
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန
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ရွှေရောင်မြ ို့နယ်၏ လူဦးရေကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ 1 

လူဦးဒေစုစုဒပါင်း 121,671 2 
ကားး ဦးဒေ 56,637 (46.5%) 
ြ ဦးဒေ 65,034 (53.5%) 
မြိ ိ့န ပ လူဦးဒေေးခုိင်ှုနယ်း 14.5% 
ဧွိယာအကျယ်အဝန်း (စေုွန်းကီလုိမီော) 735.4 3 

လူဦးရွသိပ်သည်းဆ (ေစ်စေုွန်းကီလုိမီော) 165.4 ဦး 
အသက်အလ််ကိယ်း 34.4 နှစ် 

  
ွပ်ကွက် စုစုရပါင်း 3 
ရကျးွွာအုပ်စု စုစုရပါင်း 48 
အိြ်ဒေးင်စုအဒေအတွက် 33,564 
အြာိ့းသြီးအိြ်ဒေးင်ဦးစီးေးခုိင်ှုနယး် 25.4% 
ပာြ်းြျှအိြ်ရောင်စုအေွယ်အစား 3.5 ဦး 4 

  
အသက်အပုိင်းအ ခ းးအလုိက်လူဦးရေောခုိင်နှုန်း  

ကဒလးဦးဒေမ(အသက် ၀ - ၁၄ ှှုစ်) 21.5% 
အလုပ်လုပှုိ်ုင်သူဦးဒေမ(အသက် ၁၅ - ၆၄ ှှုစ်) မ 69.8% 

   သက် ကြ ီးေွ််အုိဦးဒေ (အသက်မမ၆၅ ှှုစ်ှှုင့်အေက်) 8.7% 

  
 ြီှခိသူုအခာိ့း  

စုစုဒပါင်းြီှခိသူုအခာိ့း 43.2 
ကရလးြီှခုိသူအခာိ့း 30.8 
သက် ကြ ီးေွ် ်အုိြှခုိီသူအခာိ့း 12.4 

  
သက် ကြ ီးေွ် ်အုိညွှယ်ကိယ်း 40.3 

  
ကားး/ြ အခာိ့း 87  (မ 100 တွင်ရိှေသာ ကျား ဦးေရ) 

  
အသက် (၁၅) ှှုစ်ှုင့်ှအေက် စးတတ်ဒ ြ းက်ြနွ ာခုိင်ှုနယ်း 97.2% 

ကားး စးတတ်ရေမာက်မှွု ာခုိင်ှုနယ်း 98.5% 
ြ စးတတ်ရေမာက်မှွု ာခုိင်ှုနယ်း 96.2% 

  
ြသယ်စွြ်းသူဦးဒေ အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ြသယ်စွြ်းသူမ(ြည်သည့်ြသယ်စွြး်ြနအြာိ့းအစးးြဆုိ) 6,280 5.2 
လြ်းဒလျှးက်/အ ြ င့်တက်/ပစ္စည်းကုိင်တွ်် 2,843 2.3 
အ ြ င် 3,474 2.9 
အ ကြ းး 1,923 1.6 
သင််ူဒလ့လး ခ င်း/ြှတ်ဉးဏ်/အးရံုစူးစုိက် ခ င်း 2,445 2.0 

  



ကုိင်ဒဆးင်သည့်မလက်ြတ်ှအြာိ့းအစးးမ(အသက်မ၁၀မှှုစ်ှှုင့်အေက်) အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 
ှုိုင်ငံသးးစိစစ်ဒေးကတ် 77,699 73.9 
ဧည့်ှုိုင်ငံသးးကတ် 20 <0.1   
ှုိုင်ငံသးး ပ ့ခွင့်ေသူကတ် 131 0.1 
အြာိ့းသးးြှတ်ပံုတင်ကတ် 797 0.8 
သးသယးဝင်ကတ် 666 0.6 
်း်ီသက်ဒသခံကတ် 396 0.4 
ှုိုင်ငံ ခ းးသးးြှတ်ပံုတင်လက်ြှတ် * <0.1   
ှုိုင်ငံ ခ းးသးးှုိုင်ငံကူးလက်ြှတ် * <0.1   
ြည်သည့်ကတ်ြှြကုိင်ဒဆးင်သူ 25,457 24.2 

  
လုပ်သားအင်အားအရကေ ာင်းအွာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုရေါင်း ကျား မ 
   လုပ်သးးအင်အးးပါဝင်ှုနယ်း  65.8% 85.7% 49.0% 
   အလုပ်လက်ြ့ဲွာခုိင်ှုနယ်း  3.8% 3.3% 4.5% 
   အလုပ်အကုိင်ွွှိြနှှုင့်လူဦးဒေအခာိ့း 63.3% 82.8% 46.8% 

  
အိြ်ပုိင်ဆုိင်ြန  အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ပုိင်ေှင် 31,457 93.7 
အိြ်ငှးး 345 1.0 
အခြ့ဲ (ြိဘ/ဒ်းက္ခြ/ဒဆွြာိ့း/ြိတ်ဒဆွ) 535 1.6 
အစုိးေဝယ်ေြ်းအိြ်ေး 1,170 3.5 
ပုဂ္ဂလိကဝယ်ေြ်းအိြ်ေး 23 0.1 
အ ခ းး 34 0.1 

  
ဒယအိြ်အဒဆးက်အအံုအတွက် အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ပစ္စည်းြားး အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယိ/သက်က််/အင်ဖက် 6.5%  29.3% 
ဝါး 56.6% 44.0% 0.1% 
ဒ ြ ကြ ီး 0.1% 3.2%  
သစ်သးး 27.7% 45.1% 0.1% 
သွပ် 0.1%  69.7% 
အုတ် ကြွ ပ်/အုတ်/ကွယက်ေစ် 7.8% 7.1% 0.7% 
အ ခ းး 1.2% 0.6% 0.1% 

  
အစးးအစးခာက် ပ ့တ်စးးဒသးက်ေယ်အတွက်အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ဒလးင်စး အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

လျှပ်စစ်ြီး 2,881 8.6 
ဓးတ်ဒငွ့ 283 0.8 
ဒေယံဆီြီး * <0.1   
ဘုိင်အုိဂက်စ် * 0.1 
သစ်သးး/ေင်း 29,274 87.2 
ြီးဒသွး/ဒလးင်စးဒတးင့် 1,019 3.1 



ဒကားက်ြီးဒသွး 53 0.2 
အ ခ းး 26 0.1 

  
အလင်းဒေးင်အတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ြီးအြာိ့းအစးး အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

လျှပ်စစ်ြီး 9,512 28.3 
ဒေယံဆီြီး 77 0.2 
ဖဒ်းင်းတုိင်ြီး 13,288 39.6 
ဘက်ထေြီီး 7,585 22.6 
ြီးစက် (ပုဂ္ဂလိက) 1,245 3.7 
ဒေအးးလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက) * <0.1   
ဒယဒေးင် ခ ည်စွြး်အင်သံုး (ဆုိလး ပ းး) 1,549 4.6 
အ ခ းး 301 0.9 

  
ဒသးက်ဒေအေွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ရွအမျိုးအစား အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ဒေပုိက်လုိင်း 1,138 3.4 
အဝီစိတွင်း 15,573 46.4 
ဒေတွင်း (အုတ်စ)ီ 11,891 35.4 
ဒေသယနစ်က်/ဒေသယန်ဘူး  900 2.7 
စုစုရပါင်းရွရကာင်းရွသန့်ွွှိမှု 29,502 87.9 
ဒေတွင်း (အကးေံြ့ဲ) 725 2.2 
ဒေကယ် 26 0.1 
မြ စ်/ဒခားင််း/တူးဒ ြ းင်း 3,026 9.0 
ဒတးင်ကာဒေ/ြုိးဒေ 154 0.4 
အ ခ းး 131 0.4 
စုစုရပါင်းရွရကာင်းရွသန့် မွွိှမှု 4,062 12.1 

  
သံုးဒေအေွက်အဓိကအသံုးပပြ ုသည့်ရွအမျိုးအစား အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ဒေပုိက်လုိင်း 1,597 4.8 
အဝီစိတွင်း 16,209 48.3 
ဒေတွင်း (အုတ်စ)ီ 11,888 35.4 
ဒေတွင်း (အကးေံြ့ဲ) 732 2.2 
ဒေကယ် 71 0.2 
မြ စ်/ဒခားင််း/တူးဒ ြ းင်း 2,880 8.6 
ဒတးင်ကာဒေ/ြုိးဒေ * <0.1   
ဒေသယန်စက်/ဒေသယန်ဘူး 66 0.2 
အ ခ းး 115 0.3 

  
 

 

 



အိြ်သးအြာိ့းအစးး အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 
ဒေဆဲွအိြ်သး 160 0.5 
ဒေဒလးင်း/်င်လံုအိြသ်း 26,882 80.1 
စုစုရပါင်းသန့်ွှင်းရသာယင်လံုအိမ်သာရဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 27,042 80.6 
တွင်း/ဇလးးအိြ်သး 1,490 4.4 
တွင်းြေိှအိြ်သး 934 2.8 
အ ခ းး 79 0.2 
အိမ်သာြေိှ 4,019 12.0 

  
ဆက်သွ််ဒေးပစ္စည်းြားးသံုးစဲွှုုင်ိြနအဒ ခ အဒယ အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ဒေေီ်ုိ 15,911 47.4 
ရုပ် ြ င်သံ ကြ းး 17,391 51.8 
မကြ ိ့းဖုယ်း 960 2.9 
လက်ကုိင်ဖုယ်း 7,187 21.4 
ကွယ်ပာူတး 357 1.1 
အိြ်တွင်အင်တးယက်တပ်ဆင်ထားမခ င်း 1,325 3.9 
ြည်သည့်ပစ္စည်းြျှြေိှသည့်မအိမ််ရထာင်စု 8,739  26.0 
ပစ္စည်းအးးလံုးေှိသည့်မအိမ်ရထာင်စု 71 0.2 

  
သ်််ူပုိနရောင်ရေးယာဥ်များသံုးစဲွနိင်ုမှုအဒ ခအဒယ အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ကးး/ေေပ်ကးး/ဗင်ယ် 290 0.9 
ဒြး်ဒတး်ဆုိင်က််/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကးး 11,391 33.9 
စက်ဘီး 18,133 54.0 
(၄) ဘီးပါ ဒေး်လးဂာီ 323 1.0 
ကှူုးဒလှ၊ သြ္ဗးယ် 1,209 3.6 
စက်ဒလှ၊ ဒြး်ဒတး်ဘုတ် 209 0.6 

လှည်းမ(ကျဲွ၊ ှုွးး၊ မြ င်း…… စသ ဖ င့်) 10,635 31.7 

မှေခ်ျက်။  ၁ ရွှေရောင်ပမိ ို့နယ်  လူဦးရွကိန်းဂဏနး်အချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေ်လ (၂၉) ွကရ်န့ေွင်ွှိသည့် အချက် 
အလက်များဖြ စ်ပါသည်။  

 ၂  အိမ်ရထာင်စုလူဦးရွနှင့် အဖွဲ့အစည်းလူဦးရွ နှစ်ွပ်လံုးပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃ ရကေ းေိင်ုနှင့် ရြမစာွင်းဦးစီးဌာန၊ စိကု်ပျိုးရွး၊ ရမွးမြ ူရွးနှင့် ဆည်ရြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄ အိမ်ရထာင်စုလူဦးရွကုိသာ အရြခခေံွက်ချက်ထားြခငး်ပြဖစ်ပါသည်။ 

 * အရွအေွက် (၂၀) ထက်နည်းပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ပြည ််ောာ််ုသမမတတမည န်မာိသိ်််တေတာ်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပကာ ာ မေကာက်ယူိိသ် ်ခဲ့ေမာ 

ပြည ််ုသတးကတတ်ုူးးေသိှ့်် စမိ်စေကာ ာ််းစသာမနး်ေခါ််ုာသ််းကိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ် ် ေကာက်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။ ပမည န်မာိိသ်််တုွတ်ု ြ်ေသးသြြ ီးေနာက်ြိသ််း ပြည ််ုသတးကတတ် မနး်ေခါ််ုာသ််းများကိသ ၁၉၇၃ 

ခသိှု်တွ်် တု်ကြ ိမ်၊ ၁၉၈၃ ခသိှု်တွ်် တု်ကြ ိမ်ိှ့်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ်် တု်ကြ ိမ်ေကာက်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။  

ိိသ်််တတိသ််းတွ်် မနး်ေခါ််ုာသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သာစချက်စုက်များိှ့်် စမိ်ောာ််ုသများ၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာများကိသ သသှိိိသ် ်မ့်် စေသးကြ ီးေမာ သ််းမည ု်တု်ခသ ပြည ု်ြါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််း၏ 

ာူးခည ားေမာ စသ််စေမွးတု်ခသမှာ စသြ်ချုြ်မှုဧသိယာ စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့်ာ်ိ စချက်စုက်များကိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ြည ု်ြါမ််။ ေကာက်ယူသသှိေမာ စချက်စုက်များမ်် စသြ်ချုြ်မှုနယ်ြယ် 

စဆ့််တိသ် ်းတွ် ် ာိေသာက်ေမာ ြွတ့ြြ ိုးေသးုီမတကိန်းများေသးဆွဲခည ််း၊ စောာက်စာားေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတးြည တ်ချက်များချမှတ်ခည ််းတိသ့စတွက် မသှိမြည ု်ုိသစြြ်ါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််းမှ ေကာက်ယူသသှေိမာ 

စချက်စုက်များမ်် ိိသ်််တေတာ်၏ မယတဇာတသ််းမည ု်များ ခွဲေဝမတ်မှတ်ခည ််း၊ နယ်ေမည ဧသယိာ 

နယ်နိမိတ်များကိသ ပြည န်ု််ဆန်းုု်ိိသ် ် ခည ််း၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာက်စစသတများ တ််ေဆာက်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေတာ်ြွတ့ ြြ ိုးတိသးတက်မှုုီမတကိန်းများ ချမှတ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝနေ်ဆာ််မှုုသြ််နး်များ၊ ုူမားချ််းုာနာ 

ောာက်ာားမှုဆိသ််သာုသြ််နး်များ ုမ််တိသ့စတွက် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စမိ်စေကာ ာ််းစသာ မနး်ေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာများကိသ စတဲွများ 

စုိသက် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲြ့ါမ််။ ြာမစဆ့်စ်ေနြည ့်် ေသှ့ ေြည းုူးးေသုာသ််း စုီသ််ခတုာကိသ  

၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ပမာ ုသတ်ုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ မနး်ေခါ််ုာသ််း ြ််မစုီသ််ခတုာများကိသ 

၂၀၁၅ ခသိှု်၊ ေမုတွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြ််မစုီသ််ခတုာများတွ်် ပြည ််ောာ််ုသစဆ့်် 

စုီသ််ခတုာ၊ မနး်ေခါ််ုာသ််းက ညွှန်းဆိသေမာ ပမည န်မာ့ြသတသိြ်ိ ှ့်် တိသ် ်းေဒမကြ ီး/ပြည ််နယ် (၁၅) ခသ၏ 

မနး်ေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာများ ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စကိသ် ်ိှ့််ု သြ််န်း စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ 

မတ်ု တွ်် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြြ ီး ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာ စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုတွ်် 

ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲြ့ါမ််။ စုီသ််ခတုာများကိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့််  http://myanmar. 

unfpa.org/node/15104 တိသ့တွ်် ြတရ်ှုေု့ုာိိသ််ြါမ််။ 

 ယခသာသတ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုာများမ်် ပမြ ို့နယ်/ပမြ ို့နယ်ခွဲများ၏ မနး်ေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာ 

များပ ညြု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုာများကိသ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာနိှ့်် ကသုမမု္ဂုူးးေသ သန်ြသတေ်ွစြွဲ့တိသ့  

http://www.dop.gov.mm/
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ြူးေြါ််း၍ ေသးမားြည ုုသာားညခ််းညြု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုာတွ်် ြဲခူးတသိ််းေဒမကြ ီး၊ ေသွှေတာ်် 

ပမြ ို့နယ်၏ ုူးးေသဆိသ် ်သာစချက်စုက်များိှ့်် ုူမှုုီးြွားဆိသ််သာ စချက်စုက်များ ြါဝ််ြါမ််။ 

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

(မနး်ေခါ််ုာသ််း်) တွ််သှမိ့်် စချက်စုက်များပ ညြု်ြါမ််။ ပမြ ို့နယ်စဆ့်စ်ချက်စုက် 

များမ်် စုွန်စေသးကြ ီးြါမ််။ မိသ့သာတွ်် ပမြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ၏ တိကျ 

မှန်ကန်မှုမ််ပ ညြ််ောာ််ုသစဆ့််ိ ှ့်် တူ်ီိိသ် ်မ််မဟသတ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်များ၏ 

စချက်စုက်များကိသ ေု့ုာဆန်းုု်သာတွ်် မတိြည ု၍ေု့ုာမသတးမြ်သမ််ပ ညြု်ြါမ််။ 

တု်ိှုေ်စာက်ကေုးေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းကဲ့မိသ့ေမာ ညွှန်ကိန်းများကိသ 

စခည ားေမာဆက်ိွှယ်မှုသှိမ့်် စေကာ ာ််းစသာ စချက်စုက်များ ာ့်မ်ွ််းုဥ်းုား၍ ေု့ုာ 

ဆန်းုု်မသတးမြ်သြါမ််။ မိသ့ညြု်၍ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပမြ ို့နယ်များစတွက် ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ 

ခန့မ်ှန်းတွက်ချက်မှုများကိသ စတိစကျမယူဆမ့််ဘဲ ာိသမြ ို့နယ်များ၏ ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ                     

စေညခစေနများစတွက် စာိသက်စေုျာက်ြည ဆိသေမာ ညွှန်ကိန်းများစြည ု် ယူဆသြါမ််။ ာိသ့ညြ်် ပမြ ို့နယ် 

