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ပံု (၁)- တန င်္သာရီတုိင်းဒေသကြ ီး၏ မြိ ု့နယ မ်ြားပ ြ  ေ ြ ြံု 

 
 



ေေးငမပေံုပမြိ ု့နယ မ်၏ ေူဦပေေကုယမပဂဏယမပအခာကမအေကမြားပ ၁ 

ေူဦပေေစုစုေြါငမပ 118,317 ၂ 
ကားပ ဦပေေ 55,558 (47.0%) 
ြ ဦပေေ 62,759 (53.0%) 
မြိ ု့န ြ ေူဦပေေ ေးခုုငမနှုယမပ   4.5% 
ဧေု်းအကာ မ်အဝယမပ (စတုေယမပကီေုုြီတး) 921.8 ၃ 
ေူဦပေေသုြမသညမပဆ (တစမစတုေယမပကီေုုြီတး) 128.4 ဦး 
အသကမအေ မ်ကုယမပ 25.8 နှစ် 

  
ေြမကွကမ စုစုေြါငမပ ၄ 
ေကာပေွးအုြမစု စုစုေြါငမပ ၄၁ 
အုြမေေးငမစုအေေအတွကမ 25,735 
အြာု့ ပသြီပအုြမေေးငမဦပစီပေးခုုငမနှုယမပ 33.0% 
ြာြမပြျှအုြမေေးငမစုအေွ မ်အစးပ 4.5 ဦး ၄ 

  
အသကမအြုုငမပအ ခ းပအေုုကမ ေူဦပေေေးခုုငမနှုယမပ  

ကေေပဦပေေမ(အသကမ ၀မ- ၁၄ နှစမ) 34.2% 
အေုြမေုြမနုုငမသူဦပေေ (အသကမ ၁၅ - ၆၄ နှစမ) 57.7% 

သကမ ကြ ီပေွ မ်အုု  ဦပေေ (အသကမ ၆၅ နှစမနှင့မအေကမ) 8.1% 

  
 ြီှခုုသူအခာု့ပ  

စုစုေြါငမပြီှခုုသူအခာု့ပ 73.3 
ကေေပြီှခုုသူအခာု့ ပ 59.2 
သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုြီှခုုသူအခာု့ ပ 14.1 

  
သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုညွှယမကုယမပ 23.8 

  
ကားပ/ြ အခာု့ပ 89 (မ ၁၀၀ တွငမေုှေသး ကားပ ဦပေေ) 

  
အသကမ(၁၅) နှစမနှင့မအေကမ စးတတမေ ြ းကမြှုေးခုုငမနှုယမပ 91.9% 

ကားပ စးတတမေ ြ းကမြှုေးခုုငမနှုယမပ 95.0% 
ြ စးတတမေ ြ းကမြှုေးခုုငမနှုယမပ 89.4% 

  
ြသယမစွြမပသူဦပေေ အေေအတွကမ ရာခုိင်နှုန်း 

ြသယမစွြမပသူမ(ြညမသည့မြသယမစွြမပြှုအြာု့ပအစးပြဆုု) 6,723 5.7 
ေြမပေေျှးကမ/အ ြ ငမတ့ကမ/ြစ္စညမပကုုငမတွ မ် 2,672 2.3 
အ ြ ငမ 3,268 2.8 
အ ကြ းပ 2,087 1.8 
သငမ်ူေေ့ေး ခ ငမပ/ြှတမဉးဏမ/အးရံုစူပစုုကမ ခ ငမပ 2,729 2.3 

  



ကုုငမေဆးငမသည့မမေကမြှတမအြာု့ ပအစးပမ(အသကမမ၁၀မနှစမနှင့မအေကမ) အေေအတွကမ ရာခုိင်နှုန်း 
နုုငမငံသးပစုစစမေေပကတမ 64,154 69.1 
ဧည့မနုုငမငံသးပကတမ 50 0.1 
နုုငမငံသးပ ြ ့ခွင့မေသူကတမ 122 0.1 
အြာု့ ပသးပြှတမြံုတငမကတမ 1,034 1.1 
သးသယးဝငမကတမ 524 0.6 
်း်ီသကမေသခံကတမ 287 0.3 
နုုငမငံ ခ းပသးပြှတမြံုတငမေကမြှတမ * <0.1 
နုုငမငံ ခ းပသးပနုုငမငံကူပေကမြှတမ 24 <0.1 
ြညမသည့မကတမြှြကုုငမေဆးငမသူ 26,601 28.7 

  
ေုြမသးပအငမအးပအေ ကြ းငမပအေး (အသကမ ၁၅မ - ၆၄ နှစမ) စုစုေြါငမပ ကျား မ 
   ေုြမသးပအငမအးပြါဝငမနှုယမပ  68.6% 87.9% 52.5% 
   အေုြမေကမြ့ဲေးခုုငမနှုယမပ  4.9% 5.1% 4.6% 
   အေုြမအကုုငမေေုှြှုနှင့မေူဦပေေအခာု့ပ 65.2% 83.5% 50.1% 

  
အုြမြုုငမဆုုငမြှု  အေေအတွကမ ေးခုုငမနှုယမပ 

ြုုငမေှငမ 23,456 91.1 
အုြမငှးပ 898 3.5 
အခြ့ဲ (ြုဘ/ေ်းက္ခြ/ေဆွြာု့ ပ/ြုတမေဆွ) 1,067 4.1 
အစုုပေဝယမေြမပအုြမေး 199 0.8 
ြုဂ္ဂေုကဝယမေြမပအုြမေး 70 0.3 
အ ခ းပ 45 0.2 

  
ေယအုြမအေဆးကမအအံုအတွကမ အဓုကအသံုပ ြ ့သည့မြစ္စညမပြားပ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယု/သကမက မ်/အငမဖကမ 8.2%  73.2% 
ဝါပ 22.6% 8.5% 0.1% 

ေ ြ ကြ ီပ 0.2% 0.9%  

သစမသးပ 49.0% 75.4% 0.1% 

သွြမ 0.5%  26.3% 
အုတမ ကြွ ြမ/အုတမ/ကွယမကေစမ 19.0% 14.4% 0.3% 
အ ခ းပ 0.5% 0.7% 0.1% 

  
အစးပအစးခာကမ ြ ့တမစးပေသးကမေယမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သည့မေေးငမစး အေေအတွကမ ေးခုုငမနှုယမပ 

ေျှြမစစမြီပ 122 0.5 

ဓးတမေငွ့ 54 0.2 

ေေယဆီံြီပ 30 0.1 
ဘုုငမအုုဂကမစမ 158 0.6 

သစမသးပ/ေငမပ 21,010 81.6 

ြီပေသွပ/ေေးငမစးေတးင့မ 4,238 16.5 



ေကားကမြီပေသွပ 72 0.3 

အ ခ းပ 51 0.2 

  

အေငမပေေးငမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သညမ့ြီပအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမနှုယမပ 

ေျှြမစစမြီပ 1,993 7.7 

ေေယဆီံြီပ 3,909 15.2 

ဖေ်းငမပတုုငမြီပ 4,984 19.4 

ဘကမေေီြီပ 157 0.6 

ြီပစကမ (ြုဂ္ဂေုက) 14,131 54.9 

ေေအးပေျှြမစစမ (ြုဂ္ဂေုက) 256 1.0 

ေယေေးငမ ခ ညမစွြမပအငမသံုပ (ဆုုေး ြ းပ) 267 1.0 

အ ခ းပ 38 0.1 

  

ေသးကမေေအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သညမေ့ေအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမနှုယမပ 

ေေြုုကမေုုငမပ 1,403 5.5 

အဝီစုတွငမပ 386 1.5 

ေေတွငမပ (အုတမစီ) 13,695 53.2 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ  279 1.1 

စုစုေြါငမပေေေကးငမပေေသယမနေေုှြှု 15,763 61.3 

ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 6,207 24.1 

ေေကယမ 360 1.4 

မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 25 0.1 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 1,391 5.4 

အ ခ းပ 1,989 7.7 

စုစုေြါငမပေေေကးငမပေေသယမန ြေေုှြှု 9,972 38.7 

    

သံုပေေအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သညမေ့ေအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမနှုယမပ 

ေေြုုကမေုုငမပ 1,610 6.3 

အဝီစုတွငမပ 556 2.2 

ေေတွငမပ (အုတမစီ) 13,639 53.0 

ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 6,245 24.3 

ေေကယမ 622 2.4 

မြ စမ/ေခားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 28 0.1 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 1,437 5.6 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ * <0.1 

အ ခ းပ 1,588 6.1 

  



အုြမသးအြာု့ပအစးပ အေေအတွကမ ေးခုုငမနှုယမပ 
ေေဆဲွအုြမသး 313 1.2 
ေေေေးငမပ/်ငမေံုအုြမသး 16,668 64.8 
စုစုေြါငမပသယမနေှငမပေသး်ငမေံုအုြမသးေဆးကမေုြမသံုပစဲွြှု 16,981 66.0 
တွငမပ/ဇေးပအုြမသး 2,167 8.4 
တွငမပြေုှအုြမသး 797 3.1 
အ ခ းပ 66 0.3 
အုြမသးြေုှ 5,724 22.2 

  
ဆကမသွ မ်ေေပြစ္စညမပြားပသံုပစဲွနုုငမြှုအေ ခ အေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမနှုယမပ 

ေေဒီ် ုု 10,600 41.2 
ရုြမ ြ ငမသံ ကြ းပ 13,818 53.7 
မကြ ု့ပဖုယမပ 852 3.3 
ေကမကုုငမဖုယမပ 7,700 29.9 
ကွယမြာူတး 476 1.8 
အုြမတွငမအငမတးယကမတြမဆငမေးပမခ ငမပ 1,597 6.2 
ြညမသည့မြစ္စညမပြျှြေုှသည့မမအုြမေေးငမစု 6,979 27.1 
ြစ္စညမပအးပေံုပေုှသည့မမအုြမေေးငမစု 41 0.2 

  
သ မ််ူြုုနေဆးငမေေပ်းဥမြားပသံုပစဲွနုုငမြှု အေ ခအေယ အေေအတွကမ ေးခုုငမနှုယမပ 

ကးပ/ေေြမကးပ/ဗငမယမ 456 1.8 
ေြးမေတးမဆုုငမက မ်/ေျှြမစစမစကမဘီပ/သံုပဘီပကးပ 13,810 53.7 
စကမဘီပ 9,590 37.3 
(၄) ဘီပြါ ေေးမေးဂာ ီ 1,448 5.6 
ကနူပေေှ၊ သြ္ဗးယမ 195 0.8 
စကမေေှ၊ ေြးမေတးမဘုတမ 1,440 5.6 

ေှညမပမ(ကျွဲ၊ နွးပ၊ မြ ငမပ…… စသ ဖ င့မ) 1,016 3.9 

ြှတမခာကမ။  ၁ ေေးငမပေုံပ ြိ ု့နယ်မ၏ ေူဦပေေကုယမပဂဏယမပအခာကမအေကမြားပသညမ ၂၀၁၄ ခုနစှမ၊ ြတမေ (၂၉) ေကမေယနတွငမေှုသည့မ 
အခာကမအေကမြားပ ဖ စမြါသညမ။  

 ၂   အုြမေေးငမစေုူဦပေေနှင့မ အဖွဲ့အစညမပေဦူပေေ နှစမေြမေုံပြါဝငမြါသညမ။ 

 ၃  ေ ကြ ပတုငုမနှင့မ ေ ြစးေငမပဦပစီပဌးယ၊ စုကုမြာု့ပေေပ၊ ေြပွ ြ ူေေပနှင့မ ဆညမေ ြးငမပဝယမ ကြ ီပဌးယ၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄  အုြမေေးငမစေုူဦပေေကုုသး အေ ခခတံွကမခာကမေးပ ခငမပ  ဖစမြါသညမ။ 

 *  အေေအတွကမ (၂၀) ေကမယညမပြါသညမ။ 
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နိဒါန်း 
ပြည ််ောာ််ု သမမတတမည နမ်ာိိသ်််တေတာ်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပကာ ာ မေကာက်ယူိိသ််ခ့ဲေမာ 

ပြည ််ုသတးကတတ်ုူးးေသိှ် ့် စိမ်စေကာ ာ််းစသာမန်းေခါ််ုာသ််းကိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ်် ေကာက်ယူခဲ ့

ြါမ််။ ပမည န်မာိိသ်် တ်ုွတ်ုြ်ေသးသြြ ီးေနာက်ြိသ််း ပြည ််ုသတးကတတ် မန်းေခါ််ုာသ််းများကိသ ၁၉၇၃ ခသိှု်တွ်် 

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

ိိသ်််တတိသ််းတွ်် မန်းေခါ််ုာသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သာစချက်စုက်များိှ့်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာများကိသ သသှိိိသ််မ့်် စေသးကြ ီးေမာ သ််းမည ု်တု်ခသ ပြည ု်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််း၏ 

ာူးခည ားေမာ စသ််စေမွးတု်ခသမှာ စသြ်ချုြ်မှုဧသိယာ စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့််ာိ စချက်စုက်များကိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ြည ု်ြါမ််။ ေကာက်ယူသသှိေမာ စချက်စုက်များမ်် စသြ်ချုြ်မှုနယ်ြယ် 

စဆ့််တိသ််းတွ်် ာိေသာက်ေမာ ြွတ့ြြ ိုးေသးုီမတကိန်းများေသးဆဲွခည ််း၊ စောာကစ်ာားေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတးြည တ်ချက်များချမှတ်ခည ််းတိသ့စတကွ် မသှိမြည ု်ုိသစြ်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းမှ ေကာက်ယူသသှိေမာ 

စချက်စုက်များမ်် ိိသ်််တေတာ်၏ မယတဇာတသ််းမည ု်များ ခွဲေဝမတ်မှတ်ခည ််း၊ နယ်ေမည ဧသိယာ 

နယ်နိမိတ်များကိသ ပြည န်ု ််ဆန်းုု်ိိသ််ခည ််း၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာက်စစသတများ တ််ေဆာက်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေတာ်ြွတ့ြြ ိုးတိသးတက်မှုုီမတကိန်းများ ချမှတ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝန်ေဆာ်မ်ှုုသြ််န်းများ၊ ုူမားချ််းုာနာ 

