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ပံု (၁)- တန င်္သာရီတုိင်းဒေသကြ ီး၏ မြိ ု့နယ မ်ြားပ ြ  ေ ြ ြံု 

 

 



တန င်္သာရီမြ ို့နယ်၏ လူဦးဒရကိန်းဂဏနး်အချက်အလက်များ ၁ 

လူဦပေေစုစုေြါငမပ 106,853 2 

ကားပ ဦပေေ 54,817 (51.3%) 
ြ ဦပေေ 52,036 (48.7%) 
မြိ ု့န ြ လူဦပေေေးိုုငမှုနယမပ 5.2% 
ဧရိယာအကျယ်အဝနး် (စတုရနး်ကီလုိမီတာ) 11,344.5 3 

လူဦးဒရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရနး်ကီလုိမီတာ) 9.4 ဦး 
အသကမအလ မ်ကုယမပ 21.9 နှစ် 

  
ရပ်ကွက် စုစုဒပါင်း 2 
ဒကျးရွာအုပ်စု စုစုဒပါင်း 19 
အုြမေေးငမစုအေေအတွကမ 19,929 
အြာု့ ပသြီပအုြမေေးငမဦပစီပေးိုုငမှုနယမပ 40.0% 
ြာြမပြျှအုြမထောင်စုအရွယ်အစား 5.2 ဦး 4 

  
အသကမအြုုငမပအ ိ းပအလုုကမလူဦပထရရာခုိင်နှုန်း  

ကေလပဦပေေမ(အသကမ ၀ - ၁၄ ှှုစမ) 36.7% 
အလုြမလုြမှုုုငမသူဦပေေမ(အသကမ ၁၅ - ၆၄ ှှုစမ) မ 59.6% 

   သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုဦပေေ (အသကမမမ၆၅ ှှုစမှှုင့မအေကမ) 3.7% 

  
 ြီှိုုသူအိာု့ပ  

စုစုေြါငမပြီှိုုသူအိာု့ပ 67.8 
ကထေးြီှိုုသူအိာု့ ပ 61.6 
သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုြီှိုုသူအိာု့ ပ 6.2 

  
သကမ ကြ ီပေွ မ်အုုညွှယမကုယမပ 10.0 

  
ကျား/မ အချိုး 105 (မ ၁၀၀ တွင်ရိှဒသာ ကျား ဦးဒရ) 

  
အသကမ (၁၅) ှှုစမှှုင့မအေကမ စးတတမေ ြ းကမြနရာခုိင်ှုနယမပ 91.3% 

ကားပ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 92.1% 
ြ စးတတမထေမာက်မှုရာခုိင်ှုနယမပ 90.5% 

  
ြသယမစွြမပသူဦပေေ အဒရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ြသယမစွြမပသူမ(ြညမသည့မြသယမစွြမပြနအြာု့ပအစးပြဆုု) 12,330 11.5 
လြမပေလျှးကမ/အ ြ ငမတ့ကမ/ြစ္စညမပကုုငမတွ မ် 4,919 4.6 
အ ြ ငမ 7,258 6.8 
အ ကြ းပ 3,255 3.0 
သငမ်ူေလ့လး ိ ငမပ/ြှတမဉးဏမ/အးရံုစူပစုုကမ ိ ငမပ 6,088 5.7 

  



ကုုငမေဆးငမသည့မမလကမြှတမအြာု့ ပအစးပမ(အသကမမ၁၀မှှုစမှှုင့မအေကမ) အဒရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
ှုုုငမငံသးပစုစစမေေပကတမ 51,278 63.7 
ဧည့မှုုုငမငံသးပကတမ 35 <၀.၁ 
ှုုုငမငံသးပ ြ ့ိွင့မေသူကတမ 165 0.2 
အြာု့ ပသးပြှတမြံုတငမကတမ 2,220 2.8 
သးသယးဝငမကတမ 245 0.3 
်း်ီသကမေသိံကတမ 407 0.5 
ှုုုငမငံ ိ းပသးပြှတမြံုတငမလကမြှတမ 29 <၀.၁ 
ှုုုငမငံ ိ းပသးပှုုုငမငံကူပလကမြှတမ * <၀.၁ 
ြညမသည့မကတမြှြကုုငမေဆးငမသူ 26,167 32.5 

  
လုပ်သားအင်အားအဒကေ ာင်းအရာ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုဒပါင်း ကျား မ 
   လုြမသးပအငမအးပြါဝငမှုနယမပ  64.5% 84.5% 43.2% 
   အလုြမလကမြ့ဲရာခုိင်ှုနယမပ  4.6% 4.5% 4.9% 
   အလုြမအကုုငမရရိှြနှှုင့မလူဦပေေအိာု့ပ 61.6% 80.7% 41.0% 

  
အုြမြုုငမဆုုငမြန  အဒရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ြုုငမေှငမ 17,425 87.4 
အုြမငှးပ 917 4.6 
အိြ့ဲ (ြုဘ/ေ်းက္ခြ/ေဆွြာု့ ပ/ြုတမေဆွ) 740 3.7 
အစုုပေဝယမေြမပအုြမေး 492 2.5 
ြုဂ္ဂလုကဝယမေြမပအုြမေး 319 1.6 
အ ိ းပ 36 0.2 

  
ေယအုြမအေဆးကမအအံုအတွကမ အဓိကအသံုပ ြ ့သည့မြစ္စညမပြားပ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓယု/သကမက မ်/အငမဖကမ 1.1%  71.1% 
ဝါပ 62.3% 22.8% 0.1% 
ေ ြ ကြ ီပ 0.1% 1.6%  
သစမသးပ 27.8% 66.5% <၀.၁% 
သွြမ 0.1%  17.3% 
အုတမ ကြွ ြမ/အုတမ/ကွယမကေစမ 7.0% 6.7% 5.4% 
အ ိ းပ 1.5% 2.4% 6.1% 

  
အစးပအစးိာကမ ြ ့တမစးပေသးကမေယမအတွကမအဓုကအသံုပ ြ ့သည့မေလးငမစး အဒရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှြမစစမြီပ 35 0.2 
ဓးတမေငွ့ 21 0.1 
ေေယဆီံြီပ 147 0.7 
ဘုုငမအုုဂကမစမ 191 1.0 
သစမသးပ/ေငမပ 12,854 64.5 
ြီပေသွပ/ေလးငမစးေတးင့မ 6,596 33.1 
 



ေကားကမြီပေသွပ 55 0.3 

အ ိ းပ 30 0.2 

  

အလငမပေေးငမအတွကမအဓုကအသံုးပြ ုသည့်ြီပအြာု့ပအစးပ အဒရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှြမစစမြီပ 1,214 6.1 

ေေယဆီံြီပ 7,062 35.4 

ဖေ်းငမပတုုငမြီပ 5,491 27.6 

ဘက်ထေီြီပ 105 0.5 

ြီပစကမ (ြုဂ္ဂလုက) 5,087 25.5 

ဒရအားလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက) 147 0.7 

ေယေေးငမ ိ ညမစွြမပအငမသံုပ (ဆုုလး ြ းပ) 718 3.6 

အ ိ းပ 105 0.5 

  

ေသးကမေေအတွက်အဓုကအသံုးပြ ုသည့်ဒရအမျိုးအစား အဒရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ေေြုုကမလုုငမပ 445 2.3 

အဝီစုတွငမပ 783 3.9 

ေေတွငမပ (အုတမစီ) 6,294 31.6 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ  705 3.5 

စုစုဒပါင်းဒရဒကာင်းဒရသန့်ရရိှမှု 8,227 41.3 

ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 6,732 33.8 

ေေကယမ 84 0.4 

မြ စမ/ေိားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 4,048 20.3 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 660 3.3 

အ ိ းပ 178 0.9 

စုစုဒပါင်းဒရဒကာင်းဒရသန့် မရရိှမှု 11,702 58.7 

  

သံုပေေအတွက်အဓုကအသံုးပြ ုသည့်ဒရအမျိုးအစား အဒရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ေေြုုကမလုုငမပ 650 3.3 

အဝီစုတွငမပ 708 3.6 

ေေတွငမပ (အုတမစီ) 5,919 29.7 

ေေတွငမပ (အကးေံြ့ဲ) 6,617 33.2 

ေေကယမ 230 1.2 

မြ စမ/ေိားငမမပ/တူပေ ြ းငမပ 5,143 25.8 

ေတးငမကာေေ/ြုုပေေ 509 2.6 

ေေသယနမစကမ/ေေသယနမဘူပ * <၀.၁ 

အ ိ းပ 148 0.7 

  
 



အုြမသးအြာု့ပအစးပ အဒရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ေေဆဲွအုြမသး 81 0.4 

ေေေလးငမပ/်ငမလံုအုြမသး 13,656 68.5 

စုစုဒပါင်းသန့်ရှင်းဒသာယင်လံုအိမ်သာဒဆာက်လုပ်သံုးစဲွမှု 13,737 68.9 

တွငမပ/ဇလးပအုြမသး 3,206 16.1 

တွငမပြေုှအုြမသး 323 1.6 

အ ိ းပ 236 1.2 

အိမ်သာြေုှ 2,427 12.2 

  

ဆကမသွ မ်ေေပြစ္စညမပြားပသံုပစဲွှုုုငမြနအေ ိ အေယ အဒရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ေေဒီ် ုု 5,820 29.2 

ရုြမ ြ ငမသံ ကြ းပ 6,473 32.5 

မကြ ု့ပဖုယမပ 616 3.1 

လကမကုုငမဖုယမပ 2,942 14.8 

ကွယမြာူတး 236 1.2 

အုြမတွငမအငမတးယကမတြမဆငမထားမိ ငမပ 443 2.2 

ြညမသည့မြစ္စညမပြျှြေုှသည့မမအိမ်ဒထာင်စု 9,714 48.7 

ြစ္စညမပအးပလံုပေုှသည့မမအိမ်ဒထာင်စု 42 0.2 

  

သ မ််ူြုုနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှု အေ ိအေယ အဒရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

   ကးပ/ေေြမကးပ/ဗငမယမ 127 0.6 

ေြးမေတးမဆုုငမက မ်/လျှြမစစမစကမဘီပ/သံုပဘီပကးပ 7,475 37.5 

စကမဘီပ 2,269 11.4 

(၄) ဘီးြါ ေေးမလးဂာ ီ 162 0.8 

ကှူုပေလှ၊ သြ္ဗးယမ 1,257 6.3 

စကမေလှ၊ ေြးမေတးမဘုတမ 1,343 6.7 

လှညမပမ(ကျွဲ၊ ှွုးပ၊ မြ ငမပ…… စသ ဖ င့မ) 1,999 10.0 

မှတခ်ျက်။  ၁ တန င်္သာရီမမြ ို့နယ၏် လူဦးဒရကနိ်းဂဏနး်အချက်အလက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနစှ်၊ မတ်လ (၂၉) ရကဒ်န့တွင်ရှိသည့် 
အချက်အလက်များဖြ စ်ပါသည်။ 

 ၂   အိမ်ဒထာင်စလုူဦးဒရနှင့် အဖွဲ့အစည်းလဦူးဒရ နှစရ်ပ်လုံးပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃   ဒကေ းတိငု်နှင့် ဒြမစာရငး်ဦးစီးဌာန၊ စိကု်ပျိုးဒရး၊ ဒမးွမြ ူဒရးနှင့် ဆည်ဒြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄   အိမ်ဒထာင်စလုူဦးဒရကိုသာ အဒြခခတံွက်ချက်ထားြခင်းမြဖစ်ပါသည်။ 

            *   အဒရအတွက် (၂၀) ထက်နညး်ပါသည်။ 
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နိဒါန်း 
ပြည ််ခာာငစ်သသမတတမည နမ်ာိိသင်ငတခတာ်အစိသးရသ်် ိှစ်ခြါင်း (၃၀) ပကာ ာ မခကာက်ယူိိသင်ေ့ဲခသာ 

ပြည ််လသတးကတတ်လူးးခရိငှ့် အိမ်အခကာ ာင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်းကိသ ၂၀၁၄ ေသိှစ်၊ ဧြြ ီလတွင် ခကာက်ယူ 

ေဲ့ြါသ််။ ပမည န်မာိိသင်ငတလွတ်လြ်ခရးရြြ ီးခနာက်ြိသင်း ပြည ််လသတးကတတ်သန်းခေါင်စာရင်းများကိသ ၁၉၇၃ ေသိှစ ်တွင ်

တစ်ကြ ိမ်၊ ၁၉၈၃ ေသိှစ်တွင ်တစ်ကြ ိမ်ိှင့် ၂၀၁၄ ေသိှစ်၊ ဧြြ ီလတွင် တစ်ကြ ိမ်ခကာက်ယူေဲ့ြါသ််။  

ိိသင်ငတတိသင်းတွင် သန်းခေါင်စာရင်းသ်် လူးးခရဆိသင်ရာအေျက်အလက်များိှင့် အိမ်ခာာင်စသများ၏ 

ဝိခသသလက္ခဏာများကိသ ရရှိိိသင်သ့်် အခရးကြ ီးခသာ ရင်းမည စ်တစ်ေသ ပြည စ်ြါသ််။ သန်းခေါင်စာရင်း၏ 

ာူးေည ားခသာ အရ််အခသွးတစ်ေသမှာ အသြ်ေျုြ်မှုဧရိယာ အခသးငယ်ဆသတးအဆင့်ာိ အေျက်အလက်များကိသ 

ြတ့ြိသးခြးိိသင်ေည င်းြင်ြည စ်ြါသ််။ ခကာက်ယူရရိှခသာ အေျက်အလက်များသ်် အသြ်ေျုြ်မှုနယ်ြယ ် အဆင့် 

တိသင်းတွင် ာိခရာက်ခသာ ြွတ့ြြ ိုးခရးစီမတကိန်းများခရးဆဲွေည င်း၊ အခာာက်အာားခြါ် အခေည ေတခသာ 

ဆသတးြည တ်ေျက်များေျမှတ်ေည င်းတိသ့အတကွ် မရှိမြည စ်လိသအြ်ြါသ််။ သန်းခေါင်စာရင်းမှ ခကာက်ယူရရှိခသာ 

အေျက်အလက်များသ်် ိိသင်ငတခတာ်၏ သယတဇာတရင်းမည စ်များ ေွဲခဝသတ်မှတ်ေည င်း၊ နယ်ခမည ဧရိယာ 

နယ်နိမိတ်များကိသ ပြည နလ်််ဆန်းစစ်ိိသင်ေည င်း၊ လူမှုအခေည ေတအခဆာက်အအသတများ တ််ခဆာက်ခြးေည င်း၊ 

ိိသင်ငတခတာ်ြွတ့ြြ ိုးတိသးတက်မှုစီမတကိန်းများ ေျမှတ်ခရးဆွဲေည င်းိှင့် ဝန်ခဆာငမ်ှုလသြ်ငန်းများ၊ လူသားေျင်းစာနာ 

ခာာက်ာားမှုဆိသင်ရာလသြ်ငန်းများ စသ််တိသ့အတွက် အသသတးဝင်ြါသ််။  

၂၀၁၄ ေသိှစ် လူးးခရိှင့် အိမ်အခကာ ာင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ေတစာများကိသ အတွဲများ 

အလိသက ်ာသတ်ြည န်ခကာ ်ာေဲ့ြါသ််။ ြာမအဆင့်အခနြည င့် ခရှ့ခြည းလူးးခရစာရင်း အစီရင်ေတစာကိသ  ၂၀၁၄ 

