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အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန 

႐ုံးအမွတ္ (၄၈) 

ေနျပည္ေတာ ္

ဖုန္း - ၉၅-၆၇-၄၃၁၀၆၂ 

www.dop.gov.mm 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ 
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ပုလောမြ ို့နယ်၏ ေူဦးလေကိန်းဂဏနး်အချက်အေက်များ ၁ 

လူဦးဒရစုစုဒပါင်း 93,438 2 
ကာား ဦးဒရ 45,366 (48.6%) 
ြ ဦးဒရ 48,072 (51.4%) 
မြိ ိ့န ပ လူဦးဒရရာိုိင်ှုနန်း 20.3% 
ဧေိယာအကျယ်အဝနး် (စတုေနး်ကီေုိမီတာ) 1,652.3 3 
ေူဦးလေသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုေနး်ကီေုိမီတာ) 56.6 ဦး 
အသက်အလ််ကိန်း 22.9 နှစ် 

  
ေပ်ကွက် စုစုလပါင်း 5 
လကျးေွာအုပ်စု စုစုလပါင်း 20 
အိြ်ဒောင်စုအဒရအတွက် 18,525 
အြာိ့ းသြီးအိြ်ဒောင်ဦးစီးရာိုိင်ှုနန်း 24.2 % 
ပာြ်းြျှအိြ်ထောင်စုအရွယ်အစား 5.0 ဦး 4 

  
အသက်အပုိင်းအ ိ ားအလုိက်လူဦးထရရာခုိင်နှုန်း  

ကဒလးဦးဒရ (အသက် ၀ -  ၁၄  ှှုစ် )  35.7% 
အလုပ်လုပ်ှုိုင်သူဦးဒရမ(အသက် ၁၅ - ၆၄ ှှုစ် ) မ 58.8% 

   သက် ကြ ီးရွ််အုိဦးဒရ (အသက်မမ၆၅ ှှုစ်ှှုင့်အေက်) 5.5% 

  
 ြီှိုိသူအိာိ့း  

စုစုဒပါင်းြီှိုိသူအိာိ့း 70.1 
ကထေးြီှိုိသူအိာိ့ း 60.7 
သက် ကြ ီးရွ််အုိြီှိိုသူအိာိ့ း 9.4 

  
သက် ကြ ီးရွ််အုိညွှန်ကိန်း 15.5 

  
ကာား/ြ အိာိ့း 94 (မ ၁၀၀ တွင်ေိှလသာ ကျား ဦးလေ) 

  
အသက် (၁၅) ှှုစ်ှှုင့်အေက် စာတတ်ဒ ြ ာက်ြနောခုိင်ှုနန်း 94.4% 

ကာား စာတတ်ထေမာက်မှုောခုိင်ှုနန်း 94.9% 
ြ စာတတ်ထေမာက်မှုောခုိင်ှုနန်း 94.0% 

  
ြသန်စွြ်းသူဦးဒရ အလေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ြသန်စွြ်းသူ (ြည်သည့်ြသနစွ်ြ်းြနအြာိ့းအစားြဆုိ) 9,018 9.7 
လြ်းဒလျှာက်/အ ြ င့်တက်/ပစ္စည်းကုိင်တွ်် 3,137 3.4 
အ ြ င် 5,655 6.1 
အ ကြ ား 2,464 2.6 
သင််ူဒလ့လာ ိ င်း/ြှတ်ဉာဏ်/အာရံုစူးစုိက် ိ င်း 2,924 3.1 

  



ကုိင်ဒဆာင်သည့်မလက်ြှတ်အြာိ့ းအစား (အသက်မ၁၀မှှုစ်ှှုင့်အေက်) အလေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 
ှုိုင်ငံသားစိစစ်ဒရးကတ် 51,835 72.3 
ဧည့်ှုိုင်ငံသားကတ် * <0.1 
ှုိုင်ငံသား ပ ့ိွင့်ရသူကတ် 113 0.2 
အြာိ့ းသားြှတ်ပံုတင်ကတ် 647 0.9 
သာသနာဝင်ကတ် 302 0.4 
်ာ်ီသက်ဒသိံကတ် 125 0.2 
ှုိုင်ငံ ိ ားသားြှတ်ပံုတင်လက်ြှတ် * <0.1 
ှုိုင်ငံ ိ ားသားှုိုင်ငံကူးလက်ြှတ် * <0.1 
ြည်သည့်ကတ်ြှြကုိင်ဒဆာင်သူ 18,661 26.0 

  
ေုပ်သားအင်အားအလကေ ာင်းအော (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) စုစုလပါင်း ကျား မ 
   လုပ်သားအင်အားပါဝင်ှုနန်း  58.8% 82.5% 37.0% 
   အလုပ်လက်ြ့ဲောခုိင်ှုနန်း  4.7% 4.5% 5.3% 
   အလုပ်အကုိင်ေေိှြနှှုင့်လူဦးဒရအိာိ့း 56.0% 78.8% 35.0% 

  
အိြ်ပုိင်ဆုိင်ြန  အလေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ပုိင်ရှင် 16,100 86.9 
အိြ်ငှား 1,092 5.9 
အိြ့ဲ (ြိဘ/ဒ်ာက္ခြ/ဒဆွြာိ့ း/ြိတ်ဒဆွ) 817 4.4 
အစုိးရဝန်ေြ်းအိြ်ရာ 252 1.4 
ပုဂ္ဂလိကဝနေ်ြ်းအိြ်ရာ 208 1.1 
အ ိ ား 56 0.3 

  
ဒနအိြ်အဒဆာက်အအံုအတွက် အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ပစ္စည်းြာား အကာ အခင်း အမုိး 

ဓနိ/သက်က််/အင်ဖက် 17.4%  91.3% 

ဝါး 36.0% 13.6% 0.1% 

ဒ ြ ကြ ီး 0.2% 1.5%  

သစ်သား 28.9% 70.4% <0.1% 

သွပ် 0.2%  7.7% 

အုတ်မကပ ပ်/အုတ်/ကွန်ကရစ် 16.7% 13.8% 0.8% 

အ ိ ား 0.7% 0.8% 0.1% 

  

အစားအစာိာက် ပ ့တ်စားဒသာက်ရနအ်တွက်အဓိကအသံုး ပ ့သည့်ဒလာင်စာ အလေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှပ်စစ်ြီး 104 0.6 

ဓာတ်ဒငွ့ 23 0.1 

ဒရနဆီံြီး 99 0.5 

ဘုိင်အုိဂက်စ် 111 0.6 

သစ်သား/ေင်း 12,493 67.4 

ြီးဒသွး/ဒလာင်စာဒတာင့် 5,463 29.5 



ဒကာာက်ြီးဒသွး 192 1.0 

အ ိ ား 40 0.2 

  

အလင်းဒရာင်အတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့် ြီးအြာိ့းအစား အလေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

လျှပ်စစ်ြီး 3,993 21.6 

ဒရနဆီံြီး 4,343 23.4 

ဖဒ်ာင်းတုိင်ြီး 3,772 20.4 

ဘက်ထရီြီး 81 0.4 

ြီးစက် (ပုဂ္ဂလိက) 6,067 32.8 

ဒရအားလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက) 64 0.3 

ဒနဒရာင် ိ ည်စွြ်းအင်သံုး (ဆုိလာ ပ ား) 162 0.9 

အ ိ ား 43 0.2 

  

ဒသာက်ဒရအတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်လေအမျိုးအစား အလေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရပုိက်လုိင်း 4,316 23.3 

အဝီစိတွင်း 1,234 6.6 

ဒရတွင်း (အုတ်စီ) 6,942 37.5 

ဒရသနန်စက်/ဒရသနန်ဘူး  129 0.7 

စုစုလပါင်းလေလကာင်းလေသန့်ေေိှမှု 12,621 68.1 

ဒရတွင်း (အကာရံြ့ဲ) 3,287 17.7 

ဒရကန ် 920 5.0 

မြ စ်/ဒိာာင််း/တူးဒ ြ ာင်း 703 3.8 

ဒတာင်ကာဒရ/ြုိးဒရ 540 2.9 

အ ိ ား 454 2.5 

စုစုလပါင်းလေလကာင်းလေသန့် မေေိှမှု 5,904 31.9 

  

သံုးဒရအတွက်အဓိကအသံုးပြ ုသည့်လေအမျိုးအစား အလေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရပုိက်လုိင်း 4,566 24.6 

အဝီစိတွင်း 1,187 6.4 

ဒရတွင်း (အုတ်စီ) 6,799 36.7 

ဒရတွင်း (အကာရံြ့ဲ) 3,267 17.6 

ဒရကန ် 870 4.7 

မြ စ်/ဒိာာင််း/တူးဒ ြ ာင်း 878 4.7 

ဒတာင်ကာဒရ/ြုိးဒရ 494 2.7 

ဒရသနန်စက်/ဒရသနန်ဘူး * <0.1 

အ ိ ား 460 2.5 

  



အိြ်သာအြာိ့းအစား အလေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရဆဲွအိြ်သာ 242 1.3 

ဒရဒလာင်း/်င်လံုအိြ်သာ 10,090 54.5 

စုစုလပါင်းသန့်ေှင်းလသာယင်ေံုအိမ်သာလဆာက်ေုပ်သံုးစဲွမှု 10,332 55.8 
တွင်း/ဇလားအိြ်သာ 3,309 17.9 

တွင်းြရိှအိြ်သာ 1,718 9.3 

အ ိ ား 324 1.7 

အိမ်သာြရိှ 2,842 15.3 

  

ဆက်သွ််ဒရးပစ္စည်းြာားသံုးစဲွှိုုင်ြနအဒ ိ အဒန အလေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ဒရေီ် ို 5,140 27.7 

ရုပ် ြ င်သံ ကြ ား 8,425 45.5 

မကြ ိ့းဖုန်း 907 4.9 

လက်ကုိင်ဖုန်း 4,827 26.1 

ကွန်ပာူတာ 284 1.5 

အိြ်တွင်အင်တာနက်တပ်ဆင်ထားမိ င်း 558 3.0 

ြည်သည့်ပစ္စည်းြျှြရိှသည့် အိမ်လထာင်စု 7,264 39.2 

ပစ္စည်းအားလံုးရိှသည့် အိမ်လထာင်စု 38 0.2 

  

သ်််ူပုိနထောင်ထရးယာဥ်များသံုးစဲွနုိင်မှု အဒ ိအဒန အလေအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

ကား/ေရပ်ကား/ဗင်န် 160 0.9 

ဒြာဒ်တာဆုိ်င်က််/လျှပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကား 7,252 39.1 

စက်ဘီး 3,891 21.0 

(၄) ဘီးပါ ဒော်လာဂာ ီ 634 3.4 

ကှူုးဒလှ၊ သြ္ဗာန ် 449 2.4 

စက်ဒလှ၊ ဒြာဒ်တာဘု်တ် 1,564 8.4 

လှည်းမ(ကျွဲ၊ ှွုား၊ မြ င်း…… စသ ဖ င့်) 1,156  6.2 

မှတခ်ျက်။  ၁ ပုလောမြ ို့နယ်၏ ေူဦးလေကိန်းဂဏနး်အချက်အေက်များသည် ၂၀၁၄ ခုနစှ်၊ မတ်ေ (၂၉) ေကလ်န့တွင်ေှိသည့် 
အချက်အေက်များဖြ စ်ပါသည်။  

 ၂   အိမ်လထာင်စေုူဦးလေနှင့် အဖွဲ့အစည်းေဦူးလေ နှစေ်ပ်ေုံးပါဝင်ပါသည်။ 

 ၃  လကေ းတိငု်နှင့် လြမစာေငး်ဦးစီးဌာန၊ စိကု်ပျိုးလေး၊ လမးွမြ ူလေးနှင့် ဆည်လြမာင်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅)။ 

 ၄  အိမ်လထာင်စေုူဦးလေကိုသာ အလြခခတံွက်ချက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 *  အလေအတွက် (၂၀) ထက်နညး်ပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ပြည ််ောာ််ု သမမတတမည နမ်ာိိသ်််တေတာ်စုိသးသမ်် ိှု်ေြါ််း (၃၀) ပကာ ာ မေကာက်ယူိိသ််ခဲ့ေမာ 

ပြည ််ုသတးကတတ်ုူးးေသိှ် ့် စိမ်စေကာ ာ််းစသာမန်းေခါ််ုာသ််းကိသ ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ ဧြြ ီုတွ်် ေကာက်ယူ 

ခဲ့ြါမ််။ ပမည န်မာိိသ်် တ်ုွတ်ုြ်ေသးသြြ ီးေနာက်ြိသ််း ပြည ်် သုတးကတတ် မန်းေခါ််ုာသ််းများကိသ ၁၉၇၃ ခသိှု် တွ်် 

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

ိိသ်််တတိသ််းတွ်် မန်းေခါ််ုာသ််းမ်် ုူးးေသဆိသ််သာစချက်စုက်များိှ့်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ 

ဝိေမမုက္ခဏာများကိသ သသှိိိသ််မ့်် စေသးကြ ီးေမာ သ််းမည ု်တု်ခသ ပြည ု်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််း၏ 

ာူးခည ားေမာ စသ််စေမွးတု်ခသမှာ စသြ်ချုြ်မှုဧသိယာ စေမး်ယ်ဆသတးစဆ့််ာိ စချက်စုက်များကိသ 

ြတ့ြိသးေြးိိသ််ခည ််းြ််ြည ု်ြါမ််။ ေကာက်ယူသသှိေမာ စချက်စုက်များမ်် စသြ်ချုြ်မှုနယ်ြယ် 

စဆ့််တိသ််းတွ်် ာိေသာက်ေမာ ြွတ့ြြ ိုးေသးုီမတကိန်းများေသးဆဲွခည ််း၊ စောာကစ်ာားေြါ် စေခည ခတေမာ 

ဆသတးြည တ်ချက်များချမှတ်ခည ််းတိသ့စတကွ် မသှိမြည ု်ုိသစြ်ြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းမှ ေကာက်ယူသသှိေမာ 

စချက်စုက်များမ်် ိိသ်််တေတာ်၏ မယတဇာတသ််းပမည ု်များ ခွဲေဝမတ်မှတ်ခည ််း၊ နယ်ေမည ဧသိယာ 

နယ်နိမိတ်များကိသ ပြည န်ု ််ဆန်းုု်ိိသ််ခည ််း၊ ုူမှုစေခည ခတစေဆာက်စစသတများ တ််ေဆာက်ေြးခည ််း၊ 

ိိသ်််တေတာ်ြွတ့ြြ ိုးတိသးတက်မှုုီမတကိန်းများ ချမှတ်ေသးဆွဲခည ််းိှ့်် ဝန်ေဆာ််မှု သုြ််န်းများ၊ ုူမားချ််းုာနာ 

ောာက်ာားမှုဆိသ််သာုသြ််န်းများ ုမ််တိသ့စတွက် စမသတးဝ််ြါမ််။  

၂၀၁၄ ခသိှု် ုူးးေသိှ့်် စိမ်စေကာ ာ််းစသာ မန်းေခါ််ုာသ််း စုီသ််ခတုာများကိသ စတွဲများ 

စုိသက ်ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြာမစဆ့််စေနြည ့်် ေသှ့ေြည းုူးးေသုာသ််း စုီသ််ခတုာကိသ  ၂၀၁၄ 

