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ဘဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်၏ လူဦးေရကိန်းဂဏနး်အချက်အလက်များ ၁ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း 46,821  2  

ကျား  ဦးေရ 24,992 (53.4%)  
မ  ဦးေရ 21,829 (46.6%)  
 မိ ပြ လူဦးေရရာခုိငင် န်း 11.5%% 
ဧရိယာအကျယ်အဝနး်  (စစတုရနး်ကီလုိမီတာ)  2,,742.7  3  

လူဦးေရသိပ်သည်းဆ  (တတစ်စတုရနး်ကီလုိမီတာ)  17.1  ဦး  
အသက်အလယ်ကိန်း 21.8  ှစ်  

  
ရပ်ကွက်  စုစုေပါင်း  4  
ေကျးရွာအုပ်စု  စုစုေပါင်း  10  
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက် 8,876  
အမျိ းသမီးအိမ်ေထာင်ဦးစီးရာခုိင် န်း 155.1% 
ပျမ်းမအိမ်ေေထာင်စုအရွယ်အစား 4.9  ဦး  4  

  
အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက်လူဦးေေရရာခုိင် န်း  
ကေလးဦးေရ (အသက်  ၀  -  ၁၄  ှစ်) 36.8%  
အလုပ်လုပ် ိင်ုသူဦးေရ (အသက်  ၁၅  -  ၆၄  ှစ်))   60.7%  

   သသက်ကီးရွယ်အုိဦးေရ ((အသက်  ၆၆၅ ှစ် ှင့်အထက်) 2.5%  

  
 မမီှခုိသူအချိ း  
စုစုေေပါင်းမီှခုိသူအချိ း 64.8  
ကေေလးမီှခုိသူအချိ း 60.6  
သက်ကီးရွယ်အုိမီှခိုသူအချိ း 4.2  

  
သက်ကီးရွယ်အုိ န်ကိန်း 6.9  

  
ကျား//မ  အချိ း 115   (မမ ၁၁၀၀ တတွင်ရိှေသာ ကကျား ဦဦးေရ)  

  
အသက်  (၁၁၅)  ှစ် ှင့်အထက်  စာတတ်ေမြ ာက်မရရာခုိင် န်း 91.1%  
ကျား  စာတတ်ေေြမာက်မရာခုိငင် န်း 93.1%  
မ  စာတတ်ေေြမာက်မရာခုိင် န်း 89.0%  

  
မသန်စွမ်းသူဦးေရ အေေရအတွက် ရာခုိင် န်း  
မသန်စွမ်းသူ (မည်သည့်မသနစွ်မ်းမအမျိ းအစားမဆုိ) 2,490  5.3  
လမ်းေလာက်//အမြ င့်တက်//ပစည်းကုိင်တွယ် 943  2.0  
အမြ င် 1,253  2.7  
အကား 778  1.7  
သင်ယူေလ့လာခြ င်း//မှတတ်ဉာာဏ်/အအာ ုစူံးစုိက်ခြ င်း 986  2.1  

  



ကကုိင်ေဆာင်သည့် လက်မှတ်အမျိ းအစား (အသက် ၁၁၀ ှစ် ှင့်အထက်) အအေေရအတွက်  ရရာခုိင် န်း  
ိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကတ် 119,092  554.4  

ဧဧည့် ိုင်ငံသားကတ် 227  00.1  
ိင်ုငံသားပြ ခွင့်ရသူကတ် 1150  00.4  

အအမျိ းသားမှတ်ပံုတင်ကတ် 11,756  55.0  
သသာသနာဝင်ကကတ် 1100  00.3  
ယယာယီသက်ေသခံကတ် 3349  11.0  
ိင်ုငံခြ ားသားမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် **  <<00.1  
ိင်ုငံခြ ားသား ိင်ုငံကူးလက်မှတ် **  <<00.1  

မမည်သည့်ကတ်မှမကုိင်ေဆာင်သူ 113,623  338.8  

   
လလုပ်သားအင်အားအေကာင်းအရာ  ((အအသက်  ၁၁၅  --  ၆၆၄  ှစ်))  စစုစုေေပါင်း  ကကျား  မမ  
    လလုပ်သားအင်အားပါဝင် န်း   663.5%%  889.7%  331.1%  
    အအလုပ်လက်မ့ဲရရာခုိင် န်း   22.2%  22.0%  33.1%  
    အအလုပ်အအကကုိင်ရရရိှမမ ှင့်လူဦးေရအချိ း 662.1%  888.0%  330.2%  

   
အအိမ်ပုိင်ဆုိင်မ   အအေေရအတွက်  ရရာခုိင် န်း  
ပပုိင်ရှင် 55,959  667.1  
အအိမ်ငှား 9932  110..5  
အအခမ့ဲ  ((မမိဘ//ေေယာကမ//ေေဆွမျိ း//မမိတ်ေဆွ)) 3328  33.7  
အအစုိးရရဝန်ထမ်းအိမ်ရာ 5526  55.9  
ပပုဂလိကဝနထ်မ်းအိမ်ရာ 11,068  112.0  
အအခြ ား 663  00.7  

   
ေေနအိမ်အေဆာက်အအံုအတွက်  အအဓိကအအသံုးပြ သည့်ပစည်းများ အအကာ  အအခင်း  အအမုိး  
ဓဓနိ//သသက်ကယ်//အအင်ဖက် 99.0%    770.6%  

ဝဝါး 333.2%  110.4%  --       --−− 
ေေမြ ကီး 00.1%  00.5%    
သသစ်သား 445.3%  777.4%  <<00.1%%  

သသွပ် 00.3%    224.9%  
အအုတ်ကပ်//အအုတ်//ကကွန်ကရစ် 110.0%  111.0%  33.9%  
အအခြ ား 22.0%  00.7%  00.5%  

   
အအစားအစာချက်ပြ တ်စားေသာက်ရနအ်တွက်အဓိကအသံုးပြ သည့်ေလာင်စာ အအေေရအတွက်  ရရာခုိင် န်း  
လလပ်စစ်မီး 771  00.8  
ဓဓာတ်ေငွ  **  <<00.1  
ေေရနဆီံမီး **  00.1  
ဘဘုိင်အုိဂက်စ် 662  00.7  
သသစ်သား//ထထင်း 33,216  336.2  
မမီးေသွး//ေေလာင်စာေတာင့် 55,440  661.3  



ေေကျာက်မီးေသွး 552  00.6  
အအခြ ား **  00.2  

   
အအလင်းေရာင်အတွက်အဓိကအအသံုးပြ သည့်မမီးအမျိ းအစား အအေေရအတွက်  ရရာခုိင် န်း  
လလပ်စစ်မီး 1134  11.5  
ေေရနဆီံမီး 11,006  111.3  
ဖဖေယာင်းတုိင်မီး 22,783  331.4  
ဘဘက်ထရရီမီး 1148  11.7  
မမီးစက်  ((ပပုဂလိက)) 44,537  5511.1  
ေေရအားလပ်စစ်  ((ပပုဂလိက)) 446  00.5  
ေေနေရာင်ခြ ည်စွမ်းအင်သံုး  ((ဆဆုိလာပြ ား)) 1151  11.7  
အအခြ ား 771  00.8  

   
ေေသာက်ေရအအတွက်အအဓိကအအသံုးပြ သည့်ေရအမျိ းအစား အအေေရအတွက်  ရရာခုိင် န်း  
ေေရပုိက်လုိင်း 5536  66.11  
အအဝီစိတွင်း 22,276  225.6  
ေေရတွင်း  ((အအုတ်စီ)) 22,283  225.7  
ေေရသန်စက်/ေရသန်ဘဘူး   6644  77.3  
စစုစုေပါင်းေရေကာင်းေရသန်ရရိှမ  55,739  664.7  
ေေရတွင်း  ((အအကာရံမ့ဲ)) 11,223  113.8  
ေေရကန ် **  00.2  
  မြ စ်//ေေချာင််း//တတူးေမြ ာင်း 9998  111.2  
ေေတာင်ကျေရ//မမုိးေရ 7775  88.7  
အအခြ ား 1125  11.4  
စစုစုေပါင်းေရေကာင်းေရသန်မရရိှမ  33,137  335.3  

   
သသံုးေရအအတွက်အအဓိကအအသံုးပြ သည့်ေရအမမျိ းအစား အအေေရအတွက်  ရရာခုိင် န်း  
ေေရပုိက်လုိင်း 8874  99.8  
အအဝီစိတွင်း 22,247  225.3  
ေေရတွင်း  ((အအုတ်စီ)) 22,405  227.1  
ေေရတွင်း  ((အအကာရံမ့ဲ)) 11,241  114.0  
ေေရကန ် **  00.2  
  မြ စ်//ေေချာင််း//တတူးေမြ ာင်း 11,055  111.9  
ေေတာင်ကျေရ//မမုိးေရ 8863  99.7  
ေေရသန်စက်//ေေရသန်ဘူး 550  00.6  
အအခြ ား 1122  11.44  

   
 

 



အအိမ်သာအမျိ းအစား အအေေရအတွက်  ရရာခုိင် န်း  
ေေရဆဲွအိမ်သာ 557  00.77  
ေေရေလာင်း//ယယင်လံုအိမ်သာ 33,428  338.6  
စစုစုေပါင်းသန်ရှင်းေသာယင်လံုအိမ်သာေဆာက်လုပ်သံုးစွမဲ 33,485  339.3  
တတွင်း//ဇဇလားအိမ်သာ 3393  44.4  
တတွင်းမရိှအိမ်သာ 22,863  332.3  
အအခြ ား 1153  11.7  
အအိမ်သာမမရိှ 11,982  2222.3  

   
ဆဆက်သွယ်ေရးပစည်းများသံုးစဲွ ုိင်မအေခြ အေန အအေေရအတွက်  ရရာခုိင် န်း  
ေေရဒယုိီ 22,005  222.6  
ုပ်မြ င်သံကား 33,794  442.7  

  ကိ းဖုန်း 4422  44.8  
လလက်ကုိင်ဖုန်း 22,368  226.7  
ကကွန်ပျ တာ 1138  11.6  
အအိမ်တွင်အင်တာနက်တပ်ဆင်ထထား  ခြ င်း 3379  44.3  
မမည်သည့်ပစည်းမမရိှသည့် အအိမမ်ေထာင်စု  33,,7772  442.5  
ပပစည်းအားလံုးရိှသည့် အအိမ်ေထာင်စု  **  00.1  

   
သသယ်ယူပုိေေဆာင်ေရးယာဥ်များသံုးစဲွ ိုင်မ  အအေေြခအေန အအေေရအတွက်  ရရာခုိင် န်း  
ကကား//ထထရပ်ကား//ဗဗင်န် 556  00.6  
ေေမာေ်တာဆုိ်င်ကယ်//လလပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကား 22,168  224.4  
စစက်ဘီး 11,208  113.6  
((၄၄)) ဘဘီးပပါ  ေေထာ်လာဂဂျ ီ 222  00.2  
ကက ူးေလှ၊၊  သသမာန ် 5515  55.8  
စစက်ေလှ၊၊  ေေမာေ်တာဘု်တ် 11,884  221.2  

လလှည်း ((ကကဲ၊  ွား၊    မြ င်း……  စစသဖြ င့်)) 4405  44.6  

မှတ်ချက်။  ၁ ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်၏ လူဦးေရကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ေနတွင်ရှိသည့် အချက်အလက် 
များဖြ စ်ပါသည်။  

  ၂  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ ှင့် အဖွဲအစည်းလူဦးေရ ှစ်ရပ်လုံးပါဝင်ပါသည်။ 

  ၃  ေကးတိုင် ှင့် ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိ းေရး၊ ေမွးမြ ေရး ှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

  ၄  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကိုသာ အေြခခံတွက်ချက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

  *  အေရအတွက် (၂၀) ထက်နည်းပါသည်။ 
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နနိဒါန်း 
 ပြ ည်ေထာင်စုသမတမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည် ှစ်ေပါင်း (၃၀)  ကာ မေကာက်ယူ ိုင်ခဲ့ေသာ 

 ပြ ည်လုံးကတ်လူဦးေရ ှင့် အိမ်အေကာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်းကို ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ ဧပီလတွင် ေကာက်ယ ူ

ခဲ့ပါသည်။  မြ န်မာ ိုင်ငံလွတ်လပ်ေရးရပီးေနာက်ပိုင်း  ပြ ည်လုံးကတ်သန်းေခါင်စာရင်းများကို ၁၉၇၃ ခု ှစ ်တွင ်

တစ်ကိမ်၊ ၁၉၈၃ ခု ှစ်တွင ်တစ်ကိမ် ှင့် ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ ဧပီလတွင် တစ်ကိမ်ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။  

ိုင်ငံတိုင်းတွင ် သန်းေခါင်စာရင်းသည် လူဦးေရဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ှင့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ 

ဝိေသသလကဏာများကို ရရှိ ိုင်သည့် အေရးကီးေသာ ရင်းမြ စ်တစ်ခု  ဖြ စ်ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်း၏ 

ထူးခြ ားေသာ အရည်အေသွးတစ်ခုမှာ အုပ်ချ ပ်မဧရိယာ အေသးငယ်ဆုံးအဆင့်ထိ အချက်အလက်များကို 

ပံ့ပိုးေပး ိုင်ခြ င်းပင်ဖြ စ်ပါသည်။ ေကာက်ယူရရှိေသာ အချက်အလက်များသည် အုပ်ချ ပ်မနယ်ပယ ်

အဆင့်တိုင်းတွင် ထိေရာက်ေသာ ဖွံ ဖိ းေရးစီမံကိန်းများေရးဆွဲခြ င်း၊ အေထာက်အထားေပ  အေခြ ခံေသာ 

ဆုံးဖြ တ်ချက်များချမှတ်ခြ င်းတိုအတွက် မရှိမဖြ စ်လိုအပ်ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းမှ ေကာက်ယူရရှိေသာ 

အချက်အလက်များသည် ိုင်ငံေတာ်၏ သယံဇာတရင်းမြ စ်များ ခွဲေဝသတ်မှတ်ခြ င်း၊ နယ်ေမြ ဧရိယာ 

နယ်နိမိတ်များကို  ပြ န်လည်ဆန်းစစ် ိုင်ခြ င်း၊ လူမအေခြ ခံအေဆာက်အအုံများ တည်ေဆာက်ေပးခြ င်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဖွံ ဖိ းတိုးတက်မစီမံကိန်းများ ချမှတ်ေရးဆွဲခြ င်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ၊ လူသားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ စသည်တိုအတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။  

၂၀၁၄ ခု ှစ် လူဦးေရ ှင့် အိမ်အေကာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာများကို အတွဲများ 