ေသိှစ်၊ ပသာ ုသတ်လတွင် ာသတ်ြည န်ခကာ ်ာေဲ့ြါသ််။ သန်းခေါင်စာရင်း ြင်မအစီရင်ေတစာများကိသ ၂၀၁၅ ေသိှစ်၊ 

ခမလတွင ် ာသတ်ြည န်ခကာ ်ာေဲ့ြါသ််။ ြင်မအစီရင်ေတစာများတွင် ပြည ််ခာာငစ်သအဆင့် အစီရင်ေတစာ၊ 

သန်းခေါင်စာရင်းက ညွှန်းဆိသခသာ ပမည န်မာ့ြသတရိြ်ိှင့ ် တိသင်းခဒသကြ ီး/ပြည ််နယ ် (၁၅) ေသ၏ သန်းခေါင်စာရင်း 

အစီရင်ေတစာများ ြါဝင်ြါသ််။ အလသြ်အကိသင်ိှင့်လသြ်ငနး် အစီရင်ေတစာကိသ ၂၀၁၆ ေသိှစ၊် မတ်လတွင် 

ာသတ်ြည န်ခကာ ်ာေဲ့ြြ ီး ကိသးကွယ်သ့််ဘာသာ အစီရင်ေတစာကိသ ၂၀၁၆ ေသိှစ်၊ ဇူလိသင်လတွင် ာသတ်ြည န်ခကာ ်ာေဲ့ 

ြါသ််။ အစီရင်ေတစာများကိသ http://www.dop.gov.mm/ ိှင့ ်  http://myanmar. unfpa.org/node/15104  တိသ့တွင် 

ြတ်ရှုခလလ့ာိိသင်ြါသ််။ 

 ယေသာသတ်ြည န်သ့်် အစီရင်ေတစာများသ်် ပမြ ို့နယ်/ပမြ ို့နယ်ေွဲများ၏ သနး်ခေါင်စာရငး် အစီရင်ေတစာ 

များညြစ်ြါသ််။ အစီရင်ေတစာများကိသ ပြည ််သူ့အင်အားးးစီးာာနိှင့် ကသလသမ ္ုဂလူးးခရ ရန်ြသတခငွအြဲွ့တသိ့ 

ြူးခြါင်း၍ ခရးသားြည ုစသာားညေင်းညြစ်ြါသ််။ ဤအစီရင်ေတစာတွင ် တန င်္သာရီတိသင်းခဒသကြ ီး၊ 

တန င်္သာရီပမြ ို့နယ်၏ လူးးခရဆိသင်ရာအေျက်အလက်များိှင့် လူမှုစီးြာွးဆိသင်ရာ အေျက်အလက်များ ြါဝင်ြါ 

http://www.dop.gov.mm/
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သ််။ အစီရင်ေတစာြါ အခကာ ာင်းအရာများသ်် ၂၀၁၄ ေသိှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ခန့ ် သန်းခေါင်ယတအေျိန ်

(သန်းခေါငစ်ာရင်း်) တွင်ရှိသ့်် အေျက်အလက်များပ ညြစ်ြါသ််။ ပမြ ို့နယ်အဆင့် အေျက်အလက်များသ်် 

အလွန်အခရးကြ ီးြါသ််။ သိသ့ရာတွင ် ပမြ ို့နယ်အဆင့် ေန့်မှန်းတွက်ေျက်မှုများ၏ တိကျမှန်ကန်မှုသ််ပ

ညြ််ခာာငစ်သအဆင့်ိှင့် တူ်ီိိသင်မ််မဟသတ်ခြ။ လူးးခရန််းြါးသ့် ်ပမြ ို့နယ်များ၏ အေျက်အလက်များကိသ 

ခလ့လာဆန်းစစ်ရာတွင ်သတိြည ု၍ ခလ့လာသသတးသြ်ရမ််ပ ညြစ်ြါသ််။ တစ်ိှစ်ခအာက်ကခလးခသိှုန်းိှင့် 

ငါးိှစ်ခအာက်ကခလးခသိှုန်းကဲ့သိသ့ခသာ ညွှန်ကိန်းများကိသ အေည ားခသာဆက်ိွှယ်မှုရှိသ့်် အခကာ ာင်းအရာ 

အေျက်အလက်များာ့််သွင်းစဥ်းစား၍ ခလလ့ာဆန်း စစ်သသတးသြ်ရြါမ််။ သိသ့ညြစ်၍ လူးးခရန််းြါးသ့်် 

ပမြ ို့နယ်များအတွက ်ခသဆသတးညေင်းဆိသင်ရာ ေန့်မှန်းတွက်ေျက်မှုများကိသ အတိအကျမယူဆသင့်ဘ ဲာိသမြ ို့နယ်များ၏ 

ခသဆသတးညေင်းဆိသင်ရာအခညေအခနများအတွက ် အာိသက်အခလျာက်ြည ဆိသခသာ ညွှန်ကိန်းများအြည စ် ယူဆရြါ 

မ််။ ာိသ့ညြင် ပမြ ို့နယ်အေျင်းေျင်း ိိှုင်းယှဉ်ရာတွင်လ််း မ််သ့််မြ ို့နယသ််် အခညေအခနြိသမိသခကာင်းမွန်သ််၊ 

မ််သ့််မြ ို့နယ်သ်် အားန််းသ််ဟူ၍ ခကာက်ေျက်ေျိိသင်ြါသ််။   
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(က) လူဦးရေဆုိင်ော အချက်အလက်များ 

လူဦးရေစုစုရပါင်း 106,853 * 

ကျား ဦးရေ 54,817 

မ ဦးရေ 52,036 

ကျား/မ အချိုး 105 (မ ၁၀၀ ေှိ ကျားပဦးရေ) 

ပမြ ို့ပြ လူဦးရေ ောခိုင်နှုန်း 5.2% 

ဧေိယာအကျယ်အဝန်း (စတုေန်းကီလုိမီတာ) 11,344.5 ** 

လူဦးရေသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုေန်းကီလိုမီတာ) 9.4 ဦး 

ေပ်ကွက် စုစုရပါင်း 2 

ရကျးေွာအုပစ်ု စုစုရပါင်း 19 

 စုစုရပါင်း မမိ ု့ပ ြ  ရကျးလက် 

အိမ်ရောင်စုလူးးခရ 102,805 5,284 97,521 

အိမ်ရောင်စုအရေအတွက် ၁၉,၉၂၉ ၁,၁၂၆ ၁၈,၈၀၃ 

ပျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေယွ်အစား  ၅.၂ ဦး *** 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ်မပဦးရေသည် ကျားပဦးရေေက် အနည်းငယ်ြသိန််းပပြ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွင ်ကျား 
(၁၀၅)  ဦးေိှပါသည်။ 

 တန င်္သာေီမြ ို့နယ်တွင် လူအများစသုည် ရကျးလက်ရေသတွင်ရနေိုင်ကြ ပြ ီး (၅.၂) ရာေိသင်ိှုန်း 
သာလျှင် ပမြ ို့ပြ ရေသတွင်ပရနေိငု်ကြ ပါသည်။ 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်  တစ်စတုေန်းကီလုိမီတာတွင ်လူဦးရေ (၉) ဦး ရနေိုင်ပါသည်။ 

 တန င်္သာေီပမြ ိ ့ုနယ်တွင် အိမ်ရောင်စုတစ်စုစီ  ပျမ်းမျှလူဦးရေ (၅.၂) ဦးရနေုိင်ပြ ီး ပမြ န်မာနိုင်ငံ ပပျမ်းမျှ 
အိမ်ရောင်စုလူဦးရေေက််ပပုိများပါသည်။ 

မှတခ်ျက်။ * အိမ်ရောင်စုလူဦးရေနှင့် အဖွဲ့အစညး်လူဦးရေ နှစေ်ပလ်ုးံပါဝင်ပါသည်။ 

 ** ရကြ းတိငု်နှင့် ရြမစာေငး်ဦးစီးဌာန၊ စိကု်ပျို းရေး၊ ရမးွမြ ူရေးနှင့် ဆည်ရြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 *** အိမ်ရောင်စုလဦူးရေကိုသာ အရြခခတံွက်ချက်ေားြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယား (၁) -  တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီး၊ပမမိ ု  ်ခရုိင်၊ပတန င်္သာေီပမြ ို့နယ်  ပမြ ို့ေပ်ကွက်/ ရကျးေွာအုပ်စုအလုိက် 

ပအိမ်ရောင်စုအရေအတွက်နှင့်ပကျား/မ လူဦးရေစာေင်း 

 
 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်   ကျား   မ   

စသစသခြါငး် 19,929     106,853       54,817         52,036          

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 1,126        5,514            2,746            2,768            

၁ ခေျာင်းကြ းီ 651               3,199                 1,575                1,624                 

၂ ခေျာင်းငယ် 475               2,315                 1,171                1,144                 

ပခကျးရာွအသြစ်သ 18,803     101,339       52,071         49,268          

၁ ဆင်ခေည ြသတးပ(တန င်္သာရဆီင်ခညေြသတး) 1,062           5,293                 2,733                2,560                 

၂ ြဝ 1,291           7,113                 3,589                3,524                 

၃ အခရှ့ ခမာတ်သတး 759               3,960                 2,041                1,919                 

၄ အခနာက်ခမာတ်သတး 402               2,198                 1,077                1,121                 

၅ လယ်သစ် 590               3,290                 1,677                1,613                 

၆ တမသတေ်ျ တုး 739               3,770                 2,049                1,721                 

၇ ဘနး်လမွတ် 461               2,402                 1,225                 1,177                 

၈ သိနေွ်နး် 3,093           15,648              8,589                7,059                 

၉ ခကျာက်တလသတး 149               796                     434                    362                     

၁၀ သာရြသတ 380               1,996                 1,022                 974                     

၁၁ သိနး်ခဒါ 676               3,662                 1,839                1,823                 

၁၂ ဘနခ်လာ 871               4,563                 2,303                2,260                 

၁၃ တကူ 2,038           11,052              5,464                5,588                 

၁၄ ခ်ာင်ြင်ကွင်း 2,102           11,046              5,545                5,501                 

၁၅ သကျက် 1,168           6,418                 3,178                3,240                 

၁၆ ခကာမ့ြည င် 373               2,065                 1,051                1,014                 

၁၇ သခ င်္ဘားး 671               4,923                 2,639                2,284                 

၁၈ ဇဝဲ 626               3,307                 1,758                1,549                 

၁၉ သာရဘွင် 1,352           7,837                 3,858                3,979                 

စဥ် ရပက်ကွ/်ေကျးရာွအပုစ်ု
အမိေ်ောငစ်ု

 အေရအတကွ်

လဥူးီေရ

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

 

ဇယားပ(၂)ပ-ပတန င်္သာေီပမြ ို့နယ် ပအသက်အုပ်စုအလုိက် 

လူဦးရေ 

 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ် အသက ် (၁၅) နှစ်မှ (၆၄) နှစ်အတွင်းေှိ  အလုပ်လုပ်နုိင်သည့်အေွယ် 
လူဦးရေမှာ (၅၉.၆) ောခိုင်နှုန်းေှိပါသည်။ 

 အသက ် (၁၄) နှစ်နှင့်ရအာကပ်ကရလးအချိုးနှင့် အသက ် (၆၅) နှစ်နှင့အ်ေက ်သက်ကြ ီးေွယ်အိုပ
အချိုးစုစုရပါင်းသည ်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် လူဦးရေအချိုးေက် နည်းပါသည်။ 

 ကရလးအချိုးနှင့် သက်ကြ ီးေွယ်အိုအချိုးနည်းြခင်းသည် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် လူဦးရေအရပါ် 
မှီခိုမှုကုိ ရလျာ့နည်းရစပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,245 
(36.7%) 

63,672 
(59.6%) 

3,936 
(3.7%) 

0-14မနှစ  15-64မနှစ  65မနှစ နှင့ အထက  

အသကအ်သြစ်သ စသစသခြါငး် ကျား မ

စသစသခြါငး် 106,853  54,817   52,036    

0 - 4 12,625       6,484        6,141         

5 - 9 13,669       7,011        6,658         

10 - 14 12,951       6,626        6,325         

15 - 19 10,283       5,185        5,098         

20 - 24 9,244         4,746        4,498         

25 - 29 8,457         4,334        4,123         

30 - 34 7,907         4,214        3,693         

35 - 39 6,619         3,628        2,991         

40 - 44 6,270         3,245        3,025         

45 - 49 5,213         2,701        2,512         

50 - 54 4,289         2,172        2,117         

55 - 59 3,217         1,655        1,562         

60 - 64 2,173         1,064        1,109         

65 - 69 1,402         642            760            

70 - 74 984             462            522             

75 - 79 757             341           416            

80 - 84 420             173           247             

85 - 89 242             78              164            

90 + 131             56              75               
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ပံု (၃) - လူဦးရေပိေမစ် (ပပြ ည်ရောင်စု၊ တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီး၊ ပမြ ိတ်ခရုိင်၊ တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်) 

  

  

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ်လွန်ခဲ့ရသာ ၅ နှစ်ရကျာ်ခန့်က စတင်ပြ ီး ကရလးရမွးဖွားနှုန်း ကျဆင်းခဲ့ပါပ
သည်။ 

 အသက ် (၁၀-၁၄)  အုပ်စုမှ စတင၍် လူဦးရေရလျာ့နည်းခနသ််ကိသ ခတွ့ရှိရြါသ််။ အသက် 
(၁၅-၁၉) အသြ်စသသ ်် ဆက်လက်ရလျာ့နည်းသညက်ို ရတွ့ေှိပါသည်။ 

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 +

ရာခုငု နှုန း 

လူဦးရရြုရမစ ၊ မြ  ်ရထာင စု 

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 +

ရာခုငု နှုန း 

လူဦးရေပိေမစ်၊ တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီး 

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 +

ရာခုငု နှုန း 

လူဦးရေပိေမစ်၊ ပမြ ိတ််ခရုိင် 

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 +

ရာခုုင နှုန း 

လူဦးရေပိေမစ်၊ တန င်္သာေီမြ ို့နယ်် 

ကျား မ 
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 ပပြ ည်ရောင်စုနှင့်ပ နိှုင်းယှဥ်လျှင်ပ တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင်ပ အလုပ်လုပ်နုိင်သည့် အသက်ပ (၁၅-၆၄) 
အုပ်စု ောခုိင်နှုန်းမှာ ရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ေှိေပါသည်။ 

 အသက်အုပ်စုပ (၂၀-၂၄)ပ မှပ အသက်အုပ်စုပ (၅၅-၅၉)ပ အာိ ကျား းးခရသ်် မ ဦးရေေက် 
များသည်ကိုပရတွ့ေိှေပါသည်။ 

  
(ခ) ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

 

 ပမြ န်မာနုိင်ငံတွင် ဗုေ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၈၇.၉) ောခိုင်နှုန်း၊ ခေစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ 
(၆.၂) ောခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာပ ကိုးကွယ်သူ (၄.၃) ောခိုင်နှုန်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယ်သူ 
(၀.၅) ောခိုင်နှုန်း၊ပ နတ်ကိုးကွယ်သူ (၀.၈) ောခိုင်နှုန်း၊ အခြ ားဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၀.၂) 
ောခိုင်နှုန်းနငှ့် မည်သည့်ဘာသာမျှ မကိုးကွယ်သူ (၀.၁) ောခိုင်နှုန်းေှိရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေပါသည်။ 

 တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီးတွင်ပဗုေ္ဓဘာသာပ(၈၇.၅)ပောခိုင်နှုန်း၊ပခေစ်ယာန်ဘာသာပ(၇.၂)ပောခိုင်နှုနး်၊ပ
အစ္စလာမ်ဘာသာပ (၅.၁)ပ ောခိုင်နှုန်းနှင့်ပ ဟိန္ဒူဘာသာပ (၀.၂)ပ ောခိုင်နှုန််ေှိပြ ီး နတ်ကိုးကွယ်မှု၊ 
အခြ ားဘာသာနှင့်ပဘာသာမေှိသူများသည် (၀.၁)ပောခိုင်နှုန်းေက် ရလျာ့နည်းပါသည်။  

  မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.9 

6.2 4.3 
0.5 0.8 0.2 0.1 

87.5 

7.2 5.1 
0.2 * * * 
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ဗုေ္ဓဘာသာ ခေစ်ယာန် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ် အခြ ားပ ဘာသာမေှိသူများ 

ော
ခိငု
်နှုန
း် 

ပံု (၄) - ြပည်ရောင်စုနှင့် တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီး  ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာအလုိက် 
လူဦးရေ ောခုိင်နှုန်း 

ပပြ ည်ရောင်စု တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး 
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(ဂ) ပညာရေးဆုိင်ော အချက်အလက်များ  

ဇယားပ(၃)ပ-ပအသက် (၅) နှစ်မှ (၂၉) နှစ်အတွင်း လူဦးရေနှင့် ရကျာင်းတက်ရနသူအရေအတွက်ကုိ ကျား/မ 

ခဲွြခားရဖာ်ပြ ရသာဇယား 

 

စသစသခြါငး် ကျား မ စသစသခြါငး် ကျား မ

5 2,692      1,361   1,331    628         302       326      

6 2,734     1,400   1,334    1,921     978       943      

7 2,751     1,407   1,344    2,368     1,213    1,155  

8 2,712      1,391   1,321     2,397     1,228    1,169  

9 2,623      1,354   1,269     2,361     1,205    1,156  

10 2,632      1,353   1,279     2,347     1,187   1,160  

11 2,294      1,192   1,102     2,051     1,053   998      

12 2,615     1,323   1,292     2,198     1,088   1,110  

13 2,598     1,295   1,303    1,999     961       1,038  

14 2,589     1,293   1,296     1,726     823       903      

15 2,137     1,033   1,104    1,038     437       601      

16 1,949     974       975        717         282        435      

17 1,825     905       920        458         184       274      

18 2,199     1,074   1,125     398         147       251      

19 1,777     918       859        216         98          118      

20 2,166     1,087   1,079    196         85          111      

21 1,585     759       826        110         48          62         

22 1,697     851       846        64           30          34         

23 1,688     817       871        34           20          14         

24 1,465     719       746        24            16          8            

25 1,921     959       962        26            15          11         

26 1,440     710       730        16           5             11         

27 1,512     726       786        16           9             7            

28 1,574     756       818        10           3             7            

29 1,391     655       736        8              3             5            

လးူးခရ ခကျာငး်တကခ်နသူ
အသက်
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 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်  ရယာကျ်ားရလးများနှင့ ် မိန်းကရလးများသည်် အသက် (၁၁) နှစ်အေွယမှ် 
စတင်၍ ရကျာင်းတက်ရောက်မှုနှုန်း ရလျာ့ကျလာရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေပါသည်။ 

 ပပြ ည်ရောငစ်ုနှင့် နိှုင်းယဥှ်ောတွင ်တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်မှ ရယာက်ျားရလးများ  ရကျာင်းတက်ရောက်ပ
မှုနှုန်းသည် အသက ်(၁၅) နှစ်ရကျာ်တွင် ပိုမိုကျဆင်းရနရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေပါသည်။ 
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ြံု (5) -  ြ  ်ရထာင စု၊ ်န င်္သာရီ်ုုင းရေသ ကြ ီးနှင့  ်န င်္သာရီ မိ ု့ပနယ ်ုုပ၏ 
ရကျာင း်က ရရာက မှုအရ ခအရန 

မြ ် ရထာင စု ်န င်္သာရီ်ုုင းရေသ ကြ ီး ်န င်္သာရီ မိ ု့ပနယ  
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ြံု (6) - မြ  ်ရထာင စုနှင့  ်န င်္သာရီ မိ ု့ပနယ ်ုုပ၏ ကျား/မ အလုုက  
ရကျာင း်က ရရာက မှုအရ ခအရန 

မမ ြ် ရထာင စုမ(ကျား)  ြ် ရထာင စုမ(မ) ်န င်္သာရီ မိ ု့ပနယ မ(ကျား) ်န င်္သာရီ မိ ု့ပနယ မ(မ) 
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ပံု (၇) -  တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီး  စာတတ်ရမြ ာက်မှုနှုန်း (အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အေက်) 

  
 

 

 

ပပြ ည်ရောငစ်ု  - ၈၉.၅% 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  - ၉၂.၈% 

ပမြ ိတ်ခရိုင ် - ၉၃.၇% 

တန င်္သာေီမြ ို့နယ်  - ၉၁.၃% 
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ဇယား (၄) -  တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်  လူငယ်လူေွယ် (၁၅-၂၄) စာတတ်ရမြ ာက်မှုောခုိင်နှုန်း 

 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်  အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အေက် စာတတ်ရမြ ာက်မှုောခုိင်နှုန်းမှာ (၉၁.၃)  
ောခိုင်နှုန်းပဖြ စ်ပြ ီးပ တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး ပ စာတတ်ရမြ ာက်မှုောခိုငန်ှုန်းပ (၉၂.၈)ပ ေက်နိမ့ရ်သာ်ပ
လည်းပ ပမြ န်မာနုိင်ငံ  စာတတ်ရမြ ာက်မှုောခိုင်နှုန်း (၈၉.၅) ေက်ပမြ င့်ပါသည်။ မ စာတတ်ရမြ ာက်မှု 
ောခိုင်နှုန်းသည် (၉၀.၅) ပဖြ စ်ပြ ီး ကျား စာတတ်ရမြ ာက်မှုောခိငု်နှုန်းသည် (၉၂.၁) ပဖြ စ်ပါသည်။ 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်  အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) နှစ်အတွင်း လူငယ်လူေွယ ် စာတတ်ရမြ ာက်မှုပ
ောခိုင်နှုန်းသည် (၉၅.၅) ြဖစ်ပါသည်။ မ လူငယ်လူေွယ ်စာတတ်ရမြ ာက်မှုပ ောခိုင်နှုန်းသည ် (၉၆.၀) 
ြဖစ်ပြ ီး ကျား လူငယ်လူေယွ် စာတတရ်မြ ာက်မှုောခိုင်နှုန်းသည် (၉၄.၉) ြဖစ်ပါသည်။ 

ဇယား (၅) - အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက်လူဦးရေကုိ အမြ င့်ဆံုးတက်ရောက်ပြ ီးစီးခ့ဲသည့် အတန်းအလုိက် 

ပမြ ို့ပြ /ရကျးလက်နှင့် ကျား/မ ခဲွခြ ားရဖာ်ပြ ရသာဇယား 

 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လဦူးရေ  (၁၁.၈) ောခိုင်နှုန်းသည ်လုံးဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများ 
ပဖြ စ်ပါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့်အေက် ရကျးလက်လူဦးရေ  (၁၂.၄) ောခိုင်နှုန်းမှာ လုံးဝ ရကျာင်းမရနဘူး 
သူများ ပဖြ စ်ပါသည်။ 

 အသက ် (၂၅) နှစ်နှင့အ်ေက ်အမျိုးသားများ  (၁၀.၅) ောခိုင်နှုန်းနငှ့် အမျိုးသမီးများ  (၁၃.၁) 
ောခိုင်နှုန်းမှာ လုံးဝ ရကျာင်းမရနဘူးသူများဖြ စ်ပါသည်။ 

 အသက ်(၂၅) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ ပ(၁၉.၂)ပောခိုင်နှုနး်သည်ပမူလတန်းအဆင့်ပ(၄ပတန်း)ပပပြ ီးစီးပ
ရအာင်ြမငသ်ူများြဖစ်ပြ ီးပ တက္ကသိုလ်/ရကာလပိ်အဆင့်ပပြ ီးစီးသူမှာ (၃.၈) ောခုိင်နှုန်းသာေှိသည်ကို 
ရတွ့ေှိေပါသည်။ 

ကျား/မ

စစုေုပါငး်

လဦူးေရ 

(15 - 24)

စာတတေ် မေ ာကမ်ှု

ရာခိုငန်ှုန း် 

(15 - 24)

စုစုေပါင်း 18,488 95.5

ကျား 9,137 94.9

မ 9,351 96.0

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုေပါင်း 48,081 5,659               11.8           15,423 9,212 9,711 4,728 99 1,814 78 19   1,338 

မြ ို ေ့ပ 2,912 69                  2.4                 610 433 796 549 32 374 6 1          42 

ေကျးလက် 45,169 5,590               12.4           14,813 8,779 8,915 4,179 67 1,440 72 18    1,296 

ကျား 24,765 2,610               10.5             7,416 4,638 5,694 2,539 65 879 37 13       874 

မ 23,316 3,049               13.1             8,007 4,574 4,017 2,189 34 935 41 6       464 

အ ခေ ားစစုေုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးဝ 

ေကျာငး်မေန

 ဘးူသ ူ

ရာခိုငန်ှုနး်

မလူတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ေကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

 အေက်

အသကေ်မးွ

ဝမး်ေကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) စီးပွားရေးဆုိင်ောအချက်အလက်များ 

ဇယား (၆) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေ  လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်းနှင့် အလုပ်လက်မ့ဲ 

ောခုိင်နှုန်းတုိ့ကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် ကျား/မ ခဲွြခားရဖာ်ပြ ရသာဇယား 

 
 

 

 

စသစသခြါငး် ကျား မ စသစသခြါငး် ကျား မ

10 - 14 8.4 11.0 5.6 14.4 14.6 13.8

15 - 19 48.4 63.5 33.0 13.4 13.4 13.5

20 - 24 65.5 84.5 45.4 9.0 7.8 11.2

25 - 29 68.2 90.7 44.5 4.9 4.7 5.5

30 - 34 69.8 90.7 45.8 2.9 3.1 2.6

35 - 39 70.8 90.5 47.0 2.1 2.5 1.2

40 - 44 70.9 90.8 49.5 1.1 1.1 1.0

45 - 49 70.0 90.0 48.4 1.1 1.2 0.7

50 - 54 66.7 88.6 44.3 1.2 1.6 0.3

55 - 59 62.8 84.8 39.4 0.6 0.6 0.5

60 - 64 51.4 73.6 30.2 0.5 0.8 -

65 - 69 38.5 58.7 21.4 0.4 0.5 -

70 - 74 24.7 37.2 13.6 0.8 0.6 1.4

75 + 12.5 20.8 6.4 0.5 0.7 -

15 နှစ်မှ 24 နှစ် 56.5 73.5 38.8 11.0 10.4 12.2

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 64.5 84.5 43.2 4.6 4.5 4.9

အသကအ်သြစ်သ
လသြသ်ားအငအ်ားြါဝင်ိ ှုန း် အလသြလ်ကမ်ဲ့ရာေသိင်ိ ှုန း်
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 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်  အသက် (၁၅-၆၄) နှစ်အုပ်စုတွင ် လပု်သားအငအ်ားပါဝင်နှုန်းမှာ (၆၄.၅) 
ောခိုင်နှုန်းေှိပါသည်။ 

 အမျိုးသမီး လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်းသည် (၄၃.၂) ောခုိင်နှုန်းေိှပြ ီး အမျို းသား လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်း (၈၄.၅) ောခိုင်နှုန်းေက်  သိသာစွာရလျာ့နည်းသည်ကို ရတွ့ေှိေပါသည်။ 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်  အသက် (၁၀-၁၄) နှစ်အပု်စုတွင ်အလုပ်လုပ်ရသာကရလး (၈.၄) ောခိုင်နှုန်းပ
ေှိရကြ ာင်းပရတွ့ေှိေပါသည်။ 

 အသက ် (၁၅-၆၄) နှစ်အုပ်စု   အလုပ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်းမှာ (၄.၆) ပဖြ စ်ပါသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ 
ောခိုင်နှုန်းသည် ကျား (၄.၅) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ်မ (၄.၉) ောခိုင်နှုန်းအသီးသီးေှိပကြ ပါသည်။ 

 အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၂၄) ိှစ်အတွင်း အမျိုးသမီးငယ်များ  အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ (၁၂.၂) ောခုိင်နှုန်း 
ေှိသည်ကို ရတွ့ေှိေပါသည်။  

ဇယား (၇) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လုပ်သားအင်အားစုတွင် မပါဝင်ရသာလူဦးရေကုိ အမျိုးအစား 

အလုိက် ကျား/မ ခဲွြခားရဖာ်ြပရသာဇယား 

 

 အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လုပ်သားအင်အားစုတွင် မပါဝင်သူများ  အမျိုးသားများ  (၅၅.၁) 
ောခုိင်နှုန်းသည် အချိန်ြပည့်ရကျာင်းတက်ရနသူများြဖစ်ကြ ပြ ီး အမျို းသမီးများ  (၅၇.၃) ောခိုင်နှုန်းသည် 
အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ကိုင်ရနသူများြဖစ်ရကြ ာင်း ရတွ့ေိှေပါသည်။ 
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အသက အုြ စ ု

ြု ံ(8) - လုြ သားအင အားြါဝင နှုန း 

စစုရုြါင း ကျား မ 
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အသက အုြ စ ု

စစုရုြါင း ကျား မ 

ပု ံ(၉) - အလုပ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်း 

စစုေုပါငး် အလသြမ်ရာှေဲ့ြါ

အေျနိ ည်ြ့််

ခကျာငး်တကခ်သာပ

ခကျာငး်သား

အမိမ်ှုကစိ္စလသြ်
အငြ မိး်စား၊

သက်ကြ းီရယွအ်သိ

ြျားနာသ၊ူ

မသနစ်မွး်သူ
အေည ား

စသစသခြါင်း 37,409      1.3                  37.0                          40.6              8.6                         1.9                  10.6       

ကျား 12,079      2.6                   55.1                          5.4                 10.2                       3.3                  23.3        

မ 25,330      0.7                  28.3                          57.3              7.9                         1.2                   4.5          

ကျား/မ

လသြသ်ားအငအ်ားစသတငွပ်မြါဝငသ်ူ
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ဇယား (၈) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်း အလုပ်ေိှသူဦးရေကုိ အလုပ်အကုိင်အမျိုးအစားနှင့် ကျား/မ 

အလုိက် ခဲွြခားရဖာ်ပြ ရသာဇယား 

 
 

စသစသခြါငး် ကျား မ စသစသခြါငး် ကျား မ

စသစသခြါငး် 36,420 24,279 12,141 100.0 100.0 100.0

မနခ်န ျုာများ 149        88           61           0.4 0.4 0.5

သကခ်မွးဝမ်းခကျာင်းြ်ာရင်ှများ 564        114        450        1.5 0.5 3.7

န်း်ြ်ာိှင့်ပဆကစ်ြ်သ့််ပသကခ်မွးြ်ာရင်ှများ 734        458        276         2.0 1.9 2.3

အခာာကအ်ြတ့ြည ုစာခရးလသြ်သားများ 267         131        136        0.7 0.5 1.1

ဝနခ်ဆာင်မှု င့်ှပအခရာင်းလသြ်သားများ 2,507     603        1,904     6.9 2.5 15.7

လယယ်ာ၊ပသစ်ခတာိှင့်ပငါးလသြ်ငနး်ပကတမ်းကျင်လသြ်သားများ 23,812   17,704  6,108     65.4 72.9 50.3

