ 208                848                    417                     431                    

32 ဥယာငဉြွ်််း 297                1,250                 581                     669                    

33 ြဒဲေြင 554                2,476                 1,241                 1,235                 

34 ြ်််ြသနး် 246                971                    490                     481                    

35 နနး်ခေျာင်းပ 493                2,097                 1,056                 1,041                 

36 ခကျာက်တနး် 108                411                    203                     208                     

37 ခေါ့ 245                1,204                 573                     631                    

38 ဇီးဖြ ူကုနး် 1,303            6,404                 3,270                 3,134                 

39 လင်းသာ 858                4,806                 2,325                 2,481                 

40 မြ ပြ င် 3,090            15,369              7,566                 7,803                 

41 သံပုရာ 143                510                    250                     260                     

42 သရက်ပင်ကွင်း 262                961                    484                     477                    

43 မဲနယ်ကွင်း 501                1,939                 977                     962                     

44 သာယာကွင်း 222                837                    419                     418                    

45 ဘုိးေကုနး် 76                  272                     136                     136                    

46 ေံုမင်းခေျာင် 81                  313                    159                     154                    

47 ဆတလ်ည်ခမှော် 268                979                    464                     515                    

48 ကျးီကနး် 739                2,561                 1,238                 1,323                 

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

ပအခရအတကွ်

လမဥးီခရ
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ဇယငး (၁) - သခိသ််ြည ််နယ်၊ပမတမဲွခရိသ် ်၊ပမတမဲွ္မြ ို့နယ်၏ ပ္မြ ို့သြ်ြွြ်ေေြားသွငစသြ် သုစုိသြ်ပစိ္်မောင်် သု 
 စေသစမွြ်ိှ့််ပြာငးေ္မ ုူဦးေသုငသ််းပ(စဆြ်) 

 
 

 

 

 

စစုခုပါငး်ပပပ ကျားပပပ မပပပ

49 ခမာရ်ုံ 484                1,992                 979                     1,013                 

50 ခကျာက္ကလပ် 1,544            6,371                 3,280                 3,091                 

51 ကျွခဲသာက် 494                1,779                 851                     928                     

52 ပိနး်ခတာကြ းီ 300                1,176                 564                     612                     

53 ကညင်ကွင်း 339                1,354                 695                     659                    

54 ကနေုိ 300                1,227                 594                     633                    

55 ခပါက်တမး 219                847                    424                     423                     

56 ခကျာက်ကြ းီ 412                1,567                 728                     839                    

57 ကြ ာညို 382                1,533                 707                     826                     

58 သစ်ငုတ္တ ို (ခအာက်) 249                971                    448                     523                     

59 ပုဇွနခ်ဖြ 550                2,151                 1,039                 1,112                 

60 တုံးခတာ 342                1,312                 633                     679                    

61 ပျဉး်မေံု 138                564                    204                     360                    

62 ေက်ေီးခတာင်ပ 488                1,859                 931                     928                     

63 လက်ပံစု 58                  235                     111                     124                     

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

ပအခရအတကွ်

လမဥးီခရ
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ြသတ (၂) - အသက်အုေ်စုကြ ီးများအလုိက်လူဦးရေ 

 

ဇယား(၂) - သ၏တဲွ မိ ိုပနယ်  အသက်အုေ်စုအလုိက် 
လူဦးရေ 

 

 မတမွဲပ္မြ ို့နယတ်ွင် အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ  အလုေ်လုေန်ုိင်သည့်အေွယ် လူဦးရေ 
မှာ (၆၇.၈) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 အသက ် (၁၄) နှစ်နှင့်ရအာက ်ကရလးအချိုးနှင့် စမြ ် (၆၅) ိှု်ိှ့်စ်ာြ ်သက်ကြ ီးေွယ်အို 
အချိုးုသုသေြါ််းသည ်အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းေါသည်။ 

 ကရလးအချိုးနှင့် သက်ကြ ီးေွယ်အိုအချိုးနည်းလခင်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအရေါ် 
မှီခိုမှုကုိ ရလျာ့နည်းရစေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

  

31,242 
(23.4%) 

90,552 
(67.8%) 

11,690 
(8.8%) 

0-14 နှစ် 15-64 နှစ် 65 နှစ် နှင့်အထက်  

စမြစ်သြ်ု သ ုသု သေြါ်း် ြာငး ္မ

ုသု သေြါ်း် 133,484  65,122    68,362    

0 - 4 9,500         4,763         4,737         

5 - 9 10,461       5,340         5,121         

10 - 14 11,281       5,692         5,589         

15 - 19 10,854       5,497         5,357         

20 - 24 10,157       4,963         5,194         

25 - 29 10,676       5,397         5,279         

30 - 34 10,979       5,555         5,424         

35 - 39 10,421       5,239         5,182         

40 - 44 9,775         4,838         4,937         

45 - 49 8,713         4,237         4,476         

50 - 54 7,668         3,623         4,045         

55 - 59 6,223          2,862         3,361         

60 - 64 5,086         2,342         2,744         

65 - 69 3,941         1,693         2,248         

70 - 74 2,951         1,237         1,714         

75 - 79 2,074         855            1,219         

80 - 84 1,478         550            928             

85 - 89 842             296            546            

90 + 404             143            261             
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   ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသ္မု် (ပြည ််ောင်် သု၊ သခိသ််ြည ််နယ်၊ မတမဲွခရိသ််၊ မတမဲွ္မြ ို့နယ်) 

  

  

 သ၏တွဲ မိ ိုပနယတ်ွင် လွန်ခဲ့ရသာ (၁၀) သုိှု်ခန်ပက စတင်ေိ ီး ကရလးရမွးဖွားနှုန်း သိသာစွာကျဆင်းခ့ဲ 
ေါသည်။ 

 အသက ် (၁၅-၁၉) စသြ်ုသ္မှုမ််၍ ုူးးေသေုာင့န််းုငမ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။ စမြ် 
(၂၀-၂၄) စသြ်ုသမ် ်ဆြ်ုြ်ေုာင့န််းမ်ြ်ိသ ေမွ့သှသိြါမ််။  

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၊  ပြ ည်ရထာင်စု 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ ေခုိင်ေလ 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 +

ောခုိငန်ှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ သ၏တဲွခရုိင် 

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၊  သ၏တဲွမိ ိုပနယ်် 

ကျား မ 
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  ေလ ည်ရောင်စုနှင့်နိှုင်းယှဥ်လျှင် သ၏တွဲ မိ ိုပနယ်တွင် အလုေ်လုေ်နုိင်သည့် အသက် (၁၅-၆၄) အုေ်စ ု  
ောခုိင်နှုန်းများရနရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက်အုေ်စု (၂၀-၂၄) နှင့် အသက်အုေ်စ ု (၄၀-၄၄) မှစ၍ ကျန်အသက်အုေ်စတုိုင်းတွင် ကျား 
ဦးရေသည် မ ဦးရေေက် ရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 (ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

  မလ န်မာနုိင်င၏တွင် ဗုေ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၈၇.၉) ောခိုင်နှုနး်၊ ခေစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၆.၂) 
ောခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၄.၃) ောခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၅) 
ောခိုင်နှုန်း၊ နတ်ကိုးကယွ်သူ (၀.၈) ောခိုင်နှုန်း၊ အခလ ားဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၂) ောခိုင်နှုန်းနှင့် 
မည်သည့်ဘာသာမျှ မကိုးကွယ်သူ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်း ေှိရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 သခိသ််ပြည ််နယ်တွင် ဗုေ္ဓဘာသာ (၉၆.၂) ောခိုင်နှုန်း၊ ခေစ်ယာန် (၁.၈) ောခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ် (၁.၄) 
ောခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူ (၀.၅) ောခိုင်နှုန်းိှ့် ် နတ ်ြိသးြွယ်္မှု (၀.၁) သငခိသ််ိှုန်းသှိ ြြ ီး အခလ ားဘာသာိှ့်် 
ဘာသာမေိှသူများမ ်် (၀.၁) ောခိုင်နှုန်းာြ် ေုာင့န််းေါသည်။  

      ္မှမခ်ာြ်။  *  ၀.၁ သငခိသ််ိှုနး်ာြ်န််းြါမ််။ 
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ဗုေ္ဓဘာသာ ခေစ်ယာန် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ် အခလ ား  ဘာသာမေှိသူများ 

ော
ခိငု

်နှုန်
း 

ေု၏ (၄) - လေည်ရောင်စုနှင့် ေခုိင်ေလ ည်နယ်  ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက်  
လူဦးရေ ောခုိင်နှုန်း 

 ေလ ည်ရောင်စု ေခိငု်ေလ ည်နယ် 



12 
 

(ဂ) ေညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်မျငး  
ဇယား (၃) - စမြ် (၅) ိှု်္ှမ (၂၉) ိှု်စမွ််း ုူးးေသိှ့်် ေြာင််းမြ်ေနမူစေသစမွြ်ြိသ ြာငး/္မ 

ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 

ုသု သေြါ်း် ြာငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြာငး ္မ

5 1,930     1,008   922         577         274       303           

6 1,965     1,000   965        1,581     806       775           

7 2,128      1,099   1,029     1,817     955       862           

8 2,068     1,027   1,041    1,771     889       882           

9 2,009     1,034   975        1,717     874       843           

10 2,043     1,051   992        1,717     882       835           

11 1,946     967       979        1,607     794       813           

12 2,172      1,072   1,100    1,666     815       851           

13 2,404     1,188   1,216     1,710     851       859           

14 2,221      1,084   1,137    1,320     634       686           

15 2,043     1,046   997        990         494       496           

16 1,902     909       993        721         330       391           

17 1,922      985       937        569         267       302           

18 2,175     1,044   1,131    478         220        258           

19 1,802     858       944        329         153       176           

20 2,097     981       1,116    252         123       129           

21 1,577     735       842        111         63          48             
22 1,718     783       935        74           35          39             
23 1,779     836       943        61           23          38             

24 1,693     768       925        44           21          23              

25 2,123      996       1,127     32            11          21              

26 1,759     839       920        23            14          9                

27 1,809     883       926        24            11          13             

28 2,057     1,029   1,028     25            10          15             

29 1,728     804       924        8              6             2                

ုးူးေသ ေြာင်း်မြေ်နမူ
စမြ်
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 သ၏တွဲ မိ ိုပနယ်၌ ရယာကျ်ားရလးများနှင့် မိန်းကရလးများသည်် အသက် (၁၂) နှစ်အေွယ်မ ှစတင်၍ 

ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်း ကျဆင်းလာရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 ပြည ််ောင််ု သိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သငမွ်် မတမွဲပ္မြ ို့နယ်္မ ှ ရယာကျ်ားရလးများနှင့် မိန်းကရလးများ၏ 

ေြာင််းမြ်ေသငြ်္မှု ှုန်းမ ်် မိမငုွင ြွငခည ငး္မှု္မသိှေြာ င််း ေမွ့သှိသြါမ််။ 
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ော
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်နှုန
း် 

အသက် 

ပံု (5) - ြပည်ရထာင်စု၊ ေခုိင်ပြ ည်နယ်နှင့် သံတဲွမြ ို့နယ်တုိ့၏  
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

 ပြ ည်ရထာင်စု ေခိငု်ပြ ည်နယ် သံတွဲမြ ို့နယ် 
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ပံု (6) -  ပြ ည်ရထာင်စုနှင့် သံတဲွမြ ို့နယ်တုိ့၏ ကျား/မ အလုိက် 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

  ြပည်ရထာင်စု (ကျား) ြပည်ရထာင်စု (မ) သံတွဲဲမြ ို့နယ် (ကျား) သံတွဲမြ ို့နယ် (မ) 
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ြသတ (၇) - သခိသ််ြည ််နယ်  စာတတ်ရမလ ာက်မှုနှုန်း (စမြ် ၁၅ ိှု်ိှ့််စာြ်) 

 
 

