
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 

 

 

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေလာက္ကုိင္ခ႐ုိင္ 

ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္ အစီရင္ခံစာ 

 

 

 

 

ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန 
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ကုန်းကြ မ်းမမိ ု့နနယ်၏ လူဦပေေကုယမပဂဏယမပအခာကမအလကမြားပ ၁ 
လူဦပေေစုစုေြါငမပ 33,772 2 

ကားပ ဦပေေ 17,472 (51.7%) 
ြ ဦပေေ 16,300 (48.3%) 
မြိ ု့န ြ လူဦပေေေးခုုငမှုနယမပ 3.5% 
ဧရုယာအကျယ်အဝနး် (စတုရနး်ကီလုုမီတာ) 575.9 3 

လူဦးရရသုပ်သည်းဆ (တစ်စတုရနး်ကီလုုမီတာ) 58.6 ဦး 
အသကမအလ မ်ကုယမပ 20.1 နှစ် 

  
ရပ်ကွက် စုစုရပါင်း 3 
ရကျးရွာအုပ်စု စုစုရပါင်း 4 
အုြမေေးငမစုအေေအတွကမ 5,462 
အြာု့ ပသြီပအုြမေေးငမဦပစီပေးခုုငမှုနယမပ 10.4% 
ြာြမပြျှအုြမထောင်စုအရွယ်အစား 6.1 ဦး 4 

  
အသကမအြုုငမပအ ခ းပအလုုကမလူဦပထရရာခုိင်နှုန်း  

ကေလပဦပေေမ(အသကမ ၀ - ၁၄ ှှုစမ) 39.2% 
အလုြမလုြမှုုုငမသူဦပေေမ(အသကမ ၁၅ - ၆၄ ှှုစမ) 56.4% 
သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုဦပေေ (အသကမမမ၆၅ ှှုစမှှုင့မအေကမ) 4.4% 

  
ြီှခုုသူအခာု့ပ  

စုစုေြါငမပြီှခုုသူအခာု့ပ 77.3 
ကထေးြီှခုုသူအခာု့ ပ 69.5 
သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုြီှခုုသူအခာု့ ပ 7.8 

  
သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုညွှယမကုယမပ 11.2 

  
ကားပ/ြ အခာု့ပ 107 (မ 100 တွင်ရိှထသာ ကျား ဦးထရ) 

  
အသကမ (၁၅) ှှုစမှှုင့မအေကမ စးတတမေ ြ းကမြနရာခုုင်ှုနယမပ 24.1% 

ကားပ စးတတမထေမာက်မှုရာခုုင်ှုနယမပ 31.2% 
ြ စးတတမထေမာက်မှုရာခုုင်ှုနယမပ 16.5% 

  
ြသယမစွြမပသူဦပေေ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ြသယမစွြမပသူမ(ြညမသည့မြသယမစွြမပြနအြာု့ပအစးပြဆုု) 2,547 7.5 
လြမပေလျှးကမ/အ ြ ငမတ့ကမ/ြစ္စညမပကုုငမတွ မ် 1,582 4.7 
အ ြ ငမ 1,228 3.6 
အ ကြ းပ 1,325 3.9 
သငမ်ူေလ့လး ခ ငမပ/ြှတမဉးဏမ/အးရံုစူပစုုကမ ခ ငမပ 1,492 4.4 

  
 



ကုုငမေဆးငမသည့မမလကမြှတမအြာု့ ပအစးပမ(အသကမမ၁၀မှှုစမှှုင့မအေကမ) အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 
ှုုုငမငံသးပစုစစမေေပကတမ 549 2.2 
ဧည့မှုုုငမငံသးပကတမ * <0.1 
ှုုုငမငံသးပ ြ ့ခွင့မေသူကတမ 86 0.3 
အြာု့ ပသးပြှတမြံုတငမကတမ 10,900 44.2 
သးသယးဝငမကတမ * <0.1 
်း်ီသကမေသခံကတမ 35 0.1 
ှုုုငမငံ ခ းပသးပြှတမြံုတငမလကမြှတမ - - 
ှုုုငမငံ ခ းပသးပှုုုငမငံကူပလကမြှတမ * <0.1 
ြညမသည့မကတမြှြကုုငမေဆးငမသူ 13,104 53.1 

  
လုပ်သားအင်အားအရကြ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုထေါင်း ကျား မ 

လုြမသးပအငမအးပြါဝငမှုနယမပ 89.5% 92.8% 85.8% 
အလုြမလကမြ့ဲရာခုုင်ှုနယမပ 1.4% 1.5% 1.4% 
အလုြမအကုုငမရရုှြနှှုင့မလူဦပေေအခာု့ပ 88.3% 91.4% 84.6% 

  
အုြမြုုငမဆုုငမြန  အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ြုုငမေှငမ 5,329 97.6 
အုြမငှးပ 41 0.8 
အခြ့ဲ (ြုဘ/ေ်းက္ခြ/ေဆွြာု့ ပ/ြုတမေဆွ) * 0.1 
အစုုပေဝယမေြမပအုြမေး 82 1.5 
ြုဂ္ဂလုကဝယမေြမပအုြမေး * <0.1 
အ ခ းပ * <0.1 

  
ေယအုြမအေဆးကမအအံုအတွကမ အဓုကအသံုပ ြ ့သည့မြစ္စညမပြားပ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယု/သကမက မ်/အငမဖကမ 0.4%  8.3% 
ဝါပ 39.2% 20.4% 0.2% 
ေ ြ ကြ ီပ 33.3% 54.4%  
သစမသးပ 10.4% 3.0% 0.1% 
သွြမ 0.2%  87.2% 
အုတမ ကြွ ြမ/အုတမ/ကွယမကေစမ 15.2% 20.5% 4.1% 
အ ခ းပ 1.3% 1.6% 0.1% 

  
အစးပအစးခာကမ ြ ့တမစးပေသးကမေယမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သည့မေလးငမစး အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 87 1.6 
ဓးတမေငွ့ - - 
ေေယဆီံြီပ 41 0.8 
ဘုုငမအုုဂကမစမ * <0.1 
သစမသးပ/ေငမပ 5,318 97.3 
ြီပေသွပ/ေလးငမစးေတးင့မ * 0.3 

 



ေကားကမြီပေသွပ - - 

အ ခ းပ - - 

  

အလငမပေေးငမအတွကမအဓုကအသံုးပြ ့သည့်ြီပအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 707 12.9 

ေေယဆီံြီပ 1,213 22.2 

ဖေ်းငမပတုုငမြီပ 1,315 24.1 

ဘက်ထေီြီပ 67 1.2 

ြီပစကမ (ြုဂ္ဂလုက) 87 1.6 

ေေအးပလျှြမစစမ (ြုဂ္ဂလုက) 1,422 26.0 

ေယေေးငမ ခ ညမစွြမပအငမသံုပ (ဆုုလး ြ းပ) 632 11.6 

အ ခ းပ * 0.3 

  

ေသးကမေေအတွက်အဓုကအသံုးပြ ့သည့်ရရအမျု့းအစား အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ 2,549 46.7 

အဝီစုတွငမပ - - 

ေေတွငမပ (အုတမစီ) * 0.1 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ - - 

စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသနန်ရရုှမှု 2,558 46.8 
ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 149 2.7 

ေေကယမ 773 14.2 

မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 199 3.7 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 1,783 32.6 

အ ခ းပ - - 

စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသနန် မရရုှမှု 2,904 53.2 

  

သံုပေေအတွက်အဓုကအသံုးပြ ့သည့်ရရအမျု့းအစား အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ 2,545 46.6 

အဝီစုတွငမပ * 0.1 

ေေတွငမပ (အုတမစီ) * 0.2 

ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 149 2.7 

ေေကယမ 774 14.2 

မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 199 3.6 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 1,783 32.6 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ - - 

အ ခ းပ - - 

  
 



အုြမသးအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေဆဲွအုြမသး 65 1.2 

ေေေလးငမပ/်ငမလံုအုြမသး 684 12.5 

စုစုရပါင်းသန်နရှင်းရသာယင်လံုအုမ်သာရဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 749 13.7 
တွငမပ/ဇလးပအုြမသး 427 7.8 

တွငမပြေုှအုြမသး 1,186 21.7 

အ ခ းပ 51 0.9 

အုမ်သာြေုှ 3,049 55.8 

  

ဆကမသွ မ်ေေပြစ္စညမပြားပသံုပစဲွှုုုငမြနအေ ခ အေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ေေဒီ် ုု 115 2.1 

ရုြမ ြ ငမသံ ကြ းပ 1,568 28.7 

မကြ ု့ပဖုယမပ 925 16.9 

လကမကုုငမဖုယမပ 1,730 31.7 

ကွယမြာူတး 59 1.1 

အုြမတွငမအငမတးယကမတြမဆငမထားမခ ငမပ 53 1.0 

ြညမသည့မြစ္စညမပြျှြေုှသည့မမအုမ်ရထာင်စု 2,947 54.0 

ြစ္စညမပအးပလံုပေုှသည့မမအုမ်ရထာင်စု 42 0.8 

  

သ မ််ူြုုနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှုအေ ခအေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမှုနယမပ 

ကးပ/ေေြမကးပ/ဗငမယမ 199 3.6 

ေြးမေတးမဆုုငမက မ်/လျှြမစစမစကမဘီပ/သံုပဘီပကးပ 2,511 46.0 

စကမဘီပ 57 1.0 

(၄) ဘီးြါ ေေးမလးဂာ ီ 148 2.7 

ကှူုပေလှ၊ သြ္ဗးယမ - - 

စကမေလှ၊ ေြးမေတးမဘုတမ - - 

လှညမပမ(ကျွဲ၊ ှွုးပ၊ မြ ငမပ…… စသ ဖ င့မ) 34 0.6 

မှတခ်ျက်။ ၁  ကုန်းကြ မ်းမိ ု့နနယ်၏ လူဦးရရကုန်းဂဏနး်အချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနစှ်၊ မတ်လ (၂၉) ရကရ်နနတွင်ရှသုည့် အချက ်
အလက်များ မြြ စ်ပါသည်။ 

 ၂   အုမ်ရထာင်စလုူဦးရရနှင့် အြွဲ့အစည်းလဦူးရရ နှစရ်ပ်လုံးပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃   ရကြ းတုငု်နှင့မ်ရြမစာရင်းဦးစးီဌာန၊ စုကု်ပျု့းရရး၊ ရမးွမြ ူရရးနှင့် ဆည်ရြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄   အုမ်ရထာင်စလုူဦးရရကုုသာ အရြခခတံွက်ချက်ထားြခင်းမြြစ်ပါသည်။ 

 *   အရရအတွက် (၂၀) ထက်နညး်ပါသည်။ 
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နိဒါန်း 
ပြည ််ောာ််ု သမမတတမည နမ်ာိိသ်််တေတာ်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပကာ ာ မေကာက်ယူိိသ််ခ့ဲေမာ 

ပြည ််ုသတးကတတ်ုူးးေသိှ် ့် စိမ်စေကာ ာ််းစသာမန်းေခါ််ုာသ််းကိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ်် ေကာက်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။ ပမည န်မာိိသ်် တ်ုွတ်ုြ်ေသးသြြ ီးေနာက်ြိသ််း ပြည ််ုသတးကတတ ် မန်းေခါ််ု ာသ််းများကိသ ၁၉၇၃ ခသိှု် 

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

ိိသ်််တတိသ််းတွ်် မန်းေခါ််ုာသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သာစချက်စုက်များိှ့်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာများကိသ သသှိိိသ််မ့်် စေသးကြ ီးေမာ သ််းမည ု်တု်ခသ ပြည ု်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််း၏ 

ာူးခည ားေမာ စသ််စေမွးတု်ခသမှာ စသြ်ချုြ်မှုဧသိယာ စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့််ာိ စချက်စုက်များကိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ြည ု်ြါမ််။ ေကာက်ယူသသှိေမာ စချက်စုက်များမ်် စသြ်ချုြ်မှုနယ်ြယ် 

စဆ့််တိသ််းတွ်် ာိေသာက်ေမာ ြွတ့ြြ ိုးေသးုီမတကိန်းများေသးဆဲွခည ််း၊ စောာကစ်ာားေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတးြည တ်ချက်များချမှတ်ခည ််းတိသ့စတကွ် မသှိမြည ု်ုိသစြ်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းမှ ေကာက်ယူသသှိေမာ 

စချက်စုက်များမ်် ိိသ်််တေတာ်၏ မယတဇာတသ််းမည ု်များ ခွဲေဝမတ်မှတ်ခည ််း၊ နယ်ေမည ဧသိယာ 

နယ်နိမိတ်များကိသ ပြည န်ု ််ဆန်းုု်ိိသ််ခည ််း၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာက်စစသတများ တ််ေဆာက်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေတာ်ြွတ့ြြ ိုးတိသးတက်မှုုီမတကိန်းများ ချမှတ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝန်ေဆာ်မ်ှုုသြ််န်းများ၊ ုူမားချ််းုာနာ 

ောာက်ာားမှုဆိသ််သာုသြ််န်းများ ုမ််တိသ့စတွက် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စိမ်စေကာ ာ််းစသာ မန်းေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာများကိသ စတွဲများ 

စုိသက ်ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြာမစဆ့််စေနြည ့်် ေသှ့ေြည းုူးးေသုာသ််း စုီသ််ခတုာကိသ  ၂၀၁၄ 

ခသိှု်၊ ပမာ ုသတ်ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််း ြ််မစုီသ််ခတုာများကိသ ၂၀၁၅ ခသိှု်၊ 

ေမုတွ် ် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြ််မစုီသ််ခတုာများတွ်် ပြည ််ောာ််ု သစဆ့်် စုီသ််ခတုာ၊ 

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

စုီသ််ခတုာများ ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စကိသ််ိှ့်် သုြ််နး် စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ မတ်ုတွ်် 

ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြြ ီး ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာ စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုတွ်် 

ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ စုီသ််ခတုာများကိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့် ်  http://myanmar.unfpa. 

