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ရပ်စောက်မြ ို့နယ်၏ လူဦးစရကိန်းဂဏနး်အချက်အလက်များ ၁ 

လူဦပေေစုစုေြါငမပ 126,567  2 

ကားပ ဦပေေ 64,961 (51.3%) 
ြ ဦပေေ 61,606 (48.7%) 
မြိ ု့န ြ လူဦပေေေးိုုငမှုနယမပ 23.3% 
ဧရိယာအကျယ်အဝနး် (ေတုရနး်ကီလုိမီတာ) 2,847.3 3 

လူဦးစရသိပ်သည်းဆ (တေ်ေတုရနး်ကီလုိမီတာ) 44.5 ဦး 
အသကမအလ မ်ကုယမပ 24.5 နှစ် 

  
ရပ်ကွက် ေုေုစပါင်း 8 
စကျးရွာအုပ်ေု ေုေုစပါင်း 13 
အုြမေေးငမစုအေေအတွကမ 25,957 
အြာု့ ပသြီပအုြမေေးငမဦပစီပေးိုုငမှုနယမပ 17.3% 
ြာြမပြျှအုြမထောင်စုအရွယ်အစား 4.6 ဦး 4 

  
အသကမအြုုငမပအ ိ းပအလုုကမလူဦပထရရာခုိင်နှုန်း  

ကေလပဦပေေမ(အသကမ ၀ - ၁၄ ှှုစမ) 31.4% 
အလုြမလုြမှုုုငမသူဦပေေမ(အသကမ ၁၅ - ၆၄ ှှုစမ) မ 65.2% 

   သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုဦပေေ (အသကမမ၆၅ ှှုစမှှုင့မအေကမ) 3.4% 

  
 ြီှိုုသူအိာု့ပ  

စုစုေြါငမပြီှိုုသူအိာု့ပ 53.4 
ကထေးြီှိုုသူအိာု့ ပ 48.2 
သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုြီှိုုသူအိာု့ ပ 5.2 

  
သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုညွှယမကုယမပ 10.7 

  
ကားပ/ြ အိာု့ပ 105 (မ 100 တွင်ရိှထသာ ကျား ဦးထရ) 

  
အသကမ (၁၅) ှှုစမှှုင့မအေကမ စးတတမေ ြ းကမြနရာခုိင်ှုနယမပ 86.2% 

ကားပ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 91.2% 
ြ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 81.4% 

  
ြသယမစွြမပသူဦပေေ အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

ြသယမစွြမပသူမ(ြညမသည့မြသယမစွြမပြနအြာု့ပအစးပြဆုု) 6,764 5.3 
လြမပေလျှးကမ/အ ြ ငမတ့ကမ/ြစ္စညမပကုုငမတွ မ် 2,078 1.6 
အ ြ ငမ 3,416 2.7 
အ ကြ းပ 1,994 1.6 
သငမ်ူေလ့လး ိ ငမပ/ြှတမဉးဏမ/အးရံုစူပစုုကမ ိ ငမပ 2,339 1.8 

  



ကုုငမေဆးငမသည့မမလကမြှတမအြာု့ ပအစးပမ(အသကမမ၁၀မှှုစမှှုင့မအေကမ) အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 
ှုုုငမငံသးပစုစစမေေပကတမ 69,264 68.8 
ဧည့မှုုုငမငံသးပကတမ 223 0.2 
ှုုုငမငံသးပ ြ ့ိွင့မေသူကတမ 752 0.7 
အြာု့ ပသးပြှတမြံုတငမကတမ 640 0.6 
သးသယးဝငမကတမ 371 0.4 
်း်ီသကမေသိံကတမ 144 0.1 
ှုုုငမငံ ိ းပသးပြှတမြံုတငမလကမြှတမ 44 < 0.1 
ှုုုငမငံ ိ းပသးပှုုုငမငံကူပလကမြှတမ 30 < 0.1 

ြညမသည့မကတမြှြကုုငမေဆးငမသူ 29,261 29.0 
  
လုပ်သားအင်အားအစကေ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှေ်) စုစုထေါင်း ကျား မ 
   လုြမသးပအငမအးပြါဝငမှုနယမပ  77.7% 90.0% 64.5% 
   အလုြမလကမြ့ဲရာခုိင်ှုနယမပ  1.6% 1.4% 1.8% 
   အလုြမအကုုငမရရိှြနှှုင့မလူဦပေေအိာု့ပ 76.5% 88.7% 63.4% 
  
အုြမြုုငမဆုုငမြန  အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

ြုုငမေှငမ 22,617 87.1 
အုြမငှးပ 877 3.4 
အိြ့ဲ (ြုဘ/ေ်းက္ခြ/ေဆွြာု့ ပ/ြုတမေဆွ) 507 2.0 
အစုုပေဝယမေြမပအုြမေး 1,697 6.5 
ြုဂ္ဂလုကဝယမေြမပအုြမေး 98 0.4 
အ ိ းပ 161 0.6 

  
ေယအုြမအေဆးကမအအံုအတွကမ အဓိကအသံုပ ြ ့သည့မြစ္စညမပြားပ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယု/သကမက မ်/အငမဖကမ 0.5%  15.9% 
ဝါပ 58.9% 27.6% 0.4% 
ေ ြ ကြ ီပ 0.5% 1.0%  
သစမသးပ 13.1% 51.3% < 0.1% 

သွြမ 0.2%  83.3% 
အုတမ ကြွ ြမ/အုတမ/ကွယမကေစမ 26.5% 19.4% 0.3% 
အ ိ းပ 0.3% 0.7% 0.1% 

  
အစးပအစးိာကမ ြ ့တမစးပေသးကမေယမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သည့မေလးငမစး အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 3,780 14.6 
ဓးတမေငွ့ * < 0.1 

ေေယဆီံြီပ * < 0.1 

ဘုုငမအုုဂကမစမ * < 0.1 

သစမသးပ/ေငမပ 19,790 76.2 
ြီပေသွပ/ေလးငမစးေတးင့မ 2,281 8.8 
 

 



ေကားကမြီပေသွပ 54 0.2 

အ ိ းပ 34 0.1 

  

အလငမပေေးငမအတွကမအဓုကအသံုးပြ ုသည့်ြီပအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

လျှြမစစမြီပ 7,400 28.5 

ေေယဆီံြီပ 81 0.3 

ဖေ်းငမပတုုငမြီပ 6,168 23.8 

ဘက်ထေီြီပ 1,859 7.2 

ြီပစကမ (ြုဂ္ဂလုက) 231 0.9 

ေေအးပလျှြမစစမ (ြုဂ္ဂလုက) 1,050 4.0 

ေယေေးငမ ိ ညမစွြမပအငမသံုပ (ဆုုလး ြ းပ) 8,954 34.5 

အ ိ းပ 214 0.8 

  

ေသးကမေေအတွက်အဓုကအသံုးပြ ုသည့်စရအမျိုးအေား အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ 2,329 9.0 

အဝီစုတွငမပ 1,201 4.6 

ေေတွငမပ (အုတမစီ) 7,308 28.1 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ  1,529 5.9 

ေုေုစပါင်းစရစကာင်းစရသန့်ရရိှမှု 12,367 47.6 
ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 3,995 15.4 

ေေကယမ 1,055 4.1 

မြ စမ/ေိားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 5,456 21.0 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 867 3.4 

အ ိ းပ 2,217 8.5 

ေုေုစပါင်းစရစကာင်းစရသန့် မရရိှမှု 13,590 52.4 

  

သံုပေေအတွက်အဓုကအသံုးပြ ုသည့်စရအမျိုးအေား အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

ေေြုုကမလုုငမပ 2,721 10.5 

အဝီစုတွငမပ 999 3.8 

ေေတွငမပ (အုတမစီ) 7,205 27.8 

ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 3,782 14.6 

ေေကယမ 1,274 4.9 

မြ စမ/ေိားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 6,720 25.9 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 871 3.4 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ * 0.1 

အ ိ းပ 2,369 9.1 

  
 

 



အုြမသးအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 
ေေဆဲွအုြမသး 108 0.4 
ေေေလးငမပ/်ငမလံုအုြမသး 16,847 64.၉ 
ေုေုစပါင်းသန့်ရှင်းစသာယင်လံုအိမ်သာစဆာက်လုပ်သံုးေဲွမှု 16,955 65.3 
တွငမပ/ဇလးပအုြမသး 6,838 26.3 
တွငမပြေုှအုြမသး 163 0.7 
အ ိ းပ 536 2.1 
အိမ်သာြေုှ 1,465 5.6 

  
ဆကမသွ မ်ေေပြစ္စညမပြားပသံုပစဲွှုုုငမြနအေ ိ အေယ အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

ေေဒီ် ုု 10,048 38.7 
ရုြမ ြ ငမသံ ကြ းပ 16,353 63.0 
မကြ ု့ပဖုယမပ 818 3.2 
လကမကုုငမဖုယမပ 8,321 32.1 
ကွယမြာူတး 565 2.2 
အုြမတွငမအငမတးယကမတြမဆငမထားမိ ငမပ 556 2.1 
ြညမသည့မြစ္စညမပြျှြေုှသည့မမ အိမ်စထာင်ေု 5,713 22.0 
ြစ္စညမပအးပလံုပေုှသည့မမအိမ်စထာင်ေု 41 0.2 

  
သ မ််ူြုုနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှု အေ ိအေယ အေေအတွကမ ေးိုုငမှုနယမပ 

ကးပ/ေေြမကးပ/ဗငမယမ 668 2.6 
ေြးမေတးမဆုုငမက မ်/လျှြမစစမစကမဘီပ/သံုပဘီပကးပ 15,024 57.9 
စကမဘီပ 4,293 16.5 
(၄) ဘီးြါ ေေးမလးဂာ ီ 1,337 5.2 
ကှူုပေလှ၊ သြ္ဗးယမ * < 0.1 

စကမေလှ၊ ေြးမေတးမဘုတမ * 0.1 

လှညမပမ(ကျွဲ၊ ှွုးပ၊ မြ ငမပ…… စသ ဖ င့မ) 5,886 22.7 

  မှတခ်ျက်။ ၁ ရပစ်ောက်မြ ို့နယ၏် လူဦးစရကိန်းဂဏနး်အချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနေှ်၊ မတ်လ (၂၉) ရကစ်န့တွင်ရှသိည့် အချက် 
အလက်များဖြ ေ်ပါသည်။ 

 ၂  အိမ်စထာင်ေုလူဦးစရနှင့် အဖွဲ့အေညး်လူဦးစရ နှေရ်ပလ်ုးံပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃  စကေ းတိငု်နငှ့် စြမောရငး်ဦးေီးဌာန၊ ေိကု်ပျို းစရး၊ စမးွမြ ူစရးနှင့် ဆည်စြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄  အိမ်စထာင်ေုလူဦးစရကိသုာ အစြခခတံွကခ်ျက်ထားြခငး် ြဖေ်ပါသည်။ 

 *  အစရအတွက် (၂၀) ထက်နည်းပါသည်။ 
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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 ််ုသတးကတတမ်န်းေခါ််ုာသ််းမာားကိသ ၁၉၇၃ ခသိှု်  

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

ိိသ်််တတိသ််းတွ်် မန်းေခါ််ုာသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သာစခာက်စုက်မာားိှ့်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာမာားကိသ သသှိိိသ််မ့်် စေသးကြ ီးေမာ သ််းမည ု်တု်ခသဖည ု်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််း၏ 

ာူးခည ားေမာ စသ််စေမွးတု်ခသမှာ စသြ်ခာုြ်မှုဧသိယာ စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့််ာိ စခာက်စုက်မာားကိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ဖည ု်ြါမ််။ ေကာက်ယူသသှိေမာ စခာက်စုက်မာားမ်် စသြ်ခာုြ်မှုနယ်ြယ် 

စဆ့််တိသ််းတွ်် ာိေသာက်ေမာ ဖွတ့ဖြ ိုးေသးုီမတကိန်းမာားေသးဆဲွခည ််း၊ စောာကစ်ာားေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတးဖည တ်ခာက်မာားခာမှတ်ခည ််းတိသ့စတကွ် မသှိမဖည ု်ုိသစြ်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းမှ ေကာက်ယူသသှိေမာ 

