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ကလိန်ဒောင် မြ ို့နယ်ခဲွ၏ လူဦးဒရကိန်းဏနး်ေချက်ေလက်များ ၁ 
လူဦးဒရစုစုဒပါင်း 21,865 2 

ကျား ဦးဒရ 11,659 (53.3%) 
မ ဦးဒရ 10,206 (46.7%) 
မမြ ို့ ပ လူဦးဒရရာခုိင်နှုန်း 14.2% 
ဧရိယာေကျယ်ေဝနး် (စတုရနး်ကီလုိမီတာ) 1,659.2 3 
လူဦးဒရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရနး်ကီလုိမီတာ) 13.2 ဦး 
ေသက်ေလယ်ကိန်း 24.0 နှစ် 

  
ရပ်ကွက် စုစုဒပါင်း 4 
ဒကျးရွာေုပ်စု စုစုဒပါင်း 7 
ေိမ်ဒောင်စုေဒရေတွက် 4,277 
ေမျို းသမီးေိမ်ဒောင်ဦးစီးရာခုိင်နှုန်း 13.5% 
ပျမ်းမျှေိမ်ဒောင်စုေရွယ်ေစား 4.6 ဦး 4 

  
ေသက်ေပုိင်းေ ခ ားေလုိက်လူဦးဒရရာခုိင်နှုန်း  

ကဒလးဦးဒရ (ေသက် ၀ - ၁၄ နှစ်) 33.0% 
ေလုပ်လုပ်နုိင်သူဦးဒရ (ေသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) 63.3% 
သက် ကြ ီးရွယ်ေုိဦးဒရ (ေသက် ၆၅ နှစ်နှင့်ေေက်) 3.7% 

  
မီှခုိသူေချိုး  

စုစုဒပါင်းမီှခုိသူေချိုး 57.8 
ကဒလးမီှခုိသူေချို း 52.0 
သက် ကြ ီးရွယ်ေုိမီှခိုသူေချို း 5.8 

  
သက် ကြ ီးရွယ်ေုိညွှန်ကိန်း 11.1 

  
ကျား/မ ေချိုး 114 (မ ၁၀၀ တွင်ရိှဒသာ ကျား ဦးဒရ) 

  
ေသက် (၁၅) နှစ်နှင့်ေေက် စာတတ်ဒ မ ာက်မှုရာခုိင်နှုန်း 80.1% 

ကျား စာတတ်ဒ မ ာက်မှုရာခုိင်နှုန်း 84.4% 
မ စာတတ်ဒ မ ာက်မှုရာခုိင်နှုန်း 75.9% 

  
မသန်စွမ်းသူဦးဒရ အဒရေတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

မသန်စွမ်းသူ (မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှုေမျိုးေစားမဆုိ) 1,790 8.2 
   လမ်းဒလျှာက်/ေ မ င့်တက်/ပစ္စည်းကုိင်တွယ် 661 3.0 

ေ မ င် 1,012 4.6 
ေ ကြ ား 481 2.2 

သင်ယူဒလ့လာ ခ င်း/မှတ်ဉာဏ်/ောရံုစူးစုိက် ခ င်း 559 2.6 

  



ကုိင်ဒဆာင်သည့် လက်မှတ်ေမျို းေစား (ေသက် ၁၀ နှစ်နှင့်ေေက်) အဒရေတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
နုိင်ငံသားစိစစ်ဒရးကတ် 12,851 75.0 

  ဧည့်နုိင်ငံသားကတ် * < 0.1 
နုိင်ငံသား ပ ုခွင့်ရသူကတ် 27 0.2 
ေမျို းသားမှတ်ပံုတင်ကတ် 165 1.0 
သာသနာဝင်ကတ် 42 0.2 
ယာယီသက်ဒသခံကတ် * 0.1 
နုိင်ငံ ခ ားသားမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် * < 0.1 
နုိင်ငံ ခ ားသားနုိင်ငံကူးလက်မှတ် * < 0.1 
မည်သည့်ကတ်မှမကုိင်ဒဆာင်သူ 4,027 23.5 

  
လုပ်သားေင်ေားေဒ ကြ ာင်းေရာ (ေသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုဒပါင်း ကျား မ 
   လုပ်သားေင်ေားပါဝင်နှုန်း 68.7% 89.3% 44.0% 
   ေလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်နှုန်း 2.5% 2.5% 2.4% 
   ေလုပ်ေကုိင်ရရိှမှုနှင့်လူဦးဒရေချိုး 67.0% 87.1% 42.9% 

  
ေိမ်ပုိင်ဆုိင်မှု အဒရေတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ပုိင်ရှင် 3,475 81.2 
ေိမ်ငှား 105 2.5 
ေခမ့ဲ (မိဘ/ဒယာက္ခမ/ဒဆွမျို း/မိတ်ဒဆွ) 153 3.6 
ေစုိးရဝန်ေမ်းေိမ်ရာ 356 8.3 

    ပုဂ္ဂလိကဝန်ေမ်းေိမ်ရာ 93 2.2 
ေ ခ ား 95 2.2 

  
 ဒနေိမ်ေဒဆာက်ေေံုေတွက် ေဓိကေသံုး ပ ုသည့်ပစ္စည်းများ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓနိ/သက်ကယ်/ေင်ဖက် 7.9%  53.9% 
ဝါး 47.7% 36.9% <0.1% 
ဒ မ ကြ ီး 0.1% 0.7%  
သစ်သား 27.7% 49.4% 0.1% 
သွပ် 0.2%  26.6% 
ေုတ် ကြွ ပ်/ေုတ်/ကွန်ကရစ် 12.5% 11.6% < 0.1% 
ေ ခ ား 4.0% 1.4% 19.4% 

  
ေစားေစာချက် ပ ုတ်စားဒသာက်ရနေ်တွက်ေဓိကေသံုး ပ ုသည့်ဒလာင်စာ အဒရေတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှပ်စစ်မီး * < 0.1 
   ဓာတ်ဒငွ့ * < 0.1 

ဒရနဆီံမီး * 0.1 
ဘုိင်ေုိဂက်စ်     * 0.1 
သစ်သား/ေင်း 3,324 77.7 
မီးဒသွး/ဒလာင်စာဒတာင့် 871 20.4 



ဒကျာက်မီးဒသွး 66 1.5 

ေ ခ ား * 0.2 

  

 ေလင်းဒရာင်ေတွက်ေဓိကေသံုး ပ ုသည့်မီးေမျိုးေစား အဒရေတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှပ်စစ်မီး * 0.1 

ဒရနဆီံမီး 437 10.2 

ဖဒယာင်းတုိင်မီး 1,711 40.0 

ဘက်ေရီမီး 47 1.1 

မီးစက် (ပုဂ္ဂလိက) 1,448 33.9 

ဒရေားလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက) * 0.4 

ဒနဒရာင် ခ ည်စွမ်းေင်သံုး (ဆုိလာ ပ ား) 253 5.9 

ေ ခ ား 357 8.3 

  

ဒသာက်ဒရေတွက်ေဓိကေသံုး ပ ုသည့်ဒရေမျိုးေစား အဒရေတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရပုိက်လုိင်း 41 1.0 

ေဝီစိတွင်း * 0.3 

ဒရတွင်း (ေုတ်စီ) 579 13.5 

ဒရသန့်စက်/ဒရသန့်ဘူး 22 0.5 

စုစုဒပါင်းဒရဒကာင်းဒရသန့်ရရိှမှု 653 15.3 

ဒရတွင်း (ေကာရံမ့ဲ) 703 16.4 

ဒရကန ် 77 1.7 

မမ စ်/ဒချာင်း/တူးဒ မ ာင်း 956 22.4 

ဒတာင်ကျဒရ/မုိးဒရ 1,847 43.2 

ေ ခ ား 41 1.0 

စုစုဒပါင်းဒရဒကာင်းဒရသန့် မရရိှမှု 3,624 84.7 

  

 သံုးဒရေတွက်ေဓိကေသံုး ပ ုသည့်ဒရေမျိုးေစား အဒရေတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရပုိက်လုိင်း 52 1.2 

ေဝီစိတွင်း * 0.2 

ဒရတွင်း (ေုတ်စီ) 519 12.1 

ဒရတွင်း (ေကာရံမ့ဲ) 680 15.9 

ဒရကန ် * 0.2 

 မစ်/ဒချာင်း/တူးဒ မ ာင်း 1,112 26.0 

ဒတာင်ကျဒရ/မုိးဒရ 1,855 43.4 

ဒရသန့်စက်/ဒရသန့်ဘူး * 0.1 

ေ ခ ား 39 0.9 

  



 ေိမ်သာေမျိုးေစား အဒရေတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
 ဒရဆဲွေိမ်သာ 34 0.8 
 ဒရဒလာင်း/ယင်လံုေိမ်သာ 3,141 73.4 
 စုစုဒပါင်းသန့်ရှင်းဒသာ ယင်လံုေိမ်သာဒဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 3,175 74.2 
တွင်း/ဇလားေိမ်သာ 373 8.7 
တွင်းမရိှေိမ်သာ * 0.4 
ေ ခ ား 29 0.7 

   ေိမ်သာမရိှ 685 16.0 

  
 ဆက်သွယ်ဒရးပစ္စည်းများသံုးစဲွနုိင်မှုေဒ ခ ေဒန အဒရေတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရေယုိီ 1,219 28.5 
ရုပ် မ င်သံ ကြ ား 1,758 41.1 
မကြ ိုးဖုန်း 165 3.9 
လက်ကုိင်ဖုန်း 360 8.4 
ကွန်ပျူတာ 48 1.1 
ေိမ်တွင်ေင်တာနက်တပ်ဆင်ေားမခ င်း 28 0.7 
မည်သည့်ပစ္စည်းမျှမရိှသည့် ေိမ်ဒောင်စု 1,910 44.7 
ပစ္စည်းေားလံုးရိှသည့် ေိမ်ဒောင်စု * 0.1 

  
သယ်ယူပုိ့ဒဆာင်ဒရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှု ေဒ ခ ေဒန အဒရေတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ကား/ေရပ်ကား/ဗင်န် 56 1.3 
ဒမာဒ်တာဆုိ်င်ကယ်/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကား 1,798 42.0 
စက်ဘီး 473 11.1 
(4)ဘီးပါ ဒောလ်ာဂျီ 30 0.7 
ကနူးဒလှ၊ သမ္ဗာန် 25 0.6 
စက်ဒလှ၊ ဒမာဒ်တာဘု်တ် 72 1.7 

လှည်း (ကျွဲ၊ နွား၊ မမ င်း ……စသမဖ င့်) 220 5.1 

မှတခ်ျက်။ ၁ ကလိန်ဒောင် မြ ို့နယခ်ွ၏ဲ လူဦးဒရကိန်းဂဏန်းေချက်ေလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနစှ်၊ မတ်လ (၂၉) ရကဒ်န့တွင် ရှိသည့်                              
ေချက်ေလက်များ ဖ စ်ပါသည်။  

၂  ေိမ်ဒောင်စုလူဦးဒရနှင့် ေဖွဲ့ေစညး်လူဦးဒရ နှစရ်ပလ်ုးံပါဝင်ပါသည်။ 
၃  ဒ ကြ းတိငု်နငှ့် ဒ မစာရငး်ဦးစီးဌာန၊ စိကု်ပျို းဒရး၊ ဒမးွ မ ူဒရးနှင့် ဆည်ဒ မာင်းဝန် ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 
၄  ေိမ်ဒောင်စုလူဦးဒရကိသုာ ေဒ ခခတံွကခ်ျက်ေား ခငး်မ ဖစ်ပါသည်။ 

*  ေဒရေတွက် (၂၀) ေက်နည်းပါသည်။ 
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နိဒါန်း 
ပြည ််ောင််ု သမ္မတမ္မည န္်မငိိသ်််တေမင်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပြာ င ္မေြငြ်ယူိိသ််ခ့ဲေမင 

ပြည ််ုသတးြတမ်ုူးးေသိှ် ့် စိ္မ်စေြာ င််းစသငမန်းေခါ််ုငသ််းြိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုမွ်် ေြငြ်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။ ပ္မည န်္မငိိသ်် တ်ုွမ်ုြ်ေသးသြြ ီးေနငြ်ြိသ််း ပြည ််ုသတးြတမ်မန်းေခါ််ုငသ််း္မာငးြိသ ၁၉၇၃ ခသိှု ်မွ် ်

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

ိိသ်််တမိသ််းမွ်် မန်းေခါ််ုငသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သငစခာြ်စုြ်္မာငးိှ့်် စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ 

ဝိေမမုြ္ခဏင္မာငးြိသ သသှိိိသ််မ့် ် စေသးြြ ီးေမင သ််း္မည ု်မု်ခသ ပြည ု်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုငသ််း၏ 

ာူးခည ငးေမင စသ််စေမွးမု်ခသ္မှင စသြ်ခာုြ်္မှုဧသိယင စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့််ာိ စခာြ်စုြ်္မာငးြိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ြည ု်ြါမ််။ ေြငြ်ယူသသှိေမင စခာြ်စုြ်္မာငးမ်် စသြ်ခာုြ်္မှုနယ်ြယ် 

စဆ့််မိသ််းမွ်် ာိေသငြ်ေမင ြွတ့ြြ ိုးေသးုီ္မတြိန်း္မာငးေသးဆဲွခည ််း၊ စောငြစ်ာငးေြါ် စေခည ခတေမင 

ဆသတးြည မ်ခာြ်္မာငးခာ္မှမ်ခည ််းမိသ့စမြွ် ္မသှိ္မြည ု်ုိသစြ်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုငသ််း္မှ ေြငြ်ယူသသှိေမင 

စခာြ်စုြ်္မာငးမ်် ိိသ်််တေမင်၏ မယတဇငမသ််း္မည ု်္မာငး ခွဲေဝမမ်္ှမမ်ခည ််း၊ နယ်ေ္မည ဧသိယင 

နယ်နိ္မိမ်္မာငးြိသ ပြည န်ု ််ဆန်းုု်ိိသ််ခည ််း၊ ုူ္မှုစေခည ခတစေဆငြ်စစသတ္မာငး မ််ေဆငြ်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေမင်ြွတ့ြြ ိုးမိသးမြ်္မှုုီ္မတြိန်း္မာငး ခာ္မှမ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝန်ေဆင်္်မှုုသြ််န်း္မာငး၊ ုူမငးခာ််းုငနင 

ောငြ်ာငး္မှုဆိသ််သငုသြ််န်း္မာငး ုမ််မိသ့စမွြ် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စိ္မ်စေြာ င််းစသင မန်းေခါ််ုငသ််း စုီသ််ခတုင္မာငးြိသ စမွဲ္မာငး 

စုိသြ ်ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ ြာ္မစဆ့််စေနြည ့်် ေသှ့ေြည းုူးးေသုငသ််း စုီသ််ခတုငြိသ  ၂၀၁၄ 

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

ေ္မုမွ် ် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ ြ််္မစုီသ််ခတုင္မာငးမွ်် ပြည ််ောင််ု သစဆ့်် စုီသ််ခတုင၊ 

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

စုီသ််ခတုင္မာငး ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စြိသ််ိှ့််ုသြ််န်း စုီသ််ခတုငြိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ္မမ်ုမွ် ်ာသမ်ြည န် 

ေြာ ်ငခဲ့ြြ ီး ြိသးြွယ်မ့််ဘငမင စုီသ််ခတုငြိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုမွ်် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ 

စုီသ််ခတုင္မာငးြိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့် ်  http://myanmar. unfpa.org/node/15104  မိသ့မွ်် 

ြမ်ရှုေု့ု ငိိသ််ြါမ််။  

 ယခသာသမ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုင္မာငးမ်် ပ္မြ ို့နယ်/ပ္မြ ို့နယ်ခွဲ္မာငး၏ မန်းေခါ််ုငသ််း 

စုီသ််ခတုင္မာငးညြု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုင္မာငးြိသ ပြည ်မ်ူ့စ််စငးးးုီးာငနိှ့်် ြသုမ္မု္ုဂ ူးးေသ 

သန်ြသတေ်ွစြွဲ့မိသ့ ြူးေြါ််း၍ ေသးမငးြည ုုသာငးညခ််းညြု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုငမွ်် မန င်္မငသီ 

မိသ််းေဒမြြ ီး၊ ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲ၏ ုူးးေသဆိသ််သငစခာြ်စုြ်္မာငးိှ့်် ု္ူမှုုီးြွငးဆိသ််သင 

http://www.dop.gov.mm/
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စခာြ်စုြ်္မာငး ြါဝ််ြါမ််။ စုီသ််ခတုငြါ စေြာ င််းစသင္မာငးမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ္မမ်ု (၂၉) 

