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ကရသူရိမြ ို့နယ်ခဲွ၏ လူဦးရရကိန်း ဂဏနး်အချက်အလက်များ ၁ 
လူဦးဒရစုစုဒပါင်း 18,293 2 
ကာား ဦးဒရ 9,922 (54.2%) 
ြ ဦးဒရ 8,371 (45.8%) 
မြိ ိ့န ပ လူဦးဒရရာိုိင်ှုနး် 7.7% 
ဧရိယာအကျယ်အဝနး် (စတုရနး်ကီလုိမီတာ) 1,623.2 3 
လူဦးရရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရနး်ကီလုိမီတာ) 11.3 ဦး 
အသက်အလ််ကိန်း 22.6 နှစ် 

  
ရပ်ကွက် စုစုရပါင်း 3 
ရကျးရွာအုပ်စု စုစုရပါင်း 3 
အိြ်ဒောင်စုအဒရအတွက် 3,762 
အြာိ့ းသြီးအိြ်ဒောင်ဦးစီးရာိုိင်ှုန်း 15.7% 
ပာြ်းြျှအိြ်ထောင်စုအရွယ်အစား 4.6 ဦး 4 

  
အသက်အပုိင်းအ ိ ားအလုိက်လူဦးထရရာခုိင်နှုန်း  

ကဒလးဦးဒရမ(အသက် ၀ - ၁၄ ှှစ်) 35.2% 
အလုပ်လုပ်ှုိင်သူဦးဒရမ(အသက် ၁၅ - ၆၄ ှှစ်) မ 62.8% 

   သက် ကြ ီးရွ််အုိဦးဒရ (အသက်မမ၆၅ ှှစ်ှှင့်အေက်) 2.0% 

  
 ြီှိုိသူအိာိ့း  

စုစုဒပါင်းြီှိုိသူအိာိ့း 59.3 
ကထေးြီှိုိသူအိာိ့ း 56.1 
သက် ကြ ီးရွ််အုိြီှိိုသူအိာိ့ း 3.2 

  
သက်ကြ ီးရွယ်အုိညွှန်ကိန်း 5.7 

  
ကျား/မ အချိုး 119  (မ ၁၀၀ တွင်ရိှရသာ ကျား ဦးရရ) 

  
အသက် (၁၅) ှှစ်ှှင့်အေက် စာတတ်ဒ ြ ာက်ြုရာခုိင်ှုန်း 95.4% 

ကာား စာတတ်ထေမာက်မှုရာခုိင်ှုန်း 97.1% 
ြ စာတတ်ထေမာက်မှုရာခုိင်ှုန်း 93.4% 

  
ြသန်စွြ်းသူဦးဒရ အရရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ြသန်စွြ်းသူမ(ြည်သည့်ြသနစွ်ြ်းြုအြာိ့းအစားြဆုိ) 716 3.9 
လြ်းဒလျှာက်/အ ြ င့်တက်/ပစ္စည်းကုိင်တွ်် 256 1.4 
အ ြ င် 323 1.8 
အ ကြ ား 180 1.0 
သင််ူဒလ့လာ ိ င်း/ြှတ်ဉာဏ်/အာရံုစူးစုိက် ိ င်း 245 1.3 

  



ကုိင်ဒဆာင်သည့်မလက်ြှတ်အြာိ့ းအစားမ(အသက်မ၁၀မှှစ်ှှင့်အေက်) အရရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ှုိင်ငံသားစိစစ်ဒရးကတ် 9,283 66.7 
ဧည့်ှုိင်ငံသားကတ် * 0.1 
ှုိင်ငံသား ပ ့ိွင့်ရသူကတ် 51 0.4 

အြာိ့ းသားြှတ်ပံုတင်ကတ် 220 1.6 

သာသနာဝင်ကတ် 37 0.3 

်ာ်ီသက်ဒသိံကတ် 55 0.4 
ှုိင်ငံ ိ ားသားြှတ်ပံုတင်လက်ြှတ်  -  - 
ှုိင်ငံ ိ ားသားှုိင်ငံကူးလက်ြှတ် * 0.1 

ြည်သည့်ကတ်ြှြကုိင်ဒဆာင်သူ 4,256 30.6 

  
လုပ်သားအင်အားအရကေ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုရပါင်း ကျား မ 
   လုပ်သားအင်အားပါဝင်ှုန်း  69.1% 93.0% 38.3% 
   အလုပ်လက်ြ့ဲရာခုိင်ှုန်း  1.3% 1.1% 1.8% 
   အလုပ်အကုိင်ရရိှြုှှင့်လူဦးဒရအိာိ့း 68.2% 92.0% 37.6% 

  
အိြ်ပုိင်ဆုိင်ြု  အရရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ပုိင်ရှင် 2,213 58.8 
အိြ်ငှား 373 9.9 
အိြ့ဲ (ြိဘ/ဒ်ာက္ခြ/ဒဆွြာိ့ း/ြိတ်ဒဆွ) 103 2.7 
အစုိးရဝန်ေြ်းအိြ်ရာ 369 9.8 
ပုဂ္ဂလိကဝနေ်ြ်းအိြ်ရာ 689 18.3 
အ ိ ား * 0.4 

  
ဒနအိြ်အဒဆာက်အအံုအတွက် အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ပစ္စည်းြာား အကာ အခင်း အမုိး 

ဓနိ/သက်က််/အင်ဖက် 6.2%  56.8% 
ဝါး 37.8% 14.1% <0.1% 
ဒ ြ ကြ ီး 0.1% 0.8%  
သစ်သား 32.0% 63.6% <0.1% 
သွပ် 0.4%  32.8% 
အုတ် ကြွ ပ်/အုတ်/ကွန်ကရစ် 21.4% 20.5% 3.3% 
အ ိ ား 2.0% 0.9% 7.1% 

  
အစားအစာိာက် ပ ့တ်စားဒသာက်ရနအ်တွက်အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ဒလာင်စာ အရရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှပ်စစ်ြီး * 0.4 
ဓာတ်ဒငွ့ * 0.1 
ဒရနဆီံြီး -  -  
ဘုိင်အုိဂက်စ် * 0.3 
သစ်သား/ေင်း 1,309 34.8 
ြီးဒသွး/ဒလာင်စာဒတာင့် 2,395 63.7 



ဒကာာက်ြီးဒသွး * 0.4 

အ ိ ား *                                                                                    0.3 

  

အလင်းဒရာင်အတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ြီးအြာိ့းအစား အရရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှပ်စစ်ြီး 672 17.9 

ဒရနဆီံြီး 87 2.3 

ဖဒ်ာင်းတုိင်ြီး 945 25.1 

ဘက်ထရီြီး 25 0.7 

ြီးစက် (ပုဂ္ဂလိက) 1,961 52.1 

ရရအားလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက) * 0.5 

ဒနဒရာင် ိ ည်စွြ်းအင်သံုး (ဆုိလာ ပ ား) * 0.2 

အ ိ ား 45 1.2 

  

ဒသာက်ဒရအတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ရရအမျိုးအစား အရရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရပုိက်လုိင်း 464 12.3 

အဝီစိတွင်း 615 16.4 

ဒရတွင်း (အုတ်စီ) 1,279 34.0 

ဒရသနန်စက်/ဒရသနန်ဘူး  * 0.2 

စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသန့်ရရိှမှု 2,367 62.9 

ဒရတွင်း (အကာရံြ့ဲ) 555 14.8 

ဒရကန ် 23 0.6 

မြ စ်/ဒိာာင််း/တူးဒ ြ ာင်း 597 15.9 

ဒတာင်ကာဒရ/ြုိးဒရ 176 4.7 

အ ိ ား 44 1.1 

စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသန့် မရရိှမှု 1,395 37.1 

  

သံုးဒရအတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ရရအမျိုးအစား အရရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရပုိက်လုိင်း 341 9.1 

အဝီစိတွင်း 429 11.4 

ဒရတွင်း (အုတ်စီ) 1,343 35.7 

ဒရတွင်း (အကာရံြ့ဲ) 556 14.8 

ဒရကန ် 45 1.2 

မြ စ်/ဒိာာင််း/တူးဒ ြ ာင်း 742 19.7 

ဒတာင်ကာဒရ/ြုိးဒရ 274 7.3 

ဒရသနန်စက်/ဒရသနန်ဘူး -  - 

အ ိ ား 32 0.9 

  



အိြ်သာအြာိ့းအစား အရရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရဆဲွအိြ်သာ 30 0.8 

ဒရဒလာင်း/်င်လံုအိြ်သာ 1,687 44.8 

စုစုရပါင်းသန့်ရှင်းရသာယင်လံုအိမ်သာရဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 1,717 45.6 
တွင်း/ဇလားအိြ်သာ 40 1.1 

တွင်းြရိှအိြ်သာ 1,076 28.6 

အ ိ ား 45 1.2 

အိမ်သာြရိှ 884 23.5 

  

ဆက်သွ််ဒရးပစ္စည်းြာားသံုးစဲွှိုင်ြုအဒ ိ အဒန အရရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရေီ် ို 1,122 29.8 

ရုပ် ြ င်သံ ကြ ား 1,692 45.0 

မကြ ိ့းဖုန်း 128 3.4 

လက်ကုိင်ဖုန်း 328 8.7 

ကွန်ပာူတာ 44 1.2 

အိြ်တွင်အင်တာနက်တပ်ဆင်ထားမိ င်း * 0.2 

ြည်သည့်ပစ္စည်းြျှြရိှသည့်မအိမ်ရထာင်စု 1,549 41.2 

ပစ္စည်းအားလံုးရိှသည့်မအိမ်ရထာင်စု * 0.1 

  

သ်််ူပုိနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှု အဒ ိအဒန အရရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ကား/ေရပ်ကား/ဗင်န် * 0.3 

ဒြာဒ်တာဆုိ်င်က််/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကား 554 14.7 

စက်ဘီး 260 6.9 

(၄) ဘီးပါ ဒော်လာဂာ ီ * 0.1 

ကှူးဒလှ၊ သြ္ဗာန ် 465 12.4 

စက်ဒလှ၊ ဒြာဒ်တာဘု်တ် 613 16.3 

လှည်းမ(ကျွဲ၊ ှွား၊ မြ င်း……စသ ဖ င့်) 28 0.၇ 

မှတခ်ျက်။  ၁ ကရသရူိမြ ို့နယ်ခွ၏ဲ လူဦးရရကိန်းဂဏနး်အချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနစှ်၊ မတ်လ (၂၉) ရကရ်န့တွင်ရှိသည့်     

အချက်အလက်များဖြ စ်ပါသည်။  

 ၂   အိမ်ရထာင်စုလူဦးရရနှင့် အဖွဲ့အစညး်လူဦးရရ နှစရ်ပလ်ုးံပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃  ရကေ းတိငု်နငှ့် ရြမစာရငး်ဦးစီးဌာန၊ စိကု်ပျို းရရး၊ ရမးွမြ ူရရးနှင့် ဆည်ရြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄   အိမ်ရထာင်စုလူဦးရရကိသုာ အရြခခတံွကခ်ျက်ထားြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

 *   အရရအတွက ်(၂၀) ထက်နည်းပါသည်။ 
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နိဒါန်း 
ပြည ်ထောာ်ထု သမမတတမည ်ထမာိိသ်ထ်တေတာထစုိသရသမ်ထ ိှုထေြါ်ထရ (၃၀) ပကာ ာ မေကာကထယူိိသ်ထခ့ဲေမာ 

ပြည ထ် သုတရကတတထုူးရေသိှ့်ထ စိမထစေကာ ာ ထ်ရစသာမ ထ်ရေခါ ထ်ုာသ ထ်ရကိသ ၂၀၁၄ ခသိှ ထု၊ ဧြြ ီုတွ ထ် ေကာကထယူခ့ဲြါ 

မ်ထ။ ပမည ်ထမာိိသ်ထ်တုွတထုြထေသရသြြ ီရေ်ာကထြိသ်ထရ ပြည ်ထု သတရကတတထမ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရမာာရကိသ ၁၉၇၃ ခသိှုထ တွ်ထ 

တုထကြ ိမထ၊ ၁၉၈၃ ခသိှုထတွ်ထ တုထကြ ိမထိှ့်ထ ၂၀၁၄ ခသိှုထ၊ ဧြြ ီုတွ ထ် တုထကြ ိမထေကာကထယူခဲ့ြါမ်ထ။  

ိိသ်ထ်တတိသ်ထရတွ်ထ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရမ်ထ ုူးရေသဆိသ်ထသာစခာကထစုကထမာာရိှ့်ထ စိမထောာ ထ်ုသမာာရ၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာမာာရကိသသသှိိ ိသ်ထမ့်ထ စေသရကြ ီရေမာ သ်ထရမည ုထတုထခသဖည ုထြါမ်ထ။ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ၏ 

ာူရခည ာရေမာ စသ်ထစေမွရတ ထုခသမှာ စသြထခာုြထမှုဧသိယာ စေမရ်ယထဆသတရစဆ့်ထာိ စခာကထစုကထမာာရကိသ 

