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ဥေယျနဇဲ် 

၂၀၁၄ ခုိှစ ်  ပြ ည်လုဳဵကတတ် လူဦဵေရိှင်အဴိမ်အေ ကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင်စနရင်ဵကို ၂၀၁၄ ခုိှစ၊် 
မတလ် (၂၉) ရက်ေနနမှ ဧပိ ီလ (၁၀)ရက်ေနနအထိ ေတွ့ ရှိရနအရပ်တွင် ေကနက်ယူသည်ဴမူကို အသုဳဵပြ ု 
ေကနက်ယူခဲဴပါသည်။ သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵလုပ်ငန်ဵ စဥ ်ကြ ီဵတစ်ခလုုဳဵ  ေအနင်မြ င်စွနပြ င်ဆင်အေကနင် 
အထည်ေဖန်ေဆနင်ရွက်ိိုင်ခဲဴပိ ီဵ ေရှ့ ေပြ ဵလူဦဵေရစနရင်ဵကို ၂၀၁၄ ခုိှစ်၊  သေ ဂုတ်လတွင်လည်ဵေကနင်ဵ၊ 
ပင်မအစီရင်ခဳစနကို  ၂၀၁၅ ခုိှစ်၊ ေမလတွင်လည်ဵေကနင်ဵ သတ်မှတ်ထနဵသည်ဴ အချိန်ဇယနဵအတုိင်ဵ 
ထုတ်ပြ န်ေကေ ညနိိငု်ခဲဴပါသည်။ ဤလုပင်န်ဵစဥ်မျနဵသည် ၂၀၁၃ ခုိှစ် လူဦဵေရိှင်ဴအမိ်အေကေ နင်ဵအရန 
သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵဥပေဒတွင်  ပြ ည်သူမျနဵထဳမှ ေကနက်ခဳရရှထိနဵသည်အဴချက်အလက်မျနဵအနဵ ထုတ်ပြ န် 
ေကေ ညနရမည်ဆိသုည်ဴ ပြ ဋ္ဌနန်ဵချက်ကို ိိုင်ငဳေတန်အစိုဵ ရက ေလဵစနဵလိုက်နနေဆနင်ရွက်ရန် သိ္နဋိ္ဌနန် 
ချမှတ်ထနဵေကေ နင်ဵ သက်ေသပြ သည်ဴပြ ယုဂ်တစ်ခုပင်ဖြ စ်ပါသည်။ ယခုထုတ်ပြ န်သည်ဴ  ပြ ည်ေထနင်စုိှင်ဴ 
တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ်အဆင်ဴ ပင်မသန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵအချက်အလက်မျနဵကိုသုဳဵ သပ်၍ ိိုင်ငဳေတန်ိှငဴ် 
တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ်ဖွဳ့ဖိ ိုဵတိုဵ တက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဥ်မျနဵတွင် အေထနက်အကူပြ ုအစီအမဳမျနဵ၊ ဆုဳဵဖြ တ် 
ချက်မျနဵချမှတ်ရနတွင ် ထိေရနက်စွနအသုဳဵပြ ုိိုင်ကေ မည်ဟုလည်ဵ ကတိုပ််အေနိငှ်ဴေလဵနက်စွနယုဳကေ ည် 
ေမှေနလ်င်ဴမပိါသည်။ 

သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵေကနက်ယူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက်ဖွဲ့စည်ဵခဲဴသည်ဴ ဗဟိသုန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵေကန်မရှင်၊ 
သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵေကန်မတီအဆင်ဴဆင်၊ဴ အပု်ချုပ်မှုအဆင်ဴအလိုက် လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့မျနဵိှင်ဴ ိိုင်ငဳတကနမှ 
ပညနရှင် (၁၅) ဦဵ ပါဝင်ေသန ိုိင်ငဳတကနနည်ဵပညနအကြ ဳေပဵအဖွဲ့ တိနုက သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵလုပ်ငန်ဵစဥ် 
တစ်ရပ်လုဳဵေအနင်မြ င်စွနေဆနင်ရွက်ိိငု်ရန် လိုအပ်သည်စဴီမဳခန်နခွမဲှုိှင်ဴ နည်ဵပညနဆိုင်ရနေွှန်ကေ နဵချက် 
မျနဵ ဖြ င်ဴ ဦဵေဆနင်ဦဵရွက်ပြ ုခဲဴကေ ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂလူဦဵေရရန်ပုဳေငွအဖွဲ့ ၏ နည်ဵပညနအကူအညီ 
ေကေ နငဴ်လည်ဵေကနင်ဵ၊ ိိုင်ငဳတကနစဳချိန်စဳေွှန်ဵမျနဵအတုိင်ဵလိုက်နနလိုသည်ဴ ကတို်ပ်တိုန၏  ပြ င်ဵပြ ေသနဆိဒ 
တိနုေကေ နင်ဴလည်ဵေကနင်ဵ၊ ကုလသမဂ္ဂမှ ချမှတ်ထနဵသည်ဴလမ်ဵေွှန်ချက်မျနဵ၊ အကြ ဳပြ ုချက်မျနဵအတိုင်ဵ 
လိုက်နနေဆနင်ရွက်ိိငု်ခဲဴ ပိ ီဵ ိိုင်ငဳတကနမှကျင်ဴသုဳဵသည်ဴ အေကနင်ဵဆုဳဵသန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵေကနက်ယူမှု     
ပုဳစကဳို အေကနင်အထည်ေဖန်ိ ိုင်ခဲပဴါသည်။ 

ယခုပင်မအစီရင်ခဳစန - မွန်ပြည ်နယ်န (သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵအစီရင်ခဳစနအတွဲ ၃ - ည) သည ် ၂၀၁၄ 
ခုိှစ် လူဦဵေရိှင်ဴအမိ်အေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင်စနရင်ဵအတွက် တတိယအဆင်ဴထုတ်ပြ န်မည်ဴ အစီရင် 
ခဳစန (၁၅) ခုအနက်မှ တစ်ခုအပါအဝင် ဖြ စ်ပါသည်။ ယခုအစီရင်ခဳစနတွင် တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ် 
အဆင်ဴ၊ ခရိငု်အဆင်၊ဴ  မိ ိုနနယ်အဆင်ဴအမိ်ေထနင်စု၊ လူဦဵေရိှင်ဴ လူမှုစီဵပွနဵေရဵအချက်အလက်မျနဵကုိ 
အေသဵစိတ်ေဖန် ပြ ထနဵပါသည်။ 

ပဏနမေလဴလနဆန်ဵစစ်မှုမျနဵအရ ၂၀၁၄ ခုိှစ် လူဦဵေရိှင်ဴအမိ်အေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင် 
စနရင်ဵမှရရှေိသန အချက်အလက်မျနဵသည်  ပြ ည်ဴစုမဳှန်ကန်မှုရှိေကေ နင်ဵ ေတွ့ ရှရိပါသည်။  ပြ ည်ေထနင်စု 
အဆင်ဴအချက်အလက်မျနဵကို သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵအစီရင်ခဳစနအတွဲ (၂) တွင် ေဖန်ပြ ထနဵပိ ီဵ ေနပြ ည်ေတန် 
ေကနင်စီနယ်ေမြ အပါအဝင် တုငိ်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ် (၁၅) ခု၏ အစီရင်ခဳစနမျနဵကို အတွဲ (၃) တွင် 
ေဖန်ပြ ထနဵပါသည်။ သိုနရနတွင် ရခိုင်ပြ ည်နယေ်မြ နက်ပိုင်ဵရှိ ေဒသအချို နိှင်ဴ ကချင်ပြ ည်နယ်အတွင်ဵရှိ 
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နယ်ေမြ အနည်ဵငယ်တွင် အခက်အခဲအမျိုဵမျို ဵေကေ နငဴ် စနရင်ဵမေကနက်ယူိိငု နသည်ကိေုတွ့ရှိရပါသည်။ 
ကရင်ပြ ည်နယ်၊ ဖနပွန်မိ ိုနနယ်အတွင်ဵရှိ ေဒသအချို နတွင်လည်ဵ စုစုေပါင်ဵလူဦဵေရိှင်ဴ ကျနဵ/မ စနရင်ဵကို 
သနရရှခိဲပဴါသည်။ ိုိင်ငဳေတန်အစိုဵရသည် ကုလသမဂ္ဂလူဦဵေရရန်ပုဳေငွအဖွဲ့ိှင်ဴအတူ စနရင်ဵမေကနက်ယူ 
ိိုင်ခဲဴသည်ဴလူဦဵေရကို အတတ်ိိုင်ဆုဳဵနည်ဵပါဵေအနင် စနရင်ဵေကနက်ရက်တိုဵ ချဲ့ သညဴ်နည်ဵလမ်ဵအပါ  
အဝင် ချဥ်ဵကပ်မှုမျိုဵစုဳဖြ ငဴ်  ကြ ိုဵပမ်ဵေဆနင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ စနရင်ဵမေကနက်ယူိိုင်သည််ဴေဒသမျနဵအတွက် 
ခနန်မှန်ဵလူဦဵေရကိလုည်ဵ အတတ်ိိုင်ဆုဳဵ နီဵစပ်ေအနင် ခနန်မှန်ဵတွက်ချက်ပိ ီဵ အစီရင်ခဳစနတွင် ေဖန ်ပြ ထနဵ 
ပါသည်။ 

သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵေကနက်ယူေရဵလုပ်ငန်ဵစဥ်ကြ ီဵအတကွ် ကူညီေထနက်ပဳဴေပဵခဲဴ ကေ ေသန ကုလ 
သမဂ္ဂလူဦဵေရရန်ပုဳေငွအဖွဲ့ိှင်ဴ ဖွဳ့ ဖိ ိုဵတိုဵ တက်ေရဵမိတ်ဖက်ိုိင်ငဳမျနဵဖြ စ်ေသန  သေ စေတေ ဵလျ၊ ဖင်လန်၊ 
ဂျနမနီ၊ အတီလီ၊ ေနန်ေဝ၊ ဆွီဒင်၊ ဆစွ်ဇနလန၊်  ဗိ ိတိန်ိှင်ဴ အေမရကိန်ပြ ည်ေထနင်စုတိုနအနဵ 
ိုိင်ငဳေတန်အစုိဵ ရကိုယ်စနဵ လှုိက်လှဲစွနေကျဵဇူဵတင်ရှပိါေကေ နင်ဵ ေပြ နကေ နဵလုိပါသည်။ အဆိပုါအလှူရငှ် 
ိုိင်ငဳမျနဵိှင်ဴ အဖွဲ့ အစည်ဵမျနဵ၏ ေငွေကေ ဵ၊ ပစ္စည်ဵကိရိယနိှင်ဴ နည်ဵပညနအကူအညီမျနဵသည် သန်ဵေခါင် 
စနရင်ဵေအနင်မြ င်စွန ေကနက်ယူိုိင်ေရဵအတွက် အေရဵပါေသနအေထနက်အပဳမဴျနဵ  ဖြ စ်ခဲပဴါသည်။ 
အလှူရှင်ိိငု်ငဳမျနဵိှငဴ်အဖွဲ့အစည်ဵမျနဵသည် သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက်အေရဵပါသည်ဴအကြ ဳဉနဏ ်
မျနဵိှင်ဴ လုပ်ငန်ဵ စဥ်တုိင်ဵအတွက်နည်ဵပညန၊ စက်ပစ္စည်ဵကိရိယနိှင်ဴ အခြ နဵအေထနက်အကူပစ္စည်ဵမျနဵ 
ကူညီေထနက်ပဳဴခြ င်ဵ၊ သန်ဵေခါင်စနရင်ဵေမဵခွန်ဵပုဳစဳမျနဵပုဳိှပိ်ခြ င်ဵ၊ သင်တန်ဵနည်ဵပြ မျနဵိှင်ဴ စနရင်ဵစစ်၊   
စနရင်ဵေကနက်မျနဵအနဵသင်တန်ဵေပဵခြ င်ဵ၊ လူထုအသိပညနေပဵလုပ်ငန်ဵမျနဵအတွက် စနေစနင်မျနဵပုဳိှိပ် 
 ဖြ န်နေဝခြ င်ဵ၊ ေကနက်ယူပိ ီဵေမဵခွန်ဵပုဳစဳမျနဵအနဵပုဳရိပ်ဖတ်ခြ င်ဵ၊ အချက်အလက်မျနဵဆန်ဵစစ်ေလဴလနခြ င်ဵ 
ိှင်ဴ အစီရင်ခဳစနမျနဵပုဳိှိပ်ထုတ်ေဝခြ င်ဵ အစရှိသည်ဴလုပ်ငန်ဵ မျနဵတွင် ကူညီေထနက်ပဳေဴပဵခဲဴပါသည်။ 

တစ်ချိန်တည်ဵမှနပင်   ပြ ည်လုဳဵကတတ်လူဦဵေရိှင်ဴအမိ်အေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင်စနရင်ဵေကနက်ယူ 
 ခြ င်ဵလုပ်ငန်ဵ စဥ်အေပါ် အစစအရနရန အနီဵကပ်လမ်ဵေွှန်ပြ သခဲပဴါေသန ိိုင်ငဳေတန်သမ္မတကြ ီဵအနဵ 
လည်ဵေကနင်ဵ၊ ဗဟိသုန်ဵေခါင်စနရင်ဵေကန်မရှင်နနယက ဒုတိယသမ္မတေဒါက်တနစိုင်ဵေမနက်ခမ်ဵအနဵ 
လည်ဵေကနင်ဵ၊ ဗဟုသိန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵေကန်မရှင်အဖွဲ့ ဝင်မျနဵအနဵလည်ဵေကနင်ဵ၊ သက်ဆုိင်ရန 
တုငိ်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ်အတွင်ဵ သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵေကနက်ယူခြ င်ဵလုပ်ငန်ဵမျနဵကို စီမဳကြ ီဵကေ ပ်လမ်ဵေွှန် 
မှုေပဵခဲဴေသန တိငု်ဵေဒသ ကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ် ဝန်ကြ ီဵချုပ်မျနဵိှင်ဴ တိုင်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ် လူဝင်မှုကြ ီဵကေ ပ်ေရဵ 
ိှင်ဴ အမျို ဵသနဵမှတ်ပုဳတင်ေရဵဦဵစီဵဌနနမှူဵမျနဵအနဵလည်ဵေကနင်ဵ၊ အနဵသွန်ခွန်စိကု်ဝိုင်ဵဝန်ဵကူညီေဆနင် 
ရွက်ေပဵခဲဴကေ သည် ဴ ဝန်ကြ ီဵဌနနမျနဵ၊ အဆင်ဴဆင်ဴေသနတိုင်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ်၊ ခရိငု်၊ မိ ိုနနယ်အသီဵသီဵမှ 
သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵေကန်မတီဝင်မျနဵအနဵလည်ဵေကနင်ဵ ေကျဵဇူဵဥပကနယတင်ရှပိါေကေ နင်ဵ ေပြ နကေ နဵလိုပါ 
သည်။  သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵလုပ်ငန်ဵ ကြ ီဵတစ်ခုလုဳဵ အချိန်မီပိ ီဵစီဵေစရန်ိှင်ဴ ေွှန်ကေ နဵချက်မျနဵ၊ အစီရင်ခဳစန 
မျနဵကို အချနိ်မီထုတ်ေဝ ဖြ န်နချိိုိင်ေရဵအတွက် လုပ်ငန်ဵ တနဝန်မျနဵကို မနနဵမေန မဆုတ်မနစ်  ကြ ိုဵပမ်ဵ 
ေဆနင်ရွက်ခဲဴကေ သည်ဴ  ပြ ည်သူနအင်အနဵဦဵစီဵဌနနိှင်ဴ ကုလသမဂ္ဂလူဦဵေရရန်ပုေဳငွအဖွဲ့ မှ အပု်ချုပ်မှုိှငဴ် 
နည်ဵပညနဆုိင်ရနဝနထ်မ်ဵမျနဵကိုလည်ဵေကနင်ဵ၊ သင်တန်ဵနည်ဵပြ မျနဵ၊ စနရင်ဵစစ်၊ စနရင်ဵေကနက်မျနဵ 
အဖြ စ် ေဆနင်ရွက်ေပဵခဲဴကေ ေသန ဝန်ကြ ီဵဌနန၊ အဖွဲ့ အစည်ဵအသီဵသီဵမှ ဝနထ်မ်ဵမျနဵိှင်ဴ ေစတနနရှင်၊ 
လုပ်အနဵရှင်အနဵလုဳဵကိုလည်ဵေကနင်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ဂုဏ်ပြ ုပါေကေ နင်ဵ ေပြ နကေ နဵလုိပိါသည်။  
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၎င်ဵအပြ င် သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵေကနက်ယူေရဵလုပ်ငန်ဵကြ ီဵတွင် ဝိုင်ဵဝန်ဵကူညီေပဵခဲဴကေ ေသန၊ အထူဵ 
သဖြ င်ဴ သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵေမဵခွန်ဵမျနဵကို စိတ်အနဵထက်သန်စွနေဖြ ဆုိခြ င်ဵဖြ င်ဴ ပူဵေပါင်ဵကူညီခဲဴကေ ေသန 
ိုိင်ငဳတစဝ်န်ဵရှိ ရဟန်ဵရှင်လူ၊  ပြ ည်သူလူထုိှင်ဴ တုငိ်ဵရင်ဵသနဵညီအစ်ကိုေမနင်ိှမမျနဵအနဵလုဳဵကိလုည်ဵ 
ေကျဵဇူဵအထူဵတင်ရှပိါေကေ နင်ဵိှင်ဴ သန်ဵ ေခါင်စနရင်ဵမှရရှလိနသည်ဴ တစ်ဦဵချင်ဵအချက်အလက်မျနဵကုိ 
စနရင်ဵဇယနဵပြ ုစုေရဵလုပ်ငန်ဵ တွင်သန အသုဳဵပြ ုသွနဵမည် ဖြ စ်ပါေ ကေ နင်ဵကို ထပ်ေလနင်ဵကတိေပဵေပြ န 
 ကေ နဵအပ်ပါသည်။ 

 

 

ဦဵခင်ရီ 

 ပြ ည်ေထနင်စုဝန်ကြ ီဵ 

လူဝင်မှုကြ ီဵကေ ပ်ေရဵိှငဴ်ပြ ည်သူနအင်အနဵဝန်ကြ ီဵဌနန 

 ပြ ည်ေထနင်စုသမ္မတမြ န်မနိိုင်ငဳေတန်အစိုဵ ရ 
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မာတိကာ 

 

ဥေယျာဇဉ် iii 

စာရင်းဇယားများ (မွန်ပြ ည်နယ်) vii 

ပုံများ x 

အတိုေကာက်စကားလုံးများ x 

မွန်ပြ ညန်ယ် လူဦးေရကိနး်ဂဏန်းအချက်အလက်များ ၁ 

အပိုင်း (၁) သန်းေခါင်စာရင်းေနာက်ခံအေကြ ာငး်အရာများ  

၁.၁ နိဒါန်း ၇ 

၁.၂ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့် အိမ်အေကြ ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်း ၈ 

၁.၂.၁ စီမံခန့ခ်ွဲမှုနှင့်စီမံချကေ်ရးဆွဲခြ ငး် ၈ 

၁.၂.၂ စာရင်းေကာက်ကွက်ေမြ ပုံများေရးဆွဲခြ င်း ၈ 

၁.၂.၃ သန်းေခါင်စာရင်းေမးခွန်းပုံစံများနှင့် လက်စွဲစာေစာင်များပြ ုစုခြ ငး် ၉ 

၁.၂.၄ စာရင်းစစ်/စာရင်းေကာက်များခန့်ထားခြ င်းနှင့်သင်တန်းေပးခြ ငး် ၉ 

၁.၂.၅ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ ငး် ၁၀ 

၁.၂.၆ စာရင်းဇယားပြ ုစုခြ ငး် ၁၀ 

၁.၂.၇ လွတ်လပ်ေသာေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာေရးအဖွဲ့ ၁၁ 

၁.၂.၈ ေရှ့ ေပြ းလဥူးီေရစာရငး် ၁၁ 

၁.၃ အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေစရန် ေဆာင်ရွက်မှုများ ၁၂ 

အပိုင်း (၂) ပင်မအစီရင်ခံစာ အကျဥ်းချုပ်  

၂.၁ လူဦးေရ  ၁၅ 

၂.၂ လူဦးေရအရွယ်အစားနှင့်ေပြ ာငး်လမဲှု ၁၇ 

၂.၃ လူဦးေရသိပ်သည်းဆ ၁၇ 

၂.၄  မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်လူဦးေရ ၁၈ 

၂.၅ ကျား/မ လူဦးေရ  ၁၈ 

၂.၆ လူဦးေရပိရမစ် ၁၈ 

၂.၇  ေမွးဖွားမှုနှင့် ကေလးေသဆုံးမှု ၂၀ 

အပိုင်း (၃) စာရင်းဇယားများ ၂၁ 

ေနာက်ဆက်တွဲ - ၁။ သန်းေခါင်စာရင်းေမးခွန်းပုံစံ ၁၁၄ 

ေနာက်ဆက်တွဲ -၂။ သန်းေခါင်စာရင်းဆိုင်ရာေဝါဟာရအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ ၁၁၉ 

ကိုးကားချက်များ  ၁၂၆ 
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စာရင်းဇယားများ (မွန် ပြ ည်နယ်)  

ဇယားနံပါတ် ေရးသားေဖာ်ပြ ချက် 

 အပုိင်း(က) လူဦးေရဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက် 
လူဦးေရ၊ ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင် ၊မြ ို ့နယ်) 

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့ ်မြ ို ့ ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်၊ မြ ို ့နယ်) 

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
( ပြ ညန်ယ်) 

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက် ကျား/မနှင့်  မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်) 

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပ်စုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့် မှီခိုသူအချိုးများကို  မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ် ၊ ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက ်အမိ်ေထာငစ်ုဝင်အေရအတကွ်ကို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

 အပုိင်း(ခ) လူမှုေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကိ ုအိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်) 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုနှင့် အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရး 
အေခြ အေနနှင့် အသက်အုပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ်) 

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

 အပုိင်း(ဂ)  ပြ ည်တွင်း/ပြ ည်ပေရွ့ှ ေ ပြ ာင်းသွားလာခြ င်း 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝငမ်ျားကိ ုေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ့ 
သည့် ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်) 

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝငမ်ျားကိ ုေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံခြ ားတွင ်
ေရာက်ရှိေနသည့် ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ်) 

 အပုိင်း(ဃ) ပညာေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့် အသက်အုပ်စ ု
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ်၊ ခရိုင်) 

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့်  မြ ို ့ ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 
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ဇယားနံပါတ် ေရးသားေဖာ်ပြ ချက် 

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်) 

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာငး်တကေ်ရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်) ( ပြ ညန်ယ်) 

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ ပြ ) ( ပြ ည်နယ်) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) ( ပြ ညန်ယ်) 

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်  ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတနး် 
အလိုက ်ကျား/မခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတနး် 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

 အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကို လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့် လူဦးေရအချိုးတို့ကို အသကအ်ုပစ်အုလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်) ( ပြ ညန်ယ်) 

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကို လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့် လူဦးေရအချိုးတို့ကို အသကအ်ုပစ်အုလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  )( ပြ ညန်ယ်) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကို လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့် လူဦးေရအချိုးတို့ကို အသကအ်ုပစ်အုလိကု် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (ေကျးလက်) ( ပြ ညန်ယ်) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

 အပုိင်း(စ) ကေလးေမွးဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသက်အုပ်စုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ည်နယ၊် ခရိုင်) 

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှ ိအမိ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု 
နှင့် ေသဆုံးမှုများကို မိခင်၏ အသကအ်ုပစ်အုလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်) 

 အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကို ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပ်စုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ်) 
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ဇယားနံပါတ် ေရးသားေဖာ်ပြ ချက် 

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကို ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲ ခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  ( ပြ ည်နယ၊် ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

 အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမ်းမှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အုပ်စ ု
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ်) 

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ် 
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ်၊ ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

 အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ည်နယ် ၊ ခရိုင်၊ 
 မြ ို ့နယ်) 

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားအလိုက ်အမိ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ ်၊ 
ခရိုင၊်  မြ ို ့နယ်) 

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့် အိမ်သာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
( ပြ ညန်ယ် ၊ ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိုးအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ည်နယ် ၊ ခရိုင်၊  မြ ို့နယ)် 

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ည်နယ် ၊ ခရိုင်၊  မြ ို့နယ)် 

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ည်နယ် ၊ ခရိုင်၊  မြ ို့နယ)် 

 အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် မီးအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ ်၊ ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ေရအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ ်၊ ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အမိ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ ်၊ ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ေလာင်စာအမျိုးအစား အလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ည်နယ် ၊ ခရိုင်၊  မြ ို့နယ)် 

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့ ်အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စု 
အေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ည်နယ် ၊ ခရိုင်၊  မြ ို့နယ)် 

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက ်အမိေ်ထာငစ်ု 
အေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ည်နယ် ၊ ခရိုင်၊  မြ ို့နယ)် 

 



သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) x

ပဳုမျနဵ  

ပု ဳ(၁) အပု်ချုပ်မှုေဒသအလိုက်  မြ န်မနိိုင်ငဳေမြ ပုဳ (တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ်၊ ခရိငု်) 

ပု ဳ(၂) မွန်ြပည်နယ်ေြမပု ဳ(ခရိငု်၊ မိ ိုနနယ်) 

ပုဳ (၃) တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ်မျနဵ၏ လူဦဵေရအချိုဵအစနဵ 

ပုဳ (၄) လူဦဵေရပိရမစ်၊ ၂၀၁၄ ခုိှစ်၊ မွန်ပြ ည်နယ် 

ပုဳ (၅) လူဦဵေရပိရမစ်၊ ၂၀၁၄ ခုိှစ်၊ မြ န်မနိိငု်ငဳ 

 

  

အတုိေကနက်စကနဵလဳုဵမျနဵ 

အနဆီယဳ အေရှ့ ေတနင်အနရှိုငိ်ငဳမျနဵအသင်ဵ 

ICR Intelligent Character Recognition (ပုဳရိပ်ိှင်ဴ စနလုဳဵ မျနဵဖတ်ခြ င်ဵ) 

KFI Key-in From Image (ဂဏန်ဵသေ ကကတတင်ခြ င်ဵ) 

OMR Optical Mark Recognition/Readers (ပုဳရိပ်ဖမ်ဵခြ င်ဵ/ပုဳရိပ်ဖတ်စက်) 
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မွန်ပြ ည်နယ် လူဦးေရကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ 

ခရုိင်အေရအတွက် 2 

 မြ ို ့နယ်/မြ ို ့နယ်ခွအဲေရအတွက် 12 

  

လူဦးေရစုစုေပါင်း 2,054,393 

ကျား ဦးေရ 987,392 (48.06%) 

မ ဦးေရ 1,067,001 (51.94%) 

 မြ ို ့ ပြ လူဦးေရရာခိုင်နှုန်း 28% 

ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (စတုရန်းကီလုိမီတာ) 12,296.64 

လူဦးေရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းကီလုိမီတာ) 167.1 

အသက်အလယ်ကိန်း 26.7 

  

အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက် 422,612 

 မြ ို ့ ပြ အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်နှုန်း 27.0% 

အမျိုးသမးီအိမ်ေထာင်ဦးစီးရာခုိင်နှုန်း 28.5% 

ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစား 4.6 

  

အသက်အပိုင်းအခြ ားအလုိက်လူဦးေရရာခုိင်နှုန်း  

ကေလးဦးေရ (အသက် ၀ - ၁၄ နှစ်) 31.2% 

အလုပ်လုပ်နုိင်သူဦးေရ (အသက် ၁၅ - ၆၄ နှစ်) 62.3% 

သက်က� းီရွယ်အုိဦးေရ (အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်) 6.5% 

  

မီှခုိသူအချို း  

စုစုေပါင်းမှီခိုသူအချို း 60.6 

ကေလးမှီခိုသူအချို း 50.2 

သက်က� းီရွယ်အုိမီှခုိသူအချိုး 10.4 

  

သက်က� းီရွယ်အုိ ညုန်ကိန်း 20.8 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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ကျား/မ အချို း ၉၃ (မ ၁၀၀ တွင်ရိှေသာ ကျားဦးေရ) 

  

အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက်စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခုိင်နှုန်း 86.6% 

 ကျား စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခုိင်နှုန်း 89.5% 

 မ စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခုိင်နှုန်း 84.2% 

  

မသန်စွမ်းသူဦးေရ အေရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

မသန်စွမ်းမှု (မည်သည့်မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားမဆုိ) 109,298 5.3 

လမး်ေလျှာက်/အမြ င့်တက်/ပစ္စည်းကုိင်တွယ် 43,656 2.1 

အမြ င် 60,858 3.0 

အကြ ား 29,876 1.5 

သငယူ်ေလ့လာခြ င်း/မှတ်ဉာဏ်/အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 35,753 1.7 

  

ကုိင်ေဆာင်သည့် လက်မှတ်အမျို းအစား (အသက် ၁၀ နှစ်နှင့် အထက်) အေရအတွက် ရာခုိင်နှုန်း 

နုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် 1,086,371 66.0 

ဧည့်နိင်ုငံသားကတ် 873 0.1 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့်ရသူကတ် 6,674 0.4 

အမျိုးသားမတ်ှပံုတင်ကတ် 60,703 3.7 

သာသနာဝင်ကတ် 15,308 0.9 

ယာယီသက်ေသခံကတ် 4,464 0.3 

နုိင်ငံခြ ားသားမှတ်ပံုတငလ်က်မှတ် 145 0. 1 ရာခုိင်နှုန်း 
ထက်နည်းသည်။ 

နုိင်ငံခြ ားသားနုိင်ငံကူးလက်မှတ် 859 0.1 

မည်သည့်ကတ်မှမကုိငေ်ဆာင်သူ 469,621 28.5 

  

လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း စုစုေပါငး် ကျား မ 

အသက် (၁၀) နှစ်နှင့အ်ထက် 50.6% 67.1% 35.7% 

အသက် (၁၅) နှစ်နှင့အ်ထက် 57.2% 77.0% 39.8% 

အသက် (၁၅ - ၆၄) နှစ် 61.0% 81.2% 43.0% 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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အလုပ်လက်မဴဲရနခုိင် ှိုန်ဵ စုစုေပါင်ဵ ေျာဵ မ 

အသက် (၁၀) ိှစ်ိင်ဴှအထက် 6.5% 6.5% 6.7% 

အသက် (၁၅) ိှစ်ိင်ဴှအထက် 6.1% 6.0% 6.2% 

အသက် (၁၅ - ၆၄) ိှစ် 6.2% 6.1% 6.4% 

  

အလုပ်အကုိင်ရရှိမှု ှငဴလူ်ဦဵေရအချိုဵ စုစုေပါင်ဵ ေျာဵ မ 

အသက် (၁၀) ိှစ်ိင်ဴှအထက် 47.3% 62.8% 33.3% 

အသက် (၁၅) ိှစ်ိင်ဴှအထက် 53.7% 72.4% 37.4% 

အသက် (၁၅ - ၆၄) ိှစ် 57.2% 76.2% 40.3% 

  

အိမ်ပုိင်ဆုိင်မှု  

ပုိင်ရှင် 88.1% 

အိမ်ငှနဵ 5.0% 

အခမဴဲ(မိဘ/ေယနက္ခမ/ေဆွမျိုဵ/မိတ်ေဆွ) 3.1% 

အစုိဵရဝန်ထမ်ဵအိမ်ရန 2.7% 

ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်ဵအိမ်ရန 0.6% 

အခြ နဵ 0.5% 

  

ေနအိမ်အေဆနက်အအဳုအတွက်အဓိကအသဳုဵပြ ုသည်ဴပစ္စည်ဵမျနဵ အော အခင်ဵ အမုိဵ 

ဓနိ/သက်ကယ်/အင်ဖက် 11.6% - 38.8% 

ဝါဵ 24.5% 14.5% 0.1% 

ေမြ ကြ ီဵ 0.1% 0.4% - 

သစ်သနဵ 45.5% 75.2% 0.1% 

သွပ် 0.4% - 58.3% 

အုတ် ကပ ပ်/အုတ်/ကွနက်ရစ် 16.0% 8.9% 0.7% 

အခြ နဵ 1.9% 1.0% 2.0% 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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အစနဵအစနချက်ပြ ုတ်စနဵေသနက်ရန်အတွက်အဓိကအသဳုဵပြ ုသည်ဴေလနင်စန  

လှေပ်စစ်မီဵ 18.9% 

ဓနတ်ေငွ့ 0.5% 

ေရနဳဆီမီဵ 0.2% 

ဘုိင်အုိဂက််စ ် 1.0% 

သစ်သနဵ/ထင်ဵ 71.5% 

မီဵေသွဵ/ေလနင်စနေတနင်ဴ 7.2% 

ေကျနက်မီဵေသွဵ 0.3% 

အခြ နဵ 0.4% 

  

အလင်ဵေရနင်အတွက်အဓိကအသဳုဵ ြည သည််န မီဵအမျိုဵအစနဵ  

လှေပ်စစ်မီဵ 35.7% 

ေရနဳဆီမီဵ 3.6% 

ဖေယနင်ဵတုိင်မီဵ 31.9% 

ဘက်ထရမီီဵ 4.3% 

မီဵစက်(ပုဂ္ဂလိက) 20.9% 

ေရအနဵလှေပ်စစ်(ပုဂ္ဂလိက) 0.4% 

ေနေရနင်ခြ ည်စွမ်ဵ အင်သဳုဵ (ဆုိလနပြ နဵ) 2.7% 

အခြ နဵ 0.5% 

  

သည  နေရအတွက်အဓိေအသဳုဵပြ ုသည်ဴ သေအမ ိသ အစ    

ေရပုိက်လုိင်ဵ 7.6% 

အဝီစိတွင်ဵ 3.7% 

ေရတွင်ဵ (အုတ်စ)ီ 47.5% 

ေရသနန်စက်/ေရသနန်ဘူဵ 10.2% 

စ စ သြ  န သေသ   န သေညယန ေေ ိမ  69.0% 

ေရတွင်ဵ (အောအရဳမဴဲ) 17.5% 

ေရကန် 5.2% 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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 မြ စ်/ေချနင််ဵ/တူဵေမြ နင်ဵ 1.3% 

ေတနင်ကျေရ/မုိဵေရ 1.6% 

အခြ နဵ 5.4% 

                        မ    မ  31.0% 

  

သဳုဵေရအတွက်အဓိေအသဳုဵပြ ုသည်ဴ သေအမ ိသ အစ    

ေရပုိက်လုိင်ဵ 11.0% 

အဝီစိတွင်ဵ 6.3% 

ေရတွင်ဵ (အုတ်စ)ီ 48.9% 

ေရတွင်ဵ (အကနအရဳမဴဲ) 17.9% 

ေရကန် 6.0% 

 မြ စ်/ေချနင််ဵ/တူဵေမြ နင်ဵ 3.1% 

ေတနင်ကျေရ/မုိဵေရ 1.5% 

ေရသနန်စက်/ေရသနန်ဘူဵ 0.1% 

အခြ နဵ 5.2% 

  

အိမ်သနအမျိုဵအစနဵ  

ေရဆဲွအိမ်သန 1.2% 

ေရေလနင်ဵ/ယင်လဳုအိမသ်န 77.5% 

စ စ သြ  န ညယန ေ  န သည ် န   အိမနည သ   န  ြနည   စ  မ  78.7% 

တွင်ဵ/ဇလနဵအိမ်သန 2.9% 

တွင်ဵမရိှအိမ်သန 1.4% 

အခြ နဵ 0.7% 

အိမ်သနမရိှ 16.3% 

  

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျနဵသဳုဵစဲွိုင်ိမှုအေခြ အေန  

ေရဒီယုိ 32.6% 

ရုပ်မြ င်သဳကေ နဵ 61.2% 

 ကြ ိုဵဖုန်ဵ 4.6% 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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လက်ကုိင်ဖုန်ဵ 34.2% 

ကွန်ပျူတန 2.6% 

အိမ်တွင်အင်တနနက်တပ်ဆင်ထနဵ ခြ င်ဵ 3.9% 

မည်သည်ဴပစ္စည်ဵမှေမရိှသည်ဴ ရနခုိင်ိှုန်ဵ 25.5% 

ပစ္စည်ဵအနဵလဳုဵရှိသည်ဴ ရနခုိင် ှိုန်ဵ 0.2% 

  

သယ်ယူပုိနေဆာင်ေရဵယာဥ်မျာဵသဳုဵစဲွနိင်ုမှုအေြခအေန  

ကနဵ/ထရပ်ကနဵ/ဗင်န် 2.6% 

ေမန်ေတန်ဆုိင်ကယ်/လှေပ်စစ်စက်ဘီဵ/သဳုဵဘီဵကနဵ 42.0% 

စက်ဘီဵ 49.2% 

(၄)ဘီဵပါေထန်လနဂျီ 3.2% 

ကိူဵေလှ၊သမ္ဗနန် 1.4% 

စက်ေလှ၊ေမန်ေတန်ဘုတ် 2.0% 

လှည်ဵ (ကတဲ၊ ိွနဵ၊  မြ င်ဵ……စသဖြ င်ဴ) 9.5% 

 

  

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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အပုိင်ဵ (၁) 

သန်ဵေခါင်စနရင်ဵေနနက်ခဳအေကေ နင်ဵအရနမျနဵ 

၁.၁ နိဒါန်ဵ 

  ပြ ည်ေထနင်စသုမ္မတမြ န်မနိိငု်ငဳေတန်အစိုဵ ရသည ် ိှစ်ေပါင်ဵ  (၃၀)  ကေ န မေကနက်ယူိုငိ်ခဲေဴသန  ပြ ည်လဳုဵကတတ် 

လူဦဵေရိှငဴအိ်မအ်ေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါငစ်နရင်ဵကုိ ၂၀၁၄ ခုိှစ၊် ဧပိ ီလတွင ် ေကနက်ယူခဲပဴါသည်။ မြ န်မနိိငု်ငဳတွင် 

ကိလုိနုီေခတ်ကနလတစ်ေလျနက်လဳုဵ၌ လူဦဵေရသန်ဵေခါငစ်နရင်ဵမျနဵကုိ ပုမဳှနေ်ကနက်ယူခဲပဴါသည်။ မြ န်မနိုိင်ငဳ 

လွတ်လပ်ေရဵရပိ ီဵေနနက်ပိုင်ဵ  ပြ ည်လုဳဵကတတ်သန်ဵေခါင်စနရင်ဵမျနဵကုိ ၁၉၇၃ ခုိှစတ်ွင် တစ်ကြ ိမ၊် ၁၉၈၃ ခုိှစတ်ွင် 

တစ်ကြ ိမ်ိ ှငဴ ် ယခု ၂၀၁၄ ခုိစှ်၊ ဧပိ ီလတွင ် တစ်ကြ ိမ်ေကနက်ယူခဲပဴါသည်။ သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵမေကနက်ိိုင်ေသနကနလ 

မျနဵတွင် ေမွဵ ဖွနဵမှုိငှဴ် မျိုဵဆက်ပနွဵကျန်ဵမနေရဵစစ်တမ်ဵမျနဵ၊ မိသနဵစုိငှဴ်လူငယလူ်ရယွ်စစ်တမ်ဵ၊ လူဦဵေရေပြ နင်ဵလဲမှုိှငဴ် 

ေမွဵ ဖွနဵမှုစစ်တမ်ဵမျနဵိှငဴ ်အခြ နဵေသနလူဦဵေရစစ်တမ်ဵမျနဵကိ ုပုမဳှနေ်ကနက်ယူခြ င်ဵဖြ ငဴ် ိိငု်ငဳေတန်၏မူဝါဒမျနဵချမှတ်ိုငိ် 

ေရဵိှင်ဴစီမဳကိန်ဵမျနဵေရဵဆဲွိုိင်ေရဵအတွက် လူဦဵေရဆိငု်ရနအချက်အလက်မျနဵပဴဳပိုဵ ိိုင်ခဲဴပါသည်။ 

 ိိငု်ငဳတိုင်ဵတွင်သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ သည် လူဦဵေရဆိငု်ရနအချက်အလက်မျနဵိှငဴ် အိမ်ေထနင်စမုျနဵ၏ဝိေသသ 

လက္ခဏနမျနဵကိရုရိှိုငိ်သည် ဴ အေရဵကြ ီဵေသနရင်ဵမြ စ်တစ်ခု  ဖြ စ်ပါသည်။ သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ၏ ထူဵခြ နဵေသနအရည် 

အေသွဵတစ်ခမုှန အုပခ်ျုပ်မှုဧရယိနအေသဵငယ်ဆုဳဵအဆင်ဴထ ိ အချက်အလက်မျနဵကုိ ပဳပဴိုဵ ေပဵိိုငြ်ခင်ဵပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေကနက်ယူရရိှေသန အချက်အလက်မျနဵသည်  အုပခ်ျုပ်မှုနယ်ပယ်အဆင်ဴတိငု်ဵတွင် ထိေရနက်ေသန ဖွဳ့ ဖိ ိုဵေရဵစီမဳကိန်ဵ  

မျနဵေရဵဆဲွ ခြ င်ဵ၊ အေထနက်အထနဵေပါ်အေခြ ခဳေသန ဆုဳဵ ဖြ တ်ချက်မျနဵချမှတ်ခြ င်ဵတိုနအတွက် မရှိမဖြ စ်လုိအပ်ပါသည်။ 

သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵမှ ေကနက်ယူရရှိေသနအချက်အလက်မျနဵသည် ိုငိ်ငဳေတန်၏သယဳဇနတရင်ဵမြ စ်မျနဵ ခဲွေဝသတ်မတ်ှ 

 ခြ င်ဵ၊ နယ်ေမြ ဧရိယနနယ်နိမိတ်မျနဵကို  ပြ န်လည်ဆန်ဵ စစ်ိုငိ် ခြ င်ဵ၊ စနသင်ေကျနင်ဵ၊ ေဆဵရဳုိှငဴ ် ကျန်ဵမနေရဵဌနနမျနဵ၊ 

လမ်ဵမျနဵစသည်ဴ လူမှုအေြခခဳအေဆနကအ်အုမဳျနဵ တည်ေဆနက်ေပဵခြ င်ဵိှင်ဴ သုေတသနလုပင်န်ဵမျနဵအတွက် အသဳုဵဝင် 

ပါသည်။ ထုိနအပြ င် သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵအချက်အလက်မျနဵသည် ိုငိ်ငဳေတန်ဖွဳ့ ဖိ ိုဵတိုဵ တက်ေရဵစမီဳကိန်ဵမျနဵ၊ ေထနင်စုိ ှစ် 

ရည်မှန်ဵ ချက်မျနဵ၊ လူဦဵ ေရိှင်ဖဴွဳ့ ဖိ ိုဵတိုဵ တက်မှုညီလနခမဳှ ချမှတ်ခဲဴသညဴ်ပန်ဵ တိငု်မျနဵစသည်ဴ  ပြ ည်တွင်ဵ ပြ ည်ပဖွဳ့ ဖိ ိုဵ 

တိုဵ တက်မှုဆိငု်ရနလုပေ်ဆနင်ချက်မျနဵကုိ ဆန်ဵစစ်ေလဴလနရနတွင်လည်ဵ  အေထနက်အပဳဴဖြ စ်ေစပါသည်။ သိနုဖြ စ်ပါ၍ 

၂၀၁၄ ခုိစှ ်လူဦဵေရိှငဴအိ်မအ်ေကေ နင်ဵအရန သန်ဵေခါင်စနရင်ဵကို မဖြ စ်မေနေကနက်ယူရန် လိအုပ်ခဲဴ ခြ င်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၄ ခုိစှ် လူဦဵေရိှငဴအိ်မအ်ေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါငစ်နရင်ဵရလဒ် အစီရင်ခဳစနမျနဵကိ ု အဆင်ဴ (၃) ဆင်ဴဖြ င်ဴ 

ထုတ်ပြ န်ရန်စစီဥ်ထနဵပါသည်။ ပထမအဆင်ဴအေနဖြ င်ဴ ေရှ့ေပြ ဵလူဦဵ ေရစနရင်ဵ (သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵအစီရင်ခဳစနအတွ ဲ -၁) 

စနအုပက်ို ၂၀၁၄ ခုိစှ်၊  သေ ဂုတ် တွင် ထုတ်ြပန်ေကေ ညနခဲဴပိ ီဵဖြ စ်ပါသည်။ ဒုတိယအဆငဴ်တွင် သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ 

ပင်မအစီရင်ခဳစနမျနဵအနဵ အတွ ဲ (၂) ခ ုဖြ င်ဴ ထုတ်ေဝမည်ြဖစ်ပါသည်။ သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵအစီရင်ခဳစနအတဲွ (၂) တွင် 

ြပည်ေထနင်စ၊ု တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ်အသီဵသီဵ၏ အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျနဵပါဝင်ြပီဵ သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ 

အစီရင်ခဳစန အတွ ဲ (၃) တွင် တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ြပည်နယ်တစ်ခုစ၏ီ အစီရင်ခဳစန (၁၅) ခု ပါဝင်ပါသည်။ ဂဏန်ဵသေ ကကတ 

တင်ရန် လိအုပ်ေသနအချက်အလက်မျနဵိှင် ဴညှိိ ှုငိ်ဵေဆွဵ ေိွဵ မှုမျနဵပြ ုလုပရ်န် လိအုပ်သညဴ်အချက်အလက်မျနဵကုိ ၂၀၁၆ 

ခုိှစ ် ိှစ်ဦဵ ပိုင်ဵတွင်ထုတ်ပြ န်ိုိင်ရန် ရည်မှန်ဵ ထနဵပါသည်။ တတိယအဆင်ဴထုတ်ပြ န်ခြ င်ဵတွင် သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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အချက်အလက်များကိ ုေခါင်းစဥအ်လိုက ်အေသးစိတ်ဆန်းစစ်ေလ့လာထားသည့် အစရီငခ်စံာများ ပါဝင်မညြ်ဖစ်ပါ သည်။ 

ယခုအစီရင်ခံစာသည် သန်းေခါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃) တွင် ပါဝင်ေသာ တုိင်းေဒသက� းီ/ပြ ည်နယ် 

အစီရင်ခံစာများတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ပြ းီ မွန်ပြ ည်နယ်၏ အချက်အလက်များပါဝင်ပါသည်။  

ယခုအစီရင်ခံစာတွင်ပါရှိသည် ့ သန်းေခါင်စာရငး်ဆိုင်ရာ ေဝါဟာရအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သန်းေခါင ်

စာရင်းလုပ်ငန်းစဥ်ကိ ုေနာက်ဆက်တွဲ (၂) တွင် ေဖာ် ပြ ထားပါသည။် 

၁.၂ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနင့်ှ အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

၁.၂.၁ စီမံခန့ခဲွ်မှုနှင့်စီမံချက်ေရးဆဲွခြ င်း 

၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူခြ င်းလုပ်ငနး်၏ စမီံခန့ခ်ွဲမှုများ၊ 

စမီခံျက်ေရးဆွဲခြ င်းနငှ့် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွ်ခြ င်းလပုင်နး်များကို လူဝငမ်ှုက� ီးကြ ပ်ေရးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်အား 

ဝန်က� းီဌာန၊ ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမ ှ တာဝနယ်ူေဆာငရ်ွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခနုစှ်တငွ် ထုတ်ပြ န်ခဲ့သည့် လူဦးေရနှင့် 

အိမ်အေကြ ာင်းအရာသနး်ေခါင်စာရင်းဥပေဒ၊ ဥပေဒအမှတ် (၁၉) တွင ် ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနအား သန်းေခါင်စာရင်း 