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

ေမုတွ် ် ာသတ်ြည န်ေကာ ်ာခဲ့ြါမ််။ ြ််မစုီသ််ခတုာများတွ် ် ပြည ််ောာ််ုသ စဆ့််စုီသ််ခတုာ၊ 

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

စုီသ််ခတုာများ ြါဝ််ြါမ််။ စုသြ်စကိသ််ိှ့််ုသြ််န်း စုီသ််ခတုာကိသ ၂၀၁၆ ခသိှု်၊ မတ်ုတွ် ်ာသတ်ြည န် 

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

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

ြတ်ရှုေု့ု ာိိသ််ြါမ််။ 

 ယခသာသတ်ြည န်မ့်် စုီသ််ခတုာများမ်် ပမြ ို့နယ်/ပမြ ို့နယ်ခွဲများ၏ မန်းေခါ််ုာသ််းစုီသ််ခတုာ 

များညြု်ြါမ််။ စုီသ််ခတုာများကိသ ပြည ်မ်ူ့စ််စားးးုီးာာနိှ့်် ကသုမမု္ုဂ ူးးေသသန်ြသတေ်ွစြွဲ့တိသ့ 

ြူးေြါ််း၍ ေသးမားြည ုုသာားညခ််းညြု်ြါမ််။ ဤစုီသ််ခတုာတွ်် တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ ြသေုာ 

ပမြ ို့နယ်၏ ုူးးေသဆိသ််သာစချကစ်ုက်များိှ့်် ုူမှုုီးြွားဆိသ််သာ စချက်စုက်များ ြါဝ််ြါမ််။ 

http://www.dop.gov.mm/
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စုီသ််ခတုာြါ စေကာ ာ််းစသာများမ်် ၂၀၁၄ ခသိှု်၊ မတ်ု (၂၉) သက်ေန့ ်မန်းေခါ််ယတစချိန် 

(မန်းေခါ််ု ာသ််း်) တွ််သှိမ့်် စချက်စုက်များ ညြု်ြါမ််။ ပမြ ို့နယ်စဆ့်် စချက်စုက်များ မ်် 

စုွန်စေသးကြ ီးြါမ််။ မိသ့သာတွ် ် ပမြ ို့နယ်စဆ့်် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ၏ တိကျမှန်ကန်မှုမ်် 

ညြ််ောာ််ု သစဆ့််ိှ့်် တူ်ီိိသ််မ််မဟသတ်ေြ။ ုူးးေသန််းြါးမ့် ်ပမြ ို့နယ်များ၏ စချက ်စုက်များကိသ 

ေု့ုာဆန်းုု်သာတွ် ် မတိြည ု၍ေု့ုာမသတးမြ်သမ် ် ညြု်ြါမ််။ တု်ိှု်ေစာက် ကေုးေမိှုန်းိှ့် ်

်ါးိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းကဲ့မိသ့ေမာ ညွှန်ကိန်းများကိသ စခည ားေမာ ဆက်ိွှယ်မှုသှိမ့်် စေကာ ာ််းစသာ 

စချက်စုက်များ ာ့််မွ််းုဥ်းုား၍ ေု့ုာဆန်းုု်မသတးမြ်သြါမ််။ မိသ့ညြု်၍ ုူးးေသန််းြါးမ့်် 

ပမြ ို့နယ်များစတွက ်ေမဆသတးညခ််းဆိသ််သာ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများကိသ    စတိစကျမယူဆမ့််ဘဲ ာိသမြ ိ ့ုနယ်များ၏ 

ေမဆသတးညခ််းဆိသ် ်သာစေညခစေနများစတွက် စာိသက်စေ ျုာက် ပြည ဆိသေမာ ညွှန်ကိန်းများစြည ု်ယူဆသြါမ််။ 

ာိသ့ညြ် ် ပမြ ို့နယ်စချ််းချ််းိိှု််းယှ််သာတွ် ်ု််း မ််မ့််မြ ို့နယမ််် စေညခစေနြိသမိသေကာ််းမွန်မ််၊ 

မ််မ့််မြ ို့နယ်မ်် စားန််းမ််ဟူ၍ ေကာက်ချက်ချိိသ််ြါမ််။  
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ြသေုာမြ ို့နယ်၏ မန်းေခါ််ုာသ််းစချက်စုက်များ 
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(က) ုူးးေသဆိသ််သာ စချက်စုက်များ 

ုူးးေသ သုုသေြါ််း 93,438* 

ကျား းးေသ 45,366 

မ းးေသ 48,072 

ကျား/မ စချိုး 94 (မ ၁၀၀ သှိ ကျားပဦးေသ) 

ပမြ ို့ြည ုူးးေသ သာခိသ််ိှုန်း 20.3% 

ဧသိယာစကျယ်စဝန်း (ုတသသန်းကီုိသမီတာ) 1,652.3** 

ုူးးေသမိြ်မ််းဆ (တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာ)  56.6 ဦး 

သြ်ကွက် ုသုသေြါ််း 5 

ေကျးသွာစသြ်ု သ ုသုသေြါ််း 20 

 စုုသေြါ််း ပမြ ို့ပြ  ေကျးုက် 

စိမ်ောာ််ုသုူးးေသ 92,075 18,419 73,656 

စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက် 18,525 3,571 14,954 

ြျမ်းမျှစိမ်ောာ််ုသစသယွ်စုား  5.0 ဦး*** 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ် ်မ းးေသမ ်် ကျားပးးေသာက် စန််း်ယ်ြိသများြြ ီး မ (၁၀၀) ဦးတွ် ်ကျား 
(၉၄)  းးသှိြါမ််။ 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ် ် ုစူများ သုမ်် ေကျးုက်ေဒမတွ််ေနာိသ််ကာ ြြ ီး (၂၀.၃) သာခိသ််ိှုန်း 
မာုျှ််ပမြ ို့ြည ေဒမတွ်် ေနာိသ််ကာ ြါမ််။ 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်  တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာတွ် ်ုူးးေသ (၅၇) းး ေနာိသ် ်ြါမ််။ 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ် ် စိမ်ောာ််ုသတု် သုုီ  ြျမ်းမျှုူးးေသ (၅.၀) းးေနာိသ််ြြ ီး ပမည န်မာိသိ်််တ၏ပ
ြျမ်းမျှစိမ်ောာ််ုသုူးးေသာက်ပစန််း်ယ်ြိသပမည ့််ြါမ််။ 

မှတခ်ျက်။ * စိမ်ောာ််ုသုူးးေသိှ့်် စြွဲ့စု်း်ုူးးေသ ိှုသ်ြ်ု သတးြါဝ််ြါမ််။ 

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

  *** စိမ်ောာ််ုသုးူးေသကိသမာ စေညခခတတွက်ချက်ာားညခ်း် ညြု်ြါမ််။ 
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ဇယား (၁) - တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ပပမြ ိတ်ခရိသ််၊ပြသေုာပမြ ို့နယ်၏ ပမြ ို့သြ်ကွက်/ေကျးသွာစသြ် သုစုိသက် 

စိမ်ောာ်် သုစေသစတွက်ိှ့််ပကျား/မ ုူဦးေသုာသ််း 

 
 

စစုေုပါငး်   ကျား   မ   

စစုပုေါငး် 18,525     93,438          45,366       48,072          

မြ ို ့ရပက်ကွမ်ျား 3,571       18,936          9,206          9,730            

1 အမှတ(်၁) 1,105           6,424                 3,192              3,232                 

2 အမှတ(်၂) 1,242           6,462                 3,149             3,313                 

3 အမှတ(်၃) 430               2,142                 969                 1,173                 

4 အမှတ(်၄) 502               2,510                 1,187             1,323                 

5 အမှတ(်၅) 292               1,398                 709                 689                    

ေကျးရာွအပုစ်ု 14,954     74,502          36,160       38,342          

1 မီးပျောင်းသုိျ် 150               807                    397                 410                    

2 ေုပောျုနး် 687               3,209                 1,544             1,665                 

3 ဇရေ်ဆေ်ိ 849               4,151                 2,020              2,131                 

4 ပတာင်ယာျမ်း 1,111           5,129                 2,454              2,675                 

5 ေျ္ကူး 1,277           6,365                 3,122              3,243                 

6 နနး်ပတာင် 708               3,486                 1,673             1,813                 

7 ျဒဲ 910               4,666                 2,272              2,394                 

8 ထမင်းမစား 390               1,924                 913                 1,011                 

9 ျြ ဲ 1,018           4,747                 2,263              2,484                 

10 တို 770               3,924                 1,790             2,134                 

11 ေုပောဖေား 418               2,371                 1,181             1,190                 

12 ေေ 1,472           7,267                 3,376             3,891                 

13 မင်းထိန် 287               1,273                 579                 694                    

14 မေိ 678               3,663                 1,837             1,826                 

15 ရမ်ှးဒွတ် 221               1,068                 537                 531                    

16 ရေ်ှေံု 1,774           8,992                 4,480             4,512                 

17 ပျောျ္ကာ 1,115           6,021                 3,076             2,945                 

18 ေိေ်ပသာင် 530               2,430                 1,225              1,205                 

19 ဒူးရင်ေင်ပရာှင် 212               1,287                 612                 675                    

20 မျေည်းျုနး် 377               1,722                 809                 913                    

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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ြသတ (၂) - စမက်စသြ် သုကြ ီးများစုိသက်ုူးးေသ 

 

ဇယားပ (၂)ပ -ပ ြသေုာပမြ ို့နယ်၏ပ စမက်စသြ် သုစုိသက် 
ုူဦးေသ 

 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ်် စမက် (၁၅) ိှု်မှ (၆၄) ိှု်စတွ််းသှိ  စုသြ် သုြ်ိသိ််မ့််စသွယ် 
ုူဦးေသမှာ (၅၈.၈) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

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

 ကေုးစချိုးိှ့်် မက်ကြ ီးသွယ်စိသစချိုးန််းညခ််းမ်် စုသြ် သုြ်ိိသ််မ့်် ုူးးေသစေြါ် 
မှီခိသမှုကိသ ေုျာ့န််းေုြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33,328  
(35.7%) 

 54,943  
(58.8%) 

 5,167  
(5.5%) 

၀-၁၄ပိှု် ၁၅-၆၄ပိှု် ၆၅ပိှု်ိှ့်စ်ာက် 

အသျအ်ေုစ်ု စစုပုေါငး် ျေား မ

စစုပုေါငး် 93,438    45,366   48,072    

0 - 4 9,801         4,986        4,815         

5 - 9 11,921       6,058        5,863         

10 - 14 11,606       5,789        5,817         

15 - 19 9,061         4,552         4,509         

20 - 24 7,033         3,433        3,600         

25 - 29 6,496         3,176        3,320         

30 - 34 6,352         3,056        3,296         

35 - 39 5,775         2,781         2,994         

40 - 44 5,397         2,523         2,874         

45 - 49 4,769         2,180         2,589         

50 - 54 4,238         1,881        2,357         

55 - 59 3,435         1,569        1,866         

60 - 64 2,387         1,152         1,235         

65 - 69 1,750         761            989            

70 - 74 1,227          525            702             

75 - 79 945             417            528             

80 - 84 686             299            387            

85 - 89 380             160            220             

90 + 179             68              111            
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ြသတ (၃) - ုူးးေသြိသမု် (ပြည ််ောာ်် သု၊ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ ပမြ ိတ်ခရိသ််၊ ြသေုာပမြ ို့နယ်) 

  

  

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ်် ုွန်ခဲ့ေမာပ ၅ပ ိှု်ေကျာခ်န့်ကပ ုတ််ြြ ီး ကေုးေမွးြွားိှုန်း မိမာုွာ 
ကျဆ််းခဲ့ြါမ််။ 

 စမက ် (၁၀-၁၄) စသြ်ုသမှုတ််၍ ုူဦးေသေုျာ့န််းမ််ကသိ ေတွ့သှိသြါမ််။ပ စမက်      
(၁၅-၁၉)ပစသြ်ုသမ် ်ဆက်ုက်ေုျာ့န််းေနမ််ကိသပေတွ့သှိြါမ််။ 

15 10 5 0 5 10 15

 0 -  4
 5 -  9

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

90 +

ရာေိငု်နှုန်း 

ေူဦးလရပိရမစ်၊ ပပြ ည်လာာင်စု 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ရာေိငု်နှုန်း 

ုူးးေသြိသမု်၊  တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး 

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ရာေိငု်နှုန်း 

ုူးးေသြိသမု်၊ ပမြ ိတ်ခရိသ်  ်

ကျား မ 

15 10 5 0 5 10 15

0 - 4
5 - 9

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

90 +

ရာေိငု်နှုန်း 

ုူးးေသြိသမု်၊ ြသေုာမြ ို့နယ်် 

ကျား မ 
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 ပြည ််ောာ််ုသိှ့််ိိှု််းယှဥ်ုျှ််ပ ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ်ပ် စုသြ် သုြ်ိသိ််မ့်် စမက်ပ (၁၅-၆၄) စသြ် သုပ
၏ပသာခသိ််ိှုန်းေုျာ့န််းေနေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 စမက်စသြ်ုသပ (၂၀-၂၄)ပ မှု၍ပ စမက်စသြ်ုသတိသ််းတွ်် ကျား ဦးေသမ်် မ ဦးေသာက် 
ေုျာ့န််းမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 

 (ခ) ကိသးကွယ်မ့််ဘာမာဆိသ််သာစချက်စုက်များ 

 

 ပမည န်မာိသိ်် တ်တွ်် ဗသဒ္ဓဘာမာ ကိသးကွယ်မူ (၈၇.၉) သာခိသ််ိှုန်း၊ ခသု်ယာန်ဘာမာ ကိသးကွယ်မူ 
(၆.၂) သာခိသ််ိှုန်း၊ စု္စုာမ်ဘာမာပ ကိသးကွယ်မူ (၄.၃) သာခိသ််ိှုန်း၊ ဟိိ္ဒူဘာမာ ကိသးကွယ်မူ 
(၀.၅) သာခိသ််ိှုန်း၊ပ နတ်ကိသးကွယ်မူ (၀.၈) သာခိသ််ိှုန်း၊ စခည ားဘာမာ ကိသးကွယ်မူ (၀.၂) 
သာခိသ််ိှုန်းိှ် ့် မ််မ့််ဘာမာမျှ မကိသးကွယ်မူ (၀.၁) သာခိသ််ိှုန်းသှိေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးတွ််ပ ဗသဒ္ဓဘာမာပ (၈၇.၅)ပ သာခိသ််ိှုန်း၊ပ ခသု်ယာန်ပ (၇.၂)ပ သာခိသ််ိှုန်း၊ပ
စု္စုာမ်ပ (၅.၁)ပ သာခိသ််ိှုန်းိှ့်ပ် ဟိိ္ူဒ ပ (၀.၂)ပ သာခိသ်် ှိုန်းသှိြြ ီး နတ်ကိသးကယွ်မှု၊ စခည ားဘာမာိှ့်် 
ဘာမာမသိှမူများမ ်် (၀.၁)ပသာခိသ််ိှုန်းာက် ေုျာ့န််းြါမ််။   

 မှတခ်ျက်။ * ၀.၁ သာခိသ် ်ိှုန်းာက်န်း်ြါမ််။ 

 
 
 
 
 
 
 

 

87.9 

6.2 4.3 
0.5 0.8 0.2 0.1 

87.5 

7.2 5.1 
0.2 * * * 
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ဗသဒ္ဓဘာမာ ခသု်ယာန် စု္စုာမ် ဟိိ္ဒူ နတ် စခည ားပ ဘာမာမသှိမူများ 