စခာက်စုက်မာားမ်် ိိသ်််တေတာ်၏မယတဇာတသ််းမည ု်မာား ခွဲေဝမတ်မှတ်ခည ််း၊ နယ်ေမည ဧသယိာ 

နယ်နိမိတ်မာားကိသ ပြည န်ု ််ဆန်းုု်ိိသ််ခည ််း၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာက်စစသတမာား တ််ေဆာက်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေတာ်ဖွတ့ဖြ ိုးတိသးတက်မှုုီမတကိန်းမာား ခာမှတ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝန်ေဆာ်မ်ှုုသြ််န်းမာား၊ ုူမားခာ််းုာနာ 

ောာက်ာားမှုဆိသ််သာုသြ််န်းမာား ုမ််တိသ့စတွက် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စိမ်စေကာ ာ််းစသာ မန်းေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာမာားကိသ စတွဲမာား 

စုိသက ် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြာမစဆ့််စေနဖည ့်် ေသှ့ေြည းုူးးေသုာသ််း စုီသ််ခတု ာကိသ      

၂၀၁၄ ခသိှု၊် ပမာ ုသတ်ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််း ြ််မစုီသ််ခတုာမာားကိသ ၂၀၁၅ 

ခသိှု်၊ ေမုတွ် ်ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြ််မစုီသ််ခတုာမာားတွ် ် ပြည ််ောာ််ု သစဆ့်် စုီသ််ခတုာ၊ 

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

စုီသ််ခတုာမာား ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စကိသ််ိှ့်် သုြ််နး် စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ မတ်ုတွ်် 

ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြြ ီး ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာ စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ 

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

ဖတ်ရှုေု့ု ာိိသ််ြါမ််။ 

ယခသာသတ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုာမာားမ်် ပမြ ို့နယ်/ပမြ ို့နယ်ခွဲမာား၏ မန်းေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာ မာားပ

ညဖု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုာမာားကိသ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာနိှ့်် ကသုမမု္ုဂ ူးးေသသန်ြသတေ်ွစဖွဲ့တိသ့ 

ြူးေြါ််း၍ ေသးမားြည ုုသာားညခ််းပ ညဖု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုာတွ် ် သှမ်းြည ််နယ်၊ သြ်ေုာက်ပမြ ို့နယ်၏ 

http://www.dop.gov.mm/
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ူုးးေသဆိသ််သာ စခာက်စုက်မာားိှ့် ်ုူမှုုီးြာွးဆိသ််သာ စခာက်စုက်မာား ြါဝ််ြါမ််။ စုီသ််ခတုာြါ 

စေကာ ာ််းစသာမာားမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု (၂၉) သက်ေန့် မန်းေခါ််ယတစခာိန ် (မနး်ေခါ််ုာသ်း််) 

တွ််သှိမ့်် စခာက်စုက်မာားညဖု်ြါမ််။ ပမြ ို့နယ်စဆ့်် စခာက်စုက်မာားမ်် စုွန်စေသးကြ ီး 

ြါမ််။ မိသ့သာတွ်် ပမြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်မှန်းတွက်ခာက်မှုမာား၏ တိကာမှန်ကန်မှုမ််ပ ညြ််ောာ််ုသစဆ့််ိှ့်် 

တူ်ီိိသ််မ််မဟသတ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်မာား၏ စခာက်စုက်မာားကိသ ေု့ုာဆန်းုု်သာတွ်် 

မတိြည ု၍ေု့ုာမသတးမြ်သမ််ညဖု်ြါမ််။ တု်ိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုး 

ေမိှုန်းကဲ့မိသ့ေမာ ညွှန်ကိန်းမာားကိသ စခည ားေမာဆက်ိွှယ်မှုသှိမ့်် စေကာ ာ််းစသာ စခာက်စုက်မာား 

ာ့််မွ််းုဥ်းုား၍ ေု့ုာဆန်းုု်မသတးမြ်သြါမ််။ မိသ့ညဖု်၍ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်မာားစတွက် 

ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ ခန့်မှန်းတွက်ခာက်မှုမာားကိသ စတိစကာ မယူဆမ့််ဘဲ ာိသမြ ို့နယ်မာား၏ ေမဆသတးညခ််း 

ဆိသ််သာစေညခစေနမာားစတွက ် စာိသက်စေုာာက်ြည ဆိသေမာ ညွှန်ကိန်းမာားစဖည ု်ယူဆသြါမ််။ ာိသ့ညြ်် 

ပမြ ို့နယ်စခာ််းခာ််းိိှု််းယှ််သာတွ််ု််း မ််မ့််မြ ို့နယမ််် စေညခစေနြိသမိသေကာ််းမွန်မ််၊ 

မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စားန််းမ််ဟူ၍ ေကာက်ခာက်ခာိိသ််ြါမ််။ 
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(က) လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစုရေါင်း 126,567 * 

ကျား ဦးရေ 64,961 

မ ဦးရေ 61,606 

ကျား/မ အချိုး 105 (မ ၁၀၀ ေှိ ကျား ဦးရေ) 

 မိ ိုပေလ လူဦးရေ ောခိုင်နှုန်း 23.3% 

ဧသိယာစကာယ်စဝန်း (ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 2,847.3 ** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 44.5 ဦး 

ေေ်ကွက် ုသုသေြါ််း 8 

ရကျးေွာအုေစ်ု ုသုသေြါ််း 13 

 ေုုသေြါ််း ပမြ ို့ပြ  ေကားုက် 

အိမ်ရောင်စုုူးးေသ 119,140 
 

25,034 
 

94,106 
 

အိမ်ရောင်စုအရေအတွက် 25,957 5,677 20,280 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေယွ်အစား  4.6 ဦး *** 

 သြ်ေုာက်ပမြ ို့နယ်တွင် မ ဦးရေသည် ကျား ဦးရေေက် အနည်းငယ်ရလျာ့နည်း ေိ ီး မ (၁၀၀) ဦး 
တွင် ကျား (၁၀၅) ဦး ေှိေါသည်။ 

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွင် လူအများစမု ်် ေကားုက်ေဒမတွ် ် ေနာိသ် ်ကာ ြြ ီး (23.3) ောခိုင်နှုန်း 
မာုျှ််  မိ ိုပေလ ရေသတွင် ရနေိုင်ကြ ေါသည်။ 

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်၌ တု်ု တသသန်းကီုိသမီတာတွ်် ုူးးေသ (45) းး ေနာိသ််ြါမ််။ 

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွင် အိမ်ရောင်စုတစ် သုစီ၌ ေျမ်းမျှလူဦးရေ (4.6) ဦးရနေိုင်ေိ ီး  မလ န်မာနုိင်င  ၏ 
ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုလူဦးေသာက် စန််း်ယ်မာားြါမ််။ 

မှတခ်ာက်။ * စိမ်ောာ််ုသုူးးေသိှ့်် စဖွဲ့စု်း်ုူးးေသ ိှုသ်ြ်ု သတးြါဝ််ြါမ််။ 

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

  *** စိမ်ောာ််ုသုးူးေသကိသမာ စေညခခတတွက်ခာက်ာားညခ်း်ပညဖု်ြါမ််။ 
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ဇယား (၁) - သှမ်းြည ််နယ်၊ပေတာ််ကြ ီးခရိသ််၊ သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်၏ ပမြ ို့သြ်ကွက်ေေကားသွာစသြ် သုစုိသက်ပ
စိမ်ောာ်် သုပစေသစတွက်ိှ့််ပကာားေမ ုူဦးေသုာသ််း 

 
 

 

 

ေေုစုပါငး် ကျား မ

ေေုစုပါငး် 25,957      126,567 64,961 61,606 

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 5,677        29,533    16,175 13,358 

1 စတာင်ကွက်သေ် 574               2,906         1,384      1,522      

2 မြ ို ့ကုနး် 573               2,594         1,237      1,357      

3 ဥတ္တတံား 844               3,837         1,795      2,042      

4 စေးတနး် 412                2,512         1,356      1,156      

5 စမြ ာက်ကွက်သေ် 219                1,315         617          698          

6 ဗထမး 1,480            9,357         6,288      3,069      

7 စောဂ်ျီ 673               2,855         1,362      1,493      

8 မြ ို ့ဦး 902                4,157         2,136      2,021      

ပစကျးရာွအပုေ်ု 20,280      97,034   48,786 48,248 

1 လွယ်ကုိး 665               2,836         1,434      1,402      

2 ပစဟွး 1,233            5,688         2,889      2,799      

3 ယမ်းတင်ွးငါးစကေ ာင် 7,552            36,918      18,451   18,467   

4 မြ င်စတာင် 1,036            5,030         2,459      2,571      

5 မကျးီကုနး် 934               4,344         2,176      2,168      

6 ပစကာင်းဘုိ့ 1,827            8,608         4,317      4,291      

7 အလယ်စေျာင် 1,067            5,602         2,832      2,770      

8 ပစဖာင်းစတာ 915               3,853         1,914      1,939      

9 ပစကျာက်စတာ 1,225            6,498         3,286      3,212      

10 နနး်လဲွ 67                  318             166          152          

11 ပါမဲ 1,946            8,872         4,469      4,403      

12 မားသဲ 1,153            5,424         2,771      2,653      

13 ကျို င်းေမ်း 660               3,043         1,622      1,421      

ေဥ် ရပက်ကွ/်စကျးရာွအပုေ်ု
အမိစ်ထာငေ်ု

အစရအတကွ်

လမဥးီစရ

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

 

ဇယား (၂) - သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်၏ အသက်အုေ်စုအလုိက် 
လူဦးရေ 

 

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွင် အသက ် (၁၅) နှစ်မ ှ (၆၄) နှစ်အတွင်းေှိ  အလုေ်လုေ်နုိင်သည့်အေွယ် 
လူဦးရေမှာ (၆၅.၂) ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 

 အသက ် (၁၄) နှစ်နှင့်ရအာက ်ကရလးအချိုးနှင့် စမက ် (၆၅) ိှု်ိှ့်စ်ာက ်သက်ကြ ီးေွယ်အို 
အချိုးုသုသေြါ််းသည ်အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းေါသည်။ 

 ကရလးအချိုးနှင့် သက်ကြ ီးေွယ်အိုအချိုးနည်းလခင်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့်လူဦးရေအရေါ် 
မှီခိုမှုကုိ ရလျာ့နည်းရစေါသည်။ 

 

 

 

 

 

39,771 
(31.4%)  

82,540   
(65.2%)  

4,256  
(3.4%) 

0-14 နှစ် 15-64 နှစ် 65 နှစ်နှင့အ်ထက် 

စမကစ်သြ်ု သ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

ုသု သေြါ်း် 126,567  64,961  61,606  

0 - 4 12,299       6,299        6,000      

5 - 9 13,539       6,791       6,748      

10 - 14 13,933       7,078       6,855      

15 - 19 12,262       6,223        6,039      

20 - 24 12,341       6,780       5,561      

25 - 29 11,605       6,319       5,286       

30 - 34 10,402       5,475       4,927       

35 - 39 9,028         4,546       4,482       

40 - 44 7,837         4,003       3,834      

45 - 49 6,488         3,291        3,197      

50 - 54 5,437         2,672        2,765       

55 - 59 4,214         2,095        2,119       

60 - 64 2,926          1,441       1,485      

65 - 69 1,684         800           884          

70 - 74 1,141         508           633          

75 - 79 726             346           380          

80 - 84 422             178           244          

85 - 89 180             81             99            

90 + 103             35             68            
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ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသမု် (ပြည ််ောာ်် သု၊ သှမ်းြည ််နယ်၊ ေတာ််ပကြ ီးခရိသ််၊ သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်) 

  

  
 ေေ်ရစာက်မိ ိုပနယ်တွင် လွန်ခဲ့ရသာ (၁၀) စုနှစ်ခန်ပကစတင်ေိ ီး ကရလးရမွးဖွားနှုန်း သိသာစွာ 

ကျဆင်းခဲ့ေါသည်။ 

 အသက ်(၁၅-၁၉) အုေ်စုတွင ်လူဦးရေ ရလျာ့နည်းရနသညက်ို 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 +

ော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၊ ရတာင်ကြ ီးခရုိင် 

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၊ ေေ်ရစာက်မိ ိုပနယ် 

ကျား မ 
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  ေလ ည်ရောင်စုနှင့ ် နိှုင်းယှဥ်လျှင ် သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွင် အလုေ်လုေ်နုိင်သည့် အသက ် (၁၅-၆၄) 
အုေ်စု၏ ောခုိင်နှုန်း အနည်းငယ်ရလျာ့နည်းရနရကြ ာင်း ရတွ့ ေိှေေါသည်။ 

