
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန
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ခမောက် ကြ ီး ေြ ို့နယ်ခဲွ၏ လူဦးမေကိန်း ဂဏနး်အချက်အလက်ေျား ၁ 

လူဦးမေစုစုမေါင်း 23,040 2 

ကျား ဦးမေ 12,656 (54.9%) 
ေ ဦးမေ 10,384 (45.1%) 
မေြ ို့ ေ လူဦးမေောခုိင်နှုန်း 46.7% 
ဧေိယာအကျယ်အဝနး် (စတုေနး်ကီလုိေီတာ) 1,305.4 3 

လူဦးမေသိေ်သည်းဆ (တစ်စတုေနး်ကီလုိေီတာ) 17.6 ဦး 
အသက်အလယ်ကိန်း 24.7 နှစ် 

  
ေေ်ကွက် စုစုမေါင်း 5 
မကျးေွာအုေ်စု စုစုမေါင်း 6 
အိြ်ဒောင်စုအဒရအတွက် 4,865 
အြာိ့ းသြီးအိြ်ဒောင်ဦးစီးရာခုိင်နှုနး် 12.1% 
ပာြ်းြျှအိြ်ထောင်စုအရွယ်အစား 4.3 ဦး 4 

  
အသက်အပုိင်းအ ခ ားအလုိက်လူဦးထရရာခုိင်နှုန်း  

ကဒလးဦးဒရမ(အသက် ၀ - ၁၄ နှစ်) 32.1% 
အလုပ်လုပ်နုိင်သူဦးဒရမ(အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) မ 66.0% 

   သက် ကြ ီးရွ််အုိဦးဒရ (အသက်မမ၆၅ နှစ်နှင့်အေက်) 1.9% 

  
 ြီှခုိသူအခာိ့း  

စုစုဒပါင်းြီှခုိသူအခာိ့း 51.6 
ကထေးြီှခုိသူအခာိ့ း 48.7 
သက် ကြ ီးရွ််အုိြီှခိုသူအခာိ့ း 2.9 

  
သက် ကြ ီးေွယ်အုိညွှန်ကိန်း 5.9 

  
ကျား/ေ အချိုး 122  (မ ၁၀၀ တွင်ေိှမသာ ကျား ဦးမေ) 

  
အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက် စာတတ်မ ေ ာက်ေှုောခုိင်နှုန်း 92.9% 

ကျား စာတတ်မ ေ ာက်ေှုောခုိင်နှုန်း 94.9% 
ေ စာတတ်မ ေ ာက်ေှုောခုိင်နှုန်း 90.7% 

  
ြသန်စွြ်းသူဦးဒရ အမေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ြသန်စွြ်းသူမ(ြည်သည့်ြသနစွ်ြ်းြှုအြာိ့းအစားြဆုိ) 958 4.2 
လြ်းဒလျှာက်/အ ြ င့်တက်/ပစ္စည်းကုိင်တွ်် 331 1.4 
အ ြ င် 551 2.4 
အ ကြ ား 206 0.9 
သင််ူဒလ့လာ ခ င်း/ြှတ်ဉာဏ်/အာရံုစူးစုိက် ခ င်း 280 1.2 

  



ကုိင်မဆာင်သည့် လက်ေှတ်အေျို းအစား (အသက် ၁၀ နှစ်နှင့်အထက်) အမေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
နုိင်ငံသားစိစစ်ဒရးကတ် 11,572 65.1 
ဧည့်နုိင်ငံသားကတ် * 0.1 
နုိင်ငံသား ပ ့ခွင့်ရသူကတ် 58 0.3 
အြာိ့ းသားြှတ်ပံုတင်ကတ် 472 2.7 
သာသနာဝင်ကတ် 46 0.3 
်ာ်ီသက်ဒသခံကတ် 86 0.5 
နုိင်ငံ ခ ားသားြှတ်ပံုတင်လက်ြှတ် * <0.1 
နုိင်ငံ ခ ားသားနုိင်ငံကူးလက်ြှတ် * <0.1 
ြည်သည့်ကတ်ြှြကုိင်ဒဆာင်သူ 5,508 31.0 

  

လုေ်သားအင်အားအမ ကေ ာင်းအော (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုမေါင်း ကျား မ 

   လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း  72.6% 93.9% 43.7% 

   အလုပ်လက်ြ့ဲောခုိင်နှုန်း  1.9% 2.0% 1.7% 

   အလုပ်အကုိင်ေေိှြှုနှင့်လူဦးဒရအခာိ့း 71.2% 92.0% 43.0% 

  

အိြ်ပုိင်ဆုိင်ြှု  အမေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ပုိင်ရှင် 2,731 56.1 

အိြ်ငှား 247 5.1 

အခြ့ဲ (ြိဘ/ဒ်ာက္ခြ/ဒဆွြာိ့ း/ြိတ်ဒဆွ) 78 1.6 

အစုိးရဝန်ေြ်းအိြ်ရာ 383 7.9 

ပုဂ္ဂလိကဝနေ်ြ်းအိြ်ရာ 1,385 28.5 

အ ခ ား 41 0.8 

  
ဒနအိြ်အဒဆာက်အအံုအတွက် အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ပစ္စည်းြာား အကာ အခင်း အမုိး 

ဓနိ/သက်က််/အင်ဖက် 6.9%  39.4% 

ဝါး 32.1% 21.8% 0.1% 
ဒ ြ ကြ ီး 0.2% 2.1%  

သစ်သား 29.8% 47.7% 0.1% 

သွပ် 1.2%  37.5% 

အုတ် ကြွ ပ်/အုတ်/ကွန်ကရစ် 24.7% 26.6% 16.6% 

အ ခ ား 5.1% 1.8% 6.3% 

  

အစားအစာခာက် ပ ့တ်စားဒသာက်ရနအ်တွက်အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ဒလာင်စာ အမေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှပ်စစ်ြီး 179 3.7 

ဓာတ်ဒငွ့ 49 1.0 

ဒရနဆီံြီး * <0.1 

ဘုိင်အုိဂက်စ် 313 6.4 

သစ်သား/ေင်း 2,151 44.2 

ြီးဒသွး/ဒလာင်စာဒတာင့် 2,129 43.8 



မကျာက်ေီးမသွး 38 0.8 
အ ခ ား * 0.1 

  

အလင်းဒရာင်အတွက်အဓိကအသံုး ေ ုသည့်ြီးအြာိ့းအစား အမေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှပ်စစ်ြီး 140 2.9 

ဒရနဆီံြီး 220 4.5 

ဖဒ်ာင်းတုိင်ြီး 1,774 36.5 

ဘက်ထရီြီး 92 1.9 

ြီးစက် (ပုဂ္ဂလိက) 2,558 52.6 

ဒရအားလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက) 37 0.8 

ဒနဒရာင် ခ ည်စွြ်းအင်သံုး (ဆုိလာ ပ ား) * 0.3 

အ ခ ား 27 0.6 

  

ဒသာက်ဒရအတွက်အဓိကအသံုး ေ ုသည့်မေအေျိုးအစား အမေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရပုိက်လုိင်း 396 8.1 

အဝီစိတွင်း * 0.3 

ဒရတွင်း (အုတ်စီ) 2,320 47.7 

ဒရသနန်စက်/ဒရသနန်ဘူး  321 6.6 

စုစုမေါင်းမေမကာင်းမေသန့် ေေိှေှု 3,051 62.7 
ဒရတွင်း (အကာရံြ့ဲ) 432 8.9 

ဒရကန ် 23 0.5 

မြ စ်/ဒခာာင််း/တူးဒ ြ ာင်း 1,172 24.1 

ဒတာင်ကာဒရ/ြုိးဒရ 142 2.9 

အ ခ ား 45 0.9 

စုစုမေါင်းမေမကာင်းမေသန့် ေေေိှေှု 1,814 37.3 

  

သံုးဒရအတွက်အဓိကအသံုး ေ ုသည့်မေအေျိုးအစား အမေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရပုိက်လုိင်း 576 11.8 

အဝီစိတွင်း * 0.3 

ဒရတွင်း (အုတ်စီ) 2,353 48.4 

ဒရတွင်း (အကာရံြ့ဲ) 428 8.8 

ဒရကန ် 34 0.7 

မြ စ်/ဒခာာင််း/တူးဒ ြ ာင်း 1,248 25.7 

ဒတာင်ကာဒရ/ြုိးဒရ 144 3.0 

ဒရသနန်စက်/ဒရသနန်ဘူး * 0.1 

အ ခ ား 63 1.3 

  
 

 

 



အိြ်သာအြာိ့းအစား အမေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
ဒရဆဲွအိြ်သာ 50 1.0 
ဒရဒလာင်း/်င်လံုအိြ်သာ 2,743 56.4 
စုစုမေါင်းသန့်ေှင်းမသာယင်လံုအိေ်သာမဆာက်လုေ်သံုးစဲွေှု 2,793 57.4 
တွင်း/ဇလားအိြ်သာ 1,230 25.3 
တွင်းြရိှအိြ်သာ 82 1.7  
အ ခ ား 26 0.5  
အိေ်သာြရိှ 734 15.1  

  
ဆက်သွ််ဒရးပစ္စည်းြာားသံုးစဲွနိုင်ြှုအဒ ခ အဒန အမေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရေီ် ို 1,005 20.7 
ရုပ် ြ င်သံ ကြ ား 2,171 44.6 
မကြ ိ့းဖုန်း 140 2.9 
လက်ကုိင်ဖုန်း 2,201 45.2 
ကွန်ပာူတာ 98 2.0 
အိြ်တွင်အင်တာနက်တပ်ဆင်ထားမခ င်း 61 1.3 
ြည်သည့်ပစ္စည်းြျှြရိှသည့်မအိေ်မထာင်စု 1,554 31.9 
ပစ္စည်းအားလံုးရိှသည့်မအိေ်မထာင်စု * <0.1 

  
သ်််ူပုိနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှု အဒ ခအဒန အမေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ကား/ေရပ်ကား/ဗင်န် 34 0.7 
ဒြာဒ်တာဆုိ်င်က််/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကား 1,571 32.3 
စက်ဘီး 610 12.5 
(၄) ဘီးပါ ဒော်လာဂာ ီ 41 0.8 
ကနူးဒလှ၊ သြ္ဗာန ် 197 4.0 
စက်ဒလှ၊ ဒြာဒ်တာဘု်တ် 213 4.4 

လှည်းမ(ကျွဲ၊ နွား၊ မြ င်း…… စသ ဖ င့်) 36 0.7 

ေှတခ်ျက်။       ၁  ခမောက် ကြ ီးမေြ ို့နယခ်ွဲ၏ လူဦးမေကနိ်းဂဏနး်အချက်အလက်ေျားသည် ၂၀၁၄ ခုနစှ်၊ ေတ်လ (၂၉) ေကမ်န့တွင်ေှသိည့်                 

                အချက်အလက်ေျား ဖ စ်ေါသည်။ 
         ၂  အိေ်မထာင်စုလဦူးမေနငှ့် အဖွဲ့အစညး်လူဦးမေ နှစ်ေေ်လုံးေါဝင်ေါသည်။ 

        ၃  မ ကေ းတိငု်နှင့် မ ေစာေငး်ဦးစီးဌာန၊ စိကု်ေျို းမေး၊ မေးွ ေ ူမေးနှင့် ဆညမ် ောင်းဝန် ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

        ၄  အိေ်မထာင်စုလဦူးမေကိုသာ အမ ခခတံွက်ချကထ်ား ခင်းမ ဖစ်ေါသည်။ 

      *  အမေအတွက် (၂၀) ထကန်ညး်ေါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ပြည ််ောာ််ု သမမတတမည နမ်ာိိသ်််တေတာ်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပကာ ာ မေကာက်ယူိိသ််ခ့ဲေမာ 

ပြည ််ုသတးကတတ်ုူးးေသိှ် ့် စိမ်စေကာ ာ််းစသာမန်းေခါ််ုာသ််းကိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ်် ေကာက်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။ ပမည န်မာိိသ်် တ်ုွတ်ုြ်ေသးသြြ ီးေနာက်ြိသ််း ပြည ််ုသတးကတတ်မန်းေခါ််ုာသ််းမာားကိသ ၁၉၇၃ ခသိှု ်တွ် ်

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

ိိသ်််တတိသ််းတွ်် မန်းေခါ််ုာသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သာစခာက်စုက်မာားိှ့်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာမာားကိသ သသှိိိသ််မ့် ် စေသးကြ ီးေမာ သ််းမည ု်တု်ခသ ပြည ု်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််း၏ 

ာူးခည ားေမာ စသ််စေမွးတု်ခသမှာ စသြ်ခာုြ်မှုဧသိယာ စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့််ာိ စခာက်စုက်မာားကိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ြည ု်ြါမ််။ ေကာက်ယူသသှိေမာ စခာက်စုက်မာားမ်် စသြ်ခာုြ်မှုနယ်ြယ် 

စဆ့််တိသ််းတွ်် ာိေသာက်ေမာ ြွတ့ပြြ ိုးေသးုီမတကိန်းမာားေသးဆဲွခည ််း၊ စောာကစ်ာားေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတးြည တ်ခာက်မာားခာမှတ်ခည ််းတိသ့စတကွ် မသှိမြည ု်ုိသစြ်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းမှ ေကာက်ယူသသှိေမာ 

စခာက်စုက်မာားမ်် ိိသ်််တေတာ်၏ မယတဇာတသ််းမည ု်မာား ခွဲေဝမတ်မှတ်ခည ််း၊ နယ်ေမည ဧသိယာ 

နယ်နိမိတ်မာားကိသ ပြည န်ု ််ဆန်းုု်ိိသ််ခည ််း၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာက်စစသတမာား တ််ေဆာက်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေတာ်ြွတ့ြြ ိုးတိသးတက်မှုုီမတကိန်းမာား ခာမှတ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝန်ေဆာ်မ်ှုုသြ််န်းမာား၊ ုူမားခာ််းုာနာ 

ောာက်ာားမှုဆိသ််သာုသြ််န်းမာား ုမ််တိသ့စတွက် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စိမ်စေကာ ာ််းစသာ မန်းေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာမာားကိသ စတွဲမာား 

စုိသက ်ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြာမစဆ့််စေနြည ့်် ေသှ့ေြည းုူးးေသုာသ််း စုီသ််ခတုာကိသ  ၂၀၁၄ 

ခသိှု်၊ ပမာ ုသတ်ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််း ြ််မစုီသ််ခတုာမာားကိသ ၂၀၁၅ ခသိှု်၊ 

ေမုတွ် ် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြ််မစုီသ််ခတုာမာားတွ်် ပြည ််ောာ််ု သစဆ့်် စုီသ််ခတုာ၊ 

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

စုီသ််ခတုာမာား ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စကိသ််ိှ့်် သုြ််နး် စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ မတ်ုတွ်် 