ေကာက်ယူချိန်တွင် နိုင်ငံအတွင်းရှိအမိ်ေထာင်စုတိုင်း/လူတိုင်းကို စာရင်းေကာက်ယူရန် အာဏာအပ်နှင်းထားပါသည်။ 

သန်းေခါင်စာရင်းဥပေဒနှင့်အညီ  သန်းေခါင်စာရင်းစီမံချက်လုပ်ငန်းများကို ေအာင်မြ င်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် 

နုိင်ရန်အတွက ် သန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မတီ အဆင့်ဆင့်ကို စီမအံုပ်ချုပ်မှုအဆင့်အလိုက် ဖွဲ့ စညး်ခဲ့ပါသည်။  

တိုင်းေဒသက� းီ/ပြ ည်နယ်အဆင့်တွင် တိုင်းေဒသက� ီး/ပြ ည်နယ် ဝန်က� းီချုပ်များသည် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် 

သန််းေခါငစ်ာရင်းေကာမ်တီ၏ ဥက္ကဌများအဖြ စ် သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်းစဥ်တစ်ခုလုံး အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာင်နိုင်ေရးအတွက ်တာဝန်ယ ူေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်းစဥ်တစ်ခုလုံးတွင် ပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းများအားလုံးကို အကဲြဖတ်တွက်ချက်၍ 

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ ငး်လုပင်န်းစမီခံျကက်ို ၂၀၁၁ ခနုစှမ်ှ စတင်ေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ေမြ ပုံေရးဆွဲခြ ငး်၊ 

စာရင်းဇယားပြ ုစုခြ င်း၊ သန်းေခါင်စာရင်းနှင့ ် ဆက်နွှယ််ဖြ စ်ေပါ်လာနုိင်သည့်ပြ ဿနာများ၊ ��ာေငလွိုအပ်ချက်၊ 

ေမးခွန်းပုံစံပြ ုစုခြ ငး်၊ လူထုအသိပညာေပးလုပ်ငန်းများနှင် ့ သန်းေခါင်စာရင်းရလဒ်များဆန်းစစ်ေလ့လာခြ ငး်၊ ေဆွးေနွးပွဲ 

များ ပြ ုလပု်ခြ ငး်၊ ထတု်ပြ န်ေကြ ညာခြ ငး် စသည့်လုပ်ငန်းများကို အကဲဖြ တ်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအကဲ ဖြ တမ်ှုများကို 

သန်းေခါင်စာရင်းစီမံချက်ေရးဆွဲရာတွင် ထည့်သွင်းေပါင်းစပ်ပြ ီး သန်းေခါင်စာရင်းစမီခံျကက်ိုအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်

ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ 

၁.၂.၂ စာရင်းေကာက်ကွက်ေမြ ပံုများေရးဆဲွခြ င်း 

 သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူနိုင်ရန်အတွက ် စာရင်းေကာက်ကွက်ေမြ ပုံများေရးဆွဲခြ င်းလုပ်ငန်းအား ၂၀၁၂ ခုနှစ ်

ဇွန်လတွင် စတငေ်ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ေကာက်ကွက်ေမြ ပုံများေရးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် ေမြ ပုံေရးဆွြဲခငး်သင်တနး်များကို 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြပီး မြ ို ့နယလ်ူဝငမ်ှုက� ီးကြ ပ်ေရးနငှ့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်းများအား တက်ေရာက်ေစခဲ့ 

ပါသည်။   သင်တန်းတွင ် သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်း၏  ရည်ရွယ်ချက်များ၊  သန်းေခါင်စာရင်း  လုပင်န်းစဥ်တွင်ေမြ ပုံများ၏  

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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အခန်ဵကဏ္ဍ၊ ထင်ရှနဵေသနအမှတ်အသနဵမျနဵေရဵဆဲွြခင်ဵအပါအဝင် မိ ိုနနယ်၊ ရပ်ကွက် ိှငဴ် ေကျဵရနွအုပစ်ုအဆငဴ်ေမြ ပဳု 

မျနဵေရဵဆဲွခြ င်ဵသင်ခန်ဵ စနမျနဵကိ ု သင်ကေ နဵပိနုချခဴဲပါသည်။ တစ်ိိငု်ငဳလဳုဵအတွက် ေမြ ပုမဳျနဵဆက်စပ်ရရှိပိ ီဵေနနက် 

 မိ ိုနနယ်ေပါင်ဵ  (၃၃၀) အတွက်ေမြ ပုမဳျနဵကုိပုဳိ ှပိ်၍ သက်ဆိုင်ရန မိ ိုနနယ်လူဝင်မှုကြ ီဵကေ ပ်ေရဵိငှဴ်အမျိုဵသနဵမှတ်ပုတဳင်ေရဵ 

ဦဵစီဵဌနနရုဳဵ မျနဵသုိန ဖြ နန်ေဝခဲဴပါသည်။ မိ ိုနနယ်လူဝင်မှုကြ ီဵကေ ပ်ေရဵိငှဴ်အမျိုဵသနဵမှတ်ပုတဳင်ေရဵဦဵစီဵဌနနမှဝန်ထမ်ဵမျနဵ 

သည် ရပကွ်က်/ေကျဵရွနအပု်စုအတွင်ဵရိှ အိမေ်ထနင်စအုေရအတွက်ိငှဴ် အဖွဲ့ အစည်ဵလူဦဵေရတုိနကိ ု ေကနက်ယူခဲဴပါ 

သည်။ ေကနက်ယူရရိှေသန အချက်အလက်မျနဵေပါ်မူတည်၍ စနရင်ဵေကနက်တစ်ေယနက်တနဝန်ယူရမညဴ် စနရင်ဵ 

ေကနက်ကွက်နယ်နိမတ်ိမျနဵ သတ်မတ်ှေပဵခဲဴပါသည်။ ရပကွ်က်/ေကျဵရွနအပု်စုေပါင်ဵ (၁၆,၀၀၀) ေကျန်အတွက် ေမြ ပဳု 

မျနဵေရဵဆဲွခဲပဴါသည်။    စနရင်ဵ ေကနက်ကွက် စစုုေပါင်ဵ  (81,750) ခနန်ရိှပိ ီဵ ိိငု်ငဳဴဧရိယနအနဵလဳုဵနီဵပါဵကိ ုလွှမ်ဵခိ ုဳိိငု်ခဲပဴါ 

သည်။ ကချင်ပြ ည်နယ်၊ ရမှ်ဵပြ ည်နယ်ိငှဴ် ကရင်ပြ ည်နယ်မျနဵရိှ ေဒသအချိုနတွင်  ေမြ ပုေဳရဵဆွရဲန်အခက်အခဲမျနဵရိှသဖြ ငဴ် 

 ဂိ ိုလ်တုဓါတ်ပုမဳျနဵ၊ ေမြ ပုနဳည်ဵပညနမျနဵအသဳုဵပြ ု၍ စနရင်ဵ ေကနက်ကွက်ေမြ ပုမဳျနဵေရဵဆွဲခဲဴရပါသည်။ 

၁.၂.၃ သန်ဵေခါင်စနရင်ဵေမဵခွန်ဵ ပဳုစဳမျနဵိှင်ဴ လက်စွဲစနေစနင်မျနဵပြ ုစုခြ င်ဵ 

 သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵေမဵခွန်ဵပုဳစဳမျနဵိှငဴ ် လက်စွဲစနေစနင်မျနဵ ပြ ုစုခြ င်ဵလုပင်န်ဵကုိ  ၂၀၁၂ ခုိစှ်၊ ဇူလိုင်လတင်ွ 

စတင်ေဆနင်ရွက်ခဲပဴါသည်။ ေမဵခွန်ဵ ပုဳစဳပြ ုစုရနတွင် အချက်အလက်အသုဳဵ ပြ ုသူမျနဵိှငဴ ် ညှိိ ိှုင်ဵေဆွဵ ေိွဵချကမ်ျနဵ၊ ကုလ 

သမဂ္ဂ၏ ၂၀၁၀ ခုိစှ် လူဦဵေရိှငဴ်အိမအ်ေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ ေကနက်ယူမှုဆိငု်ရနအေခြ ခဳမူိငှဴ် အကြ ဳပြ ု 

ချက်မျနဵစနအုပ်ိ ှငဴ ် ယခင်မြ န်မနိုိင်ငဳိှငဴ ် အနဆီယဳိိငု်ငဳမျနဵတွင် ေကနက်ယူခဲဴသည်ဴသန်ဵေခါငစ်နရင်ဵအေတွ့အကြ ဳုမျနဵ 

ကိ ုအေခြ ခဳ၍ ပြ ုစုခဲြဴခင်ဵဖြ စ်ပါသည်။ 

 အိမေ်ထနင်စေုမဵခွန်ဵ ပုဳစသဳည် ၂၀၁၄ ခုိှစ၊် မတ်လ (၂၉) ရက်ေနန ညသန်ဵေခါင်ယဳ(သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵည) တွင် 

အိမေ်ထနင်စတုိငု်ဵ၌ရှိသညဴ ် လူဦဵေရကိုသိရိှိိငု်ရန်ိငှဴ် ေြဖဆုိသူတစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ လူမှုစီဵပွနဵေရဵဆုိင်ရနအချက်အလက် 

မျနဵကိ ုစုစည်ဵရရှိိိုင်ရန ်ပြ ုစုထနဵပါသည်။ ေမဵခွန်ဵ ပုဳစတဳွင် အိမအ်ေြခအေနိှငဴအိ်မေ်ထနင်စုဆိုင်ရန အချက်အလက်မျနဵ 

အတွက် ေမဵခွန်ဵ မျနဵလည်ဵပါဝင်ပါသည်။ ထုိနအပြ င် ပြ ည်ပတွင်ေရနက်ရိှေနေသန အိမေ်ထနင်စဝုင်မျနဵိှင်ဴ 

စနရင်ဵမေကနက်ယူမီ (၁၂) လအတွင်ဵ ေသဆုဳဵ ခဲဴသညဴအိ်မေ်ထနင်စဝုင်တုိနိှငဴ်သက်ဆိုင်သညဴ်ေမဵခွန်ဵမျနဵလည်ဵပါဝင်ပါ 

သည်။ အိမေ်ထနင်စုေမဵခွန်ဵ ပုဳစတဳွင် ေမဵခွန်ဵ ေပါင်ဵ (၄၁) ချက်ပါဝင်ပါသည်။ (ေနနက်ဆက်တွ ဲ- ၁) 

 အဖွဲ့ အစည်ဵေမဵခွန််ဵ ပုဳစတဳွင် အိမေ်ထနင်စေုမဵခွန်ဵ ၏ ေမဵခွန်ဵမျနဵအနက်မ ှ ေမဵခွန်ဵ  (၁၁) ချက်ကုိထညဴသွ်င်ဵ 

ထနဵပိ ီဵ ေဆဵရဳု၊ အေဆနင်၊ အကျဥ်ဵေထနင်၊ ဘုန်ဵ ကြ ီဵေကျနင်ဵိှငဴ ် ေဘနဒ်ါေဆနင် စသည်တုိနတွင်ေနထိငု်သူမျနဵ၊ 

အိမေ်ခြ ရနေခြ မဴဲမျနဵ၊ သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ ရည်ေွှန်ဵ ချိနတ်ွင် ေလှဆိပ၊် ေရဆိပတ်ိနု၌ ရှိေနသူမျနဵအပါအဝင် အဖွဲ့ အစည်ဵ 

ပုစဳဳ ဖြ င်ဴေနထိငု်သူမျနဵကုိ ေကနက်ယူရန်အသုဳဵ ပြ ုပါသည်။ 

၁.၂.၄ စာရင်ဵစစ်/စာရင်ဵေောေ်မျာဵခန့်ထာဵခြ င်ဵနှင်ဴသင်တန်ဵေပဵခြ င်ဵ 

သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ ေမြ ပြ င်ကွင်ဵဆင်ဵေကနက်ယူခြ င်ဵလုပ်ငန်ဵကုိ ေဆနင်ရွက်ခဲသဴူအမျနဵစုမှန ဆရန/ဆရနမမျနဵ 

 ဖြ စ်ပိ ီဵ ၄င်ဵတုိနကိ ုပညနေရဵဝန်ကြ ီဵဌနနိှငဴ ် မိ ိုနနယ်သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵေကန်မတီမျနဵမှ ေရွဵချယတ်နဝန်ေပဵအပ်ခဴဲခြ င်ဵ ဖြ စ်ပါ 

သည်။ စနရင်ဵေကနက်ဆရန/ဆရနမမျနဵကုိ တနဝန်ေပဵအပ်ရနတွင် ၎င်ဵတုိနစနရင်ဵ ေကနက်ယူရမည်ဴနယ်ေမြ အတွင်ဵရှ ိ

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 



10

ေဒသခဳမျနဵိှငဴ ် ရင်ဵ ိှီဵကတမ်ဵဝင်မှုရိှခြ င်ဵိှင် ဴ  ေဒသခဳဘနသနစကနဵကတမ်ဵကျင်မှုရှိ ခြ င်ဵတိနုအေပါ် အေခြ ခဳ၍ တနဝန်ေပဵ 

အပ်ခဲဴခြ င်ဵ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စနရင်ဵစစ်/စနရင်ဵေကနက်သင်တန်ဵမျနဵကိ ု အဆငဴ် (၄) ဆငဴ်ဖြ ငဴ် ေဆနင်ရွက်ခဲပဴါသည်။ သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ 

ေကနက်ယူေရဵအတွက် ကုလသမဂ္ဂလူဦဵေရရန်ပုဳေငွအဖွဲ့ ၊ သေ စေတေ ဵလျစနရင်ဵအင်ဵဗျူရုိ၊ အိိဒိယသန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ 

မင်ဵကြ ီဵရဳုဵ၊ DRS ကုမ္ပဏီ၊ ပြ ည်သူနအင်အနဵဦဵစီဵဌနနိှငဴ ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌနနတိနုမှ သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵကတမ်ဵကျင် 

ပညနရငှ်မျနဵပါဝင်သညဴအ်ဖွဲ့ ကိ ုဖွဲ့စည်ဵခဴဲပါသည်။ ဤအဖွဲ့ အေနဖြ င်ဴ သင်တန်ဵအေထနက်အကူပြ ုပစ္စည်ဵမျနဵကုိ ေလဴလန 

သဳုဵသပ်ခြ င်ဵိှင် ဴ သင်တန်ဵအစီအစဥ်ပြ ုစုခြ င်ဵမျနဵကုိ ေဆနင်ရွက်ခဲပဴါသည်။ ဤအဖွဲ့ သည် လူဝင်မှုကြ ီဵကေ ပ်ေရဵိှင်ဴ 

 ပြ ည်သူနအင်အနဵဝန်ကြ ီဵဌနနမှ အရနထမ်ဵအမျနဵစုပါဝင်သညဴ် ဗဟုအိဆင်ဴနည်ဵပြ မျနဵကုိ ေရွဵ ချယ်ေလဴကျင်ဴေပဵခဲပဴါသည်။ 

ဗဟိုအဆင်ဴနည်ဵပြ မျနဵမှတစ်ဆငဴ ် အခြ နဵအစိုဵ ရဌနနမျနဵိှငဴ ် တက္ကသုိလ်မျနဵမှ အထူဵနည်ဵပြ မျနဵကုိ ဆက်လကေ်လဴကျင်ဴ 

သင်ကေ နဵေပဵခဴဲပါသည်။ အထူဵနည်ဵပြ မျနဵမှအလနဵတူသင်တန်ဵမျနဵကုိ ခရိငု်နည်ဵပြ မျနဵသိနု ဆက်လက်ဆင်ဴပနွဵသင်တန်ဵ 

ေပဵခဲပဴါသည်။ ခရိငု်နည်ဵပြ မျနဵသည် တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ်၊ ခရိငု်မျနဵရှိ  အထကတ်န်ဵပြ /အလယ်တန်ဵပြ  ဆရန/ 

ဆရနမမျနဵြဖစ် ကေ ပိ ီဵ ၎င်ဵတိုနကမိ ိုနနယ်မျနဵတွင် စနရင်ဵ စစ်ိှင်ဴ စနရင်ဵ ေကနက်မျနဵကိ ု ဆက်လက်သင်တန်ဵပိနုချ 

ေပဵခဲပဴါသည်။ စနရင်ဵေကနက်မျနဵကိ ု (၅) ရက်ကေ န ေလဴကျင်ဴသင်တန်ဵေပဵခဲဴ ပိ ီဵ စနရင်ဵစစ်မျနဵအတွက်မူ စနရင်ဵစစ် 

မျနဵ၏အခန်ဵကဏ္ဍ၊ ကွင်ဵဆင်ဵလုပင်န်ဵ၊ ပြ န်လည်ေမဵမြ န်ဵခြ င်ဵ၊ ဖြ ညဴ်သွင်ဵပိ ီဵေသန ေမဵခွန်ဵ ပုဳစမဳျနဵကုိစစ်ေဆဵခြ င်ဵ၊ 

လူမှုဆက်ဆေဳရဵိှငဴ် စီမဳခနနခ်ွမဲှုဆိုင်ရနသင်ခန်ဵ စနမျနဵကုိ ဖြ ည်ဴစွက်ပိုနချရန ် အချိနတ်စ်ရက်ပိုယူ၍ ေလဴကျငဴ်သင်ကေ နဵ 

ေပဵခဲပဴါသည်။ 

၁.၂.၅ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေောေ်ယူခြ င်ဵ 

စနရင်ဵစစ်/စနရင်ဵေကနက်မျနဵသည် သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵမေကနက်မ ီ (၂) ရက်အလိတုွင် ၎င်ဵတိုနတနဝန်ကျရန 

စနရင်ဵေကနက်ကွက်အသီဵသီဵသိုနေရနက်ရိှ၍ စနရင်ဵ ေကနက်ကွက်နယ်နိမတ်ိမျနဵကုိ  ကေ ည်ဴရှုြခင်ဵ၊ ေကနက်ကွက်အတွင်ဵ 

ရှိ အေဆနက်အအုဳိ ှငဴအိ်မေ်ထနင်စမုျနဵအနဵ တုိက်ဆိုင်စစ်ေဆဵခြ င်ဵ၊ လိအုပ်ပါက အေဆနကအ်အုစဳနရင်ဵ  (ဆ-၀၂) အနဵ 

လက်ရိှအေခြ အေနိငှဴ် ကိကု်ညီရန်ပြ င်ဆင်ခြ င်ဵ စသည်တုိနကုိေဆနင်ရွက်ခဲပဴါသည်။ 

သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵေကနက်ယူရနတွင် သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵရည်ေွှန်ဵချိန်၂၀၁၄ ခုိစှ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ေနနည 

သန်ဵေခါငယ်ဳအချိနတွ်င် မြ န်မနိုိင်ငဳနယ်နမိိတ်အတွင်ဵ၌ ေရနက်ရိှေနသူအနဵလုဳဵ ကုိ စနရင်ဵ ေကနက်ယူရန်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ထိုသုိန စနရင်ဵ ေကနက်ယူရနတွင် ဟိတုယ်၊ တည်ဵခိခုန်ဵ၊ ေဆဵရဳု၊ ရစဲခန်ဵိှငဴအ်ကျဥ်ဵေထနင်စသည်ဴ အဖွဲ့ အစည်ဵမျနဵရိှ 

လူဦဵေရအနဵ သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵညတွင် စနရင်ဵ ေကနက်ယူိိငု်ရန် မိ ိုနနယ်သန်ဵေခါင်စနရင်ဵ အရနရှိမျနဵမှ ကြ ိုတင်စမီဳမှုမျနဵ 

 ပြ ုလုပခ်ဲဴကေ ပါသည်။ တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ်အနဵလဳုဵတွင် လူဦဵေရသန်ဵေခါင်စနရင်ဵေကနက်ယူခြ င်ဵအနဵ သတ်မတ်ှ 

ထနဵသည်ဴ (၁၂) ရက်တန ကနလအတွင်ဵေအနင် မြ င်စွန ေဆနင်ရွက်ိိငု်ခဲပဴါသည်။ 

၁.၂.၆ စာရင်ဵဇယာဵပြ ုစုခြ င်ဵ 

 စနရင်ဵဇယနဵပြ ုစုခြ င်ဵလုပ်ငန်ဵသည် သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵေကနက်ယူပိ ီဵချိနတွ်င် ေဆနင်ရွက်ရသညဴ ် အလွန်အေရဵ 

ပါေသနလုပင်န်ဵစဥ်တစ်ခ ုဖြ စ်ပါသည်။ စနရင်ဵဇယနဵပြ ုစုခြ င်ဵလုပ်ငန်ဵစဥ်တွင် ရရှိလနေသနအချကအ်လက်မျနဵကုိ ပုရဳပိ် 

ဖတ်ခြ င်ဵ၊ ဂဏန်ဵသေ ကကတမျနဵထညဴသွ်င်ဵခြ င်ဵ၊ တည်ဵြဖတ်ခြ င်ဵိှငဴ ် ဆန်ဵစစ်ေလဴလနခြ င်ဵတုိနပါဝင်သည်။ ၂၀၁၄ ခုိ ှစ် 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာငး်အရာသန်းေခါင်စာရင်း၊ စာရင်းဇယားပြ ုစုခြ င်းလုပ်ငန်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ်

ေခတ်မီအဆင့်မြ င့်နည်းပညာများကိ ု အပြ ည့်အဝအသုံးချခဲ့ပါသည်။ အချက်အလက်သွင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ေဆာင်ရန ်

နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိေသာ်လည်း ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနအေနဖြ င့် OMR/ICR/KFI ပုံရိပ်ဖတ်ခြ င်းနည်းပညာကို 

အသုံးပြ ုခဲ့ပါသည်။ 

 သန်းေခါင်စာရင်းေမးခွန်းပုံစံများကို အထးူစမီံပြ ုလုပ်ထားပြ းီ စာရင်းေကာက်များေမးခွန်းပုံစံဖြ ည့်သငွး်ရာ၌ 

ပုံရိပ်ဖတ်သည့်နည်းစနစ်နှင့်ကိုက်ညီေစရန် အထူးေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးခဲ့ပါသည်။ ထို့ေကြ ာင့် ပုံရိပ်ဖတ်ချိန်တွင် အမှား 

နည်းပြ းီ လျှင်မြ န်စာွ ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြ ငး်ဖြ စပ်ါသည။် အခြ ားနည်းလမ်းများနှင့်နိှုင်းယှဥ်လျှင် ဝန်ထမ်းအင်အား အနည်း 

ငယ်ကိုသာ အသုံးပြ ုခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ေအာက်တိုဘာလဆန်းတွင်ေမးခွန်းပုံစံေပါင်း (၁၁.၅) သန်းအား ပုံရိပ်ဖတ ်

ယူခြ င်းလုပ်ငန်းကို ေအာင်မြ င်စွာေဆာင်ရွက် ပြ းီစီးခဲ့ပါသည်။ 

၁.၂.၇ လွတ်လပ်ေသာေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာေရးအဖဲွ့ 

 ပြ ည်တွင်း/ ပြ ညပ်မှ ပညာရှင်များပါဝင်သည့် လတွလ်ပ်ေသာ သန်းေခါင်စာရင်းေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာသူများ အဖွဲ့ 

သည် တိုင်းေဒသက� းီနငှ့်ပြ ည်နယအ်ားလုံးသို့သွားေရာက်၍ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူမှုများကိုေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါအဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ (၁) ေလ့လာရန်ေရွးချယ်ထားသည့်  မြ ို ့နယ်/စာရင်းေကာက်ကွက်များတွင် 

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူသည့် နည်းလမ်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်၊ (၂) သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူေနစဥ်နှင့် 

ေကာက်ယူပြ းီချနိတ်ငွ် နုိင်ငံေတာ်အစိုးရသို့ အချက်အလက်များပံ့ပိုးေပးရန်၊ (၃) နုိင်ငံတကာအဆင့်အတန်း၊ ပြ ည်တွင်း 

ဥပေဒများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှ ိဆန်းစစ်ရန် (၄) အနာဂတ်တွင်ေဆာင်ရွက်မည့် သန်းေခါင်စာရင်းများအတွက ် ဝန်ထမ်း 

များ စွမ်းေဆာင်ရည်မြ ှင့်တင်ေရးတွင် အေထာက်အကူဖြ စေ်စမည့် အေတွ့အက� ံု များနှင့်ေကာင်းမွန်ေသာအေလ့အထများ 

ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရှိနိုင်ရန်တို့ ဖြ စ်ပါ သည်။ 

 ထိုေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာေရးအဖွဲ့များသည်တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ညန်ယ် (၁၅) ခုလုံးရှိ ခရိုင် (၄၁) ခု (ခရိုငစ်ုစုေပါင်း 

၏ ၅၅ ရာခုိင်နှုန်း)၊ မြ ို ့နယ်ေပါငး် (၁၂၁)  မြ ို ့နယ် ( မြ ို ့နယ်စုစုေပါငး်၏ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း)၊ စာရင်းေကာက်ကွက ် (၉၀၁) 

ကွက် (စာရင်းေကာက်ကွက်စုစုေပါင်း၏၁.၁ရာခိုင်နှုန်း)တို့ကို သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ပြ းီေတွ့ဆုံေမးမြ န်းမှုေပါင်း (၂,၁၉၃) 

ခုကိုပြ ုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူပြ းီချနိတ်ငွ် ေလ့လာေရးအဖွဲ့မှ ေတွ့ရှိချက်များကိ ု အေသးစိတ် 

ေဖာ်ပြ ပါရှိသည့် အစီရင်ခံစာတစ်ေစာငက်ို ပြ ုစုခဲ့ပါသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာကို 

http://countryoffice.unfpa.org/myanmarနှင့် http://www.dop.gov.mm/တို့တွင် ေလ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

၁.၂.၈ ေရှ့ေပြ းလူဦးေရစာရင်း 

 လူဝင်မှုက� းီကြ ပေ်ရးနှင့ ် ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်က� းီဌာန၊ ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� းီသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့်အိမ်  

အေကြ ာငး်အရာသနး်ေခါင်စာရငး် ေရှ့ေပြ းလူဦးေရစာရင်းအစီရငခ်ံစာကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သြ ဂုတ်လ (၃၀) ရက်ေန့တွင ် 

ထုတ်ပြ နေ်ကြ ညာခဲပ့ါသည။် အဆိပုါေရှ့ ေပြ းလူဦးေရစာရင်းတွင် လဦူးေရအရွယ်အစားကို ကျား/မ ခွဲခြ ား၍ 

 ပြ ည်ေထာင်စုအဆင့်၊ တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယအ်ဆင့်နှင့် အချို့အချက်အလက်များကို ခရိုင်နှင့် မြ ို ့နယ်အဆင့်ထိပါ 

ေဖာ ်ပြ ထားပါသည်။ ေရှ့ေပြ းလူဦးေရစာရင်း အစရီငခ်စံာကို http://countryoffice.unfpa.org/myanmar/ 

?publications နှင့် http://www .dop.gov.mm/တို့တွင် ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 
သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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၁.၃ အချက်အလက်မျနဵ၏ အရည်အေသွဵေကနင်ဵမွန်ေစရန် ေဆနင်ရွက်မှုမျနဵ 

၂၀၁၄ ခုိစှ် လူဦဵေရိှငဴအိ်မအ်ေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင်စနရင်ဵ ကြ ိုတင်ပြ င်ဆင်ချိန်ိ ှငဴ် အေကနင်အထည်ေဖန် 

ေဆနင်ရွက်ချိန်တွင် သန်ဵေခါင်စနရင်ဵမှရရှိေသန အချက်အလက်မျနဵအပါအဝင် သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵလုပ်ငန်ဵစဥ်တစ်ခလဳုုဵ 

 ိ  အရည်အေသွဵေကနင်ဵမွနေ်စမည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျနဵိှငဴေ်ဆနင်ရွက်မှုမျနဵကုိ ထညဴသ်ွင်ဵစဥ်ဵစနဵခဴဲပါသည်။ ထိုအချက်မျနဵ 

တွင် သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵေကနက်ယူမှုသည် တစ်ိိုင်ငဳလုဳဵကုိ တတ်ိိုင်သမှေလွှမ်ဵခိ ုဳမှုရိှေစရန်၊ ေဖြ ဆိသုည်ဴအချက်မျနဵ 

မှနက်န်မှုရိှေစရန်ိငှဴ် စနရင်ဵ ေကနက်မျနဵက မှနက်န်စနွေရဵသွင်ဵရန်၊ စနရင်ဵ ဇယနဵပြ ုစုခြ င်ဵလုပင်န်ဵမျနဵ တိကျမှနက်န်မှုရှိ 

ေစရန်တိနု ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုိစှ် သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ တွင် အချက်အလက်မျနဵ၏ အရည်အေသွဵေကနင်ဵမွနေ်စေရဵ 

အတွက် စီစဥ်ေဆနင်ရွက်ခဲမဴှုအချိုနကိ ုေအနက်တွင်ထုတ်ိှုတ်ေဖ န ပြ ထနဵပါသည် -  

(က) သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵလုပ်ငန်ဵစဥ်တစ်ခစုီကို ဆန်ဵစစ်ေလဴလနမှုမျနဵပြ ုလုပ၍် ေတွ့ရှိချက်မျနဵကိ ုအသုဳဵ ပြ ု ပိ ီဵ 

သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵလုပ်ငန်ဵစဥ်အဆငဴ်တိငု်ဵကုိ တိကျစွနအေကနင်အထည်ေဖန်ခြ င်ဵဖြ င်ဴ သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ 

လုပင်န်ဵစဥ်တစ်ခစုီတွင် အေကနင်ဵဆဳုဵနည်ဵလမ်ဵမျနဵကုိ ေရွဵ ချယ်အသုဳဵ ပြ ုိိငု်ခဲပဴါသည်။ 

(ခ) တစ်ိိုင်ငဳလုဳဵတွင် အေသဵငယ်ဆုဳဵအဆငဴ် အုပခ်ျုပ်မှုဧရိယနဖြ စ်ေသန ရပ်ကွက်/ေကျဵရနွအုပစ်ုတုိင်ဵကုိ 

အကွက်ငယ်မျနဵပုိင်ဵ၍ သန်ဵေခါင်စနရင်ဵေကနက်ကွက်ေမြ ပဳုမျနဵေရဵဆဲွခြ င်ဵဖြ င်ဴ ေမြ ဧရယိနအနဵလဳုဵကုိ 

အပြ ည်ဴအဝလွှမ်ဵ ခိ ုဳိိငု်ခဲဴ ပိ ီဵ စနရင်ဵေကနက်ယူစဥ်ကနလအတွင်ဵ ထပ် ခြ င်ဵ/ကျန်ခြ င်ဵမျနဵမေ သိစေယန 

သ   နေ  နိိငု်ခဲပဴါသည်။ စနရင်ဵေကနက်ကွက်အေရအတွက်သည ် သန်ဵေခါင်စနရင်ဵေကနက်ယူမည်ဴ 

  အင်အနဵစနရင်ဵခနန်မနှ်ဵခြ င်ဵိှငဴ ် ပဳပဴိုဵ ေပဵရမည်ဴသန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ အေထနက်အကူပြ ုပစ္စည်ဵမျနဵ 

ခနန်မှန်ဵတွက်ချက်ရနတွင်လည်ဵ အသုဳဵ ဝင်ပါသည်။ 

(ဂ) သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵေမဵခွန်ဵပုစဳဳမျနဵ ပြ ုစုရနတွင် ေမြ ပြ င်တွင်စမ်ဵသပ်ခြ င်ဵ၊ အစိုဵ ရဝန်ကြ ီဵဌနန/ဦဵစီဵဌနန 

မျနဵ၊ ဖဳွ့ဖိ ိုဵမှုမိတ်ဖက်အ    အစ န် မျနဵ၊ တက္ကသုိလ်မျနဵိှငဴ် သုေတသနအဖဲွ့အစည်ဵမျနဵ၊ အချက်အလက် 

အသုဳဵ ပြ ုသူမျနဵိှင်ဴ ေဆွဵ ေိွဵ တုိင်ပင်မှုမျနဵပြ ုလုပ်ခြ င်ဵတိုနကုိ ေဆနင်ရွက်ခဲပဴါသည်။ ထိုနအပြ င် 

ကုလသမဂ္ဂမှ အကြ ဳပြ ုထနဵေသန ိုိင်ငဳတကနစဳချိနစ်ဳေွှန်ဵ မျနဵ ိ  န် သ   န ၊ ပမည ယနမ    ိန     န ် အသွင် 

ည   ယနတူိိငု်ငဳမျနဵ၏ ေမဵခွန်ဵ ပုဳစမဳျနဵကုိလည်ဵသ   န  ဆန်ဵစစ်ေလဴလနအသဳုဵပြ ုခဲပဴါသည်။ 

သိနုဖြ စ်၍သန်ဵေခါင် စနရင်ဵမှရရှိေသန အချက်အလက်မျနဵသည် အချက်အလက်အသုဳဵ ပြ ုသူမျနဵ၏ 

လိအုပ်ချက်ိငှဴ် ဆီေလျန်မှုရှိ ပိ ီဵ ိိငု်ငဳတကနစဳချိနစ်ဳေွှန်ဵမျနဵိှငဴလ်ည်ဵ ကိက်ုညီခဲပဴါသည်။ 

(ဃ) စနရင်ဵစစ်/စနရင်ဵေကနက် လက်စွဲစနေစနင်ိှငဴ ်အထူဵနည်ဵပြ ၊ ခရိငု်နည်ဵပြ စသည်ဴ သင်တန်ဵနည်ဵပြ မျနဵ 

အတွက် လက်စွဲစနေစနင်မျနဵကို ပြ ုစုခဲဴ ခြ င်ဵဖြ င်ဴ တစ်ိိငု်ငဳလဳုဵ   န သင်တန်ဵမျနဵိှငဴ ် စနရင်ဵေကနက် 

လုပင်န်ဵစဥ်မျနဵ  သ ြည   ်  ည စနသအ  န ေဆနင်ရွက်ိိုင်ခဲဴပါသည်။ အဆိပုါသင်တန်ဵစနေစနင်မျနဵတွင် 

စနရင်ဵစစ်/စနရင်ဵေကနက်မျနဵအသြ   ပြ ည်သူလူထု၏ယဳု ကေ ည်မှုရရိှေစမညဴ ် လူထုဆက်သွယ်ေရဵ 

နည်ဵလမ်ဵမျနဵ ကိုလည်ဵထည်ဴသွင်ဵေဖန်ပြ ထနဵပါသည်။ 

(င) သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵမေကနက်ယူမ ီ တစ်ိှစတ်ိတိအလုိတွင် စမန ညြနညယန သ   နစ ေ န သ   န်  ည  န   ြန 

 ယန  ိ သ   နေ  န  ြ် ည န်။ ေမြ ပုေဳရဵဆွဲခြ င်ဵမှသည် စနရင်ဵ ဇယနဵ ပြ ုစုခြ င်ဵလုပင်န်ဵစဥ်အထိ 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 



13

သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵလုပ်ငန်ဵစဥ်တစ်ခလုုဳဵ ကုိ ပြည ်နစ်  စ  စမ်ဵသပ်ေယနိ ှင် ဴ လုပင်န်ဵစဥ်မျနဵိှငဴ် ထွက်ေပါ် 

လနေသနရလဒ်မျနဵကုိ ေသချနစွနဆန်ဵစစ်ေလဴလနေယန  ည စနြ ည န်။  ိ  ြည  န သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵတွင် 

အသုဳဵ ပြ ုမညဴန်ည်ဵလမ်ဵမျနဵ၊ စနရင်ဵေကနက်ယူမညဴလ်ုပင်န်ဵစဥ်၊ အသဳုဵပြ ုမညဴ်စက်ကိရိယနမျနဵစမ်ဵသပ် 

 ခြ င်ဵိှင် ဴ သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵလုပင်န်ဵစဥ်ကုိ ထိခိုက်ိ ိုင်မည်ဴေတွ့ကြ ုဳိိငု်ေသန အခက်အခဲမျနဵကုိ 

ေစနငဴ်ကေ ညဴ်ေလဴလနခြ င်ဵတိုန န် ပါဝင်ပါသည်။ စမ်ဵသပ်သန်ဵေခါင်စနရင်ဵမှ ေတွ့ရှိချက်မျနဵကုိ 

အေခြ ခဳ၍ ပင်မသန်ဵေခါငစ်နရင်ဵေကနက်ယူခြ င်ဵလုပင်န်ဵစဥ်ကြ ီဵကုိ ေအနင်မြ င်ေအနင် ကြ ိုတင်ပြ င် 

ဆင်ခဲပဴါသည်။ 

 (စ) သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵအေကေ နင်ဵကုိ  ပြ ည်သူမျနဵေသချနစွနနနဵလည်သေဘနေပါက်ေစရန်ိ ှငဴ ် အချက် 

အလက်မျနဵ ိ  မ ယန ယနစ  ေဖြ ဆုိရန်အတွက် လူထုအသိပညနေပဵလုပင်န်ဵမျနဵကုိ နည်ဵလမ်ဵမျိုဵစုဳသုဳဵ၍ 

ေဆနင်ရွက်ခဲပဴါသည်။ ထိုနသုိနေဆနင်ရွက်ရနတွင် ိိငု်ငဳဴေခါင်ဵေဆနင်မျနဵ၊ တိငု်ဵရင်ဵသနဵေခါင်ဵေဆနင်မျနဵ၊ 

ဘနသနေရဵေခါင်ဵေဆနင်မျနဵိှငဴ ် ညှိိ ိှုင်ဵေဆွဵ ေိွဵမှုမျနဵ ပြ ုလုပခ်ဲပဴါသည်။ ထင်ေပါ်ေကျန်ကေ နဵေသန 

အိုပညနရှင်မျနဵ လည်ဵ လူထုအသိပညနေပဵလုပင်န်ဵမျနဵတွင် ပါဝင်ကူညီခဲပဴါသည်။ မီဒီယနမျ ိသ စ   ိ  

အသုဳဵ ပြ ု၍ အသိပညနေပဵလုပင်န်ဵမျနဵေဆနင်ရွက်ခြ င်ဵ၊  မိ ိုနနယ်အဆင်ဴလူထုအစည်ဵအေဝဵမျနဵ ပြ ုလုပ် 

 ခြ င်ဵ၊ ပိုစတနမျနဵဖြ နန်ေဝခြ င်ဵတိနုကုိလည်ဵ ိိငု်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဳဵတွင်ေဆနင်ရွက်ခဲပဴါသည်။ 

(ဆ) စနရင်ဵေကနက်မျနဵိှငဴ ်ကွင်ဵဆင်ဵဝန်ထမ်ဵမျနဵအတွက် ပြ ည်ဴစုထဳိေရနက်ေသန သင်တန်ဵမျနဵေဆနင်ရွက် 

ေပဵခဲပဴါသည်။ သင်တန်ဵနည်ဵပြ မျနဵမှန သေ စေတေ ဵလျ၊ အိိဒိယိှငဴ် ကုလသမဂ္ဂလူဦဵေရရန်ပုဳေငွအဖွဲ့ တိနုမှ 

 ဖြ စ်ပိ ီဵ ဗဟုိနည်ဵပြ မျနဵကုိ ၄ န  ိ   သင်တန်ဵေပဵ၍ တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ပြ ည်နယ်မျနဵတွင် ဆငဴ်ပနွဵ 

သင်တန်ဵမျနဵကို ြိ    ေစခဴဲပါသည်။ 

(ဇ)  မိ ိုနနယ်သန်ဵေခါင်စနရင်ဵေကန်မတီ၏ ကြ ီဵကေ ပ်မှု၊ နယ်ေမြ ေဒသခဳမျနဵ၏ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်မှုဖြ င်ဴ 

ေကနက်ကွက်အတွင်ဵရှိ အိမ်ေထနင်စုိ ှငဴ်လူဦဵေရအနဵလဳုဵကို ေကနက်ယူိိုင်ခဲဴပါသည်။ သန်ဵေခါင် 

စနရင်ဵစတင်မေကနက်ယူမ ီ ေကနက်ကွက်ေမြ ပုမဳျနဵိှငဴ ် အေဆနက်အအုစဳနရင်ဵ တုိနကုိ ေမြ ပြ င်အေခြ  

အေနိှငဴက်ိက်ုညီေအနင် ပြ င်ဆင်ခြ င်ဵဖြ င်ဴ ေကနက်ကွက်ေမြ ပဳုေရဵဆွဲပိ ီဵချိန်တွင် ထပ်မေဳပြ နင်ဵဝင်လန 

သည်ဴ အိမေ်ထနင်စုအသစ်မျနဵကိလုည်ဵ မကျန်ေအနင်ေကနက်ယူိိငု်ခဲပဴါသည်။ ဤသုိနေဆနင်ရွက်ခြ င်ဵ 

 ဖြ င်ဴ စနရင်ဵ ေကနက်မျနဵအေနဖြ င်ဴလည်ဵ သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵေကနက်ယူသညဴ်ကနလအတွင်ဵ ၄င်ဵတိုန 

ေဆနင်ရွက်ရမည်ဴလုပင်န်ဵမျနဵကုိ ကြ ိုတင် ပြ င်ဆင်ိိုင်  ပ်ါသည်။ သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵမေကနက်မ ီ(၂) ရက် 

အ ိ    န ေမြ ပြ င်အေခြ အေနိငှဴ် ကိက်ုညီေအနင်ေဆနင်ရွက်ခြ င်ဵဖြ ငဴ် သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ၏ ဧရယိန 

လွှမ်ဵ ခိ ုဳိိငု်မှုကိုလည်ဵ  တိုဵြမငဴ်ေစခဲဴပါသည်။ 

(စျ) စနရင်ဵေကနက်လုပ်ငန်ဵပိ ီဵစီဵချိန်တွင် ေကနက်ကွက်အတွင်ဵရိှ အိမေ်ထနင်စုအနဵလဳုဵကုိ  ပိ ီဵစီဵေအနင် 

ေကနက်ယူိိငု် ခြ င်ဵ ရှိ/မရှိ စစ်ေဆဵိိုင်ရန် ေမြ ပြ င်အေခြ အေနိှငဴ် ကိကု်ညီေအနင် ပြ န်လည်ပြ င်ဆင်ထနဵ 

သည်ဴ အေဆနကအ်အုစဳနရင်ဵ ိှငဴ် တုိက်ဆိုင်စစ်ေဆဵခြ င်ဵကုိ စနရင်ဵ ေကနက်ကွက်တိငု်ဵတွင် ေဆနင် 

ရကွ်ခဲဴပါသည်။ အဆိပုါလုပ်ငန်ဵစဥ်ကုိ ရပ်ကွက်/ေကျဵရွနအပု်စုအဆငဴ်တွင်လည်ဵေဆနင်ရွက်ခဲပဴါသည်။ 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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(ည) ေကနက်ကွက်အနဵလဳုဵအတွက် ဖြ ည်ဴသွင်ဵထနဵေသန ေမဵခွန်ဵပုဳစမဳျနဵအနဵလဳုဵိှငဴ် စနရင်ဵ ချုပ်ပုစဳဳမျနဵကုိ 

ေသချနစွနစနရင်ဵပြ ုစု စုစည်ဵပိ ီဵ ပြ ည်သူနအင်အနဵဦဵစီဵဌနနသုိန ပြ န်လညသ်ိမ်ဵ ဆည်ဵခဲပဴါသည်။ 

(ဋ) အချက်အလက်သွင်ဵသူမျနဵ၏အမှနဵကိ ု နည်ဵိုငိ်သမှေနည်ဵေစရန်ိ ှင် ဴ စနရင်ဵ ဇယနဵပြ ုစုချိန်ကနလကိ ု

အတတ်ိိုင်ဆုဳဵေလှေနခဴျိုိင်ရန် ပုရဳပိ်ဖတ်သညဴန်ည်ဵပညနကုိ အသုဳဵ ပြ ုခဲပဴါသည်။ သုိနဖြ စ်၍ သန်ဵေခါင် 

စနရင်ဵရလဒ်မျနဵကိ ုသတ်မတှ်ချိနတ်ွင်ထုတ်ပြ န်ိိုင်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

(ဌ) စနရင်ဵဇယနဵထုတ်ပြ န်မည်ဴအချိနဇ်ယနဵကိုပြ ုစု၍ အချက်အလက်အသဳုဵပြ ုသူမျနဵကုိ မှေေဝခြ င်ဵဖြ ငဴ် 

သန်ဵေခါင်စနရင်ဵရလဒ်မျနဵ မည်သညဴ်အချိနတ်ွင်ထုတ်ပြ န်မည်ကို သိရိှိိငု်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပုါနည်ဵစနစ်မျနဵဖြ ငဴ် အဆငဴ်ဆငဴ်ကေ ပ်မတ်ထိန်ဵ ချုပ်မှုမျနဵေကေ နင်ဴ ၂၀၁၄ ခုိစှ် လူဦဵေရိှငဴ်အိမအ်ေကေ နင်ဵ 

အရနသန်ဵေခါငစ်နရင်ဵမှ ရရှိလနေသနအချက်အလက်မျနဵသည် တစ်ိိငု်ငဳလဳုဵအတိုင်ဵ အတနဖြ င်ဴ လွှမ်ဵ ခိ ုဳိိငု်မှုရှိရဳုမက 

အချက်အလက်မျနဵ၏ အရည်အေသွဵသည်လည်ဵ ေကနင်ဵမွနခ်ိငု်မနမှုရိှေကေ နင်ဵေတွ့ရှိရပါသည်။ သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ 

မေကနက်ယူိိငု်သညဴေ်မြ ဧရယိနစုစုေပါင်ဵ သည် ိိငု်ငဳဴေမြ ဧရယိနတစ်ခလုုဳဵ ၏ (၁) ရနခုိင်ိှုန်ဵ ေအနက် ေလျနဴနည်ဵေကေ နင်ဵ 

ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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အပုိင်ဵ (၂) 

ပင်မအစီရင်ခဳစန အကျဥ်ဵချုပ် 

၂.၁ လူဦဵေရ 

၂၀၁၄ ခုိှစ ် မြ န်မနိိငု်ငဳလူဦဵေရိှငဴအိ်မအ်ေကေ နင်ဵအရန သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵအရ ၂၀၁၄ ခုိှစ၊် မတ်လ (၂၉) 

ရက်ေနနညတွငရ်ှိေသန မြ န်မနိုိင်ငဳ၏လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ မှန (၅၁,၄၈၆,၂၅၃) ဦဵ ဖြ စ်ပါသည်။ ကျနဵ ဦဵေရမှန 

(၂၄,၈၂၄,၅၈၆) ဦဵ ဖြ စ်ပိ ီဵ မ ဦဵေရမှန (၂၆,၆၆၁,၆၆၇) ဦဵ ဖြ စ်ပါသည်။  

၂၀၁၄ ခုိစှ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ေနနညတွငရ်ှိေသန မွန်ပြ ည်နယ်၏လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ မှန (၂,၀၅၄,၃၉၃) ဦဵ ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ကျနဵ ဦဵေရမှန (၉၈၇,၃၉၂) ဦဵ ဖြ စ်ပိ ီဵ မ ဦဵေရမနှ (၁,၀၆၇,၀၀၁) ဦဵ ဖြ စ်ပါသည်။ မွန်ပြ ည်နယ်၏ လူဦဵေရ 

စုစုေပါင်ဵ သည် မြ န်မနိိငု်ငဳလူဦဵေရ၏ (၄) ရနခိုင်ိှုန်ဵရိှပါသည်။  

တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ်အလိကု ်ကျနဵ/မ အလိက်ု လူဦဵေရ ပျဳ့ိှနဳပုကဳိ ုဇယနဵ (၁) တွင် ေဖန် ပြ ထနဵပါသည်။ 

  