 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၈၉.၅% 

သခိသ််ြည ််နယ်   - ၈၄.၇% 

မတမွဲခရသိ််        - ၉၂.၆% 

မတမွဲဲ ္မြ ို့နယ်     - ၉၃.၆% 
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ဇယငး (၄) - မတမဲွ္မြ ို့နယ်၏ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅-၂၄) ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ်် ှိုန်း 

 

 သ၏တွဲ မိ ိုပနယ ် အသက ် (၁၅) နှစ်နငှ့်အေက် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်းမှာ (၉၃.၆)  ောခိုင်နှုန်း 
 ဖလ စ်ေိ ီး ေခိုင်ေလ ည်နယ ် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုငန်ှုန်း (၈၄.၇) နှင့်  မလ န်မာနုိင်င၏  စာတတ်ရမလ ာက်မှု 
ောခိုင်နှုန်း (၈၉.၅) ေက်ေို မလ င့်ေါသည်။ မ စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၉၁.၅)  ဖလ စ်ေိ ီး ကျား 
စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုငန်ှုန်းသည ်(၉၆.၀)  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 မတမွဲ္မြ ို့နယ၏် စမြ ် (၁၅) ိှု်္မ ှ (၂၄) ိှု်စမွ််း ုူ် ယ်ုူသွယ် ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ််ိ ှုန်း 
မ ်် (၉၆.၃)ပညဖု်ြါမ််။ ္မ ုူ်ယ်ုူသွယ ်ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခသိ်် ှိုန်းမ်် (၉၅.၉)ပညဖု်ြြ ီး ြာငး 
ုူ်ယ်ုူသယွ် ုငမမေ်္မည ငြ်္မှုသငခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၆.၇)ပညဖု်ြါမ််။ 

 
ဇယငး (၅) - အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက်လူဦးရေကုိ အမလ င့်ဆု၏းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်းအလုိက် 
 ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ်ိှ့်် ြာငး/္မ ခဲွခည ငးရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက ် လဦူးရေ  (၉.၃) ောခိုင်နှုန်းသည် လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 
 ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက ်ရကျးလက်လူဦးရေ  (၁၀.၀) ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူး 
သူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက ် စ္မာိုးမငး္မာငး၏ (၇.၁) သငခိသ််ိှုန်းိှ် ့် အမျိုးသမီးများ  (၁၁.၄) 
ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက ် လဥူီးရေ  (၂၆.၀) ောခိုင်နှုန်းသည ် မူလတန်းအဆင့် (၄ တန်း) 
 ေိ ီးစီးရအာင်လမင်သူများလဖစ်ေိ ီး တက္ကသိုလ်/ရကာလိေ်အဆင့် ေိ ီးစီးသူမှာ (၆.၉) ောခုိင်နှုန်းသာေှိသည် 
ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

ကျား/မ

စစုခုပါငး်

လမဦးခရပ

(15 - 24)

စာတတခ် မြ ာကမ်ှု

ရာေိုငန်ှုန း်ပ

(15 - 24)

စုစုခပါင်း 18,708 96.3

ကျား 8,945 96.7

မ 9,763 95.9

သမငယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုခပါင်း 81,231 7,590                 9.3           17,550 21,156 19,006 9,379 370 5,590 267 124       199 

မြ ို ြ့ပ 9,210 399                 4.3              1,279 1,170 2,396 2,136 85 1,639 73 28             5 

ခကျးလက် 72,021 7,191               10.0           16,271 19,986 16,610 7,243 285 3,951 194 96       194 

ကျား 38,867 2,767                 7.1             7,156 10,163 10,620 5,037 246 2,553 102 98       125 

မ 42,364 4,823               11.4           10,394 10,993 8,386 4,342 124 3,037 165 26          74 

အေြ ားစစုခုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးေပ

ခကျာငး်မခန

ပဘမးသမပ

ရာေိုငန်ှုနး်

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) စီးေွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 
ဇယငး (၆) - စမြ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာြ် ုူးးေသ၏ သုြ်မငးစ််စငးြါဝ်် ှိုန်းိှ့်် စ သုြ်ုြ့်္ဲမ 
 သငခိသ်် ှိုန်းမိသ့ြိသ စမြ်စသြ် သုစုိသြ် ြာငး/္မ ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 
 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ြာငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြာငး ္မ

10 - 14 8.6 10.6 6.5 22.5 24.1 19.8

15 - 19 46.3 59.8 32.4 15.1 14.2 16.8

20 - 24 65.8 88.3 44.2 11.0 8.7 15.4

25 - 29 68.5 94.1 42.2 5.7 4.9 7.5

30 - 34 67.5 93.7 40.6 3.0 3.0 3.0

35 - 39 68.1 94.3 41.6 2.4 2.5 2.3

40 - 44 66.9 93.1 41.1 1.9 2.2 1.1

45 - 49 66.6 92.6 42.0 1.9 2.2 1.2

50 - 54 63.0 90.1 38.8 1.5 1.8 0.8

55 - 59 57.6 85.5 33.8 1.3 1.4 1.1

60 - 64 45.5 70.8 23.9 1.3 1.6 0.5

65 - 69 33.3 55.9 16.3 1.8 1.9 1.4

70 - 74 18.4 33.5 7.4 1.3 1.7 -

75+ 7.4 13.8 3.4 0.8 0.4 2.0

15 နှစ်ပမှပ24 နှစ် 55.7 73.3 38.2 12.8 11.1 16.0

15 နှစ်ပမှပ64 နှစ် 62.5 86.8 38.9 4.8 4.3 5.6

စမြစ်သြ်ု သ
ုသြမ်ငးစ်စ်ငးြါဝ််ိ ှုန း် စုသြ်ု ြ္်မဲ့သငခသိ် ်ိ ှုန း်
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 မတမွဲ မိ ိုပနယ ် အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စုတွင် လေု်သားအငအ်ားေါဝင်နှုန်းမှာ (၆၂.၅) 
ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 အမျိုးသမီး လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည် (၃၈.၉) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး အမျိုးသား လုေ်သား 
အင်အားေါဝင်နှုန်း (၈၆.၈) ောခိုင်နှုန်းေက်  သသိာစွာရလျာ့နည်းသည်ကိ ုရတွ့သှိေေါသည်။ 

 မတမွဲပ္မြ ို့နယ၏် စမြ ် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ် သုမွ် ် စုသြ် သုြ်ေမငြေုး (၈.၆) သငခိသ််ိှုန်း 
သှိေြာ င််း ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 အသက ် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စု  အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်းမာှ (၄.၈)  ဖလ စ်ေါသည်။ အလုေ်လက်မဲ ့
ောခိုင်နှုန်းသည် ကျား (၄.၃) ောခိုင်နှုန်းနှင့် မ (၅.၆) ောခိုင်နှုန်းအသီးသီးေှိကြ ေိ ီး ကျား မ 
ကွာခလ ားမှုသှိသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 စမြ ် (၁၅) ိှု်္မှ (၂၄) ိှု်စမွ််း စ္မာိုးမ္မီး်ယ်္မာငး၏ အလုေ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ (၁၆.၀) 
ောခုိင်နှုန်းေှသိည်ကို ရတွ့သှိေေါသည်။  

 
ဇယငး (၇) - စမြ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာြ် သုြ်မငးစ််စငး သုမွ်် ္မြါဝ််ေမငုူးးေသြိသ စ္မာိုးစုငး 

စုိသြ် ြာငး/္မ ခဲွညခငးေဖင်ညြေမငဇယငး 

 

 စမြ ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာြ် ုသြ်မငးစ််စငးုသမွ်် ္မြါဝ််မူ္မာငး  စ္မာိုးမငး္မာငး၏ 
(၄၆.၆) သငခိသ််ိှုန်းမ်် စခာိန်ညြ့််ေြာင််းမြ်ေနမူ္မာငးညဖု်ြာ ြြ ီး စ္မာိုးမ္မီး္မာငး၏ (၆၄.၈) 

သငခိသ််ိှုန်းမ်် စိ္မ်္မှုြို္စုသြ်ြိသ််ေနမူ္မာငးညဖု်ေြာ င််း ေမွ့သှိသြါမ််။ 
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ပု ံ(8) - လုပသ်ားအင်အားပါဝင်နှုန်း 
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အသက်အုပစ်ု 
စစုရုပါင်း ကျား မ 

ေု၏ (၉) - အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

စစုခုပါငး် စုသြ္်မသငှခဲ့ြါ

စခာနိ ည်ြ့််

ေြာင်း်မြေ်မငပ

ေြာင်း်မငး

စ္ိမ္်မှုြို ္စ သြ်
စ ြ် ္ိမး်ုငး၊

မြ်ြြ းီသယွစ် သိ

ဖာငးနငမ၊ူ

္မမန်ု ္ွမး်မူ
စခည ငး

သုု သေြါ််း 53,760      1.1                  24.8                          48.8              17.0                      1.5                  6.7          

ြာငး 14,107      2.8                   46.6                          3.9                 26.2                       3.0                  17.5       

္မ 39,653      0.5                  17.1                          64.8              13.7                      1.0                  2.9          

ကျား/မ

ုသြမ်ငးစ်စ်ငးုသမွ် ပ်္မြါဝ်မ်ူ
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ဇယငး (၈) -  စမြ် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စမွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသြိသ စ သုြ်စြိသ််စ္မာိုးစုငးိှ့်် ြာငး/္မ      
 စုိသြ် ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 
 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ြာငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြာငး ္မ

ုသု သေြါ်း် 48,188 32,884 15,304 100.0 100.0 100.0

္မနေ်န ာုင္မာငး 364 253 111 0.8 0.8 0.7

မြေ်္ွမးဝ္်မးေြာင််းြ်ငသှ် ္်မာငး 1,352 323 1,029 2.8 1.0 6.7

န်း်ြ်ငိှ့််ပဆြ်ု ြ်မ့််ပမြေ်္ွမးြ်ငသှ် ္်မာငး 1,009 749 260 2.1 2.3 1.7

စောငြစ်ြတ့ြည ုုငေသးုသြ်မငး္မာငး 2,245 1,147 1,098 4.7 3.5 7.2

ဝနေ်ဆင််္မှု ှ် ့်ပစေသင််းုသြ်မငး္မာငး 6,219 2,055 4,164 12.9 6.2 27.2

ုယယ်င၊ပမု်ေမငိှ့််ပ်ါးုသြ််နး်ပြတ္်မးြာ််ုသြ်မငး္မာငး 22,614 18,219 4,395 46.9 55.4 28.7

ုြ္်မှုြ်ငိှ့််ပဆြ်ု ြ်ုသြ််နး်ပစုသြ်မ္မငး္မာငး 4,804 3,478 1,326 10.0 10.6 8.7

ုြြ်သိယိငိှ့််ပုြြ် ္ု်စ း်ြသိ် မွ်ယပ်စမသတးြည ုမ္ူမာငးိှ့််

သုု ်း်မြ်ဆ််မ္ူမာငး
1,994 1,918 76 4.1 5.8 0.5

စေခည ခတစုသြ်မ္မငး္မာငး 4,389 3,172 1,217 9.1 9.6 8.0

စခည ငး - - - - - -

္မမိ/္မေဖည 3,198 1,570 1,628 6.6 4.8 10.6

စုသြသ် ှိမးူးေသ သငခသိ် ်ိ ှုန း်
စုသြစ်ြသိ် စ်္မာ ို းစုငး
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 မတမွဲပ္မြ ို့နယမ်ွ်် အသက် (၁၅-၆၄) အုေ်စုေိှ အလုေ်ေိှသူ (၄၆.၉) ောခုိင်နှုန်းမှာ လယ်ယာ၊ 
သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကတမ်းကျင်လုေ်သားများ ဖလ စ်ကြ ေိ ီး ေုတိယအများဆု၏းမှာ ဝန်ေဆင််္မှုိှ့်် 
စေသင််းုသြ်မငး္မာငး (၁၂.၉) ောခိုင်နှုန်း ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား ိှ့် ် ္မ ိိှု််းယှဥ်သငမွ် ် ြာငး ဦးရေ (၅၅.၄) ောခုိင်နှုန်းိှ့် ် မ ဦးရေ (၂၈.၇) ောခိုင်နှုန်း 
တိုပမ ်် လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကတမ်းကျင်လုေ်သားများ ဖလ စ်သည်ကုိ ရတွ့ေှိေ 
ေါသည်။ 