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

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

ြတ်ရှုေု့ု ာိိသ််ြါမ််။  

 ယခသာသတ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုာမာားမ်် ပမြ ိ ့ုနယ်/ပမြ ိ ့ုနယ်ခဲွမာား၏ မန်းေခါ််ုာသ််းစုီသ််ခတုာမာား 

ညြု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုာမာားကိသ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာနိှ့်် ကသုမမု္ုဂ ူးးေသသန်ြသတေ်ွစြွဲ့တိသ့ 

ြူးေြါ််း၍ ေသးမားြည ုုသာားညခ််းညြု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတု ာတွ် ် တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ 

http://www.dop.gov.mm/
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ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ၏ ုူးးေသဆိသ််သာစခာက်စုက်မာားိှ့်် ုူမှုုီးြွားဆိသ််သာ စခာက်စုက်မာား 

ြါဝ််ြါမ််။ စုီသ််ခတုာြါ စေကာ ာ််းစသာမာားမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု (၂၉) သက်ေန့် 

မန်းေခါ်ယ်တစခာိန ် (မန်းေခါ််ုာသ််း်) တွ််သှိမ့်် စခာက်စုက်မာားညြု်ြါမ််။ ပမြ ို့နယ်စဆ့်် 

စခာက်စုက်မာားမ်် စုွန်စေသးကြ ီးြါမ််။ မိသ့သာတွ် ် ပမြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်မှန်းတွက်ခာက်မှုမာား၏ 

တိကာမှန်ကန်မှုမ်် ညြ််ောာ်် သုစဆ့််ိှ့်် တူ်ီိိသ် ်မ််မဟသတ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ိ ့ုနယ်မာား၏ 

စခာက်စုက်မာားကိသ ေု့ုာဆန်းုု်သာတွ် ် မတိြည ု၍ေု့ုာ မသတးမြ်သမ််ညြု်ြါမ််။ တု်ိှု် 

ေစာက်ကေုးေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု ်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းကဲ့မိသ့ေမာ ညွှန်ကိန်းမာားကိသ စခည ားေမာ 

ဆက်ိွှယ်မှုသှိမ့် ်စေကာ ာ််းစသာစခာက်စုက်မာားာ့််မွ််းုဥ်းုား ေု့ုာဆန်းုု်မသတးမြ်သြါ မ််။ 

မိသ့ညြု်၍ ုူးးေသန််းြါးမ်် ့ ပမြ ို့နယ်မာားစတွက ် ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ ခန့်မှန်းတွက်ခာက်မှုမာားကိသ 

စတိစကာမယူဆမ့််ဘ ဲ ာိသမြ ို့နယ်မာား၏ ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ စေညခစေနမာားစတွက ် စာိသက် 

စေ ာုာက်ြည ဆိသေမာ ညွှန်ကိန်းမာားစြည ု်ယူဆသြါမ််။ ာိသ့ ညြ်် ပမြ ိ ့ုနယ်စခာ််းခာ််း ိိှ်ု ်းယှဉ်သာတွ််ု််း 

မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စေညခစေနြိသမိသေကာ််းမွန်မ််၊ မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စားန််းမ််ဟူ၍ 

ေကာက်ခာက်ခာိိသ််ြါမ််။  
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(က) ုူးးေသဆိသ််သာ စခာက်စုက်မာား 

ုူးးေသ သုုသေြါ််း 23,040 * 

ကာား းးေသ 12,656 

မ းးေသ 10,384 

ကာား/မ စခာိုး 122 (ေ ၁၀၀ သှိ ကာားပဦးေသ) 

ပမြ ို့ြည ုူးးေသ သာခိသ််ိှုန်း ၄၆.၇% 

ဧသိယာစကာယ်စဝန်း (ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 1,305.4 ** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 17.6 ဦး 

သြ်ကွက် ုသုသေြါ််း ၅ 

ေကားသွာစသြ်ု သ ုသုသေြါ််း ၆ 

 စုုသေြါ််း ပေြ ို့ပြ  ေကားုက် 

စိမ်ောာ််ုသုူးးေသ 21,144 9,558 11,586 

စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက် 4,865 2,355 2,510 

ြာမ်းမျှစိမ်ောာ််ုသစသယွ်စုား  4.3 ဦး *** 

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ် မ းးေသမ ်် ကာားပးးေသာက် ေုာာ့န််းပြြ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွ် ်ကာား 
(၁၂၂)  းးသိှြါမ််။ 

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ်ပ ုူစမာားုသမ်် ေကားုက်ေဒမတွ််ေနာိသ််ကာ ြြ ီး (၄၆.၇) 
သာခိသ််ိှုန်းမာုျှ်် ပမြ ို့ြည ေဒမတွ်် ေနာိသ််ကာ ြါမ််။ 

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲ၌ တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာတွ်် ုူးးေသ (၁၈) းး ေနာိသ််ြါမ််။ 

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ် စိမ်ောာ််ုသတု် သုုီ၌ ြာမ်းမျှုူးးေသ (၄.၃) းးေနာိသ််ြြ ီး 
ပမည န်မာိသိ်် တ်၏ပြာမ်းမျှစမိ်ောာ်် သုုူးးေသာက် စန််း်ယ်မလျာ့န််းြါမ််။ 

မှတခ်ာက်။ * စိမ်ောာ််ုသုူးးေသိှ့်် စြွဲ့စု်း်ုူးးေသ ိှုသ်ြ်ု သတးြါဝ််ြါမ််။ 

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

  *** စိမ်ောာ််ုသုးူးေသကိသမာ စေညခခတတွက်ခာက်ာားညခ်း် ညြု်ြါမ််။ 
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ဇယား (၁)  -  တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ပေကာ့ေမာ််းခရိသ််၊  ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခဲွ၏ ပမြ ို့သြ်ကွက်/ေကားသွာ 
စသြ် သုစုိသက်ပစိမ်ောာ်် သုစေသစတွက်ိှ့််ပကာား/မ ုူဦးေသုာသ််း 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်   ကျား   မ   

စစုပုေါငး် 4,865       23,040    12,656      10,384     

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 2,355        10,757    5,924        4,833       

1 အမှတ ်(၁) 354               1,603         816               787               

2 အမှတ ်(၂) 120               730             516               214               

3 အမှတ ်(၃) 200               939             495               444               

4 အမှတ ်(၄) 104               645             455               190               

5 အမှတ ်(၅) 1,577           6,840         3,642            3,198           

ပျေးရာွအေုစ်ု 2,510        12,283    6,732        5,551       

1 မာရမ်း 239               1,175         614               561               

2 ပေါသုတ် 193               1,042         562                480               

3 ေါစံ (ပအးခေမ်းသာ) 801               4,046         2,253            1,793           

4 လံုးပေါ 640               3,026         1,703            1,323           

5 ခိျေိွုင်း 275               1,387         725                662               

6 ေရျ်ဆိုင် 362               1,607         875               732               

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) - စမက်စသြ် သုကြ ီးမာားစုိသက် ုူးးေသ 

 

ဇယားပ(၂) -  ခေမာက်ကြ ီးမြ ိ ့ုနယ်ခဲွ၏ပစမက်စသြ် သုစုိသက်ပပ
ုူဦးေသ 

 

 ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ် စမက ် (၁၅) ိှု်မှ (၆၄) ိှု်စတွ််းသှိ  စုသြ်ုသြ်ိသိ််မ့််စသွယ် 
ုူဦးေသမှာ (၆၆.၀) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 စမက ် (၁၄) ိှု်ိှ့််ေစာကပ်ကေုးစခာိုးိှ့်် စမက ် (၆၅) ိှု်ိှ့်စ်ာက ်မက်ကြ ီးသွယ်စိသပ
စခာိုးုသုသေြါ််းမ ်် စုသြ်ုသြ်ိိသ််မ့်် ုူးးေသစခာိုးာက် န််းြါမ််။ 

 ကေုးစခာိုးိှ့်် မက်ကြ ီးသွယ်စိသစခာိုးန််းညခ််းမ်် စုသြ် သုြ်ိိသ််မ့်် ုူးးေသစေြါ် 
မှီခိသမှုကိသ ေုာာ့န််းေုြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,403 
(32.1%) 

15,199 
(66.0%) 

438 
(1.9%) 

၀ပ- ၁၄ပိှု် ၁၅ပ- ၆၄ပိှု် ၆၅ပိှု်ိှ့်စ်ာက် 

အသျအ်ေုစ်ု စစုပုေါငး် ျေား မ

စစုပုေါငး် 23,040    12,656    10,384    

0 - 4 2,743         1,331         1,412         

5 - 9 2,533         1,285          1,248         

10 - 14 2,127          1,085         1,042         

15 - 19 2,006         1,088         918            

20 - 24 2,212          1,272          940            

25 - 29 2,120          1,228          892             

30 - 34 2,003         1,198         805            

35 - 39 1,802         1,063         739            

40 - 44 1,621         927             694            

45 - 49 1,337         782             555            

50 - 54 987             548             439            

55 - 59 710             399             311            

60 - 64 401             223             178            

65 - 69 211             107             104            

70 - 74 107             57               50               

75 - 79 65               42                23               

80 - 84 32               11               21               

85 - 89 15               9                  6                 

90 + 8                  1                  7                 
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ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသမု် (ပြည ််ောာ်် သု၊ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ ေကာ့ေမာ််းခရိသ််၊ ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခဲွ) 

  

  

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ် ုွန်ခဲ့ေမာ ၅ ိှု်ေကာာ်ခန့်က ုတ််ြြ ီး ကေုးေမွးြွားိှုန်း ပမည ့််မား  
ေနေပကာ ာ််းေတွ့ပသိှသြါမ််။ 

 စမက ် (၁၀-၁၄) စသြ်ုသိှ့််ပ (၁၅-၁၉)ပစသြ်ုသမာားတွ်် ုူဦးေသမိမာုွာ ေုာာ့န်း်ေနမ််ကိသ 
ေတွ့သှိသြါမ််။ စမက် (၂၀-၂၄) စသြ်ုသတွ််ပုူးးေသတိသးြြ ီးေနာက်ပစမက်ပ(၂၅-၂၉)ပစသြ်ုသမှပ
ုတ််၍ပုးူးေသေုာာ့န််းမ််ကိသပေတွ့သှိြါမ််။ 

15 10 5 0 5 10 15

 0 -  4
 5 -  9

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

90 +

ရာခိငု်နှုန်း 

လူဦးမရပိရေစ်၊ ပပြ ည်မာာင်စု 

ကာား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ရာခိငု်နှုန်း 

ုူးးေသြိသမု်၊ တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး 

ကျား ေ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ရာခိငု်နှုန်း 

ုူးးေသြိသမု်၊ ေကာေ့မာ််းခရိသ် ် 

ကျား ေ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ရာခိငု်နှုန်း 

ုူးးေသြိသမု်၊ ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခဲွ 

ကျား ေ 
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 ပြည ််ောာ််ု သိှ့််ပိိှု််းယှဥ်ုျှ်ပ်ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ််ပစုသြ်ုသြ်ိသိ််မ့်် စမက်ပ(၁၅-၆၄) 
စသြ်ုသ၏သာခသိ််ိှုန်း စန််း်ယ်ြသိေနေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 စမက်စသြ်ုသပ (၀-၄)၊ (၈၀-၈၄) ိှ့််  ၉၀ ိှု်ိှ့််စာက်တိသ့မှုွဲ၍ ကာန်စမက်စသြ်ုသတိသ််းတွ် ်
ကာား ဦးေသမ်် မ ဦးေသာက်မာားမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

  

(ခ) ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာဆိသ််သာစခာက်စုက်မာား 

 

 ပမည န်မာိသိ်် တ်တွ်် ဗသဒ္ဓဘာမာ ကိသးကွယ်မူ (၈၇.၉) သာခိသ််ိှုန်း၊ ခသု်ယာန်ဘာမာ ကိသးကွယ်မူ 
(၆.၂) သာခိသ််ိှုန်း၊ စု္စုာမ်ဘာမာပ ကိသးကွယ်မူ (၄.၃) သာခိသ််ိှုန်း၊ ဟိိ္ဒူဘာမာ ကိသးကွယ်မူ 
(၀.၅) သာခိသ််ိှုန်း၊ပ နတ်ကိသးကွယ်မူ (၀.၈) သာခိသ််ိှုန်း၊ စခည ားဘာမာ ကိသးကွယ်မူ (၀.၂) 
သာခိသ််ိှုန်းိှ် ့် မ််မ့််ဘာမာမျှ မကိသးကွယ်မူ (၀.၁) သာခိသ််ိှုန်းသှိေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးတွ််ပ ဗသဒ္ဓဘာမာပ (၈၇.၅)ပ သာခိသ််ိှုန်း၊ပ ခသု်ယာန်ပ (၇.၂)ပ သာခိသ််ိှုန်း၊ပ
စု္စုာမ်ပ (၅.၁)ပ သာခိသ််ိှုန်းိှ့််ပ ဟိိ ္ဒူပ (၀.၂)ပ သာခိသ်် ှိုန်းသှိြြ ီး နတ်ကိသးကယွ်မှု၊ စခည ားဘာမာိှ့် ်
ဘာမာမသိှမူမာားမ ်် (၀.၁)ပသာခိသ််ိှုန်းာက် ေုာာ့န််းြါမ််။   

 မှတခ်ာက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

87.9 

6.2 4.3 
0.5 0.8 0.2 0.1 

87.5 

7.2 5.1 
0.2 * * * 

0

10
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90

100

ဗသဒ္ဓဘာမာ ခသု်ယာန် စု္စုာမ် ဟိိ္ဒူ နတ် စခည ားပ ဘာမာမသှိမူမာား 

သာ
ခိသ်
်ိှုန
း် 

ြသတ (၄) - ညြ််ောာ်် သုိှ့်် တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး၏ ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာစုိသက် 
ုူးးေသ သာခိသ် ် ှိုန်း 

ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး 
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(ု) ြ်ာေသးဆိသ််သာ စခာက်စုက်မာား  

ဇယားပ(၃)ပ-ပစမက် (၅) ိှု်မှ (၂၉) ိှု်စတွ််း ုူးးေသိှ့်် ေကာာ််းတက်ေနမူစေသစတွက်ကိသ ကာား/မ 
ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

စစုပုေါငး် ျေား မ စစုပုေါငး် ျေား မ

5 566         285       281        82            37          45        

6 558         282       276        274         140       134     

7 514         260       254        335         166       169     

8 458         229       229         297         140       157     

9 411         211       200        283         148       135     

10 419         219       200        268         149       119     

11 422         212       210        260         132       128     

12 424         205       219        208         101       107     

13 446         226       220         202         99          103     

14 371         182       189        118         52          66        

15 338         189       149        82            39          43        

16 342         192       150        53           33          20        

17 360         190       170        29            6             23        

18 451         220       231        22            14          8          

19 379         181       198        19           9             10        

20 442         206       236        11           4             7          

21 345         176       169        7              4             3          

22 374         187       187        7              2             5          

23 359         192       167        4              3             1          

24 324         167       157        3              2             1          

25 391         216       175        3              3             -

26 331         166       165        - - -

27 344         157       187        - - -

28 378         192       186        2              1             1          

29 321         163       158        1              - 1          

လဦူးပရ ပျောငး်တျပ်ေသူ
အသျ်
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 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲ၌ ပေယာကာ်ားေုးမာားိှ့််ပပမိန်းကေုးမာားမ််် စမက ်(၁၁) ိှု်စသွယ်မှပ
ုတ််၍ ေကာာ််းတက်ေသာက်မှုိှုန်း ေုာာ့ကာုာေကာ ာ််း ေတွ့သိှသြါမ််။ 