စချ််းချ််း ိိှု််းယှဉ်သာတွ််ု််း မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စေညခစေန ြိသမိသေကာ််းမွန်မ််၊ မ််မ့်် 

ပမြ ို့နယ်မ်် စားန််းမ််ဟူ၍ ေကာက်ချက်ချိိသ် ်ြါမ််။ 
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(က) လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦး ရေစုစရုေါင ်း 121,671* 

ကျား ဦး ရေ 56,637 

မ ဦး ရေ 65,034 

ကျား/မ အချို း 87 (မ 100 ေှိ ကျား ဦးရေ) 

မမိ ိုပ ေလ လူဦး ရေ ောခိ ုင်နှု န်း 14.5% 

ဧေယိာ အကျယ ်အဝ န်း (စတု ေန်းက ီလ ိမုီ တာ) 735.4** 

လူဦး ရေသိေ်သည်းဆ (တစ်စ တုေနး် ကီလ ိမုီ တာ) 165.4 ဦး 

ေေ်ကွက် စုစုရေါင်း 3 

ရက ျးောွ အေု်စ ု စုစုရေါင်း 48 

 စစုုရေါင်း မမိ ို့ပြ  ရက ျးလက ် 

အမိ်ရေ ာင်စုုူးးေသ 118,837 17,069 101,768 

အမိ်ရေ ာင်စုအရ ေအ တွ က် 33,564 4,518 29,046 

ေျမ်းမျှအိမ ်ရောင်စ ုအ ေွ ယ်အစား  3.5 ဦး*** 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် ်  မ ဦး ရေသ ည ် ကျား မ ဦး ရေေက် ေိုများ ေိ ီး မ (၁ ၀ ၀) ဦးတွင် ကျား (၈ ၇)  
ဦ း ေှ ိေါသည ်။ 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် လူ အများ စုသည ် ရက ျးလက ် ရေသတွင်ရ နေိုင ် ကြ ေိ ီး  (၁ ၄.၅) ောခိုင်န ှုန်း 
သ ာလျှင် မမိ ိုပ ေလ ရေသတွင် ရနေိငု် ကြ ေါသည်။ 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ်၌ တစ် စတု ေန်းက ီလ ိမုီ တာ တွင ် လူဦး ရေ (၁ ၆ ၅) ဦ း ရနေို င်ေါသည ်။ 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် အမိ်ရေ ာင်စု တစ် စ စုီ၌ ေျ မ်းမ ျှလူဦးရ ေ (၃.၅) ဦး ရနေိငု် ေိ ီး မမလ န်မာန ုငိ်င  မ
၏မ ေျမ်းမျှအ ိမ်ရေ ာင်စုလူ ဦး ရေေက် ရလ ျာ့ နည်း ေါ သည ်။ 

မ ှတခ် ျက်။ * အိမ ်ရောင်စုလ ူဦး ရေနှင့် အဖ ွဲ့ အစ ည်းလူဦ းရေ န ှစ်ေေ ်လု းေ ါဝ င် ေ ါသ ည်။ 

 ** ရ ကြ းတိင်ုနှင့် ရလမစ ာေင်းဦ းစီးဌာန၊ စ ိကု ်ေျ ိုးရေး၊ ရမ ွး မလ ူ ရေးနှင့် ဆည ်ရလမာင်းဝ န် ကြ ီးဌ ာန၊ (၂ ၀ ၁၄ - ၂ ၀၁ ၅)။ 

 *** အိမ ်ရောင်စုလ ူဦး ရေကုိသ ာ အ ရလခခ တွက ်ချ က်ေားလခငး် လဖ စ်ေါသ ည်။ 
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ဇယား (၁) - ေဲခူးတုိင်းရေသ ကြ ီး၊မမေလ ည်ခရုိင်၊မရေှေရတာင်မမိ ိ ပုနယ်၏ မမိ ိ ပုေေ်ကွက်/ရကျးေွာအုေ်စုအလုိက်မအိမ်ရောင်စုမ
အရေအတွက်နှင့်မကျား/မ လူဦးရေစာေင်း 

 
 

စစုရုပါငး် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 33,564       121,671 56,637   65,034   

မြ ို ့ွပက်ကွမ်ျား 4,518         17,681   7,956      9,725      

၁ မသက်ေတာ 1,894             7,322         3,310         4,012         

၂ ကာ ာနကီန် 1,497             6,075         2,742         3,333         

၃ ယွနး်တနး် 1,127              4,284         1,904         2,380         

ေကျးသာွစသြ်ု သ 29,046       103,990 48,681   55,309   

၁ ာနး်ကသနး် 1,395             4,904         2,258         2,646         

၂ မဲေတာ 705                 2,459         1,180         1,279         

၃ ဝါးေတာ 751                 2,743         1,349         1,394         

၄ ေြါ််းချုြ် 608                 1,982         945             1,037         

၅ ေုွးေတာက်ေမည ော်် 240                 804             384             420             

၆ ကွ််းယားကြ းီ 707                 2,299         1,079         1,220         

၇ ကမု်တသိ် း် 882                 3,327         1,566         1,761         

၈ မီးေုာ်် 479                 1,677         781             896             

၉ ကြ ို ့ကသနး် 317                 1,153         551             602             

၁၀ ိွားမယတ 1,676             6,850         3,208         3,642         

၁၁ မ််းကွနး် 222                  825             397             428             

၁၂ မယားမတ 376                 1,408         672             736             

၁၃ စသိးာိနး်ကသနး် 431                 1,674         816             858             

၁၄ ကတမသတးဆ့်် 291                 1,065         497             568             

၁၅ ေတာဟိသ် ် 351                 1,100         504             596             

၁၆ ေကျာက်မည ့်် 308                 1,167         552             615             

၁၇ ိွားခြ တကသနး် 582                 2,355         1,091         1,264         

၁၈ ဒသသ််ဒသဘိသ 496                 1,784         845             939             

၁၉ မ််းတကဲတနး် 246                 919             437             482             

၂၀ ေမည ာ််းတြ် 205                 699             344             355             

၂၁ မြ ို ့မ 651                 2,570         1,166         1,404         

၂၂ မာဇီကသနး် 408                 1,633         804             829             

၂၃ ကျးီမဲ 1,804             6,574         3,011         3,563         

လဥူးီရွ
ုဥ် ွပက်ကွ/်ရကျးွာွအပုစ်ု

 အမိရ်ောငစ်ု

အရွအေကွ်
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ဇယား (၁) - ေဲခူးတုိင်းရေသ ကြ ီး၊မမေလ ည်ခရုိင်၊မရေှေရတာင် မိ ိ ပုနယ်၏ မမိ ိ ပုေေ်ကွက်/ရကျးေွာအုေ်စုအလုိက်မ အိမ်ရောင်စု 
အရေအတွက်နှင့်မကျား/မမလူဦးရေစာေင်း (အဆက်) 

 
 

 

 

စစုရုပါငး် ကျား မ

၂၄ မကျးီေြါက်ကသနး် 437                 1,499         699             800             

၂၅ ေကျာ််းကသနး် 459                 1,760         788             972             

၂၆ မသက်မသတးြ်် 717                 2,666         1,256         1,410         

၂၇ ေကျာက်ာသတ 659                 2,349         1,088         1,261         

၂၈ ေသွှဟ င်္မာ 588                 2,068         983             1,085         

၂၉ သာှးတသိ် း် 246                 733             317             416             

၃၀ တ််ကသနး်ကြ းီ 144                 461             193             268             

၃၁ ကတနး်ကေုး 398                 1,425         677             748             

၃၂ ေ်ာ််ုာေသး 761                 2,465         1,094         1,371         

၃၃ မသက်တြ်် 630                 2,087         987             1,100         

၃၄ ဆ််ေမ 417                 1,408         674             734             

၃၅ ဇီးကတနး် 581                 1,935         873             1,062         

၃၆ သာှးြ််ဇ််း 421                 1,531         727             804             

၃၇ တရသြ်ေမှာ် 938                 3,108         1,458         1,650         

၃၈ ုမိသ် း် 471                 1,625         744             881             

၃၉ ေကွ့မ 245                 874             399             475             

၄၀ ယ််းမူကသနး် 1,280              4,271         2,003         2,268         

၄၁ မမဲေုး 401                 1,366         657             709             

၄၂ သာှးြ််ကသနး် 264                 976             457             519             

၄၃ ေမာ််ြည ််ကသနး် 457                 1,928         993             935             

၄၄ ဆတိ်ကြ းီ 944                 3,376         1,572         1,804         

၄၅ ကတတဲု််း 1,184             3,955         1,830         2,125         

၄၆ တဘူုား 591                 2,014         947             1,067         

၄၇ ဇယ်မ 533                 1,907         872             1,035         

၄၈ ဆ််ကြ းီကသနး် 1,149             4,232         1,956         2,276         

ုဥ် ွပက်ကွ/်ရကျးွာွအပုစ်ု
 အမိရ်ောငစ်ု

အရွအေကွ်

လဥူးီရွ

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

 

ဇယားမ(၂)မ-မရေှေရတာင်မမိ ိ ပုနယ်၏အသက်အုေ်စုအလုိက်လူဦးရေ 

 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် ် တ ွင် အသက ် (၁ ၅) နှစ်မှ (၆ ၄) နှစ်အတွင်း ေှ ိ  အလု ေ်လုေ်နုငိ်သ ည့်အ ေွယ် 
လူဦးရ ေမှ ာ (၆၉. ၈) ောခို င်နှုန်း ေှေိါသ ည်။ 

 အသက ် (၁ ၄) နှစ်နှင့ရ် အာက်မ ကရ လး အချို း နှင့် အသက ် (၆ ၅) နှစ်နှင့် အ ေက ် သက ် ကြ ီးေယွ ်အိုမ
အချို း စုစုရေါင်း သ ည ် အလုေ်လုေ်နိ ုင်သည့် လူဦး ရေအချ ိုး ေက ် နည်း ေါသ ည်။ 

 ကရ လး အချို း နှင့် သက ် ကြ ီးေယွ် အို အချို း နည ်းလခ င်း သည ် အလုေ်လုေ ်နိငု် သည ့် လူဦး ရေအရေါ် 
မှီခိုမှုက ို ရလ ျာ့နည ်းရစ ေါ သည ်။ 

 

 

 

 

 

 26,179  
(21.5%) 

 84,940 
 (69.8%) 

 10,552  
(8.7%) 

၀-၁၄မ နှစ ်
 

၁၅-၆၄မ နှစ ်
 

၆၅မ နှစ်နှင့်မ အေက် 
 

စမကစ်သြ်ု သ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 121,671  56,637 65,034    

0 - 4 7,985         4,053      3,932         

5 - 9 8,508         4,291      4,217         

10 - 14 9,686         4,961      4,725         

15 - 19 8,483         4,056      4,427         

20 - 24 8,187         3,741      4,446         

25 - 29 9,158         4,258      4,900         

30 - 34 9,800         4,399      5,401         

35 - 39 9,595         4,385      5,210         

40 - 44 9,219         4,132      5,087         

45 - 49 9,042         4,150      4,892         

50 - 54 8,425         3,857      4,568         

55 - 59 7,275         3,326      3,949         

60 - 64 5,756         2,566      3,190         

65 - 69 3,633         1,599      2,034         

70 - 74 2,499         1,051      1,448         

75 - 79 2,196         916          1,280         

80 - 84 1,370         545          825             

85 - 89 607             262          345            

90 + 247             89            158            
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ေု  (၃) - လူဦးရေေိေမစ် (မေလ ည်ရောင်စု၊ ေဲခူးတိင်ုးရေသ ကြ ီး၊ မေလ ည်ခရုိင်၊ ရေှေရတာင်မမိ ိုပနယ်) 

  

  

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် လွန်ခဲရ့သ ာ ၁ ၀ စုနှစ်ရကျာ် ခနပ်က စတင် ေိ ီး ကရ လးရမွးဖွားနှုန ်း ကျဆင်းခဲ ့မ
ေါသည်။ 

 အသက ် (၁ ၅-၁ ၉) ိှ့်် (၂၀-၂၄) အေု်စု တိပု တွင်မလူ ဦး ရေရလျာ့ နည်း ရနသည ် ကိုမရတွ့ ေှိ ေေါသည်။ 

15 10 5 0 5 10 15

 0 -  4
 5 -  9

10 -14
15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39
40 - 44
45 - 49

50 - 54
55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79
80 - 84

85 - 89

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေပိေမစ်၊ မပြ ည်ရာာင်စု 

ကျ ား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ ေဲခူးတုိင်းရေသ ကြ ီး 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ မေလ ည်ခရုိင် 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ောခိငု်နှုန်း 

လူဦးရေေိေမစ်၊ ရေှေရတာင် မိ ိုပနယ်် 

ကျား မ 
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 မေလ ည်ရေ ာင်စ ုနှင့်န ိှုင်း ယှဥ် လျှင်မ ရေှေရ တာင် မမိ ိုပနယ ် တွင်မ အလုေ ်လုေ်န ုငိ်သ ည့် အသက ်မ (၁ ၅-၆ ၄) 
အေု်စု ၏  ေ ာခုိင်န ှုန်း သ ည်မ အနည်း ငယ ်ေိ ုမျ ား သည ်ကို ရတွ့ ေှိ ေေါသည ်။ 

 အသက ်အုေ ်စုမ ( ၁ ၅-၁ ၉ )မ မှစ၍မ အသက ်အုေ်စု တိငု်း တွင် ကျား ဦးရ ေ သည ် မ ဦးရ ေေက် 
ရလ ျာ့ နည်း သည ်ကိ ု ရတွ့ ေှိ ေေါသည်။ 

  
(ခ) ကုိး ကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

 မမလ န်မ ာနုိင်င  တ ွင် ဗုေ္ဓဘာ သာ ကိုးက ွယ်သူ (၈ ၇.၉) ောခိ ုင်နှု န်း၊ ခေစ်ယ ာန် ဘာသာ ကိုးက ွယ်သူ 
(၆.၂) ောခ ိငု်နှု န်း၊ အစ္စလာမ်ဘာ သာမ ကိုးက ွယ ် သူ (၄.၃) ောခ ိငု်နှု န်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးက ွယ် သူ 
(၀.၅) ောခ ိငု်နှု န်း၊မ န တ် ကိုးက ွယ်သူ (၀.၈) ော ခိုင်နှု န်း၊ အ ခလ ား ဘာသ ာ ကိုးက ွယ်သူ (၀.၂) 
ောခိ ုင်နှု န်းနှင့် မည ်သည့် ဘာသာမ ျှ မက ိးု ကွယ်သူ (၀.၁) ေ ာခိုင်န ှုန်း ေှရိ ကြ ာ င်း ရတွ့ ေှိ ေေါသည ်။ 

 ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီး တ ွင်မ ဗုေ္ဓဘာသ ာမ ( ၉ ၃.၅ )မ ောခိ ု င်နှုန်း၊မ ခ ေစ်ယ ာန်မ ( ၂.၉ )မ ောခိ ုင်နှု န်း၊မ အစ္စလ ာမ်မ
( ၁.၂ )မ ောခိုင်နှု န်း ၊မ ဟိန္ဒူမ ( ၂.၁ )မ ောခိုင်နှု န်း ၊ နတ် ကိုးက ွယ်မှု (၀.၁) ောခိုင် နှုန်းနှင့် အ ခလ ား ဘ ာသာ မ
(၀. ၃ ) ေ ာခိုင်န ှုန်းသှိြြ ီးမ ဘာသာမ ေိသှ ူမျ ား သ ည ် ( ၀ . ၁ )မ ောခိုင ်နှုန်း ေ က ် ရလ ျာ့ နည်း ေါသည်။  

  မ ှတခ် ျက်။ * ၀.၁ ောခ ိင်ုနှုန်းေက ်နည ်းေ ါသ ည ်။ 
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ဗေု ္ဓဘာသာ ခေစ်ယာန ် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ် အ ခလ ားမ ဘာသာမေှသူိများ 

ော
ခိငု

်နှုန်
း 

ေု  (၄) - လ ေည်ရောင်စုနှင့် ေဲခူးတုိင်းရေသ ကြ ီး၏ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် လူဦးရေ 
ောခိုင်နှုန်း 

မေလ ည်ရောင်စု ေခဲးူတုိင်းရေ သ ကြ ီး 
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(ဂ) ေညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်များ  

ဇယားမ (၃)မ-မ အသက် (၅) နှစ်မှ (၂၉) နှစ်အတွင်း လူဦးရေနှင့် ရကျာင်းတက်ရနသူအရေအတွက်ကုိ ကျား/မ 
ခဲွလ ခားရဖာ် ေလ ရသာဇယား 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

5 1,685    855        830        535        268        267        

6 1,765    894        871        1,473    744        729        

7 1,659    845        814        1,424     727        697        

8 1,632     797        835        1,425     701        724        

9 1,697    845        852        1,441    711        730        

10 1,837    927        910        1,506    762        744        

11 1,817    916        901        1,353    679        674        

12 1,879    945        934        1,256     624        632        

13 1,992     1,052     940        1,127     585        542        

14 1,901    883        1,018    909        427        482        

15 1,805    854        951        700        318        382        

16 1,493    668        825        493        204        289        

17 1,693    813        880        447        205        242         

18 1,702     800        902        285        111        174        

19 1,549    713        836        210        84           126        

20 1,899    841        1,058    157        70           87           

21 1,477    637        840        92           51           41           

22 1,510    685        825        32           13           19           

23 1,567    700        867        32           13           19           

24 1,428     638        790        15           9              6              

25 1,835    838        997        23           9              14           

26 1,597    720        877        15           7              8              

27 1,756    811        945        12           7              5              

28 1,952     893        1,059    15           7              8              

29 1,714    767        947        8              4              4              

ုးူးေသ ေကျာ်း်တကေ်နမူ
စမက်
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 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ်၌ ရယ ာကျ် ား ရလ း များ နှင့် မိန်း ကရ လး များ သည ်် အသက ် (၁ ၁) နှစ်အ ေွယ်မ ှ 