လကမ်ှုြ်ာိှင့်ဆကစ်ြ်ပလသြ်ငနး်ပအလသြ်သမားများ 1,544     1,107     437        4.2 4.6 3.6

စကက်ရိယိာိှင့်ပစကြ်စ္စ း်ကသိင်တွယပ်အသသတးြည ုသမူျားိှင့်

စသစ်း်တြ်ဆင်သမူျား
506        488        18           1.4 2.0 0.1

အခေည ေတအလသြ်သမားများ 4,295     3,072     1,223     11.8 12.7 10.1

အေည ား - - - - - -

မသိ/မခြည 2,042     514        1,528     5.6 2.1 12.6

အလသြရ် ှိသးူးခရ ရာေသိင်ိ ှုန း်
အလသြအ်ကသိငအ်မျ ို းအစား
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 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွငပ် အသက် (၁၅-၆၄) အုပ်စုေိှ အလုပ်ေှိသူ (၆၅.၄) ောခုိင်နှုန်းမာှ လယ်ယာ၊ 
သစ်ရတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုပ်သားများပဖြ စ်ကြ ပြ ီး ေုတိယအများဆံုးမှာ အရခြ ခံအလုပ်သမားများ 
(၁၁.၈) ောခုိင်နှုန်းပဖြ စ်ပါသည်။ 

 ကျား နှင့ ်မ နိှုင်းယှဥ်ောတွင် ကျား ဦးရေ (၇၂.၉) ောခုိင်နှုန်းနှင့ ်မပဦးရေပ(၅၀.၃)ပောခိငု်နှုန်းသည် 
လယ်ယာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်း ကွျမ်းကျင်လုပ်သားများပဖြ စ်ကြ သည်ကို ရတွ့ေှိေပါသည်။ပ 

 တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီးတွင်ပ လယယ်ာ၊ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်း ကွျမ်းကျငလ်ုပ်သားများမှာ 
(၄၃.၇) ောခိုင်နှုန်းဖြ စ်ပြ ီး အရခြ ခံအလုပ်သမားများမှာ (၁၅.၁) ောခုိင်နှုန်းဖြ စ်ပါသည်။ 
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ပပြ ည်ရောင်စု တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး တန င်္သာေီမြ ို့နယ် 

 ပံု (၁၀) - ပပြ ည်ရောင်စု၊  တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီးနှင့်  တန င်္သာေီမြ ို့နယ်တုိ့   
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ် အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် အလုပ်အကုိင်အမျို းအစား 

မန်ရနဂျာများ 

သက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းပညာေှင်များ 

နည်းပညာနှင့်ပဆက်စပသ်ည့ပ်သက်ရမးွပညာေှငမ်ျား 

အရောက်အပံ့ပြ ုစာရေးလုပသ်ားများ 

ဝန်ရဆာငမ်ှုနငှ့ပ်အရောင်းလုပ်သားများ 

လယ်ယာ၊ပသစ်ရတာနငှ့ပ်ငါးလုပင်နး်ပ
ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ 

လက်မှုပညာနငှ့ပ်ဆက်စပလ်ုပင်နး်ပအလုပ်သမားများ 

စက်ကိေယိာနငှ့ပ်စက်ပစ္စည်းကိုင်တယွ်ပအသုးံပြ ုသူများနှင့်ပ
စစုည်းတပ်ဆင်သမူျား 

အရခြ ခအံလုပ်သမားများ 

အခြ ား 

မသိ/မရဖြ  
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ဇယား (၉) - အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ်အတွင်း အလုပ်ေိှသူဦးရေကုိ လုပ်ကုိင်ရသာလုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် 

ကျား/မ အလုိက် ခဲွြခားရဖာ်ပြ ရသာဇယား  

 

မှတခ်ျက်။     * ၀.၁ ောခိုင်နှုနး်ေက်နည်းပါသည်။ 

စသစသခြါငး် ကျား မ စသစသခြါငး် ကျား မ

စသစသခြါငး် 36,420   24,279        12,141        100.0 100.0 100.0

လယ်ယာ၊ပသစ်ခတာိှင့်ပငါးလသြ်ငနး် 26,480      19,625           6,855              72.7 80.8 56.5

သတ္တ ုတးူခြာခ်ရးိှင့်ပခကျာက်မိသင်းလသြ်ငနး် 117            92                     25                     0.3 0.4 0.2

ကသနာ်သတလ်သြ်မှုလသြ်ငနး် 770            376                  394                  2.1 1.5 3.2

လျှြ်စစ်၊ပဓါတခ်ငွ့၊ပခရခိွးခငွ့ိှင့်ပခလခအးြည န့်ြည ူးမှုလသြ်ငနး် 14               13                    1                       * 0.1 *

ခရခြးခဝခရး၊ပမိလ္လာိှင့်ပအမိှုက်သိမ်းဆ််းခရးပစီမတေန့်ေဲွမှုလသြ်ငနး် 6                 5                       1                       * * *

ခဆာက်လသြ်ခရးလသြ်ငနး် 701            651                  50                    1.9 2.7 0.4

လက်လီိှင့်ပလက္ကားခရာင်းဝယ်ခရးပ(ခမာခ်တာက်ားိှင့်ပခမာခ်တာဆ်သိင်ကယ်

ြည ုြည င်ညေင်းလသြ်ငနး်အြါအဝင်)
2,388        602                  1,786              6.6 2.5 14.7

သယ်ယူြိသ့ခဆာင်ခရးိှင့်ပကသနြ်စ္စ း်သိသခလှာင်ခရးလသြ်ငနး်များ 468            452                  16                    1.3 1.9 0.1

တ််းေိသခရးိှင့်ပအစားအခသာက်ဝနခ်ဆာင်မှုလသြ်ငနး်များ 358            83                    275                  1.0 0.3 2.3

သတင်းအေျက်အလက်ိှင့်ပပဆက်သွယ်ခရးလသြ်ငနး်များ 12               10                    2                       * * *

ခငွခရးခကာ းခရးိှင့်ပအာမေတလသြ်ငနး်များ 11               4                       7                       * * 0.1

အမ်ိေြ တပခညမဆသိင်ရာလသြ်ငနး်များ - - - - - -

အသက်ခမွးဝမ်းခကျာင်းြ်ာ၊ပသိြ္ပတြ်ာိှင့်ပစက်မှုလက်မှုြ်ာဆသိင်ရာလသြ်ငနး်များ 22               18                    4                       0.1 0.1 *

စီမတအသြ်ေျုြ်ပခရးိှင့်ပခာာက်ကူမှုဆသိင်ရာလသြ်ငနး်များ 186            130                  56                    0.5 0.5 0.5

ြည ််သူ့အသြ်ေျုြ်ခရးပ(ြည ််သူ့ဝနာ်မ်းများအြါအဝင်) 723            561                  162                  2.0 2.3 1.3

ြ်ာခရးဆသိင်ရာလသြ်ငနး်များ 603            98                    505                  1.7 0.4 4.2

ကျနး်မာခရးိှင့်ပလူမှုခရးလသြ်ငနး်များ 129            31                    98                    0.4 0.1 0.8

ြနး်ေျ၊ီပအ သိြ်ာ၊ပခြျာပ်ခညြခရးိှင့်ပအြနး်ခြည ခရးလသြ်ငနး်များ 8                 7                       1                       * * *

အေည ားဝနခ်ဆာင်မှုလသြ်ငနး်များ 453            308                  145                  1.2 1.3 1.2

ကိသယ်တသိင်လသြ်ကိသင်သ့််ပအမ်ိခာာင်စသများ၏လသြ်ငနး်များ၊ပေဲွေည ားခြာ်ြည ိိသင်ေည င်းပ

မရှိသ့််ပအမ်ိခာာင်စသများ၏ပာသတလ်သြ်မှု င့်ှပဝနခ်ဆာင်မှုလသြ်ငနး်များ
699            528                  171                  1.9 2.2 1.4

သတတမနအ်ေွင့်အခရးရအြဲွ့အစ််းများ၏လသြ်ငနး်များ 1                 - 1                       * - *

အလသြ်အကိသင်အမျို းအစားခြာ်ြည ာားေည င်းမရှိခသာလသြ်ငနး်များ 2,271         685                  1,586              6.2 2.8 13.1

အလသြရ် ှိသးူးခရ ရာေသိင်ိ ှုနး်
လသြင်နး်အမျို းအစား
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 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ် ပ လယ်ယာ၊ပ သစ်ရတာနှင့်ပ ငါးလုပ်ငန်းတွင်ပ အများဆုံးလုပ်ကိုင်ကြ ပြ ီးပ (၇၂.၇) 
ောခိုင်နှုန်းေိပှါသည်။ 

 လက်လီနှင့် လက္ကားရောင်းဝယ်ရေး (ရမာ်ရတာ်ကားနှင့်ပ ရမာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ် ပပြ ုပြ င်ခြ င်းလုပ်ငန်း 
အပါအဝင်)ပလုပ်ငန်းတငွ်ပပေုတိယအများဆုံးလုပ်ကိုင်ကြ ပြ ီးပပ(၆.၆)ပောခိုင်နှုန်းေိှပါသည်။ 

 လယ်ယာ၊ပ သစ်ရတာနှင့် ငါးလုပ်ငန်းတွင်ပ လပု်ကိုင်ရနသူ အမျိုးသား (၈၀.၈)ပ ောခိုင်နှုန်းနငှ့်ပ
အမျိုးသမီးပ(၅၆.၅)ပောခိုင်နှုန်းေှိပါသည်။ 

 တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး ပ လယ်ယာ၊ပ သစ်ရတာနှင့်ပ ငါးလုပ်ငန်းတငွ်ပ လပု်ကိုင်ရနသူမှာပ (၅၄.၃) 
ောခိုင်နှုန်းေိှပပြ ီးပ လကလ်ီနှင့်ပ လက္ကားရောင်းဝယ်ရေးပ (ရမာ်ရတာ်ကားနှင့်ပ ရမာ်ရတာ်ဆုိင်ကယ်ပ
ပပြ ုပြ င်ြခင်းလုပ်ငန်းအပါအဝင်)ပလုပ်ငန်းတငွ်ပပလုပ်ကိုင်ရနသူမှာပပ(၁၁.၂)ပောခိုင်နှုန်းေိှပါသည်။ 
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စုစုရပါင်း ကျား မ စုစုရပါင်း ကျား မ စုစုရပါင်း ကျား မ 

ပပြ ည်ရောင်စု တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး တန င်္သာေီမြ ို့နယ် 

 ပံု (၁၁) - ပပြ ည်ရောင်စု၊ တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီးနှင့် တန င်္သာေီမြ ို့နယ်တုိ့   
အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ် အတွင်းေိှ ကျား/မ အလုိက် လုပ်ကုိင်ရသာ လုပ်ငနး်အမျို းအစား 

လယ်ယာ၊ပသစရ်တာနှင့်ပငါးလုပ်ငန်း 
သတ္တ ုတူးရဖာ်ရေးနငှ်ပ့ရကျာက်မိငု်းလုပ်ငန်း 
ကုန်ေုတ်လုပ်မှုလုပင်နး် 
လျှပစ်စ်၊ပဓါတ်ရငွ့၊ပရေရနွးရငွ့နှင့်ပရလရအးြဖန့်ဖြ ူးမှုလုပ်ငန်း 
ရေရပးရဝရေး၊ပမလိ္လာနှင့်ပအမိှုက်သိမ်းဆည်းရေးပစမီခံန့်ခွဲမှုလုပင်နး် 
ရဆာက်လုပရ်ေးလုပ်ငန်း 
လက်လီနငှ်ပ့လက္ကားရောင်းဝယ်ရေးပ(ရမာ်ရတာ်ကားနငှ်ရ့မာ်ရတာ်ဆိငု်ကယ်ပပြ ုပြ င်ခြ င်းလုပ်ငန်းအပါအဝင)် 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးနှင့်ကုနပ်စ္စည်းသိရုလှာငရ်ေးလုပ်ငန်းများ 
တည်းခိရုေးနငှ့််ပအစားအရသာက်ပဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ 
သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ 
ရငွရေးရကြ းရေးနငှ်ပ့အာမခံလုပင်နး်များ 
အိမ်ခြ ံပရြမဆိငု်ောလုပ်ငန်းများ 
အသက်ရမးွဝမ်းရကျာင်းပညာ၊ပသိပ္ပပံညာနငှ့ပ်စက်မှုလက်မှုပညာဆိုငေ်ာလုပ်ငန်းများ 
စမီအံုပ်ချုပ်ပရေးနငှ်ပ့ရောက်ကူမှုဆိုင်ောလုပ်ငနး်များ 
ပပြ ည်သူ့အုပ်ချုပရ်ေးပ(ပပြ ည်သူ့ဝနေ်မး်များအပါအဝင)် 
ပညာရေးဆိုင်ောလုပ်ငနး်များ 
ကျနး်မာရေးနငှ်ပ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ 
ပန်းချီ၊ပအနပုညာပ၊ပရဖျာ်ပရြဖရေးနငှ့ပ်အပန်းရဖြ ရေးပလုပင်နး်များ 
အခြ ားဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ 
ကိယု်တိငု်လုပက်ိငု်သည့ပ်အိမ်ရောင်စမုျား ပလုပ်ငန်းများ၊ပခွဲခြ ားရဖာ်ပြ နိုင်ခြ င်းမေှိသည့ပ်အိမ်ရောင်စမုျား ပေုတ်လုပမ်ှုနငှ့ပ်ဝန်ရဆာင်မှုလုပင်နး်များ 
သံတမန်အခွင့်အရေးေပအဖွဲ့အစည်းများ ပလုပင်နး်များ 
အလုပ်အကိငု်အမျိုးအစားရဖာ်ပြ ေားခြ င်းပမေှိရသာလုပ်ငန်းများ 
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(င) ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားများ 

ဇယား (၁၀) - အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အေက် လူဦးရေကုိ ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလုိက်  

ပမြ ို့ပြ /ရကျးလက်နှင့် ကျား/မ ခဲွြခားရဖာ်ပြ ရသာဇယား 

 
မှတခ်ျက်။ * စုစရုပါင်းကတ်အရေအတွက် (၂၀) ေက်နညး်ပါသည်။ 

 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွငပ် အသက်ပ (၁၀)ပ နှစ်နှင့်အေက်ပ လူဦးရေ ပ (၆၃.၇)ပ ောခိုင်နှုန်းသည်ပ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ရဆာင်သူများြဖစ်ပြ ီး၊ပ (၃၂.၅)ပ ောခိုင်နှုန်းသည်ပ မညသ်ည့်ကတ်မှ 
မကိုင်ရဆာင်သူများပဖြ စပ်ါသည်။ 

 ကျား နှင့် မ နိှုင်းယှဉ်ောတွင်် ကျား ဦးရေ (၃၂.၂) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် မ ဦးရေ (၃၂.၇) ောခိုင်နှုန်းပ
တို့သည ်မည်သည့်ကတ်မှ မကိုင်ရဆာင်သူများြဖစ်သည်ကိ ုရတွ့ေှိေပါသည်။ 

မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ ောခိငု်နှုန်းေက်နညး်ပါသည်။ 

 

 

 
 

နိုငင်သံား 

စစိစေ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

 ကတ်

နိုငင်သံား

ပေ ုခငွ့် 

ရသကူတ်

အမျို းသား 

မတှပ်ုံတင ်

ကတ်

သာသနာဝင်

 ကတ်

ယာယ ီ

သကေ်သ

 ခကံတ်

နိုငင်ေံခားသား

 မတှပ်ုံတင ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ေံခားသား

 နိုငင်ကံးူ 

လကမ်တှ်

မညသ်ည့် 

ကတမ်မှကိုင်

 ေောငသ်ူ

စသစသခြါင်း 51,278        35                 165          2,220           245              407         29                    * 26,167        