 အသက်အုေ်စု (၀-၄) မှ (၄၅-၄၉) ေိ အသက်အုေ်စုတိုင်းတွင ်ကျား ဦးရေသည် မ ဦးရေေက် ြိသမာား 
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၊ နတ်ကိုးကယွ်သူ (၀.၈) ောခိုင်နှုန်း၊ အခလ ားဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၂) ောခိုင်နှုန်းနှင့် 
မည်သည့်ဘာသာမျှ မကိုးကွယ်သူ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်းေှိရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 သှမ်းြည ််နယ်တွင် ဗုေ္ဓဘာသာ (၈၁.၇) ောခိုင်နှုန်း၊ ခေစယ်ာန် (၉.၈) ောခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ် (၁.၀) 
ောခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူ (၀.၁) ောခိုင်နှုနး်၊ နတ ်ကိသးကွယ်မှု (၆.၆) ောခိုင်နှုန်း၊ အခလ ားဘာသာ (၀.၅) 
ောခိုင်နှုန်းနှင့် ဘာသာမေိှသူများမ ်် (၀.၄) ောခိုင်နှုန်းသှိေကာ ာ််း ေတွ့သိှသြါမ််။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် 
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(ဂ) ေညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်များ  

ဇယား (၃) - စမက် (၅) ိှု်မှ (၂၉) ိှု်စတွ််း ုူးးေသိှ့်် ေကာာ််းတက်ေနမူစေသစတွက်ကိသ ကာား/မ 
ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

ုသု သေြါ်း် ကာား မ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

5 2,376     1,233   1,143   756        386      370    

6 2,774     1,367   1,407   2,200     1,061   1,139 

7 2,742      1,380   1,362   2,397    1,189   1,208 

8 2,619     1,268   1,351   2,359    1,129   1,230 

9 2,792      1,327   1,465   2,504    1,194   1,310 

10 2,821      1,375   1,446   2,517    1,219   1,298 

11 2,498     1,169   1,329   2,127     998      1,129 

12 2,705     1,291   1,414   2,051    985      1,066 

13 2,678     1,315   1,363   1,797    862       935    

14 2,431     1,158   1,273   1,340    607      733    

15 2,297      1,105   1,192   966        431      535    

16 2,230      1,076   1,154   651        277       374    

17 2,425      1,182   1,243   555        229       326     

18 2,451     1,190   1,261   389        156      233     

19 2,151     1,055   1,096   237        92         145    

20 2,549     1,201   1,348   172        68         104    

21 2,021      961       1,060   95           37         58       

22 1,978     912       1,066   50           24         26       

23 1,977     948       1,029   30           16         14       

24 1,856     900       956       25           10         15       

25 2,264      1,069   1,195   33           18         15       

26 1,789     889       900       16           10         6          

27 1,998     993       1,005   13           8            5          

28 2,136     996       1,140   11           4            7          

29 1,856     890       966       14           9            5          

စမကပ်
ုးူးေသ ေကာာ်း်တကေ်နမူ
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 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်၌ ရယာကျ်ားရလးများနှင့် မိန်းကရလးများသည် အသက် (၁၂) နှစ်အေွယ်မ ှ 
စတင်၍ ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်း မိမာုွာရလျာ့ကျလာရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 ပြည ််ောာ််ု သိှ့်် ိိှု််းယဥှ်သာတွ် ် သြ်ေုာက်ပမြ ို့နယ်မ ှေယာက်ာားေုးမာား၏ ေကာာ််းတက်ေသာက်မှု 
ိှုန်းမ် ် စမက ် (၁၃) ိှု်မှု၍ ကာဆ််းေနြြ ီး မိန်းကေုးမာား၏ ေကာာ််းတက်ေသာကမ်ှုိှုန်း 
မ ်် စမက် (၁၅) ိှု်မှု၍ ကာဆ််းေနေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

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

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

အသက် 

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

 ပြ ည်ရထာင်စု ေှမ်းပြ ည်နယ် ေပ်ရစာက်မြ ို့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 ေပ်ရစာက်မြ ို့နယ်တုိ့၏ ကျား/မ အလုိက် 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

  ြပည်ရထာင်စု (ကျား) ြပည်ရထာင်စု (မ) ေပ်ရစာက်မြ ို့နယ် (ကျား) ေပ်ရစာက်မြ ို့နယ် (မ) 
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ြသတ (၇) - သှမ်းြည ််နယ်၏ စာတတ်ရမလ ာက်မှုနှုန်း (စမက် ၁၅ ိှု်ိှ့််စာက်) 

 
 

 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၈၉.၅% 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၆၄.၆% 

ေတာ််ကြ ီးခရိသ််  - ၈၅.၂% 

သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်  - ၈၆.၂% 
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ဇယား (၄) - သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်၏ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅-၂၄) ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ်် ှိုန်း 

 

 ေေ်ရစာက်မိ ိုပနယ်၏ အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ရမလ ာက်မှု ောခုိင်နှုန်းမှာ (၈၆.၂) 
ောခိုင်နှုန်း ဖလ စ်ေိ ီး ေှမ်းေလ ည်နယ်၏ စာတတ်ရမလ ာက်မှု ောခိငု်နှုန်း (၆၄.၆) ေက်မလ င့်ရသာ်လည်း 
 မလ န်မာနုိင်င ၏ စာတတရ်မလ ာက်မှု ောခိုင်နှုန်း (၈၉.၅) ေက် အနည်းငယ်နိမ့်ေါသည်။ ေေ်ရစာက် 
 မိ ိုပနယ်၏ မ စာတတရ်မလ ာက်မှု ောခိုင်နှုန်းသည် (၈၁.၄)  ဖလ စ်ေိ ီး ကျား စာတတ်ရမလ ာက်မှု 
ောခိုင်နှုန်းသည် (၉၁.၂)  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ေေ်ရစာက်မိ ိုပနယ်၏ စမက် (၁၅) ိှု်မ ှ (၂၄) ိှု်စတွ််း ုူ်ယ်ု ူသွယ် ုာတတ်ေမည ာက်မှု 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၅.၄)ပ ညဖု်ြါမ််။ မ ုူ်ယ်ုူသွယ ်ုာတတ်ေမည ာက်မှု သာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၅.၂)ပ
ညဖု်ြြ ီး ကာား ုူ်ယ်ုူသယွ် ုာတတေ်မည ာက်မှု သာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၅.၇)ပညဖု်ြါမ််။ 

ဇယား (၅) - အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက်လူဦးရေကုိ အမလ င့်ဆု းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်းအလုိက် 
ပမြ ို့ြည /ေကားုက်ိှ့်် ကာား/မ ခဲွခည ားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လဦူးရေ၏ (၂၁.၉) ောခိုင်နှုန်းသည ် လု းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 
 ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် စမာိုးမားမာား၏ (၁၇.၁) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် အမျိုးသမီးများ၏ (၂၆.၉) 
ောခိုင်နှုန်းမှာ လု းဝ ေကျာင်းမရနဘူးသူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက ် လူဦးရေ၏ (၁၈.၈) ောခိုင်နှုန်းသည ် မူလတန်းအဆင့် (၄ တန်း) 
 ေိ ီးစီးရအာင်လမင်သူများလဖစ်ေိ ီး တက္ကသိုလ်/ရကာလိေ်အဆင့် ေိ ီးစီးသမူှာ (၆.၉) ောခုိင်နှုနး်သာ 
ေှိသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက ်(၂၅) နှစ်နှင့်အေက် ရကျးလက်လူဦးရေ၏ (၂၇.၂) ောခိုင်နှုန်းမှာ လု းဝ ေကျာင်းမရနဘူး 
သူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

ကျား/မ

ေေုစုပါငး်

လမဦးစရပ

(15 - 24)

ောတတစ် မြ ာကမ်ှု

ရာေိုငန်ှုန း်ပ

(15 - 24)

ေုေုစပါင်း 21,935     95.4                   

ကျား 10,530    95.7                   

မ 11,405    95.2                    

သမငယတ်နး်မှ

 3 တနး်ထိ
4 တနး်

ေုေုစပါင်း 62,193      13,625       21.9              16,194         11,669    9,808          5,237            147      4,295        506         57              655       

မြ ို ြ့ပ 15,983     1,076         6.7                 2,229            2,068       4,013          2,923            99         3,044        464         35              32          

စကျးလက် 46,210      12,549       27.2               13,965         9,601       5,795          2,314            48         1,251        42            22               623       

ကျား 31,790     5,439         17.1              7,953           6,175       5,825          3,052            114      2,268        442         43              479       

မ 30,403     8,186         26.9              8,241            5,494       3,983          2,185            33         2,027        64            14              176       

အေြ ားေေုစုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးေပ

စကျာငး်မစန

ပဘမးသမပ

ရာေိုငန်ှုနး်

မမလတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ထိ)

အထကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ထိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

စကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

ပအထက်

အသကစ်မးွ

ေမး်စကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးေွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

ဇယား (၆) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသ၏ သုြ်မားစ််စားြါဝ်် ှိုန်းိှ့်် စ သုြ်ုက်မ့ဲ 
သာခိသ်် ှိုန်းတိသ့ကိသ စမက်စသြ် သုစုိသက် ကာား/မ ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 

ုသု သေြါ်း် ကာား မ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

10 - 14 15.4 15.5 15.2 2.8 3.5 2.1 

15 - 19 65.8 72.5 58.8 4.1 4.5 3.6 

20 - 24 83.5 93.8 71.0 3.4 2.3 5.1 

25 - 29 84.3 95.7 70.7 1.5 1.2 1.9 

30 - 34 83.2 95.6 69.4 0.9 0.9 1.0 

35 - 39 82.4 95.5 69.1 0.7 0.8 0.6 

40 - 44 80.8 94.5 66.5 0.5 0.6 0.4 

45 - 49 79.3 94.0 64.2 0.2 0.3 0.1 

50 - 54 74.9 90.8 59.5 0.2 0.3 0.1 

55 - 59 68.5 85.2 52.0 0.2 0.2 0.2 

60 - 64 50.7 66.9 34.9 - - -

65 - 69 36.3 51.1 23.0 0.5 0.7 -

70 - 74 20.9 32.3 11.8 - - -

75+ 14.2 22.5 7.5 0.5 0.7 -

15 နှေ်မှပ၂၄ပိှု် 74.7 83.6 64.6 3.7 3.2 4.4 

15 နှေ်မှပ၆၄ပနှေ် 77.7 90.0 64.5 1.6 1.4 1.8 

စမကစ်သြ်ု သ
ုသြမ်ားစ်စ်ားြါဝ််ိ ှုန း် စုသြ်ု ကမ်ဲ့သာခသိ် ်ိ ှုန း်
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 သြ်ေုာက်ပမြ ို့နယ်၏ အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စုတွင ် လေု်သားအငအ်ားေါဝင်နှုန်းမှာ (၇၇.၇) 
ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 

 အမျိုးသမီး လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည် (၆၄.၅) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး အမျိုးသား လုေ်သား 
အင်အားေါဝင်နှုန်း (၉၀.၀) ောခိုင်နှုန်းေက်  သသိာစွာရလျာန့ည်းသည်ကို ရတွ့သှိေေါသည်။ 

 သြ်ေုာက်ပမြ ို့နယ်၏ စမက် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ် သုတွ်် စုသြ်ုသြ်ေမာကေုး (၁၅.၄) သာခိသ််ိှုန်း 
သှိေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 အသက ် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စု၏  အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်းမှာ (၁.၆)  ဖလ စ်ေါသည်။ အလုေ်လက်မဲ့ 
ောခိုင်နှုန်းသည် ကျား (၁.၄) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ်မ (၁.၈) ောခိုင်နှုန်း အသီးသီးေှိ ကြ ေိ ီး ကျား မ ကွာခလ ားမှု 
န််းြါးသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက ် (၁၅) ိှု်မှ (၂၄) ိှု်စတွ််း အမျိုးသမီးငယ်များ၏ အလုေ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ (၄.၄) 
သာခိသ််ိှုန်းေှိသည်ကို ရတွ့သှိေေါသည်။  

