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၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း 

 

 

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲခ႐ုိင္ 

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ အစီရင္ခံစာ 

 

 

 

 

ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန 
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နမ္မတူမြ ို့နယ်၏ လူဦးေရကုန်းဂဏနး်အခာက်အလက်မားး ၁ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း 50,423 2 

ကားး ဦးေရ 24,448 (48.5%) 
မ ဦးေရ 25,975 (51.5%) 
မမိ ု့န ပြ လူဦးေရရးခုုင်ှုနန်း 26.4% 
ဧရိယာအကျယ်အဝနး် (စတုရနး်ကီလုိမီတာ) 1,689.0 3 
လူဦးရရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရနး်ကီလုိမီတာ) 29.9 ဦး 
အသက်အလယ်ကုန်း 25.8 နှစ် 

  
ရပ်ကွက် စုစုရပါင်း 2 
ရကျးရွာအုပ်စု စုစုရပါင်း 21 
အုမ်ေေးင်စုအေရအတွက် 11,641 
အမာု့ းသမီးအုမ်ေေးင်ဦးစီးရးခုုင်ှုနန်း 27.5% 
ပာမ်းမျှအုမ်ထောင်စုအရွယ်အစား 4.2 ဦး 4 

  
အသက်အပုုင်းအခြ းးအလုုက်လူဦးထရရာခုိင်နှုန်း  
ကေလးဦးေရမ(အသက် ၀ - ၁၄ ှှုစ်) 32.6% 
အလုပ်လုပ်ှုုုင်သူဦးေရမ(အသက် ၁၅ - ၆၄ ှှုစ်) 62.3% 
သက်ကြ ီးရွယ်အုုဦးေရ (အသက်မမ၆၅ ှှုစ်ှှုင့်အေက်) 5.1% 

  
မီှခုုသူအခာု့း  
စုစုေပါင်းမီှခုုသူအခာု့း 60.5 
ကထေးမီှခုုသူအခာု့ း 52.3 
သက်ကြ ီးရွယ်အုုမီှခုုသူအခာု့ း 8.2 

  
သက်ကြ ီးရွယ်အုုညွှန်ကုန်း 15.6 

  
ကားး/မ အခာု့း 94 (မ 100 တွင်ရိှထသာ ကျား ဦးထရ) 

  
အသက် (၁၅) ှှုစ်ှှုင့်အေက် စးတတ်ေမြ းက်မနရာခုိင်ှုနန်း 67.5% 
ကားး စးတတ်ထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနန်း 71.8% 
မ စးတတ်ထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနန်း 63.7% 

  
မသန်စွမ်းသူဦးေရ အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
မသန်စွမ်းသူမ(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမနအမာု့းအစးးမဆုု) 3,082 6.1 
လမ်းေလျှးက်/အမြ င့်တက်/ပစ္စည်းကုုင်တွယ် 1,035 2.1 
အမြ င် 1,374 2.7 
အကြ းး 1,137 2.3 
သင်ယူေလ့လးခြ င်း/မှတ်ဉးဏ်/အးရံုစူးစုုက်ခြ င်း 976 1.9 

  
 

 



ကုုင်ေဆးင်သည့်မလက်မှတ်အမာု့ းအစးးမ(အသက်မ၁၀မှှုစ်ှှုင့်အေက်) အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
ှုုုင်ငံသးးစုစစ်ေရးကတ် 28,204 71.4 
ဧည့်ှုုုင်ငံသးးကတ် 45 0.1 
ှုုုင်ငံသးးပြ ့ခွင့်ရသူကတ် 585 1.5 
အမာု့ းသးးမှတ်ပံုတင်ကတ် 949 2.4 
သးသနးဝင်ကတ် 155 0.4 
ယးယီသက်ေသခံကတ် 108 0.3 
ှုုုင်ငံခြ းးသးးမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 49 0.1 
ှုုုင်ငံခြ းးသးးှုုုင်ငံကူးလက်မှတ် * < 0.1 
မည်သည့်ကတ်မှမကုုင်ေဆးင်သူ 9,394 23.8 

  
လုပ်သားအင်အားအရကေ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုထေါင်း ကျား မ 
လုပ်သးးအင်အးးပါဝင်ှုနန်း  74.3% 86.5% 63.1% 
အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်ှုနန်း  3.7% 4.1% 3.2% 
အလုပ်အကုုင်ရရိှမနှှုင့်လူဦးေရအခာု့း 71.5% 82.9% 61.1% 

  
အုမ်ပုုင်ဆုုင်မန  အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
ပုုင်ရှင် 8,708 74.8 
အုမ်ငှးး 938 8.1 
အခမ့ဲ (မုဘ/ေယးက္ခမ/ေဆွမာု့ း/မုတ်ေဆွ) 161 1.4 
အစုုးရဝန်ေမ်းအုမ်ရး 578 5.0 
ပုဂ္ဂလုကဝနေ်မ်းအုမ်ရး 1,219 10.5 
အခြ းး 37 0.3 

  
ေနအုမ်အေဆးက်အအံုအတွက် အဓိကအသံုးပြ ့သည့်ပစ္စည်းမားး အကာ အခင်း အမုိး 
ဓနု/သက်ကယ်/အင်ဖက် 0.8%  16.5% 
ဝါး 63.0% 34.5% 1.0% 
ေမြ ကြ ီး 0.1% 11.8%  
သစ်သးး 14.3% 29.4% 0.2% 
သွပ် 0.5%  80.8% 
အုတ်ကြွ ပ်/အုတ်/ကွန်ကရစ် 20.9% 23.2% 1.1% 
အခြ းး 0.3% 1.1% 0.3% 

  
အစးးအစးခာက်ပြ ့တ်စးးေသးက်ရနအ်တွက်အဓုကအသံုးပြ ့သည့်ေလးင်စး အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
လျှပ်စစ်မီး 3,051 26.2 
ဓးတ်ေငွ့ * < 0.1 
ေရနဆီံမီး * < 0.1 
ဘုုင်အုုဂက်စ် * < 0.1 
သစ်သးး/ေင်း 8,125 69.8 
မီးေသွး/ေလးင်စးေတးင့် 432 3.7 

 

 



ေကားက်မီးေသွး * 0.1 
အခြ းး * 0.1 

  
အလင်းေရးင်အတွက်အဓုကအသံုးပြ ုသည့်မီးအမာု့းအစးး အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
လျှပ်စစ်မီး 5,092 43.7 
ေရနဆီံမီး 93 0.8 
ဖေယးင်းတုုင်မီး 1,019 8.8 
ဘက်ထရီမီး 443 3.8 
မီးစက် (ပုဂ္ဂလုက) * 0.1 
ေရအးးလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလုက) 1,139 9.8 
ေနေရးင်ခြ ည်စွမ်းအင်သံုး (ဆုုလးပြ းး) 3,346 28.7 
အခြ းး 497 4.3 

  
ေသးက်ေရအတွက်အဓုကအသံုးပြ ုသည့်ရရအမျိုးအစား အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
ေရပုုက်လုုင်း 4,857 41.7 
အဝီစုတွင်း 104 0.9 
ေရတွင်း (အုတ်စီ) 866 7.4 
ေရသနန်စက်/ေရသနန်ဘူး  179 1.6 
စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသန့်ရရိှမှု 6,006 51.6 
ေရတွင်း (အကးရံမ့ဲ) 1,320 11.3 
ေရကန ် 1,239 10.7 
မမြ စ်/ေခားင််း/တူးေမြ းင်း 1,700 14.6 
ေတးင်ကာေရ/မုုးေရ 1,173 10.1 
အခြ းး 203 1.7 
စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသန့် မရရိှမှု 5,635 48.4 

  
သံုးေရအတွက်အဓုကအသံုးပြ ုသည့်ရရအမျိုးအစား အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
ေရပုုက်လုုင်း 4,988 42.8 
အဝီစုတွင်း 83 0.7 
ေရတွင်း (အုတ်စီ) 860 7.4 
ေရတွင်း (အကးရံမ့ဲ) 1,216 10.4 
ေရကန ် 1,221 10.5 
မမြ စ်/ေခားင််း/တူးေမြ းင်း 1,887 16.2 
ေတးင်ကာေရ/မုုးေရ 1,175 10.1 
ေရသနန်စက်/ေရသနန်ဘူး * < 0.1 
အခြ းး 208 1.8 

  
 

 

 



အုမ်သးအမာု့းအစးး အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
ေရဆဲွအုမ်သး 91 0.8 
ေရေလးင်း/ယင်လံုအုမ်သး 7,142 61.3 
စုစုရပါင်းသန့်ရှင်းရသာယင်လံုအိမ်သာရဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 7,233 62.1 
တွင်း/ဇလးးအုမ်သး 2,996 25.7 
တွင်းမရုှအုမ်သး 497 4.3 
အခြ းး 329 2.8 
အိမ်သာမရုှ 586 5.0 

  
ဆက်သွယ်ေရးပစ္စည်းမားးသံုးစဲွှုုုင်မနအေခြ အေန အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
ေရဒယုုီ 2,794 24.0 
ရုပ်မြ င်သံကြ းး 7,341 63.1 
မကြ ု့းဖုန်း 410 3.5 
လက်ကုုင်ဖုန်း 1,223 10.5 
ကွန်ပာူတး 232 2.0 
အုမ်တွင်အင်တးနက်တပ်ဆင်ထားမခြ င်း 56 0.5 
မည်သည့်ပစ္စည်းမျှမရုှသည့်မအိမ်ရထာင်စု 3,486 29.9 
ပစ္စည်းအးးလံုးရုှသည့်မအိမ်ရထာင်စု * 0.1 

  
သယ်ယူပုုနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှုအေြခအေန အေရအတွက် ရးခုုင်ှုနန်း 
ကးး/ေရပ်ကးး/ဗင်န် 249 2.1 
ေမးေ်တးဆုု်င်ကယ်/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကးး 7,168 61.6 
စက်ဘီး 633 5.4 
(၄) ဘီးပါ ေေး်လးဂာ ီ 527 4.5 
ကှူုးေလှ၊ သမ္ဗးန ် * 0.1 
စက်ေလှ၊ ေမးေ်တးဘု်တ် * < 0.1 

လှည်းမ(ကျွဲ၊ ှွုးး၊ မမြ င်း……စသဖြ င့်) 2,417 20.8 

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

 ၂  အိမ်ရထာင်စလုူဦးရရနှင့် အဖွဲ့အစည်းလဦူးရရ နှစရ်ပ်လုံးပါဝင်ပါသည်။ 

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

 ၄ အိမ်ရထာင်စလုူဦးရရကိုသာ အရြခခတံွက်ချက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

  * အရရအတွက် (၂၀) ထက်နညး်ပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ပြည ််ောာ််ု သမမတတမည နမ်ာိိသ်််တေတာ်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပကာ ာ မေကာက်ယူိိသ််ခ့ဲေမာ 

ပြည ််ုသတးကတတ်ုူးးေသိှ် ့် စိမ်စေကာ ာ််းစသာမန်းေခါ််ုာသ််းကိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ်် ေကာက်ယူ 

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

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

ိိသ်််တတိသ််းတွ်် မန်းေခါ််ုာသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သာစချက်စုက်များိှ့်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာများကိသ သသှိိိသ််မ့်် စေသးကြ ီးေမာ သ််းမည ု်တု်ခသ ပြည ု်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််း၏ 

ာူးခည ားေမာ စသ််စေမွးတု်ခသမှာ စသြ်ချုြ်မှုဧသိယာ စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့််ာိ စချက်စုက်များကိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ြည ု်ြါမ််။ ေကာက်ယူသသိှေမာ စချက်စုက်များမ်် စသြ်ချုြ်မှုနယ်ြယ်စဆ့်် 

တိသ််းတွ်် ာိေသာက်ေမာ ြွတ့ြြ ိုးေသးုီမတကိန်းများေသးဆဲွခည ််း၊ စောာက်စာားေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတးြည တ်ချက်များချမှတ်ခည ််းတိသ့စတကွ် မသှိမြည ု်ုိသစြ်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းမှ ေကာက်ယူသသှိေမာ 

