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ကာု့င်ဵတဳုမမိ ု့နနယ်၏ လူဦဵေရကုန်ဵဂဏန်ဵ အခာက်အလက်မားဵ ၁ 
လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ 171,620 2 
ကားဵ ဦဵေရ 87,779 (51.1%) 
မ ဦဵေရ 83,841 (48.9%) 
မမိ ု့န ပြ လူဦဵေရရးခုုင်ှုနန်ဵ 25.8% 
ဧရုယးအကာယ်အဝန်ဵ  (စတုရန်ဵ ကီလုုမီတး) 3,783.7 3 
လူဦဵေရသုပ်သည်ဵဆ (တစ်စတုရန်ဵ ကီလုုမီတး) 45.4 ဦး 
အသက်အလယ်ကုန်ဵ 25.2 နှစ် 

  
ရပ်ကွက် စုစုေပါင်ဵ 5 
ေကာဵရွးအုပ်စု စုစုေပါင်ဵ 31 
အုမ်ေထးင်စုအေရအတွက် 34,096 
အမာု့ ဵသမီဵအုမ်ေထးင်ဦဵစီဵရးခုုင်ှုနန်ဵ 18.7% 
ပာမ်ဵမျှအုမ်ထောင်စုအရွယ်အစား 4.8 ဦး 4 

  
အသက်အပုုင်ဵအခြ းဵအလုုက်လူဦဵထရရာခုိင်နှုန်း  
ကေလဵဦဵေရမ(အသက် ၀ - ၁၄ ှှုစ်) 31.8% 
အလုပ်လုပ်ှုုုင်သူဦဵေရမ(အသက် ၁၅ - ၆၄ ှှုစ်) 62.9% 
သက်ကြ ီဵရွယ်အုုဦဵေရ (အသက်မ၆၅ ှှုစ်ှှုင်ဴအထက်) 5.3% 

  
မီှခုုသူအခာု့ဵ  
စုစုေပါင်ဵမီှခုုသူအခာု့ဵ 59.0 
ကထလးမီှခုုသူအခာု့ ဵ 50.5 
သက်ကြ ီဵရွယ်အုုမီှခုုသူအခာု့ ဵ 8.5 

  
သက်ကြ ီဵရွယ်အုုညွှန်ကုန်ဵ 16.8 

  
ကားဵ/မ အခာု့ဵ  105 (မ 100 တွင်ရိှထသာ ကျား ဦးထရ) 

  
အသက် (၁၅) ှှုစ်ှှုင်ဴအထက် စးတတ်ေမြ းက်မနရးခုုင်ှုနန်ဵ 53.3% 
ကားဵ စးတတ်ထြမာက်မှုရးခုုင်ှုနန်ဵ 58.6% 
မ စးတတ်ထြမာက်မှုရးခုုင်ှုနန်ဵ 48.3% 

  
မသန်စွမ်ဵသူဦဵေရ အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်ဵ 
မသန်စွမ်ဵသူမ(မည်သည်ဴမသနစွ်မ်ဵမနအမာု့ဵအစးဵမဆုု) 4,478 2.6 
လမ်ဵေလျှးက်/အမြ င်ဴတက်/ပစ္စည်ဵကုုင်တွယ် 1,859 1.1 
အမြ င် 2,075 1.2 
အကြ းဵ 1,827 1.1 
သင်ယူေလဴလးခြ င်ဵ/မှတ်ဉးဏ်/အးရဳုစူဵစုုက်ခြ င်ဵ 1,548 0.9 

  



ကုုင်ေဆးင်သည်ဴလက်မှတ်အမာု့ ဵအစးဵ (အသက် ၁၀ ှှုစ်ှှုင်ဴအထက်) အေရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ှုုုင်ငဳသးဵစုစစ်ေရဵကတ် 113,813 83.2 
ဧည်ဴှုုုင်ငဳသးဵကတ် 162 0.1 
ှုုုင်ငဳသးဵပြ ့ခွင်ဴရသူကတ် 204 0.1 

အမာု့ ဵသးဵမှတ်ပဳုတင်ကတ် 413 0.3 

သးသနးဝင်ကတ် 577 0.4 

ယးယီသက်ေသခဳကတ် 527 0.4 
ှုုုင်ငဳခြ းဵသးဵမှတ်ပဳုတင်လက်မှတ် 29 <0.1 

ှုုုင်ငဳခြ းဵသးဵှုုုင်ငဳကူဵလက်မှတ် 136 0.1 

မည်သည်ဴကတ်မှမကုုင်ေဆးင်သူ 21,013 15.4 

  

လုပ်သးဵအင်အးဵအေကြ းင်ဵအရး (အသက် ၁၅ - ၆၄ ှှုစ်) စုစုထေါင်း ကျား မ 

လုပ်သးဵအင်အးဵပါဝင်ှုနန်ဵ 72.2% 86.0% 57.4% 

အလုပ်လက်မဴဲရးခုုင်ှုနန်ဵ 2.3% 2.3% 2.4% 

အလုပ်အကုုင်ရရုှမနှှုငဴ်လူဦဵေရအခာု့ဵ 70.6% 84.0% 56.1% 

  

အုမ်ပုုင်ဆုုင်မန  အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်ဵ 

ပုုင်ရှင် 28,967 85.0 

အုမ်ငှးဵ 1,411 4.1 

အခမဴဲ (မုဘ/ေယးက္ခမ/ေဆွမာု့ ဵ/မုတ်ေဆွ) 447 1.3 

အစုုဵရဝန်ထမ်ဵအုမ်ရး 2,870 8.4 

ပုဂ္ဂလုကဝနထ်မ်ဵအုမ်ရး 174 0.5 

အခြ းဵ 227 0.7 

  

ေနအုမ်အေဆးက်အအဳုအတွက် အဓုကအသဳုဵပြ ့သည်ဴပစ္စည်ဵမားဵ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓနု/သက်ကယ်/အင်ဖက် 0.1%  15.7% 

ဝါဵ 20.2% 15.7% 0.1% 

ေမြ ကြ ီဵ 3.5% 11.1%  

သစ်သးဵ 32.0% 30.0% 0.2% 

သွပ် 0.7%  53.7% 

အုတ်ကြွ ပ်/အုတ်/ကွန်ကရစ် 40.6% 40.8% 29.2% 

အခြ းဵ 3.0% 2.4% 1.2% 

  

အစးဵအစးခာက်ပြ ့တ်စးဵေသးက်ရနအ်တွက်အဓုကအသဳုဵပြ ့သည်ဴေလးင်စး အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်ဵ 

လျှပ်စစ်မီဵ 1,894 5.6 

ဓးတ်ေငွ့ 174 0.5 

ေရနဆီဳမီဵ 57 0.2 

ဘုုင်အုုဂက်စ် 573 1.7 

သစ်သးဵ/ထင်ဵ 28,898 84.8 



မီဵေသွဵ/ေလးင်စးေတးင်ဴ 2,217 6.5 

ေကားက်မီဵေသွဵ 169 0.5 

အခြ းဵ 114 0.3 

  

အလင်ဵေရးင်အတွက်အဓုကအသဳုဵပြ ့သညဴ်မီဵအမာု့ဵအစးဵ အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်ဵ 

လျှပ်စစ်မီဵ 10,532 30.9 

ေရနဆီဳမီဵ 2,051 6.0 

ဖေယးင်ဵတုုင်မီဵ 9,054 26.6 

ဘက်ထရီမီဵ 338 1.0 

မီဵစက် (ပုဂ္ဂလုက) 1,859 5.5 

ေရအးဵလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလုက) 6,497 19.1 

ေနေရးင်ခြ ည်စွမ်ဵအင်သဳုဵ (ဆုုလးပြ းဵ) 2,048 6.0 

အခြ းဵ 1,717 5.0 

  

ေသးက်ေရအတွက်အဓုကအသဳုဵပြ ့သညဴ်ေရအမာု့ဵအစးဵ အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်ဵ 

ေရပုုက်လုုင်ဵ 2,656 7.8 

အဝီစုတွင်ဵ 4,512 13.2 

ေရတွင်ဵ (အုတ်စီ) 6,816 20.0 

ေရသနန်စက်/ေရသနန်ဘူဵ 4,974 14.6 

စုစုေပါင်ဵေရေကးင်ဵေရသနန်ရရုှမန 18,958 55.6 
ေရတွင်ဵ (အကးရဳမဴဲ) 629 1.8 

ေရကန ် 67 0.2 

မမြ စ်/ေခားင််ဵ/တူဵေမြ းင်ဵ 892 2.6 

ေတးင်ကာေရ/မုုဵေရ 13,262 38.9 

အခြ းဵ 288 0.9 

စုစုေပါင်ဵေရေကးင်ဵေရသနန် မရရုှမန 15,138 44.4 

  

သဳုဵေရအတွက်အဓုကအသဳုဵပြ ့သညဴ်ေရအမာု့ဵအစးဵ အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်ဵ 

ေရပုုက်လုုင်ဵ 4,908 14.4 

အဝီစုတွင်ဵ 5,573 16.3 

ေရတွင်ဵ (အုတ်စီ) 7,786 22.8 

ေရတွင်ဵ (အကးရဳမဴဲ) 600 1.8 

ေရကန ် 339 1.0 

မမြ စ်/ေခားင််ဵ/တူဵေမြ းင်ဵ 1,072 3.1 

ေတးင်ကာေရ/မုုဵေရ 13,445 39.4 

ေရသနန်စက်/ေရသနန်ဘူဵ 53 0.2 

အခြ းဵ 320 0.9 

  



အုမ်သးအမာု့ဵအစးဵ အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်ဵ 

ေရဆဲွအုမ်သး 531 1.6 

ေရေလးင်ဵ/ယင်လဳုအုမ်သး 24,051 70.5 

စုစုေပါင်ဵသန်နရှင်ဵေသးယင်လဳုအုမ်သးေဆးက်လုပ်သဳုဵစဲွမန 24,582 72.1 
တွင်ဵ/ဇလးဵအုမ်သး 429 1.3 

တွင်ဵမရုှအုမ်သး 73 0.2 

အခြ းဵ 288 0.8 

အုမ်သးမရုှ 8,724 25.6 

  

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမားဵသဳုဵစဲွှုုုင်မနအေခြ အေန အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်ဵ 

ေရဒယုုီ 9,121 26.8 

ရုပ်မြ င်သဳကြ းဵ 21,746 63.8 

မကြ ု့ဵဖုန်ဵ 2,155 6.3 

လက်ကုုင်ဖုန်ဵ 16,616 48.7 

ကွန်ပာူတး 1,621 4.8 

အုမ်တွင်အင်တးနက်တပ်ဆင်ထးဵမခြ င်ဵ 2,581 7.6 

မည်သည်ဴပစ္စည်ဵမျှမရုှသည်ဴမအုမ်ေထးင်စု 9,519 27.9 

ပစ္စည်ဵအးဵလဳုဵရုှသည်ဴမအုမ်ေထးင်စု 354 1.0 

  

သယ်ယူပုုနထဆာင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှုအေြခအေန အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်ဵ 

ကးဵ/ထရပ်ကးဵ/ဗင်န် 1,312 3.8 

ေမးေ်တးဆုု်င်ကယ်/လျှပ်စစ်စက်ဘီဵ/သဳုဵဘီဵကးဵ 26,795 78.6 

စက်ဘီဵ 6,815 20.0 

(၄) ဘီဵပါ ေထး်လးဂာ ီ 1,807 5.3 

ကှူုဵေလှ၊ သမ္ဗးန ် 38 0.1 

စက်ေလှ၊ ေမးေ်တးဘု်တ် 34 0.၁ 

လှည်ဵမ(ကျွဲ၊ ှွုးဵ၊ မမြ င်ဵ……စသဖြ င်ဴ) 3,364 9.9 

မှတခ်ာက်။ ၁ ကာု့င်ဵတုဳမိ ု့နနယ်၏ လူဦဵေရကုန်ဵဂဏန်ဵ အခာက်အလက်မားဵသည် ၂၀၁၄ ခုှုစှ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ေနနတွင်ရှုသညဴ် အခာက်အလက ်
မားဵဖြ စ်ပါသည်။ 

 ၂ အုမ်ေထးင်စလုူဦဵေရှုှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵလဦူဵေရ ှုှစရ်ပ်လုဳဵပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃ ေကြ ဵတုငု်ှုှငဴ် ေြမစးရင်ဵ ဦဵစီဵဌးန၊ စုကု်ပာု့ဵေရဵ၊ ေမွဵ မြ ူေရဵှုှငဴ် ဆည်ေြမးင်ဵဝန်ကြ ီဵဌးန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄ အုမ်ေထးင်စလုူဦဵေရကုုသး အေြခခတဳွက်ခာက်ထးဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 
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                                                      (၃၀)                          

                                                           ၂၀၁၄       ၊                        

   ။                                                                               ၁၉၇၃            

        ၊ ၁၉၈၃                          ၂၀၁၄       ၊                                  ။  

                                                                                      

                                                                    ။                  

                                                                                  

                                ။                                                        

                                                          ၊                         

                                                         ။                                  

                                                                  ၊             

                                          ၊                                          ၊ 

                                                                                        ၊                

                                                         ။  

၂၀၁၄                                                                              

                            ။                                                     ၂၀၁၄ 

      ၊                                   ။                                      ၂၀၁၅       ၊ 

                             ။                                                    ၊ 

                                                               /         (၁၅)                     

                         ။                                        ၂၀၁၆       ၊          

                                                    ၂၀၁၆       ၊                               

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

                    ။ 

                                            /                                            

             ။                                                                                

                                       ။                             ၊                     

                                                                          ။              

http://www.dop.gov.mm/
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                   ၂၀၁၄       ၊      (၂၉)                           (                ) 

                                  ။                                                

   ။                                                                                           

                   ။                                                                      

                                 ။                                               

                                                                                      

                                           ။                                                

                                                                                                   

                                                                  ။                    

                                                                              ၊                 

                                        ။ 
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(က)   လူဦဵေရဆုိင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ 

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ 171,620 * 

ကျာဵ ဦဵေရ 87,779 

မ ဦဵေရ 83,841 

ကျာဵ/မ အချိုဵ 105 (မ ၁၀၀ ရှိ ကျာဵ ဦဵေရ) 

 မိ ိုပပြ လူဦဵေရ ရာခိုင်နှုန်ဵ 25.8% 

ဧရိယာအကျယ်အဝန်ဵ (စတုရန်ဵကီလုိမီတာ) 3,783.7 ** 

လူဦဵေရသိပ်သည်ဵဆ (တစ်စတုရန်ဵကီလိုမီတာ) 45.4 ဦဵ 

ရပ်ကွက် စုစုေပါင်ဵ 5 

ေကျဵရွာအုပစ်ု စုစုေပါင်ဵ 31 

 စုစုေပါင်ဵ မမိ ို့ပြ  ေကျဵလက် 

အိမ်ေထာင်စု       162,222 40,262 121,960 

အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက် 34,096 9,102 24,994 

ပျမ်ဵမျှအိမ်ေထာင်စုအရယွ်အစာဵ 4.8 ဦဵ *** 

 ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်တွင ် မ ဦဵေရသည် ကျာဵ ဦဵေရထက် အနည်ဵငယ်ေလျာဴနည်ဵ ပိ ီဵ မ (၁၀၀) ဦဵ 
တွင် ကျာဵ (၁၀၅)  ဦဵ ရှိပါသည်။ 

 ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်တွင ် လူအမျာဵစသုည် ေကျဵလက်ေဒသတွင်ေနထိုင်ကြ ပိ ီဵ (၂၅.၈) ရာခိုင်နှုန်ဵ 
     မိ ိုပပြ ေဒသတွင် ေနထိုင်ကြ ပါသည်။ 

 ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်၌ တစ်စတုရန်ဵကီလုိမီတာတွင ်လူဦဵေရ (၄၅) ဦဵ ေနထိငု်ပါသည်။ 

 ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်တွင ်အိမ်ေထာင်စတုစ်စုစီ၌ ပျမ်ဵမျှလူဦဵေရ (၄.၈) ဦဵေနထိုင်ပိ ီဵ  မြ န်မာနုိင်ငဳ၏ 
ပျမ်ဵမျှအိမ်ေထာင်စုလူဦဵေရထက် အနည်ဵငယ်ပိုမျာဵပါသည်။ 

မှတခ်ျက်။  * အိမ်ေထာင်စုလူဦဵေရနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ လူဦဵေရ နှစရ်ပလ်ုဳဵ ပါဝင်ပါသည်။ 

  ** ေကြ ဵတိငု်နှငဴ် ေြမစာရင်ဵ ဦဵစီဵဌာန၊ စိကု်ပျို ဵေရဵ၊ ေမွဵ မြ ူေရဵနှငဴ် ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကြ ီဵဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

  *** အိမ်ေထာင်စုလဦူဵေရကိုသာ အေြခခတဳွက်ချက်ထာဵြခင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယာဵ (၁) - ရှမ်ဵပြ ည်နယ်၊ ကျိုင်ဵတဳုခရုိင်၊ ကျိုင်ဵတဳု မိ ိုပနယ်၏  မိ ိုပရပ်ကွက်/ေကျဵရွာအုပ်စုအလုိက်  
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်နှင်ဴ ကျာဵ/မ လူဦဵေရစာရင်ဵ 

 

     ပ         

          34,096     171,620  87,779    83,841    

      ပ   ွ     9,102        44,289    22,212     22,077    

၁       (၁) 2,924           13,864       6,937          6,927          

၂       (၂) 1,314           6,193          3,126          3,067          

၃       (၃) 1,522           7,581          3,744          3,837          

၄       (၄) 2,027           9,328          4,505          4,823          

၅       (၅) 1,315           7,323          3,900          3,423          

             24,994     127,331  65,567    61,764    

၁        1,575           7,559          3,830          3,729          

၂          805               4,000          2,131          1,869          

၃        739               3,640          1,859          1,781          

၄         1,521           7,256          3,655          3,601          

၅       608               3,392          1,717          1,675          

၆           (   ) 918               4,592          2,367          2,225          

၇      ူ 1,003           5,695          2,985          2,710          

၈        493               3,024          1,541          1,483          

၉           479               2,813          1,419          1,394          

၁၀            341               1,857          940             917             

၁၁         405               2,361          1,239          1,122          

၁၂       295               1,760          892              868             

၁၃            1,251           6,494          3,487          3,007          

၁၄        573               3,067          1,596          1,471          

၁၅           3,271           16,308       8,215          8,093          

၁၆          1,185           5,684          2,959          2,725          

၁၇           928               4,659          2,616          2,043          

၁၈         1,168           5,145          2,566          2,579          

၁၉          534               2,613          1,315          1,298          

၂၀          912               5,152          2,617          2,535          

၂၁          476               2,053          1,016          1,037          

    ပ   ွ /      ွ  ပ   
     ေ     

       ွ 

 ဥူ ီ  

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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ဇယာဵ (၁) - ရှမ်ဵပြ ည်နယ်၊ ကျိုင်ဵတဳုခရုိင်၊ ကျိုင်ဵတဳုမိ ိုပနယ်၏  မိ ိုပရပ်ကွက်/ေကျဵရွာအုပ်စုအလုိက်  
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်နှင်ဴ ကျာဵ/မ လူဦဵေရစာရင်ဵ        

 
 

 

 

     ပ         

၂၂     1,432           7,134          3,549          3,585          

၂၃          1,268           6,496          3,445          3,051          

၂၄      579               2,798          1,431          1,367          

၂၅       /       277               1,550          781             769             

၂၆            169               816             427              389             

၂၇           /   507               2,693          1,421          1,272          

၂၈            225               1,290          686             604             

၂၉           (     ) 520               2,647          1,398          1,249          

၃၀           (   ) 462               2,453          1,293          1,160          

၃၁     75                 330             174             156             

    ပ   ွ /      ွ  ပ   
     ေ     

       ွ 

 ဥူ ီ  

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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ပဳု (၂) - အသက်အုပ်စုကြ ီဵမျာဵအလုိက်လူဦဵေရ 
 

 

 ဇယာဵ (၂) - ကျို င်ဵတဳု မိ ိုပနယ်၏ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
လူဦဵေရ 

 

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင ် အသက ် (၁၅) နှစ်မှ (၆၄) နှစ်အတွင်ဵရှိ  အလုပ်လုပ်နုိင်သည်ဴအရွယ် 
လူဦဵေရမှာ (၆၂.၉) ရာခိုင်နှုန်ဵရှိပါသည်။ 

 အသက ် (၁၄) နှစ်နှငဴ်ေအာက ်ကေလဵအချိုဵနှငဴ် အသက ် (၆၅) နှစ်နှငဴအ်ထက ်သက်ကြ ီဵရွယ်အို 
အချိုဵစုစုေပါင်ဵသည ်အလုပ်လုပ်နိုင်သညဴ် လူဦဵေရအချိုဵထက် နည်ဵပါသည်။ 

 ကေလဵအချိုဵနှငဴ် သက်ကြ ီဵရွယ်အိုအချိုဵနည်ဵြခင်ဵသည် အလုပ်လုပ်နိုင်သညဴ် လူဦဵေရအေပါ် 
မှီခိုမှုကုိ ေလျာဴနည်ဵေစပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

54,505 
 (31.8%) 

107,963 
(62.9%) 

9,152  
(5.3%) 

0-14မနှစ် 15-64မနှစ် 65မနှစ်နှငဴအ်ထက် 

                         

          171,620  87,779   83,841    

0 - 4 16,717       8,475        8,242         

5 - 9 18,029       9,291         8,738         

10 - 14 19,759       10,190      9,569         

15 - 19 16,365       8,480        7,885         

20 - 24 14,095       7,546        6,549         

25 - 29 12,392       6,580        5,812         

30 - 34 12,656       6,943        5,713         

35 - 39 11,080       6,060        5,020         

40 - 44 10,339       5,441        4,898         

45 - 49 8,970         4,372         4,598         

50 - 54 9,281         4,554        4,727         

55 - 59 7,250         3,436        3,814         

60 - 64 5,535         2,570         2,965         

65 - 69 3,352         1,510        1,842         

70 - 74 2,354         1,005        1,349         

75 - 79 1,495         606            889            

80 - 84 1,191         432            759            

85 - 89 517             201            316            

90 + 243             87              156            
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   ပဳု (၃) - လူဦဵေရပိရမစ် ( ပြ ည်ေထာင်စု၊ ရှမ်ဵပြ ည်နယ်၊ ကျိုင်ဵတဳုခရုိင်၊ ကျိုင်ဵတဳု မိ ိုပနယ်) 

  

  

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင ် လနွ်ခဲဴေသာ ၁၀ စုနှစ်ေကျာ်ခန်ပက စတင်ပိ ီဵ ကေလဵေမွဵဖွာဵနှုန်ဵ သိသာစွာ 
ကျဆင်ဵခဲဴပါသည်။ 

 အသက ် (၁၅-၁၉) အုပ်စုမ ှစတင်၍ လူဦဵေရသသိာစွာ ေလျာဴနည်ဵေနသည်ကို ေတွ့ရိှရပါသည်။     
အသက ်(၂၀-၂၄) အုပ်စုတွင ်ဆက်လက်ေလျာနဴည်ဵသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။  

 အသက်အုပ်စု (၃၀-၃၄) နှငဴ် (၅၀-၅၄)တိုပတွင် လူဦဵေရမျာဵေနသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

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 +

ရာခိငု်နှုန်ဵ 

လူဦဵေရပိရမစ်၊ မပြ ည်ေထာင်စု 

ကျာဵ 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 +

ရာခိငု်နှုန်ဵ 

လူဦဵေရပိရမစ်၊ ရှမ်ဵပြ ည်နယ် 

ကျာဵ 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 +

ရာခိငု်နှုန်ဵ 

လူဦဵေရပိရမစ်၊ ကျိုင်ဵတဳုခရုိင် 

ကျာဵ 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 +

ရာခိငု်နှုန်ဵ 

လူဦဵေရပိရမစ်၊ ကျိုင်ဵတဳုမိ ိုပနယ် 

ကျာဵ မ 
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  ပြ ည်ေထာင်စုနှငဴ်နိှုင်ဵယှဥ်လျှင် ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယတ်ွင် အလပု်လုပ်နုိင်သည်ဴ အသက် (၁၅-၆၄) 
အုပ်စု၏ ရာခုိင်နှုန်ဵ အနည်ဵငယ်ေလျာဴနည်ဵသညက်ို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 အသက်အုပ်စု (၀-၄) မှစ၍ (၄၀-၄၄) အထ ိအသက်အုပ်စုတိုင်ဵတွင် ကျာဵ ဦဵေရသည် မ ဦဵေရ 
ထက် ပိုမျာဵသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

  (ခ) ကုိဵကွယ်သည်ဴဘာသာဆုိင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

 

  မြ န်မာနုိင်ငဳတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုဵကွယ်သူ (၈၇.၉) ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ ခရစယ်ာန်ဘာသာ ကိုဵကွယ်သူ 
(၆.၂) ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုဵကွယ်သူ (၄.၃) ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုဵကွယ်သူ 
(၀.၅) ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ နတ်ကိုဵကွယ်သူ (၀.၈) ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ အခြ ာဵဘာသာ ကိုဵကွယ်သူ (၀.၂) 
ရာခိုင်နှုန်ဵနငှဴ် မည်သညဴ်ဘာသာမျှ မကိုဵကွယ်သူ (၀.၁) ရာခိုင်နှုန်ဵရှိေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 ရှမ်ဵပြ ည်နယ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ (၈၁.၇) ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ ခရစယ်ာန် (၉.၈) ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ အစ္စလာမ် (၁.၀) 
ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ ဟိန္ဒူ (၀.၁) ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ နတ်ကိုဵကယွ်မှု (၆.၆) ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ အခြ ာဵဘာသာ (၀.၅) 
ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ ်ဘာသာမရိှသူမျာဵသည် (၀.၄) ရာခိုင်နှုန်ဵရိှပါသည်။   
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ရာ
ခိငု

်နှုန
်ဵ 

ပဳု (၄) - ြပည်ေထာင်စုနှင်ဴ ရှမ်ဵပြ ည်နယ်၏ ကုိဵကွယ်သည်ဴဘာသာအလုိက် လူဦဵေရ ရာခုိင်နှုန်ဵ 

 ပြ ည်ေထာင်စု ရှမ်ဵပြ ည်နယ် 
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(ဂ) ပညာေရဵဆုိင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ  
ဇယာဵ (၃) - အသက် (၅) နှစ်မှ (၂၉) နှစ်အတွင်ဵ လူဦဵေရနှင်ဴ ေကျာင်ဵတက်ေနသူအေရအတွက်ကုိ ကျာဵ/မ 

ခဲွြခာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 

                              

5 3,605     1,874   1,731    608         322        286     

6 3,577     1,841   1,736    1,650     818       832     

7 3,589     1,810   1,779    2,131     1,042    1,089 

8 3,677     1,908   1,769    2,345     1,190   1,155 

9 3,378     1,694   1,684    2,336     1,143   1,193 

10 4,069     1,959   2,110     2,543     1,218    1,325 

11 3,254     1,541   1,713    2,205     994       1,211 

12 3,498     1,681   1,817    2,168     1,001   1,167 

13 3,752     1,767   1,985    2,170     960       1,210 

14 3,407     1,575   1,832     1,788     747       1,041 

15 3,313     1,660   1,653    1,296     556       740     

16 2,921      1,421   1,500    965         391       574     

17 2,888     1,409   1,479    787         312       475     

18 3,456     1,706   1,750    653         247       406     

19 2,504     1,281   1,223     420         204       216     

20 3,664     1,848   1,816    332         150       182     

21 2,264      1,117   1,147    178         89          89        

22 2,422      1,209   1,213     141         66          75        

23 2,196     1,110   1,086    86           38          48        

24 2,096     1,032   1,064    65           34          31        

25 3,135     1,574   1,561    60           29          31        

26 1,847     916       931        37           21          16        

27 1,950     979       971        28            12          16        

28 2,372      1,102   1,270     28            15          13        

29 1,884     902       982        28            17          11        
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 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်၌ ေယာကျ်ာဵေလဵမျာဵနှငဴ ် မိန်ဵကေလဵမျာဵသည် အသက် (၁၂) နှစ်အရွယ်မှ 

စတင်၍ ေကျာင်ဵတက်ေရာက်မှုနှုန်ဵ ေလျာဴကျလာေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

  ပြ ည်ေထာငစ်ုနှငဴ်နိှုင်ဵယဥှ်ရာတွင ် ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်မ ှ ေယာက်ျာဵေလဵမျာဵ၏ ေကျာင်ဵတက် 
ေရာက်မှုနှုန်ဵ သည် ေကျာင်ဵစတင်တက်ေရာက်သညဴ်အရွယ်မှစ၍ ပိုမိုကျဆင်ဵေနေကြ ာင်ဵ 
ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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အသက ်

ပဳု (5) - ြပည်ေထာင်စု၊ ရှမ်ဵပြ ည်နယ်နှင်ဴ ကျိုင်ဵတဳုမိ ို့နယ်တုိ့၏ 
ေကျာင်ဵတက်ေရာက်မှုအေြခအေန 

မပြ ည်ေထာင်စု ရှမ်ဵပြ ည်နယ် ကျိုင်ဵတုဳမိ ို့နယ ်
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ပဳု (6) - မပြ ည်ေထာင်စုနှင်ဴ ကျိုင်ဵတဳုမိ ို့နယ်တုိ့၏ ကျာဵ/မ အလုိက် 
ေကျာင်ဵတက်ေရာက်မှုအေြခအေန 

မမြပည်ေထာင်စုမ(ကျာဵ) ြပည်ေထာင်စုမ(မ) မကျိုင်ဵတုဳမိ ို့နယ်မ(ကျာဵ) ကျိုင်ဵတုဳမိ ို့နယ်မ(မ) 
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ပဳု (၇) - ရှမ်ဵပြ ည်နယ်၏ စာတတ်ေမြ ာက်မှုနှုန်ဵ (အသက် ၁၅ နှစ်နှင်ဴအထက်) 