ဇယား (၇) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် သုြ်မားစ််စား သုတွ်် မြါဝ််ေမာုူးးေသကိသ စမာိုးစုား    
စုိသက် ကာား/မ ခဲွညခားေဖာ်ညြေမာဇယား 

 

 စမက ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုသြ်မားစ်စ်ား သုတွ်် မြါဝ််မူမာား၌ စမာိုးမားမာား၏ (၅၇.၁) 
သာခိသ််ိှုန်းမ ်် စခာိန်ြည ့််ေကာာ်း်တက်ေနမမူာားဖည ု်ကာ ြြ ီး  စမာိုးမမီးမာား၏ (၅၁.၂) သာခိသ််ိှုန်း 
မ ်် စိမ်မှုကို္စုသြ်ကိသ််ေနမူမာားဖည ု်ေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 
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အသက်အုပစ် ု

ပု ံ(8) - လုပသ်ားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုရုပါင်း ကျား မ 
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အသက်အုပစ် ု

စစုရုပါင်း ကျား မ 

ပု ံ(9) - အလုပ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

ေေုစုပါငး် စုသြမ်သာှခဲ့ြါ

စခာနိ ည်ြ့််

ေကာာ်း်တကေ်မာပ

ေကာာ်း်မား

စမိမ်ှုကို ္စ သြ်
စ ြ် မိး်ုား၊

မက်ကြ းီသယွစ် သိ

ဖာားနာမ၊ူ

မမန်ု မွး်မူ
စခည ား

သုု သေြါ််း 33,367      0.4                  41.8                          34.9              12.9                       1.5                8.6        

ကာား 11,510      0.7                  57.1                          3.9                 16.1                      2.3                19.9     

မ 21,857      0.2                   33.7                          51.2              11.2                       1.0                2.7        

ကျား/မ

ုသြမ်ားစ်စ်ားုသတွ် ပ်မြါဝ်မ်ူ
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ဇယား (၈) - စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ စ သုြ်စကိသ််စမာိုးစုားိှ့်် ကာား/မ 
စုိသက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

ုသု သေြါ်း် ကာား မ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

ုသု သေြါ်း် 58,228 33,443 24,785 100.0 100.0 100.0

မနေ်န ာုာမာား 206 102 104 0.4 0.3 0.4

မကေ်မွးဝမ်းေကာာ််းြ်ာသှ် မ်ာား 844 89 755 1.4 0.3 3.0

န်း်ြ်ာိှ့််ပဆက်ု ြ်မ့််ပမကေ်မွးြ်ာသှ် မ်ာား 1,603 1,416 187 2.8 4.2 0.8

စောာကစ်ြတ့ြည ုုာေသးုသြ်မားမာား 567 303 264 1.0 0.9 1.1

ဝနေ်ဆာ််မှု ှ် ့်ပစေသာ််းုသြ်မားမာား 3,922 1,538 2,384 6.7 4.6 9.6

ုယယ်ာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါးုသြ််နး်ပကတမ်းကာ််ုသြ်မားမာား 40,208 22,522 17,686 69.1 67.3 71.4

ုကမ်ှုြ်ာိှ့််ဆက်ု ြ်ပုသြ််နး်ပစုသြ်မမားမာား 2,738 2,175 563 4.7 6.5 2.3

ုကက်သိယိာိှ့််ပုကြ် ္ု်စ း်ကသိ် တွ်ယပ်စမသတးြည ုမမူာားိှ့််

သုု ်း်တြ်ဆ််မမူာား
1,377 1,319 58 2.4 3.9 0.2

စေခည ခတစုသြ်မမားမာား 5,685 3,500 2,185 9.8 10.5 8.8

စခည ား - - - - - -

မမိ/မေဖည 1,078 479 599 1.9 1.4 2.4

စုသြစ်ကသိ် စ်မာ ို းစုား
စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
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 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွ်် အသက ် (၁၅-၆၄) အုေ်စုေိှ အလုေ်ေှိသူ (၆၉.၁) ောခုိင်နှုန်းမှာ လယ်ယာ၊ 
သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကျွမ်းကျင်လုေ်သားများ ဖလ စ်ကြ ေိ ီး ေုတိယအများဆု းမှာ စေခည ခတ 
စုသြ်မမားမာား (၉.၈) ောခိုင်နှုန်း  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့ ် မ နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ကျား ဦးရေ (၆၇.၃) ောခုိင်နှုန်းနှင့ ် မ ဦးရေ (၇၁.၄) ောခိုင်နှုန်း 
တိုပသည ်လယ်ယာ၊ သစရ်တာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကျွမ်းကျင်လုေသ်ားများ ဖလ စ်သည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 ေှမ်းေလ ည်နယ်တွင် လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကျွမ်းကျင်လုေသ်ားများမှာ (၆၈.၆) 
ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေိ ီး စေခည ခတစုသြ်မမားမာားမှာ (၇.၂) ောခိုငန်ှုန်း ဖလ စ်ေါသည်။ 
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 ေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် ေေ်ရစာက်မိ ိုပနယ် 

 ေု  (၁၀) -  ေလ ည်ရောင်စု၊ ေှမ်းေလ ည်နယ်နှင့် ေေ်ရစာက်မိ ိုပနယ်တုိပ၏  
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ 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 ား 

မသိေမရဖလ  
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ဇယား (၉) - စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ သုြ်ကိသ််ေမာ သုြ််န်းစမာိုးစုားိှ့်် 
ကာား/မ စုိသက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား  

 

မှတခ်ာက်။  * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

ုသု သေြါ်း် ကာား မ ုသု သေြါ်း် ကာား မ

ုသု သေြါ်း် 58,228 33,443 24,785 100.0 100.0 100.0

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါး သုြ််နး် 44,067 24,960 19,107 75.7 74.6 77.1

မတ္တ ုတးူေဖာေ်သးိှ့််ပေကာာက်မိသ် း် သုြ််နး် 99 73 26 0.2 0.2 0.1

ကသနာ်သတ်ု သြ်မှု သြ််နး် 1,314 762 552 2.3 2.3 2.2

ုျှြ်ုု်၊ပဓါတေ််ွ့၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးဖည န့်ဖည ူးမှု သြ််နး် 57 56 1 0.1 0.2 *

ေသေြးေဝေသး၊ပမိ ္ုလာိှ့််ပစမိှုက်မိမ်းဆ််းေသးပုီမတခန့်ခဲွမှု သြ််နး် 35 30 5 0.1 0.1 *

ေဆာက် သုြ်ေသး သုြ််နး် 1,441 1,276 165 2.5 3.8 0.7

ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ(ေမာေ်တာက်ားိှ့််ပေမာေ်တာဆ်သိ် က်ယ်

ြည ုြည ််ညခ််း သုြ််နး်စြါစဝ််)
2,857 1,221 1,636 4.9 3.7 6.6

မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးိှ့််ပကသနြ် ္ု်စ း်မိသေုှာ််ေသး သုြ််နး်မာား 1,247 1,230 17 2.1 3.7 0.1

တ််းခိသေသးိှ့််ပစုားစေမာက်ဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်မာား 1,245 406 839 2.1 1.2 3.4

မတ််းစခာက်စုက်ိှ့််ပပဆက်မွယ်ေသး သုြ််နး်မာား 38 24 14 0.1 0.1 0.1

ေ်ွေသးေကာ းေသးိှ့််ပစာမခတု သြ််နး်မာား 46 16 30 0.1 * 0.1

စမ်ိခြ တပေညမဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်မာား 1 1 - * * -

စမက်ေမွးဝမ်းေကာာ််းြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ့််ပုက်မှု က်မှုြ်ာဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်မာား 26 16 10 * * *

ုီမတစသြ်ခာုြ်ပေသးိှ့််ပောာက်ကူမှုဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်မာား 176 127 49 0.3 0.4 0.2

ြည ််မူ့စသြ်ခာုြ်ေသးပ(ြည ််မူ့ဝနာ်မ်းမာားစြါစဝ််) 1,950 1,675 275 3.3 5.0 1.1

ြ်ာေသးဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်မာား 872 77 795 1.5 0.2 3.2

ကာနး်မာေသးိှ့််ပုူမှုေသး သုြ််နး်မာား 167 61 106 0.3 0.2 0.4

ြနး်ခာ၊ီပစ သိြ်ာ၊ပေဖာာပ်ေညဖေသးိှ့််ပစြနး်ေဖည ေသး သုြ််နး်မာား 33 23 10 0.1 0.1 *

စခည ားဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်မာား 1,116 713 403 1.9 2.1 1.6

ကိသယ်တသိ် ်ု သြ်ကိသ် မ့်််ပစမ်ိောာ်် သုမာား၏ သုြ််နး်မာား၊ပခဲွခည ားေဖာ်ြည ိိသ် ် ခည ််းပ

မသှိမ့််ပစမ်ိောာ်် သုမာား၏ပာသတ်ု သြ်မှု ှ် ့်ပဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်မာား
158 94 64 0.3 0.3 0.3

မတတမနစ်ခွ့််စေသးသစဖဲွ့စု််းမာား၏ သုြ််နး်မာား - - - - - -

စ သုြ်စကိသ် စ်မာို းစုားေဖာ်ြည ာားခည ််းမသှိေမာ သုြ််နး်မာား 1,283 602 681 2.2 1.8 2.7

ုသြ်် နး်စမာို းစုား
စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
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 ေေ်ရစာက်မိ ိုပနယ်၌ လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတွင် အများဆု းလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီး (၇၅.၇) 
ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 

 လက်လီနှင့် လက္ကားရောင်းဝယ်ရေး (ရမာ်ရတာ်ကားနှင့် ရမာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ် ေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေ်ငန်း 
အေါအဝင်) လုေ်ငန်းတငွ် ေုတိယအများဆု းလုေ်ကိငု်ကြ ေိ ီး  (၄.၉) ောခိုင်နှုန်း ေိှေါသည်။ 

 လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတွင် လုေ်ကိုင်ရနသူ အမျိုးသား (၇၄.၆) ောခိုင်နှုန်းနှင့် 
အမျိုးသမီး (၇၇.၁) ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 

 ေှမ်းေလ ည်နယ်၌ လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတငွ် လုေ်ကိုင်ရနသူမှာ (၇၂.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိ ေိ ီး 
လက်လီနှင့် လက္ကားရောင်းဝယ်ရေး (ရမာ်ရတာ်ကားနှင့် ရမာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ်  ေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေ်ငန်း  
အေါအဝင်) လုေ်ငန်းတငွ် လုေ်ကိငု်ရနသူမှာ (၅.၉) ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 
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စုစုရေါင်း ကျား မ စုစုရေါင်း ကျား မ စုစုရေါင်း ကျား မ 

 ေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ ် ေေ်ရစာက်မိ ိုပနယ် 

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

သယ်ယူေိပုရဆာင်ရေးနှင့်ကုန်ေစ္စည်းသိုရလှာင်ရေးလုေ်ငန်းများ 

တည်းခိုရေးနှင့် အစားအရသာက် ဝန်ရဆာငမ်ှုလုေင်နး်များ 

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုေ်ငန်းများ 

ရငွရေးရကြ းရေးနငှ် ့အာမခ လုေင်နး်များ 

အိမ်ခိ   ရလမဆိုငေ်ာလုေင်နး်များ 

အသက်ရမွးဝမး်ရကျာင်းေညာ၊ သိေ္ပ ေညာနငှ့ ်စက်မှုလက်မှုေညာဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

စမီ အုေခ်ျုေ် ရေးနငှ် ့ရောက်ကူမှုဆိုငေ်ာလုေင်နး်များ 

 ေလ ည်သပူအေုခ်ျုေရ်ေး ( ေလ ည်သပူဝန်ေမ်းများအေါအဝင်) 

ေညာရေးဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

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) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသကိသ ကိသ််ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်စမာိုးစုားစုိသက် 
ပမြ ို့ြည /ေကားုက်ိှ့်် ကာား/မ ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွင် အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက်လူဦးရေ၏ (၆၈.၈) ောခိုင်နှုန်းသည် နိုင်ငတသား 
စိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်ေိ ီး၊ (၂၉.၀) ောခိုင်နှုန်းသည် မညသ်ည့်ကတ်မှ မကိုင်ရဆာင် 
သူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကာား ိှ့် ်မ ိိှု််းယှ််သာတွ််် ကာား းးေသ (၂၇.၅) သာခိသ််ိှုန်းိှ် ့် မ းးေသ (၃၀.၇) သာခိသ််ိှုန်းတိသ့မ်် 
မ််မ့််ကတ်မှ မကိသ််ေဆာ််မူမာားညဖု်မ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 မှတခ်ာက်။       * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