စချက်စုက်များမ်် ိိသ်််တေတာ်၏ မယတဇာတသ််းမည ု်များ ခွဲေဝမတ်မှတ်ခည ််း၊ နယ်ေမည ဧသိယာ 

နယ်နိမိတ်များကိသ ပြည န်ု််ဆန်းုု်ိိသ် ် ခည ််း၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာက်စစသတများ တ််ေဆာက်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေတာ်ြွတ့ြြ ိုးတိသးတက်မှုုီမတကိန်းများ ချမှတ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝန်ေဆာ်မ်ှုုသြ််န်းများ၊ ုူမားချ််းုာနာ 

ောာက်ာားမှုဆိသ််သာုသြ််န်းများ ုမ််တိသ့စတွက် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စိမ်စေကာ ာ််းစသာ မန်းေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာများကိသ စတွဲများ 

စုိသက ်ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြာမစဆ့််စေနြည ့်် ေသှ့ေြည းုူးးေသုာသ််း စုီသ််ခတုာကိသ  ၂၀၁၄ 

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

ေမုတွ် ် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြ််မစုီသ််ခတုာများတွ်် ပြည ််ောာ််ု သစဆ့်် စုီသ််ခတုာ၊ 

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

စုီသ််ခတုာများ ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စကိသ််ိှ့်် သုြ််နး် စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ မတ်ုတွ်် 

ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြြ ီး ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာ စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုတွ် ်ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာ 

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

ြတ်ရှုေု့ု ာိိသ််ြါမ််။ 

 ယခသာသတ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုာများမ်် ပမြ ို့နယ်/ပမြ ို့နယ်ခွဲများ၏ မနး်ေခါ််ုာသ်း် စုီသ််ခတုာ 

များညြု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုာများကိသ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာနိှ့်် ကသုမမ ္ုဂုူးးေသ သန်ြသတေ်ွစြဲွ့တသိ့ 

ြူးေြါ််း၍ ေသးမားြည ုုသာားညခ််းညြု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုာတွ်် သှမ်းြည ်န်ယ်၊ နမတတူမြ ို့နယ်၏ 

http://www.dop.gov.mm/
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ုူးးေသဆိသ်သ်ာစချက်စုက်များိှ့် ် ုူမှုုီးြွားဆိသ််သာစချက်စုက်များ ြါဝ််ြါမ််။ စုီသ််ခတုာ 

ြါစေကာ ာ််းစသာများမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု (၂၉) သက်ေန့် မန်းေခါ််ယတစချိန် (မန်းေခါ်် 

ုာသ််း်) တွ််သှိမ့်် စချက်စုက်များညြု်ြါမ််။ ပမြ ို့နယ်စဆ့််စချက်စုက်များမ်် စုွန် 

စေသးကြ ီးြါမ််။ မိသ့သာတွ် ် ပမြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ၏ တိကျမှန်ကန်မှုမ််ပ ညြ််ောာ််ုသ 

စဆ့််ိှ့်် တူ်ီိိသ််မ််မဟသတ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယမ်ျား၏ စချက်စုက်များကိသ 

ေု့ုာဆန်းုု်သာတွ် ် မတိြည ု၍ေု့ုာမသတးမြ်သမ််ပ ညြု်ြါမ််။ တု်ိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းိှ့်် 

်ါးိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းကဲ့မိသ့ေမာ ညွှန်ကိန်းများကိသ စခည ားေမာ ဆက်ိွယ်မှုသှိမ့် ်စေကာ ာ််းစသာ 

စချက်စုက်များ ာ့််မွ််းုဥ်းုား၍ ေု့ုာဆန်းုု်မသတးမြ်သြါမ််။ မိသ့ညြု်၍ ုးူးေသန််းြါးမ့်် 

ပမြ ို့နယ်များစတွက ်ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများကိသ စတိစကျ မယူဆမ့််ဘဲ ာိသမြ ို့နယ်များ 

၏ ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ စေညခစေနများစတွက် စာိသက်စေုျာက် ပြည ဆိသေမာ ညွှန်ကိန်းများစြည ု် 

ယူဆသြါမ််။ ာိသ့ညြ် ် ပမြ ို့နယ်စချ််းချ််း ိိှု််းယှဉ်သာတွ််ု််း မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စေညခစေန 

ြိသမိသေကာ််းမွန်မ််၊ မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စားန််းမ််ဟူ၍ ေကာက်ချက်ချိိသ််ြါမ််။ 
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(က) လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစုရေါင်း 50,423 * 

ကျား ဦးရေ 24,448 

မ ဦးရေ 25,975 

ကျား/မ အချိုး 94 (မ 100 ေှိ ကျား ဦးရေ) 

မမိ ိုပေလ လူဦးရေ ောခိုင်နှုန်း 26.4% 

ဧေိယာအကျယ်အဝန်း (စတုေန်းကီလုိမီတာ) 1,689.0 ** 

လူဦးရေသိေ်သည်းဆ (တစ်စတုေန်းကီလိုမီတာ) 29.9 ဦး 

ေေ်ကွက် စုစုရေါင်း 2 

ရကျးေွာအုေစ်ု စုစုရေါင်း 21 

 စုစုရေါင်း  မိ ို့ပြ  ရကျးလက် 

အိမ်ရောင်စုုူးးေသ 48,460 12,477 35,983 

အိမ်ရောင်စုအရေအတွက် 11,641 3,257 8,384 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေယွ်အစား 4.2 ဦး *** 

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင ်မ ဦးရေသည် ကျားမဦးရေေက် အနည်းငယ်ေိုများေိ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွင ်ကျား 
(၉၄) ဦး ေှိေါသည်။ 

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင ်လအူများစုသည် ရကျးလက်ရေသတငွ်ရနေိုင်ကြ ေိ ီး (၂၆.၄) ောခိုင်နှုန်းမ်် 
မမိ ိုပေလ ရေသတွင် ရနေိုင်ကြ ေါသည်။ 

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ််၌ တစ်စတုေန်းကီလိုမီတာတွင ်လူဦးရေ (၃၀) ဦး ရနေိငု်ေါသည်။ 

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင ်အိမ်ရောင်စုတစ်စုစီ၌ ေျမ်းမျှလူဦးရေ (၄.၂) ဦး ရနေိုင်ေိ ီး မမလ န်မာနုိင်င၏ မ
ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုလူဦးရေေက်မစန််း်ယ်ေုျာ့န််းေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။ * အိမ်ရောင်စုလူဦးရေနှင့် အဖွဲ့အစညး်လူဦးရေ နှစေ်ေလ်ု၏းေါဝင်ေါသည်။ 

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

 *** အိမ်ရောင်စုလဦူးရေကိုသာ အရလခခ၏တွက်ချက်ေားလခငး် လဖစ်ေါသည်။ 
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ဇယား (၁) - ေှမ်းေလ ည်နယ်၊ ရကျာက်မဲခရုိင်၊မ နမ္မတူမမိ ိုပနယ်  မမိ ိုပေေ်ကွက်/ရကျးေွာအုေ်စုအလုိက် 
အိမ်ရောင်စုအရေအတွက်နှင့်မကျား/မ လူဦးရေစာေင်း 

 

စစုခုပါငး် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 11,641    50,423 24,448 25,975 

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 3,257       13,298 6,171   7,127    

၁ နမတတူ 1,574          5,664      2,618      3,046      

၂ ြနဟိ်သက် 1,683          7,634      3,553      4,081      

ပေကျးသာွစသြ်ု သ 8,384       37,125 18,277 18,848 

၁ ကာ ူေဆာ့ 183              926          446         480          

၂ ဆသိက်ေခါ်် 415              1,767      849         918          

၃ ခိသမိသ 224              940         452          488          

၄ ေဘာတ်ွ် း် 863              2,856      1,326      1,530      

၅ ဟူးဆာ 199              914         448         466          

၆ ဟ််ြသတ် 246              1,086      546         540          

၇ မန်ု တ 793              3,937      1,924      2,013      

၈ နမ့်ေတာ််ကသနး် 296              1,359      678         681          

၉ ြနေ်ဆာ့ 115              608         308         300          

၁၀ မိသ် း်မသ 481              2,039      961         1,078      

၁၁ ြန်ု သတ 722              3,299      1,637      1,662      

၁၂ ေသာှ််းဆာ 356              1,816      930         886          

၁၃ ုွယ်ေြည း 168              761         369         392          

၁၄ မိသ် း်တတ် 222               943         466         477          

၁၅ ုွယ််််းနမ့်ေမှော် 160              712          361         351          

၁၆ နားဆသိ် း် 577              2,645      1,372      1,273      

၁၇ ြနခ်ျ်် 470              2,036      1,023      1,013      

၁၈ မိသ် း်သ်် 813              3,672      1,825      1,847      

၁၉ ဝိနး်နန် 386              1,758      888         870          

၂၀ မနဆ်ာ သုတ 470              2,046      978         1,068      

၂၁ ြာဆမ်ွ 225              1,005      490         515          

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်

လဥူးီခရ

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

 

ဇယားမ (၂)မ -မ နမ္မတူမမိ ိုပနယ် မ အသက်အုေ်စုအလုိက် 
လူဦးရေ 

 

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၅) နှစ်မ ှ (၆၄) နှစ်အတွင်းေှ ိ အလုေ်လုေ်နုိင်သည့်အေွယ် 
လူဦးရေမှာ (၆၂.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 အသက ် (၁၄) နှစ်နှင့်ရအာက်မကရလးအချိုးနှင့် အသက ် (၆၅) နှစ်နှင့အ်ေက ်သက်ကြ ီးေွယ်အိုမ
အချိုးစုစုရေါင်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းေါသည်။ 

 ကရလးအချိုးနှင့် သက်ကြ ီးေွယ်အိုအချိုးနည်းလခင်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအရေါ် 
မှီခိုမှုကုိ ရလျာ့နည်းရစေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,438 
(32.6%) 

31,423 
(62.3%) 

 

2,562 
(5.1%) 

0 - 14 နှစ် 15 - 64 နှစ် 65 နှစ်နှင့အ်ထက် 

စမကစ်သြ်ု သ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 50,423   24,448   25,975   

0 - 4 5,318        2,713        2,605        

5 - 9 5,601        2,816        2,785        

10 - 14 5,519        2,740        2,779        

15 - 19 4,392        2,141        2,251        

20 - 24 3,666        1,761        1,905        

25 - 29 3,592        1,723        1,869        

30 - 34 3,629        1,755        1,874        

35 - 39 3,209        1,573        1,636        

40 - 44 3,219        1,529        1,690        

45 - 49 2,972        1,398        1,574        

50 - 54 2,896        1,395        1,501        

55 - 59 2,161        998           1,163        

60 - 64 1,687        782           905           

65 - 69 992           461           531           

70 - 74 697           319           378           

75 - 79 406           182           224            

80 - 84 287           103           184           

85 - 89 122            34              88              

90 + 58              25              33              



8 
 

ေု၏ (၃) - လူဦးရေေိေမစ် (မေလ ည်ရောင်စု၊ ေှမ်းေလ ည်နယ်၊ ရကျာက်မဲခရုိင်၊ နမ္မတူမိ ိုပနယ်) 

  

  

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင် လွန်ခဲ့ရသာ ၅ နှစ်ရကျာ်ခန်ပက စတင်ေိ ီး ကရလးရမွးဖွားနှုန်း ကျဆင်းခဲ့ေါသည်။ 

 အသက ် (၁၅-၁၉) အုေ်စုမှစတင်၍ လူဦးရေသိသာစွာ ရလျာ့နည်းရနသည်ကို ရတွ့ေိှေေါသည်။ 
အသက ်(၂၀-၂၄) အုေ်စုသည ်ဆက်လက်ရလျာ့နည်းသညက်ိုမရတွ့ေှိေေါသည်။ 

15 10 5 0 5 10 15

 0 -  4
 5 -  9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေပိေမစ်၊  ပြ ည်ရထာင်စု 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ ေှ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၊ နမ္မတူမိ ိုပနယ် 