သြ်ေန့် မန်းေခါ််ယတစခာိန ် (မန်းေခါ််ုငသ််း်) မွ််သှမိ့်် စခာြ်စုြ်္မာငးညြု်ြါမ််။ 

ပ္မြ ို့နယ်စဆ့်် စခာြ်စုြ်္မာငးမ်် စုွန်စေသးြြ ီးြါမ််။ မိသ့သငမွ်် ပ္မြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်္မှန်း 

မွြ်ခာြ်္မှု္မာငး၏ မိြာ္မှန်ြန်္မှုမ်် ညြ််ောင်် သုစဆ့််ိှ့် ် မူ်ီိိသ််္မ််္မဟသမ်ေြ။ ုူးးေသ 

န််းြါးမ့်် ပ္မြ ို့နယ်္မာငး၏ စခာြ်စုြ်္မာငးြိသ ေု့ုငဆန်းုု်သငမွ် ် မမိြည ု၍ ေု့ုငမသတးမြ် 

သ္မ််ညြု်ြါမ််။ မု်ိှု်ေစငြ်ြေုးေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစငြ်ြေုးေမိှုန်း ြဲ့မိသ့ေမင 

ညွှန်ြိန်း္မာငးြိသ စခည ငးေမငဆြ်ိွှယ်္မှုသှိမ့်် စေြာ င််းစသငစခာြ်စုြ်္မာငး ာ့််မွ််းုဥ်းုငး ၍ 

ေု့ုင ဆန်းုု်မသတးမြ်သြါ္မ််။ မိသ့ညြု၍် ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပ္မြ ို့နယ်္မာငးစမွြ ် ေမဆသတးညခ််း 

ဆိသ််သငခန့်္မှန်းမွြ်ခာြ်္မှု္မာငးြိသ စမိစြာ္မယူဆမ့််ဘ ဲ ာိသ္မြ ို့နယ်္မာငး၏ ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သင စ

ေညခစေန္မာငးစမွြ် စာိသြ်စေုာငြ်ြည ဆိသေမင ညွှန်ြိန်း္မာငးစြည ု်ယူဆသြါ္မ််။ ာိသ့ညြ် ် ပ္မြ ို့နယ် 

စခာ််းခာ််းိိှု််းယှဉ်သငမွ််ု််း ္မ််မ့််္မြ ို့နယ်မ်် စေညခစေနြိသ္မိသေြင််း္မွန်ေနမ််၊ ္မ်မ့််် 

ပ္မြ ို့နယ်မ်် စငးန််းမ််ဟူ၍ ေြငြ်ခာြ်ခာိိသ််ြါမ််။  
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(ြ) ုူးးေသဆိသ််သင စခာြ်စုြ်္မာငး 

ုူးးေသ သုုသေြါ််း 21,865 * 

ြာငး းးေသ 11,659 

္မ းးေသ 10,206 

ြာငး/္မ စခာိုး 114  (မ ၁၀၀ သှိ ြာငးပဦးေသ) 

ပ္မြ ို့ြည ုူးးေသ သငခိသ််ိှုန်း 14.2% 

ဧသိယငစြာယ်စဝန်း (ုမသသန်းြီုိသ္မီမင) 1,659.2 ** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (မု်ုမသသန်းြီုိသ္ီမမင) 13.2 ဦး 

သြ်ြွြ် ုသုသေြါ််း 4 

ေြားသွငစသြ်ု သ ုသုသေြါ််း 7 

 စုုသေြါ််း ပမြ ို့ပြ  ေြားုြ် 

စိ္မ်ောင််ုသုူးးေသ 19,870 2,843 17,027 

စိ္မ်ောင််ုသစေသစမွြ် 4,277 624 3,653 

ြာ္မ်း္မျှစိ္မ်ောင််ုသစသယွ်စုငး  4.6 ဦး *** 

 ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် ္မ းးေသမ ်် ြာငးပ းးေသာြ််ပ ြိသန််းပြြ ီး ္မ (၁၀၀) ဦးမွ် ်ြာငး 
(၁၁၄)  းးသိှြါမ််။ 

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် ုူစ္မာငးုသမ်် ေြားုြ်ေဒမမွ် ် ေနာိသ််ြာ ြြ ီး  (၁၄.၂) 
သငခိသ််ိှုန်းမငုျှ်် ပ္မြ ို့ြည ေဒမမွ်် ေနာိသ််ြာ ြါမ််။ 

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲ၌ မု်ုမသသနး်ြီုိသ္မီမငမွ်် ုူးးေသ (၁၃) းး ေနာိသ််ြါမ််။ 

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် စိ္မေ်ာင််ုသမု် သုုီ၌ ြာ္မ်း္မျှုူးးေသ (၄.၆) းးေနာိသ််ြြ ီး 
ပ္မည န်္မငိသိ်် တ်၏ပြာ္မ်း္မျှစ္ိမ်ောင်် သုုူးးေသာြ်ပစန််း်ယ်ြိသ္မာငးြါမ််။ 

္မှမခ်ာြ်။ * စိ္မ်ောင််ုသုူးးေသိှ့်် စြွဲ့စု်း်ုူးးေသ ိှုသ်ြ်ု သတးြါဝ််ြါမ််။ 

  ** ေြာ းမိသ် ်ိှ့်် ေည္မုငသ်း်းးုီးာငန၊ ုိသြ်ြာို းေသး၊ ေ္မးွ္မည ူေသးိှ့်် ဆ််ေည္မင််းဝန်ြြ ီးာငန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

  *** စိ္မ်ောင််ုသုးူးေသြိသမင စေညခခတမွြ်ခာြ်ာငးညခ်း် ညြု်ြါမ််။ 
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ဇယငး (၁) - မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး၊ ာငးဝယ်ခရိသ််၊ ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခဲွ၏ ပ္မြ ို့သြ်ြွြ်/ေြားသွင 
စသြ် သုစုိသြ်ပစိ္်မောင်် သုစေသစမွြ်ိှ့််ပြာငး/္မ ုူဦးေသုငသ််း 

 
 

 

 

စစုေုပါငး်   ကျား   မ   

စစုပုေါငး် 4,277        21,865    11,659 10,206 

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 624           3,114      1,621   1,493   

1 အမှတ(်၁) 103               538             277          261          

2 အမှတ(်၂) 85                 392             199         193          

3 အမှတ(်၃) 272               1,339         716         623          

4 အမှတ(်၄) 164               845             429          416          

ပကျးရာွအေုစ်ု 3,653       18,751    10,038 8,713   

1 နှမ်းကြ ဲ 247               1,158         600         558          

2 ကရင်ရင်ှတဘီ 91                 494             248          246          

3 ပကျာက်ရေ်ှ 608               2,779         1,454      1,325      

4 ဇင်းဘာ 230               1,301         693         608          

5 ရားဖူး 1,202           6,118         3,283      2,835      

6 မိပျျာင်းပှှာင်း 325               1,847         1,035      812          

7 ပှာသုိ့င်း 950               5,054         2,725      2,329      

စဥ် ရပက်ကွ/်ေကျးရာွအပုစ်ု
အမိေ်ောငစ်ု

 အေရအတကွ်

လဥူးီေရ

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) - စမြ်စသြ် သုြြ ီး္မာငးစုိသြ်ုူးးေသ 

 

ဇယငးပ(၂)ပ-ပပြုိန်ေစင််္မြ ိ ့ုနယ်ခဲွ၏ပစမြ်စသြ် သုစုိသြ်  
ုူဦးေသ 

 

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ််ပစမြ် (၁၅) ိှု်္မှ (၆၄) ိှု်စမွ််းသှ ိ စုသြ် သုြ်ိသိ််မ့််စသွယ် 
ုူဦးေသ္မှင (၆၃.၃) သငခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 စမြ ် (၁၄) ိှု်ိှ့််ေစငြပ်ြေုးစခာိုးိှ့်် စမြ ် (၆၅) ိှု်ိှ့်စ်ာြ ်မြ်ြြ ီးသွယ်စိသပ
စခာိုးုသုသေြါ််းမ ်် စုသြ်ုသြ်ိိသ််မ့်် ုူးးေသစခာိုးာြ် န််းြါမ််။ 

 ြေုးစခာိုးိှ့်် မြ်ြြ ီးသွယ်စိသစခာိုးန််းညခ််းမ်် စုသြ် သုြ်ိိသ််မ့်် ုူးးေသစေြါ် 
္မှီခိသ္မှုြိသ ေုာင့န််းေုြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,207  
 (33.0%) 

 13,855   
(63.3%) 

 803   
(3.7%) 

၀-၁၄ပိှု် ၁၅-၆၄ပိှု် ၆၅ပိှု်ိှ့်ပ်စာြ် 

အသကအ်ေုစ်ု စစုပုေါငး် ကျား မ

စစုပုေါငး် 21,865    11,659 10,206    

0 - 4 2,320          1,229       1,091         

5 - 9 2,404         1,243      1,161         

10 - 14 2,483         1,258      1,225         

15 - 19 2,045         1,088      957            

20 - 24 2,032          1,115      917            

25 - 29 1,863         1,076      787            

30 - 34 1,707         946          761            

35 - 39 1,471         827          644            

40 - 44 1,321         713          608            

45 - 49 1,155         615          540            

50 - 54 974             494          480            

55 - 59 805             423          382             

60 - 64 482             254          228             

65 - 69 312             150          162             

70 - 74 203             98            105            

75 - 79 144             69            75               

80 - 84 79               37            42               

85 - 89 37               16            21               

90 + 28               8               20               
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ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသ္မု် (ပြည ််ောင်် သု၊ မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး၊ ာငးဝယ်ခရိသ််၊ ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခဲွ) 

  

  

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် ုွန်ခဲ့ေမင ၁၀ ုသိှု်ေြာင်ခန့်ြ ုမ််ြြ ီး ြေုးေ္မွးြွငးိှုန်း 
ြာဆ််းခဲ့ြါမ််။ 

 စမြ ် (၁၅-၁၉) စသြ်ုသမွ် ်ုူဦးေသ သိသာစွာေုာင့န််းေနမ်ြ်ိသ ေမွ့သိှသြါမ််။ စမြ် 
(၂၀-၂၄) စသြ်ုသမွ််ပြာငးးးေသ ေုာင့န််းခည ််း္မသှိဘဲ ္မ းးေသမင ဆြ်ုြ်ပေုာင့န််းမ််ြိသပ
ေမွ့သှိြါမ််။ 

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 +

ရာခိငု်နှုန်း 

လူဦးအရပိရမစ်၊ ပပြ ည်အာာင်စု 

ြာငး ္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 +

ရာခိငု်နှုန်း 

ုူးးေသြိသ္မု်၊ မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး 

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 +

ရာခိငု်နှုန်း 

ုူးးေသြိသ္မု်၊ ာငးဝယ်ခရိသ် ် 

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 +

ရာခိငု်နှုန်း 

ုူးးေသြိသ္မု်၊ ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ််ခဲွ 

ကျား မ 
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 ပြည ််ောင််ုသိှ့််ိိှု််းယှဥ်ုျှ််ပြုနိ်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ််ပစုသြ် သုြ်ိသိ််မ့်် စမြ်ပပ(၁၅-၆၄) 
စသြ်ုသ၏  သငခသိ််ိှုန်းေုာင့န််းေနေြာ င််း ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 စမြ်ပ (၀-၄) စသြ်ုသ္မှပ (၆၀-၆၄) စသြ်ုသစာပိ ြာငး ဦးေသမ်် ္မ ဦးေသာြ် ္မာငးမ််ြိသ 
ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 
 (ခ) ြိသးြွယ်မ့််ဘငမငဆိသ််သငစခာြ်စုြ်္မာငး 

 

 ပ္မည န်္မငိသိ်် တ်မွ်် ဗသဒ္ဓဘငမင ြိသးြွယ်မူ (၈၇.၉) သငခိသ််ိှုန်း၊ ခသု်ယငန်ဘငမင ြိသးြွယ်မူ (၆.၂) 
သငခိသ််ိှုန်း၊ စု္စုင္မ်ဘငမငပ ြိသးြွယ်မူ (၄.၃) သငခိသ််ိှုန်း၊ ဟိိ္ဒူဘငမင ြိသးြွယ်မူ (၀.၅) 
သငခိသ််ိှုန်း၊ပ နမ်ြိသးြယွ်မူ (၀.၈) သငခိသ််ိှုန်း၊ စခည ငးဘငမင ြိသးြွယ်မူ (၀.၂) သငခိသ််ိှုန်းိှ့်် 
္မ််မ့််ဘငမင္မျှ ္မြိသးြွယ်မူ (၀.၁) သငခိသ််ိှုန်းပသှိေြာ င််းေမွ့သိှသြါမ််။ 

 မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးမွ််ပ ဗသဒ္ဓဘငမငပ (၈၇.၅)ပ သငခိသ််ိှုန်း၊ပ ခသု်ယငန်ပ (၇.၂)ပ သငခိသ််ိှုန်း၊ပ
စု္စုင္မ ် (၅.၁) သငခိသ််ိှုန်းိှ့် ်ဟိိ္ဒူ (၀.၂) သငခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီး နမ်ြသိးြွယ်္မှု၊ စခည ငးဘငမငိှ့််ပ
ဘငမင္မသိှမူ္မာငးမ ်် (၀.၁)ပသငခိသ််ိှုန်းာြ် ေုာင့န််းြါမ််။   

 ္မှမခ်ာြ်။ * ၀.၁ သငခိသ် ်ိှုန်းာြ်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

87.9 

6.2 4.3 
0.5 0.8 0.2 0.1 

87.5 

7.2 5.1 
0.2 * * * 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ဗသဒ္ဓဘငမင ခသု်ယငန် စု္စုင္မ် ဟိိ္ဒူ နမ် စခည ငးပ ဘငမင္မသှိမူ္မာငး 

သင
ခိသ်
်ိှုန
း် 

ြသတ (၄) - ညြ််ောင်် သုိှ့်် မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး၏ ြိသးြွယ်မ့််ဘငမငစုိသြ် ုူးးေသ 
သငခိသ် ် ှိုန်း 

ပြည ််ောင််ုသ ပမန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး 
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(ု) ြ်ငေသးဆိသ််သင စခာြ်စုြ်္မာငး  

ဇယငးပ(၃)ပ-ပစမြ် (၅) ိှု်္ှမ (၂၉) ိှု်စမွ််း ုူးးေသိှ့်် ေြာင််းမြ်ေနမူစေသစမွြ်ြိသ ြာငး/္မ 
ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

5 440         208       232         131         54          77        

6 514         254       260        375         185       190     

7 488         276       212         390         220        170     

8 508         266       242         411         211       200     

9 431         221       210        360         175       185     

10 480         234       246        383         180       203     

11 467         214       253        361         157       204     

12 510         270       240        370         190       180     

13 479         242       237        319         151       168     

14 466         235       231        255         125       130     

15 394         202       192        167         85          82        

16 357         187       170        104         48          56        

17 343         184       159        69           34          35        

18 371         187       184        39           15          24        

19 340         152       188        33           10          23        

20 350         148       202         14           5             9          

21 303         141       162        11           5             6          

22 345         175       170        7              4             3          

23 341         159       182        10           4             6          

24 280         136       144        4              2             2           

25 326         154       172        1              1             -

26 283         148       135        4              4             -

27 320         157       163        1              1             -

28 320         161       159        - - -

29 274         138       136        - - -

ှဦူးပရ ပကျာငး်တကပ်ေသူ
အသက်
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 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲ၌ ေယငြာ်ငးေုး္မာငးိှ့်် ္မိန်းြေုး္မာငးမ်် စမြ ် (၁၂) ိှု်စသွယ်္ှမ 
ုမ််၍ ေြာင််းမြ်ေသငြ်္မှုိှုန်း ေုာင့ြာုငေြာ င််း ေမွ့သိှသြါမ််။ 

 ပြည ််ောင််ု သိှ့််ိိှု််းယဥှ်သငမွ်် ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲ္ှမ ေယငြ်ာငးေုး္မာငး၏ ေြာင််းမြ်ပ
ေသငြ်္မှုိှုနး်မ်် စမြ် (၁၁) ိှု်ေြာင်မွ် ်ြိသ္မိသြာဆ််းေနေြာ င််း ေမွ့သှိသြါမ််။ 

0.0
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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
ခိငု
်နှုန
း် 

