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ဥေယျာဇဥ် 
 

၂၀၁၄ ခ�ုစှ်  ပြ ညလ်ုံးက�တ်လဦူးေရ�ငှ့် အမိအ်ေ က� ာငး်အရာသန်းေခါငစ်ာရငး်ကိ ု ၂၀၁၄ ခ�ုစှ၊် 
မတ်လ (၂၉) ရကေ်န�မှဧပ� လီ (၁၀) ရကေ်န�အထ ိ ေတွ�ရိှရာအရပတ်ငွေ်ကာကယ်သူည်မ့ကူိ ု အသုံးပြ ု 
ေကာကယ်ခူဲပ့ါသည။် သန်းေခါငစ်ာရငး်လပုင်န်းစဥ်က� းီတစခ်လုုံး ေအာင်မြ ငစ်ွာ  ပြ င်ဆငအ်ေကာင် 
အထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်ကွ်�ိုငခ်ဲ့ပ� းီ ေရှ�ေပြ းလဦူးေရစာရငး်ကို ၂၀၁၄ ခ�ုှစ၊်  သ� ဂုတ်လတွငလ်ညး်ေကာငး်၊ 
ပငမ်အစရီငခ်စံာကို ၂၀၁၅ ခ�ုစှ၊် ေမလတွငလ်ညး်ေကာငး် သတ်မတှ်ထားသည့် အချိန်ဇယားအတုငိး် 
ထတ်ုပြ န်ေက� ညာ�ိုငခ်ဲပ့ါသည။် ဤလပုင်န်းစဥမ်ျားသည ် ၂၀၁၃ ခ�ုစှ် လဦူးေရ�ငှ့် အမိအ်ေက� ာငး်အရာ 
သန်းေခါငစ်ာရငး်ဥပေဒတွင်  ပြ ညသ်မူျားထမံေှကာကခ်ံရရှိထားသည့် အချကအ်လကမ်ျားအား ထတ်ုပြ န် 
ေက� ညာရမညဆ်ိုသည့်  ပြ �ာန်းချကက်ို �ိုငင်ေံတာအ်စိုးရက ေလးစားလိုကန်ာေဆာင်ရွက်ရန် သ��ိ�ာန ်
ချမတှထ်ားေက� ာငး် သကေ်သပြ သည့်  ပြ ယဂုတ်စခ်ပုင်ဖြ စပ်ါသည။် ယခုထတ်ုပြ န်သည့်  ပြ ညေ်ထာငစ်�ုငှ့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်အဆင့် ပငမ်သန်းေခါင်စာရငး်အချကအ်လကမ်ျားကို သုံးသပ၍် �ိုငင်ေံတာ်�င်ှ့ 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် ဖွံ�ဖ� ို းတိးုတကေ်ရးလပုင်န်းစဥမ်ျားတွင ် အေထာက်အကူပြ ုအစီအမမံျား၊ 
ဆံုးဖြ တ်ချကမ်ျားချမတှရ်ာတငွ ် ထေိရာကစ်ာွ အသုံးပြ ု�ိုင်က� မညဟ်လုည်း က��ု်ပအ်ေန�ငှ့် ေလးနကစ်ာွ 
ယုံက� ညေ်မ�ာ်လင့်မပိါသည။် 

သန်းေခါငစ်ာရငး် ေကာကယ်ေူရးလုပင်နး်အတွက ် ဖွ�ဲစညး်ခဲ့သည့် ဗဟိုသန်းေခါငစ်ာရင်း 
ေကာ်မရငှ၊် သန်းေခါငစ်ာရငး်ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်၊ အပုခ်ျုပမ်�အဆင့်အလိုကလ်ပုင်န်းအဖွ�ဲများ�ငှ့် 
�ိုငင်တံကာမ ှပညာရှင် (၁၅) ဥးီပါဝငေ်သာ �ုငိင်ံတကာနညး်ပညာအက� ေံပးအဖွဲ�တိ�ုက သနး်ေခါင်စာရငး် 
လပုင်န်းစဥ်တစ်ရပလ်ုးံ ေအာင်မြ ငစ်ာွေဆာငရွ်က်�ိုငရ်န် လိုအပသ်ည်စ့မီံခန်�ခွဲမ��ငှ့် နညး်ပညာဆုိငရ်ာ 
��န်က� ားချကမ်ျားဖြ င် ့ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ပြ ုခဲ့က� ပါသည။် ကလုသမဂ�လဦူးေရရန်ပုေံငအွဖွ�ဲ၏ နညး်ပညာ 
အကအူညေီက� ာင့လ်ညး်ေကာငး်၊ �ိုငင်ံတကာစံချိန်စ�ံ�န်းများအတိုငး် လိုကန်ာလိသုည့် က��ု်ပတုိ်�၏ 
 ပြ ငး်ပြ ေသာဆ��တိ�ုေက� ာင့်လညး်ေကာငး်၊ ကလုသမဂ�မခှျမှတ်ထားသည့် လမး်��န်ချကမ်ျား၊ အက� ံပြ ုချက ်
များအတုိငး် လိုကန်ာေဆာင်ရွက�်ိုငခ်ဲ့ ပ� းီ �ိုငင်ံတကာမကှျင့်သုံးသည့် အေကာငး်ဆုးံ သန်းေခါငစ်ာရငး် 
ေကာကယ်မူ�ပုံစကံိ ုအေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ိုငခ်ဲပ့ါသည။် 

ယခပုငမ်အစီရငခ်စံာ - ရှမး်ပြ ည်နယ် (သန်းေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတဲွ ၃ - ဍ) သည ်၂၀၁၄ 
ခ�ုစှ် လဦူးေရ�ငှ်အ့မိ်အေက� ာငး်အရာ သန်းေခါငစ်ာရငး်အတွက ် တတိယအဆင့် ထတု်ပြ န်မည် ့
အစရီငခ်စံာ (၁၅) ခုအနကမ်ှ တစခ်အုပါအဝင် ဖြ စပ်ါသည။် ယခအုစရီငခ်စံာတွင ် တုိငး်ေဒသက� းီ/ 
 ပြ ညန်ယ်အဆင့်၊ ခ�ိုငအ်ဆင့်၊  မ� ို �နယ်အဆင့် အမိ်ေထာငစ်၊ု လဦူးေရ�ငှ့် လမူ�စးီပာွးေရး အချက်အလက ်
များကို အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 

 ပဏာမေလလ့ာ ဆနး်စစမ်�များအရ ၂၀၁၄ ခ�ုစှ် လဦူးေရ�ငှ့်အမိအ်ေ က� ာငး်အရာ သနး်ေခါင ်
စာရငး်မှရရှိေသာ အချကအ်လကမ်ျားသည်  ပြ ည့်စုံမှန်ကန်မ�ရှေိက� ာငး်ေတွ�ရှိရပါသည။်  ပြ ညေ်ထာငစ်ု 
အဆင့် အချက်အလကမ်ျားကို သန်းေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတဲွ (၂) တွင ်ေဖာ်ပြ ထားပ� းီ ေနပြ ညေ်တာ် 
ေကာငစ်ီနယေ်မြ အပါအဝင် တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် (၁၅) ခ၏ု အစရီငခ်စံာများကို အတွဲ (၃) တွင် 
ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် သို�ရာတွင ် ရခိုင်ပြ ညန်ယေ်မြ ာကပ်ိငုး်ရှ ိ ေဒသအချို��ငှ့် ကချင်ပြ ည်နယ်အတွငး်ရှိ 
နယေ်မြ အနညး်ငယ်တွင် အခကအ်ခဲ အမျိုးမျိုးေ က� ာင့် စာရငး်မေကာက်ယ�ူိုငသ်ညက်ို ေတ�ွရှရိပါသည။် 
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ကရင်ပြ ည်နယ်၊ ဖာပွန်မြ ို့နယ်အတွင်းရှိ ေဒသအချို ့တွင်လည်း စုစုေပါင်းလူဦးေရနှင် ့ ကျား/မ စာရင်း 
ကိုသာရရှိခ့ဲပါသည်။ နုိင်ငံေတာ်အစိုးရသည ် ကုလသမဂ္ဂလူဦးေရရန်ပုံေငွအဖွဲ့နှင့်အတ ူ စာရင်း 
မေကာက်ယူနိုင်ခဲ့သည့်လူဦးေရကိ ု အတတ်နိုင်ဆံုးနည်းပါးေအာင ် စာရင်းေကာက်ရက်တိုးချဲ့သည့ ်
နည်းလမ်းအပါအဝင ် ချဥ်းကပ်မှုမျိုးစုံ ဖြ င့်  က� ိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စာရင်းမေကာက်ယူနိုင်သည်် ့
ေဒသများအတွက် ခန့်မှန်းလူဦးေရကိုလည်း အတတ်နုိင်ဆုံးနီးစပ်ေအာင် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပြ းီ 
အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူေရး လုပ်ငန်းစဥ်က� ီးအတွက် ကူညီေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ကြ ေသာ 
ကုလသမဂ္ဂလူဦးေရရန်ပုံေငွအဖဲွ့နှင့် ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရး မိတ်ဖက်နုိင်ငံများဖြ စ်ေသာ  သြ စေတြ းလျ၊ 
ဖင်လန်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ေနာ်ေဝ၊ ဆွဒီင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊  ဗြ ိတိန်နှင့် အေမရိကန်ပြ ည်ေထာင်စုတို့အား 
နုိင်ငံေတာ်အစုိးရကိုယ်စား လှုိက်လှဲစွာ ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကြ ာင်း ေပြ ာကြ ားလုိပါသည်။ အဆိုပါ အလှူရှင် 
နုိင်ငံများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ေငွေကြ း၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် နည်းပညာအကူအညီများသည ်
သန်းေခါင်စာရင်းေအာင်မြ င်စွာ ေကာက်ယူနုိင်ေရးအတွက် အေရးပါေသာအေထာက်အပံ့များ  ဖြ စ်ခဲ့ 
ပါသည်။ အလှူရှင်နိုင်ငံများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသည် သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်းအတွက် အေရးပါ 
သည့်အက� �ံာဏ်များနှင့် လုပ်ငန်းစဥ်တုိင်းအတွက် နည်းပညာ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အခြ ား 
အေထာက်အကူပစ္စည်းများ ကူညီေထာက်ပံ့ ခြ င်း၊ သန်းေခါင်စာရင်းေမးခွန်းပုံစံများ ပုံနှိပ်ခြ င်း၊ သင်တန်း 
နည်းပြ များနငှ့် စာရင်းစစ်၊ စာရင်းေကာက်များအား သင်တန်းေပးခြ င်း၊ လူထုအသိပညာေပးလုပ်ငန်း 
အတွက် စာေစာင်များပုံနှိပ်ဖြ န့်ေဝခြ င်း၊ ေကာက်ယူပြ ီးေမးခွန်းပုံစံများအား ပုံရိပ်ဖတ်ခြ င်း၊ အချက်အလက် 
များဆန်းစစ်ေလ့လာခြ င်းနှင့် အစီရင်ခံစာများ ပုံနှိပ်ထုတ်ေဝခြ င်း အစရှိသည့်လုပ်ငန်းများတွင် ကူညီ 
ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ပါသည်။ 

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်  ပြ ည်လံုးကျွတ်လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ င်း 
လုပ်ငန်းစဥ်အေပါ် အစစအရာရာ အနီးကပ် လမ်းညွှန်ပြ သခဲ့ပါေသာ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက� ီးအား 
လည်းေကာင်း၊ ဗဟိုသန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင်နာယက ဒုတိယသမ္မတ ေဒါက်တာစိုင်းေမာက်ခမ်းအား 
လည်းေကာင်း၊ ဗဟုိသန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင ် အဖွဲ့ဝင်များအားလည်းေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ 
တုိင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ်အတွင်း သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ င်း လုပ်ငန်းများကိ ုစီမံက� ီးကြ ပ် လမ်းညွှန ်
မှုေပးခ့ဲေသာ တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် ဝန်က� ီးချု ပ်များနှင့် တုိင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ် လူဝင်မှုက� ီးကြ ပ်ေရးနှင့် 
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရး ဦးစီးဌာနမှူးများအားလည်းေကာင်း၊ အားသွန်ခွန်စိုက ်ဝုိင်းဝန်းကူညီေဆာင်ရွက် 
ေပးခဲ့ကြ သည့် ဝန်က� ီးဌာနများ၊ အဆင့်ဆင့်ေသာ တိုင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြ ို့နယ်အသီးသီးမ ှ
သန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မတီဝင်များအားလည်းေကာင်း ေကျးဇူးဥပကာယတင်ရှိပါေကြ ာင်း ေပြ ာကြ ားလို 
ပါသည်။  သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်းက� ီးတစ်ခုလုံး အချိန်မီပြ ီးစီးေစရန်နှင့် ညွှန်ကြ ားချက်များ၊ အစီရင်ခံစာ 
များကို အချိန်မီထုတ်ေဝဖြ န့်ချိနုိင်ေရးအတွက် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို မနားမေန မဆုတ်မနစ ်  က� ိုးပမ်း 
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကြ သည့်  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနနှင် ့ ကုလသမဂ္ဂလူဦးေရရန်ပုံေငွအဖွဲ့မ ှ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် 
နည်းပညာဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများကိုလည်းေကာင်း၊ သင်တန်းနည်းပြ များ၊ စာရင်းစစ်၊ စာရင်းေကာက်များ 
အဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ကြ ေသာ ဝန်က� ီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမ ှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ေစတနာရှင်၊ 
လုပ်အားရှင်အားလုံးကိုလည်းေကာင်း မှတ်တမ်းတင ်ဂုဏ်ပြ ုပါေကြ ာင်းေပြ ာကြ ားလုိိပါသည်။ 
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၎ငး်အပြ င ် သန်းေခါငစ်ာရငး်ေကာကယ်ေူရးလပုင်န်းက� းီတွင ် ဝိုငး်ဝန်းကညူေီပးခဲ့က� ေသာ၊ 
အထးူသဖြ င့် သနး်ေခါငစ်ာရငး်ေမးခွန်းများကို စတ်ိအားထကသ်နစ်ွာေဖြ ဆိုခြ ငး်ဖြ င့် ပးူေပါင်းကညီူ 
ခဲ့က� ေသာ �ုိငင်တံစဝ်န်းရိှ ရဟနး်ရှငလ်၊ူ  ပြ ညသ်လူထူ�ုငှ့် တိုငး်ရင်းသားညအီစက်ို ေမာင်�မှများ 
အားလုံးကိုလညး် ေကျးဇူးအထးူတင်ရှိပါေက� ာငး်�ှင့် သန်းေခါငစ်ာရငး်မရှရိှလာသည့် တစဦ်းချငး် အချက ်
အလကမ်ျားကို စာရငး်ဇယားပြ ုစေုရးလပုင်န်းတွငသ်ာ အသုံးပြ ုသာွးမည်ဖြ စပ်ါေက� ာငး်ကို ထပေ်လာငး် 
ကတိေပးေပြ ာက� ားအပပ်ါသည။် 

 

 

 

 

ဦးခငရီ် 

 ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်က� းီ 

လဝူငမ်�က� းီက� ပေ်ရး�ငှ့်ပြ ညသ်�ူအင်အားဝန်က� းီဌာန 

 ပြ ညေ်ထာငစ်သုမ�တမြ န်မာ�ိုငင်ေံတာ်အစိုးရ 
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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 
 

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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စာရင်းဇယားများ (ရှမ်း ပြ ည်နယ်)  

ဇယားနံပါတ် ေရးသားေဖာ်ပြ ချက် 

 အပုိင်း(က) လူဦးေရဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

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

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

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

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

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

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

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

 အပုိင်း(ခ) လူမှုေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

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

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

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

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

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

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

 အပုိင်း(ဃ) ပညာေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

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

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

ဇယား (ဃ - ၃) အသက ်(၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို အသကအ်ပိုငး်အခြ ားနှင့်ေကျာင်းတက်ေရာက်မှု 
အေခြ အေန အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်) 

ဇယား (ဃ - ၄) အသက ်(၅) နှစ်မ ှ(၂၉) နှစ်အတွင်း အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကိ ုေကျာင်းတကေ်ရာက်မှု အေခြ အေန 
အလိုက ်ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ၊် ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

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

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

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

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

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

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

 အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

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

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

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

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

 အပုိင်း(စ) ကေလးေမွးဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

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

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

 အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျို းအစား 

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

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

 အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမ်းမှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မ အလိုက၊် 
အသက်အုပ်စုအလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ညန်ယ်) 

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

 အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

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

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

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

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

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

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

 အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

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

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

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

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့် ေလာင်စာအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( ပြ ည်နယ၊် ခရိုင်၊  မြ ို ့နယ်) 

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

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

 



သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ပံုများ 
 

ပုံ (၁) အုပခ်ျုပမ်�ေဒသအလိုက်  မြ န်မာ�ုိငင်ေံမြ ပုံ (တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်၊ ခ�ုိင)် 

ပုံ (၂) ရှမး်ပြ ည်နယေ်ြမပံု (ခ�ုိင၊်  မ� ို �နယ်) 

ပုံ (၃) တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်များ၏ လဦူးေရအချိုးအစား 

ပုံ (၄) လူဦးေရပရိမစ၊် ၂၀၁၄ ခ�ုစှ၊် ရှမး်ပြ ည်နယ ်

ပုံ (၅) လူဦးေရပရိမစ၊် ၂၀၁၄ ခ�ုစှ၊် မြ နမ်ာ�ုိငင် ံ

 

 

 

  

x

အတုိေကာက်စကားလံုးများ 

အာဆယီံ အေရှ�ေတာင်အာရှ�ုိငင်ံများအသငး် 

ICR Intelligent Character Recognition (ပုံရိပ�်ငှ့်စာလုံးများဖတ်ခြ ငး်) 

KFI Key -  in From Image (ဂဏန်းသေ �ကတတင်ခြ ငး်) 

OMR Optical Mark Recognition/Readers (ပုံရပိ်ဖမး်ခြ ငး်/ပုံရိပဖ်တ်စက်) 

  



1သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ရှမ်းြပည်နယ်၏ လူဦးေရကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ 

ခ�ုိငအ်ေရအတွက် 14 

 မ� ို �နယ််/ မ� ို �နယ်ခဲွ အေရအတွက် 83 

  

လူဦးေရစစုုေပါင်း 5,824,432 

ကျား ဦးေရ 2,910,710 (49.97%) 

မ ဦးေရ 2,913,722 (50.03%) 

 မ� ို � ပြ လူဦးေရရာခုိင�်�န်း 24% 

ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (စတုရန်းကီလုိမီတာ) 155,801.4 

လူဦးေရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းကီလုိမီတာ) 37.4 

အသက်အလယ်ကိန်း 24.4 

  

အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက် 1,169,569 

 မ� ို � ပြ အိမ်ေထာင်စုရာခုိင်��နး် 23.9% 

အမျိုးသမီးအိမ်ေထာင်ဦးစီးရာခုိင်��နး် 21.4% 

ပျမ်းမ�အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစား 4.7 

  

အသက်အပုိငး်အခြ ားအလုိက်လူဦးေရရာခုိင�်�န်း  

ကေလးဦးေရ (အသက် ၀ - ၁၄ �ှစ်) 32.0% 

အလုပ်လုပ�ုိ်င်သူဦးေရ (အသက် ၁၅ - ၆၄ �ှစ်)  63.7% 

သက်က� းီရွယ်အုိဦးေရ (အသက်  ၆၅ �ှစ�ှ်င့်အထက်) 4.3% 

  

မီှခိုသူအချိုး  

စုစုေပါင်းမီှခိုသူအချိုး 56.9 

ကေလးမီှခုိသူအချို း 50.2 

သက်က� းီရွယ်အုိ မှီခုိသူအချို း 6.7 

  

သက်က� းီရွယ်အုိ��န်ကိန်း 13.2 

  



2 သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ကျား/မ အချိုး ၁၀၀ (မ ၁၀၀ တွင်ရိှေသာ ကျား ဦးေရ) 

  

အသက် (၁၅) �ှစ်�င့်ှအထက် စာတတ်ေမြ ာက်မ�ရာခုိင်��န်း 64.6 % 

ကျား စာတတ်ေမြ ာက်မ�ရာခုိင်��န်း 70.3 % 

မ စာတတ်ေမြ ာက်မ�ရာခုိင်��န်း 59.4 % 

  