သာ
ခိသ်

်ိှုန
း် 

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

ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး 
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(ု) ြ်ာေသးဆိသ််သာ စချက်စုက်များ  

ဇယားပ(၃)ပ-ပပစမက် (၅) ိှု်မှ (၂၉) ိှု်စတွ််း ုူးးေသိှ့်် ေကျာ််းတက်ေနမူစေသစတွက်ကိသ ကျား/မ 

ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

စစုပုေါငး် ျေား မ စစုပုေါငး် ျေား မ

5 2,268      1,142   1,126     556         272        284     

6 2,387     1,176   1,211     1,842     888       954     

7 2,356     1,236   1,120     2,115     1,100   1,015 

8 2,426      1,240   1,186    2,203     1,119   1,084 

9 2,420      1,213   1,207     2,241     1,130   1,111 

10 2,295      1,177   1,118    2,047     1,042    1,005 

11 2,270      1,097   1,173    1,990     947       1,043 

12 2,353     1,221    1,132     1,961     999       962     

13 2,245      1,063   1,182     1,659     736       923     

14 2,256      1,072   1,184    1,394     604       790     

15 2,070     1,019   1,051    994         387       607     

16 1,781     876       905        680         281       399     

17 1,652     831       821        472         189       283     

18 1,889     958       931        398         157       241     

19 1,526     768       758        279         95          184     

20 1,676     831       845        200         69          131     

21 1,328     673       655        86           32          54        

22 1,336     626       710        49           17          32        

23 1,342     662       680        26            13          13        

24 1,223      539       684        16           7             9          

25 1,513     760       753        23            9             14        

26 1,178     588       590        13           8             5          

27 1,216     564       652        12            6             6          

28 1,352     648       704        8              5             3          

29 1,104     498       606        10           6             4          

ေဦူးပရ ပျောငး်တျပ်နသူ
အသျ်
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 ြသေုာပမြ ို့နယ်  ေယာကျ်ားေုးများိှ့်် မိန်းကေုးများမ်် စမက် (၁၀) ိှု်စသွယ်မှ 

ုတ််၍ ေကျာ််းတက်ေသာက်မှုိှုန်း ေုျာ့ကျုာေကာ ာ််း ေတွ့သိှသြါမ််။ 

 ပြည ််ောာ််ု သိှ့််ိိှု််းယဥှ်သာတွ် ် ြသေုာပမြ ို့နယ်မှ ေယာက်ျားေုးများ၏ ေကျာ််းတက်ပ
ေသာက်မှုိှုနး်မ်် စမက် (၁၄) ိှု်ေကျာ်တွ် ်ြိသမိသကျဆ််းေနေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

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

ရာ
ေိငု
်နှုန
း် 

အသက် 

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

ပပြ ည်လာာင်စု တန င်္သာရီတိုင်းလဒသကြ ီး ပုလောမြ ို့နယ် 

0.0

20.0
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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

ရာ
ေိငု
်နှုန
း် 

အသက ်

ပံု (6) - ပပြ ည်လာာင်စုနှင့် ပုလောမြ ို့နယ်တုိ့၏ ကျား/မ အေုိက် 
လကျာင်းတက်လရာက်မှုအလြေအလန 

ပပြပည်လာာင်စုပ(ကျား) ြပည်လာာင်စုပ(မ) ပပုလောမြ ို့နယ်ပ(ကျား) ပုလောမြ ို့နယ်ပ(မ) 
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ြသတ (၇) - တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၏ ုာတတ်ေမည ာက်မှု ှိုန်း (စမက် ၁၅ ိှု်ိှ့််စာက်) 

 
 

 

ပြည ််ောာ််ု သ - ၈၉.၅% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၉၂.၈% 

ပမြ ိတ်ခရိသ် ် - ၉၃.၇% 

ြသေုာမြ ို့နယ်  - ၉၄.၄% 
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ဇယား (၄) - ြသေုာမြ ို့နယ်၏ ုူ်ယ်ုူသွယ် (၁၅-၂၄) ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ်် ှိုန်း 

 

 ြသေုာမြ ို့နယ်၏ စမက် (၁၅) ိှု်ိှ့််စာက် ုာတတေ်မည ာက်မှုသာခသိ််ိှုန်းမှာ (၉၄.၄) သာခိသ််ိှုန်းပ
ပြည ု်ြြ ီးပတန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၏ပ ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိ ှုန်းပ (၉၂.၈)ပ ိှ့််ပ ပမည န်မာိသိ်််တ၏ ုာတတ ်
ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်း (၈၉.၅) ာက်ပမည ့််ြါမ််။ မ ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၄.၀)  ပြည ု်ြြ ီး 
ကျား ုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ်် ှိုန်းမ ််    (၉၄.၉) ပြည ု်ြါမ််။ 

 ြသေုာမြ ို့နယ်၏ စမက် (၁၅) ိှု်မှ (၂၄) ိှု် စတွ််း ုူ်ယ်ုူသယွ်ပုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်း 
မ ်် (၉၆.၈) ညြု်ြါမ််။ မ  ုူ်ယ်ုူသွယ်ပုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခသိ်် ှိုန်းမ်် (၉၆.၉) ညြု်ြြ ီး ကျား 
ုူ်ယ်ုူသယွ်ပုာတတ်ေမည ာက်မှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် (၉၆.၆) ညြု်ြါမ််။ 

ဇယား (၅) -  စမက် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာက်ုူးးေသကိသ စမည ့််ဆသတးတက်ေသာက်ြြ ီးုီးခ့ဲမ့််စတန်းစုိသက် 

 ပမြ ို့ြည /ေကျးုက်ိှ့်် ကျား/မ ခဲွခည ားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 စမက ် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသ၏ (၇.၄) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် ုသတးဝ ေကျာ််းမေနဘူးမူများ 
ပြည ု်ြါမ််။ 

 စမက ် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာက် ေကျးုက်ုူးးေသ၏ (၈.၃) သာခိသ််ိှုန်းမှာ ုသတးဝ ေကျာ််းမေနဘူး 
မူများြည ု်ြါမ််။ 

 စမက ် (၂၅) ိှု်ိှ့််စာက် စမျိုးမားများ၏ (၇.၅) သာခိသ််ိှုန်းိှ် ့် စမျိုးမမီးများ၏ (၇.၄) 
သာခိသ််ိှုန်းမှာ ုသတးဝ ေကျာ််းမေနဘူးမူများြည ု်ြါမ််။ 

 စမက ် (၂၅) ိှု်ိှ့်စ်ာက ်ုူဦးေသ၏ပ(၂၄.၂)ပသာခိသ််ိှုန်းမ််ပ မူုတန်းစဆ့််ပ (၄ပတန်း)ပ ပြြ ီးုီးပ
ေစာ််ညမ်မ်ူများညြု်ြြ ီးပ တက္ကမိသု်/ေကာုြိ်စဆ့််ပြြ ီးုီးမူမှာ (၅.၇) သာခသိ််ိှုန်းမာသှိမ််ကိသပ
ေတွ့သှိသြါမ််။ 

ကျား/မ

စစုေုပါငး်

လဦူးေရ 

(15 - 24)

စာတတေ် မေ ာကမ်ှု

ရာခိုငန်ှုန း် 

(15 - 24)

စုစုေပါင်း 15,823 96.8

ကျား 7,783 96.6

မ 8,040 96.9

သငူယတ်နး်မှ

 3 တနး်ေိ
4 တနး်

စုစုေပါင်း 44,016 3,279                 7.4           12,088 10,662 9,706 4,036 103 2,522 130 389   1,101 

မြ ို ေ့ပ 9,529 431                 4.5              2,283 1,638 2,540 1,435 18 1,090 42 9          43 

ေကျးလက် 34,487 2,848                 8.3             9,805 9,024 7,166 2,601 85 1,432 88 380   1,058 

ကျား 20,548 1,541                 7.5             5,068 4,902 5,013 2,022 67 916 27 212       780 

မ 23,468 1,738                 7.4              7,020 5,760 4,693 2,014 36 1,606 103 177       321 

အ ခေ ားစစုေုပါငး် အတနး်မရှိ

လုံးဝ 

ေကျာငး်မေန

 ဘးူသ ူ

ရာခိုငန်ှုနး်

မလူတနး်
အလယတ်နး်

(5 တနး်မှ

8 တနး်ေိ)

အေကတ်နး်

(9 တနး်မှ

10 တနး်ေိ)

ဒပီလိုမာ
တက္ကသိုလ်/

ေကာလပိ်

ဘွဲ့ လနွန်ငှ့်

 အေက်

အသကေ်မးွ

ဝမး်ေကျာငး်

သငတ်နး်
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(ဃ) ုီးြွားေသးဆိသ််သာစချက်စုက်များ 

ဇယား (၆) - စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသ၏ သုြ်မားစ််စားြါဝ်် ှိုန်းိှ့်် စ သုြ်ုက်မ့ဲ 

သာခိသ်် ှိုန်းတိသ့ကိသ စမက်စသြ် သုစုိသက် ကျား/မ ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

စစုပုေါငး် ျေား မ စစုပုေါငး် ျေား မ

10 - 14 6.8 10.0 3.7 20.5 19.1 24.4

15 - 19 40.3 59.1 21.4 13.2 11.3 18.6

20 - 24 61.0 85.1 38.0 9.7 7.9 13.7

25 - 29 66.3 90.3 43.3 5.1 5.0 5.4

30 - 34 67.4 93.0 43.7 3.0 3.0 2.9

35 - 39 67.1 91.9 44.0 2.2 2.6 1.4

40 - 44 66.7 92.0 44.5 2.1 2.4 1.6

45 - 49 64.1 89.6 42.6 1.7 2.1 0.9

50 - 54 58.4 85.0 37.3 1.2 1.2 1.3

55 - 59 51.7 79.0 28.8 1.3 1.3 1.3

60 - 64 41.1 62.5 21.1 1.3 1.3 1.5

65 - 69 30.3 47.6 17.1 1.5 0.8 3.0

70 - 74 19.1 30.3 10.7 0.9 - 2.7

75+ 7.9 13.5 3.6 0.6 0.8 -

15 နှစ်မှ 24 နှစ် 49.3 70.3 28.8 11.3 9.5 15.7

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 58.8 82.5 37.0 4.7 4.5 5.3

အသျအ်ေုစ်ု
ေေုသ်ားအငအ်ားေါဝငန်ှုန း် အေေုေ်ျမ်ဲ့ရာခိုငန်ှုန း်
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 ြသေုာပမြ ို့နယ်၏ စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စသြ်ုသတွ် ် ုသြ်မားစ်စ်ားြါဝ််ိှုန်းမှာ (၅၈.၈) 
သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 စမျိုးမမီး ုသြ်မားစ််စားြါဝ််ိ ှုန်းမ ်် (၃၇.၀) သာခိသ််ိှုန်းသှိ ြြ ီး  စမျိုးမား ုသြ်မား 
စ််စားြါဝ််ိှုန်း (၈၂.၅) သာခိသ််ိှုန်းာက်  မမိာုွာေုျာ့န််းမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်၏ စမက် (၁၀-၁၄) ိှု်စသြ်ုသတွ် ်စုသြ် သုြ်ေမာကေုး (၆.၈) သာခိသ််ိှုန်း 
သှိေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 စမက ် (၁၅-၆၄) ိှု်စသြ်ုသ၏  စုသြ်ုက်မဲ့သာခိသ်် ှိုန်းမှာ (၄.၇) ပြည ု်ြါမ််။ စုသြ ်
ုက်မဲ့သာခိသ််ိှုန်းမ်် ကျား (၄.၅) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ်မ (၅.၃) သာခိသ််ိှုန်း စမီးမီးသိှကာ ြါပမ််။ 

 စမက ် (၁၅) ိှု်မ ှ (၂၄) ိှု်စတွ််း စမျိုးမမီး်ယ်များ၏ စုသြ်ုက်မဲ့ိှုန်းမှာ (၁၅.၇) 
သာခသိ််ိှုန်းသှိမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။  

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

စုိသက် ကျား/မ ခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယား 

 

 စမက ် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုသြ်မားစ််စားုသတွ်် မြါဝ််မူများ  စမျိုးမားများ၏ 
(၄၉.၁) သာခိသ််ိှုန်းမ်် စချိန်ညြ့််ေကျာ််းတက်ေနမူများညြု်ကာ ြြ ီး စမျိုးမမီးများ၏ (၅၆.၉) 
သာခိသ််ိှုန်းမ်် စိမ်မှုကို္စုသြ်ကိသ််ေနမူများညြု်ေကာ ာ််း ေတွ့သှိသြါမ််။ 
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အသက်အုပစ် ု

ပု ံ(8) - ေုပသ်ားအင်အားပါဝင်နှုန်း 

စစုလုပါင်း ကျား မ 
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အသက်အုပစ် ု

စစုလုပါင်း ကျား မ 

ြသတ (၉) - စ သုြ်ုက်မ့ဲသာခိသ် ် ှိုန်း 

စစုေုပါငး် အေေုမ်ရာှခဲ့ေါ

အခေနိ ြ်ေည့်

ပျောငး်တျပ်သာ 

ပျောငး်သား

အမိမ်ှုျစိ္စေေု်
အ ငြ မိး်စား၊

သျ်ျြ းီရယွအ်ို

ဖေားနာသ၊ူ

မသနစ်မွး်သူ
အ ခြ ား

စုစုပေါင်း 37,692      1.2                   32.7                        42.3              10.8                 2.2              10.8       

ျေား 11,385      2.7                   49.1                        8.4                15.4                 4.2              20.2        

မ 26,307      0.5                  25.6                        56.9              8.8                    1.3             6.7          

ကျား/မ

ေေုသ်ားအငအ်ားစတုငွ ်မေါဝငသ်ူ
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ဇယား (၈) -  စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ စ သုြ်စကိသ််စမျိုးစုားိှ့်် ကျား/မ 

စုိသက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 

 

စစုပုေါငး် ျေား မ စစုပုေါငး် ျေား မ

စစုပုေါငး် 30,233 20,303 9,930 100.0 100.0 100.0

မနပ်နဂောမေား 145 68 77 0.5 0.3 0.8

သျပ်မွးဝမ်းပျောင်းေညာရင်ှမေား 1,100 125 975 3.6 0.6 9.8

နညး်ေညာနှင့် ဆျစ်ေ်သည့် သျပ်မွးေညာရင်ှမေား 673 321 352 2.2 1.6 3.5

အပထာျအ်ေ့ံေြ ုစာပရးေေ်ုသားမေား 348 153 195 1.2 0.8 2.0

ဝနပ်ဆာင်မှုနှင့် အပရာင်းေေ်ုသားမေား 3,347 893 2,454 11.1 4.4 24.7

ေယယ်ာ၊ သစ်ပတာနှင့် ငါးေေ်ုငနး် ျျွမ်းျေင်ေေ်ုသားမေား 14,030 11,950 2,080 46.4 58.9 20.9