အလိုက ်ထုတ်ပြ န်ေကညာခဲ့ပါသည်။ ပထမအဆင့်အေနဖြ င့် ေရှ ေပြ းလူဦးေရစာရင်း အစီရင်ခံစာကို  ၂၀၁၄ 

ခု ှစ်၊  သဂုတ်လတွင် ထုတ်ပြ န်ေကညာခဲ့ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်း ပင်မအစီရင်ခံစာများကို ၂၀၁၅ ခု ှစ်၊ 

ေမလတွင ် ထုတ်ပြ န်ေကညာခဲ့ပါသည်။ ပင်မအစီရင်ခံစာများတွင်  ပြ ည်ေထာင်စုအဆင့် အစီရင်ခံစာ၊ 

သန်းေခါင်စာရင်းက န်းဆိုေသာ  မြ န်မာ့ပုံရိပ် ှင့ ် တိုင်းေဒသကီး/ ပြ ည်နယ ် (၁၅) ခု၏ သန်းေခါင်စာရင်း 

အစီရင်ခံစာများ ပါဝင်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် ှင့်လုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၆ ခု ှစ်၊ မတ်လတွင ်ထုတ်ပြ န် 

ေကညာခဲ့ပီး ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၆ ခု ှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ထုတ်ပြ န်ေကညာခဲ့ပါသည်။ 

အစီရင်ခံစာများကို http://www.dop.gov.mm/ ှင့ ်  http://myanmar. unfpa.org/node/15104  တိုတွင် 

ဖတ် ေလ့လာ ိုင်ပါသည်။ 

 ယခုထုတ်ပြ န်သည့် အစီရင်ခံစာများသည်  မိ နယ်/ မိ နယ်ခွဲများ၏ သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 

များြဖစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာများကို  ပြ ည်သူအင်အားဦးစီးဌာန ှင့် ကုလသမဂလူဦးေရ ရန်ပုံေငွအဖွဲတို  

ပူးေပါင်း၍ ေရးသားပြ စုထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ဘုတ်ပြ င်း 

 မိ နယ်၏ လူဦးေရဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ှင့် လူမစီးပွားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ 
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အစီရင်ခံစာပါ အေကာင်းအရာများသည် ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ေနည သန်းေခါင်ယံအချိန် 

(သန်းေခါင်စာရင်းည) တွင်ရှိသည့် အချက်အလက်များြဖစ်ပါသည်။  မိ နယ်အဆင့် အချက်အလက်များ သည် 

အလွန်အေရး ကီးပါသည်။ သိုရာတွင်  မိ နယ်အဆင့် ခန်မှန်းတွက်ချက်မများ၏ တိကျမှန်ကန်မ သည် 

ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ှင့် တူညီ ိုင်မည်မဟုတ်ေပ။ လူဦးေရနည်းပါးသည့်  မိ နယ်များ၏ အချက်အလက်များကို 

ေလ့လာဆန်းစစ်ရာတွင ်သတိပြ ၍ ေလ့လာသုံးသပ်ရမည ် ြဖစ်ပါသည်။ တစ် ှစ် ေအာက်ကေလးေသ န်း ှင့ ်

ငါး ှစ်ေအာက်ကေလးေသ န်းကဲ့သိုေသာ န်ကိန်းများကို အခြ ားေသာ ဆက် ယ်မရှိသည့် 

အေကာင်းအရာအချက်အလက်များ ထည့်သွင်းစဥ်းစား၍ ေလ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရ ပါမည်။ သို ြဖစ်၍ 

လူဦးေရနည်းပါးသည့်  မိ နယ်များအတွက် ေသဆုံးြခင်းဆိုင်ရာ ခန်မှန်းတွက်ချက်မ များကို 

အတိအကျမယူဆသင့်ဘ ဲ ထိုမိ နယ်များ၏ ေသဆုံးြခင်းဆိုင်ရာအေြခအေနများအတွက် အထိုက် 

အေလျာက်ပြ ဆုိေသာ န်ကိန်းများအဖြ စ်ယူဆရပါမည်။ ထုိြပင်  မိ နယ်အချင်းချင်း ိင်းယှ ်ရာတွင်လည်း 

မည်သည့်မိ နယ်သည် အေြခအေနပိုမိုေကာင်းမွန်ေနသည်၊ မည်သည့်မိ နယ်သည် အားနည်းသည်ဟူ၍ 

ေကာက်ချက်ချ ိုင်ပါသည်။  
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ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်၏ သန်းေခါင်စာရင်းအချက်အလက်များ 
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((က) လူဦးေရဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း 46,821* 

ကျား ဦးေရ 24,992 

မ ဦးေရ 21,829 

ကျား/မ အချိ း 115 (မ 100 ရှိ ကျား ဦးေရ) 

 မိ ပြ လူဦးေရ ရာခိုင် န်း 11.5% 

ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (စတုရန်းကီလိုမီတာ) 2,742.7** 

လူဦးေရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာ) 17.1 ဦး 

ရပ်ကွက် စုစုေပါင်း 4 

ေကျးရွာအုပ်စု စုစုေပါင်း 10 

 စုစုေပါင်း  မိ ပြ  ေကျးလက် 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 43,252 5,094 38,158 

အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက် 8,876 1,047 7,829 

ပျမ်းမအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစား  4.9 ဦး *** 

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ်မ ဦးေရသည် ကျား ဦးေရထက် ပိုနည်းပီး မ (၁၀၀) ဦးတွင ်ကျား (၁၁၅)  
ဦး ရှိပါသည်။ 

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ် လူအများစုသည် ေကျးလက်ေဒသတွင်ေနထိုင်ကပီး (၁၁.၅) ရာခိုင် န်း 
သာလင်  မိ ပြ ေဒသတွင် ေနထိုင်ကပါသည်။ 

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်၌ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာတွင ်လူဦးေရ (၁၇) ဦး ေနထိုင်ပါသည်။ 
 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ်အိမ်ေထာင်စုတစ်စုစီ၌ ပျမ်းမလူဦးေရ (၄.၉) ဦးေနထိုင်ပီး  မြ န်မာ ုိင်ငံ ၏ 
ပျမ်းမအိမ်ေထာင်စုလူဦးေရထက် ပိုမြ င့်ပါသည်။ 

မှတ်ချက်။ * အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ ှင့် အဖွဲအစည်းလူဦးေရ ှစ်ရပ်လုံးပါဝင်ပါသည်။ 

  ** ေကးတိုင် ှင့် ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိ းေရး၊ ေမွးမြ ေရး ှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

  *** အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကိုသာ အေြခခံတွက်ချက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇဇယား (၁) - တနသာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ေကာ့ေသာင်းခ ိုင်၊ ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်၏  မိ ရပ်ကွက်/ေကျးရွာ 
အုပ်စုအလုိက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက် ှင့် ကျား/မ လူဦးေရစာရင်း 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်   ကျား   မ   

စစုေုပါငး် 8,876           46,821       24,992       21,829          
မ ိ ရပက်ကွမ်ျား 1,047           5,384         2,707          2,677            

၁ ေရဘံုသာ 322                   1,586             790                 796                    
၂ ေအာင်မဂလာ 239                   1,248              631                 617                    
၃ မိ မ 180                   885                 431                 454                    
၄  ေအးချမ်းသာ 306                   1,665             855                 810                    

 ေကျးရာွအပုစ်ု 7,829           41,437       22,285        19,152          
၁ အနုး်ေတာကမ်း 179                   903                 474                 429                     
၂ ကမာေချာင်း 421                   2,151              1,223              928                     
၃ အတင်ွးဘုတ်ပြ င်း 552                   2,872              1,662              1,210                 
၄ ေချာင်းကရက်ှ(ေခ ) ေထာင်ခမက် 1,222                6,198             3,455             2,743                 
၅ ိုငွါး 1,518               8,820              4,669             4,151                 
၆ အလယ်မာန် 1,111               6,252              3,315             2,937                 
၇ စတနိ် 880                   4,286              2,188              2,098                 
၈ ေရငန် ကီး 1,042               5,899             3,078             2,821                 
၉ ဘုနခွ်နး် 92                      477                 245                 232                     
၁၀ ေတာင်စံုမတက် (ေခ ) ေချာင်းကတုံး 812                   3,579             1,976             1,603                 

စဥ် ရပက်ကွ/်ေကျးရာွအပုစ်ု
အမိေ်ထာငစ် ု
အေရအတကွ်

လဥူးီေရ
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ပပံု (၂) - အသက်အုပ်စုကီးများအလုိက်လူဦးေရ 

  

ဇယား (၂) - ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်၏ အသက်အုပ်စုအလုိက်  
လူဦးေရ 

 

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ် အသက ် (၁၅) ှစ်မှ (၆၄) ှစ်အတွင်းရှိ  အလုပ်လုပ် ုိင်သည့်အရွယ် 
လူဦးေရမှာ (၆၀.၇) ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။ 

 အသက ် (၁၄) ှစ် ှင့်ေအာက ်ကေလးအချိ း ှင့် အသက ် (၆၅) ှစ် ှင့်အထက ်သက်ကီးရွယ်အို 
အချိ းစုစုေပါင်းသည် အလုပ်လုပ် ိုင်သည့် လူဦးေရအချိ းထက် နည်းပါသည်။ 

 ကေလးအချိ း ှင့် သက်ကီးရွယ်အိုအချိ းနည်းြခင်းသည် အလုပ်လုပ် ိုင်သည့် လူဦးေရအေပ  
မှီခိုမကို ေလျာ့နည်းေစပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

17,224 
(36.8%) 

28,417 
(60.7%) 

1,180 
(2.5%) 

0 - 14 ှစ် 15 - 64 ှစ် 65 ှစ် ှင့်အထက် 

အသကအ်ပုစ်ု စစုေုပါငး် ကျား မ

စစုေုပါငး် 46,821    24,992  21,829    
0 - 4 5,683         2,870      2,813         
5 - 9 6,029         3,005      3,024         
10 - 14 5,512         2,831      2,681         
15 - 19 4,568         2,471      2,097         
20 - 24 4,231         2,242       1,989         
25 - 29 4,237         2,392       1,845         
30 - 34 3,784         2,177      1,607         
35 - 39 3,073         1,755      1,318         
40 - 44 2,633         1,453      1,180         
45 - 49 2,148         1,176      972             
50 - 54 1,757         928          829             
55 - 59 1,225          684          541            
60 - 64 761             432          329             
65 - 69 505             247          258             
70 - 74 284             154          130            
75 - 79 201             95            106            
80 - 84 97               44            53               
85 - 89 58               22             36               
90 + 35               14            21               
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ပပံု (၃) - လူဦးေရပိရမစ် ( ပြ ည်ေထာင်စု၊ တနသာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ေကာ့ေသာင်းခ ိုင်၊ ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်) 

  

  

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ် လွန်ခဲ့ေသာ ၅ ှစ်ေကျာ်ခန်က စတင်ပီး ကေလးေမွးဖွား န်း ကျဆင်းခဲ့ 
ပါသည်။  

 အသက ် (၁၀-၁၄) အုပ်စုမ ှစတင်၍ လူဦးေရ ေလျာ့နည်းေနသည်ကို ေတွ ရှိရပါသည်။ အသက် 
(၁၅-၁၉) အုပ်စုသည ်ဆက်လက်ေလျာ့နည်းသည်ကို ေတွ ရှိပါသည်။ 

  ပြ ည်ေထာင်စု ှင့် ိင်းယှဥ်လင် ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင် အလုပ်လုပ် ုိင်သည့် အသက် (၁၅-၆၄) 

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 +

ရာခိုင် န်း 

လူဦးေရပိရမစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စု 

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 +

ရာခိုင် န်း 

လူဦးေရပိရမစ်၊ တနသာရီတုိင်းေဒသကီး 

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 +

ရာခိုင် န်း 

လူဦးေရပိရမစ်၊ ေကာေ့သာင်းခ ိင်ု 

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 +

ရာခိုင် န်း 

လူဦးေရပိရမစ်၊ ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်် 

ကျား မ 
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အုပ်စု၏ ရာခုိင် န်းေလျာ့နည်းေနေကာင်း ေတွ ရှိရပါသည်။ 

 အသက် (၀-၄) အုပ်စု၊ အသက ် (၁၀-၁၄) အုပ်စုမှ အသက် (၆၀-၆၄) အုပ်စုထိ ှင့် အသက်  
(၇၀-၇၄) အုပ်စုတိုတွင် ကျား ဦးေရသည် မ ဦးေရထက ် များေန ပီး ကျန်အသက်အုပ်စုများတွင်  
ကျား ဦးေရသည် မ ဦးေရထက် ေလျာ့နည်းေနသည်ကို ေတွ ရှိရပါသည်။ 

  
((ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

 

  မြ န်မာ ုိင်ငံတွင် ဗုဒဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၈၇.၉) ရာခိုင် န်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ 
(၆.၂) ရာခိုင် န်း၊ အစလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၄.၃) ရာခိုင် န်း၊ ဟိ ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ 
(၀.၅) ရာခိုင် န်း၊ နတ်ကိုးကွယ်သူ (၀.၈) ရာခိုင် န်း၊ အခြ ားဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၂) 
ရာခိုင် န်း ှင့် မည်သည့်ဘာသာမ  မကိုးကွယ်သူ (၀.၁) ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း ေတွ ရှိရပါသည်။ 

 တနသာရီတိုင်းေဒသကီးတွင် ဗုဒဘာသာ (၈၇.၅) ရာခိုင် န်း၊ ခရစ်ယာန် (၇.၂) ရာခိုင် န်း၊ 
အစလာမ် (၅.၁) ရာခုိင် န်း ှင့် ဟိ  (၀.၂) ရာခိုင် န်းရှိ ပီး နတ်ကိုးကွယ်မ၊ အခြ ားဘာသာ ှင့် 
ဘာသာမရိှသူများသည် (၀.၁) ရာခိုင် န်းထက် ေလျာ့နည်းပါသည်။   

   မှတ်ချက်။ * ၀.၁ ရာခိုင် န်းထက်နည်းပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

87.9 

6.2 4.3 
0.5 0.8 0.2 0.1 

87.5 

7.2 5.1 
0.2 * * * 

0

10
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80

90

100

ဗုဒဘာသာ ခရစ်ယာန် အစလာမ် ဟိ  နတ် အခြ ား  ဘာသာမရှိသူများ 

ရာ
ခိုင
်န
်း 

ပံု (၄) - ြပည်ေထာင်စု ှင့် တနသာရီတုိင်းေဒသကီး၏ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် 
လူဦးေရရာခုိင် န်း 

 ပြ ည်ေထာင်စု တနသာရီတိုင်းေဒသကီး 
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((ဂ) ပညာေရးဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ  