ေသက် 

ပံု (5) - ြပည်အာာင်စု၊ တန င်္သာရီတုိင်းအဒသကြ ီးနှင့် ကလိန်အောင်မြ ို့နယ်ခဲွတုိ့၏ 
အကျာင်းတက်အရာက်မှုေအြခေအန 

ပပြ ည်အာာင်စု တန င်္သာရီတိုင်းအဒသကြ ီး ကလိန်အောင်မြ ို့နယ်ခွဲ 
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ရာ
ခိငု
်နှုန
း် 

စမြ် 

ပံု (6) - ပပြ ည်အာာင်စုနှင့် ကလိန်အောင်မြ ို့နယ်ခဲွတုိ့၏ ကျား/မ ေလုိက် 
အကျာင်းတက်အရာက်မှုေအြခေအန 

ပပြပည်အာာင်စုပ(ကျား) ြပည်အာာင်စုပ(မ) ပကလိန်အောင်မြ ို့နယ်ခွဲ(ကျား) ပကလိန်အောင်မြ ို့နယ်ခွဲပ(မ) 
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ြသတ (၇) - မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး၏ ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှု ှိုန်း (စမြ်ပ၁၅ပိှု်ိှ့််စာြ်) 

 
 

 

 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၈၉.၅% 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး  - ၉၂.၈% 

ာငးဝယ်ခရိသ််   - ၉၁.၂% 

ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲ - ၈၀.၁% 
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ဇယငး (၄) - ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခဲွ၏ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅-၂၄) ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ်် ှိုန်း 

 

 ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲ၏ စမြ် (၁၅) ိှု်ိှ် ့် စာြ ်ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခသိ််ိ ှုန်း္မှင (၈၀.၁)  
သငခိသ််ိှုန်းြည ု်ြြ ီးပ မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး၏ပ ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ််ိ ှုန်းပ (၉၂.၈)ပ ိှ့််ပ ပ္မည န္်မငပ
ိသိ်််တ၏ပ ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ်် ှိုန်းပ (၈၉.၅) ာြ်နိ္မ့်ြါမ််။ ္မ  ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ််ိ ှုန်း 
မ််ပ(၇၅.၉) ပြည ု်ြြ ီး ြာငး ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ် ်ိှုန်းမ်် (၈၄.၄)  ပြည ုြ်ါမ််။  

 ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲ၏ စမြ ် (၁၅) ိှု်္မှ (၂၄) ိှု်စမွ််းပုူ် ယ်ုူသွယ်ပုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှု 
သငခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၁.၄) ညြု်ြါမ််။ ္မ ုူ်ယ်ုူသွယ်ပုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခသိ်် ှိုန်းမ်် (၉၁.၇) 
ညြု်ြြ ီး ြာငး ုူ်ယ်ုူသယွ်ပုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၁.၀) ညြု်ြါမ််။ 

ဇယငး (၅) - စမြ် (၂၅) ိှု်ိှ့်် စာြ်ုူးးေသြိသ စ္မည ့််ဆသတးမြ်ေသငြ်ြြ ီးုီးခ့ဲမ့်် စမန်းစုိသြ် 
ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ်ိှ့်် ြာငး/္မ ခဲွခည ငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

 စမြ ် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာြ် ုူးးေသ၏ (၂၄.၃) သငခိသ််ိှုန်းမ ်် ုသတးဝ ေြာင််း္မေနဘူးမူ္မာငး 
ပြည ု်ြါမ််။ 

 စမြ ်(၂၅) ိှု်ိှ့််စာြ် ေြားုြ်ုူးးေသ၏ (၂၆.၇) သငခိသ််ိှုန်း္မှင ုသတးဝ ေြာင််း္မေနဘူး 
မူ္မာငး ပြည ု်ြါမ််။ 

 စမြ ်(၂၅) ိှု်ိှ့််စာြ် စ္မာိုးမငး္မာငး၏ (၁၉.၇) သငခိသ််ိှုန်းိှ့်် စ္မာိုးမ္မီး္မာငး၏ (၂၉.၇) 
သငခိသ််ိှုန်း္မှင ုသတးဝ ေြာင််း္မေနဘူးမူ္မာငး ပြည ု်ြါမ််။ 

 စမြ ် (၂၅) ိှု်ိှ့်စ်ာြ ်ုူဦးေသ၏ပ (၁၇.၁)ပ သငခိသ််ိှုန်းမ်ပ် ္မူုမန်းစဆ့််ပ (၄ပ မန်း)ပ
ပြြ ီးုီးပ ေစင််ည္မ််မူ္မာငးညြု်ြြ ီးပ မြ္ကမိသု်/ေြငုိြ်စဆ့််ပြြ ီးုီးမ္ူမှင (၃.၆) သငခသိ််ိှုန်းမငသှိပ
မ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။ 

ကျား/မ

စစုေုပါငး်

လဦူးေရ 

(15 - 24)

စာတတေ် မေ ာကမ်ှု

ရာခိုငန်ှုန း် 

(15 - 24)

စုစုေပါင်း 3,424 91.4

ကျား 1,671 91.0

မ 1,753 91.7

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုေပါင်း 10,581 2,570               24.3             3,317 1,808 1,689 679 10 385 16 5       102 

မြ ို ေ့ပ 1,618 179               11.1                 361 329 360 186 1 145 6 2          49 

ေကျးလက် 8,963 2,391               26.7              2,956 1,479 1,329 493 9 240 10 3          53 

ကျား 5,726 1,127               19.7             1,673 1,005 1,144 446 7 230 12 3          79 

မ 4,855 1,443               29.7             1,644 803 545 233 3 155 4 2          23 

အ ခေ ားစစုေုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးဝ 

ေကျာငး်မေန

 ဘးူသ ူ

ရာခိုငန်ှုနး်

မလူတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ေကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

 အေက်

အသကေ်မးွ

ဝမး်ေကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) ုီးြွငးေသးဆိသ််သငစခာြ်စုြ်္မာငး 

ဇယငး (၆) - စမြ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာြ် ုူးးေသ၏ သုြ်မငးစ််စငးြါဝ်် ှိုန်းိှ့်် စ သုြ်ုြ့်္ဲမ 
သငခိသ်် ှိုန်းမိသ့ြိသ စမြ်စသြ် သုစုိသြ် ြာငး/္မ ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 
 

 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

10 - 14 9.9 12.8 6.9 7.3 8.1 5.9

15 - 19 51.1 68.4 31.6 7.6 8.1 6.6

20 - 24 69.4 89.2 45.3 4.2 3.9 4.8

25 - 29 72.5 94.1 42.8 1.7 1.5 2.4

30 - 34 71.2 94.7 41.9 2.6 3.0 1.6

35 - 39 75.7 94.8 51.1 1.4 1.8 0.6

40 - 44 74.0 96.2 47.9 1.2 0.9 2.1

45 - 49 75.8 95.0 53.9 0.5 0.3 0.7

50 - 54 69.6 92.7 45.8 0.4 0.2 0.9

55 - 59 70.2 91.0 47.1 1.1 1.0 1.1

60 - 64 59.1 78.0 38.2 0.4 0.5 -

65 - 69 48.1 73.3 24.7 2.0 1.8 2.5

70 - 74 36.0 56.1 17.1 - - -

75 + 20.8 40.8 4.4 - - -

15 နှစ်မှ 24 နှစ် 60.2 78.9 38.3 5.7 5.7 5.6

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 68.7 89.3 44.0 2.5 2.5 2.4

အသကအ်ေုစ်ု
ှေုသ်ားအငအ်ားေါဝငန်ှုေ း် အှေု်ှ ကမ်ဲ့ရာျိုငန်ှုေ း်
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 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲ၏ စမြ ် (၁၅-၆၄) ိှု်စသြ် သုမွ် ်  ုသြ်မငးစ််စငးြါဝ််ိှုန်း္မှင 
(၆၈.၇) သငခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 စ္မာိုးမ္မီး ုသြ်မငးစ််စငးြါဝ််ိှုန်းမ်် (၄၄.၀) သငခိသ််ိှုန်းသှိ ြြ ီး  စ္မာိုးမငး ုသြ်မငး 
စ််စငးြါဝ််ိှုန်း (၈၉.၃) သငခိသ််ိှုန်းာြ်  မမိငုွင ေုာင့န််းမ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲ၏ စမြ ် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ်ုသမွ် ် စုသြ်ုသြ်ေမငြေုး (၉.၉) 
သငခိသ််ိှုန်းသှေိြာ င််းပေမွ့သှိသြါမ််။ 

 စမြ ် (၁၅-၆၄) ိှု်စသြ်ုသ၏  စုသြ်ုြ်္မဲ့သငခိသ််ိှုန်း္မှင (၂.၅) ပြည ု်ြါမ််။ စုသြ် 
ုြ်္မဲ့သငခိသ််ိှုန်းမ်် ြာငး (၂.၅) သငခိသ််ိှုန်း ိှ့် ်္မ (၂.၄) သငခိသ််ိှုန်းစမီးမီးသှိပြာ ြါမ််။ 

 စမြ ် (၁၅) ိှု်္မှ (၂၄) ိှု်စမွ််း စ္မာိုးမ္ီမး်ယ်္မာငး၏ စုသြ်ုြ်္မဲ့ိှုန်း္မှင (၅.၆) 
သငခသိ််ိှုန်းသှိမ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။ 

ဇယငး (၇) - စမြ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာြ် သုြ်မငးစ််စငး သုမွ်် ္မြါဝ််ေမငုူးးေသြိသ စ္မာိုးစုငး 
စုိသြ် ြာငး/္မ ခဲွညခငးေြင်ညြေမငဇယငး 

 

 စမြ ် (၁၀) ိှု်ိှ် ့်စာြ် ုသြ်မငးစ််စငးုသမွ်် ္မြါဝ််မူ္မာငး၌ စ္မာိုးမငး္မာငး၏ 
(၅၇.၂) သငခိသ််ိှုန်းမ်် စခာိန်ညြ့််ေြာင််းမြ်ေနမူ္မာငးညြု်ြာ ြြ ီး စ္မာိုးမ္မီး္မာငး၏ (၆၀.၈) 
သငခိသ််ိှုန်းမ်် စိ္မ်္မှုြို္စုသြ်ြိသ််ေနမူ္မာငးညြု်ေြာ င််း ေမွ့သှိသြါမ််။ 
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ေသက်ေုပစ် ု

ပု ံ(8) - လုပသ်ားေင်ေားပါဝင်နှုန်း 

စစုအုပါင်း ကျား မ 
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ေသက်ေုပစ် ု

စစုအုပါင်း ကျား မ 

ြသတ (၉) - စ သုြ်ုြ့်္ဲမသငခိသ် ် ှိုန်း 

စစုေုပါငး် အှေုမ်ရာှျဲ့ေါ

အျျေိ ြ်ေည့်

ပကျာငး်တကပ်သာ

ပကျာငး်သား

အမိမ်ှုကစိ္စ ေု်
အ ငြ မိး်စား၊

သက်ကြ းီရယွအ် ို

ဖျားောသ၊ူ

မသေစ်မွး်သူ
အျြ ား

စုစုပေါင်း 7,098         0.6                  34.9                          44.3              6.7                         1.5                  12.1        

ကျား 2,065         1.5                  57.2                          4.0                 8.0                         3.1                  26.2        

မ 5,033         0.3                  25.7                          60.8              6.2                         0.8                  6.3          

ကျား/မ

ှေုသ်ားအငအ်ားစတုငွ်မေါဝငသ်ူ
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ဇယငး (၈) - စမြ် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စမွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသြိသ စ သုြ်စြိသ််စ္မာိုးစုငးိှ့်် ြာငး/္မ 
စုိသြ် ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

စစုပုေါငး် 7,625    5,106    2,519  100.0 100.0 100.0

မေပ်ေဂျာများ 36 23 13 0.5 0.5 0.5

သကပ်မွးဝမ်းပကျာင်းေညာရင်ှများ 81 6 75 1.1 0.1 3.0

ေညး်ေညာနှင့်ဆကစ်ေ်သည့်သကပ်မွးေညာရင်ှများ 332 302 30 4.4 5.9 1.2

အပောကအ်ေ့ံေြ ုစာပရးှေ်ုသားများ 60 28 32 0.8 0.5 1.3

ဝေပ်ဆာင်မှုနှင့်အပရာင်းှေ်ုသားများ 611 192 419 8.0 3.8 16.6

ှယယ်ာ၊သစ်ပတာနှင့်ငါးှေ်ုငေး်ကျွမ်းကျင်ှေ်ုသားများ 3,585 2,538 1,047 47.0 49.7 41.6

ှကမ်ှုေညာနှင့်ဆကစ်ေ်ှေ်ုငေး်အှေ်ုသမားများ 305 206 99 4.0 4.0 3.9

စကက်ရိယိာနှင့်စကေ်စ္စညး်ကိုင်တွယ်အသုံးေြ ုသမူျားနှင့်

စုစညး်တေ်ဆင်သမူျား
110 106 4 1.4 2.1 0.2

အပျြ ျံအှေ်ုသမားများ 2,198 1,526 672 28.8 29.9 26.7

အျြ ား - - - - - -

မသိ/မပဖြ 307 179 128 4.0 3.5 5.1

အှေုရ် ှိသဦူးပရ ရာျိုငန်ှုေ း်
အှေုအ်ကိုငအ်မျ ို းအစား
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 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ််ပ စမြ် (၁၅-၆၄) စသြ်ုသသိှ စုသြ်သှိမူ (၄၇.၀) သငခသိ််ိှုန်း္မှင 
ုယ်ယင၊ မု်ေမငိှ့်် ်ါးုသြ််န်းြွာ္မ်းြာ််ုသြ်မငး္မာငး ပြည ု်ြာ ြြ ီး ဒသမိယစ္မာငးဆသတး္မငှ 
စေခည ခတစ သုြ်မ္မငး္မာငး (၂၈.၈) သငခသိ််ိှုန်းြည ု်ြါမ််။ 

 ြာငး ိှ့်် ္မ ိိှု််းယှဥ်သငမွ် ် ြာငး ဦးေသ (၄၉.၇) သငခသိ််ိှုနး်ိှ့််ပ ္မ းးေသ (၄၁.၆) 
သငခိသ််ိှုန်းမိသ့မ ််    ုယ်ယင၊ မု်ေမငိှ့်် ်ါးုသြ််န်း ြွာ္မ်းြာ််ုသြ်မငး္မာငးညြု်မ်ြ်ိသပ
ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးမွ်် ုယယ်င၊ မု်ေမငိှ့်် ်ါးုသြ််န်းြွာ္မ်းြာ်် သုြ်မငး္မာငး္မှင 
(၄၃.၇) သငခိသ််ိှုန်းြည ု်ြြ ီး စေခည ခတစ သုြ်မ္မငး္မာငး္မှငပ(၁၅.၁) သငခသိ််ိှုန်းြည ု်ြါမ််။ 
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ပြည ််ောင််ုသ မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲ 

 ြသတ (၁၀) - ပြည ််ောင်် သု၊ မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးိှ့်် ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခဲွမိသ့၏    
စမြ် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စမွ််းသိှ ြာငး/္မ စုိသြ် စ သုြ်စြိသ် ်စ္မာို းစုငး 

္မန်ေနုာင္မာငး 

မြ်ေ္မးွဝ္်မးေြာင််းြ်ငသှ််္မာငး 

န််းြ်ငိှ့််ပဆြ်ုြမ့််ပ်မြ်ေ္မးွြ်ငသှ်္်မာငး 

စောငြ်စြတ့ြည ုုငေသးုသြမ်ငး္မာငး 

ဝန်ေဆင်္်မှို ှ် ့ပ်စေသင််းုသြ်မငး္မာငး 

ုယ်ယင၊ပမု်ေမငိှ် ့ပ််ါးုသြ်် နး်ပြတ္မ်းြာ််ုသြ်မငး္မာငး 

ုြ်္မှုြ်ငိှ် ့ပ်ဆြ်ုြ်ု သြ်် နး်ပစုသြ်မ္မငး္မာငး 

ုြ်ြိသယိငိှ် ့ပ်ုြ်ြု္်စ ်းြိသ််မယွ်ပစမသတးြည ုမူ္မာငးိှ့််ပ
ုသု ််းမြ်ဆ််မ္ူမာငး 

စေခည ခတစုသြ်မ္မငး္မာငး 

စခည ငး 

္မမိ/္မေြည  
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ဇယငး (၉) - စမြ် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စမွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသြိသ သုြ်ြိသ််ေမင သုြ််န်းစ္မာိုးစုငးိှ့်် 
ြာငး/္မ စုိသြ် ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး  

 

ပပပပ္မှမခ်ာြ်။      * ၀.၁ သငခိသ် ်ိှုန်းာြ်န်း်ြါမ််။ 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

