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၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

ေရျဖဴၿမိ ဳ႕နယ္ အစီရင္ခံစာ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္
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ရေဖြ ူမြ ို့နယ်၏ လူဦးရေကိန်းဂဏနး်အချက်အလက်များ ၁ 

လူဦးဒရစုစုဒပါင်း 100,768 2 

ကာား ဦးဒရ 50,782 (50.4%) 
ြ ဦးဒရ 49,986 (49.6%) 
မြိ ိ့န ပ လူဦးဒရရာိုိင်ှုနန်း 4.7% 
ဧေိယာအကျယ်အဝနး် (စတုေနး်ကီလုိမီတာ) 2,447.0 3 

လူဦးရေသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုေနး်ကီလုိမီတာ) 41.2 ဦး 
အသက်အလ််ကိန်း 25.4 နှစ် 

  
ေပ်ကွက် စုစုရပါင်း 4 
ရကျးေွာအုပ်စု စုစုရပါင်း 27 
အိမ်ရောင်စုအရေအတွက် 22,073 
အမျို းသမီးအိမ်ရောင်ဦးစီးောခုိင်နှုန်း 28.4% 
ပျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား 4.3 ဦး 4 

  
အသက်အပုိင်းအ ိ ားအလုိက်လူဦးရေောခုိင်နှုန်း  

ကဒလးဦးဒရမ(အသက် ၀ - ၁၄ ှှုစ်) 34.4% 
အလုပ်လုပ်ှုိုင်သူဦးဒရမ(အသက် ၁၅ - ၆၄ ှှုစ်) မ 59.7% 

   သက် ကြ ီးရွ််အုိဦးဒရ (အသက်မမ၆၅ ှှုစ်ှှုင့်အထက်) 5.9% 

  
 ြီှိုိသူအိာိ့း  

စုစုဒပါင်းြီှိုိသူအိာိ့း 67.5 
ကရေးြီှိုိသူအိာိ့ း 57.6 
သက် ကြ ီးရွ််အုိြီှိိုသူအိာိ့ း 9.9 

  
သက်ကြ ီးေွယ်အုိညွှန်ကိန်း 17.2 

  
ကျား/မ အချိုး 102  (မ ၁၀၀ တွင်ေိှရသာ ကျား ဦးရေ) 

  
အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ရမြ ာက်မှုောခုိင်နှုန်း 84.4% 
ကျား စာတတ်ရမြ ာက်မှုောခုိင်နှုန်း 89.6% 
မ စာတတ်ရမြ ာက်မှုောခုိင်နှုန်း 79.8% 

  
မသန်စွမ်းသူဦးရေ အရေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
မသန်စွမ်းသူ (မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု အမျိုးအစားမဆုိ) 5,123 5.1 
လြ်းဒလှောက်/အ ြ င့်တက်/ပစ္စည်းကုိင်တွ်် 1,905 1.9 
အ ြ င် 2,607 2.6 
အ ကြ ား 1,631 1.6 
သင််ူဒလ့လာ ိ င်း/ြှတ်ဉာဏ်/အာရံုစူးစုိက် ိ င်း 1,607 1.6 

  



ကုိင်ရဆာင်သည့် လက်မှတ်အမျို းအစား (အသက် ၁၀နှစ်နှင့်အေက်) အရေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
   နုိင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် 52,971 67.1 

ဧည့်ှုိုင်ငံသားကတ် 96 0.1 
ှုိုင်ငံသား ပ ့ိွင့်ရသူကတ် 124 0.2 

အြာိ့ းသားြှတ်ပံုတင်ကတ် 1,812 2.3 

သာသနာဝင်ကတ် 321 0.4 

်ာ်ီသက်ဒသိံကတ် 265 0.3 
ှုိုင်ငံ ိ ားသားြှတ်ပံုတင်လက်ြှတ် * < ၀.၁ 

ှုိုင်ငံ ိ ားသားှုိုင်ငံကူးလက်ြှတ် 425 0.5 

ြည်သည့်ကတ်ြှြကုိင်ဒောင်သူ 22,887 29.0 

  

လုပ်သားအင်အားအရကေ ာင်းအော (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုရပါင်း ကျား မ 

   လုပ်သားအင်အားပါဝင်ှုနန်း  67.9% 88.6% 47.0% 

   အလုပ်လက်ြ့ဲောခုိင်ှုနန်း  6.9% 6.6% 7.4% 

   အလုပ်အကုိင်ေေိှြနှှုင့်လူဦးဒရအိာိ့း 63.2% 82.7% 43.5% 

  

အိြ်ပုိင်ေုိင်ြန  အရေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ပုိင်ရှင် 19,079 86.4 

အိြ်ငှား 1,015 4.6 

အိြ့ဲ (ြိဘ/ဒ်ာက္ခြ/ဒေွြာိ့ း/ြိတ်ဒေွ) 824 3.7 

အစုိးရဝန်ထြ်းအိြ်ရာ 703 3.2 

ပုဂ္ဂလိကဝနထ်ြ်းအိြ်ရာ 348 1.6 

အ ိ ား 104 0.5 

  
ဒနအိြ်အဒောက်အအံုအတွက် အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ပစ္စည်းြာား အကာ အခင်း အမုိး 

ဓနိ/သက်က််/အင်ဖက် 10.1%  68.5% 

ဝါး 24.1% 12.0% 0.1% 
ဒ ြ ကြ ီး 0.1% 0.8%  

သစ်သား 48.2% 74.2% < ၀.၁% 

သွပ် 0.3%  29.7% 

အုတ် ကြွ ပ်/အုတ်/ကွန်ကရစ် 15.2% 12.3% 0.2% 

အ ိ ား 1.9% 0.7% 1.4% 

  

အစားအစာိာက် ပ ့တ်စားဒသာက်ရနအ်တွက်အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ဒလာင်စာ အရေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လှေပ်စစ်ြီး 77 0.3 

ဓာတ်ဒငွ့ 30 0.1 

ဒရနေီံြီး 46 0.2 

ဘုိင်အုိဂက်စ် 63 0.3 

သစ်သား/ထင်း 15,792 71.5 

ြီးဒသွး/ဒလာင်စာဒတာင့် 5,927 26.9 



ရကျာက်မီးရသွး 100 0.5 

အခြ ား 38 0.2 

  

 အလင်းရောင်အတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်မီးအမျိုးအစား အရေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှပ်စစ်မီး 835 3.8 

ရေနဆီံမီး 5,160 23.4 

ဖရယာင်တုိင်မီး 5,881 26.6 

ဘက်ေေီမီး 162 0.7 

မီးစက်(ပုဂ္ဂလိက) 8,564 38.8 

ရေအားလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက) 107 0.5 

ရနရောင်ခြ ည်စွမ်းအင်သံုး(ဆုိလာပြ ား) 1,285 5.8 

အခြ ား 79 0.4 

  

ဒသာက်ဒရအတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ရေအမျိုးအစား အရေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရပုိက်လုိင်း 727 3.3 

အဝီစိတွင်း 224 1.0 

ဒရတွင်း (အုတ်စီ) 9,310 42.2 

ဒရသနန်စက်/ဒရသနန်ဘူး  577 2.6 

စုစုရပါင်းရေရကာင်းရေသန့်ေေိှမှု 10,838 49.1 
ဒရတွင်း (အကာရံြ့ဲ) 7,461 33.8 

ဒရကန ် 159 0.7 

မြ စ်/ဒိာာင််း/တူးဒ ြ ာင်း 256 1.2 

ဒတာင်ကာဒရ/ြုိးဒရ 2,565 11.6 

အ ိ ား 794 3.6 

စုစုရပါင်းရေရကာင်းရေသန့် မေေိှမှု 11,235 50.9 

  

သံုးဒရအတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ရေအမျိုးအစား အရေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရပုိက်လုိင်း 1,048 4.7 

အဝီစိတွင်း 225 1.0 

ဒရတွင်း (အုတ်စီ) 9,189 41.6 

ဒရတွင်း (အကာရံြ့ဲ) 7,468 33.8 

ဒရကန ် 159 0.7 

မြ စ်/ဒိာာင််း/တူးဒ ြ ာင်း 296 1.3 

ဒတာင်ကာဒရ/ြုိးဒရ 2,854 12.9 

ဒရသနန်စက်/ဒရသနန်ဘူး * < ၀.၁ 

အ ိ ား 824 3.7 

  
 



အိြ်သာအြာိ့းအစား အရေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရေဲွအိြ်သာ 217 1.0 

ဒရဒလာင်း/်င်လံုအိြ်သာ 14,458 65.5 

စုစုရပါင်းသန့်ေှင်းရသာယင်လံုအိမ်သာရဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 14,675 66.5 
တွင်း/ဇလားအိြ်သာ 2,307 10.5 

တွင်းြရိှအိြ်သာ 230 1.0 

အ ိ ား 122 0.6 

အိမ်သာြရိှ 4,739 21.5 
  

ေက်သွ််ဒရးပစ္စည်းြာားသံုးစဲွှိုုင်ြနအဒ ိ အဒန အရေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရေီ် ို 8,951 40.6 

ရုပ် ြ င်သံ ကြ ား 9,668 43.8 

မကြ ိ့းဖုန်း 684 3.1 

လက်ကုိင်ဖုန်း 4,166 18.9 

ကွန်ပာူတာ 464 2.1 

အိြ်တွင်အင်တာနက်တပ်ေင်ေားမိ င်း 389 1.8 

ြည်သည့်ပစ္စည်းြှေြရိှသည့်မအိမ်ထောင်စု 7,440 33.7 

ပစ္စည်းအားလံုးရိှသည့်မအိမ်ထောင်စု 21 0.1 
  

သ်််ူပုိနရောင်ရေးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှု အဒ ိအဒန အရေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ကား/ထရပ်ကား/ဗင်န် 346 1.6 

ဒြာဒ်တာေုိ်င်က််/လှေပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကား 11,387 51.6 

စက်ဘီး 4,687 21.2 

(၄) ဘီးပါ ဒထာ်လာဂာ ီ 598 2.7 

ကှူုးဒလှ၊ သြ္ဗာန ် 213 1.0 

စက်ဒလှ၊ ဒြာဒ်တာဘု်တ် 864 3.9 

လှည်းမ(ကျွဲ၊ ှွုား၊ မြ င်း…… စသ ဖ င့်) 1,755 8.0 

မှတခ်ျက်။  ၁ ရေဖြ ူမမြ ို့နယ၏် လူဦးရေကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနစှ်၊ မတ်လ (၂၉) ေက်ရန့တွင်ေှိသည့် 
အချက်အလက်များဖြ စ်ပါသည်။ 

 ၂  အိမရ်ောငစ်ုလူဦးရေနှင့် အဖွဲ့အစညး်လူဦးရေ နှစေ်ပလ်ုးံပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃  ရကေ းတိငု်နငှ့် ရြမစာေငး်ဦးစီးဌာန၊ စိကု်ပျို းရေး၊ ရမးွမြ ူရေးနှင့် ဆည်ရြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄  အိမ်ရောင်စုလူဦးရေကိသုာ အရြခခတံွကခ်ျက်ေားြခငး်မြဖစ်ပါသည်။ 

 *  အရေအတွက် (၂၀) ေက်နည်းပါသည်။ 
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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 ််ုသတးကတတမ်န်းေခါ််ုာသ််းမာားကိသ ၁၉၇၃ ခသိှု်  

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

ိိသ်််တတိသ််းတွ်် မန်းေခါ််ုာသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သာစခာက်စုက်မာားိှ့်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာမာားကိသ သသှိိိသ််မ့် ် စေသးကြ ီးေမာ သ််းမည ု်တု်ခသဖည ု်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််း၏ 

ာူးခည ားေမာ စသ််စေမွးတု်ခသမှာ စသြ်ခာုြ်မှုဧသိယာ စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့််ာိ စခာက်စုက်မာားကိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ဖည ု်ြါမ််။ ေကာက်ယူသသှိေမာ စခာက်စုက်မာားမ်် စသြ်ခာုြ်မှုနယ်ြယ် 

စဆ့််တိသ််းတွ်် ာိေသာက်ေမာ ဖွတ့ပဖြ ိုးေသးုီမတကိန်းမာားေသးဆဲွခည ််း၊ စောာကစ်ာားေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတးဖည တ်ခာက်မာားခာမှတ်ခည ််းတိသ့စတကွ် မသှိမဖည ု်ုိသစြ်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းမှ ေကာက်ယူသသှိေမာ 

စခာက်စုက်မာားမ်် ိိသ်််တေတာ်၏မယတဇာတသ််းမည ု်မာား ခွဲေဝမတ်မှတ်ခည ််း၊ နယ်ေမည ဧသယိာ 