ောာက်ာားမှုဆိသ််သာုသြ််န်းများ ုမ််တိသ့စတွက် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စိမ်စေကာ ာ််းစသာ မန်းေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာများကိသ စတွဲများ 

စုိသက ်ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြာမစဆ့််စေနြည ့်် ေသှ့ေြည းုူးးေသုာသ််း စုီသ််ခတုာကိသ  ၂၀၁၄ 

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

ေမုတွ် ် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြ််မစုီသ််ခတုာများတွ်် ပြည ််ောာ််ု သစဆ့်် စုီသ််ခတုာ၊ 

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

စုီသ််ခတုာများ ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စကိသ််ိှ့််ုသြ််န်း စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ မတ်ုတွ် ်ာသတ်ြည န် 

ေကာ ်ာခဲ့ြြ ီး ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာ စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ 

စုီသ််ခတုာများကိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့် ်  http://myanmar. unfpa.org/node/15104  တိသ့တွ်် 

ြတ်ရှုေု့ု ာိိသ််ြါမ််။ 

 ယခသာသတ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုာများမ်် ပမြ ို့နယ်/ပမြ ို့နယ်ခွဲများ၏ မန်းေခါ််ုာသ််းစုီသ််ခတုာ 

များညြု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုာများကိသ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာနိှ့်် ကသုမမ ္ုဂုူးးေသ သန်ြသတေ်ွစြဲွ့တသိ့ 

ြူးေြါ််း၍ ေသးမားြည ုုသာားညခ််းညြု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုာတွ် ် တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး၊ ေုာ််းုသတး 

http://www.dop.gov.mm/
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ပမြ ို့နယ်၏ ုူးးေသဆိသ််သာစချက်စုက်များိှ့်် ုူမှုုီးြွားဆိသ််သာစချကစ်ုက်များ ြါဝ််ြါမ််။ 

စုီသ််ခတုာြါ စေကာ ာ််းစသာများမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု (၂၉) သက်ေန့် မန်းေခါ််ယတစချိန် 

(မန်းေခါ််ု ာသ််း်) တွ််သှိမ့်် စချက်စုက်များညြု်ြါမ််။ ပမြ ို့နယ်စဆ့်် စချက်စုက်များ မ ်် 

စုွန်စေသးကြ ီးြါမ််။ မိသ့သာတွ် ် ပမြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ၏ တိကျမှန်ကန်မှု မ်် 

ညြ််ောာ်် သုစဆ့််ိှ့်် တူ်ီိိသ် ်မ််မဟသတ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ိ ့ုနယ်များ၏စချက်စုက် များကိသ 

ေု့ုာဆန်းုု်သာတွ် ်မတိြည ု၍ ေု့ုာမသတးမြ်သမ််ညြု်ြါမ််။ တု်ိှု်ေစာက်ကေုး ေမိှုန်းိှ် ့် 

်ါးိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်း ကဲ့မိသ့ေမာ ညွှန်ကိန်းများကိသ စခည ားေမာဆက်ိွှယ်မှုသှိမ့်် စေကာ ာ််းစသာ 

စချက်စုက်များ ာ့််မွ််းုဥ်းုား၍ ေု့ုာဆန်းုု်မသတးမြ်သြါမ််။ မိသ့ညြု်၍ ုးူးေသန််းြါးမ့်် 

ပမြ ို့နယ်များစတွက ်ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများကိသ စတိစကျမယူ ဆမ့််ဘဲ ာိသမြ ို့နယ်များ၏ 

ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာစေညခစေနများစတွက ် စာိသက်စေုျာက်ြည ဆိသေမာ ညွှန်ကိန်းများစြည ု် ယူဆသြါ 

မ််။ ာိသ့ညြ် ် ပမြ ို့နယစ်ချ််းချ််းိိှု််းယှ််သာတွ််ု််း မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စေညခစေနြိသမိသေကာ််းမွန် 

မ််၊ မ်မ့်််မြ ို့နယမ််် စားန််းမ််ဟ၍ူ ေကာက်ချက်ချိိသ််ြါမ််။ 
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(က) ုူးးေသဆိသ််သာ စချက်စုက်များ 

ုူးးေသ သုုသေြါ််း ၁၁၈,၃၁၇* 

ကျား းးေသ ၅၅,၅၅၈ 

မ းးေသ 62,759 

ကျား/မ စချိုး ၈၉ (မ ၁၀၀ သှိ ကျားပဦးေသ) 

ပမြ ို့ြည ုူးးေသ သာခိသ််ိှုန်း 4.5% 

ဧသိယာစကျယ်စဝန်း (ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 921.8** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 128.4 ဦး 

သြ်ကွက် ုသုသေြါ််း ၄ 

ေကျးသွာစသြ်ု သ ုသုသေြါ််း ၄၁ 

 စုုသေြါ််း မမြ ို့ပြ  ေကျးုက် 

စိမ်ောာ််ုသုူးးေသ 114,977 5,088 109,889 

စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက် 25,735 1,240 24,495 

ြျမ်းမျှစိမ်ောာ််ုသစသယွ်စုား  4.5 ဦး*** 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် မ းးေသမ ်် ကျားပ းးေသာက် ြိသများြြ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွ် ်ကျား (၈၉)  
းးသှိြါမ််။ 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် ုူစများုသမ်် ေကျးုက်ေဒမတွ် ် ေနာိသ််ကာ ြြ ီး  (၄.၅) သာခိသ််ိှုန်း 
မာုျှ်် ပမြ ို့ြည ေဒမတွ်် ေနာိသ််ကာ ြါမ််။ 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်၌ တု်ုတသသန်းကီု ိသမီတာတွ်် ုူးးေသ (၁၂၈) းး ေနာိသ််ြါမ််။ 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသတု် သုုီ၌ ြျမ်းမျှုူးးေသ (၄.၅) းးေနာိသ််ြြ ီး ပမည န်မာိသိ်် တ်ပ၏ပ
ြျမ်းမျှစိမ်ောာ််ုသုူးးေသာက် စန််း်ယ်ြိသများြါမ််။ 

မှတခ်ျက်။ * စိမ်ောာ််ုသုူးးေသိှ့်် စြွဲ့စု်း်ုူးးေသ ိှုသ်ြ်ု သတးြါဝ််ြါမ််။ 

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

  *** စိမ်ောာ််ုသုးူးေသကိသမာ စေညခခတတွက်ချက်ာားညခ်း် ညြု်ြါမ််။ 
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ဇယား (၁) - တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ ာားဝယ်ခရိသ််၊ပေုာ််း သုတးပမြ ို့နယ်၏ ပမြ ို့သြ်ကွက်/ေကျးသွာစသြ် သုပ
စုိသက်ပစိမ်ောာ်် သုစေသစတွက်ိှ့််ပကျား/မုူဦးေသုာသ််း 

 

စစုေုပါငး်   ကျား   မ   

စစုပုေါငး် 25,735     118,317       55,558       62,759       

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 1,240        5,334            2,457         2,877         

၁ (က)ရေ်ကွက် 367               1,616                 766                 850                 

၂ (ခ)ရေ်ကွက် 256               1,074                 499                 575                 

၃ (ဂ)ရေ်ကွက် 259               1,161                 541                 620                 

၄ (ဃ)ရေ်ကွက် 358               1,483                 651                 832                 

ပကျးရာွအေုစ်ု 24,495     112,983       53,101       59,882       

၁ ေြ င်းထိန် 202               902                     420                 482                 

၂ ပေဒီ 802               3,420                 1,521             1,899             

၃ ကညုံကျွနး် 366               1,787                 843                 944                 

၄ သဗျာ 666               3,108                 1,443             1,665             

၅ အင်းပောက် 839               3,767                 1,672             2,095             

၆ ေနး်ဒလဲ 422               1,869                 814                 1,055             

၇ ရာွပောင်းေ 203               793                    342                 451                 

၈ မင်းရေ် 875               3,809                 1,680             2,129              

၉ ပလးသွနး်ခံ 216               981                    451                 530                 

၁၀ စစ်ေြ ဲ 671               2,926                 1,329             1,597             

၁၁ ညင်းပမာ် 469               2,067                 949                 1,118             

၁၂ တေီစ် 427               2,061                 1,008             1,053             

၁၃ စမ်းလှမ်း 485               2,414                 1,190             1,224              

၁၄ ေညစ် 167               840                    390                 450                 

၁၅ ပအာက်ပရဖြ ူ 1,788           7,924                 3,599             4,325             

၁၆ ကပထာင်းနီ 105               447                    204                 243                 

၁၇ ကဒက်ကြ းီ(၇-သိန)် 580               2,369                 1,037             1,332             

၁၈ ေြ င်ပကျာင်း 291               1,267                 557                 710                 

၁၉ ကြ က်ယက်တင်ွး 598               2,490                 1,093             1,397             

၂၀ ပမာင်းမကန် 1,618           8,184                 3,986             4,198             

၂၁ ကဒက်ငယ်ဆေ်ိ 115               457                    206                 251                 

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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ဇယား (၁) - တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ပာားဝယ်ခရိသ််၊ပေုာ််း သုတးပမြ ို့နယ်၏  ပမြ ို့သြ်ကွက်/ေကျးသွာစသြ် သုပ
စုိသက်ပစိမ်ောာ်် သုစေသစတွက်ိှ့််ပကျား/မ ုူဦးေသုာသ််း (စဆက်) 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်   ကျား   မ   

22 ပကျာက်ဆင် 1,953           10,250              5,128             5,122              

23 ေနး်ဒက်အင်း 1,515           7,344                 3,724             3,620             

24 သာယာကုနး် 449               2,217                 1,067             1,150             

25 ကပမြ ာကြ းီ 759               3,812                 1,749             2,063             

26 မြ ို ့ပောင်း 866               3,634                 1,633             2,001             

27 ပတာင်မင်းပေြ ာင် 393               1,483                 675                 808                 

28 ခပမာင်းပတာင် 444               2,027                 941                 1,086             

29 စခနး်ကြ းီ 1,011           4,481                 2,168             2,313             

၃၀ နခံပတာ 251               1,187                 578                 609                 

၃၁ ကပမြ ာကင်း 823               3,718                 1,661             2,057             

32 သကျက်ပတာ 838               3,573                 1,586             1,987             

33 ပတာကျဲ 311               1,314                 594                 720                 

34 သပေြ ပရာှင် 631               2,820                 1,345             1,475             

35 ေြ င်ကြ းီကျွနး် 23                  133                    74                    59                    

36 ေလွတ် 288               1,251                 571                 680                 

37 ပကျာက်တင်ွး 190               836                    367                 469                 

38 ပကျာက်မတတ်တ် 282               1,327                 657                 670                 

39 ပကျာက်ေေ်ေြ င် 248               1,176                 568                 608                 

၄၀ ပကျာက်နပီမာ် 532               2,479                 1,239             1,240             

၄၁ ပအာက်ပကျာက်ေေ် 783               4,039                 2,042              1,997             

စဥ် ရပက်ကွ/်ေကျးရာွအပုစ်ု
အမိေ်ောငစ်ု

 အေရအတကွ်

လဥူးီေရ

file:///D:/Updated%20Township%20Reports/Bilin/Bilin%20Report(M)/Work%20file%20-%20Bilin%20MM.xlsx%23RANGE!A1
file:///D:/Updated%20Township%20Reports/Bilin/Bilin%20Report(M)/Work%20file%20-%20Bilin%20MM.xlsx%23RANGE!A1
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ြသတ (၂) - စမက်စသြ် သုကြ ီးများစုိသက်ုူးးေသ 

 
 

 

ဇယားပ(၂)ပ-ပေုာ််း သုတးပမြ ို့နယ်၏ပစမက်စသြ် သုစုိသက် 
ုူဦးေသ 

 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် စမက ် (၁၅) ိှု်မှ (၆၄) ိှု်စတွ််းသှိ  စုသြ်ုသြ်ိသိ််မ့််စသွယ် 
ုူဦးေသမှာ (၅၇.၇) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 စမက ် (၁၄) ိှု်ိှ့််ေစာကပ်ကေုးစချိုးိှ့်် စမက ် (၆၅) ိှု်ိှ့်စ်ာက ်မက်ကြ ီးသွယ်စိသပ
စချိုးုသုသေြါ််းမ ်် စုသြ်ုသြ်ိိသ််မ့်် ုူးးေသစချိုးာက် န််းြါမ််။ 

 ကေုးစချိုးိှ့်် မက်ကြ ီးသွယ်စိသစချိုးန််းညခ််းမ်် စုသြ် သုြ်ိိသ််မ့်် ုူးးေသစေြါ် 
မှီခိသမှုကိသ ေုျာ့န််းေုြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

40,395  
(34.2%) 

 68,289   
(57.7%) 

 9,633   
(8.1%) 

၀-၁၄ပိှု် ၁၅-၆၄ပိှု် ၆၅ပိှု်ိှ့်ပ်စာက် 

အသကအ်ေုစ်ု စစုပုေါငး် ကျား မ

စစုပုေါငး် 118,317  55,558    62,759    

0 - 4 11,610       5,971         5,639         

5 - 9 13,906       7,058         6,848         

10 - 14 14,879       7,515         7,364         

15 - 19 10,051       4,812          5,239         

20 - 24 7,462         3,585         3,877         

25 - 29 7,117         3,355         3,762         

30 - 34 7,118         3,292          3,826         

35 - 39 6,910         3,187         3,723         

40 - 44 6,567         2,858          3,709         

45 - 49 6,297         2,665          3,632         

50 - 54 6,118         2,603          3,515         

55 - 59 6,149         2,666          3,483         

60 - 64 4,500         1,947         2,553         

65 - 69 3,070         1,339         1,731         

70 - 74 2,195         906             1,289         

75 - 79 1,998         848             1,150         

80 - 84 1,199         487             712             

85 - 89 786             319             467            

90 + 385             145             240             
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ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသမု် (ပြည ််ောာ်် သု၊ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ ာားဝယ်ခရိသ််၊ပေုာ််း သုတးပမြ ို့နယ်) 

  

  