စစုပုေါငး် 7,625 5,106 2,519 100.0 100.0 100.0

ှယ်ယာ၊သစ်ပတာနှင့်ငါးှုေ်ငေး် 5,336 3,749 1,587 70.0 73.4 63.0

သတ္တ ုတးူပဖာပ်ရးနှင့်ပကျာက်မုိင်းှုေ်ငေး် 22 16 6 0.3 0.3 0.2

ကုေေု်တ်ှ ေ်ုမှု ေ်ုငေး် 161 74 87 2.1 1.4 3.5

ှျှေ်စစ်၊ဓါတပ်ငွ့၊ပရပနွးပငွ့နှင့်ပှပအးဖြ ေ့်ဖြ ူးမှု ေ်ုငေး် 4 4 - 0.1 0.1 -

ပရပေးပဝပရး၊မိ ္ှလာနှင့်အမိှုက်သိမ်းဆည်းပရးစီမံျေ့်ျဲွမှု ေ်ုငေး် 1 1 - * * -

ပဆာက်ှုေ်ပရးှုေ်ငေး် 263 209 54 3.4 4.1 2.1

ှက်ှီနှင့်ှက္ကားပရာင်းဝယ်ပရး(ပမာပ်တာက်ားနှင့်ပမာပ်တာဆ်ိုင်ကယ်

ေြ ုေြ င်ြျင်းှုေ်ငေး်အေါအဝင်)
368 97 271 4.8 1.9 10.8

သယ်ယူေုိ့ပဆာင်ပရးနှင့်ကုေေ်စ္စည်းသုိပှှာင်ပရးှုေ်ငေး်များ 92 91 1 1.2 1.8 *

တည်းျုိပရးနှင့်အစားအပသာက်ဝေပ်ဆာင်မှု ေ်ုငေး်များ 202 44 158 2.6 0.9 6.3

သတင်းအျျက်အှက်နှင့်ဆက်သွယ်ပရးှုေ်ငေး်များ 7 4 3 0.1 0.1 0.1

ပငွပရးပကေ းပရးနှင့်အာမျံှုေ်ငေး်များ - - - - - -

အမ်ိျြ ံပြမဆိုင်ရာှုေ်ငေး်များ - - - - - -

အသက်ပမွးဝမ်းပကျာင်းေညာ၊သိေ္ံပေညာနှင့်စက်မှု က်မှုေညာဆိုင်ရာှုေ်ငေး်များ 4 2 2 0.1 * 0.1

စီမံအေ်ုျျုေ်ပရးနှင့်ပောက်ကူမှုဆိုင်ရာှုေ်ငေး်များ 49 37 12 0.6 0.7 0.5

ေြ ည်သူ့အေ်ုျျုေ်ပရး(ေြ ည်သူ့ဝေေ်မ်းများအေါအဝင်) 379 351 28 5.0 6.9 1.1

ေညာပရးဆိုင်ရာှုေ်ငေး်များ 84 3 81 1.1 0.1 3.2

ကျေး်မာပရးနှင့်ှူမှုပရးှုေ်ငေး်များ 35 9 26 0.5 0.2 1.0

ေေး်ျျ၊ီအနုေညာ၊ပဖျာ်ပြဖပရးနှင့်အေေး်ပဖြ ပရးှုေ်ငေး်များ - - - - - -

အျြ ားဝေပ်ဆာင်မှု ေ်ုငေး်များ 58 39 19 0.8 0.8 0.8

ကုိယ်တိုင်ှုေ်ကုိင်သည့်အမ်ိပောင်စုများ၏ှုေ်ငေး်များ၊ျဲွျြ ားပဖာ်ေြ နုိင်ျြ င်း

မရှိသည့်အမ်ိပောင်စုများ၏ေုတ်ှ ေ်ုမှုနှင့်ဝေပ်ဆာင်မှု ေ်ုငေး်များ
195 155 40 2.6 3.0 1.6

သံတမေအ်ျွင့်အပရးရအဖဲွ့အစည်းများ၏ှုေ်ငေး်များ - - - - - -

အှုေ်အကုိင်အမျို းအစားပဖာ်ေြ ေားျြ င်းမရှိပသာှုေ်ငေး်များ 365 221 144 4.8 4.3 5.7

အှေုရ် ှိသဦူးပရ ရာျိုငန်ှုေး်
ှေုင်ေး်အမျို းအစား
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 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲ၌ပ ုယ်ယင၊ပ မု်ေမငိှ့််ပ ်ါးုသြ််န်းမွ််ပ စ္မာငးဆသတးုသြ်ြိသ််ြာ ြြ ီးပ
(၇၀.၀) သငခိသ််ိှုန်းသိှြါမ််။ 

 ပြည ််မူ့စသြ်ခာုြ်ေသးပ (ြည ််မူ့ဝန်ာ္မ်း္မာငးစြါစဝ််)ပုသြ််န်းမွ် ်ပ ပ ဒသမိယစ္မာငးဆသတးပ သုြ်ြိသ််ပ
ပြာ ြြ ီးပပ(၅.၀)ပသငခိသ််ိှုန်းသိှြါမ််။ 

 ုယ်ယင၊ပ မု်ေမငိှ့်် ်ါးုသြ််န်းမွ််ပ ုသြ်ြိသ််ေနမူ စ္မာိုးမငး (၇၃.၄)ပ သငခိသ််ိှုန်းိှ် ့်ပ
စ္မာိုးမ္မီးပ(၆၃.၀)ပသငခိသ် ်ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး၌ပ ုယ်ယင၊ပ မု်ေမငိှ့််ပ ်ါးုသြ််န်းမွ််ပ ုသြ်ြိသ််ေနမူ္မှငပ (၅၄.၃) 
သငခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီးပ ပြည ််မူ့စသြ်ခာုြ်ေသးပ (ြည ််မူ့ဝန်ာ္မ်း္မာငးစြါစဝ််)ပုသြ််န်းမွ် ်ပ ပုသြ်ြိသ််ေနပ
မူ္မှငပ(၂.၉)ပသငခိသ််ိှုန်းသိှြါမ််။ 
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ုသုသေြါ််း ြာငး ္မ ုသုသေြါ််း ြာငး ္မ ုသုသေြါ််း ြာငး ္မ 

ပြည ််ောင််ုသ မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး ြုိနေ်စင််္မြ ို့နယ်ခွ ဲ

 ြသတ (၁၁) - ပြည ််ောင်် သု၊ မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးိှ့်် ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခဲွမိသ့၏  
စမြ် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စမွ််းသိှ ြာငး/္မ စုိသြ် သုြ်ြိသ် ်ေမင သုြ််နး်စ္မာို းစုငး 

ုယ်ယင၊ပမု်ေမငိှ် ်ပ့်ါးုသြ်် နး် 
မမ္တ ုမူးေြင်ေသးိှ် ်ပ့ေြာငြ်္ိမသ် ်းုသြ်် နး် 
ြသနာ်သမ်ုသြ်္မှုုသြ််န်း 
ုျှြ်ုု၊်ပဓါမ်ေ်ွ့ ၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးညြန့်ြည ူး္မှုုသြ်် နး် 
ေသေြးေဝေသး၊ပ္မို ္လငိှ် ့်ပစ္မိှုြမ်ိ္်မးဆ်း်ေသးပု္ီမတခန့်ခွဲ္မှုုသြ်် န်း 
ေဆငြ်ုသြ်ေသးုသြ််န်း 
ုြ်ုီိှ့််ပုြ္ကငးေသင််းဝယ်ေသးပ(ေ္မင်ေမင်ြငးိှ် ်ေ့္မင်ေမင်ဆသိ်ြ်ယ်ပြည ုြည ််ခည ််းုသြ်် နး်စြါစဝ််) 
မယ်ယူြိသ့ေဆင််ေသးိှ့််ြသန်ြု္်စ ်းမိသေုှင််ေသးုသြ််န်း္မာငး 
မ််းခိသေသးိှ့််ပ်စုငးစေမငြ်ပဝန်ေဆင်္်မှုု သြ်် နး်္မာငး 
မမ််းစခာြ်စုြ်ိှ့််ပဆြ်မွယ်ေသးုသြ််န်း္မာငး 
ေ်ွေသးေြာ းေသးိှ် ်ပ့စင္မခတု သြ်် နး်္မာငး 
စိ္မ်ခြ တပေည္မဆသိ်သ်ငုသြ်် နး်္မာငး 
စမြ်ေ္မွးဝ္မး်ေြာင််းြ်င၊ပမိြ္ပတြ်ငိှ် ့ပ်ုြ်္မှုုြ်္မှုြ်ငဆိသ် ်သငုသြ််န်း္မာငး 
ု္ီမတစသြခ်ာုြ်ပေသးိှ် ်ပ့ောငြ်ြူ္မှုဆိသ်သ်ငုသြ်် နး်္မာငး 
ပြည ််မူ့စသြ်ခာုြေ်သးပ(ပြည ််မူ့ဝနာ်္မ်း္မာငးစြါစဝ််) 
ြ်ငေသးဆိသ် ်သငုသြ််န်း္မာငး 
ြာန်း္မငေသးိှ် ်ပ့ုူ္မှုေသးုသြ်် နး်္မာငး 
ြန်းခာီ၊ပစိသြ်ငပ၊ပေြာင်ပေညြေသးိှ် ့ပ်စြနး်ေြည ေသးပုသြ််န်း္မာငး 
စခည ငးဝန်ေဆင်္်မှုု သြ်် နး်္မာငး 
ြိသယ်မိသ််ု သြြ်ိသ််မ့််ပစိ္မေ်ာင််ုသ္မာငး၏ပုသြ်် နး်္မာငး၊ပခွဲခည ငးေြင်ြည ိိသ််ခည ််း္မသှိမ့််ပစိ္မေ်ာင််ုသ္မာငး၏ပာသမ်ု သြ္်မှို ှ် ့ပ်ဝန်ေဆင ််္မှုုသြ််န်း္မာငး 
မတမ္မန်စခွ် ့စ်ေသးသပစြွဲ့စု််း္မာငး၏ပုသြ််န်း္မာငး 
စုသြ်စြိသ််စ္မာိုးစုငးေြင်ြည ာငးခည ်း်ပ္မသှေိမငုသြ််န်း္မာငး 
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(်) ြိသ််ေဆင််မ့််ုြ်္ှမမ်စ္မာိုးစုငး္မာငး 

ဇယငး (၁၀) - စမြ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာြ် ုူးးေသြိသ ြိသ််ေဆင််မ့််ုြ်္ှမမ်စ္မာိုးစုငးစုိသြ် 
ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ်ိှ့်် ြာငး/္မ ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 
္မှမခ်ာြ်။      * ုသုသေြါ််းြမ်စေသစမွြ် (၂၀) ာြ်န်း်ြါမ််။ 

 

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ််ပ စမြ်ပ (၁၀)ပ ိှု်ိှ့််စာြ်ပ ုူးးေသ၏ပ (၇၅.၀)ပ သငခိသ််ိှုန်းမ်် 
ိိသ်််တမငးုိုု်ေသးြမ် ြိသ််ေဆင််မူ္မာငးညြု်ြြ ီး (၂၃.၅) သငခိသ််ိှုန်းမ်် ပ ္မ််မ့််ြမ်္ှမ 
္မြိသ််ေဆင််မူ္မာငးပြည ု်ြါမ််။ 

 ြာငး ိှ့် ် ္မ ိိှု််းယှဉ်သငမွ်် ြာငး းးေသ (၂၃.၃) သငခိသ််ိှုန်းိှ့် ် ္မ းးေသ (၂၃.၇) သငခိသ််ိှုန်းပ
မိသ့မ် ်္မ််မ့််ြမ်္ှမ ္မြိသ််ေဆင််မူ္မာငးညြု်မ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။ 

္မှမခ်ာြ်။       * ၀.၁ သငခိသ် ်ိှုန်းာြ်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

နိုငင်သံား 

စစိစေ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

 ကတ်

နိုငင်သံား

ပေ ုခငွ့် 

ရသကူတ်

အမျို းသား 

မတှပ်ုံတင ်

ကတ်

သာသနာဝင်

 ကတ်

ယာယ ီ

သကေ်သ 

ခကံတ်

နိုငင်ေံခားသား

 မတှပ်ုံတင ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ေံခားသား

 နိုငင်ကံးူ 

လကမ်တှ်

မညသ်ည့် 

ကတမ်မှကိုင်

 ေောငသ်ူ

စုစုေပါင်း 12,851          * 27 165 42 * * * 4,027           

မြ ို ေ့ပ 2,067             - 10 26 8 * - - 421               

ေကျးလက် 10,784          * 17 139 34 * * * 3,606           

ကျား 6,900             * 16 70 40 * * - 2,143           

မ 5,951             * 11 95 2 * - * 1,884           

75
.0

 

* 0.
2 

1.
0 

0.
2 

0.
1 

* * 

23
.5

 

75
.1

 

* 0.
2 

0.
8 

0.
4 

0.
1 

* - 
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0.
1 

0.
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* 0.
1 

- * 

23
.7

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

နိုင်ငံသားပပ 
စစိစ်အရး 
ကတ် 

ဧည့န်ိုငင်ံသား 
ကတ ်

နိုင်ငံသား 
ပပြ ုခွင့်ရသူ 
ကတ် 

ေမျိုးသားပ
မှတ်ပုတံင် 
ကတ် 

သာသနာဝင ်
ကတ ်

ယာယ ီ
သက်အသခံပ 
ကတ် 

နိုင်ငံြခားသားပ
မှတ်ပုတံင်ပ 
လက်မှတ ်

နိုင်ငံြခားသားပ 
နုိင်ငံကးူပ 
လက်မှတ် 

မည်သည့ ်
ကတမ်ပှ

မကိငု်အဆာငသ်ူ 

ရာ
ခိငု
်နှုန
း် 

ပံု (12) - ကုိင်အဆာင်သည့်လက်မှတ်ေမျို းေစားများ 

စုစုအပါင်းပ ကျားပ မပ 
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(ု) ္မမန်ုွ္်မး္မှုစေြာ င််းစသင 

ဇယငး (၁၁) - ္မမန်ုွ္်မးသငခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပ္မမန်ုွ္်မး္မှုစ္မာိုးစုငးစုိသြ်ပုူးးေသြိသပစမြ်စသြ် သုစုိသြ်ပ
ြာငး/္မပခဲွညခငးေြင်ညြေမငဇယငးပ 

 
 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ေလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

စစုေုပါငး် 21,865      20,075      1,790              8.2 1,012 481 661 559

0 - 4 2,320             2,306            14                          0.6 3 3 11 6

5 - 9 2,404            2,365            39                          1.6 4 11 15 18

10 - 14 2,483            2,428             55                          2.2 14 19 12 26

15 - 19 2,045            1,998            47                          2.3 9 20 9 14

20 - 24 2,032             1,975            57                          2.8 13 10 19 21

25 - 29 1,863            1,800            63                          3.4 19 14 16 29

30 - 34 1,707            1,630            77                          4.5 26 20 21 24

35 - 39 1,471            1,380            91                          6.2 31 20 33 26

40 - 44 1,321            1,149            172                       13.0 108 27 59 46

45 - 49 1,155            958                197                       17.1 125 35 59 47

50 - 54 974                743                231                       23.7 161 43 68 56

55 - 59 805                591                214                       26.6 136 53 92 64

60 - 64 482                323                159                       33.0 104 41 63 47

65 - 69 312                201                111                       35.6 74 35 38 28

70 - 74 203                110                93                          45.8 64 34 39 26

75 - 79 144                71                   73                          50.7 46 38 43 32

80 - 84 79                   28                   51                          64.6 40 29 32 26

85 - 89 37                   12                   25                          67.6 20 16 16 9

90 + 28                   7                     21                          75.0 15 13 16 14

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယငး (၁၁) - ္မမန်ုွ္်မးသငခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပ္မမန်ုွ္်မး္မှုစ္မာိုးစုငးစုိသြ်ပုူးးေသြိသပစမြ်စသြ် သုစုိသြ်ပ
ြာငး/္မပခဲွညခငးေြင်ညြေမငဇယငးပ(စဆြ်) 

 
 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ေလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

ကျား 11,659      10,719      940                 8.1 509 260 347 276

0 - 4 1,229             1,221             8                            0.7 2 2 7 4

5 - 9 1,243            1,221             22                          1.8 4 5 8 9

10 - 14 1,258            1,224             34                          2.7 5 13 8 20

15 - 19 1,088            1,062            26                          2.4 4 13 4 8

20 - 24 1,115            1,083            32                          2.9 7 6 10 14