မသန်စွမ်းသူဦးေရ အေရအတွက် ရာခုိင်��န်း 

မသန်စွမ်းသူ (မည်သည့်မသန်စွမး်မ�အမျို းအစားမဆုိ) 228,074 3.9 

လမ်းေလ�ာက်/အမြ င့်တက်/ပစ�ည်းကုိင်တွယ် 92,856 1.6 

အမြ င် 104,028 1.8 

အက� ား  84,642 1.5 

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/မှတ်ဉာဏ်/အာ�ံုစူးစုိက်ခြ င်း  98,486 1.7 

  

ကုိင်ေဆာင်သည့် လက်မတ်ှအမျိုးအစား (အသက် ၁၀ �ှစ်�ှင့် အထက်) အေရအတွက် ရာခုိင်��န်း 

�ုိငငံ်သားစိစစ်ေရးကတ် 2,754,540 59.9 

ဧည့််�ိုင်ငံသားကတ် 5,805 0.1 

�ုိငငံ်သားပြ ုခွင့်ရသူကတ် 16,043 0.4 

အမျိုးသားမှတ်ပံုတင်ကတ် 141,594 3.1 

သာသနာဝင်ကတ် 18,259 0.4 

ယာယီသက်ေသခံကတ် 22,253 0.5 

�ုိငငံ်ခြ ားသားမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 5,071 0.1 

�ုိငငံ်ခြ ားသား�ုိင်ငကူံးလက်မှတ် 11,249 0.2 

မည်သည့်ကတ်မှမကုိင်ေဆာင်သူ 1,626,375 35.3 

  

လုပ်သားအင်အားပါဝင်��န်း စုစုေပါင်း ကျား မ 

အသက် (၁၀) �ှစ်�င့်ှအထက် 67.0% 76.6% 57.4% 

အသက် (၁၅) �ှစ်�င့်ှအထက် 74.4% 85.9% 63.1% 

အသက် (၁၅ - ၆၄) �ှစ် 77.5% 88.6% 66.4% 

  



3သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်��န်း စုစုေပါင်း ကျား မ 

အသက် (၁၀) �ှစ်�င့်ှအထက် 2.1% 2.2% 2.0% 

အသက် (၁၅) �ှစ်�င့်ှအထက် 2.0% 2.1% 1.9% 

အသက် (၁၅ - ၆၄) �ှစ် 2.0% 2.1% 1.9% 

  

အလုပ်အကုိင်ရရိှမ��ှင့်လူဦးေရအချိုး စုစုေပါင်း ကျား မ 

အသက် (၁၀) �ှစ်�င့်ှအထက် 65.5% 74.9% 56.3% 

အသက် (၁၅) �ှစ်�င့်ှအထက် 73.0% 84.2% 61.9% 

အသက် (၁၅ - ၆၄) �ှစ် 75.9% 86.8% 65.1% 

  

အိမ်ပုိငဆုိ်ငမ်�  

ပုိငရှ်င် 87.1% 

အိမ်ငှား 6.0% 

အခမ့ဲ (မိဘ/ေယာက�မ/ေဆွမျို း/မိတ်ေဆွ) 2.1% 

အစုိးရဝန်ထမ်းအိမ်ရာ 3.5% 

ပုဂ�လိကဝန်ထမ်းအိမ်ရာ 0.9% 

အခြ ား 0.4% 

  

ေနအိမ်အေဆာက်အအံုအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ပစ�ည်းများ အကာ အခင်း အမုိး 

ဓနိ/သက်ကယ်/အင်ဖက် 0.5% - 16.5% 

ဝါး 47.9% 30.7%  0.4% 

ေမြ က� းီ 1.3% 11.2% - 

သစ်သား 20.2% 29.3% 0.1% 

သွပ် 0.9% - 75.3% 

အုတ်က� ပ်/အုတ််/ကွန်ကရစ် 28.4% 27.6% 7.1% 

အခြ ား 0.8% 1.2% 0.6% 

  

အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေလာင်စာ  

လ�ပ်စစ်မီး 15.1% 



4 သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဓာတ်ေငွ� 0.2% 

ေရနဆီံမီး 0.1% 

ဘုိင်အုိဂက်စ် 0.7% 

သစ်သား/ထင်း 76.7% 

မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့် 6.8% 

ေကျာက်မီးေသွး 0.2% 

အခြ ား 0.2% 

  

အလင်းေရာင်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် မးီအမျို းအစား  

လ�ပ်စစ်မီး 33.4% 

ေရနဆီံမီး 4.0% 

ဖေယာင်းတုိင်မီး 17.3% 

ဘက်ထရီမီး 3.8% 

မီးစက် (ပုဂ�လိက) 2.0% 

ေရအားလ�ပ်စစ် (ပုဂ�လိက) 10.2% 

ေနေရာင်ခြ ည်စွမး်အင်သံုး (ဆုိလာပြ ား) 26.6% 

အခြ ား 2.7% 

  

ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် ေရအမျို းအစား  

ေရပုိက်လုိငး် 20.0% 

အဝီစိတွင်း 5.6% 

ေရတွင်း (အုတ်စ)ီ 17.7% 

ေရသန�စ်က်/ေရသန�်ဘူး 11.4% 

စုစုေပါင်းေရေကာင်းေရသန�ရ်ရိှမ� ၅၄.၇% 

ေရတွင်း (အကာအရံမ့ဲ) 9.0% 

ေရကန် 4.2% 

 မြ စ်/ေချာင််း/တူးေမြ ာင်း 9.9% 

ေတာင်ကျေရ/မုိးေရ 17.3% 

အခြ ား 4.9% 



5သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

စုစုေပါင်းေရေကာင်းေရသန�် မရရိှမ� ၄၅.၃% 

  

သံုးေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် ေရအမျိုးအစား  

ေရပုိက်လုိငး် 24.2% 

အဝီစိတွင်း 6.9% 

ေရတွင်း(အုတ်စီ) 19.9% 

ေရတွင်း(အကာအရံမ့ဲ) 8.6% 

ေရကန် 4.8% 

 မြ စ်/ေချာင််း/တူးေမြ ာင်း 12.4% 

ေတာင်ကျေရ/မုိးေရ 17.3% 

ေရသန�စ်က်/ေရသန�်ဘူး 0.2% 

အခြ ား 5.7% 

  

အိမ်သာအမျိုးအစား  

ေရဆဲွအိမ်သာ 1.5% 

ေရေလာင်း/ယင်လံုအိမသ်ာ 62.3% 

စုစုေပါင်းသနရှ်င်းေသာယင်လံုအိမ်သာေဆာက်လုပ်သံုးစဲွမ� ၆၃.၈ % 

တွင်း/ဇလားအိမ်သာ 20.8% 

တွင်းမရိှအိမ်သာ 2.5% 

အခြ ား 1.7% 

အိမ်သာမရိှ 11.2 % 

  

ဆက်သွယ်ေရးပစ�ည်းများသံုးစဲွ�ုိင်မ�အေခြ အေန  

ေရဒီယုိ 23.3% 

�ုပ်မြ င်သံက� ား 54.6% 

 က� ို းဖုန်း 4.9% 

လက်ကုိငဖု်န်း 34.4% 

ကွန်ပျူတာ 2.9% 

အိမ်တွင်အင်တာနက်တပ်ဆင်ထား ခြ င်း 3.9% 



6 သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

မည်သည့်ပစ�ည်းမ� မရိှသည့် ရာခုိင်��န်း 34.1% 

ပစ�ည်းအားလံုးရိှသည့် ရာခုိင်��န်း 0.4% 

  

သယ်ယူပုိ�ေဆာင်ေရးယာဥ်များ သံုးစဲွ�ုိငမ်�အေြခအေန  

ကား/ထရပ်ကား/ဗင်န် 4.5% 

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်/လ�ပ်စစ်စက်ဘီး/သံုးဘီးကား 63.6% 

စက်ဘီး 12.3% 

(၄) ဘီးပါ ေထာ်လာဂျီ 6.9% 

က�ူးေလှ၊ သမ�ာန် 1.6% 

စက်ေလှ၊ ေမာ်ေတာ်ဘုတ် 0.7% 

လှည်း (က�ဲ၊ �ာွး၊  မြ င်း……စသဖြ င့်) 17.8% 
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အပုိင်း (၁) 

သန်းေခါင်စာရင်းေနာက်ခံအေက� ာင်းအရာများ 

၁.၁ နိဒါန်း 

  ပြ ည်ေထာငစ်သုမ�တမြ နမ်ာ�ိုငင်ေံတာ်အစိုးရသည် �စှေ်ပါငး် (၃၀)  က� ာ မေကာက်ယ�ူုိငခ်ဲ့ေသာ ပြ ည်လံုးက�တ် 

လူဦးေရ�ငှ့်အိမအ်ေက� ာင်းအရာ သန်းေခါငစ်ာရင်းကုိ ၂၀၁၄ ခု�စှ၊် ဧပ� လီတွင ် ေကာက်ယခူဲ့ပါသည။် မြ န်မာ�ုိငင်တွံင ်

ကုိလိုနေီခတက်ာလတစ်ေလ�ာက်လံုး၌ လဦူးေရသန်းေခါငစ်ာရင်းများကုိ ပုံမနှေ်ကာက်ယခူဲ့ပါသည။် မြ နမ်ာ�ုိငင် ံ

လွတလ်ပ်ေရးရပ� းီေနာက်ပိုငး် ပြ ည်လုံးက�တ်သနး်ေခါင်စာရင်းများကုိ ၁၉၇၃ ခ�ုစှတ်င်ွ တစ်က� မိ၊် ၁၉၈၃ ခ�ုစှတ်ငွ ်

တစ်က� မိ�်ငှ့် ယခ ု၂၀၁၄ ခ�ုစှ၊် ဧပ� လီတွငတ်စ်က� မိ ်ေကာက်ယခူဲ့ပါသည။် သန်းေခါငစ်ာရင်း မေကာက�်ိုငေ်သာကာလ 

များတွင ်ေမးွဖာွးမ��ငှ့်မျို းဆက်ပာွးကျန်းမာေရးစစတ်မ်းများ၊ မသိားစု�ငှ့် လငူယ်လူရွယ်စစတ်မး်၊ လူဦးေရေပြ ာင်းလဲမ��ငှ့် 

ေမးွဖာွးမ�စစတ်မ်းများ�ငှ့် အခြ ားေသာလူဦးေရစစတ်မ်းများကုိ ပုံမနှေ်ကာက်ယူခြ င်းဖြ င့် �ိုငင်ေံတာ၏်မဝူါဒများ ချမတ်ှ 

�ုိငေ်ရး�ငှ့် စမီကံနိး်များေရးဆွဲ�ုိငေ်ရးအတကွ ်လူဦးေရဆိုငရ်ာအချကအ်လကမ်ျား ပ့ံပိုး�ိုငခ်ဲ့ပါသည်။ 

 �ိုငင်တံိုငး်တွင ် သန်းေခါငစ်ာရင်းသည် လူဦးေရဆိုငရ်ာအချက်အလက်များ�င့်ှ အိမ်ေထာင်စမုျား၏ ဝိေသသ 

လက�ဏာများကုိရရိှ�ုိငသ်ည့် အေရးက� းီေသာရင်းမြ စတ်စခ်ုဖြ စ်ပါသည်။ သနး်ေခါငစ်ာရင်း၏ ထးူခြ ားေသာ အရည် 

အေသးွတစ်ခမုာှ အုပခ်ျုပမ်�ဧရိယာ အေသးငယ်ဆုံးအဆင့်ထ ိ အချက်အလက်များကုိ ပံ့ပိုးေပး�ိုငြ်ခငး်ပင်ြဖစပ်ါသည်။ 

ေကာက်ယရူရိှေသာ အချက်အလက်များသည်  အုပခ်ျုပမ်�နယ်ပယအ်ဆင့်တိုငး်တငွ ်ထေိရာက်ေသာ ဖံွ�ဖ� ို းေရး စမီကိံနး်  

များေရးဆဲွခြ င်း၊ အေထာက်အထားေပ�အေခြ ခံေသာ ဆံုးဖြ တ်ချက်များချမှတ်ခြ ငး်တုိ�အတက်ွ မရိှမဖြ စ ် လုိအပပ်ါသည်။ 

သန်းေခါငစ်ာရင်းမ ှေကာက်ယူရရိှေသာ အချကအ်လက်များသည် �ုိငင်ေံတာ၏် သယံဇာတရင်းမြ စ်များ ခွဲေဝသတမ်တ်ှ 

 ခြ င်း၊ နယေ်မြ ဧရိယာနယ်နိမတိမ်ျားကို ပြ နလ်ည်ဆနး်စစ�်ုိင်ခြ င်း၊ စာသင်ေကျာင်း၊ ေဆး�ံု�ငှ့် ကျနး်မာေရးဌာနများ၊ 

လမ်းများစသည့် လမူ�အေြခခအံေဆာက်အအံုများ တည်ေဆာက်ေပးခြ ငး်�င့်ှ သေုတသနလပုင်န်းများအတက်ွ အသံုးဝင ်

ပါသည်။ ထုိ�အပြ င ် သန်းေခါငစ်ာရင်းအချက်အလက်များသည် �ုိငင်ေံတာ်ဖွံ�ဖ� ို းတုိးတက်ေရးစမီကံနိး်များ၊ ေထာင်စ�ုစ်ှ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား၊ လူဥးီေရ�ငှ့် ဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကမ်�ညီလာခမံ ှ ချမတ်ှခဲ့သည့်ပနး်တိုငမ်ျားစသည့် ပြ ည်တငွး်ပြ ည်ပ ဖွံ�ဖ� ို း 

တိုးတက်မ�ဆိုငရ်ာ လပုေ်ဆာင်ချက်များကုိ ဆနး်စစေ်လလ့ာရာတွငလ်ည်း အေထာက်အပံ့ဖြ စေ်စပါသည်။ သုိ�ဖြ စပ်ါ၍ 

၂၀၁၄ ခု�စှ ်လဦူးေရ�ငှ့်အိမအ်ေက� ာင်းအရာသန်းေခါငစ်ာရင်းကို မဖြ စ်မေနေကာက်ယူရန ်လိုအပခ်ဲ့ခြ ငး်ြဖစပ်ါသည်။ 

၂၀၁၄ ခု�စှလ်ဦူးေရ�င့်ှအိမ်အေက� ာင်းအရာ သနး်ေခါင်စာရင်းရလဒ် အစရီငခ်စံာများကို အဆင့် (၃) ဆင့်ဖြ င့် 

ထတ်ုပြ နရ်နစ်စီဥထ်ားပါသည်။ ပထမအဆင့်အေနဖြ င့် ေရှ�ေပြ းလူဥးီေရစာရင်း (သနး်ေခါငစ်ာရင်းအစရီငခ်စံာ အတွဲ - ၁) 

စာအုပက်ို ၂၀၁၄ ခု�စှ၊် သ� ဂတုလ်တွင ် ထတုြ်ပန်ေက� ညာခ့ဲပ� းီဖြ စပ်ါသည်။ ဒတိုယအဆင့်တွင ် သနး်ေခါငစ်ာရင်း ပငမ် 

အစရီငခ်စံာများအား အတဲွ (၂) ခုဖြ င့် ထတုေ်ဝမည်ြဖစပ်ါသည။် သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတဲွ (၂) တင်ွ 

ြပည်ေထာငစ်၊ု တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အသးီသီး၏ အေသးစိတအ်ချကအ်လကမ်ျားပါဝငြ်ပးီ သနး်ေခါင်စာရငး် အစရီင် 

ခစံာ အတဲွ (၃) တငွ ် တိုငး်ေဒသက� းီ/ြပည်နယတ်စ်ခစု၏ီ အစရီငခ်စံာ (၁၅) ခ ု ပါဝငပ်ါသည်။ ဂဏန်းသေ �ကတတငရ်န် 

လုိအပေ်သာ အချက်အလက်များ�ှင့် ည�ိ��ိငး်ေဆးွေ�းွမ�များပြ ုလုပရ်န ် လိုအပသ်ည့်အချက်အလက်များကုိ ၂၀၁၆ ခ�ုစှ၊် 



8 သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

�စှဥ်းီပိုငး်တွင ်ထတု်ပြ န�်ုိငရ်နရ်ညမ်နှး်ထားပါသည်။ တတယိအဆင့်ထုတ်ပြ န်ခြ င်းတွင ်သနး်ေခါငစ်ာရင်း အချကအ်လက် 

များကုိ ေခါငး်စဥအ်လိုက ်အေသးစိတဆ်နး်စစ်ေလလ့ာထားသည့် အစရီငခ်စံာများပါဝငမ်ည် ြဖစပ်ါသည။် 

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

အစီရင်ခံစာများတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ပ� းီ ရှမ်းပြ ည်နယ်၏ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။  

ယခုအစရီငခ်စံာတွငပ်ါရိှသည့် သနး်ေခါငစ်ာရငး်ဆိုငရ်ာ ေဝါဟာရအဓပိ�ာယ်သတ်မတှခ်ျက်များ�ှင့် သနး်ေခါင ်

စာရင်း လပုင်နး်စဥ်ကို ေနာက်ဆကတဲွ် (၂) တငွ ်ေဖာ ်ပြ ထားပါသည။် 

၁.၂ ၂၀၁၄ ခု�စ်ှ လူဦးေရ�ှင့် အိမ်အေက� ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်း 

၁.၂.၁ စီမံခန�ခ်ွဲမ��ှင့်စမံီချက်ေရးဆဲွခြ င်း 

၂၀၁၄ ခု�စှ၊် လဦူးေရ�ှင့်အိမအ်ေက� ာငး်အရာသနး်ေခါငစ်ာရင်း ေကာက်ယူခြ င်းလုပင်နး်၏ စမီခံန�ခ်ွဲမ�များ၊ 

စမီခံျက်ေရးဆွဲခြ င်း�ငှ့် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်လုပင်နး်များကုိ လဝူငမ်�က� းီက� ပ်ေရး�ငှ့် ပြ ည်သ�ူအငအ်ား 

ဝန်က� းီဌာန၊ ပြ ည်သ�ူအငအ်ားဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယေူဆာငရွ်ကခ်ဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခု�စှတ်င်ွ ထတု်ပြ နခ်ဲ့သည့် လဦူးေရ�ငှ့် 

အိမအ်ေက� ာငး်အရာ သန်းေခါငစ်ာရင်းဥပေဒ၊ ဥပေဒအမတှ ် (၁၉) တွင ် ပြ ညသူ်�အငအ်ားဥးီစးီဌာနအား သန်းေခါင ်

စာရင်းေကာက်ယခူျိနတ်ငွ ် �ိုငင်အံတင်ွးရိှ အိမေ်ထာငစ်တုိုငး်/လူတိုငး်ကုိ စာရငး်ေကာက်ယရူန ် အာဏာအပ်�ငှး်ထား 

ပါသည်။ သနး်ေခါင်စာရငး်ဥပေဒ�င့်ှအည ီ  သန်းေခါငစ်ာရင်းစမီခံျက်လပုင်န်းများကုိ ေအာင်မြ ငစ်ာွ အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ေဆာင�်ုိငရ်နအ်တက်ွ သန်းေခါငစ်ာရင်းေကာ်မတအီဆင့်ဆင့်ကုိ စမီအံပုခ်ျုပမ်�အဆင့်အလိုက် ဖွဲ�စညး်ခဲ့ပါသည်။ 

တိုငး်ေဒသက� းီ/ပြ ည်နယ်အဆင့်တွင ်တိုငး်ေဒသက� းီ/ပြ ည်နယ ်ဝန်က� းီချုပ်များသည ်တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် သန််းေခါင ်

စာရင်းေကာ်မတီ၏ ဥက�ဌများအဖြ စ် သနး်ေခါငစ်ာရငး်လုပင်နး်စဥတ်စ်ခလံုုး အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာင်�ိုငေ်ရး 

အတက်ွ တာဝန်ယေူဆာငရွ်က်ခဲ့ပါသည။် 

သန်းေခါငစ်ာရင်းလပုင်နး်စဥ်တစ်ခလုုံးတွငပ်ါဝငသ်ည့် လပုင်နး်များအားလံုးကို အကြဲဖတ်တက်ွချက်၍ 

