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သဲကုန်းမြိ ု့နန််  လူဦးရေကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ 1 

လူဦးဒေစုစုဒပါင်း 130,957 2 

ကားး ဦးဒေ 61,807 (47.2%) 
ြ ဦးဒေ 69,150 (52.8%) 
မြိ ိ့န ပ လူဦးဒေေးခုိင်ှုနယ်း 12.0% 
ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (စတုရန်းကီလုိမီတာ) 776.7 3 

လူဦးရရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းကီလုိမီတာ) 168.6 ဦး 
အသက်အလ််ကိယ်း 34.7 နှစ်  

  
ရပ်ကွက် စုစုရပါင်း 6 
ရကျးရွာအုပ်စု စုစုရပါင်း 50 
အိြ်ဒေးင်စုအဒေအတွက် 35,950 
အြာိ့းသြီးအိြ်ဒေးင်ဦးစီးေးခုိင်ှုနယး် 23.7% 
ပာြ်းြျှအိြ်ရောင်စုအေွယ်အစား 3.6 ဦး4 

  
အသက်အပုိင်းအ ခ းးအလုိက်လူဦးရေောခုိင်နှုန်း  

ကဒလးဦးဒေ (အသက် ၀ - ၁၄ ှှုစ်) 20.1% 
အလုပ်လုပှုိ်ုင်သူဦးဒေမ (အသက် ၁၅ - ၆၄ ှှုစ်) မ 70.9% 

   သက် ကြ ီးေွ််အုိဦးဒေ (အသက်မမ၆၅ ှှုစ်ှှုင့်အေက်) 9.0% 

  
 ြီှခိသူုအခာိ့း  

စုစုဒပါင်းြီှခိသူုအခာိ့း 41.1 
ကရလးြီှခုိသူအခာိ့း 28.4 
သက် ကြ ီးေွ် ်အုိြှခုိီသူအခာိ့း 12.7 

  
သက် ကြ ီးေွ် ်အုိညွှယ်ကိယ်း 44.6 

  
ကားး/ြ အခာိ့း 89 (မ 100 တွင်ေိှရသာ ကျား ဦးရေ) 

  
အသက် (၁၅) ှှုစ်ှုင့်ှအေက် စးတတ်ဒ ြ းက်ြနရာခုိင်ှုနယ်း 97.8% 

ကားး စးတတ်ရေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယ်း 98.7% 
ြ စးတတ်ရေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယ်း 97.0% 

  
ြသယ်စွြ်းသူဦးဒေ အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ြသယ်စွြ်းသူမ(ြည်သည့်ြသယ်စွြး်ြနအြာိ့းအစးးြဆုိ) 6,818 5.2 
လြ်းဒလျှးက်/အ ြ င့်တက်/ပစ္စည်းကုိင်တွ်် 2,362 1.8 
အ ြ င် 3,997 3.1 
အ ကြ းး 2,225 1.7 
သင််ူဒလ့လး ခ င်း/ြှတ်ဉးဏ်/အးရံုစူးစုိက် ခ င်း 2,036 1.6 

  



ကုိင်ဒဆးင်သည့်မလက်ြတ်ှအြာိ့းအစးးမ(အသက်မ၁၀မှှုစ်ှှုင့်အေက်) အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 
ှုိုင်ငံသးးစိစစ်ဒေးကတ် 86,998 75.9 
ဧည့်ှုိုင်ငံသးးကတ် 24 <0.1 
ှုိုင်ငံသးး ပ ့ခွင့်ေသူကတ် 267 0.2 
အြာိ့းသးးြှတ်ပံုတင်ကတ် 858 0.7 
သးသယးဝင်ကတ် 549 0.5 
်း်ီသက်ဒသခံကတ် 1,484 1.3 
ှုိုင်ငံ ခ းးသးးြှတ်ပံုတင်လက်ြှတ် * <0.1 
ှုိုင်ငံ ခ းးသးးှုိုင်ငံကူးလက်ြှတ် * <0.1 
ြည်သည့်ကတ်ြှြကုိင်ဒဆးင်သူ 24,372 21.3 

  
လုပ်သားအင်အားအရကေ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ)် စုစုရေါင်း ကျား မ 
   လုပ်သးးအင်အးးပါဝင်ှုနယ်း  65.9% 84.5% 49.4% 
   အလုပ်လက်ြ့ဲရာခုိင်ှုနယ်း  2.5% 2.1% 3.0% 
   အလုပ်အကုိင်ရရှိြနှှုင့်လူဦးဒေအခာိ့း 64.3% 82.7% 47.9% 

  
အိြ်ပုိင်ဆုိင်ြန  အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ပုိင်ေှင် 34,110 94.9 
အိြ်ငှးး 302 0.8 
အခြ့ဲ (ြိဘ/ဒ်းက္ခြ/ဒဆွြာိ့း/ြိတ်ဒဆွ) 462 1.3 
အစုိးေဝယ်ေြ်းအိြ်ေး 833 2.3 
ပုဂ္ဂလိကဝယ်ေြ်းအိြ်ေး 123 0.3 
အ ခ းး 120 0.3 

  
ဒယအိြ်အဒဆးက်အအံုအတွက် အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ပစ္စည်းြားး အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယိ/သက်က််/အင်ဖက် 5.8%  21.2% 
ဝါး 59.4% 21.3% 0.1% 
ဒ ြ ကြ ီး <0.1% 1.8%  
သစ်သးး 25.6% 70.6% 0.1% 
သွပ် 0.2%  78.2% 
အုတ် ကြွ ပ်/အုတ်/ကွယက်ေစ် 8.7% 5.5% 0.2% 
အ ခ းး 0.3% 0.8% 0.2% 

  
အစးးအစးခာက် ပ ့တ်စးးဒသးက်ေယ်အတွက်အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ဒလးင်စး အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

လျှပ်စစ်ြီး 1,719 4.8 
ဓးတ်ဒငွ့ * <0.1 
ဒေယံဆီြီး 25 0.1 
ဘုိင်အုိဂက်စ် * <0.1 
သစ်သးး/ေင်း 32,447 90.3 
ြီးဒသွး/ဒလးင်စးဒတးင့် 1,275 3.5 



ဒကားက်ြီးဒသွး 65 0.2 
အ ခ းး 393 1.1 

  
အလင်းဒေးင်အတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ြီးအြာိ့းအစးး အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

လျှပ်စစ်ြီး 10,261 28.5 
ဒေယံဆီြီး 500 1.4 
ဖဒ်းင်းတုိင်ြီး 16,372 45.5 
ဘက်ထေြီီး 6,088 16.9 
ြီးစက် (ပုဂ္ဂလိက) 543 1.5 
ဒေအးးလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက) * 0.1 
ဒယဒေးင် ခ ည်စွြး်အင်သံုး (ဆုိလး ပ းး) 1,823 5.1 
အ ခ းး 345 1.0 

  
ဒသးက်ဒေအတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ရရအမျိုးအစား အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ဒေပုိက်လုိင်း 497 1.4 
အဝီစိတွင်း 14,746 41.0 
ဒေတွင်း (အုတ်စ)ီ 16,182 45.0 
ဒေသယန်စက်/ဒေသယန်ဘူး  275 0.8 
စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသန့်ရရှိမှု 31,700 88.2 
ဒေတွင်း (အကးေံြ့ဲ) 582 1.6 
ဒေကယ် 2,675 7.4 
မြ စ်/ဒခားင််း/တူးဒ ြ းင်း 588 1.6 
ဒတးင်ကာဒေ/ြုိးဒေ 93 0.3 
အ ခ းး 312 0.9 
စုစုရပါင်းရရရကာင်းရရသန့် မရရိှမှု 4,250 11.8 

  
သံုးဒေအတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ရရအမျိုးအစား အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ဒေပုိက်လုိင်း 525 1.5 
အဝီစိတွင်း 15,877 44.2 
ဒေတွင်း (အုတ်စ)ီ 15,598 43.4 
ဒေတွင်း (အကးေံြ့ဲ) 555 1.5 
ဒေကယ် 2,092 5.8 
မြ စ်/ဒခားင််း/တူးဒ ြ းင်း 1,005 2.8 
ဒတးင်ကာဒေ/ြုိးဒေ * <0.1 
ဒေသယန်စက်/ဒေသယန်ဘူး * <0.1 
အ ခ းး 284 0.8 

  
 

 

 



အိြ်သးအြာိ့းအစးး အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 
ဒေဆဲွအိြ်သး 147 0.4 
ဒေဒလးင်း/်င်လံုအိြသ်း 29,183 81.2 
စုစုရပါင်းသန့်ရှင်းရသာယင်လံုအိမ်သာရဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 29,330 81.6 
တွင်း/ဇလးးအိြ်သး 3,284 9.1 
တွင်းြေိှအိြ်သး 606 1.7 
အ ခ းး 237 0.7 
အိမ်သာြေိှ 2,493 6.9 

  
ဆက်သွ််ဒေးပစ္စည်းြားးသံုးစဲွှုုင်ိြနအဒ ခ အဒယ အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ဒေေီ်ုိ 16,978 47.2 
ရုပ် ြ င်သံ ကြ းး 17,544 48.8 
မကြ ိ့းဖုယ်း 880 2.4 
လက်ကုိင်ဖုယ်း 8,338 23.2 
ကွယ်ပာူတး 270 0.8 
အိြ်တွင်အင်တးယက်တပ်ဆင်ထားမခ င်း 1,227 3.4 
ြည်သည့်ပစ္စည်းြျှြေိှသည့်မ အိမ်ရထာင်စု 9,480 26.4 
ပစ္စည်းအးးလံုးေှိသည့် အိမ်ရထာင်စု 36 0.1 

  
သ်််ူပုိနရောင်ရေးယာဥ်များသံုးစဲွနိင်ုမှု အဒ ခအဒယ အဒေအတွက် ေးခုိင်ှုနယ်း 

ကးး/ေေပ်ကးး/ဗင်ယ် 220 0.6 
ဒြး်ဒတး်ဆုိင်က််/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကးး 13,950 38.8 
စက်ဘီး 22,914 63.7 
(၄) ဘီးပါ ဒေး်လးဂာီ 454 1.3 
ကှူုးဒလှ၊ သြ္ဗးယ် 1,073 3.0 
စက်ဒလှ၊ ဒြး်ဒတး်ဘုတ် 64 0.2 

လှည်းမ(ကျဲွ၊ ှုွးး၊ မြ င်း…… စသ ဖ င့်) 10,943 30.4 

မှတခ်ျက်။ ၁ သဲကုန်းမြ ို့နယ်၏ လူဦးရရကိန်းဂဏနး်အချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရကရ်န့တွင်ရှိသည့် အချက်အလက် 
များဖြ စ်ပါသည်။  

 ၂  အိမ်ရထာင်စုလူဦးရရနှင့် အဖွဲ့ အစည်းလူဦးရရ နှစ်ရပ်လံုးပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃  ရကေ းတိင်ုနှင့် ရြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စိကု်ပျိုးရရး၊ ရမွးမြ ူရရးနှင့် ဆည်ရြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄  အိမ်ရထာင်စုလူဦးရရကိသုာ အရြခခတံွက်ချက်ထားြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

*  အရရအတွက် (၂၀) ထက်နည်းပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ပြည ််ောင််ုသမ္မတမ္မည န်္မငိသိ်််တေမင်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပြာ င ္မေြငြ်ယူိိသ် ်ခဲ့ေမင 

ပြည ််ုသတးြတမ်ုူးးေသိှ့်် စ္ိမ်စေြာ င််းစသငမနး်ေခါ််ုငသ််းြိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုမွ် ် ေြငြ်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။ ပ္မည န်္မငိိသ်််တုွမ်ု ြ်ေသးသြြ ီးေနငြ်ြိသ််း ပြည ််ုသတးြတမ် မနး်ေခါ််ုငသ််း္မျငးြိသ ၁၉၇၃ 

ခသိှု်မွ်် မု်ြြ ိ္မ်၊ ၁၉၈၃ ခသိှု်မွ်် မု်ြြ ိ္မ်ိှ့်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုမွ်် မု်ြြ ိ္မ်ေြငြ်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။  

ိိသ်််တမိသ််းမွ်် မနး်ေခါ််ုငသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သငစချြ်စုြ်္မျငးိှ့်် စ္ိမ်ောင််ုသ္မျငး၏ 

ဝိေမမုြ္ခဏင္မျငးြိသ သသှိိိသ် ်မ့်် စေသးြြ ီးေမင သ််း္မည ု်မု်ခသ ပြည ု်ြါမ််။ မနး်ေခါ််ုငသ််း၏ 

ာူးခည ငးေမင စသ််စေမွးမု်ခသ္မှင စသြ်ချုြ်္မှုဧသိယင စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့်ာ်ိ စချြ်စုြ်္မျငးြိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ြည ု်ြါမ််။ ေြငြ်ယူသသှိေမင စချြ်စုြ်္မျငးမ်် စသြ်ချုြ်္မှုနယ်ြယ် 

စဆ့််မိသ် ်းမွ် ် ာိေသငြ်ေမင ြွတ့ြြ ိုးေသးုီ္မတြိန်း္မျငးေသးဆွဲခည ််း၊ စောငြ်စာငးေြါ် စေခည ခတေမင 

ဆသတးြည မ်ချြ်္မျငးချ္မှမ်ခည ််းမိသ့စမွြ် ္မသှိ္မြည ု်ုိသစြြ်ါမ််။ မနး်ေခါ််ုငသ််း္မှ ေြငြ်ယူသသှေိမင 

စချြ်စုြ်္မျငးမ်် ိိသ်််တေမင်၏ မယတဇငမသ််း္မည ု်္မျငး ခွဲေဝမမ်္မှမ်ခည ််း၊ နယ်ေ္မည ဧသယိင 

နယ်နိ္မိမ်္မျငးြိသ ပြည န်ု််ဆန်းုု်ိိသ် ် ခည ််း၊ ုူ္မှုစေခည ခတစေဆငြ်စစသတ္မျငး မ််ေဆငြ်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေမင်ြွတ့ ြြ ိုးမိသးမြ်္မှုုီ္မတြိန်း္မျငး ချ္မှမ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝနေ်ဆင််္မှုုသြ််နး်္မျငး၊ ုူမငးချ််းုငနင 

ောငြ်ာငး္မှုဆိသ််သငုသြ််နး်္မျငး ုမ််မိသ့စမွြ် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စ္ိမ်စေြာ င််းစသင မနး်ေခါ််ုငသ််း စုီသ််ခတုင္မျငးြိသ စမဲွ္မျငး 

စုိသြ် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲြ့ါမ််။ ြာ္မစဆ့်စ်ေနြည ့်် ေသှ့ ေြည းုူးးေသုငသ််း စုီသ််ခတုငြိသ  

၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ပမာ ုသမ်ုမွ်် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ မနး်ေခါ််ုငသ််း ြ််္မစုီသ််ခတုင္မျငးြိသ 

၂၀၁၅ ခသိှု်၊ ေ္မုမွ်် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြါမ််။ ြ််္မစုီသ််ခတုင္မျငးမွ်် ပြည ််ောင််ုသစဆ့်် 