နိုငင်သံား

ေေိေစ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

ကတ်

နိုငင်သံား

ပြ ုေငွ့်

ရသမကတ်

အမျို းသား

မတှပ်ုံတင်

ကတ်

သာသနာေင်

ကတ်

ယာယီ

သကစ်သေံ

ကတ်

နိုငင်ြံေားသား

ပမတှပ်ုံတငပ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ြံေားသား

နိုငင်ကံမး

လကမ်တှ်

မညသ်ည့်

ကတမ်မှကိုင်

စဆာငသ်မ

ေုေုစပါင်း 69,264 223 752 640 371 144 44 30 29,261 

မြ ို ြ့ပ 20,683 56 217 165 90 35 5 4 3,850 

စကျးလက် 48,581 167 535 475 281 109 39 26 25,411 

ကျား 36,348 105 412 300 351 76 20 15 14,244 

မ 32,916 118 340 340 20 68 24 15 15,017 
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20.0
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50.0

60.0

70.0

80.0

နိုင်ငံသား 
စစိစ်ရေး 

ကတ ်

ဧည့န်ိုငင်ံသား 
ကတ် 

နိုင်ငံသား 
 ပြ ုခငွ့ေ်သူ 

ကတ် 

အမျိုးသား 
မတှ်ပံုတင် 

ကတ ်

သာသနာဝင ်
ကတ် 

ယာယ ီ
သက်ရသခံ 

ကတ ်

နိုင်ငံြခားသား 
မတှ်ပံုတင ်
လက်မှတ် 

နိုင်ငံြခားသား 
နိုင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မမှကိငု် 

ရဆာင်သူ 

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

ပံု (12)  -  ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 

စုစုရပါင်း  ကျား  မ  
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရကြ ာင်းအော 

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

 
 

 

 

ေေုစုပါငး်
သနေ်မွး်သမ

ဦးစရ

မသနေ်မွး်သမ

ဦးစရ

(မညသ်ည့်

မသနေ်မွး်မှု

အမျို းအေားမဆို)

မသနေ်မွး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကေ ား

လမး်စလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပေ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မစလလ့ာ ေြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

ေမးေိုက်ေြ ငး်

ေေုစုပါငး် 126,567    119,803    6,764              5.3           3,416      1,994     2,078            2,339                  

0 - 4 12,299          12,111          188                       1.5              26                26               97                       141                           

5 - 9 13,539         13,281          258                       1.9              37                45               57                       170                           

10 - 14 13,933         13,690         243                       1.7              43                59               50                       139                           

15 - 19 12,262          12,053          209                       1.7              58                50               45                       87                              

20 - 24 12,341          12,123          218                       1.8              65                67               41                       90                              

25 - 29 11,605         11,337         268                       2.3               76                65               63                       108                           

30 - 34 10,402          10,060         342                       3.3              112             82               86                       139                           

35 - 39 9,028            8,661            367                       4.1              115             94               89                       136                           

40 - 44 7,837            7,339            498                       6.4              229             124            115                    146                           

45 - 49 6,488            5,818            670                       10.3            445             137            162                    146                           

50 - 54 5,437            4,676            761                       14.0            474             183            206                    186                           

55 - 59 4,214            3,524            690                       16.4            420             214            210                    191                           

60 - 64 2,926             2,289             637                       21.8            415             203            226                    188                           

65 - 69 1,684            1,279            405                       24.0            260             164            154                    113                           

70 - 74 1,141            753                388                       34.0            258             174            174                    134                           

75 - 79 726                423                303                       41.7            188             131            147                    98                              

80 - 84 422                232                190                       45.0            118             100            93                       73                              

85 - 89 180                98                   82                          45.6            47                47               36                       29                              

90 + 103                56                   47                          45.6            30                29               27                       25                              

အသကအ်ပုေ်ု

လမဦးစရေေုစုပါငး် မသနေ်မွး်မှုအမျို းအေား
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ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စု အလုိက် 
ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား (အဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

ေေုစုပါငး်
သနေ်မွး်သမ

ဦးစရ

မသနေ်မွး်သမ

ဦးစရ

(မညသ်ည့်

မသနေ်မွး်မှု

အမျို းအေားမဆို)

မသနေ်မွး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကေ ား

လမး်စလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပေ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မစလလ့ာ ေြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

ေမးေိုက်ေြ ငး်

ကျား 64,961      61,470      3,491              5.4           1,701      998         1,019            1,143                 

0 - 4 6,299            6,210            89                          1.4              10                12               51                       65                              

5 - 9 6,791            6,639            152                       2.2               22                27               36                       100                           

10 - 14 7,078            6,949            129                       1.8              21                28               22                       81                              

15 - 19 6,223             6,110            113                       1.8              30                25               27                       47                              

20 - 24 6,780            6,648            132                       1.9              33                37               25                       60                              

25 - 29 6,319            6,166            153                       2.4               48                32               39                       59                              

30 - 34 5,475            5,295            180                       3.3              57                30               51                       71                              

35 - 39 4,546            4,357            189                       4.2               56                48               53                       63                              

40 - 44 4,003            3,737            266                       6.6              114             65               70                       69                              

45 - 49 3,291            2,941            350                       10.6            229             63               81                       69                              

50 - 54 2,672             2,278             394                       14.7            247             104            99                       86                              

55 - 59 2,095            1,728            367                       17.5            229             116            97                       96                              

60 - 64 1,441            1,131            310                       21.5            207             98               96                       76                              

65 - 69 800                602                198                       24.8            126             79               75                       52                              

70 - 74 508                335                173                       34.1            103             81               66                       53                              

75 - 79 346                190                156                       45.1            91                69               68                       43                              

80 - 84 178                98                   80                          44.9            48                48               36                       34                              

85 - 89 81                   41                   40                          49.4            21                24               16                       10                              

90 + 35                   15                   20                          57.1            9                  12               11                       9                                 

အသကအ်ပုေ်ု

လမဦးစရေေုစုပါငး် မသနေ်မွး်မှုအမျို းအေား
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ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက် လူဦးရေကုိ အသက်အုေ်စု အလုိက် 
ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား (အဆက်) 

 

 

ေေုစုပါငး်
သနေ်မွး်သမ

ဦးစရ

မသနေ်မွး်သမ

ဦးစရ

(မညသ်ည့်

မသနေ်မွး်မှု

အမျို းအေားမဆို)

မသနေ်မွး်မှု

ပရာေိုငန်ှုနး်
အ မြ င် အကေ ား

လမး်စလှောက/်

ပအ မြ င့်တက/် 

ပေ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်မစလလ့ာ ေြ ငး်/

ပမတှဉ်ာဏ /်အာရုံပ

ေမးေိုက်ေြ ငး်

မ 61,606      58,333      3,273              5.3           1,715      996         1,059            1,196                 

0 - 4 6,000            5,901            99                          1.6              16                14               46                       76                              

5 - 9 6,748            6,642            106                       1.6              15                18               21                       70                              

10 - 14 6,855            6,741            114                       1.7              22                31               28                       58                              

15 - 19 6,039            5,943            96                          1.6              28                25               18                       40                              

20 - 24 5,561            5,475            86                          1.5              32                30               16                       30                              

25 - 29 5,286            5,171            115                       2.2               28                33               24                       49                              

30 - 34 4,927            4,765            162                       3.3              55                52               35                       68                              

35 - 39 4,482            4,304            178                       4.0              59                46               36                       73                              

40 - 44 3,834            3,602            232                       6.1              115             59               45                       77                              

45 - 49 3,197            2,877            320                       10.0            216             74               81                       77                              

50 - 54 2,765            2,398            367                       13.3            227             79               107                    100                           

55 - 59 2,119            1,796            323                       15.2            191             98               113                    95                              

60 - 64 1,485            1,158            327                       22.0            208             105            130                    112                           

65 - 69 884                677                207                       23.4            134             85               79                       61                              

70 - 74 633                418                215                       34.0            155             93               108                    81                              

75 - 79 380                233                147                       38.7            97                62               79                       55                              

80 - 84 244                134                110                       45.1            70                52               57                       39                              

85 - 89 99                   57                   42                          42.4            26                23               20                       19                              

90 + 68                   41                   27                          39.7            21                17               16                       16                              

အသကအ်ပုေ်ု

လမဦးစရေေုစုပါငး် မသနေ်မွး်မှုအမျို းအေား

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွင် လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၅) ဦးသည် အနည်းဆု း မသန်စွမ်းမှုတစ်မျိုးမျိုး 
ေှိရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အမျိုးသမီးများ၏ မသန်စွမ်းမှုသာခသိ် ်ိှုန်းသည် အမျိုးသားများေက် အနည်းငယ်နိမ့်ေါသည်။ 

 မမန်ုွမ်းမှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် စမက်စသွယ်ကြ ီးုာမ််ိှ့််စမျှ ပမည ့််တက်ုာြြ ီး စမက် (၆၀) 
ိှု်ေကာာ်တွ် ် ြိသမိသမိမာုွာညမ့်တ်က်ုာမ််ကိသ ေတွ့သိှသြါမ််။ 

 မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားများတွင် စပမည ််ိှ့် ် မ််ယူေု့ုာခည ််း/မှတ်ဉာဏ/်စာရသတုူးုိသက်ခည ််းတိသ့ 
မ ််  အများဆု းဖလ စ်ေါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အရကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသု းအရဆာင်ေစ္စည်းများ 

ေနစိမ်စမာိုးစုားမာား 

ဇယား (၁၂) - ေနစိမ်စမာိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ညြေမာ 
ဇယား 

 
 မှတခ်ာက်။        * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွင် ရနအိမ်အများစုမှာ ဝါးဖည ့််ေဆာက်ုသြာ်ားေမာ စိမ်များဖလ စ်ကြ ေိ ီး (၄၀.၂) 
ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ ေုတိယအများဆု း ရနအိမ်အမျိုးအစားမှာ ြာဥ်ောာ််စိမ/်မု်မားစိမ်များ 
လဖစ်ေိ ီး (၂၇.၉) ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။  

 ပမြ ို့ြည စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (၂၄.၈) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် ြာဥ်ောာ််စိမ/်မု်မားစိမ်မာားဖည ့်် ေနာိသ်် 
ပကာ ြြ ီး  ေကားုက်စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (၄၅.၀) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် ဝါးစိမ်မာားညဖ့်် ေနာိသ််ကာ ြါမ််။  

 

 

 

 

မြ ို ့ြပ/စကျးလက်
ပအမိစ်ထာငေ်ု

အစရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကေ်နး်/

တိုကေ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/

ပတိုကအ်မိ်
တိုကေ်အံမိ်

ပျဥစ်ထာငအ်မိ်/

ပသေသ်ားအမိ်
ေါးအမိ်

2-3 နေှေ်ံ

ပတအဲမိ်

1 နေှေ်ံ

ပတအဲမိ်
အေြ ား

ေုေုစပါင်း 25,957         4.7                       15.9          9.3           27.9                  40.2         1.2           0.2       0.6       

မြ ို ြ့ပ 5,677            20.0                    20.4           9.8           24.8                  23.4         1.1           * 0.5       

စကျးလက် 20,280         0.5                       14.6          9.1           28.8                  45.0        1.2           0.3       0.6       

 4.7  

 15.9  

 9.3  

 27.9  

 40.2  

 1.2   0.2   0.6  
 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

 30.0

 35.0

 40.0

 45.0

 50.0

ကွနဒ်ို/တိုက်ခနး်/ 
တိုက်ခနး်တွ ဲ

ဘန်ဂလိ/ု 
တိုက်အိမ် 

တိုက်ခံအိမ် ပျဥ်ရထာင်အမိ်/ပ
သစ်သားအမိ် 

ဝါးအိမ် 2-3 နှစ်ခံ 
တဲအမိ် 

1 နှစ်ခံ 
တဲအမိ် 

အခြ ား 

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

ပံု (13) - ရနအိမ်အမျို းအစား   

စုစုရပါင်း   မြ ို့ြပ  ရကျးလက်  
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အိမ်သာအမျိုးအစားများ 