မြ ို ည့ြ 3,768          - 6                69                 31                 4               - * 648               

ခကျးလက် 47,510       35                 159          2,151           214              403         29                    * 25,519        

ကျား 26,344        20                 129          1,024           224               228          20                    * 13,326        

မ 24,934        15                 36             1,196          21                 179         9                      * 12,841        
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နုုင ငံသား 
စုစစ ရရး 

က်  

ဧ့် နုုင ငံသား 
က်  

နုုင ငံသား 
မြ ့ခငင့ ရသူ 

က်  

အမျု့းသားမ
မှ် ြုံ်င  

က်  

သာသနာဝင  
က်  

ယာယီ 
သက ရသခံ 

က်  

နုုင ငံ ခားသားမ
မှ် ြုံ် င  
လက မှ်  

နုုင ငံ ခားသား 
နုုင ငံကူး 

လက မှ်  

မ် သ့်  
က် မှမကုုင မ

ရောင သူ 

ရာ
ခုငု

 နှုန
 း 

ြံု (12) - ကုုင ရောင သ့် လက မှ  ်အမျု့ းအစားများ 

စုစုရြါင းမ ကျားမ မမ 
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(စ) မသန်စွမ်းမှုအရကြ ာင်းအော 

ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့်ပမသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက်ပလူဦးရေကုိပအသက်အုပ်စုအလုိက် 

ကျား/မပခဲွြခားရဖာ်ြပရသာဇယားပ 

 
 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ေလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

စစုေုပါငး် 106,853     94,523       12,330            11.5       7,258    3,255    4,919          6,088                

0 - 4 12,625           12,273           352                       2.8             80             80             245                  238                         

5 - 9 13,669           13,270           399                       2.9             64             129           100                  217                         

10 - 14 12,951           12,468           483                       3.7             102           108           114                  269                         

15 - 19 10,283           9,874             409                       4.0             134           89             100                  180                         

20 - 24 9,244              8,830             414                       4.5             137           99             99                    183                         

25 - 29 8,457             7,874             583                       6.9             181           97             168                  285                         

30 - 34 7,907             7,106             801                       10.1          298           144           267                  389                         

35 - 39 6,619             5,757             862                       13.0          369           165           274                  417                         

40 - 44 6,270              5,097             1,173                   18.7          720           195           354                  512                         

45 - 49 5,213              3,837             1,376                   26.4          1,009       226           450                  570                         

50 - 54 4,289              2,975             1,314                   30.6          995           293           492                  568                         

55 - 59 3,217              2,028              1,189                   37.0          905           303           492                  541                         

60 - 64 2,173              1,287             886                       40.8          649           293           418                  452                         

65 - 69 1,402              754                 648                       46.2          482           229           331                  349                         

70 - 74 984                 478                 506                       51.4          397           244           322                  296                         

75 - 79 757                 322                 435                       57.5          340           226           296                  272                         

80 - 84 420                 168                 252                       60.0          206           163           190                  174                         

85 - 89 242                  86                    156                       64.5          121           104           126                  114                         

90 + 131                 39                    92                          70.2          69             68             81                    62                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား



22 
 

ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့်ပမသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက်ပလူဦးရေကုိပအသက်အုပ်စုအလုိက် 

ကျား/မပခဲွြခားရဖာ်ြပရသာဇယားပ(အဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ေလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

ကျား 54,817       48,939       5,878              10.7       3,173    1,609    2,363          2,818                

0 - 4 6,484             6,301             183                       2.8             41             40             136                  123                         

5 - 9 7,011             6,809             202                       2.9             40             59             56                    110                         

10 - 14 6,626              6,368             258                       3.9             44             63             70                    149                         

15 - 19 5,185             4,997             188                       3.6             52              43             53                    92                            

20 - 24 4,746             4,556             190                       4.0             48             51             44                    88                            

25 - 29 4,334             4,051             283                       6.5             68             58             89                    133                         

30 - 34 4,214              3,803             411                       9.8             131           66             142                  194                         

35 - 39 3,628              3,193             435                       12.0          154           91             149                  211                         

40 - 44 3,245              2,712              533                       16.4          285           92              180                  218                         

45 - 49 2,701              2,044             657                       24.3          458           107           219                  259                         

50 - 54 2,172              1,554             618                       28.5          439           149           230                  257                         

55 - 59 1,655             1,065             590                       35.6          427           163           238                  253                         

60 - 64 1,064             635                 429                       40.3          315           151           197                  218                         

65 - 69 642                 358                 284                       44.2          201           102           133                  138                         

70 - 74 462                 231                 231                       50.0          181           125           147                  134                         

75 - 79 341                 145                 196                       57.5          151           108           131                  116                         

80 - 84 173                 67                    106                       61.3          85             81             83                    73                            

85 - 89 78                    32                    46                          59.0          29              32              34                    30                            

90 + 56                    18                    38                          67.9          24              28              32                     22                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) - မသန်စွမ်းောခုိင်နှုန်းနှင့်ပမသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလုိက်ပလူဦးရေကုိပအသက်အုပ်စုအလုိက် 

ကျား/မပခဲွြခားရဖာ်ြပရသာဇယားပ(အဆက်) 

 

 
 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ေလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

မ 52,036       45,584       6,452              12.4       4,085    1,646    2,556          3,270                

0 - 4 6,141             5,972             169                       2.8             39             40             109                  115                         

5 - 9 6,658             6,461             197                       3.0             24              70             44                    107                         

10 - 14 6,325              6,100             225                       3.6             58             45             44                    120                         

15 - 19 5,098             4,877             221                       4.3             82              46             47                    88                            

20 - 24 4,498             4,274             224                       5.0             89             48             55                    95                            

25 - 29 4,123              3,823             300                       7.3             113           39             79                    152                         

30 - 34 3,693             3,303             390                       10.6          167           78             125                  195                         

35 - 39 2,991              2,564             427                       14.3          215           74             125                  206                         

40 - 44 3,025              2,385             640                       21.2          435           103           174                  294                         

45 - 49 2,512              1,793             719                       28.6          551           119           231                  311                         

50 - 54 2,117              1,421             696                       32.9          556           144           262                  311                         

55 - 59 1,562              963                 599                       38.3          478           140           254                  288                         

60 - 64 1,109             652                 457                       41.2          334           142           221                  234                         

65 - 69 760                 396                 364                       47.9          281           127           198                  211                         

70 - 74 522                  247                 275                       52.7          216           119           175                  162                         

75 - 79 416                 177                 239                       57.5          189           118           165                  156                         

80 - 84 247                 101                 146                       59.1          121           82              107                  101                         

85 - 89 164                 54                    110                       67.1          92              72              92                     84                            

90 + 75                    21                    54                          72.0          45             40             49                    40                            

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ်လူဦးရေ (၁၀၀) လျှင် (၁၂) ဦးသည်အနည်းဆုံး မသန်စမွ်းမှုတစ်မျိုးမျိုးပပပပပပပပ
ေှိရကြ ာင်း ရတွ့ေှိေပါသည်။ 

 အမျိုးသမီးများ  မသန်စွမ်းမှုောခုငိ်နှုန်းသည် အမျိုးသားများေက် ပိုမြ င့်ပါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမှုောခိုင်နှုန်းသည် အသက်အေွယ်ကြ ီးလာသည်နှင့်အမျှ ပမြ င့်တက်လာပြ ီး အသက ် (၄၀) 
နှစ်ရကျာ်တွင ်ပိုမိုသိသာစွာြမင့တ်က်လာသည်ကို ရတွ့ေိှေပါသည်။ 

 မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားများတွင် အမြ င် အများဆုံးနှင့ ် သင်ယူရလ့လာခြ င်း/မှတ်ဉာဏ်/အာရံုပ
စူးစိုက်ခြ င်းသည် ေုတိယအများဆုံးဖြ စ်ပါသည်။ 



24 
 

(ဆ) အိမ်အရကြ ာင်းအောနှင့် အိမ်အသံုးအရဆာင်ပစ္စည်းများ 

ရနအိမ်အမျိုးအစားများ 

ဇယား (၁၂) - ရနအိမ်အမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ ပမြ ို့ပြ /ရကျးလက် ခဲွြခားရဖာ်ြပရသာ 

ဇယား 

 
 

 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ် ရနအိမ်အများစုမှာ ပျဥ်ရောင်အိမ်/သစ်သားအိမ် အမျိုးအစားများ 
ပဖြ စ်ကြ ပြ ီး (၄၃.၄) ောခိုင်နှုန်းေှိပါသည်။ ေုတိယအများဆုံးပ ရနအိမ်အမျိုးအစားမှာ ဝါးဖြ င့်ရဆာက် 
လုပ်ေားရသာအိမ်များြဖစ်ပြ ီး (၃၉.၈) ောခိုင်နှုန်းေှိပါသည်။  

 ပမြ ို့ပြ အိမ်ရောင်စုများ  (၆၁.၅) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် ရကျးလက်အိမ်ရောင်စုများ  (၄၂.၃) 
ောခိုင်နှုန်းတို့သည် ပျဥ်ရောင်အိိမ/်သစ်သားအိမ်များြဖင့် ရနေိုင်ကြ ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

မြ ို ့ေပ/ေကျးလက်
 အမိေ်ောငစ်ု

အေရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကခ်နး်/

တိုကခ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကခ်အံမိ်

ပျဥေ်ောငအ်မိ်/

 သစသ်ားအမိ်
ဝါးအမိ်

2-3 နစှခ်ံ

 တအဲမိ်

1 နစှခ် ံ

တအဲမိ်
အ ခေ ား

စသစသခြါင်း 19,929       1.6                         2.0                5.6           43.4                   39.8        5.5           1.6          0.4       

မြ ို ည့ြ 1,126          1.4                         1.9                12.0         61.5                   21.5         1.6           0.1          0.1       

ခကျးလက် 18,803       1.7                         2.0                5.2            42.3                    40.9        5.8           1.7          0.4       

 1.6   2.0   5.6  

 43.4  
 39.8  

 5.5  
 1.6   0.4  

 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

ကငန ေုု/်ုုက ခန း/ 
်ုုက ခန း်င ဲ

ဘန ဂလု/ု 
်ုုက အုမ  

်ုုက ခံအုမ  ြျဥ ရထာင အမု / 
သစ သားအမု  

ဝါးအုမ  2-3မနှစ ခံ 
်ဲအမု  

1မနှစ ခံ 
်ဲအမု  

အ ခ ား 

ရာ
ခုငု

 နှုန
 း 

ြံု (13) - ရနအုမ အမျု့ းအစား 

စုစုရြါင းမ မမိ ု့ပ ြမ ရကျးလက မ 
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အိမ်သာအမျိုးအစားများ 

ပံု (၁၄) - သန့်ေှင်းရသာယင်လံုအိမ်သာ ရဆာက်လုပ်သု ံးစွ ဲသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 

 

 

ပပြ ည်ရောငစ်ု  - ၇၄.၃% 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  - ၆၆.၆% 

ပမြ ိတ်ခရိုင ် - ၆၂.၀% 

တန င်္သာေီမြ ို့နယ်  - ၆၈.၉% 
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ဇယား (၁၃) - အသံုးပြ ုသည့်အိမ်သာအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ                   
ပမြ ို့ပြ / ရကျးလက် ခဲွြခားရဖာ်ြပရသာဇယား 

 
 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ်အိမ်ရောင်စုများ  (၆၈.၉) ောခိုင်နှုန်းသည် သန့်ေှင်းရသာ ယင်လုံအိမ်သာ 
ရဆာက်လုပ်သုံးစွဲကြ ပါသည်။ (ရေဆွဲအိမ်သာ (၀.၄) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် ရေရလာင်း/ယင်လုံအိမ်သာ 
(၆၈.၅) ောခိုင်နှုန်းတို့ ဖြ စ်ကြ ပါသည်။) 

 တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီးအတွင်းေှိ အခြ ားမြ ို့နယ်များနှင့်နိှုင်းယှဥ်ော တန င်္သာေီပမြ ို့နယသ်ည် 
သန့်ေှင်းရသာယင်လုံအိမ်သာ ရဆာက်လုပ်သုံးစွဲသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးသည် ပမြ င့်ရနသည်ကို 
ရတွ့ေပါသည်။ 

 တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီးတွင် သန့်ေှင်းရသာ ယင်လုံအိမ်သာ ရဆာက်လုပ်သုံးစဲွသည့် အိမ်ရောင်စု 
အချိုးမှာ (၆၆.၆) ောခိုင်နှုန်းေှိ ပြ ီး ပမြ နမ်ာနုိင်ငံတွင ်(၇၄.၃) ောခိုင်နှုန်းေှိပါသည်။ 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ် အိမ်သာမေှိသည့် အိမ်ရောင်စု (၁၂.၂) ောခိုင်နှုန်းေှိပြ ီး တန င်္သာေီတိုင်းပ
ရေသကြ ီးတွင ်(၁၅.၆)  ောခိုင်နှုန်းေှိပါသည်။ 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်  ရကျးလက်ရေသများတွင် အိမ်သာမေှိသည့် အိမ်ရောင်စု (၁၂.၈) ောခိုင်နှုန်း 
ေှိပါသည်။ 

စသစသခြါငး် မြ ို ့ ညြ ခကျးလက်

0.4            1.4          0.3            

68.5          92.5        67.1          

68.9         93.9       67.4         

16.1          2.7          16.9          

1.6            0.7          1.7            

1.2            0.4          1.2             

12.2          2.3          12.8          

ရာေသိင်ိ ှုန း် 100.0    100.0   100.0     

အခရအတကွ် 19,929  1,126   18,803  

အမိသ်ာအမျ ို းအစား

စသစသခြါငး်

ခရဆဲွအိမ်သာ

ခရခလာင်း/ယင်လသတအိမ်သာ

သန့်ရင်ှးခသာယင်လသတအိမ်သာ
ခဆာကလ်သြ်သသတးစဲွမှုရာေိသင် ှိုနး်

တွင်း/ ဇလားပအိမ်သာ

တွင်းမရှိပအိမ်သာ

အေည ား

အိမ်သာမရှိ
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ရသာက်ရေအမျိုးအစားများ 

ပံု (၁၅) - သန့်ေှင်းရသာရသာက်ရေေေိှသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုး 

  
 
 

 

ပပြ ည်ရောငစ်ု  - ၆၉.၅% 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  - ၆၃.၆% 

ပမြ ိတ််ခရိုင်  - ၆၈.၁%  

တန င်္သာေီမြ ို့နယ်  - ၄၁.၃% 
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ဇယား (၁၄) - ရသာက်ရေအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် ရေအမျိုးအစားအလုိက် 
အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ ပမြ ို့ပြ /ရကျးလက် ခဲွြခားရဖာ်ပြ ရသာဇယား  

 
 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ် အိမ်ရောင်စုများ  (၄၁.၃) ောခိုင်နှုန်းသည် ရသာက်ရေအတွက ်
ရေရကာင်းရေသန့် (ရေပိုက်လိုင်း၊ အဝီစိတွင်း၊ ရေတွင်း (အုတ်စီ)၊ ရေသန့်စက်/ရေသန့်ဘူး) ကုိ 
အသုံးပြ ုကြ ပါသည်။ 

 တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီးတွင် ရေရကာင်းရေသန့်ေေှိမှုပ (၆၃.၆) ောခိုင်နှုန်းေှိ ပြ ီး ပမြ န်မာနိုင်ငံ  
ရေရကာင်းရေသန့်ေေှိမှုသည ်(၆၉.၅) ောခိုင်နှုန်းဖြ စ်ပါသည။် 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွငပ် အိမ်ရောင်စ ု (၃၃.၈) ောခိုင်နှုန်းသည်ပ ရေတွင်းပ (အကာေံမဲ့)ပ မှေေှိရသာပ
ရေကိုပ ရသာက်ရေအဖြ စ် သုံးစွဲကြ ပါသည်။ပ အိမ်ရောင်စုပ (၃၁.၆)ပ ောခိုင်နှုန်းသည် ရေတွင်းပ
(အုတ်စီ)ပမှရေကိုပသံုးစွဲရနကြ ပါသည။် 

 အိမ်ရောင်စု (၅၈.၇) ောခိုင်နှုနး်သည် မသန့်ေှင်းရသာအေင်းအမြ စ်များမှ ေေှိရသာရေကို 
ရသာက်ရေအဖြ စ် သုံးစွဲရနကြ ေပါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိ အိိမရ်ောင်စ ု(၆၁.၅) ောခိုင်နှုန်းသည် မသန့်ေှင်းရသာအေင်းအမြ စ်များမှ ေေှိပ
ရသာရေကို ရသာက်ရေအဖြ စ် သုံးစွဲရနကြ ေပါသည်။ 

စသစသခြါငး် မြ ို ့ ညြ ခကျးလက်

2.3           - 2.4            

3.9           16.5        3.2            

31.6        67.7        29.4         

3.5           4.3           3.5           

41.3        88.5        38.5        

33.8        7.4           35.4         

0.4           - 0.4           

20.3         3.9           21.3         

3.3           - 3.5           

0.9           0.2           0.9           

58.7        11.5        61.5        

ရာေသိင်ိ ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

အခရအတကွ် 19,929 1,126   18,803 

စသစသခြါင်းခရခကာင်းခရသန့်ရရှိမှုရာေိသင် ှိုနး်

ခသာကခ်ရအမျို းအစား

ခရြိသက်လိသင်း

အဝီစိတင်ွး

ခရတင်ွးပ(အသတစီ်)

ခရသန့်စက်/ ခရသန့်ဘူး

စသစသခြါငး်

ခရတင်ွးပ(အကာရတမ့ဲ)

ခရကန်

မည စ်/ခေျာင်း/တးူခမည ာင်း

ခတာင်ကျခရ/ မိသးခရ

အေည ား

စသစသခြါင်းခရခကာင်းခရသန့်ပမရရှိမှုရာေိသင် ှိုနး်
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အလင်းရောင်အတွက် စွမ်းအင်အသံုးပြ ုမှု 

ပံု (၁၆) - အလင်းရောင်အတွက်ပလျှပ်စစ်မီးအသံုးပြ ုမှု 

  
 

 

ပပြ ည်ရောငစ်ု  - ၃၂.၄% 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  - ၈.၀% 

ပမြ ိတ်ခရိုင ်  - ၁၁.၇% 

တန င်္သာေီမြ ို့နယ်  -  ၆.၁% 
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ဇယား (၁၅) - အလင်းရောင်အတွက်  အဓိကအသံုးပြ ုသည့် မီးအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု    

ောခုိင်နှုန်းကုိ ပမြ ို့ပြ /ရကျးလက် ခဲွြခားရဖာ်ပြ ရသာဇယား 

 
 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ် အလင်းရောင်အတွက် လျှပ်စစ်မီးအသံုးပြ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ 

(၆.၁) ောခိုင်နှုန်းြဖစ်ပါသည်။ပ တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီးအတွင်းေှိ အခြ ားမြ ို့နယ်များနှင့် 
နိှုင်းယှဥ်ော လျှပ်စစ်မီးအသံုးပြ ုမှုသည် နိမ့်ရနပါသည်။ တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး ပ လျှပ်စစ် 
မီးအသုံးပြ ုသည့် အိမ်ရောင်စုအချိုးမှာ (၈.၀) ောခိုင်နှုန်းဖြ စ်ပါသည်။  

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ်အလင်းရောင်အတွက်  ရေနံဆီမီးပအသုံးပြ ုမှုသည်  (၃၅.၄) ောခိုင်နှုန်းဖြ င့် 
အများဆုံးဖြ စ်ပါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသတွင် အိမ်ရောင်စုများ  (၃၇.၂) ောခိုင်နှုန်းသည် အလင်းရောင်အတွက်    
ရေနံဆီမီးကို အသုံးပြ ုကြ ပါသည်။ 

 

 

 

စသစသခြါငး် မြ ို ့ ညြ ခကျးလက်

6.1              42.1           3.9              

35.4           5.9              37.2           

27.6           21.1           27.9           

0.5              0.3              0.5              

25.5           29.8           25.3           

0.7              0.1              0.8              

3.6              0.1              3.8              

0.5              0.6              0.5              

ရာေသိင်ိ ှုန း် 100.0     100.0     100.0     

အခရအတကွ် 19,929   1,126      18,803   

ခရအားလျှြ်စစ်ပ(ြသု ္ဂလိက)

ခနခရာင်ညေ််ပစွမ်းအင်သသတးပ(ဆသိလာညြား)

အေည ား

စသစသခြါငး်

မးီအမျို းအစား

လျှြ်စစ်မီး

ခရနတဆမီီး

ြခယာင်းတသိင်မီး

ဘက်ာရမီီး

မီးစက်ပ(ြသု ္ဂလိက)
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အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် ရလာင်စာအသံုးပြ ုမှု 

ပံု (၁၇) - သစ်သားကုိအရြခခံရသာရလာင်စာ အသံုးပြ ုမှု 

 

 
 

ပပြ ည်ရောငစ်ု  - ၈၁.၀% 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  - ၉၅.၅% 

ပမြ ိတ်ခရိုင်  - ၉၆.၅% 

တန င်္သာေီမြ ို့နယ်  - ၉၇.၆% 
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ဇယား (၁၆) - ချက်ပြ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် ရလာင်စာအမျိုးအစားအလုိက် 
အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ ပမြ ို့ပြ /ရကျးလက် ခဲွြခားရဖာ်ပြ ရသာဇယား 

 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ် အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားရသာက်ေန်အတွက် သစ်သားကို အရခြ ခံရသာ 
ရလာင်စာအမျိုးအစားများြဖစ်သည့ ် သစ်သား/ေင်း (၆၄.၅) ောခိုင်နှုန်းနှင့ ် မီးရသွး/ရလာင်စာပ
ရတာင့ ်(၃၃.၁) ောခိုင်နှုန်းတို့ကုိ အဓိကအသုံးပြ ုကြ ရကြ ာင်းပရတွ့ေိှေပါသည်။ 

 အိမ်ရောင်စု (၀.၂) ောခိုင်နှုန်းသာလျှင် အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားရသာက်ေန်အတကွ် လျှပ်စစ်မီးကို 
အသုံးပြ ုကြ ပါသည်။ 

 ရကျးလက်ရေသေှိ အိမ်ရောင်စုများတွင် သစ်သားကို အရြခခံရသာရလာင်စာများြဖစ်သည့် 
သစ်သား/ေင်း (၆၆.၆) ောခိုင်နှုန်းနှင့် မီးရသွး/ရလာင်စာရတာင့် (၃၁.၂) ောခိုင်နှုန်းကုိ အဓိက     
အသုံးပြ ုကြ ပါသည်။ 

  

 

 

 
 

 

 

 

စသစသခြါငး် မြ ို ့ ညြ ခကျးလက်

0.2                1.9               0.1              

0.1                0.2                0.1              

0.7                - 0.8              

1.0                1.0               1.0              

64.5             30.2             66.6           

33.1             65.1             31.2           

0.3                0.5               0.3              

0.2                1.2                0.1              

ရာေသိင်ိ ှုန း် 100.0       100.0       100.0     

အခရအတကွ် 19,929     1,126       18,803   

မီးခသွး/ခလာင်စာခတာင့်

ခကျာက်မီးခသွး

အေည ား

စသစသခြါငး်

ခလာငစ်ာအမျို းအစား

လျှြ်စစ်မီး

ဓာတခ်ငွ့

ခရနတဆမီီး

ဘိသင်အသို က်စ်

သစ်သား/ာင်း
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ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသံုးအရဆာင်ပစ္စည်းများ အသံုးပြ ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိမ်အသံုးအရဆာင်ပစ္စည်းများသံုးစဲွမှုအလုိက် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်းကုိ 

ပမြ ို့ပြ /ရကျးလက်ခဲွြခားရဖာ်ပြ ရသာဇယား 

 

 အိမ်ရောင်စုများ  ဆက်သွယ်ရေးနှင့ ်အိမ်အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုတွင ်ရုပ်မြ င်သံကြ ား 
စက်သုံးစွဲမှုသည် (၃၂.၅) ောခိုင်နှုန်းဖြ င့် အမြ င့်ဆုးံြဖစ်ပါသည။် လက်ကိသင်ြသန်းသသတးစွဲသ့်် 
အိမ်ရောင်စုအချိုးသည် ပမြ ို့ပြ တငွ် (၆၆.၃) ောခိုင်နှုန်းပြည င့် အပမည င့်ဆသတးြဖစ်ပြ ီး ရုပ်မြ င်သံကြ ားစက် 
ရှိသ်် ့အိမ်ခာာင်စသအေျိုးသ် ်ရကျးလက်တွင ်(၃၀.၆) ောခိုင်နှုန်းပြည င့် အပမည င့်ဆသတးြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွငပ်ရုပ်မြ င်သံကြ ားေှိရသာ အိမ်ရောင်စုမာှ (၃၂.၅)  ောခိုင်နှုန်းပဖြ စ်ပြ ီး ရေေီယိုေှိ 
ရသာအိမ်ရောင်စုမှာ (၂၉.၂) ောခိုင်နှုန်းဖြ င့် အိမ်ရောင်စုပ(၃)ပစုတငွ်ပ(၁)ပစုနှုန်းေိှရကြ ာင်းပရတွ့ေိှပ
ေပါသည်။ 

မြ ို ့ ေပ/ေကျးလက်
အမိေ်ောငစ်ု

အေရအတကွ်
ေရဒယီ ို ရပုေ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွ ်

အငတ်ာနက ်

တပေ်ငေ်ား ခေ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ 

မရ ှိသည့်

ရာခိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

 ရ ှိသည့်  

ရာခိုငန်ှုနး်

စုစုေပါင်း 19,929     29.2       32.5             3.1       14.8            1.2          2.2                     48.7                       0.2                

မြ ို ေ့ပ 1,126        22.0       63.8             3.0       66.3            5.5          30.4                 20.5                       0.1               

ေကျးလက် 18,803     29.6      30.6             3.1       11.7            0.9          0.5                    50.4                       0.2                
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ပံု (၁၈) - ရေေယုိီနှင့် ရုပ်မြ င်သံကြ ားသံုးစဲွနုိင်သည့် အိမ်ရောင်စုောခုိင်နှုန်း  

ရေေယီို ရုပ်မြ င်သံကြ ား 



34 
 

ပံု (၁၉) - လက်ကုိင်ဖုန်းသံုးစဲွနုိင်မှု 

 
 

 

 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ် အိမ်ရောင်စု (၁၄.၈) ောခိုင်နှုန်းသာ လက်ကိုင်ဖုန်းေှိသည့်အတွက် 
တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီးအတွင်းေှိ အခြ ားမြ ို့နယ်များနှင့်နိှုင်းယှဥ်ော နိမ့်လျက်ေှိသည်ကို ရတွ့ေိှေပ
ပါသည်။ 

 

 

ပပြ ည်ရောငစ်ု  - ၃၂.၉% 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  - ၂၉.၈% 

ပမြ ိတ်ခရိုင ် - ၂၅.၈% 

တန င်္သာေီမြ ို့နယ်  - ၁၄.၈% 
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ပုိ့ရဆာင်ရေးယာဥ် အမျိုးအစားများ 

ဇယား (၁၈) - သယ်ယူပုိ့ရဆာင်ရေးအတွက် အသံုးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ရောင်စု 

အရေအတွက်ကုိ ပမြ ို့ပြ /ရကျးလက် ခဲွြခားရဖာ်ပြ ရသာဇယား 

 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ် အိမ်ရောင်စုများ  သယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ် 
အမျိုးအစားများတွင် ရမာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ်/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သုံးဘီးကား အသုံးပြ ုမှုသည် (၃၇.၅) 
ောခိုင်နှုန်းြဖင့် အမြ င့်ဆံုးြဖစ်ပြ ီး စကဘ်ီးအသုံးပြ ုမှုသည်  (၁၁.၄) ောခိုင်နှုန်းြဖင့် ေုတိယအမြ င့်ဆုံး 
ြဖစ်ပါသည်။ 

 ပမြ ို့ပြ /ရကျးလက် ခွဲြခားရလ့လာောတွင် အိမ်ရောင်စုအများစုသည် ရမာ်ရတာ်ဆိုငက်ယ်/လျှပ်စစ် 
စက်ဘီး/သုံးဘီးကားကို သယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးယာဥ်အဖြ စ် အဓိကအသုံးပြ ုကြ ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

တသိငး်ခဒသကြ းီ/ေရသိင/်မြ ို ့နယ် အမိခ်ာာငစ်သ

ကား/

ာရြက်ား/

ဗငန် ်

ခမာခ်တာ်

ဆသိငက်ယ်/

လျှြစ်စစ်ကဘ်းီ/

သသတးဘးီကား

စကဘ်းီ
(၄) ဘးီြါ

ခာာလ်ာုျ ီ

ကိးူခလ၊ှ

သမ္ဗာန ်

စကခ်လ၊ှ

ခမာခ်တာဘ်သတ်

လှ် း်(ကတ၊ဲ

ိာွး၊ပ မည ငး်..