နယ်နိမိတ်မာားကိသ ပြည န်ု ််ဆန်းုု်ိိသ််ခည ််း၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာက်စစသတမာား တ််ေဆာက်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေတာ်ဖွတ့ဖြ ိုးတိသးတက်မှုုီမတကိန်းမာား ခာမှတ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝန်ေဆာ်မ်ှုုသြ််န်းမာား၊ ုူမားခာ််းုာနာ 

ောာက်ာားမှုဆိသ််သာုသြ််န်းမာား ုမ််တိသ့စတွက် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့် ် စိမ်စေကာ ာ််းစသာ မန်းေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာမာားကိသ စတွဲမာား 

စုိသက ် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြာမစဆ့််စေနဖည ့်် ေသှ့ေြည းုူးးေသုာသ််း စုီသ််ခတု ာကိသ      

၂၀၁၄ ခသိှု၊် ပမာ ုသတ်ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််း ြ််မစုီသ််ခတုာမာားကိသ ၂၀၁၅ 

ခသိှု်၊ ေမုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြ််မစုီသ််ခတုာမာားတွ် ် 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 ်ာခဲ့ြါမ််။ စုီသ််ခတုာမာားကိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့် ်  http://myanmar. 

unfpa.org/node/15104  တိသ့တွ်် ဖတ်ရှုေု့ုာိိသ််ြါမ််။ 

ယခသာသတ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုာမာားမ်် ပမြ ို့နယ်/ပမြ ို့နယ်ခွဲမာား၏ မန်းေခါ််ုာသ််းစုီသ််ခတုာ 

မာားညဖု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုာမာားကိသ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာနိှ့်် ကသုမမ ္ုဂုူးးေသ သန်ြသတေ်ွစဖဲွ့တသိ့ 

ြူးေြါ််း၍ ေသးမားြည ုုသာားညခ််းညဖု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုာတွ်် တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ ေသဖည ူ 

http://www.dop.gov.mm/
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ပမြ ို့နယ်၏ ုူးးေသဆိသ််သာစခာက်စုက်မာားိှ့်် ုူမှုုီးြွားဆိသ််သာစခာကစ်ုက်မာား ြါဝ််ြါမ််။ 

စုီသ််ခတုာြါ စေကာ ာ််းစသာမာားမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု (၂၉) သက်ေန့် မန်းေခါ််ယတစခာိန် 

(မန်းေခါ််ု ာသ််း်) တွ််သှိမ့်် စခာက်စုက်မာားညဖု်ြါမ််။ ပမြ ို့နယ်စဆ့်် စခာက်စုက်မာား မ ်် 

စုွန်စေသးကြ ီးြါမ််။ မိသ့သာတွ် ် ပမြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်မှန်းတွက်ခာက်မှုမာား၏ တိကာမှန်ကန်မှု မ်် 

ညြ််ောာ်် သုစဆ့််ိှ့်် တူ်ီိိသ် ်မ််မဟသတ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ိ ့ုနယ်မာား၏စခာက်စုက် မာားကိသ 

ေု့ုာဆန်းုု်သာတွ် ်မတိြည ု၍ ေု့ုာမသတးမြ်သမ််ညဖု်ြါမ််။ တု်ိှု်ေစာက်ကေုး ေမိှုန်းိှ် ့် 

်ါးိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းကဲ့မိသ့ေမာ ညွှန်ကိန်းမာားကိသ စခည ားေမာဆက်ိွှယ်မှုသှိမ့်် စေကာ ာ််းစသာ 

စခာက်စုက်မာားာ့််မွ််းုဥ်းုား၍ ေု့ု ာဆန်းုု်မသတးမြ်သြါမ််။ မိသ့ညဖု်၍ ုူးးေသန််းြါးမ့်် 

ပမြ ို့နယ်မာားစတွက ်ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာခန့်မှန်းတွက်ခာက်မှုမာားကိသ စတိစကာ မယူဆမ့််ဘဲ ာိသမြ ိ ့ုနယ်မာား၏ 

ေမဆသတးညခ််းဆိသ် ်သာစေညခစေနမာားစတွက် စာိသက်စေုာာက်ြည ဆိသေမာ ညွှန်ကိန်းမာားစဖည ု်ယူဆသြါမ််။ 

ာိသ့ညြ်် ပမြ ိ ့ုနယ်စခာ် ်းခာ် ်းိိှ်ု ်းယှ််သာတွ််ု််း မ််မ့််မြ ိ ့ုနယ်မ်် စေညခစေန ြိသမိသေကာ််းမွန်မ််၊ 

မ််မ့််မြ ိ ့ုနယ်မ်် စားန််းမ််ဟူ၍ ေကာက်ခာက်ခာိိသ် ်ြါမ််။ 
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(က) ုူးးေသဆိသ််သာ စခာက်စုက်မာား 

ုူးးေသ သုုသေြါ််း 100,768 * 

ကာား းးေသ 50,782 

မ းးေသ 49,986 

ကာား/မ စခာိုး 102 (မ ၁၀၀ သှိ ကာားပဦးေသ) 

ပမြ ို့ြည ုူးးေသ သာခိသ််ိှုန်း 4.7% 

ဧသိယာစကာယ်စဝန်း (ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 2,447.0** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 41.2 ဦး 

သြ်ကွက် ုသုသေြါ််း 4 

ေကားသွာစသြ်ု သ ုသုသေြါ််း 27 

 စုုသေြါ််း ပမြ ို့ပြ  ေကားုက် 

စိမ်ောာ််ုသုူးးေသ 95,990 4,562 91,428 

စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက် 22,073 ၁,၀၇၇ ၂၀,၉၉၆ 

ြာမ်းမျှစိမ်ောာ််ုသစသယွ်စုား  4.3 ဦး *** 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ် ်မ းးေသမ ်် ကာားပးးေသာက် စန််း်ယ်ြိသန််းပြြ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွ် ်ကာား 
(၁၀၂)  းးသိှြါမ််။ 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ် ် ုူစမာားုသမ်် ေကားုက်ေဒမတွ််ေနာိသ််ကာ ြြ ီး  (၄.၇) သာခိသ််ိှုန်းမာ 
ုျှ်် ပမြ ို့ြည ေဒမတွ် ်ေနာိသ််ကာ ြါမ််။ 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်  တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာတွ် ်ုူးးေသ (၄၁) းး ေနာိသ် ်ြါမ််။ 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ် ် စိမ်ောာ််ုသတု် သုုီ  ြာမ်းမျှုူးးေသ (၄.၃) းးေနာိသ််ြြ ီး ပမည န်မာိသိ်််တ၏ပ
ြာမ်းမျှစိမ်ောာ််ုသုူးးေသာက် စန််း်ယ်ေုာာ့န််းေနြါမ််။ 

မှတခ်ာက်။ * စိမ်ောာ််ုသုူးးေသိှ့်် စဖွဲ့စု်း်ုူးးေသ ိှုသ်ြ်ု သတးြါဝ််ြါမ််။ 

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

   *** စိမ်ောာ််ုသုးူးေသကိသမာ စေညခခတတွက်ခာက်ာားညခ်း် ညဖု်ြါမ််။ 
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ဇယား (၁) - တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ပာားဝယ်ခရိသ််၊ပေသဖည ူပမြ ို့နယ်၏ ပမြ ို့သြ်ကွက်/ေကားသွာစသြ် သုစုိသက်ပ
စိမ်ောာ်် သုစေသစတွက်ိှ့််ပကာား/မ ုူဦးေသုာသ််း 

 

စစုေုပါငး်   ကျား   မ   

စစုပုေါငး် 22,073     100,768 50,782 49,986 

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 1,077       4,744      2,327    2,417    

1 မြ ို ့မ(က) 152               620             298          322          

2 မြ ို ့မ(ခ) 291               1,263         608         655          

3 မြ ို ့မ(ဂ) 324               1,424         706         718          

4 မြ ို ့မ(ဃ) 310               1,437         715         722          

ပကျးရာွအေုစ်ု 20,996     96,024    48,455 47,569 

1 ေုလဲဂူ 151               607             278          329          

2 ရလုိင် 656               2,651         1,243      1,408      

3 ေုပဂါဇွနး် 828               3,283         1,627      1,656      

4 နတတ်င်ွး 323               1,577         753         824          

5 သစ်တိုပောင့် 539               2,280          1,107      1,173      

6 ပကျာက်ကညာ 358               1,568         783         785          

7 တလုိင်းယာ 592               2,892          1,597      1,295      

8 ညင်းပေွး 620               2,777         1,331      1,446      

9 ေိနး်ပရောင် 311               1,345         648         697          

10 ဥသရံ 238               1,055         570         485          

11 ပကျာက်ပောက် 423               1,742         807         935          

12 ဝနဖုိ့် 447               2,054         1,044      1,010      

13 နဘုလယ်(ေိန်ကြ းီ) 753               3,226          1,641      1,585      

14 လဲပရောင် 708               2,804         1,318      1,486      

15 ဧကနိ 799               3,502         1,703      1,799      

16 ေရဒေ် 1,185           5,146         2,541      2,605      

17 မူးဒူး 489               1,765         870         895          

18 ဇာဒီ 1,322           6,380         3,181      3,199      

19 ပဖာင်းပတာ 1,371           6,360         3,091      3,269      

20 သဲပချာင်း 1,304           6,174         3,036      3,138      

21 အနုး်ေင်ကွင်း 1,499           7,904         4,532      3,372      

22 ကျွသံုဲးညီမ 1,111           5,454         2,769      2,685      

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 ီး၊ပ ာားဝယ်ခရိသ််၊ပ ေသဖည ူပမြ ို့နယ်၏ ပမြ ို့သြ်ကွက်/ေကားသွာစသြ် သုစုိသက်ပ
စိမ်ောာ်် သုစေသစတွက်ိှ့််ပကာား/မ ုူဦးေသုာသ််း (စဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်   ကျား   မ   

23 အနိ္ဒရာဇာ 586               2,621          1,335      1,286      

24 နတ်ကြ းီဇင် 1,009           4,752         2,419      2,333      

25 မင်းသား 643               3,159         1,580      1,579      

26 ကံပေါက် 2,412           11,531      5,943      5,588      

27 ဖားပရာင်း(ဖားပချာင်း) 319               1,415         708         707          

စဥ် ရပက်ကွ်/ေ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


8 
 

ြသတ (၂) - စမက်စသြ် သုကြ ီးမာားစုိသက်ုူးးေသ 

 

ဇယားပ(၂)ပ-ပေသဖည ူပမြ ိ ့ုနယ်၏ပစမက်စသြ် သုစုိသက်ုူဦးေသ 

 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ်် စမက် (၁၅) ိှု်မှ (၆၄) ိှု်စတွ််းသှိ  စုသြ်ုသြ်ိသိ််မ့််စသွယ် ုူဦးေသ 
မှာ (၅၉.၇) သာခိသ််ိှုန်းသှြိါမ််။ 

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

 ကေုးစခာိုးိှ့်် မက်ကြ ီးသွယ်စိသစခာိုးန််းညခ််းမ်် စုသြ် သုြ်ိိသ််မ့်် ုူးးေသစေြါ် 
မှီခိသမှုကိသ ေုာာ့န််းေုြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,666 
(34.4%) 

60,156 
(59.7%) 

5,496 
(5.9%) 

၀-၁၄ပိှု် 
 

၁၅-၆၄ပိှု် 
 

၆၅ပိှု်ိှ့်ပ်စာက် 
 

အသကအ်ေုစ်ု စစုပုေါငး် ကျား မ

စစုပုေါငး် 100,768  50,782  49,986    

0 - 4 10,419       5,343      5,076         

5 - 9 11,440       5,866      5,574         

10 - 14 12,807       6,576      6,231         

15 - 19 8,237         4,063      4,174         

20 - 24 6,892         3,604      3,288         

25 - 29 7,261         3,770      3,491         

30 - 34 6,894         3,607      3,287         

35 - 39 6,680         3,446      3,234         

40 - 44 6,048         3,031      3,017         

45 - 49 5,688         2,774      2,914         

50 - 54 4,929         2,309      2,620         

55 - 59 4,402         2,152       2,250         

60 - 64 3,125         1,492      1,633         

65 - 69 2,061         997          1,064         

70 - 74 1,420         623          797            

75 - 79 1,218         593          625             

80 - 84 633             270          363            

85 - 89 402             187          215             

90 + 212             79            133            



9 
 

ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသမု် (ပြည ််ောာ်် သု၊ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ ာားဝယ်ခရိသ််၊ ေသဖည ူပမြ ို့နယ်) 

  

  

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ်် ုနွ်ခဲ့ေမာ ၁၀ ုသိှု်ေကာာ်ခန့်က ုတ််ြြ ီး ကေုးေမွးဖွားိှုန်း မိမာုွာ 
ကာဆ််းခဲ့ြါမ််။ 