org/node/15104 တိသ့တွ် ်ြတ်ရှုေု့ု ာိိသ််ြါမ််။ 

ယခသာသတ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုာများမ်် ပမြ ို့နယ်/ပမြ ို့နယ်ခွဲများ၏ မနး်ေခါ််ုာသ်း် စုီသ််ခတုာ 

များညြု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုာများကိသ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာနိှ့်် ကသုမမ ္ုဂုူးးေသ သန်ြသတေ်ွစြဲွ့တသိ့ 

ြူးေြါ််း၍ ေသးမားြည ုုသာားညခ််းညြု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုာတွ်် သှမ်းြည ်န်ယ်၊ ကသန်ကာ မ်းမြ ို့နယ၏် 

ူုးးေသဆိသ််သာစချကစ်ုက်များိှ့်် ုူမှုုီးြွားဆိသ််သာစချက်စုက်များ ြါဝ််ြါမ််။ စုီသ််ခတုာ 

http://www.dop.gov.mm/
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ြါစေကာ ာ််းစသာများမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု (၂၉) သက်ေန့် မန်းေခါ််ယတစချိန် (မန်းေခါ်် 

ုာသ််း်) တွ််သှိမ့်် စချက်စုက်များညြု်ြါမ််။ ပမြ ို့နယ်စဆ့််စချက်စုက်များမ်် စုွန် 

စေသးကြ ီးြါမ််။ မိသ့သာတွ် ် ပမြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ၏ တိကျမှန်ကန်မှုမ််ပ

ညြ််ောာ််ု သစဆ့််ိှ့်် တူ်ီိိသ််မ််မဟသတ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယမ်ျား၏ စချက်စုက် 

များကိသ ေု့ုာဆန်းုု်သာတွ် ် မတိြည ု၍ေု့ုာမသတးမြ်သမ််ပ ညြု်ြါမ််။ တု်ိှု်ေစာက်ကေုး 

ေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းကဲ့မိသ့ေမာ ညွှန်ကိန်းများကိသ စခည ားေမာ ဆက်ိွယ်မှုသှိမ့်် 

စေကာ ာ််းစသာစချက်စုက်များ ာ့််မွ််းုဥ်းုား၍ ေု့ုာဆန်းုု်မသတးမြ်သြါမ််။ မိသ့ညြု်၍ 

ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်များစတွက ် ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများကိသ စတစိကျ 

မယူဆမ့််ဘဲ ာိသမြ ို့နယ်များ၏ ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ စေညခစေနများစတွက ်စာိသက်စေုျာက ် ပြည ဆိသေမာ 

ညွှန်ကိန်းများစြည ု်ယူဆသြါမ််။ ာိသ့ညြ် ် ပမြ ို့နယ်စချ််းချ််း ိိှု််းယှဉ်သာတွ််ု်း် မ််မ့် ် ပမြ ို့နယ်မ်် 

စေညခစေနြိသမိသေကာ််းမွန်မ််၊ မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စားန််းမ််ဟူ၍ ေကာက်ချက် ချိိသ််ြါမ််။ 
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ကသန်းကာ မ်းမြ ို့နယ်၏ မန်းေခါ််ုာသ််းစချက်စုက်များ 
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(က) လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစုရေါင်း 33,772 * 

ကျား ဦးရေ 17,472 

မ ဦးရေ 16,300 

ကျား/မ အချိုး 107 (မ 100 ရှိ ကျား ဦးေသ) 

မမိ ိုပ ေလ လူဦးရေ ောခို င်နှုန် း 3.5% 

ဧသိယာစကျယ်စဝန်း (ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 575.9 ** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 58.6 ဦး 

ေေ်ကွက် ုသုသေြါ််း 3 

ရကျးေွာအုေစ်ု ုသုသေြါ််း 4 

 စုုသေြါ််း မမြ ို့ပြ  ေကျးုက် 

အိမ်ရောင်စုုူးးေသ 33,475 905 32,570 

အိမ်ရောင်စုအရေအတွ က် 5,462 194 5,268 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စု အေယွ်အစား 6.1 ဦး *** 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွ င် မမ ဦးရေသည် ကျားမ ဦးရေေက် စန််း်ယ်ေုျာ့နည်းမေိ းး မ (၁၀၀) ဥးး 
တွ င် ကျား (၁၀၇)  ဦး ေှိေါသည်။ 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွ င် လူအများစသုည် ေကျးုက်ေဒမတွ် ် ေနာိသ် ်ကာ ြြ ီး (၃.၅) သာခိသ််ိှုန်း 
မာုျှ်် ပမြ ို့ြည ေဒမတွ်် ရနေိုင် ကြ ေါသည်။ 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်၌ တု်ု တသသန်းကီုိသမီတာတွ်် ုူးးေသ (၅၉) းး ေနာိသ် ်ြါမ််။ 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွ င် အိမ်ရောင်စုတစ် သုစး၌ ေျမ်းမျှလူဦးရေ (၆.၁) ဦးရနေိုင် ေိ းး မမလ န်မာနုိင်င မ
၏ မ ေျမ်းမျှအမိ်ရောင်စုလူဦးရေေက်မြိသများြါမ််။ 

မှတခ်ျက်။ * စိမ်ောာ််ုသုူးးေသိှ့်် စြွဲ့စု်း်ုူးးေသ ိှုသ်ြ်ု သတးြါဝ််ြါမ််။ 

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

 *** စိမ်ောာ််ုသုးူးေသကိသမာ စေညခခတတွက်ချက်ာားညခ်း်ပညြု်ြါမ််။ 
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ဇယား (၁) -  သှမ်းြည ််နယ်၊ ေုာက်ကိသ််ခရိသ််၊ပကသန်းကာ မ်းပမြ ို့နယ်၏ ပမြ ို့သြ်ကွက်ေေကျးသွာစသြ် သုစုိသက် 
စိမ်ောာ်် သုစေသစတွက်ိှ့််ပကျားေမ ုူဦးေသုာသ််း 

 

 
 

 

 

 

 

စစုခုပါငး် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 5,462       33,772  17,472  16,300  

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 194          1,186    664        522        

၁ စမှတပ်(၁) 78                 426           235           191           

၂ စမှတပ်(၂) 35                 292           148           144           

၃ စမှတပ်(၃) 81                 468           281           187           

ပေကျးသာွစသြ်ု သ 5,268       32,586  16,808  15,778  

၁ တာကသနက်ျန် 1,836          11,642     5,988       5,654       

၂ ကတမ်းာိသက်ပ(ုန်ြြ ီု ််) 1,116          6,496       3,275       3,221        

၃ ေသာှက်ကိသ် ် 1,122           6,644       3,445       3,199       

၄ သှ် ဟွ်ာပ(သှ် ြ်ျ််ကိသ် ်) 1,194          7,804       4,100       3,704       

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်

လဥူးီခရ

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

 

ဇယားမ(၂)မ-မမကုန်း ကြ မ်းမမိ ိုပနယ်၏မ အသက်အုေ်စုအလုိက် 

လူဥးးရေ 

 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွင ် အသက ် (၁၅) နှစ်မှ (၆၄) နှစ်အတွင်းေှ ိ အလုေ်လုေ်နုိင်သည့်အေွယ ် 
လူဥးးရေမှာ (၅၆.၄) ောခိုင်နှု န်း ေှိေါသည်။ 

 အသက ် (၁၄) နှစ်နှင့်ရအာက်မ ကရလးအချိုးနှင့် စမက ် (၆၅) ိှု်ိှ် ့်စာက် သက် ကြ းးေယွ်အ ို မ
အချိုးုသုသေြါ််းသည ်အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းေါသည်။ 

 ကရလးအချိုးနှင့် သက် ကြ းးေွယ်အိုအချိုးနည်းလခင်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအရေါ် 
မှးခိုမှု ကုိ ရလျာ့နည်းရစေါသည်။ 

 

 

 

 

 

13,244 
(39.2%) 

19,050 
(56.4%) 

1,478 
(4.4%) 

0မ-မ14မနှစ် 15-64မနှစ် 65မနှစ်နှင့အ်ထက် 

စမကစ်သြ်ု သ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 33,772    17,472  16,300    

0 - 4 4,186         2,129       2,057         

5 - 9 4,902         2,453      2,449         

10 - 14 4,156         2,127       2,029         

15 - 19 3,547         1,871      1,676         

20 - 24 2,823          1,567      1,256         

25 - 29 2,634         1,480      1,154         

30 - 34 2,188         1,178      1,010         

35 - 39 1,730         979          751            

40 - 44 1,618         829          789            

45 - 49 1,363         685          678            

50 - 54 1,390         694          696            

55 - 59 1,054         504          550            

60 - 64 703             353          350            

65 - 69 498             231          267             

70 - 74 425             177          248             

75 - 79 302             120          182             

80 - 84 176             68            108            

85 - 89 50               17            33               

90 + 27               10            17               
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ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသမု် (ပြည ််ောာ်် သု၊ သှမ်းြည ််နယ်၊ ေုာက်ကိသ််ခရိသ််၊ ကသန်းကာ မ်းပမြ ို့နယ်) 

  

  

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွင ် လွန်ခဲ့ရသာ ၅ နှစ်ရကျာ်ခန်ပက စတင် ေိ းး ကရလးရမွးဖွားနှုန်း သိသာစွာ 
ကျဆင်းခဲ့ေါသည်။ 

 အသက ် (၁၀-၁၄) အုေစ်ုမှ စတင၍် လူဥးးရေသိသာစွာ ရလျာ့နည်းရနသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 
အသက ်(၁၅-၁၉) အုေ်စုသည ်ဆက်လက်ရ လျာ့နည်းသညက်ိုမရတွ့ေှိေေါသည်။ 

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 

လူဦးရေပိေမစ်၊ မပြ ည်ရထာင်စု 

ကျ ား 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၊ ေှမ်း ေလ ည်နယ် 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ ရလာက်ကုိင်ခရုိင် 

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၊ ကုန်း ကြ မ်း မိ ိုပနယ် 

ကျား မ 
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 မေလ ည်ရောင်စုနှင့် နိှု င်းယှဥ်လျှင်မ ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွင်မ အလုေ်လုေ်နုိင်သည့် အသက်မ (၁၅-၆၄) 
အုေ်စု၏ ောခုိ င်နှုန် းသိသာစွာမ ရလျာ့နည်းရနရ ကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။မ 

 အသက်အုေ်စုမ (၀-၄)မ မှ မ (၄၅-၄၉)မ အေိ နှင့်မ အသက်အု ေ်စုမ (၆၀-၆၄)မ တိုပတွင်မ ကျားမ ဦးရေသည် မ မမ
ဦးရေမ ေကေ်ို များသညက်ို မရတွ့ေှိေေါသည်။မ 

(ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

 မမလ န်မာနုိင်င တွ င် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၈၇.၉) ောခို င်နှုန်း၊ ခေစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၆.၂) 
ောခို င်နှုန်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာမ ကိုးကွယ်သူ (၄.၃) ောခို င်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၅) 
ောခို င်နှုန်း၊မ နတ်ကိုးကယွ်သူ (၀.၈) ောခို င်နှုန်း၊ အ ခလ ားဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၂) ောခို င်နှုန် းနှင ့် 
မည်သည့်ဘာသာမျှ မကိုးကွယ်သူ (၀.၁) ောခို င်နှုန်းေှိ ရ ကြ ာင်း ရတွ ့ေိှ ေေါသည်။ 

 သှမ်းြည ််နယ်တွင်မ ဗုဒ္ဓဘာသာမ (၈၁.၇)မ ောခို င်နှုန်း၊မ ခေစယ်ာန်မ (၉.၈)မ ောခိုင်နှုန်း၊မ အစ္စလာမ်မ (၁.၀)မ
ောခို င်နှုန်း၊မ ဟိန္ဒူမ (၀.၁) ောခို င်နှု န်း၊မ နတ်ကိသးကွယ်မှု (၆.၆) သာခိသ််ိှုန်း၊မ စခည ားဘာမာ (၀.၅) 
သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ်ဘာသာမေိှ သူများမ ်် (၀.၄)မောခိုင် နှုန်းသှိေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.9 

6.2 4.3 
0.5 0.8 0.2 0.1 

81.7 

9.8 

1.0 0.1 
6.6 

0.5 0.4 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ဗုဒ္ဓဘာသာ ခေ စ်ယာန် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ် အ ခလ ားမ ဘာသာမ ေှိသူများ 

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

ေု  (၄) - လ ေည်ရောင်စုနှင့် ေှမ်း ေလ ည်နယ်၏ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် လူဦးရေ ောခုိင်နှုန်း 

မေလ ည်ရောင ်စု ေှမ်း ေလ ည်နယ် 
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(ဂ) ေညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်များ  

ဇယားမ (၃)မ -မစမက် (၅) ိှု်မှ (၂၉) ိှု်စတွ််း ုူးးေသိှ့်် ေကျာ််းတက်ေနမူစေသစတွက်ကိသ ကျား/မ 
ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

5 995         486       509        112         51          61        

6 988         491       497        200         98          102     

7 948         494       454        292         157       135     

8 1,023     507       516        421         222        199     

9 947         474       473        455         236       219     

10 886         434       452        458         232        226     

11 729         366       363        429         217       212     

12 859         441       418        445         232        213     

13 885         470       415        437         257       180     

14 792         412       380        311         187       124     

15 857         453       404        242         144       98        

16 723         385       338        125         85          40        

17 667         368       299        62            41          21        

18 723         373       350        39           25          14        

19 563         282       281        24            16          8          

20 735         384       351        17           7             10        

21 529         281       248        10           7             3          

22 516         283       233        6              2             4          

23 492         289       203        5              2             3          

24 501         290       211        4              1             3          

25 669         388       281        1              1             -

26 555         326       229         3              2             1          

27 468         252       216        3              - 3          

28 504         266       238        3              3             -

29 387         202       185        2              1             1          

ုးူးေသ ေကျာ်း်တကေ်နမူ
စမက်
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 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်၌ ရယာကျ်ားရလးများမ ်် စမက ် (၁၄) ိှု်နှင့ ် မိန်းကရလးများသည် အသက် 

(၁၂) နှစ်အေွယ် မ ှစတင်၍ ရကျာင်းတက်ရောကမ်ှု နှုန်း ရလျာက့ျ လာရ ကြ ာင်း ရတွ ့ေိှ ေေါသည်။ 