ြသတ (၁၄) - မန့်သှ််းေမာယ်် သုတစိမ်မာ ေဆာက် သုြ်မသတးုဲွမ့်် စိမ်ောာ်် သုစခာိုး 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၇၄.၃% 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၆၃.၈% 

ေတာ််ကြ ီးခရိသ််  - ၇၉.၀% 

သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်  - ၆၅.၃% 
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ဇယား (၁၃) - စမသတးြည ုမ့််စိမ်မာစမာိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် 
ခဲွညခားေဖာ်ညြေမာဇယား 

 

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွင် အိမ်ရောင်စုများ၏ (၆၅.၃) ောခိုင်နှုန်းသည ်သနပ်ေှင်းရသာယင်လု အိမ်သာ 
ရဆာက်လုေ်သု းစွဲကြ ေါသည်။ (ရေဆွဲအိမ်သာ (၀.၄) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် ရေရလာင်း/ယင်လု အိမ်သာ 
(၆၄.၉) ောခိုင်နှုန်းတိုပ  ဖလ စ်ကြ ေါသည်။) 

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်၏ သနပ်ေှင်းရသာယင်လု အိမ်သာ ရဆာက်လုေ်သု းစဲွသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 
သည် (၄၅-၆၇) ောခိုင်နှုန်းအုေ်စုအတွင်း သိှြါမ််။ 

 သှမ်းြည ််နယ်တွင ် သနပ်ေှင်းရသာယင်လု အိမ်သာ ရဆာက်လုေ်သု းစဲွသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ 
(၆၃.၈) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ပမည န်မာိသိ်် တ်တငွ် (၇၄.၃) ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 

 သြ်ေုာက်ပမြ ို့နယ်တွင် အိမ်သာမေှိသည့် အိမ်ရောင်စု (၅.၆) ောခိုင်နှုန်းေှိ ေိ ီး သမှ်းြည ််နယ်တွင် 
(၁၁.၂)  ောခိုင်နှုန်း ေှိေါသည်။ 

 သြ်ေုာက်ပမြ ို့နယ်၏ ေကားုက်ေဒမမာားတွ်် စိမ်မာမသှိမ့်် စိမ်ောာ််ုသ (၇.၁) သာခိသ််ိှုန်း 
သှိြါမ််။ 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကားုက်

0.4            1.1          0.2             

64.9          94.0       56.8          

65.3         95.1       57.0         

26.3          3.7          32.7          

0.7            0.1          0.7            

2.1            0.6          2.5             

5.6            0.5          7.1            

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0   100.0     

စေသစတကွ် 25,957  5,677   20,280   

စမိမ်ာစမာ ို းစုား

ုသု သေြါ်း်

ေသဆဲွစိမ်မာ

ေသေုာ််း/ ယ််ုသတစိမ်မာ

မန့်သှ် း်ေမာယ််ုသတစိမ်မာ
ေဆာက်ု သြ်မသတးုဲွမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

တွ််း/ ဇုားပစိမ်မာ

တွ််းမသှိပစိမ်မာ

စခည ား

စိမ်မာမသှိ
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 ေမာက်ေသစမာိုးစုားမာား 

ြသတ (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာရသာက်ရေေေိှသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 

 
 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၆၉.၅% 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၅၄.၇% 

ေတာ််ကြ ီးခရိသ််  - ၅၁.၀%  

သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်  - ၄၇.၆% 
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ဇယား (၁၄) - ေမာက်ေသစတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေသစမာိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 
သာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (၄၇.၆) သာခိသ််ိှုန်းမ်် ေမာက်ေသစတွက် 
ေသေကာ််းေသမန့် (ေသြိသက်ုိသ််း၊ စဝီုိတွ််း၊ ေသတွ််း (စသတ်ုီ)၊ ေသမန့်ုက်/ေသမန့်ဘူး) ကိသ 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်၏ ရေရကာင်းရေသနပ်အသု းေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးသည် (၃၈-၅၆) 
သာခိသ််ိှုန်းစသြ်ုသစတွ််း သိှေါသည်။  မလ န်မာနိုငင် ၏ ရေရကာင်းရေသနပ်ေေှိမှု (၆၉.၅) ောခိုင်နှုန်းနှင့် 
ိိှုင်းယှဥ်လျှင် နိမ့်သညက်ို ရတွ့ေေါသည်။ 

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွင် အိမ်ရောင်စု (၂၈.၁) ောခိုင်နှုန်းသည် ေသတွ််း (စသတ်ုီ) မှေေှိရသာ 
ရေကို ရသာက်ရေအဖလ စ် သု းစွဲကြ ေါသည်။ အိမရ်ောင်စ ု (၂၁.၀) ောခိုင်နှုန်းသည်  မလ စ်/ရချာင်း/ 
တူးရမလ ာင်းမှရေကို သု းစဲွရနကြ ေါသည်။ 

 အိမ်ရောင်စု (၅၂.၄) ောခိုင်နှုနး်သည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှိရသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

 ေကားုက်ေဒမသှိ စိိမ်ောာ််ုသ (၆၂.၉) သာခိသ််ိှုန်းမ်် မမန့်သှ််းေမာစသ််းစမည ု်မာားမှ 
ေေှိရသာရေကို ရသာက်ရေအဖလ စ ်သု းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကားုက်

9.0           22.9       5.1            

4.6           1.7         5.4            

28.1         35.4      26.2          

5.9           25.3       0.4            

47.6        85.3      37.1         

15.4         6.4         17.9         

4.1           4.0         4.1            

21.0         0.6         26.7          

3.4           0.3         4.2            

8.5           3.4         10.0         

52.4        14.7      62.9         

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0  100.0    

စေသစတကွ် 25,957 5,677  20,280  
ုသု သေြါ်း်

ေသတွ် း်ပ(စကာသတမ့ဲ)

ေသကန်

မည ု်/ေခာာ််း/တးူေမည ာ််း

ေတာ််ကာေသ/ မိသးေသ

စခည ား

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်ပမသသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

ေမာကေ်သစမာို းစုား

ေသြိသက်ုိသ် း်

စဝီုိတွ် း်

ေသတွ် း်ပ(စသတ်ု )ီ

ေသမန့်ု က်/ ေသမန့်ဘူး
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 စု််းေသာ််စတွက် ုွမ်းစ််စမသတးြည ုမှု 

ြသတ (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက် လျှေ်စစ်မီးအသု းေလ ုမှု 

 
 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၃၂.၄% 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၃၃.၄% 

ေတာ််ကြ ီးခရိသ််  - ၃၅.၇% 

သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်  - ၂၈.၅% 
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ဇယား (၁၅) - စု််းေသာ််စတွက်  စဓိကစမသတးြည ုမ့်် မီးစမာိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 
သာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွင် စု််းေသာ််စတွက် လျှေ်စစ်မီးအသု းေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ 

(၂၈.၅) ောခိုင်နှုန်းလဖစ်ေိ ီး လျှေ်စစ်မီးအသု းေလ ုမှုသည် (၂၈-၅၄) သာခိသ််ိှုန်းစသြ်ုသစတွ််း 
သိှေါသည်။ သှမ်းြည ််နယ်၏ လျှေ်စစ်မီးအသု းေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စအုချိုးမှာ (၃၃.၄) ောခိုင်နှုန်း 
 ဖလ စ်ေါသည်။  

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွ် ်စု််းေသာ််စတွက် ေနေသာ််ခည ််ု ွမ်းစ််မသတး (ဆိသုာြည ား) စမသတးြည ုမှု 
မ ်် (၃၄.၅) သာခိသ််ိှုန်းဖည ့်် စမာားဆသတးဖည ု်ြါမ််။ 

 ေကားုက်ေဒမတွ်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (၄၄.၀) သာခိသ််ိှုန်းမ်် စု််းေသာ််စတွက် 
ေနေသာ််ခည ််ုွမ်းစ်မ်သတး (ဆိသုာြည ား) ကိသ စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကားုက်

28.5         93.3      10.4         

0.3            0.2         0.4           

23.8         5.2         28.9         

7.2            0.3         9.1           

0.9            - 1.1           

4.0            - 5.2            

34.5         0.7         44.0         

0.8            0.4         1.0           

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0  100.0   

စေသစတကွ် 25,957  5,677  20,280 

ေသစားုျှြ်ုု်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)

ေနေသာ််ညခ််ပုွမ်းစ််မသတးပ(ဆသို ာညြား)

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

မးီစမာို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ေသနတဆမီီး

ဖေယာ််းတသိ် မီ်း

ဘက်ာသမီီး

မီးုက်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)
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အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသု းေလ ုမှု 

ြသတ (၁၇) - မု်မားကိသစေညခခတေမာ ေုာ််ုာအသု းေလ ုမှု 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၈၁.၀% 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၈၃.၅% 

ေတာ််ကြ ီးခရိသ််  - ၈၀.၅% 

သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်  - ၈၅.၀% 
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ဇယား (၁၆) - ခာက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေုာ််ုာစမာိုးစုားစုိသက် 
စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 ေေ်ရစာက်မိ ိုပနယ်တွင် အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတကွ် သစသ်ားကိုအရခလ ခ ရသာ 

ရလာင်စာ အမျိုးအစားများလဖစ်သည့် သစ်သား/ေင်း (၇၆.၂) သာခိသ််ိှုန်းနှင့ ် မီးရသွး/ 
ရလာင်စာရတာင့် (၈.၈) သာခိသ််ိှုန်းတိုပကို အဓိကအသု းေလ ုကြ ရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 စိမ်ောာ််ုသ (၁၄.၆) သာခိသ််ိှုန်းမာုျှ်် စုားစုာခာက်ြည ုတ်ုားေမာက်သနစ်တွက် ုျှြ်ုု်မီး 
ကိသ စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 ေကားုက်ေဒမသှိ စိမ်ောာ််ုသမာားတွ်် မု်မားကိသစေညခခတေမာ ေုာ််ုာမာားညဖု်မ့်် 
မု်မား/ာ််း (၉၀.၁) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့်် (၅.၁) သာခိသ််ိှုန်းကိသ စဓိက 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

မှတခ်ာက်။       * ၀.၁ သာခိသ််ိှုနး်ာက်န်း်ြါမ််။ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကားုက်

14.6        50.2      4.6           

* 0.1        *

* - *

* 0.1        *

76.2         26.8      90.1        

8.8           22.1      5.1           

0.2           0.4        0.2           

0.1           0.3        0.1           

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0 100.0   

စေသစတကွ် 25,957 5,677 20,280 

မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့််

ေကာာက်မီးေမွး

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

ေုာ််ု ာစမာို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ဓာတေ််ွ့

ေသနတဆမီီး

ဘိသ် စ်သို က်ု်

မု်မား/ာ််း
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ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းမာား စမသတးြည ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းမာားမသတးုဲွမှုစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ 
ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

 စိမ်ောာ််ုသမာား၏ ဆက်မွယ်ေသးိှ့် ်စိမ်စမသတးစေဆာ််ြု္်စ ်းမာားမသတးုွဲမှုတွ် ်ရသြ်မည ််မတကာ ား 
ုက် မသတးုွဲမှုမ် ် (၆၃.၀) သာခိသ််ိှုန်းညဖ့်် စမည ့််ဆသတးညဖု်ြါမ််။ ရသြ်မည ််မတကာ ားုက်သှိမ့်် 
စိမ်ောာ််ုသစခာိုးမ််  ပမြ ို့ြည တွ်် (၈၇.၄) သာခိသ််ိှုန်းညဖ့်် စမည ့််ဆသတးပဖည ု်ြြ ီး ေကားုက်တွ်် 
(၅၆.၂) သာခိသ််ိှုန်းညဖ့် ်စမည ့််ဆသတးပဖည ု်ြါမ််။ 

မှတခ်ာက်။        * ၀.၁ သာခိသ််ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 ေေ်ရစာက် မိ ိုပနယ်တွင် ရုေ်မလ င်သ ကြ ားေှိရသာ အိမ်ရောင်စုမာှ (၆၃.၀) ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေိ ီး၊ ရေေီယုိ 
ေှိရသာ အိမ်ရောင်စုမာှ (၃၈.၇) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် စိမ်ောာ််ုသ (၃) ုသတွ်် (၁) ုသိှုန်းသှိရကြ ာင်း 
ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 