 သခိသ််ပြည ််နယ်မွ် ် လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကတမ်းကျင်လုေ်သားများ္မှင (၄၃.၂) 
ောခုိင်နှုန်း ဖလ စ်ေိ ီး ဝန်ေဆင််္မှုိှ့် ်စေသင််း သုြ်မငး္မာငး္မှင (၉.၇) ောခိုင်နှုန်း ဖလ စ်ေါသည်။ 
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 ေလ ည်ရောင်စု ေခိငု်ေလ ည်နယ် သ၏တွဲမိ ိုပနယ် 

 ေု၏ (၁၀) -  ေလ ည်ရောင်စု၊ ေခုိင်ေလ ည်နယ်နှင့် သ၏တဲွမိ ိုပနယ်တုိပ   
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် အလုေ်အကုိင်အမျို းအစား 

မန်ရနဂျာများ 

သက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာေှင်များ 

နည်းေညာနှင့် ဆက်စေသ်ည့ ်သက်ရမးွေညာေှငမ်ျား 

အရောက်အေ၏့ေလ ုစာရေးလုေသ်ားများ 

ဝန်ရဆာငမ်ှုနငှ့ ်အရောင်းလုေ်သားများ 

လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနငှ့ ်ငါးလုေင်နး် 
ကျွမ်းကျင်လုေ်သားများ 

လက်မှုေညာနငှ့် ဆကစ်ေ်လေုင်န်း အလုေ်သမားများ 

စက်ကိေယိာနငှ့ ်စက်ေစ္စည်းကိုင်တယွ် 
အသု၏းေလ ုသူများနှင့် စစုည်းတေ်ဆင်သမူျား 

အရခလ ခ၏အလုေ်သမားများ 

အခလ ား 

မသိေမရဖလ  
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ဇယငး (၉) -  စမြ် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စမွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသြိသ သုြ်ြိသ််ေမင သုြ််န်းစ္မာိုးစုငးိှ့်် 
ြာငး/္မ စုိသြ် ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး  

 

  ္မှမခ်ာြ်။            * ၀.၁ သငခိသ််ိှုန်းာြ်န်း်ြါမ််။ 

ုသု သေြါ်း် ြာငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြာငး ္မ

ုသု သေြါ်း် 48,188 32,884 15,304 100.0 100.0 100.0

ုယ်ယင၊ပမု်ေမငိှ့််ပ်ါး သုြ််နး် 24,771 19,661 5,110 51.4 59.8 33.4

မမ္တ ုမးူေဖငေ်သးိှ့််ပေြာငြ်္ိမသ် း် သုြ််နး် 61 53 8 0.1 0.2 0.1

ြသနာ်သမ်ု သြ်္မှု သြ််နး် 1,409 838 571 2.9 2.5 3.7

ုှေြ်ုု်၊ပဓါမေ််ွ့၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးဖည န့်ဖည ူး္မှု သြ််နး် 78 70 8 0.2 0.2 0.1

ေသေြးေဝေသး၊ပ္ိမ ္ုလငိှ့််ပစ္ိမှုြ်မိ္်မးဆ််းေသးပုီ္မတခန့်ခဲွ္မှု သြ််နး် 16 12 4 * * *

ေဆငြ် သုြ်ေသး သုြ််နး် 2,718 2,429 289 5.6 7.4 1.9

ုြ်ုီိှ့််ပုြ္ကငးေသင််းဝယ်ေသးပ(ေ္မငေ်မငြ်ငးိှ့််ပေ္မငေ်မငဆ်သိ် ြ်ယ်

ြည ုြည ််ညခ််း သုြ််နး်စြါစဝ််)
4,566 1,584 2,982 9.5 4.8 19.5

မယ်ယူြိသ့ေဆင််ေသးိှ့််ပြသနြ် ္ု်စ း်မိသေုှင််ေသး သုြ််နး်္မာငး 2,389 2,344 45 5.0 7.1 0.3

မ််းခိသေသးိှ့််ပစုငးစေမငြ်ဝနေ်ဆင််္မှု သြ််နး်္မာငး 3,775 1,360 2,415 7.8 4.1 15.8

မမ််းစခာြ်စုြ်ိှ့််ပပဆြ်မွယ်ေသး သုြ််နး်္မာငး 59 36 23 0.1 0.1 0.2

ေ်ွေသးေြာ းေသးိှ့််ပစင္မခတု သြ််နး်္မာငး 125 48 77 0.3 0.1 0.5

စ္်ိမခြ တပေည္မဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မာငး 5 2 3 * * *

စမြ်ေ္ွမးဝ္်မးေြာင််းြ်င၊ပမိြ္ပတြ်ငိှ့််ပုြ်္မှု ြ်္မှုြ်ငဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မာငး 59 47 12 0.1 0.1 0.1

ုီ္မတစသြ်ခာုြ်ပေသးိှ့််ပောငြ်ြူ္မှုဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မာငး 197 120 77 0.4 0.4 0.5

ြည ််မူ့စသြ်ခာုြ်ေသးပ(ြည ််မူ့ဝနာ်္်မး္မာငးစြါစဝ််) 1,826 1,345 481 3.8 4.1 3.1

ြ်ငေသးဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မာငး 1,297 285 1,012 2.7 0.9 6.6

ြာနး်္မငေသးိှ့််ပုူ္မှုေသး သုြ််နး်္မာငး 193 79 114 0.4 0.2 0.7

ြနး်ခာ၊ီပစ သိြ်င၊ပေဖာငပ်ေညဖေသးိှ့််ပစြနး်ေဖည ေသး သုြ််နး်္မာငး 42 34 8 0.1 0.1 0.1

စခည ငးဝနေ်ဆင််္မှု သြ််နး်္မာငး 744 515 229 1.5 1.6 1.5

ြိသယ်မသိ် ်ု သြ်ြိသ် မ့်််ပစ္်ိမောင်် သု္မာငး၏ သုြ််နး်္မာငး၊ပခဲွခည ငးေဖင်ြည ိိသ် ် ခည ််းပ

္မသှိမ့််ပစ္်ိမောင်် သု္မာငး၏ပာသမ်ု သြ်္မှု ှ် ့်ပဝနေ်ဆင််္မှု သြ််နး်္မာငး
389 261 128 0.8 0.8 0.8

မတမ္မနစ်ခွ့််စေသးသစဖဲွ့စု််း္မာငး၏ သုြ််နး်္မာငး 3 - 3 * - *

စ သုြ်စြိသ် စ်္မာို းစုငးေဖင်ြည ာငးခည ််း္မသှိေမင သုြ််နး်္မာငး 3,466 1,761 1,705 7.2 5.4 11.1

စုသြသ် ှိမးူးေသ သငခသိ် ်ိ ှုန း်
ုသြ်် နး်စ္မာို းစုငး
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 သ၏တွဲ မိ ိုပနယ၌် လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလေု်ငန်းတွင် အများဆု၏းလေု်ကိုင်ကြ ေိ ီး (၅၁.၄) 
ောခိုင်နှုန်းေိှေါသည်။  

 ုြ်ုီိှ့်် ုြ္ကငးေသင််းဝယ်ေသး (ေ္မင်ေမင်ြငးိှ့်် ေ္မင်ေမင်ဆိသ်ြ်ယ်ြည ုြည ််ခည ််းုသြ််န်း 
စြါစဝ််) လုေ်ငန်းတငွ် ေုတိယအများဆု၏း လုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီး (၉.၅) ောခိုငန်ှုန်းေိှေါသည်။ 

 လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင် ့ ငါးလုေ်ငန်းတွင ် လေု်ကိုင်ရနသူ အမျိုးသား (၅၉.၈) ောခိုင်နှုန်းနငှ့် 
အမျိုးသမီး (၃၃.၄) ောခိငု်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 ေခိုင် ေလ ည်နယ်၌ လယယ်ာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတွင် လုေ်ကိုင်ရနသူမှာ (၅၁.၂) ောခိုင်နှုန်း 
ေှိ ေိ ီး ုြ်ု ီိှ့်် ုြ္ကငးေသင််းဝယ်ေသး (ေ္မင်ေမင်ြငးိှ့်် ေ္မငေ်မင်ဆိသ််ြယ်ြည ုြည ််ခည ််း 
ုသြ််န်းစြါစဝ််) လုေ်ငန်းတငွ် လေု်ကိုင်ရနသူမှာ (၇.၁) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 
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စုစုရေါင်း ကျား မ စုစုရေါင်း ကျား မ စုစုရေါင်း ကျား မ 

 ေလ ည်ရောင်စ ု ေခိငု်ေလ ည်နယ် သ၏တွဲမိ ိုပနယ် 

 ေု၏ (၁၁) -  ေလ ည်ရောင်စု၊ ေခုိင်ေလ ည်နယ်နှင့် သ၏တဲွမိ ိုပနယ်တုိပ   
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် လုေ်ကုိင်ရသာ လုေ်ငနး်အမျို းအစား 

လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနငှ် ့ငါးလုေင်နး် 

သတ္တ ုတးူရဖာရ်ေးနငှ့် ရကျာက်မုိငး်လုေင်န်း 

ကုနေ်ုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လျှေ်စစ၊် ဓါတရ်ငွ့ ၊ ရေရနွးရငွ့နှင့် ရလရအးလဖနပ်ဖလ ူးမှုလေုင်န်း 

ရေရေးရဝရေး၊ မလိ္လာနှင့် အမိှုက်သိမး်ဆည်းရေးစီမ၏ခနပခ်ွဲမှုလုေ်ငန်း 

ရဆာကလ်ုေ်ရေးလုေင်န်း 

လက်လီနှင့် လက္ကားရောင်းဝယ်ရေး (ရမာ်ရတာ်ကားနငှ်ရ့မာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ် ေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေင်နး်အေါအဝင်) 

သယ်ယေူိုပရဆာင်ရေးနှင့်ကုန်ေစ္စည်းသိရုလှာင်ရေးလုေင်န်းများ 

တည်းခိုရေးနှင့် ်အစားအရသာက် ဝန်ရဆာငမ်ှုလုေင်နး်များ 

သတင်းအချကအ်လက်နှင့် ဆကသ်ွယရ်ေးလုေ်ငန်းများ 

ရငွရေးရကြ းရေးနငှ် ့အာမခ၏လုေင်နး်များ 

အိမ်ခိ ၏ ရလမဆုိငေ်ာလေုင်န်းများ 

အသက်ရမွးဝမး်ရကျာင်းေညာ၊ သိေ္ပ၏ေညာနငှ့ ်စက်မှုလက်မှုေညာဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

စမီ၏အုေ်ချုေ် ရေးနငှ့် ရောက်ကမူှုဆိုင်ောလုေ်ငန်းများ 

 ေလ ည်သူပအုေ်ချုေရ်ေး ( ေလ ည်သူပဝနေ်မ်းများအေါအဝင်) 

ေညာရေးဆိငုေ်ာလေုင်န်းများ 

ကျန်းမာရေးနငှ် ့လူမှုရေးလုေင်နး်များ 

ေန်းချ၊ီ အနေုညာ ၊ ရဖျာ် ရလဖရေးနှင့် အေန်းရဖလ ရေး လုေ်ငန်းများ 

အခလ ားဝန်ရဆာငမ်ှုလုေင်နး်များ 

ကိယု်တိငုလ်ုေ်ကိုင်သည့် အိမ်ရောငစ်မုျား  လုေ်ငန်းများ၊ ခဲွခလ ားရဖာ်ေလ နိုင်ခလ ငး်မေှိသည့် အိမ်ရောငစ်မုျား  ေုတ်လေုမ်ှုနငှ့် ဝန်ရဆာင်မှုလေုင်န်းများ 