ကျား မ 
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 မေလ ည်ရောင်စုနှင့်နိှုင်းယှဥ်လျှငမ်နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွငမ်အလုေ်လုေ်နုိင်သည့် အသကမ်(၁၅-၆၄) အုေ်စု   
ောခုိင်နှုန်း စန််း်ယ်ရလျာ့နည်းရနရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက်အုေ်စုမ (၁၀-၁၄)မ မှစ၍မ အသက်အုေ်စုတိုင်းတွင် ကျား ဦးရေသည် မ ဦးရေေက် 
ရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 (ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

 မမလ န်မာနုိင်င၏တွင် ဗုေ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၈၇.၉) ောခိုင်နှုန်း၊ ခေစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ 
(၆.၂) ောခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာမ ကိုးကွယ်သူ (၄.၃) ောခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယ်သူ 
(၀.၅) ောခိုင်နှုန်း၊မ နတ်ကိုးကွယ်သူ (၀.၈) ောခိုင်နှုန်း၊ အခလ ားဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၂) 
ောခိုင်နှုန်းနငှ့် မည်သည့်ဘာသာမျှ မကိုးကွယ်သူ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်းေှိရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင်မဗုေ္ဓဘာသာမ(၈၁.၇)မောခိုင်နှုန်း၊မခေစ်ယာန်မ (၉.၈)မောခိုင်နှုန်း၊မအစ္စလာမ်မ (၁.၀)မ
ောခိုင်နှုန်း၊မ ဟိန္ဒူမ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်း၊မ နတ်ကုိးကယွ်မှု (၆.၆) ောခိုင်နှုန်း၊မ အခလ ားဘာသာ (၀.၅) 
ောခိုင်နှုန်းနှင့ ်ဘာသာမေိှသူများသည် (၀.၄)မောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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20
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70

80

90

100

ဗုေ္ဓဘာသာ ခေစ်ယာန် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ် အခလ ားမ ဘာသာမေှိသူများ 

ော
ခိငု
်နှုန
း် 

ေု၏ (၄) - လေည်ရောင်စုနှင့် ေှမ်းေလ ည်နယ်  ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် လူဦးရေ ောခုိင်နှုန်း 

မေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် 
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(ဂ) ေညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

ဇယားမ (၃)မ -မအသက် (၅) နှစ်မှ (၂၉) နှစ်အတွင်း လူဦးရေနှင့် ရကျာင်းတက်ရနသူအရေအတွက်ကုိ ကျား/မ 
ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

5 1,098     562       536        268         129       139     

6 1,135     574       561        691         325       366     

7 1,090     515       575        859         403       456     

8 1,065     500       565        859         399       460     

9 960         454       506        817         379       438     

10 1,122      509       613        930         414       516     

11 908         423       485        766         350       416     

12 1,050     466       584        784         325       459     

13 1,023     493       530        707         316       391     

14 867         385       482        532         210       322     

15 896         403       493        458         210       248     

16 784         377       407        278         114       164     

17 865         429       436        234         98          136     

18 942         430       512        150         57          93        

19 652         298       354        88           36          52        

20 985         443       542        66           34          32        

21 591         307       284        25            7             18        

22 688         316       372        21            6             15        

23 655         301       354        11           6             5          

24 569         262       307        11           3             8          

25 825         388       437        11           4             7          

26 581         280       301        8              5             3          

27 605         283       322         5              3             2           

28 793         350       443        9              6             3          

29 627         299       328        7              1             6          

ုးူးေသ ေကျာ်း်တကေ်နမူ
စမက်
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 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်၌ ရယာကျ်ားရလးများနှင့် မိန်းကရလးများသည်် အသက ်(၁၂) နှစ်အေွယ်မ ှစတင်၍ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်း ရလျာက့ျလာရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 မေလ ည်ရောငစ်ုနှင့်နိှုင်းယဥှ်ောတွင် နမ္မတူမမိ ိုပနယမ်ှ ရယာက်ျားရလးများ၏ ရကျာင်းတက်ရောကမ်ှု 
နှုန်းသည ်စမက ်(၁၂) ိှု်မှု၍ ကျဆ််းုာမ််ကိသမရတွ့ေှိေေါသည်။ 

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
း် 

အသက ်

ပံု (5) - ြပည်ရထာင်စု၊ ေှမ်းပြ ည်နယ်နှင့် နမ္မတူမိ ို့နယ်တုိ့၏ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

 ပြ ည်ရထာင်စု ေှမ်းပြ ည်နယ် နမ္မတူမိ ို့နယ် 

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) -  ပြ ည်ရထာင်စုနှင့် နမ္မတူမိ ို့နယ်တုိ့၏ ကျား/မ အလုိက် 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

  ြပည်ရထာင်စု (ကျား) ြပည်ရထာင်စု (မ) နမ္မတူမိ ို့နယ် (ကျား) နမ္မတူမိ ို့နယ် (မ) 
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ေု၏ (၇) - ေှမ်းေလ ည်နယ်  စာတတ်ရမလ ာက်မှုနှုန်း (အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အေက်) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

မေလ ည်ရောငစ်ု   - ၈၉.၅% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်   - ၆၄.၆% 

ရကျာက်မဲခရိုင်   - ၇၇.၈% 

နမ္မတူမိ ိုပနယ်   - ၆၇.၅% 
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ဇယား (၄) - နမ္မတူမမိ ိုပနယ်  လူငယ်လူေွယ် (၁၅မ-၂၄) စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်း 

 
 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်းမှာ (၆၇.၅) ောခိုင်နှုန်းမ
မဖလ စ်ေိ ီးမ ေှမ်းေလ ည်နယ် မ စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းမ (၆၄.၆)မ ေကမ် အနည်းငယ်မလ င့်ရသာ်လည်းမ
မမလ န်မာနုိင်င၏  စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်း (၈၉.၅) ေက်မ နိမ့်ေါသည်။ မ စာတတ်ရမလ ာက်မှု 
ောခိုင်နှုန်းသည် (၆၃.၇) မဖလ စ်ေိ ီး ကျား စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်းသည် (၇၁.၈) မဖလ စ်ေါသည်။ 

 နမ္မတူမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) နှစ်အတွင်း လူငယ်လူေယွ်မစာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်း 
သည် (၈၁.၀) လဖစ်ေါသည်။ မ လူငယ်လူေွယ ် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုငန်ှုန်းသည် (၈၁.၇) လဖစ်ေိ ီး 
ကျား လူငယ်လူေွယ်မစာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၈၀.၁) လဖစ်ေါသည်။ 

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

 
 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လဦူးရေ  (၄၀.၅) ောခိုင်နှုန်းသည ်လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 
မဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် ရကျးလက်လူဦးရေ  (၅၀.၀) ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူး 
သူများ မဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက ်အမျိုးသားများ  (၃၆.၄) ောခိုင်နှုန်းနငှ့် အမျိုးသမီးများ  (၄၄.၂) 
ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ မဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ်(၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ မ(၁၁.၇)မောခိုင်နှုနး်သည်မမူလတန်းအဆင့်မ(၄မတန်း)မမေိ ီးစီးမ
ရအာင်လမငသ်ူများလဖစ်ေိ ီးမ တက္ကသိုလ်/ရကာလေိ်အဆင့်မေိ ီးစီးသူမှာ (၅.၁) ောခုိင်နှုန်းသာမ ေှိသည်ကို 
ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

ကျား/မ

စစုခုပါငး်

လဦူးခရ 

(15 - 24)

စာတတခ် မေ ာကမ်ှု

ရာေိုငန်ှုန း် 

(15 - 24)

စုစုခပါင်း 7,627       81.0

ကျား 3,566       80.1

မ 4,061       81.7

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုခပါင်း 25,927 10,509               40.5            4,018 3,040 3,731 2,410 31 1,325 48 13       802 

မြ ို ေ့ပ 7,377 1,243               16.8            1,047 995 1,687 1,410 12 910 26 5          42 

ခကျးလက် 18,550 9,266               50.0            2,971 2,045 2,044 1,000 19 415 22 8       760 

ကျား 12,277 4,470               36.4            2,063 1,521 2,032 1,062 24 508 13 7       577 

မ 13,650 6,039               44.2            1,955 1,519 1,699 1,348 7 817 35 6        225 

အ ေေ ားစစုခုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးဝ 

ခကျာငး်မခန

 ဘးူသ ူ

ရာေိုငန်ှုနး်

မလူတနး် အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ခကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

 အေက်

အသကခ်မးွ

ဝမး်ခကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးေွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

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

 
 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

10 - 14 12.9 14.1 11.7 6.0 7.5 4.3

15 - 19 55.3 61.9 49.0 9.1 10.8 7.0

20 - 24 78.3 88.8 68.6 8.8 8.7 8.9

25 - 29 80.9 94.3 68.6 4.7 4.9 4.4

30 - 34 82.0 95.0 69.8 2.9 3.4 2.3

35 - 39 82.8 94.0 71.9 2.3 2.8 1.7

40 - 44 80.9 94.0 69.1 1.8 2.2 1.5

45 - 49 80.3 94.4 67.8 1.1 1.8 0.3

50 - 54 76.7 90.6 63.8 0.9 1.3 0.4

55 - 59 67.7 84.6 53.3 0.6 0.7 0.5

60 - 64 49.4 62.8 37.9 0.7 1.0 0.3

65 - 69 36.8 48.6 26.6 0.3 - 0.7

70 - 74 23.2 33.2 14.8 - - -

75 + 14.8 23.0 9.5 0.8 - 2.0

၁၅ပိှု်မှပ၂၄ပိှု် 65.8 74.0 58.0 8.9 9.7 8.0

၁၅ပိှု်မှပ၆၄ပိှု် 74.3 86.5 63.1 3.7 4.1 3.2

စမကစ်သြ်ု သ
ုသြမ်ားစ်စ်ားြါဝ််ိ ှုန း် စုသြ်ု ကမ်ဲ့သာခသိ် ်ိ ှုန း်
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 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စုတွင ် လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းမှာ (၇၄.၃) 
ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 အမျိုးသမီး လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည် (၆၃.၁) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး အမျိုးသား လုေ်သား 
အင်အားေါဝင်နှုန်း (၈၆.၅) ောခိုင်နှုန်းေက် သိသာစွာရလျာန့ည်းသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၀-၁၄) နှစ်အုေ်စုတွင ် အလေု်လုေ်ရသာကရလး (၁၂.၉) ောခိုင်နှုန်း 
ေှိရကြ ာင်းမရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက ် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စု  အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်းမာှ (၃.၇) မဖလ စ်ေါသည်။ အလုေ်လက်မဲ ့
ောခိုင်နှုန်းသည် ကျား (၄.၁) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ်မ (၃.၂) ောခိုင်နှုန်းအသီးသီးေှိမကြ ေါသည်။ 

 အသက ် (၁၅) နှစ်မ ှ (၂၄) နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီးငယ်များ  အလုေ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ (၈.၀) 
ောခုိင်နှုန််းေှိသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

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

 

 အသက ် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လုေ်သားအင်အားစုတွင် မေါဝင်သူများ၌ အမျိုးသားများ  (၄၉.၄) 
ောခိုင်နှုန်းသည် အချိန်လေည့်ရကျာင်းတက်ရနသူများလဖစ်ကြ ေိ ီး အမျိုးသမီးများ  (၄၈.၄) ောခိုင်နှုန်းမ
သည် အိမ်မှုကိစ္စလုေ်ကုိင်ရနသူများလဖစ်ရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 
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အသက်အုပစ် ု

ပု ံ(8) - လုပသ်ားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုရုပါင်း ကျား မ 
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အသက်အုပစ် ု

စစုရုပါင်း ကျား မ 

ေု၏ (၉) - အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

စစုခုပါငး် စုသြမ်သာှခဲ့ြါ

စချနိ ည်ြ့််

ေကျာ်း်တကေ်မာပ

ေကျာ်း်မား

စမိမ်ှုကို ္စ သြ်
စ ြ် မိး်ုား၊

မက်ကြ းီသယွစ် သိ

ြျားနာမ၊ူ

မမန်ု မွး်မူ
စခည ား

သုု သေြါ််း 14,787   1.0                  37.8                        33.2              16.5                 1.9             9.7          

ကျား 5,107     1.8                  49.4                        4.4                21.1                 2.8              20.5        

မ 9,680     0.5                  31.7                        48.4              14.1                 1.4             3.9          