စုီသ််ခတုင၊ မနး်ေခါ််ုငသ််းြ ညွှန်းဆိသေမင ပ္မည န်္မင့ြသတသိြ်ိ ှ့်် မိသ် ်းေဒမြြ ီး/ပြည ််နယ် (၁၅) ခသ၏ 

မနး်ေခါ််ုငသ််း စုီသ််ခတုင္မျငး ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စြိသ် ်ိှ့််ု သြ််န်း စုီသ််ခတုငြိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ 

္မမ်ု မွ်် ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲ့ြြ ီး ြိသးြွယ်မ့််ဘငမင စုီသ််ခတုငြိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ ဇူုိသ််ုမွ်် 

ာသမ်ြည န်ေြာ ်ငခဲြ့ါမ််။ စုီသ််ခတုင္မျငးြိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှ့််  http://myanmar.unfpa. 

org/node/15104 မိသ့မွ်် ြမရ်ှုေု့ုငိိသ််ြါမ််။ 

 ယခသာသမ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုင္မျငးမ်် ပ္မြ ို့နယ်/ပ္မြ ို့နယ်ခွဲ္မျငး၏ မနး်ေခါ််ုငသ််း စုီသ််ခတုင 

္မျငးပ ညြု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုင္မျငးြိသ ပြည ််မူ့စ််စငးးးုီးာငနိှ့်် ြသုမ္မု္ဂုူးးေသသန်ြသတေ်ွစြွဲ့မိသ့  

http://www.dop.gov.mm/
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ြူးေြါ််း၍ ေသးမငးြည ုုသာငးညခ််းညြု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုငမွ်် ြဲခူးမသိ််းေဒမြြ ီး၊ မဲြသန်း္မြ ို့နယ် 

၏ ုူးးေသဆိသ် ်သငစချြ်စုြ်္မျငးိှ့်် ုူ္မှုုီးြွငးဆိသ််သင စချြ်စုြ်္မျငး ြါဝ််ြါမ််။ 

စုီသ််ခတုငြါ စေြာ င််းစသင္မျငးမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ္မမ်ု  (၂၉) သြ်ေန့် မနး်ေခါ််ယတစချိန် 

(မနး်ေခါ််ုငသ််း်) မွ််သှမိ့်် စချြ်စုြ်္မျငးညြု်ြါမ််။ ပ္မြ ို့နယ်စဆ့််စချြ်စုြ်္မျငး 

မ်် စုွန်စေသးြြ ီးြါမ််။ မိသ့သငမွ်် ပ္မြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့္်မှန်းမွြ်ချြ်္မှု္မျငး၏ မိြျ္မှန်ြန်္မှု 

မ််ပ ညြ််ောင််ုသစဆ့််ိ ှ့်် မူ်ီိိသ် ်္မ််္မဟသမေ်ြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပ္မြ ို့နယ်္မျငး၏ စချြ် 

စုြ်္မျငးြိသ ေု့ုငဆန်းုု်သငမွ်် မမိြည ု၍ေု့ုငမသတးမြ်သ္မ််ပ ညြု်ြါမ််။ မု်ိှု်ေစငြ် 

ြေုးေမိှုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစငြ်ြေုးေမိှုန်းြဲ့မိသ့ေမင ညွှန်ြိန်း္မျငးြိသ စခည ငးေမငဆြ်ိွှယ်္မှု 

သှမိ့်် စေြာ င််းစသင စချြ်စုြ်္မျငး ာ့်မ်ွ််းုဥ်းုငး၍ ေု့ုငဆန်းုု်မသတးမြ်သြါ္မ််။ 

မိသ့ညြု်၍ ုူးးေသန််းြါးမ့်် ပ္မြ ို့နယ်္မျငးစမွြ် ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သင ခန့္်မှန်းမြွ်ချြ်္မှု္မျငးြိသ 

စမိစြျ္မယူဆမ့််ဘဲ ာိသ္မြ ို့နယ်္မျငး၏ ေမဆသတးညခ််းဆိသ် ်သငစေညခစေန္မျငးစမွြ် စာိသြ် 

စေုျငြ်ြည ဆိသေမင ညွှန်ြိန်း္မျငးစြည ု် ယူဆသြါ္မ််။ ာိသ့ညြ်် ပ္မြ ို့နယ်စချ််းချ််း ိိှု််းယှဉ်သငမွ် ် 

ု််း ္မ််မ့််္မြ ို့နယ်မ်် စေညခစေနြိသ္မိသေြင််း္မွန်မ််၊ ္မ််မ့််္မြ ို့နယ်မ်် စငးန််းမ်် 

ဟူ၍ ေြငြ်ချြ်ချိိသ််ြါမ််။ 
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(က) လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစရုေါင်း 130,957* 

ကျား ဦးရေ 61,807 

မ ဦးရေ 69,150 

ကျား/မ အချို း 89 (မ 100 ေှိ ကျား ဦးရေ) 

မမိ ိုပေလ လူဦးရေ ောခိုင်နှုန်း 12.0 % 

ဧေယိာအကျယ်အဝန်း (စတုေန်းကီလိမုီတာ) 776.7** 

လူဦးရေသိေ်သည်းဆ (တစ်စတုေနး်ကီလိမုီတာ) 168.6 ဦး 

ေေ်ကွက် စုစုရေါင်း 6 

ရကျးောွအေု်စု စုစုရေါင်း 50 

 စစုုရေါင်း မမိ ို့ပြ  ရကျးလက် 

အမိ်ရောင်စုုူးးေသ 128,971 15,371 113,600 

အမိ်ရောင်စုအရေအတွက် 35,950 4,266 31,684 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား  3.6 ဦး*** 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် မ ဦးရေသည် ကျားမဦးရေေက် ေိုများေိ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွင် ကျား (၈၉) ဦး 
ေှေိါသည်။ 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် လူအများစုသည် ရကျးလက်ရေသတငွ်ရနေိုင်ကြ ေိ ီး  (၁၂.၀) ောခိုင်နှုန်း 
သာလျှင် မမိ ိုပေလ ရေသတွင် ရနေိငု်ကြ ေါသည်။ 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်  တစ်စတုေန်းကီလိမုီတာတွင် လူဦးရေ (၁၆၉) ဦးရနေိငု်ေါသည်။ 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စုတစ်စုစီ  ေျမ်းမျှလူဦးရေ (၃.၆) ဦးရနေိုင်ေိ ီး မမလ န်မာနုငိ်င၏ မ
ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုလူဦးရေေက် အနည်းငယ်ရလျာ့နည်းေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။ * အိမ်ရောင်စုလူဦးရေနှင့် အဖွဲ့အစည်းလူဦးရေ နှစ်ေေ်လု၏းေါဝင်ေါသည်။ 

 ** ရကြ းတိင်ုနှင့် ရလမစာေင်းဦးစီးဌာန၊ စိကု်ေျိုးရေး၊ ရမွးမလ ူရေးနှင့် ဆည်ရလမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 *** အိမ်ရောင်စုလူဦးရေကုိသာ အရလခခ၏တွက်ချက်ေားလခငး် လဖစ်ေါသည်။ 
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ဇယား (၁) - ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီး၊မမေလ ည်ခရုိင်၊မသဲကုန်းမမိ ိ ပုနယ်  မမိ ိ ပုေေ်ကွက်/ရကျးေွာအုေ်စုအလုိက်မအိမ်ရောင်စုမ
အရေအတွက်နှင့်မကျား/မ လူဦးရေစာေင်း 

 
 

 

စစုခုပါငး်   ကျား   မ   

ုသု သေြါ်း် 35,950        130,957     61,807       69,150          

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 4,266           15,752       7,280          8,472            

၁ ္မြ ို ့္မ 587                   2,282              1,061             1,221                 

၂ ြနေ်မင္်မ ငု်္ုင 650                   2,331              1,051             1,280                 

၃ ာနး်သ််း 273                   964                 437                 527                     

၄ ေြါြ်ေမင 602                   2,159              1,073             1,086                 

၅ ချ္်မးေ္မည ့မငယင 1,280               4,739             2,151              2,588                 

၆ မသခေဝြည င 874                   3,277              1,507             1,770                 

ပေြျးသငွစသြ်ု သ 31,684        115,205     54,527       60,678          

၁ ြိမခ်ျ််းြသနး် 233                   857                 408                 449                    

၂ သဲ့ သဲ့ြန် 161                   577                 277                 300                    

၃ စသမဆ်ွဲ 132                   497                 234                 263                     

၄ စသြ်ြိသ 678                   2,843              1,342              1,501                 

၅ သငွ္မ 294                   1,036             472                 564                    

၆ ုိနမ်နး် 219                   780                 362                 418                    

၇ ဇု့ဲ 435                   1,596             734                 862                     

၈ မြနး်ချို 597                   2,141              1,031             1,110                 

၉ ဗည ္မတငစ််း 874                   3,349             1,622              1,727                 

၁၀ ဒါးေမွးေြျငြ် 453                   1,649             841                 808                    

၁၁ ရသတးြ််မြ် 776                   2,809              1,387             1,422                 

၁၂ ဇီးြသနး် 338                   1,204              566                 638                    

၁၃ မု်နေီမင 533                   1,881             887                 994                    

၁၄ ္ိမသးမ္်ိမြည ်် 536                   1,996             944                 1,052                 

၁၅ ဆ််ြျ တုး 142                   503                 221                  282                     

၁၆ ု််းုဲ 482                   1,748             823                 925                     

၁၇ ုြ်ြတု သတးုှ 305                   1,147             551                 596                    

၁၈ ြန်ိ ှု ဆ့််် 654                   2,395              1,117             1,278                 

၁၉ ေ်င််ဝ််း 859                   3,210              1,517             1,693                 

၂၀ ေုင့််ြြ းီ 907                   3,158             1,429              1,729                 

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ် ု

အခရအတကွ်

လဥူးီခရ

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) - ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီး၊မမေလ ည်ခရုိင်၊မသဲကုန်းမမိ ိ ပုနယ်  မမိ ိ ပုေေ်ကွက်/ရကျးေွာအုေ်စုအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
အရေအတွက်နှင့်မကျား/မ လူဦးရေစာေင်း (အဆက်) 

 

စစုခုပါငး်   ကျား   မ   

၂၁ ြန့်ုန့်ြသနး် 725                   2,577              1,144             1,433                 

၂၂ မေြည ုှ 575                   2,040              949                 1,091                 

၂၃ ဇီးစသြ် 561                   2,149              1,048             1,101                 

၂၄ သငွမု် 393                   1,367             653                 714                    

၂၅ သ််းမသိြ်ေ္ှမင် 1,311               4,678             2,185              2,493                 

၂၆ စ််း္မစေသှ့ ြိသ် း် 1,827               6,490             3,030             3,460                 

၂၇ ြသ််ြသနး် 630                   2,170              1,036             1,134                 

၂၈ ြျငးု်် 714                   2,482              1,156             1,326                 

၂၉ မတခွနမ်သိ် ် 2,017               7,491             3,772              3,719                 

၃၀ ်ှြ်ေမင်္မြ းီ 322                   1,244              574                 670                    

၃၁ ေချင််း်နး်ြြ းီ 393                   1,554             746                 808                    

၃၂ ေြျးမငး 981                   3,586             1,750             1,836                 

၃၃ ာြ််ေ္ှမင် 639                   2,268              1,097             1,171                 

၃၄ စ််းေြါ််ယ် 499                   1,765             846                 919                    

၃၅ ေဆငြ်ချ တုြြ းီ 134                   493                 224                  269                     

၃၆ ြြ ို ့ြ််မင 1,879               6,742              3,101             3,641                 

၃၇ ြတေဲခါ််း 605                   2,084              965                 1,119                 

၃၈ ချငးုျငးြသနး် 607                   2,022              935                 1,087                 

၃၉ သြ်မင 270                   859                 406                 453                    

၄၀ ေုွးြသနး် 946                   3,188             1,465             1,723                 

၄၁ ဆ််္မြ းီဆွဲ 990                   3,841             1,772              2,069                 

၄၂ သငွမငယငြြ းီ 308                   1,195             564                 631                    

၄၃ ေြွ့မြ် 650                   2,461              1,196             1,265                 

၄၄ ိွယ်ေြငြ် 644                   2,287              1,048             1,239                 

၄၅ ေ်င််ြသနး် 815                   3,010             1,490             1,520                 

၄၆ ္မ််းုှ 345                   1,179             550                 629                     

၄၇ ဘွေမတေ င 246                   892                 422                  470                    

၄၈ ြြ ို ့ြသနး် 726                   2,725              1,288              1,437                 

၄၉ မေ ဓိေြ်် 885                   3,330             1,561             1,769                 

၅၀ ြြ ို ့သြ်မင 439                   1,660             789                 871                    

ုဥ် ရပက်ကွ/်ခကျးရာွအပုစ်ု
အမိခ်ောငစ် ု

အခရအတကွ်

လဥူးီခရ

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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ေု၏ (၂) - အသက်အုေ်စုကြ ီးများအလုိက်လူဦးရေ 

 

ဇယားမ(၂)မ-မသဲကုန်းမမိ ိ ပုနယ် မအသက်အုေ်စုအလုိက်လူဦးရေ 

 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၆၄) နှစ်အတွင်းေှိ  အလုေ်လုေ်နုိင်သည့်အေွယ်လူဦးရေ 
မှာ (၇၀.၉) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 အသက် (၁၄) နှစ်နှင့ရ်အာက်မကရလးအချို းနှင့် အသက် (၆၅) နှစ်နှင့်အေက် သက်ကြ ီးေယွ်အိုမ
အချို းစုစုရေါင်းသည် အလုေ်လုေ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းေါသည်။ 

 ကရလးအချို းနှင့် သက်ကြ ီးေယွ်အိုအချို းနည်းလခင်းသည် အလုေ်လုေ်နိငု်သည့် လူဦးရေအရေါ် 
မှီခိုမှုကို ရလျာ့နည်းရစေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26,375   
(20.1%) 

 92,806  
(70.9%) 

 11,776  
 (9.0%) 

၀-၁၄မနှစ ်
 

၁၅-၆၄မနှစ ်
 

၆၅မနှစ်နှင့်မအေက် 
 

စမြစ်သြ်ု သ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

ုသု သေြါ်း် 130,957 61,807 69,150   

0 - 4 7,723        3,905     3,818        

5 - 9 8,651        4,438     4,213        

10 - 14 10,001      5,104     4,897        

15 - 19 9,434        4,554     4,880        

20 - 24 9,636        4,522      5,114        

25 - 29 10,493      4,987     5,506        

30 - 34 10,153      4,861     5,292        

35 - 39 10,654      4,960     5,694        

40 - 44 10,174      4,897     5,277        

45 - 49 9,531        4,422      5,109        

50 - 54 9,020        4,225      4,795        

55 - 59 7,733        3,567     4,166        

60 - 64 5,978        2,645     3,333        

65 - 69 3,656        1,523     2,133        

70 - 74 2,622         1,049     1,573        

75 - 79 2,726         1,118     1,608        

80 - 84 1,774        662         1,112        

85 - 89 733            282         451           

90 + 265            86           179           
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ေု၏ (၃) - လူဦးရေေိေမစ် (မေလ ည်ရောင်စု၊ ေဲခူးတိင်ုးရေသကြ ီး၊ မေလ ည်ခရုိင်၊ သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်) 

