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ပံု (၁) - တန င်္သာရီတုိင်းဒေသ ကြ ီး၏ မြိ ိ့နန််ြာား ပ  ဒ ြ ပံု 

 
 



ကော့ကောင်းမြိ ု့နယ််  လူဦးကေေုယ်းဂဏယး်အချေ်အလေ်ြျား ၁ 

လူဦးဒရစုစုဒပါင်း 116,980 2 

ကာား ဦးဒရ 59,507 (50.9%) 

ြ ဦးဒရ 57,473 (49.1%) 

မြိ ိ့န ပ လူဦးဒရရာခုိင်နှုန်း 49.5% 

ဧေု်ာအေျ််အဝယး် (စတုေယး်ေီလုုြီတာ) 1,391.8 3 

လူဦးကေေုပ်ေည်းဆ (တစ်စတုေယး်ေီလုုြီတာ) 84.1 ဦး 

အသက်အလ််ကိန်း 25.0 နှစ် 

  

ေပ်ေွေ် စုစုကပါင်း 10 

ကေျးေွာအုပ်စု စုစုကပါင်း 9 

အိြ်ဒောင်စုအဒရအတွက် 25,481 

အြာိ့ းသြီးအိြ်ဒောင်ဦးစီးရာခုိင်နှုန်း 34.5% 

ပာြ်းြျှအိြ်ထောင်စုအရွယ်အစား 4.4 ဦး 4 

  

အသက်အပုိင်းအ ခ ားအလုိက်လူဦးထရရာခုိင်နှုန်း  

ကဒလးဦးဒရ (အသက် ၀ - ၁၄ နှစ်) 32.7% 

အလုပ်လုပ်နုိင်သူဦးဒရမ(အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) မ 63.5% 

   သက် ကြ ီးရွ််အုိဦးဒရ (အသက်မမ၆၅ နှစ်နှင့်အေက်) 3.8% 

  

 ြီှခုိသူအခာိ့း  

စုစုဒပါင်းြီှခုိသူအခာိ့း 57.6 

ကထေးြီှခုိသူအခာိ့ း 51.6 

သက် ကြ ီးရွ််အုိြီှခိုသူအခာိ့ း 6.0 

  

သက် ကြ ီးရွ််အုိညွှန်ကိန်း 11.7 

  

ကာား/ြ အခာိ့း 104 (မ ၁၀၀ တွင်ေုှကော ေျား ဦးကေ) 

  

အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ဒ ြ ာက်ြှုောခုုင်နှုန်း 94.8% 

ကာား စာတတ်ထေမာက်မှုောခုုင်နှုန်း 96.5% 

ြ စာတတ်ထေမာက်မှုောခုုင်နှုန်း 93.1% 

  

ြသန်စွြ်းသူဦးဒရ အကေအတွေ် ရာခုိင်နှုန်း 

ြသန်စွြ်းသူမ(ြည်သည့်ြသနစွ်ြ်းြှုအြာိ့းအစားြဆုိ) 4,763 4.1 

လြ်းဒလျှာက်/အ ြ င့်တက်/ပစ္စည်းကုိင်တွ်် 1,556 1.3 

အ ြ င် 2,962 2.5 

အ ကြ ား 1,129 1.0 

သင််ူဒလ့လာ ခ င်း/ြှတ်ဉာဏ်/အာရံုစူးစုိက် ခ င်း 1,240 1.1 

  



ကုိင်ဒဆာင်သည့်မလက်ြှတ်အြာိ့ းအစားမ(အသက်မ၁၀မနှစ်နှင့်အေက်) အကေအတွေ် ရာခုိင်နှုန်း 

နုိင်ငံသားစိစစ်ဒရးကတ် 58,050 63.1 
ဧည့်နုိင်ငံသားကတ် 55 0.1 
နုိင်ငံသား ပ ့ခွင့်ရသူကတ် 323 0.4 

အြာိ့ းသားြှတ်ပံုတင်ကတ် 5,356 5.8 

သာသနာဝင်ကတ် 523 0.6 

်ာ်ီသက်ဒသခံကတ် 366 0.4 
နုိင်ငံ ခ ားသားြှတ်ပံုတင်လက်ြှတ် 63 0.1 
နုိင်ငံ ခ ားသားနုိင်ငံကူးလက်ြှတ် 226 0.2 

ြည်သည့်ကတ်ြှြကုိင်ဒဆာင်သူ 27,027 29.4 

  

လုပ်ေားအင်အားအကေေ ာင်းအော (အေေ် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုကပါင်း ကျား မ 

   လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုနး်  61.5% 87.0% 34.4% 

   အလုပ်လက်ြ့ဲောခုုင်နှုန်း  3.2% 3.0% 3.6% 

   အလုပ်အကုိင်ေေုှြှုနှင့်လူဦးဒရအခာိ့း 59.5% 84.4% 33.1% 

  

အိြ်ပုိင်ဆုိင်ြှု  အကေအတွေ် ရာခုိင်နှုန်း 

ပုိင်ရှင် 14,445 56.7 

အိြ်ငှား 7,095 27.8 

အခြ့ဲ (ြိဘ/ဒ်ာက္ခြ/ဒဆွြာိ့ း/ြိတ်ဒဆွ) 1,191 4.7 

အစုိးရဝန်ေြ်းအိြ်ရာ 1,068 4.2 
ပုဂ္ဂလိကဝနေ်ြ်းအိြ်ရာ 1,619 6.4 

အ ခ ား 63 0.2 

  
ဒနအိြ်အဒဆာက်အအံုအတွက် အဓုေအသံုး ပ ့သည့်ပစ္စည်းြာား အကာ အခင်း အမုိး 

ဓနိ/သက်က််/အင်ဖက် 3.2%  17.6% 

ဝါး 16.2% 3.6% 0.1% 

ဒ ြ ကြ ီး 0.1% 1.3%  

သစ်သား 34.2% 45.8% 0.1% 

သွပ် 1.2%  65.8% 

အုတ် ကြွ ပ်/အုတ်/ကွန်ကရစ် 43.4% 48.2% 15.6% 

အ ခ ား 1.8% 1.1% 0.8% 

  

အစားအစာခာက် ပ ့တ်စားဒသာက်ရနအ်တွက်အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ဒလာင်စာ အကေအတွေ် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှပ်စစ်ြီး 861 3.4 

ဓာတ်ဒငွ့ 1,584 6.2 

ဒရနဆီံြီး 23 0.1 

ဘုိင်အုိဂက်စ် 536 2.1 

သစ်သား/ေင်း 3,755 14.7 

ြီးဒသွး/ဒလာင်စာဒတာင့် 18,116 71.1 



ဒကာာက်ြီးဒသွး 384 1.5 

အ ခ ား 222 0.9 

  

အလင်းဒရာင်အတွက်အဓိကအေံုးပြ ့ေည့်ြီးအြာိ့းအစား အကေအတွေ် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှပ်စစ်ြီး 1,639 6.4 

ဒရနဆီံြီး 609 2.4 

ဖဒ်ာင်းတုိင်ြီး 4,955 19.4 

ဘေ်ထရီြီး 330 1.3 

ြီးစက် (ပုဂ္ဂလိက) 17,055 66.9 

ဒရအားလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက) 255 1.0 

ဒနဒရာင် ခ ည်စွြ်းအင်သံုး (ဆုိလာ ပ ား) 420 1.6 

အ ခ ား 218 0.9 

  

ဒသာက်ဒရအတွေ်အဓိကအေံုးပြ ့ေည့်ကေအြျု့းအစား အကေအတွေ် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရပုိက်လုိင်း 2,523 9.9 

အဝီစိတွင်း 839 3.3 

ဒရတွင်း (အုတ်စီ) 10,173 39.9 

ဒရသနန်စက်/ဒရသနန်ဘူး  6,797 26.7 

စုစုကပါင်းကေကောင်းကေေယန်ေေုှြှု 20,332 79.8 
ဒရတွင်း (အကာရံြ့ဲ) 1,488 5.8 

ဒရကန ် 51 0.2 

မြ စ်/ဒခာာင််း/တူးဒ ြ ာင်း 561 2.2 

ဒတာင်ကာဒရ/ြုိးဒရ 1,440 5.7 

အ ခ ား 1,609 6.3 

စုစုကပါင်းကေကောင်းကေေယန်ြေေုှြှု 5,149 20.2 

  

သံုးဒရအတွေ်အဓိကအေံုးပြ ့ေည့်ကေအြျု့းအစား အကေအတွေ် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရပုိက်လုိင်း 5,158 20.2 

အဝီစိတွင်း 1,159 4.5 

ဒရတွင်း (အုတ်စီ) 11,368 44.6 

ဒရတွင်း (အကာရံြ့ဲ) 1,552 6.1 

ဒရကန ် 156 0.6 

မြ စ်/ဒခာာင််း/တူးဒ ြ ာင်း 597 2.3 

ဒတာင်ကာဒရ/ြုိးဒရ 1,551 6.1 
ဒရသနန်စက်/ဒရသနန်ဘူး 48 0.2 

အ ခ ား 3,892 15.3 

  
 

 



အိြ်သာအြာိ့းအစား အကေအတွေ် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရဆဲွအိြ်သာ 350 1.4 

ဒရဒလာင်း/်င်လံုအိြ်သာ 19,598 76.9 

စုစုကပါင်းေယ်နေှင်းကော်င်လံုအုြ်ောကဆာေ်လုပ်ေံုးစဲွြှု 19,948 78.3 
တွင်း/ဇလားအိြ်သာ 943 3.7 

တွင်းြရိှအိြ်သာ 1,412 5.5 

အ ခ ား 293 1.1 

အုြ်ောြရိှ 2,885 11.3 

  

ဆက်သွ််ဒရးပစ္စည်းြာားသံုးစဲွနိုင်ြှုအဒ ခ အဒန အကေအတွေ် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရေီ် ို 5,458 21.4 

ရုပ် ြ င်သံ ကြ ား 16,044 63.0 

မကြ ိ့းဖုန်း 1,298 5.1 

လက်ကုိင်ဖုန်း 14,322 56.2 

ကွန်ပာူတာ 1,267 5.0 

အိြ်တွင်အင်တာနက်တပ်ဆင်ထားမခ င်း 1,005 3.9 

ြည်သည့်ပစ္စည်းြျှြရိှသည့်မအုြ်ကထာင်စု 5,947 23.3 

ပစ္စည်းအားလံုးရိှသည့်မအုြ်ကထာင်စု 115 0.5 

  

သ်််ူပုိနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှု အဒ ခအဒန အကေအတွေ် ရာခုိင်နှုန်း 

ကား/ေရပ်ကား/ဗင်န် 412 1.6 

ဒြာဒ်တာဆုိ်င်က််/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကား 11,931 46.8 

စက်ဘီး 3,068 12.0 

(၄) ဘီးပါ ဒော်လာဂာ ီ 114 0.4 

ကနူးဒလှ၊ သြ္ဗာန ် 793 3.1 

စက်ဒလှ၊ ဒြာဒ်တာဘု်တ် 1,846 7.2 

လှည်းမ(ကျွဲ၊ နွား၊ မြ င်း……စသ ဖ င့်) 457 1.8 

ြှတခ်ျေ်။  ၁ ကော့ကောင်းမြိ ု့နယ် ် လူဦးကေေယု်းဂဏယး်အချေ်အလေ်ြျားေည် ၂၀၁၄ ခုနစှ်၊ ြတ်လ (၂၉) ေေက်ယနတွင်ေှုေည့်  
အချေ်အလေ်ြျားဖြ စ်ပါေည်။  

 ၂  အုြ်ကထာင်စုလူဦးကေနှင့် အဖွဲ့အစညး်လူဦးကေ နှစေ်ပလ်ုးံပါဝင်ပါေည်။ 

 ၃  ကေေ းတုငု်နငှ့် ကြြစာေငး်ဦးစီးဌာယ၊ စုေု်ပျု့ းကေး၊ ကြးွြြ ူကေးနှင့် ဆည်ကြြာင်းဝယ်ေြ ီးဌာယ၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄  အုြ်ကထာင်စုလူဦးကေေုေုာ အကြခခတံွေခ်ျေ်ထားြခငး်ြဖစ်ပါေည်။ 
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နိဒါန်း 
ပြည ််ောင််ု သမ္မတမ္မည န္်မငိိသ်််တေမင်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပြာ င ္မေြငြ်ယူိိသ််ခ့ဲေမင 

ပြည ်် သုတးြတမ်ုူးးေသိှ့်် စိ္်မစေြာ င််းစသငမန်းေခါ််ုငသ််းြိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုမွ်် ေြငြ်ယူခ့ဲြါ 

မ််။ ပ္မည န္်မငိိသ်််တုွမ်ုြ်ေသးသြြ ီးေနငြ်ြိသ််း ပြည ််ု သတးြတမ်မန်းေခါ််ုငသ််း္မာငးြိသ ၁၉၇၃ ခသိှု် မွ်် 

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

ိိသ်််တမိသ််းမွ်် မန်းေခါ််ုငသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သငစခာြ်စုြ်္မာငးိှ့်် စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ 

ဝိေမမုြ္ခဏင္မာငးြိသသသှိိ ိသ််မ့်် စေသးြြ ီးေမင သ််း္မည ု်မုခ်သဖည ု်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုငသ််း၏ 

ာူးခည ငးေမင စသ််စေမွးမု်ခသ္မှင စသြ်ခာုြ်္မှုဧသိယင စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့််ာိ စခာြ်စုြ်္မာငးြိသ 

ြတြိ့သးေြးိိသ် ် ခည ််းြ််ဖည ု်ြါမ််။ ေြငြ်ယူသသိှေမငစခာြ်စုြ်္မာငးမ်် စသြ်ခာု ြ်္မှုနယ်ြယ်စဆ့််မိသ် ်း 

မွ်် ာိေသငြ်ေမင ဖွတ့ ဖြ ိုးေသးုီ္မတြိန်း္မာငးေသးဆဲွခည ််း၊ စောငြ်စာငးေြါ်စေခည ခတေမင ဆသတးဖည မ်ခာြ် 

္မာငးခာ္ှမမ်ခည ််းမိသ့စမွြ် ္မသိှ္မဖည ု်ုိသစြ်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုငသ််း္ှမ ေြငြ်ယူသသိှေမငစခာြ်စုြ် 