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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ဇယား(၁)။ တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်များတွင်ကျား/မအလုိက်လူဦးေရပျ��ံှံ�ေနထုိငမ်�01 

တုိင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် 
စုစုေပါင်းလူဦးေရ 

စုစုေပါင်းလူဦးေရ ကျား မ 

 ပြ ည်ေထာင်စု 51,486,253 24,824,586 26,661,667 

 ပြ ည်ေထာငစ် ု စာရင်းေကာက်ယရူရိှေသာ  ( လဥူးီေရ) 50,279,900 24,228,714 26,051,186 

 ပြ ည်ေထာငစ်ု (စာရင်းမေကာက်ယူ�ုိငသ်ည့် ေဒသများ 
အတက်ွ ခန�်မနှး်လဥူးီေရ) 

1,206,353 595,872 610,481 

    

ကချင ် 1,689,441 878,384 811,057 
ကချင(်စာရင်းေကာက်ယရူရိှေသာ လူဦးေရ) 1,642,841 855,353 787,488 

ကချင ် စာရင်းမေကာက်ယူ�ိုငသ်ည့်( လဥူးီေရ) 46,600 23,031 23,569 

ကယား 286,627 143,213 143,414 

ကရင် 1,574,079 775,268 798,811 
ကရင် )စာရငး်ေကာက်ယူရရိှေသာ လူဥးီေရ(  1,504,326 739,127 765,199 

ကရင်(  စာရင်းမေကာက်ယူ�ိုငသ်ည့် လဥူးီေရ ) 69,753 36,141 33,612 

ချင်း 478,801 229,604 249,197 

စစကုိ်ငး် 5,325,347 2,516,949 2,808,398 

တန �သာရီ 1,408,401 700,619 707,782 

ပခဲးူ 4,867,373 2,322,338 2,545,035 

မေကွး 3,917,055 1,813,974 2,103,081 

မ��ေလး 6,165,723 2,928,367 3,237,356 

မနွ ် 2,054,393 987,392 1,067,001 

ရခိုင ် 3,188,807 1,526,402 1,662,405 
ရခိုင ်(စာရင်းေကာက်ယရူရိှေသာ လူဦးေရ) 2,098,807 989,702 1,109,105 

ရခိုင ် )စာရငး်မေကာက်ယူ�ိုငသ်ည့် လဥူးီေရ(  1,090,000 536,700 553,300 

ရနက်နု ် 7,360,703 3,516,403 3,844,300 

ရှမး် 5,824,432 2,910,710 2,913,722 

ဧရာဝတီ 6,184,829 3,009,808 3,175,021 

ေနပြ ည်ေတာ်1F

2 1,160,242 565,155 595,087 

 

                                                           
1

 အပြ ာေရာင်ဖြ င့် ပြ ထားသည့် ကိန်းဂဏန်းများသည် သန်းေခါင်စာရင်း မေကာက်ယ�ူိုင်သည့် လဦူးေရ ဖြ စပ်ါသည။် 
စာလံုးအေစာင်းဖြ င့် ပြ ထားသည့် ကန်ိးဂဏန်းများသည ် ေကာကယ်ရူရိှေသာလဦူးေရ�ှင့် မေကာကယူ်�ိုင်သည့်ေဒသများအတက်ွ 
ခန်�မှန်းလဦူးေရကို ေပါင်းထားခြ င်း ဖြ စ်ပါသည်။ 

2
 အထက်ပါဇယားတင်ွ ေဖာ်ပြ ထားသည့် လဦူးေရသည်  ပြ ည်ပရိှ  မြ န်မာသံ�ုံးများတင်ွ တာဝန်ေနသမူျား�ှင့် မိသားစမုျားမှလွဲ၍ 

�ိုင်ငံခြ ားသို� ေရာက်ရိှေနေသာ  မြ န်မာ�ုိင်ငံသားများ ပါဝင်ခြ င်းမရိှပါ။  ပြ ည်ပရှိမြ န်မာသံ�ုံးများတင်ွ တာဝန်ထမး်ေဆာင်ေနသည့် 
 မြ န်မာဝန်ထမ်းများ�ှင့်မသိားစမုျား (၉၇၂ ဦး) သာပါဝင်ပါသည်။ 
သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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၂.၂ လူဦဵေရအရွယ်အစနဵိှင်ဴေပြ နင်ဵလဲမှု 

မွန်ပြ ည်နယ်၏လူဦဵေရသည် ၁၉၇၃ ခုိှစ ် သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵ တွင် (၁,၃၁၄,၂၂၄) ဦဵ၊ ၁၉၈၃ ခုိှစ ် သန်ဵေခါင ်

စနရင်ဵတွင် (၁,၆၈၀,၁၅၇) ဦဵရှိခဲဴပိ ီဵ ၂၀၁၄ ခုိှစ ် တွင် (၂,၀၅၄,၃၉၃) ဦဵဖြ စ်လနပါသည်။ ၁၉၈၃ ခုိစှ် သန်ဵေခါင် 

စနရင်ဵိှငဴ ်၂၀၁၄ ခုိစှ် သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵကနလအ ကေ နဵတွင် မွန်ပြ ည်နယ်သည ်လူဦဵေရ (၂၂) ရနခိုင်ိှုန်ဵ တိုဵ တက်လန 

သည်ကုိေတွ့ရပါသည်။ မွန်ပြ ည်နယ်၏လူဦဵေရသည် အခြ နဵတုိင်ဵေဒသကြ ီဵ/ပြ ည်နယ်မျနဵ၏လူဦဵေရိှငဴ ်ိိှုင်ဵယှဥရ်နတွင် 

နဝမအဆင်ဴ တွင်တည်ရိှေနပါသည်။ မွန်ပြ ည်နယ်၏လူဦဵေရအချိုဵသည် ၁၉၈၃ခုိှစတ်ွင်  မြ န်မနိုိင်ငဳလူဦဵေရ၏ (၄.၈) 

ရနခိုင်ိှုန်ဵရှိရနမှ ၂၀၁၄ ခုိစှ်တွင် (၄) ရနခိုင်ိှုန်ဵသုိန အနည်ဵငယက်ျဆင်ဵသွနဵသည်ကိုေတွ့ရှိရပါသည်။  

ပု ဳ(၃) တွင် တုိင်ဵေဒသကြ ီဵ/ပြ ည်နယ်မျနဵ၏ လူဦဵေရအချိုဵအစနဵကိ ုေဖန်ပြ ထနဵပါသည်။ 

ပုဳ (၃) - တုိင်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ်မျနဵ၏လူဦဵေရအချိုဵအစနဵ 3 

 
 
၂.၃ လူဦဵေရသိပ်သည်ဵဆ 

၂၀၁၄ ခုိှစ၊် မတ်လတွင် မွန်ပြ ည်နယ်၏ လူဦဵေရသိပသ်ည်ဵဆမှန တစ်စတုရန်ဵကီလုိမီတနတွင် (၁၆၇) ဦဵရှိ ပိ ီဵ 

 မြ န်မနိိငု်ငဳ၏လူဦဵေရသိပသ်ည်ဵဆ တစ်စတုရန်ဵကီလိမုီတနတွင ်(၇၆) ဦဵိှငဴ်ိှုင်ဵယှဥ်လှေင် (၂) ဆ ေကျန် မြ င်ဴမနဵသည်ကို 

ေတွ့ရပါသည်။ ရန်ကုနတ်ိငု်ဵေဒသကြ ီဵ၊ မိ္တေလဵတုိင်ဵေဒသကြ ီဵိှငဴ ် ဧရနဝတီ တုိင်ဵေဒသကြ ီဵတိနုပိ ီဵလှေင် မွန်ပြ ည်နယ်၏ 

လူဦဵေရသိပသ်ည်ဵဆမှန စတုတ္ထအမျနဵဆုဳဵ ေနရနတွင်တည်ရှိပါသည်။ ၁၉၇၃ ခုိှစတွ်င် မွန်ပြ ည်နယ်၏ 

လူဦဵေရသိပသ်ည်ဵဆသည် တစ်စတုရန်ဵကီလိုမတီန၌ (၁၀၆) ဦဵ၊ ၁၉၈၃ ခုိှစ ်တွင် တစ်စတုရန်ဵကီလိုမတီန၌ (၁၃၇) ဦဵ 

ရှခိဲဴ ပိ ီဵ ၂၀၁၄ ခုိှစ ်တွင် (၁၆၇) ဦဵသိုန တိုဵ မြ ငဴ်လနခဲဴပါသည်။ 

                                                           
3        တိင်ုဵေဒသကြ ီဵ/ ပြ ည်နယ်တိုန၏ ၂၀၁၄ ခုိှစ် စုစုေပါင်ဵလူဦဵေရအချိုဵအစနဵမျနဵကုိ ကြ ီဵစဥ်ငယ်လိကု် စီထနဵပါသည။် 
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၂.၄  မိ ိုနပြ /ေကျဵလက်လူဦဵေရ 

သန်ဵေခါငစ်နရင်ဵမှရရှိေသန အချက်အလက်မျနဵအရ မွန်ပြ ည်နယ်တွင် လူ (၁၀၀) လှေင် (၇၂) ဦဵသည် 

ေကျဵလက်ေဒသတွင် ေနထိငု်ကေ ပိ ီဵ (၂၈) ဦဵသည် မိ ိုန ပြ ေဒသတွင် ေနထိငု်ကေ ပါသည်။ မွန်ပြ ည်နယ်၏  မိ ိုန ပြ ိှငဴ ်

ေကျဵလက်ေဒသကွနခြ နဵမှုသည် မြ န်မနိုိင်ငဳ၏ ေကျဵလက်ေဒသတွင်ေနထိုင်သူ (၇၀) ရနခုိင်ိှုန်ဵ ၊  မိ ိုန ပြ ေဒသတွင် 

ေနထိငု်သူ (၃၀) ရနခိုင်ိှုန်ဵိှင် ဴ နီဵစပ်သည်ကုိေတွ့ရှရိပါသည်။ မွန်ပြ ည်နယ်၏ မိ ိုန ပြ ရနခုိင်ိှုန်ဵ သည်  

ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကြ ီဵ (၇၀%)၊ ကချင်ပြ ည်နယ် (၃၆%)၊ မိ္တေလဵတိုင်ဵေဒသကြ ီဵ (၃၅%) ိှငဴ ် ေနပြ ည်ေတန် (၃၂%) 

တိနု ပိ ီဵလှေင်  မိ ိုန ပြ လူဦဵေရ ပဥ္စမအမျနဵဆုဳဵ   ဖြ စ်ပါသည်။ 

၂.၅ ကျနဵ/မ လူဦဵေရ 

မွန်ပြ ည်နယ်တွင် မ ဦဵေရသည် ကျနဵ ဦဵေရထက် (၇၉,၆၀၉) ဦဵ ပိမုျနဵေနသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ မွန်ပြ ည်နယ် 

၏ လူဦဵေရ ကျနဵ/မ အချိုဵ (မ ၁၀၀ တွင်ရိှေသန ကျနဵဦဵေရ) သည် (၉၃) ရှိသညကုိ်ေတွ့ရှိရပါသည်။ မြ န်မနိုိင်ငဳ၏ 

ကျနဵ/မ အချိုဵ (၉၃) ိှငဴ ်တူညီေနသည်ကို ေတွ့ရပါသည်။ 

၂.၆ လူဦဵေရပိရမစ် 

မွန်ပြ ည်နယ်၏ ၂၀၁၄ ခုိှစ် လူဦဵေရပိရမစ်သည်  မြ န်မနိုိင်ငဳ၏ လူဦဵေရပိရမစ်ပုစဳဳိှငဴဆ်င်တူေနေသနလ်ည်ဵ 

အသက် (၂၀ - ၂၄) ိှစ ်ေနနကပ်ိငု်ဵ အသက်အုပစ်ုမျနဵတွင် အခုဳဵ ပုဳစဳဖြ စ်ေနသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည် (ပုဳ-၄ ိှငဴ ်ပု-ဳ၅)။ 

အဆိပုါပုဳစသဳည် မွန်ပြ ည်နယ်တွင် ေမွဵ ိှုန်ဵကျဆင်ဵေနေကေ နင်ဵိှငဴ ်  အသက် (၁၀ - ၁၄) ိှစ် အုပစ်ုဝင်အချိုဵအစနဵ 

 မြ င်ဴမနဵေနေကေ နင်ဵ ေဖန်ြပေနပါသည်။ အလုပလု်ပ်ိ ိငု်သည်ဴ အသက် (၁၅ - ၆၄) ိှစ် အုပစ်ုဝင်အချိုဵအစနဵသည် အသက် 

(၀ - ၁၅) အုပစ်အုချိုဵအစနဵိှငဴ ် ိိှုင်ဵယှဥပ်ါက ေမှေန်မနှ်ဵသညထ်က် နည်ဵသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ ဤသိနုဖြ စ်ရခြ င်ဵမှန 

မွန်ပြ ည်နယ်မ ှ လူဦဵေရအချိုနသည် ပြ ည်နယ်ြပင်ပသုိန ေရွှ့ေပြ နင်ဵသွနဵ ခြ င်ဵေကေ နင်ဴ  ဖြ စ်ိိငု်ပါသည်။ ဤပိရမစ်သည် 

မွန်ပြ ည်နယ်လူဦဵေရတွင် လူငယ်အချိုဵအစနဵ မြ င်ဴမနဵစွန ပါဝင်ေနသည်ကို ပြ ဆိေုနပိ ီဵ အနနဂတ်တွင် သက်ကြ ီဵရွယ်အို 

အေရအတွက် ပိမုိမုျနဵပြ နဵလနမညဴ ်အလနဵအလနကုိ ပြ သေနပါသည်။  
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ပဳု (၄) - လူဦဵေရပိရမစ်၊ ၂၀၁၄ ခုိှစ်၊ မွန်ပြ ည်နယ် 

 
 

ပဳု (၅)  - လူဦဵေရပိရမစ်၊၂၀၁၄ ခုိှစ်၊ မြ န်မနိုိင်ငဳ 
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ကျနဵ မ 

 

 

ပဳု (၄) - လူဦဵေရပိရမစ်၊ ၂၀၁၄ ခုိှစ်၊ မွန်ပြ ည်နယ် 

 
 

ပဳု (၅)  - လူဦဵေရပိရမစ်၊၂၀၁၄ ခုိှစ်၊ မြ န်မနိုိင်ငဳ 
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ကျနဵ မ 
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၂.၇  ေမွဵဖွနဵမှို ှငဴ် ကေလဵေသဆဳုဵမှု 

 မွန်ပြ ည်နယ်တွင် အသက် (၁၅) ိှစ ်မ ှ(၄၉) အတွင်ဵရိ ှအမျိုဵသမီဵဦဵေရမှန (၅၁၁,၄၄၂) ဦဵ ဖြ စ်ပိ ီဵ အိမေ်ထနင် 

ကျဖူဵသူအမျိုဵသမီဵဦဵေရမှန (၃၃၁,၅၆၀) ဦဵ  ဖြ စ်ပါသည်။ အသက် (၁၅) ိှစ ် မ ှ (၄၉) အတွင်ဵရိှ အမျိုဵသမီဵတစ်ဦဵ၏ 

စုစုေပါင်ဵ ကေလဵေမွဵိှုန်ဵ မှန (၂.၄) ဦဵ  ဖြ စ် ပိ ီဵ  မြ န်မနိုိင်ငဳ၏ စုစုေပါင်ဵ ကေလဵေမွဵိှုန်ဵ  (၂.၃) ဦဵ ိှငဴ် တူညီလုနီဵ ပါဵ 

 ဖြ စ်သညက်ို ေတွ့ရပါသည်။ 

မွန်ပြ ည်နယ်၏ တစ်ိစှ်ေအနက်ကေလဵေသိှုန်ဵ မှန အရငှ်ေမွဵ ကေလဵ (၁၀၀၀) ဦဵ လှေင် (၄၃) ဦဵ ရှိ၍ 

တစ်ိိုင်ငဳလုဳဵ၏ တစ်ိစှ်ေအနက်ကေလဵေသိှုန်ဵ  (၆၂) ဦဵထက် မျနဵစွနေလျနဴနည်ဵေနပိ ီဵ  မြ န်မနိုိင်ငဳတွင် တစ်ိစှ် 

ေအနက်ကေလဵေသ ှိုန်ဵ  အနိမ်ဴဆုဳဵြပညန်ယ်ဖြ စ်သညကုိ် ေတွ့ရှိရပါသည်။ မွန်ပြ ည်နယ်၏ အသက် (၅) ိှစ်ေအနက် 

ကေလဵေသိှုန်ဵ မှနလည်ဵ အရငှ်ေမွဵ ကေလဵ (၁၀၀၀) ဦဵ လှေင် (၄၈) ဦဵရှိပိ ီဵ အသက် (၅) ိှစ်ေအနက်ကေလဵေသ ှိုန်ဵ  

အနိမ်ဴဆုဳဵြပညန်ယ်ဖြ စ်ပါသည်။  မြ န်မနိုိင်ငဳ၏ အသက်(၅) ိှစ်ေအနက်ကေလဵေသ ှိုန်ဵ မှန (၇၂) ဦဵဖြ စ်ပါသည်။ 
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အပုိင်း (၃) 

စာရင်းဇယားများ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 မြ န်မနိုိင်ငဳလူဦဵေရိှင်ဴအိမ်အေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင်စနရင်ဵ 

 သန်ဵေခါင်စနရင်ဵအစီရငခဳ်စန အတဲွ (၃ - ည)  

အပုိင်ဵ (က) လူဦဵေရဆုိင်ရနအချက်အလက်မျနဵ 

 

 

 



23ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

 
 

ဇယနဵ (က - ၁)။ အိမ်ေထနင်စုအမျိုဵအစနဵအလုိက်လူဦဵေရကုိ ကျနဵ/မ ိှင်ဴ  မိ ိုန ပြ /ေကျဵလက် ခဲွြခနဵေဖန်ပြ ေသနဇယနဵ 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ို့နယ် 

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ အိမ်ေထာင်စုလူဦဵေရ အဖဲွ့အစည်ဵလူဦဵေရ 

ေပါင်ဵ ေျာဵ မ ေျာဵ/မ 
အချိုဵ ေပါင်ဵ ေျာဵ မ ေပါင်ဵ ေျာဵ မ 

မွန်ပြ ည်နယ် 2,054,393 987,392 1,067,001 92.5 1,949,821 911,651 1,038,170 104,572 75,741 28,831 

 မိ ိုန ပြ  572,189 273,561 298,628 91.6 539,314 249,265 290,049 32,875 24,296 8,579 

ေကျဵလက် 1,482,204 713,831 768,373 92.9 1,410,507 662,386 748,121 71,697 51,445 20,252 

ေမန်လမိ ိုင်ခရုိင် 1,232,221 587,676 644,545 91.2 1,168,625 541,943 626,682 63,596 45,733 17,863 

ေမနလ်မိ ိုင်မိ ိုနနယ် 289,388 139,026 150,362 92.5 269,916 124,473 145,443 19,472 14,553 4,919 

ကျိုက်မေရနမိ ိုနနယ် 195,810 92,746 103,064 90.0 184,488 85,389 99,099 11,322 7,357 3,965 

ေချနင်ဵဆုဳမိ ိုနနယ် 122,126 55,596 66,530 83.6 119,874 53,664 66,210 2,252 1,932 320 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ိုနနယ် 170,536 81,449 89,087 91.4 162,386 75,923 86,463 8,150 5,526 2,624 

မုဒုဳမိ ိုနနယ် 190,737 89,976 100,761 89.3 179,517 82,543 96,974 11,220 7,433 3,787 

ေရဵမိ ိုနနယ် 152,485 76,089 76,396 99.6 145,114 70,353 74,761 7,371 5,736 1,635 

လမုိင်ဵမိ ိုနနယ်ခွဲ 88,476 41,634 46,842 88.9 85,791 39,380 46,411 2,685 2,254 431 

ေခါဇနမိ ိုနနယ်ခွဲ 22,663 11,160 11,503 97.0 21,539 10,218 11,321 1,124 942 182 

သထဳုခရုိင် 822,172 399,716 422,456 94.6 781,196 369,708 411,488 40,976 30,008 10,968 

သထုဳမိ ိုနနယ် 238,106 116,394 121,712 95.6 228,090 108,377 119,713 10,016 8,017 1,999 

ေပါင်မိ ိုနနယ် 218,459 105,371 113,088 93.2 211,821 99,905 111,916 6,638 5,466 1,172 

ကျိုက်ထိုမိ ိုနနယ် 184,532 90,031 94,501 95.3 167,264 79,204 88,060 17,268 10,827 6,441 

ဘီဵလင်ဵမိ ိုနနယ် 181,075 87,920 93,155 94.4 174,021 82,222 91,799 7,054 5,698 1,356 
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ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

ဇယာဵ (ေ - 2)။ အိမ်ေထနင်ဦဵစီဵ အမျိုဵအစနဵအလုိက် အိမ်ေထနင်စုမျနဵိှင်ဴ အိမ်ေထနင်စုအမျိုဵအစနဵအလုိက် လူဦဵေရ၊ ပျမ်ဵမှေအိမ်ေထနင်စုအရွယ်အစနဵကုိ ေဖန်ပြ ေသနဇယနဵ 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ို့နယ် 

အိမ်ေထာင်စု လူဦဵေရ 
ပျမ်ဵမျှ အိမ်ေထာင်စု 
အရွယ်အစာဵ အေရအတွေ် အိမ်ေထာင်ဦဵစီဵ  

(ေျာဵ) 
အိမ်ေထာင်ဦဵစီဵ  

(မ) 
အိမ်ေထာင်ဦဵစီဵ  (မ) 
ရာခုိင်နှုန်ဵ  အိမ်ေထာင်စု အဖဲွ့အစည်ဵ 

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 302,302 120,310 28.5 1,949,821 104,572 4.6 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 253,283 181,052 72,231 28.5 1,168,625 63,596 4.6 

ေမာလ်မိ ိုင်မိ ို့နယ် 57,457 39,309 18,148 31.6 269,916 19,472 4.7 

ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 38,888 27,596 11,292 29.0 184,488 11,322 4.7 

ေချာင်ဵဆုဳမိ ို့နယ် 27,944 18,307 9,637 34.5 119,874 2,252 4.3 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 36,234 26,763 9,471 26.1 162,386 8,150 4.5 

မုဒုဳမိ ို့နယ် 39,312 28,478 10,834 27.6 179,517 11,220 4.6 

ေရဵမိ ို့နယ် 29,991 23,605 6,386 21.3 145,114 7,371 4.8 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခွဲ 18,639 13,202 5,437 29.2 85,791 2,685 4.6 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခွဲ 4,818 3,792 1,026 21.3 21,539 1,124 4.5 

သထဳုခရုိင် 169,329 121,250 48,079 28.4 781,196 40,976 4.6 

သထုဳမိ ို့နယ် 48,284 33,596 14,688 30.4 228,090 10,016 4.7 

ေပါင်မိ ို့နယ် 43,726 30,421 13,305 30.4 211,821 6,638 4.8 

ေျိုေ်ထိုမိ ို့နယ် 38,088 28,176 9,912 26.0 167,264 17,268 4.4 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 39,231 29,057 10,174 25.9 174,021 7,054 4.4 
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ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

ဇယာဵ (ေ - 3)။  မိ ို့ ပြ နှငဴ ်ေေျဵလေ်ေနလူဦဵေရေုိ ေျာဵ/မ၊ ေျာဵ/မ အချိုဵနှင်ဴ မိ ို့ ပြ ေနလူဦဵေရရာခုိင်နှုန်ဵေုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 ပြ ည်နယ်/ 
ခရုိင်/ မိ ို့နယ် 

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ  မိ ို့ြပ ေေျဵလေ် 
 မိ ို့ြပလူဦဵေရ 
ရာခုိင်နှုန်ဵ  သြ  န  ေျာဵ မ ေျာဵ/မ 

အချိုဵ သြ  န  ေျာဵ မ ေျာဵ/မ 
အချိုဵ သြ  န  ေျာဵ မ ေျာဵ/မ 

အချိုဵ 

မွန်ပြ ည်နယ် 2,054,393 987,392 1,067,001 92.5 572,189 273,561 298,628 91.6 1,482,204 713,831 768,373 92.9 27.9 

ေမန်လမိ ိုင်ခရုိင် 1,232,221 587,676 644,545 91.2 434,092 207,575 226,517 91.6 798,129 380,101 418,028 90.9 35.2 

ေမနလ်မိ ိုင်မိ ိုနနယ် 289,388 139,026 150,362 92.5 253,734 122,052 131,682 92.7 35,654 16,974 18,680 90.9 87.7 

ကျိုက်မေရနမိ ိုနနယ် 195,810 92,746 103,064 90.0 11,021 4,936 6,085 81.1 184,789 87,810 96,979 90.5 5.6 

ေချနင်ဵဆုဳမိ ိုနနယ် 122,126 55,596 66,530 83.6 7,727 3,538 4,189 84.5 114,399 52,058 62,341 83.5 6.3 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ိုနနယ် 170,536 81,449 89,087 91.4 57,208 27,345 29,863 91.6 113,328 54,104 59,224 91.4 33.5 

မုဒုဳမိ ိုနနယ် 190,737 89,976 100,761 89.3 52,514 24,801 27,713 89.5 138,223 65,175 73,048 89.2 27.5 

ေရဵမိ ိုနနယ် 152,485 76,089 76,396 99.6 34,430 16,619 17,811 93.3 118,055 59,470 58,585 101.5 22.6 

လမုိင်ဵမိ ိုနနယ်ခွဲ 88,476 41,634 46,842 88.9 13,614 6,360 7,254 87.7 74,862 35,274 39,588 89.1 15.4 

ေခါဇနမိ ိုနနယ်ခွဲ 22,663 11,160 11,503 97.0 3,844 1,924 1,920 100.2 18,819 9,236 9,583 96.4 17.0 

သထဳုခရုိင် 822,172 399,716 422,456 94.6 138,097 65,986 72,111 91.5 684,075 333,730 350,345 95.3 16.8 

သထုဳမိ ိုနနယ် 238,106 116,394 121,712 95.6 55,047 26,585 28,462 93.4 183,059 89,809 93,250 96.3 23.1 

ေပါင်မိ ိုနနယ် 218,459 105,371 113,088 93.2 29,434 13,871 15,563 89.1 189,025 91,500 97,525 93.8 13.5 

ကျိုက်ထိုမိ ိုနနယ် 184,532 90,031 94,501 95.3 35,224 16,622 18,602 89.4 149,308 73,409 75,899 96.7 19.1 

ဘီဵလင်ဵမိ ိုနနယ် 181,075 87,920 93,155 94.4 18,392 8,908 9,484 93.9 162,683 79,012 83,671 94.4 10.2 
 

 

 

 

 
သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



26သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

ဇယာဵ (ေ - 4)။ လူဦဵေရေုိ အသေ်တစ်နှစ်ချင်ဵစီအလုိေ် ေျာဵ/မ နှင်ဴ  မိ ို့ ပြ /ေေျဵလေ် ခဲွခြ ာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

အသက် 
လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ  မိ ို့ြပ ေေျဵလေ် 

ေပါင်ဵ ေျာဵ မ ေပါင်ဵ ေျာဵ မ ေပါင်ဵ ေျာဵ မ 

မွန်ပြ ည်နယ် 2,054,393 987,392 1,067,001 572,189 273,561 298,628 1,482,204 713,831 768,373 

1နှစ်ေအာေ် 33,054 16,803 16,251 7,951 4,024 3,927 25,103 12,779 12,324 

1 36,265 18,336 17,929 8,361 4,206 4,155 27,904 14,130 13,774 

2 38,717 19,641 19,076 8,810 4,432 4,378 29,907 15,209 14,698 

3 42,384 21,568 20,816 9,633 4,991 4,642 32,751 16,577 16,174 

4 43,735 22,227 21,508 10,007 5,036 4,971 33,728 17,191 16,537 

5 40,563 20,659 19,904 8,872 4,533 4,339 31,691 16,126 15,565 

6 44,404 22,691 21,713 9,964 5,088 4,876 34,440 17,603 16,837 

7 44,186 22,565 21,621 10,614 5,390 5,224 33,572 17,175 16,397 

8 43,034 21,795 21,239 10,224 5,192 5,032 32,810 16,603 16,207 

9 43,033 21,900 21,133 10,165 5,193 4,972 32,868 16,707 16,161 

10 45,758 23,644 22,114 10,691 5,636 5,055 35,067 18,008 17,059 

11 43,023 22,088 20,935 10,523 5,471 5,052 32,500 16,617 15,883 

12 48,392 24,940 23,452 11,506 6,057 5,449 36,886 18,883 18,003 

13 48,949 25,113 23,836 12,727 6,684 6,043 36,222 18,429 17,793 

14 46,463 23,389 23,074 12,869 6,707 6,162 33,594 16,682 16,912 

15 41,433 21,229 20,204 11,296 5,947 5,349 30,137 15,282 14,855 

16 35,870 17,732 18,138 10,183 5,242 4,941 25,687 12,490 13,197 

17 34,763 17,227 17,536 10,110 5,208 4,902 24,653 12,019 12,634 

18 37,402 18,101 19,301 10,995 5,568 5,427 26,407 12,533 13,874 

19 31,412 15,184 16,228 9,625 4,697 4,928 21,787 10,487 11,300 

20 36,710 17,825 18,885 10,879 5,380 5,499 25,831 12,445 13,386 

21 29,169 14,176 14,993 8,858 4,294 4,564 20,311 9,882 10,429 

22 30,662 14,803 15,859 9,172 4,502 4,670 21,490 10,301 11,189 

23 29,858 14,546 15,312 9,047 4,525 4,522 20,811 10,021 10,790 
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ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

အသက် 
လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ  မိ ို့ြပ ေေျဵလေ် 

ေပါင်ဵ ေျာဵ မ ေပါင်ဵ ေျာဵ မ ေပါင်ဵ ေျာဵ မ 

24 26,348 12,723 13,625 8,222 4,076 4,146 18,126 8,647 9,479 

25 32,462 15,832 16,630 9,223 4,599 4,624 23,239 11,233 12,006 

26 26,625 12,788 13,837 8,406 4,106 4,300 18,219 8,682 9,537 

27 27,659 13,257 14,402 8,288 4,021 4,267 19,371 9,236 10,135 

28 30,629 14,530 16,099 9,540 4,578 4,962 21,089 9,952 11,137 

29 25,850 12,130 13,720 8,251 3,941 4,310 17,599 8,189 9,410 

30 35,255 16,734 18,521 10,740 5,263 5,477 24,515 11,471 13,044 

31 24,934 11,813 13,121 7,661 3,624 4,037 17,273 8,189 9,084 

32 28,687 13,669 15,018 8,909 4,365 4,544 19,778 9,304 10,474 

33 28,115 13,270 14,845 8,469 4,061 4,408 19,646 9,209 10,437 

34 24,577 11,581 12,996 7,689 3,716 3,973 16,888 7,865 9,023 

35 33,611 16,265 17,346 9,641 4,684 4,957 23,970 11,581 12,389 

36 24,975 11,610 13,365 7,507 3,579 3,928 17,468 8,031 9,437 

37 25,422 11,849 13,573 7,413 3,459 3,954 18,009 8,390 9,619 

38 29,893 13,917 15,976 8,853 4,130 4,723 21,040 9,787 11,253 

39 23,974 10,993 12,981 7,320 3,318 4,002 16,654 7,675 8,979 

40 32,605 15,144 17,461 9,358 4,317 5,041 23,247 10,827 12,420 

41 20,974 9,496 11,478 6,296 2,848 3,448 14,678 6,648 8,030 

42 28,980 13,454 15,526 8,370 3,888 4,482 20,610 9,566 11,044 

43 26,321 12,039 14,282 7,760 3,468 4,292 18,561 8,571 9,990 

44 22,831 10,304 12,527 6,698 2,983 3,715 16,133 7,321 8,812 

45 31,617 14,980 16,637 8,739 4,077 4,662 22,878 10,903 11,975 

46 22,685 10,294 12,391 6,782 3,005 3,777 15,903 7,289 8,614 

47 22,011 10,028 11,983 6,479 2,881 3,598 15,532 7,147 8,385 

48 25,231 11,352 13,879 7,491 3,296 4,195 17,740 8,056 9,684 

49 19,831 8,780 11,051 5,926 2,602 3,324 13,905 6,178 7,727 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



28သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

အသက် 
လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ  မိ ို့ြပ ေေျဵလေ် 

ေပါင်ဵ ေျာဵ မ ေပါင်ဵ ေျာဵ မ ေပါင်ဵ ေျာဵ မ 

50 27,809 12,540 15,269 7,738 3,371 4,367 20,071 9,169 10,902 

51 18,337 8,126 10,211 5,306 2,311 2,995 13,031 5,815 7,216 

52 22,064 10,099 11,965 6,448 2,871 3,577 15,616 7,228 8,388 

53 21,499 9,662 11,837 6,285 2,763 3,522 15,214 6,899 8,315 

54 19,016 8,593 10,423 5,748 2,529 3,219 13,268 6,064 7,204 

55 23,749 10,734 13,015 6,532 2,822 3,710 17,217 7,912 9,305 

56 19,382 8,774 10,608 5,644 2,402 3,242 13,738 6,372 7,366 

57 17,006 7,827 9,179 5,059 2,241 2,818 11,947 5,586 6,361 

58 17,591 7,925 9,666 5,294 2,302 2,992 12,297 5,623 6,674 

59 13,118 5,899 7,219 4,214 1,858 2,356 8,904 4,041 4,863 

60 20,961 9,592 11,369 5,865 2,520 3,345 15,096 7,072 8,024 

61 11,247 5,028 6,219 3,371 1,449 1,922 7,876 3,579 4,297 

62 13,509 6,133 7,376 4,041 1,792 2,249 9,468 4,341 5,127 

63 13,328 6,045 7,283 3,894 1,629 2,265 9,434 4,416 5,018 

64 10,998 5,008 5,990 3,221 1,395 1,826 7,777 3,613 4,164 

65 15,542 6,925 8,617 4,535 1,939 2,596 11,007 4,986 6,021 

66 9,190 4,068 5,122 2,675 1,144 1,531 6,515 2,924 3,591 

67 10,453 4,663 5,790 3,161 1,273 1,888 7,292 3,390 3,902 

68 7,922 3,493 4,429 2,573 1,086 1,487 5,349 2,407 2,942 

69 5,303 2,382 2,921 1,722 762 960 3,581 1,620 1,961 

70 10,461 4,555 5,906 2,799 1,149 1,650 7,662 3,406 4,256 

71 4,772 2,109 2,663 1,582 658 924 3,190 1,451 1,739 

72 6,088 2,710 3,378 1,842 752 1,090 4,246 1,958 2,288 

73 6,393 2,806 3,587 1,934 781 1,153 4,459 2,025 2,434 

74 5,071 2,209 2,862 1,541 609 932 3,530 1,600 1,930 

75 9,052 4,071 4,981 2,599 1,095 1,504 6,453 2,976 3,477 



29

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

အသက် 
လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ  မိ ို့ြပ ေေျဵလေ် 

ေပါင်ဵ ေျာဵ မ ေပါင်ဵ ေျာဵ မ ေပါင်ဵ ေျာဵ မ 

76 5,104 2,267 2,837 1,561 642 919 3,543 1,625 1,918 

77 3,719 1,654 2,065 1,107 473 634 2,612 1,181 1,431 

78 4,810 2,066 2,744 1,464 549 915 3,346 1,517 1,829 

79 2,343 1,038 1,305 799 339 460 1,544 699 845 

80 4,731 2,018 2,713 1,317 520 797 3,414 1,498 1,916 

81 2,373 1,097 1,276 768 325 443 1,605 772 833 

82 2,834 1,181 1,653 913 337 576 1,921 844 1,077 

83 2,745 1,185 1,560 857 330 527 1,888 855 1,033 

84 2,340 1,014 1,326 717 300 417 1,623 714 909 

85 2,962 1,170 1,792 891 302 589 2,071 868 1,203 

86 1,903 808 1,095 625 225 400 1,278 583 695 

87 1,445 592 853 484 157 327 961 435 526 

88 1,124 458 666 359 130 229 765 328 437 

89 792 315 477 250 83 167 542 232 310 

90နှစ်နှငဴအ်ထေ် 3,966 1,539 2,427 1,341 458 883 2,625 1,081 1,544 
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ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

ဇယား (က - 5)။ လူဦးေရကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် ကျား/မ နှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

မွန်ပြ ည်နယ် 2,054,393 987,392 1,067,001 572,189 273,561 298,628 1,482,204 713,831 768,373 

0 - 4 194,155 98,575 95,580 44,762 22,689 22,073 149,393 75,886 73,507 

5 - 9 215,220 109,610 105,610 49,839 25,396 24,443 165,381 84,214 81,167 

10 - 14 232,585 119,174 113,411 58,316 30,555 27,761 174,269 88,619 85,650 

15 - 19 180,880 89,473 91,407 52,209 26,662 25,547 128,671 62,811 65,860 

20 - 24 152,747 74,073 78,674 46,178 22,777 23,401 106,569 51,296 55,273 

25 - 29 143,225 68,537 74,688 43,708 21,245 22,463 99,517 47,292 52,225 

30 - 34 141,568 67,067 74,501 43,468 21,029 22,439 98,100 46,038 52,062 

35 - 39 137,875 64,634 73,241 40,734 19,170 21,564 97,141 45,464 51,677 

40 - 44 131,711 60,437 71,274 38,482 17,504 20,978 93,229 42,933 50,296 

45 - 49 121,375 55,434 65,941 35,417 15,861 19,556 85,958 39,573 46,385 

50 - 54 108,725 49,020 59,705 31,525 13,845 17,680 77,200 35,175 42,025 

55 - 59 90,846 41,159 49,687 26,743 11,625 15,118 64,103 29,534 34,569 

60 - 64 70,043 31,806 38,237 20,392 8,785 11,607 49,651 23,021 26,630 

65 - 69 48,410 21,531 26,879 14,666 6,204 8,462 33,744 15,327 18,417 

70 - 74 32,785 14,389 18,396 9,698 3,949 5,749 23,087 10,440 12,647 

75 - 79 25,028 11,096 13,932 7,530 3,098 4,432 17,498 7,998 9,500 

80 - 84 15,023 6,495 8,528 4,572 1,812 2,760 10,451 4,683 5,768 

85 - 89 8,226 3,343 4,883 2,609 897 1,712 5,617 2,446 3,171 

90နှစန်ှင့်အထက် 3,966 1,539 2,427 1,341 458 883 2,625 1,081 1,544 

ေမာ်လမြ ို င်ခရုိင် 1,232,221 587,676 644,545 434,092 207,575 226,517 798,129 380,101 418,028 

0 - 4 112,451 57,132 55,319 33,429 16,966 16,463 79,022 40,166 38,856 

5 - 9 123,990 63,207 60,783 36,955 18,843 18,112 87,035 44,364 42,671 

10 - 14 133,278 68,129 65,149 43,284 22,702 20,582 89,994 45,427 44,567 

15 - 19 105,986 51,991 53,995 39,766 20,398 19,368 66,220 31,593 34,627 
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ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

20 - 24 93,702 45,444 48,258 35,981 17,835 18,146 57,721 27,609 30,112 

25 - 29 87,531 41,479 46,052 33,952 16,547 17,405 53,579 24,932 28,647 

30 - 34 86,288 40,411 45,877 33,499 16,175 17,324 52,789 24,236 28,553 

35 - 39 83,348 38,698 44,650 31,124 14,621 16,503 52,224 24,077 28,147 

40 - 44 79,610 36,157 43,453 29,264 13,319 15,945 50,346 22,838 27,508 

45 - 49 73,398 33,123 40,275 26,743 11,938 14,805 46,655 21,185 25,470 

50 - 54 66,762 29,723 37,039 24,016 10,537 13,479 42,746 19,186 23,560 

55 - 59 56,414 25,301 31,113 20,255 8,796 11,459 36,159 16,505 19,654 

60 - 64 43,839 19,609 24,230 15,299 6,547 8,752 28,540 13,062 15,478 

65 - 69 30,498 13,434 17,064 11,011 4,623 6,388 19,487 8,811 10,676 

70 - 74 21,031 9,174 11,857 7,323 2,975 4,348 13,708 6,199 7,509 

75 - 79 16,093 7,128 8,965 5,693 2,355 3,338 10,400 4,773 5,627 

80 - 84 9,732 4,237 5,495 3,436 1,350 2,086 6,296 2,887 3,409 

85 - 89 5,561 2,252 3,309 2,018 694 1,324 3,543 1,558 1,985 

90 နှစ်နှင့်အထက် 2,709 1,047 1,662 1,044 354 690 1,665 693 972 

သထံုခရုိင် 822,172 399,716 422,456 138,097 65,986 72,111 684,075 333,730 350,345 

0 - 4 81,704 41,443 40,261 11,333 5,723 5,610 70,371 35,720 34,651 

5 - 9 91,230 46,403 44,827 12,884 6,553 6,331 78,346 39,850 38,496 

10 - 14 99,307 51,045 48,262 15,032 7,853 7,179 84,275 43,192 41,083 

15 - 19 74,894 37,482 37,412 12,443 6,264 6,179 62,451 31,218 31,233 

20 - 24 59,045 28,629 30,416 10,197 4,942 5,255 48,848 23,687 25,161 

25 - 29 55,694 27,058 28,636 9,756 4,698 5,058 45,938 22,360 23,578 

30 - 34 55,280 26,656 28,624 9,969 4,854 5,115 45,311 21,802 23,509 

35 - 39 54,527 25,936 28,591 9,610 4,549 5,061 44,917 21,387 23,530 

40 - 44 52,101 24,280 27,821 9,218 4,185 5,033 42,883 20,095 22,788 

          

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



32သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

45 - 49 47,977 22,311 25,666 8,674 3,923 4,751 39,303 18,388 20,915 

50 - 54 41,963 19,297 22,666 7,509 3,308 4,201 34,454 15,989 18,465 

55 - 59 34,432 15,858 18,574 6,488 2,829 3,659 27,944 13,029 14,915 

60 - 64 26,204 12,197 14,007 5,093 2,238 2,855 21,111 9,959 11,152 

65 - 69 17,912 8,097 9,815 3,655 1,581 2,074 14,257 6,516 7,741 

70 - 74 11,754 5,215 6,539 2,375 974 1,401 9,379 4,241 5,138 

75 - 79 8,935 3,968 4,967 1,837 743 1,094 7,098 3,225 3,873 

80 - 84 5,291 2,258 3,033 1,136 462 674 4,155 1,796 2,359 

85 - 89 2,665 1,091 1,574 591 203 388 2,074 888 1,186 

90နှစန်ှင့်အထက် 1,257 492 765 297 104 193 960 388 572 
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ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

ဇယာဵ (ေ - 6)။ အသေ်အုပ်စုေြ ီဵမျာဵအလုိေ် လူဦဵေရနှင်ဴ မီှခိသူုအချိုဵမျာဵေုိ  မိ ို့ ပြ /ေေျဵလေ် ခဲွခြ ာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ို့နယ် 
အသေ်အုပ်စုေြ ီဵမျာဵအလုိေ်မီှခုိသူအချိုဵ 

0 - 14 15 - 64 65+ စုစုေပါင်ဵ 
မီှခုိသူအချိုဵ 

ေေလဵ 
မှခုိီသူအချိုဵ 

သေ်ေြ ီဵရွယ်အုိ 
မှခုိီသူအချိုဵ 10 - 17 18+ 

မွန်ပြ ည်နယ် 641,960 1,278,995 133,438 60.6 50.2 10.4 344,651 1,300,367 

 မိ ို့ ပြ  152,917 378,856 40,416 51.1 40.4 10.7 89,905 387,683 

ေေျဵလေ် 489,043 900,139 93,022 64.6 54.3 10.3 254,746 912,684 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 369,719 776,878 85,624 58.6 47.6 11.0 197,945 797,835 

ေမာလ်မိ ိုင်မိ ို့နယ် 74,839 194,413 20,136 48.9 38.5 10.4 44,198 198,729 

ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 68,909 114,506 12,395 71.0 60.2 10.8 34,097 116,547 

ေချာင်ဵဆုဳမိ ို့နယ် 36,852 74,979 10,295 62.8 49.1 13.7 19,748 79,250 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 51,773 107,361 11,402 58.8 48.2 10.6 27,571 109,737 

မုဒုဳမိ ို့နယ် 53,398 121,882 15,457 56.5 43.8 12.7 28,776 127,501 

ေရဵမိ ို့နယ် 46,778 97,477 8,230 56.4 48.0 8.4 25,501 97,473 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခွဲ 30,040 52,156 6,280 69.6 57.6 12.0 14,308 54,161 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခွဲ 7,130 14,104 1,429 60.7 50.6 10.1 3,746 14,437 

သထဳုခရုိင် 272,241 502,117 47,814 63.7 54.2 9.5 146,706 502,532 

သထုဳမိ ို့နယ် 79,501 144,646 13,959 64.7 55.0 9.7 43,005 144,925 

ေပါင်မိ ို့နယ် 72,614 131,654 14,191 66.0 55.2 10.8 39,183 133,792 

ေျိုေ်ထိုမိ ို့နယ် 59,155 116,325 9,052 58.7 50.9 7.8 31,981 114,253 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 60,971 109,492 10,612 65.4 55.7 9.7 32,537 109,562 
 

  

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



34သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

ဇယာဵ (ေ - 7)။ အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစာဵအလုိေ် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွေ်ေုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ   

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ို့နယ် အိမ်ေထနင်စုသြ  န  
အိမ်ေထနင်စု၀င်အေရအတွက် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ဦဵိှငဴ်အထက် 

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 20,824 47,243 74,416 86,439 71,360 49,475 30,626 20,293 21,936 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 253,283 12,811 28,824 44,993 51,698 42,110 28,977 17,880 12,063 13,927 

ေမာလ်မိ ိုင်မိ ို့နယ် 57,457 2,894 6,484 10,137 11,467 9,268 6,404 4,117 3,062 3,624 

ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 38,888 1,892 4,229 6,527 7,704 6,571 4,746 2,841 1,945 2,433 

ေချာင်ဵဆုဳမိ ို့နယ် 27,944 1,882 3,692 5,400 5,859 4,337 2,942 1,726 1,016 1,090 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 36,234 1,807 4,304 6,688 7,583 6,178 4,082 2,471 1,558 1,563 

မုဒုဳမိ ို့နယ် 39,312 2,231 4,593 6,814 8,059 6,546 4,403 2,741 1,818 2,107 

ေရဵမိ ို့နယ် 29,991 1,044 2,947 5,166 6,156 5,175 3,605 2,284 1,570 2,044 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခွဲ 18,639 896 2,090 3,273 3,780 3,158 2,243 1,396 907 896 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခွဲ 4,818 165 485 988 1,090 877 552 304 187 170 

သထဳုခရုိင် 169,329 8,013 18,419 29,423 34,741 29,250 20,498 12,746 8,230 8,009 

သထုဳမိ ို့နယ် 48,284 2,374 5,110 7,756 9,421 8,276 6,263 3,909 2,548 2,627 

ေပါင်မိ ို့နယ် 43,726 1,852 4,280 7,061 8,815 7,564 5,301 3,590 2,391 2,872 

ေျိုေ်ထိုမိ ို့နယ် 38,088 1,821 4,515 7,313 8,135 6,701 4,361 2,529 1,512 1,201 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 39,231 1,966 4,514 7,293 8,370 6,709 4,573 2,718 1,779 1,309 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 မြ န်မနိုိင်ငဳလူဦဵေရိှင်ဴအိမ်အေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင်စနရင်ဵ 

 သန်ဵေခါင်စနရင်ဵ အစီရငခဳ်စန အတဲွ (၃ - ်) 

အပုိင်ဵ (ခ) လူမှုေရဵဆုိင်ရနအချက်အလက်မျနဵ 
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ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

 
 

