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အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
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မန်တံုမြ ို့နယ်၏ လူဦးေရကုန်းဂဏနး်အခာက်အလက်မားး ၁ 
လူဦးေရစုစုေပါင်း 38,601 2 

ကားး ဦးေရ 18,562 (48.1%) 
မ ဦးေရ 20,039 (51.9%) 
မမိ ု့န ပြ လူဦးေရရးခုုင်ှုနန်း 10.6% 
ဧရိယာအကျယ်အဝနး် (စတုရနး်ကီလုိမီတာ) 2,527.2 3 

လူဦးရရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရနး်ကီလုိမီတာ) 15.3 ဦး 
အသက်အလယ်ကုန်း 21.3 နှစ် 

  
ရပ်ကွက် စုစုရပါင်း 3 
ရကျးရွာအုပ်စု စုစုရပါင်း 28 
အုမ်ေေးင်စုအေရအတွက် 7,683 
အမာု့ းသမီးအုမ်ေေးင်ဦးစီးရးခုုင်ှုနန်း 23.7% 
ပာမ်းမျှအုမ်ထောင်စုအရွယ်အစား 4.8 ဦး 4 

  
အသက်အပုုင်းအခြ းးအလုုက်လူဦးထရရာခုိင်နှုန်း  
ကေလးဦးေရမ(အသက် ၀ - ၁၄ ှှုစ်) 37.7% 
အလုပ်လုပ်ှုုုင်သူဦးေရမ(အသက် ၁၅ - ၆၄ ှှုစ်) 58.4% 
သက်ကြ ီးရွယ်အုုဦးေရ (အသက်မမ၆၅ ှှုစ်ှှုင့်အေက်) 3.9% 

  
မီှခုုသူအခာု့း  
စုစုေပါင်းမီှခုုသူအခာု့း 71.3 
ကထေးမီှခုုသူအခာု့ း 64.6 
သက်ကြ ီးရွယ်အုုမီှခုုသူအခာု့ း 6.7 

  
သက်ကြ ီးရွယ်အုုညွှန်ကုန်း 10.4 

  
ကားး/မ အခာု့း  93 (မ 100 တွင်ရိှထသာ ကျား ဦးထရ) 

  
အသက် (၁၅) ှှုစ်ှှုင့်အေက် စးတတ်ေမြ းက်မနရာခုိင်ှုနန်း 56.0% 
ကားး စးတတ်ထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနန်း 67.2% 
မ စးတတ်ထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနန်း 46.5% 

  
မသန်စွမ်းသူဦးေရ အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
မသန်စွမ်းသူမ(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမနအမာု့းအစးးမဆုု) 2,188 5.7 
လမ်းေလျှးက်/အမြ င့်တက်/ပစ္စည်းကုုင်တွယ် 978 2.5 
အမြ င် 897 2.3 
အကြ းး 901 2.3 
သင်ယူေလ့လးခြ င်း/မှတ်ဉးဏ်/အးရံုစူးစုုက်ခြ င်း 1,222 3.2 

  
 



ကုုင်ေဆးင်သည့်မလက်မှတ်အမာု့ းအစးးမ(အသက်မ၁၀မှှုစ်ှှုင့်အေက်) အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
ှုုုင်ငံသးးစုစစ်ေရးကတ် 13,344 47.2 
ဧည့်ှုုုင်ငံသးးကတ် 71 0.3 
ှုုုင်ငံသးးပြ ့ခွင့်ရသူကတ် 176 0.6 
အမာု့ းသးးမှတ်ပံုတင်ကတ် 493 1.7 
သးသနးဝင်ကတ် 60 0.2 
ယးယီသက်ေသခံကတ် 54 0.2 
ှုုုင်ငံခြ းးသးးမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် * < 0.1 
ှုုုင်ငံခြ းးသးးှုုုင်ငံကူးလက်မှတ် * < 0.1 
မည်သည့်ကတ်မှမကုုင်ေဆးင်သူ 14,040 49.7 

  
လုပ်သားအင်အားအရကေ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုထေါင်း ကျား မ 
လုပ်သးးအင်အးးပါဝင်ှုနန်း  80.3% 87.5% 73.8% 
အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်ှုနန်း  2.0% 2.3% 1.6% 
အလုပ်အကုုင်ရရိှမနှှုင့်လူဦးေရအခာု့း 78.7% 85.4% 72.6% 

  
အုမ်ပုုင်ဆုုင်မန  အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
ပုုင်ရှင် 7,358 95.8 
အုမ်ငှးး 128 1.7 
အခမ့ဲ (မုဘ/ေယးက္ခမ/ေဆွမာု့ း/မုတ်ေဆွ) 83 1.1 
အစုုးရဝန်ေမ်းအုမ်ရး 81 1.1 
ပုဂ္ဂလုကဝနေ်မ်းအုမ်ရး * 0.1 
အခြ းး 29 0.4 

  
ေနအုမ်အေဆးက်အအံုအတွက် အဓိကအသံုးပြ ့သည့်ပစ္စည်းမားး အကာ အခင်း အမုိး 
ဓနု/သက်ကယ်/အင်ဖက် 0.6%  53.6% 
ဝါး 79.9% 51.7% 0.4% 
ေမြ ကြ ီး 1.8% 24.7%  
သစ်သးး 13.3% 18.7% < 0.1% 
သွပ် 0.9%  45.2% 
အုတ်ကြွ ပ်/အုတ်/ကွန်ကရစ် 3.4% 3.7% < 0.1% 
အခြ းး 0.2% 1.2% 0.7% 

  
အစးးအစးခာက်ပြ ့တ်စးးေသးက်ရနအ်တွက်အဓုကအသံုးပြ ့သည့်ေလးင်စး အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
လျှပ်စစ်မီး 256 3.3 
ဓးတ်ေငွ့ * 0.2 
ေရနဆီံမီး 38 0.5 
ဘုုင်အုုဂက်စ် * < 0.1 
သစ်သးး/ေင်း 7,336 95.5 
မီးေသွး/ေလးင်စးေတးင့် 23 0.3 
 



ေကားက်မီးေသွး - - 

အခြ းး * 0.2 

  

အလင်းေရးင်အတွက်အဓုကအသံုးပြ ုသည့်မီးအမာု့းအစးး အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 

လျှပ်စစ်မီး 836 10.9 

ေရနဆီံမီး 1,124 14.6 

ဖေယးင်းတုုင်မီး 1,704 22.2 

ဘက်ထရီမီး 401 5.2 

မီးစက် (ပုဂ္ဂလုက) 23 0.3 

ေရအးးလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလုက) 992 12.9 

ေနေရးင်ခြ ည်စွမ်းအင်သံုး (ဆုုလးပြ းး) 1,600 20.8 

အခြ းး 1,003 13.1 

  

ေသးက်ေရအတွက်အဓုကအသံုးပြ ုသည့်ရရအမျိုးအစား အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 

ေရပုုက်လုုင်း 2,066 26.9 

အဝီစုတွင်း * 0.2 

ေရတွင်း (အုတ်စီ) 475 6.2 

ေရသနန်စက်/ေရသနန်ဘူး * 0.1 

စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသန့်ရရိှမှု 2,569 33.4 
ေရတွင်း (အကးရံမ့ဲ) 272 3.6 

ေရကန ် 469 6.1 

မမြ စ်/ေခားင််း/တူးေမြ းင်း 1,458 19.0 

ေတးင်ကာေရ/မုုးေရ 2,913 37.9 

အခြ းး * < 0.1 

စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသန့် မရရိှမှု 5,114 66.6 

  

သံုးေရအတွက်အဓုကအသံုးပြ ုသည့်ရရအမျိုးအစား အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 

ေရပုုက်လုုင်း 1,830 23.8 

အဝီစုတွင်း 22 0.3 

ေရတွင်း (အုတ်စီ) 379 4.9 

ေရတွင်း (အကးရံမ့ဲ) 242 3.1 

ေရကန ် 413 5.4 

မမြ စ်/ေခားင််း/တူးေမြ းင်း 1,778 23.1 

ေတးင်ကာေရ/မုုးေရ 3,015 39.2 

ေရသနန်စက်/ေရသနန်ဘူး - - 

အခြ းး * 0.1 

  
 



အုမ်သးအမာု့းအစးး အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 

ေရဆဲွအုမ်သး * 0.3 

ေရေလးင်း/ယင်လံုအုမ်သး 1,921 25.0 

စုစုရပါင်းသန့်ရှင်းရသာယင်လံုအိမ်သာရဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 1,940 25.3 
တွင်း/ဇလးးအုမ်သး 4,219 54.9 

တွင်းမရုှအုမ်သး 334 4.3 

အခြ းး 857 11.2 

အိမ်သာမရုှ 333 4.3 

  

ဆက်သွယ်ေရးပစ္စည်းမားးသံုးစဲွှုုုင်မနအေခြ အေန အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 

ေရဒယုုီ 1,493 19.4 

ရုပ်မြ င်သံကြ းး 1,447 18.8 

မကြ ု့းဖုန်း 62 0.8 

လက်ကုုင်ဖုန်း 421 5.5 

ကွန်ပာူတး 28 0.4 

အုမ်တွင်အင်တးနက်တပ်ဆင်ထားမခြ င်း * 0.1 

မည်သည့်ပစ္စည်းမျှမရုှသည့်မအိမ်ရထာင်စု 5,177 67.4 

ပစ္စည်းအးးလံုးရုှသည့်မအိမ်ရထာင်စု - - 

  

သယ်ယူပုုနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှုအေြခအေန အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 

ကးး/ေရပ်ကးး/ဗင်န် 75 1.0 

ေမးေ်တးဆုု်င်ကယ်/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကးး 2,696 35.1 

စက်ဘီး 53 0.7 

(၄) ဘီးပါ ေေး်လးဂာ ီ 54 0.7 

ကှူုးေလှ၊ သမ္ဗးန ် * < 0.1 

စက်ေလှ၊ ေမးေ်တးဘု်တ် * < 0.1 

လှည်းမ(ကျွဲ၊ ှွုးး၊ မမြ င်း……စသဖြ င့်) 1,238 16.1 

မှတခ်ျက်။ ၁ မနတ်ုံမမြ ို့နယ၏် လူဦးရရကိန်းဂဏနး်အချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနစှ်၊ မတ်လ (၂၉) ရကရ်န့တွင်ရှသိည့် အချက်အလက် 
များဖြ စ်ပါသည်။  

 ၂  အိမ်ရထာင်စလုူဦးရရနှင့် အဖွဲ့အစည်းလဦူးရရ နှစရ်ပ်လုံးပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃ ရကေ းတိငု်နှင့မ်ရြမစာရင်းဦးစးီဌာန၊ စိကု်ပျိုးရရး၊ ရမးွမြ ူရရးနှင့် ဆည်ရြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄ အိမ်ရထာင်စလုူဦးရရကိုသာ အရြခခတံွက်ချက်ထားြခင်းမြဖစ်ပါသည်။ 

 *  အရရအတွက် (၂၀) ထက်နညး်ပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ပြည ်ထောာ်ထု သမမတတမည ်ထမာိိသ်ထ်တေတာထစုိသရသမ်ထ ိှုထေြါ်ထရ (၃၀) ပကာ ာ မေကာကထယူိိသ်ထခ့ဲေမာ 

ပြည ်ထုသတရကတတထုူးရေသိှ် ့ထ စိမထစေကာ ာ်ထရစသာမ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရကိသ ၂၀၁၄ ခသိှုထ၊ ဧြြ ီုတွ်ထ ေကာကထယူ 

ခဲ့ြါမ ထ်။ ပမည ်ထမာိိသ်ထ တ်ုွတထုြထေသရသြြ ီရေ်ာကထြိသ်ထရ ပြည ်ထုသတရကတတထ မ်ထရေခါ်ထု ာသ်ထရမျာရကိသ ၁၉၇၃ ခသိှုထ 

တွ ထ် တုထကြ ိမထ၊ ၁၉၈၃ ခသိှုထတွ်ထ တုထကြ ိမထိှ့်ထ ၂၀၁၄ ခသိှုထ၊ ဧြြ ီုတွ ထ် တုထကြ ိမထေကာကထယူခဲ့ြါမ်ထ။  

ိိသ်ထ်တတိသ်ထရတွ်ထ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရမ်ထ ုူးရေသဆိသ်ထသာစချကထစုကထမျာရိှ့်ထ စိမထောာ ထ်ုသမျာရ၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာမျာရကိသ သသှိိိသ ထ်မ့်ထ စေသရကြ ီရေမာ သ်ထရမည ုထတုထခသ ပြည ုထြါမ်ထ။ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ၏ 

ာူရခည ာရေမာ စသ်ထစေမွရတ ထုခသမှာ စသြထချုြထမှုဧသိယာ စေမရ်ယထဆသတရစဆ့်ထာိ စချကထစုကထမျာရကိသ 

ြတ့ြိသရေြရိိသ်ထခည ်ထရြ ထ်ြည ုထြါမ်ထ။ ေကာကထယူသသိှေမာ စချကထစုကထမျာရမ ထ် စသြထချုြထမှု ်ယထြယထစဆ့်ထ 

တိသ်ထရတွ ထ် ာိေသာကထေမာ ြွတ့ြြ ိုရေသရုီမတကိ်ထရမျာရေသရဆဲွခည ထ်ရ၊ စောာကထစာာရေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတရြည တထချကထမျာရချမှတထခည ်ထရတိသ့စတကွထ မသှိမြည ုထုိသစြထြါမ်ထ။ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရမှ ေကာကထယူသသှိေမာ 

