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ဥယျောဇဉ် 

၂၀၁၄ ခုနှစ ် ပြည ််ုုးကျွတ်် ုူဦကယေနှင်အ့ိမ်အယျွေ ာင်ကအောသန်ကယခါင်စာေင်ကျွို ၂၀၁၄ ခုနှစ၊် 
မ််ု  (၂၉) ေျွ်ယန့မှ ဧြြ ီု (၁၀) ေျွ်ယန့အထိ ယ်ေ့ေှိောအေြ် ေ်င်ယျွာျွ်ျူသ့််မူျွို အသုးကြည ု 
ယျွာျွ်ျူခဲ့ြါသ််။ သနက်ယခါင်စာေင်ကုုြ်ငန်ကစဥပ်ျွီ ီက်စ်ခုု ုးက ယအာင်မည င်စော ပြည င်ငင်အယျွာင် 
အထ််ယဖာ်ယငာင်ေေျွ်နိုင်ခဲ့ြြ ီက ယေှ့ ယြည ကုူဦကယေစာေင်ကျွို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပသေ ုု််ု ေ်င်ု််ကယျွာင်က၊ 
ြင်မအစီေင်ခးစာျွို  ၂၀၁၅ ခုနှစ၊် ယမု ေ်င်ု််ကယျွာင်က သ််မှ််ထာကသ််အ့ခေနိ်ဇျာကအ်ုိင်က 
ထု််ြည န်ယျွေ ်ာနိငု်ခဲ့ြါသ််။ ဤုုြင်န်ကစဥ်မောကသ်် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ုူဦကယေနှင့်အမိ်အယျွေ ာင်ကအော 
သနက်ယခါင်စာေင်ကဥြယေ ေ်င် ပြည ််သူမောကထးမှ ယျွာျွ်ခးေေှထိာကသ််အ့ခေျွ်အုျွ်မောကအာက ထု််ြည န် 
ယျွေ ်ာေမ််ငိသု့််ပြည ဋ္ဌာန်ကခေျွ်ျွို နိုင်ငးယ်ာ်အစိကုေျွ ယုကစာကုိုျွ်နာယငာင်ေေျွ်ေန် သန္နဋိ္ဌာန် 
ခေမှ််ထာကယျွေ ာင်က သျွ်ယသြည သ့်် ပြည ျုု််စ်ခုြင်ဖည စ်ြါသ််။ ျခုထု််ြည န်သ့်် ပြည ််ယထာင်စုနှင့် 
်ိငု်ကယေသျွီ ီက/ပြည ််နျ်အငင့် ြင်မသနက်ယခါင်စာေင်ကအခေျွ်အုျွ်မောကျွို သုးကသြ်၍ နိုင်ငးယ်ာ်နှင့် 
်ိငု်ကယေသျွီ ီက/ပြည ််နျ် ဖေး့ဖြ ိုက်ိုက်ျွ်ယေကုုြ်ငနက်စဥ်မောက ေ်င် အယထာျွ်အျွူြည ုအစီအမးမောက၊ 
ငုးကဖည ််ခေျွ်မောကခေမှ််ော်ေင် ထိယောျွ်စောအသုးကြည ုနိုင်ျွေ မ််ဟုု််က ျွတနု်ြ်အယနနှင့် ယုကနျွ်စော 
ျုးျွေ ််ယမှော်ုင့်မြိါသ််။ 

သနက်ယခါင်စာေင်းယျွာျွ်ျူယေကုုြ်ငန်ကအ ေ်ျွ်ဖေဲ့စ််ကခဲ့သ့်် ဗဟိသုနက်ယခါင်စာေင်ကယျွာ်မေှင်၊ 
သနက်ယခါင်စာေင်ကယျွာ်မ်ီအငင့်ငင်၊့ အြု်ခေုြ်မှုအငင်အ့ုိျုွ်ုုြ်ငန်ကအဖေဲ့မောကနှင့် နိုင်ငး်ျွာမှ 
ြ်ာေှင် (၁၅) ဥးီြါဝင်ယသာ နုိင်ငး်ျွာန််ကြ်ာအျွီ းယြကအဖေဲ့ ်ို့ျွ သနက်ယခါင်စာေင်ကုုြ်ငန်ကစဥ် 
်စ်ေြ်ုုးကပ ယအာင်မည င်စောေဆန််ရွက်ိုိ် ်ရ်် ုိုအြ်သ့််စီမးခန့်ခေဲမှုနှင့် န််ကြ်ာငိုင်ောညွှန်ျွေ ာကခေျွ် 
မောကပဖည င့် ဦကယငာင်ဦကေေျွ်ြည ုခဲ့ျွေ ြါသ််။ ျွုုသမု္ဂုူဦကယေေန်ြုးယငေအဖေဲ့၏ န််ကြ်ာအျွူအ်ီ 
ယျွေ ာင့်ု််ကယျွာင်က၊ နိုင်ငး်ျွာစးခေိန်စးညွှန်ကမောကအ်ုိင်က ုိုျွ်နာုိသု့်် ျွတနု်ြ််ို့၏ ပြည င်ကြည ယသာငနဒ 
်ို့ယျွေ ာင့်ု််ကယျွာင်က၊ ျွုုသမု္ဂမှခေမှ််ထာကသ့်် ုမ်ကညွှန်ခေျွ်မောက၊ အျွီ းြည ုခေျွ်မောကအ်ိငု်က 
ုုိျ်ွနာယငာင်ေေျ်ွနုိင်ခ့ဲြြ ီက နုိင်ငး်ျွာမှျွေင့်သုးကသ့်် အယျွာင်ကငုးကသန်ကယခါင်စာေင်ကယျွာျ်ွျူမှုြုးစးျုိွ 
အယျွာင်အထ််ယဖာ်နိုင်ခဲ့ြါသ််။ 

ျခုြင်မအစီေင်ခးစာ - ေခိုင်ညြ််နျ် (သနက်ယခါင်စာေင်ကအစီေင်ခးစာ အ ေ်ဲ  ၃ - ဋ) သ် ်          
၂၀၁၄ ခုနှစ် ုူဦကယေနှင့်အိမ်အယျွေ ာင်ကအောသန်ကယခါင်စာေင်ကအ ေ်ျ်ွ ််ိျအငင့်ထု််ြည န်မ့်် 
အစီေင်ခးစာ (၁၅)ခုအနျွ်မှ်စ်ခုအြါအဝင်ဖည စ်ြါသ််။ ျခုအစီေင်ခးစာ်ေင် ်ိငု်ကယေသျွီ ီက/ပြည ််နျ် 
အငင့်၊ ခရိငု်အငင့်၊ ပမြ ို့နျ်အငင့် အမိ်ယထာင်စု၊ ုူဦကယေနှင့် ုူမှုစီကြောကယေကအခေျွ်အုျွ်မောကျုိွ 
အယသကစိ််ယဖာ်ြည ထာကြါသ််။  

ပြည ််ယထာင်စုအငင်အ့ခေျွ်အုျွ်မောကျွို သနက်ယခါင်စာေင်ကအစီေင်ခးစာ အ ေ်ဲ (၂) ေ်င် ယဖာ်ြည  
ထာကြြ ီက ယနြည ််ယ်ာ်ယျွာင်စီနျ်ယမည  အြါအဝင် ်ုငိ်ကယေသျွီ ီက/ပြည ််နျ် (၁၅) ခု၏ အစီေင်ခးစာ 
မောကျွို အ ေ်ဲ (၃) ေ်င် ယဖာ်ြည ထာကြါသ််။ ြဏာမယု့ုာငန်ကစစ်မှုမောကအေ ၂၀၁၄ ခုနှစ ်ုူဦကယေနှင်ပ့
အမိ်အယျွေ ာင်ကအောသန်ကယခါင်စာေင်ကမှေေှယိသာ အခေျွ်အုျွ်မောကသ်် ပြည ့််စုးမှန်ျွန်မှုေှယိျွေ ာင်က 
ယ်ေ့ေှေိြါသ််။ သို့ော ေ်င် ေခိုင်ြည ််နျ်ယမည ာျွ်ြိုင်ကေှိယေသအခေို ့နှင့် ျွခေင်ြည ််နျ်အ ေ်င်ကေှိ နျ်ယမည  
အန််ကငျ် ေ်င် အချွ်အခဲအမေိုကမေို ကယျွေ ာင့် စာေင်ကမယျွာျွ်ျူနိုင်သ််ျွို ယ်ေ့ေှိေြါသ််။ ျွေင် 
ပြည ််နျ်၊ ဖာြေန်မြ ို့နျ်အ ေ်င်ကေှိ ယေသအခေို ့်ေင်ု််က စုစုယြါင်ကုူဦကယေနှင့် ျွောက/မ စာေင်ကျွိုသာ 
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ေေှိခဲြ့ါသ််။ နုိင်ငးယ်ာ်အစိကုေသ်် ျွုုသမု္ဂုူဦကယေေန်ြုးယငေအဖေဲ့နှင့်အ်ူ စာေင်ကမယျွာျွ်ျူ 
နိုင်ခဲသ့့််ုူဦကယေျွို အ်််နိငု်ငုးကန််ကြါကယအာင် စာေင်ကယျွာျွ်ေျွ််ိုကခေဲ့သ့််န််ကုမ်က 
အြါအဝင် ခေဥ်ကျွြ်မှုမေိုကစုးဖည င့် ပျွီ ိုကြမ်ကယငာင်ေေျွ်ခဲ့ြါသ််။ စာေင်ကမယျွာျွ်ျူနိုင်သ့်််ယေသမောက 
အ ေ်ျွ် ခန့်မှန်ကုူဦကယေျွိုု််က အ်််နိငု်ငုးကနီကစြ်ယအာင် ခန့်မှန်က ေ်ျွ်ခေျွ်ြြ ီက အစီေင်ခးစာ၏ပ
အြိုင်က (၁.၃) ေ်င် ယဖာပ်ြည ထာကြါသ််။ 

သန်ကယခါင်စာေင်ကယျွာျ်ွျူယေကုုြ်ငန်ကစဥ်ျွီ ီကအ ေ်ျ်ွ ျူွ်ီယထာျ်ွြးယ့ြကခ့ဲျွေ ယသာ ျုွုသမ ္ုဂ 
ုူဦကယေေန်ြးုယငေအဖေဲ့နှင့် ဖေး့ပဖြ ိုက်ိကု်ျွ်ယေကမိ််ဖျွ်နုငိ်ငးမောကဖည စ်ယသာ ပသေ စယေ် ကုေ၊ ဖင်ုန်၊ ုောမနီ၊ 
အီ် ုီ၊ ယနာ်ယဝ၊ ငေီေင်၊ ငေစ်ဇာုန်၊ ပဗြ ိ်ိန်နှင့် အယမေျိွန်ြည ််ယထာင်စု်ို့အာက နုိင်ငးယ်ာ်အစုကိေ 
ျွိုျ်စာက ုှုိျွ်ုှဲစောယျွေကဇူက်င်ေှိြါယျွေ ာင်က ယြည ာျွေ ာကုုိြါသ််။ အငိုြါအုှူေှင်နုငိ်ငးမောကနှင် ့
အဖေဲ့အစ််ကမောက၏ ယငေယျွေ က၊ ြစ္စ််ကျွိေိျာနှင့် န််ကြ်ာအျွူအ်ီမောကသ်် သနက်ယခါင်စာေင်က 
ယအာင်မည င်စောယျွာျွ်ျူနုိင်ယေကအ ေ်ျွ် အယေကြါယသာ အယထာျွ်အြးမ့ောကဖည စ်ခဲြ့ါသ််။ အုှူေှင် 
နိုင်ငးမောကနှင့်အဖေဲ့အစ််ကမောကသ်် သနက်ယခါင်စာေင်ကုုြ်ငန်ကအ်ေျွ် အယေကြါသ့်် အျွီ းဉာဏ်မောကနှင့် 
ုုြ်ငနက်စဥ််ုငိ်ကအ်ေျွ် န််ကြ်ာ၊ စျွ်ြစ္စ််က ျွိေိျာနှင့် အခည ာကအယထာျွ်အျွူြစ္စ််ကမောက ျွူ်ီ 
ယထာျွ်ြး့ခည င်က၊ သနက်ယခါင်စာေင်ကယမကခေန်ကြုးစးမောက ြုးနှိြ်ခည င်က၊ သင််န်ကန််ကြည မောကနှင့် စာေင်ကစစ်၊ 
စာေင်ကယျွာျွ်မောကအာက သင််န်ကယြကခည င်က၊ ုူထုအသိြ်ာယြကုုြ်ငန်ကမောကအ်ေျွ် စာယစာင်မောက ြုးနှိြ ်
ပဖည န့်ယဝခည င်က၊ ယျွာျွ်ျူြြ ီကယမကခေန်ကြုးစးမောကအာက ြုးေိြ်ဖ််ခည င်က၊ အခေျွ်အုျွ်မောကငန်ကစစ်ယု့ုာခည င်က 
နှင့်အစီေင်ခးစာမောကြုးနှိြ်ထု််ယဝခည င်က အစေှိသ့််ုုြ်ငနက်မောက်ေင် ျွူ်ီယထာျွ်ြးယ့ြကခဲ့ြါသ််။ 

်စ်ခေိန််််ကမှာြင်ပညြ််ုုးကျွတ် ်ုူဦကယေနှင့်အိမ်အယျွေ ာင်ကအောပသန်ကယခါင်စာေင်ကယျွာျ်ွျူပခည င်က 
ုုြ်ငနက်စဥ်အယြါ်ပ အစစအောောပ အနီကျွြ်ုမ်ကညွှန်ြည သခဲြ့ါယသာပ နိုင်ငးယ်ာ်သမ္မ်ျွီ ီကအာက 
ု််ကယျွာင်က၊ပ ဗဟိသုန်ကယခါင်စာေင်ကယျွာ်မေှင်နာျျွပ ေု်ိျသမ္မ်ပ ယေါျွ််ာစိုင်ကယမာျွ်ခမ်ကအာက 
ု််ကယျွာင်က၊ ဗဟုသိနက်ယခါင်စာေင်ကယျွာ်မေှင် အဖေဲ့ ဝင်မောကအာကု််ကယျွာင်က၊ပ သျွ်ငိုင်ော 
်ုငိ်ကယေသျွီ ီက/ပြည ််နျ်အ ေ်င်က သနက်ယခါင်စာေင်ကယျွာျွ်ျူခည င်ကုုြ်ငနက်မောကျွို စီမးျွီ ီကျွေ ြ် 
ုမ်ကညွှန်မှုယြကခဲ့ယသာ ်ိငု်ကယေသျွီ ီက/ပြည ််နျ်ဝန်ျွီ ီကခေုြ်မောကနှင့် ်ိုင်ကယေသျွီ ီက/ပြည ််နျ်ုူဝင်မှု 
ပျွီ ီကျွေ ြ်ယေကနှင့် အမေိုကသာကမှ်ြ်ုး်င်ယေကဦကစီကဌာနမှူကမောကအာကု််ကယျွာင်က၊ အာကသေန်ခေန်စိုျွ်ပ ဝိုင်ကဝနက် 
ျွူ်ီယငာင်ေေျွ်ယြကခဲ့ပျွေ သ််ပ့ ဝန်ျွီ ီကဌာနမောက၊ပ အငင်င့င်ယ့သာပ ်ိုင်ကယေသျွီ ီက/ပြည ််နျ်၊ပ ခရိငု်၊ပ
ပမြ ို့နျ်အသီကသီကမှပ သနက်ယခါင်စာေင်ကယျွာ်မ်ီဝင်မောကအာကု််ကယျွာင်က ယျွေကဇူကဥြျွာျ်င်ေှိ 
ြါယျွေ ာင်က ယြည ာျွေ ာကုိုြါသ််။  သနက်ယခါင်စာေင်ကုုြ်ငန်ကျွီ ီက်စ်ခုုုးက အခေနိ်မီြြ ီကစီကယစေန်နှင့် 
ညွှန်ျွေ ာကခေျွ်မောက၊ အစီေင်ခးစာမောကျွို အခေိန်မီထု််ယဝပဖည န့်ခေနိုိင်ယေကအ ေ်ျွ် ုုြ်ငန်က်ာဝန်မောကျွို 
မနာကမနေ မငု််မနစ် ပျွီ ိုကြမ်ကယငာင်ေေျွ်ခဲ့ျွေ သ့်် ပြည ််သူ့အင်အာကဦကစီကဌာနနှင့် ျွုုသမု္ဂုူဦကယေ 
ေန်ြုးယငေအဖေဲ့ မှ အြု်ခေုြ်မှုနှင်န့််ကြ်ာငုိင်ောဝနထ်မ်ကမောကကိုလ််းေကန််း  သင််န်ကန််ကြည မောက၊ပ
စာေင်ကစစ်၊ပ စာေင်ကယျွာျွ်မောကအဖည စ်ပ ယငာင်ေေျွ်ယြကခဲ့ျွေ ယသာပ ဝန်ျွီ ီကဌာန၊ အဖေဲ့အစ််ကအသီကသီကမှ 
ဝနထ်မ်ကမောကနှင့် ယစ်နာေှင်၊ ုုြ်အာကေှင်အာကုုးကျွိုု ််ကယျွာင်က မှ်််မ်က်င်ုုဏ်ြည ုြါယျွေ ာင်က 
ယြည ာျွေ ာကုုိြိါသ််။  
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၎င်ကအြည င် သနက်ယခါင်စာေင်ကယျွာျွ်ျူယေကုုြ်ငန်ကျွီ ီက်ေင် ဝိုင်ကဝနက်ျွူ်ီယြကခဲ့ျွေ ယသာ၊ အထူက 
သဖည င့် သနက်ယခါင်စာေင်ကယမကခေန်ကမောကျွို စိ််အာကထျွ်သန်စောယဖည ငုိခည င်ကဖည င့် ြူကယြါင်ကျွူ်ီခဲ့ျွေ ယသာ 
နုိင်ငး်စဝ်န်ကေှိ ေဟန်ကေှင်ုူ၊ ပြည ််သူုူထုနှင့် ်ုငိ်ကေင်ကသာက်ီအစ်ျွိုယမာင်နှမမောကအာကုုးကျွိုု ််က 
ယျွေကဇူကအထူက်င်ေှြိါယျွေ ာင်ကနှင့် သနက်ယခါင်စာေင်ကမှေေှို ာသ့်် ်စ်ဦကခေင်ကအခေျွ်အုျွ်မောကျုိွ 
စာေင်ကဇျာကြည ုစုယေကုုြ်ငန်က ေ်င်သာပ  အသုးကြည ုသောကမ််ဖည စ်ြါယျွေ ာင်ကျုိွ ထြ်ယုာင်ကျွ်ိယြကယြည ာျွေ ာက 
အြ်ြါသ််။ 

 

 

ဦကခင်ေီ 

ပြည ််ယထာင်စုဝန်ျွီ ီက 

ုူဝင်မှုျွီ ီကျွေ ြ်ယေကနှင့်ြည ််သူ့အင်အာကဝန်ျွီ ီကဌာန 

ပြည ််ယထာင်စုသမ္မ်မည န်မာနိုင်ငးယ်ာ်အစိကုေ 
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မာတိကာ 

 

ဥေယျာဇဥ် iii 

စာရင်းဇယားများ(ရခိုင်ပြ ညန်ယ်) vii 

ပုံများ x 

အတိုေကာက်စကားလုံးများ x 

ရခိုင်ပြ ညန်ယ် လူဦးေရကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ၁ 

၁။ သန်းေခါင်စာရင်းေနာက်ခံအေကြ ာငး်အရာများ ၇ 

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 ၁၁ 

၁.၂.၇ လွတ်လပ်ေသာေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာေရးအဖွဲ့ ၁၁ 

၁.၂.၈ ေရှ့ ေပြ းလဥူးီေရစာရငး် ၁၂ 

၁.၃ ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် စာရင်းမေကာက်ယူနုိင်ခဲ့သည့် လူဦးေရကိုခန့်မှနး်ခြ ငး် ၁၂ 

၁.၄ အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မှုများ ၁၃ 

အပိုင်း (၂) ပင်မအစီရင်ခံစာ အကျဥ်းချုပ် ၁၆ 

၂.၁ လူဦးေရ ၁၆ 

၂.၂ လူဦးေရအရွယ်အစားနှင့် ေပြ ာငး်လဲမှု ၁၈ 

၂.၃ လူဦးေရ သိပ်သည်းဆ ၁၈ 

၂.၄  မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် လူဦးေရ ၁၉ 

၂.၅ ကျား/မ လူဦးေရ ၁၉ 

၂.၆ လူဦးေရ ပိရမစ် ၁၉ 

၂.၇ ေမွးဖွားမှုနှင့် ကေလးေသဆုံးမှု ၂၁ 

အပိုင်း (၃) စာရင်းဇယားများ ၂၂ 

ေနာက်ဆက်တွဲ - ၁။ သန်းေခါင်စာရင်း ေမးခွန်းပုံစံ ၁၅၄ 
ေနာက်ဆက်တွဲ -၂ ။ သန်းေခါင်စာရင်းဆိုင်ရာေဝါဟာရအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ ၁၅၉ 
ကိုးကားချက်များ ၁၆၆ 
 

မာတိကာ 

ဥေယျာဇဉ် iii 
စာရင်းဇယားများ (ရှမ်း ပြ ည်နယ်) vii 
ပုံများ x 
အတိုေကာက်စာလုံးများ x 
ရှမ်းြပည်နယ်၏ လူဦးေရကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ၁ 
အပိုင်း (၁) သန်းေခါင်စာရင်းေနာက်ခံအေကြ ာငး်အရာများ ၇ 
၁.၁ နိဒါန်း ၇ 
၁.၂ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာငး်အရာသန်းေခါင်စာရင်း 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) ပင်မအစီရင်ခံစာအကျဥ်းချုပ် ၁၅ 
၂.၁ လူဦးေရ  ၁၅ 
၂.၂ လူဦးေရအရွယ်အစားနှင့် ေပြ ာငး်လဲမှု ၁၇ 
၂.၃ လူဦးေရသိပ်သည်းဆ ၁၈ 
၂.၄  မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် လူဦးေရ ၁၈ 
၂.၅ ကျား/မ လူဦးေရ  ၁၈ 
၂.၆ လူဦးေရပိရမစ် ၁၈ 

၂.၇ ေမွးဖွားမှုနှင့် ကေလးေသဆုံးမှု ၂၀ 
အပိုင်း (၃) စာရင်းဇယားများ ၂၁ 
ေနာက်ဆက်တွဲ - ၁။ သန်းေခါင်စာရင်းေမးခွန်းပုံစံ ၃၀၉ 
ေနာက်ဆက်တွဲ  - ၂။ သန်းေခါင်စာရင်းဆိုင်ရာေဝါဟာရအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ ၃၁၄ 
ကိုးကားချက်များ  ၃၂၁ 
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စနရ််းဇ်နးမျနး (ရခုိ််နပ်််််) 

ဇျာကနးြါ်် ယေကသာကယဖာ်ြည ခေျ်ွ 

 အြုိင်က (ျွ) ုူဦကယေငုိင်ောအခေျ်ွအုျ်ွမောက 

ဇျာက (ျွ - ၁) အိမယ်ထာင်စအုမေိုကအစာကအုုိျွ်  ုူဦကယေျွို ျွောက/မ နှင် ့ပမြ ို့ ြည /ယျွေကုျွ် ခေညဲခာကယဖာ်ြည ယသာ 
ဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (ျွ - ၂) အိမယ်ထာင်ဦကစီက အမေိုကအစာကအုုိျွ် အိမယ်ထာင်စုမောကနှင့် အိမယ်ထာင်စအုမေိုကအစာကအုိျ်ုွ 
ုူဦကယေ၊ ြေမ်ကမှေအမိ်ယထာင်စုအေေျ်အစာကျွိ ုယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (ျွ - ၃) ပမြ ို့ ြည နှင့်ယျွေကုျ်ွယနုူဦကယေျွိပုျွောက/မ၊ပျွောက/မ အခေိုကနှင့်ပမြ ို့ ြည ယနုူဦကယေပောခိငု်နှုနက်ျုိွပ
ယဖာ်ြည ယသာဇျာကပ(ပြည ််နျ်၊ပပခရုိင်၊ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (ျွ - ၄) ုူဦကယေျွိပုအသျ်ွ်စ်နစှ်ခေင်ကစီအုိျ်ုွပျွောက/မပပနှင် ့ပမြ ို့ ြည /ယျွေကုျ်ွ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာပ
ဇျာက (ပြည ််နျ်) 

ဇျာက (ျွ - ၅) ုူဦကယေျွိပုအသျ်ွအုြစ်ုအုုိျွ်ပျွောက/မ နှင့ပ်မြ ို့ ြည /ယျွေကုျ်ွပခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 
(ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်) 

ဇျာက (ျွ - ၆) အသျ်ွအုြစ်ုျွီ ီကမောကအုုိျ်ွပုူဦကယေနှင့ပ်မှီခိုသူအခေိုကမောကျုိွပပမြ ို့ ြည /ယျွေကုျ်ွပခေဲခည ာက 
ယဖာ်ြည ယသာဇျာကပ(ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (ျွ - ၇) အိမယ်ထာင်စအုေေျ်အစာကအုိျ်ုွပအိမယ်ထာင်စုဝင်အယေအ်ေျ်ွျွိုပပယဖာ်ြည ယသာဇျာကပ 
(ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

 အြုိင်က (ခ) ုူမှုယေကငုိင်ောအခေျ်ွအုျ်ွမောက 

ဇျာက (ခ - ၁) အိမယ်ထာင်စုု ူဦကယေျိွပုအိမ်ယထာင်ဦကစီကနှင့ယ််ာစ်ြ်ြုးအုိျ်ုွပျွောက/မပခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာကပ
(ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်) 

ဇျာက (ခ - ၂) အသျ်ွ (၁၀) နှစ်နှင့အ်ထျွပ်အိမယ်ထာင်စုနှင့်ပအဖေဲ့အစ််ကုူဦကယေျုိွပအိမယ်ထာင်ယေကပ
အယခည အယနနငှ့်ပအသျ်ွအုြစ်ုအုိျ်ုွပျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်) 

ဇျာက (ခ - ၃) အသျ်ွ (၁၅) နှစ်နှင့အ်ထျွ်ု ူဦကယေျုိွပအိမယ်ထာင်ယေကအယခည အယနနငှ့်  ျွောက/မ ခေဲခည ာကပ
ယဖာ်ြည ယသာဇျာကပ(ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

 အြုိင်က (ု)  ပန ််တွ််း/ ပန ််ပယေွ့ှ ယြည ာင်ကသောကုာခည င်က 

ဇျာက (ု - ၁) နိငု်ငးခည ာကသုိ့ ယောျွ်ေိှယနယသာ အိမယ်ထာင်စဝုင်မောကျွို ယောျ်ွေိှယနထိငု်သ့််နိငု်ငးနှင့် ယနထိငု်ခဲ ့
သ့််ခရုိင်အုိျုွ် ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်) 

ဇျာက (ု - ၂) နိငု်ငးခည ာကသုိ့ ယောျွ်ေိှယနယသာ အိမယ်ထာင်စဝုင်မောကျွို ယောျ်ွေိှယနထိငု်သ့််နိငု်ငးနှင့် နိငု်ငးခည ာက 
်ေင်ယောျွ်ေိှယနသ့်် ျွာုအြုိင်ကအခည ာကအုိျ်ုွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်) 

 အြုိင်က (ဃ) ြ်ာယေကငုိင်ော အခေျ်ွအုျ်ွမောက 

ဇျာက (ဃ - ၁) အသျ်ွ (၅) နှစ်နငှ့်အထျွ ်အိမယ်ထာင်စုု ူဦကယေျုိွ စာ်််ယမည ာျ်ွမှုောခိုငန်ှုနက်နှင့ ်
အသျ်ွအုြစ်ုအုိျ်ုွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (နပ်််််  ခရုိင်) 

ဇျာက (ဃ - ၂) အသျ်ွ (၁၅) နှစ်နှင့အ်ထျွ ်အိမယ်ထာင်စုု ူဦကယေျွိ ုစာ်််ယမည ာျ်ွမှုောခိုငန်ှုနက်နှင့ ်
ပမြ ို့ ြည /ယျွေကုျ်ွအုိျ်ုွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 
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ဇျာက (ဃ - ၃) အသျ်ွ (၅) နှစ်နငှ့်အထျွ်ု ူဦကယေျွို အသျ်ွအြိငု်ကအခည ာကနှင့ ်ယျွောင်က်ျွယ်ောျ်ွမှု 
အယခည အယနအုုိျွ် ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊  ခရိုင်) 

ဇျာက (ဃ - ၄) အသျ်ွ (၅) နှစ်မ ှ(၂၉) နှစ်အ်ေင်က အိမယ်ထာင်စုု ူဦကယေျွိ ုယျွောင်က်ျွယ်ောျ်ွမှု အယခည အယန 
အုိျ်ုွ ကျနး/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (ဃ - ၅(ျွ)) အသျ်ွ (၅) နှစ်နငှ့်အထျွ်ု ူဦကယေျွို အမည င့်ငုးက်ျွယ်ောျ်ွြြ ီကစီကခ့ဲသ့််အ်န်ကနှင့် အသျ်ွ 
အြိငု်ကအခည ာကအုိျုွ် ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပမြ ို့ ြည /ယျွေကုျ်ွ) (ပြည ််နျ်) 

ဇျာက (ဃ - ၅(ခ)) အသျ်ွ (၅) နှစ်နငှ့်အထျွ်ု ူဦကယေျွို အမည င့်ငုးက်ျွယ်ောျ်ွြြ ီကစီကခ့ဲသ့််အ်န်ကနှင့် အသျ်ွ 
အြိငု်ကအခည ာကအုုိျွ် ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပမြ ို့ ြည ) (ပြည ််နျ်) 

ဇျာက (ဃ - ၅(ု)) အသျ်ွ (၅) နှစ်နငှ့်အထျွ်ု ူဦကယေျွို အမည င့်ငုးက်ျွယ်ောျ်ွြြ ီကစီကခ့ဲသ့််အ်န်ကနှင့် အသျ်ွ 
အြိငု်ကအခည ာကအုုိျွ် ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ယျွေကုျွ်) ( ပြည ််နျ်) 

ဇျာက (ဃ --၆(ျွ)) အသျ်ွ (၂၅) နှစ်နှင့အ်ထျွ ်အိမယ်ထာင်စနုှင့ ်အဖေဲ့အစ််ကုူဦကယေျုိွ အမည င့်ငုးက်ျွယ်ောျ်ွ 
ပြြ ီကစီကခဲသ့့်် အ်န်ကအုိျ်ုွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (ဃ - ၆(ခ)) အသျ်ွ (၂၅) နှစ်နှင့အ်ထျွ ်အိမယ်ထာင်စုု ူဦကယေျွိ ု အမည င့်ငုးက်ျွ်ယောျွ်ြြ ီကစီကခဲ့သ့်် 
အ်န်ကအုုိျွ် ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (ဃ - ၆(ု)) အသျ်ွ (၂၅) နစှ်နှင့အ်ထျွ ်အဖေဲ့အစ််ကုူဦကယေျွိ ု အမည င့်ငုးက်ျွ်ယောျွ်ြြ ီကစီကခဲ့သ့်် 
အ်န်ကအုုိျွ် ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

 အြုိင်က (င) စီကြောကယေကငုိင်ောအခေျ်ွအုျ်ွမောက 

ဇျာက (င - ၁(ျွ)) အသျ်ွ (၁၀) နှစ်နှင်အ့ထျွ ်ုူဦကယေျွိ ုုုြသ်ာကအင်အာကြါဝင်နှုနက်၊ အုုြ်ု ျ်ွမဲ့ောခိငု်နှုနက်၊ 
အုုြအ်ျုိွင်ေေိှမှုနှင့် ုူဦကယေအခေိုက်ို့ ျုိွ အသျွ်အုြစ်ုအုိျ်ုွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာ 
ဇျာက (မမိ ိုန ပန /ရကျးလက်) (ပြည ််နျ်) 

ဇျာက (င - ၁(ခ)) အသျ်ွ (၁၀) နှစ်နှင်အ့ထျွ ်ုူဦကယေျွိ ုုုြသ်ာကအင်အာကြါဝင်နှုနက်၊ အုုြ်ု ျ်ွမဲ့ောခိငု်နှုနက်၊ 
အုုြအ်ျုိွင်ေေိှမှုနှင့် ုူဦကယေအခေိုက်ို့ ျုိွ အသျွ်အုြစ်ုအုိျ်ုွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာ 
ဇျာက (ပမြ ို့ ြည  ) (ပြည ််နျ်) 

ဇျာက (င - ၁(ု)) အသျ်ွ (၁၀) နှစ်နှင်အ့ထျွ ်ုူဦကယေျွိ ုုုြသ်ာကအင်အာကြါဝင်နှုနက်၊ အုုြ်ု ျ်ွမဲ့ောခိငု်နှုနက်၊  
အုုြအ်ျုိွင်ေေိှမှုနှင့် ုူဦကယေအခေိုက်ို့ ျုိွ အသျွ်အုြ်စုအုိျ်ုွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာ 
ဇျာက (ယျွေကုျ်ွ) (ပြည ််နျ်) 

ဇျာက (င - ၂) အသျ်ွ (၁၀) နှစ်ိ ှ််အ့ထျွ ်ုူဦကယေျွိ ုုုြသ်ာကအမေိုကအစာကအုုိျွ် ျွောက/မ ခေဲခည ာက 
ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

 အြုိင်က (စ) ျွယုကယမေကဖောကမှုနှင့် ယသငုးကမှုအယျွေ ာင်ကအောမောက 

ဇျာက (စ - ၁) အသျ်ွ (၁၅ - ၅၄) နှစေ်ှိပအိမ်ယထာင်ျွေဖူကသူအမေိုကသမီက၊ပျွယုကယမေကဖောကမှုနငှ့်ပယသငုးကမှုမောကျုိွပ
မိခင်၏အသျ်ွအုြစ်ုအုိျ်ုွပယဖာ်ြည ယသာဇျာကပ(ပြည ််နျ်၊ပခရုိင်) 

ဇျာက (စ - ၂) အသျ်ွ (၁၅-၄၉) နှစ်ေိှ  အိမယ်ထာင်ျွေဖူကသူအမေိုကသမီကမောက၏ (၁၂) ုအ ေ်င်က ျွယုက 
ယမေကဖောကမှုနငှ့်ယသငုးကမှုမောကျွို မိခင်၏အသျွ်အုြစ်ုအုုိျ်ွ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင)် 

 အြုိင်က (င) ျုိွင်ယငာင်သ့််ုျ်ွမှ် ်အမေိုကအစာက 

ဇျာက (င - ၁) အသျ်ွ (၁၀) နှစနှ်င်အ့ထျွ ်ုူဦကယေျွိ ုျွိငု်ယငာင်သ့််ုျွ်မှ် ် အမေိုကအစာကအုိျ်ုွ 
အသျ်ွအုြစ်ုဖည င့် ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်) 
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ဇျာက (င - ၂) အသျ်ွ (၁၀) နှစနှ်င်အ့ထျွ ်ုူဦကယေျွိ ုျွိငု်ယငာင်သ့််ုျွ်မှ် ်အမေိုကအစာကအုိျ်ုွ ပမြ ို့ ြည / 
ယျွေကုျွ် ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက  (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

 အြုိင်က (ဇ) မသန်စေမ်ကမှုအယျွေ ာင်ကအော 

ဇျာက (ဇ - ၁) မသန်စေမ်ကောခုိင်နှုနက်နှင့် မသန်စေမ်ကမှုအမေိုကအစာကအုိျ်ုွ ုူဦကယေျွိ ုျွောက/မ အုုိျွ်ပ
အသျ်ွအုြစ်ုအုိျ်ုွ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်) 

ဇျာက (ဇ - ၂) မသန်စေမ်ကောခုိင်နှုန်ကနှင့် မသန်စေမ်ကမှုအမေိုကအစာကအုိျ်ုွ ုူဦကယေျွိ ုျွောက/မ အုုိျွ ်
ပမြ ို့နျ်အငင့်ထိ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

 အြုိင်က (ဈ) အိမ်အယျွေ ာင်ကအော 

ဇျာက (ဈ - ၁) ယနအိမအ်မေိုကအစာကအုုိျွ် အိမယ်ထာင်စအုယေအ်ေျွ်ျုိွ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ 
ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (ဈ - ၂) အိမြ်ိငု်ငိငု်မှုအမေိုကအစာကအုုိျွ် အိမယ်ထာင်စုအယေအ်ေျ်ွျွိုယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ 
ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (ဈ - ၃) အသုးကြည ုသ့်် အိမသ်ာအမေိုကအစာကအုိျ်ုွ အိမယ်ထာင်စုအယေအ်ေျ်ွျွို ယဖာ်ြည ယသာဇျာက 
(ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (ဈ - ၄(ျွ)) ယနအိမအ်ယငာျွအ်အုး် ေင် အမိကုအ်ေျ်ွ အဓိျွအသုးကြည ုသ့်် ြစ္စ််ကအမေိုကအစာကအုုိျွ် 
အိမယ်ထာင်စအုယေအ်ေျွ်ျုိွ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (ဈ - ၄(ခ)) ယနအိမအ်ယငာျွအ်အုး် ေင် အျွာအ ေ်ျွ ်အဓိျွအသုးကြည ုသ့်် ြစ္စ််ကအမေိုကအစာကအုိျ်ုွ 
အိမယ်ထာင်စအုယေအ်ေျွ်ျုိွ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (ဈ - ၄(ု)) ယနအိမအ်ယငာျွအ်အုး် ေင် အခင်ကအ ေ်ျွ် အဓိျွအသုးကြည ုသ့်် ြစ္စ််ကအမေိုကအစာကအုိျ်ုွ 
အိမယ်ထာင်စအုယေအ်ေျွ်ျုိွ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

 အြုိင်က (်) အိမအ်သုးကအယငာင်ြစ္စ််ကမောက 

ဇျာက (် - ၁) အုင်ကယောင်အ ေ်ျွ် အဓိျွအသုးကြည ုသ့်် မီကအမေိုကအစာကအုိျ်ုွ အိမယ်ထာင်စုအယေအ်ေျ်ွ 
ျုိွ  ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (် -၂) ယသာျ်ွယေအ်ေျွ် အဓိျွအသုးကြည ုသ့်် ယေအမေိုကအစာကအုုိျွ် အိမယ်ထာင်စုအယေအ်ေျ်ွျွို 
ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (် - ၃) သုးကယေအ်ေျွ် အဓိျွအသုးကြည ုသ့်် ယေအမေိုကအစာကအုုိျွ် အိမယ်ထာင်စုအယေအ်ေျ်ွျွို 
ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (် - ၄) အစာကအစာခေျ်ွြည ု််စာကယသာျ်ွေန်အ်ေျွ် အဓိျွအသုးကြည ုသ့်် ယုာင်စာအမေိုကအစာက 
အုိျ်ုွ အိမယ်ထာင်စုအယေအ်ေျ်ွျွို ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (် - ၅) ငျ်ွသေျ်ယေကနငှ့် အိမအ်သုးကအယငာင်ြစ္စ််ကမောက သုးကစေဲနိုင်မှုအုုိျွ် အိမယ်ထာင်စု 
အယေအ်ေျ်ွျွိုယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 

ဇျာက (် - ၆) သျ်ျူြို့ယငာင်ယေကအ ေ်ျ်ွအသုးကြည ုသ့်် ျာဥ်အမေိုကအစာကအုိျ်ုွ အိမယ်ထာင်စုအယေ 
အ်ေျ်ွျွို  ယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ပြည ််နျ်၊ ခရိုင်၊ ပမြ ို့နျ်) 
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ပံုမျနး 

ပုံ (၁) အပု်ချုပ်မှုေဒသအလိုက် မမန ််မနိို်််ံေမန ပုံ (တို် ်းေဒသကြ ီး/မပန ်််််  ခရို် ်) 

ပုံ (၂) ရခို််နပ်််််ေနမပုံ (ခရို််  မမိ ိုန်််) 

ပုံ (၃) တို် ်းေဒသကြ ီး/မပန ်််််မျနး  လူဦးေရအချိုးအစနး 

ပုံ (၄) လူဦးေရပိရမစ်  ၂၀၁၄ ခုိှစ်  ရခို််ပန ််််် 

ပုံ (၅) လူဦးေရပိရမစ်  ၂၀၁၄ ခုိှစ်  မမန ််မနိို် ််ံ  

အတုိေကနက်စနလံုးမျနး 

ယျွအုိင်အို ျွခေင်ုေ််ယမည ာျွ်ယေကအဖေဲ့  

ယျွအင်န်ျူ ျွေင်အမေိုကသာကအစ််ကအရုးက 

အာငီျး အယေှ့ ယ်ာင်အာေှနုငိ်ငးမောကအသင်က 

ICR Intelligent Character Recognition (ြုးေိြ်နှင့် စာုုးကမောကဖ််ခည င်က) 

KFI Key-in From Image (ဂဏ််းသေ ကကတတ််ခန ််း) 

OMR Optical Mark Recognition/Readers (ြုးေိြ်ဖမ်ကခည င်က/ြုးေိြ်ဖ််စျွ်) 
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ေခိုင်ြပည်ေယ် လူဦးနေကိေ်းဂဏေ်းအချက်အလက်များ1 

ခရုိင်အယေအ ေ်ျ်ွ 5 

 မြ ို့နျ်မမြ ို့နျ်ခေဲ အယေအ ေ်ျ်ွ 20 

  

ုူဦကယေစုစုယြါင်က 3,188,8072 

 ျွောက ဦကယေ 1,526,402 (47.87%) 

 မ ဦကယေ 1,662,405 (52.13%) 

 မြ ို့ ြည ုူဦကယေောခုိင်နှုန်က 17.0% 

ဧေိျာအျွေျ်အဝန်က (စ်ုေန်ကျီွုုိမီ်ာ) 36,778.1 

ုူဦကယေသိြ်သ််ကင (်စ်စ်ုေန်ကျီွုုိမီ်ာ) 86.7 

အသျ်ွအုျ်ျိွန်က 26.0 

  

အိမ်ယထာင်စုအယေအ ေ်ျ်ွ 459,772 

 မြ ို့ ြည အိမ်ယထာင်စုောခုိင်နှုနက် 15.8% 

အမေိုကသမီကအိမ်ယထာင်ဦကစီကောခုိင်နှုနက် 23.2% 

ြေမ်ကမှေအိမ်ယထာင်စုအေေျ်အစာက 4.4 

  

အသျ်ွအြုိင်ကအခည ာကအုုိျ်ွ ုူဦကနေောခုိင်နှုေ်း  

ျွယုကဦကယေ (အသျ်ွ ၀ - ၁၄ နှစ်) 31.1% 

အုုြ်ုုြနုိ်င်သူဦကယေ (အသျ်ွ ၁၅ - ၆၄ နှစ် )   62.2% 

သျ်ွျွီ ီကေေျ်အုိဦကယေ ( အသျ်ွ  ၆၅ နှစ်နှင့်အထျ်ွ) 6.7% 

  

 မီှခိုသူအခေိုက  

စုစုယြါင်က မီှခိသူုအခေိုက 60.7 

ျွနလးမီှခုိသူအခေိုက 50.0 

သျ်ွျွီ ီကေေျ်အုိ မှီခုိသူအခေိုက 10.7 

                                                           
1

 အထျွ်ြါဇျာက်ေင် ယဖာ်ြည ထာကသ့်် ျွောက/မ ုူဦကယေစုစုယြါင်က၊ ုူဦကယေသိြ်သ််ကငနှင့် ျွောက/မ အခေိုက်ို့ျွို သန်ကယခါင်စာေင်က 
ယျွာျွ်ျူနိုင်ခည င်ကမေိှခဲယ့သာယေသမောကမှ ခန့်မှန်ကုူဦကယေမောကျုိွ ထ့်သ်ေင်က၍ ်ေျွ်ခေျ်ွထာကခည င်ကဖည စ်ြါသ််။ သို့ော်ေင် အခည ာက 
ညွှန်ျွိန်ကမောကျွို သနက်ယခါင်စာေင်ကယျွာျွ်ျူေေိခ့ဲှယသာ အိမ်ယထာင်စုမောကမှ အခေျ်ွအုျ်ွမောကအယြါ််ေင် အယညခခး၍ ်ေျွ်ခေျွ်ထာက 
ြါသ််။ 

2 လူဦးေရစုစုေပါ််းတွ်် စနရ််းေကနက််ူရရှေိသနလူဦးေရိှ့်် စနရ််းေကနက််ူိို််ခန ််းမရှိခဲေ့သနေဒသမျနးမှ ခ်န်မှ််းလူဦးေရပါဝ််ပါ 
သ််။ ခ်န်မှ််းလူဦးေရကို ဇ်နး (၁) တွ််ေေန်ပန ထနးပါသ််။ 
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သျ်ွျွီ ီကေေျ်အုိညွှန်ျိွန်က 21.4 

  

ျွောက/မ အခေိုက ၉၂ (မ ၁၀၀ ေ်င် ေိှယသာ ျွောက ဦကယေ)  

  

အသျ်ွ (၁၅) နှစ်နင့်ှအထျ်ွ စာ်််ယမည ာျ်ွမှုောခုိင်နှုန်က 84.7% 

 ျွောက စာ်််ယညမာျ်ွမှုောခုိင်နှုနက် 92.2% 

 မ စာ်််ယညမာျ်ွမှုောခုိင်နှုန်က 78.7% 

  

မသန်စေမ်ကသူဦကယေ အယေအ ေ်ျ်ွ ောခုိင်နှုန်က 

မသန်စေမ်ကသူ (မ််သ့််မသန်စေမက်မှုအမေိုကအစာကမငုိ) 112,179 5.3 

ုမ်ကယုှောျ်ွမအမည င့််ျ်ွမြစ္စ််ကျုိွင် ေ်ျ် 49,980 2.4 

အမည င် 65,576 3.1 

အကြ နး 40,660 1.9 

သင်ျူယု့ုာခည င်ကမ မှ််ဉာဏ်မ အာရုးစူကစုိျ်ွခည င်က 54,550 2.6 

  

ျုိွင်ယငာင်သ့််ုျ်ွမှ် ်အမေိုကအစာက (အသျ်ွ ၁၀ နှစ်နှင့် အထျ်ွ) အယေအ ေ်ျ်ွ ောခုိင်နှုန်က 

နုိင်ငးသာကစိစစ်ယေကျွ်် 1,018,963 60.3 

ဧ့််နုိင်ငးသာကျွ်် 576 
၀.၁ 
ောခုိင်နှုန်ကထျ်ွ 
န််ကသ််။ 

နုိင်ငးသာကြည ုခေင့်ေသူျွ်် 4,500 0.3 

အမေိုကသာကမှ််ြုး် င်ျွ်် 9,895 0.6 

သာသနာဝင်ျွ်် 7,543 0.4 

ျာျီသျ်ွယသခးျွ်် 10,351 0.6 

နုိင်ငးခည ာကသာကမှ််ြုး် င်ုျ်ွမှ်် 170 
၀.၁ 
ောခုိင်နှုန်ကထျ်ွ 
န််ကသ််။ 

နုိင်ငးခည ာကသာကနုိင်ငးျူွကုျ်ွမှ်် 1,968 0.1 

မ််သ့််ျွ််မှမျုိွင်ယငာင်သူ 637,026 37.7 



3သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

  

ုုြ်သာကအင်အာကြါဝင်နှုန်က စုစုနပါင်း ကျား မ 

အသျ်ွ (၁၀) နှစ်နင့်ှအထျ်ွ 48.7% 68.3% 31.7% 

အသျ်ွ (၁၅) နှစ်နင့်ှအထျ်ွ 55.4% 79.3% 35.4% 

အသျ်ွ (၁၅ - ၆၄) နှစ် 58.8% 83.2% 38.1% 

  

အုုြ်ုျ်ွမ့ဲ ရနခုိ််နှုန်က စုစုနပါင်း ကျား မ 

အသျ်ွ (၁၀) နှစ်နင့်ှအထျ်ွ 10.9% 9.5% 13.5% 

အသျ်ွ (၁၅) နှစ်နင့်ှအထျ်ွ 10.1% 8.8% 12.5% 

အသျ်ွ (၁၅ - ၆၄) နှစ် 10.4% 9.1% 12.8% 

  

အုုြ်အျုိွင်ေေိမှှုနှင့်ု ူဦကယေအခေိုက စုစုနပါင်း ကျား မ 

အသျ်ွ (၁၀) နှစ်နင့်ှအထျ်ွ 43.4% 61.8% 27.5% 

အသျ်ွ (၁၅) နှစ်နင့်ှအထျ်ွ 49.8% 72.4% 31.0% 

အသျ်ွ (၁၅ - ၆၄) နှစ် 52.6% 75.6% 33.2% 

  

အိမ်ြုိင်ငုိင်မှု  

ြုိင်ေှင် 91.0% 

အိမ်ငှာက 2.8% 

အခမ့ဲ (မိဘ/ယျာျွ္ခမ/ယငေမေိုက/မိ််ယငေ) 2.9% 

အစုိကေဝန်ထမ်ကအိမ်ော 2.7% 

ြု ္ုဂုိျွဝန်ထမ်ကအိမ်ော 0.2% 

အခည ာက 0.4% 

  

ယနအိမ်အယငာျ်ွအအုးအ ေ်ျ်ွ အဓိကအသုးကြည ုသ့််ြစ္စ််ကမောက အကာ အခင်း အမုိး 

ဓနိ/သျ်ွျွျ်/အင်ဖျ်ွ 7.9% - 71.9% 

ဝါက 59.4% 34.6% 0.6% 

ယမည ျွီ ီက 0.1% 0.8% - 

သစ်သာက 27.4% 60.4% 0.1% 



4 သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

သေြ် 0.3% - 26.8% 

အု််ျွြွ ြ်/အု််/ျွေနျ်ွေစ် 4.5% 3.6% 0.4% 

အခည ာက 0.4% 0.6% 0.2% 

  

အစာကအစာခေျ်ွြည ု််စာကယသာျ်ွေန်အ ေ်ျ်ွအဓိျွအသုးကြည ုသ့်် ယုာင်စာ  

ုှေြ်စစ်မီက 1.4% 

ဓာ််ယငေ့ ၀.၁ ောခုိင်နှုန်ကထျ်ွ န််ကသ််။ 

ယေနးငီမီက 1.0% 

ဘုိင်အုိုျ်ွစ် ၀.၁ ောခုိင်နှုန်ကထျ်ွ န််ကသ််။ 

သစ်သာက/ထင်က 88.9% 

မီကယသေက/ယုာင်စာယ်ာင့် 7.7% 

ယျွောျ်ွမီကယသေက 0.3% 

အခည ာက 0.7% 

  

အုင်ကယောင်အ ေ်ျ်ွ အသံုးပန ုသ့်် အဓိျွမီကအမေိုကအစာက  

ုှေြ်စစ်မီက 12.8% 

ယေနးငီမီက 11.8% 

ဖယျာင်က်ုိင်မီက 59.0% 

ဘျ်ွထေမီီက 3.8% 

မီကစျ်ွ (ြု ္ုဂုိျွ) 8.9% 

ယေအာကုှေြ်စစ် (ြု ္ုဂုိျွ) 0.2% 

ယနယောင်ခည ််စေမက်အင်သုးက (ငုိုာြည ာက) 3.2% 

အခည ာက 0.3% 

  

ယသာျ်ွယေအတွက် အဓိျွအသုးကြည ုသ့်် နေအမျိုးအစား  

ယေြုိျ်ွုုိင်က 5.0% 

အဝီစိ ေ်င်က 3.4% 

ယေ ေ်င်က (အု််စ)ီ 28.6% 

ယေသန့်စျ်ွ/ယေသန့်ဘူက 0.8% 



5သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

စုစုေပါ််းေရေကန််းေရသ်န်ရရှိမှု 37.8% 

ယေ ေ်င်က (အျွာအေးမ့ဲ) 5.5% 

ယေျွန် 50.3% 

 မည စ်/ယခောင််က/်ူကယမည ာင်က 3.9% 

ယ်ာင်ျွေယေ/မုိကယေ 1.8% 

အခည ာက 0.7% 

စုစုေပါ််းေရေကန််းေရသ်နမ်ရရိှမှု 62.2% 

  

သုးကယေအ ေ်ျ်ွ အဓိျွအသုးကြည ုသ့်် နေအမျိုးအစား  

ယေြုိျ်ွုုိင်က 6.1% 

အဝီစိ ေ်င်က 4.4% 

ယေ ေ်င်က (အု််စ)ီ 24.9% 

ယေ ေ်င်က (အျွာအေးမ့ဲ) 5.5% 

ယေျွန် 49.8% 

 မည စ်/ယခောင််က/်ူကယမည ာင်က 6.8% 

ယ်ာင်ျွေယေ/မုိကယေ 1.8% 

ယေသန့်စျ်ွ/ယေသန့်ဘူက ၀.၁ ောခုိင်နှုန်ကထျ်ွ န််ကသ််။ 

အခည ာက 0.7% 

  

အိမ်သာအမေိုကအစာက  

ယေငေအိဲမ်သာ 0.6% 

ယေယုာင်က/ျင်ုုးအိမသ်ာ 31.2% 

စုစုေပါ််းသ်န်ရှ််းေသန ်််လံုအိမ်သနေဆနက်လုပ်သံုးစဲွမှု 31.8% 

ေ်င်က/ဇုာကအိမ်သာ 1.4% 

ေ်င်ကမေိှအိမ်သာ 2.9% 

အခည ာက 1.0%  

အိမ်သာမေိှ 62.9% 

  



6 သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ငျ်ွသေျ်ယေကြစ္စ််ကမောက သုးကစေနိုဲင်မှုအယခည အယန  

ယေေီျုိ 30.9% 

ရုြ်မည င်သးျွေ ာက 22.1% 

 ျွီ ိုကဖုန်က 2.8% 

ုျ်ွျုိွင်ဖုန်က 15.8% 

ျွေန်ြေူ်ာ 1.2% 

အိမ် ေ်င်အင််ာနျ်ွ်ြ်ငင်ထာက ခည င်က 2.2% 

မ််သ့််ြစ္စ််ကမှေမေိှသ့််ောခုိင်နှုနက် 55.2% 

ြစ္စ််ကအာကုုးကေှိသ့််ောခုိင်နှုန်က 0.2% 

  

သျ်ျူြုိ့နောင်နေးယာဥ်များသံုးစဲွနိင်ုမှုအယညခအယန  

ျွာက/ထေြ်ျွာက/ဗင်(န်) 0.5% 

ယမာ်ယ်ာ်ငုိင်ျွျ်/ုှေြ်စစ်စျ်ွဘီကမသုးကဘီကျွာက 11.9% 

စျ်ွဘီက 14.9% 

(၄) ဘီကြါယထာ်ုာ ေုီ 0.6% 

ျွနူကယုှ၊ သမ္ဗာန် 3.7% 

စျ်ွယုှ၊ ယမာ်ယ်ာ်ဘု်် 5.5% 

ုှ််က (ျွတဲ၊ နောက၊  မည င်က…… စသဖည င့်) 16.2% 

 
  



7သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အပုိင်း (၁) 

သန်ကနခါင်စာေင်းနောက်ခံအနကေ ာင်းအောများ 

၁.၁ နိေါန်က 

 ပြည ််ယထာင်စသုမ္မ်မည န်မာနိငု်ငးယ်ာ်အစိကုေသ်် နှစ်ယြါငက် (၃၀) ပျွေ ာ မယျွာျ်ွျူနုငိ်ခဲယ့သာ ပြည ််ုုးကျွတ်် 

ုူဦကယေနှင့အိ်မအ်ယျွေ ာင်ကအောသန်ကယခါငစ်ာေင်ကျုိွ ၂၀၁၄ ခုနှစ၊် ဧြြ ီု ေ်င ် ယျွာျ်ွျူခဲြ့ါသ််။ ပမည န်မာနိငု်ငး် ေင် 

ျိွုု ိနုီယခ််ျွာု်စ်ယုှောျ်ွုုးက၌ ုူဦကယေသန်ကယခါငစ်ာေင်ကမောကျုိွ ြုးမှနယ်ျွာျ်ွျူခဲြ့ါသ််။ ပမည န်မာနုိင်ငး 

ေု််ုြ်ယေကေြြ ီကယနာျ်ွြိုင်က ပြည ််ုုးကျွတ််သန်ကယခါင်စာေင်ကမောကျုိွ ၁၉၇၃ ခုနှစ်် ေင် ်စ်ျွီ ိမ၊် ၁၉၈၃ ခုနှစ်် ေင် 

်စ်ျွီ ိမန်ှင့ပ်ျခု ၂၀၁၄ပ ခုနစှ်၊ ဧြြ ီု ေ်င််စ်ျွီ ိမ် ယျွာျ်ွျူခဲြ့ါသ််။ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကမယျွာျ်ွနိုင်ယသာျွာု 

မောက ေ်င် ယမေကဖောကမှုနငှ့်မေိုကငျ်ွြောကျွေန်ကမာယေကစစ််မ်ကမောက၊ မိသာကစုနငှ့်ုူငျ်ု ူေေျ်စစ််မ်က၊ ုူဦကယေယြည ာင်ကုဲမှုနှင့် 

ယမေကဖောကမှုစစ််မ်ကမောကနှင့် အခည ာကယသာုူဦကယေစစ််မ်ကမောကျွို ြုးမှနယ်ျွာျ်ွျူခည င်ကဖည င့် နိငု်ငးယ်ာ်၏မူဝါေမောကခေမှ််နုငိ် 

ယေကနှင့်စမီးျွိန်ကမောကယေကငေနဲုိင်ယေကအ်ေျ်ွ ုူဦကယေငိငု်ောအခေျ်ွအုျ်ွမောကပြးြ့ိကုနိုင်ခဲြ့ါသ််။ 

 နိငု်ငး်ိုင်က ေ်င ် သန်ကယခါငစ်ာေင်ကသ်် ုူဦကယေငိငု်ောအခေျ်ွအုျ်ွမောကနှင့် အိမယ်ထာင်စမုောက၏ ဝိယသသ 

ုျွ္ခဏာမောကျုိွေေိှနိုင်သ့်် အယေကျွီ ီကယသာေင်ကမည စ််စ်ခုဖည စ်ြါသ််။ သန်ကယခါင်စာေင်က၏ထူကခည ာကယသာအေ််အယသေက 

်စ်ခမုှာ အုြခ်ေုြ်မှုဧေိျာအယသကငျ်ငုးးအငင့်ထိ အခေျ်ွအုျ်ွမောကျုိွ ြးြ့ိကုယြကနိုင်ခည င်ကြင်ဖည စ်ြါသ််။ ယျွာျ်ွျူ 

ေေိှယသာအခေျွ်အုျ်ွမောကသ််ပအုြခ်ေုြ်မှုနျ်ြျ်အငင့််ုိင်က်ေင် ထိယောျွ်ယသာဖေး့ ဖြ ိုကယေကစီမးျွိန်ကမောကယေကငေဲခည င်က၊ 

အယထာျ်ွအထာကယြါ်အယခည ခးယသာ ငုးကဖည ််ခေျ်ွမောကခေမှ််ခည င်က်ုိ့အ ေ်ျ်ွ မေိှမဖည စ်ုုိအြ်ြါသ််။ သန်ကယခါင်စာေင်ကမှ 

ယျွာျ်ွျူေေိှယသာအခေျ်ွအုျ်ွမောကသ်် နုငိ်ငးယ်ာ်၏သျးဇာ်ေင်ကမည စ်မောက ခေယဲဝသ်မ်ှ််ခည င်က၊ နျ်ယမည ဧေျိာ 

နျ်နိမိ် ်မောကျိွ ု ပြည န်ု််ငနက်စစ်နုိင်ခည င်က၊ စာသင်ယျွောင်က၊ ယငကရုးနှင့ျ်ွေန်ကမာယေကဌာနမောက၊ ုမ်ကမောကစသ့်် ုူမှု 

အယခည ခးအယငာျ်ွအအုးမောက်််ယငာျ်ွယြကခည င်ကနှင့်ပ သုယ်သနုုြ်ငန်ကမောကအ ေ်ျ်ွ အသုးကဝင်ြါသ််။ ထို့အြည င် 

သန်ကယခါငစ်ာေင်ကအခေျ်ွအုျ်ွမောကသ်် နုငိ်ငးယ်ာ်ဖေး့ ဖြ ိုက်ုိက်ျ်ွယေကစီမးျွိန်ကမောက၊ ယထာင်စနုှစ်ေ််မနှ်ကခေျွမ်ောက၊ 

ုူဥကီယေနှင်ဖ့ေး့ ဖြ ိုက်ိကု်ျ်ွမှ်ု ီုာခးမ ှ ခေမှ််ခဲ့သ့််ြနက််ုိင်မောကစသ့်ပ် ပြည ်် ေ်င်က၊ ပြည ်််ြပ ဖေး့ ဖြ ိုက်ုိက်ျ်ွမှုငိငု်ော 

ုုြယ်ငာင်ခေျွ်မောကျွို ငန်ကစစ်ယု့ုာော ေ်င်ု််က အယထာျ်ွအြး့ဖည စ်ယစြါသ်။် သုိ့ဖည စ်ြါ၍  ၂၀၁၄ ခုနှစပ်ုူဦကယေ 

နှင့အိ်မအ်ယျွေ ာင်ကအောသန်ကယခါငစ်ာေင်ကျုိွ မဖည စ်မယနယျွာျ်ွျူေန် ုိအုြ်ခဲ့ ခည င်ကပဖည စ်ြါသ််။ 

၂၀၁၄ ခုနှစ ်ုူဦကယေနှင့အိ်မအ်ယျွေ ာင်ကအော သန်ကယခါငစ်ာေင်ကေုေ် အစီေင်ခးစာမောကျုိွ အငင် ့(၃) ငင် ့ပဖည င် ့

ထု််ြည န်ေန်စစီဥ်ထာကြါသ််။ ြထမအငင့်အယနဖည င့် ယေှ့ယြည ကုူဥကီယေစာေင်က (သန်ကယခါငစ်ာေင်ကအစီေင်ခးစာ အ်ေပဲ- ၁) 

စာအုြျ်ွို ၂၀၁၄ ခုနှစ၊်ပ သေ ုု််ု ေ်င် ထု််ညြန်ယျွေ ်ာခဲ့ပြြ ီကဖည စ်ြါသ််။ ေု်ိျအငင့််ေင် သန်ကယခါငစ်ာေင်ကြင်မ 

အစီေင်ခးစာမောကအာက အ ေ်ဲပ (၂) ခုဖည င့်ပ ထု််ယဝမ််ညဖစ်ြါသ််။ သန်ကယခါင်စာေင်ကအစီေင်ခးစာပ အ ေ်ဲ (၂) ေ်င် 

ညြ််ယထာင်စု၊  ်ုိင်ကယေသျွီ ီက/ပြည ််နျ်အသီကသီက၏ အနသးစိတ်အခေျ်ွအုျ်ွမောကြါဝင်ညြီက သန်ကယခါင်စာေင်က            

အစီေင်ခးစာပအ်ေဲ (၃) ေ်င် ်ုိင်ကယေသျွီ ီက/ညြ််နျ််စ်ခုစ၏ီ အစီေင်ခးစာ (၁၅) ခ ုြါဝင်ြါသ််။ ုဏန်ကသယ ကျွ် 

်င်ေန်ုိုအြ်ယသာအခေျ်ွအုျ်ွမောကနှင့် ်ှနိှုငိ်ကယငေကယနေကမှုမောကြည ုုုြေ်န် ုုိအြ်သ်် ့ အခေျ်ွအုျ်ွမောကျုိွ            
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၂၀၁၆ ခုနှစ ် နှစ်ဥကီြိုင်က်ေင် ထု််ြည န်နုိင်ေန် ေ််မနှ်ကထာကြါသ််။ ််ိျအငင့်ထု််ြည န်ခည င်က ေ်င် သန်ကယခါင်စာေင်က 

အခေျ်ွအုျ်ွမောကျုိွ ယခါင်ကစဥ်အုုိျ်ွ အယသကစိ််ငန်ကစစ်ယု့ုာထာကသ့်် အစီေင်ခးစာမောက ြါဝင်မ််ညဖစ်ြါသ််။ 

 ျခုအစီေင်ခးစာသ်် သေ်းနခါင်စာေင်းအစီေင်ခံစာ အတဲွ (၃) တွင် ပါဝင်ယသာ ်ုိင်ကနေသကြ ီး/ ပြ ည်ေယ် 

အစီေင်ခံစာများတွင် တစ်ခုအပါအဝင် ြြ စ် ပီ ီး ေခိင်ုပြ ည်ေယ်၏အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ 

ျခုအစီေင်ခးစာ ေ်င်ြါေိှသ့်် သန်ကယခါင်စာေင်ကငုိင်ောယဝါဟာေအဓိြ္ပာျ်သ််မှ််ခေျ်ွမောကနှင့် သန်ကယခါင်စာေင်က 

ုုြင်န်ကစဥ်ျုိွ ယနာျွ်ငျ်ွ်ေဲ (၂) ေ်င် ယဖာ်ပြည ထာကြါသ််။ 

၁.၂ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ုူဦကယေနှင့် အိမ်အယျွေ ာင်ကအောသန်ကယခါင်စာေင်က 

၁.၂.၁ စီမးခန့်ခေမဲှုနှင့် စီမးခေျ်ွယေကငေဲခည င်က 

၂၀၁၄ပ ခုနှစ ် ုူဦကယေနှင့အိ်မအ်ယျွေ ာင်ကအော သန်ကယခါငစ်ာေင်ကယျွာျ်ွျူခည င်ကုုြင်န်က၏ စီမးခန့်ခေဲမှုမောက၊ 

စီမးခေျ်ွယေကငေပဲခည င်ကနှင့် အယျွာင်အထ််ယဖာ်ယငာင်ေေျ်ွခည င်ကုုြ်ငန်ကမောကျုိွ ုူဝင်မှုျွီ ီကျွေ ြ်ယေကနှင့်ပြည ််သူ့အင်အာက 

ဝန်ျွီ ီကဌာန၊ ပြည ််သူ့အင်အာကဦကစီကဌာနမှ ်ာဝန်ျူယငာင်ေေျွ်ခဲ့ြါသ််။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်် ေင် ထု််ြည န်ခဲ့သ့်် ုူဦကယေနှင့ ်

အိမအ်ယျွေ ာင်ကအောသန်ကယခါင်စာေင်ကဥြယေ၊ ဥြယေအမှ် ် (၁၉) ေ်င ် ပြည ််သူ့အင်အာကဦကစီကဌာနအာက  သန်ကယခါင် 

စာေင်ကယျွာျ်ွျူခေိန်် ေင် နိငု်ငးအ်ေင်ကေိှ အိမယ်ထာင်စု်ိုင်က/ုူ်ိုင်ကျုိွ စာေင်ကယျွာျ်ွျူေန် အာဏာအြ်နငှ်ကထာက 

ြါသ််။ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကဥြယေနှင့်အ်ီ  သန်ကယခါငစ်ာေင်ကစီမးခေျ်ွုုြ်ငန်ကမောကျုိွ ယအာင်မည င်စော အယျွာင်အထ်် 

ယဖာ်ယငာင်နိုင်ေန်အ ေ်ျ်ွ သန်ကယခါင်စာေင်ကယျွာ်မ်ီအငင့်ငင့်ျုိွ စီမးအုြ်ခေုြ်မှုအငင့်အုုိျ်ွ ဖေဲ့ စ််ကခ့ဲြါသ််။ပ 

်ုိင်ကနေသကြ ီး/ပြ ည်ေယ်အေင့်တွင် ်ုိင်ကနေသကြ ီး/ပြ ည်ေယ်ဝေ်ကြ ီးချု ပ်များသည် ်ုိင်ကနေသကြ ီး/ ပြ ည်ေယ် သေ်းနခါင် 

စာေင်းနကာ်မတီ၏ဥက္ကဌများအြြ စ် သေ်းနခါင်စာေင်းလုပ်ငေ်းစဥ်တစ်ခုလံုး အနကာင်အထည်နြာ်ယငာင်နိုင်ယေကအ်ေျ်ွပ 

တာဝေ်ယူယငာင်ေေျွ်ခဲြ့ါသ််။ 

သန်ကယခါင်စာေင်ကုုြ်ငန်ကစဥ််စ်ခုုုးက ေ်င်ြါဝင်သ့်် ုုြ်ငန်ကမောကအာကုုးကျုိွ အျဲွဖည ်် ေ်ျ်ွခေျ်ွ၍ သန်ကယခါင် 

စာေင်ကယျွာျ်ွျူခည င်ကုုြင်န်ကစီမးခေျ်ွျုိွ ၂၀၁၁ ခုနှစမ်ှ စ်င်ယေကငေခဲဲြ့ါသ််။ ယမည ြုးယေကငေဲခည င်က၊ စာေင်ကဇျာက 

ပြည ုစုခည င်က၊ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကနှင့င်ျ်ွနွှျ်ဖည စ်ယြါ်ုာနုငိ်သ့််ြည ဿနာမောက၊ ဘဏ္ဍာယငေုုိအြ်ခေျွ်၊ ယမကခေနက်ြုးစးြည ုစုခည င်က၊ 

ုူထုအသိြ်ာယြကုုြင်န်ကမောကနှင့် သန်ကယခါငစ်ာေင်ကေုေ်မောက ငန်ကစစ်ယု့ုာခည င်က၊ ယငေကယနေကြေမဲောကြည ုုုြ်ခည င်က၊  

ထု််ြည န်ယျွေ ်ာပခည င်က စသ့််ုုြင်န်ကမောကျုိွ အျွဲဖည ််သုးကသြ်ခဲြ့ါသ််။ အငိြုါအျွဲဖည ််မှုမောကျွို သန်ကယခါင်စာေင်က 

စီမးခေျ်ွယေကငေေဲာ ေ်င ်ထ့််သေင်ကယြါငက်စြ်ြြ ီက သန်ကယခါငစ်ာေင်ကစီမးခေျ်ွျုိွ အယျွာင်အထ်ယ်ဖာ်ယငာင်ခဲြ့ါသ််။ 

၁.၂.၂ စာေင်ကယျွာျ်ွျွေျ်ွယမည ြုးမောကယေကငေဲခည င်က 

 သန်ကယခါင်စာေင်ကယျွာျ်ွျူနုိင်ေန်အ ေ်ျ်ွ စာေင်ကယျွာျ်ွျွေျ်ွယမည ြုးမောက3 ယေကငေဲခည င်ကုုြ်ငန်ကအာက ၂၀၁၂  ခုနှစ်၊ 

ဇေန်ု ေ်င် စ်င်ယငာင်ေေျ်ွခဲ့ြါသ််။ ယျွာျ်ွျွေျွ်ယမည ြုးမောကယေကငေဲနိငု်ေန်အ်ေျ်ွပ ယမည ြုးယေကငေဲခည င်ကသင််န်ကမောကျုိွပ

ဖေင့်ု ှစခ်ဲ့ ြြ ီကပ ပမြ ို့နျ်ုူဝင်မှုျွီ ီကျွေ ြ်ယေကနငှ့်အမေိုကသာကမှ််ြုး် င်ယေကဦကစီကဌာနမှ အောထမ်ကမောကအာက  ်ျ်ွယောျ်ွယစခဲ ့

                                                           
3

 သန်းရခါင်စာေင်းရကာက်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းကို ရဆာင်ေွက်နုိင်ေန်အတွက် မမိ ိ့ပပြ ရသသများ  ေပ်ကွကရ်အာကတ်ွင်လည်းရကာင်း၊ ရကျးလက်ရသသများ  
ရကျးေွာအုပ်စုရအာကတ်ွင်လည်းရကာင်း ရကာက်ကကွ်ရမြ ပံုများကို ရေးဆွဲခ့ဲပါသည်။ ရကာက်ကက်ွရမြ ပု၏ံထင်ေှားရသာနယ်နိမိတ်များ၊ အရဆာက် 
အအံုများ၊ အိမ်ရထာင်စုများနှင့် ၎င်းတိပု၏တည်ရနောတုိပပါေင်ပါသည်။ 
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ြါသ််။ သင််န်က်ေင် သန်ကယခါငစ်ာေင်ကုုြ်ငန်က၏ေ််ေေျ်ခေျ်ွမောက၊ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကုုြ်ငန်ကစဥ် ေ်င် ယမည ြုးမောက၏ 

အခန်ကျွဏ္ဍ၊ ထင်ေှာကယသာအမှ််အသာကမောကယေကငေဲခည င်က အြါအဝင်ပ  ပမြ ို့နျ်၊ ေြျ်ွေျွ်နှင့ ်ယျွေကေောအြု်စုအငင့် ယမည ြုး 

မောကယေကငေဲခည င်ကသင်ခနက်စာမောကျွို သင်ျွေ ာကြို့ခေခ့ဲြါသ််။ ်စ်နိုင်ငးုုးကအ ေ်ျွ် ယမည ြုးမောကငျ်ွစြ်ေေှိြြ ီကယနာျ်ွ ပမြ ို့နျ် 

ယြါင်က (၃၃၀) အ်ေျ်ွ ယမည ြုးမောကျုိွြုးနှြိ်၍ သျ်ွငိုင်ောမြ ို့နျ်ုူဝင်မှုျွီ ီကျွေ ြ်ယေကနငှ့်အမေိုကသာကမှ််ြုး် င်ယေကဦကစီက 

ဌာနရုးကမောကသို့  ပဖည န့်ယဝခဲ့ြါသ််။ ပမြ ို့နျ်ုူဝင်မှုျွီ ီကျွေ ြ်ယေကနှင့အ်မေိုကသာကမှ််ြးု်င်ယေကဦကစီကဌာနမှ ဝန်ထမ်ကမောကသ်် 

ေြျ်ွေျ်ွမယျွေကေောအုြစ်ုအ်ေင်ကေိှ အိမယ်ထာင်စအုယေအ်ေျ်ွနငှ့် အဖေဲ့အစ််ကုူဦကယေ်ို့ျွို ယျွာျ်ွျူခဲြ့ါသ််။ 

ယျွာျ်ွျူေေိှယသာအခေျ်ွအုျ်ွမောကယြါ်မူ်််၍ စာေင်ကယျွာျ်ွ်စ်ယျာျ်ွ်ာဝန်ျူေမ့်် စာေင်ကယျွာျ်ွျွေျ်ွ 

နျ်နမိိ််မောက သ််မှ် ်ယြကခဲ့ြါသ််။ ေြ်ျွေျ်ွမယျွေကေောအုြစ်ုယြါငက် (၁၆,၀၀၀)ပ ယျွော်အ ေ်ျွ်ပ ယမည ြုးမောကယေကငေဲခဲ့ 

ြါသ််။ စာေင်ကယျွာျ်ွျွေျွ်စုစုယြါငက် (၈၁,၇၅၀)ခန့်ေိှြြ ီကပ နိငု်ငး့ဧေိျာအာကုုးကနီကြါကျွို ုွှမက်ခြ းု နိငု်ခဲြ့ါသ််။ 

ျွခေင်ြည ််နျ်၊ ေမှ်ကြည ််နျ်နငှ့်ပ ျွေင်ြည ််နျ်မောကေိှ ယေသအခေို့မောက ေ်င် ယမည ြုးယေကငေေဲန် အချွ်အခဲမောကေှိသဖည င့် 

ပုြ ိုု််ုဓါ််ြးုမောက၊ ယမည ြုးန််ကြ်ာမောကအသုးကြည ု၍ စာေင်ကယျွာျ်ွျွေျ်ွယမည ြုးမောကယေကငေဲခဲ့ေြါသ််။ 

၁.၂.၃ သန်ကယခါင်စာေင်ကယမကခေနက်ြုးစးမောကနှင့် ုျ်ွစေဲစာယစာင်မောက  ြည ုစုခည င်က 

 သန်ကယခါငစ်ာေင်ကယမကခေန်ကြုးစးမောကနှင့် ုျ်ွစေဲစာယစာင်မောက ပြည ုစုခည င်ကုုြင်န်ကျုိွ ၂၀၁၂ ခုနှစ၊် ဇူုိုင်ု်ေင် 

စ်င်ယငာင်ေေျွ်ခဲြ့ါသ််။ ယမကခေနက်ြုးစးြည ုစုော ေ်င် အခေျ်ွအုျ်ွအသုးကြည ုသူမောကနှင့် ်ှနိိှုင်ကယငေကယနေကခေျွမ်ောက၊ 

ျုွုသမ ္ုဂ၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ ် ုူဦကယေနှင့အိ်မအ်ယျွေ ာင်ကအောသန်ကယခါငစ်ာေင်က ယျွာျ်ွျူမှုငိငု်ောအယခည ခးမူနှင့် 

အျွီ းပြည ုခေျ်ွမောကစာအုြ်နှင့် ျခင်မည န်မာနုိင်ငးနှင့်အာငီျးနုိင်ငးမောက ေ်င် ယျွာျ်ွျူခ့ဲသ့်် သန်ကယခါင်စာေင်ကအယ ေ့်အျွီ းု 

မောကျိွု အယခည ခး၍ ပြည ုစုခဲည့ခင်ကဖည စ်ြါသ််။ 

 အိမယ်ထာင်စယုမကခေနက်ြုးစးသ််  ၂၀၁၄ ခုနှစ၊် မ််ု (၂၉) ေျွ်ယန့် သန်ကယခါငျ်း (သန်ကယခါငစ်ာေင်က်)ပ်ေင် 

အိမယ်ထာင်စု် ိငု်က၌ေှိသ့်် ုူဦကယေျွိသုိေိှနိငု်ေန်နငှ့် ယညဖငုိသူ်စ်ဦကခေင်ကစီ၏ ုူမှုစီကြောကယေကငုိင်ောအခေျ်ွအုျ်ွ 

မောကျိွစုုစ််ကေေှိနိငု်ေန် ပြည ုစုထာကြါသ််။ ယမကခေနက်ြုးစး် ေင် အိမအ်ယညခအယနနှင့် အိမယ်ထာင်စငုိငု်ောအခေျ်ွအုျ်ွ 

မောကအ ေ်ျွ်ပ ယမကခေနက်မောကု််ကြါဝင်ြါသ်။် ထုိ့အြည င်  ပြည ််ြ်ေင်ယောျွ်ေိှယနယသာ အိမယ်ထာင်စဝုင်မောကနှင့် စာေင်က 

မယျွာျ်ွျူမီ (၁၂) ုအ်ေင်က ယသငုးကခဲသ့့်် အိမယ်ထာင်စဝုင််ို့နငှ့်သျွင်ိငု်သ့်် ယမကခေနက်မောကု််ကြါဝင်ြါသ််။ 

အိမယ်ထာင်စယုမကခေနက်ြုးစး် ေင် ယမကခေနက်ယြါင်က (၄၁) ခေျ်ွြါဝင်ြါသ််။ (ယနာျ်ွငျွ် ေ် ဲ- ၁) 

 အဖေဲ့အစ််ကယမကခေန်က်ြုးစး်ေင် အိမယ်ထာင်စယုမကခေနက်၏ပယမကခေနက်မောကအနျ်ွမှ ယမကခေနက် (၁၁) ခေျ်ွျုိွသာထ့််သေင်က 

ထာကြြ ီက ယငကရုး၊ အယငာင်၊ အျွေဥ်ကယထာင်၊ ဘုနက်ျွီ ီကယျွောင်ကနှင့် ယဘာေ်ါယငာင် စသ်််ုိ့်ေင် ယနထိငု်သူမောက၊ အိမယ်ခည  

ောယခည မ့ဲမောက၊ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကေ််ညွှန်ကခေိန် ေ်င် ယုှငြိ၊်ပ ယေငိြ်် ို့၌ ေှယိနသူမောကအြါအဝင် အဖေဲ့အစ််ကြုးစးဖည င့် 

ယနထိငု်သူမောကျိွု ယျွာျ်ွျူေန်အသုးကြည ုြါသ််။ 

၁.၂.၄ စာေင်ကစစ်/စာေင်ကယျွာျ်ွမောက ခန့်ထာက ခည င်ကနှင့်သင််န်ကယြကခည င်က 

သန်ကယခါငစ်ာေင်က ယမည ြည င်ျွေင်ကငင်ကယျွာျ်ွျူခည င်ကုုြ်ငန်ကျုိွ ယငာင်ေေျွ်ခဲသ့ူအမောကစုမှာ ငော/ငောမမောက 

ပဖည စ်ပြြ ီက ၎င်က်ို့ ျုိွ ြ်ာယေကဝန်ျွီ ီကဌာနနှင့် ပမြ ို့နျ်သန်ကယခါငစ်ာေင်ကယျွာ်မ်ီမောကမှ ယေေကခေျ်် ာဝန်ယြကအြ်ခဲ့ခည င်က 

ပဖည စ်ြါသ််။ စာေင်ကယျွာျ်ွငော/ငောမမောကျုိွ ်ာဝန်ယြကအြ်ော ေ်င် ၎င်က်ို့စာေင်ကယျွာျ်ွျူေမ့်် နျ်ယမည  



10 သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အ်ေင်ကေှယိေသခးမောကနှင့် ေင်ကနှီကျွတမ်ကဝင်မှုေှပိခည င်ကနှင် ့  ယေသခးဘာသာစျွာကျွတမ်ကျွေင်မှုေိှ ခည င်က်ုိ့အယြါ် အယခည ခး၍ 

်ာဝန်ယြကအြ်ခဲပ့ခည င်ကဖည စ်ြါသ််။ 

စာေင်ကစစ်မစာေင်ကယျွာျ်ွသင််န်ကမောကျွို အငင့ ် (၄) ငင့်ဖည င့် ယငာင်ေေျွ်ခဲြ့ါသ််။ သန်ကယခါငစ်ာေင်က 

ယျွာျ်ွျူယေကအ ေ်ျွ် ျွုုသမ ္ုဂုူဦကယေေန်ြးုယငေအဖေဲ့ ၊ပ ပသေ စယေ် ကုေစာေင်ကအင်ကဗေူရုိ၊ပ အိနဒိျသန်ကယခါငစ်ာေင်က 

မင်ကျွီ ီကရုးက၊ပ DRS ျုွမ္ပဏီ၊ပ ညြ််သူ့အင်အာကဦကစီကဌာနနှင် ့ ုူမှုဝန်ထမ်ကဦကစကီဌာန်ို့မှ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကျွတမ်ကျွေင် 

ြ်ာေငှ်မောကြါဝင်သ့််အဖေဲ့ျွို ဖေဲ့ စ််ကခ့ဲြါသ််။ ဤအဖေဲ့အယနဖည င့် သင််န်ကအယထာျ်ွအျူွြည ုြစ္စ််ကမောကျုိွ ယု့ုာ 

သုးကသြ်ခည င်ကနှင် ့ သင််န်ကအစီအစဥ်ြည ုစုခည င်ကမောကျုိွ ယငာင်ေေျွ်ခဲြ့ါသ််။ ဤအဖေဲ့သ်် ုူဝင်မှုျွီ ီကျွေ ြ်ယေကနငှ့် 

ပြည ််သူ့အင်အာကဝန်ျွီ ီကဌာနမှ အောထမ်ကအမောကစုြါဝင်သ့််  ဗဟိုအငင့်န််ကြည မောကျုိွ ယေေကခေျယ်ု့ျွေင့်ယြကခဲြ့ါသ််။ 

ဗဟိုအငင့်န််ကြည မောကမှ်စ်ငင့ ်အခည ာကအစိကုေဌာနမောကနှင့် ်ျွ္ကသုို်မောကမှ အထူကန််ကြည မောကျုိွ ငျ်ွုျွယ်ု့ျွေင့် 

သင်ျွေ ာကယြကခ့ဲြါသ််။ အထူကန််ကြည မောကမှ အုာက်ူသင််န်ကမောကျွို ခရိုင်န််ကြည မောကသုိ့ ငျ်ွုျ်ွ ငင့်ြောကသင််န်က 

ယြကခ့ဲြါသ််။ ခရုိင်န််ကြည မောကသ်် ်ုိင်ကယေသျွီ ီက/ပြည ််နျ်၊ ခရုိင်မောကေိှ အထျ်ွ်န်ကြည /အုျ််န်ကြည  ငော/ငောမ 

မောကညဖစ်ပျွေ ြြ ီကပ၎င်က်ို့ျွ ပမြ ို့နျ်မောက်ေင် စာေင်ကစစ်နင့်ှ စာေင်ကယျွာျ်ွမောကျုိွ ငျ်ွုျ်ွသင််န်ကြို့ခေယြကခ့ဲြါသ််။ 

စာေင်ကယျွာျ်ွမောကျုိွပ (၅) ေျွ်ျွေ ာ ယု့ျွေင့်သင််န်ကယြကခဲ့ပြြ ီကပ စာေင်ကစစ်မောကအ်ေျ်ွမူ စာေင်ကစစ်မောက၏ 

အခန်ကျွဏ္ဍ၊ ျွေင်ကငင်ကုုြင်န်က၊ ပြည န်ု််ယမကမည န်ကခည င်က၊  ပဖည ့််သေင်ကြြ ီကယသာ ယမကခေနက်ြုးစးမောကျုိွစစ်ယငကခည င်က၊ ုူမှု 

ငျ်ွငးယေကနှင့် စီမးခန့ခ်ေမဲှုငိငု်ောသင်ခနက်စာမောကျုိွပ ဖည ့််စေျွ်ြို့ခေေန ် အခေိန်် စ်ေျ်ွြိုျူ၍ ယု့ျွေင့်သင်ျွေ ာကယြကခ့ဲ 

ြါသ််။ 

၁.၂.၅ သန်ကယခါင်စာေင်ကယျွာျ်ွျူခည င်က 

စာေင်ကစစ်မစာေင်ကနကာက်မောကသ််ပ သန်ကယခါင်စာေင်ကမယျွာျ်ွမီ (၂) ေျ်ွအုုိ ေ်င်ပ ၎င်က်ုိ့် ာဝန်ျွေော 

စာေင်ကယျွာျ်ွျွေျ်ွအသီကသီကသုိ့ယောျ်ွေိှ၍ပ စာေင်ကယျွာျ်ွျွေျ်ွနျ်နိမိ််မောကျုိွပျွေ ့််ရှုခည င်က၊ပ ယျွာျ်ွျွေျ်ွအ ေ်င်ကေိှ 

အယငာျွအ်အုးနှင့ပ် အိမယ်ထာင်စမုောကအာက ်ိျ်ုွငိုင်စစ်ယငကခည င်က၊ပ ုုိအြ်ြါျွပအယငာျွအ်အုးစာေင်က (င - ၀၂) အာကပ

ုျ်ွေိှအယခည အယနနငှ့်ျွိျ်ုွ်ီေန်ပြည င်ငင်ခည င််က စသ်််ုိ့ျုိွယငာင်ေေျွ်ခဲ့ြါသ််။ 

သန်ကယခါငစ်ာေင်ကယျွာျ်ွျူော ေ်င်ပ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကေ််ညွှန်ကခေိန် ၂၀၁၄ ခုနှစ၊် မ််ု (၂၉) ေျ်ွယန့် 

သန်ကယခါငျ်းအခေိန်် ေင်ပ မည န်မာနုိင်ငးနျ်နမိိ််အ်ေင်က၌ပ နောက်ေှိယနသူအာကုုးကျုိွ စာေင်ကယျွာျ်ွျူေန်ဖည စ်ြါသ််။ပ

ထိုသုိ့စာေင်ကယျွာျ်ွျူော်ေင်ပ ဟို် ျ်၊ပ ်််ကခိခုန်က၊ပ ယငကရုး၊ ေစဲခန်ကနှင့ ် အျွေဥ်ကယထာင်စသ့််ပ အဖေဲ့အစ််ကမောကေှိ 

ုူဦကယေအာကပ သန်ကယခါင်စာေင်က် ေ်င် စာေင်ကယျွာျ်ွျူနုိင်ေန်ပ  ပမြ ိ ့ုနျ်သန်ကယခါင်စာေင်ကအောေိှမောကမှပ ျွီ ို်င်စီမးမှုမောက 

ပြည ုုုြ်ခ့ဲပျွေ ြါသ််။ပ ်ုိင်ကယေသျွီ ီက/ပြည ််နျ်အာကုုးက ေ်င်ပ ုူဦကယေသန်ကယခါင်စာေင်ကယျွာျ်ွျူခည င်ကအာက သ််မှ် ် 

ထာကသ့်် (၁၂) ေျွ််ာျွာုအ ေ်င်က ယအာင်မည င်စော ယငာင်ေေျွ်နိငု်ခဲြ့ါသ််။ 

ျွခေင်ြည ််နျ် ြူ်ာအုိခရိုင်၊ပ ေန်ျွုန််ိုငက်ယေသျွီ ီက ျုိွျွိကုျွတန်ကနှင်ပ့ ေမှ်ကြည ််နျ်ပ မုငိ်ကုာကယေသ်ုိ့်ေင် 

ောသီဥ်ုငိုကဝါကမှု၊ ုမ်ကြန်ကငျ်ွသေျ်ယေကချွ်ခဲမှုနှင့်ပ ယေသငုိင်ောယခါင်ကယငာင်မောက၏ ်ှနိိှုင်ကယ်ာင်ကငိုမှုမောကယျွေ ာင့်ပ

၂၀၁၄ ခုနှစ၊် မ််ုြထမြ််မစှ်င်၍ စာေင်ကယျွာျ်ွျူခည င်ကုုြင်န်ကျုိွစ်င်ခဲ့ြါသ််။ ‘ဝ’ ျုိွျ်ြိုင်အုြခ်ေုြ်ခေင့ေ် 
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်ုငိ်က ေ်င ် သင််န်ကယြကခည င်ကျုိွ ပျွီ ို်င်ြည ုုုြခ်ဲယ့သာ်ု််ကပ စာေင်ကယျွာျွ်ုုြင်န်ကအာကပ အခည ာကယေသမောကနှင့် 

်စ်ြြ ိုင််််ကယငာင်ေေျွ်ခဲြ့ါသ််။ 

ေခိုင်ြည ််နျ်ယမည ာျ်ွြိုင်ကနှင့်ပ ျွခေင်ြည ််နျ်မပှ ယျွအိငု်အို (ျွခေင်ုေ််ယမည ာျ်ွယေကအဖေဲ့ ) အဖေဲ့အစ််က 

ှုုြေ်ာှကောနျယ်မည ယျွေကေောအခေို့်ေင် သန်ကယခါငစ်ာေင်ကယျွာျ်ွျူေန် အချွ်အခဲမောကျွီ းု ယ်ေ့ခဲ့ေြါသ််။ပ ျွေင် 

ပြည ််နျ်၊ပ ဖာြေန်မြ ို့နျ်ေိှအခေို့ယျွေကေောမောက ေ်င်ု််ကပ ယမကခေနက်ြုးစးဖည င့် သန်ကယခါင်စာေင်ကမယျွာျ်ွျူနုငိ်ခဲယ့ျွေ ာင်က 

ယ်ေ့ေှိေြါသ််။  

၁.၂.၆  စာေင်ကဇျာကြည ုစုခည င်က 

 စာေင်ကဇျာကြည ုစုခည င်ကုုြ်ငန်ကသ်် သန်ကယခါင်စာေင်ကယျွာျ်ွျူြြ ီကခေိန် ေ်င် ယငာင်ေေျ်ွေသ့်် အ ေုန်အယေက 

ြါယသာ ုုြ်ငန်ကစဥ််စ်ခုဖည စ်ြါသ််။ စာေင်ကဇျာကြည ုစုခည င်ကုုြ်ငန်ကစဥ််ေင် ေေိှုာယသာအခေျွအ်ုျွ်မောကျုိွ ြုးေြိ် 

ဖ််ခည င်က၊ ုဏန်ကသယ ကျွ်မောကထ့်သ်ေင်ကခည င်က၊ ်််ကညဖ််ခည င်ကနှင့် ငန်ကစစ်ယု့ုာခည င်က်ုိ့ြါဝင်သ််။ ၂၀၁၄ ခုနှစ ်

ုူဦကယေနှင့အိ်မအ်ယျွေ ာင်ကအောသန်ကယခါငစ်ာေင်က၊ စာေင်ကဇျာကြည ုစုခည င်ကုုြင်န်ကအာက အယျွာင်အထ်ယ်ဖာ်ော်ေင် 

ယခ််မအီငင့်မည င့်န််ကြ်ာမောကျုိွ အြည ့််အဝ အသုးကခေခ့ဲြါသ််။ အခေျွ်အုျ်ွသေင်ကုုြင်န်ကျုိွ ုုြယ်ငာင်ေန် 

န််ကုမ်ကအမေိုကမေိုကေှိယသာ်ု်က် ပြည ််သူ့အင်အာကဦကစီကဌာနအယနဖည င့် OMR/ICR/KFI  ြုးေြိ်ဖ််ခည င်ကန််ကြ်ာျုိွ 

အသုးကြည ုခ့ဲြါသ််။  

သန်ကယခါငစ်ာေင်ကယမကခေန်ကြုးစးမောကျုိွ အထူကစီမးြည ုုုြထ်ာကြြ ီက စနရ််းရကာက်များ ယမကခေနက်ြုးစးညြည့သွ်င်းော၌ 

ြုးေြိ်ဖ််သ််န့််ကစနစ်နငှ့်ျုိွျွ််ီနစေေ ် အထူကယု့ျွေင့်သင််န်ကယြကခ့ဲြါသ််။ ထုိ့ယျွေ ာင့် ြုးေြိ်ဖ််ခေိန်် ေင် 

အမှာကန််ကြြ ီက ုေင်မည န်စော ယငာင်ေေျွ်နိငု်ခဲ့ပခည င်ကဖည စ်ြါသ််။ပ အခည ာကန််ကုမ်ကမောကနှင့န်ိှုင်ကျှဥ်ု ှေင် ဝန်ထမ်ကအင်အာက 

အန််ကငျ်ျွိုသာ အသုးကပြည ုခဲေ့ြါသ််။ ၂၀၁၄ ခုနှစ၊် ယအာျ်ွ်ိုဘာုငန်က ေ်င်  ယမကခေနက်ြုးစးယြါင်က (၁၁.၅) သန်ကအာက 

ြုးေြိ်ဖ််ျူခည င်ကုုြင်န်ကျုိွ ယအာင်မည င်စော ယငာင်ေေျ်ွညြီကစီကခဲြ့ါသ််။ 

၁.၂.၇ ေု််ုြ်ယသာယစာင့်ျွေ ့််ယု့ုာယေကအဖေဲ့  

 ပြည ်် ေ်င်က/ပြည ််ြမှပ ြ်ာေှင်မောကြါဝင်သ့််ပ ုေ််ုြ်ယသာသန်ကယခါငစ်ာေင်ကယစာင့်ျွေ ့််ယု့ုာသူမောကအဖေဲ့  

သ်် ်ုိင်ကယေသျွီ ီကနှင့ပ်ြည ််နျ်အာကုုးကသုိ့ သောကယောျ်ွ၍ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကယျွာျ်ွျူမှုမောကျွိပု ယု့ုာခ့ဲြါသ််။ပ

အငိြုါအဖေဲ့၏ေ််ေေျ်ခေျ်ွမောကမှာ (၁) ယု့ုာေန်ယေေကခေျ်ထာကသ့််ပ ပမြ ို့နျ်/စာေင်ကယျွာျ်ွျွေျွ်မောက ေ်င် 

သန်ကယခါင်စာေင်ကယျွာျ်ွျူသ့်် န််ကုမ်ကမောကျွိပု မှ်််မ်က်င်ေန်၊  (၂) သန်ကယခါငစ်ာေင်ကယျွာျ်ွျူယနစဥ်နင့်ှ 

ယျွာျ်ွျူြြ ီကခေိန််ေင် နုငိ်ငးယ်ာ်အစိကုေသို့ အခေျ်ွအုျ်ွမောကြးြ့ိကုယြကေန၊်  (၃) နုငိ်ငး်ျွာအငင့်အ်န်က၊ ပြည ်််ေင်က 

ဥြယေမောကနှင်ျ့ွိျ်ုွ်ီမှုေိှ/မေှိငနက်စစ်ေန်  (၄) အနာု်််ေင်ယငာင်ေေျ်ွမ့််ပသန်ကယခါင်စာေင်ကမောကအ်ေျ်ွ ဝန်ထမ်ကမောက 

စေမ်ကယငာင်ေ််မည ှင့်် င်ယေက်ေင် အယထာျ်ွအျွူဖည စ်ယစမ့််အယ်ေ့အျွီ းုမောကနှင့် ယျွာင်ကမေန်ယသာအယု့အထမောကျွို 

မှ်််မ်က်င်ထာကေိှနိငု်ေန််ို့ ဖည စ်ြါသ််။ 

 ထိုယစာင့်ျွေ ််ယ့ု့ုာယေကအဖေဲ့ မောကသ်် ်ုိင်ကယေသျွီ ီက/ပြည ််နျ် (၁၅) ခုုုးကေှ ိခရိုင ်(၄၁) ခ ု(ခရိုင်စစုုယြါငက် 

၏ ၅၅ ောခုိင်နှုန်က)၊ ပမြ ို့နျ်ယြါငက် (၁၂၁) ပမြ ို့နျ် (ပမြ ို့နျ်စစုုယြါငက်၏ ၃၇ ောခိုင်နှုန်က)၊ပ စာေင်ကယျွာျ်ွျွေျ်ွယြါငက် 

(၉၀၁) ျွေျ်ွ (စာေင်ကယျွာျ်ွျွေျ်ွစစုုယြါငက်၏ ၁.၁ ောခိုင်နှုန်က)်ို့ျွိ ုသောကယောျွယ်ု့ုာခ့ဲပြြ ီက ယ်ေ့ငုးယမကမည န်ကမှုယြါငက် 
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(၂,၁၉၃) ခုကို  ပြ ုလပု်ခဲ့ပါသည။် သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူပြ းီချနိတ်ငွ် ေလ့လာေရးအဖွဲ့မှ ေတွ့ရှိချက်များကို 

အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ပါရှိသည့် အစီရင်ခံစာတစ်ေစာငက်ို  ပြ ုစုခဲ့ပါသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာကိ ု http://www.dop.gov.mm/ 

နှင့် http://countryoffice.unfpa.org/myanmar တို့တွင် ေလ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

၁.၂.၈ ေရှ့ေပြ းလူဦးေရစာရင်း 

 လူဝင်မှုက� းီကြ ပ်ေရးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်က� းီဌာန၊  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� းီသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့် 

အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရငး် ေရှ့ေပြ းလူဦးေရစာရင်းအစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သြ ဂုတ်လ (၃၀) ရကေ်န့တငွ ်

ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါေရှ့ေပြ းလူဦးေရစာရင်းတွင် လူဦးေရအရွယ်အစားကုိ ကျား/မ ခဲွခြ ား၍ ပြ ည်ေထာင်စု 

အဆင့်၊ တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယအ်ဆင့်နှင့် အချို့အချက်အလက်များကို ခရိုင်နှင့် မြ ို ့နယ်အဆင့်ထိပါ ေဖာ် ပြ ထား 

ပါသည်။ ေရှ့ေပြ းလဦူးေရစာရငး် အစီရင်ခံစာကိ ုhttp://www.dop.gov.mm/ နှင့် http://countryoffice.unfpa.org/ 

myanmar/?publications  တို့တွင် ေဖာ် ပြ ထားပါသည်။  

၁.၃ ရခိုင်ပြ ည်နယ်တွင် စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်ခ့ဲသည့် လူဦးေရကုိခန့်မှန်းခြ င်း  

ရခိုင်ပြ ည်နယ်တစ်စိတ်တစ်ေဒသမှလူအချို ့သည် နုိင်ငံေတာ်မှအသိအမှတ်မပြ ုသည့်လူမျိုးအမည်ကိုေဖြ ဆိခုွင့် 

မရသဖြ င့်  စာရင်းအေကာက်မခံသည့်အတွက် ၎င်းတို့အား စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်ခ့ဲေကြ ာငး်ေတွ့ရှရိပါသည။် နိုင်ငံေတာ် 

အစိုးရအေနဖြ င့် ေဒသခံလူထုအကြ ားတင်းမာမှုများေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပါ်လာနိုင်သည့်အကြ မ်းဖက်မှုများအား ေရှာငလ်ွှဲနိုင် 

ရန်နှင့် လုံခြ ံု ေရးနငှ့်တည်ငြ ိမ်ေအးချမ်းေရးလိုအပ်ချက်အရ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲရခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ရခုိင်ပြ ည်နယ်တွင် သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ င်းမှရရိှေသာ အချက်အလက်များအား ဆန်းစစ်ေလ့လာရာတွင် 

ေမာင်ေတာ၊ စစ်ေတွနှင့် ေမြ ာက်ဦးခရိုငတ်ို့၌ အိမ်ေထာင်စ ု (သို့မဟုတ်) လူဦးေရအားလုံးကို အပြ ည့်အဝမေကာက်ယူနိုင် 

ေကြ ာငး်ေတွ့ရှိရပါသည။် သန်းေခါင်စာရင်းေမြ ပုံေရးဆွဲချိန်တွင် ရရှိခဲ့သည့်အချက်အလက်များနှင့် စာရင်းေကာက ်

ယူခဲ့ေသာ အချက်အလက်များကိုနိှုင်းယှဥ်ပါက ေကာက်ယူရန်ကျန်ရှိခ့ဲသည့်စာရင်းများကိ ု ရရှိနိုင်ပါသည်။ စာရင်း 

ေကာက်ကွက်ေမြ ပုံေရးဆွဲချိန်တွင်  မြ ို ့နယ်လူဝင်မှုက� းီကြ ပ်ေရးနှင့်အမိျုးသားမှတ်ပုံတငေ်ရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများက 

ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စုတစ်ခုချငး်စီ၏ ေမြ ပုံများကို ေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ေမြ ပုမံျားတွင ် ေမြ ပြ င်တွင်ရှိေနသည့်           

အေဆာကအ်အုံတိုင်းကို ထည့်သွင်းေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။  

အေဆာကအ်အုံတစ်ခုချင်းစီအတွက် အိမ်ေထာင်စုတစ်စုစီတွငေ်နထိုင်ေသာ ကျား/မ အေရအတကွက်ိုလညး် 

ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ စာရင်းအပြ ည့်အဝေကာက်ယူနိုင်သည့ ် ရခိုင်ေဒသနှင့် အခြ ားတိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်များတွင် 

ေမြ ပုံ/အေဆာက်အအုံစာရင်းမှ ရရှိေသာအချက်အလက်များနှင့် စာရင်းေကာက်ယူခဲ့ေသာလူဦးေရတို့ ကိုက်ညီမှု 

ရှိေကြ ာငး်ေတွ့ရှရိပါသည။် ထို့ေကြ ာင့် ရခိုင်ပြ ညန်ယ်တွင် စာရင်းမေကာကယ်နူိုင်ခဲ့ေသာလဦူးေရကိ ု ခန့်မှန်းရာတွင်  

စာရင်းေကာက်ကွက်ေမြ ပုံနငှ့် အေဆာက်အအုံစာရင်းမှရရှိေသာ အချက်အလက်များကိုမှီ ငြ မး်၍ ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ 

ကနဦးဆန်းစစ်ေလ့လာမှုအရ ရခိငု်ပြ ည်နယလ်ဦူးေရ၏ (၃၁) ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်ခဲ့ေကြ ာငး် 

ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ေကာက်ကွက်ေမြ ပုံေရးဆွဲစဥ်က ရရိှခဲ့သည့်လူဦးေရနှင့် စာရင်းေကာက်ယူခဲ့ေသာလူဦးေရကို နိှုင်းယှဥ ်

ပါက တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြ င့ ် လူဦးေရ (၄) ရာခိုင်နှုန်းခန့ ် တိုးလာေကြ ာငး်ေတွ့ ရပါသည။် ထိုသို့တိုးမြ င့်လာရ 

 ခြ ငး်မာှ စာရင်းေကာက်ကာလအတွင်း ေကာက်ကွက်အတွင်းရိ ှအိမ်ေထာင်စုအားလုံးနှင့ ်လူဦးေရအားလုံးကို ေကာက်ယူ 
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နိငု်ေန်ပ စာေင်ကစစ်မစာေင်ကယျွာျ်ွမောက၏ပ အစေမက်ျွုန်ျွီ ိုကြမ်ကမှုနှင့ပ် ေြေ်ောုူထု၏ြးြ့ိကုမှုမောကယျွေ ာင့်ပ ဖည စ်ြါသ််။ပ

အငိြုါနှုန်ကျွိုအယခည ခး၍ပ ခန့်မှန်ကော ေ်င်ပ ေခိုင်ပြည ််နျ်၌ပ စာေင်ကမယျွာျ်ွျူနိငု်ခဲသ့့််ုူဦကယေမှာ (၁,၀၉၀,၀၀၀) ဦကပ

ခန့်ေှနိိငု်ယျွေ ာင်ကပ ခန့်မှန်ကေေှိြါသ််။ပ အငိြုါစာေင်ကမနကာက်ယူနိငု်ခဲသ့ည့ ် လူဦးနေကိ ု နေေ့နပြ းသေ်းနခါငစ်ာေင်းနေင့် 

ပင်မအစီေင်ခံစာများ၏ သေ်းနခါငစ်ာေင်းလူဦးနေတွင် ထည့်သွင်းနြာ်ပြ ထားပါသည်။  

၁.၄ အခေျ်ွအုျ်ွမောက၏ အေ််အယသေကယျွာင်ကမေန်ယေကအ ေ်ျ်ွပယငာင်ေေျ်ွမှုမောက4 

၂၀၁၄ပခုနှစပ်ုူဦကယေနှင့အိ်မအ်ယျွေ ာင်ကအောသန်ကယခါငစ်ာေင်ကပ ျွီ ို်င်ြည င်ငင်ခေိနန်ှင့ပ်အယျွာင်အထ််ယဖာ်ပ

ယငာင်ေေျွ်ခေိန်် ေင်ပ သန်ကယခါင်စာေင်ကမှေေှိယသာပ အခေျ်ွအုျ်ွမောကအြါအဝင်ပ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကုုြ်ငန်ကစဥ်ပ

်စ်ခုုုးကကုိပ အေ််အယသေကယျွာင်ကမေနယ်စမ့််န််ကုမ်ကမောကနှင့ပ် ယငာင်ေေျွ်မှုမောကျုိွပ ထ့်သ်ေင်ကစဥ်ကစာကခ့ဲြါသ််။ပ

ထိုအခေျ်ွမောက ေ်င်ပ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကယျွာျ်ွျူမှုသ််ပ ်စ်နိုင်ငးုုးကျုိွပ ်််နိုင်သမှေပ ွုှမက်ခြ းု မှုေှိယစေန၊်ပ ယဖည ငိသု့််ပ

အခေျ်ွမောကပ မှနျ်ွန်မှုေှိယစေနန်ှင့ပ် စာေင်ကယျွာျ်ွမောကျွပ မှနျ်ွန်စောယေကသေင်ကေန်၊ပ စာေင်ကဇျာကြည ုစုခည င်ကုုြင်န်ကမောကပ

်ိျွေမှနျ်ွန်မှုေှိယစေန်် ို့ ပ ြါဝင်ြါသ်။်ပ ၂၀၁၄ပ ခုနစှ်ပ သန်ကယခါငစ်ာေင်က်ေင်ပ အခေျ်ွအုျ်ွမောက၏ပ အေ််အယသေကပ

ယျွာင်ကမေနယ်စယေကအ်ေျွ်ပစစီဥ်ယငာင်ေေျွ်ခဲ့မှုအခေို့ျုိွပယအာျ်ွ်ေင်ထု််နှု််ယဖနပ်ြည ထာကြါသ်် -  

(ျွ) သန်ကယခါငစ်ာေင်ကုုြ်ငန်ကစဥ််စ်ခစုီျွိုပငန်ကစစ်ယု့ုာမှုမောကြည ုုုြ၍်ပယ်ေ့ေှိခေျ်ွမောကျွိပုအသုးကြည ုြြ ီကပ

သန်ကယခါငစ်ာေင်ကုုြ်ငန်ကစဥ်အငင့််ိငု်ကျုိွပ်ိျွေစောအယျွာင်အထ််ယဖာ်ခည င်ကဖည င့်ပသန်ကယခါငစ်ာေင်ကပ

ုုြင်န်ကစဥ်် စ်ခစုီ်ေင်ပ အယျွာင်ကငုးကန််ကုမ်ကမောကျုိွပ ယေေကခေျ်အသုးကြည ုနိငု်ခဲြ့ါသ််။ပ ငန်ကစစ်ပ

နလ့လာမှုများကုိ ဤအစီေင်ခံစာ၏ အပုိင်း (၁.၂.၁) ်ေင် ထ့််သေင်ကနြာ်ပြ ထားပါသည်။ 

(ခ) သန်ကယခါငစ်ာေင်ကုုြ်ငန်ကစဥ််စ်ခုု ုးကျုိွပ ယစာင့်ျွေ ့််ယု့ုာအျွီ းြည ုနိငု်ေန်အ်ေျ်ွပ နိငု်ငး်ျွာပ

န််ကြ်ာအျွီ းယြကအဖေဲ့ျွိုု်က် ထင်ေှာကယျွော်ျွေ ာကယသာ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကြ်ာေငှ်မောကညဖင့် ဖေဲ့ စ််ကပ

ခဲြ့ါသ််။ အျွီ းယြကအဖေဲ့ ဝင်မောကသ်် ုုြင်န်ကစဥ််စ်ခခုေင်ကအုိျ်ုွ ရှုယထာင့်အမေိုကမေိုကမှ ယု့ုာပ

သုးကသြ်ြြ ီက ုုြင်န်ကစဥ််စ်ခုု ုးက အေ််အယသေကညမင့်မာကယေကအ်ေျ်ွ အျွီ းဉာဏ်ယျွာင်ကမောကယြကခဲြ့ါပ

