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အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
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မုိင်းငငါ့ မမိ ိ့နယ််ခဲွ၏ လူဦးေရကုန်းဂဏနး်အခာက်အလက်မားး ၁ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း 18,901 ၂ 

ကားး ဦးေရ 8,833 (46.7%) 
မ ဦးေရ 10,068 (53.3%) 
မမိ ု့န ပြ လူဦးေရရးခုုင်ှုနန်း 12.9% 
ဧရိ်ာအကျ််အဝယး် (စတုရယး်ကီလုိမီတာ) ၈၀၆.၉ ၃ 

လူဦးငရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရယး်ကီလုိမီတာ) 23.4 ဦး 
အသက်အလယ်ကုန်း 25.7 နှစ် 

  
ရပ်ကွက် စုစုငပါင်း 5 
ငကျးရွာအုပ်စု စုစုငပါင်း 11 
အုမ်ေေးင်စုအေရအတွက် 4,029 
အမာု့ းသမီးအုမ်ေေးင်ဦးစီးရးခုုင်ှုနန်း 27.2% 
ပာမ်းမျှအုမ်ထောင်စုအရွယ်အစား 4.4 ဦး ၄ 

  
အသက်အပုုင်းအခြ းးအလုုက်လူဦးထရရာခုိင်နှုန်း  
ကေလးဦးေရမ(အသက် ၀ - ၁၄ ှှုစ်) 34.0% 
အလုပ်လုပ်ှုုုင်သူဦးေရမ(အသက် ၁၅ - ၆၄ ှှုစ်) 60.3% 
သက်ကြ ီးရွယ်အုုဦးေရ (အသက်မမ၆၅ ှှုစ်ှှုင့်အေက်) 5.7% 

  
မီှခုုသူအခာု့း  
စုစုေပါင်းမီှခုုသူအခာု့း 66.0 
ကထေးမီှခုုသူအခာု့ း 56.5 
သက်ကြ ီးရွယ်အုုမီှခုုသူအခာု့ း 9.5 

  
သက်ကြ ီးရွယ်အုုညွှန်ကုန်း 16.7 

  
ကားး/မ အခာု့း 88 (မ 100 တွင်ရိှထသာ ကျား ဦးထရ) 

  
အသက် (၁၅) ှှုစ်ှှုင့်အေက် စးတတ်ေမြ းက်မနရာခုိင်ှုနန်း 63.9% 
ကားး စးတတ်ထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနန်း 74.6% 
မ စးတတ်ထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနန်း 55.2% 

  
မသန်စွမ်းသူဦးေရ အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
မသန်စွမ်းသူမ(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမနအမာု့းအစးးမဆုု) 677 3.6 
လမ်းေလျှးက်/အမြ င့်တက်/ပစ္စည်းကုုင်တွယ် 292 1.5 
အမြ င် 211 1.1 
အကြ းး 261 1.4 
သင်ယူေလ့လးခြ င်း/မှတ်ဉးဏ်/အးရံုစူးစုုက်ခြ င်း 329 1.7 

  



ကုုင်ေဆးင်သည့်မလက်မှတ်အမာု့ းအစးးမ(အသက်မ၁၀မှှုစ်ှှုင့်အေက်) အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 

ှုုုင်ငံသးးစုစစ်ေရးကတ် 10,082 69.5 
ဧည့်ှုုုင်ငံသးးကတ် 27 0.2 
ှုုုင်ငံသးးပြ ့ခွင့်ရသူကတ် 96 0.7 

အမာု့ းသးးမှတ်ပံုတင်ကတ် 309 2.1 

သးသနးဝင်ကတ် 100 0.7 

ယးယီသက်ေသခံကတ် 30 0.2 
ှုုုင်ငံခြ းးသးးမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် * 0.1 
ှုုုင်ငံခြ းးသးးှုုုင်ငံကူးလက်မှတ် * 0.1 

မည်သည့်ကတ်မှမကုုင်ေဆးင်သူ 3,841 26.5 

  
လုပ်သားအင်အားအငကေ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုထေါင်း ကျား မ 
လုပ်သးးအင်အးးပါဝင်ှုနန်း 76.1% 88.2% 65.7% 
အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်ှုနန်း 2.0% 2.2% 1.8% 
အလုပ်အကုုင်ရရိှမနှှုင့်လူဦးေရအခာု့း 74.5% 86.3% 64.5% 

  
အုမ်ပုုင်ဆုုင်မန  အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
ပုုင်ရှင် 3,823 94.9 
အုမ်ငှးး 88 2.2 
အခမ့ဲ (မုဘ/ေယးက္ခမ/ေဆွမာု့ း/မုတ်ေဆွ) 77 1.9 
အစုုးရဝန်ေမ်းအုမ်ရး 36 0.9 
ပုဂ္ဂလုကဝနေ်မ်းအုမ်ရး * 0.1 
အခြ းး * < 0.1 

  
ေနအုမ်အေဆးက်အအံုအတွက် အဓိကအသံုးပြ ့သည့်ပစ္စည်းမားး အကာ အခင်း အမုိး 
ဓနု/သက်ကယ်/အင်ဖက် 0.2%  18.4% 
ဝါး 62.0% 28.7% 0.2% 
ေမြ ကြ ီး 0.1% 11.6%  
သစ်သးး 29.5% 43.0% 0.2% 
သွပ် 0.2%  81.0% 

   အုတ်ကြွ ပ်/အုတ်/ကွန်ကရစ် 7.7% 16.2% < 0.1% 
အခြ းး 0.2% 0.5% 0.1% 

  
အစးးအစးခာက်ပြ ့တ်စးးေသးက်ရနအ်တွက်အဓုကအသံုးပြ ့သည့်ေလးင်စး အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
လျှပ်စစ်မီး * 0.2 
ဓးတ်ေငွ့ - - 
ေရနဆီံမီး - - 
ဘုုင်အုုဂက်စ် - - 
သစ်သးး/ေင်း 3,711 92.1 

မီးေသွး/ေလးင်စးေတးင့် 305 7.6 



ေကားက်မီးေသွး * < 0.1 

အခြ းး * < 0.1 

  

အလင်းေရးင်အတွက်အဓုကအသံုးပြ ့သည့်မီးအမာု့းအစးး အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 

လျှပ်စစ်မီး 184 4.6 

ေရနဆီံမီး 84 2.1 

ဖေယးင်းတုုင်မီး 659 16.4 

ဘက်ထရီမီး 299 7.4 

မီးစက် (ပုဂ္ဂလုက) 37 0.9 

ေရအးးလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလုက) 1,177 29.2 

ေနေရးင်ခြ ည်စွမ်းအင်သံုး (ဆုုလးပြ းး) 1,256 31.2 

အခြ းး 333 8.3 

  

ေသးက်ေရအတွက်အဓုကအသံုးပြ ့သည့်ငရအမျိ့းအစား အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 

ေရပုုက်လုုင်း 42 1.0 

အဝီစုတွင်း 68 1.7 

ေရတွင်း (အုတ်စီ) 377 9.4 

ေရသနန်စက်/ေရသနန်ဘူး * 0.4 

စုစုငပါင်းငရငကာင်းငရသယန်ရရိှမှု 502 12.5 
ေရတွင်း (အကးရံမ့ဲ) 93 2.3 

ေရကန ် * 0.1 

မမြ စ်/ေခားင််း/တူးေမြ းင်း 200 5.0 

ေတးင်ကာေရ/မုုးေရ 3,189 79.1 

အခြ းး 40 1.0 

စုစုငပါင်းငရငကာင်းငရသယန် မရရိှမှု 3,527 87.5 

  

သံုးေရအတွက်အဓုကအသံုးပြ ့သည့်ငရအမျိ့းအစား အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 

ေရပုုက်လုုင်း 43 1.1 

အဝီစုတွင်း 68 1.7 

ေရတွင်း (အုတ်စီ) 398 9.9 

ေရတွင်း (အကးရံမ့ဲ) 92 2.3 

ေရကန ် * 0.1 

မမြ စ်/ေခားင််း/တူးေမြ းင်း 219 5.4 

ေတးင်ကာေရ/မုုးေရ 3,163 78.5 

ေရသနန်စက်/ေရသနန်ဘူး * <0.1 

အခြ းး 40 1.0 

  
 



အုမ်သးအမာု့းအစးး အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 

ေရဆဲွအုမ်သး 78 2.0 

ေရေလးင်း/ယင်လံုအုမ်သး 1,955 48.5 

စုစုငပါင်းသယ်နရှင်းငသာ်င်လံုအိမ်သာငဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 2,033 50.5 
တွင်း/ဇလးးအုမ်သး 1,787 44.4 

တွင်းမရုှအုမ်သး 134 3.3 

အခြ းး 38 0.9 

အိမ်သာမရုှ 37 0.9 

  

ဆက်သွယ်ေရးပစ္စည်းမားးသံုးစဲွှုုုင်မနအေခြ အေန အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 

ေရဒယုုီ 718 17.8 

ရုပ်မြ င်သံကြ းး 1,353 33.6 

မကြ ု့းဖုန်း 60 1.5 

လက်ကုုင်ဖုန်း 319 7.9 

ကွန်ပာူတး * 0.3 

အုမ်တွင်အင်တးနက်တပ်ဆင်ထားမခြ င်း * 0.1 

မည်သည့်ပစ္စည်းမျှမရုှသည့်မအိမ်ငထာင်စု 2,291 56.9 

ပစ္စည်းအးးလံုးရုှသည့်မအိမ်ငထာင်စု * * 

  

သယ်ယူပုုနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှုအေြခအေန အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 

ကးး/ေရပ်ကးး/ဗင်န် 32 0.8 

ေမးေ်တးဆုု်င်ကယ်/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကးး 1,753 43.5 

စက်ဘီး 174 4.3 

(၄) ဘီးပါ ေေး်လးဂာ ီ 64 1.6 
ကှူုးေလှ၊ သမ္ဗးန ် * < 0.1 
စက်ေလှ၊ ေမးေ်တးဘု်တ် * < 0.1 

လှည်းမ(ကျွဲ၊ ှွုးး၊ မမြ င်း……စသဖြ င့်) 146 3.6 

မှတခ်ျက်။ ၁ မိငု်းငငါ့မိ ိ့နယ််ခွ၏ဲ လူဦးငရကိယး်ဂဏယ်းအချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနစှ်၊ မတ်လ (၂၉) ရကင်ယနတွင်ရှိသည့် အချက်အလက ်
များဖြ စ်ပါသည်။ 

 ၂ အိမ်ငထာင်စလုူဦးငရနှင့် အဖွဲ့အစည်းလဦူးငရ နှစရ်ပ်လုံးပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃ ငကေ းတိငု်နှင့် ငြမစာရငး်ဦးစီးဌာယ၊ စိကု်ပျိ့းငရး၊ ငမးွမြ ူငရးနှင့် ဆည်ငြမာင်းဝယ်ကြ ီးဌာယ၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄ အိမ်ငထာင်စလုူဦးငရကိုသာ အငြခခတံွက်ချက်ထားြခင်းမြဖစ်ပါသည်။ 

 *  အငရအတွက် (၂၀) ထက်ယညး်ပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ပြည ််ောင််ု သမ္မတမ္မည န္်မငိိသ်််တေမင်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပြာ င ္မေြငြ်ယူိိသ််ခ့ဲေမင 

ပြည ််ုသတးြတမ်ုူးးေသိှ် ့် စိ္မ်စေြာ င််းစသငမန်းေခါ််ုငသ််းြိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုမွ်် ေြငြ်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။ ပ္မည န်္မငိိသ်် တ်ုွမ်ုြ်ေသးသြြ ီးေနငြ်ြိသ််း ပြည ််ုသတးြတမ ် မန်းေခါ််ု ငသ််း္မျငးြိသ ၁၉၇၃ ခသိှု် 