25 - 29 1,076            1,036            40                          3.7 11 10 7 19

30 - 34 946                902                44                          4.7 12 11 10 14

35 - 39 827                774                53                          6.4 16 12 23 10

40 - 44 713                628                85                          11.9 47 12 35 22

45 - 49 615                516                99                          16.1 60 17 30 21

50 - 54 494                371                123                       24.9 87 26 34 25

55 - 59 423                307                116                       27.4 74 28 50 29

60 - 64 254                168                86                          33.9 62 27 37 27

65 - 69 150                102                48                          32.0 36 13 16 7

70 - 74 98                   53                   45                          45.9 28 21 22 14

75 - 79 69                   33                   36                          52.2 22 16 20 14

80 - 84 37                   11                   26                          70.3 19 15 13 12

85 - 89 16                   5                     11                          68.8 9 8 8 4

90 + 8                     2                      6                            75.0 4 5 5 3

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယငး (၁၁) - ္မမန်ုွ္်မးသငခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပ္မမန်ုွ္်မး္မှုစ္မာိုးစုငးစုိသြ်ပုူးးေသြိသပစမြ်စသြ် သုစုိသြ်ပ
ြာငး/္မပခဲွညခငးေြင်ညြေမငဇယငးပ(စဆြ်) 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ေလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

မ 10,206      9,356        850                 8.3 503 221 314 283

0 - 4 1,091            1,085            6                            0.5 1 1 4 2

5 - 9 1,161            1,144            17                          1.5 0 6 7 9

10 - 14 1,225             1,204            21                          1.7 9 6 4 6

15 - 19 957                936                21                          2.2 5 7 5 6

20 - 24 917                892                25                          2.7 6 4 9 7

25 - 29 787                764                23                          2.9 8 4 9 10

30 - 34 761                728                33                          4.3 14 9 11 10

35 - 39 644                606                38                          5.9 15 8 10 16

40 - 44 608                521                87                          14.3 61 15 24 24

45 - 49 540                442                98                          18.1 65 18 29 26

50 - 54 480                372                108                       22.5 74 17 34 31

55 - 59 382                284                98                          25.7 62 25 42 35

60 - 64 228                155                73                          32.0 42 14 26 20

65 - 69 162                99                   63                          38.9 38 22 22 21

70 - 74 105                57                   48                          45.7 36 13 17 12

75 - 79 75                   38                   37                          49.3 24 22 23 18

80 - 84 42                   17                   25                          59.5 21 14 19 14

85 - 89 21                   7                     14                          66.7 11 8 8 5

90 + 20                   5                     15                          75.0 11 8 11 11

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် ုူးးေသ (၁၀၀) ုျှ်် (၈) းးမ်် စန််းဆသတး ္မမန်ုွ္မ်း္မှုမု္်မာိုး 
္မာိုးသှိေြာ င််း ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 စ္မာိုးမ္မီး္မာငး၏ ္မမန်ုွ္မ်း္မှုသငခသိ် ်ိှုန်းမ်် စ္မာိုးမငး္မာငးာြ် စန််း်ယ်ြိသ္မည ့််ြါမ််။ 

 ္မမန်ုွ္မ်း္မှုသငခိသ််ိှုန်းမ်် စမြ်စသွယ်ြြ ီးုငမ််ိှ့််စ္မျှ ပ္မည ့်မ်ြ်ုငြြ ီး စမြ ် (၅၀) 
ိှု်ေြာင်မွ် ်ြိသ္မိသမိမငုွငပည္မ့်မ်ြ်ုငမ််ြိသ ေမွ့သိှသြါမ််။ 

 ္မမန်ုွ္မ်း္မှုစ္မာိုးစုငး္မာငးမွ်် စ္မည ်် စ္မာငးဆသတးိှ့် ် ု္မ်းေုျှငြ်/စ္မည ့််မြ်/ြု္်စ ်းပ
ြိသ််မွယ်ပခည ််းမ ််  ဒသမိယစ္မာငးဆသတးြည ု်ြါမ််။ 



24 
 

(ဆ) စိ္်မစေြာ င််းစသငိှ့်် စိ္်မစမသတးစေဆင််ြ ္ုစ််း္မာငး 

ေနစိ္်မစ္မာိုးစုငး္မာငး 

ဇယငး (၁၂) -  ေနစိ္်မစ္မာို းစုငးစုိသြ် စိ္်မောင်် သုသငခိသ် ် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ိ ့ုြည /ေြားုြ်ပခဲွညခငးေြင်ညြေမငဇယငး 

 

 

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် ေနစိ္မ်စ္မာငးုသ္မှင ြာဥ်ောင််စိ္မ/်မုမ်ငးစိ္မ် စ္မာိုးစုငး္မာငး 
ပြည ု်ြာ ြြ ီး (၄၃.၅) သငခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ ဒသမိယစ္မာငးဆသတး ေနစ္ိမ်စ္မာိုးစုငး္ှမင ဝါးြည ့်် 
ေဆငြ်ုသြ်ာငးေမင စိ္မ်္မာငးညြု်ြြ ီး (၃၆.၉) သငခိသ််ိှုန်းပသိှြါမ််။  

 ပ္မြ ို့ြည စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ (၃၄.၀) သငခိသ််ိှုန်းိှ့် ် ေြားုြ်စိ္မ်ောင်် သု္မာငး၏ (၄၅.၁) 
သငခိသ််ိှုန်းမိသ့မ် ်ြာဥ်ောင််စိိ္မ/်မု်မငးစိ္မ်္မာငးညြ့်် ေနာိသ််ြာ ြါမ််။  

 

 

 

 

 

မြ ို ့ေပ/ေကျးလက်
 အမိေ်ောငစ်ု

 အေရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကခ်နး်/

တိုကခ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကခ်အံမိ်

ပျဥေ်ောငအ်မိ်/

 သစသ်ားအမိ်
ဝါးအမိ်

2-3 နစှခ်ံ

 တအဲမိ်

1 နစှခ် ံ

တအဲမိ်
အ ခေ ား

စုစုေပါင်း 4,277             7.0                         2.1                4.8           43.5                   36.9        2.6           1.8          1.4       

မြ ို ေ့ပ 624                 9.9                         6.4                10.9         34.0                   32.7         1.0           0.8          4.3       

ေကျးလက် 3,653             6.5                         1.4                3.7           45.1                   37.6        2.9           1.9          0.8       

 7.0  

 2.1  
 4.8  

 43.5  

 36.9  

 2.6   1.8   1.4  
 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

 30.0

 35.0

 40.0

 45.0

 50.0

ကွနဒ်ို/တိုက်ခနး်/ 
တိုက်ခနး်တွ ဲ

ဘန်ဂလိ/ု 
တိုက်ေိမ် 

တိုက်ခံေိမ် ပျဥ်အာာင်ေမိ်/ 
သစ်သားေမိ် 

ဝါးေိမ် 2-3ပနှစ်ခံ 
တဲေမိ် 

1ပနှစ်ခံ 
တဲေမိ ်

ေခြ ား 

ရာ
ခိငု
်နှုန
း် 

ပံု (13) - အနေိမ်ေမျို းေစား 

စုစုအပါင်းပ ပမြ ို့ြပပ အကျးလက်ပ 
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စိ္်မမငစ္မာိုးစုငး္မာငး 

ြသတ (၁၄) - မန့်သှ််းေမင ယ်် သုတစိ္်မမင ေဆငြ်ုသြ်မသ တးုွ ဲမ့်် စိ္မ်ောင််ုသစခာိုး 

 
 

 
 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၇၄.၃% 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး  - ၆၆.၆% 

ာငးဝယ်ခရိသ််    -  ၇၄.၂% 

ြုိန်ေစင််် ္မြ ို့နယ်ခွဲဲ   - ၇၄.၂% 
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ဇယငး (၁၃) - စမသတးြည ုမ့်် စိ္်မမငစ္မာိုးစုငးစုိသြ် စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ        
ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငး ေြင်ညြေမငဇယငး 

 

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ (၇၄.၂) သငခိသ််ိှုန်းမ ်် မန့်သှ််းေမငယ််ုသတ 
စိ္မ်မငေဆငြ်ုသြ်မသတးုွဲြာ ြါမ်။် (ေသဆွဲစ္ိမ်မင (၀.၈) သငခိသ််ိှုနး်ိှ့်် ေသေုင််း/ယ်် သုတ 
စိ္မ်မင (၇၃.၄) သငခိသ််ိှုန်းမိသ့ ြည ု်ြာ ြါမ််။) 

 မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးစမွ််းသှိ စခည ငး္မြ ို့နယ်္မာငးိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သင ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမ်် 
မန့်သှ််းေမင ယ်် သုတစိ္မ်မင ေဆငြ်ုသြ်မသတးုွဲမ့်် စိ္မ်ောင််ုသစခာိုးမ််  ပ္မည ့််မ််ြိသ 
ေမွ့သြါမ််။ 

 မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးမွ်် မန့်သှ််းေမင ယ််ုသတစိ္်မမငေဆငြ်ုသြ်မသတးုွဲမ့်် စိ္မ်ောင််ုသ 
စခာိုး္မှင (၆၆.၆) သငခိသ််ိှုန်းသှိ ြြ ီး ပ္မည န္်မငိသိ်််တမွ် ်(၇၄.၃) သငခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် စိ္မ်မင္မသှိမ်် ့စိ္မ်ောင််ုသ (၁၆.၀) သငခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီး မန င်္မငသီမိသ််းပ
ေဒမြြ ီးမွ် ်(၁၅.၆)  သငခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲ၏ ေြားုြ်ေဒမ္မာငးမွ်် စိ္မ်မင္မသှိမ့်် စိ္မ်ောင််ုသ (၁၇.၁) 
သငခိသ််ိှုန်းသှြိါမ််။ 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးှက်

0.8            2.7          0.5            

73.4          85.4       71.4          

74.2         88.1       71.9         

8.7            1.6          9.9            

0.4            0.3          0.4            

0.7            0.3          0.7            

16.0          9.6          17.1          

ရာျိုငန်ှုေ း် 100.0    100.0   100.0     

အပရအတကွ် 4,277     624      3,653     

အမိသ်ာအမျ ို းအစား

စစုပုေါငး်

ပရဆဲွအိမ်သာ

ပရပှာင်း/ယင်ှုံအိမ်သာ

သေ့်ရင်ှးပသာယင်ှုံအိမ်သာ
ပဆာက်ှ ေ်ုသုံးစဲွမှုရာျုိင်နှုေး်

တွင်း/ ဇှားအိမ်သာ

တွင်းမရှိအိမ်သာ

အျြ ား

အိမ်သာမရှိ
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ေမငြ်ေသစ္မာိုးစုငး္မာငး 

ြသတ (၁၅) - မန့်သှ််းေမငေမငြ်ေသ သသိှမ့်် စိ္်မောင်် သုစခာိုး 

 
 

 

 
 

 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၆၉.၅% 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးပ -ပ၆၃.၆% 

ာငးဝယ်ခရိသ််    - ၅၄.၄% 

ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲ  - ၁၅.၃% 
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ဇယငး (၁၄) - ေမငြ်ေသစမွြ် စဓိြစမသတးြည ုမ့်် ေသစ္မာိုးစုငးစုိသြ်                   
စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

 ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ (၁၅.၃) သငခိသ််ိှုန်းမ်် ေမငြ်ေသစမြွ် 
ေသေြင််းေသမန့် (ေသြိသြ်ုိသ််း၊ စဝီုိမွ််း၊ ေသမွ််း (စသမ်ုီ)၊ ေသမန့်ုြ်/ေသမန့်ဘူး) ြိသ 
စမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးစမွ််းသှိ စခည ငး္မြ ို့နယ်္မာငးိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သငမွ််ပ ပ ြုနိ်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲပ
၏ ေသေြင််းေသမန့်စမသတးြည ုမ့််ပစိ္မ်ောင််ုသစခာိုးမ်် စနိ္မ့်ဆသတးြည ု်ြါမ််။ ပ္မည န်္မငိိသ်််တ၏ 
ေသေြင််းေသမန့်သသှိ္မှု (၆၉.၅) သငခိသ််ိှုန်းိှ် ့် ိိှု််းယှဥ်ုျှ််ု််းပနိ္မ့်မ််ြိသပေမွ့ သြါမ်။် 

 ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲမွ််ပ စိ္မေ်ာင််ုသပ (၄၃.၂)ပ သငခိသ်် ှိုန်းမ်် ေမင််ြာေသ/္မိသးေသ္မှပ
သသှိေမငေသြိသပ ေမငြ်ေသစြည ု်မသတးုွဲြာ ြါမ််။ပ စိ္မ်ောင််ုသ (၂၂.၄) သငခိသ််ိှုန်းမ််ပ
ပ္မည ု်/ေခာင််း/မူးေ္မည င််း္မှေသြိသပမသတးုွဲေနြာ ြါမ််။ 

 စိ္မ်ောင််ုသ (၈၄.၇) သငခိသ််ိှုန်းမ ်် ္မမန့်သှ််းေမငစသ််းစ္မည ု်္မာငး္မှ သသှိေမငေသြိသ 
ေမငြ်ေသစြည ု် မသတးုွဲေနြာ သြါမ််။ 

 ေြားုြ်ေဒမသှိ စိ္ိမ်ောင်် သု (၈၇.၈) သငခိသ််ိှုန်းမ်် ္မမန့်သှ််းေမငစသ််းစ္မည ု်္မာငး္မှ 
သသှိေမငေသြိသ ေမငြ်ေသစြည ု ်မသတးုွဲေနြာ သြါမ််။ 

 

 

 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးှက်

1.0           2.2         0.8           

0.3           0.6         0.2            

13.5        29.4      10.8         

0.5           1.3         0.4           

15.3        33.5     12.2        

16.4        2.5         18.8         

1.7           - 2.1            

22.4         61.4      15.7         

43.2         2.1         50.2         

1.0           0.5         1.0           

84.7        66.5     87.8        

ရာျိုငန်ှုေ း် 100.0   100.0 100.0   

အပရအတကွ် 4,277   624     3,653   

စုစုပေါင်းပရပကာင်းပရသေ့်ရရှိမှုရာျုိင်နှုေး်

ပသာကပ်ရအမျို းအစား

ပရေုိက်ှုိင်း

အဝီစိတင်ွး

ပရတင်ွး(အတုစီ်)

ပရသေ့်စက်/ ပရသေ့်ဘူး

စစုပုေါငး်

ပရတင်ွး(အကာရမ့ဲံ)

ပရကေ်

မြ စ်/ပျျာင်း/တးူပမြ ာင်း

ပတာင်ကျပရ/ မုိးပရ

အျြ ား

စုစုပေါင်းပရပကာင်းပရသေ့်မရရှိမှုရာျုိင်နှုေး်
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စု််းေသင််စမွြ် ုွ္်မးစ််စမသတးြည ု္မှု 

ြသတ (၁၆) - စု််းေသင််စမွြ်ပ ျုှြ်ုု်္ီမးစမသတးြည ု္မှု 

 

 
  

 

 
 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၃၂.၄% 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး -ပပပ၈.၀% 

ာငးဝယ်ခရိသ််   -   ၄.၅% 

ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲ  -   ၀.၁% 

 

 

 



30 
 

ဇယငး (၁၅) -  စု််းေသင််စမွြ်  စဓိြစမသတးြည ုမ့်် ္ီမးစ္မာိုးစုငးစုိသြ်                
စိ္်မောင်် သု သငခိသ်် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် စု််းေသင််စမွြ် ုျှြ်ုု်္မီးစမသတးြည ုမ့််  စိ္မ်ောင််ုသစခာိုး ္မှင 
(၀.၁) သငခိသ််ိှုန်းညြု်ြါမ််။ပမန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီးစမွ််းသှိ စခည ငး္မြ ို့နယ်္မာငးိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သင 
ုျှြ်ုု်္မီးစမသတးြည ု္မှုမ်် စနိ္မ့်ဆသတးြည ု်ေနြါမ််။ မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး၏ပ ုျှြ်ုု်္မီး 
စမသတးြည ုမ့်် စိ္မ်ောင််ုသစခာိုး္ှမင (၈.၀) သငခိသ််ိှုန်းြည ု်ြါမ််။  

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် စု််းေသင််စမွြ်  ြေယင််းမိသ််္မီး စမသတးြည ု္မှုမ််  (၄၀.၀) 
သငခိသ််ိှုန်းြည ့်် စ္မာငးဆသတးြည ု်ြါမ််။ 