သ၏တမန်အခငွ့အ်ရေးေ အဖွဲ့ အစည်းများ  လုေ်ငန်းများ 

အလုေ်အကိုင်အမျို းအစားရဖာ်ေလ ေားခလ င်း မေှိရသာလုေ်ငန်းများ 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 
ဇယငး (၁၀) - စမြ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာြ် ုူးးေသြိသ ြိသ််ေဆင််မ့််ုြ်္ှမမ်စ္မာိုးစုငးစုိသြ် 

ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ်ိှ့်် ြာငး/္မ ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 
    ္မှမခ်ာြ်။     * ုသုသေြါ််းြမ်စေသစမွြ် (၂၀) ာြ်န််းြါမ််။ 

 

 မတမွဲ မိ ိုပနယတ်ွင် အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  (၆၇.၈) ောခိုင်နှုန်းသည် နုိင်င၏သား 
စိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်ေိ ီး (၂၆.၆) ောခိုင်နှုန်းသည် မညသ်ည့်ကတ်မှ မကိုင်ရဆာင် 
သူများ ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ြာငး ိှ့် ်္မ ိိှု််းယှဉ်သငမွ််် ြာငး းးေသ (၂၅.၂) သငခိသ််ိှုန်းိှ့် ်္မ းးေသ (၂၈.၀) သငခိသ််ိှုန်းမိသ့ 
မ ်် ္မ်မ့်််ြမ်္ှမ ္မြိသ််ေဆင််မူ္မာငးညဖု်မ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။ 

    ္မှမခ်ာြ်။     * ၀.၁ သငခိသ် ်ိှုန်းာြ်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

နိုငင်သံားပ

စစိစခ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

ပကတ်

နိုငင်သံား

ပြ ုေငွ့်ပ

ရသမကတ်

အမျို းသားပ

မတှပ်ုံတငပ်

ကတ်

သာသနာေင်

ပကတ်

ယာယပီ

သကခ်သ

ပေကံတ်

နိုငင်ြံေားသား

ပမတှပ်ုံတငပ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ြံေားသား

ပနိုငင်ကံမးပ

လကမ်တှ်

မညသ်ည့်ပ

ကတမ်မှကိုင်

ပခဆာငသ်မ

စုစုခပါင်း            76,978                   32            213            3,377                468        1,727  *                  471          30,251 

မြ ို ြ့ပ               9,305                      5               38                466                   50           421  -                        1             2,324 

ခကျးလက်            67,673                   27            175             2,911                418       1,306  *                  470           27,927 

ကျား            38,044                   14            166            1,453                446           752  *                   260          13,881 

မ            38,934                   18               47             1,924                   22           975  *                   211          16,370 
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နိုင်ငံသား 
စိစစ်ရေး 

ကတ် 

ဧည့န်ိုင်ငံသား 
ကတ် 

နိုင်ငံသား 
 ပြ ုခွင့ေ်သူ 

ကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပုံတင် 

ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယ ီ
သက်ရသခ ံ

ကတ ်

နိုင်ငံြခားသား 
မှတ်ပုံတင် 
လက်မှတ် 

နိုင်ငံြခားသား 
နိုင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကိုင် 

ရဆာင်သူ 

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

ပံု (12) - ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 

စုစုရပါင်း  ကျား  မ  
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရကြ ာင်းအော 
ဇယငး (၁၁) -  မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် 

ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား  

 
 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/် 

အမြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ေြ ငး်/ 

မတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ေြ ငး်

စစုခုပါငး် 133,484    127,609    5,875              4.4         3,325   1,850   2,292               2,140                     

0 - 4 9,500            9,402            98                          1.0             13            12            55                          81                                  

5 - 9 10,461         10,368         93                          0.9             20            26            40                          69                                  

10 - 14 11,281          11,131         150                       1.3             44            31            38                          78                                  

15 - 19 10,854         10,708         146                       1.3             52            27            43                          68                                  

20 - 24 10,157         10,056         101                       1.0             29            22            30                          51                                  

25 - 29 10,676         10,540         136                       1.3             37            23            47                          59                                  

30 - 34 10,979         10,796         183                       1.7             58            34            60                          66                                  

35 - 39 10,421          10,235          186                       1.8             70            31            64                          67                                  

40 - 44 9,775            9,496            279                       2.9             149         45            85                          62                                   

45 - 49 8,713            8,270            443                       5.1             280         90            101                        108                                

50 - 54 7,668            7,152            516                       6.7             325         90            126                        110                                

55 - 59 6,223             5,731            492                       7.9             323         96            116                        107                                

60 - 64 5,086            4,543            543                       10.7          343         134         201                        173                                

65 - 69 3,941            3,413            528                       13.4          325         158         203                        177                                

70 - 74 2,951            2,351            600                       20.3          380         272          254                        212                                

75 - 79 2,074            1,550            524                       25.3          335         242          287                        223                                

80 - 84 1,478            1,049            429                       29.0          269         254         240                        190                                

85 - 89 842                568                274                       32.5          169         154         177                        138                                

90 + 404                250                154                       38.1          104         109         125                        101                                

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယငး (၁၁) -  မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား (အဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/် 

အမြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ေြ ငး်/ 

မတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ေြ ငး်

ကျား 65,122      62,439      2,683              4.1         1,435   792       1,001               962                         

0 - 4 4,763            4,716            47                          1.0             8               8               28                           36                                  

5 - 9 5,340            5,291            49                          0.9             10            12            22                           36                                  

10 - 14 5,692            5,620            72                          1.3             16            14            18                          39                                  

15 - 19 5,497            5,413            84                          1.5             25            13            24                           44                                  

20 - 24 4,963            4,904            59                          1.2             17            15            18                          28                                   

25 - 29 5,397            5,322             75                          1.4             15            11            27                           37                                  

30 - 34 5,555            5,458            97                          1.7             27            16            34                          36                                  

35 - 39 5,239            5,134            105                       2.0             41            15            35                          36                                  

40 - 44 4,838            4,707            131                       2.7             58            19            49                          28                                   

45 - 49 4,237            4,011            226                       5.3             146         43            52                           49                                  

50 - 54 3,623            3,355            268                       7.4             164         42            75                          54                                  

55 - 59 2,862             2,639            223                       7.8             138         45            61                          54                                  

60 - 64 2,342             2,089            253                       10.8          161         56            85                          71                                  

65 - 69 1,693            1,458            235                       13.9          142         67            85                          76                                  

70 - 74 1,237            999                238                       19.2          147         110         97                          89                                  

75 - 79 855                636                219                       25.6          137         108         110                        96                                  

80 - 84 550                402                148                       26.9          89            93            71                          62                                   

85 - 89 296                196                100                       33.8          61            61            63                          50                                  

90 + 143                89                   54                          37.8          33            44            47                          41                                  

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယငး (၁၁) -  မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား (အဆက်) 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သမ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/် 

အမြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မခလလ့ာ ေြ ငး်/ 

မတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

စမးစိုက်ေြ ငး်

မ 68,362      65,170      3,192              4.7         1,890   1,058   1,291               1,178                     

0 - 4 4,737            4,686            51                          1.1             5               4               27                           45                                  

5 - 9 5,121            5,077            44                          0.9             10            14            18                          33                                  

10 - 14 5,589            5,511            78                          1.4             28            17            20                           39                                  

15 - 19 5,357            5,295            62                          1.2             27            14            19                          24                                   

20 - 24 5,194            5,152            42                          0.8             12            7               12                           23                                   

25 - 29 5,279            5,218            61                          1.2             22            12            20                           22                                   

30 - 34 5,424            5,338            86                          1.6             31            18            26                           30                                  

35 - 39 5,182            5,101            81                          1.6             29            16            29                           31                                  

40 - 44 4,937            4,789            148                       3.0             91            26            36                          34                                  

45 - 49 4,476            4,259            217                       4.8             134         47            49                          59                                  

50 - 54 4,045            3,797            248                       6.1             161         48            51                          56                                  

55 - 59 3,361            3,092            269                       8.0             185         51            55                          53                                  

60 - 64 2,744            2,454            290                       10.6          182         78            116                        102                                

65 - 69 2,248             1,955            293                       13.0          183         91            118                        101                                

70 - 74 1,714            1,352            362                       21.1          233         162         157                        123                                

75 - 79 1,219            914                305                       25.0          198         134         177                        127                                

80 - 84 928                647                281                       30.3          180         161         169                        128                                

85 - 89 546                372                174                       31.9          108         93            114                        88                                  

90 + 261                161                100                       38.3          71            65            78                          60                                  

အသကအ်ပုစ်ု

လမဦးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 မတမွဲ မိ ိုပနယတ်ွင် လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၄) ဦးသည် အနည်းဆု၏း မသန်စွမ်းမှုတစမ်ျိုးမျိုးေှိရကြ ာင်း 
ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အမျိုးသမီးများ  မသန်စွမ်းမှုသငခသိ် ်ိှုန်းသည် အမျိုးသားများေက် စန််း်ယ်ေိုမလ င့်ေါသည်။ 

 ္မမန်ုွ္မ်း္မှုသငခိသ််ိှုန်းမ်် စမြ်စသွယ်ြြ ီးုငမ််ိှ့််စ္မှေ ပ္မည ့််မြ်ုငြြ ီး စမြ ် (၇၀) 
ိှု်ေြာင်မွ် ်ြိသ္မိသမိမငုွငည္မ့်မ်ြ်ုငမ််ြိသ ေမွ့သိှသြါမ််။ 

 မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားများတွင် စ္မည ််ိှ့်် ု္မ်းေုှေငြ်/စ္မည ့်မ်ြ်/ြု္်စ ်းြိသ််မွယ်ပခည ််းတိုပ 
သည် အများဆု၏းဖလ စ်ေါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အရကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများ 
ေနစိ္်မစ္မာိုးစုငး္မာငး 
ဇယငး (၁၂) -  ေနစိ္်မစ္မာိုးစုငးစုိသြ် စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေဖင်ညြေမင 

ဇယငး 

 

 

 မတမွဲ မိ ိုပနယတ်ွင် ရနအိမ်အများစုမှာ ြာဥ်ောင််စိ္မ/်မုမ်ငးစိ္မ် စ္မိာုးစုငး္မာငးဖည ု်ြာ ြြ ီး 
(၇၇.၈) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ ေုတိယအများဆု၏း ရနအိမ်အမျိုးအစားမှာ ဝါးပဖည ့််ေဆငြ်ု သြ် 
ာငးေမင စိ္မ်္မာငးလဖစ်ေိ ီး (၁၂.၂) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။  

 ပ္မြ ို့ြည စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ (၇၄.၆) သငခိသ််ိှုန်းိှ့် ်ေြားုြ်စိ္်မောင််ုသ္မာငး၏ (၇၈.၂) သငခိသ််ိှုန်း 
မိသ့မ် ်ြာဥ်ောင််စိ္မ/်မု်မငးစိ္မ်္မာငးပဖည ့် ်ေနာိသ််ြာ ြါမ််။  

 

 

 

မြ ို ့ြပ/ခကျးလက်
ပအမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကေ်နး်/

တိုကေ်နး်တွဲ

ဘနေ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကေ်အံမိ်

ပျဥခ်ောငအ်မိ်/

ပသစသ်ားအမိ်
ေါးအမိ်

2-3 နစှေ်ံ

ပတအဲမိ်

1 နစှေ်ပံ

တအဲမိ်
အေြ ား

စုစုခပါင်း 31,075       1.3                         1.6                3.7           77.8                   12.2         1.9           1.0          0.4       

မြ ို ြ့ပ 3,350          2.5                          6.3                11.3         74.6                   3.6           0.6           0.4          0.9       

ခကျးလက် 27,725        1.2                          1.1                2.7            78.2                    13.3        2.1           1.0          0.4       

 1.3   1.6   3.7  

 77.8  

 12.2  

 1.9   1.0   0.4  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

ကွနဒ်ို/တိုက်ခနး်/ 
တိုက်ခနး်တွ ဲ

ဘန်ဂလိ/ုပ
တိုက်အိမ် 

တိုက်ခံအိမ် ပျဥ်ရထာင်အမိ်/ပ
သစ်သားအမိ် 

ဝါးအိမ် 2-3 နှစ်ခံ 
တဲအမိ် 

1 နှစ်ခံ 
တဲအမိ် 

အခြ ား 

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

ပံု (13) - ရနအိမ်အမျို းအစား 

စုစုရပါင်း   မြ ို့ြပ  ရကျးလက ် 
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 အိမ်သာအမျိုးအစားများ  