္မာငးမ်် ိိသ်််တေမင်၏ မယတဇငမသ််း္မည ု်္မာငး ခွဲေဝမမ်္ှမမ်ခည ််း၊ နယ်ေ္မည ဧသိယင နယ်နိ္မိမ်္မာငးြိသ 

ပြည န်ု််ဆန်းုု်ိိသ််ခည ််း၊ ုူ္မှုစေခည ခတစေဆငြ်စစသတ္မာငး မ််ေဆငြ်ေြးခည ််း၊ ိိသ်််တေမင်ဖွတ့ ဖြ ိုး 

မိသးမြ်္မှုု္ီမတြိန်း္မာငး ခာ္မှမ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝန်ေဆင််္မှု သုြ််န်း္မာငး၊ ုမူငးခာ််းုငနငောငြ်ာငး္မှု 

ဆိသ််သငုသြ်် န်း္မာငးုမ််မိသ့စမွြ် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စိ္မ်စေြာ င််းစသင မန်းေခါ််ုငသ််း စုီသ််ခတုင္မာငးြိသ စမွဲ္မာငး 

စုိသြ ်ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ ြာ္မစဆ့််စေနဖည ့်် ေသှ့ေြည းုူးးေသုငသ််း စုီသ််ခတုငြိသ  ၂၀၁၄ 

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

ေ္မုမွ်် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ ြ််္မစုီသ််ခတုင္မာငးမွ်် ပြည ််ောင််ု သစဆ့်် စုီသ််ခတုင၊ 

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

မန်းေခါ််ုငသ််းစုီသ််ခတုင္မာငး ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စြိသ််ိှ့််ု သြ််န်း စုီသ််ခတုငြိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ 

္မမ်ုမွ် ် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြြ ီး ြိသးြွယ်မ့််ဘငမင စုီသ််ခတုငြိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုမွ် ် 

ာသမ်ြည န်ေြာ ်င ခဲ့ြါမ််။ စုီသ််ခတုင္မာငးြိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့် ်  http://myanmar. 

unfpa.org/node/15104  မိသ့မွ်် ဖမ်ရှုေု့ုငိိသ််ြါမ််။ 

ယခသာသမ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုင္မာငးမ်် ပ္မြ ို့နယ်/ပ္မြ ို့နယ်ခွဲ္မာငး၏ မန်းေခါ််ုငသ််းစုီသ််ခတုင 

္မာငးညဖု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုင္မာငးြိသ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငနိှ့်် ြသုမ္မ ္ုဂုူးးေသ သန်ြသတေ်ွစဖဲွ့မသိ့ 

ြူးေြါ််း ၍ေသးမငးြည ု သုာငးညခ််းညဖု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုငမွ်် မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး၊ ေြင့ေမင််း 

ပ္မြ ို့နယ်၏ ုူးးေသဆိသ််သငစခာြစ်ုြ်္မာငးိှ့်် ုူ္မှုုီးြွငးဆိသ််သင စခာြ်စုြ်္မာငး ြါဝ််ြါမ််။ 

http://www.dop.gov.mm/
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စုီသ််ခတုငြါ စေြာ င််းစသင္မာငးမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ္မမ်ု (၂၉) သြ်ေန့ ်မန်းေခါ််ယတစခာိန် 

(မန်းေခါ််ု ငသ််း်) မွ််သှိမ့်် စခာြ်စုြ်္မာငးညဖု်ြါမ််။ ပ္မြ ို့နယ်စဆ့်် စခာြ်စုြ်္မာငးမ်် 

စုွန်စေသးြြ ီးြါမ််။ မိသ့သငမွ် ် ပ္မြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်္မှန်းမွြ်ခာြ်္မှု္မာငး၏ မိြာ္မှန်ြန်္မှုမ်် 

ညြ််ောင်် သုစဆ့််ိှ့်် မူ်ီိိသ် ်္မ််္မဟသမ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပ္မြ ိ ့ုနယ်္မာငး၏စခာြ်စုြ်္မာငးြိသ 

ေု့ုငဆန်းုု်သငမွ် ် မမိြည ု၍ေု့ုငမသတးမြ်သ္မ််ညဖု်ြါမ််။ မု်ိှု်ေစငြ်ြေုး ေမိှုန်းိှ် ့် 

်ါးိှု်ေစငြ်ြေုးေမိှုန်းြဲ့မိသ့ေမင ညွှန်ြိန်း္မာငးြိသ စခည ငးေမငဆြ်ိွှယ်္မှုသှိမ့်် စေြာ င််းစသင 

စခာြ်စုြ်္မာငး ာ့််မွ််းုဥ်းုငး၍ ေု့ုငဆန်းုု်မသတးမြ်သြါ္မ််။ မိသ့ညဖု်၍ ုးူးေသန််းြါးမ့်် 

ပ္မြ ို့နယ်္မာငးစမွြ ်ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သငခန့်္မှန်းမွြ်ခာြ်္မှု္မာငးြိသ စမိစြာ ္မယူဆမ့််ဘဲ ာိသ္မြ ို့နယ်္မာငး၏ 

ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သင စေညခစေန္မာငးစမွြ် စာိသြ်စေုာငြ်ြည ဆိသေမင ညွှန်ြိန်း္မာငးစဖည ု်ယူဆသ 

ြါ္မ််။ ာိသ့ညြ် ် ပ္မြ ို့နယ်စခာ််းခာ််း ိိှု််းယှဉ်သငမွ််ု််း ္မ််မ့််္မြ ို့နယ်မ်် စေညခစေနြိသ္မိသေြင််း္မွန် 

မ််၊ ္မ်မ့်််္မြ ို့နယမ််် စငးန််းမ််ဟ၍ူ ေြငြ်ခာြ်ခာိိသ််ြါမ််။ 
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(ြ) ုူးးေသဆိသ််သင စခာြ်စုြ်္မာငး 

ုူးးေသ သုုသေြါ််း 116,980 * 

ြာငး းးေသ 59,507 

္မ းးေသ 57,473 

ြာငး/္မ စခာိုး 104 (မ 100 ရှိ ကျား ဦးေသ) 

ပ္မြ ို့ြည ုူးးေသ သငခိသ််ိှုန်း 49.5% 

ဧသိယငစြာယ်စဝန်း (ုမသသန်းြီုိသ္မီမင) 1,391.8 ** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (မု်ုမသသန်းြီုိသ္ီမမင) 84.1 ဦး 

သြ်ြွြ် ုသုသေြါ််း 10 

ေြားသွငစသြ်ု သ ုသုသေြါ််း 9 

 စုုသေြါ််း ပမြ ို့ပြ  ေြားုြ် 

စိ္မ်ောင််ုသုူးးေသ 112,382 56,140 56,242 

စိ္မ်ောင််ုသစေသစမွြ် 25,481 12,580 12,901 

ြာ္မ်း္မျှစိ္မ်ောင််ုသစသယွ်စုငး  4.4 ဦး *** 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ်္မပးးေသမ ်် ြာငးပးးေသာြ် စန််း်ယ်ြိသန််းြြ ီး ္မ (၁၀၀) ဦးမွ်် 
ြာငး (၁၀၄)  းးသိှြါမ််။ 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ်(၄၉.၅) သငခိသ််ိှုန်းမ််ပပ္မြ ို့ြည ေဒမ၌ ေနာိသ််ြာ ြါမ််။ 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်၌ မု်ုမသသန်းြီုိသ္ီမမငမွ်် ုူးးေသ (၈၄) းး ေနာိသ််ြါမ််။ 

 ေြင့ေမင််း္မြ ိ ့ုနယ်မွ်် စိ္်မောင်် သုမု် သုု ီ၌ ြာ္်မး္မျှ ူးးေသ (၄.၄) းးေနာိသ် ်ြြ ီး ပ္မည န်္မင သိိ် ် တ်၏ပ
ြာ္မ်း္မျှစိ္မ်ောင််ုသုူးးေသိှ့််ပမူ်ီြါမ််။ 

္မှမခ်ာြ်။ * စိ္မ်ောင််ုသုူးးေသိှ့်် စဖွဲ့စု်း်ုူးးေသ ိှုသ်ြ်ု သတးြါဝ််ြါမ််။ 

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

  *** စိ္မ်ောင််ုသုးူးေသြိသမင စေညခခတမွြ်ခာြ်ာငးညခ်း် ညဖု်ြါမ််။ 
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ဇယငး (၁) - မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး၊ ေြင့ေမင််းခရိသ််၊ပေြင့ေမင််းပ္မြ ို့နယ်၏ ပ္မြ ို့သြ်ြွြ်/ေြားသွင 
စသြ် သုစုိသြ် စိ္်မောင်် သုစေသစမွြ်ိှ့််ပြာငး/္မ ုူဦးေသုငသ််း 

 
 

 

 

စစုေုပါငး်   ကျား   မ   

စစုပုေါငး် 25,481       116,980 59,507 57,473 

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 12,580       57,949    28,657 29,292  

၁ ပွှေဟ င်္သာ 794                3,585         1,823      1,762      

၂ အဏ္ဏဝါ 776                3,776         1,804      1,972      

၃ ေိပောက်ပွှေဝါ 1,599             7,557         3,696      3,861      

၄ ဘုွင့်ပောင် 739                3,495         1,708      1,787      

၅ ပအာင်သုခ 1,707             7,926         3,838      4,088      

၆ ပအးမြ ကေသ်ာ 769                3,634         1,810      1,824      

၇ သီွိမြ ို င် 600                2,610         1,296      1,314      

၈ ပွှေဇင်ပော် 1,266             5,855         2,968      2,887      

၉ ပအးွေ်ိငြ မ်ိ 2,437             10,533      5,148      5,385      

၁၀ ပွှေေြ ည်သာ 1,893             8,978         4,566      4,412      

ပကျးွာွအေုစ်ု 12,901       59,031    30,850 28,181 

၁ ေုလုိေုံေုံး 1,215             5,888         3,031      2,857      

၂ ဇာဒက်ကြ းီကျွေး် 249                 1,291         751          540          

၃ ဆေ်မုိင် 1,419             6,627         3,538      3,089      

၄ ခုနှစ်မုိင်/ပွှေေြ ည်စုိး 1,920             8,836         4,697      4,139      

၅ ဘေး်ကချွေ် 1,337             5,872         3,020      2,852      

၆ မလိဝမ်း 1,806             7,740         4,127      3,613      

၇ ချမ်းဖေး် 1,473             6,914         3,401      3,513      

၈ ပအာ်ကြ းီ 963                4,089         2,063      2,026      

၉ စုငေ်ဘာလုိင်း 2,519             11,774      6,222       5,552      

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
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-ပေြင့ေမင််းပ္မြ ိ ့ုနယ်၏ပစမြ်စသြ် သုစုိသြ် 
ုူဦးေသ 

 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ်စမြ ် (၁၅) ိှု်္မ ှ (၆၄) ိှု်စမွ််းသှိ  စုသြ်ုသြ်ိသိ််မ့််စသွယ ်
ုူဦးေသ္မှင (၆၃.၅) သငခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

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

 ြေုးစခာိုးိှ့်် မြ်ြြ ီးသွယ်စိသစခာိုးန််းညခ််းမ်် စုသြ် သုြ်ိိသ််မ့်် ုူးးေသစေြါ် 
္မှီခိသ္မှုြိသ ေုာင့န််းေုြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,285 
(32.7%) 

74,219 
(63.5%) 

4,476 
(3.8%) 

0-14ပနှစ် 15-64ပနှစ်  65ပနှစ်နှင့အ်ထက် 

အသကအ်ေုစ်ု စစုပုေါငး် ကျား မ

စစုပုေါငး် 116,980  59,507 57,473    

0 - 4 11,810       5,932      5,878         

5 - 9 13,181       6,682      6,499         

10 - 14 13,294       6,685      6,609         

15 - 19 10,452       5,328      5,124         

20 - 24 9,662         4,949      4,713         

25 - 29 9,078         4,651      4,427         

30 - 34 8,965         4,693      4,272         

35 - 39 8,281         4,393      3,888         

40 - 44 7,763         4,031      3,732         

45 - 49 6,909         3,590      3,319         

50 - 54 5,801         2,942       2,859         

55 - 59 4,423         2,218       2,205         

60 - 64 2,885         1,448      1,437         

65 - 69 1,884         889          995            

70 - 74 1,064         469          595            

75 - 79 785             336          449            

80 - 84 391             167          224             

85 - 89 224             64            160            

90 + 128             40            88               
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ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသ္မု် (ပြည ််ောင်် သု၊ မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး၊ ေြင့ေမင််းခရိသ််၊ ေြင့ေမင််းပ္မြ ို့နယ်) 

  

  

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ်ုွန်ခဲ့ေမင ၅ ိှု်ေြာင်ခန့်ြ ုမ််ြြ ီး ြေုးေ္မွးဖွငးိှုန်း မိမငုွင 
ြာဆ််းခဲ့ြါမ််။ 

 စမြ ် (၁၅-၁၉) စသြ်ု သ္မှ ုမ််၍ ုူဦးေသမမိငုွင ေုာင့န််းေနမ််ြိသ ေမွ့သိှသြါမ််။ 
စမြ ်(၂၀-၂၄) စသြ်ုသမ် ်ဆြ်ုြ်ေုာင့န််းမ်ြ်ိသပေမွ့သှိြါမ််။ 

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 +

ရာေိငု်နှုန်း 

လူဦးကရပိရမစ်၊ ပပြ ည်ကထာင်စု 

ြာ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 +

ရာေိငု်နှုန်း 

ုူးးေ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 +

ရာေိငု်နှုန်း 

ုူးးေသြိသ္မု်၊ ေြငေ့မင််းခရိသ် ် 

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 +

ရာေိငု်နှုန်း 

ုူးးေသြိသ္မု်၊ ေြငေ့မင််း္မြ ို့နယ်် 

ကျား မ 
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 ပြည ််ောင််ုသိ ှ့််ပိိှု ်းယှဥ်ုျှ််ပေြင့ေမင််းပ္မြ ို့နယ်မွ််ပစုသြ်ုသြ်ိသိ််မ့်် စမြ်ပ(၁၅-၆၄) 
စသြ်ုသ၏သငခသိ််ိှုန်း ေုာင့န််းေနေြာ င််း ေမွ့သိှသြါမ််။ 