ဇယာဵ (ခ - 1)။ အိမေ်ထာင်စုလူဦဵေရေုိ အိမေ်ထာင်ဦဵစီဵနှင်ဴေတာ်စပ်ပုဳအလုိေ် ေျာဵ/မ ခွဲခြ ာဵေဖာ်ြပေသာဇယာဵ 

ေျာဵ/မ 

အိမ်ေထာင်ဦဵစီဵ နှင်ဴေတာ်စပ်ပဳု 

စုစုေပါင်ဵ 
အိမ်ေထာင် 

ဦ:စီဵ 

ဇနီဵ/ 

ခင်ပွန်ဵ 
သာဵ/    
သမီဵ 

သမေ်/ 
ေခွေဵမ ေမြ ဵ/ မြ စ် မိဘ/ 

ေယာေ္ခမ ေမာင်နှမ အဘုိဵ/ 
အဘွာဵ ေဆမွျိုဵ 

ေမွဵစာဵသာဵ/ 
သမီဵ 

ေဆမွျိုဵ 
မေတာ်စပ်သူ 

မွန်ပြ ည်နယ် 1,949,821 422,612 284,223 751,743 76,519 252,752 25,067 42,298 1,054 67,340 3,084 23,129 

ေျာဵ 911,651 302,302 13,493 350,831 48,461 125,909 7,141 17,574 301 32,039 1,523 12,077 

မ 1,038,170 120,310 270,730 400,912 28,058 126,843 17,926 24,724 753 35,301 1,561 11,052 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 1,168,625 253,283 167,710 433,596 49,462 160,747 15,843 26,729 682 43,013 1,833 15,727 

ေျာဵ 541,943 181,052 6,063 198,950 31,141 79,789 4,493 10,920 201 20,268 912 8,154 

မ 626,682 72,231 161,647 234,646 18,321 80,958 11,350 15,809 481 22,745 921 7,573 

သထဳုခရုိင် 781,196 169,329 116,513 318,147 27,057 92,005 9,224 15,569 372 24,327 1,251 7,402 

ေျာဵ 369,708 121,250 7,430 151,881 17,320 46,120 2,648 6,654 100 11,771 611 3,923 

မ 411,488 48,079 109,083 166,266 9,737 45,885 6,576 8,915 272 12,556 640 3,479 
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ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

ဇယာဵ (ခ - 2)။ အသေ် (10) နှစ်နှင်ဴအထေ် အိမေ်ထာင်စုနှင်ဴအဖဲွ့အစည်ဵလူဦဵေရေုိ အိမ်ေထာင်ေရဵအေခြ အေနနှင်ဴ အသေ်အုပ်စုအလုိေ် ေျာဵ/မ ခဲွခြ ာဵေဖာ်ြပေသာဇယာဵ 

အည နအ ြနစ  
အိမ်ေထာင်ေရဵအေခြ အေန 

စုစုေပါင်ဵ အပျို/လူပျို အိမ်ေထာင်ရှ ိ မုဆုိဵဖို/မုဆုိဵမ ေဲွေွာ သာသနာဝင် 

ေျာဵ/မ       

10နှစ်နှင်ဴအထေ် 1,645,018 636,809 845,630 109,568 27,705 25,306 

10 - 14 232,585 232,585 - - - - 

15 - 19 180,880 161,610 13,874 170 486 4,740 

20 - 24 152,747 92,300 55,578 364 1,789 2,716 

25 - 29 143,225 49,351 88,421 775 2,769 1,909 

30 - 34 141,568 29,123 105,899 1,543 3,460 1,543 

35 - 39 137,875 19,636 110,188 2,786 3,761 1,504 

40 - 44 131,711 15,186 106,264 4,754 3,809 1,698 

45 - 49 121,375 11,730 97,313 7,206 3,475 1,651 

50 - 54 108,725 9,262 84,138 10,507 2,958 1,860 

55 - 59 90,846 6,229 67,532 13,278 2,105 1,702 

60 - 64 70,043 4,229 48,029 14,610 1,397 1,778 

65 - 69 48,410 2,307 30,297 13,657 771 1,378 

70 - 74 32,785 1,295 17,681 12,274 467 1,068 

75 - 79 25,028 898 11,558 11,402 256 914 

80 - 84 15,023 581 5,527 8,292 126 497 

85 - 89 8,226 295 2,373 5,293 43 222 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 3,966 192 958 2,657 33 126 

ေျာဵ       

10နှစ်နှင်ဴအထေ် 779,207 317,413 404,333 23,606 11,419 22,436 

10 - 14 119,174 119,174 - - - - 

15 - 19 89,473 81,496 3,369 54 137 4,417 

20 - 24 74,073 49,557 21,205 92 673 2,546 
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ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

အည နအ ြနစ  
အိမ်ေထာင်ေရဵအေခြ အေန 

စုစုေပါင်ဵ အပျို/လူပျို အိမ်ေထာင်ရှ ိ မုဆုိဵဖို/မုဆုိဵမ ေဲွေွာ သာသနာဝင် 

25 - 29 68,537 26,548 38,891 165 1,188 1,745 

30 - 34 67,067 14,801 49,025 331 1,550 1,360 

35 - 39 64,634 8,704 52,361 516 1,720 1,333 

40 - 44 60,437 5,804 50,759 788 1,610 1,476 

45 - 49 55,434 3,979 47,433 1,195 1,407 1,420 

50 - 54 49,020 2,867 41,814 1,646 1,118 1,575 

55 - 59 41,159 1,846 34,833 2,212 796 1,472 

60 - 64 31,806 1,151 25,762 2,854 527 1,512 

65 - 69 21,531 622 16,653 2,775 307 1,174 

70 - 74 14,389 341 10,038 2,911 193 906 

75 - 79 11,096 226 6,888 3,098 110 774 

80 - 84 6,495 157 3,340 2,509 56 433 

85 - 89 3,343 84 1,419 1,639 13 188 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 1,539 56 543 821 14 105 

မ       

10နှစ်နှင်ဴအထေ် 865,811 319,396 441,297 85,962 16,286 2,870 

10 - 14 113,411 113,411 - - - - 

15 - 19 91,407 80,114 10,505 116 349 323 

20 - 24 78,674 42,743 34,373 272 1,116 170 

25 - 29 74,688 22,803 49,530 610 1,581 164 

30 - 34 74,501 14,322 56,874 1,212 1,910 183 

35 - 39 73,241 10,932 57,827 2,270 2,041 171 

40 - 44 71,274 9,382 55,505 3,966 2,199 222 

45 - 49 65,941 7,751 49,880 6,011 2,068 231 

50 - 54 59,705 6,395 42,324 8,861 1,840 285 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



39သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

အည နအ ြနစ  
အိမ်ေထာင်ေရဵအေခြ အေန 

စုစုေပါင်ဵ အပျို/လူပျို အိမ်ေထာင်ရှ ိ မုဆုိဵဖို/မုဆုိဵမ ေဲွေွာ သာသနာဝင် 

55 - 59 49,687 4,383 32,699 11,066 1,309 230 

60 - 64 38,237 3,078 22,267 11,756 870 266 

65 - 69 26,879 1,685 13,644 10,882 464 204 

70 - 74 18,396 954 7,643 9,363 274 162 

75 - 79 13,932 672 4,670 8,304 146 140 

80 - 84 8,528 424 2,187 5,783 70 64 

85 - 89 4,883 211 954 3,654 30 34 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 2,427 136 415 1,836 19 21 
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ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

ဇယာဵ (ခ - 3)။ အသေ် (15) နှစ်နှင်ဴအထေ်လူဦဵေရေုိ အိမ်ေထာင်ေရဵအေခြ အေနနှင်ဴ ေျာဵ/မ ခဲွခြ ာဵေဖာ်ြပေသာဇယာဵ 

ေျာဵ/မ 
အိမ်ေထာင်ေရဵအေခြ အေန 

စုစုေပါင်ဵ အပျို/လူပျို အိမ်ေထာင်ရှ ိ မုဆုိဵဖို/မုဆုိဵမ ေဲွေွာ သာသနာဝင် 

မွန်ပြ ည်နယ် 1,412,433 404,224 845,630 109,568 27,705 25,306 

ေျာဵ 660,033 198,239 404,333 23,606 11,419 22,436 

မ 752,400 205,985 441,297 85,962 16,286 2,870 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 862,502 248,302 515,893 66,851 16,515 14,941 

ေျာဵ 399,208 119,336 245,510 14,457 6,734 13,171 

မ 463,294 128,966 270,383 52,394 9,781 1,770 

ေမာ်လမိ ိုင်မိ ို့နယ် 214,549 74,339 113,988 16,573 4,251 5,398 

ေျာဵ 100,459 36,212 54,722 3,150 1,789 4,586 

မ 114,090 38,127 59,266 13,423 2,462 812 

ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 126,901 31,423 81,638 10,384 2,206 1,250 

ေျာဵ 57,776 15,652 38,043 2,078 822 1,181 

မ 69,125 15,771 43,595 8,306 1,384 69 

ေချာင်ဵဆဳုမိ ို့နယ် 85,274 25,051 51,016 6,831 1,429 947 

ေျာဵ 36,930 10,207 23,501 1,723 587 912 

မ 48,344 14,844 27,515 5,108 842 35 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 118,763 32,314 72,993 9,173 2,470 1,813 

ေျာဵ 55,315 15,530 35,253 1,900 1,014 1,618 

မ 63,448 16,784 37,740 7,273 1,456 195 

မုဒဳုမိ ို့နယ် 137,339 39,954 81,637 10,784 2,303 2,661 

ေျာဵ 62,848 18,144 39,088 2,388 977 2,251 

မ 74,491 21,810 42,549 8,396 1,326 410 

ေရဵမိ ို့နယ် 105,707 28,154 66,253 7,094 2,474 1,732 

ေျာဵ 51,988 15,326 32,287 1,776 1,047 1,552 

မ 53,719 12,828 33,966 5,318 1,427 180 

       သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



41သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

ေျာဵ/မ 
အိမ်ေထာင်ေရဵအေခြ အေန 

စုစုေပါင်ဵ အပျို/လူပျို အိမ်ေထာင်ရှ ိ မုဆုိဵဖို/မုဆုိဵမ ေဲွေွာ သာသနာဝင် 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခဲွ 58,436 13,616 37,909 4,896 1,061 954 

ေျာဵ 26,387 6,395 17,579 1,151 373 889 

မ 32,049 7,221 20,330 3,745 688 65 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခဲွ 15,533 3,451 10,459 1,116 321 186 

ေျာဵ 7,505 1,870 5,037 291 125 182 

မ 8,028 1,581 5,422 825 196 4 

သထဳုခရုိင် 549,931 155,922 329,737 42,717 11,190 10,365 

ေျာဵ 260,825 78,903 158,823 9,149 4,685 9,265 

မ 289,106 77,019 170,914 33,568 6,505 1,100 

သထဳုမိ ို့နယ် 158,605 47,470 91,238 12,861 3,579 3,457 

ေျာဵ 75,706 24,623 43,779 2,768 1,521 3,015 

မ 82,899 22,847 47,459 10,093 2,058 442 

ေပါင်မိ ို့နယ် 145,845 38,292 91,072 11,756 2,688 2,037 

ေျာဵ 68,270 19,081 43,398 2,766 1,149 1,876 

မ 77,575 19,211 47,674 8,990 1,539 161 

ေျိုေ်ထုိမိ ို့နယ် 125,377 36,709 75,181 8,729 2,562 2,196 

ေျာဵ 60,087 18,763 36,667 1,608 1,018 2,031 

မ 65,290 17,946 38,514 7,121 1,544 165 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 120,104 33,451 72,246 9,371 2,361 2,675 

ေျာဵ 56,762 16,436 34,979 2,007 997 2,343 

မ 63,342 17,015 37,267 7,364 1,364 332 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 မြ န်မနိုိင်ငဳလူဦဵေရိှင်ဴအိမ်အေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင်စနရင်ဵ 

 သန်ဵေခါင်စနရင်ဵအစီရငခဳ်စန အတဲွ (၃ - ်) 

အပုိင်ဵ (ဂ)  ပြ ည်တွင်ဵ/ ပြ ည်ပေရှေ့ေပြ ာင်ဵသွနဵလနခြ င်ဵ 
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ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

 
 

ဇယာဵ (ဂ - 1)။ နုိင်ငဳခြ ာဵသုိ့ ေရာေ်ရိှေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်မျာဵေုိ ေရာေ်ရိှေနထုိင်သည်ဴနိင်ုငဳနင်ဴှ ေနထုိင်ခဲဴသည်ဴ ခရုိင်အလုိေ် ေျာဵ/မ ခဲွခြ ာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

ေျာဵ/မ 
ေရာေ်ရိှေနထုိင်သည်ဴနုိင်ငဳ 

စုစုေပါင်ဵ ထုိင်ဵ မေလဵရှာဵ စ င်္ောပူ တရုတ် ဂျပန် ေုိရီဵယာဵ အိန္ဒယိ အေမရိေန် အခြ ာဵ 

မွန်ပြ ည်နယ် 426,586 385,487 32,620 4,342 405 189 862 53 957 1,671 

ေျာဵ 245,564 214,432 25,109 3,236 196 107 838 48 573 1,025 

မ 181,022 171,055 7,511 1,106 209 82 24 5 384 646 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 294,231 264,453 23,966 3,082 185 148 691 44 639 1,023 

ေျာဵ 170,355 147,581 18,467 2,412 106 86 668 39 367 629 

မ 123,876 116,872 5,499 670 79 62 23 5 272 394 

သထဳုခရုိင် 132,355 121,034 8,654 1,260 220 41 171 9 318 648 

ေျာဵ 75,209 66,851 6,642 824 90 21 170 9 206 396 

မ 57,146 54,183 2,012 436 130 20 1 - 112 252 
 

  

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 
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ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

ဇယာဵ (ဂ - 2)။ နုိင်ငဳခြ ာဵသုိ့ ေရာေ်ရိှေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်မျာဵေုိ ေရာေ်ရိှေနထုိင်သည်ဴ နုိင်ငဳနှငဴ ်နုိင်ငဳခြ ာဵတွင် ေရာေ်ရိှေနသည်ဴ ောလအပုိင်ဵအခြ ာဵအလုိေ်  
ေျာဵ/မ ခဲွခြ ာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

နုိင်ငဳခြ ာဵတွင် ေရာေ်ရိှေနသည်ဴ 
ောလအပုိင်ဵအခြ ာဵ 

ေရာေ်ရိှေနထုိင်သည်ဴ နုိင်ငဳ 

စုစုေပါင်ဵ စုစုေပါင်ဵ 
(ရာခုိင်နှုန်ဵ ) ထုိင်ဵ မေလဵရှာဵ စ င်္ောပူ တရုတ် ဂျပန် ေုိရီဵယာဵ အိန္ဒယိ အေမရိေန် အခြ ာဵ 

ေျာဵ/မ 426,586 100.0 385,487 32,620 4,342 405 189 862 53 957 1,671 

(15) လေအာေ် 131,550 30.8 117,202 11,330 1,677 181 67 388 27 128 550 

(15) လမှ (4) နှစ် 169,097 39.6 151,854 14,352 1,669 123 55 376 16 223 429 

(5) နှစ်မှ (9) နှစ် 77,312 18.1 71,260 4,580 681 70 38 74 5 290 314 

(10) နှစ်မှ (19) နှစ် 40,561 9.5 37,881 1,883 256 21 20 17 2 217 264 

(20) နှစ်နှင်ဴအထေ် 3,173 0.7 2,853 119 19 3 6 1 - 80 92 

မသိ/မေဖြ  4,893 1.1 4,437 356 40 7 3 6 3 19 22 

ေျာဵ 245,564 57.6 214,432 25,109 3,236 196 107 838 48 573 1,025 

(15) လေအာေ် 75,816 17.8 64,930 8,707 1,221 90 45 377 25 71 350 

(15) လမှ (4) နှစ် 96,234 22.6 83,376 10,722 1,286 62 21 366 15 130 256 

(5) နှစ်မှ (9) နှစ် 44,369 10.4 39,702 3,701 481 27 23 73 3 172 187 

(10) နှစ်မှ (19) နှစ် 24,180 5.7 22,057 1,607 204 10 12 15 2 129 144 

(20) နှစ်နှင်ဴအထေ် 2,246 0.5 1,979 111 17 3 4 1 - 58 73 

မသိ/မေဖြ  2,719 0.6 2,388 261 27 4 2 6 3 13 15 

မ 181,022 42.4 171,055 7,511 1,106 209 82 24 5 384 646 

(15) လေအာေ် 55,734 13.1 52,272 2,623 456 91 22 11 2 57 200 

(15) လမှ (4) နှစ် 72,863 17.1 68,478 3,630 383 61 34 10 1 93 173 

(5) နှစ်မှ (9) နှစ် 32,943 7.7 31,558 879 200 43 15 1 2 118 127 

(10) နှစ်မှ (19) နှစ် 16,381 3.8 15,824 276 52 11 8 2 - 88 120 

(20) နှစ်နှင်ဴအထေ် 927 0.2 874 8 2 - 2 - - 22 19 

မသိ/မေဖြ  2,174 0.5 2,049 95 13 3 1 - - 6 7 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 မြ န်မနိုိင်ငဳလူဦဵေရိှင်ဴအိမ်အေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင်စနရင်ဵ 

 သန်ဵေခါင်စနရင်ဵအစီရငခဳ်စန အတဲွ (၃ - ်) 

အပုိင်ဵ (ဃ) ပညနေရဵဆုိင်ရနအချက်အလက်မျနဵ 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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ဇယာဵ (ဃ - 1)။ အသက် (၅) ိှစ်ိှင်ဴအထက် အိမ်ေထနင်စလူုဦဵေရကုိ စနတတ်ေမြ နက်မှုရနခုိင်ိှုန်ဵိှင်ဴ အသက်အုပ်စုအလုိက် ကျနဵ/မ ခဲွခြ နဵေဖန်ပြ ေသနဇယနဵ 

အသေ်အုပ်စု 

ေပါင်ဵ ေျာဵ မ 

စုစုေပါင်ဵ စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာေ်မှု 
ရာခုိင်နှုန်ဵ  

စုစုေပါင်ဵ စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာေ်မှု 
ရာခုိင်နှုန်ဵ  

စုစုေပါင်ဵ စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာေ်မှု 
ရာခုိင်နှုန်ဵ  

မွန်ပြ ည်နယ်             

5 - 9 210,814 162,928 47,886 77.3 106,951 81,928 25,023 76.6 103,863 81,000 22,863 78.0 

10 - 14 219,968 211,738 8,230 96.3 109,077 104,371 4,706 95.7 110,891 107,367 3,524 96.8 

15 - 19 165,905 157,057 8,848 94.7 78,744 74,118 4,626 94.1 87,161 82,939 4,222 95.2 

20 - 24 138,465 128,423 10,042 92.7 63,428 58,776 4,652 92.7 75,037 69,647 5,390 92.8 

25 - 29 131,825 119,971 11,854 91.0 60,085 54,975 5,110 91.5 71,740 64,996 6,744 90.6 

30 - 34 133,329 118,974 14,355 89.2 61,030 55,033 5,997 90.2 72,299 63,941 8,358 88.4 

35 - 39 131,123 115,213 15,910 87.9 59,829 53,481 6,348 89.4 71,294 61,732 9,562 86.6 

40 - 44 125,658 109,863 15,795 87.4 56,122 50,365 5,757 89.7 69,536 59,498 10,038 85.6 

45 - 49 116,151 98,725 17,426 85.0 51,776 45,564 6,212 88.0 64,375 53,161 11,214 82.6 

50 - 54 104,064 87,298 16,766 83.9 45,696 40,248 5,448 88.1 58,368 47,050 11,318 80.6 

55 - 59 87,184 72,345 14,839 83.0 38,529 33,930 4,599 88.1 48,655 38,415 10,240 79.0 

60 - 64 67,032 53,499 13,533 79.8 29,592 25,638 3,954 86.6 37,440 27,861 9,579 74.4 

65 - 69 46,330 35,606 10,724 76.9 19,978 17,094 2,884 85.6 26,352 18,512 7,840 70.2 

70 - 74 31,299 21,865 9,434 69.9 13,265 10,783 2,482 81.3 18,034 11,082 6,952 61.5 

75 - 79 23,791 15,512 8,279 65.2 10,163 7,949 2,214 78.2 13,628 7,563 6,065 55.5 

80 - 84 14,353 8,635 5,718 60.2 5,980 4,387 1,593 73.4 8,373 4,248 4,125 50.7 

85 - 89 7,901 4,733 3,168 59.9 3,105 2,248 857 72.4 4,796 2,485 2,311 51.8 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 3,792 2,199 1,593 58.0 1,413 1,022 391 72.3 2,379 1,177 1,202 49.5 

10 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 1,548,170 1,361,656 186,514 88.0 707,812 639,982 67,830 90.4 840,358 721,674 118,684 85.9 

15 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 1,328,202 1,149,918 178,284 86.6 598,735 535,611 63,124 89.5 729,467 614,307 115,160 84.2 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

47သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

အသေ်အုပ်စု 

ေပါင်ဵ ေျာဵ မ 

စုစုေပါင်ဵ စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာေ်မှု 
ရာခုိင်နှုန်ဵ  

စုစုေပါင်ဵ စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာေ်မှု 
ရာခုိင်နှုန်ဵ  

စုစုေပါင်ဵ စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာေ်မှု 
ရာခုိင်နှုန်ဵ  

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင်             

5 - 9 121,110 94,985 26,125 78.4 61,539 47,857 13,682 77.8 59,571 47,128 12,443 79.1 

10 - 14 125,726 121,524 4,202 96.7 62,154 59,758 2,396 96.1 63,572 61,766 1,806 97.2 

15 - 19 96,664 92,296 4,368 95.5 45,101 42,810 2,291 94.9 51,563 49,486 2,077 96.0 

20 - 24 84,645 79,250 5,395 93.6 38,648 36,065 2,583 93.3 45,997 43,185 2,812 93.9 

25 - 29 80,484 74,148 6,336 92.1 36,254 33,437 2,817 92.2 44,230 40,711 3,519 92.0 

30 - 34 81,183 73,084 8,099 90.0 36,714 33,287 3,427 90.7 44,469 39,797 4,672 89.5 

35 - 39 79,237 70,028 9,209 88.4 35,852 32,064 3,788 89.4 43,385 37,964 5,421 87.5 

40 - 44 75,984 66,724 9,260 87.8 33,639 30,191 3,448 89.7 42,345 36,533 5,812 86.3 

45 - 49 70,369 59,858 10,511 85.1 31,016 27,254 3,762 87.9 39,353 32,604 6,749 82.9 

50 - 54 64,128 53,518 10,610 83.5 27,847 24,412 3,435 87.7 36,281 29,106 7,175 80.2 

55 - 59 54,365 44,582 9,783 82.0 23,833 20,760 3,073 87.1 30,532 23,822 6,710 78.0 

60 - 64 42,275 33,304 8,971 78.8 18,485 15,761 2,724 85.3 23,790 17,543 6,247 73.7 

65 - 69 29,437 22,338 7,099 75.9 12,652 10,706 1,946 84.6 16,785 11,632 5,153 69.3 

70 - 74 20,252 13,905 6,347 68.7 8,595 6,799 1,796 79.1 11,657 7,106 4,551 61.0 

75 - 79 15,480 9,931 5,549 64.2 6,684 5,097 1,587 76.3 8,796 4,834 3,962 55.0 

80 - 84 9,383 5,556 3,827 59.2 3,976 2,826 1,150 71.1 5,407 2,730 2,677 50.5 

85 - 89 5,390 3,199 2,191 59.4 2,134 1,519 615 71.2 3,256 1,680 1,576 51.6 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 2,594 1,493 1,101 57.6 963 673 290 69.9 1,631 820 811 50.3 

10 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 937,596 824,738 112,858 88.0 424,547 383,419 41,128 90.3 513,049 441,319 71,730 86.0 

15 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 811,870 703,214 108,656 86.6 362,393 323,661 38,732 89.3 449,477 379,553 69,924 84.4 
             
             



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက် ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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အသေ်အုပ်စု 

ေပါင်ဵ ေျာဵ မ 

စုစုေပါင်ဵ စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာေ်မှု 
ရာခုိင်နှုန်ဵ  

စုစုေပါင်ဵ စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာေ်မှု 
ရာခုိင်နှုန်ဵ  

စုစုေပါင်ဵ စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာေ်မှု 
ရာခုိင်နှုန်ဵ  

သထဳုခရုိင်             

5 - 9 89,704 67,943 21,761 75.7 45,412 34,071 11,341 75.0 44,292 33,872 10,420 76.5 

10 - 14 94,242 90,214 4,028 95.7 46,923 44,613 2,310 95.1 47,319 45,601 1,718 96.4 

15 - 19 69,241 64,761 4,480 93.5 33,643 31,308 2,335 93.1 35,598 33,453 2,145 94.0 

20 - 24 53,820 49,173 4,647 91.4 24,780 22,711 2,069 91.7 29,040 26,462 2,578 91.1 

25 - 29 51,341 45,823 5,518 89.3 23,831 21,538 2,293 90.4 27,510 24,285 3,225 88.3 

30 - 34 52,146 45,890 6,256 88.0 24,316 21,746 2,570 89.4 27,830 24,144 3,686 86.8 

35 - 39 51,886 45,185 6,701 87.1 23,977 21,417 2,560 89.3 27,909 23,768 4,141 85.2 

40 - 44 49,674 43,139 6,535 86.8 22,483 20,174 2,309 89.7 27,191 22,965 4,226 84.5 

45 - 49 45,782 38,867 6,915 84.9 20,760 18,310 2,450 88.2 25,022 20,557 4,465 82.2 

50 - 54 39,936 33,780 6,156 84.6 17,849 15,836 2,013 88.7 22,087 17,944 4,143 81.2 

55 - 59 32,819 27,763 5,056 84.6 14,696 13,170 1,526 89.6 18,123 14,593 3,530 80.5 

60 - 64 24,757 20,195 4,562 81.6 11,107 9,877 1,230 88.9 13,650 10,318 3,332 75.6 

65 - 69 16,893 13,268 3,625 78.5 7,326 6,388 938 87.2 9,567 6,880 2,687 71.9 

70 - 74 11,047 7,960 3,087 72.1 4,670 3,984 686 85.3 6,377 3,976 2,401 62.3 

75 - 79 8,311 5,581 2,730 67.2 3,479 2,852 627 82.0 4,832 2,729 2,103 56.5 

80 - 84 4,970 3,079 1,891 62.0 2,004 1,561 443 77.9 2,966 1,518 1,448 51.2 

85 - 89 2,511 1,534 977 61.1 971 729 242 75.1 1,540 805 735 52.3 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 1,198 706 492 58.9 450 349 101 77.6 748 357 391 47.7 

10 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 610,574 536,918 73,656 87.9 283,265 256,563 26,702 90.6 327,309 280,355 46,954 85.7 

15 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 516,332 446,704 69,628 86.5 236,342 211,950 24,392 89.7 279,990 234,754 45,236 83.8 
 

 

 သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

49သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယာဵ (ဃ - 2)။ အသေ် (15) နှစနှ်င်ဴအထေ် အိမ်ေထာင်စုလူဦဵေရေုိ စာတတ်ေမြ ာေ်မှုရာခုိင်နှုန်ဵနှင်ဴ  မိ ို့ ပြ /ေေျဵလေ်အလုိေ် ေျာဵ/မ ခဲွခြ ာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 မိ ိုန ပြ /ေကျဵလက် 

ေပါင်ဵ ကျနဵ မ 

စုစုေပါင်ဵ စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမြ နက်မှု 
ရနခုိင် ှိုန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမြ နက်မှု 
ရနခုိင် ှိုန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမြ နက်မှု 
ရနခုိင် ှိုန်ဵ 

မွန်ပြ ည်နယ် 1,328,202 1,149,918 178,284 86.6 598,735 535,611 63,124 89.5 729,467 614,307 115,160 84.2 

 မိ ို့ ပြ  391,915 367,444 24,471 93.8 174,696 167,255 7,441 95.7 217,219 200,189 17,030 92.2 

ေေျဵလေ် 936,287 782,474 153,813 83.6 424,039 368,356 55,683 86.9 512,248 414,118 98,130 80.8 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 811,870 703,214 108,656 86.6 362,393 323,661 38,732 89.3 449,477 379,553 69,924 84.4 

 မိ ို့ ပြ  298,664 281,976 16,688 94.4 133,160 128,249 4,911 96.3 165,504 153,727 11,777 92.9 

ေေျဵလေ် 513,206 421,238 91,968 82.1 229,233 195,412 33,821 85.2 283,973 225,826 58,147 79.5 

ေမာ်လမိ ိုင်မိ ို့နယ် 197,640 188,989 8,651 95.6 87,832 85,530 2,302 97.4 109,808 103,459 6,349 94.2 

 မိ ို့ ပြ  174,987 167,410 7,577 95.7 78,007 76,016 1,991 97.4 96,980 91,394 5,586 94.2 

ေေျဵလေ် 22,653 21,579 1,074 95.3 9,825 9,514 311 96.8 12,828 12,065 763 94.1 

ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 118,771 88,616 30,155 74.6 52,284 41,512 10,772 79.4 66,487 47,104 19,383 70.8 

 မိ ို့ ပြ  7,644 6,600 1,044 86.3 3,219 2,905 314 90.2 4,425 3,695 730 83.5 

ေေျဵလေ် 111,127 82,016 29,111 73.8 49,065 38,607 10,458 78.7 62,062 43,409 18,653 69.9 

ေချာင်ဵဆဳုမိ ို့နယ် 83,544 75,052 8,492 89.8 35,456 32,313 3,143 91.1 48,088 42,739 5,349 88.9 

 မိ ို့ ပြ  5,328 5,035 293 94.5 2,266 2,160 106 95.3 3,062 2,875 187 93.9 

ေေျဵလေ် 78,216 70,017 8,199 89.5 33,190 30,153 3,037 90.8 45,026 39,864 5,162 88.5 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 112,566 96,974 15,592 86.1 51,167 45,367 5,800 88.7 61,399 51,607 9,792 84.1 

 မိ ို့ ပြ  38,348 36,607 1,741 95.5 17,398 16,858 540 96.9 20,950 19,749 1,201 94.3 

ေေျဵလေ် 74,218 60,367 13,851 81.3 33,769 28,509 5,260 84.4 40,449 31,858 8,591 78.8 

မုဒဳုမိ ို့နယ် 128,616 118,008 10,608 91.8 56,958 52,867 4,091 92.8 71,658 65,141 6,517 90.9 

 မိ ို့ ပြ  36,991 35,346 1,645 95.6 16,335 15,823 512 96.9 20,656 19,523 1,133 94.5 

ေေျဵလေ် 91,625 82,662 8,963 90.2 40,623 37,044 3,579 91.2 51,002 45,618 5,384 89.4 

             

             



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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 မိ ိုန ပြ /ေကျဵလက် 

ေပါင်ဵ ကျနဵ မ 

စုစုေပါင်ဵ စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမြ နက်မှု 
ရနခုိင် ှိုန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမြ နက်မှု 
ရနခုိင် ှိုန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမြ နက်မှု 
ရနခုိင် ှိုန်ဵ 

ေရဵမိ ို့နယ် 99,613 84,326 15,287 84.7 47,232 41,870 5,362 88.6 52,381 42,456 9,925 81.1 

 မိ ို့ ပြ  23,960 22,274 1,686 93.0 10,960 10,463 497 95.5 13,000 11,811 1,189 90.9 

ေေျဵလေ် 75,653 62,052 13,601 82.0 36,272 31,407 4,865 86.6 39,381 30,645 8,736 77.8 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခဲွ 56,456 41,535 14,921 73.6 24,702 19,333 5,369 78.3 31,754 22,202 9,552 69.9 

 မိ ို့ ပြ  8,894 6,989 1,905 78.6 3,799 3,142 657 82.7 5,095 3,847 1,248 75.5 

ေေျဵလေ် 47,562 34,546 13,016 72.6 20,903 16,191 4,712 77.5 26,659 18,355 8,304 68.9 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခဲွ 14,664 9,714 4,950 66.2 6,762 4,869 1,893 72.0 7,902 4,845 3,057 61.3 

 မိ ို့ ပြ  2,512 1,715 797 68.3 1,176 882 294 75.0 1,336 833 503 62.4 

ေေျဵလေ် 12,152 7,999 4,153 65.8 5,586 3,987 1,599 71.4 6,566 4,012 2,554 61.1 

သထဳုခရုိင် 516,332 446,704 69,628 86.5 236,342 211,950 24,392 89.7 279,990 234,754 45,236 83.8 

 မိ ို့ ပြ  93,251 85,468 7,783 91.7 41,536 39,006 2,530 93.9 51,715 46,462 5,253 89.8 

ေေျဵလေ် 423,081 361,236 61,845 85.4 194,806 172,944 21,862 88.8 228,275 188,292 39,983 82.5 

သထဳုမိ ို့နယ် 150,319 128,968 21,351 85.8 69,103 61,440 7,663 88.9 81,216 67,528 13,688 83.1 

 မိ ို့ ပြ  37,248 34,420 2,828 92.4 16,644 15,784 860 94.8 20,604 18,636 1,968 90.4 

ေေျဵလေ် 113,071 94,548 18,523 83.6 52,459 45,656 6,803 87.0 60,612 48,892 11,720 80.7 

ေပါင်မိ ို့နယ် 140,591 115,698 24,893 82.3 63,875 54,615 9,260 85.5 76,716 61,083 15,633 79.6 

 မိ ို့ ပြ  20,144 17,109 3,035 84.9 8,968 7,795 1,173 86.9 11,176 9,314 1,862 83.3 

ေေျဵလေ် 120,447 98,589 21,858 81.9 54,907 46,820 8,087 85.3 65,540 51,769 13,771 79.0 

ေျိုေ်ထုိမိ ို့နယ် 110,995 103,243 7,752 93.0 51,158 49,034 2,124 95.8 59,837 54,209 5,628 90.6 

 မိ ို့ ပြ  23,530 22,156 1,374 94.2 10,445 10,076 369 96.5 13,085 12,080 1,005 92.3 

ေေျဵလေ် 87,465 81,087 6,378 92.7 40,713 38,958 1,755 95.7 46,752 42,129 4,623 90.1 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 114,427 98,795 15,632 86.3 52,206 46,861 5,345 89.8 62,221 51,934 10,287 83.5 

 မိ ို့ ပြ  12,329 11,783 546 95.6 5,479 5,351 128 97.7 6,850 6,432 418 93.9 

ေေျဵလေ် 102,098 87,012 15,086 85.2 46,727 41,510 5,217 88.8 55,371 45,502 9,869 82.2 
 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

51သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယာဵ (ဃ - 3)။ အသေ် (5) နှစ်နှင်ဴအထေ်လူဦဵေရေုိ အသေ်အပုိင်ဵအခြ ာဵနှင်ဴ ေေျာင်ဵတေ်ေရာေ်မှုအေခြ အေနအလုိေ် ေျာဵ/မ ခဲွခြ ာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

အသေ် 
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မွန်ပြ ည်နယ် 1,758,984 364,878 1,154,569 239,537 20.7 814,763 176,313 538,606 99,844 21.6 944,221 188,565 615,963 139,693 20.0 

5 39,836 8,887 1,687 29,262 22.3 20,255 4,367 877 15,011 21.6 19,581 4,520 810 14,251 23.1 

6 43,650 32,583 3,534 7,533 74.6 22,285 16,440 1,833 4,012 73.8 21,365 16,143 1,701 3,521 75.6 

7 43,338 36,400 4,205 2,733 84.0 22,077 18,374 2,164 1,539 83.2 21,261 18,026 2,041 1,194 84.8 

8 42,082 35,927 4,269 1,886 85.4 21,220 18,052 2,167 1,001 85.1 20,862 17,875 2,102 885 85.7 

9 41,908 36,038 4,560 1,310 86.0 21,114 18,127 2,281 706 85.9 20,794 17,911 2,279 604 86.1 

10 44,071 36,907 5,700 1,464 83.7 22,369 18,627 2,927 815 83.3 21,702 18,280 2,773 649 84.2 

11 41,192 33,480 6,608 1,104 81.3 20,639 16,521 3,459 659 80.0 20,553 16,959 3,149 445 82.5 

12 45,721 33,993 10,210 1,518 74.3 22,789 16,708 5,203 878 73.3 22,932 17,285 5,007 640 75.4 

13 45,699 29,414 14,681 1,604 64.4 22,424 14,049 7,459 916 62.7 23,275 15,365 7,222 688 66.0 

14 43,285 23,169 18,552 1,564 53.5 20,856 10,634 9,345 877 51.0 22,429 12,535 9,207 687 55.9 

15 38,328 15,807 20,885 1,636 41.2 18,795 7,015 10,890 890 37.3 19,533 8,792 9,995 746 45.0 

16 33,168 10,652 20,864 1,652 32.1 15,754 4,426 10,410 918 28.1 17,414 6,226 10,454 734 35.8 

17 31,979 8,291 21,986 1,702 25.9 15,287 3,303 11,059 925 21.6 16,692 4,988 10,927 777 29.9 

18 34,076 6,660 25,309 2,107 19.5 15,888 2,510 12,299 1,079 15.8 18,188 4,150 13,010 1,028 22.8 

19 28,354 4,858 21,901 1,595 17.1 13,020 1,847 10,368 805 14.2 15,334 3,011 11,533 790 19.6 

20 33,208 3,289 27,363 2,556 9.9 15,326 1,386 12,701 1,239 9.0 17,882 1,903 14,662 1,317 10.6 

21 26,406 1,881 22,920 1,605 7.1 12,134 853 10,476 805 7.0 14,272 1,028 12,444 800 7.2 

22 27,957 1,085 24,789 2,083 3.9 12,788 525 11,280 983 4.1 15,169 560 13,509 1,100 3.7 

23 27,117 687 24,347 2,083 2.5 12,439 331 11,141 967 2.7 14,678 356 13,206 1,116 2.4 

24 23,777 398 21,501 1,878 1.7 10,741 213 9,641 887 2.0 13,036 185 11,860 991 1.4 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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25 29,449 374 26,130 2,945 1.3 13,538 183 12,011 1,344 1.4 15,911 191 14,119 1,601 1.2 

26 24,461 236 22,203 2,022 1.0 11,175 107 10,142 926 1.0 13,286 129 12,061 1,096 1.0 

27 25,525 210 22,965 2,350 0.8 11,693 110 10,495 1,088 0.9 13,832 100 12,470 1,262 0.7 

28 28,441 227 25,589 2,625 0.8 12,942 105 11,678 1,159 0.8 15,499 122 13,911 1,466 0.8 

29 23,949 197 21,620 2,132 0.8 10,737 93 9,661 983 0.9 13,212 104 11,959 1,149 0.8 

30 - 34 133,329 692 117,932 14,705 0.5 61,030 310 54,167 6,553 0.5 72,299 382 63,765 8,152 0.5 

35 - 39 131,123 562 114,172 16,389 0.4 59,829 242 52,548 7,039 0.4 71,294 320 61,624 9,350 0.4 

40 - 44 125,658 431 108,656 16,571 0.3 56,122 197 49,241 6,684 0.4 69,536 234 59,415 9,887 0.3 

45 - 49 116,151 329 97,353 18,469 0.3 51,776 150 44,389 7,237 0.3 64,375 179 52,964 11,232 0.3 

50 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 385,746 1,214 292,078 92,454 0.3 167,721 508 136,294 30,919 0.3 218,025 706 155,784 61,535 0.3 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 1,058,706 213,376 701,328 144,002 20.2 486,086 102,772 323,049 60,265 21.1 572,620 110,604 378,279 83,737 19.3 

5 22,704 4,996 996 16,712 22.0 11,602 2,473 518 8,611 21.3 11,102 2,523 478 8,101 22.7 

6 25,243 19,069 2,016 4,158 75.5 12,917 9,678 1,046 2,193 74.9 12,326 9,391 970 1,965 76.2 

7 25,175 21,406 2,288 1,481 85.0 12,867 10,854 1,174 839 84.4 12,308 10,552 1,114 642 85.7 

8 24,111 20,737 2,355 1,019 86.0 12,112 10,373 1,200 539 85.6 11,999 10,364 1,155 480 86.4 

9 23,877 20,569 2,596 712 86.1 12,041 10,354 1,295 392 86.0 11,836 10,215 1,301 320 86.3 

10 24,740 20,820 3,148 772 84.2 12,602 10,566 1,590 446 83.8 12,138 10,254 1,558 326 84.5 

11 23,488 19,245 3,610 633 81.9 11,775 9,526 1,868 381 80.9 11,713 9,719 1,742 252 83.0 

12 25,685 19,498 5,434 753 75.9 12,796 9,561 2,813 422 74.7 12,889 9,937 2,621 331 77.1 

13 26,470 17,568 8,040 862 66.4 12,929 8,320 4,117 492 64.4 13,541 9,248 3,923 370 68.3 

14 25,343 13,978 10,560 805 55.2 12,052 6,276 5,322 454 52.1 13,291 7,702 5,238 351 57.9 

15 22,082 9,477 11,804 801 42.9 10,663 4,146 6,067 450 38.9 11,419 5,331 5,737 351 46.7 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

53သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

အသေ် 

ေပါင်ဵ ေျာဵ မ 

စုစ
ုေပ
ါင်
ဵ 

ေေ
ျာင်
ဵတ
ေ
် 

ေန
သ
ူ 

ေေ
ျာင်
ဵတ
ေ
် 

ဖူဵ
သ
ူ 

ေေ
ျာင်
ဵမ
ေန

 
ဘ
ူဵသ
ူ 

ေေ
ျာင်
ဵတ
ေ
် 

ေန
သ
ူရာ
ခိငု
်နှုန
်ဵ 

စုစ
ုေပ
ါင်
ဵ 

ေေ
ျာင်
ဵတ
ေ
် 

ေန
သ
ူ 

ေေ
ျာင်
ဵတ
ေ
် 

ဖူဵ
သ
ူ 

ေေ
ျာင်
ဵမ
ေန

 
ဘ
ူဵသ
ူ 

ေေ
ျာင်
ဵတ
ေ
် 

ေန
သ
ူရာ
ခိငု
်နှုန
်ဵ 

စုစ
ုေပ
ါင်
ဵ 

ေေ
ျာင်
ဵတ
ေ
် 

ေန
သ
ူ 

ေေ
ျာင်
ဵတ
ေ
် 

ဖူဵ
သ
ူ 

ေေ
ျာင်
ဵမ
ေန

 
ဘ
ူဵသ
ူ 

ေေ
ျာင်
ဵတ
ေ
် 

ေန
သ
ူရာ
ခိငု
်နှုန
်ဵ 

16 18,730 6,226 11,702 802 33.2 8,684 2,557 5,673 454 29.4 10,046 3,669 6,029 348 36.5 

17 18,563 4,965 12,744 854 26.7 8,663 1,938 6,265 460 22.4 9,900 3,027 6,479 394 30.6 

18 20,105 4,167 14,876 1,062 20.7 9,251 1,568 7,133 550 16.9 10,854 2,599 7,743 512 23.9 

19 17,184 3,163 13,199 822 18.4 7,840 1,193 6,237 410 15.2 9,344 1,970 6,962 412 21.1 

20 19,982 2,099 16,550 1,333 10.5 9,103 898 7,561 644 9.9 10,879 1,201 8,989 689 11.0 

21 16,328 1,253 14,165 910 7.7 7,477 583 6,422 472 7.8 8,851 670 7,743 438 7.6 

22 17,182 701 15,330 1,151 4.1 7,912 342 6,991 579 4.3 9,270 359 8,339 572 3.9 

23 16,511 432 14,943 1,136 2.6 7,556 205 6,793 558 2.7 8,955 227 8,150 578 2.5 

24 14,642 260 13,351 1,031 1.8 6,600 140 5,961 499 2.1 8,042 120 7,390 532 1.5 

25 17,682 228 15,907 1,547 1.3 7,993 117 7,149 727 1.5 9,689 111 8,758 820 1.1 

26 15,010 141 13,760 1,109 0.9 6,791 65 6,214 512 1.0 8,219 76 7,546 597 0.9 

27 15,549 134 14,174 1,241 0.9 7,054 68 6,380 606 1.0 8,495 66 7,794 635 0.8 

28 17,382 141 15,830 1,411 0.8 7,813 59 7,122 632 0.8 9,569 82 8,708 779 0.9 

29 14,861 121 13,520 1,220 0.8 6,603 53 5,961 589 0.8 8,258 68 7,559 631 0.8 

30 - 34 81,183 413 72,427 8,343 0.5 36,714 186 32,726 3,802 0.5 44,469 227 39,701 4,541 0.5 

35 - 39 79,237 333 69,274 9,630 0.4 35,852 149 31,448 4,255 0.4 43,385 184 37,826 5,375 0.4 

40 - 44 75,984 256 65,942 9,786 0.3 33,639 114 29,490 4,035 0.3 42,345 142 36,452 5,751 0.3 

45 - 49 70,369 217 58,978 11,174 0.3 31,016 99 26,493 4,424 0.3 39,353 118 32,485 6,750 0.3 

50 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 243,304 763 181,809 60,732 0.3 105,169 311 84,020 20,838 0.3 138,135 452 97,789 39,894 0.3 

                

                



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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သထဳုခရုိင် 700,278 151,502 453,241 95,535 21.6 328,677 73,541 215,557 39,579 22.4 371,601 77,961 237,684 55,956 21.0 

5 17,132 3,891 691 12,550 22.7 8,653 1,894 359 6,400 21.9 8,479 1,997 332 6,150 23.6 

6 18,407 13,514 1,518 3,375 73.4 9,368 6,762 787 1,819 72.2 9,039 6,752 731 1,556 74.7 

7 18,163 14,994 1,917 1,252 82.6 9,210 7,520 990 700 81.7 8,953 7,474 927 552 83.5 

8 17,971 15,190 1,914 867 84.5 9,108 7,679 967 462 84.3 8,863 7,511 947 405 84.7 

9 18,031 15,469 1,964 598 85.8 9,073 7,773 986 314 85.7 8,958 7,696 978 284 85.9 

10 19,331 16,087 2,552 692 83.2 9,767 8,061 1,337 369 82.5 9,564 8,026 1,215 323 83.9 

11 17,704 14,235 2,998 471 80.4 8,864 6,995 1,591 278 78.9 8,840 7,240 1,407 193 81.9 

12 20,036 14,495 4,776 765 72.3 9,993 7,147 2,390 456 71.5 10,043 7,348 2,386 309 73.2 

13 19,229 11,846 6,641 742 61.6 9,495 5,729 3,342 424 60.3 9,734 6,117 3,299 318 62.8 

14 17,942 9,191 7,992 759 51.2 8,804 4,358 4,023 423 49.5 9,138 4,833 3,969 336 52.9 

15 16,246 6,330 9,081 835 39.0 8,132 2,869 4,823 440 35.3 8,114 3,461 4,258 395 42.7 

16 14,438 4,426 9,162 850 30.7 7,070 1,869 4,737 464 26.4 7,368 2,557 4,425 386 34.7 

17 13,416 3,326 9,242 848 24.8 6,624 1,365 4,794 465 20.6 6,792 1,961 4,448 383 28.9 

18 13,971 2,493 10,433 1,045 17.8 6,637 942 5,166 529 14.2 7,334 1,551 5,267 516 21.1 

19 11,170 1,695 8,702 773 15.2 5,180 654 4,131 395 12.6 5,990 1,041 4,571 378 17.4 

20 13,226 1,190 10,813 1,223 9.0 6,223 488 5,140 595 7.8 7,003 702 5,673 628 10.0 