သန်းေခါငစ်ာရင်းေကာက်ယူခြ င်းလပုင်န်းစမီခံျက်ကို ၂၀၁၁ ခ�ုစှမ်စှတင ် ေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ေမြ ပံုေရးဆွဲခြ ငး်၊ စာရင်း 

ဇယားပြ ုစု ခြ င်း၊ သနး်ေခါငစ်ာရင်း�ငှ့် ဆက်��ယ်ဖြ စ်ေပ�လာ�ိုငသ်ည့် ပြ ဿနာများ၊ ဘ�ာေငွ လုိအပခ်ျက၊် ေမးခနွး် 

ပုံစံပြ ုစုခြ င်း၊ လထုူအသပိညာေပးလုပင်နး်များ�ှင့် သနး်ေခါငစ်ာရင်းရလဒ်များ ဆနး်စစ်ေလလ့ာခြ င်း၊ ေဆးွေ�းွပွဲများ 

 ပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊ ထတု်ပြ န်ေက� ညာခြ င်း စသည့်လပုင်န်းများကုိ အကဲဖြ တသံု်းသပခ်ဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အက ဲဖြ တမ်�များကုိ 

သန်းေခါငစ်ာရင်းစမီခံျက်ေရးဆွဲရာတွင ် ထည့်သငွး်ေပါငး်စပ်ပ� းီ သနး်ေခါငစ်ာရင်းစမီခံျက်ကုိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်

ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ 

၁.၂.၂ စာရင်းေကာက်ကွက်ေမြ ပံုများေရးဆဲွခြ င်း 

 သန်းေခါငစ်ာရင်းေကာက်ယ�ူိုငရ်နအ်တကွ ် စာရင်းေကာက်ကွကေ်မြ ပံုများ ေရးဆွဲခြ င်းလပုင်န်းအား ၂၀၁၂ 

ခ�ုစှ၊် ဇနွလ်တွငစ်တင်ေဆာငရွ်ကခ်ဲ့ပါသည်။ ေကာက်ကွကေ်မြ ပံုများေရးဆဲွ�ိုငရ်န်အတက်ွ ေမြ ပုံေရးဆွဲြခငး်သင်တနး် 

များကုိ ဖငွ့်လစှခ်ဲ့ြပးီ မ� ို �နယ်လဝူင်မ�က� းီက� ပ်ေရး�ငှ့် အမျို းသားမတ်ှပုံတငေ်ရးဦးစးီဌာနမှ အရာထမး်များအား 

တက်ေရာက်ေစခဲ့ပါသည်။ သင်တနး်တွင ် သနး်ေခါငစ်ာရငး်လုပင်နး်၏ ရညရွ်ယခ်ျက်များ၊ သန်းေခါငစ်ာရင်းလုပင်နး်စဥ် 



9သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

တင်ွ ေမြ ပုံများ၏အခန်းက�၊ ထငရှ်ားေသာအမတ်ှအသားများေရးဆဲွြခငး် အပါအဝင ် မ� ို �နယ၊် ရပက်က်ွ �ငှ့် ေကျးရွာ 

အုပစ်အုဆင့် ေမြ ပုံများေရးဆွဲခြ ငး်သငခ်န်းစာများကို သင်က� ားပုိ�ချခဲ့ပါသည်။ တစ်�ိုငင်လံုံးအတက်ွ ေမြ ပုံများ ဆက်စပ် 

ရရိှပ� းီေနာက် မ� ို �နယ်ေပါငး် (၃၃၀) အတွက ် ေမြ ပံုများကုိပုံ�ှိပ၍် သက်ဆိုငရ်ာ မ� ို �နယလူ်ဝငမ်�က� းီက� ပေ်ရး�ငှ့် 

အမျို းသားမှတပ်ုံတင်ေရးဦးစးီဌာန�ံုးများသို� ဖြ န�ေ်ဝခ့ဲပါသည်။ မ� ို �နယ်လဝူင်မ�က� းီက� ပ်ေရး�ငှ့် အမျို းသားမတှပ်ုံတင် 

ေရးဦးစးီဌာနမ ှ ဝန်ထမး်များသည ် ရပ်ကက်ွ/ေကျးရွာအုပစ်အုတငွး်ရိှ အိမေ်ထာငစ်အုေရအတက်ွ�ငှ့် အဖွဲ�အစည်း 

လူဦးေရတို�ကို ေကာကယူ်ခဲ့ပါသည်။ ေကာက်ယရူရိှေသာ အချက်အလက်များေပ�မတူည်၍ စာရငး်ေကာက် 

တစ်ေယာကတ်ာဝန်ယရူမည့် စာရငး်ေကာက်ကွကန်ယ်နမိတိမ်ျား သတ်မတ်ှေပးခဲ့ပါသည်။ ရပက်က်ွ/ေကျးရွာအုပစ် ု

ေပါငး် (၁၆,၀၀၀) ေကျာအ်တက်ွ ေမြ ပုံများေရးဆဲွခဲ့ပါသည်။    စာရငး်ေကာက်ကက်ွ စစုေုပါငး် (81,750) ခန�ရိှ်ပ� းီ �ိုငင်ံ့ 

ဧရိယာအားလုံးနးီပါးကုိ လ�မး်ခ� ုံ�ိုငခ်ဲ့ပါသည်။ ကချင်ပြ ည်နယ၊် ရှမး်ပြ ည်နယ�်ငှ့် ကရင်ပြ ည်နယ်များရိှ ေဒသအချို �တွင်  

ေမြ ပံုေရးဆွဲရန် အခကအ်ခမဲျားရိှသဖြ င့် ဂ� ို လတ်ဓုါတ်ပုံများ၊ ေမြ ပုံနည်းပညာများ အသံုးပြ ု၍ စာရငး်ေကာက်ကွက် ေမြ ပုံ 

များ ေရးဆဲွခဲ့ရပါသည်။ 

၁.၂.၃ သန်းေခါင်စာရင်းေမးခွနး်ပံုစမံျား�ှင့် လက်စွဲစာေစာင်များပြ ုစုခြ င်း 

 သန်းေခါငစ်ာရင်းေမးခနွး်ပုံစမံျား�ငှ့် လက်စွဲစာေစာင်များ  ပြ ုစုခြ ငး်လုပင်နး်ကုိ ၂၀၁၂ ခု�စှ၊် ဇလူိုငလ်တွင် 

စတင်ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်။ ေမးခနွး်ပုံစံပြ ုစရုာတွင ် အချက်အလက်အသုံးပြ ုသူများ�ှင့် ည�ိ��ိငး်ေဆးွေ�းွချက်များ၊ 

ကုလသမဂ�၏ ၂၀၁၀ ခု�စှ၊် လဦူးေရ�ှင့် အိမအ်ေက� ာင်းအရာ သန်းေခါငစ်ာရင်း ေကာက်ယမူ�ဆိုငရ်ာအေခြ ခမံ�ူငှ့် 

အက� ံပြ ုချက်များစာအုပ�်ငှ့် ယခင်မြ န်မာ�ိုငင်�ံင့်ှ အာဆယံီ�ိုငင်မံျားတငွ ် ေကာကယူ်ခဲ့သည့် သန်းေခါငစ်ာရင်း အေတ�ွ 

အက� ံု များကုိ အေခြ ခ၍ံ ပြ ုစုခဲ့ြခငး်ဖြ စ်ပါသည။် 

 အိမေ်ထာင်စေုမးခနွး်ပုံစသံည် ၂၀၁၄ ခု�စှ ် မတ်လ (၂၉) ရကေ်န�ည သန်းေခါငယံ်(သနး်ေခါငစ်ာရင်းည) တငွ ်

အိမ်ေထာင်စတုိုငး်၌ရိှသည့် လူဦးေရကိုသရိှိ�ိုငရ်န�်ငှ့် ေြဖဆိုသူတစဦ်းချငး်စ၏ီ လူမ�စးီပာွးေရးဆုိငရ်ာ အချက်အလက် 

များကုိ စစုညး်ရရိှ�ိုငရ်န် ပြ ုစထုားပါသည။် ေမးခွနး်ပုံစတံင်ွ အိမ်အေြခအေန�ှင့် အိမေ်ထာင်စဆုိုငရ်ာ အချက်အလက် 

များအတွက ် ေမးခနွး်များလည်းပါဝငပ်ါသည်။ ထို�အပြ င် ပြ ည်ပတငွေ်ရာကရိှ်ေနေသာ အိမေ်ထာင်စဝုငမ်ျား�ှင့် စာရင်း 

မေကာက်ယူမီ (၁၂) လအတွငး် ေသဆံုးခဲ့သည့် အိမေ်ထာငစ်ဝုင်တို��ငှ့် သက်ဆိုငသ်ည့်ေမးခနွး်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ 

အိမေ်ထာင်စ ုေမးခနွး်ပုံစတံငွ ်ေမးခနွး်ေပါငး် (၄၁) ချက်ပါဝငပ်ါသည။် (ေနာကဆ်က်တွဲ - ၁) 

 အဖွဲ�အစည်းေမးခနွ််းပုံစတံငွ ် အိမေ်ထာင်စေုမးခနွး်၏ ေမးခနွး်များအနကမ် ှ ေမးခွနး် (၁၁) ချက်ကုိထည့်သွငး် 

ထားပ� းီ ေဆး�ံု၊ အေဆာင၊် အကျဥ်းေထာင၊် ဘနုး်က� းီေကျာင်း�ငှ့် ေဘာ်ဒါေဆာင ်စသည်တုိ�တငွ ်ေနထိုငသ်မူျား၊ အိမေ်ခြ  

ရာေခြ မ့ဲများ၊ သန်းေခါငစ်ာရငး် ရည�်�နး်ချိနတ်ငွ ် ေလဆှပိ၊် ေရဆပိတ်ို�၌ ရှေိနသမူျားအပါအဝင် အဖွဲ�အစညး်ပုံစံဖြ င့် 

ေနထိုငသူ်များကုိ ေကာက်ယရူနအ်သုံးပြ ုပါသည။် 

၁.၂.၄ စာရင်းစစ်/စာရင်းေကာက်များခန�ထ်ားခြ င်း�ှင့်သင်တန်းေပးခြ င်း 

သန်းေခါငစ်ာရင်း ေမြ ပြ ငကွ်ငး်ဆင်းေကာက်ယူခြ င်းလပ်ုငနး်ကုိ ေဆာငရွ်ကခ်ဲ့သအူများစမုာှ ဆရာ/ဆရာမများ 

 ဖြ စ်ပ� းီ ၎င်းတို�ကုိ ပညာေရးဝန်က� းီဌာန�ှင့် မ� ို �နယ်သန်းေခါငစ်ာရင်းေကာ်မတမီျားမှ ေရွးချယ်တာဝနေ်ပးအပခ်ဲ့ခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စာရင်းေကာက် ဆရာ/ဆရာမများကုိ တာဝနေ်ပးအပ်ရာတင်ွ ၎ငး်တို�စာရင်းေကာက်ယူရမည့် နယ်ေမြ  
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အတငွး်ရိှ ေဒသခံများ�င့်ှ ရငး်�ှီးက�မး်ဝင်မ�ရိှခြ ငး်�ငှ့်  ေဒသခံဘာသာစကား က�မ်းကျင်မ�ရိှခြ ငး်တုိ�အေပ� အေခြ ခံ၍ 

တာဝနေ်ပးအပ်ခဲ့ခြ ငး် ဖြ စ်ပါသည်။ 

စာရင်းစစ/်စာရင်းေကာက်သင်တနး်များကို အဆင့် (၄) ဆင့်ဖြ င့် ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်။ သန်းေခါငစ်ာရင်း 

ေကာက်ယေူရးအတွက ် ကလုသမဂ�လဦူးေရရနပ်ုံေငအွဖွဲ�၊ သ� စေတ� းလျ စာရင်းအငး်ဗျူ�ုိ၊ အိ��ိယသန်းေခါငစ်ာရင်း 

မငး်က� းီ�ံုး၊ DRS ကုမ�ဏီ၊ ပြ ည်သ�ူအင်အားဦးစီးဌာန�ငှ့် လမူ�ဝနထ်မ်းဥးီစးီဌာနတို�မ ှ သန်းေခါငစ်ာရင်း က�မး်ကျင် 

ပညာရှငမ်ျားပါဝင်သည့် အဖွဲ�ကုိဖွဲ�စညး်ခ့ဲပါသည်။ ဤအဖွဲ�အေနဖြ င့် သငတ်နး်အေထာက်အကူပြ ုပစ�ညး်များကုိ ေလ့လာ 

သံုးသပ်ခြ င်း�ငှ့် သင်တနး်အစအီစဥ်ပြ ုစုခြ င်းများကုိ ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်။ ဤအဖွဲ�သည် လူဝငမ်�က� းီက� ပ်ေရး�ငှ့် 

 ပြ ည်သူ�အငအ်ားဝန်က� းီဌာနမ ှအရာထမး်အများစုပါဝငသ်ည့် ဗဟုိအဆင့်နည်းပြ များကုိ ေရွးချယေ်လ့ကျင့်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

ဗဟိုအဆင့်နညး်ပြ များမှတစ်ဆင့် အခြ ားအစိုးရဌာနများ�ငှ့် တက�သုိလမ်ျားမှ အထးူနည်းပြ များကုိ ဆက်လက်ေလက့ျင့် 

သင်က� ားေပးခ့ဲပါသည်။ အထးူနည်းပြ များမှ အလားတူသင်တနး်များကို ခ�ုိငန်ညး်ပြ များသုိ� ဆကလ်ကဆ်င့်ပာွး သင်တနး် 

ေပးခဲ့ပါသည။် ခ�ုိငန်ည်းပြ များသည် တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ၊် ခ�ုိငမ်ျားရိှ  အထက်တနး်ပြ / အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ 

ဆရာမများြဖစ် က� ပ� းီ ၎င်းတို�ကမ� ို �နယ်များတင်ွ စာရငး်စစ်�ငှ့် စာရငး်ေကာက်များကို ဆက်လက်သင်တနး်ပို�ချေပးခ့ဲ 

ပါသည်။ စာရငး်ေကာကမ်ျားကို (၅) ရက်က� ာ ေလ့ကျင့်သငတ်န်းေပးခဲ့ပ� းီ စာရင်းစစမ်ျားအတွကမ် ူ စာရင်းစစ ်

များ၏အခန်းက�၊ ကွငး်ဆငး်လုပင်နး်၊ ပြ န်လည်ေမးမြ နး်ခြ င်း၊  ဖြ ည့်သငွး်ပ� းီေသာ ေမးခနွး်ပံုစမံျားကုိ စစေ်ဆးခြ င်း၊ 

လူမ�ဆကဆ်ေံရး�ငှ့် စမီခံန�ခ်ွဲမ�ဆိုငရ်ာသင်ခနး်စာများကုိ ဖြ ည့်စကွပ်ို�ချရန ် အချနိတ်စ်ရကပ်ိုယ၍ူ ေလ့ကျင့်သင်က� ား 

ေပးခဲ့ပါသည။် 

၁.၂.၅ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ င်း 

စာရင်းစစ/်စာရင်းေကာက်များသည် သနး်ေခါငစ်ာရင်းမေကာက်မ ီ (၂) ရကအ်လိုတင်ွ ၎ငး်တို�တာဝနက်ျရာ 

စာရင်းေကာက်ကက်ွအသးီသီးသို�ေရာက်ရိှ၍ စာရငး်ေကာက်ကက်ွနယန်မိတ်ိများကုိက� ည့်��ြခငး်၊ ေကာက်ကက်ွအတငွး်ရိှ 

အေဆာက်အအံု�ငှ့် အိမေ်ထာငစ်မုျားအား တုိကဆ်ိုငစ်စေ်ဆးခြ င်း၊ လိုအပပ်ါက အေဆာက်အအံုစာရငး် (ဆ-၀၂) အား 

လက်ရိှအေခြ အေန�ငှ့် ကိုကညီ်ရန်ပြ ငဆ်င်ခြ င်း စသညတုိ်�ကုိေဆာငရွ်ကခ်ဲ့ပါသည်။ 

သန်းေခါငစ်ာရင်းေကာက်ယရူာတွင ် သနး်ေခါငစ်ာရင်းရည်��နး်ချနိ ် ၂၀၁၄ ခ�ုစှ၊် မတ်လ (၂၉) ရက်ေန�ည 

သန်းေခါငယ်အံချနိတွ်င ် မြ နမ်ာ�ုိငင်နံယန်မိတ်ိအတငွး်၌ ေရာကရိှ်ေနသအူားလုံးကုိ စာရငး်ေကာက်ယူရန်ဖြ စပ်ါသည်။ 

ထိုသုိ�စာရငး်ေကာက်ယူရာတင်ွ ဟိုတယ်၊ တညး်ခိုခနး်၊ ေဆး�ံု၊ ရဲစခနး်�ငှ့်အကျဥ်းေထာငစ်သည့် အဖွဲ�အစညး်များရိှ 

လူဦးေရအား သနး်ေခါငစ်ာရငး်ညတင်ွ စာရငး်ေကာက်ယ�ူိုငရ်န ်မ� ို �နယသ်နး်ေခါငစ်ာရငး်အရာရိှများမှ က� ို တင်စမီမံ�များ 

 ပြ ုလုပခ်ဲ့က� ပါသည်။ တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယအ်ားလံုးတငွ ် လဦူးေရသန်းေခါငစ်ာရင်းေကာက်ယူခြ င်းအား သတ်မတ်ှ 

ထားသည့် (၁၂) ရကတ်ာ ကာလအတွငး် ေအာင်မြ င်စာွေဆာင်ရွက�်ိုငခ်ဲ့ပါသည်။ 

၁.၂.၆ စာရင်းဇယားပြ ုစုခြ င်း 

 စာရင်းဇယားပြ ုစုခြ င်းလပုင်နး်သည ် သန်းေခါငစ်ာရင်းေကာက်ယူပ� းီချနိတ်င်ွ ေဆာင်ရွကရ်သည့် အလနွ ်

အေရးပါေသာ လုပင်နး်စဥတ်စ်ခ ုဖြ စပ်ါသည။် စာရင်းဇယားပြ ုစုခြ ငး်လုပင်နး်စဥ်တငွ ် ရရိှလာေသာ အချကအ်လက် 

များကုိ ပုံရိပဖ်တ်ခြ င်း၊ ဂဏနး်သေ �ကတများထည့်သွငး်ခြ င်း၊ တညး်ြဖတ်ခြ င်း�ငှ့် ဆနး်စစ်ေလလ့ာခြ င်းတုိ�ပါဝငသ်ည။် 



11သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာငး်အရာသန်းေခါင်စာရင်း၊ စာရင်းဇယားပြ ုစုခြ င်းလုပ်ငန်းအား အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ရာတွင ် ေခတ်မီအဆင့်မြ င့်နည်းပညာများကို အပြ ည့်အဝအသုံးချခဲ့ပါသည်။ အချက်အလက်သွင်းလုပင်န်းကို      

လုပ်ေဆာင်ရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိေသာ်လည်း ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနအေနဖြ င့ ် OMR/ICR/KFI ပုံရိပ်ဖတ်ခြ ငး် 

နည်းပညာကိ ုအသုံးပြ ုခဲ့ပါသည်။ 

 သန်းေခါင်စာရင်းေမးခနွ်းပုံစံများကိ ု အထးူစမီံပြ ုလုပ်ထားပြ းီ စာရင်းေကာက်များေမးခွန်းပုံစံဖြ ည့်သငွး်ရာ၌ 

ပုံရိပ်ဖတသ်ည့်နည်းစနစ်နှင့်ကိုက်ညီေစရန် အထူးေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးခဲ့ပါသည်။ ထို့ေကြ ာင့် ပုံရိပ်ဖတ်ချိန်တွင် 

အမှားနည်းပြ းီ လျင်မြ န်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ အခြ ားနည်းလမ်းများနှင့်နိှုင်းယှဥ်လျှင် ဝန်ထမ်းအင်အား 

အနည်းငယ်ကိုသာ အသုံးပြ ုခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလဆန်းတွင ်ေမးခွန်းပုံစံေပါင်း (၁၁.၅) သန်းအား 