 စမြ်စသြ်ုသပ(၀-၄)ပ္မှပ(၆၀-၆၄)ပစာိပစမြ်စသြ်ုသမိသ််းမွ်် ြာငး ဦးေသမ်် ္မ ဦးေသာြ် 
္မာငးမ််ြိသ ေမွ့သိှသြါမ််။ 

 (ခ) ြိသးြွယ်မ့််ဘငမငဆိသ််သငစခာြ်စုြ်္မာငး 

 

 ပ္မည န်္မငိသိ်် တ်မွ်် ဗသဒ္ဓဘငမင ြိသးြွယ်မူ (၈၇.၉) သငခိသ််ိှုန်း၊ ခသု်ယငန်ဘငမင ြိသးြွယ်မူ 
(၆.၂) သငခိသ််ိှုန်း၊ စ ္ုစုင္မ်ဘငမငပ ြသိးြွယ်မူ (၄.၃) သငခိသ််ိှုန်း၊ ဟိိ္ဒူဘငမင ြိသးြွယ်မူ 
(၀.၅) သငခိသ််ိှုန်း၊ပ နမ်ြိသးြွယ်မူ (၀.၈) သငခိသ််ိှုန်း၊ စခည ငးဘငမင ြိသးြွယ်မူ (၀.၂) 
သငခိသ််ိှုန်းိှ် ့် ္မ််မ့််ဘငမင္မျှ ္မြိသးြွယ်မူ (၀.၁) သငခိသ််ိှုန်းသှိေြာ င််း ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီးမွ််ပ ဗသဒ္ဓဘငမငပ (၈၇.၅)ပ သငခိသ််ိှုန်း၊ပ ခသု်ယငန်ပ (၇.၂)ပ သငခိသ််ိှုန်း၊ပ
စု္စုင္မ်ပ (၅.၁)ပ သငခိသ််ိှုန်းိှ့်ပ် ဟိိ ္ဒူပ (၀.၂) သငခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီးပ နမ်ြိသးြွယ်္မှု၊ စခည ငးဘငမငိှ့်် 
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
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100

ဗသဒ္ဓဘငမင ခသု်ယငန် စု္စုင္မ် ဟိိ္ဒူ နမ ် စခည ငးပ ဘငမင္မသှိမူ္မာငး 

သင
ခိသ်
်ိှုန
း် 

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

 

ပြည ််ောင််ုသ မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး 
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(ု) ြ်ငေသးဆိသ််သင စခာြ်စုြ်္မာငး  

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

 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

5 2,464     1,278   1,186    432         221        211     

6 2,668     1,328   1,340    1,786     856       930     

7 2,711     1,372   1,339    2,276     1,175   1,101 

8 2,625      1,329   1,296     2,244     1,118   1,126 

9 2,569     1,259   1,310    2,200     1,075   1,125 

10 2,534     1,255   1,279     2,146     1,061   1,085 

11 2,406     1,177   1,229     2,015     983       1,032 

12 2,557     1,264   1,293     1,999     977       1,022  

13 2,770     1,360   1,410    1,870     884       986     

14 2,669     1,314   1,355    1,463     673       790     

15 2,027      1,030   997        816         361       455     

16 2,067     1,006   1,061    643         262        381     

17 1,980     982       998        466         187       279     

18 2,181     1,134   1,047    304         129       175     

19 1,827     887       940        207         87          120     

20 2,019     998       1,021     130         51          79        

21 1,854     889       965        79           32          47        

22 1,763     838       925        63           19          44        

23 1,737     844       893        37           19          18        

24 1,589     790       799        19           6             13        

25 1,910     946       964        19           9             10        

26 1,597     747       850        16           6             10        

27 1,535     749       786        10           3             7          

28 1,743     856       887        14           6             8          

29 1,623     773       850        13           8             5          

လဦူးပွ ပကျာငး်ေကပ်ေသူ
အသက်
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 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်၌ ေယငြာ်ငးေုးိှ့််ပ ္မိန်းြေုး္မာငးမ််် စမြ် (၁၂) ိှု်စသွယ်္မှပ
ုမ််၍ ေြာင််းမြ်ေသငြ်္မှုိှုန်း ေုာင့ြာုငေြာ င််းပေမွ့သိှသြါမ််။ 

 ပြည ််ောင််ု သိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သငမွ်် ေြင့ေမင််းပ္မြ ို့နယ်္ှမ ေယငြ်ာငးေုး္မာငး၏ ေြာင််းမြ် 
ေသငြ်္မှုိှုနး်မ်် စမြ် (၁၃) ိှု်ေြာင်မွ် ်ြိသ္မိသြာဆ််းေနေြာ င််း ေမွ့သှိသြါမ််။ 

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
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ပံု (5) - ြပည်ကထာင်စု၊ တန င်္ောရီတုိင်းကဒေကြ ီးနှင့် ကကာက့ောင်းမြ ို့နယ်တုိ့၏ 
ကကျာင်းတက်ကရာက်မှုအကြေအကန 

ပပြ ည်ကထာင်စု တန င်္ောရီတိုင်းကဒေကြ ီး ကကာ့ကောင်းမြ ို့နယ် 
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ပံု (6) - ပပြ ည်ကထာင်စုနှင့် ကကာက့ောင်းမြ ို့နယ်တုိ့၏ ကျား/မ အလုိက် 
ကကျာင်းတက်ကရာက်မှုအကြေအကန 

ပပြပည်ကထာင်စုပ(ကျား) ြပည်ကထာင်စုပ(မ) ပကကာ့ကောင်းမြ ို့နယ်ပ(ကျား) ကကာ့ကောင်းမြ ို့နယ်ပ(မ) 
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ြသတ (၇) - မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး၏ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှု ှိုန်း (စမြ် ၁၅ ိှု်ိှ့််စာြ်) 

 
 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၈၉.၅% 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး  - ၉၂.၈% 

ေြင့ေမင်း်ခရိသ််    - ၉၃.၅% 

ေြင့ေမင်း်္မြ ို့နယ်   - ၉၄.၈% 
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ဇယငး (၄) - ေြင့ေမင််း္မြ ို့နယ်၏ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅-၂၄) ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ်် ှိုန်း 

 
 ေြင့ေမင််း္မြ ိ ့ုနယ်၏ပ စမြ် (၁၅) ိှု်ိှ့််စာြ် ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခသိ် ် ှိုန်း္ှမင (၉၄.၈) 
သငခိသ် ် ှိုန်းပဖည ု်ြြ ီးပမန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး၏ပုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ််ိှုန်းပ (၉၂.၈)ပိှ့််ပ ပ္မည န်္မငိသိ် ််တပ
၏ ုငမမေ်္မည ငြ်္မှုသငခိသ််ိှုန်း (၈၉.၅) ာြ်္မည ့်််ြါမ််။ ္မ ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ််ိှုန်းမ ်် 
(၉၃.၁)  ပဖည ု်ြြ ီး ြာငး ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခိသ်် ှိုန်းမ်် (၉၆.၅) ပဖည ု်ြါမ််။ 

 ေြင့ေမင်း်္မြ ို့နယ်၏ စမြ(်၁၅) ိှု်္မှ (၂၄) ိှု်စမွ််း ုူ်ယ်ုူသွယ ် ုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုပ
သငခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၆.၂) ညဖု်ြါမ််။ ္မ ုူ်ယ်ုူသွယ်ပုငမမ်ေ္မည ငြ်္မှုသငခသိ်် ှိုန်းမ်် (၉၅.၉) 
ညဖု်ြြ ီး ြာငး ုူ်ယ်ုူသယွ် ုငမမေ်္မည ငြ်္မှုသငခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၆.၄) ညဖု်ြါမ််။ 

ဇယငး (၅) - စမြ် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာြ်ုူးးေသြိသ စ္မည ့််ဆသတးမြ်ေသငြ်ြြ ီးုီးခ့ဲမ့််စမန်းစုိသြ် 
ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ်ိှ့်် ြာငး/္မ ခဲွခည ငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 

 စမြ ် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာြ် ုးူးေသ၏ (၈.၅) သငခိသ််ိှုန်းမ ်် ုသတးဝ ေြာင််း္မေနဘူးမူ္မာငး 
ပဖည ု်ြါမ််။ 

 စမြ ် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာြ် ေြားုြ်ုူးးေသ၏ (၁၃.၄) သငခိသ််ိှုန်း္ှမင ုသတးဝ ေြာင််း္မေနဘူး 
မူ္မာငး ပဖည ု်ြါမ််။ 

 စမြ ် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာြ် စ္မာိုးမငး္မာငး၏ (၆.၅) သငခိသ််ိှုန်းိှ် ့် စ္မာိုးမ္မီး္မာငး၏ (၁၀.၆) 
သငခိသ််ိှုန်း္မှင ုသတးဝ ေြာင််း္မေနဘူးမူ္မာငး ပဖည ု်ြါမ််။ 

 စမြ ်(၂၅) ိှု်ိှ့််စာြ် ုူဦးေသ၏ပ(၁၉.၀)ပသငခိသ််ိှုနး်မ််ပ္ူမုမန်းစဆ့််ပ(၄ပမန်း)ပပြြ ီးုီးပ
ေစင််ည္မ်မ်ူ္မာငးညဖု်ြြ ီးပ မြ္ကမိသု်/ေြငုြိ်စဆ့််ပြြ ီးုီးမူ္မှင (၆.၃) သငခသိ််ိှုန်းမငသှိမ််ြိသ 
ေမွ့သှိသြါမ််။ 

ကျား/မ

စစုေုပါငး်

လဦူးေရ 

(15 - 24)

စာတတေ် မေ ာကမ်ှု

ရာခိုငန်ှုန း် 

(15 - 24)

စုစုေပါင်း 19,044 96.2

ကျား 9,398 96.4

မ 9,646 95.9

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုေပါင်း 58,581 4,968                 8.5           15,811 11,111 15,095 7,218 143 3,703 137 42       353 

မြ ို ေ့ပ 30,096 1,158                 3.8             6,809 5,295 8,738 4,966 92 2,872 82 29          55 

ေကျးလက် 28,485 3,810               13.4              9,002 5,816 6,357 2,252 51 831 55 13       298 

ကျား 29,931 1,937                 6.5             6,879 5,629 8,990 4,182 96 1,874 74 34       236 

မ 28,650 3,031               10.6              8,932 5,482 6,105 3,036 47 1,829 63 8       117 

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 ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 
္မှမခ်ာြ်။ * ၀.၁ သငခိသ် ်ိှုန်းာြ်န်း်ြါမ််။ 

 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

10 - 14 7.9 10.6 5.1 15.1 16.1 12.9

15 - 19 45.8 62.8 28.1 10.5 10.7 10.0

20 - 24 63.5 88.1 37.6 6.0 4.8 8.8

25 - 29 66.8 93.8 38.4 3.2 3.0 3.8

30 - 34 67.0 94.9 36.2 1.9 2.0 1.7

35 - 39 68.6 94.9 38.8 1.3 1.4 1.1

40 - 44 67.3 95.0 37.5 1.0 1.0 0.8

45 - 49 66.3 93.8 36.5 1.2 1.2 1.1

50 - 54 61.1 90.0 31.5 1.3 1.5 0.4

55 - 59 54.5 81.1 27.7 0.9 1.1 0.3

60 - 64 42.0 64.8 18.9 1.7 2.0 0.4

65 - 69 31.1 50.3 14.0 1.7 2.2 *

70 - 74 20.9 33.5 10.9 0.5 0.6 *

75 + 11.3 18.1 6.8 1.2 * 3.2

15 နှစ်မှ 24 နှစ် 54.3 75.0 32.7 8.0 7.4 9.3

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 61.5 87.0 34.4 3.2 3.0 3.6

အသကအ်ေုစ်ု
လေုသ်ားအငအ်ားေါဝငန်ှုေ း် အလေုလ်ကမ်ဲ့ွ ာခိုငန်ှုေ း်
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 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်၏ စမြ ် (၁၅-၆၄) ိှု်စသြ် သုမွ် ်ုသြ်မငးစ််စငးြါဝ််ိ ှုန်း္မှင (၆၁.၅) 
သငခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 စ္မာိုးမ္မီး ုသြ်မငးစ််စငးြါဝ််ိှုန်းမ်် (၃၄.၄) သငခိသ််ိှုန်းသှိ ြြ ီး  စ္မာိုးမငး ုသြ်မငး 
စ််စငးြါဝ််ိှုန်း (၈၇.၀) သငခိသ််ိှုန်းာြ်  မမိငုွငေုာင့န််းမ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်၏ စမြ ် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ် သုမွ် ် စုသြ်ုသြ်ေမငြေုး (၇.၉) 
သငခိသ််ိှုန်းသှေိြာ င််းပေမွ့သှိသြါမ််။ 

 စမြ ် (၁၅-၆၄) ိှု်စသြ်ုသ၏  စုသြ်ုြ်္မဲ့သငခိသ်် ှိုန်း္မှင (၃.၂) ပဖည ု်ြါမ််။ စုသြ်ုြ္်မဲ့ 
သငခိသ််ိှုန်းမ ်် ြာငး (၃.၀) သငခိသ််ိှုန်းိှ့် ်္မ (၃.၆) သငခိသ််ိှုန်းစမီးမီးသှိပြာ ြါမ််။ 

 စမြ ် (၁၅) ိှု်္မှ (၂၄) ိှု်စမွ််း စ္မာိုးမ္ီမး်ယ်္မာငး၏ စုသြ်ုြ်္မဲ့ိှုန်း္မှင (၉.၃) 
သငခသိ််ိှုန််းသှိမ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။  

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

 
 စမြ ်(၁၀) ိှု်ိှ့််စာြ် ုသြ်မငးစ််စငး သုမွ်် ္မြါဝ််မူ္မာငး၌ စ္မာိုးမငး္မာငး၏ (၅၁.၄) 
သငခိသ််ိှုန်းမ်် စခာိန်ညြ့််ေြာင််းမြ်ေနမူ္မာငးညဖု်ြာ ြြ ီး စ္မာိုးမ္မီး္မာငး၏ (၆၆.၀) 
သငခိသ််ိှုန်းမ်် စိ္မ်္မှုြို္စုသြ်ြိသ််ေနမူ္မာငးညဖု်ေြာ င််း ေမွ့သှိသြါမ််။ 
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အေက်အုပစ်ု 