စချကထစုကထမျာရမ်ထ ိိသ်ထ်တေတာထ၏ မယတဇာတသ ထ်ရမည ုထမျာရ ခွဲေဝမတထမှတထခည ်ထရ၊ ်ယထေမည ဧသိယာ 

်ယထ်ိမိတထမျာရကိသ ပြည ထ်ု ထ်ဆ ထ်ရု ထုိိသ် ထ ခည ထ်ရ၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာကထစစသတမျာရ တ ထ်ေဆာကထေြရခည ်ထရ၊ 

ိိသ်ထ်တေတာထြွတ့ြြ ိုရတိသရတကထမှုုီမတကိ်ထရမျာရ ချမှတထေသရဆွဲခည ထ်ရိှ့်ထ ဝ်ထေဆာ်ထမှုုသြထ််ထရမျာရ၊ ုူမာရ ချ်ထရုာ်ာ 

ောာကထာာရမှုဆိသ ထ်သာုသြထ််ထရမျာရ ုမ်ထတိသ့စတွကထ စမသတရဝ်ထြါမ်ထ။  

၂၀၁၄ ခသိှုထ ုူးရေသိှ့်ထ စိမထစေကာ ာ်ထရစသာ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ စုီသ်ထခတုာမျာရကိသ စတွဲမျာရ 

စုိသကထ ာသတထြည ထ်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ်ထ။ ြာမစဆ့်ထစေ်ြည ့်ထ ေသှ့ေြည ရုူးရေသုာသ်ထရ စုီသ်ထခတုာကိသ  ၂၀၁၄ 

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

ေမုတွ်ထ ာသတထြည ထ်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ်ထ။ ြ်ထမစုီသ်ထခတုာမျာရတွ်ထ ပြည ်ထောာ်ထု သစဆ့်ထ စုီသ်ထခတုာ၊ 

မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရက ညွ်ှ ထရဆိသေမာ ပမည ်ထမာ့ြသတသိြထိှ့်ထ တိသ်ထရေေမကြ ီရ/ပြည ်ထ်ယထ (၁၅) ခသ၏ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ 

စုီသ်ထခတုာမျာရ ြါဝ်ထြါမ်ထ။ စုသြထစကိသ်ထိှ့်ထ သုြထ််ထရ စုီသ ထ်ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှုထ၊ မတထုတွ်ထ 

ာသတထြည ်ထေကာ ်ာခဲ့ြြ ီရ ကိသရကွယထမ့်ထဘာမာ စုီသ်ထခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှုထ၊ ဇူုိသ်ထုတွ်ထ ာသတထြည ထ်ေကာ ်ာ 

ခဲ့ြါမ ထ်။ စုီသ်ထခတုာမျာရကိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့်ထ  http://myanmar.unfpa. org/node/15104 တိသ့တွ် ထ 

ြတထရှုေု့ု ာိိသ်ထြါမ်ထ။ 

 ယခသာသတထြည ်ထမ့်ထ စုီသ်ထခတုာမျာရမ ထ် ပမြ ို့်ယထ/ပမြ ို့်ယထခွဲမျာရ၏ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ စုီသ ထ်ခတုာ 

မျာရညြုထြါမ်ထ။ စုီသ်ထခတုာမျာရကိသ ပြည ်ထမူ့စ်ထစာရးရုီရာာ်ိှ့်ထ ကသုမမ ္ုဂုူးရေသ သ်ထြသတေ်ွစြဲွ့တသိ့ 

ြူရေြါ်ထရ၍ ေသရမာရြည ုုသာာရညခ်ထရညြုထြါမ်ထ။ ဤစုီသ်ထခတုာတွ ထ် သှမထရြည ်ထ် ယထ၊ မ်ထတသတပမြ ို့်ယထ၏ 

http://www.dop.gov.mm/
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ုူးရေသဆိသ ထ်သာစချကထစုကထမျာရိှ့်ထ ုူမှုုီရြွာရဆိသ်ထသာစချကထစုကထမျာရ ြါဝ်ထြါမ ထ်။ စုီသ်ထခတုာြါ 

စေကာ ာ်ထရစသာမျာရမ ထ် ၂၀၁၄ ခသိှုထ၊ မတထု (၂၉) သကထေ့်် မ်ထရေခါ်ထယတစချိ်ထ (မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ်) 

တွ ထ်သှိမ့်ထ စချကထစုကထမျာရညြုထြါမ်ထ။ ပမြ ို့်ယထစဆ့်ထစချကထစုကထမျာရမ ထ် စုွ်ထစေသရကြ ီရ 

ြါမ်ထ။ မိသ့သာတွ်ထ ပမြ ို့်ယထစဆ့်ထ ခ့်ထမှ်ထရတွကထချကထမှုမျာရ၏ တိကျမှ်ထက ထ်မှုမ်ထပ ညြ်ထောာ်ထုသစဆ့်ထိှ့်ထ 

တူ်ီိိသ်ထမ်ထမဟသတထေြ။ ုူးရေသ််ထရြါရမ့်ထ ပမြ ို့်ယထမျာရ၏ စချကထစုကထမျာရကိသ ေု့ုာဆ ထ်ရုုထသာတွ်ထ 

မတိြည ု၍ေု့ုာမသတရမြထသမ်ထပ ညြုထြါမ ထ်။ တုထိှုထေစာကထကေုရေမိှု်ထရိှ့်ထ ်ါရိှုထေစာကထကေုရ 

ေမိှု်ထရကဲ့မိသ့ေမာ ညွှ်ထကိ ထ်ရမျာရကိသ စခည ာရေမာ ဆကထိ ွယထမှုသှိမ့်ထ စေကာ ာ်ထရစသာစချကထစုကထမျာရ 

ာ့်ထမွ်ထရုဥထရုာရ၍ ေု့ုာဆ ထ်ရုုထမသတရမြထသြါမ်ထ။ မိသ့ညြ ထု၍ ုူးရေသ််ထရြါရမ်ထ့ ပမြ ို့်ယထမျာရစတွကထ 

ေမဆသတရညခ်ထရဆိသ်ထသာ ခ့်ထမှ်ထရတွကထချကထမှုမျာရကိသ စတိစကျ မယူဆမ့်ထဘဲ ာိသမြ ို့်ယထမျာရ၏ ေမဆသတရညခ်ထရ 

ဆိသ်ထသာ စေညခစေ်မျာရစတွကထ စာိသကထစေုျာကထြည ဆိသေမာ ညွှ်ထကိ်ထရမျာရစြည ုထယူဆသြါမ်ထ။ ာိသ့ညြ ထ် 

ပမြ ို့်ယထစချ်ထရချ်ထရ ိိှု်ထရယှဉထသာတွ ထ်ု်ထရ မ်ထမ့်ထမြ ို့်ယထမ်ထ စေညခစေ်ြိသမိသေကာ်ထရမွ်ထမ်ထ၊ မ်ထမ့်ထ 

ပမြ ို့်ယထမ ထ် စာရ််ထရမ်ထဟူ၍ ေကာကထချကထချိိသ ထ်ြါမ်ထ။ 
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(က) လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစုရေါင်း 38,601 * 

ကျား ဦးရေ 18,562 

မ ဦးရေ 20,039 

ကျား/မ အချိုး 93 (မ ၁၀၀ ေှိ ကျား ဦးရေ) 

 မိ ိုပေလ လူဦးရေ ောခိုင်နှုန်း 10.6% 

ဧေိယာအကျယ်အဝန်း (စတုေန်းကီလုိမီတာ) 2,527.2 ** 

လူဦးရေသိေ်သည်းဆ (တစ်စတုေန်းကီလိုမီတာ) 15.3 ဦး 

ေေ်ကွက် စုစုရေါင်း 3 

ရကျးေွာအုေစ်ု စုစုရေါင်း 28 

 စုစုရေါင်း မမိ ို့ပြ  ရကျးလက် 

အိမ်ရောင်စုုူးရေသ 37,254 3,548 33,706 

အိမ်ရောင်စုအရေအတွက် 7,683 779 6,904 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေယွ်အစား  4.8 ဦး *** 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင ်မ ဦးရေသည် ကျား ဦးရေေက် စ််ထရ်ယထေိုများေိ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွင ်ကျား 
(၉၃) ဦး ေှိေါသည်။ 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင ် လအူများစုသည် ရကျးလက်ရဒသတွင ် ရနေိုင်ကြ ေိ ီး (၁၀.၆) ောခိုင်နှုန်း 
သာလျှင်  မိ ိုပေလ ရဒသတွင် ရနေိုင်ကြ ေါသည်။ 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်  တစ်စတုေန်းကီလုိမီတာတွင ်လူဦးရေ (၁၅) ဦး ရနေိငု်ေါသည်။ 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင ် အိမ်ရောင်စတုစ်စုစီ  ေျမ်းမျှလူဦးရေ (၄.၈) ဦးရနေိုင်ေိ ီး  မလ န်မာနုိင်ငံ  
ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုလူဦးရေေက်် အနည်းငယ်များေါသည်။ 

       မှတခ်ျက်။  * အိမ်ရောင်စုလူဦးရေနှင့် အဖွဲ့အစညး်လူဦးရေ နှစေ်ေလ်ုးံေါဝင်ေါသည်။ 

  ** ရကြ းတိငု်နှင့် ရလမစာေငး်ဦးစီးဌာန၊ စိကု်ေျို းရေး၊ ရမးွမလ ူရေးနှင့် ဆည်ရလမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

  *** အိမ်ရောင်စုလဦူးရေကိုသာ အရလခခတံွက်ချက်ေားလခငး် လဖစ်ေါသည်။ 
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ဇယား (၁) - ေှမ်းေလ ည်နယ်၊ ရကျာက်မဲခရုိင်၊ မန်တံု မိ ိုပနယ်   မိ ိုပေေ်ကွက်/ရကျးေွာအုေ်စုအလုိက် 
အိမ်ရောင်စုအရေအတွက်နှင့် ကျား/မ လူဦးရေစာေင်း 

 

ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ

ုသု သေြါ်ထရ 7,683       38,601      18,562      20,039      

မြ ို ့သြထကကွထမျာရ 779           4,102        2,090        2,012        

1 မြ ို ့မ 425               2,494            1,306            1,188            

2 စမှတထပ(၁) 220               948               448               500               

3 စမှတထပ(၂) 134               660               336               324                

ပေကျရသာွစသြထု သ 6,904       34,499      16,472      18,027      

1 ်မထ့ဟိသ် ထရ 339               1,766            886               880               

2 ေ်ာ ထ်ဆ်ထရ 118               504               268                236                

3 ကသ် ထရေ်ာ ထ် 226               1,170            546               624                

4 မိသ် ထရယသတထ 252               1,175            603               572                

5 တွ် ထေဆ 65                 337               182                155               

6 ြ်ထ် ်ထရ 25                  107               51                  56                  

7 ုွယထကာ ူ 333               1,641            784               857               

8 ေတာ ထ်ရဆသတ 153               786               359               427                

9 ေဟာ ထ်ရက်ထ 181               902                445               457               

10 ြ်ထဆ်ထပ(ေခါ်) ်မထ့ဟသဆသိ် ထေခါ ထ် 52                  313               160               153               

11 ဆသိ် ထရေခါ ထ် 33                 169               94                  75                  

12 ်မထ့် တထ 46                 254                135               119               

13 ဆသိ် ထရုိ်ထပ(က) 819               4,037            1,916            2,121            

14 မ်ထတသတပ(ကချ ထ်) 141               747               362                385               

15 မ်ထတသတပ(ြေုာ ထ်) 283               1,339            638               701               

16 မ်ထြတထ 276               1,447            692                755               

17 မ်ထြွ်ထရပ(ကချ ထ်) 227               1,317            651               666               

18 မ်ထြွ်ထရပ(ြေုာ ထ်) 389               1,793            811               982                

19 ေမာထု သတ 120               493               216                277                

20 မ်ထေကျာ့ 139               632                319               313               

21 ြ်ထကသတရ 241               1,383            696               687               

22 မ်ထေမာကထ 158               859               391               468               

23 မ်ထ် ာရ 208               1,024            485               539               

ုဥထ သြထကကွထ/ေကျရသာွစသြထု သ
စမိထောာ်ထု သ

ပစေသစတကွထ

ုဥူရီေသ

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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ဇယား (၁) - ေှမ်းေလ ည်နယ်၊ ရကျာက်မဲခရုိင်၊ မန်တံု မိ ိုပနယ်   မိ ိုပေေ်ကွက်/ရကျးေွာအုေ်စုအလုိက် 
အိမ်ရောင်စုအရေအတွက်နှင့် ကျား/မ လူဦးရေစာေင်း (အဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ

24 ေုေကာထ 518               2,657            1,273            1,384            

25 ဟူုိ်ထရ 316               1,554            715               839               

26 မ်ထေကာထ 153               646               316               330               

27 ်ာရေစာထ 759               3,860            1,743            2,117            

28 မသတရခ 334               1,587            735               852                

ုဥထ သြထကကွထ/ေကျရသာွစသြထု သ
စမိထောာ်ထု သ

ပစေသစတကွထ

ုဥူရီေသ

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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ေံု (၂) - အသက်အုေ်စုကြ ီးများအလုိက်လူဦးရေ 

 

ဇယား (၂) - မနတံု် မိ ိုပနယ်  အသက်အုေ်စုအလုိက် 
လူဦးရေ 

 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၅) နှစ်မ ှ (၆၄) နှစ်အတွင်းေှိ အလုေ်လုေ်နုိင်သည့်အေွယ ် လူဦးရေ 
မှာ (၅၈.၄) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 အသက ် (၁၄) နှစ်နှင့်ရအာက် ကရလးအချိုးနှင့် အသက် (၆၅) နှစ်နှင့်အေက် သက်ကြ ီးေယွ်အို 
အချိုးစုစုရေါင်းသည ်အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းေါသည်။ 