 စမက ် (၁၅-၁၉) စသြ်ုသမ ှုတ််၍ ုူဦးေသမမိာုွာ ေုာာ့န််းေနမ််ကိသပ ေတွ့သိှသြါမ််။ 
စမက ်(၂၀-၂၄) စသြ်ုသမ် ်ဆက်ုက်ေုာာ့န််းမ်က်ိသပေတွ့သှိြါမ််။ 

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 +

ောေိငု်နှုန်း 

လူဦးရေပိေမစ်၊ ပပြ ည်ရာာင်စု 

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 +

ောေိငု်နှုန်း 

ုူးးေ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 +

ောေိငု်နှုန်း 

ုူးးေ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 +

ောေိငု်နှုန်း 

ုူးးေသြိသမု်၊ ေသဖည ူမြ ို့နယ် 

ကျား မ 
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 ပြည ််ောာ််ုသိှ့််ိိှု််းယှဥ်ုျှ််ပ ေသဖည ူပမြ ို့နယတ်ွ််ပ စ သုြ်ုသြ်ိသိ််မ့်် စမက်ပ (၁၅-၆၄) 
စသြ်ုသ၏  သာခသိ််ိှုန်းမမိာုွာပေုာာ့န််းေနေကာ ာ််း ေတွ့သိှသြါမ််။ 

 စမက်စသြ်ုသပ (၀-၄) မ ှ (၁၀-၁၄)ပစာိိှ့််ပ စမက်စသြ်ုသပ (၂၀-၂၄) မ ှ (၄၀-၄၄) စာ ိကာား 
းးေသမာားြြ ီး စမက်စသြ်ုသ (၄၅-၄၉)ပ မှု၍ပ ကာန်စမက်စသြ်ုသမာားတွ် ် ကာား ဦးေသမ်် မ 
ဦးေသာက် ေုာာ့န််းမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 

 (ခ) ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာဆိသ််သာစခာက်စုက်မာား 

 

 ပမည န်မာိသိ်် တ်တွ်် ဗသဒ္ဓဘာမာ ကိသးကွယ်မူ (၈၇.၉) သာခိသ််ိှုန်း၊ ခသု်ယာန်ဘာမာ ကိသးကွယ်မူ (၆.၂) 
သာခိသ််ိှုန်း၊ စု္စုာမ်ဘာမာပ ကိသးကွယ်မူ (၄.၃) သာခိသ််ိှုန်း၊ ဟိ ္ိဒူဘာမာ ကိသးကွယ်မူ (၀.၅) 
သာခိသ််ိှုန်း၊ပ နတ်ကိသးကယွ်မူ (၀.၈) သာခိသ််ိှုန်း၊ စခည ားဘာမာ ကိသးကွယ်မူ (၀.၂) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် 
မ််မ့််ဘာမာမျှ မကိသးကွယ်မူ (၀.၁) သာခိသ််ိှုန်းပသှိေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးတွ််ပ ဗသဒ္ဓဘာမာပ (၈၇.၅)ပ သာခိသ််ိှုန်း၊ပ ခသု်ယာန်ပ (၇.၂)ပ သာခိသ််ိှုန်း၊ပ
စု္စုာမ်ပ (၅.၁)ပ သာခိသ််ိှုန်းိှ့်ပ် ဟိိ ္ဒူပ (၀.၂)ပ သာခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီး နတ်ကသိးကွယ်မှု၊ စခည ားဘာမာိှ့််ပ
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 * * * 
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ဗသဒ္ဓဘာမာ ခသု်ယာန ် စု္စုာမ ် ဟိိ္ူဒ  နတ ် စခည ားပ ဘာမာမသှိမမူာား 

သာ
ခိသ်

်ိှုန
း် 

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

ပြည ််ောာ််ုသ ပတန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးပ 
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(ု) ြ်ာေသးဆိသ််သာ စခာက်စုက်မာား  

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

 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

5 2,140     1,123   1,017    455         245       210     

6 2,282      1,140   1,142     1,658     816       842     

7 2,251      1,143   1,108    1,939     988       951     

8 2,338     1,184   1,154    2,103     1,054   1,049 

9 2,325      1,195   1,130    2,116     1,095   1,021 

10 2,405     1,237   1,168    2,150     1,102    1,048 

11 2,328      1,212    1,116    2,071     1,077   994     

12 2,572      1,245   1,327     2,178     1,050   1,128 

13 2,777     1,406   1,371    2,131     1,078   1,053 

14 2,382      1,150   1,232     1,575     745       830     

15 2,005     989       1,016    1,029     484       545     

16 1,647     810       837        678         297       381     

17 1,383     670       713        378         155       223     

18 1,611     728       883        335         131       204     

19 1,270     584       686        223         94          129     

20 1,476     717       759        154         76          78        

21 1,174     568       606        107         46          61        

22 1,183     575       608        55           34          21        

23 1,279     647       632        33           15          18        

24 1,140     535       605        21            12          9          

25 1,399     658       741        19           8             11        

26 1,193     555       638        13           6             7          

27 1,317     638       679        9              4             5          

28 1,297     601       696        8              3             5          

29 1,199     530       669        9              3             6          

လဦူးပရ ပကျာငး်တကပ်နသူ
အသက်
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 ေသပဖည ူပမြ ို့နယ်  ေယာကာ်ားေုးမာားိှ့်် မိန်းကေုးမာားမ််် စမက် (၁၂) ိှု်စသွယ်မှ ုတ််၍ 

ေကာာ််းတက်ေသာက်မှု ှုန်း ေုာာက့ာုာေကာ ာ််း ေတွ့သိှသြါမ််။ 

 ပြည ််ောာ််ု သိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သာတွ်် ေသဖည ူပမြ ို့နယ်မ ှ ေယာက်ာားေုးမာား၏ ေကာာ််းတက်ေသာက်မှု 
ိှုန်းမ် ်စမက ်(၁၄)ိှု်ေကာာတ်ွ်် ြိသမိသကာဆ််းေနေကာ ာ််းေတွ့သှိသြါမ််။ 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

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

ော
ေိငု
်နှုန
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ပံု (5) - ြပည်ရာာင်စု၊ တန င်္သာေီတုိင်းရဒသကြ ီးနှင့် ရေဖြ ူမြ ို့နယ်တုိ့၏ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြေအရန 

ပပြ ည်ရာာင်စု ပတန င်္သာေီတိုင်းရဒသကြ ီးပ ရေဖြ ူမြ ို့နယ် 
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ပံု (6) - ပပြ ည်ရာာင်စုနှင့် ရေဖြ ူမြ ို့နယ်တုိ့၏ ကျား/မ အလုိက် 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြေအရန 

ပပြပည်ရာာင်စုပ(ကျား) ြပည်ရာာင်စုပ(မ) ပရေဖြ ူမြ ို့နယ်ပ(ကျား) ရေဖြ ူမြ ို့နယ်ပ(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% 

ေသဖည ူမြ ို့နယ်    - ၈၄.၄% 
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ဇယား (၄) - ေသဖည ူမြ ို့နယ်၏ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅-၂၄) ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ်် ှိုန်း 

 

 ေသဖည ူမြ ို့နယ်၏ စမက် (၁၅) ိှု်ိှ့််စာက် ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခသိ််ိှုန်းမှာ (၈၄.၄)  သာခိသ််ိှုန်းပ
ပဖည ု်ြြ ီးပ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၏ပ ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိ ှုန်းပ (၉၂.၈)ပ ိှ့််ပ ပမည န်မာိသိ်််တ၏ ုာတတ ်
ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်း (၈၉.၅) ာက်နိမ့်ြါမ််။ မ ုာတတေ်မည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် (၇၉.၈)  ပဖည ု်ြြ ီး 
ကာား ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ်် ှိုန်းမ ်် (၈၉.၆) ပဖည ု်ြါမ််။ 

 ေသဖည ူမြ ို့နယ်၏ စမက် (၁၅) ိှု်မှ (၂၄) ိှု်စတွ််း ုူ်ယ်ုူသယွ်ပ ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်း 
မ ်် (၉၄.၅) ညဖု်ြါမ််။ မ ုူ်ယ်ုူသွယ ်ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခသိ်် ှိုန်းမ်် (၉၄.၃) ညဖု်ြြ ီး ကာား 
ုူ်ယ်ုူသယွ်ပုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၄.၈) ညဖု်ြါမ််။ 

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

 

 စမက ် (၂၅) ိှု်ိှ့်စ်ာက ်ုူးးေသ၏ (၂၃.၈) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် ုသတးဝ ေကာာ််းမေနဘူးမူမာား 
ပဖည ု်ြါမ််။ 

 စမက ် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာက် ေကားုက်ုူးးေသ၏ (၂၄.၈) သာခိသ််ိှုန်းမှာ ုသတးဝ ေကာာ််းမေနဘူး 
မူမာား ပဖည ု်ြါမ််။ 

 စမက ် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာက် စမာိုးမားမာား၏ (၂၁.၅) သာခိသ််ိှုန်းိှ် ့် စမာိုးမမီးမာား၏ (၂၆.၁) 
သာခိသ််ိှုန်းမှာ ုသတးဝ ေကာာ််းမေနဘူးမူမာား ပဖည ု်ြါမ််။ 

 စမက ်(၂၅) ိှု်ိှ့်စ်ာက် ုူဦးေသ၏ပ(၂၀.၉)ပသာခိသ််ိှုန်းမ််ပမူုတန်းစဆ့််ပ(၄ပတန်း)ပပြြ ီးုီးပ
ေစာ််ညမ်မ်ူမာားညဖု်ြြ ီးပ တက္ကမိသု်/ေကာုြိ်စဆ့််ပြြ ီးုီးမူမှာ (၄.၆) သာခသိ််ိှုန်းမာသှိမ််ကိသပ
ေတွ့သှိသြါမ််။ 

ကျား/မ

စစုေုပါငး်

လဦူးေရ 

(15 - 24)

စာတတေ် မေ ာကမ်ှု

ရာခိုငန်ှုန း် 

(15 - 24)

စုစုေပါင်း 14,168 94.5

ကျား 6,823 94.8

မ 7,345 94.3

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုေပါင်း 50,973 12,150               23.8           13,741 10,675 7,379 3,309 112 2,365 79 66   1,097 

မြ ို ေ့ပ 2,702 192                 7.1                 648 626 553 315 5 298 5 4          56 

ေကျးလက် 48,271 11,958               24.8           13,093 10,049 6,826 2,994 107 2,067 74 62   1,041 

ကျား 25,330 5,454               21.5             5,356 5,416 4,608 2,200 98 1,350 58 56       734 

မ 25,643 6,696               26.1             8,385 5,259 2,771 1,109 14 1,015 21 10       363 

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 ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 

 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

10 - 14 7.1 9.0 5.0 23.3 21.3 26.9

15 - 19 45.8 61.1 30.9 19.4 18.0 22.2

20 - 24 69.3 88.8 47.8 14.5 13.0 17.4

25 - 29 73.8 95.7 50.2 8.6 8.1 9.6

30 - 34 74.5 96.0 50.9 5.8 5.4 6.8

35 - 39 74.3 95.2 52.1 4.1 4.3 3.9

40 - 44 74.3 95.0 53.6 3.5 3.3 3.7

45 - 49 73.9 94.9 53.9 3.0 3.5 2.4

50 - 54 69.5 92.0 49.7 1.8 2.1 1.3

55 - 59 66.8 89.9 44.7 2.1 2.1 2.0

60 - 64 56.8 79.5 36.0 1.5 1.9 0.9

65 - 69 47.1 70.1 25.6 0.7 1.0 -

70 - 74 28.7 44.9 16.1 1.2 1.1 1.6

75 + 13.8 23.8 5.2 0.6 0.4 1.4

15 နှစ်မှ 24 နှစ် 56.5 74.1 38.4 16.7 15.2 19.5

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 67.9 88.6 47.0 6.9 6.6 7.4

အသကအ်ေုစ်ု
လေုသ်ားအငအ်ားေါဝငန်ှုန း် အလေုလ်ကမ်ဲ့ရာခိုငန်ှုန း်



16 
 

  

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်၏ စမက် (၁၅-၆၄) ိှု်စသြ် သုတွ် ် ုသြ်မားစ််စားြါဝ််ိှုန်းမှာ (၆၇.၉) 
သာခိသ််ိှုန်း သှိြါမ််။ 

 စမာိုးမမီး ုသြ်မားစ််စားြါဝ််ိှုန်းမ်် (၄၇.၀) သာခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီး  စမာိုးမား ုသြ်မား 
စ််စားြါဝ််ိှုန်း (၈၈.၆) သာခိသ််ိှုန်းာက်  မမိာုွာေုာာ့န််းမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်၏ စမက် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ် သုတွ် ် စုသြ်ုသြ်ေမာကေုး (၇.၁) သာခိသ််ိှုန်း 
သှိေကာ ာ််းေတွ့သှိသြါမ််။ 