21 10,078 628 8,755 695 6.2 4,657 270 4,054 333 5.8 5,421 358 4,701 362 6.6 

22 10,775 384 9,459 932 3.6 4,876 183 4,289 404 3.8 5,899 201 5,170 528 3.4 

23 10,606 255 9,404 947 2.4 4,883 126 4,348 409 2.6 5,723 129 5,056 538 2.3 

24 9,135 138 8,150 847 1.5 4,141 73 3,680 388 1.8 4,994 65 4,470 459 1.3 

25 11,767 146 10,223 1,398 1.2 5,545 66 4,862 617 1.2 6,222 80 5,361 781 1.3 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

55သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 
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26 9,451 95 8,443 913 1.0 4,384 42 3,928 414 1.0 5,067 53 4,515 499 1.0 

27 9,976 76 8,791 1,109 0.8 4,639 42 4,115 482 0.9 5,337 34 4,676 627 0.6 

28 11,059 86 9,759 1,214 0.8 5,129 46 4,556 527 0.9 5,930 40 5,203 687 0.7 

29 9,088 76 8,100 912 0.8 4,134 40 3,700 394 1.0 4,954 36 4,400 518 0.7 

30 - 34 52,146 279 45,505 6,362 0.5 24,316 124 21,441 2,751 0.5 27,830 155 24,064 3,611 0.6 

35 - 39 51,886 229 44,898 6,759 0.4 23,977 93 21,100 2,784 0.4 27,909 136 23,798 3,975 0.5 

40 - 44 49,674 175 42,714 6,785 0.4 22,483 83 19,751 2,649 0.4 27,191 92 22,963 4,136 0.3 

45 - 49 45,782 112 38,375 7,295 0.2 20,760 51 17,896 2,813 0.2 25,022 61 20,479 4,482 0.2 

50 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 142,442 451 110,269 31,722 0.3 62,552 197 52,274 10,081 0.3 79,890 254 57,995 21,641 0.3 
  



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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ဇယား (ဃ - 4)။ အသက် (5) နှစ်မှ (29) နှစ်အတွင်း အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကုိ ေကျာင်းတက်ေရာက်မှုအေခြ အေနအလုိက် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ြပည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ်
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မွန်ပြ ည်နယ် 866,977 361,650 424,378 80,949 418,285 174,906 201,967 41,412 448,692 186,744 222,411 39,537 

ေမာ်လမြ ို င်ခရုိင် 508,629 211,394 252,898 44,337 243,696 101,913 118,872 22,911 264,933 109,481 134,026 21,426 

ေမာ်လမြ ို င်မြ ို ့နယ ် 114,400 46,835 61,756 5,809 55,380 23,113 29,411 2,856 59,020 23,722 32,345 2,953 

ကျို က်မေရာမြ ို ့နယ် 82,292 36,102 36,342 9,848 39,282 17,404 16,683 5,195 43,010 18,698 19,659 4,653 

ေချာင်းဆုံမြ ို ့နယ် 50,657 21,116 25,493 4,048 23,353 10,049 11,286 2,018 27,304 11,067 14,207 2,030 

သံဖြ ူဇရပ်မြ ို ့နယ် 72,157 29,327 35,767 7,063 34,659 13,959 16,966 3,734 37,498 15,368 18,801 3,329 

မုဒုံ မြ ို ့နယ် 75,073 29,837 40,143 5,093 36,040 14,222 19,145 2,673 39,033 15,615 20,998 2,420 

ေရးမြ ို ့နယ် 67,012 27,227 33,490 6,295 32,901 13,171 16,510 3,220 34,111 14,056 16,980 3,075 

လမုိငး်မြ ို ့နယ်ခွဲ 37,705 17,111 15,717 4,877 17,619 8,169 6,982 2,468 20,086 8,942 8,735 2,409 

ေခါဇာမြ ို ့နယ်ခွဲ 9,333 3,839 4,190 1,304 4,462 1,826 1,889 747 4,871 2,013 2,301 557 

သထံုခရုိင် 358,348 150,256 171,480 36,612 174,589 72,993 83,095 18,501 183,759 77,263 88,385 18,111 

သထံုမြ ို ့နယ် 103,931 43,470 49,874 10,587 51,431 21,157 24,715 5,559 52,500 22,313 25,159 5,028 

ေပါင်မြ ို ့နယ် 94,899 39,435 44,490 10,974 46,068 19,249 21,338 5,481 48,831 20,186 23,152 5,493 

ကျို က်ထိုမြ ို ့နယ် 79,004 32,298 40,500 6,206 38,118 15,590 19,446 3,082 40,886 16,708 21,054 3,124 

ဘီးလင်းမြ ို ့နယ ် 80,514 35,053 36,616 8,845 38,972 16,997 17,596 4,379 41,542 18,056 19,020 4,466 
 

 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

57သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယနဵ (ဃ - ၅(က))။ အသက် (၅) ိှစ်ိ ှင်ဴအထက်လူဦဵေရကုိ အမြ င်ဴဆဳုဵတက်ေရနက်  ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵိှင်ဴ အသက်အပုိင်ဵအခြ နဵအလုိက် ကျနဵ/မ ခဲွခြ နဵေဖန်ပြ ေသနဇယနဵ 
( မိ ိုန ပြ /ေကျဵလက်) 

အသေ် 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ  
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ  
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

 မိ ိုနပြ /ေကျဵလက်           
ကျနဵ/မ 1,860,238 266,203 883,290 412,456 162,732 4,144 112,811 3,549 1,673 13,380 

5 40,563 32,854 7,690 - - - - - - 19 

6 44,404 9,383 35,012 - - - - - - 9 

7 44,186 3,524 40,651 - - - - - - 11 

8 43,034 2,315 40,704 - - - - - - 15 

9 43,033 1,561 40,957 493 - - - - - 22 

10 45,758 1,776 38,598 5,353 - - - - - 31 

11 43,023 1,364 24,175 17,432 - - - - - 52 

12 48,392 1,836 20,266 26,232 - - - - - 58 

13 48,949 2,047 15,695 30,751 381 - - - - 75 

14 46,463 1,922 13,355 27,085 3,995 - - - 8 98 

15 41,433 2,004 12,025 17,505 9,730 - 68 - 3 98 

16 35,870 1,876 10,575 12,546 9,766 12 981 - 14 100 

17 34,763 1,916 10,351 11,281 7,392 76 3,590 - 67 90 

18 37,402 2,362 11,924 11,700 6,059 163 4,939 - 144 111 

19 31,412 1,843 9,440 9,441 5,059 272 5,096 13 140 108 

20 36,710 2,941 12,142 10,565 5,420 282 5,066 49 132 113 

21 29,169 1,882 9,042 8,344 4,690 210 4,722 87 75 117 

22 30,662 2,350 10,221 8,483 4,462 150 4,730 100 58 108 

23 29,858 2,351 10,195 7,897 4,437 154 4,573 91 39 121 

24 26,348 2,101 9,138 6,610 4,101 138 4,018 118 37 87 

25 32,462 3,364 12,442 7,398 4,620 138 4,219 112 31 138 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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အသေ် 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ  
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ  
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

26 26,625 2,279 9,855 6,156 4,027 96 3,908 139 39 126 

27 27,659 2,633 10,634 6,174 3,940 116 3,872 133 21 136 

28 30,629 2,907 12,259 7,018 3,926 121 4,079 128 24 167 

29 25,850 2,367 10,035 6,050 3,436 132 3,578 110 26 116 

30 - 34 141,568 16,081 60,600 31,544 16,476 449 14,991 470 139 818 

35 - 39 137,875 17,833 66,114 26,918 13,238 411 11,684 559 133 985 

40 - 44 131,711 18,035 63,131 28,198 11,363 293 9,051 406 97 1,137 

45 - 49 121,375 20,033 60,650 22,494 9,259 236 6,997 305 122 1,279 

50 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 403,052 100,463 195,414 58,788 26,955 695 12,649 729 324 7,035 

25 နှစ်နှင်ဴအထေ် 1,078,806 185,995 501,134 200,738 97,240 2,687 75,028 3,091 956 11,937 

ေျာဵ 888,817 116,587 416,515 214,875 82,915 2,648 42,864 1,160 1,024 10,229 

5 20,659 16,867 3,779 - - - - - - 13 

6 22,691 4,985 17,701 - - - - - - 5 

7 22,565 1,977 20,582 - - - - - - 6 

8 21,795 1,245 20,539 - - - - - - 11 

9 21,900 876 20,766 243 - - - - - 15 

10 23,644 1,035 20,114 2,470 - - - - - 25 

11 22,088 861 13,079 8,109 - - - - - 39 

12 24,940 1,126 11,304 12,462 - - - - - 48 

13 25,113 1,269 9,015 14,606 164 - - - - 59 

14 23,389 1,172 7,430 13,131 1,577 - - - 6 73 

15 21,229 1,162 6,831 9,159 3,963 - 35 - 3 76 

16 17,732 1,065 5,641 6,591 4,013 7 326 - 10 79 

17 17,227 1,064 5,462 6,003 3,283 36 1,282 - 19 78 

18 18,101 1,236 6,025 6,104 2,791 53 1,751 - 50 91 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

59သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

အသေ် 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ  
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ  
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

19 15,184 983 4,713 4,925 2,448 99 1,864 1 66 85 

20 17,825 1,533 5,968 5,457 2,647 124 1,934 15 62 85 

21 14,176 1,017 4,574 4,339 2,290 103 1,699 22 41 91 

22 14,803 1,178 4,993 4,396 2,277 90 1,736 18 37 78 

23 14,546 1,159 5,003 4,180 2,285 102 1,678 27 20 92 

24 12,723 1,062 4,332 3,500 2,118 97 1,489 36 18 71 

25 15,832 1,668 6,069 3,851 2,419 106 1,552 31 18 118 

26 12,788 1,105 4,671 3,238 2,123 69 1,403 47 23 109 

27 13,257 1,277 4,991 3,174 2,128 85 1,433 36 15 118 

28 14,530 1,336 5,749 3,592 2,094 80 1,494 34 16 135 

29 12,130 1,140 4,535 3,099 1,808 93 1,308 37 18 92 

30 - 34 67,067 7,510 27,840 16,705 8,259 317 5,478 177 83 698 

35 - 39 64,634 7,970 29,627 14,743 6,784 289 4,181 144 92 804 

40 - 44 60,437 7,642 27,023 15,112 6,200 192 3,181 98 71 918 

45 - 49 55,434 8,245 25,738 12,047 5,173 166 2,889 91 101 984 

50 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 180,378 35,822 82,421 33,639 16,071 540 6,151 346 255 5,133 

25 နှစ်နှင်ဴအထေ် 496,487 73,715 218,664 109,200 53,059 1,937 29,070 1,041 692 9,109 

မ 971,421 149,616 466,775 197,581 79,817 1,496 69,947 2,389 649 3,151 

5 19,904 15,987 3,911 - - - - - - 6 

6 21,713 4,398 17,311 - - - - - - 4 

7 21,621 1,547 20,069 - - - - - - 5 

8 21,239 1,070 20,165 - - - - - - 4 

9 21,133 685 20,191 250 - - - - - 7 

10 22,114 741 18,484 2,883 - - - - - 6 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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အသေ် 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ  
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ  
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

11 20,935 503 11,096 9,323 - - - - - 13 

12 23,452 710 8,962 13,770 - - - - - 10 

13 23,836 778 6,680 16,145 217 - - - - 16 

14 23,074 750 5,925 13,954 2,418 - - - 2 25 

15 20,204 842 5,194 8,346 5,767 - 33 - - 22 

16 18,138 811 4,934 5,955 5,753 5 655 - 4 21 

17 17,536 852 4,889 5,278 4,109 40 2,308 - 48 12 

18 19,301 1,126 5,899 5,596 3,268 110 3,188 - 94 20 

19 16,228 860 4,727 4,516 2,611 173 3,232 12 74 23 

20 18,885 1,408 6,174 5,108 2,773 158 3,132 34 70 28 

21 14,993 865 4,468 4,005 2,400 107 3,023 65 34 26 

22 15,859 1,172 5,228 4,087 2,185 60 2,994 82 21 30 

23 15,312 1,192 5,192 3,717 2,152 52 2,895 64 19 29 

24 13,625 1,039 4,806 3,110 1,983 41 2,529 82 19 16 

25 16,630 1,696 6,373 3,547 2,201 32 2,667 81 13 20 

26 13,837 1,174 5,184 2,918 1,904 27 2,505 92 16 17 

27 14,402 1,356 5,643 3,000 1,812 31 2,439 97 6 18 

28 16,099 1,571 6,510 3,426 1,832 41 2,585 94 8 32 

29 13,720 1,227 5,500 2,951 1,628 39 2,270 73 8 24 

30 - 34 74,501 8,571 32,760 14,839 8,217 132 9,513 293 56 120 

35 - 39 73,241 9,863 36,487 12,175 6,454 122 7,503 415 41 181 

40 - 44 71,274 10,393 36,108 13,086 5,163 101 5,870 308 26 219 

45 - 49 65,941 11,788 34,912 10,447 4,086 70 4,108 214 21 295 

50 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 222,674 64,641 112,993 25,149 10,884 155 6,498 383 69 1,902 

25 နှစ်နှင်ဴ အထေ် 582,319 112,280 282,470 91,538 44,181 750 45,958 2,050 264 2,828 
 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

61သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယာဵ (ဃ  - 5(ခ))။ အသက်  (၅) ိှစ်ိ ှင်ဴအထက်လူဦဵေရကုိ အမြ င်ဴဆဳုဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဲသဴည်ဴအတန်ဵိှင်ဴ အသက်အပုိင်ဵအခြ နဵ အလုိက် ကျနဵ/မ ခဲွခြ နဵေဖန်ပြ ေသနဇယနဵ ( မိ ို့ ပြ ) 

အသေ် 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ 
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ     
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

 မိ ို့ပြ            

ေျာဵ/မ 527,427 40,393 197,174 142,093 76,284 2,211 64,628 2,214 850 1,580 

5 8,872 7,034 1,836 - - - - - - 2 

6 9,964 1,462 8,501 - - - - - - 1 

7 10,614 462 10,149 - - - - - - 3 

8 10,224 316 9,906 - - - - - - 2 

9 10,165 237 9,751 174 - - - - - 3 

10 10,691 253 8,629 1,807 - - - - - 2 

11 10,523 216 4,638 5,658 - - - - - 11 

12 11,506 244 3,429 7,823 - - - - - 10 

13 12,727 325 2,913 9,295 181 - - - - 13 

14 12,869 334 2,786 7,973 1,755 - - - 4 17 

15 11,296 321 2,379 4,478 4,074 - 19 - 2 23 

16 10,183 269 2,088 3,325 3,969 7 502 - 11 12 

17 10,110 247 2,129 3,086 2,757 41 1,809 - 30 11 

18 10,995 304 2,404 3,330 2,314 79 2,482 - 73 9 

19 9,625 260 1,940 2,700 2,019 133 2,486 11 73 3 

20 10,879 387 2,466 2,979 2,191 132 2,611 26 76 11 

21 8,858 257 1,751 2,348 1,909 107 2,387 51 37 11 

22 9,172 330 1,973 2,448 1,846 74 2,401 60 33 7 

23 9,047 311 1,960 2,314 1,870 85 2,420 49 23 15 

24 8,222 289 1,885 2,000 1,746 80 2,117 67 27 11 

25 9,223 456 2,430 2,085 1,876 84 2,195 64 14 19 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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အသေ် 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ 
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ     
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

26 8,406 326 2,027 1,965 1,768 63 2,157 68 21 11 

27 8,288 329 2,101 1,983 1,685 70 2,029 66 14 11 

28 9,540 376 2,559 2,396 1,753 74 2,289 64 15 14 

29 8,251 350 2,207 2,072 1,540 71 1,932 59 13 7 

30 - 34 43,468 2,041 12,931 11,456 7,673 244 8,727 261 63 72 

35 - 39 40,734 2,208 13,928 10,336 6,522 229 7,017 344 58 92 

40 - 44 38,482 1,940 13,161 11,186 6,032 152 5,573 277 48 113 

45 - 49 35,417 2,254 13,192 9,857 5,073 126 4,503 229 58 125 

50 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 119,076 16,255 49,125 27,019 15,731 360 8,972 518 157 939 

25 နှစ်နှင်ဴ အထေ် 320,885 26,535 113,661 80,355 49,653 1,473 45,394 1,950 461 1,403 

ေျာဵ 250,872 16,405 89,531 76,252 40,154 1,506 24,797 662 517 1,048 

5 4,533 3,617 915 - - - - - - 1 

6 5,088 780 4,307 - - - - - - 1 

7 5,390 240 5,147 - - - - - - 3 

8 5,192 160 5,030 - - - - - - 2 

9 5,193 117 4,985 89 - - - - - 2 

10 5,636 146 4,601 888 - - - - - 1 

11 5,471 135 2,569 2,761 - - - - - 6 

12 6,057 141 1,992 3,915 - - - - - 9 

13 6,684 182 1,779 4,627 85 - - - - 11 

14 6,707 203 1,633 4,117 739 - - - 4 11 

15 5,947 200 1,425 2,556 1,742 - 5 - 2 17 

16 5,242 161 1,160 1,982 1,752 3 170 - 7 7 

17 5,208 134 1,128 1,832 1,344 24 726 - 10 10 

18 5,568 145 1,258 1,978 1,183 30 935 - 32 7 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

63သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

အသေ် 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ 
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ     
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

19 4,697 128 992 1,509 1,032 53 950 1 31 1 

20 5,380 196 1,207 1,658 1,163 68 1,034 8 39 7 

21 4,294 127 897 1,269 993 63 905 11 22 7 

22 4,502 155 974 1,388 1,026 44 880 11 20 4 

23 4,525 157 957 1,343 1,073 64 897 13 12 9 

24 4,076 140 933 1,115 985 60 804 21 11 7 

25 4,599 250 1,198 1,140 1,048 72 848 18 8 17 

26 4,106 149 961 1,118 992 52 794 19 12 9 

27 4,021 157 968 1,073 967 54 772 13 10 7 

28 4,578 181 1,194 1,274 987 53 854 15 11 9 

29 3,941 153 1,006 1,124 825 55 748 17 8 5 

30 - 34 21,029 942 6,117 6,361 3,990 187 3,253 87 37 55 

35 - 39 19,170 954 6,260 5,685 3,385 162 2,539 70 38 77 

40 - 44 17,504 830 5,403 5,905 3,211 102 1,872 66 32 83 

45 - 49 15,861 877 5,108 5,133 2,710 82 1,767 60 46 78 

50 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 50,673 4,648 17,427 14,412 8,922 278 4,044 232 125 585 

25 နှစ်နှင်ဴ အထေ် 145,482 9,141 45,642 43,225 27,037 1,097 17,491 597 327 925 

မ 276,555 23,988 107,643 65,841 36,130 705 39,831 1,552 333 532 

5 4,339 3,417 921 - - - - - - 1 

6 4,876 682 4,194 - - - - - - - 

7 5,224 222 5,002 - - - - - - - 

8 5,032 156 4,876 - - - - - - - 

9 4,972 120 4,766 85 - - - - - 1 

10 5,055 107 4,028 919 - - - - - 1 

11 5,052 81 2,069 2,897 - - - - - 5 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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အသေ် 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ 
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ     
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

12 5,449 103 1,437 3,908 - - - - - 1 

13 6,043 143 1,134 4,668 96 - - - - 2 

14 6,162 131 1,153 3,856 1,016 - - - - 6 

15 5,349 121 954 1,922 2,332 - 14 - - 6 

16 4,941 108 928 1,343 2,217 4 332 - 4 5 

17 4,902 113 1,001 1,254 1,413 17 1,083 - 20 1 

18 5,427 159 1,146 1,352 1,131 49 1,547 - 41 2 

19 4,928 132 948 1,191 987 80 1,536 10 42 2 

20 5,499 191 1,259 1,321 1,028 64 1,577 18 37 4 

21 4,564 130 854 1,079 916 44 1,482 40 15 4 

22 4,670 175 999 1,060 820 30 1,521 49 13 3 

23 4,522 154 1,003 971 797 21 1,523 36 11 6 

24 4,146 149 952 885 761 20 1,313 46 16 4 

25 4,624 206 1,232 945 828 12 1,347 46 6 2 

26 4,300 177 1,066 847 776 11 1,363 49 9 2 

27 4,267 172 1,133 910 718 16 1,257 53 4 4 

28 4,962 195 1,365 1,122 766 21 1,435 49 4 5 

29 4,310 197 1,201 948 715 16 1,184 42 5 2 

30 - 34 22,439 1,099 6,814 5,095 3,683 57 5,474 174 26 17 

35 - 39 21,564 1,254 7,668 4,651 3,137 67 4,478 274 20 15 

40 - 44 20,978 1,110 7,758 5,281 2,821 50 3,701 211 16 30 

45 - 49 19,556 1,377 8,084 4,724 2,363 44 2,736 169 12 47 

50 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 68,403 11,607 31,698 12,607 6,809 82 4,928 286 32 354 

25 နှစ်နှင်ဴ အထေ် 175,403 17,394 68,019 37,130 22,616 376 27,903 1,353 134 478 
 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

65သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယာဵ (ဃ - 5(ဂ))။ အသက်  (၅) ှိစ်ိှင်ဴအထက်လူဦဵေရကုိ အမြ င်ဴဆဳုဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဲသဴည်ဴအတန်ဵိှင်ဴ အသက်အပုိင်ဵအခြ နဵအလုိက် 
ကျနဵ/မ ခဲွခြ နဵေဖန်ပြ ေသနဇယနဵ (ေကျဵလက်) 

အသေ် 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ     
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ     
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

သ     န           

ေျာဵ/မ 1,332,811 225,810 686,116 270,363 86,448 1,933 48,183 1,335 823 11,800 

5 31,691 25,820 5,854 - - - - - - 17 

6 34,440 7,921 26,511 - - - - - - 8 

7 33,572 3,062 30,502 - - - - - - 8 

8 32,810 1,999 30,798 - - - - - - 13 

9 32,868 1,324 31,206 319 - - - - - 19 

10 35,067 1,523 29,969 3,546 - - - - - 29 

11 32,500 1,148 19,537 11,774 - - - - - 41 

12 36,886 1,592 16,837 18,409 - - - - - 48 

13 36,222 1,722 12,782 21,456 200 - - - - 62 

14 33,594 1,588 10,569 19,112 2,240 - - - 4 81 

15 30,137 1,683 9,646 13,027 5,656 - 49 - 1 75 

16 25,687 1,607 8,487 9,221 5,797 5 479 - 3 88 

17 24,653 1,669 8,222 8,195 4,635 35 1,781 - 37 79 

18 26,407 2,058 9,520 8,370 3,745 84 2,457 - 71 102 

19 21,787 1,583 7,500 6,741 3,040 139 2,610 2 67 105 

20 25,831 2,554 9,676 7,586 3,229 150 2,455 23 56 102 

21 20,311 1,625 7,291 5,996 2,781 103 2,335 36 38 106 

22 21,490 2,020 8,248 6,035 2,616 76 2,329 40 25 101 

23 20,811 2,040 8,235 5,583 2,567 69 2,153 42 16 106 

24 18,126 1,812 7,253 4,610 2,355 58 1,901 51 10 76 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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အသေ် 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ     
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ     
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

25 23,239 2,908 10,012 5,313 2,744 54 2,024 48 17 119 

26 18,219 1,953 7,828 4,191 2,259 33 1,751 71 18 115 

27 19,371 2,304 8,533 4,191 2,255 46 1,843 67 7 125 

28 21,089 2,531 9,700 4,622 2,173 47 1,790 64 9 153 

29 17,599 2,017 7,828 3,978 1,896 61 1,646 51 13 109 

30 - 34 98,100 14,040 47,669 20,088 8,803 205 6,264 209 76 746 

35 - 39 97,141 15,625 52,186 16,582 6,716 182 4,667 215 75 893 

40 - 44 93,229 16,095 49,970 17,012 5,331 141 3,478 129 49 1,024 

45 - 49 85,958 17,779 47,458 12,637 4,186 110 2,494 76 64 1,154 

50 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 283,976 84,208 146,289 31,769 11,224 335 3,677 211 167 6,096 

25 နှစ်နှင်ဴ အထေ် 757,921 159,460 387,473 120,383 47,587 1,214 29,634 1,141 495 10,534 

ေျာဵ 637,945 100,182 326,984 138,623 42,761 1,142 18,067 498 507 9,181 

5 16,126 13,250 2,864 - - - - - - 12 

6 17,603 4,205 13,394 - - - - - - 4 

7 17,175 1,737 15,435 - - - - - - 3 

8 16,603 1,085 15,509 - - - - - - 9 

9 16,707 759 15,781 154 - - - - - 13 

10 18,008 889 15,513 1,582 - - - - - 24 

11 16,617 726 10,510 5,348 - - - - - 33 

12 18,883 985 9,312 8,547 - - - - - 39 

13 18,429 1,087 7,236 9,979 79 - - - - 48 

14 16,682 969 5,797 9,014 838 - - - 2 62 

15 15,282 962 5,406 6,603 2,221 - 30 - 1 59 

16 12,490 904 4,481 4,609 2,261 4 156 - 3 72 

17 12,019 930 4,334 4,171 1,939 12 556 - 9 68 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

67သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

အသေ် 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ     
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ     
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

18 12,533 1,091 4,767 4,126 1,608 23 816 - 18 84 

19 10,487 855 3,721 3,416 1,416 46 914 - 35 84 

20 12,445 1,337 4,761 3,799 1,484 56 900 7 23 78 

21 9,882 890 3,677 3,070 1,297 40 794 11 19 84 

22 10,301 1,023 4,019 3,008 1,251 46 856 7 17 74 

23 10,021 1,002 4,046 2,837 1,212 38 781 14 8 83 

24 8,647 922 3,399 2,385 1,133 37 685 15 7 64 

25 11,233 1,418 4,871 2,711 1,371 34 704 13 10 101 

26 8,682 956 3,710 2,120 1,131 17 609 28 11 100 

27 9,236 1,120 4,023 2,101 1,161 31 661 23 5 111 

28 9,952 1,155 4,555 2,318 1,107 27 640 19 5 126 

29 8,189 987 3,529 1,975 983 38 560 20 10 87 

30 - 34 46,038 6,568 21,723 10,344 4,269 130 2,225 90 46 643 

35 - 39 45,464 7,016 23,367 9,058 3,399 127 1,642 74 54 727 

40 - 44 42,933 6,812 21,620 9,207 2,989 90 1,309 32 39 835 

45 - 49 39,573 7,368 20,630 6,914 2,463 84 1,122 31 55 906 

50 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 129,705 31,174 64,994 19,227 7,149 262 2,107 114 130 4,548 

25 နှစ်နှင်ဴ အထေ် 351,005 64,574 173,022 65,975 26,022 840 11,579 444 365 8,184 

မ 694,866 125,628 359,132 131,740 43,687 791 30,116 837 316 2,619 

5 15,565 12,570 2,990 - - - - - - 5 

6 16,837 3,716 13,117 - - - - - - 4 

7 16,397 1,325 15,067 - - - - - - 5 

8 16,207 914 15,289 - - - - - - 4 

9 16,161 565 15,425 165 - - - - - 6 

10 17,059 634 14,456 1,964 - - - - - 5 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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အသေ် 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ     
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ     
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

11 15,883 422 9,027 6,426 - - - - - 8 

12 18,003 607 7,525 9,862 - - - - - 9 

13 17,793 635 5,546 11,477 121 - - - - 14 

14 16,912 619 4,772 10,098 1,402 - - - 2 19 

15 14,855 721 4,240 6,424 3,435 - 19 - - 16 

16 13,197 703 4,006 4,612 3,536 1 323 - - 16 

17 12,634 739 3,888 4,024 2,696 23 1,225 - 28 11 

18 13,874 967 4,753 4,244 2,137 61 1,641 - 53 18 

19 11,300 728 3,779 3,325 1,624 93 1,696 2 32 21 

20 13,386 1,217 4,915 3,787 1,745 94 1,555 16 33 24 

21 10,429 735 3,614 2,926 1,484 63 1,541 25 19 22 

22 11,189 997 4,229 3,027 1,365 30 1,473 33 8 27 

23 10,790 1,038 4,189 2,746 1,355 31 1,372 28 8 23 

24 9,479 890 3,854 2,225 1,222 21 1,216 36 3 12 

25 12,006 1,490 5,141 2,602 1,373 20 1,320 35 7 18 

26 9,537 997 4,118 2,071 1,128 16 1,142 43 7 15 

27 10,135 1,184 4,510 2,090 1,094 15 1,182 44 2 14 

28 11,137 1,376 5,145 2,304 1,066 20 1,150 45 4 27 

29 9,410 1,030 4,299 2,003 913 23 1,086 31 3 22 

30 - 34 52,062 7,472 25,946 9,744 4,534 75 4,039 119 30 103 

35 - 39 51,677 8,609 28,819 7,524 3,317 55 3,025 141 21 166 

40 - 44 50,296 9,283 28,350 7,805 2,342 51 2,169 97 10 189 

45 - 49 46,385 10,411 26,828 5,723 1,723 26 1,372 45 9 248 

50 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 154,271 53,034 81,295 12,542 4,075 73 1,570 97 37 1,548 

25 နှစ်နှင်ဴ အထေ် 406,916 94,886 214,451 54,408 21,565 374 18,055 697 130 2,350 
သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

69သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယာဵ (ဃ - 6(ေ))။ အသက် (၂၅) ိှစ်ိင်ဴှအထက် အိမ်ေထနင်စုိှင်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵလူဦဵေရကုိ အမြ င်ဴဆဳုဵတက်ေရနက်  ပိ ီဵစီဵခဲသဴည်ဴ အတန်ဵအလုိက် ကျနဵ/မ ခဲွခြ နဵေဖန်ပြ ေသနဇယနဵ 

ကျနဵ/မ 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ  
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ 
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ     
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

မွန်ပြ ည်နယ် 1,078,806 185,995 501,134 200,738 97,240 2,687 75,028 3,091 956 11,937 
ေျာဵ 496,487 73,715 218,664 109,200 53,059 1,937 29,070 1,041 692 9,109 
မ 582,319 112,280 282,470 91,538 44,181 750 45,958 2,050 264 2,828 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 662,814 113,608 291,817 133,104 62,014 1,578 50,693 2,309 548 7,143 
ေျာဵ 301,773 45,082 125,414 70,889 33,247 1,160 19,112 713 405 5,751 
မ 361,041 68,526 166,403 62,215 28,767 418 31,581 1,596 143 1,392 
ေမာ်လမိ ိုင်မိ ို့နယ် 164,020 9,379 54,598 43,371 27,499 763 26,299 1,520 224 367 
ေျာဵ 74,677 2,755 21,413 23,448 15,260 581 10,387 439 164 230 
မ 89,343 6,624 33,185 19,923 12,239 182 15,912 1,081 60 137 
ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 97,538 31,498 44,945 13,222 4,672 50 2,622 69 55 405 
ေျာဵ 43,890 12,617 20,017 7,235 2,569 26 1,047 35 48 296 
မ 53,648 18,881 24,928 5,987 2,103 24 1,575 34 7 109 
ေချာင်ဵဆဳုမိ ို့နယ် 67,445 8,387 36,283 13,251 5,441 110 3,586 151 58 178 
ေျာဵ 29,032 3,597 14,838 6,634 2,584 66 1,081 30 48 154 
မ 38,413 4,790 21,445 6,617 2,857 44 2,505 121 10 24 
သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 90,624 17,365 41,838 17,639 7,084 203 5,579 146 60 710 
ေျာဵ 41,701 7,318 18,313 9,520 3,748 138 2,023 56 45 540 
မ 48,923 10,047 23,525 8,119 3,336 65 3,556 90 15 170 
မုဒုဳမိ ို့နယ် 106,575 10,733 56,943 21,825 8,216 264 7,388 295 98 813 
ေျာဵ 47,831 4,284 24,542 11,197 4,319 208 2,609 87 62 523 
မ 58,744 6,449 32,401 10,628 3,897 56 4,779 208 36 290 
ေရဵမိ ို့နယ် 79,190 15,174 34,326 15,493 6,485 129 3,815 81 43 3,644 
ေျာဵ 38,577 5,702 15,755 8,758 3,510 94 1,495 42 31 3,190 

မ 40,613 9,472 18,571 6,735 2,975 35 2,320 39 12 454 

           



ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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ကျနဵ/မ 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ  
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ 
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ     
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခဲွ 45,348 15,113 18,530 7,102 2,210 48 1,280 37 8 1,020 

ေျာဵ 20,281 5,918 8,557 3,483 1,040 40 408 17 6 812 

မ 25,067 9,195 9,973 3,619 1,170 8 872 20 2 208 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခဲွ 12,074 5,959 4,354 1,201 407 11 124 10 2 6 

ေျာဵ 5,784 2,891 1,979 614 217 7 62 7 1 6 

မ 6,290 3,068 2,375 587 190 4 62 3 1 - 

သထဳုခရုိင် 415,992 72,387 209,317 67,634 35,226 1,109 24,335 782 408 4,794 

ေျာဵ 194,714 28,633 93,250 38,311 19,812 777 9,958 328 287 3,358 

မ 221,278 43,754 116,067 29,323 15,414 332 14,377 454 121 1,436 

သထဳုမိ ို့နယ် 120,437 21,400 60,093 18,644 10,727 377 7,959 234 172 831 

ေျာဵ 56,131 8,341 26,927 10,584 5,989 253 3,172 100 116 649 

မ 64,306 13,059 33,166 8,060 4,738 124 4,787 134 56 182 

ေပါင်မိ ို့နယ် 112,573 23,761 56,612 18,256 7,736 193 5,169 168 63 615 

ေျာဵ 52,186 9,409 25,416 10,299 4,395 135 1,970 68 43 451 

မ 60,387 14,352 31,196 7,957 3,341 58 3,199 100 20 164 

ေျိုေ်ထုိမိ ို့နယ် 91,994 10,875 46,419 16,413 9,449 234 6,641 219 111 1,633 

ေျာဵ 43,753 4,373 20,145 9,574 5,446 171 2,883 89 86 986 

မ 48,241 6,502 26,274 6,839 4,003 63 3,758 130 25 647 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 90,988 16,351 46,193 14,321 7,314 305 4,566 161 62 1,715 

ေျာဵ 42,644 6,510 20,762 7,854 3,982 218 1,933 71 42 1,272 

မ 48,344 9,841 25,431 6,467 3,332 87 2,633 90 20 443 
 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



71သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယာဵ (ဃ - 6(ခ))။ အသေ် (25) နှစ်နှင်ဴအထေ်အိမ်ေထာင်စုလူဦဵေရေုိ အမြ င်ဴဆဳုဵတေ်သေ  န ပိ ီဵစီဵခဲသဴည်ဴအတန်ဵအလုိေ် ေျာဵ/မ ခဲွခြ ာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

ကျနဵ/မ 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်သေ  န ြ   စ    ည်််နအ ယန  

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ 
(၅တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ 
(၉တန်ဵမှ 
၁၀တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

မွန်ပြ ည်နယ် 1,023,832 179,834 480,647 189,111 89,630 1,706 68,542 2,375 837 11,150 
ေျာဵ 456,563 69,298 205,010 100,180 46,892 1,053 24,401 661 585 8,483 
မ 567,269 110,536 275,637 88,931 42,738 653 44,141 1,714 252 2,667 
ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 630,561 110,156 279,964 126,121 57,536 957 46,801 1,786 477 6,763 
ေျာဵ 278,644 42,720 117,793 65,474 29,557 599 16,280 457 339 5,425 
မ 351,917 67,436 162,171 60,647 27,979 358 30,521 1,329 138 1,338 
ေမာ်လမိ ိုင်မိ ို့နယ် 153,756 8,865 52,113 41,067 25,543 415 24,132 1,129 202 290 
ေျာဵ 67,170 2,365 19,704 21,658 13,637 278 8,922 292 146 168 
မ 86,586 6,500 32,409 19,409 11,906 137 15,210 837 56 122 
ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 92,112 30,501 42,454 12,197 4,146 48 2,322 52 25 367 
ေျာဵ 40,238 12,013 18,596 6,425 2,108 24 774 19 19 260 
မ 51,874 18,488 23,858 5,772 2,038 24 1,548 33 6 107 
ေချာင်ဵဆဳုမိ ို့နယ် 66,190 8,256 35,862 12,976 5,208 79 3,472 141 58 138 
ေျာဵ 27,950 3,486 14,502 6,385 2,373 36 982 23 48 115 
မ 38,240 4,770 21,360 6,591 2,835 43 2,490 118 10 23 
သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 86,465 16,879 40,288 16,741 6,475 166 5,084 119 56 657 
ေျာဵ 39,005 6,988 17,368 8,914 3,336 106 1,717 33 41 502 
မ 47,460 9,891 22,920 7,827 3,139 60 3,367 86 15 155 
မုဒုဳမိ ို့နယ် 100,804 10,125 54,080 20,659 7,696 155 6,976 253 94 766 
ေျာဵ 43,978 3,884 22,842 10,353 3,921 103 2,278 55 58 484 
မ 56,826 6,241 31,238 10,306 3,775 52 4,698 198 36 282 
ေရဵမိ ို့နယ် 75,490 14,732 32,923 14,549 6,052 71 3,523 55 33 3,552 
ေျာဵ 35,633 5,401 14,736 7,951 3,115 40 1,240 21 21 3,108 
မ 39,857 9,331 18,187 6,598 2,937 31 2,283 34 12 444 
           

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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ကျနဵ/မ 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်သေ  န ြ   စ    ည်််နအ ယန  

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ 
(၅တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ 
(၉တန်ဵမှ 
၁၀တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခဲွ 44,218 14,936 18,088 6,855 2,083 18 1,206 31 8 993 
ေျာဵ 19,342 5,775 8,215 3,281 918 10 338 11 6 788 
မ 24,876 9,161 9,873 3,574 1,165 8 868 20 2 205 
ေခါဇာမိ ို့နယ်ခဲွ 11,526 5,862 4,156 1,077 333 5 86 6 1 - 
ေျာဵ 5,328 2,808 1,830 507 149 2 29 3 - - 
မ 6,198 3,054 2,326 570 184 3 57 3 1 - 
သထဳုခရုိင် 393,271 69,678 200,683 62,990 32,094 749 21,741 589 360 4,387 
ေျာဵ 177,919 26,578 87,217 34,706 17,335 454 8,121 204 246 3,058 
မ 215,352 43,100 113,466 28,284 14,759 295 13,620 385 114 1,329 
သထဳုမိ ို့နယ် 115,030 20,638 57,972 17,644 10,113 272 7,350 162 154 725 
ေျာဵ 51,842 7,742 25,284 9,754 5,468 164 2,703 59 102 566 
မ 63,188 12,896 32,688 7,890 4,645 108 4,647 103 52 159 
ေပါင်မိ ို့နယ် 108,684 23,208 55,114 17,429 7,195 118 4,833 152 56 579 
ေျာဵ 48,905 8,973 24,251 9,544 3,889 64 1,676 52 36 420 
မ 59,779 14,235 30,863 7,885 3,306 54 3,157 100 20 159 
ေျိုေ်ထုိမိ ို့နယ် 82,679 9,959 43,023 14,352 7,977 177 5,420 140 95 1,536 
ေျာဵ 37,843 3,735 18,189 8,195 4,422 118 2,142 44 73 925 
မ 44,836 6,224 24,834 6,157 3,555 59 3,278 96 22 611 
ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 86,878 15,873 44,574 13,565 6,809 182 4,138 135 55 1,547 
ေျာဵ 39,329 6,128 19,493 7,213 3,556 108 1,600 49 35 1,147 
မ 47,549 9,745 25,081 6,352 3,253 74 2,538 86 20 400 

 

 

 
 

 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 
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ဇယာဵ (ဃ - 6(ဂ))။ အသက် (၂၅) ိှစ်ိ ှင်ဴအထက် အဖဲွ့အစည်ဵလူဦဵေရကုိ  အမြ င်ဴဆဳုဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴ အတန်ဵအလုိက် ကျနဵ/မ ခဲွခြ နဵေဖန်ပြ ေသနဇယနဵ 

ကျနဵ/မ 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ  
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ    
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

မွန်ပြ ည်နယ် 54,974 6,161 20,487 11,627 7,610 981 6,486 716 119 787 
ေျာဵ 39,924 4,417 13,654 9,020 6,167 884 4,669 380 107 626 
မ 15,050 1,744 6,833 2,607 1,443 97 1,817 336 12 161 
ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 32,253 3,452 11,853 6,983 4,478 621 3,892 523 71 380 
ေျာဵ 23,129 2,362 7,621 5,415 3,690 561 2,832 256 66 326 
မ 9,124 1,090 4,232 1,568 788 60 1,060 267 5 54 
ေမာ်လမိ ိုင်မိ ို့နယ် 10,264 514 2,485 2,304 1,956 348 2,167 391 22 77 
ေျာဵ 7,507 390 1,709 1,790 1,623 303 1,465 147 18 62 
မ 2,757 124 776 514 333 45 702 244 4 15 
ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 5,426 997 2,491 1,025 526 2 300 17 30 38 
ေျာဵ 3,652 604 1,421 810 461 2 273 16 29 36 
မ 1,774 393 1,070 215 65 - 27 1 1 2 
ေချာင်ဵဆဳုမိ ို့နယ် 1,255 131 421 275 233 31 114 10 - 40 
ေျာဵ 1,082 111 336 249 211 30 99 7 - 39 
မ 173 20 85 26 22 1 15 3 - 1 
သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 4,159 486 1,550 898 609 37 495 27 4 53 
ေျာဵ 2,696 330 945 606 412 32 306 23 4 38 
မ 1,463 156 605 292 197 5 189 4 - 15 
မုဒုဳမိ ို့နယ် 5,771 608 2,863 1,166 520 109 412 42 4 47 
ေျာဵ 3,853 400 1,700 844 398 105 331 32 4 39 
မ 1,918 208 1,163 322 122 4 81 10 - 8 
ေရဵမိ ို့နယ် 3,700 442 1,403 944 433 58 292 26 10 92 
ေျာဵ 2,944 301 1,019 807 395 54 255 21 10 82 
မ 756 141 384 137 38 4 37 5 - 10 
           

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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ကျနဵ/မ 

အမြ င်ဴဆုဳဵတက်ေရနက်ပိ ီဵစီဵခဴဲသည်ဴအတန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ အတန်ဵမရိှ 
မူလတန်ဵ 

(သူငယ်တန်ဵမှ 
၄ တန်ဵထိ) 

အလယ်တန်ဵ  
(၅ တန်ဵမှ ၈ 
တန်ဵထိ) 

အထက်တန်ဵ    
(၉ တန်ဵမှ ၁၀ 
တန်ဵထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွန်ိ ှင်ဴ 
အထက် 

အသက်ေမွဵ 
ဝမ်ဵေကျနင်ဵ 
သင်တန်ဵ 

အခြ နဵ 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခဲွ 1,130 177 442 247 127 30 74 6 - 27 
ေျာဵ 939 143 342 202 122 30 70 6 - 24 
မ 191 34 100 45 5 - 4 - - 3 
ေခါဇာမိ ို့နယ်ခဲွ 548 97 198 124 74 6 38 4 1 6 
ေျာဵ 456 83 149 107 68 5 33 4 1 6 
မ 92 14 49 17 6 1 5 - - - 

သထဳုခရုိင် 22,721 2,709 8,634 4,644 3,132 360 2,594 193 48 407 
ေျာဵ 16,795 2,055 6,033 3,605 2,477 323 1,837 124 41 300 
မ 5,926 654 2,601 1,039 655 37 757 69 7 107 
သထဳုမိ ို့နယ် 5,407 762 2,121 1,000 614 105 609 72 18 106 
ေျာဵ 4,289 599 1,643 830 521 89 469 41 14 83 
မ 1,118 163 478 170 93 16 140 31 4 23 
ေပါင်မိ ို့နယ် 3,889 553 1,498 827 541 75 336 16 7 36 
ေျာဵ 3,281 436 1,165 755 506 71 294 16 7 31 
မ 608 117 333 72 35 4 42 - - 5 
ေျိုေ်ထုိမိ ို့နယ် 9,315 916 3,396 2,061 1,472 57 1,221 79 16 97 
ေျာဵ 5,910 638 1,956 1,379 1,024 53 741 45 13 61 
မ 3,405 278 1,440 682 448 4 480 34 3 36 
ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 4,110 478 1,619 756 505 123 428 26 7 168 
ေျာဵ 3,315 382 1,269 641 426 110 333 22 7 125 
မ 795 96 350 115 79 13 95 4 - 43 

 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 မြ န်မနိုိင်ငဳလူဦဵေရိှင်ဴအိမ်အေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင်စနရင်ဵ 

 သန်ဵေခါင်စနရင်ဵအစီရငခဳ်စန အတဲွ (၃ - ည) 

အပုိင်ဵ (င) စီဵ ပွနဵေရဵဆုိင်ရနအချက်အလက်မျနဵ 
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ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

 
 

ဇယား (င - 1(က))။ အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကုိ လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်နှုန်း၊ အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့်လူဦးေရအချို းတုိ့ကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်) 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သားအင်အားအေကြ ာင်းအရာ 

စုစုေပါင်း လုပ်ငန်းခွင်ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သားအင်အား 
တွင်မပါဝင်သူ 

လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်း 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရာခုိင်နှုန်း 

အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့် 
လူဦးေရအချို း 
(ရာခုိင်နှုန်း) 

 မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်        

ကျား/မ        
10 - 14 232,585 18,779 5,574 208,232 10.5 22.9 8.1 
15 - 19 180,880 70,406 12,771 97,703 46.0 15.4 38.9 
20 - 24 152,747 86,019 13,130 53,598 64.9 13.2 56.3 
25 - 29 143,225 89,005 7,705 46,515 67.5 8.0 62.1 
30 - 34 141,568 90,136 4,902 46,530 67.1 5.2 63.7 
35 - 39 137,875 89,634 3,413 44,828 67.5 3.7 65.0 
40 - 44 131,711 85,320 2,324 44,067 66.5 2.7 64.8 
45 - 49 121,375 76,934 1,754 42,687 64.8 2.2 63.4 
50 - 54 108,725 64,605 1,277 42,843 60.6 1.9 59.4 
55 - 59 90,846 49,293 872 40,681 55.2 1.7 54.3 
60 - 64 70,043 29,886 424 39,733 43.3 1.4 42.7 
65 - 69 48,410 15,717 213 32,480 32.9 1.3 32.5 
70 - 74 32,785 6,669 64 26,052 20.5 1.0 20.3 
75 - 79 25,028 3,183 22 21,823 12.8 0.7 12.7 
80 - 84 15,023 1,127 27 13,869 7.7 2.3 7.5 
85 - 89 8,226 494 6 7,726 6.1 1.2 6.0 
90 နှစ်နှင့်အထက် 3,966 279 13 3,674 7.4 4.5 7.0 
15 နှစ်နှင့်အထက် 1,412,433 758,707 48,917 604,809 57.2 6.1 53.7 
10 နှစ်နှင့်အထက် 1,645,018 777,486 54,491 813,041 50.6 6.5 47.3 
10 နှစ်မှ 17 နစှ် 344,651 56,940 13,061 274,650 20.3 18.7 16.5 
15 နှစ်မှ 64 နစှ် 1,278,995 731,238 48,572 499,185 61.0 6.2 57.2 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 
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အသေ်အုပ်စု 

လုပ်သနဵအင်အနဵအေကေ နင်ဵအရန 

စုစုေပါင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ရိှ 
လူဦဵသေ 

အလုပ်လက်မဴဲ 
ဦဵသေ 

လုပ်သာဵအင်အာဵ 
တွင်မပါဝင်သူ 

လုပ်သနဵအင်အနဵ 
ပါဝင် ှိုန်ဵ  

အလုပ်လက်မဴဲ 
ရနခုိင် ှိုန်ဵ  

အလုပ်အကုိင်ရရှိမှု ှင်ဴ 
လူဦဵေရအချိုဵ 
(ရာခုိင်နှုန်ဵ ) 