ဇယား (၃) - အသက် (၅) ှစ်မှ (၂၉) ှစ်အတွင်း လူဦးေရ ှင့် ေကျာင်းတက်ေနသူအေရအတွက်ကုိ ကျား/မ 
ခဲွြခား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

စစုေုပါငး် ကျား မ စစုေုပါငး် ကျား မ

5 1,212      624       588        242         124       118     

6 1,231     616       615        728         361       367     

7 1,227      581       646        898         416       482     

8 1,118     570       548        894         453       441     

9 1,087     527       560        864         420       444     

10 1,083     553       530        880         439       441     

11 967         505       462        769         378       391     

12 1,089     555       534        805         402       403     

13 1,110     544       566        758         349       409     

14 1,048     504       544        588         271       317     

15 890         440       450        354         152       202     

16 786         406       380        249         99          150     

17 749         399       350        152         62          90        

18 965         499       466        117         45          72        

19 766         380       386        63           33          30        

20 871         412       459        40           23          17        

21 670         319       351        24            11          13        

22 710         338       372        19           9             10        

23 743         373       370        14           5             9          

24 650         287       363        20            8             12        

25 873         437       436        12            9             3          

26 699         355       344        10           7             3          

27 668         340       328        8              3             5          

28 740         380       360        3              1             2           

29 639         328       311        6              2             4          

လဦူးေရ ေကျာငး်တကေ်နသူ
အသက်
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 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်၌ ေယာကျ်ားေလးများသည် အသက ် (၁၃) ှစ် ှင့ ် မိန်းကေလးများသည် 
အသက ် (၁၄) ှစ်အရွယ်မှ စတင်၍ ေကျာင်းတက်ေရာက်မ န်း ေလျာ့ကျလာေကာင်း ေတွ ရှိရ 
ပါသည်။  

  ပြ ည်ေထာင်စု ှင့် ိင်းယှဥ်ရာတွင် ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်မ ှ ေယာက်ျားေလးများ၏ ေကျာင်းတက် 
ေရာက်မ န်းသည် အသက် (၁၄) ှစ်ေကျာ်တွင ်ပိုမိုကျဆင်းေနေကာင်း ေတွ ရှိရပါသည်။ 

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

ရာ
ခိုင
်န
်း 

အသက် 

ပံု (5) - ြပည်ေထာင်စု၊ တနသာရီတုိင်းေဒသကီး ှင့် ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်တုိ၏ 
ေကျာင်းတက်ေရာက်မအေြခအေန 

 ပြ ည်ေထာင်စု တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ဘုတ်ပြ င်းမိ 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

ရာ
ခိုင
်န
်း 

အသက် 

ပံု (6) -  ပြ ည်ေထာင်စု ှင့် ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်တုိ၏ ကျား/မ အလုိက် 
ေကျာင်းတက်ေရာက်မအေြခအေန 

  ြပည်ေထာင်စု (ကျား) ြပည်ေထာင်စု (မ) ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ် (ကျား) ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ် (မ) 
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ပပံု (၇) - တနသာရီတုိင်းေဒသကီး၏ စာတတ်ေမြ ာက်မ န်း (အသက် ၁၅ ှစ် ှင့်အထက်) 

 
 

 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စု    - ၈၉.၅% 

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး  - ၉၂.၈ % 

ေကာ့ေသာင်းခ ိုင်   - ၉၃.၅% 

ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်    - ၉၁.၁% 
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ဇဇယား (၄) - ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်၏ လူငယ်လူရွယ်(၁၅-၂၄) စာတတ်ေမြ ာက်မရာခုိင် န်း 

 

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်၏ အသက် (၁၅) ှစ် ှင့်အထက် စာတတ်ေမြ ာက်မရာခုိင် န်းမှာ (၉၁.၁)  
ရာခိုင် န်း ဖြ စ်ပီး တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၏ စာတတ်ေမြ ာက်မရာခိုင် န်း (၉၂.၈) ထက်နိမ့်ေသာ် 
လည်း  မြ န်မာ ုိင်ငံ၏ စာတတ်ေမြ ာက်မရာခိုင် န်း (၈၉.၅) ထက်မြ င့််ပါသည်။ မ စာတတ်ေမြ ာက်မ 
ရာခိုင် န်းသည် (၈၉.၀)   ဖြ စ်ပီး ကျား စာတတ်ေမြ ာက်မရာခိုင် န်းသည် (၉၃.၁)  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်၏ အသက် (၁၅) ှစ်မှ (၂၄) ှစ်အတွင်း လူငယ်လူရွယ်စာတတ်ေမြ ာက်မ 
ရာခိုင် န်းသည် (၉၃.၆) ြဖစ်ပါသည်။ မ လူငယ်လူရွယ ်စာတတ်ေမြ ာက်မရာခိုင် န်းသည် (၉၃.၃) 
ြဖစ်ပီး ကျား လူငယ်လူရွယ် စာတတ်ေမြ ာက်မရာခိုင် န်းသည် (၉၃.၉) ြဖစ်ပါသည်။ 

ဇယား (၅) - အသက် (၂၅) ှစ် ှင့်အထက်လူဦးေရကုိ အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပီးစီးခ့ဲသည့်အတန်းအလုိက် 
 မိ ပြ /ေကျးလက် ှင့် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

 အသက ် (၂၅) ှစ် ှင့်အထက် လူဦးေရ၏ (၁၃.၃) ရာခိုင် န်းသည် လုံးဝ ေကျာင်းမေနဘူးသူများ 
 ဖြ စ်ပါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) ှစ် ှင့်အထက် ေကျးလက်လူဦးေရ၏ (၁၄.၂) ရာခိုင် န်းမှာ လုံးဝ ေကျာင်းမေနဘူး 
သူများ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) ှစ် ှင့်အထက် အမျိ းသားများ၏ (၁၁.၆) ရာခိုင် န်း ှင့် အမျိ းသမီးများ၏ (၁၅.၅) 
ရာခိုင် န်းမှာ လုံးဝ ေကျာင်းမေနဘူးသူများ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) ှစ် ှင့်အထက ်လူဦးေရ၏ (၂၀.၁) ရာခိုင် န်းသည ် မူလတန်းအဆင့် (၄ တန်း) 
 ပီးစီးေအာင်ြမင်သူများြဖစ်ပီး တကသိုလ်/ေကာလိပ်အဆင့် ပီးစီးသူမှာ (၄.၄) ရာခုိင် န်းသာ 
ရှိသည်ကိ ုေတွ ရှိရပါသည်။ 

ကျား/မ
စစုေုပါငး်
လဦူးေရ  

(15 - 24)

စာတတေ် မြ ာကမ်
ရာခိုင် န း် 
(15 - 24)

စုစုေပါင်း 7,800       93.6

ကျား 3,853       93.9

မ 3,947       93.3

သငူယတ်နး်မှ
 3 တနး်ထိ

4 တနး်

စုစုေပါင်း 20,798 2,775               13.3             5,364 4,188 5,140 1,945 61 919 45 12       349 

မိ ြပ 2,702 212                 7.8                 432 460 767 479 26 304 14 2             6 

ေကျးလက် 18,096 2,563               14.2              4,932 3,728 4,373 1,466 35 615 31 10       343 

ကျား 11,573 1,346               11.6              2,689 2,262 3,234 1,202 51 557 33 9       190 

မ 9,225 1,429               15.5              2,675 1,926 1,906 743 10 362 12 3       159 

အခြ ားစစုေုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးဝ 
ေကျာငး်မေန

 ဘးူသ ူ
ရာခိုင် နး်

မလူတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ
8 တနး်ထိ)

အထကတ်နး်
(9 တနး်မှ

10 တနး်ထိ)
ဒပီလိုမာ

တကသိုလ်/
ေကာလပိ်

ဘွဲ လနွ် ငှ့်
 အထက်

အသကေ်မးွ
ဝမး်ေကျာငး်
သငတ်နး်
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((ဃ) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (၆) - အသက် (၁၀) ှစ် ှင့်အထက် လူဦးေရ၏ လုပ်သားအင်အားပါဝင် န်း ှင့် အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရာခုိင် န်းတုိကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် ကျား/မ ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 
 

 

  

စစုေုပါငး် ကျား မ စစုေုပါငး် ကျား မ

10 - 14 10.6 14.6 6.5 7.7 6.8 9.8

15 - 19 46.9 66.7 23.7 6.3 5.8 8.1

20 - 24 62.5 91.2 30.2 3.8 2.8 7.2

25 - 29 67.3 96.2 29.8 2.1 1.8 3.5

30 - 34 69.5 96.4 33.0 1.2 1.1 1.7

35 - 39 70.1 97.7 33.3 0.8 0.8 1.1

40 - 44 69.5 96.2 36.7 1.0 1.1 0.5

45 - 49 69.7 95.5 38.6 1.0 1.2 0.3

50 - 54 63.3 90.0 33.4 0.6 0.8 -

55 - 59 64.1 89.6 31.8 0.8 1.0 -

60 - 64 53.1 74.8 24.6 1.2 0.9 2.5

65 - 69 37.2 60.7 14.7 - - -

70 - 74 31.7 45.5 15.4 - - -

75 + 16.1 26.3 7.9 1.6 2.2 -

၁၅ စ်ှမှ ၂၄ စ်ှ 54.4 78.3 26.8 4.9 4.1 7.6

၁၅ စ်ှမှ ၆၄ စ်ှ 63.5 89.7 31.1 2.2 2.0 3.1

အသကအ်ပုစ်ု
လပုသ်ားအငအ်ားပါဝင် နး် အလပုလ်ကမ်ဲ့ရာခိုင် န း်
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အသက်အုပ်စ ု

ပု ံ(8) - လုပသ်ားအင်အားပါဝင် န်း 

စုစုေပါင်း ကျား မ 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

15
 - 

19

20
 - 

24

25
 - 

29

30
 - 

34

35
 - 

39

40
 - 

44

45
 - 

49

50
 - 

54

55
 - 

59

60
 - 

64

အသက်အုပ်စ ု

စုစုေပါင်း ကျား မ 

ပု ံ(၉) - အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင် န်း 
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 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်၏ အသက် (၁၅-၆၄) ှစ်အုပ်စုတွင ်လုပ်သားအင်အားပါဝင် န်းမှာ (၆၃.၅) 
ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။ 

 အမျိ းသမီး လုပ်သားအင်အားပါဝင် န်းသည် (၃၁.၁) ရာခိုင် န်းရှိပီး  အမျိ းသား လုပ်သား 
အင်အားပါဝင် န်း (၈၉.၇) ရာခိုင် န်းထက်  သိသာစွာေလျာ့နည်းသည်ကို ေတွ ရှိရပါသည်။ 

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်၏ အသက် (၁၀-၁၄) ှစ်အုပ်စုတွင ် အလုပ်လုပ်ေသာကေလး (၁၀.၆) 
ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း ေတွ ရှိရပါသည်။ 

 အသက ် (၁၅-၆၄) ှစ်အုပ်စု၏  အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင် န်းမှာ (၂.၂)  ဖြ စ်ပါသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ 
ရာခိုင် န်းသည် ကျား (၂.၀) ရာခိုင် န်း ှင့ ်မ (၃.၁) ရာခိုင် န်းအသီးသီးရှိကပါသည်။ 

 အသက ် (၁၅) ှစ်မ ှ (၂၄) ှစ်အတွင်း အမျိ းသမီးငယ်များ၏ အလုပ်လက်မဲ့ န်းမှာ (၇.၆) 
ရာခုိင် န်းရှိသည်ကို ေတွ ရှိရပါသည်။   

ဇယား (၇) - အသက် (၁၀) ှစ် ှင့်အထက် လုပ်သားအင်အားစုတွင် မပါဝင်ေသာလူဦးေရကုိ အမျိ းအစား 
အလုိက် ကျား/မ ခဲွြခားေဖာ်ြပေသာဇယား 

 

 အသက ် (၁၀) ှစ် ှင့်အထက် လုပ်သားအင်အားစုတွင် မပါဝင်သူများ၌ အမျိ းသားများ၏ 
(၅၉.၅) ရာခိုင် န်းသည် အချိန်ြပည့်ေကျာင်းတက်ေနသူများ ြဖစ်ကပီး အမျိ းသမီးများ၏ (၆၉.၃) 
ရာခိုင် န်းသည် အိမ်မကိစလုပ်ကိုင်ေနသူများြဖစ်ေကာင်း ေတွ ရှိရပါသည်။ 

ဇယား (၈) - အသက် (၁၅ - ၆၄) ှစ်အတွင်း အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိင်အမျိ းအစား ှင့် ကျား/မ 
အလုိက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

စစုေုပါငး် အလပုမ်ရာှခဲ့ပါ
အချနိ ြ်ပည့်

ေကျာငး်တကေ်သာ 
ေကျာငး်သား

အမိမ်ကစိလပု်
အ ငမိး်စား၊
သက်ကးီရယွအ် ို

ဖျားနာသ၊ူ
မသနစ်မွး်သူ

အခြ ား

စုစုေပါင်း 16,132      1.0                  32.3                          53.3              5.8                         1.1                  6.6          

ကျား 4,343         2.6                   59.5                          9.9                 9.5                         2.2                   16.3       

မ 11,789      0.4                  22.2                           69.3              4.4                         0.7                  3.0          

ကျား/မ

လပုသ်ားအငအ်ားစတုငွ ်မပါဝငသ်ူ
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စစုေုပါငး် ကျား မ စစုေုပါငး် ကျား မ

စစုေုပါငး် 15,093 11,455 3,638 100.0 100.0 100.0

မနေ်နဂျာများ 67 53 14 0.4 0.5 0.4

သကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းပညာရင်ှများ 203 25 178 1.3 0.2 4.9

နညး်ပညာ င့်ှ ဆကစ်ပ်သည့် သကေ်မွးပညာရင်ှများ 535 471 64 3.5 4.1 1.8

အေထာကအ်ပ့ံပြ စာေရးလပ်ုသားများ 262 156 106 1.7 1.4 2.9

ဝနေ်ဆာင်မ င့်ှ အေရာင်းလပ်ုသားများ 1,493 494 999 9.9 4.3 27.5

လယယ်ာ၊ သစ်ေတာ င့်ှ ငါးလပ်ုငနး် ကမ်းကျင်လပ်ုသားများ 8,568 7,163 1,405 56.8 62.5 38.6