ြတြိ့သရေြရိိသ် ထ ခည ထ်ရြ ထ်ဖည ထုြါမ ထ်။ ေကာကထယူသသိှေမာစခာကထစုကထမာာရမ ထ် စသြထခာု ြထမှု်ယထြယထစဆ့်ထတိသ် ထရ 

တွ ထ် ာိေသာကထေမာ ဖွတ့ ဖြ ိုရေသရုီမတကိ ထ်ရမာာရေသရဆဲွခည ထ်ရ၊ စောာကထစာာရေြါ် စေခည ခတေမာ ဆသတရဖည တထခာကထ 

မာာရခာမှတထခည ထ်ရတိသ့စတွကထ မသိှမဖည ထုုိသစြထြါမ ထ်။ မ ထ်ရေခါ ထ်ုာသ ထ်ရမှ ေကာကထယူသသိှေမာစခာကထစုကထ 

မာာရမ်ထ ိိသ်ထ်တေတာထ၏ မယတဇာတသ်ထရမည ထုမာာရ ခွဲေဝမတထမှတထခည ်ထရ၊ ်ယထေမည ဧသိယာ ်ယထ်ိမိတထမာာရကိသ 

ပြည ်ထု်ထဆ်ထရုုထိိသ်ထခည ်ထရ၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာကထစစသတမာာရ တ်ထေဆာကထေြရခည ်ထရ၊ ိိသ်ထ်တေတာထဖွတ့ ဖြ ိုရ 

တိသရတကထမှုုမီတကိ်ထရမာာရ ခာမှတထေသရဆွဲခည ထ်ရိှ့်ထ ဝ်ထေဆာ်ထမှု သုြထ် ထ်ရမာာရ၊ ုမူာရခာ်ထရုာ်ာောာကထာာရမှု 

ဆိသ်ထသာုသြထ် ်ထရမာာရုမ်ထတိသ့စတွကထ စမသတရဝ်ထြါမ်ထ။  

၂၀၁၄ ခသိှုထ ုူးရေသိှ့်ထ စိမထစေကာ ာ်ထရစသာ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ စုီသ်ထခတုာမာာရကိသ စတွဲမာာရ 

စုိသကထ ာသတထြည ထ်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ်ထ။ ြာမစဆ့်ထစေ်ဖည ့်ထ ေသှ့ေြည ရုူးရေသုာသ်ထရ စုီသ်ထခတုာကိသ  ၂၀၁၄ 

ခသိှုထ၊ ပမာ ုသတထုတွ်ထ ာသတထြည ်ထေကာ ်ာခဲ့ြါမ်ထ။ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ ြ်ထမစုီသ်ထခတုာမာာရကိသ ၂၀၁၅ ခသိှုထ၊ 

ေမုတွ်ထ ာသတထြည ထ်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ်ထ။ ြ်ထမစုီသ်ထခတုာမာာရတွ ထ် ပြည ်ထောာ်ထု သစဆ့်ထ စုီသ်ထခတုာ၊ 

မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရက ညွ်ှ ထရဆိသေမာ ပမည ်ထမာ့ြသတသိြထိှ့်ထ တိသ်ထရေေမကြ ီရ/ပြည ်ထ်ယထ (၁၅) ခသ၏ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရ 

စုီသ်ထခတုာမာာရ ြါဝ်ထြါမ်ထ။ စုသြထစကိသ်ထိှ့်ထ သုြထ််ထရ စုီသ ထ်ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှုထ၊ မတထုတွ်ထ 

ာသတထြည ်ထေကာ ်ာခဲ့ြြ ီရ ကိသရကွယထမ့်ထဘာမာ စုီသ်ထခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှုထ၊ ဇူုိသ ထ်ုတွ ထ် ာသတထြည ထ်ေကာ ်ာခဲ့ 

ြါမ်ထ။ စုီသ်ထခတုာမာာရကိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့်ထ  http://myanmar. unfpa.org/node/15104  တိသ့တွ ထ် 

ဖတထရှုေု့ု ာိိသ်ထြါမ်ထ။ 

ယခသာသတထြည ်ထမ့်ထ စုီသ်ထခတုာမာာရမ ထ် ပမြ ို့်ယထ/ပမြ ို့်ယထခွဲမာာရ၏ မ်ထရေခါ်ထုာသ်ထရစုီသ်ထခတုာ 

မာာရညဖုထြါမ်ထ။ စုီသ်ထခတုာမာာရကိသ ပြည ်ထမူ့စ်ထစာရးရုီရာာ်ိှ့်ထ ကသုမမ ္ုဂုူးရေသ သ်ထြသတေ်ွစဖဲွ့တသိ့ 

ြူရေြါ်ထရ၍ ေသရမာရြည ုုသာာရညခ်ထရညဖုထြါမ်ထ။ ဤစုီသ်ထခတုာတွ ထ် တ် င်္မာသီတိသ်ထရေေမကြ ီရ၊ ကသမူသ ိ

http://www.dop.gov.mm/
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ပမြ ို့်ယထခွဲ၏ ုူးရေသဆိသ် ထသာစခာကထစုကထမာာရိှ့်ထ ုူမှုုီရြွာရဆိသ် ထသာ စခာကထစုကထမာာရ ြါဝ ထ်ြါမ်ထ။ 

စုီသ်ထခတုာြါ စေကာ ာ်ထရစသာမာာရမ်ထ ၂၀၁၄ ခသိှုထ၊ မတထု (၂၉) သကထေ့်် မ်ထရေခါ်ထယတစခာိ် ထ 

(မ ထ်ရေခါ ထ်ုာသ ထ်ရ ်) တွ ထ်သိှမ့်ထ စခာကထစုကထမာာရညဖ ထုြါမ ထ်။ ပမြ ိ ့ု် ယထစဆ့်ထ စခာကထစုကထမာာရမ ထ် 

စုွ ထ်စေသရကြ ီရြါမ ထ်။ မိသ့သာတွ ထ် ပမြ ိ ့ု် ယထစဆ့်ထ ခ ့်ထမှ ထ်ရတွကထခာကထမှုမာာရ၏ တိကာမှ ထ်က်ထမှုမ ထ် 

ညြ်ထောာ်ထု သစဆ့်ထိှ့်ထ တူ်ီိိသ်ထမ်ထမဟသတထေြ။ ုူးရေသ် ထ်ရြါရမ့်ထ ပမြ ို့်ယထမာာရ၏ စခာကထစုကထ 

မာာရကိသ ေု့ုာဆ ထ်ရုုထသာတွ်ထ မတိြည ု၍ေု့ုာမသတရမြထသမ်ထညဖုထြါမ်ထ။ တုထိှုထေစာကထကေုရ 

ေမိှု်ထရိှ့်ထ ်ါရိှုထေစာကထကေုရေမိှု်ထရကဲ့မိသ့ေမာ ညွှ်ထကိ ထ်ရမာာရကိသ စခည ာရေမာဆကထိွှယထမှုသှမိ့်ထ 

စေကာ ာ်ထရစသာစခာကထစုကထမာာရ ာ့်ထမွ်ထရုဥထရုာရ၍ ေု့ုာဆ ထ်ရုုထမသတရမြထသြါမ်ထ။ မိသ့ညဖုထ၍ 

ုူးရေသ််ထရြါရမ်ထ့ ပမြ ို့်ယထမာာရစတွကထ ေမဆသတရညခ်ထရဆိသ်ထသာခ့်ထမှ်ထရတွကထခာကထမှုမာာရကိသ စတစိကာ 

မယူဆမ့်ထဘဲ ာိသမြ ိ ့ု် ယထမာာရ၏ ေမဆသတရညခ ထ်ရဆိသ် ထသာ စေညခ စေ်မာာရစတွကထ စာိသကထစေ ာုာကထြည ဆိသေမာ 

ညွှ ထ်ကိ ထ်ရမာာရစဖည ထုယူဆသြါမ ထ်။ ာိသ့ညြ ထ် ပမြ ိ ့ု် ယထစခာ် ထရခာ် ထရ ိိှ်ု ထရယှဉထသာတွ ထ်ု ထ်ရ မ ထ်မ့်ထမြ ိ ့ု် ယထမ ထ် စ

ေညခစေ်ြိသမိသေကာ ထ်ရမွ ထ်မ ထ်၊ မ ထ်မ့်ထမြ ိ ့ု် ယထမ ထ် စာရ် ထ်ရမ ထ်ဟူ၍ ေကာကထခာကထခာိိသ် ထြါမ ထ်။ 
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(က) လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစုရေါင်း 18,293 * 

ကျား ဦးရေ 9,922 

မ ဦးရေ 8,371 

ကျား/မ အချိုး 119 (မ ၁၀၀ ေှိ ကျား ဦးရေ) 

 မိ ိုပေလ လူဦးရေ ောခိုင်နှုန်း 7.7% 

ဧေိယာအကျယ်အဝန်း (စတုေန်းကီလုိမီတာ) 1,623.2 ** 

လူဦးရေသိေ်သည်းဆ (တစ်စတုေန်းကီလိုမီတာ) 11.3 ဦး 

ေေ်ကွက် စုစုရေါင်း 3 

ရကျးေွာအုေစ်ု စုစုရေါင်း 3 

 စုစုရေါင်း ပမြ ို့ပြ  ရကျးလက် 

အိမ်ရောင်စုုူးရေသ 17,202 1,205 15,997 

အိမ်ရောင်စုအရေအတွက် 3,762 286 3,476 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေယွ်အစား  ၄.၆ းရ *** 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် မ ဦးရေသည် ကျား ဦးရေေက် ရလျာ့နည်း ေိ ီး မ (၁၀၀) ဦး တွင် ကျား 
(၁၁၉)  ဦးေိှေါသည်။ 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် လူအများစသုည် ရကျးလက်ရေသတွင်ရနေိုင်ကြ ေိ ီး (၇.၇) ောခိုင်နှုန်း 
သာလျှင် မိ ိုပေလ ရေသတွင် ရနေိုင်ကြ ေါသည်။ 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲ၌ တစ်စတုေန်းကလီိုမီတာတွင် လူဦးရေ (၁၁) ဦး ရနေိငု်ေါသည်။ 

 ကေသူေိ မိ ိ ပုနယ်ခဲွတွင် အိမ်ရောင်စုတစ်စုစီ၌ ေျမ်းမျှလူဦးရေ (၄.၆) ဦးရနေုိင်ေိ ီး  မလ န်မာနိုင်င၏  
ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုလူဦးရေေက် အနည်းငယ်ေို မလ င့်ေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။ * အိမ်ရောင်စုလူဦးရေနှင့် အဖွဲ့အစညး်လူဦးရေ နှစေ်ေလ်ု၏းေါဝင်ေါသည်။ 

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

 *** အိမ်ရောင်စုလဦူးရေကိုသာ အရလခခ၏တွက်ချက်ေားလခငး် လဖစ်ေါသည်။ 
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ဇယား (၁) - တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီး၊ ရကာ့ရသာင်းခရုိင်၊ ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခဲွ   မိ ိုပေေ်ကွက်/ရကျးေွာ 
အုေ်စုအလုိက် အိမ်ရောင်စုအရေအတွက်နှင့် ကျား/မ လူဦးရေစာေင်း 

 
 

 

 

 

စစုခုပါငး်   ကျား   မ   

ုသု သေြါ်ထရ 3,762        18,293  9,922    8,371    

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 286           1,412    788       624        

1 စမှတထပ(၁) 171               873          497          376          

2 စမှတထပ(၂) 36                 152           72             80             

3 စမှတထပ(၃) 79                 387          219           168          

ခကျးရာွအပုစ်ု 3,476       16,881  9,134    7,747    

1 မေမ 2,252            10,678    5,735       4,943       

2 ဟ်ထကြည ု 761               3,896       2,125       1,771       

3 ေကာဗ့မာ 463               2,307       1,274       1,033       

ုဥထ ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ်ု

 အခရအတကွ်

လဥူးီခရ

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

 

ဇယား (၂) -   ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခဲွ  အသက်အုေ်စုအလုိက် 
လူဦးရေ 

 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် အသက ် (၁၅) နှစ်မှ (၆၄) နှစ်အတွင်းေှိ  အလုေ်လုေ်နုိင်သည့်အေွယ် 
လူဦးရေမှာ (၆၂.၈) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 အသက ် (၁၄) နှစ်နှင့်ရအာက် ကရလးအချိုးနှင့် အသက် (၆၅) နှစ်နှင့်အေက် သက်ကြ ီးေွယ်အုိ 
အချိုးစုစုရေါင်းသည ်အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းေါသည်။ 

 ကရလးအချိုးနှင့် သက်ကြ ီးေွယ်အိုအချိုးနည်းလခင်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအရေါ် 
မှီခိုမှုကုိ ရလျာ့နည်းရစေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,440 
(35.2%) 

11,488 
(62.8%) 

365 
(2.0%) 