 ကရလးအချိုးနှင့် သက်ကြ ီးေွယ်အိုအချိုးနည်းလခင်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအရေါ်   
မှီခိုမှုကုိ ရလျာ့နည်းရစေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

14,559  
(37.7%) 

22,523 
 (58.4%) 

1,519 
(3.9%) 

0 - 14မနှစ် 15 - 64မနှစ် 65မနှစ်နှင့အ်ထက် 

စမကထစသြထု သ ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ

ုသု သေြါ်ထရ 38,601    18,562   20,039    

0 - 4 5,162         2,586        2,576         

5 - 9 5,184         2,551        2,633         

10 - 14 4,213         1,991        2,222          

15 - 19 3,576         1,619        1,957         

20 - 24 3,209         1,528        1,681         

25 - 29 2,828          1,400        1,428         

30 - 34 2,650         1,321        1,329         

35 - 39 2,275          1,102        1,173         

40 - 44 2,126          1,009        1,117         

45 - 49 1,729         782            947            

50 - 54 1,853         860           993            

55 - 59 1,205         583           622             

60 - 64 1,072         549           523             

65 - 69 528             249            279             

70 - 74 382             161           221             

75 - 79 247             116           131            

80 - 84 225             104           121             

85 - 89 64               19              45               

90 + 73               32              41               
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ေံု (၃) - လူဦးရေေိေမစ် ( ေလ ည်ရောင်စု၊ ေှမ်းေလ ည်နယ်၊ ရကျာက်မဲခရုိင်၊ မန်တံု မိ ိုပနယ်) 

  

  

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင် လွန်ခဲ့ရသာ ၁၀ သုနှစ်ရကျာခ်န်ပက စတင်ေိ ီး ကရလးရမွးဖွားနှုန်း  ကျဆင်း ခလ င်း 
မေှိရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက ် (၁၀-၁၄) အုေ်စုမ ှ စတင်၍ လူဦးရေသိသာစွာ ရလျာ့နည်းရနသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 
အသက ်(၁၅-၁၉) အုေ်စုသည ်ဆက်လက်ရလျာ့နည်းသညက်ို ရတွ့ေှိေါသည်။ 

15 10 5 0 5 10 15

 0 -  4
 5 -  9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေပိေမစ်၊ မပြ ည်ရထာင်စု 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခုိငန်ှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ ေှမ်းေလ 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၊ ရကျာက်မဲခရုိင် 

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၊ မနတံု်မိ ိုပနယ်် 

ကျား မ 
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  ေလ ည်ရောင်စုနှင့်နိှုင်းယှဥ်လျှင် မနတ်ုံ မိ ိုပနယတ်ွင် အလုေ်လေု်နုိင်သည့် အသက် (၁၅-၆၄) အုေ်စု   
ောခုိင်နှုန်းမှာ သိသာစွာရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက်အုေ်စု (၀-၄) နှင့် (၆၀-၆၄) တိုပမှလွဲ၍ ကျန်အသက်အုေ်စုတိုင်းတွင ် ကျား ဦးရေသည် မ 
ဦးရေေက် ရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

(ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

  မလ န်မာနုိင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၈၇.၉) ောခိုင်နှုန်း၊ ခေစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ 
(၆.၂) ောခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၄.၃) ောခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယ်သူ 
(၀.၅) ောခိုင်နှုန်း၊ နတ်ကိုးကွယ်သူ (၀.၈) ောခိုင်နှုန်း၊ အခလ ားဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၂) ောခိုင်နှုန်း 
နှင့် မည်သည့်ဘာသာမျှ မကိုးကွယ်သူ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်းေှိရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ (၈၁.၇) ောခုိင်နှုန်း၊ ခေစ်ယာန် (၉.၈) ောခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ် (၁.၀) 
ောခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်း၊ နတ်ကိုးကယွ်မှု (၆.၆) ောခိုင်နှုန်း၊ အခလ ားဘာသာ (၀.၅) 
ောခိုင်နှုန်းနှင့ ်ဘာသာမေိှသူများသည် (၀.၄) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။   

   

 

 

 

 

 

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
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90

100

ဗုဒ္ဓဘာသာ ခေစ်ယာန် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ် အခလ ား  ဘာသာမေှိသူများ 

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

ေံု (၄) - လေည်ရောင်စုနှင့် ေှမ်းေလ ည်နယ်  ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် လူဦးရေ ောခုိင်နှုန်း 

 ေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် 
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(ဂ) ေညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်များ  

ဇယား (၃) - အသက် (၅) နှစ်မှ (၂၉) နှစ်အတွင်း လူဦးရေနှင့် ရကျာင်းတက်ရနသူအရေအတွက်ကုိ ကျား/မ 
ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ

5 1,156     577       579        403         196       207      

6 1,170     603       567        804         406       398      

7 1,018     477       541        792         369       423      

8 1,013     469       544        789         350       439      

9 752         371       381        636         321       315      

10 1,029     487       542        807         379       428      

11 598         272       326        493         221        272       

12 922         401       521        733         327       406      

13 772         349       423        564         256       308      

14 662         271       391        442         188       254      

15 720         326       394        352         159       193      

16 649         265       384        277         106       171      

17 630         261       369        191         83          108      

18 868         357       511        153         55          98         

19 472         211       261        70           28          42         

20 1,023     458       565        62            26          36         

21 397         197       200        16           7             9            

22 566         256       310        22            9             13         

23 560         269       291        10           6             4            

24 499         226       273        14           7             7            

25 844         391       453        14           8             6            

26 464         224       240        5              5             -

27 450         228       222         5              3             2            

28 601         289       312        7              5             2            

29 326         155       171        3              1             2            

ုးူရေသ ေကျာ်ထရတကထေ်မူ
စမကထ
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 မန်တုံ မိ ိုပနယ်  ရယာကျ်ားရလးများနှင့် မိန်းကရလးများသည်် အသက ်(၁၂) နှစ်အေွယ်မ ှစတင်၍ 

ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်း ရလျာက့ျလာရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

  ေလ ည်ရောငစ်ုနှင့်နိှုင်းယဥှ်ောတွင် မန်တုံ မိ ိုပနယ်မ ှ ရယာက်ျားရလးများိှ့်ထ မိ ထ်ရကေုရမျာရ  
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်းသည ်အသက ် (၁၂) နှစ်မှ (၁၇) ိှုထစာိ စ််ထရ်ယထမည ့်ထရနရကြ ာင်း 
ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

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 မန်တံုမိ ို့နယ်တုိ့၏  
ရကျာင်းတက်ရောက်မှု အရြခအရန 

မပြ ည်ရထာင်စု ေှမ်းပြ ည်နယ် မန်တုံမိ ို့နယ် 
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အသက ်

ပံု (6) - မပြ ည်ရထာင်စုနှင့် မနတံု်မိ ို့နယ်တုိ့၏ ကျား/မ အလုိက် 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှု အရြခအရန 

မမြပည်ရထာင်စုမ(ကျား) ြပည်ရထာင်စုမ(မ) မန်တုံမိ ို့နယ်မ(ကျား) မန်တုံမိ ို့နယ်မ(မ) 
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ေံု (၇) - ေှမ်းေလ ည်နယ်  စာတတ်ရမလ ာက်မှုနှုန်း (အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အေက်) 

 

 
 

 

 

 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု   - ၈၉.၅% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်   - ၆၄.၆% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၇၇.၈% 

မန်တုံမိ ိုပနယ်   - ၅၆.၀% 
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ဇယား (၄) - မန်တံု မိ ိုပနယ်  လူငယ်လူေွယ် (၁၅ - ၂၄) စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်း 

 
 မန်တုံ မိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတရ်မလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်းမှာ (၅၆.၀) ောခိုင်နှုန်း 

 ဖလ စ်ေိ ီး ေှမ်းေလ ည်နယ ် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်း (၆၄.၆) နှင့်  မလ န်မာနုိင်ငံ  စာတတ်ရမလ ာက်မှု 
ောခိုင်နှုန်း (၈၉.၅) ေက်နိမ့်ေါသည်။ မ စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၄၆.၅)  ဖလ စ်ေိ ီး ကျား 
စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုငန်ှုန်းသည ်(၆၇.၂)  ဖလ စ်ေါသည်။  

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) နှစ်အတွင်း လူငယ်လူေယွ် စာတတရ်မလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်း 
သည် (၇၉.၁) လဖစ်ေါသည်။ မ လူငယ်လူေွယ ်စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၇၅.၆) လဖစ်ေိ ီး ကျား 
လူငယ်လူေယွ် စာတတရ်မလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၈၃.၅) လဖစ်ေါသည်။ 

ဇယား (၅) - အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက်လူဦးရေကုိ အမလ င့်ဆံုးတက်ရောက်ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်းအလုိက် 
 မိ ိုပေလ /ရကျးလက်နှင့် ကျား/မ ခဲွခလ ားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လဦူးရေ  (၅၂.၉) ောခိုင်နှုန်းသည ်လုံးဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 
 ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ်(၂၅) နှစ်နှင့်အေက် ရကျးလက်လူဦးရေ  (၅၆.၆) ောခိုင်နှုန်းမှာ လုံးဝ ရကျာင်းမရနဘူး 
သူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ်(၂၅) နှစ်နှင့်အေက် အမျိုးသားများ  (၃၈.၉) ောခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီးများ  (၆၅.၈) 
ောခိုင်နှုန်းမှာ လုံးဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက် လူဦးရေ  (၁၀.၄) ောခုိင်နှုန်းသည ် မူလတန်းအဆင့် (၄ တန်း) 
 ေိ ီးစီးရအာင်လမင်သူများလဖစ်ေိ ီး တက္ကသုိလ်/ရကာလိေ်အဆင့် ေိ ီးစီးသူမှာ (၁.၇) ောခိုင်နှုန်းသာေိှသည် 
ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

ကျား/မ

စစုခုေါငး်

လဦူးခရ 

(15 - 24)

စာတတခ် မေ ာကမ်ှု

ရာေိုငန်ှုန း် 

(15 - 24)

စုစုခေါင်း 6,384       79.1                 

ကျား 2,826       83.5                 

မ 3,558       75.6                 

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ထိ
4 တနး်

စုစုခေါင်း 17,257 9,121               52.9             3,187 1,798 1,923 667 17 291 12 13        228 

မြ ို ေ့ေ 1,909 428               22.4                 413 231 451 189 3 181 7 6            -   

ခကျးလက် 15,348 8,693               56.6              2,774 1,567 1,472 478 14 110 5 7        228 

ကျား 8,287 3,223               38.9             1,991 1,112 1,187 390 12 155 9 10       198 

မ 8,970 5,898               65.8             1,196 686 736 277 5 136 3 3          30 

အ ေေ ားစစုခုေါငး် အတနး်မရှိ

လုံးဝ 

ခကျာငး်မခန

 ဘးူသ ူ

ရာေိုငန်ှုနး်

မလူတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ထိ)

အထကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ထိ)

ဒေီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ခကာလေိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

 အထက်

အသကခ်မးွ

ဝမး်ခကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးေွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

ဇယား (၆) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းနှင့် အလုေ်လက်မ့ဲ 
ောခုိင်နှုန်းတုိပကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 
 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ

10 - 14 16.0 15.8 16.1 4.0 2.5 5.3

15 - 19 56.5 58.7 54.7 6.3 7.9 4.9

20 - 24 82.7 88.0 77.9 4.4 5.5 3.4

25 - 29 86.8 92.6 81.1 2.2 2.5 1.9

30 - 34 87.8 94.9 80.8 1.0 1.3 0.7

35 - 39 88.2 96.3 80.6 0.7 1.0 0.4

40 - 44 88.4 97.1 80.6 0.5 0.7 0.3

45 - 49 86.7 95.1 79.7 0.1 - 0.3

50 - 54 83.3 91.7 76.0 0.7 0.5 0.9

55 - 59 80.5 91.6 70.1 0.1 - 0.2

60 - 64 69.2 82.5 55.3 0.1 0.2 -

65 - 69 52.1 69.9 36.2 - - -

70 - 74 36.6 48.4 28.1 - - -

75 + 25.9 33.9 19.5 1.3 1.1 1.5

၁၅ပိှ ထုမှပ၂၄ပိှ ထု 68.9 72.9 65.4 5.2 6.5 4.0

၁၅ပိှ ထုမှပ၆၄ပိှ ထု 80.3 87.5 73.8 2.0 2.3 1.6

စုသြထု ကထမဲ့သာခသိ် ထိ ှု ထရ
စမကထစသြထု သ

ုသြထမာရစ်ထစာရြါဝ်ထိ ှု ထရ
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 မန်တံု မိ ိ ပုနယ်  အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စုတွင် လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းမှာ (၈၀.၃) ောခုိင်နှုန်း 
ေှိေါသည်။ 

 အမျိုးသမီး လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည် (၇၃.၈) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး အမျိုးသား လုေ်သား 
အင်အားေါဝင်နှုန်း (၈၇.၅) ောခိုင်နှုန်းေက် ရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်  အသက် (၁၀-၁၄) နှစ်အုေ်စုတွင ် အလုေ်လုေ်ရသာ ကရလး (၁၆.၀) ောခိုင်နှုန်း 
ေှိရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက ် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စု  အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်းမာှ (၂.၀)  ဖလ စ်ေါသည်။ အလုေ်လက်မဲ ့
ောခိုင်နှုန်းသည် ကျား (၂.၃) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ်မ (၁.၆) ောခိုင်နှုန်းအသီးသီးေှိ ကြ ေါသည်။ 

 အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) ိှ ထုအတွင်း အမျို းသမီးငယ်များ  အလုေ်လက်မ့ဲနှုန်းမှာ (၄.၀) ောခိုင်နှုန်း 
ေှိသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