လကမ်ပညာ င့်ှဆကစ်ပ် လပ်ုငနး် အလပ်ုသမားများ 850 707 143 5.6 6.2 3.9

စကက်ရိယိာ င့်ှ စကပ်စညး်ကိုင်တွယ ်အသုံးပြ သမူျား င့်ှ
စုစညး်တပ်ဆင်သမူျား

544 530 14 3.6 4.6 0.4

အေခြ ခံအလပ်ုသမားများ 1,992 1,543 449 13.2 13.5 12.3

အခြ ား - - - - - -

မသိ/မေဖြ 579 313 266 3.8 2.7 7.3

အလပုရ် ှိသဦူးေရ ရာခိုင် န း်
အလပုအ်ကိုငအ်မျ ိ းအစား
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 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင်အသက် (၁၅-၆၄) အုပ်စုရိှ အလုပ်ရိှသူ (၅၆.၈) ရာခုိင် န်းမှာ လယ်ယာ၊ 
သစ်ေတာ ှင့် ငါးလုပ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုပ်သားများ ဖြ စ်ကပီး ဒုတိယအများဆုံးမှာ အေခြ ခံအလုပ် 
သမားများ (၁၃.၂) ရာခုိင် န်း ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ကျား ှင့ ် မ ိင်းယှဥ်ရာတွင် ကျား ဦးေရ (၆၂.၅) ရာခုိင် န်း ှင့ ် မ ဦးေရ (၃၈.၆) ရာခိုင် န်း 
တိုသည်  လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ ှင့် ငါးလုပ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုပ်သားများ ဖြ စ်သည်ကို ေတွ ရှိရပါ 
သည်။ 

 တနသာရီတိုင်းေဒသကီးတွင် လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ ှင့် ငါးလုပ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုပ်သားများမှာ 
(၄၃.၇) ရာခိုင် န်းဖြ စ်ပီး အေခြ ခံအလုပ်သမားများမှာ (၁၅.၁) ရာခုိင် န်းဖြ စ်ပါသည်။  

  

 

 

 

 

ဇယား (၉) - အသက် (၁၅ - ၆၄) ှစ်အတွင်း အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပ်ကုိင်ေသာလုပ်ငန်းအမျိ းအစား ှင့် 
ကျား/မ အလုိက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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 ပြ ည်ေထာင်စု တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ် 

 ပံု (၁၀) -  ပြ ည်ေထာင်စု၊ တနသာရီတုိင်းေဒသကီး ှင့် ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်တုိ၏  
အသက် (၁၅ - ၆၄) ှစ်အတွင်းရိှ ကျား/မ အလုိက် အလုပ်အကုိင်အမျိ းအစား 

မန်ေနဂျာများ 

သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာရှင်များ 

နည်းပညာ ှင့် ဆက်စပ်သည့် သက်ေမွးပညာရှင်များ 

အေထာက်အပံ့ပြ စာေရးလုပ်သားများ 

ဝန်ေဆာင်မ ှင့် အေရာင်းလုပ်သားများ 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ ှင့ ်ငါးလုပ်ငန်း 
ကမ်းကျင်လုပ်သားများ 

လက်မပညာ ှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်း အလုပ်သမားများ 

စက်ကိရိယာ ှင့် စက်ပစည်းကိုင်တွယ် 
အသုံးပြ သူများ ှင့် စုစည်းတပ်ဆင်သူများ 

အေခြ ခံအလုပ်သမားများ 

အခြ ား 

မသ/ိမေဖြ  
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မှတ်ချက်။   *၀.၁ ရာခိုင် န်းထက်နည်းပါသည်။ 

စစစုေုပါငး် ကျား မ စစုေုပါငး် ကျား မ

စစုေုပါငး် 15,093 11,455 3,638 100.0 100.0 100.0

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ င့်ှ ငါးလုပ်ငနး် 10,206 8,453 1,753 67.6 73.8 48.2

သတတးူေဖာေ်ရး င့်ှ ေကျာက်မုိင်းလုပ်ငန်း 48 42 6 0.3 0.4 0.2

ကုနထု်တလု်ပ်မလုပ်ငနး် 408 281 127 2.7 2.5 3.5

လပ်စစ်၊ ဓါတေ်ငွ ၊ ေရေ းွေငွ င့်ှ ေလေအးဖြ န ်ဖြ းမလုပ်ငနး် 10 9 1 0.1 0.1 *

ေရေပးေဝေရး၊ မိလာ င့်ှ အမိက်သိမ်းဆည်းေရး စီမံခန်ခဲွမလုပ်ငနး် 11 9 2 0.1 0.1 0.1

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး် 441 410 31 2.9 3.6 0.9

လက်လီ င့်ှ လကားေရာင်းဝယ်ေရး (ေမာေ်တာက်ား င့်ှ ေမာေ်တာဆ်ိုင်ကယ်
ပြ ပြ င်ြခင်းလုပ်ငနး်အပါအဝင်)

943 364 579 6.2 3.2 15.9

သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး င့်ှ ကုနပ်စည်းသုိေလှာင်ေရးလုပ်ငနး်များ 559 550 9 3.7 4.8 0.2

တည်းခုိေရး င့်ှ အစားအေသာက်ဝနေ်ဆာင်မလုပ်ငနး်များ 634 168 466 4.2 1.5 12.8

သတင်းအချက်အလက် င့်ှ  ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 14 12 2 0.1 0.1 0.1

ေငွေရးေကးေရး င့်ှ အာမခံလုပ်ငနး်များ 9 5 4 0.1 * 0.1

အမ်ိခံ ေြမဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 1 1 - * * -

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သိပံပညာ င့်ှ စက်မလက်မပညာဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 14 9 5 0.1 0.1 0.1

စီမံအပ်ုချ ပ် ေရး င့်ှ ေထာက်ကူမဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 66 54 12 0.4 0.5 0.3

ပြ ည်သူအပ်ုချ ပ်ေရး (ပြ ည်သူဝန်ထမ်းများအပါအဝင်) 644 542 102 4.3 4.7 2.8

ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 202 20 182 1.3 0.2 5.0

ကျနး်မာေရး င့်ှ လူမေရးလုပ်ငနး်များ 48 17 31 0.3 0.1 0.9

ပနး်ချ၊ီ အ ပုညာ၊ ေဖျာ ်ေြဖေရး င့်ှ အပနး်ေဖြ ေရးလုပ်ငနး်များ 5 4 1 * * *

အခြ ားဝနေ်ဆာင်မလုပ်ငနး်များ 79 66 13 0.5 0.6 0.4

ကုိယ်တိုင်လုပ်ကုိင်သည့် အမ်ိေထာင်စုများ၏လုပ်ငနး်များ၊ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ိုင်ခြ င်း 
မရှိသည့် အမ်ိေထာင်စုများ၏ ထုတလု်ပ်မ င့်ှ ဝနေ်ဆာင်မလုပ်ငနး်များ

78 56 22 0.5 0.5 0.6

သံတမနအ်ခွင့်အေရးရအဖဲွအစည်းများ၏လုပ်ငန်းများ - - - - - -

အလုပ်အကုိင်အမျိ းအစားေဖာ်ပြ ထားခြ င်းမရှိေသာလုပ်ငနး်များ 673 383 290 4.5 3.3 8.0

အအလပုရ် ှိသဦူးေရ ရာခိုင် နး်
လပုင်နး်အမျိ းအစား
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 ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်၌ လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ ှင့် ငါးလုပ်ငန်းတွင် အများဆုံးလုပ်ကိုင်ကပီး (၆၇.၆)
ရာခိုင် န်းရိှပါသည်။  

 လက်လီ ှင့် လကားေရာင်းဝယ်ေရး (ေမာ်ေတာ်ကား ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်  ပြ ပြ င်ြခင်းလုပ်ငန်း 
အပါအဝင်) လုပ်ငန်းတွင်  ဒုတိယအများဆုံး လုပ်ကိုင်ကပီး  (၆.၂) ရာခိုင် န်းရိှပါသည်။ 

 လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ ှင့် ငါးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ေနသူ အမျိ းသား (၇၃.၈) ရာခိုင် န်း ှင့် 
အမျိ းသမီး (၄၈.၂) ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။ 

 တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၌ လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ ှင့် ငါးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ေနသူမှာ (၅၄.၃) 
ရာခိုင် န်းရှိပီး လက်လီ ှင့် လကားေရာင်းဝယ်ေရး (ေမာ်ေတာ်ကား ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 
 ပြ ပြ င်ြခင်းလုပ်ငန်းအပါအဝင်) လုပ်ငန်းတွင်  လုပ်ကိုင်ေနသူမှာ (၁၁.၂) ရာခိုင် န်းရိှပါသည်။ 
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စုစုေပါင်း ကျား မ စုစုေပါင်း ကျား မ စုစုေပါင်း ကျား မ 

 ပြ ည်ေထာင်စု တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ် 

 ပံု (၁၁) -  ပြ ည်ေထာင်စု၊ တနသာရီတုိင်းေဒသကီး ှင့် ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်တုိ၏  
အသက် (၁၅ - ၆၄) ှစ်အတွင်းရိှ ကျား/မ အလုိက် လုပ်ကုိင်ေသာ လုပ်ငနး်အမျိ းအစား 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ ှင့် ငါးလုပ်ငန်း 
သတတူးေဖာ်ေရး ှင် ့ေကျာက်မိုင်းလုပ်ငန်း 
ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း 
လပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ၊ ေရေ ွးေငွ ှင့် ေလေအးြဖန ်ဖြ းမလုပ်ငန်း 
ေရေပးေဝေရး၊ မိလာ ှင့် အမိက်သိမ်းဆည်းေရး စီမံခန်ခွဲမလုပ်ငန်း 
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း 
လက်လီ ှင့် လကားေရာင်းဝယ်ေရး (ေမာ်ေတာ်ကား ှင့်ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ပြ ပြ င်ခြ င်းလုပ်ငန်းအပါအဝင်) 
သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး ှင့်ကုန်ပစည်းသိုေလှာင်ေရးလုပ်ငန်းများ 
တည်းခိုေရး ှင့် ်အစားအေသာက် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ 
သတင်းအချက်အလက် ှင့် ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 
ေငွေရးေကးေရး ှင် ့အာမခံလုပ်ငန်းများ 
အိမ်ခံ ေြမဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ 
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သိပံပညာ ှင့် စက်မလက်မပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ 
စီမံအုပ်ချ ပ် ေရး ှင် ့ေထာက်ကူမဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ 
 ပြ ည်သူအုပ်ချ ပ်ေရး ( ပြ ည်သူဝန်ထမ်းများအပါအဝင်) 
ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ 
ကျန်းမာေရး ှင် ့လူမေရးလုပ်ငန်းများ 
ပန်းချီ၊ အ ုပညာ ၊ ေဖျာ် ေြဖေရး ှင့ ်အပန်းေဖြ ေရး လုပ်ငန်းများ 
အခြ ားဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ 
ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်သည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ လုပ်ငန်းများ၊ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ိုင်ခြ င်းမရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ထုတ်လုပ်မ ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ 
သံတမန်အခွင့်အေရးရ အဖွဲအစည်းများ၏ လုပ်ငန်းများ 
အလုပ်အကိုင်အမျိ းအစားေဖာ်ပြ ထားခြ င်း မရှိေသာလုပ်ငန်းများ 
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((င) ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိ းအစားများ 
ဇယား (၁၀) - အသက် (၁၀) ှစ် ှင့်အထက် လူဦးေရကုိ ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိ းအစားအလုိက် 

 မိ ပြ /ေကျးလက် ှင့် ကျား/မ ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 
မှတ်ချက်။ *  စုစုေပါင်းကတ်အေရအတွက် (၂၀) ထက်နည်းပါသည်။ 

 

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင် အသက် (၁၀) ှစ် ှင့်အထက် လူဦးေရ၏ (၅၄.၄) ရာခိုင် န်းသည် 
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ကိုင်ေဆာင်သူများြဖစ်ပီး၊ (၃၈.၈) ရာခိုင် န်းသည် မည်သည့်ကတ်မ ှ
မကိုင်ေဆာင်သူများ ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ကျား ှင့ ် မ ိင်းယှ ်ရာတွင်် ကျား ဦးေရ (၃၈.၂) ရာခိုင် န်း ှင့ ် မ ဦးေရ (၃၉.၅) ရာခိုင် န်း 
တိုသည ်မည်သည့်ကတ်မှ မကိုင်ေဆာင်သူများြဖစ်သည်ကို ေတွ ရှိရပါသည်။ 

မှတ်ချက်။ * ၀.၁ ရာခိုင် န်းထက်နည်းပါသည်။ 

 

 

 

 

ိုငင်သံား 
စစိစေ်ရးကတ်

ဧည့် ိုငင်သံား
 ကတ်

ိုငင်သံား
ပြ ခငွ့် 

ရသကူတ်

အမျိ းသား 
မတှပ်ုံတင ်

ကတ်

သာသနာဝင်
 ကတ်

ယာယ  ီ
သကေ်သခံ

ကတ်

ိုငင်ြံခားသား
 မတှပ်ုံတင ်
လကမ်တှ်

ိုငင်ြံခားသား
 ိုငင်ကံးူ 
လကမ်တှ်

မညသ်ည့် 
ကတမ်မှကိုင်
 ေဆာငသ်ူ

စုစုေပါင်း 19,092 27 150 1,756 100 349 * * 13,623

မိ ြပ 3,030 1 24 171 32 5 - * 1,061

ေကျးလက် 16,062 26 126 1,585 68 344 * * 12,562

ကျား 10,606 13 113 838 96 144 - * 7,299

မ 8,486 14 37 918 4 205 * * 6,324
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ိုင်ငံသား 
စိစစ်ေရး 
ကတ် 

ဧည့် ိုင်ငံသား 
 ကတ် 

ိုင်ငံသား 
 ပြ ခွင့်ရသူ 
ကတ် 

အမျိ းသား 
မှတ်ပုံတင် 
ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံ 
ကတ် 

ိုင်ငံြခားသား 
မှတ်ပုံတင် 
လက်မှတ် 

ိုင်ငံြခားသား 
ိုင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့ ်
ကတ်မှမကိုင် 
ေဆာင်သ ူ

ရာ
ခိုင
်န
်း 

ပံု (12) - ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိ းအစားများ 

စုစုေပါင်း ကျား  မ  
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((စ) မသန်စွမ်းမအေကာင်းအရာ 
ဇယား (၁၁)  - မသန်စွမ်းရာခုိင် န်း ှင့် မသန်စွမ်းမအမျိ းအစားအလုိက် လူဦးေရကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 

ကျား/မ ခဲွြခားေဖာ်ြပေသာဇယား  

 
 

 

  

 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ
ဦးေရ

(မညသ်ည့်
မသနစ်မွး်မ

အမျိ းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မ
 ရာခိုင် နး်

အ မြ င် အကား
လမး်ေလ ာက/်
 အမြ င့်တက/် 
ပစညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခြ ငး်/
 မတှဉ်ာဏ /်အာ ုံ 

စးူစိုက်ခြ ငး်

စစုေုပါငး် 46,821      44,331      2,490              5.3         1,253    778    943             986                   

0 - 4 5,683            5,531            152                       2.7             44             65         136                  119                         