ပုံရိပ်ဖတ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းကိ ုေအာင်မြ င်စာွ ေဆာင်ရွက် ပြ းီစးီခဲ့ပါသည။် 

၁.၂.၇ လွတ်လပ်ေသာေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာေရးအဖဲွ့ 

 ပြ ညတ်ငွး်/ ပြ ညပ်မှ ပညာရှင်များပါဝင်သည့် လွတ်လပ်ေသာသန်းေခါင်စာရင်း ေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာသူများ 

အဖွဲ့သည် တိုငး်ေဒသက� းီနှင့် ပြ ည်နယ်အားလုံးသို့ သွားေရာက်၍ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူမှုများကို ေလလ့ာခဲပ့ါ 

သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ (၁) ေလ့လာရန်ေရွးချယ်ထားသည့ ်  မြ ို ့နယ်/စာရင်းေကာက်ကွက်များတွင် 

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူသည့်နည်းလမ်းများကိ ု မှတ်တမ်းတင်ရန်၊ (၂) သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူေနစဥ်နှင့် 

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

ဥပေဒများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှ ိဆန်းစစ်ရန်၊ (၄) အနာဂတ်တွင်ေဆာင်ရွက်မည့် သန်းေခါင်စာရင်းများအတွက ်ဝန်ထမ်း 

များစွမ်းေဆာင်ရည်မြ ှင့်တင်ေရးတငွ် အေထာက်အကူဖြ စေ်စမည့် အေတွ့အက� ံု များနှင့် ေကာင်းမွန်ေသာအေလ့အထများ 

ကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိနိုင်ရန်တို့  ဖြ စ်ပါသည်။ 

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

(ခရိုင်စုစုေပါင်း၏ ၅၅ ရာခုိင်နှုန်း)၊ မြ ို ့နယေ်ပါငး် (၁၂၁)  မြ ို ့နယ် ( မြ ို ့နယ်စုစုေပါငး်၏၃၇ရာခိုင်နှုန်း)၊ စာရင်း 

ေကာက်ကွက် (၉၀၁) ကွက် (စာရင်းေကာက်ကွက်စုစုေပါင်း၏ ၁.၁ ရာခိုင်နှုန်း) တို့ကို သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ ပြ းီ ေတွ့ဆုံ 

ေမးမြ န်းမှုေပါင်း (၂,၁၉၃) ခုကိုပြ ုလပုခ်ဲ့ပါသည။် သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူပြ းီချိနတ်ွင် ေလ့လာေရးအဖွဲ့မှ ေတွ့ရှခိျက ်

များကို အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ပါရှိသည့် အစီရင်ခံစာတစ်ေစာင်ကို ပြ ုစခုဲ့ပါသည။် ထိုအစီရင်ခံစာကို 

http://www.dop.gov.mm/ နှင့် http://countryoffice.unfpa.org/myanmar တို့တွငေ်လ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

၁.၂.၈ ေရှ့ေပြ းလူဦးေရစာရင်း 

 လူဝင်မှုက� းီကြ ပေ်ရးနှင့်  ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်က� းီဌာန၊ ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� းီသည် ၂၀၁၄ ခနုစှ၊် လူဦးေရနှင့်အိမ ် 

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

ထတု်ပြ နေ်ကြ ညာခဲပ့ါသည။် အဆိပုါေရှ့ ေပြ းလဦူးေရစာရင်းတွင် လဦူးေရအရွယ်အစားကို ကျား/မ ခွဲခြ ား၍ 

 ပြ ညေ်ထာင်စု အဆင့်၊ တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယအ်ဆင့်နှင့် အချို့အချက်အလက်များကိ ု ခရိုင်နငှ့် မြ ို ့နယ်အဆင့်ထိပါ 

ေဖာ ်ပြ ထားပါသည်။ ေရှ့ ေပြ းလဦူးေရစာရင်းအစီရင်ခံစာကို http://www.dop.gov.mm/  နှင့ ် 

http://countryoffice.unfpa.org/myanmar/?publications    တို့တွင ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 
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၁.၃ အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေစရန် ေဆာင်ရွက်မ�များ 

၂၀၁၄ ခု�စှ ် လဦူးေရ�ငှ့်အိမအ်ေက� ာငး်အရာ သန်းေခါငစ်ာရင်း  က� ို တင်ပြ င်ဆငခ်ျနိ�်ငှ့် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ချနိတ်ငွ ် သနး်ေခါငစ်ာရင်းမရှရိှေသာ အချက်အလက်များအပါအဝင ် သနး်ေခါင်စာရငး် လုပင်နး်စဥ် 

တစ်ခလုုံးကုိ အရညအ်ေသးွေကာင်းမနွေ်စမည့် နညး်လမ်းများ�ငှ့်ေဆာင်ရွကမ်�များကုိ ထည့်သွငး်စဥး်စားခဲ့ပါသည်။ 

ထိုအချက်များတွင ် သနး်ေခါငစ်ာရင်းေကာက်ယမူ�သည် တစ်�ိုငင်လံုံးကုိ တတ�်ိုငသ်မ� လ�မး်ခ� ုံမ�ရိှေစရန၊် ေဖြ ဆိုသည့် 

အချက်များ မှနက်နမ်�ရိှေစရန�်ငှ့် စာရငး်ေကာက်များက မနှက်နစ်ာွေရးသွငး်ရန၊် စာရင်းဇယားပြ ုစုခြ ငး်လုပင်နး်များ 

တကိျမှနက်နမ်�ရိှေစရနတ်ို� ပါဝငပ်ါသည်။ ၂၀၁၄ ခု�စှ ် သန်းေခါငစ်ာရင်းတငွ ် အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသးွ 

ေကာငး်မွနေ်စေရးအတကွ ်စစီဥေ်ဆာင်ရွကခ်ဲ့မ�အချို �ကုိ ေအာက်တင်ွထတု�်�တ်ေဖာ ်ပြ ထားပါသည် -  

(က) သန်းေခါငစ်ာရင်းလပုင်နး်စဥ်တစ်ခစုကီို ဆနး်စစေ်လလ့ာမ�များပြ ုလုပ၍် ေတ�ွရိှချက်များကို အသုံးပြ ုပ� းီ 

သန်းေခါငစ်ာရင်းလပုင်နး်စဥ် အဆင့်တိုငး်ကုိ တကိျစွာအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ခြ င်းဖြ င့် သန်းေခါငစ်ာရင်း 

လုပင်နး်စဥတ်စ်ခစုတီငွ ်အေကာငး်ဆံုး နညး်လမ်းများကုိ ေရွးချယ်အသုံးပြ ု�ိုငခ်ဲ့ပါသည်။ 

(ခ) တစ်�ိုငင်လံုံးတွင ် အေသးငယ်ဆုံးအဆင့် အုပခ်ျုပမ်�ဧရိယာဖြ စ်ေသာ ရပ်ကက်ွ/ေကျးရွာအုပစ်တုိုငး်ကုိ 

အကွက်ငယ်များပုိင်း၍ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ကွက်ေမြ ပံုများ ေရးဆဲွခြ င်းဖြ င့် ေမြ ဧရိယာအားလံုးကုိ 

အပြ ည့်အဝလ�မး်ခ� ုံ�ိုငခ်ဲ့ပ� းီ စာရငး်ေကာကယူ်စဥက်ာလအတွငး် ထပ်ခြ ငး်/ကျန်ခြ ငး်များ မရိှေစရန် 

ေဆာင်ရွက�်ိုငခ်ဲ့ပါသည်။ စာရင်းေကာက်ကက်ွအေရအတက်ွသည် သန်းေခါငစ်ာရင်း ေကာက်ယူမည့် 

လူအငအ်ားစာရင်းခန�မ်နှး်ခြ ငး်�ငှ့် ပံ့ပိုးေပးရမည့် သနး်ေခါငစ်ာရင်း အေထာက်အကူပြ ုပစ�ည်းများ 

ခန�မ်နှး်တွကခ်ျက်ရာတွငလ်ည်း အသုံးဝငပ်ါသည။် 

(ဂ) သန်းေခါငစ်ာရင်း ေမးခနွး်ပုံစမံျား ပြ ုစုရာတင်ွ ေမြ ပြ င်တငွစ်မး်သပ်ခြ င်း၊ အစိုးရဝန်က� းီဌာန/ ဦးစးီဌာန 

များ၊ ဖံွ�ဖ� ို းမ�မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများ၊ တက�သုိလမ်ျား�ှင့် သေုတသနအဖဲွ�အစညး်များ၊ အချက်အလက် 

အသုံးပြ ုသူများ�င့်ှ ေဆးွေ�းွတုိငပ်ငမ်�များ  ပြ ုလုပ်ခြ ငး်တုိ�ကို ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်။ ထုိ�အပြ င် 

ကုလသမဂ�မှ အက� ံပြ ုထားေသာ �ုိငင်တံကာစံချနိစ်�ံ�နး်များကိုလညး်ေကာင်း၊  မြ နမ်ာ�ိုငင်�ံငှ့် 

အသင်ွသဏ�ာန်တ ူ �ိုငင်မံျား၏ေမးခွနး်ပုံစမံျားကိုလညး်ေကာငး် ဆနး်စစ်ေလလ့ာအသံုးပြ ုခဲ့ပါသည်။ 

သုိ�ဖြ စ၍် သန်းေခါငစ်ာရင်းမရှရိှေသာ အချက်အလက်များသည် အချကအ်လက်အသုံးပြ ုသူများ၏ 

လုိအပခ်ျက�်ငှ့် ဆေီလျာမ်�ရိှပ� းီ �ိုငင်တံကာ စံချနိစ်�ံ�နး်များ�ငှ့်လည်း ကိုကညီ်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဃ) စာရင်းစစ/်စာရင်းေကာက် လက်စွဲစာေစာင်�ငှ့် အထးူနည်းပြ ၊ ခ�ုိငန်ညး်ပြ  စသည့် သငတ်န်းနည်းပြ  

များအတွက ်လက်စွဲစာေစာင်များကုိ ပြ ုစခုဲ့ခြ ငး်ဖြ င့် တစ�်ိုငင်လံုံးတငွ ်သငတ်န်းများ�င့်ှ စာရငး်ေကာက် 

လုပင်နး်စဥမ်ျား တေပြ းညီဖြ စေ်အာင် ေဆာငရွ်က�်ိုငခ်ဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသငတ်န်း စာေစာင်များတင်ွ 

စာရင်းစစ/်စာရင်းေကာက်များအေပ�  ပြ ည်သလူူထ၏ု ယုံက� ညမ်�ရရိှေစမည့် လူထဆုက်သယ်ွေရး 

နည်းလမ်းများကုိလည်း ထည့်သငွး်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

(င) သန်းေခါငစ်ာရင်းမေကာက်ယူမ ီ တစ�်စှတိ်တအိလုိတငွ ် စမး်သပသ်န်းေခါငစ်ာရင်း ေကာက်ယူခြ င်း 

လုပင်နး်ကိုေဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်။ ေမြ ပုံေရးဆွဲခြ ငး်မသှည် စာရင်းဇယား ပြ ုစုခြ ငး်လုပင်နး်စဥအ်ထိ 
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သန်းေခါငစ်ာရင်းလပုင်နး်စဥ်တစ်ခလုုံးကုိ  ပြ ည့်စုံစာွစမ်းသပ်ရန်�ငှ့် လပုင်နး်စဥမ်ျား�ငှ့် ထက်ွေပ� 

လာေသာရလဒ်များကုိ ေသချာစွာဆန်းစစ်ေလလ့ာရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ ထို�ပြ င်သနး်ေခါငစ်ာရင်းတငွ ်

အသုံးပြ ုမည့်နည်းလမ်းများ၊ စာရငး်ေကာက်ယူမည့်လုပင်နး်စဥ်၊ အသုံးပြ ုမည့် စကကိ်ရိယာများ 

စမး်သပ်ခြ င်း�ငှ့် သန်းေခါငစ်ာရင်းလပ်ုငနး်စဥကုိ် ထခိိုက်�ိုငမ်ည့် ေတ�ွက� ုံ�ိုငေ်သာအခက်အခမဲျား 

ကုိေစာင့်က� ည့်ေလလ့ာခြ င်းတို�လည်း ပါဝငပ်ါသည်။ စမး်သပ်သန်းေခါငစ်ာရင်းမ ှ ေတ�ွရိှချက်များကုိ 

အေခြ ခ၍ံ ပင်မသန်းေခါငစ်ာရင်းေကာက်ယူခြ င်းလပုင်န်းစဥ်က� းီကုိ ေအာင်မြ ငေ်အာင်  က� ို တင်ပြ င်ဆင ်

ခဲ့ပါသည်။ 

 (စ) သန်းေခါငစ်ာရင်းအေက� ာငး်ကုိ  ပြ ညသူ်များေသချာစွာနားလည်သေဘာေပါကေ်စရန�်ငှ့် အချက် 

အလက်များကုိမနှက်နစ်ာွေဖြ ဆိုရနအ်တကွ ် လထူအုသိပညာေပးလုပင်နး်များကုိ နညး်လမ်းမျို းစံု 

သံုး၍ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်။ ထိုသို�ေဆာင်ရွကရ်ာတွင ် �ိုငင်ံ့ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ တိုငး်ရငး်သား 

ေခါငး်ေဆာင်များ၊ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာင်များ�ငှ့် ည�ိ��ိငး်ေဆးွေ�းွမ�များ ပြ ုလုပခ်ဲ့ပါသည်။ ထင်ေပ� 

ေကျာ်က� ားေသာ အ�ုပညာရှငမ်ျားကလည်း လထူအုသိပညာေပး လုပင်နး်များတင်ွ ပါဝငက်ညီူ 

ခဲ့ပါသည်။ မီဒယီာမျို းစုံကိုအသုံးပြ ု၍ အသိပညာေပးလုပင်နး်များ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ မ� ို �နယအ်ဆင့် 

လူထအုစညး်အေဝးများ ပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊ ပိုစတာများဖြ န�ေ်ဝခြ င်းတုိ�ကိုလည်း �ိုငင်တံစဝ်နး်လံုးတငွေ်ဆာင် 

ရွကခ်ဲ့ပါသည်။ 

(ဆ) စာရင်းေကာက်များ�ှင့် ကငွး်ဆငး်ဝန်ထမး်များအတွက် ပြ ည့်စုံထေိရာကေ်သာ သင်တနး်များေဆာင်ရွက ်

ေပးခဲ့ပါသည။် သင်တန်းနည်းပြ များမှာ သ� စေတ� းလျ၊ အိ��ိယ�ှင့် ကလုသမဂ�လဦူးေရရနပ်ုံေငအွဖွဲ�တို�မ ှ

 ဖြ စ်ပ� းီ ဗဟိုနည်းပြ များကို ၎ငး်တုိ�ကသင်တန်းေပး၍ တိုငး်ေဒသက� းီ/ပြ ည်နယမ်ျားတွင ် ဆင့်ပာွး 

သင်တနး်များကို ပို�ချေစခ့ဲပါသည်။ 

(ဇ)  မ� ို �နယ်သနး်ေခါငစ်ာရင်းေကာမ်တီ၏ က� းီက� ပ်မ�၊ နယ်ေမြ ေဒသခံများ၏ ပူးေပါငး်ပါဝငမ်�ဖြ င့် 

ေကာက်ကက်ွအတငွး်ရိှ အိမေ်ထာင်စ�ုငှ့် လူဦးေရအားလံုးကို ေကာက်ယ�ူိုငခ်ဲ့ပါသည်။သနး်ေခါင် 

စာရင်း စတင်မေကာက်ယူမ ီ ေကာက်ကက်ွေမြ ပုံများ�င့်ှ အေဆာက်အအံုစာရငး်တုိ�ကုိ ေမြ  ပြ င်အေခြ  

အေန�ငှ့် ကိုကညီ်ေအာင ်ပြ ငဆ်င်ခြ င်းဖြ င့် ေကာက်ကွက်ေမြ ပုံေရးဆွဲပ� းီချနိတွ်င ် ထပ်မေံပြ ာင်းဝငလ်ာ 

သည့် အိမေ်ထာင်စအုသစ်များကိုလညး် မကျန်ေအာင ်ေကာက်ယ�ူိုငခ်ဲ့ပါသည်။ ဤသုိ�ေဆာငရွ်က်ခြ င်း 

 ဖြ င့် စာရငး်ေကာက်များအေနဖြ င့်လည်း သနး်ေခါငစ်ာရငး်ေကာက်ယသူည့် ကာလအတွငး် ၎ငး်တုိ� 

ေဆာင်ရွကရ်မည့် လပုင်နး်များကို က� ို တင်ပြ င်ဆင�်ိုငခ်ဲ့ပါသည်။ သန်းေခါငစ်ာရင်းမေကာက်မီ (၂) ရက် 

အလိုတွင ် ေမြ ပြ ငအ်ေခြ အေန�ငှ့် ကိုကညီ်ေအာင ် ေဆာငရွ်က်ခြ င်းဖြ င့် သနး်ေခါငစ်ာရင်း၏ ဧရိယာ 

လ�မး်ခ� ုံ�ိုငမ်�ကိုလည်း တိုးြမင့်ေစခဲ့ပါသည်။ 

(စျ) စာရင်းေကာက်လပုင်န်းပ� းီစးီချနိတွ်င ် ေကာက်ကက်ွအတငွး်ရိှ အိမေ်ထာငစ်အုားလံုးကုိ ပ� းီစးီေအာင် 

ေကာက်ယ�ူိုင်ခြ င်း ရိှ/မရိှ စစေ်ဆး�ုိငရ်န ် ေမြ ပြ င်အေခြ အေန�ှင့် ကိုကညီ်ေအာင ် ပြ န်လည်ပြ င်ဆင် 

ထားသည့် အေဆာက်အအံုစာရငး်�င့်ှ တိုကဆ်ိုငစ်စေ်ဆးခြ င်းကုိ စာရငး်ေကာက်ကွကတုိ်ငး်တင်ွ 
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ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလပုင်န်းစဥကုိ် ရပက်ကွ/်ေကျးရွာအုပစ်အုဆင့်တွငလ်ည်း ေဆာငရွ်က ်

ခဲ့ပါသည်။ 

(ည) ေကာက်ကက်ွအားလံုးအတက်ွ ဖြ ည့်သငွး်ထားေသာ ေမးခနွး်ပုံစမံျားအားလံုး�ငှ့် စာရငး်ချုပပ်ုံစမံျားကုိ 

ေသချာစွာစာရငး်ပြ ုစု စစုညး်ပ� းီ ပြ ည်သ�ူအငအ်ားဦးစီးဌာနသုိ� ပြ နလ်ည်သမိး်ဆညး်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဋ) အချက်အလက်သွငး်သမူျား၏အမာှးကို နညး်�ုိငသ်မ�နည်းေစရန�်ငှ့် စာရငး်ဇယားပြ ုစခုျိန ် ကာလကို 

အတတ်�ိုငဆ်ုံးေလ�ာ့ချ�ုိငရ်န် ပုံရိပဖ်တသ်ည့်နည်းပညာကုိ အသုံးပြ ုခဲ့ပါသည်။ သုိ�ဖြ စ်၍ သန်းေခါင ်

စာရင်းရလဒ်များကို သတ်မတှခ်ျိနတ်ငွ ်ထတ်ုပြ န�်ိုငမ်ည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

(ဌ) စာရင်းဇယားထုတ်ပြ န်မည့် အချနိဇ်ယားကိုပြ ုစ၍ု အချက်အလက်အသုံးပြ ုသူများကုိ မ�ေဝခြ င်းဖြ င့် 

သန်းေခါငစ်ာရင်းရလဒမ်ျား မည်သည့်အချနိတ်ငွ ်ထုတ်ပြ နမ်ည်ကို သရိှိ�ိုငမ်ညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါနညး်စနစ်များဖြ င့် အဆင့်ဆင့်က� ပမ်တ်ထနိး်ချုပ်မ�များေက� ာင့် ၂၀၁၄ ခု�စှ ် လူဦးေရ�ငှ့် အိမအ်ေက� ာင်း 