စသြည င့်)

တန င်္သာရတီိုင်းေဒသကြ းီ 283,099     4,861      118,324         54,883          5,709     9,010    22,513          13,018    

မြ ို ေ့ပ 66,807        2,611      36,716            18,061          898        1,063    1,954            629           

ေကျးလက် 216,292      2,250      81,608            36,822           4,811     7,947    20,559          12,389    

မြ တိခ်ရိုင် 132,919     1,727      45,026            15,896          1,799     5,657    13,742          6,100       

မြ ို ေ့ပ 28,598        1,022      14,552            4,797             278         574        1,022             305           

ေကျးလက် 104,321     705         30,474            11,099          1,521     5,083    12,720          5,795       

တန င်္သာရီမြ ို ့နယ် 19,929        127          7,475               2,269              162         1,257    1,343            1,999       

မြ ို ေ့ပ 1,126           17            535                  230                 9              220        35                   13             

ေကျးလက် 18,803        110         6,940               2,039             153        1,037    1,308            1,986       
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(ဇ) ရမွးဖွားခြ င်းနှင့်ရသဆံုးခြ င်းအရကြ ာင်းအောပ 

ရမွးဖွားခြ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ် အသက ် (၂၅-၂၉) အုပ်စတုွင်ပ ရမွးဖွားနှုန်း အမြ င့်ဆုံးြဖစ်သည်ကို ရတွ့ေိှေ 
ပါသည်။ပ 

 အသက ် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၄၉) နှစ်အတွင်းေိှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး  စုစုရပါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 
မှာ (၄.၀) ဦးဖြ စ်ပြ ီး ပပြ ည်ရောင်စုအဆင့် စုစုရပါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း (၂.၅) ဦးေက်ပ ပိုမြ င့်သည်ကို 
ရတွ့ေှိေပါသည်။ 
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အသက အြု စု 

ြံု (20) - မြ  ်ရထာင စု၊ ်န င်္သာရီ်ုုင းရေသ ကြ ီးနှင့   
်န င်္သာရီ မိ ု့ပနယ ်ုုပ၏ အသက အြုုင းအ ခ ားအလုုက  ကရလးရမငးဖငားနှုန း  

 ြ် ရထာင စု ်န င်္သာရီ်ုုင းရေသ ကြ ီး ်န င်္သာရီ မိ ု့ပနယ  
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ပံု (၂၁) - စုစုရပါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း 

 

 

ပပြ ည်ရောငစ်ု  - ၂.၅ ဦး 

တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီး  - ၃.၃ ဦး 

ပမြ ိတ်ခရိုင်  - ၃.၄ ဦး 

တန င်္သာေီမြ ို့နယ်   - ၄.၀ ဦး 
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 တန င်္သာေီတိငု်းရေသကြ ီးတွင် ရမွးဖွားစဉ် ရမျှာ်မှန်းသက်တမး်သည် (၆၅.၅) နှစ်ြဖစ်ပြ ီး ပပြ ည်ရောင်စု 
အဆင့် ရမျှာ်မှန်းသကတ်မ်း (၆၄.၇) နှစ်ေက်ပမြ င့ပ်ါသည်။ 

 မ ရမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၈.၉ နှစ်) သည် ကျား ရမျှာ်မှန်းသက်တမ်း (၆၂.၂ နှစ်) ေက် ပိုမြ င့်ပါသည်။ 

ကရလးအေွယ်ရသဆံုးခြ င်းနှင့် ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသဆံုးခြ င်းအရကြ ာင်းအော 

 

 ပမြ ိတ်ခရိုငတ်ွင် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများသည် ပပြ ည်ရောငစ်ုအဆင့် 
ရသနှုန်းများေက် ပမြ င့်ပါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင ် အသက်တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး 
(၇၇) ဦးနှင့ ်အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် အသက်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလး (၉၁) ဦး ရသဆုံးလျက ်
ေှိပါသည်။  

 တန င်္သာေီပမြ ို့နယ်တွင ် တစ်နှစ်ရအာက်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းများသည် တန င်္သာေီတိုင်း 
ရေသကြ ီးနှင့ ် ပမြ ိတ်ခရိုင်တို့  ရသနှုန်းများေက် ြမင့်ပါသည်။ အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင် 
အသက်တစ်နှစ်ရအာက်ကရလး (၈၂) ဦးနှင့် အေှင်ရမွးကရလး (၁,၀၀၀) တွင ် အသကင်ါးနှစ် 
ရအာက်ကရလး (၉၆) ဦး ရသဆုံးလျက်ေှိပါသည်။  
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စုစုရပါင်း ကျား မ 

ပံု (၂၃) - တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်းနှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးရသနှုန်း 

ပပြ ည်ရောင်စု တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီး ပမြ ိတ်ခရိငု် တန င်္သာေီမြ ို့နယ ်
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 တန င်္သာေီတိုင်းရေသကြ ီးတွင် အေှင်ရမွးကရလး (၁၀၀,၀၀၀)   ကိုယ်ဝန်ရဆာင်စဥ်၊ ရမွးဖွားစဥ်နှင့် 
ရမွးဖွားပြ ီး (၆) ပတ် အကြ ာတွင် မိခင် (၁၅၇) ဦး ရသဆုံးလျက်ေှိပါသည်။ 

 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းသည ် ပပြ ည်ရောင်စုအဆင့်ေက် နိမ့်ပါသည်။ 

 အရေှ့ရတာင်အာေှနိုင်ငံများ ပ ကုိယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရသနှုန်းပ (၁၄၀) နှင့်နိှုင်းယှဉ်ောတွင်ပ ပမြ နမ်ာနိုင်ငံပ
  ကိုယ်ဝနရ်ဆာင်မိခင်ရသနှုန်း (၂၈၂) သည် ပမြ င့်မားရနရကြ ာင်းပရတွ့ေိှေပါသည်။ 
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ြံု (24) - ကုုယ ဝန ရောင မုခင ရသနှုန း (မြ  ်ရထာင စု၊ ်ုုင်းရေသကြ ီး/ပပြ ည်နယ်) 
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သန်းရခါင်စာေင်းဆုိင်ော ရဝါဟာေအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ 
လူဦးရေ - ဤအစီေင်ခံစာတွင်ပါဝင်သည့် လူဦးရေဆိုသည်မှာ သန်းရခါင်စာေင်းညတွင် ပမြ န်မာနိုင််ငံပ

နယ်နိမိတအ်တွင်းေှိရနသည့် လူဦးရေကိ ုဆိုလိုပါသည်။ 

သန်းရခါင်စာေင်းညပ (သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်)  - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ေက်ရန့ညကိုပ

ဆိုလိုပါသည်။  မတ်လ (၂၉) ေကရ်န့ည  (၀၀း၀၀) အချိန်သည် သန်းရခါင်စာေင်း ေည်ညွှန်းချိန်ဖြ စ်ပါပသည်။ 

ပမြ န်မာနိုင်ငံအတွင်းပသန်းရခါင်စာေင်းညတွင်ေှိသည့်လအူားလံုးကိုပစာေင်းရကာကယ်ူခဲ့ပါသည။် 

ရကျးလက်ပ - အရေွရေွအုပ်ချုပရ်ေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ရကျးေွာအုပ်စုများကို ဆိုလိုပ ပါသည်။ 

ရယဘုယျအားဖြ င့် ၎င်းရေသများသည် လူဦးရေသိပ်သည်းဆ နည်းသည့်ရေသများဖြ စ်ပြ ီး  

၎င်းရမြ ဧေယိာများတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပါသည်။ 

ပမြ ို့ပြ  - အရေွရေွအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှပသတ်မှတ်ေားရသာ ေပ်ကွက်များဖြ စ်ပါသည်။ ရယဘုယျ အားဖြ င့်ပ

အဆိုပါရေသများတွင်ပအရဆာက်အအုံနှင့်ပလဦူးရေေူေပ်ပြ ီးပစက်မှုလပု်ငန်းများပဖံွ့ဖြ ိုးတိုးတက် ပါသည်။ပ 

သိပ်သည်းဆ -  ဧေယိာ တစ်စတုေန်းကီလိုမီတာတွင ် ရနေိုင်ရသာလူဦးရေကို ဆိုလိုပါသည်။ နယ်နိမိတ် 

တစ်ခုအတွင်းရနေိုင်ရသာ လူဦးရေစုစုရပါင်းကို ၎င်းရေသ  ဧေိယာအကျယ်အဝန်းနှင့် စားခြ င်းဖြ င့်ပ

သိပ်သည်းဆကိုေေှိ ပြ ီး စတုေန်းကီလိုမီတာပဖြ င့်ရဖာ်ပြ ပါသည်။ပ ေုိသို့တွက်ချက်ောတွငပ် ကုန်းရမြ ကိုသာပ

ေည့်သွင်းတွက်ချက်ေားပါသည်။ 

ပျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုအေွယ်အစား - အိမ်ရောင်စုတစ်စတုွင်ေှိရသာ ပျမ်းမျှအိမ်ရောင်စုဝင် အရေအတွက်ပ

ကိုဆိုလိုပါသည်။ (အိမ်ရောင်စုလူဦးရေစုစုရပါင်းကို အိမ်ရောင်စုအရေအတွက်ြဖင့် စားြခင်းြဖင့်ေေိှပ

ပါသည်။) 

ကျား/မ အချိုး - အမျိုးသမီးဦးရေ (၁၀၀)  ေှိသည့် အမျိုးသားဦးရေကိုဆိုလိုပါသည်။  

မီှခုိသူအချိုး - အလုပ်လုပ်ကိုင်နုိင်သည့် အသကအ်ေွယ် အသက် (၁၅) နှစ်မှ အသက် (၆၄) နှစ်ဦးရေ (၁၀၀) 

ရပါ်တွင ် မှီခိုရနသည့် ကရလးဦးရေ (အသက ် ၁၅ နှစ်ရအာက်) နှင့် သက်ကြ ီးေယွ်အိုဦးရေ (အသက ် ၆၅ 

နှစ်နှင့်အေက်) တို့ အချိုးြဖစ်ပါသည်။ စုစုရပါင်းမှီခိုသူအချိုး၊ ကရလးမှီခိုသူအချိုးနှင့ ်

သက်ကြ ီးေယွ်အိုမှီခိုသူအချိုးတို့ကိ ုတိုင်းတာတကွ်ချက်နိုင်ပါသည်။ 

ကရလးမီှခုိသူအချိုး - အသက ်(၁၅) နှစ်ရအာက် ကရလးဦးရေနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်လူဦးရေ (အသက ်၁၅ 

- ၆၄ နှစ်) အချိုးကိ ုဆိုလိုပါသည်။ 
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သက်ကြ ီးေွယ်အုိမီှခုိသူအချိုး - အသက ် (၆၅) နှစ်နှင့အ်ေက ် သက်ကြ ီးေယွ်အိုဦးရေနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင ်

သည့်လူဦးရေ (အသက ်၁၅ - ၆၄ နှစ်) အချိုးကို ဆိုလိုပါသည်။ 

သက်ကြ ီးေွယ်အုိညွှန်ကိန်း - အသက် (၁၅) နှစ်ရအာက ်ကရလးဦးရေ (၁၀၀) တွင်ေှိသည့် အသက် (၆၅) 

နှစ်နှင့်အေက် သက်ကြ ီးေွယ်အိုဦးရေကို ဆိုလိုပါသည်။ 

အသက်အလယ်ကိန်း - စုစုရပါင်းလူဦးရေ အသက်များကို အုပ်စု (၂) စု အညအီမျှခွဲြခားောတွင ် ေေှသိည့် 

အလယ်ကိနး်ဖြ စ်ပါသည။် လူဦးရေ တစ်ဝက်သည် အသက်အလယက်ိန်းေက်ငယ်ပြ ီး ကျန်တစ်ဝက်ပ သည် 

အသက်အလယ်ကိန်းေက် ပကြ ီးပါသည်။ 

ပညာရေး - သင်ကြ ားခြ င်းနှင့် သင်တန်းလမ်းညွှန််များမှတဆင့် သင်ကြ ားတတ်ရမြ ာက်ခြ င်းကို ဆိုလိုပ ပါသည်။ 

၂၀၁၄ ခုနှစ် ပမြ န်မာနိုင်ငံ လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအောပ သန်းရခါင်စာေင်းတငွ် စာတတပ် ရမြ ာက်မှု၊ 

ရကျာင်းရနမှုအရခြ အရန၊ အမြ င်ဆ့ုံးတက်ရောက်ပြ ီးစီးခဲသ့ည့် အတန်း/အဆင့်တို့ကို ရမးမြ န်းခဲ့ပ ပါသည်။ 

ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးအစားခွဲခြ ားမှုများကို ရအာက်ပါအတိုင်း ရဖာ်ပြ ေားပါသည်- 

(က) စာတတ်ရမြ ာက်မှု - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုပ ရကာင်းမွန်စွာပ ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်ခြ င်းကို 

ဆိုလိုပါသည်။ 

(ခပ) ရကျာင်းတက်ရောက်မှုအရခြ အရန - လွန်ခဲ့သည့်စာသင်နှစ်တွင ် အတန်းပညာပ အဆင့်ဆင့် 

သင်ကြ ားနိငု်ေန်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ေားရသာ တေားဝင်အသိအမှတ်ပြ ု စာသငရ်ကျာင်းများ 

(သို့မဟုတ်) ပညာရေးအစီအစဥမ်ျားတွင ် ပညာသင်ကြ ားရနသူများကို ဆိုလိုပါသည်။ပ

မူလတန်း၊ပ အလယ်တန်း၊ပ အေကတ်န်းနှင့်ပ တက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ရနသူများပ အားလံုးပါဝင်ပ

ပါသည်။ပ ပ အဆိုပါပ ရကျာင်းရနမှုအရခြ အရနတွင် (၁) လက်ေှိတွင ် ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ (၂) 

ရကျာင်းတက်ဖူးသူ၊ (၃) လုံးဝရကျာင်းမတက်ဘူးသူ ဟူ၍ (၃) မျိုးပါဝင်ပါသည်။ပ 

(ဂပ) အမြ င့်ဆံုးတက်ရောက်ပြ ီးစီးခ့ဲသည့်အတန်း/အဆင့် - အစိုးေရကျာင်းများ၊ အစိုးေ 

အသိအမှတ်ပြ ုေားသည့် ပုဂ္ဂလိကရကျာင်းများတွင ် တက်ရောက်ပြ ီးစီးခဲ့သည့် အမြ င့်ဆုံး 

ပညာရေးအဆင့်/ဘွဲ့/ေီဂေီကို ဆိုလိုပါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှုပ - ရန့စဥ်လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများ၊ အလပု်လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်မှု/သင်ယူမှုများ၊ လှုပ်ေှားမှုပ

များတွင ် အရောက်အကူမေှိပါက သာမန်လူများေက်ပို၍ အခက်အခဲေှိသူများကို ဆိုလိုပ ပါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကြ ာင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းတွင် မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရအာက်ပါတို့ပ ကိုပ

ရမးမြ န်းေားပါသည်-ပ 



42 
 

(က) လမ်းရလျှာက်ခြ င်း (ဝီှးချဲအသုံးပြ ုခြ င်း၊ ရတာင်ရဝှး၊ ချိုင်းရောက်အသုံးပြ ုခြ င်း၊ ရခြ ဆာပ ပခြ င်း၊ 

အမြ င့်တက်ောတွင်ခကခ်ဲခြ င်း) 

(ခပ) အမြ င် (အမြ င်အာရုံအားနည်းခြ င်း၊ပမျက်စိမမြ င်ခြ င်း) 

(ဂပ) အကြ ား (အကြ ားအာရုံနည်းခြ င်း၊ နားမကြ ားခြ င်း) 

(ဃ) မှတ်ဉာဏ်/အာရုံစူးစိုက်ခြ င်း (ဖွံ့ဖြ ိုးမှုရနှာင့်ရနှးခြ င်း၊ ရကျာင်းရနေန်ခက်ခဲခြ င်း၊ အခြ ားပ

စိတ်ပိုင်းဆုိင်ောအရခြ အရနများ) 

ကုိင်ရဆာင်သည့်လက်မှတ်ပ - လူတစ်ဦးချင်းစီ  သက်ရသခံအဖြ စ် ကိုယ်ရေးအရကြ ာင်းအော အချက် 

အလက်များပါဝင်သည့ ် ကတ်/လက်မှတ်ြဖစ်ပါသည်။ ပမြ နမ်ာနိုင်ငံတွငပ် သက်ရသခံကတ်/လက်မှတ်ပ အမျိုးပ

အစားရပါင်းများစွာ ေုတ်ရပးေားပြ ီး နိုင်ငံခြ ားသားများအတွက် နိုင်ငကံူးလက်မတှ်ကုိဆုိလုိပါသည်။ 

လုပ်သားအင်အားအရခြ အရန - သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းေက်မတိုင်မီ (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ေက်) 

လွန်ခဲ့သည့် (၁၂) လအတွင်း လပု်ကိုင်ခဲ့ရသာ အဓိကလပု်ရဆာင်မှုများကို ဆိုလိုပါသည်။ အသက ် (၁၀) 

နှစ်နှင့်အေက်ပလူဦးရေကိုပရအာကပ်ါအတိုင်း ခွဲခြ ားရဖာ်ပြ ေားပါသည်ပ- 

 