 ပြည ််ောာ််ု သိှ့်် ိိှု််းယဥှ်သာတွ် ်ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲမ ှေယာက်ာားေုးမာားိှ့်် မိန်းကေုးမာားပ
၏ေကာာ််းတက်ေသာက်မှု ှိုန်းမ်် ေကာာ််းုတ််တက်ေသာက်မ့််စသွယ်မှု၍ ပြည ််ောာ်် သုာက်ပ
နိမ့်ုာက်သှိေပကာ ာ််းပေတွ့သိှသြါမ််။ပ 

0.0

20.0

40.0
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80.0

100.0

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

ရာ
ခိငု
်နှုန
း် 

အသက ်

ပံု (5) - ြပည်မာာင်စု၊ တန င်္သာရီတုိင်းမဒသကြ ီးနှင့် ခမောက်ကြ ီးေြ ို့နယ်ခဲွတုိ့၏ 
မကျာင်းတက်မရာက်ေှုအမြခအမန 

ပပြ ည်မာာင်စ ု တန င်္သာရီတီိငု်းမဒသကြ ီး ခမောက်ကြ ီးေြ ို့နယ်ခွဲ 

0.0
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ရာ
ခိငု
်နှုန
း် 

အသက် 

ပံု (6) - ပပြ ည်မာာင်စုနှင့် ခမောက်ကြ ီးေြ ို့နယ်ခဲွတုိ့၏ ကျား/ေ အလုိက် 
မကျာင်းတက်မရာက်ေှုအမြခအမန 

ပပြပည်မာာင်စုပ(ကျား) ြပည်မာာင်စုပ(ေ) ခမောက်ကြ ီးေြ ို့နယ်ခွပဲ(ကျား) ခမောက်ကြ ီးေြ ို့နယ်ခွဲပ(ေ) 
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ြသတ (၇) - တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၏ ုာတတ်ေမည ာက်မှု ှိုန်း (စမက်ပ၁၅ပိှု်ိှ့််စာက်) 

 
 
 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ    - ၈၉.၅% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး - ၉၂.၈% 

ေကာ့ေမာ်း်ခရိသ််   - ၉၃.၅% 

ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ   - ၉၂.၉% 
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ဇယား (၄) - ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခဲွ၏ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅-၂၄) ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ်် ှိုန်း 

 

 ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ၏ စမက ် (၁၅) ိှု်ိှ့််စာက် ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခသိ် ် ှိုန်းမှာ (၉၂.၉)  
သာခိသ််ိှုန်းပြည ု်ြြ ီးပတန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၏ပုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခသိ်် ှိုန်းပ (၉၂.၈)ပိှ့််ပ ပမည န်မာိသိ်််တပ
၏ ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်း (၈၉.၅) ာက်ညမ့််ြါမ််။ မ ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် 
(၉၀.၇)  ပြည ု်ြြ ီး   ကာား   ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိ ှုန်းမ ်် (၉၄.၉) ပြည ု်ြါမ််။ 

 ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ၏ စမက ် (၁၅) ိှု်မ ှ (၂၄) ိှု်စတွ််းပုူ်ယ်ုူသွယ်ပ ုာတတ်ေမည ာက်မှု 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၃.၆) ညြု်ြါမ််။ မ ုူ်ယ်ုူသွယ ်ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခသိ်် ှိုန်းမ်် (၉၃.၀) 
ညြု်ြြ ီး ကာား ုူ်ယ်ုူသယွ်ပုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၄.၂) ညြု်ြါမ််။ 

ဇယား (၅) - စမက် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာက်ုူးးေသကိသ စမည ့််ဆသတးတက်ေသာက်ြြ ီးုီးခ့ဲမ့််စတန်းစုိသက် 
ပမြ ို့ြည /ေကားုက်ိှ့်် ကာား/မ ခဲွခည ားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 စမက ် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသ၏ (၁၁.၂) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် ုသတးဝ ေကာာ််းမေနဘူးမူမာား 
ပြည ု်ြါမ််။ 

 စမက ်(၂၅) ိှု်ိှ့််စာက် ေကားုက်ုူးးေသ၏ (၁၀.၈) သာခိသ််ိှုန်းမှာ ုသတးဝ ေကာာ််းမေနဘူး 
မူမာား ပြည ု်ြါမ််။ 

 စမက ် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာက် စမာိုးမားမာား၏ (၁၀.၁) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် စမာိုးမမီးမာား၏ (၁၂.၇) 
သာခိသ််ိှုန်းမှာ ုသတးဝ ေကာာ််းမေနဘူးမူမာား ပြည ု်ြါမ််။ 

 စမက ် (၂၅) ိှု်ိှ့်စ်ာက ်ုဥူီးေသ၏ပ (၂၃.၉)ပ သာခိသ််ိှုန်းမ်ပ် မူုတန်းစဆ့််ပ (၄ပ တန်း)ပ
ပြြ ီးုီးပ ေစာ််ညမ််မူမာားညြု်ြြ ီးပ တက္ကမိသု်/ေကာုိြ်စဆ့််ပြြ ီးုီးမမူှာ (၄.၀) သာခသိ််ိှုန်းမာပ
သှိမ််ကိသပေတွ့သှိသြါမ််။ 

ကျား/မ

စစုေုပါငး်

လဦူးေရ 

(15 - 24)

စာတတေ် မေ ာကမ်ှု

ရာခိုငန်ှုန း် 

(15 - 24)

စုစုေပါင်း 3,714 93.6

ကျား 1,900 94.2

မ 1,814 93.0

သငူယတ်နး်မ ှ

3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုေပါင်း 11,419 1,277                          11.2               3,084 2,732 2,838 952 34 462 22 10                8 

မြ ို ေ့ပ 5,168 602                          11.6                1,233 1,157 1,344 481 19 311 12 6                3 

ေကျးလက် 6,251 675                          10.8               1,851 1,575 1,494 471 15 151 10 4                5 

ကျား 6,595 663                          10.1                1,424 1,553 1,919 684 29 290 19 9                5 

မ 4,824 614                          12.7               1,660 1,179 919 268 5 172 3 1                3 

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) ုီးြွားေသးဆိသ််သာစခာက်စုက်မာား 

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

 
 

စစုပုေါငး် ျေား မ စစုပုေါငး် ျေား မ

10 - 14 18.8 22.3 15.2 9.8 11.6 7.0

15 - 19 64.2 81.3 43.9 5.1 5.9 3.5

20 - 24 75.1 95.4 47.7 3.1 3.4 2.5

25 - 29 75.6 97.2 45.9 1.5 1.5 1.5

30 - 34 76.6 97.1 46.2 1.2 1.2 1.1

35 - 39 75.9 98.4 43.6 1.0 1.1 0.6

40 - 44 74.6 97.1 44.7 1.0 0.8 1.6

45 - 49 74.8 97.7 42.5 0.7 0.8 0.4

50 - 54 71.1 94.0 42.6 0.9 1.0 0.5

55 - 59 63.7 87.7 32.8 2.7 2.3 3.9

60 - 64 51.6 74.4 23.0 0.5 0.6 -

65 - 69 41.2 67.3 14.4 - - -

70 - 74 32.7 54.4 8.0 - - -

75 + 22.5 34.9 8.8 - - -

၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ် 69.9 88.9 45.8 4.0 4.4 2.9

၁၅ နှစ်မှ ၆၄ နှစ် 72.6 93.9 43.7 1.9 2.0 1.7

အသျအ်ေုစ်ု
လေုသ်ားအငအ်ားေါဝငန်ှုေ း် အလေုလ်ျမ်ဲ့ရာခိုငန်ှုေ း်
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 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲ၏ စမက ်(၁၅-၆၄) ိှု်စသြ် သုတွ် ်ုသြ်မားစ််စားြါဝ််ိ ှုန်းမှာ (၇၂.၆) 
သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 စမာိုးမမီး ုသြ်မားစ််စားြါဝ််ိှုန်းမ်် (၄၃.၇) သာခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီး  စမာိုးမား ုသြ်မား 
စ််စားြါဝ််ိှုန်း (၉၃.၉) သာခိသ််ိှုန်းာက်  မမိာုွာေုာာ့န််းမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲ၏ စမက ် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ် သုတွ် ် စုသြ် သုြ်ေမာကေုး (၁၈.၈) 
သာခိသ််ိှုန်းသှေိကာ ာ််းပေတွ့သှိသြါမ််။ 

 စမက ် (၁၅-၆၄) ိှု်စသြ်ုသ၏  စုသြ်ုက်မဲ့သာခိသ်် ှိုန်းမှာ (၁.၉) ပြည ု်ြါမ််။ စုသြ်ုက်မဲ့ 
သာခိသ််ိှုန်းမ ်် ကာား (၂.၀) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ်မ (၁.၇) သာခိသ််ိှုန်းစမီးမီး သိှကာ ြါမ ််။ 

 စမက ် (၁၅) ိှု်မှ (၂၄) ိှု်စတွ််း  စမာိုးမမီး်ယ်မာား၏ စုသြ်ုက်မဲ့ိှုန်းမှာ (၂.၉) 
သာခသိ််ိှုန်းသှိမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။  

 
ဇယား (၇) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် သုြ်မားစ််စား သုတွ်် မြါဝ််ေမာုူးးေသကိသ စမာိုးစုား 

စုိသက် ကာား/မ ခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယား 

 

 စမက ်(၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုသြ်မားစ််စား သုတွ်် မြါဝ််မူမာား၌ စမာိုးမားမာား၏ (၅၀.၁) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စခာိန်ညြ့််ေကာာ််းတက်ေနမူမာားညြု်ကာ ြြ ီး စမာိုးမမီးမာား၏ (၇၅.၈) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စိမ်မှုကို္စုသြ်ကိသ််ေနမူမာားညြု်ေကာ ာ််းပေတွ့သှိသြါမ််။ 
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အသက်အုပစ် ု

ပု ံ(8) - လုပသ်ားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုမုပါင်း ကျား ေ 
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အသက်အုပစ်ု 
စစုမုပါင်း ကျား ေ 

ြသတ (၉) - စ သုြ်ုက်မ့ဲသာခိသ် ် ှိုန်း 

စစုေုပါငး် အလေုမ်ရာှခဲ့ေါ

အခေေိ ြ်ေည့်

ပျောငး်တျပ်သာ 

ပျောငး်သား

အမိမ်ှုျစိ္စလေု်
အ ငြ မိး်စား၊

သျ်ျြ းီရယွအ် ို

ေေားောသ၊ူ

မသေစ်မွး်သူ
အ ခြ ား

စုစုပေါင်း 6,188         1.7                  23.7                          60.0              4.0                         1.6                  9.0          

ျေား 1,476         5.1                  50.1                          9.5                 8.0                         4.5                  22.8        

မ 4,712         0.7                  15.4                          75.8              2.7                         0.6                  4.7          

ကျား/မ

လေုသ်ားအငအ်ားစတုငွ ်မေါဝငသ်ူ
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ဇယား (၈) - စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ စ သုြ်စကိသ််စမာိုးစုားိှ့်် ကာား/မ 
စုိသက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 

စစုေုပါငး် ကျား မ စစုေုပါငး် ကျား မ

စစုေုပါငး် 9,120 6,430 2,690 100.0 100.0 100.0

မနေ်နဂျာများ 98 90 8 1.1 1.4 0.3

သကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းပညာရင်ှများ 71 15 56 0.8 0.2 2.1

နညး်ပညာနှင့် ဆကစ်ပ်သည့် သကေ်မွးပညာရင်ှများ 251 231 20 2.8 3.6 0.7

အေောကအ်ပ့ံပေ ုစာေရးလပ်ုသားများ 69 40 29 0.8 0.6 1.1

ဝနေ်ဆာင်မှုနှင့် အေရာင်းလပ်ုသားများ 650 194 456 7.1 3.0 17.0

လယယ်ာ၊ သစ်ေတာနှင့် ငါးလပ်ုငနး် ကျွမ်းကျင်လပ်ုသားများ 3,294 2,540 754 36.1 39.5 28.0

လကမ်ှုပညာနှင့်ဆကစ်ပ် လပ်ုငနး် အလပ်ုသမားများ 564 440 124 6.2 6.8 4.6

စကက်ရိယိာနှင့် စကပ်စ္စညး်ကိုင်တွယ ်အသုံးပေ ုသမူျားနှင့်

စုစညး်တပ်ဆင်သမူျား
473 460 13 5.2 7.2 0.5

အေခေ ခံအလပ်ုသမားများ 3,336 2,251 1,085 36.6 35.0 40.3

အခေ ား - - - - - -

မသိ/မေြေ 314 169 145 3.4 2.6 5.4

အလပုရ် ှိသဦူးေရ ရာခိုငန်ှုန း်
အလပုအ်ကိုငအ်မျ ို းအစား
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 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ်ပ  စမက ် (၁၅-၆၄)  စသြ်ုသသိှ  စုသြ်သိှမူ (၃၆.၆)   သာခသိ််ိှုန်းမာှ      
စေညခခတစ သုြ်မမားမာားပြည ု်ကာ ြြ ီး ဒသတိယစမာားဆသတးမှာ ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်း 
ကွာမ်းကာ််ု သြ်မားမာား (၃၆.၁) သာခသိ််ိှုန်းပြည ု်ြါမ််။ 

 ကာား ိှ့် ် မ ိိှု််းယှဥ်သာတွ်် ကာား ဦးေသ (၃၉.၅) သာခသိ််ိှုန်းမ််ပ ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့််ပ
်ါးုသြ််န်းကတမ်းကာ်် သုြ်မားမာားညြု်ကာ ညြီး မပ းးေသပ (၄၀.၃)ပ သာခိသ််ိှုနး်မ ်် စေညခခတ 
စုသြ်မမားမာားပြည ု်မ ််ကိသပေတွ့သှိသြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးတွ််ပ စေခည ခတစုသြ်မမားမာားမှာ (၁၅.၁) သာခသိ််ိှုန်းြည ု်ြြ ီးပ ုယ်ယာ၊ 
မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကွာမ်းကာ််ုသြ်မားမာားမှာ (၄၃.၇) သာခိသ််ိှုန်း ပြည ု်ြါမ််။ 
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ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ 

 ြသတ (၁၀) - ပြည ််ောာ်် သု၊ တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးိှ့်် ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခဲွတိသ့၏  
စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််းသိှ ကာား/မ စုိသက် စ သုြ်စကိသ် ်စမာို းစုား 