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် ုွန်ခဲ့ေမာ ၁၀ ုသိှု်ေကျာ်ခန့်က ုတ််ြြ ီး ကေုးေမွးြွားိှုန်း မိမာုွာ 
ကျဆ််းခဲ့ြါမ််။ 

 စမက ် (၁၅-၁၉) စသြ်ုသမှပ ုတ််၍ပ ုူဦးေသမိမာုွာပ ေုျာ့န််းေနမ််ကိသပ ေတွ့သှိသြါမ််။ပ
စမက်ပ(၂၀-၂၄)ပစသြ်ု သမ််ပဆက်ုက်ေုျာ့န််းမ်က်ိသပေတွ့သှိြါမ််။ 

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 

ေူဦးလရပိရမစ်၊ မပြ ည်လာာင်စု 

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 

ုူးးေသြိသမု်၊ တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး 

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 

ုူးးေသြိသမု်၊ ာားဝယ်ခရိသ် ် 

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 

ုူးးေသြိသမု်၊ ေုာ််း သုတးမြ ို့နယ်် 

ကျား မ 
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 စမက်ပ (၂၀-၂၄)ပ စသြ်ုသမှပ စမက်ပ (၅၅-၅၉)ပ စသြ်ုသစာိပ စုသြ်ုသြ်ိိသ််မ့််စသွယတ်ွ််ပ
ုူးးေသပကာွခည ားမှုမိမာုွာန််းြါးြြ ီးပ ပစဆိသြါစမက်စသြ်ုသများမ််ပတု်မမတတ်််းြည ု်ေနပ
မ််ကိသပေတွ့သှိသြါမ််။ 

 ပြည ််ောာ််ုသိှ့််ိိှု််းယှဥ်ုျှ််ပ ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ််ပ စုသြ်ုသြ်ိသိ််မ့်် စမက်ပ (၁၅-၆၄) 
စသြ်ုသ၏သာခသိ််ိှုန်း မိမာုွာေုျာန့််းေနေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 စမက်စသြ်ုသပ (၁၅-၁၉)ပ မှု၍ပ စမက်စသြ်ုသတိသ််းတွ်် ကျား ဦးေသမ်် မ ဦးေသာက် 
ေုျာ့န််းမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 
 (ခ) ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာဆိသ််သာစချက်စုက်များ 

 

 ပမည န်မာိသိ်် တ်တွ်် ဗသဒ္ဓဘာမာ ကိသးကွယ်မူ (၈၇.၉) သာခိသ််ိှုန်း၊ ခသု်ယာန်ဘာမာ ကိသးကွယ်မူ 
(၆.၂) သာခိသ််ိှုန်း၊ စ ္ုစုာမ်ဘာမာပ ကသိးကွယ်မူ (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 သာခိသ််ိှုန်းိှ်် ့ ပဟိိ ္ဒူပ (၀.၂)ပ သာခိသ်် ှိုန်းသှိြြ ီး နတ်ကိသးကယွ်မှု၊ စခည ားဘာမာိှ့် ်
ဘာမာမသိှမူများမ ်် (၀. ၁)ပသာခိသ််ိှုန်းာက် ေုျာ့န််းြါမ််။   

 မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

87.9 
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ဗသဒ္ဓဘာမာ ခသု်ယာန် စု္စုာမ် ဟိိ္ဒူ နတ် စခည ားပ ဘာမာမသှိမူများ 

သာ
ခိသ်
်ိှုန
း် 

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

ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး 
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(ု) ြ်ာေသးဆိသ််သာ စချက်စုက်များ  

ဇယားပ(၃)ပ-ပစမက် (၅) ိှု်မှ (၂၉) ိှု်စတွ််း ုူးးေသိှ့်် ေကျာ််းတက်ေနမူစေသစတွက်ကိသ ကျား/မ 
ခဲွညခား ေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

5 2,455     1,231   1,224     542         258       284     

6 2,828      1,449   1,379    2,194     1,119   1,075 

7 2,796     1,443   1,353    2,450     1,248    1,202  

8 2,776     1,376   1,400    2,496     1,228    1,268 

9 2,872      1,443   1,429     2,614     1,308   1,306 

10 2,761     1,372   1,389    2,501     1,230    1,271 

11 2,821      1,374   1,447    2,515     1,204    1,311 

12 3,017     1,523   1,494    2,589     1,285    1,304 

13 3,083     1,505   1,578    2,332     1,104   1,228  

14 2,693     1,286   1,407    1,733     776       957     

15 2,196     983       1,213     1,065     438       627     

16 2,001     919       1,082     714         297       417     

17 1,815     886       929        491         181       310     

18 2,008     956       1,052     404         140       264     

19 1,610     759       851        311         134       177     

20 1,624     778       846        192         72          120     

21 1,428     690       738        124         56          68        

22 1,401     662       739        59           30          29        

23 1,374     619       755        27            12          15        

24 1,276     585       691        20            10          10        

25 1,483     673       810        21            8             13        

26 1,350     637       713        12            8             4          

27 1,373     627       746        5              1             4          

28 1,377     651       726        13           7             6          

29 1,215     553       662        7              2             5          

လဦူးပရ ပကျာငး်တကပ်နသူ
အသက်
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 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်၌ ေယာကျ်ားေုးများိှ့်် မိန်းကေုးများမ ်် စမက ် (၁၂) ိှု်စသွယ်မှပ
ုတ််၍ ေကျာ််းတက်ေသာက်မှုိှုန်း ေုျာ့ကျုာေကာ ာ််း ေတွ့သိှသြါမ််။ 

 ပြည ််ောာ််ု သိှ့််ပ ိိှု််းယှဥ်သာတွ်် ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်မှ ေယာက်ျားေုးများ၏ ေကျာ််းတက်ပ
ေသာက်မှုိှုနး်မ်် စမက် (၁၆) ိှု်ေကျာ်တွ် ်ြိသမိသကျဆ််းေနေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 
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အသက် 

ပံု (5) - ြပည်လာာင်စု၊ တန င်္သာရီတုိင်းလဒသကြ ီးနှင့် လောင်းေံုးမြ ို့နယ်တုိ့၏ 
လကျာင်းတက်လရာက်မှုအလြေအလန 

မပြ ည်လာာင်စု တန င်္သာရီတိုင်းလဒသကြ ီး လောင်းေုံးမြ ို့နယ် 
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အသက် 

ပံု (6) - မပြ ည်လာာင်စုနှင့် လောင်းေံုးမြ ို့နယ်တုိ့၏ ကျား/မ အေုိက် 
လကျာင်းတက်လရာက်မှုအလြေအလန 

မမြပည်လာာင်စုမ(ကျား) ြပည်လာာင်စုမ(မ) လောင်းေုံးမြ ို့နယ်မ(ကျား) လောင်းေုံးမြ ို့နယ်(မ) 
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ြသတ (၇) - တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၏ ုာတတ်ေမည ာက်မှု ှိုန်း (စမက် ၁၅ ိှု်ိှ့််စာက်) 

 

 
 
 

 

ပြည ််ောာ််ု သ - ၈၉.၅% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး - ၉၂.၈% 

ာားဝယ်ခရိသ်် - ၉၁.၂% 

ေုာ််းုသတးမြ ို့နယ် - ၉၁.၉%  
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ဇယား (၄) - ေုာ််း သုတးမြ ို့နယ်၏ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅-၂၄) ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ်် ှိုန်း 

 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်၏ စမက ် (၁၅) ိှု်ိှ့်စ်ာက ် ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခသိ် ် ှိုန်းမှာ (၉၁.၉)  
သာခိသ််ိှုန်းပြည ု်ြြ ီးပ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၏ပ ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ် ်ိှုန်းပ (၉၂.၈)ပ ာက်နမ့်ိပ
ေမာ်ု််းပ ပမည န်မာ သိိ်််တ၏ ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ်် ှိုန်း (၈၉.၅) ာက်မည ့််ြါမ််။ မ ုာတတ် 
ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် (၈၉.၄)  ပြည ု်ြြ ီး ကျား ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ်် ှိုန်းမ်် (၉၅.၀) 
ပြည ု်ြါမ််။ 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်၏ပ စမကပ် (၁၅) ိှု်မှပ (၂၄) ိှု်စတွ််း ုူ်ယ်ုူသွယ ် ုာတတ်ေမည ာက်မှုပ
သာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၆.၁) ညြု်ြါမ််။ မ ုူ်ယ်ုူသွယ ်ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခသိ်် ှိုန်းမ်် (၉၅.၉) 
ညြု်ြြ ီး ကျား ုူ်ယ်ုူသယွ်ပုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၆.၃) ညြု်ြါမ််။ 

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

 

 စမက ် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသ၏ (၁၁.၇) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် ုသတးဝ ေကျာ််းမေနဘူးမူများ 
ပြည ု်ြါမ််။ 

 စမက ်(၂၅) ိှု်ိှ့််စာက် ေကျးုက်ုူးးေသ၏ (၁၁.၈) သာခိသ််ိှုန်းမှာ ုသတးဝ ေကျာ််းမေနဘူး 
မူများ ပြည ု်ြါမ််။ 

 စမက ်(၂၅) ိှု်ိှ့််စာက် စမျိုးမားများ၏ (၁၁.၁) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် စမျိုးမမီးများ၏ (၁၂.၂) 
သာခိသ််ိှုန်းမှာ ုသတးဝ ေကျာ််းမေနဘူးမူများ ပြည ု်ြါမ််။ 

 စမက ် (၂၅) ိှု်ိှ့်စ်ာက ်ုူဦးေသ၏ပ (၂၆.၈)ပ သာခိသ််ိှုန်းမ််ပ မူုတန်းစဆ့််ပ (၄ပ တန်း)ပ
ပြြ ီးုီးပ ေစာ််ညမ််မူများညြု်ြြ ီးပ တက္ကမိသု်/ေကာုိြ်စဆ့််ပြြ ီးုီးမမူှာ (၃.၈) သာခသိ််ိှုန်းမာပ
သှိမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

ကျား/မ

စစုေုပါငး်

လဦူးေရ 

(15 - 24)

စာတတေ် မေ ာကမ်ှု

ရာခိုငန်ှုန း် 

(15 - 24)

စုစုေပါင်း 16,733    96.1

ကျား 7,837       96.3

မ 8,896       95.9

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုေပါင်း 60,409 7,069               11.7           22,420 16,163 8,747 3,069 85 2,293 203 19         341 

မြ ို ေ့ပ 3,028 311               10.3                 806 547 581 337 5 419 12 0            10 

ေကျးလက် 57,381 6,758               11.8           21,614 15,616 8,166 2,732 80 1,874 191 19         331 

ကျား 26,617 2,956               11.1              8,218 7,597 4,761 1,776 70 871 55 10         303 

မ 33,792 4,113               12.2           14,202 8,566 3,986 1,293 15 1,422 148 9            38 

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) ုီးြွားေသးဆိသ််သာစချက်စုက်များ 

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

 
 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

10 - 14 8.2 10.6 5.7 22.0 23.0 19.9

15 - 19 50.2 65.2 36.4 12.4 11.1 14.6

20 - 24 72.7 90.2 56.5 9.7 8.7 11.1

25 - 29 75.7 94.9 58.6 6.5 6.3 6.9

30 - 34 75.5 95.4 58.5 4.3 4.3 4.2

35 - 39 75.8 96.1 58.5 2.9 3.4 2.1

40 - 44 75.6 95.2 60.4 2.2 2.9 1.4

45 - 49 74.3 94.5 59.5 1.9 2.5 1.2

50 - 54 69.4 91.2 53.3 2.0 3.2 0.6

55 - 59 64.3 87.1 46.8 1.5 2.2 0.6

60 - 64 55.9 78.9 38.3 2.0 2.8 0.7

65 - 69 44.1 65.3 27.7 1.2 1.7 0.2

70 - 74 30.7 49.6 17.5 0.7 1.1 -

75 + 13.8 23.7 6.9 0.5 0.5 0.6

15 နှစ်မှ 24 နှစ် 59.8 75.8 45.0 11.0 9.9 12.7

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 68.6 87.9 52.5 4.9 5.1 4.6

အသကအ်ေုစ်ု
လေုသ်ားအငအ်ားေါေငန်ှုန း် အလေုလ်ကမ်ဲ့ရာခိုငန်ှုန း်
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 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်၏ စမက ် (၁၅-၆၄) ိှု်စသြ် သုတွ် ်ုသြ်မားစ််စားြါဝ််ိ ှုန်းမှာ (၆၈.၆) 
သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 စမျိုးမမီး ုသြ်မားစ််စားြါဝ််ိှုန်းမ်် (၅၂.၅) သာခိသ််ိှုန်းသှိ ြြ ီး  စမျိုးမား ုသြ်မား 
စ််စားြါဝ််ိှုန်း (၈၇.၉) သာခိသ််ိှုန်းာက်  မမိာုွာေုျာ့န််းမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်၏ စမက ် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ် သုတွ် ် စုသြ် သုြ်ေမာကေုး (၈.၂) 
သာခိသ််ိှုန်းသှေိကာ ာ််းပေတွ့သှိသြါမ််။ 

 စမက ် (၁၅-၆၄) ိှု်စသြ် သု၏  စုသြ်ုက်မဲ့သာခိသ်် ှိုန်းမှာ (၄.၉) ပြည ု်ြါမ််။ စုသြ်ုက်မဲ့ 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် ကျား (၅.၁) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် မ (၄.၆) သာခိသ််ိှုန်းစမီးမီးသှိပကာ ြါမ််။ပ 

 စမက ် (၁၅) ိှု်မှ (၂၄) ိှု်စတွ််း စမျိုးမမီး်ယ်များ၏ စုသြ်ုက်မဲ့ိှုန်းမှာ (၁၂.၇) 
သာခသိ််ိှုန်းသှိမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။  

ဇယား (၇) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် သုြ်မားစ််စား သုတွ်် မြါဝ််ေမာုူးးေသကိသ စမျိုးစုား 
စုိသက် ကျား/မ ခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယား 

 

 စမက ်(၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုသြ်မားစ််စား သုတွ်် မြါဝ််မူများ၌ စမျိုးမားများ၏ (၅၇.၅) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စချိန်ညြ့််ေကျာ််းတက်ေနမူများညြု်ကာ ြြ ီး စမျိုးမမီးများ၏ (၅၈.၁) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စိမ်မှုကို္စုသြ်ကိသ််ေနမူများညြု်ေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 
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အသက်အုပစ် ု