စတင်၍ ရက ျာင်း တက ်ရောက်မ ှု နှု န်းရလ ျာ့ က ျလ ာ ရ ကြ ာင်း ရတွ့ ေှိ ေေါသည ် ။ 

 မေလ ည်ရေ ာင်စ ုနှင့န် ိှုင်း ယှဥ် ော တွင် ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပ န ယ် မ ှ ရယ ာက်ျ ား ရလ း များ နှင့်မ မိန်းက ရလ း များ ၏ 
ရက ျာင်း တက ်ရေ ာက်မှုန ှု န်းသ ည် အသက ် (၁ ၀) နှစ်ရကျာ ်တွင် ေိုမိုကျ ဆ င်း ရနရ ကြ ာင်း ရတွ့ ေ ှိ ေမ မ မ
ေ ါသည ်။ 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

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

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

အသက် 

ပု ံ(5) - ြပည်ရာာင်စု၊ ပဲခူးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် ရေှေရတာင်မိ ို့နယ်တုိ့၏ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

မပြ ည်ရာာင်စု ပခဲးူတုိင်းရေသကြ ီး ရေှေရတာင်မိ ို့နယ် 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

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

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

အသက် 

ပု ံ(6) - မပြ ည်ရာာင်စုနင့်ှ ရေှေရတာင်မိ ို့နယ်တုိ့၏ ကျား/မ အလုိက် 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

မမြပည်ရာာင်စုမ(ကျား) ြပည်ရာာင်စုမ(မ) ရေှေရတာင်မိ ို့နယ်မ(ကျား) ရေှေရတာင်မိ ို့နယ်မ(မ) 
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ေု  (၇) - ေဲခူးတုိင်းရေသ ကြ ီး၏ စာတတ်ရ မလ ာက်မှုနှုန်း (အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အေက်) 

 

 
 
 
 
 

မေလ ည်ရေ ာင်စ ုမ - ၈ ၉.၅% 

ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီးမ - ၉ ၄.၂% 

လေည်ခရ ိငု်  - ၉ ၆.၀% 

ရေှေရတ ာင် မိ ိုပနယ်မ - ၉ ၇.၂% 
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ဇယား (၄) - ရေှေရတာင် မိ ိုပနယ်၏ လူငယ်လူေွယ်  (၁၅မ-၂၄) စာတတ်ရ မလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်း 

 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် ၏ အ သက ် (၁ ၅) နှစ်နှင့အ် ေက ် စာတတ်ရ မလ ာက်မှု ောခု ိင်နှု န်းမှ ာ (၉ ၇.၂)  
ောခိ ုင်နှု န်း မဖလ စ် ေိ ီးမ ေဲခူးတ ို င်း ရေသ ကြ ီး၏မ စာ တ တ် ရ မလ ာက်မှု ေ ာခိုင်န ှုန်းမ (၉၄ .၂ )မ နှင့်မ မမလ န်မ ာနုိင်င  ၏မ
စာတတ်ရ မလ ာက် မ ှုောခိငု ် နှု န်း (၈ ၉.၅) ေ က ်မမလ င့်ေ ါသ ည်။ မ စာ တတ ်ရ မလ ာက်မှု ောခိ ုင်နှု န်း သ ည ် (၉ ၆.၂) 
မဖလ စ် ေိ ီး ကျား စာတတ်ရ မလ ာက်မှု ောခ ိငု် နှု န်း သ ည ် (၉ ၈.၅) မဖလ စ်ေါသည ်။ 

 ရေှေရတ ာင် မိ ိုပနယ် ၏ အသက ် (၁ ၅) နှစ်မှ (၂ ၄) နှစ်အတွင်း လူငယ ်လူ ေွယ်မ စ ာတ တ်ရ မလ ာက်မှု 
ောခိ ုင်နှု န်းသ ည် (၉ ၈.၂) လဖစ်ေါသည ်။ မ လူငယ ်လူေွယ် စာတတ်ရ မလ ာက် မှုောခ ိငု်နှု န်းသ ည် (၉ ၈.၂) 
လဖစ် ေိ ီး ကျား လူငယ ်လူေွ ယ်မစ ာတ တ်ရ မလ ာက်မ ှုောခို င်နှုန်းသ ည် (၉ ၈.၁) လဖစ်ေ ါသည်။ 

ဇယား (၅) - အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက်လူဦးရေကုိ အ မလ င့်ဆု းတက်ရောက် ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်းအလုိက် မမိ ိ ပု ေလ / 
ရကျးလက်နှင့် ကျား/မ ခဲွ ခလ ားရဖာ် ေလ ရသာဇယား 

 

 အသက ် (၂ ၅) နှစ်နှင့် အ ေက ် လူဦး ရေ၏ (၅.၈) ေ ာခိုင်န ှုန်း သ ည ် လု းဝ ရက ျာင်း မရနဘ ူးသ ူများ 
မဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂ ၅) နှစ်နှင့ ်အ ေက ် ရက ျးလက ်လူဦးရ ေ၏ (၆.၅) ောခိုင ်နှုန်း မှာ လု းဝ ရက ျာင်း မရနဘူး 
သူများ မဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက ် (၂ ၅) နှစ်နှင့် အ ေက ် အမျို း သားများ ၏ (၄.၅) ောခိ ုင်နှု န်းနှင့် အ မျို း သမ ီးများ ၏ (၆.၇) 
ောခိ ုင်နှု န်း မှ ာ လု းဝ ရက ျာင ်းမရ နဘူး သူမျ ား မဖလ စ်ေါ သည ်။ 

 အသက ် (၂ ၅) နှစ်နှင့် အ ေက ် လူဦးရ ေ၏မ ( ၂၃. ၇ )မ ောခ ိငု်နှု န်းသ ည်မ မ ူလ တန ်းအဆင့် မ ( ၄ မ တန်း)မ
မေိ ီးစီး မ ရအာင်လမင ်သူမ ျား လ ဖစ် ေိ ီးမ တက္က သိုလ်/ရ က ာလိေ် အဆင်မ့ေိ ီးစီး သူမှ ာ (၆.၀) ောခ ုငိ်နှု န်း သာ မ
ေှသိည ်က ို ရတွ့ ေှ ိေေ ါသ ည်။ 

ကျား/မ

စစုရုပါငး်

လဦူးရွ 

(15 - 24)

စာေေရ် မေ ာကမ်ှု

ွာေိုငန်ှုန း် 

(15 - 24)

စုစုရပါင်း 16,123   98.2                  

ကျား 7,349     98.1                 

မ 8,774     98.2                  

သငူယေ်နး်မှ

 3 ေနး်ေိ
4 ေနး်

စုစုရပါင်း 78,822 4,533                 5.8          29,515 18,705 13,909 6,014 167 4,706 177 62     1,034 

မြ ို ေ့ပ 11,669 138                 1.2             2,824 1,824 3,042 1,889 66 1,783 77 20              6 

ရကျးလက် 67,153 4,395                 6.5          26,691 16,881 10,867 4,125 101 2,923 100 42     1,028 

ကျား 35,535 1,616                 4.5          11,422 8,541 8,086 3,270 118 1,847 68 44         523 

မ 43,287 2,917                 6.7         18,093 10,164 5,823 2,744 49 2,859 109 18        511 

အ ေေ ားစစုရုပါငး် အေနး်မွှိ

လုံးဝ

ရကျာငး်မရန

ဘးူသူ

ွာေိုငန်ှုနး်

မလူေနး် အလယေ်နး်

(5 ေနး်မှ

8 ေနး်ေိ)

အေကေ်နး်

(9 ေနး်မှ

10 ေနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
ေက္ကသိုလ်/

ရကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

 အေက်

အသကရ်မးွ

ဝမး်ရကျာငး်

သငေ်နး်
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(ဃ) စီးေွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

ဇယား (၆) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ၏ လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းနှင့် အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်းမ
တုိပကုိ အသက်အုေ်စုအလုိက် ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ် ေလ ရသာဇယား 

 
 

 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

10 - 14 14.0 15.7 12.2 12.6 15.9 8.0

15 - 19 51.6 59.7 44.3 12.2 12.7 11.5

20 - 24 70.5 85.1 58.2 10.9 9.0 13.3

25 - 29 72.2 91.0 55.9 5.8 4.7 7.3

30 - 34 71.2 91.9 54.4 3.2 2.8 3.8

35 - 39 70.9 91.6 53.5 1.8 1.7 1.9

40 - 44 69.9 91.6 52.2 1.1 1.3 1.0

45 - 49 69.3 92.2 49.9 1.1 1.4 0.6

50 - 54 64.8 89.4 44.0 0.6 0.5 0.8

55 - 59 60.9 86.7 39.3 0.7 0.7 0.5

60 - 64 47.0 70.7 28.0 0.5 0.4 0.6

65 - 69 34.4 53.5 19.4 0.3 0.2 0.5

70 - 74 20.2 32.9 11.0 0.2 - 0.6

75 + 9.1 16.2 4.2 0.2 - 0.9

15 နှစ်မှ 24 နှစ် 60.9 71.9 51.3 11.4 10.6 12.5

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 65.8 85.7 49.0 3.8 3.3 4.5

စမကစ်သြ်ု သ
ုသြမ်ားစ်စ်ားြါဝ််ိ ှုန း် စုသြ်ု ကမ်ဲ့သာခသိ် ်ိ ှုန း်
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 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် ၏ အသက ် (၁ ၅-၆ ၄) နှစ်အ ု ေ်စုတွင ် လုေ်သားအင ်အ ား ေါဝင်နှု န်းမှ ာ (၆ ၅.၈) 
ောခိ ုင်နှု န်း ေ ှေိါသည ်။ 

 အမျို း သမ ီး လုေ်သားအ င်အား ေါဝင်န ှုန်း သ ည ် (၄ ၉.၀) ောခ ိငု်နှု န်း ေှိ ေိ ီး  အမျို း သား လုေ်သား 
အင်အ ား ေါဝင်နှု န်း (၈ ၅.၇) ောခိုင ်နှုန်း ေ က ်  သိသာစွာရလ ျာ့နည ်းသ ည်ကို ရတွ့ ေှိ ေေါသည်။ 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် ၏ အ သက ် (၁ ၀-၁ ၄) နှစ်အေု်စု တွင် အလုေ်လ ုေ် ရသ ာကရ လး (၁ ၄.၀) 
ောခိ ုင်နှု န်းေ ှရိ ကြ ာင်း မ ရတွ ့ ေှိ ေေါသည်။ 

 အသက ် (၁ ၅-၆ ၄) နှစ်အေု်စု ၏  အလုေ်လက်မဲ ့ ောခိ ုင်နှု န်းမှ ာ (၃.၈) မဖလ စ် ေါသည်။ အလုေ်လက ်မဲ့ 
ောခိ ုင်နှု န်း သ ည ် ကျား (၃.၃) ောခိုင ်နှုန်း နှင့် မ (၄.၅) ောခိုင ်နှုန်း အသီးသ ီးေှ ိ ကြ ေါသည်။  

 အသက ် (၁ ၅) နှစ်မှ (၂ ၄) နှစ်အတ ွင်း အမျို း သမ ီးင ယ်များ ၏ အလုေ် လက ်မဲန့ှု န်းမှ ာ (၁ ၂.၅) 
ောခု ိင်နှု န်းေ ှသိည ်ကိ ု ရတွ့ ေှိ ေေါသည်။  

ဇယား (၇) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လုေ်သားအင်အားစုတွင် မေါဝင်ရသာလူဦးရေကုိ အမျို းအစား 
အလုိက် ကျား/မ ခဲွလ ခားရဖာ်လေရသာဇယား 

 

 အသက ် (၁ ၀) နှစ်နှင့် အေက် လုေ်သားအင် အား စု တွင် မေါဝင ်သူမျ ား ၌ အမျို း သားမျ ား ၏ 
(၃ ၈.၅) ေ ာခိုင်န ှုန်းသ ည် အချိ န်လေည ့ ်ရကျ ာင်း တက် ရနသူမျ ား လဖစ် ကြ ေိ ီး အမျို း သမ ီးများ ၏ (၆ ၄.၁) 
ောခိ ုင်နှု န်းသ ည် အမိ်မှုကိ စ္စလုေ်ကိငု်ရ နသူမျ ား လဖစ်ရ ကြ ာင်း ရတွ့ ေှိ ေေါသည ်။ 
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ပု ံ(8) - လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုရုပါင်း ကျား မ 

0

3

6

9

12

15

15
 - 

19

20
 - 

24

25
 - 

29

30
 - 

34

35
 - 

39

40
 - 

44

45
 - 

49

50
 - 

54

55
 - 

59

60
 - 

64

အသက်အုပစ် ု

စစုရုပါငး် ကျား မ 

ေ ု  (၉) - အလ ုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

စစုရုပါငး် စုသြမ်သာှခဲ့ြါ

စချနိ ည်ြ့််

ေကျာ်း်တကေ်မာပ

ေကျာ်း်မား

စမိမ်ှုကို ္စ သြ်
စ ြ် မိး်ုား၊

မက်ကြ းီသယွစ်သိ

ြျားနာမ၊ူ

မမန်ု မွး်မူ
စခည ား

သုု သေြါ််း 45,805 0.5                  21.9                        47.6              15.6                 1.9             12.6    

ကျား 12,722  1.1                  38.5                        4.6                24.9                 3.3             27.7    

မ 33,083 0.3                  15.5                        64.1              12.0                 1.3             6.7       

ကျား/မ

ုသြမ်ားစ်စ်ားုသတွ် ပ်မြါဝ်မ်ူ
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ဇယား (၈) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစအ်တွင်း အလုေ်ေိှသူဦးရေကုိ အလုေ်အကုိင်အမျို းအစားနှင့် ကျား/မ 
အလုိက် ခဲွမခလ ားရဖာ် ေလ ရသာဇယား 

 
 

 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 52,582  31,268 21,314 100.0   100.0   100.0   

မနေ်န ျုာများ 322          210          112          0.6           0.7           0.5           

မကေ်မွးဝမ်းေကျာ််းြ်ာသှ် မ်ျား 1,104      226          878         2.1           0.7           4.1           

န်း်ြ်ာိှ့််ပဆက်ု ြ်မ့််ပမကေ်မွးြ်ာသှ် မ်ျား 911         701         210          1.7           2.2           1.0           

စောာကစ်ြတ့ြည ုုာေသးုသြ်မားများ 1,437      779         658         2.7           2.5           3.1           

ဝနေ်ဆာ််မှု ှ် ့်ပစေသာ််းုသြ်မားများ 5,579      1,772      3,807      10.6        5.7           17.9        

ုယယ်ာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါးုသြ််နး်ပကတမ်းကျ််ုသြ်မားများ 25,255    17,034   8,221      48.0        54.5        38.6        

ုကမ်ှုြ်ာိှ့််ဆက်ု ြ်ပုသြ််နး်ပစုသြ်မမားများ 4,442      2,439      2,003      8.4           7.8           9.4           

ုကက်သိယိာိှ့််ပုကြ် ္ု်စ း်ကသိ် တွ်ယပ်စမသတးြည ုမမူျားိှ့််

သုု ်း်တြ်ဆ််မမူျား
1,700      1,332      368         3.2           4.3           1.7           

စေခည ခတစုသြ်မမားများ 9,771      6,058      3,713      18.6        19.4        17.4        

စခည ား - - - - - -

မမိ/မေြည 2,061      717         1,344      3.9           2.3           6.3           

စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
စုသြစ်ကသိ် စ်မျ ို းစုား
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 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် မ အသက ် (၁ ၅-၆ ၄) အေု်စုေှိ အလုေ် ေိသှ ူ (၄၈. ၀) ောခု ိင်နှု န်းမှ ာ လယ ်ယာ ၊ 
သစ ်ရတာန ှင့် ငါးလ ုေ်ငန် း ကွျမ်းကျင်လ ုေ်သ ား များ မဖလ စ် ကြ ေိ ီး ေုတိယ အမျ ား ဆု းမှ ာ အရ ခလ ခ အလုေ် 
သမ ား များ (၁၈. ၆) ောခု ိင် နှုန်း မဖလ စ်ေ ါသည်။ 

 ကျား နှင့် မ နိှုင်းယှဥ်ေ ာ တွင် ကျား ဦးရ ေ (၅ ၄.၅) ောခုိင ်နှုန်း နှင့်မ မ ဦး ရေ (၃၈. ၆) ောခ ိငု်နှု န်း တိပု မ
သ ည ်လယ ်ယာ၊ သစ ်ရတ ာနှင့် ငါးလ ုေ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုေ်သ ား များ လ ဖ စ ်သ ည်ကိုမ ရတွ့ ေှိ ေေါသည ်။ 

 ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီး တ ွင် လယ ်ယာ၊ သစ ်ရတာနှင် ့ ငါးလ ုေ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လ ု ေ်သားများ မှ ာ (၃ ၉.၉) 
ောခိ ုင်နှု န်း ဖလ စ် ေိ ီး အရ ခလ ခ အလုေ်သမ ား များ မှ ာမ(၂ ၄.၃) ေ ာခုိင်န ှုန်း ဖလ စ ်ေါသည ် ။ 
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မေလ ည်ရောင်စု ေခဲးူတုိင်းရေ သ ကြ ီး ရေှေရတာင် မိ ိုပ နယ် 

 ေု  (၁၀) - မေလ ည်ရောင်စ၊ု ေဲခူးတုိင်းရေသ ကြ ီးနှင့် ရေှေရတာင် မိ ိုပနယ်တုိပ၏                     
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ ကျ ား/မ အလုိက် အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစား 