0-14ပနှစ် 
 

15-64ပနှစ် 
 

65ပနှစ်နှင့အ်ထက် 
 

စမကထစသြထု သ ုသု သေြါ်ထရ ကာာရ မ

ုသု သေြါ်ထရ 18,293    9,922      8,371      

0 - 4 2,106         1,067        1,039         

5 - 9 2,266          1,130        1,136         

10 - 14 2,068         1,070        998            

15 - 19 1,790         979            811            

20 - 24 1,699         969            730            

25 - 29 1,656         957            699            

30 - 34 1,444         821            623             

35 - 39 1,255         704            551            

40 - 44 1,184         659            525             

45 - 49 950             538            412             

50 - 54 714             410            304            

55 - 59 516             280            236             

60 - 64 280             157            123             

65 - 69 176             98              78               

70 - 74 79               37              42               

75 - 79 53               22               31               

80 - 84 31               13              18               

85 - 89 15               7                 8                 

90 + 11               4                 7                 
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ေု၏ (၃) - လူဦးရေေိေမစ် ( ေလ ည်ရောင်စု၊ တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီး၊ ရကာ့ရသာင်းခရုိင်၊ ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခဲွ) 

  

  

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ်လွန်ခဲ့ရသာ ၅ နှစ်ရကျာခ်န်ပက စတင်ေိ ီး ကရလးရမွးဖွားနှုန်း ကျဆင်းခဲ့ေါ 
သည်။ 

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

15 10 5 0 5 10 15

 0 -  4
 5 -  9

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

90 +

ောခုိငန်ှုန်း 

လူဦးရေပိေမစ်၊ ပပြ ည်ရထာင်စု 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီး 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ ရကာရ့သာင်းခရုိင် 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခဲွ 

ကျား မ 
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  ေလ ည်ရောင်စုနှင့်နိှုင်းယှဥ်လျှင် ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင် အလုေ်လုေ်နုိင်သည့် အသက် (၁၅-၆၄) 
အုေ်စု ောခုိင်နှုန်း ရလျာ့နည်းရနရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 စုသြထ သုြထိိသ်ထမ်ထ့စသွယထ စမကထ (၁၅-၁၉) မ ှ (၆၀-၆၄) စသြထုသာိ ကျား ဦးရေသည် မ 
ဦးရေေက် ြိသများသညက်ို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 

(ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

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

 တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီးတွင် ဗုေ္ဓဘာသာ (၈၇.၅) ောခိုင်နှုန်း၊ ခေစ်ယာန် (၇.၂) ောခိုင်နှုန်း၊ 
အစ္စလာမ် (၅.၁) ောခုိင်နှုန်းနှင့ ် ဟနိ္ဒူ (၀.၂) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး နတ်ကိုးကွယ်မှု၊ အခလ ားဘာသာနှင့ ်
ဘာသာမေိှသူများသည ်(၀.၁) ောခိုင်နှုန်းေက် ရလျာ့နည်းေါသည်။   

 မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

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
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80

90

100

ဗုေ္ဓဘာသာ ခေစ်ယာန ် အစ္စလာမ ် ဟိန္ူဒ  နတ ် အခလ ား  ဘာသာမေှိသမူျား 

ော
ခိငု

်နှုန
း် 

ေု၏ (၄) - လေည်ရောင်စုနှင့် တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီး  ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် 
လူဦးရေ ောခုိင်နှုန်း 

 ေလ ည်ရောင်စု တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး 
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(ဂ) ေညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်များ  

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

 

ုသု သေြါ်ထရ ကာာရ မ ုသု သေြါ်ထရ ကာာရ မ

5 404      193      211       93         39         54         

6 491      256       235       353      169      184      

7 465      216       249       401      185      216       

8 444      224       220       401      201       200       

9 449      236       213       396      212       184      

10 410      211       199      365      193      172       

11 378      191      187      329       162       167      

12 432       217       215       329       158      171      

13 415      218       197      282       134      148      

14 407      211       196      230       120       110      

15 349      195      154      151      78         73         

16 324       173      151      90         40         50         

17 300      167      133      58         24         34         

18 398      204       194      48         18         30         

19 346      173      173      29         9            20         

20 365      193      172       19         9            10         

21 294       147      147      11         3            8            

22 270       140      130      5            2            3            

23 267       131      136      5            1            4            

24 289       156      133      2            2            -

25 330      166      164      3            1            2            

26 262       146      116      2            2            -

27 280       141      139      3            2            1            

28 295       156      139      2            1            1            

29 247       116      131      - - -

ုးူရေသ ေကာာ်ထရတကထေ်မူ
စမကထ
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 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲ၌ ရယာကျ်ားရလးများသည် အသက် (၁၁) နှစ်နှင့ ် မိန်းကရလးများသည် 

အသက ် (၁၂) နှစ်အေယွ်မှစတင်၍ ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်း ရလျာ့ကျလာရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေ 
ေါသည်။ 

  ေလ ည်ရောငစ်ုနှင့်နိှုင်းယဥှ်ောတွင ် ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲမှ ရယာက်ျားရလးများ  ရကျာင်းတက် 
ရောက်မှုနှုနး်သည် အသက် (၁၂) နှစ်ရကျာ်တွင ်ေိုမိုကျဆင်းရနရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

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

ော
ခိငု
်နှုန
း် 

အသက် 

ပံု (5) - ြပည်ရထာင်စု၊ တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် ကေသူေိမြ ို့နယ်ခဲွတုိ့၏ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

ပပြ ည်ရထာင်စု တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး ကေသူေိမြ ို့နယ်ခွဲ 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

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

ော
ခိငု
်နှုန
း် 

အသက် 

ပံု (6) - ပပြ ည်ရထာင်စုနှင့် ကေသူေိမြ ို့နယ်ခဲွတုိ့၏ ကျား/မ အလုိက် 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

ပပြပည်ရထာင်စုပ(ကျား) ြပည်ရထာင်စုပ(မ) ပကေသူေိမြ ို့နယ်ခွဲပ(ကျား) ကေသူေိမြ ို့နယ်ခွဲပ(မ) 
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ေု၏ (၇) - တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီး  စာတတ်ရမလ ာက်မှုနှုန်း (အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အေက်) 

 
 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု    - ၈၉.၅% 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  - ၉၂.၈% 

ရကာ့ရသာငး်ခရိုင်    - ၉၃.၅% 

ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲ    - ၉၅.၄% 
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ဇယား (၄) - ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခဲွ  လူငယ်လူေွယ် (၁၅-၂၄) စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်း 

 
 ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲ  အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်းမှာ (၉၅.၄) ောခိုင်နှုန်း 

 ဖလ စ်ေိ ီး တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး  စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်း (၉၂.၈) နှင့်  မလ န်မာနုိင်င၏  စာတတ ်
ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်း (၈၉.၅) ေက် မလ င့်ေါသည်။ မ  စာတတရ်မလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၉၃.၄)   ဖလ စ်ေိ ီး 
ကျား စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည်    (၉၇.၁)  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲ  အသက ် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) နှစ်အတွင်း လူငယ်လူေွယ ် စာတတ်ရမလ ာက်မှု 
ောခိုင်နှုန်းသည် (၉၇.၁) လဖစ်ေါသည်။ မ လူငယ်လူေွယ် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုငန်ှုန်းသည် (၉၆.၄) 
လဖစ်ေိ ီး ကျား လူငယ်လူေယွ် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၉၇.၇) လဖစ်ေါသည်။ 

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

 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက ် လူဦးရေ  (၆.၃) ောခိုင်နှုန်းသည် လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 
 ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက ် ရကျးလက်လူဦးရေ  (၆.၅) ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူး 
သူများဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် အမျိုးသားများ  (၄.၅) ောခိုင်နှုန်းနငှ့် အမျိုးသမီးများ  (၈.၅) 
ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ်(၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  (၂၄.၄) ောခိုင်နှုန်းသည် မူလတန်းအဆင့် (၄ တန်း)  ေိ ီးစီး 
ရအာင်လမငသ်ူများလဖစ်ေိ ီး တက္ကသိုလ်/ရကာလေိ်အဆင့် ေိ ီးစီးသူမှာ (၃.၇) ောခုိင်နှုန်းသာေှိသည်ကို 
ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

ကျား/မ

စစုခုပါငး်

လဦူးခရ

(15 - 24)

စာတတခ် မေ ာကမ်ှု

ရာခိုငန်ှုန း် 

(15 - 24)

စုစုခပါင်း 3,202            97.1

ကျား 1,679            97.7

မ 1,523            96.4

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုခပါင်း 8,364 524                 6.3              2,700 2,044 2,034 631 21 306 19 -          85 

မြ ို ေ့ပ 743 31                  4.2                 192 162 191 76 4 78 9 -            -   

ခကျးလက် 7,621 493                 6.5              2,508 1,882 1,843 555 17 228 10 -          85 

ကျား 4,707 214                 4.5              1,295 1,134 1,356 410 19 202 14 -          63 

မ 3,657 310                 8.5             1,405 910 678 221 2 104 5 -          22 

အ ခေ ားစစုခုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးဝ 

ခကျာငး်မခန

 ဘးူသ ူ

ရာခိုငန်ှုနး်

မလူတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ခကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

 အေက်

အသကခ်မးွ

ဝမး်ခကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးေွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

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

 
 

 

ုသု သေြါ်ထရ ကာာရ မ ုသု သေြါ်ထရ ကာာရ မ

10 - 14 15.2 19.3 10.7 2.9 1.4 5.6

15 - 19 60.6 79.6 37.6 3.2 2.6 4.9

20 - 24 73.3 96.1 43.2 2.4 1.8 4.1

25 - 29 73.1 97.6 39.5 1.4 1.3 1.8

30 - 34 71.5 97.1 37.9 0.6 0.6 0.4

35 - 39 72.6 96.4 42.1 0.7 0.7 0.4

40 - 44 69.8 97.6 34.9 0.2 0.3 -

45 - 49 71.5 95.4 40.3 0.3 0.4 -

50 - 54 67.1 91.5 34.2 0.4 0.5 -

55 - 59 62.4 89.3 30.5 - - -

60 - 64 53.6 77.1 23.6 - - -

65 - 69 46.0 68.4 17.9 1.2 1.5 -

70 - 74 24.1 37.8 11.9 - - -

75+ 10.9 26.1 - - - -

15 နှစ်မှ 24 နှစ် 66.8 87.8 40.2 2.8 2.2 4.5

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 69.1 93.0 38.3 1.3 1.1 1.8

စမကထစသြထု သ
ုသြထမာရစ်ထစာရြါဝ်ထိ ှု ထရ စုသြထု ကထမဲ့သာခသိ် ထိ ှု ထရ
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 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲ  အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အေု်စုတွင ် လုေ်သားအငအ်ားေါဝင်နှုန်းမှာ (၆၉.၁) 
ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 အမျိုးသမီး လုေ်သားအင်အားေါဝငန်ှုန်းသည ် (၃၈.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိ ေိ ီး  အမျိုးသား လုေ်သား 
အင်အားေါဝင်နှုန်း (၉၃.၀) ောခိုင်နှုန်းေက်  သသိာစွာရလျာ့နည်းသည်ကိ ုရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲ  အသက ် (၁၀-၁၄) နှစ်အုေ်စုတွင ် အလုေ်လုေ်ရသာကရလး (၁၅.၂) 
ောခိုင်နှုန်းေှရိကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက ်(၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စု   အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်းမှာ (၁.၃)  ဖလ စ်ေါသည်။ အလုေ်လက်မဲ ့
ောခိုင်နှုန်းသည် ကျား (၁.၁) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ်မ (၁.၈) ောခိုင်နှုန်းအသီးသီးေိှကြ ေါသည်။ 

 အသက ် (၁၅) နှစ်မ ှ (၂၄) ိှုထစတွ်ထရ  အမျိုးသမီးငယ်များ  အလေု်လက်မဲ့နှုန်းမှာ (၄.၅) 
ောခုိင်နှုန်းေှိသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။  

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

 

 အသက ် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လေု်သားအငအ်ားစုတွင် မေါဝင်သူများ၌ အမျိုးသားများ  
(၆၇.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် အချိန်လေည့်ရကျာင်းတက်ရနသူများလဖစ်ကြ ေိ ီး အမျိုးသမီးများ  
(၆၆.၀) ောခိုင်နှုန်းသည် အိမ်မှုကိစ္စလုေ်ကိုင်ရနသူများလဖစ်ရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေေါသည်။ 
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အသက်အုပစ် ု

ပု ံ(8) - လုပသ်ားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုရုပါင်း ကျား မ 
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အသက်အုပစ်ု 

စစုရုပါင်း ကျား မ 

ေု၏ (၉) - အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

စစုခုပါငး် စုသြထမသာှခဲ့ြါ

စခာိ် ထညြ်ထ့

ေကာာ်ထရတကထေမာပ

ေကာာ်ထရမာရ

စမိထမှုကို ္စ သြထ
စ ြ် မိထရုာရ၊

မကထကြ ရီသယွထစသိ

ဖာာရ်ာမ၊ူ

မမ်ထု မွထရမူ
စခည ာရ

သုု သေြါ ထ်ရ 5,555         1.5                  34.9                          50.4              6.1                         0.8                  6.3          

ကာာရ 1,403         1.5                  67.5                          4.1                 9.3                         1.9                  15.8       

မ 4,152         1.5                  23.9                          66.0              5.0                         0.4                  3.1          

ကျား/မ

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

 