ပု ံ(8) - ေုပသ်ားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုလုပါင်း ကျား မ 
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အသက်အုပစ် ု
စစုလုပါင်း ကျား မ 

ြသတ (၉) - စ သုြ်ုက်မ့ဲသာခိသ် ် ှိုန်း 

စစုေုပါငး် အလေုမ်ရာှခဲ့ေါ

အချနိ ြ်ေည့်

ပကျာငး်တကပ်သာ

ပကျာငး်သား

အမိမ်ှုကစိ္စလေု်
အ ငြ မိး်စား၊

သက်ကြ းီရယွအ် ို

ဖျားနာသ၊ူ

မသနစ်မွး်သူ
အခြ ား

စုစုပေါင်း 42,127       1.2                   37.1                          43.5              12.0                       2.9                   3.3          

ကျား 12,756      2.3                   57.5                          10.0              17.1                      4.8                  8.2          

မ 29,371      0.7                  28.2                           58.1              9.8                         2.0                   1.2          

ကျား/မ

လေုသ်ားအငအ်ားစတုငွ်မေါေငသ်ူ
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ဇယား (၈) - စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ စ သုြ်စကိသ််စမျိုးစုားိှ့်် ကျား/မ 
စုိသက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 

 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

စစုပုေါငး် 42,773 24,635 18,138 100.0 100.0 100.0

မနပ်နဂျာများ 177 96 81 0.4 0.4 0.4

သကပ်မွးေမ်းပကျာင်းေညာရင်ှများ 1,078 113 965 2.5 0.5 5.3

နညး်ေညာနှင့်ဆကစ်ေ်သည့်သကပ်မွးေညာရင်ှများ 343 192 151 0.8 0.8 0.8

အပထာကအ်ေ့ံေြ ုစာပရးလေ်ုသားများ 443 148 295 1.0 0.6 1.6

ေနပ်ဆာင်မှုနှင့်အပရာင်းလေ်ုသားများ 7,078 1,291 5,787 16.5 5.2 31.9

လယယ်ာ၊သစ်ပတာနှင့်ငါးလေ်ုငနး်ကျွမ်းကျင်လေ်ုသားများ 18,698 13,882 4,816 43.7 56.4 26.6

လကမ်ှုေညာနှင့်ဆကစ်ေ်လေ်ုငနး်အလေ်ုသမားများ 6,138 4,062 2,076 14.4 16.5 11.4

စကက်ရိယိာနှင့်စကေ်စ္စညး်ကိုင်တွယ်အသုံးေြ ုသမူျားနှင့်

စုစညး်တေ်ဆင်သမူျား
1,303 1,212 91 3.0 4.9 0.5

အပခြ ခံအလေ်ုသမားများ 5,854 3,228 2,626 13.7 13.1 14.5

အခြ ား - - - - - -

မသိ/မပဖြ 1,661 411 1,250 3.9 1.7 6.9

အလေုရ် ှိသဦူးပရ ရာခိုငန်ှုန း်
အလေုအ်ကိုငအ်မျ ို းအစား
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 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ််  စမက ် (၁၅-၆၄) စသြ်ုသသိှ စုသြ်သှိမူ (၄၃.၇) သာခသိ််ိှုန်းမှာပုယ်ယာ၊ 
မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်း ကွျမ်းကျ််ုသြ်မားများပြည ု်ကာ ြြ ီး ဒသတိယစများဆသတးမှာ ဝနေ်ဆာ််မှုိှ့် ်
စေသာ််း သုြ်မားများ (၁၆.၅) သာခသိ််ိှုန်းပြည ု်ြါမ််။ 

 ကျား ိှ့်် မ ိိှု််းယှဥ်သာတွ်် ကျား ဦးေသ (၅၆.၄) သာခသိ််ိှုန်းမ််  ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ်် ့
်ါးုသြ််န်း ကွျမ်းကျ််ု သြ်မားများပြည ု်ြြ ီးပ  မ းးေသ (၃၁.၉) သာခိသ််ိှုန်းတိသ့မ််ပဝန်ေဆာ််မှုိှ့််ပ
စေသာ််း သုြ်မားများြည ု်မ််ကသိ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးတွ်် ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်း ကွျမ်းကျ််ု သြ်မားများမှာ 
(၄၃.၇) သာခိသ််ိှုန်းြည ု်ြြ ီးပ ဝန်ေဆာ််မှုိှ့်် စေသာ််း သုြ်မားများမှာ (၁၄.၁) သာခသိ််ိှုန်းြည ု်ြါပ
မ််။ 

 
 
 
 
 
 

42.3 
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သေြ
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သေြ
ါ်
်း 

က
ျား

 မ 

ုသု
သေြ
ါ်
်း 

က
ျား

 မ 

ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး ေုာ််းုသတးမြ ို့နယ် 

 ြသတ (၁၀) - ပြည ််ောာ်် သု၊ တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးိှ့်် ေုာ််း သုတးမြ ို့နယ်တိသ့၏  
စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််းသိှ ကျား/မ စုိသက် စ သုြ်စကိသ် ်စမျို းစုား 

မန်ေနုျာများ 

မက်ေမးွဝမ်းေကျာ််းြ်ာသှ််များ 

န််းြ်ာိှ့််ပဆက်ုြမ့််ပ်မက်ေမးွြ်ာသှ်မ်ျား 

စောာက်စြတ့ြည ုုာေသးုသြမ်ားများ 

ဝန်ေဆာ်မ်ှို ှ် ့ပ်စေသာ််းုသြ်မားများ 

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ် ့ပ််ါးုသြ်် နး်ပ
ကတမ်းကျ််ုသြ်မားများ 

ုက်မှုြ်ာိှ် ့်ပဆက်ု ြ်ုသြ်် န်းပစုသြ်မမားများ 

ုက်ကိသယိာိှ် ့ပ်ုက်ြု္်စ ်းကိသ််တယွ်ပ
စမသတးြည ုမူများိှ့််ပုသု ််းတြ်ဆ််မမူျား 

စေခည ခတစုသြ်မမားများ 

စခည ား 

မမ/ိမေြည  
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ဇယား (၉) - စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ သုြ်ကိသ််ေမာ သုြ််န်းစမျိုးစုားိှ့်် 
ကျား/မ စုိသက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား  

 
မှတခ်ျက်။  * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

စစုပုေါငး် 42,773 24,635 18,138 100.0 100.0 100.0

လယ်ယာ၊သစ်ပတာနှင့်ငါးလုေ်ငနး် 22,565 16,149 6,416 52.8 65.6 35.4

သတ္တ ုတးူပဖာပ်ရးနှင့်ပကျာက်မုိင်းလုေ်ငနး် 45 27 18 0.1 0.1 0.1

ကုနထု်တလု်ေ်မှုလုေ်ငနး် 3,194 1,183 2,011 7.5 4.8 11.1

လျှေ်စစ်၊ဓါတပ်ငွ့၊ပရပနွးပငွ့နှင့်ပလပအးဖြ န့်ဖြ ူးမှုလုေ်ငနး် 44 41 3 0.1 0.2 *

ပရပေးပေပရး၊မိလ္လာနှင့်အမိှုက်သိမ်းဆည်းပရးစီမံခန့်ခဲွမှုလုေ်ငနး် 33 29 4 0.1 0.1 *

ပဆာက်လုေ်ပရးလုေ်ငနး် 3,432 3,269 163 8.0 13.3 0.9

လက်လီနှင့်လက္ကားပရာင်းေယ်ပရး(ပမာပ်တာက်ားနှင့်ပမာပ်တာဆ်ိုင်ကယ်

ေြ ုေြ င်ြခင်းလုေ်ငနး်အေါအေင်)
5,759 963 4,796 13.5 3.9 26.4

သယ်ယူေုိ့ပဆာင်ပရးနှင့်ကုနေ်စ္စည်းသုိပလှာင်ပရးလုေ်ငနး်များ 987 953 34 2.3 3.9 0.2

တည်းခုိပရးနှင့်အစားအပသာက်ေနပ်ဆာင်မှုလုေ်ငနး်များ 1,675 315 1,360 3.9 1.3 7.5

သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ပရးလုေ်ငနး်များ 53 33 20 0.1 0.1 0.1

ပငွပရးပကြ းပရးနှင့်အာမခံလုေ်ငနး်များ 21 3 18 * * 0.1

အမ်ိခြ ံပြမဆိုင်ရာလုေ်ငနး်များ 2 1 1 * * *

အသက်ပမွးေမ်းပကျာင်းေညာ၊သိေ္ံပေညာနှင့်စက်မှုလက်မှုေညာဆိုင်ရာလုေ်ငနး်များ 43 39 4 0.1 0.2 *

စီမံအေ်ုချုေ်ပရးနှင့်ပထာက်ကူမှုဆိုင်ရာလုေ်ငနး်များ 81 47 34 0.2 0.2 0.2

ေြ ည်သူ့အေ်ုချုေ်ပရး(ေြ ည်သူ့ေနထ်မ်းများအေါအေင်) 643 364 279 1.5 1.5 1.5

ေညာပရးဆိုင်ရာလုေ်ငနး်များ 1,091 83 1,008 2.6 0.3 5.6

ကျနး်မာပရးနှင့်လူမှုပရးလုေ်ငနး်များ 209 63 146 0.5 0.3 0.8

ေနး်ချ၊ီအနုေညာ၊ပဖျာ်ပြဖပရးနှင့်အေနး်ပဖြ ပရးလုေ်ငနး်များ 33 27 6 0.1 0.1 *

အခြ ားေနပ်ဆာင်မှုလုေ်ငနး်များ 441 222 219 1.0 0.9 1.2

ကုိယ်တိုင်လုေ်ကုိင်သည့်အမ်ိပထာင်စုများ၏လုေ်ငနး်များ၊ခဲွခြ ားပဖာ်ေြ နုိင်ခြ င်း

မရှိသည့်အမ်ိပထာင်စုများ၏ထုတလု်ေ်မှုနှင့်ေနပ်ဆာင်မှုလုေ်ငနး်များ
609 336 273 1.4 1.4 1.5

သံတမနအ်ခွင့်အပရးရအဖဲွ့အစည်းများ၏လုေ်ငနး်များ 2 2 - * * -

အလုေ်အကုိင်အမျို းအစားပဖာ်ေြ ထားခြ င်းမရှိပသာလုေ်ငနး်များ 1,811 486 1,325 4.2 2.0 7.3

အလေုရ် ှိသဦူးပရ ရာခိုငန်ှုနး်
လေုင်နး်အမျို းအစား
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 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်၌ပုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ ်ါးုသြ််န်းတွ််ပ စများဆသတးုသြ်ကိသ််ကာ ြြ ီးပ (၅၂.၈) 
သာခိသ််ိှုန်းသိြှါမ််။ 

 ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ (ေမာ်ေတာ်ကားိှ့််ပ ေမာ်ေတာ်ဆိသ်က်ယ်ပ ပ ပြည ုြည ််ခည ််းုသြ််န်းပ
စြါစဝ််)ပုသြ််န်းတွ် ်ပ်ပဒသတိယစများဆသတးုသြ်ကိသ််ကာ ြြ ီးပပ(၁၃.၅)ပသာခသိ််ိှုန်းသိှြါမ််။ 

 ုယ်ယာ၊ပ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းတွ််ပ သုြ်ကိသ််ေနမူ စမျိုးမား (၆၅.၆)ပ သာခိသ််ိှုန်းိှ် ့်ပ
စမျိုးမမီးပ(၃၅.၄)ပသာခသိ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး၌ပ ုယ်ယာ၊ပ မု်ေတာိှ့််ပ ်ါးုသြ််န်းတွ််ပ ုသြ်ကိသ််ေနမူမှာပ (၅၄.၃) 
သာခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီးပ ုက်ုီိှ့််ပ ုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ (ေမာ်ေတာ်ကားိှ့််ပ ေမာေ်တာ်ဆိသ််ကယ်ပ
ပြည ုြည ််ခည ််းုသြ််န်းစြါစဝ််)ပုသြ််န်းတွ် ်ပုသြ်ကိသ််ေနမူမှာပ(၁၁.၂) သာခိသ််ိှုန်းသိြှါမ််။ 
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ုသုသေြါ််း ကျား မ ုသုသေြါ််း ကျား မ ုသုသေြါ််း ကျား မ 

ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး ေုာ််းုသတးမြ ို့နယ် 

 ြသတ (၁၁) - ပြည ််ောာ်် သု၊  တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးိှ့််ေုာ််း သုတးပမြ ို့နယ်တိသ့၏   
စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််းသိှ ကျား/မ စုိသက် သုြ်ကိသ် ်ေမာ သုြ််နး်စမျို းစုား 

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ် ်ပ့်ါးုသြ်် နး် 

မတ္တ ုတူးေြာ်ေသးိှ် ်ပ့ေကျာက်မိသ် ်းုသြ်် နး် 

ကသနာ်သတ်ုသြ်မှုုသြ််န်း 

ုျှြ်ုု၊်ပဓါတ်ေ်ွ့ ၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးညြန့်ြည ူးမှုုသြ်် နး် 

ေသေြးေဝေသး၊ပမို ္လာိှ့််ပစမိှုက်မိမး်ဆ််းေသးပုမီတခန့်ခွဲမှုုသြ််န်း 

ေဆာက်ုသြ်ေသးုသြ််န်း 

ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ(ေမာ်ေတာ်ကားိှ် ်ေ့မာ်ေတာ်ဆသိ်က်ယ်ပြည ုြည ််ခည ််းုသြ်် နး်စြါစဝ််) 

မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးိှ့််ကသန်ြု္်စ ်းမိသေုှာ််ေသးုသြ််န်းများ 

တ််းခိသေသးိှ့််ပ်စုားစေမာက်ပဝန်ေဆာ်မ်ှုု သြ်် နး်များ 

မတ််းစချက်စုက်ိှ့််ပဆက်မွယ်ေသးုသြ််န်းများ 

ေ်ွေသးေကာ းေသးိှ် ်ပ့စာမခတု သြ်် နး်များ 

စိမ်ခြ တပေညမဆသိ်သ်ာုသြ်် နး်များ 

စမက်ေမွးဝမး်ေကျာ််းြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ် ့ပ်ုက်မှုုက်မှုြ်ာဆိသ် ်သာုသြ််န်းများ 