 

 
 

 

 

 

 ပြ ည်ေထာငစ်ု  - ၈၉.၅% 

ရှမ်ဵပြ ည်နယ်  - ၆၄.၆% 

ကျိုင်ဵတုဳခရုိင်  - ၃၇.၉% 

ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်  - ၅၃.၃% 
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ဇယာဵ (၄) - ကျိုင်ဵတဳုမိ ိုပနယ်၏ လူငယ်လူရွယ် (၁၅-၂၄) စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခုိင်နှုန်ဵ 

 

 ကျိုင်ဵတဳုမိ ိ ပုနယ်၏ အသက် (၁၅) နှစ်နှင်ဴအထက် စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်ဵမှာ (၅၃.၃) ရာခုိင်နှုန်ဵ 
 ဖြ စ်ပိ ီဵ ရှမ်ဵပြ ည်နယ၏် စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ (၆၄.၆) နှငဴ်  မြ န်မာနုိင်ငဳ၏ စာတတ်ေမြ ာက်မှု 
ရာခိုင်နှုန်ဵ (၈၉.၅) ထက်နိမဴ်ပါသည်။ မ စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်ဵသည် (၄၈.၃)  ဖြ စ်ပိ ီဵ ကျာဵ 
စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုငန်ှုန်ဵသည ်(၅၈.၆)  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်၏ အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) နှစ်အတွင်ဵ လူငယ်လူရွယ ် စာတတ်ေမြ ာက်မှု 
ရာခိုင်နှုန်ဵသည် (၆၈.၉) ြဖစ်ပါသည်။ မ လူငယ်လူရွယ် စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်ဵသည် (၆၉.၄) 
ြဖစ်ပိ ီဵ ကျာဵ လူငယ်လူရယွ် စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်ဵသည် (၆၈.၃) ြဖစ်ပါသည်။ 

ဇယာဵ (၅) - အသက် (၂၅) နှစ်နှင်ဴအထက်လူဦဵေရကုိ အမြ င်ဴဆဳုဵတက်ေရာက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴ အတန်ဵအလုိက်     
 မိ ိုပပြ /ေကျဵလက်နှင်ဴ ကျာဵ/မ ခဲွခြ ာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 
 အသက ် (၂၅) နှစ်နှငဴအ်ထက ်လူဦဵေရ၏ (၅၅.၈) ရာခိုင်နှုန်ဵသည ်လုဳဵဝ ေကျာင်ဵမေနဘူဵသူမျာဵ 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

 အသက ်(၂၅) နှစ်နှငဴ်အထက် ေကျဵလက်လူဦဵေရ၏ (၆၆.၅) ရာခိုင်နှုန်ဵမှာ လုဳဵဝ ေကျာင်ဵမေနဘူဵ 
သူမျာဵ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 အသက ်(၂၅) နှစ်နှင်ဴအထက် အမျိုဵသာဵမျာဵ၏ (၄၉.၇) ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏ (၆၂.၀) 
ရာခိုင်နှုန်ဵမှာ လုဳဵဝ ေကျာင်ဵမေနဘူဵသူမျာဵ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 အသက ်(၂၅) နှစ်နှငဴ်အထက် လူဦဵေရ၏ (၅.၇) ရာခိုင်နှုန်ဵသည် မူလတန်ဵအဆင်ဴ (၄ တန်ဵ)  ပိ ီဵစီဵ 
ေအာင်ြမငသ်ူမျာဵြဖစ်ပိ ီဵ တက္ကသိုလ/်ေကာလိပအ်ဆင်ဴ ပိ ီဵစီဵသူမှာ (၅.၉) ရာခုိင်နှုန်ဵသာ ရှိသည်ကို 
ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

    / 

     ပ    

 ဦူ    

(15 - 24)

       ေ     ှု

       နှု    

(15 - 24)

     ပ    27,724 68.9

    13,793 68.3

 13,931 69.4

  ူ       ှ

 3     ေ 
4     

     ပ    86,655 48,320               55.8             7,494 4,927 10,556 6,257 252 5,109 343 91   3,306 

     ေပ 25,352 7,543               29.8              2,616 2,047 5,343 3,653 151 3,456 141 41       361 

       61,303 40,777               66.5             4,878 2,880 5,213 2,604 101 1,653 202 50    2,945 

    43,797 21,762               49.7             4,307 2,798 6,150 3,286 190 2,600 184 57    2,463 

 42,858 26,558               62.0             3,187 2,129 4,406 2,971 62 2,509 159 34       843 

  ေ        ပ            ှ

    ဝ 

          

 ဘ ူ  ူ

       နှု   

  ူ    
        

(5      ှ

8     ေ )

 ေ      

(9      ှ

10     ေ )

 ပီ     
  ္က     /

     ပ 

ဘွဲ့   ွ န ှ ့

  ေ  

       ွ

ဝ          
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(ဃ) စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 
ဇယာဵ (၆) -  အသက် (၁၀) နှစ်နှင်ဴအထက် လူဦဵေရ၏ လုပ်သာဵအင်အာဵပါဝင်နှုန်ဵနှင်ဴ အလုပ်လက်မဴဲ 

ရာခုိင်နှုန်ဵတုိပကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် ကျာဵ/မ ခဲွြခာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 
 

 

 

                              

10 - 14 20.8 21.5 20.1 3.9 4.1 3.6

15 - 19 53.0 61.3 44.1 6.9 7.0 6.7

20 - 24 73.3 84.2 60.8 5.7 5.1 6.8

25 - 29 77.8 91.2 62.6 2.6 2.6 2.6

30 - 34 79.4 93.0 63.0 1.6 1.9 1.2

35 - 39 79.8 94.2 62.3 0.9 1.0 0.8

40 - 44 79.3 94.4 62.6 0.7 0.7 0.7

45 - 49 77.0 94.0 60.9 0.3 0.4 0.2

50 - 54 75.6 92.6 59.3 0.3 0.2 0.4

55 - 59 70.5 89.0 53.8 0.2 0.1 0.2

60 - 64 58.1 73.7 44.7 0.1 0.2 0.1

65 - 69 44.9 61.3 31.4 0.2 0.3 -

70 - 74 31.1 46.2 19.9 - - -

75+ 19.1 29.8 12.5 - - -

15 နှ   ှ 24 နှ  62.4 72.0 51.6 6.3 6.0 6.7

15 နှ   ှ 64 နှ  72.2 86.0 57.4 2.3 2.3 2.4
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 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်၏ အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အုပ်စုတွင ် လုပ်သာဵအင်အာဵပါဝငန်ှုန်ဵမှာ (၇၂.၂) 
ရာခိုင်နှုန်ဵရှိပါသည်။ 

 အမျိုဵသမီဵ လုပ်သာဵအင်အာဵပါဝင်နှုန်ဵသည် (၅၇.၄) ရာခိုင်နှုန်ဵ ရှိ ပိ ီဵ အမျိုဵသာဵ လပု်သာဵ  
အင်အာဵပါဝင်နှုန်ဵ (၈၆.၀) ရာခိုင်နှုန်ဵထက် သိသာစွာေလျာနဴည်ဵသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်၏ အသက် (၁၀-၁၄) နှစ်အုပ်စုတွင ် အလုပ်လုပ်ေသာကေလဵ (၂၀.၈)              
        ကျာဵ (၂၁.၅) ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ် မ (၂၀.၁) ရာခိငု်နှုန်ဵ အသီဵသီဵရှိေကြ ာင်ဵေတွ့ရိှရပါသည်။ 

 အသက ် (၁၅-၆၄) နှစ်အုပ်စု၏ အလုပ်လက်မဲဴရာခိုင်နှုန်ဵမှာ (၂.၃)  ဖြ စ်ပါသည်။ အလုပ်လက်မဲဴ 
ရာခိုင်နှုန်ဵသည် ကျာဵ (၂.၃) ရာခိုင်နှုန်ဵနှင်ဴ မ (၂.၄) ရာခိုင်နှုန်ဵ အသီဵသီဵရိှကြ ပါသည်။ 

 အသက ် (၁၅) နှစ်မ ှ (၂၄) နှစ်အတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵငယ်မျာဵ၏ အလုပ်လက်မဲဴနှုန်ဵမှာ (၆.၇) 
ရာခုိင်နှုန်ဵရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

ဇယာဵ (၇) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင်ဴအထက် လုပ်သာဵအင်အာဵစုတွင် မပါဝင်ေသာလူဦဵေရကုိ အမျိုဵအစာဵ 
အလုိက် ကျာဵ/မ ခဲွြခာဵေဖာ်ြပေသာဇယာဵ 

 

 အသက ် (၁၀) နှစ်နှငဴ်အထက် လုပ်သာဵအငအ်ာဵစုတွင် မပါဝင်သူမျာဵ၌ အမျိုဵသာဵမျာဵ၏ (၄၂.၃) 
ရာခိုင်နှုန်ဵသည် အချိန်ြပညဴ်ေကျာင်ဵတက်ေနသူမျာဵြဖစ်ကြ ပိ ီဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏ (၅၃.၈) ရာခိုင်နှုန်ဵ 
သည် အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ကုိင်ေနသူမျာဵြဖစ်ေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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အသက်အုပစ် ု
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အသက်အုပစ် ု

စစုေုပါင်ဵ ကျာဵ မ 

ပု ဳ(၉) - အလုပ်လက်မဴဲရာခုိင်နှုန်ဵ 

     ပ                  

           

              

          

         ္စ    
          ၊

              

        ၊

           
     

          51,877      0.8                  32.7                          38.9              11.9                      1.3                  14.3       

    17,909      1.5                  42.3                          10.7              13.7                      2.0                   29.8        

 33,968      0.4                  27.7                          53.8              11.0                      1.0                  6.1          

    / 
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ဇယာဵ (၈) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်ဵ အလုပ်ရိှသူဦဵေရကုိ အလုပ်အကုိင်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ ကျာဵ/မ 
အလုိက် ခဲွြခာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 
 

                              

          71,901 43,087 28,814 100.0 100.0 100.0

            345 250 95 0.5 0.6 0.3

                             1,351 280 1,071 1.9 0.6 3.7

                                          2372 2043 329 3.3 4.7 1.1

                             1155 537 618 1.6 1.2 2.1

                                  7,106 2,786 4,320 9.9 6.5 15.0

     ၊                                             43,184 26,775 16,409 60.1 62.1 56.9

                                          5,781 4,347 1,434 8.0 10.1 5.0

                    ္စ                                

                  
1,898 1,834 64 2.6 4.3 0.2

                   3,295 1,902 1,393 4.6 4.4 4.8

     - - - - - -

   /    5,414 2,333 3,081 7.5 5.4 10.7
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 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၅-၆၄) အုပ်စုရိှ အလုပ်ရှိသူ (၆၀.၁) ရာခုိင်နှုန်ဵမှာ လယ်ယာ၊ 
သစ်ေတာနှင်ဴ ငါဵလုပ်ငန်ဵ ကွျမ်ဵကျင်လုပ်သာဵမျာဵ ဖြ စ်ကြ ပိ ီဵ ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵမှာ ဝနေ်ဆာင်မှုနှငဴ ်
အေရာင်ဵလုပ်သာဵမျာဵ (၉.၉) ရာခုိင်နှုန်ဵ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ကျာဵ နှငဴ ် မ နိှုင်ဵယှဥ်ရာတွင် ကျာဵ ဦဵေရ (၆၂.၁) ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ ် မ ဦဵေရ (၅၆.၉) ရာခိုင်နှုန်ဵတိုပ 
သည် လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှငဴ် ငါဵလုပ်ငန်ဵ ကျွမ်ဵကျင်လုပ်သာဵမျာဵဖြ စ်သည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 ရှမ်ဵပြ ည်နယ်တွင် လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှင်ဴ ငါဵလုပ်ငန်ဵ ကွျမ်ဵကျငလ်ုပ်သာဵမျာဵမှာ (၆၈.၆) 
ရာခိုင်နှုန်ဵဖြ စ်ပိ ီဵ ဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ် အေရာင်ဵလုပ်သာဵမျာဵမှာ (၇.၄) ရာခုိင်နှုန်ဵဖြ စ်ပါသည်။ 
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45.3 

37.9 68.6 
68.5 

68.6 60.1 
62.1 

56.9 
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ုေပ

ါင
်ဵ 

က
ျာဵ

 မ 

စုစ
ုေပ

ါင
်ဵ 

က
ျာဵ

 မ 

 ပြ ည်ေထာင်စု ရှမ်ဵပြ ည်နယ် ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ် 

 ပဳု (၁၀) -  ပြ ည်ေထာင်စု၊ ရှမ်ဵပြ ည်နယ်နှငဴ် ကျိုင်ဵတဳုမိ ိုပနယ်တုိပ၏  
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ် အတွင်ဵရိှ ကျာဵ/မ  အလုိက် အလုပ်အကုိင်အမျို ဵအစာဵ 

မန်ေနဂျာမျာဵ 

သက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵပညာရှင်မျာဵ 

နည်ဵပညာနှငဴ် ဆက်စပ်သညဴ ်
သက်ေမွဵပညာရှင်မျာဵ 
အေထာက်အပဳဴပြ ုစာေရဵလုပ်သာဵမျာဵ 

ဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ် အေရာင်ဵလုပ်သာဵမျာဵ 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှငဴ ်ငါဵလုပ်ငန်ဵ 
ကျွမ်ဵကျင်လုပ်သာဵမျာဵ 
လက်မှုပညာနှငဴ် ဆက်စပ်လုပ်ငန်ဵ 
အလုပ်သမာဵမျာဵ 
စက်ကိရိယာနှငဴ ်စက်ပစ္စည်ဵကိုင်တွယ် 
အသုဳဵ ပြ ုသမူျာဵနှငဴ ်စုစည်ဵတပ်ဆင်သူမျာဵ 
အေခြ ခဳအလုပ်သမာဵမျာဵ 

အခြ ာဵ 

မသ/ိမေဖြ  
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ဇယာဵ (၉) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်ဵ အလုပ်ရိှသူဦဵေရကုိ လုပ်ကုိင်ေသာလုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵနှင်ဴ 
ကျာဵ/မ အလုိက် ခဲွြခာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ  

 
    မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ရာခိငု်နှုန်ဵထက်နည်ဵ ပါသည်။ 

 

                              