အရာသန်းေခါငစ်ာရင်းမ ှ ရရိှလာေသာ အချကအ်လက်များသည် တစ�်ိုငင်လံုံးအတိုငး်အတာဖြ င့် လ�မး်ခ� ုံ�ိုငမ်�ရိှ�ံုမက 

အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသးွသညလ်ည်း ေကာင်းမနွခ်ိုငမ်ာမ�ရိှေက� ာင်း ေတ�ွရိှရပါသည်။ သန်းေခါငစ်ာရင်း 

မေကာက်ယူ�ိုငသ်ည့် ေမြ ဧရိယာစုစေုပါငး်သည ် �ိုငင်ံ့ေမြ ဧရိယာတစခ်လံုုး၏ (၁) ရာခိုင�်�နး်ေအာက် ေလျာ့နည်း 

ေက� ာင်း ေတ�ွရိှရပါသည်။ 
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အပုိင်း (၂ )	

ပင်မအစီရင်ခံစာ အကျဥ်းချုပ်	

၂.၁	 လူဦးေရ  

၂၀၁၄ ခုနှစ် မြ န်မာနိုင်ငံ လူဦးေရနှင့် အိမ်အေကြ ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းအရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ (၂၉) 

ရက်ေန့ညတွင်ရှိေသာ မြ န်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးေရစုစုေပါင်းမှာ (၅၁,၄၈၆,၂၅၃) ဦး ဖြ စ်ပါသည်။ ကျား ဦးေရမှာ 

(၂၄,၈၂၄,၅၈၆) ဦး ဖြ စ်ပြ းီ မ ဦးေရမှာ (၂၆,၆၆၁,၆၆၇) ဦး ဖြ စ်ပါသည်။  

၂၀၁၄ ခုနှစ ် မတ်လ (၂၉) ရက်ေန့ညတွင်ရှိေသာ ရှမ်း ပြ ညန်ယ်၏ လူဦးေရစုစုေပါင်းမှာ (၅,၈၂၄,၄၃၂) ဦး 

 ဖြ စပ်ါသည။် ကျား ဦးေရမှာ (၂,၉၁၀,၇၁၀) ဦး ဖြ စ်ပြ းီ မ ဦးေရမှာ (၂,၉၁၃,၇၂၂) ဦး ဖြ စ်ပါသည။် ရမှး် ပြ ညန်ယ၏် 

လူဦးေရစုစုေပါင်းသည် မြ န်မာနိုင်ငံလူဦးေရ၏ (၁၁.၃) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။  

တိုင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယအ်လိုက် ကျား/မအလိုက် လူဦးေရပျံ့နှံ့ပုံကို ဇယား (၁) တွင် ေဖာ် ပြ ထားပါသည်။  
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ဇယား(၁)။ တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်များတွင်ကျား/မအလုိက်လူဦးေရပျ��ံှံ�ေနထုိငမ်�01 

တုိင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် 
စုစုေပါင်းလူဦးေရ 

စုစုေပါင်းလူဦးေရ ကျား မ 

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

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

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

1,206,353 595,872 610,481 

    

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

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

ကယား 286,627 143,213 143,414 

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

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

ချင်း 478,801 229,604 249,197 

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

တန �သာရီ 1,408,401 700,619 707,782 

ပခဲးူ 4,867,373 2,322,338 2,545,035 

မေကွး 3,917,055 1,813,974 2,103,081 

မ��ေလး 6,165,723 2,928,367 3,237,356 

မနွ ် 2,054,393 987,392 1,067,001 

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

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

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

ရှမး် 5,824,432 2,910,710 2,913,722 

ဧရာဝတီ 6,184,829 3,009,808 3,175,021 

ေနပြ ည်ေတာ်1F

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

 

                                                           
1

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

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

�ိုင်ငံခြ ားသို� ေရာက်ရိှေနေသာ  မြ န်မာ�ုိင်ငံသားများ ပါဝင်ခြ င်းမရိှပါ။  ပြ ည်ပရှိမြ န်မာသံ�ုံးများတင်ွ တာဝန်ထမး်ေဆာင်ေနသည့် 
 မြ န်မာဝန်ထမ်းများ�ှင့်မသိားစမုျား (၉၇၂ ဦး) သာပါဝင်ပါသည်။ 
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၂.၂ လူဦးေရအရွယ်အစားနှင့်ေပြ ာင်းလဲမှု 

ရှမ်းပြ ည်နယ်၏လူဦးေရသည် ၁၉၇၃ ခုနှစ်သန်းေခါင်စာရင်းတွင ် (၃,၁၇၉,၅၄၆) ဦး၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ် သန်းေခါင် 

စာရင်းတငွ ် (၃,၇၁၆,၈၄၁) ဦးရှိခဲ့ပြ းီ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် (၅,၈၂၄,၄၃၂) ဦး ဖြ စ်လာပါသည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ် သန်းေခါင် 

စာရင်းနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်သန်းေခါင်စာရင်းကာလအ ကြ ားတွင ်ရမှး်ပြ ညန်ယ၏် လူဦးေရသည် (၅၆) ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက် 

လာသည်ကို ေတွ့ရပါသည်။ ရှမ်းပြ ညန်ယသ်ည် အခြ ားတုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်များနှင့် နိှုင်းယှဥ်ပါက ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသ က� းီ� ဧရာဝတီတိုင်းေဒသက� းီနှင့် မန္တေလးတိုင်းေဒသက� းီတုိ� ပြ းီလျှင ် စတုတ္ထေနရာတွင ် ရပ်တည်လျက် ရှိပါသည်။ 

ရှမ်းပြ ညန်ယ်၏ လူဦးေရသည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင ်  မြ န်မာနိုင်ငံလူဦးေရ၏ (၁၀.၅) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာမှ  ၂၀၁၄  ခုနှစ်တွင်  

(၁၁.၃) ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်လာပါသည်။  

ပုံ(၃)တွင် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယမ်ျား၏ လူဦးေရအချိုးအစားကို ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

ပံု (၃) - တုိင်းေဒသက� းီပြ ည်နယ်များ၏လူဦးေရအချို းအစား3 

 

 

	

   

                                                            
၃

 တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်တို့၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စုစုေပါင်းလူဦးေရအချိုးအစားများကိ ု က� းီစ�်ငယ်လိုက်စီထားပါသည်။ 
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၂.၃ လူဦးေရသိပ်သည်းဆ 

၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လတွင ်ရှမ်းပြ ညန်ယ်၏ လူဦးေရသိပ်သည်းဆမှာ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာတွင် (၃၇)ဦး ဖြ စ်ပြ းီ 

 မြ န်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးေရသိပ်သည်းဆ (တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာ ၇၆ ဦး)နှင့န်ိှုင်းယှဥလ်ျှင် တစ်ဝက်ခန့်နည်းပါးသည်ကိ ု

ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ရမှး်ပြ ညန်ယ၏် လူဦးေရသိပ်သည်းဆသည် အခြ ားတိုင်းေဒသက� းီနငှ့်  ပြ ညန်ယ်များ၏ လူဦးေရ 

သိပ်သည်းဆနှင့် နိှုင်းယှဥ်ပါက နည်းပါးပြ ီး အဆင့် (၁၁) တွင်ရှိေသာ်လည်း တန င်္သာရီတိုင်းေဒသက� းီ၊ ကယားပြ ညန်ယ်၊ 

ကချင်ပြ ညန်ယန်ငှ့် ချငး်ပြ ည်နယတ်ို့ထက ်လူဦးေရသိပ်သည်းဆ ပိုမိ ုမြ င့်မားသည်ကိုေတွ့ရှိရပါသည။်  ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင ်

တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာ၌ (၂၀) ဦး၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင ်တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာ၌ (၂၄) ဦးရှိခဲ့ ပြ ီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင ် (၃၇) 

ဦးသို့ တိုးမြ င့်လာခဲ့ပါသည်။ 

၂.၄	  မြ ို့ပြ /ေကျးလက်လူဦးေရ	

သန်းေခါင်စာရင်းမှ ရရှိေသာအချက်အလက်များအရ ရှမ်း ပြ ညန်ယ်တွင ် လ ူ (၁၀၀) လျှင် (၇၆) ဦးသည် 

ေကျးလက်ေဒသတွင်ေနထိုင်ကြ ပြ းီ (၂၄) ဦးသည်  မြ ို ့ ပြ ေဒသတွငေ်နထိုင်ကြ ပါသည။် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြ င့ ်

ေကျးလက်ေဒသတွင်ေနထိုင်သူ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိ ပြ းီ မြ ို ့ ပြ ေဒသ၌ေနထိုင်သူ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ ရမှး်ပြ ညန်ယ၏် 

 မြ ို ့ ပြ ေဒသတွင ် ေနထိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းသည်  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ မြ ို ့ ပြ ေဒသတွငေ်နထိငု်သူ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းထက် နညး်ပါးသည ်

ကိုေတွ့ရှိရပါသည်။ ရမှး် ပြ ညန်ယ၏်  မြ ို ့ ပြ ရာခိုင်နှုန်းသည် မြ န်မာနိုင်ငံတွင ် သတ္တမေမြ ာကအ်များဆုးံဖြ စ်ပြ းီ တန င်္သာရီ 

တိုင်းေဒသက� ီး၏  မြ ို ့ ပြ ရာခိုငန်ှုနး် (၂၄ %) နှင့ ်တူညီသည်ကိုေတွ့ ရပါသည်။ 

၂.၅	 ကျား/မ လူဦးေရ	

ရှမ်းပြ ညန်ယ်၏ မ ဦးေရသည် ကျား ဦးေရထက် (၃,၀၁၂) ဦးသာပိုများသညက်ို ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ရှမ်း ပြ ည်နယ် 

တငွ် လဦူးေရ ကျား/မအချိုး (မ ၁၀၀ တွင်ရှိေသာကျားဦးေရ) သည် (100) ရှိသည်ကိုေတွ့ ရှိရပါသည။်  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ 

ကျား/မအခိျုးမှာ (၉၃)  ဖြ စ်ပါသည။် 

၂.၆ လူဦးေရပိရမစ် 

ရှမ်း ပြ ညန်ယ်၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ်လူဦးေရပိရမစ်သည် အိုးပုံစံဖြ စ်ပြ းီ မြ န်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ ်လူဦးေရပိရမစ်ပုံစ ံ

နှင့် တူညသီည်ကိုေတွ့ ရှိရပါသည် (ပုံ - ၄ နှင့ ် ပုံ - ၅)။ ယင်းပုံစံသည် ေမးွဖွားနှုနး် ကျဆငး်ေနပြ းီ အသက်အုပ်စု                

(၁၀ - ၁၄) နှစ်အတွင်းရှိ လူငယ်အေရအတွက်များစွာပါဝင်ေနေကြ ာငး် ပြ ဆိုေနပါသည်။ အသက်အုပ်စု (၁၀ - ၁၄) နှစ် 

အတွင်းရှိ လူငယ်အချိုးအစားများပြ ားခြ ငး်သည ်ရမှး်ပြ ညန်ယတ်ငွ် လူငယ်ဦးေရနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိေသာ လူဦးေရ 

များပြ ားလာမှုကို ပြ ဆိုေနပါသည်။ အနာဂတ်၌ သက်က� းီရွယ်အိုလူဦးေရများပြ ားလာနိငု်သည့် အလားအလာကိုလည်း 

 ပြ ဆိုေနပါသည်။ အဆိုပါလူဦးေရဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ ဖြ စ်ေပါ်ေနမှုေကြ ာင့် ရှမ်းပြ ည်နယ၏် လူမှုစီးပွားေရးလိုအပ်ချက်များကို 

 ဖြ ည့်ဆည်းေပးနိုငေ်ရးအတွက ်မူဝါဒနှင့် ေရတိ/ုေရရှည်စီမံကိန်းများ  က� ို တင်ပြ င်ဆင်ေဆာင်ရွက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
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ပံု (၄) - လူဦးေရပိရမစ်၊၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ရှမ်းြပည်နယ် 

 

 

ပံု ( ၅ ) - လူဦးေရပိရမစ်၊၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  မြ န်မာနုိင်ငံ 
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20 သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

၂.၇ ေမွးဖာွးမ��င့်ှ ကေလးေသဆံုးမ� 

 သန်းေခါငစ်ာရင်းေကာက်ယသူည့်ကာလတွင ် ရှမး်ပြ ညန်ယ်၏ အသက ် (၁၅) �စှမ် ှ (၄၉) �စှအ်တငွး်ရှိ 

အမျို းသမီးဦးေရသည ် (၁,၄၆၅,၁၄၆) ဦးရိှပ� းီ အိမေ်ထာင်ကျဖူးသ ူ အမျိုးသမးီဦးေရမာှ (၁,၀၂၆,၀၁၅) ဦးရိှသည်ကုိ 

ေတ�ွရိှရပါသည်။ ရှမး်ပြ ည်နယ်တငွ ် အသက ် (၁၅) �ှစမ် ှ (၄၉) �စှအ်တွငး်ရိှ အမျို းသမီးတစဦ်း၏ စုစေုပါငး်ကေလး 

ေမးွ��နး်မာှ (၂.၆၇) ဦး  ဖြ စ် ပ� းီ မြ နမ်ာ�ုိငင်၏ံစစုေုပါငး်ကေလးေမွး��နး် (၂.၃) ဦးထက် ပိုမိုသည်ကို ေတ�ွရိှရပါသည်။ 

 ရှမး်ပြ ည်နယ၏် တစ်�စှေ်အာက်ကေလးေသ��နး်မာှ အရှငေ်မးွကေလး (၁၀၀၀) ဦးတင်ွ ေသဆုံးသူ (၆၀) ဦး 

ရိှပ� းီ  မြ နမ်ာ�ုိငင်၏ံ တစ်�စှေ်အာက်ကေလးေသ��နး် (၆၂) ဦးထက ်အနည်းငယ်ေလျာန့ည်းေနသညကုိ် ေတ�ွရိှရပါသည်။ 

အသက် (၅) �စှေ်အာကက်ေလးေသ��နး်မာှလည်း အရှငေ်မးွကေလး (၁၀၀၀) ဦးတွင ် ေသဆုံးသူ (၇၀) ဦးရိှပ� းီ 

 မြ နမ်ာ�ိုငင်၏ံ အသက် (၅) �စှေ်အာက် ကေလးေသ��နး် (၇၂) ဦးထက် အနည်းငယ်ေလျာန့ည်းေနသညကုိ် ေတ�ွရိှရပါ 

သည်။  
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အပုိင်း (၃) 

စာရင်းဇယားများ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



     

     

    

 
 မြ န်မာနုိင်ငံလူဦးေရနှင့်အိမ်အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဍ) 

အပုိင်း (က) လူဦးေရဆုိင်ရာအချက်အလက်များ

 

     
     

 



23သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 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)် 

ဇယား (က - ၁)။ အိမ်ေထာင်စုအမျိုးအစားအလုိက် လူဦးေရကုိ ကျား/မ နှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် ခဲွြခားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ အဖဲွ့အစည်းလူဦးေရ 

ေပါင်း ကျား မ 
ကျား/မ 
အချိုး 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 5,824,432 2,910,710 2,913,722 99.9 5,500,933 2,663,408 2,837,525 323,499 247,302 76,197 

 မြ ို ့ ပြ  1,395,847 692,453 703,394 98.4 1,268,745 601,710 667,035 127,102 90,743 36,359 

ေကျးလက ် 4,428,585 2,218,257 2,210,328 100.4 4,232,188 2,061,698 2,170,490 196,397 156,559 39,838 

ေတာင်က� းီခခုိင် 1,701,338 842,594 858,744 98.1 1,619,507 777,534 841,973 81,831 65,060 16,771 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ် 381,639 185,954 195,685 95.0 356,538 168,129 188,409 25,101 17,825 7,276 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 189,407 94,537 94,870 99.6 178,457 86,946 91,511 10,950 7,591 3,359 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 112,348 55,535 56,813 97.8 105,196 49,287 55,909 7,152 6,248 904 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 153,032 74,736 78,296 95.5 147,902 70,134 77,768 5,130 4,602 528 

ကေလာမြ ို ့နယ် 186,083 93,092 92,991 100.1 178,139 86,221 91,918 7,944 6,871 1,073 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 79,303 38,468 40,835 94.2 76,514 36,233 40,281 2,789 2,235 554 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 82,532 41,049 41,483 99.0 79,018 38,493 40,525 3,514 2,556 958 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ ် 126,567 64,961 61,606 105.4 119,140 58,152 60,988 7,427 6,809 618 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ ် 115,047 57,411 57,636 99.6 111,229 54,037 57,192 3,818 3,374 444 

ဖယ်ခုံမြ ို ့နယ ် 103,590 52,293 51,297 101.9 101,345 50,516 50,829 2,245 1,777 468 

ေကျာက်တလုံးက� းီမြ ို ့နယခ်ွဲ 56,417 27,246 29,171 93.4 55,441 26,360 29,081 976 886 90 

အငေ်တာမြ ို ့နယ်ခွဲ 38,163 19,365 18,798 103.0 36,568 17,973 18,595 1,595 1,392 203 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခဲွ 77,210 37,947 39,263 96.6 74,020 35,053 38,967 3,190 2,894 296 

လိွုင်လင်ခခုိင် 565,162 276,907 288,255 96.1 537,402 252,349 285,053 27,760 24,558 3,202 

လွိုင်လင်မြ ို ့နယ် 52,371 25,231 27,140 93.0 49,895 23,115 26,780 2,476 2,116 360 

လဲချား မြ ို ့နယ် 48,831 23,646 25,185 93.9 47,336 22,237 25,099 1,495 1,409 86 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 92,302 46,542 45,760 101.7 87,793 42,766 45,027 4,509 3,776 733 

ကွန်ဟန်ိးမြ ို ့နယ် 21,823 10,872 10,951 99.3 20,008 9,239 10,769 1,815 1,633 182 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 44,500 20,905 23,595 88.6 42,291 19,148 23,143 2,209 1,757 452 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 74,294 35,122 39,172 89.7 71,921 32,951 38,970 2,373 2,171 202 

မိုင်းရှူ း မြ ို ့နယ ် 42,695 20,363 22,332 91.2 41,033 18,858 22,175 1,662 1,505 157 



24သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 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)် 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ အဖဲွ့အစည်းလူဦးေရ 

ေပါင်း ကျား မ 
ကျား/မ 
အချိုး 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

ပင်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 72,186 35,328 36,858 95.8 68,670 32,111 36,559 3,516 3,217 299 

ခိုလမ်မြ ို ့နယခဲွ် 24,659 12,749 11,910 107.0 22,512 10,837 11,675 2,147 1,912 235 

ကာလိ မြ ို ့နယခဲွ် 31,580 15,751 15,829 99.5 30,055 14,413 15,642 1,525 1,338 187 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 29,864 14,519 15,345 94.6 28,332 13,037 15,295 1,532 1,482 50 

မိုင်းစံ(မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယခ်ွဲ 30,057 15,879 14,178 112.0 27,556 13,637 13,919 2,501 2,242 259 

လင်းေခးခရုိင် 139,483 70,572 68,911 102.4 130,875 62,864 68,011 8,608 7,708 900 

လင်းေခးမြ ို ့နယ် 33,481 16,683 16,798 99.3 32,022 15,389 16,633 1,459 1,294 165 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 28,640 14,054 14,586 96.4 27,499 13,016 14,483 1,141 1,038 103 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 33,810 16,546 17,264 95.8 32,281 15,140 17,141 1,529 1,406 123 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 25,926 13,829 12,097 114.3 23,503 11,636 11,867 2,423 2,193 230 

ဟုိမိနး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 6,830 3,523 3,307 106.5 6,322 3,137 3,185 508 386 122 

ကျို င်းေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 10,796 5,937 4,859 122.2 9,248 4,546 4,702 1,548 1,391 157 

လားရိှုးခရုိင် 612,248 299,530 312,718 95.8 583,342 276,528 306,814 28,906 23,002 5,904 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 323,405 158,512 164,893 96.1 305,923 145,840 160,083 17,482 12,672 4,810 

သိန္နမြ ို ့နယ် 56,662 28,604 28,058 101.9 54,190 26,414 27,776 2,472 2,190 282 

မိုင်းရယ်မြ ို ့နယ် 59,376 28,391 30,985 91.6 56,768 25,914 30,854 2,608 2,477 131 