လုပ်သားအင်အားစု - “အလုပ်ေိှသပူ (လုပ်ငန်းခွင်ေှိလူဦးရေ)” နှင့် “အလုပ်လက်မဲ့” တို့ပါဝင်သည့် 

ရယဘုယျစကားေပ်တစ်ခုပဖြ စ်ပါသည်။ 
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အလုပ်ေိှသူ - လူတစ်ရယာက်သည ်အမြ တ်အစွန်းတစ်ခုခု (လစာ၊ လုပ်ခ၊ စီးပွားရေးအကျိုးအမြ တ် စသည)် 

အတွက ်သန်းရခါင်စာေင်းမရကာက်မီပတစ်ပတ်အတွင်းပ(သုိ့မဟုတ်)ပတစ်နှစ်အတွင်း အချိန်ပြ ည့် (သို့မဟုတ်) 

(၆) လနှင့်အေက် အလုပ်လုပ်ခဲ့လျှင ် ေိုသူကိ ု အလုပ်ေှိသည်ဟပု ဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် 

လစာမေရသာ်လည်းပ မိသားစုလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်သူ၊ပ စတိုးဆုိင်၊ပ ပုဂ္ဂလိကရဆးရုံပ အစေှိသည်တို့တွင်ပ

လုပ်ကိုင်ရနသူများပါဝငပ်ါသည်။ပ 

အလုပ်လက်မ့ဲ - အလုပ်လုပ်ကုိင်နိုင်သူဖြ စ်ရသာ်လည်း သတ်မှတ်ေားသည့်ကာလအတွင်း အလုပ်မေှိသ၊ူ 

အလုပ်ေှာရဖွရနသူကိ ုဆိုလိုပါသည်။  

လုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူများ - သန်းရခါင်စာေင်းရကာကယ်ူချိန်မတိုင်မီ ေက်သတ္တပတ်အတွင်း 

အလုပ်မေှသိူ၊ အလုပ်မေှာခဲ့သူ၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်သူများကိုပ ဆိုလိုပါသည်။ အဆိုပါအုပ်စတုွင် အချိန်ပြ ည့်ပ

ရကျာင်းတက်ရနသူ၊ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်သူ၊ သက်ကြ ီးေွယ်အိုများ ပါဝင်ပါသည်။  

လုပ်သားအမျိုးအစားပ - အလုပ်ေှသိူများကို လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်း ၎င်းတုိ့ရဆာင်ေွက်သည့် 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ရဆာင်မှုအလိုက် ခွဲြခားရဖာ်ြပခြ င်းြဖစ်ပါသည်။ လုပ်သားအမျိုးအစားများကို 

ရအာက်ပါအတိုင်း အုပ်စု (၅) စုခွဲ ခြ ားေားပါသည်- 

(က) အစုိးေဝန်ေမ်းပ-  အစိုးေဌာန/အဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရနသူများ  

(ခပ) ပုဂ္ဂလိက/အဖဲွ့အစည်းဝန်ေမ်းပ - ပုဂ္ဂလိကလပု်ငန်း၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ 

အစိုးေမဟတု်ရသာအဖဲွ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းပ

များတွင်လုပ်ကိုင်ရနသူများပ 

(ဂပ) အလုပ်ေှင် - သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ၎င်းတို့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုိ အလုပ်ပသမား 

(၁) ဦးဖြ စ်ရစ၊ (၁) ဦးေက်ပို၍ဖြ စ်ရစ ခန့်ေားပြ ီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ 

(ဃ) ကုိယ်ပုိင်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ပုိင်စီးပွားရေး (သို့မဟုတ်) မိသားစုစီးပွားရေးတွင် 

မည်သည့်အလုပ်သမားကုိမျှ ခန့်ေားခြ င်းမေှိဘဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သူပ 

(င) မိသားစုလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး  စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရမွးမြ ူပရေး၊ပ

ပခြ ံလုပ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ)် အသက်ရမွးဝမ းရကျာင းမ

လုြ ငန း်စ ခုခု်ငင  လုြ အားခမရရှုဘဲ ဝင ရရာက လုြ ကုုင သူမ 
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လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်းပ - အသက်အုပ်စုတစ်ခုတွင်ေှိသည့်ပ လုပ်သားအင်အားနှင့်ပ အဆိုပါအသက်ပ

အုပ်စုအတွင်းေိှပ လူဦးရေတို့ အခိျုးကုိပ ဆိလုိုပါသည်။ပ လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်းသည်ပ အလုပ်လုပ်နိုင်ပ

သည့်ပလူဦးရေပမာဏကိုပရဖာ်ြပသည့်ပအရေးကြ ီးရသာပအညွှန်းကိန်းဂဏန်းတစ်ခြုဖစ်ပါသည်။ 

ပ 

 

အလုပ်လက်မ့ဲောခုိင်နှုန်းပ - လုပ်သားအင်အားစုစုရပါင်းတွင်ပ အလုပ်အကိုင်မေေိှရသးဘဲပ အလုပ်ေှာရနသူနှင့်ပ

အလုပ်လုပ်ေန်ဆန္ဒေှိသူတို့ ပ ောခိုင်နှုန်းကိုပ ဆိုလိုပါသည်။ပ အဆိုပါလူဦးရေသည်ပ

အလုပ်ေှာရဖွရနသူများပဖြ စ်ပြ ီးပအလုပ်လုပ်ေန်အဆင်သင့်ေိှသူများပပဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

အလုပ်အကုိင်ေေှိမှုနှင့်ပလူဦးရေအချိုးပ- နိုင်ငံတစ်ခု အလုပ်ေိှသူဦးရေနှင့်ပအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့်ပလူဦးရေပ

(အသက််ပ ၁၅ပ - ၆၄)  အချိုးအစားကိုပြ သည့်ပ စာေင်းအင်းဆုိင်ောပအချိုးတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ပလူတစ်ဦးသည်ပ

တစ်ပတ်လျှငပ် အနည်းဆုံးတစန်ာေီကြ ာပ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါကပ ၎င်းကိုအလုပ်အကိုင်ေိှသူဟပု

နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ကြ ီးမပှသတ်မှတ်ေားပါသည်။ 

 

 

အလုပ်အကုိင် - သန်းရခါင်စာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီပ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်းပ လပု်ကိုင်ခဲ့သည့်ပ

လူတစ်ရယာက် ပ အလပု်အကိုင်ကိုဆိုလိုပါသည်။ပ လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်ြခင်းမေှိဘဲပ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လပ

အတွင်းပ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်အလုပအ်ကိုင်ကိုသာပ ဆိုလိုြခငး်ြဖစ်သည်။ပ ၂၀၁၄ပ ခုနှစ်ပ သန်းရခါင်စာေင်းတွင်ပ

အလုပ်အကုိင်ရဖာ်ြပခြ င်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ပ စာေင်းကုိင်၊ပ အချက်အလက်သွင်းစာရေး၊ပ အတွင်းရေးမှူး၊ပ အိမ်မှုပ

ကိစ္စလုပ်သူ၊ပ တံငါသည်၊ပ လူ့အေင်းအမြ စ်မန်ရနဂျာစသည်ြဖင့်ပ အရသးစိတ်ရဖာ်ြပေမည်ဟုပ သန်းရခါင်စာေင်းပ

စာေင်းရကာက်များကုိပ ညွှန်ကြ ားေားပါသည်။ပ အကယ်၍ရြဖဆိုသူသညပ် အလုပ်အကိုင်နှစ်ခု (သို့မဟုတ)် 

နှစ်ခုေက်ပို၍ပ လုပ်ကိုင်ခဲ့လျှင်ပ အဓိကလုပ်ကိုင်ရသာပ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုကိုပ သတ်မှတ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ပ

ပါသည်။ပအလုပ်အကုိင်အမျိုးအစားများပခဲွြခားသတ်မှတ်ောတွင် ISCO 2008 ကုိပအရြခခံ၍ပခွဲြခားေားပပါသည်။ 

= လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်း 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူဦးရေ 
(အလုပ်ေှိသူ + အလုပ်လက်မဲ့) 

စစုုရပါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 

အလုပ်လက်မဲ့ောခိုင်နှုန်း 
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူဦးရေ 
(အလုပ်ေှိသူ + အလုပ်လက်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

အလုပ်အကိုင်ေေှိမှုနှင့် 
လူဦးရေအချိုး 

= 

အလုပ်ေှိသူဦးရေ 

စုစုရပါင်းလူဦးရေ 

x ၁၀၀ 
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လုပ်ငန်း - သန်းရခါငစ်ာေင်းေည်ညွှန်းချိန်မတိုင်မီပ လွန်ခဲ့ရသာ (၁၂) လအတွင်းပ အလုပ်လုပ်ရနသမူျားပ

လုပ်ကိုင်ရနသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ပ အလုပ်လုပ်ရနသူများလပု်ကိုင်ရနသည့်ပ လုပ်ငန်းခွင်ရနောပ ကုိပ

ရဖာ်ြပေမည်ြဖစ်ပါသည်။ပ အလုပ်လုပ်ရနသတူစ်ဦး ပ လုပ်ကုိင်ရနေသည့်ပ တာဝန်များ (သုိ့မဟုတ်) 

ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိပ ရဖာ်ပြ ေန်မလုိဘဲပ ကုန်ေုတ်လုပ်ငန်း (သုိ့မဟုတ်) ဝန်ရဆာင်မှုရပးသည့်ပ လုပ်ငန်းပ

အမျိုးအစားကုိပ ဆုိလုိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ပ ဥပမာပ - လူတစ်ရယာက်သည်ပ တီဗီွေုတ်လုပ်ရသာစက်ရံု ပ

သုိရလှာင်ရံုတွင်ပ အလုပ်လုပ်ကုိင်သူြဖစ်ပါကပ ေုိသူ လုပ်ငန်းသည်ပ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းေုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း 

ြဖစ်ပါသည်။ပ အကယ်၍ရြဖဆိုသသူည်ပ လုပ်ငန်းနှစ်ခု (သို့မဟုတ)် နှစ်ခုေက်ပိုရသာပ လုပ်ငန်းများတွင်ပ

လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါလျှင်ပ အဓိကလုပ်ကိုငရ်သာပ လုပ်ငန်းတစ်ခုကိပု သတ်မတှ်ရေွးချယ်ရစခဲ့ပါသည်။ပ လုပ်ငန်းများပ

ခွဲြခားသတ်မှတ်ောတွင် ISIC Revision 4 ကို အရြခခံ၍ပခဲွြခားေားပါသည်။ 

အေှင်ရမွးကရလး - ကရလးငယ်မိခင်ဝမ်းမှကျွတ်ချိနတ်ွင် ငိုြခင်း၊ အသံပြ ုြခင်း၊ ရြခလက်များလှုပ်ေှားြခငး် 

စသည့ ် အသက်ေှင်သန်မှု သရ င်္ကတတစ်ခုခုကို ပပြ ုလုပသ်ူကို ဆိုလိုပါသည်။ သန်းရခါင်စာေင်းတွင ် အေှင် 

ရမွးကရလးများကို ေည့်သွင်းရကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ေို့အပြ င် အိမ်ရောင်ကျဖူးသည့် အမျိုးသမီးများ  

ရနာက်ဆုံးအေှင်ရမွးကရလးအရကြ ာင်းအောများကိုလည်း ေည့်သွင်းရကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 

စုစုရပါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အမျိုးသမီးတစ်ရယာက်ရမွးဖွားနိုငသ်ည့ ် ပျမ်းမျှကရလးအရေအတွက် 

(အမျိုးသမီးအားလံုး ကရလးရမွးဖွားနိုင်သည့် အသကအ်ပိုင်းအခြ ား ပပြ ီးဆုံးသည်အေိ အသက်ေှင်ပြ ီး 

လက်ေှိရမွးနှုန်းအတိုင်း ရမွးမည်ဆိုပါက) ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

 

အသက်အုပ်စုအလုိက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း - အသက်အုပ်စုအလိုက် အမျိုးသမီး (၁,၀၀၀) တစ်နှစ်အတွင်း 

ရမွးဖွားသည့် ကရလးဦးရေကို တိုင်းတာြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အသက်အုပ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်းကို 

တိုင်းတာောတွင ်သီးြခားရဖာ်ြပေားြခင်းမေှိပါက ပပြ ကဒေိန်နှစ်ကို အရြခခံ၍ တွက်ချက်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

၅ စုစုရပါင်းကရလးရမွးဖွားနှုန်း = အသက်အုပ်စုအလိုက် ကရလးရမွးဖွားနှုန်း x  
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တန င်္သာေီမြ ို့နယ်အစီေင်ခံစာ ပပြ ုစုသူများစာေင်း 
 

တန င်္သာေီတုိင်းရေသကြ ီး၊ ပမြ ိတ်ခရုိင်၊ တန င်္သာေီမြ ို့နယ်အစီေင်ခံစာ ပပြ ုစုသူများစာေင်း 

အမည် ောေူးနှင့် ဌာန/အဖွဲ့အစည်း တာဝန ်
အစီေင်ခံစာပြ ုစုသူ 

ရေါ်လိှုင်ခြွးသူ ဦးစးီအောေိှ၊ ပပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ရေးသားပြ ုစုသူ 

ခဒါ်အိမွန်ခအး 
ေုတိယလူဝင်မှုကြ ီးကြ ပ်ရေးမှူ း၊ 
ပပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန 

ရေးသားပြ ုစုသူ 

   
စစ်ရဆးတည်းဖြ တ်သူ 

ဦးခအာင်သန်း UNFPA အကြ ံရပး အပြ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖြ တ်သူ 

ရေါ်စန္ဒာမြ င့် ေုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊ ပပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန အပြ ီးသတ်စစ်ရဆးတည်းဖြ တ်သူ 

ရေါ်ခမွှးကာ ််ကာ ််ေင် ဦးစးီအောေိှ၊ ပပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန စစ်ရဆးတည်းဖြ တ်သူ 

ရေါ်တင်တင်ခလး လူဝင်မှုကြ ီးကြ ပရ်ေးမှူး၊ ပပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန စစ်ရဆးတည်းဖြ တ်သူ 

   
စာေင်းဇယားပြ ုစုခြ င်း၊ ရမြ ပံုရေးဆဲွခြ င်း 

ရေါ်စန္ဒာမြ င့် ေုတိယညွှန်ကြ ားရေးမှူး၊ ပပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန 
ကွန်ပျူတာအစအီစဥ်ရေးဆဲွခြ င်းနငှ့် 
စာေငး်ဇယားပြ ုစုသူ 

ရေါ်လင်းလငး်မာ ဦးစးီအောေိှ၊ ပပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ရမြ ပုံရေးဆဲွပြ ုစုသူ 

ရေါ်ယဥ်ယဥ်ရေွး လူဝင်မှုကြ ီးကြ ပရ်ေးမှူး၊ ပပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ရမြ ပုံရေးဆဲွပြ ုစုသူ 

ဦးခနွ်ဇင်နိငု်ေွန်း အငယ်တန်းစာခရး၊ ပြည ််သူ့အင်အားဦးစးီာာန ရမြ ပုံရေးဆဲွပြ ုစုသူ 

   

စာစီနှင့်ေဇုိီင်းအဖွဲ့ 

ဦးနိုင်ဖြ ိုးရကျာ် ဦးစးီအောေိှ၊ ပပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန စာစီနှင့်ေီဇိုငး်ပြ ုစုသူ 

ဦးစိသငး်ခမာင် အငယ်တန်းစာရေး၊ ပပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန စာစီနှင့်ေီဇိုငး်ပြ ု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
တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္