          71,901 43,087 28,814 100.0 100.0 100.0

     ၊                        44,183 27,155 17,028 61.4 63.0 59.1

  ္တ                                      68 52 16 0.1 0.1 0.1

                      2,138 1,080 1,058 3.0 2.5 3.7

 ျှ     ၊ ဓ       ၊                             ူ           48 39 9 0.1 0.1 *

          ၊    ္လ                                               40 35 5 0.1 0.1 *

                    4,021 3,494 527 5.6 8.1 1.8

             ္က               (                                 

                           )
5,514 2,286 3,228 7.7 5.3 11.2

                             ္စ                           1,990 1,899 91 2.8 4.4 0.3

                                                1,729 625 1,104 2.4 1.5 3.8

                                           218 128 90 0.3 0.3 0.3

                                    92 32 60 0.1 0.1 0.2

                              2 1 1 * * *

                      ၊    ္ပ                                          33 20 13 * * *

                                                   142 94 48 0.2 0.2 0.2

                    (                         ) 3,338 2744 594 4.6 6.4 2.1

                         1,117 121 996 1.6 0.3 3.5

                                   455 142 313 0.6 0.3 1.1

       ၊       ၊                                          75 59 16 0.1 0.1 0.1

                           864 532 332 1.2 1.2 1.2

                                                    ၊                         

                                                                
113 12 101 0.2 * 0.4

                                            4 1 3 * * *

                                                      5,717 2,536 3,181 8.0 5.9 11.0
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 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်၌ လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှင်ဴ ငါဵလုပ်ငန်ဵတွင် အမျာဵဆုဳဵလုပ်ကိုင်ကြ ပိ ီဵ (၆၁.၄) 
ရာခိုင်နှုန်ဵရိပှါသည်။ 

 လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှင်ဴ ငါဵလုပ်ငန်ဵတွင် လပု်ကိုင်ေနသူ အမျိုဵသာဵ (၆၃.၀) ရာခိုင်နှုန်ဵနငှဴ်  
အမျိုဵသမီဵ (၅၉.၁) ရာခိုင်နှုန်ဵရှိပါသည်။ 

 ရှမ်ဵပြ ည်နယ်၌ လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှင်ဴ ငါဵလုပ်ငန်ဵတငွ် လုပ်ကိုင်ေနသူမှာ (၇၂.၃) ရာခိုင်နှုန်ဵ 
ရှိပါသည်။ 

 

6.1 4.3 8.7 5.2 4.1 6.7 8.0 5.9 11.0 
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စုစုေပါင်ဵ ကျာဵ မ စုစုေပါင်ဵ ကျာဵ မ စုစုေပါင်ဵ ကျာဵ မ 

 ပြ ည်ေထာင်စု ရှမ်ဵပြ ည်နယ် ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ် 

 ပဳု (၁၁) -  ပြ ည်ေထာင်စု၊ ရှမ်ဵပြ ည်နယ်နှင်ဴ ကျိုင်ဵတဳုမိ ိုပနယ်တုိပ၏  
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ် အတွင်ဵရိှ ကျာဵ/မ  အလုိက် လုပ်ကုိင်ေသာ လုပ်ငန်ဵ အမျို ဵအစာဵ 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာနှင် ဴငါဵလုပ်ငန်ဵ 

သတ္တ ုတူဵေဖာ်ေရဵနှင် ဴေကျာက်မိငု်ဵလုပ်ငန်ဵ 

ကုနထ်ုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ့၊ ေရေနွဵေငွ့နှင် ဴေလေအဵြဖနပ်ဖြ ူဵမှုလုပ်ငန်ဵ 

ေရေပဵေဝေရဵ၊ မိလ္လာနှင် ဴအမိှုက်သမိ်ဵဆည်ဵ ေရဵ စီမဳခနပ်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵ  

ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

လက်လီနှင် ဴလက္ကာဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ  ေမာ်ေတာ်ကာဵနှင်ေဴမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ပြ ုပြ င်ခြ င်ဵလုပ်ငန်ဵအပါအဝင်  

သယ်ယူပိုပေဆာင်ေရဵနှငဴက်ုနပ်စ္စည်ဵသိုေလှာင်ေရဵလပု်ငန်ဵမျာဵ 

တည်ဵခိုေရဵနှငဴ် ်အစာဵအေသာက် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

သတင်ဵအချက်အလက်နှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေငွေရဵေကြ ဵေရဵနှင်ဴ အာမခဳလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အမိ်ခိ ဳ ေြမဆိငု်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အသက်ေမွဵ ဝမ်ဵေကျာင်ဵပညာ၊ သိပ္ဳပပညာနငှဴ် စက်မှုလကမ်ှုပညာဆုိင်ရာလုပင်န်ဵ မျာဵ 

စီမဳအပု်ချုပ် ေရဵနှင် ဴေထာက်ကူမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 ပြ ည်သူပအပု်ချုပ်ေရဵ   ပြ ည်သူပဝန်ထမ်ဵမျာဵအပါအဝင်  

ပညာေရဵဆိငု်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ကျန်ဵမာေရဵနှင် ဴလူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ပန်ဵချီ၊ အနုပညာ ၊ ေဖျာ် ေြဖေရဵနှငဴ ်အပန်ဵေဖြ ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အခြ ာဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ကိုယတ်ိုင်လုပ်ကိငု်သညဴ ်အမိ်ေထာင်စုမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ခွဲခြ ာဵေဖာ်ပြ နိုင်ခြ င်ဵမရှသိညဴ ်အမိ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှငဴ ်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

သဳတမနအ်ခွငဴ်အေရဵရ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ လုပင်န်ဵမျာဵ 

အလုပ်အကိုင်အမျိုဵအစာဵေဖာ်ပြ ထာဵခြ င်ဵ  မရှေိသာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
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(င) ကုိင်ေဆာင်သညဴ်လက်မှတ်အမျိုဵအစာဵမျာဵ 
ဇယာဵ (၁၀) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင်ဴအထက် လူဦဵေရကုိ ကုိင်ေဆာင်သည်ဴလက်မှတ်အမျိုဵအစာဵအလုိက် 

 မိ ိုပပြ /ေကျဵလက်နှင်ဴ ကျာဵ/မ ခဲွြခာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 

 

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၀) နှစ်နှငဴ်အထက် လူဦဵေရ၏ (၈၃.၂) ရာခိုင်နှုန်ဵသည် နိုင်ငသဳာဵ 
စိစစ်ေရဵကတ် ကိုင်ေဆာင်သူမျာဵြဖစ်ပိ ီဵ(၁၅.၄) ရာခိုင်နှုန်ဵ သည် မညသ်ညဴ်ကတ်မှ မကိုင်ေဆာင် 
သူမျာဵ ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ကျာဵ နှငဴ် မ နိှုင်ဵယှဲ်ရာတွင်် ကျာဵ ဦဵေရ (၁၆.၁) ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ ် မ ဦဵေရ (၁၄.၆) ရာခိုင်နှုန်ဵတိုပ 
သည် မညသ်ညဴ်ကတ်မှ မကိုင်ေဆာင်သူမျာဵြဖစ်သည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

    မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ရာခိငု်နှုန်ဵထက်နည်ဵ ပါသည်။ 

 

 

 

န          

           

ဧည ့န         

    

န         
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န      ေ      
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     ှ 

န      ေ      

 န        ူ 

     ှ 

 ည  ည ့ 

     ှ     

  ေ    ူ

          113,813 162 204 413 577 527 29 136 21,013

       34,428 119 119 113 243 133 25 89 2,586

       79,385 43 85 300 334 394 4 47 18,427

    57,491 68 106 179 557 284 21 57 11,250

 56,322 94 98 234 20 243 8 79 9,763
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နိုင်ငဳသာဵ 
စိစစ်ေရဵ 
ကတ် 

ဧညဴန်ိုင်ငဳသာဵ 
ကတ် 

နိုင်ငဳသာဵ 
မပြ ုခွငဴရ်သူ 
ကတ် 

အမျိုဵသာဵ 
မှတ်ပုဳတင် 
ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီမ
သက်ေသ 
ခဳကတ် 

နိုင်ငဳြခာဵသာဵ 
မှတ်ပုဳတင် 
လက်မှတ် 

နိုင်ငဳြခာဵသာဵ 
နိုင်ငဳကူဵ 
လက်မှတ် 

မည်သညဴ် 
ကတ်မှမကိုင် 
ေဆာင်သူ 

ရာ
ခိငု
်နှုန
်ဵ 

ပဳု (12) - ကုိင်ေဆာင်သည်ဴလက်မှတ်အမျို ဵအစာဵမျာဵ 

စုစုေပါင်ဵ ကျာဵ မ 
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(စ) မသန်စွမ်ဵမှုအေကြ ာင်ဵအရာ 
ဇယာဵ (၁၁) - မသန်စွမ်ဵရာခုိင်နှုန်ဵနှင်ဴ မသန်စွမ်ဵမှုအမျိုဵအစာဵအလုိက် လူဦဵေရကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 

ကျာဵ/မ ခဲွြခာဵေဖာ်ြပေသာဇယာဵ 

 
 

 

 

 

     ပ    
     ွ   ူ

ဦ   

      ွ   ူ

ဦ   

( ည  ည ့

      ွ   ှု

           ေ  )

      ွ   ှု

        နှု   
  ေ     ြ   

      ှေ   /

   ေ   ့   / 

ပ ္စည         ွ 

     ူ  ့  ေ    /

   ှ  ဉ ဏ /  ရ   

  ူ      ေ    

     ပ    171,620     167,142     4,478              2.6         2,075   1,827 1,859          1,548                

0 - 4 16,717           16,584          133                       0.8             69           78         107                  98                            

5 - 9 18,029           17,890          139                       0.8             24           44         68                    69                            

10 - 14 19,759           19,617          142                       0.7             21           50         58                    76                            

15 - 19 16,365           16,230           135                       0.8             45           44         48                    44                            

20 - 24 14,095           13,977          118                       0.8             28           43         44                    45                            

25 - 29 12,392           12,285           107                       0.9             16           38         46                    36                            

30 - 34 12,656           12,517           139                       1.1             29           52         47                    52                             

35 - 39 11,080           10,897          183                       1.7             41           66         59                    62                             

40 - 44 10,339           10,157          182                       1.8             61           46         62                     60                            

45 - 49 8,970             8,748             222                        2.5             108        45         69                    61                            

50 - 54 9,281              8,902             379                       4.1             193        115      118                  78                            

55 - 59 7,250              6,863             387                       5.3             222         111      125                  69                            

60 - 64 5,535             5,088             447                       8.1             251         162       165                  107                          

65 - 69 3,352              2,965             387                       11.5          210         156      170                  104                          

70 - 74 2,354              1,923             431                       18.3          225         215       196                  157                          

75 - 79 1,495             1,169             326                       21.8          172         170      154                  131                          

80 - 84 1,191             832                 359                       30.1          199        206       178                  164                          

85 - 89 517                 340                 177                       34.2          114        132       95                    83                            

90 + 243                 158                 85                          35.0          47           54         50                    52                             

      ပ   

 ဦူ        ပ          ွ   ှု          
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ဇယာဵ (၁၁) - မသန်စွမ်ဵရာခုိင်နှုန်ဵနှင်ဴ မသန်စွမ်ဵမှုအမျိုဵအစာဵအလုိက် လူဦဵေရကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
ကျာဵ/မ ခဲွြခာဵေဖာ်ြပေသာဇယာဵ (အဆက်) 

 
 

 

 

 

     ပ    
     ွ   ူ

ဦ   

      ွ   ူ

ဦ   

( ည  ည ့

      ွ   ှု

           ေ  )

      ွ   ှု

        နှု   
  ေ     ြ   

      ှေ   /

   ေ   ့   / 

ပ ္စည         ွ 

     ူ  ့  ေ    /

   ှ  ဉ ဏ /  ရ   

  ူ      ေ    

    87,779       85,612       2,167              2.5         971      823    846             699                    

0 - 4 8,475             8,404             71                          0.8             38           40         58                    55                            

5 - 9 9,291              9,210             81                          0.9             17           26         40                    38                            

10 - 14 10,190           10,102           88                          0.9             11           35         37                    51                            

15 - 19 8,480             8,408             72                          0.8             20           27         30                    27                             

20 - 24 7,546             7,487             59                          0.8             11           26         17                    23                             

25 - 29 6,580             6,528             52                          0.8             9              18         25                     16                            

30 - 34 6,943             6,869             74                          1.1             19           27         25                     28                             

35 - 39 6,060             5,958             102                       1.7             25           34         30                    34                            

40 - 44 5,441             5,333             108                       2.0             34           24         40                    40                            

45 - 49 4,372              4,245             127                       2.9             65           21         41                    32                             

50 - 54 4,554             4,360             194                       4.3             106        48         59                    32                             

55 - 59 3,436             3,232              204                       5.9             119        49         61                    37                            

60 - 64 2,570              2,348             222                        8.6             119        79         75                    40                            

65 - 69 1,510             1,326             184                       12.2          102         66         78                    39                            

70 - 74 1,005             812                 193                       19.2          92           103      73                    59                            

75 - 79 606                 484                 122                       20.1          60           63         57                    50                            

80 - 84 432                 310                 122                       28.2          68           71         51                    55                            

85 - 89 201                 135                 66                          32.8          42           49         38                    34                            

90 + 87                    61                    26                          29.9          14           17         11                    9                               

      ပ   

 ဦူ        ပ          ွ   ှု          
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ဇယာဵ (၁၁) - မသန်စွမ်ဵရာခုိင်နှုန်ဵနှင်ဴ မသန်စွမ်ဵမှုအမျိုဵအစာဵအလုိက် လူဦဵေရကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
ကျာဵ/မ ခဲွြခာဵေဖာ်ြပေသာဇယာဵ (အဆက်) 

 

 

 

     ပ    
     ွ   ူ

ဦ   

      ွ   ူ

ဦ   

( ည  ည ့

      ွ   ှု

           ေ  )

      ွ   ှု

        နှု   
  ေ     ြ   

      ှေ   /

   ေ   ့   / 

ပ ္စည         ွ 

     ူ  ့  ေ    /

   ှ  ဉ ဏ /  ရ   

  ူ      ေ    

 83,841       81,530       2,311              2.8         1,104  1,004 1,013          849                    

0 - 4 8,242              8,180             62                          0.8             31           38         49                    43                            

5 - 9 8,738             8,680             58                          0.7             7              18         28                     31                            

10 - 14 9,569             9,515             54                          0.6             10           15         21                     25                             

15 - 19 7,885             7,822              63                          0.8             25           17         18                    17                            

20 - 24 6,549             6,490             59                          0.9             17           17         27                     22                             

25 - 29 5,812              5,757             55                          0.9             7              20         21                     20                             

30 - 34 5,713             5,648             65                          1.1             10           25         22                     24                             

35 - 39 5,020              4,939             81                          1.6             16           32         29                     28                             

40 - 44 4,898             4,824             74                          1.5             27           22          22                     20                             

45 - 49 4,598             4,503             95                          2.1             43           24         28                     29                             

50 - 54 4,727              4,542             185                       3.9             87           67         59                    46                            

55 - 59 3,814             3,631             183                       4.8             103        62         64                    32                             

60 - 64 2,965              2,740             225                       7.6             132         83         90                    67                            

65 - 69 1,842              1,639             203                       11.0          108        90         92                     65                            

70 - 74 1,349             1,111             238                       17.6          133        112       123                  98                            

75 - 79 889                 685                 204                       22.9          112         107      97                    81                            

80 - 84 759                 522                 237                       31.2          131        135      127                  109                          

85 - 89 316                 205                 111                       35.1          72           83         57                    49                            