 စမက ် (၁၅-၆၄) ိှု်စသြ်ုသ၏  စုသြ်ုက်မဲ့သာခိသ်် ှိုန်းမှာ (၆.၉) ပဖည ု်ြါမ််။ စုသြ်ုက်မဲ့ 
သာခိသ််ိှုန်းမ ်် ကာား (၆.၆) သာခိသ််ိှုန်း ိှ့် ်မ (၇.၄) သာခိသ််ိှုန်းစမီးမီး သှိပကာ ြါမ််။ 

 စမက ် (၁၅) ိှု်မ ှ (၂၄) ိှု်စတွ််း စမာိုးမမီး်ယ်မာား၏ စုသြ်ုက်မဲ့ိှုန်းမှာ (၁၉.၅) 
သာခသိ််ိှုန်းသှိမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

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

စုိသက် ကာား/မ ခဲွညခားေဖာ်ညြေမာဇယား 

 

 စမက ်(၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုသြ်မားစ််စား သုတွ်် မြါဝ််မူမာား  စမာိုးမားမာား၏ (၆၁.၇) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စခာိန်ညြ့််ေကာာ််းတက်ေနမူမာားညဖု်ကာ ြြ ီး စမာိုးမမီးမာား၏ (၅၇.၅) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စိမ်မှုကို္စုသြ်ကိသ််ေနမူမာားညဖု်ေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 
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အသက်အုပစ် ု

ပု ံ(8) - လုပသ်ားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုရုပါင်း ကျား မ 
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အသက်အုပစ် ု

စစုရုပါင်း ကျား မ 

ြသတ (၉) - စ သုြ်ုက်မ့ဲသာခိသ် ် ှိုန်း 

စစုေုပါငး် အလေုမ်ရောခဲ့ေါ

အချနိ ြ်ေည့်

ပကျာငး်တကပ်သာ

ပကျာငး်သား

အမိမ်ှုကစိ္စလေု်
အ ငြ မိး်စား၊

သက်ကြ းီရယွအ် ို

ဖျားနာသ၊ူ

မသနစ်မွး်သူ
အခြ ား

စုစုပေါင်း 35,438      1.1                  38.6                          41.3              10.2                       2.3                   6.5          

ကျား 10,939      2.1                   61.7                          4.9                 13.8                      3.7                  13.7       

မ 24,499      0.7                  28.3                          57.5              8.5                         1.6                  3.3          

ကျား/မ

လေုသ်ားအငအ်ားစတုငွ်မေါဝငသ်ူ
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ဇယား (၈) - စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ စ သုြ်စကိသ််စမာိုးစုားိှ့်် ကာား/မ 
စုိသက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

စစုပုေါငး် 34,370 21,686 12,684 100.0 100.0 100.0

မနပ်နဂျာများ 126 70 56 0.4 0.3 0.4

သကပ်မွးဝမ်းပကျာင်းေညာရေင်များ 564 74 490 1.6 0.3 3.9

နညး်ေညာနေင့်ဆကစ်ေ်သည့်သကပ်မွးေညာရေင်များ 834 697 137 2.4 3.2 1.1

အပောကအ်ေ့ံေြ ုစာပရးလေ်ုသားများ 774 532 242 2.3 2.5 1.9

ဝနပ်ဆာင်မှုနေင့်အပရာင်းလေ်ုသားများ 3,582 790 2,792 10.4 3.6 22.0

လယယ်ာ၊သစ်ပတာနေင့်ငါးလေ်ုငနး်ကျွမ်းကျင်လေ်ုသားများ 16,434 11,312 5,122 47.8 52.2 40.4

လကမ်ှုေညာနေင့်ဆကစ်ေ်လေ်ုငနး်အလေ်ုသမားများ 3,156 2,338 818 9.2 10.8 6.4

စကက်ရိယိာနေင့်စကေ်စ္စညး်ကိုင်တွယ်အသုံးေြ ုသမူျားနေင့်

စုစညး်တေ်ဆင်သမူျား
1,063 1,029 34 3.1 4.7 0.3

အပခြ ခံအလေ်ုသမားများ 6,382 4,369 2,013 18.6 20.1 15.9

အခြ ား - - - - - -

မသိ/မပဖြ 1,455 475 980 4.2 2.2 7.7

အလေုရ် ေိသဦူးပရ ရာခိုငန်ှုန း်
အလေုအ်ကိုငအ်မျ ို းအစား
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 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ်် စမက် (၁၅-၆၄) စသြ်ုသသိှ စုသြ်သိှမူ (၄၇.၈) သာခသိ််ိှုန်းမှာ ုယ်ယာ၊ 
မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကွာမ်းကာ််ုသြ်မားမာားပဖည ု်ကာ ြြ ီး ဒသတိယစမာားဆသတးမှာ စေခည ခတစ သုြ် 
မမားမာား (၁၈.၆) သာခိသ််ိှုန်းပဖည ု်ြါမ််။ 

 ကာား ိှ့် ် မ ိိှု််းယှဥ်သာတွ်် ကာားဦးေသ (၅၂.၂) သာခသိ််ိှုန်းိှ့် ် မ းးေသ (၄၀.၄) သာခိသ််ိှုန်းပ
တိသ့မ ်် ုယ်ယာ၊ မုေ်တာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကွာမ်းကာ်် သုြ်မားမာားပဖည ု်မ််ကိသေတွ့ သှိသြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးတွ််ပ ုယယ်ာ၊ မုေ်တာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကွာမ်းကာ််ုသြ်မားမာားမှာ 
(၄၃.၇) သာခိသ််ိှုန်းညဖု်ြြ ီး စေခည ခတစ သုြ်မမားမာားမှာ (၁၅.၁) သာခိသ််ိှုန်းညဖု်ြါမ််။ 
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ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး ေသဖည ူမြ ို့နယ် 

 ြသတ (၁၀) - ပြည ််ောာ်် သု၊ တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးိှ့်် ေသဖည ူမြ ို့နယ်တိသ့၏  
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/မေဖည  
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ဇယား (၉) - စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ သုြ်ကိသ််ေမာ သုြ််န်းစမာိုးစုားိှ့်် 
ကာား/မ စုိသက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား  

 

မှတခ်ာက်။     * ၀.၁ သာခိသ််ိှုနး်ာက်န််းြါမ််။ 

စစုပုေါငး် ကျား မ စစုပုေါငး် ကျား မ

စစုပုေါငး် 34,370 21,686 12,684 100.0 100.0 100.0

လယ်ယာ၊သစ်ပတာနေင့်ငါးလုေ်ငနး် 20,706 14,274 6,432 60.2 65.8 50.7

သတ္တ ုတးူပဖာပ်ရးနေင့်ပကျာက်မုိင်းလုေ်ငနး် 229 144 85 0.7 0.7 0.7

ကုနေု်တလု်ေ်မှုလုေ်ငနး် 1,183 543 640 3.4 2.5 5.0

လျှေ်စစ်၊ဓါတပ်ငွ့၊ပရပနွးပငွ့နေင့်ပလပအးဖြ န့်ဖြ ူးမှုလုေ်ငနး် 53 51 2 0.2 0.2 *

ပရပေးပဝပရး၊မိလ္လာနေင့်အမိှုက်သိမ်းဆည်းပရးစီမံခန့်ခဲွမှုလုေ်ငနး် 13 11 2 * 0.1 *

ပဆာက်လုေ်ပရးလုေ်ငနး် 2,201 2,024 177 6.4 9.3 1.4

လက်လီနေင့်လက္ကားပရာင်းဝယ်ပရး(ပမာပ်တာက်ားနေင့်ပမာပ်တာဆ်ိုင်ကယ်

ေြ ုေြ င်ြခင်းလုေ်ငနး်အေါအဝင်)
2,851 590 2,261 8.3 2.7 17.8

သယ်ယူေုိ့ပဆာင်ပရးနေင့်ကုနေ်စ္စည်းသုိပလောင်ပရးလုေ်ငနး်များ 931 908 23 2.7 4.2 0.2

တည်းခုိပရးနေင့်အစားအပသာက်ဝနပ်ဆာင်မှုလုေ်ငနး်များ 763 168 595 2.2 0.8 4.7

သတင်းအချက်အလက်နေင့်ဆက်သွယ်ပရးလုေ်ငနး်များ 33 19 14 0.1 0.1 0.1

ပငွပရးပကေ းပရးနေင့်အာမခံလုေ်ငနး်များ 19 6 13 0.1 * 0.1

အမ်ိခြ ံပြမဆိုင်ရာလုေ်ငနး်များ 2 1 1 * * *

အသက်ပမွးဝမ်းပကျာင်းေညာ၊သိေ္ံပေညာနေင့်စက်မှုလက်မှုေညာဆိုင်ရာလုေ်ငနး်များ 25 21 4 0.1 0.1 *

စီမံအေ်ုချုေ်ပရးနေင့်ပောက်ကူမှုဆိုင်ရာလုေ်ငနး်များ 746 623 123 2.2 2.9 1.0

ေြ ည်သူ့အေ်ုချုေ်ပရး(ေြ ည်သူ့ဝနေ်မ်းများအေါအဝင်) 961 782 179 2.8 3.6 1.4

ေညာပရးဆိုင်ရာလုေ်ငနး်များ 587 57 530 1.7 0.3 4.2

ကျနး်မာပရးနေင့်လူမှုပရးလုေ်ငနး်များ 133 30 103 0.4 0.1 0.8

ေနး်ချ၊ီအနုေညာ၊ပဖျာ်ပြဖပရးနေင့်အေနး်ပဖြ ပရးလုေ်ငနး်များ 10 10 - * * -

အခြ ားဝနပ်ဆာင်မှုလုေ်ငနး်များ 442 267 175 1.3 1.2 1.4

ကုိယ်တိုင်လုေ်ကုိင်သည့်အမ်ိပောင်စုများ၏လုေ်ငနး်များ၊ခဲွခြ ားပဖာ်ေြ နုိင်ခြ င်း

မရေိသည့်အမ်ိပောင်စုများ၏ေုတလု်ေ်မှုနေင့်ဝနပ်ဆာင်မှုလုေ်ငနး်များ
832 547 285 2.4 2.5 2.2

သံတမနအ်ခွင့်အပရးရအဖဲွ့အစည်းများ၏လုေ်ငနး်များ - - - - - -

အလုေ်အကုိင်အမျို းအစားပဖာ်ေြ ေားခြ င်းမရေိပသာလုေ်ငနး်များ 1,650 610 1,040 4.8 2.8 8.2

အလေုရ် ေိသဦူးပရ ရာခိုငန်ှုနး်
လေုင်နး်အမျို းအစား
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 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ််ပ ုယ်ယာ၊ပ မု်ေတာိှ့်််ါး သုြ််န်းတွ််ပ စမာားဆသတးုသြ်ကိသ််ကာ ြြ ီးပ (၆၀.၂) 
သာခိသ််ိှုန်းသိြှါမ််။ 

 ုက်ုီိှ့််ပ ုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ (ေမာ်ေတာ်ကားိှ့််ပ ေမာ်ေတာ်ဆိသ်က်ယ်ြည ုြည ််ညခ််းုသြ််န်းပ
စြါစဝ််)ပုသြ််န်းတွ် ်ပပဒသတိယပစမာားဆသတးုသြ်ကိသ််ကာ ြြ ီးပပ(၈.၃)ပသာခသိ််ိ ှုန်းသိှြါမ််။ 

 ုယ်ယာ၊ပ မု်ေတာိှ့်််ါး သုြ်် န်းတွ််ပ ုသြ်ကိသ််ေနမူစမာိုးမား (၆၅.၈)ပ သာခိသ််ိှုနး်ိှ့််ပ
စမာိုးမမီးပ(၅၀.၇)ပသာခသိ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး ပ ုယ်ယာ၊ပ မု်ေတာိှ့််ပ ်ါးုသြ််န်းတွ််ပ ုသြ်ကိသ််ေနမူမှာပ (၅၄.၃)ပ
သာခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီးပ ုက်ုီိှ့််ပ ုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ (ေမာ်ေတာ်ကားိှ့််ပ ေမာေ်တာ်ဆိသ််ကယ်ပ
ပြည ုြည ််ညခ််းပုသြ််န်းစြါစဝ််)ပုသြ််န်းတွ် ်ပုသြ်ကိသ််ေနမူမှာပ(၁၁.၂)ပသာခိသ်် ှိုန်းသှိြါမ််။ပ 
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ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး ေသဖည ူမြ ို့နယ် 