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

ိိသ်််တမိသ််းမွ်် မန်းေခါ််ုငသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သငစချြ်စုြ်္မျငးိှ့်် စိ္မ်ောင််ုသ္မျငး၏ 

ဝိေမမုြ္ခဏင္မျငးြိသ သသှိိိသ််မ့်် စေသးြြ ီးေမင သ််း္မည ု်မု်ခသ ပြည ု်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုငသ််း၏ 

ာူးခည ငးေမငစသ််စေမွးမု်ခသ္မှင စသြ်ချုြ်္မှုဧသိယင စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့််ာ ိ စချြ်စုြ်္မျငးြိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ြည ု်ြါမ််။ ေြငြ်ယူသသိှေမင စချြ်စုြ်္မျငးမ်် စသြ်ချုြ်္မှုနယ်ြယ်စဆ့်် 

မိသ််းမွ်် ာိေသငြ်ေမင ြွတ့ြြ ိုးေသးုီ္မတြိန်း္မျငးေသးဆဲွခည ််း၊ စောငြ်စာငးေြါ် စေခည ခတေမင 

ဆသတးြည မ်ချြ်္မျငးချ္မှမ်ခည ််းမိသ့စမြွ် ္မသှိ္မြည ု်ုိသစြ်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုငသ််း္မှ ေြငြ်ယူသသှိေမင 

စချြ်စုြ်္မျငးမ်် ိိသ်််တေမင်၏ မယတဇငမသ််း္မည ု်္မျငး ခွဲေဝမမ်္ှမမ်ခည ််း၊ နယ်ေ္မည ဧသိယင 

နယ်နိ္ိမမ်္မျငးြိသ ပြည န်ု််ဆန်းုု်ိိသ် ် ခည ််း၊ ုူ္မှုစေခည ခတစေဆငြ်စစသတ္မျငး မ််ေဆငြ်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေမင်ြွတ့ြြ ိုးမိသးမြ်္မှုုီ္မတြိန်း္မျငး ချ္မှမ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝန်ေဆင်္်မှုုသြ််န်း္မျငး၊ ုူမငးချ််းုငနင 

ောငြ်ာငး္မှုဆိသ််သငုသြ််န်း္မျငး ုမ််မိသ့စမွြ် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စိ္မ်စေြာ င််းစသင မန်းေခါ််ုငသ််း စုီသ််ခတုင္မျငးြိသ စမွဲ္မျငး 

စုိသြ ်ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ ြာ္မစဆ့််စေနြည ့်် ေသှ့ေြည းုူးးေသုငသ််း စုီသ််ခတုငြိသ  ၂၀၁၄ 

ခသိှု်၊ ပမာ ုသမ်ုမွ်် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ မန်းေခါ််ုငသ််း ြ််္မစုီသ််ခတုင္မျငးြိသ ၂၀၁၅ ခသိှု်၊ 

ေ္မုမွ် ် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ ြ််္မစုီသ််ခတုင္မျငးမွ်် ပြည ််ောင််ု သစဆ့်် စုီသ််ခတုင၊ 

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

စုီသ််ခတုင္မျငး ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စြိသ််ိှ့်် သုြ််နး် စုီသ််ခတုငြိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ္မမ်ုမွ်် 

ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြြ ီး ြိသးြွယ်မ့််ဘငမင စုီသ််ခတုငြိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုမွ် ်ာသမ်ြည န်ေြာ ်င 

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

ြမ်ရှုေု့ု ငိိသ််ြါမ််။ 

 ယခသာသမ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုင္မျငးမ်် ပ္မြ ို့နယ်/ပ္မြ ို့နယ်ခွဲ္မျငး၏ မနး်ေခါ််ုငသ်း် စုီသ််ခတုင 

္မျငးညြု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုင္မျငးြိသ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငနိှ့်် ြသုမ္မ ္ုဂုူးးေသ သန်ြသတေ်ွစြဲွ့မသိ့ 

ြူးေြါ််း၍ ေသးမငးြည ုုသာငးညခ််းညြု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုငမွ်် သှ္မ်းြည ််နယ်၊ ္မိသ််းေ်ါ့္မြ ို့နယ်ခွဲ၏ 

ုူးးေသဆိသ််သငစချြစ်ုြ်္မျငးိှ့်် ုူ္မှုုီးြွငးဆိသ််သငစချြ်စုြ်္မျငး ြါဝ််ြါမ််။ စုီသ််ခတုငြါ 

http://www.dop.gov.mm/
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စေြာ င််းစသင္မျငးမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ္မမ်ု (၂၉) သြ်ေန့် မန်းေခါ််ယတစချိန ် (မနး်ေခါ််ုငသ်း််) 

မွ််သှိမ့်် စချြ်စုြ်္မျငးညြု်ြါမ််။ ပ္မြ ို့နယစ်ဆ့််စချြ်စုြ်္မျငးမ်် စုွန်စေသးြြ ီး 

ြါမ််။ မိသ့သငမွ်် ပ္မြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်္မှန်းမွြ်ချြ်္မှု္မျငး၏ မိြျ္မှန်ြန်္မှုမ််ပ ညြ််ောင််ုသစဆ့််ိှ့်် 

မူ်ီိိသ််္မ််္မဟသမ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပ္မြ ို့နယ်္မျငး၏ စချြ်စုြ်္မျငးြိသ ေု့ုငဆန်းုု်သငမွ်် 

မမိြည ု၍ေု့ုငမသတးမြ်သ္မ််ပ ညြု်ြါမ််။ မု်ိှု်ေစငြ်ြေုးေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစငြ်ြေုး 

ေမိှုန်းြဲ့မိသ့ေမင ညွှန်ြိန်း္မျငးြိသ စခည ငးေမင ဆြ်ိ ွယ်္မှုသှိမ့်် စေြာ င််းစသငစချြ်စုြ်္မျငး 

ာ့််မွ််းုဥ်းုငး၍ ေု့ုငဆန်းုု်မသတးမြ်သြါ္မ််။ မိသ့ညြု်၍ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပ္မြ ို့နယ်္မျငးစမွြ် 

ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သင ခန့်္မှန်းမွြ်ချြ်္မှု္မျငးြိသ စမိစြျ ္မယူဆမ့််ဘဲ ာိသ္မြ ို့နယ်္မျငး၏ ေမဆသတးညခ််း 

ဆိသ််သင စေညခစေန္မျငးစမွြ် စာိသြ်စေုျငြ်ြည ဆိသေမင ညွှန်ြိန်း္မျငးစြည ု် ယူဆသြါ္မ််။ ာိသ့ညြ် ်

ပ္မြ ို့နယ်စချ််းချ််း ိိှု််းယှဉ်သငမွ််ု််း ္မ်မ့်််္မြ ို့နယမ််် စေညခစေနြိသ္မိသေြင််း္မွန်မ််၊ ္မ််မ့်် 

ပ္မြ ို့နယ်မ်် စငးန််းမ််ဟူ၍ ေြငြ်ချြ်ချိိသ််ြါမ််။ 
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္ိမသ််းေ်ါ့္မြ ို့နယ်ခဲွ၏ မန်းေခါ််ုငသ််းစချြ်စုြ်္မျငး 
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(က) လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစုရေါင်း 18,901 * 

ကျား ဦးရေ 8,833 

မ ဦးရေ 10,068 

ကျား/မ အချိုး ၈၈ (မ ၁၀၀ ေှိ ကျား ဦးရေ) 

 မိ ိုပေလ လူဦးရေ ောခိုင်နှုန်း 12.9% 

ဧေိယာအကျယ်အဝန်း (စတုေန်းကီလုိမီတာ) ၈၀၆.၉ ** 

လူဦးရေသိေ်သည်းဆ (တစ်စတုေန်းကီလိုမီတာ) 23.4 ဦး 

ေေ်ကွက် စုစုရေါင်း 5 

ရကျးေွာအုေစ်ု စုစုရေါင်း 11 

 စုစုရေါင်း မမိ ို့ပြ  ရကျးလက် 

အိမ်ရောင်စုလူဦးရေ 17,668 2,277 15,391 

အိမ်ရောင်စုအရေအတွက် 4,029 613 3,416 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေယွ်အစား 4.4 ဦး *** 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ်မ ဦးရေသည် ကျား ဦးရေေက် ေိုများေိ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွင ်ကျား (၈၈)  
ဦး ေှိေါသည်။ 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ်လအူများစုသည် ရကျးလက်ရေသတွင ်ရနေိုင်ကြ လေီး (12.9) ောခိုင်နှုန်း 
သာလျှင်  မိ ိုပလေရေသတွင် ရနေိုင်ကြ ေါသည်။ 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲ၌ တစ်စတုေန်းကီလုိမီတာတွင ်လူဦးရေ (၂၃) ဦး ရနေိငု်ေါသည်။ 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ်အိမ်ရောင်စတုစ်စုစီ၌ ေျမ်းမျှလူဦးရေ (၄.၄) ဦးရနေိုင်ေိ ီး  မလ န်မာနုိင်င  
၏ ေျမ်းမျှအမိ်ရောင်စုလူဦးရေနှင့် တူညီေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။  * အိမ်ရောင်စုလူဦးရေနှင့် အဖွဲ့အစညး်လူဦးရေ နှစေ်ေလ်ု းေါဝင်ေါသည်။ 

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

  *** အိမ်ရောင်စုလဦူးရေကိုသာ အရလခခ တွက်ချက်ေားလခငး် လဖစ်ေါသည်။ 

 

 

 

 



6 
 

ဇယား (၁) - ေှမ်းေလ ည်နယ်၊ ရကျာက်မဲခရုိင်၊ မုိင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခဲွ၏  မိ ိုပေေ်ကွက်/ရကျးေွာအုေ်စုအလုိက် 
အိမ်ရောင်စုအရေအတွက်နှင့် ကျား/မ လူဦးရေစာေင်း 

 
 

 

 

 

 

 

 

စစုငုပါငး် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 4,029        18,901 8,833    10,068 

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 613           2,433    1,220    1,213    

1 ္ိမသ် း်ေ်ါေ့ေး 159               674          328          346          

2 ြန်ု သတ 246               911          460          451          

3 မင သုတ 102               422          207          215          

4 ြနြ်မြ်င 30                 107          52             55             

5 ္မနေ်ြင််း 76                 319          173          146          

ပေြျးသငွစသြ်ု သ 3,416       16,468 7,613    8,855    

1 လွယ်ကြ ူ 174               637          326          311          

2 ကွနင်ကာက် 302               1,049      518          531          

3 မနင်ခါက် 630               3,538      1,673      1,865      

4 ငကာင်းကငလာ 416               2,257       1,039      1,218      

5 ဟဲခမ်း 142               621          304          317          

6 ပံုးလံု 479               2,187      1,032      1,155      

7 ချုံး 464               1,957      898          1,059      

8 ကွမ်းစလနး် 359               1,947      781          1,166      

9 ခွနခွ်ါ 199               1,009      462          547          

10 ပနကဲွ် 191               965          430          535          

11 ငကျာက်လံုးကြ းီ 60                 301          150          151          

ုဥ် ရပက်ကွ/်ငကျးရာွအပုစ်ု
အမိင်ောငစ်ု

အငရအတကွ်

လဥူးီငရ

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) - မုိင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခဲွ၏ အသက်အုေ်စုအလုိက် 
လူဦးရေ 