90 + 156                 97                    59                          37.8          33           37         39                    43                            

      ပ   

 ဦူ        ပ          ွ   ှု          

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင ် လူဦဵေရ (၁၀၀) လျှင် (၃) ဦဵသည် အနည်ဵဆုဳဵ မသန်စမွ်ဵမှုတစ်မျိုဵမျိုဵ 
ရှိေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏ မသန်စွမ်ဵမှုရာခိုင်နှုန်ဵသည် အမျိုဵသာဵမျာဵထက် အနည်ဵငယ်ပို မြ ငဴ်ပါသည်။ 

 မသန်စွမ်ဵမှုရာခိုင်နှုန်ဵသည် အသက်အရွယ်ကြ ီဵလာသည်နှငဴ်အမျှ  မြ ငဴတ်က်လာပိ ီဵ အသက ် (၇၀) 
နှစ်ေကျာ်တွင ်ပိုမိုသိသာစွာြမငဴတ်က်လာသည်ကို ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

 မသန်စွမ်ဵမှုအမျိုဵအစာဵမျာဵတွင် အမြ င် အမျာဵဆုဳဵနှငဴ ် လမ်ဵေလျှာက်/အမြ ငဴ်တက်/ပစ္စည်ဵ 
ကိုင်တွယ် ခြ င်ဵသည် ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵဖြ စ်ပါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အေကြ ာင်ဵအရာနှင်ဴ အိမ်အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ 
ေနအိမ်အမျိုဵအစာဵမျာဵ 
ဇယာဵ (၁၂) - ေနအိမ်အမျိုဵအစာဵအလုိက် အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်နှုန်ဵကုိ  မိ ိုပပြ /ေကျဵလက် ခဲွြခာဵေဖာ်ြပေသာ 

ဇယာဵ 

  

 
 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင ်ေနအိမ်အမျာဵစမုှာ ပျဥ်ေထာင်အိမ/်သစသ်ာဵအိမ် အမျိုဵအစာဵမျာဵ ဖြ စ်ကြ ပိ ီဵ 

(၃၁.၈) ရာခိုင်နှုန်ဵ ရှိပါသည်။ ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵ ေနအိမ်အမျိုဵအစာဵမှာ ဘန်ဂလို/တိုက်အိမ် 
မျာဵြဖစ်ပိ ီဵ (၂၄.၅) ရာခိုင်နှုန်ဵရှိပါသည်။  

  မိ ိုပပြ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ (၅၄.၄) ရာခိုင်နှုန်ဵသည် ဘနဂ်လိ/ုတိုက်အိမ်မျာဵဖြ ငဴ် ေနထိုင်ကြ ပိ ီဵ 
ေကျဵလက်အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ (၃၉.၉) ရာခိုင်နှုန်ဵသည် ပျဥ်ေထာင်အိမ်/သစသ်ာဵအိမ်မျာဵဖြ ငဴ် 
ေနထိုင်ကြ ပါသည်။  

 

 

 

     ေပ/       
      ေ     

      ွ 

  ွ    /         /

          ွဲ

ဘ  ဂ   / 

         
           

ပ ဥ  ေ       /

           
ဝ      

2-3 န ှ   

   ဲ   

1 န ှ    

  ဲ   
  ေ   

     ပ    34,096       7.6                         24.5              10.1         31.8                   18.6        1.2           0.4          5.8       

     ေပ 9,102          12.0                       54.4             13.3         9.6                      1.6           1.1           0.5          7.5       

       24,994       6.0                         13.6             9.0           39.9                   24.8         1.3           0.3          5.2        

 7.6  

 24.5  

 10.1  

 31.8  

 18.6  

 1.2   0.4  

 5.8  

 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

ကွနဒ်ို/တိုက်ခန်ဵ / 
တိုက်ခန်ဵ တွ ဲ

ဘန်ဂလိ/ု 
တိုက်အိမ် 

တိုက်ခဳအိမ် ပျဥ်ေထာင်အမိ်/ 
သစ်သာဵအမိ် 

ဝါဵအိမ် 2-3မနှစ်ခဳ 
တဲအမိ် 

1မနှစ်ခဳ 
တဲအမိ် 

အခြ ာဵ 

ရာ
ခိငု
်နှုန
်ဵ 

ပဳု (13) - ေနအိမ်အမျို ဵအစာဵ 

စုစုေပါင်ဵမ မမိ ို့ြပမ ေကျဵလက်မ 
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  အိမ်သာအမျိုဵအစာဵမျာဵ 

ပဳု (၁၄) - သနပ်ရှင်ဵေသာယင်လဳုအိမ်သာ ေဆာက်လုပ်သု ဳဵစွ ဲသညဴ် အိမ်ေထာင်စုအချိုဵ 

 

 
 

 
 

 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု - ၇၄.၃% 

ရှမ်ဵပြ ည်နယ ် - ၆၃.၈% 

ကျိုင်ဵတုဳခရိုင ် - ၅၇.၂% 

ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်  - ၇၂.၁% 
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ဇယာဵ (၁၃) - အသဳုဵပြ ုသည်ဴ အိမ်သာအမျိုဵအစာဵအလုိက် အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်နှုန်ဵကုိ             
 မိ ိုပပြ /ေကျဵလက် ခဲွြခာဵေဖာ်ြပေသာဇယာဵ 

 
 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင ် အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ (၇၂.၁) ရာခိုင်နှုန်ဵသည် သနပ်ရှင်ဵေသာ ယင်လုဳအိမ်သာ 

ေဆာက်လုပ်သုဳဵစွဲကြ ပါသည်။ (ေရဆွဲအိမ်သာ (၁.၆) ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ ် ေရေလာင်ဵ/ယင်လုဳအိမ်သာ 
(၇၀.၅) ရာခိုင်နှုန်ဵတိုပ  ဖြ စ်ကြ ပါသည်။) 

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်၏ သနပ်ရှင်ဵေသာ ယင်လုဳအိမ်သာ ေဆာက်လုပ်သဳုဵစွဲသညဴ် အိမ်ေထာင်စအုချိုဵ 
သည် အ မြ ငဴဆ်ုဳဵအုပ်စတုွင် ပါ၀င်ပါသည်။ 

 ရှမ်ဵပြ ည်နယ်တွင ် သနပ်ရှင်ဵေသာ ယင်လုဳအိမ်သာ ေဆာက်လုပ်သဳုဵစဲွသည်ဴ အိမ်ေထာင်စုအချိုဵမှာ 
(၆၃.၈) ရာခိုင်နှုန်ဵရှိပိ ီဵ  မြ န်မာနုိင်ငဳတွင် (၇၄.၃) ရာခိုင်နှုန်ဵရှိပါသည်။ 

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင ် အိမ်သာမရှိသည်ဴ အိမ်ေထာင်စု (၂၅.၆) ရာခိုင်နှုန်ဵရှိပိ ီဵ ရှမ်ဵပြ ည်နယ်တွင် 
(၁၁.၂) ရာခိုင်နှုန်ဵရှိပါသည်။ 

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်၏ ေကျဵလက်ေဒသမျာဵတွင် အိမ်သာမရှိသညဴ် အိမ်ေထာင်စု (၃၄.၈) ရာခိုင်နှုန်ဵ 
ရှိပါသည်။ 

     မှတခ်ျက်။  * ၀.၁ ရာခိငု်နှုန်ဵထက်နည်ဵ ပါသည်။ 

 

 
 
 
 

                        

1.6           2.5           1.2           

70.5        96.8        61.0        

72.1        99.3        62.2        

1.3           0.2           1.6           

0.2           * 0.3           

0.8           0.1           1.1           

25.6         0.3           34.8        

            100.0   100.0   100.0   

        34,096 9,102    24,994 

                

          

           

        /            

                        
                              

     /          
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   ေသာက်ေရအမျိုဵအစာဵမျာဵ 

ပဳု (၁၅) - သနပ်ရှင်ဵေသာ ေသာက်ေရရရိှသညဴ် အိမ်ေထာင်စုအချိုဵ 

 

 
 

 

 

 ပြ ည်ေထာငစ်ု  - ၆၉.၅% 

ရှမ်ဵပြ ည်နယ်  - ၅၄.၇% 

ကျိုင်ဵတုဳခရိုင ် - ၅၅.၃% 

ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်  - ၅၅.၆% 
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ဇယာဵ (၁၄) - ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသဳုဵပြ ုသည်ဴ ေရအမျိုဵအစာဵအလုိက်                      
အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်နှုန်ဵကုိ  မိ ိုပပြ /ေကျဵလက် ခဲွြခာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင ် အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ (၅၅.၆) ရာခိုင်နှုန်ဵသည် ေသာက်ေရအတကွ် 
ေရေကာင်ဵေရသနပ် (ေရပိုက်လိုင်ဵ၊ အဝီစိတွင်ဵ၊ ေရတွင်ဵ (အုတ်စီ) ၊ ေရသနပ်စက်/ေရသနပ်ဘူဵ) ကုိ 
အသုဳဵပြ ုကြ ပါသည်။ 

 ရှမ်ဵပြ ည်နယ်၏ ေရေကာင်ဵေရသနပ်ရရိှမှုသည် (၅၄.၇) ရာခိုင်နှုန်ဵရှပိါသည်။  မြ န်မာနိုင်ငဳ၏ 

ေရေကာင်ဵေရသနပ်ရရှိမှုသည် (၆၉.၅) ရာခိုင်နှုန်ဵရှိပါသည်။ 

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင် အိမ်ေထာင်စု (၃၈.၉) ရာခိုင်နှုန်ဵသည် ေတာင်ကျေရ/မိုဵေရ မှရရှိေသာ 
ေရကိုေသာက်ေရအဖြ စ် သုဳဵစွဲကြ ပါသည်။ အိမ်ေထာင်စု (၂၀.၀) ရာခိုင်နှုန်ဵသည် ေရတွင်ဵ 
(အုတ်စီ) မှေရကို သဳုဵစွဲေနကြ ပါသည။် 

 အိမ်ေထာင်စု (၄၄.၄) ရာခိုင်နှုန်ဵ သည် မသနပ်ရှင်ဵေသာအရင်ဵအမြ စ်မျာဵမှ ရရှိေသာေရကို 
ေသာက်ေရအဖြ စ် သုဳဵစွဲေနကြ ရပါသည်။ 

 ေကျဵလက်ေဒသရှိ အိိမေ်ထာင်စ ု(၅၈.၉) ရာခိုင်နှုန်ဵသည် မသနပ်ရှင်ဵေသာအရင်ဵအမြ စ်မျာဵမှ ရရှိ 
ေသာေရကို ေသာက်ေရအဖြ စ် သုဳဵစွဲေနကြ ရပါသည်။ 

   မှတခ်ျက်။   * ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်ဵ ထက်နည်ဵပါသည်။ 

 

 

 

 

 

                        

7.8            5.0            8.8            

13.2         20.5         10.6         

20.0         31.5         15.8         

14.6         38.4         5.9            

55.6        95.4        41.1        

1.8            0.5            2.3            

0.2            * 0.2            

2.6            - 3.6            

38.9         1.7            52.5         

0.9            2.4            0.3            

44.4        4.6           58.9        

            100.0    100.0    100.0    

        34,096 9,102    24,994 

                                          

                 

             

          

        (      )

         /
         

          

        (        )

     

    /       /          

         /
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  အလင်ဵေရာင်အတွက် စွမ်ဵအင်အသဳုဵပြ ုမှု 

ပဳု (၁၆) - အလင်ဵေရာင်အတွက် လျှပ်စစ်မီဵအသဳုဵပြ ုမှု 

 

 

 

 ပြ ည်ေထာငစ်ု  - ၃၂.၄% 

ရှမ်ဵပြ ည်နယ်  - ၃၃.၄% 

ကျိုင်ဵတုဳခရိုင်  - ၃၀.၃% 

ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်  - ၃၀.၉% 
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ဇယာဵ (၁၅) - အလင်ဵေရာင်အတွက် အဓိကအသဳုဵပြ ုသည်ဴ မီဵအမျိုဵအစာဵအလုိက်                  
အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်နှုန်ဵကုိ  မိ ိုပပြ /ေကျဵလက် ခဲွြခာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 
 

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင ် အလင်ဵေရာင်အတွက် လျှပ်စစ်မီဵအသဳုဵပြ ုသည်ဴ အိမ်ေထာင်စုအချိုဵမှာ 
(၃၀.၉) ရာခိုင်နှုန်ဵြဖငဴ် အမျာဵဆုဳဵ ြဖစ်ပါသည။် ရှမ်ဵပြ ည်နယ်၏ လျှပ်စစ်မီဵအသဳုဵပြ ုသည်ဴ 
အိမ်ေထာင်စုအချိုဵမှာ (၃၃.၄) ရာခိုင်နှုန်ဵဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေကျဵလက်ေဒသတွင် အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ (၂၈.၁) ရာခိုင်နှုန်ဵသည် အလင်ဵေရာင်အတွက် 
ဖေယာင်ဵတုိင်မီဵကို အမျာဵဆုဳဵ အသုဳဵပြ ုကြ ပါသည်။ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

30.9         63.9         18.9         

6.0            0.2            8.1            

26.6         22.2          28.1         

1.0            1.6            0.8            

5.5            7.5            4.7            

19.1         1.6            25.4         

6.0            2.6            7.3            

5.0            0.3            6.8            

            100.0    100.0    100.0    

        34,096 9,102    24,994 

              (       )

                         (         )

     

          

             

 ျှ        

         

               

         

       (       )
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  အစာဵအစာချက်ပြ ုတ်စာဵေသာက်ရန်အတွက် ေလာင်စာအသဳုဵပြ ုမှု 

ပဳု (၁၇) - သစ်သာဵကုိ အေြခခဳေသာ ေလာင်စာအသဳုဵပြ ုမှု 

 
 

 
 

 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု - ၈၁.၀% 

ရှမ်ဵပြ ည်နယ ် - ၈၃.၅% 

ကျိုင်ဵတုဳခရိငု်  - ၉၃.၅% 

ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်  - ၉၁.၃% 
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ဇယာဵ (၁၆) - ချက်ပြ ုတ်စာဵေသာက်ရန်အတွက် အဓိကအသဳုဵပြ ုသည်ဴ ေလာင်စာအမျိုဵအစာဵအလုိက် 
အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်နှုန်ဵကုိ  မိ ိုပပြ /ေကျဵလက် ခဲွြခာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင ် အစာဵအစာချက်ပြ ုတ်စာဵေသာက်ရန်အတွက် သစ်သာဵကို အေခြ ခဳေသာ 
ေလာင်စာအမျိုဵအစာဵမျာဵြဖစ်သည်ဴ သစ်သာဵ/ထင်ဵ (၈၄.၈) ရာခုိင်နှုန်ဵနှင်ဴ မီဵေသွဵ/ေလာင်စာေတာင်ဴ 
(၆.၅) ရာခိုင်နှုန်ဵတုိပကို အဓိကအသုဳဵ ပြ ုကြ ေကြ ာင်ဵ ေတွ့ ရိှရပါသည်။ 