ေျမ်ှုေညာနှင့်ဆျစ်ေ် ေေ်ုငနး် အေေ်ုသမားမေား 2,698 2,063 635 8.9 10.2 6.4

စျျ်ရိယိာနှင့် စျေ်စ္စညး်ျိုင်တွယ ်အသုံးေြ ုသမူေားနှင့်

စုစညး်တေ်ဆင်သမူေား
1,048 949 99 3.5 4.7 1.0

အပခြ ခံအေေ်ုသမားမေား 5,923 3,404 2,519 19.6 16.8 25.4

အခြ ား - - - - - -

မသိ/မပဖြ 921 377 544 3.0 1.9 5.5

အေေုရ် ှိသဦူးပရ ရာခိုငန်ှုန း်
အေေုအ်ျိုငအ်မေ ို းအစား
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 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ််ပ စမက် (၁၅-၆၄) စသြ်ုသသိှ စုသြ်သိမှူ (၄၆.၄) သာခသိ််ိှုန်းမှာ ုယ်ယာ၊ 
မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းကွျမ်းကျ််ုသြ်မားများပြည ု်ကာ ြြ ီး ဒသတိယစများဆသတးမှာ စေခည ခတစ သုြ်ပ
မမားများ (၁၉.၆) သာခသိ််ိှုန်းပြည ု်ြါမ််။ 

 ကျား ိှ့်် မ ိိှု််းယှဥ်သာတွ်် ကျား ဦးေသ (၅၈.၉) သာခသိ််ိှုန်းမ်် ုယ်ယာ၊ မု်ေတာိှ့််ပ
်ါးုသြ််န်းပ ကတမ်းကျ်် သုြ်မားများြည ု်ကာ ြြ ီးပ မပ းးေသပ (၂၅.၄)ပ သာခိသ််ိှုန်းမ ််ပ စေခည ခတစုသြ်ပ
မမားများပြည ု်မ ််ကသိပေတွ့သှိသြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးတွ််ပ ုယယ်ာ၊ မု်ေတာိှ်် ့ ်ါးုသြ််န်းကွျမ်းကျ််ုသြ်မားများမှာ 
(၄၃.၇) သာခိသ််ိှုန်းြည ု်ြြ ီး စေခည ခတစ သုြ်မမားများမှာ (၁၅.၁) သာခသိ််ိှုန်းြည ု်ြါမ််။ 
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ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး ြသေုာမြ ို့နယ် 

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

မန်ေနုျာများ 

မက်ေမးွဝမ်းေကျာ််းြ်ာသှ််များ 

န််းြ်ာိှ့််ပဆက်ုြမ့််ပ်မက်ေမးွြ်ာသှ်မ်ျား 

စောာက်စြတ့ြည ုုာေသးုသြမ်ားများ 

ဝန်ေဆာ်မ်ှို ှ် ့ပ်စေသာ််းုသြ်မားများ 

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ် ့ပ််ါးုသြ်် နး်ပ
ကတမ်းကျ််ုသြ်မားများ 

ုက်မှုြ်ာိှ် ့ပ်ဆက်ုြ်ု သြ်် နး်ပစုသြ်မမားများ 

ုက်ကိသယိာိှ် ့ပ်ုက်ြု္်စ ်းကိသ််တယွ်ပစမသတးြည ုမူများိှ့််ပ
ုသု ််းတြ်ဆ််မမူျား 

စေခည ခတစုသြ်မမားများ 

စခည ား 

မမိ/မေြည  
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ဇယား (၉) - စမက် (၁၅ - ၆၄) ိှု်စတွ််း စ သုြ်သိှမူးးေသကိသ သုြ်ကိသ််ေမာ သုြ််န်းစမျိုးစုားိှ့်် 

ကျား/မ စုိသက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား  

 

မှတခ်ျက်။     * ၀.၁ သာခိသ််ိှုနး်ာက်န််းြါမ််။ 

စစုပုေါငး် ျေား မ စစုပုေါငး် ျေား မ

စစုပုေါငး် 30,233 20,303 9,930 100.0 100.0 100.0

ေယ်ယာ၊ သစ်ပတာနှင့် ငါးေုေ်ငနး် 19,314 14,994 4,320 63.9 73.9 43.5

သတ္တ ုတးူပဖာပ်ရးနှင့် ပျောျ်မုိင်းေုေ်ငနး် 75 59 16 0.2 0.3 0.2

ျုနထု်တေု်ေ်မှုေုေ်ငနး် 1,339 695 644 4.4 3.4 6.5

ေျှေ်စစ်၊ ဓါတပ်ငွ့၊ ပရပနွးပငွ့နှင့် ပေပအးဖြ န့်ဖြ ူးမှုေုေ်ငနး် 33 31 2 0.1 0.2 *

ပရပေးပဝပရး၊ မိေ္လာနှင့် အမိှုျ်သိမ်းဆည်းပရး စီမံခန့်ခဲွမှုေုေ်ငနး် 17 15 2 0.1 0.1 *

ပဆာျ်ေုေ်ပရးေုေ်ငနး် 1,550 1,473 77 5.1 7.3 0.8

ေျ်ေီနှင့် ေျ္ကားပရာင်းဝယ်ပရး (ပမာပ်တာျ်ားနှင့် ပမာပ်တာဆ်ိုင်ျယ်

ေြ ုေြ င်ြခင်းေုေ်ငနး်အေါအဝင်)
3,184 794 2,390 10.5 3.9 24.1

သယ်ယူေုိ့ပဆာင်ပရးနှင့် ျုနေ်စ္စည်းသုိပေှာင်ပရးေုေ်ငနး်မေား 865 855 10 2.9 4.2 0.1

တည်းခုိပရးနှင့် အစားအပသာျ်ဝနပ်ဆာင်မှုေုေ်ငနး်မေား 562 153 409 1.9 0.8 4.1

သတင်းအခေျ်အေျ်နှင့်  ဆျ်သွယ်ပရးေုေ်ငနး်မေား 25 17 8 0.1 0.1 0.1

ပငွပရးပ ျေ းပရးနှင့် အာမခံေုေ်ငနး်မေား 28 9 19 0.1 * 0.2

အမ်ိခြ  ံပြမဆိုင်ရာေုေ်ငနး်မေား - - - - - -

အသျ်ပမွးဝမ်းပျောင်းေညာ၊ သိေ္ံပေညာနှင့် စျ်မှုေျ်မှုေညာဆိုင်ရာေုေ်ငနး်မေား 50 40 10 0.2 0.2 0.1

စီမံအေ်ုခေုေ် ပရးနှင့် ပထာျ်ျူမှုဆိုင်ရာေုေ်ငနး်မေား 40 28 12 0.1 0.1 0.1

ေြ ည်သူ့အေ်ုခေုေ်ပရး (ေြ ည်သူ့ဝနထ်မ်းမေားအေါအဝင်) 567 365 202 1.9 1.8 2.0

ေညာပရးဆိုင်ရာေုေ်ငနး်မေား 1,093 86 1,007 3.6 0.4 10.1

ျေနး်မာပရးနှင့် ေူမှုပရးေုေ်ငနး်မေား 141 28 113 0.5 0.1 1.1

ေနး်ခေ၊ီ အနုေညာ၊ ပဖော ်ပြဖပရးနှင့် အေနး်ပဖြ ပရးေုေ်ငနး်မေား 15 13 2 * 0.1 *

အခြ ားဝနပ်ဆာင်မှုေုေ်ငနး်မေား 138 91 47 0.5 0.4 0.5

ျုိယ်တိုင်ေုေ်ျုိင်သည့် အမ်ိပထာင်စုမေား၏ေုေ်ငနး်မေား၊ ခဲွခြ ားပဖာ်ေြ နုိင်ခြ င်း 

မရှိသည့် အမ်ိပထာင်စုမေား၏ ထုတေု်ေ်မှုနှင့် ဝနပ်ဆာင်မှုေုေ်ငနး်မေား
98 61 37 0.3 0.3 0.4

သံတမနအ်ခွင့်အပရးရအဖဲွ့အစည်းမေား၏ေုေ်ငနး်မေား 7 - 7 * - 0.1

အေုေ်အျုိင်အမေို းအစားပဖာ်ေြ ထားခြ င်းမရှိပသာေုေ်ငနး်မေား 1,092 496 596 3.6 2.4 6.0

ေေုင်နး်အမေို းအစား
အေေုရ် ှိသဦူးပရ ရာခိုငန်ှုနး်
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 ြသေုာပမြ ို့နယ် ပ ုယယ်ာ၊ပ မု်ေတာိှ့််ပ ်ါးုသြ််န်းတွ် ်ပ စများဆသတးုသြ်ကိသ််ကာ ြြ ီးပ (၆၃.၉) 
သာခိသ််ိှုန်းသိြှါမ််။ 

 ုက်ုီိှ့််ပ ုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ (ေမာ်ေတာ်ကားိှ့််ပ ေမာ်ေတာ်ဆိသ်က်ယ်ပ ပြည ုြည ််ခည ််းုသြ််န်းပ
စြါစဝ််)ပုသြ််န်းတွ် ်ပဒသတိယစများဆသတးုသြ်ကိသ် ်ကာ ြြ ီးပပ(၁၀.၅)ပသာခသိ််ိ ှုန်းသိှြါမ််။ 

 ုယ်ယာ၊ပ မု်ေတာိှ့်် ်ါးုသြ််န်းတွ််ပ သုြ်ကိသ််ေနမူ စမျိုးမား (၇၃.၉)ပ သာခိသ််ိှုန်းိှ် ့်ပပ
စမျိုးမမီးပ(၄၃.၅) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး ပ ုယ်ယာ၊ပ မု်ေတာိှ့််ပ ်ါးုသြ််န်းတွ််ုသြ်ကိသ််ေနမူမှာပ (၅၄.၃) 
သာခိသ််ိှုန်းသိှပြြ ီးပ ုက်ုီိှ့််ပ ုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ (ေမာ်ေတာ်ကားိှ့််ပ ေမာေ်တာ်ဆိသ််ကယ်ပ
ပြည ုြည ််ညခ််းုသြ််န်းစြါစဝ််)ပုသြ််န်းတွ် ်ပုသြ်ကိသ််ေနမူမှာပပ(၁၁.၂)ပသာခိသ််ိှုန်းသိှြါမ််။ 

9.4 
7.3 

12.6 
11.2 

5.3 

22.4 

10.5 

3.9 

24.1 

51.7 54.8 
47.1 

54.3 
62.9 

37.7 

63.9 
73.9 

43.5 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ုသုသေြါ််း ကျား မ ုသုသေြါ််း ကျား မ ုသုသေြါ််း ကျား မ 

ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး ြသေုာမြ ို့နယ် 

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

ုယ်ယာ၊ပမု်ေတာိှ် ်ပ့်ါးုသြ်် နး် 
မတ္တ ုတူးေြာ်ေသးိှ် ်ပ့ေကျာက်မိသ် ်းုသြ်် နး် 
ကသနာ်သတ်ုသြ်မှုုသြ််န်း 
ုျှြ်ုု၊်ပဓါတ်ေ်ွ့ ၊ပေသေိွးေ်ွ့ိှ့််ပေုေစးညြန့်ြည ူးမှုုသြ်် နး် 
ေသေြးေဝေသး၊ပမို ္လာိှ့််ပစမိှုက်မိမး်ဆ််းေသးပုမီတခန့်ခွဲမှုုသြ််န်း 
ေဆာက်ုသြ်ေသးုသြ််န်း 
ုက်ုီိှ့််ပုက္ကားေသာ််းဝယ်ေသးပ(ေမာ်ေတာ်ကားိှ် ်ေ့မာ်ေတာ်ဆသိ်က်ယ်ပြည ုြည ််ခည ််းုသြ်် နး်စြါစဝ််) 
မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးိှ့််ကသန်ြု္်စ ်းမိသေုှာ််ေသးုသြ််န်းများ 
တ််းခိသေသးိှ့််ပ်စုားစေမာက်ပဝန်ေဆာ်မ်ှုု သြ်် နး်များ 
မတ််းစချက်စုက်ိှ့််ပဆက်မွယ်ေသးုသြ််န်းများ 
ေ်ွေသးေကာ းေသးိှ် ်ပ့စာမခတု သြ်် နး်များ 
စိမ်ခြ တပေညမဆသိ်သ်ာုသြ်် နး်များ 
စမက်ေမွးဝမး်ေကျာ််းြ်ာ၊ပမိြ္ပတြ်ာိှ် ့ပ်ုက်မှုုက်မှုြ်ာဆိသ် ်သာုသြ််န်းများ 
ုမီတစသြခ်ျုြ်ပေသးိှ် ်ပ့ောာက်ကူမှုဆိသ်သ်ာုသြ်် နး်များ 
ပြည ််မူ့စသြ်ချုြေ်သးပ(ပြည ််မူ့ဝနာ်မ်းများစြါစဝ််) 
ြ်ာေသးဆိသ် ်သာုသြ််န်းများ 
ကျန်းမာေသးိှ် ်ပ့ုူမှုေသးုသြ်် နး်များ 
ြန်းချီ၊ပစိသြ်ာပ၊ပေြျာ်ပေညြေသးိှ် ့ပ်စြနး်ေြည ေသးပုသြ််န်းများ 
စခည ားဝန်ေဆာ်မ်ှုု သြ်် နး်များ 
ကိသယ်တိသ််ု သြက်ိသ််မ့််ပစိမေ်ာာ််ုသများ၏ပုသြ်် နး်များ၊ပခွဲခည ားေြာ်ြည ိိသ််ခည ််းမသှိမ့််ပစိမေ်ာာ််ုသများ၏ပာသတ်ု သြမ်ှို ှ် ့ပ်ဝန်ေဆာ ််မှုုသြ််န်းများ 
မတတမန်စခွ် ့စ်ေသးသပစြွဲ့စု််းများ၏ပုသြ််န်းများ 
စုသြ်စကိသ််စမျို းစုားေြာ်ြည ာားခည ််းပမသှိေမာုသြ််န်းများ 



20 
 

(်) ကိသ််ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်စမျိုးစုားများ 

ဇယား (၁၀) -  စမက် (၁၀) ိှု်ိှ့််စာက် ုူးးေသကိသ ကိသ််ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်စမျိုးစုားစုိသက် 

 ပမြ ို့ြည /ေကျးုက်ိှ့်် ကျား/မ ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
မှတခ်ျက်။     * ုသုသေြါ််းကတ်စေသစတွက် (၂၀) ာက်န်း်ြါမ််။ 

 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ််ပစမက်ပ (၁၀)ပ ိှု်ိှ့််စာက်ပုူးးေသ၏ပ (၇၂.၃)ပသာခိသ််ိှုန်းမ််ပ ိိသ်််တမား 
ုိုု်ေသးကတ် ကိသ််ေဆာ််မူများညြု်ြြ ီး (၂၆.၀)ပ သာခိသ််ိှုန်းမ်် မ််မ့််ကတ်မှ မကိသ််ေဆာ်် 
မူများပြည ု်ြါမ််။ 

 ကျား ိှ့် ် မ ိိှု််းယှ််သာတွ်် ် ကျား းးေသ (၂၈.၀) သာခိသ််ိှုန်းိှ့်် မ းးေသ (၂၄.၂) သာခိသ််ိှုန်းပ
တိသ့မ်ပ်မ််မ့််ကတ်မှ မကိသ််ေဆာ််မူများညြု်မ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

မှတခ်ျက်။     * ၀.၁ သာခိသ််ိှုနး်ာက်န််းြါမ််။ 

 

 
 

 
 