တန့ယ်နး်မြ ို ့နယ် 172,805 84,023 88,782 94.6 166,461 78,360 88,101 6,344 5,663 681 

မူဆယ်ခရုိင် 453,495 227,159 226,336 100.4 429,439 209,914 219,525 24,056 17,245 6,811 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 117,507 60,946 56,561 107.8 101,289 49,685 51,604 16,218 11,261 4,957 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 107,034 51,315 55,719 92.1 104,198 49,247 54,951 2,836 2,068 768 

ကွတခ်ိငု်မြ ို ့နယ် 101,334 50,247 51,087 98.4 97,955 47,665 50,290 3,379 2,582 797 

မုန်းကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 24,565 12,745 11,820 107.8 24,348 12,603 11,745 217 142 75 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယခ်ွဲ 6,787 3,242 3,545 91.5 6,579 3,046 3,533 208 196 12 

ပန်ဆိုင်း( ကြ ူကုတ်) မြ ို ့နယခဲွ် 22,950 11,469 11,481 99.9 22,297 10,975 11,322 653 494 159 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 73,318 37,195 36,123 103.0 72,773 36,693 36,080 545 502 43 

           



25သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 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)် 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ အဖဲွ့အစည်းလူဦးေရ 

ေပါင်း ကျား မ 
ကျား/မ 
အချိုး 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

ေကျာက်မဲခရုိင် 770,065 376,103 393,962 95.5 721,369 341,659 379,710 48,696 34,444 14,252 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ ် 127,560 61,644 65,916 93.5 120,458 56,356 64,102 7,102 5,288 1,814 

ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ် 149,842 75,761 74,081 102.3 139,717 67,978 71,739 10,125 7,783 2,342 

သီေပါမြ ို ့နယ် 176,158 85,836 90,322 95.0 167,154 78,866 88,288 9,004 6,970 2,034 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 50,423 24,448 25,975 94.1 48,460 22,896 25,564 1,963 1,552 411 

နမ့်ဆန ်မြ ို့နယ် 72,204 32,708 39,496 82.8 66,426 30,134 36,292 5,778 2,574 3,204 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 63,330 31,545 31,785 99.2 58,848 28,285 30,563 4,482 3,260 1,222 

မဘိမး်မြ ို ့နယ် 47,398 24,494 22,904 106.9 41,213 20,397 20,816 6,185 4,097 2,088 

မန်တုံမြ ို ့နယ် 38,601 18,562 20,039 92.6 37,254 17,495 19,759 1,347 1,067 280 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 18,901 8,833 10,068 87.7 17,668 8,099 9,569 1,233 734 499 

မိုင်းလုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 25,648 12,272 13,376 91.7 24,171 11,153 13,018 1,477 1,119 358 

ကွမ်းလံုခရုိင် 58,774 30,900 27,874 110.9 55,355 28,336 27,019 3,419 2,564 855 

ကွမး်လုံမြ ို့နယ ် 58,774 30,900 27,874 110.9 55,355 28,336 27,019 3,419 2,564 855 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 154,912 81,104 73,808 109.9 143,425 73,831 69,594 11,487 7,273 4,214 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 89,961 47,395 42,566 111.3 79,409 40,752 38,657 10,552 6,643 3,909 

ကုန်းကြ မး်မြ ို ့နယ ် 33,772 17,472 16,300 107.2 33,475 17,237 16,238 297 235 62 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 4,889 2,638 2,251 117.2 4,451 2,376 2,075 438 262 176 

ေမာ်ထိက်ုမြ ို ့နယ်ခွဲ 26,290 13,599 12,691 107.2 26,090 13,466 12,624 200 133 67 

ဟုိပန်ခရုိင် 228,880 116,573 112,307 103.8 225,742 114,132 111,610 3,138 2,441 697 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 54,894 28,269 26,625 106.2 53,501 27,062 26,439 1,393 1,207 186 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 70,683 36,313 34,370 105.7 69,364 35,403 33,961 1,319 910 409 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ် 97,097 48,791 48,306 101.0 96,940 48,693 48,247 157 98 59 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 6,206 3,200 3,006 106.5 5,937 2,974 2,963 269 226 43 

မက်မန်းခရုိင် 241,884 124,478 117,406 106.0 222,506 111,611 110,895 19,378 12,867 6,511 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 19,732 10,068 9,664 104.2 19,050 9,430 9,620 682 638 44 

ပန်ဆမး်(ပန်ခမး်) မြ ို ့နယ် 104,329 54,201 50,128 108.1 87,371 43,330 44,041 16,958 10,871 6,087 



26သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 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)် 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ အဖဲွ့အစည်းလူဦးေရ 

ေပါင်း ကျား မ 
ကျား/မ 
အချိုး 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

နားဖနး်မြ ို ့နယ် 116,180 59,369 56,811 104.5 114,724 58,240 56,484 1,456 1,129 327 

မန်ကန်မြ ို ့နယခဲွ် 1,643 840 803 104.6 1,361 611 750 282 229 53 

ကျိုငး်တံုခရုိင ် 366,861 187,993 178,868 105.1 335,559 166,013 169,546 31,302 21,980 9,322 

ကျို င်းတံုမြ ို ့နယ် 171,620 87,779 83,841 104.7 162,222 79,650 82,572 9,398 8,129 1,269 

မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ် 44,528 22,873 21,655 105.6 42,654 21,073 21,581 1,874 1,800 74 

မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ် 52,591 26,980 25,611 105.3 50,564 25,196 25,368 2,027 1,784 243 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 43,068 22,266 20,802 107.0 27,691 13,644 14,047 15,377 8,622 6,755 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 55,054 28,095 26,959 104.2 52,428 26,450 25,978 2,626 1,645 981 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 243,571 128,590 114,981 111.8 225,271 114,034 111,237 18,300 14,556 3,744 

မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 86,553 45,731 40,822 112.0 79,923 40,510 39,413 6,630 5,221 1,409 

မိုင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ ် 54,149 27,430 26,719 102.7 51,908 25,371 26,537 2,241 2,059 182 

မိုင်းတုံမြ ို ့နယ် 21,994 12,018 9,976 120.5 20,202 10,391 9,811 1,792 1,627 165 

မိုင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 18,096 9,543 8,553 111.6 17,390 8,875 8,515 706 668 38 

တံုတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 14,684 7,562 7,122 106.2 13,978 7,006 6,972 706 556 150 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 43,819 23,806 20,013 119.0 37,607 19,394 18,213 6,212 4,412 1,800 

မုံးထမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,276 2,500 1,776 140.8 4,263 2,487 1,776 13 13 - 

တာချီလိတ်ခရုိင် 177,313 90,124 87,189 103.4 167,493 82,435 85,058 9,820 7,689 2,131 

တာချလီိတ်မြ ို ့နယ ် 148,021 74,827 73,194 102.2 139,573 68,410 71,163 8,448 6,417 2,031 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 18,248 9,503 8,745 108.7 17,284 8,609 8,675 964 894 70 

ကျို င်းလပ်မြ ို ့နယခဲွ် 11,044 5,794 5,250 110.4 10,636 5,416 5,220 408 378 30 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 110,446 58,083 52,363 110.9 103,648 52,168 51,480 6,798 5,915 883 

မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 30,556 16,209 14,347 113.0 28,235 14,098 14,137 2,321 2,111 210 

မိုင်းေယာငး်မြ ို ့နယ ် 27,559 14,410 13,149 109.6 25,723 12,652 13,071 1,836 1,758 78 

မိုင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 52,331 27,464 24,867 110.4 49,690 25,418 24,272 2,641 2,046 595 

 



27သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (က - ၂)။ အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ေထာငစု်များနှင့် အိမ်ေထာင်စုအမျို းအစားအလုိက် လူဦးေရ၊ ပျမ်းမျှအိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားကုိေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရ ပျမ်းမျှ 
အိမ်ေထာင်စု 
အရွယ်အစား အေရအတွက် 

အိမ်ေထာင်ဦးစီး 
(ကျား) 

အိမ်ေထာင်ဦးစီး 
(မ) 

အိမ်ေထာင်ဦးစီး 
(မ) ရာခုိင်နှုန်း 

အိမ်ေထာင်စု အဖဲွ့အစည်း 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,169,569 919,047 250,522 21.4 5,500,933 323,499 4.7 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 290,734 77,775 21.1 1,619,507 81,831 4.4 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 62,003 20,601 24.9 356,538 25,101 4.3 

ေညာငေ်ရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 34,334 8,300 19.5 178,457 10,950 4.2 

ဟုိပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 19,600 5,128 20.7 105,196 7,152 4.3 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 32,771 26,495 6,276 19.2 147,902 5,130 4.5 

ကေလာမြ ို ့နယ် 41,341 30,415 10,926 26.4 178,139 7,944 4.3 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 17,544 12,917 4,627 26.4 76,514 2,789 4.4 

ရွာငံမြ ို ့နယ ် 18,348 13,836 4,512 24.6 79,018 3,514 4.3 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ် 25,957 21,469 4,488 17.3 119,140 7,427 4.6 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 20,936 4,568 17.9 111,229 3,818 4.4 

ဖယခ်ုံမြ ို ့နယ ် 20,084 17,381 2,703 13.5 101,345 2,245 5.0 

ေကျာကတ်လုံးက� းီမြ ို ့နယ်ခွဲ 12,265 10,351 1,914 15.6 55,441 976 4.5 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 8,150 7,021 1,129 13.9 36,568 1,595 4.5 

ေနာငတ်ရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 16,579 13,976 2,603 15.7 74,020 3,190 4.5 

လိွုင်လင်ခရုိင ် 115,482 90,396 25,086 21.7 537,402 27,760 4.7 

လွိုင်လင်မြ ို ့နယ် 10,901 8,019 2,882 26.4 49,895 2,476 4.6 

လဲချား မြ ို ့နယ် 8,790 6,610 2,180 24.8 47,336 1,495 5.4 

နမ့်စန််မြ ို့နယ် 18,863 14,588 4,275 22.7 87,793 4,509 4.7 

ကွန်ဟိန်းမြ ို ့နယ ် 4,570 3,510 1,060 23.2 20,008 1,815 4.4 

ေကျးသးီမြ ို ့နယ် 8,901 6,843 2,058 23.1 42,291 2,209 4.8 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 12,980 3,352 20.5 71,921 2,373 4.4 

မိုငး်ရှူ း မြ ို ့နယ ် 9,201 7,501 1,700 18.5 41,033 1,662 4.5 

ပငလ်ုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 14,516 10,880 3,636 25.0 68,670 3,516 4.7 

ခိုလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,364 3,509 855 19.6 22,512 2,147 5.2 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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 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရ ပျမ်းမျှ 
အိမ်ေထာင်စု 
အရွယ်အစား အေရအတွက် အိမ်ေထာင်ဦးစီး 

(ကျား) 
အိမ်ေထာင်ဦးစီး 

(မ) 
အိမ်ေထာင်ဦးစီး 
(မ) ရာခုိင်နှုန်း 

အိမ်ေထာင်စု အဖဲွ့အစည်း 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခွဲ 6,567 5,740 827 12.6 30,055 1,525 4.6 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 5,811 4,602 1,209 20.8 28,332 1,532 4.9 

မိုင်းစံ(မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယခ်ွဲ 6,666 5,614 1,052 15.8 27,556 2,501 4.1 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 23,900 6,748 22.0 130,875 8,608 4.3 

လင်းေခးမြ ို ့နယ ် 8,388 6,209 2,179 26.0 32,022 1,459 3.8 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 6,224 4,687 1,537 24.7 27,499 1,141 4.4 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ် 7,194 5,883 1,311 18.2 32,281 1,529 4.5 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 5,421 4,342 1,079 19.9 23,503 2,423 4.3 

ဟုိမိန်းမြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 914 246 21.2 6,322 508 5.5 

ကျို င်းေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,261 1,865 396 17.5 9,248 1,548 4.1 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 84,396 40,785 32.6 583,342 28,906 4.7 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 64,932 40,330 24,602 37.9 305,923 17,482 4.7 

သိန္ီနမြ ို ့နယ် 11,779 9,022 2,757 23.4 54,190 2,472 4.6 

မိုငး်ရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 9,389 3,939 29.6 56,768 2,608 4.3 

တန့ယ်န်းမြ ို ့နယ် 35,142 25,655 9,487 27.0 166,461 6,344 4.7 

မူဆယ်ခရုိင် 86,255 64,579 21,676 25.1 429,439 24,056 5.0 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 22,214 17,100 5,114 23.0 101,289 16,218 4.6 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 15,235 6,182 28.9 104,198 2,836 4.9 

ကွတ်ခိုင်မြ ို ့နယ် 19,031 13,039 5,992 31.5 97,955 3,379 5.1 

မုန်းကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,358 3,723 635 14.6 24,348 217 5.6 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,643 1,141 502 30.6 6,579 208 4.0 

ပန်ဆိုင်း( ကြ ူကုတ်) မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,543 3,429 1,114 24.5 22,297 653 4.9 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယခ်ွဲ 13,049 10,912 2,137 16.4 72,773 545 5.6 

ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 123,607 40,072 24.5 721,369 48,696 4.4 

ေကျာကမ်ဲမြ ို ့နယ ် 28,371 20,247 8,124 28.6 120,458 7,102 4.2 

ေနာငခ်ျို မြ ို ့နယ် 32,224 26,159 6,065 18.8 139,717 10,125 4.3 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)် 



29သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရ ပျမ်းမျှ 
အိမ်ေထာင်စု 
အရွယ်အစား အေရအတွက် အိမ်ေထာင်ဦးစီး 

(ကျား) 
အိမ်ေထာင်ဦးစီး 

(မ) 
အိမ်ေထာင်ဦးစီး 
(မ) ရာခုိင်နှုန်း 

အိမ်ေထာင်စု အဖဲွ့အစည်း 

သီေပါမြ ို ့နယ် 37,906 29,946 7,960 21.0 167,154 9,004 4.4 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 8,445 3,196 27.5 48,460 1,963 4.2 

နမ့်ဆန်မြ ို ့နယ် 13,685 9,813 3,872 28.3 66,426 5,778 4.9 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 8,893 4,759 34.9 58,848 4,482 4.3 

မဘမိး်မြ ို ့နယ ် 8,632 6,983 1,649 19.1 41,213 6,185 4.8 

မန်တံုမြ ို ့နယ် 7,683 5,860 1,823 23.7 37,254 1,347 4.8 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 4,029 2,933 1,096 27.2 17,668 1,233 4.4 

မိုငး်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 5,856 4,328 1,528 26.1 24,171 1,477 4.1 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 8,866 1,526 14.7 55,355 3,419 5.3 

ကွမး်လုံမြ ို့နယ ် 10,392 8,866 1,526 14.7 55,355 3,419 5.3 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင ် 24,846 21,299 3,547 14.3 143,425 11,487 5.8 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 11,973 2,258 15.9 79,409 10,552 5.6 

ကုန်းကြ မး်မြ ို ့နယ် 5,462 4,893 569 10.4 33,475 297 6.1 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 950 788 162 17.1 4,451 438 4.7 

ေမာ်ထိုက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,203 3,645 558 13.3 26,090 200 6.2 

ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 31,796 3,834 10.8 225,742 3,138 6.3 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 10,031 8,475 1,556 15.5 53,501 1,393 5.3 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 9,519 926 8.9 69,364 1,319 6.6 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ် 13,969 12,929 1,040 7.4 96,940 157 6.9 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 873 312 26.3 5,937 269 5.0 

မက်မန်းခရုိင် 36,249 32,761 3,488 9.6 222,506 19,378 6.1 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 3,318 2,996 322 9.7 19,050 682 5.7 

ပန်ဆမ်း(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 16,142 14,475 1,667 10.3 87,371 16,958 5.4 

နားဖန်းမြ ို ့နယ် 16,474 15,088 1,386 8.4 114,724 1,456 7.0 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခွဲ 315 202 113 35.9 1,361 282 4.3 

        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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 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရ ပျမ်းမျှ 
အိမ်ေထာင်စု 
အရွယ်အစား အေရအတွက် အိမ်ေထာင်ဦးစီး 

(ကျား) 
အိမ်ေထာင်ဦးစီး 

(မ) 
အိမ်ေထာင်ဦးစီး 
(မ) ရာခုိင်နှုန်း 

အိမ်ေထာင်စု အဖဲွ့အစည်း 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 66,733 57,328 9,405 14.1 335,559 31,302 5.0 

ကျို င်းတုံမြ ို ့နယ် 34,096 27,731 6,365 18.7 162,222 9,398 4.8 

မိုငး်ခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 7,253 772 9.6 42,654 1,874 5.3 

မုိငး်ယနး်မြ ို ့နယ် 10,119 9,316 803 7.9 50,564 2,027 5.0 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 4,734 474 9.1 27,691 15,377 5.3 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 8,294 991 10.7 52,428 2,626 5.6 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 39,077 5,854 13.0 225,271 18,300 5.0 

မိုငး်ဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 13,834 2,075 13.0 79,923 6,630 5.0 

မိုငး်ပျဥ်း မြ ို ့နယ ် 10,605 8,974 1,631 15.4 51,908 2,241 4.9 

မိုငး်တံုမြ ို ့နယ် 4,258 3,653 605 14.2 20,202 1,792 4.7 

မိုငး်ခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,202 2,966 236 7.4 17,390 706 5.4 

တုံတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 2,694 2,379 315 11.7 13,978 706 5.2 

ပံုပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 7,334 6,398 936 12.8 37,607 6,212 5.1 

မုံးထမြ ို ့နယ်ခွဲ 929 873 56 6.0 4,263 13 4.6 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 29,596 8,077 21.4 167,493 9,820 4.4 

တာချလီိတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 24,169 7,010 22.5 139,573 8,448 4.5 

တာေလမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,018 3,221 797 19.8 17,284 964 4.3 

ကျိုငး်လပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,476 2,206 270 10.9 10,636 408 4.3 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 20,712 2,649 11.3 103,648 6,798 4.4 

မိုငး်ဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 5,207 958 15.5 28,235 2,321 4.6 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 5,506 823 13.0 25,723 1,836 4.1 

မိုငး်ယုမြ ို ့နယခ်ွဲ 10,867 9,999 868 8.0 49,690 2,641 4.6 

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)် 



31သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ဇယား (က - ၃)။  မြ ို ့ ပြ နှင့် ေကျးလက်ေနလူဦးေရကုိ ကျား/မ၊ ကျား/မအချိုးနှင့် မြ ို ့ ပြ ေနလူဦးေရရာခုိင်နှုန်းကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက်  မြ ို ့ြပ 

လူဦးေရ 
ရာခုိင်နှုန်း ေပါင်း ကျား မ 

ကျား/မ 
အချိုး 

ေပါင်း ကျား မ 
ကျား/မ 
အချို း 

ေပါင်း ကျား မ ကျား/မ
အချိုး 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 5,824,432 2,910,710 2,913,722 99.9 1,395,847 692,453 703,394 98.4 4,428,585 2,218,257 2,210,328 100.4 24.0 

ေတာင်က� းီခရုိင် 1,701,338 842,594 858,744 98.1 463,988 228,403 235,585 97.0 1,237,350 614,191 623,159 98.6 27.3 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 381,639 185,954 195,685 95.0 264,804 126,928 137,876 92.1 116,835 59,026 57,809 102.1 69.4 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 189,407 94,537 94,870 99.6 16,208 8,174 8,034 101.7 173,199 86,363 86,836 99.5 8.6 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 112,348 55,535 56,813 97.8 22,840 12,106 10,734 112.8 89,508 43,429 46,079 94.2 20.3 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 153,032 74,736 78,296 95.5 12,073 6,029 6,044 99.8 140,959 68,707 72,252 95.1 7.9 

ကေလာမြ ို ့နယ် 186,083 93,092 92,991 100.1 57,797 28,672 29,125 98.4 128,286 64,420 63,866 100.9 31.1 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 79,303 38,468 40,835 94.2 10,762 5,161 5,601 92.1 68,541 33,307 35,234 94.5 13.6 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 82,532 41,049 41,483 99.0 4,517 2,220 2,297 96.6 78,015 38,829 39,186 99.1 5.5 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ ် 126,567 64,961 61,606 105.4 29,533 16,175 13,358 121.1 97,034 48,786 48,248 101.1 23.3 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ ် 115,047 57,411 57,636 99.6 12,629 6,531 6,098 107.1 102,418 50,880 51,538 98.7 11.0 