မြ ို ့ ြပ/စကျးလက်
အမိစ်ထာငေ်ု

အစရအတကွ်
စရဒယီ ို ရပုြ်မငသ် ံကေ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွပ်

အငတ်ာနကပ်

တပဆ်ငထ်ားေြ ငး်

မညသ်ည့်ပေ္စညး်မှေ

ပမရ ှိသည့်

ရာေိုငန်ှုနး်

ပေ္စညး်အားလုံး

ရ ှိသည့်

ရာေိုငန်ှုနး်

ေုေုစပါင်း 25,957         38.7       63.0                3.2           32.1              2.2             2.1                       22.0                      0.2                

မြ ို ြ့ပ 5,677           29.1       87.4                10.2         68.6              7.9            5.8                      6.4                        0.6                

စကျးလက် 20,280         41.4       56.2                1.2           21.8              0.6            1.1                      26.4                      *

၃၆ 

၂၃ 

၃၁ 
၃၇ 

၃၂ 

၂၁ 
၂၅ 

၂၈ 

၄၂ 
၄၈ 

၃၉ 

၂၃ 

၃၂ 

၁၇ 

၃၇ 

၁၃ 

၅၀ 
၅၅ 

၅၈ 

၇၆ 

၅၅ 

၄၆ 
၅၁ 

၆၁ 

၅၁ 

၂၆ 

၆၃ 

၅၄ ၅၄ 
၄၈ 

၅၃ 
၅၀ 

၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

ေု  (၁၈) - ရေေယုိီနှင့် ရုေ်မလ င်သ ကြ ားသု းစဲွနုိင်သည့် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်း  

ရေေယီို ရုေ်မလ င်သ ကြ ား 
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ြသတ (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်းသု းစဲွနုိင်မှု 

 
 

  

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွ်် အိမ်ရောင်စု (၃၂.၁) ောခိုင်နှုန်းမ ်် လက်ကိုင်ဖုန်းေှိသည့်အတွက ် 
ုက်ကိသ််ဖသန်းမသတးုွဲိိသ််မှုစေနဖည ့်် (၂၁-၃၉) သာခိသ််ိှုန်းစသြ်ုသတွ်် သှိြါမ််။ 

 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၃၂.၉% 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၃၄.၄% 

ေတာ််ကြ ီးခရိသ််  - ၃၃.၀% 

သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်  - ၃၂.၁% 
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ြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ် စမာိုးစုားမာား 

ဇယား (၁၈) - မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ်စမာိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 
စေသစတွက်ကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

 သြ်ေုာက်ပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့်် ယာဥ် 
စမာိုးစုားမာားတွ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ်က်ယ်/ုျှြ်ုု်ုက်ဘီး/မသတးဘီးကားစမသတးြည ုမှုမ််  (၅၇.၉) 

သာခိသ််ိှုန်းညဖ့်် စမည ့််ဆသတးညဖု်ြြ ီး ုှ််း (ကတဲ၊ ိွား၊ ပမည ််း…ုမဖည ့််) စမသတးြည ုမှုမ်် (၂၂.၇) 
သာခိသ််ိှုန်းညဖ့်် ဒသတိယစမည ့််ဆသတးပညဖု်ြါမ််။ 

 ပမြ ို့ြည ိှ့်် ေကားုက်သှိ စိမ်ောာ််ုသစမာားုသမ််  ေမာ်ေတာ်ဆိသ််ကယ/်ုျှြ်ုု်ုက်ဘီး/ 
မသတးဘီးကားကိသ မယ်ယြူိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ်စဖည ု် စဓိကစမသတးြည ုကာ ြါမ််။  

 

 

 

 

 

 

 

 

ြည ်န်ယ်/ခရသိ် ်/မြ ို ့နယ် စမိေ်ာာ််ု သ

ကား/

ာသြက်ား/

ဗ်န် ်

ေမာေ်တာ်

ဆသိ် က်ယ/်

ုျှြ်ု ု်ု ကဘ်းီ/

မသတးဘးီကား

ုကဘ်းီ
(၄) ဘးီြါ

ောာ်ု ာုာ ီ

ကိးူေု၊ှ

မမ္ဗာန်

ုကေ်ု၊ှ

ေမာေ်တာဘ်သတ်

ုှ် း်(ကတ၊ဲ

ိာွး ၊ပ မည ်း်..

ုမဖည ့််)

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

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

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

စတာင်ကြ းီေရိုင် 368,509     13,624        212,681              47,306    18,387        17,235  6,166              59,107     

မြ ို ြ့ပ 98,199        8,782           63,595                18,933    3,069           222         218                  2,369        

စကျးလက် 270,310     4,842           149,086             28,373    15,318        17,013  5,948              56,738     

ရပ်စောက်မြ ို ့နယ် 25,957        668               15,024                4,293       1,337           2              17                     5,886        

မြ ို ြ့ပ 5,677          340               3,827                   1,715       178              1              - 273            

စကျးလက် 20,280        328               11,197                2,578       1,159           1              17                     5,613        
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(ဇ) ရမွးဖွားခလ င်းနှင့် ရသဆု းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

ရမွးဖွားခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်တွ်် အသက ် (၂၅-၂၉) အုေ်စုတွင် ရမွးဖွားိှုန်း အမလ င့်ဆု းညဖုသ်ည်ကို ရတွ့ေိှေ 
ေါသည်။   

 အသက ် (၁၅) နှစ်မ ှ အသက ် (၄၉) နှစ်အတွင်းေိှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ုသုသေြါ််းကရလး 
ရမွးဖွားနှုန်းမှာ (၂.၅) ဦးဖလ စ်ေိ ီး ပြည ််ောာ်် သုစဆ့်် ုသုသေြါ််းကေုးေမွးဖွားိှုန်း (၂.၅) းးိှ့်် 
တူ်ီမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

က
ရလ

းရ
မွး

ဖွာ
းန

ှုနး်
 

အသက်အပု်စု 

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

ြပည်ရထာင်စု ေှမ်းပြ ည်နယ် ေပ်ရစာက်မြ ို့နယ် 



37 
 

ြသတ (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 
 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၂.၅ းး 

သှမ်းြည ််နယ်   - ၃.၁ းး 

ေတာ််ကြ ီးခရိသ််  - ၂.၇ းး 

သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်   - ၂.၅ းး 
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 သှမ်းြည ််နယ်တွ် ် ေမွးဖွားု််ေမျှာမ်ှန်းမကတ်မ်းမ်် (၆၄.၈) ိှု်ညဖု်ြြ ီး ပြည ််ောာ််ုသစဆ့်် 
ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်း (၆၄.၇) ိှု်ာက် စန််း်ယ်ပမည ့််ြါမ််။ 

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

ကရလးအေွယ်ရသဆု းခလ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆု းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 ေတာ််ကြ ီးခရိသ်တ်ွင ် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနစှ်ရအာက်ကရလး ရသနှုန်းများသည်  ေလ ည်ရောင်စု 
အဆင့ ် ရသနှုန်းမာားေက် စန််း်ယ်နိမ့်ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက ် 
တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး (၆၁) ဦးနှင့ ် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင ် အသက်ငါးနှစ်ရအာက ်
ကရလး (၇၁) ဦး ရသဆု းလျက်ေှိေါသည်။  

 သြ်ေုာက်ပမြ ို့နယ်တွ်် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး ရသနှုန်းမာားမ်် သှမ်းြည ််နယ ်
ိှ့်် ေတာ််ကြ ီးခရိသ််တိသ့၏ ေမိှုန်းမာားာက် ပမည ့််ြါမ််။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက် 
တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး (၆၄) ဦးနှင့ ် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင ် အသက်ငါးနှစ်ရအာက ်
ကရလး (၇၄) ဦး ရသဆု းလျက်ေှိေါသည်။ 
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ပံု (၂၂) - ရမှောမှ်န်းသက်တမ်း ( ပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင်းရဒသကြ ီး/ ပြ ည်နယ်) 

စုစုရပါင်း ကျား မ 
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တစ်နှစ်ရအာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

ငါးနှစ်ရအာက ်
ကရလးရသနှုနး် 

စုစုရေါင်း ကျား မ 

ေု  (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းနှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

 ေလ ည်ရောင်စု ေှမ်းေလ ည်နယ် ရတာင်ကြ ီးခရိုင် ေေ်ရစာက်မိ ိုပနယ် 
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 သှမ်းြည ််နယ်တွင ် အေှင်ရမွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့် ရမွးဖွားေိ ီး 
(၆) ေတ်အကြ ာတွင် မိခင် (၂၇၈) ဦး ရသဆု းလျက်ေှိေါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းသည ် ေလ ည်ရောငစ်ုအဆင့်ေက် နိမ့်ြါမ််။ 

 စေသှ့ေတာ််စာသှိိသ်််တမာား၏ ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်း (၁၄၀) ိှ့် ် ိိှု််းယဥှ်သာတွ် ်
ပမည န်မာိိသ်် တ်၏ ကိသယ်ဝနေ်ဆာ််မိခ််ေမ ှိုန်း (၂၈၂) မ ်် ပမည ့််ေနေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 
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ပံု (24) - ကုိယ်ဝနရ်ဆာင်မိခင်ရသနှုန်း ( ပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင်းရေသကြ ီး/ ေလ ည်နယ်) 
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မန်းေခါ််ုာသ််းဆိသ််သာ ေဝါဟာသစဓိြ္ပာယ်မတ်မှတ်ခာက်မာား 

လူဦးရေ - ဤစုီသ််ခတုာတွ််ြါဝ််မ့်် ုူးးေသဆိုသည်မှာ သန်းရခါင်စာေင်းညတွင်  မလ န်မာနိုင််င  

နယ်နိမိတအ်တွင်းေှိရနသည့် လူဦးရေကိ ုဆိုလိုေါသည်။ 

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

ဆိုလိုေါသည်။  မတ်လ (၂၉) ေကရ်နပည  (၀၀း၀၀) အချိန်သည် သန်းရခါင်စာေင်း ေည်ညွှန်းချိန်ဖလ စ်ေါ သည်။ 

 မလ န်မာနိုင်င အတွင်း သန်းရခါင်စာေင်းညတွင်ေှိသည့်လအူားလု းကို စာေင်းရကာကယ်ူခဲ့ေါသည။် 

ရကျးလက် - အရေွရေွအုေ်ချုေရ်ေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ရကျးေွာအုေ်စုများကို ဆိုလို ေါသည်။ 

ရယဘုယျအားဖလ င့် ၎င်းရေသများသည် လူဦးရေသိေ်သည်းဆ နည်းသည့်ရေသများဖလ စ်ေိ ီး  

၎င်းရမလ ဧေယိာများတွင် စိုက်ေျိုးရေးလုေ်ငန်းများကို အဓိကလုေ်ကိုင်ေါသည်။ 

 မိ ိုပေလ  - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ေေ်ကွက်များဖလ စ်ေါသည်။ ရယဘုယျ အားဖလ င့် 

အဆိုေါရေသများတွင် အရဆာက်အအု နှင့် လဦူးရေေူေေ်ေိ ီး စက်မှုလေု်ငန်းများ ဖွ ့ဖိ ိုးတိုးတက် ေါသည်။  

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိာ တု်စတုေန်းကီလိုမီတာတွင ် ရနေိုင်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစုရေါင်းကို ၎င်းရေသ၏ ဧေိယာအကျယ်အဝန်းနှင့် စားခလ င်းဖလ င့် 

သိေ်သည်းဆကိုေေှိ ေိ ီး ုတသသန်းကီုိသမီတာ ဖလ င့်ရဖာ်ေလ ေါသည်။ ေုိသိုပတွက်ချက်ောတွင ် ကုန်းရမလ ကိုသာ 

ေည့်သွင်းတွက်ချက်ေားေါသည်။ 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား - အိမ်ရောင်စုတစ်စတုွင်ေှိရသာ ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုဝင် အရေအတွက် 

ကိုဆိုလိုေါသည်။ (အိမ်ရောင်စုလူဦးရေစုစုရေါင်းကို အိမ်ရောင်စုအရေအတွက်လဖင့် စားလခင်းလဖင့်ေေိှ 

ေါသည်။) 

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

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

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

ိှု်ိှ့််စာက်) တိသ့၏စခာိုးညဖု်ြါမ််။ ုသုသေြါ််းမှီခိသမူစခာိုး၊ ကေုးမှီခိသမူစခာိုးိှ့် ်