နိုငင်သံား 

စစိစေ်ရးကတ်

ဧည့်နိုငင်သံား

 ကတ်

နိုငင်သံား

ပေ ုခငွ့် 

ရသကူတ်

အမျို းသား

 မတှပ်ုံတင်

 ကတ်

သာသနာဝင်

 ကတ်

ယာယ ီ

သကေ်သ

 ခကံတ်

နိုငင်ေံခားသား

 မတှပ်ုံတင ်

လကမ်တှ်

နိုငင်ေံခားသား

 နိုငင်ကံးူ 

လကမ်တှ်

မညသ်ည့် 

ကတမ်မှကိုင်

 ေောငသ်ူ

စုစုပေါင်း 51,835 * 113 647 302 125 * * 18,661

မြ ို ြ့ေ 11,855 * 21 77 53 19 * * 3,161

ပျေးေျ် 39,980 * 92 570 249 106 * * 15,500

ျေား 24,064 * 80 231 277 61 * * 9,594

မ 27,771 * 33 416 25 64 * * 9,067

72
.3

 

* 0.
2 

0.
9 

0.
4 

0.
2 

* * 

26
.0

 

70
.1

 

* 0.
2 

0.
7 

0.
8 

0.
2 

* * 

28
.0

 

74
.3

 

* 0.
1 1.
1 

0.
1 

0.
2 

* * 

24
.2

 

0.0

10.0

20.0

30.0
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80.0

နိုင်ငံသား 
စိစစ်လရး 
ကတ် 

ဧည့န်ိုင်ငံသား 
ကတ် 

နိုင်ငံသား 
ပပြ ုေွင့ရ်သူ 
ကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပုံတင် 
ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်လသေံ 
ကတ် 

နိုင်ငံြေားသား 
မှတ်ပုံတင် 
ေက်မှတ် 

နိုင်ငံြေားသား 
နိုင်ငံကူး 
ေက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကိုင် 
လဆာင်သူ 

ရာ
ေိငု
်နှုန
း် 

ပံု (12) - ကုိင်လဆာင်သည့်ေက်မှတ်အမျို းအစားများ 

စုစုလပါင်း ကျား မ 
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(ု) မမန်ုွမ်းမှုစေကာ ာ််းစသာ 

ဇယား (၁၁) -  မမန်ုွမ်းသာခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပမမန်ုွမ်းမှုစမျိုးစုားစုိသက်ပုူးးေသကိသပစမက်စသြ် သုစုိသက် 

ပကျား/မပခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယားပ 

 
 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ေလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

စစုေုပါငး် 93,438       84,420       9,018              9.7         5,655     2,464    3,137          2,924                   

0 - 4 9,801             9,432             369                       3.8             24              28              160                  295                            

5 - 9 11,921           11,650          271                       2.3             49              65             54                    163                            

10 - 14 11,606           11,326           280                       2.4             73              84             52                     121                            

15 - 19 9,061             8,793             268                       3.0             110           65             60                    88                               

20 - 24 7,033             6,824             209                       3.0             89              56             40                    67                               

25 - 29 6,496             6,227              269                       4.1             119           54             71                    80                               

30 - 34 6,352              6,005             347                       5.5             156           88             75                    113                            

35 - 39 5,775             5,375             400                       6.9             206           94             103                  97                               

40 - 44 5,397             4,773             624                       11.6          405           93             144                  151                            

45 - 49 4,769             3,908             861                       18.1          658           132           196                  164                            

50 - 54 4,238              3,299             939                       22.2           719           180           246                  170                            

55 - 59 3,435             2,559             876                       25.5          666           183           273                  168                            

60 - 64 2,387              1,653             734                       30.7          541           200           257                  187                            

65 - 69 1,750             1,092             658                       37.6          484           199           272                  187                            

70 - 74 1,227              661                 566                       46.1          397           207           262                  194                            

75 - 79 945                 434                 511                       54.1          362           223           284                  211                            

80 - 84 686                 248                 438                       63.8          311           247           283                  224                             

85 - 89 380                 124                 256                       67.4          184           156           189                  153                            

90 + 179                 37                    142                       79.3          102           110           116                  91                               

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား
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ဇယား (၁၁) -  မမန်ုွမ်းသာခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပမမန်ုွမ်းမှုစမျိုးစုားစုိသက်ပုူးးေသကိသပစမက်စသြ် သုပစုိသက် 

ပကျား/မပခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယားပ(စဆက်) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ေလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

ကျား 45,366       41,369       3,997              8.8         2,286     1,056    1,434          1,299                  

0 - 4 4,986             4,794             192                       3.9             10              13             78                    153                            

5 - 9 6,058             5,910             148                       2.4             28              31             33                    85                               

10 - 14 5,789             5,648             141                       2.4             31              42              28                     63                               

15 - 19 4,552              4,431             121                       2.7             41              28              36                    46                               

20 - 24 3,433             3,344             89                          2.6             31              24              21                     29                               

25 - 29 3,176             3,048             128                       4.0             47              28              43                    38                               

30 - 34 3,056             2,909             147                       4.8             59              30             38                    52                               

35 - 39 2,781              2,610             171                       6.1             64              41             52                     45                               

40 - 44 2,523              2,238              285                       11.3          159           30             93                    73                               

45 - 49 2,180              1,807             373                       17.1          274           49             101                  67                               

50 - 54 1,881             1,482             399                       21.2          281           69             116                  74                               

55 - 59 1,569             1,210             359                       22.9          266           78             103                  70                               

60 - 64 1,152              792                 360                       31.3          249           96             114                  96                               

65 - 69 761                 482                 279                       36.7          201           92              121                  62                               

70 - 74 525                 276                 249                       47.4          165           98             102                  71                               

75 - 79 417                 200                 217                       52.0          143           99             120                  86                               

80 - 84 299                 122                 177                       59.2          126           104           113                  90                               

85 - 89 160                 50                    110                       68.8          76              65             81                    61                               

90 + 68                    16                    52                          76.5          35              39             41                    38                               

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား



23 
 

ဇယား (၁၁) -  မမန်ုွမ်းသာခိသ်် ှိုန်းိှ့််ပမမန်ုွမ်းမှုစမျိုးစုားစုိသက်ပုူးးေသကိသပစမက်စသြ် သုပစုိသက် 

ကျား/မပခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယားပ(စဆက်) 

 

 

 

စစုေုပါငး်
သနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

မသနစ်မွး်သူ

ဦးေရ

(မညသ်ည့်

မသနစ်မွး်မှု

အမျို းအစားမေို)

မသနစ်မွး်မှု

 ရာခိုငန်ှုနး်
အ မေ င် အ ကြ ား

လမး်ေလှောက/်

 အ မေ င့်တက/် 

ပစ္စညး်ကိုငတ်ယွ်

သငယ်ေူလလ့ာ ခေ ငး်/

 မတှဉ်ာဏ /်အာရုံ 

စးူစိုက်ခေ ငး်

မ 48,072       43,051       5,021              10.4       3,369     1,408    1,703          1,625                  

0 - 4 4,815             4,638             177                       3.7             14              15             82                     142                            

5 - 9 5,863             5,740             123                       2.1             21              34             21                     78                               

10 - 14 5,817             5,678             139                       2.4             42              42              24                     58                               

15 - 19 4,509             4,362             147                       3.3             69              37             24                     42                               

20 - 24 3,600             3,480             120                       3.3             58              32              19                    38                               

25 - 29 3,320              3,179             141                       4.2             72              26              28                     42                               

30 - 34 3,296              3,096             200                       6.1             97              58             37                    61                               

35 - 39 2,994              2,765             229                       7.6             142           53             51                    52                               

40 - 44 2,874              2,535             339                       11.8          246           63             51                    78                               

45 - 49 2,589              2,101             488                       18.8          384           83             95                    97                               

50 - 54 2,357              1,817             540                       22.9          438           111           130                  96                               

55 - 59 1,866             1,349             517                       27.7          400           105           170                  98                               

60 - 64 1,235              861                 374                       30.3          292            104           143                  91                               

65 - 69 989                 610                 379                       38.3          283           107           151                  125                            

70 - 74 702                 385                 317                       45.2          232            109           160                  123                            

75 - 79 528                 234                 294                       55.7          219           124           164                  125                            

80 - 84 387                 126                 261                       67.4          185           143           170                  134                            

85 - 89 220                  74                    146                       66.4          108           91             108                  92                               

90 + 111                 21                    90                          81.1          67              71             75                    53                               

အသကအ်ပုစ်ု

လဦူးေရစစုေုပါငး် မသနစ်မွး်မှုအမျို းအစား

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ်် ုးူးေသ (၁၀၀) ုျှ်် (၁၀) းးမ်် စန််းဆသတး မမန်ုမွ်းမှုတု်မျိုးမျိုးပ
သှိေကာ ာ််းေတွ့သှိသြါမ််။ 

 စမျိုးမမီးများ၏ မမန်ုွမ်းမှုသာခသိ် ်ိှုန်းမ်် စမျိုးမားများာက် စန််း်ယ်ြိသမည ့််ြါမ််။ 

 မမန်ုွမ်းမှုသာခိသ််ိှုန်းမ်် စမက်စသွယ်ကြ ီးုာမ််ိှ့််စမျှ  ပမည ့််တက်ုာြြ ီး စမက်     
(၄၅) ိှု်ေကျာ်တွ် ်ြိသမိသမိမာုွာညမ့််တက်ုာမ််ကိသ ေတွ့သှိသြါမ််။ 

 မမန်ုွမ်းမှုစမျိုးစုားများတွ်် စမည ်် စများဆသတးိှ့် ် ုမ်းေုျှာက်/စမည ့််တက်/ြု္်စ ်းပ
ကိသ််တွယ်ပခည ််းမ ်် ဒသတိယစများဆသတးြည ု်ြါမ််။ 
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(ဆ) စိမ်စေကာ ာ််းစသာိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းများ 

ေနစိမ်စမျိုးစုားများ 

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

ပပဇယား 

 

 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ်် ေနစိမ်စများုသမှာ ဝါးစိမစ်မျိုးစုားများပြည ု်ကာ ြြ ီး (၃၉.၆) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါ 
မ််။ ဒသတိယစများဆသတးပေနစိမ်စမျိုးစုားမှာ ြျဥ်ောာ််စိမ်/မု်မားစိမ်များညြု်ြြ ီး (၃၈.၈) 
သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။  

 ပမြ ို့ြည စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၄၁.၄) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် ြျဥေ်ာာ််စိိမ/်မု်မားစိမ်များညြ့်် ေနာိသ်် 
ပကာ ြြ ီး ေကျးုက်စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၄၂.၁) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် ဝါးြည ့််ေဆာက်ုသြ်ာားေမာ     
စိမ်များြည ့််ပေနာိသ််ကာ ြါမ််။  

 
 
 
 
 
 

မြ ို ့ေပ/ေကျးလက်
အမိေ်ောငစ်ု

အေရအတကွ်

ကနွဒ်ို/တိုကခ်နး်/

တိုကခ်နး်တွဲ

ဘနဂ်လို/ 

တိုကအ်မိ်
တိုကခ်အံမိ်

ပျဥေ်ောငအ်မိ်/

 သစသ်ားအမိ်
ဝါးအမိ်

2-3 နစှခ်ံ

 တအဲမိ်

1 နစှခ် ံ

တအဲမိ်
အ ခေ ား

စုစုေပါင်း 18,525       1.2                          11.5             5.8           38.8                   39.6        2.1           0.4          0.6       

မြ ို ေ့ပ 3,571         2.7                          18.1             7.5           41.4                   28.8         1.0           0.2          0.3       

ေကျးလက် 14,954       0.9                         10.0             5.4           38.2                    42.1         2.4           0.5          0.6       

 1.2  

 11.5  

 5.8  

 38.8   39.6  

 2.1  
 0.4   0.6  

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

 30.0

 35.0

 40.0

 45.0

ကွနဒ်ို/တိုက်ေနး်/ 
တိုက်ေနး်တွ ဲ

ဘန်ဂေို/ 
တိုက်အိမ် 

တိုက်ေံအိမ် ပျဥ်လာာင်အမိ်/ 
သစ်သားအမိ် 

ဝါးအိမ် 2-3ပနှစ်ေံ 
တဲအမိ် 

1ပနှစ်ေံ 
တဲအမိ် 

အေြ ား 

ရာ
ေိငု
်နှုန
း် 

ပံု (13) - လနအိမ်အမျို းအစား 

စုစုလပါင်းပ ပမြ ို့ြပပ လကျးေက်ပ 
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စိမ်မာစမျိုးစုားများ 

ြသတ (၁၄) - မန့်သှ််းေမာ ယ်် သုတစိမ်မာ ေဆာက်ုသြ်မသ တးုွ ဲမ့်် စိမ်ောာ််ုသစချိုး 

 
 

ပြည ််ောာ််ု သ  - ၇၄.၃% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၆၆.၆% 

ပမြ ိတ်ခရိသ် ် - ၆၂.၀% 

ြသေုာမြ ို့နယ်ပ - ၅၅.၈% 
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ဇယား (၁၃) - စမသတးြည ုမ့််စိမ်မာစမျိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ           
ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ညြေမာဇယား 

 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၅၅.၈) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် မန့်သှ််းေမာ ယ််ုသတစိမ်မာ 
ေဆာက်ုသြ်မသတးုွဲကာ ြါမ််။ (ေသဆွဲစိမ်မာ (၁.၃) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် ေသေုာ််း/ယ််ုသတစိမ်မာ 
(၅၄.၅) သာခိသ််ိှုန်းတိသ့ ြည ု်ကာ ြါမ််။) 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးတွ်် မန့်သှ််းေမာ ယ််ုသတစိမ်မာ ေဆာက်ုသြ်မသတးုဲွမ့်် စိမ်ောာ််ုသ 
စချိုးမှာ (၆၆.၆) သာခိသ််ိှုန်းသှိ ြြ ီး ပမည နမ်ာိသိ်််တတွ် ်(၇၄.၃) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်မာမသှိမ့်် စိမ်ောာ််ုသ (၁၅.၃) သာခိသ််ိှုန်းသှိြြ ီး တန င်္မာသီတိသ် ်းပ
ေဒမကြ ီးတွ် ်(၁၅.၆)  သာခိသ််ိှုန်းသှိြါမ််။ 

 ြသေုာမြ ို့နယ်၏ ေကျးုက်ေဒမများတွ်် စိမ်မာမသှိမ့်် စိမ်ောာ််ုသ (၁၇.၃) သာခိသ််ိှုန်းသှိြါ 
မ််။ 

 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပျေးေျ်

1.3            2.0          1.1            

54.5          81.1       48.1          

55.8         83.1       49.2         

17.9          6.8          20.5          

9.3            2.7          10.9          

1.7            0.1          2.2             

15.3          7.3          17.3          

ရာခိုငန်ှုန း် 100.0    100.0   100.0     

အပရအတျွ် 18,525  3,571   14,954  

အမိသ်ာအမေ ို းအစား

စစုပုေါငး်

ပရဆဲွအိမ်သာ

ပရပောင်း/ယင်ေုံအိမ်သာ

သန့်ရင်ှးပသာယင်ေုံအိမ်သာ
ပဆာျေ်ေ်ုသုံးစဲွမှုရာခုိင်နှုနး်

တွင်း/ ဇေား အိမ်သာ

တွင်းမရှိ အိမ်သာ

အခြ ား

အိမ်သာမရှိ
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ေမာက်ေသစမျိုးစုားများ 

ြသတ (၁၅) - မန့်သှ််းေမာ ေမာက်ေသသသိှမ့်် စိမ်ောာ်် သုစချိုး 

 

 
 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ  - ၆၉.၅% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၆၃.၆% 