5 - 9 6,029            5,935            94                          1.6             16             32         37                    42                            

10 - 14 5,512            5,407            105                       1.9             27             33         19                    48                            

15 - 19 4,568            4,480            88                          1.9             17             22          16                    50                            

20 - 24 4,231            4,118            113                       2.7             28             34         25                     48                            

25 - 29 4,237            4,115            122                       2.9             30             33         33                    51                            

30 - 34 3,784            3,651            133                       3.5             39             33         37                    54                            

35 - 39 3,073            2,940            133                       4.3             57             29         50                    52                            

40 - 44 2,633            2,405            228                       8.7             110          51         64                    69                            

45 - 49 2,148            1,910            238                       11.1          138          53         70                    79                            

50 - 54 1,757            1,528            229                       13.0          149          48         66                    64                            

55 - 59 1,225             1,007            218                       17.8          145          64         70                    58                            

60 - 64 761                572                189                       24.8          123           75         79                    67                            

65 - 69 505                352                153                       30.3          111          55         71                    51                            

70 - 74 284                175                109                       38.4          85             61         51                    39                            

75 - 79 201                117                84                          41.8          62             39         54                    38                            

80 - 84 97                   48                   49                          50.5          36             24         32                     28                            

85 - 89 58                   25                   33                          56.9          20             15         19                    18                            

90 + 35                   15                   20                          57.1          16             12         14                    11                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မအမျိ းအစား
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ဇဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းရာခုိင် န်း ှင့် မသန်စွမ်းမအမျိ းအစားအလုိက် လူဦးေရကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွြခားေဖာ်ြပေသာဇယား (အဆက်) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ
ဦးေရ

(မညသ်ည့်
မသနစ်မွး်မ

အမျိ းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မ
 ရာခိုင် နး်

အ မြ င် အကား
လမး်ေလ ာက/်
 အမြ င့်တက/် 
ပစညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခြ ငး်/
 မတှဉ်ာဏ /်အာ ုံ 

စးူစိုက်ခြ ငး်

ကျား 24,992      23,677      1,315              5.3         636       427    499             494                   

0 - 4 2,870            2,797            73                          2.5             23             29         66                    58                            

5 - 9 3,005            2,959            46                          1.5             6                16         17                    21                            

10 - 14 2,831            2,774            57                          2.0             16             17         10                    27                            

15 - 19 2,471            2,420             51                          2.1             11             13         9                       27                            

20 - 24 2,242             2,183            59                          2.6             12             21         12                     26                            

25 - 29 2,392             2,316            76                          3.2             16             23         17                    33                            

30 - 34 2,177            2,101            76                          3.5             19             19         26                     30                            

35 - 39 1,755            1,690            65                          3.7             26             16         26                     23                            

40 - 44 1,453            1,341            112                       7.7             46             29         36                    27                            

45 - 49 1,176            1,049            127                       10.8          68             34         42                     34                            

50 - 54 928                802                126                       13.6          82             25         34                    32                            

55 - 59 684                568                116                       17.0          72             33         40                    25                            

60 - 64 432                324                108                       25.0          67             47         40                    35                            

65 - 69 247                177                70                          28.3          58             22          27                     21                            

70 - 74 154                89                   65                          42.2          51             35         36                    25                            

75 - 79 95                   53                   42                          44.2          31             23         30                    21                            

80 - 84 44                   19                   25                          56.8          19             14         15                    12                            

85 - 89 22                   7                     15                          68.2          8                8            11                    12                            

90 + 14                   8                     6                            42.9          5                3            5                       5                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မအမျိ းအစား
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ဇဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းရာခုိင် န်း ှင့် မသန်စွမ်းမအမျိ းအစားအလုိက် လူဦးေရကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွြခားေဖာ်ြပေသာဇယား (အဆက်) 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ
ဦးေရ

(မညသ်ည့်
မသနစ်မွး်မ

အမျိ းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မ
 ရာခိုင် နး်

အ မြ င် အကား
လမး်ေလ ာက/်
 အမြ င့်တက/် 
ပစညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခြ ငး်/
 မတှဉ်ာဏ /်အာ ုံ 

စးူစိုက်ခြ ငး်

မ 21,829      20,654      1,175              5.4         617       351    444             492                   

0 - 4 2,813            2,734            79                          2.8             21             36         70                    61                            

5 - 9 3,024            2,976            48                          1.6             10             16         20                     21                            

10 - 14 2,681            2,633            48                          1.8             11             16         9                       21                            

15 - 19 2,097            2,060            37                          1.8             6                9            7                       23                            

20 - 24 1,989            1,935            54                          2.7             16             13         13                    22                            

25 - 29 1,845            1,799            46                          2.5             14             10         16                    18                            

30 - 34 1,607            1,550            57                          3.5             20             14         11                    24                            

35 - 39 1,318            1,250            68                          5.2             31             13         24                     29                            

40 - 44 1,180            1,064            116                       9.8             64             22          28                     42                            

45 - 49 972                861                111                       11.4          70             19         28                     45                            

50 - 54 829                726                103                       12.4          67             23         32                     32                            

55 - 59 541                439                102                       18.9          73             31         30                    33                            

60 - 64 329                248                81                          24.6          56             28         39                    32                            

65 - 69 258                175                83                          32.2          53             33         44                    30                            

70 - 74 130                86                   44                          33.8          34             26         15                    14                            

75 - 79 106                64                   42                          39.6          31             16         24                     17                            

80 - 84 53                   29                   24                          45.3          17             10         17                    16                            

85 - 89 36                   18                   18                          50.0          12             7            8                       6                              

90 + 21                   7                     14                          66.7          11             9            9                       6                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မအမျိ းအစား

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ်လူဦးေရ (၁၀၀) လင် (၅) ဦးသည် အနည်းဆုံး မသန်စွမ်းမတစ်မျိ းမျိ း  
ရှိေကာင်းေတွ ရှိရပါသည်။ 

 အမျိ းသမီးများ၏ မသန်စွမ်းမရာခုိင် န်းသည် အမျိ းသားများထက် အနည်းငယ်ပို မြ င့်ပါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမရာခိုင် န်းသည် အသက်အရွယ်ကီးလာသည် ှင့်အမ   မြ င့်တက်လာပီး အသက ် (၅၅) 
ှစ်ေကျာ်တွင ်ပိုမိုသိသာစွာြမင့်တက်လာသည်ကိ ုေတွ ရှိရပါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမအမျိ းအစားများတွင် အမြ င် အများဆုံး ှင့ ် သင်ယူေလ့လာခြ င်း/မှတ်ဉာဏ်/အာ ုံ 
စူးစိုက်ြခင်းသည် ဒုတိယအများဆုံး  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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((ဆ) အိမ်အေကာင်းအရာ ှင့် အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းများ 

ေနအိမ်အမျိ းအစားများ 

ဇယား (၁၂) - ေနအိမ်အမျိ းအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုရာခုိင် န်းကုိ  မိ ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ြပေသာ 
ဇယား 

 

 

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ်ေနအိမ်အများစုမှာ ပျဥ်ေထာင်အိမ/်သစ်သားအိမ် အမျိ းအစားများ  ဖြ စ်က 
 ပီး (၅၇.၉) ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။ ဒုတိယအများဆုံး ေနအိမ်အမျိ းအစားမှာ ဝါး ဖြ င့် ေဆာက်လုပ် 
ထားေသာအိမ်များြဖစ်ပီး (၂၃.၈) ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။  

  မိ ပြ အိမ်ေထာင်စုများ၏ (၅၆.၂) ရာခိုင် န်း ှင့ ် ေကျးလက်အိမ်ေထာင်စုများ၏ (၅၈.၁) 
ရာခိုင် န်းတိုသည ်ပျဥ်ေထာင်အိိမ/်သစ်သားအိမ််များြဖင့် ေနထိုင်ကပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

မ ိ ြပ/ေကျးလက်
အမိေ်ထာငစ်ု
အေရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကခ်နး်/
တိုကခ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 
တိုကအ်မိ်

တိုကခ်အံမိ်
ပျဥေ်ထာငအ်မိ်/
 သစသ်ားအမိ်

ဝါးအမိ်
2-3 စှခ်ံ
 တအဲမိ်

1 စှခ် ံ
တအဲမိ်

အခြ ား

စုစုေပါင်း 8,876         5.8                         1.8                3.1           57.9                   23.8             4.5           1.5          1.6       

မိ ြပ 1,047         1.1                         4.8                6.8           56.2                    27.6             0.4           0.3          3.0       

ေကျးလက် 7,829          6.5                         1.4                2.6            58.1                   23.3             5.1           1.6          1.4       

 5.8  
 1.8   3.1  

 57.9  

 23.8  

 4.5  
 1.5   1.6  

 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

ကွန်ဒို/တိုက်ခန်း/ 
တိုက်ခန်းတွ ဲ

ဘန်ဂလိ/ု 
တိုက်အိမ ်

တိုက်ခံအိမ ် ပျဥ်ေထာင်အိမ်/ 
သစ်သားအိမ် 

ဝါးအိမ် 2-3 ှစ်ခံ 
တဲအိမ် 

1 ှစ်ခံ 
တဲအိမ် 

အခြ ား 

ရာ
ခိုင
်န
်း 

ပံု (13) - ေနအိမ်အမျိ းအစား 

စုစုေပါင်း   မိ ြပ  ေကျးလက်  
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အအိမ်သာအမျိ းအစားများ 

ပံု (၁၄) - သန်ရှင်းေသာ ယင်လံုအိမ်သာ ေဆာက်လုပ်သု ံးစွ ဲသည့် အိမ်ေထာင်စုအချိ း 

 
 

 
 

 

 ပြ ည်ေထာင်စု    - ၇၄.၃% 

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး  - ၆၆.၆% 

ေကာ့ေသာင်းခ ိုင်   - ၆၂.၇% 

ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်    - ၃၉.၃% 



26 
 

ဇဇယား (၁၃) - အသံုးပြ သည့် အိမ်သာအမျိ းအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုရာခုိင် န်းကုိ        
 မိ ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ြပေသာဇယား 

 
 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ်အိမ်ေထာင်စုများ၏ (၃၉.၃) ရာခိုင် န်းသည် သန်ရှင်းေသာ ယင်လုံအိမ်သာ 
ေဆာက်လုပ်သုံးစွဲကပါသည်။ (ေရဆွဲအိမ်သာ (၀.၇) ရာခိုင် န်း ှင့ ် ေရေလာင်း/ယင်လုံအိမ်သာ 
(၃၈.၆) ရာခိုင် န်းတို ဖြ စ်ကပါသည်။) 

 တနသာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ အခြ ားမိ နယ်များ ှင့် ိင်းယှဥ်ရာ ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်သည် 
သန်ရှင်းေသာ ယင်လုံအိမ်သာ ေဆာက်လုပ်သုံးစွဲသည့် အိမ်ေထာင်စုအချိ းသည် အနိမ့်ဆုံးအုပ်စု 
တွင် ပါဝင်သည်ကို ေတွ ရပါသည်။ 

 တနသာရီတိုင်းေဒသကီးတွင် သန်ရှင်းေသာ ယင်လုံအိမ်သာ ေဆာက်လုပ်သုံးစွဲသည့် အိမ်ေထာင်စု 
အချိ းမှာ (၆၆.၆) ရာခိုင် န်းရှိ ပီး  မြ န်မာ ုိင်ငံတွင ်(၇၄.၃) ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။ 

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ် အိမ်သာမရှိသည့်အိမ်ေထာင်စု (၂၂.၃) ရာခိုင် န်းရှိ ပီး တနသာရီတိုင်း 
ေဒသကီးတွင ်(၁၅.၆)  ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။ 

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်၏ ေကျးလက်ေဒသများတွင် အိမ်သာမရှိသည့် အိမ်ေထာင်စု (၂၄.၈) ရာခိုင် န်း 
ရှိပါသည်။ 

 

စစုေုပါငး် မ ိ ြပ ေကျးလက်

0.7            1.3          0.6            

38.6          63.1       35.3          

39.3         64.4       35.9         

4.4            2.4          4.7            

32.3          24.9        33.2          

1.7            4.4          1.4            

22.3          3.9          24.8          

ရာခိုင် န း် 100.0    100.0   100.0     

အေရအတကွ် 8,876    1,047   7,829     

အမိသ်ာအမျ ိ းအစား

စစုေုပါငး်

ေရဆဲွအိမ်သာ

ေရေလာင်း/ယင်လုံအိမ်သာ

သနရ်င်ှးေသာယင်လုံအိမ်သာ
ေဆာကလ်ပ်ုသုံးစဲွမရာခုိင် နး်

တွင်း/ ဇလား အိမ်သာ

တွင်းမရှိ အိမ်သာ

အခြ ား

အိမ်သာမရှိ
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ေေသာက်ေရအမျိ းအစားများ 

ပံု (၁၅) - သန်ရှင်းေသာေသာက်ေရရရိှသည့် အိမ်ေထာင်စုအချိ း 

 
 
  

 
 

 

 ပြ ည်ေထာင်စု    - ၆၉.၅% 

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး  - ၆၃.၆% 

ေကာ့ေသာင်းခ ိုင်   - ၇၁.၃% 

ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်    - ၆၄.၇% 
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ဇဇယား (၁၄) - ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ သည့် ေရအမျိ းအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စု  
ရာခုိင် န်းကုိ  မိ ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

 ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်တွင် အိမ်ေထာင်စုများ၏ (၆၄.၇) ရာခိုင် န်းသည် ေသာက်ေရအတွက် 
ေရေကာင်းေရသန် (ေရပိုက်လိုင်း၊ အဝီစိတွင်း၊ ေရတွင်း (အုတ်စီ)၊ ေရသန်စက်/ေရသန်ဘူး) ကုိ 
အသုံးပြ ကပါသည်။ 

 တနသာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ အခြ ားမိ နယ်များ ှင့် ိင်းယှဥ်ရာတွင ် ဘုတ် ပြ င်းမိ နယ်၏ 
ေရေကာင်းေရသန်အသုံးပြ သည့် အိမ်ေထာင်စုအချိ းသည်  မြ င့်ေသာ်လည်း  မြ န်မာ ိုင်ငံ၏ 
ေရေကာင်းေရသန်ရရှိမ (၆၉.၅) ရာခိုင် န်း ှင့် ိင်းယှဥ်လင ်နိမ့်ေနသည်ကို ေတွ ရှိရပါသည်။  

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင် အိမ်ေထာင်စ ု (၂၅.၇) ရာခိုင် န်းသည် ေရတွင်း (အုတ်စီ) မှရရှိေသာ ေရကို 
ေသာက်ေရအဖြ စ် သုံးစွဲကပါသည်။ အိမ်ေထာင်စု (၂၅.၆) ရာခိုင် န်းသည် အဝီစိတွင်းမှ ေရကို 
သုံးစွဲေနကပါသည်။ 