ဖယ်ခုံမြ ို ့နယ ် 103,590 52,293 51,297 101.9 16,546 8,357 8,189 102.1 87,044 43,936 43,108 101.9 16.0 

ေကျာက်တလုံးက� းီမြ ို ့နယခ်ွဲ 56,417 27,246 29,171 93.4 3,166 1,454 1,712 84.9 53,251 25,792 27,459 93.9 5.6 

အငေ်တာမြ ို ့နယခဲွ် 38,163 19,365 18,798 103.0 8,252 4,171 4,081 102.2 29,911 15,194 14,717 103.2 21.6 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 77,210 37,947 39,263 96.6 4,861 2,425 2,436 99.5 72,349 35,522 36,827 96.5 6.3 

လိွုင်လင်ခရုိင် 565,162 276,907 288,255 96.1 128,432 63,537 64,895 97.9 436,730 213,370 223,360 95.5 22.7 

လွိုင်လင်မြ ို ့နယ် 52,371 25,231 27,140 93.0 13,460 6,417 7,043 91.1 38,911 18,814 20,097 93.6 25.7 

လဲချား မြ ို ့နယ် 48,831 23,646 25,185 93.9 8,001 3,845 4,156 92.5 40,830 19,801 21,029 94.2 16.4 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 92,302 46,542 45,760 101.7 23,792 11,946 11,846 100.8 68,510 34,596 33,914 102.0 25.8 

ကွန်ဟန်ိးမြ ို ့နယ် 21,823 10,872 10,951 99.3 7,581 3,767 3,814 98.8 14,242 7,105 7,137 99.6 34.7 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 44,500 20,905 23,595 88.6 4,282 2,105 2,177 96.7 40,218 18,800 21,418 87.8 9.6 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 74,294 35,122 39,172 89.7 10,620 5,156 5,464 94.4 63,674 29,966 33,708 88.9 14.3 

မိုင်းရှူ း မြ ို ့နယ ် 42,695 20,363 22,332 91.2 9,809 4,839 4,970 97.4 32,886 15,524 17,362 89.4 23.0 

ပင်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 72,186 35,328 36,858 95.8 27,115 13,615 13,500 100.9 45,071 21,713 23,358 93.0 37.6 



32သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက်  မြ ို ့ြပ 

လူဦးေရ 
ရာခုိင်နှုန်း ေပါင်း ကျား မ ကျား/မ 

အချိုး 
ေပါင်း ကျား မ ကျား/မ 

အချို း 
ေပါင်း ကျား မ ကျား/မ

အချိုး 

ခိုလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 24,659 12,749 11,910 107.0 9,470 4,719 4,751 99.3 15,189 8,030 7,159 112.2 38.4 

ကာလိမြ ို ့နယခ်ွဲ 31,580 15,751 15,829 99.5 7,779 3,870 3,909 99.0 23,801 11,881 11,920 99.7 24.6 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 29,864 14,519 15,345 94.6 4,048 1,927 2,121 90.9 25,816 12,592 13,224 95.2 13.6 

မိုင်းစံ(မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယခ်ွဲ 30,057 15,879 14,178 112.0 2,475 1,331 1,144 116.3 27,582 14,548 13,034 111.6 8.2 

လင်းေခးခရုိင် 139,483 70,572 68,911 102.4 43,882 22,627 21,255 106.5 95,601 47,945 47,656 100.6 31.5 

လင်းေခးမြ ို ့နယ ် 33,481 16,683 16,798 99.3 6,484 3,189 3,295 96.8 26,997 13,494 13,503 99.9 19.4 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 28,640 14,054 14,586 96.4 9,767 4,735 5,032 94.1 18,873 9,319 9,554 97.5 34.1 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 33,810 16,546 17,264 95.8 5,222 2,686 2,536 105.9 28,588 13,860 14,728 94.1 15.4 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 25,926 13,829 12,097 114.3 8,972 4,712 4,260 110.6 16,954 9,117 7,837 116.3 34.6 

ဟုိမိနး်မြ ို ့နယခ်ွ ဲ 6,830 3,523 3,307 106.5 3,446 1,770 1,676 105.6 3,384 1,753 1,631 107.5 50.5 

ကျိုငး်ေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 10,796 5,937 4,859 122.2 9,991 5,535 4,456 124.2 805 402 403 99.8 92.5 

လားရိှုးခရုိင် 612,248 299,530 312,718 95.8 224,136 108,679 115,457 94.1 388,112 190,851 197,261 96.8 36.6 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 323,405 158,512 164,893 96.1 174,335 84,331 90,004 93.7 149,070 74,181 74,889 99.1 53.9 

သိန္နမြ ို ့နယ် 56,662 28,604 28,058 101.9 9,152 4,449 4,703 94.6 47,510 24,155 23,355 103.4 16.2 

မိုင်းရယ်မြ ို ့နယ် 59,376 28,391 30,985 91.6 7,046 3,594 3,452 104.1 52,330 24,797 27,533 90.1 11.9 

တန့ယ်နး်မြ ို ့နယ် 172,805 84,023 88,782 94.6 33,603 16,305 17,298 94.3 139,202 67,718 71,484 94.7 19.4 

မူဆယ်ခရုိင် 453,495 227,159 226,336 100.4 164,035 82,218 81,817 100.5 289,460 144,941 144,519 100.3 36.2 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 117,507 60,946 56,561 107.8 74,313 38,448 35,865 107.2 43,194 22,498 20,696 108.7 63.2 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 107,034 51,315 55,719 92.1 30,269 14,171 16,098 88.0 76,765 37,144 39,621 93.7 28.3 

ကွတ်ခိုင်မြ ို ့နယ် 101,334 50,247 51,087 98.4 24,963 12,226 12,737 96.0 76,371 38,021 38,350 99.1 24.6 

မုန်းကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 24,565 12,745 11,820 107.8 8,847 4,527 4,320 104.8 15,718 8,218 7,500 109.6 36.0 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျို း) မြ ို ့နယ်ခွဲ 6,787 3,242 3,545 91.5 1,438 684 754 90.7 5,349 2,558 2,791 91.7 21.2 

ပန်ဆိုငး်( ကြ ူကုတ်) မြ ို ့နယခဲွ် 22,950 11,469 11,481 99.9 9,530 4,710 4,820 97.7 13,420 6,759 6,661 101.5 41.5 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 73,318 37,195 36,123 103.0 14,675 7,452 7,223 103.2 58,643 29,743 28,900 102.9 20.0 

              



33သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက်  မြ ို ့ြပ 

လူဦးေရ 
ရာခုိင်နှုန်း ေပါင်း ကျား မ ကျား/မ 

အချိုး 
ေပါင်း ကျား မ ကျား/မ 

အချို း 
ေပါင်း ကျား မ ကျား/မ

အချိုး 

ေကျာက်မဲခရုိင် 770,065 376,103 393,962 95.5 119,469 57,436 62,033 92.6 650,596 318,667 331,929 96.0 15.5 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ ် 127,560 61,644 65,916 93.5 39,930 19,111 20,819 91.8 87,630 42,533 45,097 94.3 31.3 

ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ် 149,842 75,761 74,081 102.3 18,822 9,093 9,729 93.5 131,020 66,668 64,352 103.6 12.6 

သီေပါမြ ို ့နယ် 176,158 85,836 90,322 95.0 20,897 10,202 10,695 95.4 155,261 75,634 79,627 95.0 11.9 

နမ္မတူမြ ို ့နယ ် 50,423 24,448 25,975 94.1 13,298 6,171 7,127 86.6 37,125 18,277 18,848 97.0 26.4 

နမ့်ဆန ်မြ ို့နယ ် 72,204 32,708 39,496 82.8 4,138 1,982 2,156 91.9 68,066 30,726 37,340 82.3 5.7 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 63,330 31,545 31,785 99.2 10,260 4,778 5,482 87.2 53,070 26,767 26,303 101.8 16.2 

မဘိမး်မြ ို ့နယ် 47,398 24,494 22,904 106.9 3,241 1,619 1,622 99.8 44,157 22,875 21,282 107.5 6.8 

မန်တုံမြ ို ့နယ် 38,601 18,562 20,039 92.6 4,102 2,090 2,012 103.9 34,499 16,472 18,027 91.4 10.6 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 18,901 8,833 10,068 87.7 2,433 1,220 1,213 100.6 16,468 7,613 8,855 86.0 12.9 

မိုင်းလုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 25,648 12,272 13,376 91.7 2,348 1,170 1,178 99.3 23,300 11,102 12,198 91.0 9.2 

ကွမ်းလံုခရုိင် 58,774 30,900 27,874 110.9 5,549 2,756 2,793 98.7 53,225 28,144 25,081 112.2 9.4 

ကွမ်းလုံမြ ို့နယ် 58,774 30,900 27,874 110.9 5,549 2,756 2,793 98.7 53,225 28,144 25,081 112.2 9.4 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 154,912 81,104 73,808 109.9 28,183 14,740 13,443 109.6 126,729 66,364 60,365 109.9 18.2 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 89,961 47,395 42,566 111.3 23,435 12,125 11,310 107.2 66,526 35,270 31,256 112.8 26.1 

ကုန်းကြ မး်မြ ို ့နယ ် 33,772 17,472 16,300 107.2 1,186 664 522 127.2 32,586 16,808 15,778 106.5 3.5 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 4,889 2,638 2,251 117.2 3,138 1,731 1,407 123.0 1,751 907 844 107.5 64.2 

ေမာ်ထိက်ုမြ ို ့နယ်ခွဲ 26,290 13,599 12,691 107.2 424 220 204 107.8 25,866 13,379 12,487 107.1 1.6 

ဟုိပန်ခရုိင် 228,880 116,573 112,307 103.8 29,553 15,097 14,456 104.4 199,327 101,476 97,851 103.7 12.9 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 54,894 28,269 26,625 106.2 16,893 8,640 8,253 104.7 38,001 19,629 18,372 106.8 30.8 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 70,683 36,313 34,370 105.7 5,655 2,895 2,760 104.9 65,028 33,418 31,610 105.7 8.0 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ် 97,097 48,791 48,306 101.0 3,436 1,757 1,679 104.6 93,661 47,034 46,627 100.9 3.5 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 6,206 3,200 3,006 106.5 3,569 1,805 1,764 102.3 2,637 1,395 1,242 112.3 57.5 

              

              



34သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက်  မြ ို ့ြပ 

လူဦးေရ 
ရာခုိင်နှုန်း ေပါင်း ကျား မ ကျား/မ 

အချိုး 
ေပါင်း ကျား မ ကျား/မ 

အချို း 
ေပါင်း ကျား မ ကျား/မ

အချိုး 

မက်မန်းခရုိင် 241,884 124,478 117,406 106.0 17,617 8,960 8,657 103.5 224,267 115,518 108,749 106.2 7.3 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 19,732 10,068 9,664 104.2 292 170 122 139.3 19,440 9,898 9,542 103.7 1.5 

ပန်ဆမး်(ပန်ခမး်) မြ ို ့နယ် 104,329 54,201 50,128 108.1 15,936 8,061 7,875 102.4 88,393 46,140 42,253 109.2 15.3 

နားဖနး်မြ ို ့နယ် 116,180 59,369 56,811 104.5 970 497 473 105.1 115,210 58,872 56,338 104.5 0.8 

မန်ကန်မြ ို ့နယခဲွ် 1,643 840 803 104.6 419 232 187 124.1 1,224 608 616 98.7 25.5 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 366,861 187,993 178,868 105.1 72,535 37,643 34,892 107.9 294,326 150,350 143,976 104.4 19.8 

ကျိုငး်တံုမြ ို ့နယ် 171,620 87,779 83,841 104.7 44,289 22,212 22,077 100.6 127,331 65,567 61,764 106.2 25.8 

မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ ် 44,528 22,873 21,655 105.6 2,827 1,642 1,185 138.6 41,701 21,231 20,470 103.7 6.3 

မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ် 52,591 26,980 25,611 105.3 4,966 2,761 2,205 125.2 47,625 24,219 23,406 103.5 9.4 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 43,068 22,266 20,802 107.0 20,453 11,028 9,425 117.0 22,615 11,238 11,377 98.8 47.5 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 55,054 28,095 26,959 104.2 - - - - 55,054 28,095 26,959 104.2 - 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 243,571 128,590 114,981 111.8 27,775 15,135 12,640 119.7 215,796 113,455 102,341 110.9 11.4 

မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 86,553 45,731 40,822 112.0 8,004 4,449 3,555 125.1 78,549 41,282 37,267 110.8 9.2 

မိုင်းပျဥး်မြ ို ့နယ ် 54,149 27,430 26,719 102.7 6,841 3,596 3,245 110.8 47,308 23,834 23,474 101.5 12.6 

မိုင်းတုံမြ ို ့နယ် 21,994 12,018 9,976 120.5 5,819 3,240 2,579 125.6 16,175 8,778 7,397 118.7 26.5 

မိုင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 18,096 9,543 8,553 111.6 1,441 790 651 121.4 16,655 8,753 7,902 110.8 8.0 

တံုတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 14,684 7,562 7,122 106.2 2,065 1,073 992 108.2 12,619 6,489 6,130 105.9 14.1 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယခဲွ် 43,819 23,806 20,013 119.0 3,201 1,708 1,493 114.4 40,618 22,098 18,520 119.3 7.3 

မုံးထမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,276 2,500 1,776 140.8 404 279 125 223.2 3,872 2,221 1,651 134.5 9.4 

တာချီလိတ်ခရုိင် 177,313 90,124 87,189 103.4 58,767 28,974 29,793 97.3 118,546 61,150 57,396 106.5 33.1 

တာချလီိတ်မြ ို ့နယ ် 148,021 74,827 73,194 102.2 51,553 25,146 26,407 95.2 96,468 49,681 46,787 106.2 34.8 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 18,248 9,503 8,745 108.7 3,969 2,066 1,903 108.6 14,279 7,437 6,842 108.7 21.8 

ကျိုငး်လပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 11,044 5,794 5,250 110.4 3,245 1,762 1,483 118.8 7,799 4,032 3,767 107.0 29.4 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 110,446 58,083 52,363 110.9 11,926 6,248 5,678 110.0 98,520 51,835 46,685 111.0 10.8 

မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 30,556 16,209 14,347 113.0 6,074 3,251 2,823 115.2 24,482 12,958 11,524 112.4 19.9 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 27,559 14,410 13,149 109.6 4,880 2,483 2,397 103.6 22,679 11,927 10,752 110.9 17.7 

မိုင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 52,331 27,464 24,867 110.4 972 514 458 112.2 51,359 26,950 24,409 110.4 1.9 



35သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (က - ၄)။ လူဦးေရကုိ အသက်တစ်နှစ်ချင်းစီအလုိက် ကျား/မ နှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား

အသက် 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 5,824,432 2,910,710 2,913,722 1,395,847 692,453 703,394 4,428,585 2,218,257 2,210,328 

(၁)နှစေ်အာက် 106,277 53,507 52,770 22,265 11,363 10,902 84,012 42,144 41,868 

1 113,380 57,208 56,172 21,860 11,136 10,724 91,520 46,072 45,448 

2 120,091 60,450 59,641 22,407 11,464 10,943 97,684 48,986 48,698 

3 131,250 66,494 64,756 23,334 11,797 11,537 107,916 54,697 53,219 

4 125,711 63,198 62,513 23,307 11,933 11,374 102,404 51,265 51,139 

5 124,025 62,821 61,204 21,389 10,855 10,534 102,636 51,966 50,670 

6 125,118 63,334 61,784 23,076 11,761 11,315 102,042 51,573 50,469 

7 126,466 63,735 62,731 24,574 12,579 11,995 101,892 51,156 50,736 

8 132,131 66,123 66,008 24,630 12,712 11,918 107,501 53,411 54,090 

9 118,794 60,193 58,601 24,475 12,681 11,794 94,319 47,512 46,807 

10 144,178 73,658 70,520 27,425 14,357 13,068 116,753 59,301 57,452 

11 112,854 57,559 55,295 26,202 13,733 12,469 86,652 43,826 42,826 

12 135,642 69,260 66,382 30,532 16,252 14,280 105,110 53,008 52,102 

13 132,480 67,947 64,533 32,763 17,564 15,199 99,717 50,383 49,334 

14 116,896 58,488 58,408 29,933 15,649 14,284 86,963 42,839 44,124 

15 125,447 62,881 62,566 27,387 14,029 13,358 98,060 48,852 49,208 

16 112,249 56,122 56,127 27,781 14,104 13,677 84,468 42,018 42,450 

17 110,100 55,297 54,803 28,492 14,602 13,890 81,608 40,695 40,913 

18 133,801 66,585 67,216 32,149 16,505 15,644 101,652 50,080 51,572 

19 98,567 50,224 48,343 26,999 13,878 13,121 71,568 36,346 35,222 

20 147,331 73,150 74,181 31,540 16,000 15,540 115,791 57,150 58,641 

21 89,635 45,876 43,759 25,075 12,803 12,272 64,560 33,073 31,487 

22 98,163 50,124 48,039 26,090 13,406 12,684 72,073 36,718 35,355 

23 96,146 49,740 46,406 25,448 13,085 12,363 70,698 36,655 34,043 

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)် 



36သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက် 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

24 87,695 44,820 42,875 24,108 12,450 11,658 63,587 32,370 31,217 

25 130,195 66,313 63,882 26,967 14,118 12,849 103,228 52,195 51,033 

26 84,260 43,666 40,594 22,699 11,761 10,938 61,561 31,905 29,656 

27 87,377 45,039 42,338 23,074 11,972 11,102 64,303 33,067 31,236 

28 102,957 51,162 51,795 26,002 13,173 12,829 76,955 37,989 38,966 

29 79,628 40,613 39,015 22,509 11,496 11,013 57,119 29,117 28,002 

30 148,476 77,671 70,805 30,323 15,569 14,754 118,153 62,102 56,051 

31 69,248 36,342 32,906 20,086 10,477 9,609 49,162 25,865 23,297 

32 82,529 42,232 40,297 23,345 11,974 11,371 59,184 30,258 28,926 

33 75,296 38,559 36,737 21,774 11,062 10,712 53,522 27,497 26,025 

34 67,092 34,037 33,055 19,719 9,945 9,774 47,373 24,092 23,281 

35 113,216 58,590 54,626 24,085 12,318 11,767 89,131 46,272 42,859 

36 69,654 35,372 34,282 19,844 9,997 9,847 49,810 25,375 24,435 

37 67,897 34,771 33,126 18,896 9,528 9,368 49,001 25,243 23,758 

38 78,670 39,219 39,451 21,996 10,887 11,109 56,674 28,332 28,342 

39 57,925 29,293 28,632 17,177 8,629 8,548 40,748 20,664 20,084 

40 117,227 59,160 58,067 24,099 11,979 12,120 93,128 47,181 45,947 

41 52,008 26,060 25,948 15,411 7,578 7,833 36,597 18,482 18,115 

42 70,065 34,969 35,096 20,464 9,986 10,478 49,601 24,983 24,618 

43 65,296 31,994 33,302 19,162 9,192 9,970 46,134 22,802 23,332 

44 55,393 26,950 28,443 16,144 7,651 8,493 39,249 19,299 19,950 

45 96,506 48,005 48,501 21,326 10,250 11,076 75,180 37,755 37,425 

46 53,080 26,118 26,962 15,003 7,028 7,975 38,077 19,090 18,987 

47 49,823 23,997 25,826 14,455 6,604 7,851 35,368 17,393 17,975 

48 58,080 27,506 30,574 16,541 7,593 8,948 41,539 19,913 21,626 

49 43,342 20,592 22,750 12,204 5,551 6,653 31,138 15,041 16,097 

50 98,797 48,492 50,305 18,539 8,384 10,155 80,258 40,108 40,150 

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)် 



37သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက် 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