ုသု သေြါ်ထရ ကာာရ မ ုသု သေြါ်ထရ ကာာရ မ

ုသု သေြါ်ထရ 6,882 5,047 1,835 100.0 100.0 100.0

မ်ထေ် ာုာမာာရ 17 13 4 0.2 0.3 0.2

မကထေမွရဝမထရေကာာ ထ်ရြ်ာသှ် ထမာာရ 61 10 51 0.9 0.2 2.8

််ထရြ်ာိှ့်ထပဆကထု ြထမ်ထ့ပမကထေမွရြ်ာသှ် ထမာာရ 356 320 36 5.2 6.3 2.0

စောာကထစြတ့ြည ုုာေသရုသြထမာရမာာရ 62 46 16 0.9 0.9 0.9

ဝ်ထေဆာ ထ်မှု ှ် ထ့ပစေသာ ထ်ရုသြထမာရမာာရ 500 161 339 7.3 3.2 18.5

ုယထယာ၊ပမ ထုေတာိှ့်ထပ်ါရုသြထ် ်ထရပကတမထရကာ ထ်ု သြထမာရမာာရ 3,427 2,887 540 49.8 57.2 29.4

ုကထမှုြ်ာိှ့်ထဆကထု ြထပုသြထ် ်ထရပစုသြထမမာရမာာရ 306 230 76 4.4 4.6 4.1

ုကထကသိယိာိှ့်ထပုကထြ ္ု်စ ထရကသိ် ထတွယထပစမသတရြည ုမမူာာရိှ့်ထ

သုု ်ထရတြထဆ ထ်မမူာာရ
283 247 36 4.1 4.9 2.0

စေခည ခတစုသြထမမာရမာာရ 1,201 855 346 17.5 16.9 18.9

စခည ာရ - - - - - -

မမိ/မေဖည 669 278 391 9.7 5.5 21.3

စုသြထသ ှိမးူရေသ သာခသိ် ထိ ှု ထရ
စုသြထစကသိ် ထစမာ ို ရစုာရ
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 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင် အသက ် (၁၅-၆၄) အုေစ်ုေိှ အလုေ်ေှိသူ (၄၉.၈) ောခုိင်နှုန်းမှာ လယ်ယာ၊ 
သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုေ်သားများ ဖလ စ်ကြ ေိ ီး ေုတိယအများဆု၏းမှာ အရခလ ခ၏ 
အလုေ်သမားများ (၁၇.၅) ောခုိင်နှုန်း ဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့ ် မ နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ကျား ဦးရေ (၅၇.၂) ောခုိင်နှုန်းနှင့် မ ဦးရေ (၂၉.၄) ောခိုင်နှုန်းတိုပ 
သည် လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်း ကျွမ်းကျင်လုေ်သားများဖလ စ်သည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီးတွင် လယယ်ာ၊ သစ်ရတာနှင် ့ ငါးလုေ်ငန်းကွျမ်းကျင်လုေ်သားများမှာ 
(၄၃.၇) ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေိ ီး အရခလ ခ၏အလုေ်သမားများမှာ (၁၅.၁) ောခုိင်နှုန်းဖလ စ်ေါသည်။ 
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 ေလ ည်ရောင်စု တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲ 

 ေု၏ (၁၀) -  ေလ ည်ရောင်စု၊ တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခဲွတုိပ               
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် အလုေ်အကုိင်အမျို းအစား 

မန်ရနဂျာများ 

သက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာေှင်များ 

နည်းေညာနှင့် ဆက်စေသ်ည့ ်သက်ရမးွေညာေှငမ်ျား 

အရောက်အေ၏့ေလ ုစာရေးလုေသ်ားများ 

ဝန်ရဆာငမ်ှုနငှ့ ်အရောင်းလုေ်သားများ 

လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနငှ့ ်ငါးလုေင်နး် 
ကျွမ်းကျင်လုေ်သားများ 

လက်မှုေညာနငှ့် ဆကစ်ေ်လေုင်န်း အလုေ်သမားများ 

စက်ကိေယိာနငှ့ ်စက်ေစ္စည်းကိုင်တယွ် 
အသု၏းေလ ုသူများနှင့် စစုည်းတေ်ဆင်သမူျား 

အရခလ ခ၏အလုေ်သမားများ 

အခလ ား 

မသိ/မရဖလ  



18 
 

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

 

မှတခ်ျက်။  * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

ုသု သေြါ်ထရ ကာာရ မ ုသု သေြါ်ထရ ကာာရ မ

ုသု သေြါ်ထရ 6,882 5,047 1,835 100.0 100.0 100.0

ုယထယာ၊ပမ ထုေတာိှ ထ့်ပ်ါရ သုြထ် ်ထရ 4,468 3,641 827 64.9 72.1 45.1

မတ္တ ုတရူေဖာထေသရိှ့်ထပေကာာကထမိသ် ထရ သုြထ် ်ထရ 1 - 1 * - 0.1

ကသ် ထာသတထု သြထမှု သြထ် ်ထရ 358 243 115 5.2 4.8 6.3

ုျှြထု ထု၊ပဓါတထေ်ွ့၊ပေသေိွရေ်ွ့ိှ ထ့်ပေုေစရဖည ် ထ့ဖည ူရမှု သြထ် ်ထရ 5 5 - 0.1 0.1 -

ေသေြရေဝေသရ၊ပမိ ္ုလာိှ ထ့်ပစမိှုကထမိမထရဆ ထ်ရေသရပုီမတခ်ထ့ခဲွမှု သြထ် ်ထရ 1 1 - * * -

ေဆာကထု သြထေသရ သုြထ် ်ထရ 225 181 44 3.3 3.6 2.4

ုကထု ီိ ှ် ထ့ပုက္ကာရေသာ ထ်ရဝယထေသရပ(ေမာထေတာထကာရိှ ထ့်ပေမာထေတာထဆသိ် ထကယထ

ြည ုြည ထ်ညခ ထ်ရ သုြထ် ်ထရစြါစဝ ထ်)
457 161 296 6.6 3.2 16.1

မယထယူြိသ့ေဆာ ထ်ေသရိှ ထ့်ပကသ် ထြ ္ု်စ ထရမိသေုှာ ထ်ေသရ သုြထ် ်ထရမာာရ 143 142 1 2.1 2.8 0.1

တ ထ်ရခိသေသရိှ့်ထပစုာရစေမာကထဝ်ထေဆာ ထ်မှု သြထ် ်ထရမာာရ 52 14 38 0.8 0.3 2.1

မတ ထ်ရစခာကထစုကထိ ှ် ထ့ပပဆကထမွယထေသရ သုြထ် ်ထရမာာရ 2 2 - * * -

ေ်ွေသရေကာ ရေသရိှ့်ထပစာမခတု သြထ် ်ထရမာာရ - - - - - -

စမိထခြ တပေညမဆသိ် ထသာ သုြထ် ်ထရမာာရ - - - - - -

စမကထေမွရဝမထရေကာာ ထ်ရြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ့်ထပုကထမှု ကထမှုြ်ာဆသိ် ထသာ သုြထ် ်ထရမာာရ 2 1 1 * * 0.1

ုီမတစသြထခာုြထပေသရိှ ထ့်ပောာကထကူမှုဆသိ် ထသာ သုြထ် ်ထရမာာရ 21 19 2 0.3 0.4 0.1

ြည ထ်မူ့စသြထခာုြထေသရပ(ြည ထ်မူ့ဝ်ထာမထရမာာရစြါစဝ ထ်) 354 316 38 5.1 6.3 2.1

ြ်ာေသရဆသိ် ထသာ သုြထ် ်ထရမာာရ 61 8 53 0.9 0.2 2.9

ကာ်ထရမာေသရိှ ထ့်ပုူမှုေသရ သုြထ် ်ထရမာာရ 16 1 15 0.2 * 0.8

ြ်ထရခာ၊ီပစ သိြ်ာ၊ပေဖာာထပေညဖေသရိှ့်ထပစြ်ထရေဖည ေသရ သုြထ် ်ထရမာာရ - - - - - -

စခည ာရဝ်ထေဆာ ထ်မှု သြထ် ်ထရမာာရ 19 11 8 0.3 0.2 0.4

ကိသယထတသိ် ထု သြထကိသ် ထမ့်ထပစမိထောာ ထ်ု သမာာရ၏ သုြထ် ်ထရမာာရ၊ပခဲွခည ာရေဖာထြည ိိသ် ထ ခည ထ်ရပ

မသှိမ့်ထပစမိထောာ ထ်ု သမာာရ၏ပာသတထု သြထမှု ှ် ထ့ပဝ်ထေဆာ ထ်မှု သြထ် ်ထရမာာရ
11 9 2 0.2 0.2 0.1

မတတမ်ထစခွ့်ထစေသရသစဖဲွ့စု ထ်ရမာာရ၏ သုြထ် ်ထရမာာရ - - - - - -

စ သုြထစကိသ် ထစမာို ရစုာရေဖာထြည ာာရခည ထ်ရမသှိေမာ သုြထ် ်ထရမာာရ 686 292 394 10.0 5.8 21.5

ုသြထ် ် ထရစမာို ရစုာရ
စုသြထသ ှိမးူရေသ သာခသိ် ထိ ှု ထရ
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 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲ၌ လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတွင် အများဆု၏းလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီး (၆၄.၉) 
ောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတွင် လုေ်ကိုင်ရနသူ အမျိုးသား (၇၂.၁) ောခိုင်နှုန်းနငှ့်  
အမျိုးသမီး (၄၅.၁) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး၌ လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတွင် လေု်ကိုင်ရနသူမှာ (၅၄.၃) 
ောခိုင်နှုန်းေိှေါသည်။  

6.1 4.3 8.7 4.9 3.0 
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စုစုရေါင်း ကျား မ စုစုရေါင်း ကျား မ စုစုရေါင်း ကျား မ 

 ေလ ည်ရောင်စု တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲ 

 ေု၏ (၁၁) -  ေလ ည်ရောင်စု၊ တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခဲွတုိပ   
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ ကျား/မအလုိက် လုေ်ကုိင်ရသာ လုေ်ငနး်အမျို းအစား 

လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနငှ် ့ငါးလုေင်နး် 

သတ္တ ုတူးရဖာ်ရေးနငှ် ့ရကျာက်မိငု်းလုေင်နး် 

ကုနေ်ုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လျှေ်စစ၊် ဓါတ်ရငွ့ ၊ ရေရနွးရငွ့နှင့် ရလရအးလဖနပ်ဖလ ူးမှုလုေင်နး် 

ရေရေးရဝရေး၊ မလိ္လာနှင့် အမိှုက်သိမး်ဆည်းရေး စမီ၏ခန်ပခွဲမှုလုေ်ငန်း 

ရဆာက်လုေ်ရေးလုေ်ငန်း 

လက်လီနှင့် လက္ကားရောင်းဝယ်ရေး (ရမာ်ရတာ်ကားနငှ်ရ့မာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ် ေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေင်နး်အေါအဝင်) 

သယ်ယူေုိပရဆာင်ရေးနှင့်ကုန်ေစ္စည်းသိုရလှာင်ရေးလုေ်ငန်းများ 

တည်းခိုရေးနှင့် ်အစားအရသာက် ဝန်ရဆာငမ်ှုလုေင်နး်များ 

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုေ်ငန်းများ 

ရငွရေးရကြ းရေးနငှ် ့အာမခ၏လုေင်နး်များ 

အိမ်ခိ ၏ ရလမဆိုငေ်ာလုေင်နး်များ 

အသက်ရမွးဝမး်ရကျာင်းေညာ၊ သိေ္ပ၏ေညာနငှ့ ်စက်မှုလက်မှုေညာဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

စမီ၏အုေခ်ျုေ် ရေးနငှ် ့ရောက်ကူမှုဆိုငေ်ာလုေင်နး်များ 

 ေလ ည်သူပအုေ်ချုေရ်ေး ( ေလ ည်သူပဝနေ်မ်းများအေါအဝင်) 

ေညာရေးဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 

ကျန်းမာရေးနငှ် ့လူမှုရေးလုေင်နး်များ 

ေန်းချီ၊ အနုေညာ ၊ ရဖျာ် ရလဖရေးနငှ့ ်အေနး်ရဖလ ရေး လုေ်ငန်းများ 

အခလ ားဝန်ရဆာငမ်ှုလုေင်နး်များ 

ကိယု်တိငုလ်ုေ်ကိုင်သည့် အိမ်ရောငစ်မုျား  လုေ်ငန်းများ၊ ခဲွခလ ားရဖာ်ေလ နိုင်ခလ ငး်မေှိသည့် အိမ်ရောငစ်မုျား  ေုတ်လေုမ်ှုနငှ့် ဝန်ရဆာင်မှုလေုင်န်းများ 

သ၏တမန်အခငွ့အ်ရေးေ အဖွဲ့ အစည်းများ  လုေ်ငန်းများ 

အလုေ်အကိုင်အမျို းအစားရဖာ်ေလ ေားခလ င်း မေှိရသာလုေ်ငန်းများ 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 

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

 