 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် အသက ် (၁၅) နှစ်မှ (၆၄) နှစ်အတွင်းေှိ အလုေ်လုေ်နုိင်သည့်အေွယ် 
လူဦးရေမှာ (၆၀.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 အသက ် (၁၄) နှစ်နှင့်ရအာက ်ကရလးအချိုးနှင့် အသက ် (၆၅) နှစ်နှင့အ်ေက ်သက်ကြ ီးေွယ်အို 
အချိုးစုစုရေါင်းသည ်အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းေါသည်။ 

 ကရလးအချိုးနှင့် သက်ကြ ီးေွယ်အိုအချိုးနည်းလခင်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအရေါ် 
မှီခိုမှုကုိ ရလျာ့နည်းရစေါသည်။ 

 

 

 

 

6,436 
(34.0%) 

11,388 
(60.3%) 

1,077 
(5.7%) 

0-14မနှစ် 15-64မနှစ် 65မနှစ်နှင့အ်ထက် 

စမြစ်သြ်ု သ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

ုသု သေြါ်း် 18,901 8,833   10,068 

0 - 4 2,227      1,101     1,126     

5 - 9 2,171     1,127     1,044     

10 - 14 2,038     926         1,112     

15 - 19 1,523     696         827         

20 - 24 1,251     576         675         

25 - 29 1,271     548         723         

30 - 34 1,188     576         612         

35 - 39 1,093     532         561         

40 - 44 1,220      587         633         

45 - 49 1,143     528         615         

50 - 54 1,135     514         621         

55 - 59 909         413         496         

60 - 64 655         284         371         

65 - 69 379         155         224         

70 - 74 282         120         162         

75 - 79 221         78           143         

80 - 84 108         38           70           

85 - 89 59           23           36           

90 + 28           11           17           
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ေု  (၃) - လူဦးရေေိေမစ် ( ေလ ည်ရောင်စု၊ ေှမ်းေလ ည်နယ်၊ ရကျာက်မဲခရုိင်၊ မုိင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခဲွ) 

  

  

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ်လွန်ခဲ့ရသာ ၁၀ သုနှစ်ရကျာ်ခန်ပကစတင်ေိ ီး ကရလးရမွးဖွားနှုန်း အနည်းငယ် 
 မလ င့်ရနသည်ကိုရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက ် (၁၀-၁၄) အုေ်စုမှစတင်၍ လူဦးရေ ရလျာ့နည်းရနသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ အသက်  
(၁၅-၁၉) အုေ်စုသည ်ဆက်လက်ရလျာ့နည်းသညက်ို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

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 

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၊ ေှ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 +

ောခုိငန်ှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ မုိင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခဲွ  

ကျား မ 
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  ေလ ည်ရောင်စုနှင့်နိှုင်းယှဥ်လျှင် မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွတဲွင် အလေု်လုေ်နုိင်သည့် အသက် (၁၅-၆၄) 
အုေ်စု၏  ောခုိင်နှုန်းမှာ မိမငုွငရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက်အုေ်စု (၅-၉) မှလွဲ၍ အသက်အုေ်စတုိုင်းတွင် ကျား ဦးရေသည် မ ဦးရေေက် ရလျာ့နည်း 
သည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

(ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

  မလ န်မာနုိင်င တွင် ဗုေ္ဓဘာသာ 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) 
ောခိုင်နှုန်းနငှ့် မည်သည့်ဘာသာမျှ မကိုးကွယ်သူ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်းေှိရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင် ဗုေ္ဓဘာသာ (၈၁.၇) ောခိုင်နှုန်း၊ ခေစ်ယာန် (၉.၈) ောခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ် (၁.၀) 
ောခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်း၊ နတ်ကုိးကယွ်မှု (၆.၆) ောခိုင်နှုန်း၊ အခလ ားဘာသာ (၀.၅) 
ောခိုင်နှုန်းနငှ့် ဘာသာမေိှသူများသည် (၀.၄) ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 

   

 

 

 

 

 

 

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

ဗုေ္ဓဘာသာ ခေစ်ယာန် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ် အခလ ား  ဘာသာမေှိသူများ 

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

ေု  (၄) - လေည်ရောင်စုနှင့် ေှမ်းေလ ည်နယ်၏ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် လူဦးရေ ောခုိင်နှုန်း 

 ေလ ည်ရောင်စ ု ေှမ်းေလ ည်နယ် 



10 
 

(ဂ) ေညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်များ  

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

 

ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

5 444         245       199        78           35          43         

6 447         221       226         223         112       111      

7 404         207       197        261         127       134      

8 432         208       224         304         148       156      

9 350         163       187        276         124       152      

10 425         169       256        330         123       207      

11 315         135       180        230         101       129      

12 420         167       253        293         111       182      

13 388         171       217        243         105       138      

14 294         117       177        148         68          80         

15 294         133       161        102         41          61         

16 273         125       148        62            18          44         

17 241         102       139        38           12          26         

18 283         115       168        20            8             12         

19 210         84          126        8              3             5            

20 277         125       152        5              3             2            

21 177         84          93           5              2             3            

22 225         97          128        1              - 1            

23 220         109       111        - - -

24 193         88          105        1              - 1            

25 305         125       180        6              3             3            

26 200         83          117        3              2             1            

27 204         94          110        1              1             -

28 248         115       133        2              1             1            

29 158         74          84           1              - 1            

ုးူးေသ ေြျင်း်မြေ်နမူ
စမြ်
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 မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ၌ ရယာကျ်ားရလးများနှင့ ် မိန်းကရလးများသည်် အသက် (၁၃) နှစ်အေွယ်မှ 

စတင်၍ ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်း ရလျာ့ကျလာရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

  ေလ ည်ရောငစ်ုနှင့်နိှုင်းယဥှ်ောတွင ် မိငု်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲမှ ရယာက်ျားရလးများနှင့် မိန်းကရလးများ၏ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်းသည ် ရကျာင်းစတင်တက်ရောက်သည့်အေွယမ်ှစ၍ ကျဆင်းရကြ ာ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 မုိင်းရငါ့မိ ို့နယ်ခဲွတုိ့၏ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

မပြ ည်ရထာင်စု ေှမ်းပြ ည်နယ် မိုင်းရငါ့မိ ို့နယ်ခွဲ 

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 မုိင်းရငါ့မိ ို့နယ်ခဲွတုိ့၏ ကျား/မ အလုိက် 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

မမြပည်ရထာင်စုမ(ကျား) ြပည်ရထာင်စုမ(မ) မိုင်းရငါ့မိ ို့နယ်ခွဲမ(ကျား) မိုင်းရငါ့မိ ို့နယ်ခွဲမ(မ) 
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ေု  (၇) - ေှမ်းေလ ည်နယ်၏ စာတတ်ရမလ ာက်မှုနှုန်း (အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အေက်) 

 

 

  
 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု  - ၈၉.၅% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်  - ၆၄.၆% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၇၇.၈% 

မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ  - ၆၃.၉% 
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ဇယား (၄) - မုိင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခဲွ၏ လူငယ်လူေွယ် (၁၅-၂၄) စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်း 

 

 မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ၏ အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်းမှာ (၆၃.၉) 
ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေိ ီး ေှမ်းေလ ည်နယ်၏ စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်း (၆၄.၆) နှင့်  မလ န်မာနုိင်င ၏ စာတတ် 
ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်း (၈၉.၅) ေက်နိမ့်ေါသည်။ မ စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၅၅.၂)  ဖလ စ်ေိ ီး 
ကျား စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၇၄.၆)  ဖလ စ်ေါသည်။  

 မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ၏ အသက် (၁၅) နှစ်မ ှ (၂၄) နှစ်အတွင်း လူငယ်လူေွယ် စာတတ်ရမလ ာက်မှု 
ောခိုင်နှုန်းသည် (၈၅.၁) လဖစ်ေါသည်။ မ လူငယ်လူေွယ ်စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၈၅.၀) 
လဖစ်ေိ ီး ကျား လူငယ်လူေယွ် စာတတရ်မလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၈၅.၁) လဖစ်ေါသည်။ 

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

 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ၏ (၄၉.၂) ောခိုင်နှုန်းသည ် လု းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 
 ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ်(၂၅) နှစ်နှင့်အေက် ရကျးလက်လူဦးရေ၏ (၅၂.၄) ောခိုင်နှုန်းမှာ လု းဝ ရကျာင်းမရနဘူး 
သူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် အမျိုးသားများ၏ (၄၂.၄) ောခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ (၅၄.၉) 
ောခိုင်နှုန်းမှာ လု းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက ် လူဦးရေ၏ (၁၅.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် မူလတန်းအဆင့် (၄ တန်း) 
 ေိ ီးစီး ရအာင်လမင်သူများလဖစ်ေိ ီး တက္ကသိုလ်/ရကာလိေ်အဆင့် ေိ ီးစီးသမူှာ (၁.၄) ောခုိင်နှုန်းသာ 
ေှိသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

ကျား/မ

စစုငုပါငး်

လဦူးငရ

(15 - 24)

စာတတင် မေ ာကမ်ှု

ရာခိုငန်ှုန း်

(15 - 24)

စုစုငပါင်း 2,393 85.1

ကျား 1,062 85.1

မ 1,331 85.0

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုငပါင်း 9,691 4,767               49.2             1,796 1,498 1,131 328 6 140 15 1             9 

မြ ို ့ပေ 1,337 386               28.9                 191 169 363 143 4 74 7 -            -   

ငကျးလက် 8,354 4,381               52.4             1,605 1,329 768 185 2 66 8 1             9 

ကျား 4,407 1,867               42.4                 901 767 614 173 3 70 3 -             9 

မ 5,284 2,900               54.9                 895 731 517 155 3 70 12 1            -   

အခေ ားစစုငုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးဝ

ငကျာငး်မငန

ဘးူသူ

ရာခိုငန်ှုနး်

မလူတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ငကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

အေက်

အသကင်မးွ

ဝမး်ငကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးေွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

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

 
 

 

 

ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

10 - 14 17.5 17.6 17.4 5.1 4.3 5.7

15 - 19 68.0 71.1 65.4 5.1 6.5 3.9

20 - 24 81.5 89.1 75.0 4.0 3.9 4.2

25 - 29 81.9 92.2 74.1 3.3 3.2 3.4

30 - 34 81.2 92.4 70.8 1.2 1.1 1.4

35 - 39 84.2 95.3 73.6 1.4 2.0 0.7

40 - 44 79.8 93.7 67.0 0.7 1.1 0.2

45 - 49 78.7 96.0 63.9 0.7 0.6 0.8

50 - 54 76.8 93.6 63.0 0.3 0.6 -

55 - 59 67.9 86.7 52.2 0.6 1.1 -

60 - 64 48.5 65.8 35.3 0.3 0.5 -

65 - 69 36.7 47.1 29.5 - - -

70 - 74 23.8 31.7 17.9 - - -

75 + 12.5 17.3 9.8 - - -

၁၅ပိှု်္ှမပ၂၄ပိှု် 74.1 79.2 69.7 4.6 5.2 4.0

၁၅ပိှု်္ှမပ၆၄ပိှု် 76.1 88.2 65.7 2.0 2.2 1.8

စမြစ်သြ်ု သ
ုသြမ်ငးစ်စ်ငးြါဝ််ိ ှုန း် စုသြ်ု ြ္်မဲ့သငခသိ် ်ိ ှုန း်
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 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲ၏ အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အေု်စုတွင ် လေု်သားအငအ်ားေါဝင်နှုန်းမှာ (၇၆.၁) 
ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 အမျိုးသမီး လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည် (၆၅.၇) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး အမျိုးသား လုေ်သား 
အင်အားေါဝင်နှုန်း (၈၈.၂) ောခိုင်နှုန်းေက် သိသာစွာရလျာန့ည်းသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲ၏ အသက် (၁၀-၁၄) နှစ်အုေ်စုတွင် အလေု်လုေ်ရသာကရလး (၁၇.၅) ောခိုင်နှုန်း 
ေှိရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက ် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စု၏ အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်းမာှ (၂.၀)  ဖလ စ်ေါသည်။ အလုေ်လက်မဲ ့
ောခိုင်နှုန်းသည် ကျား (၂.၂) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ်မ (၁.၈) ောခိုင်နှုန်း အသီးသီးေှိ ကြ ေါသည်။ 