 ပြည ််ောာ််ု သိှ့််ိိှု််းယှဥ်သာတွ် ် ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်မှ ေယာက်ျားေုးများိှ့်် မိန်းကေုးများ၏ 
ေကျာ််းတက်ေသာက်မှု ှိုန်းမ် ် ေကျာ််းုတ််တက်ေသာက်မ့််စသွယ်မှု၍ ြိသမိသကျဆ််းေန 
ေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

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

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

အသက် 

ပံု (5) - ြပည်ရထာင်စု၊ ေှမ်းပြ ည်နယ်နှင့် ကုန်းကြ မ်းမိ ိုနနယ်တုိန၏ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

မပြ ည်ရထာင်စု ေှမ်းပြ ည်နယ် ကုနး်ကြ မ်းမိ ိုနနယ် 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

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

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

အသက် 

ပံု (6) - မပြ ည်ရထာင်စုနှင့် ကုန်းကြ မ်းမိ ိုနနယ်တုိန၏ ကျား/မ အလုိက် 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

မမြပည်ရထာင်စုမ(ကျား) ြပည်ရထာင်စုမ(မ) ကုနး်ကြ မ်းမိ ိုနနယ်မ(ကျား) ကုနး်ကြ မ်းမိ ိုနနယ်မ(မ) 
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ြသတ (၇) - သှမ်းြည ််နယ်၏ စာတတ်ရ မလ ာက်မှုနှုန်း (စမက် ၁၅ ိှု်ိှ့်် စာက်) 

 

 
 

 

 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၈၉.၅% 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၆၄.၆% 

ေုာက်ကိသ််ခရိသ််  - ၄၀.၃% 

ကသန်းကာ မ်းမြ ို့နယ်  - ၂၄.၁% 
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ဇယား (၄) - ကသန်းကာ မ်းပမြ ို့နယ်၏ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅-၂၄) ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ်် ှိုန်း 

 
 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိ ပုနယ်၏ အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ရ မလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းမှာ (၂၄.၁) ောခုိင်နှုန်းမ

မဖလ စ် ေိ းးမ ေှမ်း ေလ ည်နယ်၏မ စာတတ် ရ မလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းမ ( ၆၄.၆)မ နှင့်မ မမလ န်မာနုိင ်င ၏ စာတတ်ရ မလ ာက် မှုမ
ောခို င် နှုန်း (၈၉.၅) ေက် နိမ့်ေါသည်။ မ စာတတ်ရ မလ ာက်မှုောခိုင် နှုန်း သည် (၁၆.၅) မဖလ စ် ေိ းး ကျား 
စာတတ်ရ မလ ာက်မှု ောခိုငန်ှုန်းသည ်(၃၁.၂) မဖလ စ် ေါသည်။ 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်၏ စမက် (၁၅) ိှု်မှ (၂၄) ိှု်စတွ််း ုူ်ယ်ုူသွယ ် ုာတတ်ေမည ာက်မှု 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် (၄၈.၀)ပ ညြု်ြါမ််။ မ ုူ်ယ်ုူသွယ ် ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိ ှုန်းမ်် (၃၉.၃)ပ
ညြု်ြြ ီး ကျား ုူ်ယ်ုူသယွ် ုာတတေ်မည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် (၅၅.၅)ပညြု်ြါမ််။ 

ဇယား (၅) -   အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက်လူဦးရေကုိ အ မလ င့်ဆု းတက်ရောက် ေိ းးစးးခ့ဲသည့်အတန်းအလုိက် 

  ပမြ ို့ြည /ေကျးုက်ိှ့်် ကျား/မ ခဲွခည ားရဖာ် ေလ ရသာဇယား 

 
 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက ် လူဦးရေ၏ (၈၅.၆) ောခို င်နှုန်းသည ် လု းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 

မဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် ရကျးလက်လူဦးရေ၏ (၈၈.၄) ောခို င်နှုန်းမှာ လု းဝ ရကျာင်းမရနဘူး 
သူများ ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက ်စမျိုးမားများ၏ (၇၈.၇) သာခိသ််ိှုန်းိှ် ့် အမျိုးသမးးများ၏ (၉၃.၀) 
ောခို င်နှုန်းမှာ လု းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ် နှင့အ်ေက် လူဥးးရေ၏မ ( ၁.၈)မ ောခို င်နှုန်းသည်မ မူလတန်းအဆင့် မ (၄မ တန်း)မ မေိ းးစးး မ
ရအာင်လမငသ်ူများလဖစ် ေိ းးမ တက္က သိုလ် /ရကာလေိ် အဆင့် မေိ းးစးးသူမှာ (၀.၉) ောခုိ င်နှုန်းသာေှိသည်ကို 
ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

ကျား/မ

စစုခုပါငး်

လဦူးခရမ

(15 - 24)

စာတတခ် မြ ာကမ်ှု

ရာေိုငန်ှုန း်မ

(15 - 24)

စုစုခပါင်း 6,306       48.0                 

ကျား 3,388       55.5                 

မ 2,918       39.3                 

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုခပါင်း 14,158 12,123               85.6              1,027 252 513 85 3 130 22 3  - 

မြ ို ြ့ပ 650 182               28.0                 114 57 133 59 2 92 8 3  - 

ခကျးလက် 13,508 11,941               88.4                 913 195 380 26 1 38 14 -  - 

ကျား 7,325 5,768               78.7                 763 216 427 53 3 78 16 1  - 

မ 6,833 6,355               93.0                 264 36 86 32 - 52 6 2  - 

အေြ ားစစုခုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးေမ

ခကျာငး်မခန

မဘးူသမူ

ရာေိုငန်ှုနး်

မလူတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ခကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

မအေက်

အသကခ်မးွ

ေမး်ခကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စးးေွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 
ဇယား (၆) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသ၏ သုြ်မားစ််စားြါဝ်် ှိုန်းိှ့်် စ သုြ်ုက်မ့ဲ   

သာခိသ်် ှိုန်းတိသ့ကိသ စမက်စသြ် သုစုိသက် ကျား/မ ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

10 - 14 44.1 41.4 46.8 3.4 4.0 2.9

15 - 19 80.3 79.3 81.4 4.2 4.2 4.3

20 - 24 92.6 94.8 90.0 2.6 2.6 2.6

25 - 29 93.6 96.6 89.8 1.5 1.8 1.0

30 - 34 95.4 98.0 92.4 0.8 0.9 0.8

35 - 39 94.7 98.2 90.3 0.1 - 0.3

40 - 44 95.0 98.7 91.1 0.1 - 0.1

45 - 49 93.3 97.8 88.6 - - -

50 - 54 89.9 95.5 84.3 - - -

55 - 59 84.2 94.2 74.9 - - -

60 - 64 65.0 76.5 53.4 0.2 0.4 -

65 - 69 49.8 59.3 41.6 - - -

70 - 74 24.2 27.7 21.8 - - -

75 + 14.1 18.6 11.2 1.3 2.5 -

၁၅ပိှု်မှပ၂၄ပိှု် 85.8 86.3 85.1 3.4 3.4 3.5

၁၅ပိှု်မှပ၆၄ပိှု် 89.5 92.8 85.8 1.4 1.5 1.4

စမကစ်သြ်ု သ
ုသြမ်ားစ်စ်ားြါဝ််ိ ှုန း် စုသြ်ု ကမ်ဲ့သာခသိ် ်ိ ှုန း်
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 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်၏ အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အေု်စုတွင ် လေု်သားအငအ်ားေါဝင်နှုန်းမှာ (၈၉.၅) 
ောခို င်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 အမျိုးသမးး လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန် းသည် (၈၅.၈) ောခို င်နှုန်းေှိ ေိ းး အမျိုးသား လုေ်သား 
အင်အားေါဝင်နှုန် း (၉၂.၈) ောခို င်နှုန်းေက် စန််း်ယ်ရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့သှိေေါသည်။ 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်၏ စမက် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ် သုတွ်် စုသြ်ုသြ်ေမာကေုး (၄၄.၁) သာခိသ််ိှုန်း 
သှိြြ ီး ကျား (၄၁.၄) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ်မ (၄၆.၈) သာခိသ််ိှုန်းသှိေကာ ာ််း ေတွ့သိှသြါမ််။ 

 အသက ် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စု၏ အလုေ်လက်မဲ့ောခို င်နှုန်းမာှ (၁.၄) မဖလ စ်ေါသည်။ အလုေ် လက်မဲ ့
ောခို င်နှုန်းသည် ကျား (၁.၅) ောခို င်နှုန်းနှင့ ်မ (၁.၄) ောခို င်နှုန်း ေှိ မကြ ေါသည်။ 

 အသက ် (၁၅) ိှု်မ ှ (၂၄) နှစ်စတွ််း အမျိုးသမးးငယ်များ၏ အလုေ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ (၃.၅) 
ောခုိ င်နှု န််းေှိသည်ကို ရတွ့သှိေေါသည်။ 

ဇယား (၇) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် သုြ်မားစ််စား သုတွ်် မြါဝ််ေမာုူးးေသကိသ စမျိုးစုား 
စုိသက် ကျား/မ ခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယား 

 

 စမက ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုသြ်မားစ််စား သုတွ်် မြါဝ််မူများ၌ စမျိုးမားများ၏ (၅၅.၈) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စချိန်ညြ့််ေကျာ််းတက်ေနမူများညြု်ကာ ြြ ီး စမျိုးမမီးများ၏ (၃၈.၉) သာခိသ််ိှုန်း 
မ ်် စိမ်မှုကို္စုသြ်ကိသ််ေနမူများညြု်ေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 
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ပု ံ(8) - လုပသ်ားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုရုပါင်း ကျား မ 

0

1

2

3

4

5

15
 - 

19

20
 - 

24

25
 - 

29

30
 - 

34

35
 - 

39

40
 - 

44

45
 - 

49

50
 - 

54

55
 - 

59

60
 - 

64

အသက်အုပစ်ု 

စစုရုပါင်း ကျား မ 

ေု  (၉) - အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

စစုခုပါငး် စုသြမ်သာှခဲ့ြါ

စချနိ ည်ြ့််

ေကျာ်း်တကေ်မာပ

ေကျာ်း်မား

စမိမ်ှုကို ္စ သြ်
စ ြ် မိး်ုား၊

မက်ကြ းီသယွစ် သိ

ြျားနာမ၊ူ

မမန်ု မွး်မူ
စခည ား

သုု သေြါ််း 5,366         0.4                  43.3                        29.4              20.3                 3.0             3.7          

ကျား 2,373         0.6                  55.8                        17.4              18.4                 3.1             4.8          

မ 2,993         0.3                  33.3                        38.9              21.9                 2.9              2.8          

ကျား/မ

ုသြမ်ားစ်စ်ားုသတွ် ပ်မြါဝ်မ်ူ
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ဇယား (၈) -  စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ စ သုြ်စကိသ််စမျိုးစုားိှ့်် ကျား/မ 
စုိသက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 
မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 16,539 9,056 7,483 100.0 100.0 100.0

မနေ်န ျုာများ 14 10 4 0.1 0.1 0.1

မကေ်မွးဝမ်းေကျာ််းြ်ာသှ် မ်ျား 62 25 37 0.4 0.3 0.5

န်း်ြ်ာိှ့််ပဆက်ု ြ်မ့််ပမကေ်မွးြ်ာသှ် မ်ျား 63 58 5 0.4 0.6 0.1

စောာကစ်ြတ့ြည ုုာေသးုသြ်မားများ 50 19 31 0.3 0.2 0.4

ဝနေ်ဆာ််မှု ှ် ့်ပစေသာ််းုသြ်မားများ 149 75 74 0.9 0.8 1.0

ုယယ်ာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါးုသြ််နး်ပကတမ်းကျ််ုသြ်မားများ 9,716 6,408 3,308 58.7 70.8 44.2

ုကမ်ှုြ်ာိှ့််ဆက်ု ြ်ပုသြ််နး်ပစုသြ်မမားများ 60 48 12 0.4 0.5 0.2

ုကက်သိယိာိှ့််ပုကြ် ္ု်စ း်ကသိ် တွ်ယပ်စမသတးြည ုမမူျားိှ့််

သုု ်း်တြ်ဆ််မမူျား
19 17 2 0.1 0.2 *

စေခည ခတစုသြ်မမားများ 6,192 2,327 3,865 37.4 25.7 51.7

စခည ား - - - - - -

မမိ/မေြည 214 69 145 1.3 0.8 1.9

စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
စုသြစ်ကသိ် စ်မျ ို းစုား
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 ကသန်းကာ မ်းပမြ ို့နယ်တွ် ် အသက ် (၁၅-၆၄) အုေ်စုေိှ အလုေ်ေှိ သူ (၅၈. ၇) ောခုိ င်နှုန်းမှာ လယ်ယာ၊ 
သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကွျမ် းကျင်လုေ်သားများမဖလ စ် ကြ ေိ းး ဒုတိယအများဆု းမှာ စေခည ခတစုသြ် 
မမားများ (၃၇.၄) ောခုိင်နှု န်းမဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့ ် မ နိှုင်းယှဥ်ောတွ င် ကျား ဥးးရေ (၇၀.၈) ောခုိင်နှု န်းသည် လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင် ့ 
ငါးလုေ်ငန်း ကွျမ်းကျငလ်ုေ်သားများမဖလ စ် မေိ းးမ မမ မ ဦးရေမ (၅၁.၇)မ ောခို င်နှုန်းသည်မ အရလခခ အလုေ ်မ
သမားများ ဖလ စ် သည်ကို ရတွ့ ေှိ ေေါသည်။ 

 သှမ်းြည ််နယ်တွ် ် လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကွျမ် းကျင်လုေ်သားများမှာ (၆၈.၆) 
သာခိသ််ိှုန်းြည ု်ြြ ီး စေညခခတစုသြ်မမားများမှာ (၇.၂) ောခုိ င်နှုန်း ဖလ စ်ေါသည်။ 
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မေလ ည်ရောင ်စု ေှမ်း ေလ ည်နယ် ကုနး် ကြ မ်း မိ ိုပနယ် 