ုမီတစသြခ်ျုြ်ပေသးိှ် ်ပ့ောာက်ကူမှုဆိသ်သ်ာုသြ်် နး်များ 

ပြည ််မူ့စသြ်ချုြေ်သးပ(ပြည ််မူ့ဝနာ်မ်းများစြါစဝ််) 

ြ်ာေသးဆိသ် ်သာုသြ််န်းများ 

ကျန်းမာေသးိှ် ်ပ့ုူမှုေသးုသြ်် နး်များ 

ြန်းချီ၊ပစိသြ်ာပ၊ပေြျာ်ပေညြေသးိှ် ့ပ်စြနး်ေြည ေသးပုသြ််န်းများ 

စခည ားဝန်ေဆာ်မ်ှုု သြ်် နး်များ 

ကိသယ်တိသ််ု သြက်ိသ််မ့််ပစိမေ်ာာ််ုသများ၏ပုသြ်် နး်များ၊ပခွဲခည ားေြာ်ြည ိိသ််ခည ််းမသှိမ့််ပစိမေ်ာာ််ုသများ၏ပာသတ်ု သြမ်ှို ှ် ့ပ်ဝန်ေဆာ ််မှုုသြ််န်းများ 

မတတမန်စခွ် ့စ်ေသးသပစြွဲ့စု််းများ၏ပုသြ််န်းများ 

စုသြ်စကိသ််စမျို းစုားေြာ်ြည ာားခည ််းပမသှိေမာုသြ််န်းများ 
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(်) ကိသ််ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်စမျိုးစုားများ 

ဇယား (၁၀) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသကိသ ကိသ််ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်စမျိုးစုားစုိသက် 
ပမြ ို့ြည /ေကျးုက်ိှ့်် ကျား/မ ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

မှတခ်ျက်။ * ုသုသေြါ််းကတ်စေသစတွက် (၂၀) ာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ််ပ စမက်ပ (၁၀)ပ ိှု်ိှ် ့်စာက်ပ ုူးးေသ၏ပ (၆၉.၁)ပ သာခိသ််ိှုန်းမ််ပ
ိိသ်််တမားုိုု်ေသးကတ် ကိသ််ေဆာ််မူများညြု်ြြ ီးပ (၂၈.၇)ပ သာခိသ််ိှုန်းမ််ပ မ်မ့်််ကတ်မှ 
မကိသ််ေဆာ််မူများပြည ု်ြါမ််။ 

 ကျား ိှ့် ် မ ိိှု််းယှ််သာတွ််် ကျား းးေသ (၃၀.၅) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် မ းးေသ (၂၇.၁) 
သာခိသ််ိှုန်းတိသ့မ်် မ််မ့််ကတ်မှ မကိသ််ေဆာ််မူများညြု်မ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 

 

 

နိုငင်သံား

စစိစေ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

 ကတ်

နိုငင်သံား

ပေ ုခငွ့် 

ရသကူတ်

အမျို းသား 

မတှပ်ုံတင ်

ကတ်

သာသနာဝင်

 ကတ်

ယာယ ီ

သကေ်သ 

ခကံတ်

နိုငင်ေံခားသား

 မတှပ်ုံတင ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ေံခားသား

 နိုငင်ကံးူ 

လကမ်တှ်

မညသ်ည့်

ကတမ်မှကိုင်

ေောငသ်ူ

စုစုေပါင်း 64,154         50                   122         1,034          524              287             * 24                   26,601               

မြ ို ေ့ပ 3,666           1                     14            8                   40                 3                  * - 669                     

ေကျးလက် 60,488         49                   108         1,026          484              284             * 24                   25,932               

ကျား 28,498         16                   68            306             502              147             * 14                   12,976               

မ 35,656         34                   54            728              22                 140             * 10                   13,625               
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နိုင်ငံသားမ 
စစိစ်လရး 
ကတ် 

ဧည့န်ိုငင်ံသား 
မကတ် 

နိုင်ငံသား 
မပြ ုေငွ့ရ်သူ 
ကတ် 

အမျိုးသားမ
မတှ်ပံုတင် 
ကတ် 

သာသနာဝင ်
ကတ် 

ယာယ ီ
သက်လသေံကတ် 

နိုင်ငံြေားသားမ
မတှ်ပံုတင ်
ေက်မှတ ်

နိုင်ငံြေားသား 
နိုင်ငံကူး 
ေက်မှတ ်

မည်သည့ ်
ကတ်မ ှ

မကိငု်လဆာငသ်ူ 

ရာ
ေိငု
်နှုန
း် 

ပံု (12) - ကုိင်လဆာင်သည့်ေက်မှတ်အမျို းအစားများ 

စုစုလပါင်းမ ကျားမ မမ 
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(ု) မမန်ုွမ်းမှုစေကာ ာ််းစသာ 

ဇယား (၁၁) - မမန်ုွမ်းသာခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပမမန်ုွမ်းမှုစမျိုးစုားစုိသက်ပုူးးေသကိသပစမက်စသြ် သုစုိသက်ပ
ကျား/မပခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယားပ 

 
  

 

 

 

 

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 118,317    111,594    6,723             5.7         3,268   2,087 2,672          2,729                

0 - 4 11,610         11,476         134                      1.2             9              14         71                    87                            

5 - 9 13,906         13,744         162                      1.2             26           38         52                     105                         

10 - 14 14,879         14,680         199                      1.3             30           59         51                    117                         

15 - 19 10,051         9,876            175                      1.7             38           48         39                    89                            

20 - 24 7,462            7,304            158                      2.1             41           33         48                    75                            

25 - 29 7,117            6,958            159                      2.2             31           35         41                    79                            

30 - 34 7,118            6,909            209                      2.9             48           52         59                    98                            

35 - 39 6,910            6,678            232                      3.4             76           54         62                     100                         

40 - 44 6,567            6,262             305                      4.6             145        64         75                    112                         

45 - 49 6,297            5,851            446                      7.1             245         89         104                  161                         

50 - 54 6,118            5,547            571                      9.3             319        112       192                  202                         

55 - 59 6,149            5,441            708                      11.5          399        181      236                  240                         

60 - 64 4,500            3,919            581                      12.9          329         165      248                  180                         

65 - 69 3,070            2,518            552                      18.0          293         201       229                  206                         

70 - 74 2,195            1,682            513                      23.4          297         184      225                  188                         

75 - 79 1,998            1,383            615                      30.8          361        241       315                  238                         

80 - 84 1,199            741                458                      38.2          262         210       262                  186                         

85 - 89 786                443                343                      43.6          200         181      216                  159                         

90 + 385                182                203                      52.7          119        126       147                  107                         

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မမန်ုွမ်းသာခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပမမန်ုွမ်းမှုစမျိုးစုားစုိသက်ပုူးးေသကိသပစမက်စသြ် သုစုိသက်ပ
ကျား/မပခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယားပ(စဆက်) 

 
 

 

 

 

 

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 55,558      52,639      2,919             5.3         1,282   913    1,155          1,161                

0 - 4 5,971            5,903            68                        1.1             5              9            36                    41                            

5 - 9 7,058            6,959            99                        1.4             15           22          34                    62                            

10 - 14 7,515            7,405            110                      1.5             16           34         30                    66                            

15 - 19 4,812            4,731            81                        1.7             17           22          19                    43                            

20 - 24 3,585            3,496            89                        2.5             20           18         25                     46                            

25 - 29 3,355            3,276            79                        2.4             12           15         21                     45                            

30 - 34 3,292             3,184            108                      3.3             22            23         35                    52                            

35 - 39 3,187            3,080            107                      3.4             31           23         33                    45                            

40 - 44 2,858            2,724             134                      4.7             56           22          43                    48                            

45 - 49 2,665            2,495            170                      6.4             74           35         50                    62                            

50 - 54 2,603            2,339            264                      10.1          142         45         86                    95                            

55 - 59 2,666            2,363            303                      11.4          165        75         115                  96                            

60 - 64 1,947            1,697            250                      12.8          135        82         105                  74                            

65 - 69 1,339            1,106            233                      17.4          119        88         98                    82                            

70 - 74 906                698                208                      23.0          110        82         95                    73                            

75 - 79 848                610                238                      28.1          131        107      128                  77                            

80 - 84 487                301                186                      38.2          108        98         96                    74                            

85 - 89 319                193                126                      39.5          68           74         68                    58                            

90 + 145                79                   66                        45.5          36           39         38                    22                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မမန်ုွမ်းသာခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပမမန်ုွမ်းမှုစမျိုးစုားစုိသက်ပုူးးေသကိသပစမက်စသြ် သုစုိသက်ပ
ကျား/မပခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယားပ(စဆက်) 

 

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 62,759      58,955      3,804             6.1         1,986  1,174 1,517          1,568                

0 - 4 5,639            5,573            66                        1.2             4              5            35                    46                            

5 - 9 6,848            6,785            63                        0.9             11           16         18                    43                            

10 - 14 7,364            7,275            89                        1.2             14           25         21                     51                            

15 - 19 5,239            5,145            94                        1.8             21           26         20                     46                            

20 - 24 3,877            3,808            69                        1.8             21           15         23                     29                            

25 - 29 3,762            3,682            80                        2.1             19           20         20                     34                            

30 - 34 3,826            3,725            101                      2.6             26           29         24                     46                            

35 - 39 3,723            3,598            125                      3.4             45           31         29                     55                            

40 - 44 3,709            3,538            171                      4.6             89           42         32                     64                            

45 - 49 3,632            3,356            276                      7.6             171        54         54                    99                            

50 - 54 3,515            3,208            307                      8.7             177        67         106                  107                         

55 - 59 3,483            3,078            405                      11.6          234         106      121                  144                         

60 - 64 2,553            2,222             331                      13.0          194        83         143                  106                         

65 - 69 1,731            1,412            319                      18.4          174        113      131                  124                         

70 - 74 1,289            984                305                      23.7          187        102       130                  115                         

75 - 79 1,150            773                377                      32.8          230         134      187                  161                         

80 - 84 712                440                272                      38.2          154        112       166                  112                         

85 - 89 467                250                217                      46.5          132         107      148                  101                         

90 + 240                103                137                      57.1          83           87         109                  85                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် ုူးးေသ (၁၀၀) ုျှ်် (၆) းးမ်် စန််းဆသတး မမန်ုွမ်းမှု 
တု်မျိုးမျိုးသှိေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 စမျိုးမမီးများ၏ မမန်ုွမ်းမှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် စမျိုးမားများာက် စန််း်ယ် ြိသမည ့််ြါပ
မ််။ 

 မမန်ုွမ်းမှုမ်် စမက်စသွယ်ကြ ီးုာမ််ိှ့််စမျှ ပမည ့်တ်က်ုာြြ ီး စမက် (၅၅) ိှု်ပ
ေကျာ်တွ်် ြိသမိသမိမာုွာညမ့််တက်ုာမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 မမန်ုွမ်းမှုစမျိုးစုားများတွ်် စမည ််စများဆသတးိှ့် ်မ််ယူေု့ုာခည ််း/မှတ်ဉာဏ်/စာရသတပ
ုူးုိသက်ခည ််းမ ်် ဒသတိယစများဆသတးြည ု်ြါမ််။ 
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(ဆ) စိမ်စေကာ ာ််းစသာိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းများ 

ေနစိမ်စမျိုးစုားများ 

ဇယား (၁၂) - ေနစိမ်စမျိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ညြေမာပ
ဇယား 

 

 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် ေနစိမ်စများုသမှာ ြျဥ်ောာ််စိမ/်မုမ်ားစိမ် စမျိုးစုားများ 
ပြည ု်ကာ ြြ ီး (၅၃.၉) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ ဒသတိယစများဆသတးပ ေနစမိ်စမျိုးစုားမှာ ဝါးြည ့် ်
ေဆာက်ုသြ်ာားေမာစိမ်များညြု်ြြ ီး (၁၆.၁) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။  

 ပမြ ို့ြည စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၅၃.၁) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ်ေကျးုက်စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၅၃.၉) သာခိသ််ိှုန်း 
တိသ့မ် ်ြျဥ်ောာ််စိိမ/်မု်မားစိမ်များညြ့်် ေ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 25,735       0.3 13.6 13.4 53.9 16.1 1.7 0.7 0.3

မြ ို ေ့ပ 1,240          0.5 15.9 19.4 53.1 8.7 0.8 1.1 0.6

ေကျးလက် 24,495       0.3 13.4 13.1 53.9 16.5 1.8 0.7 0.3

 0.3  

 13.6   13.4  

 53.9  

 16.1  

 1.7   0.7   0.3  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

ကွနဒ်ို/တိုက်ေနး်/ 
တိုက်ေနး်တွ ဲ

ဘန်ဂေိ/ု 
တိုက်အိမ် 

တိုက်ေံအိမ် ပျဥ်လာာင်အမိ်/ 
သစ်သားအမိ် 

ဝါးအိမ် 2-3မနှစ်ေံ 
တဲအမိ် 

1မနှစ်ေံ 
တဲအမိ် 

အေြ ား 

ရာ
ေိငု
်နှုန
း် 

ပံု (13) - လနအိမ်အမျို းအစား 

စုစုလပါင်းမ မမြ ို့ြပမ လကျးေက်မ 
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စိမ်မာစမျိုးစုားများ 

ြသတ (၁၄) - မန့်သှ််းေမာယ်် သုတစိမ်မာ ေဆာက် သုြ်မသတးုဲွမ့်် စိမ်ောာ်် သုစချိုး 

 
 

 
 

 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ု သ - ၇၄.၃% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၆၆.၆%  

ာားဝယ်ခရိသ််   - ၇၄.၂% 

ေုာ််းုသတးမြ ို့နယ် - ၆၆.၀% 
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ဇယား (၁၃) - စမသတးြည ုမ့်် စိမ်မာစမျိုးစုား စုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ           
ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယား 