ပု ံ(8) - လုပေ်ားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုကုပါင်း ကျား မ 
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အေက်အုပစ် ု

စစုကုပါင်း ကျား မ 

ြသတ (၉) - စ သုြ်ုြ့်္ဲမသငခိသ် ် ှိုန်း 

စစုေုပါငး် အလေုမ်ွာှခဲ့ေါ

အချေိ ြ်ေည့်

ပကျာငး်ေကပ်သာ

ပကျာငး်သား

အမိမ်ှုကစိ္စလေု်
အ ငြ မိး်စား၊

သက်ကြ းီွေွအ် ို

ဖျားောသ၊ူ

မသေစ်မွး်သူ
အခြ ား

စုစုပေါင်း 44,328      1.5                  29.6                          50.2              8.8                         1.7                  8.3          

ကျား 12,198      3.5                  51.4                          8.5                 13.3                      3.4                  19.8       

မ 32,130      0.7                  21.2                           66.0              7.1                         1.0                  3.9          

ကျား/မ

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

 
 

 

 

 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

စစုပုေါငး် 41,182 29,677 11,505 100.0 100.0 100.0

မေပ်ေဂျာများ 279           232            47              0.7 0.8 0.4

သကပ်မွးဝမ်းပကျာင်းေညာွင်ှများ 830           156           674           2.0 0.5 5.9

ေညး်ေညာနှင့်ဆကစ်ေ်သည့်သကပ်မွးေညာွင်ှများ 1,221        1,008        213           3.0 3.4 1.9

အပောကအ်ေ့ံေြ ုစာပွးလေ်ုသားများ 1,120        594           526           2.7 2.0 4.6

ဝေပ်ဆာင်မှုနှင့်အပွာင်းလေ်ုသားများ 7,957        2,867        5,090        19.3 9.7 44.2

လေေ်ာ၊သစ်ပောနှင့်ငါးလေ်ုငေး်ကျွမ်းကျင်လေ်ုသားများ 15,067     12,987     2,080        36.6 43.8 18.1

လကမ်ှုေညာနှင့်ဆကစ်ေ်လေ်ုငေး်အလေ်ုသမားများ 3,839        3,255        584           9.3 11.0 5.1

စကက်ိွ ေိာနှင့်စကေ်စ္စညး်ကိုင်ေွေ်အသုံးေြ ုသမူျားနှင့်

စုစညး်ေေ်ဆင်သမူျား
3,710        3,640        70              9.0 12.3 0.6

အပခြ ခံအလေ်ုသမားများ 5,533        4,055        1,478        13.4 13.7 12.8

အခြ ား - - - - - -

မသိ/မပဖြ 1,626        883           743           3.9 3.0 6.5

အလေုအ်ကိုငအ်မျ ို းအစား
အလေု်ွ ှိသဦူးပွ ွာခိုငန်ှုေ း်
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 ေြင့ေမင််းပ္မြ ိ ့ုနယ်မွ်် စမြ် (၁၅-၆၄) စသြ် သုသှိ စ သုြ်သှိမူ (၃၆.၆) သငခသိ် ် ှိုန်း္ှမင ုယ်ယင၊ 
မု်ေမငိှ့်် ်ါးုသြ််န်းြွာ္မ်းြာ််ုသြ်မငး္မာငးပဖည ု်ြာ ြြ ီး ဒသမိယစ္မာငးဆသတး္မှင ဝန်ေဆင််္မှုိှ့် ်
စေသင််း သုြ်မငး္မာငး (၁၉.၃) သငခသိ််ိှုန်းပဖည ု်ြါမ််။ 

 ြာငး ိှ့်် ္မ ိိှု််းယှဥ်သငမွ်် ြာငး ဦးေသ (၄၃.၈) သငခသိ််ိှုန်းမ်် ုယ်ယင၊ မု်ေမငိှ့်် 
်ါးုသြ််န်းြွာ္မ်းြာ််ုသြ်မငး္မာငးပဖည ု်ြြ ီး ္မ းးေသ (၄၄.၂) သငခိသ််ိှုန်းမ ််  ဝန်ေဆင််္မှုိှ့်် 
စေသင််း သုြ်မငး္မာငးဖည ု်မ််ြသိပေမွ့သှိသြါမ််။ 

 မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီးမွ်် ုယ်ယင၊ မု်ေမငိှ့်် ်ါးုသြ််န်း ြာွ္မ်းြာ််ုသြ်မငး္မာငး္မှင 
(၄၃.၇) သငခိသ််ိှုန်းဖည ု်ြြ ီး ဝန်ေဆင််္မှုိှ့်် စေသင််း သုြ်မငး္မာငး္မှင (၁၄.၁) သငခသိ််ိှုန်းဖည ု်ြါပ
မ််။ 
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သေြ
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ြ
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 ္မ 
ပြည ််ောင််ုသ မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး ေြင့ေမင််း္မြ ို့နယ် 

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

္မန်ေနုာင္မာငး 

မြ်ေ္မးွဝ္်မးေြာင််းြ်ငသှ််္မာငး 

န််းြ်ငိှ့််ပဆြ်ုြမ့််ပ်မြ်ေ္မးွြ်ငသှ်္်မာငး 

စောငြ်စြတ့ြည ုုငေသးုသြမ်ငး္မာငး 

ဝန်ေဆင်္်မှို ှ် ့ပ်စေသင််းုသြ်မငး္မာငး 

ုယ်ယင၊ပမု်ေမငိှ် ့ပ််ါးုသြ်် နး်ပ
ြတ္မ်းြာ််ုသြ်မငး္မာငး 
ုြ်္မှုြ်ငိှ် ့ပ်ဆြ်ုြ်ု သြ်် နး်ပစုသြ်မ္မငး္မာငး 

ုြ်ြိသယိငိှ် ့ပ်ုြ်ြု္်စ ်းြိသ််မယွ်ပ
စမသတးြည ုမူ္မာငးိှ့််ပုသု ််းမြ်ဆ််မ္ူမာငး 
စေခည ခတစုသြ်မ္မငး္မာငး 

စခည ငး 

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

 

္မှမခ်ာြ်။  *၀.၁ သငခိသ််ိှုနး်ာြ်န်း်ြါမ််။ 

 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

စစုပုေါငး် 41,182 29,677 11,505 100.0 100.0 100.0

လေ်ော၊သစ်ပောနှင့်ငါးလုေ်ငေး် 18,745     15,675      3,070     45.5 52.8 26.7

သေ္တ ုေးူပဖာပ်ွးနှင့်ပကျာက်မုိင်းလုေ်ငေး် 36              33               3              0.1 0.1 *

ကုေေု်ေလု်ေ်မှုလုေ်ငေး် 1,317        841            476         3.2 2.8 4.1

လျှေ်စစ်၊ဓါေပ်ငွ့၊ပွပနွးပငွ့နှင့်ပလပအးဖြ ေ့်ဖြ ူးမှုလုေ်ငေး် 115           103            12            0.3 0.3 0.1

ပွပေးပဝပွး၊မိလ္လာနှင့်အမိှုက်သိမ်းဆည်းပွးစီမံခေ့်ခဲွမှုလုေ်ငေး် 56              45               11           0.1 0.2 0.1

ပဆာက်လုေ်ပွးလုေ်ငေး် 2,560        2,401         159         6.2 8.1 1.4

လက်လီနှင့်လက္ကားပွာင်းဝေ်ပွး(ပမာပ်ောက်ားနှင့်ပမာပ်ောဆ်ိုင်ကေ်

ေြ ုေြ င်ြခင်းလုေ်ငေး်အေါအဝင်)
6,410        2,595         3,815     15.6 8.7 33.2

သေ်ေူေုိ့ပဆာင်ပွးနှင့်ကုေေ်စ္စည်းသုိပလှာင်ပွးလုေ်ငေး်များ 3,721        3,674        47           9.0 12.4 0.4

ေည်းခုိပွးနှင့်အစားအပသာက်ဝေပ်ဆာင်မှုလုေ်ငေး်များ 2,357        873            1,484     5.7 2.9 12.9

သေင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွေ်ပွးလုေ်ငေး်များ 81              48               33           0.2 0.2 0.3

ပငွပွးပကေ းပွးနှင့်အာမခံလုေ်ငေး်များ 127            51               76           0.3 0.2 0.7

အမ်ိခြ ံပြမဆိုင်ွာလုေ်ငေး်များ 2                 2                  - * * -

အသက်ပမွးဝမ်းပကျာင်းေညာ၊သိေ္ံပေညာနှင့်စက်မှုလက်မှုေညာဆိုင်ွာလုေ်ငေး်များ 65              43               22            0.2 0.1 0.2

စီမံအေ်ုချုေ်ပွးနှင့်ပောက်ကူမှုဆိုင်ွာလုေ်ငေး်များ 401           295            106         1.0 1.0 0.9

ေြ ည်သူ့အေ်ုချုေ်ပွး(ေြ ည်သူ့ဝေေ်မ်းများအေါအဝင်) 1,277        1,036        241         3.1 3.5 2.1

ေညာပွးဆိုင်ွာလုေ်ငေး်များ 690           59               631         1.7 0.2 5.5

ကျေး်မာပွးနှင့်လူမှုပွးလုေ်ငေး်များ 165           61               104         0.4 0.2 0.9

ေေး်ချ၊ီအနုေညာ၊ပဖျာ်ပြဖပွးနှင့်အေေး်ပဖြ ပွးလုေ်ငေး်များ 115           73               42            0.3 0.2 0.4

အခြ ားဝေပ်ဆာင်မှုလုေ်ငေး်များ 438           269            169         1.1 0.9 1.5

ကုိေ်ေိုင်လုေ်ကုိင်သည့်အမ်ိပောင်စုများ၏လုေ်ငေး်များ၊ခဲွခြ ားပဖာ်ေြ နုိင်ခြ င်း

မွှိသည့်အမ်ိပောင်စုများ၏ေုေလု်ေ်မှုနှင့်ဝေပ်ဆာင်မှုလုေ်ငေး်များ
344           221             123         0.8 0.7 1.1

သံေမေအ်ခွင့်အပွးွအဖဲွ့အစည်းများ၏လုေ်ငေး်များ 5                 2                  3              * * *

အလုေ်အကုိင်အမျို းအစားပဖာ်ေြ ေားခြ င်းမွှိပသာလုေ်ငေး်များ 2,155        1,277         878         5.2 4.3 7.6

အလေု်ွ ှိသဦူးပွ ွာခိုငန်ှုေး်
လေုင်ေး်အမျို းအစား
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 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်၌ပုယ်ယင၊ပ မု်ေမငိှ့််ပ ်ါးုသြ််န်းမွ််ပ စ္မာငးဆသတးုသြ်ြိသ််ြာ ြြ ီးပ (၄၅.၅) 
သငခိသ််ိှုန်းသိြှါမ််။ 

 ုြ်ုီိှ့််ပ ုြ္ကငးေသင််းဝယ်ေသးပ (ေ္မင်ေမင်ြငးိှ့််ေ္မင်ေမင်ဆိသ််ြယ်ပ ပြည ုြည ််ညခ််းုသြ််န်းပ
စြါစဝ််)ပုသြ််န်းမွ် ်ပပဒသမိယစ္မာငးဆသတးပ သုြ်ြိသ််ြာ ြြ ီးပပ(၁၅.၆)ပသငခသိ််ိှုန်းသိှြါမ််။ 

 ုယ်ယင၊ပ မု်ေမငိှ့်် ်ါးုသြ််န်းမွ််ပ ုသြ်ြိသ််ေနမူ စ္မာိုးမငး (၅၂.၈)ပ သငခိသ််ိှုန်းိှ့််ပ
ုြ်ုီိှ့််ပ ုြ္ကငးေသင််းဝယ်ေသးပ (ေ္မင်ေမင်ြငးိှ့််ေ္မင်ေမင်ဆိသ််ြယ်ပ ြည ုြည ််ညခ််းုသြ််န်းပ
စြါစဝ််)ပုသြ််န်းမွ် ်ပပုသြ်ြိသ််ေနမူပစ္မာိုးမ္မီးပ(၃၃.၂)ပသငခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး၌ပ ုယ်ယင၊ပ မု်ေမငိှ့််ပ ်ါး သုြ််န်းမွ််ပ ုသြ်ြိသ််ေနမူ္မှငပ (၅၄.၃) 
သငခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီးပ ုြ်ုီိှ့််ပ ုြ္ကငးေသင််းဝယ်ေသးပ (ေ္မင်ေမင်ြငးိှ့််ေ္မင်ေမင်ဆိသ််ြယ်ပ ပြည ုြည ််ပ
ညခ််းုသြ််န်းစြါစဝ််)ပုသြ််န်းမွ် ်ပပုသြ်ြိသ််ေနမူ္မှငပ(၁၁.၂)ပသငခသိ််ိှုန်းသိှြါမ််။ 
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ပြည ််ောင််ုသ မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး ေြင့ေမင််း္မြ ို့နယ် 

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

ုယ်ယင၊ပမု်ေမငိှ် ်ပ့်ါးုသြ်် နး် 
မမ္တ ုမူးေဖင်ေသးိှ် ်ပ့ေြာငြ်္ိမသ် ်းုသြ်် နး် 
ြသနာ်သမ်ုသြ်္မှုုသြ််န်း 
ုျှြ်ုု၊်ပဓါမ်ေ်ွ့ ၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးညဖန့်ဖည ူး္မှုုသြ်် နး် 
ေသေြးေဝေသး၊ပ္မို ္လငိှ့််ပစ္မိှုြ်မိ္မး်ဆ််းေသးပု္ီမတခန့်ခွဲ္မှုုသြ််န်း 
ေ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၊ပေဖာင်ပေညဖေသးိှ် ့ပ်စြနး်ေဖည ေသးပုသြ််န်း္မာငး 
စခည ငးဝန်ေဆင်္်မှုု သြ်် နး်္မာငး 
ြိသယ်မိသ််ု သြြ်ိသ််မ့််ပစိ္မေ်ာင််ုသ္မာငး၏ပုသြ်် နး်္မာငး၊ပခွဲခည ငးေဖင်ြည ိိသ််ခည ််း္မသှိမ့််ပစိ္မေ်ာင််ုသ္မာငး၏ပာသမ်ု သြ္်မှို ှ် ့ပ်ဝန်ေဆင ််္မှုုသြ််န်း္မာငး 
မတမ္မန်စခွ် ့စ်ေသးသပစဖွဲ့စု််း္မာငး၏ပုသြ််န်း္မာငး 
စုသြ်စြိသ််စ္မာို းစုငးေဖင်ြည ာငးခည ််းပ္မသှိေမငုသြ််န်း္မာငး 
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(်) ြိသ််ေဆင််မ့််ုြ်္ှမမ်စ္မာိုးစုငး္မာငး 