ေျာဵ        

10 - 14 119,174 11,411 3,603 104,160 12.6 24.0 9.6 

15 - 19 89,473 43,774 7,908 37,791 57.8 15.3 48.9 

20 - 24 74,073 53,136 6,986 13,951 81.2 11.6 71.7 

25 - 29 68,537 55,383 4,563 8,591 87.5 7.6 80.8 

30 - 34 67,067 56,682 3,173 7,212 89.2 5.3 84.5 

35 - 39 64,634 55,701 2,311 6,622 89.8 4.0 86.2 

40 - 44 60,437 52,468 1,654 6,315 89.6 3.1 86.8 

45 - 49 55,434 47,708 1,329 6,397 88.5 2.7 86.1 

50 - 54 49,020 40,841 1,020 7,159 85.4 2.4 83.3 

55 - 59 41,159 32,262 724 8,173 80.1 2.2 78.4 

60 - 64 31,806 20,384 362 11,060 65.2 1.7 64.1 

65 - 69 21,531 10,964 182 10,385 51.8 1.6 50.9 

70 - 74 14,389 4,739 57 9,593 33.3 1.2 32.9 

75 - 79 11,096 2,295 15 8,786 20.8 0.6 20.7 

80 - 84 6,495 800 16 5,679 12.6 2.0 12.3 

85 - 89 3,343 310 2 3,031 9.3 0.6 9.3 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 1,539 188 8 1,343 12.7 4.1 12.2 

15 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 660,033 477,635 30,310 152,088 77.0 6.0 72.4 

10 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 779,207 489,046 33,913 256,248 67.1 6.5 62.8 

10 နှစ်မှ 17 နှစ် 175,362 35,250 8,358 131,754 24.9 19.2 20.1 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 601,640 458,339 30,030 113,271 81.2 6.1 76.2 

        

        

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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အသေ်အုပ်စု 

လုပ်သနဵအင်အနဵအေကေ နင်ဵအရန 

စုစုေပါင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ရိှ 
လူဦဵသေ 

အလုပ်လက်မဴဲ 
ဦဵသေ 

လုပ်သာဵအင်အာဵ 
တွင်မပါဝင်သူ 

လုပ်သနဵအင်အနဵ 
ပါဝင် ှိုန်ဵ  

အလုပ်လက်မဴဲ 
ရနခုိင် ှိုန်ဵ  

အလုပ်အကုိင်ရရှိမှု ှင်ဴ 
လူဦဵေရအချိုဵ 
(ရာခုိင်နှုန်ဵ ) 

မ        

10 - 14 113,411 7,368 1,971 104,072 8.2 21.1 6.5 

15 - 19 91,407 26,632 4,863 59,912 34.5 15.4 29.1 

20 - 24 78,674 32,883 6,144 39,647 49.6 15.7 41.8 

25 - 29 74,688 33,622 3,142 37,924 49.2 8.5 45.0 

30 - 34 74,501 33,454 1,729 39,318 47.2 4.9 44.9 

35 - 39 73,241 33,933 1,102 38,206 47.8 3.1 46.3 

40 - 44 71,274 32,852 670 37,752 47.0 2.0 46.1 

45 - 49 65,941 29,226 425 36,290 45.0 1.4 44.3 

50 - 54 59,705 23,764 257 35,684 40.2 1.1 39.8 

55 - 59 49,687 17,031 148 32,508 34.6 0.9 34.3 

60 - 64 38,237 9,502 62 28,673 25.0 0.6 24.9 

65 - 69 26,879 4,753 31 22,095 17.8 0.6 17.7 

70 - 74 18,396 1,930 7 16,459 10.5 0.4 10.5 

75 - 79 13,932 888 7 13,037 6.4 0.8 6.4 

80 - 84 8,528 327 11 8,190 4.0 3.3 3.8 

85 - 89 4,883 184 4 4,695 3.9 2.1 3.8 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 2,427 91 5 2,331 4.0 5.2 3.7 

15 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 752,400 281,072 18,607 452,721 39.8 6.2 37.4 

10 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 865,811 288,440 20,578 556,793 35.7 6.7 33.3 

10 နှစ်မှ 17နှစ် 169,289 21,690 4,703 142,896 15.6 17.8 12.8 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 677,355 272,899 18,542 385,914 43.0 6.4 40.3 
 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



79သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယာဵ (င - 1(ခ))။ အသက် (၁၀) ှိစ်ိှငဴ်အထက် လူဦဵေရကုိ လုပ်သနဵအင်အနဵပါဝင် ှိုန်ဵ၊ အလုပ်လက်မဴဲရနခုိင် ှိုန်ဵ၊ အလုပ်အကုိင်ရရှိမှုိှငဴ ်လူဦဵေရအချိုဵတုိနကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
ကျနဵ/မ ခဲွခြ နဵေဖန်ပြ ေသနဇယနဵ ( မိ ိုန ပြ ) 

အသေ်အုပ်စု 
လုပ်သနဵအင်အနဵအေကေ နင်ဵအရန 

စုစုေပါင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ရိှ 
လူဦဵသေ 

အလုပ်လက်မဴဲ 
ဦဵသေ 

လုပ်သာဵအင်အာဵတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သနဵအင်အနဵ 
ပါဝင် ှိုန်ဵ   

အလုပ်လက်မဴဲ 
ရနခုိင် ှိုန်ဵ  

အလုပ်အကုိင်ရရှိမှု ှင်ဴ 
လူဦဵေရအချိုဵ (ရာခုိင်နှုန်ဵ ) 

 မိ ို့ပြ         
ကျနဵ/မ        

10 - 14 58,316 3,764 1,037 53,515 8.2 21.6 6.5 

15 - 19 52,209 17,149 3,151 31,909 38.9 15.5 32.8 

20 - 24 46,178 25,642 4,150 16,386 64.5 13.9 55.5 

25 - 29 43,708 28,368 2,268 13,072 70.1 7.4 64.9 

30 - 34 43,468 29,084 1,431 12,953 70.2 4.7 66.9 

35 - 39 40,734 27,719 945 12,070 70.4 3.3 68.0 

40 - 44 38,482 25,986 619 11,877 69.1 2.3 67.5 

45 - 49 35,417 23,385 481 11,551 67.4 2.0 66.0 

50 - 54 31,525 19,212 313 12,000 61.9 1.6 60.9 

55 - 59 26,743 14,610 206 11,927 55.4 1.4 54.6 

60 - 64 20,392 7,816 77 12,499 38.7 1.0 38.3 

65 - 69 14,666 4,125 38 10,503 28.4 0.9 28.1 

70 - 74 9,698 1,603 14 8,081 16.7 0.9 16.5 

75 - 79 7,530 792 3 6,735 10.6 0.4 10.5 

80 - 84 4,572 289 11 4,272 6.6 3.7 6.3 

85 - 89 2,609 146 3 2,460 5.7 2.0 5.6 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 1,341 103 3 1,235 7.9 2.8 7.7 

15 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 419,272 226,029 13,713 179,530 57.2 5.7 53.9 

10 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 477,588 229,793 14,750 233,045 51.2 6.0 48.1 

10 နှစ်မှ 17နှစ် 89,905 12,569 2,780 74,556 17.1 18.1 14.0 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 378,856 218,971 13,641 146,244 61.4 5.9 57.8 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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အသေ်အုပ်စု 
လုပ်သနဵအင်အနဵအေကေ နင်ဵအရန 

စုစုေပါင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ရိှ 
လူဦဵသေ 

အလုပ်လက်မဴဲ 
ဦဵသေ 

လုပ်သာဵအင်အာဵတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သနဵအင်အနဵ 
ပါဝင် ှိုန်ဵ   

အလုပ်လက်မဴဲ 
ရနခိင်ု ှိုန်ဵ  

အလုပ်အကုိင်ရရှိမှု ှင်ဴ 
လူဦဵေရအချိုဵ (ရာခုိင်နှုန်ဵ ) 

ေျာဵ        

10 - 14 30,555 2,250 718 27,587 9.7 24.2 7.4 

15 - 19 26,662 10,775 2,167 13,720 48.5 16.7 40.4 

20 - 24 22,777 15,523 2,172 5,082 77.7 12.3 68.2 

25 - 29 21,245 17,213 1,396 2,636 87.6 7.5 81.0 

30 - 34 21,029 17,930 952 2,147 89.8 5.0 85.3 

35 - 39 19,170 16,603 652 1,915 90.0 3.8 86.6 

40 - 44 17,504 15,225 447 1,832 89.5 2.9 87.0 

45 - 49 15,861 13,569 378 1,914 87.9 2.7 85.5 

50 - 54 13,845 11,227 257 2,361 82.9 2.2 81.1 

55 - 59 11,625 8,750 172 2,703 76.7 1.9 75.3 

60 - 64 8,785 4,929 63 3,793 56.8 1.3 56.1 

65 - 69 6,204 2,581 33 3,590 42.1 1.3 41.6 

70 - 74 3,949 1,031 13 2,905 26.4 1.2 26.1 

75 - 79 3,098 498 2 2,598 16.1 0.4 16.1 

80 - 84 1,812 188 7 1,617 10.8 3.6 10.4 

85 - 89 897 84 1 812 9.5 1.2 9.4 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 458 69 3 386 15.7 4.2 15.1 

15 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 194,921 136,195 8,715 50,011 74.3 6.0 69.9 

10 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 225,476 138,445 9,433 77,598 65.6 6.4 61.4 

10 နှစ်မှ 17နှစ် 46,952 7,763 1,960 37,229 20.7 20.2 16.5 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 178,503 131,744 8,656 38,103 78.7 6.2 73.8 

        

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက် ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



81သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

အသေ်အုပ်စု 
လုပ်သနဵအင်အနဵအေကေ နင်ဵအရန 

စုစုေပါင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ရိှ 
လူဦဵသေ 

အလုပ်လက်မဴဲ 
ဦဵသေ 

လုပ်သာဵအင်အာဵတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သနဵအင်အနဵ 
ပါဝင် ှိုန်ဵ   

အလုပ်လက်မဴဲ 
ရနခိင်ု ှိုန်ဵ  

အလုပ်အကုိင်ရရှိမှု ှင်ဴ 
လူဦဵေရအချိုဵ (ရာခုိင်နှုန်ဵ ) 

မ        

10 - 14 27,761 1,514 319 25,928 6.6 17.4 5.5 

15 - 19 25,547 6,374 984 18,189 28.8 13.4 25.0 

20 - 24 23,401 10,119 1,978 11,304 51.7 16.4 43.2 

25 - 29 22,463 11,155 872 10,436 53.5 7.3 49.7 

30 - 34 22,439 11,154 479 10,806 51.8 4.1 49.7 

35 - 39 21,564 11,116 293 10,155 52.9 2.6 51.5 

40 - 44 20,978 10,761 172 10,045 52.1 1.6 51.3 

45 - 49 19,556 9,816 103 9,637 50.7 1.0 50.2 

50 - 54 17,680 7,985 56 9,639 45.5 0.7 45.2 

55 - 59 15,118 5,860 34 9,224 39.0 0.6 38.8 

60 - 64 11,607 2,887 14 8,706 25.0 0.5 24.9 

65 - 69 8,462 1,544 5 6,913 18.3 0.3 18.2 

70 - 74 5,749 572 1 5,176 10.0 0.2 9.9 

75 - 79 4,432 294 1 4,137 6.7 0.3 6.6 

80 - 84 2,760 101 4 2,655 3.8 3.8 3.7 

85 - 89 1,712 62 2 1,648 3.7 3.1 3.6 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 883 34 - 849 3.9 - 3.9 

15 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 224,351 89,834 4,998 129,519 42.3 5.3 40.0 

10 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 252,112 91,348 5,317 155,447 38.3 5.5 36.2 

10 နှစ်မှ 17နှစ် 42,953 4,806 820 37,327 13.1 14.6 11.2 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 200,353 87,227 4,985 108,141 46.0 5.4 43.5 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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ဇယာဵ (င - 1(ဂ))။ အသက် (၁၀) ှိစ်ိှငဴ်အထက် လူဦဵေရကုိ လုပ်သနဵအင်အနဵပါဝင် ှိုန်ဵ၊ အလုပ်လက်မဴဲရနခုိင် ှိုန်ဵ၊ အလုပ်အကုိင်ရရှိမှုိှငဴ် လူဦဵေရအချိုဵတုိနကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
ကျနဵ/မ ခဲွခြ နဵေဖန်ပြ ေသနဇယနဵ (ေေျဵလေ်) 

အသေ်အုပ်စု 
လုပ်သနဵအင်အနဵအေကေ နင်ဵအရန 

စုစုေပါင်ဵ 
လုပ်ငန်ဵခွင်ရိှ 
လူဦဵသေ 

အလုပ်လက်မဴဲ 
ဦဵသေ 

လုပ်သာဵအင်အာဵတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သနဵအင်အနဵ 
ပါဝင် ှိုန်ဵ  

အလုပ်လက်မဴဲ 
ရနခိင်ု ှိုန်ဵ  

အလုပ်အကုိင်ရရှိမှု ှင်ဴ 
လူဦဵေရအချိုဵ (ရာခုိင်နှုန်ဵ ) 

ေေျဵလေ်        
ကျနဵ/မ         
10 - 14 174,269 15,015 4,537 154,717 11.2 23.2 8.6 
15 - 19 128,671 53,257 9,620 65,794 48.9 15.3 41.4 
20 - 24 106,569 60,377 8,980 37,212 65.1 12.9 56.7 
25 - 29 99,517 60,637 5,437 33,443 66.4 8.2 60.9 
30 - 34 98,100 61,052 3,471 33,577 65.8 5.4 62.2 
35 - 39 97,141 61,915 2,468 32,758 66.3 3.8 63.7 
40 - 44 93,229 59,334 1,705 32,190 65.5 2.8 63.6 
45 - 49 85,958 53,549 1,273 31,136 63.8 2.3 62.3 
50 - 54 77,200 45,393 964 30,843 60.0 2.1 58.8 
55 - 59 64,103 34,683 666 28,754 55.1 1.9 54.1 
60 - 64 49,651 22,070 347 27,234 45.1 1.5 44.5 
65 - 69 33,744 11,592 175 21,977 34.9 1.5 34.4 
70 - 74 23,087 5,066 50 17,971 22.2 1.0 21.9 
75 - 79 17,498 2,391 19 15,088 13.8 0.8 13.7 
80 - 84 10,451 838 16 9,597 8.2 1.9 8.0 
85 - 89 5,617 348 3 5,266 6.2 0.9 6.2 
90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 2,625 176 10 2,439 7.1 5.4 6.7 
15 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 993,161 532,678 35,204 425,279 57.2 6.2 53.6 
10 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 1,167,430 547,693 39,741 579,996 50.3 6.8 46.9 
10 နှစ်မှ 17နှစ် 254,746 44,371 10,281 200,094 21.5 18.8 17.4 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 900,139 512,267 34,931 352,941 60.8 6.4 56.9 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 
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အသေ်အုပ်စု 
လုပ်သနဵအင်အနဵအေကေ နင်ဵအရန 

စုစုေပါင်ဵ 
လုပ်ငန်ဵခွင်ရိှ 
လူဦဵသေ 

အလုပ်လက်မဴဲ 
ဦဵသေ 

လုပ်သာဵအင်အာဵတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သနဵအင်အနဵ 
ပါဝင် ှိုန်ဵ  

အလုပ်လက်မဴဲ 
ရနခိင်ု ှိုန်ဵ  

အလုပ်အကုိင်ရရှိမှု ှင်ဴ 
လူဦဵေရအချိုဵ (ရာခုိင်နှုန်ဵ ) 

ေျာဵ        

10 - 14 88,619 9,161 2,885 76,573 13.6 23.9 10.3 

15 - 19 62,811 32,999 5,741 24,071 61.7 14.8 52.5 

20 - 24 51,296 37,613 4,814 8,869 82.7 11.3 73.3 

25 - 29 47,292 38,170 3,167 5,955 87.4 7.7 80.7 

30 - 34 46,038 38,752 2,221 5,065 89.0 5.4 84.2 

35 - 39 45,464 39,098 1,659 4,707 89.6 4.1 86.0 

40 - 44 42,933 37,243 1,207 4,483 89.6 3.1 86.7 

45 - 49 39,573 34,139 951 4,483 88.7 2.7 86.3 

50 - 54 35,175 29,614 763 4,798 86.4 2.5 84.2 

55 - 59 29,534 23,512 552 5,470 81.5 2.3 79.6 

60 - 64 23,021 15,455 299 7,267 68.4 1.9 67.1 

65 - 69 15,327 8,383 149 6,795 55.7 1.7 54.7 

70 - 74 10,440 3,708 44 6,688 35.9 1.2 35.5 

75 - 79 7,998 1,797 13 6,188 22.6 0.7 22.5 

80 - 84 4,683 612 9 4,062 13.3 1.4 13.1 

85 - 89 2,446 226 1 2,219 9.3 0.4 9.2 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 1,081 119 5 957 11.5 4.0 11.0 

15 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 465,112 341,440 21,595 102,077 78.1 5.9 73.4 

10 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 553,731 350,601 24,480 178,650 67.7 6.5 63.3 

10 နှစ်မှ 17နှစ် 128,410 27,487 6,398 94,525 26.4 18.9 21.4 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 423,137 326,595 21,374 75,168 82.2 6.1 77.2 

        

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 
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အသေ်အုပ်စု 
လုပ်သနဵအင်အနဵအေကေ နင်ဵအရန 

စုစုေပါင်ဵ 
လုပ်ငန်ဵခွင်ရိှ 
လူဦဵသေ 

အလုပ်လက်မဴဲ 
ဦဵသေ 

လုပ်သာဵအင်အာဵတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သနဵအင်အနဵ 
ပါဝင် ှိုန်ဵ  

အလုပ်လက်မဴဲ 
ရနခုိင် ှိုန်ဵ  

အလုပ်အကုိင်ရရှိမှု ှင်ဴ 
လူဦဵေရအချိုဵ (ရာခုိင်နှုန်ဵ ) 

မ        

10 - 14 85,650 5,854 1,652 78,144 8.8 22.0 6.8 

15 - 19 65,860 20,258 3,879 41,723 36.6 16.1 30.8 

20 - 24 55,273 22,764 4,166 28,343 48.7 15.5 41.2 

25 - 29 52,225 22,467 2,270 27,488 47.4 9.2 43.0 

30 - 34 52,062 22,300 1,250 28,512 45.2 5.3 42.8 

35 - 39 51,677 22,817 809 28,051 45.7 3.4 44.2 

40 - 44 50,296 22,091 498 27,707 44.9 2.2 43.9 

45 - 49 46,385 19,410 322 26,653 42.5 1.6 41.8 

50 - 54 42,025 15,779 201 26,045 38.0 1.3 37.5 

55 - 59 34,569 11,171 114 23,284 32.6 1.0 32.3 

60 - 64 26,630 6,615 48 19,967 25.0 0.7 24.8 

65 - 69 18,417 3,209 26 15,182 17.6 0.8 17.4 

70 - 74 12,647 1,358 6 11,283 10.8 0.4 10.7 

75 - 79 9,500 594 6 8,900 6.3 1.0 6.3 

80 - 84 5,768 226 7 5,535 4.0 3.0 3.9 

85 - 89 3,171 122 2 3,047 3.9 1.6 3.8 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 1,544 57 5 1,482 4.0 8.1 3.7 

15 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 528,049 191,238 13,609 323,202 38.8 6.6 36.2 

10 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 613,699 197,092 15,261 401,346 34.6 7.2 32.1 

10 နှစ်မှ 17နှစ် 126,336 16,884 3,883 105,569 16.4 18.7 13.4 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 477,002 185,672 13,557 277,773 41.8 6.8 38.9 
 

ဇယား (က - ၁) အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလိုက ်လူဦးေရကို ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲြခားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား 

ဇယား (က - ၂) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျို းအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုများနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရ၊ 
ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၃)  မြ ို ့ပြ နှင့်ေကျးလက်ေနလူဦးေရကို ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ပြ ေနလဦူးေရ ရာခိုင်နှုန်းကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၄) လူဦးေရကိ ုအသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက ်ကျား/မ နှင် ့ မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ုအသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၆) အသက်အုပစ်ုက� းီများအလိုက ်လူဦးေရနှင့ ်မှီခိုသူအချို းများကို  မြ ို ့ပြ /ေကျးလက ်ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ခ - ၂) အသက်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့ ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အိမ်ေထာင်ေရး အေခြ အေနနငှ့် 
အသက်အုပစ်ုအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ခ - ၃) အသက်(၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုအမိေ်ထာငေ်ရးအေခြ အေနနငှ့် ကျား/မ ခွဲခြ ား 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (ဂ - ၁) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့ ်ေနထိုင်ခဲ ့သည့် 
ခရိုင်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဂ - ၂) နိုင်ငံခြ ားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့န်ိုင်ငံခြ ားတွင် 
ေရာက်ရှေိနသည့ ်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၁) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာကမ်ှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ်အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၂) အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့ ် မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်အလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၃) အသက်(၅)နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအသက်အပိုင်းအခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၄) အသက်(၅)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း အိမေ်ထာင်စုလူဦးေရကို ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၅(က)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ /ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၅(ခ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မြ ို ့ပြ ) 

ဇယား (ဃ - ၅(ဂ)) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းနှင့် အသက ်
အပိုင်းအခြ ားအလိကု် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)်  

ဇယား (ဃ - ၆(က)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုနှင့အ်ဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကိ ုအမြ င့်ဆုးံတက်ေရာက် 
 ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်းအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား(ဃ - ၆(ခ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက ် ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဃ - ၆(ဂ)) အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက ်အဖွဲ့အစည်းလူဦးေရကို အမြ င့်ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့် အတန်း 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဇယား (င - ၁(က)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ အလပ်ုအကုိင် 
ရရှိမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသက်အုပ်စုအလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်)  

ဇယား (င - ၁(ခ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား ( မြ ို ့ ပြ  ) 

ဇယား (င - ၁(ဂ)) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လဦူးေရကုိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လကမ်ဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ 
အလပ်ုအကုိင်ရရိှမှုနှင့် လဦူးေရအချို းတို့ကို အသကအု်ပ်စုအလိုက် ကျား/မခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ေကျးလက)် 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



85သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င - 2)။ အသက် (10) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကုိ လုပ်သားအမျို းအစားအလုိက် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
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မွန်ပြ ည်နယ် 1,645,018 49,048 292,567 40,201 301,391 94,279 54,491 11,812 236,705 346,251 96,411 17,785 104,077 

ကျား 779,207 24,892 207,276 30,124 189,644 37,110 33,913 7,355 113,348 12,304 41,375 9,691 72,175 

မ 865,811 24,156 85,291 10,077 111,747 57,169 20,578 4,457 123,357 333,947 55,036 8,094 31,902 

ေမာ်လမြ ို ငခ်ရုိင် 995,780 30,044 183,041 23,883 188,827 61,718 36,143 7,479 139,392 202,751 58,507 11,312 52,683 

ကျား 467,337 14,637 126,535 17,366 117,751 21,279 22,366 4,744 66,511 7,585 25,184 6,106 37,273 

မ 528,443 15,407 56,506 6,517 71,076 40,439 13,777 2,735 72,881 195,166 33,323 5,206 15,410 

ေမာ်လမြ ို င်မြ ို ့နယ် 242,927 12,815 43,276 4,239 44,739 10,881 6,472 1,016 37,297 49,261 16,650 2,418 13,863 

ကျား 115,340 6,459 30,302 2,884 27,442 3,843 3,993 714 18,675 2,425 7,437 1,335 9,831 

မ 127,587 6,356 12,974 1,355 17,297 7,038 2,479 302 18,622 46,836 9,213 1,083 4,032 

ကျိုက်မေရာမြ ို ့နယ် 150,644 2,401 21,678 3,115 26,282 8,611 5,626 970 21,328 37,226 7,842 1,732 13,833 

ကျား 69,769 1,252 14,825 2,430 17,884 4,197 3,820 633 10,188 1,451 3,093 905 9,091 

မ 80,875 1,149 6,853 685 8,398 4,414 1,806 337 11,140 35,775 4,749 827 4,742 

ေချာင်းဆံုမြ ို ့နယ် 98,998 2,590 16,473 2,429 13,256 4,203 5,458 685 13,549 26,447 6,669 1,291 5,948 

ကျား 43,810 609 12,394 1,926 8,537 1,772 3,218 407 6,352 830 2,953 664 4,148 

မ 55,188 1,981 4,079 503 4,719 2,431 2,240 278 7,197 25,617 3,716 627 1,800 

သံဖြ ူဇရပ်မြ ို ့နယ် 137,308 3,149 36,616 3,897 32,630 20,424 3,493 381 18,507 6,160 6,768 1,717 3,566 

ကျား 64,708 1,490 22,978 2,469 17,424 2,855 1,764 211 8,657 333 2,837 948 2,742 

မ 72,600 1,659 13,638 1,428 15,206 17,569 1,729 170 9,850 5,827 3,931 769 824 

မုဒံုမြ ို ့နယ် 156,277 4,457 33,360 6,134 26,272 7,414 7,229 1,650 18,931 33,301 9,124 1,833 6,572 

ကျား 72,436 1,781 22,209 4,432 15,820 3,521 4,246 974 8,619 1,032 3,973 992 4,837 

မ 83,841 2,676 11,151 1,702 10,452 3,893 2,983 676 10,312 32,269 5,151 841 1,735 



86ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက ်
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ေရးမြ ို ့နယ် 122,974 3,059 21,835 2,006 26,156 7,188 3,844 1,759 17,139 27,891 5,733 1,217 5,147 
ကျား 60,906 2,023 16,643 1,552 17,701 3,697 2,378 1,143 8,110 886 2,448 665 3,660 
မ 62,068 1,036 5,192 454 8,455 3,491 1,466 616 9,029 27,005 3,285 552 1,487 
လမုိင်းမြ ို ့နယ်ခဲွ 68,469 1,088 8,059 1,770 13,470 2,205 3,614 871 10,214 18,276 4,848 959 3,095 
ကျား 31,536 607 5,920 1,451 9,096 1,011 2,664 555 4,790 405 2,072 524 2,441 
မ 36,933 481 2,139 319 4,374 1,194 950 316 5,424 17,871 2,776 435 654 
ေခါဇာမြ ို ့နယ်ခဲွ 18,183 485 1,744 293 6,022 792 407 147 2,427 4,189 873 145 659 
ကျား 8,832 416 1,264 222 3,847 383 283 107 1,120 223 371 73 523 
မ 9,351 69 480 71 2,175 409 124 40 1,307 3,966 502 72 136 

သထံုခရုိင် 649,238 19,004 109,526 16,318 112,564 32,561 18,348 4,333 97,313 143,500 37,904 6,473 51,394 
ကျား 311,870 10,255 80,741 12,758 71,893 15,831 11,547 2,611 46,837 4,719 16,191 3,585 34,902 
မ 337,368 8,749 28,785 3,560 40,671 16,730 6,801 1,722 50,476 138,781 21,713 2,888 16,492 
သထံုမြ ို ့နယ် 187,930 6,470 33,443 4,529 29,098 7,922 5,407 1,445 28,310 41,846 11,275 2,004 16,181 
ကျား 90,930 3,735 24,702 3,501 18,514 4,038 3,329 901 13,636 1,497 4,933 1,091 11,053 
မ 97,000 2,735 8,741 1,028 10,584 3,884 2,078 544 14,674 40,349 6,342 913 5,128 
ေပါင်မြ ို ့နယ် 172,975 3,739 25,035 5,215 23,621 7,477 6,835 1,756 25,627 45,177 10,860 2,038 15,595 
ကျား 82,205 1,552 20,682 4,321 16,452 3,839 4,472 1,000 12,378 1,402 4,774 1,129 10,204 
မ 90,770 2,187 4,353 894 7,169 3,638 2,363 756 13,249 43,775 6,086 909 5,391 
ကျိုက်ထုိမြ ို ့နယ် 146,234 5,250 29,066 3,150 31,649 7,088 2,631 603 21,757 28,062 8,232 1,155 7,591 
ကျား 70,663 3,237 20,063 2,179 18,705 3,379 1,647 372 10,494 921 3,405 659 5,602 
မ 75,571 2,013 9,003 971 12,944 3,709 984 231 11,263 27,141 4,827 496 1,989 
ဘီးလင်းမြ ို ့နယ် 142,099 3,545 21,982 3,424 28,196 10,074 3,475 529 21,619 28,415 7,537 1,276 12,027 
ကျား 68,072 1,731 15,294 2,757 18,222 4,575 2,099 338 10,329 899 3,079 706 8,043 
မ 74,027 1,814 6,688 667 9,974 5,499 1,376 191 11,290 27,516 4,458 570 3,984 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 မြ န်မနိုိင်ငဳလူဦဵေရိှင်ဴအိမ်အေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင်စနရင်ဵ 

သန်ဵေခါင်စနရင်ဵ အစီရင်ခဳစန အတဲွ (၃ - ည) 

အပုိင်ဵ (စ) ကေလဵေမွဵဖာွဵမှုနှင်ဴေသဆဳုဵမှုအေေေ ာင်ဵအရာမျာဵ 
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ဇယာဵ (စ - 1)။ အသေ် (15 - 54) နှစ်ရိှ အိမ်ေထာင်ေျဖူဵသူအမျိုဵသမီဵ၊ ေေလဵေမွဵဖွာဵမှုနငဴ်ှေသဆဳုဵမှုမျာဵေုိမိခင်၏အသေ်အုပ်စုအလုိေ် ေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

အသက်အုပ်စု အမျိုဵသမီဵ အိမ်ေထနင်ကျဖူဵသူ  
အမျိုဵသမီဵ 

အရှင်ေမွဵကေလဵ 
အေရအတွက် 

ေမွဵဖွနဵပိ ီဵေသဆဳုဵသွနဵေသန 
ကေလဵအေရအတွက် 

မွန်ပြ ည်နယ် 569,810 383,713 1,035,154 89,878 
15 - 19 87,161 10,420 3,207 124 
20 - 24 75,037 34,379 27,219 1,096 
25 - 29 71,740 50,172 69,372 3,081 
30 - 34 72,299 58,546 119,623 6,378 
35 - 39 71,294 60,755 165,512 10,917 
40 - 44 69,536 60,439 203,454 17,249 
45 - 49 64,375 56,849 220,653 22,903 
50 - 54 58,368 52,153 226,114 28,130 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 347,623 231,065 589,493 44,835 
15 - 19 51,563 6,188 1,834 55 
20 - 24 45,997 20,136 14,887 527 
25 - 29 44,230 30,160 38,493 1,462 
30 - 34 44,469 35,428 66,883 2,965 
35 - 39 43,385 36,353 91,654 5,070 
40 - 44 42,345 36,286 114,388 8,310 
45 - 49 39,353 34,407 126,823 11,578 
50 - 54 36,281 32,107 134,531 14,868 

သထဳုခရုိင် 222,187 152,648 445,661 45,043 
15 - 19 35,598 4,232 1,373 69 
20 - 24 29,040 14,243 12,332 569 
25 - 29 27,510 20,012 30,879 1,619 
30 - 34 27,830 23,118 52,740 3,413 
35 - 39 27,909 24,402 73,858 5,847 
40 - 44 27,191 24,153 89,066 8,939 
45 - 49 25,022 22,442 93,830 11,325 
50 - 54 22,087 20,046 91,583 13,262 ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက ်
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 
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ဇယာဵ (စ  - 2)။ အသေ် (15 - 49) နှစရိှ် အိမ်ေထာင်ေျဖူဵသူအမျိုဵသမီဵမျာဵ၏ (12)လ အတွင်ဵ ေေလဵေမွဵဖွာဵမှုနှငဴ် ေသဆဳုဵမှုမျာဵေုိ မိခင်၏အသေ်အုပ်စုအလုိေ် ေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

အသက်အုပ်စု အမျိုဵသမီဵ အိမ်ေထနင်ကျဖူဵသူ 
အမျိုဵသမီဵ 

လွနခဴဲ်ေသန( ၁၂ )လ အတွင်ဵ 
အရှင်ေမွဵ ကေလဵအေရအတွက် 

ေမွဵဖွာဵြပီဵေသဆဳုဵသွာဵ 
ေသာကေလဵအေရအတွက် 

အသက်အပုိင်ဵအခြ နဵအလုိက် 
ေမွဵ ှိုန်ဵ  

မွန်ပြ ည်နယ် 511,442 331,560 35,441 1,232 69 
15 - 19 87,161 10,420 1,595 78 18 
20 - 24 75,037 34,379 6,990 231 93 
25 - 29 71,740 50,172 9,119 293 127 
30 - 34 72,299 58,546 8,486 281 117 
35 - 39 71,294 60,755 6,058 197 85 
40 - 44 69,536 60,439 2,663 109 38 
45 - 49 64,375 56,849 530 43 8 
စုစုေပါင်ဵကသ  ေမွဵိှုန်ဵ     2.44 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 311,342 198,958 20,398 609 66 
15 - 19 51,563 6,188 910 38 18 
20 - 24 45,997 20,136 3,882 115 84 
25 - 29 44,230 30,160 5,255 144 119 
30 - 34 44,469 35,428 4,977 149 112 
35 - 39 43,385 36,353 3,552 92 82 
40 - 44 42,345 36,286 1,523 51 36 
45 - 49 39,353 34,407 299 20 8 
စုစုေပါင်ဵကသ  ေမွဵိှုန်ဵ     2.29 

သထဳုခရုိင် 200,100 132,602 15,043 623 75 
15 - 19 35,598 4,232 685 40 19 
20 - 24 29,040 14,243 3,108 116 107 
25 - 29 27,510 20,012 3,864 149 140 
30 - 34 27,830 23,118 3,509 132 126 
35 - 39 27,909 24,402 2,506 105 90 
40 - 44 27,191 24,153 1,140 58 42 
45 - 49 25,022 22,442 231 23 9 
စုစုေပါင်ဵကသ  ေမွဵိှုန်ဵ     2.67 

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 



     

     

    

 
 မြ န်မာနုိင်ငံလူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ည) 

အပုိင်း (ဆ)  ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား
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ဇယာဵ (ဆ - 1)။ အသေ် (10) နှစနှ်င်ဴအထေ်လူဦဵေရေုိ ေုိင်ေဆာင်သည်ဴ လေ်မတ်ှအမျိုဵအစာဵအလုိေ် အသေ်အုပ်စုဖြ င်ဴ ေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 
အသေ်အုပ်စု 

 

ကုိင်ေဆနင်သည်ဴ လက်မှတ်အမျိုဵအစနဵ 

စုစုေပါင်ဵ ိုိင်ငဳသနဵ 
စိစစ်ေရဵကတ် 

ဧည်ဴိုိင်ငဳသနဵ 
ကတ် 

ိုိင်ငဳသနဵပြ ု 
ခွင်ဴရသူကတ် 

အမျိုဵသနဵ 
မှတ်ပဳုတင်ကတ် 

သနသနနဝင် 
ကတ် 

ယနယီသက်ေသခဳ 
ကတ် 

ိုိင်ငဳြခနဵသနဵ 
မှတ်ပဳုတင်လက်မှတ် 

ိုိင်ငဳခြ နဵသနဵ 
ိုိင်ငဳကူဵ 
လက်မှတ် 

မည်သည်ဴ 
ကတ်မှ 

မကုိင်ေဆနင် 
သူ 

မွန်ပြ ည်နယ် 1,645,018 1,086,371 873 6,674 60,703 15,308 4,464 145 859 469,621 

10 - 14 232,585 35,795 40 120 687 852 702 5 165 194,219 

15 - 19 180,880 84,282 52 196 1,838 1,228 756 1 84 92,443 

20 - 24 152,747 106,198 85 651 6,361 1,238 482 2 72 37,658 

25 - 29 143,225 108,532 112 840 7,485 1,298 471 5 78 24,404 

30 - 34 141,568 111,525 78 701 6,288 1,028 360 12 89 21,487 

35 - 39 137,875 111,165 71 589 5,105 1,025 328 6 79 19,507 

40 - 44 131,711 108,526 73 547 4,962 1,105 268 12 84 16,134 

45 - 49 121,375 100,468 52 562 5,287 1,142 221 10 66 13,567 

50 - 54 108,725 89,760 57 543 4,904 1,233 211 17 41 11,959 

55 - 59 90,846 74,665 73 503 4,463 1,169 188 14 43 9,728 

60 - 64 70,043 56,459 55 420 3,504 1,137 159 13 28 8,268 

65 - 69 48,410 38,014 41 273 2,897 921 125 21 20 6,098 

70 - 74 32,785 24,541 26 230 2,240 723 80 10 7 4,928 

75 - 79 25,028 18,263 24 208 1,923 598 61 2 2 3,947 

80 - 84 15,023 10,367 19 139 1,360 345 21 6 - 2,766 

85 - 89 8,226 5,473 6 101 860 171 17 3 - 1,595 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 3,966 2,338 9 51 539 95 14 6 1 913 
 

  

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 
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ဇယာဵ (ဆ - 2)။ အသေ် (10) နှစနှ်င်ဴအထေ်လူဦဵေရေုိ ေုိင်ေဆာင်သည်ဴ လေ်မတ်ှအမျိုဵအစာဵအလုိေ်  မိ ို့ ပြ /ေကျဵလက်ခဲွခြ ာဵေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 မိ ိုန ပြ /ေကျဵလက် 

ကုိင်ေဆနင်သည်ဴလက်မှတ်အမျိုဵအစနဵ 

စုစုေပါင်ဵ ိုိင်ငဳသနဵ 
စိစစ်ေရဵကတ် 

ဧည်ဴိုိင်ငဳသနဵ 
ကတ် 

ိုိင်ငဳသနဵပြ ု 
ခွင်ဴရသူကတ် 

အမျိုဵသနဵ 
မှတ်ပဳုတင်ကတ် 

သနသနနဝင် 
ကတ် 

ယနယီ 
သက်ေသခဳ 
ကတ် 

ိုိင်ငဳြခနဵသနဵ 
မှတ်ပဳုတင် 
လက်မှတ် 

ိုိင်ငဳခြ နဵသနဵ 
ိိင်ုငဳကူဵ 
လက်မှတ် 

မည်သည်ဴ 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆနင်သူ 

မွန်ပြ ည်နယ် 1,645,018 1,086,371 873 6,674 60,703 15,308 4,464 145 859 469,621 

 မိ ို့ ပြ  477,588 328,072 292 1,981 29,408 6,004 1,295 98 264 110,174 

ေေျဵလေ် 1,167,430 758,299 581 4,693 31,295 9,304 3,169 47 595 359,447 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 995,780 671,071 504 2,572 47,767 8,763 2,663 105 642 261,693 

 မိ ို့ ပြ  363,708 249,433 219 1,226 25,881 4,282 1,020 85 234 81,328 

ေေျဵလေ် 632,072 421,638 285 1,346 21,886 4,481 1,643 20 408 180,365 

ေမာ်လမိ ိုင်မိ ို့နယ် 242,927 159,859 180 957 23,954 3,132 682 77 489 53,597 

 မိ ို့ ပြ  214,011 140,229 168 862 21,822 2,491 622 76 214 47,527 

ေေျဵလေ် 28,916 19,630 12 95 2,132 641 60 1 275 6,070 

ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 150,644 82,441 67 314 14,781 671 299 1 59 52,011 

 မိ ို့ ပြ  8,938 5,812 3 11 1,223 50 9 - 2 1,828 

ေေျဵလေ် 141,706 76,629 64 303 13,558 621 290 1 57 50,183 

ေချာင်ဵဆဳုမိ ို့နယ် 98,998 71,718 32 269 3,556 624 160 2 17 22,620 

 မိ ို့ ပြ  6,285 4,159 - 12 871 29 11 - 1 1,202 

ေေျဵလေ် 92,713 67,559 32 257 2,685 595 149 2 16 21,418 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 137,308 96,262 59 322 1,414 1,173 471 5 24 37,578 

 မိ ို့ ပြ  47,521 33,724 14 146 666 640 153 - 9 12,169 

ေေျဵလေ် 89,787 62,538 45 176 748 533 318 5 15 25,409 

မုဒဳုမိ ို့နယ် 156,277 117,900 76 291 1,637 1,886 412 10 20 34,045 

 မိ ို့ ပြ  44,282 33,473 16 107 723 779 73 5 3 9,103 

ေေျဵလေ် 111,995 84,427 60 184 914 1,107 339 5 17 24,942 

           

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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 မိ ိုန ပြ /ေကျဵလက် 

ကုိင်ေဆနင်သည်ဴလက်မှတ်အမျိုဵအစနဵ 

စုစုေပါင်ဵ ိုိင်ငဳသနဵ 
စိစစ်ေရဵကတ် 

ဧည်ဴိုိင်ငဳသနဵ 
ကတ် 

ိုိင်ငဳသနဵပြ ု 
ခွင်ဴရသူကတ် 

အမျိုဵသနဵ 
မှတ်ပဳုတင်ကတ် 

သနသနနဝင် 
ကတ် 

ယနယီ 
သက်ေသခဳ 
ကတ် 

ိုိင်ငဳြခနဵသနဵ 
မှတ်ပဳုတင် 
လက်မှတ် 

ိုိင်ငဳခြ နဵသနဵ 
ိိင်ုငဳကူဵ 
လက်မှတ် 

မည်သည်ဴ 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆနင်သူ 

ေရဵမိ ို့နယ် 122,974 84,546 63 288 1,465 866 374 8 16 35,348 

 မိ ို့ ပြ  28,767 21,993 13 72 385 217 78 3 5 6,001 

ေေျဵလေ် 94,207 62,553 50 216 1,080 649 296 5 11 29,347 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခဲွ 68,469 44,960 19 89 746 324 191 2 16 22,122 

 မိ ို့ ပြ  10,781 7,768 4 12 134 63 40 1 - 2,759 

ေေျဵလေ် 57,688 37,192 15 77 612 261 151 1 16 19,363 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခဲွ 18,183 13,385 8 42 214 87 74 - 1 4,372 

 မိ ို့ ပြ  3,123 2,275 1 4 57 13 34 - - 739 

ေေျဵလေ် 15,060 11,110 7 38 157 74 40 - 1 3,633 

သထဳုခရုိင် 649,238 415,300 369 4,102 12,936 6,545 1,801 40 217 207,928 

 မိ ို့ ပြ  113,880 78,639 73 755 3,527 1,722 275 13 30 28,846 

ေေျဵလေ် 535,358 336,661 296 3,347 9,409 4,823 1,526 27 187 179,082 

သထဳုမိ ို့နယ် 187,930 112,078 83 801 4,429 2,009 622 11 97 67,800 

 မိ ို့ ပြ  45,854 29,305 32 390 2,397 875 78 8 24 12,745 

ေေျဵလေ် 142,076 82,773 51 411 2,032 1,134 544 3 73 55,055 

ေပါင်မိ ို့နယ် 172,975 109,547 77 2,634 5,209 1,156 334 12 46 53,960 

 မိ ို့ ပြ  24,086 18,049 2 211 315 183 55 1 6 5,264 

ေေျဵလေ် 148,889 91,498 75 2,423 4,894 973 279 11 40 48,696 

ေျိုေ်ထုိမိ ို့နယ် 146,234 100,833 126 349 1,714 1,594 552 8 38 41,020 

 မိ ို့ ပြ  28,697 20,016 34 128 606 359 101 1 - 7,452 

ေေျဵလေ် 117,537 80,817 92 221 1,108 1,235 451 7 38 33,568 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 142,099 92,842 83 318 1,584 1,786 293 9 36 45,148 

 မိ ို့ ပြ  15,243 11,269 5 26 209 305 41 3 - 3,385 

ေေျဵလေ် 126,856 81,573 78 292 1,375 1,481 252 6 36 41,763 

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 မြ န်မနိုိင်ငဳလူဦဵေရိှင်ဴအိမ်အေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင်စနရင်ဵ 

သန်ဵေခါင်စနရင်ဵ အစီရင်ခဳစန အတဲွ (၃ - ည) 

အပုိင်ဵ (ဇ) မသနစွ်မ်ဵမှုအေကေ နင်ဵအရန 
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ဇယာဵ (ဇ - 1)။ မသန်စွမ်ဵ ရာခုိင်နှုန်ဵနှင်ဴ မသန်စွမ်ဵမှုအမျိုဵအစာဵအလုိေ်လူဦဵေရေုိ ေျာဵ/မ အလုိေ်၊ အသေ်အုပ်စုအလုိေ် ေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

အသက်အုပ်စု 

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ မသန်စွမ်ဵမှုအမျိုဵအစနဵ 

စုစုေပါင်ဵ သန်စွမ်ဵသူဦဵေရ 
မသန်စွမ်ဵသူဦဵေရ 

(မည်သည်ဴမသန်စွမ်ဵမှု 
အမျိုဵအစနဵမဆို) 

မသန်စွမ်ဵ 
ရနခုိင် ှိုန်ဵ  အမြ င် အကေ နဵ 

လမ်ဵေလှေနက်/ 
အမြ င်ဴတက်/ 
ပစ္စည်ဵကုိင်တွယ် 

သင်ယူေလဴလနခြ င်ဵ/ 
မှတ်ဉနဏ်/ အနရု ဳ 
စူဵစုိက်ခြ င်ဵ 

မွန်ပြ ည်နယ်         

ကျနဵ/မ  2,054,393 1,945,095 109,298 5.3 60,858 29,876 43,656 35,753 

0 - 4 194,155 191,177 2,978 1.5 331 378 2,245 1,970 

5 - 9 215,220 212,859 2,361 1.1 353 554 817 1,431 

10 - 14 232,585 229,801 2,784 1.2 557 670 858 1,583 

15 - 19 180,880 178,476 2,404 1.3 697 486 732 1,158 

20 - 24 152,747 150,545 2,202 1.4 576 446 761 1,014 

25 - 29 143,225 140,672 2,553 1.8 758 467 879 981 

30 - 34 141,568 138,389 3,179 2.2 1,008 674 985 1,207 

35 - 39 137,875 133,907 3,968 2.9 1,502 700 1,265 1,342 

40 - 44 131,711 125,525 6,186 4.7 3,405 1,053 1,599 1,633 

45 - 49 121,375 112,662 8,713 7.2 5,667 1,369 2,247 1,853 

50 - 54 108,725 98,118 10,607 9.8 6,978 1,810 3,133 2,294 

55 - 59 90,846 79,666 11,180 12.3 7,216 2,324 3,824 2,555 

60 - 64 70,043 58,962 11,081 15.8 7,083 2,775 4,212 2,851 

65 - 69 48,410 38,632 9,778 20.2 6,353 2,920 4,003 2,679 

70 - 74 32,785 24,049 8,736 26.6 5,588 3,189 4,194 2,817 

75 - 79 25,028 16,630 8,398 33.6 5,356 3,512 4,372 2,980 

80 - 84 15,023 8,752 6,271 41.7 3,857 3,156 3,602 2,596 

85 - 89 8,226 4,430 3,796 46.1 2,288 2,052 2,404 1,663 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 3,966 1,843 2,123 53.5 1,285 1,341 1,524 1,146 

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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အသက်အုပ်စု 

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ မသန်စွမ်ဵမှုအမျိုဵအစနဵ 

စုစုေပါင်ဵ သန်စွမ်ဵသူဦဵေရ 
မသန်စွမ်ဵသူဦဵေရ 

(မည်သည်ဴမသန်စွမ်ဵမှု 
အမျိုဵအစနဵမဆို) 