မန်ေနုာာမာား 

မက်ေမးွဝမ်းေကာာ််းြ်ာသှ််မာား 

န််းြ်ာိှ့််ပဆက်ုြမ့််ပ်မက်ေမးွြ်ာသှ်မ်ာား 

စောာက်စြတ့ြည ုုာေသးုသြမ်ားမာား 

ဝန်ေဆာ်မ်ှို ှ် ့ပ်စေသာ််းုသြ်မားမာား 

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ် ့ပ််ါးုသြ်် နး်ပ
ကတမ်းကာ််ုသြ်မားမာား 

ုက်မှုြ်ာိှ် ့ပ်ဆက်ုြ်ု သြ်် နး်ပစုသြ်မမားမာား 

ုက်ကိသယိာိှ် ့ပ်ုက်ြု္်စ ်းကိသ််တယွ်ပ
စမသတးြည ုမူမာားိှ့််ပုသု ််းတြ်ဆ််မမူာား 

စေခည ခတစုသြ်မမားမာား 

စခည ား 

မမိ/မေြည  
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ဇယား (၉) - စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ သုြ်ကိသ််ေမာ သုြ််န်းစမာိုးစုားိှ့်် 
ကာား/မ စုိသက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား  

 

မှတခ်ာက်။      * ၀.၁ သာခိသ််ိှုနး်ာက်န်း်ြါမ််။ 

စစုပုေါငး် ျေား မ စစုပုေါငး် ျေား မ

စစုပုေါငး် 9,120 6,430 2,690 100.0 100.0 100.0

လယ်ယာ၊ သစ်ပတာနှင့် ငါးလုေ်ငေး် 6,154 4,503 1,651 67.5 70.0 61.4

သတ္တ ုတးူပောပ်ရးနှင့် ပျောျ်မုိင်းလုေ်ငေး် 65 44 21 0.7 0.7 0.8

ျုေထု်တလု်ေ်မှုလုေ်ငေး် 255 168 87 2.8 2.6 3.2

လျှေ်စစ်၊ ဓါတပ်ငွ့၊ ပရပနွးပငွ့နှင့် ပလပအးေြ ေ့်ေြ ူးမှုလုေ်ငေး် 4 4 - * 0.1 -

ပရပေးပဝပရး၊ မိလ္လာနှင့် အမိှုျ်သိမ်းဆည်းပရး စီမံခေ့်ခဲွမှုလုေ်ငေး် 4 3 1 * * *

ပဆာျ်လုေ်ပရးလုေ်ငေး် 381 317 64 4.2 4.9 2.4

လျ်လီနှင့် လျ္ကားပရာင်းဝယ်ပရး (ပမာပ်တာျ်ားနှင့် ပမာပ်တာဆ်ိုင်ျယ်

ေြ ုေြ င်ြခင်းလုေ်ငေး်အေါအဝင်)
546 162 384 6.0 2.5 14.3

သယ်ယူေုိ့ပဆာင်ပရးနှင့် ျုေေ်စ္စည်းသုိပလှာင်ပရးလုေ်ငေး်မေား 343 341 2 3.8 5.3 0.1

တည်းခုိပရးနှင့် အစားအပသာျ်ဝေပ်ဆာင်မှုလုေ်ငေး်မေား 93 31 62 1.0 0.5 2.3

သတင်းအခေျ်အလျ်နှင့်  ဆျ်သွယ်ပရးလုေ်ငေး်မေား 4 4 - * 0.1 -

ပငွပရးပ ျေ းပရးနှင့် အာမခံလုေ်ငေး်မေား - - - - - -

အမ်ိခြ  ံပြမဆိုင်ရာလုေ်ငေး်မေား - - - - - -

အသျ်ပမွးဝမ်းပျောင်းေညာ၊ သိေ္ံပေညာနှင့် စျ်မှုလျ်မှုေညာဆိုင်ရာလုေ်ငေး်မေား 2 2 - * * -

စီမံအေ်ုခေုေ် ပရးနှင့် ပထာျ်ျူမှုဆိုင်ရာလုေ်ငေး်မေား 435 294 141 4.8 4.6 5.2

ေြ ည်သူ့အေ်ုခေုေ်ပရး (ေြ ည်သူ့ဝေထ်မ်းမေားအေါအဝင်) 297 276 21 3.3 4.3 0.8

ေညာပရးဆိုင်ရာလုေ်ငေး်မေား 60 6 54 0.7 0.1 2.0

ျေေး်မာပရးနှင့် လူမှုပရးလုေ်ငေး်မေား 14 2 12 0.2 * 0.4

ေေး်ခေ၊ီ အနုေညာ၊ ပေော ်ပြေပရးနှင့် အေေး်ပေြ ပရးလုေ်ငေး်မေား 3 3 - * * -

အခြ ားဝေပ်ဆာင်မှုလုေ်ငေး်မေား 85 63 22 0.9 1.0 0.8

ျုိယ်တိုင်လုေ်ျုိင်သည့် အမ်ိပထာင်စုမေား၏လုေ်ငေး်မေား၊ ခဲွခြ ားပော်ေြ နုိင်ခြ င်း 

မရှိသည့် အမ်ိပထာင်စုမေား၏ ထုတလု်ေ်မှုနှင့် ဝေပ်ဆာင်မှုလုေ်ငေး်မေား
14 9 5 0.2 0.1 0.2

သံတမေအ်ခွင့်အပရးရအေဲွ့အစည်းမေား၏လုေ်ငေး်မေား - - - - - -

အလုေ်အျုိင်အမေို းအစားပော်ေြ ထားခြ င်းမရှိပသာလုေ်ငေး်မေား 361 198 163 4.0 3.1 6.1

အလေုရ် ှိသဦူးပရ ရာခိုငန်ှုေး်
လေုင်ေး်အမေို းအစား
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 ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ၌ပ ုယ်ယာ၊ပ မုေ်တာိှ့််ပ ်ါးုသြ််န်းတွ််ပ စမာားဆသတးုသြ်ကိသ််ကာ ြြ ီးပ
(၆၇.၅) သာခိသ််ိှုန်းသိှြါမ််။ 

 ုက်ုီိှ့််ပ ုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ (ေမာ်ေတာ်ကားိှ့််ပ ေမာ်ေတာ်ဆိသ်က်ယ်ပ ြည ုြည ််ခည ််းုသြ််န်းပ
စြါစဝ််)ပုသြ််န်းတွ် ်ပဒသတိယစမာားဆသတးပုသြ်ကိသ််ကာ ြြ ီးပပ(၆.၀)ပသာခသိ််ိ ှုန်းသိှြါမ််။ 

 ုယ်ယာ၊ပ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းတွ််ပ သုြ်ကိသ််ေနမူ စမာိုးမား (၇၀.၀)ပ သာခိသ််ိှုန်းိှ် ့်ပပ
စမာိုးမမီးပ(၆၁.၄)ပသာခသိ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး၌ပ ုယ်ယာ၊ပ မု်ေတာိှ့််ပ ်ါးုသြ််န်းတွ််ပ ုသြ်ကိသ််ေနမူမှာပ (၅၄.၃) 
သာခိသ််ိှုန်းသိှပြြ ီးပ ုက်ုီိှ့််ပ ုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ (ေမာ်ေတာ်ကားိှ့််ပ ေမာေ်တာ်ဆိသ််ကယ်ပ
ပြည ုြည ််ညခ််းုသြ််န်းစြါစဝ််)ပုသြ််န်းတွ် ်ပပ သုြ်ကိသ််ေနမူမှာပပ(၁၁.၂)ပသာခိသ်် ှိုန်းသိှြါမ််။ 
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ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ 

 ြသတ (၁၁) - ပြည ််ောာ်် သု၊ တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးိှ့်် ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခဲွတိသ့၏  
စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််းသိှ ကာား/မ စုိသက် သုြ်ကိသ် ်ေမာ သုြ််နး်စမာို းစုား 

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ် ်ပ့်ါးုသြ်် နး် 
မတ္တ ုတူးေြာ်ေသးိှ် ်ပ့ေကာာက်မိသ် ်းုသြ်် နး် 
ကသနာ်သတ်ုသြ်မှုုသြ််န်း 
ုျှြ်ုု၊်ပဓါတ်ေ်ွ့ ၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးညြန့်ြည ူးမှုုသြ်် နး် 
ေသေြးေဝေသး၊ပမို ္လာိှ့််ပစမိှုက်မိမး်ဆ််းေသးပုမီတခန့်ခွဲမှုုသြ််န်း 
ေဆာက်ုသြ်ေသးုသြ််န်း 
ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ(ေမာ်ေတာ်ကားိှ် ်ေ့မာ်ေတာ်ဆသိ်က်ယ်ပြည ုြည ််ခည ််းုသြ်် နး်စြါစဝ််) 
မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးိှ့််ကသန်ြု္်စ ်းမိသေုှာ််ေသးုသြ််န်းမာား 
တ််းခိသေသးိှ့််ပ်စုားစေမာက်ပဝန်ေဆာ်မ်ှုု သြ်် နး်မာား 
မတ််းစခာက်စုက်ိှ့််ပဆက်မွယ်ေသးုသြ််န်းမာား 
ေ်ွေသးေကာ းေသးိှ် ်ပ့စာမခတု သြ်် နး်မာား 
စိမ်ခြ တပေညမဆိသ် သ်ာုသြ်် န်းမာား 
စမက်ေမွးဝမး်ေကာာ််းြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ် ့ပ်ုက်မှုုက်မှုြ်ာဆိသ် ်သာုသြ််န်းမာား 
ုမီတစသြခ်ာုြ်ပေသးိှ် ်ပ့ောာက်ကူမှုဆိသ်သ်ာုသြ်် နး်မာား 
ပြည ််မူ့စသြ်ခာုြေ်သးပ(ပြည ််မူ့ဝနာ်မ်းမာားစြါစဝ််) 
ြ်ာေသးဆိသ် ်သာုသြ််န်းမာား 
ကာန်းမာေသးိှ် ်ပ့ုူမှုေသးုသြ်် နး်မာား 
ြန်းခာီ၊ပစိသြ်ာပ၊ပေြာာ်ပေညြေသးိှ် ့ပ်စြနး်ေြည ေသးပုသြ််န်းမာား 
စခည ားဝန်ေဆာ်မ်ှုု သြ်် နး်မာား 
ကိသယ်တိသ််ု သြက်ိသ််မ့််ပစိမေ်ာာ််ုသမာား၏ပုသြ်် နး်မာား၊ပခွဲခည ားေြာ်ြည ိိသ််ခည ််းမသှိမ့််ပစိမေ်ာာ််ုသမာား၏ပာသတ်ု သြမ်ှို ှ် ့ပ်ဝန်ေဆာ ််မှုုသြ််န်းမာား 
မတတမန်စခွ် ့စ်ေသးသပစြွဲ့စု််းမာား၏ပုသြ််န်းမာား 
စုသြ်စကိသ််စမာို းစုားေြာ်ြည ာားခည ််းပမသှိေမာုသြ််န်းမာား 



20 
 

(်) ကိသ််ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်စမာိုးစုားမာား 

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

 
မှတခ်ာက်။     * ုသုသေြါ််းကတ်စေသစတွက်ပ(၂၀) ာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ်ပ စမက်ပ (၁၀)ပ ိှု်ိှ့််စာကပ် ုူးးေသ၏ပ (၆၅.၁)ပ သာခိသ်် ှိုန်းမ််ပ
ိိသ်််တမားုိုု်ေသးကတ် ကိသ််ေဆာ််မူမာားညြု်ြြ ီး၊ပ (၃၁.၀)ပ သာခိသ််ိှုန်းမ််ပ မ််မ့််ကတ်မှ 
မကိသ််ေဆာ််မူမာားပြည ုြ်ါမ််။ 

 ကာား ိှ့် ် မ ိိှု််းယှဉ်သာတွ််် ကာား းးေသ (၃၀.၂) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် မ းးေသ (၃၂.၁) သာခိသ််ိှုန်းပ
တိသ့မ် ်မ််မ့််ကတ်မှ မကိသ််ေဆာ််မူမာားညြု်မ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

မှတခ်ာက်။      * ၀.၁ သာခိသ််ိှုနး်ာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 
 

နိုငင်သံား 

စစိစေ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

 ကတ်

နိုငင်သံား

ပေ ုခငွ့် 

ရသကူတ်

အမျို းသား 

မတှပ်ုံတင ်

ကတ်

သာသနာဝင်

 ကတ်

ယာယ ီ

သကေ်သ

 ခကံတ်

နိုငင်ေံခားသား

မတှပ်ုံတင်

လကမ်တှ်

နိုငင်ေံခားသား

နိုငင်ကံးူ

လကမ်တှ်

မညသ်ည့် 

ကတမ်မှကိုင်

 ေဆာငသ်ူ

စုစုေပါင်း 11,572        * 58 472 46 86 * * 5,508           

မြ ို ေ့ပ 5,307          * 17 146 11 50 - * 2,702           

ေကျးလက် 6,265          * 41 326 35 36 * * 2,806           

ကျား 6,601          * 52 249 46 50 * * 3,031           

မ 4,971          * 6 223 - 36 - * 2,477           
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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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60.0

70.0

နိုင်ငံသားပ
စိစစ်မရး 
ကတ် 

ဧည့န်ိုင်ငံသား 
ကတ် 

နိုင်ငံသား 
ပပြ ုခွင့ရ်သူ 
ကတ် 

အေျိုးသားပ
ေှတ်ပုံတင် 
ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယ ီ
သက်မသခ ံ
ကတ ်

နိုင်ငံြခားသား 
ေှတ်ပုံတင် 
လက်ေှတ် 

နိုင်ငံြခားသား 
နိုင်ငံကူး 
လက်ေှတ် 

ေည်သည့် 
ကတ်ေှေကိုင် 
မဆာင်သူ 

ရာ
ခိငု
်နှုန
း် 

ပံု (12) - ကုိင်မဆာင်သည့်လက်ေှတ်အေျို းအစားေျား 

စုစုမပါင်းပ ကျားပ ေပ 
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(ု) မမန်ုွမ်းမှုစေကာ ာ််းစသာ 

ဇယား (၁၁) -  မမန်ုွမ်းသာခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပမမန်ုွမ်းမှုစမာိုးစုားစုိသက်ပုူးးေသကိသပစမက်စသြ် သုစုိသက် 
ကာား/မပခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယား 

 
ပ 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ေလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

စစုေုပါငး် 23,040      22,082       958                 4.2         551      206    331             280                   

0 - 4 2,743            2,730            13                          0.5             2              - 8                       8                              

5 - 9 2,533            2,491            42                          1.7             5              16         16                    19                            

10 - 14 2,127             2,096            31                          1.5             8              6            11                    13                            

15 - 19 2,006            1,983            23                          1.1             4              3            10                    13                            

20 - 24 2,212             2,181            31                          1.4             8              10         8                       12                            

25 - 29 2,120             2,094            26                          1.2             9              6            5                       10                            

30 - 34 2,003            1,969            34                          1.7             8              12         9                       10                            

35 - 39 1,802            1,744            58                          3.2             28           7            22                     11                            

40 - 44 1,621            1,528            93                          5.7             58           17         23                     13                            