သ််။ နုိင်ငး်ျွာြ်ာေှင်မောက၏ ယု့ုာအျွီ းြည ုခေျ်ွမောကနှင့် ယငာင်ေေျ်ွခဲ့ညခင်ကညဖစ်၍ ုုြင်န်ကစဥ်ပ

အငင့််ိငု်က ေ်င် မှနျ်ွန်ယသာန််ကုမ်ကမောကနှင့် ုမ်ကညွှနခ်ေျ်ွမောကျုိွ အသုးကြည ုနိငု်ခဲြ့ါသ််။ 

(ု) ်စ်နိုင်ငးုုးက ေ်င်ပ အယသကငျ်ငုးကအငင့်ပ အုြခ်ေုြ်မှုဧေိျာဖည စ်ယသာပ ေြ်ျွေျ်ွ/ယျွေကေောအုြ်စု်ုိင်ကျုိွပ

အျွေျ်ွငျ်မောကြုိင်က၍ပ သန်ကယခါင်စာေင်ကယျွာျ်ွျွေျ်ွယမည ြုးမောကယေကငေဲခည င်ကဖည င့်ပ ယမည ဧေျိာအာကုုးကျုိွပ

အြည ့််အဝုွှမက်ခြ းု နိငု်ခဲ့ ြြ ီကပ စာေင်ကယျွာျွ်ျူစဥ်ျွာုအ ေ်င်ကပ ထြ်ခည င်က/ျွေန်ခည င်ကမောက မရှိေစရ် ်

ေဆန််ရွက်နိငု်ခဲြ့ါသ််။ပ စာေင်ကယျွာျ်ွျွေျ်ွအယေအ်ေျ်ွသ်ပ် သန်ကယခါင်စာေင်ကယျွာျ်ွျူမ့််ပ

လူအင်အာကစာေင်ကခန့်မနှ်ကခည င်ကနှင့ပ် ြးြ့ိကုယြကေမ့််ပ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကအယထာျ်ွအျွူြည ုြစ္စ််ကမောကပ

ခန့်မှန်က ေ်ျွ်ခေျ်ွော ေ်င်ု််ကပအသုးကဝင်ြါသ််။ 

(ဃ) သန်ကယခါငစ်ာေင်ကယမကခေနက်ြုးစးမောကပ ြည ုစုော ေ်င်ပ ယမည ြည င််ေင်စမ်ကသြ်ခည င်က၊ပ အစိကုေဝန်ျွီ ီကဌာန/ဦကစီကဌာနပ

မောက၊ပဖေး့ ပဖြ ိုကမှုမိ််ဖျ်ွအေွဲ့အစ််းမောက၊ပ်ျွ္ကသုို်မောကနှင့်ပသုယ်သနအဖေဲ့အစ််ကမောက၊ပအခေျ်ွအုျ်ွပ

                                                           
4  ကုလသမဂ္ဂ သတ်မှတ်ချက်အရ သ်း်ရခါင်စာေင်းအေည်အရသွးများကိသုတ်မှတေ်ာတွင် ဆီရလျာမ်ှု၊ မပိ ီးစီးရအာင်ရဆာင်ေွက်မှု၊ အချိန်မီ 
မပိ ီးစီးမှု၊ ယုတ္တ ိေှိမှု၊ နိှုင်းယှဉန်ိငု်မှု၊ အလွယ်တကူေေှနုိိင်မှုနှင့် မှန်ကနမ်ှုတိုပပါေင်ပါသည်။    



14 သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသုးကြည ုသူမောကနှင့်ပ ယငေကယနေက်ုိင်ြင်မှုမောကပ ပြည ုုုြ်ခည င်က်ုိ့ျွိပု ယငာင်ေေျွ်ခဲြ့ါသ််။ပ ထုိ့အြည င်ပ

ျုွုသမ ္ုဂမှပ အျွီ းြည ုထာကယသာပ နိငု်ငး်ျွာစးခေိနစ်းညွှန်ကမောကကုိလ််းေကန််း  မမန ််မနိို်််ံိှ််အ့သေင်ပ

သဏ္ဌာန််ူနိငု်ငးမောက၏ ယမကခေနက်ြုးစးမောကျုိွု််ကေကန််းပငန်ကစစ်ယု့ုာအသုးကြည ုခဲြ့ါသ််။ပသို့ ဖည စ်၍ပ

သန်ကယခါငစ်ာေင်ကမှေေိှယသာပ အခေျွ်အုျွ်မောကသ််ပ အခေျ်ွအုျ်ွအသုးကြည ုသူမောက၏ပ ုုိအြ်ခေျွ်ပ

နှင့င်ီယုောမ်ှုေိှြြ ီကပနိငု်ငး်ျွာစးခေိနစ်းညွှန်ကမောကနှင့်ု ််ကပျုိွျွ််ီခဲ့ြါသ််။ 

(င) စာေင်ကစစ်/စာေင်ကယျွာျ်ွပ ုျ်ွစေဲစာယစာင်နငှ့်ပ အထူကန််ကြည ၊ပ ခရိုင်န််ကြည ပ စသ့််ပ သင််န်ကန််ကြည ပ

မောကအ ေ်ျွ်ပုျ်ွစေဲစာယစာင်မောကျုိွပ ြည ုစုခဲ့ ခည င်ကဖည င့်ပ်စ်နိုင်ငးုုးကတွ်် သင််န်ကမောကနှင့်ပစာေင်ကယျွာျ်ွပ

ုုြင်န်ကစဥ်မောက တစေ်ပန း်ီေန စ်ေအန််ပ ယငာင်ေေျွ်နိုင်ခဲ့ြါသ််။ပ အငုိြါသင််န်ကစာယစာင်မောက်ေင်ပ

စာေင်ကစစ်/စာေင်ကယျွာျ်ွမောကအေပလပ ပြည ််သူုူထု ပ ျုးျွေ ််မှုေေိှယစမ့် ်  ုူထုငျ်ွသေျ်ယေကပ

န််ကုမ်ကမောကျုိွု််ကပ ထ့််သေင်ကယဖာ်ြည ထာကြါသ််။ပ စာေင်ကနကာက်များနေင့့် ကွင်းေင်းဝေ်ထမ်းများ 

အတွက် ြပည့စ်ုထံိနောက်နသာသင်တေ်းများ နောင်ေကွ်နပးခ့ဲပါသည်။ သင်တေ်းေည်းြပများမော 

 သေ စနတေ းလျ  အိနိိယ  ကုလသမဂ္ဂလူဦးနေေေ်ပုံနငွအြွဲ့ နေင့ ် DRS ကုမ္ပဏီ တို့မေြြ စ်ြပီး ဗဟုိေည်းပြ  

များကုိ ၎င်းတို့က သင်တေ်းနပး၍ တုိင်းနေသကြ ီး/ြပည်ေယ်များတွင် ေင့်ပာွးသင်တေ်းများကုိ ပို့ချနစ 

ခဲပ့ါသည်။ 

(စ) သန်ကယခါငစ်ာေင်ကမယျွာျ်ွျူမပီ ်စ်နှစ်် ိ်ိအုုိ်ေင်ပ စမ်းသပ်သ််းေခါ်စ်နရ််းေကနက််ူခန ််း 

လုပ်် ််းကိ ု ေဆန််ရွက်ခဲပ့ါသ််။ ယမည ြုးယေကငေဲခည င်ကမှသ်ပ် စာေင်ကဇျာကြည ုစုခည င်ကုုြင်န်ကစဥ်အထိ 

သန်ကယခါငစ်ာေင်ကုုြ်ငန်ကစဥ််စ်ခုု ုးကျုိွပ မပန ််စ့ုစံွနစမ်ကသြ်ရ််နှင့် ပုုြင်န်ကစဥ်မောကနှင့ပ်ထေျွ်ယြါ်ုာပ

ယသာေုေ်မောကျုိွပ ယသခောစောငန်ကစစယ်ု့ုာရ််ေန စ်ပါသ််။ ထိုနပန ််သန်ကယခါငစ်ာေင်က ေ်င်ပ အသုးကြည ုပ

မ့်န်််ကုမ်ကမောက၊ပစာေင်ကယျွာျ်ွျူမ့််ု ုြင်န်ကစဥ်၊ပအသုးကြည ုမ့််စျ်ွျွိေျိာမောက စမ်ကသြ်ခည င်ကနှင့် 

သန်ကယခါငစ်ာေင်ကုုြ်ငန်ကစဥ်ျုိွပ ထိခိုျွ်နိငု်မ့််ပ ယ်ေ့ျွီ းု နိငု်ယသာအချွ်အခဲမောကျုိွ ယစာင့်ျွေ ့််ပ

ယု့ုာခည င်က်ုိ့လ််းပ ြါဝင်ြါသ််။ပ စမ်ကသြ်သန်ကယခါငစ်ာေင်ကမှပ ယ ေ့်ေှိခေျွ်မောကျုိွ အယခည ခး၍ပ ြင်မပ

သန်ကယခါငစ်ာေင်ကပ ယျွာျ်ွျူခည င်ကုုြင်န်ကစဥ်ျွီ ီကျုိွပ ယအာင်မည င်ယအာင်ပျွီ ို်င်ြည င်ငင်ခဲ့ြါသ််။ပ

စာေင်ကဇျာကအခေျ်ွအုျ်ွမောက၏အေ််အယသေကျုိွ ထိခိုျ်ွနိုင်ယသာ နိငု်ငးယေကအချ်ွအခဲမောကျုိွ 

ငန်ကစစ်ယု့ုာမှုမောကြည ုုုြခ်ဲ့ ြြ ီက အငိြုါအချွ်အခဲမောက ယ ေ့်ျွီ းု နိငု် ခည င်ကေိှ/မေှိျွိုု်က် စမ်ကသြ်ပ

သန်ကယခါငစ်ာေင်က်ေင်ပစမ်ကသြ်ခဲ့ြါသ််။ 

 (င) သန်ကယခါင်စာေင်ကအယျွေ ာင်ကျုိွပပပြည ််သူမောကပယသခောစောနာကု််သယဘာယြါျ်ွယစေန်နှင့်ပအခေျ်ွအုျ်ွပ

မောကကုိ မှ်က်််စနွယဖည ငိေုန်အ်ေျ်ွပ ုူထုအသိြ်ာယြကုုြင်န်ကမောကျုိွပ န််ကုမ်ကမေိုကစုးသုးက၍ပ

ယငာင်ေေျွ်ခဲ့ြါသ််။ပ ထိုသုိ့ယငာင်ေေျွ်ော ေ်င်ပ နိငု်ငး့ယခါင်ကယငာင်မောက၊ပ ်ုိင်ကေင်ကသာကယခါင်ကယငာင်ပ

မောက၊ပ ဘာသာယေကယခါင်ကယငာင်မောကနှင့်ပ ်ိှနိှုင်ကယငေကယနေကမှုမောကပ ြည ုုုြ်ခ့ဲြါသ််။ ထင်ယြါ်ယျွော်ျွေ ာကယသာပ

အနုြ်ာေှင်မောကကု််ကပုူထုအသိြ်ာယြကုုြင်န်ကမောက ေ်င်ပြါဝင်ျူွ်ီခဲြ့ါသ််။ပမီေီျာမေ ိုးစုံကိ ု

အသုးကြည ု၍ပ အသိြ်ာယြကုုြင်န်ကမောကယငာင်ေေျွ်ခည င်က၊ပ မြ ို့နျ်အငင့်ပ ုူထုအစ််ကအယဝကမောကပ

ပြည ုုုြ်ခည င်က၊ပ ြိစု်ာမောကဖည န့်ယဝခည င်က်ို့ျုိွု််ကပ နိငု်ငး်စ်ဝနက်ုုးက်ေင်ပ ယငာင်ေေျွ်ခဲြ့ါသ််။ ယနောပ

အသီကသီကေိှပ ညြ််သူမောကပမှနျ်ွန်ယသာသန်ကယခါင်စာေင်ကအခေျ်ွအုျ်ွမောကျုိွ ေေိှနိုင်ေန်အ်ေျ်ွ ုူထပု



15သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသိြ်ာယြကစာယစာင်မောက၊ အယထာျွ်အျူွြည ုြစ္စ််ကမောကျုိွ ်ုိင်ကေင်ကသာကဘာသာစျွာကမောက 

ညဖင့်ု််က ဘာသာညြန်ငိုထု််ယဝခ့ဲြါသ််။ 

 (ဇ) ပမြ ိ ့ုနျ်သန်ကယခါင်စာေင်ကယျွာ်မ်ီ၏ျွီ ီကျွေ ြ်မှု၊ပ  နျ်ယမည ယေသခးမောက၏ြူကယြါင်ကြါဝင်မှုဖည င့်ပယျွာျ်ွျွေျ်ွ 

အ်ေင်ကေိှပ အိမယ်ထာင်စနုှင့ပ် ုူဦကယေအာကုုးကျွိပု ယျွာျ်ွျူနိုင်ခဲ့ြါသ််။ စာေင်ကယျွာျ်ွ/စာေင်ကစစ ်

အခေိုကမှာ (၄က၁) ညဖစ်ြါသ််။  

(ဈ) သန်ကယခါင်စာေင်ကစ်င်မယျွာျ်ွျူမီပယျွာျွ်ျွေျွ်ယမည ြုးမောကနှင့်ပအယငာျ်ွအအုးစာေင်က်ုိ့ျွိပုယမည ြည င် 

အယခည အယနနှင့်ျုိွျ်ွ်ီယအာင်ပြည င်ငင်ခည င်ကဖည င့်ပ ယျွာျ်ွျွေျ်ွယမည ြုး ယေကငေဲြြ ီကခေိန် ေ်င် ထြ်မးယြည ာင်ကဝင် 

ုာသ့်် အိမယ်ထာင်စအုသစ်မောကျိွုု ််ကပမျွေန်ယအာင်ပယျွာျ်ွျူနိငု်ခဲြ့ါသ််။  ဤသို့ယငာင်ေေျွ် 

ပခည င်ကဖည င့်ပ စာေင်ကယျွာျ်ွမောကအယနဖည င့်ု််ကပ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကယျွာျ်ွျူသ့််ျွာုအ ေ်င်ကပ ၎င်က်ုိ့ 

ယငာင်ေေျွ်ေမ့််ုုြင်န်ကမောကျုိွပျွီ ို်င်ပြည င်ငင်နိငု်ခဲြ့ါသ််။ သန်ကယခါငစ်ာေင်ကမယျွာျ်ွမီ (၂) ေျ်ွ 

အလိတွု်် ယမည ြည င်အယခည အယနနငှ့်ျွိျ်ုွ်ီယအာင်ပ ယငာင်ေေျွ်ခည င်ကဖည င့်ပ သန်ကယခါင်စာေင်က၏ဧေျိာ 

ွုှမက်ခြ းု နိငု်မှုျွိုု်က်ပ်ိုကညမင့်ယစခဲ့ြါသ််။ 

(်) စာေင်ကယျွာျ်ွုုြ်ငန်ကြြ ီကစီကခေိန် ေ်င် ယျွာျ်ွျွေျ်ွအ်ေင်ကေိှပ အိမယ်ထာင်စုအာကုုးကျုိွပ ြြ ီကစီကယအာင်ပ

ယျွာျ်ွျူနိငု် ခည င်ကပ ေှိ/မေှိပ စစ်ယငကနုိင်ေန်ပ ယမည ြည င်အယခည အယနနှင့ပ် ျွိျုွ််ီယအာင်ပ ြည န်ု််ြည င်ငင် 

ထာကသ့််ပ အယငာျွအ်အုးစာေင်ကနင့်ှပ ်ိျုွ်ငိုင်စစ်ယငကခည င်ကျုိွပ စာေင်ကယျွာျ်ွျွေျွ််ုိင်က်ေင်  

ယငာင်ေေျွ်ခဲြ့ါသ််။ပ အငိြုါုုြ်ငန်ကစဥ်ျုိွပ ေြျ်ွေျွ်/ယျွေကေောအြု်စုအငင့် ေ်င်ု်က် ယငာင်ေေျွ်ပ

ခဲြ့ါသ််။ 

(ဋ) ယျွာျ်ွျွေျ်ွအာကုုးကအ်ေျ်ွပ ဖည ့််သေင်ကထာကယသာပ ယမကခေန်ကြးုစးမောကအာကုုးကနှင့်ပ စာေင်ကခေုြြ်ုးစးမောကျုိွပ

ယသခောစောစာေင်ကြည ုစု စုစ််ကြြ ီကပြည ််သူ့အင်အာကဦကစီကဌာနသုိ့ပြည န်ု်သ်ိမက်င််ကခဲြ့ါသ််။ 

(ဌ) အခေျ်ွအုျ်ွသေင်ကသူမောက၏အမှာကျွိပု န််ကနုငိ်သမှေန််ကယစေနန်ှင်ပ့ စာေင်ကဇျာကြည ုစုခေိန်ျွာုျွိပု

အ်််နိုင်ငုးကယုှောခ့ေနုိင်ေန်ပ ြုးေြိ်ဖ််သ့်န်််ကြ်ာျုိွပ အသုးကြည ုခဲြ့ါသ််။ပ သုိ့ဖည စ်၍ပ သန်ကယခါငပ်

စာေင်ကေုေ်မောကျွိပုသ််မှ် ်ခေိန်် ေင်ပထု််ြည န်နိုင်မ််ဖည စ်ြါသ််။ 

(ဍ) စာေင်ကဇျာကထု််ြည န်မ့််ပ အခေိနဇ်ျာကျွိုြည ုစု၍ပ အခေျ်ွအုျ်ွအသုးကြည ုသူမောကျုိွပ မှေယဝခည င်ကဖည င့်ပ

သန်ကယခါငစ်ာေင်ကေုေ်မောကပမ််သ့််အခေိန်် ေင်ပထု််ြည န်မ််ျွိုပသိေိှနိငု်မ််ပညဖစ်ြါသ််။ 

အငိြုါန််ကစနစ်မောကဖည င့်ပ အငင့်ငင့်ျွေ ြ်မ််ထိနက်ခေုြ်မှုမောကယျွေ ာင့်ပ ၂၀၁၄ပ ခုနစှ်ပ ုူဦကယေနှင့်အိမအ်ယျွေ ာင်က 

အောသန်ကယခါငစ်ာေင်ကမှေေှိုာယသာပအခေျွ်အုျ်ွမောက၏ အေ််အယသေကသ််ပယျွာင်ကမေနခ်ိငု်မာမှုေိှရုးသာမျွ ေခိုင်ပ

ပြည ််နျ်မှု ေ၍ဲ ြပည်နထာင်စအုေင့်နေင့် အခည ာကနသာ တုိင်းနေသကြ ီး/ြပည်ေယ်များတွင် ်စ်နိငု်ငးုုးကအ်ိုင်ကအ်ာဖည င့်ပ

ွုှမက်ခြ းု နိငု်မှုေှနိကေ ာင်း ယ်ေ့ေှိေြါသ််။ပအစီေင်ခးစာ ေ်င်ပနြာ်ပြ ထားနသာအချက်အလက်များသည် စာေင်းနကာက်ယူ 

ေေိေခဲန့သာလူဦးနေတစ်ခတုည်းကိုသာ အနြခခံထားပါသည်။ ေခိုင်ပြ ည်ေယ်ေိေ မနကာက်ယူနိငု်ခဲန့သာနေသများအတွက် 

ခေ့်မေေ်းလူဦးနေ (၁,၀၉၀,၀၀၀)ပျွိပု ဇျာက (၁) နှင့ပ်ုူဦကနေအေယွ်အစားနေင့လ်ူဦးနေသိပသ်ည်းေ အပိငု်းများတွင်သာ 

ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားပါသည်။ 
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အပုိ််း (၂) 

ြင်မအစီေင်ခးစာ အျွေဥ်ကခေုြ် 

၂.၁ ုူဦကနေ 

၂၀၁၄ပခုနစှ်ပ မည န်မာနုိင်ငးုူဦကယေနှင့အိ်မအ်ယျွေ ာင်ကအောသန်ကယခါငစ်ာေင်ကအေပ၂၀၁၄ပခုနှစ၊်ပမ််ုပ(၂၉) ေျွ် 

ယန့် ေ်င် ပမည န်မာနိငု်ငးနျ်နမိိ််အ ေ်င်ကေှိ ုူဦကယေစုစုယြါငက်မှာ (၅၁,၄၈၆,၂၅၃) ဦကပ ဖည စ်ြါသ််။ပ ျွောက ဦကယေမှာပ

(၂၄,၈၂၄,၅၈၆) ဦကပဖည စ်ြြ ီကပ မပဦကယေမှာပ(၂၆,၆၆၁,၆၆၇) ဦကပဖည စ်ြါသ််။ပ 

၂၀၁၄ပ ခုနစှ်၊ပ မ််ုပ (၂၉) ေျွ်ယန့် ေ်ငေ်ှိယသာ ေခိုင်ြည ််နျ်၏ပုူဦကယေစုစယုြါင်က5မှာ (၃,၁၈၈,၈၀၇) ဦကပ

ပဖည စ်ြါသ််။ပ စာေင်ကယျွာျွ်ျွာုအ်ေင်ကပ ုူဦကယေစုစုယြါငက် (၂,၀၉၈,၈၀၇)  ဦကျွိုယျွာျ်ွျူခဲ့ ြြ ီက ခန့်မနှ်ကုူဦကယေပ

(၁,၀၉၀,၀၀၀)  ဦကျွိယုျွာျ်ွျူနိငု်ပခည င်ကမေိခှဲြ့ါ။ပျွောက ဦကယေမှာပ(၁,၅၂၆,၄၀၂) ဦကပဖည စ်ြြ ီကပမပဦကယေမှာပ(၁,၆၆၂,၄၀၅) ဦကပ

ပဖည စ်ြါသ််။ပ ေခိုင်ြည ််နျ်၏ပ ုူဦကယေစုစုယြါငက်သ််ပ မည န်မာနုိင်ငးုူဦကယေ၏ပ (၆.၂) ောခုိင်နှုနက်ေှိြါသ််။ပ

်ိငု်ကယေသျွီ ီက/ပြည ််နျ်အုိျုွ် ျွောက/မအုုိျွ်ပုူဦကယေြေး့နှး့ြုးျုိွပဇျာကပ(၁) ်ေင်ပယဖာ်ပြည ထာကြါသ််။ပ 

  

                                                           
5 လူဦးေရစုစုေပါ််းတွ် ် စနရ််းေကနက််ူရရှေိသနလူဦးေရ (၂,၀၉၈,၈၀၇) ဦကနှင့်ပ စာေင်ကနကာက်ယူနုိင်ခြ င်းမေေိခဲန့သာနေသများမေ 

ခေ့်မေေ်းလူဦးနေ (၁,၀၉၀,၀၀၀)ပဦကြါဝင်ြါသ််။ပ 
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ဇယား (၁)။  တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်များတွင် ကျား/မ အလုိက် လူဦးေရပျ့ံနံှ့ေနထုိင်မှု6 

တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် 
စုစုေပါင်းလူဦးေရ 

စုစုေပါင်းလူဦးေရ ကျား မ 

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

 ပြ ညေ်ထာင်စု (စာရင်းေကာက်ယူရရှိေသာ လူဦးေရ) 50,279,900 24,228,714 26,051,186 

 ပြ ညေ်ထာင်စု ( စာရင်းမေကာက်ယနူုိင်သည့် 
ေဒသများအတွက် ခန့်မှန်းလူဦးေရ) 1,206,353 595,872 610,481 

    

ကချင် 1,689,441 878,384 811,057 

ကချင် (စာရင်းေကာက်ယူရရှိေသာ လူဦးေရ) 1,642,841 855,353 787,488 

ကချင် (စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်သည့် လူဦးေရ) 46,600 23,031 23,569 

ကယား 286,627 143,213 143,414 

ကရင် 1,574,079 775,268 798,811 

ကရင် (စာရင်းေကာက်ယူရရှိေသာ လူဦးေရ) 1,504,326 739,127 765,199 

ကရင် (စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်သည့် လူဦးေရ) 69,753 36,141 33,612 

ချငး် 478,801 229,604 249,197 

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

တန င်္သာရီ 1,408,401 700,619 707,782 

ပဲခူး 4,867,373 2,322,338 2,545,035 

မေကွး 3,917,055 1,813,974 2,103,081 

မန္တေလး 6,165,723 2,928,367 3,237,356 

မွန် 2,054,393 987,392 1,067,001 

ရခုိင် 3,188,807 1,526,402 1,662,405 

ရခိုင် (စာရင်းေကာက်ယူရရှိေသာ လူဦးေရ) 2,098,807 989,702 1,109,105 

ရခိုင် )စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်သည့် လူဦးေရ(  1,090,000 536,700 553,300 

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

ရှမ်း 5,824,432 2,910,710 2,913,722 

ဧရာဝတီ 6,184,829 3,009,808 3,175,021 

ေနပြ ညေ်တာ်7 1,160,242 565,155 595,087 
 

                                                            
6 အပြ ာေရာင်ဖြ င့် ပြ ထားသည့် ကိန်းဂဏန်းများသည် သန်းေခါင်စာရင်း မေကာက်ယူနိုင်သည့်လူဦးေရ  ဖြ စ်ပါသည်။ စာလုံးအေစာင်းဖြ င့် 

 ပြ ထားသည့်ကိန်းဂဏန်းများသည ် ေကာက်ယူရရှိေသာလူဦးေရနှင့် မေကာက်ယူနိုင်သည့်ေဒသများအတွက် ခန့်မှန်းလူဦးေရကို 
ေပါင်းထားခြ ငး် ဖြ စ်ပါသည်။ 

7
 အထက်ပါဇယားတွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့်လူဦးေရသည်  ပြ ညပ်ရိှ မြ န်မာသံရုံးများတွင ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူများနှင့် မိသားစုများမှလွဲ၍ 
နိုင်ငံခြ ားသို့ေရာက်ရှိေနေသာ မြ န်မာနိုင်ငံသားများ ပါဝင်ခြ င်းမရှိပါ။  ပြ ညပ်ရှိ မြ န်မာသံရုံးများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် 
 မြ န်မာဝန်ထမ်းနှင့် မိသားစု (972 ဦး) သာ ပါဝင်ပါသည်။ 



18 သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

၂.၂ လူဦးေရအရွယ်အစားနှင့် ေပြ ာင်းလဲမှု 

ရခိုင်ပြ ည်နယ်၏လူဦးေရသည်  ၁၉၇၃ ခုနှစ် သန်းေခါငစ်ာရငး်တွင ်(1,712,838) ဦး၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ် သန်းေခါင ်

စာရင်းတွင် (၂,၀၄၅,၅၅၉) ဦးရှိခဲ့ ပြ းီ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင ် (၃,၁၈၈,၈၀၇) ဦး  ဖြ စ်လာပါသည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ် သနး်ေခါင် 

စာရင်းနှင့်် ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းကာလအ ကြ ားတွင် ရခိုင်ပြ ည်နယ်၏လူဦးေရသည် (၅၆) ရာခိုင်နှုန်းခန ့် 

တိုးတက်လာသည်ကိုေတွ့ရပါသည။် အခြ ားတိုင်းေဒသက� းီ/ပြ ညန်ယမ်ျားနငှ့်  နိိှုင်းယှဥ်ရာတွင် ရခိငု်ပြ ညန်ယ်၏ လူဦးေရ 

အရွယ်အစားသည် အဋ္ဌမေမြ ာက်ေနရာတွငရ်ိှပြ းီ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက� းီ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသက� းီ၊ မန္တေလးတိုင်း      

ေဒသက� းီ၊ ရှမ်းပြ ညန်ယ၊် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသက� ီး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသက� းီနှင့် မေကွးတိုင်းေဒသက� းီတိ�ု၏ေနာက�် 

ရပ်တညလ်ျက်ရိှသည။် ရခိုင်ပြ ည်နယ်၏လူဦးေရသည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင ်  မြ န်မာနိုငင်လံဦူးေရ၏ (၅.၈) ရာခိုင်နှုန်းမှ 

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် (၆.၂) ရာခိုင်နှုန်းအထိ အနည်းငယ်တိုးတက်လာသည်ကို ေတွ့ရိှရပါသည်။ ပုံ (၃) တွင် တိုင်းေဒသက� းီ/ 

 ပြ ညန်ယမ်ျား၏ လူဦးေရအချိုးအစားကို ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

ပံု (၃) - တုိင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ်များ၏ လူဦးေရအချိုးအစား3 

 
 
၂.၃ လူဦးေရသိပ်သည်းဆ 

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ရခိုင်ပြ ညန်ယ်၏ လဦူးေရသပိသ်ညး်ဆမာှ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာတွင ် (၈၆.၇) ဦး 

 ဖြ စပ်ါသည။် ရခိုင်ပြ ည်နယ်သည် မြ န်မာနိုင်ငံ၏လူဦးေရသိပ်သည်းဆ ဖြ စသ်ည့် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာတွင် (၇၆) ဦးနှင့် 

နှိုငး်ယဥှလ်ျှင်ပိုများသည်ကိုေတွ့ရိှရသည်။  အခြ ားတိုင်းေဒသက� းီ/ပြ ညန်ယမ်ျားနငှ့် နှိုငး်ယဥှလ်ျှင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက� းီ 

သည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် (၇၁၆) ဦးဖြ င့် လူဦးေရသပိ်သညး်မှုအများဆုံး၊ ချင်းပြ ညန်ယသ်ည် တစ်စတရုနး်ကလီို 

                                                            
3  တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်တို့၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စုစုေပါင်းလူဦးေရအချိုးအစားများကို ိ က� းီစဥ်ငယ်လိုက် စီထားပါသည်။ 
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၂.၂ လူဦးေရအရွယ်အစားနှင့် ေပြ ာင်းလဲမှု 

ရခိုင်ပြ ည်နယ်၏လူဦးေရသည်  ၁၉၇၃ ခုနှစ် သန်းေခါငစ်ာရငး်တွင ်(1,712,838) ဦး၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ် သန်းေခါင ်

စာရင်းတငွ် (၂,၀၄၅,၅၅၉) ဦးရှိခဲ့ ပြ းီ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင ် (၃,၁၈၈,၈၀၇) ဦး  ဖြ စ်လာပါသည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ် သနး်ေခါင် 

စာရင်းနှင့်် ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းေခါင်စာရင်းကာလအ ကြ ားတွင် ရခိုင်ပြ ည်နယ်၏လူဦးေရသည် (၅၆) ရာခိုင်နှုန်းခန ့် 

တိုးတက်လာသည်ကိုေတွ့ရပါသည။် အခြ ားတိုင်းေဒသက� းီ/ပြ ညန်ယမ်ျားနငှ့်  နိိှုင်းယှဥ်ရာတွင် ရခိငု်ပြ ညန်ယ်၏ လူဦးေရ 

အရွယ်အစားသည် အဋ္ဌမေမြ ာက်ေနရာတွငရ်ိှပြ းီ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက� းီ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသက� းီ၊ မန္တေလးတိုင်း      

ေဒသက� းီ၊ ရှမ်းပြ ညန်ယ၊် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသက� ီး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသက� းီနှင့် မေကွးတိုင်းေဒသက� းီတိ�ု၏ေနာက�် 

ရပ်တညလ်ျက်ရိှသည။် ရခိုင်ပြ ည်နယ်၏လူဦးေရသည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင ်  မြ န်မာနိုငင်လံဦူးေရ၏ (၅.၈) ရာခိုင်နှုန်းမှ 

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် (၆.၂) ရာခိုင်နှုန်းအထိ အနည်းငယ်တိုးတက်လာသည်ကို ေတွ့ရိှရပါသည်။ ပုံ (၃) တွင် တိုင်းေဒသက� းီ/ 

 ပြ ညန်ယမ်ျား၏ လူဦးေရအချိုးအစားကို ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

ပံု (၃) - တုိင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ်များ၏ လူဦးေရအချိုးအစား8 

 
 
၂.၃ လူဦးေရသိပ်သည်းဆ 

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ရခိုင်ပြ ညန်ယ်၏ လဦူးေရသပိသ်ညး်ဆမာှ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာတွင ် (၈၆.၇) ဦး 

 ဖြ စပ်ါသည။် ရခိုင်ပြ ည်နယ်သည် မြ န်မာနိုင်ငံ၏လူဦးေရသိပ်သည်းဆ ဖြ စသ်ည့် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာတွင် (၇၆) ဦးနှင့် 

နှိုငး်ယဥှလ်ျှင်ပိုများသည်ကိုေတွ့ရိှရသည်။  အခြ ားတိုင်းေဒသက� းီ/ပြ ညန်ယမ်ျားနငှ့် နှိုငး်ယဥှလ်ျှင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက� းီ 

သည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် (၇၁၆) ဦးဖြ င့် လူဦးေရသပိ်သညး်မှုအများဆုံး၊ ချင်းပြ ညန်ယသ်ည် တစ်စတရုနး်ကလီို 

                                                            
8  တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်တို့၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စုစုေပါင်းလူဦးေရအချိုးအစားများကို ိ က� းီစဥ်ငယ်လိုက် စီထားပါသည်။ 
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19သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

မီတာလျှင် 9၁၃) ဦးြြ င့်လူဦးနေသိပသ်ည်းေအေည်းေုံးြြ စ်ပီ ီး ေခိုင်ပြ ည်ေယ်သည် အဋ္ဌမနေောတွင်တည်ေေပိါသည်။ 

ေခိုင်ပြ ည်ေယ်၏ လူဦးနေသိပသ်ည်းေမော ၁၉၇၃ပ ခုနှစ်် ေင်ပ ်စ်စ်ုေနက်ျီွုိုမီ် ာ၌ပ (၄2) ဦက၊ပ ၁၉၈၃ပ ခုနှစ်် ေင်ပ

်စ်စ်ုေန်ကျီွုိုမီ် ာ၌ပ(၅၆) ဦကပေိှခဲ့ ြြ ီကပ၂၀၁၄ပခုနစှ််ေင်ပ(၈၆.၇)ပဦကပသို့ ပ်ိကုမည င့်ုာခဲြ့ါသ််။ပ 

၂.၄ ပမြ ို့ြည /ယျွေကုျ်ွုူဦကယေ 

သန်ကယခါငစ်ာေင်ကမှေေှိယသာ အခေျွ်အုျ်ွမောကအေ ေခိုင်ြည ််နျ်၌ ုူ (၁၀၀) ုှေင် (၈၃) ဦးသ်် 

ယျွေကုျွ်ယေသ ေ်င်ယနထိုင်ျွေ ြြ ီက (၁၇) ဦးသ်် ပမြ ို့ ြည ယေသ ေ်င်ယနထိုင်ျွေ ြါသ််။ ်စ်နိငု်ငးုုးကအ်ိုငက်အ်ာဖည င့် 

ယျွေကုျွ်ယေသ ေ်င်ယနထိုင်သူပ (၇၀)ပောခိုင်နှုန်ကေိှြြ ီကပ မြ ို့ ြည ယေသ၌ယနထုိင်သူ (၃၀) ောခုိင်နှုနက်ေှိြါသ််။ပ ဧောဝ်ီ်ိငု်ကပ

ယေသျွီ ီကပ (၁၄%)ပနှင့်ပမနကွးတုိင်းယေသျွီ ီကပ9၁၅%) တို့ ပီ ီးလျှင် ေခိုင်ပြ ည်ေယ်သည်  မီ ို့ ပြ လူဦးနေ တတိယအေည်းေုံး 

ပြည ််နျ်ဖည စ်ြါသည်။ ေခုိင်ပြ ည်ေယ်၏ မီ ို့ ပြ လူဦးနေအချိုးသည်  စစ်ကုိင်းတိငု်းယေသျွီ ီက၏ပမြ ို့ ြည လူဦးယေအခေိုက (၁၇%)ပ

နှင့ပ််ူ်ီြါသ််။ပ 

၂.၅ ျွောက/မ  ုူဦကယေ 

ေခိုင်ြည ််နျ် ေ်င်ပ မပ ဦကယေသ််ပ ျွောကပ ဦကယေထျွ်ပ (၁၃၆,၀၀၃)ပ ဦကပ မောကြည ာကယျွေ ာင်ကယ ေ့်ေိှေြါသ််။ပ ေခိုင်ပ

ပြည ််နျ််ေင် ုူဦကယေ ျွောက/မ အခေိုက (မ ၁၀၀ ်ေင်ေိှယသာ ျွောက ဦကယေ) သ်် (၉၂) ေှိြြ ီကပပမည န်မာနိငု်ငး၏ ျွောက/မ အခေိုက 

(၉၃) ဦကထျ်ွပအန််ကငျ်ယုော့န််ကသ််ျုိွပ ယ်ေ့ေိှေြါသ််။ပ  မယျွေက်ိုင်ကယေသျွီ ီကသ််ပုူဦကယေပျွောကမမပအခေိုကပ

(၈၆)ပ ပဖည င့အ်နိမ့်ငုးကဖည စ်ြြ ီကပျွခေင်ြည ််နျ်သ််ပုူဦကယေပျွောကမမပအခေိုကပ (၁၀၈)ပ ပဖည င့်အခေိုကအမည င့်ငုးကဖည စ်သ်ျုိ်ွပယ်ေ့ေိှပ

ေြါသ််။ 

၂.၆ ုူဦကယေြိေမစ်9 

ေခိုင်ြည ််နျ်၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ ် ုူဦကယေြိေမစ်သ်် ယအာျွ်ယခည ျွေဥ်ကယမည ာင်ကယသာြုးစးပဖည စ်ြြ ီကပ ပ အခည ာကပ

်ိငု်ကယေသျွီ ီကမပြည ််နျ်အမောကစု ေ်င်ပ ယ်ေ့ေိှေယသာြုးစးဖည စ်ြါသ််။ပ ဤြိေမစ်သ််ပ ယမေကဖောကနှုနက်ျွေငင်ကယနသ််ျွိုပ

ယဖာ်ြည ယနြြ ီကပအသျွ်ပ(၅)ပနှစ်နှင့ပ်(၁၉)ပနှစ်ျွေ ာကေှိပုူဦကယေအခေိုကပမည င့်မာကယနသ််ျွိပုယ်ေ့ေိှေြါသ််။ပအသျ်ွပ(၂၀)ပနှစပ်

နှင့အ်ထျွ်ု ူဦကယေအခေိုကသ််ပ သိသာစောယုော့ျွေနေသည်ကို ယ်ေ့ေိေှြါသ််။ပ ဤသုိ့ပဖည စ်ေခည င်ကမှာပ ယြည ာင်ကထေျ်ွနှုန်ကပ

ပမည င့်မာကခည င်ကပ (သို့မဟု််)ပ စာေင်ကယျွာျ်ွျူေန်ပ ျွေန်ေှိခဲယ့သာုူဦကယေယျွေ ာင့်ပ ပဖည စ်န်ိငု်ြါသ််။ အငိြုါယုော့ျွေမှုပ

အ်ေျ်ွပပဖည စ်နိငု်ယခေေိှသ့််အယျွေ ာင်ကေင်ကျုိွပစူကစမ်ကယု့ုာမှုမောကပထြ်မးပြည ုုုြေ်န်ုုိအြြ်ါသ််။ပ 

ြုးပ (၄) နှင့် ြုးပ (၅) ်ုိ့ ေ်င် ေခုိင်ြည ််နျ်နှင့် ပမည န်မာနုိင်ငး်ုိ့၏ အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကျား/မ လူဦးယေ 

ဖေဲ့ စ််က်််ယငာျ်ွြုးနှင့် ုူဦကယေြိေမစ် ြုးသဏ္ဌာန်ျွေဲြည ာကမှုျုိွ ယဖာ်ြည ထာကသ််။ 

  

                                                           
9

 ုူဦကယေြိေမစ်သ်် သနက်ယခါင်စာေင်က်ေင် ယျွာျ်ွျူေေိခ့ဲှယသာုူဦကယေဖည င့်သာ ယဖာ်ြည ထာကခည င်က ပဖည စ်ြါသ််။ 



20 သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ြုး (၄) - ုူဦကယေြိေမစ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ေခုိင်ြည ််နျ် 

 
 
 

ြုး (၅) - ုူဦကယေြိေမစ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  မည န်မာနုိင်ငး 
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21သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

၂.၇ ယမေကဖောကမှုနှင့် ျွယုကယသငုးကမှု 

သန်ကယခါငစ်ာေင်ကယျွာျ်ွျူခေိန်် ေင်ပ ေခိုင်ြည ််နျ်၌ အသက် 9၁၅)ပ နှစ်မပှ (၄၉) နှစ် အ်ေင်ကေှိအမေိုကသမီက 

အယေအ်ေျ်ွပ(၅၅၉,၂၀၈) ဦက ြြ စ်ညြီက (၃၉၂,၀၆၂)  ဦကမှာပအိမယ်ထာင်ျွေဖူကသူ အမေိုကသမီကမောကဖည စ်ြါသ််။ပေခိုင်ြည ််နျ် 

်ေင်ပ အသက် 9၁၅) နှစ်မပှ (၄၉) နှစအ် ေ်င်ကပ အမေိုကသမီက်စ်ဦက၏ပ စုစုယြါငက်ျွယုကယမေကနှုနက်မှာပ (၂.၂) ဦကပဖည စ်ြြ ီက 

ပမည န်မာနိငု်ငး၏ စုစုယြါငက်ျွယုကယမေကနှုနက်ပ(၂.၃) ဦကထျွပ်အန််ကငျယ်ုော့န််ကယနယျွေ ာင်ကယ်ေ့ေိှေြါသ််။ပ 

ေခိုင်ြည ််နျ်၏ ်စ်နစှ်ယအာျ်ွျွယုကယသနှုနက်မှာပ အေငှ်ယမေကျွယုကပ (၁၀၀၀) ုှေင်ပ  (၆၅) ဦကပဖည စ်၍ 

ပမည န်မာနိငု်ငး၏ ်စ်နှစယ်အာျ်ွျွယုကယသနှုနက် 9၆၂) ဦကထျွပ်ြိမုိ ု ပမည င့်မာကယနယျွေ ာင်ကယ ေ့်ေိှေြါသ််။ (၅) နှစယ်အာျ်ွပ

ျွယုကယသနှုနက်မှာပ အေငှ်ယမေကျွယုကပ(၁၀၀၀) ုှေင်ပ(၇၅) ဦကပဖည စ်၍ ပမည န်မာနိငု်ငး၏ပ(၅) နှစ်ယအာျွ်ျွယုကယသငုးကနှုနက်ပ

(၇၂) ဦကထျွပ်ပမည င့်မာကယနယျွေ ာင်ကျုိွု််ကပယ်ေ့ေိှေြါသ််။ 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အပုိ််း (၃) 

စနရ််းဇ်နးမျနး 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

   

 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဋ) 

အပုိငး် (က) လူဦးေရဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

 

   
   

 



24သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ဇ်နး (က - ၁)။ အိမ်ယထာင်စုအမေိုကအစာကအုုိျ်ွ  ုူဦကယေျုိွ ျွောက/မ နှင် ့ မြ ို့ ြည /ယျွေကုျ်ွ ခေညဲခာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

လူဦးေရစုစုေပါ််း  အိမ်ေထန််စုလူဦးေရ အေဲွ့အစ််းလူဦးေရ 

ေပါ််း ကျနး မ 
ကျနး/မ  

အချိုး 
ေပါ််း ကျနး မ ေပါ််း ကျနး မ 

ရခုိ််ပန ််််် 2,098,807 989,702 1,109,105 89.2 2,034,148 937,460 1,096,688 64,659 52,242 12,417 

မမိ ိုနမပန  354,288 166,857 187,431 89.0 337,576 153,273 184,303 16,712 13,584 3,128 

ေကျးလက် 1,744,519 822,845 921,674 89.3 1,696,572 784,187 912,385 47,947 38,658 9,289 

စစ်ေတွခရုိ်် 535,583 248,670 286,913 86.7 520,903 236,167 284,736 14,680 12,503 2,177 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 147,899 70,470 77,429 91.0 139,673 63,584 76,089 8,226 6,886 1,340 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 129,753 59,979 69,774 86.0 127,640 58,170 69,470 2,113 1,809 304 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 145,957 68,195 77,762 87.7 143,601 66,140 77,461 2,356 2,055 301 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 111,974 50,026 61,948 80.8 109,989 48,273 61,716 1,985 1,753 232 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 669,131 309,949 359,182 86.3 657,999 300,615 357,384 11,132 9,334 1,798 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 189,630 87,674 101,956 86.0 186,551 85,032 101,519 3,079 2,642 437 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 173,100 78,041 95,059 82.1 170,787 76,054 94,733 2,313 1,987 326 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 169,208 78,875 90,333 87.3 165,769 75,866 89,903 3,439 3,009 430 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 137,193 65,359 71,834 91.0 134,892 63,663 71,229 2,301 1,696 605 

ေမန််ေတနခရုိ်် 96,330 48,816 47,514 102.7 89,604 42,518 47,086 6,726 6,298 428 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 38,199 19,778 18,421 107.4 35,060 16,919 18,141 3,139 2,859 280 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 55,545 27,718 27,827 99.6 52,056 24,359 27,697 3,489 3,359 130 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 2,586 1,320 1,266 104.3 2,488 1,240 1,248 98 80 18 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 439,923 207,308 232,615 89.1 422,568 194,037 228,531 17,355 13,271 4,084 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 165,352 78,762 86,590 91.0 155,649 71,671 83,978 9,703 7,091 2,612 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 56,966 24,957 32,009 78.0 56,013 24,117 31,896 953 840 113 

ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 97,891 44,766 53,125 84.3 95,348 42,784 52,564 2,543 1,982 561 

အမ်းမိ ိုန််် 119,714 58,823 60,891 96.6 115,558 55,465 60,093 4,156 3,358 798 

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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 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

လူဦးေရစုစုေပါ််း  အိမ်ေထန််စုလူဦးေရ အေဲွ့အစ််းလူဦးေရ 

ေပါ််း ကျနး မ 
ကျနး/မ  

အချိုး 
ေပါ််း ကျနး မ ေပါ််း ကျနး မ 

သံတဲွခရုိ်် 357,840 174,959 182,881 95.7 343,074 164,123 178,951 14,766 10,836 3,930 

သံတွဲမိ ိုန််် 133,484 65,122 68,362 95.3 124,773 59,301 65,472 8,711 5,821 2,890 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 114,437 55,673 58,764 94.7 110,475 52,416 58,059 3,962 3,257 705 

ဂွမိ ိုန််် 42,434 21,158 21,276 99.4 41,458 20,324 21,134 976 834 142 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 43,904 21,584 22,320 96.7 43,246 20,989 22,257 658 595 63 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 23,581 11,422 12,159 93.9 23,122 11,093 12,029 459 329 130 
 

  

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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ဇ်နး (က - ၂)။ အိမ်ေထန််ဦးစီးအမျိုးအစနးအလုိက်အိမ်ေထန််စုမျနးိှ့််အိမ်ေထန််စုအမျိုးအစနးအလုိက် လူဦးေရ  ပျမ်းမျှအိမ်ေထန််စုအရွ််အစနးကုိ ေေန် ပန ေသနဇ်နး 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

အိမ်ေထန််စု လူဦးေရ ပျမ်းမျှ 
အိမ်ေထန််စု 
အရွ််အစနး အေရအတွက် အိမ်ေထန််ဦးစးီ 

(ကျနး) 
အိမ်ေထန််ဦးစးီ 

(မ) 
အိမ်ေထန််ဦးစးီ 
(မ) ရနခုိ်် ှို်း် အိမ်ေထန််စု အေဲွ့အစ််း 

ရခုိ်် ပန ််််် 459,772 352,953 106,819 23.2 2,034,148 64,659 4.4 

စစ်ေတွခရုိ်် 109,256 76,297 32,959 30.2 520,903 14,680 4.8 

စစ်ေတွ မိ ိုန််် 29,036 18,383 10,653 36.7 139,673 8,226 4.8 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း် မိ ိုန််် 25,335 19,050 6,285 24.8 127,640 2,113 5.0 

ေပါက်ေတန မိ ိုန််် 30,544 23,703 6,841 22.4 143,601 2,356 4.7 

ရေသ့ေတန်် မိ ိုန််် 24,341 15,161 9,180 37.7 109,989 1,985 4.5 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 145,987 112,316 33,671 23.1 657,999 11,132 4.5 

ေ မန နက်ဦး မိ ိုန််် 41,525 31,260 10,265 24.7 186,551 3,079 4.5 

ေကျနက်ေတန် မိ ိုန််် 36,495 26,629 9,866 27.0 170,787 2,313 4.7 

မ််း ပန နး မိ ိုန််် 36,628 28,326 8,302 22.7 165,769 3,439 4.5 

ေ မန ပံု မိ ိုန််် 31,339 26,101 5,238 16.7 134,892 2,301 4.3 

ေမန််ေတနခရုိ်် 19,160 14,778 4,382 22.9 89,604 6,726 4.7 

ေမန််ေတန မိ ိုန််် 7,390 5,529 1,861 25.2 35,060 3,139 4.7 

ဘူးသီးေတန်် မိ ိုန််် 11,264 8,804 2,460 21.8 52,056 3,489 4.6 

ေတန်် ပိ ိုလက်ဝဲ မိ ိုန်််ခွဲ 506 445 61 12.1 2,488 98 4.9 

ေကျနက် ေန ူခရုိ်် 101,776 80,872 20,904 20.5 422,568 17,355 4.2 

ေကျနက် ေန ူ မိ ိုန််် 37,264 29,308 7,956 21.4 155,649 9,703 4.2 

မန််ေအန်် မိ ိုန််် 14,735 11,080 3,655 24.8 56,013 953 3.8 

ရမး် ဗိ ဲ မိ ိုန််် 22,418 17,244 5,174 23.1 95,348 2,543 4.3 

အမ်း မိ ိုန််် 27,359 23,240 4,119 15.1 115,558 4,156 4.2 

        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)် 



27သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

အိမ်ေထန််စု လူဦးေရ ပျမ်းမျှ 
အိမ်ေထန််စု 
အရွ််အစနး အေရအတွက် အိမ်ေထန််ဦးစးီ 

(ကျနး) 
အိမ်ေထန််ဦးစးီ 

(မ) 
အိမ်ေထန််ဦးစးီ 
(မ) ရနခုိ်် ှို်း် အိမ်ေထန််စု အေဲွ့အစ််း 

သံတဲွခရုိ်် 83,593 68,690 14,903 17.8 343,074 14,766 4.1 

သံတွဲမိ ိုန််် 31,075 25,044 6,031 19.4 124,773 8,711 4.0 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 25,239 20,419 4,820 19.1 110,475 3,962 4.4 

ဂွမိ ိုန််် 11,245 9,664 1,581 14.1 41,458 976 3.7 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 9,953 8,529 1,424 14.3 43,246 658 4.3 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 6,081 5,034 1,047 17.2 23,122 459 3.8 

 
 

  

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)် 



28သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ဇျာက (ျွ - ၃)။  မြ ို့ ြည နှင့် ယျွေကုျ်ွယနုူဦကယေျုိွ ျွောက/မ၊ ျွောက/မ အခေိုကနှင့် မြ ို့ ြည ယနုူဦကယေ ောခုိင်နှုန်ကျုိွ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

လူဦးေရစုစုေပါ််း  မိ ိုနနပ ေကျးလက် 
 မိ ိုနနပလူဦးေရ 
ရနခို် ် ှို်း် ေပါ််း ကျနး မ 

ကျနး/မ 

အချိုး 
ေပါ််း ကျနး မ 

ကျနး/မ 

အချိုး 
ေပါ််း ကျနး မ 

ကျနး/မ 

အချိုး 

ရခုိ််ပန ််််် 2,098,807 989,702 1,109,105 89.2 354,288 166,857 187,431 89.0 1,744,519 822,845 921,674 89.3 16.9 

စစ်ေတွခရုိ်် 535,583 248,670 286,913 86.7 133,664 63,147 70,517 89.5 401,919 185,523 216,396 85.7 25.0 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 147,899 70,470 77,429 91.0 100,748 47,880 52,868 90.6 47,151 22,590 24,561 92.0 68.1 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 129,753 59,979 69,774 86.0 12,691 5,912 6,779 87.2 117,062 54,067 62,995 85.8 9.8 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 145,957 68,195 77,762 87.7 12,714 5,946 6,768 87.9 133,243 62,249 70,994 87.7 8.7 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 111,974 50,026 61,948 80.8 7,511 3,409 4,102 83.1 104,463 46,617 57,846 80.6 6.7 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 669,131 309,949 359,182 86.3 90,141 41,624 48,517 85.8 578,990 268,325 310,665 86.4 13.5 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 189,630 87,674 101,956 86.0 36,139 16,836 19,303 87.2 153,491 70,838 82,653 85.7 19.1 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 173,100 78,041 95,059 82.1 19,492 8,745 10,747 81.4 153,608 69,296 84,312 82.2 11.3 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 169,208 78,875 90,333 87.3 22,944 10,656 12,288 86.7 146,264 68,219 78,045 87.4 13.6 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 137,193 65,359 71,834 91.0 11,566 5,387 6,179 87.2 125,627 59,972 65,655 91.3 8.4 

ေမန််ေတနခရုိ်် 96,330 48,816 47,514 102.7 22,181 10,579 11,602 91.2 74,149 38,237 35,912 106.5 23.0 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 38,199 19,778 18,421 107.4 11,742 5,847 5,895 99.2 26,457 13,931 12,526 111.2 30.7 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 55,545 27,718 27,827 99.6 9,712 4,345 5,367 81.0 45,833 23,373 22,460 104.1 17.5 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 2,586 1,320 1,266 104.3 727 387 340 113.8 1,859 933 926 100.8 28.1 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 439,923 207,308 232,615 89.1 44,500 21,058 23,442 89.8 395,423 186,250 209,173 89.0 10.1 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 165,352 78,762 86,590 91.0 20,866 10,145 10,721 94.6 144,486 68,617 75,869 90.4 12.6 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 56,966 24,957 32,009 78.0 5,246 2,310 2,936 78.7 51,720 22,647 29,073 77.9 9.2 

ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 97,891 44,766 53,125 84.3 9,874 4,493 5,381 83.5 88,017 40,273 47,744 84.4 10.1 

အမ်းမိ ိုန််် 119,714 58,823 60,891 96.6 8,514 4,110 4,404 93.3 111,200 54,713 56,487 96.9 7.1 

              

              

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)် 



29သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

လူဦးေရစုစုေပါ််း  မိ ိုနနပ ေကျးလက် 
 မိ ိုနနပလူဦးေရ 
ရနခုိ်် ှို်း် ေပါ််း ကျနး မ 

ကျနး/မ 

အချိုး 
ေပါ််း ကျနး မ 

ကျနး/မ 

အချိုး 
ေပါ််း ကျနး မ 

ကျနး/မ 

အချိုး 

သံတဲွခရုိ်် 357,840 174,959 182,881 95.7 63,802 30,449 33,353 91.3 294,038 144,510 149,528 96.6 17.8 