မန်ရန ဂျ ာမျ ား 

သက ်ရမးွဝမ်းရကျ ာင်းေညာေှငမ်ျ ား 

န ည်းေညာနှင့မ် ဆက်စေသ်ည ့မ် သက ်ရမးွေညာေှငမ်ျ ား 

အရောက ်အေ ့ ေလ ုစာရေးလုေသ်ာ းမျ ား 

ဝန်ရဆာငမ်ှုနငှ့်မ အရောင်းလုေ်သားမျ ား 

လယ ်ယာ၊ မသစ်ရတာနှင့မ် ငါ းလုေင်န ်းမ
ကျွ မး်ကျ င်လေုသ်ာ းမျ ား 

လက ်မှုေညာ နငှ့မ် ဆက်စေလ်ုေင်န ်းမ အလ ုေ်သမားမျ ား 

စက်ကိေယိာ နငှ့မ် စက်ေစ္စည်းကိုင်တယွ်မ
အသ ု း ေလ ုသူမျ ားနှင့်မ စစုည်းတေဆ်ငသ်ူမျ ား 

အရ ခလ ခ အလ ုေ်သမားမျ ား 

အ ခလ ား 

မသိ/မရ ဖလ  
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ဇယား (၉) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစအ်တွင်း အလုေ်ေိှသူဦးရေကုိ လုေ်ကုိင်ရသာလုေ်ငန်းအမျ ိုးအစားနှင့် 
ကျား/မ အလုိက် ခဲွလ ခားရဖာ် ေလ ရသာဇယား  

 

မ ှတခ် ျက်။ * ၀.၁ ောခ ိင်ုနှုန်းေက ်နည ်းေ ါသ ည ်။ 

ုသု သေြါ်း် ကျား မ ုသု သေြါ်း် ကျား မ

ုသု သေြါ်း် 52,582 31,268 21,314 100.0  100.0  100.0  

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ့််ပ်ါး သုြ််နး် 31,717   20,828   10,889   60.3       66.6       51.1       

မတ္တ ုတးူေြာေ်သးိှ့််ပေကျာက်မိသ် း် သုြ််နး် 101         88            13            0.2          0.3          0.1          

ကသနာ်သတ်ု သြ်မှု သြ််နး် 3,161     1,249      1,912      6.0          4.0          9.0          

ုျှြ်ုု်၊ပဓါတေ််ွ့၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးြည န့်ြည ူးမှု သြ််နး် 52            48            4               0.1          0.2          *

ေသေြးေဝေသး၊ပမိ ္ုလာိှ့််ပစမိှုက်မိမ်းဆ််းေသးပုီမတခန့်ခဲွမှု သြ််နး် 41            39            2               0.1          0.1          *

ေဆာက် သုြ်ေသး သုြ််နး် 1,650     1,501      149         3.1          4.8          0.7          

ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ(ေမာေ်တာက်ားိှ့််ပေမာေ်တာဆ်သိ် က်ယ်

ြည ုြည ််ညခ််း သုြ််နး်စြါစဝ််)
3,601     1,157      2,444      6.8          3.7          11.5       

မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးိှ့််ပကသနြ် ္ု်စ း်မိသေုှာ််ေသး သုြ််နး်များ 1,371     1,295      76            2.6          4.1          0.4          

တ််းခိသေသးိှ့််ပစုားစေမာက်ဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ 2,235      650         1,585      4.3          2.1          7.4          

မတ််းစချက်စုက်ိှ့််ပပဆက်မွယ်ေသး သုြ််နး်များ 44            29            15            0.1          0.1          0.1          

ေ်ွေသးေကာ းေသးိှ့််ပစာမခတု သြ််နး်များ 55            24            31            0.1          0.1          0.1          

စမ်ိခြ တပေညမဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ - - - - - -

စမက်ေမွးဝမ်းေကျာ််းြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ့််ပုက်မှု က်မှုြ်ာဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 47            34            13            0.1          0.1          0.1          

ုီမတစသြ်ချုြ်ပေသးိှ့််ပောာက်ကူမှုဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 306         179         127          0.6          0.6          0.6          

ြည ််မူ့စသြ်ချုြ်ေသးပ(ြည ််မူ့ဝနာ်မ်းများစြါစဝ််) 2,591      1,738      853         4.9          5.6          4.0          

ြ်ာေသးဆသိ် သ်ာ သုြ််နး်များ 1,129      218          911         2.1          0.7          4.3          

ကျနး်မာေသးိှ့််ပုူမှုေသး သုြ််နး်များ 208         68            140         0.4          0.2          0.7          

ြနး်ချ၊ီပစ သိြ်ာ၊ပေြျာပ်ေညြေသးိှ့််ပစြနး်ေြည ေသး သုြ််နး်များ 70            49            21            0.1          0.2          0.1          

စခည ားဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ 561         354         207          1.1          1.1          1.0          

ကိသယ်တသိ် ်ု သြ်ကိသ် မ့်််ပစမ်ိောာ်် သုများ၏ သုြ််နး်များ၊ပခဲွခည ားေြာ်ြည ိိသ် ် ခည ််းပ

မသှိမ့််ပစမ်ိောာ်် သုများ၏ပာသတ်ု သြ်မှု ှ် ့်ပဝနေ်ဆာ််မှု သြ််နး်များ
865         549         316         1.6          1.8          1.5          

မတတမနစ်ခွ့််စေသးသစြဲွ့စု််းများ၏ သုြ််နး်များ - - - - - -

စ သုြ်စကိသ် စ်မျို းစုားေြာ်ြည ာားခည ််းမသှိေမာ သုြ််နး်များ 2,777      1,171      1,606      5.3          3.7          7.5          

စုသြသ် ှိမးူးေသ သာခသိ် ်ိ ှုန း်
ုသြ်် နး်စမျို းစုား
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 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ်၌ မ လ ယ်ယာ၊မ သစ ်ရ တာန ှင့် မ ငါ း လုေ်ငနး် တ ွင်မ အမျ ား ဆု း လုေ်ကိုင် ကြ ေိ ီးမ (၆၀. ၃) 
ောခိ ုင်နှု န်းေ ိေှါသည ်။ 

 လက ်လီနှင်မ့ လက္က ား ရောင ်းဝယ ်ရေး မ (ရမ ာ်ရတ ာ် ကားနှင ်မ့ ရမာ်ရ တ ာ်ဆ ိငု် ကယ ် ေလ ု ေလ င်လခင်းလ ုေ်င န်း မ
အေါအဝင ်)မ လုေ ်ငန်း တွင် မ ေုတိယ အမျ ား ဆု းလ ုေ်က ို င် ကြ ေိ ီးမ ( ၆. ၈ )မ ောခိ ုင်နှု န်း ေိေှ ါသည်။ 

 လယ ်ယာ၊မ သစ ်ရ တာန ှင့် ငါးလ ုေ်ငန ်းတငွ်မ လုေ ် ကိုင်ရနသူ အမျို း သား ( ၆၆. ၆ ) မ ောခိုင်နှု န်းနှင့ ်မ
အမျို း သမ ီးမ ( ၅၁. ၁ )မ ောခို င်နှုန်း ေှေိါသ ည်။ 

 ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီး၌မ လယ ်ယာ၊မ သစ ်ရတ ာနှ င့် မ ငါးလ ုေ်ငန်းတ ွင်မ လုေ်ကိုငရ်နသ ူမှ ာမ (၅၇. ၆) 
ောခိ ုင်နှု န်း ေ ှိ ေိ ီး မ လက ်လီ နှင့်မ လက္က ား ရေ ာင်း ဝယ ် ရေးမ (ရမ ာ်ရတ ာ်က ား နှင့် မ ရမာ်ရတ ာ်ဆ ိငု်ကယ ် မ
မေလ ု ေလ င်လခင်း လုေ်င န်း အေါ အဝင်)မ လုေ်ငန ်းတငွ်မ လုေ ် ကိုင်ရနသူမ ှာမ (၈. ၅)မ ေ ာခို င်နှုန်းေိေှါသ ည်။ 
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စစုရုေါငး် ကျာ း မ စစုရုေါငး် ကျာ း မ စစုရုေါငး် ကျား မ 

မေလ ည်ရောင်စု ေခဲးူတုိင်းရေ သ ကြ ီး ရေှေရတာင် မိ ိုပ နယ် 

 ေု  (၁၁) - မေလ ည်ရောင်စ၊ု ေဲခူးတုိင်းရေသ ကြ ီးနှင့် ရေှေရတာင် မိ ိုပနယ်တုိပ၏  
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ ကျ ား/မ အလုိက် လုေကုိ်င်ရသာ လုေင်န်းအမျိုးအစား 

လယ ်ယာ၊ မသစ်ရတာနှင်မ့ ငါ းလုေင်န ်း 
သတ္တ ုတူးရဖာ်ရေးနငှ်မ့ ရကျ ာက ်မိငု်းလုေင်န ်း 
ကုန ်ေုတလ်ုေမ်ှုလုေင်န ်း 
လျှ ေစ်စ်၊မဓါတ်ရငွ့၊ မ ရေရနးွရငွ့နငှ်မ့ ရလရအးလ ဖနပ် ဖလ ူ းမှုလုေင်န ်း 
ရေရေးရဝရေး၊ မ မလိ္လ ာနှင့်မ အမိှုက်သိမး်ဆည်းရေးမ စမီ ခန်ပခွဲမှုလုေ်ငန်း 
ရဆာက်လုေရ်ေးလုေင်န ်း 
လက ်လီနှင့်မ လက္က ားရောင်းဝယ်ရေးမ(ရမာ်ရတာ်ကားနငှ်ရ့မာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ ်မ ေလ ု ေလ င် ခလ င်းလုေင်န ်းအေါ အဝင်) 
သယ ်ယူေိပုရဆာင်ရေးနငှ့က်ုန ်ေစ္စည်းသိုရလှာင်ရေးလုေင်န ်းမျ ား 
တည်းခိုရေးနငှ့််မ အစားအရသာ က်မ ဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းမျ ား 
သတင်းအချ က်အလ က်နငှ့မ် ဆက်သွယ်ရေးလုေင်န ်းမျ ား 
ရငွရေးရ ကြ းရေးနငှ်မ့ အာ မခ လုေ်ငန်းမျ ား 
အိမ် ခိ  မရလ မဆိုငေ်ာလုေင်န ်းမျ ား 
အသ က်ရမးွဝမ်းရကျ ာင်းေညာ၊ မ သိေ္ပ ေညာ နငှ့မ် စက်မှုလက်မှုေညာဆိငု်ောလ ုေ်ငန်းမျ ား 
စမီ အုေခ်ျ ုေ်မရေးနငှ်မ့ ရောက ်ကူမှုဆိုငေ်ာလုေင်န ်းမျ ား 
မေလ ည်သူပအုေ်ချ ုေရ်ေးမ(မေလ ည်သူပဝန ်ေမး်မျ ားအေါအ ဝင်) 
ေညာရေးဆိငု်ောလ ုေ်ငန်းမျ ား 
ကျ န ်းမာရေးနငှ်မ့ လူမှုရေးလုေင်န ်းမျ ား 
ေန်းချ ီ၊မအနုေညာ မ ၊ မရဖျ ာ် မရလ ဖရေးနငှ့မ် အေန ်းရ ဖလ ရေးမ လုေင်န ်းမျ ား 
အ ခလ ားဝန ်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းမျ ား 
ကိုယ်တိုငလ်ုေက်ိုင်သည့်မ အိမရ်ောင်စမုျ ား၏မ လုေင်န ်းမျ ား၊မခွဲ ခလ ားရဖာ် ေလ နိုင် ခလ င်းမေှိသည့်မ အိမရ်ောင်စမုျ ား၏မ ေုတလ်ုေမ်ှုနငှ့မ် ဝန်ရ ဆာင်မှုလုေ်ငန်းမျ ား 
သ တမန်အခွင့်အရေးေမ အဖွဲ့ အစည်းမျ ား၏မ လုေင်န ်းမျ ား 
အလ ုေ်အကိုင်အမျ ိုးအစားရဖာ် ေလ ေား ခလ င်းမ မေှိရသာ လုေင်န ်းမျ ား 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 

ဇယား (၁၀) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေကုိ ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားအလုိက် မမိ ိ ပု ေလ / 
ရကျးလက်နှင့် ကျား/မ ခဲွလခားရဖာ် ေလ ရသာဇယား 

 
မ ှတခ် ျက်။ * စ ုစုရေ ါင်းကတ်အရေ အတွက ် (၂ ၀) ေက ်နည်းေ ါသ ည်။ 

 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် အသက ် ( ၁ ၀ ) နှစ်နှင့် အေက် လူဦး ရေ၏ ( ၇ ၃.၉ ) ောခ ိငု်နှု န်းသ ည်မ
နိုင်င သား စိစစ ်ရေး က တ် ကိုင်ရဆ ာင်သူမျ ား လဖစ် ေိ ီး၊ မ ( ၂ ၄.၂ )မ ောခိုင ်နှု န်းသ ည်မ မည ်သည့်ကတ ်မှ 
မက ိငု်ရဆ ာင် သူမျ ား မဖလ စ် ေါသည်။ 

 ကျား နှင့ ် မ နိှုင်းယှဉ်ေ ာတ ွင် ကျား ဦး ရေ (၂ ၃.၀) ောခ ိငု်နှု န်းနှင့် မ ဦးရေ (၂ ၅.၂) ေ ာခိုင်န ှုန်း မ
တိပုသည ် မည ်သည့်က တ် မှ မက ိငု်ရဆ ာင်သူမျ ား လဖ စ်သည ်ကို ရတွ့ ေှ ိေေ ါသ ည်။ 

မ ှတခ် ျက်။ * ၀ .၁မ ောခုိင်နှုန်းေက ် နည ်းေ ါသ ည ်။ 

 

 

 

 

 

 

နိုငင်သံား

စစိစရ်ွးကေ်

ဧည့်နိုငင်သံား

 ကေ်

နိုငင်သံား

ပေ ုေငွ့်ွ သူ

 ကေ်

အမျို းသား

 မေှပ်ုံေင်

 ကေ်

သာသနာဝင်

 ကေ်

ယာယီ

သကရ်သေံ

ကေ်

နိုငင်ေံေားသား

 မေှပ်ုံေင ်

လကမ်ေှ်

နိုငင်ေံေားသား

 နိုငင်ကံးူ 

လကမ်ေှ်

မညသ်ည့် 

ကေမ်မှကိုင်

 ရောငသ်ူ

စုစုရပါင်း 77,699        20                 131        797          666            396         * * 25,457      

မြ ို ေ့ပ 12,769        2                    39          40             206            80            * - 2,354        

ရကျးလက် 64,930        18                 92           757          460            316         - * 23,103      

ကျား 36,102        7                    82           293          536            149         - * 11,118     

မ 41,597        13                 49          504          130            247          * * 14,339     
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ဧည့န်ိုငင်ံသား 
ကတ် 

နိုင်ငံသား 
မပြ ုခငွ့ေ်သူ 
ကတ် 

အမျိုးသားမ
မတှ်ပံုတင ်
ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယ ီ
သက်ရသခံ 
ကတ် 

နိုင်ငံြခားသားမ
မတှ်ပံုတင ်
လက်မှတ ်

နိုင်ငံြခားသား 
နိုင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့ ်
ကတ်မမှကိငု ်
ရဆာင်သ ူ

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

ပု ံ(12) - ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 

စစုရုပါငး်မ ကျားမ မမ 
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရ ကြ ာင်းအော 

ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့်မ မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက်မ လူဦးရေကုိမ အသက်အုေ်စုအလုိက်မ
ကျား/မ မခဲွလခာ းရဖာ်လေရသာဇယားမ 

 
 

 

 

 

 

စစုရုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးရွ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးရွ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ွာေိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ရလှောက/်

အ မေ င့်ေက/်

ပစ္စညး်ကိုငေ်ယွ်

သငယ်ရူလလ့ာ ေေ ငး်/

မေှဉ်ာဏ /်အာရုံ

စးူစိုက်ေေ ငး်

စစုရုပါငး် 121,671 115,391 6,280             5.2        3,474 1,923 2,843          2,445                

0 - 4 7,985         7,641         344                     4.3           34         32          289                 275                         

5 - 9 8,508         8,404         104                     1.2            14         17         41                    79                            

10 - 14 9,686         9,543         143                     1.5           27          20          41                    94                            

15 - 19 8,483         8,401         82                        1.0           18         20          28                    43                            

20 - 24 8,187         8,088         99                        1.2            22          20          29                    56                            

25 - 29 9,158         9,042         116                     1.3           29          30         43                    57                            

30 - 34 9,800         9,653         147                     1.5           40         26          51                    59                            

35 - 39 9,595         9,417         178                     1.9           61         35         66                    59                            

40 - 44 9,219         8,957         262                     2.8            133       35         85                    75                            

45 - 49 9,042         8,623         419                     4.6           251       83         123                 102                         

50 - 54 8,425         7,936         489                     5.8           314       104       174                 137                         

55 - 59 7,275         6,680         595                     8.2            386       152       236                 165                         

60 - 64 5,756         5,133         623                     10.8         405       199       262                  210                         

65 - 69 3,633         3,066         567                     15.6         369       169       239                 170                         

70 - 74 2,499         1,956         543                     21.7         383       219       260                 189                         

75 - 79 2,196         1,549         647                     29.5         431       278       339                 281                         

80 - 84 1,370         852             518                     37.8         305       262       274                 218                         

85 - 89 607             338             269                     44.3         164       144       172                 118                         

90 + 247             112             135                     54.7         88         78         91                    58                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးရွစစုရုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့်မ မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက်မ လူဦးရေကုိမ အသက်အုေ်စုအလုိက်မ
ကျား/မ မခဲွလခာ းရဖာ်လေရသာဇယားမ (အဆက်) 

 
 

 

 

 

စစုရုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးရွ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးရွ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ွာေိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ရလှောက/်

အ မေ င့်ေက/်

ပစ္စညး်ကိုငေ်ယွ်

သငယ်ရူလလ့ာ ေေ ငး်/

မေှဉ်ာဏ /်အာရုံ

စးူစိုက်ေေ ငး်

ကျား 56,637   53,816    2,821             5.0        1,467 790    1,311         1,100                

0 - 4 4,053         3,874         179                     4.4           18         17         151                 144                         