မသန်စွမ်ဵ 
ရနခုိင် ှိုန်ဵ  အမြ င် အကေ နဵ 

လမ်ဵေလှေနက်/ 
အမြ င်ဴတက်/ 
ပစ္စည်ဵကုိင်တွယ် 

သင်ယူေလဴလနခြ င်ဵ/ 
မှတ်ဉနဏ်/ အနရု ဳ 
စူဵစုိက်ခြ င်ဵ 

ေျာဵ 987,392 937,613 49,779 5.0 25,640 13,269 19,988 16,386 

0 - 4 98,575 97,025 1,550 1.6 175 186 1,167 1,020 

5 - 9 109,610 108,304 1,306 1.2 198 320 481 766 

10 - 14 119,174 117,654 1,520 1.3 287 373 474 863 

15 - 19 89,473 88,240 1,233 1.4 291 249 407 644 

20 - 24 74,073 72,913 1,160 1.6 248 229 440 564 

25 - 29 68,537 67,232 1,305 1.9 319 227 503 527 

30 - 34 67,067 65,403 1,664 2.5 442 326 595 660 

35 - 39 64,634 62,602 2,032 3.1 631 333 752 701 

40 - 44 60,437 57,554 2,883 4.8 1,350 482 876 853 

45 - 49 55,434 51,436 3,998 7.2 2,423 593 1,164 847 

50 - 54 49,020 44,200 4,820 9.8 3,024 803 1,539 1,042 

55 - 59 41,159 36,049 5,110 12.4 3,201 1,015 1,748 1,150 

60 - 64 31,806 26,826 4,980 15.7 3,105 1,259 1,877 1,222 

65 - 69 21,531 17,388 4,143 19.2 2,592 1,217 1,694 1,125 

70 - 74 14,389 10,732 3,657 25.4 2,270 1,349 1,712 1,128 

75 - 79 11,096 7,566 3,530 31.8 2,163 1,580 1,755 1,228 

80 - 84 6,495 3,910 2,585 39.8 1,564 1,347 1,380 1,005 

85 - 89 3,343 1,823 1,520 45.5 898 851 924 653 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 1,539 756 783 50.9 459 530 500 388 

         

         

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက ်
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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အသက်အုပ်စု 

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ မသန်စွမ်ဵမှုအမျိုဵအစနဵ 

စုစုေပါင်ဵ သန်စွမ်ဵသူဦဵေရ 
မသန်စွမ်ဵသူဦဵေရ 

(မည်သည်ဴမသန်စွမ်ဵမှု 
အမျိုဵအစနဵမဆို) 

မသန်စွမ်ဵ 
ရနခိင်ု ှိုန်ဵ  အမြ င် အကေ နဵ 

လမ်ဵေလှေနက်/ 
အမြ င်ဴတက်/ 
ပစ္စည်ဵကုိင်တွယ် 

သင်ယူေလဴလနခြ င်ဵ/ 
မှတ်ဉနဏ်/ အနရု ဳ 
စူဵစုိက်ခြ င်ဵ 

မ 1,067,001 1,007,482 59,519 5.6 35,218 16,607 23,668 19,367 

0 - 4 95,580 94,152 1,428 1.5 156 192 1,078 950 

5 - 9 105,610 104,555 1,055 1.0 155 234 336 665 

10 - 14 113,411 112,147 1,264 1.1 270 297 384 720 

15 - 19 91,407 90,236 1,171 1.3 406 237 325 514 

20 - 24 78,674 77,632 1,042 1.3 328 217 321 450 

25 - 29 74,688 73,440 1,248 1.7 439 240 376 454 

30 - 34 74,501 72,986 1,515 2.0 566 348 390 547 

35 - 39 73,241 71,305 1,936 2.6 871 367 513 641 

40 - 44 71,274 67,971 3,303 4.6 2,055 571 723 780 

45 - 49 65,941 61,226 4,715 7.2 3,244 776 1,083 1,006 

50 - 54 59,705 53,918 5,787 9.7 3,954 1,007 1,594 1,252 

55 - 59 49,687 43,617 6,070 12.2 4,015 1,309 2,076 1,405 

60 - 64 38,237 32,136 6,101 16.0 3,978 1,516 2,335 1,629 

65 - 69 26,879 21,244 5,635 21.0 3,761 1,703 2,309 1,554 

70 - 74 18,396 13,317 5,079 27.6 3,318 1,840 2,482 1,689 

75 - 79 13,932 9,064 4,868 34.9 3,193 1,932 2,617 1,752 

80 - 84 8,528 4,842 3,686 43.2 2,293 1,809 2,222 1,591 

85 - 89 4,883 2,607 2,276 46.6 1,390 1,201 1,480 1,010 

90 နှစ်နှငဴအ်ထေ် 2,427 1,087 1,340 55.2 826 811 1,024 758 
 

  

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 
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ဇယာဵ (ဇ - 2)။ မသန်စွမ်ဵရာခုိင်နှုန်ဵနှင်ဴ မသန်စွမ်ဵမှုအမျိုဵအစာဵအလုိေ်လူဦဵေရေုိ ေျာဵ/မအလုိေ်  မိ ို့နယ်အဆင်ဴအထိ ေဖာ် ပြ ေသာဇယာဵ 

ကျနဵ/မ 

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ မသန်စွမ်ဵမှုအမျိုဵအစနဵ 

စုစုေပါင်ဵ သန်စွမ်ဵသူဦဵေရ 
မသန်စွမ်ဵသူဦဵေရ 

(မည်သည်ဴမသန်စွမ်ဵမှု 
အမျိုဵအစနဵမဆို) 

မသန်စွမ်ဵ  
ရနခုိင် ှိုန်ဵ  အမြ င် အကေ နဵ 

လမ်ဵေလှေနက်/ 
အမြ င်ဴတက်/ 
ပစ္စည်ဵကုိင်တွယ် 

သင်ယူေလဴလနခြ င်ဵ/ 
မှတ်ဉနဏ်/အနရဳု  
စူဵစုိက်ခြ င်ဵ 

မွန်ပြ ည်နယ် 2,054,393 1,945,095 109,298 5.3 60,858 29,876 43,656 35,753 
ကျနဵ 987,392 937,613 49,779 5.0 25,640 13,269 19,988 16,386 
မ 1,067,001 1,007,482 59,519 5.6 35,218 16,607 23,668 19,367 

ေမန်လမိ ိုင်ခရုိင် 1,232,221 1,164,511 67,710 5.5 38,581 18,116 27,054 20,655 
ကျနဵ 587,676 557,213 30,463 5.2 16,228 7,921 12,073 9,429 
မ 644,545 607,298 37,247 5.8 22,353 10,195 14,981 11,226 
ေမန်လမိ ိုင်မိ ိုနနယ် 289,388 278,955 10,433 3.6 5,100 2,895 4,733 3,661 
ကျနဵ 139,026 134,509 4,517 3.2 1,960 1,172 2,021 1,556 
မ 150,362 144,446 5,916 3.9 3,140 1,723 2,712 2,105 
ကျိုက်မေရနမိ ိုနနယ် 195,810 184,512 11,298 5.8 5,941 3,249 4,364 3,738 
ကျနဵ 92,746 87,677 5,069 5.5 2,462 1,367 1,976 1,672 
မ 103,064 96,835 6,229 6.0 3,479 1,882 2,388 2,066 
ေချနင်ဵဆဳုမိ ိုနနယ် 122,126 114,709 7,417 6.1 3,992 2,123 3,314 2,367 
ကျနဵ 55,596 52,403 3,193 5.7 1,575 872 1,417 1,085 
မ 66,530 62,306 4,224 6.3 2,417 1,251 1,897 1,282 
သဳဖြ ူဇရပ်မိ ိုနနယ် 170,536 158,537 11,999 7.0 7,905 2,855 4,172 3,347 
ကျနဵ 81,449 76,080 5,369 6.6 3,334 1,275 1,815 1,539 
မ 89,087 82,457 6,630 7.4 4,571 1,580 2,357 1,808 
မုဒဳုမိ ိုနနယ် 190,737 183,767 6,970 3.7 3,326 1,943 2,747 2,188 
ကျနဵ 89,976 86,694 3,282 3.6 1,432 876 1,303 1,110 
မ 100,761 97,073 3,688 3.7 1,894 1,067 1,444 1,078 
ေရဵမိ ိုနနယ် 152,485 140,554 11,931 7.8 7,847 2,918 4,212 2,955 
ကျနဵ 76,089 70,584 5,505 7.2 3,493 1,347 1,924 1,376 
မ 76,396 69,970 6,426 8.4 4,354 1,571 2,288 1,579 
         

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက ်
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ကျနဵ/မ 

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ မသန်စွမ်ဵမှုအမျိုဵအစနဵ 

စုစုေပါင်ဵ သန်စွမ်ဵသူဦဵေရ 
မသန်စွမ်ဵသူဦဵေရ 

(မည်သည်ဴမသန်စွမ်ဵမှု 
အမျိုဵအစနဵမဆို) 

မသန်စွမ်ဵ  
ရနခုိင် ှိုန်ဵ  အမြ င် အကေ နဵ 

လမ်ဵေလှေနက်/ 
အမြ င်ဴတက်/ 
ပစ္စည်ဵကုိင်တွယ် 

သင်ယူေလဴလနခြ င်ဵ/ 
မှတ်ဉနဏ်/အနရဳု  
စူဵစုိက်ခြ င်ဵ 

လမုိင်ဵမိ ိုနနယ်ခဲွ 88,476 82,045 6,431 7.3 3,762 1,750 2,929 1,940 
ကျနဵ 41,634 38,697 2,937 7.1 1,641 830 1,340 882 
မ 46,842 43,348 3,494 7.5 2,121 920 1,589 1,058 
ေခါဇနမိ ိုနနယ်ခဲွ 22,663 21,432 1,231 5.4 708 383 583 459 
ကျနဵ 11,160 10,569 591 5.3 331 182 277 209 
မ 11,503 10,863 640 5.6 377 201 306 250 

သထဳုခရုိင် 822,172 780,584 41,588 5.1 22,277 11,760 16,602 15,098 
ကျနဵ 399,716 380,400 19,316 4.8 9,412 5,348 7,915 6,957 
မ 422,456 400,184 22,272 5.3 12,865 6,412 8,687 8,141 
သထဳုမိ ိုနနယ် 238,106 227,714 10,392 4.4 5,263 3,089 4,502 3,801 
ကျနဵ 116,394 111,612 4,782 4.1 2,181 1,392 2,119 1,762 
မ 121,712 116,102 5,610 4.6 3,082 1,697 2,383 2,039 
ေပါင်မိ ိုနနယ် 218,459 207,543 10,916 5.0 5,914 3,352 4,367 3,978 
ကျနဵ 105,371 100,222 5,149 4.9 2,529 1,551 2,123 1,909 
မ 113,088 107,321 5,767 5.1 3,385 1,801 2,244 2,069 
ကျိုက်ထုိမိ ိုနနယ် 184,532 173,460 11,072 6.0 6,825 2,811 4,322 3,303 
ကျနဵ 90,031 84,971 5,060 5.6 2,893 1,240 2,015 1,443 
မ 94,501 88,489 6,012 6.4 3,932 1,571 2,307 1,860 
ဘီဵလင်ဵမိ ိုနနယ် 181,075 171,867 9,208 5.1 4,275 2,508 3,411 4,016 
ကျနဵ 87,920 83,595 4,325 4.9 1,809 1,165 1,658 1,843 
မ 93,155 88,272 4,883 5.2 2,466 1,343 1,753 2,173 

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 မြ န်မနိုိင်ငဳလူဦဵေရိှင်ဴအိမ်အေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင်စနရင်ဵ 

သန်ဵေခါင်စနရင်ဵ အစီရင်ခဳစန အတဲွ (၃ - ည) 

အပုိင်ဵ (ဈ) အိမ်အေကေ နင်ဵအရန 
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ဇယာဵ (စျ - 1)။ ေနအိမ်အမျိုဵအစနဵအလုိက် အိမ်ေထနင်စုအေရအတွက်ကုိေဖန်ပြ ေသနဇယနဵ 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ိုနနယ် 

ေနအမ်ိအမျိုဵအစနဵ 

စုစ
ုေပ
ါင်
ဵ 

က
ွနဒ်
ို/ တ
ိကု
်ခန
်ဵ/ 

တ
ိကု
်ခန
်ဵတ
ွဲ 

ဘ
န်ဂ
လ
ို/ 

တ
ိကု
်အ
ိမ် 

တ
ိကု
်ခဳအ
ိမ် 

ပျ
ဥ်ေ
ထ
နင်
အ
ိမ်/

 
သ
စ်သ
နဵ
အ
မိ် 

ဝါ
ဵအ
ိမ် 

၂-
၃ 
ိှစ
်ခဳ 
တ
ဲအ
ိမ် 

၁ 
ိှစ
်ခဳ 
တ
ဲအ
ိမ် 

အ
ခြ
နဵ

 

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 9,377 33,782 46,189 241,129 74,378 10,327 4,602 2,828 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 253,283 5,638 23,970 33,383 144,757 35,997 5,838 2,405 1,295 

ေမာလ်မိ ိုင်မိ ို့နယ် 57,457 3,368 9,539 7,718 31,089 4,730 501 258 254 

ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 38,888 269 2,893 4,715 24,701 3,610 1,612 641 447 

ေချာင်ဵဆုဳမိ ို့နယ် 27,944 35 1,619 3,788 15,988 5,808 496 177 33 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 36,234 443 3,122 4,522 20,123 5,554 1,477 730 263 

မုဒုဳမိ ို့နယ် 39,312 531 3,870 7,326 21,710 5,151 525 116 83 

ေရဵမိ ို့နယ် 29,991 673 1,408 1,961 16,921 7,774 746 328 180 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခွဲ 18,639 197 1,188 3,012 11,221 2,441 426 125 29 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခွဲ 4,818 122 331 341 3,004 929 55 30 6 

သထဳုခရုိင် 169,329 3,739 9,812 12,806 96,372 38,381 4,489 2,197 1,533 

သထုဳမိ ို့နယ် 48,284 1,339 3,117 4,420 26,819 10,768 1,172 462 187 

ေပါင်မိ ို့နယ် 43,726 371 3,110 3,932 26,952 6,854 1,224 595 688 

ေျိုေ်ထိုမိ ို့နယ် 38,088 1,375 2,287 2,681 19,073 10,406 1,196 682 388 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 39,231 654 1,298 1,773 23,528 10,353 897 458 270 
 

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ဇယား (စျ - 2)။ အိမ်ပုိင်ဆုိင်မှုအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အိမ်ပုိင်ဆုိင်မှုအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း ပုိင်ရှင် အိမ်ငှား အခမ့ဲ (မိဘ/ေယာက္ခမ 
ေဆွမျို း/မိတ်ေဆွ) 

အစုိးရ၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ 

ပုဂ္ဂလိက၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ အခြ ား 

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 372,314 21,094 13,264 11,453 2,330 2,157 

ေမာ်လမြ ို င်ခရုိင် 253,283 218,865 16,348 8,929 6,301 1,411 1,429 

ေမာ်လမြ ို င်မြ ို ့နယ် 57,457 42,788 7,677 2,800 3,587 294 311 

ကျိုက်မေရာမြ ို ့နယ် 38,888 36,140 658 1,436 303 144 207 

ေချာင်းဆုံမြ ို ့နယ် 27,944 26,963 352 430 62 56 81 

သံဖြ ူဇရပ်မြ ို ့နယ ် 36,234 30,994 2,268 1,375 621 605 371 

မဒုုံမြ ို ့နယ် 39,312 36,294 1,140 987 655 123 113 

ေရးမြ ို ့နယ် 29,991 24,412 2,910 1,525 760 105 279 

လမိုင်းမြ ို ့နယ်ခွဲ 18,639 16,869 1,158 287 217 84 24 

ေခါဇာမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,818 4,405 185 89 96 - 43 

သထံုခရုိင် 169,329 153,449 4,746 4,335 5,152 919 728 

သထုံမြ ို ့နယ ် 48,284 43,743 1,396 1,064 1,812 154 115 

ေပါင်မြ ို ့နယ ် 43,726 40,827 1,016 1,022 556 100 205 

ကျိုက်ထိုမြ ို ့နယ် 38,088 32,203 1,732 1,360 2,064 406 323 

ဘီးလင်းမြ ို ့နယ ် 39,231 36,676 602 889 720 259 85 
 

  

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက ်
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ဇယာဵ (စျ - 3)။ အသဳုဵပြ ုသည်ဴအိမ်သာအမျိုဵအစာဵအလုိေ် အိမ်ေထာင်စအုေရအတွေ်ေုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ိုနနယ် 

အသဳုဵပြ ုသည်ဴအိမ်သနအမျိုဵအစနဵ 

စုစုေပါင်ဵ ေရဆွဲအိမ်သန ေရေလနင်ဵ/ 
ယင်လဳုအိမ်သန 

သနန်ရှင်ဵေသန 
ယင်လဳု အမ်ိသန 
ေဆနက်လုပ် 
သဳုဵစွဲမှုရနခုိင် ှိုန်ဵ  

တွင်ဵ/ဇလနဵ 
အိမ်သန တွင်ဵမရိှအမ်ိသန အခြ နဵ အိမ်သနမရှ ိ

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 5,200 327,498 78.7 12,450 5,832 2,898 68,734 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 253,283 3,415 203,809 81.8 8,215 2,234 1,460 34,150 

ေမာလ်မိ ိုင်မိ ို့နယ် 57,457 1,164 52,886 94.1 1,148 313 60 1,886 

ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 38,888 482 27,030 70.7 1,457 190 209 9,520 

ေချာင်ဵဆုဳမိ ို့နယ် 27,944 128 21,749 78.3 876 704 168 4,319 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 36,234 359 28,581 79.9 1,063 313 456 5,462 

မုဒုဳမိ ို့နယ် 39,312 422 35,364 91.0 829 101 172 2,424 

ေရဵမိ ို့နယ် 29,991 505 20,566 70.3 2,370 529 288 5,733 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခွဲ 18,639 100 14,585 78.8 300 63 92 3,499 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခွဲ 4,818 255 3,048 68.6 172 21 15 1,307 

သထဳုခရုိင် 169,329 1,785 123,689 74.1 4,235 3,598 1,438 34,584 

သထုဳမိ ို့နယ် 48,284 514 35,656 74.9 874 516 331 10,393 

ေပါင်မိ ို့နယ် 43,726 308 32,187 74.3 948 1,700 411 8,172 

ေျိုေ်ထိုမိ ို့နယ် 38,088 389 29,484 78.4 1,530 646 277 5,762 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 39,231 574 26,362 68.7 883 736 419 10,257 
 

  

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 



104သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 

ဇယာဵ (စျ - 4(ေ))။ ေနအိမ်အေဆာေ်အအဳုတွင် အမုိဵအတွေ် အဓိေအသဳုဵပြ ုသည်ဴ ပစ္စည်ဵအမျိုဵအစာဵအလုိေ် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွေ်ေုိေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ိုနနယ် 

အမုိဵအမျိုဵအစနဵ 

စုစုေပါင်ဵ ဓနိ/သက်ကယ််/ 
အင်ဖက် ဝါဵ သစ်သနဵ သွပ် အုတ်ကပ ပ်/အတ်ု/ 

ကွနက်ရစ် အခြ နဵ 

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 163,910 472 310 246,339 3,264 8,317 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 253,283 85,640 276 187 164,520 2,210 450 

ေမာလ်မိ ိုင်မိ ို့နယ် 57,457 11,071 70 39 44,707 1,519 51 

ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 38,888 11,177 27 37 27,489 96 62 

ေချာင်ဵဆုဳမိ ို့နယ် 27,944 14,141 22 13 13,636 114 18 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 36,234 11,699 31 29 24,295 137 43 

မုဒုဳမိ ို့နယ် 39,312 8,910 46 41 30,180 110 25 

ေရဵမိ ို့နယ် 29,991 18,947 60 14 10,549 197 224 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခွဲ 18,639 6,587 9 13 11,979 34 17 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခွဲ 4,818 3,108 11 1 1,685 3 10 

သထဳုခရုိင် 169,329 78,270 196 123 81,819 1,054 7,867 

သထုဳမိ ို့နယ် 48,284 19,378 36 34 26,295 437 2,104 

ေပါင်မိ ို့နယ် 43,726 14,656 54 40 28,517 242 217 

ေျိုေ်ထိုမိ ို့နယ် 38,088 18,734 57 37 16,455 210 2,595 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 39,231 25,502 49 12 10,552 165 2,951 
 

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက ်
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ဇယာဵ (စျ - 4(ခ))။ ေနအိမ်အေဆာေ်အအဳုတွင် အောအတွေ် အဓိေအသဳုဵပြ ုသည်ဴ ပစ္စည်ဵအမျိုဵအစာဵအလုိေ် အိမ်ေထာင်စအုေရအတွေ်ေုိေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ိုနနယ် 

အကနအမျိုဵအစနဵ 

စုစုေပါင်ဵ ဓနိ/သက်ကယ််/ 
အင်ဖက် ဝါဵ ေမြ ကြ ီဵ သစ်သနဵ သွပ် အုတ်ကပ ပ်/အတ်ု/ 

ကွနက်ရစ် အခြ နဵ 

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 49,051 103,342 362 192,297 1,883 67,737 7,940 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 253,283 25,688 55,704 209 120,666 1,275 47,568 2,173 

ေမာလ်မိ ိုင်မိ ို့နယ် 57,457 1,479 15,248 23 21,366 754 18,097 490 

ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 38,888 7,125 5,464 40 20,170 101 5,500 488 

ေချာင်ဵဆုဳမိ ို့နယ် 27,944 2,776 7,819 15 14,292 37 2,879 126 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 36,234 4,983 6,255 19 18,562 119 5,934 362 

မုဒုဳမိ ို့နယ် 39,312 4,244 6,135 23 20,319 104 8,330 157 

ေရဵမိ ို့နယ် 29,991 3,111 10,931 27 12,157 74 3,352 339 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခွဲ 18,639 1,252 2,714 21 11,545 71 2,850 186 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခွဲ 4,818 718 1,138 41 2,255 15 626 25 

သထဳုခရုိင် 169,329 23,363 47,638 153 71,631 608 20,169 5,767 

သထုဳမိ ို့နယ် 48,284 8,021 11,661 47 20,140 155 6,580 1,680 

ေပါင်မိ ို့နယ် 43,726 7,198 9,278 24 20,502 131 5,196 1,397 

ေျိုေ်ထိုမိ ို့နယ် 38,088 3,024 14,231 43 13,365 269 5,335 1,821 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 39,231 5,120 12,468 39 17,624 53 3,058 869 
 

  

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 
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ဇယနဵ (စျ - 4(ဂ))။ ေနအိမ်အေဆနက်အအဳုတွင် အခင်ဵအတွက် အဓိကအသဳုဵပြ ုသည်ဴ ပစ္စည်ဵအမျိုဵအစနဵအလုိက် အိမ်ေထနင်စအုေရအတွက်ကုိ ေဖန်ပြ ေသနဇယနဵ 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ိုနနယ် 

အခင်ဵအမျိုဵအစနဵ 

စုစုေပါင်ဵ ဝါဵ ေမြ ကြ ီဵ သစ်သနဵ အုတ်ကပ ပ်/အတ်ု/ 
ကွနက်ရစ် အခြ နဵ 

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 61,172 1,558 317,668 37,873 4,341 

ေမန်လမိ ိုင်ခရုိင် 253,283 26,643 827 199,610 23,624 2,579 

ေမနလ်မိ ိုင်မိ ိုနနယ် 57,457 3,099 214 43,768 9,783 593 

ကျိုက်မေရနမိ ိုနနယ် 38,888 3,074 119 32,606 2,735 354 

ေချနင်ဵဆုဳမိ ိုနနယ် 27,944 4,670 62 21,648 1,388 176 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ိုနနယ် 36,234 4,044 106 29,068 2,602 414 

မုဒုဳမိ ိုနနယ် 39,312 2,402 76 33,403 3,009 422 

ေရဵမိ ိုနနယ် 29,991 6,518 134 21,195 1,810 334 

လမုိင်ဵမိ ိုနနယ်ခွဲ 18,639 2,221 65 14,307 1,809 237 

ေခါဇနမိ ိုနနယ်ခွဲ 4,818 615 51 3,615 488 49 

သထဳုခရုိင် 169,329 34,529 731 118,058 14,249 1,762 

သထုဳမိ ိုနနယ် 48,284 10,584 206 32,976 4,146 372 

ေပါင်မိ ိုနနယ် 43,726 5,667 107 34,399 2,933 620 

ကျိုက်ထိုမိ ိုနနယ် 38,088 8,817 243 23,612 4,995 421 

ဘီဵလင်ဵမိ ိုနနယ် 39,231 9,461 175 27,071 2,175 349 
 

 

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက ်
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 မြ န်မနိုိင်ငဳလူဦဵေရိှင်ဴအိမ်အေကေ နင်ဵအရနသန်ဵေခါင်စနရင်ဵ 

သန်ဵေခါင်စနရင်ဵ အစီရင်ခဳစန အတဲွ (၃ - ည) 

အပုိင်ဵ (ည) အိမ်အသဳုဵအေဆနင်ပစ္စည်ဵမျနဵ
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ဇယနဵ (ည - ၁)။ အလင်ဵေရနင်အတွက် အဓိကအသဳုဵပြ ုသည်ဴမီဵအမျိုဵအစနဵအလုိက် အိမ်ေထနင်စုအေရအတွက်ကုိ ေဖန်ပြ ေသနဇယနဵ 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ိုနနယ် 

အလင်ဵေရနင်အတွက် အဓိကအသဳုဵပြ ုသည်ဴမီဵအမျိုဵအစနဵ 

စုစုေပါင်ဵ လှေပ်စစ်မီဵ ေရနဳဆီမီဵ ဖေယနင်ဵတုိင်မီဵ ဘက်ထရီမီဵ မီဵစက် 
(ပုဂ္ဂလိက) 

ေရအနဵလှှေပ်စစ် 
(ပုဂ္ဂလိက) 

ေနေရနင်ြခည် 
စွမ်ဵအင်သဳုဵ 
(ဆုိလနြပနဵ) 

အခြ နဵ 

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 150,876 14,958 134,853 18,314 88,356 1,769 11,383 2,103 

ေမန်လမိ ိုင်ခရုိင် 253,283 90,986 7,323 67,306 11,908 67,529 1,025 5,866 1,340 

ေမနလ်မိ ိုင်မိ ိုနနယ် 57,457 43,679 437 7,824 2,735 2,224 44 312 202 

ကျိုက်မေရနမိ ိုနနယ် 38,888 11,127 3,543 15,173 725 6,811 50 1,264 195 

ေချနင်ဵဆုဳမိ ိုနနယ် 27,944 756 771 7,318 945 16,203 182 1,666 103 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ိုနနယ် 36,234 14,836 655 11,711 1,651 6,216 196 762 207 

မုဒုဳမိ ိုနနယ် 39,312 18,480 469 10,709 3,562 5,282 61 700 49 

ေရဵမိ ိုနနယ် 29,991 906 651 7,965 1,359 17,935 213 609 353 

လမုိင်ဵမိ ိုနနယ်ခွဲ 18,639 446 235 5,294 911 10,992 223 429 109 

ေခါဇနမိ ိုနနယ်ခွဲ 4,818 756 562 1,312 20 1,866 56 124 122 

သထဳုခရုိင် 169,329 59,890 7,635 67,547 6,406 20,827 744 5,517 763 

သထုဳမိ ိုနနယ် 48,284 19,974 1,178 20,399 902 4,055 22 1,572 182 

ေပါင်မိ ိုနနယ် 43,726 17,004 3,332 13,602 1,774 5,971 407 1,390 246 

ကျိုက်ထိုမိ ိုနနယ် 38,088 14,247 657 15,492 2,182 4,115 183 961 251 

ဘီဵလင်ဵမိ ိုနနယ် 39,231 8,665 2,468 18,054 1,548 6,686 132 1,594 84 
 

  

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 
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ဇယာဵ (ည -2)။ ေသာေ်ေရအတွေ် အဓိေအသဳုဵပြ ုသည်ဴေရအမျိုဵအစာဵအလုိေ် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွေ်ေုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ိုနနယ် 

ေသနက်ေရအတွက်အဓိကအသဳုဵပြ ုသည်ဴေရအမျိုဵအစနဵ 

စုစ
ုေပ
ါင်
ဵ 

ေရ
ပိုက
်လ
ိငု်ဵ

 

အ
၀ီစ
ိတ
ွင်ဵ

 

ေရ
တွ
င်ဵ

 
(အ
ုတ
်စီ)

 

ေရ
တွ
င်ဵ

 
(အ
က
နရ
ဳမဲဴ)

 

ေရ
က
န် 

 မြ
စ်/
ေခ
ျနင
်ဵ/ 

တ
ူဵေ
မြန
င်ဵ

 

ေတ
နင်
က
ျေ
ရ/

 
မိုဵ
ေရ

 

ေရ
သ
နန်စ
က
်/ 

ေရ
သ
နန်ဘ
ူဵ 

ေရ
စည
်လ
ှည
်ဵ/ 

ေရ
က
နဵ

 

အ
ခြ
နဵ

 

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 32,028 15,697 200,773 74,057 21,940 5,613 6,573 43,047 5,395 17,489 

ေမန်လမိ ိုင်ခရုိင် 253,283 17,957 7,841 123,052 36,180 7,960 2,874 3,283 40,908 5,277 7,951 

ေမနလ်မိ ိုင်မိ ိုနနယ် 57,457 5,307 2,433 11,094 3,427 988 772 365 32,102 540 429 

ကျိုက်မေရနမိ ိုနနယ် 38,888 85 963 20,555 10,595 3,118 527 138 1,197 103 1,607 

ေချနင်ဵဆုဳမိ ိုနနယ် 27,944 67 2,918 18,570 2,691 1,565 1 497 318 830 487 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ိုနနယ် 36,234 766 334 21,706 5,991 288 381 187 2,062 2,617 1,902 

မုဒုဳမိ ိုနနယ် 39,312 305 248 24,271 7,227 1,881 76 14 3,960 9 1,321 

ေရဵမိ ိုနနယ် 29,991 7,792 682 12,876 3,476 75 743 1,148 1,125 1,168 906 

လမုိင်ဵမိ ိုနနယ်ခွဲ 18,639 1,461 187 12,274 2,145 45 354 904 132 10 1,127 

ေခါဇနမိ ိုနနယ်ခွဲ 4,818 2,174 76 1,706 628 - 20 30 12 - 172 

သထဳုခရုိင် 169,329 14,071 7,856 77,721 37,877 13,980 2,739 3,290 2,139 118 9,538 

သထုဳမိ ိုနနယ် 48,284 3,460 1,369 27,552 10,096 1,762 178 678 637 18 2,534 

ေပါင်မိ ိုနနယ် 43,726 7,128 4,224 16,910 4,652 8,997 266 368 377 5 799 

ကျိုက်ထိုမိ ိုနနယ် 38,088 2,889 1,295 18,530 9,826 688 497 984 755 91 2,533 

ဘီဵလင်ဵမိ ိုနနယ် 39,231 594 968 14,729 13,303 2,533 1,798 1,260 370 4 3,672 
 

  

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက ်
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ဇယား (ည - 3)။ သံုးေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေရအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကုိေဖာ် ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

သံုးေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေရအမျိုးအစား 

စစု
ေုပ
ါင
း် 

ေရ
ပိုက
်လ
ိုင်း

 

အ
၀ီစ
ိတ
ွင်း

 

ေရ
တွ
ငး်

 
(အ
ုတ
်စ)ီ

 

ေရ
တွ
ငး်

 
(အ
က
ာရ
ံမဲ့)

 

ေရ
က
န် 

 မြ
စ/်
ေခ
ျာင်
း/

 
တ
ူးေ
မြ
ာင
း် 

ေတ
ာင
်က
ျေ
ရ/

 
မိုး
ေရ

 

ေရ
သ
န့စ်
က

/် 
ေရ
သ
န့်ဘ
ူး 

ေရ
စည
်လ
ှည
်း/

 
ေရ
က
ား

 

အ
ခြ
ား

 

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 46,664 26,641 206,807 75,532 25,260 13,052 6,300 354 4,434 17,568 

ေမာ်လမြ ို င်ခရုိင် 253,283 31,340 17,840 130,904 37,403 11,259 8,649 2,910 285 4,314 8,379 

ေမာ်လမြ ို င်မြ ို ့နယ ် 57,457 17,046 11,811 15,980 3,839 5,196 2,489 21 88 173 814 

ကျို က်မေရာမြ ို ့နယ် 38,888 359 1,529 19,555 10,767 1,161 3,715 57 20 127 1,598 

ေချာင်းဆုံမြ ို ့နယ် 27,944 64 2,901 18,352 2,796 2,359 433 475 5 83 476 

သံဖြ ူဇရပ်မြ ို ့နယ် 36,234 829 450 23,415 6,111 314 461 188 71 2,479 1,916 

မုဒုံ မြ ို ့နယ် 39,312 1,142 384 26,615 7,542 2,087 111 16 62 1 1,352 

ေရးမြ ို ့နယ် 29,991 8,273 557 13,048 3,533 93 908 1,190 31 1,442 916 

လမုိငး်မြ ို ့နယ်ခွဲ 18,639 1,358 188 12,258 2,191 48 512 932 8 9 1,135 

ေခါဇာမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,818 2,269 20 1,681 624 1 20 31 - - 172 

သထံုခရုိင် 169,329 15,324 8,801 75,903 38,129 14,001 4,403 3,390 69 120 9,189 

သထံုမြ ို ့နယ် 48,284 3,722 1,420 27,340 10,175 1,987 319 742 13 18 2,548 

ေပါင်မြ ို ့နယ် 43,726 7,189 4,980 15,578 4,722 8,688 1,438 446 30 5 650 

ကျို က်ထိုမြ ို ့နယ် 38,088 3,673 1,336 18,194 9,862 911 535 959 21 93 2,504 

ဘီးလင်းမြ ို ့နယ ် 39,231 740 1,065 14,791 13,370 2,415 2,111 1,243 5 4 3,487 
 

 

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ဇယာဵ (ည - 4)။  အစာဵအစာချေ်ပြ ုတ်စာဵေသာေ်ရန်အတွေ် အဓိေအသဳုဵပြ ုသည်ဴ ေလာင်စာအမျိုဵအစာဵအလုိေ် အိမ်ေထာင်စအုေရအတွေ်ေုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ိုနနယ် 

အစနဵအစနချက်ပြ ုတ်စနဵေသနက်ရန်အတွက် အဓိကအသဳုဵပြ ုသည်ဴေလနင်စန 

စုစုေပါင်ဵ လှေပ်စစ်မီဵ ဓနတ်ေငွ့ ေရနဳဆီမီဵ ဘုိင်အိဂုက်စ် သစ်သနဵ/ 
ထင်ဵ 

မီဵေသွဵ/ ေလနင် 
စနေတနင်ဴ ေကျနက်မီဵေသွဵ ေကနက်ရုိဵ/ 

 မြ က်ေခြ နက် အခြ နဵ 

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 79,776 2,260 753 4,013 302,233 30,613 1,423 21 1,520 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 253,283 44,797 2,009 340 3,687 174,208 26,299 1,234 11 698 

ေမာလ်မိ ိုင်မိ ို့နယ် 57,457 27,820 983 17 915 19,910 7,456 145 1 210 

ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 38,888 6,540 60 116 184 28,475 3,250 208 1 54 

ေချာင်ဵဆုဳမိ ို့နယ် 27,944 12 88 46 224 26,811 538 61 8 156 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 36,234 3,722 223 19 811 27,715 3,357 300 - 87 

မုဒုဳမိ ို့နယ် 39,312 6,318 160 85 497 29,741 2,278 166 1 66 

ေရဵမိ ို့နယ် 29,991 281 144 39 827 21,405 6,997 219 - 79 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခွဲ 18,639 51 327 14 202 15,666 2,235 108 - 36 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခွဲ 4,818 53 24 4 27 4,485 188 27 - 10 

သထဳုခရုိင် 169,329 34,979 251 413 326 128,025 4,314 189 10 822 

သထုဳမိ ို့နယ် 48,284 11,493 119 81 67 35,526 881 20 1 96 

ေပါင်မိ ို့နယ် 43,726 10,824 91 173 125 30,531 1,351 74 2 555 

ေျိုေ်ထိုမိ ို့နယ် 38,088 8,111 26 50 88 28,138 1,542 65 1 67 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 39,231 4,551 15 109 46 33,830 540 30 6 104 
 

  

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက ်
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ဇယာဵ (ည - 5)။ ဆေ်သွယ်ေရဵနှင်ဴ အိမ်အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ သဳုဵစဲွနိင်ုမှုအလုိေ် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွေ်ေုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ိုနနယ် အိမ်ေထနင်စု ေရဒီယုိ ရုပ်ြမင်သဳကေ နဵ  ကြ ိုဵဖုန်ဵ လက်ကုိင်ဖုန်ဵ  ကွနပ်ျူတန အိမ်တွင် အင်တနနက် 
တပ်ဆင်ထနဵခြ င်ဵ 

မည်သည်ဴ 
ပစ္စည်ဵမှေ မရိှသည်ဴ 
ရနခိင်ု ှိုန်ဵ  

ပစ္စည်ဵအနဵလဳုဵ 
ရိှသည်ဴ  
ရနခုိင် ှိုန်ဵ  

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 137,713 258,468 19,399 144,514 11,026 16,446 25.5 0.2 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 253,283 80,376 169,923 12,617 95,608 8,057 12,149 22.4 0.3 

ေမာလ်မိ ိုင်မိ ို့နယ် 57,457 15,312 45,142 3,732 34,727 4,033 7,219 13.7 0.8 

ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 38,888 10,530 21,832 1,702 8,573 472 797 31.8 0.1 

ေချာင်ဵဆုဳမိ ို့နယ် 27,944 13,726 17,171 1,335 8,744 476 910 22.1 0.3 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 36,234 11,377 23,962 1,991 12,169 1,018 1,505 23.2 0.3 

မုဒုဳမိ ို့နယ် 39,312 14,838 28,907 1,705 16,245 971 605 16.8 0.2 

ေရဵမိ ို့နယ် 29,991 7,285 17,886 1,166 9,435 602 592 29.6 0.1 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခွဲ 18,639 6,487 12,235 731 5,010 434 488 25.7 0.1 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခွဲ 4,818 821 2,788 255 705 51 33 35.7 - 

သထဳုခရုိင် 169,329 57,337 88,545 6,782 48,906 2,969 4,297 30.1 0.1 

သထုဳမိ ို့နယ် 48,284 16,137 25,502 2,002 14,961 1,070 1,384 29.5 0.2 

ေပါင်မိ ို့နယ် 43,726 15,860 26,958 1,914 13,038 676 1,599 24.0 0.2 

ေျိုေ်ထိုမိ ို့နယ် 38,088 12,212 19,132 1,636 12,015 794 722 30.4 0.1 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 39,231 13,128 16,953 1,230 8,892 429 592 37.4 0.1 
 

  

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 
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ဇယာဵ (ည - 6)။ သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေရဵအတွေ်အသဳုဵပြ ုသည်ဴ ယာဥ်အမျိုဵအစာဵအလုိေ် အိမ်ေထာင်စအုေရအတွေ်ေုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယာဵ 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မိ ိုနနယ် အိမ်ေထာင်စု ောဵ/ထရပ်ောဵ/ 
ဗင်န် 

ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုေယ်/ 
လျှပ်စစ်စေ်ဘီဵ/ 
သဳုဵဘီဵောဵ 

စေ်ဘီဵ (4) ဘီဵပါ 
ေထာ်လာဂျီ ေနူဵေလှ၊ သမ္ဗာန် စေ်ေလှ၊ 

ေမာ်ေတာ်ဘုတ် 
လှည်ဵ (ေွေဲ၊ နွာဵ၊ 
ြမင်ဵ…..စသဖြ ငဴ)် 

မွန်ပြ ည်နယ် 422,612 10,886 177,349 207,846 13,467 5,837 8,366 40,167 

ေမာ်လမိ ိုင်ခရုိင် 253,283 8,138 126,445 113,815 7,062 3,905 5,182 19,455 

ေမာလ်မိ ိုင်မိ ို့နယ် 57,457 3,529 27,397 20,634 547 524 890 1,039 

ေျိုေ်မေရာမိ ို့နယ် 38,888 921 17,045 16,621 901 2,112 1,566 6,465 

ေချာင်ဵဆုဳမိ ို့နယ် 27,944 271 10,928 14,812 752 436 737 5,154 

သဳဖြ ူဇရပ်မိ ို့နယ် 36,234 1,085 19,909 20,061 1,270 235 385 1,182 

မုဒုဳမိ ို့နယ် 39,312 1,343 23,185 27,499 2,312 282 517 3,193 

ေရဵမိ ို့နယ် 29,991 513 15,182 6,118 540 198 773 798 

လမုိင်ဵမိ ို့နယ်ခွဲ 18,639 386 10,159 7,483 651 98 210 1,471 

ေခါဇာမိ ို့နယ်ခွဲ 4,818 90 2,640 587 89 20 104 153 

သထဳုခရုိင် 169,329 2,748 50,904 94,031 6,405 1,932 3,184 20,712 

သထုဳမိ ို့နယ် 48,284 868 14,402 31,066 2,660 938 845 3,921 

ေပါင်မိ ို့နယ် 43,726 746 12,711 22,359 1,732 583 1,229 8,294 

ေျိုေ်ထိုမိ ို့နယ် 38,088 715 13,037 18,504 488 161 740 3,180 

ဘီဵလင်ဵမိ ို့နယ် 39,231 419 10,754 22,102 1,525 250 370 5,317 
 

  

ဇယား (င -၂) အသက ်(၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက ်
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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၃။  အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံုံ၂။  အမည် 

၂၉-၃-၂၀၁၄ ရက်ညတွင် ဤအိမ်ေထာင်စု၌ 

ညအိပ်သူ အားလုံးကိုေမးရန်။ 

(ေမွးစကေလး၊ သက်�ကီးရွယ်အို၊ မသန်စွမ်း

သူများနှင့်ဧည့်သည် များအပါအဝင်)

အ
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်
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လူ          တိုင်း          ကို          ေမး         ရန်

က
ျား

မ

၄။  ကျား/မ

ပြ   ည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ််

၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့်အိမ်အေြကာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း

လိျှု့ဝှက်
သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူသည့်အချက်အလက်များကို  သန်းေခါင်စာရင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စမှတစ်ပါး အြခားမည်သည့်ကိစ္စ  အတွက်မျှအသုံးြပုြခင်း 

(သို့မဟုတ်) စစ်ေဆးြခင်းမ ြပုရ။

၅။  ြပည့်ြပီး အသက်

"၉၈" နှစ်နှင့် 
အထက်ြဖစ် က 

"၉၈" ေရးပါ။ "၁"  
နှစ် ေအာက် 
ဖြ   စ်က ''၀၀'' 
ေရးပါ။ (နှစ်)

လူဝင်မှု�ကီးြကပ်ေရးနှင့်ြပည်သ့ူအင်အားဝန်�ကီီးဌာန
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အိမ်ေထာင်စု  အမှတ်စာရင်း ေကာက်ကွက် အမှတ်ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စုြမို့နယ်/ြမို့နယ်ခွဲခရိုင်တိုင်းေဒသ �ကီး/ြပည်နယ် ြမို့ /ေကျးလက််

ြမို့

ေကျးလက်

၇။  ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ၈။  လူမျိုး  (လူမျုိးသေကင်္ တကို  ြကည့်၍ဖြ   ည့်သွင်းပါ။)

ဗုဒ
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ာမ
ရှိသ
ူမျ
ား

၆။  အိမ်ေထာင်ေရး
အေခြ   အေန

ေမးခွန်းပုံစံ အမှတ်စဥ်    ဤအိမ်ေထာင်စုအတွက် ေမးခွန်းပုံစံ စုစုေပါင်း    

အြမင် အ ြကား လမ်းေလျှာက်/
အြမင့်တက်/
ပစ္စည်းကိုင်
တွယ်ရာတွင်

သင်ယူေလ့
လာြခင်း/
မှတ်ဉာဏ်/
အာရုုံစူးစိုက်ြခင်း

မသန်စွမ်းမှုအေြခအေန

ေမးခွန်းပုံစံြဖည့်သွင်းရန်ညွှနြ်ကားချက်
2B ခဲတံအနက်ကိုသာ အသုံးပြ   ု၍ ေပးထားေသာ နမူနာပုံစံအတိုင်းြဖည့်သွင်းေရးြခယ်ပါ။

ဂဏန်းသေကင်္တများြဖည့်သွင်းရာတွင်

ေအာက်ပါအတိုင်း ေရးသွင်းပါ။

၉။  (အမည်) သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  ..…..အခက်အခဲ 

ရှိပါသလား။
မခက်ခဲပါ-၁   အနည်းငယ်ခက်ခဲ-၂   အများ�ကီးခက်ခဲ-၃   လုံးဝမေကာင်းပါ-၄

အိမ်ေထာင်စုေမးခွန်းပုံစံ
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၂၀။ (အမည်) 
သည် 
ေကျာင်းတက်
ေနသူ(သို့)
ေကျာင်းတက် 
ဘူးသူ။(သို့)
လုံးဝေကျာင်းမ 
ေနဘူးသူ။
ဟုတ်ပါသလား။

၁၆။  ေနမြ   ဲအရပ်သို့
ဘာေြကာင့် ေပြ   ာင်းေရွှ့    
လာရပါသလဲ။

၂၁။  အြမင့်ဆုံး တက်ေရာက်
ပြ   ီးစီးခဲ့သည့်  အတန်းကို  ေရးပါ။

၁၅။  ေနမြ   ဲအရပ်
မှာေနသည်
မှာ ဘယ်
နှစ်နှစ်ရှိ
ြပီလဲ။

(၁) နှစ်
ေအာက််ြဖစ်
က "၀၀" 
ေရးသွင်းပါ။

လူ          တိုင်း          ကို          ေမး         ရန်
ေပြ   ာင်းေရွှ့သွားလာြခင်းအေြကာင်းအရာ ပညာေရးအေြကာင်းအရာ

အလုပ်အကိုင်အမျို းအစားေမွးဖွားရာဇာတိ

ြမ
ို့
ေက
ျး လ
က
်

၁၄။  
ြမို့- ၁ 
ေကျး 
လက်- ၂

ြမ
ို့
ေက
ျး လ
က
်

အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် ေမးရန် အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် ေမးရန်

၁၃။  ဒီမှာေနပါက "၀၀၀" 
ေရးပါ။ 
မေနပါက ြမို့နယ်
(ေနမြ   ဲအရပ်) 
သေကင်္ တ ကို 
ေရးပါ။

၁၈။  
ြမို့- ၁ 
ေကျး 
လက်-၂

ြမ
ို့
ေက
ျး လ
က
်

ေနမြ   ဲအရပ်သိ့ုေြပာင်းမလာခင်
ေနာက်ဆုံးေနခဲ့သည့်ေဒသ

၁၇။  ေနမြ   ဲအရပ်တွင် 
ေနပါက "၀၀၀" ေရးပါ။

ေနမြ   ဲအရပ်တွင်ေနသူ
မဟုတ်ကြမို့နယ်
သေကင်္¶တကိုေရးပါ။

၁၉။ (အမည်) 
သည် ဘာသာ  
တစ်ခုခုြဖင့် 
ေရးတတ် 
ဖတ်တတ်ပါ
သလား။ 

တ
တ
်

မတ
တ
်

အ
စိုး
ရဝ
န်ထ
မ်း

အ
လ
ုပ်သ
မာ
း (
ပုဂ
္ဂလ
ိက

/အ
ဖွဲ့
အ
စည
်း)