  

  

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် လွန်ခဲ့ရသာ ၁၀ စုနှစ်ရကျာ်ခနပ်က စတင်ေိ ီး ကရလးရမွးဖွားနှုန်းသိသာစွာ 
ကျဆင်းခဲ့ေါသည်။ 

 အသက် (၁၅-၁၉) ိှ့်် (၂၀-၂၄) အေု်စုတိပုတွင်မလူဦးရေရလျာ့နည်းရနသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါ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 

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 

လဦူးရေေိေမစ်၊ ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီး 

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 5 5 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၊ သဲကုန်းမိ ိုပနယ်် 

ကျား မ 
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 မေလ ည်ရောင်စုိ ှ့််နိှုင်းယှဥ်လျှင်မသဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင်မအလုေ်လုေ်နုငိ်သည့် အသက်မ(၁၅-၆၄) အေု်စုမ
   ောခုငိ်နှုန်းသိသာစွာမမလ င့်ရနရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက်အုေ်စုမ (၁၅-၁၉)မ မှစ၍မ အသက်အုေ်စုတိငု်းတွင် ကျား ဦးရေသည် မ ဦးရေေက် 
ရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 
 (ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

 မမလ န်မာနုိင်င၏တွင် ဗုေ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၈၇.၉) ောခိုင်နှုန်း၊ ခေစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ 
(၆.၂) ောခိငု်နှုန်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာမ ကိုးကွယ်သူ (၄.၃) ောခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယ်သူ 
(၀.၅) ောခိုင်နှုန်း၊မ နတ်ကိုးကွယ်သူ (၀.၈) ောခိုင်နှုန်း၊ အခလ ားဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၂) 
ောခိုင်နှုန်းနှင့် မည်သည့်ဘာသာမျှ မကိးုကွယ်သူ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်းေှရိကြ ာင်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးတွင်မ ဗုေ္ဓဘာသာမ (၉၃.၅)မ ောခိုင်နှုန်း၊မ ခေစ်ယာန်မ (၂.၉)မ ောခိုင်နှုန်း၊မအစ္စလာမ်မ
(၁.၂)မ ောခိုင်နှုန်း၊မ ဟိန္ဒူမ (၂.၁)မ ောခိုင်နှုန်း၊ နတ်ကိုးကွယ်မှု (၀.၁) ောခိုင်နှုန်းနှင့် အခလ ားဘာသာမ
(၀.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ဘာသာမေိသှူများသည် (၀.၁)မောခိုင်နှုန်းေက် ရလျာ့နည်းေါသည်။  

  မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိင်ုနှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 
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ဗေု္ဓဘာသာ ခေစ်ယာန ် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ် အခလ ားမ ဘာသာမေှသူိများ 

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

ေု၏ (၄) - လေည်ရောင်စုနှင့် ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီး  ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် လူဦးရေ 
ောခိုင်နှုန်း 

မေလ ည်ရောင်စု ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီး 
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(ဂ) ေညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်များ  

ဇယားမ(၃)မ-မအသက် (၅) နှစ်မှ (၂၉) နှစ်အတွင်း လူဦးရေနှင့် ရကျာင်းတက်ရနသူအရေအတွက်ကုိ ကျား/မ 
ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

5 1,597     835       762        606         324       282     

6 1,702     870       832        1,419     725       694     

7 1,786     911       875        1,543     799       744     

8 1,667     842       825        1,456     734       722     

9 1,841     931       910        1,589     789       800     

10 1,821     917       904        1,485     749       736     

11 1,865     923       942        1,450     727       723     

12 1,927     979       948        1,345     705       640     

13 2,068     1,036   1,032     1,238     633       605     

14 2,076     1,033   1,043    1,011     511       500     

15 1,927     986       941        730         352       378     

16 1,726     861       865        499         207       292     

17 1,785     843       942        406         177       229     

18 1,970     864       1,106    324         115       209     

19 1,836     848       988        216         82          134     

20 2,173     1,002   1,171    144         68          76        

21 1,860     843       1,017    80           31          49        

22 1,731     799       932        40           23          17        

23 1,800     805       995        28            8             20        

24 1,835     858       977        19           11          8          

25 2,171     1,014   1,157    15           7             8          

26 1,866     851       1,015    12            5             7          

27 2,096     976       1,120     11           5             6          

28 2,151     1,022    1,129     7              2             5          

29 1,980     922       1,058    11           7             4          

ုးူးေသ ေြျင်း်မြေ်နမူ
စမြ်
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 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်  ရယာကျ်ားရလးများနှင့် မိန်းကရလးများသည်် အသက် (၁၀) နှစ်အေွယ်မှ စတင်၍ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်း ရလျာ့ကျလာရကြ ာင်း ရတွ့ေှေိေါသည်။ 

 မေလ ည်ရောင်စုနှင့န်ိှုင်းယှဥ်ောတွင် သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်မှ ရယာက်ျားရလးများ  ရကျာင်းတက်ရောက်မှု 
နှုန်းသည် အသက် (၁၀) နှစ်ရကျာ်တွင် ေိုမိုကျဆင်းရနရကြ ာင်း ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 
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ော
ခိငု
်နှုန်
း 

အသက် 

ပုံ (5) - ြပည်ရာာင်စု၊ ပဲခူးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် သဲကုနး်မိ ို့နယ်တုိ့၏ 
ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရြခအရန 

မပြ ည်ရာာင်စု ပခဲးူတုိင်းရေသကြ ီး သဲကုန်းမိ ို့နယ် 

0.0
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80.0

100.0

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

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

အသက် 

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

မမြပညရ်ာာင်စုမ(ကျား) ြပည်ရာာင်စုမ(မ) မသဲကုန်းမိ ို့နယ်မ(ကျား) သဲကုန်းမိ ို့နယ်မ(မ) 
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ေု၏ (၇) - ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီး  စာတတ်ရမလ ာက်မှုနှုန်း (အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အေက်) 

 
 

 
 
 
 
 
 

မေလ ည်ရောင်စု  - ၈၉.၅% 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး  - ၉၄.၂% 

မေလ ည်ခရိငု်  - ၉၆.၀% 

သဲကုန်းမိ ိုပနယ်  - ၉၇.၈% 
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ဇယား (၄) - သဲကုန်းမိ ိုပနယ်  လူငယ်လူေွယ် (၁၅-၂၄) စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်း 

 
 သဲကုန်းမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခုိင်နှုန်းမှာ (၉၇.၈)  
ောခိုင်နှုန်းမဖလ စ်ေိ ီးမ ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး မ စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းမ (၉၄.၂)မ နှင့်မ မမလ န်မာနုိင်င၏ မ
စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်း (၈၉.၅) ေက်မလ င့်ေါသည်။ မ စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၉၇.၀)  
မဖလ စ်ေိ ီး ကျား စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်းသည် (၉၈.၇) မဖလ စ်ေါသည်။ 

 သဲကုန်းမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) နှစ်အတွင်း လူငယ်လူေွယ်မ စာတတ်ရမလ ာက်မှုမ
ောခိုင်နှုန်းသည် (၉၈.၆) လဖစ်ေါသည်။ မ လူငယ်လူေွယ် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိငု်နှုန်းသည် (၉၈.၅) 
လဖစ်ေိ ီး ကျား လူငယ်လူေွယ် စာတတ်ရမလ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၉၈.၆) လဖစ်ေါသည်။ 

ဇယား (၅) - အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက်လူဦးရေကုိ အမလ င့်ဆု၏းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့်အတန်းအလုိက် 
မမိ ိုပေလ /ရကျးလက်နှင့် ကျား/မ ခွဲခလ ားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  (၃.၇) ောခိုင်နှုန်းသည် လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 
မဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် ရကျးလက်လူဦးရေ  (၃.၉) ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူး 
သူများဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက် အမျို းသားများ  (၂.၆) ောခိုင်နှုန်းနှင့် အမျို းသမီးများ  (၄.၆) 
ောခိုင်နှုန်းမှာ လု၏းဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများဖလ စ်ေါသည်။ 

 အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ မ(၃၂.၃)မောခိုင်နှုန်းသည်မမူလတန်းအဆင့်မ(၄မတန်း)မမေိ ီးစီးမ
ရအာင်လမင်သူများလဖစ်ေိ ီးမ တက္ကသိုလ်/ရကာလိေ်အဆင်မ့ေိ ီးစီးသူမှာ (၅.၁) ောခုိင်နှုန်းသာေှသိည်ကုိ 
ရတွ့ေှေိေါသည်။ 

ကျား/မ

စစုခုပါငး်

လဦူးခရ 

(15 - 24)

စာတတခ် မေ ာကမ်ှု

ရာေိုငန်ှုန း် 

(15 - 24)

စုစုခပါင်း 18,643 98.6

ကျား 8,709 98.6

မ 9,934 98.5

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုခပါင်း 85,512 3,136                 3.7           28,825 27,640 14,005 5,647 197 4,334 110 112     1,506 

မြ ို ေ့ပ 10,449 195                 1.9             3,001 1,793 2,596 1,286 48 1,438 19 54           19 

ခကျးလက် 75,063 2,941                 3.9           25,824 25,847 11,409 4,361 149 2,896 91 58     1,487 

ကျား 39,284 1,030                 2.6           11,080 12,651 8,532 3,214 147 1,735 39 77        779 

မ 46,228 2,106                 4.6           17,745 14,989 5,473 2,433 50 2,599 71 35         727 

အ ေေ ားစစုခုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးဝ

ခကျာငး်မခန

ဘးူသူ

ရာေိုငန်ှုနး်

မလူတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ခကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

 အေက်

အသကခ်မးွ

ဝမး်ခကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးေွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

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

 
 

 

ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

10 - 14 13.4 14.2 12.6 12.4 13.1 11.7

15 - 19 51.3 59.2 44.0 9.2 9.5 8.8

20 - 24 70.8 83.9 59.2 7.4 6.2 8.8

25 - 29 72.1 88.8 57.0 3.6 2.8 4.7

30 - 34 71.2 89.4 54.5 1.9 1.5 2.5

35 - 39 69.7 90.0 52.0 0.9 0.7 1.2

40 - 44 71.3 91.4 52.7 0.5 0.4 0.5

45 - 49 69.3 90.5 51.0 0.4 0.5 0.3

50 - 54 66.0 88.8 45.8 0.3 0.3 0.2

55 - 59 61.1 86.1 39.6 0.2 0.3 0.1

60 - 64 46.1 69.6 27.5 0.1 0.2 -

65 - 69 37.6 59.4 21.9 0.1 - 0.2

70 - 74 22.3 36.7 12.7 - - -

75 + 9.2 16.1 4.7 - - -

15 နှစ်မှ 24 နှစ် 61.2 71.5 51.8 8.1 7.6 8.8

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 65.9 84.5 49.4 2.5 2.1 3.0

စမြစ်သြ်ု သ
ုသြမ်ငးစ်စ်ငးြါဝ််ိ ှုန း် စုသြ်ု ြ္်မဲ့သငခသိ် ်ိ ှုန း်
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 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အေု်စုတွင် လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းမှာ (၆၅.၉) 
ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 အမျို းသမီး လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည ် (၄၉.၄) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး  အမျို းသား လုေ်သား 
အင်အားေါဝင်နှုန်း (၈၄.၅) ောခိုင်နှုန်းေက်  သိသာစွာရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်  အသက် (၁၀-၁၄) နှစ်အုေ်စုတွင် အလုေ်လုေ်ရသာကရလး (၁၃.၄) ောခိုင်နှုန်း 
ေှရိကြ ာင်းရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အုေ်စု   အလုေ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်းမှာ (၂.၅) မဖလ စ်ေါသည်။ အလုေ်လက်မဲ့ 
ောခိုင်နှုန်းသည် ကျား (၂.၁) ောခိုင်နှုန်းနှင့် မ (၃.၀) ောခိုင်နှုန်း အသီးသီးေှိမကြ ေါသည်။ 

 အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) နှစ်အတွင်း အမျို းသမီးငယ်များ  အလုေ်လက်မဲန့ှုန်းမှာ (၈.၈) 
ောခုိင်နှုန်း်ေှသိည်ကို ရတွ့ ေှိေေါသည်။  

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

 

 အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လုေ်သားအင်အားစုတွင် မေါဝင်သူများ  အမျို းသားများ  (၃၄.၆) 
ောခိုင်နှုန်းသည် အချိန်လေည့်ရကျာင်းတက်ရနသူများလဖစ်ကြ ေိ ီး အမျို းသမီးများ  (၆၃.၂) 
ောခိုင်နှုန်းသည် အမိ်မှုကိစ္စလုေ်ကိငု်ရနသူများလဖစ်ရကြ ာင်း ရတွ့ ေှိေေါသည်။ 
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အသက်အုပစ် ု

ပု ံ(8) - လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စုစုရပါင်း ကျား မ 
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အသက်အုပစ် ု

စစုရုပါင်း ကျား မ 

ေု၏ (၉) - အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

စစုခုပါငး် စုသြ္်မသငှခဲ့ြါ

စချနိ ည်ြ့််

ေြျင်း်မြေ်မငပ

ေြျင်း်မငး

စ္ိမ္်မှုြို ္စ သြ်
စ ြ် ္ိမး်ုငး၊

မြ်ြြ းီသယွစ် သိ

ြျငးနငမ၊ူ

္မမန်ု ္ွမး်မူ
စခည ငး

သုု သေြါ််း 49,595   0.3                  20.1                        46.3              15.3                 1.5             16.5    

ြျငး 14,229    0.7                  34.6                        4.1                22.7                 2.6              35.2    

္မ 35,366   0.2                   14.3                        63.2              12.4                 1.0             9.0       

ကျား/မ

ုသြမ်ငးစ်စ်ငးုသမွ် ပ်္မြါဝ်မ်ူ
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ဇယား (၈) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစအ်တွင်း အလုေ်ေိှသူဦးရေကုိ အလုေ်အကုိင်အမျို းအစားနှင့် ကျား/မ 
အလုိက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 
 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

ုသု သေြါ်း် 58,850 35,411 23,439 100.0 100.0 100.0

္မနေ်န ျုင္မျငး 350 229 121 0.6 0.6 0.5

မြေ်္ွမးဝ္်မးေြျင််းြ်ငသှ် ္်မျငး 1,206 255 951 2.0 0.7 4.1

န်း်ြ်ငိှ့််ပဆြ်ု ြ်မ့််ပမြေ်္ွမးြ်ငသှ် ္်မျငး 1222 981 241 2.1 2.8 1.0

စောငြစ်ြတ့ြည ုုငေသးုသြ်မငး္မျငး 682 475 207 1.2 1.3 0.9

ဝနေ်ဆင််္မှု ှ် ့်ပစေသင််းုသြ်မငး္မျငး 6,322 2,292 4,030 10.7 6.5 17.2

ုယယ်င၊ပမု်ေမငိှ့််ပ်ါးုသြ််နး်ပြတ္်မးြျ််ုသြ်မငး္မျငး 31,545 20,820 10,725 53.6 58.8 45.8