ဇယား (၇) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လုေ်သားအင်အားစုတွင် မေါဝင်ရသာလူဦးရေကုိ အမျိုးအစား 
အလုိက် ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား 

 

 အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လုေ်သားအင်အားစုတွင် မေါဝင်သူများ  အမျိုးသားများ  (၅၅.၉) 
ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် အမျိုးသမီးများ  (၄၀.၆) ောခိုင်နှုန်းတိုပသည် အချိန်လေည့်ရကျာင်းတက်ရနသူများ 
 ဖလ စ်ရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 
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အသက်အုပစ်ု 

ပု ံ(8) - လုပသ်ားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုရုပါင်း ကျား မ 
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အသက်အုပစ်ု 

စစုရုပါင်း ကျား မ 

ေု ံ(၉) - အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

စစုခုေါငး် စုသြထမသာှခဲ့ြါ

စချိ် ထညြ်ထ့

ေကျာ်ထရတကထေမာပ

ေကျာ်ထရမာရ

စမိထမှုကို ္စ သြထ
စ ြ် မိထရုာရ၊

မကထကြ ရီသယွထစသိ

ြျာရ်ာမ၊ူ

မမ်ထု မွထရမူ
စခည ာရ

သုု သေြါ ထ်ရ 8,914         1.4                  46.4                          22.9               12.1                       2.2                   15.2        

ကျာရ 3,362         2.1                   55.9                          4.6                 11.6                      2.6                   23.3        

မ 5,552         1.0                  40.6                          34.0              12.4                       1.9                  10.2        

ကျား/မ

ုသြထမာရစ်ထစာရုသတွ် ထပမြါဝ်ထမူ
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ဇယား (၈) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်း အလုေ်ေိှသူဦးရေကုိ အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစားနှင့် ကျား/မ 
အလုိက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 
မှတခ်ျက်။  * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ

ုသု သေြါ်ထရ 17,079   8,667     8,412     100.0 100.0 100.0

မ်ထေ် ျုာမျာရ 35              19              16              0.2 0.2 0.2

မကထေမွရဝမထရေကျာ ထ်ရြ်ာသှ် ထမျာရ 125           25              100           0.7 0.3 1.2

််ထရြ်ာိှ့်ထပဆကထု ြထမ်ထ့ပမကထေမွရြ်ာသှ် ထမျာရ 107           80              27              0.6 0.9 0.3

စောာကထစြတ့ြည ုုာေသရုသြထမာရမျာရ 65              32              33              0.4 0.4 0.4

ဝ်ထေဆာ ထ်မှု ှ် ထ့ပစေသာ ထ်ရုသြထမာရမျာရ 314           105           209           1.8 1.2 2.5

ုယထယာ၊ပမ ထုေတာိှ့်ထပ်ါရုသြထ် ်ထရပကတမထရကျ ထ်ု သြထမာရမျာရ 13,709     7,372        6,337        80.3 85.1 75.3

ုကထမှုြ်ာိှ့်ထဆကထု ြထပုသြထ် ်ထရပစုသြထမမာရမျာရ 250           184           66              1.5 2.1 0.8

ုကထကသိယိာိှ့်ထပုကထြ ္ု်စ ထရကသိ် ထတွယထပစမသတရြည ုမမူျာရိှ့်ထ

သုု ်ထရတြထဆ ထ်မမူျာရ
65              64              1                0.4 0.7 *

စေခည ခတစုသြထမမာရမျာရ 1,423        469           954           8.3 5.4 11.3

စခည ာရ - - - - - -

မမိ/မေြည 986           317           669           5.8 3.7 8.0

စုသြထသ ှိမးူရေသ သာခသိ် ထိ ှု ထရ
စုသြထစကသိ် ထစမျ ို ရစုာရ
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 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၅-၆၄) အုေ်စုေိှ အလုေ်ေှိသူ (၈၀.၃) ောခုိင်နှုန်းမှာ လယ်ယာ၊ 
သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကွျမ်းကျငလ်ုေ်သားများ ဖလ စ်ကြ ေိ ီး ဒုတိယအများဆုံးမှာ အရခလ ခံအလုေ် 
သမားများ (၈.၃) ောခုိင်နှုန်း ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့် မ နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ကျား ဦးရေ (၈၅.၁) ောခုိင်နှုန်းနှင့ ် မ ဦးရေ (၇၅.၃) ောခိုင်နှုန်းတိုပ 
သည် လယယ်ာ၊ သစ်ရတာနှင် ့ငါးလုေ်ငန်းကွျမ်းကျင်လုေ်သားများ ဖလ စ်သည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။  

 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင် လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကွျမ်းကျင်လုေ်သားများမှာ (၆၈.၆) 
ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေိ ီး အရခလ ခံအလုေ်သမားများမှာ (၇.၂) ောခုိင်နှုန်းဖလ စ်ေါသည်။ 
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 ေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် မန်တုံမိ ိုပနယ် 

 ေံု (၁၀) -  ေလ ည်ရောင်စု၊ ေှမ်းေလ ည်နယ်နှင့် မနတံု်မိ ိုပနယ်တုိပ   
အသက် (၁၅ - ၆၄)  နှစ်အတွင်းေိှ ကျား/မ  အလုိက် အလုေ်အကုိင်အမျို းအစား 

မန်ရနဂျာများ 

သက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာေှင်များ 

နည်းေညာနှင့် ဆက်စေသ်ည့ ်သက်ရမးွေညာေှငမ်ျား 

အရောက်အေံ့ေလ ုစာရေးလုေသ်ားများ 

ဝန်ရဆာငမ်ှုနငှ့ ်အရောင်းလုေ်သားများ 

လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနငှ့ ်ငါးလုေင်နး် 
ကျွမ်းကျင်လုေ်သားများ 

လက်မှုေညာနငှ့ ်ဆက်စေလ်ုေင်နး် အလုေ်သမားများ 

စက်ကိေယိာနငှ့ ်စက်ေစ္စည်းကိုင်တယွ် 
အသုးံေလ ုသူများနှင့် စစုည်းတေ်ဆင်သမူျား 

အရခလ ခအံလုေ်သမားများ 

အခလ ား 

မသိ/မရဖလ  
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ဇယား (၉) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်း အလုေ်ေိှသူဦးရေကုိ လုေ်ကုိင်ရသာလုေ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် 
ကျား/မ အလုိက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား  

 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ ုသု သေြါ်ထရ ကျာရ မ

ုသု သေြါ်ထရ 17,079   8,667     8,412      100.0 100.0 100.0

ုယထယာ၊ပမ ထုေတာိှ ထ့်ပ်ါရ သုြထ် ်ထရ 14,717      7,642         7,075         86.2 88.2 84.1

မတ္တ ုတရူေြာထေသရိှ့်ထပေကျာကထမိသ် ထရ သုြထ် ်ထရ 35               29               6                   0.2 0.3 0.1

ကသ် ထာသတထု သြထမှု သြထ် ်ထရ 116            47               69                0.7 0.5 0.8

ုျှြထု ထု၊ပဓါတထေ်ွ့၊ပေသေိွရေ်ွ့ိှ ထ့်ပေုေစရြည ် ထ့ြည ူရမှု သြထ် ်ထရ 2                  2                  - * * -

ေသေြရေဝေသရ၊ပမိ ္ုလာိှ ထ့်ပစမိှုကထမိမထရဆ ထ်ရေသရပုီမတခ်ထ့ခဲွမှု သြထ် ်ထရ - - - - - -

ေဆာကထု သြထေသရ သုြထ် ်ထရ 118            97               21                0.7 1.1 0.2

ုကထု ီိ ှ် ထ့ပုက္ကာရေသာ ထ်ရဝယထေသရပ(ေမာထေတာထကာရိှ ထ့်ပေမာထေတာထဆသိ် ထကယထ

ြည ုြည ထ်ညခ ထ်ရ သုြထ် ်ထရစြါစဝ ထ်)
276             106            170             1.6 1.2 2.0

မယထယူြိသ့ေဆာ ထ်ေသရိှ ထ့်ပကသ် ထြ ္ု်စ ထရမိသေုှာ ထ်ေသရ သုြထ် ်ထရမျာရ 73               73               - 0.4 0.8 -

တ ထ်ရခိသေသရိှ့်ထပစုာရစေမာကထဝ်ထေဆာ ထ်မှု သြထ် ်ထရမျာရ 84               16               68                0.5 0.2 0.8

မတ ထ်ရစချကထစုကထိ ှ် ထ့ပပဆကထမွယထေသရ သုြထ် ်ထရမျာရ 5                  2                  3                   * * *

ေ်ွေသရေကာ ရေသရိှ့်ထပစာမခတု သြထ် ်ထရမျာရ - - - - - -

စမိထခြ တပေညမဆသိ် ထသာ သုြထ် ်ထရမျာရ - - - - - -

စမကထေမွရဝမထရေကျာ ထ်ရြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ့်ထပုကထမှု ကထမှုြ်ာဆသိ် ထသာ သုြထ် ်ထရမျာရ 1                  1                  - * * -

ုီမတစသြထချုြထပေသရိှ ထ့်ပောာကထကူမှုဆသိ် ထသာ သုြထ် ်ထရမျာရ 14               11               3                   0.1 0.1 *

ြည ထ်မူ့စသြထချုြထေသရပ(ြည ထ်မူ့ဝ်ထာမထရမျာရစြါစဝ ထ်) 151            110            41                0.9 1.3 0.5

ြ်ာေသရဆသိ် ထသာ သုြထ် ်ထရမျာရ 141            29               112             0.8 0.3 1.3

ကျ်ထရမာေသရိှ ထ့်ပုူမှုေသရ သုြထ် ်ထရမျာရ 31               9                  22                0.2 0.1 0.3

ြ်ထရချ၊ီပစ သိြ်ာ၊ပေြျာထပေညြေသရိှ့်ထပစြ်ထရေြည ေသရ သုြထ် ်ထရမျာရ 1                  - 1                   * - *

စခည ာရဝ်ထေဆာ ထ်မှု သြထ် ်ထရမျာရ 93               59               34                0.5 0.7 0.4

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

မသှိမ့်ထပစမိထောာ ထ်ု သမျာရ၏ပာသတထု သြထမှု ှ် ထ့ပဝ်ထေဆာ ထ်မှု သြထ် ်ထရမျာရ
21               12               9                   0.1 0.1 0.1

မတတမ်ထစခွ့်ထစေသရသစြဲွ့စု ထ်ရမျာရ၏ သုြထ် ်ထရမျာရ - - - - - -

စ သုြထစကိသ် ထစမျို ရစုာရေြာထြည ာာရခည ထ်ရမသှိေမာ သုြထ် ်ထရမျာရ 1,200         422             778             7.0 4.9 9.2

ုသြထ် ် ထရစမျို ရစုာရ
စုသြထသ ှိမးူရေသ သာခသိ် ထိ ှု ထရ
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 မန်တုံ မိ ိုပနယ်  လယယ်ာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတငွ် အများဆုံးလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီး (၈၆.၂) 
ောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတွင် လုေ်ကိုင်ရနသူ အမျိုးသား (၈၈.၂) ောခိုင်နှုန်းနှင့် 
အမျိုးသမီး (၈၄.၁) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 ေှမ်းေလ ည်နယ်  လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတငွ် လုေ်ကိုင်ရနသူမှာ (၇၂.၃) ောခိုင်နှုန်း 
ေှိေါသည်။ 
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စုစုရေါင်း ကျား မ စုစုရေါင်း ကျား မ စုစုရေါင်း ကျား မ 

 ေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် မန်တုံမိ ိုပနယ် 

 ေံု (၁၁) -  ေလ ည်ရောင်စု၊ ေှမ်းေလ ည်နယ်နှင့် မန်တံုမိ ိုပနယ်တုိပ   
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ ကျား/မ  အလုိက် လုေ်ကုိင်ရသာ လုေ်ငနး်အမျို းအစား 

လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင် ့ငါးလုေ်ငနး် 

သတ္တ ုတူးရဖာ်ရေးနှင် ့ရကျာက်မိငု်းလုေ်ငန်း 

ကုနေ်ုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လျှေ်စစ်၊ ဓါတ်ရငွ့၊ ရေရနွးရငွ့နှင် ့ရလရအးလဖနပ်ဖလ ူးမှုလုေ်ငန်း 

ရေရေးရဝရေး၊ မိလ္လာနှင့် အမိှုက်သိမ်းဆည်းရေး စီမံခန်ပခွဲမှုလုေ်ငန်း 

ရဆာက်လုေ်ရေးလုေ်ငန်း 

လက်လီနှင် ့လက္ကားရောင်းဝယ်ရေး (ရမာ်ရတာ်ကားနှင်ရ့မာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ် ေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေ်ငန်းအေါအဝင်) 

သယ်ယူေိုပရဆာင်ရေးနှင့က်ုနေ်စ္စည်းသိုရလှာင်ရေးလေု်ငန်းများ 

တည်းခိုရေးနှင့် ်အစားအရသာက် ဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုေ်ငန်းများ 

ရငွရေးရကြ းရေးနှင့် အာမခံလုေ်ငန်းများ 

အမိ်ခိ ံ ရလမဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

အသက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာ၊ သိေ္ံပေညာနငှ့် စက်မှုလကမ်ှုေညာဆုိင်ောလုေင်နး်များ 

စီမံအေု်ချုေ် ရေးနှင် ့ရောက်ကူမှုဆိုင်ောလုေ်ငန်းများ 

 ေလ ည်သူပအေု်ချုေ်ရေး ( ေလ ည်သူပဝန်ေမ်းများအေါအဝင်) 

ေညာရေးဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

ကျန်းမာရေးနှင် ့လူမှုရေးလုေ်ငန်းများ 

ေန်းချီ၊ အနုေညာ ၊ ရဖျာ် ရလဖရေးနှင့ ်အေန်းရဖလ ရေး လုေ်ငန်းများ 

အခလ ားဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 

ကိုယတ်ိုင်လုေ်ကိငု်သည့ ်အမိ်ရောင်စုများ  လုေ်ငန်းများ၊ ခွဲခလ ားရဖာ်ေလ နိုင်ခလ င်းမေှသိည့ ်အမိ်ရောင်စုများ  ေုတ်လုေ်မှုနှင့ ်ဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 

သံတမန်အခွင့အ်ရေးေ အဖွဲ့ အစည်းများ  လုေ်ငန်းများ 

အလုေ်အကိုင်အမျိုးအစားရဖာ်ေလ ေားခလ ငး် မေှရိသာလုေ်ငန်းများ 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 

ဇယား (၁၀) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေကုိ ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလုိက် 
 မိ ိုပေလ /ရကျးလက်နှင့် ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 
   မှတခ်ျက်။ * စုစရုေါင်းကတ်အရေအတွက် (၂၀) ေက်နညး်ေါသည်။ 

 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  (၄၇.၂) ောခိုင်နှုန်းသည် နုိင်ငံသား 
စိစစ်ရေးကတ် ကုိင်ရဆာင်သူများလဖစ်ေိ ီး (၄၉.၇) ောခုိင်နှုန်းသည် မည်သည့်ကတ်မှ မကုိင်ရဆာင်မူ 
များ ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့ ် မ နိှုင်းယှဉ်ောတွင်် ကျား ဦးရေ (၄၃.၄) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် မ ဦးရေ (၅၅.၄) ောခိုင်နှုန်းတိုပ 
သည် မညသ်ည့်ကတ်မှ မကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်သည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

   မှတခ်ျက်။  * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

 

 

နိုငင်သံား 

စစိစခ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

 ကတ်

နိုငင်သံား

ေေ ုေငွ့် 

ရသကူတ်

အမျို းသား 

မတှေ်ုံတင ်

ကတ်

သာသနာဝင်

 ကတ်

ယာယ ီ

သကခ်သေံ

 ကတ်

နိုငင်ေံေားသား

 မတှေ်ုံတင ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ေံေားသား

 နိုငင်ကံးူ 

လကမ်တှ်

မညသ်ည့် 

ကတမ်မှကိုင်

 ခောငသ်ူ

သုု သေြါ ထ်ရ 13,344       71                 176          493              60                 54            * * 14,040        

မြ ို ည့ြ 2,388          24                 109          86                 2                    7               * - 643               

ေကျရုကထ 10,956       47                 67             407              58                 47            * * 13,397        

ကျာရ 7,129          41                 102          232               54                 27            * * 5,831           

မ 6,215          30                 74             261              6                    27            * * 8,209           
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60.0

နိုင်ငံသား 
စိစစ်ရေး 
ကတ် 

ဧည့န်ိုင်ငံသား 
ကတ် 

နိုင်ငံသား 
မပြ ုခွင့ေ်သူ 
ကတ် 

အမျိုးသားမ
မှတ်ပုံတင် 
ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ရသခံ 
ကတ် 

နိုင်ငံြခားသားမ
မှတ်ပုံတင် 
လက်မှတ် 

နိုင်ငံြခားသား 
နိုင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကိုင်မ
ရဆာင်သူ 

ော
ခိငု
်နှုန
း် 

ပံု (12) - ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 

စုစုရပါင်းမ ကျားမ မမ 
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရကြ ာင်းအော 

ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား  

 
  

 

 

 

 

 

 

စစုခုေါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာေိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ေစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ေေ ငး်

စစုခုေါငး် 38,601       36,413       2,188              5.7         897         901        978             1,222                

0 - 4 5,162              5,026             136                       2.6             21               21              89                    103                         

5 - 9 5,184             5,118             66                          1.3             18               19              18                    33                            

10 - 14 4,213              4,153             60                          1.4             14               18              20                     34                            

15 - 19 3,576             3,515             61                          1.7             17               23              17                    27                            

20 - 24 3,209              3,113             96                          3.0             16               31              35                    52                            

25 - 29 2,828              2,723              105                       3.7             25               46              38                    52                            

30 - 34 2,650              2,532              118                       4.5             17               45              48                    69                            

35 - 39 2,275              2,157             118                       5.2             28               31              42                     66                            

40 - 44 2,126              1,991             135                       6.3             44               26              50                    68                            

45 - 49 1,729              1,573             156                       9.0             60               45              72                     73                            

50 - 54 1,853             1,642             211                       11.4          93               78              77                    110                         

55 - 59 1,205              1,036             169                       14.0          70               70              65                    81                            

60 - 64 1,072              844                 228                       21.3          115            109           95                    114                         

65 - 69 528                 392                 136                       25.8          76               67              63                    80                            

70 - 74 382                 252                 130                       34.0          91               77              73                    86                            

75 - 79 247                 157                 90                          36.4          67               66              60                    61                            

80 - 84 225                  125                 100                       44.4          72               73              65                    62                            

85 - 89 64                    36                    28                          43.8          23               21              20                     19                            

90 + 73 28 45 61.6 30 35 31 32

အသကအ်ေုစ်ု

လဦူးခရစစုခုေါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား (အဆက်) 

 
 

 

 

 

 

စစုခုေါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာေိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ေစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ေေ ငး်

ကျား 18,562       17,530       1,032              5.6         394         416        443             544                   

0 - 4 2,586              2,521              65                          2.5             9                  9                43                    49                            

5 - 9 2,551              2,512              39                          1.5             9                  11              10                    19                            

10 - 14 1,991             1,965             26                          1.3             4                  6                7                       15                            

15 - 19 1,619             1,597             22                          1.4             3                  7                6                       9                              

20 - 24 1,528              1,482             46                          3.0             5                  13              23                     30                            

25 - 29 1,400             1,348             52                          3.7             15               25              17                    23                            

30 - 34 1,321              1,258             63                          4.8             13               25              24                     34                            

35 - 39 1,102              1,040             62                          5.6             12               20              23                     28                            

40 - 44 1,009             947                 62                          6.1             20               12              22                     31                            

45 - 49 782                 704                 78                          10.0          30               18              35                    35                            

50 - 54 860                 766                 94                          10.9          45               39              37                    49                            

55 - 59 583                 495                 88                          15.1          32               40              41                    43                            

60 - 64 549                 438                 111                       20.2          56               53              41                    47                            

65 - 69 249                 185                 64                          25.7          32               25              20                     35                            

70 - 74 161                 112                 49                          30.4          32               29              27                     30                            

75 - 79 116                 76                    40                          34.5          27               29              21                     26                            

80 - 84 104                 60                    44                          42.3          30               36              28                     25                            

85 - 89 19                    12                    7                            36.8          6                  5                4                       3                              

90 + 32                    12                    20                          62.5          14               14              14                    13                            

အသကအ်ေုစ်ု

လဦူးခရစစုခုေါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား (အဆက်) 

 

 

စစုခုေါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာေိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ေစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ေေ ငး်

မ 20,039       18,883       1,156              5.8         503         485        535             678                   

0 - 4 2,576              2,505             71                          2.8             12               12              46                    54                            

5 - 9 2,633              2,606             27                          1.0             9                  8                8                       14                            

10 - 14 2,222              2,188             34                          1.5             10               12              13                    19                            

15 - 19 1,957             1,918             39                          2.0             14               16              11                    18                            

20 - 24 1,681             1,631             50                          3.0             11               18              12                     22                            

25 - 29 1,428              1,375             53                          3.7             10               21              21                     29                            

30 - 34 1,329              1,274             55                          4.1             4                  20              24                     35                            

35 - 39 1,173             1,117             56                          4.8             16               11              19                    38                            

40 - 44 1,117             1,044             73                          6.5             24               14              28                     37                            

45 - 49 947                 869                 78                          8.2             30               27              37                    38                            

50 - 54 993                 876                 117                       11.8          48               39              40                    61                            

55 - 59 622                  541                 81                          13.0          38               30              24                     38                            

60 - 64 523                 406                 117                       22.4          59               56              54                    67                            

65 - 69 279                 207                 72                          25.8          44               42              43                    45                            

70 - 74 221                  140                 81                          36.7          59               48              46                    56                            

75 - 79 131                 81                    50                          38.2          40               37              39                    35                            

80 - 84 121                 65                    56                          46.3          42               37              37                    37                            

85 - 89 45                    24                    21                          46.7          17               16              16                    16                            

90 + 41                    16                    25                          61.0          16               21              17                    19                            

အသကအ်ေုစ်ု

လဦူးခရစစုခုေါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင် လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၆) ဦးသည် အနည်းဆုံး မသန်စွမ်းမှု တစ်မျိုးမျိုးေှိရကြ ာင်း 
ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အမျိုးသမီးများ  မသန်စွမ်းမှုောခုငိ်နှုန်းသည် အမျိုးသားများေက် အနည်းငယ်ေိုမလ င့်ေါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမှုောခုိင်နှုန်းသည် အသက်အေွယ်ကြ ီးလာသည်နှင့်အမျှ   မလ င့်တက်လာေိ ီး အသက် (၆၀) နှစ် 
ရကျာ်တွင် ေိုမိုသိသာစွာလမင့်တက်လာသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားများတွင် သင်ယူရလ့လာခလ င်း/မှတ်ဉာဏ်/အာရုံစူးစိုက်ခလ င်း အများဆုံးနှင့ ်
လမ်းရလျှာက်/အမလ င့တ်က်/ေစ္စည်းကိုင်တွယ် ခလ င်းသည ်ဒုတိယအများဆုံးဖလ စ်ေါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အရကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသံုးအရဆာင်ေစ္စည်းများ 

ရနအိမ်အမျိုးအစားများ 

ဇယား (၁၂) - ရနအိမ်အမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်လေရသာ 
ဇယား 

 
မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင် ရနအိမ်အများစမုှာ ဝါး ဖလ င့်ရဆာက်လုေေ်ားရသာ အိမ်များဖလ စ်ကြ ေိ ီး (၇၃.၁) 
ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ ဒုတိယအများဆုံး ရနအိမ်အမျိုးအစားမှာ ေျဥ်ရောင်အိမ/်သစသ်ားအိမ်များ 
လဖစ်ေိ ီး (၁၈.၉) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။  

  မိ ိုပေလ အိမ်ရောင်စုများ  (၃၀.၀) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ်ရကျးလက်အိမ်ရောင်စုများ  (၇၇.၉) ောခိုင်နှုန်း 
တိုပသည ်ဝါးအိမ်များလဖင့ ်ရနေိုင်ကြ ေါသည်။  

 

 

မြ ို ့ေေ/ခကျးလက်
 အမိခ်ထာငစ်ု

အခရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကေ်နး်/

တိုကေ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကေ်အံမိ်

ေျဥခ်ထာငအ်မိ်/

 သစသ်ားအမိ်
ဝါးအမိ်

2-3 နစှေ်ံ

 တအဲမိ်

1 နစှေ် ံ

တအဲမိ်
အ ေေ ား

သုု သေြါ ထ်ရ 7,683         0.8                         1.6                1.4           18.9                   73.1          3.1           0.4          0.7       

မြ ို ည့ြ 779             7.8                         14.2              9.6           26.6                    30.0          7.3           1.0          3.3       

ေကျရုကထ 6,904         * 0.2                0.5           18.1                   77.9          2.7           0.3          0.4       

 0.8   1.6   1.4  

 18.9  

 73.1  

 3.1   0.4   0.7  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

ကွနဒ်ို/တိုက်ခနး်/ 
တိုက်ခနး်တွ ဲ

ဘန်ဂလိ/ု 
တိုက်အိမ် 

တိုက်ခံအိမ် ပျဥ်ရထာင်အမိ်/ 
သစ်သားအမိ် 

ဝါးအိမ် 2-3မနှစ်ခံ 
တဲအမိ် 

1မနှစ်ခံ 
တဲအမိ် 

အခြ ား 

ော
ခိငု
်နှုန
း် 

ပံု (13) - ရနအိမ်အမျို းအစား 

စုစုရပါင်းမ မမိ ို့ြပမ ရကျးလက်မ 
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အိမ်သာအမျိုးအစားများ 

ေံု (၁၄) - သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လံုအိမ်သာ ရဆာက်လုေ်သံုးစဲွသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု   - ၇၄.၃% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်   - ၆၃.၈% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၆၃.၅% 

မန်တုံမိ ိုပနယ်   - ၂၅.၃% 
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ဇယား (၁၃) - အသံုးေလ ုသည့် အိမ်သာအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် 
ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား 

 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင် အိမ်ရောင်စုများ  (၂၅.၃) ောခိုင်နှုန်းသည် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လုံအိမ်သာ 
ရဆာက်လုေ်သုံးစွဲကြ ေါသည်။ (ရေဆွဲအိမ်သာ (၀.၃) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် ရေရလာင်း/ယင်လုံအိမ်သာ 
(၂၅.၀) ောခိုင်နှုန်းတိုပ  ဖလ စ်ကြ ေါသည်။) 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်  သနပေ်ှင်းရသာယင်လုံအိမ်သာ ရဆာက်လုေ်သုံးစဲွသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးသည် 
အနိမ့်ဆုံးအုေ်စတုွင် ေါဝင်ေါသည်။  