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

 

 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ်ပ် စမြ်ပ (၁၀)ပ ိှု်ိှ့််စာြ်ပ ုးူးေသ၏ပ (၆၃.၁)ပ သငခိသ််ိှုန်းမ််ပ
ိိသ်််တမငးုိုု်ေသးြမ် ြိသ််ေဆင််မူ္မာငးညဖု်ြြ ီးပ (၂၉.၄)ပ သငခိသ််ိှုန်းမ််ပ ္မ်မ့်််ြမ်္ှမ 
္မြိသ််ေဆင််မူ္မာငးဖည ု်ြါမ််။ 

 ြာငး ိှ့် ် ္မ ိိှု််းယှဉ်သငမွ််် ြာငး းးေသ (၃၀.၅) သငခိသ််ိှုန်းိှ့် ် ္မ းးေသ (၂၈.၂) သငခိသ််ိှုန်းပ
မိသ့မ် ်္မ််မ့််ြမ်္ှမပ္မြိသ််ေဆင််မူ္မာငးညဖု်မ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 

 

 

 

 
 

နိုငင်သံား 

စစိစေ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

 ကတ်

နိုငင်သံား

ပေ ုခငွ့် 

ရသကူတ်

အမျို းသား 

မတှပ်ုံတင ်

ကတ်

သာသနာဝင်

 ကတ်

ယာယ ီ

သကေ်သခံ

ကတ်

နိုငင်ေံခားသား

 မတှပ်ုံတင ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ေံခားသား

 နိုငင်ကံးူ 

လကမ်တှ်

မညသ်ည့် 

ကတမ်မှကိုင်

 ေောငသ်ူ

စုစုပေါင်း 58,050 55 323 5,356 523 366 63 226 27,027

မြ ို ြ့ေ 33,900 27 117 1,663 331 156 59 49 10,008

ပကျးလက် 24,150 28 206 3,693 192 210                        4 177 17,019

ကျား 29,072 27 235 2,408 475 213 30 145 14,288

မ 28,978 28 88 2,948 48 153 33 81 12,739
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နိုင်ငံေား 
စစိစ်ကရး 
ကတ် 

ဧည့န်ိုငင်ံေား 
ပကတ် 

နိုင်ငံေား 
ပပြ ုေငွ့ရ်ေူ 
ကတ် 

အမျိုးေားပ
မတှ်ပံုတင ်
ကတ် 

ောေနာဝင ်
ကတ် 

ယာယ ီ
ေက်ကေေံ 
ကတ် 

နိုင်ငံြေားေားပ
မတှ်ပံုတင ်
လက်မှတ ်

နိုင်ငံြေားေား 
နိုင်ငံကူး 
လက်မှတ ်

မည်ေည့ ်
ကတ်မမှကိငု ်
ကဆာင်ေူ 

ရာ
ေိငု
်နှုန
း် 

ပံု (12) - ကုိင်ကဆာင်ေည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 

စုစုကပါင်း ကျားပ မပ 
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(ု) ္မမန်ုွ္်မး္မှုစေြာ င််းစသင 

ဇယငး (၁၁) -  ္မမန်ုွ္်မးသငခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပ္မမန်ုွ္်မး္မှုစ္မာိုးစုငးစုိသြ်ပုူးးေသြိသပစမြ်စသြ် သုစုိသြ်ပ
ြာငး/္မပခဲွညခငးေဖင်ညြေမငဇယငးပ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 116,980    112,217    4,763              4.1         2,962     1,129     1,556           1,240                  

0 - 4 11,810         11,756         54                          0.5             10              6                 40                     20                              

5 - 9 13,181         13,089         92                          0.7             19              16              37                     44                              

10 - 14 13,294          13,127          167                       1.3             42              45              64                     85                              

15 - 19 10,452          10,326          126                       1.2             53              18              32                      58                              

20 - 24 9,662            9,527            135                       1.4             43              29              52                      49                              

25 - 29 9,078            8,962            116                       1.3             40              30              38                     42                              

30 - 34 8,965            8,784            181                       2.0             71              42              54                     49                              

35 - 39 8,281            8,049            232                       2.8             103           40              88                     47                              

40 - 44 7,763            7,364            399                       5.1             266           62              80                     68                              

45 - 49 6,909            6,392            517                       7.5             392           69              111                   80                              

50 - 54 5,801            5,200            601                       10.4          448           116           119                   108                           

55 - 59 4,423            3,874            549                       12.4          394           93              160                   100                           

60 - 64 2,885            2,447            438                       15.2          300           113           137                   103                           

65 - 69 1,884            1,519            365                       19.4          248           104           138                   108                           

70 - 74 1,064            804                260                       24.4          165           89              114                   77                              

75 - 79 785                542                243                       31.0          167           94              112                   82                              

80 - 84 391                254                137                       35.0          104           76              76                     56                              

85 - 89 224                135                89                          39.7          56              50              58                     34                              

90 + 128                66                   62                          48.4          41              37              46                     30                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယငး (၁၁) -  ္မမန်ုွ္်မးသငခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပ္မမန်ုွ္်မး္မှုစ္မာိုးစုငးစုိသြ်ပုူးးေသြိသပစမြ်စသြ် သုစုိသြ်ပ
ြာငး/္မပခဲွညခငးေဖင်ညြေမငဇယငးပ(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 59,507      57,229      2,278              3.8         1,340    521        755              547                     

0 - 4 5,932            5,901            31                          0.5             5                5                 23                      11                              

5 - 9 6,682            6,627            55                          0.8             10              10              24                      25                              

10 - 14 6,685            6,602            83                          1.2             21              22              36                     45                              

15 - 19 5,328            5,267            61                          1.1             21              9                 17                     33                              

20 - 24 4,949            4,876            73                          1.5             20              12              31                     26                              

25 - 29 4,651            4,589            62                          1.3             20              14              26                      20                              

30 - 34 4,693            4,605            88                          1.9             25              18              35                     21                              

35 - 39 4,393            4,280            113                       2.6             41              19              56                     24                              

40 - 44 4,031            3,846            185                       4.6             105           32              46                     24                              

45 - 49 3,590            3,338            252                       7.0             183           34              56                     36                              

50 - 54 2,942             2,649            293                       10.0          217           45              60                     43                              

55 - 59 2,218             1,954            264                       11.9          182           49              75                     43                              

60 - 64 1,448            1,234            214                       14.8          149           58              65                     52                              

65 - 69 889                714                175                       19.7          118           49              61                     48                              

70 - 74 469                354                115                       24.5          72              46              44                     25                              

75 - 79 336                227                109                       32.4          76              41              43                     32                              

80 - 84 167                103                64                          38.3          51              33              27                      21                              

85 - 89 64                   41                   23                          35.9          14              15              18                     11                              

90 + 40                   22                   18                          45.0          10              10              12                      7                                 

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယငး (၁၁) -  ္မမန်ုွ္်မးသငခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပ္မမန်ုွ္်မး္မှုစ္မာိုးစုငးစုိသြ်ပုူးးေသြိသပစမြ်စသြ် သုစုိသြ်ပ
ြာငး/္မပခဲွညခငးေဖင်ညြေမငဇယငးပ(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 57,473      54,988      2,485              4.3         1,622     608        801              693                     

0 - 4 5,878            5,855            23                          0.4             5                1                 17                     9                                 

5 - 9 6,499            6,462            37                          0.6             9                6                 13                     19                              

10 - 14 6,609            6,525            84                          1.3             21              23              28                      40                              

15 - 19 5,124            5,059            65                          1.3             32              9                 15                     25                              

20 - 24 4,713            4,651            62                          1.3             23              17              21                      23                              

25 - 29 4,427            4,373            54                          1.2             20              16              12                      22                              

30 - 34 4,272             4,179            93                          2.2             46              24              19                     28                              

35 - 39 3,888            3,769            119                       3.1             62              21              32                      23                              

40 - 44 3,732            3,518            214                       5.7             161           30              34                     44                              

45 - 49 3,319            3,054            265                       8.0             209           35              55                     44                              

50 - 54 2,859            2,551            308                       10.8          231           71              59                     65                              

55 - 59 2,205             1,920            285                       12.9          212           44              85                     57                              

60 - 64 1,437            1,213            224                       15.6          151           55              72                      51                              

65 - 69 995                805                190                       19.1          130           55              77                     60                              

70 - 74 595                450                145                       24.4          93              43              70                     52                              

75 - 79 449                315                134                       29.8          91              53              69                     50                              

80 - 84 224                151                73                          32.6          53              43              49                     35                              

85 - 89 160                94                   66                          41.3          42              35              40                     23                              

90 + 88                   44                   44                          50.0          31              27              34                     23                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ်ုူးးေသ (၁၀၀) ုျှ်် (၄) းးမ်် စန််းဆသတး ္မမန်ု္ွမ်း္မှုမု်္မာိုး္မာိုးပ
သှိေြာ င််း ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 စ္မာိုးမ္မီး္မာငး၏ ္မမန်ုွ္မ်း္မှုသငခသိ် ်ိှုန်းမ်် စ္မာိုးမငး္မာငးာြ် စန််း်ယ်ြိသ္မည ့််ြါမ််။ 

 ္မမန်ုွ္်မး္မှုသငခိသ် ် ှိုန်းမ်် စမြ်စသွယ်ြြ ီးုငမ််ိှ့််စ္မျှ ပ္မည ့််မြ်ုငြြ ီး စမြ် (၅၀) ိှု်ပ
ေြာင်မွ်် ြိသ္မိသမိမငုွင ည္မ့််မြ်ုငမ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။ 

 ္မမန်ုွ္မ်း္မှုစ္မာိုးစုငး္မာငးမွ်် စ္မည ််စ္မာငးဆသတးိှ့် ်ု္မ်းေုျှငြ်/စ္မည ့််မြ်/ြု္စ််းြိသ််မယ်ွပ
ပခည ််းမ ်် ဒသမိယစ္မာငးဆသတးဖည ု်ြါမ််။ 
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(ဆ) စိ္်မစေြာ င််းစသငိှ့်် စိ္်မစမသတးစေဆင််ြ ္ုစ််း္မာငး 

ေနစိ္်မစ္မာိုးစုငး္မာငး 

ဇယငး (၁၂) -  ေနစိ္်မစ္မာိုးစုငးစုိသြ် စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေဖင်ညြေမငပ
ဇယငး 

 

 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ် ေနစိ္မ်စ္မာငးုသ္မှင ြာဥ်ောင််စိ္မ်/မု်မငးစိ္မ် စ္မာိုးစုငး္မာငး 
ပဖည ု်ြာ ြြ ီး (၃၉.၇) သငခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ ဒသမိယစ္မာငးဆသတးပ ေနစိ္မ်စ္မာိုးစုငး္မှင ဘန်ုုိသ/   
မိသြ်စိ္မ်ပစ္မာိုးစုငး္မာငးဖည ု်ြြ ီး (၂၀.၄) သငခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။  

 ပ္မြ ို့ြည စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ (၃၀.၁) သငခိသ််ိှုန်းိှ့် ်ေြားုြ်စိ္်မောင််ုသ္မာငး၏ (၄၉.၀) သငခိသ််ိှုန်း 
မိသ့မ် ်ြာဥ်ောင််စိိ္မ/်မု်မငးစိ္မ််္မာငးညဖ့်် ေ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 25,481       12.9                       20.4              14.4         39.7                   9.2               2.0           0.4          1.2        

မြ ို ေ့ပ 12,580       19.2                       25.4              20.4         30.1                   3.6               0.6           0.1          0.6       

ေကျးလက် 12,901       6.7                         15.5             8.5           49.0                   14.6            3.2           0.7          1.8       

 12.9  

 20.4  

 14.4  

 39.7  

 9.2  

 2.0   0.4   1.2  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

ကွနဒ်ို/တိုက်ေနး်/ 
တိုက်ေနး်တွ ဲ

ဘန်ဂလိ/ု 
တိုက်အိမ် 

တိုက်ေံအိမ် ပျဥ်ကထာင်အမိ်/ 
ေစ်ေားအမိ် 

ဝါးအိမ် 2-3ပနှစ်ေံ 
တဲအမိ် 

1ပနှစ်ေံ 
တဲအမိ် 

အေြ ား 

ရာ
ေိငု
်နှုန
း် 

ပံု (13) - ကနအိမ်အမျို းအစား 

စုစုကပါင်းပ ပမြ ို့ြပပ ကကျးလက်ပ 
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စိ္်မမငစ္မာိုးစုငး္မာငး 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၇၄.၃% 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး  - ၆၆.၆% 

ေြင့ေမင်း်ခရိသ််   - ၆၂.၇% 

ေြင့ေမင်း်္မြ ို့နယ်  - ၇၈.၃% 
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ဇယငး (၁၃) - စမသတးြည ုမ့်် စိ္်မမငစ္မာိုးစုငးစုိသြ်  စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ     
ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေဖင်ညြေမငဇယငး 

 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ် စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ (၇၈.၃) သငခိသ််ိှုန်းမ်် မန့်သှ််းေမင ယ််ုသတ 
စိ္မ်မင ေဆငြ်ုသြ်မသတးုွဲြာ ြါမ််။ (ေသဆွဲစိ္မ်မင (၁.၄) သငခိသ််ိှုန်းိှ့် ် ေသေုင််း/ယ််ုသတ 
စိ္မ်မင (၇၆.၉) သငခိသ််ိှုန်းမိသ့ ဖည ု်ြာ ြါမ််။) 

 မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီးစမွ််းသှိ စခည ငး္မြ ို့နယ်္မာငးိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သင ေြင့ေမင််းပ္မြ ို့နယမ််် 
မန့်သှ််းေမင ယ််ုသတစိ္မ်မင ေဆငြ်ုသြ်မသတးုွဲမ့်် စိ္မ်ောင််ုသစခာိုးမ််  စ္မည ့်ဆ်သတးစသြ်ုသပ
မွ််ပြါဝ််မ််ြိသပေမွ့သြါမ်။် 

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

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ် စိ္မ်မင္မသှိမ်် ့ စိ္မ်ောင််ုသ (၁၁.၃) သငခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီး မန င်္မငသီပပပပ
မိသ််းေဒမြြ ီးမွ် ်(၁၅.၆)  သငခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 ေြင့ေမင််းပ္မြ ိ ့ုနယ်၏ ေြားုြ်ေဒမ္မာငးမွ်် စိ္်မမင္မသိှမ့်် စိ္်မောင်် သု (၂၀.၇) သငခိသ် ် ှိုန်း 
သှိြါမ််။ 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးလက်

1.4          2.1           0.6          

76.9        91.6        62.6        

78.3       93.7       63.2       

3.7          0.8          6.5          

5.5          3.2           7.8          

1.1          0.6          1.7          

11.3        1.7          20.7        

ွာခိုငန်ှုေ း် 100.0   100.0   100.0   

အပွအေကွ် 25,481 12,580 12,901 

အမိသ်ာအမျ ို းအစား

စစုပုေါငး်

ပွဆဲွအိမ်သာ

ပွပလာင်း/ေင်လုံအိမ်သာ

သေ့်ွ င်ှးပသာေင်လုံအိမ်သာ
ပဆာကလ်ေ်ုသုံးစဲွမှု ာခုိင်နှုေး်

ေွင်း/ ဇလားအိမ်သာ

ေွင်းမွှိအိမ်သာ

အခြ ား

အိမ်သာမွှိ
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ေမငြ်ေသစ္မာိုးစုငး္မာငး 

ြသတ (၁၅) - မန့်သှ််းေမင ေမငြ်ေသသသိှမ့်် စိ္်မောင်် သုစခာိုး 

 
 

 

 

 

 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၆၉.၅% 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး  - ၆၃.၆% 

ေြင့ေမင်း်ခရိသ််   - ၇၁.၃% 

ေြင့ေမင်း်္မြ ို့နယ်   -ပပ၇၉.၈% 
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ဇယငး (၁၄) - ေမငြ်ေသစမွြ် စဓိြစမသတးြည ုမ့်် ေသစ္မာိုးစုငးစုိသြ်             

စိ္်မောင်် သု သငခိသ်် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ် စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ (၇၉.၈) သငခိသ််ိှုန်းမ်် ေမငြ်ေသစမွြ် 
ေသေြင််းေသမန့် (ေသြိသြ်ုိသ််း၊ စဝီုိမွ််း၊ ေသမွ််း (စသမ်ုီ)၊ ေသမန့်ုြ်/ေသမန့်ဘူး) 
ြိသ စမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 မန င်္မငသီမိသ် ်းကဒေကြ ီးစမွ််းသိှ စခည ငးပ္မြ ို့နယ်္မာငးိှ့်် ိိှ်ု ်းယှဥ်သငမွ်် ေြင့ေမင််းပ္မြ ို့နယ်၏ 
ေသေြင််းေသမန့်စမသတးြည ုမ့်် စိ္မ်ောင််ုသစခာိုးမ်် စ္မည ့််ဆသတးစသြ်ုသမွ် ်  ြါဝ်ြ်ါ 
မ််။ ပ္မည န္်မငိိသ်််တ၏ ေသေြင််းေသမန့်သသှိ္မှု (၆၉.၅) သငခိသ််ိှုန်းိှ့်် ိိှု််းယဥှ်ုျှ််ု််း 
ပ္မည ့််မ််ြိသ ေမွ့သှိသြါမ််။  

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ်ပ်စိ္မ်ောင််ုသ (၃၉.၉) သငခိသ််ိှုန်းမ််ပေသမွ််းပ(စသမ်ုီ)ပ ္ှမသသှိေမငပ
ေသြိသပေမငြ်ေသစဖည ု် မသတးုွဲြာ ြါမ််။ပစိ္မ်ောင််ုသပ(၂၆.၇)ပသငခိသ််ိှုန်းမ်် ေသမန့်ုြ်/ပ
ေသမန့်ဘူး္မှေသြိသပမသတးုွဲေနြာ ြါမ််။ 

 စိ္မ်ောင််ုသ (၂၀.၂) သငခိသ််ိှုန်းမ ်် ္မမန့်သှ််းေမငစသ််းစ္မည ု်္မာငး္မှ သသှိေမငေသြိသ 
ေမငြ်ေသစဖည ု် မသတးုွဲေနြာ သြါမ််။ 

 ေြားုြ်ေဒမသှိ စိိ္မေ်ာင််ုသ (၂၇.၃) သငခိသ််ိှုန်းမ်် ္မမန့်သှ််းေမငစသ််းစ္မည ု်္မာငး္ှမ 
သသှိေမငေသြိသ ေမငြ်ေသစဖည ု် မသတးုွဲေနြာ သြါမ််။ 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးလက်

9.9           9.6           10.3        

3.3           1.7           4.8           

39.9        23.9         55.5        

26.7         51.9        2.1           

79.8        87.1        72.7        

5.8           0.6           10.9        

0.2           0.1           0.3           

2.2            0.1           4.3           

5.7           1.1           10.1        

6.3           11.0        1.7           

20.2        12.9        27.3        

ွာခိုငန်ှုေ း် 100.0   100.0   100.0   

အပွအေကွ် 25,481 12,580 12,901 
စစုပုေါငး်

ပွေင်ွး(အကာွမ့ဲံ)

ပွကေ်

မြ စ်/ပချာင်း/ေးူပမြ ာင်း

ပောင်ကျပွ/ မုိးပွ

အခြ ား

စုစုပေါင်းပွပကာင်းပွသေ့်မွွှိမှု ာခုိင်နှုေး်

စုစုပေါင်းပွပကာင်းပွသေ့်ွ ွှိမှု ာခုိင်နှုေး်

ပသာကပ်ွအမျို းအစား

ပွေုိက်လုိင်း

အဝီစိေင်ွး

ပွေင်ွး(အေုစီ်)

ပွသေ့်စက်/ ပွသေ့်ဘူး
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စု််းေသင််စမွြ် ုွ္်မးစ််စမသတးြည ု္မှု 

ြသတ (၁၆) - စု််းေသင််စမွြ်ပ ျုှြ်ုု်္ီမးစမသတးြည ု္မှု 

 

 

 

 

 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၃၂.၄% 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး  -   ၈.၀% 

ေြင့ေမင်း်ခရိသ််   -   ၅.၆% 

ေြင့ေမင်း်္မြ ို့နယ်   -   ၆.၄% 
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ဇယငး (၁၅) - စု််းေသင််စမွြ်  စဓိြစမသတးြည ုမ့်် ္ီမးစ္မာိုးစုငးစုိသြ်           
စိ္်မောင်် သု သငခိသ်် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 
 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ် စု််းေသင််စမွြ ် ုျှြ်ုု်္မီးစမသတးြည ုမ့်် စိ္မ်ောင််ုသစခာိုး 
္ှမင (၆.၄) သငခိသ် ် ှိုန်းညဖု်ြါမ််။ပမန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးစမွ််းသိှ စခည ငးပ္မြ ို့နယ်္မာငးိှ့််ပ ိိှ်ု ်းယှဥ်ပ
သငမွ်် ုျှြ်ုု်္မီးစမသတးြည ု္မှုမ်် စနိ္မ့်ဆသတးစသြ်ုသမွ် ်ြါဝ််ြါမ််။ မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီးပ
၏ပုျှြ်ုု္်မီးစမသတးြည ုမ့်် စိ္မ်ောင််ုသစခာိုး္မှင (၈.၀) သငခိသ််ိှုန်းဖည ု်ြါမ််။  

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ်စု််းေသင််စမွြ် ္မီးုြ်ပ (ြသ ္ုဂုိြ) စမသတးြည ု္မှုမ််  (၆၆.၉) 
သငခိသ််ိှုန်းဖည ့်် စ္မာငးဆသတးဖည ု်ြါမ််။ 

 ေြားုြ်ေဒမမွ်် စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ (၄၆.၇) သငခိသ််ိှုန်းမ်် စု််းေသင််စမွြ် ္မီးုြ်ပ
(ြသ ္ုဂုိြ) ြိသစမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

     ္မှမခ်ာြ်။ * ၀.၁ သငခိသ် ်ိှုန်းာြ်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးလက်

6.4                5.1             7.7               

2.4                0.3             4.4               

19.4             5.0             33.5            

1.3                0.2              2.4               

66.9             87.6           46.7            

1.0                1.5             0.5               

1.6                * 3.2               

0.9                0.2              1.5               

ွာခိုငန်ှုေ း် 100.0       100.0     100.0      

အပွအေကွ် 25,481     12,580   12,901    

ပွအားလျှေ်စစ်(ေုဂ္ဂလိက)

ပေပွာင်ြခည်စွမ်းအင်သံုး(ဆိုလာြေား)

အခြ ား

စစုပုေါငး်

မးီအမျို းအစား

လျှေ်စစ်မီး

ပွေဆံမီီး

ဖပောင်းေိုင်မီး

ဘက်ေွမီီး

မီးစက်(ေုဂ္ဂလိက)
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စုငးစုငခာြ်ြည ုမ်ုငးေမငြ်သန်စမွြ် ေုင််ုငစမသတးြည ု္မှု 

ြသတ (၁၇) - မု်မငးြိသ စေညခခတေမင ေုင််ုငစမသတးြည ု္မှု 

 
 

 
 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၈၁.၀% 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး  - ၉၅.၅% 

ေြင့ေမင်း်ခရိသ််   - ၉၀.၂% 

ေြင့ေမင်း်္မြ ို့နယ်   - ၈၅.၈% 
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ဇယငး (၁၆) - ခာြ်ြည ုမ်ုငးေမငြ်သန်စမွြ် စဓိြစမသတးြည ုမ့်် ေုင််ုငစ္မာိုးစုငးစုိသြ် 
စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ်စုငးစုငခာြ်ြည ုမ်ုငးေမငြ်သန်စမွြ် မု်မငးြိသ စေခည ခတေမင 
ေုင််ုငပစ္မာို းစုငး္မာငးညဖု်မ့်် မု်မငး/ာ််း (၁၄.၇) သငခိသ် ် ှိုန်းိှ့်် ္ီမးေမွး/ေုင််ုငေမင့်် 
(၇၁.၁) သငခိသ််ိှုန်းမိသ့ြိသ စဓိြစမသတးြည ုြာ ေြာ င််းပေမွ့ သိှသြါမ််။ 

 စိ္မ်ောင််ုသ (၃.၄) သငခိသ််ိှုန်းမငုျှ်် စုငးစုငခာြ်ြည ုမ်ုငးေမငြ်သန်စမြွ် ုျှြ်ုု်္မီး 
ြိသ စမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 ေြားုြ်ေဒမသှိ စိ္မ်ောင််ုသ္မာငးမွ်် မု်မငးြိသ စေညခခတေမင ေုင််ုင္မာငးညဖု်မ့်် 
မု်မငး/ာ််း (၂၅.၃) သငခိသ််ိှုန်းိှ့်် ္မီးေမွး/ေုင််ုငေမင့်် (၆၈.၀) သငခိသ််ိှုန်းြိသ စဓိြ 
စမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးလက်

3.4                4.9               1.9                

6.2                11.2             1.3                

0.1                - 0.2                

2.1                2.7                1.5                

14.7             3.9               25.3              

71.1             74.2             68.0             

1.5                1.6               1.4                

0.9                1.4               0.3                

ွာခိုငန်ှုေ း် 100.0       100.0       100.0       

အပွအေကွ် 25,481     12,580    12,901     

မီးပသွး/ပလာင်စာပောင့်

ပကျာက်မီးပသွး

အခြ ား

စစုပုေါငး်

ပလာငစ်ာအမျို းအစား

လျှေ်စစ်မီး

ဓာေပ်ငွ့

ပွေဆံမီီး

ဘုိင်အိုဂက်စ်

သစ်သား/ေင်း
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ဆြ်မွယ်ေသးိှ့်် စိ္်မစမသတးစေဆင််ြ ္ုစ််း္မာငး စမသတးြည ု္မှု 

ဇယငး (၁၇) - ဆြ်မွယ်ေသးိှ့်် စိ္်မစမသတးစေဆင််ြ ္ုစ််း္မာငးမသတးုဲွ္မှုစုိသြ် စိ္်မောင်် သုသငခိသ်် ှိုန်းြိသ 

ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ်ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 

 စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ ဆြ်မွယ်ေသးိှ့် ်စိ္မ်စမသတးစေဆင််ြု္်စ ်း္မာငးမသတးုွဲ္မှုမွ် ်ရသြ်္မည ််မတြာ ငး 
ုြ်မသတးုွဲ္မှုမ်် (၆၃.၀) သငခိသ််ိှုန်းညဖ့်် စ္မည ့်ဆ်သတးညဖု်ြါမ််။ လက်ကိုင်ဖုေ်းသှိမ့်် 
စိ္မ်ောင််ုသစခာိုးမ်် ပ္မြ ို့ြည မွ် ် (၈၀.၃) သငခိသ််ိှုန်းပဖည ့််ပ စ္မည ့်ဆ်သတးပဖည ု်ြြ ီး ရသြ်္မည ််မတြာ ငးပ
ွှိသည့ ်အိမ်ပောင်စုအချိုးသည ်ေြားုြ်မွ် ်(၄၆.၇) သငခိသ််ိှုန်းဖြ င့် အမြ င့်ဆံုးညဖု်ြါမ််။ 

 

 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ်  ရသြ်္မည ််မတြာ ငးသိှေမင စိ္မ်ောင််ုသ္မှင (၆၃.၀)  သငခိသ််ိှုန်းပဖည ု်ြြ ီးပ
ေသဒီယိသသှိေမင စိ္မ်ောင််ုသ္မှင (၂၁.၄) သငခိသ််ိှုန်းဖည ့်် စိ္မ်ောင််ုသ (၅) ုသမွ်် (၁) ုသိှုန်းပ
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 25,481       21.4            63.0              5.1        56.2              5.0           3.9                     23.3                        0.5                