မှတခ်ျက်။     * စုစရုေါင်းကတ်အရေအတွက် (၂၀) ေက်နညး်ေါသည်။ 

 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင် အသက ် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  (၆၆.၇) ောခိုင်နှုန်းသည် 
နိုင်င၏သားစိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်ေိ ီး၊ (၃၀.၆) ောခိုင်နှုန်းသည် မညသ်ည့်ကတ်မှ  
မကိုင်ရဆာင်သူများ ဖလ စေ်ါသည်။ 

 ကျား နှင့် မ နိှုင်းယှဉ်ောတွင်် ကျား ဦးရေ (၂၉.၄) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် မ ဦးရေ (၃၂.၀) ောခိုင်နှုန်း 
တိုပသည ်မည်သည့်ကတ်မှ မကိုင်ရဆာင်သူများလဖစ်သည်ကိ ုရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 
 
 
 
 

နိုငင်သံား 

စစိစခ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

 ကတ်

နိုငင်သံား

ပေ ုခငွ့် 

ရသကူတ်

အမျို းသား 

မတှပ်ုံတင ်

ကတ်

သာသနာဝင်

 ကတ်

ယာယ ီ

သကခ်သခံ

ကတ်

နိုငင်ေံခားသား

 မတှပ်ုံတင ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ေံခားသား

 နိုငင်ကံးူ 

လကမ်တှ်

မညသ်ည့် 

ကတမ်မှကိုင်

 ခောငသ်ူ

သုု သေြါ ထ်ရ 9,283 * 51 220 37 55 - * 4,256

မြ ို ည့ြ 901 - 1 1 5 2 - * 231

ေကာရုကထ 8,382 * 50 219 32 53 - * 4,025

ကာာရ 5,237 * 36 102 37 32 - * 2,273

မ 4,046 * 15 118 - 23 - * 1,983
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နိုင်ငံသား 
စိစစ်ရေး 
ကတ် 

ဧည့န်ိုင်ငံသား 
ကတ် 

နိုင်ငံသား 
ပပြ ုခွင့ေ်သူ 
ကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပုံတင် 
ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ရသခံ 
ကတ် 

နိုင်ငံြခားသား 
နိုင်ငံကူး 
လက်မတှ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကိုင် 
ရဆာင်သ ူ

ော
ခိငု
်နှုန
း် 

ပံု (12) - ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 

စုစုရပါင်း ကျား မ 
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရကြ ာင်းအော 

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

 
 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

စစုခုပါငး် 18,293       17,577       716                 3.9         323      180    256             245                   

0 - 4 2,106              2,087             19                          0.9             3              2            14                    8                              

5 - 9 2,266              2,240              26                          1.1             5              4            9                       19                            

10 - 14 2,068              2,035             33                          1.6             3              8            5                       20                            

15 - 19 1,790             1,767             23                          1.3             4              7            5                       11                            

20 - 24 1,699             1,678             21                          1.2             5              4            8                       6                              

25 - 29 1,656             1,628             28                          1.7             12           7            8                       10                            

30 - 34 1,444             1,413             31                          2.1             14           3            4                       12                            

35 - 39 1,255              1,203             52                          4.1             23           11         14                    14                            

40 - 44 1,184             1,104             80                          6.8             39           12         23                     17                            

45 - 49 950                 868                 82                          8.6             48           20         23                     24                            

50 - 54 714                 622                 92                          12.9          48           27         23                     24                            

55 - 59 516                 434                 82                          15.9          44           21         33                    28                            

60 - 64 280                 238                 42                          15.0          18           11         24                     12                            

65 - 69 176                 142                 34                          19.3          19           12         14                    5                              

70 - 74 79                    57                    22                          27.8          12           7            11                    7                              

75 - 79 53                    35                    18                          34.0          8              9            12                     12                            

80 - 84 31                    18                    13                          41.9          4              6            10                    4                              

85 - 89 15                    4                      11                          73.3          8              3            9                       6                              

90 + 11                    4                      7                            63.6          6              6            7                       6                              

အသကအ်ပုစ်ု

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

 
 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

ကျား 9,922          9,556         366                 3.7         148      90       135               118                    

0 - 4 1,067             1,057             10                          0.9             1              1            9                          2                               

5 - 9 1,130             1,119             11                          1.0             2              1            3                          8                               

10 - 14 1,070             1,053             17                          1.6             2              6            1                          9                               

15 - 19 979                 965                 14                          1.4             2              7            3                          4                               

20 - 24 969                 955                 14                          1.4             2              2            6                          5                               

25 - 29 957                 947                 10                          1.0             3              1            6                          3                               

30 - 34 821                 806                 15                          1.8             5              2            3                          6                               

35 - 39 704                 675                 29                          4.1             12           7            11                       7                               

40 - 44 659                 619                 40                          6.1             20           2            13                       8                               

45 - 49 538                 498                 40                          7.4             21           9            12                       11                            

50 - 54 410                 359                 51                          12.4          24           14         14                       16                            

55 - 59 280                 234                 46                          16.4          24           8            17                       13                            

60 - 64 157                 136                 21                          13.4          8              7            13                       8                               

65 - 69 98                    80                    18                          18.4          8              8            6                          1                               

70 - 74 37                    29                    8                            21.6          4              2            3                          4                               

75 - 79 22                    13                    9                            40.9          3              5            4                          4                               

80 - 84 13                    9                      4                            30.8          - 3            3                          2                               

85 - 89 7                       1                      6                            85.7          5              2            5                          4                               

90 + 4                       1                      3                            75.0          2              3            3                          3                               

အသကအ်ပုစ်ု

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

 

 
 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

မ 8,371         8,021         350                 4.2         175      90       121               127                    

0 - 4 1,039             1,030             9                            0.9             2              1            5                          6                               

5 - 9 1,136             1,121             15                          1.3             3              3            6                          11                            

10 - 14 998                 982                 16                          1.6             1              2            4                          11                            

15 - 19 811                 802                 9                            1.1             2              - 2                          7                               

20 - 24 730                 723                 7                            1.0             3              2            2                          1                               

25 - 29 699                 681                 18                          2.6             9              6            2                          7                               

30 - 34 623                 607                 16                          2.6             9              1            1                          6                               

35 - 39 551                 528                 23                          4.2             11           4            3                          7                               

40 - 44 525                 485                 40                          7.6             19           10         10                       9                               

45 - 49 412                 370                 42                          10.2          27           11         11                       13                            

50 - 54 304                 263                 41                          13.5          24           13         9                          8                               

55 - 59 236                 200                 36                          15.3          20           13         16                       15                            

60 - 64 123                 102                 21                          17.1          10           4            11                       4                               

65 - 69 78                    62                    16                          20.5          11           4            8                          4                               

70 - 74 42                    28                    14                          33.3          8              5            8                          3                               

75 - 79 31                    22                    9                            29.0          5              4            8                          8                               

80 - 84 18                    9                      9                            50.0          4              3            7                          2                               

85 - 89 8                       3                      5                            62.5          3              1            4                          2                               

90 + 7                       3                      4                            57.1          4              3            4                          3                               

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၄) ဦးသည် အနည်းဆု၏း မသန်စမွ်းမှုတစ်မျိုးမျိုး      
ေှိရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အမျိုးသမီးများ  မသန်စွမ်းမှုောခုငိ်နှုန်းသည် အမျိုးသားများေက် အနည်းငယ်ေိုမလ င့်ေါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမှုောခုိင်နှုန်းသည် အသက်အေွယ်ကြ ီးလာသည်နှင့်အမျှ  မလ င့်တက်လာေိ ီး အသက် (၅၀) နှစ် 
ရကျာ်တွင် ေိုမိုသိသာစွာလမင့်တက်လာသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားများတွင် အမလ င် အများဆု၏းနှင့် လမ်းရလျှာက်/အမလ င့်တက်/ေစ္စည်းကုိင်တွယ် 
 ခလ င်းသည် ေုတိယအများဆု၏းဖလ စ်ေါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အရကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများ 

ရနအိမ်အမျိုးအစားများ 

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

 

 

 ကေသူေိ မိ ိ ပုနယ်ခဲွတွင် ရနအိမ်အများစုမှာ ေျဥ်ရောင်အိမ်/သစ်သားအိမ် အမျို းအစားများ ဖလ စ်ကြ ေိ ီး 
(၄၅.၄) ောခုိင်နှုန်းေိှေါသည်။ ေုတိယအများဆု၏း ရနအိမ်အမျို းအစားမှာ ဝါးဖလ င့်ရဆာက်လုေ်ေားရသာ 
အိမ်များလဖစ်ေိ ီး (၂၁.၈) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။  

  မိ ိ ပုေလ အိမ်ရောင်စုများ  (၃၅.၀) ောခုိင်နှုန်းနှင့် ရကျးလက်အိမ်ရောင်စုများ  (၄၆.၃)ောခုိင်နှုန်း 
တိုပသည ်ေျဥ်ရောင်အိိမ/်သစ်သားအိမ်များလဖင့် ရနေိုင်ကြ ေါသည်။  

 

 

 

 

 

 

မြ ို ့ေပ/ခကျးလက်
 အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကခ်နး်/

တိုကခ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကခ်အံမိ်

ပျဥခ်ောငအ်မိ်/

 သစသ်ားအမိ်
ဝါးအမိ်

2-3 နစှခ်ံ

 တအဲမိ်

1 နစှခ် ံ

တအဲမိ်
အ ခေ ား

စုစုခပါင်း 3,762          18.6                       1.0                2.2            45.4                   21.8         7.3           1.9          1.8       

မြ ို ေ့ပ 286             23.4                       6.6                14.7         35.0                   19.6        - - 0.7       

ခကျးလက် 3,476         18.2                       0.6                1.1           46.3                   22.0         7.9           2.1          1.9       

 18.6  

 1.0   2.2  

 45.4  

 21.8  

 7.3  

 1.9   1.8  

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

 30.0

 35.0

 40.0

 45.0

 50.0

ကွနေ်ို/တိုက်ခနး်/ 
တိုက်ခနး်တွ ဲ

ဘန်ဂလိ/ု 
တိုက်အိမ် 

တိုက်ခံအိမ် ပျဥ်ရထာင်အမိ်/ 
သစ်သားအမိ် 

ဝါးအိမ် 2-3ပနှစ်ခံ 
တဲအမိ် 

1ပနှစ်ခံ 
တဲအမိ် 

အခြ ား 

ော
ခိငု
်နှုန
း် 

ပံု (13) - ရနအိမ်အမျို းအစား 

စုစုရပါင်းပ ပမြ ို့ြပပ ရကျးလက်ပ 
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အိမ်သာအမျိုးအစားများ 

ေု၏ (၁၄) - သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု၏အိမ်သာ ရဆာက်လုေ်သု၏းစဲွသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 

 
 

 

 

 

 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု    - ၇၄.၃% 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  - ၆၆.၆% 

ရကာ့ရသာငး်ခရိုင်   - ၆၂.၇% 

ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲ    - ၄၅.၆% 
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ဇယား (၁၃) - အသု၏းေလ ုသည့် အိမ်သာအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ      
 မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယား 

 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ်အိမ်ရောင်စုများ  (၄၅.၆) ောခိုင်နှုန်းသည ်သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု၏အိမ်သာ 
ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲကြ ေါသည်။ (ရေဆွဲအိမ်သာ (၀.၈) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် ရေရလာင်း/ယင်လု၏အိမ်သာ 
(၄၄.၈) ောခိုင်နှုန်းတိုပ ဖလ စ်ကြ ေါသည်။) 

 တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီးအတွင်းေိှ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ော ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲသည် 
သနပ်ေှင်းရသာယင်လု၏အိမ်သာ ရဆာက်လုေသ်ု၏းစွဲသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးသည် နိမ့်ရနသည်ကို 
ရတွ့ေေါသည်။ 

 တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီးတွင် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု၏အိမ်သာ ရဆာက်လုေ်သု၏းစဲွသည့် အိမ်ရောင်စု 
အချိုးမှာ (၆၆.၆) ောခိုင်နှုန်းေှိ ေိ ီး  မလ နမ်ာနုိင်င၏တွင ်(၇၄.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် အိမ်သာမေှိသည် ့ အိမ်ရောင်စ ု (၂၃.၅) ောခိုင်နှုန်းေှိ ေိ ီး တန င်္သာေီ        
တိုင်းရေသကြ ီးတွင ်(၁၅.၆)  ောခိုင်နှုန်းေှိေါသည်။ 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲ  ရကျးလက်ရေသများတွင် အိမ်သာမေှိသည့် အိမ်ရောင်စု (၂၄.၄) ောခိုင်နှုန်း 
ေှိေါသည်။ 

ုသု သေြါ်ထရ မြ ို ့ ညြ ေကာရုကထ

0.8            7.3          0.3            

44.8          78.7       42.0          

45.6         86.0       42.3         

1.1            0.3          1.1            

28.6          1.0          30.9          

1.2            0.3          1.3            

23.5          12.2        24.4          

သာခသိ် ထိ ှု ထရ 100.0    100.0   100.0     

စေသစတကွထ 3,762     286      3,476     

စမိထမာစမာ ို ရစုာရ

ုသု သေြါ်ထရ

ေသဆဲွစိမထမာ

ေသေုာ ထ်ရ/ယ ထ်ု သတစိမထမာ

မ်ထ့သှ် ထရေမာယ ထ်ု သတစိမထမာ
ေဆာကထု သြထမသတရုဲွမှုသာခိသ် ထိ ှု ထရ

တွ ထ်ရ/ ဇုာရပစိမထမာ

တွ ထ်ရမသှိပစိမထမာ

စခည ာရ

စိမထမာမသှိ
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ရသာက်ရေအမျိုးအစားများ 