 ေြားုြ်ေဒမမွ်် စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ (၄၁.၀) သငခိသ််ိှုန်းမ်် စု််းေသင််စမွြ် 
ြေယင််းမိသ််္မီးြိသ စမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးှက်

0.1                - 0.2              

10.2             1.9             11.6           

40.0             34.0           41.0           

1.1                0.8             1.1             

33.9             57.7           29.8           

0.4                1.0             0.3             

5.9                3.4             6.4             

8.3                1.3             9.6             

ရာျိုငန်ှုေ း် 100.0       100.0     100.0     

အပရအတကွ် 4,277       624         3,653     

ပရအားှှျေ်စစ်(ေုဂ္ဂ ကိ)

ပေပရာင်ြျည်စွမ်းအင်သံုး(ဆိုှ ာြေား)

အျြ ား

စစုပုေါငး်

မးီအမျို းအစား

ှျှေ်စစ်မီး

ပရေဆံမီီး

ဖပယာင်းတိုင်မီး

ဘက်ေရမီီး

မီးစက်(ေုဂ္ဂ ကိ)



31 
 

စုငးစုငခာြ်ြည ုမ်ုငးေမငြ်သန်စမွြ် ေုင််ုငစမသတးြည ု္မှု 

ြသတ (၁၇) - မု်မငးြိသ စေညခခတေမငေုင််ုငပစမသတးြည ု္မှု 

 
 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၈၁.၀% 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးပ - ၉၅.၅% 

ာငးဝယ်ခရိသ််    - ၉၆.၇% 

ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲ  - ၉၈.၁% 
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ဇယငး (၁၆) - ခာြ်ြည ုမ်ုငးေမငြ်သန်စမွြ် စဓိြစမသတးြည ုမ့်် ေုင််ုငစ္မာိုးစုငးစုိသြ် 
စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ်ပခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် စုငးစုငခာြ်ြည ုမ်ုငးေမငြ်သန်စမွြ် မု်မငးြိသ စေခည ခတပ
ေမငေုင််ုငပ စ္မာိုးစုငး္မာငးညြု်မ့်် မု်မငး/ာ််း (၇၇.၇) သငခိသ််ိှုန်းိှ့်် ္မီးေမွး/ 
ေုင််ုငေမင့်် (၂၀.၄) သငခိသ််ိှုန်းမိသ့ြိသ စဓိြစမသတးြည ုြာ ေြာ င််းပေမွ့သိှသြါမ််။ 

 ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် စုငးစုငခာြ်ြည ုမ်ုငးေမငြ်သန်စမြွ် ုျှြ်ုု်္မီးြိသ စမသတးြည ု 
မ့်် စိ္မ်ောင််ုသ (၀.၁) သငခိသ််ိှုန်းာြ်န််းေြာ င််း ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 ေြားုြ်ေဒမသှိ စိ္မ်ောင််ုသ္မာငးမွ်် မု်မငးြိသ စေညခခတေမငေုင််ုင္မာငးညြု်မ့်် 
မု်မငး/ာ််း (၈၀.၂) သငခိသ််ိှုန်းိှ့်် ္မီးေမွး/ေုင််ုငေမင့်် (၁၇.၈) သငခိသ််ိှုန်းြိသ စဓိြ 
စမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

  ္မှမခ်ာြ်။     * ၀.၁ သငခိသ််ိှုန်းာြ်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးှက်

* - *

* 0.3               -

0.1                - 0.1              

0.1                - 0.1              

77.7             63.0             80.2           

20.4             35.6             17.8           

1.5                0.5               1.7              

0.2                0.6               0.1              

ရာျိုငန်ှုေ း် 100.0       100.0       100.0     

အပရအတကွ် 4,277       624          3,653     

မီးပသွး/ပှာင်စာပတာင့်

ပကျာက်မီးပသွး

အျြ ား

စစုပုေါငး်

ပှာငစ်ာအမျို းအစား

ှျှေ်စစ်မီး

ဓာတပ်ငွ့

ပရေဆံမီီး

ဘုိင်အိုဂက်စ်

သစ်သား/ေင်း
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ဆြ်မွယ်ေသးိှ့်် စိ္်မစမသတးစေဆင််ြ ္ုစ််း္မာငး စမသတးြည ု္မှု 

ဇယငး (၁၇) - ဆြ်မွယ်ေသးိှ့်် စိ္်မစမသတးစေဆင််ြ ္ုစ််း္မာငးမသတးုဲွ္မှုစုိသြ် စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ 

ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ်ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

 စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ ဆြ်မွယ်ေသးိှ့် ်စိ္မ်စမသတးစေဆင််ြု္်စ ်း္မာငးမသတးုွဲ္မှုမွ်် ရသြ်ည္မ််မတြာ ငး 
ုြ်မသတးုွဲ္မှုမ်် (၄၁.၁) သငခိသ််ိှုန်းညြ့်် စ္မည ့််ဆသတးညြု်ြါမ််။ ရသြ်္မည ််မတြာ ငးုြ်သှိမ့်် 
စိ္မ်ောင််ုသစခာိုးမ်် ပ္မြ ို့ြည မွ်် (၅၅.၄) သငခိသ််ိှုန်းညြု်ြြ ီး ေြားုြ်မွ်် (၃၈.၇) သငခိသ််ိှုန်း 
ညြု်ြါမ််။ 

 

 

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ် ်  ရသြ်္မည ််မတြာ ငးသိှေမင စိ္မ်ောင််ုသ္မှင (၄၁.၁)  သငခိသ််ိှုန်းပြည ု်ြြ ီး၊ 
ေသဒီယိသသှိေမင စိ္မ်ောင််ုသ္မှင (၂၈.၅) သငခိသ််ိှုန်းြည ့်် စိ္မ်ောင််ုသ (၄) ုသမွ်် (၁) သုိှုန်း 
သိှေြာ င််းပေမွ့သိှသြါမ််။ 

 

မြ ို ့ ေပ/ေကျးလက်
အမိေ်ောငစ်ု

အေရအတကွ်
ေရဒယီ ို ရပုေ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွ ်

အငတ်ာနက ်

တပေ်ငေ်ား ခေ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ 

မရ ှိသည့်

ရာခိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

 ရ ှိသည့်  

ရာခိုငန်ှုနး်

စုစုေပါင်း 4,277          28.5            41.1              3.9        8.4                1.1           0.7                     44.7                        0.1                

မြ ို ေ့ပ 624             37.5            55.4              7.2        18.9              3.2           1.1                     30.4                        0.2                 

ေကျးလက် 3,653         27.0            38.7              3.3        6.6                0.8           0.6                     47.1                        0.1                
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ြသတ (၁၈) - အရဒီယုိနှင့် ရုပ်မြ င်သံကြ ားသံုးစွဲနုိင်သည့် ေိမ်အာာင်စုရာခုိင်နှုန်း 

ေသဒယီိသ ရသြ်္မည ််မတြာ ငး 
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ြသတ (၁၉) - ုြ်ြိသ််ြသန်းမသတးုဲွိိသ််္မှု 

 

 

 ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲမွ် ်စိ္မ်ောင််ုသ (၈.၄) သငခိသ််ိှုန်းမင ုြ်ြိသ််ြသန်းသှိမ့််စမွြ် 
မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးစမွ််းသှိ စခည ငး္မြ ို့နယ်္မာငးိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သင နိ္မ့်ုာြ်သှိမ််ြိသ ေမွ့သှိပ
သြါမ််။ 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၃၂.၉% 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးပ - ၂၉.၈% 

ာငးဝယ်ခရိသ််    - ၂၉.၇% 

ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲပ -   ၈.၄% 
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ြိသ့ေဆင််ေသးယငဥ် စ္မာိုးစုငး္မာငး 

ဇယငး (၁၈) - မယ်ယူြိသ့ေဆင််ေသးစမွြ် စမသတးြည ုမ့််ယငဥ်စ္မာိုးစုငးစုိသြ် စိ္်မောင်် သု 

စေသစမွြ်ြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ်ခဲွညခငးေြင်ြည ေမငဇယငး 

 

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ မယ်ယူြိသ့ေဆင်ေ်သးစမွြ် စမသတးြည ုမ့်် 
ယငဥ်စ္မာိုးစုငး္မာငးမွ် ် ေ္မင်ေမင်ဆိသ််ြယ်/ုှာြ်ုု်ုြ်ဘီး/မသတးဘီးြငး စမသတးြည ု္မှုမ်် 
(၄၂.၀) သငခိသ််ိှုန်းညြ့်် စ္မည ့််ဆသတးညြု်ြြ ီး ုြ်ဘီးစမသတးြည ု္မှုမ်် (၁၁.၁) သငခိသ််ိှုန်းညြ့်် ဒသမိယ 
စ္မည ့််ဆသတး ညြု်ြါမ််။ 

 ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခွဲညခငးေု့ုငသငမွ််  စိ္မ်ောင််ုသစ္မာငးုသမ််  ေ္မင်ေမင်ဆိသ်ြ်ယ်/ုျှြ်ုု် 
ုြ်ဘီး/မသတးဘီးြငးြိသ မယ်ယူြိသ့ေဆင််ေသးယငဥ်စြည ု် စဓိြစမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိုငး်ပေသကြ းီ/ျရိုင/်မြ ို ့ေယ် အမိပ်ောငစ်ု

ကား/

ေရေက်ား/

ဗငေ် ်

ပမာပ်တာ်

ဆိုငက်ယ်/

ှျှေစ်စစ်ကဘ်းီ/

သုံးဘးီကား

စကဘ်းီ
(၄) ဘးီေါ

ပော်ှ ာဂျ ီ

ကနးူပှ၊ှ

သမ္ဗာေ ်

စကပ်ှ၊ှ

ပမာပ်တာဘ်တု်

ှညှး်(ကျွ၊ဲ

နာွး၊ မြ ငး်..

စသဖြ င့်)

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

မြ ို ေ့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    

ေားဝယ်ခရိုင် 104,092     2,607      56,155            33,641        3,717     1,232    3,662             5,932       

မြ ို ေ့ပ 21,226         1,260      13,876            11,199        549        159        315                284           

ေကျးလက် 82,866        1,347      42,279            22,442         3,168     1,073    3,347            5,648       

ကလိနေ်အာင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 4,277           56            1,798               473               30           25           72                   220           

မြ ို ေ့ပ 624               17            309                  122               8              9             7                      5                

ေကျးလက် 3,653           39            1,489               351               22            16          65                   215           
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 (ဇ) ေ္ွမးြွငးခည ််းိှ့််ေမဆသတးခည ််းစေြာ င််းစသင 

ေ္ွမးြွငးခည ််းစေြာ င််းစသင 

 

 ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် စမြ် (၂၅-၂၉) စသြ်ုသမွ်် ေ္မွးြငွးိှုန်း စ္မည ့််ဆသတးညြု်မ််ြိသ 
ေမွ့သိှသြါမ််။ 

 စမြ် (၁၅) ိှု်္ှမ စမြ် (၄၉) ိှု်စမွ််းသှိ စ္မာိုးမ္ီမးမု်းး၏ သု သုေြါ််းြေုးေ္ွမးြွငး ှိုန်း 
္မှင (၃.၆) းးြည ု်ြြ ီး ပြည ််ောင်် သုစဆ့်် ုသုသေြါ််းြေုးေ္ွမးြွငးိှုန်း (၂.၅) းးာြ် ြိသည္မ့််ပ
မ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။   
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ေသက်ေပု်စု 

ြသတ (20) - ပြည ််ောင်် သု၊ မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးိှ့်် ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခဲွမိသ့၏ 
စမြ်စြိသ် ်းစခည ငးစုိသြ် ြေုးေ္ွမးြွငး ှိုန်း  

ြပည်အာာင်စု တန င်္သာရီတိုင်းအဒသကြ ီး ကလိန်အောင်မြ ို့နယ်ခွဲ 
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ြသတ (၂၁) - သု သုေြါ််းြေုးေ္ွမးြွငး ှိုန်း 

  
 

 
 
 
 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၂.၅ းး 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး  - ၃.၃ းး 

ာငးဝယ်ခရိသ််    -၂.၉ းး 

ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲပ - ၃.၆ းး 
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 မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးမွ်် ေ္မွးြွငးုဉ် ေ္မျှင်္ှမန်းမြ်မ္မး်မ်် (၆၅.၅) ိှု်ညြု်ြြ ီး ပြည ််ောင််ုသ 
စဆ့်် ေ္မျှင်္ှမန်းမြမ်္မ်း (၆၄.၇) ိှု်ာြ်ြိသပ္မည ့််ြါမ််။ 

 ္မ ေ္မျှင်္မှန်းမြ်မ္မ်း (၆၈.၉ ိှု်) မ ်် ြာငး ေ္မျှင်္မှန်းမြ်မ္မ်း (၆၂.၂ ိှု်) ာြ် ြိသ္မည ့််ြါမ််။ 

ြေုးစသွယ်ေမဆသတးခည ််းိှ့်် ြိသယ်ဝန်ေဆင််္ိမခ််ေမဆသတးခည ််းစေြာ င််းစသင 

 
 

 ာငးဝယ်ခရိသ််မွ် ် မု်ိှု်ေစငြ်ိှ့် ် ်ါးိှု်ေစငြ်ြေုး ေမိှုန်း္မာငးမ်် ပြည ််ောင််ုသ 
စဆ့််ေမိှုန်း္မာငးာြ် နိ္မ့်ြါမ််။ စသှ််ေ္မွးြေုး (၁,၀၀၀) မွ် ် စမြမ်ု်ိှု်ေစငြ် 
ြေုး (၅၂) းးိှ့်် စသှ််ေ္မွးြေုး (၁,၀၀၀) မွ်် စမြ််ါးိှု်ေစငြ်ြေုး (၆၁) းး  
ေမဆသတးုာြ်သှိြါမ််။  

 ြုိန်ေစင််ပ္မြ ို့နယ်ခွဲမွ်် မု်ိှု်ေစငြ်ိှ့် ် ်ါးိှု ်ေစငြ်ြေုး ေမိှုန်း္မာငးမ်် 
မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးိှ့် ် ာငးဝယ်ခရိသ််မိသ့၏ ေမိှုန်း္မာငးာြ် ည္မ့််ြါမ််။ စသှ််ေ္မွး 
ြေုး (၁,၀၀၀) မွ် ်စမြ်မု်ိှု်ေစငြ်ြေုး (၇၅) းးိှ့်် စသှ််ေ္မွးြေုး (၁,၀၀၀) 
မွ်် စမြ််ါးိှု်ေစငြ်ြေုး (၈၈) းး  ေမဆသတးုာြ်သှိြါမ််။  
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ပံု (၂၂) - အမှောမှ်န်းသက်တမ်း (ပပြ ည်အာာင်စု၊ တုိင်းအဒသကြ ီး/ပပြ ည်နယ်) 

စုစုအပါင်း ကျား မ 
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မု်ိှု်ေစငြ် 
ြေုးေမိှုန်း 

်ါးိှု်ေစငြ် 
ြေုးေမိှုန်း 

မု်ိှု်ေစငြ် 
ြေုးေမိှုန်း 

်ါးိှု်ေစငြ် 
ြေုးေမိှုန်း 

မု်ိှု်ေစငြ် 
ြေုးေမိှုန်း 

်ါးိှု်ေစငြ် 
ြေုးေမိှုန်း 

ုသုသေြါ််း ြာငး ္မ 

ြသတ (၂၃) - မု်ိှု်ေစငြ်ြေုးေမ ှိုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစငြ်ြေုးေမ ှိုန်း 

ပြည ််ောင််ုသ မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး ာငးဝယ်ခရိသ် ် ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခွဲ 
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 မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးမွ်် စသှ််ေ္မွးြေုး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ြိသယ်ဝန်ေဆင််ုဥ်၊ ေ္မွးြွငးုဥ် ိှ့်် 
ေ္မွးြွငးြြ ီး (၆) ြမ် စြာ ငမွ်် ္မိခ်် (၁၅၇) းး ေမဆသတးုာြ်သှိြါမ််။ 

 ြိသယ်ဝန်ေဆင််္မိခ််ေမိှုန်းမ ််  ပြည ််ောင််ုသစဆ့််ာြ်ပနိ့္်မြါမ််။ 

 စေသှ့ေမင််စငသှိိသ် ် တ်္မာငး၏ ြိသယ်ဝန်ေဆင််္ိမခ််ေမ ှိုန်းပ(၁၄၀) ိှ့််ပိိှ်ု ်းယှဉ်သငမွ်် ပ္မည န်္မငိိသ် ် တ်၏ပ
ြိသယ်ဝန်ေဆင််္မိခ််ေမိှုန်း (၂၈၂) မ ်် ပ္မည ့််္မငးေနေြာ င််းပေမွ့သှိသြါမ််။ 
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ပံု (24) - ကုိယ်ဝနအ်ဆာင်မိခင်အသနှုန်း (ပပြ ည်အာာင်စု၊ တုိင်းေဒမြြ ီး/ပြည ််နယ်) 