 အိမ်ေထာင်စု (၅.၆) ရာခိုင်နှုန်ဵသာလျှင် အစာဵအစာချက်ပြ ုတ်စာဵေသာက်ရန်အတကွ် လျှပ်စစ်မီဵကို 
အသုဳဵပြ ုကြ ပါသည်။ 

 ေကျဵလက်ေဒသရှိ အိမ်ေထာင်စုမျာဵတွင် သစ်သာဵကိုအေြခခဳေသာ ေလာင်စာမျာဵြဖစ်သညဴ် 
သစ်သာဵ/ထင်ဵ (၉၃.၃) ရာခိုင်နှုန်ဵနှင် ဴ မီဵေသွဵ/ေလာင်စာေတာငဴ် (၁.၈) ရာခိုင်နှုန်ဵကုိ အဓိက 
အသုဳဵပြ ုကြ ပါသည်။ 

  မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ရာခိငု်နှုန်ဵထက်နည်ဵ ပါသည်။ 
  

 

 

 

 

 

 

                        

5.6            9.7            4.1            

0.5            1.7            0.1            

0.2            * 0.2            

1.7            5.5            0.3            

84.8         61.2         93.3         

6.5            19.5         1.8            

0.5            1.7            0.1            

0.3            0.6            0.2            

            100.0    100.0    100.0    

        34,096 9,102    24,994 

       /             

             

     

          

                 

 ျှ        

ဓ       

         

             

      /    
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ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴ အိမ်အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ အသဳုဵပြ ုမှု 
ဇယာဵ (၁၇) - ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴ အိမ်အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵသဳုဵစဲွမှုအလုိက် အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်နှုန်ဵကုိ 

 မိ ိုပပြ /ေကျဵလက် ခဲွြခာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 

 အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ဆက်သွယ်ေရဵနှငဴ ် အိမ်အသုဳဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵသုဳဵစွဲမှုတွင ် ရုပ်မြ င်သဳကြ ာဵ 
စက်သုဳဵစွဲမှုသည် (၆၃.၈) ရာခိုင်နှုန်ဵြဖငဴ် အမြ ငဴ်ဆုဳဵြဖစ်ပါသည်။ ရုပ်မြ င်သဳကြ ာဵစက်ရှိသညဴ် 
အိမ်ေထာင်စုအချိုဵသည်  မိ ိုပပြ တွင် (၈၉.၄) ရာခိုင်နှုန်ဵ                  ဖြ စ်ပိ ီဵ ေကျဵလက်တွင် (၅၄.၄) 
ရာခိုင်နှုန်ဵ                 ြဖစ်ပါသည်။ 

  

 

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင ် ရပု်မြ င်သဳကြ ာဵရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမာှ (၆၃.၈) ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖြ စ်ပိ ီဵ ေရဒီယို 
ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမာှ (၂၆.၈) ရာခိုင်နှုန်ဵဖြ ငဴ် အိမ်ေထာင်စု (၄) စုတွင် (၁) စုနှုန်ဵရိှေကြ ာင်ဵ 
ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

 

     ေပ/       
     ေ     

      ွ 
    ီ   ရ  ပ ေ      ြ    ြ    ဖ            ဖ      ွ  ပ ူ  

      ွ  

         

 ပ ေ  ေ   ေ    

 ည  ည ့ပ ္စည   ှေ 

   ှ ည ့

       နှု   

ပ ္စည         

   ှ ည ့  

       နှု   

     ပ    34,096       26.8            63.8              6.3        48.7              4.8           7.6                     27.9                        1.0                

     ေပ 9,102          36.9            89.4              19.0      78.6              13.2        20.1                   5.4                           3.3                

       24,994       23.0            54.4              1.7        37.9              1.7           3.0                     36.1                        0.2                 
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ပဳု (၁၈) - ေရဒယုိီနှင်ဴ ရုပ်မြ င်သဳကြ ာဵသဳုဵစဲွနုိင်သည်ဴ အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်နှုန်ဵ  

ေရဒယီို ရုပ်မြ င်သဳကြ ာဵ 



35 
 

ပဳု (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်ဵသဳုဵစဲွနုိင်မှု 

 

 

 

 ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်တွင် အိမ်ေထာင်စု (၄၈.၇) ရာခိုင်နှုန်ဵသည် လက်ကိုင်ဖုန်ဵရိှေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရိှရ 
ပါသည်။ ရှမ်ဵပြ ည်နယ်တငွ် အိမ်ေထာင်စ ု(၃၄.၄) ရာခိုင်နှုန်ဵသည် လကက်ိုင်ဖုန်ဵရိှကြ ပါသည်။ 

 

 ပြ ည်ေထာငစ်ု  - ၃၂.၉% 

ရှမ်ဵပြ ည်နယ်  - ၃၄.၄% 

ကျိုင်ဵတုဳခရိုင်  - ၄၅.၈% 

ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်  - ၄၈.၇% 
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ပုိပေဆာင်ေရဵယာဥ် အမျိုဵအစာဵမျာဵ 
ဇယာဵ (၁၈) - သယ်ယူပုိပေဆာင်ေရဵအတွက် အသဳုဵပြ ုသည်ဴယာဥ်အမျိုဵအစာဵအလုိက် အိမ်ေထာင်စု 

အေရအတွက်ကုိ  မိ ိုပပြ /ေကျဵလက် ခဲွြခာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင ် အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ သယ်ယူပိုပေဆာငေ်ရဵအတွက် အသုဳဵပြ ုသညဴ် ယာဥ်အမျိုဵ 
အစာဵမျာဵတွင ် ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ်/လျှပ်စစ်စက်ဘီဵ/သုဳဵဘီဵကာဵ အသုဳဵ ပြ ုမှုသည ် (၇၈.၆) 
ရာခိုင်နှုန်ဵြဖငဴ် အမြ ငဴ်ဆဳုဵြဖစ်ပိ ီဵ စက်ဘီဵ အသုဳဵပြ ုမှုသည ် (၂၀.၀) ရာခိုင်နှုန်ဵြဖင်ဴ ဒုတိယအမြ ငဴဆ်ုဳဵ 
ြဖစ်ပါသည်။ 

  မိ ိုပပြ /ေကျဵလက် ခွဲခြ ာဵေလဴလာရာတွင် အိမ်ေထာင်စုအမျာဵစုသည် ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ်/လျှပ်စစ် 
စက်ဘီဵ/သုဳဵဘီဵကာဵကို သယ်ယူပိုပေဆာင်ေရဵယာဥ်အဖြ စ် အဓိကအသုဳဵ ပြ ုကြ ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       /      /                    

   /

       /

ဗ    

        

        /

 ျှ           /

          

      
(၄)      

         

       ၊

  ္ဗ   

      ၊

            

      (   ၊

    ၊      ..

       )

  ှ  ပေ ည    1,169,569 52,948   744,144         143,934 80,464  19,158 7,813            207,606  

     ေပ 279,918     28,849   203,586         60,043    13,627  526        428                9,146       

       889,651     24,099   540,558         83,891    66,837  18,632 7,385            198,460 

           ရ    66,733        3,910      50,545            8,504       6,351     66          137                9,940       

     ေပ 12,209        1,687      10,440            3,016       806        26           26                   250           

       54,524        2,223      40,105            5,488       5,545     40          111                9,690       

                  34,096        1,312      26,795            6,815       1,807     38          34                   3,364       

     ေပ 9,102           938         7,776               2,567       253         22           23                   116           

       24,994        374         19,019            4,248       1,554     16          11                   3,248       
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(ဇ) ေမွဵဖွာဵခြ င်ဵနှင်ဴ ေသဆဳုဵခြ င်ဵအေကြ ာင်ဵအရာ 
ေမွဵဖွာဵခြ င်ဵအေကြ ာင်ဵအရာ 

 

 ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၂၀-၂၄) အုပ်စတုွင် ေမွဵဖွာဵနှုန်ဵအမြ ငဴဆ်ုဳဵြဖစသ်ညက်ို ေတွ့ရှိရပါ 
သည်။ 

 အသက ်(၁၅) နှစ်မှ အသက် (၄၉) နှစ်အတွင်ဵရိှ အမျိုဵသမီဵတစ်ဦဵ၏စုစုေပါင်ဵကေလဵေမွဵဖွာဵနှုန်ဵ 
မှာ (၃.၃) ဦဵဖြ စ်ပိ ီဵ  ပြ ည်ေထာင်စုအဆငဴ် စုစုေပါင်ဵကေလဵေမွဵဖွာဵနှုန်ဵ (၂.၅) ဦဵထက် ပိုမြ ငဴ်သည် 
ကို ေတွ့ရိှရပါသည်။ 
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အသက်အပု်စု 

ပဳု (20) - မပြ ည်ေထာင်စု၊ ရှမ်ဵပြ ည်နယ်နှင်ဴ  
ကျိုင်ဵတဳုမိ ို့နယ်တုိ့၏ အသက်အပုိင်ဵအခြ ာဵအလုိက် ကေလဵေမွဵဖွာဵနှုန်ဵ  

ြပည်ေထာင်စု ရှမ်ဵပြ ည်နယ် ကျိုင်ဵတုဳမိ ို့နယ် 
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ပဳု (၂၁) - စုစုေပါင်ဵကေလဵေမွဵဖွာဵနှုန်ဵ 

 

 

 ပြ ည်ေထာငစ်ု  - ၂.၅ ဦဵ 

ရှမ်ဵပြ ည်နယ်  - ၃.၁ ဦဵ 

ကျိုင်ဵတုဳခရိုင ် - ၃.၂ ဦဵ 

ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ်  - ၃.၃ ဦဵ 
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 ရှမ်ဵပြ ည်နယ်တွင ် ေမွဵဖွာဵစဲ် ေမျှာ်မှန်ဵသက်တမ်ဵသည ် (၆၄.၈) နှစ်ြဖစ်ပိ ီဵ  ပြ ည်ေထာင်စုအဆငဴ် 
ေမျှာ်မှန်ဵသက်တမ်ဵ (၆၄.၇) နှစ်ထက် အနည်ဵငယ် မြ ငဴ်ပါသည်။ 

 မ ေမျှာ်မှန်ဵသက်တမ်ဵ (၆၉.၄ နှစ်) သည် ကျာဵ ေမျှာ်မှန်ဵသက်တမ်ဵ (၆၀.၅ နှစ်) ထက် ပိုမြ ငဴ်ပါသည်။ 

  ကေလဵအရွယ်ေသဆဳုဵခြ င်ဵနှင်ဴ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေသဆဳုဵခြ င်ဵအေကြ ာင်ဵအရာ 

 

 ကျိုင်ဵတုဳခရိုင်တွင ် တစ်နှစ်ေအာက်နှငဴ ် ငါဵနှစ်ေအာက်ကေလဵေသနှုန်ဵမျာဵသည်  ပြ ည်ေထာငစု် 
အဆငဴ် ေသနှုန်ဵ    ထက် နိမဴ်ပါသည်။ အရှင်ေမွဵကေလဵ (၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစ်ေအာက် 
ကေလဵ (၄၃) ဦဵနှငဴ် အရှင်ေမွဵကေလဵ (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါဵနှစ်ေအာက်ကေလဵ (၅၀) ဦဵ 
ေသဆုဳဵလျက် ရှိပါသည်။  

 ကျိုင်ဵတုဳ မိ ိုပနယ်တွင ် တစ်နှစ်ေအာက်နှငဴ် ငါဵနှစ်ေအာက်ကေလဵေသနှုန်ဵမျာဵသည် ရှမ်ဵပြ ည်နယ် 
၏ေသနှုန်ဵမျာဵထက် နိမဴေ်သာ်လည်ဵ ကျိုင်ဵတုဳခရိုင၏် ေသနှုန်ဵမျာဵထက် ြမငဴ်ပါသည်။ အရှင်ေမွဵ 
ကေလဵ (၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵ (၄၅) ဦဵနှငဴ် အရှင်ေမွဵကေလဵ (၁,၀၀၀) 
တွင် အသက်ငါဵနှစ်ေအာက်ကေလဵ (၅၂) ဦဵ ေသဆုဳဵလျက်ရှိပါသည်။  
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ပဳု (၂၂) - ေမှောမှ်န်ဵသက်တမ်ဵ (မပြ ည်ေထာင်စု၊ တုိင်ဵေဒသကြ ီဵ/မပြ ည်နယ်) 

စုစုေပါင်ဵ ကျာဵ မ 
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တစ်နှစ်ေအာက် 
ကေလဵေသနှုန်ဵ 

ငါဵနှစ်ေအာက် 
ကေလဵေသနှုန်ဵ 

တစ်နှစ်ေအာက် 
ကေလဵေသနှုန်ဵ 

ငါဵနှစ်ေအာက် 
ကေလဵေသနှုန်ဵ 

တစ်နှစ်ေအာက် 
ကေလဵေသနှုန်ဵ 

ငါဵနှစ်ေအာက် 
ကေလဵေသနှုန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ ကျာဵ မ 

ပဳု (၂၃) - တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵေသနှုန်ဵနှင်ဴ ငါဵနှစ်ေအာက်ကေလဵေသနှုန်ဵ 

 ပြ ည်ေထာင်စု ရှမ်ဵပြ ည်နယ် ကျိုင်ဵတုဳခရိုင် ကျိုင်ဵတုဳမိ ိုပနယ် 
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 ရှမ်ဵပြ ည်နယ်တွင ် အရှင်ေမွဵကေလဵ (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဥ်၊ ေမွဵဖွာဵစဥ်နှငဴ် ေမွဵဖာွဵပိ ီဵ 
(၆) ပတ်အကြ ာတွင် မိခင် (၂၇၈) ဦဵ ေသဆုဳဵလျက်ရှိပါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေသနှုန်ဵသည ် ပြ ည်ေထာငစ်ုအဆငဴ်ထက် နိမဴ်ပါသည်။ 

 အေရှ့ေတာင်အာရှနိုင်ငဳမျာဵ၏ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေသနှုန်ဵ (၁၄၀) နှငဴ်နိှုင်ဵယှဲ်ရာတွင်  မြ န်မာနိုင်ငဳ 
၏ ကိုယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင်ေသနှုန်ဵ (၂၈၂) သည်  မြ ငဴ်မာဵေနေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 
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ပဳု (24) - ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင်ေသနှုန်ဵ (မပြ ည်ေထာင်စု၊ တုိင်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ်) 
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သန်ဵေခါင်စာရင်ဵဆုိင်ရာ ေဝါဟာရအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်မျာဵ 
လူဦဵေရ - ဤအစီရင်ခဳစာတွင်ပါဝင်သညဴ် လူဦဵေရဆိုသည်မှာ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵညတွင်  မြ န်မာနိုင််ငဳ 

နယ်နိမိတအ်တွင်ဵရှိေနသညဴ် လူဦဵေရကိ ုဆိုလိုပါသည်။ 

သန်ဵေခါင်စာရင်ဵည (သန်ဵေခါင်စာရင်ဵရည်ေွှန်ဵချိန်)  - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ေနပညကို 