ေု၏ (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာ ရသာက်ရေေေိှသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု    - ၆၉.၅% 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  - ၆၃.၆% 

ရကာ့ရသာငး်ခရိုင်   - ၇၁.၃% 

ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲ    - ၆၂.၉% 
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ဇယား (၁၄) - ရသာက်ရေအတွက် အဓိကအသု၏းေလ ုသည့် ရေအမျိုးအစားအလုိက်               
အိမ်ရောင်စု ောခုိင်နှုန်းကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် အိမ်ရောင်စုများ  (၆၂.၉) ောခိုင်နှုန်းသည် ရသာက်ရေအတွက် 
ရေရကာင်းရေသနပ် (ရေေိုက်လိုင်း၊ အဝီစိတွင်း၊ ရေတွင်း (အုတ်စီ)၊ ရေသနပ်စက်/ရေသနပ်ဘူး) ကုိ 
အသု၏းေလ ုကြ ေါသည်။ 

 တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီးအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲ  
ရေရကာင်းရေသနပ်အသု၏းေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးသည်  မလ င့်ေါသည်။  မလ န်မာနိုင်င၏  
ရေရကာင်းရေသနပ်ေေှိမှု (၆၉.၅) ောခိုင်နှုန်းနငှ့် နိှုင်းယှဥ်လျှင် နိမ့်သညက်ို ရတွ့ေေါသည်။ 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင် အိမ်ရောင်စု (၃၄.၀) ောခိုင်နှုန်းသည် ရေတွင်း (အုတ်စီ) မှေေှိရသာရေကုိ 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲကြ ေါသည်။ အိမ်ရောင်စု (၁၆.၄) ောခိုင်နှုန်းသည် အဝီစီတွင်းမှ ရေကုိ 
သု၏းစွဲရနကြ ေါသည်။ 

 အိမ်ရောင်စု (၃၇.၁) ောခိုင်နှုနး်သည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှိရသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိ အိိမရ်ောင်စ ု(၃၇.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှိ 
ရသာရေကို ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

ုသု သေြါ်ထရ မြ ို ့ ညြ ေကာရုကထ

12.3         - 13.3         

16.4        2.4           17.5         

34.0        64.3        31.5         

0.2           1.1           0.2            

62.9        67.8        62.5        

14.8        24.5         14.0         

0.6           1.7           0.5           

15.9        5.6           16.7         

4.7           0.4           5.0           

1.1           - 1.3           

37.1        32.2        37.5        

သာခသိ် ထိ ှု ထရ 100.0   100.0   100.0   

စေသစတကွထ 3,762   286       3,476   
ုသု သေြါ်ထရ

ေသတွ် ထရပ(စကာသတမ့ဲ)

ေသက်ထ

မည ထု/ေခာာ ထ်ရ/တရူေမည ာ ထ်ရ

ေတာ ထ်ကာေသ/ မိသရေသ

စခည ာရ

သုု သေြါ ထ်ရေသေကာ ထ်ရေသမ်ထ့ပမသသှိမှုသာခိသ် ထိ ှု ထရ

သုု သေြါ ထ်ရေသေကာ ထ်ရေသမ်ထ့သသှိမှုသာခိသ် ထိ ှု ထရ

ေမာကထေသစမာို ရစုာရ

ေသြိသကထု သိ် ထရ

စဝီုိတွ် ထရ

ေသတွ် ထရပ(စသတထု )ီ

ေသမ်ထ့ု ကထ/ ေသမ်ထ့ဘူရ
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အလင်းရောင်အတွက် စွမ်းအင်အသု၏းေလ ုမှု 

ေု၏ (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက် လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုမှု 

 

 

 

 

 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု    - ၃၂.၄% 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  -   ၈.၀% 

ရကာ့ရသာငး်ခရို ထ်   -    ၅.၆% 

ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲ    -  ၁၇.၉% 
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ဇယား (၁၅) - အလင်းရောင်အတွက်  အဓိကအသု၏းေလ ုသည့် မီးအမျိုးအစားအလုိက်           
အိမ်ရောင်စု ောခုိင်နှုန်းကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 
 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် အလင်းရောင်အတွက် လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ 

(၁၇.၉) ောခိုင်နှုန်းလဖစ်ေါသည်။ တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီးအတွင်းေိှ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် 
နိှုင်းယှဥ်ောတွင် လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုမှုသည ်  မလ င့်ရနေါသည်။  တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး  
လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ (၈.၀) ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေါသည်။  

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် အလင်းရောင်အတွက်  မီးစက ် (ေုဂ္ဂလိက) အသု၏းေလ ုမှုသည်  (၅၂.၁) 
ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အများဆု၏းဖလ စ်ေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသတွင် အိမ်ရောင်စုများ  (၅၁.၇) ောခိုင်နှုန်းသည် အလင်းရောင်အတွက် 
မီးစကထ (ေုဂ္ဂလိက) ကို အသု၏းေလ ုကြ ေါသည်။ 

  

ုသု သေြါ်ထရ မြ ို ့ ညြ ေကာရုကထ

17.9             18.5           17.8           

2.3                - 2.5              

25.1             22.0           25.4           

0.7                0.3             0.7             

52.1             57.3           51.7           

0.5                0.7             0.5             

0.2                0.7             0.2              

1.2                0.3             1.3             

သာခသိ် ထိ ှု ထရ 100.0       100.0     100.0     

စေသစတကွထ 3,762       286         3,476     

ေသစာရုျှြထု ထုပ(ြသု ္ဂ ကိ)

ေ်ေသာ ထ်ညခ ထ်ပုွမထရစ ထ်မသတရပ(ဆသို ာညြာရ)

စခည ာရ

ုသု သေြါ်ထရ

မရီစမာို ရစုာရ

ုျှြထု ထုမီရ

ေသ်တဆမီီရ

ဖေယာ ထ်ရတသိ် ထမီရ

ဘကထာသမီီရ

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

ေု၏ (၁၇) - သစ်သားကုိ အရလခခ၏ရသာရလာင်စာအသု၏းေလ ုမှု 

 
 
 
 

 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု    - ၈၁.၀% 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  - ၉၅.၅% 

ရကာ့ရသာငး်ခရိုင်    - ၉၀.၂% 

ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲ    - ၉၈.၅% 
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ဇယား (၁၆) - ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် အဓိကအသု၏းေလ ုသည့် ရလာင်စာအမျိုးအစားအလုိက် 
အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် အစားအစာ ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် သစ်သားကို အရခလ ခ၏ရသာ 
ရလာင်စာအမျို းအစားများလဖစ်သည့် သစ်သား/ေင်း (၃၄.၈) ောခုိင်နှုန်းနှင့် မီးရသွး/ရလာင်စာရတာင့် 
(၆၃.၇) ောခိုင်နှုန်းတိုပကိ ုအဓိကအသ၏ုးေလ ုကြ ရကြ ာင်း ရတွ့ ေိှေေါသည်။ 

 အိမ်ရောင်စု (၀.၄) ောခိုင်နှုန်းသာလျှင် အစားအစာ ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် လျှေ်စစ်မီးကို 
အသု၏းေလ ုကြ ေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိ အိမ်ရောင်စုများတွင် သစ်သားကို အရလခခ၏ရသာရလာင်စာများလဖစ်သည့် 
သစ်သား/ေင်း (၃၆.၁) ောခိုင်နှုန်းနှင့် မီးရသွး/ရလာင်စာရတာင့် (၆၂.၅) ောခိုင်နှုန်းကုိ အဓိက 
အသု၏းေလ ုကြ ေါသည်။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ုသု သေြါ်ထရ မြ ို ့ ညြ ေကာရုကထ

0.4                0.7               0.4              

0.1                - 0.1              

- - -

0.3                - 0.4              

34.8             19.2             36.1           

63.7             77.6             62.5           

0.4                0.3               0.4              

0.3                2.1                0.2              

သာခသိ် ထိ ှု ထရ 100.0       100.0       100.0     

စေသစတကွထ 3,762       286          3,476     

မီရေမွရ/ေုာ ထ်ု ာေတာ့်ထ

ေကာာကထမီရေမွရ

စခည ာရ

ုသု သေြါ်ထရ

ေုာ်ထု ာစမာို ရစုာရ

ုျှြထု ထုမီရ

ဓာတထေ်ွ့

ေသ်တဆမီီရ

ဘိသ် ထစသို ကထု ထ

မ ထုမာရ/ာ ထ်ရ
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ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများ အသု၏းေလ ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများသု၏းစဲွမှုအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ 
 မိ ိုပေလ /ရကျးလက်ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 အိမ်ရောင်စုများ  ဆက်သွယ်ရေးနှင့ ်အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများသု၏းစွဲမှုတွင ်ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ား 
စက်သု၏းစွဲမှုသည် (၄၅.၀) ောခိုင်နှုန်းလဖင့် အမလ င့်ဆု၏းလဖစ်ေါသည်။ ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားစက်ေှိသည့် 
အိမ်ရောင်စုအချိုးသည်  မိ ိုပေလ တွင် (၆၃.၃) ောခိုင်နှုန်းလဖစ်ေိ ီး ရကျးလက်တွင် (၄၃.၅) ောခိုင်နှုန်း 
လဖစ်ေါသည်။ 

 မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ေါသည်။ 

 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင် ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားေိှရသာ အိမ်ရောင်စုမှာ (၄၅.၀)  ောခိုင်နှုန်း ဖလ စ်ေိ ီး၊ ရေေီယို 
ေှိရသာ အိမ်ရောင်စုမာှ (၂၉.၈) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အိမ်ရောင်စု (၃) စုတွင် (၁) စုနှုန်းေိှရကြ ာင်း 
ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

မြ ို ့ ေပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်
ခရဒယီ ို ရပုေ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွ ်

အငတ်ာနက ်

တပေ်ငေ်ား ခေ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ 

မရ ှိသည့်

ရာခိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

 ရ ှိသည့်  

ရာခိုငန်ှုနး်

စုစုခပါင်း 3,762          29.8            45.0              3.4        8.7                1.2           0.2                     41.2                        0.1                

မြ ို ေ့ပ 286             46.2            63.3              11.2      14.7              3.1           1.0                     25.2                         0.3                

ခကျးလက် 3,476         28.5            43.5              2.8        8.2                1.0           0.1                     42.5                        *
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ေု၏ (၁၈) - ရေေယုိီနှင့် ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားသု၏းစဲွနုိင်သည့် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်း  

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

 
 
 
 
 

 

 ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲတွင် အိမ်ရောင်စု (၈.၇) ောခိုင်နှုန်းသာ လက်ကိုင်ဖုန်းေိှသည့်အတွက် တန င်္သာေီ 
တိုင်းေေမကြ ီရအတွင်းေိှ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ော နိမ့်လျက်ေိသှည်ကို ရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 

 

 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု    - ၃၂.၉% 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  -၂၉.၈% 

ရကာ့ရသာငး်ခရိုင်   - ၄၁.၈% 

ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲ    - ၈.၇% 
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ေုိပရဆာင်ရေးယာဥ် အမျိုးအစားများ 

ဇယား (၁၈) - သယ်ယူေုိပရဆာင်ရေးအတွက် အသု၏းေလ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
အရေအတွက်ကုိ  မိ ိုပေလ /ရကျးလက်ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် အိမ်ရောင်စုများ  သယ်ယူေိုပရဆာင်ရေးအတွက် အသု၏းေလ ုသည့်ယာဥ် 
အမျိုးအစားများတွင် စက်ရလှ၊ ရမာ်ရတာ်ဘုတ် အသု၏းေလ ုမှုသည်  (၁၆.၃) ောခိုင်နှုနး်လဖင့် အမလ င့်ဆု၏း 
လဖစ်ေိ ီး ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်/လျှေ်စစ်စက်ဘီး/သု၏းဘီးကား အသု၏းေလ ုမှုသည်  (၁၄.၇) ောခိုင်နှုန်း 
လဖင့် ေုတိယအမလ င့်ဆု၏းလဖစ်ေါသည်။ 

  မိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခွဲခည ာရေု့ုာသာတွ်ထ  မိ ိုပေလ အိမ်ရောင်စုအများစုသည် ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်/ 
လျှေ်စစ်စက်ဘီး/သု၏းဘီးကားနှင့် ရကျးလက်အိမ်ရောင်စုအများစုသည် စက်ရလ၊ှ ရမာ်ရတာ်ဘုတ် 
တိသ့ကို သယ်ယူေိုပရဆာင်ရေးယာဥ်အဖလ စ် အဓိကအသု၏းေလ ုကြ ေါသည်။ 

 

 

 

တသိ် ထရေေမကြ ရီ/ခရသိ် ထ/မြ ို ့်ယထ စမိထောာ်ထု သ

ကာရ/

ာသြထကာရ/

ဗ်ထ် ထ

ေမာထေတာထ

ဆသိ် ထကယထ/

ုျှြထု ုထု ကထဘရီ/

မသတရဘရီကာရ

ုကထဘရီ
(၄) ဘရီြါ

ောာထု ာုာ ီ

ကိရူေု၊ှ

မမ္ဗာ် ထ

ုကထေု၊ှ

ေမာထေတာထဘသတထ

ုှ် ထရ(ကတ၊ဲ

ိာွရ၊ပ မည ်ထရ..