ြသတ (၁၄) - မန့်သှ််းေမငယ်် သုတစိ္်မမင ေဆငြ်ုသြ်မသ တးုွ ဲမ့်် အိမ်ောင််ုသစခာိုး 

 
 
 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၇၄.၃% 

သခိသ််ြည ််နယ်   - ၃၁.၈% 

မတမွဲခရသိ််        - ၅၈.၅% 

မတမွဲဲ ္မြ ို့နယ်      - ၇၀.၀% 
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ဇယငး (၁၃) - စမသတးြည ုမ့််စိ္်မမငစ္မာိုးစုငးစုိသြ် စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ                 
ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေဖင်ညြေမငဇယငး 

  
 မတမွဲ မိ ိုပနယတ်ွင် အိမ်ရောင်စုများ  (၇၀.၀) ောခိုင်နှုန်းသည် သနပေ်ှင်းရသာ ယင်လု၏အိမ်သာ 

ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲကြ ေါသည်။ (ရေဆွဲအိမ်သာ (၀.၆) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် ရေရလာင်း/ယင်လု၏အိမ်သာ 
(၆၉.၄) ောခိုင်နှုန်းတိုပ ဖလ စ်ကြ ေါသည်။) 

 သခိသ််ပြည ််နယ်အတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ော မတမွဲ မိ ိုပနယ်သည ် သနပ်ေှင်းရသာ 
ယင်လု၏အိမသ်ာ ရဆာက်လုေ်သု၏းစဲွသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးသည ်  စပ္မည ့််ဆသတးစသြ်ုသမွ်် ြါဝ် ်
ြါမ််။  

 သခိသ််ပြည ််နယ်တွင ် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု၏အိမ်သာ ရဆာက်လုေ်သု၏းစဲွသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ  
(၃၁.၈) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ပ္မည န်္မငိသိ်် တ်တငွ် (၇၄.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 မတမွဲ္မည ိုပနယတ်ွင် အိမ်သာမေှိသည့် အိမ်ရောင်စု (၂၅.၆) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး သခိသ််ပြည ််နယ်တွင ်
(၆၂.၉)  ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 မတမွဲပ္မြ ို့နယ၏် ေြားုြ်ေဒမ္မာငးမွ်် စိ္မ်မင္မသှိမ့် ်စိ္မ်ောင််ုသ (၂၈.၅) သငခိသ််ိှုန်းသှြိါ 
မ််။ 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြားုြ်

0.6            1.4             0.5            

69.4          97.0          66.0          

70.0         98.4          66.5         

2.6            0.3             2.8             

1.5            0.1             1.6            

0.3            0.1             0.6            

25.6          1.1             28.5          

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0     100.0     

စေသစမြွ် 31,075  3,350     27,725   

စ္ိမမ်ငစ္မာ ို းစုငး

ုသု သေြါ်း်

ေသဆဲွစိ္်မမင

ေသေုင််း/ ယ််ုသတစိ္်မမင

မန့်သှ် း်ေမငယ််ုသတစိ္်မမင
ေဆငြ်ု သြ်မသတးုဲွ္မှုသငခိသ် ်ိ ှုနး်

မွ််း/ ဇုငးပစိ္်မမင

မွ််း္မသှိပစိ္်မမင

စခည ငး

စိ္်မမင္မသှိ
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   ေမငြ်ေသစ္မာိုးစုငး္မာငး 

ြသတ (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာ ရသာက်ရေေေိှသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 

 

 

ပြည ််ောင််ု သ  - ၆၉.၅% 

သခိသ််ြည ််နယ်    - ၃၇.၇% 

မတမွဲခရသိ််         - ၇၈.၀% 

မတမွဲဲ ္မြ ို့နယ်      - ၈၇.၈% 
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ဇယငး (၁၄) - ေမငြ်ေသစမွြ် စဓိြစမသတးြည ုမ့်် ေသစ္မာိုးစုငးစုိသြ်                  
စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

  
 မတမွဲပ္မြ ို့နယမ်ွ်် စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ (၈၇.၈) သငခိသ််ိှုန်းမ်် ေမငြ်ေသစမြွ် ေသေြင််း 

ေသမန့် (ေသြိသြ်ုိသ််း၊ စဝီုိမွ််း၊ ေသမွ််း (စသမ်ုီ) ၊ ေသမန့်ုြ်/ေသမန့်ဘူး) ြိသ စမသတးြည ု 
ပြာ ြါမ််။ 

 သခိသ််ပြည ််နယ်အတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ောတွင ် မတမွဲ မိ ိုပနယ ် ရေရကာင်း 
ရေသနပ်အသု၏းေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးသည် စ္မည ့််ဆသတးပဖည ု်ြါသည်။  မလ န်မာနိုင်င၏  
ရေရကာင်းရေသနပ်ေေှိမှု (၆၉.၅) ောခိုင်နှုန်းနငှ့် ိိှုင်းယှဥ်လျှင်လည်း  မလ င့်သည်ကို ရတွ့ေေါသည။် 

 သ၏တွဲ မိ ိုပနယတ်ွင် အိမ်ရောင်စု (၆၉.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် ရေတွင်း (အုတ်စီ) မှ ေေိှရသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲကြ ေါသည။် အိမ်ရောင်စု (၁၂.၄) ောခိုင်နှုန်းသည် ရေေိုက်လုိင်းမ ှ
ရေကို သု၏းစဲွရနကြ ေါသည်။ 

 အိမ်ရောင်စု (၁၂.၂) ောခိုင်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှိရသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲရနကြ ေါသည်။ 

 ေြားုြ်ေဒမသှိ စိ္မေ်ာင််ုသ (၁၃.၃) သငခိသ််ိှုန်းမ်် ္မမန့်သှ််းေမငစသ််းစ္မည ု်္မာငး္မှ 
ေေှိ ရသာရေကိ ုရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲရနကြ ေါသည်။ 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြားုြ်

12.4         13.8        12.3         

5.4           20.7         3.6           

69.5        61.2         70.5         

0.5           1.7           0.3           

87.8        97.4        86.7        

3.0           1.1           3.3           

4.1           1.0           4.5           

3.3           0.1           3.7           

1.2           0.3           1.3           

0.6           0.1           0.5           

12.2        2.6           13.3        

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

စေသစမြွ် 31,075 3,350   27,725 

သုု သေြါ််းေသေြင််းေသမန့်သသှိ္မှုသငခိသ် ်ိ ှုနး်

ေမငြေ်သစ္မာို းစုငး

ေသြိသြ်ုိသ် း်

စဝီုိမွ် း်

ေသမွ် း်ပ(စသမ်ု )ီ

ေသမန့်ု ြ်/ ေသမန့်ဘူး

ုသု သေြါ်း်

ေသမွ် း်ပ(စြငသတ့္ဲမ)

ေသြန်

္မည ု်/ေခာင််း/မးူေ္မည င််း

ေမင််ြာေသ/ ္ိမသးေသ

စခည ငး

သုု သေြါ််းေသေြင််းေသမန့်ပ္မသသှိ္မှုသငခိသ် ်ိ ှုနး်
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  စု််းေသင််စမွြ် ုွ္်မးစ််စမသတးြည ု္မှု 

ြသတ (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက် လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုမှု 

 

 

ပြည ််ောင််ု သ     - ၃၂.၄% 

သခိသ််ြည ််နယ်    - ၁၂.၈% 

မတမွဲခရသိ််         - ၁၅.၀% 

မတမွဲဲ ္မြ ို့နယ်      - ၂၀.၁% 
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ဇယငး (၁၅) -  စု််းေသင််စမွြ်  စဓိြစမသတးြည ုမ့်် ္ီမးစ္မာိုးစုငးစုိသြ်           
စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 
 မတမွဲ မိ ိုပနယတ်ွင် စု််းေသင််စမွြ် လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ (၂၀.၁) 

ောခိုင်နှုန်းလဖစ်ေါသည်။ သခိသ််ပြည ််နယ်အတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ော လျှေ်စစ်မီး 
အသု၏းေလ ုမှုသည် (၁၈-၃၂) သငခိသ််ိှုန်းစသြ်ုသမွ်် ေါဝင်ေါသည်။ သခိသ််ပြည ််နယ်  လျှေ်စစ်မီး 
အသု၏းေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ (၁၂.၈) ောခိုင်နှုန်းလဖစ်ေါသည်။  

 မတမွဲပ္မြ ို့နယမ်ွ်် စု််းေသင််စမွြ် ဖေယင်း်မိသ််္မီး စမသတးြည ု္မှုမ်် (၅၂.၈) သငခိသ််ိှုန်းဖည ့်် 
စ္မာငးဆသတးဖည ု်ြါမ််။ 

 ေြားုြ်ေဒမမွ်် စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ (၅၇.၃) သငခိသ််ိှုန်းမ်် စု််းေသင််စမွြ် 
ဖေယင််းမိသ််္မီးြသိ စမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြားုြ်

20.1             74.2           13.6           

0.7                0.1             0.8             

52.8             15.9           57.3           

2.3                1.2              2.4              

20.9             7.6             22.5           

0.2                0.4             0.2              

2.7                0.5             3.0             

0.2                0.1             0.2              

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0       100.0     100.0     

စေသစမြွ် 31,075     3,350     27,725   

ေသစငးုှေြ်ုု်ပ(ြသု ္ဂ ြိ)

ေနေသင််ညခ််ပုွ္်မးစ််မသတးပ(ဆသို ငညြငး)

စခည ငး

ုသု သေြါ်း်

္မးီစ္မာို းစုငး

ုှေြ်ုု်္ီမး

ေသနတဆ္ီီမး

ဖေယင််းမသိ် ္ီ်မး

ဘြ်ာသ္ီီမး

္ီမးုြ်ပ(ြသု ္ဂ ြိ)
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 အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသု၏းေလ ုမှု 

ြသတ (၁၇) - မု်မငးြိသ စေညခခတေမင ေုင််ုငအသု၏းေလ ုမှု 
 

 
 

 

ပြည ််ောင််ု သ    -  ၈၁.၀% 

သခိသ််ြည ််နယ်   -  ၉၆.၆% 

မတမွဲခရသိ််        -  ၉၈.၈% 

မတမွဲဲ ္မြ ို့နယ်     -  ၉၈.၄% 
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ဇယငး (၁၆) - ခာြ်ြည ုမ်ုငးေမငြ်သန်စမွြ် စဓိြစမသတးြည ုမ့်် ေုင််ုငစ္မာိုးစုငးစုိသြ် 
စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 
 သ၏တဲွ မိ ိ ပုနယ်တွင် အစားအစာ ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် သစ်သားကုိအရခလ ခ၏ရသာ ရလာင်စာ 

အမျိုးအစားများလဖစ်သည့် သစ်သား/ေင်း (၈၀.၃) သငခိသ် ် ှိုန်းနှင့် မီးရသွး/ရလာင်စာရတာင့် (၁၈.၁) 
သငခိသ််ိှုန်းတိုပကို စဓိြအသု၏းေလ ုကြ ရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 စိ္မ်ောင််ုသ (၀.၈) သငခိသ််ိှုန်းမငုှေ်် စုငးစုင ခာြ်ြည ုမ်ုငးေမငြ်သန်စမွြ် ုှေြ်ုု်္မီး 
ြိသ စမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 ေြားုြ်ေဒမသှိ စိ္မ်ောင််ုသ္မာငးမွ်် မု်မငးြိသစေညခခတေမင ေုင််ုင္မာငးညဖု်မ့်် 
မု်မငး/ာ််း (၈၅.၁) သငခိသ််ိှုန်းိှ့်် ္မီးေမွး/ေုင််ုငေမင့်် (၁၃.၈) သငခိသ််ိှုန်းြိသ စဓိြ 
စမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