ကျား/မ

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

 
 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 21,824 11,983 9,841 100.0 100.0 100.0

မနေ်န ျုာများ 75 32 43 0.3 0.3 0.4

မကေ်မွးဝမ်းေကျာ််းြ်ာသှ် မ်ျား 396 56 340 1.8 0.5 3.5

န်း်ြ်ာိှ့််ပဆက်ု ြ်မ့််ပမကေ်မွးြ်ာသှ် မ်ျား 301 193 108 1.4 1.6 1.1

စောာကစ်ြတ့ြည ုုာေသးုသြ်မားများ 626 280 346 2.9 2.3 3.5

ဝနေ်ဆာ််မှု ှ် ့်ပစေသာ််းုသြ်မားများ 1,367 449 918 6.3 3.7 9.3

ုယယ်ာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါးုသြ််နး်ပကတမ်းကျ််ုသြ်မားများ 16,311 9,107 7,204 74.7 76.0 73.2

ုကမ်ှုြ်ာိှ့််ဆက်ု ြ်ပုသြ််နး်ပစုသြ်မမားများ 1,275 906 369 5.8 7.6 3.7

ုကက်သိယိာိှ့််ပုကြ် ္ု်စ း်ကသိ် တွ်ယပ်စမသတးြည ုမမူျားိှ့််

သုု ်း်တြ်ဆ််မမူျား
325 299 26 1.5 2.5 0.3

စေခည ခတစုသြ်မမားများ 779 499 280 3.6 4.2 2.8

စခည ား - - - - - -

မမိ/မေြည 369 162 207 1.7 1.4 2.1

စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
စုသြစ်ကသိ် စ်မျ ို းစုား
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 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင်မ အသက် (၁၅-၆၄) အုေ်စုေိှ အလုေ်ေှိသူ (၇၄.၇) ောခုိင်နှုန်းမှာ လယ်ယာ၊ 
သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကွျမ်းကျင်လုေ်သားများမဖလ စ်ကြ ေိ ီး ေုတိယအများဆု၏းမှာ ဝန်ရဆာင်မှုနှင့် 
အရောင်းလုေ်သားများ (၆.၃) ောခုိင်နှုန်းမဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့ ်မ နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ကျား ဦးရေ (၇၆.၀) ောခုိင်နှုန်းနှင့ ်မ ဦးရေ (၇၃.၂) ောခိုင်နှုန်းတိုပမ
သည် လယယ်ာ၊ သစ်ရတာနှင် ့ငါးလုေ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုေ်သားများမဖလ စ်သည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင ် လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကွျမ်းကျင်လုေ်သားများမှာ (၆၈.၆) 
ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေိ ီး ဝန်ရဆာင်မှုနှင့်မအရောင်းလုေ်သားများမှာ (၇.၄) ောခုိင်နှုန်းဖလ စ်ေါသည်။ 
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မေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် နမ္မတူမိ ိုပနယ် 

 ေု၏ (၁၀) - မေလ ည်ရောင်စု၊ ေှမ်းေလ ည်နယ်နှင့် နမ္မတူမိ ိုပနယ်တုိပ   
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ  ကျား/မ အလုိက်  အလုေ်အကုိင်အမျို းအစား 

မန်ရနဂျာများ 

သက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းေညာေှင်များ 

နည်းေညာနှင့်မဆက်စေ်သည့မ်သက်ရမွးေညာေှင်များ 

အရောက်အေ၏့ေလ ုစာရေးလုေ်သားများ 

ဝန်ရဆာင်မှုနှင့်မအရောင်းလုေ်သားများ 

လယ်ယာ၊မသစ်ရတာနှင့မ်ငါးလုေ်ငန်းမ
ကျွမ်းကျင်လုေ်သားများ 

လက်မှုေညာနှင့်မဆက်စေ်လုေ်ငန်းမအလုေ်သမားများ 

စက်ကိေိယာနှင့မ်စက်ေစ္စည်းကိုင်တွယ်မ
အသု၏းေလ ုသမူျားနှင့မ်စုစည်းတေ်ဆင်သူများ 

အရခလ ခ၏အလုေ်သမားများ 

အခလ ား 

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

 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 
 
 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 21,824 11,983 9,841 100.0 100.0 100.0

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါး သုြ််နး် 16,612 9,314 7,298 76.1 77.7 74.2

မတ္တ ုတးူေြာေ်သးိှ့််ပေကျာက်မိသ် း် သုြ််နး် 920 547 373 4.2 4.6 3.8

ကသနာ်သတ်ု သြ်မှု သြ််နး် 204 100 104 0.9 0.8 1.1

ုှေြ်ုု်၊ပဓါတေ််ွ့၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးြည န့်ြည ူးမှု သြ််နး် 11 9 2 0.1 0.1 *

ေသေြးေဝေသး၊ပမိ ္ုလာိှ့််ပစမိှုက်မိမ်းဆ််းေသးပုီမတခန့်ခဲွမှု သြ််နး် 6 5 1 * * *

ေဆာက် သုြ်ေသး သုြ််နး် 446 393 53 2.0 3.3 0.5

ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ(ေမာေ်တာက်ားိှ့််ပေမာေ်တာဆ်သိ် က်ယ်

ြည ုြည ််ညခ််း သုြ််နး်စြါစဝ််)
1,072 362 710 4.9 3.0 7.2

မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးိှ့််ပကသနြ် ္ု်စ း်မိသေုှာ််ေသး သုြ််နး်များ 323 315 8 1.5 2.6 0.1

တ််းခိသေသးိှ့််ပစုားစေမာက်ဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ 230 61 169 1.1 0.5 1.7

မတ််းစချက်စုက်ိှ့််ပပဆက်မွယ်ေသး သုြ််နး်များ 23 17 6 0.1 0.1 0.1

ေ်ွေသးေကာ းေသးိှ့််ပစာမခတု သြ််နး်များ 17 8 9 0.1 0.1 0.1

စမ်ိခြ တပေညမဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 1 1 - * * -

စမက်ေမွးဝမ်းေကျာ််းြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ့််ပုက်မှု က်မှုြ်ာဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 10 6 4 * 0.1 *

ုီမတစသြ်ချုြ်ပေသးိှ့််ပောာက်ကူမှုဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 284 159 125 1.3 1.3 1.3

ြည ််မူ့စသြ်ချုြ်ေသးပ(ြည ််မူ့ဝနာ်မ်းများစြါစဝ််) 492 290 202 2.3 2.4 2.1

ြ်ာေသးဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 380 33 347 1.7 0.3 3.5

ကျနး်မာေသးိှ့််ပုူမှုေသး သုြ််နး်များ 123 21 102 0.6 0.2 1.0

ြနး်ချ၊ီပစ သိြ်ာ၊ပေြျာပ်ေညြေသးိှ့််ပစြနး်ေြည ေသး သုြ််နး်များ 8 7 1 * 0.1 *

စခည ားဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ 151 92 59 0.7 0.8 0.6

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

မသှိမ့််ပစမ်ိောာ်် သုများ၏ပာသတ်ု သြ်မှု ှ် ့်ပဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ
28 15 13 0.1 0.1 0.1

မတတမနစ်ခွ့််စေသးသစြဲွ့စု််းများ၏ သုြ််နး်များ - - - - - -

စ သုြ်စကိသ် စ်မျို းစုားေြာ်ြည ာားခည ််းမသှိေမာ သုြ််နး်များ 483 228 255 2.2 1.9 2.6

စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
ုသြ်် နး်စမျို းစုား
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 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်၌မ လယယ်ာ၊မ သစရ်တာနှင့်မ ငါးလုေ်ငန်းတွင်မ အများဆု၏းလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီးမ (၇၆.၁) 
ောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 လက်လီနှင့်မ လက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ (ရမာ်ရတာ်ကားနှင့်မ ရမာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ်မ မေလ ုေလ င်လခင်းလုေ်ငန်းမ
အေါအဝင်)မလုေ်ငန်းတွင်မေုတိယအများဆု၏းလုေ်ကိငု်ကြ ေိ ီးမ(၄.၉)မောခိုင်နှုန်းေိှေါသည်။ 

 လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတွင်လုေ်ကိုင်ရနသ ူ အမျိုးသား (၇၇.၇) ောခိုင်နှုန်းနငှ့်မ
အမျိုးသမီးမ(၇၄.၂)မောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 ေှမ်းေလ ည်နယ်၌မလယ်ယာ၊မသစရ်တာနှင့်မငါးလုေ်ငန်းတငွ်မလုေ်ကိုင်ရနသူမှာမ(၇၂.၃) ောခိုင်နှုနး်ေှိ ေိ ီးမ
လက်လီနှင့်မ လက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ (ရမာ်ရတာ်ကားနှင့်မ ရမာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ်မ မေလ ုေလ င်လခင်းလုေ်ငန်းမ
အေါအဝင်)မလုေ်ငန်းတငွ်မလုေ်ကိငု်ရနသူမှာမ(၅.၉)မောခိုင်နှုန်းေိှေါသည်။ 
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မေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် နမ္မတူမိ ိုပနယ် 

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

လယ်ယာ၊မသစ်ရတာနငှ်မ့ငါးလုေင်နး် 
သတ္တ ုတူးရဖာ်ရေးနငှ်မ့ရကျာက်မိငု်းလုေင်နး် 
ကုန်ေတုလ်ုေ်မှုလေုင်န်း 
လျှေ်စစ၊်မဓါတ်ရငွ့ ၊မရေရနွးရငွ့နှင့်မရလရအးလဖနပ်ဖလ ူးမှုလုေင်နး် 
ရေရေးရဝရေး၊မမလိ္လာနှင့်မအမိှုက်သိမး်ဆည်းရေးမစမီ၏ခန်ပခွဲမှုလုေ်ငန်း 
ရဆာက်လုေ်ရေးလုေ်ငန်း 
လက်လီနှင့်မလက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ(ရမာ်ရတာ်ကားနငှ်ရ့မာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ်မေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေင်နး်အေါအဝင်) 
သယ်ယူေုိပရဆာင်ရေးနှင့်ကုန်ေစ္စည်းသိုရလှာင်ရေးလုေ်ငန်းများ 
တည်းခိုရေးနှင့်မ်အစားအရသာက်မဝန်ရဆာငမ်ှုလုေင်နး်များ 
သတင်းအချက်အလက်နှင့်မဆက်သွယ်ရေးလုေ်ငန်းများ 
ရငွရေးရကြ းရေးနငှ်မ့အာမခ၏လုေင်နး်များ 
အိမ်ခိ ၏မရလမဆိုငေ်ာလုေင်နး်များ 
အသက်ရမွးဝမး်ရကျာင်းေညာ၊မသိေ္ပ၏ေညာနငှ့မ်စက်မှုလက်မှုေညာဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 
စမီ၏အုေခ်ျုေ်မရေးနငှ်မ့ရောက်ကူမှုဆိုငေ်ာလုေင်နး်များ 
မေလ ည်သူပအုေ်ချုေရ်ေးမ(မေလ ည်သူပဝနေ်မ်းများအေါအဝင်) 
ေညာရေးဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 
ကျန်းမာရေးနငှ်မ့လူမှုရေးလုေင်နး်များ 
ေန်းချီ၊မအနုေညာမ၊မရဖျာ်မရလဖရေးနငှ့မ်အေနး်ရဖလ ရေးမလုေ်ငန်းများ 
အခလ ားဝန်ရဆာငမ်ှုလုေင်နး်များ 
ကိယု်တိငုလ်ုေ်ကိုင်သည့်မအိမ်ရောငစ်မုျား မလုေ်ငန်းများ၊မခဲွခလ ားရဖာ်ေလ နိုင်ခလ ငး်မေှိသည့်မအိမ်ရောငစ်မုျား မေုတ်လေုမ်ှုနငှ့်မဝန်ရဆာင်မှုလေုင်န်းများ 
သ၏တမန်အခငွ့အ်ရေးေမအဖွဲ့အစည်းများ မလုေ်ငန်းများ 
အလုေ်အကိုင်အမျို းအစားရဖာ်ေလ ေားခလ င်းမမေှိရသာလုေ်ငန်းများ 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 