သံတွဲမိ ိုန််် 133,484 65,122 68,362 95.3 14,327 6,731 7,596 88.6 119,157 58,391 60,766 96.1 10.7 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 114,437 55,673 58,764 94.7 28,652 13,562 15,090 89.9 85,785 42,111 43,674 96.4 25.0 

ဂွမိ ိုန််် 42,434 21,158 21,276 99.4 9,510 4,680 4,830 96.9 32,924 16,478 16,446 100.2 22.4 

မအီမိ ိုန်််ခွဲ 43,904 21,584 22,320 96.7 5,435 2,655 2,780 95.5 38,469 18,929 19,540 96.9 12.4 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 23,581 11,422 12,159 93.9 5,878 2,821 3,057 92.3 17,703 8,601 9,102 94.5 24.9 
 

 
 
 
 
 
 

  

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 ု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)် 



30သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ဇျာက (ျွ - ၄)။ ုူဦကယေျုိွ အသျ်ွ်စ်နှစ်ခေင်ကစီအုုိျ်ွ ျွောက/မ နှင့်  မြ ို့ ြည /ယျွေကုျ်ွ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

အသက် 
လူဦးေရစုစုေပါ််း  မိ ိုနနပ ေကျးလက် 

ေပါ််း ကျနး မ ေပါ််း ကျနး မ ေပါ််း ကျနး မ 

ရခုိ််ပန ််််် 2,098,807 989,702 1,109,105 354,288 166,857 187,431 1,744,519 822,845 921,674 

1နစ်ှရအာက် 31,098 15,674 15,424 4,950 2,492 2,458 26,148 13,182 12,966 

1 31,483 15,932 15,551 4,718 2,425 2,293 26,765 13,507 13,258 

2 33,760 17,081 16,679 4,878 2,409 2,469 28,882 14,672 14,210 

3 39,893 20,378 19,515 5,356 2,782 2,574 34,537 17,596 16,941 

4 42,853 21,564 21,289 5,631 2,863 2,768 37,222 18,701 18,521 

5 44,814 22,806 22,008 5,770 2,933 2,837 39,044 19,873 19,171 

6 44,806 22,696 22,110 5,799 2,961 2,838 39,007 19,735 19,272 

7 47,255 24,353 22,902 6,204 3,144 3,060 41,051 21,209 19,842 

8 46,263 22,904 23,359 6,358 3,212 3,146 39,905 19,692 20,213 

9 45,590 23,452 22,138 6,280 3,232 3,048 39,310 20,220 19,090 

10 48,178 24,607 23,571 6,658 3,443 3,215 41,520 21,164 20,356 

11 43,885 22,336 21,549 6,487 3,341 3,146 37,398 18,995 18,403 

12 52,806 26,696 26,110 7,664 3,999 3,665 45,142 22,697 22,445 

13 54,913 27,841 27,072 8,872 4,460 4,412 46,041 23,381 22,660 

14 45,736 22,674 23,062 7,654 3,957 3,697 38,082 18,717 19,365 

15 43,732 21,748 21,984 7,300 3,659 3,641 36,432 18,089 18,343 

16 37,996 18,347 19,649 6,805 3,372 3,433 31,191 14,975 16,216 

17 35,354 16,979 18,375 6,761 3,346 3,415 28,593 13,633 14,960 

18 45,936 21,503 24,433 7,987 3,863 4,124 37,949 17,640 20,309 

19 32,473 15,251 17,222 6,374 3,110 3,264 26,099 12,141 13,958 

20 39,143 17,406 21,737 6,991 3,273 3,718 32,152 14,133 18,019 

21 27,312 12,327 14,985 5,509 2,718 2,791 21,803 9,609 12,194 

22 32,084 14,019 18,065 6,077 2,872 3,205 26,007 11,147 14,860 

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)် 



31သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက် 
လူဦးေရစုစုေပါ််း  မိ ိုနနပ ေကျးလက် 

ေပါ််း ကျနး မ ေပါ််း ကျနး မ ေပါ််း ကျနး မ 

23 32,480 14,259 18,221 5,996 2,816 3,180 26,484 11,443 15,041 

24 29,243 12,588 16,655 5,504 2,527 2,977 23,739 10,061 13,678 

25 40,347 17,976 22,371 6,887 3,249 3,638 33,460 14,727 18,733 

26 28,120 12,450 15,670 5,273 2,424 2,849 22,847 10,026 12,821 

27 30,353 13,525 16,828 5,565 2,603 2,962 24,788 10,922 13,866 

28 35,268 15,545 19,723 6,306 2,883 3,423 28,962 12,662 16,300 

29 26,807 12,011 14,796 5,083 2,332 2,751 21,724 9,679 12,045 

30 40,552 18,267 22,285 7,219 3,383 3,836 33,333 14,884 18,449 

31 25,239 11,737 13,502 4,766 2,241 2,525 20,473 9,496 10,977 

32 30,364 13,775 16,589 5,452 2,540 2,912 24,912 11,235 13,677 

33 29,120 13,247 15,873 5,183 2,493 2,690 23,937 10,754 13,183 

34 23,374 10,626 12,748 4,579 2,149 2,430 18,795 8,477 10,318 

35 36,162 17,312 18,850 6,169 2,994 3,175 29,993 14,318 15,675 

36 23,735 10,868 12,867 4,303 1,991 2,312 19,432 8,877 10,555 

37 24,783 11,339 13,444 4,477 2,044 2,433 20,306 9,295 11,011 

38 29,899 13,661 16,238 5,484 2,515 2,969 24,415 11,146 13,269 

39 20,287 9,296 10,991 3,991 1,874 2,117 16,296 7,422 8,874 

40 31,269 14,033 17,236 5,623 2,585 3,038 25,646 11,448 14,198 

41 18,472 8,468 10,004 3,665 1,686 1,979 14,807 6,782 8,025 

42 30,872 14,131 16,741 5,617 2,567 3,050 25,255 11,564 13,691 

43 25,355 11,532 13,823 4,640 2,109 2,531 20,715 9,423 11,292 

44 21,646 9,717 11,929 4,004 1,779 2,225 17,642 7,938 9,704 

45 34,224 16,065 18,159 5,808 2,649 3,159 28,416 13,416 15,000 

46 21,520 10,051 11,469 4,091 1,856 2,235 17,429 8,195 9,234 

47 20,001 9,280 10,721 3,841 1,705 2,136 16,160 7,575 8,585 

48 25,432 11,494 13,938 4,706 2,071 2,635 20,726 9,423 11,303 

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)် 



32သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက် 
လူဦးေရစုစုေပါ််း  မိ ိုနနပ ေကျးလက် 

ေပါ််း ကျနး မ ေပါ််း ကျနး မ ေပါ််း ကျနး မ 

49 17,489 8,127 9,362 3,395 1,485 1,910 14,094 6,642 7,452 

50 29,305 13,196 16,109 4,740 2,074 2,666 24,565 11,122 13,443 

51 16,670 7,945 8,725 3,173 1,445 1,728 13,497 6,500 6,997 

52 21,720 10,027 11,693 3,944 1,720 2,224 17,776 8,307 9,469 

53 21,504 10,195 11,309 3,788 1,708 2,080 17,716 8,487 9,229 

54 18,097 8,237 9,860 3,389 1,498 1,891 14,708 6,739 7,969 

55 25,169 11,433 13,736 4,140 1,777 2,363 21,029 9,656 11,373 

56 18,510 8,813 9,697 3,247 1,422 1,825 15,263 7,391 7,872 

57 14,401 6,692 7,709 2,653 1,162 1,491 11,748 5,530 6,218 

58 16,418 7,456 8,962 3,082 1,311 1,771 13,336 6,145 7,191 

59 10,722 5,261 5,461 2,145 1,005 1,140 8,577 4,256 4,321 

60 21,905 9,812 12,093 3,609 1,510 2,099 18,296 8,302 9,994 

61 9,205 4,459 4,746 1,781 802 979 7,424 3,657 3,767 

62 12,173 5,638 6,535 2,330 1,013 1,317 9,843 4,625 5,218 

63 12,344 5,547 6,797 2,140 930 1,210 10,204 4,617 5,587 

64 10,975 4,953 6,022 1,956 837 1,119 9,019 4,116 4,903 

65 18,130 7,860 10,270 2,866 1,180 1,686 15,264 6,680 8,584 

66 8,768 4,034 4,734 1,505 635 870 7,263 3,399 3,864 

67 10,227 4,678 5,549 1,855 810 1,045 8,372 3,868 4,504 

68 8,291 3,594 4,697 1,430 575 855 6,861 3,019 3,842 

69 4,789 2,286 2,503 850 370 480 3,939 1,916 2,023 

70 13,690 5,789 7,901 1,824 777 1,047 11,866 5,012 6,854 

71 3,823 1,773 2,050 653 271 382 3,170 1,502 1,668 

72 5,964 2,677 3,287 966 395 571 4,998 2,282 2,716 

73 6,274 2,715 3,559 978 389 589 5,296 2,326 2,970 

74 4,766 2,137 2,629 823 336 487 3,943 1,801 2,142 

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)် 



33သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက် 
လူဦးေရစုစုေပါ််း  မိ ိုနနပ ေကျးလက် 

ေပါ််း ကျနး မ ေပါ််း ကျနး မ ေပါ််း ကျနး မ 

75 10,494 4,581 5,913 1,619 663 956 8,875 3,918 4,957 

76 4,853 2,105 2,748 822 321 501 4,031 1,784 2,247 

77 3,744 1,654 2,090 616 241 375 3,128 1,413 1,715 

78 5,295 2,239 3,056 888 311 577 4,407 1,928 2,479 

79 2,203 1,013 1,190 406 160 246 1,797 853 944 

80 7,206 2,747 4,459 1,044 355 689 6,162 2,392 3,770 

81 2,159 966 1,193 434 168 266 1,725 798 927 

82 3,010 1,234 1,776 549 205 344 2,461 1,029 1,432 

83 2,775 1,145 1,630 568 194 374 2,207 951 1,256 

84 2,219 873 1,346 451 141 310 1,768 732 1,036 

85 3,321 1,161 2,160 608 187 421 2,713 974 1,739 

86 1,642 597 1,045 374 121 253 1,268 476 792 

87 1,299 492 807 276 93 183 1,023 399 624 

88 1,023 404 619 221 87 134 802 317 485 

89 643 254 389 135 39 96 508 215 293 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 3,305 1,076 2,229 700 203 497 2,605 873 1,732 
 

  

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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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 - ၅)။ လူဦးေရကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် ကျား/မ နှင့်  မြ ို ့ြပ/ေကျးလက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

ရခုိင်ပြ ည်နယ် 2,098,807 989,702 1,109,105 354,288 166,857 187,431 1,744,519 822,845 921,674 

0 - 4 179,087 90,629 88,458 25,533 12,971 12,562 153,554 77,658 75,896 

5 - 9 228,728 116,211 112,517 30,411 15,482 14,929 198,317 100,729 97,588 

10 - 14 245,518 124,154 121,364 37,335 19,200 18,135 208,183 104,954 103,229 

15 - 19 195,491 93,828 101,663 35,227 17,350 17,877 160,264 76,478 83,786 

20 - 24 160,262 70,599 89,663 30,077 14,206 15,871 130,185 56,393 73,792 

25 - 29 160,895 71,507 89,388 29,114 13,491 15,623 131,781 58,016 73,765 

30 - 34 148,649 67,652 80,997 27,199 12,806 14,393 121,450 54,846 66,604 

35 - 39 134,866 62,476 72,390 24,424 11,418 13,006 110,442 51,058 59,384 

40 - 44 127,614 57,881 69,733 23,549 10,726 12,823 104,065 47,155 56,910 

45 - 49 118,666 55,017 63,649 21,841 9,766 12,075 96,825 45,251 51,574 

50 - 54 107,296 49,600 57,696 19,034 8,445 10,589 88,262 41,155 47,107 

55 - 59 85,220 39,655 45,565 15,267 6,677 8,590 69,953 32,978 36,975 

60 - 64 66,602 30,409 36,193 11,816 5,092 6,724 54,786 25,317 29,469 

65 - 69 50,205 22,452 27,753 8,506 3,570 4,936 41,699 18,882 22,817 

70 - 74 34,517 15,091 19,426 5,244 2,168 3,076 29,273 12,923 16,350 

75 - 79 26,589 11,592 14,997 4,351 1,696 2,655 22,238 9,896 12,342 

80 - 84 17,369 6,965 10,404 3,046 1,063 1,983 14,323 5,902 8,421 

85 - 89 7,928 2,908 5,020 1,614 527 1,087 6,314 2,381 3,933 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 3,305 1,076 2,229 700 203 497 2,605 873 1,732 

စစ်ေတွခရုိင် 535,583 248,670 286,913 133,664 63,147 70,517 401,919 185,523 216,396 

0 - 4 43,317 22,024 21,293 9,220 4,726 4,494 34,097 17,298 16,799 

5 - 9 60,386 30,763 29,623 10,981 5,671 5,310 49,405 25,092 24,313 

10 - 14 69,872 35,419 34,453 14,560 7,564 6,996 55,312 27,855 27,457 

15 - 19 55,874 26,902 28,972 14,215 7,183 7,032 41,659 19,719 21,940 



35သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

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 43,268 18,322 24,946 12,204 5,673 6,531 31,064 12,649 18,415 

25 - 29 41,940 17,831 24,109 11,728 5,451 6,277 30,212 12,380 17,832 

30 - 34 37,725 16,273 21,452 10,806 5,018 5,788 26,919 11,255 15,664 

35 - 39 31,388 13,978 17,410 9,165 4,286 4,879 22,223 9,692 12,531 

40 - 44 31,528 13,756 17,772 8,731 3,973 4,758 22,797 9,783 13,014 

45 - 49 29,317 13,464 15,853 8,108 3,585 4,523 21,209 9,879 11,330 

50 - 54 25,671 11,768 13,903 6,819 3,010 3,809 18,852 8,758 10,094 

55 - 59 19,706 8,888 10,818 5,365 2,318 3,047 14,341 6,570 7,771 

60 - 64 15,334 6,797 8,537 4,113 1,741 2,372 11,221 5,056 6,165 

65 - 69 11,454 4,936 6,518 2,977 1,226 1,751 8,477 3,710 4,767 

70 - 74 6,673 2,850 3,823 1,554 645 909 5,119 2,205 2,914 

75 - 79 6,184 2,577 3,607 1,476 565 911 4,708 2,012 2,696 

80 - 84 3,609 1,351 2,258 927 309 618 2,682 1,042 1,640 

85 - 89 1,679 577 1,102 503 154 349 1,176 423 753 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 658 194 464 212 49 163 446 145 301 

ေြမာက်ဦးခရုိင် 669,131 309,949 359,182 90,141 41,624 48,517 578,990 268,325 310,665 

0 - 4 60,084 30,393 29,691 7,094 3,590 3,504 52,990 26,803 26,187 

5 - 9 79,070 40,044 39,026 8,684 4,408 4,276 70,386 35,636 34,750 

10 - 14 85,017 42,869 42,148 10,294 5,240 5,054 74,723 37,629 37,094 

15 - 19 65,927 30,786 35,141 9,275 4,405 4,870 56,652 26,381 30,271 

20 - 24 51,579 21,162 30,417 7,233 3,197 4,036 44,346 17,965 26,381 

25 - 29 51,077 21,092 29,985 7,072 3,003 4,069 44,005 18,089 25,916 

30 - 34 45,206 19,391 25,815 6,417 2,919 3,498 38,789 16,472 22,317 

35 - 39 39,918 17,783 22,135 5,688 2,524 3,164 34,230 15,259 18,971 

40 - 44 36,788 15,919 20,869 5,495 2,399 3,096 31,293 13,520 17,773 



36သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

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 35,805 16,210 19,595 5,340 2,356 2,984 30,465 13,854 16,611 

50 - 54 33,320 15,265 18,055 4,878 2,142 2,736 28,442 13,123 15,319 

55 - 59 27,014 12,801 14,213 3,989 1,747 2,242 23,025 11,054 11,971 

60 - 64 19,771 9,175 10,596 3,002 1,340 1,662 16,769 7,835 8,934 

65 - 69 14,931 6,915 8,016 2,206 982 1,224 12,725 5,933 6,792 

70 - 74 9,327 4,211 5,116 1,243 548 695 8,084 3,663 4,421 

75 - 79 7,094 3,152 3,942 1,021 400 621 6,073 2,752 3,321 

80 - 84 4,461 1,821 2,640 693 267 426 3,768 1,554 2,214 

85 - 89 1,967 716 1,251 355 108 247 1,612 608 1,004 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 775 244 531 162 49 113 613 195 418 

ေမာင်ေတာခရုိင် 96,330 48,816 47,514 22,181 10,579 11,602 74,149 38,237 35,912 

0 - 4 9,873 5,039 4,834 1,749 841 908 8,124 4,198 3,926 

5 - 9 11,558 5,861 5,697 2,161 1,077 1,084 9,397 4,784 4,613 

10 - 14 10,955 5,635 5,320 2,282 1,196 1,086 8,673 4,439 4,234 

15 - 19 9,372 4,630 4,742 2,078 991 1,087 7,294 3,639 3,655 

20 - 24 8,818 4,547 4,271 2,040 1,071 969 6,778 3,476 3,302 

25 - 29 8,710 4,371 4,339 2,058 957 1,101 6,652 3,414 3,238 

30 - 34 6,978 3,536 3,442 1,822 881 941 5,156 2,655 2,501 

35 - 39 6,166 3,106 3,060 1,599 759 840 4,567 2,347 2,220 

40 - 44 5,536 2,888 2,648 1,532 723 809 4,004 2,165 1,839 

45 - 49 4,886 2,555 2,331 1,284 606 678 3,602 1,949 1,653 

50 - 54 4,228 2,228 2,000 1,065 510 555 3,163 1,718 1,445 

55 - 59 3,209 1,588 1,621 838 353 485 2,371 1,235 1,136 

60 - 64 2,388 1,205 1,183 628 254 374 1,760 951 809 

65 - 69 1,519 721 798 398 159 239 1,121 562 559 



37သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

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 

70 - 74 761 341 420 202 63 139 559 278 281 

75 - 79 580 265 315 170 66 104 410 199 211 

80 - 84 448 166 282 151 34 117 297 132 165 

85 - 89 230 85 145 86 28 58 144 57 87 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 115 49 66 38 10 28 77 39 38 

ေကျာက်ဖြ ူခရုိင် 439,923 207,308 232,615 44,500 21,058 23,442 395,423 186,250 209,173 

0 - 4 38,014 19,139 18,875 3,092 1,558 1,534 34,922 17,581 17,341 

5 - 9 46,114 23,525 22,589 3,585 1,850 1,735 42,529 21,675 20,854 

10 - 14 46,221 23,172 23,049 4,254 2,168 2,086 41,967 21,004 20,963 

15 - 19 34,984 16,830 18,154 4,301 2,123 2,178 30,683 14,707 15,976 

20 - 24 29,969 13,712 16,257 3,694 1,866 1,828 26,275 11,846 14,429 

25 - 29 31,408 14,496 16,912 3,429 1,665 1,764 27,979 12,831 15,148 

30 - 34 31,154 14,663 16,491 3,313 1,613 1,700 27,841 13,050 14,791 

35 - 39 30,704 14,323 16,381 3,247 1,563 1,684 27,457 12,760 14,697 

40 - 44 28,664 12,918 15,746 3,095 1,399 1,696 25,569 11,519 14,050 

45 - 49 26,076 11,817 14,259 2,806 1,262 1,544 23,270 10,555 12,715 

50 - 54 24,096 10,784 13,312 2,518 1,070 1,448 21,578 9,714 11,864 

55 - 59 19,001 8,788 10,213 2,002 872 1,130 16,999 7,916 9,083 

60 - 64 15,846 7,019 8,827 1,624 700 924 14,222 6,319 7,903 

65 - 69 12,280 5,427 6,853 1,124 451 673 11,156 4,976 6,180 

70 - 74 10,234 4,400 5,834 871 335 536 9,363 4,065 5,298 

75 - 79 7,264 3,205 4,059 713 289 424 6,551 2,916 3,635 

80 - 84 4,930 2,047 2,883 476 169 307 4,454 1,878 2,576 

85 - 89 2,072 764 1,308 242 77 165 1,830 687 1,143 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 892 279 613 114 28 86 778 251 527 

          



38သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

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 

သံတဲွခရုိင် 357,840 174,959 182,881 63,802 30,449 33,353 294,038 144,510 149,528 

0 - 4 27,799 14,034 13,765 4,378 2,256 2,122 23,421 11,778 11,643 

5 - 9 31,600 16,018 15,582 5,000 2,476 2,524 26,600 13,542 13,058 

10 - 14 33,453 17,059 16,394 5,945 3,032 2,913 27,508 14,027 13,481 

15 - 19 29,334 14,680 14,654 5,358 2,648 2,710 23,976 12,032 11,944 

20 - 24 26,628 12,856 13,772 4,906 2,399 2,507 21,722 10,457 11,265 

25 - 29 27,760 13,717 14,043 4,827 2,415 2,412 22,933 11,302 11,631 

30 - 34 27,586 13,789 13,797 4,841 2,375 2,466 22,745 11,414 11,331 

35 - 39 26,690 13,286 13,404 4,725 2,286 2,439 21,965 11,000 10,965 

40 - 44 25,098 12,400 12,698 4,696 2,232 2,464 20,402 10,168 10,234 

45 - 49 22,582 10,971 11,611 4,303 1,957 2,346 18,279 9,014 9,265 

50 - 54 19,981 9,555 10,426 3,754 1,713 2,041 16,227 7,842 8,385 

55 - 59 16,290 7,590 8,700 3,073 1,387 1,686 13,217 6,203 7,014 

60 - 64 13,263 6,213 7,050 2,449 1,057 1,392 10,814 5,156 5,658 

65 - 69 10,021 4,453 5,568 1,801 752 1,049 8,220 3,701 4,519 

70 - 74 7,522 3,289 4,233 1,374 577 797 6,148 2,712 3,436 

75 - 79 5,467 2,393 3,074 971 376 595 4,496 2,017 2,479 

80 - 84 3,921 1,580 2,341 799 284 515 3,122 1,296 1,826 

85 - 89 1,980 766 1,214 428 160 268 1,552 606 946 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 865 310 555 174 67 107 691 243 448 
 

 



39သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ဇ်နး (က - ၆)။ အသက်အုပစု်ကြ ီးမျနးအလုိက် လူဦးေရိှ့််မှခုိီသူအချိုးမျနးကုိ  မိ ိုန ပန /ေကျးလက် ခဲွခန နးေေန်ပန ေသနဇ်နး 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

အသက်အုပ်စုကြ ီးမျနးအလုိက် မီှခုိသူအချိုး 

၀ - ၁၄ ၁၅ - ၆၄ ၆၅+ စုစုေပါ််း  
မီှခုိသူအချိုး 

ကေလး 
မီှခုိသူအချိုး 

သက်ကြ ီးရွ််အုိ 
မီှခိသူုအချိုး ၁၀ - ၁၇ ၁၈+ 

ရခုိ််ပန ််််် 653,333 1,305,561 139,913 60.7 50.0 10.7 362,600 1,328,392 

မမိ ိုနမပန  93,279 237,548 23,461 49.2 39.3 9.9 58,201 240,143 

ရကျးလက် 560,054 1,068,013 116,452 63.3 52.4 10.9 304,399 1,088,249 

စစ်ေတွခရုိ်် 173,575 331,751 30,257 61.4 52.3 9.1 103,457 328,423 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 39,864 100,098 7,937 47.7 39.8 7.9 25,233 99,142 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 43,371 78,794 7,588 64.6 55.0 9.6 25,181 78,195 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 51,611 87,157 7,189 67.4 59.2 8.2 30,722 84,825 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 38,729 65,702 7,543 70.4 58.9 11.5 22,321 66,261 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 224,171 406,405 38,555 64.7 55.2 9.5 124,577 405,400 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 61,819 117,017 10,794 62.0 52.8 9.2 35,906 115,893 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 56,184 105,969 10,947 63.3 53.0 10.3 31,669 106,671 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 58,109 101,924 9,175 66.0 57.0 9.0 32,660 100,936 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 48,059 81,495 7,639 68.4 59.0 9.4 24,342 81,900 

ေမန််ေတနခရုိ်် 32,386 60,291 3,653 59.8 53.7 6.1 16,515 58,384 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 12,227 24,513 1,459 55.9 49.9 6.0 6,249 23,853 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 19,150 34,278 2,117 62.1 55.9 6.2 9,761 33,133 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 1,009 1,500 77 72.4 67.3 5.1 505 1,398 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 130,349 271,902 37,672 61.8 47.9 13.9 67,073 288,722 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 50,057 102,321 12,974 61.6 48.9 12.7 26,661 107,017 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 12,873 35,961 8,132 58.4 35.8 22.6 6,810 42,041 

ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 27,726 60,224 9,941 62.5 46.0 16.5 14,610 65,504 

အမ်းမိ ိုန််် 39,693 73,396 6,625 63.1 54.1 9.0 18,992 74,160 

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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 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

အသက်အုပ်စုကြ ီးမျနးအလုိက် မီှခုိသူအချိုး 

၀ - ၁၄ ၁၅ - ၆၄ ၆၅+ စုစုေပါ််း  
မီှခုိသူအချိုး 

ကေလး 
မီှခုိသူအချိုး 

သက်ကြ ီးရွ််အုိ 
မီှခိသူုအချိုး ၁၀ - ၁၇ ၁၈+ 

သံတဲွခရုိ်် 92,852 235,212 29,776 52.2 39.5 12.7 50,978 247,463 

သံတွဲမိ ိုန််် 31,242 90,552 11,690 47.4 34.5 12.9 17,617 95,906 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 32,052 73,747 8,638 55.2 43.5 11.7 17,569 76,334 

ဂွမိ ိုန််် 10,516 28,128 3,790 50.9 37.4 13.5 5,833 30,003 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 13,819 27,136 2,949 61.8 50.9 10.9 6,939 27,927 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 5,223 15,649 2,709 50.7 33.4 17.3 3,020 17,293 
 

  

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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ဇ်နး (က - ၇) ။ အိမ်ယထာင်စုအေေျ်အစာကအုုိျ်ွ အိမ်ယထာင်စုဝင်အယေအ ေ်ျ်ွျုိွ  ယဖာ်ြည ယသာဇျာက   

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် အိမ်ေထန််စုေပါ််း 

အိမ်ေထန််စု၀််အေရအတွက် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 
(၉) ဦး 

ိှ့််အထက် 

ရခုိ််ပန ််််် 459,772 19,640 54,689 87,398 97,428 80,134 54,649 32,708 19,429 13,697 

စစ်ေတွခရုိ်် 109,256 4,137 10,233 17,848 21,847 19,745 14,584 9,551 6,369 4,942 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 29,036 1,123 2,807 4,925 5,737 5,116 3,602 2,336 1,696 1,694 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 25,335 779 1,969 3,594 4,758 4,636 3,744 2,627 1,805 1,423 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 30,544 1,058 2,792 5,131 6,357 5,660 4,076 2,669 1,735 1,066 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 24,341 1,177 2,665 4,198 4,995 4,333 3,162 1,919 1,133 759 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 145,987 5,364 15,488 27,203 31,227 26,439 18,400 11,203 6,354 4,309 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 41,525 1,535 4,406 7,880 8,918 7,390 5,236 3,186 1,728 1,246 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 36,495 1,395 3,461 6,043 7,600 6,795 4,843 3,060 1,880 1,418 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 36,628 1,321 3,796 6,857 7,816 6,568 4,592 2,930 1,680 1,068 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 31,339 1,113 3,825 6,423 6,893 5,686 3,729 2,027 1,066 577 

ေမန််ေတနခရုိ်် 19,160 961 2,204 3,290 3,571 3,149 2,343 1,565 1,064 1,013 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 7,390 421 887 1,202 1,331 1,163 867 618 441 460 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 11,264 522 1,270 2,008 2,152 1,900 1,405 895 590 522 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 506 18 47 80 88 86 71 52 33 31 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 101,776 5,326 14,735 20,635 21,918 16,976 11,015 6,031 3,265 1,875 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 37,264 2,043 5,258 7,446 7,883 6,233 4,137 2,256 1,296 712 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 14,735 1,034 2,749 3,231 3,106 2,167 1,360 665 292 131 

ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 22,418 1,214 3,119 4,314 4,646 3,730 2,527 1,515 826 527 

အမ်းမိ ိုန််် 27,359 1,035 3,609 5,644 6,283 4,846 2,991 1,595 851 505 

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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 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် အိမ်ေထန််စုေပါ််း 

အိမ်ေထန််စု၀််အေရအတွက် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 
(၉) ဦး 

ိှ့််အထက် 

သံတဲွခရုိ်် 83,593 3,852 12,029 18,422 18,865 13,825 8,307 4,358 2,377 1,558 

သံတွဲမိ ိုန််် 31,075 1,499 4,591 7,141 7,145 5,117 2,879 1,453 767 483 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 25,239 980 3,042 4,882 5,662 4,527 2,883 1,605 917 741 

ဂွမိ ိုန််် 11,245 705 2,101 2,906 2,484 1,522 849 418 184 76 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 9,953 331 1,217 2,028 2,238 1,730 1,156 648 383 222 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 6,081 337 1,078 1,465 1,336 929 540 234 126 36 

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)် 



44သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

   

   

   

 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဋ) 

အပုိငး် (ခ)  လူမ�ေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

 

   
   

 



44သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ဇ်နး (ခ - ၁)။ အိမ်ယထာင်စုုူဦကယေျုိွ အိမ်ယထာင်ဦကစီကနှင့်ယ်ာ်စြ်ြးုအုုိျ်ွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

ကျနး/မ 

အိမ်ေထန််ဦးစးီိှ့််ေတန်စပ်ပံု 

စုစုေပါ််း အိမ်ေထန််ဦးစီး ဇ်ီး/ခ််ပွ််း သနး/သမီး သမက်/ 
ေချွးမ ေမန း/ မန စ် မိဘ/ 

ေ်နက္ခမ ေမန််ိှမ အဘုိး/ 
အဘွနး ေဆမွျိုး ေမွးစနးသနး/ 

သမီး 
ေဆမွျိုး 

မေတန်စပ်သူ 

ရခုိ််ပန ််််် 2,034,148 459,772 337,715 861,583 69,236 144,878 52,898 30,152 2,712 54,085 3,877 17,240 

ကျနး 937,460 352,953 7,251 410,025 36,112 72,093 12,632 11,214 623 23,899 1,808 8,850 

မ 1,096,688 106,819 330,464 451,558 33,124 72,785 40,266 18,938 2,089 30,186 2,069 8,390 

စစ်ေတွခရုိ်် 520,903 109,256 76,080 233,399 18,848 43,339 10,102 8,303 499 15,737 868 4,472 

ကျနး 236,167 76,297 4,372 108,911 10,086 21,550 2,229 3,131 87 6,858 380 2,266 

မ 284,736 32,959 71,708 124,488 8,762 21,789 7,873 5,172 412 8,879 488 2,206 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 657,999 145,987 107,522 295,299 22,269 45,596 14,872 7,758 731 13,356 1,138 3,471 

ကျနး 300,615 112,316 828 139,529 10,978 22,513 3,319 2,853 166 5,875 517 1,721 

မ 357,384 33,671 106,694 155,770 11,291 23,083 11,553 4,905 565 7,481 621 1,750 

ေမန််ေတနခရုိ်် 89,604 19,160 13,857 41,782 2,681 5,798 1,465 1,538 63 2,412 124 724 

ကျနး 42,518 14,778 254 21,224 759 3,017 327 689 13 1,036 68 353 

မ 47,086 4,382 13,603 20,558 1,922 2,781 1,138 849 50 1,376 56 371 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 422,568 101,776 75,917 166,201 12,846 27,606 14,883 7,037 728 10,889 1,034 3,651 

ကျနး 194,037 80,872 433 78,471 7,382 13,624 3,717 2,329 191 4,686 475 1,857 

မ 228,531 20,904 75,484 87,730 5,464 13,982 11,166 4,708 537 6,203 559 1,794 

သံတဲွခရုိ်် 343,074 83,593 64,339 124,902 12,592 22,539 11,576 5,516 691 11,691 713 4,922 

ကျနး 164,123 68,690 1,364 61,890 6,907 11,389 3,040 2,212 166 5,444 368 2,653 

မ 178,951 14,903 62,975 63,012 5,685 11,150 8,536 3,304 525 6,247 345 2,269 
 

  

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)် 



45သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ဇ်နး (ခ - ၂) ။ အသျ်ွ (၁၀) နှစ်နှင့်အထျ်ွ အိမ်ယထာင်စုနှင့် အဖေဲ့အစ််ကုူဦကယေျုိွ အိမ်ယထာင်ယေကအယခည အယနနှင့် အသျ်ွအုြ်စုအုုိျ်ွ                                                           
ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

အသက်အုပ်စု 
အိမ်ေထန််ေရးအေခန အေ် 

စုစုေပါ််း အပျို/လူပျို အိမ်ေထန််ရှ ိ မုဆုိးေုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွန သနသ်နဝ်် 

ကျား/မ       

10 နှစ်နှင့်အထက် 1,690,992 606,161 914,638 125,002 34,009 11,182 

10 - 14 245,518 245,518 - - - - 

15 - 19 195,491 173,214 18,078 398 948 2,853 

20 - 24 160,262 82,946 71,829 1,279 3,173 1,035 

25 - 29 160,895 39,867 113,513 2,257 4,459 799 

30 - 34 148,649 20,104 119,805 3,347 4,712 681 

35 - 39 134,866 12,619 112,572 4,435 4,562 678 

40 - 44 127,614 9,205 107,405 6,402 4,075 527 

45 - 49 118,666 6,899 99,252 8,537 3,416 562 

50 - 54 107,296 5,668 86,558 11,606 2,869 595 

55 - 59 85,220 3,745 65,897 12,912 2,102 564 

60 - 64 66,602 2,505 47,253 14,765 1,400 679 

65 - 69 50,205 1,504 32,350 14,700 961 690 

70 - 74 34,517 989 18,893 13,476 604 555 

75 - 79 26,589 666 12,529 12,563 382 449 

80 - 84 17,369 420 6,103 10,323 202 321 

85 - 89 7,928 198 2,002 5,479 111 138 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 3,305 94 599 2,523 33 56 

       

       

       

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)် 



46သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက်အုပ်စု 
အိမ်ေထန််ေရးအေခန အေ် 

စုစုေပါ််း အပျို/လူပျို အိမ်ေထန််ရှ ိ မုဆုိးေို/မုဆုိးမ ကဲွကွန သနသ်နဝ်် 

ကျား       

10 နှစ်နှင့်အထက် 782,862 302,313 436,291 23,409 10,384 10,465 

10 - 14 124,154 124,154 - - - - 

15 - 19 93,828 87,178 3,528 99 189 2,834 

20 - 24 70,599 44,347 24,170 278 783 1,021 

25 - 29 71,507 21,319 47,819 419 1,165 785 

30 - 34 67,652 9,766 55,326 561 1,337 662 

35 - 39 62,476 5,443 54,235 759 1,388 651 

40 - 44 57,881 3,444 51,676 1,011 1,258 492 

45 - 49 55,017 2,261 49,796 1,327 1,105 528 

50 - 54 49,600 1,642 44,615 1,828 983 532 

55 - 59 39,655 1,011 35,388 2,058 704 494 

60 - 64 30,409 646 26,127 2,537 508 591 

65 - 69 22,452 377 18,488 2,633 347 607 

70 - 74 15,091 280 11,359 2,720 268 464 

75 - 79 11,592 212 7,975 2,834 191 380 

80 - 84 6,965 127 4,057 2,413 91 277 

85 - 89 2,908 70 1,360 1,321 51 106 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 1,076 36 372 611 16 41 

       

       

       

       

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 - ဋ (ရခုိင်) 

အသက်အုပ်စု 
အိမ်ေထန််ေရးအေခန အေ် 

စုစုေပါ််း အပျို/လူပျို အိမ်ေထန််ရှ ိ မုဆုိးေုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွန သနသ်နဝ်် 

မ       

10 နှစ်နှင့်အထက် 908,130 303,848 478,347 101,593 23,625 717 

10 - 14 121,364 121,364 - - - - 

15 - 19 101,663 86,036 14,550 299 759 19 

20 - 24 89,663 38,599 47,659 1,001 2,390 14 

25 - 29 89,388 18,548 65,694 1,838 3,294 14 

30 - 34 80,997 10,338 64,479 2,786 3,375 19 

35 - 39 72,390 7,176 58,337 3,676 3,174 27 

40 - 44 69,733 5,761 55,729 5,391 2,817 35 

45 - 49 63,649 4,638 49,456 7,210 2,311 34 

50 - 54 57,696 4,026 41,943 9,778 1,886 63 

55 - 59 45,565 2,734 30,509 10,854 1,398 70 

60 - 64 36,193 1,859 21,126 12,228 892 88 

65 - 69 27,753 1,127 13,862 12,067 614 83 

70 - 74 19,426 709 7,534 10,756 336 91 

75 - 79 14,997 454 4,554 9,729 191 69 

80 - 84 10,404 293 2,046 7,910 111 44 

85 - 89 5,020 128 642 4,158 60 32 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 2,229 58 227 1,912 17 15 
 

  

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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ဇ်နး (ခ - ၃) ။ အသျ်ွ (၁၅) နှစ်နှင့်အထျ်ွုူဦကယေျုိွ အိမ်ယထာင်ယေကအယခည အယနနှင့်  ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

ကျနး/မ 
အိမ်ေထန််ေရးအေခန အေ် 

စုစုေပါ််း အပျို/လူပျို အိမ်ေထန််ရှ ိ မုဆုိးေို/မုဆုိးမ ကဲွကွန သနသ်နဝ်် 

ရခုိ််ပန ််််် 1,445,474 360,643 914,638 125,002 34,009 11,182 

ကျနး 658,708 178,159 436,291 23,409 10,384 10,465 

မ 786,766 182,484 478,347 101,593 23,625 717 

စစ်ေတွခရုိ်် 362,008 102,905 216,190 31,474 7,576 3,863 

ကျနး 160,464 48,994 100,920 4,970 1,944 3,636 

မ 201,544 53,911 115,270 26,504 5,632 227 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 108,035 36,372 59,446 8,609 1,858 1,750 

ကျနး 49,899 17,692 28,840 1,196 557 1,614 

မ 58,136 18,680 30,606 7,413 1,301 136 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 86,382 23,670 52,679 7,273 2,023 737 

ကျနး 38,098 11,073 24,505 1,286 534 700 

မ 48,284 12,597 28,174 5,987 1,489 37 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 94,346 23,326 59,937 8,179 2,207 697 

ကျနး 42,149 11,593 28,104 1,310 479 663 

မ 52,197 11,733 31,833 6,869 1,728 34 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 73,245 19,537 44,128 7,413 1,488 679 

ကျနး 30,318 8,636 19,471 1,178 374 659 

မ 42,927 10,901 24,657 6,235 1,114 20 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 444,960 106,510 286,031 38,605 10,500 3,314 

ကျနး 196,643 50,911 133,024 7,002 2,679 3,027 

မ 248,317 55,599 153,007 31,603 7,821 287 

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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ကျနး/မ 
အိမ်ေထန််ေရးအေခန အေ် 

စုစုေပါ််း အပျို/လူပျို အိမ်ေထန််ရှ ိ မုဆုိးေို/မုဆုိးမ ကဲွကွန သနသ်နဝ်် 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 127,811 31,632 80,708 11,358 2,973 1,140 

ကျနး 56,104 15,154 37,162 2,012 761 1,015 

မ 71,707 16,478 43,546 9,346 2,212 125 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 116,916 29,633 73,387 10,445 2,636 815 

ကျနး 49,636 13,293 33,249 1,755 630 709 

မ 67,280 16,340 40,138 8,690 2,006 106 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 111,099 26,670 71,279 9,839 2,430 881 

ကျနး 49,690 13,081 33,326 1,830 617 836 

မ 61,409 13,589 37,953 8,009 1,813 45 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 89,134 18,575 60,657 6,963 2,461 478 

ကျနး 41,213 9,383 29,287 1,405 671 467 

မ 47,921 9,192 31,370 5,558 1,790 11 

ေမန််ေတနခရုိ်် 63,944 18,978 39,700 4,226 582 458 

ကျနး 32,281 10,872 19,968 825 193 423 

မ 31,663 8,106 19,732 3,401 389 35 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 25,972 8,200 15,733 1,613 242 184 

ကျနး 13,488 4,936 8,006 272 93 181 

မ 12,484 3,264 7,727 1,341 149 3 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 36,395 10,350 22,918 2,532 326 269 

ကျနး 17,968 5,671 11,430 533 97 237 

မ 18,427 4,679 11,488 1,999 229 32 

       

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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ကျနး/မ 
အိမ်ေထန််ေရးအေခန အေ် 

စုစုေပါ််း အပျို/လူပျို အိမ်ေထန််ရှ ိ မုဆုိးေို/မုဆုိးမ ကဲွကွန သနသ်နဝ်် 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခဲွ 1,577 428 1,049 81 14 5 

ကျနး 825 265 532 20 3 5 

မ 752 163 517 61 11 - 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 309,574 70,664 200,125 28,625 8,191 1,969 

ကျနး 141,472 34,467 96,916 5,668 2,535 1,886 

မ 168,102 36,197 103,209 22,957 5,656 83 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 115,295 27,873 72,793 10,289 3,556 784 

ကျနး 53,450 14,152 35,497 1,938 1,094 769 

မ 61,845 13,721 37,296 8,351 2,462 15 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 44,093 8,795 28,929 5,083 1,013 273 

ကျနး 18,523 3,289 13,623 1,024 335 252 

မ 25,570 5,506 15,306 4,059 678 21 

ရမ်းဗိ ဲမိ ိုန််် 70,165 16,984 43,845 7,268 1,542 526 

ကျနး 30,876 7,650 20,823 1,390 507 506 

မ 39,289 9,334 23,022 5,878 1,035 20 

အမ်းမိ ိုန််် 80,021 17,012 54,558 5,985 2,080 386 

ကျနး 38,623 9,376 26,973 1,316 599 359 

မ 41,398 7,636 27,585 4,669 1,481 27 

သံတဲွခရုိ်် 264,988 61,586 172,592 22,072 7,160 1,578 

ကျနး 127,848 32,915 85,463 4,944 3,033 1,493 

မ 137,140 28,671 87,129 17,128 4,127 85 

       

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 - ဋ (ရခုိင်) 

ကျနး/မ 
အိမ်ေထန််ေရးအေခန အေ် 

စုစုေပါ််း အပျို/လူပျို အိမ်ေထန််ရှ ိ မုဆုိးေို/မုဆုိးမ ကဲွကွန သနသ်နဝ်် 

သံတဲွမိ ိုန််် 102,242 24,424 65,818 8,544 2,892 564 

ကျနး 49,327 13,152 32,706 1,655 1,273 541 

မ 52,915 11,272 33,112 6,889 1,619 23 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 82,385 21,337 51,960 6,736 1,832 520 

ကျနး 39,382 10,875 25,663 1,655 696 493 

မ 43,003 10,462 26,297 5,081 1,136 27 

ဂွမိ ိုန််် 31,918 5,777 22,201 2,607 1,095 238 

ကျနး 15,847 3,364 11,035 708 530 210 

မ 16,071 2,413 11,166 1,899 565 28 

မအီမိ ိုန်််ခဲွ 30,085 6,598 20,356 2,280 683 168 

ကျနး 14,475 3,586 9,987 509 226 167 

မ 15,610 3,012 10,369 1,771 457 1 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခဲွ 18,358 3,450 12,257 1,905 658 88 

ကျနး 8,817 1,938 6,072 417 308 82 

မ 9,541 1,512 6,185 1,488 350 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)် 



52သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

   

   

   

 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဋ) 

အပုိငး် (ဂ)   ပြ ည်တွငး်/ ပြ ည်ပေရ��ေပြ ာင်းသွားလာခြ င်း 

 

   
   

 



53သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

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)် 

ဇ်နး (ဂ - ၁) ။ နုိင်ငးခည ာကသုိ့ယောျ်ွေိှယနယသာ အိမ်ယထာင်စုဝင်မောကျုိွ ယောျ်ွေိှယနထုိင်သ့််နိင်ုငးနင့်ှ ယနထုိင်ခဲ့သ့််ခရုိင်အုုိျ်ွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

ကျနး/မ 
ေရနက်ရိှေ်ထုိ််သ့််ိုိ်််ံ 

စုစုေပါ််း ထုိ််း မေလးရှနး စ ကကနပူ တရုတ် ဂျပ်် ကုိရီး်နး အိ ္ိဒိ်  အေမရိက်် အခန နး 

ရခုိ််ပန ််််် 115,502 74,370 28,280 1,798 7,833 121 362 345 714 1,679 

ကျနး 94,903 60,086 24,707 858 6,634 92 355 303 565 1,303 

မ 20,599 14,284 3,573 940 1,199 29 7 42 149 376 

စစ်ေတွခရုိ်် 35,963 23,019 7,793 571 3,662 56 144 79 246 393 

ကျနး 29,124 18,234 6,851 300 2,988 44 142 57 198 310 

မ 6,839 4,785 942 271 674 12 2 22 48 83 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 44,685 29,917 9,630 542 3,579 19 70 144 244 540 

ကျနး 37,783 24,799 8,825 184 3,138 14 69 127 196 431 

မ 6,902 5,118 805 358 441 5 1 17 48 109 

ေမန််ေတနခရုိ်် 2,305 1,290 573 59 178 2 3 20 14 166 

ကျနး 1,974 1,111 522 28 156 1 3 19 11 123 

မ 331 179 51 31 22 1 - 1 3 43 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 25,527 17,192 7,115 316 264 18 63 41 156 362 

ကျနး 20,393 13,494 5,990 166 225 12 60 41 123 282 

မ 5,134 3,698 1,125 150 39 6 3 - 33 80 

သံတဲွခရုိ်် 7,022 2,952 3,169 310 150 26 82 61 54 218 

ကျနး 5,629 2,448 2,519 180 127 21 81 59 37 157 

မ 1,393 504 650 130 23 5 1 2 17 61 



54သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

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)် 

ဇ်နး (ဂ - ၂)။ ိုိ်််ံခန နးသုိနေရနက်ရိှေ်ေသနအိမ်ေထန််စဝု််မျနးကုိေရနက်ရိှေ်ထုိ််သ့််ိုိ်််ံိှ့်် ိုိ်််ံခန နးတွ််ေရနက်ရိှေ်သ့််ကနလအပုိ််းအခန နးအလုိက်  
ကျနး/မ ခွဲခန နးေေန်နပေသနဇ်နး 

ိုိ်််ံခန နးတွ််ေရနက်ရှေိ်သ့်် 

ကနလအပုိ််းအခန နး 

 

ေရနက်ရိှေ်ထုိ််သ့််ိုိ်််ံ 

စုစုေပါ််း စုစုေပါ််း 
(ရနခုိ်် ှို်း်) ထုိ််း မေလးရှနး စ ကကနပူ တရုတ် ဂျပ်် ကုိရီး်နး အိ ္ိဒိ်  အေမရိက်် အခန နး 

ကျား/မ 115,502 100.0 74,370 28,280 1,798 7,833 121 362 345 714 1,679 

(15) လရအာက် 42,986 37.2 27,280 7,844 736 6,322 39 179 64 51 471 

(15) လမှ (4) နှစ် 47,262 40.9 31,536 12,988 637 1,103 43 129 139 143 544 

(5) နှစ်မှ (9) နှစ် 15,706 13.6 9,534 5,031 285 189 25 35 70 244 293 

(10) နှစ်မှ (19) နှစ် 6,841 5.9 4,343 1,772 95 104 8 13 53 212 241 

(20) နှစ်နှင့်အထက် 959 0.8 578 212 14 21 2 3 12 43 74 

မသိ/မေေန  1,748 1.5 1,099 433 31 94 4 3 7 21 56 

ကျား 94,903 82.2 60,086 24,707 858 6,634 92 355 303 565 1,303 

(15) လရအာက် 35,223 30.5 21,919 7,060 263 5,321 29 175 50 39 367 

(15) လမှ (4) နှစ် 37,706 32.6 24,756 10,924 303 948 28 129 124 103 391 

(5) နှစ်မှ (9) နှစ် 13,689 11.9 8,253 4,539 197 174 23 32 66 187 218 

(10) နှစ်မှ (19) နှစ် 6,039 5.2 3,791 1,616 72 93 6 13 46 186 216 

(20) နှစ်နှင့်အထက် 872 0.8 525 202 7 19 2 3 11 37 66 

မသိ/မေနေ 1,374 1.2 842 366 16 79 4 3 6 13 45 

မ 20,599 17.8 14,284 3,573 940 1,199 29 7 42 149 376 

(15) လရအာက် 7,763 6.7 5,361 784 473 1,001 10 4 14 12 104 

(15) လမှ (4) နှစ် 9,556 8.3 6,780 2,064 334 155 15 - 15 40 153 

(5) နှစ်မှ (9) နှစ် 2,017 1.7 1,281 492 88 15 2 3 4 57 75 

(10) နှစ်မှ (19) နှစ် 802 0.7 552 156 23 11 2 - 7 26 25 
(20) နှစ်နှင့်အထက် 87 0.1 53 10 7 2 - - 1 6 8 

မသိ/မေနေ 374 0.3 257 67 15 15 - - 1 8 11 
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 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဋ) 

အပုိငး် (ဃ)  ပညာေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

 

   
   

 



56သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

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)် 

ဇ်နး (ဃ - ၁)။ အသက် (၅) ိှစ်ိှ့််အထက် အိမ်ေထန််စလူုဦးေရကုိစနတတ်ေမန နက်မှုရနခုိ််ိှု််းိှ့််အသက်အုပ်စုအလုိက် ကျနး/မ ခဲွခန နးေေန်ပန ေသနဇ်နး 

အသက်အုပ်စု 

ေပါ််း ကျနး မ 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ရခုိ််ပန ်််််             

5 - 9 226,639 170,158 56,481 75.1 114,835 86,020 28,815 74.9 111,804 84,138 27,666 75.3 

10 - 14 238,673 225,500 13,173 94.5 118,145 112,386 5,759 95.1 120,528 113,114 7,414 93.8 

15 - 19 186,360 171,939 14,421 92.3 86,774 81,777 4,997 94.2 99,586 90,162 9,424 90.5 

20 - 24 150,514 135,588 14,926 90.1 62,572 58,686 3,886 93.8 87,942 76,902 11,040 87.4 

25 - 29 152,483 133,200 19,283 87.4 64,468 59,756 4,712 92.7 88,015 73,444 14,571 83.4 

30 - 34 142,526 123,462 19,064 86.6 62,497 57,937 4,560 92.7 80,029 65,525 14,504 81.9 

35 - 39 130,048 111,518 18,530 85.8 58,486 53,875 4,611 92.1 71,562 57,643 13,919 80.5 

40 - 44 123,721 106,712 17,009 86.3 54,680 51,008 3,672 93.3 69,041 55,704 13,337 80.7 

45 - 49 115,443 96,978 18,465 84.0 52,410 48,666 3,744 92.9 63,033 48,312 14,721 76.6 

50 - 54 104,739 85,702 19,037 81.8 47,517 43,711 3,806 92.0 57,222 41,991 15,231 73.4 

55 - 59 83,438 67,226 16,212 80.6 38,214 34,940 3,274 91.4 45,224 32,286 12,938 71.4 

60 - 64 65,254 50,671 14,583 77.7 29,349 26,537 2,812 90.4 35,905 24,134 11,771 67.2 

65 - 69 49,136 37,287 11,849 75.9 21,604 19,413 2,191 89.9 27,532 17,874 9,658 64.9 

70 - 74 33,726 23,818 9,908 70.6 14,481 12,597 1,884 87.0 19,245 11,221 8,024 58.3 

75 - 79 25,998 17,627 8,371 67.8 11,132 9,516 1,616 85.5 14,866 8,111 6,755 54.6 

80 - 84 16,936 10,231 6,705 60.4 6,640 5,428 1,212 81.7 10,296 4,803 5,493 46.6 

85 - 89 7,759 4,592 3,167 59.2 2,784 2,209 575 79.3 4,975 2,383 2,592 47.9 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 3,230 1,744 1,486 54.0 1,026 777 249 75.7 2,204 967 1,237 43.9 

10 နှစ်နှင့အ်ထက် 1,629,984 1,403,795 226,189 86.1 732,779 679,219 53,560 92.7 897,205 724,576 172,629 80.8 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 1,391,311 1,178,295 213,016 84.7 614,634 566,833 47,801 92.2 776,677 611,462 165,215 78.7 

             

             

             



57သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက်အုပ်စု 

ေပါ််း ကျနး မ 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

စစ်ေတွခရုိ််             

5 - 9 59,995 44,697 15,298 74.5 30,440 22,674 7,766 74.5 29,555 22,023 7,532 74.5 

10 - 14 67,679 64,021 3,658 94.6 33,427 31,841 1,586 95.3 34,252 32,180 2,072 94.0 

15 - 19 53,249 49,208 4,041 92.4 24,751 23,390 1,361 94.5 28,498 25,818 2,680 90.6 

20 - 24 41,134 37,160 3,974 90.3 16,459 15,513 946 94.3 24,675 21,647 3,028 87.7 

25 - 29 40,194 35,271 4,923 87.8 16,293 15,244 1,049 93.6 23,901 20,027 3,874 83.8 

30 - 34 36,576 31,807 4,769 87.0 15,270 14,333 937 93.9 21,306 17,474 3,832 82.0 

35 - 39 30,574 26,215 4,359 85.7 13,274 12,388 886 93.3 17,300 13,827 3,473 79.9 

40 - 44 30,790 26,624 4,166 86.5 13,127 12,446 681 94.8 17,663 14,178 3,485 80.3 

45 - 49 28,673 24,277 4,396 84.7 12,929 12,171 758 94.1 15,744 12,106 3,638 76.9 

50 - 54 25,129 21,023 4,106 83.7 11,310 10,673 637 94.4 13,819 10,350 3,469 74.9 

55 - 59 19,288 15,868 3,420 82.3 8,532 8,028 504 94.1 10,756 7,840 2,916 72.9 

60 - 64 15,024 12,071 2,953 80.3 6,540 6,143 397 93.9 8,484 5,928 2,556 69.9 

65 - 69 11,200 8,610 2,590 76.9 4,719 4,389 330 93.0 6,481 4,221 2,260 65.1 

70 - 74 6,507 4,689 1,818 72.1 2,720 2,465 255 90.6 3,787 2,224 1,563 58.7 

75 - 79 6,042 4,109 1,933 68.0 2,470 2,187 283 88.5 3,572 1,922 1,650 53.8 

80 - 84 3,506 2,127 1,379 60.7 1,276 1,101 175 86.3 2,230 1,026 1,204 46.0 

85 - 89 1,634 980 654 60.0 548 464 84 84.7 1,086 516 570 47.5 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 641 342 299 53.4 185 142 43 76.8 456 200 256 43.9 