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

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ် ်ပ့်ါးုသြ်် နး် 
မတ္တ ုတူးေဖာ်ေသးိှ် ်ပ့ေကာာက်မိသ် ်းုသြ်် နး် 
ကသနာ်သတ်ုသြ်မှုုသြ််န်း 
ုျှြ်ုု၊်ပဓါတေ််ွ့ ၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးညဖန့်ဖည ူးမှုုသြ်် န်း 
ေသေြးေဝေသး၊ပမို ္လာိှ့််ပစမိှုက်မိမး်ဆ််းေသးပုမီတခန့်ခွဲမှုုသြ််န်း 
ေဆာက်ုသြ်ေသးုသြ််န်း 
ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ(ေမာ်ေတာ်ကားိှ် ်ေ့မာ်ေတာ်ဆသိ်က်ယ်ပြည ုြည ််ခည ််းုသြ်် နး်စြါစဝ််) 
မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးိှ့််ကသန်ြု္်စ ်းမိသေုှာ််ေသးုသြ််န်းမာား 
တ််းခိသေသးိှ့််ပ်စုားစေမာက်ပဝန်ေဆာ်မ်ှုု သြ်် နး်မာား 
မတ််းစခာက်စုက်ိှ့််ပဆက်မွယ်ေသးုသြ််န်းမာား 
ေ်ွေသးေကာ းေသးိှ် ်ပ့စာမခတု သြ်် နး်မာား 
စိမ်ခြ တပေညမဆသိ်သ်ာုသြ်် နး်မာား 
စမက်ေမွးဝမး်ေကာာ််းြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ် ့ပ်ုက်မှုုက်မှုြ်ာဆိသ် ်သာုသြ််န်းမာား 
ုမီတစသြခ်ာုြ်ပေသးိှ် ်ပ့ောာက်ကူမှုဆိသ်သ်ာုသြ်် နး်မာား 
ပြည ််မူ့စသြခ်ာုြေ်သးပ(ပြည ််မူ့ဝန်ာမ်းမာားစြါစဝ််) 
ြ်ာေသးဆိသ် ်သာုသြ််န်းမာား 
ကာန်းမာေသးိှ် ်ပ့ုူမှုေသးုသြ်် နး်မာား 
ြန်းခာီ၊ပစိသြ်ာပ၊ပေဖာာ်ပေညဖေသးိှ် ့ပ်စြနး်ေဖည ေသးပုသြ််န်းမာား 
စခည ားဝန်ေဆာ်မ်ှုု သြ်် နး်မာား 
ကိသယ်တိသ််ု သြက်ိသ််မ့််ပစိမေ်ာာ််ုသမာား၏ပုသြ်် နး်မာား၊ပခွဲခည ားေဖာ်ြည ိိသ််ခည ််းမသှိမ့််ပစိမေ်ာာ််ုသမာား၏ပာသတ်ု သြမ်ှို ှ် ့ပ်ဝန်ေဆာ ််မှုုသြ််န်းမာား 
မတတမန်စခွ် ့စ်ေသးသပစဖွဲ့စု််းမာား၏ပုသြ််န်းမာား 
စုသြ်စကိသ််စမာို းစုားေဖာ်ြည ာားခည ််းပမသှိေမာုသြ််န်းမာား 
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(်) ကိသ််ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်စမာိုးစုားမာား 

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

 
ပမှတခ်ာက်။ * ုသုသေြါ််းကတ်စေသစတွက် (၂၀) ာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ််ပစမက်ပ (၁၀)ပ ိှု်ိှ့််စာက်ပ ုူးးေသ၏ပ (၆၇.၁)ပ သာခိသ််ိှုန်းမ််ပ ိိသ်််တမား 
ုိုု်ေသးကတ် ကိသ််ေဆာ််မူမာားညဖု်ြြ ီးပ (၂၉.၀)ပသာခိသ််ိှုန်းမ််ပမ်မ့်််ကတ်မှ မကိသ််ေဆာ်် 
မူမာား ပဖည ု်ြါမ််။ 

 ကာား ိှ့် ် မ ိိှု််းယှ််သာတွ််် ကာား းးေသ (၂၈.၅) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် မ းးေသ (၂၉.၅) သာခိသ််ိှုန်း 
တိသ့မ် ်မ််မ့််ကတ်မှ မကိသ််ေဆာ််မူမာားညဖု်မ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

မှတခ်ာက်။ * 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 52,971          96                 124          1,812           321            265         * 425                 22,887         

မြ ို ေ့ပ 3,303            - 5                21                 17               45            - 1                      525               

ေကျးလက် 49,668         96                 119          1,791          304            220          * 424                 22,362         

ကျား 26,568          64                 97             711              304            145         * 390                11,288        

မ 26,403          32                 27             1,101          17               120         * 35                   11,599        
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80.0

နိုင်ငံသားပ
စိစစ်ရေးကတ် 

ဧည့န်ိုင်ငံသား 
ကတ် 

နိုင်ငံသား 
ပပြ ုေွင့ေ်သူ 
ကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပုံတင် 
ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ ်

ယာယီ 
သက်ရသေံ 
ကတ် 

နိုင်ငံြေားသား 
မှတ်ပုံတင် 
လက်မှတ် 

နိုင်ငံြေားသား 
နိုင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့ပ်
ကတ်မှမကိုင်ပ
ရဆာင်သူ 

ော
ေိငု
်နှုန
း် 

ပံု (12) - ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 

စုစုရပါင်းပ ကျား မ 
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(ု) မမန်ုွမ်းမှုစေကာ ာ််းစသာ 

ဇယား (၁၁) - မမန်ုွမ်းသာခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပမမန်ုွမ်းမှုစမာိုးစုားစုိသက်ပုူးးေသကိသပစမက်စသြ် သုစုိသက်ပပပ
ကာား/မပခဲွညခားေဖာ်ညြေမာဇယားပ 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 100,768    95,645      5,123              5.1         2,607       1,631         1,905           1,607                 

0 - 4 10,419         10,347         72                          0.7             9                   9                      49                      35                              

5 - 9 11,440         11,299          141                       1.2             25                52                   30                      67                              

10 - 14 12,807          12,637          170                       1.3             33                62                   50                      76                              

15 - 19 8,237            8,124            113                       1.4             23                31                   29                       47                              

20 - 24 6,892            6,765            127                       1.8             30                34                   40                      47                              

25 - 29 7,261            7,142            119                       1.6             27                32                   41                      45                              

30 - 34 6,894            6,732            162                       2.3             45                44                   53                      67                              

35 - 39 6,680            6,473            207                       3.1             68                56                   54                      78                              

40 - 44 6,048            5,770            278                       4.6             132              58                   74                      83                              

45 - 49 5,688            5,305            383                       6.7             232              86                   88                      60                              

50 - 54 4,929            4,452            477                       9.7             283              89                   136                    103                           

55 - 59 4,402            3,908            494                       11.2          271              133                158                    115                           

60 - 64 3,125            2,654            471                       15.1          274              126                 168                    110                           

65 - 69 2,061            1,630            431                       20.9          249              148                153                    98                              

70 - 74 1,420            1,012            408                       28.7          238              143                190                    126                           

75 - 79 1,218            766                452                       37.1          283              192                 229                    176                           

80 - 84 633                355                278                       43.9          167             137                149                    103                           

85 - 89 402                198                204                       50.7          137             113                118                    89                              

90 + 212                76                   136                       64.2          81                86                   96                      82                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မမန်ုွမ်းသာခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပမမန်ုွမ်းမှုစမာိုးစုားစုိသက်ပုူးးေသကိသပစမက်စသြ် သုစုိသက်ပ
ကာား/မပခဲွညခားေဖာ်ညြေမာဇယားပ(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 50,782      48,306      2,476              4.9         1,214       787            908               748                     

0 - 4 5,343            5,295            48                          0.9             3                   6                      34                      28                              

5 - 9 5,866            5,805            61                          1.0             12                22                    10                      27                              

10 - 14 6,576            6,491            85                          1.3             19                29                   24                       39                              

15 - 19 4,063            4,010            53                          1.3             11                16                   11                      19                              

20 - 24 3,604            3,538            66                          1.8             16                16                   23                       24                              

25 - 29 3,770            3,706            64                          1.7             16                11                   24                       23                              

30 - 34 3,607            3,534            73                          2.0             20                18                   29                       28                              

35 - 39 3,446            3,344            102                       3.0             22                 27                   30                      43                              

40 - 44 3,031            2,885            146                       4.8             65                29                   44                      45                              

45 - 49 2,774            2,586            188                       6.8             106             39                   45                      35                              

50 - 54 2,309            2,066            243                       10.5          138             36                   81                      53                              

55 - 59 2,152             1,896            256                       11.9          145             74                   69                      54                              

60 - 64 1,492            1,283            209                       14.0          123              55                   70                      44                              

65 - 69 997                786                211                       21.2          117             77                   74                      39                              

70 - 74 623                445                178                       28.6          100             63                   84                      57                              

75 - 79 593                382                211                       35.6          132              106                97                      74                              

80 - 84 270                150                120                       44.4          70                66                   63                      42                              

85 - 89 187                79                   108                       57.8          64                56                   60                      45                              

90 + 79                   25                   54                          68.4          35                41                   36                      29                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မမန်ုွမ်းသာခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပမမန်ုွမ်းမှုစမာိုးစုားစုိသက်ပုူးးေသကိသပစမက်စသြ် သုစုိသက်ပ
ကာား/မပခဲွညခားေဖာ်ညြေမာဇယားပ(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 49,986      47,339      2,647              5.3         1,393      844            997               859                      

0 - 4 5,076            5,052            24                          0.5             6                   3                      15                      7                                 

5 - 9 5,574            5,494            80                          1.4             13                30                   20                       40                              

10 - 14 6,231            6,146            85                          1.4             14                33                   26                       37                              

15 - 19 4,174            4,114            60                          1.4             12                15                   18                      28                              

20 - 24 3,288            3,227             61                          1.9             14                18                   17                      23                              

25 - 29 3,491            3,436            55                          1.6             11                21                   17                      22                              

30 - 34 3,287            3,198            89                          2.7             25                26                   24                       39                              

35 - 39 3,234            3,129            105                       3.2             46                29                   24                       35                              

40 - 44 3,017            2,885            132                       4.4             67                29                   30                      38                              

45 - 49 2,914            2,719            195                       6.7             126              47                   43                      25                              

50 - 54 2,620             2,386            234                       8.9             145             53                   55                      50                              

55 - 59 2,250             2,012             238                       10.6          126              59                   89                      61                              

60 - 64 1,633            1,371            262                       16.0          151             71                   98                      66                              

65 - 69 1,064            844                220                       20.7          132              71                   79                      59                              

70 - 74 797                567                230                       28.9          138             80                   106                    69                              

75 - 79 625                384                241                       38.6          151             86                   132                    102                           

80 - 84 363                205                158                       43.5          97                71                   86                      61                              

85 - 89 215                119                96                          44.7          73                57                   58                      44                              

90 + 133                51                   82                          61.7          46                45                   60                      53                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ်် ုးူးေသ (၁၀၀) ုျှ်် (၅) းးမ်် စန််းဆသတး မမန်ုွမ်းမှုတု်မာိုးမာိုးပ
သှိေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 စမာိုးမမီးမာား၏ မမန်ုွမ်းမှုသာခသိ် ်ိှုန်းမ်် စမာိုးမားမာားာက် စန််း်ယ်ြိသမည ့််ြါမ််။ 

 မမန်ုွမ်းမှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် စမက်စသွယ်ကြ ီးုာမ််ိှ့််စမျှ ပမည ့်တ်က်ုာြြ ီး စမက ် (၆၀) 
ိှု်ေကာာ်တွ် ်ြိသမိသမိမာုွာပညမ့်တ်က်ုာမ််ကိသ ေတွ့သိှသြါမ််။ 

 မမန်ုွမ်းမှုစမာိုးစုားမာားတွ်် စမည ်် စမာားဆသတးိှ့် ် ုမ်းေုျှာက်/စမည ့််တက်/ြု္်စ ်းပပပပပပပ
ကိသ််တွယ်ပခည ််းမ် ်ဒသတိယစမာားဆသတးဖည ု်ြါမ််။ 
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(ဆ) စိမ်စေကာ ာ််းစသာိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းမာား 

ေနစိမ်စမာိုးစုားမာား 

ဇယား (၁၂) - ေနစိမ်စမာိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ညြေမာပ
ဇယား 

 

 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ်် ေနစိမ်စမာားုသမှာ ြာဥ်ောာ််စိမ/်မုမ်ားစိမ် စမာိုးစုားမာားဖည ု်ကာ ြြ ီး 
(၅၈.၇) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ ဒသတိယစမာားဆသတးပ ေနစိမ်စမာိုးစုားမှာ ဝါးဖည ့််ေဆာက်ုသြ်ာားပ
ေမာ စိမ်မာားညဖု်ြြ ီး (၁၆.၉) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။  