45 - 49 1,337            1,203            134                       10.0          105        16         24                     22                            

50 - 54 987                868                119                       12.1          80           15         38                    30                            

55 - 59 710                580                130                       18.3          89           28         50                    43                            

60 - 64 401                331                70                          17.5          47           15         36                    20                            

65 - 69 211                152                59                          28.0          34           18         27                     21                            

70 - 74 107                63                   44                          41.1          27           17         19                    15                            

75 - 79 65                   41                   24                          36.9          17           6            9                       5                              

80 - 84 32                   18                   14                          43.8          12           6            6                       6                              

85 - 89 15                   8                     7                            46.7          5              4            5                       5                              

90 + 8                     2                      6                            75.0          5              4            5                       4                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) -  မမန်ုွမ်းသာခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပမမန်ုွမ်းမှုစမာိုးစုားစုိသက်ပုူးးေသကိသပစမက်စသြ် သုစုိသက် 
ကာား/မပခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယားပ(စဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ေလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

ကျား 12,656      12,103      553                 4.4         298      119    194             144                   

0 - 4 1,331            1,323            8                            0.6             - - 5                       6                              

5 - 9 1,285            1,260            25                          1.9             3              9            9                       12                            

10 - 14 1,085            1,065            20                          1.8             5              4            8                       9                              

15 - 19 1,088            1,076            12                          1.1             3              3            3                       7                              

20 - 24 1,272             1,255            17                          1.3             4              6            4                       9                              

25 - 29 1,228             1,211            17                          1.4             6              4            4                       5                              

30 - 34 1,198            1,175            23                          1.9             5              6            9                       6                              

35 - 39 1,063            1,022             41                          3.9             16           6            18                    7                              

40 - 44 927                879                48                          5.2             27           9            15                    5                              

45 - 49 782                701                81                          10.4          59           8            16                    10                            

50 - 54 548                481                67                          12.2          44           7            21                     13                            

55 - 59 399                324                75                          18.8          50           17         28                     21                            

60 - 64 223                184                39                          17.5          23           7            18                    8                              

65 - 69 107                77                   30                          28.0          18           11         14                    10                            

70 - 74 57                   32                   25                          43.9          16           11         12                     8                              

75 - 79 42                   26                   16                          38.1          13           6            5                       3                              

80 - 84 11                   7                     4                            36.4          3              2            2                       2                               

85 - 89 9                     5                     4                            44.4          3              2            3                       3                              

90 + 1                     - 1                            100.0       - 1            - -

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) -  မမန်ုွမ်းသာခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပမမန်ုွမ်းမှုစမာိုးစုားစုိသက်ပုူးးေသကိသပစမက်စသြ် သုစုိသက် 
ကာား/မပခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယားပ(စဆက်) 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမဆို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ေလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

မ 10,384      9,979        405                 3.9         253      87       137             136                   

0 - 4 1,412            1,407            5                            0.4             2              - 3                       2                               

5 - 9 1,248            1,231            17                          1.4             2              7            7                       7                              

10 - 14 1,042            1,031            11                          1.1             3              2            3                       4                              

15 - 19 918                907                11                          1.2             1              - 7                       6                              

20 - 24 940                926                14                          1.5             4              4            4                       3                              

25 - 29 892                883                9                            1.0             3              2            1                       5                              

30 - 34 805                794                11                          1.4             3              6            - 4                              

35 - 39 739                722                17                          2.3             12           1            4                       4                              

40 - 44 694                649                45                          6.5             31           8            8                       8                              

45 - 49 555                502                53                          9.5             46           8            8                       12                            

50 - 54 439                387                52                          11.8          36           8            17                    17                            

55 - 59 311                256                55                          17.7          39           11         22                     22                            

60 - 64 178                147                31                          17.4          24           8            18                    12                            

65 - 69 104                75                   29                          27.9          16           7            13                    11                            

70 - 74 50                   31                   19                          38.0          11           6            7                       7                              

75 - 79 23                   15                   8                            34.8          4              - 4                       2                               

80 - 84 21                   11                   10                          47.6          9              4            4                       4                              

85 - 89 6                     3                     3                            50.0          2              2            2                       2                               

90 + 7                     2                      5                            71.4          5              3            5                       4                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ် ုူးးေသ (၁၀၀) ုျှ်် (၄) းးမ်် စန််းဆသတး မမန်ုွမ်းမှုတု်မာိုးမာိုးပ
သှိေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 စမာိုးမမီးမာား၏ မမန်ုွမ်းမှုသာခသိ် ်ိှုန်းမ်် စမာိုးမားမာားာက် စန််း်ယ်ြိသနိမ့်ြါမ််။ 

 မမန်ုွမ်းမှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် စမက်စသွယ်ကြ ီးုာမ််ိှ့််စမျှ ပမည ့်တ်က်ုာြြ ီး စမက ် (၄၅) 
ိှု်ေကာာ်တွ် ်ြိသမိသမိမာုွာညမ့်တ်က်ုာမ််ကိသ ေတွ့သိှသြါမ််။ 

 မမန်ုွမ်းမှုစမာိုးစုားမာားတွ်် စမည ်် စမာားဆသတးိှ့် ် ုမ်းေုျှာက်/စမည ့််တက်/ြု္်စ ်းပ
ကိသ််တွယ်ပခည ််းမ ်် ဒသတိယစမာားဆသတးြည ု်ြါမ််။ 
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(ဆ) စိမ်စေကာ ာ််းစသာိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းမာား 

ေနစိမ်စမာိုးစုားမာား 

ဇယား (၁၂) - ေနစိမ်စမာိုးစုားစုိသက်  စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ  ပမြ ို့ြည /ေကားုက်ပ ခဲွညခားေြာ်ညြေမာပ
ဇယား 

 

 

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ် ေနစိမ်စမာားုသမှာ ြာဥ်ောာ််စိမ်/မုမ်ားစိမ် စမာိုးစုားမာား 
ပြည ု်ကာ ြြ ီး (၃၆.၉) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ ဒသတိယစမာားဆသတးပ ေနစိမ်စမာိုးစုားမှာ ဝါးြည ့်် 
ေဆာက်ုသြ်ာားေမာ စိမ်မာားညြု်ြြ ီး (၂၉.၅) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။  

 ပမြ ို့ြည စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (၄၄.၃) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် ြာဥေ်ာာ််စိိမ/်မု်မားစိမ်မာားညြ့်် ေနာိသ်် 
ပကာ ြြ ီး  ေကားုက်စိမ်ောာ်် သုမာား၏ (၃၀.၇) သာခိသ် ် ှိုန်းမ်် ဝါးစိမ်မာားြည ့်် ေနာိသ််ကာ ြါမ််။  

 

 

 

 

 

 

မြ ို ့ေပ/ေကျးလက်
အမိေ်ောငစ်ု

အေရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကခ်နး်/

တိုကခ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကခ်အံမိ်

ပျဥေ်ောငအ်မိ်/

 သစသ်ားအမိ်
ဝါးအမိ်

2-3 နစှခ်ံ

 တအဲမိ်

1 နစှခ် ံ

တအဲမိ်
အ ခေ ား

စုစုေပါင်း 4,865          8.6                         10.5             7.1           36.9                   29.5         2.2           1.6          3.5       

မြ ို ေ့ပ 2,355           13.1                       3.1                3.9           44.3                   28.3         1.2           1.4          4.7       

ေကျးလက် 2,510           4.4                         17.5             10.1         30.0                   30.7        3.1           1.8          2.5        

 8.6  
 10.5  

 7.1  

 36.9  

 29.5  

 2.2   1.6  
 3.5  

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

 30.0

 35.0

 40.0

 45.0

 50.0

ကွန်ဒုိ/တိကု်ခန်း/ 
တိုက်ခနး်တွ ဲ

ဘနဂ်လိ/ု 
တိုက်အိေ် 

တိကု်ခအိံေ် ပျဥ်မာာင်အိေ/် 
သစ်သားအေိ် 

ဝါးအိေ် 2-3ပနှစ်ခ ံ
တဲအေိ် 

1ပနှစ်ခ ံ
တဲအေိ် 

အခြ ား 

ရာ
ခိငု
်နှုန
း် 

ပံု (13) - မနအိေ်အေျို းအစား 

စုစုမပါင်းပ ပေြ ို့ြပပ မကျးလက်ပ 
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စိမ်မာစမာိုးစုားမာား 

ြသတ (၁၄) - မန့်သှ််းေမာ ယ်် သုတစိမ်မာေဆာက် သုြ်မသတးုဲွမ့်် စိမ်ောာ်် သုစခာိုး 

 
 

 
 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ    - ၇၄.၃% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၆၆.၆% 

ေကာ့ေမာ်း်ခရိသ််   - ၆၂.၇% 

ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ   - ၅၇.၄% 
 

 



26 
 

ဇယား (၁၃) - စမသတးြည ုမ့််စိမ်မာစမာိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ       
ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယား 

 
 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (၅၇.၄) သာခိသ််ိှုန်းမ်် မန့်သှ််းေမာ ယ််ုသတ     
စိမ်မာ ေဆာက်ုသြ်မသတးုွဲကာ ြါမ််။ (ေသဆွဲစိမ်မာ (၁.၀) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် ေသေုာ််း/ယ််ုသတ 
စိမ်မာ (၅၆.၄) သာခိသ််ိှုန်းတိသ့ ြည ု်ကာ ြါမ််။) 

 တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးတွ်် မန့်သှ််းေမာ ယ််ုသတစိမ်မာေဆာက်ုသြ်မသတးုွဲမ့်် စိမ်ောာ််ုသ 
စခာိုးမှာ (၆၆.၆) သာခိသ််ိှုန်းသှိ ြြ ီး ပမည နမ်ာိသိ်််တတွ် ်(၇၄.၃) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ် စိမ်မာမသှိမ်် ့ စိမ်ောာ််ုသ (၁၅.၁) သာခိသ််ိှုန်းသှိ ြြ ီး တန င်္မာသီပ
တိသ််းေဒမကြ ီးတွ် ်(၁၅.၆)  သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲ၏ ေကားုက်ေဒမမာားတွ်် စိမမ်ာမသိှမ့််စိမ်ောာ််ုသ (၂၂.၀) 
သာခိသ််ိှုန်းသှြိါမ််။ 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပျေးလျ်

1.0           0.5           1.5           

56.4        50.0        62.4         

57.4        50.5        63.9        

25.3         38.7        12.7         

1.7           2.3           1.1           

0.5           0.7           0.3           

15.1        7.8           22.0         

ရာခိုငန်ှုေ း် 100.0   100.0   100.0   

အပရအတျွ် 4,865   2,355    2,510    

အမိသ်ာအမေ ို းအစား

စစုပုေါငး်

ပရဆဲွအိမ်သာ

ပရပလာင်း/ယင်လုံအိမ်သာ

သေ့်ရင်ှးပသာယင်လုံအိမ်သာ
ပဆာျလ်ေ်ုသုံးစဲွမှုရာခုိင်နှုေး်

တွင်း/ ဇလား အိမ်သာ

တွင်းမရှိ အိမ်သာ

အခြ ား

အိမ်သာမရှိ
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ေမာက်ေသစမာိုးစုားမာား 

ြသတ (၁၅) - မန့်သှ််းေမာ ေမာက်ေသသသိှမ့်် စိမ်ောာ်် သုစခာိုး 

 
 
 
 
 

 

ပြည ််ောာ််ု သ    - ၆၉.၅% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၆၃.၆% 

ေကာ့ေမာ်း်ခရိသ််   - ၇၁.၃% 

ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ   - ၆၂.၇% 
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ဇယား (၁၄) - ေမာက်ေသစတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေသစမာိုးစုားစုိသက်               
စိမ်ောာ်် သု သာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား  

 

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (၆၂.၇) သာခိသ််ိှုန်းမ်် ေမာက်ေသစတွက် 
ေသေကာ််းေသမန့် (ေသြိသက်ုိသ််း၊ စဝီုိတွ််း၊ ေသတွ််း (စသတ်ုီ)၊ ေသမန့်ုက်/ေသမန့်ဘူး) ကိသ 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးစတွ််းသိှ စခည ားမြ ိ ့ုနယ်မာားိှ့်် ိိှ်ု ်းယှဥ်သာတွ််ပ ခေမာက်ကြ ီးပမြ ိ ့ုနယ်ခဲွ၏ 
ေသေကာ််းေသမန့်စမသတးြည ုမ့််ပ စိမ်ောာ််ုသစခာိုးမ်် စမည ့််ဆသတးစသြ်ုသတွ်် ြါဝ််ြါမ််။ 
ပမည န်မာိိသ်် တ်၏ ေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှု (၆၉.၅) သာခိသ််ိှုန်းိှ် ့် ိိှု််းယှဥ်ုျှ််ပနိမ့်မ််ကိသေတွ့သြါပ
မ််။ 

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ်ပ စိမ်ောာ််ုသပ (၄၇.၇)ပ သာခိသ််ိှုန်းမ််ပ ေသတွ််းပ (စသတ်ုီ)ပ မှေသကိသပပ
ေမာက်ေသစြည ု် မသတးုွဲကာ ြါမ်။်ပ စိမ်ောာ််ုသ (၂၄.၁) သာခိသ််ိှုန်းမ််ပ ညမု်/ေခာာ််း/ပပပပပပပပ
တူးေညမာ််းမေှသကိသပမသတးုဲွေနကာ ြါမ််။ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ 

 စိမ်ောာ််ုသ (၃၇.၃) သာခိသ််ိှုနး်မ ်် မမန့်သှ််းေမာစသ််းစမည ု်မာားမှ သသှိေမာေသကိသ 
ေမာက်ေသစြည ု် မသတးုွဲေနကာ သြါမ််။ 

 ေကားုက်ေဒမသှိ စိိမေ်ာာ််ုသ (၂၉.၂) သာခိသ််ိှုန်းမ်် မမန့်သှ််းေမာစသ််းစမည ု်မာားမှ သသှိပ
ေမာေသကိသ ေမာက်ေသစြည ု် မသတးုွဲေနကာ သြါမ််။ 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပျေးလျ်

8.1                   11.8             4.7                

0.3                   0.5               0.1                

47.7                38.8             56.1             

6.6                   3.1               9.9                

62.7                54.2            70.8            

8.9                   6.3               11.3             

0.5                   0.9               0.1                

24.1                36.7             12.2             

2.9                   0.5               5.2                

0.9                   1.4               0.4                

37.3               45.8            29.2             

ရာခိုငန်ှုေ း် 100.0         100.0       100.0       

အပရအတျွ် 4,865         2,355       2,510       
စစုပုေါငး်

ပရတင်ွး (အျာရမ့ဲံ)

ပရျေ်

မြ စ်/ပခောင်း/တးူပမြ ာင်း

ပတာင်ျေပရ/ မုိးပရ

အခြ ား

စုစုပေါင်းပရပျာင်းပရသေ့် မရရှိမှုရာခုိင်နှုေး်

စုစုပေါင်းပရပျာင်းပရသေ့်ရရှိမှုရာခုိင်နှုေး်

ပသာျပ်ရအမေို းအစား

ပရေုိျ်လုိင်း

အဝီစိတင်ွး

ပရတင်ွး (အတုစီ်)