ုြ္်မှုြ်ငိှ့််ဆြ်ု ြ်ပုသြ််နး်ပစုသြ်မ္မငး္မျငး 3,181 2,006 1,175 5.4 5.7 5.0

ုြြ်သိယိငိှ့််ပုြြ် ္ု်စ း်ြသိ် မွ်ယပ်စမသတးြည ုမ္ူမျငးိှ့််

သုု ်း်မြ်ဆ််မ္ူမျငး
906 857 49 1.5 2.4 0.2

စေခည ခတစုသြ်မ္မငး္မျငး 11,524 7,069 4,455 19.6 20.0 19.0

စခည ငး              -                -                -                -                -   -

္မမိ/္မေြည 1,912 427 1,485 3.2 1.2 6.3

စုသြသ် ှိမးူးေသ သငခသိ် ်ိ ှုန း်
စုသြစ်ြသိ် စ်္မျ ို းစုငး
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 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင်မ အသက် (၁၅-၆၄) အေု်စုေိှ အလုေ်ေိှသူ (၅၃.၆) ောခုိင်နှုန်းမှာ လယ်ယာ၊ 
သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုေ်သားများမဖလ စ်ကြ ေိ ီး ေုတိယအများဆု၏းမှာ အရခလ ခ၏အလုေ် 
သမားများ (၁၉.၆) ောခုိင်နှုန်းမဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့ ် မ နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ကျား ဦးရေ (၅၈.၈) ောခုငိ်နှုန်းနှင့် မ ဦးရေ (၄၅.၈) ောခိုင်နှုန်းမ
တိပုသည် လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းကွျမ်းကျင်လုေ်သားများမဖလ စ်သည်ကို ရတွ့ ေှိေမ
ေါသည်။ 

 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးတွင် လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုေ်သားများမှာ (၃၉.၉) 
ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေိ ီး အရခလ ခ၏အလုေ်သမားများမှာ (၂၄.၃) ောခုိင်နှုန်းဖလ စ်ေါသည်။ 
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 မ 
မေလ ည်ရောင်စု ေခဲးူတုိင်းရေသကြ ီး သဲကုန်းမိ ိုပနယ် 

 ေု၏ (၁၀) - မေလ ည်ရောင်စ၊ု ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် သဲကုနး်မိ ိုပနယ်တုိပ   
အသက်  (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစား 

မန်ရနဂျာများ 

သက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာေှငမ်ျား 

နည်းေညာနငှ့်မဆက်စေသ်ည့်မသက်ရမးွေညာေငှမ်ျား 

အရောက်အေ၏့ေလ ုစာရေးလုေသ်ားများ 

ဝန်ရဆာင်မှုနှင့်မအရောင်းလုေသ်ားများ 

လယ်ယာ၊မသစ်ရတာနှင့မ်ငါးလုေင်န်းမ
ကျွမး်ကျင်လေုသ်ားများ 
လက်မှုေညာနငှ့မ်ဆက်စေလ်ုေင်န်းမအလုေ်သမားများ 

စက်ကိေယိာနငှ့မ်စက်ေစ္စည်းကိုင်တယွ်မအသု၏းေလ ုသူများနှင့်မ
စစုည်းတေဆ်ငသ်ူများ 
အရခလ ခ၏အလုေ်သမားများ 

အခလ ား 

မသိ/မရဖလ  
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ဇယား (၉) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစအ်တွင်း အလုေ်ေိှသူဦးရေကုိ လုေ်ကုိင်ရသာလုေ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် 
ကျား/မ အလုိက်ခွလဲခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား  

 

မှတခ်ျက်။     * ၀.၁ ောခိင်ုနှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 

                     

ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ ုသု သေြါ်း် ြျငး ္မ

ုသု သေြါ်း် 58,850 35,411 23,439 100.0 100.0 100.0

ုယ်ယင၊ပမု်ေမငိှ့််ပ်ါး သုြ််နး် 39,669     25,369        14,300 67.4 71.6 61.0

မမတေ ုမးူေြငေ်သးိှ့််ပေြျငြ်္ိမသ် း် သုြ််နး် 62               51                 11          0.1 0.1 *

ြသနာ်သမ်ု သြ်္မှု သြ််နး် 2,251         1,222           1,029    3.8 3.5 4.4

ုျှြ်ုု်၊ပဓါမေ််ွ့၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးြည န့်ြည ူး္မှု သြ််နး် 54               49                 5             0.1 0.1 *

ေသေြးေဝေသး၊ပ္ိမ ္ုလငိှ့််ပစ္ိမှုြ်မိ္်မးဆ််းေသးပုီ္မတခန့်ခဲွ္မှု သြ််နး် 72               63                 9             0.1 0.2 *

ေဆငြ် သုြ်ေသး သုြ််နး် 1,319        1,221           98          2.2 3.4 0.4

ုြ်ုီိှ့််ပုြ္ကငးေသင််းဝယ်ေသးပ(ေ္မငေ်မငြ်ငးိှ့််ပေ္မငေ်မငဆ်သိ် ြ်ယ်

ြည ုြည ််ညခ််း သုြ််နး်စြါစဝ််)
3,799        1,472           2,327    6.5 4.2 9.9

မယ်ယူြိသ့ေဆင််ေသးိှ့််ပြသနြ် ္ု်စ း်မိသေုှင််ေသး သုြ််နး်္မျငး 1,255        1,231           24          2.1 3.5 0.1

မ််းခိသေသးိှ့််ပစုငးစေမငြ်ဝနေ်ဆင််္မှု သြ််နး်္မျငး 3,022         1,035          1,987    5.1 2.9 8.5

မမ််းစချြ်စုြ်ိှ့််ပပဆြ်မွယ်ေသး သုြ််နး်္မျငး 40               26                 14          0.1 0.1 0.1

ေ်ွေသးေြာ းေသးိှ့််ပစင္မခတု သြ််နး်္မျငး 24               14                 10          * * *

စ္်ိမခြ တပေည္မဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မျငး - - - - - -

စမြ်ေ္ွမးဝ္်မးေြျင််းြ်င၊ပမိြ္ပတြ်ငိှ့််ပုြ်္မှု ြ်္မှုြ်ငဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မျငး 40               26                 14          0.1 0.1 0.1

ုီ္မတစသြ်ချုြ်ပေသးိှ့််ပောငြ်ြူ္မှုဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မျငး 93               64                 29          0.2 0.2 0.1

ြည ််မူ့စသြ်ချုြ်ေသးပ(ြည ််မူ့ဝနာ်္်မး္မျငးစြါစဝ််) 1,660        1,409          251        2.8 4.0 1.1

ြ်ငေသးဆသိ် သ်င သုြ််နး်္မျငး 1,323        319              1,004    2.2 0.9 4.3

ြျနး်္မငေသးိှ့််ပုူ္မှုေသး သုြ််နး်္မျငး 175            48                 127        0.3 0.1 0.5

ြနး်ချ၊ီပစ သိြ်င၊ပေြျငပ်ေညြေသးိှ့််ပစြနး်ေြည ေသး သုြ််နး်္မျငး 55               47                 8             0.1 0.1 *

စခည ငးဝနေ်ဆင််္မှု သြ််နး်္မျငး 679            448              231        1.2 1.3 1.0

ြိသယ်မသိ် ်ု သြ်ြိသ် မ့်််ပစ္်ိမောင်် သု္မျငး၏ သုြ််နး်္မျငး၊ပခဲွခည ငးေြင်ြည ိိသ် ် ခည ််းပ

္မသှိမ့််ပစ္်ိမောင်် သု္မျငး၏ပာသမ်ု သြ်္မှု ှ် ့်ပဝနေ်ဆင််္မှု သြ််နး်္မျငး
939            630              309       1.6 1.8 1.3

မတမ္မနစ်ခွ့််စေသးသစြဲွ့စု််း္မျငး၏ သုြ််နး်္မျငး 6                 1                    5             * * *

စ သုြ်စြိသ် စ်္မျို းစုငးေြင်ြည ာငးခည ််း္မသှိေမင သုြ််နး်္မျငး 2,313        666              1,647    3.9 1.9 7.0

စုသြသ် ှိမးူးေသ သငခသိ် ်ိ ှုန း်
ုသြ်် နး်စ္မျို းစုငး
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 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ် မ လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့်မ ငါးလုေ်ငနး်တွင်မ အများဆု၏းလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီးမ (၆၇.၄) 
ောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 လက်လီနှင်မ့ လက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ (ရမာ်ရတာ်ကားနှင်မ့ ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်ေလ ုေလ င်လခင်းလုေ်ငန်းမ
အေါအဝင်)မလုေ်ငန်းတွင်မမေုတိယအများဆု၏းလုေ်ကိုင်ကြ ေိ ီးမမ(၆.၅)မောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 

 လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုေ်ငန်းတငွ်မ လုေ်ကိုင်ရနသူမ အမျို းသား (၇၁.၆)မ ောခိုင်နှုန်းနှင့မ်
အမျို းသမီးမ(၆၁.၀)မောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး မ လယ်ယာ၊မ သစ်ရတာနှင့်မ ငါးလုေ်ငန်းတွင် ုသြ်ြိသ်ရ်နသူမှာမ (၅၇.၆) 
ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီးမ လက်လီနှင့်လက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ (ရမာ်ရတာ်ကားနှင့်မ ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ် 
မေလ ုေလ င်လခင်းလုေ်ငန်းအေါအဝင်)မလုေ်ငန်းတငွ်မလုေ်ကိုင်ရနသူမှာမ(၈.၅)မောခိုင်နှုန်းေိေှါသည်။ 
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စစုရုေါငး် ကျား မ စစုရုေါငး် ကျား မ စစုရုေါငး် ကျား မ 

မေလ ည်ရောင်စ ု ေခဲးူတုိင်းရေသကြ ီး သဲကုန်းမိ ိုပနယ် 

 ေု၏ (၁၁) - မေလ ည်ရောင်စ၊ု ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် သဲကုနး်မိ ိုပနယ်တုိပ    
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ ်အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် လုေကုိ်င်ရသာ လုေင်န်းအမျိုးအစား 

လယ်ယာ၊မသစ်ရတာနှင်မ့ငါးလုေင်န်း 
သတ္တ ုတူးရဖာ်ရေးနငှ်မ့ရကျာက်မိငု်းလုေင်န်း 
ကုန်ေုတလ်ုေမ်ှုလုေင်န်း 
လျှေစ်စ်၊မဓါတ်ရငွ့၊မရေရနးွရငွ့နငှ်မ့ရလရအးလဖနပ်ဖလ ူးမှုလုေင်န်း 
ရေရေးရဝရေး၊မမလိ္လာနှင့်မအမိှုက်သိမး်ဆည်းရေးမစမီ၏ခန်ပခွဲမှုလုေ်ငန်း 
ရဆာက်လုေရ်ေးလုေင်န်း 
လက်လီနှင့်မလက္ကားရောင်းဝယ်ရေးမ(ရမာ်ရတာ်ကားနငှ်ရ့မာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ်မ ေလ ုေလ င်ခလ င်းလုေင်န်းအေါအဝင်) 
သယယ်ူေုိပရဆာငရ်ေးနငှ့်ကနု်ေစ္စည်းသိရုလှာင်ရေးလုေ်ငန်းများ 
တည်းခိုရေးနငှ့််မအစားအရသာက်မဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 
သတင်းအချက်အလက်နငှ့မ်ဆက်သွယ်ရေးလုေင်န်းများ 
ရငွရေးရကြ းရေးနငှ်မ့အာမခ၏လုေ်ငန်းများ 
အိမ်ခိ ၏မရလမဆုိငေ်ာလေုင်န်းများ 
အသက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းေညာ၊မသိေ္ပ၏ေညာနငှ့မ်စက်မှုလက်မှုေညာဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 
စမီ၏အုေခ်ျုေ်မရေးနငှ်မ့ရောက်ကူမှုဆိုငေ်ာလုေင်န်းများ 
မေလ ည်သူပအုေ်ချုေရ်ေးမ(မေလ ည်သူပဝန်ေမး်များအေါအဝင်) 
ေညာရေးဆိငု်ောလုေ်ငန်းများ 
ကျန်းမာရေးနငှ်မ့လူမှုရေးလုေင်န်းများ 
ေန်းချီ၊မအနုေညာမ၊မရဖျာ်မရလဖရေးနငှ့မ်အေန်းရဖလ ရေးမလုေင်န်းများ 
အခလ ားဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 
ကိုယ်တိုငလ်ုေက်ိုင်သည့်မအိမရ်ောင်စမုျား မလုေင်န်းများ၊မခွဲ ခလ ားရဖာ်ေလ နိုင်ခလ င်းမေှိသည့်မအိမရ်ောင်စမုျား မေုတလ်ုေမ်ှုနငှ့မ်ဝန်ရဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ 
သ၏တမန်အခွင့်အရေးေမအဖွဲ့အစည်းများ မလုေင်န်းများ 
အလုေ်အကိုင်အမျိုးအစားရဖာ်ေလ ေားခလ င်းမမေှိရသာလုေင်န်းများ 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားများ 

ဇယား (၁၀) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေကုိ ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစားအလုိက် 
မမိ ိုပေလ /ရကျးလက်နှင့် ကျား/မ ခွဲလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 
မှတခ်ျက်။ * စုစုရေါင်းကတ်အရေအတွက် (၂၀) ေက်နည်းေါသည်။ 

 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင်မအသက်မ (၁၀)မနှစ်နှင့အ်ေက်လူဦးရေ မ(၇၅.၉)မောခိုင်နှုန်းသည်မနိုင်င၏သား 
စိစစ်ရေးကတ်ကိငု်ရဆာင်သူများလဖစ်ေိ ီး၊မ (၂၁.၃)မ ောခိုင်နှုန်းသည် မည်သည့်ကတမ်ှ မကိငု်ရဆာင် 
သမူျားမဖလ စ်ေါသည်။ 

 ကျား နှင့် မ နိှုင်းယှဉ်ောတွင်် ကျား ဦးရေ (၂၀.၈) ောခိငု်နှုန်းနှင့် မ ဦးရေ (၂၁.၇) ောခိုင်နှုန်း 
တိပုသည်မမည်သည့်ကတ်မှ မကိငု်ရဆာင်သူများလဖစ်သည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။         * ၀.၁ ောခုိင်နှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 

 

 

 

 

 

နိုငင်သံား 

စစိစခ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

 ကတ်

နိုငင်သံား

ပေ ုေငွ့် 

ရသကူတ်

အမျို းသား

 မတှပ်ုံတင်

 ကတ်

သာသနာဝင်

 ကတ်

ယာယ ီ

သကခ်သေံ

 ကတ်

နိုငင်ေံေားသား

 မတှပ်ုံတင်

 လကမ်တှ်

နိုငင်ေံေားသား

 နိုငင်ကံးူ 

လကမ်တှ်

မညသ်ည့် 

ကတမ်မှကိုင်

 ခောငသ်ူ

စုစုခပါင်း 86,998       24                267         858            549            1,484        * * 24,372         