      ္မှမခ်ာြ်။   * ၀.၁ သငခိသ််ိှုနး်ာြ်န််းြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြားုြ်

0.8                3.8               0.4              

* 0.1               *

0.1                0.1               0.1              

0.1                0.1               *

80.3             40.0             85.1           

18.1             54.4             13.8           

0.3                0.8               0.3              

0.3                0.7               0.2              

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0       100.0       100.0     

စေသစမြွ် 31,075    3,350       27,725   

္ီမးေမွး/ေုင််ုငေမင့််

ေြာငြ်္ီမးေမွး

စခည ငး

ုသု သေြါ်း်

ေုင််ု ငစ္မာို းစုငး

ုှေြ်ုု်္ီမး

ဓငမေ််ွ့

ေသနတဆ္ီီမး

ဘိသ် စ်သို ြ်ု်

မု်မငး/ာ််း
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ဆြ်မွယ်ေသးိှ့်် စိ္်မစမသတးစေဆင််ြ ္ုစ််း္မာငး စမသတးြည ု္မှု 
ဇယငး (၁၇) - ဆြ်မွယ်ေသးိှ့်် စိ္်မစမသတးစေဆင််ြ ္ုစ််း္မာငးမသတးုဲွ္မှုစုိသြ် စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ 

ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 

 စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ ဆြ်မွယ်ေသးိှ့်် စိ္မ်စမသတးစေဆင််ြ ္ုစ််း္မာငး မသတးုွ္ဲမှုမွ်် ေသဒီယိသ 
မသတးုွဲ္မှုမ်် (၄၇.၉) သငခိသ််ိှုန်းညဖ့်် စ္မည ့််ဆသတးညဖု်ြါမ််။ ပ္မြ ို့ြည မွ်် ရသြ်္မည ််မတြာ ငးုြ်သှိမ့်် 
စိ္မ်ောင််ုသစခာိုးမ်် (၆၈.၀) သငခိသ််ိှုန်းပဖည ့်် စ္မည ့််ဆသတးညဖု်ြြ ီး ေြားုြ်မွ််  ေသဒီယိသသှိမ့်် 
စိ္မ်ောင််ုသစခာိုးမ်် (၄၈.၂) သငခိသ််ိှုန်းပဖည ့်် စ္မည ့််ဆသတးညဖု်ြါမ််။ 

 

 

 မတမွဲ မိ ိုပနယတ်ွင်  ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားေိှရသာ အိမ်ရောင်စုမှာ (၃၇.၈)  ောခိုင်နှုန်း ဖလ စ်ေိ ီး ရေေီယို 
ေှိရသာ အိမ်ရောင်စုမာှ (၄၇.၉) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အိမ်ရောင်စုာြ်ဝြ်ခန့်ေိှရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေ 
ေါသည်။ 

 

မြ ို ့ ြပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်
ခရဒယီ ို ရပုြ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွပ်

အငတ်ာနကပ်

တပဆ်ငေ်ားေြ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေပ

မရ ှိသည့်

ရာေိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

ပရ ှိသည့်ပပ

ရာေိုငန်ှုနး်

စုစုခပါင်း 31,075       47.9            37.8              3.9           28.0              1.8           6.1                     30.7                        0.2                 

မြ ို ြ့ပ 3,350         45.7            68.0              11.7        62.9              6.5           18.7                   14.1                        1.1                

ခကျးလက် 27,725       48.2            34.1              3.0           23.8              1.2           4.6                     32.7                        0.1                
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ေု၏ (၁၈) - ရေေယုိီနှင့် ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားသု၏းစဲွနုိင်သည့် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်း  

ရေေယီို ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ား 
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ြသတ (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်းသု၏းစဲွနုိင်မှု 

 

 မတမဲွ္မြ ိ ့ုနယ်မွ််အိမ်ရောင်စု (၂၈.၀) ောခုိင်နှုန်းသည် လက်ကုိင်ဖုန်းေိှသည့်အတွက် သခိသ် ်ပြည ််နယ် 
အတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ော (၁၈-၃၁) သငခိသ််ိှုန်းစသြ်ုသမွ်် ြါဝ်သ်ည်ကို ရတွ့ေိှ 
ေေါသည်။ 

ပြည ််ောင််ု သ     - ၃၂.၉% 

သခိသ််ြည ််နယ်    - ၁၅.၈% 

မတမွဲခရသိ််         - ၂၁.၁% 

မတမွဲဲ ္မြ ို့နယ်      - ၂၈.၀% 
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ြိသ့ေဆင််ေသးယငဥ် စ္မာိုးစုငး္မာငး 
ဇယငး (၁၈) - မယ်ယူြိသ့ေဆင််ေသးစမွြ် စမသတးြည ုမ့််ယငဥ်စ္မာိုးစုငးစုိသြ် စိ္်မောင်် သု 

စေသစမွြ်ြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 

 မတမွဲပ္မြ ို့နယမ်ွ်် စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ မယယ်ူြိသ့ေဆင်ေ်သးစမွြ် စမသတးြည ုမ့််ယငဥ ်
စ္မာိုးစုငး္မာငးမွ်် ုြ်ဘီးစမသတးြည ု္မှုမ်် (၃၇.၀) သငခိသ််ိှုန်းညဖ့် ်စ္မည ့််ဆသတးညဖု်ြြ ီး ေ္မင်ေမင် 
ဆိသ််ြယ/်ုှေြ်ုု်ုြ်ဘီး/မသတးဘီးြငး စမသတးြည ု္မှုမ် ်(၂၇.၄) သငခိသ််ိှုန်းညဖ့်် ဒသမိယစ္မည ့်ဆ်သတးပ
ညဖု်ြါမ််။ 

 ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခွဲညခငးေု့ုငသငမွ်် စိ္မ်ောင််ုသစ္မာငး သုမ်် ုြ်ဘီးြသိ မယ်ယူြိသ့ေဆင်် 
ေသးယငဥ်စဖည ု် စဓိြစမသတးြည ုပြာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြည ်န်ယ /်ခရသိ် /်္မြ ို ့နယ် စ္ိမေ်ာင််ု သ

ြငး/

ာသြြ်ငး/

ဗ်န် ်

ေ္မငေ်မင်

ဆသိ် ြ်ယ်/

ုှေြ်ု ု်ု ြဘ်းီ/

မသတးဘးီြငး

ုြဘ်းီ
(၄) ဘးီြါ

ောင်ု ငုာ ီ

ြိးူေု၊ှ

မ္မ္ဗငန ်

ုြေ်ု၊ှ

ေ္မငေ်မငဘ်သမ်

ုှ် း်(ြတ၊ဲ

ိငွး၊ပ ္မည ်း်..

ုမဖည ့််)

သခိသ် ်ြည ်န်ယ် 459,772 2,415 54,507 68,373 2,825 17,180 25,083 74,563

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

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

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

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

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

မတမဲွ္မြ ို ့နယ် 31,075 433 8,522 11,492 207 681 1,415 8,444

္မြ ို ည့ြ 3,350 109 1,412 2,159 26 6 18 84

ေြားုြ် 27,725 324 7,110 9,333 181 675 1,397 8,360
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(ဇ)       ရမွးဖွားခလ င်းနှင့် ရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 
ရမွးဖွားခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 မတမွဲ္မြ ို့နယမ်ွ်် အသက် (၂၀-၂၄) အုေ်စုတွင် ရမွးဖွားိှုန်း စ္မည ့််ဆု၏းညဖု်သည်ကို ရတွ့ေိှေေါသည်။  

 အသက ်(၁၅) နှစ်မ ှအသက် (၄၉) နှစ်အတွင်းေိှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး  စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 
မှာ (၂.၁) ဦးဖလ စ်ေိ ီး ပြည ်ေ်ာင််ုသစဆ့်် ုသုသေြါ််းြေုးေ္မွးဖွငးိှုန်း (၂.၅) းးာြ် စန််း်ယ် 
နိ္မ့်မ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

က
ရလ

းရ
မွး

ဖွာ
းန

ှုန်း
 

အသက်အပု်စု 

ပံု (20) -  ပြ ည်ရထာင်စု၊  ေခုိင်ပြ ည်နယ်နှင့် သံတဲွမြ ို့နယ်တုိ့၏ 
အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း  

ြပည်ရထာင်စု ေခိုင်ပြ ည်နယ် သံတွဲမြ ို့နယ် 
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ြသတ (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 
 

 

 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၂.၅ းး 

သခိသ််ြည ််နယ်   - ၂.၈ းး 

မတမွဲခရသိ််        - ၂.၅ းး 

မတမွဲဲ ္မြ ို့နယ်     - ၂.၁ းး 

 

 

 

% 
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 သခိသ််ပြည ််နယ်မွ် ် ေ္မွးဖွငးုဉ ် ေ္မှေင်္မှန်းမြမ်္မ်းမ်် (၆၅.၅) ိှု်ညဖု်ြြ ီး ပြည ်ေ်ာင််ုသစဆ့်် 
ေ္မှေင်္မှန်းမြ်မ္မ်း (၆၄.၇) ိှု်ာြ် ပ္မည ့််ြါမ််။ 

 ္မ ေ္မှေင်္မှန်းမြ်မ္မ်း (၆၉.၃ ိှု်) မ ်် ြာငး ေ္မှေင်္မှန်းမြ်မ္မ်း (၆၁.၆ ိှု်) ာြ် ြိသ္မည ့််ြါမ််။ 

ကရလးအေွယ်ရသဆု၏းခလ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 မတမွဲခရိုင်တွင ် တစ်နစှ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများသည်  ေလ ည်ရောငစ်ုအဆင့် 
ရသနှုန်း္မာငးေက် နိ္မ့်ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး 
(၅၆) ဦးနှင့ ်အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၆၅) ဦးရသဆု၏းလျက် 
ေှိေါသည်။  

 မတမွဲ မိ ိုပနယမ်ွ်် တစ်နစှ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း္မာငးမ်် သခိသ််ြည ််နယ်ိှ့်် 
မတမွဲခရိသ််တိုပ၏ ေမိှုန်း္မာငးာြ် နိ္မ့်ြါမ််။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက ်
တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး (၄၉) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက် 
ကရလး (၅၇) ဦးရသဆု၏းလျက်ေှိေါသည်။  
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ပံု (၂၂) - ရမှောမှ်န်းသက်တမ်း ( ပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင်းရဒသကြ ီး/ ပြ ည်နယ်) 

စုစုရပါင်း ကျား မ 
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ကရလးရသနှုန်း 

တစ်နှစ်ရအာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

ငါးနှစ်ရအာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

စုစုရေါင်း ကျား မ 

ေု၏ (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းနှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

 ေလ ည်ရောင်စု ေခိငု်ေလ ည်နယ် သ၏တွဲခရိုင ် သ၏တွဲမိ ိုပနယ် 
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 သခိသ််ပြည ််နယ်တွင ်အေှင်ရမွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယဝ်န်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့် ရမွးဖွားေိ ီး 
(၆) ေတ်အကြ ာတွင် မိခင် (၃၁၄) ဦးရသဆု၏းလျက်ေှိေါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းသည ်  ေလ ည်ရောင်စုအဆင့ေ်က် မလ င့်ေါသည်။ 

 အရေှ့ရတာင်အာေှနိုင်င၏များ  ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၁၄၀) နှင့် နိှုင်းယှဥ်ောတွင် 
 မလ န်မာနိုင်င၏  ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၂၈၂) သည ်မလ င့်မားရနရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 
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ပံု (24)  - ကုိယ်ဝနရ်ဆာင်မိခင်ရသနှုန်း ( ပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင်းရေသကြ ီး/ ေလ ည်နယ်) 
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မန်းေခါ််ုငသ််းဆိသ််သင ေဝါဟငသစဓိြ္ပငယ်မမ်္ှမမ်ခာြ်္မာငး 

လူဦးရေ - ဤစုီသ််ခတုငမွ််ြါဝ််မ့်် ုူးးေသဆိုသည်မှာ သန်းရခါင်စာေင်းညတွင်  မလ န်မာနိုင််င၏ 