 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင ် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လုံအိမ်သာ ရဆာက်လုေ်သံုးစဲွသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ 
(၆၃.၈) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး  မလ န်မာနုိင်ငံတငွ် (၇၄.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင် အိမ်သာမေှိသည့် အိမ်ရောင်စု (၄.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ေှမ်းေလ ညန်ယ်တွင ်(၁၁.၂)  
ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 မန်တံု မိ ိ ပုနယ်  ရကျးလက်ရဒသများတွင် အိမ်သာမေိှသည့် အိမ်ရောင်စု (၄.၃) ောခုိင်နှုန်းေိှေါသည်။ 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ မြ ို ့ ညြ ေကျရုကထ

0.3            0.4          0.3            

25.0          65.6       20.4          

25.3         66.0       20.7         

54.9          21.7        58.7          

4.3            5.5          4.2             

11.2          2.6          12.1          

4.3            4.2          4.3            

သာခသိ် ထိ ှု ထရ 100.0    100.0   100.0     

စေသစတကွထ 7,683    779      6,904     

စမိထမာစမျ ို ရစုာရ

ုသု သေြါ်ထရ

ေသဆဲွစိမထမာ

ေသေုာ ထ်ရ/ ယ ထ်ု သတစိမထမာ

မ်ထ့သှ် ထရေမာယ ထ်ု သတစိမထမာ
ေဆာကထု သြထမသတရုဲွမှုသာခိသ် ထိ ှု ထရ

တွ ထ်ရ/ ဇုာရပစိမထမာ

တွ ထ်ရမသှိပစိမထမာ

စခည ာရ

စိမထမာမသှိ
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ရသာက်ရေအမျိုးအစားများ 

ေံု (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာ ရသာက်ရေေေိှသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 

 

 

 

 

 
 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု   - ၆၉.၅% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်   - ၅၄.၇% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၄၈.၉% 

မန်တုံမိ ိုပနယ်   - ၃၃.၄% 
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ဇယား (၁၄) - ရသာက်ရေအတွက် အဓိကအသံုးေလ ုသည့် ရေအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
ောခုိင်နှုန်းကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင် အိမ်ရောင်စုများ  (၃၃.၄) ောခိုင်နှုန်းသည် ရသာက်ရေအတကွ် ရေရကာင်း 
ရေသနပ် (ရေေိုက်လိုင်း၊ အဝီစိတွင်း၊ ရေတွင်း (အုတ်စီ)၊ ရေသနပ်စက/်ရေသနပ်ဘူး) ကို အသုံးေလ ုကြ  
ေါသည်။ 

 မန်တုံမိ ိုပနယ်  ရေရကာင်းရေသနပ်အသုံးေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးသည် အနိမ့်ဆုံးအုေ်စတုွင် 
ေါဝင်ေါသည်။  မလ န်မာနိုင်ငံ  ရေရကာင်းရေသနပ်ေေှိမှု (၆၉.၅) ောခိုင်နှုန်းနှင့် နိှုင်းယှဥ်လျှင်လည်း 
နိမ့်သည်ကို ရတွ့ေေါသည်။ 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင် အိမ်ရောင်စု (၃၇.၉) ောခိုင်နှုန်းသည် ရတာင်ကျရေ/မိုးရေမှ ေေှရိသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သုံးစွဲကြ ေါသည်။ အိမ်ရောင်စု (၂၆.၉) ောခိုင်နှုန်းသည် ရေေိုက်လိုင်းမ ှ ရေကုိ 
သုံးစွဲရနကြ ေါသည်။ 

 အိမ်ရောင်စု (၆၆.၆) ောခိုင်နှုနး်သည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှိရသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သုံးစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရဒသေှိ အိိမ်ရောင်စ ု (၇၂.၄) ောခိုင်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေိှ 
ရသာရေကို ရသာက်ရေအဖလ စ် သုံးစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

  မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

 
 
 

ုသု သေြါ်ထရ မြ ို ့ ညြ ေကျရုကထ

26.9         76.5        21.3         

0.2           1.3           0.1           

6.2           7.1           6.1           

0.1           0.2           0.1           

33.4        85.1        27.6        

3.6           2.4           3.7           

6.1           0.3           6.8           

19.0        0.9           21.0         

37.9        11.3        40.9         

* - *

66.6        14.9        72.4        

သာခသိ် ထိ ှု ထရ 100.0   100.0   100.0   

စေသစတကွထ 7,683   779       6,904   

သုု သေြါ ထ်ရေသေကာ ထ်ရေသမ်ထ့သသှိမှုသာခိသ် ထိ ှု ထရ

ေမာကထေသစမျို ရစုာရ

ေသြိသကထု သိ် ထရ

စဝီုိတွ် ထရ

ေသတွ် ထရပ(စသတထု )ီ

ေသမ်ထ့ု ကထ/ ေသမ်ထ့ဘူရ

ုသု သေြါ်ထရ

ေသတွ် ထရပ(စကာသတမ့ဲ)

ေသက်ထ

မည ထု/ေချာ ထ်ရ/တရူေမည ာ ထ်ရ

ေတာ ထ်ကျေသ/ မိသရေသ

စခည ာရ

သုု သေြါ ထ်ရေသေကာ ထ်ရေသမ်ထ့ပမသသှိမှုသာခိသ် ထိ ှု ထရ
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အလင်းရောင်အတွက် စွမ်းအင်အသံုးေလ ုမှု 

ေံု (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက် လျှေ်စစ်မီးအသံုးေလ ုမှု 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု   - ၃၂.၄% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်   - ၃၃.၄% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၂၃.၆% 

မန်တုံမိ ိုပနယ်   - ၁၀.၉% 

 

 

 



31 
 

ဇယား (၁၅) - အလင်းရောင်အတွက် အဓိကအသံုးေလ ုသည့် မီးအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
ောခုိင်နှုန်းကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 
 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင် အလင်းရောင်အတွက် လျှေ်စစ်မီးအသံုးေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ (၁၀.၉) 

ောခိုင်နှုန်းလဖစ်ေါသည်။ မန်တုံ မိ ိုပနယ်  လျှေ်စစ်မီးအသုံးေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးသည် 
အနိမ့်ဆုံးအုေ်စတုွင် ေါဝင်ေါသည်။ ေှမ်းေလ ညန်ယ်  လျှေ်စစ်မီးအသံုးေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စု 
အချိုးမှာ (၃၃.၄) ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေါသည်။  

 မန်တုံမိ ိုပနယ်တွင် အလင်းရောင်အတွက် ဖရယာင်းတိုင်မီး အသုံးေလ ုမှုသည် (၂၂.၂) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် 
အများဆုံးဖလ စ်ေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရဒသတွင် အိမ်ရောင်စုများ  (၂၄.၀) ောခိုင်နှုန်းသည် အလင်းရောင်အတွက် 
ဖရယာင်းတုိင်မီးကို အသုံးေလ ုကြ ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ မြ ို ့ ညြ ေကျရုကထ

10.9             67.1           4.5             

14.6             0.8             16.2           

22.2              5.6             24.0           

5.2                0.9             5.7             

0.3                0.4             0.3             

12.9             23.1           11.8           

20.8             1.7             23.0           

13.1             0.4             14.5           

သာခသိ် ထိ ှု ထရ 100.0       100.0     100.0     

စေသစတကွထ 7,683       779        6,904     

မရီစမျို ရစုာရ

ုျှြထု ထုမီရ

ေသ်တဆမီီရ

ြေယာ ထ်ရတသိ် ထမီရ

ဘကထာသမီီရ

ေသစာရုှျြထု ထုပ(ြသု ္ဂ ကိ)

ေ်ေသာ ထ်ညခ ထ်ပုွမထရစ ထ်မသတရပ(ဆသို ာညြာရ)

စခည ာရ

ုသု သေြါ်ထရ

မီရုကထပ(ြသု ္ဂ ကိ)
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အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသံုးေလ ုမှု 

ေံု (၁၇) - သစ်သားကုိအရလခခံရသာ ရလာင်စာအသံုးေလ ုမှု 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု   - ၈၁.၀% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်   - ၈၃.၅% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၈၆.၆% 

မန်တုံမိ ိုပနယ်   - ၉၅.၈% 
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ဇယား (၁၆) - ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် အဓိကအသံုးေလ ုသည့် ရလာင်စာအမျိုးအစားအလုိက် 
အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

  
 မန်တံု မိ ိ ပုနယ်တွင် အစားအစာ ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် သစ်သားကုိအရခလ ခံရသာ ရလာင်စာ 

အမျိုးအစားများလဖစ်သည့် သစ်သား/ေင်း (၉၅.၅) ောခိုင်နှုနး်နှင့် မီးရသွး/ရလာင်စာရတာင့ ်(၀.၃) 
ောခိုင်နှုန်းတိုပကို အဓိကအသုံးေလ ုကြ ရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 အိမ်ရောင်စု (၃.၃) ောခိုင်နှုန်းသာလျှင် အစားအစာ ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် လျှေ်စစ်မီး 
ကို အသုံးေလ ုကြ ေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရဒသေှိ အိမ်ရောင်စုများတွင် သစ်သားကိုအရလခခံရသာ ရလာင်စာများလဖစ်သည့် 
သစ်သား/ေင်း (၉၈.၇) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် မီးရသွး/ရလာင်စာရတာင့် (၀.၂) ောခိုင်နှုန်းကို အဓိက 
အသုံးေလ ုကြ ေါသည်။ 

  မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်ထရ မြ ို ့ ညြ ေကျရုကထ

3.3                31.6             0.1              

0.2                - 0.2              

0.5                0.1               0.5              

* - *

95.5             67.0             98.7           

0.3                1.3               0.2              

- - -

0.2                - 0.2              

သာခသိ် ထိ ှု ထရ 100.0       100.0       100.0     

စေသစတကွထ 7,683       779          6,904     

မီရေမွရ/ေုာ ထ်ု ာေတာ့်ထ

ေကျာကထမီရေမွရ

စခည ာရ

ုသု သေြါ်ထရ

ေုာ်ထု ာစမျို ရစုာရ

ုျှြထု ထုမီရ

ဓာတထေ်ွ့

ေသ်တဆမီီရ

ဘိသ် ထစသို ကထု ထ

မ ထုမာရ/ာ ထ်ရ
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ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသံုးအရဆာင်ေစ္စည်းများ အသံုးေလ ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသံုးအရဆာင်ေစ္စည်းများသံုးစဲွမှုအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ 

 မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 
 

 အိမ်ရောင်စုများ  ဆက်သွယ်ရေးနှင့ ် အိမ်အသုံးအရဆာင်ေစ္စည်းများသုံးစွဲမှုတွင ် ရေဒီယိုသုံးစွဲမှု 
သည် (၁၉.၄) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အမလ င့်ဆံုးလဖစ်ေါသည်။ ရုေ်မလ င်သံကြ ားစက်ေှိသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 
သည်  မိ ိုပေလ တွင် (၆၅.၃) ောခိုင်နှုန်း ဖလ င့် အမလ င့ဆ်ုံးလဖစ်ေိ ီး ရေဒီယုိေှိသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးသည် 
ရကျးလက်တွင ်(၂၀.၂) ောခိုင်နှုန်း ဖလ င့် အမလ င့်ဆုံးလဖစ်ေါသည်။ 

 

 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင ် ရုေ်မလ င်သံကြ ားေိှရသာ အိမ်ရောင်စုမာှ (၁၈.၈) ောခိုင်နှုန်း ဖလ စ်ေိ ီး ရေဒီယိ ု
ေှိရသာ အိမရ်ောင်စုမှာ (၁၉.၄) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အိမ်ရောင်စု (၅) စုလျှင ် (၁) စုနှုန်း ေိှရကြ ာင်း 
ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

မြ ို ့ ေေ/ခကျးလက်
အမိခ်ထာငစ်ု

အခရအတကွ်
ခရဒယီ ို ရေုေ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွေ်ျူတာ

အမိတ်ငွ ်

အငတ်ာနက ်

တေေ်ငထ်ား ေေ ငး်

မညသ်ည့်ေစ္စညး်မှေ 

မရ ှိသည့်

ရာေိုငန်ှုနး်

ေစ္စညး်အားလုံး

 ရ ှိသည့်  

ရာေိုငန်ှုနး်

စုစုခေါင်း 7,683        19.4       18.8             0.8          5.5               0.4          0.1                    67.4                       -

မြ ို ေ့ေ 779            12.6       65.3             1.2          31.2             2.4          0.5                    31.1                       -

ခကျးလက် 6,904        20.2       13.6             0.8          2.6                0.1          0.1                    71.5                       -
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ေံု (၁၈) - ရေဒယုိီနှင့် ရုေ်မလ င်သံကြ ားသံုးစဲွနုိင်သည့် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်း  

ရေဒယီို ရုေ်မလ င်သံကြ ား 
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ေံု (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်းသံုးစဲွနုိင်မှု 

 

 
 

 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင် အိမ်ရောင်စ ု (၅.၅) ောခိုင်နှုန်းသာ လက်ကိုင်ဖုန်းေှိသည့်အတွက် အနိမ့်ဆုံး 
အုေ်စုတွင် ေါဝင်ရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

  

 ေလ ည်ရောငစ်ု   - ၃၂.၉% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်   - ၃၄.၄% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၂၅.၅% 

မန်တုံမိ ိုပနယ်   -   ၅.၅% 
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ေုိပရဆာင်ရေးယာဥ် အမျိုးအစားများ 

ဇယား (၁၈) - သယ်ယူေုိပရဆာင်ရေးအတွက် အသံုးေလ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
အရေအတွက်ကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင် အိမ်ရောင်စုများ  သယ်ယူေိုပရဆာငရ်ေးအတွက် အသုံးေလ ုသည့်ယာဥအ်မျိုး 
အစားများတွင် ရမာ်ရတာ်ဆုိင်ကယ်/လျှေ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကား အသံုးေလ ုမှုသည် (၃၅.၁) 
ောခုိင်နှုန်းလဖင့် အမလ င့်ဆံုးလဖစ်ေိ ီး လညှ်း (ကျွဲ၊ နွား၊  မလ င်း.. စသဖလ င့်) အသုံးေလ ုမှုသည် (၁၆.၁) 
ောခိုင်နှုန်းလဖင့် ဒုတိယ အမလ င့်ဆုံးလဖစ်ေါသည်။ 

  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခွဲလခားရလ့လာောတွင် အိမ်ရောင်စုအများစုသည် ရမာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ်/လျှေ်စစ် 
စက်ဘီး/သုံးဘီးကားကို သယ်ယူေိုပရဆာင်ရေးယာဥ်အဖလ စ် အဓိကအသုံးေလ ုကြ ေါသည်။ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ြည ်ထ် ယထ/ခရသိ် ထ/မြ ို ့်ယထ စမိထောာ်ထု သ

ကာရ/

ာသြထကာရ/

ဗ်ထ် ထ

ေမာထေတာထ

ဆသိ် ထကယထ/

ုျှြထု ုထု ကထဘရီ/

မသတရဘရီကာရ

ုကထဘရီ
(၄) ဘရီြါ

ောာထု ာုျ ီ

ကိရူေု၊ှ

မမ္ဗာ် ထ

ုကထေု၊ှ

ေမာထေတာထဘသတထ

ုှ် ထရပ(ကတ၊ဲ

ိာွရ၊ပ မည ်ထရ..