အ
လ
ုပ်ရ
ှင်

က
ိုယ
်တ
ိုင်လ
ုပ်

မိသ
ား
စုလ
ုပ်င
န်း
တ
ွင်လ
ုပ်က
ိုင်သ
ူ

အ
လ
ုပ်ရ
ှာဆ
ဲ

အ
လ
ုပ်မ
ရှာ
ခဲ့ပ
ါ

အ
ချ
ိန်ြ
ပည
့်ေက
ျာင
်းတ
က
်ေသ
ာေ
က
ျာင
်းသ
ား

အ
ိမ်မ
ှုက
ိစ္စလ
ုပ်

အ
ြင
ိမ်း
စာ
း၊ 
သ
က
်�က
ီးရ
ွယ
်အ
ို

ဖျ
ား
နာ
သ
ူ၊ မ
သ
န်စ
ွမ်း
သ
ူ

အ
ခြ  
ား

၂၂။  လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လ အတွင်း
သင်မည်သည့်  အလုပ်အကိုင်မျိုး 
လုပ်ခဲ့ပါသလဲ။ (၂၀၁၃ ဧပြ   ီလ မှ ၂၀၁၄
မတ်လအတွင်း)။  သေကင်္¶တ (၆) မှ(၁၁) 
အထိ  ေြဖဆိုခဲ့လျှင် ဇယားတိုင်(၂၅) ကို 
ဆက်ေမးရန်။

ေနမြ   ဲအရပ်
လုပ်သားအင်အားအေကြ    ာင်းအရာ

၁၀။  ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်
အမျိုးအစား

နိုင
်ငံသ
ား
စိစ
စ်ေ
ရး
က
တ
် (ပ
န်း
ေရ
ာင
်)

ဧည
့်နိုင
်ငံသ
ား
က
တ
် (အ
ပြ  
ာေ
ရာ
င်)

နိုင
်ငံသ
ား
ပြ  
ုခ
ွင့်ရ
သ
ူက
တ
် (အ
စိမ
်းေ
ရာ
င်)

အ
မျ
ိုးသ
ား
မှတ
်ပုံတ
င်က
တ
် (သ
ုံးေ
ခါ
က
်ချ
ိုး

   
-က
ျား

-စ
ိမ်း
၊မ

-ပ
န်း
ေရ
ာင
်)

သ
ာသ
နာ
ဝင
်က
တ
်

ယ
ာယ
ီသ
က
်ေသ
ခံက
တ
် (အ
ဖြ  
ူ)

နိုင
်ငံ
ခြ  
ား
သ
ား
မှတ
်ပုံတ
င် 
လ
က
်မှတ
်

နိုင
်ငံြ
ခာ
းသ
ား
နုိင
်ငံက
ူးလ
က
်မှတ
် (ပ
တ
်စ်ပ
ို့)

မည
်သ
ည
့်က
တ
်ပြ  
ား
မှမ
က
ိုင်ေ
ဆ
ာင
်သ
ူ

အ
သ
က
် (၁
၀)

 န
ှစ်ေ
အ
ာက
်က
ေလ
း

ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်

အတန်းမရှိ - 00

                              01

                              11

တကသိုလ်/ေကာလိပ် - 12

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းသင်တန်း - 13

ဒီပလိုမာ (ဘွဲ့မရ) - 14

ဘွဲ့ရ - 15

ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ - 16

မဟာဘွဲ့ - 17

ပါရဂူဘွဲ့ - 18

အြခား - 19

အတန်း (Grade)

္က
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1

2

3

4

5

6

7

8

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

1
2

3
4
5
6

1
2

3
4

5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

7
8

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

2
2
2
2
2

2

2

1
1
1
1
1

1

1

2
2
2
2
2

2

1
1
1
1
1

1

1

2
3
4
5
6

အ
 မ
ှတ
် စ
ဥ်

ကျား

၂၃။  လွန်ခဲ့ေသာ ၁၂ လ အတွင်း (အမည်) လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ 
အဓိက အလုပ်အကိုင်ကို အေသးစိတ်ေဖာ်ြပပါ။ 
(ဥပမာ-မူလတန်းပြ   ဆရာ/ဆရာမ၊ လယ်သမား (စပါးစိုက်)၊ အထည်ချုပ် 
အလုပ်သမား၊ အငှားယာဉ်ေမာင်း၊ အစရှိသြဖင့်) ေရးသားပါ။

၂၄။  (အမည်)သည်လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လ အတွင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်
လုပ်ငန်း၊ အဖွ့ဲ အစည်း၏ အမည်ကို အေသးစိတ် ေဖာ်ြပပါ။ (ဥပမာ- 
ပညာေရးဝန်�ကီး�ာန၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ 
ကုန်းလမ်းပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း၊ အထည် ချုပ်လုပ်ငန်း အစရှိ 
သြဖင့်ေရးသားပါ။)

အလုပ်အကိုင် လုပ်ငန်း
လုပ်သားအင်အားအေြကာင်းအရာ

အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် ေမးရန်

၂၅။  သင့်ဘဝတစ်ေလျှာက် 
အရှင် ေမွးဖွားခဲ့ေသာကေလး 
အ ေရ အတွက်ေဖာ်ြပပါ။ 
(ကေလး မေမွးဘူးပါက '၀၀'
ေရးသွင်းပါ။)

၂၆။  သင်ေမွးဖွားြပီး
သင်နှင့်အတူေန 
ကေလးအေရအတွက် 
ကိုေဖာ်ြပပါ၊

၂၇။  သင်ေမွးဖွားြပီး
သင်နှင့်အတူမေနဘဲ 
အြခားတွင်ေနေသာ 
ကေလးအေရအတွက် 
ကိုေဖာ်ြပပါ။

၂၈။  ေမွးဖွားြပီးမှ 
ေသဆုံးသွားေသာ 
ကေလးအေရအတွက် 
ကို ေဖာ်ြပပါ။

မ မ မ

အိမ်ေထာင်ကျဘူးသူအမျိုးသမီး အသက် (၁၅ နှစ်နှင့်အထက်) ေမးရန်

ကျား ကျား လ နစ်ှကျား မ ရှိ

၂၉။  ေနာက်ဆုံးအရှင်ေမွး က ေလး၏ 
ေမွးသကရာဇ်ကိုေရးပါ။္က

၃၁။  ဤ
ကေလး
အသက် 
ရှင်လျက်
ရှိပါသ 
လား။

မရ
ှိ

က
ျား

၃၀။  
ေနာက်ဆုံး 
အရှင်ေမွး   
ကေလး
သည် 
ကျား လား၊ 
မ လား။

မ

အရှင်ေမွးကေလး အေရအတွက် ေနာက်ဆုံးအရှင်ေမွးကေလးအေြကာင်းအရာ

အိမ်အေြကာင်းအရာ

လျှပ်စစ်မီး

ဓာတ်ေငွ့

ေရနံဆီမီး

ဘိုင်အိုဂတ်စ်

သစ်သား/ထင်း

မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့်

ေကျာက်မီးေသွး

ေကာက်ရုိး/ြမက်ေြခာက်

အြခား

ေရဆွဲအိမ်သာ

ေရေလာင်း/
  ယင်လုံအိမ်သာ

တွင်း/ဇလားအိမ်သာ

တွင်းမရှိအိမ်သာ

အြခား

အိမ်သာမရှိ

ဓနိ/သက်ကယ်/အင်ဖက်

ဝါး

ေြမ�ကီး

သစ်သား

သွပ်

အုတ်�ကပ်/အုတ်/ကွန်ကရစ်

အြခား

ေရဒီယို

ရုပ်ြမင်သံြကား

�ကိုးဖုန်း

လက်ကိုင်ဖုန်း

ကွန်ပျူတာ

အိမ်တွင်
  အင်တာနက်
  တပ်ဆင်ထားြခင်း

ကား/ပစ်ကပ်/
  ထရပ်ကား/ဗင်န်

ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်/
  လျှပ်စစ်စက်ဘီး/
  သုံးဘီးကား

စက်ဘီး

(၄)ဘီးပါ ေထာ်လာဂျီ

ကနူးေလှ၊ သမ္ဗာန်

စက်ေလှ၊ ေမာ်ေတာ်ဘုတ်

လှည်း(ကဲျွ၊ နွား၊ ြမင်း...
  စသြဖင့်)

ကွန်ဒိုမီနီယမ်

တိုက်ခန်းတွဲ/တိုက်ခန်း

ဘန်ဂလို/
  တိုက်အိမ်

တိုက်ခံအိမ်

ပျဥ်ေထာင်အိမ်/
  သစ်သားအိမ်

ဝါးအိမ်

၂-၃ နှစ်ခံတဲအိမ်

၁ နှစ်ခံတဲအိမ်

အြခား

ေရပိုက်လိုင်း

အ၀ီစိတွင်း

ေရတွင်း (အုတ်စီ)

ေရတွင်း(အကာရံမဲ့)

ေရကန်

ြမစ်/ေချာင်း/တူးေြမာင်း

ေတာင်ကျေရ/မိုးေရ

ေရသန့်စက်/
  ေရသန့်ဘူး

ေရကား

အြခား

လျှပ်စစ်မီး

ေရနံဆီမီး

ဖေယာင်းတိုင်မီး

ဘက�ရီမီး

မီးစက် (ပုဂ္ဂလိက)

ေရအားလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက)

အြခား

ပိုင်ရှင်

အိမ်ငှား

အစိုးရဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

အြခား

ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံး
  (ဆိုလာြပား)

အခမဲ့ (မိဘ/ေယာက္ခမ/
  ေဆွမိျုး/မိတ်ေဆွ)

၃၄။  သင့်အိမ်ေထာင်စုတွင် 
အလင်းေရာင်အတွက် 
အဓိကမည်သည့် မီးအမျိုး
အစားကိုအသုံးြပုပါသလဲ။

၃၃။  အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု
အမျိုးအ စား

၃၂။  အိမ်ေထာင်စု၏
ေနအိမ် အမျိုးအစား

၃၅။  သင့်အိမ်ေထာင်စုအတွက် ေသာက်/
သုံးေရကို မည်သည်မှ အဓိကရရှိပါသလဲ။

၃၆။  အစားအစာချက်ြပုတ်စား
ေသာက်ရန်အတွက် မည်သည့် 
ေလာင်စာကို အဓိက 
အသုံးြပုပါသလဲ။

၃၇။  အိမ်ေထာင်စုတွင် 
မည်သည့်အိမ်သာမျိုးကို 
အသုံးြပုပါသလဲ။

၃၉။  သင့်အိမ်ေထာင်စုတွင် ေအာက်ပါပစ္စည်းများရှိပါသလား။၃၈။  ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင် 
အဓိကအသုံးြပုသည့် ပစ္စည်းများကို 
စာရင်းေကာက်မှ  ြကည့်၍ ြဖည့်ပါ။သုံးေရေသာက်ေရ

အခင်းအကာအမိုး

ရှိ မရှိ ရှိ မရှိ
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ေသဆုံးစဥ်အသက်
ေသဆုံးသူ၏ြပည့်ြပီးအသက်ကို ေရးပါ။ အသက်ကို  
မသိပါက နီးစပ်ရာ ေမးြမန်း၍လည်းေကာင်း၊ ရိုးရာြပက္ခဒိန် 
အသုံုးြပု၍လည်းေကာင်း ခန့်မှန်းတွက်ချက် ြဖည့်သွင်းပါ။

၄၁။  လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်း အိမ်ေထာင်စုသားများမှ ေသဆုံးသူအေရအတွက် (၃၀-၃-၂၀၁၃ မှ ၂၉-၃-၂၀၁၄ ထိ)

ေသဆုံးသူသည် အမျို းသမီး အသက် ၁၅-၄၉ နှစ်အတွင်းြဖစ်ပါက
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ေနာက်ဆက်တဲွ -၂ ။ သန်းေခါင်စာရင်းဆုိင်ရာေဝါဟာရအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ 

ဤအခန်း၌ သန်းေခါင်စာရင်းတွင်အသုံးပြ ုသည့် ေဝါဟာရအသုံးအနှုန်းများနှင့် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

သန်းေခါင်စာရင်းရလဒ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းချက်များပါဝင်ပါသည်။ ဤအခန်းတွင်ပါဝင်ေသာ အဓိပ္ပာယ် 

သတ်မှတ်ချက်အများစုမှာ သန်းေခါင်စာရင်းေမးခွန်းပုံစံတွငပ်ါဝင်ေသာေမးခွန်းများနှင့် သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်းစဥ် 

အဆင့်ဆင့်တွင်အသံုးပြ ုသည့်  နည်းပညာများကုိအေခြ ခံ၍ေဖာ်ပြ ထားခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။  အဓိကမူများနှင့် သေဘာတရား 

များကို ေအာက်တွင်အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်-  

လူဦးေရ - ဤအစီရင်ခံစာတွင်ပါသည့် လူဦးေရဆိုသည်မှာ သန်းေခါင်စာရင်းညတွင်  မြ န်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်း 

ရှိေနသည့်လူဦးေရကိုဆိုလိုပါသည်။ 

သန်းေခါငစ်ာရင်းေကာက်ယူခြ င်း - သတ်မှတ်ချိန်တစ်ချိန် (သန်းေခါင်စာရင်းည)တွင်  မြ န်မာနိုင်ငံအတွငး်ရှေိနသည့် 

လူဦးေရနှင့် လူဦးေရဆုိင်ရာအချက်အလက်များကုိသိရိှရန်အလုိ့ငှာ အိမ်ေထာင်စုတုိင်းသုိ့ဝင်ေရာက်၍ အိမ်ေထာင်စုဝင်များ 

နှင့်ပတ်သက်ေသာအချက်အလက်များကို အိမေ်ထာင်ဦးစီး (သို့မဟုတ်) အိမ်ေထာင်စုတွင်တာဝန်အရှိဆုံးသူကို ေမးမြ န်း 

စာရင်းေရးသွင်းခြ င်းလုပ်ငန်း ဖြ စ်ပါသည်။ ဤက့ဲသုိ့စာရင်းေကာက်ယူ ခြ င်းကုိ အိမ်ေထာင်စု/အဖဲွ့အစည်းအားလံုးတွင် ေမးခွန်း 

ပုံစံပါေမးခွန်းများအားလုံးေကာက်ယူ ပြ းီစီးသည်အထိ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

စာရင်းေကာက်ကွက် -  မြ ို ့ ပြ ေဒသတွင် ရပ်ကွက်တစ်ခုအတွင်း၌လည်းေကာင်း၊ ေကျးလက်ေဒသတွင ် ေကျးရွာအုပ်စ ု

တစ်ခုအတွင်း၌လည်းေကာင်း ပုိင်းခြ ားသတ်မှတ်ထားေသာ အကွက်တစ်ကွက်ဖြ စ်ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်းအတွက် 

ရည်ရွယ်၍ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ထိုကဲ့သို့ေသးငယ်သည့်စာရင်းေကာက်ကွက်များဖြ င့် ပိုင်းခြ ားခဲ့ခြ ငး် ဖြ စ်ပါသည်။ စာရင်း 

ေကာက်ကွက်တစ်ကွက်အတွက် စာရင်းေကာက်တစ်ေယာက်ကိုခန့်ထားခဲ့ ပြ းီ သတ်မှတ်ထားေသာ သန်းေခါင်စာရင်း 

ကာလအတွင်း စာရင်းေကာက်ယူမှုကိုပြ းီစီးေအာင်ေဆာင်ရွက်ရပါသည်။ စာရင်းေကာက်ကွက်တစ်ကွက်တွင် ပျမ်းမျှအား 

 ဖြ င့် အိမ်ေထာင်စု (၁၂၀) ခန့်ပါဝင်ပါသည်။ 

သန်းေခါင်စာရင်းည (သန်းေခါင်စာရငး်ရည်ညွှနး်ချနိ)်  - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ေန့ညကိုဆိုလိုပါသည။်  မတ်လ 

(၂၉) ရက်ေန့ည  (၀၀း၀၀) အချိန်သည် သန်းေခါင်စာရင်းရည်ညွှန်းချိန်ဖြ စပ်ါသည။်  မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း သန်းေခါင် 

စာရင်းညတွင်ရှိသည့်လူအားလုံးကို စာရင်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 

ေတွ့ရိှရာအရပ်၌ေကာက်ယူသည့်မူ - သန်းေခါင်စာရင်းညတွင် ေရာက်ရှိေနသည့်အရပ်၌စာရင်းေကာက်ယူသည့်မ ူ

 ဖြ စပ်ါသည။်  သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူရာတွင် ေနမြ အဲရပ၌်ေကာက်ယေူသာမူကိုလည်းအသုံးပြ ုနိငု်ပါသည်။ ေနမြ ဲ 

အရပ်၌စာရင်းေကာက်ယူခြ င်းဆိုသည်မှာ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူသည့်အချိနတ်ွင် မည်သည့်ေနရပ်၌ရှိေစကာမူ  

၎င်းတို့၏ေနမြ ဲအရပ်၌သာ စာရင်းသွင်းေကာက်ယူခြ ငး် ဖြ စပ်ါသည။် စာရင်းေကာက်ယူသည့်မူတိုင်းတွင် အားသာချက် 

နှင့် အားနည်းချက်များရှိပါသည်။ ေတွ့ရှိရာအရပ်၌ေကာက်ယူသည့်မူသည် စာရင်းေကာက်ယူရာတွင် ကျန်ခြ ငး်၊ ထပ်ခြ ငး် 

များကိုေလျာ့နည်းေစ၍ စာရင်းေကာက်ယူမှုကိုပိုမိုလွယ်ကေူစပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်  မြ န်မာနိုင်ငံလူဦးေရနှင့်အိမ် 

အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်းသည ်ေတွ့ရှိရာအရပ်၌ေကာက်ယူသည့်မူကိုအေခြ ခ၍ံ ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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တစ််အိမ်တက်ဆင်းစာရင်းေကာက်ယူနည်း - သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူနည်းတွင် အဓိကအားဖြ င့် နည်း (၂) နည်းရှိ 

ပါသည်။ တစ််အိမ်တက်ဆင်းစာရင်းေကာက်ယူနည်းနှင့် ေမးခွန်းပုံစံများကို အိမ်ေထာင်စုများသုိ့ ဖြ န့်ေဝပြ းီေကာက်ယူ 

သည့်နည်း တို့ဖြ စ်ပါသည်။ တစ််အိမ်တက်ဆင်းစာရင်းေကာက်ယူနည်းတွင ် ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေပးထားေသာ စာရင်း 

ေကာက်မှ  အိမ်ေထာင်စု (သို့မဟုတ်) လူတစ်ဦးချင်းစီ၏အေကြ ာင်းအရာများကိုေမးမြ နး်၍ သက်ဆိုင်ရာေမးခွန်းပုံစံတွင် 

 ဖြ ည့်သငွး်ခြ ငး်ဖြ စပ်ါသည။် ေမးခွန်းပုံစံများကိုအိမ်ေထာင်စုများသို့ ဖြ န့်ေဝပြ းီ ေကာက်ယူသည့်နည်းသည် သန်းေခါင် 

စာရင်းေမးခွန်းပုံစံများကို သက်ဆိုင်ရာအိမ်ေထာင်စုသို့ (သို့မဟုတ်) လူတစ်ဦးချင်းစီသို့ ဖြ န့်ေဝထားပြ းီ ၎င်းတို့မှ 

ကိုယ်တိုင်ဖြ ည့်သွင်းေစေသာနညး် ဖြ စ်ပါသည။် သန်းေခါင်စာရင်းေမးခွန်းပုံစံများကို ဖြ န့်ေဝထားပြ းီ သန်းေခါင်စာရငး် 

တာဝန်ရှိသူမှ  ပြ န်လည်စုစည်းစစ်ေဆးရပါသည။် ေမးခွန်းပုံစံများကိုစာတိုက်မှေသာ်လည်းေကာင်း၊ အင်တာနက်မှေသာ် 

လည်းေကာင်းေပးပို့နိုင်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြ ို းဆဲနိုင်ငံများ၊ ေမးခွန်းပုံစံများကိုကိုယ်တိုင် ဖြ ည့်သွင်းရန်အခက်အခဲရှိသူများ၊ 

ေမးခွန်းပုံစံများကိုကိုယ်တိုင်ဖြ ည့်သွငး်ရန်ဆန္ဒမရှိသူများအတွက် တစ်အိမ်တက်ဆင်းေကာက်ယူသည့်နညး်လမ်းသည် 

အသင့်ေတာ်ဆုံးနည်းလမ်းဟု ကုလသမဂ္ဂမှအက� ံပြ ုထားပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်  မြ န်မာနိုင်ငံလူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာငး် 

အရာသန်းေခါင်စာရင်းတွင် တစ်အိမ်တက်ဆင်းစာရင်းေကာက်ယူသည့်နည်းကိုအသုံးပြ ုခဲ့ပါသည်။ 

အေဆာက်အအံု - အေဆာက်အအုံဆိုသည်မှာ လူေနထိုင်ရန်နှင့် စီးပွားေရး၊ ဘာသာေရးနှင့် အခြ ားကိစ္စများအတွက် 

အသုံးပြ ုေသာအေဆာက်အအုံတစ်ခုဖြ စ်ပါသည်။ လူေနထိုင်ရန်ရည်ရွယ်ေသာအေဆာက်အအုံများသာ ဤသန်းေခါင် 

စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းေကာက်ယူခဲပ့ါသည်။ အေဆာက်အအုံတစ်ခုတွင ်လူေနအိမ်တစ်ခု (သို့မဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိုရှိ 

နိုင်ပါသည်။ 

လူေနအိမ် - လေူနအိမ်ဆိုသည်မှာ အိမ်ေထာင်စုတစ်ခု (သို့မဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိုေသာအိမ်ေထာင်စုများ ေနထိုင်သည့် 

အိမ်ဖြ စ်ပါသည။် လူေနအိမ်သည် သီးခြ ားဝင်ေပါက်ထွက်ေပါကရ်ှိရမည်။ အေဆာက်အအုံတစ်ခု၌ လူေနအိမ်များစွာရှိနိုင် 

ပါသည်။ 

သမားရုိးကျအိမ်ေထာင်စု - အမိုးတစ်မိုးေအာက် (အေဆာက်အအုံတစ်ခု (သို့မဟုတ်)  ခြ ဝံငး်) တငွေ်ဆမွျို းေတာစ်ပ်သည ်

 ဖြ စေ်စ၊ မေတာ်စပ်သည်ဖြ စ်ေစ အတူေနထိုင်ပြ းီတစ်အိုးတည်းစားေသာလူတစ်စုကိုဆိုလိုပါသည်။ အများအားဖြ င့်၎င်းတို့ 

ထဲဲမှတစ်ဦးဦးကို ေခါင်းေဆာင် (သို့မဟုတ်) အိမ်ေထာင်ဦးစီးအဖြ စ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

အဖဲွ့အစည်းအိမ်ေထာင်စု - တစ်ခါတစ်ရံ လူအစုအဖွဲ့အလိုက်အတူေနထိုင်ကြ ေသာ်လည်း ၎င်းတို့ကို သမားရိုးကျ 

အိမ်ေထာင်စုဟုသတ်မှတ်၍မရနိုင်ပါ။ ဥပမာ - ဘိုးဘာွးရိပ်သာ၊ မိဘမဲ့ေကျာငး်၊ ေဆးရုံ၊ ေဘာ်ဒါေဆာင်၊ ဟိုတယ်၊ တည်းခို 

ခန်း၊ မသန်စွမ်းေကျာင်း၊ အကျဥ်းေထာင်၊ ဘုနး်က� းီေကျာငး်၊ သီလရှင်ေကျာင်း၊ စစ်တပ်၊ ရဲတန်းလျားနှင့် အလုပ်သမား 

တန်းလျားတို့ဖြ စပ်ါသည။် ဤသို့ အတူတကွေနထိုင်ေသာအစုအဖွဲ့ကို အဖွဲ့အစည်းအိမ်ေထာင်စုအဖြ စ် သတ်မှတ် 

ပါသည်။ 

အိမ်ေထာင်ဦးစီး - အမိေ်ထာင်စုတစ်စုတွင ် အဓိကဆုံးဖြ တ်ချက်များကိုချေပးသူဖြ စ်ပြ းီ အိမ်ေထာင်စုဝင်အားလုံးက 

အိမ်ေထာင်ဦးစီးအဖြ စ် အသိအမှတ်ပြ ုခံရသူကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးဟုေခါ်သည။် အိမ်ေထာင်ဦးစီးသည် အမျိုးသား 

(သို့မဟုတ်) အမျိုးသမီးဖြ စ်နိုင်ပါသည်။ အိမ်ေထာင်ဦးစီးသည ် မိသားစုစားဝတ်ေနေရးအတွက် အဓိကတာဝန်ရှိသူ ဖြ စ် 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 
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ရန်မလိုပါ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်  မြ န်မာနိုင်ငံလူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာငး်အရာသန်းေခါင်စာရင်း၌ သန်းေခါင်စာရင်းညတွင ်

အိမ်ေထာင်ဦးစီးမရှိပါက အိမ်ေထာင်စု၏ဒုတိယတာဝန်အရှိဆုံးအိမ်ေထာင်စုဝငက်ို အမိေ်ထာင်ဦးစးီဟယုဆူပါသည။် 

အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပံု - အိမ်ေထာင်စုဝငမ်ျားသည ် ၎င်းအိမ်ေထာင်စု၏ အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ပတ်သက်သည့် 

ေတာ်စပ််မှု ဖြ စ်ပါသည။် (ဥပမာ  - ဇနီး/ခင်ပွန်း၊ သား/သမးီ၊ ညီ/ညမီ) 

သိပ်သည်းဆ -  ဧရိယာ (၁) စတုရန်းကီလိုမီတာတွင်ေနထိုင်ေသာလူဦးေရကိုဆိုလိုပါသည။် နယ်နိမိတ်တစ်ခုအတွင်း 

ေနထိုင်ေသာလူဦးေရစုစုေပါင်းကို ၎င်းေဒသ၏ဧရိယာအကျယအ်ဝန်းနှင့်စားခြ ငး်ဖြ င့် သိပ်သည်းဆကိုရရှိ ပြ ီး စတုရန်း 

ကီလိုမီတာဖြ င့်ေဖာ်ပြ ပါသည။် ထိုသို့တွက်ချက်ရာတွင ်ကုန်းေမြ ကိုသာထည့်သငွ်းတွက်ချက်ထားပါသည်။ 

ေကျးလက်ေဒသ - အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားေသာ ေကျးရွာအုပ်စုများကိုဆိုလိုပါသည်။ 

ေယဘုယျအားဖြ င့် ၎င်းေဒသများသည ် လူဦးေရသိပ်သည်းဆနည်းသည့်ေဒသများဖြ စ်ပြ းီ ၎င်းေမြ ဧရိယာများတင်ွ 

စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပါသည်။ 

 မြ ို ့ ပြ ဧရိယာ - အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားေသာ ရပ်ကွက်များဖြ စ်ပါသည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် 

အဆိုပါေဒသများတွင် အေဆာက်အအုံနှင့်လူဦးေရထူထပ်ပြ းီ စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ပါသည်။ 

 ပြ ည့်ပြ းီအသက် - သန်းေခါင်စာရင်းညတွင ် ေနာက်ဆုံးပြ ည့်ပြ းီသည့်ေမွးေန့အထိေနထိုင်ခဲ့သည့်နှစ်ေပါင်းကို ဆိုလိုပါ 

သည်။ အသက်ကို ေအာက်ပါအတုိင်းမှတ်ယူရန်ဖြ စ်ပါသည် - 

(က) အသက် (၀) -  (၁) နှစေ်အာက်၊ အသက် (၁) နှစ်မပြ ည့်ေသးေသာသူများ 

( ခ) အသက် (၁) နှစ် - အသက် (၁) နှစ်ပြ ည့်ပြ းီသူ (သို့မဟုတ်) အသက် (၁) နှစ်ထက်ေကျာ်ေသာ်လည်း 

အသက် (၂) နှစ်မပြ ည့်ေသးေသာသူများ 

( ဂ) အသက် (၀ - ၄) အုပ်စု - အသက် (၅) နှစ်ေအာက်ရှိသူများ 

(ဃ) အသက် (၅ - ၉) အုပ်စု - အသက် (၅) နှစ်ပြ ည့်ပြ းီ အသက် (၁၀) နှစ်ေအာက်ရှိသူများ 

( င) အသက် ၉၀+ အုပ်စု - အသက် (၉၀) နှစ်နှင့်အထက်ရှိေသာသူများ 

အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန - လူတစ်ဦးချင်းစီ၏  အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေနဖြ စ်ပါသည်။  အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန 

ကို (၅) မျိုးခွဲ ခြ ားသတ်မှတ်ထားပါသည်။ အိမ်ေထာင်မရှိသူ (အပျို/လူပျို )၊ အိမ်ေထာင်လကရ်ှိ၊ မုဆိုးဖို/မုဆိုးမ၊ ကွဲကွာ၊ 

သာသနာ၀င်တို့ ဖြ စ်ပါသည်။ 

မသန်စွမ်းမှု - ေန့စဥ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုများ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မှု/သင်ယူမှုများ၊ လှုပ်ရှားမှုများတွင် 

အေထာက်အကူမရှိပါက သာမန်လူများထက်ပို၍အခက်အခဲရှိသူများကိုဆိုလိုပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့်အိမ် 

အေကြ ာငး်အရာသန်းေခါင်စာရင်းတွင် မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါတို့ကိုေမးမြ နး်ထားပါသည်- 

(က) လမ်းေလျှာက်ခြ ငး် (၀ှီးချဲအသုံးပြ ုခြ ငး်၊ ေတာင်ေ၀းှ၊ ချို င်းေထာက်အသုံးပြ ုခြ ငး်၊ ေခြ ဆာခြ ငး်၊ အမြ င့် 

တက်ရာတွင်ခက်ခဲခြ ငး်) 

( ခ) အမြ င် (အမြ င်အာရုံအားနည်းခြ ငး်၊ မျက်စိမမြ င်ခြ ငး်) 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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( ဂ) အကြ ား (အကြ ားအာရုံအားနည်းခြ ငး်၊ နားမကြ ားခြ ငး်) 

(ဃ) မှတ်ဉာဏ်/အာရုံစူးစိုက်ခြ ငး် (ဖွံ့ဖြ ို းမှုေနှာင့်ေနှးခြ ငး်၊ ေကျာင်းေနရန်ခက်ခဲခြ ငး်၊ အခြ ားစိတ်ပိုင်းဆိုင် 

ရာအေခြ အေနများ) 

ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ် - လူတစ်ဦးချင်းစီ၏သက်ေသခံအဖြ စ်၊ ကုိယ်ေရးအေကြ ာင်းအရာအချက်အလက်များပါ၀င် 

သည့် ကတ်/လက်မှတ်  ဖြ စပ်ါသည။်  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် သကေ်သခံကတ်/လက်မှတ် အမျိုးအစားေပါင်းများစွာထုတ်ေပး 

ထားပြ းီ နိုငင်ံခြ ားသားများအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဆိုလိုပါသည်။ 

ေမွးဖွားရာေဒသ - ေဖြ ဆိုသူေမွးဖွားသည့်အချိန်၌ ၎င်း၏မိခင်ေနထိုင်သည့်ေနမြ အဲရပ်ကိုဆိုလိုပါသည်။  မြ န်မာနိုင်ငံ 

 ပြ င်ပ၌ေမွးဖွားသူများအေနဖြ င့် ၎င်းေမွးဖွားခဲ့ေသာနိုင်ငံသည် ေမွးဖွားရာေဒသ ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေနမြ အဲရပ် - ေဖြ ဆိုသူသည် လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်းအနည်းဆုံး (၆) လ ေနထိုင်ခဲ့သည့်ေဒသ (သို့မဟုတ်) ေနာင်လာ 

မည့် (၁၂) လအတွငး် အနည်းဆုံး (၆) လေနထိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ေနရာ ဖြ စပ်ါသည။် 

ေနာက်ဆံုးေနထုိင်ခ့ဲသည့်ေဒသ - ယခုလက်ရှိေနထိုင်သည့်ေနမြ အဲရပေ်ဒသသို့မေပြ ာငး်ေရွှမီ ေနာက်ဆုံးေနထိုင်ခဲ့ေသာ 

အရပ်ေဒသဖြ စပ်ါသည။် အကယ်၍ ေဖြ ဆိုသူသည်မည်သည့်ေဒသကိုမှမေပြ ာငး်ေရွှ့ခဲ့ပါက ေနမြ ဲအရပေ်ဒသနငှ့် 

ေနာက်ဆုံးေနခဲ့သည့်ေနရပ်ေဒသတို့ အတူတူပင်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေနမြ အဲရပ်ေဒသ၌ ေနထုိင်သည့်အချန်ိကာလ - ေနမြ ဲအရပ်ေဒသ၌ စုစုေပါင်းတစ်ဆက်တည်းေနထိုင်ခဲ့သည့်ကာလဖြ စ် 

ပါသည်။ ေဖြ ဆိသုသူညအ်ခြ ားေဒသများသို့ေပြ ာငး်ေရွှ့ခဲ့ ခြ င်းမရှိဘဲ ေနမြ ဲအရပ်ေဒသ၌တစ်ဆက်တည်းေနထိုင်ခဲ့ေသာ 

နှစ်ေပါင်းဖြ စ်ပါသည။် 

ပညာေရး - သင်ကြ ားခြ ငး်နငှ့် သင်တနး်လမ်းညွှန်များမှတစ်ဆင့် သင်ကြ ားတတ်ေမြ ာက်ခြ င်းကိုဆိုလိုပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် 

 မြ န်မာနိုင်ငံလူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာငး်အရာသန်းေခါင်စာရင်းတွင် စာတတ်ေမြ ာက်မှု၊ ေကျာင်းေနမှုအေခြ အေန၊ အမြ င့် 

ဆုံးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း/အဆင့်တို့ကိုေမးမြ နး်ခဲ့ပါသည်။ ပညာေရးနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးအစားခွဲ ခြ ားမှုများ 

ကို ေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ်ပြ ထားပါသည် -  

(က) စာတတ်ေမြ ာက်မှု - ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ေကာင်းမွန်စွာေရးတတ်၊ ဖတ်တတ်ခြ င်းကိုဆိုလိုပါသည်။ 

( ခ) ေကျာင်းတက်ေရာက်မှုအေခြ အေန - လွန်ခဲ့သည့်စာသင်နှစ်တွင ်အတန်းပညာအဆင့်ဆင့်သင်ကြ ားနိုင် 

ရန ် ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားေသာတရားဝင်အသိအမှတ်ပြ ုစာသင်ေကျာင်းများ (သို့မဟုတ်) ပညာေရးအစီ 

အစဥ်များတွင်ပညာသင်ကြ ားေနသူများကိုဆိုလိုပါသည်။ မူလတနး်၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းနှင့် 

တက္ကသိုလ်အဆင့်တက်ေနသူများ အားလုံးပါဝင်ပါသည။် အဆိုပါေကျာင်းေနမှုအေခြ အေနတွင်         

(၁) လက်ရှိတွင်ေကျာင်းတက်ေနသူ၊ (၂) ေကျာင်းတက်ဖူးသူ၊ (၃) လံုးဝ ေကျာင်းမတက်ဘူးသူဟူ၍ (၃) 

မျိုးပါဝင်ပါသည်။ 

( ဂ) အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခ့ဲသည့်အတန်း/အဆင့် - အစိုးရေကျာင်းများ၊ အစိုးရအသိအမှတ်ပြ ုထား 

သည့်ပုဂ္ဂလိကေကျာင်းများတွင် တက်ေရာက ်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အမြ င့်ဆုံးပညာေရးအဆင့်/ဘွဲ့/ဒီဂရီကို ဆိုလိ ု

ပါသည်။ 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန)် 
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လုပ်သားအင်အားအေခြ အေန - သန်းေခါင်စာရင်းရည်ညွှန်းရက်မတိုင်မီ (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်) လွန်ခဲ့သည့် 

(၁၂) လအတွင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာအဓိကလုပ်ေဆာင်မှုများကိုဆိုလိုပါသည်။ အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို 

ေအာက်ပါအတိုင်းခွဲ ခြ ားေဖာ်ပြ ထားပါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လုပ်သားအင်အားစု  -  “အလုပ်ရှိသူ (လုပ်ငန်းခွငရ်ှိလူဦးေရ)” နှင့် “အလုပ်လက်မဲ့” တို့ပါဝင်သည့် ေယဘုယျစကားရပ် 

တစ်ခုဖြ စ်ပါသည်။ 

အလုပ်ရိှသူ - လူတစ်ေယာက်သည် အမြ တ်အစွနး်တစ်ခုခု (လစာ၊ လုပ်ခ၊ စီးပွားေရးအကျိုးအမြ တစ်သည်) အတွက် 

သန်းေခါင်စာရင်းမေကာက်မ ီတစ်ပတ်အတွင်း (သို့မဟုတ်) တစ်နှစ်အတွင်း အချိန်ပြ ည့် (သို့မဟုတ်) (၆) လနှင့်အထက် 

အလုပ်လုပ်ခဲ့လျှင ် ထိုသူကိုအလုပ်ရှိသည်ဟုဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် လစာမရေသာ်လည်း မိသားစုလုပ်ငန်းတွင်     

လုပ်ကိုင်သူ၊ စတိုးဆိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကေဆးရုံအစရှိသည်တို့တွင်လုပ်ကိုင်ေနသူများပါဝင်ပါသည်။  

အလုပ်လက်မ့ဲ - အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြ စ်ေသာ်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း အလုပ်မရှိသူ၊ အလုပ်ရှာေဖွ 

ေနသူကိုဆိုလိုပါသည်။  

လုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူများ - သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူချိန်မတိုင်မီ ရက်သတ္တပတ်အတွင်း အလုပ်မရှိသူ၊ 

အလုပ်မရှာခဲ့သူ၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်သူများကိုဆိုလိုပါသည်။ အဆိုပါအုပ်စုတွင် အချနိ်ပြ ည့်ေကျာင်းတက်ေနသူ၊ အိမ်မှုကိစ္စ 

လုပ်သူ၊ သက်က� းီရွယ်အိုများပါဝင်ပါသည်။  

အလုပ်ရှိသူ 

(လုပ်ငန်းခွင်ရှိ 

လူဦးေရ)  

အလုပ်မရှာေဖွသူ 

အချိန်ပြ ည့်ေကျာင်းတက်ေနသူ 

အိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ကိုင်ေနသူ 

အကျဥ်းသား၊  အငြ မိး်စား၊ 

သက်က� းီရွယ်အို၊  နာမကျန်းသူ၊ 

မသန်စွမ်းသူများ 

ဝန်ထမ်း (အစိုးရ)  

ဝန်ထမ်း (ပုဂ္ဂလိက)  

အလုပ်ရှင် 

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ 

မိသားစုလုပ်ငန်းတွင် 
လုပ်ကိုင်သူ 

အသက် (၁၀) နှစ်  

နှင့်အထက် 

လူဦးေရ 

လုပ်သားအင်အား 

စုတွငပ်ါဝင်သူ 

ဦးေရ 

လုပ်သားအင်အား 

စုတငွမ်ပါဝင်သူ 

ဦးေရ 

အလုပ်လက်မဲ့ဦးေရ 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ည (မွန်) 
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လုပ်သားအမျို းအစား - အလုပ်ရှိသူများကို  လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်း ၎င်းတို့ေဆာင်ရွက်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

လုပ်ေဆာင်မှုအလိုက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ခြ ငး် ဖြ စ်ပါသည။် လုပ်သားအမျိုးအစားများကိ ု ေအာက်ပါအတိုင်း အုပ်စု (၅) စုခွဲခြ ား 

ထားပါသည်- 

(က) အစုိးရဝန်ထမ်း - အစိုးရဌာန/အဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသူများ 

( ခ) ပုဂ္ဂလိက/အဖဲွ့အစည်းဝန်ထမ်း - ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အစိုးရ 

မဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင် 

ေနသူများ  

( ဂ) အလုပ်ရှင် - သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကို အလုပ်သမား (၁) ဦး 

 ဖြ စေ်စ၊ (၁) ဦးထက်ပို၍ဖြ စ်ေစခန့်ထားပြ းီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ 

(ဃ) ကုိယ်ပုိင်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ - ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရး (သို့မဟုတ်) မိသားစုစီးပွားေရးတွင် မည်သည့် 

အလုပ်သမားကိုမျှခန့်ထားခြ င်းမရှိဘဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်သူ  

( င) မိသားစုလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကုိင်သူ - မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး၏စးီပွားေရးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေမွးမြ ူေရး၊ 

 ခြ ံလုပင်နး်၊ ကုန်ေရာင်းကုန်ဝယ်လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင ်

လုပ်အားခမရရှိဘဲလုပ်ကိုင်သူ  

လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း - အသက်အုပ်စုတစ်ခုတွင်ရှိသည့် လုပ်သားအင်အားနှင် ့ အဆိုပါအသက်အုပ်စုအတွင်းရှိ 

လူဦးေရတို့၏အချိုးကိုဆိုလိုပါသည်။ လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်းသည် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်လူဦးေရပမာဏကိုေဖာ်ပြ  

သည့် အေရးက� းီေသာအ��န်းကနိ်းဂဏန်းတစ်ခုဖြ စပ်ါသည။် 

အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်နှုန်း - လုပ်သားအင်အားစုစုေပါင်းတွင် အလုပ်အကိုင်မရရှိေသးဘဲ အလုပ်ရှာေနသူနှင့် အလုပ်လုပ် 

ရန်ဆန္ဒရှိသူတို့၏ရာခိုင်နှုန်းကိုဆိုလိုပါသည်။ အဆိုပါလူဦးေရသည် အလုပ်ရှာေဖွေနသူများြဖစ်ပြ းီ အလုပ်လုပ်ရနအ်ဆင် 

သင့်ရှိသူများဖြ စ်ပါသည။် 

အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့် လူဦးေရအချို း - နိုင်ငံတစ်ခု၏အလုပ်ရှိသူဦးေရနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် လူဦးေရ (အသက် 

၁၅ - ၆၄) ၏အချိုးအစားကိုပြ သည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချိုးတစ်ခုဖြ စပ်ါသည။် လူတစ်ဦးသည် တစ်ပတ်လျှင်အနည်း 

ဆုံး (၁) နာရီကြ ာအလုပ်လုပ်ကိုင်ပါက ၎င်းကိုအလပု်အကိုင်ရှိသူဟု နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့က� းီမှ သတ်မှတ်ထား 

ပါသည်။ 

ေမွးနှုန်း - အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အသက်အရွယ်နှင့် အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေနအလိကု် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ပျမ်းမျှ 

အရှင်ေမွးကေလးအေရအတွက်ကိုဆိုလိုပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာငး်အရာသန်းေခါင်စာရင်းတွင် 

အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီးတိုင်းကို ကေလးေမွးဖွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ေမးမြ နး်ထား 

ပါသည်။ 

အရှင်ေမွးကေလး - ကေလးငယ်မိခင်ဝမ်းမှကျွတ်ချိန်တွင် ငိုခြ ငး်၊ အသံပြ ုခြ င်း၊ ေခြ လက်များလှုပ်ရှားခြ ငး် စသည့် 

အသကရ်ှင်သနမ်ှုသေ င်္ကတတစ်ခုခုကို  ပြ ုလပုသ်ကူိုဆိုလိုပါသည။် သန်းေခါင်စာရင်းတွင် အရှင်ေမွးကေလးများကိုထည့် 
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သွင်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ထို့အ ပြ င် အိမ်ေထာင်ကျဖူးသည့်အမျိုးသမီးများ၏ ေနာက်ဆုံးအရှင်ေမွးကေလး အေကြ ာငး် 

အရာများကိုလည်းထည့်သွင်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 

ကျား/မ အချို း - အမျိုးသမီးဦးေရ (၁၀၀) ၌ရှိသည် ့အမျိုးသားဦးေရကိုဆိုလိုပါသည်။ 

စုစုေပါင်းကေလးေမွးနှုန်း -  အမျိုးသမီးတစ်ေယာက် ေမွးဖွားနုိင်သည့်ပျမ်းမျှကေလးအေရအတွက် (အမျိုးသမီးအားလုံး 

ကေလးေမွးဖွားနုိင်သည့် အသက်အပိုင်းအခြ ားပြ းီဆုံးသည်အထိအသက်ရှင်ပြ းီ လက်ရှိေမွးနှုန်းအတိုင်းေမွးမည်ဆုိပါက) 

ကိုဆုိလိုပါသည်။ 

အသက်အုပ်စုအလုိက် ကေလးေမွးနှုန်း - အသက်အုပ်စုအလိုက ် အမျို းသမးီ (၁၀၀၀) တစ်နှစ်အတွင်း ေမွးဖွားသည့် 

ကေလးဦးေရကို တိုင်းတာခြ ငး်ဖြ စပ်ါသည။် အသက်အုပ်စုအလိုက်ကေလးေမွးနှုန်းကိုတုိင်းတာရာတွင ် သီးခြ ားေဖာ်ပြ  

ထားခြ င်းမရှိပါက  ပြ က္ခဒိန်နှစ်ကိုအေခြ ခံ၍တကွခ်ျကပ်ါသည။် 

မီှခိုသူအချို း - အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့်အသက်အရွယ် အသက် (၁၅) နှစ် မှ အသက် (၆၄) နှစ်ဦးေရ (၁၀၀) ေပါ်တွင် 

မှီခိုေနသည့် ကေလးဦးေရ (အသက် ၁၅ နှစ်ေအာက်) နှင့် သက်က� းီရွယ်အိုဦးေရ (အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်) တို့၏ 

အချိုးဖြ စ်ပါသည်။ စုစုေပါင်းမှီခိုသူအချိုး၊ ကေလးမှီခိုသူအချိုးနှင့် သက်က� းီရွယ်အိုမှီခိုသအူချိုးတို့ကိ ု တိုင်းတာတွက် 

ချကန်ုိင်ပါသည်။ 
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ကုိးကားချက်များ 

 

၁။ ေရှ့ ေပြ းလူဦးေရစာရင်း၊ သန်းေခါင်စာရင်း ထုတ်ပြ နခ်ျက် အမှတ် (၁): ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့် 
အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း၊ လူဝင်မှုက� းီကြ ပေ်ရးနှင့် ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်က� းီဌာန၊  မြ နမ်ာ၊ 
၂၀၁၄  သြ ဂုတ်လ။ 

 
၂။ The  1983 Population Census Report, Burma: Immigration and Manpower 

Department. The Socialist Republic of the Union of Burma, Ministry of Home and 
Religious Affairs 

 
၃။ ၁၉၇၃ ခုနှစ် လူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းအစီရငခ်ံစာ ( ပြ ည်ေထာငစ်ု): လူဝင်မှုက� းီကြ ပေ်ရးနှင့် 

 ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊  ပြ ည်ထဲေရးနှင့်သာသနာေရးဝန်က� းီဌာန၊  ပြ ည်ေထာင်စုဆုိရှယ်လစ်သမ္မတ 
 မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်။ 

 
၄။ Overview of the Results of the 2010 Population Census; Population and Households of 

Japan, 2010: Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, July 
2013 

 
၅။ Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Series M No 

67/Rev. 2; United Nations (2008)  
 
၆။ Population, An Introduction to Concepts and Issues, Tenth Edition, San Diego State 

University; John R. Weeks (2008) 
 
၇။ The Methods and Materials of Demography, Condensed Edition; Shyrock Henry S 

(1976) 
 
၈။ Manual for the development of Statistical Information for Disability Programmes and 

Policies. Statistics Population Groups, No. 8. Sales No. E. 96.XVII.4, United Nations 
(1996) 

 
၉။ Country Report on 2007 Fertility and Reproductive Health Survey, Department of 

Population, Ministry of Immigration and Population, Union of Myanmar 
 
၁၀။ Step-by-Step Guide to the Estimation of Child Mortality; Department of International 

Economic and Social Affairs, Population Studies No. 107; United Nations New York 
1990 
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အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

www.dop.gov.mm

(သို႔မဟုတ္)

http://myanmar.unfpa.org/census
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