ပမြ ိတ်ခရိသ် ် - ၆၈.၁% 

ြသေုာမြ ို့နယ်  - ၆၈.၁% 
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ဇယား (၁၄) - ေမာက်ေသစတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေသစမျိုးစုားစုိသက်                   
စိမ်ောာ်် သု သာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 ြသေုာမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၆၈.၁) သာခိသ််ိှုန်းမ်် ေမာက်ေသစတကွ် ေသေကာ််း 
ေသမန့် (ေသြိသက်ုိသ််း၊ စဝီုိတွ််း၊ ေသတွ််း (စသတ်ုီ)၊ ေသမန့်ုက/်ေသမန့်ဘူး) ကိသ စမသတးြည ု 
ပကာ ြါမ််။ 

 တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးစတွ််းသှိ စခည ားမြ ို့နယ်များိှ့်် ိိှု််းယှဥ်သာတွ််ပ ြသေုာပမြ ို့နယ်၏ 
ေသေကာ််းေသမန့်စမသတးြည ုမ့််ပ စိမ်ောာ််ုသစချိုးမ်် ပမည ့််ေမာ်ု််း ပမည န်မာိိသ််် တ၏ 
ေသေကာ််းေသမန့်သသှိမှု (၆၉.၅) သာခိသ််ိှုန်းိှ် ့်ပ ိိှု ်းယှဥ်ုျှ််ပ စန််း်ယ် နိမ့်မ််ကိသ ေတွ့သ 
ြါမ််။ 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ််ပစိမေ်ာာ််ုသပ (၃၇.၅)ပသာခိသ််ိှုန်းမ်် ေသတွ််းပ (စသတ်ုီ)ပ မပှသသှေိမာေသကိသပ
ေမာက်ေသစြည ု် မသတးုွဲကာ ြါမ််။ပစိမ်ောာ််ုသ (၂၃.၃) သာခိသ််ိှုန်းမ််ပေသြိသက်ုိသ််းမှေသကိသပ
မသတးုွဲေနကာ ြါမ််။ 

 စိမ်ောာ််ုသ (၃၁.၉) သာခိသ််ိှုန်းမ ်် မမန့်သှ််းေမာစသ််းစမည ု်များမှ သသှိေမာေသကိသ 
ေမာက်ေသစြည ု် မသတးုွဲေနကာ သြါမ််။ 

 ေကျးုက်ေဒမသှိ စိိမ်ောာ််ုသ (၃၃.၃) သာခိသ််ိှုန်းမ်် မမန့်သှ််းေမာစသ််းစမည ု်များမပှ
သသှိေမာေသကိသ ေမာက်ေသစြည ု်ပမသတးုွဲေနကာ သြါမ််။ 

 
 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပျေးေျ်

23.3         46.7        17.7         

6.6           1.2           8.0           

37.5        23.0         40.9         

0.7           3.4           0.1           

68.1        74.3        66.7        

17.7        1.5           21.6         

5.0           22.8         0.7           

3.8           0.1           4.7           

2.9           - 3.6           

2.5           1.3           2.7            

31.9        25.7        33.3        

ရာခိုငန်ှုန း် 100.0   100.0   100.0   

အပရအတျွ် 18,525 3,571   14,954 
စစုပုေါငး်

ပရတင်ွး (အျာရမ့ဲံ)

ပရျန်

မြ စ်/ပခောင်း/တးူပမြ ာင်း

ပတာင်ျေပရ/ မုိးပရ

အခြ ား

စုစုပေါင်းပရပျာင်းပရသန့် မရရှိမှုရာခုိင်နှုနး်

စုစုပေါင်းပရပျာင်းပရသန့်ရရှိမှုရာခုိင်နှုနး်

ပသာျပ်ရအမေို းအစား

ပရေုိျ်ေုိင်း

အဝီစိတင်ွး

ပရတင်ွး (အတုစီ်)

ပရသန့်စျ်/ ပရသန့်ဘူး
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စု််းေသာ််စတွက် ုွမ်းစ််စမသတးြည ုမှု 

ြသတ (၁၆) - စု််းေသာ််စတွက်ပ ျုှြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမှု 

 

 
 
 
 
 
 
 

ပြည ််ောာ််ု သ  - ၃၂.၄% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးပ -   ၈.၀% 

ပမြ ိတ်ခရိသ် ် -  ၁၁.၇% 

ြသေုာမြ ို့နယ်  - ၂၁.၆% 
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ဇယား (၁၅) - စု််းေသာ််စတွက်  စဓိကစမသတးြည ုမ့်် မီးစမျိုးစုားစုိသက်           
စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 
 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ်် စု််းေသာ််စတွက် ုျှြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမ့်် စိမ်ောာ််ုသစချိုးမှာ 

(၂၁.၆) သာခိသ််ိှုန်းညြု်ြါမ််။ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးစတွ််းသိှ စခည ားမြ ို့နယ်များိှ့်် 
ိိှု််းယှဥ်သာ ုျှြ်ုု်မီးစမသတးြည ုမှုမ်် ပမည ့််ေနြါမ််။ ပတန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး၏ပုျှြ်ုုမ်ီး 
စမသတးြည ုမ့်် စိမ်ောာ််ုသစချိုးမှာ (၈.၀) သာခိသ််ိှုန်းြည ု်ြါမ််။  

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ်် စု််းေသာ််စတွက်  မီးုက်ပ (ြသ ္ုဂုိက) စမသတးြည ုမှုမ််  (၃၂.၈) 
သာခိသ််ိှုန်းြည ့်် စများဆသတးြည ု်ြါမ််။ 

 ေကျးုက်ေဒမတွ်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ (၃၉.၈) သာခိသ််ိှုန်းမ်် စု််းေသာ််စတွက် 
မီးုက ်(ြသ ္ုဂုိက) ကိသ စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပျေးေျ်

21.6             62.4           11.8           

23.4             6.0             27.6           

20.4             27.1           18.7           

0.4                0.7             0.4             

32.8             3.3             39.8           

0.3                0.1             0.4             

0.9                0.2              1.0             

0.2                0.2              0.2              

ရာခိုငန်ှုန း် 100.0       100.0     100.0     

အပရအတျွ် 18,525     3,571     14,954   

ပရအားေှေေ်စစ် (ေုဂ္ဂေိျ)

ပနပရာင်ြခည် စွမ်းအင်သံုး (ဆိုောြေား)

အခြ ား

စစုပုေါငး်

မးီအမေို းအစား

ေျှေ်စစ်မီး

ပရနဆံမီီး

ဖပယာင်းတိုင်မီး

ဘျ်ထရမီီး

မီးစျ် (ေုဂ္ဂေိျ)
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စုားစုာချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် ေုာ််ုာစမသတးြည ုမှု 

ြသတ (၁၇) - မု်မားကိသ စေညခခတေမာ ေုာ််ုာစမသတးြည ုမှု 

 

 

 

ပြည ််ောာ််ု သ  - ၈၁.၀% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၉၅.၅% 

ပမြ ိတ်ခရိသ် ် - ၉၆.၅% 

ြသေုာမြ ို့နယ်  - ၉၆.၉% 
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ဇယား (၁၆) - ချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် စဓိကစမသတးြည ုမ့်် ေုာ််ုာစမျိုးစုားစုိသက် 
စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက်ပခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ်် စုားစုာချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတွက် မု်မားကိသ စေခည ခတေမာ 
ေုာ််ုာ စမျိုးစုားများညြု်မ့် ် မု်မား/ာ််း (၆၇.၄) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် မီးေမွး/         
ေုာ််ုာေတာ့်် (၂၉.၅) သာခိသ််ိှုန်းတိသ့ကိသ စဓိကစမသတးြည ုကာ ေကာ ာ််းပေတွ့သိှသြါမ််။ 

 စိမ်ောာ််ုသ (၀.၆) သာခိသ််ိှုန်းမာုျှ်် စုားစုာချက်ြည ုတ်ုားေမာက်သန်စတကွ် ုျှြ်ုု်မီးကိသ 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 ေကျးုက်ေဒမသှိ စိမ်ောာ််ုသများတွ်် မု်မားကိသ စေခည ခတေမာ ေုာ််ု ာများညြု်မ့်် 
မု်မား/ာ််း (၇၇.၇) သာခိသ််ိှုန်းိှ့် ် မီးေမွး/ေုာ််ုာေတာ့်် (၂၀.၆) သာခိသ််ိှုန်းကိသ စဓိက 
စမသတးြည ုကာ ြါမ််။ 

 

 

 

 

 

 

 

စစုပုေါငး် မြ ို ့ ြေ ပျေးေျ်

0.6                1.9               0.2              

0.1                0.4               0.1              

0.5                0.1               0.6              

0.6                2.3                0.2              

67.4             24.4             77.7           

29.5             66.6             20.6           

1.0                4.0               0.3              

0.2                0.3               0.2              

ရာခိုငန်ှုန း် 100.0       100.0       100.0     

အပရအတျွ် 18,525     3,571       14,954   

မီးပသွး/ပောင်စာပတာင့်

ပျောျ်မီးပသွး

အခြ ား

စစုပုေါငး်

ပောငစ်ာအမေို းအစား

ေျှေ်စစ်မီး

ဓာတပ်ငွ့

ပရနဆံမီီး

ဘုိင်အိုဂျ်စ်

သစ်သား/ထင်း
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ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းများ စမသတးြည ုမှု 

ဇယား (၁၇) - ဆက်မွယ်ေသးိှ့်် စိမ်စမသတးစေဆာ််ြ ္ုစ််းများမသတးုဲွမှုစုိသက် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ်် ှိုန်းကိသ 

ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 စိမ်ောာ််ုသများ၏ ဆက်မွယ်ေသးိှ့် ်စိမ်စမသတးစေဆာ််ြု္်စ ်းများမသတးုွဲမှုတွ် ်ရသြ်မည ််မတကာ ား 
ုက်မသတးုွဲမှုမ်် (၄၅.၅) သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် စမည ့််ဆသတးညြု်ြါမ််။ ရသြ်မည ််မတကာ ားုက်သှိမ့်် 
စိမ်ောာ််ုသစချိုးမ်် ပမြ ို့ြည တွ် ် (၅၉.၈) သာခိသ််ိှုန်းညြ ်ုပြြ ီး ေကျးုက်တွ်် (၄၂.၀) သာခိသ််ိှုန်း 
ညြု်ြါမ််။ 

 

 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ်ပ် ရသြ်မည ််မတကာ ားသိှေမာ စိမ်ောာ််ုသမာှ (၄၅.၅)  သာခိသ််ိှုန်းပြည ု်ြြ ီးပ ေသဒီယိသ 
သှိေမာ စိမ်ောာ််ုသမာှ (၂၇.၇) သာခိသ််ိှုန်းြည ့်် စိမ်ောာ််ုသပ (၃)ပ ုသတွ််ပ (၁)ပ ုသ ှိုန်းသိှေကာ ာ််းပ
ေတွ့သိှသြါမ််။ 

 

မြ ို ့ ေပ/ေကျးလက်
အမိေ်ောငစ်ု

အေရအတကွ်
ေရဒယီ ို ရပုေ်မငသ် ံကြ ား ကြ ို းဖနုး် လကက်ိုငဖ်နုး် ကနွပ်ျူတာ

အမိတ်ငွ ်

အငတ်ာနက ်

တပေ်ငေ်ား ခေ ငး်

မညသ်ည့်ပစ္စညး်မှေ 

မရ ှိသည့်

ရာခိုငန်ှုနး်

ပစ္စညး်အားလုံး

 ရ ှိသည့်  

ရာခိုငန်ှုနး်

စုစုေပါင်း 18,525       27.7            45.5              4.9        26.1              1.5           3.0                     39.2                        0.2                 

မြ ို ေ့ပ 3,571         21.8            59.8              8.7        50.5              4.4           7.6                     27.6                        0.3                

ေကျးလက် 14,954       29.2            42.0              4.0        20.2              0.8           1.9                     42.0                        0.2                 
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ြသတ (၁၈) - ေသဒယိီသိ ှ့်် ရသြ်မည ််မတကာ ားမသတးုဲွိိသ် ်မ့်် စိမ်ောာ်် သုသာခိသ် ် ှိုန်း  

ေသဒယီိသ ရသြ်မည ််မတကာ ား 
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ြသတ (၁၉) - ုက်ကိသ််ြသန်းမသတးုဲွိိသ််မှု 

 

 ြသေုာမြ ိ ့ုနယ်တွ်် စိမ်ောာ်် သု (၂၆.၁) သာခိသ် ် ှိုန်းမာ ုက်ကိသ် ်ြသန်းသိှပြြ ီး တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီးပ
တွ််  (၂၉.၈) သာခိသ််ိှုန်းသိှြါမ််။ 

 
 

ပြည ််ောာ််ု သ  - ၃၂.၉% 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  -၂၉.၈% 

ပမြ ိတ်ခရိသ် ် -၂၅.၈% 

ြသေုာမြ ို့နယ်  -၂၆.၁% 
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ြိသ့ေဆာ််ေသးယာဥ် စမျိုးစုားများ 

ဇယား (၁၈) -  မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ်စမျိုးစုားစုိသက် စိမ်ောာ်် သု 

စေသစတွက်ကိသ ပမြ ို့ြည /ေကျးုက် ခဲွညခားေြာ်ြည ေမာဇယား 

 

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ်် စိမ်ောာ််ုသများ၏ မယ်ယူြိသ့ေဆာ််ေသးစတွက် စမသတးြည ုမ့််ယာဥ် 
စမျိုးစုားများတွ်် ေမာ်ေတာ်ဆိသ်က်ယ်/ုျှြ်ုု်ုက်ဘီး/မသတးဘီးကား စမသတးြည ုမှုမ််  (၃၉.၁) 
သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် စမည ့််ဆသတးညြု်ြြ ီး ုက်ဘီးစမသတးြည ုမှုမ််  (၂၁.၀) သာခိသ််ိှုန်းညြ့်် ဒသတိယစမည ့််ဆသတး 
ညြု်ြါမ််။ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိုငး်ပဒသ ျြ းီ/ခရိုင/် မြ ို ့နယ် အမိပ်ထာငစ်ု

ျား/

ထရေျ်ား/

ဗငန် ်

ပမာပ်တာ်

ဆိုငျ်ယ်/

ေျှေစ်စစ်ျဘ်းီ/

သုံးဘးီျား

စျဘ်းီ
(၄) ဘးီေါ

ပထာေ်ာဂေ ီ

ျနးူပေ၊ှ

သမ္ဗာန ်

စျပ်ေ၊ှ

ပမာပ်တာဘ်တု်

ေညှး်(ျျွ၊ဲ

နာွး၊ မြ ငး်..