10 နှစ်နှင့်အထက် 417,840 364,402 53,438 87.2 183,830 172,918 10,912 94.1 234,010 191,484 42,526 81.8 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 350,161 300,381 49,780 85.8 150,403 141,077 9,326 93.8 199,758 159,304 40,454 79.7 

             

             

             

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)် 



58သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက်အုပ်စု 

ေပါ််း ကျနး မ 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေနမနက်ဦးခရုိ််             

5 - 9 78,684 58,880 19,804 74.8 39,780 29,709 10,071 74.7 38,904 29,171 9,733 75.0 

10 - 14 83,037 78,547 4,490 94.6 41,022 39,036 1,986 95.2 42,015 39,511 2,504 94.0 

15 - 19 64,234 59,008 5,226 91.9 29,367 27,607 1,760 94.0 34,867 31,401 3,466 90.1 

20 - 24 50,250 45,192 5,058 89.9 20,045 18,894 1,151 94.3 30,205 26,298 3,907 87.1 

25 - 29 50,043 43,323 6,720 86.6 20,219 18,808 1,411 93.0 29,824 24,515 5,309 82.2 

30 - 34 44,380 37,581 6,799 84.7 18,706 17,220 1,486 92.1 25,674 20,361 5,313 79.3 

35 - 39 39,250 32,500 6,750 82.8 17,224 15,666 1,558 91.0 22,026 16,834 5,192 76.4 

40 - 44 36,263 30,212 6,051 83.3 15,476 14,292 1,184 92.3 20,787 15,920 4,867 76.6 

45 - 49 35,329 28,554 6,775 80.8 15,823 14,568 1,255 92.1 19,506 13,986 5,520 71.7 

50 - 54 32,879 25,737 7,142 78.3 14,919 13,613 1,306 91.2 17,960 12,124 5,836 67.5 

55 - 59 26,662 20,536 6,126 77.0 12,501 11,335 1,166 90.7 14,161 9,201 4,960 65.0 

60 - 64 19,458 14,346 5,112 73.7 8,910 7,954 956 89.3 10,548 6,392 4,156 60.6 

65 - 69 14,633 10,650 3,983 72.8 6,675 5,935 740 88.9 7,958 4,715 3,243 59.2 

70 - 74 9,117 6,109 3,008 67.0 4,043 3,471 572 85.9 5,074 2,638 2,436 52.0 

75 - 79 6,912 4,437 2,475 64.2 3,015 2,546 469 84.4 3,897 1,891 2,006 48.5 

80 - 84 4,330 2,434 1,896 56.2 1,709 1,392 317 81.5 2,621 1,042 1,579 39.8 

85 - 89 1,922 986 936 51.3 682 507 175 74.3 1,240 479 761 38.6 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 753 341 412 45.3 231 162 69 70.1 522 179 343 34.3 

10 နှစ်နှင့အ်ထက် 519,452 440,493 78,959 84.8 230,567 213,006 17,561 92.4 288,885 227,487 61,398 78.7 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 436,415 361,946 74,469 82.9 189,545 173,970 15,575 91.8 246,870 187,976 58,894 76.1 
             
             

             

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 - ဋ (ရခုိင်) 

အသက်အုပ်စု 

ေပါ််း ကျနး မ 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေမန််ေတနခရုိ််             

5 - 9 11,532 7,023 4,509 60.9 5,841 3,605 2,236 61.7 5,691 3,418 2,273 60.1 

10 - 14 10,815 8,705 2,110 80.5 5,505 4,649 856 84.5 5,310 4,056 1,254 76.4 

15 - 19 8,862 6,887 1,975 77.7 4,140 3,442 698 83.1 4,722 3,445 1,277 73.0 

20 - 24 7,122 5,110 2,012 71.7 2,951 2,264 687 76.7 4,171 2,846 1,325 68.2 

25 - 29 7,399 5,091 2,308 68.8 3,164 2,346 818 74.1 4,235 2,745 1,490 64.8 

30 - 34 6,176 4,222 1,954 68.4 2,781 2,096 685 75.4 3,395 2,126 1,269 62.6 

35 - 39 5,620 3,697 1,923 65.8 2,600 1,884 716 72.5 3,020 1,813 1,207 60.0 

40 - 44 5,008 3,377 1,631 67.4 2,387 1,791 596 75.0 2,621 1,586 1,035 60.5 

45 - 49 4,450 2,891 1,559 65.0 2,143 1,577 566 73.6 2,307 1,314 993 57.0 

50 - 54 3,881 2,404 1,477 61.9 1,886 1,339 547 71.0 1,995 1,065 930 53.4 

55 - 59 3,053 1,857 1,196 60.8 1,444 1,006 438 69.7 1,609 851 758 52.9 

60 - 64 2,293 1,412 881 61.6 1,119 811 308 72.5 1,174 601 573 51.2 

65 - 69 1,468 838 630 57.1 673 458 215 68.1 795 380 415 47.8 

70 - 74 728 362 366 49.7 316 192 124 60.8 412 170 242 41.3 

75 - 79 558 290 268 52.0 246 163 83 66.3 312 127 185 40.7 

80 - 84 440 209 231 47.5 160 97 63 60.6 280 112 168 40.0 

85 - 89 224 99 125 44.2 80 53 27 66.3 144 46 98 31.9 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 114 48 66 42.1 48 26 22 54.2 66 22 44 33.3 

10 နှစ်နှင့အ်ထက် 68,211 47,499 20,712 69.6 31,643 24,194 7,449 76.5 36,568 23,305 13,263 63.7 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 57,396 38,794 18,602 67.6 26,138 19,545 6,593 74.8 31,258 19,249 12,009 61.6 

             

             

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 ု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)် 



60သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက်အုပ်စု 

ေပါ််း ကျနး မ 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေကျနက်ေန ူခရုိ််             

5 - 9 45,409 34,934 10,475 76.9 23,093 17,681 5,412 76.6 22,316 17,253 5,063 77.3 

10 - 14 44,827 42,852 1,975 95.6 22,027 21,153 874 96.0 22,800 21,699 1,101 95.2 

15 - 19 32,523 30,278 2,245 93.1 15,179 14,431 748 95.1 17,344 15,847 1,497 91.4 

20 - 24 27,475 24,736 2,739 90.0 11,797 11,119 678 94.3 15,678 13,617 2,061 86.9 

25 - 29 28,998 25,143 3,855 86.7 12,515 11,615 900 92.8 16,483 13,528 2,955 82.1 

30 - 34 29,367 25,180 4,187 85.7 13,177 12,184 993 92.5 16,190 12,996 3,194 80.3 

35 - 39 29,187 24,981 4,206 85.6 13,093 12,106 987 92.5 16,094 12,875 3,219 80.0 

40 - 44 27,512 23,536 3,976 85.5 12,022 11,171 851 92.9 15,490 12,365 3,125 79.8 

45 - 49 25,180 20,831 4,349 82.7 11,115 10,313 802 92.8 14,065 10,518 3,547 74.8 

50 - 54 23,440 18,624 4,816 79.5 10,279 9,326 953 90.7 13,161 9,298 3,863 70.6 

55 - 59 18,544 14,508 4,036 78.2 8,446 7,607 839 90.1 10,098 6,901 3,197 68.3 

60 - 64 15,556 11,357 4,199 73.0 6,806 5,959 847 87.6 8,750 5,398 3,352 61.7 

65 - 69 12,077 8,656 3,421 71.7 5,272 4,598 674 87.2 6,805 4,058 2,747 59.6 

70 - 74 10,059 6,630 3,429 65.9 4,261 3,571 690 83.8 5,798 3,059 2,739 52.8 

75 - 79 7,148 4,539 2,609 63.5 3,104 2,535 569 81.7 4,044 2,004 2,040 49.6 

80 - 84 4,829 2,701 2,128 55.9 1,965 1,521 444 77.4 2,864 1,180 1,684 41.2 

85 - 89 2,037 1,123 914 55.1 735 545 190 74.1 1,302 578 724 44.4 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 880 439 441 49.9 270 201 69 74.4 610 238 372 39.0 

10 နှစ်နှင့အ်ထက် 339,639 286,114 53,525 84.2 152,063 139,955 12,108 92.0 187,576 146,159 41,417 77.9 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 294,812 243,262 51,550 82.5 130,036 118,802 11,234 91.4 164,776 124,460 40,316 75.5 

             

             

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)် 



61သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက်အုပ်စု 

ေပါ််း ကျနး မ 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ေပါ််း စနတတ်သူ စနမတတ်သူ 
စနတတ် 
ေမန နက်မှု 
ရနခုိ်် ှို်း် 

သံတဲွခရုိ််             

5 - 9 31,019 24,624 6,395 79.4 15,681 12,351 3,330 78.8 15,338 12,273 3,065 80.0 

10 - 14 32,315 31,375 940 97.1 16,164 15,707 457 97.2 16,151 15,668 483 97.0 

15 - 19 27,492 26,558 934 96.6 13,337 12,907 430 96.8 14,155 13,651 504 96.4 

20 - 24 24,533 23,390 1,143 95.3 11,320 10,896 424 96.3 13,213 12,494 719 94.6 

25 - 29 25,849 24,372 1,477 94.3 12,277 11,743 534 95.7 13,572 12,629 943 93.1 

30 - 34 26,027 24,672 1,355 94.8 12,563 12,104 459 96.3 13,464 12,568 896 93.3 

35 - 39 25,417 24,125 1,292 94.9 12,295 11,831 464 96.2 13,122 12,294 828 93.7 

40 - 44 24,148 22,963 1,185 95.1 11,668 11,308 360 96.9 12,480 11,655 825 93.4 

45 - 49 21,811 20,425 1,386 93.6 10,400 10,037 363 96.5 11,411 10,388 1,023 91.0 

50 - 54 19,410 17,914 1,496 92.3 9,123 8,760 363 96.0 10,287 9,154 1,133 89.0 

55 - 59 15,891 14,457 1,434 91.0 7,291 6,964 327 95.5 8,600 7,493 1,107 87.1 

60 - 64 12,923 11,485 1,438 88.9 5,974 5,670 304 94.9 6,949 5,815 1,134 83.7 

65 - 69 9,758 8,533 1,225 87.4 4,265 4,033 232 94.6 5,493 4,500 993 81.9 

70 - 74 7,315 6,028 1,287 82.4 3,141 2,898 243 92.3 4,174 3,130 1,044 75.0 

75 - 79 5,338 4,252 1,086 79.7 2,297 2,085 212 90.8 3,041 2,167 874 71.3 

80 - 84 3,831 2,760 1,071 72.0 1,530 1,317 213 86.1 2,301 1,443 858 62.7 

85 - 89 1,942 1,404 538 72.3 739 640 99 86.6 1,203 764 439 63.5 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 842 574 268 68.2 292 246 46 84.2 550 328 222 59.6 

10 နှစ်နှင့အ်ထက် 284,842 265,287 19,555 93.1 134,676 129,146 5,530 95.9 150,166 136,141 14,025 90.7 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 252,527 233,912 18,615 92.6 118,512 113,439 5,073 95.7 134,015 120,473 13,542 89.9 
 

  

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 ု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)် 



62သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ဇ်နး (ဃ - ၂)။ အသျ်ွ (၁၅) နှစ်နှင့်အထျ်ွ အိမ်ယထာင်စုုူဦကယေျုိွ စာ်််ယမည ာျ်ွမှုောခုိင်နှုန်ကနှင့်  မြ ို့ ြည /ယျွေကုျ်ွအုုိျ်ွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

 မိ ိ့ပပြ /ရကျးလက် 

ရပါင်း ကျား မ 

စုစုရပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ရမြ ာက်မှု 
ောခိင်ုနှုနး် 

စုစုရပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ရမြ ာက်မှု 
ောခိင်ုနှုနး် 

စုစုရပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ရမြ ာက်မှု 
ောခုိင်နှုနး် 

ရခုိ််ပန ််််် 1,391,311 1,178,295 213,016 84.7 614,634 566,833 47,801 92.2 776,677 611,462 165,215 78.7 

မမိ ိုနပန  246,557 222,741 23,816 90.3 107,502 101,336 6,166 94.3 139,055 121,405 17,650 87.3 

ေကျးလက် 1,144,754 955,554 189,200 83.5 507,132 465,497 41,635 91.8 637,622 490,057 147,565 76.9 

စစ်ေတွခရုိ်် 350,161 300,381 49,780 85.8 150,403 141,077 9,326 93.8 199,758 159,304 40,454 79.7 

မမိ ိုနပန  92,575 83,727 8,848 90.4 40,113 37,908 2,205 94.5 52,462 45,819 6,643 87.3 

ေကျးလက် 257,586 216,654 40,932 84.1 110,290 103,169 7,121 93.5 147,296 113,485 33,811 77.0 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 100,761 89,663 11,098 89.0 43,773 41,171 2,602 94.1 56,988 48,492 8,496 85.1 

မမိ ိုနပန  70,079 63,603 6,476 90.8 30,429 28,810 1,619 94.7 39,650 34,793 4,857 87.8 

ေကျးလက် 30,682 26,060 4,622 84.9 13,344 12,361 983 92.6 17,338 13,699 3,639 79.0 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 84,864 72,206 12,658 85.1 36,806 34,628 2,178 94.1 48,058 37,578 10,480 78.2 

မမိ ိုနပန  8,806 7,840 966 89.0 3,828 3,609 219 94.3 4,978 4,231 747 85.0 

ေကျးလက် 76,058 64,366 11,692 84.6 32,978 31,019 1,959 94.1 43,080 33,347 9,733 77.4 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 92,818 78,703 14,115 84.8 40,851 38,347 2,504 93.9 51,967 40,356 11,611 77.7 

မမိ ိုနပန  8,642 7,822 820 90.5 3,781 3,569 212 94.4 4,861 4,253 608 87.5 

ေကျးလက် 84,176 70,881 13,295 84.2 37,070 34,778 2,292 93.8 47,106 36,103 11,003 76.6 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 71,718 59,809 11,909 83.4 28,973 26,931 2,042 93.0 42,745 32,878 9,867 76.9 

မမိ ိုနပန  5,048 4,462 586 88.4 2,075 1,920 155 92.5 2,973 2,542 431 85.5 

ေကျးလက် 66,670 55,347 11,323 83.0 26,898 25,011 1,887 93.0 39,772 30,336 9,436 76.3 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 436,415 361,946 74,469 82.9 189,545 173,970 15,575 91.8 246,870 187,976 58,894 76.1 

မမိ ိုနပန  61,931 54,312 7,619 87.7 26,715 24,683 2,032 92.4 35,216 29,629 5,587 84.1 

ေကျးလက် 374,484 307,634 66,850 82.1 162,830 149,287 13,543 91.7 211,654 158,347 53,307 74.8 

             

             

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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 မိ ိ့ပပြ /ရကျးလက် 

ရပါင်း ကျား မ 

စုစုရပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ရမြ ာက်မှု 
ောခိင်ုနှုနး် 

စုစုရပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ရမြ ာက်မှု 
ောခိင်ုနှုနး် 

စုစုရပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ရမြ ာက်မှု 
ောခုိင်နှုနး် 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 125,408 108,156 17,252 86.2 54,072 50,428 3,644 93.3 71,336 57,728 13,608 80.9 

မမိ ိုနပန  24,859 22,655 2,204 91.1 10,768 10,290 478 95.6 14,091 12,365 1,726 87.8 

ေကျးလက် 100,549 85,501 15,048 85.0 43,304 40,138 3,166 92.7 57,245 45,363 11,882 79.2 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 115,079 97,524 17,555 84.7 48,083 44,507 3,576 92.6 66,996 53,017 13,979 79.1 

မမိ ိုနပန  13,992 12,664 1,328 90.5 5,934 5,622 312 94.7 8,058 7,042 1,016 87.4 

ေကျးလက် 101,087 84,860 16,227 83.9 42,149 38,885 3,264 92.3 58,938 45,975 12,963 78.0 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 108,392 88,485 19,907 81.6 47,368 42,694 4,674 90.1 61,024 45,791 15,233 75.0 

မမိ ိုနပန  15,512 13,021 2,491 83.9 6,709 5,959 750 88.8 8,803 7,062 1,741 80.2 

ေကျးလက် 92,880 75,464 17,416 81.2 40,659 36,735 3,924 90.3 52,221 38,729 13,492 74.2 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 87,536 67,781 19,755 77.4 40,022 36,341 3,681 90.8 47,514 31,440 16,074 66.2 

မမိ ိုနပန  7,568 5,972 1,596 78.9 3,304 2,812 492 85.1 4,264 3,160 1,104 74.1 

ေကျးလက် 79,968 61,809 18,159 77.3 36,718 33,529 3,189 91.3 43,250 28,280 14,970 65.4 

ေမန််ေတနခရုိ်် 57,396 38,794 18,602 67.6 26,138 19,545 6,593 74.8 31,258 19,249 12,009 61.6 

မမိ ိုနပန  14,906 12,507 2,399 83.9 6,448 5,731 717 88.9 8,458 6,776 1,682 80.1 

ေကျးလက် 42,490 26,287 16,203 61.9 19,690 13,814 5,876 70.2 22,800 12,473 10,327 54.7 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 22,931 15,209 7,722 66.3 10,710 7,816 2,894 73.0 12,221 7,393 4,828 60.5 

မမိ ိုနပန  7,857 6,576 1,281 83.7 3,510 3,116 394 88.8 4,347 3,460 887 79.6 

ေကျးလက် 15,074 8,633 6,441 57.3 7,200 4,700 2,500 65.3 7,874 3,933 3,941 49.9 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 32,985 22,929 10,056 69.5 14,682 11,341 3,341 77.2 18,303 11,588 6,715 63.3 

မမိ ိုနပန  6,653 5,705 948 85.8 2,730 2,484 246 91.0 3,923 3,221 702 82.1 

ေကျးလက် 26,332 17,224 9,108 65.4 11,952 8,857 3,095 74.1 14,380 8,367 6,013 58.2 

             

             

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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 မိ ိ့ပပြ /ရကျးလက် 

ရပါင်း ကျား မ 

စုစုရပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ရမြ ာက်မှု 
ောခိင်ုနှုနး် 

စုစုရပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ရမြ ာက်မှု 
ောခိင်ုနှုနး် 

စုစုရပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ရမြ ာက်မှု 
ောခုိင်နှုနး် 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခဲွ 1,480 656 824 44.3 746 388 358 52.0 734 268 466 36.5 

မမိ ိုနပန  396 226 170 57.1 208 131 77 63.0 188 95 93 50.5 

ေကျးလက် 1,084 430 654 39.7 538 257 281 47.8 546 173 373 31.7 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 294,812 243,262 51,550 82.5 130,036 118,802 11,234 91.4 164,776 124,460 40,316 75.5 

မမိ ိုနမပန  30,826 28,152 2,674 91.3 13,369 12,742 627 95.3 17,457 15,410 2,047 88.3 

ေကျးလက် 263,986 215,110 48,876 81.5 116,667 106,060 10,607 90.9 147,319 109,050 38,269 74.0 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 107,128 82,320 24,808 76.8 47,341 42,740 4,601 90.3 59,787 39,580 20,207 66.2 

မမိ ိုနပန  14,263 12,929 1,334 90.6 6,300 5,988 312 95.0 7,963 6,941 1,022 87.2 

ေကျးလက် 92,865 69,391 23,474 74.7 41,041 36,752 4,289 89.5 51,824 32,639 19,185 63.0 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 43,250 40,576 2,674 93.8 17,773 17,168 605 96.6 25,477 23,408 2,069 91.9 

မမိ ိုနပန  3,954 3,832 122 96.9 1,602 1,573 29 98.2 2,352 2,259 93 96.0 

ေကျးလက် 39,296 36,744 2,552 93.5 16,171 15,595 576 96.4 23,125 21,149 1,976 91.5 

ရမ်းဗိ ဲမိ ိုန််် 68,117 60,109 8,008 88.2 29,298 27,557 1,741 94.1 38,819 32,552 6,267 83.9 

မမိ ိုနပန  7,090 6,451 639 91.0 2,982 2,853 129 95.7 4,108 3,598 510 87.6 

ေကျးလက် 61,027 53,658 7,369 87.9 26,316 24,704 1,612 93.9 34,711 28,954 5,757 83.4 

အမ်းမိ ိုန််် 76,317 60,257 16,060 79.0 35,624 31,337 4,287 88.0 40,693 28,920 11,773 71.1 

မမိ ိုနပန  5,519 4,940 579 89.5 2,485 2,328 157 93.7 3,034 2,612 422 86.1 

ေကျးလက် 70,798 55,317 15,481 78.1 33,139 29,009 4,130 87.5 37,659 26,308 11,351 69.9 

သံတဲွခရုိ်် 252,527 233,912 18,615 92.6 118,512 113,439 5,073 95.7 134,015 120,473 13,542 89.9 

မမိ ိုနပန  46,319 44,043 2,276 95.1 20,857 20,272 585 97.2 25,462 23,771 1,691 93.4 

ေကျးလက် 206,208 189,869 16,339 92.1 97,655 93,167 4,488 95.4 108,553 96,702 11,851 89.1 

             

             

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 ိ့ပပြ /ရကျးလက် 

ရပါင်း ကျား မ 

စုစုရပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ရမြ ာက်မှု 
ောခိင်ုနှုနး် 

စုစုရပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ရမြ ာက်မှု 
ောခုိင်နှုနး် 

စုစုရပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ရမြ ာက်မှု 
ောခုိင်နှုနး် 

သံတဲွမိ ိုန််် 94,818 88,725 6,093 93.6 44,198 42,431 1,767 96.0 50,620 46,294 4,326 91.5 

မမိ ိုနပန  10,674 10,393 281 97.4 4,668 4,603 65 98.6 6,006 5,790 216 96.4 

ေကျးလက် 84,144 78,332 5,812 93.1 39,530 37,828 1,702 95.7 44,614 40,504 4,110 90.8 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 79,013 72,488 6,525 91.7 36,566 34,844 1,722 95.3 42,447 37,644 4,803 88.7 

မမိ ိုနပန  20,756 19,555 1,201 94.2 9,226 8,894 332 96.4 11,530 10,661 869 92.5 

ေကျးလက် 58,257 52,933 5,324 90.9 27,340 25,950 1,390 94.9 30,917 26,983 3,934 87.3 

ဂွမိ ိုန််် 31,120 29,754 1,366 95.6 15,170 14,746 424 97.2 15,950 15,008 942 94.1 

မမိ ိုနပန  6,805 6,527 278 95.9 3,165 3,080 85 97.3 3,640 3,447 193 94.7 

ေကျးလက် 24,315 23,227 1,088 95.5 12,005 11,666 339 97.2 12,310 11,561 749 93.9 

မအီမိ ိုန်််ခဲွ 29,595 25,681 3,914 86.8 14,032 13,111 921 93.4 15,563 12,570 2,993 80.8 

မမိ ိုနပန  3,635 3,241 394 89.2 1,738 1,666 72 95.9 1,897 1,575 322 83.0 

ေကျးလက် 25,960 22,440 3,520 86.4 12,294 11,445 849 93.1 13,666 10,995 2,671 80.5 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခဲွ 17,981 17,264 717 96.0 8,546 8,307 239 97.2 9,435 8,957 478 94.9 

မမိ ိုနပန  4,449 4,327 122 97.3 2,060 2,029 31 98.5 2,389 2,298 91 96.2 

ေကျးလက် 13,532 12,937 595 95.6 6,486 6,278 208 96.8 7,046 6,659 387 94.5 
 

  

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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ဇ်နး (ဃ - ၃)။ အသျ်ွ (၅) နှစ်နှင့်အထျ်ွုူဦကယေျုိွ အသျ်ွအြုိင်ကအခည ာကနှင့် ယျွောင်က်ျ်ွယောျ်ွမှုအယခည အယနအုုိျ်ွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 
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ရခုိ််ပန ််််် 1,856,623 407,436 1,161,661 287,526 21.9 847,614 206,257 550,598 90,759 24.3 1,009,009 201,179 611,063 196,767 19.9 

5 44,500 15,795 1,942 26,763 35.5 22,626 7,891 981 13,754 34.9 21,874 7,904 961 13,009 36.1 

6 44,437 33,113 3,076 8,248 74.5 22,495 16,712 1,558 4,225 74.3 21,942 16,401 1,518 4,023 74.7 

7 46,831 38,888 3,961 3,982 83.0 24,074 20,065 2,025 1,984 83.3 22,757 18,823 1,936 1,998 82.7 

8 45,836 38,851 4,119 2,866 84.8 22,610 19,177 2,080 1,353 84.8 23,226 19,674 2,039 1,513 84.7 

9 45,035 38,573 4,290 2,172 85.7 23,030 19,706 2,226 1,098 85.6 22,005 18,867 2,064 1,074 85.7 

10 47,347 39,847 5,223 2,277 84.2 23,914 20,263 2,562 1,089 84.7 23,433 19,584 2,661 1,188 83.6 

11 42,920 35,548 5,686 1,686 82.8 21,480 17,888 2,824 768 83.3 21,440 17,660 2,862 918 82.4 

12 51,404 39,934 9,027 2,443 77.7 25,466 20,117 4,309 1,040 79.0 25,938 19,817 4,718 1,403 76.4 

13 53,045 36,879 13,420 2,746 69.5 26,176 18,918 6,095 1,163 72.3 26,869 17,961 7,325 1,583 66.8 

14 43,957 25,498 16,124 2,335 58.0 21,109 13,060 7,130 919 61.9 22,848 12,438 8,994 1,416 54.4 

15 41,977 18,470 20,558 2,949 44.0 20,324 9,755 9,395 1,174 48.0 21,653 8,715 11,163 1,775 40.2 

16 36,445 12,274 21,554 2,617 33.7 17,159 6,236 9,938 985 36.3 19,286 6,038 11,616 1,632 31.3 

17 33,800 8,868 22,509 2,423 26.2 15,809 4,541 10,374 894 28.7 17,991 4,327 12,135 1,529 24.1 

18 43,777 7,057 32,708 4,012 16.1 19,916 3,501 15,016 1,399 17.6 23,861 3,556 17,692 2,613 14.9 

19 30,361 4,295 23,659 2,407 14.1 13,566 2,114 10,606 846 15.6 16,795 2,181 13,053 1,561 13.0 

20 36,907 3,008 29,893 4,006 8.2 15,632 1,450 12,982 1,200 9.3 21,275 1,558 16,911 2,806 7.3 

21 25,510 1,588 21,655 2,267 6.2 10,831 794 9,349 688 7.3 14,679 794 12,306 1,579 5.4 

22 30,238 1,235 25,969 3,034 4.1 12,482 587 10,993 902 4.7 17,756 648 14,976 2,132 3.6 

23 30,412 810 26,499 3,103 2.7 12,540 403 11,277 860 3.2 17,872 407 15,222 2,243 2.3 

24 27,447 563 24,069 2,815 2.1 11,087 260 10,080 747 2.3 16,360 303 13,989 2,068 1.9 

25 38,270 561 32,538 5,171 1.5 16,223 274 14,453 1,496 1.7 22,047 287 18,085 3,675 1.3 

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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26 26,580 368 23,089 3,123 1.4 11,165 168 10,109 888 1.5 15,415 200 12,980 2,235 1.3 

27 28,640 363 24,621 3,656 1.3 12,090 183 10,898 1,009 1.5 16,550 180 13,723 2,647 1.1 

28 33,527 355 28,455 4,717 1.1 14,113 156 12,772 1,185 1.1 19,414 199 15,683 3,532 1.0 

29 25,466 250 22,056 3,160 1.0 10,877 102 9,919 856 0.9 14,589 148 12,137 2,304 1.0 

30 - 34 142,526 979 121,993 19,554 0.7 62,497 427 56,686 5,384 0.7 80,029 552 65,307 14,170 0.7 

35 - 39 130,048 601 110,438 19,009 0.5 58,486 278 52,813 5,395 0.5 71,562 323 57,625 13,614 0.5 

40 - 44 123,721 504 105,425 17,792 0.4 54,680 210 49,983 4,487 0.4 69,041 294 55,442 13,305 0.4 

45 - 49 115,443 446 94,887 20,110 0.4 52,410 200 47,175 5,035 0.4 63,033 246 47,712 15,075 0.4 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 390,216 1,915 282,218 106,083 0.5 172,747 821 143,990 27,936 0.5 217,469 1,094 138,228 78,147 0.5 

စစ်ေတွခရုိ်် 477,835 108,924 302,137 66,774 22.8 214,270 55,644 139,914 18,712 26.0 263,565 53,280 162,223 48,062 20.2 

5 11,545 3,948 503 7,094 34.2 5,730 1,931 258 3,541 33.7 5,815 2,017 245 3,553 34.7 

6 11,609 8,304 924 2,381 71.5 5,876 4,129 479 1,268 70.3 5,733 4,175 445 1,113 72.8 

7 12,434 10,214 1,110 1,110 82.1 6,378 5,271 559 548 82.6 6,056 4,943 551 562 81.6 

8 12,182 10,210 1,226 746 83.8 6,104 5,086 641 377 83.3 6,078 5,124 585 369 84.3 

9 12,225 10,354 1,270 601 84.7 6,352 5,381 662 309 84.7 5,873 4,973 608 292 84.7 

10 12,807 10,611 1,637 559 82.9 6,446 5,342 813 291 82.9 6,361 5,269 824 268 82.8 

11 12,246 9,903 1,885 458 80.9 6,124 5,007 912 205 81.8 6,122 4,896 973 253 80.0 

12 14,626 10,994 2,970 662 75.2 7,253 5,559 1,416 278 76.6 7,373 5,435 1,554 384 73.7 

13 15,140 9,904 4,455 781 65.4 7,477 5,164 1,982 331 69.1 7,663 4,740 2,473 450 61.9 

14 12,860 6,797 5,390 673 52.9 6,127 3,563 2,304 260 58.2 6,733 3,234 3,086 413 48.0 

15 12,047 4,904 6,343 800 40.7 5,787 2,682 2,794 311 46.3 6,260 2,222 3,549 489 35.5 

16 10,243 3,171 6,341 731 31.0 4,862 1,695 2,892 275 34.9 5,381 1,476 3,449 456 27.4 

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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17 9,790 2,403 6,705 682 24.5 4,522 1,281 2,996 245 28.3 5,268 1,122 3,709 437 21.3 

18 12,594 2,043 9,447 1,104 16.2 5,763 1,050 4,339 374 18.2 6,831 993 5,108 730 14.5 

19 8,575 1,320 6,578 677 15.4 3,817 659 2,948 210 17.3 4,758 661 3,630 467 13.9 

20 9,475 845 7,662 968 8.9 3,931 418 3,247 266 10.6 5,544 427 4,415 702 7.7 

21 7,161 529 5,995 637 7.4 2,949 260 2,493 196 8.8 4,212 269 3,502 441 6.4 

22 8,432 399 7,187 846 4.7 3,375 189 2,969 217 5.6 5,057 210 4,218 629 4.2 

23 8,305 245 7,293 767 3.0 3,262 131 2,932 199 4.0 5,043 114 4,361 568 2.3 

24 7,761 149 6,826 786 1.9 2,942 73 2,697 172 2.5 4,819 76 4,129 614 1.6 

25 9,913 187 8,523 1,203 1.9 4,085 98 3,668 319 2.4 5,828 89 4,855 884 1.5 

26 7,256 106 6,317 833 1.5 2,901 50 2,647 204 1.7 4,355 56 3,670 629 1.3 

27 7,627 106 6,569 952 1.4 3,055 54 2,782 219 1.8 4,572 52 3,787 733 1.1 

28 8,675 84 7,443 1,148 1.0 3,482 40 3,202 240 1.1 5,193 44 4,241 908 0.8 

29 6,723 70 5,819 834 1.0 2,770 32 2,555 183 1.2 3,953 38 3,264 651 1.0 

30 - 34 36,576 265 31,524 4,787 0.7 15,270 118 14,086 1,066 0.8 21,306 147 17,438 3,721 0.7 

35 - 39 30,574 145 26,074 4,355 0.5 13,274 71 12,202 1,001 0.5 17,300 74 13,872 3,354 0.4 

40 - 44 30,790 133 26,440 4,217 0.4 13,127 55 12,282 790 0.4 17,663 78 14,158 3,427 0.4 

45 - 49 28,673 126 23,946 4,601 0.4 12,929 50 11,945 934 0.4 15,744 76 12,001 3,667 0.5 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 88,971 455 67,735 20,781 0.5 38,300 205 34,212 3,883 0.5 50,671 250 33,523 16,898 0.5 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 598,136 138,516 359,534 100,086 23.2 270,347 70,534 168,413 31,400 26.1 327,789 67,982 191,121 68,686 20.7 

5 15,625 6,083 707 8,835 38.9 7,947 3,045 364 4,538 38.3 7,678 3,038 343 4,297 39.6 

6 15,186 11,461 994 2,731 75.5 7,693 5,828 512 1,353 75.8 7,493 5,633 482 1,378 75.2 

7 16,169 13,545 1,308 1,316 83.8 8,333 6,978 689 666 83.7 7,836 6,567 619 650 83.8 

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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8 15,854 13,601 1,325 928 85.8 7,772 6,688 670 414 86.1 8,082 6,913 655 514 85.5 

9 15,850 13,693 1,474 683 86.4 8,035 6,941 741 353 86.4 7,815 6,752 733 330 86.4 

10 16,666 14,256 1,731 679 85.5 8,365 7,208 815 342 86.2 8,301 7,048 916 337 84.9 

11 14,808 12,300 1,916 592 83.1 7,419 6,180 949 290 83.3 7,389 6,120 967 302 82.8 

12 18,053 14,156 3,078 819 78.4 8,940 7,116 1,441 383 79.6 9,113 7,040 1,637 436 77.3 

13 18,679 12,862 4,848 969 68.9 9,138 6,628 2,099 411 72.5 9,541 6,234 2,749 558 65.3 

14 14,831 8,327 5,655 849 56.1 7,160 4,413 2,409 338 61.6 7,671 3,914 3,246 511 51.0 

15 14,656 5,851 7,696 1,109 39.9 7,047 3,175 3,417 455 45.1 7,609 2,676 4,279 654 35.2 

16 12,653 3,549 8,120 984 28.0 5,905 1,921 3,618 366 32.5 6,748 1,628 4,502 618 24.1 

17 11,270 2,367 8,025 878 21.0 5,157 1,253 3,579 325 24.3 6,113 1,114 4,446 553 18.2 

18 15,313 1,800 11,997 1,516 11.8 6,800 945 5,304 551 13.9 8,513 855 6,693 965 10.0 

19 10,342 1,047 8,449 846 10.1 4,458 537 3,616 305 12.0 5,884 510 4,833 541 8.7 

20 12,294 736 10,245 1,313 6.0 5,009 369 4,266 374 7.4 7,285 367 5,979 939 5.0 

21 8,353 337 7,225 791 4.0 3,433 178 3,032 223 5.2 4,920 159 4,193 568 3.2 

22 9,955 291 8,643 1,021 2.9 3,883 138 3,458 287 3.6 6,072 153 5,185 734 2.5 

23 10,351 219 9,023 1,109 2.1 4,105 104 3,706 295 2.5 6,246 115 5,317 814 1.8 

24 9,297 149 8,136 1,012 1.6 3,615 69 3,285 261 1.9 5,682 80 4,851 751 1.4 

25 13,006 145 11,062 1,799 1.1 5,295 69 4,740 486 1.3 7,711 76 6,322 1,313 1.0 

26 8,677 104 7,503 1,070 1.2 3,541 39 3,215 287 1.1 5,136 65 4,288 783 1.3 

27 9,263 107 7,877 1,279 1.2 3,702 54 3,326 322 1.5 5,561 53 4,551 957 1.0 

28 10,999 102 9,168 1,729 0.9 4,364 42 3,917 405 1.0 6,635 60 5,251 1,324 0.9 

29 8,098 63 6,897 1,138 0.8 3,317 26 2,992 299 0.8 4,781 37 3,905 839 0.8 

30 - 34 44,380 316 36,951 7,113 0.7 18,706 130 16,625 1,951 0.7 25,674 186 20,326 5,162 0.7 

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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35 - 39 39,250 173 31,993 7,084 0.4 17,224 81 15,135 2,008 0.5 22,026 92 16,858 5,076 0.4 

40 - 44 36,263 143 29,716 6,404 0.4 15,476 59 13,811 1,606 0.4 20,787 84 15,905 4,798 0.4 

45 - 49 35,329 126 27,713 7,490 0.4 15,823 56 13,880 1,887 0.4 19,506 70 13,833 5,603 0.4 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 116,666 607 80,059 36,000 0.5 52,685 264 42,802 9,619 0.5 63,981 343 37,257 26,381 0.5 

ေမန််ေတနခရုိ်် 79,743 17,576 37,774 24,393 22.0 37,484 9,315 18,864 9,305 24.9 42,259 8,261 18,910 15,088 19.5 

5 2,309 663 112 1,534 28.7 1,213 360 46 807 29.7 1,096 303 66 727 27.6 

6 2,250 1,286 130 834 57.2 1,107 652 58 397 58.9 1,143 634 72 437 55.5 

7 2,451 1,584 239 628 64.6 1,254 818 134 302 65.2 1,197 766 105 326 64.0 

8 2,363 1,662 231 470 70.3 1,172 850 117 205 72.5 1,191 812 114 265 68.2 

9 2,159 1,526 224 409 70.7 1,095 791 124 180 72.2 1,064 735 100 229 69.1 

10 2,449 1,684 274 491 68.8 1,265 921 145 199 72.8 1,184 763 129 292 64.4 

11 1,767 1,251 251 265 70.8 904 648 149 107 71.7 863 603 102 158 69.9 

12 2,375 1,573 390 412 66.2 1,168 825 198 145 70.6 1,207 748 192 267 62.0 

13 2,218 1,392 430 396 62.8 1,162 788 208 166 67.8 1,056 604 222 230 57.2 

14 2,006 1,167 516 323 58.2 1,006 659 236 111 65.5 1,000 508 280 212 50.8 

15 1,968 894 635 439 45.4 950 493 293 164 51.9 1,018 401 342 275 39.4 

16 1,736 718 682 336 41.4 842 390 333 119 46.3 894 328 349 217 36.7 

17 1,718 589 788 341 34.3 838 323 391 124 38.5 880 266 397 217 30.2 

18 2,017 461 1,091 465 22.9 871 240 490 141 27.6 1,146 221 601 324 19.3 

19 1,423 274 834 315 19.3 639 141 379 119 22.1 784 133 455 196 17.0 

20 1,811 191 1,064 556 10.5 751 99 465 187 13.2 1,060 92 599 369 8.7 

21 1,172 110 771 291 9.4 476 49 326 101 10.3 696 61 445 190 8.8 

22 1,465 89 969 407 6.1 612 40 428 144 6.5 853 49 541 263 5.7 

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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23 1,418 52 982 384 3.7 588 25 440 123 4.3 830 27 542 261 3.3 

24 1,256 50 874 332 4.0 524 26 375 123 5.0 732 24 499 209 3.3 

25 1,945 39 1,211 695 2.0 843 22 573 248 2.6 1,102 17 638 447 1.5 

26 1,288 38 898 352 3.0 519 18 374 127 3.5 769 20 524 225 2.6 

27 1,452 21 989 442 1.4 627 11 452 164 1.8 825 10 537 278 1.2 

28 1,513 18 1,030 465 1.2 642 8 477 157 1.2 871 10 553 308 1.1 

29 1,201 17 844 340 1.4 533 9 401 123 1.7 668 8 443 217 1.2 

30 - 34 6,176 60 4,169 1,947 1.0 2,781 27 2,064 690 1.0 3,395 33 2,105 1,257 1.0 

35 - 39 5,620 40 3,662 1,918 0.7 2,600 19 1,855 726 0.7 3,020 21 1,807 1,192 0.7 

40 - 44 5,008 23 3,351 1,634 0.5 2,387 12 1,777 598 0.5 2,621 11 1,574 1,036 0.4 

45 - 49 4,450 18 2,856 1,576 0.4 2,143 9 1,552 582 0.4 2,307 9 1,304 994 0.4 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 12,759 86 7,277 5,396 0.7 5,972 42 4,004 1,926 0.7 6,787 44 3,273 3,470 0.6 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 385,048 83,709 233,773 67,566 21.7 175,156 41,813 112,833 20,510 23.9 209,892 41,896 120,940 47,056 20.0 

5 8,929 3,262 368 5,299 36.5 4,582 1,654 191 2,737 36.1 4,347 1,608 177 2,562 37.0 

6 9,325 7,360 560 1,405 78.9 4,770 3,749 287 734 78.6 4,555 3,611 273 671 79.3 

7 9,395 8,071 719 605 85.9 4,852 4,191 348 313 86.4 4,543 3,880 371 292 85.4 

8 9,097 7,871 727 499 86.5 4,453 3,839 360 254 86.2 4,644 4,032 367 245 86.8 

9 8,663 7,670 664 329 88.5 4,436 3,929 336 171 88.6 4,227 3,741 328 158 88.5 

10 9,204 7,938 873 393 86.2 4,621 4,020 419 182 87.0 4,583 3,918 454 211 85.5 

11 8,161 7,069 850 242 86.6 4,085 3,563 413 109 87.2 4,076 3,506 437 133 86.0 

12 9,668 7,918 1,377 373 81.9 4,738 3,938 654 146 83.1 4,930 3,980 723 227 80.7 

13 9,848 7,459 1,981 408 75.7 4,833 3,733 935 165 77.2 5,015 3,726 1,046 243 74.3 

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 ု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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14 7,946 5,334 2,293 319 67.1 3,750 2,588 1,034 128 69.0 4,196 2,746 1,259 191 65.4 

15 7,402 3,889 3,098 415 52.5 3,570 1,957 1,461 152 54.8 3,832 1,932 1,637 263 50.4 

16 6,389 2,719 3,286 384 42.6 2,936 1,277 1,527 132 43.5 3,453 1,442 1,759 252 41.8 

17 5,799 1,896 3,535 368 32.7 2,749 940 1,682 127 34.2 3,050 956 1,853 241 31.3 

18 7,715 1,494 5,540 681 19.4 3,565 712 2,621 232 20.0 4,150 782 2,919 449 18.8 

19 5,218 849 3,983 386 16.3 2,359 409 1,829 121 17.3 2,859 440 2,154 265 15.4 

20 7,368 649 5,882 837 8.8 3,179 313 2,627 239 9.8 4,189 336 3,255 598 8.0 

21 4,529 314 3,849 366 6.9 1,972 157 1,719 96 8.0 2,557 157 2,130 270 6.1 

22 5,496 252 4,737 507 4.6 2,375 116 2,114 145 4.9 3,121 136 2,623 362 4.4 

23 5,410 150 4,673 587 2.8 2,333 79 2,109 145 3.4 3,077 71 2,564 442 2.3 

24 4,672 106 4,100 466 2.3 1,938 40 1,791 107 2.1 2,734 66 2,309 359 2.4 

25 7,318 106 6,134 1,078 1.4 3,168 47 2,831 290 1.5 4,150 59 3,303 788 1.4 

26 4,817 70 4,137 610 1.5 2,055 36 1,850 169 1.8 2,762 34 2,287 441 1.2 

27 5,296 68 4,553 675 1.3 2,306 31 2,106 169 1.3 2,990 37 2,447 506 1.2 

28 6,663 94 5,570 999 1.4 2,850 44 2,570 236 1.5 3,813 50 3,000 763 1.3 

29 4,904 62 4,251 591 1.3 2,136 21 1,964 151 1.0 2,768 41 2,287 440 1.5 

30 - 34 29,367 196 24,907 4,264 0.7 13,177 75 11,973 1,129 0.6 16,190 121 12,934 3,135 0.7 

35 - 39 29,187 157 24,716 4,314 0.5 13,093 71 11,902 1,120 0.5 16,094 86 12,814 3,194 0.5 

40 - 44 27,512 134 23,173 4,205 0.5 12,022 47 10,941 1,034 0.4 15,490 87 12,232 3,171 0.6 

45 - 49 25,180 112 20,259 4,809 0.4 11,115 53 9,964 1,098 0.5 14,065 59 10,295 3,711 0.4 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 94,570 440 62,978 31,152 0.5 41,138 184 32,275 8,679 0.4 53,432 256 30,703 22,473 0.5 

                

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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သံတဲွခရုိ်် 315,861 58,711 228,443 28,707 18.6 150,357 28,951 110,574 10,832 19.3 165,504 29,760 117,869 17,875 18.0 

5 6,092 1,839 252 4,001 30.2 3,154 901 122 2,131 28.6 2,938 938 130 1,870 31.9 

6 6,067 4,702 468 897 77.5 3,049 2,354 222 473 77.2 3,018 2,348 246 424 77.8 

7 6,382 5,474 585 323 85.8 3,257 2,807 295 155 86.2 3,125 2,667 290 168 85.3 

8 6,340 5,507 610 223 86.9 3,109 2,714 292 103 87.3 3,231 2,793 318 120 86.4 

9 6,138 5,330 658 150 86.8 3,112 2,664 363 85 85.6 3,026 2,666 295 65 88.1 

10 6,221 5,358 708 155 86.1 3,217 2,772 370 75 86.2 3,004 2,586 338 80 86.1 

11 5,938 5,025 784 129 84.6 2,948 2,490 401 57 84.5 2,990 2,535 383 72 84.8 

12 6,682 5,293 1,212 177 79.2 3,367 2,679 600 88 79.6 3,315 2,614 612 89 78.9 

13 7,160 5,262 1,706 192 73.5 3,566 2,605 871 90 73.1 3,594 2,657 835 102 73.9 

14 6,314 3,873 2,270 171 61.3 3,066 1,837 1,147 82 59.9 3,248 2,036 1,123 89 62.7 

15 5,904 2,932 2,786 186 49.7 2,970 1,448 1,430 92 48.8 2,934 1,484 1,356 94 50.6 

16 5,424 2,117 3,125 182 39.0 2,614 953 1,568 93 36.5 2,810 1,164 1,557 89 41.4 

17 5,223 1,613 3,456 154 30.9 2,543 744 1,726 73 29.3 2,680 869 1,730 81 32.4 

18 6,138 1,259 4,633 246 20.5 2,917 554 2,262 101 19.0 3,221 705 2,371 145 21.9 

19 4,803 805 3,815 183 16.8 2,293 368 1,834 91 16.0 2,510 437 1,981 92 17.4 

20 5,959 587 5,040 332 9.9 2,762 251 2,377 134 9.1 3,197 336 2,663 198 10.5 

21 4,295 298 3,815 182 6.9 2,001 150 1,779 72 7.5 2,294 148 2,036 110 6.5 

22 4,890 204 4,433 253 4.2 2,237 104 2,024 109 4.6 2,653 100 2,409 144 3.8 

23 4,928 144 4,528 256 2.9 2,252 64 2,090 98 2.8 2,676 80 2,438 158 3.0 

24 4,461 109 4,133 219 2.4 2,068 52 1,932 84 2.5 2,393 57 2,201 135 2.4 

25 6,088 84 5,608 396 1.4 2,832 38 2,641 153 1.3 3,256 46 2,967 243 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 ု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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26 4,542 50 4,234 258 1.1 2,149 25 2,023 101 1.2 2,393 25 2,211 157 1.0 

27 5,002 61 4,633 308 1.2 2,400 33 2,232 135 1.4 2,602 28 2,401 173 1.1 

28 5,677 57 5,244 376 1.0 2,775 22 2,606 147 0.8 2,902 35 2,638 229 1.2 

29 4,540 38 4,245 257 0.8 2,121 14 2,007 100 0.7 2,419 24 2,238 157 1.0 

30 - 34 26,027 142 24,442 1,443 0.5 12,563 77 11,938 548 0.6 13,464 65 12,504 895 0.5 

35 - 39 25,417 86 23,993 1,338 0.3 12,295 36 11,719 540 0.3 13,122 50 12,274 798 0.4 

40 - 44 24,148 71 22,745 1,332 0.3 11,668 37 11,172 459 0.3 12,480 34 11,573 873 0.3 

45 - 49 21,811 64 20,113 1,634 0.3 10,400 32 9,834 534 0.3 11,411 32 10,279 1,100 0.3 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 77,250 327 64,169 12,754 0.4 34,652 126 30,697 3,829 0.4 42,598 201 33,472 8,925 0.5 
 

  

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)် 



75သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ဇ်နး (ဃ - ၄)။ အသျ်ွ (၅) နှစ်မှ (၂၉) နှစ်အ ေ်င်က အိမ်ယထာင်စုုူဦကယေျုိွ ယျွောင်က်ျ်ွယောျ်ွမှုအယခည အယနအုုိျ်ွ ကျနး/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 
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ရခုိ််ပန ််််် 954,669 402,991 446,700 104,978 446,794 204,321 199,951 42,522 507,875 198,670 246,749 62,456 

စစ်ေတွခရုိ်် 262,251 107,800 126,418 28,033 121,370 55,145 55,187 11,038 140,881 52,655 71,231 16,995 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 66,216 25,094 33,850 7,272 31,232 12,679 15,539 3,014 34,984 12,415 18,311 4,258 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 64,274 27,554 30,599 6,121 29,523 14,137 13,102 2,284 34,751 13,417 17,497 3,837 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 76,500 29,008 38,556 8,936 35,482 14,794 17,198 3,490 41,018 14,214 21,358 5,446 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 55,261 26,144 23,413 5,704 25,133 13,535 9,348 2,250 30,128 12,609 14,065 3,454 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 326,248 137,151 153,102 35,995 150,433 69,944 66,160 14,329 175,815 67,207 86,942 21,666 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 93,106 36,781 46,911 9,414 43,042 19,086 20,027 3,929 50,064 17,695 26,884 5,485 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 82,366 35,690 38,979 7,697 37,353 18,094 16,163 3,096 45,013 17,596 22,816 4,601 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 84,173 33,818 39,767 10,588 38,820 17,193 17,367 4,260 45,353 16,625 22,400 6,328 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 66,603 30,862 27,445 8,296 31,218 15,571 12,603 3,044 35,385 15,291 14,842 5,252 

ေမန််ေတနခရုိ်် 45,730 17,349 16,459 11,922 21,601 9,206 7,612 4,783 24,129 8,143 8,847 7,139 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 17,759 6,218 6,339 5,202 8,587 3,283 3,129 2,175 9,172 2,935 3,210 3,027 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 26,602 10,633 9,768 6,201 12,345 5,641 4,305 2,399 14,257 4,992 5,463 3,802 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 1,369 498 352 519 669 282 178 209 700 216 174 310 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 179,232 82,670 77,740 18,822 84,611 41,383 35,778 7,450 94,621 41,287 41,962 11,372 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 68,810 32,180 29,185 7,445 32,688 16,271 13,688 2,729 36,122 15,909 15,497 4,716 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 17,986 8,303 8,726 957 7,980 3,922 3,595 463 10,006 4,381 5,131 494 

ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 38,213 18,964 16,405 2,844 18,004 9,340 7,397 1,267 20,209 9,624 9,008 1,577 

အမ်းမိ ိုန််် 54,223 23,223 23,424 7,576 25,939 11,850 11,098 2,991 28,284 11,373 12,326 4,585 

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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ေပါ််း ကျနး မ 

စုစ
ုေပ

ါ််
း 

ေက
ျန််

းတ
က

် 
ေ်

သ
ူ 

ေက
ျန််

းတ
က

် 
ေူး

သ
ူ 

ေက
ျန််

းမ
ေ်

ဘ
ူးသ

ူ 

စုစ
ုေပ

ါ််
း 

ေက
ျန််

းတ
က

် 
ေ်

သ
ူ 

ေက
ျန််

းတ
က

် 
ေူး

သ
ူ 

ေက
ျန််

းမ
ေ်

ဘ
ူးသ

ူ 

စုစ
ုေပ

ါ််
း 

ေက
ျန််

းတ
က

် 
ေ်

သ
ူ 

ေက
ျန််

းတ
က

် 
ေူး

သ
ူ 

ေက
ျန််

းမ
ေ်

ဘ
ူးသ

ူ 

သံတဲွခရုိ်် 141,208 58,021 72,981 10,206 68,779 28,643 35,214 4,922 72,429 29,378 37,767 5,284 

သံတွဲမိ ိုန််် 49,070 19,224 26,568 3,278 24,026 9,555 12,876 1,595 25,044 9,669 13,692 1,683 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 47,637 20,710 23,339 3,588 23,039 10,168 11,119 1,752 24,598 10,542 12,220 1,836 

ဂွမိ ိုန််် 16,291 6,389 8,901 1,001 7,925 3,078 4,353 494 8,366 3,311 4,548 507 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 19,652 8,412 9,496 1,744 9,608 4,296 4,535 777 10,044 4,116 4,961 967 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 8,558 3,286 4,677 595 4,181 1,546 2,331 304 4,377 1,740 2,346 291 
 

  

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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ဇ်နး (ဃ  - ၅(က)) ။ အသျ်ွ (၅) နှစနှ်င့်အထျ်ွုူဦကယေျုိွ အမည င့်ငုးက်ျ်ွယောျ်ွြြ ီကစီကခ့ဲသ့််အ်န်ကနှင့် အသျ်ွအြုိင်ကအခည ာကအုုိျ်ွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 
( မြ ို့ ြည /ယျွေကုျ်ွ) 

အသက် 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း 
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း  
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

 မိ ိုနပန /ေကျးလက်           

ကျား/မ 1,919,720 319,231 984,148 382,695 142,031 4,575 76,903 2,879 1,929 5,329 

5 44,814 31,101 13,707 - - - - - - 6 

6 44,806 10,862 33,939 - - - - - - 5 

7 47,255 5,255 41,996 - - - - - - 4 

8 46,263 3,503 42,752 - - - - - - 8 

9 45,590 2,585 42,229 760 - - - - - 16 

10 48,178 2,663 39,435 6,032 - - - - - 48 

11 43,885 1,992 25,715 16,157 - - - - - 21 

12 52,806 2,832 23,287 26,649 - - - - - 38 

13 54,913 3,220 18,328 32,482 826 - - - - 57 

14 45,736 2,706 13,448 24,724 4,784 - - - 2 72 

15 43,732 3,317 13,823 16,344 10,136 - 44 - 7 61 

16 37,996 2,867 12,649 11,319 10,609 25 461 - 23 43 

17 35,354 2,646 11,952 9,947 8,849 86 1,743 - 74 57 

18 45,936 4,361 17,674 12,712 8,040 195 2,768 - 121 65 

19 32,473 2,709 11,811 8,786 5,628 296 3,008 19 164 52 

20 39,143 4,455 15,056 9,984 5,697 329 3,374 30 159 59 

21 27,312 2,496 10,010 6,918 4,354 238 3,086 71 92 47 

22 32,084 3,325 12,712 7,829 4,534 209 3,279 83 64 49 

23 32,480 3,417 13,218 7,665 4,512 166 3,286 103 62 51 

24 29,243 3,097 11,808 6,701 4,238 149 3,021 105 63 61 

25 40,347 5,646 17,446 8,732 4,795 142 3,351 129 41 65 

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)် 



78သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက် 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း 
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း  
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