  
 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၆၆.၀) သာခိသ််ိှုန်းမ်် မန့်သှ််းေမာ ယ််ုသတ 
စိမ်မာ ေဆာက်ုသြ်မသတးုွဲကာ ြါမ််။ (ေသဆွဲစိမ်မာ (၁.၂) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် ေသေုာ််း/ယ််ုသတ 
စိမ်မာ (၆၄.၈) သာခိသ််ိှုန်းပတိသ့ ြည ု်ကာ ြါမ််။) 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးတွ်် မန့်သှ််းေမာယ််ုသတစိမ်မာ ေဆာက်ုသြ်မသတးုွဲမ့်် စိမ်ောာ််ုသ 
စချိုးမှာ (၆၆.၆) သာခိသ််ိှုန်းသှိ ြြ ီး ပမည နမ်ာိသိ်််တတွ် ်(၇၄.၃) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်မာမသှိမ်် ့ စိမ်ောာ််ုသ (၂၂.၂) သာခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီး တန င်္မာသီပပပပပပပပ
တိသ််းေဒမကြ ီးတွ် ်(၁၅.၆)  သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်၏ ေကျးုက်ေဒမများတွ်် စိမ်မာမသှိမ့်် စိမ်ောာ််ုသ (၂၃.၂) သာခိသ််ိှုန်း 
သှိြါမ််။ 

 

 

 

 

  

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးလက်

1.2              1.6              1.2              

64.8            86.9            63.6            

66.0           88.5           64.8           

8.4              6.0              8.5              

3.1              1.2              3.2              

0.3              - 0.3              

22.2            4.3              23.2            

ရာခိုငန်ှုန း် 100.0      100.0      100.0      

အပရအတကွ် 25,735    1,240      24,495    

အမိသ်ာအမျ ို းအစား

စစုပုေါငး်

ပရဆဲွအိမ်သာ

ပရပလာင်း/ယင်လုံအိမ်သာ

သန့်ရင်ှးပသာယင်လုံအိမ်သာ
ပဆာကလ်ေ်ုသုံးစဲွမှုရာခုိင်နှုနး်

တွင်း/ ေလားအိမ်သာ

တွင်းမရှိအိမ်သာ

အခြ ား

အိမ်သာမရှိ
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ေမာက်ေသစမျိုးစုားများ 

ြသတ (၁၅) - မန့်သှ််းေမာ ေမာက်ေသသသိှမ့်် စိမ်ောာ်် သုစချိုး 

 
 
  
 

ပြည ််ောာ််ု သ  - ၆၉.၅% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၆၃.၆%  

ာားဝယ်ခရိသ််  - ၅၄.၄% 

ေုာ််းုသတးမြ ို့နယ်  - ၆၁.၃% 
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ဇယား (၁၄) - ေမာက်ေသစတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေသစမျိုးစုားစုိသက်                
စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

  
 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၆၁.၃) သာခိသ််ိှုန်းမ်် ေမာက်ေသစတွက် 
ေသေကာ််းေသမန့် (ေသြိသက်ုိသ််း၊ စဝီုိတွ််း၊ ေသတွ််း (စသတ်ုီ)၊ ေသမန့်ုက်/ေသမန့်ဘူး) ကိသ 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးတွ်် ေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှု (၆၃.၆) သာခိသ််ိှုန်းသှိ ြြ ီး ပမည န်မာိိသ်််တ၏ 
ေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှုမ် ်(၆၉.၅) သာခိသ််ိှုန်းြည ု်ြါမ်။် 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ််ပစိမ်ောာ််ုသပ(၅၃.၂)ပသာခိသ်် ှိုန်းမ်် ေသတွ််းပ(စသတ်ုီ)မပှသသှိေမာေသကိသပ
ေမာက်ေသစြည ု် မသတးုွဲကာ ြါမ််။ပစိမ်ောာ််ုသ (၂၄.၁) သာခိသ််ိှုန်းမ််ပေသတွ််းပ (စကာသတမဲ့)ပ
မှေသကိသပမသတးုွဲေနကာ ြါမ််။ 

 စိမ်ောာ််ုသ (၃၈.၇) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် မမန့်သှ််းေမာစသ််းစမည ု်များမှ သသှိေမာေသကိသ 
ေမာက်ေသစြည ု် မသတးုွဲေနကာ သြါမ််။ 

 ေကျးုက်ေဒမသှိ စိိမ်ောာ််ုသ (၃၉.၄) သာခိသ််ိှုန်းမ် ်မမန့်သှ််းေမာစသ််းစမည ု်များမှ သသှိပ
ေမာေသကိသ ေမာက်ေသစြည ု် မသတးုွဲေနကာ သြါမ််။ 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးလက်

5.5           6.5         5.4           

1.5           1.0         1.5           

53.2         62.1       52.8         

1.1           5.2         0.9           

61.3        74.8      60.6        

24.1         22.3       24.2         

1.4           0.1         1.4           

0.1           0.1         0.1           

5.4           - 5.7           

7.7           2.7         8.0           

38.7        25.2      39.4        

ရာခိုငန်ှုန း် 100.0   100.0  100.0   

အပရအတကွ် 25,735 1,240  24,495 

စုစုပေါင်းပရပကာင်းပရသန့်ရရှိမှုရာခုိင်နှုနး်

ပသာကပ်ရအမျို းအစား

ပရေုိက်လုိင်း

အေီစိတင်ွး

ပရတင်ွး(အတုစီ်)

ပရသန့်စက်/ ပရသန့်ဘူး

စစုပုေါငး်

ပရတင်ွး(အကာရမ့ဲံ)

ပရကန်

မြ စ်/ပချာင်း/တးူပမြ ာင်း

ပတာင်ကျပရ/ မုိးပရ

အခြ ား

စုစုပေါင်းပရပကာင်းပရသန့်မရရှိမှုရာခုိင်နှုနး်
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စု််းေသာ််စတွက် ုွမ်းစ််စမသတးြည ုမှု 

ြသတ (၁၆) - စု််းေသာ််စတွက်ပ ျုှြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမှု 

 

 

  

ပြည ််ောာ််ု သ  - ၃၂.၄% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  -    ၈.၀% 

ာားဝယ်ခရိသ််  -    ၄.၅% 

ေုာ််းုသတးမြ ို့နယ်  -    ၇.၇% 
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ဇယား (၁၅) - စု််းေသာ််စတွက်  စဓိကစမသတးြည ုမ့််မီးစမျိုးစုားစုိသက်            
စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 
 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် စု််းေသာ််စတွက် ုျှြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမ့်် စိမ်ောာ််ုသစချိုးမှာ 
(၇.၇) သာခိသ််ိှုန်းညြု်ြါမ််။ တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးစတွ််းသှိ စခည ားမြ ို့နယ်များိှ့်် 
ိိှု််းယှဥ်သာ ုျှြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမှုမ်် နိမ့်ေနြါမ််။ တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး၏ပုျှြ်ုုမ်ီး 
စမသတးြည ုမ့်် စိမ်ောာ််ုသစချိုးမှာ (၈.၀) သာခိသ််ိှုန်းြည ု်ြါမ််။  

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် စု််းေသာ််စတွက် မီးုက်ပ (ြသု္ဂုိက) စမသတးြည ုမှုမ််  (၅၄.၉) 
သာခိသ််ိှုန်းြည ့်် စများဆသတးြည ု်ြါမ််။ 

 ေကျးုက်ေဒမတွ်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၅၄.၅) သာခိသ််ိှုန်းမ်် စု််းေသာ််စတွက် 
မီးုက်ပ(ြသ ္ုဂုိက) ကိသ စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ြေ ပကျးလက်

7.7           16.1      7.3           

15.2         2.9         15.8        

19.4        15.3      19.6        

0.6           0.7        0.6           

54.9        63.5      54.5        

1.0           1.3        1.0           

1.0           0.2         1.1           

0.1           - 0.2           

ရာခိုငန်ှုနး် 100.0   100.0 100.0   

အပရအတကွ် 25,735 1,240 24,495 

ပရအားလျှေ်စစ်(ေုဂ္ဂလိက)

ပနပရာင်ြခည်စွမ်းအင်သံုး(ဆိုလာြေား)

အခြ ား

စစုပုေါငး်

မးီအမျို းအစား

လျှေ်စစ်မီး

ပရနဆံမီီး

ဖပယာင်းတိုင်မီး

ဘက်ထရမီီး

မီးစက်(ေုဂ္ဂလိက)
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စုားစုာချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် ေုာ််ုာစမသတးြည ုမှု 

ြသတ (၁၇) - မု်မားကိသစေညခခတေမာေုာ််ုာစမသတးြည ုမှု 

 
 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ု သ  - ၈၁.၀% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၉၅.၅% 

ာားဝယ်ခရိသ််  - ၉၆.၇% 

ေုာ််းုသတးမြ ို့နယ်  - ၉၈.၁% 
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ဇယား (၁၆) - ချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေုာ််ုာစမျိုးစုားစုိသက် 
စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည / ေကျးုက်ပခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် စုားစုာချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် မု်မားကိသ စေခည ခတေမာ 
ေုာ််ုာပ စမျိုးစုားများညြု်မ့် ် မု်မား/ာ််း (၈၁.၆) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် မီးေမွး/          
ေုာ််ုာေတာ့်် (၁၆.၅) သာခိသ််ိှုန်းတိသ့ကိသ စဓိကစမသတးြည ုကာ ေကာ ာ််းပေတွ့သိှသြါမ််။ 

 စိမ်ောာ််ုသ (၀.၅) သာခိသ််ိှုန်းမာုျှ်် စုားစုာချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတကွ် ုျှြ်ုု်မီးကိသ 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 ေကျးုက်ေဒမသှိ စိမ်ောာ််ုသများတွ်် မု်မားကိသ စေညခခတေမာေုာ််ုာများညြု်မ့်် 
မု်မား/ာ််း (၈၂.၂) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့်် (၁၆.၂) သာခိသ််ိှုန်းကိသ စဓိက 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ြေ ပကျးလက်

0.5             3.5             0.3             

0.2              0.2              0.2              

0.1             0.2              0.1             

0.6             1.5             0.6             

81.6           71.0           82.2           

16.5           22.4           16.2           

0.3             0.2              0.3             

0.2              1.0             0.1             

ရာခိုငန်ှုနး် 100.0     100.0     100.0     

အပရအတကွ် 25,735   1,240     24,495   

မီးပသွး/ပလာင်စာပတာင့်

ပကျာက်မီးပသွး

အခြ ား

စစုပုေါငး်

ပလာငစ်ာအမျို းအစား

လျှေ်စစ်မီး

ဓာတပ်ငွ့

ပရနဆံမီီး

ဘုိင်အိုဂက်စ်

သစ်သား/ထင်း
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ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းများစမသတးြည ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းများမသတးုဲွမှုစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ 

ပမြ ို့ြည /ေကျးုက်ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 စိမ်ောာ််ုသများ၏ ဆက်မွယ်ေသးိှ့််စိမ်စမသတးစေဆာ််ြု္်စ ်းများမသတးုွဲမှုတွ်် ရသြ်မည ််မတကာ ား 
ုက်မသတးုွဲမှုမ်် (၅၃.၇) သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် စမည ့််ဆသတးညြု်ြါမ််။ ရသြ်မည ််မတကာ ားုက်သှိမ့်် 
စိမ်ောာ််ုသစချိုးမ်် ပမြ ို့ြည တွ် ် (၆၈.၅) သာခိသ််ိှုန်းပြည ု်ြြ ီး ေကျးုက်တွ်် (၅၂.၉) သာခိသ််ိှုန်း 
ပြည ု်ြါမ််။ 

 

 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် ရသြ်မည ််မတကာ ားသှိေမာ စိမ်ောာ််ုသမှာ (၅၃.၇)  သာခိသ််ိှုန်းပြည ု်ြြ ီးပေသဒီယိသ 
သှိေမာ စိမေ်ာာ််ုသမှာ (41.2) သာခိသ််ိှုန်းြည ့်် စိမ်ောာ််ုသာက်ဝကခ်န့်သှိေကာ ာ််းပ ေတွ့သိှသြါ 
မ််။ 

 

 

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         25,735             41.2                53.7          3.3               29.9            1.8                       6.2                          27.1                  0.2 

မြ ို ေ့ပ           1,240             31.9                68.5          8.5               56.2            6.1                     22.3                          17.1                  0.7 

ေကျးလက်         24,495             41.7                52.9          3.0               28.6            1.6                       5.4                          27.6                  0.1 

36 
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ြသတ (၁၈) - ေသဒယိီသိ ှ့်် ရသြ်မည ််မတကာ ားမသတးုဲွိိသ် ်မ့်် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ် ် ှိုန်း  

ေသဒယီိသ ရသြ်မည ််မတကာ ား 
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ြသတ (၁၉) - ုက်ကိသ််ြသန်းမသတးုဲွိိသ််မှု 

 

 ေုာ််းုသတးမြ ို့နယ်တွ််ပစိမ်ောာ််ုသ (၂၉.၉) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် ုက်ကိသ််ြသန်းသှိြါမ််။ တန င်္မာသီ 
တိသ််းေဒမကြ ီးတွ်် ုက်ကိသ််ြသန်း (၂၉.၈) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

ပြည ််ောာ််ု သ  - ၃၂.၉% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  -၂၉.၈% 

ာားဝယ်ခရိသ််  -၂၉.၇% 

ေုာ််းုသတးမြ ို့နယ်  -၂၉.၉% 
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ြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ် စမျိုးစုားများ 

ဇယား (၁၈) - မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ်စမျိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 

စေသစတွက်ကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက်ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ် 
စမျိုးစုားများတွ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ်က်ယ်/ုျှြ်ုု်ုက်ဘီး/မသတးဘီးကားစမသတးြည ုမှုမ်် (၅၃.၇) 
သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် စမည ့််ဆသတးညြု်ြြ ီး ုက်ဘီးစမသတးြည ုမှုမ််  (၃၇.၃) သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် ဒသတိယစမည ့််ဆသတး 
ညြု်ြါမ််။ 

 ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခွဲညခားေု့ုာသာတွ်် စိမ်ောာ််ုသစများုသမ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ်က်ယ်/ုျှြ်ုု် 
ုက်ဘီး/မသတးဘီးကားကိသ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ်စြည ု် စဓိကစမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