 အိမ်ေထာင်စု (၃၅.၃) ရာခိုင် န်းသည် မသန်ရှင်းေသာအရင်းအမြ စ်များမှ ရရှိေသာေရကို 
ေသာက်ေရအဖြ စ် သုံးစွဲေနကရပါသည်။ 

 ေကျးလက်ေဒသရှိ အိိမ်ေထာင်စ ု (၃၉.၀) ရာခိုင် န်းသည် မသန်ရှင်းေသာအရင်းအမြ စ်များမှ 
ရရှိေသာေရကို ေသာက်ေရအဖြ စ ်သုံးစွဲေနကရပါသည်။ 

စစုေုပါငး် မ ိ ြပ ေကျးလက်

6.1           1.8             6.6           

25.6         67.6          20.0         

25.7         18.9          26.6         

7.3           3.4             7.8           

64.7        91.7         61.0        

13.8        0.4             15.6         

0.2           - 0.2            

11.2         - 12.8         

8.7           - 9.9           

1.4           7.9             0.5           

35.3        8.3            39.0        

ရာခိုင် န း် 100.0   100.0     100.0   

အေရအတကွ် 8,876   1,047     7,829    
စစုေုပါငး်

ေရတင်ွး (အကာရမ့ဲံ)

ေရကန်

မြ စ်/ေချာင်း/တးူေမြ ာင်း

ေတာင်ကျေရ/ မုိးေရ

အခြ ား

စုစုေပါင်းေရေကာင်းေရသန် မရရှိမရာခုိင် နး်

စုစုေပါင်းေရေကာင်းေရသနရ်ရှိမရာခုိင် နး်

ေသာကေ်ရအမျိ းအစား

ေရပုိက်လုိင်း

အဝီစိတင်ွး

ေရတင်ွး (အတုစီ်)

ေရသနစ်က်/ ေရသနဘူ်း
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 အအလင်းေရာင်အတွက် စွမ်းအင်အသံုးပြ မ 

ပံု (၁၆) - အလင်းေရာင်အတွက် လပ်စစ်မီး အသံုးပြ မ 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စု    - ၃၂.၄% 

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး  -    ၈.၀% 

ေကာ့ေသာင်းခ ိုင်   -    ၅.၆% 

ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်    -    ၁.၅% 
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ဇဇယား (၁၅) - အလင်းေရာင်အတွက်  အဓိကအသံုးပြ သည့် မီးအမျိ းအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စု  
ရာခုိင် န်းကုိ  မိ ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 
 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ်အလင်းေရာင်အတွက် လပ်စစ်မီးအသုံးပြ သည့် အိမ်ေထာင်စုအချိ းမှာ (၁.၅) 
ရာခိုင် န်းြဖစ်ပါသည်။ တနသာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ အခြ ားမိ နယ်များ ှင့် ိင်းယှဥ်ရာ 
လပ်စစ်မီးအသုံးပြ မသည် အနိမ့်ဆုံးအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပါသည်။ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၏ 
လပ်စစ်မီးအသုံးပြ သည့် အိမ်ေထာင်စုအချိ းမှာ (၈.၀) ရာခိုင် န်းဖြ စ်ပါသည်။  

 ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်တွင် အလင်းေရာင်အတွက် မီးစက် (ပုဂလိက) အသုံးပြ မသည် (၅၁.၁) ရာခိုင် န်း 
 ဖြ င့် အများဆုံးဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေကျးလက်ေဒသတွင် အိမ်ေထာင်စုများ၏ (၄၉.၅) ရာခိုင် န်းသည် အလင်းေရာင်အတွက် မီးစက် 
(ပုဂလိက) ကို အသုံးပြ ကပါသည်။ 

စစုေုပါငး် မ ိ ြပ ေကျးလက်

1.5                4.4             1.1               

11.3             1.1             12.7            

31.4             26.2           32.0            

1.7                2.2              1.6               

51.1             63.5           49.5            

0.5                0.8             0.5               

1.7                1.1             1.8               

0.8                0.8             0.8               

ရာခိုင် န း် 100.0       100.0     100.0      

အေရအတကွ် 8,876       1,047     7,829      

ေရအားလပ်စစ် (ပုဂလိက)

ေနေရာင်ြခည် စွမ်းအင်သံုး (ဆိုလာြပား)

အခြ ား

စစုေုပါငး်

မးီအမျိ းအစား

လပ်စစ်မီး

ေရနဆံမီီး

ဖေယာင်းတိုင်မီး

ဘက်ထရမီီး

မီးစက် (ပုဂလိက)
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အအစားအစာချက်ပြ တ်စားေသာက်ရန်အတွက် ေလာင်စာအသံုးပြ မ 

ပံု (၁၇) - သစ်သားကုိ အေြခခံေသာေလာင်စာ အသံုးပြ မ 

     
 

 
 

 

 ပြ ည်ေထာင်စု    - ၈၁.၀% 

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး  - ၉၅.၅% 

ေကာ့ေသာင်းခ ိုင်   - ၉၀.၂% 

ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်    - ၉၇.၅% 
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ဇဇယား ((၁၆) - ချက်ပြ တ်စားေသာက်ရန်အတွက် အဓိကအသံုးပြ သည့် ေလာင်စာအမျိ းအစားအလုိက်  
အိမ်ေထာင်စုရာခုိင် န်းကုိ  မိ ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 
 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ် အစားအစာ ချက်ပြ တ်စားေသာက်ရန်အတွက် သစ်သားကို အေခြ ခံေသာ 
ေလာင်စာ အမျိ းအစားများြဖစ်သည့် သစ်သား/ထင်း (၃၆.၂) ရာခိုင် န်း ှင့ ် မီးေသွး/  
ေလာင်စာေတာင့် (၆၁.၃) ရာခိုင် န်းတိုကို အဓိကအသုံးပြ ကေကာင်း ေတွ ရိှရပါသည်။ 

 အိမ်ေထာင်စု (၀.၈) ရာခိုင် န်းသာလင် အစားအစာချက်ပြ တ်စားေသာက်ရန်အတွက် လပ်စစ်မီးကို 
အသုံးပြ ကပါသည်။ 

 ေကျးလက်ေဒသရှိ အိမ်ေထာင်စုများတွင် သစ်သားကို အေြခခံေသာေလာင်စာများြဖစ်သည့် 
သစ်သား/ထင်း (၃၉.၁) ရာခိုင် န်း ှင့် မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့် (၅၈.၇) ရာခိုင် န်းကုိ အဓိက 
အသုံးပြ ကပါသည်။ 

မှတ်ချက်။  * ၀.၁ ရာခိုင် န်းထက်နည်းပါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး် မ ိ ြပ ေကျးလက်

0.8                0.6               0.8                

* - 0.1                

0.1                - 0.2                

0.7                1.8               0.5                

36.2             14.9             39.1             

61.3             80.5             58.7             

0.6                1.8               0.4                

0.2                0.4               0.2                

ရာခိုင် န း် 100.0       100.0       100.0       

အေရအတကွ် 8,876       1,047       7,829       

မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့်

ေကျာက်မီးေသွး

အခြ ား

စစုေုပါငး်

ေလာငစ်ာအမျိ းအစား

လပ်စစ်မီး

ဓာတေ်ငွ

ေရနဆံမီီး

ဘုိင်အိုဂက်စ်

သစ်သား/ထင်း
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ဆဆက်သွယ်ေရး ှင့် အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းများ အသံုးပြ မ 

ဇယား (၁၇) - ဆက်သွယ်ေရး ှင့် အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းများသံုးစဲွမအလုိက် အိမ်ေထာင်စုရာခုိင် န်း ကုိ 

 မိ ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

 အိမ်ေထာင်စုများ၏ ဆက်သွယ်ေရး ှင့ ်အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းများသုံးစွဲမတွင ် ုပ်မြ င်သံကား 
စက်သုံးစွဲမသည် (၄၂.၇) ရာခိုင် န်းြဖင့် အမြ င့်ဆုံးြဖစ်ပါသည်။ ုပ်မြ င်သံကားစက်ရှိသည့် 
အိမ်ေထာင်စုအချိ းသည်  မိ ပြ တွင် (၆၂.၈) ရာခိုင် န်းြဖစ်ပီး ေကျးလက်တွင် (၄၀.၁) ရာခိုင် န်း 
ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ် ုပ်မြ င်သံကားရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုမှာ (၄၂.၇)   ရာခိုင် န်း ဖြ စ်ပီး၊ ေရဒီယို 
ရှိေသာအိမ်ေထာင်စုမှာ (၂၂.၆) ရာခိုင် န်းဖြ င့် အိမ်ေထာင်စု (၄) စုတွင် (၁) စု န်းရိှေကာင်း 
ေတွ ရိှရပါသည်။ 

မ ိ ြပ/ေကျးလက်
အမိေ်ထာငစ်ု
အေရအတကွ်

ေရဒယီ ို ပုြ်မငသ် ံကား က ိ းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျ တာ
အမိတ်ငွ ်

အငတ်ာနက  ်
တပဆ်ငထ်ားခြ ငး်

မညသ်ည့်ပစညး်မ  
မရှိသည့်
ရာခိုင် နး်

ပစညး်အားလုံး
 ရှိသည့်  
ရာခိုင် နး်

စုစုေပါင်း 8,876         22.6            42.7              4.8        26.7              1.6           4.3                     42.5                        0.1                

မိ ြပ 1,047         21.9            62.8              3.3        62.6              4.1           20.0                   20.6                        0.3                

ေကျးလက် 7,829          22.7            40.1              4.9        21.9              1.2           2.2                      45.4                        0.1                
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ပံု (၁၈) - ေရဒယုိီ ှင့် ုပ်မြ င်သံကားသံုးစွဲ ိင်ုသည့် အိမ်ေထာင်စုရာခုိင် န်း 

ေရဒီယို ုပ်မြ င်သံကား 
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ပပံု (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်းသံုးစဲွ ိုင်မ 
 

 
 

 ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်တွင် အိမ်ေထာင်စု (၂၆.၇) ရာခိုင် န်းသာ လက်ကိုင်ဖုန်းရှိ ပီး တနသာရီ 
တိုင်းေဒသကီးတွင် (၂၉.၈) ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။ 

 ပြ ည်ေထာင်စု    - ၃၂.၉% 

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး  - ၂၉.၈% 

ေကာ့ေသာင်းခ ိုင်   - ၄၁.၈% 

ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်    - ၂၆.၇% 
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ပပုိေဆာင်ေရးယာဥ် အမျိ းအစားများ  

ဇယား (၁၈) - သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအတွက် အသံုးပြ သည့်ယာဥ်အမျိ းအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စု 

အေရအတွက်ကုိ  မိ ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ် အိမ်ေထာင်စုများ၏ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ သည့်ယာဥ် 
အမျိ းအစားများတွင် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်/လပ်စစ်စက်ဘီး/သုံးဘီးကားအသုံးပြ မသည် (၂၄.၄) 
ရာခိုင် န်းြဖင့် အမြ င့်ဆုံးြဖစ်ပီး စက်ေလှ၊ ေမာ်ေတာ်ဘုတ် အသုံးပြ မသည်  (၂၁.၂) ရာခိုင် န်းြဖင့် 
ဒုတိယအမြ င့်ဆုံး ြဖစ်ပါသည်။ 

  မိ ပြ /ေကျးလက် ခွဲြခားေလ့လာရာတွင်  မိ ပြ အိမ်ေထာင်စုအများစုသည် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်/ 
လပ်စစ်စက်ဘီး/သုံးဘီးကား ှင့် ေကျးလက်အိမ်ေထာင်စုအများစုသည် စက်ေလှ၊ ေမာ်ေတာ်ဘုတ ်
တိုကို သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးယာဥ်အဖြ စ် အဓိကအသုံးပြ ကပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

တိုငး်ေဒသကးီ/ခ ိုင/်မ ိ နယ် အမိေ်ထာငစ်ု
ကား/

ထရပက်ား/
ဗငန် ်

ေမာေ်တာ်
ဆိုငက်ယ်/

လ ပစ်စစ်ကဘ်းီ/
သုံးဘးီကား

စကဘ်းီ
(၄) ဘးီပါ
ေထာလ်ာဂျ ီ

က းူေလ၊ှ
သမာန်

စကေ်လ၊ှ
ေမာေ်တာဘ်တု်

လညှး်(က ၊ဲ
ာွး၊ မြ ငး်..
စသဖြ င့်)

တနသာရတီိုင်းေဒသကီး 283,099     4,861      118,324         54,883          5,709     9,010    22,513          13,018    

မိ ြပ 66,807        2,611      36,716            18,061          898        1,063    1,954            629           

ေကျးလက် 216,292      2,250      81,608            36,822           4,811     7,947    20,559          12,389    

ေကာေ့သာင်းခ ိုင် 46,088        527          17,143            5,346             193        2,121    5,109            986           

မိ ြပ 16,983        329          8,288               2,065             71           330        617                40             

ေကျးလက် 29,105        198         8,855               3,281             122         1,791    4,492             946           

ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ် 8,876           56            2,168               1,208             22            515        1,884            405           

မိ ြပ 1,047           22             516                  343                 14           37          47                   5                

ေကျးလက် 7,829           34            1,652               865                 8              478        1,837            400           
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((ဇ) ေမွးဖွားခြ င်း ှင့်ေသဆံုးခြ င်းအေကာင်းအရာ 

ေမွးဖွားခြ င်းအေကာင်းအရာ 

 

 ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်တွင် အသက် (၂၅-၂၉) အုပ်စုတွင် ေမွးဖွား န်း အမြ င့်ဆုံးြဖစ်သည်ကို ေတွ ရိှရ 
ပါသည်။  

 အသက် (၁၅) ှစ်မှ အသက် (၄၉) ှစ်အတွင်းရှိ အမျိ းသမီးတစ်ဦး၏ စုစုေပါင်းကေလးေမွးဖွား န်း 
မှာ (၄.၆) ဦးဖြ စ်ပီး  ပြ ည်ေထာင်စုအဆင့် စုစုေပါင်းကေလးေမွးဖွား န်း (၂.၅) ဦးထက် 
ပိုြမင့်သည်ကို ေတွ ရှိရပါသည်။   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00
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0.10

0.15

0.20

0.25

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

 

အသက်အုပ်စု 

ပံု (20) -  ပြ ည်ေထာင်စု၊ တနသာရီတုိင်းေဒသကီး ှင့်  
ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်တုိ၏ အသက်အပုိင်းအခြ ား အလုိက်ကေလးေမွးဖွား န်း  