 အသက ် (၁၅) နှစ်မ ှ (၂၄) နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီးငယ်များ၏ အလေု်လက်မဲ့နှုန်းမှာ (၄.၀) 
ောခုိင်နှုန်းေှိသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

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

 

 အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လုေ်သားအင်အားစုတွင် မေါဝင်သူများ၌ အမျိုးသားများ၏ (၄၀.၀) 
ောခိုင်နှုန်းသည် အချိန်လေည့်ရကျာင်းတက်ရနသူများလဖစ်ကြ ေိ ီး အမျိုးသမီးများ၏ (၅၀.၁) 
ောခိုင်နှုန်းသည် အိမ်မှုကိစ္စလုေ်ကုိင်ရနသူများလဖစ်ရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 
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အသက်အုပစ် ု

ပု ံ(8) - လုပသ်ားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုရုပါင်း ကျား မ 
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အသက်အုပစ် ု

စစုရုပါင်း ကျား မ 

ေု  (၉) - အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

စစုငုပါငး် စုသြ္်မသငှခဲ့ြါ

စချနိ ည်ြ့််

ေြျင်း်မြေ်မငပ

ေြျင်း်မငး

စ္ိမ္်မှုြို ္စ သြ်
စ ြ် ္ိမး်ုငး၊

မြ်ြြ းီသယွစ်သိ

ြျငးနငမ၊ူ

္မမန်ု ္ွမး်မူ
စခည ငး

သုု သေြါ််း 5,227         3.0                  30.3                          35.6              18.4                      1.5                  11.2        

ြျငး 1,670         4.8                  40.0                          4.7                 22.9                       2.0                   25.6        

္မ 3,557         2.1                   25.7                          50.1              16.3                      1.2                   4.5          

ကျား/မ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

ုသု သေြါ်း် 7,761       4,233         3,528      100.0 100.0 100.0

္မနေ်န ျုင္မျငး 21                 17                   4                 0.3 0.4 0.1

မြေ်္ွမးဝ္်မးေြျင််းြ်ငသှ် ္်မျငး 35                9                     26               0.5 0.2 0.7

န်း်ြ်ငိှ့််ပဆြ်ု ြ်မ့််ပမြေ်္ွမးြ်ငသှ် ္်မျငး 27                 19                   8                 0.3 0.4 0.2

စောငြစ်ြတ့ြည ုုငေသးုသြ်မငး္မျငး 27                 14                   13              0.3 0.3 0.4

ဝနေ်ဆင််္မှု ှ် ့်ပစေသင််းုသြ်မငး္မျငး 208              109                99              2.7 2.6 2.8

ုယယ်င၊ပမု်ေမငိှ့််ပ်ါးုသြ််နး်ပြတ္်မးြျ််ုသြ်မငး္မျငး 5,205           2,980             2,225         67.1 70.4 63.1

ုြ္်မှုြ်ငိှ့််ဆြ်ု ြ်ပုသြ််နး်ပစုသြ်မ္မငး္မျငး 149              119                30              1.9 2.8 0.9

ုြြ်သိယိငိှ့််ပုြြ် ္ု်စ း်ြသိ် မွ်ယပ်စမသတးြည ုမ္ူမျငးိှ့််

သုု ်း်မြ်ဆ််မ္ူမျငး
43                41                   2                 0.6 1.0 0.1

စေခည ခတစုသြ်မ္မငး္မျငး 1,846          830                1,016        23.8 19.6 28.8

စခည ငး - - - - - -

္မမိ/္မေြည 200              95                   105            2.6 2.2 3.0

စုသြသ် ှိမးူးေသ သငခသိ် ်ိ ှုန း်
စုသြစ်ြသိ် စ်္မျ ို းစုငး
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 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင် အသက် (၁၅-၆၄) အုေ်စေုိှ အလုေ်ေိှသူ (၆၇.၁) ောခုိင်နှုန်းမှာ လယ်ယာ၊ 
သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုေ်သားများ ဖလ စ်ကြ ေိ ီး ေုတိယအများဆု းမှာ အရခလ ခ အလုေ် 
သမားများ (၂၃.၈) ောခုိင်နှုန်း  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့ ် မ နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ကျား ဦးရေ (၇၀.၄) ောခုိင်နှုန်းနှင့ ် မ ဦးရေ (၆၃.၁) ောခိုင်နှုန်းတုိပ 
သည် လယယ်ာ၊ သစ်ရတာနှင် ့ငါးလုေ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုေ်သားများ ဖလ စ်သည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင် လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်း ကွျမ်းကျငလ်ုေ်သားများမှာ (၆၈.၆) 
ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေိ ီး အရခလ ခ အလုေ်သမားများမှာ (၇.၂) ောခုိင်နှုန်း  ဖလ စ်ေါသည်။ 
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 ေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ 

 ေု  (၁၀) -  ေလ ည်ရောင်စု၊  ေှမ်းေလ ည်နယ်နှင့် မုိင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခဲွတုိပ၏ အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်  
အတွင်းေိှ ကျား/မ  အလုိက် အလုေ်အကုိင်အမျို းအစား 

မန်ရနဂျာများ 

သက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာေှင်များ 

နည်းေညာနှင့် ဆက်စေသ်ည့ ်သက်ရမးွေညာေှငမ်ျား 

အရောက်အေ ့ေလ ုစာရေးလုေသ်ားများ 

ဝန်ရဆာငမ်ှုနငှ့် အရောငး်လုေသ်ားများ 

လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနငှ့ ်ငါးလုေင်နး် 
ကျွမ်းကျင်လုေ်သားများ 

လက်မှုေညာနငှ့ ်ဆက်စေလ်ုေင်နး် အလုေ်သမားများ 

စက်ကိေယိာနငှ့ ်စက်ေစ္စည်းကိုင်တယွ် 
အသု းေလ ုသူများနှင့် စစုည်းတေ်ဆင်သမူျား 

အရခလ ခ အလုေ်သမားများ 

အခလ ား 

မသိ/မရဖလ  



18 
 

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

 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

ုသု သေြါ်း် 7,761     4,233        3,528      100.0 100.0 100.0

ုယ်ယင၊ပမု်ေမငိှ့််ပ်ါး သုြ််နး် 6,984        3,778           3,206         90.0 89.3 90.9

မမ္တ ုမးူေြငေ်သးိှ့််ပေြျငြ်္ိမသ် း် သုြ််နး် 1                 1                    - * * -

ြသနာ်သမ်ု သြ်္မှု သြ််နး် 43               24                  19                0.6 0.6 0.5

ုျှြ်ုု်၊ပဓါမေ််ွ့၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးြည န့်ြည ူး္မှု သြ််နး် 1                 1                    - * * -

ေသေြးေဝေသး၊ပ္ိမ ္ုလငိှ့််ပစ္ိမှုြ်မိ္်မးဆ််းေသးပုီ္မတခန့်ခဲွ္မှု သြ််နး် 1                 1                    - * * -

ေဆငြ် သုြ်ေသး သုြ််နး် 99               88                  11                1.3 2.1 0.3

ုြ်ုီိှ့််ပုြ္ကငးေသင််းဝယ်ေသးပ(ေ္မငေ်မငြ်ငးိှ့််ပေ္မငေ်မငဆ်သိ် ြ်ယ်

ြည ုြည ််ညခ််း သုြ််နး်စြါစဝ််)
148            80                  68                1.9 1.9 1.9

မယ်ယူြိသ့ေဆင််ေသးိှ့််ပြသနြ် ္ု်စ း်မိသေုှင််ေသး သုြ််နး်္မျငး 48               45                  3                  0.6 1.1 0.1

မ််းခိသေသးိှ့််ပစုငးစေမငြ်ဝနေ်ဆင််္မှု သြ််နး်္မျငး 67               31                  36                0.9 0.7 1.0

မမ််းစချြ်စုြ်ိှ့််ပပဆြ်မွယ်ေသး သုြ််နး်္မျငး 4                 3                    1                  0.1 0.1 *

ေ်ွေသးေြာ းေသးိှ့််ပစင္မခတု သြ််နး်္မျငး - - - - - -

စ္်ိမခြ တပေည္မဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မျငး - - - - - -

စမြ်ေ္ွမးဝ္်မးေြျင််းြ်င၊ပမိြ္ပတြ်ငိှ့််ပုြ်္မှု ြ်္မှုြ်ငဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မျငး 2                  1                    1                  * * *

ုီ္မတစသြ်ချုြ်ပေသးိှ့််ပောငြ်ြူ္မှုဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မျငး 2                  2                     - * * -

ြည ််မူ့စသြ်ချုြ်ေသးပ(ြည ််မူ့ဝနာ်္်မး္မျငးစြါစဝ််) 53               39                  14                0.7 0.9 0.4

ြ်ငေသးဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မျငး 36               10                  26                0.5 0.2 0.7

ြျနး်္မငေသးိှ့််ပုူ္မှုေသး သုြ််နး်္မျငး 11               5                    6                  0.1 0.1 0.2

ြနး်ချ၊ီပစ သိြ်င၊ပေြျငပ်ေညြေသးိှ့််ပစြနး်ေြည ေသး သုြ််နး်္မျငး 2                  2                     - * * -

စခည ငးဝနေ်ဆင််္မှု သြ််နး်္မျငး 14               4                    10                0.2 0.1 0.3

ြိသယ်မသိ် ်ု သြ်ြိသ် မ့်််ပစ္်ိမောင်် သု္မျငး၏ သုြ််နး်္မျငး၊ပခဲွခည ငးေြင်ြည ိိသ် ် ခည ််းပ

္မသှိမ့််ပစ္်ိမောင်် သု္မျငး၏ပာသမ်ု သြ်္မှု ှ် ့်ပဝနေ်ဆင််္မှု သြ််နး်္မျငး
3                 - 3                  * - 0.1

မတမ္မနစ်ခွ့််စေသးသစြဲွ့စု််း္မျငး၏ သုြ််နး်္မျငး - - - - - -

စ သုြ်စြိသ် စ်္မျို းစုငးေြင်ြည ာငးခည ််း္မသှိေမင သုြ််နး်္မျငး 242            118               124             3.1 2.8 3.5

ုသြ်် နး်စ္မျို းစုငး
စုသြသ် ှိမးူးေသ သငခသိ် ်ိ ှုန း်
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 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲ၌ လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတွင် အများဆု းလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီး (၉၀.၀) 
ောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတွင် လုေ်ကိုင်ရနသူ အမျိုးသား (၈၉.၃) ောခိုင်နှုန်းနငှ့် 
အမျိုးသမီး (၉၀.၉) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

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

 ေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ 

 ေု  (၁၁) -  ေလ ည်ရောင်စု၊ ေှမ်းေလ ည်နယ်နှင့် မုိင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခဲွတုိပ၏ အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်  
အတွင်းေိှ ကျား/မ  အလုိက် လုေ်ကုိင်ရသာ လုေ်ငန်းအမျို းအစား 

လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနငှ် ့ငါးလုေင်နး် 

သတ္တ ုတူးရဖာ်ရေးနငှ် ့ရကျာက်မိငု်းလုေင်နး် 

ကုနေ်ုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လျှေ်စစ၊် ဓါတ်ရငွ့ ၊ ရေရနွးရငွ့နှင့် ရလရအးလဖနပ်ဖလ ူးမှုလုေင်နး် 

ရေရေးရဝရေး၊ မလိ္လာနှင့် အမိှုက်သိမး်ဆည်းရေး စမီ ခန်ပခွဲမှုလုေ်ငန်း 

ရဆာက်လုေ်ရေးလုေ်ငန်း 

လက်လီနှင့် လက္ကားရောင်းဝယ်ရေး (ရမာ်ရတာ်ကားနငှ်ရ့မာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ် ေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေင်နး်အေါအဝင်) 

သယ်ယူေုိပရဆာင်ရေးနှင့်ကုန်ေစ္စည်းသိုရလှာင်ရေးလုေ်ငန်းများ 

တည်းခိုရေးနှင့် ်အစားအရသာက် ဝန်ရဆာငမ်ှုလုေင်နး်များ 

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုေ်ငန်းများ 

ရငွရေးရကြ းရေးနငှ် ့အာမခ လုေင်နး်များ 

အိမ်ခိ   ရလမဆိုငေ်ာလုေင်နး်များ 

အသက်ရမွးဝမး်ရကျာင်းေညာ၊ သိေ္ပ ေညာနငှ့ ်စက်မှုလက်မှုေညာဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

စမီ အုေ်ချုေ် ရေးနငှ့် ရောက်ကမူှုဆိုင်ောလုေ်ငန်းများ 

 ေလ ည်သူပအုေ်ချုေရ်ေး ( ေလ ည်သူပဝနေ်မ်းများအေါအဝင်) 

ေညာရေးဆိငုေ်ာလေုင်န်းများ 

ကျန်းမာရေးနငှ် ့လူမှုရေးလုေင်နး်များ 

ေန်းချီ၊ အနုေညာ ၊ ရဖျာ် ရလဖရေးနငှ့ ်အေနး်ရဖလ ရေး လုေ်ငန်းများ 

အခလ ားဝန်ရဆာငမ်ှုလုေင်နး်များ 

ကိုယ်တိုငလ်ုေက်ိုင်သည့် အိမရ်ောင်စမုျား၏ လုေင်နး်များ၊ ခွဲခလ ားရဖာ်ေလ နိုင်ခလ င်းမေှိသည့် အိမရ်ောင်စမုျား၏ ေုတလ်ုေမ်ှုနငှ့ ်ဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 

သ တမန်အခငွ့အ်ရေးေ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုေ်ငန်းများ 

အလုေ်အကိုင်အမျို းအစားရဖာ်ေလ ေားခလ င်း မေှိရသာလုေ်ငန်းများ 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 

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

 
မှတခ်ျက်။ * စုစရုေါင်းကတ်အရေအတွက် (၂၀) ေက်နညး်ေါသည်။ 

 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင် အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ၏ (၆၉.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် 
နိုင်င သားစိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်ေိ ီး (၂၆.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် မည်သည့်ကတ်မှ 
မကိုင်ရဆာင်သူများ ဖလ စေ်ါသည်။ 

 ကျား နှင့ ် မ နိှုင်းယှဉ်ောတွင်် ကျား ဦးရေ (၂၅.၃) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် မ ဦးရေ (၂၇.၅) ောခိုင်နှုန်းတိုပ 
သည် မညသ်ည့်ကတ်မှ မကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်သည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 

 

နိုငင်သံား

စစိစင်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

ကတ်

နိုငင်သံား

ပေ ုခငွ့်ရသူ

ကတ်

အမျို းသား

မတှပ်ုံတင်

ကတ်

သာသနာဝင်

ကတ်

ယာယီ

သကင်သခံ

ကတ်

နိုငင်ေံခားသား

မတှပ်ုံတင်

လကမ်တှ်

နိုငင်ေံခားသား

နိုငင်ကံးူ

လကမ်တှ်

မညသ်ည့်

ကတမ်မှကိုင်

ငောငသ်ူ

သုု သေြါ််း 10,082        27                 96             309              100              30            * * 3,841           

္မြ ို ည့ြ 1,522           22                  47             22                 7                    10            * * 357               

ေြျးုြ် 8,560          5                    49             287              93                 20            - * 3,484           

ြျငး 4,614          11                 57             133              96                 15            * * 1,671           

္မ 5,468          16                 39             176              4                    15            * * 2,170           
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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 

စုစုရပါငး်မ ကျားမ မမ 
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရကြ ာင်းအော 

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

 
  

 

 

 

 

 

 

 

စစုငုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးငရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးငရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အကြ ား

လမး်ငလှောက/်

အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ငူလလ့ာ ခေ ငး်/

မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ

စးူစိုက်ခေ ငး်

စစုငုပါငး် 18,901       18,224       677                 3.6         211         261        292              329                   

0 - 4 2,227              2,146             81                          3.6             11               13              59                    62                            

5 - 9 2,171              2,161             10                          0.5             3                  3                4                       4                              

10 - 14 2,038              2,027              11                          0.5             2                  2                 7                       6                              

15 - 19 1,523              1,507             16                          1.1             3                  6                5                       5                              

20 - 24 1,251              1,223              28                          2.2             6                  15              10                    11                            

25 - 29 1,271              1,241             30                          2.4             4                  19              5                       16                            

30 - 34 1,188             1,164             24                          2.0             3                  8                6                       13                            

35 - 39 1,093             1,069             24                          2.2             3                  16              3                       8                              

40 - 44 1,220              1,202              18                          1.5             2                  10              4                       7                              

45 - 49 1,143             1,112             31                          2.7             5                  17              5                       12                            

50 - 54 1,135             1,083             52                          4.6             20               20              10                    17                            

55 - 59 909                 850                 59                          6.5             18               18              12                     31                            

60 - 64 655                 600                 55                          8.4             16               10              27                     33                            

65 - 69 379                 330                 49                          12.9          20               16              23                     19                            

70 - 74 282                  223                 59                          20.9          26               19              28                     23                            

75 - 79 221                  171                 50                          22.6          27               19              33                    24                            

80 - 84 108                 65                    43                          39.8          24               23              27                     18                            

85 - 89 59                    35                    24                          40.7          11               17              14                    11                            

90 + 28                    15                    13                          46.4          7                  10              10                    9                              

အသကအ်ပုစ်ု

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

စစုငုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးငရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးငရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အကြ ား

လမး်ငလှောက/်

အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ငူလလ့ာ ခေ ငး်/

မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ

စးူစိုက်ခေ ငး်

ကျား 8,833         8,527         306                 3.5         92           118        121             151                   

0 - 4 1,101             1,062             39                          3.5             6                  6                30                    28                            

5 - 9 1,127              1,122              5                            0.4             2                  1                2                       3                              

10 - 14 926                 920                 6                            0.6             2                  1                3                       4                              

15 - 19 696                 691                 5                            0.7             - 3                2                       -

20 - 24 576                 565                 11                          1.9             1                  5                4                       6                              

25 - 29 548                 525                 23                          4.2             4                  14              5                       11                            

30 - 34 576                 565                 11                          1.9             2                  2                 3                       8                              

35 - 39 532                 520                 12                          2.3             1                  8                2                       3                              

40 - 44 587                 577                 10                          1.7             1                  3                3                       7                              

45 - 49 528                 514                 14                          2.7             2                  6                2                       6                              

50 - 54 514                 492                 22                          4.3             6                  11              3                       7                              

55 - 59 413                 381                 32                          7.7             12               13              4                       14                            

60 - 64 284                 262                 22                          7.7             6                  6                11                    13                            

65 - 69 155                 132                 23                          14.8          11               5                12                     9                              

70 - 74 120                 93                    27                          22.5          12               9                9                       11                            

75 - 79 78                    59                    19                          24.4          12               6                13                    10                            

80 - 84 38                    27                    11                          28.9          5                  6                5                       2                               

85 - 89 23                    14                    9                            39.1          6                  9                5                       6                              

90 + 11                    6                      5                            45.5          1                  4                3                       3                              

အသကအ်ပုစ်ု

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

 

စစုငုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးငရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးငရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အကြ ား

လမး်ငလှောက/်

အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ငူလလ့ာ ခေ ငး်/

မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ

စးူစိုက်ခေ ငး်

မ 10,068       9,697         371                 3.7         119         143        171             178                   

0 - 4 1,126              1,084             42                          3.7             5                  7                29                     34                            

5 - 9 1,044             1,039             5                            0.5             1                  2                 2                       1                              

10 - 14 1,112              1,107             5                            0.4             - 1                4                       2                               

15 - 19 827                 816                 11                          1.3             3                  3                3                       5                              

20 - 24 675                 658                 17                          2.5             5                  10              6                       5                              

25 - 29 723                 716                 7                            1.0             - 5                - 5                              

30 - 34 612                 599                 13                          2.1             1                  6                3                       5                              

35 - 39 561                 549                 12                          2.1             2                  8                1                       5                              

40 - 44 633                 625                 8                            1.3             1                  7                1                       -

45 - 49 615                 598                 17                          2.8             3                  11              3                       6                              

50 - 54 621                 591                 30                          4.8             14               9                7                       10                            

55 - 59 496                 469                 27                          5.4             6                  5                8                       17                            

60 - 64 371                 338                 33                          8.9             10               4                16                    20                            

65 - 69 224                  198                 26                          11.6          9                  11              11                    10                            

70 - 74 162                 130                 32                          19.8          14               10              19                    12                            

75 - 79 143                 112                 31                          21.7          15               13              20                     14                            

80 - 84 70                    38                    32                          45.7          19               17              22                     16                            

85 - 89 36                    21                    15                          41.7          5                  8                9                       5                              

90 + 17                    9                      8                            47.1          6                  6                7                       6                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးငရစစုငုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၄) ဦးသည် အနည်းဆု း မသန်စွမ်းမှုတစ်မျိုးမျိုး 
ေှိရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အမျိုးသမီးများ၏ မသန်စွမ်းမှုောခုငိ်နှုန်းသည် အမျိုးသားများေက် အနည်းငယ်ေိုမလ င့်ေါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမှုောခိုင်နှုန်းသည် အသက်အေွယ်ကြ ီးလာသည်နှင့်အမျှ  မလ င့တ်က်လာေိ ီး အသက် (၆၅) 
နှစ်ရကျာ်တွင ်ေိုမိုသိသာစွာလမင့တ်က်လာသည်ကို ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားများတွင် သင်ယူရလ့လာလခင်း/မှတ်ဉာဏ်/အာရု စူးစုိက်လခင်းသည် အများဆု း 
 ဖလ စ်ေိ ီး လမ်းရလျှာက/်အမလ င့်တက်/ေစ္စည်းကိုငတ်ွယ် ခလ င်းသည ်ေုတိယအများဆု း  ဖလ စ်ေါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အရကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသု းအရဆာင်ေစ္စည်းများ 

ရနအိမ်အမျိုးအစားများ 

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

 
 

 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ်ရနအိမ်အများစမုှာ ဝါး ဖလ င့်ရဆာက်လုေေ်ားရသာ အိမ်များဖလ စ်ကြ ေိ ီး (၅၃.၆) 
ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ ေုတိယအများဆု း ရနအိမ်အမျိုးအစားမှာ ေျဉ်ရောင်အိမ/်သစသ်ားအိမ်များ 
လဖစ်ေိ ီး (၃၄.၉) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။  