ဆိုလိုပါသည်။  မတ်လ (၂၉) ရကေ်နပည  (၀၀ဵ၀၀) အချိန်သည် သန်ဵေခါင်စာရင်ဵ ရည်ေွှန်ဵချိန်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 မြ န်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵညတွင်ရှိသည်ဴလအူာဵလဳုဵကို စာရင်ဵေကာကယ်ူခဲဴပါသည။် 

ေကျဵလက် - အေထွေထွအုပ်ချုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာနမှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေကျဵရွာအုပ်စုမျာဵကို ဆိုလိုပါသည်။ 

ေယဘုယျအာဵဖြ င်ဴ ၎င်ဵေဒသမျာဵသည် လူဦဵေရသိပ်သည်ဵဆ နည်ဵသည်ဴေဒသမျာဵဖြ စ်ပိ ီဵ  ၎င်ဵေမြ ဧရယိာမျာဵ 

တွင် စိုက်ပျိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အဓိကလုပ်ကိုငပ်ါသည်။ 

 မိ ိုပပြ  - အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီ ဌာနမှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ရပ်ကွက်မျာဵဖြ စ်ပါသည်။ ေယဘုယျအာဵဖြ င်ဴ 

အဆိုပါေဒသမျာဵတွင် အေဆာက်အအုဳနှငဴ် လဦူဵေရထူထပ်ပိ ီဵ စက်မှုလပု်ငန်ဵမျာဵ ဖဳွ့ဖိ ိုဵတိုဵတက်ပါသည်။  

သိပ်သည်ဵဆ -  ဧရယိာ တစ်စတုရန်ဵကီလိုမီတာတွင ် ေနထိုင်ေသာလူဦဵေရကို ဆိုလိုပါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်ဵေနထိုင်ေသာ လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵကို ၎င်ဵေဒသ၏ ဧရိယာအကျယ်အဝန်ဵနှင်ဴ စာဵခြ င်ဵဖြ င်ဴ 

သိပ်သည်ဵဆကိုရရှိ ပိ ီဵ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ ဖြ င်ဴေဖာ်ပြ ပါသည်။ ထုိသိုပတွက်ချက်ရာတွင ် ကုန်ဵေမြ ကိုသာ 

ထညဴ်သွင်ဵတွက်ချက်ထာဵပါသည်။ 

ပျမ်ဵမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစာဵ - အိမ်ေထာင်စုတစ်စတုွင်ရှိေသာ ပျမ်ဵမျှအိမ်ေထာင်စုဝင် အေရအတွက် 

ကိုဆိုလိုပါသည်။ (အိမ်ေထာင်စုလူဦဵေရစုစုေပါင်ဵကို အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ြဖငဴ် စာဵြခင်ဵြဖငဴ်ရရိှ 

ပါသည်။) 

ကျာဵ/မ အချိုဵ - အမျိုဵသမီဵဦဵေရ (၁၀၀) ၌ရှိသည်ဴ အမျိုဵသာဵဦဵေရကိုဆိုလိုပါသည်။  

မီှခုိသူအချိုဵ - အလုပ်လုပ်ကိုင်နုိင်သညဴ် အသကအ်ရွယ် အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၆၄) နှစ်ဦဵေရ (၁၀၀) 

ေပါ်တွင ် မှီခိုေနသညဴ် ကေလဵဦဵေရ (အသက ် ၁၅ နှစ်ေအာက်) နှငဴ် သက်ကြ ီဵရယွ်အိုဦဵေရ (အသက ် ၆၅ 

နှစ်နှငဴ်အထက်) တိုပ၏အချိုဵြဖစ်ပါသည်။ စုစုေပါင်ဵမှီခိုသူအချိုဵ၊ ကေလဵမှီခိုသူအချိုဵနှငဴ် သက်ကြ ီဵရွယ်အို 

မှီခိုသူအချိုဵတိုပကို တိုင်ဵတာတွက်ချက်နိုင်ပါသည်။ 

ကေလဵမီှခုိသူအချိုဵ - အသက ်(၁၅) နှစ်ေအာက် ကေလဵဦဵေရနှငဴ် အလုပ်လုပ်နိုင်သညဴ်လူဦဵေရ (အသက ်၁၅ 

- ၆၄ နှစ်) အချိုဵကိ ုဆိုလိုပါသည်။ 
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သက်ကြ ီဵရွယ်အုိမီှခုိသူအချိုဵ - အသက ် (၆၅) နှစ်နှငဴအ်ထက ် သက်ကြ ီဵရယွ်အိုဦဵေရနှငဴ် အလုပ်လုပ်နိုင ်

သညဴ်လူဦဵေရ (အသက ်၁၅ - ၆၄ နှစ်) အချိုဵကို ဆိုလိုပါသည်။ 

သက်ကြ ီဵရွယ်အုိေွှန်ကိန်ဵ - အသက် (၁၅) နှစ်ေအာက ် ကေလဵဦဵေရ (၁၀၀) တွင်ရှိသည်ဴ အသက် (၆၅) 

နှစ်နှငဴ်အထက် သက်ကြ ီဵရွယ်အိုဦဵေရကို ဆိုလိုပါသည်။ 

အသက်အလယ်ကိန်ဵ - စုစုေပါင်ဵလူဦဵေရ၏အသက်မျာဵကို အုပ်စု (၂) စု အညအီမျှခွဲြခာဵရာတွင ် ရရှသိည်ဴ 

အလယ်ကိန်ဵ ဖြ စ်ပါသည။် လူဦဵေရ၏တစ်ဝက်သည် အသက်အလယက်ိန်ဵထက်ငယ်ပိ ီဵ ကျန်တစ်ဝက် သည် 

အသက်အလယ်ကိန်ဵထက်  ကြ ီဵပါသည်။ 

ပညာေရဵ - သင်ကြ ာဵခြ င်ဵနှင်ဴ သင်တန်ဵလမ်ဵေွှန််မျာဵမှတဆင်ဴ သင်ကြ ာဵတတ်ေမြ ာက်ခြ င်ဵကို ဆိုလိုပါသည်။ 

၂၀၁၄ ခုနှစ်  မြ န်မာနိုင်ငဳ လူဦဵေရနှင်ဴအိမ်အေကြ ာင်ဵအရာ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵတွင် စာတတ်ေမြ ာက်မှု၊ 

ေကျာင်ဵေနမှုအေခြ အေန၊ အမြ င်ဆဴုဳဵတက်ေရာက်ပိ ီဵစီဵခဲသဴည်ဴ အတန်ဵ/အဆင်ဴတိုပကို ေမဵမြ န်ဵခဲဴပါသည်။ 

ပညာေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ အမျိုဵအစာဵခွဲခြ ာဵမှုမျာဵကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်- 

(က) စာတတ်ေမြ ာက်မှု - ဘာသာစကာဵတစ်ခုခုကို ေကာင်ဵမွန်စွာ ေရဵတတ်၊ ဖတ်တတ်ခြ င်ဵကို 

ဆိုလိုပါသည်။ 

(ခ ) ေကျာင်ဵတက်ေရာက်မှုအေခြ အေန - လွန်ခဲဴသည်ဴစာသင်နှစ်တွင ် အတန်ဵပညာ အဆငဴ်ဆင်ဴ 

သင်ကြ ာဵနိငု်ရန်ပုဳမှန်ဖွင်ဴလှစ်ထာဵေသာ တရာဵဝင်အသိအမှတ်ပြ ု စာသငေ်ကျာင်ဵမျာဵ 

(သိုပမဟုတ်) ပညာေရဵအစီအစဥမ်ျာဵတွင ် ပညာသင်ကြ ာဵေနသူမျာဵကို ဆိုလိုပါသည်။ 

မူလတန်ဵ၊ အလယ်တန်ဵ၊ အထကတ်န်ဵနှငဴ် တက္ကသိုလ်အဆငဴ်တက်ေနသူမျာဵ အာဵလဳုဵပါဝင် 

ပါသည်။  အဆိုပါ ေကျာင်ဵေနမှုအေခြ အေနတွင် (၁) လက်ရှိတွင ် ေကျာင်ဵတက်ေနသူ၊ (၂) 

ေကျာင်ဵတက်ဖူဵသူ၊ (၃) လုဳဵဝေကျာင်ဵမတက်ဘူဵသူ ဟူ၍ (၃) မျိုဵပါဝင်ပါသည်။  

(ဂ ) အမြ ငဴ်ဆဳုဵတက်ေရာက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသညဴ်အတန်ဵ/အဆငဴ် - အစိုဵရေကျာင်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရ 

အသိအမှတ်ပြ ုထာဵသညဴ် ပုဂ္ဂလိကေကျာင်ဵမျာဵတွင ် တက်ေရာက်ပိ ီဵစီဵခဲဴသည်ဴ အမြ ငဴ်ဆုဳဵ 

ပညာေရဵအဆင်ဴ/ဘွဲ့/ဒီဂရီကို ဆိုလိုပါသည်။ 

မသန်စွမ်ဵမှု - ေနပစဥ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ၊ အလပု်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မှု/သင်ယူမှုမျာဵ၊ လှုပ်ရှာဵမှု 

မျာဵတွင ်အေထာက်အကူမရှိပါက သာမန်လူမျာဵထက်ပို၍ အခက်အခရဲှိသူမျာဵကို ဆိုလိုပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ ်

လူဦဵေရနှင်ဴအိမ်အေကြ ာင်ဵအရာ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵတငွ် မသန်စွမ်ဵမှုနှငဴ်ပတ်သက်၍ ေအာကပ်ါတိုပကို 

ေမဵမြ န်ဵထာဵပါသည်-  
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(က) လမ်ဵေလျှာက်ခြ င်ဵ ( ီှဵချဲအသုဳဵ ပြ ုခြ င်ဵ၊ ေတာင်ေ ှဵ၊ ချိုင်ဵေထာက်အသုဳဵပြ ုခြ င်ဵ၊ ေခြ ဆာခြ င်ဵ၊ 

အမြ င်ဴတက်ရာတွင်ခကခ်ဲခြ င်ဵ) 

(ခ ) အမြ င် (အမြ င်အာရုဳအာဵနည်ဵခြ င်ဵ၊ မျက်စိမမြ င်ခြ င်ဵ) 

(ဂ ) အကြ ာဵ (အကြ ာဵအာရုဳနည်ဵခြ င်ဵ၊ နာဵမကြ ာဵခြ င်ဵ) 

(ဃ) မှတ်ဉာဏ်/အာရုဳစူဵစိုက်ခြ င်ဵ (ဖွဳ့ဖိ ိုဵမှုေနှာင်ဴေနှဵခြ င်ဵ၊ ေကျာင်ဵေနရန်ခက်ခဲခြ င်ဵ၊ အခြ ာဵ 

စိတ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာအေခြ အေနမျာဵ) 

ကုိင်ေဆာင်သည်ဴလက်မှတ် - လူတစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ သက်ေသခဳအဖြ စ် ကိုယ်ေရဵအေကြ ာင်ဵအရာ အချက် 

အလက်မျာဵပါဝင်သညဴ ် ကတ်/လက်မှတ်ြဖစ်ပါသည်။  မြ နမ်ာနိုင်ငဳတွင ် သက်ေသခဳကတ်/လက်မှတ် အမျိုဵ 

အစာဵေပါင်ဵမျာဵစွာ ထုတ်ေပဵထာဵပိ ီဵ နိုင်ငဳခြ ာဵသာဵမျာဵအတွက် နိုင်ငကဳူဵလက်မတှ်ကုိဆုိလုိပါသည်။ 

လုပ်သာဵအင်အာဵအေခြ အေန - သန်ဵေခါင်စာရင်ဵရည်ေွှန်ဵရက်မတိုင်မီ (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်) 

လွန်ခဲဴသညဴ် (၁၂) လအတွင်ဵ လပု်ကိုင်ခဲဴေသာ အဓိကလပု်ေဆာင်မှုမျာဵကို ဆိုလိုပါသည်။ အသက ် (၁၀) 

နှစ်နှင်ဴအထက် လူဦဵေရကို ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ ခွဲခြ ာဵေဖာ်ပြ ထာဵပါသည် - 

 

လုပ်သာဵအင်အာဵစု - “အလုပ်ရိှသ ူ (လုပ်ငန်ဵခွင်ရှိလူဦဵေရ)” နှင်ဴ “အလုပ်လက်မဲဴ” တိုပပါဝင်သညဴ် 

ေယဘုယျစကာဵရပ်တစ်ခု ဖြ စ်ပါသည်။ 
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အလုပ်ရိှသူ - လူတစ်ေယာက်သည ် အမြ တ်အစွန်ဵတစ်ခုခု (လစာ၊ လုပ်ခ၊ စီဵပွာဵေရဵအကျိုဵအမြ တ် စသည)် 

အတွက ်သန်ဵေခါင်စာရင်ဵမေကာက်မီ တစ်ပတ်အတွင်ဵ (သုိပမဟုတ်) တစ်နှစ်အတွင်ဵ အချိန်ပြ ညဴ် (သိုပမဟုတ်) 

(၆) လနှင်အဴထက ် အလုပ်လုပ်ခဲလဴျှင် ထိုသူကို အလုပ်ရိှသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ၎င်ဵတုိပတွင် လစာမရ 

ေသာ်လည်ဵ မိသာဵစုလုပ်ငန်ဵတွင်လုပ်ကိုင်သူ၊ စတိုဵဆိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကေဆဵရု ဳ အစရှိသည်တိုပတွင် လပု်ကိုင်ေနသူ 

မျာဵပါဝင်ပါသည်။  

အလုပ်လက်မဴဲ - အလုပ်လုပ်ကုိင်နိုင်သူဖြ စ်ေသာ်လည်ဵ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်မရှိသ၊ူ 

အလုပ်ရှာေဖွေနသူကိ ုဆိုလိုပါသည်။  

လုပ်သာဵအင်အာဵစုတွင်မပါဝင်သူမျာဵ - သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာကယ်ူချိန်မတိုင်မီ ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်ဵ 

အလုပ်မရှသိူ၊ အလုပ်မရှာခဲဴသူ၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်သူမျာဵကို ဆိုလိုပါသည်။ အဆိုပါအုပ်စတုွင် အချိန်ပြ ည်ဴ 

ေကျာင်ဵတက်ေနသူ၊ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်သူ၊ သက်ကြ ီဵရွယ်အိုမျာဵ ပါဝင်ပါသည်။  

လုပ်သာဵအမျိုဵအစာဵ - အလုပ်ရှသိူမျာဵကို လွန်ခဲဴေသာ (၁၂) လအတွင်ဵ ၎င်ဵတုိပေဆာင်ရွက်သညဴ် 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေဆာင်မှုအလိုက် ခွဲြခာဵေဖာ်ြပခြ င်ဵြဖစ်ပါသည်။ လုပ်သာဵအမျိုဵအစာဵမျာဵကို 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ အုပ်စု (၅) စုခွဲ ခြ ာဵထာဵပါသည်- 

(က) အစုိဵရဝန်ထမ်ဵ -  အစိုဵရဌာန/အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသူမျာဵ  