 ေု  (၁၀) - မေလ ည်ရောင်စု၊ ေှမ်း ေလ ည်နယ်နှင့် ကုန်း ကြ မ်း မိ ိုပနယ်တုိပ ၏   
အသက် (၁၅ - ၆၄)  နှစ်အတွင်းေိှ ကျ ား/မ  အလုိက် အလုေ်အကုိင်အမျို းအစား 

မန်ရနဂျ ာမျ ား 

သက်ရမ ွးဝမ ်းရကျ ာင်းေညာေှင်များ 

နည်းေည ာနှင့်မဆက်စေ်သည ့မ်သက်ရမ ွးေည ာေှင်မျ ား 

အရောက်အေ ့ ေလ ုစာရေးလုေ်သားများ 

ဝန်ရဆာင်မှုနှင့်မအရောင ်းလုေ်သားများ 

လယ်ယာ၊မသစ်ရတာနှင့မ်ငါ းလုေ်ငနး်မ
ကျွ မ်းကျင ်လုေ်သားမျ ား 

လက်မှုေည ာနှင့်မဆက်စေ်လုေ်င န်းမအလုေ်သမားများ 

စက ်ကိေိယာနှင့မ်စက ်ေစ္စည်းကိုင်တွယ်မ
အသု း ေလ ုသူများနှင့်မစုစည်းတေ်ဆင်သမူျား 

အရ ခလ ခ အလုေ်သမားများ 

အ ခလ ား 

မ သေိမရ ဖလ  
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ဇယား (၉) -  စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ သုြ်ကိသ််ေမာ သုြ််န်းစမျိုးစုားိှ့်် 
ကျား/မ စုိသက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား  

 

 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 16,539 9,056 7,483 100.0 100.0 100.0

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါး သုြ််နး် 15,766 8,669 7,097 95.3 95.7 94.8

မတ္တ ုတးူေြာေ်သးိှ့််ပေကျာက်မိသ် း် သုြ််နး် 10 8 2 0.1 0.1 *

ကသနာ်သတ်ု သြ်မှု သြ််နး် 18 8 10 0.1 0.1 0.1

ုျှြ်ုု်၊ပဓါတေ််ွ့၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးြည န့်ြည ူးမှု သြ််နး် - - - - - -

ေသေြးေဝေသး၊ပမိ ္ုလာိှ့််ပစမိှုက်မိမ်းဆ််းေသးပုီမတခန့်ခဲွမှု သြ််နး် - - - - - -

ေဆာက် သုြ်ေသး သုြ််နး် 26 25 1 0.2 0.3 *

ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ(ေမာေ်တာက်ားိှ့််ပေမာေ်တာဆ်သိ် က်ယ်

ြည ုြည ််ညခ််း သုြ််နး်စြါစဝ််)
156 67 89 0.9 0.7 1.2

မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးိှ့််ပကသနြ် ္ု်စ း်မိသေုှာ််ေသး သုြ််နး်များ 19 18 1 0.1 0.2 *

တ််းခိသေသးိှ့််ပစုားစေမာက်ဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ 13 9 4 0.1 0.1 0.1

မတ််းစချက်စုက်ိှ့််ပပဆက်မွယ်ေသး သုြ််နး်များ - - - - - -

ေ်ွေသးေကာ းေသးိှ့််ပစာမခတု သြ််နး်များ - - - - - -

စမ်ိခြ တပေညမဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ - - - - - -

စမက်ေမွးဝမ်းေကျာ််းြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ့််ပုက်မှု က်မှုြ်ာဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ - - - - - -

ုီမတစသြ်ချုြ်ပေသးိှ့််ပောာက်ကူမှုဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 4 4 - * * -

ြည ််မူ့စသြ်ချုြ်ေသးပ(ြည ််မူ့ဝနာ်မ်းများစြါစဝ််) 105 93 12 0.6 1.0 0.2

ြ်ာေသးဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 67 26 41 0.4 0.3 0.5

ကျနး်မာေသးိှ့််ပုူမှုေသး သုြ််နး်များ 12 3 9 0.1 * 0.1

ြနး်ချ၊ီပစ သိြ်ာ၊ပေြျာပ်ေညြေသးိှ့််ပစြနး်ေြည ေသး သုြ််နး်များ 30 8 22 0.2 0.1 0.3

စခည ားဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ 15 12 3 0.1 0.1 *

ကိသယ်တသိ် ်ု သြ်ကိသ် မ့်််ပစမ်ိောာ်် သုများ၏ သုြ််နး်များ၊ပခဲွခည ားေြာ်ြည ိိသ် ် ခည ််းပ

မသှိမ့််ပစမ်ိောာ်် သုများ၏ပာသတ်ု သြ်မှု ှ် ့်ပဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ
6 - 6 * - 0.1

မတတမနစ်ခွ့််စေသးသစြဲွ့စု််းများ၏ သုြ််နး်များ - - - - - -

စ သုြ်စကိသ် စ်မျို းစုားေြာ်ြည ာားခည ််းမသှိေမာ သုြ််နး်များ 292 106 186 1.8 1.2 2.5

စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
ုသြ်် နး်စမျို းစုား
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 ကုန်း ကြ မ်း မမိ ိုပနယ် ၌မ လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့် မ ငါးလုေ်ငန်းတွ င်မ အများဆု းလုေ်ကိုင် ကြ ေိ းးမ (၉၅.၃) 
ောခို င်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတွင်မ လုေ်ကိုင်ရနသူ အမျိုးသား (၉၅.၇)မ ောခို င်နှုန်းနှင့်မ
အမျိုးသမးးမ(၉၄.၈)မောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 ေှမ်း ေလ ည်နယ် ၌မ လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့်မ ငါးလုေ်ငန်းတငွ် မ လုေ်ကိုင် ရနသူမှာမ (၇၂. ၃) ောခို င်နှုန်းမ
ေှိေါသည်။မ 
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မေလ ည်ရောင ်စု ေှမ်း ေလ ည်နယ် ကုနး် ကြ မ်း မိ ိုပနယ် 

 ေု  (၁၁) - မေလ ည်ရောင်စု၊ ေှမ်း ေလ ည်နယ်နှင့် ကုန်း ကြ မ်း မိ ိုပနယ်တုိပ ၏  
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ ကျ ား/မ  အလုိက် လုေ်ကုိင်ရသာ  လုေ်ငနး်အမျို းအစား 

လယ်ယာ၊ မသစ ်ရတာနှင ်မ့င ါးလုေ်ငန်း 
သတ္တ ုတးူရဖာ်ရေးနှင့်မရကျာက်မိုင်းလုေင်န်း 
ကုနေ်ုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 
လျှ ေ်စစ ်၊မဓါ တ်ရင ွ့၊မရေ ရန ွးရင ွ့နှင်မ့ရလရ အးလဖ နပ် ဖလ ူးမှုလုေ်ငန်း 
ရေ ရေ းရဝရေ း၊မမိလ္လ ာနှင့်မအမိှုက်သိမ်းဆည်းရေ းမစးမ ခန်ပခွဲမှုလုေ်ငန်း 
ရဆာက်လုေ်ရေးလုေ်ငန်း 
လက်လးနှင ်မ့လက္က ားရေ ာင်းဝယ်ရေးမ(ရမ ာ်ရတာ်ကားနှင ်ရ့မ ာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်မ ေလ ု ေလ င ် ခလ င ်းလုေ်ငန်းအေါ အဝင်) 
သယ်ယူေိုပရဆာင်ရေ းနှင့က်ုနေ်စ ္စည်းသိုရလှာင်ရေးလေု်ငန်းမျ ား 
တည ်းခိုရေးနှင့်မ်အစားအရသာက ်မဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းမျ ား 
သတ င ်းအချက ်အလက်နှင့်မဆက်သွယ်ရေးလုေ်ငန်းမျ ား 
ရင ွရေးရ ကြ းရေးနှင့်မအာမခ လုေ်ငန်းမျ ား 
အမိ် ခိ  မရလမ ဆိငု ်ောလုေ်ငန်းမျ ား 
အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင ်းေည ာ၊မသိေ္ပ ေညာနှင့်မစက ်မှုလက်မှုေညာဆိငု ်ောလုေ်ငန်းမျ ား 
စးမ အေု်ချ ုေ်မရေ းနှင်မ့ရေ ာက်ကူမှုဆိုင်ောလုေ်ငန်းများ 
မေလ ည်သူပအေု်ချ ုေ်ရေးမ(မေလ ည်သူပဝန်ေမ ်းမျ ားအေါ အဝင်) 
ေည ာရေးဆိငု ်ောလုေ်ငန်းမျ ား 
ကျ န်းမာရေ းနှင်မ့လူမှုရေးလုေ်ငန်းမျ ား 
ေန်းချ း၊မအနုေညာမ၊မရဖျာ် မရလဖ ရေ းနှင့မ်အေန်းရ ဖလ ရေ းမလုေ်ငန်းမျ ား 
အ ခလ ားဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းမျ ား 
ကိုယတ်ိုင်လုေ်ကိငု ်သည့မ်အမိ်ရေ ာင်စုမျ ား၏မလုေ်ငန်းမျ ား၊မခွဲ ခလ ားရဖ ာ် ေလ နိုင် ခလ င ်းမေ ှသိည့မ်အမိ်ရေ ာင်စုမျ ား၏မေုတ်လုေ်မှုနှင ့မ်ဝန်ရ ဆာင ်မှုလုေ်ငန်းမျ ား 
သ တမ န်အခွင ့အ်ရေးေမအဖွဲ့ အစည်းများ၏မလုေ်ငန်းမျ ား 
အလုေ်အကိုင်အမျ ိုးအစားရဖာ် ေလ ေား ခလ ငး်မမေ ှရိသာလ ုေ်ငန်းမျ ား 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 
ဇယား (၁၀) -  စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသကိသ ကိသ််ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်စမျိုးစုားစုိသက်  

ပမြ ို့ြည /ေကျးုက်ိှ့်် ကျား/မ ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
မှတခ်ျက်။ * ုသုသေြါ််း ကတ်စေသစတွက် (၂၀) ာက်န််းြါမ််။ 

 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွင်မ အသက်မ (၁၀)မ နှစ်နှင့် အေက်မ လူဦးရေ၏မ (၄၄.၂)မ ောခို င်နှုန်းသည်မ
စမျိုးမားမှတ်ြသတတ််ကတ် ကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ် မေိ းးမ (၅၃.၁)မ ောခိုင်နှုန်းသည်မ မည်သည့်ကတ်မှ 
မကိုင်ရဆာင်သူများမဖလ စ်ေါသည်။  

 ကျား ိှ့် ်မ ိိှု််းယှဉ်သာတွ်် ကျား းးေသ (၅၀.၂) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ်မ းးေသ (၅၆.၂) သာခိသ််ိှုန်းတိသ့ 
မ ်် မ်မ့်််ကတ်မှ မကိသ််ေဆာ််မူများညြု်မ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

နိုငင်သံားမ

စစိစခ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

မကတ်

နိုငင်သံား

ပြ ုေငွ့်ရသူ

ကတ်

အမျို းသားမ

မတှပ်ုံတငမ်

ကတ်

သာသနာေင်

မကတ်

ယာယမီ

သကခ်သေံ

ကတ်

နိုငင်ြံေားသား

မမတှပ်ုံတငမ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ြံေားသား

မနိုငင်ကံးူမ

လကမ်တှ်

မညသ်ည့်မ

ကတမ်မှကိုင်

မခဆာငသ်ူ

သုု သေြါ််း 549 * 86 10,900 * 35 - * 13,104

မြ ို ည့ြ 380 * 4 288 * 8 - - 264

ေကျးုက် 169 * 82 10,612 * 27 - * 12,840

ကျား 341 - 53 5,998 * 18 - * 6,474

မ 208 * 33 4,902 - 17 - * 6,630
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နိုင်ငံသား 
စိစစ်ရေး 
ကတ် 

ဧည့န်ိုင်ငံသား 
မကတ် 

နိုင်ငံသား 
မပြ ုခွင့ေ်သူ 

ကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပုံတင် 
ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ရသခံ 

ကတ် 

နိုင်ငံြခားသား 
နိုင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကိုင် 
ရဆာင်သူ 

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

ပံု (12) - ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 

စုစုရပါင်း ကျားမ မမ 
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရ ကြ ာင်းအော 
ဇယား (၁၁) -  မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့်မ မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက်မ လူဦးရေကုိမ အသက်အုေ်စုအလုိက်မ

ကျား/မမခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယားမ 

 
 

 

  

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

မရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

မအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေြ ငး်/

မမတှဉ်ာဏ /်အာရုံမ

စးူစိုက်ေြ ငး်

စစုခုပါငး် 33,772      31,225      2,547              7.5         1,228    1,325 1,582          1,492                

0 - 4 4,186            3,955            231                       5.5             70             100      220                  196                         

5 - 9 4,902            4,805            97                          2.0             6                9            81                    61                            

10 - 14 4,156            4,115            41                          1.0             8                11         16                    20                            

15 - 19 3,547            3,519            28                          0.8             10             11         11                    10                            

20 - 24 2,823             2,808            15                          0.5             5                2            8                       6                              

25 - 29 2,634            2,601            33                          1.3             13             10         8                       12                            

30 - 34 2,188            2,140            48                          2.2             11             13         18                    18                            

35 - 39 1,730            1,674            56                          3.2             14             20         18                    15                            

40 - 44 1,618            1,500            118                       7.3             35             42         51                    49                            

45 - 49 1,363            1,216            147                       10.8          53             51         63                    70                            

50 - 54 1,390            1,129            261                       18.8          110          106      135                  111                         

55 - 59 1,054            794                260                       24.7          106          106      148                  120                         

60 - 64 703                400                303                       43.1          152           160      165                  161                         

65 - 69 498                245                253                       50.8          163          168      156                  151                         

70 - 74 425                161                264                       62.1          188          202       189                  186                         

75 - 79 302                101                201                       66.6          135          156      144                  154                         

80 - 84 176                47                   129                       73.3          101          103      97                    99                            

85 - 89 50                   10                   40                          80.0          29             33         36                    33                            