  မိ ိုပေလ အိမ်ရောင်စုများ၏ (၄၉.၈) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ်ရကျးလက်အိမ်ရောင်စုများ၏ (၅၄.၂) ောခိုင်နှုန်း 
တိုပသည ်ဝါးအိမ်များလဖင့ ်ရနေိုင်ကြ ေါသည်။ 

 

 

 

မြ ို ့ေပ/ငကျးလက်
အမိင်ောငစ်ု

အငရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကခ်နး်/

တိုကခ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကခ်အံမိ်

ပျဥင်ောငအ်မိ်/

သစသ်ားအမိ်
ဝါးအမိ်

2-3 နစှခ်ံ

တအဲမိ်

1 နစှခ်ံ

တအဲမိ်
အခေ ား

စုစုငပါင်း 4,029          0.2                          4.9                5.5           34.9                   53.6          0.6           0.1          0.2        

မြ ို ေ့ပ 613             1.5                         20.1              10.0         18.3                   49.8          0.2           - 0.3       

ငကျးလက် 3,416         - 2.2                 4.7           37.9                   54.2          0.6           0.2          0.2        

 0.2  
 4.9   5.5  

 34.9  
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 -
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 20.0
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ကွန်ဒုိ/တိကု်ခန်း/ 
တိုက်ခနး်တွ ဲ

ဘနဂ်လိ/ု
တိုက်အိမ် 

တိကု်ခအိံမ ် ပျဥ်ရထာင်အိမ်/
သစ်သားအမိ် 

ဝါးအိမ် 2-3မနှစ်ခ ံ
တဲအမိ် 

1မနှစ်ခ ံ
တဲအမိ် 

အခြ ား 

ော
ခိငု
်နှုန
း် 

ပံု (13) - ရနအိမ်အမျို းအစား 

စုစုရပါင်းမ မမိ ို့ြပမ ရကျးလက်မ 



25 
 

အိမ်သာအမျိုးအစားများ 

ေု  (၁၄) - သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု အိမ်သာ ရဆာက်လုေ်သု းစဲွသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 ေလ ည်ရောငစ်ု  - ၇၄.၃% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်  - ၆၃.၈% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၆၃.၅% 

မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ  - ၅၀.၅% 
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ဇယား (၁၃) - အသု းေလ ုသည့် အိမ်သာအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် 
ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား 

 
 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ်အိမ်ရောင်စုများ၏ (၅၀.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု အိမ်သာ 

ရဆာက်လုေ်သု းစွဲကြ ေါသည်။ (ရေဆွဲအိမ်သာ (၂.၀) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် ရေရလာင်း/ယင်လု အိမ်သာ 
(၄၈.၅) ောခိုင်နှုန်းတိ ု ့ ဖလ စ်ကြ ေါသည်။) 

 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင ် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု အိမ်သာ ရဆာက်လုေ်သု းစဲွသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ 
(၆၃.၈) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး  မလ န်မာနုိင်င တငွ် (၇၄.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် အိမ်သာမေှိသည့် အိမ်ရောင်စု (၀.၉) ောခိုင်နှုန်းေှိ ေိ ီး ေှမ်းေလ ည်နယတ်ွင် 
(၁၁.၂) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲ၏ ရကျးလက်ရေသများတွင် အိမ်သာမေှိသည့် အိမ်ရောင်စု (၁.၀) ောခိုင်နှုန်း 
ေှိေါသည်။ 

 

 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြျးုြ်

2.0           - 2.2           

48.5        80.1        42.9         

50.5        80.1        45.1        

44.4        19.2         48.9        

3.3           - 3.9           

0.9           - 1.1           

0.9           0.7           1.0           

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

စေသစမြွ် 4,029    613       3,416   

စ္ိမမ်ငစ္မျ ို းစုငး

ုသု သေြါ်း်

ေသဆဲွစိ္်မမင

ေသေုင််း/ယ််ုသတစိ္်မမင

မန့်သှ် း်ေမငယ််ုသတစိ္်မမင
ေဆငြ်ု သြ်မသတးုဲွ္မှုသငခိသ် ်ိ ှုနး်

မွ််း/ဇုငးစိ္်မမင

မွ််း္မသှိစိ္်မမင

စခည ငး

စိ္်မမင္မသှိ
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ရသာက်ရေအမျိုးအစားများ 

ေု  (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာ ရသာက်ရေေေိှသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 

 

  
 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု  - ၆၉.၅% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်  - ၅၄.၇% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၄၈.၉% 

မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ  - ၁၂.၅% 
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ဇယား (၁၄) - ရသာက်ရေအတွက် အဓိကအသု းေလ ုသည့် ရေအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
ောခုိင်နှုန်းကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် အိမ်ရောင်စုများ၏ (၁၂.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် ရသာက်ရေအတကွ် 
ရေရကာင်းရေသနပ် (ရေေိုက်လိုင်း၊ အဝီစိတွင်း၊ ရေတွင်း (အုတ်စီ)၊ ရေသနပ်စက်/ရေသနပ်ဘူး) ကို 
အသု းေလ ုကြ ေါသည်။ 

  မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ၏ ရေရကာင်းရေသနပ်အသု းေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စအုချိုးသည် အနိမ့်ဆု းအုေ်စု 
တွင် ေါဝင်ေါသည်။  မလ နမ်ာနိုင်င ၏ ရေရကာင်းရေသနပ်ေေှိမှု (၆၉.၅) ောခိုင်နှုန်းနငှ့် နိှုင်းယှဥ်လျှင ်
လည်းနိမ့်သည်ကို ရတွ့ ေေါသည်။ 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင် အိမ်ရောင်စု (၇၉.၁) ောခိုင်နှုန်းသည် ရတာင်ကျရေ/မိုးရေမှ ေေှိရသာ 
ရေကို ရသာက်ရေအဖလ စ် သု းစွဲကြ ေါသည်။ အိမ်ရောင်စု (၉.၄) ောခုိင်နှုန်းသည် ရေတွင်း (အုတ်စီ) မှ 
ရေကုိ သု းစွဲရနကြ ေါသည။် 

 အိမ်ရောင်စု (၈၇.၅) ောခိုင်နှုနး်သည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှိရသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိ အိိမရ်ောင်စ ု (၉၅.၂) ောခိုင်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေိှ 
ရသာရေကို ရသာက်ရေအဖလ စ် သု းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြျးုြ်

1.0           2.0           0.9           

1.7           11.1        -

9.4           40.6        3.7           

0.4           1.4           0.2            

12.5        55.1        4.8           

2.3           0.2           2.7            

0.1           - 0.1           

5.0           - 5.9           

79.1        44.7        85.3         

1.0           - 1.2            

87.5        44.9        95.2        

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

စေသစမြွ် 4,029   613       3,416   

သုု သေြါ််းေသေြင််းေသမန့်သသှိ္မှုသငခိသ် ်ိ ှုနး်

ေမငြေ်သစ္မျို းစုငး

ေသြိသြ်ုိသ် း်

စဝီုိမွ် း်

ေသမွ် း်ပ(စသမ်ု )ီ

ေသမန့်ု ြ်/ ေသမန့်ဘူး

ုသု သေြါ်း်

ေသမွ် း်ပ(စြငသတ့္ဲမ)

ေသြန်

္မည ု်/ေချင််း/မးူေ္မည င််း

ေမင််ြျေသ/ ္ိမသးေသ

စခည ငး

သုု သေြါ််းေသေြင််းေသမန့်ပ္မသသှိ္မှုသငခိသ် ်ိ ှုနး်



29 
 

အလင်းရောင်အတွက် စွမ်းအင်အသု းေလ ုမှု 

ေု  (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက် လျှေ်စစ်မီးအသု းေလ ုမှု 

 

  

 

 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု  - ၃၂.၄% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်  - ၃၃.၄% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၂၃.၆% 

မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ  -  ၄.၆% 
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ဇယား (၁၅) - အလင်းရောင်အတွက် အဓိကအသု းေလ ုသည့် မီးအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
ောခုိင်နှုန်းကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 
 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် အလင်းရောင်အတွက် လျှေ်စစ်မီးအသု းေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ 

(၄.၆) ောခိုင်နှုန်းလဖစ် ေိ ီး အနိမ့်ဆု းအုေ်စုတွင် ေါဝင်ေါသည်။ ေှမ်းေလ ည်နယ်၏ လျှေ်စစ်မီးအသု း 
 ေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စအုချိုးမှာ (၃၃.၄) ောခိုင်နှုန်း  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲတွင် အလင်းရောင်အတွက် ရနရောင်ခလ ည်စွမ်းအင်သု း (ဆိုလာေလ ား) အသု းေလ ုမှု 
သည် (၃၁.၂) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အများဆု းဖလ စ်ေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသတွင် အိမ်ရောင်စုများ၏ (၃၀.၀) ောခိုင်နှုန်းသည် အလင်းရောင်အတွက် 
ရနရောင်ခလ ည်စွမ်းအငသ်ု း (ဆိုလာေလ ား) ကို အသု းေလ ုကြ ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြျးုြ်

4.6          14.0       2.9          

2.1          - 2.5          

16.4       9.8          17.5       

7.4          2.4          8.3          

0.9          2.9          0.6          

29.2        31.2       28.9       

31.2       37.8       30.0       

8.3          1.8          9.4          

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0  100.0  100.0  

စေသစမြွ် 4,029  613      3,416  

္မးီစ္မျို းစုငး

ုျှြ်ုု်္ီမး

ေသနတဆ္ီီမး

ြေယင််းမသိ် ္ီ်မး

ဘြ်ာသ္ီီမး

ေသစငးုှျြ်ုု်ပ(ြသု ္ဂ ြိ)

ေနေသင််ညခ််ပုွ္်မးစ််မသတးပ(ဆသို ငညြငး)

စခည ငး

ုသု သေြါ်း်

္ီမးုြ်ပ(ြသု ္ဂ ြိ)
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အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသု းေလ ုမှု 

ေု  (၁၇) - သစ်သားကုိအရလခခ ရသာ ရလာင်စာအသု းေလ ုမှု 

 

 

 
 

 
 
 
 
  

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု  - ၈၁.၀% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်  - ၈၃.၅% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၈၆.၆% 

မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ  - ၉၉.၇% 
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ဇယား (၁၆) - ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် အဓိကအသု းေလ ုသည့် ရလာင်စာအမျိုးအစားအလုိက် 
အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် သစ်သားကိုအရခလ ခ ရသာ 
ရလာင်စာအမျိုးအစားများလဖစ်သည့် သစ်သား/ေင်း (၉၂.၁) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် မီးရသွး/      
ရလာင်စာရတာင့် (၇.၆) ောခိုင်နှုန််းတိုပကို အဓိကအသု းေလ ုကြ ရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 အိမ်ရောင်စု (၀.၂) ောခိုင်နှုန်းသာလှျင ်အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတကွ် လျှေ်စစ်မီး 
ကို အသ ုးေလ ုကြ ေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိ အိမ်ရောင်စုများတွင် သစ်သားကို အရလခခ ရသာရလာင်စာများလဖစ်သည့် 
သစ်သား/ေင်း (၉၈.၇) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် မီးရသွး/ရလာင်စာရတာင့် (၁.၂) ောခိုင်နှုန်းကို အဓိက 
အသု းေလ ုကြ ေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။  * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

 

 

 
 

 