စသ ဖြ 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       

ပုေလာမြ ို ့နယ် 18,525        160         7,252               3,891           634        449        1,564            1,156       

မြ ို ေ့ပ 3,571           62            1,692               1,291           124         63          313                90             

ေကျးလက် 14,954        98            5,560               2,600           510        386        1,251             1,066       
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(ဇ) ေမွးြွားခည ််းိှ့််ေမဆသတးခည ််းစေကာ ာ််းစသာ 

ေမွးြွားခည ််းစေကာ ာ််းစသာ 

 

 ြသေုာမြ ို့နယ်တွ်် စမက် (၂၅-၂၉) စသြ်ုသတွ််ပေမွးြွားိှုန်း စမည ့်ဆ်သတးညြ ်ုမ်က်ိသ ေတွ့သိှသြါမ််။ပ 

 စမက ် (၁၅) ိှု်မှ စမက် (၄၉) ိှု်စတွ််းသိှ စမျိုးမမီးတု်းး၏ ုသ သုေြါ််းကေုးေမွးြွားိှုန်း 
မှာ (၃.၁) းးြည ု်ြြ ီး ပြည ််ောာ်် သုစဆ့်် ုသုသေြါ််းကေုးေမွးြွားိှုန်း (၂.၅) းးာက် ြိသမည ့််မ််ကိသ 
ေတွ့သိှသြါမ််။  
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အသက်အပု်စု 

ပံု (20) - ပပြ ည်လာာင်စု၊ တန င်္သာရီတုိင်းလဒသကြ ီးနှင့် ပုလောမြ ို့နယ်တုိ့၏ 
အသက်အပုိင်းအေြ ားအေုိက် ကလေးလမွးဖွားနှုန်း  

ြပည်လာာင်စု တန င်္သာရီတိုင်းလဒသကြ ီး ပုလောမြ ို့နယ် 
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ြသတ (၂၁) - သု သုေြါ််းကေုးေမွးြွား ှိုန်း 

 
 

 
 
 
 

ပြည ််ောာ််ု သ   - ၂.၅ းး 

တန င်္မာသီတိသ် ်းေဒမကြ ီး  - ၃.၃ းး 

ပမြ ိတ်ခရိသ် ်   - ၃.၄ းး 

ြသေုာမြ ို့နယ်   - ၃.၁ းး 
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 တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးတွ်် ေမွးြွားု်် ေမျှာ်မှန်းမက်တမး်မ်် (၆၅.၅) ိှု်ညြု်ြြ ီး ပြည ််ောာ််ုသ 
စဆ့်် ေမျှာ်မှန်းမကတ်မ်း (၆၄.၇) ိှု်ာက်ပမည ့်ြ်ါမ််။ 

 မ ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်း (၆၈.၉ ိှု်) မ ်် ကျား ေမျှာ်မှန်းမက်တမ်း (၆၂.၂ ိှု်) ာက် ြိသမည ့််ြါမ််။ 

ကေုးစသွယ်ေမဆသတးခည ််းိှ့်် ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမဆသတးခည ််းစေကာ ာ််းစသာ 

 

 ပမြ ိတ်ခရိသ်တ်ွ်် တု်ိှု်ေစာက်ိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုးေမိှုန်းများမ်် ပြည ်ေ်ာာ််ုသစဆ့်် 
ေမိှုန်းများာက် ပမည ့််ြါမ််။ စသှ််ေမွးကေုး (၁,၀၀၀) တွ်် စမက်တု်ိှု်ေစာက်ကေုး 
(၇၇) းးိှ့် ် စသှ််ေမွးကေုး (၁,၀၀၀) တွ်် စမက််ါးိှု်ေစာကက်ေုး (၉၁) းးေမဆသတး 
ုျက်သှိြါမ််။  

 ြသေုာပမြ ို့နယ်တွ် ် တု်ိှု်ေစာက်ိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုး  ေမိှုန်းများမ်် တန င်္မာသီပ
တိသ််းေဒမကြ ီးိှ့် ် ပမြ ိတ်ခရိသ််တိသ့၏ ေမိှုန်းများာက်ပနိမ့်ြါမ််။ စသှ် ်ေမွးကေုး (၁,၀၀၀) တွ်် 
စမက်တု်ိှု်ေစာက်ကေုး (၆၄) းးိှ့်် စသှ််ေမွးကေုး (၁,၀၀၀) တွ်် စမက််ါးိှု် 
ေစာက်ကေုး (၇၅) းးေမဆသတးုျက်သှိြါမ််။  
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ပံု (၂၂) - လမှောမှ်န်းသက်တမ်း (ပပြ ည်လာာင်စု၊ တုိင်းလဒသကြ ီး/ပပြ ည်နယ်) 

စုစုလပါင်း ကျား မ 
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ုသုသေြါ််း ကျား မ 

ြသတ (၂၃) - တု်ိှု်ေစာက်ကေုးေမ ှိုန်းိှ့်် ်ါးိှု်ေစာက်ကေုးေမ ှိုန်း 

ပြည ််ောာ််ုသ တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး ပမြ ိတခ်ရိသ် ် ြသေုာမြ ို့နယ် 
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 တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီးတွ်် စသှ််ေမွးကေုး (၁၀၀,၀၀၀)   ကိသယ်ဝန်ေဆာ််ုဥ်၊ ေမွးြွားုဥ် ိှ့်် 
ေမွးြွားြြ ီး (၆) ြတ်စကာ ာတွ်် မိခ်် (၁၅၇) းး ေမဆသတးုျက်သှိြါမ််။ 

 ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်းမ ််  ပြည ််ောာ််ုသစဆ့််ာက်ပနိမ့်ြါမ််။ 

 စေသှ့ေတာ််စာသှိိသ် ် တ်များ၏ပကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမ ှိုန်း (၁၄၀) ိှ့််ပိိှ်ု ်းယှဥ်သာတွ်် ပမည န်မာိိသ် ် တ်၏ပ
ကိသယ်ဝန်ေဆာ််မိခ််ေမိှုန်း (၂၈၂) မ ်် ပမည ့််မားေနေကာ ာ််းပေတွ့သှိသြါမ််။ 
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ပံု (24) - ကုိယ်ဝနလ်ဆာင်မိေင်လသနှုန်း (ပပြ ည်လာာင်စု၊ တုိင်းေဒမကြ ီး/ပြည ််နယ်) 
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မန်းေခါ််ုာသ််းဆိသ််သာ ေဝါဟာသစဓိြ္ပာယ်မတ်မှတ်ချက်များ 

ုူးးေသ - ဤစုီသ််ခတုာတွ််ြါဝ််မ့်် ုူးးေသဆိသမ််မှာ မန်းေခါ််ုာသ််း်တွ်် ပမည န်မာိိသ််် တ်ပ

နယ်နိမိတစ်တွ််းသှိေနမ့်် ုူးးေသကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

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

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

ပမည န်မာိိသ်် တ်စတွ််းပမန်းေခါ််ုာသ််း်တွ််သှိမ့််ုစူား သုတးကိသပုာသ််းေကာကယ်ူခဲ့ြါမ်။် 

ေကျးုက်ပ - စောွောွစသြ်ချုြေ်သးးးုီးာာနမှ မတ်မတှ်ာားေမာ ေကျးသွာစသြ်ုသများကိသ ဆိသုိသပ ြါမ််။ 

ေယဘသယျစားြည ့်် ၎််းေဒမများမ်် ုူးးေသမိြ်မ််းဆ န််းမ့််ေဒမများြည ု်ြြ ီး  

၎််းေမည ဧသယိာများတွ်် ုိသက်ြျိုးေသးုသြ််န်းများကိသ စဓိကုသြ်ကိသ််ြါမ််။ 

ပမြ ို့ြည  - စောွောွစသြ်ချုြ်ေသးးးုီးာာနမှပမတ်မှတ်ာားေမာ သြ်ကွက်များြည ု်ြါမ််။ ေယဘသယျ စားြည ့််ပ

စဆိသြါေဒမများတွ််ပစေဆာက်စစသတိှ့််ပုးူးေသာူာြ်ြြ ီးပုက်မှုုသြ််န်းများပြွတ့ြြ ိုးတိသးတက် ြါမ််။ပ 

မိြ်မ််းဆ -  ဧသိယာ တု်ုတသသန်းကီုိသမီတာတွ် ် ေနာိသ််ေမာုူးးေသကိသ ဆိသုိသြါမ််။ နယ်နိမိတ ်

တု်ခသစတွ််းေနာိသ််ေမာ ုူးးေသ သုုသေြါ််းကိသ ၎််းေဒမ၏ ဧသိယာစကျယ်စဝန်းိှ့်် ုားခည ််းြည ့််ပ

မိြ်မ််းဆကိသသသှိ ြြ ီး ုတသသန်းကီုိသမီတာပြည ့််ေြာ်ြည ြါမ််။ပ ာိသမိသ့တွကခ်ျက်သာတွ််ပ ကသန်းေမည ကိသမာပ

ာ့််မွ််းတွက်ချက်ာားြါမ််။ 

ြျမ်းမျှစိမ်ောာ်် သုစသွယ်စုား - စိမ်ောာ််ုသတု်ုသတွ််သှိေမာ ြျမ်းမျှစိမ်ောာ််ုသဝ်် စေသစတွက်ပ

ကိသဆိသုိသြါမ််။ (စိမ်ောာ််ုသုူးးေသုသုသေြါ််းကိသ စိမ်ောာ််ုသစေသစတွက်ညြ့်် ုားညခ််းညြ့််သသှိပြါမ််။) 

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

မီှခိသမူစချိုး - စုသြ်ုသြ်ကိသ််ိိသ််မ့်် စမကစ်သွယ် စမက် (၁၅) ိှု်မှ စမက် (၆၄) ိှု်းးေသ (၁၀၀) 

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

ိှု်ိှ့််စာက်) တိသ့၏စချိုးညြု်ြါမ််။ ုသုသေြါ််းမှီခိသမူစချိုး၊ ကေုးမှီခိသမူစချိုးိှ့် ်

မက်ကြ ီးသယွ်စိသမှီခသိမူစချိုးတိသ့ကိသ တိသ််းတာတကွ်ချက်ိိသ််ြါမ််။ 

ကေုးမီှခိသမူစချိုး - စမက ် (၁၅) ိှု်ေစာက် ကေုးးးေသိှ့်် စုသြ်ုသြ်ိိသ််မ့််ုူးးေသ    (စမက် 

၁၅ - ၆၄ ိှု်) စချိုးကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

မက်ကြ ီးသွယ်စိသမီှခိသမူစချိုး - စမက ် (၆၅) ိှု်ိှ့််စာက် မက်ကြ ီးသယွ်စိသးးေသိှ့်် စုသြ် သုြ်ိိသ်် 

မ့််ုူးးေသ (စမက ်၁၅ - ၆၄ ိှု်) စချိုးကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 
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မက်ကြ ီးသွယ်စိသညွှန်ကိန်း - စမက် (၁၅) ိှု်ေစာက် ကေုးးးေသ (၁၀၀) တွ််သှိမ့်် စမက ်        (၆၅) 

ိှု်ိှ့််စာက် မက်ကြ ီးသွယ်စိသးးေသကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

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

စုယ်ကိနး်ြည ု်ြါမ်။် ုူးးေသ၏တု်ဝက်မ်် စမက်စုယက်ိန်းာက််ယ်ြြ ီး ကျနတ်ု်ဝကပ် မ ်် 

စမက်စုယ်ကိန်းာက် ပကြ ီးြါမ််။ 

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

၂၀၁၄ ခသိှု် ပမည န်မာိိသ်််တ ုူးးေသိှ့််စိမ်စေကာ ာ််းစသာပ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ် ် ုာတတပ် ေမည ာက်မှု၊ 

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

ြ်ာေသးိှ့််ြတ်မက်၍ စမျိုးစုားခွဲခည ားမှုများကိသ ေစာက်ြါစတိသ််း ေြာ်ြည ာားြါမ််- 

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

ဆိသုိသြါမ််။ 

(ခပ) ေကျာ််းတက်ေသာက်မှုစေခည စေန - ုွန်ခဲ့မ့််ုာမ််ိှု်တွ်် စတန်းြ်ာပ စဆ့််ဆ့်် 

မ််ကာ ားိိသ် ်သန်ြသတမှန်ြွ့််ုှု်ာားေမာ တသားဝ််စမိစမှတ်ြည ု ုာမ််ေကျာ််းများ 

(မိသ့မဟသတ်) ြ်ာေသးစုီစုဥ်များတွ် ်ြ်ာမ််ကာ ားေနမူများကိသ ဆိသုိသြါမ််။ပမူုတန်း၊ပ

စုယ်တန်း၊ပ စာကတ်န်းိှ့််ပ တက္ကမိသု်စဆ့််တက်ေနမူများပ စား သုတးြါဝ််ပ ြါမ််။ပပ

စဆိသြါပ ေကျာ််းေနမှုစေခည စေနတွ်် (၁) ုက်သှိတွ် ် ေကျာ််းတက်ေနမူ၊     (၂) 

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

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

စမိစမှတ်ြည ုာားမ့်် ြသု္ဂုကိေကျာ််းများတွ် ် တက်ေသာက်ြြ ီးုီးခဲ့မ့်် စမည ့််ဆသတး 

ြ်ာေသးစဆ့််/ဘွဲ့/ဒီုသီကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

မမန်ုွမ်းမှုပ- ေန့ုဥ်ုသြ််န်းေဆာ််သကွ်မှုများ၊ စုသြ်ုသြ်ကသိ််ေဆာ််သွက်မှု/မ််ယူမှုများ၊ ှုုြ်သှားမှုပများတွ်် 

စောာကစ်ကူမသှိြါက မာမန်ုူများာကြ်ိသ၍ စခက်စခဲသှိမမူျားကိသ ဆိသုိသပ ြါမ််။ ၂၀၁၄ ခသိှု် 

ုူးးေသိှ့််စိမ်စေကာ ာ််းစသာ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ် ် မမန်ုွမ်းမှို ှ့််ြတ်မက်၍ ေစာက်ြါတိသ့ပ ကိသပ

ေမးမည န်းာားြါမ််-ပ 

(က) ုမ်းေုျှာက်ခည ််း (ဝှီးချဲစမသတးြည ုခည ််း၊ ေတာ််ေဝှး၊ ချို််းောာက်စမသတးြည ုခည ််း၊ ေခည ဆာပ ပခည ််း၊ 

စမည ့််တက်သာတွ််ခကခ်ဲခည ််း) 
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(ခပ) စမည ်် (စမည ််စာရသတစားန််းခည ််း၊ပမျက်ုိမမည ််ခည ််း) 

(ုပ) စကာ ား (စကာ ားစာရသတန််းခည ််း၊ နားမကာ ားခည ််း) 

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

ုိတ်ြိသ််းဆိသ််သာစေခည စေနများ) 

ကိသ််ေဆာ််မ့််ုက်မှတ်ပ - ုူတု်းးချ််းုီ၏ မက်ေမခတစြည ု် ကိသယ်ေသးစေကာ ာ််းစသာ စချက် 

စုက်များြါဝ််မ့် ် ကတ်/ုက်မှတ်ညြု်ြါမ််။ ပမည နမ်ာိိသ်််တတွ်ပ် မက်ေမခတကတ်/ုက်မှတ်ပ စမျိုးပ

စုားေြါ််းများုွာ ာသတ်ေြးာားြြ ီး ိိသ်််တခည ားမားများစတွက် ိိသ်််တကူးုက်မတှ်ကိသဆိသုိသြါမ််။ 

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

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

ိှု်ိှ့််စာက်ပုူးးေသကိသပေစာကြ်ါစတိသ််း ခွဲခည ားေြာ်ြည ာားြါမ််ပ- 

 

သုြ်မားစ််စား သု - “စုသြ်သိှမပူ ( သုြ််န်းခွ််သှို ူးးေသ)” ိှ်် ့ “စုသြ်ုက်မဲ့” တိသ့ြါဝ််မ်် ့