ုမဖည ်ထ့)

တန င်္သာရတီိုင်းခဒသကြ းီ 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           

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

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

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

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

ကရသူရိမြ ို ့နယ်ခဲွ 3,762           13            554                  260               5              465        613                28              

မြ ို ေ့ပ 286               5               101                  15                  4              1             13                   3                

ခကျးလက် 3,476           8               453                  245               1              464        600                25              



36 
 

(ဇ) ရမွးဖွားခလ င်းနှင့်ရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

ရမွးဖွားခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲတွင် အသက ် (၂၅-၂၉) အုေ်စုတွင် ရမွးဖွားနှုန်းအမလ င့်ဆု၏းလဖစ်သည်ကို ရတွ့ေှိေေါ 
သည်။  

 အသက ် (၁၅) နှစ်မ ှ အသက် (၄၉) နှစ်အတွင်းေိှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး  စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 
မှာ (၄.၆) ဦးဖလ စ်ေိ ီး  ေလ ည်ရောင်စုအဆင့် စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း (၂.၅) ဦးေက် ေိုမလ င့်သည်ကို 
ရတွ့ေိှေေါသည်။  
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အသက်အေု်စု 

ပံု (20) - ပပြ ည်ရထာင်စု၊ တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီးနှင့်  
ကေသူေိမြ ို့နယ်ခဲွတုိ့၏ အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း  

ြပည်ရထာင်စု တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး ကေသူေိမြ ို့နယ်ခွဲ 
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ေု၏ (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 
 
 
 

 

 

 ေလ ည်ရောငစ်ု    - ၂.၅ ဦး 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  - ၃.၃ ဦး 

ရကာ့ရသာငး်ခရိုင်   - ၃.၈ ဦး 

ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲ    - ၄.၆ ဦး 
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 တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီးတွင် ရမွးဖွားစဉ် ရမျှာ်မှန်းသက်တမး်သည် (၆၅.၅) နှစ်လဖစ်ေိ ီး  ေလ ည်ရောင်စု 
အဆင့် ရမျှာ်မှန်းသကတ်မ်း (၆၄.၇) နှစ်ေက် မလ င့ေ်ါသည်။ 

 မ ရမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၈.၉ နှစ်) သည် ကျား ရမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၂.၂ နှစ်) ေက်ေိုမလ င့်ေါသည်။ 

ကရလးအေွယ်ရသဆု၏းခလ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 ရကာ့ရသာငး်ခရိုင်တွင ် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး ရသနှုန်းများသည်  ေလ ညရ်ောင်စ ု
အဆင့် ရသနှုန်းမာာရေက်  မလ င့်ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသကတ်စ်နှစ်ရအာက် 
ကရလး (၇၈) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၉၂) ဦး  
ရသဆု၏းလျက်ေှိေါသည်။  

 ကေသူေိ မိ ိုပနယ်ခွဲတွင ် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများသည် တန င်္သာေီ 
တိုင်းရေသကြ ီးနှင့ ် ရကာ့ရသာင်းခရိုင်တိုပ  ရသနှုန်းများေက်လမင့်ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး 
(၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး (၉၅) ဦးနှင့် အေငှ်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် 
အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၁၁၂)  ဦး  ရသဆု၏းလျက်ေှိေါသည်။  
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ပံု (၂၂) - ရမှောမှ်န်းသက်တမ်း (ပပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင်းရေသကြ ီး/ပပြ ည်နယ်) 

စုစုရပါင်း ကျား မ 
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တစ်နှစရ်အာက ်
ကရလးရသနှုနး် 

ငါးနစှ်ရအာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

စုစုရေါင်း ကျား မ 

ေု၏ (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းနှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

 ေလ ည်ရောင်စု တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး ရကာ့ရသာင်းခရိုင် ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခွဲ 
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 တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီးတွင် အေှင်ရမွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့ ်
ရမွးဖွားေိ ီး (၆) ေတ်အကြ ာတွင် မိခင် (၁၅၇) ဦး ရသဆု၏းလျက်ေှိေါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းသည်   ေလ ည်ရောင်စုအဆင့ေ်က် နိမ့်ေါသည်။ 

 အရေှ့ရတာင်အာေှနုိင်င၏များ  ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၁၄၀) နှင့်နိှုင်းယှဥ်ောတွင်  မလ န်မာနုိင်င၏  
ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၂၈၂) သည်  မလ င့်မားရနရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 
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ပံု (24) - ကုိယ်ဝနရ်ဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (ပပြ ည်ရထာင်စု၊ တုိင်းရေသကြ ီး/ ေလ ည်နယ်) 
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သန်းရခါင်စာေင်းဆုိင်ော ရဝါဟာေအဓိေ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ 

လူဦးရေ - ဤအစီေင်ခ၏စာတွင်ေါဝင်သည့် လူဦးရေဆိုသည်မှာ သန်းရခါင်စာေင်းညတွင်  မလ န်မာနိုင််င၏ 

နယ်နိမိတအ်တွင်းေှိရနသည့် လူဦးရေကိ ုဆိုလိုေါသည်။ 

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

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

 မလ န်မာနိုင်င၏အတွင်း သန်းရခါင်စာေင်းညတွင်ေှိသည့်လအူားလု၏းကို စာေင်းရကာကယ်ူခဲ့ေါသည။် 

ရကျးလက် - အရေွရေွအုေ်ချုေရ်ေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ရကျးေွာအုေ်စုများကို ဆိုလို ေါသည်။ 

ရယဘုယျအားဖလ င့် ၎င်းရေသများသည် လူဦးရေသိေ်သည်းဆ နည်းသည့်ရေသများဖလ စ်ေိ ီး  

၎င်းရမလ ဧေယိာများတွင် စိုက်ေျိုးရေးလုေ်ငန်းများကို အဓိကလုေ်ကိုင်ေါသည်။ 

 မိ ိုပေလ  - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီရဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ေေ်ကွက်များဖလ စ်ေါသည်။ ရယဘုယျ အားဖလ င့် 

အဆိုေါရေသများတွင် အရဆာက်အအု၏နှင့် လဦူးရေေူေေ်ေိ ီး စက်မှုလေု်ငန်းများ ဖွ၏့ဖိ ိုးတိုးတက် ေါသည်။  

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိာ တစ်စတုေန်းကီလိုမီတာတွင ် ရနေိုင်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစုရေါင်းကို ၎င်းရေသ  ဧေိယာအကျယ်အဝန်းနှင့် စားခလ င်းဖလ င့် 

သိေ်သည်းဆကိုေေှိ ေိ ီး စတုေန်းကီလိုမီတာ ဖလ င့်ရဖာ်ေလ ေါသည်။ ေုိသိုပတွက်ချက်ောတွင ် ကုန်းရမလ ကိုသာ 

ေည့်သွင်းတွက်ချက်ေားေါသည်။ 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား - အိမ်ရောင်စုတစ်စတုွင်ေှိရသာ ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုဝင် အရေအတွက် 

ကိုဆိုလိုေါသည်။ (အိမ်ရောင်စုလူဦးရေစုစုရေါင်းကို အိမ်ရောင်စုအရေအတွက်လဖင့် စားလခင်းလဖင့်ေေိှ 

ေါသည်။) 

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

မီှခုိသူအချိုး - အလုေ်လုေ်ကိုင်နုိင်သည့် အသကအ်ေွယ် အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၆၄) နှစ်ဦးရေ (၁၀၀) 

ရေါ်တွင ် မှီခိုရနသည့် ကရလးဦးရေ (အသက ် ၁၅ နှစ်ရအာက်) နှင့် သက်ကြ ီးေယွ်အိုဦးရေ (အသက ် ၆၅ 

နှစ်နှင့်အေက်) တိုပ အချိုးလဖစ်ေါသည်။ စုစုရေါင်းမှီခိုသူအချိုး၊ ကရလးမှီခိုသူအချိုးနှင့ ်

သက်ကြ ီးေယွ်အိုမှီခိုသူအချိုးတိုပကိ ုတိုင်းတာတကွ်ချက်နိုင်ေါသည်။ 

ကရလးမီှခုိသူအချိုး - အသက ်(၁၅) နှစ်ရအာက် ကရလးဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့်လူဦးရေ (အသက ်၁၅ 

- ၆၄ နှစ်) အချိုးကိ ုဆိုလိုေါသည်။ 
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သက်ကြ ီးေွယ်အုိမီှခုိသူအချိုး - အသက ် (၆၅) နှစ်နှင့အ်ေက ် သက်ကြ ီးေယွ်အိုဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်နိုင ်

သည့်လူဦးရေ (အသက ်၁၅ - ၆၄ နှစ်) အချိုးကို ဆိုလိုေါသည်။ 

သက်ကြ ီးေွယ်အုိညွှန်ကိန်း - အသက် (၁၅) နှစ်ရအာက ် ကရလးဦးရေ (၁၀၀) တွင်ေှိသည့် အသက် (၆၅) 

နှစ်နှင့်အေက် သက်ကြ ီးေွယ်အိုဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ 

အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုရေါင်းလူဦးရေ အသက်များကို အုေ်စု (၂) စု အညအီမျှခွဲလခားောတွင ် ေေှသိည့် 

အလယ်ကိနး်ဖလ စ်ေါသည။် လူဦးရေ တစ်ဝက်သည် အသက်အလယက်ိန်းေက်ငယ်ေိ ီး ကျန်တစ်ဝက် သည် 

အသက်အလယ်ကိန်းေက်  ကြ ီးေါသည်။ 

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

၂၀၁၄ ခုနှစ်  မလ န်မာနိုင်င၏ လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတငွ် စာတတ ် ရမလ ာက်မှု၊ 

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

ေညာရေးနှင့်ေတ်သက်၍ အမျိုးအစားခွဲခလ ားမှုများကို ရအာက်ေါအတိုင်း ရဖာ်ေလ ေားေါသည်- 

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

ဆိုလိုေါသည်။ 

(ခ ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရခလ အရန - လွန်ခဲ့သည့်စာသင်နှစ်တွင ် အတန်းေညာ အဆင့်ဆင့် 

သင်ကြ ားနိငု်ေန်ေု၏မှန်ဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ်ေလ ု စာသငရ်ကျာင်းများ 

(သိုပမဟုတ်) ေညာရေးအစီအစဥမ်ျားတွင ် ေညာသင်ကြ ားရနသူများကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အေကတ်န်းနှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ရနသူများ အားလု၏းေါဝင် 

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

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

(ဂ ) အ မလ င့်ဆု၏းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်း/အဆင့် - အစိုးေရကျာင်းများ၊ အစိုးေ 

အသိအမှတ်ေလ ုေားသည့် ေုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင ် တက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် အမလ င့်ဆု၏း 

ေညာရေးအဆင့်/ဘွဲ့/ေီဂေီကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှု - ရနပစဥ်လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများ၊ အလေု်လုေ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်မှု/သင်ယူမှုများ၊ လှုေ်ေှားမှု 

များတွင ် အရောက်အကူမေှိေါက သာမန်လူများေက်ေို၍ အခက်အခဲေှိသူများကို ဆိုလို ေါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတွင် မသန်စွမ်းမှုနှင့်ေတ်သက်၍ ရအာက်ေါတိုပ ကို 

ရမးမလ န်းေားေါသည်-  
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(က) လမ်းရလျှာက်ခလ င်း (ဝီှးချဲအသ၏ုးေလ ုခလ င်း၊ ရတာင်ရဝှး၊ ချိုင်းရောက်အသု၏းေလ ုခလ င်း၊ ရခလ ဆာ  ခလ င်း၊ 

အမလ င့်တက်ောတွင်ခကခ်ဲခလ င်း) 

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

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

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

စိတ်ေိုင်းဆုိင်ောအရခလ အရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ် - လူတစ်ဦးချင်းစီ  သက်ရသခ၏အဖလ စ် ကိုယ်ရေးအရကြ ာင်းအော အချက် 

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

အစားရေါင်းများစွာ ေုတ်ရေးေားေိ ီး နိုင်င၏ခလ ားသားများအတွက် နိုင်င၏ကူးလက်မတှ်ကုိဆုိလုိေါသည်။ 

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

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

နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေကို ရအာကေ်ါအတိုင်း ခွဲခလ ားရဖာ်ေလ ေားေါသည် - 
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လုေ်သားအင်အားစု - “အလုေ်ေိှသ ူ (လုေ်ငန်းခွင်ေှိလူဦးရေ)” နှင့် “အလုေ်လက်မဲ့” တိုပေါဝင်သည့် 