မြ ို ေ့ပ 11,233        10                83            97              122            296            * * 2,007           

ခကျးလက် 75,765       14                184         761            427            1,188        * * 22,365         

ကျား 40,822        7                   152         333            498            533           * * 11,103        

မ 46,176       17                115         525            51              951           * * 13,269        
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နိုင်ငံသား 
စစိစရ်ေး 
ကတ် 

ဧည့်နိုငင်ံသား 
ကတ် 

နိုင်ငံသား 
မပြ ုခငွ့ေ်သူ 
ကတ် 

အမျိုးသား 
မတ်ှပုတံင် 
ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ရသခံ 
ကတ် 

နိုင်ငံြခားသား 
မတ်ှပုတံင် 
လက်မှတ် 

နိုင်ငံြခားသား 
နိုင်ငံကူးမ 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှ 

မကုိင်ရဆာင်သူ 

ော
ခိငု
်နှုန်
း 

ပု ံ(12) - ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 

စစုရုပါငး်မ ကျားမ မမ 
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရကြ ာင်းအော 

ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့်မမသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက်မလူဦးရေကုိမအသက်အုေ်စုအလုိက်မ
ကျား/မမခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယားမ 

 
  

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာေိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

အ မေ င့်တက/်

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေေ ငး်/

မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ

စးူစိုက်ေေ ငး်

စစုခုပါငး် 130,957 124,139 6,818            5.2        3,997  2,225  2,362           2,036                  

0 - 4 7,723         7,565         158                     2.0            27          20          121                   112                           

5 - 9 8,651         8,549         102                     1.2            12          29          42                      71                              

10 - 14 10,001      9,869         132                     1.3           27          36          42                      96                              

15 - 19 9,434         9,322         112                     1.2            26          33          26                      64                              

20 - 24 9,636         9,524         112                     1.2            28          30          30                     58                              

25 - 29 10,493      10,397      96                        0.9           28          20          38                     32                              

30 - 34 10,153      10,013      140                     1.4           60          33          35                     45                              

35 - 39 10,654      10,470      184                     1.7           67          41          54                     50                              

40 - 44 10,174      9,873         301                     3.0           168       65          59                     63                              

45 - 49 9,531         9,109         422                     4.4           289        78          84                     71                              

50 - 54 9,020         8,461         559                     6.2            350       115       135                   115                           

55 - 59 7,733         7,132         601                     7.8           399       123       167                   131                           

60 - 64 5,978         5,286         692                     11.6         447       179       203                   142                           

65 - 69 3,656         3,048         608                     16.6         388       181       189                   141                           

70 - 74 2,622          2,024         598                     22.8         393       219       213                   157                           

75 - 79 2,726          1,891         835                     30.6         563       376       329                   242                            

80 - 84 1,774         1,112         662                     37.3         420        344       305                   232                            

85 - 89 733             390             343                     46.8         213        205       188                   147                           

90 + 265             104             161                     60.8         92          98          102                   67                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့်မမသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက်မလူဦးရေကုိမအသက်အုေ်စုအလုိက်မ
ကျား/မမခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယားမ(အဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာေိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

အ မေ င့်တက်/

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေေ ငး်/

မတှဉ်ာဏ်/အာရုံ

စးူစိုက်ေေ ငး်

ကျား 61,807    58,895   2,912             4.7         1,636  881     1,013           853                     

0 - 4 3,905         3,831         74                        1.9            9             8             53                     48                              

5 - 9 4,438         4,377         61                        1.4            9             16          27                      41                              

10 - 14 5,104         5,029         75                        1.5            17          19          18                     55                              

15 - 19 4,554         4,496         58                        1.3            9             13          15                     40                              

20 - 24 4,522          4,467         55                        1.2            12          14          14                     30                              

25 - 29 4,987         4,941         46                        0.9            14          9             17                     17                              

30 - 34 4,861         4,792         69                        1.4            24          18          18                     25                              

35 - 39 4,960         4,867         93                        1.9            28          13          37                     28                              

40 - 44 4,897         4,746         151                     3.1            79          21          41                     30                              

45 - 49 4,422          4,230         192                     4.3            127        34          54                     26                              

50 - 54 4,225          3,962         263                     6.2            177       42          71                     47                              

55 - 59 3,567         3,274         293                     8.2            200        48          77                     60                              

60 - 64 2,645         2,354         291                     11.0         182        71          92                      54                              

65 - 69 1,523         1,289         234                     15.4         145       61          79                     48                              

70 - 74 1,049         831             218                     20.8         140       86          70                     52                              

75 - 79 1,118         804             314                     28.1         209        155       121                   87                              

80 - 84 662             417             245                     37.0         150       138       107                   92                              

85 - 89 282             157             125                     44.3         75          80          65                     50                              

90 + 86                31               55                        64.0         30          35          37                     23                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခိုင်နှုန်းနှင့်မမသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက်မလူဦးရေကုိမအသက်အုေ်စုအလုိက်မ
ကျား/မမခဲွလခားရဖာ်လေရသာဇယားမ(အဆက်) 

 

 

စစုခုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးခရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာေိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ခလှောက/်

အ မေ င့်တက်/

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ခူလလ့ာ ေေ ငး်/

မတှဉ်ာဏ်/အာရုံ

စးူစိုက်ေေ ငး်

မ 69,150    65,244    3,906            5.6         2,361  1,344 1,349           1,183                 

0 - 4 3,818         3,734         84                        2.2            18          12          68                     64                              

5 - 9 4,213         4,172         41                        1.0            3             13          15                     30                              

10 - 14 4,897         4,840         57                        1.2            10          17          24                      41                              

15 - 19 4,880         4,826         54                        1.1            17          20          11                     24                              

20 - 24 5,114         5,057         57                        1.1            16          16          16                     28                              

25 - 29 5,506         5,456         50                        0.9            14          11          21                      15                              

30 - 34 5,292          5,221         71                        1.3            36          15          17                     20                              

35 - 39 5,694         5,603         91                        1.6            39          28          17                     22                              

40 - 44 5,277         5,127         150                     2.8            89          44          18                     33                              

45 - 49 5,109         4,879         230                     4.5            162        44          30                     45                              

50 - 54 4,795         4,499         296                     6.2            173       73          64                     68                              

55 - 59 4,166         3,858         308                     7.4            199       75          90                     71                              

60 - 64 3,333         2,932         401                     12.0         265        108       111                   88                              

65 - 69 2,133         1,759         374                     17.5         243        120       110                   93                              

70 - 74 1,573         1,193         380                     24.2          253        133       143                   105                           

75 - 79 1,608         1,087         521                     32.4         354       221        208                   155                           

80 - 84 1,112         695             417                     37.5         270        206       198                   140                           

85 - 89 451             233             218                     48.3         138       125       123                   97                              

90 + 179             73               106                     59.2         62          63          65                     44                              

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးခရစစုခုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၅) ဦးသည် အနည်းဆု၏း မသန်စွမး်မှုတစ်မျို းမျို းမ
ေှရိကြ ာင်းရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 အမျို းသမီးများ  မသန်စွမ်းမှုောခုိင်နှုန်းသည ်အမျို းသားများေက် အနည်းငယ်ေိုမလ င့်ေါသည်။ 

 မသန်စွမး်မှုောခိုင်နှုန်းသည် အသက်အေွယ်ကြ ီးလာသည်နှင့်အမျှမ မမလ င့်တက်လာေိ ီး အသက်    
(၆၀) နှစ်ရကျာ်တွင် ေိုမိုသိသာစွာလမင့်တက်လာသည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 မသန်စွမး်မှုအမျို းအစားများတွင် အမလ င် အများဆု၏းနှင့် လမ်းရလျှာက်/အမလ င့်တက်/ေစ္စည်း 
ကိုင်တွယ်မခလ င်းသည် ေုတိယအများဆု၏းဖလ စ်ေါသည်။ 
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(ဆ) အိမ်အရကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများ 

ရနအိမ်အမျို းအစားများ 

ဇယား (၁၂) - ရနအိမ်အမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်လေရသာ 
ဇယား 

 

 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် ရနအမိ်အများစုမှာ ေျဥ်ရောင်အမိ်/သစ်သားအိမ် အမျို းအစားများဖလ စ်ကြ ေိ ီး 
(၆၆.၉) ောခိငု်နှုန်းေှေိါသည်။ ေုတိယအများဆု၏းရနအမိ်အမျို းအစားမှာ ဝါးမဖလ င့်ရဆာက်လုေ်ေားမ
ရသာအမိ်များလဖစ်ေိ ီး (၁၉.၈) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။  

 မမိ ိုပေလ အမိ်ရောင်စုများ  (၅၉.၁) ောခိုင်နှုန်းနှင့် ရကျးလက်အိမ်ရောင်စုများ  (၆၈.၀) 
ောခိုင်နှုန်း တိုပသည် ေျဥ်ရောင်အိိမ်/သစ်သားအမိ်များလဖင့် ရနေိငု်ကြ ေါသည်။  

 

 

 

 

မြ ို ့ေပ/ခကျးလက်
 အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကေ်နး်/

တိုကေ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကေ်အံမိ်

ပျဥခ်ောငအ်မိ်/

 သစသ်ားအမိ်
ဝါးအမိ်

2 - 3 နစှေ်ံ

 တအဲမိ်

1 နစှေ် ံ

တအဲမိ်
အ ေေ ား

စုစုခပါင်း 35,950       1.7                         2.3                5.5           66.9                   19.8            2.3                1.3          0.3       

မြ ို ေ့ပ 4,266          1.1                         5.4                14.7         59.1                   17.0            1.6                0.5          0.6       

ခကျးလက် 31,684       1.8                         1.8                4.3           68.0                   20.1             2.4                1.4          0.3       

 1.7   2.3  
 5.5  

 66.9  

 19.8  

 2.3   1.3   0.3  
 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

ကွန်ေိ/ုတုိက်ခန်း/ 
တုိက်ခန်းတဲွ 

ဘနဂ်လိ/ု 
တိက်ုအိမ ်

တုိက်ခံအိမ် ပျဥရ်ာာင်အိမ်/ 
သစသ်ားအိမ် 

ဝါးအိမ် 2-3မနှစ်ခံမ 
တဲအိမ် 

1မနှစ်ခံမ 
တဲအိမ် 

အခြ ား 

ော
ခိုင
န်ှုန်
း 

ပု ံ(13) - ရနအိမ်အမျိုးအစား 

စစုရုပါငး်မ မမိ ို့ြပမ ရကျးလက်မ 
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အိမ်သာအမျို းအစားများ 

ေု၏ (၁၄) - သနပေှ်င်းရသာ ယင်လု၏အိမ်သာရဆာက်လုေ်သု ၏းစွ ဲသည့် အိမ်ရောင်စုအချ ိုး 

 
 

 

 

 

 

 

မေလ ည်ရောင်စု  - ၇၄.၃% 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး  - ၇၄.၆% 

မေလ ည်ခရိငု်  - ၈၂.၁% 

သဲကုန်းမိ ိုပနယ်  - ၈၁.၆% 
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ဇယား (၁၃) - အသု၏းေလ ုသည့် အိမ်သာအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ      
မမိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခွဲလခားရဖာ်လေရသာဇယား 

 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စုများ  (၈၁.၆) ောခိုင်နှုန်းသည် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု၏အမိ်သာ 
ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲကြ ေါသည်။ (ရေဆွဲအမိ်သာ (၀.၄) ောခိငု်နှုန်းနှင့် ရေရလာင်း/ယင်လု၏အမိ်သာ 
(၈၁.၂) ောခိုင်နှုန်းတိပုဖလ စ်ကြ ေါသည်။) 

 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့်နိှုင်းယှဥ်ော သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်သည် သနပ်ေှင်းရသာ 
ယင်လု၏အမိ်သာရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲသည့် အမိ်ရောင်စုအချို းသည်  မမလ င့်သည်ကိုရတွ့ေှိေေါသည်။ 

 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးတွင် သနပ်ေှင်းရသာ ယင်လု၏အမိ်သာ ရဆာက်လုေ်သု၏းစွဲသည့် အမိ်ရောင်စု 
အချို းမှာ (၇၄.၆) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး မမလ န်မာနုိင်င၏တွင် (၇၄.၃) ောခိုင်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် အမိ်သာမေှိသည့် အမိ်ရောင်စု (၆.၉) ောခိုင်နှုန်းေှိေိ ီး ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးတွင် 
(၁၀.၇)  ောခိငု်နှုန်းေှေိါသည်။ 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်  ရကျးလက်ရေသများတွင် အိမ်သာမေှသိည့်အိမ်ရောင်စု (၇.၆) ောခိုင်နှုန်း 
ေှေိါသည်။ 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြျးုြ်

0.4            0.6          0.4            

81.2          93.2        79.5          

81.6         93.8       79.9         

9.1            3.5          9.9            

1.7            0.1          1.9            

0.7            0.4          0.7            

6.9            2.2          7.6            

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0    100.0   100.0     

စေသစမြွ် 35,950  4,266   31,684  

စ္ိမမ်ငစ္မျ ို းစုငး

ုသု သေြါ်း်

ေသဆဲွစိ္်မမင

ေသေုင််း/ယ််ုသတစိ္်မမင

မန့်သှ် း်ေမငယ််ုသတစိ္်မမင
ေဆငြ်ု သြ်မသတးုဲွ္မှုသငခိသ် ်ိ ှုနး်

မွ််း/ ဇုငးပစိ္်မမင

မွ််း္မသှိပစိ္်မမင

စခည ငး

စိ္်မမင္မသှိ
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ရသာက်ရေအမျို းအစားများ 

ေု၏ (၁၅) - သနပ်ေှင်းရသာ ရသာက်ရေေေှသိည့် အိမ်ရောင်စုအချို း 

 

  

 

 

 

 

 

မေလ ည်ရောင်စု  - ၆၉.၅% 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး  - ၇၃.၆% 

မေလ ည်ခရိငု်  - ၈၀.၇% 

သဲကုန်းမိ ိုပနယ်  - ၈၈.၂% 
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ဇယား (၁၄) - ရသာက်ရေအတွက် အဓိကအသု၏းေလ ုသည့် ရေအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
ောခိုင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 သဲကုန်းမိ ိုပနယ်တွင် အိမ်ရောင်စုများ  (၈၈.၂) ောခိုင်နှုန်းသည် ရသာက်ရေအတွက် 
ရေရကာင်းရေသနပ် (ရေေိုက်လိငု်း၊ အဝီစိတွင်း၊ ရေတွင်း (အုတ်စီ) ၊ ရေသနပ်စက်/ရေသနပ်ဘူး) 
ကိုအသု၏းေလ ုကြ ေါသည်။ 