ြပည်ေထာင်စု တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ် 



37 
 

ပပံု (၂၁) - စုစုေပါင်းကေလးေမွးဖွား န်း 

 
 ပြ ည်ေထာင်စု    - ၂.၅ ဦး 

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး  - ၃.၃ ဦး 

ေကာ့ေသာင်းခ ိုင်   -  ၃.၈ ဦး 

ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်    - ၄.၆ ဦး 
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 တနသာရီတိုင်းေဒသကီးတွင် ေမွးဖွားစ  ် ေမာ်မှန်းသက်တမ်းသည ် (၆၅.၅) ှစ် ြဖစ်ပီး 
 ပြ ည်ေထာင်စုအဆင့် ေမာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၄.၇) ှစ်ထက်ပိုမြ င့်ပါသည်။ 

 မ ေမာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၈.၉ ှစ်) သည် ကျား ေမာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၂.၂ ှစ်)ထက် ပိုမြ င့် 
ပါသည်။ 

  
ကေလးအရွယ်ေသဆံုးခြ င်း ှင့် ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေသဆံုးခြ င်းအေကာင်းအရာ 

 

 ေကာ့ေသာင်းခ ိုင်တွင ် တစ် ှစ်ေအာက် ှင့် ငါး ှစ်ေအာက်ကေလး ေသ န်းများသည် 
 ပြ ည်ေထာင်စုအဆင့် ေသ န်းများထက်  မြ င့်ပါသည်။ အရှင်ေမွးကေလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက် 
တစ် ှစ်ေအာက်ကေလး (၇၈) ဦး ှင့် အရှင်ေမွးကေလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါး ှစ်ေအာက ်
ကေလး (၉၂) ဦး  ေသဆုံးလျက်ရှိပါသည်။   

 ဘုတ်ပြ င်း မိ နယ်တွင ်တစ် ှစ်ေအာက် ှင့် ငါး ှစ်ေအာက်ကေလး ေသ န်းများသည် တနသာရီ 
တိုင်းေဒသကီး ှင့ ်  ေကာ့ေသာင်းခ ိုင်တို၏ ေသ န်းများထက်  မြ င့်ပါသည်။ အရှင်ေမွးကေလး 
(၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ် ှစ်ေအာက်ကေလး (၉၁) ဦး ှင့် အရှင်ေမွးကေလး (၁,၀၀၀) တွင် 
အသက်ငါး ှစ်ေအာက်ကေလး (၁၀၇) ဦး  ေသဆုံးလျက်ရှိပါသည်။  

65 
60 62 62 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 68 

0
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ပံု (၂၂) - ေမာမှ်န်းသက်တမ်း ( ပြ ည်ေထာင်စု၊ တုိင်းေဒသကီး/ ပြ ည်နယ်) 

စုစုေပါင်း ကျား မ 

62 
72 70 

81 

54 
62 

71 
83 77 

90 

65 
76 78 

92 89 
104 

68 
80 

91 
107 

99 
116 

83 
99 

0

20

40

60

80

100

120

140

တစ် ှစ်ေအာက် 
ကေလးေသ န်း 

ငါး ှစ်ေအာက် 
ကေလးေသ န်း 

တစ် ှစ်ေအာက် 
ကေလးေသ န်း 

ငါး ှစ်ေအာက် 
ကေလးေသ န်း 

တစ် ှစ်ေအာက် 
ကေလးေသ န်း 

ငါး ှစ်ေအာက် 
ကေလးေသ န်း 

စုစုေပါင်း ကျား မ 

ပံု (၂၃) - တစ် ှစ်ေအာက်ကေလးေသ န်း ှင့် ငါး ှစ်ေအာက်ကေလးေသ န်း 

 ပြ ည်ေထာင်စု တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ေကာ့ေသာင်းခ ိုင် ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ် 
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 တနသာရီတိုင်းေဒသကီးတွင် အရှင်ေမွးကေလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဥ်၊ ေမွးဖွားစဥ် ှင့် 
ေမွးဖွားပီး (၆) ပတ် အကာတွင် မိခင် (၁၅၇) ဦး ေသဆုံးလျက်ရှိပါသည်။  

 ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေသ န်းသည်   ပြ ည်ေထာင်စုအဆင့်ထက် နိမ့်ပါသည်။ 

 အေရှ ေတာင်အာရှ ိုင်ငံများ၏ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေသ န်း (၁၄၀) ှင့် ိင်းယှ ်ရာတွင် 
 မြ န်မာ ိုင်ငံ၏ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေသ န်း (၂၈၂) သည်  မြ င့်မားေနေကာင်း ေတွ ရှိရပါသည်။ 
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ပံု  (224) -- ကကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင်ေသ န်း (( ပြ ည်ေထာင်စု၊  တုိင််းေဒသကီး/  ပြ ည်နယ်) 
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သသန်းေခါင်စာရင်းဆုိင်ရာ ေဝါဟာရအဓိပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ 
လူဦးေရ - ဤအစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်သည့် လူဦးေရဆိုသည်မှာ သန်းေခါင်စာရင်းညတွင်  မြ န်မာ ိုင််ငံ 

နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိေနသည့် လူဦးေရကို ဆိုလိုပါသည်။ 

သန်းေခါင်စာရင်းည (သန်းေခါင်စာရင်းရည် န်းချိန်)  - ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ေနညကို 

ဆိုလိုပါသည်။  မတ်လ (၂၉) ရက်ေနည  (၀၀း၀၀) အချိန်သည် သန်းေခါင်စာရင်း ရည် န်းချိန်ဖြ စ်ပါ သည်။ 

 မြ န်မာ ိုင်ငံအတွင်း သန်းေခါင်စာရင်းညတွင်ရှိသည့်လူအားလုံးကို စာရင်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 

ေကျးလက် - အေထွေထွအုပ်ချ ပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ ေကျးရွာအုပ်စုများကို ဆိုလို ပါသည်။ 

ေယဘုယျအားဖြ င့် ၎င်းေဒသများသည် လူဦးေရသိပ်သည်းဆ နည်းသည့်ေဒသများဖြ စ်ပီး  

၎င်းေမြ ဧရိယာများတွင် စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပါသည်။ 

 မိ ပြ  - အေထွေထွအုပ်ချ ပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ ရပ်ကွက်များဖြ စ်ပါသည်။ ေယဘုယျ အားဖြ င့် 

အဆိုပါေဒသများတွင် အေဆာက်အအုံ ှင့် လူဦးေရထူထပ်ပီး စက်မလုပ်ငန်းများ ဖံွ ဖိ းတိုးတက် ပါသည်။  

သိပ်သည်းဆ -  ဧရိယာ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာတွင ် ေနထိုင်ေသာလူဦးေရကို ဆိုလိုပါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းေနထိုင်ေသာ လူဦးေရစုစုေပါင်းကို ၎င်းေဒသ၏ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ှင် ့ စားခြ င်းဖြ င့် 

သိပ်သည်းဆကိုရရှိပီး စတုရန်းကီလိုမီတာ ဖြ င့်ေဖာ်ပြ ပါသည်။ ထိုသိုတွက်ချက်ရာတွင ် ကုန်းေမြ ကိုသာ 

ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားပါသည်။ 

ပျမ်းမအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစား - အိမ်ေထာင်စုတစ်စုတွင်ရှိေသာ ပျမ်းမအိမ်ေထာင်စုဝင် အေရအတွက် 

ကိုဆိုလိုပါသည်။ (အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစုစုေပါင်းကို အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ြဖင့် စားြခင်းြဖင့်ရရှိ 

ပါသည်။) 

ကျား/မ အချိ း - အမျိ းသမီးဦးေရ (၁၀၀) ၌ရှိသည့် အမျိ းသားဦးေရကိုဆိုလိုပါသည်။  

မီှခုိသူအချိ း - အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်သည့် အသက်အရွယ ်အသက် (၁၅) ှစ်မှ အသက် (၆၄) ှစ်ဦးေရ (၁၀၀) 

ေပ တွင ် မှီခိုေနသည့ ်ကေလးဦးေရ (အသက ် ၁၅ ှစ်ေအာက်) ှင့် သက်ကီးရွယ်အိုဦးေရ (အသက ် ၆၅ 

ှစ် ှင့်အထက်) တို၏အချိ းြဖစ်ပါသည်။ စုစုေပါင်းမှီခိုသူအချိ း၊ ကေလးမှီခိုသူအချိ း ှင့ ်

သက်ကီးရွယ်အိုမှီခိုသူအချိ းတိုကိ ုတိုင်းတာတွက်ချက် ိုင်ပါသည်။ 

ကေလးမီှခုိသူအချိ း - အသက ်(၁၅) ှစ်ေအာက် ကေလးဦးေရ ှင့် အလုပ်လုပ် ိုင်သည့်လူဦးေရ (အသက ်၁၅ 

- ၆၄ ှစ်) အချိ းကိ ုဆိုလိုပါသည်။ 
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သသက်ကီးရွယ်အုိမီှခုိသူအချိ း - အသက ် (၆၅) ှစ် ှင့်အထက ် သက်ကီးရွယ်အိုဦးေရ ှင့် အလုပ်လုပ် ိုင ်

သည့်လူဦးေရ (အသက ်၁၅ - ၆၄ ှစ်) အချိ းကို ဆိုလိုပါသည်။ 

သက်ကီးရွယ်အုိ န်ကိန်း - အသက် (၁၅) ှစ်ေအာက ်ကေလးဦးေရ (၁၀၀) တွင်ရှိသည့် အသက် (၆၅) 

ှစ် ှင့်အထက် သက်ကီးရွယ်အိုဦးေရကို ဆိုလိုပါသည်။ 

အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုေပါင်းလူဦးေရ၏အသက်များကို အုပ်စု (၂) စု အညီအမခွဲြခားရာတွင ် ရရှိသည့် 

အလယ်ကိန်းဖြ စ်ပါသည်။ လူဦးေရ၏တစ်ဝက်သည် အသက်အလယ်ကိန်းထက်ငယ်ပီး ကျန်တစ်ဝက် သည် 

အသက်အလယ်ကိန်းထက်  ကီးပါသည်။ 

ပညာေရး - သင်ကားခြ င်း ှင့် သင်တန်းလမ်း န််များမှတဆင့် သင်ကားတတ်ေမြ ာက်ခြ င်းကို ဆိုလို ပါသည်။ 

၂၀၁၄ ခု ှစ်  မြ န်မာ ိုင်ငံ လူဦးေရ ှင့်အိမ်အေကာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းတွင် စာတတ ် ေမြ ာက်မ၊ 

ေကျာင်းေနမအေခြ အေန၊ အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပီးစီးခဲ့သည့် အတန်း/အဆင့်တိုကို ေမးမြ န်းခဲ့ ပါသည်။ 

ပညာေရး ှင့်ပတ်သက်၍ အမျိ းအစားခွဲ ခြ ားမများကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေဖာ်ပြ ထားပါသည-် 

(က)  စာတတ်ေမြ ာက်မ - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ေကာင်းမွန်စွာ ေရးတတ်၊ ဖတ်တတ်ခြ င်းကို 

ဆိုလိုပါသည်။ 

(ခ )  ေကျာင်းတက်ေရာက်မအေခြ အေန - လွန်ခဲ့သည့်စာသင် ှစ်တွင ် အတန်းပညာ အဆင့်ဆင့် 

သင်ကား ိုင်ရန်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားေသာ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြ  စာသင်ေကျာင်းများ 

(သိုမဟုတ)် ပညာေရးအစီအစဥ်များတွင ် ပညာသင်ကားေနသူများကို ဆိုလိုပါသည်။ 

မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ှင့် တကသိုလ်အဆင့်တက်ေနသူများ အားလုံးပါဝင ်

ပါသည်။  အဆိုပါ ေကျာင်းေနမအေခြ အေနတွင် (၁) လက်ရှိတွင ် ေကျာင်းတက်ေနသူ၊ (၂) 

ေကျာင်းတက်ဖူးသူ၊ (၃) လုံးဝေကျာင်းမတက်ဘူးသူ ဟူ၍ (၃) မျိ းပါဝင်ပါသည်။  

(ဂ )  အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပီးစီးခ့ဲသည့်အတန်း/အဆင့် - အစိုးရေကျာင်းများ၊ အစိုးရ 

အသိအမှတ်ပြ ထားသည့် ပုဂလိကေကျာင်းများတွင ် တက်ေရာက်ပီးစီးခဲ့သည့် အမြ င့်ဆုံး 

ပညာေရးအဆင့်/ဘဲွ /ဒီဂရီကို ဆိုလိုပါသည်။ 

မသန်စွမ်းမ - ေနစဥ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မ/သင်ယူမများ၊ လပ်ရှားမ 

များတွင ် အေထာက်အကူမရှိပါက သာမန်လူများထက်ပို၍ အခက်အခဲရှိသူများကို ဆိုလို ပါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခု ှစ် လူဦးေရ ှင့်အိမ်အေကာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းတွင် မသန်စွမ်းမ ှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါတို  ကို 

ေမးမြ န်းထားပါသည်-  
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(က) လမ်းေလာက်ခြ င်း (ဝီှးချဲအသုံးပြ ခြ င်း၊ ေတာင်ေဝှး၊ ချိ င်းေထာက်အသုံးပြ ခြ င်း၊ ေခြ ဆာ  ခြ င်း၊ 

အမြ င့်တက်ရာတွင်ခက်ခဲခြ င်း) 

(ခ ) အမြ င် (အမြ င်အာ ုံအားနည်းခြ င်း၊ မျက်စိမမြ င်ခြ င်း) 

(ဂ ) အကား (အကားအာ ုံနည်းခြ င်း၊ နားမကားခြ င်း) 

(ဃ) မှတ်ဉာဏ်/အာ ုံစူးစိုက်ခြ င်း (ဖွံ ဖိ းမေ ှာင့်ေ ှးခြ င်း၊ ေကျာင်းေနရန်ခက်ခဲခြ င်း၊ အခြ ား 

စိတ်ပိုင်းဆုိင်ရာအေခြ အေနများ) 

ကကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ် - လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ သက်ေသခံအဖြ စ် ကိုယ်ေရးအေကာင်းအရာ အချက် 

အလက်များပါဝင်သည့ ် ကတ်/လက်မှတ်ြဖစ်ပါသည်။  မြ န်မာ ိုင်ငံတွင် သက်ေသခံကတ်/လက်မှတ် 

အမျိ းအစားေပါင်းများစွာ ထုတ်ေပးထားပီး ိုင်ငံခြ ားသားများအတွက် ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိ ုဆိုလိုပါ သည်။ 

လုပ်သားအင်အားအေခြ အေန - သန်းေခါင်စာရင်းရည် န်းရက်မတိုင်မီ (၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်) 