ရယဘုယျစကားေေ်တစ်ခု ဖလ စ်ေါသည်။ 

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

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

(၆) လနှင့်အေက် အလုေ်လုေ်ခဲ့လျှင ် ေိုသူကိ ု အလုေ်ေှိသည်ဟ ု ဆိုလိုေါသည်။ ၎င်းတိုပတွင် 

လစာမေရသာ်လည်း မိသားစုလုေ်ငန်းတွင်လုေ်ကိုင်သူ၊ စတိုးဆုိင်၊ ေုဂ္ဂလိကရဆးရု၏ အစေှိသည်တိုပတွင် 

လုေ်ကိုင်ရနသူများေါဝငေ်ါသည်။  

အလုေ်လက်မ့ဲ - အလုေ်လုေ်ကုိင်နိုင်သူဖလ စ်ရသာ်လည်း သတ်မှတ်ေားသည့်ကာလအတွင်း အလုေ်မေှိသ၊ူ 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူကိ ုဆိုလိုေါသည်။  

လုေ်သားအင်အားစုတွင်မေါဝင်သူများ - သန်းရခါင်စာေင်းရကာကယ်ူချိန်မတိုင်မီ ေက်သတ္တ ေတ်အတွင်း 

အလုေ်မေှသိူ၊ အလုေ်မေှာခဲ့သူ၊ အလုေ်မလုေ်နိုင်သူများကို ဆိုလိုေါသည်။ အဆိုေါအုေ်စတုွင် အချိန်ေလ ည့် 

ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ အိမ်မှုကိစ္စလုေ်သူ၊ သက်ကြ ီးေွယ်အိုများ ေါဝင်ေါသည်။  

လုေ်သားအမျိုးအစား - အလုေ်ေှသိူများကို လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း ၎င်းတုိပရဆာင်ေွက်သည့် 

စီးေွားရေးလုေ်ငန်း လုေ်ရဆာင်မှုအလိုက် ခွဲလခားရဖာ်လေခလ င်းလဖစ်ေါသည်။ လုေ်သားအမျိုးအစားများကို 

ရအာက်ေါအတိုင်း အုေ်စု (၅) စုခွဲ ခလ ားေားေါသည်- 

(က) အစုိးေဝန်ေမ်း -  အစိုးေဌာန/အဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုေ်လုေ်ကိုင်ရနသူများ  

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

အစိုးေမဟတု်ရသာအဖဲွ့အစည်းများ၊ နိုင်င၏တကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုေ်ငန်း 

များတွင်လုေ်ကိုင်ရနသူများ  

(ဂ ) အလုေ်ေှင် - သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ၎င်းတိုပ ကိုယ်ေိုင်စီးေွားရေးလုေ်ငန်းကုိ အလုေ် သမား 

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

(ဃ) ကုိယ်ေုိင်လုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ေုိင်စီးေွားရေး (သိုပမဟုတ်) မိသားစုစီးေွားရေးတွင် 

မည်သည့်အလုေ်သမားကုိမျှ ခန်ပေားခလ င်းမေှိဘဲ ကိုယတ်ိုင်ဝင်ရောက်လုေ်ကိုင်သူ  

(င) မိသားစုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး  စီးေွားရေးလုေ်ငန်း၊ စိုက်ေျိုးရမွးမလ ူ ရေး၊ 

 ခိ ၏လုေ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုေ်ငန်း (သိုပမဟုတ)် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းပ

လုပ်ငန်းတစခ်ုခုတွင ်လုပ်အားခမေေှိဘဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုငသ်ူပ 
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လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်း - အသက်အုေ်စုတစ်ခုတွင်ေှိသည့် လုေ်သားအင်အားနှင့် အဆိုေါအသက် 

အုေ်စုအတွင်းေိှ လူဦးရေတိုပ အခိျုးကုိ ဆိလုိုေါသည်။ လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင် 

သည့် လူဦးရေေမာဏကို ရဖာ်လေသည့် အရေးကြ ီးရသာ အညွှန်းကိန်းဂဏန်းတစ်ခလုဖစ်ေါသည်။ 

  

 

အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း - လုေ်သားအင်အားစုစုရေါင်းတွင် အလုေ်အကိုင်မေေိှရသးဘဲ အလုေ်ေှာရနသူနှင့် 

အလုေ်လုေ်ေန်ဆန္ဒေှိသူတိုပ  ောခိုင်နှုန်းကို ဆိုလိုေါသည်။ အဆိုေါလူဦးရေသည် 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူများ ဖလ စ်ေိ ီး အလုေ်လုေ်ေန်အဆင်သင့်ေိှသူများ  ဖလ စ်ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့် လူဦးရေအချိုး - နိုင်င၏တစ်ခု အလုေ်ေိှသူဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်ကိုင်နိုင်သည့် လူဦးရေ 

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

တစ်ေတ်လျှင ် အနည်းဆု၏းတစန်ာေီကြ ာ အလုေ်လုေ်ကိုင်ေါက ၎င်းကိုအလုေ်အကိုင်ေိှသူဟ ု

နိုင်င၏တကာအလုေ်သမားအဖွဲ့ကြ ီးမ ှသတ်မှတ်ေားေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင် - သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း လေု်ကိုင်ခဲ့သည့် 

လူတစ်ရယာက်  အလေု်အကိုင်ကိုဆိုလိုေါသည်။ လုေ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်လခင်းမေှိဘဲ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လ 

အတွင်း လုေ်ကိုင်ခဲ့သည့်အလုေအ်ကိုင်ကိုသာ ဆိုလိုလခငး်လဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာေင်းတွင် 

အလုေ်အကုိင်ရဖာ်လေခလ င်းနှင့်စေ်လျဥ်း၍ စာေင်းကုိင်၊ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အိမ်မှု 

ကိစ္စလုေ်သူ၊ တ၏ငါသည်၊ လူပအေင်းအမလ စ်မန်ရနဂျာစသည်လဖင့် အရသးစိတ်ရဖာ်လေေမည်ဟု သန်းရခါင်စာေင်း 

စာေင်းရကာက်များကုိ ညွှန်ကြ ားေားေါသည်။ အကယ်၍ရလဖဆိုသူသည ် အလုေ်အကိုင်နှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် 

နှစ်ခုေက်ေို၍ လုေ်ကိုင်ခဲ့လျှင် အဓိကလုေ်ကိုင်ရသာ အလုေ်အကိုင်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ 

ေါသည်။ အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစားများ ခဲွလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISCO 2008 ကုိ အရလခခ၏၍ ခွဲလခားေား ေါသည်။ 

= လုေ်သားအင်အား 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေ်သားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဦးရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လက်မဲ့) 

စစုုရေါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်း 
အလုေ်လက်မဲ့ဦးရေ 

လုေ်သားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဦးရေ 
(အလုေ်ေှိသူ + အလုေ်လက်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေ်အကိုင်ေေှိမှုနှင့် 
လူဦးရေအချိုး 

= 

အလုေ်ေှိသူဦးရေ 

စုစုရေါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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လုေ်ငန်း - သန်းရခါငစ်ာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း အလုေ်လုေ်ရနသမူျား 

လုေ်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငန်းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသူများလေု်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငန်းခွင်ရနော ကုိ 

ရဖာ်လေေမည်လဖစ်ေါသည်။ အလုေ်လုေ်ရနသတူစ်ဦး  လုေ်ကုိင်ရနေသည့် တာဝန်များ (သုိပမဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိ ရဖာ်ေလ ေန်မလုိဘဲ ကုန်ေုတ်လုေ်ငန်း (သုိပမဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရေးသည့် လုေ်ငန်း 

အမျိုးအစားကုိ ဆုိလုိလခင်းလဖစ်ေါသည်။ ဥေမာ - လူတစ်ရယာက်သည် တီဗီွေုတ်လုေ်ရသာစက်ရု၏  

သုိရလှာင်ရု၏တွင် အလုေ်လုေ်ကုိင်သူလဖစ်ေါက ေုိသူ လုေ်ငန်းသည် လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လဖစ်ေါသည်။ အကယ်၍ရလဖဆိုသသူည် လုေ်ငန်းနှစ်ခု (သိုပမဟုတ)် နှစ်ခုေက်ေိုရသာ လုေ်ငန်းများတွင် 

လုေ်ကိုင်ခဲ့ေါလျှင် အဓိကလုေ်ကိုငရ်သာ လုေ်ငန်းတစ်ခုကိ ု သတ်မတှ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ေါသည်။ လုေ်ငန်းများ 

ခွဲလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISIC Revision 4 ကို အရလခခ၏၍ ခဲွလခားေားေါသည်။ 

အေှင်ရမွးကရလး - ကရလးငယ်မိခင်ဝမ်းမှကျွတ်ချိနတ်ွင် ငိုလခင်း၊ အသ၏ေလ ုလခင်း၊ ရလခလက်များလှုေ်ေှားလခငး် 

စသည့ ် အသက်ေှင်သန်မှု သရ င်္ကတတစ်ခုခုကို  ေလ ုလုေသ်ူကို ဆိုလိုေါသည်။ သန်းရခါင်စာေင်းတွင ် အေှင် 

ရမွးကရလးများကို ေည့်သွင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ ေိုပအေလ င် အိမ်ရောင်ကျဖူးသည့် အမျိုးသမီးများ  

ရနာက်ဆု၏းအေှင်ရမွးကရလးအရကြ ာင်းအောများကိုလည်း ေည့်သွင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ 

စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အမျိုးသမီးတစ်ရယာက်ရမွးဖွားနိုငသ်ည့ ် ေျမ်းမျှကရလးအရေအတွက် 

(အမျိုးသမီးအားလု၏း ကရလးရမွးဖွားနိုင်သည့် အသကအ်ေိုင်းအခလ ား  ေိ ီးဆု၏းသည်အေိ အသက်ေှင်ေိ ီး 

လက်ေှိရမွးနှုန်းအတိုင်း ရမွးမည်ဆိုေါက) ကို ဆိုလိုေါသည်။ 

 

အသက်အုေ်စုအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အသက်အုေ်စုအလိုက် အမျိုးသမီး (၁,၀၀၀) တစ်နှစ်အတွင်း 

ရမွးဖွားသည့် ကရလးဦးရေကို တိုင်းတာလခငး်လဖစ်ေါသည။် အသက်အုေ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်းကို 

တိုင်းတာောတွင ်သီးလခားရဖာ်လေေားလခင်းမေှိေါက  ေလ ကဒေိန်နှစ်ကို အရလခခ၏၍ တွက်ချက်ေါသည်။ 

 

 

 

 

၅ စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း = အသက်အုေ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း x  
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ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခဲွအစီေင်ခ၏စာ  ေလ ုစုသူများစာေင်း 
 

တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီး၊ ရကာ့ရသာင်းခရုိင်၊ ကေသူေိမိ ိုပနယ်ခဲွအစီေင်ခ၏စာ  ေလ ုစုသူများစာေင်း 
အမည် ောေူးနှင့် ဌာန/အဖွဲ့အစည်း တာဝန ်

အစီေင်ခ၏စာေလ ုစုသူ 

ရေါ်ုိှု်ထေဖွရမူ ဦးစးီအောေိှ၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရေးသားေလ ုစုသူ 

ေေါ်ုဲ့ုဲ့ဝ်ထရ အငယ်တန်းစာရေး၊  ေလ ည်သပူအင်အားဦးစီးဌာန ရေးသားေလ ုစုသူ 

   
စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ဦးေစာ်ထမ်ထရ UNFPA အကြ ၏ရေး အေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရေါ်စန္ဒာမလ င့် ေုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန အေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရေါ်မာိုရမိ္တာ ဦးစးီအောေိှ၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရေါ်စုမလ တ်ဦး 
ေုတိယလူဝင်မှုကြ ီးကြ ေ်ရေးမှူ း၊ 
 ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန 

စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

   
စာေင်းဇယားေလ ုစုခလ င်း၊ ရမလ ေု၏ရေးဆဲွခလ င်း 

ရေါ်စန္ဒာမလ င့် ေုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန 
ကွန်ေျူတာအစအီစဥ်ရေးဆဲွခလ င်းနငှ့် 
စာေငး်ဇယားေလ ုစုသူ 

ရေါ်လင်းလငး်မာ ဦးစးီအောေိှ၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေု၏ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

ရေါ်ယဥ်ယဥ်ရေွး လူဝင်မှုကြ ီးကြ ေရ်ေးမှူး၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေု၏ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

ဦးခနွ်ဇင်နိငု်ေွန်း စ်ယထတ်ထရုာေသရ၊ ပြည ်ထမူ့စ်ထစာရဦရုရီာာ် ရမလ ေု၏ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

   
စာစီနှင့်ေဇုိီင်းအဖွဲ့ 

ဦးနိုင်ဖိ ိုးရကျာ် ဦးစးီအောေိှ၊  ေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စာစီနှင့်ေီဇိုငး်ေလ ုစုသူ 

ဦးမူသိိသ်ထ အငယ်တန်းစာရေး၊  ေလ ည်သပူအင်အားဦးစီးဌာန စာစီနှင့်ေီဇိုငး်ေလ ုစုသူ 

   
 

 



ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

www.dop.gov.mm

(သို႔မဟုတ္)

http://myanmar.unfpa.org/census
တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္