 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ောတွင်မ သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်  
ရေရကာင်းရေသနပ်အသု၏းေလ ုသည့်မ အမိ်ရောင်စုအချို းသည် မမလ င့်ေါသည်။ မမလ န်မာနိုင်င၏  
ရေရကာင်းရေသနပ်ေေှမိှု (၆၉.၅) ောခိုင်နှုန်းနှင့် နိှုင်းယှဥ်လျှင်လည်းမ မမလ င့်ရနသည်ကိရုတွ့ေေါမ
သည်။ 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင်မအမိ်ရောင်စု (၄၅.၀) ောခိုင်နှုန်းသည်မရေတွင်းမ(အုတ်စီ)မမှေေှရိသာရေကိုမ
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲကြ ေါသည်။မအမိ်ရောင်စုမ(၄၁.၀)မောခိုင်နှုန်းသည် အဝီစိတွင်းမရှေကိုမ
သု၏းစွဲရနကြ ေါသည်။ 

 အမိ်ရောင်စု (၁၁.၈) ောခိုင်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ ေေှရိသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖလ စ် သု၏းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိ အိိမ်ရောင်စု (၁၃.၃) ောခိငု်နှုန်းသည် မသနပ်ေှင်းရသာအေင်းအမလ စ်များမှ 
ေေှိရသာရေကို ရသာက်ရေအဖလ စ်သု၏းစွဲရနကြ ေေါသည်။ 

 မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိင်ုနှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 
 
 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြျးုြ်

1.4           0.4        1.5           

41.0        81.4      35.6         

45.0        15.5      49.0         

0.8           1.8        0.6           

88.2        99.1     86.7        

1.6           0.3        1.8           

7.4           * 8.4           

1.6           - 1.9           

0.3           0.2         0.3           

0.9           0.4        0.9           

11.8        0.9        13.3        

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0   100.0 100.0   

စေသစမြွ် 35,950 4,266 31,684 
ုသု သေြါ်း်

ေသမွ် း်ပ(စြငသတ့္ဲမ)

ေသြန်

္မည ု်/ေချင််း/မးူေ္မည င််း

ေမင််ြျေသ/ ္ိမသးေသ

စခည ငး

သုု သေြါ််းေသေြင််းေသမန့်ပ္မသသှိ္မှုသငခိသ် ်ိ ှုနး်

သုု သေြါ််းေသေြင််းေသမန့်သသှိ္မှုသငခိသ် ်ိ ှုနး်

ေမငြေ်သစ္မျို းစုငး

ေသြိသြ်ုိသ် း်

စဝီုိမွ် း်

ေသမွ် း်ပ(စသမ်ု )ီ

ေသမန့်ု ြ်/ ေသမန့်ဘူး
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အလင်းရောင်အတွက် စွမ်းအင်အသု၏းေလ ုမှု 

ေု၏ (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက်မလျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုမှု 

 

 

 

 

 

မေလ ည်ရောင်စု  - ၃၂.၄% 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး  - ၂၇.၇% 

မေလ ည်ခရိငု်  - ၃၅.၅% 

သဲကုန်းမိ ိုပနယ်  - ၂၈.၅% 
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ဇယား (၁၅) - အလင်းရောင်အတွက်  အဓိကအသု၏းေလ ုသည့် မီးအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 
ောခိုင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် အလင်းရောင်အတွက် လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုသည့် အမိ်ရောင်စုအချို းမှာ 
(၂၈.၅) ောခိုင်နှုန်းလဖစ်ေါသည်။မ ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး မ လျှေ်စစ်မီးအသု၏းေလ ုသည့် အမိ်ရောင်စု 
အချို းမှာ (၂၇.၇) ောခိုင်နှုန်းဖလ စ်ေါသည်။  

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် အလင်းရောင်အတွက် ဖရယာင်းတိုင်မီးအသု၏းေလ ုမှုသည်  (၄၅.၅) ောခိုင်နှုန်းမ
မဖလ င့်အများဆု၏းဖလ စ်ေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသတငွ် အမိ်ရောင်စုများ  (၄၈.၆) ောခိုင်နှုန်းသည် အလင်းရောင်အတွက် 
ဖရယာင်းတိုင်မီးကို အသု၏းေလ ုကြ ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြျးုြ်

28.5             72.8           22.6            

1.4                0.1             1.6               

45.5             23.1           48.6            

16.9             3.4             18.8            

1.5                - 1.7               

0.1                - 0.1               

5.1                0.1             5.7               

1.0                0.5             1.0               

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0       100.0     100.0      

စေသစမြွ် 35,950     4,266     31,684    

ေသစငးုှျြ်ုု်ပ(ြသု ္ဂ ြိ)

ေနေသင််ညခ််ပုွ္်မးစ််မသတးပ(ဆသို ငညြငး)

စခည ငး

ုသု သေြါ်း်

္မးီစ္မျို းစုငး

ုျှြ်ုု်္ီမး

ေသနတဆ္ီီမး

ြေယင််းမသိ် ္ီ်မး

ဘြ်ာသ္ီီမး

္ီမးုြ်ပ(ြသု ္ဂ ြိ)
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အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသု၏းေလ ုမှု 

ေု၏ (၁၇) - သစ်သားကုိ အရလခခ၏ရသာမရလာင်စာအသု၏းေလ ုမှု 

 
 

  

 

 

 

 

မေလ ည်ရောင်စု  - ၈၁.၀% 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး  - ၈၆.၉% 

မေလ ည်ခရိငု်  - ၈၇.၄% 

သဲကုန်းမိ ိုပနယ်  - ၉၃.၈% 
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ဇယား (၁၆) - ချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် အဓိကအသု၏းေလ ုသည့် ရလာင်စာအမျို းအစားအလုိက် 

အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ မမိ ိုပေလ /ရကျးလက်မခွဲလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် သစ်သားကို အရခလ ခ၏ရသာ 
ရလာင်စာမ အမျို းအစားများလဖစ်သည့် သစ်သား/ေင်း (၉၀.၃) ောခိုင်နှုန်းနှင့် မီးရသွး/         
ရလာင်စာရတာင့် (၃.၅) ောခိုင်နှုန်းတိပုကို အဓိကအသု၏းေလ ုကြ ရကြ ာင်းမရတွ့ေိှေေါသည်။ 

 အမိ်ရောင်စု (၄.၈) ောခိုင်နှုန်းသာလျှင် အစားအစာချက်ေလ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် လျှေ်စစ်မီးကို 
အသု၏းေလ ုကြ ေါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိ အမိ်ရောင်စုများတွင် သစ်သားကိုအရလခခ၏ရသာ ရလာင်စာများလဖစ်သည့် 
သစ်သား/ေင်း (၉၄.၄) ောခိုင်နှုန်းနှင့် မီးရသွး/ရလာင်စာရတာင့် (၁.၈) ောခိုင်နှုန်းကို အဓိက 
အသု၏းေလ ုကြ ေါသည်။ 

 မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိင်ုနှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုသု သေြါ်း် ္မြ ို ့ ညြ ေြျးုြ်

4.8                17.0             3.1                

* 0.1               *

0.1                - 0.1                

* * *

90.3             59.8             94.4             

3.5                16.5             1.8                

0.2                0.8               0.1                

1.1                5.8               0.5                

သငခသိ် ်ိ ှုန း် 100.0       100.0       100.0       

စေသစမြွ် 35,950    4,266       31,684     

္ီမးေမွး/ေုင််ုငေမင့််

ေြျငြ်္ီမးေမွး

စခည ငး

ုသု သေြါ်း်

ေုင််ု ငစ္မျို းစုငး

ုျှြ်ုု်္ီမး

ဓငမေ််ွ့

ေသနတဆ္ီီမး

ဘိသ် စ်သို ြ်ု်

မု်မငး/ာ််း
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ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများ အသု၏းေလ ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများသု၏းစဲွမှုအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ 

မမိ ိုပေလ /ရကျးလက်ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 အမိ်ရောင်စုများ  ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အမိ်အသု၏းအရဆာင်ေစ္စည်းများသု၏းစွဲမှုတွင် ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ား 
စက်သု၏းစွဲမှုသည် (၄၈.၈) ောခိုင်နှုန်းလဖင့် အမလ င့်ဆု၏းလဖစ်ေါသည်။ ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားစက်ေှသိည့် 
အမိ်ရောင်စုအချို းသည် မမိ ိုပေလ တွင် (၆၆.၂) ောခိုင်နှုန်းမဖလ င့် အမလ င့်ဆု၏းလဖစ်ေိ ီး ရေေယီိုေှိသည့် 
အမိ်ရောင်စုအချို းသည် ရကျးလက်တွင် (၄၈.၈) ောခိုင်နှုန်းမဖလ င့် အမလ င့်ဆု၏းလဖစ်ေါသည်။ 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိင်ုနှုန်းေက်နည်းေါသည်။ 

 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင်  ရုေ်မလ င်သ၏ကြ ားေှရိသာ အမိ်ရောင်စုမှာ (၄၈.၈)  ောခိုင်နှုန်းမဖလ စ်ေိ ီး၊ ရေေီယုိ 
ေှရိသာ အမိ်ရောင်စုမှာ (၄၇.၂) ောခိုင်နှုန်းဖလ င့် အမိ်ရောင်စုေက်ဝက်ခနပ်ေိရှကြ ာင်းမ ရတွ့ ေိှေမ
ေါသည်။ 

 

မြ ို ့ ေပ/ခကျးလက်
အမိခ်ောငစ်ု

အခရအတကွ်
ခရဒယီ ို ရပုေ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွ ်

အငတ်ာနက ်

တပေ်ငေ်ား ေေ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ 

မရ ှိသည့်

ရာေိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

 ရ ှိသည့်  

ရာေိုငန်ှုနး်

စုစုခပါင်း 35,950       47.2            48.8              2.4        23.2              0.8           3.4                     26.4                        0.1                

မြ ို ေ့ပ 4,266          35.6            66.2              8.2        39.1              2.5           8.7                     20.2                         0.6                

ခကျးလက် 31,684       48.8            46.5              1.7        21.1              0.5           2.7                     27.2                         *
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ေု၏ (၁၈) - ရေေီယုိနှင့် ရေု်မလ င်သ၏ကြ ားသု၏းစဲွနုိင်သည့် အမိ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်း  

ရေေီယုိ ရေု်မလ င်သ၏ကြ ား 
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ေု၏ (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်းသု၏းစဲွနိုင်မှု

 
 

 သဲကုန်းမိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စု (၂၃.၂) ောခိငု်နှုန်းသာ လက်ကိငု်ဖုန်းေှိသည်အ့တွက် ေဲခူးတိုင်းမ
ရေသကြ ီးအတွင်းေှိ အခလ ားမိ ိုပနယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ော နိမ့်လျက်ေှိသည်ကို ရတွ့ေှေိေါသည်။ 

 

 

 

 

 

မေလ ည်ရောင်စု  - ၃၂.၉% 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး  - ၂၆.၂% 

မေလ ည်ခရိငု်  - ၂၆.၆% 

သဲကုန်းမိ ိုပနယ်  - ၂၃.၂% 
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ေုိပရဆာင်ရေးယာဥ် အမျိုးအစားများ 

ဇယား (၁၈) - သယ်ယူေုိပရဆာင်ရေးအတွက် အသု၏းေလ ုသည့်ယာဥ်အမျို းအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုအရေအတွက် 

ကုိ မမိ ိ ပုေလ /ရကျးလက်ခဲွလခားရဖာ်ေလ ရသာဇယား 

 

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် အမိ်ရောင်စုများ  သယ်ယူေိပုရဆာင်ရေးအတွက် အသု၏းေလ ုသည့ယ်ာဥ်အမျိုး 
အစားများတွင် စက်ဘီးအသု၏းေလ ုမှုသည် (၆၃.၇) ောခိုင်နှုန်းလဖင့် အမလ င့်ဆု၏းလဖစ်ေိ ီး ရမာ်ရတာ် 
ဆိုင်ကယ်/လျှေ်စစ်စက်ဘီး/သု၏းဘီးကား အသု၏းေလ ုမှုသည်  (၃၈.၈) ောခိုင်နှုန်းလဖင့် ေုတိယအမလ င့ဆ်ု၏း 
လဖစ်ေါသည်။ 

 မမိ ိုပေလ /ရကျးလက် ခွဲလခားရလ့လာောတွင် အမိ်ရောင်စုအများစုသည် စက်ဘီးကို သယ်ယူေိုပရဆာင် 
ရေးယာဥ်အဖလ စ် အဓိကအသု၏းေလ ုကြ ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မသိ် း်ေဒမြြ းီ/ခရသိ် /်္မြ ို ့နယ် စ္ိမေ်ာင််ု သ

ြငး/

ာသြြ်ငး/

ဗ်န် ်

ေ္မငေ်မင်

ဆသိ် ြ်ယ်/

ုျှြ်ု ု်ု ြဘ်းီ/

မသတးဘးီြငး

ုြဘ်းီ
(၄) ဘးီြါ

ောင်ု ငုျ ီ

ြိးူေု၊ှ

မ္မ္ဗငန ်

ုြေ်ု၊ှ

ေ္မငေ်မငဘ်သမ်

ုှ် း်(ြတ၊ဲ

ိငွး၊ပ ္မည ်း်..