ပရသေ့်စျ်/ ပရသေ့်ဘူး
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စု််းေသာ််စတွက် ုွမ်းစ််စမသတးြည ုမှု 

ြသတ (၁၆) - စု််းေသာ််စတွက်ပ ျုှြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမှု 

 

 
  

ပြည ််ောာ််ု သ    - ၃၂.၄% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  -   ၈.၀% 

ေကာ့ေမာ်း်ခရိသ််   -   ၅.၆% 

ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ   -   ၂.၉% 
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ဇယား (၁၅) -  စု််းေသာ််စတွက်  စဓိကစမသတးြည ုမ့်် မီးစမာိုးစုားစုိသက်           
စိမ်ောာ်် သု သာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ် စု််းေသာ််စတွက် ုျှြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမ့်် စိမ်ောာ််ုသ 
စခာိုးမှာ (၂.၉) သာခိသ််ိှုန်းညြု်ြါမ််။ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးစတွ် ်းသှိ စခည ားမြ ို့နယ်မာားိှ့်် 
ိှုိ််းယှဥ်သာ ုှာြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမှုမ်် စနိမ့်ဆသတးစသြ်ုသတွ််ပ ြါဝ််ြါမ််။ တန င်္မာသီတိသ််း 
ေဒမကြ ီး၏ပုျှြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမ့်် စိမ်ောာ််ုသစခာိုးမှာ (၈.၀) သာခိသ််ိှုန်းြည ု်ြါမ််။  

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ် စု််းေသာ််စတွက်  မီးုက်ပ (ြသု္ဂုိက) စမသတးြည ုမှုမ််  (၅၂.၆) 
သာခိသ််ိှုန်းြည ့်် စမာားဆသတးြည ု်ြါမ််။ 

 ေကားုက်ေဒမတွ်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (၅၆.၁) သာခိသ််ိှုန်းမ်် စု််းေသာ််စတွက် မီးုက်ပ
(ြသ ္ုဂုိက)ပကိသ စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပျေးလျ်

2.9                5.3                 0.6                

4.5                5.5                 3.6                

36.5             36.9              36.1             

1.9                1.7                 2.0                

52.6             48.8              56.1             

0.8                1.1                 0.4                

0.3                0.3                 0.4                

0.6                0.4                 0.7                

ရာခိုငန်ှုေ း် 100.0       100.0        100.0       

အပရအတျွ် 4,865       2,355        2,510       

ပရအားလျှေ်စစ် (ေုဂ္ဂလိျ)

ပေပရာင်ြခည် စွမ်းအင်သံုး (ဆိုလာြေား)

အခြ ား

စစုပုေါငး်

မးီအမေို းအစား

လျှေ်စစ်မီး

ပရေဆံမီီး

ေပယာင်းတိုင်မီး

ဘျ်ထရမီီး

မီးစျ် (ေုဂ္ဂလိျ)
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စုားစုာခာက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် ေုာ််ုာစမသတးြည ုမှု 

ြသတ (၁၇) - မု်မားကိသ စေညခခတေမာ ေုာ််ုာ စမသတးြည ုမှု 

 
 

 

 

ပပြည ််ောာ််ုသ    - ၈၁.၀% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၉၅.၅% 

ေကာ့ေမာ်း်ခရိသ််ပ  - ၉၀.၂% 

ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ  - ၈၈.၀% 
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ဇယား (၁၆) - ခာက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေုာ််ုာစမာိုးစုားစုိသက် 
စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ိ ့ုနယ်ခဲွတွ်် စုားစုာခာက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် မု်မားကိသစေခည ခတေမာ 
ေုာ််ုာစမာို းစုားမာားညြု်မ့်် မု်မား/ာ််း (၄၄.၂) သာခိသ် ် ှိုန်းိှ့််ပမီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့်် 
(၄၃.၈) သာခိသ််ိှုန်းတိသ့ကိသ စဓိကစမသတးြည ုကာ ေကာ ာ််းပေတွ့ သိှသြါမ််။ 

 စိမ်ောာ်် သု (၃.၇) သာခိသ်် ှိုန်းမာ ျု်ှ ် စုားစုာခာက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် ျုှြ်ုု်မီးကိသ 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 ေကားုက်ေဒမသှိ စိမ်ောာ််ုသမာားတွ်် မု်မားကိသစေညခခတေမာ ေုာ််ုာမာားညြု်မ့်် 
မု်မား/ာ််း (၃၃.၂) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့်် (၅၁.၉) သာခိသ််ိှုန်းကိသ စဓိက 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

မှတခ်ာက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 
 

 

 

 

 
 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပျေးလျ်

3.7                7.3               0.3              

1.0                - 2.0              

* - 0.1              

6.4                1.0               11.5           

44.2             55.9             33.2           

43.8             35.1             51.9           

0.8                0.6               1.0              

0.1                0.1               *

ရာခိုငန်ှုေ း် 100.0       100.0       100.0     

အပရအတျွ် 4,865       2,355       2,510      

မီးပသွး/ပလာင်စာပတာင့်

ပျောျ်မီးပသွး

အခြ ား

စစုပုေါငး်

ပလာငစ်ာအမေို းအစား

လျှေ်စစ်မီး

ဓာတပ်ငွ့

ပရေဆံမီီး

ဘုိင်အိုဂျ်စ်

သစ်သား/ထင်း
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ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းမာား စမသတးြည ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းမာားမသတးုဲွမှုစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ 

ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 စိမ်ောာ််ုသမာား၏ ဆက်မွယ်ေသးိှ့် ်စိမ်စမသတးစေဆာ််ြု္်စ ်းမာားမသတးုွဲမှုတွ် ်ုက်ကိသ််ြသန်း 
မသတးုွဲမှုမ်် (၄၅.၂) သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် စမည ့််ဆသတးညြု်ြါမ််။ ရသြ်မည ််မတကာ ားုက်သှိမ့်် 
စိမ်ောာ််ုသစခာိုးမ်် ပမြ ို့ြည တွ်် (၃၈.၄) သာခိသ််ိှုန်းပြည ့်် စမည ့််ဆသတးညြု်ြြ ီး ုက်ကိသ််ြသန်းသှမိ့် ်
စိမ်ောာ််ုသစခာိုးမ်် ေကားုက်တွ်် (၇၂.၄) သာခိသ််ိှုန်းပြည ့်် စမည ့်ဆ်သတးညြုြ်ါမ််။ 

မှတခ်ာက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ်ပ ရသြ်မည ််မတကာ ားသိှေမာ စိမ်ောာ််ုသမှာ (၄၄.၆)  သာခိသ််ိှုန်းပြည ု်ြြ ီး၊ 
ေသဒီယိသသှိေမာ စိမ်ောာ််ုသမှာ (၂၀.၇) သာခိသ််ိှုန်းြည ့်် စိမ်ောာ််ုသပ (၅) ုသတွ်် (၁) ုသိှုန်းပ
သိှေကာ ာ််းပေတွ့သိှသြါမ််။ 

မြ ို ့ ေပ/ေကျးလက်
အမိေ်ောငစ်ု

အေရအတကွ်
ေရဒယီ ို ရပုေ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းြနုး် လကက်ိုငြ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွ ်

အငတ်ာနက ်

တပဆ်ငေ်ား ခေ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ 

မရ ှိသည့်

ရာခိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

 ရ ှိသည့်  

ရာခိုငန်ှုနး်

စုစုေပါင်း 4,865         20.7 44.6 2.9 45.2 2.0 1.3 31.9 *

မြ ို ေ့ပ 2,355          18.8 38.4 5.3 16.3 2.3 1.1 47.6 *

ေကျးလက် 2,510          22.4 50.4 0.6 72.4 1.7 1.4 17.3 *
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ြသတ (၁၈) - ေသဒယိီသိ ှ့်် ရသြ်မည ််မတကာ ားမသတးုဲွိိသ် ်မ့်် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ် ် ှိုန်း  

ေသဒယီိသ ရသြ်မည ််မတကာ ား 
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ြသတ (၁၉) - ုက်ကိသ််ြသန်းမသတးုဲွိိသ််မှု 

 

 ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲတွ်် စိမ်ောာ််ုသ (၄၅.၂) သာခိသ််ိှုန်းမ််ပုက်ကိသ််ြသန်း သှိမ့််စတကွ် 
တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးစတွ််းသှိပ စခည ားမြ ို့နယ်မာားိှ့်် ိှုိ််းယှဥ်သာ ပမည ့််ေကာ ာ််း ေတွ့သိှသြါပ
မ််။ 

ပြည ််ောာ််ု သ    - ၃၂.၉% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၂၉.၈% 

ေကာ့ေမာ်း်ခရိသ််   - ၄၁.၈% 

ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ   - ၄၅.၂% 
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ြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ် စမာိုးစုားမာား 

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

 

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ် 
စမာိုးစုားမာားတွ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ်က်ယ်/ုျှြ်ုု်ုက်ဘီး/မသတးဘီးကား စမသတးြည ုမှုမ််  (၃၂.၃) 
သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် စမည ့််ဆသတးညြု်ြြ ီး ုက်ဘီး စမသတးြည ုမှုမ် ် (၁၂.၅) သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် ဒသတိယစမည ့််ဆသတး 
ညြု်ြါမ််။ 

 ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခွဲညခားေု့ုာသာတွ်် စိမ်ောာ််ုသစမာားုသမ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ်က်ယ်/ုျှြ်ုု် 
ုက်ဘီး/မသတးဘီးကားကိသ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ်စြည ု် စဓိကစမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

တိုငး်ပေသ ျြ းီ/ခရိုင/် မြ ို ့ေယ် အမိပ်ထာငစ်ု

ျား/

ထရေျ်ား/

ဗငေ် ်

ပမာပ်တာ်

ဆိုငျ်ယ်/

လျှေစ်စစ်ျဘ်းီ/

သုံးဘးီျား

စျဘ်းီ
(၄) ဘးီေါ

ပထာလ်ာဂေ ီ

ျနးူပလ၊ှ

သမ္ဗာေ ်

စျပ်လ၊ှ

ပမာပ်တာဘ်တု်

လညှး်(ျျွ၊ဲ

နာွး၊ မြ ငး်..

စသ ေြ 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           

ခေမာက်ကြ းီမြ ို ့နယ်ခဲွ 4,865           34            1,571               610                 41           197        213                36             

မြ ို ေ့ပ 2,355           21            630                  134                 10           64          20                   18             

ေကျးလက် 2,510           13            941                  476                 31           133        193                18             
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(ဇ) ေမွးြွားခည ််းိှ့််ေမဆသတးခည ််းစေကာ ာ််းစသာ 

ေမွးြွားခည ််းစေကာ ာ််းစသာ 

 

 ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲတွ်် စမက် (၂၀-၂၄) ိှ်် ့ စမက် (၂၅-၂၉) စသြ်ုသတိသ့တွ််ပ ေမွးြွားိှုန်းပ
စမည ့််ဆသတးညြု်မ််ကသိ ေတွ့သိှသြါမ််။ပ 

 စမက ်(၁၅) ိှု်မှ စမက် (၄၉) ိှု်စတွ််းသိှ စမာိုးမမီးတု်းး၏ ုသုသေြါ််းကေုးေမွးြွားိှုန်း 
မှာ (၄.၁) းးြည ု်ြြ ီး ပြည ်ေ်ာာ််ုသစဆ့်် ုသုသေြါ််းကေုးေမွးြွားိှုန်း (၂.၅) းးာက် ြိသညမ့််မ််ကိသ 
ေတွ့သိှသြါမ််။   
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အသက်အပု်စု 

ပံု (20) - ပပြ ည်မာာင်စု၊ တန င်္သာရီတုိင်းမဒသကြ ီးနှင့် ခမောက်ကြ ီးေြ ို့နယ်ခဲွတုိ့၏ 
အသက်အပုိင်းအခြ ား အလုိက် ကမလးမေွးဖွားနှုန်း  

ြပည်မာာင်စု တန င်္သာရီတိုင်းမဒသကြ ီး ခမောက်ကြ ီးေြ ို့နယ်ခွဲ 
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ြသတ (၂၁) - သု သုေြါ််းကေုးေမွးြွား ှိုန်း 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ    - ၂.၅ းး 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၃.၃ းး 

ေကာ့ေမာ်း်ခရိသ််   - ၃.၈ းး 

ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ   - ၄.၁ းး 
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 တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးတွ်် ေမွးြွားုဉ် ေမျှာ်မှန်းမက်တမး်မ်် (၆၅.၅) ိှု်ညြု်ြြ ီး ပြည ််ောာ််ုသ 
စဆ့်် ေမျှာ်မှန်းမကတ်မ်း (၆၄.၇) ိှု်ာက်ပမည ့်ြ်ါမ််။ 

 မ ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်း (၆၈.၉ ိှု်) မ ်် ကာား ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်း (၆၂.၂ ိှု်) ာက် ြိသမည ့််ြါမ််။ 
 
ကေုးစသွယ်ေမဆသတးခည ််းိှ့်် ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမဆသတးခည ််းစေကာ ာ််းစသာ 

 

 ေကာ့ေမာ်း်ခရိသ််တွ် ်တု်ိှု်ေစာက်ိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုး ေမိှုန်းမာားမ်် ပြည ်ေ်ာာ််ုသ 
စဆ့်် ေမိှုန်းမာားာက် ညမ့့််ြါမ််။ စသှ််ေမွးကေုး (၁,၀၀၀) တွ်် စမကတ်ု်ိှု်ေစာက် 
ကေုး (၇၈) းးိှ့် ် စသှ််ေမွးကေုး (၁,၀၀၀) တွ် ် စမက််ါးိှု်ေစာက်ကေုး (၉၂) းး  
ေမဆသတးုာက်သှိြါမ််။  

 ခေမာက်ကြ ီးပမြ ို့နယ်ခွဲတွ် ် တု်ိှု ်ေစာက်ိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုး ေမိှုန်းမာားမ်် 
တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးိှ့် ် ေကာ့ေမာ််းခရိသ််တိသ့၏ ေမိှုန်းမာားာက် ညမ့််ြါမ််။ စသှ််ေမွး 
ကေုး (၁,၀၀၀) တွ်် စမကတ်ု်ိှု်ေစာက်ကေုး (၈၀) းးိှ့်် စသှ််ေမွးကေုး (၁,၀၀၀) 
တွ်် စမက််ါးိှု်ေစာက်ကေုး (၉၄) းး  ေမဆသတးုာက်သှိြါမ််။  
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ုသုသေြါ််း ကာား မ 

ြသတ (၂၃) - တု်ိှု်ေစာက်ကေုးေမ ှိုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုးေမ ှိုန်း 

ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး ေကာေ့မာ််းခရိသ် ် ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခွဲ 
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 တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးတွ်် စသှ််ေမွးကေုး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိသယဝ်န်ေဆာ််ုဥ်၊ ေမွးြွားုဥ်ိှ့်် 
ေမွးြွားြြ ီး (၆) ြတ် စကာ ာတွ်် မိခ်် (၁၅၇) းး ေမဆသတးုာက်သှိြါမ််။ 

 ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်းမ ််  ပြည ််ောာ််ုသစဆ့််ာက် နိမ့်ြါမ််။ 

 စေသှ့ေတာ််စာသှိိသ်််တမာား၏ ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမ ှိုန်း (၁၄၀) ိှ့််ပိိှု််းယှဉ်သာတွ်် ပမည နမ်ာိိသ်််တပ
၏ ကိသယ်ဝနေ်ဆာ််မိခ််ေမ ှိုန်း (၂၈၂) မ ်် ပမည ့််မားေနေကာ ာ််းပေတွ့သိှသြါမ််။ 
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ပံု (24)  - ကုိယ်ဝနမ်ဆာင်ေိခင်မသနှုန်း (ပပြ ည်မာာင်စု၊ တုိင်းေဒမကြ ီး/ပြည ််နယ်) 
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မန်းေခါ််ုာသ််းဆိသ််သာ ေဝါဟာသစဓိြ္ပာယ်မတ်မှတ်ခာက်မာား 

ုူးးေသ - ဤစုီသ််ခတုာတွ််ြါဝ််မ့်် ုူးးေသဆိသမ််မှာ မန်းေခါ််ုာသ််း်တွ်် ပမည န်မာိိသ််််တပ

နယ်နိမိတစ်တွ််းသှိေနမ့်် ုူးးေသကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

မန်းေခါ််ုာသ််း်ပ (မန်းေခါ််ုာသ််းသ််ညွှန်းခာိန်)  - ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု (၂၉) သက်ေန့်ကိသပ

ဆိသုိသြါမ််။  မတ်ု (၂၉) သကေ်န့်  (၀၀း၀၀) စခာိန်မ်် မန်းေခါ််ုာသ််း သ််ညွှန်းခာိန်ြည ု်ြါပမ််။ 

ပမည န်မာိိသ်် တ်စတွ််းပမန်းေခါ််ုာသ််း်တွ််သှိမ့််ုစူား သုတးကိသပုာသ််းေကာကယ်ူခဲ့ြါမ်။် 

ေကားုက်ပ - စောွောွစသြ်ခာုြေ်သးးးုီးာာနမှ မတ်မှတ်ာားေမာ ေကားသွာစသြ်ုသမာားကိသ ဆိသုိသပ ြါမ််။ 

ေယဘသယာစားြည ့်် ၎််းေဒမမာားမ်် ုူးးေသမိြ်မ််းဆ န််းမ့််ေဒမမာားြည ု်ြြ ီး  

၎််းေမည ဧသယိာမာားတွ်် ုိသက်ြာိုးေသးုသြ််န်းမာားကိသ စဓိကုသြ်ကိသ််ြါမ််။ 

ပမြ ို့ြည  - စောွောွစသြ်ခာုြ်ေသးးးုီးာာနမှပမတ်မှတ်ာားေမာ သြ်ကွက်မာားြည ု်ြါမ််။ ေယဘသယာ စားြည ့််ပ

စဆိသြါေဒမမာားတွ််ပစေဆာက်စစသတိှ့််ပုးူးေသာူာြ်ြြ ီးပုက်မှုုသြ််န်းမာားပြွတ့ြြ ိုးတိသးတက် ြါမ််။ပ 

မိြ်မ််းဆ -  ဧသယိာ တု်ု တသသန်းကီုိသမီတာတွ် ် ေနာိသ််ေမာုူးးေသကိသ ဆိသုိသြါမ််။ နယ်နိမိတ် 

တု်ခသစတွ််းေနာိသ််ေမာ ုူးးေသုသုသေြါ််းကိသ ၎််းေဒမ၏ ဧသိယာစကာယ်စဝန်းိှ့်် ုားခည ််းြည ့််ပ

မိြ်မ််းဆကိသသသှိ ြြ ီး ုတသသန်းကီုိသမီတာပြည ့််ေြာ်ြည ြါမ််။ပ ာိသမိသ့တွက်ခာက်သာတွ်ပ် ကသန်းေမည ကိသမာပ

ာ့််မွ််းတွက်ခာက်ာားြါမ််။ 

ြာမ်းမျှစိမ်ောာ်် သုစသွယ်စုား - စိမ်ောာ််ုသတု်ုသတွ််သှိေမာ ြာမ်းမျှစိမ်ောာ််ုသဝ်် စေသစတွက်ပ

ကိသဆိသုိသြါမ််။ (စိမ်ောာ််ုသုူးးေသုသ သုေြါ််းကိသ စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက်ညြ့်် ုားညခ််းညြ့််သသိှပ

ြါမ််။) 

ကာား/မ စခာိုး - စမာိုးမမီးးးေသ (၁၀၀) ၌သှိမ့်် စမာိုးမားးးေသကိသဆိသုသိြါမ််။  

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

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

ိှု်ိှ့််စာက်) တိသ့၏စခာိုးညြု်ြါမ််။ ုသုသေြါ််းမှီခိသမူစခာိုး၊ ကေုးမှီခိသမူစခာိုးိှ့် ်

မက်ကြ ီးသယွ်စိသမှီခသိမူစခာိုးတိသ့ကိသ တိသ််းတာတကွ်ခာက်ိိသ််ြါမ််။ 

ကေုးမီှခိသမူစခာိုး - စမက ်(၁၅) ိှု်ေစာက် ကေုးးးေသိှ့်် စုသြ်ုသြ်ိိသ််မ့််ုူးးေသ (စမက ်၁၅ 

- ၆၄ ိှု်) စခာိုးကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 
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မက်ကြ ီးသွယ်စိသမီှခိသမူစခာိုး - စမက ် (၆၅) ိှု်ိှ့်စ်ာက ် မက်ကြ ီးသယွ်စိသးးေသိှ့်် စုသြ် သုြ်ိိသ် ်

မ့််ုူးးေသ (စမက ်၁၅ - ၆၄ ိှု်) စခာိုးကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

မက်ကြ ီးသွယ်စိသညွှန်ကိန်း - စမက် (၁၅) ိှု်ေစာက ်ကေုးးးေသ (၁၀၀) တွ််သှိမ့်် စမက် (၆၅) 

ိှု်ိှ့််စာက် မက်ကြ ီးသွယ်စိသးးေသကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

စမက်စုယ်ကိန်း - ုသုသေြါ််းုူးးေသ၏စမက်မာားကိသ စသြ်ုသ (၂) သု စ်စီမျှခွဲညခားသာတွ် ် သသှမိ့်် 

စုယ်ကိနး်ြည ု်ြါမ်။် ုူးးေသ၏တု်ဝက်မ်် စမက်စုယက်ိန်းာက််ယ်ြြ ီး ကာန်တု်ဝက်ပ မ်် 

စမက်စုယ်ကိန်းာက် ပကြ ီးြါမ််။ 

ြ်ာေသး - မ််ကာ ားခည ််းိှ့်် မ််တန်းုမ်းညွှန််မာားမှတဆ့်် မ််ကာ ားတတ်ေမည ာက်ခည ််းကိသ ဆိသုိသပ ြါမ််။ 

၂၀၁၄ ခသိှု် ပမည န်မာိိသ်််တ ုူးးေသိှ့််စိမ်စေကာ ာ််းစသာပ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ် ် ုာတတပ် ေမည ာက်မှု၊ 

ေကာာ််းေနမှုစေခည စေန၊ စမည ််ဆ့သတးတက်ေသာက်ြြ ီးုီးခဲမ့့်် စတန်း/စဆ့််တိသ့ကသိ ေမးမည န်းခဲ့ပ ြါမ််။ 

ြ်ာေသးိှ့််ြတ်မက်၍ စမာိုးစုားခွဲခည ားမှုမာားကိသ ေစာက်ြါစတိသ််း ေြာ်ြည ာားြါမ််- 

(က) ုာတတ်ေမည ာက်မှု - ဘာမာုကားတ ်ုခသခသကသိပ ေကာ ််းမွန်ု ွာပ ေသးတတ်၊ ြတ်တတ်ခည ််းကိသ 

ဆိသုိသြါမ််။ 

(ခပ) ေကာာ််းတက်ေသာက်မှုစေခည စေန - ုွန်ခဲ့မ့််ုာမ််ိှု်တွ် ် စတန်းြ်ာပ စဆ့််ဆ့်် 

မ််ကာ ားိိသ် ်သန်ြသတမှန်ြွ့််ုှု်ာားေမာ တသားဝ််စမိစမှတ်ြည ု ုာမ်ေ်ကာာ််းမာား 

(မိသ့မဟသတ်) ြ်ာေသးစုီစုဥမ်ာားတွ် ် ြ်ာမ််ကာ ားေနမူမာားကိသ ဆိသုိသြါမ််။ပ

မူုတန်း၊ပ စုယ်တန်း၊ပ စာကတ်န်းိှ့််ပ တက္ကမိသု်စဆ့််တက်ေနမူမာားပ စား သုတးြါဝ််ပ

ြါမ််။ပ ပ စဆိသြါပ ေကာာ််းေနမှုစေခည စေနတွ်် (၁) ုက်သှိတွ် ် ေကာာ််းတက်ေနမူ၊ (၂) 

ေကာာ််းတက်ြူးမူ၊ (၃) ုသတးဝေကာာ််းမတက်ဘူးမူ ဟူ၍ (၃) မာိုးြါဝ််ြါမ််။ပ 

(ုပ) စမည ့််ဆသတးတက်ေသာက်ြြ ီးုီးခ့ဲမ့််စတန်း/စဆ့်် - စုိသးသေကာာ််းမာား၊ စုိသးသ 

စမိစမှတ်ြည ုာားမ့်် ြသ ္ုဂုိကေကာာ််းမာားတွ် ် တက်ေသာက်ပြြ ီးုီးခဲ့မ့်် စမည ့််ဆသတး 

ြ်ာေသးစဆ့််/ဘွဲ့/ဒီုသီကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

မမန်ုွမ်းမှုပ - ေန့ုဥ်ုသြ််န်းေဆာ််သွက်မှုမာား၊ စုသြ်ုသြ်ကိသ််ေဆာ််သွက်မှု/မ််ယူမှုမာား၊ ှုုြ်သှားမှုပ

မာားတွ် ် စောာက်စကူမသှိြါက မာမန်ုူမာားာက်ြိသ၍ စခက်စခဲသှိမူမာားကိသ ဆိသုိသပ ြါမ််။ ၂၀၁၄ 

ခသိှု် ုူးးေသိှ့််စိမ်စေကာ ာ််းစသာ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ်် မမန်ုွမ်းမှုိှ့််ြတ်မက်၍ ေစာက်ြါတိသ့ပ ကိသပ

ေမးမည န်းာားြါမ််-ပ 
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(က) ုမ်းေုျှာက်ခည ််း (ဝီှးခာဲစမသတးြည ုခည ််း၊ ေတာ််ေဝှး၊ ခာို််းောာက်စမသတးြည ုခည ််း၊ ေခည ဆာပ ပခည ််း၊ 

စမည ့််တက်သာတွ််ခကခ်ဲခည ််း) 

(ခပ) စမည ်် (စမည ််စာရသတစားန််းခည ််း၊ပမာက်ုိမမည ််ခည ််း) 

(ုပ) စကာ ား (စကာ ားစာရသတန််းခည ််း၊ နားမကာ ားခည ််း) 

(ဃ) မှတ်ဉာဏ်/စာရသတုူးုိသက်ခည ််း (ြွတ့ြြ ိုးမှုေိှာ့််ေိှးခည ််း၊ ေကာာ််းေနသန်ခက်ခဲခည ််း၊ စခည ားပ

ုိတ်ြိသ််းဆိသ််သာစေခည စေနမာား) 

ကိသ််ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်ပ - ုူတု်းးခာ််းုီ၏ မက်ေမခတစြည ု် ကိသယ်ေသးစေကာ ာ််းစသာ စခာက် 

စုက်မာားြါဝ််မ့် ် ကတ်/ုက်မှတ်ညြု်ြါမ််။ ပမည နမ်ာိိသ်််တတွ်ပ် မက်ေမခတကတ်/ုက်မှတ်ပ စမာိုးပ

စုားေြါ််းမာားုွာ ာသတ်ေြးာားြြ ီး ိိသ်််တခည ားမားမာားစတွက် ိိသ်််တကူးုက်မတှ်ကိသဆိသုိသြါမ််။ 

သုြ်မားစ််စားစေခည စေန - မန်းေခါ််ုာသ််းသ််ညွှန်းသက်မတိသ််မ ီ (၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု ၂၉ သက်) 

ုွန်ခဲ့မ့်် (၁၂) ုစတွ််း ုသြ်ကိသ််ခဲ့ေမာ စဓိကုသြ်ေဆာ််မှုမာားကိသ ဆိသုိသြါမ််။ စမက ် (၁၀) 

ိှု်ိှ့််စာက်ပုူးးေသကိသပေစာကြ်ါစတိသ််း ခွဲခည ားေြာ်ြည ာားြါမ််ပ- 

 

သုြ်မားစ််စား သု - “စုသြ်သိှမပူ ( သုြ််န်းခွ််သှိုူးးေသ)” ိှ့်် “စုသြ်ုက်မဲ့” တိသ့ြါဝ််မ့်် 

ေယဘသယာုကားသြ်တု်ခသပြည ု်ြါမ််။ 
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စ သုြ်သိှမူ - ုူတု်ေယာက်မ် ်စမည တ်စုွန်းတု်ခသခသ (ုုာ၊ ုသြ်ခ၊ ုီးြွားေသးစကာိုးစမည တ် ုမ ််) 

စတွက ်မန်းေခါ််ုာသ််းမေကာက်မီပတု်ြတ်စတွ််းပ(မိသ့မဟသတ်)ပတု်ိှု်စတွ််း စခာိန်ြည ့်် (မိသ့မဟသတ်) 

(၆) ုိှ့််စာက် စုသြ် သုြ်ခဲ့ုျှ် ် ာိသမူကိသ စုသြ်သှိမ််ဟသပ ဆိသုိသြါမ််။ ၎််းတိသ့တွ်် 

ုုာမသေမာ်ု််းပ မိမား သု သုြ််န်းတွ်် သုြ်ကိသ််မူ၊ပ ုတိသးဆိသ််၊ပ ြသ ္ုဂုိကေဆးရသတပ စုသှိမ််တသိ့တွ််ပ

ုသြ်ကိသ််ေနမူမာားြါဝ်ြ်ါမ််။ပ 

စ သုြ်ုက်မ့ဲ - စုသြ်ုသြ်ကိသ််ိိသ််မူြည ု်ေမာ်ု််း မတ်မှတ်ာားမ့််ကာုစတွ််း စုသြ်မသှိမ၊ူ 

စုသြ်သှာေြွေနမူကိသ ဆိသုိသြါမ််။  

သုြ်မားစ််စား သုတွ််မြါဝ််မူမာား - မန်းေခါ််ုာသ််းေကာကယ်ူခာိန်မတိသ််မီ သက်မတ္တြတ်စတွ််း 