 ပမြ ို့ြည စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (၅၇.၈) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် ေကားုက်စိမ်ောာ်် သုမာား၏ (၅၈.၇) 
သာခိသ််ိှုန်းတိသ့မ် ်ြာဥ်ောာ််စိိမ/်မု်မားစိမ်မာားညဖ့်် ေ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 22,073            3.0                       6.9                10.2         58.7                   16.9        2.9           1.1          0.3       

မြ ို ေ့ပ 1,077              0.7                       14.2              14.1         57.8                   9.5           1.7           1.8          0.3       

ေကျးလက် 20,996            3.1                       6.5                10.0         58.7                   17.3        3.0           1.1          0.3       

 3.0  
 6.9  

 10.2  

 58.7  

 16.9  

 2.9   1.1   0.3  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

ကွနဒ်ို/တိုက်ေနး်/ 
တိုက်ေနး်တွ ဲ

ဘန်ဂလိ/ု 
တိုက်အိမ် 

တိုက်ေံအိမ် ပျဥ်ရာာင်အမိ်/ 
သစ်သားအမိ် 

ဝါးအိမ် 2-3ပနှစ်ေံ 
တဲအမိ် 

1ပနှစ်ေံ 
တဲအမိ် 

အေြ ား 

ော
ေိငု
်နှုန
း် 

ပံု (13) - ရနအိမ်အမျို းအစား 

စုစုရပါင်းပ ပမြ ို့ြပပ ရကျးလက်ပ 
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စိမ်မာစမာိုးစုားမာား 

ြသတ (၁၄) - မန့်သှ််းေမာ ယ်် သုတစိမ်မာ ေဆာက် သုြ်မသတးုဲွမ့်် စိမ်ောာ်် သုစခာိုး 

 
 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ု သ    - ၇၄.၃% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၆၆.၆% 

ာားဝယ်ခရိသ််    - ၇၄.၂% 

ေသဖည ူမြ ို့နယ်    - ၆၆.၅% 

 

 

 



27 
 

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

  
 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (၆၆.၅) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် မန့်သှ််းေမာ ယ််ုသတစိမ်မာ 

ေဆာက်ုသြ်မသတးုွဲကာ ြါမ််။ (ေသဆွဲစိမ်မာ (၁.၀) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် ေသေုာ််း/ယ််ုသတစိမ်မာ 
(၆၅.၅) သာခိသ််ိှုန်းတိသ့ ဖည ု်ကာ ြါမ််။) 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးတွ်် မန့်သှ််းေမာ ယ််ုသတစိမ်မာ ေဆာက်ုသြ်မသတးုဲွမ့်် စိမ်ောာ််ုသ 
စခာိုးမှာ (၆၆.၆) သာခိသ််ိှုန်းသှိ ြြ ီး ပမည နမ်ာိသိ်််တတွ် ်(၇၄.၃) သာခိသ််ိှုန်း သှိြါမ််။ 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်မာမသှိမ့်် စိမ်ောာ််ုသ (၂၁.၅) သာခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီး တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး 
တွ်် (၁၅.၆)  သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်၏ ေကားုက်ေဒမမာားတွ် ် စိမ်မာမသှိမ့်် စိမ်ောာ််ုသ (၂၂.၅) သာခိသ််ိှုန်း 
သှိြါမ််။ 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးလက်

1.0          1.9        0.9           

65.5        87.0      64.4         

66.5       88.9     65.3        

10.5        8.7        10.5         

1.0          0.2        1.1           

0.6          0.5        0.6           

21.5        1.8        22.5         

ရာခိုငန်ှုန း် 100.0   100.0 100.0    

အပရအတကွ် 22,073 1,077 20,996  

အမိသ်ာအမျ ို းအစား

စစုပုေါငး်

ပရဆဲွအိမ်သာ

ပရပလာင်း/ယင်လုံအိမ်သာ

သန့်ရေင်းပသာယင်လုံအိမ်သာ
ပဆာကလ်ေ်ုသုံးစဲွမှုရာခုိင်နှုနး်

တွင်း/ ဇလားအိမ်သာ

တွင်းမရေိအိမ်သာ

အခြ ား

အိမ်သာမရေိ
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ေမာက်ေသစမာိုးစုားမာား 

ြသတ (၁၅) - မန့်သှ််းေမာေမာက်ေသသသိှမ့်် စိမ်ောာ်် သုစခာိုး 

 
 
  

 
 

ပြည ််ောာ််ု သ    - ၆၉.၅% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၆၃.၆% 

ာားဝယ်ခရိသ််    - ၅၄.၄% 

ေသဖည ူမြ ို့နယ်    - ၄၉.၁% 
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ဇယား (၁၄) - ေမာက်ေသစတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေသစမာိုးစုားစုိသက် 

စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

  
 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (၄၉.၁) သာခိသ််ိှုန်းမ်် ေမာက်ေသစတကွ် ေသေကာ််း 

ေသမန့် (ေသြိသက်ုိသ််း၊ စဝီုိတွ််း၊ ေသတွ််း (စသတ်ုီ)၊ ေသမန့်ုက/်ေသမန့်ဘူး) ကိသစမသတးြည ုကာ  
ြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးတွ်် ေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှုပ (၆၃.၆) သာခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီး ပမည န်မာိိသ်််တ၏ 
ေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှုမ ်် (၆၉.၅) သာခိသ််ိှုန်းပပဖည ု်ြါမ််။ 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ််ပ စိမ်ောာ််ုသပ (၄၂.၂)ပ သာခိသ််ိှုန်းမ်် ေသတွ််း(စသတ်ုီ) မှသသှိေမာေသကိသပ
ေမာက်ေသစဖည ု် မသတးုွဲကာ ြါမ််။ပစိမ်ောာ််ုသ (၃၃.၈) သာခိသ််ိှုန်းမ််ပေသတွ််းပ (စကာသတမဲ့) 
မှ ေသကိသပမသတးုွဲေနကာ ြါမ််။ 

 စိမ်ောာ််ုသ (၅၀.၉) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် မမန့်သှ််းေမာစသ််းစမည ု်မာားမှပ သသှိေမာေသကိသ 
ေမာက်ေသစဖည ု် မသတးုွဲေနကာ သြါမ််။ 

 ေကားုက်ေဒမသှိ စိိမ်ောာ််ုသ (၅၂.၃) သာခိသ််ိှုန်းမ်် မမန့်သှ််းေမာစသ််းစမည ု်မာားမှ သသိှပ
ေမာေသကိသ ေမာက်ေသစဖည ု် မသတးုွဲေနကာ သြါမ််။ 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးလက်

3.3           2.7         3.3           

1.0           7.5        0.7           

42.2         65.6      41.0         

2.6           1.3        2.7            

49.1       77.1     47.7        

33.8        21.6      34.4         

0.7           0.7        0.7           

1.2           - 1.2            

11.6        0.2         12.2         

3.6           0.4        3.8           

50.9       22.9     52.3        

ရာခိုငန်ှုန း် 100.0   100.0 100.0   

အပရအတကွ် 22,073 1,077 20,996 
စစုပုေါငး်

ပရတင်ွး(အကာရမ့ဲံ)

ပရကန်

မြ စ်/ပချာင်း/တးူပမြ ာင်း

ပတာင်ကျပရ/ မုိးပရ

အခြ ား

စုစုပေါင်းပရပကာင်းပရသန့်မရရေိမှုရာခုိင်နှုနး်

စုစုပေါင်းပရပကာင်းပရသန့်ရရေိမှုရာခုိင်နှုနး်

ပသာကပ်ရအမျို းအစား

ပရေုိက်လုိင်း

အဝီစိတင်ွး

ပရတင်ွး(အတုစီ်)

ပရသန့်စက်/ ပရသန့်ဘူး
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စု််းေသာ််စတွက် ုွမ်းစ််စမသတးြည ုမှု 

ြသတ (၁၆) - စု််းေသာ််စတွက်ပ ျုှြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမှု 

 

 
 
 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ    - ၃၂.၄% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၈.၀% 

ာားဝယ်ခရိသ််    - ၄.၅% 

ေသဖည ူမြ ို့နယ်    - ၃.၈% 
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ဇယား (၁၅) - စု််းေသာ််စတွက်  စဓိကစမသတးြည ုမ့်် မီးစမာိုးစုားစုိသက်           
စိမ်ောာ်် သု သာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

  
 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ်် စု််းေသာ််စတွက် ုျှြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမ့်် စိမ်ောာ််ုသစခာိုးမှာ (၃.၈) 

သာခိသ််ိှုန်းညဖု်ြါမ််။ပ တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးစတွ််းသှိ စခည ားမြ ို့နယ်မာားိှ့် ် ိိှု််းယှဥ်သာ 
ုျှြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမှုမ်် နိမ့်ေနြါမ််။ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၏ပုျှြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမ့်် 
စိမ်ောာ််ုသစခာိုးမှာ (၈.၀) သာခိသ််ိှုန်းဖည ု်ြါမ််။ 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ်် စု််းေသာ််စတွက်  မီးုက်ပ (ြသု္ဂုိက) စမသတးြည ုမှုမ််  (၃၈.၈) 
သာခိသ််ိှုန်းဖည ့်် စမာားဆသတးဖည ု်ြါမ််။ 

 ေကားုက်ေဒမတွ်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ (၃၇.၃) သာခိသ််ိှုန်းမ်် စု််းေသာ််စတွက် 
မီးုက်ပ(ြသ ္ုဂုိက) ကိသ စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးလက်

3.8             0.3           4.0            

23.4          4.0           24.4         

26.6          20.9        26.9         

0.7             1.2           0.7            

38.8          68.7        37.3         

0.5             0.5           0.5            

5.8             3.1           6.0            

0.4             1.4           0.3            

ရာခိုငန်ှုန း် 100.0    100.0   100.0    

အပရအတကွ် 22,073  1,077   20,996 

ပရအားလေျေ်စစ်(ေုဂ္ဂလိက)

ပနပရာင်ြခည်စွမ်းအင်သံုး(ဆိုလာြေား)

အခြ ား

စစုပုေါငး်

မးီအမျို းအစား

လျှေ်စစ်မီး

ပရနဆံမီီး

ဖပယာင်းတိုင်မီး

ဘက်ေရမီီး

မီးစက်(ေုဂ္ဂလိက)
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စုားစုာခာက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် ေုာ််ုာစမသတးြည ုမှု 

ြသတ(၁၇) -ပမု်မားကိသစေညခခတေမာပေုာ််ုာစမသတးြည ုမှု 

  
 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ု သ    - ၈၁.၀% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၉၅.၅% 

ာားဝယ်ခရိသ််    - ၉၆.၇% 

ေသဖည ူမြ ို့နယ်    - ၉၈.၄% 
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ဇယား (၁၆) - ခာက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေုာ််ုာစမာိုးစုားစုိသက် 
စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက်ပခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ်် စုားစုာခာက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် မု်မားကိသ စေခည ခတေမာ 
ေုာ််ုာစမာိုးစုားမာားညဖု်မ့် ် မု်မား/ာ််း (၇၁.၅) သာခိသ််ိှုန်းိှ် ့ ် မီးေမွး/            
ေုာ််ုာေတာ့်် (၂၆.၉) သာခိသ််ိှုန်းတိသ့ကိသ စဓိကစမသတးြည ုကာ ေကာ ာ််းပေတွ့သိှသြါမ််။ 

 စိမ်ောာ််ုသ (၀.၃) သာခိသ််ိှုန်းမာုျှ်် စုားစုာခာက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတကွ် ုျှြ်ုု်မီး 
ကိသစမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 ေကားုက်ေဒမသှိ စိမေ်ာာ််ုသမာားတွ် ် မု်မားကိသ စေညခခတေမာ ေုာ််ုာမာားညဖု်မ့်် 
မု်မား/ာ််း (၇၂.၉) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့်် (၂၅.၆) သာခိသ််ိှုန်းကိသ စဓိက 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 
  

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပကျးလက်

0.3             0.8             0.3              

0.1             - 0.1              

0.2              - 0.2              

0.3             0.6             0.3              

71.5           45.4          72.9           

26.9           52.2           25.6           

0.5             0.3             0.5              

0.2              0.7             0.1              

ရာခိုငန်ှုန း် 100.0     100.0     100.0     

အပရအတကွ် 22,073   1,077     20,996   

မီးပသွး/ပလာင်စာပတာင့်

ပကျာက်မီးပသွး

အခြ ား

စစုပုေါငး်

ပလာငစ်ာအမျို းအစား

လျှေ်စစ်မီး

ဓာတပ်ငွ့

ပရနဆံမီီး

ဘုိင်အိုဂက်စ်

သစ်သား/ေင်း
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ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းမာား စမသတးြည ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းမာားမသတးုဲွမှုစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ 