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

 
မှတခ်ျက်။ * စုစရုေါင်း ကတ်အရေအတွက် (၂၀) ေက်နည်းေါသည်။ 

 

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင်မအသက်မ (၁၀)မ နှစ်နှင့်အေက်မ လူဦးရေ မ (၇၁.၄)မ ောခိုင်နှုန်းသည်မ နုိင်င၏သား 
စိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်ေိ ီးမ (၂၃.၈)မောခိုင်နှုန်းသည်မမည်သည့်ကတ်မှ မကိုင်ရဆာင် 
သူများမဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့ ်မ နိှုင်းယှဉ်ောတွင်် ကျား ဦးရေ (၂၄.၀) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ်မ ဦးရေ (၂၃.၆) ောခိုင်နှုန်းတိုပမ
သည် မညသ်ည့်ကတ်မှ မကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်သည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

 

နိုငင်သံား

စစိစခ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

 ကတ်

နိုငင်သံား

ပေ ုေငွ့်ရသူ

ကတ်

အမျို းသား

 မတှပ်ုံတင်

 ကတ်

သာသနာဝင်

 ကတ်

ယာယ ီ

သကခ်သ

 ေကံတ်

နိုငင်ေံေားသား

 မတှပ်ုံတင ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ေံေားသား

 နိုငင်ကံးူ 

လကမ်တှ်

မညသ်ည့် 

ကတမ်မှကိုင်

 ခောငသ်ူ

သုု သေြါ််း 28,204 45 585 949 155 108 49 * 9,394

မြ ို ည့ြ 8,432 24 215 190 64 19 18 * 1,958

ေကျးုက် 19,772 21 370 759 91 89 31 * 7,436

ကျား 13,391 26 298 423 148 53 33 * 4,533

မ 14,813 19 287 526 7 55 16 * 4,861
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20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

နိုင်ငံသား 
စိစစ်ရေး 

ကတ် 

ဧည့န်ိုင်ငံသား 
 ကတ် 

နိုင်ငံသား 
 ပြ ုခွင့ေ်သူ 

ကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပုတံင ်

ကတ ်

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ရသခံ 

ကတ် 

နိုင်ငံြခားသား 
မှတ်ပုံတင် 
လက်မှတ် 

နိုင်ငံြခားသား 
နိုင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကိုင် 

ရဆာင်သူ 

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

ပံု (12) - ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 

စုစုရပါင်း ကျား  မ  
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရကြ ာင်းအော 

ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့်မ မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက်မ လူဦးရေကုိမ အသက်အုေ်စုအလုိက်မ
ကျား/မမခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယားမ 

 
 

 

  

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာေိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ေေ ငး်

စစုခုပါငး် 50,423      47,341      3,082              6.1         1,374    1,137 1,035          976                   

0 - 4 5,318            5,265            53                          1.0             9                6            32                     31                            

5 - 9 5,601            5,499            102                       1.8             15             37         26                     43                            

10 - 14 5,519            5,416            103                       1.9             15             27         26                     63                            

15 - 19 4,392            4,314            78                          1.8             14             26         23                     36                            

20 - 24 3,666            3,573            93                          2.5             16             39         25                     43                            

25 - 29 3,592            3,493            99                          2.8             16             49         27                     36                            

30 - 34 3,629            3,485            144                       4.0             23             69         36                    57                            

35 - 39 3,209            3,054            155                       4.8             40             52         47                    50                            

40 - 44 3,219            3,014            205                       6.4             89             68         51                    58                            

45 - 49 2,972             2,689            283                       9.5             146          71         75                    84                            

50 - 54 2,896            2,587            309                       10.7          171          91         87                    72                            

55 - 59 2,161            1,855            306                       14.2          157          92         95                    82                            

60 - 64 1,687            1,370            317                       18.8          184          105      108                  74                            

65 - 69 992                730                262                       26.4          152           116      105                  73                            

70 - 74 697                496                201                       28.8          123           94         84                    53                            

75 - 79 406                247                159                       39.2          90             72         82                     50                            

80 - 84 287                150                137                       47.7          73             81         68                    43                            

85 - 89 122                74                   48                          39.3          28             26         23                     14                            

90 + 58                   30                   28                          48.3          13             16         15                    14                            

အသကအ်ပုစ်ု

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

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာေိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ေေ ငး်

ကျား 24,448      22,957      1,491              6.1         605       566    485             455                   

0 - 4 2,713            2,686            27                          1.0             2                4            17                    18                            

5 - 9 2,816            2,764            52                          1.8             8                20         13                    21                            

10 - 14 2,740            2,680            60                          2.2             8                19         15                    36                            

15 - 19 2,141            2,096            45                          2.1             8                14         13                    18                            

20 - 24 1,761            1,702            59                          3.4             8                29         16                    29                            

25 - 29 1,723            1,670            53                          3.1             10             23         14                    20                            

30 - 34 1,755            1,675            80                          4.6             16             37         19                    28                            

35 - 39 1,573            1,484            89                          5.7             22              32         28                     31                            

40 - 44 1,529            1,431            98                          6.4             35             40         27                     25                            

45 - 49 1,398            1,276            122                       8.7             56             26         41                    34                            

50 - 54 1,395            1,223             172                       12.3          91             55         53                    35                            

55 - 59 998                858                140                       14.0          69             41         40                    32                            

60 - 64 782                634                148                       18.9          81             48         48                    34                            

65 - 69 461                338                123                       26.7          73             57         47                    31                            

70 - 74 319                235                84                          26.3          48             45         31                    21                            

75 - 79 182                114                68                          37.4          39             29         31                    20                            

80 - 84 103                59                   44                          42.7          19             28         20                     13                            

85 - 89 34                   21                   13                          38.2          5                12         5                       4                              

90 + 25                   11                   14                          56.0          7                7            7                       5                              

အသကအ်ပုစ်ု

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

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာေိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ေေ ငး်

မ 25,975      24,384      1,591              6.1         769       571    550             521                   

0 - 4 2,605            2,579            26                          1.0             7                2            15                    13                            

5 - 9 2,785            2,735            50                          1.8             7                17         13                    22                            

10 - 14 2,779            2,736            43                          1.5             7                8            11                    27                            

15 - 19 2,251             2,218             33                          1.5             6                12         10                    18                            

20 - 24 1,905            1,871            34                          1.8             8                10         9                       14                            

25 - 29 1,869            1,823            46                          2.5             6                26         13                    16                            

30 - 34 1,874            1,810            64                          3.4             7                32         17                    29                            

35 - 39 1,636            1,570            66                          4.0             18             20         19                    19                            

40 - 44 1,690            1,583            107                       6.3             54             28         24                     33                            

45 - 49 1,574            1,413            161                       10.2          90             45         34                    50                            

50 - 54 1,501            1,364            137                       9.1             80             36         34                    37                            

55 - 59 1,163            997                166                       14.3          88             51         55                    50                            

60 - 64 905                736                169                       18.7          103          57         60                    40                            

65 - 69 531                392                139                       26.2          79             59         58                    42                            

70 - 74 378                261                117                       31.0          75             49         53                    32                            

75 - 79 224                133                91                          40.6          51             43         51                    30                            

80 - 84 184                91                   93                          50.5          54             53         48                    30                            

85 - 89 88                   53                   35                          39.8          23             14         18                    10                            

90 + 33                   19                   14                          42.4          6                9            8                       9                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင် လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၆) ဦးသည် အနည်းဆု၏း မသန်စွမ်းမှုတစမ်ျိုးမျိုးေှိရကြ ာင်း 
ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အမျိုးသမီးများ  မသန်စွမ်းမှုောခုငိ်နှုန်းနှင့်မအမျိုးသားများ၏ မမန်ုမွ်းမှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် တူ်ီ 
ေါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမှုောခုိင်နှုန်းသည် အသက်အေွယ်ကြ ီးလာသည်နှင့်အမျှ မမလ င့်တက်လာေိ ီး အသက် (၆၅) နှစ်မ
ရကျာ်တွင် ေိုမိုသိသာစွာလမင့်တက်လာသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားများတွင် အမလ င် စများဆသတးနှင့ ်အကြ ားသည် ဒသတိယအများဆု၏းဖလ စ်ေါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အရကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများ 

ရနအိမ်အမျိုးအစားများ 

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

 

 

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင် ရနအိမ်အများစမုှာ ဝါးမဖလ င့ရ်ဆာက်လုေ်ေားရသာအိမ်များဖလ စ်ကြ ေိ ီး (၅၂.၃) 
ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ ေုတိယအများဆု၏းမ ရနအိမ်အမျိုးအစားမှာ ေျဥ်ရောင်အိမ/်သစသ်ားအိမ်များ 
လဖစ်ေိ ီး (၁၉.၆) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။  

 မမိ ိုပေလ အိမ်ရောင်စုများ  (၂၈.၉) ောခိုင်နှုန်းမ ်် ြျဥ်ောာ််စိမ/်မု်မားစိမ်များြည ့်် ေနာိသ်် 
ပကာ ပြြ ီး ရကျးလက်အိမ်ရောင်စုများ  (၆၁.၇) ောခိုင်နှုန်းသည် ဝါးအိမ်များလဖင့် ရနေိုင်ကြ ေါသည်။ 

 
 
 

မြ ို ့ေပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကေ်နး်/

တိုကေ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/

 တိုကအ်မိ်
တိုကေ်အံမိ်

ပျဥခ်ောငအ်မိ်/

 သစသ်ားအမိ်
ဝါးအမိ်

2-3 နစှေ်ံ

 တအဲမိ်

1 နစှေ် ံ

တအဲမိ်
အ ေေ ား

စုစုခပါင်း 11,641       2.5                      9.7         11.6         19.6                 52.3      2.2            0.3          1.7       

မြ ို ေ့ပ 3,257          7.9                      10.3       21.6         28.9                 28.1      1.1           0.2          1.8       

ခကျးလက် 8,384         0.4                      9.5         7.7           16.0                 61.7      2.7            0.4          1.7       

 2.5  

 9.7   11.6  

 19.6  

 52.3  

 2.2  
 0.3   1.7  

 -

 10.0
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 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

ကွနဒ်ို/တိုက်ခနး်/ 
တိုက်ခနး်တွ ဲ

ဘန်ဂလိ/ု 
တိုက်အိမ် 

တိုက်ခံအိမ် ပျဥ်ရထာင်အမိ်/ 
သစ်သားအမိ် 

ဝါးအိမ် 2-3 နှစ်ခံ 
တဲအမိ် 

1 နှစ်ခံ 
တဲအမိ် 

အခြ ား 

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

ပံု (13) - ရနအိမ်အမျို းအစား 

စုစုရပါင်း   မိ ို့ြပ  ရကျးလက်  
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အိမ်သာအမျိုးအစားများ 

ေု၏ (၁၄) - သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု၏အိမ်သာ ရဆာက်လုေ်သု ၏းစွ ဲသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 

 

 
 

 

 

 

 
 

မေလ ည်ရောငစ်ု   - ၇၄.၃% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်   - ၆၃.၈% 

ရကျာက်မဲခရိုင် - ၆၃.၅% 

နမ္မတူမိ ိုပနယ်   - ၆၂.၁% 
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ဇယား (၁၃) - အသု၏းေလ ုသည့် အိမ်သာအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပေလ /ရကျးလက် 
ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား 

 

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင် အိမ်ရောင်စုများ  (၆၂.၁) ောခိုင်နှုန်းသည် သနပေ်ှင်းရသာ ယင်လု၏အိမ်သာ 
ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲကြ ေါသည်။ (ရေဆွဲအိမ်သာ (၀.၈) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် ရေရလာင်း/ယင်လု၏အိမ်သာ 
(၆၁.၃) ောခိုင်နှုန်းတိုပ ဖလ စ်ကြ ေါသည်။) 

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

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင် အိမ်သာမေှိသည့် အိမ်ရောင်စု (၅.၀) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင ်(၁၁.၂)  
ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်  ရကျးလက်ရေသများတွင် အိမ်သာမေှိသည့် အိမ်ရောင်စု (၅.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိေါ 
သည်။ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