ုမြည ့််)

ပဲေူးတိုင်းခဒသကြ းီ 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       

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

ပေ ည်ေရိုင် 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       

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

သဲကုနး်မြ ို ့နယ် 35,950        220          13,950            22,914           454        1,073    64                   10,943    

မြ ို ေ့ပ 4,266           70            1,683               3,112             92           9             4                      339           

ခကျးလက် 31,684        150         12,267            19,802           362         1,064    60                   10,604    
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(ဇ) ရမွးဖွားခလ င်းနှင့် ရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

ရမွးဖွားခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 သဲကုန်းမိ ိုပနယ်တွင် အသက် (၂၅-၂၉) အေု်စုတွင်မ ရမွးဖွားနှုန်း အမလ င့်ဆု၏းလဖစ်သည်ကို ရတွ့ ေိှေ 
ေါသည်။မ 

 အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၄၉) နှစ်အတွင်းေိှ အမျို းသမီးတစ်ဦး  စုစုရေါင်း ကရလး 
ရမွးဖွားနှုန်းမှာ (၁.၅) ဦးဖလ စ်ေိ ီး မေလ ည်ရောင်စုအဆင့် စုစုရေါင်းမကရလးရမွးဖွားနှုန်း (၂.၅) ဦးေက်မ
ေိုနိမ့သ်ည်ကို ရတွ့ေှိေေါသည်။  
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အသက်အုပ်စု 

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

ြပညရ်ာာင်စ ု ပခဲးူတုိင်းရေသကြ ီး သဲကုန်းမိ ို့နယ် 
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ေု၏ (၂၁) - စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း

 
 

 

မေလ ည်ရောင်စု  - ၂.၅ ဦး 

ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး  - ၂.၄ ဦး 

မေလ ည်ခရိငု်  - ၁.၈ ဦး 
သဲကုန်းမိ ိုပနယ်  - ၁.၅ ဦး 
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 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးတွင် ရမွးဖွားစဉ် ရမျှာမ်ှန်းသက်တမး်သည် (၆၅.၂) နှစ်လဖစ်ေိ ီး မေလ ည်ရောင်စု 
အဆင့် ရမျှာမ်ှန်းသက်တမ်း (၆၄.၇) နှစ်ေက်ေိုမလ င့်ေါသည်။ 

 မ ရမျှာမ်ှန်းသက်တမ်း (၆၉.၈ နှစ်) သည ်ကျား ရမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၀.၇ နှစ်) ေက်ေိုမလ င့်ေါသည်။ 

 
ကရလးအေွယ်ရသဆု၏းခလ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆု၏းခလ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 မေလ ည်ခရိငု်တွင် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး ရသနှုန်းများသည် မေလ ည်ရောင်စုအဆင့် 
ရသနှုန်း္မျငးေက် နိမ့်ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး 
(၅၇) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၆၆) ဦးရသဆု၏း 
လျက်ေှိေါသည်။  

 သဲကုန်းမမိ ိုပနယ်တွင် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများသည် ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီး 
ာြ်နိ္မ့်ရသာ်လည်း မေလ ည်ခရိငု်ေက်စန််း်ယ်လမင့်ေါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် 
အသက်တစ်နှစရ်အာက်ကရလး (၅၈) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ် 
ရအာက်ကရလး (၆၈) ဦးရသဆု၏းလျက်ေှေိါသည်။  
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ပု ံ(၂၂) - ရမှော်မှနး်သက်တမ်း (မပြ ည်ရာာင်စ၊ု တုိင်းရေသကြ ီး/မပြ ည်နယ်) 

စစုရုပါငး် ကျား မ 
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ငါးနစှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

တစန်စှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

ငါးနစှရ်အာက် 
ကရလးရသနှုန်း 

စစုရုေါငး် ကျား မ 

ေု၏ (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုနး်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

မေလ ည်ရောင်စု ေခဲးူတုိင်းရေသကြ ီး မေလ ည်ခရိုင ် သဲကုန်းမိ ိုပနယ် 



40 
 

 

 ေဲခူးတိုင်းရေသကြ ီးတွင် အေှင်ရမွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀)   ကိုယ်ဝန်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့် 
ရမွးဖွားေိ ီး (၆) ေတအ်ကြ ာတွင် မိခင် (၃၁၆) ဦး ရသဆု၏းလျက်ေှေိါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းသည်  မေလ ည်ရောင်စုအဆင့်ေက်မမမလ င့်ေါသည်။  

 အရေှ့ရတာင်အာေှနုိင်င၏များ  ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၁၄၀) နှင့်နိှုင်းယှဉ်ောတွင်  မမလ န်မာနုိင်င၏ မ
ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၂၈၂) သည် မမလ င့်မားရနရကြ ာင်းမရတွ့ေှိေေါသည်။ 
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ပု ံ(24) - ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မခိင်ရသနှုနး် (မပြ ည်ရာာင်စု၊ တုိင ်းရေသကြ ီး/မေလ ည်နယ်) 
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သန်းရခါင်စာေင်းဆုိင်ော ရဝါဟာေအဓိေ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ 

လူဦးရေ - ဤအစီေင်ခ၏စာတွင်ေါဝင်သည့် လူဦးရေဆိုသည်မှာ သနး်ရခါင်စာေင်းညတွင် မမလ န်မာနိုင််င၏မ

နယ်နိမိတ်အတွင်းေှရိနသည့် လူဦးရေကို ဆိုလိုေါသည်။ 

သန်းရခါင်စာေင်းညမ (သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်)  - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတလ် (၂၉) ေက်ရနပညကိုမ

ဆိုလိုေါသည်။  မတလ် (၂၉) ေက်ရနပည  (၀၀း၀၀) အချိန်သည် သနး်ရခါင်စာေင်း ေည်ညွှန်းချိန်ဖလ စ်ေါမ

သည်။ မမလ န်မာနိုင်င၏အတွင်းမသနး်ရခါင်စာေင်းညတွင်ေှသိည်လ့ူအားလု၏းကိုမစာေင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ 

ရကျးလက်မ - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ရကျးောွအုေ်စမုျားကို ဆိုလိမု

ေါသည်။ ရယဘုယျအားဖလ င့် ၎င်းရေသများသည် လူဦးရေသိေ်သည်းဆ နည်းသည်ရ့ေသများဖလ စ်ေိ ီး  

၎င်းရမလ ဧေယိာများတွင် စိုက်ေျိုးရေးလုေ်ငန်းများကို အဓိကလုေ်ကိငု်ေါသည်။ 

မမိ ိုပေလ  - အရေွရေွအုေ်ချုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှမ သတ်မှတ်ေားရသာ ေေ်ကွက်များဖလ စ်ေါသည်။ ရယဘုယျ 

အားဖလ င့်မအဆိုေါရေသများတွင်မအရဆာက်အအ၏ုနှင့်မလူဦးရေေူေေ်ေိ ီးမစက်မှုလုေင်န်းများမဖွ၏့ဖိ ိုးတိးုတက် 

ေါသည်။မ 

သိေ်သည်းဆ -  ဧေယိာ တစ်စတုေနး်ကီလိမုီတာတွင် ရနေိငု်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိေုါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစရုေါင်းကို ၎င်းရေသ  ဧေယိာအကျယ်အဝန်းနှင့် စားခလ င်းဖလ င့်မ

သိေ်သည်းဆကိုေေှိေိ ီး စတုေန်းကီလိမုီတာမဖလ င့်ရဖာ်ေလ ေါသည်။မ ေိုသိပုတွက်ချက်ောတွင်မ ကုန်းရမလ ကိုသာမ

ေည့သ်ွင်းတွက်ချက်ေားေါသည်။ 

ေျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား - အမိ်ရောင်စုတစ်စုတွင်ေှိရသာ ေျမ်းမျှအိမရ်ောင်စုဝင် အရေအတွက်မ

ကိုဆိုလိေုါသည်။ (အမိ်ရောင်စုလူဦးရေစုစုရေါင်းကို အမိ်ရောင်စုအရေအတွက်လဖင့် စားလခင်းလဖင့်ေေှိမ

ေါသည်။) 

ကျား/မ အချို း - အမျို းသမီးဦးရေ (၁၀၀)  ေှသိည့် အမျို းသားဦးရေကိုဆိုလိုေါသည်။  

မီှခိုသူအချို း - အလုေ်လုေ်ကိုင်နိုင်သည့် အသက်အေွယ် အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၆၄) နှစ်ဦးရေ 

(၁၀၀) ရေါ်တွင် မှီခိုရနသည့် ကရလးဦးရေ (အသက် ၁၅ နှစ်ရအာက်) နှင့် သက်ကြ ီးေယွ်အိုဦးရေ 

(အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အေက်) တိပု အချို းလဖစ်ေါသည်။ စုစုရေါင်းမှခီိသုူအချို း၊ ကရလးမီှခိုသူအချို းနှင့် 

သက်ကြ ီးေယွ်အိုမှခီိုသူအချို းတိပုကို တိုင်းတာတွက်ချက်နိငု်ေါသည်။ 

ကရလးမီှခိုသူအချို း - အသက် (၁၅) နှစ်ရအာက် ကရလးဦးရေနှင့် အလုေ်လုေ်နိငု်သည့လ်ူဦးရေ (အသက် 

၁၅ - ၆၄ နှစ်) အချို းကို ဆိုလိုေါသည်။ 
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သက်ကြ ီးေွယ်အုိမှီခိုသူအချိုး - အသက် (၆၅) နှစ်နှင့အ်ေက် သက်ကြ ီးေွယ်အိဦုးရေနှင့် အလုေ်လုေ်နိငု် 

သည့လ်ူဦးရေ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) အချို းကို ဆိုလိုေါသည်။ 

သက်ကြ ီးေွယ်အုိညွှန်ကိန်း - အသက် (၁၅) နှစ်ရအာက် ကရလးဦးရေ (၁၀၀) တွင်ေှသိည့် အသက် (၆၅) 

နှစ်နှင့်အေက် သက်ကြ ီးေယွ်အိုဦးရေကို ဆိုလိေုါသည်။ 

အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုရေါင်းလူဦးရေ အသက်များကို အေု်စု (၂) စ ုအညီအမျှခွလဲခားောတွင် ေေှသိည့် 

အလယ်ကိန်းဖလ စ်ေါသည်။ လူဦးရေ တစ်ဝက်သည် အသက်အလယ်ကိန်းေက်ငယ်ေိ ီး ကျန်တစ်ဝက်မ

သည် အသက်အလယ်ကိန်းေက် မကြ ီးေါသည်။ 

ေညာရေး - သင်ကြ ားခလ င်းနှင့် သင်တန်းလမ်းညွှန််များမှတဆင့် သင်ကြ ားတတ်ရမလ ာက်ခလ င်းကို ဆိုလိုမ

ေါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မမလ န်မာနိုင်င၏ လူဦးရေနှင့်အမိ်အရကြ ာင်းအောမ သနး်ရခါင်စာေင်းတွင် စာတတ်မ

ရမလ ာက်မှု၊ ရကျာင်းရနမှုအရခလ အရန၊ အမလ င့်ဆု၏းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် အတန်း/အဆင့်တိုပကို ရမးမလ န်းခဲ့မ

ေါသည်။ ေညာရေးနှင့်ေတ်သက်၍ အမျို းအစားခွဲ ခလ ားမှုများကို ရအာက်ေါအတိုင်း ရဖာ်ေလ ေားေါသည်- 

(က) စာတတ်ရမလ ာက်မှု - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကိမု ရကာင်းမွန်စွာမ ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်ခလ င်းကို 

ဆိုလိုေါသည်။ 

(ခမ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရခလ အရန - လွန်ခဲသ့ည်စ့ာသင်နှစ်တွင် အတန်းေညာမအဆင့်ဆင့် 

သင်ကြ ားနိုင်ေန်ေု၏မှန်ဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ်ေလ ု စာသင်ရကျာင်းများ 

(သိုပမဟုတ်) ေညာရေးအစီအစဥ်များတွင် ေညာသင်ကြ ားရနသူများကို ဆိုလိေုါသည်။မ

မူလတန်း၊မအလယ်တန်း၊မအေက်တန်းနှင့်မတက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ရနသူများမအားလု၏းေါဝင်မ

ေါသည်။မမအဆိုေါမရကျာင်းရနမှုအရခလ အရနတွင် (၁) လက်ေှိတွင် ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ (၂) 

ရကျာင်းတက်ဖူးသူ၊ (၃) လု၏းဝရကျာင်းမတက်ဘူးသူ ဟူ၍ (၃) မျို းေါဝင်ေါသည်။မ 

(ဂမ) အမမလ င့်ဆု၏းတက်ရောက်ေိ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်း/အဆင့် - အစိးုေရကျာင်းများ၊ အစိးုေ 

အသိအမှတ်ေလ ုေားသည့် ေုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင် တက်ရောက်ေိ ီးစီးခဲ့သည့် အမလ င့်ဆု၏း 

ေညာရေးအဆင်/့ဘွဲ့ /ေီဂေီကို ဆိုလိုေါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှုမ - ရနပစဥ်လုေ်ငနး်ရဆာင်ေွက်မှုများ၊ အလုေ်လုေ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်မှု/သင်ယူမှုများ၊ လှုေ်ေှားမှုမ

များတွင် အရောက်အကူမေှိေါက သာမန်လူများေက်ေိ၍ု အခက်အခဲေှိသူများကို ဆိုလိမုေါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် လူဦးရေနှင်အ့ိမ်အရကြ ာင်းအော သနး်ရခါင်စာေင်းတွင် မသန်စွမ်းမှုနှင့်ေတ်သက်၍ ရအာက်ေါတိပုမ

ကိုမရမးမလ န်းေားေါသည်-မ 
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(က) လမ်းရလျှာက်ခလ င်း (ဝှးီချဲအသု၏းေလ ုခလ င်း၊ ရတာင်ရဝးှ၊ ချို င်းရောက်အသု၏းေလ ုခလ င်း၊ ရခလ ဆာမ

မခလ င်း၊ အမလ င့်တက်ောတွင်ခက်ခဲခလ င်း) 

(ခမ) အမလ င် (အမလ င်အာရု၏အားနည်းခလ င်း၊မမျက်စိမမလ င်ခလ င်း) 

(ဂမ) အကြ ား (အကြ ားအာရု၏နည်းခလ င်း၊ နားမကြ ားခလ င်း) 

(ဃ) မှတ်ဉာဏ်/အာရု၏စူးစိုက်ခလ င်း (ဖွ၏့ဖိ ိုးမှုရနှာင့ရ်နှးခလ င်း၊ ရကျာင်းရနေန်ခက်ခဲခလ င်း၊ အခလ ားမ

စိတ်ေိုင်းဆိုင်ောအရခလ အရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်မ - လူတစဦ်းချင်းစီ  သက်ရသခ၏အဖလ စ် ကိုယ်ရေးအရကြ ာင်းအော အချက် 

အလက်များေါဝင်သည့် ကတ်/လက်မှတ်လဖစ်ေါသည်။ မမလ န်မာနိုင်င၏တွင်မသက်ရသခ၏ကတ်/လက်မှတ်မအမျို းမ

အစားရေါင်းများစွာ ေုတ်ရေးေားေိ ီး နိုင်င၏ခလ ားသားများအတွက် နိုင်င၏ကူးလက်မှတ်ကိဆုိလုိုေါသည်။ 

လုေ်သားအင်အားအရခလ အရန - သနး်ရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းေက်မတိငု်မီ (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတလ် ၂၉ ေက်) 

လွန်ခဲ့သည့် (၁၂) လအတငွ်း လုေ်ကိုင်ခဲရ့သာ အဓိကလုေ်ရဆာင်မှုများကို ဆိုလိေုါသည်။ အသက် (၁၀) 

နှစ်နှင့်အေက်မလူဦးရေကိုမရအာက်ေါအတိုင်း ခွဲ ခလ ားရဖာ်ေလ ေားေါသည်မ- 

 

လုေ်သားအင်အားစု - “အလုေ်ေှိသူမ (လုေ်ငန်းခွင်ေှိလူဦးရေ)” နှင့် “အလုေ်လက်မဲ့” တိုပေါဝင်သည့် 

ရယဘုယျစကားေေ်တစ်ခုမဖလ စ်ေါသည်။ 
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အလုေ်ေိှသူ - လူတစရ်ယာက်သည် အမလ တ်အစွန်းတစ်ခုခု (လစာ၊ လုေ်ခ၊ စီးေွားရေးအကျို းအမလ တ် 

စသည်) အတွက် သနး်ရခါင်စာေင်းမရကာက်မီမတစ်ေတ်အတွင်းမ(သိပုမဟုတ)်မတစ်နှစ်အတွင်း အချိန်ေလ ည့် 

(သိုပမဟုတ်) (၆) လနှင့်အေက် အလုေ်လုေ်ခဲလ့ျှင် ေိုသူကို အလုေ်ေှသိည်ဟုမဆိုလိေုါသည်။ ၎င်းတိုပတွင် 