တိုငး်ပဒသကြ းီ/ခရိုင/်မြ ို ့နယ် အမိပ်ထာငစ်ု

ကား/

ထရေက်ား/

ဗငန် ်

ပမာပ်တာ်

ဆိုငက်ယ်/

လျှေစ်စစ်ကဘ်းီ/

သုံးဘးီကား

စကဘ်းီ
(၄) ဘးီေါ

ပထာလ်ာဂျ ီ

ကနးူပလ၊ှ

သမ္ဗာန ်

စကပ်လ၊ှ

ပမာပ်တာဘ်တု်

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 

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

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

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

ေလာင်းလံုးမြ ို ့နယ် 25,735    456         13,810          9,590    1,448    195     1,440          1,016    

မြ ို ေ့ပ 1,240       46           842                 605        46           5           10                 21           

ေကျးလက် 24,495    410         12,968          8,985    1,402     190     1,430          995        
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(ဇ) ေမွးြွားခည ််းိှ့််ေမဆသတးခည ််းစေကာ ာ််းစသာ 
ေမွးြွားခည ််းစေကာ ာ််းစသာ 

 

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ်် စမက ် (၂၅-၂၉) စသြ်ုသတွ််ပ ေမွးြွားိှုန်းစမည ့််ဆသတးညြ ်ုမ််ကိသ ေတွ့သှိသ 
ြါမ််။ပ 

 စမက ် (၁၅) ိှု်မ ှစမက် (၄၉) ိှု်စတွ််းသိှ စမျိုးမမီးတု်းး၏ ုသ သုေြါ််းကေုးေမွးြွားိှုန်း 
မှာ (၂.၉) းးြည ု်ြြ ီး ပြည ််ောာ်် သုစဆ့်် ုသုသေြါ််းကေုးေမွးြွားိှုန်း (၂.၅) းးာက် စန််း်ယ်ပ
ပမည ့််မ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 
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အသက်အုပ်စု 

ပံု (20) - မပြ ည်လာာင်စု၊ တန င်္သာရီတုိင်းလဒသကြ ီးနှင့် လောင်းေံုးမြ ို့နယ်တုိ့၏ 
အသက်အပုိင်းအေြ ားအေုိက် ကလေးလမွးဖွားနှုန်း  

ြပည်လာာင်စု တန င်္သာရီတိုင်းလဒသကြ ီး လောင်းေုံးမြ ို့နယ် 



38 
 

ြသတ (၂၁) - သု သုေြါ််းကေုးေမွးြွား ှိုန်း 

 
 

ပြည ််ောာ််ု သ  - ၂.၅ းး 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၃.၃ းး 

ာားဝယ်ခရိသ််  - ၂.၉ းး 

ေုာ််းုသတးမြ ို့နယ်  - ၂.၉ းး 
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 တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးတွ်် ေမွးြွားု်် ေမျှာ်မှန်းမက်တမး်မ်် (၆၅.၅) ိှု်ညြု်ြြ ီး ပြည ််ောာ််ုသ 
စဆ့်် ေမျှာ်မှန်းမကတ်မ်း (၆၄.၇) ိှု်ာက်မည ့််ြါမ််။ 

 မ ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်း (၆၈.၉ ိှု်) မ ်် ကျား ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်း (၆၂.၂ ိှု်) ာက်ြိသမည ့််ြါမ််။ 

ကေုးစသွယ်ေမဆသတးခည ််းိှ့်် ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမဆသတးခည ််းစေကာ ာ််းစသာ 

 

 ာားဝယ်ခရိသ််တွ် ် တု်ိှု်ေစာက်ိှ့် ် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုး ေမိှုန်းများမ်် ပြည ််ောာ််ုသ 
စဆ့်် ေမိှုန်းများာက် နိမ့်ြါမ််။ စသှ််ေမွးကေုး (၁,၀၀၀) တွ်် စမကတ်ု်ိှု်ေစာက် 
ကေုး (၅၂) းးိှ့်် စသှ််ေမွးကေုး (၁,၀၀၀) တွ်် စမက််ါးိှု်ေစာက်ကေုး (၆၁) းး  
ေမဆသတးုျက်သှိြါမ််။  

 ေုာ််းုသတးပမြ ို့နယ်တွ် ် တု်ိှု်ေစာက်ိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုးပ ေမိှုန်းများမ်် တန င်္မာသီ 
တိသ််းေဒမကြ ီး၏ပ ေမိှုန်းာက်နိမ့်ေမာ်ု််း ာားဝယ်ခရိသ််၏ ေမိှုန်းာက်ပမည ့််ြါမ််။ 
စသှ််ေမွးကေုး (၁,၀၀၀)တွ် ် စမက်တု်ိှု်ေစာက်ကေုး (၆၂) းးိှ့်် စသှ််ေမွးကေုး 
(၁,၀၀၀) တွ် ် စမက််ါးိှု်ေစာကက်ေုး (၇၃) းး ေမဆသတးုျက်သှိြါမ််။  
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ြသတ (၂၃) - တု်ိှု်ေစာက်ကေုးေမ ှိုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုးေမ ှိုန်း 

ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး ာားဝယ်ခရိသ် ် ေုာ််းုသတးမြ ို့နယ် 
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 တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးတွ်် စသှ််ေမွးကေုး (၁၀၀,၀၀၀) ၌ ကိသယ်ဝန်ေဆာ််ုဥ်၊ ေမွးြွားုဥ်ိှ့် ်
ေမွးြွားြြ ီး (၆) ြတ်စကာ ာတွ်် မိခ်် (၁၅၇) းး ေမဆသတးုျက်သှိြါမ််။ 

 ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်းမ ််  ပြည ််ောာ််ုသစဆ့််ာက် နိမ့်ြါမ််။ 

 စေသှ့ေတာ််စာသှိိသ်််တများ၏ပကသိယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမ ှိုန်း (၁၄၀) ိှ့််ိိှု််းယှဥ်သာတွ်် ပမည န်မာိိသ်််တပ
၏ပကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမ ှိုန်း (၂၈၂) မ ်် ပမည ့််မားေနေကာ ာ််းပေတွ့သိှသြါမ််။ 
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ပံု (24) - ကုိယ်ဝနလ်ဆာင်မိေင်လသနှုန်း (မပြ ည်လာာင်စု၊ တုိင်းေဒမကြ ီး/ပြည ််နယ်) 
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မန်းေခါ််ုာသ််းဆိသ််သာ ေဝါဟာသစဓိြ္ပာယ်မတ်မှတ်ချက်များ 

ုူးးေသ - ဤစုီသ််ခတုာတွ််ြါဝ််မ့်် ုူးးေသဆိသမ််မှာ မန်းေခါ််ုာသ််း်တွ်် ပမည န်မာိိသ််််တပ

နယ်နိမိတစ်တွ််းသှိေနမ့်် ုူးးေသကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

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

ဆိသုိသြါမ််။  မတ်ု (၂၉) သကေ်န့်  (၀၀း၀၀) စချိန်မ်် မန်းေခါ််ုာသ််း သ််ညွှန်းချိန်ြည ု်ြါပမ််။ 

ပမည န်မာိိသ်် တ်စတွ််းပမန်းေခါ််ုာသ််း်တွ််သှိမ့််ုစူား သုတးကိသပုာသ််းေကာကယ်ူခဲ့ြါမ်။် 

ေကျးုက်ပ - စောွောွစသြ်ချုြေ်သးးးုီးာာနမှ မတ်မှတ်ာားေမာ ေကျးသွာစသြ်ုသများကိသ ဆိသုိသပ ြါမ််။ 

ေယဘသယျစားြည ့်် ၎််းေဒမများမ်် ုူးးေသမိြ်မ််းဆ န််းမ့််ေဒမများြည ု်ြြ ီး  

၎််းေမည ဧသယိာများတွ်် ုိသက်ြျိုးေသးုသြ််န်းများကိသ စဓိကုသြ်ကိသ််ြါမ််။ 

ပမြ ို့ြည  - စောွောွစသြ်ချုြ်ေသးးးုီးာာနမှပမတ်မှတ်ာားေမာ သြ်ကွက်များြည ု်ြါမ််။ ေယဘသယျ စားြည ့််ပ

စဆိသြါေဒမများတွ််ပစေဆာက်စစသတိှ့််ပုးူးေသာူာြ်ြြ ီးပုက်မှုုသြ််န်းများပြွတ့ြြ ိုးတိသးတက် ြါမ််။ပ 

မိြ်မ််းဆ -  ဧသယိာ တု်ု တသသန်းကီုိသမီတာတွ် ် ေနာိသ််ေမာုူးးေသကိသ ဆိသုိသြါမ််။ နယ်နိမိတ် 

တု်ခသစတွ််းေနာိသ််ေမာ ုူးးေသုသုသေြါ််းကိသ ၎််းေဒမ၏ ဧသိယာစကျယ်စဝန်းိှ့်် ုားခည ််းြည ့််ပ

မိြ်မ််းဆကိသသသှိ ြြ ီး ုတသသန်းကီုိသမီတာပြည ့််ေြာ်ြည ြါမ််။ပ ာိသမိသ့တွက်ချက်သာတွ်ပ် ကသန်းေမည ကိသမာပ

ာ့််မွ််းတွက်ချက်ာားြါမ််။ 

ြျမ်းမျှစိမ်ောာ်် သုစသွယ်စုား - စိမ်ောာ််ုသတု်ုသတွ််သှိေမာ ြျမ်းမျှစိမ်ောာ််ုသဝ်် စေသစတွက်ပ

ကိသဆိသုိသြါမ််။ (စိမ်ောာ််ုသုူးးေသုသ သုေြါ််းကိသ စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက်ညြ့်် ုားညခ််းညြ့််သသိှပ

ြါမ််။) 

ကျား/မ စချိုး - စမျိုးမမီးးးေသ (၁၀၀) ၌သှိမ့်် စမျိုးမားးးေသကိသဆိသုသိြါမ််။  

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

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

ိှု်ိှ့််စာက်) တိသ့၏စချိုးညြု်ြါမ််။ ုသုသေြါ််းမှီခိသမူစချိုး၊ ကေုးမှီခိသမူစချိုးိှ့် ်

မက်ကြ ီးသယွ်စိသမှီခသိမူစချိုးတိသ့ကိသ တိသ််းတာတကွ်ချက်ိိသ််ြါမ််။ 

ကေုးမီှခိသမူစချိုး - စမက ် (၁၅) ိှု်ေစာက် ကေုးးးေသိှ့်် စုသြ်ုသြ်ိိသ််မ့််ုူးးေသ  (စမက် 

၁၅ - ၆၄ ိှု်) စချိုးကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 
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မက်ကြ ီးသွယ်စိသမီှခိသမူစချိုး - စမက ် (၆၅) ိှု်ိှ့်စ်ာက ် မက်ကြ ီးသယွ်စိသးးေသိှ့်် စုသြ် သုြ်ိိသ် ်

မ့််ုူးးေသ (စမက ်၁၅ - ၆၄ ိှု်) စချိုးကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

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

ိှု်ိှ့််စာက် မက်ကြ ီးသွယ်စိသးးေသကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

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

စုယ်ကိနး်ြည ု်ြါမ်။် ုူးးေသ၏တု်ဝက်မ်် စမက်စုယက်ိန်းာက််ယ်ြြ ီး ကျန်တု်ဝက်ပ မ်် 

စမက်စုယ်ကိန်းာက် ပကြ ီးြါမ််။ 

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

၂၀၁၄ ခသိှု် ပမည န်မာိိသ်််တ ုူးးေသိှ့််စိမ်စေကာ ာ််းစသာပ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ် ် ုာတတပ် ေမည ာက်မှု၊ 

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

ြ်ာေသးိှ့််ြတ်မက်၍ စမျိုးစုားခွဲခည ားမှုများကိသ ေစာက်ြါစတိသ််း ေြာ်ြည ာားြါမ််- 

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

ဆိသုိသြါမ််။ 

(ခပ) ေကျာ််းတက်ေသာက်မှုစေခည စေန - ုွန်ခဲ့မ့််ုာမ််ိှု်တွ် ် စတန်းြ်ာပ စဆ့််ဆ့်် 

မ််ကာ ားိိသ် ်သန်ြသတမှန်ြွ့််ုှု်ာားေမာ တသားဝ််စမိစမှတ်ြည ု ုာမ်ေ်ကျာ််းများ 

(မိသ့မဟသတ်) ြ်ာေသးစုီစုဥမ်ျားတွ် ် ြ်ာမ််ကာ ားေနမူများကိသ ဆိသုိသြါမ််။ပ

မူုတန်း၊ပ စုယ်တန်း၊ပ စာကတ်န်းိှ့််ပ တက္ကမိသု်စဆ့််တက်ေနမူများပ စား သုတးြါဝ််ပ

ြါမ််။ပ ပစဆိသြါပေကျာ််းေနမှုစေခည စေနတွ်် (၁) ုက်သှိတွ် ်ေကျာ််းတက်ေနမူ၊    (၂) 

ေကျာ််းတက်ြူးမူ၊ (၃) ုသတးဝေကျာ််းမတက်ဘူးမူ ဟူ၍ (၃) မျိုးြါဝ််ြါမ််။ပ 

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

စမိစမှတ်ြည ုာားမ့်် ြသ ္ုဂုိကေကျာ််းများတွ် ် တက်ေသာက်ြြ ီးုီးခဲ့မ့်် စမည ့််ဆသတး 

ြ်ာေသးစဆ့််/ဘွဲ့/ဒီုသီကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

မမန်ုွမ်းမှုပ - ေန့ုဥ်ုသြ််န်းေဆာ််သွက်မှုများ၊ စုသြ်ုသြ်ကိသ််ေဆာ််သွက်မှု/မ််ယူမှုများ၊ ှုုြ်သှားမှုပ

များတွ် ် စောာက်စကူမသှိြါက မာမန်ုူများာက်ြိသ၍ စခက်စခဲသှိမူများကိသ ဆိသုိသပ ြါမ််။ ၂၀၁၄ 

ခသိှု် ုူးးေသိှ့််စိမ်စေကာ ာ််းစသာ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ်် မမန်ုွမ်းမှုိှ့််ြတ်မက်၍ ေစာက်ြါတိသ့ပ ကိသပ