မက်ကြ ီးသွယ်စိသမှီခသိမူစခာိုးတိသ့ကိသ တိသ််းတာတကွ်ခာက်ိိသ််ြါမ််။ 

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။ 

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

စုယ်ကိနး်ဖည ု်ြါမ်။် လူဦးရေ၏တစ်ဝက်သည် အသက်အလယက်ိန်းေက်ငယ်ေိ ီး ကျန်တစ်ဝက် သည် 

အသက်အလယ်ကိန်းေက်  ကြ ီးေါသည်။ 

ေညာရေး - သင်ကြ ားခလ င်းနှင့် သင်တန်းလမ်းညွှန််များမှတဆင့် သင်ကြ ားတတ်ရမလ ာက်ခလ င်းကို ဆိုလို ေါသည်။ 

၂၀၁၄ ခုနှစ်  မလ န်မာနိုင်င  လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတငွ် စာတတ ် ရမလ ာက်မှု၊ 

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

ေညာရေးနှင့်ေတ်သက်၍ အမျိုးအစားခွဲခလ ားမှုများကို ရအာက်ေါအတိုင်း ရဖာ်ေလ ေားေါသည်- 

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

ဆိုလိုေါသည်။ 

(ခ ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရခလ အရန - လွန်ခဲ့သည့်စာသင်နှစ်တွင ် အတန်းေညာ အဆင့်ဆင့် 

သင်ကြ ားနိငု်ေန်ြသတမှန်ဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ်ေလ ု ုာမ်ေ်ကာာ််းမာား 

(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၊ စုိသးသ 

စမိစမှတ်ြည ုာားမ့်် ေုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင ် တက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် စမည ့််ဆသတး 

ေညာရေးအဆင့်/ဘွဲ့/ေီဂေီကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှု - ရနပစဥ်လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများ၊ စုသြ်ုသြ်ကိသ််ေဆာ််သွက်မှု/မ််ယူမှုမာား၊ လှုေ်ေှားမှု 

များတွင ် စောာက်စကူမသှိြါက သာမန်လူများေက်ေို၍ အခက်အခဲေှိသူများကို ဆိုလို ေါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတွင် မမန်ုွမ်းမှုိှ့််ြတ်မက်၍ ရအာက်ေါတိုပ ကို 

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

အမလ င့်တက်ောတွင်ခကခ်ဲခလ င်း) 

(ခ ) အမလ င် (စမည ််စာရသတအားနည်းခလ 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 ကိသယ်ေသးစေကာ ာ််းစသာ စခာက် 

စုက်မာားြါဝ််မ့် ် ကတ်/ုက်မှတ်ညဖု်ြါမ််။  မလ နမ်ာနိုင်င တွင ် သက်ရသခ ကတ်/လက်မှတ် အမျိုး 

အစားရေါင်းများစွာ ာသတ်ေြးာားြြ ီး 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 ်စမည တ်စုွန်းတု်ခသခသ (ုုာ၊ ုသြ်ခ၊ ုီးြွားေသးစကာိုးစမည တ် ုမ ််) 

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

(၆) လနှင့်အေက် အလုေ်လုေ်ခဲ့လျှင ် ေိုသူကိ ု အလုေ်ေှိသည်ဟ ု ဆိုလိုေါသည်။ ၎င်းတိုပတွင် 

လစာမေရသာ်လည်း မိသားစုလုေ်ငန်းတငွ်လုေ်ကိုင်သူ၊ စတိုးဆုိင်၊ ေုဂ္ဂလိကရဆးရု  အစေှိသည်တိုပတွင် 

လုေ်ကိုင်ရနသူများေါဝငေ်ါသည်။  

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 ၎််းတိသ့ေဆာ််သွက်မ့်် 

ုီးြွားေသးုသြ််န်း ုသြ်ေဆာ််မှုစုိသက် ခွဲညခားေဖာ်ညြခည ််းညဖု်ြါမ််။ လုေ်သားအမျိုးအစားများကို 

ရအာက်ေါအတိုင်း အုေ်စု (၅) စုခွဲ ခလ ားေားေါသည်- 

(က) အစုိးေဝန်ေမ်း -  အစိုးေဌာန/အဖွဲ့အစည်းများတွင် စုသြ် သုြ်ကိသ််ေနမူမာား  

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

အစိုးေမဟတု်ရသာအဖဲွ့အစည်းများ၊ နိုင်င တကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုေ်ငန်း 

များတွင်လုေ်ကိုင်ရနသူများ  

(ဂ ) အလုေ်ေှင် - သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ၎င်းတိုပ၏ကိုယ်ေိုင်စီးေွားရေးလုေ်ငန်းကုိ အလုေ် သမား 

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

(ဃ) ကုိယ်ေုိင်လုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ေုိင်စီးေွားရေး (သိုပမဟုတ်) မိသားစုစီးေွားရေးတွင် 

မည်သည့်အလုေ်သမားကုိမျှ ခန်ပေားခလ င်းမေှိဘဲ ကိုယတ်ိုင်ဝင်ရောက်လုေ်ကိုင်သူ  

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

 ခိ  လုေ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုေ်ငန်း (မိသ့မဟုတ)် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း 

လုပ်ငန်းတစခ်ုခုတွင ်လုပ်အားခမေေှိဘဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုငသ်ူ  
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လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်း - အသက်အုေ်စုတစ်ခုတွင်ေှိသည့် လုေ်သားအင်အားနှင့် အဆိုေါအသက် 

အုေ်စုအတွင်းေိှ လူဦးရေတိုပ၏အခိျုးကုိ ဆိလုိုေါသည်။ လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင် 

သည့် လူဦးရေေမာဏကို ရဖာ်လေသည့် အရေးကြ ီးရသာ အညွှန်းကိန်းဂဏန်းတစ်ခလုဖစ်ေါသည်။ 

  

 

အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း - လုေ်သားအင်အားစုစုရေါင်းတွင် အလုေ်အကိုင်မေေိှရသးဘဲ အလုေ်ေှာရနသူနှင့် 

အလုေ်လုေ်ေန်ဆန္ဒေှိသူတိုပ၏ ောခိုင်နှုန်းကို ဆိုလိုေါသည်။ အဆိုေါလူဦးရေသည် 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူများ ဖလ စ်ေိ ီး အလုေ်လုေ်ေန်အဆင်သင့်ေိှသူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့် လူဦးရေအချိုး - နိုင်င တစ်ခု၏အလုေ်ေိှသူဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်ကိုင်နိုင်သည့် လူဦးရေ 

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

တစ်ေတ်လျှင ် အနည်းဆု းတစန်ာေီကြ ာ အလုေ်လုေ်ကိုင်ေါက ၎င်းကိုအလုေ်အကိုင်ေိှသူဟ ု

နိုင်င တကာအလုေ်သမားအဖွဲ့ကြ ီးမ ှသတ်မှတ်ေားေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင် - သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း လေု်ကိုင်ခဲ့သည့် 

လူတစ်ရယာက်၏ အလေု်အကိုင်ကိုဆိုလိုေါသည်။ လုေ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်လခင်းမေှိဘဲ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လ 

အတွင်း လုေ်ကိုင်ခဲ့သည့်အလုေအ်ကိုင်ကိုသာ ဆိုလိုလခငး်လဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာေင်းတွင် 

အလုေ်အကုိင်ရဖာ်လေခလ င်းနှင့်စေ်လျဥ်း၍ စာေင်းကုိင်၊ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အိမ်မှု 

ကိစ္စလုေ်သူ၊ 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 ၍ ခွဲလခားေား ေါသည်။ 

= လုေ်သားအင်အား 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေ်သားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဦးရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လက်မဲ့) 

စစုုရေါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်း 
အလုေ်လက်မဲ့ဦးရေ 

လုေ်သားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဦးရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လက်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေ်အကိုင်ေေှိမှုနှင့် 
လူဦးရေအချိုး 

= 

အလုေ်ေှိသူဦးရေ 

စုစုရေါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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လုေ်ငန်း - သန်းရခါငစ်ာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း အလုေ်လုေ်ရနသမူျား 

လုေ်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငန်းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသူများလေု်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငန်းခွင်ရနော ကုိ 

ရဖာ်လေေမည်လဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသတူစ်ဦး၏ လုေ်ကုိင်ရနေသည့် တာဝန်များ (သုိပမဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိ ရဖာ်ေလ ေန်မလုိဘဲ ကုန်ေုတ်လုေ်ငန်း (သုိပမဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရေးသည့် လုေ်ငန်း 

အမျိုးအစားကုိ ဆုိလုိလခင်းလဖစ်ေါသည်။ ဥေမာ - လူတစ်ရယာက်သည် 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။ 

စသှ််ေမွးကေုး - ကေုး်ယ်မိခ််ဝမ်းမှကတတ်ခာိနတ်ွ်် ်ိသညခ််း၊ စမတြည ုညခ််း၊ ေညခုက်မာားုှုြ်သှားညခ်း် 

ုမ့် ် စမက်သှ််မန်မှု မေ ကကတတု်ခသခသကိသ ပြည ုုသြမ်ူကိသ ဆိသုိသြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ် ် စသှ်် 

ေမွးကေုးမာားကိသ ာ့််မွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ ာိသ့စြည ်် စိမ်ောာ််ကာဖူးမ့်် စမာိုးမမီးမာား၏ 

ေနာက်ဆသတးစသှ််ေမွးကေုးစေကာ ာ််းစသာမာားကိသု််း ာ့််မွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ 

သု သုေြါ််းကေုးေမွးဖွား ှိုန်း - စမာိုးမမီးတု်ေယာက်ေမွးဖွားိိသ်မ့်် ် ြာမ်းမျှကေုးစေသစတွက် 

(စမာိုးမမီးစား သုတး ကေုးေမွးဖွားိိသ််မ့်် စမကစ်ြိသ််းစခည ား ပြြ ီးဆသတးမ််စာိ စမက်သှ််ြြ ီး 

ုက်သှိေမွးိှုန်းစတိသ််း ေမွးမ််ဆသိြါက) ကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

 

စမက်စသြ် သုစုိသက် ကေုးေမွးဖွား ှိုန်း - စမက်စသြ်ုသစုိသက် စမာိုးမမီး (၁,၀၀၀) တု်ိှု်စတွ််း 

ေမွးဖွားမ့်် ကေုးးးေသကိသ တိသ််းတာညခ်း်ညဖု်ြါမ်။် စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးဖွားိှုန်းကိသ 

တိသ််းတာသာတွ် ်မီးညခားေဖာ်ညြာားညခ််းမသှိြါက ပြည က္ခဒိန်ိှု်ကိသ စေညခခတ၍ တွက်ခာက်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

၅ စစုုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း = အသက်အုေ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း x  



46 
 

သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်စုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူမာားုာသ််း 

 

သှမ်းြည ််နယ်၊ ေတာ််ကြ ီးခရိသ််၊ သြ်ေုာက်မြ ို့နယ်စုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူမာားုာသ််း 

စမ်် သာာူးိှ့်် ာာန/စဖွဲ့စု််း တာဝန ်
စုီသ််ခတုာြည ု သုမူ 

ေဒါ်ခ််မားး းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ုုသမူ 

ေဒါ်ခိသ််မဥ္ဇာုသိး စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ုုသမူ 

   
ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်ခ််ေမေစာ်် UNFPA စကြ တေြး စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်ုိ္ဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်မာိုးမိ္တာ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်မူဇာဝ််း စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

   
ုာသ်း်ဇယားြည ုုသခည ််း၊ ေမည ြသတေသးဆွဲခည ််း 

ေဒါ်ုိ္ဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 
ကွန်ြာူတာစုစီုဥ်ေသးဆဲွခည ််းိှ် ့် 
ုာသ်း်ဇယားြည ုုသမူ 

ေဒါ်ု််းု်း်မာ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

ေဒါ်ုသမည တ်မ််း စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

   
ုာုီိှ့််ဒီဇိသ်း်စဖဲွ့ 

းးိိသ််ဖြ ိုးေကာာ် းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုာုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုုသမူ 

ေဒါ်ိှ််းိှ်း်ေဝ စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုာုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုုသမူ 

   
 

 



ျ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၊ ေတာင္ၾကီးခ႐ိုင္
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