90 + 27                   5                     22                          81.5          19             22          18                    20                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) -  မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့်မ မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက်မ လူဦးရေကုိမ အသက်အုေ်စုအလုိက်မ
ကျား/မမခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယားမ(အဆက်) 

 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

မရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

မအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေြ ငး်/

မမတှဉ်ာဏ /်အာရုံမ

စးူစိုက်ေြ ငး်

ကျား 17,472      16,248      1,224              7.0         562        623    716             677                   

0 - 4 2,129             2,016            113                       5.3             38             49         105                  100                         

5 - 9 2,453            2,405            48                          2.0             3                4            40                    30                            

10 - 14 2,127             2,106            21                          1.0             5                7            5                       10                            

15 - 19 1,871            1,850            21                          1.1             9                8            8                       7                              

20 - 24 1,567            1,558            9                            0.6             5                1            5                       2                               

25 - 29 1,480            1,461            19                          1.3             10             6            5                       5                              

30 - 34 1,178            1,153            25                          2.1             3                11         12                     8                              

35 - 39 979                944                35                          3.6             8                14         10                    9                              

40 - 44 829                762                67                          8.1             19             28         26                     24                            

45 - 49 685                605                80                          11.7          26             32         36                    41                            

50 - 54 694                566                128                       18.4          56             51         63                    53                            

55 - 59 504                372                132                       26.2          57             56         73                    61                            

60 - 64 353                202                151                       42.8          71             77         82                     79                            

65 - 69 231                116                115                       49.8          68             74         68                    64                            

70 - 74 177                66                   111                       62.7          76             82         76                    75                            

75 - 79 120                40                   80                          66.7          52             62         48                    57                            

80 - 84 68                   18                   50                          73.5          42             44         36                    36                            

85 - 89 17                   4                     13                          76.5          10             11         13                    11                            

90 + 10                   4                     6                            60.0          4                6            5                       5                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) -  မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့်မ မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက်မ လူဦးရေကုိမ အသက်အုေ်စုအလုိက်မ
ကျား/မမခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယားမ(အဆက်) 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

မရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကြ ား

လမး်ခလှောက/်

မအ မြ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေြ ငး်/

မမတှဉ်ာဏ /်အာရုံမ

စးူစိုက်ေြ ငး်

မ 16,300      14,977      1,323              8.1         666       702    866             815                   

0 - 4 2,057            1,939            118                       5.7             32             51         115                  96                            

5 - 9 2,449            2,400            49                          2.0             3                5            41                    31                            

10 - 14 2,029             2,009            20                          1.0             3                4            11                    10                            

15 - 19 1,676            1,669            7                            0.4             1                3            3                       3                              

20 - 24 1,256            1,250            6                            0.5             - 1            3                       4                              

25 - 29 1,154            1,140            14                          1.2             3                4            3                       7                              

30 - 34 1,010            987                23                          2.3             8                2            6                       10                            

35 - 39 751                730                21                          2.8             6                6            8                       6                              

40 - 44 789                738                51                          6.5             16             14         25                     25                            

45 - 49 678                611                67                          9.9             27             19         27                     29                            

50 - 54 696                563                133                       19.1          54             55         72                     58                            

55 - 59 550                422                128                       23.3          49             50         75                    59                            

60 - 64 350                198                152                       43.4          81             83         83                    82                            

65 - 69 267                129                138                       51.7          95             94         88                    87                            

70 - 74 248                95                   153                       61.7          112           120       113                  111                         

75 - 79 182                61                   121                       66.5          83             94         96                    97                            

80 - 84 108                29                   79                          73.1          59             59         61                    63                            

85 - 89 33                   6                     27                          81.8          19             22          23                     22                            

90 + 17                   1                     16                          94.1          15             16         13                    15                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွင ် လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၈) ဦးသည် အနည်းဆု း မသန်စွမ်းမှုတစ်မျိုးမျိုးမမမမမမမမမ
ေှိရ ကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အမျိုးသမးးများ၏ မသန်စွမ်းမှုသာခသိ် ်ိှုန်းသည် အမျိုးသားများေက် အနည်းငယ်ေို မလ င့် ေါသည်။ 

 မမန်ုွမ်းမှုသာခိသ် ် ှိုန်းမ်် စမက်စသွယ်ကြ ီးုာမ််ိှ့််စမျှ ပမည ့််တက်ုာြြ ီး စမက် (၅၀) ိှု် 
ေကျာ်တွ်် ြိသမိသမိမာုွာပညမ့််တက်ုာမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားများတွ င် ုမ်းေုျှာက်/စမည ့််တက်/ြု္စ််းကိသ််တွယ်ပခည ််းမ်် စများဆသတး 
ိှ့်် မ််ယူေု့ုာခည ််း/မှတ်ဉာဏ်/စာရသတုူးုိသက်ခည ််းသည ်ဒသတိယအများဆု း ဖလ စ်ေါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အရ ကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသု းအရဆာင်ေစ္စည်းများ 

ေနစိမ်စမျိုးစုားများ 

ဇယား (၁၂) -  ေနစိမ်စမျိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ညြေမာ 
ဇယား 

 
မှတခ်ျက်။     * ၀.၁ သာခိသ််ိှုနး်ာက်န််းြါမ််။ 

 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွင ် ရနအိမ်အများစုမှာ ဝါးပြည ့််ေဆာက်ုသြာ်ားေမာစိမ်များပြည ု်ကာ ြြ ီး (၄၃.၂) 
ောခို င်နှုန်းေှိြါမ််။ ဒသတိယစများဆသတးေနစိမ်စမျိုးစုားမှာ ြျဥ်ောာ််စိမ/်မုမ်ားစိမ် 
များြည ု်ြြ ီး  (၁၇.၆) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။  

 ပမြ ို့ြည စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၄၆.၉) သာခိသ််ိှုနး်မ ်် ဘန်ုုိသ/တိသက်စိမ်များပြည ့် ် ေနာိသ််ကာ ြြ ီး 
ေကျးုက်စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၄၄.၅) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် ဝါးစိမ် ်များညြ့် ်ေနာိသ််ကာ ြါမ််။ 

 

 

မြ ို ့ြပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကေ်နး်/

တိုကေ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/

မတိုကအ်မိ်
တိုကေ်အံမိ်

ပျဥခ်ောငအ်မိ်/

မသစသ်ားအမိ်
ေါးအမိ်

2-3 နစှေ်ံ

မတအဲမိ်

1 နစှေ်မံ

တအဲမိ်
အေြ ား

စုစုခပါင်း 5,462          0.9                      4.5           14.4         17.6                 43.2      0.3           - 19.1     

မြ ို ြ့ပ 194             23.7                   46.9        13.4         4.6                    7.7        - - 3.6       

ခကျးလက် 5,268          * 3.0           14.5         18.1                 44.5      0.3           - 19.6     
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ကွနဒ်ို/တိုက်ခနး်/ 
တိကု်ခန်းတွ ဲ

ဘန်ဂလိ/ု 
တိကု်အိမ ်

တိုက်ခံအိမ် ပျဥ်ရထာင်အမိ်/မ
သစ်သားအိမ် 

ဝါးအိမ် 2-3မနှစ်ခံ 
တဲအိမ ်

အခြ ား 

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

ပံု (13) -  ရနအိမ်အမျို းအစား 

စုစုရပါင်းမ မမိ ိုနြပမ ရကျးလက်မ 
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အိမ်သာအမျိုးအစားများ 

ြသတ (၁၄) - မန့်သှ််းေမာ ယ်် သုတစိမ်မာ ေဆာက် သုြ်မသတးုဲွမ့်် စိမ်ောာ်် သုစချိုး 

 

 
 

 

 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၇၄.၃% 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၆၃.၈% 

ေုာက်ကိသ််ခရိသ််  - ၃၇.၉% 

ကသန်းကာ မ်းမြ ို့နယ်  - ၁၃.၇% 
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ဇယား (၁၃) - စမသတးြည ုမ့််စိမ်မာစမျိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် 
ခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယား 

 
 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွင ် အိမ်ရောင်စုများ၏ (၁၃.၇) ောခို င်နှုန် းသည် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု  
အိမ်သာရဆာက်လုေ်သု းစွဲ ကြ ေါသည။် (ရေဆွဲအမိ်သာ (၁.၂) ောခို င်နှုန်းနှင့ ် ရေရလာင်း/ယင်လု  
အိမ်သာ (၁၂.၅) ောခို င်နှုန်းတိုပ မဖလ စ် ကြ ေါသည်။) 

 ကသန်းကာ မ်းမြ ို့နယ်၏ မန့်သှ််းေမာယ််ုသတစိမ်မာ ေဆာက်ုသြ်မသတးုဲွမ့်် စိမ်ောာ််ုသစချိုး 
မ ်် စနိမ့်ဆသတးစသြ်ုသတွ် ်ြါဝ််မ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 သှမ်းြည ််နယ်တွင ် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု အိမ်သာ ရဆာက်လုေ် သု းစဲွသည့် အိမ်ရောင်စု အချိုးမှာ 
(၆၃.၈) ောခိုင်နှု န်းေှိ ေိ းး ပမည န်မာိသိ်် တ်တငွ် (၇၄.၃) ောခို င်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွင ် အိမ်သာမေှိသည့် အိမ်ရောင်စု (၅၅. ၈) ောခို င်နှုန်းေှိ ေိ းး သှမ်းြည ််နယတ်ွင ်
(၁၁.၂) ောခိုင်နှု န်းေှိေါသည်။ 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်၏ ေကျးုက်ေဒမများတွ်် စိမ်မာမသှိမ့်် စိမ်ောာ််ုသ (၅၇.၄) သာခိသ််ိှုန်း 
သှိြါမ််။ 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

1.2           - 1.2           

12.5         75.8        10.2         

13.7        75.8        11.4        

7.8           4.1           8.0           

21.7         5.2           22.3         

0.9           2.6           0.9           

55.8        12.4         57.4        

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

စေသစတကွ် 5,462    194       5,268    

စမိမ်ာစမျ ို းစုား

ုသု သေြါ်း်

ေသဆဲွစိမ်မာ

ေသေုာ််း/ယ််ုသတစိမ်မာ

မန့်သှ် း်ေမာယ််ုသတစိမ်မာ
ေဆာက်ု သြ်မသတးုဲွမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

တွ််း/ဇုားစိမ်မာ

တွ််းမသှိစိမ်မာ

စခည ား

စိမ်မာမသှိ
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ေမာက်ေသစမျိုးစုားများ 

ြသတ (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာရသာက်ရေေေိှသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 

 

 
 

 

 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၆၉.၅% 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၅၄.၇% 

ေုာက်ကိသ််ခရိသ််  - ၅၄.၈% 

ကသန်းကာ မ်းမြ ို့နယ်  - ၄၆.၈% 
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ဇယား (၁၄) - ေမာက်ေသစတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေသစမျိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 
သာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
  

 ကသန်းကာ မ်းပမြ ို့နယ်တွ် ် စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၄၆.၈) သာခိသ််ိှုန်းမ်် ေမာက်ေသစတွက် 
ေသေကာ််းေသမန့် (ေသြိသက်ုိသ််း၊ စဝီုိတွ််း၊ ေသတွ််း (စသတ်ုီ)၊ ေသမန့်ုက်/ေသမန့်ဘူး) ကိသ 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 ေှမ်း ေလ ည်နယ်၏မ ရေရကာင်းရေသနပ်ေေိှ မှုသည်မ (၅၄.၇)မ ောခိုင် နှုန်းလ ဖစ်ေါသည်။မ မမလ န်မာနိုင်င ၏ 
ရေရကာင်းရေသနပ်ေေှိမှုသည ်(၆၉.၅) ောခို င်နှု န်းမဖလ စ် ေါသည။် 

 ကသန်းကာ မ်းပမြ ို့နယ််တ ွငမ် အိမ်ရောင်စု (၄၆. ၇) ောခို င်နှုန်းသည်မ ရေေုိက်လိုင်း မမှ ေေှိရသာရေကိုမ
ရသာက်ရေအ ဖလ စ် သု းစွဲ ကြ ေါသည။်မ အိမ်ရောင်စမု (၃၂.၆)မ ောခိုင်နှုန်းသည် ရတာင်ကျရေ/မ
မိုးရေမှမရေကို သ ုးစွဲရန ကြ ေါသည်။ 

 အိမ်ရောင်စု (၅၃.၂) ောခို င်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင် းရသာအေင်းအ မလ စ်များမှ ေေှိရသာရေကိ ု
ရသာက်ရေအ ဖလ စ် သု းစွဲရန ကြ ေေါသည်။ 

 ေကျးုက်ေဒမသှိ စိိမ်ောာ််ုသ (၅၃.၉) သာခိသ််ိှုန်းမ်် မမန့်သှ််းေမာစသ််းစမည ု်များမှ ေေှိမ
ရသာရေကိ ုရသာက်ရေအ ဖလ စ်သု းစွဲရန ကြ ေေါသည်။ 

 

 
 
 
 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

46.7         68.6         45.9         

- - -

0.1            - 0.2            

- - -

46.8        68.6        46.1        

2.7            - 2.8            

14.2         30.9         13.5         

3.7            0.5            3.8            

32.6         - 33.8         

- - -

53.2        31.4        53.9        

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0    100.0    

စေသစတကွ် 5,462    194       5,268    

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

ေမာကေ်သစမျို းစုား

ေသြိသက်ုိသ် း်

စဝီုိတွ် း်

ေသတွ် း်ပ(စသတ်ု )ီ

ေသမန့်ု က်/ ေသမန့်ဘူး

ုသု သေြါ်း်

ေသတွ် း်ပ(စကာသတမ့ဲ)

ေသကန်

မည ု်/ေချာ််း/တးူေမည ာ််း

ေတာ််ကျေသ/ မိသးေသ

စခည ား

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်ပမသသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်



29 
 

စု််းေသာ််စတွက် ုွမ်းစ််စမသတးြည ုမှု 

ြသတ (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက်မလျှေ်စစ်မးးအသု း ေလ ုမှု 

 

 
 

 

 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၃၂.၄% 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၃၃.၄% 