ပမြ ို့ြည /ေကားုက်ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

 စိမ်ောာ််ုသမာား၏ ဆက်မွယ်ေသးိှ့် ် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြု္်စ ်းမာားမသတးုွဲမှုတွ် ် ရသြ်ညမ််မတကာ ား 
ုက်မသတးုွဲမှုမ်် (၄၃.၈) သာခိသ််ိှုန်းညဖ့်် စမည ့််ဆသတးညဖု်ြါမ််။ ုက်ကိသ််ဖသန်းသှိမ့်် 
စိမ်ောာ််ုသစခာိုးမ်် ပမြ ို့ြည တွ်် (၇၃.၁) သာခိသ််ိှုန်းပဖည ့်် စမည ့််ဆသတးညဖု်ြြ ီး ရသြ်ညမ််မတကာ ားသှိမ့်် 
စိမ်ောာ််ုသစခာိုးမ်် ေကားုက်တွ်် (၄၂.၇) သာခိသ််ိှုန်းပဖည ့်် စမည ့်ဆ်သတးညဖုြ်ါမ််။ 

 

 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ် ်  ရသြ်မည ််မတကာ ားသှိေမာ စိမ်ောာ််ုသမာှ (၄၃.၈)  သာခိသ််ိှုန်းပဖည ု်ြြ ီးပ ေသဒီယိသ 
သှိေမာစိမ်ောာ််ုသမှာ (၄၀.၆) သာခိသ််ိှုန်းသိှေကာ ာ််းေတွ့သိှသြါမ််။ 

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 22,073       40.6     43.8              3.1        18.9              2.1           1.8                     33.7                        0.1                

မြ ို ေ့ပ 1,077         56.3     64.4              3.1        73.1              6.9           16.4                   9.4                           0.5                

ေကျးလက် 20,996       39.7     42.7              3.1        16.1              1.9           1.0                     35.0                        0.1                
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ြသတ (၁၈) - ေသဒယိီသိ ှ့်် ရသြ်မည ််မတကာ ားမသတးုဲွိိသ် ်မ့်် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ် ် ှိုန်း 

ေသဒယီိသ ရသြ်မည ််မတကာ ား 
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ြသတ (၁၉) - ုက်ကိသ််ဖသန်းမသတးုဲွိိသ််မှု 

  
 

  

 ေသဖည ူမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသ (၁၈.၉) သာခိသ််ိှုန်းမာ ုက်ကိသ််ဖသန်းသှိမ့််စတွက် တန င်္မာသီတိသ််းပ
ေဒမကြ ီးစတွ််းသှိ စခည ားမြ ို့နယ်မာားိှ့််ိိှု််းယှဥသ်ာ နိမ့်ုာက်သှိမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ    - ၃၂.၉% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး - ၂၉.၈% 

ာားဝယ်ခရိသ််    - ၂၉.၇% 

ေသဖည ူမြ ို့နယ်    - ၁၈.၉% 
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ြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ် စမာိုးစုားမာား 

ဇယား (၁၈) - မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ်စမာိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 

စေသစတွက်ကိသ ပမြ ို့ြည /ေကားုက်ခဲွညခားေဖာ်ြည ေမာဇယား 

 

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသမာား၏ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ်        
စမာိုးစုားမာားတွ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ််ကယ်/ုျှြ်ုု်ုက်ဘီး/မသတးဘီးကား စမသတးြည ုမှုမ်် (၅၁.၆) 
သာခိသ််ိှုန်းညဖ့်် စမည ့််ဆသတးညဖု်ြြ ီး ုကဘ်ီးစမသတးြည ုမှုမ််  (၂၁.၂) သာခိသ််ိှုန်းညဖ့်် ဒသတိယစမည ့်ဆ်သတး 
ညဖု်ြါမ််။ 

 ပမြ ို့ြည /ေကားုက် ခွဲညခားေု့ုာသာတွ်် စိမ်ောာ််ုသစမာားုသမ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ််ကယ်/ုျှြ်ုု် 
ုက်ဘီး/မသတးဘီးကားကိသ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ်စဖည ု် စဓိကစမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

တိုငး်ပဒသကြ းီ/ခရိုင/်

မြ ို ့နယ်
အမိပ်ောငစ်ု

ကား/

ေရေက်ား/

ဗငန် ်

ပမာပ်တာ်

ဆိုငက်ယ်/

လျှေစ်စစ်ကဘ်းီ/

သုံးဘးီကား

စကဘ်းီ
(၄) ဘးီေါ

ပောလ်ာဂျ ီ

ကနးူပလေ၊

သမ္ဗာန ်

စကပ်လေ၊

ပမာပ်တာဘ်တု်

လေညး်(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       

ေရဖေ ူမြ ို ့နယ် 22,073       346         11,387            4,687     598        213        864                1,755       

မြ ို ေ့ပ 1,077         28            721                   300         41           7             14                   19             

ေကျးလက် 20,996       318         10,666            4,387     557        206        850                1,736       
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(ဇ) ေမွးဖွားခည ််းိှ့််ေမဆသတးခည ််းစေကာ ာ််းစသာ 

ေမွးဖွားခည ််းစေကာ ာ််းစသာ 

 

 ေသဖည ူမြ ို့နယ်တွ်် စမက် (၂၅-၂၉) စသြ်ုသတွ််ပ ေမွးဖွားိှုန်းစမည ့််ဆသတးညဖု်မ််ကိသ ေတွ့သှိသ 
ြါမ််။ပ 

 စမက ် (၁၅) ိှု်မ ှ စမက ် (၄၉) ိှု်စတွ််းသိ ှ စမာိုးမမီးတု်းး၏ ုသုသေြါ််းကေုး 
ေမွးဖွားိှုန်းမှာ (၃.၃) းးဖည ု်ြြ ီး ပြည ််ောာ်် သုစဆ့် ် ုသုသေြါ််းကေုးေမွးဖွားိှုန်း (၂.၅) းးပ
ာက်ြိသညမ့်မ်််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။  
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အသက်အပု်စု 

ပံု (20) - ပပြ ည်ရာာင်စု၊ တန င်္သာေီတုိင်းရဒသကြ ီးနှင့် ရေဖြ ူမြ ို့နယ်တုိ့၏ 
အသက်အပုိင်းအေြ ားအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း  

ြပည်ရာာင်စု တန င်္သာေီတိုင်းရဒသကြ ီး ရေဖြ ူမြ ို့နယ် 
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ြသတ (၂၁) - သု သုေြါ််းကေုးေမွးဖွား ှိုန်း 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ု သ    - ၂.၅ းး 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၃.၃ းး 

ာားဝယ်ခရိသ််    - ၂.၉ းး 

ေသဖည ူမြ ို့နယ်    - ၃.၃ းး 
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 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးတွ်် ေမွးဖွားု်် ေမျှာ်မှန်းမက်တမး်မ်် (၆၅.၅) ိှု်ညဖု်ြြ ီး ပြည ််ောာ််ုသ 
စဆ့်် ေမျှာ်မှန်းမကတ်မ်း  (၆၄.၇) ိှု်ာက်ြိသပမည ့််ြါမ််။ 

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

 

 ာားဝယ်ခရိသ််တွ် ် တု်ိှု်ေစာက်ိှ့် ် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုး ေမိှုန်းမာားမ်် ပြည ််ောာ််ုသ 
စဆ့််ေမိှုန်းမာားာက် နိမ့်ြါမ််။ စသှ််ေမွးကေုး (၁,၀၀၀) တွ်် စမက်တု်ိှု်ေစာက် 
ကေုး (၅၂) းးိှ့် ် စသှ််ေမွးကေုး (၁,၀၀၀) တွ် ် စမက််ါးိှု်ေစာက်ကေုး (၆၁) းး  
ေမဆသတးုာက်သှိြါမ််။  

 ေသဖည ူပမြ ို့နယ်တွ် ် တု်ိှု်ေစာက်ိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုးပ ေမိှုန်းမာားမ်် တန င်္မာသီတိသ််းပ
ေဒမကြ ီး၏ ေမိှုန်းာက်နိမ့်ေမာ်ု ််း ာားဝယ်ခရိသ််၏ပ ေမိှုန်းာက်ပမည ့််ြါမ််။ စသှ််ေမွးပ
ကေုး (၁,၀၀၀) တွ်် စမက်တု်ိှု်ေစာက်ကေုး (၆၂) းးိှ့်် စသှ််ေမွးကေုး (၁,၀၀၀) 
တွ်် စမက်ပ်ါးိှု်ေစာက်ကေုး (၇၃) းး ေမဆသတးုာက်သှိြါမ််။  
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ြသတ (၂၃) - တု်ိှု်ေစာက်ကေုးေမ ှိုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုးေမ ှိုန်း 

ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး ာားဝယ်ခရိသ် ် ေသဖည ူမြ ို့နယ် 
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 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးတွ်် စသှ််ေမွးကေုး (၁၀၀,၀၀၀)   ကိသယ်ဝန်ေဆာ််ုဥ်၊ ေမွးဖွားုဥ်ိှ့် ်
ေမွးဖွားြြ ီး (၆) ြတ်စကာ ာတွ်် မိခ်် (၁၅၇) းး ေမဆသတးုာက်သှိြါမ််။ 

 ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်းမ ််  ပြည ််ောာ််ုသစဆ့််ာက် နိမ့်ြါမ််။ 

 စေသှ့ေတာ််စာသှိိသ် ် တ်မာား၏ပကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမ ှိုန်း (၁၄၀) ိှ့််ိိှ်ု ်းယှဥ်သာတွ်် ပမည န်မာိိသ် ် တ်၏ပ
ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်း (၂၈၂) မ ်် ပမည ့််မားေနေကာ ာ််းပေတွ့သှိသြါမ််။ 
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ပံု (24)  - ကုိယ်ဝနရ်ဆာင်မိေင်ရသနှုန်း (ပပြ ည်ရာာင်စု၊ 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 သ််ညွှန်းခာိန်ဖည ု်ြါပမ််။ 

ပမည န်မာိိသ်် တ်စတွ််းပမန်းေခါ််ုာသ််း်တွ််သှိမ့််ုစူား သုတးကိသပုာသ််းေကာကယ်ူခဲ့ြါမ်။် 

ေကားုက်ပ - စောွောွစသြ်ခာုြေ်သးးးုီးာာနမှ မတ်မှတ်ာားေမာ ေကားသွာစသြ်ုသမာားကိသ ဆိသုိသပ ြါမ််။ 

ေယဘသယာစားဖည ့်် ၎််းေဒမမာားမ်် ုူးးေသမိြ်မ််းဆ န််းမ့််ေဒမမာားဖည ု်ြြ ီး  

၎််းေမည ဧသယိာမာားတွ်် ုိသက်ြာိုးေသးုသြ််န်းမာားကိသ စဓိကုသြ်ကိသ််ြါမ််။ 

ပမြ ို့ြည  - စောွောွစသြ်ခာုြ်ေသးးးုီးာာနမှပမတ်မှတ်ာားေမာ သြ်ကွက်မာားဖည ု်ြါမ််။ ေယဘသယာ စားဖည ့််ပ

စဆိသြါေဒမမာားတွ််ပစေဆာက်စစသတိှ့််ပုးူးေသာူာြ်ြြ ီးပုက်မှုုသြ််န်းမာားပဖွတ့ဖြ ိုးတိသးတက် ြါမ််။ပ 

မိြ်မ််းဆ -  ဧသယိာ တု်ု တသသန်းကီုိသမီတာတွ် ် ေနာိသ််ေမာုူးးေသကိသ ဆိသုိသြါမ််။ နယ်နိမိတ် 

တု်ခသစတွ််းေနာိသ််ေမာ ုူးးေသုသုသေြါ််းကိသ ၎််းေဒမ၏ ဧသိယာစကာယ်စဝန်းိှ့်် ုားခည ််းဖည ့််ပ

မိြ်မ််းဆကိသသသှိ ြြ ီး ုတသသန်းကီုိသမီတာပဖည ့််ေဖာ်ြည ြါမ််။ပ ာိသမိသ့တွက်ခာက်သာတွ်ပ် ကသန်းေမည ကိသမာပ

ာ့််မွ််းတွက်ခာက်ာားြါမ််။ 

ြာမ်းမျှစိမ်ောာ်် သုစသွယ်စုား - စိမ်ောာ််ုသတု်ုသတွ််သှိေမာ ြာမ်းမျှစိမ်ောာ််ုသဝ်် စေသစတွက်ပ

ကိသဆိသုိသြါမ််။ (စိမ်ောာ််ုသုူးးေသုသ သုေြါ််းကိသ စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက်ညဖ့်် ုားညခ််းညဖ့််သသိှပ