5 - 9 4,291         4,234         57                        1.3           6            10         20                    45                            

10 - 14 4,961         4,888         73                        1.5           15         12          20                    49                            

15 - 19 4,056         4,020         36                        0.9           8            8            14                    21                            

20 - 24 3,741         3,683         58                        1.6           9            11         19                    34                            

25 - 29 4,258         4,202          56                        1.3           12          10         22                    28                            

30 - 34 4,399         4,325         74                        1.7           18         12          30                    25                            

35 - 39 4,385         4,288         97                        2.2            22          19         41                    35                            

40 - 44 4,132         4,007         125                     3.0           49         13         51                    40                            

45 - 49 4,150         3,947         203                     4.9           117       32          73                    54                            

50 - 54 3,857         3,652         205                     5.3           129       35         74                    52                            

55 - 59 3,326         3,050         276                     8.3           168       60         120                 63                            

60 - 64 2,566         2,284          282                     11.0         181       77         120                 96                            

65 - 69 1,599         1,340         259                     16.2         173       67         111                 69                            

70 - 74 1,051         826             225                     21.4         161       88         114                 84                            

75 - 79 916             655             261                     28.5         179       124       130                 112                         

80 - 84 545             351             194                     35.6         112       103       101                 81                            

85 - 89 262             151             111                     42.4         63         63         68                    50                            

90 + 89               39                50                        56.2         27          29          32                    18                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးရွစစုရုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့်မ မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက်မ လူဦးရေကုိမ အသက်အုေ်စုအလုိက်မ
ကျား/မ မခဲွလခာ းရဖာ်လေရသာဇယားမ (အဆက်) 

 

 

စစုရုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးရွ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးရွ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ွာေိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ရလှောက/်

အ မေ င့်ေက/်

ပစ္စညး်ကိုငေ်ယွ်

သငယ်ရူလလ့ာ ေေ ငး်/

မေှဉ်ာဏ /်အာရုံ

စးူစိုက်ေေ ငး်

မ 65,034   61,575    3,459            5.3        2,007 1,133 1,532          1,345                

0 - 4 3,932         3,767         165                     4.2            16         15         138                 131                         

5 - 9 4,217         4,170         47                        1.1           8            7            21                    34                            

10 - 14 4,725         4,655         70                        1.5           12          8            21                    45                            

15 - 19 4,427         4,381         46                        1.0           10         12          14                    22                            

20 - 24 4,446         4,405         41                        0.9           13         9            10                    22                            

25 - 29 4,900         4,840         60                        1.2            17         20          21                    29                            

30 - 34 5,401         5,328         73                        1.4           22          14         21                    34                            

35 - 39 5,210         5,129         81                        1.6           39         16         25                    24                            

40 - 44 5,087         4,950         137                     2.7            84         22          34                    35                            

45 - 49 4,892         4,676         216                     4.4           134       51         50                    48                            

50 - 54 4,568         4,284         284                     6.2            185       69         100                 85                            

55 - 59 3,949         3,630         319                     8.1           218       92          116                 102                         

60 - 64 3,190         2,849         341                     10.7         224       122       142                 114                         

65 - 69 2,034         1,726         308                     15.1         196       102       128                 101                         

70 - 74 1,448         1,130         318                     22.0         222       131       146                 105                         

75 - 79 1,280         894             386                     30.2         252       154       209                 169                         

80 - 84 825             501             324                     39.3         193       159       173                 137                         

85 - 89 345             187             158                     45.8         101       81         104                 68                            

90 + 158             73                85                        53.8         61         49         59                    40                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးရွစစုရုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် လူဦး ရေ (၁ ၀ ၀) လျှင် (၅) ဦး သည ် အနည်း ဆု း မသ န်စွမး် မှု တစ်မ ျို း မျို း မမ မမမ မ
ေှရိ ကြ ာင်း ရတ ွ့ေှ ိေေ ါသ ည်။ 

 အမျို း သမ ီးများ ၏ မသ န် စွမ်းမှု ေ ာခုိင်န ှုန်း သ ည ်အ မျို း သားများ ေက ် အနည် း ငယ ်ေို မလ င့်ေါ သည ်။ 

 မသ န်စွမး် မှု ေ ာခိုင်န ှုန်းသ ည် အသက ်အေ ွယ် ကြ ီးလ ာသည ်နှင့ ်အမျှ မမလ င့် တက်လ ာ ေိ ီး အသက ် 
(၆ ၅) နှစ်ရကျာ် တွင် ေိုမို သိသာစွ ာလမင့ ်တက်လ ာသ ည်ကို ရတွ့ ေှိ ေေါသည ်။ 

 မသ န်စွမး် မှု အမျို း အစ ား များ တ ွင် အ မလ င် အမျ ာ း ဆု း နှင့် လမ ်းရလ ျှာက ်/အ မလ င့် တက်/ေ စ္စည်း 
ကိုင်တွယ်မခလ င်း သ ည ် ေုတိ ယ အများ ဆ ု း ဖလ စ်ေ ါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အရ ကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသု းအရဆာင်ေစ္စည်းများ 

ရနအိမ်အမျို းအစားများ 

ဇယား (၁၂) - ရနအိမ်အမျ ိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပ ေလ /ရကျ းလက် ခဲွလ ခားရဖာ်လေရသာမ
ဇယား 

 
 

 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် ရနအမိ ်အမျ ား စုမှ ာ ေျဥ်ရ ောင်အမိ ်/သစ ်သား အ ိမ် အမျို း အစား မျ ား မဖလ စ် ကြ ေိ ီ း 
(၆ ၂.၈) ောခိုင ်နှုန်း ေှ ိေါ သည ်။ ေု တိယအမ ျား ဆ ု း မ ရနအမိ် အမျို း အစ ား မှ ာ ၀ ါး မဖလ င့်ရဆ ာက်လုေ်     
ေားရသ ာအ ိမ်မျ ား ဖလ စ် ေိ ီး (၂ ၄.၄) ောခ ိငု်နှု န်း ေ ှေိါ သ ည်။  

 မမိ ိုပ ေလ အမိ ်ရောင်စ ုမျ ား ၏ (၄ ၂.၃) ောခ ိငု်နှု န်း နှင့ ် ရက ျးလက ်အိမ်ရေ ာင်စုမ ျ ား ၏ (၆ ၅.၉) ောခိ ုင်နှု န်း 
တိပုသည ်  ေျဥ်ရောင် အမိ်/သစ ်သား အမိ် မ ျား လဖင့ ် ရနေိငု် ကြ ေါသည်။  

 

 

 

မြ ို ့ေပ/ရကျးလက်
အမိရ်ောငစ်ု

အရွအေကွ်

ကနွဒ်ို/ေိုကေ်နး်/

ေိုကေ်နး်ေွဲ

ဘနဂ်လို/

 ေိုကအ်မိ်
ေိုကေ်အံမိ်

ပျဥရ်ောငအ်မိ်/

 သစသ်ားအမိ်
ဝါးအမိ်

2-3 နစှေ်ံ

ေအဲမိ်

1 နစှေ်ံ

 ေအဲမိ်
အ ေေ ား

စုစုရပါင်း 33,564       2.3                      1.9         4.1           62.8                 24.4      3.0         1.2      0.3    

မြ ို ေ့ပ 4,518         1.1                      9.1         13.6        42.3                 30.0      2.8          0.8     0.3    

ရကျးလက် 29,046       2.5                      0.8         2.6           65.9                 23.5      3.1         1.3     0.3    

 2.3   1.9   4.1  

 62.8  

 24.4  

 3.0   1.2   0.3  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

ကွန်ေို/တုိက်ခန်း/ 
တုိက်ခန်းတဲွ 

ဘန်ဂလုိ/ 
တုိက်အိမ် 

တုိက်ခံအိမ် ပျဥရ်ာာင်အိမ်/ 
သစသ်ားအမိ ်

ဝါးအိမ် 2-3မနှစ်ခ ံ
တဲအိမ် 

1မနှစ်ခ ံ
တဲအိမ် 

အခြ ား 

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

ပု ံ(13) - ရနအိမ်အမျိုးအစား 

စစုရုပါငး်မ မမိ ို့ြပမ ရကျးလက်မ 
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အိမ်သာအမျို းအစားများ 

ေု  (၁၄) - သနပေှ်င်းရသာ ယင်လု အိမ်သာ ရ ဆ ာ က ် လ ု ေ ် သ ု  း စ ွ ဲ သ ည ့ ်  အ ိ မ ် ရ ေ ာ င ် စ ု အ ခ ျ ိ ု း  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

မေလ ည်ရေ ာင်စ ု  - ၇ ၄.၃% 

ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီးမ - ၇ ၄.၆% 

လေည်ခရ ိငု်မ - ၈ ၂.၁% 

ရေှေရတ ာ်မ်မိ ိုပနယ်  - ၈ ၀.၆% 
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ဇယား (၁၃) - အသု း ေလ ုသည့် အိမ်သာအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပ ေလ /ရကျးလက် 
ခဲွလ ခားရဖာ်လေရသာဇယား 

 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် အိ မ်ရောင်စုမ ျား ၏ (၈ ၀.၆) ောခိုင ်နှုန်း သ ည ် သနပ် ေှင် း ရသ ာ ယင ်လု အမိ ်သာ 
ရဆာက်လ ုေ်သု း စွ ဲ ကြ ေါ သည ်။ (ရေဆွဲ အမိ်သ ာ (၀.၅) ောခ ိငု်နှု န်း နှင့် ရေရလာင်း/ယင ်လု အမိ်သ ာ 
(၈ ၀.၁) ေ ာခိုင်န ှုန်း တိပု ဖလ စ် ကြ ေါသည်။) 

 ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီးအ တွ င်း ေှိ အ ခလ ား မိ ိုပနယ ်များ နှ င့် နိှုင်းယှဥ်ေ ာ ရေှေရ တာ င် မမိ ိုပနယ်သည ် သနပ် ေှင်း 
ရ သ ာ ယင ်လု အ ိမ်သ ာရဆာက်လ ုေ်သု း စွ ဲသည့် အမိ်ရေ ာင်စုအခ ျို း သည ် မမလ င့်ရနသည ်က ိမု ရတွ့ ေ ေ ါ 
သည ်။ 

 ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီးတ ွင် သနပ် ေှင်းရ သာ ယင ်လု အိ မ်သာ ရဆာက်လုေ ်သု း စွဲ သည ့် အမိ်ရေ ာင်စု အချို း 
မှာ (၇ ၄.၆) ောခိ ုင်နှု န်း ေ ှိ ေိ ီး မမလ န်မ ာနုိင်င  တွင် (၇ ၄.၃) ောခိုင ်နှုန်း ေှိ ေါသည်။ 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် အိ မ်သာမေ ှသိည ် ့ အမိ်ရေ ာ င်စု (၁၂. ၀) ေ ာခိုင်နှု န်း ေှိ ေိ ီး ေဲခူးတိုင်းရ ေသ ကြ ီး 
တွင် (၁ ၀.၇) ောခ ိငု်နှု န်း ေ ှိ ေါသည်။ 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် ၏ ရက ျးလက ်ရေသများ တွင် အိ မ်သာမေ ှသိည ့ ် အမိ်ရေ ာ င်စု (၁ ၃.၅) ေ ာခိုင်န ှုန်း 
ေှေိ ါသည်။ 

 
 
 
 
 
 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

0.5           1.6           0.3           

80.1        89.5        78.6        

80.6        91.1        78.9        

4.4           6.9           4.1           

2.8           0.1           3.2           

0.2           - 0.3           

12.0         1.9           13.5        

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

စေသစတကွ် 33,564 4,518   29,046 

စမိမ်ာစမျ ို းစုား

ုသု သေြါ်း်

ေသဆဲွစိမ်မာ

ေသေုာ််း/ယ််ုသတစိမ်မာ

မန့်သှ် း်ေမာယ််ုသတစိမ်မာ
ေဆာက်ု သြ်မသတးုဲွမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

တွ််း/ ဇုားပစိမ်မာ

တွ််းမသှိပစိမ်မာ

စခည ား

စိမ်မာမသှိ
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ရသာက်ရေအမျို းအစားများ 

ေု  (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာ ရသာက်ရေေေှသိည့် အိမ်ရောင်စုအချို း 

 

 
 
 
 
 

မေလ ည်ရေ ာင်စ ု  - ၆ ၉.၅% 

ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီး  - ၇ ၃.၆% 

လေည်ခရ ိငု်  - ၈ ၀.၇% 

ရေှေရတ ာင် မိ ိုပနယ်  - ၈ ၇.၉% 
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ဇယား(၁၄) - ရသာက်ရေအတွက် အဓိကအသု း ေလ ုသည့် ရေအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
ောခိုင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပ ေလ /ရကျးလက် ခဲွလ ခားရဖာ် ေလ ရသာဇယား 

 
 ရေှေရတ ာင် မိ ိုပနယ် တွင် အမိ်ရေ ာင်စုမျ ား ၏ (၈ ၇.၉) ောခိုင်န ှုန်း သည ် ရသ ာက်ရေ အတ ွက် 

ရေရကာင်းရ ေသ နပ် (ရေေိကု်လိုင်း၊ အဝီစိတွင်း ၊ ရေတွင ်း (အတ်ုစီ)၊ ရေသ နပ်စက်/ရေသနပ်ဘ ူး) ကုိ 
အသု း ေလ ု ကြ ေါသည ်။ 

 ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီး အ တွ င်း ေှိ အ ခလ ား မိ ိုပနယ ်မျာ း နှင့် နိှုင်းယှဥ် ေ ာတ ွင် မ ရေှေရတာင ် မိ ိုပနယ ် ၏ 
ရေရကာင်းရ ေသ နပ် အသု း ေလ ု သည ့် မ အမိ်ရေ ာင် စုအချို း သည ် မမလ င့်ေါ သည ်။ မမလ န်မ ာနိ ုင်င ၏ 
ရေရကာင်းရ ေသ နပ် ေ ေှမိှု (၆ ၉.၅) ေ ာခိုင်န ှုန်းနှင် ့ နိှု င်း ယှဥ်လ ျှင်လည ်းမ မမလ င့်သ ည်ကိုမရတွ့ ေေါသည ်။ 

 ရေှေရတ ာင် မိ ိုပနယ် တွင်မ အမိ်ရေ ာင်စု (၄၆. ၄) ောခိ ုင်နှု န်းသ ည် မ အဝီစိ တွင်း မ မှ ေ ေှရိသ ာရေက ိမု
ရသ ာက်ရေ အ ဖလ စ် သု းစွဲ ကြ ေါသည်။မ အမိ်ရေ ာင် စု မ (၃၅ .၄ )မ ောခိုင်နှုန ်းသ ည် ရေတွင်းမ (အု တ်စ်ီ) မ မှ
ရ ေကိုမ သု းစွ ဲရန ကြ ေ ါသ ည်။ 

 အမိ်ရေ ာင်စု (၁၂. ၁) ောခိုင ်နှု န်း သ ည ် မသ နပ် ေှင်းရ သာ အေင်း အ မလ စ်မျ ား မှ ေေ ှရိသ ာရေကိ ု 
ရသ ာက်ရေ အ ဖလ စ် သု းစွဲရ န ကြ ေေါသည်။ 

 ရက ျးလက ်ရေသေှ ိ အိိမ် ရေ ာင်စု (၁ ၃.၆) ောခိုင်န ှု န်းသ ည် မသ နပ်ေှင်း ရသ ာ အေင်း အ မလ စ်မျ ား မှ ေေှမိ
ရသ ာရေကိ ု ရသ ာက်ရ ေ အ ဖလ စ်သု  းစွဲရန ကြ ေေ ါသ ည်။ 

 
 
 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

3.4           4.4           3.2           

46.4        66.5        43.3        

35.4        14.0        38.7        

2.7           12.4        1.2           

87.9       97.3       86.4       

2.2           1.5           2.3           

0.1           0.2           0.1           

9.0           0.8           10.3        

0.4           0.1           0.5           

0.4           0.1           0.4           

12.1        2.7          13.6       

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

စေသစတကွ် 33,564 4,518   29,046 
ုသု သေြါ်း်

ေသတွ် း်ပ(စကာသတမ့ဲ)

ေသကန်

မည ု်/ေချာ််း/တးူေမည ာ််း

ေတာ််ကျေသ/ မိသးေသ

စခည ား

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်ပမသသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

သုု သေြါ််းေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှုသာခိသ် ်ိ ှုနး်

ေမာကေ်သစမျို းစုား

ေသြိသက်ုိသ် း်

စဝီုိတွ် း်

ေသတွ် း်ပ(စသတ်ု )ီ

ေသမန့်ု က်/ ေသမန့်ဘူး



30 
 

အလင်းရောင်အတွက် စွမ်းအင်အသု း ေလ ုမှု 

ေု  (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက်မလျှေ်စစ်မီးအသု း ေလ ုမှု 

 

 

 

 

မေလ ည်ရေ ာင်စ ု  - ၃ ၂.၄% 

ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီးမ - ၂ ၇.၇% 

လေည်ခရ ိငု်မ - ၃ ၅.၅% 

ရေှေရတ ာင် မိ ိုပနယ်မ - ၂ ၈.၃% 
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ဇယား (၁၅) - အလင်းရောင်အတွက်  အဓိကအသု း ေလ ုသည့် မီးအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
ောခိုင်နှုန်း ကုိ မမိ ိုပ ေလ /ရကျးလက် ခဲွလ ခားရဖာ် ေလ ရသာဇယား 

 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် အလင ်းရောင ်အ တွက် လျှေ်စစ်မီးအသ ု း ေလ ု သည ့် အမိ်ရောင်စ ုအချ ိုး မှာ 
(၂ ၈.၃) ေ ာခိုင်နှု န်းလဖစ ်ေါ သည ်။မ ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီး ၏မ လျှေ်စစ ်မီးအသု း ေလ ု သည ့် အမိ်ရေ ာင်စု 
အချို း မှာ (၂ ၇.၇) ေ ာခိုင် နှုန်း ဖလ စ်ေ ါသည်။  