(ခ ) ပုဂ္ဂလိက/အဖဲွ့အစည်ဵဝန်ထမ်ဵ - ပုဂ္ဂလိကလပု်ငန်ဵ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီမျာဵ၊ 

အစိုဵရမဟတု်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵတွင်လုပ်ကိုင်ေနသူမျာဵ  

(ဂ ) အလုပ်ရှင် - သတ်မှတက်ာလအတွင်ဵ ၎င်ဵတုိပ၏ကိုယ်ပိုင်စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵကုိ အလုပ်သမာဵ 

(၁) ဦဵဖြ စ်ေစ၊ (၁) ဦဵထက်ပို၍ဖြ စ်ေစ ခန်ပထာဵပိ ီဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူမျာဵ 

(ဃ) ကုိယ်ပုိင်လုပ်ငန်ဵလုပ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ပုိင်စီဵပွာဵေရဵ (သိုပမဟုတ်) မိသာဵစုစီဵပွာဵေရဵတွင် 

မည်သည်ဴအလုပ်သမာဵကုိမျှ ခန်ပထာဵခြ င်ဵမရှိဘဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်သူ  

(င) မိသာဵစုလုပ်ငန်ဵလုပ်ကုိင်သူ - မိသာဵစုဝင်တစ်ဦဵဦဵ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ စိုက်ပျိုဵေမွဵမြ ူေရဵ၊ 

 ခိ ဳလုပ်ငန်ဵ၊ ကုန်ေရာင်ဵကုန်ဝယ်လုပ်ငန်ဵ (သိုပမဟုတ)် အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵမ လုပ်ငန်ဵတစ်ခု 

ခုတွင် လုပ်အာဵခမရရှိဘဲ ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုငသ်ူမ 
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လုပ်သာဵအင်အာဵပါဝင်နှုန်ဵ - အသက်အုပ်စုတစ်ခုတွင်ရှိသညဴ် လုပ်သာဵအင်အာဵနှင်ဴ အဆိုပါအသက် 

အုပ်စုအတွင်ဵရိှ လူဦဵေရတိုပ၏အခိျုဵကုိ ဆိလုိုပါသည်။ လုပ်သာဵအင်အာဵပါဝင်နှုန်ဵသည် အလုပ်လုပ်နိုင် 

သည်ဴ လူဦဵေရပမာဏကို ေဖာ်ြပသည်ဴ အေရဵကြ ီဵေသာ အေွှန်ဵကိန်ဵဂဏန်ဵတစ်ခြုဖစ်ပါသည်။ 

  

 

အလုပ်လက်မဴဲရာခုိင်နှုန်ဵ - လုပ်သာဵအင်အာဵစုစုေပါင်ဵတွင် အလုပ်အကိုင်မရရိှေသဵဘဲ အလုပ်ရှာေနသူနှင်ဴ 

အလုပ်လုပ်ရန်ဆန္ဒရှိသူတိုပ၏ ရာခုိင်နှုန်ဵကုိ ဆိုလိုပါသည်။ အဆုိပါလူဦဵေရသည် အလုပ်ရှာေဖွေနသူမျာဵ 

 ဖြ စ်ပိ ီဵ အလုပ်လုပ်ရန်အဆင်သင်ဴရိှသူမျာဵ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

အလုပ်အကုိင်ရရှိမှုနှင်ဴ လူဦဵေရအချိုဵ - နိုင်ငဳတစ်ခု၏အလုပ်ရိှသူဦဵေရနှငဴ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သညဴ် လူဦဵေရ 

(အသက်် ၁၅ - ၆၄) ၏အချိုဵအစာဵကိုပြ သည်ဴ စာရင်ဵအင်ဵဆုိင်ရာ အချိုဵတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ လူတစ်ဦဵသည် 

တစ်ပတ်လျှင ် အနည်ဵဆုဳဵတစ်နာရီကြ ာ အလုပ်လုပ်ကုိင်ပါက ၎င်ဵကုိအလုပ်အကုိင်ရိှသူဟု နိုင်ငဳတကာ 

အလုပ်သမာဵအဖွဲ့ကြ ီဵမှ သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ 

 

 

အလုပ်အကုိင် - သန်ဵေခါင်စာရင်ဵရည်ေွှန်ဵချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲဴေသာ (၁၂) လအတွင်ဵ လပု်ကိုင်ခဲဴသည်ဴ 

လူတစ်ေယာက်၏ အလပု်အကိုင်ကိုဆိုလိုပါသည်။ လုပ်ငန်ဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ြခင်ဵမရှိဘဲ လွန်ခဲဴေသာ (၁၂) လ 

အတွင်ဵ လုပ်ကိုင်ခဲဴသညဴ်အလုပအ်ကိုင်ကိုသာ ဆိုလိုြခင်ဵြဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်ဵေခါင်စာရင်ဵတွင် 

အလုပ်အကုိင်ေဖာ်ြပခြ င်ဵနှင်ဴစပ်လျဥ်ဵ၍ စာရင်ဵကုိင်၊ အချက်အလက်သွင်ဵစာေရဵ၊ အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ အိမ်မှု 

ကိစ္စလုပ်သူ၊ တဳငါသည်၊ လူပအရင်ဵအမြ စ်မန်ေနဂျာစသည်ြဖင်ဴ အေသဵစိတ်ေဖာ်ြပရမည်ဟု သန်ဵေခါင်စာရင်ဵ 

စာရင်ဵေကာက်မျာဵကုိ ေွှန်ကြ ာဵထာဵပါသည်။ အကယ်၍ေြဖဆိုသူသည ် အလုပ်အကိုင်နှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် 

နှစ်ခုထက်ပို၍ လုပ်ကိုင်ခဲဴလျှင် အဓိကလုပ်ကိုင်ေသာ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ေရွဵချယ်ေစခဲဴ 

ပါသည်။ အလုပ်အကုိင်အမျိုဵအစာဵမျာဵ ခဲွြခာဵသတ်မှတ်ရာတွင် ISCO 2008 ကုိ အေြခခဳ၍ ခွဲြခာဵထာဵပါသည်။ 

= လုပ်သာဵအင်အာဵ 
ပါဝင်နှုန်ဵ 

လုပ်သာဵအင်အာဵစုတွင်ပါဝင်သူဦဵေရ 
(အလုပ်ရှိသူ + အလုပ်လက်မဲဴ) 

စစုုေပါင်ဵလူဦဵေရ 

x ၁၀၀ 

အလုပ်လက်မဲဴရာခိုင်နှုန်ဵ 
အလုပ်လက်မဲဴဦဵေရ 

လုပ်သာဵအင်အာဵစုတွင်ပါဝင်သူဦဵေရ 
(အလုပ်ရှိသူ + အလုပ်လက်မဲဴ) 

= x ၁၀၀ 

အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှငဴ် 
လူဦဵေရအချိုဵ 

= 

အလုပ်ရှိသူဦဵေရ 

စစုုေပါင်ဵလူဦဵေရ 

x ၁၀၀ 
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လုပ်ငန်ဵ - သန်ဵေခါငစ်ာရင်ဵရည်ေွှန်ဵချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲဴေသာ (၁၂) လအတွင်ဵ အလုပ်လုပ်ေနသမူျာဵ 

လုပ်ကိုင်ေနသညဴ် လုပ်ငန်ဵတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ေနသူမျာဵလပု်ကိုင်ေနသညဴ် လုပ်ငန်ဵခွင်ေနရာကုိ 

ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ေနသတူစ်ဦဵ၏ လုပ်ကုိင်ေနရသည်ဴ တာဝန်မျာဵ (သုိပမဟုတ်) 

ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကုိ ေဖာ်ပြ ရန်မလုိဘဲ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵ (သုိပမဟုတ်) ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

အမျိုဵအစာဵကုိ ဆုိလုိြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ - လူတစ်ေယာက်သည် တီဗီွထုတ်လုပ်ေသာစက်ရဳု၏ 

သုိေလှာင်ရဳုတွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်သူြဖစ်ပါက ထုိသူ၏လုပ်ငန်ဵသည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

ြဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍ေြဖဆိုသသူည် လုပ်ငန်ဵနှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် နှစ်ခုထက်ပိုေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် 

လုပ်ကိုင်ခဲဴပါလျှင် အဓိကလုပ်ကိုငေ်သာ လုပ်ငန်ဵတစ်ခုကိ ု သတ်မတှ်ေရွဵချယ်ေစခဲဴပါသည်။ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ခွဲြခာဵသတ်မှတ်ရာတွင် ISIC Revision 4 ကို အေြခခဳ၍ ခဲွြခာဵထာဵပါသည်။ 

အရှင်ေမွဵကေလဵ - ကေလဵငယ်မိခင်ဝမ်ဵမှကျွတ်ချိနတ်ွင် ငိုြခင်ဵ၊ အသဳပြ ုြခင်ဵ၊ ေြခလက်မျာဵလှုပ်ရှာဵြခင်ဵ  

စသညဴ ် အသက်ရှင်သန်မှု သေ ကကတတစ်ခုခုကို  ပြ ုလုပသ်ူကို ဆိုလိုပါသည်။ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵတွင ် အရှင် 

ေမွဵကေလဵမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵေကာက်ယူခဲဴပါသည်။ ထိုပအပြ င် အိမ်ေထာင်ကျဖူဵသညဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏ 

ေနာက်ဆုဳဵအရှင်ေမွဵကေလဵအေကြ ာင်ဵအရာမျာဵကိုလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵေကာက်ယူခဲဴပါသည်။ 

စုစုေပါင်ဵကေလဵေမွဵဖွာဵနှုန်ဵ - အမျိုဵသမီဵတစ်ေယာက်ေမွဵဖွာဵနိုငသ်ညဴ ် ပျမ်ဵမျှကေလဵအေရအတွက် 

(အမျိုဵသမီဵအာဵလဳုဵ ကေလဵေမွဵဖွာဵနိုင်သညဴ် အသကအ်ပိုင်ဵအခြ ာဵ  ပိ ီဵဆုဳဵသည်အထိ အသက်ရှင်ပိ ီဵ 

လက်ရှိေမွဵနှုန်ဵအတိုင်ဵ ေမွဵမည်ဆိုပါက) ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

 

အသက်အုပ်စုအလုိက် ကေလဵေမွဵဖွာဵနှုန်ဵ - အသက်အုပ်စုအလိုက် အမျိုဵသမီဵ (၁,၀၀၀) တစ်နှစ်အတွင်ဵ 

ေမွဵဖွာဵသညဴ် ကေလဵဦဵေရကို တိုင်ဵတာြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည။် အသက်အုပ်စုအလိုက် ကေလဵေမွဵဖွာဵနှုန်ဵကို 

တိုင်ဵတာရာတွင ်သီဵြခာဵေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိပါက  ပြ ကဒဒိန်နှစ်ကို အေြခခဳ၍ တွက်ချက်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

၅ စုစုေပါင်ဵကေလဵေမွဵဖွာဵနှုန်ဵ = အသက်အုပ်စုအလိုက် ကေလဵေမွဵဖွာဵနှုန်ဵ x  
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           မိ ိုပနယ်အစီရင်ခဳစာ  ပြ ုစုသူမျာဵစာရင်ဵ 
 

            ၊            ရုိင်၊            မိ ိုပနယ်အစီရင်ခဳစာ  ပြ ုစုသူမျာဵစာရင်ဵ 

အမည် ရာထူဵနှင်ဴ ဌာန/အဖွဲ့အစည်ဵ တာဝန ်
အစီရင်ခဳစာပြ ုစုသူ 

ေဒါ်            ဦဵစီဵ အရာရိှ၊  ပြ ည်သူပအင်အာဵဦဵစီဵဌာန ေရဵသာဵပြ ုစုသူ 

              အငယ်တန်ဵစာေရဵ၊  ပြ ည်သပူအင်အာဵဦဵစီဵဌာန ေရဵသာဵပြ ုစုသူ 
   
စစ်ေဆဵတည်ဵဖြ တ်သူ 

ဦဵေအာင်သန်ဵ UNFPA အကြ ဳေပဵ အပိ ီဵသတ်စစ်ေဆဵတည်ဵဖြ တ်သူ 

ေဒါ်စန္ဒာမြ ငဴ် ဒုတိယေွှန်ကြ ာဵေရဵမှူဵ၊  ပြ ည်သူပအင်အာဵဦဵစီဵဌာန အပိ ီဵသတ်စစ်ေဆဵတည်ဵဖြ တ်သူ 

ေဒါ်တင်တင်ေလဵ လူဝင်မှုကြ ီဵကြ ပေ်ရဵမှူဵ၊  ပြ ည်သူပအင်အာဵဦဵစီဵဌာန စစ်ေဆဵတည်ဵဖြ တ်သူ 

               အငယ်တန်ဵစာေရဵ၊  ပြ ည်သပူအင်အာဵဦဵစီဵဌာန စစ်ေဆဵတည်ဵဖြ တ်သူ 
   
စာရင်ဵဇယာဵပြ ုစုခြ င်ဵနှင်ဴ ေမြ ပဳုေရဵဆွဲခြ င်ဵ 

ေဒါ်စန္ဒာမြ ငဴ် ဒုတိယေွှန်ကြ ာဵေရဵမှူဵ၊  ပြ ည်သူပအင်အာဵဦဵစီဵဌာန 
ကွန်ပျူတာအစအီစဥ်ေရဵဆဲွခြ င်ဵနငှဴ် 
စာရင်ဵ ဇယာဵပြ ုစုသူ 

ေဒါ်လင်ဵလင်ဵ မာ ဦဵစီဵ အရာရိှ၊  ပြ ည်သူပအင်အာဵဦဵစီဵဌာန ေမြ ပုဳေရဵဆဲွပြ ုစုသူ 

ဦ   ီ    အ     တန်ဵစာေရဵ၊  ပြ ည်သူပအင်အာဵဦဵစီဵဌာန ေမြ ပုဳေရဵဆဲွပြ ုစုသူ 

      ေ        အငယ်တန်ဵစာေရဵ၊  ပြ ည်သပူအင်အာဵဦဵစီဵဌာန ေမြ ပုဳေရဵဆဲွပြ ုစုသူ 
   
စာစီနှင်ဴဒဇုိီင်ဵအဖွဲ့ 

ဦဵနိုင်ဖိ ိုဵေကျာ် ဦဵစီဵ အရာရိှ၊  ပြ ည်သူပအင်အာဵဦဵစီဵဌာန စာစီနှငဴ်ဒီဇိုင်ဵ ပြ ုစုသူ 

ဦဵသူလွင် ဒု-လကေ်ထာက်ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရဵမှူဵ၊ 
 ပြ ည်သူပအင်အာဵဦဵစီဵ ဌာန 

စာစီနှငဴ်ဒီဇိုင်ဵ ပြ ုစုသူ 

   
 

 



 



ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

www.dop.gov.mm

(သို႔မဟုတ္)

http://myanmar.unfpa.org/census
႐ွမ္းျပည္နယ္၊ က်ိဳင္းတံုခ႐ိုင္
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