မြ ို ေ့ပ 12,580       18.9            79.7              6.1        80.3              8.5           6.4                     8.8                           0.7                

ေကျးလက် 12,901       23.9            46.7              4.1        32.7              1.6           1.6                     37.6                        0.2                 
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ြသတ (၁၈) - ေသဒယိီသိ ှ့်် ရသြ်္မည ််မတြာ ငးမသတးုဲွိိသ် ်မ့်် စိ္်မောင်် သုသငခိသ် ် ှိုန်း  

ေသဒယီိသ ရသြ်္မည ််မတြာ ငး 
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ြသတ (၁၉) - ုြ်ြိသ််ဖသန်းမသတးုဲွိိသ််္မှု 

 
 

 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ် စိ္မ်ောင််ုသ (၅၆.၂) သငခိသ််ိှုန်းမ ်် ုြ်ြိသ််ဖသန်းသှိမ့််စမွြ် 
မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးစမွ််းသှိ စခည ငး္မြ ို့နယ်္မာငးိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သင ပ္မည ့််ုာြ်သှိမ််ြိသပ ေမွ့သှိ 
သြါမ််။ 

 

 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၃၂.၉% 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး  - ၂၉.၈% 

ေြင့ေမင်း်ခရိသ််   - ၄၁.၈% 

ေြင့ေမင်း်္မြ ို့နယ်   - ၅၆.၂% 
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ြိသ့ေဆင််ေသးယငဥ် စ္မာိုးစုငး္မာငး 

ဇယငး (၁၈) - မယ်ယူြိသ့ေဆင််ေသးစမွြ် စမသတးြည ုမ့််ယငဥ်စ္မာိုးစုငးစုိသြ် စိ္်မောင်် သု 

စေသစမွြ်ြိသ ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ်ခဲွညခငးေဖင်ြည ေမငဇယငး 

 

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ်စိ္မ်ောင််ုသ္မာငး၏ မယ်ယူြိသ့ေဆင််ေသးစမွြ် စမသတးြည ုမ့််ယငဥ ်
စ္မာိုးစုငး္မာငးမွ်် ေ္မင်ေမင်ဆိသ်ြ်ယ်/ုျှြ်ုု်ုြ်ဘီး/မသတးဘီးြငးစမသတးြည ု္မှုမ်် (၄၆.၈) 
သငခိသ််ိှုန်းညဖ့်် စ္မည ့််ဆသတးညဖု်ြြ ီး ုြ်ဘီးစမသတးြည ု္မှုမ်် (၁၂.၀) သငခိသ််ိှုန်းညဖ့်် ဒသမိယစ္မည ့််ဆသတး 
ညဖု်ြါမ််။ 

 ပ္မြ ို့ြည /ေြားုြ် ခွဲညခငးေု့ုငသငမွ်် စိ္မ်ောင််ုသစ္မာငး သုမ်် ေ္မင်ေမင်ဆိသ်ြ်ယ်/ုျှြ်ုု် 
ုြ်ဘီး/မသတးဘီးြငးြိသ မယ်ယူြိသ့ေဆင််ေသးယငဥ်စဖည ု် စဓိြစမသတးြည ုြာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

ေိုငး်ပဒသကြ းီ/ခရိုင/်မြ ို ့ေေ် အမိပ်ောငစ်ု

ကား/

ေွေက်ား/

ဗငေ် ်

ပမာပ်ော်

ဆိုငက်ေ်/

လျှေစ်စစ်ကဘ်းီ/

သုံးဘးီကား

စကဘ်းီ
(၄) ဘးီေါ

ပောလ်ာဂျ ီ

ကနးူပလ၊ှ

သမ္ဗာေ ်

စကပ်လ၊ှ

ပမာပ်ောဘ်ေု်

လညှး်(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    

ေကာေ့သာင်းခရိုင် 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             

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

ေကာေ့သာင်းမြ ို ့နယ် 25,481        412          11,931            3,068             114        793        1,846            457           

မြ ို ေ့ပ 12,580        272          6,741               1,506             40           203        485                13             

ေကျးလက် 12,901        140         5,190               1,562             74           590        1,361            444           
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(ဇ) ေ္ွမးဖွငးခည ််းိှ့််ေမဆသတးခည ််းစေြာ င််းစသင 

ေ္ွမးဖွငးခည ််းစေြာ င််းစသင 

 

 ေြင့ေမင်း်္မြ ို့နယ်မွ်် စမြ် (၂၅-၂၉) စသြ်ုသမွ််ပ ေ္မွးဖွငးိှုန်းစ္မည ့််ဆသတးညဖ ်ုမ််ြိသ ေမွ့သှိသြါ 
မ််။ပ 

 စမြ ်(၁၅) ိှု်္မှ စမြ် (၄၉) ိှု်စမွ််းသိှ စ္မာိုးမ္မီးမု်းး၏ ုသ သုေြါ််းြေုးေ္မွးဖွငးိှုန်း္မှင 
(၃.၁) းးဖည ု်ြြ ီး ပြည ််ောင််ုသစဆ့်် ုသုသေြါ််းြေုးေ္ွမးဖွငးိှုန်း (၂.၅) းးာြ်ပြိသည္မ့််မ််ြိသ ေမွ့သှိပ
သြါမ််။  
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အေက်အပု်စု 

ပံု (20) - ပပြ ည်ကထာင်စု၊ တန င်္ောရီတုိင်းကဒေကြ ီးနှင့်  
ကကာက့ောင်းမြ ို့နယ်တုိ့၏ အေက်အပုိင်းအေြ ားအလုိက် ကကလးကမွးဖွားနှုန်း  

ြပည်ကထာင်စု တန င်္ောရီတိုင်းကဒေကြ ီး ကကာ့ကောင်းမြ ို့နယ် 
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ြသတ (၂၁) - သု သုေြါ််းြေုးေ္ွမးဖွငး ှိုန်း 

 
 

 

 

ပြည ််ောင််ု သ    - ၂.၅ းး 

မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီး  - ၃.၃ းး 

ေြင့ေမင်း်ခရိသ််   - ၃.၈ းး 

ေြင့ေမင်း်္မြ ို့နယ်   - ၃.၁ းး 
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 မန င်္မငသီမိသ် ်းေဒမြြ ီးမွ်် ေ္မွးဖွငးုဉ် ေ္မျှင်္မှန်းမြ်မ္မး်မ်် (၆၅.၅) ိှု်ညဖု်ြြ ီး ပြည ််ောင််ုသ 
စဆ့်် ေ္မျှင်္ှမန်းမြမ်္မ်း (၆၄.၇) ိှု်ာြ် ြိသ္မည ့််ြါမ််။ 

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

ြေုးစသွယ်ေမဆသတးခည ််းိှ့်် ြိသယ်ဝန်ေဆင််္ိမခ််ေမဆသတးခည ််းစေြာ င််းစသင 

 

 ေြင့ေမင်း်ခရိသ််မွ် ်မု်ိှု်ေစငြ်ိှ့်် ်ါးိှု်ေစငြ်ြေုး ေမိှုန်း္မာငးမ်် ပြည ်ေ်ာင််ုသ 
စဆ့်် ေမိှုန်း္မာငးာြ် ပ္မည ့််ြါမ််။ စသှ််ေ္မွးြေုး (၁,၀၀၀) မွ်် စမြ်မု်ိှု်ေစငြ် 
ြေုး (၇၈) းးိှ့် ် စသှ််ေ္မွးြေုး (၁,၀၀၀) မွ် ် စမြ််ါးိှု်ေစငြ်ြေုး (၉၂) းး  
ေမဆသတးုာြ်သှိြါမ််။  

 ေြင့ေမင်း်ပ္မြ ို့နယ်မွ် ် မု်ိှု်ေစငြ်ိှ့်် ်ါးိှု်ေစငြ်ြေုးေမိှုန်း္မာငးမ်် မန င်္မငသီ 
မိသ််းေဒမြြ ီးိှ့် ်  ေြင့ေမင်း်ခရိသ််မိသ့၏ ေမိှုန်း္မာငးာြ် န္ိမ့်ြါမ််။ စသှ််ေ္မွးြေုး 
(၁,၀၀၀) မွ်် စမြ်မု်ိှု်ေစငြ်ြေုး (၅၅) းးိှ့်် စသှ် ်ေ္မွးြေုး (၁,၀၀၀) မွ်် 
စမြ််ါးိှု်ေစငြ်ြေုး (၆၅) းး  ေမဆသတးုာြ်သှိြါမ််။  
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ြေုးေမိှုန်း 

ုသုသေြါ််း ြာငး ္မ 

ြသတ (၂၃) - မု်ိှု်ေစငြ်ြေုးေမ ှိုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစငြ်ြေုးေမ ှိုန်း 

ပြည ််ောင််ုသ မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး ေြင့ေမင််းခရိသ်် ေြင့ေမင််း္မြ ို့နယ် 
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 မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီးမွ်် စသှ််ေ္မွးြေုး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ြိသယ်ဝန်ေဆင််ုဥ်၊ ေ္မွးဖွငးုဥ်ိှ့် ်
ေ္မွးဖွငးြြ ီး (၆) ြမ်စြာ ငမွ်် ္မိခ်် (၁၅၇) းး ေမဆသတးုာြ်သှိြါမ််။ 

 ြိသယ်ဝန်ေဆင််္မိခ််ေမိှုန်းမ ််  ပြည ််ောင််ုသစဆ့်ာ်ြ် နိ္မ့်ြါမ််။ 

 စေသှ့ေမင််စငသှိိသ် ် တ်္မာငး၏ပြိသယ်ဝန်ေဆင််္ိမခ််ေမ ှိုန်း (၁၄၀) ိှ့််ိိှ်ု ်းယှဥ်သငမွ်် ပ္မည န်္မငိိသ် ် တ်၏ပ
ြိသယ်ဝန်ေဆင််္မိခ််ေမိှုန်း (၂၈၂) မ ်် ပ္မည ့််္မငးေနေြာ င််းပေမွ့သှိသြါမ််။ 
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ပံု (24) - ကုိယ်ဝနက်ဆာင်မိေင်ကေနှုန်း (ပပြ ည်ကထာင်စု၊ တုိင်းေဒမြြ ီး/ပြည ််နယ်) 
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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 သ််ညွှန်းခာိန်ဖည ု်ြါပမ််။ 

ပ္မည န်္မငိိသ်် တ်စမွ််းပမန်းေခါ််ုငသ််း်မွ််သှိမ့််ုစူငး သုတးြိသပုငသ််းေြငြယ်ူခဲ့ြါမ်။် 

ေြားုြ်ပ - စောွောွစသြ်ခာုြေ်သးးးုီးာငန္မှ မမ်္မှမ်ာငးေမင ေြားသွငစသြ်ုသ္မာငးြိသ ဆိသုိသပ ြါမ််။ 

ေယဘသယာစငးဖည ့်် ၎််းေဒမ္မာငးမ်် ုူးးေသမိြ်မ််းဆ န််းမ့််ေဒမ္မာငးဖည ု်ြြ ီး  

၎််းေ္မည ဧသယိင္မာငးမွ်် ုိသြ်ြာိုးေသးုသြ််န်း္မာငးြိသ စဓိြုသြ်ြိသ််ြါမ််။ 

ပ္မြ ို့ြည  - စောွောွစသြ်ခာုြ်ေသးးးုီးာငန္မှပမမ်္မှမ်ာငးေမင သြ်ြွြ်္မာငးဖည ု်ြါမ််။ ေယဘသယာ စငးဖည ့််ပ

စဆိသြါေဒမ္မာငးမွ််ပစေဆငြ်စစသတိှ့််ပုးူးေသာူာြ်ြြ ီးပုြ်္မှုုသြ််န်း္မာငးပဖွတ့ဖြ ိုးမိသးမြ် ြါမ််။ပ 

မိြ်မ််းဆ -  ဧသယိင မု်ု မသသန်းြီုိသ္မီမငမွ် ် ေနာိသ််ေမငုူးးေသြိသ ဆိသုိသြါမ််။ နယ်နိ္မိမ် 

မု်ခသစမွ််းေနာိသ််ေမင ုူးးေသုသုသေြါ််းြိသ ၎််းေဒမ၏ ဧသိယငစြာယ်စဝန်းိှ့်် ုငးခည ််းဖည ့််ပ

မိြ်မ််းဆြိသသသှိ ြြ ီး ုမသသန်းြီုိသ္ီမမငပဖည ့််ေဖင်ြည ြါမ််။ပ ာိသမိသ့မွြ်ခာြ်သငမွ်ပ် ြသန်းေ္မည ြိသမငပ

ာ့််မွ််းမွြ်ခာြ်ာငးြါမ််။ 

ြာ္်မး္မျှစိ္်မောင်် သုစသွယ်စုငး - စိ္မ်ောင််ုသမု်ုသမွ််သှိေမင ြာ္မ်း္မျှစိ္မ်ောင််ုသဝ်် စေသစမွြ်ပ

ြိသဆိသုိသြါမ််။ (စိ္မ်ောင််ုသုူးးေသုသ သုေြါ််းြိသ စိ္မ်ောင််ုသစေသစမွြ်ညဖ့်် ုငးညခ််းညဖ့််သသိှပ

ြါ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၏စခာိုးညဖု်ြါမ််။ ု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 

စုယ်ြိနး်ဖည ု်ြါ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 ေဖင်ြည ာငးြါမ််- 

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

ဆိသုိသြါမ််။ 

(ခပ) ေြာင််းမြ်ေသငြ်္မှုစေခည စေန - ုွန်ခဲ့မ့််ုငမ််ိှု်မွ် ် စမန်းြ်ငပ စဆ့််ဆ့်် 

မ််ြာ ငးိိသ် ်သန်ြသတ္မှန်ဖွ့််ုှု်ာငးေမင 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) 

ေြာင််းမြ်ဖူးမူ၊ (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 



42 
 

(ြ) ု္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 ််း (ဖွတ့ဖြ ိုး္မှုေိှင့််ေိှးခည ််း၊ ေြာင််းေနသန်ခြ်ခဲခည ််း၊ စခည ငးပ

ုိမ်ြိသ််းဆိသ််သငစေခည စေန္မာငး) 