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် ် တ ွင် အလင ်းရောင ်အ တွက် ဖရယ ာင်း တိ ုင်မီးမ အသု း ေလ ု မှုသည ် မ (၃၉. ၆) 
ောခိ ုင်နှု န်း ဖလ င့် အမျ ား ဆု း မဖလ စ်ေါသည်။ 

 ရက ျးလက ်ရေသတငွ ် အမိ်ရေ ာင်စုမျ ား ၏ (၄ ၄.၅) ောခိ ုင်နှု န်းသ ည် အလင ်း ရောင ်အ တွက် 
ဖရယ ာင်း တိ ုင်မီးကို အသု း ေလ ု ကြ ေါသည်။ 

  မှတခ် ျက ်။        * ၀.၁ ောခုိင်နှုန်း ေက ်နည်းေ ါသ ည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

28.3        82.9        19.9        

0.2           0.1           0.2           

39.6        7.9           44.5        

22.6         8.9           24.7        

3.7           - 4.3           

* - *

4.6           * 5.3           

0.9           * 1.0           

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

စေသစတကွ် 33,564 4,518   29,046 

ေသစားုှျြ်ုု်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)

ေနေသာ််ညခ််ပုွမ်းစ််မသတးပ(ဆသို ာညြား)

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

မးီစမျို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ေသနတဆမီီး

ြေယာ််းတသိ် မီ်း

ဘက်ာသမီီး

မီးုက်ပ(ြသု ္ဂ ကိ)
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အစားအစာချက် ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသု း ေလ ုမှု 

ေု  (၁၇) - သစ်သားကုိမအရလခခ ရသာမရလာင်စာအသု း ေလ ုမှု 

 
 

 

 

 

 

 

မေလ ည်ရေ ာင်စ ု  - ၈ ၁.၀% 

ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီး  - ၈ ၆.၉% 

လေည်ခရ ိငု်မ - ၈ ၇.၄% 

ရေှေရတ ာင်် မိ ိုပနယ ်  - ၉ ၀.၃% 
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ဇယား (၁၆) - ချက် ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် အဓိကအသု း ေလ ုသည့် ရလာင်စာအမျို းအစားအလုိက် 
အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပ ေလ /ရကျ းလက် ခွဲလခားရဖာ် ေလ ရသာဇယား 

 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် အစား အစ ာချက် ေလ ု တ်စ ာ း ရသ ာက်ေ န်အ တွက ် သစ ်သား ကို အရ ခလ ခ ရသာ 
ရလ ာင်စာမ အမျ ိုး အစာ း များ လဖစ်သည့် သစ ်သာ း/ေင ်း (၈၇. ၂) ောခို င်နှုန်းနှင့ ် မီးရ သွး/     
ရလ ာင်စာရ တ ာင့် (၃. ၁) ောခိ ုင်နှု န်းတ ိပုကိ ု အဓိက အသု း ေလ ု ကြ ရ ကြ ာင်း မရ တွ ့ေိှ ေေါသည်။ 

 အမိ်ရေ ာင်စု (၈.၆) ောခို င်နှုန်းသ ာလျှင် အစား အ စာချက် ေလ ု တ်စ ား ရသ ာက် ေန် အ တွက် လျှေ်စစ်မီး 
ကို အသု း ေလ ု ကြ ေ ါသည်။ 

 ရက ျးလက ်ရေသေှ ိ အမိ် ရေ ာင်စုမျ ား တ ွင် သစ ် သားက ိအု ရ ခလ ခ ရသာ ရလ ာင်စာမ ျား လဖစ ်သည့် 
သစ ်သား/ေင ်း (၉ ၂.၃) ောခိ ုင်နှု န်းနှင့် မီးရ သွး/ရလ ာင်စာရ တ ာင့် (၁.၅) ောခိ ုင်နှု န်းက ို အဓိက 
အသု း ေလ ု ကြ ေါသည ်။ 

မ ှတခ် ျက်။ * ၀.၁ ောခ ိင်ုနှုန်းေက ်နည ်းေ ါသ ည ်။ 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် မြ ို ့ ညြ ေကျးုက်

8.6           31.1        5.1           

0.8           0.1           1.0           

* * *

0.1           0.2           *

87.2        54.4        92.3        

3.1           13.2        1.5           

0.2           0.6           0.1           

0.1           0.3           *

သာခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

စေသစတကွ် 33,564 4,518   29,046 

မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့််

ေကျာက်မီးေမွး

စခည ား

ုသု သေြါ်း်

ေုာ််ု ာစမျို းစုား

ုျှြ်ုု်မီး

ဓာတေ််ွ့

ေသနတဆမီီး

ဘိသ် စ်သို က်ု်

မု်မား/ာ််း
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ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသု း အရဆာင်ေစ္စည်းများ အသု း ေလ ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသု း အရဆာင်ေစ္စည်းများသု း စဲွမှုအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ 
မမိ ိုပ ေလ /ရကျးလက် ခွဲလခားရဖာ် ေလ ရသာဇယား 

 

 အမိ်ရေ ာင်စုမျ ား ၏ ဆ က်သွယ်ရေးနှင ့ ် အမိ်အ သု းအရဆ ာင်ေစ္စည်း မျ ား သု းစွဲမှု တွင် ရ ုေ်လမင ်သ ကြ ား 
စက ်သု းစွဲမှုသည ် (၅ ၁.၈) ေ ာခိုင်န ှုန်းလဖင ့် အ မလ င့်ဆု  းလဖစ်ေါသည ်။ ရ ုေ် လမင်သ ကြ ား စက ် ေ ှသိည့် 
အမိ်ရေ ာင်စုအခ ျို း သည ် မမိ ိုပ ေလ တွင် (၇ ၇.၉) ေ ာခိုင်န ှုန်း မဖလ င ့် အမမလ င့် ဆု းလ ဖစ် ေိ ီး ရေေယီို ေှ ိသည့် 
အမိ်ရေ ာင်စုအခ ျို း သည ် ရက ျးလက ်တွင် (၄ ၈.၉) ောခိ ုင်နှု န်း မဖလ င့် အမမလ င့် ဆု းလ ဖစ်ေါသည ်။                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် ရ ုေ် မလ င်သ ကြ ား ေ ှရိသ ာ အိ မ်ရောင်စုမ ှာ (၅ ၁.၈) ေ ာခိုင်န ှုန်း မဖလ စ ် ေိ ီး၊ ရေေယိီ ု  
ေှရိသ ာမ အမိ ်ရောင်စ ုမှာ (၄ ၇.၄) ေ ာခိုင်န ှုန်း ဖလ င ့် အမိ်ရေ ာင်စုေ က ်၀ က ်ခ နပ် ေိရှ ကြ ာင်း မ ရတ ွ့ေိှ ေေ ါ 
သည ်။ 

 

 

မြ ို ့ ေပ/ရကျးလက်
အမိရ်ောငစ်ု

အရွအေကွ်
ရွဒယီ ို ရပုေ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူော

အမိေ်ငွ ်

အငေ်ာနက ်

ေပေ်ငေ်ား ေေ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ

 မွ ှိသည့်

ွာေိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

 ွ ှိသည့်  

ွာေိုငန်ှုနး်

စုစုရပါင်း 33,564       47.4      51.8              2.9        21.4            1.1           3.9                    26.0                    0.2                 

မြ ို ေ့ပ 4,518         37.9      77.9              7.9        46.1            3.8           11.3                  13.7                    1.0                

ရကျးလက် 29,046       48.9      47.8              2.1        17.6            0.6           2.8                    28.0                    0.1                
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ေု  (၁၈) - ရေေီယုိနှင့် ရုေ် မလ င်သ ကြ ားသု းစဲွနုိင်သည့် အိမရ်ောင်စုောခုိင်နှုနး်  

ရေေ ီယုိ ရေု် မလ င်သ ကြ ား 
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ေု  (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်းသု း စဲွနိုင်မှု 

 

 ရေှေရတ ာင် မိ ိုပနယ် တွင် အမိ်ရေ ာင်စု (၂ ၁.၄) ေ ာခိုင်န ှုန်း သ ာ လက ်ကိငု်ဖု န်းေှ ိသည့် အတ ွက် ေဲခူး မ
တိငု်း ရေသ ကြ ီး အ တွင်းေ ှိ အ ခလ ား မိ ိုပနယ်မ ျား နှင့ ်နိှုင်း ယှဥ်ေ ာ နိမ ်လ့ျက ်ေှ ိ သည ် ကို ရတွ့ ေှိ ေေါသည်။ 

 

 

 

 

မေလ ည်ရေ ာင်စ ု  - ၃ ၂.၉% 

ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီး  - ၂ ၆.၂% 

လေည်ခရ ိငု်  - ၂ ၆.၆% 

ရေှေရတ ာင် မိ ိုပနယ်မ - ၂ ၁.၄% 
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ေုိပ ရဆာင်ရေးယာဥ် အမျ ိုးအစားများ 

ဇယား (၁၈) - သယ်ယူေုိပရဆာင်ရေးအတွက် အသု း ေလ ုသည့်ယာဥ်အမျို းအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုအရေအတွက် 
ကုိ မမိ ိ ပု ေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ် ေလ ရသာဇယား 

 

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် အမိ်ရေ ာင်စုမျ ား ၏ သယ ်ယူေိပုရ ဆာင်ရ ေး အ တွ က် အသု း ေလ ု သည ့ယ်ာဥ် 
အမျို း အစား မျ ား တ ွင် စက ်ဘီးအသု း ေလ ု မှုသည ် (၅ ၄.၀) ောခိ ုင်နှု န်းလဖင့် အ မလ င့်ဆု  းလဖစ် ေိ ီး ရမာ်ရ တာ် 
ဆိုင်ကယ်/လျှေ်စစ်စက် ဘီး/သု းဘ ီးက ား အသု း ေလ ု မှုသည ်  (၃ ၃.၉) ေ ာခိုင် နှုန်းလဖင့ ် ေုတိယ အ မလ င့် ဆု း 
လဖစ်ေါသည ်။ 

 မမိ ိုပ ေလ /ရက ျးလက ် ခွဲလခားရ လ့လာော တွင် အမိ်ရော င်စုအမျ ား စုသည ် စက ်ဘီ း ကို သယ ်ယူေိုပရဆ ာင် 
ရေးယ ာဥ်အ ဖလ စ် အဓိက အသု း ေလ ု ကြ ေါသည ်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

တသိ် း်ေဒမကြ းီ/ခရသိ် /်မြ ို ့နယ် စမိေ်ာာ််ု သ

ကား/

ာသြက်ား/

ဗ်န် ်

ေမာေ်တာ်

ဆသိ် က်ယ်/

ုျှြ်ု ု်ု ကဘ်းီ/

မသတးဘးီကား

ုကဘ်းီ
(၄) ဘးီြါ

ောာ်ု ာုျ ီ

ကိးူေု၊ှ

မမ္ဗာန ်

ုကေ်ု၊ှ

ေမာေ်တာဘ်သတ်

ုှ် း်ပ(ကတ၊ဲ

ိာွး၊ပ မည ်း်..

ုမြည ့််)

ပဲေူးေိုင်းရဒသကြ းီ 1,142,974 13,643  392,159        570,569 21,269  43,982 14,137       315,083 

မြ ို ေ့ပ 239,014     8,471     102,697        150,556 3,549    1,817    622              9,721       

ရကျးလက် 903,960     5,172     289,462        420,013 17,720  42,165 13,515       305,362 

ေပည်ေရိုင် 236,010     3,391     89,847          119,468 2,464     4,821    940              68,255    

မြ ို ေ့ပ 52,154        2,065     24,684          34,011    579        121        80                 1,438       

ရကျးလက် 183,856     1,326     65,163          85,457    1,885    4,700    860              66,817    

ရွှေရောင်မြ ို ့နယ် 33,564        290         11,391          18,133    323        1,209    209              10,635    

မြ ို ေ့ပ 4,518          127         1,988             3,391       66           13          20                 77             

ရကျးလက် 29,046        163         9,403             14,742    257        1,196    189              10,558    
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(ဇ) ရမွးဖွား ခလ င်းနှင့် ရသဆု း ခလ င်းအရ ကြ ာင်းအော 

ရမွးဖွား ခလ င်းအရ ကြ ာင်းအော 

 

 ရေှေရတ ာင် မိ ိုပနယ် တွင် အသက ် (၂ ၅-၂ ၉) အေု်စ ု တွင်မ ရမွး ဖွ ား နှုန ်း မ အ မလ င့် ဆု းလ ဖ စ သ်ည ်ကို ရတွ့ ေ ိေှ  
ေါသည်။ 

 အသက ် (၁ ၅) နှစ်မှ အသက ် (၄ ၉) နှစ်အ တွင်းေ ိှ အမျို း သမ ီးတစ် ဦး ၏ စုစုရေါင်း က ရ လ း 
ရမွး ဖွား နှုန ်းမှာ (၁.၉) ဦး ဖလ စ် ေိ ီး မေလ ည်ရေ ာင်စ ုအ ဆင့် စုစုရေါင်း မ ကရ လး ရမွး ဖွား နှုန ်း (၂.၅) ဦး ေက် 
ေိုနိမ ့သ်ည ်က ို ရတွ့ ေှိ ေေါ သည ်။ 
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အသက်အုပ်စု 

ပု ံ(20) - မပြ ည်ရာာင်စု၊ ပဲခူးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် ရေှေရတာင်မိ ို့နယ်တုိ့၏ 
အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုနး်  

ြပည်ရာာင်စု ပခဲးူတုိင်းရေသကြ ီး ရေှေရတာင်မိ ို့နယ် 
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ေု  (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 

 

မေလ ည်ရေ ာင်စ ု  - ၂.၅ ဦ း 

ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီးမ - ၂.၄ ဦ း 

လေည်ခရ ိငု်  - ၁.၈ ဦ း 

ရေှေရတ ာင် မိ ိုပနယ်မ - ၁.၉ ဦ း 

 



39 
 

 

 ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီး တ ွင် ရမွး ဖွား စဉ ် ရမျှာမ်ှ န်းသ က်တမး် သည ် (၆ ၅.၂) နှစ်လဖစ် ေိ ီး မေလ ည်ရေ ာင်စု 
အဆင့် ရမျှာမ်ှ န်းသ က် တ မ်း (၆ ၄.၇) နှစ်ေက် ေို မလ င့် ေါသည်။ 

 မ ရမျှာမ်ှ န်းသ က် တမ်း (၆ ၉.၈ မ နှစ်) သ ည ် ကျား ရမျှ ာ်မှ န်းသ က် တမ်း (၆ ၀.၇ နှစ်) ေ က ် ေို မလ င့်ေ ါသည်။ 

 
ကရလးအေွယ်ရသဆု း ခလ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆု း ခလ င်းအရ ကြ ာင်းအော 

 

 လေည်ခရ ိငု် တွင် တစ်နှစ ်ရ အာက်န ှင့် ငါးန ှစ်ရအာက ်ကရလ း ရသ နှုန်းမျ ား သည ် မေလ ည်ရေ ာင ်စုအ ဆင့် 
ရသ နှုန်းများေ က ် နိမ်ေ့ ါ သည ်။ အေှင်ရမွးက ရလ း (၁,၀ ၀ ၀) တွင် အသ က်တစန်ှစ ်ရအ ာက်ကရ လး 
(၅ ၇) ဦး နှင့် အေ ှင်ရမွးက ရလ း (၁,၀ ၀ ၀) တွင် အသက ်ငါးနှစ်ရအ ာက်ကရ လး (၆ ၆) ဦ း ရသ ဆု းလ ျ က် 
ေှေိ ါသည်။  

 ရေှေရတ ာင် မမိ ိုပနယ် တွင် တစ်နှစ်ရ အာက ်နှင့် ငါးန ှစ်ရအာက ်ကရလ း ရသ နှု န်း များ သည ် ေဲခူးတိ ုင်း မ
ရေသ ကြ ီး နှင့် လေည်ခရ ိငု် တိပု ၏ ရသ နှုန်းမျ ား ေက ် နိမ့ေ် ါသည်။ အေှင်ရမ ွးက ရလ း (၁,၀ ၀ ၀) တွင် 
အသက ်တစ ်နှစရ် အာက် ကရ လး (၅ ၃) ဦး နှင့် အေှင်ရမ ွးက ရလ း (၁,၀ ၀ ၀) တွင် အသက ်ငါးနှ စ် 
ရအာက်ကရလး (၆ ၂) ဦ း ရသ ဆု းလ ျက် ေှေိ ါသည်။ 
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ပု ံ(၂၂) - ရမှော်မှန်းသက်တမ်း (မပြ ည်ရာာင်စ၊ု တုိင်းရေသကြ ီး/မပြ ည်နယ်) 

စစုရုပါငး် ကျား မ 
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တစန်စှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

ငါးနစှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

တစန်စှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

ငါးနစှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

တစန်စှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

ငါးနစှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

စစုရုေါငး် ကျား မ 

ေု  (၂၃) - တစ်နစ်ှရအာက်ကရလးရသနှုန်းနှင့် ငါ းနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

မေလ ည်ရောင်စု ေခဲးူတုိင်းရေ သ ကြ ီး လေည်ခရိုင ် ရေှေရတာင် မိ ိုပ နယ် 
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 ေဲခူးတိုင ်းရေသ ကြ ီး တ ွင် အေှင်ရမ ွးက ရလ း (၁ ၀ ၀,၀ ၀ ၀) ၌ ကိုယ်ဝန်ရ ဆာင်စဥ် ၊ ရမွး ဖွား စဥ်နှ င ့် 
ရမွး ဖွား ေိ ီး (၆) ေတအ် ကြ ာတ ွင် မိခင် (၃ ၁ ၆) ဦ း ရသ ဆု းလ ျက် ေှေိ ါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန ်ရဆ ာင်မိခင်ရသ နှုန်း သ ည ်  မေလ ည်ရေ ာင်စု အဆင့်ေက ် မမလ င့် ေ ါသည်။ 