ေုာက်ကိသ််ခရိသ််  - ၆၀.၈% 

ကသန်းကာ မ်းမြ ို့နယ််  - ၁၂.၉% 

 

 

 



30 
 

ဇယား (၁၅) - စု််းေသာ််စတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် မီးစမျိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 
သာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွင ် စု််းေသာ််စတွက် လျှေ်စစ်မးးအသု း ေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ 
(၁၂.၉) ောခို င်နှုန်းလဖစ်မေိ းးမ စနိမ့်ဆသတးစသြ်ုသတွ် ် ြါဝ််ြါမ််။ သှမ်းြည ််နယ်၏မ လျှေ်စစ်မးး 
အသု း ေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ (၃၃.၄) ောခို င်နှုန်း ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကသန်းကာ မ်းမြ ို့နယ််တွ်် စု််းေသာ််စတွက် ေသစားုျှြ်ုု် (ြသ ္ုဂုိက) စမသတးြည ုမှုမ်် (၂၆.၀) 
သာခိသ််ိှုန်းြည ့်် စများဆသတးြည ု်ြါမ််။ 

 ေကျးုက်ေဒမတွ်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၂၇.၀) သာခိသ််ိှုန်းမ်် စု််းေသာ််စတွက် 
ေသစားုျှြ်ုု် (ြသ ္ုဂုိက) ကိသ စမသတးပြည ုကာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

12.9         65.5         11.0         

22.2          0.5            23.0         

24.1         5.7            24.8         

1.2            - 1.3            

1.6            26.8         0.7            

26.0         1.0            27.0         

11.6         0.5            12.0         

0.3            - 0.4            

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0    100.0    

စေသစတကွ် 5,462    194       5,268    

ေသစားုှျြ်ုု်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)

ေနေသာ််ညခ််ပုွမ်းစ််မသတးပ(ဆသို ာညြား)

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

မးီစမျို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ေသနတဆမီီး

ြေယာ််းတသိ် မီ်း

ဘက်ာသမီီး

မီးုက်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)
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အစားအစာချက် ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသု း ေလ ုမှု 

ြသတ (၁၇) - မု်မားကိသစေညခခတေမာ ေုာ််ုာ အသု း ေလ ုမှု 

 

 
 

 

 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၈၁.၀% 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၈၃.၅% 

ေုာက်ကိသ််ခရိသ််  - ၈၅.၅% 

ကသန်းကာ မ်းမြ ို့နယ််  - ၉၇.၆% 
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ဇယား (၁၆) - ချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေုာ််ုာစမျိုးစုားစုိသက် 
စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 ကုန်း ကြ မ်း မမိ ိုပနယ်တွင ် အစားအစာချက် ေလ ုတ် စားရသာက်ေန်အတွက် သစ်သားကိုအရ ခလ ခ ရသာ မ
ရလာင်စာအမျိုးအစားများလဖစ်သည့် သစ်သား/ေင်း (၉၇. ၃) သာခိသ််ိှုန်းနှင့ ် မးးရသွး/      
ရလာင်စာရတာင့် (၀. ၃) သာခိသ််ိှုန်းတိုပကို အဓိကအသု း ေလ ု ကြ ရ ကြ ာင်းမရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 စိမ်ောာ််ုသ (၁.၆) သာခိသ််ိှုန်းမာုျှ်် စုားစုာချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတကွ် ုျှြ်ုု်မီး 
ကိသ စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 ေကျးုက်ေဒမသှိ စိမ်ောာ််ုသများတွ်် မု်မားကိသစေညခခတေမာ ေုာ််ုာများညြု်မ့်် 
မု်မား/ာ််း (၉၇.၇) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့်် (၀.၂) သာခိသ််ိှုန်းကိသ စဓိက 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

1.6            9.3            1.3            

- - -

0.8            - 0.8            

* 0.5            -

97.3         87.6         97.7         

0.3            2.6            0.2            

- - -

- - -

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0    100.0    

စေသစတကွ် 5,462    194       5,268    

မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့််

ေကျာက်မီးေမွး

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

ေုာ််ု ာစမျို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ဓာတေ််ွ့

ေသနတဆမီီး

ဘိသ် စ်သို က်ု်

မု်မား/ာ််း
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ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းများ စမသတးြည ုမှု 
ဇယား (၁၇)- ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းများမသတးုဲွမှုစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ် ် ှိုန်းကိသ   

ပမြ ိ ့ုြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 စိမ်ောာ််ုသများ၏ ဆက်မွယ်ေသးိှ့် ် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြု္်စ ်းများမသတးုွဲမှုတွ် ် ုက်ကသိ််ြသန်း 
မသတးုွဲမှုမ်် (၃၁.၇) သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် စမည ့််ဆသတးညြု်ြါမ်။် ုက်ကသိ််ြသန်းသှိမ့်် စိမ်ောာ််ုသ 
စချိုးမ်် ပမြ ို့ြည တွ်် (၈၃.၀) သာခိသ််ိှုန်းပြည ့်် စမည ့််ဆသတးညြု်ြြ ီး ေကျးုက်တွ်် (၂၉.၈) 
သာခိသ််ိှုန်းပြည ့်် စမည ့််ဆသတးညြု်ြါမ််။ 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွ င် ရုေ် မလ င်သ ကြ ားေှိရသာ အိမ်ရောင်စုမာှ (၂၈.၇) ောခို င်နှုန်းမဖလ စ် ေိ း း ရေဒးယိုေှ ိ 
ရသာ အိမ်ရောင်စုမှာ (၂.၁) သာခိသ််ိှုန်းပြည ု်ြါမ််။ 

မြ ို ့ ြပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်
ခရဒယီ ို ရပုြ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွမ်

အငတ်ာနကမ်

တပဆ်ငေ်ားေြ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ

မမရ ှိသည့်

ရာေိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

မရ ှိသည့်မမ

ရာေိုငန်ှုနး်

စုစုခပါင်း 5,462          2.1              28.7              16.9      31.7              1.1           1.0                     54.0                     0.8                

မြ ို ြ့ပ 194             35.6            79.9              46.9      83.0              26.8        24.7                   8.2                        21.1              

ခကျးလက် 5,268          0.9              26.8              15.8      29.8              0.1           0.1                     55.6                     *
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ေု  (၁၈) - ရေဒးယုိနှင့် ရုေ် မလ င်သ ကြ ားသု းစဲွနုိင်သည့် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်း 

ရေ ဒးယို ရုေ် မလ င ်သ ကြ ား 
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ြသတ (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်းသု းစဲွနုိင်မှု 
 

 
 
 

 
 
 

 ကသန်းကာ မ်းမြ ို့နယ်တွ်် အိမ်ရောင်စု (၃၁.၇) ောခို င်နှုန်းသာမ လက်ကိုင်ဖုန်းေှိမ့််စတွက် စနိမ့်ဆသတး 
စသြ်ုသတွ်် ြါဝ််မ််ကိသ ေတွ့သိှသြါမ််။ 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၃၂.၉% 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၃၄.၄% 

ေုာက်ကိသ််ခရိသ််  - ၆၂.၂% 

ကသန်းကာ မ်းမြ ို့နယ်  - ၃၁.၇% 
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ြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ် စမျိုးစုားများ 
ဇယား (၁၈) -  မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ်စမျိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 

စေသစတွက်ကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 ကသန်းကာ မ်းပမြ ို့နယ်တွ် ် စိမ်ောာ််ုသများ၏ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ် 
စမျိုးစုားများတွ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ်က်ယ်/ုျှြ်ုု်ုက်ဘီး/မသတးဘီးကား စမသတးြည ုမှုမ်် (၄၆.၀) 
သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် စမည ့််ဆသတးပြည ု်ြြ ီး ကား/ာသြ်ကား/ဗ််န် စမသတးြည ုမှုမ်် (၃.၆) သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် 
ဒသတိယစမည ့််ဆသတးညြု်ြါမ််။ 

 ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲညခားေု့ုာသာတွ်် စိမ်ောာ််ုသစများုသမ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ်က်ယ်/ုျှြ်ုု် 
ုက်ဘီး/မသတးဘီးကားကိသ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ်စြည ု် စဓိကစမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြည ်န်ယ /်ခရသိ် /်မြ ို ့နယ် စမိေ်ာာ််ု သ

ကား/

ာသြက်ား/

ဗ်န် ်

ေမာေ်တာ်

ဆသိ် က်ယ်/

ုျှြ်ု ု်ု ကဘ်းီ/

မသတးဘးီကား

ုကဘ်းီ
(၄) ဘးီြါ

ောာ်ု ာုျ ီ

ကိးူေု၊ှ

မမ္ဗာန ်

ုကေ်ု၊ှ

ေမာေ်တာဘ်သတ်

ုှ် း်ပ(ကတ၊ဲ

ိာွး၊ပ မည ်း်..

ုမြည ့််)

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

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

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

ခလာက်ကုိင်ေရိုင် 24,846        2,664      13,524            1,169       1,114     6             7                   667           

မြ ို ြ့ပ 3,839           1,386      2,164               551          177        - 1                   2                

ခကျးလက် 21,007        1,278      11,360            618          937        6             6                   665           

ကုနး်ကြ မ်းမြ ို ့နယ် 5,462           199         2,511               57             148        -           - 34             

မြ ို ြ့ပ 194              58            146                  42             52           -           - -

ခကျးလက် 5,268           141         2,365               15             96           -           - 34             
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(ဇ) ရမွးဖွား ခလ င်းနှင့် ရသဆု း ခလ င်းအရ ကြ ာင်းအော  

ရမွးဖွား ခလ င်းအရ ကြ ာင်းအော 

 

 ကသန်းကာ မ်းမြ ို့နယ်တွ်် အသက ်(၂၅-၂၉) အုေ်စုတွင်မ ရမွးဖွားိှုန်းအ မလ င့ဆ်ု းညြုသ်ညက်ို ရတွ့ေိှေေါ 
သည်။မ 

 အသက ် (၁၅) နှစ်မှ အသက ် (၄၉) နှစ်အတွင်းေိ ှ အမျိုးသမးးတစ်ဦး၏ စုစုရေါင်းကရလး 
ရမွးဖွားနှုန်းမှာ (၄.၇) ဦး ဖလ စ် ေိ းး ပြည ်ေ်ာာ််ုသစဆ့်် ုသုသေြါ််းကေုးေမွးြွားိှုန်း (၂.၅) းးာက် 
ြိသညမ့််မ်က်ိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 
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အသက်အပု်စု 

ပံု (20) - မပြ ည်ရထာင်စု၊ ေှမ်းပြ ည်နယ်နှင့်  
ကုန်းကြ မ်းမိ ိုနနယ်တုိန၏ အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း  

ြပည်ရထာင်စု ေှမ်းပြ ည်နယ် ကုနး်ကြ မ်းမိ ိုနနယ် 
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ြသတ (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 

 

 

 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၂.၅ းး 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၃.၁ းး 

ေုာက်ကိသ််ခရိသ််  - ၃.၄ းး 

ကသန်းကာ မ်းမြ ို့နယ်  - ၄.၇ းး 
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 သှမ်းြည ််နယ်တွ် ် ေမွးြွားုဉ် ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်းမ် ် (၆၄.၈) ိှု်ညြု်ြြ ီး ပြည ််ောာ်် သုစဆ့် ်
ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်း (၆၄.၇) ိှု်ာက််စန််း်ယ်ညမ့််ြါမ််။ 

 မ ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်း (၆၉.၄ ိှု်) မ ်် ကျား ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်း (၆၀.၅ ိှု်) ာက် ြိသမည ့််ြါမ််။ 

ကရလးအေွယ်ရသဆု း ခလ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆု း ခလ င်းအရ ကြ ာင်းအော 

 

 ေုာက်ကိသ််ခရိုင်တွင ် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများသည်မ ေလ ည်ရောင်စု မ
အဆင့်မ ရသနှုန်းများေက် မမိမာုွာနိမ့်ြါသည်။မ အေှင်ရမွးကရလးမ(၁,၀၀၀) တွ င်မ အသက်တစ်နှစ် မ
ရအာက်ကရလးမ (၁၇) ဦးနှင့်မ အေငှ်ရမွ းကရလး (၁,၀၀၀) တွင်မ အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး 
(၂၀) ဦးမရသဆု းလျက်ေှိ ေါသည်။မ 

 ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်တွ်် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများမ်် သှမ်းြည ််နယ ်
၏ ေမိှုန်းများာက်နိမ့် ြြ ီး ေုာက်ကိသ််ခရိသ််၏ ေမိှုန်းများာက် ပမည ့််ြါမ််။ အေငှ်ရမွ းကရလး 
(၁,၀၀၀) တွ င် အသက်တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး (၃၃) ဦးနှင့် အေှင်ရမွ းကရလး (၁,၀၀၀) တွ င် 
အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၃၈) ဦး ရသဆု းလျက်ေှိေါသည်။  
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ပံု (၂၂) - ရမှောမှ်န်းသက်တမ်း (မပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင်းရဒသကြ ီး/မပြ ည်နယ်) 

စုစုရပါင်း ကျား မ 
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င ါးနှစ်ရအာက် 
ကရလ းရသနှုန်း 

စုစုရေ ါင ်း ကျ ား မ 

ေု  (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းနှင့် ငါး နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

မေလ ည်ရောင ်စု ေှမ်း ေလ ည်နယ် ရလာက ်ကိငု ်ခရိငု ် ကုနး် ကြ မ်း မိ ိုပနယ် 
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 သှမ်းြည ််နယ်တွင ် အေငှ်ရမွ းကရလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့် ရမွးဖာွး ေိ းး 
(၆) ေတ် အ ကြ ာတွင် မိခင် (၂၇၈) ဦး ရသဆု းလျက်ေှိေါသည်။ 