40 
 

မန်းေခါ််ုငသ််းဆိသ််သင ေဝါဟငသစဓိြ္ပငယ်မမ်္ှမမ်ခာြ်္မာငး 

ုူးးေသ - ဤစုီသ််ခတုငမွ််ြါဝ််မ့်် ုူးးေသဆိသမ််္မှင မန်းေခါ််ုငသ််း်မွ်် ပ္မည န်္မငိိသ််််တပ

နယ်နိ္မိမစ်မွ််းသှိေနမ့်် ုူးးေသြိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

မန်းေခါ််ုငသ််း်ပ (မန်းေခါ််ုငသ််းသ််ညွှန်းခာိန်)  - ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ္မမ်ု (၂၉) သြ်ေန့်ြိသပ

ဆိသုိသြါမ််။  ္မမ်ု (၂၉) သြေ်န့်  (၀၀း၀၀) စခာိန်မ်် မန်းေခါ််ုငသ််း သ််ညွှန်းခာိန်ြည ု်ြါပမ််။ 

ပ္မည န်္မငိိသ်် တ်စမွ််းပမန်းေခါ််ုငသ််း်မွ််သှိမ့််ုစူငး သုတးြိသပုငသ််းေြငြယ်ူခဲ့ြါမ်။် 

ေြားုြ်ပ - စောွောွစသြ်ခာုြေ်သးးးုီးာငန္မှ မမ်္မှမ်ာငးေမင ေြားသွငစသြ်ုသ္မာငးြိသ ဆိသုိသပ ြါမ််။ 

ေယဘသယာစငးြည ့်် ၎််းေဒမ္မာငးမ်် ုူးးေသမိြ်မ််းဆ န််းမ့််ေဒမ္မာငးြည ု်ြြ ီး  

၎််းေ္မည ဧသယိင္မာငးမွ်် ုိသြ်ြာိုးေသးုသြ််န်း္မာငးြိသ စဓိြုသြ်ြိသ််ြါမ််။ 

ပ္မြ ို့ြည  - စောွောွစသြ်ခာုြ်ေသးးးုီးာငန္မှပမမ်္မှမ်ာငးေမင သြ်ြွြ်္မာငးြည ု်ြါမ််။ ေယဘသယာ စငးြည ့််ပ

စဆိသြါေဒမ္မာငးမွ််ပစေဆငြ်စစသတိှ့််ပုးူးေသာူာြ်ြြ ီးပုြ်္မှုုသြ််န်း္မာငးပြွတ့ြြ ိုးမိသးမြ် ြါမ််။ပ 

မိြ်မ််းဆ -  ဧသယိင မု်ု မသသန်းြီုိသ္မီမငမွ် ် ေနာိသ််ေမငုူးးေသြိသ ဆိသုိသြါမ််။ နယ်နိ္မိမ် 

မု်ခသစမွ််းေနာိသ််ေမင ုူးးေသုသုသေြါ််းြိသ ၎််းေဒမ၏ ဧသိယငစြာယ်စဝန်းိှ့်် ုငးခည ််းြည ့််ပ

မိြ်မ််းဆြိသသသှိ ြြ ီး ုမသသန်းြီုိသ္ီမမငပြည ့််ေြင်ြည ြါမ််။ပ ာိသမိသ့မွြ်ခာြ်သငမွ်ပ် ြသန်းေ္မည ြိသမငပ

ာ့််မွ််းမွြ်ခာြ်ာငးြါမ််။ 

ြာ္်မး္မျှစိ္်မောင်် သုစသွယ်စုငး - စိ္မ်ောင််ုသမု်ုသမွ််သှိေမင ြာ္မ်း္မျှစိ္မ်ောင််ုသဝ်် စေသစမွြ်ပ

ြိသဆိသုိသြါမ််။ (စိ္မ်ောင််ုသုူးးေသုသ သုေြါ််းြိသ စိ္မ်ောင််ုသစေသစမွြ်ညြ့်် ုငးညခ််းညြ့််သသိှပ

ြါမ််။) 

ြာငး/္မ စခာိုး - စ္မာိုးမ္မီးးးေသ (၁၀၀) ၌သှိမ့်် စ္မာိုးမငးးးေသြိသဆိသုသိြါမ််။  

္ီှမခိသမူစခာိုး - စုသြ် သုြ်ြိသ််ိိသ််မ့်် စမြစ်သွယ် စမြ် (၁၅) ိှု်္မှ စမြ် (၆၄) ိှု်းးေသ (၁၀၀) 

ေြါ်မွ် ် ္မှီခိသေနမ့်် ြေုးးးေသ (စမြ ် ၁၅ ိှု်ေစငြ်) ိှ့်် မြ်ြြ ီးသယွ်စိသးးေသ (စမြ ် ၆၅ 

ိှု်ိှ့််စာြ်) မိသ့၏စခာိုးညြု်ြါမ််။ ုသုသေြါ််း္မှီခိသမူစခာိုး၊ ြေုး္မှီခိသမူစခာိုးိှ့် ်

မြ်ြြ ီးသယွ်စိသ္မှီခသိမူစခာိုးမိသ့ြိသ မိသ််းမငမြွ်ခာြ်ိိသ််ြါမ််။ 

ြေုး္ီှမခိသမူစခာိုး - စမြ ်(၁၅) ိှု်ေစငြ် ြေုးးးေသိှ့်် စုသြ်ုသြ်ိိသ််မ့််ုူးးေသ (စမြ ်၁၅ 

- ၆၄ ိှု်) စခာိုးြိသ ဆိသုိသြါမ််။ 
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မြ်ြြ ီးသွယ်စိသ္ီှမခိသမူစခာိုး - စမြ ် (၆၅) ိှု်ိှ့်စ်ာြ ် မြ်ြြ ီးသယွ်စိသးးေသိှ့်် စုသြ် သုြ်ိိသ် ်

မ့််ုူးးေသ (စမြ ်၁၅ - ၆၄ ိှု်) စခာိုးြိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

မြ်ြြ ီးသွယ်စိသညွှန်ြိန်း - စမြ် (၁၅) ိှု်ေစငြ ်ြေုးးးေသ (၁၀၀) မွ််သှိမ့်် စမြ် (၆၅) 

ိှု်ိှ့််စာြ် မြ်ြြ ီးသွယ်စိသးးေသြိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

စမြ်စုယ်ြိန်း - ုသုသေြါ််းုူးးေသ၏စမြ်္မာငးြိသ စသြ်ုသ (၂) သု စ်စီ္မျှခွဲညခငးသငမွ် ် သသှမိ့်် 

စုယ်ြိနး်ြည ု်ြါမ်။် ုူးးေသ၏မု်ဝြ်မ်် စမြ်စုယြ်ိန်းာြ််ယ်ြြ ီး ြာန်မု်ဝြ်ပ မ်် 

စမြ်စုယ်ြိန်းာြ် ပြြ ီးြါမ််။ 

ြ်ငေသး - မ််ြာ ငးခည ််းိှ့်် မ််မန်းု္မ်းညွှန််္မာငး္မှမဆ့်် မ််ြာ ငးမမ်ေ္မည ငြ်ခည ််းြိသ ဆိသုိသပ ြါမ််။ 

၂၀၁၄ ခသိှု် ပ္မည န်္မငိိသ်််တ ုူးးေသိှ့််စိ္်မစေြာ င််းစသငပ မန်းေခါ််ုငသ််းမွ် ် ုငမမပ် ေ္မည ငြ်္မှု၊ 

ေြာင််းေန္မှုစေခည စေန၊ စ္မည ််ဆ့သတးမြ်ေသငြ်ြြ ီးုီးခဲမ့့်် စမန်း/စဆ့််မိသ့ြသိ ေ္မး္မည န်းခဲ့ပ ြါမ််။ 

ြ်ငေသးိှ့််ြမ်မြ်၍ စ္မာိုးစုငးခွဲခည ငး္မှု္မာငးြိသ ေစငြ်ြါစမိသ််း ေြင်ြည ာငးြါမ််- 

(ြ) ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှု - ဘငမငုြငးမ ်ုခသခသြသိပ ေြင ််း္ွမန်ု ွငပ ေသးမမ်၊ ြမ်မမ်ခည ််းြိသ 

ဆိသုိသြါမ််။ 

(ခပ) ေြာင််းမြ်ေသငြ်္မှုစေခည စေန - ုွန်ခဲ့မ့််ုငမ််ိှု်မွ် ် စမန်းြ်ငပ စဆ့််ဆ့်် 

မ််ြာ ငးိိသ် ်သန်ြသတ္မှန်ြွ့််ုှု်ာငးေမင မသငးဝ််စမိစ္မှမ်ြည ု ုငမ်ေ်ြာင််း္မာငး 

(မိသ့္မဟသမ်) ြ်ငေသးစုီစုဥ္်မာငးမွ် ် ြ်ငမ််ြာ ငးေနမူ္မာငးြိသ ဆိသုိသြါမ််။ပ

္မူုမန်း၊ပ စုယ်မန်း၊ပ စာြမ်န်းိှ့််ပ မြ္ကမိသု်စဆ့််မြ်ေနမူ္မာငးပ စငး သုတးြါဝ််ပ

ြါမ််။ပ ပ စဆိသြါပ ေြာင််းေန္မှုစေခည စေနမွ်် (၁) ုြ်သှိမွ် ် ေြာင််းမြ်ေနမူ၊ (၂) 

ေြာင််းမြ်ြူးမူ၊ (၃) ုသတးဝေြာင််း္မမြ်ဘူးမူ ဟူ၍ (၃) ္မာိုးြါဝ််ြါမ််။ပ 

(ုပ) စ္မည ့််ဆသတးမြ်ေသငြ်ြြ ီးုီးခ့ဲမ့််စမန်း/စဆ့်် - စုိသးသေြာင််း္မာငး၊ စုိသးသ 

စမိစ္မှမ်ြည ုာငးမ့်် ြသ ္ုဂုိြေြာင််း္မာငးမွ် ် မြ်ေသငြ်ြြ ီးုီးခဲ့မ့်် စ္မည ့််ဆသတး 

ြ်ငေသးစဆ့််/ဘွဲ့/ဒီုသီြိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

္မမန်ုွ္်မး္မှုပ - ေန့ုဥ်ုသြ််န်းေဆင််သွြ်္မှု္မာငး၊ စုသြ်ုသြ်ြိသ််ေဆင််သွြ်္မှု/မ််ယူ္မှု္မာငး၊ ှုုြ်သှငး္မှုပ

္မာငးမွ် ် စောငြ်စြူ္မသှိြါြ မင္မန်ုူ္မာငးာြ်ြိသ၍ စခြ်စခဲသှိမူ္မာငးြိသ ဆိသုိသပ ြါမ််။ ၂၀၁၄ 

ခသိှု် ုူးးေသိှ့််စိ္်မစေြာ င််းစသင မန်းေခါ််ုငသ််းမွ်် ္မမန်ုွ္မ်း္မှုိှ့််ြမ်မြ်၍ ေစငြ်ြါမိသ့ပ ြိသပ

ေ္မး္မည န်းာငးြါမ််-ပ 
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(ြ) ု္မ်းေုျှငြ်ခည ််း (ဝှီးခာဲစမသတးြည ုခည ််း၊ ေမင််ေဝှး၊ ခာို််းောငြ်စမသတးြည ုခည ််း၊ ေခည ဆငပ ပခည ််း၊ 

စ္မည ့််မြ်သငမွ််ခြခ်ဲခည ််း) 

(ခပ) စ္မည ်် (စ္မည ််စငရသတစငးန််းခည ််း၊ပ္မာြ်ုိ္မ္မည ််ခည ််း) 

(ုပ) စြာ ငး (စြာ ငးစငရသတန််းခည ််း၊ နငး္မြာ ငးခည ််း) 

(ဃ) ္မှမ်ဉငဏ်/စငရသတုူးုိသြ်ခည ််း (ြွတ့ြြ ိုး္မှုေိှင့််ေိှးခည ််း၊ ေြာင််းေနသန်ခြ်ခဲခည ််း၊ စခည ငးပ

ုိမ်ြိသ််းဆိသ််သငစေခည စေန္မာငး) 

ြိသ််ေဆင််မ့််ုြ်္ှမမ်ပ - ုူမု်းးခာ််းုီ၏ မြ်ေမခတစြည ု် ြိသယ်ေသးစေြာ င််းစသင စခာြ် 

စုြ်္မာငးြါဝ််မ့် ် ြမ်/ုြ်္မှမ်ညြု်ြါမ််။ ပ္မည န္်မငိိသ်််တမွ်ပ် မြ်ေမခတြမ်/ုြ်္မှမ်ပ စ္မာိုးပ

စုငးေြါ််း္မာငးုွင ာသမ်ေြးာငးြြ ီး ိိသ်််တခည ငးမငး္မာငးစမွြ် ိိသ်် တ်ြူးုြ်္မှမ်ြိသဆိသုိသြါမ််။ 

သုြ်မငးစ််စငးစေခည စေန - မန်းေခါ််ုငသ််းသ််ညွှန်းသြ်္မမိသ််္မီ (၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ္မမ်ု ၂၉ သြ်) 

ုွန်ခဲ့မ့်် (၁၂) ုစမွ််း ုသြ်ြိသ််ခဲ့ေမင စဓိြုသြ်ေဆင််္မှု္မာငးြိသ ဆိသုိသြါမ််။ စမြ ် (၁၀) 

ိှု်ိှ့််စာြ်ပုူးးေသြိသပေစငြြ်ါစမိသ််း ခွဲခည ငးေြင်ြည ာငးြါမ််ပ- 

 

သုြ်မငးစ််စငး သု - “စုသြ်သိှမပူ ( သုြ််န်းခွ််သှိုူးးေသ)” ိှ့်် “စုသြ်ုြ်္မဲ့” မိသ့ြါဝ််မ့်် 

ေယဘသယာုြငးသြ်မု်ခသပြည ု်ြါမ််။ 
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စ သုြ်သိှမူ - ုူမု်ေယငြ်မ် ်စ္မည မ်စုွန်းမု်ခသခသ (ုုင၊ ုသြ်ခ၊ ုီးြွငးေသးစြာိုးစ္မည မ် ုမ ််) 

စမွြ ်မန်းေခါ််ုငသ််း္မေြငြ်္မီပမု်ြမ်စမွ််းပ(မိသ့္မဟသမ်)ပမု်ိှု်စမွ််း စခာိန်ြည ့်် (မိသ့္မဟသမ်) 

(၆) ုိှ့််စာြ် စုသြ် သုြ်ခဲ့ုျှ် ် ာိသမူြိသ စုသြ်သှိမ််ဟသပ ဆိသုိသြါမ််။ ၎််းမိသ့မွ်် 

ုုင္မသေမင်ု််းပ ္မိမငး သု သုြ််န်းမွ်် သုြ်ြိသ််မူ၊ပ ုမိသးဆိသ််၊ပ ြသ ္ုဂုိြေဆးရသတပ စုသှိမ််မသိ့မွ််ပ

ုသြ်ြိသ််ေနမူ္မာငးြါဝ်ြ်ါမ််။ပ 

စ သုြ်ုြ့်္ဲမ - စုသြ်ုသြ်ြိသ််ိိသ််မူြည ု်ေမင်ု််း မမ်္မှမ်ာငးမ့််ြငုစမွ််း စုသြ်္မသှိမ၊ူ 

စုသြ်သှငေြွေနမူြိသ ဆိသုိသြါမ််။  

သုြ်မငးစ််စငး သုမွ််္မြါဝ််မူ္မာငး - မန်းေခါ််ုငသ််းေြငြယ်ူခာိန်္မမိသ််္မီ သြ်မမ္တြမ်စမွ််း 

စုသြ်္မသှမိူ၊ စုသြ္်မသှငခဲ့မူ၊ စုသြ်္မ သုြ်ိိသ််မူ္မာငးြိသပ ဆိသုိသြါမ််။ စဆိသြါစသြ်ုသမွ်် စခာိန်ြည ့််ပ

ေြာင််းမြ်ေနမူ၊ စိ္မ်္မှုြိ ္ုစ သုြ်မူ၊ မြ်ြြ ီးသွယ်စိသ္မာငး ြါဝ််ြါမ််။  

သုြ်မငးစ္မာိုးစုငးပ - စုသြ်သှမိူ္မာငးြိသ ုွန်ခဲ့ေမင (၁၂) ုစမွ််း ၎််းမိသ့ေဆင််သွြ်မ့်် 