 အရေှ့ ရ တာင် အာေှန ိငု်င များ ၏ ကိုယ်ဝန်ရ ဆာင ်မိခင်ရသန ှုန်း ( ၁ ၄ ၀ ) နှင့် နိှုင်းယှဉ် ော တွ င်မ
မမလ န်မ ာနိုင်င  ၏မက ိ ုယ်ဝန ်ရ ဆာင်မိခင ်ရသနှုန ်းမ ( ၂ ၈ ၂ ) မ သည ်မ မလ င့်မား ရနရ ကြ ာ င်း မရ တွ့ေှိ ေေါသည ်။ 
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ပု ံ(24) - ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မခိင်ရသနှုနး် (မပြ ည်ရာာင်စု၊ တုိင ်းရေသ ကြ ီး/မေလ ည်နယ်) 
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သန်းရခါင်စာ ေင်းဆုိင်ော ရဝါဟာေအဓိေ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ 

လူဦးရေ - ဤအစ ီေင် ခ စာ တွင်ေါဝင ်သည့် လူဦး ရေ ဆိုသည ်မှာ သနး် ရခါင်စာ ေင်း ညတ ွင် မမလ န်မ ာနိုင် ်င  မ

နယ်န ိမိ တ်အ တွင်း ေှရိ နသ ည့် လူဦး ရေကို ဆိုလိ ုေါ သည ်။ 

သန်းရခါင်စာ ေင်းညမ (သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညှေန်းချ ိန်)  - ၂ ၀ ၁ ၄ ခုနှစ်၊ မတလ် (၂ ၉ ) ေက်ရ နပ ညက ိုမ

ဆိုလိ ုေါသည ်။  မတလ် (၂ ၉ ) ေက်ရ နပည  (၀ ၀ း ၀ ၀) အချိ န်သည ် သနး် ရ ခါင်စာ ေင်း ေည်ညှေ န်းချိ န် ဖလ စ်ေါမ

သည ်။ မမလ န်မ ာနိုင ်င အ တွင် း မ သနး် ရခါင်စာ ေင်း ညတွ င်ေှသိည ်လ့ူ အား လု းက ိ ု မ စာေင်း ရက ာက်ယူခဲ ့ေါသ ည်။ 

ရကျးလက်မ - အရေွရေ ွအုေ်ခ ျုေ်ရေးဦး စီးဌ ာ န မှ သတ်မှ တ်ေ ား ရသ ာ ရက ျးောွအ ုေ်စမု ျား ကို ဆိုလ ိမု

ေါသည်။ ရ ယ ဘ ုယျအ ာ း ဖလ င့် ၎ င်း ရေသမ ျား သည ် လူဦး ရေသိေ်သည်း ဆ နည်း သည ်ရ့ေသမ ျား ဖလ စ် ေိ ီး  

၎ င်း ရ မလ ဧေယိာမ ျား တွင် စိုက်ေျိုး ရေးလ ုေ ်ငန်းမျ ား ကို အဓိကလုေ ်ကိငု် ေ ါသ ည်။ 

မမိ ိုပ ေလ  - အရေွရေ ွအ ုေ် ချုေ ်ရေး ဦး စီးဌာနမ ှမ သတ်မှ တ်ေ ား ရသ ာ ေေ်ကွ က်များ ဖလ စ်ေ ါသည်။ ရ ယ ဘ ုယ ျ 

အား ဖလ င့်မ အဆိုေါရေသမ ျ ား တွင်မ အရဆ ာက်အ အ ုနှ င့်မ လူဦး ရေေူေေ် ေိ ီး မ စက ်မှုလုေင် န်းများ မ ဖွ ့ ဖိ ိုး တိးု တက် 

ေါသည်။မ 

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိ ာ တစ်စ တုေနး် ကီလ ိမုီ တာ တွင် ရနေိငု်ရသ ာလူဦး ရ ေကို ဆိုလိေု ါသည်။ နယ် နိမိ တ် 

တစ်ခု အတ ွင်းရ နေိ ုင်ရသ ာ လူဦး ရေစုစရုေါင်း ကိ ု ၎ င်း ရေသ၏ ဧေယိာ အကျယ်အဝ န်းနှင် ့ စား ခလ င်း ဖလ င့် မ

သိေ်သည ်းဆကိ ုေ ေှိ ေိ ီး စတု ေန်းက ီလ ိမုီ တာမဖလ င့်ရ ဖာ် ေလ ေ ါသည်။ မ ေိ ုသိပု တွ က်ချက်ေ ာ တွင်မ က ုန်းရ မလ ကိုသာ မ

ေည ့သ်ွင်း တ ွက်ချက ်ေား ေါသည်။ 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား - အမိ်ရောင်စ ု တစ်စု တွင် ေှရိသ ာ ေျမ်းမျှအိမရ်ေ ာင်စုဝင် အရေ အတွက ်မ

ကိုဆိ ုလိေုါ သည ်။ (အမိ် ရေ ာင်စုလူဦး ရ ေစုစုရေါ င်း ကို အမိ်ရေ ာင်စုအရ ေအ တွက် လဖင့် စားလခင်း လဖင့်ေ ေ ှိမ

ေါသည်။) 

ကျား/မ အချို း - အမျို း သမ ီးဦး ရေ (၁ ၀ ၀) ၌ ေှသိည ့် အမျို း သားဦး ရေကို ဆိုလိ ု ေါသည်။  

မီှခိုသူအချို း - အလုေ်လု ေ်ကိုင်နိုင ်သည့် အသက ် အေွယ ် အသက ် (၁ ၅) နှစ်မှ အသက ် (၆ ၄) နှစ် ဦး ရေ 

(၁ ၀ ၀) ရေါ် တွင် မှီခိုရ န သည ့် ကရ လး ဦး ရေ (အသက ် ၁ ၅ နှစ်ရအ ာ က်) နှင့် သက ် ကြ ီးေယွ် အိုဦးရ ေ 

(အသက ် ၆ ၅ နှစ်နှင့ ်အ ေက ်) တိပု ၏ အချို း လဖစ်ေ ါ သည ်။ စုစုရေါင်းမ ှခီ ိသုူ အချို း ၊ ကရ လး မီှခိုသ ူအ ချို း နှင့် 

သက ် ကြ ီးေယွ ်အိ ုမှခီိ ုသူအ ချို း တိပုကိ ု တိ ုင်းတ ာတ ွက် ချက်နိငု်ေ ါသည်။ 

ကရလးမီှခိုသူအချို း - အ သက ် (၁ ၅) နှစ်ရအ ာက် ကရ လး ဦး ရေနှင့် အလုေ် လုေ်နိငု်သည ့လ်ူဦး ရေ (အသက် 

၁ ၅ - ၆ ၄ နှစ်) အချို း ကို ဆိုလိ ုေါသည ်။ 
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သက် ကြ ီးေွယ်အုိမှီခိုသူအချ ိုး - အသက ် (၆ ၅) နှစ်နှင့အ်ေက ် သက ် ကြ ီး ေွ ယ်အိဦုး ရေန ှင့် အလုေ်လု ေ်နိငု် 

သည ့လ်ူဦး ရေ (အသက ် ၁ ၅ - ၆ ၄ နှစ်) အချို း ကို ဆိုလိ ုေါသည ်။ 

သက် ကြ ီးေွယ်အုိညှေန်ကိန်း - အသက ် (၁ ၅) နှစ်ရ အာက် ကရ လး ဦး ရေ (၁ ၀ ၀) တွင် ေှသိည ့် အသက ် (၆ ၅) 

နှစ်နှင့် အေက် သက ် ကြ ီးေယွ် အိုဦးရ ေက ို ဆိုလိေု ါ သည ်။ 

အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုရေါင်းလ ူဦးရ ေ ၏အသ က်များ ကို အေု်စု (၂) စ ုအညီအမျှခ ွလဲခ ား ေ ာတ ွင် ေ ေှသိည် ့ 

အလယ ်ကိ န်း ဖလ စ်ေ ါသည်။ လူဦး ရေ၏တစ်ဝက်သ ည် အသက ်အလယ ်ကိ န်းေက ်ငယ် ေိ ီး ကျန် တ စ်ဝက် မ

သ ည ် အသက ်အလယ ်က ိ န်းေက ် မကြ ီးေါသည ်။ 

ေညာရေး - သင ် ကြ ား ခလ င်း နှင့် သင ်တန ်းလ မ်းည ှေန််မ ျား မှ တဆင ့် သင ် ကြ ား တ တ်ရ မလ ာက် ခလ င်း ကို ဆိုလ ိ ုမ

ေါသည်။ ၂ ၀ ၁ ၄ ခုနှစ် မမလ န်မ ာနိုင်င  လူဦး ရေနှ င့်အမိ် အရ ကြ ာင်း အေ ာမ သနး် ရခါင်စ ာေင်း တွင် စာတတ ်မ

ရ မလ ာက်မှု ၊ ရက ျာင်း ရနမှု အရ ခလ အရ န၊ အ မလ င့်ဆ ု း တက်ရေ ာက် ေိ ီးစီး ခဲ့သည် ့ အတန ်း/အဆင့် တိ ုပကို ရမး မလ န်းခဲ့မ

ေါသည်။ ေည ာရ ေး နှင့်ေ တ်သက် ၍ အမျို း အစ ား ခွဲ ခလ ား မှုမျ ား ကို ရအာက်ေါ အတိ ုင်း ရဖာ် ေလ ေ ား ေါသ ည်- 

(က ) စာတတ်ရ မလ ာက်မှု - ဘာ သာစကား တစ်ခုခုက ိမု ရက ာင်း မွန ်စွာမ ရ ေး တ တ်၊ ဖတ် တတ ် ခလ င်း ကို 

ဆိုလိ ုေါသည ်။ 

( ခမ ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရ ခလ အရန - လွန်ခ ဲသ့ည ်စ့ ာသင ်နှစ် တွင် အတ န်းေ ညာမ အဆင့် ဆင့် 

သင ် ကြ ား နိုင် ေ န်ေု မ ှန်ဖွင့် လှစ်ေားရသ ာ တ ေား ဝင ်အသိအမ ှတ် ေလ ု စာ သင ်ရကျာင်း မျ ား 

(သိုပမဟုတ ်) ေည ာရ ေး အစီအစဥ်မ ျား တွင် ေည ာသင ် ကြ ား ရနသူမ ျား ကို ဆိုလ ိေုါသည ်။မ

မူလတ န်း၊မ အလယ ်တန်း၊မ အေက်တ န်းနှင့ ်မ တက္က သို လ် အဆင့ ်တက ်ရနသူမ ျား မ အား လု းေါဝင ်မ

ေါသည်။မ မ အဆိုေါမ ရက ျ ာ င်း ရနမှုအရ ခလ အရန တွင် (၁) လက ်ေှ ိတွင် ရက ျာင်း တက်ရနသ ူ၊ (၂) 

ရက ျာင်း တက ်ဖူးသူ၊ (၃) လု းဝရ ကျာင်း မ တက်ဘူး သူ ဟူ၍ (၃) မျို း ေါဝင်ေါ သည ်။မ 

( ဂမ ) အ မလ င့်ဆု း တက်ရောက် ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်း/အဆင့် - အစိးု ေရက ျ ာင်း များ ၊ အစိးု ေ 

အသိအမှ တ် ေလ ု ေားသ ည့် ေုဂ္ဂလိကရက ျ ာင်း များ တွ င် တက်ရ ောက ် ေိ ီးစီး ခဲ ့သ ည့် အ မလ င့်ဆ ု း 

ေည ာရေးအ ဆင်/့ဘ ွဲ့ / ေီဂ ေီကို ဆိုလိ ုေါသည ်။ 

မသန်စွမ်းမှုမ - ရနပစဥ်လု ေ်ငနး် ရဆ ာင်ေ ွက်မှုမ ျား ၊ အလုေ်လုေ် ကိုင်ရ ဆာင် ေွ က်မှု/သင ်ယူမှုမျ ား ၊ လ ှုေ် ေှား မ ှုမ

များ တ ွင် အရောက် အ ကူမေှိေ ါက သာမန ်လူမျ ာ း ေက ် ေို၍ အခက်အခ ဲေှိ သူများ ကို ဆိုလိမု ေါသည်။ ၂ ၀ ၁ ၄ 

ခုနှစ် လူဦး ရေနှင်အ့ ိမ်အ ရ ကြ ာင်း အ ော သနး် ရခါ င်စာေင်း တွင် မသ န်စွမ ်းမှုနှင့်ေ တ်သက် ၍ ရအာက်ေါတ ိပု မ

ကိုမရမ း မလ န်းေားေ ါသည်-မ 
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(က) လမ ်းရလ ျှာက် ခလ င ်း (ဝှးီ ချဲ အသု း ေလ ု ခလ င်း ၊ ရတာင ် ရဝးှ ၊ ချို င်း ရေ ာက် အသု း ေလ ု ခလ င်း ၊ ရ ခလ ဆာ မ

မခလ င်း ၊ အ မလ င့် တက် ေ ာတွင ် ခက ်ခဲ ခလ င်း) 

(ခမ) အ မလ င် (အ မလ င်အာရ ု  အ ား နည်း ခလ င်း ၊ မ မျက်စ ိမ မလ င် ခလ င်း) 

(ဂမ) အ ကြ ား (အ ကြ ား အ ာရ ု န ည်း ခလ င်း ၊ နား မ ကြ ား ခလ င်း) 

(ဃ) မှတ်ဉ ာဏ ်/အာရ ု  စူးစိုက် ခလ င်း (ဖွ ့ ဖိ ိုး မှု ရနှာင့ရ်န ှး ခလ င်း ၊ ရက ျာင်း ရန ေန်ခ က် ခဲ ခလ င်း ၊ အ ခလ ား မ

စိတ်ေိ ုင်းဆိ ုင်ောအရ ခလ အ ရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်မ - လူတစဦ်း ချင ်းစီ၏ သက ်ရသခ အ ဖလ စ် ကို ယ်ရေးအရ ကြ ာင်း အ ော အချက် 

အလက ်မျ ား ေါဝင်သည ့် ကတ်/လက ်မှတ်လဖစ်ေါသ ည်။ မမလ န်မ ာနိုင်င  တွင် မ သက ်ရသခ က တ်/လက ်မ ှတ် မ အမျို း မ

အစား ရေါင်း မျ ား စွာ ေုတ် ရေး ေား ေိ ီး နိုင်င ခလ ား သာ း များ အတ ွက် နိုင်င ကူးလက ်မှတ်က ိဆု ိလုိ ုေါသည်။ 

လုေ်သားအင်အားအရ ခလ အရန - သနး် ရခါင်စ ာေင ် း ေည်ညှေန ်းေက်မ တိငု ်မီ (၂ ၀ ၁ ၄ ခုနှစ်၊ မတလ် ၂ ၉ ေက်) 

လွန်ခဲ ့သည့် (၁ ၂) လအတငွ်း လုေ်ကိုင်ခ ဲရ့သ ာ အဓိကလုေ်ရ ဆာင်မ ှုမျ ား ကို ဆိုလိေု ါသည်။ အသ က် (၁ ၀) 

နှစ်နှင့် အေက်မ လူဦး ရေ ကိုမရအာက် ေါအ တိ ုင်း ခွဲ ခလ ား ရဖာ် ေလ ေားေ ါသည်မ- 

 

လုေ်သားအင်အားစု - “အလုေ် ေှိ သူမ (လ ုေ်င န်း ခွင်ေှ ိလူဦးရ ေ)” နှင့် “အလုေ်လက်မ ဲ့” တို ပေါဝ င်သည့် 

ရယ ဘုယျစက ား ေေ ်တစ ် ခုမ ဖလ စ်ေါသည်။ 
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အလုေ်ေိှသူ - လူတစရ် ယာက်သည် အ မလ တ် အ စွန်းတစ ်ခုခု (လစ ာ၊ လု ေ်ခ၊ စီးေ ွား ရေးအက ျို း အ မလ တ် 

စသ ည်) အတွက် သနး် ရခါင်စာ ေင်း မရက ာက်မ ီမ တစ်ေ တ်အ တွင်းမ (သ ိပုမ ဟုတ)်မ တစ်န ှစ်အ တွင ်း အချိ န် ေလ ည် ့ 

(သိုပမဟုတ ်) (၆) လန ှင့် အေက် အလုေ်လုေ ်ခဲလ့ ျှ င် ေိုသူကို အလုေ် ေှသိ ည်ဟုမ ဆိုလိေု ါသည်။ ၎ င်းတိုပ တွင် 

လစ ာမေရသ ာ်လည်း မ မိ သားစုလုေ်င န်းတငွ ်လုေ် ကိုင်သူ၊မ စ တိ ုးဆိငု် ၊မ ေုဂ္ဂ လိကရ ဆးရ ု မ အစ ေှသိည ် တိပု တွင ်မ

လုေ်ကိုင်ရ နသူမျ ား ေါဝင် ေါသည်။မ 

အလုေ်လက်မ့ဲ - အလုေ် လုေ်ကိုင်နိ ုင်သူ ဖလ စ်ရသာ ် လည ်း သတ်မှ တ်ေ ား သည ်က့ာလ အတ ွင်း အလုေ် မေှိသူ ၊ 

အလုေ် ေှာရဖ ွရနသူက ို ဆို လိုေါသည ်။  

လုေ်သားအင်အားစုတွင်မေါဝင်သူများ - သနး် ရခါ င်စာေင်း ရက ာက်ယူခ ျနိ ်မ တိငု်မ ီ ေက်သတ္တ ေ တ်အ တွင်း 

အလုေ်မ ေှသိူ ၊ အလုေ်မေ ှ ာခဲ့သူ ၊ အလုေ်မလုေ်န ိငု် သူများ ကို မ ဆိ ုလိေုါသည ်။ အဆို ေါအ ုေ်စု တွင် အချိ န် ေလ ည် ့မ