0.8            0.3          1.0            

61.3          81.2        53.6          

62.1         81.5       54.6         

25.7          12.9        30.7          

4.3            1.0          5.5            

2.8            0.3          3.8            

5.0            4.2          5.3            

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0   100.0     

စေသစတကွ် 11,641  3,257   8,384     

စမိမ်ာစမျ ို းစုား

ုသု သေြါ်း်

ေသဆဲွစိမ်မာ

ေသေုာ််း/ယ််ုသတစိမ်မာ

မန့်သှ် း်ေမာယ််ုသတစိမ်မာ
ေဆာက်ု သြ်မသတးုဲွမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

တွ််း/ဇုားစိမ်မာ

တွ််းမသှိပစိမ်မာ

စခည ား

စိမ်မာမသှိ
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ရသာက်ရေအမျိုးအစားများ 

ေု၏ (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာ ရသာက်ရေေေိှသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 

 

 
 

 

 

 
 

 

မေလ ည်ရောငစ်ု   - ၆၉.၅% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်   - ၅၄.၇% 

ရကျာက်မဲခရိုင် - ၄၈.၉% 

နမ္မတူမိ ိုပနယ်   - ၅၁.၆% 
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ဇယား (၁၄) - ရသာက်ရေအတွက် အဓိကအသု၏းေလ ုသည့် ရေအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
ောခုိင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင် အိမ်ရောင်စုများ  (၅၁.၆) ောခိုင်နှုန်းသည် ရသာက်ရေအတကွ် ရေရကာင်း 
ရေသနပ် (ရေေိုက်လိုင်း၊ အဝီစိတွင်း၊ ရေတွင်း (အုတ်စီ)၊ ရေသနပ်စက/်ရေသနပ်ဘူး) ကို အသု၏းေလ ု 
မကြ ေါသည်။ 

 သှမ်းြည ််နယ်၏ ေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှုမ်် (၅၄.၇) သာခိသ််ိှုန်းြည ု်ြါမ််။ ပမည န်မာိိသ်် တ်၏ 
ေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှုမ် ်(၆၉.၅) သာခိသ််ိှုန်းြည ု်ြါမ်။် 

 နမ္မတူမိ ိုပနယ််တွင်မ အိမ်ရောင်စ ု (၄၁.၇) ောခိုင်နှုန်းသည်မ ရေေိုက်လိုင်းမမှ ေေှိရသာရေကိုမ
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲကြ ေါသည။်မ အိမ်ရောင်စုမ (၁၄.၆)မ ောခိုင်နှုန်းသည် မမလ စ်/ရချာင်း/မ
တူးရမလ ာင်းမရှေကိုမသု၏းစဲွရနကြ ေါသည်။ 

 အိမ်ရောင်စု (၄၈.၄) ောခိုင်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှိရသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိ အိိမရ်ောင်စ ု (၆၂.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ 
ေေှိရသာရေကို ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

 
 
 
 
 
 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

41.7        82.0          26.1         

0.9           0.4             1.1           

7.4           1.0             9.9           

1.6           4.4             0.4           

51.6        87.8         37.5        

11.3        0.1             15.7         

10.7        4.5             13.1         

14.6        4.1             18.7         

10.1        1.5             13.4         

1.7           2.0             1.6           

48.4        12.2          62.5        

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0     100.0   

စေသစတကွ် 11,641 3,257     8,384   

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

ေမာကေ်သစမျို းစုား

ေသြိသက်ုိသ် း်

စဝီုိတွ် း်

ေသတွ် း်ပ(စသတ်ု )ီ

ေသမန့်ု က်/ ေသမန့်ဘူး

ုသု သေြါ်း်

ေသတွ် း်ပ(စကာသတမ့ဲ)

ေသကန်

မည ု်/ေချာ််း/တးူေမည ာ််း

ေတာ််ကျေသ/ မိသးေသ

စခည ား

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်ပမသသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်
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အလင်းရောင်အတွက် စွမ်းအင်အသု၏းေလ ုမှု 

ေု၏ (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက်မလျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုမှု 

 

 

 

 

 

 

 

 

မေလ ည်ရောငစ်ု   - ၃၂.၄% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်   - ၃၃.၄% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၂၃.၆% 

နမ္မတူမိ ိုပနယ်   - ၄၃.၇% 
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ဇယား (၁၅) - အလင်းရောင်အတွက်  အဓိကအသု၏းေလ ုသည့် မီးအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
ောခုိင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင် အလင်းရောင်အတွက် လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ (၄၃.၇) 
ောခုိင်နှုန်းမဖလ င့်မ အများဆု၏းလဖစ်ေါသည်။မ ေှမ်းေလ ည်နယ် မ လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စု 
အချိုးမှာ (၃၃.၄) ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေါသည်။  

 ရကျးလက်ရေသတွင် အိမ်ရောင်စုများ  (၃၈.၄) ောခိုင်နှုန်းသည် အလင်းရောင်အတွက် 
ရနရောင်ခလ ည်စွမ်းအငသ်ု၏း (ဆိုလာေလ ား) ကို စများဆသတးအသ၏ုးေလ ုကြ ေါသည်။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

43.7             90.6           25.5            

0.8                0.1             1.1               

8.8                3.5             10.8            

3.8                1.1             4.9               

0.1                - 0.1               

9.8                - 13.6            

28.7             3.8             38.4            

4.3                0.9             5.6               

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0       100.0     100.0      

စေသစတကွ် 11,641     3,257     8,384      

ေသစားုှျြ်ုု်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)

ေနေသာ််ညခ််ပုွမ်းစ််မသတးပ(ဆသို ာညြား)

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

မးီစမျို းစုား

ုှေြ်ုု်မီး

ေသနတဆမီီး

ြေယာ််းတသိ် မီ်း

ဘက်ာသမီီး

မီးုက်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)
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အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသု၏းေလ ုမှု 

ေု၏ (၁၇) - သစ်သားကုိအရလခခ၏ရသာမရလာင်စာအသု၏းေလ ုမှု 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

မေလ ည်ရောငစ်ု   - ၈၁.၀% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်   - ၈၃.၅% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၈၆.၆% 

နမ္မတူမိ ိုပနယ်   - ၇၃.၅% 
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ဇယား (၁၆) - ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် အဓိကအသု၏းေလ ုသည့် ရလာင်စာအမျိုးအစားအလုိက် 
အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပေလ /ရကျးလက်မခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 
 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင် အစားအစာမ ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတကွ် သစသ်ားကိုအရခလ ခ၏ရသာ 
ရလာင်စာမအမျို းအစားများလဖစ်သည့် သစ်သား/ေင်း (၆၉.၈) ောခုိင်နှုန်းနှင့် မီးရသွး/ရလာင်စာရတာင့ ်
(၃.၇) ောခိုင်နှုန်းတုိပကို အဓိကအသ၏ုးေလ ုကြ ရကြ ာင်းမရတွ့ ေိှေေါသည်။ 

 အိမ်ရောင်စု (၂၆.၂) ောခိုင်နှုန်းမ ်် ်အစားအစာ ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် လျှေ်စစ်မီးကို 
အသု၏းေလ ုကြ ေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိ အိမ်ရောင်စုများတွင် သစ်သားကိုအရလခခ၏ရသာ ရလာင်စာများလဖစ်သည့် 
သစ်သား/ေင်း (၈၃.၇) ောခိုင်နှုန်းနှင့် မီးရသွး/ရလာင်စာရတာင့် (၁.၇) ောခိုင်နှုန်းတိသ့ကို အဓိက 
အသု၏းေလ ုကြ ေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။  * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

26.2             56.7             14.4             

* * -

* - *

* - 0.1                

69.8             34.1             83.7             

3.7                8.9               1.7                

0.1                0.1               0.1                

0.1                0.2                *

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0       100.0       100.0       

စေသစတကွ် 11,641    3,257       8,384       

မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့််

ေကျာက်မီးေမွး

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

ေုာ််ု ာစမျို းစုား

ုှေြ်ုု်မီး

ဓာတေ််ွ့

ေသနတဆမီီး

ဘိသ် စ်သို က်ု်

မု်မား/ာ််း
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ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများ အသု၏းေလ ုမှု 

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

 

 အိမ်ရောင်စုများ  ဆက်သွယ်ရေးနှင့ ်အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများသု၏းစွဲမှုတွင ် ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ား 
ုက်သု၏းစဲွမှုသည် (၆၃.၁) ောခုိင်နှုန်းလဖင့် အမလ င့်ဆု၏းလဖစ်ေါသည်။ ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားုက်ေိှသည့် အိမ်ရောင်စု 
အချိုးသည် မမိ ိုပေလ တွင် (၈၀.၂) ောခိုင်နှုနး်ပြည ့်် စမည ့််ဆသတးပြည ု်ြြ ီး ရကျးလက်တွင် (၅၆.၄) 
ောခိုင်နှုန်းပြည ့်် စမည ့််ဆသတးလဖစ်ေါသည်။ 

 

 

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင ် ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားေိှရသာ အိမ်ရောင်စုမာှ (၆၃.၁) ောခိုင်နှုန်းမဖလ စ်ေိ ီး၊ ရေေီယိ ု
ေှိရသာ အိမ်ရောင်စုမာှ (၂၄.၀) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အိမ်ရောင်စ ု (၄) စုတွင် (၁) စုနှုန်းမ ေိှရကြ ာင်းမ
ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

မြ ို ့ ေပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်
ခရဒယီ ို ရပုေ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွ ်

အငတ်ာနက ်

တပေ်ငေ်ား ေေ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ

 မရ ှိသည့်

ရာေိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

 ရ ှိသည့်  

ရာေိုငန်ှုနး်

စုစုခပါင်း 11,641       24.0           63.1              3.5        10.5            2.0           0.5                    29.9                     0.1                

မြ ို ေ့ပ 3,257          24.2           80.2              7.3        18.8            4.9           1.2                    15.8                     0.2                 

ခကျးလက် 8,384         23.9           56.4              2.1        7.3              0.8           0.2                    35.4                     0.1                
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ေု၏ (၁၈) - ရေေယုိီနှင့် ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားသု၏းစဲွနုိင်သည့် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်း  

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

 
 

 

 

 

 

 နမ္မတူမိ ိုပနယ်တွင် အိမ်ရောင်စု (၁၀.၅) ောခိုင်နှုန်းသာ လက်ကိုင်ဖုန်းေှိသည့်အတွက်မ  အနိမ့ဆ်ု၏းမ
အုေ်စုတွင်မေါဝင်ေါသည်။ 

မေလ ည်ရောငစ်ု    - ၃၂.၉% 

ေှမ်းေလ ည်နယ်    - ၃၄.၄% 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၂၅.၅% 

နမ္မတူမိ ိုပနယ်    - ၁၀.၅% 
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ေုိပရဆာင်ရေးယာဥ် အမျိုးအစားများ 

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

 

 နမ္မတူမမိ ိ ပုနယ်တွင် အိမ်ရောင်စုများ  သယ်ယူေုိပရဆာင်ရေးအတွက် အသု၏းေလ ုသည့်ယာဥ်အမျို းအစား 
များတွင် ရမာ်ရတာ်ဆုိင်ကယ်/လျှေ်စစ်စက်ဘီး/သု၏းဘီးကားအသု၏းေလ ုမှုသည် (၆၁.၆) ောခုိင်နှုန်းလဖင့် 

အမလ င့်ဆု၏းလဖစ်ေိ ီး လှည်း (ကျွဲ၊ နွား၊ မမလ င်း…စမမဖလ င့်) အသု၏းေလ ုမှုသည် (၂၀.၈) ောခိုင်နှုန်းလဖင့် ေုတိယ 
အမလ င့်ဆု၏းလဖစ်ေါသည်။ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ြည ်န်ယ /်ခရသိ် /်မြ ို ့နယ် စမိေ်ာာ််ု သ

ကား/

ာသြက်ား/

ဗ်န် ်

ေမာေ်တာ်

ဆသိ် က်ယ်/

ုှေြ်ု ု်ု ကဘ်းီ/

မသတးဘးီကား

ုကဘ်းီ
(၄) ဘးီြါ

ောာ်ု ာုျ ီ

ကိးူေု၊ှ

မမ္ဗာန ်

ုကေ်ု၊ှ

ေမာေ်တာဘ်သတ်

ုှ် း်ပ(ကတ၊ဲ

ိာွး၊ပ မည ်း်..