စုသြ်မသှမိူ၊ စုသြ်မသှာခဲ့မူ၊ စုသြ်မ သုြ်ိိသ််မူမာားကိသပ ဆိသုိသြါမ််။ စဆိသြါစသြ်ုသတွ်် စခာိန်ြည ့််ပ

ေကာာ််းတက်ေနမူ၊ စိမ်မှုကိ ္ုစ သုြ်မူ၊ မက်ကြ ီးသွယ်စိသမာား ြါဝ််ြါမ််။  

သုြ်မားစမာိုးစုားပ - စုသြ်သှမိူမာားကိသ ုွန်ခဲ့ေမာ (၁၂) ုစတွ််း ၎််းတိသ့ေဆာ််သွက်မ့်် 

ုီးြွားေသးုသြ််န်း ုသြ်ေဆာ််မှုစုိသက် ခွဲညခားေြာ်ညြခည ််းညြု်ြါမ််။ ုသြ်မားစမာိုးစုားမာားကိသ 

ေစာက်ြါစတိသ််း စသြ်ုသ (၅) ုသခွဲ ခည ားာားြါမ််- 

(က) စုိသးသဝန်ာမ်းပ-  စုိသးသာာန/စြွဲ့စု််းမာားတွ်် စုသြ် သုြ်ကိသ််ေနမူမာား  

(ခပ) ြသ ္ုဂုိက/စြဲွ့စု််းဝန်ာမ်းပ - ြသု္ဂုိကုသြ််န်း၊ ြသ ္ုဂုိကစြွဲ့စု််းမာား၊ ကသမ္ပဏီမာား၊ 

စုိသးသမဟသတ်ေမာစြဲွ့စု််းမာား၊ ိိသ်််တတကာစြွဲ့စု််းမာား၊ ေသာ််းဝယ်ေသးုသြ််န်းပ

မာားတွ််ုသြ်ကိသ််ေနမူမာားပ 

(ုပ) စ သုြ်သှ်် - မတ်မှတ်ကာုစတွ််း ၎််းတိသ့၏ကိသယ်ြိသ််ုီးြွားေသးုသြ််န်းကိသ စုသြ်ပမမား 

(၁) းးြည ု်ေု၊ (၁) းးာက်ြိသ၍ြည ု်ေု ခန့်ာားြြ ီး ုသြ််န်း သုြ်ကိသ််မူမာား 

(ဃ) ကိသယ်ြိသ်် သုြ််န်း သုြ်ကိသ််မူ - ကိသယ်ြိသ််ုီးြွားေသး (မိသ့မဟသတ်) မိမား သုုီးြွားေသးတွ်် 

မ််မ့််စုသြ်မမားကိသမျှ ခန့်ာားခည ််းမသှိဘဲ ကိသယ်တိသ််ဝ််ေသာက်ုသြ်ကိသ််မူပ 

(်) မိမား သု သုြ််န်း သုြ်ကိသ််မူ - မိမား သုဝ််တု်းးးး၏ ုီးြွားေသးုသြ််န်း၊ ုိသက်ြာိုးေမွးမည ူပေသး၊ပ

ပခြ တုသြ််န်း၊ ကသန်ေသာ််းကသန်ဝယ်ုသြ််န်း (မိသ့မဟသတ)် စမက်ေမွးဝေ်းမကျာင်းပ

လုပ်ငန်းတစခ်ုခုတွင ်လုပ်အားခေရရှိဘဲ ဝင်မရာက်လုပ်ကိုငသ်ူပ 
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သုြ်မားစ််စားြါဝ်် ှိုန်းပ - စမက်စသြ်ုသတု်ခသတွ််သှိမ့််ပ ုသြ်မားစ််စားိှ့််ပ စဆိသြါစမက်ပ

စသြ်ုသစတွ််းသိှပ ုူဦးေသတိသ့၏စခိာုးကိသပ ဆိသု ိသြါမ််။ပ ုသြ်မားစ််စားြါဝ််ိှုန်းမ််ပ စုသြ်ုသြ်ိိသ််ပ

မ့််ပုူးးေသြမာဏကိသပေြာ်ညြမ့််ပစေသးကြ ီးေမာပစညွှန်းကိန်းုဏန်းတု်ခသညြု်ြါမ််။ 

ပ 

 

စ သုြ်ုက်မ့ဲသာခိသ်် ှိုန်းပ - ုသြ်မားစ််စား သုုသေြါ််းတွ််ပ စုသြ်စကိသ််မသသိှေမးဘဲပ စုသြ်သှာေနမူိှ့််ပ

စုသြ် သုြ်သန်ဆိ္ဒသှိမူတိသ့၏ပ သာခိသ််ိှုန်းကိသပ ဆိသုိသြါမ််။ပ စဆိသြါုူးးေသမ််ပ

စုသြ်သှာေြွေနမူမာားပြည ု်ြြ ီးပစ သုြ်ုသြ်သန်စဆ််မ့််သိှမူမာားပပြည ု်ြါမ််။ 

 

 

စ သုြ်စကိသ််သသှိမှုိှ့််ပုူးးေသစခာိုးပ- ိိသ်််တတု်ခသ၏စုသြ်သိှမူးးေသိှ့််ပစ သုြ်ုသြ်ကိသ််ိိသ််မ့််ပုူဦးေသပ

(စမက််ပ ၁၅ပ - ၆၄) ၏စခာိုးစုားကိသြည မ့််ပ ုာသ််းစ််းဆိသ််သာပစခာိုးတု်ခသညြု်ြါမ််။ပုူတု်းးမ််ပ

တု်ြတ်ုျှ်ပ် စန််းဆသတးတုန်ာသီကာ ာပ စုသြ်ုသြ်ကသိ််ြါကပ ၎််းကိသစုသြ်စကိသ််သိှမူဟသပ

ိိသ်််တတကာစုသြ်မမားစြွဲ့ကြ ီးမပှမတ်မှတ်ာားြါမ််။ 

 

 

စ သုြ်စကိသ်် - မန်းေခါ််ုာသ််းသ််ညွှန်းခာိန်မတိသ််မီပ ုွန်ခဲ့ေမာ (၁၂) ုစတွ််းပ ုသြ်ကိသ််ခဲ့မ့််ပ

ုူတု်ေယာက်၏ပ စုသြ်စကိသ််ကိသဆိသုိသြါမ််။ပ ုသြ််န်းိှ့််မက်ဆိသ််ညခ််းမသှိဘဲပ ုွန်ခဲ့ေမာ (၁၂) ုပ

စတွ််းပ ုသြ်ကိသ််ခဲ့မ့််စုသြစ်ကိသ််ကိသမာပ ဆိသုိသညခ်း်ညြု်မ််။ပ ၂၀၁၄ပ ခသိှု်ပ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ််ပ

စ သုြ်စကိသ် ်ေြာ်ညြခည ််းိှ့််ုြ်ုာဥ်း၍ပ ုာသ််းကိသ် ်၊ပ စခာက်စုက်မွ််းုာေသး၊ပ စတွ််းေသးမှူး၊ပ စိမ်မှုပ

ကိ ္ုစ သုြ်မူ၊ပ တတ်ါမ််၊ပ ုူ့စသ််းစမည ု်မန်ေနုာာုမ််ညြ့််ပ စေမးုိတ်ေြာ်ညြသမ််ဟသပ မန်းေခါ််ုာသ််းပ

ုာသ််းေကာက်မာားကိသပ ညွှန်ကာ ားာားြါမ််။ပ စကယ်၍ေညြဆိသမူမ်ပ် စုသြ်စကိသ််ိှု်ခသ (မိသ့မဟသတ)် 

ိှု်ခသာက်ြိသ၍ပ သုြ်ကိသ််ခဲ့ုျှ််ပ စဓိကုသြ်ကိသ််ေမာပ စ သုြ်စကိသ််တု်ခသကိသပ မတ်မှတ်ေသွးခာယ်ေုခဲ့ပ

ြါမ််။ပစ သုြ်စကိသ် စ်မာိုးစုားမာားပခဲွညခားမတ်မှတ်သာတွ်် ISCO 2008 ကိသပစေညခခတ၍ပခွဲညခားာားပြါမ််။ 

= ုသြ်မားစ််စား 
ြါဝ််ိှုန်း 

ုသြ်မားစ််စားုသတွ််ြါဝ််မူဦးေသ 
(စုသြ်သှိမူ + စုသြ်ုက်မဲ့) 

ုသု သေြါ််းုူးးေသ 

x ၁၀၀ 

စုသြ်ုက်မဲ့သာခိသ််ိှုန်း 
စုသြ်ုက်မဲ့းးေသ 

ုသြ်မားစ််စားုသတွ််ြါဝ််မူဦးေသ 
(စုသြ်သှိမူ + စုသြ်ုက်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

စုသြ်စကိသ််သသှိမှုိှ့်် 
ုူးးေသစခာိုး 

= 

စုသြ်သှိမူးးေသ 

ုသုသေြါ််းုူးးေသ 

x ၁၀၀ 



45 
 

သုြ််န်း - မန်းေခါ််ု ာသ််းသ််ညွှန်းခာိန်မတသိ််မီပ ုွန်ခဲ့ေမာ (၁၂) ုစတွ််းပ စ သုြ်ုသြ်ေနမမူာားပ

ုသြ်ကိသ််ေနမ့်် ုသြ််န်းတု်ခသညြု်ြါမ််။ပ စုသြ် သုြ်ေနမူမာားုသြ်ကိသ််ေနမ့််ပ သုြ််န်းခွ််ေနသာပ ကိသပ

ေြာ်ညြသမ််ညြု်ြါမ််။ပ စ သုြ်ုသြ်ေနမတူု်ဦး၏ပ သုြ်ကိသ် ်ေနသမ့််ပ တာဝန်မာား (မိသ့မဟသတ်) 

ေဆာ််သွက်ခာက်မာားကိသပ ေြာ်ြည သန်မုိသဘဲပ ကသန်ာသတ် သုြ််န်း (မိသ့မဟသတ်) ဝန်ေဆာ််မှုေြးမ့််ပ သုြ််န်းပ

စမာိုးစုားကိသပ ဆိသု ိသညခ််းညြု်ြါမ််။ပ ဥြမာပ - ုူတု်ေယာက်မ််ပ တီဗီွာသတ် သုြ်ေမာုက်ရသတ၏ပ

မိသေုှာ််ရသတတွ််ပ စ သုြ် သုြ်ကိသ် ်မူညြု်ြါကပ ာိသမူ၏ သုြ််န်းမ််ပ ျုှြ်ုု်ြ ္ုစ််းာသတ် သုြ်မှု သုြ််န်း 

ညြု်ြါမ််။ပ စကယ်၍ေညြဆိသမမူ််ပ သုြ််န်းိှု်ခသ (မိသ့မဟသတ)် ိှု်ခသာက်ြိသေမာပ ုသြ််န်းမာားတွ််ပ

ုသြ်ကိသ််ခဲ့ြါုျှ််ပ စဓိကုသြ်ကိသ်ေ်မာပ ုသြ််န်းတု်ခသကိသပ မတ်မတှ်ေသွးခာယ်ေုခဲ့ြါမ််။ပ ုသြ််န်းမာားပ

ခွဲညခားမတ်မှတ်သာတွ်် ISIC Revision 4 ကိသ စေညခခတ၍ပခဲွညခားာားြါမ််။ 

စသှ််ေမွးကေုး - ကေုး်ယ်မိခ််ဝမ်းမှကတတ်ခာိနတ်ွ်် ်ိသညခ််း၊ စမတြည ုညခ််း၊ ေညခုက်မာားုှုြ်သှားညခ်း် 

ုမ့် ် စမက်သှ််မန်မှု မေ င်္ကတတု်ခသခသကိသ ပြည ုုသြမ်ူကိသ ဆိသုိသြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ် ် စသှ်် 

ေမွးကေုးမာားကိသ ာ့််မွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ ာိသ့စြည ်် စိမ်ောာ််ကာြူးမ့်် စမာိုးမမီးမာား၏ 

ေနာက်ဆသတးစသှ််ေမွးကေုးစေကာ ာ််းစသာမာားကိသု််း ာ့််မွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ 

သု သုေြါ််းကေုးေမွးြွား ှိုန်း - စမာိုးမမီးတု်ေယာက်ေမွးြွားိိသ်မ့်် ် ြာမ်းမျှကေုးစေသစတွက် 

(စမာိုးမမီးစား သုတး ကေုးေမွးြွားိိသ််မ့်် စမကစ်ြိသ််းစခည ား ပြြ ီးဆသတးမ််စာိ စမက်သှ််ြြ ီး 

ုက်သှိေမွးိှုန်းစတိသ််း ေမွးမ််ဆသိြါက) ကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

 

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

ေမွးြွားမ့်် ကေုးးးေသကိသ တိသ််းတာညခ်း်ညြု်ြါမ်။် စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးြွားိှုန်းကိသ 

တိသ််းတာသာတွ် ်မီးညခားေြာ်ညြာားညခ််းမသှိြါက ပြည က္ခဒိန်ိှု်ကိသ စေညခခတ၍ တွက်ခာက်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

၅ ုသုသေြါ််းကေုးေမွးြွားိှုန်း = စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးြွားိှုန်း x  
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ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခဲွစုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူမာားုာသ််း 
 

တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ ေကာ့ေမာ််းခရိသ််၊ ခေမာက်ကြ ီးမြ ို့နယ်ခဲွစုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူမာားုာသ််း 
စမ်် သာာူးိှ့်် ာာန/စြွဲ့စု််း တာဝန ်

စုီသ််ခတုာြည ု သုမူ 

ေဒါ်ုိှု််ေြွးမူ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ုုသမူ 

ေဒါ်မိသးမိသးခိသ်် ုူဝ််မှုကြ ီးကာ ြေ်သးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ုုသမူ 

   
ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

းးေစာ််မန်း UNFPA စကြ တေြး စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်ုိ္ဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်မာိုးမိ္တာ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်ေစးမီသိေဇာ် စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

   
ုာသ််းဇယားြည ု သုခည ််း၊ ေမည ြသတေသးဆဲွခည ််း 

ေဒါ်ုိ္ဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 
ကွန်ြာူတာစုစီုဥ်ေသးဆဲွခည ််းိှ် ့် 
ုာသ်း်ဇယားြည ုုသမူ 

ေဒါ်ု််းု်း်မာ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

မဒါ်ယဥ်ယဥ်ောွး ုူဝ််မှုကြ ီးကာ ြေ်သးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

းးခနွ်ဇ််ိိသ် ်ာွန်း စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားဦးုးီာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

   
ုာုီိှ့််ဒဇိီသ််းစြွဲ့ 

းးိိသ််ြြ ိုးေကာာ် းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုာုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုုသမူ 

ေဒါ်ဝ့််ိိသိိသာွန်း စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုာုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုုသမူ 

   
 

 



ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

www.dop.gov.mm

(သို႔မဟုတ္)

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