26 28,120 3,396 12,032 5,908 3,546 151 2,873 130 33 51 

27 30,353 4,031 13,425 6,016 3,432 165 3,055 146 33 50 

28 35,268 5,097 16,251 6,811 3,589 143 3,157 121 30 69 

29 26,807 3,415 12,152 5,309 2,909 137 2,696 130 23 36 

30 - 34 148,649 21,076 72,162 29,185 13,204 546 11,602 408 173 293 

35 - 39 134,866 20,423 70,845 24,889 9,581 422 7,870 419 143 274 

40 - 44 127,614 19,137 67,166 27,325 7,017 262 6,003 305 133 266 

45 - 49 118,666 21,721 62,989 21,468 6,876 291 4,576 216 135 394 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 399,031 115,880 214,131 42,043 14,875 623 7,650 464 354 3,011 

25 နှစ်နှင့်အထက် 1,089,721 219,822 558,599 177,686 69,824 2,882 52,833 2,468 1,098 4,509 

ကျား 899,073 108,957 453,178 212,315 77,973 2,871 37,604 1,236 1,158 3,781 

5 22,806 15,991 6,813 - - - - - - 2 

6 22,696 5,533 17,161 - - - - - - 2 

7 24,353 2,676 21,674 - - - - - - 3 

8 22,904 1,701 21,198 - - - - - - 5 

9 23,452 1,361 21,710 371 - - - - - 10 

10 24,607 1,363 20,241 2,970 - - - - - 33 

11 22,336 1,003 13,332 7,987 - - - - - 14 

12 26,696 1,360 11,873 13,436 - - - - - 27 

13 27,841 1,553 9,312 16,557 380 - - - - 39 

14 22,674 1,226 6,317 12,862 2,210 - - - 1 58 

15 21,748 1,425 6,366 8,953 4,943 - 14 - 1 46 

16 18,347 1,154 5,627 6,138 5,157 9 210 - 14 38 

17 16,979 1,030 5,195 5,328 4,586 30 731 - 41 38 

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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အသက် 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း 
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း  
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

18 21,503 1,622 7,510 6,735 4,228 86 1,219 - 51 52 

19 15,251 1,075 4,880 4,614 3,039 144 1,369 9 89 32 

20 17,406 1,536 5,901 5,096 3,055 156 1,515 11 87 49 

21 12,327 848 3,906 3,552 2,365 127 1,417 33 40 39 

22 14,019 1,111 4,883 3,917 2,385 116 1,506 33 32 36 

23 14,259 1,059 5,098 3,903 2,448 104 1,552 26 32 37 

24 12,588 935 4,435 3,318 2,346 87 1,348 38 36 45 

25 17,976 1,815 7,062 4,650 2,689 90 1,537 60 23 50 

26 12,450 1,063 4,836 3,060 1,983 91 1,304 54 21 38 

27 13,525 1,259 5,416 3,227 1,919 105 1,485 58 16 40 

28 15,545 1,399 6,512 3,757 2,092 93 1,567 53 16 56 

29 12,011 1,019 4,949 2,918 1,674 85 1,265 58 13 30 

30 - 34 67,652 6,281 30,746 16,609 7,483 374 5,628 182 106 243 

35 - 39 62,476 6,189 31,493 14,837 5,432 290 3,778 143 100 214 

40 - 44 57,881 5,223 28,969 16,147 4,096 183 2,882 95 83 203 

45 - 49 55,017 5,868 28,348 13,586 4,025 212 2,465 106 105 302 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 179,748 33,279 101,415 27,787 9,438 489 4,812 277 251 2,000 

25 နှစ်နှင့်အထက် 494,281 63,395 249,746 106,578 40,831 2,012 26,723 1,086 734 3,176 

မ 1,020,647 210,274 530,970 170,380 64,058 1,704 39,299 1,643 771 1,548 

5 22,008 15,110 6,894 - - - - - - 4 

6 22,110 5,329 16,778 - - - - - - 3 

7 22,902 2,579 20,322 - - - - - - 1 

8 23,359 1,802 21,554 - - - - - - 3 

9 22,138 1,224 20,519 389 - - - - - 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 ု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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အသက် 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း 
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း  
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

10 23,571 1,300 19,194 3,062 - - - - - 15 

11 21,549 989 12,383 8,170 - - - - - 7 

12 26,110 1,472 11,414 13,213 - - - - - 11 

13 27,072 1,667 9,016 15,925 446 - - - - 18 

14 23,062 1,480 7,131 11,862 2,574 - - - 1 14 

15 21,984 1,892 7,457 7,391 5,193 - 30 - 6 15 

16 19,649 1,713 7,022 5,181 5,452 16 251 - 9 5 
17 18,375 1,616 6,757 4,619 4,263 56 1,012 - 33 19 

18 24,433 2,739 10,164 5,977 3,812 109 1,549 - 70 13 
19 17,222 1,634 6,931 4,172 2,589 152 1,639 10 75 20 

20 21,737 2,919 9,155 4,888 2,642 173 1,859 19 72 10 

21 14,985 1,648 6,104 3,366 1,989 111 1,669 38 52 8 

22 18,065 2,214 7,829 3,912 2,149 93 1,773 50 32 13 

23 18,221 2,358 8,120 3,762 2,064 62 1,734 77 30 14 

24 16,655 2,162 7,373 3,383 1,892 62 1,673 67 27 16 

25 22,371 3,831 10,384 4,082 2,106 52 1,814 69 18 15 

26 15,670 2,333 7,196 2,848 1,563 60 1,569 76 12 13 

27 16,828 2,772 8,009 2,789 1,513 60 1,570 88 17 10 
28 19,723 3,698 9,739 3,054 1,497 50 1,590 68 14 13 

29 14,796 2,396 7,203 2,391 1,235 52 1,431 72 10 6 
30 - 34 80,997 14,795 41,416 12,576 5,721 172 5,974 226 67 50 

35 - 39 72,390 14,234 39,352 10,052 4,149 132 4,092 276 43 60 

40 - 44 69,733 13,914 38,197 11,178 2,921 79 3,121 210 50 63 
45 - 49 63,649 15,853 34,641 7,882 2,851 79 2,111 110 30 92 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 219,283 82,601 112,716 14,256 5,437 134 2,838 187 103 1,011 

25 နှစ်နှင့်အထက် 595,440 156,427 308,853 71,108 28,993 870 26,110 1,382 364 1,333 

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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ဇ်နး (ဃ - ၅(ခ)) ။ အသျ်ွ (၅) နှစ်နှင့်အထျ်ွုူဦကယေျုိွ အမည င့်ငုးက်ျ်ွယောျ်ွြြ ီကစီကခဲသ့့််အ်န်ကနှင့် အသျ်ွအြုိင်ကအခည ာကအုုိျ်ွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 
( မြ ို့ ြည ) 

အသက် 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း 
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း  
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

 မိ ိုနပန            

ကျား/မ 328,755 39,506 121,187 76,835 46,952 1,667 39,596 1,448 808 756 

5 5,770 4,663 1,107 - - - - - - - 

6 5,799 1,771 4,028 - - - - - - - 

7 6,204 797 5,407 - - - - - - - 

8 6,358 536 5,820 - - - - - - 2 

9 6,280 418 5,727 134 - - - - - 1 

10 6,658 446 5,037 1,138 - - - - - 37 

11 6,487 378 3,106 3,003 - - - - - - 

12 7,664 487 2,600 4,575 - - - - - 2 

13 8,872 546 2,333 5,704 282 - - - - 7 

14 7,654 494 1,732 3,996 1,420 - - - - 12 

15 7,300 494 1,673 2,252 2,852 - 18 - 2 9 

16 6,805 460 1,535 1,608 2,959 10 216 - 9 8 

17 6,761 472 1,515 1,446 2,397 36 843 - 44 8 

18 7,987 715 2,049 1,778 2,069 58 1,249 - 59 10 

19 6,374 479 1,416 1,316 1,542 114 1,405 9 82 11 

20 6,991 675 1,692 1,385 1,516 115 1,506 10 82 10 

21 5,509 389 1,200 1,118 1,240 83 1,402 33 42 2 

22 6,077 520 1,452 1,202 1,234 75 1,524 37 24 9 

23 5,996 496 1,474 1,136 1,244 52 1,516 46 27 5 

24 5,504 456 1,298 1,017 1,189 49 1,420 38 26 11 

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)် 



82သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက် 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း 
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း  
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

25 6,887 717 1,881 1,300 1,317 41 1,560 48 12 11 

26 5,273 483 1,364 974 952 59 1,364 54 14 9 

27 5,565 545 1,492 962 967 52 1,472 60 11 4 

28 6,306 638 1,865 1,213 998 49 1,478 49 10 6 

29 5,083 443 1,337 974 879 58 1,324 52 10 6 

30 - 34 27,199 2,507 8,401 5,826 4,134 190 5,868 166 55 52 

35 - 39 24,424 2,250 8,212 5,768 3,403 143 4,324 232 52 40 

40 - 44 23,549 2,057 7,812 6,882 3,031 99 3,392 195 45 36 

45 - 49 21,841 2,177 7,578 5,867 3,202 115 2,654 137 59 52 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 69,578 11,997 29,044 14,261 8,125 269 5,061 282 143 396 

25 နှစ်နှင့်အထက် 195,705 23,814 68,986 44,027 27,008 1,075 28,497 1,275 411 612 

ကျား 153,886 14,463 52,753 41,148 24,904 1,027 18,143 492 484 472 

5 2,933 2,381 552 - - - - - - - 

6 2,961 936 2,025 - - - - - - - 

7 3,144 390 2,754 - - - - - - - 

8 3,212 248 2,963 - - - - - - 1 

9 3,232 217 2,955 60 - - - - - - 

10 3,443 237 2,618 565 - - - - - 23 

11 3,341 202 1,637 1,502 - - - - - - 

12 3,999 268 1,387 2,343 - - - - - 1 

13 4,460 278 1,263 2,793 124 - - - - 2 

14 3,957 244 917 2,130 660 - - - - 6 

15 3,659 235 806 1,253 1,351 - 7 - - 7 

16 3,372 190 765 973 1,334 2 94 - 7 7 

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)် 



83သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက် 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း 
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း  
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

17 3,346 196 716 827 1,214 15 345 - 27 6 

18 3,863 281 935 969 1,096 31 520 - 24 7 
19 3,110 224 613 741 805 62 611 5 44 5 

20 3,273 296 679 773 795 52 626 2 45 5 
21 2,718 164 531 627 688 45 625 15 22 1 

22 2,872 206 599 643 683 45 665 11 13 7 

23 2,816 186 589 606 703 32 669 11 15 5 
24 2,527 174 505 523 658 29 605 10 12 11 

25 3,249 278 816 699 713 23 688 18 8 6 
26 2,424 186 556 524 530 37 565 9 9 8 

27 2,603 190 637 519 539 33 662 13 6 4 

28 2,883 210 734 651 538 31 691 17 6 5 

29 2,332 157 534 539 497 35 546 13 7 4 
30 - 34 12,806 931 3,579 3,181 2,253 123 2,615 52 31 41 

35 - 39 11,418 766 3,505 3,192 1,844 95 1,900 54 37 25 

40 - 44 10,726 627 3,151 3,676 1,640 63 1,462 48 28 31 
45 - 49 9,766 632 2,899 3,120 1,632 78 1,267 58 43 37 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 29,441 2,933 10,533 7,719 4,607 196 2,980 156 100 217 

25 နှစ်နှင့်အထက် 87,648 6,910 26,944 23,820 14,793 714 13,376 438 275 378 

မ 174,869 25,043 68,434 35,687 22,048 640 21,453 956 324 284 

5 2,837 2,282 555 - - - - - - - 

6 2,838 835 2,003 - - - - - - - 

7 3,060 407 2,653 - - - - - - - 

8 3,146 288 2,857 - - - - - - 1 

9 3,048 201 2,772 74 - - - - - 1 

10 3,215 209 2,419 573 - - - - - 14 

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)် 



84သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက် 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း 
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း  
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

11 3,146 176 1,469 1,501 - - - - - - 

12 3,665 219 1,213 2,232 - - - - - 1 

13 4,412 268 1,070 2,911 158 - - - - 5 

14 3,697 250 815 1,866 760 - - - - 6 

15 3,641 259 867 999 1,501 - 11 - 2 2 

16 3,433 270 770 635 1,625 8 122 - 2 1 

17 3,415 276 799 619 1,183 21 498 - 17 2 

18 4,124 434 1,114 809 973 27 729 - 35 3 

19 3,264 255 803 575 737 52 794 4 38 6 

20 3,718 379 1,013 612 721 63 880 8 37 5 

21 2,791 225 669 491 552 38 777 18 20 1 

22 3,205 314 853 559 551 30 859 26 11 2 

23 3,180 310 885 530 541 20 847 35 12 - 

24 2,977 282 793 494 531 20 815 28 14 - 

25 3,638 439 1,065 601 604 18 872 30 4 5 

26 2,849 297 808 450 422 22 799 45 5 1 

27 2,962 355 855 443 428 19 810 47 5 - 

28 3,423 428 1,131 562 460 18 787 32 4 1 

29 2,751 286 803 435 382 23 778 39 3 2 

30 - 34 14,393 1,576 4,822 2,645 1,881 67 3,253 114 24 11 

35 - 39 13,006 1,484 4,707 2,576 1,559 48 2,424 178 15 15 

40 - 44 12,823 1,430 4,661 3,206 1,391 36 1,930 147 17 5 

45 - 49 12,075 1,545 4,679 2,747 1,570 37 1,387 79 16 15 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 40,137 9,064 18,511 6,542 3,518 73 2,081 126 43 179 

25 နှစ်နှင့်အထက် 108,057 16,904 42,042 20,207 12,215 361 15,121 837 136 234 

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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ဇ်နး (ဃ  - ၅(ဂ)) ။  အသျ်ွ (၅) နှစနှ်င့်အထျ်ွုူဦကယေျုိွ အမည င့်ငုးက်ျ်ွယောျ်ွြြ ီကစီကခ့ဲသ့််အ်န်ကနှင့် အသျ်ွအြုိင်ကအခည ာကအုုိျ်ွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက  
(ယျွေကုျ်ွ) 

အသက် 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း  
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း        
(၉ တ််းမှ  

၁၀ တ််းထိ) 
ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 

ေကနလိပ် 
ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

ေကျးလက်           

ကျား/မ 1,590,965 279,725 862,961 305,860 95,079 2,908 37,307 1,431 1,121 4,573 

5 39,044 26,438 12,600 - - - - - - 6 

6 39,007 9,091 29,911 - - - - - - 5 

7 41,051 4,458 36,589 - - - - - - 4 

8 39,905 2,967 36,932 - - - - - - 6 

9 39,310 2,167 36,502 626 - - - - - 15 

10 41,520 2,217 34,398 4,894 - - - - - 11 

11 37,398 1,614 22,609 13,154 - - - - - 21 

12 45,142 2,345 20,687 22,074 - - - - - 36 

13 46,041 2,674 15,995 26,778 544 - - - - 50 

14 38,082 2,212 11,716 20,728 3,364 - - - 2 60 

15 36,432 2,823 12,150 14,092 7,284 - 26 - 5 52 

16 31,191 2,407 11,114 9,711 7,650 15 245 - 14 35 

17 28,593 2,174 10,437 8,501 6,452 50 900 - 30 49 

18 37,949 3,646 15,625 10,934 5,971 137 1,519 - 62 55 

19 26,099 2,230 10,395 7,470 4,086 182 1,603 10 82 41 

20 32,152 3,780 13,364 8,599 4,181 214 1,868 20 77 49 

21 21,803 2,107 8,810 5,800 3,114 155 1,684 38 50 45 

22 26,007 2,805 11,260 6,627 3,300 134 1,755 46 40 40 

23 26,484 2,921 11,744 6,529 3,268 114 1,770 57 35 46 

24 23,739 2,641 10,510 5,684 3,049 100 1,601 67 37 50 

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)် 



86သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက် 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း  
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း        
(၉ တ််းမှ  

၁၀ တ််းထိ) 
ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 

ေကနလိပ် 
ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

25 33,460 4,929 15,565 7,432 3,478 101 1,791 81 29 54 

26 22,847 2,913 10,668 4,934 2,594 92 1,509 76 19 42 

27 24,788 3,486 11,933 5,054 2,465 113 1,583 86 22 46 

28 28,962 4,459 14,386 5,598 2,591 94 1,679 72 20 63 

29 21,724 2,972 10,815 4,335 2,030 79 1,372 78 13 30 

30 - 34 121,450 18,569 63,761 23,359 9,070 356 5,734 242 118 241 

35 - 39 110,442 18,173 62,633 19,121 6,178 279 3,546 187 91 234 

40 - 44 104,065 17,080 59,354 20,443 3,986 163 2,611 110 88 230 

45 - 49 96,825 19,544 55,411 15,601 3,674 176 1,922 79 76 342 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 329,453 103,883 185,087 27,782 6,750 354 2,589 182 211 2,615 

25 နှစ်နှင့်အထက် 894,016 196,008 489,613 133,659 42,816 1,807 24,336 1,193 687 3,897 

ကျား 745,187 94,494 400,425 171,167 53,069 1,844 19,461 744 674 3,309 

5 19,873 13,610 6,261 - - - - - - 2 

6 19,735 4,597 15,136 - - - - - - 2 

7 21,209 2,286 18,920 - - - - - - 3 

8 19,692 1,453 18,235 - - - - - - 4 

9 20,220 1,144 18,755 311 - - - - - 10 

10 21,164 1,126 17,623 2,405 - - - - - 10 

11 18,995 801 11,695 6,485 - - - - - 14 

12 22,697 1,092 10,486 11,093 - - - - - 26 

13 23,381 1,275 8,049 13,764 256 - - - - 37 

14 18,717 982 5,400 10,732 1,550 - - - 1 52 

15 18,089 1,190 5,560 7,700 3,592 - 7 - 1 39 

16 14,975 964 4,862 5,165 3,823 7 116 - 7 31 

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)် 



87သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက် 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း  
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း        
(၉ တ််းမှ  

၁၀ တ််းထိ) 
ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 

ေကနလိပ် 
ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

17 13,633 834 4,479 4,501 3,372 15 386 - 14 32 

18 17,640 1,341 6,575 5,766 3,132 55 699 - 27 45 

19 12,141 851 4,267 3,873 2,234 82 758 4 45 27 

20 14,133 1,240 5,222 4,323 2,260 104 889 9 42 44 

21 9,609 684 3,375 2,925 1,677 82 792 18 18 38 

22 11,147 905 4,284 3,274 1,702 71 841 22 19 29 

23 11,443 873 4,509 3,297 1,745 72 883 15 17 32 

24 10,061 761 3,930 2,795 1,688 58 743 28 24 34 

25 14,727 1,537 6,246 3,951 1,976 67 849 42 15 44 

26 10,026 877 4,280 2,536 1,453 54 739 45 12 30 

27 10,922 1,069 4,779 2,708 1,380 72 823 45 10 36 

28 12,662 1,189 5,778 3,106 1,554 62 876 36 10 51 

29 9,679 862 4,415 2,379 1,177 50 719 45 6 26 

30 - 34 54,846 5,350 27,167 13,428 5,230 251 3,013 130 75 202 

35 - 39 51,058 5,423 27,988 11,645 3,588 195 1,878 89 63 189 

40 - 44 47,155 4,596 25,818 12,471 2,456 120 1,420 47 55 172 

45 - 49 45,251 5,236 25,449 10,466 2,393 134 1,198 48 62 265 

50 နှစ်နှင့အ်ထက် 150,307 30,346 90,882 20,068 4,831 293 1,832 121 151 1,783 

25 နှစ်နှင့်အထက် 406,633 56,485 222,802 82,758 26,038 1,298 13,347 648 459 2,798 

မ 845,778 185,231 462,536 134,693 42,010 1,064 17,846 687 447 1,264 

5 19,171 12,828 6,339 - - - - - - 4 

6 19,272 4,494 14,775 - - - - - - 3 

7 19,842 2,172 17,669 - - - - - - 1 

8 20,213 1,514 18,697 - - - - - - 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 ု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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အသက် 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း  
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း        
(၉ တ််းမှ  

၁၀ တ််းထိ) 
ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 

ေကနလိပ် 
ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

9 19,090 1,023 17,747 315 - - - - - 5 
10 20,356 1,091 16,775 2,489 - - - - - 1 
11 18,403 813 10,914 6,669 - - - - - 7 
12 22,445 1,253 10,201 10,981 - - - - - 10 
13 22,660 1,399 7,946 13,014 288 - - - - 13 
14 19,365 1,230 6,316 9,996 1,814 - - - 1 8 
15 18,343 1,633 6,590 6,392 3,692 - 19 - 4 13 
16 16,216 1,443 6,252 4,546 3,827 8 129 - 7 4 
17 14,960 1,340 5,958 4,000 3,080 35 514 - 16 17 
18 20,309 2,305 9,050 5,168 2,839 82 820 - 35 10 
19 13,958 1,379 6,128 3,597 1,852 100 845 6 37 14 
20 18,019 2,540 8,142 4,276 1,921 110 979 11 35 5 
21 12,194 1,423 5,435 2,875 1,437 73 892 20 32 7 
22 14,860 1,900 6,976 3,353 1,598 63 914 24 21 11 
23 15,041 2,048 7,235 3,232 1,523 42 887 42 18 14 
24 13,678 1,880 6,580 2,889 1,361 42 858 39 13 16 
25 18,733 3,392 9,319 3,481 1,502 34 942 39 14 10 
26 12,821 2,036 6,388 2,398 1,141 38 770 31 7 12 
27 13,866 2,417 7,154 2,346 1,085 41 760 41 12 10 
28 16,300 3,270 8,608 2,492 1,037 32 803 36 10 12 
29 12,045 2,110 6,400 1,956 853 29 653 33 7 4 
30 - 34 66,604 13,219 36,594 9,931 3,840 105 2,721 112 43 39 
35 - 39 59,384 12,750 34,645 7,476 2,590 84 1,668 98 28 45 
40 - 44 56,910 12,484 33,536 7,972 1,530 43 1,191 63 33 58 
45 - 49 51,574 14,308 29,962 5,135 1,281 42 724 31 14 77 
50 နှစ်နှင့အ်ထက် 179,146 73,537 94,205 7,714 1,919 61 757 61 60 832 
25 နှစ်နှင့်အထက် 487,383 139,523 266,811 50,901 16,778 509 10,989 545 228 1,099 

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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ဇ်နး (ဃ  - ၆(က)) ။  အသျ်ွ (၂၅) နှစ်နင့်ှအထျ်ွ အိမ်ယထာင်စုနှင့် အဖေဲ့အစ််ကုူဦကယေျုိွ အမည င့်ငုးက်ျ်ွယောျ်ွြြ ီကစီကခ့ဲသ့််အ်န်ကအုုိျ်ွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

ကျား/မ 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း  
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း       
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

ရခုိ််ပန ််််် 1,089,721 219,822 558,599 177,686 69,824 2,882 52,833 2,468 1,098 4,509 
ကျနး 494,281 63,395 249,746 106,578 40,831 2,012 26,723 1,086 734 3,176 
မ 595,440 156,427 308,853 71,108 28,993 870 26,110 1,382 364 1,333 

စစ်ေတွခရုိ်် 262,866 48,813 140,950 38,077 15,869 594 15,994 1,093 223 1,253 
ကျနး 115,240 11,808 61,132 23,262 9,354 452 7,788 398 152 894 
မ 147,626 37,005 79,818 14,815 6,515 142 8,206 695 71 359 
စစ်ေတွမိ ိုန််် 79,024 10,187 28,270 18,047 10,535 246 10,708 817 95 119 
ကျနး 35,707 2,688 10,979 10,409 6,055 200 4,994 268 65 49 
မ 43,317 7,499 17,291 7,638 4,480 46 5,714 549 30 70 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 62,668 11,796 38,773 7,465 1,962 128 2,021 72 36 415 
ကျနး 27,544 2,353 17,577 4,820 1,262 102 1,061 39 23 307 
မ 35,124 9,443 21,196 2,645 700 26 960 33 13 108 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 66,918 14,808 42,371 6,092 1,497 112 1,502 44 38 454 
ကျနး 29,801 3,911 19,749 3,978 962 72 757 15 32 325 
မ 37,117 10,897 22,622 2,114 535 40 745 29 6 129 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 54,256 12,022 31,536 6,473 1,875 108 1,763 160 54 265 
ကျနး 22,188 2,856 12,827 4,055 1,075 78 976 76 32 213 
မ 32,068 9,166 18,709 2,418 800 30 787 84 22 52 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 327,454 76,223 176,264 48,439 13,973 623 9,985 370 265 1,312 
ကျနး 144,695 21,538 78,086 29,401 8,535 474 5,308 208 181 964 
မ 182,759 54,685 98,178 19,038 5,438 149 4,677 162 84 348 
ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 93,104 17,598 53,701 14,521 3,943 190 2,837 85 59 170 
ကျနး 40,740 4,888 22,823 8,626 2,475 137 1,584 55 37 115 
မ 52,364 12,710 30,878 5,895 1,468 53 1,253 30 22 55 

           
           

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)် 



90သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ကျား/မ 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း  
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း       
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 87,275 17,097 46,671 15,273 4,604 170 2,958 155 100 247 
ကျနး 37,002 4,155 19,363 8,911 2,648 137 1,472 75 77 164 
မ 50,273 12,942 27,308 6,362 1,956 33 1,486 80 23 83 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 80,874 19,836 44,496 10,321 3,184 107 2,334 80 51 465 
ကျနး 36,072 5,986 19,921 6,397 1,983 89 1,272 53 37 334 
မ 44,802 13,850 24,575 3,924 1,201 18 1,062 27 14 131 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 66,201 21,692 31,396 8,324 2,242 156 1,856 50 55 430 
ကျနး 30,881 6,509 15,979 5,467 1,429 111 980 25 30 351 
မ 35,320 15,183 15,417 2,857 813 45 876 25 25 79 

ေမန််ေတနခရုိ်် 45,754 15,903 13,748 7,471 4,004 210 3,982 162 43 231 
ကျနး 23,104 6,173 6,719 4,808 2,544 153 2,406 103 24 174 
မ 22,650 9,730 7,029 2,663 1,460 57 1,576 59 19 57 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 18,520 6,355 4,250 3,270 2,032 118 2,282 63 24 126 
ကျနး 9,526 2,478 1,987 2,102 1,350 92 1,382 33 15 87 
မ 8,994 3,877 2,263 1,168 682 26 900 30 9 39 

           
ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 26,181 8,921 9,321 4,117 1,911 81 1,613 97 18 102 
ကျနး 13,014 3,418 4,621 2,644 1,153 54 962 69 8 85 
မ 13,167 5,503 4,700 1,473 758 27 651 28 10 17 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခဲွ 1,053 627 177 84 61 11 87 2 1 3 
ကျနး 564 277 111 62 41 7 62 1 1 2 
မ 489 350 66 22 20 4 25 1 - 1 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 244,621 56,334 123,799 36,895 14,665 673 10,929 363 341 622 
ကျနး 110,930 15,937 56,934 22,357 8,757 442 5,678 198 213 414 
မ 133,691 40,397 66,865 14,538 5,908 231 5,251 165 128 208 
ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 89,450 27,767 38,958 12,049 5,484 238 4,461 121 62 310 
ကျနး 41,009 7,522 19,414 7,689 3,428 174 2,441 75 46 220 
မ 48,441 20,245 19,544 4,360 2,056 64 2,020 46 16 90 

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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ကျား/မ 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း  
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း       
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 38,068 3,348 23,274 6,885 2,609 107 1,730 35 64 16 
ကျနး 16,114 933 9,389 3,646 1,325 67 711 14 21 8 
မ 21,954 2,415 13,885 3,239 1,284 40 1,019 21 43 8 

ရမ်းဗိ ဲမိ ိုန််် 56,814 8,871 31,757 10,237 3,138 193 2,320 89 115 94 
ကျနး 24,520 2,289 12,942 6,053 1,830 114 1,140 32 73 47 
မ 32,294 6,582 18,815 4,184 1,308 79 1,180 57 42 47 

အမ်းမိ ိုန််် 60,289 16,348 29,810 7,724 3,434 135 2,418 118 100 202 
ကျနး 29,287 5,193 15,189 4,969 2,174 87 1,386 77 73 139 
မ 31,002 11,155 14,621 2,755 1,260 48 1,032 41 27 63 

သံတဲွခရုိ်် 209,026 22,549 103,838 46,804 21,313 782 11,943 480 226 1,091 
ကျနး 100,312 7,939 46,875 26,750 11,641 491 5,543 179 164 730 
မ 108,714 14,610 56,963 20,054 9,672 291 6,400 301 62 361 
သံတဲွမိ ိုန််် 81,231 7,590 38,706 19,006 9,379 370 5,590 267 124 199 
ကျနး 38,867 2,767 17,319 10,620 5,037 246 2,553 102 98 125 
မ 42,364 4,823 21,387 8,386 4,342 124 3,037 165 26 74 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 63,788 8,147 31,914 13,243 6,049 226 3,864 152 55 138 
ကျနး 30,273 2,943 13,987 7,822 3,385 129 1,810 57 35 105 
မ 33,515 5,204 17,927 5,421 2,664 97 2,054 95 20 33 

ဂွမိ ိုန််် 25,743 1,747 12,170 6,918 2,872 97 1,280 40 25 594 
ကျနး 12,801 680 5,665 3,852 1,545 56 586 15 17 385 
မ 12,942 1,067 6,505 3,066 1,327 41 694 25 8 209 

မအီမိ ိုန်််ခဲွ 23,192 4,231 13,481 3,546 1,213 28 523 8 9 153 
ကျနး 11,164 1,237 6,534 2,216 758 21 276 4 6 112 
မ 12,028 2,994 6,947 1,330 455 7 247 4 3 41 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခဲွ 15,072 834 7,567 4,091 1,800 61 686 13 13 7 
ကျနး 7,207 312 3,370 2,240 916 39 318 1 8 3 
မ 7,865 522 4,197 1,851 884 22 368 12 5 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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ဇ်နး (ဃ - ၆(ခ)) ။ အသျ်ွ (၂၅) နှစနှ်င့်အထျ်ွ အိမ်ယထာင်စုု ူဦကယေျုိွ  အမည င့်ငုးက်ျ်ွယောျ်ွြြ ီကစီကခ့ဲသ့်် အ်န်ကအုုိျ်ွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

ကျနး/မ 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း  
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း       
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

ရခုိ််ပန ််််် 1,054,437 215,490 548,351 170,034 64,632 2,060 46,702 1,940 998 4,230 

ကျနး 465,288 60,147 242,107 99,917 36,096 1,237 21,503 708 642 2,931 

မ 589,149 155,343 306,244 70,117 28,536 823 25,199 1,232 356 1,299 

စစ်ေတွခရုိ်် 255,778 47,623 139,088 36,738 14,901 386 14,680 945 202 1,215 

ကျနး 109,193 10,874 59,622 22,052 8,441 247 6,659 308 133 857 

မ 146,585 36,749 79,466 14,686 6,460 139 8,021 637 69 358 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 74,777 9,397 27,415 17,220 9,866 128 9,863 694 79 115 

ကျနး 32,058 2,060 10,265 9,658 5,421 83 4,272 203 51 45 

မ 42,719 7,337 17,150 7,562 4,445 45 5,591 491 28 70 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 61,733 11,670 38,453 7,290 1,867 91 1,864 65 33 400 

ကျနး 26,764 2,264 17,322 4,668 1,177 65 923 32 20 293 

မ 34,969 9,406 21,131 2,622 690 26 941 33 13 107 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 66,018 14,676 42,009 5,938 1,386 84 1,393 42 38 452 

ကျနး 29,061 3,814 19,473 3,839 854 44 669 13 32 323 

မ 36,957 10,862 22,536 2,099 532 40 724 29 6 129 

ေရသ့ရတာင်မိ ိ့ပနယ် 53,250 11,880 31,211 6,290 1,782 83 1,560 144 52 248 

ကျနး 21,310 2,736 12,562 3,887 989 55 795 60 30 196 

မ 31,940 9,144 18,649 2,403 793 28 765 84 22 52 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 321,931 75,255 174,544 47,404 13,189 459 9,223 312 257 1,288 

ကျနး 140,133 20,835 76,779 28,493 7,817 313 4,623 155 173 945 

မ 181,798 54,420 97,765 18,911 5,372 146 4,600 157 84 343 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 91,494 17,296 53,202 14,249 3,736 131 2,589 70 57 164 

ကျနး 39,430 4,675 22,460 8,385 2,280 79 1,363 41 35 112 

မ 52,064 12,621 30,742 5,864 1,456 52 1,226 29 22 52 

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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ကျနး/မ 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း  
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း       
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 85,987 16,809 46,347 15,060 4,396 130 2,764 141 98 242 
ကျနး 35,912 3,942 19,099 8,725 2,455 98 1,296 63 75 159 
မ 50,075 12,867 27,248 6,335 1,941 32 1,468 78 23 83 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 79,344 19,610 44,052 9,992 2,955 63 2,106 56 48 462 
ကျနး 34,729 5,793 19,552 6,097 1,778 46 1,067 31 34 331 
မ 44,615 13,817 24,500 3,895 1,177 17 1,039 25 14 131 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 65,106 21,540 30,943 8,103 2,102 135 1,764 45 54 420 
ကျနး 30,062 6,425 15,668 5,286 1,304 90 897 20 29 343 
မ 35,044 15,115 15,275 2,817 798 45 867 25 25 77 

ေမန််ေတနခရုိ်် 41,412 15,281 13,094 6,510 3,365 129 2,764 73 34 162 
ကျနး 19,047 5,600 6,094 3,863 1,927 73 1,335 32 15 108 
မ 22,365 9,681 7,000 2,647 1,438 56 1,429 41 19 54 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 16,589 6,301 4,068 2,826 1,648 70 1,519 28 18 111 
ကျနး 7,774 2,428 1,819 1,670 985 44 733 12 9 74 
မ 8,815 3,873 2,249 1,156 663 26 786 16 9 37 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 23,840 8,354 8,850 3,601 1,664 53 1,209 45 16 48 
ကျနး 10,766 2,896 4,165 2,132 909 26 580 20 6 32 
မ 13,074 5,458 4,685 1,469 755 27 629 25 10 16 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခဲွ 983 626 176 83 53 6 36 - - 3 
ကျနး 507 276 110 61 33 3 22 - - 2 
မ 476 350 66 22 20 3 14 - - 1 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 234,814 55,457 120,562 34,603 13,207 514 9,349 274 309 539 
ကျနး 103,060 15,388 54,653 20,432 7,421 287 4,236 118 181 344 
မ 131,754 40,069 65,909 14,171 5,786 227 5,113 156 128 195 
ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 84,037 27,270 37,175 10,834 4,712 151 3,513 88 46 248 

ကျနး 36,803 7,223 18,217 6,715 2,734 89 1,584 44 30 167 
မ 47,234 20,047 18,958 4,119 1,978 62 1,929 44 16 81 

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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ကျနး/မ 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း  
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း       
(၉ တ််း မှ  
၁၀ တ််းထိ) 

ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 
ေကနလိပ် 

ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 37,398 3,314 23,032 6,706 2,507 86 1,649 27 63 14 
ကျနး 15,520 908 9,186 3,479 1,230 47 638 6 20 6 
မ 21,878 2,406 13,846 3,227 1,277 39 1,011 21 43 8 

ရမ်းဗိ ဲမိ ိုန််် 55,472 8,785 31,247 9,895 2,939 168 2,161 83 109 85 
ကျနး 23,449 2,227 12,591 5,772 1,650 89 988 26 67 39 
မ 32,023 6,558 18,656 4,123 1,289 79 1,173 57 42 46 

အမ်းမိ ိုန််် 57,907 16,088 29,108 7,168 3,049 109 2,026 76 91 192 
ကျနး 27,288 5,030 14,659 4,466 1,807 62 1,026 42 64 132 
မ 30,619 11,058 14,449 2,702 1,242 47 1,000 34 27 60 

သံတဲွခရုိ်် 200,502 21,874 101,063 44,779 19,970 572 10,686 336 196 1,026 
ကျနး 93,855 7,450 44,959 25,077 10,490 317 4,650 95 140 677 
မ 106,647 14,424 56,104 19,702 9,480 255 6,036 241 56 349 
သံတဲွမိ ိုန််် 76,110 7,204 37,054 17,842 8,615 219 4,728 169 103 176 

ကျနး 35,253 2,506 16,255 9,713 4,410 126 2,000 47 82 114 
မ 40,857 4,698 20,799 8,129 4,205 93 2,728 122 21 62 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 61,555 7,979 31,189 12,645 5,691 203 3,576 112 49 111 
ကျနး 28,403 2,808 13,443 7,285 3,059 108 1,560 33 29 78 
မ 33,152 5,171 17,746 5,360 2,632 95 2,016 79 20 33 

ဂွမိ ိုန််် 25,192 1,691 11,981 6,805 2,776 81 1,218 36 23 581 
ကျနး 12,335 636 5,504 3,756 1,461 43 535 12 16 372 
မ 12,857 1,055 6,477 3,049 1,315 38 683 24 7 209 

မအီမိ ိုန်််ခဲွ 22,845 4,183 13,377 3,456 1,144 18 500 6 9 152 
ကျနး 10,853 1,196 6,455 2,129 689 11 254 2 6 111 
မ 11,992 2,987 6,922 1,327 455 7 246 4 3 41 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခဲွ 14,800 817 7,462 4,031 1,744 51 664 13 12 6 
ကျနး 7,011 304 3,302 2,194 871 29 301 1 7 2 
မ 7,789 513 4,160 1,837 873 22 363 12 5 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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ဇ်နး (ဃ - ၆(ဂ)) ။ အသျ်ွ (၂၅) နှစနှ်င့်အထျ်ွ အဖေဲ့အစ််ကုူဦကယေျုိွ  အမည င့်ငုးက်ျ်ွယောျ်ွြြ ီကစီကခ့ဲသ့်် အ်န်ကအုုိျ်ွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

ကျနး/မ 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း 
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း 
(၉ တ််းမှ  

၁၀ တ််း ထိ) 
ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 

ေကနလိပ် 
ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

ရခုိ််ပန ််််် 35,284 4,332 10,248 7,652 5,192 822 6,131 528 100 279 

ကျနး 28,993 3,248 7,639 6,661 4,735 775 5,220 378 92 245 

မ 6,291 1,084 2,609 991 457 47 911 150 8 34 

စစ်ေတွခရုိ်် 7,088 1,190 1,862 1,339 968 208 1,314 148 21 38 

ကျနး 6,047 934 1,510 1,210 913 205 1,129 90 19 37 

မ 1,041 256 352 129 55 3 185 58 2 1 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 4,247 790 855 827 669 118 845 123 16 4 

ကျနး 3,649 628 714 751 634 117 722 65 14 4 

မ 598 162 141 76 35 1 123 58 2 - 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 935 126 320 175 95 37 157 7 3 15 

ကျနး 780 89 255 152 85 37 138 7 3 14 

မ 155 37 65 23 10 - 19 - - 1 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 900 132 362 154 111 28 109 2 - 2 

ကျနး 740 97 276 139 108 28 88 2 - 2 

မ 160 35 86 15 3 - 21 - - - 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 1,006 142 325 183 93 25 203 16 2 17 

ကျနး 878 120 265 168 86 23 181 16 2 17 

မ 128 22 60 15 7 2 22 - - - 

           

           

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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ကျနး/မ 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း 
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း 
(၉ တ််းမှ  

၁၀ တ််း ထိ) 
ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 

ေကနလိပ် 
ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 5,523 968 1,720 1,035 784 164 762 58 8 24 

ကျနး 4,562 703 1,307 908 718 161 685 53 8 19 

မ 961 265 413 127 66 3 77 5 - 5 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 1,610 302 499 272 207 59 248 15 2 6 

ကျနး 1,310 213 363 241 195 58 221 14 2 3 

မ 300 89 136 31 12 1 27 1 - 3 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 1,288 288 324 213 208 40 194 14 2 5 

ကျနး 1,090 213 264 186 193 39 176 12 2 5 

မ 198 75 60 27 15 1 18 2 - - 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 1,530 226 444 329 229 44 228 24 3 3 

ကျနး 1,343 193 369 300 205 43 205 22 3 3 

မ 187 33 75 29 24 1 23 2 - - 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 1,095 152 453 221 140 21 92 5 1 10 

ကျနး 819 84 311 181 125 21 83 5 1 8 

မ 276 68 142 40 15 - 9 - - 2 

ေမန််ေတနခရုိ်် 4,342 622 654 961 639 81 1,218 89 9 69 

ကျနး 4,057 573 625 945 617 80 1,071 71 9 66 

မ 285 49 29 16 22 1 147 18 - 3 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 1,931 54 182 444 384 48 763 35 6 15 

ကျနး 1,752 50 168 432 365 48 649 21 6 13 

မ 179 4 14 12 19 - 114 14 - 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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ကျနး/မ 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း 
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း 
(၉ တ််းမှ  

၁၀ တ််း ထိ) 
ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 

ေကနလိပ် 
ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 2,341 567 471 516 247 28 404 52 2 54 

ကျနး 2,248 522 456 512 244 28 382 49 2 53 

မ 93 45 15 4 3 - 22 3 - 1 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခဲွ 70 1 1 1 8 5 51 2 1 - 

ကျနး 57 1 1 1 8 4 40 1 1 - 

မ 13 - - - - 1 11 1 - - 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 9,807 877 3,237 2,292 1,458 159 1,580 89 32 83 

ကျနး 7,870 549 2,281 1,925 1,336 155 1,442 80 32 70 

မ 1,937 328 956 367 122 4 138 9 - 13 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 5,413 497 1,783 1,215 772 87 948 33 16 62 

ကျနး 4,206 299 1,197 974 694 85 857 31 16 53 

မ 1,207 198 586 241 78 2 91 2 - 9 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 670 34 242 179 102 21 81 8 1 2 

ကျနး 594 25 203 167 95 20 73 8 1 2 

မ 76 9 39 12 7 1 8 - - - 

ရမ်းဗိ ဲမိ ိုန််် 1,342 86 510 342 199 25 159 6 6 9 

ကျနး 1,071 62 351 281 180 25 152 6 6 8 

မ 271 24 159 61 19 - 7 - - 1 

အမ်းမိ ိုန််် 2,382 260 702 556 385 26 392 42 9 10 

ကျနး 1,999 163 530 503 367 25 360 35 9 7 

မ 383 97 172 53 18 1 32 7 - 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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ကျနး/မ 

အမန ့််ဆုံးတက်ေရနက်ပိ ီးစီးခ့ဲသ့််အတ််း 

စုစုေပါ််း အတ််းမရိှ 
မူလတ််း 

(သူ်််တ််း မှ 
၄ တ််းထိ) 

အလ််တ််း 
(၅ တ််းမှ  
၈ တ််းထိ) 

အထက်တ််း 
(၉ တ််းမှ  

၁၀ တ််း ထိ) 
ဒီပလုိမန တက္ကသုိလ်/ 

ေကနလိပ် 
ဘဲွ့လွ််ိ ှ့်် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျန််း 
သ််တ််း 

အခန နး 

သံတဲွခရုိ်် 8,524 675 2,775 2,025 1,343 210 1,257 144 30 65 

ကျနး 6,457 489 1,916 1,673 1,151 174 893 84 24 53 

မ 2,067 186 859 352 192 36 364 60 6 12 

သံတဲွမိ ိုန််် 5,121 386 1,652 1,164 764 151 862 98 21 23 

ကျနး 3,614 261 1,064 907 627 120 553 55 16 11 

မ 1,507 125 588 257 137 31 309 43 5 12 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 2,233 168 725 598 358 23 288 40 6 27 

ကျနး 1,870 135 544 537 326 21 250 24 6 27 

မ 363 33 181 61 32 2 38 16 - - 

ဂွမိ ိုန််် 551 56 189 113 96 16 62 4 2 13 

ကျနး 466 44 161 96 84 13 51 3 1 13 

မ 85 12 28 17 12 3 11 1 1 - 

မအီမိ ိုန်််ခဲွ 347 48 104 90 69 10 23 2 - 1 

ကျနး 311 41 79 87 69 10 22 2 - 1 

မ 36 7 25 3 - - 1 - - - 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခဲွ 272 17 105 60 56 10 22 - 1 1 

ကျနး 196 8 68 46 45 10 17 - 1 1 

မ 76 9 37 14 11 - 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)် 



   

   

   

 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဋ) 

အပုိငး် (င)  စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

 

   
   

 



100သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ဇ်နး (် - ၁(က)) ။ အသျ်ွ (၁၀) နှစနှ်င့်အထျ်ွ ုူဦကယေျုိွ ုုြ်သာကအင်အာကြါဝင်နှုန်က၊ အုုြ်ုျ်ွမ့ဲောခုိင်နှုန်က၊ အုုြ်အျုိွင်ေေှိမှုနှင့် ုူဦကယေအခေိုက်ုိ့ျုိွ အသျ်ွအုြ်စုအုုိျ်ွ 
ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက ( မိ ိုန ပန /ေကျးလက်) 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သနးအ််အနးအေကြ န််းအရန 

စုစုေပါ််း 
လုပ််််းခွ််ရိှ 

လူဦးေရ 
အလုပ်လက်မ့ဲ 

ဦးေရ 
လုပ်သနးအ််အနးတွ်် 

မပါဝ််သူ 
လုပ်သနးအ််အနး 

ပါဝ်် ှို်း် 
အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရနခုိ်် ှို်း် 

အလုပ်အကုိ််ရရှိမှုိှ့်် 
လူဦးေရအချိုး(ရနခုိ်် ှို််း) 

 မိ ိုနပန /ရကျးလက်        
ကျား/မ        
10 - 14 245,518 12,848 9,002 223,668 8.9 41.2 5.2 
15 - 19 195,491 56,570 28,529 110,392 43.5 33.5 28.9 
20 - 24 160,262 74,862 20,876 64,524 59.7 21.8 46.7 
25 - 29 160,895 87,516 12,087 61,292 61.9 12.1 54.4 
30 - 34 148,649 87,150 6,523 54,976 63.0 7.0 58.6 
35 - 39 134,866 82,795 3,890 48,181 64.3 4.5 61.4 
40 - 44 127,614 78,762 2,718 46,134 63.8 3.3 61.7 
45 - 49 118,666 73,582 2,087 42,997 63.8 2.8 62.0 
50 - 54 107,296 64,989 1,619 40,688 62.1 2.4 60.6 
55 - 59 85,220 49,319 1,090 34,811 59.2 2.2 57.9 
60 - 64 66,602 31,550 605 34,447 48.3 1.9 47.4 
65 - 69 50,205 18,924 377 30,904 38.4 2.0 37.7 
70 - 74 34,517 8,261 143 26,113 24.3 1.7 23.9 
75 - 79 26,589 4,093 90 22,406 15.7 2.2 15.4 
80 - 84 17,369 1,382 39 15,948 8.2 2.7 8.0 
85 - 89 7,928 432 18 7,478 5.7 4.0 5.4 
90 နှစ်နှင့အ်ထက် 3,305 134 5 3,166 4.2 3.6 4.1 
15 နှစ်နှင့အ်ထက် 1,445,474 720,321 80,696 644,457 55.4 10.1 49.8 
10 နှစ်နှင့အ်ထက် 1,690,992 733,169 89,698 868,125 48.7 10.9 43.4 
10 နှစ်မှ 17 နှစ် 362,600 40,268 24,865 297,467 18.0 38.2 11.1 
15 နှစ်မှ 64 နှစ် 1,305,561 687,095 80,024 538,442 58.8 10.4 52.6 
        

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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အသက်အုပ်စု 

လုပ်သနးအ််အနးအေကြ န််းအရန 

စုစုေပါ််း 
လုပ််််းခွ််ရိှ 

လူဦးေရ 
အလုပ်လက်မ့ဲ 

ဦးေရ 
လုပ်သနးအ််အနးတွ်် 

မပါဝ််သူ 
လုပ်သနးအ််အနး 

ပါဝ်် ှို်း် 
အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရနခုိ်် ှို်း် 

အလုပ်အကုိ််ရရှိမှုိှ့်် 
လူဦးေရအချိုး(ရနခုိ်် ှို််း) 

ကျား        

10 - 14 124,154 7,139 4,808 112,207 9.6 40.2 5.8 

15 - 19 93,828 34,489 15,888 43,451 53.7 31.5 36.8 

20 - 24 70,599 46,974 11,346 12,279 82.6 19.5 66.5 

25 - 29 71,507 57,185 6,719 7,603 89.4 10.5 80.0 

30 - 34 67,652 57,796 3,793 6,063 91.0 6.2 85.4 

35 - 39 62,476 54,978 2,412 5,086 91.9 4.2 88.0 

40 - 44 57,881 51,630 1,745 4,506 92.2 3.3 89.2 

45 - 49 55,017 49,248 1,363 4,406 92.0 2.7 89.5 

50 - 54 49,600 43,829 1,083 4,688 90.5 2.4 88.4 

55 - 59 39,655 33,928 727 5,000 87.4 2.1 85.6 

60 - 64 30,409 22,244 433 7,732 74.6 1.9 73.1 

65 - 69 22,452 13,743 260 8,449 62.4 1.9 61.2 

70 - 74 15,091 6,164 103 8,824 41.5 1.6 40.8 

75 - 79 11,592 3,120 55 8,417 27.4 1.7 26.9 

80 - 84 6,965 1,015 16 5,934 14.8 1.6 14.6 

85 - 89 2,908 286 9 2,613 10.1 3.1 9.8 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 1,076 80 2 994 7.6 2.4 7.4 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 658,708 476,709 45,954 136,045 79.3 8.8 72.4 

10 နှစ်နှင့အ်ထက် 782,862 483,848 50,762 248,252 68.3 9.5 61.8 

10 နှစ်မှ 17 နှစ် 181,228 23,478 13,662 144,088 20.5 36.8 13.0 

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 598,624 452,301 45,509 100,814 83.2 9.1 75.6 
        
        

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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အသက်အုပ်စု 

လုပ်သနးအ််အနးအေကြ န််းအရန 

စုစုေပါ််း 
လုပ််််းခွ််ရိှ 

လူဦးေရ 
အလုပ်လက်မ့ဲ 

ဦးေရ 
လုပ်သနးအ််အနးတွ်် 

မပါဝ််သူ 
လုပ်သနးအ််အနး 

ပါဝ်် ှို်း် 
အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရနခုိ်် ှို်း် 

အလုပ်အကုိ််ရရှိမှုိှ့်် 
လူဦးေရအချိုး(ရနခုိ်် ှို််း) 

မ        

10 - 14 121,364 5,709 4,194 111,461 8.2 42.4 4.7 

15 - 19 101,663 22,081 12,641 66,941 34.2 36.4 21.7 

20 - 24 89,663 27,888 9,530 52,245 41.7 25.5 31.1 

25 - 29 89,388 30,331 5,368 53,689 39.9 15.0 33.9 

30 - 34 80,997 29,354 2,730 48,913 39.6 8.5 36.2 

35 - 39 72,390 27,817 1,478 43,095 40.5 5.0 38.4 

40 - 44 69,733 27,132 973 41,628 40.3 3.5 38.9 

45 - 49 63,649 24,334 724 38,591 39.4 2.9 38.2 

50 - 54 57,696 21,160 536 36,000 37.6 2.5 36.7 

55 - 59 45,565 15,391 363 29,811 34.6 2.3 33.8 

60 - 64 36,193 9,306 172 26,715 26.2 1.8 25.7 

65 - 69 27,753 5,181 117 22,455 19.1 2.2 18.7 

70 - 74 19,426 2,097 40 17,289 11.0 1.9 10.8 

75 - 79 14,997 973 35 13,989 6.7 3.5 6.5 

80 - 84 10,404 367 23 10,014 3.7 5.9 3.5 

85 - 89 5,020 146 9 4,865 3.1 5.8 2.9 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 2,229 54 3 2,172 2.6 5.3 2.4 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 786,766 243,612 34,742 508,412 35.4 12.5 31.0 

10 နှစ်နှင့အ်ထက် 908,130 249,321 38,936 619,873 31.7 13.5 27.5 

10 နှစ်မှ 17 နှစ် 181,372 16,790 11,203 153,379 15.4 40.0 9.3 

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 706,937 234,794 34,515 437,628 38.1 12.8 33.2 
  

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)် 



103သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ဇ်နး (် - ၁(ခ)) ။ အသျ်ွ (၁၀) နှစ်နှင့်အထျ်ွ ုူဦကယေျုိွ ုုြ်သာကအင်အာကြါဝင်နှုန်က၊ အုုြ်ုျ်ွမ့ဲောခုိင်နှုန်က၊ အုုြ်အျုိွင်ေေှိမှုနှင့် ုူဦကယေအခေိုက်ုိ့ျုိွ အသျ်ွအုြ်စုအုုိျ်ွ 
ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက ( မြ ို့ ြည ) 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သနးအ််အနးအေကြ န််းအရန 

စုစုေပါ််း လုပ််််းခွ််ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သနးအ််အနးတွ်် 
မပါဝ််သူ 

လုပ်သနးအ််အနး 
ပါဝ်် ှို်း် 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရနခို် ် ှို်း် 

အလုပ်အကုိ််ရရှိမှုိှ့်် 
လူဦးေရအချိုး(ရနခုိ်် ှို််း) 

 မိ ိုနပန         

ကျား/မ        

10 - 14 37,335 1,555 926 34,854 6.6 37.3 4.2 

15 - 19 35,227 8,736 3,087 23,404 33.6 26.1 24.8 

20 - 24 30,077 14,040 3,750 12,287 59.1 21.1 46.7 

25 - 29 29,114 16,633 2,303 10,178 65.0 12.2 57.1 

30 - 34 27,199 16,788 1,239 9,172 66.3 6.9 61.7 

35 - 39 24,424 15,612 699 8,113 66.8 4.3 63.9 

40 - 44 23,549 15,299 481 7,769 67.0 3.0 65.0 

45 - 49 21,841 13,886 337 7,618 65.1 2.4 63.6 

50 - 54 19,034 11,477 227 7,330 61.5 1.9 60.3 

55 - 59 15,267 8,305 166 6,796 55.5 2.0 54.4 

60 - 64 11,816 4,362 72 7,382 37.5 1.6 36.9 

65 - 69 8,506 2,231 29 6,246 26.6 1.3 26.2 

70 - 74 5,244 868 10 4,366 16.7 1.1 16.6 

75 - 79 4,351 422 16 3,913 10.1 3.7 9.7 

80 - 84 3,046 164 5 2,877 5.5 3.0 5.4 

85 - 89 1,614 52 1 1,561 3.3 1.9 3.2 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 700 33 2 665 5.0 5.7 4.7 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 261,009 128,908 12,424 119,677 54.1 8.8 49.4 