လစာမေရသာ်လည်းမ မိသားစုလုေ်ငန်းတငွ်လုေ်ကိုင်သူ၊မ စတိုးဆိငု်၊မ ေုဂ္ဂလိကရဆးရု၏မ အစေှသိည်တိပုတွင်မ

လုေ်ကိုင်ရနသူများေါဝင်ေါသည်။မ 

အလုေ်လက်မ့ဲ - အလုေ်လုေ်ကိုင်နိုင်သူဖလ စ်ရသာ်လည်း သတ်မှတ်ေားသည်က့ာလအတွင်း အလုေ်မေှိသူ၊ 

အလုေ်ေှာရဖွရနသူကို ဆိုလိုေါသည်။  

လုေ်သားအင်အားစုတွင်မေါဝင်သူများ - သနး်ရခါင်စာေင်းရကာက်ယူချနိ်မတိငု်မီ ေက်သတ္တေတ်အတွင်း 

အလုေ်မေှသိူ၊ အလုေ်မေှာခဲ့သူ၊ အလုေ်မလုေ်နိငု်သူများကိုမ ဆိုလိေုါသည်။ အဆိုေါအုေ်စုတွင် အချိန်ေလ ည့်မ

ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ အမိ်မှုကိစ္စလုေ်သူ၊ သက်ကြ ီးေွယ်အိမုျား ေါဝင်ေါသည်။  

လုေ်သားအမျို းအစားမ - အလုေ်ေှိသူများကို လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတငွ်း ၎င်းတိပုရဆာင်ေွက်သည့် 

စီးေွားရေးလုေ်ငန်း လုေ်ရဆာင်မှုအလိုက် ခွဲလခားရဖာ်လေခလ င်းလဖစ်ေါသည်။ လုေ်သားအမျို းအစားများကို 

ရအာက်ေါအတိငု်း အေု်စု (၅) စုခွဲခလ ားေားေါသည်- 

(က) အစုိးေဝန်ေမ်းမ-  အစိးုေဌာန/အဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုေ်လုေ်ကိငု်ရနသူများ  

(ခမ) ေုဂ္ဂလိက/အဖဲွ့အစည်းဝန်ေမ်းမ- ေုဂ္ဂလိကလုေ်ငန်း၊ ေုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ 

အစိးုေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်င၏တကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုေ်ငန်းမ

များတွင်လုေ်ကိငု်ရနသူများမ 

(ဂမ) အလုေ်ေှင် - သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ၎င်းတိပု ကိုယ်ေိငု်စီးေွားရေးလုေ်ငနး်ကို အလုေ်မ

သမား (၁) ဦးဖလ စ်ရစ၊ (၁) ဦးေက်ေိ၍ုဖလ စ်ရစ ခနပ်ေားေိ ီး လုေ်ငန်းလုေ်ကိငု်သူများ 

(ဃ) ကုိယ်ေိင်ုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ေိငု်စီးေွားရေး (သိုပမဟုတ်) မိသားစုစီးေွားရေးတွင် 

မည်သည့်အလုေ်သမားကိုမျှ ခနပ်ေားခလ င်းမေှဘိဲ ကိုယ်တိငု်ဝင်ရောက်လုေ်ကိုင်သူမ 

(င) မိသားစုလုေ်ငန်းလုေ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး  စီးေွားရေးလုေ်ငန်း၊ စိုက်ေျိုးရမွးမလ ူမ

ရေး၊မ ခိ ၏လုေ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုေ်ငန်း (မိသ့မဟုတ်) အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမ

လုပ်ငနး်တစ်ခုခုတွင် လုပ်အားခမေေှဘိဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သူမ 
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လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းမ - အသက်အုေ်စုတစ်ခုတွင်ေိှသည့်မ လုေ်သားအင်အားနှင့်မ အဆိုေါအသက်မ

အေု်စုအတွင်းေိှမ လူဦးရေတိပု အခိျုးကိုမ ဆိုလိုေါသည်။မ လုေ်သားအင်အားေါဝင်နှုန်းသည်မ အလုေ်လုေ်နိငု်မ

သည်မ့လူဦးရေေမာဏကိုမရဖာလ်ေသည့မ်အရေးကြ ီးရသာမအညွှန်းကိန်းဂဏန်းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။ 

မ 

 

အလုေ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်းမ - လုေ်သားအင်အားစုစုရေါင်းတွင်မ အလုေ်အကိငု်မေေိရှသးဘဲမ

အလုေ်ေှာရနသူနှင်မ့ အလုေ်လုေ်ေန်ဆန္ဒေှသိူတိုပ မ ောခိုင်နှုန်းကိုမ ဆိုလိုေါသည်။မ အဆိေုါလူဦးရေသည်မ

အလုေ်ေှာရဖွရနသူများမဖလ စ်ေိ ီးမအလုေ်လုေ်ေန်အဆင်သင့်ေိှသူများမမဖလ စ်ေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့်မ လူဦးရေအချို းမ - နိုင်င၏တစ်ခု အလုေ်ေိှသူဦးရေနှင့်မ အလုေ်လုေ်ကိငု်နိုင်သည့်မ

လူဦးရေမ (အသက်မ် ၁၅မ - ၆၄)  အချို းအစားကိုေလ သည့မ် စာေင်းအင်းဆိငု်ောမ အချို းတစ်ခုလဖစ်ေါသည်။မ

လတူစ်ဦးသည်မတစ်ေတ်လျှင်မအနည်းဆု၏းတစ်နာေီကြ ာမအလုေ်လုေ်ကိုင်ေါကမ၎င်းကုိအလုေ်အကိုင်ေိသှူဟုမ

နိုင်င၏တကာအလုေ်သမားအဖွဲ့ ကြ ီးမမှသတ်မှတ်ေားေါသည်။ 

 

 

အလုေ်အကုိင် - သနး်ရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချနိ်မတိုင်မီမ လွန်ခဲရ့သာ (၁၂) လအတငွ်းမ လုေ်ကိုင်ခဲ့သည်မ့

လူတစရ်ယာက် မအလုေ်အကိငု်ကိဆုိလုိုေါသည်။မလုေ်ငနး်နှင့်သက်ဆိုင်လခင်းမေှိဘဲမလွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လမ

အတွင်းမ လုေ်ကိငု်ခဲ့သည့်အလုေ်အကိငု်ကိုသာမ ဆိုလိုလခင်းလဖစ်သည်။မ ၂၀၁၄မ ခုနှစ်မ သန်းရခါင်စာေင်းတွင်မ

အလုေ်အကုိင်ရဖာ်လေခလ င်းနှင့်စေ်လျဥ်း၍မ စာေင်းကုိင်၊မ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊မ အတွင်းရေးမှူး၊မ အိမ်မှုမ

ကိစ္စလုေ်သူ၊မတ၏ငါသည်၊မလူပအေင်းအမလ စ်မန်ရနဂျာစသည်လဖင့်မအရသးစိတ်ရဖာ်လေေမည်ဟုမသန်းရခါင်စာေင်းမ

စာေင်းရကာက်များကုိမ ညွှန်ကြ ားေားေါသည်။မ အကယ်၍ရလဖဆိသုူသည်မ အလုေ်အကိငု်နှစ်ခု (သိုပမဟုတ်) 

နှစ်ခုေက်ေို၍မ လုေ်ကိငု်ခဲ့လျှင်မ အဓိကလုေ်ကိငု်ရသာမ အလုေ်အကိုင်တစ်ခုကိမု သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့မ

ေါသည်။မ အလုေ်အကုိင်အမျိုးအစားများမ ခဲွလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISCO 2008 ကုိမ အရလခခ၏၍မ ခွလဲခားေားမ

ေါသည်။ 

= လုေသ်ားအင်အား 
ေါဝင်နှုန်း 

လုေသ်ားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူဥးီရေ 
(အလုေ်ေှိသ ူ+ အလုေလ်က်မဲ့) 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုေလ်က်မဲ့ောခိငု်နှုနး် 
အလုေလ်က်မဲ့ဦးရေ 

လုေသ်ားအင်အားစုတွင်ေါဝင်သူးးရေ 
(အလုေေ်ှိသူ + အလုေလ်က်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုေအ်ကုိင်ေေိှမှုနှင့် 
လူဦးရေအချိုး 

= 

အလုေေ်ှိသူဦးရေ 

စုစုရေါငး်လူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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လုေ်ငန်း - သနး်ရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိငု်မီမ လွန်ခဲရ့သာ (၁၂) လအတငွ်းမ အလုေ်လုေ်ရနသူများမ

လုေ်ကိုင်ရနသည့် လုေ်ငနး်တစ်ခုလဖစ်ေါသည်။မ အလုေ်လုေ်ရနသူများလုေ်ကိုင်ရနသည့မ် လုေ်ငန်းခွင်ရနောမ

ကုိမ ရဖာ်လေေမည်လဖစ်ေါသည်။မ အလုေ်လုေရ်နသူတစ်ဦး မ လုေ်ကုိင်ရနေသည့်မ တာဝန်များ (သုိပမဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိမ ရဖာ်ေလ ေန်မလုိဘဲမ ကုန်ေုတ်လုေ်ငန်း (သုိပမဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရေးသည့်မ လုေ်ငန်းမ

အမျိုးအစားကုိမ ဆုိလုိလခင်းလဖစ်ေါသည်။မ ဥေမာမ - လူတစ်ရယာက်သည်မ တီဗီွေုတ်လုေ်ရသာစက်ရု၏ မ

သုိရလှာင်ရု၏တွင်မ အလုေ်လုေ်ကုိင်သူလဖစ်ေါကမ ေုိသူ လုေ်ငန်းသည်မ လျှေ်စစ်ေစ္စည်းေုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်း 

လဖစ်ေါသည်။မ အကယ်၍ရလဖဆိသုူသည်မ လုေ်ငန်းနှစ်ခု (သိုပမဟုတ်) နှစ်ခုေက်ေိရုသာမ လုေ်ငန်းများတွင်မ

လုေ်ကိုင်ခဲ့ေါလျှင်မအဓိကလုေ်ကိငု်ရသာမလုေ်ငန်းတစ်ခုကိမု သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲေ့ါသည်။မလုေ်ငနး်များမ

ခွဲလခားသတ်မှတ်ောတွင် ISIC Revision 4 ကို အရလခခ၏၍မခွဲလခားေားေါသည်။ 

အေှင်ရမွးကရလး - ကရလးငယ်မိခင်ဝမ်းမှကျွတ်ချန်ိတွင် ငိုလခင်း၊ အသ၏ေလ ုလခင်း၊ ရလခလက်များလှုေ်ေှားလခင်း 

စသည့် အသက်ေှင်သန်မှု သရ ကကတတစ်ခုခုကို မေလ ုလုေ်သူကို ဆိုလိေုါသည်။ သနး်ရခါင်စာေင်းတွင် အေှင် 

ရမွးကရလးများကို ေည့်သွင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ ေိုပအေလ င် အမိ်ရောင်ကျဖူးသည့် အမျို းသမီးများ  

ရနာက်ဆု၏းအေှင်ရမွးကရလးအရကြ ာင်းအောများကိုလည်း ေည့သ်ွင်းရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ 

စုစုရေါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အမျို းသမီးတစ်ရယာက်ရမွးဖွားနိုင်သည့် ေျမ်းမျှကရလးအရေအတွက် 

(အမျို းသမီးအားလု၏း ကရလးရမွးဖွားနိုင်သည့် အသက်အေိုင်းအခလ ား မေိ ီးဆု၏းသည်အေိ အသက်ေှင်ေိ ီး 

လက်ေိှရမွးနှုန်းအတိုင်း ရမွးမည်ဆုိေါက) ကို ဆိုလိုေါသည်။ 

 

အသက်အုေ်စုအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အသက်အုေ်စုအလိုက် အမျို းသမီး (၁,၀၀၀) တစ်နှစ်အတွင်း 

ရမွးဖွားသည့် ကရလးဦးရေကို တိငု်းတာလခင်းလဖစ်ေါသည်။ အသက်အုေ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်းကို 

တိငု်းတာောတွင် သီးလခားရဖာ်လေေားလခင်းမေှေိါက မေလ ကဒေိန်နှစ်ကို အရလခခ၏၍ တွက်ချက်ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

၅ စုစုရေါငး်ကရလးရမွးဖွားနှုနး် = အသက်အုေစ်ုအလိက်ု ကရလးရမွးဖွားနှုနး် x  
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မဲြသန်းမမိ ိုပနယ်အစီေင်ခ၏စာ မေလ ုစုသူများစာေင်း 

 

ေဲခူးတုိင်းရေသကြ ီး၊ ပြည ််ခရုိင်၊ မဲြသန်းမမိ ိုပနယ်အစီေင်ခ၏စာ မေလ ုစုသူများစာေင်း 

အမည် ောေူးနှင့် ဌာန/အဖွဲ့အစည်း တာဝန် 
အစီေင်ခ၏စာေလ ုစုသူ 

ရေါ်မ််မ််ုှ ဦးစီးအောေှိ၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရေးသားေလ ုစုသူ 

ေဒါ်ေ္မိွယ်ုိသး အငယတ်န်းစာရေး၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရေးသားေလ ုစုသူ 

   

စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ဦးခအာင်သန်း UNFPA အကြ ၏ရေး အေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရေါ်စန္ဒာမလ င့် ေုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန အေိ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရေါ်မျိုးသန္တာ ဦးစီးအောေှိ၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

ရေါ်မ််မ််ေုး လူဝင်မှုကြ ီးကြ ေ်ရေးမှူ း၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စစ်ရဆးတည်းဖလ တ်သူ 

   
စာေင်းဇယားေလ ုစုခလ င်း၊ ရမလ ေု၏ရေးဆဲွခလ င်း 

ရေါ်စန္ဒာမလ င့် ေုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန 
ကွနေ်ျူတာအစီအစဥ်ရေးဆဲွခလ င်းနှင့် 
စာေင်းဇယားေလ ုစုသူ 

ရေါ်လင်းလင်းမာ ဦးစီးအောေှိ၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေု၏ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

ရေါ်တင်မိုးမာ ရသတးစသြ်၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန ရမလ ေု၏ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

ရေါ်ချိုချိုသန်း ုြ်ောငြ်ြွန်ြျူမင သုြေ်ဆင််ေသး္မှူ း ရမလ ေု၏ရေးဆဲွေလ ုစုသူ 

   
စာစီနှင့်ေီဇိုင်းအဖွဲ့ 

ဦးနိုင်ဖိ ိုးရကျာ် ဦးစီးအောေှိ၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စာစီနငှ့်ေဇီိငု်းေလ ုစုသူ 

ေဒါ်ချုိဇ််ဝ််း အငယတ်န်းစာရေး၊ မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန စာစီနငှ့်ေဇီိငု်းေလ ုစုသူ 

ဦးမူုွ်် 
ဒသမိယုြ်ောငြ်ြွနြ်ျူမင သုြေ်ဆင််ေသး္မှူ း၊ 
မေလ ည်သူပအင်အားဦးစီးဌာန 

စာစီနငှ့်ေဇီိငု်းေလ ု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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