 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြျးုြ်

0.2          1.3          0.1          

- - -

- - -

- - -

92.1       55.3       98.7       

7.6          43.1       1.2          

* - *

* 0.3          -

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0  100.0  100.0  

စေသစမြွ် 4,029  613      3,416  

္ီမးေမွး/ေုင််ုငေမင့််

ေြျငြ်္ီမးေမွး

စခည ငး

ုသု သေြါ်း်

ေုင််ု ငစ္မျို းစုငး

ုျှြ်ုု်္ီမး

ဓငမေ််ွ့

ေသနတဆ္ီီမး

ဘိသ် စ်သို ြ်ု်

မု်မငး/ာ််း
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ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသု းအရဆာင်ေစ္စည်းများ အသု းေလ ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသု းအရဆာင်ေစ္စည်းများသု းစဲွမှုအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ 
 မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 
 

 အိမ်ရောင်စုများ၏ ဆက်သွယ်ရေးနှင့ ်အိမ်အသု းအရဆာင်ေစ္စည်းများသု းစွဲမှုတွင ်ရုေ်မလ င်သ ကြ ား 
စက်သု းစွဲမှုသည် (၃၃.၆) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အမလ င့်ဆု းလဖစ်ေါသည်။ ရုေ်မလ င်သ ကြ ားစက်ေှိသည့် 
အိမ်ရောင်စုအချိုးသည်  မိ ိုပေလ တငွ် (၆၄.၆) ောခိုင်နှုန်းပြည ့် ် စ္မည ့်ဆ်သတးလဖစ်ေိ ီး ရကျးလက်တွင် 
(၂၈.၀) ောခိုင်နှုန်းပြည ့် ်စ္မည ့််ဆသတးလဖစ်ေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ်ရေု်မလ င်သ ကြ ားေှိရသာ အိမ်ရောင်စုမာှ (၃၃.၆) ောခိုင်နှုန်း ဖလ စ်ေိ ီး ရေေီယိေုှိ 
ရသာ အိမ်ရောင်စုမှာ (၁၇.၈) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အိမ်ရောင်စု (၆) စုလျှင် (၁) စုနှုန်းေိှရကြ ာင်း 
ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

မြ ို ့ ေပ/ငကျးလက်
အမိင်ောငစ်ု

အငရအတကွ်
ငရဒယီ ို ရပုေ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွ်

အငတ်ာနက်

တပေ်ငေ်ားခေ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ

မရ ှိသည့်

ရာခိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

ရ ှိသည့်

ရာခိုငန်ှုနး်

စုစုငပါင်း 4,029        17.8      33.6             1.5       7.9               0.3          0.1                    56.9                    *

မြ ို ေ့ပ 613            18.3      64.6             3.6       27.9             1.6          0.2                    29.0                    -

ငကျးလက် 3,416        17.7      28.0             1.1       4.3               0.1          0.1                    61.9                    *

36 

23 
26 

21 

35 

20 
24 23 

29 

45 

19 
18 

22 

50 
55 

51 

60 

55 

48 

63 

39 

55 

71 

19 

34 
36 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ော
ခိငု
်နှုန
း် 

ေု  (၁၈) - ရေေယုိီနှင့် ရုေ်မလ င်သ ကြ ားသု းစဲွနုိင်သည့် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်း  

ရေေယီို ရုေ်မလ င်သ ကြ ား 
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ေု  (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်းသု းစဲွနုိင်မှု 

 

 
 
 
 
 
  

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင် အိမ်ရောင်စ ု (၇.၉) ောခိုင်နှုန်းသာ လက်ကိုင်ဖုန်းေှိသည့်အတွက် အနိမ့်ဆု း 
အုေ်စုတွင် ေါဝင်ရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု  - ၃၂.၉% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်  - ၃၄.၄% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၂၅.၅% 

မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ  -   ၇.၉% 
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ေုိပရဆာင်ရေးယာဥ် အမျိုးအစားများ 

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

 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် အိမ်ရောင်စုများ၏ သယ်ယူေိုပရဆာင်ရေးအတွက် အသု းေလ ုသည့်ယာဥ် 
အမျိုးအစားများတွင် ရမာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ်/လျှေ်စစ်စက်ဘီး/သု းဘီးကားအသု းေလ ုမှုသည် (၄၃.၅) 
ောခိုင်နှုန်းလဖင့် အမလ င့်ဆု းလဖစ်ေိ ီး စကဘ်ီးအသု းေလ ုမှုသည် (၄.၃) ောခိုင်နှုန်းလဖင့် ေုတိယအမလ င့်ဆု း 
လဖစ်ေါသည်။ 

  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခွဲလခားရလ့လာောတွင် အိမ်ရောင်စုအများစုသည် ရမာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ်/လျှေ်စစ် 
စက်ဘီး/သု းဘီးကားကို သယ်ယူေိုပရဆာင်ရေးယာဥ်အဖလ စ် အဓိကအသ ုးေလ ုကြ ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ညြ်န်ယ /်ခရသိ် ပ်/္မြ ို ့နယ် စ္ိမေ်ာင််ု သ

ြငး/

ာသြြ်ငး/

ဗ်န် ်

ေ္မငေ်မင်

ဆသိ် ြ်ယ်/

ုျှြ်ု ု်ု ြဘ်းီ/

မသတးဘးီြငး

ုြဘ်းီ
(၄) ဘးီြါ

ောင်ု ငုျ ီ

ြိးူေု၊ှ

မ္မ္ဗငန ်

ုြေ်ု၊ှ

ေ္မငေ်မငဘ်သမ်

ုှ် း်(ြတ၊ဲ

ိငွး၊ပ ္မည ်း်..

ုမြည ့််)

ရမ်ှးပေ 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       

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

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

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

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

မုိင်းငငါ့မြ ို ့နယ်ခဲွ 4,029           32            1,753               174                 64           1             1                      146           

မြ ို ေ့ပ 613              18            403                  89                    22            - - 21              

ငကျးလက် 3,416           14            1,350               85                    42           1             1                      125           
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(ဇ) ရမွးဖွားခလ င်းနှင့် ရသဆု းခလ င်းအရကြ ာင်းအော  

ရမွးဖွားခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင် အသက် (၂၅ -၂၉) အုေ်စတုွင် ရမွးဖွားနှုန်း အမလ င့ဆ်ု းလဖစသ်ညက်ို ရတွ့ေိှေ 
ေါသည်။  

 အသက ် (၁၅) နှစ်မှ အသက ် (၄၉) နှစ်အတွင်းေိ ှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ စုစုရေါင်းကရလး 
ရမွးဖွားနှုန်းမှာ (၃.၈) ဦးဖလ စ်ေိ ီး  ေလ ညရ်ောင်စုအဆင့် စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း (၂.၅) ဦးေက် 
ေိုလမင့်ေါသည်။ 
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အသက်အပု်စု 

ပံု (20) - မပြ ည်ရထာင်စု၊ ေှမ်းပြ ည်နယ်နှင့် မုိင်းရငါ့မိ ို့နယ်ခဲွတုိ့၏  
အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း  

ြပည်ရထာင်စု ေှမ်းပြ ည်နယ် မိုင်းရငါ့မိ ို့နယ်ခွဲ 
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ေု  (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 

 
 

 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု  - ၂.၅ ဦး 

ေှမ်းေလ ည်နယ်  - ၃.၁ ဦး 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၂.၈ ဦး 

မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ  - ၃.၈ ဦး 
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 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင ် ရမွးဖွားစဉ ် ရမျှာ်မှန်းသကတ်မ်းသည် (၆၄.၈) နှစ်လဖစ်ေိ ီး  ေလ ညရ်ောင်စုအဆင့် 
ရမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၄.၇) နှစ်ေက် အနည်းငယ်မလ င့်ေါသည်။ 

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

ကရလးအေွယ်ရသဆု းခလ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆု းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 ရကျာက်မဲခရိုငတ်ွင် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများသည်  ေလ ည်ရောင်စု 
အဆင့် ရသနှုန်း္မျငးေက်  မလ င့်ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစ်ရအာက် 
ကရလး (၆၉) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၈၀) ဦး  
ရသဆု းလျက်ေှိေါသည်။  

 မိုင်းရငါ့ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများသည် ေှမ်းလေည်နယ် 
နှင့် ရကျာက်မဲခရိုင်တိုပ၏ ရသနှုန်းများေက်လမင့်ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် 
အသက်တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး (၈၀) ဦးနှင့် အေှင်ရမးွကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက် 
ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၉၂) ဦး ရသဆု းလျက်ေှိေါသည်။ 
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စုစုရေါင်း ကျား မ 

ေု  (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းနှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

 ေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် ရကျာက်မဲခရိုင် မိုင်းရငါ့မိ ိုပနယ်ခွဲ 
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 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင ် အေငှ်ရမွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့် ရမွးဖာွးေိ ီး 
(၆) ေတ် အကြ ာတွင် မိခင် (၂၇၈) ဦး ရသဆု းလျက်ေှိေါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းသည ် ေလ ည်ရောငစ်ုအဆင့်ေက် နိမ့်ေါသည်။ 

 အရေှ့ရတာင်အာေှနိုင်င များ၏ ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၁၄၀) နှင့်နိှုင်းယှဉ်ောတွင်  မလ န်မာနိုင်င  
၏ ကိုယ်ဝနရ်ဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၂၈၂) သည်  မလ င့်မားရနရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 
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ပံု (24) - ကုိယ်ဝနရ်ဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (မပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင်းရေသကြ ီး/ ေလ ည်နယ်) 
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သန်းရခါင်စာေင်းဆုိင်ော ရဝါဟာေအဓိေ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ 

လူဦးရေ - ဤအစီေင်ခ စာတွင်ေါဝင်သည့် လူဦးရေဆိုသည်မှာ သန်းရခါင်စာေင်းညတွင်  မလ န်မာနိုငင်  

နယ်နိမိတအ်တွင်းေှိရနသည့် လူဦးရေကိ ုဆိုလိုေါသည်။ 

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

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

 မလ န်မာနိုင်င အတွင်း သန်းရခါင်စာေင်းညတွင်ေှိသည့်လအူားလု းကို စာေင်းရကာကယ်ူခဲ့ေါသည။် 

ရကျးလက် - အရေွရေွအုေ်ချုေရ်ေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ရကျးေွာအုေ်စုများကို ဆိုလိုေါသည်။ 

ရယဘုယျအားဖလ င့် ၎င်းရေသများသည် လူဦးရေသိေ်သည်းဆ နည်းသည့်ရေသများဖလ စ်ေိ ီး  ၎င်းရမလ ဧေိယာ 

များတွင ်စိုက်ေျိုးရေးလုေ်ငန်းများကို အဓိကလုေ်ကိုင်ေါသည်။ 

 မိ ိုပေလ  - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ေေ်ကွက်များဖလ စ်ေါသည်။ ရယဘုယျအားဖလ င့် 

အဆိုေါရေသများတွင် အရဆာက်အအု နှင့် လဦူးရေေူေေ်ေိ ီး စက်မှုလေု်ငန်းများ ဖွ ့ဖိ ိုးတိုးတက်ေါသည်။  

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိာ တစ်စတုေန်းကီလိုမီတာတွင ် ရနေိုင်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစုရေါင်းကို ၎င်းရေသ၏ 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 န်မာနိုင်င  လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတွင် စာတတ်ရမလ ာက်မှု၊ 

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

ေညာရေးနှင့်ေတ်သက်၍ အမျိုးအစားခွဲခလ ားမှုများကို ရအာက်ေါအတိုင်း ရဖာ်ေလ ေားေါသည်- 

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

ဆိုလိုေါသည်။ 

(ခ ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရခလ အရန - လွန်ခဲ့သည့်စာသင်နှစ်တွင ် အတန်းေညာ အဆင့်ဆင့် 

သင်ကြ ားနိငု်ေန်ေု မှန်ဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ်ေလ ု စာသငရ်ကျာင်းများ 