10 နှစ်နှင့အ်ထက် 298,344 130,463 13,350 154,531 48.2 9.3 43.7 

10 နှစ်မှ 17 နှစ် 58,201 5,663 2,503 50,035 14.0 30.7 9.7 

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 237,548 125,138 12,361 100,049 57.9 9.0 52.7 

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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အသက်အုပ်စု 

လုပ်သနးအ််အနးအေကြ န််းအရန 

စုစုေပါ််း လုပ််််းခွ််ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သနးအ််အနးတွ်် 
မပါဝ််သူ 

လုပ်သနးအ််အနး 
ပါဝ်် ှို်း် 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရနခုိ်် ှို်း် 

အလုပ်အကုိ််ရရှိမှုိှ့်် 
လူဦးေရအချိုး(ရနခုိ်် ှို််း) 

ကျား        

10 - 14 19,200 906 541 17,753 7.5 37.4 4.7 

15 - 19 17,350 5,361 1,756 10,233 41.0 24.7 30.9 

20 - 24 14,206 8,884 1,883 3,439 75.8 17.5 62.5 

25 - 29 13,491 10,328 1,228 1,935 85.7 10.6 76.6 

30 - 34 12,806 10,507 776 1,523 88.1 6.9 82.0 

35 - 39 11,418 9,692 453 1,273 88.9 4.5 84.9 

40 - 44 10,726 9,229 362 1,135 89.4 3.8 86.0 

45 - 49 9,766 8,314 248 1,204 87.7 2.9 85.1 

50 - 54 8,445 6,980 175 1,290 84.7 2.4 82.7 

55 - 59 6,677 5,120 126 1,431 78.6 2.4 76.7 

60 - 64 5,092 2,828 55 2,209 56.6 1.9 55.5 

65 - 69 3,570 1,454 20 2,096 41.3 1.4 40.7 

70 - 74 2,168 596 7 1,565 27.8 1.2 27.5 

75 - 79 1,696 284 8 1,404 17.2 2.7 16.7 

80 - 84 1,063 102 1 960 9.7 1.0 9.6 

85 - 89 527 27 1 499 5.3 3.6 5.1 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 203 17 - 186 8.4 - 8.4 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 119,204 79,723 7,099 32,382 72.8 8.2 66.9 

10 နှစ်နှင့အ်ထက် 138,404 80,629 7,640 50,135 63.8 8.7 58.3 

10 နှစ်မှ 17 နှစ် 29,577 3,347 1,476 24,754 16.3 30.6 11.3 

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 109,977 77,243 7,062 25,672 76.7 8.4 70.2 

        

        

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)် 



105သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သနးအ််အနးအေကြ န််းအရန 

စုစုေပါ််း လုပ််််းခွ််ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သနးအ််အနးတွ်် 
မပါဝ််သူ 

လုပ်သနးအ််အနး 
ပါဝ်် ှို်း် 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရနခုိ်် ှို်း် 

အလုပ်အကုိ််ရရှိမှုိှ့်် 
လူဦးေရအချိုး(ရနခို် ် ှို််း) 

မ        

10 - 14 18,135 649 385 17,101 5.7 37.2 3.6 

15 - 19 17,877 3,375 1,331 13,171 26.3 28.3 18.9 

20 - 24 15,871 5,156 1,867 8,848 44.3 26.6 32.5 

25 - 29 15,623 6,305 1,075 8,243 47.2 14.6 40.4 

30 - 34 14,393 6,281 463 7,649 46.9 6.9 43.6 

35 - 39 13,006 5,920 246 6,840 47.4 4.0 45.5 

40 - 44 12,823 6,070 119 6,634 48.3 1.9 47.3 

45 - 49 12,075 5,572 89 6,414 46.9 1.6 46.1 

50 - 54 10,589 4,497 52 6,040 43.0 1.1 42.5 

55 - 59 8,590 3,185 40 5,365 37.5 1.2 37.1 

60 - 64 6,724 1,534 17 5,173 23.1 1.1 22.8 

65 - 69 4,936 777 9 4,150 15.9 1.1 15.7 

70 - 74 3,076 272 3 2,801 8.9 1.1 8.8 

75 - 79 2,655 138 8 2,509 5.5 5.5 5.2 

80 - 84 1,983 62 4 1,917 3.3 6.1 3.1 

85 - 89 1,087 25 - 1,062 2.3 - 2.3 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 497 16 2 479 3.6 11.1 3.2 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 141,805 49,185 5,325 87,295 38.4 9.8 34.7 

10 နှစ်နှင့အ်ထက် 159,940 49,834 5,710 104,396 34.7 10.3 31.2 

10 နှစ်မှ 17 နှစ် 28,624 2,316 1,027 25,281 11.7 30.7 8.1 

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 127,571 47,895 5,299 74,377 41.7 10.0 37.5 
 

  

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)် 



106သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ဇ်နး (် - ၁(ဂ)) ။  အသျ်ွ (၁၀) နှစနှ်င့်အထျ်ွ ုူဦကယေျုိွ ုုြ်သာကအင်အာကြါဝင်နှုန်က၊ အုုြ်ုျ်ွမ့ဲောခုိင်နှုန်က၊  အုုြ်အျုိွင်ေေှိမှုနှင့် ုူဦကယေအခေိုက်ုိ့ျုိွ အသျ်ွအုြ်စုအုုိျ်ွ 
ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက (ယျွေကုျ်ွ) 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သနးအ််အနးအေကြ န််းအရန 

စုစုေပါ််း လုပ််််းခွ််ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သနးအ််အနးတွ်် 
မပါဝ််သူ 

လုပ်သနးအ််အနး 
ပါဝ်် ှို်း် 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရနခုိ်် ှို်း် 

အလုပ်အကုိ််ရရှိမှုိှ့်် 
လူဦးေရအချိုး(ရနခုိ်် ှို််း) 

ရကျးလက်        

ကျား/မ        

10 - 14 208,183 11,293 8,076 188,814 9.3 41.7 5.4 

15 - 19 160,264 47,834 25,442 86,988 45.7 34.7 29.8 

20 - 24 130,185 60,822 17,126 52,237 59.9 22.0 46.7 

25 - 29 131,781 70,883 9,784 51,114 61.2 12.1 53.8 

30 - 34 121,450 70,362 5,284 45,804 62.3 7.0 57.9 

35 - 39 110,442 67,183 3,191 40,068 63.7 4.5 60.8 

40 - 44 104,065 63,463 2,237 38,365 63.1 3.4 61.0 

45 - 49 96,825 59,696 1,750 35,379 63.5 2.8 61.7 

50 - 54 88,262 53,512 1,392 33,358 62.2 2.5 60.6 

55 - 59 69,953 41,014 924 28,015 60.0 2.2 58.6 

60 - 64 54,786 27,188 533 27,065 50.6 1.9 49.6 

65 - 69 41,699 16,693 348 24,658 40.9 2.0 40.0 

70 - 74 29,273 7,393 133 21,747 25.7 1.8 25.3 

75 - 79 22,238 3,671 74 18,493 16.8 2.0 16.5 

80 - 84 14,323 1,218 34 13,071 8.7 2.7 8.5 

85 - 89 6,314 380 17 5,917 6.3 4.3 6.0 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 2,605 101 3 2,501 4.0 2.9 3.9 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 1,184,465 591,413 68,272 524,780 55.7 10.3 49.9 

10 နှစ်နှင့အ်ထက် 1,392,648 602,706 76,348 713,594 48.8 11.2 43.3 

10 နှစ်မှ 17 နှစ် 304,399 34,605 22,362 247,432 18.7 39.3 11.4 

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 1,068,013 561,957 67,663 438,393 59.0 10.7 52.6 

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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အသက်အုပ်စု 

လုပ်သနးအ််အနးအေကြ န််းအရန 

စုစုေပါ််း လုပ််််းခွ််ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သနးအ််အနးတွ်် 
မပါဝ််သူ 

လုပ်သနးအ််အနး 
ပါဝ်် ှို်း် 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရနခုိ်် ှို်း် 

အလုပ်အကုိ််ရရှိမှုိှ့်် 
လူဦးေရအချိုး(ရနခုိ်် ှို််း) 

ကျား        

10 - 14 104,954 6,233 4,267 94,454 10.0 40.6 5.9 

15 - 19 76,478 29,128 14,132 33,218 56.6 32.7 38.1 

20 - 24 56,393 38,090 9,463 8,840 84.3 19.9 67.5 

25 - 29 58,016 46,857 5,491 5,668 90.2 10.5 80.8 

30 - 34 54,846 47,289 3,017 4,540 91.7 6.0 86.2 

35 - 39 51,058 45,286 1,959 3,813 92.5 4.1 88.7 

40 - 44 47,155 42,401 1,383 3,371 92.9 3.2 89.9 

45 - 49 45,251 40,934 1,115 3,202 92.9 2.7 90.5 

50 - 54 41,155 36,849 908 3,398 91.7 2.4 89.5 

55 - 59 32,978 28,808 601 3,569 89.2 2.0 87.4 

60 - 64 25,317 19,416 378 5,523 78.2 1.9 76.7 

65 - 69 18,882 12,289 240 6,353 66.4 1.9 65.1 

70 - 74 12,923 5,568 96 7,259 43.8 1.7 43.1 

75 - 79 9,896 2,836 47 7,013 29.1 1.6 28.7 

80 - 84 5,902 913 15 4,974 15.7 1.6 15.5 

85 - 89 2,381 259 8 2,114 11.2 3.0 10.9 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 873 63 2 808 7.4 3.1 7.2 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 539,504 396,986 38,855 103,663 80.8 8.9 73.6 

10 နှစ်နှင့အ်ထက် 644,458 403,219 43,122 198,117 69.3 9.7 62.6 

10 နှစ်မှ 17 နှစ် 151,651 20,131 12,186 119,334 21.3 37.7 13.3 

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 488,647 375,058 38,447 75,142 84.6 9.3 76.8 
        

        

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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အသက်အုပ်စု 

လုပ်သနးအ််အနးအေကြ န််းအရန 

စုစုေပါ််း လုပ််််းခွ််ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သနးအ််အနးတွ်် 
မပါဝ််သူ 

လုပ်သနးအ််အနး 
ပါဝ်် ှို်း် 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရနခုိ်် ှို်း် 

အလုပ်အကုိ််ရရှိမှုိှ့်် 
လူဦးေရအချိုး(ရနခုိ်် ှို််း) 

မ        

10 - 14 103,229 5,060 3,809 94,360 8.6 42.9 4.9 

15 - 19 83,786 18,706 11,310 53,770 35.8 37.7 22.3 

20 - 24 73,792 22,732 7,663 43,397 41.2 25.2 30.8 

25 - 29 73,765 24,026 4,293 45,446 38.4 15.2 32.6 

30 - 34 66,604 23,073 2,267 41,264 38.0 8.9 34.6 

35 - 39 59,384 21,897 1,232 36,255 38.9 5.3 36.9 

40 - 44 56,910 21,062 854 34,994 38.5 3.9 37.0 

45 - 49 51,574 18,762 635 32,177 37.6 3.3 36.4 

50 - 54 47,107 16,663 484 29,960 36.4 2.8 35.4 

55 - 59 36,975 12,206 323 24,446 33.9 2.6 33.0 

60 - 64 29,469 7,772 155 21,542 26.9 2.0 26.4 

65 - 69 22,817 4,404 108 18,305 19.8 2.4 19.3 

70 - 74 16,350 1,825 37 14,488 11.4 2.0 11.2 

75 - 79 12,342 835 27 11,480 7.0 3.1 6.8 

80 - 84 8,421 305 19 8,097 3.8 5.9 3.6 

85 - 89 3,933 121 9 3,803 3.3 6.9 3.1 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 1,732 38 1 1,693 2.3 2.6 2.2 

15 နှစ်နှင့အ်ထက် 644,961 194,427 29,417 421,117 34.7 13.1 30.1 

10 နှစ်နှင့အ်ထက် 748,190 199,487 33,226 515,477 31.1 14.3 26.7 

10 နှစ်မှ 17 နှစ် 152,748 14,474 10,176 128,098 16.1 41.3 9.5 

15 နှစ်မှ 64 နှစ် 579,366 186,899 29,216 363,251 37.3 13.5 32.3 
 

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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ဇ်နး (် - ၂) ။ အသျ်ွ (၁၀) နှစ်ိှ့််အထျ်ွ ုူဦကယေျုိွ ုုြ်သာကအမေိုကအစာကအုုိျ်ွ ျွောက/မ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

ကျား/မ 

လုပ်သနးအမျိုးအစနး 
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စ်
်း) 

လ
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် 

က
ို်

်တ
ို််လ

ုပ် 

မိသ
နး

စု 
လ

ုပ််
််း

တွ
်် 

လ
ုပ်က

ို််သ
ူ 

အ
လ

ုပ်ရ
ှနဆ

ဲ 

အ
လ
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ခဲ့ပ
ါ 

အ
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ိ်န်
ပ်

့် 
ေက

ျန််
းတ

က
်ေသ

န 
 

ေက
ျန််

းသ
နး

 

အ
ိမ်မ

ှုက
ိစ္စလ

ုပ် 

အ
ိ်ိမ

်းစ
နး

  
သ

က
်ကြ

ီးရ
ွ်

်အ
ို 

ေျ
နး

်န
သ

 ူ 
မသ

််စ
ွမ်း

သ
ူ 

အ
ခန

နး
 

ရခုိ်် ပန ််််် 1,690,992 59,276 167,683 46,458 332,503 127,249 89,698 16,951 257,454 391,025 99,459 11,319 91,917 

ကျနး 782,862 38,676 124,873 37,201 237,334 45,764 50,762 8,797 131,598 11,217 37,171 5,370 54,099 

မ 908,130 20,600 42,810 9,257 95,169 81,485 38,936 8,154 125,856 379,808 62,288 5,949 37,818 

စစ်ေတွခရုိ်် 431,880 17,528 39,923 13,023 62,159 24,936 28,553 5,409 71,992 111,390 24,161 2,707 30,099 

ကျနး 195,883 10,807 30,297 10,654 44,825 10,406 16,188 2,983 37,423 3,769 9,117 1,281 18,133 

မ 235,997 6,721 9,626 2,369 17,334 14,530 12,365 2,426 34,569 107,621 15,044 1,426 11,966 

စစ်ေတွ မိ ိုန််် 124,375 11,367 16,227 2,628 18,734 3,559 6,340 1,419 21,406 27,861 7,451 691 6,692 

ကျနး 58,375 7,190 11,486 1,838 11,827 1,696 3,570 854 10,904 839 3,179 368 4,624 

မ 66,000 4,177 4,741 790 6,907 1,863 2,770 565 10,502 27,022 4,272 323 2,068 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း် မိ ိုန််် 103,376 1,928 4,502 2,271 16,997 5,879 7,804 1,081 17,075 29,521 5,789 576 9,953 

ကျနး 46,570 1,104 3,709 2,017 13,317 2,807 4,641 571 8,901 1,108 2,142 281 5,972 

မ 56,806 824 793 254 3,680 3,072 3,163 510 8,174 28,413 3,647 295 3,981 

ေပါက်ေတန မိ ိုန််် 115,547 1,706 14,067 4,583 15,897 7,624 8,296 1,631 17,427 31,970 5,399 640 6,307 

ကျနး 52,798 898 11,427 4,048 12,018 2,869 4,500 902 9,148 1,128 1,902 301 3,657 

မ 62,749 808 2,640 535 3,879 4,755 3,796 729 8,279 30,842 3,497 339 2,650 

ရေသ့ေတန်် မိ ိုန််် 88,582 2,527 5,127 3,541 10,531 7,874 6,113 1,278 16,084 22,038 5,522 800 7,147 

ကျနး 38,140 1,615 3,675 2,751 7,663 3,034 3,477 656 8,470 694 1,894 331 3,880 

မ 50,442 912 1,452 790 2,868 4,840 2,636 622 7,614 21,344 3,628 469 3,267 

              

              
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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ကျား/မ 

လုပ်သနးအမျိုးအစနး 
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အ
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ေနမနက်ဦးခရုိ်် 529,977 12,020 58,794 21,163 89,724 46,294 34,335 5,497 83,511 120,015 26,919 3,521 28,184 

ကျနး 239,512 7,904 42,745 17,419 62,899 13,726 18,527 2,765 42,839 3,521 9,428 1,638 16,101 

မ 290,465 4,116 16,049 3,744 26,825 32,568 15,808 2,732 40,672 116,494 17,491 1,883 12,083 

ေ မန နက်ဦး မိ ိုန််် 151,799 3,139 24,654 7,309 21,675 10,333 9,848 1,604 22,531 37,807 8,038 1,118 3,743 

ကျနး 68,325 2,044 18,037 6,144 13,741 3,550 5,485 802 11,848 807 2,800 530 2,537 

မ 83,474 1,095 6,617 1,165 7,934 6,783 4,363 802 10,683 37,000 5,238 588 1,206 

ေကျနက်ေတန် မိ ိုန််် 138,340 3,923 11,570 5,592 23,312 15,400 6,445 1,201 23,432 30,850 7,666 801 8,148 

ကျနး 60,468 2,578 7,961 4,407 16,316 4,769 3,465 630 11,905 928 2,675 354 4,480 

မ 77,872 1,345 3,609 1,185 6,996 10,631 2,980 571 11,527 29,922 4,991 447 3,668 

မ််း ပန နး မိ ိုန််် 133,596 3,383 14,496 4,946 18,546 10,795 12,420 1,564 19,965 29,013 6,232 926 11,310 

ကျနး 61,006 2,412 10,809 4,087 13,629 2,957 6,335 707 10,230 1,064 2,173 421 6,182 

မ 72,590 971 3,687 859 4,917 7,838 6,085 857 9,735 27,949 4,059 505 5,128 

ေ မန ပံု မိ ိုန််် 106,242 1,575 8,074 3,316 26,191 9,766 5,622 1,128 17,583 22,345 4,983 676 4,983 

ကျနး 49,713 870 5,938 2,781 19,213 2,450 3,242 626 8,856 722 1,780 333 2,902 
မ 56,529 705 2,136 535 6,978 7,316 2,380 502 8,727 21,623 3,203 343 2,081 

ေမန််ေတနခရုိ်် 74,899 8,672 4,103 1,812 14,346 8,005 3,115 654 11,207 15,946 2,388 340 4,311 

ကျနး 37,916 6,957 3,269 1,392 10,804 3,011 1,829 342 6,100 582 900 150 2,580 

မ 36,983 1,715 834 420 3,542 4,994 1,286 312 5,107 15,364 1,488 190 1,731 

ေမန််ေတန မိ ိုန််် 30,102 4,004 2,047 754 5,898 2,994 1,286 227 4,181 5,909 951 117 1,734 

ကျနး 15,609 3,041 1,634 573 4,321 1,147 842 154 2,235 274 393 53 942 
မ 14,493 963 413 181 1,577 1,847 444 73 1,946 5,635 558 64 792 

              

              
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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ဘူးသီးေတန်် မိ ိုန််် 42,894 4,513 1,986 1,030 7,993 4,749 1,762 422 6,720 9,546 1,402 215 2,556 

ကျနး 21,315 3,801 1,574 795 6,092 1,732 947 185 3,674 298 497 94 1,626 

မ 21,579 712 412 235 1,901 3,017 815 237 3,046 9,248 905 121 930 

ေတန်် ပိ ိုလက်ဝဲ မိ ိုန်််ခဲွ 1,903 155 70 28 455 262 67 5 306 491 35 8 21 
ကျနး 992 115 61 24 391 132 40 3 191 10 10 3 12 
မ 911 40 9 4 64 130 27 2 115 481 25 5 9 

ေကျနက် ေန ူခရုိ်် 355,795 11,748 26,377 5,786 93,027 28,031 14,552 2,708 51,926 77,830 24,083 2,558 17,169 
ကျနး 164,644 7,409 19,067 4,193 65,721 10,538 8,512 1,549 26,085 1,988 8,873 1,175 9,534 
မ 191,151 4,339 7,310 1,593 27,306 17,493 6,040 1,159 25,841 75,842 15,210 1,383 7,635 

ေကျနက် ေန ူ မိ ိုန််် 133,678 4,871 13,513 2,259 34,455 8,213 5,904 1,234 20,577 28,091 8,773 928 4,860 
ကျနး 62,661 3,065 9,662 1,677 23,781 2,682 3,384 669 10,589 687 3,164 414 2,887 
မ 71,017 1,806 3,851 582 10,674 5,531 2,520 565 9,988 27,404 5,609 514 1,973 

မန််ေအန်် မိ ိုန််် 48,851 1,341 1,721 898 11,665 4,498 1,416 173 5,573 12,635 4,449 402 4,080 
ကျနး 20,864 620 1,435 687 8,885 1,542 753 115 2,554 304 1,712 191 2,066 
မ 27,987 721 286 211 2,780 2,956 663 58 3,019 12,331 2,737 211 2,014 

ရမ်း ဗိ ဲ မိ ိုန််် 80,114 1,824 4,513 1,805 19,905 9,367 3,419 628 12,153 16,048 6,522 694 3,236 
ကျနး 35,750 880 3,190 1,244 13,625 3,636 1,927 381 5,936 412 2,373 319 1,827 
မ 44,364 944 1,323 561 6,280 5,731 1,492 247 6,217 15,636 4,149 375 1,409 

အမ်း မိ ိုန််် 93,152 3,712 6,630 824 27,002 5,953 3,813 673 13,623 21,056 4,339 534 4,993 
ကျနး 45,369 2,844 4,780 585 19,430 2,678 2,448 384 7,006 585 1,624 251 2,754 
မ 47,783 868 1,850 239 7,572 3,275 1,365 289 6,617 20,471 2,715 283 2,239 

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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ကျား/မ 

လုပ်သနးအမျိုးအစနး 

စုစ
ုေပ

ါ််
း 

အ
စိးု

ရဝ
််ထ

မ်း
 

အ
လ

ုပ်သ
မန

း 
(ပ

ုဂ္ဂလ
ိက

/ 
အ

ေွဲ့
အ

စ်
်း) 

လ
ုပ််

််း
ရှ်

် 

က
ို်

်တ
ို််လ

ုပ် 

မိသ
နး

စု 
လ

ုပ််
််း

တွ
်် 

လ
ုပ်က

ို််သ
ူ 

အ
လ

ုပ်ရ
ှနဆ

ဲ 

အ
လ

ုပ်မ
ရှန

ခဲ့ပ
ါ 

အ
ချ

ိ်န်
ပ်

့် 
ေက

ျန််
းတ

က
်ေသ

န 
 

ေက
ျန််

းသ
နး

 

အ
ိမ်မ

ှုက
ိစ္စလ

ုပ် 

အ
ိ်ိမ

်းစ
နး

  
သ

က
်ကြ

ီးရ
ွ်

်အ
ို 

ေျ
နး

်န
သ

 ူ 
မသ

််စ
ွမ်း

သ
ူ 

အ
ခန

နး
 

သံတဲွခရုိ်် 298,441 9,308 38,486 4,674 73,247 19,983 9,143 2,683 38,818 65,844 21,908 2,193 12,154 
ကျနး 144,907 5,599 29,495 3,543 53,085 8,083 5,706 1,158 19,151 1,357 8,853 1,126 7,751 
မ 153,534 3,709 8,991 1,131 20,162 11,900 3,437 1,525 19,667 64,487 13,055 1,067 4,403 

သံတဲွ မိ ိုန််် 113,523 4,167 19,528 1,729 24,992 6,408 2,939 606 13,377 26,235 9,181 817 3,544 

ကျနး 55,019 2,427 14,478 1,260 18,257 2,635 1,855 397 6,585 544 3,710 426 2,445 

မ 58,504 1,740 5,050 469 6,735 3,773 1,084 209 6,792 25,691 5,471 391 1,099 

ေတန််ကုတ် မိ ိုန််် 93,903 3,069 8,618 1,033 25,150 7,676 3,244 1,738 13,762 18,234 6,416 696 4,267 

ကျနး 45,280 1,934 6,628 806 17,944 2,774 1,975 551 6,712 449 2,670 357 2,480 

မ 48,623 1,135 1,990 227 7,206 4,902 1,269 1,187 7,050 17,785 3,746 339 1,787 

ဂွ မိ ိုန််် 35,836 1,175 5,456 808 8,084 1,785 772 78 4,199 8,826 2,190 290 2,173 

ကျနး 17,837 757 4,445 604 6,028 815 467 43 2,070 114 949 154 1,391 

မ 17,999 418 1,011 204 2,056 970 305 35 2,129 8,712 1,241 136 782 

မအီ မိ ိုန်််ခဲွ 34,866 408 1,692 400 11,195 2,311 1,470 213 5,167 7,992 2,182 202 1,634 

ကျနး 16,951 235 1,328 295 7,970 1,193 967 133 2,669 188 819 97 1,057 

မ 17,915 173 364 105 3,225 1,118 503 80 2,498 7,804 1,363 105 577 

ကျိ ္ိတလီ မိ ိုန်််ခဲွ 20,313 489 3,192 704 3,826 1,803 718 48 2,313 4,557 1,939 188 536 

ကျနး 9,820 246 2,616 578 2,886 666 442 34 1,115 62 705 92 378 

မ 10,493 243 576 126 940 1,137 276 14 1,198 4,495 1,234 96 158 
 

  
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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 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဋ) 

အပုိငး် (စ)  ကေလးေမွးဖွားမ��ှင့်ေသဆံုးမ�အေက� ာင်းအရာများ 
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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  

 

ဇ်နး (စ - ၁) ။ အသျ်ွ (၁၅ - ၅၄) နှစ်ေိှ အိမယ်ထာင်ျွေဖူကသူအမေိုကသမီက၊ ျွယုကယမေကဖောကမှုနှင့်ယသငုးကမှုမောကျုိွ မိခင်၏အသျ်ွအုြ်စုအုုိျ်ွ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

အသက်အုပ်စု အမျိုးသမီး အိမ်ေထန််ကျေးူသူ 
အမျိုးသမီး 

အရှ််ေမွးကေလး 
အေရအတွက် 

ေမွးေွနးပိ ီးေသဆံုးသွနးေသန  
ကေလးအေရအတွက် 

ရခုိ််ပန ််််် 616,430 445,298 1,231,533 156,480 
15 - 19 99,586 15,339 5,079 297 
20 - 24 87,942 50,348 43,883 2,622 
25 - 29 88,015 70,018 109,988 7,649 
30 - 34 80,029 69,955 164,009 13,592 
35 - 39 71,562 64,551 199,060 20,383 
40 - 44 69,041 63,388 235,450 30,486 
45 - 49 63,033 58,463 239,737 38,013 
50 - 54 57,222 53,236 234,327 43,438 
စစ်ေတွခရုိ်် 162,906 111,322 325,496 34,716 
15 - 19 28,498 3,443 941 42 
20 - 24 24,675 12,551 10,220 488 
25 - 29 23,901 18,147 27,441 1,458 
30 - 34 21,306 18,177 43,267 2,831 
35 - 39 17,300 15,456 50,221 4,196 
40 - 44 17,663 16,157 65,567 7,108 
45 - 49 15,744 14,542 65,173 8,713 
50 - 54 13,819 12,849 62,666 9,880 
ေနမနက်ဦးခရုိ်် 200,849 146,916 433,008 66,929 
15 - 19 34,867 5,326 1,673 104 
20 - 24 30,205 18,210 15,369 1,003 
25 - 29 29,824 24,477 39,245 3,180 
30 - 34 25,674 23,050 56,945 5,574 
35 - 39 22,026 20,399 68,144 8,380 
40 - 44 20,787 19,676 80,718 12,747 
45 - 49 19,506 18,583 85,413 16,512 
50 - 54 17,960 17,195 85,501 19,429 
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အသက်အုပ်စု အမျိုးသမီး အိမ်ေထန််ကျေးူသူ 
အမျိုးသမီး 

အရှ််ေမွးကေလး 
အေရအတွက် 

ေမွးေွနးပိ ီးေသဆံုးသွနးေသန  
ကေလးအေရအတွက် 

ေမန််ေတနခရုိ်် 26,466 18,798 57,327 6,521 
15 - 19 4,722 684 331 22 
20 - 24 4,171 2,461 2,714 170 
25 - 29 4,235 3,431 6,426 421 
30 - 34 3,395 2,965 8,187 623 
35 - 39 3,020 2,749 10,133 992 
40 - 44 2,621 2,449 10,345 1,223 
45 - 49 2,307 2,182 10,102 1,419 
50 - 54 1,995 1,877 9,089 1,651 
ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 124,505 92,050 241,227 30,103 
15 - 19 17,344 2,827 1,071 53 
20 - 24 15,678 9,213 8,663 576 
25 - 29 16,483 13,059 21,062 1,593 
30 - 34 16,190 14,038 31,624 2,729 
35 - 39 16,094 14,264 40,696 4,216 
40 - 44 15,490 13,867 46,103 5,938 
45 - 49 14,065 12,814 46,330 7,146 
50 - 54 13,161 11,968 45,678 7,852 
သံတဲွခရုိ်် 101,704 76,212 174,475 18,211 
15 - 19 14,155 3,059 1,063 76 
20 - 24 13,213 7,913 6,917 385 
25 - 29 13,572 10,904 15,814 997 
30 - 34 13,464 11,725 23,986 1,835 
35 - 39 13,122 11,683 29,866 2,599 
40 - 44 12,480 11,239 32,717 3,470 
45 - 49 11,411 10,342 32,719 4,223 
50 - 54 10,287 9,347 31,393 4,626 

 

  

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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ဇ်နး (စ -၂) ။ အသျ်ွ (၁၅ - ၄၉) နှစ်ေိှ  အိမ်ယထာင်ျွေဖူကသူအမေိုကသမီကမောက၏ (၁၂) ုအ ေ်င်က ျွယုကယမေကဖောကမှုနှင့် ယသငုးကမှုမောကျုိွ မိခင်၏အသျ်ွအုြ်စုအုုိျ်ွ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

အသက်အုပ်စု အမျိုးသမီး အိမ်ေထန််ကျေူးသူ 
အမျိုးသမီး 

လွ်ခ့ဲ်ေသန (၁၂) လ အတွ််း  
အရှ််ေမွးကေလးအေရအတွက် 

ေမွးေွနးနပီးေသဆံုးသွနးေသန 
ကေလးအေရအတွက် 

အသက်အပုိ််းအခန နး  
အလုိက်ေမွး ှို်း် 

ေခုိင်ပြ ည်နယ် 559,208 392,062 36,918 2,043 66 
15 - 19 99,586 15,339 2,205 145 22 
20 - 24 87,942 50,348 8,881 541 101 
25 - 29 88,015 70,018 10,103 482 115 
30 - 34 80,029 69,955 7,957 380 99 
35 - 39 71,562 64,551 5,016 288 70 
40 - 44 69,041 63,388 2,218 157 32 
45 - 49 63,033 58,463 538 50 9 
စုစုေပါ််းကရလးေမွးိှု််း     2.24 

စစ်ရတွခရုိင် 149,087 98,473 8,762 459 59 
15 - 19 28,498 3,443 432 20 15 
20 - 24 24,675 12,551 2,094 121 85 
25 - 29 23,901 18,147 2,499 129 105 
30 - 34 21,306 18,177 1,947 83 91 
35 - 39 17,300 15,456 1,126 55 65 
40 - 44 17,663 16,157 524 39 30 
45 - 49 15,744 14,542 140 12 9 
စုစုေပါ််းကရလးေမွးိှု််း     2.00 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 182,889 129,721 12,416 791 68 
15 - 19 34,867 5,326 748 48 21 
20 - 24 30,205 18,210 3,060 214 101 
25 - 29 29,824 24,477 3,542 175 119 
30 - 34 25,674 23,050 2,562 161 100 
35 - 39 22,026 20,399 1,601 115 73 
40 - 44 20,787 19,676 721 53 35 
45 - 49 19,506 18,583 182 25 9 
စုစုေပါ််းကရလးေမွးိှု််း     2.29 

      

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 အမျိုးသမီး အိမ်ေထန််ကျေူးသူ 
အမျိုးသမီး 

လွ်ခ့ဲ်ေသန (၁၂) လ အတွ််း  
အရှ််ေမွးကေလးအေရအတွက် 

ေမွးေွနးနပီးေသဆံုးသွနးေသန 
ကေလးအေရအတွက် 

အသက်အပုိ််းအခန နး  
အလုိက်ေမွး ှို်း် 

ေမန််ေတနခရုိ်် 24,471 16,921 2,138 176 87 
15 - 19 4,722 684 127 16 27 
20 - 24 4,171 2,461 552 46 132 
25 - 29 4,235 3,431 639 45 151 
30 - 34 3,395 2,965 407 31 120 
35 - 39 3,020 2,749 266 20 88 
40 - 44 2,621 2,449 107 15 41 
45 - 49 2,307 2,182 40 3 17 
စုစုေပါ််းကရလးေမွးိှု််း     2.88 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 111,344 80,082 7,776 359 70 
15 - 19 17,344 2,827 445 29 26 
20 - 24 15,678 9,213 1,756 93 112 
25 - 29 16,483 13,059 1,942 77 118 
30 - 34 16,190 14,038 1,776 62 110 
35 - 39 16,094 14,264 1,214 54 75 
40 - 44 15,490 13,867 524 37 34 
45 - 49 14,065 12,814 119 7 8 
စုစုေပါ််းကရလးေမွးိှု််း     2.41 

သံတဲွခရုိ်် 91,417 66,865 5,826 258 64 
15 - 19 14,155 3,059 453 32 32 
20 - 24 13,213 7,913 1,419 67 107 
25 - 29 13,572 10,904 1,481 56 109 
30 - 34 13,464 11,725 1,265 43 94 
35 - 39 13,122 11,683 809 44 62 
40 - 44 12,480 11,239 342 13 27 
45 - 49 11,411 10,342 57 3 5 
စုစုေပါ််းကရလးေမွးိှု််း     2.18 

 

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 နှင့် 
ေ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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 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဋ) 

အပုိငး် (ဆ)  ကုိငေ်ဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျ�ိးအစား 
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ဇ်နး (ဆ - ၁)။ အသျ်ွ (၁၀) နှစ်နှင့်အထျ်ွ ုူဦကယေျုိွ ျုိွင်ယငာင်သ့််ုျ်ွမှ််အမေိုကအစာကအုုိျ်ွ အသျ်ွအုြ်စုဖည င့် ယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

အသက်အုပ်စု 

ကုိ််ေဆန််သ့််လက်မှတ်အမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း ိုိ်််ံသနး 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧ့််ိို် ််ံသနး 
ကတ် 

ိုိ်််ံသနးပန ု 
ခွ့််ရသူကတ် 

အမျိုးသနး 
မှတ်ပံုတ််ကတ် 

သနသ်နဝ်် 
ကတ် 

်န်ီ 
သက်ေသခံကတ် 

ိုိ်််ံနခနးသနး 
မှတ်ပံုတ်် 
လက်မှတ် 

ိုိ်််ံခန နးသနး 
ိုိ်််ံကူး 
လက်မှတ် 

မ််သ့်် 
ကတ်မှ 

မကုိ််ေဆန််သူ 

ရခုိ််ပန ််််် 1,690,992 1,018,963 576 4,500 9,895 7,543 10,351 170 1,968 637,026 

10 - 14 245,518 24,655 19 143 50 606 622 11 273 219,139 

15 - 19 195,491 73,763 40 196 72 679 1,149 16 130 119,446 

20 - 24 160,262 108,545 64 506 199 571 1,366 31 146 48,834 

25 - 29 160,895 115,831 79 645 237 589 1,459 33 284 41,738 

30 - 34 148,649 109,297 51 546 281 566 1,288 27 196 36,397 

35 - 39 134,866 99,358 58 458 343 579 1,117 14 190 32,749 

40 - 44 127,614 98,663 46 388 633 423 828 5 204 26,424 

45 - 49 118,666 93,484 44 329 1,011 446 643 5 155 22,549 

50 - 54 107,296 84,890 39 311 1,059 457 534 4 104 19,898 

55 - 59 85,220 66,715 21 251 1,026 458 397 6 84 16,262 

60 - 64 66,602 50,256 25 207 945 496 319 8 83 14,263 

65 - 69 50,205 36,455 23 156 959 517 225 2 61 11,807 

70 - 74 34,517 23,146 19 111 963 396 174 3 33 9,672 

75 - 79 26,589 17,162 22 120 867 358 113 3 13 7,931 

80 - 84 17,369 10,530 17 91 700 254 76 2 6 5,693 

85 - 89 7,928 4,529 7 31 367 102 28 - 4 2,860 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 3,305 1,684 2 11 183 46 13 - 2 1,364 
 

  

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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ဇ်နး (ဆ - ၂)။  အသျ်ွ (၁၀) နှစ်နှင့်အထျ်ွ ုူဦကယေျုိွ ျုိွင်ယငာင်သ့််ုျ်ွမှ််အမေိုကအစာကအုုိျ်ွ  မြ ို့ ြည /ယျွေကုျ်ွ ခေဲခည ာကယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

 မိ ိုနပန /ေကျးလက် 

ကုိ််ေဆန််သ့််လက်မှတ်အမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း ိုိ်််ံသနး 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧ့််ိုိ်််ံသနး 
ကတ် 

ိုိ်််ံသနးပန ု 
ခွ့််ရသူကတ် 

အမျိုးသနး 
မှတ်ပံုတ််ကတ် 

သနသ်နဝ်် 
ကတ် 

်န်ီ 
သက်ေသခံကတ် 

ိို် ််ံနခနးသနး 
မှတ်ပံုတ်် 
လက်မှတ် 

ိုိ်််ံခန နးသနး 
ိုိ်််ံကူး 
လက်မှတ် 

မ််သ့်် 
ကတ်မှ 

မကုိ််ေဆန််သူ 

ရခုိ််ပန ််််် 1,690,992 1,018,963 576 4,500 9,895 7,543 10,351 170 1,968 637,026 

မမိ ိုနမပန  298,344 212,641 118 2,127 1,580 2,629 3,099 81 249 75,820 

ရကျးလက် 1,392,648 806,322 458 2,373 8,315 4,914 7,252 89 1,719 561,206 

စစ်ေတွခရုိ်် 431,880 247,086 172 1,164 1,848 2,273 2,022 22 305 176,988 

မမိ ိုနမပန  113,463 77,027 46 886 731 1,187 1,133 17 170 32,266 

ရကျးလက် 318,417 170,059 126 278 1,117 1,086 889 5 135 144,722 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 124,375 80,454 57 908 1,036 1,121 1,376 18 194 39,211 

မမိ ိုနပန  86,228 57,460 39 820 686 1,036 1,084 16 166 24,921 

ေကျးလက် 38,147 22,994 18 88 350 85 292 2 28 14,290 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 103,376 60,427 24 77 201 383 242 2 30 41,990 

မမိ ိုနပန  10,611 7,624 4 48 19 46 27 1 - 2,842 

ေကျးလက် 92,765 52,803 20 29 182 337 215 1 30 39,148 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 115,547 55,369 55 91 274 406 128 - 45 59,179 

မမိ ိုနပန  10,472 7,417 2 5 8 56 5 - 2 2,977 

ေကျးလက် 105,075 47,952 53 86 266 350 123 - 43 56,202 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 88,582 50,836 36 88 337 363 276 2 36 36,608 

မမိ ိုနပန  6,152 4,526 1 13 18 49 17 - 2 1,526 

ေကျးလက် 82,430 46,310 35 75 319 314 259 2 34 35,082 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 529,977 298,122 142 550 1,108 2,423 1,786 5 204 225,637 

မမိ ိုနပန  74,363 51,405 19 137 147 855 814 - 41 20,945 

ရကျးလက် 455,614 246,717 123 413 961 1,568 972 5 163 204,692 

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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 မိ ိုနပန /ေကျးလက် 

ကုိ််ေဆန််သ့််လက်မှတ်အမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း ိုိ်််ံသနး 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧ့််ိုိ်််ံသနး 
ကတ် 

ိုိ်််ံသနးပန ု 
ခွ့််ရသူကတ် 

အမျိုးသနး 
မှတ်ပံုတ််ကတ် 

သနသ်နဝ်် 
ကတ် 

်န်ီ 
သက်ေသခံကတ် 

ိုိ်််ံနခနးသနး 
မှတ်ပံုတ်် 
လက်မှတ် 

ိုိ်််ံခန နးသနး 
ိုိ်််ံကူး 
လက်မှတ် 

မ််သ့်် 
ကတ်မှ 

မကုိ််ေဆန််သူ 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 151,799 89,540 41 46 330 838 316 2 69 60,617 

မမိ ိုနပန  29,847 21,018 11 16 31 361 52 - 30 8,328 

ေကျးလက် 121,952 68,522 30 30 299 477 264 2 39 52,289 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 138,340 81,016 32 306 265 610 160 1 67 55,883 

မမိ ိုနပန  16,334 12,379 3 59 13 128 18 - 7 3,727 

ေကျးလက် 122,006 68,637 29 247 252 482 142 1 60 52,156 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 133,596 72,697 35 70 148 686 345 1 35 59,579 

မမိ ိုနပန  19,035 12,641 4 40 13 312 77 - 2 5,946 

ေကျးလက် 114,561 60,056 31 30 135 374 268 1 33 53,633 

ေမန ပံု မိ ိုန််် 106,242 54,869 34 128 365 289 965 1 33 49,558 

မမိ ိုနပန  9,147 5,367 1 22 90 54 667 - 2 2,944 

ေကျးလက် 97,095 49,502 33 106 275 235 298 1 31 46,614 

ေမန််ေတနခရုိ်် 74,899 46,023 37 2,126 293 334 2,689 101 42 23,254 

မမိ ိုနပန  18,271 12,912 17 1,001 43 151 534 38 13 3,562 

ရကျးလက် 56,628 33,111 20 1,125 250 183 2,155 63 29 19,692 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 30,102 18,924 21 1,645 201 138 1,196 10 23 7,944 

မမိ ိုနပန  9,808 7,082 14 567 23 72 178 1 7 1,864 

ေကျးလက် 20,294 11,842 7 1,078 178 66 1,018 9 16 6,080 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 42,894 26,091 16 455 85 195 1,241 64 19 14,728 

မမိ ိုနပန  7,924 5,565 3 420 18 79 219 10 6 1,604 

ရကျးလက် 34,970 20,526 13 35 67 116 1,022 54 13 13,124 

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  

 



122သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

 မိ ိုနပန /ေကျးလက် 

ကုိ််ေဆန််သ့််လက်မှတ်အမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း ိုိ်််ံသနး 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧ့််ိုိ်််ံသနး 
ကတ် 

ိုိ်််ံသနးပန ု 
ခွ့််ရသူကတ် 

အမျိုးသနး 
မှတ်ပံုတ််ကတ် 

သနသ်နဝ်် 
ကတ် 

်န်ီ 
သက်ေသခံကတ် 

ိုိ်််ံနခနးသနး 
မှတ်ပံုတ်် 
လက်မှတ် 

ိုိ်််ံခန နးသနး 
ိုိ်််ံကူး 
လက်မှတ် 

မ််သ့်် 
ကတ်မှ 

မကုိ််ေဆန််သူ 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခဲွ 1,903 1,008 - 26 7 1 252 27 - 582 

မမိ ိုနပန  539 265 - 14 2 - 137 27 - 94 

ေကျးလက် 1,364 743 - 12 5 1 115 - - 488 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 355,795 227,541 124 252 2,267 1,404 1,149 9 858 122,191 

မမိ ိုနပန  37,823 30,090 16 31 62 211 114 7 15 7,277 

ရကျးလက် 317,972 197,451 108 221 2,205 1,193 1,035 2 843 114,914 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 133,678 80,200 50 112 658 532 389 7 679 51,051 

မမိ ိုနပန  18,107 14,109 7 26 40 102 97 7 10 3,709 

ေကျးလက် 115,571 66,091 43 86 618 430 292 - 669 47,342 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 48,851 40,130 15 41 164 217 172 - 4 8,108 

မမိ ိုနပန  4,515 4,007 1 1 6 21 - - 2 477 

ေကျးလက် 44,336 36,123 14 40 158 196 172 - 2 7,631 

ရမ်းဗိ ဲမိ ိုန််် 80,114 52,574 16 47 1,254 400 359 - 21 25,443 

မမိ ိုနပန  8,310 6,238 1 2 15 38 4 - - 2,012 

ေကျးလက် 71,804 46,336 15 45 1,239 362 355 - 21 23,431 

အမ်းမိ ိုန််် 93,152 54,637 43 52 191 255 229 2 154 37,589 

မမိ ိုနပန  6,891 5,736 7 2 1 50 13 - 3 1,079 

ေကျးလက် 86,261 48,901 36 50 190 205 216 2 151 36,510 

သံတဲွခရုိ်် 298,441 200,191 101 408 4,379 1,109 2,705 33 559 88,956 

မမိ ိုနပန  54,424 41,207 20 72 597 225 504 19 10 11,770 

ရကျးလက် 244,017 158,984 81 336 3,782 884 2,201 14 549 77,186 

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  

 



123သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

 မိ ိုနပန /ေကျးလက် 

ကုိ််ေဆန််သ့််လက်မှတ်အမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း ိုိ်််ံသနး 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧ့််ိုိ်််ံသနး 
ကတ် 

ိုိ်််ံသနးပန ု 
ခွ့််ရသူကတ် 

အမျိုးသနး 
မှတ်ပံုတ််ကတ် 

သနသ်နဝ်် 
ကတ် 

်န်ီ 
သက်ေသခံကတ် 

ိုိ်််ံနခနးသနး 
မှတ်ပံုတ်် 
လက်မှတ် 

ိုိ်််ံခန နးသနး 
ိုိ်််ံကူး 
လက်မှတ် 

မ််သ့်် 
ကတ်မှ 

မကုိ််ေဆန််သူ 

သံတဲွမိ ိုန််် 113,523 76,978 32 213 3,377 468 1,727 6 471 30,251 

မမိ ိုနပန  12,610 9,305 5 38 466 50 421 - 1 2,324 

ေကျးလက် 100,913 67,673 27 175 2,911 418 1,306 6 470 27,927 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 93,903 64,190 37 66 329 323 434 19 21 28,484 

မမိ ိုနပန  24,359 19,472 4 22 57 115 39 18 6 4,626 

ေကျးလက် 69,544 44,718 33 44 272 208 395 1 15 23,858 

ဂွမိ ိုန််် 35,836 25,941 6 70 298 133 384 3 27 8,974 

မမိ ိုနပန  8,041 6,158 2 6 31 27 17 - 2 1,798 

ေကျးလက် 27,795 19,783 4 64 267 106 367 3 25 7,176 

မအီမိ ိုန်််ခဲွ 34,866 18,088 21 36 136 110 75 3 39 16,358 

မမိ ိုနပန  4,360 2,411 6 3 15 13 13 - 1 1,898 

ေကျးလက် 30,506 15,677 15 33 121 97 62 3 38 14,460 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခဲွ 20,313 14,994 5 23 239 75 85 2 1 4,889 

မမိ ိုနပန  5,054 3,861 3 3 28 20 14 1 - 1,124 

ေကျးလက် 15,259 11,133 2 20 211 55 71 1 1 3,765 
 

 

 

 

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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 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဋ) 

အပုိငး် (ဇ)  မသန်စွမ်းမ�အေက� ာင်းအရာ 
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ဇ်နး (ဇ - ၁) ။ မသန်စေမ်ကောခုိင်နှုန်ကနှင့် မသန်စေမ်ကမှုအမေိုကအစာကအုုိျ်ွ ုူဦကယေျုိွ ျွောက/မ အုုိျ်ွ အသျ်ွအုြ်စုအုုိျ်ွ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

အသက်အုပ်စု 

လူဦးေရစုစုေပါ််း မသ််စွမ်းမှုအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း သ််စွမ်းသူ 
ဦးေရ 

မသ််စွမ်းသူဦးေရ 
(မ််သ့််မသ််စွမ်းမှု 

အမျိုးအစနးမဆို) 

မသ််စွမ်း 
ရနခုိ်် ှို်း် အမန ်် အကြ နး 

လမ်းေလျှနက်/ 
အမန ့််တက်/ 

ပစ္စ််းကုိ််တွ်် 

သ်််ူေလ့လနခန ််း/ 
မှတ်ဉနဏ်/  

အနရံုစူးစုိက်ခန ််း 

ကျား / မ 2,098,807 1,986,628 112,179 5.3 65,576 40,660 49,980 54,550 

0 - 4 179,087 173,289 5,798 3.2 747 850 4,376 4,845 

5 - 9 228,728 225,990 2,738 1.2 455 548 1,257 1,846 

10 - 14 245,518 242,797 2,721 1.1 626 696 932 1,557 

15 - 19 195,491 193,143 2,348 1.2 619 606 820 1,237 

20 - 24 160,262 157,966 2,296 1.4 509 526 906 1,102 

25 - 29 160,895 158,284 2,611 1.6 631 664 920 1,175 

30 - 34 148,649 145,719 2,930 2.0 842 716 941 1,261 

35 - 39 134,866 131,492 3,374 2.5 1,166 809 1,009 1,328 

40 - 44 127,614 122,572 5,042 4.0 2,546 984 1,310 1,713 

45 - 49 118,666 111,736 6,930 5.8 4,195 1,287 1,666 2,161 

50 - 54 107,296 98,113 9,183 8.6 5,951 2,053 2,482 3,021 

55 - 59 85,220 75,306 9,914 11.6 6,645 2,618 3,018 3,434 

60 - 64 66,602 55,383 11,219 16.8 7,768 3,820 4,221 4,532 

65 - 69 50,205 38,955 11,250 22.4 8,005 4,560 4,940 5,009 

70 - 74 34,517 23,714 10,803 31.3 7,877 5,430 5,622 5,647 

75 - 79 26,589 16,787 9,802 36.9 7,207 5,629 5,911 5,712 

80 - 84 17,369 9,664 7,705 44.4 5,714 4,978 5,355 5,081 

85 - 89 7,928 4,192 3,736 47.1 2,750 2,580 2,819 2,549 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 3,305 1,526 1,779 53.8 1,323 1,306 1,475 1,340 
         
         

         

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 

လူဦးေရစုစုေပါ််း မသ််စွမ်းမှုအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း သ််စွမ်းသူ 
ဦးေရ 

မသ််စွမ်းသူဦးေရ 
(မ််သ့််မသ််စွမ်းမှု 

အမျိုးအစနးမဆို) 

မသ််စွမ်း 
ရနခုိ်် ှို်း် အမန ်် အကြ နး 

လမ်းေလျှနက်/ 
အမန ့််တက်/ 

ပစ္စ််းကုိ််တွ်် 

သ်််ူေလ့လနခန ််း/ 
မှတ်ဉနဏ်/  

အနရံုစူးစုိက်ခန ််း 

ကျား 989,702 939,216 50,486 5.1 28,205 17,083 21,802 23,644 

0 - 4 90,629 87,626 3,003 3.3 390 447 2,259 2,509 

5 - 9 116,211 114,739 1,472 1.3 258 304 684 973 

10 - 14 124,154 122,669 1,485 1.2 335 363 503 849 

15 - 19 93,828 92,562 1,266 1.3 311 330 439 675 

20 - 24 70,599 69,459 1,140 1.6 222 266 457 552 

25 - 29 71,507 70,246 1,261 1.8 274 322 468 587 

30 - 34 67,652 66,225 1,427 2.1 382 340 523 620 

35 - 39 62,476 60,867 1,609 2.6 504 355 549 625 

40 - 44 57,881 55,656 2,225 3.8 1,031 410 657 747 

45 - 49 55,017 51,783 3,234 5.9 1,928 554 815 947 

50 - 54 49,600 45,330 4,270 8.6 2,746 856 1,146 1,253 

55 - 59 39,655 35,117 4,538 11.4 3,009 1,116 1,337 1,476 

60 - 64 30,409 25,484 4,925 16.2 3,393 1,616 1,733 1,800 

65 - 69 22,452 17,571 4,881 21.7 3,409 1,862 2,062 2,044 

70 - 74 15,091 10,472 4,619 30.6 3,323 2,212 2,283 2,325 

75 - 79 11,592 7,413 4,179 36.1 3,028 2,359 2,404 2,343 

80 - 84 6,965 3,961 3,004 43.1 2,204 1,975 2,015 1,937 

85 - 89 2,908 1,539 1,369 47.1 1,031 967 994 935 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 1,076 497 579 53.8 427 429 474 447 
         
         
         
         

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  

 



127သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

အသက်အုပ်စု 

လူဦးေရစုစုေပါ််း မသ််စွမ်းမှုအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း သ််စွမ်းသူ 
ဦးေရ 

မသ််စွမ်းသူဦးေရ 
(မ််သ့််မသ််စွမ်းမှု 

အမျိုးအစနးမဆို) 

မသ််စွမ်း 
ရနခုိ်် ှို်း် အမန ်် အကြ နး 

လမ်းေလျှနက်/ 
အမန ့််တက်/ 

ပစ္စ််းကုိ််တွ်် 

သ်််ူေလ့လနခန ််း/ 
မှတ်ဉနဏ်/  

အနရံုစူးစုိက်ခန ််း 

မ 1,109,105 1,047,412 61,693 5.6 37,371 23,577 28,178 30,906 

0 - 4 88,458 85,663 2,795 3.2 357 403 2,117 2,336 

5 - 9 112,517 111,251 1,266 1.1 197 244 573 873 

10 - 14 121,364 120,128 1,236 1.0 291 333 429 708 

15 - 19 101,663 100,581 1,082 1.1 308 276 381 562 

20 - 24 89,663 88,507 1,156 1.3 287 260 449 550 

25 - 29 89,388 88,038 1,350 1.5 357 342 452 588 

30 - 34 80,997 79,494 1,503 1.9 460 376 418 641 

35 - 39 72,390 70,625 1,765 2.4 662 454 460 703 

40 - 44 69,733 66,916 2,817 4.0 1,515 574 653 966 

45 - 49 63,649 59,953 3,696 5.8 2,267 733 851 1,214 

50 - 54 57,696 52,783 4,913 8.5 3,205 1,197 1,336 1,768 

55 - 59 45,565 40,189 5,376 11.8 3,636 1,502 1,681 1,958 

60 - 64 36,193 29,899 6,294 17.4 4,375 2,204 2,488 2,732 

65 - 69 27,753 21,384 6,369 22.9 4,596 2,698 2,878 2,965 

70 - 74 19,426 13,242 6,184 31.8 4,554 3,218 3,339 3,322 

75 - 79 14,997 9,374 5,623 37.5 4,179 3,270 3,507 3,369 

80 - 84 10,404 5,703 4,701 45.2 3,510 3,003 3,340 3,144 

85 - 89 5,020 2,653 2,367 47.2 1,719 1,613 1,825 1,614 

90 နှစ်နှင့အ်ထက် 2,229 1,029 1,200 53.8 896 877 1,001 893 
 

  

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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ဇ်နး (ဇ - ၂)။ မသန်စေမ်ကောခုိင်နှုန်ကနှင့် မသန်စေမ်ကမှုအမေိုကအစာကအုုိျ်ွ ုူဦကယေျုိွ ျွောက/မ အုုိျ်ွ  မြ ို့နျ်အငင့်ထိ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါ််း မသ််စွမ်းမှုအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း သ််စွမ်းသူ 
ဦးေရ 