နယ်နိမိတအ်တွင်းေှိရနသည့် လူဦးရေကိ ုဆိုလိုေါသည်။ 

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

ဆိုလိုေါသည်။  မတ်လ (၂၉) ေကရ်နပည  (၀၀း၀၀) အချိန်သည် သန်းရခါင်စာေင်း ေည်ညွှန်းချိန်ဖလ စ်ေါသည်။ 

 မလ န်မာနိုင်င၏အတွင်း သန်းရခါင်စာေင်းညတွင်ေှိသည့်လအူားလု၏းကို စာေင်းရကာကယ်ူခဲ့ေါသည။် 

ရကျးလက် - အရေွရေွအုေ်ချုေရ်ေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ရကျးေွာအုေ်စုများကို ဆိုလိုေါသည်။ 

ရယဘုယျအားဖလ င့် ၎င်းရေသများသည် လူဦးရေသိေ်သည်းဆ နည်းသည့်ရေသများဖလ စ်ေိ ီး  ၎င်းရမလ ဧေယိာများ 

တွင် စိုက်ေျိုးရေးလုေ်ငန်းများကို အဓိကလုေ်ကိုငေ်ါသည်။ 

 မိ ိုပေလ  - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ေေ်ကွက်များဖလ စ်ေါသည်။ ရယဘုယျအားဖလ င့် 

အဆိုေါရေသများတွင် အရဆာက်အအု၏နှင့် လဦူးရေေူေေ်ေိ ီး စက်မှုလေု်ငန်းများ ဖွ၏့ဖိ ိုးတိုးတက်ေါသည်။  

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိာ မု်စတုေန်းကီလိုမီတာတွင ် ရနေိုင်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစုရေါင်းကို ၎င်းရေသ  ဧေိယာအကျယ်အဝန်းနှင့် စားခလ င်းဖလ င့် 

သိေ်သည်းဆကိုေေှိ ေိ ီး ုမသသန်းြီုိသ္ီမမင ဖလ င့်ရဖာ်ေလ ေါသည်။ ေုိသိုပတွက်ချက်ောတွင ် ကုန်းရမလ ကိုသာ 

ေည့်သွင်းတွက်ချက်ေားေါသည်။ 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား - အိမ်ရောင်စုတစ်စတုွင်ေှိရသာ ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုဝင် အရေအတွက် 

ကိုဆိုလိုေါသည်။ (အိမ်ရောင်စုလူဦးရေစုစုရေါင်းကို အိမ်ရောင်စုအရေအတွက်လဖင့် စားလခင်းလဖင့်ေေိှ 

ေါသည်။) 

ကျား/မ အချိုး - အမျိုးသမီးဦးရေ (၁၀၀)  ေှိသည့် အမျိုးသားဦးရေကိုဆိုလိုေါသည်။  

မီှခုိသူအချိုး - စုသြ် သုြ်ြိသ််ိိသ််မ့်် စမြစ်သွယ် စမြ် (၁၅) ိှု်္မှ စမြ် (၆၄) ိှု်းးေသ (၁၀၀) 

ေြါ်မွ် ် ္မှီခိသေနမ့်် ြေုးးးေသ (စမြ ် ၁၅ ိှု်ေစငြ်) ိှ့်် မြ်ြြ ီးသယွ်စိသးးေသ (စမြ ် ၆၅ 

ိှု်ိှ့််စာြ်) မိသ့၏စခာိုးညဖု်ြါမ််။ ုသုသေြါ််း္မှီခိသမူစခာိုး၊ ြေုး္ှမီခိသမူစခာိုးိှ့်် မြ်ြြ ီးသွယ်စိသ 

္မှီခိသမူစခာိုးမိသ့ြိသ မိသ််းမငမွြ်ခာြ်ိိသ််ြါမ််။ 

ကရလးမီှခုိသူအချိုး - အသက ် (၁၅) နှစ်ရအာက် ကရလးဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့်လူဦးရေ  (အသက် 

၁၅ - ၆၄ နှစ်) အချိုးကိ ုဆိုလိုေါသည်။ 
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သက်ကြ ီးေွယ်အုိမီှခုိသူအချိုး - အသက ် (၆၅) နှစ်နှင့အ်ေက ် သက်ကြ ီးေယွ်အိုဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်နိုင ်

သည့်လူဦးရေ (အသက ်၁၅ - ၆၄ နှစ်) အချိုးကို ဆိုလိုေါသည်။ 

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

နှစ်နှင့်အေက် သက်ကြ ီးေွယ်အိုဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ 

စမြ်စုယ်ြိန်း - စုစုရေါင်းလူဦးရေ အသက်များကို အုေ်စု (၂) စု အညအီမျှခွဲလခားောတွင ် သသှမိ့်် 

စုယ်ြိနး်ဖည ု်ြါမ်။် လူဦးရေ တစ်ဝက်သည် အသက်အလယက်ိန်းေက်ငယ်ေိ ီး ကျနတ်စ်ဝက်သည် 

အသက်အလယ်ကိန်းေြ်  ကြ ီးေါသည်။ 

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

၂၀၁၄ ခုနှစ်  မလ န်မာနိုင်င၏ လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတွင် စာတတ်ရမလ ာက်မှု၊ 

ရကျာင်းရနမှုအရခလ အရန၊ အမလ င်ဆ့ု၏းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲသ့ည့် အတန်း/အဆင့်တိုပကို ရမးမလ န်းခဲ့ေါသည်။ 

ေညာရေးနှင့်ေတ်သက်၍ အမျိုးအစားခွဲခလ ားမှုများကို ရအာက်ေါအတိုင်း ရဖာ်ေလ ေားေါသည်- 

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

ဆိုလိုေါသည်။ 

(ခ ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရခလ အရန - လွန်ခဲ့သည့်စာသင်နှစ်တွင ် အတန်းေညာ အဆင့်ဆင့် 

သင်ကြ ားနိငု်ေန်ြသတ္မှန်ဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ်ေလ ု ုငမ်ေ်ြာင််း္မာငး 

(သိုပမဟုတ်) ေညာရေးအစီအစဥမ်ျားတွင ် ေညာသင်ကြ ားရနသူများကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အေကတ်န်းနှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ရနသူများ အားလု၏းေါဝင် 

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

ရကျာင်းတက်ဖူးသူ၊ (၃) လု၏းဝရကျာင်းမတက်ဘူးသူ ဟူ၍ (၃) မျိုးေါဝင်ေါသည်။  

(ဂ ) အမလ င့်ဆု၏းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်း/အဆင့် - အစိုးေရကျာင်းများ၊ စုိသးသ 

စမိစ္မှမ်ြည ုာငးမ့်် ေုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင ် တက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် စ္မည ့််ဆသတး 

ေညာရေးအဆင့်/ဘွဲ့/ေီဂေီကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှု - ရနပစဥ်လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများ၊ စုသြ်ုသြ်ြိသ််ေဆင််သွြ်္မှု/မ််ယူ္မှု္မာငး၊ လှုေ်ေှားမှု 

များတွင ်စောငြ်စြူ္မသှိြါြ သာမန်လူများေက်ေို၍ အခက်အခေဲှိသူများကို ဆိုလိုေါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ ်

လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတငွ် ္မမန်ုွ္မ်း္မှုိှ့််ြမ်မြ်၍ ရအာကေ်ါတိုပကို 

ရမးမလ န်းေားေါသည်-  
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(က) လမ်းရလျှာက်ခလ င်း (ဝီှးချဲအသ၏ုးေလ ုခလ င်း၊ ရတာင်ရဝှး၊ ချိုင်းရောက်အသု၏းေလ ုခလ င်း၊ ရခလ ဆာ  ခလ င်း၊ 

အမလ င့်တက်ောတွင်ခကခ်ဲခလ င်း) 

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

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

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

စိတ်ေိုင်းဆုိင်ောအရခလ အရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ် - လူတစ်ဦးချင်းစီ  သက်ရသခ၏အဖလ စ် ြိသယ်ေသးစေြာ င််းစသင စခာြ် 

စုြ်္မာငးြါဝ််မ့် ် ြမ်/ုြ်္မှမ်ညဖု်ြါမ််။  မလ နမ်ာနိုင်င၏တွင ် သက်ရသခ၏ကတ်/လက်မှတ် အမျိုး 

အစားရေါင်းများစွာ ာသမ်ေြးာငးြြ ီး နိုင်င၏ခလ ားသားများအတွက် နိုင်င၏ကူးလက်မတှ်ကုိဆုိလုိေါသည်။ 

လုေ်သားအင်အားအရခလ အရန - သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းေက်မတိုင်မီ (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ေက်) 

လွန်ခဲ့သည့် (၁၂) လအတွင်း လေု်ကိုင်ခဲ့ရသာ အဓိကလေု်ရဆာင်မှုများကို ဆိုလိုေါသည်။ အသက ် (၁၀) 

နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေကို ရအာကေ်ါအတိုင်း ခွဲခလ ားရဖာ်ေလ ေားေါသည် - 

 

လုေ်သားအင်အားစု - “အလုေ်ေိှသ ူ (လုေ်ငန်းခွင်ေှိလူဦးရေ)” နှင့် “အလုေ်လက်မဲ့” တိုပေါဝင်သည့် 

ရယဘုယျစကားေေ်တစ်ခု ဖလ စ်ေါသည်။ 



45 
 

အလုေ်ေိှသူ - လူတစ်ရယာက်သည ်စ္မည မ်စုွန်းမု်ခသခသ (ုုင၊ ုသြ်ခ၊ ုီးြွငးေသးစြာိုးစ္မည မ် ုမ ််) 

စမွြ ်သန်းရခါင်စာေင်းမရကာက်မီ တစ်ေတ်အတွင်း (သုိပမဟုတ်) တစ်နှစ်အတွင်း အချိန်ေလ ည့် (သိုပမဟုတ်) 

(၆) လနှင်အ့ေက ် အလုေ်လုေ်ခဲ့လျှင ် ေိုသူကို အလုေ်ေှိသညဟ်ု ဆုိလုိေါသည်။ ၎ငး်တိုပတွင် လစာ 

မေရသာ်လည်း မိသားစုလုေ်ငန်းတွင်လုေ်ကိုင်သူ၊ စတိုးဆိုင်၊ ေုဂ္ဂလိကရဆးရု၏ အစေှိသည်တိုပတွင် လုေ်ကိုင် 

ရနသူများေါဝင်ေါသည်။  

အလုေ်လက်မ့ဲ - အလုေ်လုေ်ကုိင်နိုင်သူဖလ စ်ရသာ်လည်း သတ်မှတ်ေားသည့်ကာလအတွင်း အလုေ်မေှိသ၊ူ 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူကိ ုဆိုလိုေါသည်။  

လုေ်သားအင်အားစုတွင်မေါဝင်သူများ - သန်းရခါင်စာေင်းရကာကယ်ူချိန်မတိုင်မီ ေက်သတ္တ ေတ်အတွင်း 

အလုေ်မေှသိူ၊ အလုေ်မေှာခဲ့သူ၊ အလုေ်မလုေ်နိုင်သူများကို ဆိုလိုေါသည်။ အဆိုေါအုေ်စတုွင် အချိန်ေလ ည့် 

ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ အိမ်မှုကိစ္စလုေ်သူ၊ သက်ကြ ီးေွယ်အိုများ ေါဝင်ေါသည်။  

လုေ်သားအမျိုးအစား - အလုေ်ေှသိူများကို လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း ၎််းမိသ့ေဆင််သွြ်မ့်် 

ုီးြွငးေသးုသြ််န်း ုသြ်ေဆင််္မှုစုိသြ် ခွဲညခငးေဖင်ညြခည ််းညဖု်ြါမ််။ လုေ်သားအမျိုးအစားများကို 

ရအာက်ေါအတိုင်း အုေ်စု (၅) စုခွဲ ခလ ားေားေါသည်- 

(က) အစုိးေဝန်ေမ်း -  အစိုးေဌာန/အဖွဲ့အစည်းများတွင် စုသြ် သုြ်ြိသ််ေနမူ္မာငး  

(ခ ) ေုဂ္ဂလိက/အဖဲွ့အစည်းဝန်ေမ်း - ေုဂ္ဂလိကလေု်ငန်း၊ ေုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ 