ေယဘသယျုကားသြ်တု်ခသပြည ု်ြါမ််။ 

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

စတွက ်မန်းေခါ််ုာသ််းမေကာက်မီပတု်ြတ်စတွ််းပ (မိသ့မဟသတ်)ပတု်ိှု်စတွ််း စချိန်ြည ့်် (မိသ့မဟသတ)် 
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(၆) ုိှ့််စာက် စုသြ် သုြ်ခဲ့ုျှ် ် ာိသမူကိသ စုသြ်သှမိ််ဟသပ ဆိသုိသြါမ််။ ၎််းတိသ့တွ်် 

ုုာမသေမာ်ု််းပ မိမား သု သုြ််န်းတွ်် သုြ်ကိသ််မူ၊ပ ုတိသးဆိသ််၊ပ ြသု္ုဂ ိကေဆးရသတပ စုသှိမ််တသိ့တွ််ပ

ုသြ်ကိသ််ေနမူများြါဝ်ြ်ါမ််။ပ 

စ သုြ်ုက်မ့ဲ - စုသြ်ုသြ်ကိသ််ိိသ််မူြည ု်ေမာ်ု််း မတ်မှတ်ာားမ့််ကာုစတွ််း စုသြ်မသှမိူ၊ 

စုသြ်သှာေြွေနမူကိသ ဆိသုိသြါမ််။  

သုြ်မားစ််စား သုတွ််မြါဝ််မူများ - မန်းေခါ််ုာသ််းေကာကယ်ူချိန်မတိသ််မီ သက်မတ္တြတ်စတွ််း 

စုသြ်မသှမိူ၊ စုသြ်မသှာခဲ့မူ၊ စုသြ်မ သုြ်ိိသ််မူများကိသပ ဆိသုိသြါမ််။ စဆိသြါစသြ် သုတွ် ် စချိန်ြည ့််ပ

ေကျာ််းတက်ေနမူ၊ စိမ်မှုကိ ္ုစ သုြ်မူ၊ မက်ကြ ီးသွယ်စိသများ ြါဝ််ြါမ််။  

သုြ်မားစမျိုးစုားပ - စုသြ်သှမိူများကိသ ုွန်ခဲ့ေမာ (၁၂) ုစတွ််း ၎််းတိသ့ေဆာ််သွက်မ့်် 

ုီးြွားေသးုသြ််န်း ုသြ်ေဆာ််မှုစုိသက် ခွဲညခားေြာ်ညြခည ််းညြု်ြါမ််။ ုသြ်မားစမျိုးစုားများကိသ 

ေစာက်ြါစတိသ််း စသြ်ုသ (၅) ုသခွဲ ခည ားာားြါမ််- 

(က) စုိသးသဝန်ာမ်းပ-  စုိသးသာာန/စြွဲ့စု််းများတွ်် စုသြ် သုြ်ကိသ််ေနမူများ  

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

စုိသးသမဟသတ်ေမာစြဲွ့စု််းများ၊ ိိသ်််တတကာစြွဲ့စု််းများ၊ ေသာ််းဝယ်ေသးုသြ််န်းပ

များတွ််ုသြ်ကိသ််ေနမူများပ 

(ုပ) စ သုြ်သှ်် - မတ်မတှ်ကာုစတွ််း ၎််းတိသ့၏ကိသယ်ြိသ််ုီးြွားေသးုသြ််န်းကိသ စုသြ်ပ မမား 

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

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

မ််မ့််စုသြ်မမားကိသမျှ ခန့်ာားခည ််းမသှိဘဲ ကိသယ်တိသ််ဝ််ေသာက်ုသြ်ကိသ််မူပ 

(်) မိမား သု သုြ််န်း သုြ်ကိသ််မူ - မိမား သုဝ််တု်းးးး၏ ုီးြွားေသးုသြ််န်း၊ ုိသက်ြျိုးေမးွမည ူပ ေသး၊ပ

ပခြ တုသြ််န်း၊ ကသန်ေသာ််းကသန်ဝယ်ုသြ််န်း (မိသ့မဟသတ)် စမက်ေမွးဝမ်းလကျာင်းပ

ေုပ်ငန်းတစေ်ုေုတွင ်ေုပ်အားေမရရှိဘဲ ဝင်လရာက်ေုပ်ကိုငသ်ူပ 

သုြ်မားစ််စားြါဝ်် ှိုန်းပ - စမက်စသြ်ုသတု်ခသတွ််သှိမ့််ပ ုသြ်မားစ််စားိှ့််ပ စဆိသြါစမက်ပ

စသြ်ုသစတွ််းသိှပုူဦးေသတိသ့၏စခိျုးကိသပဆိသုိသြါမ််။ပ သုြ်မားစ််စားြါဝ််ိှုန်းမ််ပစုသြ်ုသြ်ိိသ််ပမ့််ပ

ုူးးေသြမာဏကိသပေြာည်ြမ့််ပစေသးကြ ီးေမာပစညွှန်းကိနး်ုဏန်းတု်ခသညြု်ြါမ််။ 

ပ 

= ုသြ်မားစ််စား 
ြါဝ််ိှုန်း 

ုသြ်မားစ််စားုသတွ််ြါဝ််မူးးေသ 
(စုသြ်သှိမူ + စုသြ်ုက်မဲ့) 

ုသု သေြါ််းုူးးေသ 

x ၁၀၀ 
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စ သုြ်ုက်မ့ဲသာခိသ်် ှိုန်းပ - ုသြ်မားစ််စား သုုသေြါ််းတွ််ပ စုသြ်စကိသ််မသသိှေမးဘဲပ စုသြ်သှာေနမူိှ့််ပ

စုသြ် သုြ်သန်ဆိ္ဒသှိမူတိသ့၏ပသာခိသ််ိှုန်းကိသပဆိသု ိသြါမ််။ပစဆိသြါုူးးေသမ််ပစုသြ်သှာေြွေနမူများပြည ု်ြြ ီးပ

စုသြ် သုြ်သန်စဆ််မ့််သိှမူများပပြည ု်ြါမ််။ 

 

 

စ သုြ်စကိသ််သသှိမှုိှ့််ပ ုူးးေသစချိုးပ - ိိသ်််တတု်ခသ၏စုသြ်သိှမူးးေသိှ့််ပစ သုြ်ုသြ်ကိသ််ိိသ််မ့််ပ ုူဦးေသပ

(စမက််ပ ၁၅ပ - ၆၄) ၏စချိုးစုားကိသြည မ့််ပ ုာသ််းစ််းဆိသ််သာပ စချိုးတု်ခသညြု်ြါမ််။ပ ုူတုး်းမ််ပ

တု်ြတ်ုျှ််ပ စန််းဆသတးတုန်ာသီကာ ာပ စုသြ်ုသြ်ကသိ််ြါကပ ၎််းကိသစ သုြ်စကိသ််သိှမူဟသပ

ိိသ်််တတကာစုသြ်မမားစြွဲ့ကြ ီးမပှမတ်မှတ်ာားြါမ််။ 

 

 

စ သုြ်စကိသ်် - မန်းေခါ််ုာသ််းသ််ညွှန်းချိန်မတိသ််မီပ ုွန်ခဲ့ေမာ (၁၂) ုစတွ််းပ ုသြ်ကိသ််ခဲ့မ့််ပ

ုူတု်ေယာက်၏ပ စ သုြ်စကိသ််ကိသဆိသုိသြါမ််။ပ ုသြ််န်းိှ့််မကဆ်ိသ််ညခ််းမသှိဘဲပ ုွန်ခဲ့ေမာ (၁၂) ုပ

စတွ််းပ ုသြ်ကိသ််ခဲ့မ့််စုသြစ်ကိသ််ကိသမာပ ဆိသုိသညခ််းညြု်မ််။ပ ၂၀၁၄ပ ခသိှု်ပ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ််ပ

စ သုြ်စကိသ် ်ေြာ်ညြခည ််းိှ့််ုြ်ုျဥ်း၍ပ ုာသ််းကိသ် ်၊ပ စချက်စုက်မွ််းုာေသး၊ပ စတွ််းေသးမှူး၊ပ စိမ်မှုပ

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

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

ိှု်ခသာက်ြိသ၍ပုသြ်ကိသ််ခဲ့ုျှ်ပ်စဓိကုသြ်ကိသ်ေ်မာပစုသြ်စကိသ််တု်ခသကိသပမတမ်ှတ်ေသွးချယ်ေုခဲ့ပြါမ််။ပ

စ သုြ်စကိသ် ်စမျိုးစုားများပခဲွညခားမတ်မှတ်သာတွ်် ISCO 2008 ကိသပစေညခခတ၍ပခွဲညခားာားပြါမ််။ 

သုြ််န်း - မန်းေခါ််ုာသ််းသ််ညွှန်းချိနမ်တိသ််မီပ ုွန်ခဲ့ေမာ (၁၂) ုစတွ််းပ စုသြ်ုသြ်ေနမူများပ

ုသြ်ကိသ််ေနမ့်် ုသြ််န်းတု်ခသညြု်ြါမ််။ပ စုသြ် သုြ်ေနမူများုသြ်ကိသ််ေနမ့််ပ သုြ််န်းခွ််ေနသာပ ကိသပ

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

ေဆာ််သွက်ချက်များကိသပ ေြာ်ြည သန်မုိသဘဲပ ကသန်ာသတ် သုြ််န်း (မိသ့မဟသတ်) ဝန်ေဆာ််မှုေြးမ့််ပ သုြ််န်းပ

စမျိုးစုားကိသပ ဆိသု ိသညခ််းညြု်ြါမ််။ပ ဥြမာပ - ုူတု်ေယာက်မ််ပ တီဗီွာသတ် သုြ်ေမာုက်ရသတ၏ပ

စုသြ်ုက်မဲ့သာခိသ််ိှုန်း 
စုသြ်ုက်မဲ့းးေသ 

ုသြ်မားစ််စားုသတွ််ြါဝ််မူဦးေသ 
(စုသြ်သှိမူ + စုသြ်ုက်မဲ့) 

= x ၁၀၀ 

စုသြစ်ကိသ််သသှိမှုိှ့်် 
ုူးးေသစချိုး 

= 

စုသြ်သှိမူးးေသ 

ုသု သေြါ်း်ုူးးေသ 

x ၁၀၀ 
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မိသေုှာ််ရသတတွ််ပ စ သုြ် သုြ်ကိသ် ်မူညြု်ြါကပ ာိသမူ၏ သုြ််န်းမ််ပ ျုှြ်ုု်ြ ္ုစ််းာသတ် သုြ်မှု သုြ််န်း 

ညြု်ြါမ််။ပ စကယ၍်ေညြဆိသမမူ််ပ ုသြ််န်းိှု်ခသ (မိသ့မဟသတ)် ိှု်ခသာက်ြိသေမာပ ုသြ််န်းများတွ််ပ

ုသြ်ကိသ််ခဲ့ြါုျှ််ပ စဓိကုသြ်ကိသ်ေ်မာပ ုသြ််န်းတု်ခသကိသပ မတ်မတှ်ေသွးချယ်ေုခဲ့ြါမ််။ပ ုသြ််န်းများပ

ခွဲညခားမတ်မှတ်သာတွ်် ISIC Revision 4 ကိသ စေညခခတ၍ပခဲွညခားာားြါမ််။ 

စသှ််ေမွးကေုး - ကေုး်ယ်မိခ််ဝမ်းမှကတတ်ချိနတ်ွ်် ်ိသညခ််း၊ စမတြည ုညခ််း၊ ေညခုက်များုှုြ်သှားညခ်း် 

ုမ့် ် စမက်သှ််မန်မှု မေ င်္ကတတု်ခသခသကိသ ပြည ုုသြမ်ူကိသ ဆိသုိသြါမ််။ မန်းေခါ််ုာသ််းတွ် ် စသှ်် 

ေမွးကေုးများကိသ ာ့််မွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ ာိသ့စြည ်် စိမ်ောာ််ကျြူးမ့်် စမျိုးမမီးများ၏ 

ေနာက်ဆသတးစသှ််ေမွးကေုးစေကာ ာ််းစသာများကိသု််း ာ့််မွ််းေကာက်ယူခဲ့ြါမ််။ 

သု သုေြါ််းကေုးေမွးြွား ှိုန်း - စမျိုးမမီးတု်ေယာက်ေမွးြွားိိသ်မ့်် ် ြျမ်းမျှကေုးစေသစတွက် 

(စမျိုးမမီးစား သုတး ကေုးေမွးြွားိိသ််မ့်် စမကစ်ြိသ််းစခည ား ပြြ ီးဆသတးမ််စာိ စမက်သှ််ြြ ီး 

ုက်သှိေမွးိှုန်းစတိသ််း ေမွးမ််ဆသိြါက) ကိသ ဆိသုိသြါမ််။ 

 

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

ေမွးြွားမ့်် ကေုးးးေသကိသ တိသ််းတာညခ်း်ညြု်ြါမ်။် စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးြွားိှုန်းကိသ 

တိသ််းတာသာတွ် ်မီးညခားေြာ်ညြာားညခ််းမသှိြါက ပြည က္ခဒိန်ိှု်ကိသ စေညခခတ၍ တွက်ချက်ြါမ််။ 

 

  

၅ ုသု သေြါ််းကေုးေမးွြွားိှုန်း = စမက်စသြ်ုသစုိသက် ကေုးေမွးြွားိှုန်း x  
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ြသေုာမြ ို့နယ်စုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူများုာသ််း 
 

တန င်္မာသီတိသ််းေဒမကြ ီး၊ ပမြ ိတ်ခရိသ််၊ ြသေုာမြ ို့နယ်စုီသ််ခတုာ ပြည ု သုမူများုာသ််း 

စမ်် သာာူးိှ့်် ာာန/စြွဲ့စု််း တာဝန ်
စုီသ််ခတုာြည ု သုမူ 

ေဒါ်တ််တ််ုှ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ုုသမူ 

ေဒါ်ုဲ့ုဲ့ဝ်း် စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေသးမားြည ုုသမူ 

   
ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

းးေစာ််မန်း UNFPA စကြ တေြး စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်ုိ္ဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန စြြ ီးမတ်ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်မျိုးမိ္တာ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

ေဒါ်ေစးမီသိေဇာ် စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုု်ေဆးတ််းြည တ်မူ 

   
ုာသ််းဇယားြည ု သုခည ််း၊ ေမည ြသတေသးဆဲွခည ််း 

ေဒါ်ုိ္ဒာမည ့်် ဒသတိယညွှန်ကာ ားေသးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 
ကွန်ြျူတာစုစီုဥ်ေသးဆဲွခည ််းိှ် ့် 
ုာသ်း်ဇယားြည ုုသမူ 

ေဒါ်ု််းု်း်မာ းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

လဒါ်ယဥ်ယဥ်ောွး ုူဝ််မှုကြ ီးကာ ြေ်သးမှူး၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

းးခနွ်ဇ််ိိသ် ်ာွန်း စ်ယ်တန်းုာေသး၊ ပြည ််မူ့စ််စားဦးုးီာာန ေမည ြသတေသးဆဲွြည ုုသမူ 

   
ုာုီိှ့််ဒဇိီသ််းစြွဲ့ 

းးိိသ််ြြ ိုးေကျာ် းးုးီစသာသိှ၊ ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန ုာုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုုသမူ 

ဥးီမူုွ်် 
ဒသတိယုက်ောာက်ကွန်ြျူတာုသြေ်ဆာ််ေသးမှူး၊ 
ပြည ််မူ့စ််စားးးုီးာာန 

ုာုီိှ့််ဒီဇိသ်း်ြည ုုသမူ 

 



ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း

အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

www.dop.gov.mm

(သို႔မဟုတ္)

http://myanmar.unfpa.org/census
တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္