ြါ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၏စခာိုးညဖု်ြါမ််။ ုသုသေြါ််းမှီခိသမူစခာိုး၊ ကေုးမှီခိသမူစခာိုးိှ့် ်

မက်ကြ ီးသယွ်စိသမှီခသိမူစခာိုးတိသ့ကိသ တိသ််းတာတကွ်ခာက်ိိသ််ြါမ််။ 

ကေုးမီှခိသမူစခာိုး - စမက ် (၁၅) ိှု်ေစာက် ကေုးးးေသိှ့်် စုသြ်ုသြ်ိိသ််မ့််ုူးးေသ  (စမက် 

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 

စုယ်ကိနး်ဖည ု်ြါ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 ေဖာ်ြည ာားြါမ််- 

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

ဆိသုိသြါမ််။ 

(ခပ) ေကာာ််းတက်ေသာက်မှုစေခည စေန - ုွန်ခဲ့မ့််ုာမ််ိှု်တွ် ် စတန်းြ်ာပ စဆ့််ဆ့်် 

မ််ကာ ားိိသ် ်သန်ြသတမှန်ဖွ့််ုှု်ာားေမာ တသားဝ််စမိစမှတ်ြည ု ုာမ်ေ်ကာာ််းမာား 

(မိသ့မဟသတ်) ြ်ာေသးစုီစုဥမ်ာားတွ် ် ြ်ာမ််ကာ ားေနမူမာားကိသ ဆိသုိသြါမ််။ပ

မူုတန်း၊ပ စုယ်တန်း၊ပ စာကတ်န်းိှ့််ပ တက္ကမိသု်စဆ့််တက်ေနမူမာားပ စား သုတးြါဝ််ပ

ြါမ််။ပ ပစဆိသြါပေကာာ််းေနမှုစေခည စေနတွ်် (၁) ုက်သှိတွ် ်ေကာာ််းတက်ေနမူ၊    (၂) 

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

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

စမိစမှတ်ြည ုာားမ့်် ြသ ္ုဂုိကေကာာ််းမာားတွ် ် တက်ေသာက်ြြ ီးုီး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 ််း (ဝှီးခာဲစမသတးြည ုခည ််း၊ ေတာ််ေဝှး၊ ခာို််းောာက်စမသတးြည ုခည ််း၊ ေခည ဆာပ ပခည ််း၊ 

စမည ့််တက်သာတွ််ခကခ်ဲခည ််း) 

(ခပ) စမည ်် (စမည ််စာရသတစားန််းခည ််း၊ပမာက်ုိမမည ််ခည ််း) 

(ုပ) စကာ ား (စကာ ားစာရသတန််းခည ််း၊ နားမကာ ားခည ််း) 

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

ုိတ်ြိသ််းဆိသ််သာစေခည စေနမာား) 

ကိသ််ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်ပ - ုူတု်းးခာ််းုီ၏ မက်ေမခတစဖည ု် ကိသယ်ေသးစေကာ ာ််းစသာ စခာက် 

စုက်မာားြါဝ််မ့် ် ကတ်/ုက်မှတ်ညဖု်ြါမ််။ ပမည နမ်ာိိသ်််တတွ်ပ် မက်ေမခတကတ်/ုက်မှတ်ပ စမာိုးပ

စုားေြါ််းမာားုွာ ာသတ်ေြးာားြြ ီး ိိသ်််တခည ားမားမာားစတွက် ိိသ်််တကူးုက်မတှ်ကိသဆိသုိသြါမ််။ 

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

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

ိှု်ိှ့််စာက်ပုူးးေသကိသပေစာကြ်ါစတိသ််း ခွဲခည ားေဖာ်ြည ာားြါမ််ပ- 

 

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

ေယဘသယာုကားသြ်တု်ခသပဖည ု်ြါ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 - စုသြ်ုသြ်ကိသ််ိိသ််မူဖည ု်ေမာ်ု််း မတ်မှတ်ာားမ့််ကာုစတွ််း စုသြ်မသှိမ၊ူ 

စုသြ်သှာေဖွေနမူကိသ 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 ခွဲညခားေဖာ်ညြခည ််းညဖု်ြါမ််။ ုသြ်မားစမာိုးစုားမာားကိသ 

ေစာက်ြါစတိသ််း စသြ်ုသ (၅) ုသခွဲ ခည ားာားြါမ််- 

(က) စုိသးသဝန်ာမ်းပ-  စုိသးသာာန/စဖွဲ့စု််းမာားတွ်် စုသြ် သုြ်ကိသ််ေနမူမာား  

(ခပ) ြသ ္ုဂုိက/စဖဲွ့စု််းဝန်ာမ်းပ - ြသု္ဂုိကုသြ််န်း၊ ြသ ္ုဂုိကစဖွဲ့စု််းမာား၊ ကသမ္ပဏီမာား၊ 

စုိသးသမဟသတ်ေမာစဖဲွ့စု််းမာား၊ ိိသ်််တတကာစဖွဲ့စု််းမာား၊ ေသာ််းဝယ်ေသးုသြ််န်းပ

မာားတွ််ုသြ်ကိသ််ေနမူမာားပ 

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

(၁) းးဖည ု်ေု၊ (၁) းးာက်ြိသ၍ဖည ု်ေု 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)် စမက်ေမွးဝမ်းရကျာင်းပ

လုပ်ငန်းတစေ်ုေုတွင ်လုပ်အားေမေေှိဘဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုငသ်ူပ 
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သုြ်မားစ််စားြါဝ်် ှိုန်းပ - စမက်စသြ်ုသတု်ခသတွ််သှိမ့််ပ ုသြ်မားစ််စားိှ့််ပ စဆိသြါစမက်ပ

စသြ်ုသစတွ််းသိှပ ုူဦးေသတိသ့၏စခိာုးကိသပ ဆိသု ိသြါမ််။ပ ုသြ်မားစ််စားြါဝ််ိှုန်းမ််ပ စုသြ်ုသြ်ိိသ််ပ

မ့််ပုူးးေသြမာဏကိသပေဖာ်ညြမ့််ပစေသးကြ ီးေမာပစညွှန်းကိန်းုဏန်းတု်ခသညဖု်ြါမ််။ 

ပ 

 

စ သုြ်ုက်မ့ဲသာခိသ်် ှိုန်းပ - ုသြ်မားစ််စား သုုသေြါ််းတွ််ပ စုသြ်စကိသ််မသသိှေမးဘဲပ စုသြ်သှာေနမူိှ့််ပ

စုသြ် သုြ်သန်ဆိ္ဒသှိမူတိသ့၏ပ သာခိသ််ိှုန်းကိသပ ဆိသုိသြါမ််။ပ စဆိသြါုူးးေသမ််ပ

စုသြ်သှာေဖွေနမူမာားပဖည ု်ြြ ီးပစ သုြ်ုသြ်သန်စဆ််မ့််သိှမူမာားပပဖည ု်ြါမ််။ 

 

 

စ သုြ်စကိသ််သသှိမှုိှ့််ပုူးးေသစခာိုးပ- ိိသ်််တတု်ခသ၏စုသြ်သိှမူးးေသိှ့််ပစ သုြ်ုသြ်ကိသ််ိိသ််မ့််ပုူဦးေသပ

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

တု်ြတ်ုျှ်ပ် စန််းဆသတးတုန်ာသီကာ ာပ စုသြ်ုသြ်ကသိ််ြါကပ ၎််းကိသစုသြ်စကိသ််သိှမူဟသပ

ိိသ်််တတကာစုသြ်မမားစဖွဲ့ကြ ီးမပှမတ်မှတ်ာားြါမ််။ 

 

 

စ သုြ်စကိသ်် - မန်းေခါ််ုာသ််းသ််ညွှန်းခာိန်မတိသ််မီပ ုွန်ခဲ့ေမာ (၁၂) ုစတွ််းပ ုသြ်ကိသ််ခဲ့မ့််ပ

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

စတွ််းပ ုသြ်ကိသ််ခဲ့မ့််စုသြစ်ကိသ််ကိသမာပ ဆိသုိသညခ်း်ညဖု်မ််။ပ ၂၀၁၄ပ ခသိှု်ပ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ််ပ

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

ကိ ္ုစ သုြ်မူ၊ပ တတ်ါမ််၊ပ ုူ့စသ််းစမည ု်မန်ေနုာာုမ််ညဖ့််ပ စေမးုိတ်ေဖာ်ညြသမ််ဟသပ မန်းေခါ််ုာသ််းပ

ုာသ််းေကာက်မာားကိသပ ညွှန်ကာ ားာားြါမ််။ပ စကယ်၍ေညဖဆိသမူမ်ပ် 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 
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သုြ််န်း - မန်းေခါ််ု ာသ််းသ််ညွှန်းခာိန်မတသိ််မီပ ုွန်ခဲ့ေမာ (၁၂) ုစတွ််းပ စ သုြ်ုသြ်ေနမမူာားပ

ုသြ်ကိသ််ေနမ့်် ုသြ််န်းတု်ခသညဖု်ြါမ််။ပ စုသြ် သုြ်ေနမူမာားုသြ်ကိသ််ေနမ့််ပ သုြ််န်းခွ််ေနသာပ ကိသပ

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

ေဆာ််သွက်ခာက်မာားကိသပ ေဖာ်ြည သန်မုိသဘဲပ ကသန်ာသတ် သုြ််န်း (မိသ့မဟသတ်) ဝန်ေဆာ််မှုေြးမ့််ပ သုြ််န်းပ

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

မိသေုှာ််ရသတတွ််ပ စ သုြ် သုြ်ကိသ် ်မူညဖု်ြါကပ ာိသမူ၏ သုြ််န်းမ််ပ ျုှြ်ုု်ြ ္ုစ််းာသတ် သုြ်မှု သုြ််န်း 

ညဖု်ြါမ််။ပ စကယ်၍ေညဖဆိသမမူ််ပ 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 ်် စိမ်ောာ််ကာဖူးမ့်် စမာိုးမမီးမာား၏ 

ေနာက်ဆသတးစသှ််ေမွးကေုးစေကာ ာ််းစသာမာားကိသု််း ာ့််မွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ 

သု သုေြါ််းကေုးေမွးဖွား ှိုန်း - စမာိုးမမီးတု်ေယာက်ေမွးဖွားိိသ််မ့်် ြာမ်းမျှကေုးစေသစတွက် 

(စမာိုးမမီးစား သုတး ကေုးေမွးဖွားိိသ််မ့်် စမကစ်ြိသ််းစခည ား ပြြ ီးဆသတးမ််စာိ စမက်သှ််ြြ ီး 

ုက်သှိေမွးိှုန်းစတိသ််း ေမွးမ််ဆသိြါက) ကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

 

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

ေမွးဖွားမ့်် ကေုးးးေသကိသ တိသ််းတာညခ်း်ညဖု်ြါမ်။် စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးဖွားိှုန်းကိသ 

တိသ််းတာသာတွ် ်မီးညခားေဖာ်ညြာားညခ််းမသှိြါက ပြည က္ခဒိန်ိှု်ကိသ စေညခခတ၍ တွက်ခာက်ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

၅ ုသုသေြါ််းကေုးေမွးဖွားိှုန်း = စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးဖွားိှုန်း x  
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ေသဖည ူမြ ို့နယ်စုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူမာားုာသ််း 
 

တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ ာားဝယ်ခရိသ််၊ ေသဖည ူမြ ို့နယ်စုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူမာားုာသ််း 

စမ်် သာာူးိှ့်် ာာန/စဖွဲ့စု််း တာဝန ်
စုီသ််ခတုာြည ု သုမူ 

ေဒါ်ုိှု််ေဖွးမူ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ုုသမူ 

ေဒါ်မိသးမိသးခိသ်် ုူဝ််မှုကြ ီးကာ ြေ်သးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ုုသမူ 

   
ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

းးေစာ််မန်း UNFPA စကြ တေြး စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်ုိ္ဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်မာိုးမိ္တာ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

ေဒါ်ဝ့််ိိသိိသာွန်း စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းဖည တ်မူ 

   
ုာသ််းဇယားြည ု သုခည ််းိှ့်် ေမည ြသတေသးဆွဲခည ််း 

ေဒါ်ုိ္ဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 
ကွန်ြာူတာစုစီုဥ်ေသးဆဲွခည ််းိှ် ့် 
ုာသ်း်ဇယားြည ုုသမူ 

ေဒါ်ု််းု်း်မာ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

ရဒါ်ယဥ်ယဥ်ောွး ုူဝ််မှုကြ ီးကာ ြေ်သးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

းးခနွ်ဇ််ိိသ် ်ာွန်း စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားဦးုးီာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

   
ုာုီိှ့််ဒဇိီသ််းစဖွဲ့ 

းးိိသ််ဖြ ိုးေကာာ် းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုာုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုုသမူ 

းးမူသိိသ်် 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၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္