မသ််စွမ်းသူဦးေရ 
(မ််သ့််မသ််စွမ်းမှု 

အမျိုးအစနးမဆို) 

မသ််စွမ်း 
ရနခုိ်် ှို်း် အမန ်် အကြ နး 

လမ်းေလျှနက်/ 
အမန ့််တက်/ 

ပစ္စ််းကုိ််တွ်် 

သ်််ူေလ့လနခန ််း/ 
မှတ်ဉနဏ်/  

အနရံုစူးစုိက်ခန ််း 

ရခုိ််ပန ််််် 2,098,807 1,986,628 112,179 5.3 65,576 40,660 49,980 54,550 
ကျနး 989,702 939,216 50,486 5.1 28,205 17,083 21,802 23,644 
မ 1,109,105 1,047,412 61,693 5.6 37,371 23,577 28,178 30,906 
စစ်ေတွခရုိ်် 535,583 515,444 20,139 3.8 10,452 7,056 9,814 10,289 

ကျနး 248,670 239,835 8,835 3.6 4,305 2,852 4,240 4,378 
မ 286,913 275,609 11,304 3.9 6,147 4,204 5,574 5,911 
စစ်ေတွမိ ိုန််် 147,899 143,762 4,137 2.8 2,040 1,241 2,107 1,644 

ကျနး 70,470 68,637 1,833 2.6 800 521 946 741 
မ 77,429 75,125 2,304 3.0 1,240 720 1,161 903 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 129,753 126,409 3,344 2.6 1,596 1,294 1,485 1,589 
ကျနး 59,979 58,433 1,546 2.6 681 549 671 717 
မ 69,774 67,976 1,798 2.6 915 745 814 872 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 145,957 143,013 2,944 2.0 1,348 1,091 1,292 1,229 
ကျနး 68,195 66,859 1,336 2.0 591 469 590 540 
မ 77,762 76,154 1,608 2.1 757 622 702 689 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 111,974 102,260 9,714 8.7 5,468 3,430 4,930 5,827 
ကျနး 50,026 45,906 4,120 8.2 2,233 1,313 2,033 2,380 
မ 61,948 56,354 5,594 9.0 3,235 2,117 2,897 3,447 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 669,131 627,522 41,609 6.2 25,547 15,147 17,756 19,234 
ကျနး 309,949 291,160 18,789 6.1 11,104 6,342 7,761 8,283 
မ 359,182 336,362 22,820 6.4 14,443 8,805 9,995 10,951 
ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 189,630 176,650 12,980 6.8 7,655 4,764 5,559 6,224 

ကျနး 87,674 81,830 5,844 6.7 3,304 1,976 2,431 2,680 
မ 101,956 94,820 7,136 7.0 4,351 2,788 3,128 3,544 

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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ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါ််း မသ််စွမ်းမှုအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း သ််စွမ်းသူ 
ဦးေရ 

မသ််စွမ်းသူဦးေရ 
(မ််သ့််မသ််စွမ်းမှု 

အမျိုးအစနးမဆို) 

မသ််စွမ်း 
ရနခုိ်် ှို်း် အမန ်် အကြ နး 

လမ်းေလျှနက်/ 
အမန ့််တက်/ 

ပစ္စ််းကုိ််တွ်် 

သ်််ူေလ့လနခန ််း/ 
မှတ်ဉနဏ်/  

အနရံုစူးစုိက်ခန ််း 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 173,100 163,389 9,711 5.6 6,086 3,698 3,997 4,328 
ကျနး 78,041 73,703 4,338 5.6 2,576 1,549 1,729 1,877 
မ 95,059 89,686 5,373 5.7 3,510 2,149 2,268 2,451 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 169,208 158,958 10,250 6.1 6,608 3,902 4,343 4,647 
ကျနး 78,875 74,234 4,641 5.9 2,889 1,658 1,892 2,004 
မ 90,333 84,724 5,609 6.2 3,719 2,244 2,451 2,643 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 137,193 128,525 8,668 6.3 5,198 2,783 3,857 4,035 
ကျနး 65,359 61,393 3,966 6.1 2,335 1,159 1,709 1,722 
မ 71,834 67,132 4,702 6.5 2,863 1,624 2,148 2,313 

ေမန််ေတနခရုိ်် 96,330 90,731 5,599 5.8 2,904 1,848 2,377 2,846 
ကျနး 48,816 46,060 2,756 5.6 1,357 851 1,146 1,359 
မ 47,514 44,671 2,843 6.0 1,547 997 1,231 1,487 
ေမန််ေတနမိ ိုန််် 38,199 36,131 2,068 5.4 1,127 619 794 923 

ကျနး 19,778 18,782 996 5.0 520 280 379 446 
မ 18,421 17,349 1,072 5.8 607 339 415 477 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 55,545 52,111 3,434 6.2 1,715 1,184 1,544 1,889 
ကျနး 27,718 26,012 1,706 6.2 802 548 748 895 
မ 27,827 26,099 1,728 6.2 913 636 796 994 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခဲွ 2,586 2,489 97 3.8 62 45 39 34 
ကျနး 1,320 1,266 54 4.1 35 23 19 18 
မ 1,266 1,223 43 3.4 27 22 20 16 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 439,923 412,024 27,899 6.3 16,943 10,676 13,131 15,125 
ကျနး 207,308 195,088 12,220 5.9 7,159 4,401 5,537 6,445 
မ 232,615 216,936 15,679 6.7 9,784 6,275 7,594 8,680 
ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 165,352 155,905 9,447 5.7 5,579 3,757 4,455 5,140 

ကျနး 78,762 74,651 4,111 5.2 2,300 1,559 1,889 2,212 
မ 86,590 81,254 5,336 6.2 3,279 2,198 2,566 2,928 

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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ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါ််း မသ််စွမ်းမှုအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း သ််စွမ်းသူ 
ဦးေရ 

မသ််စွမ်းသူဦးေရ 
(မ််သ့််မသ််စွမ်းမှု 

အမျိုးအစနးမဆို) 

မသ််စွမ်း 
ရနခုိ်် ှို်း် အမန ်် အကြ နး 

လမ်းေလျှနက်/ 
အမန ့််တက်/ 

ပစ္စ််းကုိ််တွ်် 

သ်််ူေလ့လနခန ််း/ 
မှတ်ဉနဏ်/  

အနရံုစူးစုိက်ခန ််း 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 56,966 51,513 5,453 9.6 3,439 2,133 2,898 3,294 
ကျနး 24,957 22,676 2,281 9.1 1,371 828 1,180 1,351 
မ 32,009 28,837 3,172 9.9 2,068 1,305 1,718 1,943 

ရမ်းဗိ ဲမိ ိုန််် 97,891 92,368 5,523 5.6 3,268 2,036 2,602 2,781 
ကျနး 44,766 42,397 2,369 5.3 1,339 805 1,072 1,170 
မ 53,125 49,971 3,154 5.9 1,929 1,231 1,530 1,611 

အမ်းမိ ိုန််် 119,714 112,238 7,476 6.2 4,657 2,750 3,176 3,910 
ကျနး 58,823 55,364 3,459 5.9 2,149 1,209 1,396 1,712 
မ 60,891 56,874 4,017 6.6 2,508 1,541 1,780 2,198 

သံတဲွခရုိ်် 357,840 340,907 16,933 4.7 9,730 5,933 6,902 7,056 
ကျနး 174,959 167,073 7,886 4.5 4,280 2,637 3,118 3,179 
မ 182,881 173,834 9,047 4.9 5,450 3,296 3,784 3,877 
သံတဲွမိ ိုန််် 133,484 127,609 5,875 4.4 3,325 1,850 2,292 2,140 

ကျနး 65,122 62,439 2,683 4.1 1,435 792 1,001 962 
မ 68,362 65,170 3,192 4.7 1,890 1,058 1,291 1,178 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 114,437 109,194 5,243 4.6 2,995 1,917 2,012 2,211 
ကျနး 55,673 53,196 2,477 4.4 1,327 908 916 997 
မ 58,764 55,998 2,766 4.7 1,668 1,009 1,096 1,214 

ဂွမိ ိုန််် 42,434 40,755 1,679 4.0 835 565 788 623 
ကျနး 21,158 20,315 843 4.0 405 262 396 293 
မ 21,276 20,440 836 3.9 430 303 392 330 

မအီမိ ိုန်််ခဲွ 43,904 41,829 2,075 4.7 1,186 746 914 1,097 
ကျနး 21,584 20,626 958 4.4 515 317 401 498 
မ 22,320 21,203 1,117 5.0 671 429 513 599 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခဲွ 23,581 21,520 2,061 8.7 1,389 855 896 985 
ကျနး 11,422 10,497 925 8.1 598 358 404 429 
မ 12,159 11,023 1,136 9.3 791 497 492 556 

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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 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဋ) 

အပုိငး် (ဈ)  အိမ်အေက� ာင်းအရာ 
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ဇ်နး (ဈ - ၁)။ ယနအိမ်အမေိုကအစာကအုုိျ်ွ အိမ်ယထာင်စုအယေအ ေ်ျ်ွျုိွ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

ေ်အမ်ိအမျိုးအစနး 

စုစ
ုေပ

ါ််
း 

က
ွ်ဒ်

ို/ တ
ိကု

်ခ်
်း/ 

တ
ိကု

်ခ်
်းတ

ွ ဲ

ဘ
််ဂ

လ
ို/ 

တ
ိကု

်အ
ိမ် 

တ
ိကု

်ခံအ
ိမ် 

ပျ
ဥ်ေ

ထ
န််

အ
ိမ်/

 
သ

စ်သ
နး
အ

မိ် 

ဝါ
းအ

ိမ် 

၂ 
- ၃

 ိ
ှစ်ခ

ံတ
ဲအ

ိမ် 

၁ 
ိှစ

်ခံတ
ဲအ

ိမ် 

အ
ခန
နး

 

ရခုိ််ပန ််််် 459,772 8,659 6,072 9,172 239,876 184,562 6,526 2,860 2,045 

စစ်ေတွခရုိ်် 109,256 2,499 2,463 2,921 42,639 56,180 1,321 647 586 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 29,036 2,189 1,877 2,102 10,151 12,205 271 161 80 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 25,335 22 290 213 11,318 13,198 179 67 48 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 30,544 35 115 209 12,209 16,710 562 311 393 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 24,341 253 181 397 8,961 14,067 309 108 65 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 145,987 1,478 1,388 1,282 54,303 83,745 2,103 872 816 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 41,525 423 326 254 10,288 29,532 418 205 79 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 36,495 556 427 461 11,663 22,707 437 175 69 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 36,628 482 232 226 15,432 19,423 520 208 105 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 31,339 17 403 341 16,920 12,083 728 284 563 

ေမန််ေတနခရုိ်် 19,160 1,827 426 668 6,001 9,852 137 102 147 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 7,390 437 228 311 2,762 3,457 26 65 104 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 11,264 1,366 194 347 3,016 6,178 101 36 26 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 506 24 4 10 223 217 10 1 17 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 101,776 1,779 865 2,011 72,839 22,810 977 354 141 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 37,264 822 543 968 25,877 8,465 410 111 68 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 14,735 32 60 429 12,030 2,096 59 19 10 

ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 22,418 8 44 216 19,679 2,321 101 38 11 

အမ်းမိ ိုန််် 27,359 917 218 398 15,253 9,928 407 186 52 

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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 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

ေ်အမ်ိအမျိုးအစနး 

စုစ
ုေပ

ါ််
း 

က
ွ်ဒ်

ို/ တ
ိကု

်ခ်
်း/ 

တ
ိကု

်ခ်
်းတ

ွ ဲ

ဘ
််ဂ

လ
ို/ 

တ
ိကု

်အ
ိမ် 

တ
ိကု

်ခံအ
ိမ် 

ပျ
ဥ်ေ

ထ
န််

အ
ိမ်/

 
သ

စ်သ
နး
အ

မိ် 

ဝါ
းအ

ိမ် 

၂ 
- ၃

 ိ
ှစ်ခ

ံတ
ဲအ

ိမ် 

၁ 
ိှစ

်ခံတ
ဲအ

ိမ် 

အ
ခန
နး

 

သံတဲွခရုိ်် 83,593 1,076 930 2,290 64,094 11,975 1,988 885 355 

သံတွဲမိ ိုန််် 31,075 417 512 1,136 24,181 3,800 599 300 130 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 25,239 434 226 728 19,457 3,315 700 207 172 

ဂွမိ ိုန််် 11,245 181 140 234 7,597 2,435 367 265 26 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 9,953 28 20 75 8,095 1,510 171 42 12 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 6,081 16 32 117 4,764 915 151 71 15 
 

  

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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ဇ်နး (ဈ - ၂)။ အိမ်ြုိင်ငုိင်မှုအမေိုကအစာကအုုိျ်ွ အိမ်ယထာင်စအုယေအ ေ်ျ်ွျုိွ ယဖာ်ြည ယသာဇျာက 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

အိမ်ပုိ််ဆို် ်မှုအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း ပုိ််ရှ်် အိမ််ှနး 
အခမဲ ့ 

(မိဘ/ေ်နက္ခမ 
ေဆမွျိုး/မိတ်ေဆ)ွ 

အစုိးရ၀််ထမ်း 
အိမ်ရန 

ပုဂ္ဂလိက 
၀််ထမ်းအိမ်ရန အခန နး 

ရခုိ််ပန ််််် 459,772 418,262 12,995 13,540 12,437 708 1,830 
စစ်ေတွခရုိ်် 109,256 99,159 2,530 3,132 3,719 112 604 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 29,036 22,280 1,894 1,339 3,182 89 252 
ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 25,335 24,667 204 290 149 13 12 
ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 30,544 29,299 233 570 116 7 319 
ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 24,341 22,913 199 933 272 3 21 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 145,987 134,907 2,799 5,323 2,093 89 776 
ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 41,525 38,534 602 1,827 501 30 31 
ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 36,495 34,510 383 762 781 20 39 
မ််းပန နးမိ ိုန််် 36,628 34,236 646 1,003 662 19 62 
ေမန ပံုမိ ိုန််် 31,339 27,627 1,168 1,731 149 20 644 

ေမန််ေတနခရုိ်် 19,160 15,970 440 311 2,316 29 94 
ေမန််ေတနမိ ိုန််် 7,390 6,237 292 139 635 20 67 
ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 11,264 9,276 145 169 1,639 9 26 
ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 506 457 3 3 42 - 1 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 101,776 93,950 2,865 2,266 2,361 153 181 
ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 37,264 33,584 1,361 978 1,132 106 103 
မန််ေအန််မိ ိုန််် 14,735 14,121 236 268 94 5 11 
ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 22,418 21,643 328 338 91 7 11 
အမ်းမိ ိုန််် 27,359 24,602 940 682 1,044 35 56 

သံတဲွခရုိ်် 83,593 74,276 4,361 2,508 1,948 325 175 
သံတွဲမိ ိုန််် 31,075 27,516 1,682 726 888 190 73 
ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 25,239 22,063 1,502 838 689 95 52 
ဂွမိ ိုန််် 11,245 9,797 598 522 277 34 17 
မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 9,953 9,267 316 281 62 1 26 
ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 6,081 5,633 263 141 32 5 7 

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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ဇ်နး (ဈ - ၃)။ အသံုးပန ုသ့််အိမ်သနအမျိုးအစနးအလုိက် အိမ်ေထန််စအုေရအတွက်ကုိ ေေန်ပန ေသနဇ်နး 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

အသံုးပန ုသ့််အိမ်သနအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း ေရဆွဲအိမ်သန 
ေရေလန််း/ 

်််လံုအိမ်သန 

သ်န်ရှ််းေသန 
်််လံုအိမ်သနေဆနက်လုပ် 

သံုးစွဲမှုရနခုိ်် ှို်း် 

တွ််း/ဇလနး 
အိမ်သန 

တွ််းမရိှ 
အိမ်သန 

အခန နး အိမ်သနမရှိ 

ရခုိ််ပန ််််် 459,772 2,915 143,474 31.8 6,495 13,331 4,494 289,063 

စစ်ေတွခရုိ်် 109,256 725 30,235 28.3 676 2,666 723 74,231 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 29,036 389 19,920 69.9 270 366 80 8,011 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 25,335 85 3,364 13.6 130 466 180 21,110 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 30,544 100 3,331 11.2 140 1,748 315 24,910 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 24,341 151 3,620 15.5 136 86 148 20,200 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 145,987 722 26,645 18.7 1,302 6,225 2,109 108,984 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 41,525 209 8,192 20.2 472 2,487 191 29,974 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 36,495 266 7,643 21.7 447 1,262 343 26,534 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 36,628 65 5,878 16.2 277 1,939 341 28,128 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 31,339 182 4,932 16.3 106 537 1,234 24,348 

ေမန််ေတနခရုိ်် 19,160 166 9,206 48.9 214 133 280 9,161 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 7,390 99 4,713 65.1 163 98 36 2,281 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 11,264 65 4,306 38.8 45 32 243 6,573 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 506 2 187 37.4 6 3 1 307 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 101,776 652 29,114 29.2 2,065 2,673 1,030 66,242 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 37,264 208 10,204 27.9 405 564 317 25,566 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 14,735 73 4,169 28.8 379 415 57 9,642 

ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 22,418 223 4,507 21.1 128 312 89 17,159 

အမ်းမိ ိုန််် 27,359 148 10,234 37.9 1,153 1,382 567 13,875 

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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 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

အသံုးပန ုသ့််အိမ်သနအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း ေရဆွဲအိမ်သန 
ေရေလန််း/ 

်််လံုအိမ်သန 

သ်န်ရှ််းေသန 
်််လံုအိမ်သနေဆနက်လုပ် 

သံုးစွဲမှုရနခုိ်် ှို်း် 

တွ််း/ဇလနး 
အိမ်သန 

တွ််းမရိှ 
အိမ်သန 

အခန နး အိမ်သနမရှိ 

သံတဲွခရုိ်် 83,593 650 48,274 58.5 2,238 1,634 352 30,445 

သံတွဲမိ ိုန််် 31,075 197 21,548 70.0 794 456 135 7,945 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 25,239 275 12,720 51.5 1,051 558 95 10,540 

ဂွမိ ိုန််် 11,245 104 6,155 55.7 229 368 64 4,325 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 9,953 35 3,562 36.1 120 232 51 5,953 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 6,081 39 4,289 71.2 44 20 7 1,682 

 

  
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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ဇ်နး (ဈ - ၄(က))။ ေ်အိမအ်ေဆနက်အအံုတွ်် အမုိးအတွက် အဓိကအသံုးပန ုသ့်် ပစ္စ််းအမျိုးအစနးအလုိက် အိမ်ေထန််စုအေရအတွက်ကုိ ေေန်ပန ေသနဇ်နး 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 
အမုိးအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း 
ဓ်ိ/သက်က်််/ 

အ််ေက် 
ဝါး သစ်သနး သွပ် အုတ်ကြွ ပ်/အတ်ု/ 

ကွ်က်ရစ် အခန နး 

ရခုိ််ပန ််််် 459,772 330,447 2,921 320 123,225 1,778 1,081 
စစ်ေတွခရုိ်် 109,256 69,036 564 111 38,372 980 193 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 29,036 12,270 212 48 15,527 931 48 
ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 25,335 16,919 82 10 8,295 21 8 
ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 30,544 22,723 123 35 7,515 18 130 
ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 24,341 17,124 147 18 7,035 10 7 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 145,987 106,980 1,095 109 37,359 170 274 
ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 41,525 31,952 265 45 9,232 13 18 
ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 36,495 19,379 261 40 16,695 96 24 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 36,628 29,424 528 17 6,481 49 129 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 31,339 26,225 41 7 4,951 12 103 

ေမန််ေတနခရုိ်် 19,160 11,574 599 21 6,386 143 437 
ေမန််ေတနမိ ိုန််် 7,390 3,901 141 9 3,199 57 83 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 11,264 7,327 457 12 3,032 86 350 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 506 346 1 - 155 - 4 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 101,776 76,619 497 58 24,287 227 88 
ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 37,264 28,103 68 39 8,824 191 39 
မန််ေအန််မိ ိုန််် 14,735 9,568 31 6 5,125 3 2 
ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 22,418 17,373 58 9 4,961 8 9 

အမ်းမိ ိုန််် 27,359 21,575 340 4 5,377 25 38 

သံတဲွခရုိ်် 83,593 66,238 166 21 16,821 258 89 
သံတွဲမိ ိုန််် 31,075 24,975 41 12 5,884 128 35 
ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 25,239 17,775 73 2 7,318 37 34 

ဂွမိ ိုန််် 11,245 9,541 13 1 1,607 67 16 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 9,953 8,329 30 5 1,584 3 2 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 6,081 5,618 9 1 428 23 2 

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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ဇ်နး (ဈ - ၄(ခ))။ ေ်အိမ်အေဆနက်အအံုတွ်် အကနအတွက် အဓိကအသံုးပန ုသ့်် ပစ္စ််းအမျိုးအစနးအလုိက် အိမ်ေထန််စအုေရအတွက်ကုိ ေေန်ပန ေသနဇ်နး 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

အကနအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း 
ဓ်ိ/သက်က်််/ 

အ််ေက် 
ဝါး ေမန ကြ ီး သစ်သနး သွပ် အုတ်ကြွ ပ်/အတ်ု/ 

ကွ်က်ရစ် အခန နး 

ရခုိ််ပန ််််် 459,772 36,295 273,136 594 125,799 1,213 20,876 1,859 

စစ်ေတွခရုိ်် 109,256 9,155 75,399 139 16,390 611 6,975 587 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 29,036 672 18,781 34 3,654 258 5,551 86 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 25,335 1,999 17,776 37 4,876 171 446 30 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 30,544 4,886 20,285 39 4,540 75 262 457 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 24,341 1,598 18,557 29 3,320 107 716 14 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 145,987 10,297 113,067 169 17,956 214 3,603 681 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 41,525 2,039 34,986 41 3,485 54 890 30 
ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 36,495 378 28,990 68 5,678 99 1,207 75 
မ််းပန နးမိ ိုန််် 36,628 3,745 28,465 33 3,384 41 855 105 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 31,339 4,135 20,626 27 5,409 20 651 471 

ေမန််ေတနခရုိ်် 19,160 302 14,991 39 945 42 2,755 86 
ေမန််ေတနမိ ိုန််် 7,390 113 5,868 12 439 24 872 62 
ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 11,264 185 8,688 7 493 18 1,854 19 
ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 506 4 435 20 13 - 29 5 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 101,776 6,691 47,046 152 43,240 198 4,181 268 
ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 37,264 3,509 21,987 62 9,423 79 2,065 139 
မန််ေအန််မိ ိုန််် 14,735 646 3,038 16 10,471 39 518 7 
ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 22,418 2,201 2,642 39 17,252 46 213 25 
အမ်းမိ ိုန််် 27,359 335 19,379 35 6,094 34 1,385 97 

သံတဲွခရုိ်် 83,593 9,850 22,633 95 47,268 148 3,362 237 

သံတွဲမိ ိုန််် 31,075 1,999 10,288 49 17,173 44 1,454 68 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 25,239 4,518 4,203 26 15,098 60 1,215 119 

ဂွမိ ိုန််် 11,245 1,463 3,784 9 5,435 19 504 31 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 9,953 1,006 2,489 5 6,336 22 81 14 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 6,081 864 1,869 6 3,226 3 108 5 

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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ဇ်နး (ဈ - ၄(ဂ))။ ေ်အိမ်အေဆနက်အအံုတွ်် အခ််းအတွက် အဓိကအသံုးပန ုသ့်် ပစ္စ််းအမျိုးအစနးအလုိက် အိမ်ေထန််စအုေရအတွက်ကုိ ေေန်ပန ေသနဇ်နး 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 
အခ််းအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း ဝါး ေမန ကြ ီး သစ်သနး အုတ်ကြွ ပ်/အတ်ု/ 
ကွ်က်ရစ် အခန နး 

ရခုိ််ပန ််််် 459,772 158,836 3,899 277,610 16,576 2,851 
စစ်ေတွခရုိ်် 109,256 51,414 1,151 50,665 5,183 843 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 29,036 10,981 343 13,225 4,235 252 
ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 25,335 12,514 200 12,134 339 148 
ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 30,544 14,359 228 15,507 162 288 
ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 24,341 13,560 380 9,799 447 155 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 145,987 77,992 1,022 63,425 2,810 738 
ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 41,525 29,410 283 11,004 673 155 
ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 36,495 22,874 220 12,295 871 235 
မ််းပန နးမိ ိုန််် 36,628 16,701 292 18,714 731 190 
ေမန ပံုမိ ိုန််် 31,339 9,007 227 21,412 535 158 

ေမန််ေတနခရုိ်် 19,160 7,878 852 7,627 2,524 279 
ေမန််ေတနမိ ိုန််် 7,390 2,297 633 3,544 773 143 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 11,264 5,428 170 3,812 1,721 133 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 506 153 49 271 30 3 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 101,776 14,709 542 82,282 3,640 603 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 37,264 4,443 223 30,497 1,805 296 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 14,735 1,429 39 12,877 277 113 

ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 22,418 1,240 47 20,884 135 112 

အမ်းမိ ိုန််် 27,359 7,597 233 18,024 1,423 82 

သံတဲွခရုိ်် 83,593 6,843 332 73,611 2,419 388 

သံတွဲမမိ ိုန််် 31,075 2,137 174 27,606 1,038 120 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 25,239 1,789 76 22,426 775 173 

ဂွမိ ိုန််် 11,245 1,502 37 9,240 426 40 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 9,953 872 30 8,935 81 35 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 6,081 543 15 5,404 99 20 
 

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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 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဋ) 

အပုိငး် (ည)  အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ�ည်းများ 
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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  

 

ဇ်နး (် - ၁)။ အလ််းေရန််အတွက် အဓိကအသံုးပန ုသ့်် မီးအမျိုးအစနးအလုိက် အိမ်ေထန််စုအေရအတွက်ကုိ ေေန်ပန ေသနဇ်နး 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

အလ််းေရန််အတွက် အဓိကအသံုးပန ုသ့််မီးအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း လျှပ်စစ်မီး ေရ်ံဆီမီး ေေ်န််းတုိ််မီး ဘက်ထရီမီး မီးစက် 
(ပုဂ္ဂလိက) 

ေရအနးလျှပ်စစ် 
(ပုဂ္ဂလိက) 

ေ်ေရန််နခ်် 
စွမ်းအ််သံုး 
(ဆုိလနနပနး) 

အခန နး 

ရခုိ််ပန ််််် 459,772 59,039 54,165 271,119 17,644 40,944 797 14,726 1,338 

စစ်ေတွခရုိ်် 109,256 19,122 20,701 53,334 5,235 7,708 203 2,756 197 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 29,036 13,789 1,176 8,645 874 3,704 108 652 88 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 25,335 1,271 3,072 17,099 1,397 1,944 38 481 33 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 30,544 1,851 11,545 13,975 1,090 1,403 46 591 43 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 24,341 2,211 4,908 13,615 1,874 657 11 1,032 33 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 145,987 11,018 15,644 92,467 7,761 11,700 242 6,588 567 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 41,525 3,255 5,861 23,970 3,907 1,850 45 2,594 43 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 36,495 3,774 4,756 21,941 1,437 3,173 91 1,265 58 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 36,628 1,638 4,435 24,213 1,325 3,153 65 1,397 402 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 31,339 2,351 592 22,343 1,092 3,524 41 1,332 64 

ေမန််ေတနခရုိ်် 19,160 5,923 6,951 3,885 233 1,134 60 794 180 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 7,390 2,983 2,015 1,372 21 593 13 360 33 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 11,264 2,854 4,626 2,421 212 536 47 422 146 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 506 86 310 92 - 5 - 12 1 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 101,776 10,409 8,292 73,993 1,276 5,678 99 1,939 90 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 37,264 7,657 3,807 23,314 214 1,648 47 554 23 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 14,735 997 1,505 10,980 104 910 8 229 2 

ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 22,418 517 2,841 17,810 86 951 10 195 8 

အမ်းမိ ိုန််် 27,359 1,238 139 21,889 872 2,169 34 961 57 
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 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

အလ််းေရန််အတွက် အဓိကအသံုးပန ုသ့််မီးအမျိုးအစနး 

စုစုေပါ််း လျှပ်စစ်မီး ေရ်ံဆီမီး ေေ်န််းတုိ််မီး ဘက်ထရီမီး မီးစက် 
(ပုဂ္ဂလိက) 

ေရအနးလျှပ်စစ် 
(ပုဂ္ဂလိက) 

ေ်ေရန််နခ်် 
စွမ်းအ််သံုး 
(ဆုိလနနပနး) 

အခန နး 

သံတဲွခရုိ်် 83,593 12,567 2,577 47,440 3,139 14,724 193 2,649 304 

သံတွဲမိ ိုန််် 31,075 6,259 233 16,415 700 6,496 61 850 61 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 25,239 3,403 93 15,296 352 4,803 107 988 197 

ဂွမိ ိုန််် 11,245 1,270 1,677 4,021 1,790 2,098 12 339 38 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 9,953 808 18 7,955 73 846 8 241 4 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 6,081 827 556 3,753 224 481 5 231 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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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ဇ်နး (် - ၂)။ ေသနက်ေရအတွက် အဓိကအသံုးပန ုသ့်် ေရအမျိုးအစနးအလုိက် အိမ်ေထန််စုအေရအတွက်ကုိ ေေန်ပန ေသနဇ်နး 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

ေသနက်ေရအတွက် အဓိကအသံုးပန ုသ့်် ေရအမျိုးအစနး 
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 မန
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ေခ
ျန်
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ူးေ

မနန
််း

 

ေတ
န််
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ျေ
ရ/

 
မိးု

ေရ
 

ေရ
သ

်န်စ
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်/ 
ေရ

သ
်န်ဘ

ူး 

ေရ
စ်

်လ
ှ်

း်/
 

ေရ
က

နး
 

အ
ခန
နး

 

ရခုိ််ပန ််််် 459,772 22,749 15,832 131,381 25,392 231,119 17,960 8,484 3,545 204 3,106 

စစ်ေတွခရုိ်် 109,256 9,124 5,554 14,013 3,497 71,757 703 2,229 1,565 117 697 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 29,036 8,277 5,366 7,045 539 5,701 3 2 1,551 117 435 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 25,335 308 20 1,536 1,300 21,010 474 532 6 - 149 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 30,544 266 126 1,602 823 25,920 165 1,596 5 - 41 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 24,341 273 42 3,830 835 19,126 61 99 3 - 72 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 145,987 5,109 885 17,399 7,202 106,468 6,112 2,615 149 8 40 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 41,525 1,717 525 3,285 892 32,361 2,678 21 11 5 30 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 36,495 579 238 1,737 2,111 28,710 2,667 426 24 1 2 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 36,628 377 104 2,233 1,820 30,384 376 1,324 8 1 1 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 31,339 2,436 18 10,144 2,379 15,013 391 844 106 1 7 

ေမန််ေတနခရုိ်် 19,160 509 3,842 3,922 1,125 4,665 3,067 1,372 572 2 84 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 7,390 353 2,416 1,753 309 1,217 1,050 141 127 1 23 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 11,264 154 1,277 2,073 749 3,337 1,945 1,223 445 1 60 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 506 2 149 96 67 111 72 8 - - 1 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 101,776 3,180 1,421 40,138 8,140 41,646 4,445 1,144 885 3 774 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 37,264 744 1,123 10,816 1,119 21,644 368 377 794 3 276 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 14,735 6 29 10,388 1,251 2,157 409 1 9 - 485 

ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 22,418 1,098 40 9,300 521 11,038 407 1 4 - 9 

အမ်းမိ ိုန််် 27,359 1,332 229 9,634 5,249 6,807 3,261 765 78 - 4 

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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 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

ေသနက်ေရအတွက် အဓိကအသံုးပန ုသ့်် ေရအမျိုးအစနး 
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အ
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သံတဲွခရုိ်် 83,593 4,827 4,130 55,909 5,428 6,583 3,633 1,124 374 74 1,511 

သံတွဲမိ ိုန််် 31,075 3,860 1,679 21,588 946 1,272 1,036 369 170 74 81 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 25,239 778 1,760 16,235 1,538 2,712 1,257 648 196 - 115 

ဂွမိ ိုန််် 11,245 93 112 7,987 1,776 62 338 76 8 - 793 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 9,953 5 534 5,483 683 2,537 697 14 - - - 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 6,081 91 45 4,616 485 - 305 17 - - 522 
 

  

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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ဇ်နး (် - ၃)။ သံုးေရအတွက် အဓိကအသံုးပန ုသ့်် ေရအမျိုးအစနးအလုိက် အိမေ်ထန််စအုေရအတွက်ကုိ ေေန်ပန ေသနဇ်နး 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

သံုးေရအတွက်အဓိကအသံုးပန ုသ့််ေရအမျိုးအစနး 
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ရခုိ််ပန ််််် 459,772 27,979 20,213 114,384 25,496 229,001 31,059 8,303 72 156 3,109 

စစ်ေတွခရုိ်် 109,256 9,371 8,254 14,248 3,507 69,986 1,117 2,209 41 1 522 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 29,036 8,283 7,909 6,755 672 4,950 9 3 38 1 416 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 25,335 523 63 1,196 1,112 20,919 879 643 - - - 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 30,544 266 162 1,663 805 26,015 165 1,433 2 - 33 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 24,341 299 120 4,634 918 18,102 64 130 1 - 73 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 145,987 6,061 921 12,926 5,651 102,169 15,929 2,293 4 5 28 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 41,525 1,697 564 2,361 761 32,332 3,766 22 - 5 17 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 36,495 1,428 44 504 573 24,224 9,315 405 - - 2 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 36,628 554 163 902 1,651 29,826 2,452 1,077 1 - 2 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 31,339 2,382 150 9,159 2,666 15,787 396 789 3 - 7 

ေမန််ေတနခရုိ်် 19,160 920 4,119 2,732 944 5,080 3,861 1,306 7 - 191 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 7,390 520 2,298 1,430 368 1,416 1,188 143 4 - 23 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 11,264 399 1,678 1,213 526 3,571 2,552 1,155 3 - 167 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 506 1 143 89 50 93 121 8 - - 1 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 101,776 3,581 2,015 35,120 8,456 44,629 6,094 1,130 10 2 739 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 37,264 995 1,800 10,391 1,204 21,932 349 353 8 1 231 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 14,735 9 30 9,753 1,267 2,770 412 1 - - 493 

ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 22,418 980 47 7,434 746 12,615 585 2 - - 9 

အမ်းမိ ိုန််် 27,359 1,597 138 7,542 5,239 7,312 4,748 774 2 1 6 
            

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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 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

သံုးေရအတွက်အဓိကအသံုးပန ုသ့််ေရအမျိုးအစနး 

စုစ
ုေပ

ါ််
း 

ေရ
ပိုက
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ို််း
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၀ီစ

ိတ
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််း
 

(အ
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်စီ)
 

ေရ
တွ

််း
 

(အ
က

နရ
ံမဲ့)

 

ေရ
က

်် 

 မန
စ်/

ေခ
ျန်

်း/ 
 

တ
ူးေ

မနန
််း

 

ေတ
န််

က
ျေ
ရ/

 
မိးု

ေရ
 

ေရ
သ

်န်စ
က

်/ 
ေရ

သ
်န်ဘ

ူး 

ေရ
စ်

်လ
ှ်

း်/ 
ေရ

က
နး

 

အ
ခန
နး

 

သံတဲွခရုိ်် 83,593 8,046 4,904 49,358 6,938 7,137 4,058 1,365 10 148 1,629 

သံတွဲမိ ိုန််် 31,075 5,330 1,960 18,604 1,635 1,460 1,360 494 6 139 87 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန်် ် 25,239 2,455 2,123 14,069 1,664 2,696 1,326 777 4 9 116 

ဂွမိ ိုန််် 11,245 153 131 7,323 2,252 56 345 76 - - 909 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 9,953 11 644 4,836 815 2,924 721 1 - - 1 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 6,081 97 46 4,526 572 1 306 17 - - 516 
 

  

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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ဇ်နး (် - ၄)။ အစနးအစနချက်ပန ုတ်စနးေသနက်ရ််အတွက် အဓိကအသံုးပန ုသ့်် ေလန််စနအမျိုးအစနးအလုိက် အိမ်ေထန််စအုေရအတွက်ကုိ ေေန်ပန ေသနဇ်နး 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

အစနးအစနချက်ပန ုတ်စနးေသနက်ရ််အတွက် အဓိကအသံုးပန ုသ့််ေလန််စန 

စုစုေပါ််း လျှပ်စစ်မီး ဓနတ်ေ်ွ့ ေရ်ံဆီမီး ဘုိ််အိဂုက်စ် သစ်သနး/ထ််း မီးေသွး/  
ေလန််စနေတန့်် ေကျနက်မီးေသွး ေကနက်ရုိး/ 

 မန က်ေခန နက် အခန နး 

ရခုိ််ပန ််််် 459,772 6,211 84 4,661 167 408,558 35,374 1,481 357 2,879 

စစ်ေတွခရုိ်် 109,256 1,027 47 1,854 53 88,634 15,824 720 111 986 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 29,036 881 42 203 28 14,016 13,125 579 4 158 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 25,335 31 1 218 9 24,069 761 17 18 211 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 30,544 66 3 997 11 28,242 1,046 38 17 124 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 24,341 49 1 436 5 22,307 892 86 72 493 

ေနမနက်ဦးခရုိ်် 145,987 398 8 1,233 56 137,935 4,268 254 218 1,617 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 41,525 135 2 312 14 39,345 846 24 22 825 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 36,495 159 - 345 17 33,953 1,044 154 193 630 

မ််းပန နးမိ ိုန််် 36,628 57 5 513 10 34,515 1,334 56 3 135 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 31,339 47 1 63 15 30,122 1,044 20 - 27 

ေမန််ေတနခရုိ်် 19,160 148 6 424 2 16,156 2,149 183 24 68 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 7,390 60 2 155 1 5,787 1,235 82 23 45 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 11,264 87 4 247 1 9,910 892 100 1 22 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 506 1 - 22 - 459 22 1 - 1 

ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 101,776 4,208 11 1,033 26 93,577 2,766 97 1 57 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 37,264 4,094 2 409 8 31,807 880 29 1 34 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 14,735 22 1 107 3 14,293 292 8 - 9 

ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 22,418 25 2 291 7 21,884 195 8 - 6 

အမ်းမိ ိုန််် 27,359 67 6 226 8 25,593 1,399 52 - 8 

           

           

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  

 



149သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် 

အစနးအစနချက်ပန ုတ်စနးေသနက်ရ််အတွက် အဓိကအသံုးပန ုသ့််ေလန််စန 

စုစုေပါ််း လျှပ်စစ်မီး ဓနတ်ေ်ွ့ ေရ်ံဆီမီး ဘုိ််အိဂုက်စ် သစ်သနး/ထ််း မီးေသွး/  
ေလန််စနေတန့်် ေကျနက်မီးေသွး ေကနက်ရုိး/ 

 မန က်ေခန နက် အခန နး 

သံတဲွခရုိ် ် 83,593 430 12 117 30 72,256 10,367 227 3 151 

သံတွဲမိ ိုန််် 31,075 244 7 28 16 24,946 5,647 108 3 76 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 25,239 101 3 27 5 21,706 3,305 55 - 37 

ဂွမိ ိုန််် 11,245 60 1 22 7 10,232 872 26 - 25 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 9,953 10 - 12 2 9,579 308 32 - 10 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 6,081 15 1 28 - 5,793 235 6 - 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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ဇ်နး (် - ၅)။ ဆက်သွ််ေရးိှ့််အိမ်အသံုးအေဆန််ပစ္စ််းမျနး သံုးစွဲိ ို် ်မှုအလုိက် အိမ်ေထန််စုအေရအတွက်ကုိ ေေန်ပန ေသနဇ်နး 

 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် အိမ်ေထန််စု ေရဒီ်ုိ ရုပ်နမ််သံကြ နး  ကြ ိုးေု််း လက်ကုိ််ေု်း် ကွ်ပ်ျူတန 
အိမ်တွ်် 

အ််တန်က် 
တပ်ဆ််ထနးခန ််း 

မ််သ့််ပစ္စ််းမျှ 
မရိှသ့်် 
ရနခို် ် ှို်း် 

ပစ္စ််းအနးလံုး 
ရိှသ့််  

ရနခုိ်် ှို်း် 

ရခုိ််ပန ််််် 459,772 142,217 101,646 12,886 72,837 5,746 10,135 55.2 0.2 

    စစ်ေတွခရုိ်် 109,256 30,877 25,275 3,610 21,018 2,041 3,326 56.9 0.3 

စစ်ေတွမိ ိုန််် 29,036 9,556 13,522 1,500 12,905 1,608 2,716 36.2 0.9 

ပုဏ္ဏနးကျွ်း်မိ ိုန််် 25,335 6,581 3,673 521 2,149 108 153 64.9 - 

ေပါက်ေတနမိ ိုန််် 30,544 7,341 4,080 595 2,285 100 180 67.7 - 

ရေသ့ေတန််မိ ိုန််် 24,341 7,399 4,000 994 3,679 225 277 59.6 0.2 

    ေနမနက်ဦးခရုိ်် 145,987 41,097 25,076 3,291 14,814 1,170 1,831 62.2 0.1 

ေမန နက်ဦးမိ ိုန််် 41,525 11,303 7,258 1,004 4,070 343 481 62.4 0.1 

ေကျနက်ေတန်မိ ိုန််် 36,495 11,255 6,813 975 4,977 355 584 59.4 0.2 

မ််းပန နးမမိ ိုန််် 36,628 8,927 5,709 743 3,271 253 408 66.9 0.1 

ေမန ပံုမိ ိုန််် 31,339 9,612 5,296 569 2,496 219 358 59.5 0.1 

    ေမန််ေတနခရုိ်် 19,160 5,193 4,901 535 5,115 497 759 54.0 0.2 

ေမန််ေတနမိ ိုန််် 7,390 2,038 2,180 269 2,508 294 356 50.4 0.4 

ဘူးသီးေတန််မိ ိုန််် 11,264 3,097 2,655 259 2,578 199 398 55.3 0.1 

ေတန််ပိ ိုလက်ဝဲမိ ိုန်််ခွဲ 506 58 66 7 29 4 5 78.9 - 

    ေကျနက်ေန ူခရုိ်် 101,776 28,686 19,618 2,370 14,258 923 891 58.1 0.1 

ေကျနက်ေန ူမိ ိုန််် 37,264 9,487 9,301 930 5,937 466 392 56.9 0.1 

မန််ေအန််မိ ိုန််် 14,735 5,446 2,868 331 2,405 117 127 50.3 - 

ရမး်ဗိ ဲမိ ိုန််် 22,418 6,745 1,705 233 1,979 108 173 64.3 - 

အမ်းမိ ိုန််် 27,359 7,008 5,744 876 3,937 232 199 58.6 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 ု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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 ပန ်််််/ခရုိ််/ မိ ိုန််် အိမ်ေထန််စု ေရဒီ်ုိ ရုပ်နမ််သံကြ နး  ကြ ိုးေု််း လက်ကုိ််ေု်း် ကွ်ပ်ျူတန 
အိမ်တွ်် 

အ််တန်က် 
တပ်ဆ််ထနးခန ််း 

မ််သ့််ပစ္စ််းမျှ 
မရိှသ့်် 
ရနခုိ်် ှို်း် 

ပစ္စ််းအနးလံုး 
ရိှသ့််  

ရနခုိ်် ှို်း် 

    သံတဲွခရုိ်် 83,593 36,364 26,776 3,080 17,632 1,115 3,328 37.4 0.2 

သံတွဲမိ ိုန််် 31,075 14,890 11,746 1,223 8,705 544 1,910 30.7 0.2 

ေတန််ကုတ်မိ ိုန််် 25,239 10,021 7,600 916 5,768 329 835 39.5 0.2 

ဂွမိ ိုန််် 11,245 4,656 3,527 302 1,885 129 325 39.8 0.1 

မအီမိ ိုန်််ခွ ဲ 9,953 3,696 2,144 321 333 38 16 51.4 - 

ကျိ ္ိတလီမိ ိုန်််ခွ ဲ 6,081 3,101 1,759 318 941 75 242 35.9 0.4 

 

  

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  

 



152သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

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  

 

ဇယား (ည - ၆)။ သယ်ယူပုိ့ေဆာငေ်ရးအတွက် အသံုးပြ ုသည့် ယာဥ်အမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် အိမ်ေထာင်စု ကား/ထရပ်ကား/ 
ဗင်န် 

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်/ 
လျှပ်စစ်စက်ဘီး/ 
သံုးဘီးကား 

စက်ဘီး (၄) ဘီးပါ 
ေထာ်လာဂျီ 

ကနူးေလှ၊ 
သမ္ဗာန် 

စက်ေလှ၊ 
ေမာ်ေတာ်ဘုတ် 

လှည်း (ကျွ၊ဲ နွား၊ 
ြမင်း…စသဖြ င့်) 

ရခုိင်ပြ ည်နယ် 459,772 2,415 54,507 68,373 2,825 17,180 25,083 74,563 

စစ်ေတွခရုိင် 109,256 605 10,088 14,324 395 4,611 4,195 12,334 

စစေ်တွမြ ို ့နယ် 29,036 544 8,162 11,218 181 505 400 1,371 

ပဏု္ဏားကျွနး်မြ ို ့နယ ် 25,335 17 768 1,286 96 1,304 719 2,603 

ေပါက်ေတာမြ ို ့နယ ် 30,544 20 343 505 34 1,649 2,380 4,129 

ရေသ့ေတာင်မြ ို ့နယ် 24,341 24 815 1,315 84 1,153 696 4,231 

ေြမာက်ဦးခရုိင် 145,987 344 9,728 15,321 1,079 6,534 9,593 18,474 

ေမြ ာကဦ်းမြ ို ့နယ ် 41,525 119 3,470 5,407 338 2,202 2,750 5,291 

ေကျာက်ေတာ်မြ ို့နယ် 36,495 106 3,123 5,374 560 688 714 7,312 

မငး်ပြ ားမြ ို ့နယ် 36,628 86 1,832 2,876 90 1,303 1,639 3,453 

ေမြ ပုံမြ ို ့နယ် 31,339 33 1,303 1,664 91 2,341 4,490 2,418 

ေမာင်ေတာခရုိင် 19,160 158 2,596 2,927 84 149 145 1,552 

ေမာင်ေတာမြ ို့နယ ် 7,390 106 1,472 1,405 56 40 17 517 

ဘးူသီးေတာင်မြ ို ့နယ ် 11,264 50 1,089 1,500 26 105 128 999 

ေတာင်ပြ ို လကဝ်ဲမြ ို ့နယခွ်ဲ 506 2 35 22 2 4 - 36 

ေကျာက်ဖြ ူခရုိင် 101,776 505 13,456 9,813 668 2,870 5,687 19,787 

ေကျာက်ဖြ ူမြ ို ့နယ ် 37,264 211 4,671 4,471 306 1,341 2,393 6,817 

မာနေ်အာင်မြ ို ့နယ ် 14,735 76 2,856 2,225 143 49 462 3,482 

ရမး်ဗြ ဲမြ ို ့နယ် 22,418 63 2,080 1,736 89 648 1,151 4,030 

အမ်းမြ ို ့နယ် 27,359 155 3,849 1,381 130 832 1,681 5,458 
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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  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် အိမ်ေထာင်စု ကား/ထရပ်ကား/ 
ဗင်န် 

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်/ 
လျှပ်စစ်စက်ဘီး/ 
သံုးဘီးကား 

စက်ဘီး (၄) ဘီးပါ 
ေထာ်လာဂျီ 

ကနူးေလှ၊ 
သမ္ဗာန် 

စက်ေလှ၊ 
ေမာ်ေတာ်ဘုတ် 

လှည်း (ကျွ၊ဲ နွား၊ 
ြမင်း…စသဖြ င့်) 

သံတဲွခရုိင် 83,593 803 18,639 25,988 599 3,016 5,463 22,416 

သတဲွံမြ ို ့နယ် 31,075 433 8,522 11,492 207 681 1,415 8,444 

ေတာငက်ုတ်မြ ို ့နယ် 25,239 215 4,762 7,459 162 1,138 2,106 6,679 

ဂွမြ ို ့နယ် 11,245 96 2,875 3,894 136 470 715 2,308 

မအီမြ ို ့နယခ်ွဲ 9,953 19 1,026 1,055 26 533 999 2,685 

ကျိန္တလီမြ ို ့နယခဲွ် 6,081 40 1,454 2,088 68 194 228 2,300 
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ေနာက်ဆက်တဲွ - ၁။ သန်းေခါင်စာရင်း ေမးခွန်းပံုစံ	
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၃။  အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံုံ၂။  အမည် 

၂၉-၃-၂၀၁၄ ရက်ညတွင် ဤအိမ်ေထာင်စု၌ 

ညအိပ်သူ အားလုံးကိုေမးရန်။ 

(ေမွးစကေလး၊ သက်�ကီးရွယ်အို၊ မသန်စွမ်း

သူများနှင့်ဧည့်သည် များအပါအဝင်)

အ
မှတ
်စဥ
်

၁။

အ
ိမ်ေ
ထ
ာင
်ဦး
စီး

ဇန
ီး/
ခင
်ပွန
်း

သ
ား

/သ
မီး

သ
မက
်/ေ
ချွ
းမ

ေြ
မး

/ြမ
စ်

မိဘ
/ေ
ယ
ာက
္ခမ

ေမ
ာင
်နှမ

အ
ဘ
ိုး/
အ
ဘ
ွား

ေဆ
ွမိျ
ုး

ေမ
ွးစ
ား
သ
ား

/သ
မီး

ေဆ
ွမျ
ိုးမ
ေတ
ာ်စ
ပ်သ
ူ

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

အ
ပိျ
ု/လ
ူပိျ
ု

အ
ိမ်ေ
ထ
ာင
်ရှိ

မုဆ
ိုးဖ
ို/မ
ုဆ
ိုးမ

က
ွဲက
ွာ

သ
ာသ
နာ
ဝင
်

အိမ်ေထာင်စု၏ တည်ေနရာပြ    အေြကာင်းအရာများ

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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ာ

ခရ
စ်ယ
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်

အ
စ္စလ
ာမ
်

ဟ
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်

အ
ြခ
ား
ဘ
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ဘ
ာသ
ာ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

© DRS Data Services Lim
ited [2013]/O03120813/ASDZ
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156သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 
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4

4

4
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1 2 31 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

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2 31 2 3

1 2 31 2 3

1 2 31 2 3

1 2 31 2 3

1 2 31 2 3

1 2 31 2 3

1 2 31 2 3

1 21 2

1 21 2

1 21 2

1 21 2

1 21 2

1 21 2

1 21 2

1 21 2

အ
မှတ
်စဥ
်

၁၁။ ဒီမှာေမွးပါက 
"၀၀၀" ေရးပါ။
ဒီမှာေမွးသူ
မဟုတ်က
ေမွးဖွားသည့်ြမို့နယ်
သေကင်္¶တကို
ေရးပါ။

၁၂။  
ြမို့- ၁ 
ေကျး 
လက်- ၂

ေက
ျာင
်းတ
က
်ေန
သ
ူ

ေက
ျာင
်းတ
က
်ဘ
ူးသ
ူ

လ
ုံးဝ
ေက
ျာင
်းမ
ေန
ဘ
ူးသ
ူ

အ
လ
ုပ်ေ
ြက
ာင
့်/အ
လ
ုပ်ရ
ှာရ
န်

ပည
ာေ
ရး
ေြ
က
ာင
့်

အ
ိမ်ေ
ထ
ာင
်က
ျ၍

မိသ
ား
စုေ
နာ
က
်လ
ိုက
်၍

ပဋ
ိပက
္ခမျ
ား
၊တ
ိုက
်ပွဲမ
ျား
ေြ
က
ာင
့် 

ဘ
ယ
်မှမ
ေြ
ပာ
င်း
ေရ
ွှ့ပ
ါ

အ
ြခ
ား

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
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5
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1 2

1 2
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1 2

1 2
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1 2

1 2
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1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1
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4
5
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7

8
9
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1
2

3
4
5
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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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158သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 
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0
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

လက်မှတ်

လက်မှတ်

ဤအိမ်ေထာင်စုရှိ  လူဦးေရစုစုေပါင်း

ကျား မ စုစုေပါင်း

ကျား

မ

ကျား

မ

ကျား

မ

ကျား

မ

က
ျား
မ

ေ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

−−−−−−−−−  ေသဆုံးြခင်းဖြ   စ်ပါသလား။

ကိုယ်ဝန် ေဆာင်စဥ် ေမွးဖွားစဥ် ကေလးေမွးြပီး ပထမ 
(၆) ပတ်အတွင်း

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်း အိမ်ေထာင်စုသားများထဲမှ ေသဆုံးမှုအေြခအေန

အိမ်ေထာင်စုသားများထဲမှ နိုင်ငံြခားသို့ေရာက်ရှိေနသူများစာရင်း

ေသဆုံးသူသည် 
ေယာက်ျားလား၊ 
မိန်းမလား။

အမည်

ဦး

ဦး

ြပည့်ြပီး အသက် ြမန်မာနိုင်ငံမှ 
ထွက်ခွာသွားသည့်ခုနှစ်

ကျား/မ ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့်နိုင်ငံအိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့် ေတာ်စပ်ပုံအမည်စဥ်

၄၀။  အိမ်ေထာင်စုသားများထဲမှ နုိင်ငံြခားသို့ေရာက်ရှိေနသူ အေရအတွက်        

စဥ်

စာရင်းေကာက်

ရက်စွဲ

စာရင်းစစ်

ေမးခွန်းပုံစံတစ်ခုထက်ပိုသုံးပါက 

ဤအိမ်ေထာင်စုရှိ လူဦးေရစုစုေပါင်း 

အေရအတွက်ကိုပထမေမးခွန်းပုံစံတွင်သာ

ြဖည့်သွင်းပါ။

ရက်စွဲ

အမည် 

အမည် 

ထ
ိုင်း
မေ
လ
းရ
ှား

စက
င်္ာပ
ူ

တ
ရုတ
်

ဂျ
ပန
်

က
ိုရီး
ယ
ား

အ
ိနိ္ဒယ
အ
ေမ
ရိက
န်

အ
ြခ
ား

ဇန
ီး/
ခင
်ပွန
်း

သ
ား

/သ
မီး

သ
ား
မက
်/ေ
ချွ
းမ

ေြ
မး
မိဘ

/ေ
ယ
ာက
္ခမ

ေမ
ာင
်နှမ

အ
ဘ
ိုး/
အ
ဘ
ွား

အ
ြခ
ား
ေဆ
ွမိျ
ုး

ေမ
ွးစ
ား
သ
ား
သ
မီး

ေဆ
ွမျ
ိုးမ
ေတ
ာ်စ
ပ်သ
ူ
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159သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဋ (ရခုိင်) 

ေ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။ 
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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 
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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) 
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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။ 
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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 
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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