ုီးြွငးေသးုသြ််န်း ုသြ်ေဆင််္မှုစုိသြ် ခွဲညခငးေြင်ညြခည ််းညြု်ြါမ််။ ုသြ်မငးစ္မာိုးစုငး္မာငးြိသ 

ေစငြ်ြါစမိသ််း စသြ်ုသ (၅) ုသခွဲ ခည ငးာငးြါမ််- 

(ြ) စုိသးသဝန်ာ္်မးပ-  စုိသးသာငန/စြွဲ့စု််း္မာငးမွ်် စုသြ် သုြ်ြိသ််ေနမူ္မာငး  

(ခပ) ြသ ္ုဂုိြ/စြဲွ့စု််းဝန်ာ္်မးပ - ြသု္ဂုိြုသြ််န်း၊ ြသ ္ုဂုိြစြွဲ့စု််း္မာငး၊ ြသ္မ္ပဏီ္မာငး၊ 

စုိသးသ္မဟသမ်ေမငစြဲွ့စု််း္မာငး၊ ိိသ်််တမြငစြွဲ့စု််း္မာငး၊ ေသင််းဝယ်ေသးုသြ််န်းပ

္မာငးမွ််ုသြ်ြိသ််ေနမူ္မာငးပ 

(ုပ) စ သုြ်သှ်် - မမ်္မှမ်ြငုစမွ််း ၎််းမိသ့၏ြိသယ်ြိသ််ုီးြွငးေသးုသြ််န်းြိသ စုသြ်ပမ္မငး 

(၁) းးြည ု်ေု၊ (၁) းးာြ်ြိသ၍ြည ု်ေု ခန့်ာငးြြ ီး ုသြ််န်း သုြ်ြိသ််မူ္မာငး 

(ဃ) ြိသယ်ြိသ်် သုြ််န်း သုြ်ြိသ််မူ - ြိသယ်ြိသ််ုီးြွငးေသး (မိသ့္မဟသမ်) ္မိမငး သုုီးြွငးေသးမွ်် 

္မ််မ့််စုသြ်မ္မငးြိသ္မျှ ခန့်ာငးခည ််း္မသှိဘဲ ြိသယ်မိသ််ဝ််ေသငြ်ုသြ်ြိသ််မူပ 

(်) ္ိမမငး သု သုြ််န်း သုြ်ြိသ််မူ - ္မိမငး သုဝ််မု်းးးး၏ ုီးြွငးေသးုသြ််န်း၊ ုိသြ်ြာိုးေ္မွး္မည ူပေသး၊ပ

ပခြ တုသြ််န်း၊ ြသန်ေသင််းြသန်ဝယ်ုသြ််န်း (မိသ့္မဟသမ)် စမြ်ေ္မွးဝမ်းအကျာင်းပ

လုပ်ငန်းတစခ်ုခုတွင ်လုပ်ေားခမရရှိဘဲ ဝင်အရာက်လုပ်ကိုငသ်ူပ 
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သုြ်မငးစ််စငးြါဝ်် ှိုန်းပ - စမြ်စသြ်ုသမု်ခသမွ််သှိမ့််ပ ုသြ်မငးစ််စငးိှ့််ပ စဆိသြါစမြ်ပ

စသြ်ုသစမွ််းသိှပ ုူဦးေသမိသ့၏စခိာုးြိသပ ဆိသု ိသြါမ််။ပ ုသြ်မငးစ််စငးြါဝ််ိှုန်းမ််ပ စုသြ်ုသြ်ိိသ််ပ

မ့််ပုူးးေသြ္မငဏြိသပေြင်ညြမ့််ပစေသးြြ ီးေမငပစညွှန်းြိန်းုဏန်းမု်ခသညြု်ြါမ််။ 

ပ 

 

စ သုြ်ုြ့်္ဲမသငခိသ်် ှိုန်းပ - ုသြ်မငးစ််စငး သုုသေြါ််းမွ််ပ စုသြ်စြိသ််္မသသိှေမးဘဲပ စုသြ်သှငေနမူိှ့််ပ

စုသြ် သုြ်သန်ဆိ္ဒသှိမူမိသ့၏ပ သငခိသ််ိှုန်းြိသပ ဆိသုိသြါမ််။ပ စဆိသြါုူးးေသမ််ပ

စုသြ်သှငေြွေနမူ္မာငးပြည ု်ြြ ီးပစ သုြ်ုသြ်သန်စဆ််မ့််သိှမူ္မာငးပပြည ု်ြါမ််။ 

 

 

စ သုြ်စြိသ််သသှိ္မှုိှ့််ပုူးးေသစခာိုးပ- ိိသ်််တမု်ခသ၏စုသြ်သိှမူးးေသိှ့််ပစ သုြ်ုသြ်ြိသ််ိိသ််မ့််ပုူဦးေသပ

(စမြ််ပ ၁၅ပ - ၆၄) ၏စခာိုးစုငးြိသြည မ့််ပ ုငသ််းစ််းဆိသ််သငပစခာိုးမု်ခသညြု်ြါမ််။ပုူမု်းးမ််ပ

မု်ြမ်ုျှ်ပ် စန််းဆသတးမုန်ငသီြာ ငပ စုသြ်ုသြ်ြသိ််ြါြပ ၎််းြိသစုသြ်စြိသ််သိှမူဟသပ

ိိသ်််တမြငစုသြ်မ္မငးစြွဲ့ြြ ီး္မပှမမ်္မှမ်ာငးြါမ််။ 

 

 

စ သုြ်စြိသ်် - မန်းေခါ််ုငသ််းသ််ညွှန်းခာိန်္မမိသ််္မီပ ုွန်ခဲ့ေမင (၁၂) ုစမွ််းပ ုသြ်ြိသ််ခဲ့မ့််ပ

ုူမု်ေယငြ်၏ပ စုသြ်စြိသ််ြိသဆိသုိသြါမ််။ပ ုသြ််န်းိှ့််မြ်ဆိသ််ညခ််း္မသှိဘဲပ ုွန်ခဲ့ေမင (၁၂) ုပ

စမွ််းပ ုသြ်ြိသ််ခဲ့မ့််စုသြစ်ြိသ််ြိသမငပ ဆိသုိသညခ်း်ညြု်မ််။ပ ၂၀၁၄ပ ခသိှု်ပ မန်းေခါ််ုငသ််းမွ််ပ

စ သုြ်စြိသ် ်ေြင်ညြခည ််းိှ့််ုြ်ုာဥ်း၍ပ ုငသ််းြိသ် ်၊ပ စခာြ်စုြ်မွ််းုငေသး၊ပ စမွ််းေသး္ှမူး၊ပ စိ္်မ္မှုပ

ြိ ္ုစ သုြ်မူ၊ပ မတ်ါမ််၊ပ ုူ့စသ််းစ္မည ု်္မန်ေနုာငုမ််ညြ့််ပ စေမးုိမ်ေြင်ညြသ္မ််ဟသပ မန်းေခါ််ုငသ််းပ

ုငသ််းေြငြ်္မာငးြိသပ ညွှန်ြာ ငးာငးြါမ််။ပ စြယ်၍ေညြဆိသမူမ်ပ် စုသြ်စြိသ််ိှု်ခသ (မိသ့္မဟသမ)် 

ိှု်ခသာြ်ြိသ၍ပ သုြ်ြိသ််ခဲ့ုျှ််ပ စဓိြုသြ်ြိသ််ေမငပ စ သုြ်စြိသ််မု်ခသြိသပ မမ်္ှမမ်ေသွးခာယ်ေုခဲ့ပ

ြါမ််။ပစ သုြ်စြိသ် စ်္မာိုးစုငး္မာငးပခဲွညခငးမမ်္ှမမ်သငမွ်် ISCO 2008 ြိသပစေညခခတ၍ပခွဲညခငးာငးပြါမ််။ 

= ုသြ်မငးစ််စငး 
ြါဝ််ိှုန်း 

ုသြ်မငးစ််စငးုသမွ််ြါဝ််မူဦးေသ 
(စုသြ်သှိမူ + စုသြ်ုြ်္မဲ့) 

ုသု သေြါ််းုူးးေသ 

x ၁၀၀ 

စုသြ်ုြ်္မဲ့သငခိသ််ိှုန်း 
စုသြ်ုြ်္မဲ့းးေသ 

ုသြ်မငးစ််စငးုသမွ််ြါဝ််မူဦးေသ 
(စုသြ်သှိမူ + စုသြ်ုြ်္မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

စုသြ်စြိသ််သသှိ္မှုိှ့်် 
ုူးးေသစခာိုး 

= 

စုသြ်သှိမူးးေသ 

ုသုသေြါ််းုူးးေသ 

x ၁၀၀ 
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သုြ််န်း - မန်းေခါ််ု ငသ််းသ််ညွှန်းခာိန်္မမသိ််္ီမပ ုွန်ခဲ့ေမင (၁၂) ုစမွ််းပ စ သုြ်ုသြ်ေနမ္ူမာငးပ

ုသြ်ြိသ််ေနမ့်် ုသြ််န်းမု်ခသညြု်ြါမ််။ပ စုသြ် သုြ်ေနမူ္မာငးုသြ်ြိသ််ေနမ့််ပ သုြ််န်းခွ််ေနသငပ ြိသပ

ေြင်ညြသ္မ််ညြု်ြါမ််။ပ စ သုြ်ုသြ်ေနမမူု်ဦး၏ပ သုြ်ြိသ် ်ေနသမ့််ပ မငဝန်္မာငး (မိသ့္မဟသမ်) 

ေဆင််သွြ်ခာြ်္မာငးြိသပ ေြင်ြည သန်္မုိသဘဲပ ြသန်ာသမ် သုြ််န်း (မိသ့္မဟသမ်) ဝန်ေဆင််္မှုေြးမ့််ပ သုြ််န်းပ

စ္မာိုးစုငးြိသပ ဆိသု ိသညခ််းညြု်ြါမ််။ပ ဥြ္မငပ - ုူမု်ေယငြ်မ််ပ မီဗီွာသမ် သုြ်ေမငုြ်ရသတ၏ပ

မိသေုှင််ရသတမွ််ပ စ သုြ် သုြ်ြိသ် ်မူညြု်ြါြပ ာိသမူ၏ သုြ််န်းမ််ပ ျုှြ်ုု်ြ ္ုစ််းာသမ် သုြ်္မှု သုြ််န်း 

ညြု်ြါမ််။ပ စြယ်၍ေညြဆိသမမူ််ပ သုြ််န်းိှု်ခသ (မိသ့္မဟသမ)် ိှု်ခသာြ်ြိသေမငပ ုသြ််န်း္မာငးမွ််ပ

ုသြ်ြိသ််ခဲ့ြါုျှ််ပ စဓိြုသြ်ြိသ်ေ်မငပ ုသြ််န်းမု်ခသြိသပ မမ်္မမှ်ေသွးခာယ်ေုခဲ့ြါမ််။ပ ုသြ််န်း္မာငးပ

ခွဲညခငးမမ်္မှမ်သငမွ်် ISIC Revision 4 ြိသ စေညခခတ၍ပခဲွညခငးာငးြါမ််။ 

စသှ််ေ္ွမးြေုး - ြေုး်ယ်္မိခ််ဝ္မ်း္မှြတမ်ခာိနမ်ွ်် ်ိသညခ််း၊ စမတြည ုညခ််း၊ ေညခုြ်္မာငးုှုြ်သှငးညခ်း် 

ုမ့် ် စမြ်သှ််မန်္မှု မေ င်္ြမမု်ခသခသြိသ ပြည ုုသြမ်ူြိသ ဆိသုိသြါမ််။ မန်းေခါ််ုငသ််းမွ် ် စသှ်် 

ေ္မွးြေုး္မာငးြိသ ာ့််မွ််းေြငြ်ယူခဲ့ြါမ််။ ာိသ့စြည ်် စိ္မ်ောင််ြာြူးမ့်် စ္မာိုးမ္မီး္မာငး၏ 

ေနငြ်ဆသတးစသှ််ေ္မွးြေုးစေြာ င််းစသင္မာငးြိသု််း ာ့််မွ််းေြငြ်ယူခဲ့ြါမ််။ 

သု သုေြါ််းြေုးေ္ွမးြွငး ှိုန်း - စ္မာိုးမ္မီးမု်ေယငြ်ေ္မွးြွငးိိသ်မ့်် ် ြာ္မ်း္မျှြေုးစေသစမွြ် 

(စ္မာိုးမ္မီးစငး သုတး ြေုးေ္မွးြွငးိိသ််မ့်် စမြစ်ြိသ််းစခည ငး ပြြ ီးဆသတးမ််စာိ စမြ်သှ််ြြ ီး 

ုြ်သှိေ္မွးိှုန်းစမိသ််း ေ္မွး္မ််ဆသိြါြ) ြိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

 

စမြ်စသြ် သုစုိသြ် ြေုးေ္ွမးြွငး ှိုန်း - စမြ်စသြ်ုသစုိသြ် စ္မာိုးမ္မီး (၁,၀၀၀) မု်ိှု်စမွ််း 

ေ္မွးြွငးမ့်် ြေုးးးေသြိသ မိသ််းမငညခ်း်ညြု်ြါမ်။် စမြ်စသြ်ုသစုိသြ် ြေုးေ္မွးြွငးိှုန်းြိသ 

မိသ််းမငသငမွ် ်မီးညခငးေြင်ညြာငးညခ််း္မသှိြါြ ပြည ြ္ခဒိန်ိှု်ြိသ စေညခခတ၍ မွြ်ခာြ်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

၅ ုသုသေြါ််းြေုးေ္မွးြွငးိှုန်း = စမြ်စသြ်ုသစုိသြ် ြေုးေ္မွးြွငးိှုန်း x  
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ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခဲွစုီသ််ခတုင ပြည ု သုမူ္မာငးုငသ််း 
 

မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး၊ ာငးဝယ်ခရိသ််၊ ြုိန်ေစင််္မြ ို့နယ်ခဲွစုီသ််ခတုင ပြည ု သုမူ္မာငးုငသ််း 

စ္မ်် သငာူးိှ့်် ာငန/စြွဲ့စု််း မငဝန ်
စုီသ််ခတုငြည ု သုမူ 

ေဒါ်ုိှု််ေြွးမူ းးုးီစသငသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ေသးမငးြည ုုသမူ 

ေဒါ်ုဲ့မိ္တငေစင်် ုူဝ််္မှုြြ ီးြာ ြေ်သး္မှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ေသးမငးြည ုုသမူ 

   
ုု်ေဆးမ််းြည မ်မူ 

းးေစင််မန်း UNFPA စြြ တေြး စြြ ီးမမ်ုု်ေဆးမ််းြည မ်မူ 

ေဒါ်ုိ္ဒင္မည ့်် ဒသမိယညွှန်ြာ ငးေသး္မှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန စြြ ီးမမ်ုု်ေဆးမ််းြည မ်မူ 

ေဒါ်ေ္မွှးြာ ််ြာ ််ခ်် းးုးီစသငသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ုု်ေဆးမ််းြည မ်မူ 

ေဒါ်ိှ််းိှ်း်ေဝ 
ဒသမိယုူဝ််္မှုြြ ီးြာ ြ်ေသး္မှူ း၊ 
ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန 

ုု်ေဆးမ််းြည မ်မူ 

   
ုငသ််းဇယငးြည ု သုခည ််းိှ့်် ေ္မည ြသတေသးဆွဲခည ််း 

ေဒါ်ုိ္ဒင္မည ့်် ဒသမိယညွှန်ြာ ငးေသး္မှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန 
ြွန်ြာူမငစုစီုဥ်ေသးဆဲွခည ််းိှ် ့် 
ုငသ်း်ဇယငးြည ုုသမူ 

ေဒါ်ု််းု်း်္မင းးုးီစသငသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ေ္မည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

အဒါ်ယဥ်ယဥ်ောွး ုူဝ််္မှုြြ ီးြာ ြေ်သး္မှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ေ္မည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

းးခနွ်ဇ််ိိသ် ်ာွန်း စ်ယ်မန်းုငေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးဦးုးီာငန ေ္မည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

   
ုငုီိှ့််ဒဇိီသ််းစြွဲ့ 

းးိိသ််ြြ ိုးေြာင် းးုးီစသငသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ုငုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုုသမူ 

ေဒါ်ိှ််းိှ်း်ေဝ စ်ယ်မန်းုငေသး၊ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ုငုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုု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
တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္
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