လွန်ခဲ့သည့် (၁၂) လအတွင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ အဓိကလုပ်ေဆာင်မများကို ဆိုလိုပါသည်။ အသက ် (၁၀) 

ှစ် ှင့်အထက် လူဦးေရကို ေအာက်ပါအတိုင်း ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ထားပါသည် - 

 

လုပ်သားအင်အားစု - “အလုပ်ရှိသ ူ (လုပ်ငန်းခွင်ရှိလူဦးေရ)” ှင့် “အလုပ်လက်မဲ့” တိုပါဝင်သည့် 

ေယဘုယျစကားရပ်တစ်ခု ဖြ စ်ပါသည်။ 
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အအလုပ်ရိှသူ - လူတစ်ေယာက်သည ်အမြ တ်အစွန်းတစ်ခုခု (လစာ၊ လုပ်ခ၊ စီးပွားေရးအကျိ းအမြ တ် စသည)် 

အတွက ်သန်းေခါင်စာရင်းမေကာက်မီ တစ်ပတ်အတွင်း (သိုမဟုတ်) တစ် ှစ်အတွင်း အချိန်ပြ ည့် (သိုမဟုတ)် 

(၆) လ ှင့်အထက် အလုပ်လုပ်ခဲ့လင ် ထိုသူကိ ု အလုပ်ရှိသည်ဟ ု ဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းတိုတွင် 

လစာမရေသာ်လည်း မိသားစုလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်သူ၊ စတိုးဆိုင်၊ ပုဂလိကေဆး ုံ အစရှိသည်တိုတွင် 

လုပ်ကိုင်ေနသူများပါဝင်ပါသည်။  

အလုပ်လက်မ့ဲ - အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်သူဖြ စ်ေသာ်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း အလုပ်မရှိသူ၊ 

အလုပ်ရှာေဖွေနသူကိ ုဆိုလိုပါသည်။  

လုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူများ - သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူချိန်မတိုင်မီ ရက်သတပတ်အတွင်း 

အလုပ်မရှိသူ၊ အလုပ်မရှာခဲ့သူ၊ အလုပ်မလုပ် ိုင်သူများကို ဆိုလိုပါသည်။ အဆိုပါအုပ်စုတွင် အချိန်ပြ ည့် 

ေကျာင်းတက်ေနသူ၊ အိမ်မကိစလုပ်သူ၊ သက်ကီးရွယ်အိုများ ပါဝင်ပါသည်။  

လုပ်သားအမျိ းအစား - အလုပ်ရှိသူများကိ ု လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်း ၎င်းတိုေဆာင်ရွက်သည့် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်မအလိုက် ခွဲြခားေဖာ်ြပခြ င်းြဖစ်ပါသည်။ လုပ်သားအမျိ းအစားများကို 

ေအာက်ပါအတိုင်း အုပ်စု (၅) စုခွဲ ခြ ားထားပါသည်- 

(က)  အစုိးရဝန်ထမ်း -  အစိုးရဌာန/အဖွဲအစည်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသူများ  

(ခ )  ပုဂလိက/အဖဲွအစည်းဝန်ထမ်း - ပုဂလိကလပု်ငန်း၊ ပုဂလိကအဖွဲအစည်းများ၊ ကုမဏီများ၊ 

အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖဲွအစည်းများ၊ ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများ၊ ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 

များတွင်လုပ်ကိုင်ေနသူများ  

(ဂ )  အလုပ်ရှင် - သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ၎င်းတို၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကို အလုပ် သမား 

(၁) ဦးဖြ စ်ေစ၊ (၁) ဦးထက်ပို၍ဖြ စ်ေစ ခန်ထားပီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ 

(ဃ)  ကုိယ်ပုိင်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရး (သိုမဟုတ်) မိသားစုစီးပွားေရးတွင် 

မည်သည့်အလုပ်သမားကိုမ  ခန်ထားခြ င်းမရှိဘဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်သူ  

(င)  မိသားစုလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိ းေမွးမြ  ေရး၊ 

 ခံလုပ်ငန်း၊ ကုန်ေရာင်းကုန်ဝယ်လုပ်ငန်း (သိုမဟုတ)် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင ်လုပ်အားခမရရှိဘဲ ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်သူ  
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လလုပ်သားအင်အားပါဝင် န်း - အသက်အုပ်စုတစ်ခုတွင်ရိှသည့် လုပ်သားအင်အား ှင့် အဆိုပါအသက် 

အုပ်စုအတွင်းရိှ လူဦးေရတို၏အခိျ းကို ဆိုလိုပါသည်။ လုပ်သားအင်အားပါဝင် န်းသည် အလုပ်လုပ် ိုင် 

သည့် လူဦးေရပမာဏကို ေဖာ်ြပသည့် အေရးကီးေသာ အ န်းကိန်းဂဏန်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 

 

အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင် န်း - လုပ်သားအင်အားစုစုေပါင်းတွင် အလုပ်အကိုင်မရရိှေသးဘဲ အလုပ်ရှာေနသူ ှင့် 

အလုပ်လုပ်ရန်ဆ ရှိသူတို၏ ရာခိုင် န်းကို ဆိုလိုပါသည်။ အဆိုပါလူဦးေရသည် 

အလုပ်ရှာေဖွေနသူများ ဖြ စ်ပီး အလုပ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ရိှသူများ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အလုပ်အကုိင်ရရှိမ ှင့် လူဦးေရအချိ း - ိုင်ငံတစ်ခု၏အလုပ်ရိှသူဦးေရ ှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်သည့် လူဦးေရ 

(အသက်် ၁၅ - ၆၄) ၏အချိ းအစားကိုပြ သည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချိ းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ လူတစ်ဦးသည် 

တစ်ပတ်လင ် အနည်းဆုံးတစ်နာရီကာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါက ၎င်းကိုအလုပ်အကိုင်ရိှသူဟ ု

ိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ ကီးမ ှသတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

အလုပ်အကုိင် - သန်းေခါင်စာရင်းရည် န်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် 

လူတစ်ေယာက်၏ အလုပ်အကိုင်ကိုဆိုလိုပါသည်။ လုပ်ငန်း ှင့်သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိဘဲ လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လ 

အတွင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်အလုပ်အကိုင်ကိုသာ ဆိုလိုြခင်းြဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခု ှစ် သန်းေခါင်စာရင်းတွင် 

အလုပ်အကုိင်ေဖာ်ြပခြ င်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ စာရင်းကုိင်၊ အချက်အလက်သွင်းစာေရး၊ အတွင်းေရးမှ း၊ အိမ်မ 

ကိစလုပ်သူ၊ တံငါသည်၊ လူအရင်းအမြ စ်မန်ေနဂျာစသည်ြဖင့် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပရမည်ဟု သန်းေခါင်စာရင်း 

စာရင်းေကာက်များကုိ န်ကားထားပါသည်။ အကယ်၍ေြဖဆိုသူသည ် အလုပ်အကိုင် ှစ်ခု (သိုမဟုတ)် 

ှစ်ခုထက်ပို၍ လုပ်ကိုင်ခဲ့လင် အဓိကလုပ်ကိုင်ေသာ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ေရွးချယ်ေစခဲ့ 

ပါသည်။ အလုပ်အကုိင်အမျိ းအစားများ ခဲွြခားသတ်မှတ်ရာတွင် ISCO 2008 ကုိ အေြခခံ၍ ခွဲြခားထား ပါသည်။ 

= လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင် န်း

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူဦးေရ 
(အလုပ်ရှိသူ + အလုပ်လက်မဲ့) 

စုစုေပါင်းလူဦးေရ 
x ၁၀၀ 

အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင် န်း 
အလုပ်လက်မဲ့ဦးေရ 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူဦးေရ 
(အလုပ်ရှိသူ + အလုပ်လက်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုပ်အကိုင်ရရှိမ ှင့် 
လူဦးေရအချိ း 

= 

အလုပ်ရှိသူဦးေရ 

စုစုေပါင်းလူဦးေရ 

x ၁၀၀ 
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လလုပ်ငန်း -  သန်းေခါင်စာရင်းရည် န်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်း အလုပ်လုပ်ေနသူများ 

လုပ်ကိုင်ေနသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ေနသူများလုပ်ကိုင်ေနသည့် လုပ်ငန်းခွင်ေနရာ ကုိ 

ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ေနသူတစ်ဦး၏ လုပ်ကုိင်ေနရသည့် တာဝန်များ (သုိမဟုတ်) 

ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ေဖာ်ပြ ရန်မလုိဘဲ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း (သုိမဟုတ်) ဝန်ေဆာင်မေပးသည့် လုပ်ငန်း 

အမျိ းအစားကုိ ဆုိလုိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ - လူတစ်ေယာက်သည် တီဗီွထုတ်လုပ်ေသာစက် ု၏ံ 

သုိေလှာင် ုံတွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်သူြဖစ်ပါက ထုိသူ၏လုပ်ငန်းသည် လပ်စစ်ပစည်းထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း 

ြဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍ေြဖဆိုသူသည် လုပ်ငန်း ှစ်ခု (သိုမဟုတ)် ှစ်ခုထက်ပိုေသာ လုပ်ငန်းများတွင် 

လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါလင် အဓိကလုပ်ကိုင်ေသာ လုပ်ငန်းတစ်ခုကိ ု သတ်မှတ်ေရွးချယ်ေစခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ 

ခွဲြခားသတ်မှတ်ရာတွင် ISIC Revision 4 ကို အေြခခံ၍ ခွဲြခားထားပါသည်။ 

အရှင်ေမွးကေလး - ကေလးငယ်မိခင်ဝမ်းမှကတ်ချိန်တွင် ငိုြခင်း၊ အသံပြ ြခင်း၊ ေြခလက်များလပ်ရှားြခင်း 

စသည့ ် အသက်ရှင်သန်မ သေကတတစ်ခုခုကို  ပြ လုပ်သူကို ဆိုလိုပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းတွင ် အရှင် 

ေမွးကေလးများကို ထည့်သွင်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြ င် အိမ်ေထာင်ကျဖူးသည့် အမျိ းသမီးများ၏ 

ေနာက်ဆုံးအရှင်ေမွးကေလးအေကာင်းအရာများကိုလည်း ထည့်သွင်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။

စုစုေပါင်းကေလးေမွးဖွား န်း - အမျိ းသမီးတစ်ေယာက်ေမွးဖွား ိုင်သည့ ် ပျမ်းမကေလးအေရအတွက် 

(အမျိ းသမီးအားလုံး ကေလးေမွးဖွား ိုင်သည့် အသက်အပိုင်းအခြ ား  ပီးဆုံးသည်အထိ အသက်ရှင်ပီး 

လက်ရှိေမွး န်းအတိုင်း ေမွးမည်ဆိုပါက) ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

အသက်အုပ်စုအလုိက် ကေလးေမွးဖွား န်း - အသက်အုပ်စုအလိုက ် အမျိ းသမီး (၁,၀၀၀) တစ် ှစ်အတွင်း 

ေမွးဖွားသည့် ကေလးဦးေရကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အသက်အုပ်စုအလိုက် ကေလးေမွးဖွား န်းကို 

တိုင်းတာရာတွင ်သီးြခားေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိပါက  ပြ ကဒိန် ှစ်ကို အေြခခံ၍ တွက်ချက်ပါသည်။ 

၅ စုစုေပါင်းကေလးေမွးဖွား န်း = အသက်အုပ်စုအလိုက် ကေလးေမွးဖွား န်း x  
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ဘဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်အစီရင်ခံစာ  ပြ စုသူများစာရင်း 
 

တနသာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ေကာ့ေသာင်းခ ိုင်၊ ဘုတ်ပြ င်းမိ နယ်အစီရင်ခံစာ  ပြ စုသူများစာရင်း 

အမည်  ရာထူး ှင့်  ဌာန//အဖွဲအစည်း  တာဝန ် 
အစီရင်ခံစာပြ စုသူ  

ေဒ တင်တင်လှ ဦးစီးအရာရိှ၊  ပြ ည်သူအင်အားဦးစီးဌာန ေရးသားပြ စုသူ 

ေဒ အိမွန်ေအး ဒုတိယလူဝင်မကီးကပ်ေရးမှ း၊ 
 ပြ ည်သူအင်အားဦးစီးဌာန ေရးသားပြ စုသူ 

စစ်ေဆးတည်းဖြ တ်သူ  

ဦးေအာင်သန်း UNFPA အကံေပး အပီးသတ်စစ်ေဆးတည်းဖြ တ်သူ 

ေဒ စ ာမြ င့် ဒုတိယ န်ကားေရးမှ း၊  ပြ ည်သူအင်အားဦးစီးဌာန အပီးသတ်စစ်ေဆးတည်းဖြ တ်သူ 

ေဒ ေမးကည်ကည်ခင် ဦးစီးအရာရိှ၊  ပြ ည်သူအင်အားဦးစီးဌာန စစ်ေဆးတည်းဖြ တ်သူ 

ေဒ ေဝေဝလိင်ဇင် လူဝင်မကီးကပ်ေရးမှ း၊  ပြ ည်သူအင်အားဦးစီးဌာန စစ်ေဆးတည်းဖြ တ်သူ 

စာရင်းဇယားပြ စုခြ င်း၊  ေမြ ပံုေရးဆဲွခြ င်း 

ေဒ စ ာမြ င့် ဒုတိယ န်ကားေရးမှ း၊  ပြ ည်သူအင်အားဦးစီးဌာန ကွန်ပျ တာအစီအစဥ်ေရးဆဲွခြ င်း ှင့် 
စာရင်းဇယားပြ စုသူ 

ေဒ လင်းလင်းမာ ဦးစီးအရာရိှ၊  ပြ ည်သူအင်အားဦးစီးဌာန ေမြ ပုံေရးဆဲွပြ စုသူ 

ေဒ ယဥ်ယဥ်ေထွး လူဝင်မကီးကပ်ေရးမှ း၊  ပြ ည်သူအင်အားဦးစီးဌာန ေမြ ပုံေရးဆဲွပြ စုသူ 

ဦးခွန်ဇင် ိုင်ထွန်း အငယ်တန်းစာေရး၊  ပြ ည်သူအင်အားဦးစီးဌာန ေမြ ပုံေရးဆဲွပြ စုသူ 

စာစီ ှင့်ဒဇုိီင်းအဖွဲ   

ဦး ိုင်ဖိ းေကျာ် ဦးစီးအရာရိှ၊  ပြ ည်သူအင်အားဦးစီးဌာန စာစီ ှင့်ဒီဇိုင်းပြ စုသူ 

ေဒ ချိ ဇင်ဝင်း အငယ်တန်းစာေရး၊  ပြ ည်သူအင်အားဦးစီးဌာန စာစီ ှင့်ဒီဇိုင်းပြ စုသူ 
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