ေမးမည န်းာားြါမ််-ပ 
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(က) ုမ်းေုျှာက်ခည ််း (ဝှီးချဲစမသတးြည ုခည ််း၊ ေတာ််ေဝှး၊ ချို််းောာက်စမသတးြည ုခည ််း၊ ေခည ဆာပ ပခည ််း၊ 

စမည ့််တက်သာတွ််ခကခ်ဲခည ််း) 

(ခပ) စမည ်် (စမည ််စာရသတစားန််းခည ််း၊ပမျက်ုိမမည ််ခည ််း) 

(ုပ) စကာ ား (စကာ ားစာရသတန််းခည ််း၊ နားမကာ ားခည ််း) 

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

ုိတ်ြိသ််းဆိသ််သာစေခည စေနများ) 

ကိသ််ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်ပ - ုူတု်းးချ််းုီ၏ မက်ေမခတစြည ု် ကိသယ်ေသးစေကာ ာ််းစသာ စချက် 

စုက်များြါဝ််မ့် ် ကတ်/ုက်မှတ်ညြု်ြါမ််။ ပမည နမ်ာိိသ်််တတွ်ပ် မက်ေမခတကတ်/ုက်မှတ်ပ စမျိုးပ

စုားေြါ််းများုွာ ာသတ်ေြးာားြြ ီး ိိသ်််တခည ားမားများစတွက် ိိသ်််တကူးုက်မတှ်ကိသဆိသုိသြါမ််။ 

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

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

ိှု်ိှ့််စာက်ပုူးးေသကိသပေစာကြ်ါစတိသ််း ခွဲခည ားေြာ်ြည ာားြါမ််ပ- 

 

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

ေယဘသယျုကားသြ်တု်ခသပြည ု်ြါမ််။ 
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စ သုြ်သိှမူ - ုူတု်ေယာက်မ် ်စမည တ်စုွန်းတု်ခသခသ (ုုာ၊ ုသြ်ခ၊ ုီးြွားေသးစကျိုးစမည တ် ုမ ််) 

စတွက ်မန်းေခါ််ုာသ််းမေကာက်မီပတု်ြတ်စတွ််းပ(မိသ့မဟသတ်)ပတု်ိှု်စတွ််း စချိန်ြည ့်် (မိသ့မဟသတ်) 

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

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

ုသြ်ကိသ််ေနမူများြါဝ်ြ်ါမ််။ပ 

စ သုြ်ုက်မ့ဲ - စုသြ်ုသြ်ကိသ််ိိသ််မူြည ု်ေမာ်ု််း မတ်မှတ်ာားမ့််ကာုစတွ််း စုသြ်မသှိမ၊ူ 

စုသြ်သှာေြွေနမူကိသ ဆိသုိသြါမ််။  

သုြ်မားစ််စား သုတွ််မြါဝ််မူများ - မန်းေခါ််ုာသ််းေကာကယ်ူချိန်မတိသ််မီ သက်မတ္တြတ်စတွ််း 

စုသြ်မသှမိူ၊ စုသြ်မသှာခဲ့မူ၊ စုသြ်မ သုြ်ိိသ််မူများကိသပ ဆိသုိသြါမ််။ စဆိသြါစသြ်ုသတွ်် စချိန်ြည ့််ပ

ေကျာ််းတက်ေနမူ၊ စိမ်မှုကိ ္ုစ သုြ်မူ၊ မက်ကြ ီးသွယ်စိသများ ြါဝ််ြါမ််။  

သုြ်မားစမျိုးစုားပ - စုသြ်သှမိူများကိသ ုွန်ခဲ့ေမာ (၁၂) ုစတွ််း ၎််းတိသ့ေဆာ််သွက်မ့်် 

ုီးြွားေသးုသြ််န်း ုသြ်ေဆာ််မှုစုိသက် ခွဲညခားေြာ်ညြခည ််းညြု်ြါမ််။ ုသြ်မားစမျိုးစုားများကိသ 

ေစာက်ြါစတိသ််း စသြ်ုသ (၅) ုသခွဲ ခည ားာားြါမ််- 

(က) စုိသးသဝန်ာမ်းပ-  စုိသးသာာန/စြွဲ့စု််းများတွ်် စုသြ် သုြ်ကိသ််ေနမူများ  

(ခပ) ြသ ္ုဂုိက/စြဲွ့စု််းဝန်ာမ်းပ - ြသု္ဂုိကုသြ််န်း၊ ြသ ္ုဂုိကစြွဲ့စု််းများ၊ ကသမ္ပဏီများ၊ 

စုိသးသမဟသတ်ေမာစြဲွ့စု််းများ၊ ိိသ်််တတကာစြွဲ့စု််းများ၊ ေသာ််းဝယ်ေသးုသြ််န်းပ

များတွ််ုသြ်ကိသ််ေနမူများပ 

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

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

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

မ််မ့််စုသြ်မမားကိသမျှ ခန့်ာားခည ််းမသှိဘဲ ကိသယ်တိသ််ဝ််ေသာက်ုသြ်ကိသ််မူပ 

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

ပခြ တုသြ််န်း၊ ကသန်ေသာ််းကသန်ဝယ်ုသြ််န်း (မိသ့မဟသတ)် စမက်ေမွးဝမ်းလကျာင်းမ

ေုပ်ငန်းတစေ်ုေုတွင ်ေုပ်အားေမရရှိဘဲ ဝင်လရာက်ေုပ်ကိုငသ်ူမ 
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သုြ်မားစ််စားြါဝ်် ှိုန်းပ - စမက်စသြ်ုသတု်ခသတွ််သှိမ့််ပ ုသြ်မားစ််စားိှ့််ပ စဆိသြါစမက်ပ

စသြ်ုသစတွ််းသိှပ ုူဦးေသတိသ့၏စခိျုးကိသပ ဆိသု ိသြါမ််။ပ ုသြ်မားစ််စားြါဝ််ိှုန်းမ််ပ စုသြ်ုသြ်ိိသ််ပ

မ့််ပုူးးေသြမာဏကိသပေြာ်ညြမ့််ပစေသးကြ ီးေမာပစညွှန်းကိန်းုဏန်းတု်ခသညြု်ြါမ််။ 

ပ 

 

စ သုြ်ုက်မ့ဲသာခိသ်် ှိုန်းပ - ုသြ်မားစ််စား သုုသေြါ််းတွ််ပ စုသြ်စကိသ််မသသိှေမးဘဲပ စုသြ်သှာေနမူိှ့််ပ

စုသြ် သုြ်သန်ဆိ္ဒသှိမူတိသ့၏ပ သာခိသ််ိှုန်းကိသပ ဆိသုိသြါမ််။ပ စဆိသြါုူးးေသမ််ပ

စုသြ်သှာေြွေနမူများပြည ု်ြြ ီးပစ သုြ်ုသြ်သန်စဆ််မ့််သိှမူများပပြည ု်ြါမ််။ 

 

 

စ သုြ်စကိသ််သသှိမှုိှ့််ပုူးးေသစချိုးပ- ိိသ်််တတု်ခသ၏စုသြ်သိှမူးးေသိှ့််ပစ သုြ်ုသြ်ကိသ််ိိသ််မ့််ပုူဦးေသပ

(စမက််ပ ၁၅ပ - ၆၄) ၏စချိုးစုားကိသြည မ့််ပ ုာသ််းစ််းဆိသ််သာပစချိုးတု်ခသညြု်ြါမ််။ပုူတု်းးမ််ပ

တု်ြတ်ုျှ်ပ် စန််းဆသတးတုန်ာသီကာ ာပ စုသြ်ုသြ်ကသိ််ြါကပ ၎််းကိသစုသြ်စကိသ််သိှမူဟသပ

ိိသ်််တတကာစုသြ်မမားစြွဲ့ကြ ီးမပှမတ်မှတ်ာားြါမ််။ 

 

 

စ သုြ်စကိသ်် - မန်းေခါ််ုာသ််းသ််ညွှန်းချိန်မတိသ််မီပ ုွ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 စချက်စုက်မွ််းုာေသး၊ပ စတွ််းေသးမှူး၊ပ စိမ်မှုပ

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

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

ိှု်ခသာက်ြိသ၍ပ သုြ်ကိသ််ခဲ့ုျှ််ပ စဓိကုသြ်ကိသ််ေမာပ စ သုြ်စကိသ််တု်ခသကိသပ မတ်မှတ်ေသွးချယ်ေုခဲ့ပ

ြါမ််။ပစ သုြ်စကိသ် စ်မျိုးစုားများပခဲွညခားမတ်မှတ်သာတွ်် ISCO 2008 ကိသပစေညခခတ၍ပခွဲညခားာားပြါမ််။ 

= ုသြ်မားစ််စား 
ြါဝ််ိှုန်း 

ုသြ်မားစ််စားုသတွ််ြါဝ််မူဦးေသ 
(စုသြ်သှိမူ + စုသြ်ုက်မဲ့) 

ုသု သေြါ််းုူးးေသ 

x ၁၀၀ 

စုသြ်ုက်မဲ့သာခိသ််ိှုန်း 
စုသြ်ုက်မဲ့းးေသ 

ုသြ်မားစ််စားုသတွ််ြါဝ််မူဦးေသ 
(စုသြ်သှိမူ + စုသြ်ုက်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

စုသြ်စကိသ််သသှိမှုိှ့်် 
ုူးးေသစချိုး 

= 

စုသြ်သှိမူးးေသ 

ုသုသေြါ််းုူးးေသ 

x ၁၀၀ 
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သုြ််န်း - မန်းေခါ််ု ာသ််းသ််ညွှန်းချိန်မတသိ််မီပ ုွန်ခဲ့ေမာ (၁၂) ုစတွ််းပ စ သုြ်ုသြ်ေနမမူျားပ

ုသြ်ကိသ််ေနမ့်် ုသြ််န်းတု်ခသညြု်ြါမ််။ပ စုသြ် သုြ်ေနမူများုသြ်ကိသ််ေနမ့််ပ သုြ််န်းခွ််ေနသာပ ကိသပ

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

ေဆာ််သွက်ချက်များကိသပ ေြာ်ြည သန်မုိသဘဲပ ကသန်ာသတ် သုြ််န်း (မိသ့မဟသတ်) ဝန်ေဆာ််မှုေြးမ့််ပ သုြ််န်းပ

စမျိုးစုားကိသပ 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 ုသြ််န်းများတွ််ပ

ုသြ်ကိသ််ခဲ့ြါုျှ််ပ စဓိကုသြ်ကိသ်ေ်မာပ ုသြ််န်းတု်ခသကိသပ မတ်မတှ်ေသွးချယ်ေုခဲ့ြါမ််။ပ ုသြ််န်းများပ

ခွဲညခားမတ်မှတ်သာတွ်် ISIC Revision 4 ကိသ စေညခခတ၍ပခဲွညခားာားြါမ််။ 

စသှ််ေမွးကေုး - ကေုး်ယ်မိခ််ဝမ်းမှကတတ်ချိနတ်ွ်် ်ိသညခ််း၊ စမတြည ုညခ််း၊ ေညခုက်များုှုြ်သှားညခ်း် 

ုမ့် ် စမက်သှ််မန်မှု မေ င်္ကတတု်ခသခသကိသ ပြည ုုသြမ်ူကိသ ဆိသုိသြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ် ် စသှ်် 

ေမွးကေုးများကိသ ာ့််မွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ ာိသ့စြည ်် စိမ်ောာ််ကျြူးမ့်် စမျိုးမမီးများ၏ 

ေနာက်ဆသတးစသှ််ေမွးကေုးစေကာ ာ််းစသာများကိသု််း ာ့််မွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ 

သု သုေြါ််းကေုးေမွးြွား ှိုန်း - စမျိုးမမီးတု်ေယာက်ေမွးြွားိိသ်မ့်် ် ြျမ်းမျှကေုးစေသစတွက် 

(စမျိုးမမီးစား သုတး ကေုးေမွးြွားိိသ််မ့်် စမကစ်ြိသ််းစခည ား ပြြ ီးဆသတးမ််စာိ စမက်သှ််ြြ ီး 

ုက်သှိေမွးိှုန်းစတိသ််း ေမွးမ််ဆသိြါက) ကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

 

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

ေမွးြွားမ့်် ကေုးးးေသကိသ တိသ််းတာညခ်း်ညြု်ြါမ်။် စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးြွားိှုန်းကိသ 

တိသ််းတာသာတွ် ်မီးညခားေြာ်ညြာားညခ််းမသှိြါက ပြည က္ခဒိန်ိှု်ကိသ စေညခခတ၍ တွက်ချက်ြါမ််။ 

 

  

၅ ုသုသေြါ််းကေုးေမွးြွားိှုန်း = စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးြွားိှုန်း x  
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ေုာ််း သုတးပမြ ို့နယ်စုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူများုာသ််း 

တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ ာားဝယ်ခရိသ််၊ ေုာ််း သုတးပမြ ို့နယ်စုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူများုာသ််း 

စမ်် သာာူးိှ့်် ာာန/စြွဲ့စု််း တာဝန ်
စုီသ််ခတုာြည ု သုမူ 

ေဒါ်ုိှု််ေြွးမူ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ုုသမူ 

ေဒါ်ိှ််းမိ္တာေကျာ် စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ုုသမူ 
   
ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

းးေစာ််မန်း UNFPA စကြ တေြး စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်ုိ္ဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်မျိုးမိ္တာ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်ေစးမီသိေဇာ် စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

   
ုာသ််းဇယားြည ု သုခည ််းိှ့်် ေမည ြသတေသးဆွဲခည ််း 

ေဒါ်ုိ္ဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 
ကွန်ြျူတာစုစီုဥ်ေသးဆဲွခည ််းိှ် ့် 
ုာသ်း်ဇယားြည ုုသမူ 

ေဒါ်ု််းု်း်မာ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

လဒါ်ယဥ်ယဥ်ောွး ုူဝ််မှုကြ ီးကာ ြေ်သးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

းးခနွ်ဇ််ိိသ် ်ာွန်း စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားဦးုးီာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

   
ုာုီိှ့််ဒဇိီသ််းစြွဲ့ 

းးိိသ််ြြ ိုးေကျာ် းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုာုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုုသမူ 

းးေဝယတဦး 
ဒသတိယုူဝ််မှုကြ ီးကာ ြ်ေသးမှူ း၊ 
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၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္