ရက ျာင်း တက ်ရနသူ ၊ အမိ်မှုကိစ္စလုေ်သူ ၊ သက ် ကြ ီး ေွ ယ်အိမု ျား ေါဝင်ေါသည ်။  

လုေ်သားအမျို းအစားမ - အလုေ်ေှ ိသူမျ ား ကို လွန်ခဲ ့ရသာ (၁ ၂) လအတငွ်း ၎ င်း တိပုရဆ ာင် ေွက်သည့ ် 

စီးေ ွား ရေးလ ုေ်င န်း လုေ်ရဆာင်မ ှုအလိ ုက် ခွဲလခ ား ရဖာ်လေ ခလ င်း လဖစ်ေ ါသည်။ လုေ်သား အမျို း အစား များ ကို 

ရအာက်ေ ါအ တိငု်း အေု်စု (၅) စုခွဲ ခလ ား ေားေ ါသည်- 

(က) အစုိး ေဝန်ေမ်း မ-  အစိးု ေ ဌာန/အဖွဲ့ အစည ်းများ တွ င် အလုေ်လုေ်က ိငု်ရ နသူ များ  

(ခမ) ေုဂ္ဂလိက/အဖဲွ့အစည်းဝန်ေမ်းမ - ေုဂ္ဂလိကလုေ်င န်း၊ ေုဂ္ဂလိကအဖွဲ့ အစည်း မျ ာ း ၊ ကုမ္ပဏီမျ ား ၊ 

အစိးု ေမဟ ု တ်ရသ ာအဖ ွဲ့ အစည်း များ ၊ နိုင်င တက ာ အဖွဲ့ အစည ်းမျ ား ၊ ရေ ာင်း ဝယ ်ရေး လုေ်င န်းမ

များ တ ွင်လုေ်က ိငု်ရနသ ူမျ ား မ 

(ဂမ) အလုေ်ေှင် - သတ်မှ တ် ကာလအ တွင်း ၎ င်း တိပု ၏ကိုယ်ေ ိငု်စီးေ ွ ား ရေးလ ု ေ်ငနး် ကို အလုေ ်မ

သမ ား (၁) ဦး ဖလ စ်ရစ၊ (၁) ဦး ေက ်ေိ၍ု ဖလ စ်ရစ ခနပ် ေား ေိ ီး လုေ်ငန ်းလ ုေ်ကိငု ် သူများ 

(ဃ) ကုိယ်ေိင်ုလုေ်ငန်းလုေကုိ်င်သူ - ကိုယ်ေိငု်စီးေ ွ ား ရေး (သိုပမဟုတ်) မိသားစုစီးေ ွား ရေး တွင ် 

မည ်သည့်အလ ုေ်သမား ကိုမျှ ခနပ်ေား ခလ င်း မ ေှဘိဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရ ောက ်လုေ် ကိုင်သူမ 

(င) မိသားစုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင ်တစ ်ဦးဦ း ၏ စီးေ ွား ရေးလ ုေ်ငန ်း၊ စိုက်ေျ ိုး ရမွး မလ ူမ

ရေး၊မ ခိ  လုေ်င န်း၊ ကုန် ရောင်း ကု န်ဝယ်လ ုေ်ငန ်း (မိသ့မဟ ုတ်) အသက ် ရမွးဝမ်းရကျာင်းမ

လုပ်ငနး်တစ်ခုခုတွင် လုပ်အားခမေေှဘိဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သူမ 
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လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်း မ - အသက ်အုေ်စ ုတစ ်ခုတွင ်ေိ ှသည့်မ လုေ ်သာ း အင်အား နှင် ့မ အဆ ို ေါ အ သက ်မ

အေု်စု အတ ွင်းေိ ှမ လူဦးရ ေ တိပု ၏အခ ိျု း ကိုမ ဆိုလိ ုေါ သည ်။မ လုေ်သားအင်အ ာ း ေါဝင်နှုန်းသ ည်မ အလုေ ် လုေ်နိငု် မ

သည ်မ့လ ူဦးရ ေေမာ ဏကိ ု မရ ဖာလ်ေသည ့မ် အရေး ကြ ီးရ သာမအညှေ န်းက ိန်း ဂဏ န်း တစ်ခု လဖစ်ေါသည ်။ 

မ 

 

အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်းမ - လုေ်သား အင်အ ား စုစုရေါင်း တွင် မ အလုေ်အကိငု ်မေ ေိရှသ း ဘ ဲ မ

အလုေ် ေှာရ နသူန ှင်မ့ အ လုေ်လုေ် ေန ် ဆန္ဒ ေှသိူ တိ ုပ ၏မ ေ ာခိုင်န ှုန်း ကိုမ ဆိ ုလို ေါသည်။မ အဆ ိေုါလ ူဦးရ ေသည ်မ

အလုေ် ေှာရဖ ွရနသူမ ျား မဖလ စ် ေိ ီးမ အလုေ်လ ုေ်ေန် အဆ င်သင ့် ေိ ှသူမျ ား မ မဖလ စ်ေါသ ည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့်မ လူဦးရေအချို းမ - နိုင်င တစ်ခု ၏အလ ုေ်ေိှသူဦးရ ေနှင့်မ အလုေ်လုေ ်ကိငု်န ို င်သည ့် မ

လူဦးရ ေမ (အသက ်မ် ၁ ၅ မ - ၆ ၄) ၏အခ ျို း အစား ကို ေလ သည ့မ် စ ာေင်း အင ်းဆိငု် ောမ အခ ျို း တစ်ခ ုလဖစ် ေါသည်။ မ

လ တူစ်ဦး သည ်မ တစ်ေ တ် လျှင်မ အနည်း ဆု း တစ်န ာ ေီ ကြ ာမ အလုေ ်လုေ်ကိ ုင်ေါ ကမ ၎ င်း ကုိအလုေ ်အကိ ုင် ေိသှူဟ ုမ

နိုင်င တက ာ အလုေ်သမ ား အဖွဲ့ ကြ ီး မ မှ သ တ်မှ တ်ေ ား ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင် - သနး် ရခါင်စာ ေင်း ေည်ည ှေန်း ချနိ ် မတိုင်မ ီမ လွ န်ခဲရ့သ ာ (၁ ၂) လအတငွ ်းမ လုေ်ကိုင် ခဲ့သည ်မ့

လူတစရ်ယ ာက် ၏မ အလု ေ်အကိငု်က ိဆု ိလုိုေ ါသည်။ မ လုေ်ငနး် နှင့်သက ်ဆိ ုင်လခ င်း မေှိဘဲမ လွ န်ခဲ ့ရသာ (၁ ၂) လ မ

အတွင်းမ လုေ်က ိငု်ခဲ့သည ့် အလုေ်အက ိငု်ကိ ုသာမ ဆိ ု လိုလခင ်းလဖစ်သည ်။မ ၂၀၁၄မ ခုနှစ်မ သန်းရခါင်စာေင်းတွင်မ

အလုေ်အကုိင်ရဖာ်လေ ခလ င်းနှင့်စေ်လျဥ်း၍မ စာေင်းကုိင်၊မ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊မ အတွင်းရေးမှူး၊မ အိမ်မှု မ

ကိစ္စလုေ်သူ၊မ တ ငါသည်၊မ လူပအေင်းအ မလ စ်မန်ရနဂျာစသည်လဖင့်မ အရသးစိတ်ရဖာ်လေ ေမည်ဟုမ သန်းရခါင်စာေင်းမ

စာေင်းရကာက်များကုိမ ညှေ န် ကြ ားေားေါသည်။မ အ ကယ ်၍ရလဖဆ ိသုူသည ်မ အလုေ်အက ိငု်နှစ ်ခု (သိုပမဟုတ်) 

နှစ်ခုေက်ေိ ု၍မ လုေ ်ကိငု် ခဲ့လျှင်မ အဓ ိကလုေ်က ိငု် ရသ ာမ အလုေ ်အကိုင ်တစ ်ခုကိမု သ တ်မှ တ်ရ ေွးချ ယ်ရစခ ဲ့ မ

ေါသည်။မ အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစားများမ ခဲွလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISCO 2008 ကုိမ အရလခခ ၍မ ခ ွလဲခ ာ း ေား မ

ေါသည်။ 

= လုေသ် ာ းအင်အာ း 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေသ် ာ းအင်အာ းစုတွင်ေါဝင်သူဥးီရေ 
(အလ ုေ်ေှိသ ူ+ အလုေလ် က်မဲ့) 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလ ုေလ်က်မဲ့ော ခိငု်နှုနး် 
အလ ုေလ်က်မဲ့ဦးရေ 

လုေသ် ာ းအင်အာ းစုတွင်ေါဝင်သူးးရေ 
(အလ ုေေ်ှိသူ + အလုေလ် က်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလ ုေအ်ကုိင်ေေိှမှုနှင့် 
လူဦးရေအချ ိုး 

= 

အလ ုေေ်ှိသူဦးရေ 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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လုေ်ငန်း - သနး် ရခါင ်စ ာေင်း ေည်ညှေ န်းချိ န်မ တိငု ် မီမ လွန ်ခဲရ့သ ာ (၁ ၂) လအတငွ်း မ အလုေ်လ ုေ်ရ နသူမျ ားမ

လုေ်ကိုင်ရ နသည ့် လုေ်ငနး် တစ်ခ ုလဖစ်ေ ါသည်။မ အ လုေ်လုေ်ရ နသူမျ ား လုေ် ကိုင်ရနသည ့မ် လုေ်ငန်းခွင်ရနောမ

ကုိမ ရဖာ်လေေမည်လဖစ်ေါသည်။မ အလ ုေ်လုေရ် နသူ တစ်ဦး ၏မ လုေ်ကုိင်ရနေသည့်မ တာဝန်များ (သုိပမဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိမ ရဖာ် ေလ ေန်မလုိဘဲမ ကုန်ေုတ်လုေ်ငန်း (သုိပမဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရေးသည့်မ လုေ်ငန်းမ

အမျိုးအစားကုိမ ဆုိလုိလခင်းလဖစ်ေါသည်။မ ဥေမာမ - လူတစ်ရယာက်သည်မ တီဗီွေုတ်လုေ်ရသာစက်ရု ၏မ

သုိရလှာင်ရု တွင်မ အလုေ်လုေ်ကုိင်သူလဖစ်ေါကမ ေုိသူ၏လုေ်ငန်းသည်မ လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်မှု လုေ်ငန်း 

လဖစ်ေါသည်။မ အကယ ်၍ ရလဖဆိသု ူသည်မ လုေ်င န်းနှစ်ခု (သိုပမဟု တ်) နှစ်ခု ေက ်ေိရုသ ာမ လုေ ်ငန်းမျ ား တ ွင ်မ

လုေ်ကိုင်ခဲ ့ေါလ ျှင်မ အဓိ ကလ ုေ်ကိငု်ရသ ာမ လုေ်င န်းတစ်ခ ုကိမု သ တ်မှ တ်ရ ေွ း ချယ်ရစခ ဲေ့ါသည်။မ လ ုေ် ငနး် များ မ

ခွဲလခားသ တ်မှ တ် ေ ာတွင ် ISIC Revision 4 ကို အရလခခ ၍မခွဲလခ ား ေားေါသည ်။ 

အေှင်ရမွးကရလး - ကရ လး ငယ ်မိခင်ဝမ်းမ ှကျွတ် ချန်ိ တွင ် ငိုလခင ်း၊ အသ ေလ ု လ ခင ်း၊ ရလခလက ်မျ ား လှုေ် ေှ ား လခင်း 

စသ ည့် အသက ်ေှင်သန ် မှု သရ ကကတတစ်ခ ုခုကို မေလ ု လုေ်သူကို ဆိုလိေု ါသည် ။ သနး် ရခါင ်စာ ေင်း တွင ် အေှင် 

ရမွး ကရ လး များ ကို ေည ့် သွင်း ရက ာက်ယူခဲ ့ေါသ ည်။ ေိုပအ ေလ င် အမိ်ရေ ာ င်ကျဖူးသ ည့် အမျို း သမ ီး များ ၏ 

ရနာက် ဆု းအ ေှင ်ရမွးက ရလ း အရ ကြ ာင်း အ ောမ ျား ကိုလည်း ေည ့သ်ွင်း ရက ာက်ယူခဲ ့ေါသည ်။ 

စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အမျို း သမ ီးတစ် ရယ ာက်ရမွး ဖွ ား နိုင်သည့် ေျမ်းမျှကရ လး အရေအ တွက ် 

(အမျို း သမ ီးအား လု း ကရ လး ရမွး ဖွား နိုင်သည့် အသက ်အေိ ုင်းအ ခလ ား မေိ ီ း ဆု းသ ည်အေိ အသက ် ေှင် ေိ ီး 

လက ်ေိှရမ ွးနှုန်း အတိ ုင်း ရမွး မည ်ဆုိေ ါက) ကို ဆိုလို ေါသည်။ 

 

အသက်အုေ်စုအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အသက ်အုေ်စု အလိုက ် အမျို း သမ ီး (၁,၀ ၀ ၀) တစ်နှစ် အတွင်း 

ရမွး ဖွား သည ့် ကရ လး ဦးရေကို တိငု်း တ ာလခင ်းလဖစ် ေါသည်။ အသက ်အ ုေ်စု အလိုက် ကရ လး ရမွး ဖွား နှုန်းက ို 

တိငု်း တာ ော တွင ် သီး လခား ရဖာ်လေေ ား လခင်းမ ေ ှေိါက မေလ ကဒေိန်နှစ်က ို အရလခခ ၍ တွက်ခ ျက်ေါသည ်။ 

 

 

 

 

 

 

၅ စုစုရေါငး်က ရလ းရမွး ဖွား နှုနး် = အသ က်အုေစ်ုအလ ိက်ု က ရလ းရမွးဖွားနှုနး် x  
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ေသွှေတာ််မမိ ိုပနယ်အစီေင်ခ စာ မေလ ုစုသူများစာေင်း 

ေဲခူးတုိင်းရေသ ကြ ီး၊ ပြည ််ခရုိင်၊ ေသွှေတာ််မမိ ိုပနယ်အစီေင်ခ စာ မေလ ုစုသူများစာေင်း 

အမည် ောေူးနှင့် ဌာန/အဖွဲ့အစည်း တာဝန် 
အစီေင်ခ စာ ေလ ုစုသူ 

ရေါ်ုိှ်ု ်ေြးွမ ူ ဦးစီးအော ေှိ၊ မေလ ည်သူပအင်အာ းဦးစီးဌာ န ရေးသ ာ း ေလ ုစုသူ 

ေဒါ်ု့ဲမ ္ိတာေစာ်် လူဝင်မှု ကြ ီး ကြ ေ်ရေးမှူ း ၊ မေလ ည်သူပအင်အာ းဦးစီးဌာ န ရေးသ ာ း ေလ ုစုသူ 

   

စစ်ရဆးတည်း ဖလ တ်သူ 

ဦးေစာ််မန်း UNFPA အ ကြ  ရေး အ ေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည ်း ဖလ တ ်သူ 

ရေါ်စန္ဒာ မလ င့် ေုတိယညှေန် ကြ ာ းရေးမှူး ၊ မေလ ည်သူပအင်အာ းဦးစီးဌာ န အ ေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည ်း ဖလ တ ်သူ 

ရေါ်မျိုးသ န္တာ ဦးစီးအော ေှိ၊ မေလ ည်သူပအင်အာ းဦးစီးဌာ န စစ်ရဆးတည်း ဖလ တ်သူ 

ရေါ်ခ််မူဟန် လူဝင်မှု ကြ ီး ကြ ေ်ရေးမှူ း ၊ မေလ ည်သူပအင်အာ းဦးစီးဌာ န စစ်ရဆးတည်း ဖလ တ်သူ 

   
စာေင်းဇယား ေလ ုစု ခလ င်း၊ ရ မလ ေု ရေးဆဲွ ခလ င်း 

ရေါ်စန္ဒာ မလ င့် ေုတိယညှေန် ကြ ာ းရေးမှူး ၊ မေလ ည်သူပအင်အာ းဦးစီးဌာ န 
ကွနေ်ျ ူတ ာ အစီအစဥ်ရေးဆဲွ ခလ င်းနှင့် 
စာ ေင်းဇယာ း ေလ ုစုသူ 

ရေါ်လ င်းလင်းမာ ဦးစီးအော ေှိ၊ မေလ ည်သူပအင်အာ းဦးစီးဌာ န ရ မလ ေု ရေးဆဲွ ေလ ုစုသူ 

ရေါ်တင်မိုးမာ ရသတးစသြ်၊ မေလ ည်သူပအင်အာ းဦးစီးဌာ န ရ မလ ေု ရေးဆဲွ ေလ ုစုသူ 

ရေါ်ချိုချ ိုသ န်း ုက်ောာက်ကွန်ြျူတာ သုြေ်ဆာ််ေသးမှူ း ရ မလ ေု ရေးဆဲွ ေလ ုစုသူ 

   
စာစီနှင့်ေီဇိုင်းအဖွဲ့ 

ဦးနိုင် ဖိ ိုးရကျ ာ် ဦးစီးအော ေှိ၊ မေလ ည်သူပအင်အာ းဦးစီးဌာ န စာ စီနငှ့်ေဇီိငု်း ေလ ုစုသူ 

ဦးတ််ေမာ််ေစး လူဝင်မှု ကြ ီး ကြ ေ်ရေးမှူ း ၊ မေလ ည်သူပအင်အာ းဦးစီးဌာ န စာ စီနငှ့်ေဇီိငု်း ေလ ုစုသူ 

ဦးေဇာ်ုိှု််ြြ ိုး အငယတ် န်းစာ ရေး၊ မေလ ည်သူပအင်အာ းဦးစီးဌာ န စာ စီနငှ့်ေဇီိငု်း ေလ ုစုသူ 

   
 

 

 

 



ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

www.dop.gov.mm

(သို႔မဟုတ္)

http://myanmar.unfpa.org/census
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္ခ႐ိုင္
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