ုမြည ်ထ့)

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

မြ ို ေ့ေ 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 

ခကျာက်မဲေရိုင် 163,679     4,873      107,878       24,694    10,490  609        919              34,022     

မြ ို ေ့ေ 25,950        1,618      19,303          9,171       1,112     59          53                 1,149       

ခကျးလက် 137,729     3,255      88,575          15,523    9,378     550        866              32,873    

မနတ်ုံမြ ို ့နယ် 7,683           75            2,696             53             54           2             3                   1,238       

မြ ို ေ့ေ 779              39            455                 30             10           - - 34             

ခကျးလက် 6,904           36            2,241             23             44           2             3                   1,204       
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(ဇ) ရမွးဖွားခလ င်းနှင့် ရသဆံုးခလ င်းအရကြ ာင်းအော  

ရမွးဖွားခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 မန်တံု မိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၂၅ -၂၉) အုေ်စုတွင် ရမွးဖွားနှုန်း အမလ င့်ဆံုးလဖစ်သည်ကုိ ရတွ့ေှိေ 
ေါသည်။  

 အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၄၉) နှစ်အတွင်းေှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦး  စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 
မှာ (၄.၈) ဦးဖလ စ်ေိ ီး   ေလ ည်ရောငစ်ုအဆင့်  စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း (၂.၅) ဦးေက် ေို မလ င့် 
သည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 
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မွး
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းန
ှုန်း

 

အသက်အပု်စု 

ပံု (20) - မပြ ည်ရထာင်စု၊ ေှမ်းပြ ည်နယ်နှင့် 
မနတံု်မိ ို့နယ်တုိ့၏ အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း  

ြပည်ရထာင်စု ေှမ်းပြ ည်နယ် မန်တုံမိ ို့နယ် 
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ေံု (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ေလ ည်ရောငစ်ု   - ၂.၅ ဦး 

ေှမ်းေလ ည်နယ်   - ၃.၁ ဦး 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၂.၈ ဦး 

မန်တုံမိ ိုပနယ်   - ၄.၈ ဦး 
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 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင ် ရမွးဖွားစဉ ် ရမျှာ်မှန်းသကတ်မ်းသည် (၆၄.၈) နှစ်လဖစ်ေိ ီး  ေလ ည်ရောင်စုအဆင့် 
ရမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၄.၇) နှစ်ေက် အနည်းငယ်ေို မလ င့်ေါသည်။ 

 မ ရမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၉.၄ နှစ်) သည် ကျား ရမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၀.၅ နှစ်) ေက်ေိုမလ င့်ေါသည်။ 

ကရလးအေွယ်ရသဆံုးခလ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆံုးခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 ရကျာက်မဲခရိုငတ်ွင် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများသည်  ေလ ည်ရောင်စု 
အဆင့် ရသနှုန်းမျာရေက်  မလ င့်ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသကတ်စ်နှစ်ရအာက် 
ကရလး (၆၉) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၈၀) ဦး  
ရသဆုံးလျက်ေှိေါသည်။  

 မန်တုံ မိ ိုပနယ်တွင ် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများသည် ေှမ်းေလ ည်နယ်နှင့ ်
ရကျာက်မဲခရိုငတ်ိုပ  ရသနှုန်းများေက် လမင့်ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက် 
တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး (၉၄) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက် 
ကရလး (၁၀၈) ဦး ရသဆုံးလျက်ေှိေါသည်။  
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ပံု (22) - ရမှောမှ်န်းသက်တမ်း (မပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင်းရဒသကြ ီး/မပြ ည်နယ်) 
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ေံု (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းနှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

 ေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် ရကျာက်မဲခရိငု် မန်တုံမိ ိုပနယ် 
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 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင ်အေငှ်ရမွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀)   ကိုယဝ်န်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့် ရမွးဖွားေိ ီး 
(၆) ေတ်အကြ ာတွင် မိခင် (၂၇၈) ဦး ရသဆုံးလျက်ေှိေါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းသည်  ေလ ည်ရောငစ်ုအဆင့်ေက် နိမ့်ေါသည်။ 

 အရေှ့ရတာင်အာေှနုိင်ငံများ  ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၁၄၀) နှင့် နိှုင်းယှဉ်ောတွင်  မလ န်မာနုိင်ငံ 
  ကိုယ်ဝနရ်ဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၂၈၂) သည်  မလ င့်မားရနရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 
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ပံု (24) - ကုိယ်ဝနရ်ဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (မပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင်းရဒသကြ ီး/ ေလ ည်နယ်) 
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သန်းရခါင်စာေင်းဆုိင်ော ရဝါဟာေအဓိေ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ 

လူဦးရေ - ဤအစီေင်ခံစာတွင်ေါဝင်သည့် လူဦးရေဆိုသည်မှာ သန်းရခါင်စာေင်းညတွင်  မလ န်မာနိုငင်ံ 

နယ်နိမိတအ်တွင်းေှိရနသည့် လူဦးရေကိ ုဆိုလိုေါသည်။ 

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

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

 မလ န်မာနိုင်ငံအတွင်း သန်းရခါင်စာေင်းညတွင်ေှိသည့်လအူားလံုးကို စာေင်းရကာကယ်ူခဲ့ေါသည။် 

ရကျးလက် - အရေွရေွအုေ်ချုေရ်ေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ရကျးေွာအုေ်စုများကို ဆိုလိုေါသည်။ 

ရယဘုယျအားဖလ င့် ၎င်းရဒသများသည် လူဦးရေသိေ်သည်းဆ နည်းသည့်ရဒသများဖလ စ်ေိ ီး  ၎င်းရမလ ဧေိယာ 

များတွင ်စိုက်ေျိုးရေးလုေ်ငန်းများကို အဓိကလုေ်ကိုင်ေါသည်။ 

 မိ ိုပေလ  - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီရဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ေေ်ကွက်များဖလ စ်ေါသည်။ ရယဘုယျအားဖလ င့် 

အဆိုေါရဒသများတွင် အရဆာက်အအုံနှင့် လဦူးရေေူေေ်ေိ ီး စက်မှုလေု်ငန်းများ ဖံွ့ဖိ ိုးတိုးတက်ေါသည်။  

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိာ တစ်စတုေန်းကီလိုမီတာတွင ် ရနေိုင်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစုရေါင်းကို ၎င်းရဒသ  ဧေိယာအကျယ်အဝန်းနှင့် စားခလ င်းဖလ င့် 

သိေ်သည်းဆကိုေေှိ ေိ ီး စတုေန်းကီလိုမီတာ ဖလ င့်ရဖာ်ေလ ေါသည်။ ေုိသိုပတွက်ချက်ောတွင ် ကုန်းရမလ ကိုသာ 

ေည့်သွင်းတွက်ချက်ေားေါသည်။ 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား - အိမ်ရောင်စုတစ်စတုွင်ေှိရသာ ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုဝင် အရေအတွက် 

ကိုဆိုလိုေါသည်။ (အိမ်ရောင်စုလူဦးရေစုစုရေါင်းကို အိမ်ရောင်စုအရေအတွက်လဖင့် စားလခင်းလဖင့်ေေိှ 

ေါသည်။) 

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

မီှခုိသူအချိုး - အလုေ်လုေ်ကိုင်နုိင်သည့် အသကအ်ေွယ် အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၆၄) နှစ်ဦးရေ (၁၀၀) 

ရေါ်တွင ် မှီခိုရနသည့် ကရလးဦးရေ (အသက ် ၁၅ နှစ်ရအာက်) နှင့် သက်ကြ ီးေယွ်အိုဦးရေ (အသက ် ၆၅ 

နှစ်နှင့်အေက်) တိုပ အချိုးလဖစ်ေါသည်။ စုစုရေါင်းမှီခိုသူအချိုး၊ ကရလးမှီခိုသူအချိုးနှင့် သက်ကြ ီးေွယ်အို 

မှီခိုသူအချိုးတိုပကို တိုင်းတာတွက်ချက်နိုင်ေါသည်။ 

ကရလးမီှခုိသူအချိုး - အသက ်(၁၅) နှစ်ရအာက် ကရလးဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့်လူဦးရေ (အသက ်၁၅ 

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

သည့်လူဦးရေ (အသက ်၁၅ - ၆၄ နှစ်) အချိုးကို ဆိုလိုေါသည်။ 

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

နှစ်နှင့်အေက် သက်ကြ ီးေွယ်အိုဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ 

အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုရေါင်းလူဦးရေ အသက်များကို အုေ်စု (၂) စု အညအီမျှခွဲလခားောတွင ် ေေှသိည့် 

အလယ်ကိနး်ဖလ စ်ေါသည။် လူဦးရေ တစ်ဝက်သည် အသက်အလယက်ိန်းေက်ငယ်ေိ ီး ကျနတ်စ်ဝက်သည် 

အသက်အလယ်ကိန်းေက်  ကြ ီးေါသည်။ 

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

၂၀၁၄ ခုနှစ်  မလ န်မာနိုင်ငံ လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတွင် စာတတ်ရမလ ာက်မှု၊ 

ရကျာင်းရနမှုအရခလ အရန၊ အမလ င်ဆ့ုံးတက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲသ့ည့် အတန်း/အဆင့်တိုပကို ရမးမလ န်းခဲ့ေါသည်။ 

ေညာရေးနှင့်ေတ်သက်၍ အမျိုးအစားခွဲခလ ားမှုများကို ရအာက်ေါအတိုင်း ရဖာ်ေလ ေားေါသည်- 

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

ဆိုလိုေါသည်။ 

(ခ ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရခလ အရန - လွန်ခဲ့သည့်စာသင်နှစ်တွင ် အတန်းေညာ အဆင့်ဆင့် 

သင်ကြ ားနိငု်ေန်ေုံမှန်ဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ်ေလ ု စာသငရ်ကျာင်းများ 

(သိုပမဟုတ်) ေညာရေးအစီအစဥမ်ျားတွင ် ေညာသင်ကြ ားရနသူများကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အေကတ်န်းနှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ရနသူများ အားလံုးေါဝင် 

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

ရကျာင်းတက်ဖူးသူ၊ (၃) လုံးဝရကျာင်းမတက်ဘူးသူ ဟူ၍ (၃) မျိုးေါဝင်ေါသည်။  

(ဂ ) အမလ င့်ဆံုးတက်ရောက်ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်း/အဆင့် - အစိုးေရကျာင်းများ၊ အစိုးေ 

အသိအမှတ်ေလ ုေားသည့် ေုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင ် တက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် အမလ င့်ဆုံး 

ေညာရေးအဆင့်/ဘွဲ့/ဒီဂေီကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှု - ရနပစဥ်လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများ၊ အလေု်လုေ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်မှု/သင်ယူမှုများ၊ လှုေ်ေှားမှု 

များတွင ်အရောက်အကူမေှိေါက သာမန်လူများေက်ေို၍ အခက်အခေဲှိသူများကို ဆိုလိုေါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ ်

လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတငွ် မသန်စွမ်းမှုနှင့်ေတ်သက်၍ ရအာကေ်ါတိုပကို 

ရမးမလ န်းေားေါသည်-  



43 
 

(က) လမ်းရလျှာက်ခလ င်း (ဝီှးချဲအသုံးေလ ုခလ င်း၊ ရတာင်ရဝှး၊ ချိုင်းရောက်အသုံးေလ ုခလ င်း၊ ရခလ ဆာခလ င်း၊ 

အမလ င့်တက်ောတွင်ခကခ်ဲခလ င်း) 

(ခ ) အမလ င် (အမလ င်အာရုံအားနည်းခလ င်း၊ မျက်စိမမလ င်ခလ င်း) 

(ဂ ) အကြ ား (အကြ ားအာရုံနည်းခလ င်း၊ နားမကြ ားခလ င်း) 

(ဃ) မှတ်ဉာဏ်/အာရုံစူးစိုက်ခလ င်း (ဖွံ့ဖိ ိုးမှုရနှာင့်ရနှးခလ င်း၊ ရကျာင်းရနေန်ခက်ခဲခလ င်း၊ အခလ ား 