ြိသ််ေဆင််မ့််ုြ်္ှမမ်ပ - ုူမု်းးခာ််းုီ၏ မြ်ေမခတစဖည ု် ြိသယ်ေသးစေြာ င််းစသင စခာြ် 

စုြ်္မာငးြါဝ််မ့် ် ြမ်/ုြ်္မှမ်ညဖု်ြါမ််။ ပ္မည န္်မငိိသ်််တမွ်ပ် မြ်ေမခတြမ်/ုြ်္မှမ်ပ စ္မာိုးပ

စုငးေြါ််း္မာငးုွင ာသမ်ေြးာငးြြ ီး ိိသ်််တခည ငးမငး္မာငးစမွြ် ိိသ်််တြူးုြ်္မမှ်ြိသဆိသုိသြါမ််။ 

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

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

ိှု်ိှ့််စာြ်ပုူးးေသြိသပေစငြြ်ါစမိသ််း ခွဲခည ငးေဖင်ြည ာငးြါမ််ပ- 

 

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

ေယဘသယာုြငးသြ်မု်ခသပဖည ု်ြါ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 - စုသြ်ုသြ်ြိသ််ိိသ််မူဖည ု်ေမင်ု််း မမ်္မှမ်ာငးမ့််ြငုစမွ််း စုသြ်္မသှိမ၊ူ 

စုသြ်သှငေဖွေနမူြိသ ဆိသုိသြါမ််။  

သုြ်မငးစ််စငး သုမွ််္မြါဝ််မူ္မာငး - မန်းေခါ််ုငသ််းေြငြယ်ူခာိန်္မမိသ််္မီ သြ်မမ္တြမ်စမွ််း 

စုသြ်္မသှမိူ၊ စုသြ်္မသှငခဲ့မူ၊ စုသြ်္မ သုြ်ိိသ််မူ္မာငးြိသပ ဆိသုိသြါမ််။ စဆိသြါစသြ်ုသမွ်် စခာိန်ြည ့််ပ

ေြာင််းမြ်ေနမူ၊ စိ္မ်္မှုြိ ္ုစ သုြ်မူ၊ မြ်ြြ ီးသွယ်စိသ္မာငး ြါဝ််ြါမ််။  

သုြ်မငးစ္မာိုးစုငးပ - စုသြ်သှမိူ္မာငးြိသ ုွန်ခဲ့ေမင (၁၂) ုစမွ််း ၎််းမိသ့ေဆင််သွြ်မ့်် 

ုီးြွငးေသးုသြ််န်း ုသြ်ေဆင််္မှုစုိသြ် ခွဲညခငးေဖင်ညြခည ််းညဖု်ြါမ််။ ုသြ်မငးစ္မာိုးစုငး္မာငးြိသ 

ေစငြ်ြါစမိသ််း စသြ်ုသ (၅) ုသခွဲ ခည ငးာငးြါမ််- 

(ြ) စုိသးသဝန်ာ္်မးပ-  စုိသးသာငန/စဖွဲ့စု််း္မာငးမွ်် စုသြ် သုြ်ြိသ််ေနမူ္မာငး  

(ခပ) ြသ ္ုဂုိြ/စဖဲွ့စု််းဝန်ာ္်မးပ - ြသု္ဂုိြုသြ််န်း၊ ြသ ္ုဂုိြစဖွဲ့စု််း္မာငး၊ ြသ္မ္ပဏီ္မာငး၊ 

စုိသးသ္မဟသမ်ေမငစဖဲွ့စု််း္မာငး၊ ိိသ်််တမြငစဖွဲ့စု််း္မာငး၊ ေသင််းဝယ်ေသးုသြ််န်းပ

္မာငးမွ််ုသြ်ြိသ််ေနမူ္မာငးပ 

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

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

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

္မ််မ့််စုသြ်မ္မငးြိသ္မျှ ခန့်ာငးခည ််း္မသှိဘဲ ြိသယမ်ိသ််ဝ််ေသငြ်ုသြ်ြိသ််မူပ 

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

ပခြ တုသြ််န်း၊ ြသန်ေသင််းြသန်ဝယ် သုြ််န်း (မိသ့္မဟသမ)် စမြ်ေ္မွးဝမ်းကကျာင်းပ

လုပ်ငန်းတစေ်ုေုတွင ်လုပ်အားေမရရှိဘဲ ဝင်ကရာက်လုပ်ကိုငေ်ူပ 
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သုြ်မငးစ််စငးြါဝ်် ှိုန်းပ - စမြ်စသြ်ုသမု်ခသမွ််သှိမ့််ပ ုသြ်မငးစ််စငးိှ့််ပ စဆိသြါစမြ်ပ

စသြ်ုသစမွ််းသိှပ ုူဦးေသမိသ့၏စခိာုးြိသပ ဆိသု ိသြါမ််။ပ ုသြ်မငးစ််စငးြါဝ််ိှုန်းမ််ပ စုသြ်ုသြ်ိိသ််ပ

မ့််ပုူးးေသြ္မငဏြိသပေဖင်ညြမ့််ပစေသးြြ ီးေမငပစညွှန်းြိန်းုဏန်းမု်ခသညဖု်ြါမ််။ 

ပ 

 

စ သုြ်ုြ့်္ဲမသငခိသ်် ှိုန်းပ - ုသြ်မငးစ််စငး သုုသေြါ််းမွ််ပ စုသြ်စြိသ််္မသသိှေမးဘဲပ စုသြ်သှငေနမူိှ့််ပ

စုသြ် သုြ်သန်ဆိ္ဒသှိမူမိသ့၏ပ သငခိသ််ိှုန်းြိသပ ဆိသုိသြါမ််။ပ စဆိသြါုူးးေသမ််ပ

စုသြ်သှငေဖွေနမူ္မာငးပဖည ု်ြြ ီးပစ သုြ်ုသြ်သန်စဆ််မ့််သိှမူ္မာငးပပဖည ု်ြါမ််။ 

 

 

စ သုြ်စြိသ််သသှိ္မှုိှ့််ပုူးးေသစခာိုးပ- ိိသ်််တမု်ခသ၏စုသြ်သိှမူးးေသိှ့််ပစ သုြ်ုသြ်ြိသ််ိိသ််မ့််ပုူဦးေသပ

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

မု်ြမ်ုျှ်ပ် စန််းဆသတးမုန်ငသီြာ ငပ စုသြ်ုသြ်ြသိ််ြါြပ ၎််းြိသစုသြ်စြိသ််သိှမူဟသပ

ိိသ်််တမြငစုသြ်မ္မငးစဖွဲ့ြြ ီး္မပှမမ်္မှမ်ာငးြါမ််။ 

 

 

စ သုြ်စြိသ်် - မန်းေခါ််ုငသ််းသ််ညွှန်းခာိန်္မမိသ််္မီပ ုွန်ခဲ့ေမင (၁၂) ုစမွ််းပ ုသြ်ြိသ််ခဲ့မ့််ပ

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

စမွ််းပ ုသြ်ြိသ််ခဲ့မ့််စုသြစ်ြိသ််ြိသမငပ ဆိသုိသညခ်း်ညဖု်မ််။ပ ၂၀၁၄ပ ခသိှု်ပ မန်းေခါ််ုငသ််းမွ််ပ

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

ြိ ္ုစ သုြ်မူ၊ပ မတ်ါမ််၊ပ ုူ့စသ််းစ္မည ု်္မန်ေနုာငုမ််ညဖ့််ပ စေမးုိမ်ေဖင်ညြသ္မ််ဟသပ မန်းေခါ််ုငသ််းပ

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

ိှု်ခသာြ်ြိသ၍ပ သုြ်ြိသ််ခဲ့ုျှ််ပ စဓိြုသြ်ြိသ််ေမငပ စ သုြ်စြိသ််မု်ခသြိသပ မမ်္ှမမ်ေသွးခာယ်ေုခဲ့ပ

ြါမ််။ပစ သုြ်စြိသ် စ်္မာိုးစုငး္မာငးပခဲွညခငးမမ်္ှမမ်သငမွ်် ISCO 2008 ြိသပစေညခခတ၍ပခွဲညခငးာငးပြါမ််။ 

= ုသြ်မငးစ််စငး 
ြါဝ််ိှုန်း 

ုသြ်မငးစ််စငးုသမွ််ြါဝ််မူးးေသ 
(စုသြ်သှိမူ + စုသြ်ုြ်္မဲ့) 

ုသု သေြါ််းုူးးေသ 

x ၁၀၀ 

စုသြ်ုြ်္မဲ့သငခိသ််ိှုန်း 
စုသြ်ုြ်္မဲ့းးေသ 

ုသြ်မငးစ််စငးုသမွ််ြါဝ််မးူးေသ 
(စုသြ်သှိမူ + စုသြ်ုြ်္မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

စုသြ်စြိသ််သသှိ္မှုိှ့်် 
ုူးးေသစခာိုး 

= 

စုသြ်သှိမူးးေသ 

ုသုသေြါ််းုူးးေသ 

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

ုသြ်ြိသ််ေနမ့်် ုသြ််န်းမု်ခသညဖု်ြါမ််။ပ စုသြ် သုြ်ေနမူ္မာငးုသြ်ြိသ််ေနမ့််ပ သုြ််န်းခွ််ေနသငပ ြိသပ

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

ေဆင််သွြ်ခာြ်္မာငးြိသပ ေဖင်ြည သန်္မုိသဘဲပ ြသန်ာသမ် သုြ််န်း (မိသ့္မဟသမ်) ဝန်ေဆင််္မှုေြးမ့််ပ သုြ််န်းပ

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

မိသေုှင််ရသတမွ််ပ စ သုြ် သုြ်ြိသ် ်မူညဖု်ြါြပ ာိသမူ၏ သုြ််န်းမ််ပ ျုှြ်ုု်ြ ္ုစ််းာသမ် သုြ်္မှု သုြ််န်း 

ညဖု်ြါမ််။ပ စြယ်၍ေညဖဆိသမမူ််ပ 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 ်် စိ္မ်ောင််ြာဖူးမ့်် စ္မာိုးမ္မီး္မာငး၏ 

ေနငြ်ဆသတးစသှ််ေ္မွးြေုးစေြာ င််းစသင္မာငးြိသု််း ာ့််မွ််းေြငြ်ယူခဲ့ြါမ််။ 

သု သုေြါ််းြေုးေ္ွမးဖွငး ှိုန်း - စ္မာိုးမ္မီးမု်ေယငြ်ေ္မွးဖွငးိိသ်မ့်် ် ြာ္မ်း္မျှြေုးစေသစမွြ် 

(စ္မာိုးမ္မီးစငး သုတး ြေုးေ္မွးဖွငးိိသ််မ့်် စမြစ်ြိသ််းစခည ငး ပြြ ီးဆသတးမ််စာိ စမြ်သှ််ြြ ီး 

ုြ်သှိေ္မွးိှုန်းစမိသ််း ေ္မွး္မ််ဆသိြါြ) ြိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

 

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

ေ္မွးဖွငးမ့်် ြေုးးးေသြိသ မိသ််းမငညခ်း်ညဖု်ြါမ်။် စမြ်စသြ်ုသစုိသြ် ြေုးေ္မွးဖွငးိှုန်းြိသ 

မိသ််းမငသငမွ် ်မီးညခငးေဖင်ညြာငးညခ််း္မသှိြါြ ပြည ြ္ခဒိန်ိှု်ြိသ စေညခခတ၍ မွြ်ခာြ်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

၅ ုသုသေြါ််းြေုးေ္မွးဖွငးိှုန်း = စမြ်စသြ်ုသစုိသြ် ြေုးေ္မွးဖွငးိှုန်း x  
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ေြင့ေမင််း္မြ ို့နယ်စုီသ််ခတုင ပြည ု သုမူ္မာငးုငသ််း 
 

မန င်္မငသီမိသ််းေဒမြြ ီး၊ ေြင့ေမင််းခရိသ််၊ ေြင့ေမင််း္မြ ို့နယ်စုီသ််ခတုင ပြည ု သုမူ္မာငးုငသ််း 

စ္မ်် သငာူးိှ့်် ာငန/စဖွဲ့စု််း မငဝန ်
စုီသ််ခတုငြည ု သုမူ 

ေဒါ်ုိှု််ေဖွးမူ းးုးီစသငသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ေသးမငးြည ုုသမူ 

ေဒါ်ေ္မိွယ်ုိသး စ်ယ်မန်းုငေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ေသးမငးြည ုုသမူ 

   
ုု်ေဆးမ််းဖည မ်မူ 

းးေစင််မန်း UNFPA စြြ တေြး စြြ ီးမမ်ုု်ေဆးမ််းဖည မ်မူ 

ေဒါ်ုိ္ဒင္မည ့်် ဒသမိယညွှန်ြာ ငးေသး္မှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန စြြ ီးမမ်ုု်ေဆးမ််းဖည မ်မူ 

ေဒါ်ေ္မွှးြာ ််ြာ ််ခ်် းးုးီစသငသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ုု်ေဆးမ််းဖည မ်မူ 

ေဒါ်ေစးမီသိေဇင် စ်ယ်မန်းုငေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ုု်ေဆးမ််းဖည မ်မူ 

   
ုငသ််းဇယငးြည ု သုခည ််း၊ ေ္မည ြသတေသးဆဲွခည ််း 

ေဒါ်ုိ္ဒင္မည ့်် ဒသမိယညွှန်ြာ ငးေသး္မှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန 
ြွန်ြာူမငစုစီုဥ်ေသးဆဲွခည ််းိှ် ့် 
ုငသ်း်ဇယငးြည ုုသမူ 

ေဒါ်ု််းု်း်္မင းးုးီစသငသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ေ္မည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

ကဒါ်ယဥ်ယဥ်ောွး ုူဝ််္မှုြြ ီးြာ ြေ်သး္မှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ေ္မည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

းးခနွ်ဇ််ိိသ် ်ာွန်း စ်ယ်မန်းုငေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စငးဦးုးီာငန ေ္မည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

   
ုငုီိှ့််ဒဇိီသ််းစဖွဲ့ 

းးိိသ််ဖြ ိုးေြာင် းးုးီစသငသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငန ုငုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုုသမူ 

းးမ််ေ္မင််ေစး ုူဝ််္မှုြြ ီးြာ ြေ်သး္မှူး၊ 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၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္