(သိုပမဟုတ်) ေညာရေးအစီအစဥမ်ျားတွင ် ေညာသင်ကြ ားရနသူများကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အေကတ်န်းနှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ရနသူများ အားလု းေါဝင် 

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

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

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

အသိအမှတ်ေလ ုေားသည့် ေုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင ် တက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် အမလ င့်ဆု း 

ေညာရေးအဆင့်/ဘွဲ့/ေီဂေီကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှု - ရနပစဥ်လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများ၊ အလေု်လုေ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်မှု/သင်ယူမှုများ၊ လှုေ်ေှားမှု 

များတွင ်အရောက်အကူမေှိေါက သာမန်လူများေက်ေို၍ အခက်အခေဲှိသူများကို ဆိုလိုေါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ ်

လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတငွ် မသန်စွမ်းမှုနှင့်ေတ်သက်၍ ရအာကေ်ါတိုပကို 

ရမးမလ န်းေားေါသည်-  
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(က) လမ်းရလျှာက်ခလ င်း (၀ှီးချဲအသ ုးေလ ုခလ င်း၊ ရတာင်ရ၀ှး၊ ချိုင်းရောက်အသု းေလ ုခလ င်း၊ ရခလ ဆာခလ င်း၊ 

အမလ င့်တက်ောတွင်ခကခ်ဲခလ င်း) 

(ခ ) အမလ င် (အမလ င်အာရု အားနည်းခလ င်း၊ မျက်စိမမလ င်ခလ င်း) 

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

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

စိတ်ေိုင်းဆုိင်ောအရခလ အရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ် - လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ သက်ရသခ အဖလ စ် ကိုယ်ရေးအရကြ ာင်းအော အချက် 

အလက်များေါဝင်သည့ ် ကတ်/လက်မှတ်လဖစ်ေါသည်။  မလ နမ်ာနိုင်င တွင ် သက်ရသခ ကတ်/လက်မှတ် အမျိုး 

အစားရေါင်းများစွာ ေုတ်ရေးေားေိ ီး နိုင်င ခလ ားသားများအတွက် နိုင်င ကူးလက်မတှ်ကုိဆုိလုိေါသည်။ 

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

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

နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေကို ရအာကေ်ါအတိုင်း ခွဲခလ ားရဖာ်ေလ ေားေါသည် - 

 

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

ရယဘုယျစကားေေ်တစ်ခု ဖလ စ်ေါသည်။ 
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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၊ ေုဂ္ဂလိကရဆးရု  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၊ နိုင်င တကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုေ်ငန်း 

များတွင်လုေ်ကိုင်ရနသူများ  

(ဂ ) အလုေ်ေှင် - သတ်မှတက်ာလအတွင်း ၎င်းတုိပ၏ကိုယ်ေိုင်စီးေွားရေးလုေ်ငန်းကုိ အလုေ်သမား 

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

(ဃ) ကုိယ်ေုိင်လုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ေုိင်စီးေွားရေး (သိုပမဟုတ်) မိသားစုစီးေွားရေးတွင် 

မည်သည့်အလုေ်သမားကုိမျှ ခန်ပေားခလ င်းမေှိဘဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုေ်ကိုင်သူ  

(င) မိသားစုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး၏ စီးေွားရေးလုေ်ငန်း၊ စိုက်ေျိုးရမွးမလ ူရေး၊ 

 ခိ  လုေ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုေ်ငန်း (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၏ ောခုိင်နှုန်းကုိ ဆိုလိုေါသည်။ အဆုိေါလူဦးရေသည် အလုေ်ေှာရဖွရနသူများ 

 ဖလ စ်ေိ ီး အလုေ်လုေ်ေန်အဆင်သင့်ေိှသူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့် လူဦးရေအချိုး - နိုင်င တစ်ခု၏အလုေ်ေိှသူဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်ကိုင်နိုင်သည့် လူဦးရေ 

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

တစ်ေတ်လျှင ် အနည်းဆု းတစ်နာေီကြ ာ အလုေ်လုေ်ကုိင်ေါက ၎င်းကုိအလုေ်အကုိင်ေိှသူဟု နိုင်င တကာ 

အလုေ်သမားအဖွဲ့ကြ ီးမှ သတ်မှတ်ေားေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင် - သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း လေု်ကိုင်ခဲ့သည့် 

လူတစ်ရယာက်၏ အလေု်အကိုင်ကိုဆိုလိုေါသည်။ လုေ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်လခင်းမေှိဘဲ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လ 

အတွင်း လုေ်ကိုင်ခဲ့သည့်အလုေအ်ကိုင်ကိုသာ ဆိုလိုလခင်းလဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာေင်းတွင် 

အလုေ်အကုိင်ရဖာ်လေခလ င်းနှင့်စေ်လျဥ်း၍ စာေင်းကုိင်၊ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အိမ်မှု 

ကိစ္စလုေ်သူ၊ တ ငါသည်၊ လူပအေင်းအမလ စ်မန်ရနဂျာစသည်လဖင့် အရသးစိတ်ရဖာ်လေေမည်ဟု သန်းရခါင်စာေင်း 

စာေင်းရကာက်များကုိ ညွှန်ကြ ားေားေါသည်။ အကယ်၍ရလဖဆိုသူသည ် အလုေ်အကိုင်နှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် 

နှစ်ခုေက်ေို၍ လုေ်ကိုင်ခဲ့လျှင် အဓိကလုေ်ကိုင်ရသာ အလုေ်အကိုင်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ 

ေါသည်။ အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစားများ ခဲွလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISCO 2008 ကုိ အရလခခ ၍ ခွဲလခားေားေါသည်။ 

= လုေ်သားအင်အား 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေ်သားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဦးရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လက်မဲ့) 

စစုုရေါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်း 
အလုေ်လက်မဲ့ဦးရေ 

လုေ်သားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဦးရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လက်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေ်အကိုင်ေေှိမှုနှင့် 
လူဦးရေအချိုး 

= 

အလုေ်ေှိသူဦးရေ 

စုစုရေါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 



45 
 

လုေ်ငန်း - သန်းရခါငစ်ာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း အလုေ်လုေ်ရနသမူျား 

လုေ်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငန်းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသူများလေု်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငန်းခွင်ရနောကုိ 

ရဖာ်လေေမည်လဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသတူစ်ဦး၏ လုေ်ကုိင်ရနေသည့် တာဝန်များ (သုိပမဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိ ရဖာ်ေလ ေန်မလုိဘဲ ကုန်ေုတ်လုေ်ငန်း (သုိပမဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရေးသည့် လုေ်ငန်း 

အမျိုးအစားကုိ ဆုိလုိလခင်းလဖစ်ေါသည်။ ဥေမာ - လူတစ်ရယာက်သည် တီဗီွေုတ်လုေ်ရသာစက်ရု ၏ 

သုိရလှာင်ရု တွင် အလုေ်လုေ်ကုိင်သူလဖစ်ေါက ေုိသူ၏လုေ်ငန်းသည် လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လဖစ်ေါသည်။ အကယ်၍ရလဖဆိုသသူည် လုေ်ငန်းနှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် နှစ်ခုေက်ေိုရသာ လုေ်ငန်းများတွင် 

လုေ်ကိုင်ခဲ့ေါလျှင် အဓိကလုေ်ကိုငရ်သာ လုေ်ငန်းတစ်ခုကိ ု သတ်မတှ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ေါသည်။ လုေ်ငန်းများ 

ခွဲလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISIC Revision 4 ကို အရလခခ ၍ ခဲွလခားေားေါသည်။ 

အေှင်ရမွးကရလး - ကရလးငယ်မိခင်ဝမ်းမှကျွတ်ချိနတ်ွင် ငိုလခင်း၊ အသ ေလ ုလခင်း၊ ရလခလက်များလှုေ်ေှားလခငး် 

စသည့ ် အသက်ေှင်သန်မှု သရ ကကတတစ်ခုခုကို  ေလ ုလုေသ်ူကို ဆိုလိုေါသည်။ သန်းရခါင်စာေင်းတွင ် အေှင် 

ရမွးကရလးများကို ေည့်သွင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ ေိုပအေလ င် အိမ်ရောင်ကျဖူးသည့် အမျိုးသမီးများ၏ 

ရနာက်ဆု းအေှင်ရမွးကရလးအရကြ ာင်းအောများကိုလည်း ေည့်သွင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ 

စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အမျိုးသမီးတစ်ရယာက်ရမွးဖွားနိုငသ်ည့ ် ေျမ်းမျှကရလးအရေအတွက် 

(အမျိုးသမီးအားလု း ကရလးရမွးဖွားနိုင်သည့် အသကအ်ေိုင်းအခလ ား  ေိ ီးဆု းသည်အေိ အသက်ေှင်ေိ ီး 

လက်ေှိရမွးနှုန်းအတိုင်း ရမွးမည်ဆိုေါက) ကို ဆိုလိုေါသည်။ 

 

အသက်အုေ်စုအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အသက်အုေ်စုအလိုက် အမျိုးသမီး (၁,၀၀၀) တစ်နှစ်အတွင်း 

ရမွးဖွားသည့် ကရလးဦးရေကို တိုင်းတာလခငး်လဖစ်ေါသည။် အသက်အုေ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်းကို 

တိုင်းတာောတွင ်သီးလခားရဖာ်လေေားလခင်းမေှိေါက  ေလ ကဒေိန်နှစ်ကို အရလခခ ၍ တွက်ချက်ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

၅ စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း = အသက်အုေ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း x  



46 
 

္ိမသ််းေ်ါ့ မိ ိုပနယ်ခဲွအစီေင်ခ စာ  ေလ ုစုသူများစာေင်း 
 

သှ္်မးြည ််နယ်၊ပေြျငြ်္ဲမခရုိင်၊ ္ိမသ််းေ်ါ့ မိ ိုပနယ်ခဲွအစီေင်ခ စာ  ေလ ုစုသူများစာေင်း 

အမည် ောေူးနှင့် ဌာန/အဖွဲ့အစည်း တာဝန ်
အစီေင်ခ စာေလ ုစုသူ 

ရေါ်တင်တင်လှ ဦးစးီအောေိှ၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရေးသားေလ ုစုသူ 

ေဒါ်ခိသ််ဇငမွယ် အငယ်တန်းစာရေး၊  ေလ ည်သပူအင်အားဦးစီးဌာန ရေးသားေလ ုစုသူ 
   
စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ဦးရအာင်သန်း UNFPA အကြ  ရေး အေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရေါ်စန္ဒာမလ င့် ေုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန အေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရေါ်တင်တင်ရလး လူဝင်မှုကြ ီးကြ ေရ်ေးမှူး၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

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

ရေါ်စန္ဒာမလ င့် ေုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန 
ကွန်ေျူတာအစအီစဥ်ရေးဆဲွခလ င်းနငှ့် 
စာေငး်ဇယားေလ ုစုသူ 

ရေါ်လင်းလငး်မာ ဦးစးီအောေိှ၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေု ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

ဦးခးီရယ် အပြြ ီးတန်းစာရေး၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေု ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

ငဒါ်စုမေ တ်သင်း အငယ်တန်းစာရေး၊  ေလ ည်သပူအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေု ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

   
စာစီနှင့်ေဇုိီင်းအဖွဲ့ 

ဦးနိုင်ဖိ ိုးရကျာ် ဦးစးီအောေိှ၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စာစီနှင့်ေီဇိုငး်ေလ ုစုသူ 

ဦးတင်ရမာင်ရအး လူဝင်မှုကြ ီးကြ ေရ်ေးမှူး၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စာစီနှင့်ေီဇိုငး်ေလ ု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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