 ကိုယ် ဝန်ရဆာင်မိ ခင်ရသနှုန်း သည ်မေလ ည်ရောငစ်ုအဆင့် ေက် နိမ့် ေါသည်။ မ 

 စေသှ့ေတာ််စာသှိိသ်််တများ၏ ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမ ှိုန်း (၁၄၀) ိှ့်် ိိှု််းယှဉ်သာတွ်် ပမည န်မာိိသ်််တ 
၏ ကိသယ်ဝနေ်ဆာ််မိခ််ေမ ှိုန်း (၂၈၂) မ ်် ပမည ့််မားေနေကာ ာ််း ေတွ့သိှသြါမ််။ 
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ပံု (24) - ကုိယ်ဝနရ်ဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (မပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင်းရဒသ ကြ းး/မေလ ည်နယ်) 
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မန်းေခါ််ုာသ််းဆိသ််သာ ေဝါဟာသစဓိြ္ပာယ်မတ်မှတ်ချက်များ 
လူဦးရေ - ဤစုီသ််ခတုာတွ််ြါဝ််မ့်် ုူးးေသဆိုသည်မှာ သန်းရခါင်စာေင်းညတွ င် မမလ န်မာနိုင််င မ

နယ်နိမိတအ်တွင်းေှိ ရနသည့် လူဦးရေကိ ုဆိုလိုေါသည်။ 

သန်းရခါင်စာေင်းညမ (သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်)  - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ေက်ရနပညကို မ

ဆိုလိုေါသည်။  မတ်လ (၂၉) ေကရ်နပည  (၀၀း၀၀) အချိန်သည် သန်းရခါင်စာေင်း ေည်ညွှန်းချိန် ဖလ စ်ေါ မ သည်။ 

မမလ န်မာနိုင်င အတွင်းမ သန်းရခါင်စာေင်းညတွင်ေှိသည့် လအူားလု းကို မ စာေင်းရကာကယ်ူခဲ့ ေါသည။် 

ရကျးလက်မ - အရေွရေွအုေ်ချုေရ်ေးဦးစးးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ရကျးေွာအုေ်စုများကို ဆိုလို မ ေါသည်။ 

ရယဘုယျအား ဖလ င့် ၎င် းရဒသများသည် လူဦးရေသိေ်သည်းဆ နည်းသည့်ရဒသများ ဖလ စ် ေိ းး  

၎င် းရ မလ ဧေယိာများတွ င် စိုက် ေျိုးရေးလုေ်ငန်းများကို အဓိကလုေ်ကိုင်ေါသည်။ 

မမိ ိ ုပ ေလ  - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစးးဌာနမှမ သတ်မှတ်ေားရသာ ေေ်ကွက်များ ဖလ စ်ေါသည်။ ရယဘုယျ အား ဖလ င့် မ

အဆိုေါရဒသများတွ င်မအရဆာက်အအု နှင့်မလဦူးရေေူေေ် ေိ းး မ စက်မှုလေု်ငန်းများမဖွ ့ ဖိ ိုး တိုးတက် ေါသည်။မ 

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိာ တု်စတု ေန်းကးလိုမးတာတွင ် ရနေိုင်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစုရေါင်းကို ၎င်းရဒသ၏ ဧေိယာအကျယ်အဝန်းနှင့် စား ခလ င်း ဖလ င့် မ

သိေ်သည်းဆကို ေေှိ ေိ းး ုတသသန်းကီုိသမီတာမဖလ င့်ရဖာ် ေလ ေါသည်။မ ေုိသိုပတွက်ချက်ောတွငမ် ကုန်းရ မလ ကိုသာမ

ေည့်သွင်းတွ က်ချက်ေားေါသည်။ 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား - အိမ်ရောင်စုတစ်စတုွင်ေှိရသာ ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စု ဝင် အရေအတွက်မ

ကိုဆိုလိုေါသည်။ (အိမ်ရောင်စုလူဦးရေစုစုရေါင်းကို အိမ်ရောင်စု အရေအတွက်လဖင့် စားလခင်းလဖင့ ် ေေိှမ

ေါသည်။) 

ကျား/မ အချိုး - အမျိုးသမးးဦးရေ (၁၀၀) ၌ေှိသည့် အမျိုးသားဦးရေကိုဆို လိုေါသည်။  

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

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

ိှု်ိှ့််စာက်) တိသ့၏စချိုးညြု်ြါမ််။ ုသုသေြါ််းမှီခိသမူစချိုး၊ ကေုးမှီခိသမူစချိုးိှ့် ်

မက်ကြ ီးသယွ်စိသမှီခသိမူစချိုးတိသ့ကိသ တိသ််းတာတကွ်ချက်ိိသ််ြါမ််။ 

ကရလးမှး ခုိသူအချိုး - အသက ်(၁၅) နှစ်ရအာက် ကရလးဦးရေနှင့ ် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့်လူ ဦးရေ (အသက ်၁၅ 

- ၆၄ နှစ်) အချိုးကိ ုဆိုလိုေါသည်။ 
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သက် ကြ းးေွယ်အုိမှး ခုိသူအချိုး - အသက ် (၆၅) နှစ် နှင့အ်ေက ် သက် ကြ းးေယွ်အို ဦးရေနှင့ ် အလုေ်လုေ်နိုင ်

သည့်လူဦးရေ (အသက ်၁၅ - ၆၄ နှစ်) အချိုးကို ဆိုလိ ုေါသည်။ 

သက် ကြ းးေွယ်အုိညွှန်ကိန်း - အသက် (၁၅) နှစ်ရအာက ် ကရလးဦးရေ (၁၀၀) တွ င်ေှိသည့် အသက် (၆၅) 

နှစ်နှင့်အေက် သက် ကြ းးေွယ်အိုဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ 

စမက်စုယ်ကိန်း - စုစုရေါင်းလူဦးရေ၏အသက်များကို အုေ်စု (၂) စု အညးအမျှခွဲလခားောတွင ် သသှမိ့်် 

စုယ်ကိနး်ြည ု်ြါမ်။် လူဦးရေ၏တစ်ဝက်သည် အသက်အလယက်ိန်းေက်ငယ် ေိ းး ကျန်တစ် ဝက်မ သည် 

အသက်အလယ်ကိန်းေက် မကြ းးေါသည်။ 

ေညာရေး - သင် ကြ ား ခလ င်းနှင့် သင်တန်းလမ်းညွှန််များမှတဆင့် သင် ကြ ားတတ်ရ မလ ာက် ခလ င်းကို ဆိုလိုမ ေါသည်။ 

၂၀၁၄ ခုနှစ် မမလ န်မာနိုင်င  လူဦးရေနှင် ့အိမ်အရ ကြ ာင်းအောမ သန်းရခါင်စာေင်းတငွ် စာတတမ် ရ မလ ာက်မှု၊ 

ရကျာင်းရနမှုအရ ခလ အရန၊ အ မလ င်ဆ့ု းတက်ရောက် ေိ းးစးးခဲသ့ည့် အတန်း/အဆင့်တိုပကို ရမး မလ န်းခဲ့မ ေါသည် ။ 

ေညာရေးနှင့် ေတ် သက်၍ အမျိုးအစားခွဲ ခလ ားမှုများကိ ုရအာက်ေါအတိုင် း ရဖာ် ေလ ေားေါသည်- 

(က) စာတတ်ရ မလ ာက်မှု - ဘာသာစကားတစ် ခုခုကိုမ ရကာင် းမွန်စွ ာမ ရေးတတ် ၊ ဖတ်တတ် ခလ င်း ကို 

ဆိုလိုေါသည်။ 

(ခမ ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရ ခလ အရန - လွန်ခဲ့သည့်စာသင်နှ စ်တွင ် အတန်းေညာမ အဆင့် ဆင့် 

သင် ကြ ားနိငု်ေန်ြသတမှန်ဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ် ေလ ု ုာမ်ေ်ကျာ််းများ 

(သိုပမဟုတ်) ေညာရေးအစးအစဥမ်ျားတွင ် ေညာသင် ကြ ားရနသူများကို ဆိုလိုေါသည်။မ

မူလတန်း၊မ အလယ်တန်း၊မ အေကတ်န်းနှင့်မ တက္က သိုလ်အဆင့်တက်ရနသူများမ အားလု းေါဝင ်မ

ေါသည်။မ မ အဆိုေါမ ရကျာင်းရနမှုအရ ခလ အရနတွ င် (၁) လက်ေှိတွင ် ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ (၂) 

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

(ဂမ ) အ မလ င့်ဆု းတက်ရောက် ေိ းးစးးခ့ဲသည့်အတန်း/အဆင့် - အစိုးေရကျာင်းများ၊ စုိသးသ 

စမိစမှတ်ြည ုာားမ့်် ေုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင ် တက်ရောက် ေိ းးစးးခဲ့သည့် စမည ့််ဆသတး 

ေညာရေးအဆင့်/ဘွဲ့/ဒးဂေးကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှုမ - ရနပစဥ်လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများ၊ စုသြ်ုသြ်ကိသ််ေဆာ််သွက်မှု/မ််ယူမှုများ၊ လှု ေ်ေှားမှုမ

များတွင ် စောာက်စကူမသှိြါက သာမန်လူများေက်ေို၍ အခက်အခဲေှိ သူများကို ဆိုလို မ ေါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အရ ကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတွ င် မမန်ုွမ်းမှုိှ့််ြတ်မက်၍ ရအာက်ေါတိုပမ ကိုမ

ရမး မလ န်းေားေါသည်-မ 



42 
 

(က) လမ်းရလျှာက် ခလ င်း (ဝှီးချဲ အသ ုး ေလ ု ခလ င်း၊ ရတာင်ရ၀ှး၊ ချိုင်းရောက်အသု း ေလ ု ခလ င်း၊ ရ ခလ ဆာမ မခလ င်း၊ 

အ မလ င့်တက်ောတွင်ခကခ်ဲ ခလ င်း) 

(ခမ) အ မလ င် (စမည ််စာရသတအားနည်း ခလ င်း၊မ မျက်စိမ မလ င် ခလ င်း) 

(ဂမ) အ ကြ ား (အ ကြ ားအာရု  နည်း ခလ င်း၊ နားမ ကြ ား ခလ င်း) 

(ဃ) မှတ်ဉာဏ်/အာရု စူးစိုက် ခလ င်း (ဖွ ့ ဖိ ိုးမှု ရနှာင့် ရနှး ခလ င်း၊ ရကျာင်းရနေန်ခက်ခဲ ခလ င်း၊ အ ခလ ားမ

စိတ်ေိုင်းဆုိ င်ောအရ ခလ အရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်မ - လူတစ် ဦးချင်းစး၏ သက်ရသခ အ ဖလ စ် ကိသယ်ေသးစေကာ ာ််းစသာ စချက် 

စုက်များြါဝ််မ့် ် ကတ်/ုက်မှတ်ညြု်ြါမ််။ မမလ နမ်ာနိုင်င တွငမ် သက်ရသခ ကတ်/လက်မှတ်မ အမျိုးမ

အစားရေါင်းများစွာ ာသတ်ေြးာားြြ ီး နိုင်င ခလ ားသားများအတွက် နိုင်င ကူးလက်မတှ် ကုိဆုိ လုိ ေါသည်။ 

လုေ်သားအင်အားအရ ခလ အရန - သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းေက်မတိုင်မး (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ေက်) 

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

နှစ်နှင့်အေက်မလူ ဦးရေကိုမရအာကေ်ါအတိုင်း ခွဲ ခလ ားရဖာ် ေလ ေားေါသည်မ- 

 

လုေ်သားအင်အားစု - “အလုေ်ေိှ သမူ (လုေ်ငန်းခွင်ေှိ လူဦးရေ)” နှင် ့ “အလုေ်လက်မဲ့” တိုပေါဝင်သည့် 

ရယဘုယျစကားေေ်တစ်ခုမ မဖလ စ်ေါသည်။ 
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အလုေ်ေိှသူ - လူတစ်ရယာက်သည ်စမည တ်စုွန်းတု်ခသခသ (ုုာ၊ ုသြ်ခ၊ ုီးြွားေသးစကျိုးစမည တ် ုမ ််) 

စတွက ် သန်းရခါင်စာေင်းမရကာက်မးမ တစ်ေတ်အတွင်းမ (သုိပမဟုတ်)မ တစ်နှစ်အတွင်း အချိန် ေလ ည့် (သိုပမဟုတ်) 

(၆) လနှင့် အေက် အလုေ်လုေ်ခဲ့လျှင ် ေိုသူကိ ု အလုေ်ေှိသည်ဟမု ဆိုလိုေါသည်။ ၎င် းတိုပတွင် 

လစာမေရသာ်လည်းမ မိသားစုလုေ်င န်းတွင်လုေ်ကိုင်သူ၊မ စတိ ုးဆုိ င်၊မ ေုဂ္ဂလိကရဆးရု မ အစေှိသည်တိုပတွင်မ

လုေ်ကိုင်ရနသူများေါဝငေ်ါသည်။မ 

အလုေ်လက်မ့ဲ - အလုေ်လုေ် ကုိင်နိုင်သူ ဖလ စ်ရသာ်လည်း သတ်မှတ်ေားသည့် ကာလအတွင်း အလုေ်မေှိသ၊ူ 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူကိ ုဆိုလိုေါသည်။  

လုေ်သားအင်အားစုတွင်မေါဝင်သူများ - သန်းရခါင်စာေင်းရကာကယ်ူချိန်မတို င်မး ေက်သတ္တ ေတ်အတွင်း 

အလုေ်မေှသိူ၊ အလုေ်မေှာခဲ့ သူ၊ အလုေ်မလုေ်နိုင်သူများကိုမ ဆိုလိုေါသည်။ အဆိုေါအုေ်စတုွ င် အချိန် ေလ ည် ့မ

ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ အိမ်မှု ကိစ္စလုေ်သူ၊ သက် ကြ းးေွယ်အိုများ ေါဝင်ေါသည်။  

လုေ်သားအမျိုးအစားမ - အလုေ်ေှသိူများကို လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း ၎််းတိသ့ေဆာ််သွက်မ့်် 

ုီးြွားေသးုသြ််န်း ုသြ်ေဆာ််မှုစုိသက် ခွဲညခားေြာ်ညြခည ််းညြု်ြါမ််။ လုေ်သားအမျိုးအစားများကို 

ရအာက်ေါအတိုင်း အုေ်စု (၅) စုခွဲ ခလ ားေားေါသ ည်- 

(က) အစုိးေဝန်ေမ်းမ-  အစိုးေဌာန/အဖွဲ့ အစည်းများတွင် စုသြ် သုြ်ကိသ််ေနမူများ  

(ခမ) ေုဂ္ဂလိက/အဖဲွ့အစည်းဝန်ေမ်းမ - ေုဂ္ဂလိကလေု်ငန်း၊ ေုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏးများ၊ 