ုမြည ့််)

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       

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 ို ေ့ပ 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    

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641        249              7,168             633                 527         13          1                    2,417       

မြ ို ေ့ပ 3,257           80                 1,951             213                 80           1             1                    78             

ခကျးလက် 8,384           169              5,217              420                 447        12           - 2,339       
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(ဇ) ရမွးဖွားခလ င်းနှင့်မရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

ရမွးဖွားခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 နမ္မတူမိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၂၀-၂၄) အုေ်စုတွင်မ ရမွးဖွားနှုန်းမ အမလ င့်ဆု၏းလဖစ်သည်ကုိ ရတွ့ေှိေ 
ေါသည်။မ 

 အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၄၉) နှစ်အတွင်းေှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦး  စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 
မှာ (၂.၉) ဦးဖလ စ်ေိ ီး မေလ ည်ရောင်စုအဆင့် စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း (၂.၅) ဦးေက် 
စန််း်ယ်ေိုလမင့်သညက်ို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 
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အသက်အပု်စု 

ပံု (20) -  ပြ ည်ရထာင်စု၊ ေှမ်းပြ ည်နယ်နှင့်  နမ္မတူမိ ို့နယ်တုိ့၏ 
အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း  

ြပည်ရထာင်စု ေှမ်းပြ ည်နယ် နမ္မတူမိ ို့နယ် 
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ေု၏ (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

မေလ ည်ရောငစ်ု   - ၂.၅ ဦး 

ေှမ်းေလ ည်နယ်   - ၃.၁မဦး 

ရကျာက်မဲခရိုင်  - ၂.၈မဦး 

နမ္မတူမိ ိုပနယ်   - ၂.၉မဦး 
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 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင ် ရမွးဖွားစဉ ် ရမျှာ်မှန်းသကတ်မ်းသည် (၆၄.၈) နှစ်လဖစ်ေိ ီး မေလ ညရ်ောင်စုအဆင့် 
ရမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၄.၇) ိှု်ာက် စန််း်ယ်မည ့််ေါသည်။ 

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

ကရလးအေွယ်ရသဆု၏းခလ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 ရကျာက်မဲခရိုငတ်ွင် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများသည် မေလ ည်ရောငစု် 
အဆင့် ရသနှုန်းများေက် မမလ င့်ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တငွ် အသကတ်စ်နှစ်ရအာက် 
ကရလး (၆၉) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၈၀) ဦး  
ရသဆု၏းလျက်ေှိေါသည်။  

 နမ္မတူမမိ ိုပနယ်တွင ် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများသည် ေှမ်းေလ ည်နယ်နှင့်  
ရကျာက်မဲခရိုငတ်ိုပ  ရသနှုန်းများေက် လမင့်ေါသည်။ အေငှ်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက် 
တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး (၈၄) ဦးနငှ့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက ်
ကရလး (၉၇) ဦး ရသဆု၏းလျက်ေှိေါသည်။  
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ပံု (၂၂) - ရမှောမှ်န်းသက်တမ်း ( ပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင်းရဒသကြ ီး/ ပြ ည်နယ်) 

စုစုရပါင်း ကျား မ 
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ကရလးရသနှုန်း 

စုစုရေါင်း ကျား မ 

ေု၏ (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းနှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

မေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် ရကျာက်မဲခရိုင် နမ္မတူမိ ိုပနယ် 
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 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင ်အေှင်ရမွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယဝ်န်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့် ရမွးဖွားေိ ီး 
(၆) ေတ် အကြ ာတွင် မိခင် (၂၇၈) ဦး ရသဆု၏းလျက်ေှိေါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းသည ်မေလ ည်ရောငစ်ုအဆင့်ာက် နိမ့်ြါမ််။ 

 စေသှ့ေတာ််စာသှိိသ်််တများ၏ ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်း (၁၄၀) ိှ့််ိိှု််းယှဉ်သာတွ်် 
ပမည န်မာိိသ်် တ်၏ ကိသယ်ဝနေ်ဆာ််မိခ််ေမ ှိုန်း (၂၈၂) မ ်် ပမည ့််မားေနေကာ ာ််း ေတွ့သိှသြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 282  
 270   276  

 357  

 271  

 157  

 316  
 344  

 280  

 217  

 314  

 213  

 278  

 354  

 198  

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

ပံု (24) - ကုိယ်ဝနရ်ဆာင်မိခင်ရသနှုန်း ( ပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင်းရေသကြ ီး/မေလ ည်နယ်) 
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သန်းရခါင်စာေင်းဆုိင်ော ရဝါဟာေအဓိေ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ 

လူဦးရေ - ဤအစီေင်ခ၏စာတွင်ေါဝင်သည့် လူဦးရေဆိုသည်မှာ သန်းရခါင်စာေင်းညတွင် မမလ န်မာနိုငင်၏မ

နယ်နိမိတအ်တွင်းေှိရနသည့် လူဦးရေကိ ုဆိုလိုေါသည်။ 

သန်းရခါင်စာေင်းညမ (သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်)  - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ေက်ရနပညကိုမ

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

မမလ န်မာနိုင်င၏အတွင်းမသန်းရခါင်စာေင်းညတွင်ေှိသည့်လအူားလု၏းကိုမစာေင်းရကာကယ်ူခဲ့ေါသည။် 

ရကျးလက်မ - အရေွရေွအုေ်ချုေရ်ေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ရကျးေွာအုေ်စုများကို ဆိုလိုေါသည်။ 

ရယဘုယျအားဖလ င့် ၎င်းရေသများသည် လူဦးရေသိေ်သည်းဆ နည်းသည့်ရေသများဖလ စ်ေိ ီး  ၎င်းရမလ ဧေိယာ 

များတွင ်စိုက်ေျိုးရေးလုေ်ငန်းများကို အဓိကလုေ်ကိုင်ေါသည်။ 

မမိ ိုပေလ  - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှမသတ်မှတ်ေားရသာ ေေ်ကွက်များဖလ စ်ေါသည်။ ရယဘုယျအားဖလ င့်မ

အဆိုေါရေသများတွင်မအရဆာက်အအု၏နှင့်မလဦူးရေေူေေ်ေိ ီးမစက်မှုလေု်ငန်းများမဖွ၏့ဖိ ိုးတိုးတက်ေါသည်။မ 

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိာ တစ်စတုေန်းကီလိုမီတာတွင ် ရနေိုင်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစုရေါင်းကို ၎င်းရေသ  ဧေိယာအကျယ်အဝန်းနှင့် စားခလ င်းဖလ င့်မ

သိေ်သည်းဆကိုေေှိ ေိ ီး စတုေန်းကီလိုမီတာမဖလ င့်ရဖာ်ေလ ေါသည်။မ ေုိသိုပတွက်ချက်ောတွငမ် ကုန်းရမလ ကိုသာမ

ေည့်သွင်းတွက်ချက်ေားေါသည်။ 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား - အိမ်ရောင်စုတစ်စတုွင်ေှိရသာ ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုဝင် အရေအတွက်မ

ကိုဆိုလိုေါသည်။ (အိမ်ရောင်စုလူဦးရေစုစုရေါင်းကို အိမ်ရောင်စုအရေအတွက်လဖင့် စားလခင်းလဖင့်ေေိှမ

ေါ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 မကြ ီးေါသည်။ 

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

၂၀၁၄ ခုနှစ် မမလ န်မာနိုင်င၏ လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအောမ သန်းရခါင်စာေင်းတွင် စာတတ်ရမလ ာက်မှု၊ 

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

ေညာရေးနှင့်ေတ်သက်၍ အမျိုးအစားခွဲခလ ားမှုများကို ရအာက်ေါအတိုင်း ရဖာ်ေလ ေားေါသည်- 

(က) စာတတ်ရမလ ာက်မှု - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုမ ရကာင်းမွန်စွာမ ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်ခလ င်းကို 

ဆိုလိုေါသည်။ 

(ခမ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရခလ အရန - လွန်ခဲ့သည့်စာသင်နှစ်တွင ် အတန်းေညာမ အဆင့်ဆင့် 

သင်ကြ ားနိငု်ေန်ေု၏မှန်ဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ်ေလ ု စာသငရ်ကျာင်းများ 

(သိုပမဟုတ်) ေညာရေးအစီအစဥမ်ျားတွင ် ေညာသင်ကြ ားရနသူများကို ဆိုလိုေါသည်။မ

မူလတန်း၊မ အလယ်တန်း၊မ အေကတ်န်းနှင့်မ တက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ရနသူများမ အားလု၏းေါဝင်မ

ေါသည်။မ မ အဆိုေါမ ရကျာင်းရနမှုအရခလ အရနတွင် (၁) လက်ေှိတွင ် ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ (၂) 

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

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

အသိအမှတ်ေလ ုေားသည့် ေုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင ် တက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် အမလ င့်ဆု၏း 

ေညာရေးအဆင့်/ဘွဲ့/ေီဂေီကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှုမ - ရနပစဥ်လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများ၊ အလေု်လုေ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်မှု/သင်ယူမှုများ၊ လှုေ်ေှားမှုမ

များတွင ်အရောက်အကူမေှိေါက သာမန်လူများေက်ေို၍ အခက်အခေဲှိသူများကို ဆိုလိုေါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ ်

လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတငွ် မသန်စွမ်းမှုနှင့်ေတ်သက်၍ ရအာကေ်ါတိုပကိုမ

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

အမလ င့်တက်ောတွင်ခကခ်ဲခလ င်း) 

(ခမ) အမလ င် (အမလ င်အာရု၏အားနည်းခလ င်း၊မမျက်စိမမလ င်ခလ င်း) 

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

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

စိတ်ေိုင်းဆုိင်ောအရခလ အရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်မ - လူတစ်ဦးချင်းစီ  သက်ရသခ၏အဖလ စ် ကိုယ်ရေးအရကြ ာင်းအော အချက် 

အလက်များေါဝင်သည့ ် ကတ်/လက်မှတ်လဖစ်ေါသည်။ မမလ နမ်ာနိုင်င၏တွငမ် သက်ရသခ၏ကတ်/လက်မှတ်မ အမျိုးမ

အစားရေါင်းများစွာ ေုတ်ရေးေားေိ ီး နိုင်င၏ခလ ားသားများအတွက် နိုင်င၏ကူးလက်မတှ်ကုိဆုိလုိေါသည်။ 

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

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

နှစ်နှင့်အေက်မလူဦးရေကိုမရအာကေ်ါအတိုင်း ခွဲခလ ားရဖာ်ေလ ေားေါသည်မ- 

 

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

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

အတွက ်သန်းရခါင်စာေင်းမရကာက်မီမတစ်ေတ်အတွင်းမ(သုိပမဟုတ်)မတစ်နှစ်အတွင်း အချိန်ေလ ည့် (သိုပမဟုတ်) 

(၆) လနှင့်အေက် အလုေ်လုေ်ခဲ့လျှင ် ေိုသူကိ ု အလုေ်ေှိသည်ဟမု ဆိုလိုေါသည်။ ၎င်းတိုပတွင် 

လစာမေရသာ်လည်းမ မိသားစုလုေ်ငန်းတွင်လုေ်ကိုင်သူ၊မ စတိုးဆုိင်၊မ ေုဂ္ဂလိကရဆးရု၏မ အစေှိသည်တိုပတွင်မ

လုေ်ကိုင်ရနသူများေါဝငေ်ါသည်။မ 

အလုေ်လက်မ့ဲ - အလုေ်လုေ်ကုိင်နိုင်သူဖလ စ်ရသာ်လည်း သတ်မှတ်ေားသည့်ကာလအတွင်း အလုေ်မေှိသ၊ူ 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူကိ ုဆိုလိုေါသည်။  

လုေ်သားအင်အားစုတွင်မေါဝင်သူများ - သန်းရခါင်စာေင်းရကာကယ်ူချိန်မတိုင်မီ ေက်သတ္တေတ်အတွင်း 

အလုေ်မေှသိူ၊ အလုေ်မေှာခဲ့သူ၊ အလုေ်မလုေ်နိုင်သူများကိုမ ဆိုလိုေါသည်။ အဆိုေါအုေ်စတုွင် အချိန်ေလ ည့်မ

ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ အိမ်မှုကိစ္စလုေ်သူ၊ သက်ကြ ီးေွယ်အိုများ ေါဝင်ေါသည်။  

လုေ်သားအမျိုးအစားမ - အလုေ်ေှသိူများကို လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း ၎င်းတုိပရဆာင်ေွက်သည့် 

စီးေွားရေးလုေ်ငန်း လုေ်ရဆာင်မှုအလိုက် ခွဲလခားရဖာ်လေခလ င်းလဖစ်ေါသည်။ လုေ်သားအမျိုးအစားများကို 

ရအာက်ေါအတိုင်း အုေ်စု (၅) စုခွဲ ခလ ားေားေါသည်- 

(က) အစုိးေဝန်ေမ်းမ-  အစိုးေဌာန/အဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုေ်လုေ်ကိုင်ရနသူများ  

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

အစိုးေမဟတု်ရသာအဖဲွ့အစည်းများ၊ နိုင်င၏တကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုေ်ငန်းမ

များတွင်လုေ်ကိုင်ရနသူများမ 

(ဂမ) အလုေ်ေှင် - သတ်မှတက်ာလအတွင်း ၎င်းတုိပ ကိုယ်ေိုင်စီးေွားရေးလုေ်ငန်းကုိ အလုေ်သမား 

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

(ဃ) ကုိယ်ေုိင်လုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ေုိင်စီးေွားရေး (သိုပမဟုတ်) မိသားစုစီးေွားရေးတွင် 

မည်သည့်အလုေ်သမားကုိမျှ ခန်ပေားခလ င်းမေှိဘဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုေ်ကိုင်သူမ 

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

မခိ ၏လုေ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုေ်ငန်း (သိုပမဟတု်) အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုပ်ငန်း 

တစ်ခုခုတငွ် လုပ်အားခမေေှိဘဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သူ  
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လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းမ - အသက်အုေ်စုတစ်ခုတွင်ေှိသည့်မ လုေ်သားအင်အားနှင့်မ အဆိုေါအသက်မ

အုေ်စုအတွင်းေိှမ လူဦးရေတိုပ အခိျုးကုိမ ဆိလုိုေါသည်။မ လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည်မ အလုေ်လုေ်နိုင်မ

သည့်မလူဦးရေေမာဏကိုမရဖာ်လေသည့်မအရေးကြ ီးရသာမအညွှန်းကိန်းဂဏန်းတစ်ခလုဖစ်ေါသည်။ 

မ 

 

အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်းမ - လုေ်သားအင်အားစုစုရေါင်းတွင်မ အလုေ်အကိုင်မေေိှရသးဘဲမ အလုေ်ေှာရနသူနှင့်မ

အလုေ်လုေ်ေန်ဆန္ဒေှိသူတိုပ မ ောခုိင်နှုန်းကုိမ ဆိုလိုေါသည်။မ အဆုိေါလူဦးရေသည်မ အလုေ်ေှာရဖွရနသူများ 

မဖလ စ်ေိ ီးမအလုေ်လုေ်ေန်အဆင်သင့်ေိှသူများမမဖလ စ်ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့်မလူဦးရေအချိုးမ- နိုင်င၏တစ်ခု အလုေ်ေိှသူဦးရေနှင့်မအလုေ်လုေ်ကိုင်နိုင်သည့်မလူဦးရေမ

(အသက််မ ၁၅မ - ၆၄)  အချိုးအစားကိုေလ သည့်မ စာေင်းအင်းဆုိင်ောမအချိုးတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။မလူတစ်ဦးသည်မ

တစ်ေတ်လျှငမ် အနည်းဆု၏းတစ်နာေီကြ ာမ အလုေ်လုေ်ကုိင်ေါကမ ၎င်းကုိအလုေ်အကုိင်ေိှသူဟုမ နိုင်င၏တကာ 

အလုေ်သမားအဖွဲ့ကြ ီးမှမသတ်မှတ်ေားေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင် - သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီမ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်းမ လေု်ကိုင်ခဲ့သည့်မ

လူတစ်ရယာက် မ အလေု်အကိုင်ကိုဆိုလိုေါသည်။မ လုေ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်လခင်းမေှိဘဲမ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လမ

အတွင်းမ လုေ်ကိုင်ခဲ့သည့်အလုေအ်ကိုင်ကိုသာမ ဆိုလိုလခင်းလဖစ်သည်။မ ၂၀၁၄မ ခုနှစ်မ သန်းရခါင်စာေင်းတွင်မ

အလုေ်အကုိင်ရဖာ်လေခလ င်းနှင့်စေ်လျဥ်း၍မ စာေင်းကုိင်၊မ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊မ အတွင်းရေးမှူး၊မ အိမ်မှုမ

ကိစ္စလုေ်သူ၊မ တ၏ငါသည်၊မ လူပအေင်းအမလ စ်မန်ရနဂျာစသည်လဖင့်မ အရသးစိတ်ရဖာ်လေေမည်ဟုမ သန်းရခါင်စာေင်းမ

စာေင်းရကာက်များကုိမ ညွှန်ကြ ားေားေါသည်။မ အကယ်၍ရလဖဆိုသူသညမ် အလုေ်အကိုင်နှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် 

နှစ်ခုေက်ေို၍မ လုေ်ကိုင်ခဲ့လျှင်မ အဓိကလုေ်ကိုင်ရသာမ အလုေ်အကိုင်တစ်ခုကိုမ သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့မ

ေါသည်။မအလုေ်အကုိင်အမျိုးအစားများမခဲွလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISCO 2008 ကုိမအရလခခ၏၍မခွဲလခားေားေါသည်။ 

= လုေ်သားအင်အား 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေ်သားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဥးီရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လက်မဲ့) 

စစုုရေါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်း 
အလုေ်လက်မဲ့ဦးရေ 

လုေ်သားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဦးရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လက်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေ်အကိုင်ေေှိမှုနှင့် 
လူဦးရေအချိုး 

= 

အလုေ်ေှိသူဦးရေ 

စုစုရေါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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လုေ်ငန်း - သန်းရခါငစ်ာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီမ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်းမ အလုေ်လုေ်ရနသမူျားမ

လုေ်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငန်းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။မ အလုေ်လုေ်ရနသူများလေု်ကိုင်ရနသည့်မ လုေ်ငန်းခွင်ရနောမ ကုိမ

ရဖာ်လေေမည်လဖစ်ေါသည်။မ အလုေ်လုေ်ရနသတူစ်ဦး မ လုေ်ကုိင်ရနေသည့်မ တာဝန်များ (သုိပမဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိမ ရဖာ်ေလ ေန်မလုိဘဲမ ကုန်ေုတ်လုေ်ငန်း (သုိပမဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရေးသည့်မ လုေ်ငန်းမ

အမျိုးအစားကုိမ ဆုိလုိလခင်းလဖစ်ေါသည်။မ ဥေမာမ - လူတစ်ရယာက်သည်မ တီဗီွေုတ်လုေ်ရသာစက်ရု၏ မ

သုိရလှာင်ရု၏တွင်မ အလုေ်လုေ်ကုိင်သူလဖစ်ေါကမ ေုိသူ လုေ်ငန်းသည်မ လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လဖစ်ေါသည်။မ အကယ်၍ရလဖဆိုသသူည်မ လုေ်ငန်းနှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် နှစ်ခုေက်ေိုရသာမ လုေ်ငန်းများတွင်မ

လုေ်ကိုင်ခဲ့ေါလျှင်မ အဓိကလုေ်ကိုငရ်သာမ လုေ်ငန်းတစ်ခုကိမု သတ်မတှ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ေါသည်။မ လုေ်ငန်းများမ

ခွဲလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISIC Revision 4 ကို အရလခခ၏၍မခဲွလခားေားေါသည်။ 

အေှင်ရမွးကရလး - ကရလးငယ်မိခင်ဝမ်းမှကျွတ်ချိနတ်ွင် ငိုလခင်း၊ အသ၏ေလ ုလခင်း၊ ရလခလက်များလှုေ်ေှားလခငး် 

စသည့ ် အသက်ေှင်သန်မှု သရ ကကတတစ်ခုခုကို မေလ ုလုေသ်ူကို ဆိုလိုေါသည်။ သန်းရခါင်စာေင်းတွင ် အေှင် 

ရမွးကရလးများကို ေည့်သွင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ ေိုပအေလ င် အိမ်ရောင်ကျဖူးသည့် အမျိုးသမီးများ  

ရနာက်ဆု၏းအေှင်ရမွးကရလးအရကြ ာင်းအောများကိုလည်း ေည့်သွင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ 

စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အမျိုးသမီးတစ်ရယာက်ရမွးဖွားနိုငသ်ည့ ် ေျမ်းမျှကရလးအရေအတွက် 

(အမျိုးသမီးအားလု၏း ကရလးရမွးဖွားနိုင်သည့် အသကအ်ေိုင်းအခလ ား မေိ ီးဆု၏းသည်အေိ အသက်ေှင်ေိ ီး 

လက်ေှိရမွးနှုန်းအတိုင်း ရမွးမည်ဆိုေါက) ကို ဆိုလိုေါသည်။ 

 

အသက်အုေ်စုအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အသက်အုေ်စုအလိုက် အမျိုးသမီး (၁,၀၀၀) တစ်နှစ်အတွင်း 

ရမွးဖွားသည့် ကရလးဦးရေကို တိုင်းတာလခငး်လဖစ်ေါသည။် အသက်အုေ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်းကို 

တိုင်းတာောတွင ်သီးလခားရဖာ်လေေားလခင်းမေှိေါက မေလ ကဒေိန်နှစ်ကို အရလခခ၏၍ တွက်ချက်ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

၅ စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း = အသက်အုေ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း x  
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နမတတူမမိ ိုပနယ်အစီေင်ခ၏စာ မေလ ုစုသူများစာေင်း 
 

သှမ်းြည ််နယ်၊ပေကျာက်မဲခရုိင်၊ နမတတူမမိ ိုပနယ်အစီေင်ခ၏စာ မေလ ုစုသူများစာေင်း 

အမည် ောေူးနှင့် ဌာန/အဖွဲ့အစည်း တာဝန ်
အစီေင်ခ၏စာေလ ုစုသူ 

ရေါ်ုိှု််ေြွးမူ ဦးစးီအောေိှ၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရေးသားေလ ုစုသူ 

ေဒါ်ေမိွယ်ုိသး အငယ်တန်းစာရေး၊ မေလ ည်သပူအင်အားဦးစီးဌာန ရေးသားေလ ုစုသူ 
   
စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ဦးရအာင်သန်း UNFPA အကြ ၏ရေး အေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရေါ်စန္ဒာမလ င့် ေုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန အေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရေါ်ရမွှးကြ ည်ကြ ည်ခင် ဦးစးီအောေိှ၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရေါ်ယဥ်ရဝလွင် 
ေုတိယလူဝင်မှုကြ ီးကြ ေ်ရေးမှူ း၊ 
မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန 

စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

   
စာေင်းဇယားေလ ုစုခလ င်းနှင့် ရမလ ေု၏ရေးဆွဲခလ င်း 

ရေါ်စန္ဒာမလ င့် ေုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန 
ကွန်ေျူတာအစအီစဥ်ရေးဆဲွခလ င်းနငှ့် 
စာေငး်ဇယားေလ ုစုသူ 

ရေါ်လင်းလငး်မာ ဦးစးီအောေိှ၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေု၏ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

ဦးေးီရယ် အပကြ ီးတန်းစာရေး၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေု၏ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

ခဒါ်စုမေ တ်သင်း အငယ်တန်းစာရေး၊ မေလ ည်သပူအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေု၏ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

   
စာစီနှင့်ေဇုိီင်းအဖွဲ့ 

ဦးနိုင်ဖိ ိုးရကျာ် ဦးစးီအောေိှ၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စာစီနှင့်ေီဇိုငး်ေလ ုစုသူ 

ဦးသူလွင် 
ေု-လကရ်ောက်ကွန်ေျူတာလုေ်ရဆာင်ရေးမှူး၊ 
မေလ 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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