စိတ်ေိုင်းဆုိင်ောအရခလ အရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ် - လူတစ်ဦးချင်းစီ  သက်ရသခံအဖလ စ် ကိုယ်ရေးအရကြ ာင်းအော အချက် 

အလက်များေါဝင်သည့ ် ကတ်/လက်မှတ်လဖစ်ေါသည်။  မလ နမ်ာနိုင်ငံတွင ် သက်ရသခံကတ်/လက်မှတ် အမျိုး 

အစားရေါင်းများစွာ ေုတ်ရေးေားေိ ီး နိုင်ငံခလ ားသားများအတွက် နိုင်ငကံူးလက်မတှ်ကုိဆုိလုိေါသည်။ 

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

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

နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေကို ရအာကေ်ါအတိုင်း ခွဲခလ ားရဖာ် ေလ ေားေါသည် - 

 

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

ရယဘုယျစကားေေ်တစ်ခု ဖလ စ်ေါသည်။ 
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အလုေ်ေိှသူ - လူတစ်ရယာက်သည ် အမလ တ်အစွန်းတစ်ခုခု (လစာ၊ လုေ်ခ၊ စီးေွားရေးအကျိုးအမလ တ် စသည)် 

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

(၆) လနှင့်အေက ် အလုေ်လုေ်ခဲလ့ျှင် ေိုသူကို အလုေ်ေှိသည်ဟု ဆိုလိုေါသည်။ ၎င်းတိုပတွင် လစာမေရသာ် 

လည်း မိသားစုလုေ်ငန်းတွင်လုေ်ကိုင်သူ၊ စတိုးဆိုင်၊ ေုဂ္ဂလိကရဆးရုံ အစေှိသည်တိုပတွင် လေု်ကိုင်ရနသူများ 

ေါဝင်ေါသည်။  

အလုေ်လက်မ့ဲ - အလုေ်လုေ်ကုိင်နိုင်သူဖလ စ်ရသာ်လည်း သတ်မှတ်ေားသည့်ကာလအတွင်း အလုေ်မေှိသ၊ူ 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူကိ ုဆိုလိုေါသည်။  

လုေ်သားအင်အားစုတွင်မေါဝင်သူများ - သန်းရခါင်စာေင်းရကာကယ်ူချိန်မတိုင်မီ ေက်သတ္တ ေတ်အတွင်း 

အလုေ်မေှသိူ၊ အလုေ်မေှာခဲ့သူ၊ အလုေ်မလုေ်နိုင်သူများကို ဆိုလိုေါသည်။ အဆိုေါအုေ်စတုွင် အချိန်ေလ ည့် 

ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ အိမ်မှုကိစ္စလုေ်သူ၊ သက်ကြ ီးေွယ်အိုများ ေါဝင်ေါသည်။  

လုေ်သားအမျိုးအစား - အလုေ်ေှသိူများကို လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း ၎င်းတုိပရဆာင်ေွက်သည့် 

စီးေွားရေးလုေ်ငန်း လုေ်ရဆာင်မှုအလိုက် ခွဲလခားရဖာ်လေခလ င်းလဖစ်ေါသည်။ လုေ်သားအမျိုးအစားများကို 

ရအာက်ေါအတိုင်း အုေ်စု (၅) စုခွဲ ခလ ားေားေါသည်- 

(က) အစုိးေဝန်ေမ်း -  အစိုးေဌာန/အဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုေ်လုေ်ကိုင်ရနသူများ  

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

အစိုးေမဟတု်ရသာအဖဲွ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုေ်ငန်း 

များတွင်လုေ်ကိုင်ရနသူများ  

(ဂ ) အလုေ်ေှင် - သတ်မှတက်ာလအတွင်း ၎င်းတုိပ ကိုယ်ေိုင်စီးေွားရေးလုေ်ငန်းကုိ အလုေ်သမား 

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

(ဃ) ကုိယ်ေုိင်လုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ေုိင်စီးေွားရေး (သိုပမဟုတ်) မိသားစုစီးေွားရေးတွင် 

မည်သည့်အလုေ်သမားကုိမျှ ခန်ပေားခလ င်းမေှိဘဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုေ်ကိုင်သူ  

(င) မိသားစုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး  စီးေွားရေးလုေ်ငန်း၊ စိုက်ေျိုးရမွးမလ ူရေး၊ 

 ခိ ံလုေ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုေ်ငန်း (မိသ့မဟတု်) အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုပ်ငန်း 

တစ်ခုခုတငွ် လုပ်အားခမေေှိဘဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သူမ 
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လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်း - အသက်အုေ်စုတစ်ခုတွင်ေှိသည့် လုေ်သားအင်အားနှင့် အဆိုေါအသက် 

အုေ်စုအတွင်းေိှ လူဦးရေတိုပ အခိျုးကုိ ဆိလုိုေါသည်။ လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင် 

သည့် လူဦးရေေမာဏကို ရဖာ်လေသည့် အရေးကြ ီးရသာ အညွှန်းကိန်းဂဏန်းတစ်ခလုဖစ်ေါသည်။ 

  

 

အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း - လုေ်သားအင်အားစုစုရေါင်းတွင် အလုေ်အကိုင်မေေိှရသးဘဲ အလုေ်ေှာရနသူနှင့် 

အလုေ်လုေ်ေန်ဆန္ဒေှိသူတိုပ  ောခိုင်နှုန်းကို ဆိုလိုေါသည်။ အဆိုေါလူဦးရေသည် 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူများ ဖလ စ်ေိ ီး အလုေ်လုေ်ေန်အဆင်သင့်ေိှသူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့် လူဦးရေအချိုး - နိုင်ငံတစ်ခု အလုေ်ေိှသူဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်ကိုင်နိုင်သည့် လူဦးရေ 

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

တစ်ေတ်လျှင ် အနည်းဆုံးတစ်နာေီကြ ာ အလုေ်လုေ်ကုိင်ေါက ၎င်းကုိအလုေ်အကုိင်ေိှသူဟု နိုင်ငံတကာ 

အလုေ်သမားအဖွဲ့ကြ ီးမှ သတ်မှတ်ေားေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင် - သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း လေု်ကိုင်ခဲ့သည့် 

လူတစ်ရယာက်  အလေု်အကိုင်ကိုဆိုလိုေါသည်။ လုေ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်လခင်းမေှိဘဲ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လ 

အတွင်း လုေ်ကိုင်ခဲ့သည့်အလုေအ်ကိုင်ကိုသာ ဆိုလိုလခငး်လဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာေင်းတွင် 

အလုေ်အကုိင်ရဖာ်လေခလ င်းနှင့်စေ်လျဥ်း၍ စာေင်းကုိင်၊ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အိမ်မှု 

ကိစ္စလုေ်သူ၊ တံငါသည်၊ လူပအေင်းအမလ စ်မန်ရနဂျာစသည်လဖင့် အရသးစိတ်ရဖာ်လေေမည်ဟု သန်းရခါင်စာေင်း 

စာေင်းရကာက်များကုိ ညွှန်ကြ ားေားေါသည်။ အကယ်၍ရလဖဆိုသူသည ် အလုေ်အကိုင်နှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် 

နှစ်ခုေက်ေို၍ လုေ်ကိုင်ခဲ့လျှင် အဓိကလုေ်ကိုင်ရသာ အလုေ်အကိုင်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ 

ေါသည်။ အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစားများ ခဲွလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISCO 2008 ကုိ အရလခခံ၍ ခွဲလခားေားေါသည်။ 

= လုေ်သားအင်အား 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေ်သားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဦးရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လက်မဲ့) 

စစုုရေါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်း 
အလုေ်လက်မဲ့ဦးရေ 

လုေ်သားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သဦူးရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လက်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေ်အကိုင်ေေှိမှုနှင့် 
လူဦးရေအချိုး 

= 

အလုေ်ေှိသူဦးရေ 

စုစုရေါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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လုေ်ငန်း - သန်းရခါငစ်ာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း အလုေ်လုေ်ရနသမူျား 

လုေ်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငန်းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသူများလေု်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငန်းခွင်ရနော ကုိ 

ရဖာ်လေေမည်လဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသတူစ်ဦး  လုေ်ကုိင်ရနေသည့် တာဝန်များ (သုိပမဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိ ရဖာ်ေလ ေန်မလုိဘဲ ကုန်ေုတ်လုေ်ငန်း (သုိပမဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရေးသည့် လုေ်ငန်း 

အမျိုးအစားကုိ ဆုိလုိလခင်းလဖစ်ေါသည်။ ဥေမာ - လူတစ်ရယာက်သည် တီဗီွေုတ်လုေ်ရသာစက်ရံု  

သုိရလှာင်ရံုတွင် အလုေ်လုေ်ကုိင်သူလဖစ်ေါက ေုိသူ လုေ်ငန်းသည် လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လဖစ်ေါသည်။ အကယ်၍ရလဖဆိုသသူည် လုေ်ငန်းနှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် နှစ်ခုေက်ေိုရသာ လုေ်ငန်းများတွင် 

လုေ်ကိုင်ခဲ့ေါလျှင် အဓိကလုေ်ကိုငရ်သာ လုေ်ငန်းတစ်ခုကိ ု သတ်မတှ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ေါသည်။ လုေ်ငန်းများ 

ခွဲလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISIC Revision 4 ကို အရလခခံ၍ ခဲွလခားေားေါသည်။ 

အေှင်ရမွးကရလး - ကရလးငယ်မိခင်ဝမ်းမှကျွတ်ချိနတ်ွင် ငိုလခင်း၊ အသံေလ ုလခင်း၊ ရလခလက်များလှုေ်ေှားလခငး် 

စသည့ ် အသက်ေှင်သန်မှု သရ ကကတတစ်ခုခုကို  ေလ ုလုေသ်ူကို ဆိုလိုေါသည်။ သန်းရခါင်စာေင်းတွင ် အေှင် 

ရမွးကရလးများကို ေည့်သွင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ ေိုပအေလ င် အိမ်ရောင်ကျဖူးသည့် အမျိုးသမီးများ  

ရနာက်ဆုံးအေှင်ရမွးကရလးအရကြ ာင်းအောများကိုလည်း ေည့်သွင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ 

စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အမျိုးသမီးတစ်ရယာက်ရမွးဖွားနိုငသ်ည့ ် ေျမ်းမျှကရလးအရေအတွက် 

(အမျိုးသမီးအားလံုး ကရလးရမွးဖွားနိုင်သည့် အသကအ်ေိုင်းအခလ ား  ေိ ီးဆုံးသည်အေိ အသက်ေှင်ေိ ီး 

လက်ေှိရမွးနှုန်းအတိုင်း ရမွးမည်ဆိုေါက) ကို ဆိုလိုေါသည်။ 

 

အသက်အုေ်စုအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အသက်အုေ်စုအလိုက် အမျိုးသမီး (၁,၀၀၀) တစ်နှစ်အတွင်း 

ရမွးဖွားသည့် ကရလးဦးရေကို တိုင်းတာလခငး်လဖစ်ေါသည။် အသက်အုေ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်းကို 

တိုင်းတာောတွင ်သီးလခားရဖာ်လေေားလခင်းမေှိေါက  ေလ ကဒဒိန်နှစ်ကို အရလခခံ၍ တွက်ချက်ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

၅ စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း = အသက်အုေ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း x  
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မ ထ်တသတ မိ ိုပနယ်အစီေင်ခံစာ  ေလ ုစုသူများစာေင်း 
 

သှမထရြည ထ််ယထ၊ပေကျာကထမဲခရုိင်၊ မ ထ်တသတ မိ ိုပနယ်အစီေင်ခံစာ  ေလ ုစုသူများစာေင်း 

အမည် ောေူးနှင့် ဌာန/အဖွဲ့အစည်း တာဝန ်
အစီေင်ခံစာေလ ုစုသူ 

ရဒါ်ုိှု်ထေြွရမူ ဦးစးီအောေိှ၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရေးသားေလ ုစုသူ 

ေေါ်ုဲ့မိ္တာေစာ်ထ လူဝင်မှုကြ ီးကြ ေရ်ေးမှူး၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရေးသားေလ ုစုသူ 
   
စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ဦးရအာင်သန်း UNFPA အကြ ံရေး အေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရဒါ်စန္ဒာမလ င့် ဒုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန အေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရဒါ်ရမွှးကြ ည်ကြ ည်ခင် ဦးစးီအောေိှ၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရဒါ်ရအးသီေိရဇာ် အငယ်တန်းစာရေး၊  ေလ ည်သပူအင်အားဦးစီးဌာန စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 
   
စာေင်းဇယားေလ ုစုခလ င်းနှင့် ရမလ ေံုရေးဆွဲခလ င်း 

ရဒါ်စန္ဒာမလ င့် ဒုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန 
ကွန်ေျူတာအစအီစဥ်ရေးဆဲွခလ င်းနငှ့် 
စာေငး်ဇယားေလ ုစုသူ 

ရဒါ်လင်းလငး်မာ ဦးစးီအောေိှ၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေုံရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

ဦးေးီရယ် အပကြ ီရတန်းစာရေး၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေုံရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

ခဒါ်စုမေ တ်သင်း အငယ်တန်းစာရေး၊  ေလ ည်သပူအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေုံရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

   
စာစီနှင့်ဒဇုိီင်းအဖွဲ့ 

ဦးနိုင်ဖိ ိုးရကျာ် ဦးစးီအောေိှ၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စာစီနှင့်ဒီဇိုငး်ေလ ုစုသူ 

ဦးစိုင်းရမာင် အငယ်တန်းစာရေး၊  ေလ ည်သပူအင်အားဦးစးီဌာန စာစီနှင့်ဒီဇိုငး်ေလ ု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၊ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္
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