အစိုးေမဟတု် ရသာအဖဲွ့အစည်းများ၊ နိုင်င တကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုေ်ငန်းမ

များတွင်လုေ်ကို င်ရနသူများမ 

(ဂမ) အလုေ်ေှင် - သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ၎င် းတိုပ၏ကိုယ်ေို င်စးးေွားရေးလုေ်ငန်းကုိ အလုေ်မ သမား 

(၁) ဦး ဖလ စ်ရစ၊ (၁) ဦးေက်ေို၍ ဖလ စ်ရစ ခန်ပေား ေိ းး လုေ်ငန်းလုေ်ကိုင်သူများ 

(ဃ) ကုိယ်ေုိင်လုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - ကိုယ် ေုိင်စးးေွားရေး (သိုပမဟုတ်) မိသားစုစးးေွားရေးတွ င် 

မည်သည့်အလုေ်သမားကုိ မျှ ခန်ပေား ခလ င်းမေှိဘဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုေ်ကိုင်သူမ 

(င) မိသားစုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး၏ စးးေွားရေးလုေ်ငန်း၊ စိုက် ေျိုးရမွး မလ ူမ ရေး၊မ

မခိ  လုေ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုေ်ငန်း (သိုပ မဟုတ)် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမ

လုပ်ငန်းတစခ်ုခုတွင ်လုပ်အားခမေေှိဘဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုငသ်ူမ 
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လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းမ - အသက်အုေ်စုတစ်ခုတွင်ေှိ သည့်မ လုေ်သားအင်အားနှင့် မ အဆို ေါအသက်မ

အုေ်စုအတွင်းေိှမ လူဥးးရေ တိုပ၏အခိျုးကုိ မ ဆိလုိုေါသည်။မ လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန် းသည်မ အလုေ်လုေ်နိုင ် မ

သည့်မ လူဦးရေေမာဏကို မရဖာ်လေသည့် မအရေး ကြ းးရသာမအညွှန်းကိန်းဂဏန်း တစ်ခလုဖစ်ေါသည်။ 

မ 

 

အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်းမ - လုေ်သားအင်အားစုစုရေါင်းတွင်မ အလုေ်အကို င်မေေိှရသးဘဲ မ အလုေ်ေှာရနသူနှင့်မ

အလုေ်လုေ်ေန် ဆန္ဒေှိသူတိုပ၏မ ောခို င်နှုန်းကိုမ ဆိုလိုေါသည်။မ အဆိုေါလူဦးရေသည်မ

အလုေ်ေှာရဖွရနသူများမဖလ စ် ေိ းးမအလုေ်လုေ်ေန်အဆင်သင့် ေိှသူများမ မဖလ စ်ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့်မ လူဦးရေအချိုးမ - နိုင်င တစ်ခု၏အလုေ်ေိှ သူဦးရေနှင့်မ အလုေ်လုေ်ကိုင်နိုင်သည့် မ လူဥးးရေမ

(အသက််မ ၁၅မ - ၆၄) ၏အချိုးအစားကို ေလ သည့်မ စာေင်းအင်းဆုိ င်ောမ အချိုးတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။မ လူ တစ်ဦးသည်မ

တစ်ေတ်လျှငမ် အနည်းဆု း တစန်ာေး ကြ ာမ အလုေ်လုေ်ကိုင်ေါကမ ၎င် းကိုအလုေ်အကိုင်ေိှသူဟမု

နိုင်င တကာအလုေ်သမားအဖွဲ့ ကြ းး မမှသတ်မှတ်ေားေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင် - သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မးမ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်းမ လေု် ကိုင်ခ့ဲ သည့်မ

လူတစ်ရယာက်၏မ အလေု်အကိုင်ကိုဆိုလိုေါသည်။မ လုေ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်လခင်းမေှိဘဲမ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လမ

အတွင်းမ လုေ်ကိုင်ခဲ့သည့်အလုေအ်ကိုင်ကိုသာမ ဆိုလိုလခငး်လဖစ်သည်။မ ၂၀၁၄မ ခုနှစ်မ သန်းရခါင်စာေင်းတွင်မ

အလုေ်အကုိင်ရဖာ်လေ ခလ င်းနှင့်စေ်လျဥ်း၍မ စာေင်းကုိင်၊မ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊မ အတွင်းရေးမှူး၊မ အိမ်မှု မ

ကိစ္စလုေ်သူ၊မ တ ငါသည်၊မ လူပအေင်းအ မလ စ်မန်ရနဂျာစသည်လဖင့်မ အရသးစိတ်ရဖာ်လေေမည်ဟုမ သန်းရခါင်စာေင်းမ

စာေင်းရကာက်များကုိမ ညွှန် ကြ ားေားေါသည်။မ အကယ်၍ရလဖဆိုသူသညမ် အလုေ်အကို င်နှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် 

နှစ်ခု ေက်ေို၍မ လုေ်ကိုင်ခဲ့လျှင်မ အဓိကလုေ်ကို င်ရသာမ အလုေ်အကိုင်တစ်ခုကိုမ သတ် မှတ်ရေွးချယ်ရစခ ဲ့ မ

ေါသည်။မအလုေ်အကုိင်အမျိုးအစားများမခဲွလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISCO 2008 ကုိမအရလခခ ၍မခွဲလခားေားမ ေါသည်။ 

= လုေ်သား အင ်အာ း 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေ်သား အင ်အာ းစုတွင်ေါဝ င်သူဥှးးရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လ က်မဲ့) 

စစုုရ ေါင်းလူဦ းရေ 

x ၁၀၀ 

အလု ေ်လက ်မဲ့ေ ာခိ ုင်နှုန်း 
အလုေ်လက ်မဲ့ ဦးရေ 

လုေ်သာ းအ င ်အ ား စုတွင် ေါဝ င်သ ူဥှးးရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လ က်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေ်အ ကိုင်ေေှိမှုနှင့ ် 
လူဦးရ ေအချိုး 

= 

အလု ေ်ေ ှိသူ ဦးရ ေ 

စုစုရ ေါင်းလ ူဦး ရေ 

x ၁၀၀ 
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လုေ်ငန်း - သန်းရခါငစ်ာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင် မးမ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်းမ အလုေ်လုေ်ရနသမူျားမ

လုေ်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငန်းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။မ အလုေ်လုေ်ရနသူများလေု်ကိုင်ရနသည့်မ လုေ်ငန်းခွင်ရနောမ ကုိမ

ရဖာ်လေေမည်လဖစ်ေါသည်။မ အလုေ်လုေ်ရနသတူစ်ဥးး၏မ လုေ်ကုိင်ရနေသည့်မ တာဝန်များ (သုိပမဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိမ ရဖာ် ေလ ေန်မလုိဘဲမ ကုန်ေုတ်လုေ်ငန်း (သုိပမဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရေးသည့်မ လုေ်ငန်းမ

အမျိုးအစားကုိမ ဆုိလုိလခင်းလဖစ်ေါသည်။မ ဥေမာမ - လူတစ်ရယာက်သည်မ တးဗွးေုတ်လုေ်ရသာစက်ရု ၏မ

သုိရလှာင်ရု တွင်မ အလုေ်လုေ်ကုိင်သူလဖစ်ေါကမ ေုိသူ၏လုေ်ငန်းသည်မ လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လဖစ်ေါသည်။မ အကယ်၍ရလဖဆိုသသူည်မ လုေ်ငန်းနှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် နှစ်ခု ေက်ေိုရသာမ လုေ်ငန်းများတွင်မ

လုေ်ကိုင်ခဲ့ေါလျှင် မ အဓိကလုေ်ကိုငရ်သာမ လုေ်ငန်းတစ်ခုကိမု သတ်မတှ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ေါသည်။မ လုေ်ငန်းများ မ

ခွဲလ ခားသတ်မှတ်ောတွင် ISIC Revision 4 ကို အရလခခ ၍မ ခဲွလခားေားေါသည်။ 

စသှ််ေမွးကေုး - ကေုး်ယ်မိခ််ဝမ်းမှကတတ်ချိနတ်ွ်် ်ိသညခ််း၊ စမတြည ုညခ််း၊ ေညခုက်များုှုြ်သှားညခ်း် 

ုမ့် ် စမက်သှ််မန်မှု မေ ကကတတု်ခသခသကိသ ပြည ုုသြမ်ူကိသ ဆိသုိသြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ် ် စသှ်် 

ေမွးကေုးများကိသ ာ့််မွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ ာိသ့စြည ်် စိမ်ောာ််ကျြူးမ့်် စမျိုးမမီးများ၏ 

ေနာက်ဆသတးစသှ််ေမွးကေုးစေကာ ာ််းစသာများကိသု််း ာ့််မွ််းေကာက်ယူခဲြ့ါမ််။ 

သု သုေြါ််းကေုးေမွးြွား ှိုန်း - စမျိုးမမီးတု်ေယာက်ေမွးြွားိိသ်မ့်် ် ြျမ်းမျှကေုးစေသစတွက် 

(စမျိုးမမီးစား သုတး ကေုးေမွးြွားိိသ််မ့်် စမကစ်ြိသ််းစခည ား ပြြ ီးဆသတးမ််စာိ စမက်သှ််ြြ ီး 

ုက်သှိေမွးိှုန်းစတိသ််း ေမွးမ််ဆသိြါက) ကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

 

စမက်စသြ် သုစုိသက် ကေုးေမွးြွား ှိုန်း - စမက်စသြ်ုသစုိသက် စမျိုးမမီး (၁,၀၀၀) တု်ိှု်စတွ််း 

ေမွးြွားမ့်် ကေုးးးေသကိသ တိသ််းတာညခ်း်ညြု်ြါမ်။် စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးြွားိှုန်းကိသ 

တိသ််းတာသာတွ် ်မီးညခားေြာ်ညြာားညခ််းမသှိြါက ပြည က္ခဒိန်ိှု်ကိသ စေညခခတ၍ တွက်ချက်ြါမ််။ 

 

 

 

 

၅ စုစုရ ေါင်းကရ လးရ မွးဖွား နှုန ်း = အသက်အု ေ်စုအလိ ုက် ကရ လးရမွးဖွား နှုန ်း x  
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ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်အစးေင်ခ စာ မေလ ုစုသူများစာေင်း 
 

သှမ်းြည ််နယ်၊ပေုာက်ကိသ််ခရုိင်၊ ကသန်းကာ မ်းမမိ ိုပနယ်အစးေင်ခ စာ မေလ ုစုသူများစာေင်း 

အမည် ောေူးနှင့် ဌာန/အဖွဲ့အစည်း တာဝန ်
အစးေင်ခ စာ ေလ ုစုသူ 

ရဒါ်တင်တ င်လှ ဦးစးးအောေ ိှ၊ မေလ ည ်သူပအင ်အာ းဦးစးးဌာန ရေးသား ေလ ုစုသူ 

ေဒါ်ေမိွယ်ုသးိ အငယ် တန်းစာ ရေး၊ မေလ ည ်သပူ အင်အားဦးစ းးဌာန ရေးသား ေလ ုစုသူ 
   
စစ်ရဆးတည်း ဖလ တ်သူ 

ဦး ရအာင်သန ်း UNFPA အ ကြ  ရေး အ ေိ းး သတ်စစ် ရဆးတည်း ဖလ တ်သူ 

ရဒါ်စန္ဒာ မလ င ့် ဒုတိယညွှန ် ကြ ား ရေးမှူး၊ မေလ ည်သူပအင ်အာ းဦးစးးဌာန အ ေိ းး သတ်စစ် ရဆးတည်း ဖလ တ်သူ 

ရဒါ်မျိုး သန္တာ ဦးစးးအောေ ိှ၊ မေလ ည ်သူပအင ်အာ းဦးစးးဌာန စစ်ရဆးတည်း ဖလ တ်သ ူ 

ရဒါ်ရဝရဝလိှု င်ဇင ် လူဝင်မှု ကြ းး ကြ ေရ် ေးမှူး၊ မေလ ည်သူပအင ်အာ းဦးစးးဌာန စစ်ရဆးတည်း ဖလ တ်သ ူ 
   
စာေင်းဇယား ေလ ုစု ခလ င်းနှင့် ရ မလ ေု ရေးဆွဲ ခလ င်း 

ရဒါ်စန္ဒာ မလ င ့် ဒုတိယညွှန ် ကြ ား ရေးမှူး၊ မေလ ည်သူပအင ်အာ းဦးစးးဌာန 
ကွန်ေျူတာအ စးအ စဥ်ရေးဆ ဲွ ခလ င ်းနငှ ့် 
စာေငး်ဇ ယား ေလ ုစုသူ 

ရဒါ်လင်း လငး် မာ ဦးစးးအောေ ိှ၊ မေလ ည ်သူပအင ်အာ းဦးစးးဌာန ရ မလ ေု ရေးဆဲွ ေလ ုစုသူ 

ဦးေးီရယ် အပကြ ီးတန်းစာ ရေး၊ မေလ ည ်သူပ အင်အားဦးစ းးဌာန ရ မလ ေု ရေးဆဲွ ေလ ုစုသူ 

ခဒါ်စုမြ တ်သင်း အငယ် တန်းစာ ရေး၊ မေလ ည ်သပူ အင်အားဦးစ းးဌာန ရ မလ ေု ရေးဆဲွ ေလ ုစုသူ 
   
စာစးနှင့်ဒးဇုိင်းအဖွဲ့ 

ဦးနိုင် ဖိ ိုးရကျ ာ် ဦးစးးအောေ ိှ၊ မေလ ည ်သူပအင ်အာ းဦးစးးဌာန စာစးနှင့်ဒးဇိ ုငး် ေလ ုစုသူ 

ဥးး ရဇာ ်လိှုင် ဖိ ို း အငယ်တန်းစ ာရေး၊ မေလ ည ်သပူ အင်အားဥ းးစးး ဌာန စာစးနှင့်ဒးဇိ ုငး် ေလ ုစုသူ 
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