အစိုးေမဟတု်ရသာအဖဲွ့အစည်းများ၊ နိုင်င၏တကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုေ်ငန်း 

များတွင်လုေ်ကိုင်ရနသူများ  

(ဂ ) အလုေ်ေှင် - သတ်မှတက်ာလအတွင်း ၎င်းတုိပ ကိုယ်ေိုင်စီးေွားရေးလုေ်ငန်းကုိ အလုေ်သမား 

(၁) ဦးဖလ စ်ရစ၊ (၁) ဦးေက်ေို၍ဖလ စ်ရစ ခန်ပေားေိ ီး လုေ်ငန်းလုေ်ကိုင်သူများ 

(ဃ) ကုိယ်ေုိင်လုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ေုိင်စီးေွားရေး (သိုပမဟုတ်) မိသားစုစီးေွားရေးတွင် 

မည်သည့်အလုေ်သမားကုိမျှ ခန်ပေားခလ င်းမေှိဘဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုေ်ကိုင်သူ  

(င) မိသားစုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး  စီးေွားရေးလုေ်ငန်း၊ စိုက်ေျိုးရမွးမလ ူရေး၊ 

 ခိ ၏လုေ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုေ်ငန်း (သိုပမဟုတ)် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း လုပ်ငန်းတစ်ခု 

ခုတွင် လုပ်အားခမေေှိဘဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုငသ်ူ  



46 
 

လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်း - အသက်အုေ်စုတစ်ခုတွင်ေှိသည့် လုေ်သားအင်အားနှင့် အဆိုေါအသက် 

အုေ်စုအတွင်းေိှ လူဦးရေတိုပ အခိျုးကုိ ဆိလုိုေါသည်။ လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင် 

သည့် လူဦးရေေမာဏကို ရဖာ်လေသည့် အရေးကြ ီးရသာ အညွှန်းကိန်းဂဏန်းတစ်ခလုဖစ်ေါသည်။ 

  

 

အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း - လုေ်သားအင်အားစုစုရေါင်းတွင် အလုေ်အကိုင်မေေိှရသးဘဲ အလုေ်ေှာရနသူနှင့် 

အလုေ်လုေ်ေန်ဆန္ဒေှိသူတိုပ  ောခုိင်နှုန်းကုိ ဆိုလိုေါသည်။ အဆုိေါလူဦးရေသည် အလုေ်ေှာရဖွရနသူများ 

 ဖလ စ်ေိ ီး အလုေ်လုေ်ေန်အဆင်သင့်ေိှသူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့် လူဦးရေအချိုး - နိုင်င၏တစ်ခု အလုေ်ေိှသူဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်ကိုင်နိုင်သည့် လူဦးရေ 

(အသက်် ၁၅ - ၆၄)  အချိုးအစားကိုေလ သည့် စာေင်းအင်းဆုိင်ော အချိုးတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ လူတစ်ဦးသည် 

တစ်ေတ်လျှင ် အနည်းဆု၏းတစ်နာေီကြ ာ အလုေ်လုေ်ကုိင်ေါက ၎င်းကုိအလုေ်အကုိင်ေိှသူဟု နိုင်င၏တကာ 

အလုေ်သမားအဖွဲ့ကြ ီးမှ သတ်မှတ်ေားေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင် - သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း လေု်ကိုင်ခဲ့သည့် 

လူတစ်ရယာက်  အလေု်အကိုင်ကိုဆိုလိုေါသည်။ လုေ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်လခင်းမေှိဘဲ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လ 

အတွင်း လုေ်ကိုင်ခဲ့သည့်အလုေအ်ကိုင်ကိုသာ ဆိုလိုလခငး်လဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာေင်းတွင် 

အလုေ်အကုိင်ရဖာ်လေခလ င်းနှင့်စေ်လျဥ်း၍ စာေင်းကုိင်၊ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အိမ်မှု 

ကိစ္စလုေ်သူ၊ တ၏ငါသည်၊ လူပအေင်းအမလ စ်မန်ရနဂျာစသည်လဖင့် အရသးစိတ်ရဖာ်လေေမည်ဟု သန်းရခါင်စာေင်း 

စာေင်းရကာက်များကုိ ညွှန်ကြ ားေားေါသည်။ အကယ်၍ရလဖဆိုသူသည ် အလုေ်အကိုင်နှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် 

နှစ်ခုေက်ေို၍ လုေ်ကိုင်ခဲ့လျှင် အဓိကလုေ်ကိုင်ရသာ အလုေ်အကိုင်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ 

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

= လုေ်သားအင်အား 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေ်သားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သဦးရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လက်မဲ့) 

စစုုရေါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်း 
အလုေ်လက်မဲ့ဦးရေ 

လုေ်သားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သဦးရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လက်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေ်အကိုင်ေေှိမှုနှင့် 
လူဦးရေအချိုး 

= 

အလုေ်ေှိသူဦးရေ 

စုစုရေါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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လုေ်ငန်း - သန်းရခါငစ်ာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း အလုေ်လုေ်ရနသမူျား 

လုေ်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငန်းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသူများလေု်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငန်းခွင်ရနောကုိ 

ရဖာ်လေေမည်လဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသတူစ်ဦး  လုေ်ကုိင်ရနေသည့် တာဝန်များ (သုိပမဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိ ရဖာ်ေလ ေန်မလုိဘဲ ကုန်ေုတ်လုေ်ငန်း (သုိပမဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရေးသည့် လုေ်ငန်း 

အမျိုးအစားကုိ ဆုိလုိလခင်းလဖစ်ေါသည်။ ဥေမာ - လူတစ်ရယာက်သည် တီဗီွေုတ်လုေ်ရသာစက်ရု၏  

သုိရလှာင်ရု၏တွင် အလုေ်လုေ်ကုိင်သူလဖစ်ေါက ေုိသူ လုေ်ငန်းသည် လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လဖစ်ေါသည်။ အကယ်၍ရလဖဆိုသသူည် လုေ်ငန်းနှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် နှစ်ခုေက်ေိုရသာ လုေ်ငန်းများတွင် 

လုေ်ကိုင်ခဲ့ေါလျှင် အဓိကလုေ်ကိုငရ်သာ လုေ်ငန်းတစ်ခုကိ ု သတ်မတှ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ေါသည်။ လုေ်ငန်းများ 

ခွဲလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISIC Revision 4 ကို အရလခခ၏၍ ခဲွလခားေားေါသည်။ 

စသှ််ေ္ွမးြေုး - ြေုး်ယ်္မိခ််ဝ္မ်း္မှြတမ်ခာိနမ်ွ်် ်ိသညခ််း၊ စမတြည ုညခ််း၊ ေညခုြ်္မာငးုှုြ်သှငးညခ်း် 

ုမ့် ် စမြ်သှ််မန်္မှု မေ ကြမမု်ခသခသြိသ ပြည ုုသြမ်ူြိသ ဆိသုိသြါမ််။ မန်းေခါ််ုငသ််းမွ် ် စသှ်် 

ေ္မွးြေုး္မာငးြိသ ာ့််မွ််းေြငြ်ယူခဲ့ြါမ််။ ာိသ့စြည ်် စိ္မ်ောင််ြာဖူးမ့်် စ္မာိုးမ္မီး္မာငး၏ 

ေနငြ်ဆသတးစသှ််ေ္မွးြေုးစေြာ င််းစသင္မာငးြိသု််း ာ့််မွ််းေြငြ်ယူခဲြ့ါမ််။ 

သု သုေြါ််းြေုးေ္ွမးဖွငး ှိုန်း - စ္မာိုးမ္မီးမု်ေယငြ်ေ္မွးဖွငးိိသ်မ့်် ် ြာ္မ်း္မှေြေုးစေသစမွြ် 

(စ္မာိုးမ္မီးစငး သုတး ြေုးေ္မွးဖွငးိိသ််မ့်် စမြစ်ြိသ််းစခည ငး ပြြ ီးဆသတးမ််စာိ စမြ်သှ််ြြ ီး 

ုြ်သှိေ္မွးိှုန်းစမိသ််း ေ္မွး္မ််ဆသိြါြ) ြိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

 

စမြ်စသြ် သုစုိသြ် ြေုးေ္ွမးဖွငး ှိုန်း - စမြ်စသြ်ုသစုိသြ် စ္မာိုးမ္မီး (၁,၀၀၀) မု်ိှု်စမွ််း 

ေ္မွးဖွငးမ့်် ြေုးးးေသြိသ မိသ််းမငညခ်း်ညဖု်ြါမ်။် စမြ်စသြ်ုသစုိသြ် ြေုးေ္မွးဖွငးိှုန်းြိသ 

မိသ််းမငသငမွ် ်မီးညခငးေဖင်ညြာငးညခ််း္မသှိြါြ ပြည ြ္ခဒိန်ိှု်ြိသ စေညခခတ၍ မွြ်ခာြ်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

၅ စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း = အသက်အုေ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း x  
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မတမွဲ္မြ ို့နယ်စုီသ််ခတုင ပြည ု သုမူ္မာငးုငသ််း 
 

သခိသ််ြည ််နယ်၊ မတမွဲခရိသ် ်၊ မတမွဲ္မြ ို့နယ်စုီသ််ခတုင ပြည ု သုမူ္မာငးုငသ််း 

စ္မ်် သငာူးိှ့်် ာငန/စဖွဲ့စု််း မငဝန ်
စုီသ််ခတုငြည ု သုမူ 

ေဒါ်မီမီိွယ် 
ုြ်ောငြ်ညွှန်ြာ ငးေသး္မှူ း၊ 
ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန 

ေသးမငးြည ုုသမူ 

ေဒါ်္မည မ်္မည မ်္မိသး ုဝြ္မှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ေသးမငးြည ုုသမူ 

ေဒါ်မိ္တင္မ်း်ုွ်် စ်ယ်မန်းုငေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ေသးမငးြည ုုသမူ 

   
ုု်ေဆးမ််းဖည မ်မူ 

ေဒါ်ခ််ေ္မမန်း UNFPA စြြ တေြး စြြ ီးမမ်ုု်ေဆးမ််းဖည မ်မူ 

ေဒါ်ုိ္ဒင္မည ့်် ဒသမိယညွှန်ြာ ငးေသး္မှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန စြြ ီးမမ်ုု်ေဆးမ််းဖည မ်မူ 

ေဒါ်ေ္မွှးြာ ််ြာ ််ခ်် းးုးီစသငသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ုု်ေဆးမ််းဖည မ်မူ 

ေဒါ်ုသ္မည မ်းး ဒသ - ုဝြ္မှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ုု်ေဆးမ််းဖည မ်မူ 

   
ုငသ်း်ဇယငးြည ုုသခည ််းိှ့်် ေ္မည ြသတေသးဆဲွခည ််း 

ေဒါ်ုိ္ဒင္မည ့်် ဒသမိယညွှန်ြာ ငးေသး္မှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန 
ြွန်ြာူမငစုစီုဥ်ေသးဆဲွခည ််းိှ် ့် 
ုငသ်း်ဇယငးြည ုုသမူ 

ေဒါ်ု််းု်း်္မင းးုးီစသငသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ေ္မည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

ေဒါ်ေ္မမြ်ာွန်း ဒသ - ုဝြ္မှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ေ္မည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

ေဒါ်စိစိဝ််း စ်ယ်မန်းုငေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ေ္မည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

   
ုငုီိှ့််ဒီဇိသ်း်စဖဲွ့ 

းးိိသ််ဖြ ိုးေြာင် းးုးီစသငသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ုငုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုုသမူ 

းးမူသိိသ်် စ်ယ်မန်းုငေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ုငုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုု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


	16.Thantwe Figures at a glance(100) 
	New version_Thandwe_MM
	Blank Page
	Blank Page