51 39,933 19,429 20,504 11,125 5,047 6,078 28,808 14,382 14,426 

52 48,145 23,225 24,920 13,357 6,033 7,324 34,788 17,192 17,596 

53 47,725 22,930 24,795 12,999 5,864 7,135 34,726 17,066 17,660 

54 43,875 20,679 23,196 12,123 5,450 6,673 31,752 15,229 16,523 

55 60,465 28,811 31,654 13,900 6,117 7,783 46,565 22,694 23,871 

56 42,915 20,712 22,203 11,123 5,000 6,123 31,792 15,712 16,080 

57 34,376 16,150 18,226 9,764 4,253 5,511 24,612 11,897 12,715 

58 37,093 17,103 19,990 10,460 4,527 5,933 26,633 12,576 14,057 

59 25,810 12,136 13,674 7,707 3,409 4,298 18,103 8,727 9,376 

60 67,750 32,708 35,042 12,772 5,550 7,222 54,978 27,158 27,820 

61 21,380 10,194 11,186 6,248 2,765 3,483 15,132 7,429 7,703 

62 24,645 11,567 13,078 7,462 3,290 4,172 17,183 8,277 8,906 

63 24,094 11,180 12,914 7,202 3,130 4,072 16,892 8,050 8,842 

64 20,819 9,789 11,030 6,145 2,767 3,378 14,674 7,022 7,652 

65 34,357 15,760 18,597 8,392 3,520 4,872 25,965 12,240 13,725 

66 16,816 7,903 8,913 5,003 2,244 2,759 11,813 5,659 6,154 

67 17,507 8,193 9,314 5,398 2,354 3,044 12,109 5,839 6,270 

68 14,335 6,430 7,905 4,350 1,876 2,474 9,985 4,554 5,431 

69 9,112 4,188 4,924 2,927 1,290 1,637 6,185 2,898 3,287 

70 29,991 13,477 16,514 5,588 2,193 3,395 24,403 11,284 13,119 

71 7,800 3,549 4,251 2,496 1,119 1,377 5,304 2,430 2,874 

72 10,273 4,552 5,721 3,150 1,315 1,835 7,123 3,237 3,886 

73 10,047 4,340 5,707 3,185 1,292 1,893 6,862 3,048 3,814 

74 8,640 3,738 4,902 2,726 1,126 1,600 5,914 2,612 3,302 

75 15,104 6,545 8,559 3,993 1,615 2,378 11,111 4,930 6,181 

76 7,515 3,221 4,294 2,480 987 1,493 5,035 2,234 2,801 

77 5,774 2,476 3,298 1,881 781 1,100 3,893 1,695 2,198 

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)် 



38သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက် 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

78 7,609 3,153 4,456 2,354 894 1,460 5,255 2,259 2,996 

79 4,063 1,747 2,316 1,254 530 724 2,809 1,217 1,592 

80 14,095 5,872 8,223 2,704 963 1,741 11,391 4,909 6,482 

81 3,527 1,503 2,024 1,182 485 697 2,345 1,018 1,327 

82 4,175 1,687 2,488 1,356 497 859 2,819 1,190 1,629 

83 3,694 1,511 2,183 1,265 474 791 2,429 1,037 1,392 

84 3,253 1,238 2,015 1,102 405 697 2,151 833 1,318 

85 4,544 1,776 2,768 1,268 417 851 3,276 1,359 1,917 

86 2,458 990 1,468 818 299 519 1,640 691 949 

87 1,870 721 1,149 601 199 402 1,269 522 747 

88 1,751 693 1,058 558 204 354 1,193 489 704 

89 1,261 491 770 372 130 242 889 361 528 

90 နှစ်နှင့်အထက် 7,372 2,827 4,545 1,972 642 1,330 5,400 2,185 3,215 

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

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 5,824,432 2,910,710 2,913,722 1,395,847 692,453 703,394 4,428,585 2,218,257 2,210,328 

0 - 4 596,709 300,857 295,852 113,173 57,693 55,480 483,536 243,164 240,372 

5 - 9 626,534 316,206 310,328 118,144 60,588 57,556 508,390 255,618 252,772 

10 -14 642,050 326,912 315,138 146,855 77,555 69,300 495,195 249,357 245,838 

15 - 19 580,164 291,109 289,055 142,808 73,118 69,690 437,356 217,991 219,365 

20 - 24 518,970 263,710 255,260 132,261 67,744 64,517 386,709 195,966 190,743 

25 - 29 484,417 246,793 237,624 121,251 62,520 58,731 363,166 184,273 178,893 

30 - 34 442,641 228,841 213,800 115,247 59,027 56,220 327,394 169,814 157,580 

35 - 39 387,362 197,245 190,117 101,998 51,359 50,639 285,364 145,886 139,478 

40 - 44 359,989 179,133 180,856 95,280 46,386 48,894 264,709 132,747 131,962 

45 - 49 300,831 146,218 154,613 79,529 37,026 42,503 221,302 109,192 112,110 

50 - 54 278,475 134,755 143,720 68,143 30,778 37,365 210,332 103,977 106,355 

55 - 59 200,659 94,912 105,747 52,954 23,306 29,648 147,705 71,606 76,099 

60 - 64 158,688 75,438 83,250 39,829 17,502 22,327 118,859 57,936 60,923 

65 - 69 92,127 42,474 49,653 26,070 11,284 14,786 66,057 31,190 34,867 

70 - 74 66,751 29,656 37,095 17,145 7,045 10,100 49,606 22,611 26,995 

75 - 79 40,065 17,142 22,923 11,962 4,807 7,155 28,103 12,335 15,768 

80 - 84 28,744 11,811 16,933 7,609 2,824 4,785 21,135 8,987 12,148 

85 - 89 11,884 4,671 7,213 3,617 1,249 2,368 8,267 3,422 4,845 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 7,372 2,827 4,545 1,972 642 1,330 5,400 2,185 3,215 

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)် 



40သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

ေတာင်က� �းးခုိင် 1,701,338 842,594 858,744 463,988 228,403 235,585 1,237,350 614,191 623,159 

0 - 4 164,933 83,348 81,585 35,943 18,225 17,718 128,990 65,123 63,867 

5 - 9 173,580 87,493 86,087 37,820 19,285 18,535 135,760 68,208 67,552 

10 -14 185,738 93,836 91,902 47,346 25,307 22,039 138,392 68,529 69,863 

15 - 19 175,853 88,812 87,041 48,944 25,946 22,998 126,909 62,866 64,043 

20 - 24 160,357 81,025 79,332 45,091 23,485 21,606 115,266 57,540 57,726 

25 - 29 147,108 74,063 73,045 40,518 20,591 19,927 106,590 53,472 53,118 

30 - 34 133,902 67,242 66,660 38,339 18,836 19,503 95,563 48,406 47,157 

35 - 39 117,674 58,082 59,592 34,175 16,452 17,723 83,499 41,630 41,869 

40 - 44 107,310 52,149 55,161 32,375 15,151 17,224 74,935 36,998 37,937 

45 - 49 88,477 42,803 45,674 27,062 12,355 14,707 61,415 30,448 30,967 

50 - 54 75,689 36,074 39,615 22,149 9,701 12,448 53,540 26,373 27,167 

55 - 59 58,278 27,573 30,705 17,845 7,797 10,048 40,433 19,776 20,657 

60 - 64 43,125 20,090 23,035 13,471 5,936 7,535 29,654 14,154 15,500 

65 - 69 26,879 12,257 14,622 9,221 3,989 5,232 17,658 8,268 9,390 

70 - 74 17,806 7,711 10,095 5,665 2,288 3,377 12,141 5,423 6,718 

75 - 79 12,092 5,098 6,994 3,968 1,610 2,358 8,124 3,488 4,636 

80 - 84 7,699 3,092 4,607 2,399 903 1,496 5,300 2,189 3,111 

85 - 89 3,404 1,308 2,096 1,121 371 750 2,283 937 1,346 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 1,434 538 896 536 175 361 898 363 535 

          

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)် 



41သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

လိွုင်လင်ခရုိင် 565,162 276,907 288,255 128,432 63,537 64,895 436,730 213,370 223,360 

0 - 4 57,394 28,819 28,575 11,132 5,613 5,519 46,262 23,206 23,056 

5 - 9 62,863 31,422 31,441 12,052 6,120 5,932 50,811 25,302 25,509 

10 -14 64,121 32,677 31,444 14,899 8,242 6,657 49,222 24,435 24,787 

15 - 19 50,683 24,772 25,911 11,971 6,281 5,690 38,712 18,491 20,221 

20 - 24 46,631 23,208 23,423 11,005 5,637 5,368 35,626 17,571 18,055 

25 - 29 45,007 22,172 22,835 9,994 5,073 4,921 35,013 17,099 17,914 

30 - 34 41,978 20,978 21,000 9,816 4,927 4,889 32,162 16,051 16,111 

35 - 39 37,850 18,647 19,203 9,180 4,539 4,641 28,670 14,108 14,562 

40 - 44 35,935 17,165 18,770 8,412 3,991 4,421 27,523 13,174 14,349 

45 - 49 31,729 15,051 16,678 7,276 3,290 3,986 24,453 11,761 12,692 

50 - 54 30,486 14,333 16,153 6,804 2,953 3,851 23,682 11,380 12,302 

55 - 59 21,279 9,959 11,320 5,282 2,286 2,996 15,997 7,673 8,324 

60 - 64 16,020 7,476 8,544 3,943 1,731 2,212 12,077 5,745 6,332 

65 - 69 8,488 3,938 4,550 2,488 1,124 1,364 6,000 2,814 3,186 

70 - 74 6,428 2,808 3,620 1,717 735 982 4,711 2,073 2,638 

75 - 79 3,589 1,602 1,987 1,194 528 666 2,395 1,074 1,321 

80 - 84 2,773 1,122 1,651 726 273 453 2,047 849 1,198 

85 - 89 1,092 455 637 352 139 213 740 316 424 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 816 303 513 189 55 134 627 248 379 

          

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)် 



42သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

လင်းေခးခရုိင် 139,483 70,572 68,911 43,882 22,627 21,255 95,601 47,945 47,656 

0 - 4 13,001 6,577 6,424 3,161 1,607 1,554 9,840 4,970 4,870 

5 - 9 13,569 6,834 6,735 3,370 1,718 1,652 10,199 5,116 5,083 

10 -14 13,860 7,031 6,829 3,960 2,138 1,822 9,900 4,893 5,007 

15 - 19 12,121 6,034 6,087 3,503 1,869 1,634 8,618 4,165 4,453 

20 - 24 11,916 6,243 5,673 3,702 2,006 1,696 8,214 4,237 3,977 

25 - 29 10,806 5,795 5,011 3,688 2,068 1,620 7,118 3,727 3,391 

30 - 34 10,273 5,433 4,840 3,691 2,010 1,681 6,582 3,423 3,159 

35 - 39 9,219 4,799 4,420 3,152 1,673 1,479 6,067 3,126 2,941 

40 - 44 9,229 4,555 4,674 3,159 1,588 1,571 6,070 2,967 3,103 

45 - 49 8,800 4,320 4,480 2,991 1,458 1,533 5,809 2,862 2,947 

50 - 54 8,158 3,950 4,208 2,830 1,337 1,493 5,328 2,613 2,715 

55 - 59 6,559 3,169 3,390 2,374 1,119 1,255 4,185 2,050 2,135 

60 - 64 4,801 2,345 2,456 1,732 843 889 3,069 1,502 1,567 

65 - 69 2,535 1,243 1,292 946 460 486 1,589 783 806 

70 - 74 1,832 877 955 632 293 339 1,200 584 616 

75 - 79 1,242 616 626 461 206 255 781 410 371 

80 - 84 899 438 461 311 150 161 588 288 300 

85 - 89 401 201 200 127 52 75 274 149 125 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 262 112 150 92 32 60 170 80 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)် 



43သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

လားရိှုးခရုိင် 612,248 299,530 312,718 224,136 108,679 115,457 388,112 190,851 197,261 

0 - 4 61,294 30,868 30,426 18,367 9,429 8,938 42,927 21,439 21,488 

5 - 9 64,388 32,416 31,972 19,936 10,381 9,555 44,452 22,035 22,417 

10 -14 70,302 35,664 34,638 26,763 14,085 12,678 43,539 21,579 21,960 

15 - 19 61,679 29,798 31,881 24,688 12,068 12,620 36,991 17,730 19,261 

20 - 24 51,330 25,175 26,155 19,673 9,576 10,097 31,657 15,599 16,058 

25 - 29 48,715 24,239 24,476 18,015 8,960 9,055 30,700 15,279 15,421 

30 - 34 45,512 23,075 22,437 17,339 8,675 8,664 28,173 14,400 13,773 

35 - 39 39,479 19,452 20,027 15,403 7,434 7,969 24,076 12,018 12,058 

40 - 44 38,066 18,243 19,823 14,681 6,915 7,766 23,385 11,328 12,057 

45 - 49 33,021 15,479 17,542 12,364 5,550 6,814 20,657 9,929 10,728 

50 - 54 31,186 14,713 16,473 10,701 4,735 5,966 20,485 9,978 10,507 

55 - 59 21,949 10,172 11,777 8,061 3,478 4,583 13,888 6,694 7,194 

60 - 64 17,762 8,338 9,424 6,320 2,684 3,636 11,442 5,654 5,788 

65 - 69 10,388 4,689 5,699 4,380 1,801 2,579 6,008 2,888 3,120 

70 - 74 7,633 3,342 4,291 3,061 1,274 1,787 4,572 2,068 2,504 

75 - 79 4,291 1,845 2,446 2,055 808 1,247 2,236 1,037 1,199 

80 - 84 3,035 1,212 1,823 1,303 473 830 1,732 739 993 

85 - 89 1,264 499 765 630 231 399 634 268 366 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 954 311 643 396 122 274 558 189 369 

          

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)် 



44သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

မူဆယ်ခရုိင် 453,495 227,159 226,336 164,035 82,218 81,817 289,460 144,941 144,519 

0 - 4 47,098 23,805 23,293 14,372 7,359 7,013 32,726 16,446 16,280 

5 - 9 47,546 23,958 23,588 14,678 7,574 7,104 32,868 16,384 16,484 

10 -14 50,985 25,804 25,181 17,373 8,850 8,523 33,612 16,954 16,658 

15 - 19 46,153 23,571 22,582 17,036 8,834 8,202 29,117 14,737 14,380 

20 - 24 41,209 22,046 19,163 16,467 8,734 7,733 24,742 13,312 11,430 

25 - 29 38,000 20,249 17,751 15,413 8,149 7,264 22,587 12,100 10,487 

30 - 34 34,693 18,296 16,397 14,115 7,427 6,688 20,578 10,869 9,709 

35 - 39 28,849 14,859 13,990 11,674 5,969 5,705 17,175 8,890 8,285 

40 - 44 26,956 13,340 13,616 10,607 5,258 5,349 16,349 8,082 8,267 

45 - 49 22,473 10,626 11,847 8,615 4,074 4,541 13,858 6,552 7,306 

50 - 54 21,280 9,763 11,517 7,206 3,228 3,978 14,074 6,535 7,539 

55 - 59 15,692 7,011 8,681 5,554 2,368 3,186 10,138 4,643 5,495 

60 - 64 12,231 5,469 6,762 4,089 1,738 2,351 8,142 3,731 4,411 

65 - 69 7,541 3,246 4,295 2,531 1,044 1,487 5,010 2,202 2,808 

70 - 74 5,228 2,212 3,016 1,733 694 1,039 3,495 1,518 1,977 

75 - 79 3,237 1,331 1,906 1,147 445 702 2,090 886 1,204 

80 - 84 2,476 910 1,566 777 275 502 1,699 635 1,064 

85 - 89 1,124 417 707 413 124 289 711 293 418 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 724 246 478 235 74 161 489 172 317 

          

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)် 



45သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

ေကျာက်မဲခရုိင် 770,065 376,103 393,962 119,469 57,436 62,033 650,596 318,667 331,929 

0 - 4 76,555 38,792 37,763 9,387 4,825 4,562 67,168 33,967 33,201 

5 - 9 78,585 39,692 38,893 10,412 5,305 5,107 68,173 34,387 33,786 

10 -14 80,706 40,124 40,582 13,030 6,881 6,149 67,676 33,243 34,433 

15 - 19 70,762 34,161 36,601 11,236 5,698 5,538 59,526 28,463 31,063 

20 - 24 65,331 32,265 33,066 9,684 4,830 4,854 55,647 27,435 28,212 

25 - 29 61,470 30,576 30,894 8,768 4,313 4,455 52,702 26,263 26,439 

30 - 34 60,435 30,545 29,890 9,075 4,515 4,560 51,360 26,030 25,330 

35 - 39 54,666 27,234 27,432 8,762 4,265 4,497 45,904 22,969 22,935 

40 - 44 51,022 24,657 26,365 8,571 3,918 4,653 42,451 20,739 21,712 

45 - 49 43,570 20,757 22,813 7,393 3,258 4,135 36,177 17,499 18,678 

50 - 54 39,576 18,589 20,987 6,445 2,870 3,575 33,131 15,719 17,412 

55 - 59 30,211 13,885 16,326 5,217 2,155 3,062 24,994 11,730 13,264 

60 - 64 22,369 10,350 12,019 3,980 1,668 2,312 18,389 8,682 9,707 

65 - 69 13,489 6,062 7,427 2,788 1,160 1,628 10,701 4,902 5,799 

70 - 74 8,800 3,642 5,158 1,755 716 1,039 7,045 2,926 4,119 

75 - 79 6,120 2,454 3,666 1,443 549 894 4,677 1,905 2,772 

80 - 84 3,730 1,433 2,297 901 318 583 2,829 1,115 1,714 

85 - 89 1,713 564 1,149 413 130 283 1,300 434 866 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 955 321 634 209 62 147 746 259 487 

          

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)် 



46သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

ကွမ်းလံုခရုိင် 58,774 30,900 27,874 5,549 2,756 2,793 53,225 28,144 25,081 

0 - 4 7,287 3,662 3,625 546 281 265 6,741 3,381 3,360 

5 - 9 7,586 3,944 3,642 566 291 275 7,020 3,653 3,367 

10 -14 7,490 3,935 3,555 706 360 346 6,784 3,575 3,209 

15 - 19 5,896 3,224 2,672 532 271 261 5,364 2,953 2,411 

20 - 24 4,582 2,571 2,011 413 201 212 4,169 2,370 1,799 

25 - 29 4,464 2,545 1,919 436 238 198 4,028 2,307 1,721 

30 - 34 3,936 2,275 1,661 395 207 188 3,541 2,068 1,473 

35 - 39 3,374 1,852 1,522 380 192 188 2,994 1,660 1,334 

40 - 44 2,805 1,513 1,292 326 168 158 2,479 1,345 1,134 

45 - 49 2,617 1,325 1,292 294 147 147 2,323 1,178 1,145 

50 - 54 2,639 1,301 1,338 280 133 147 2,359 1,168 1,191 

55 - 59 1,974 920 1,054 224 88 136 1,750 832 918 

60 - 64 1,443 709 734 156 66 90 1,287 643 644 

65 - 69 921 425 496 118 54 64 803 371 432 

70 - 74 728 316 412 77 27 50 651 289 362 

75 - 79 431 175 256 37 15 22 394 160 234 

80 - 84 337 116 221 39 9 30 298 107 191 

85 - 89 169 63 106 17 5 12 152 58 94 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 95 29 66 7 3 4 88 26 62 

          

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)် 



47သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 154,912 81,104 73,808 28,183 14,740 13,443 126,729 66,364 60,365 

0 - 4 16,810 8,482 8,328 2,800 1,371 1,429 14,010 7,111 6,899 

5 - 9 18,209 9,202 9,007 2,212 1,138 1,074 15,997 8,064 7,933 

10 -14 18,271 9,344 8,927 2,335 1,151 1,184 15,936 8,193 7,743 

15 - 19 17,354 9,063 8,291 3,446 1,668 1,778 13,908 7,395 6,513 

20 - 24 15,056 8,148 6,908 3,374 1,687 1,687 11,682 6,461 5,221 

25 - 29 13,805 7,824 5,981 3,246 1,750 1,496 10,559 6,074 4,485 

30 - 34 11,531 6,549 4,982 2,755 1,529 1,226 8,776 5,020 3,756 

35 - 39 9,478 5,324 4,154 2,277 1,301 976 7,201 4,023 3,178 

40 - 44 8,291 4,483 3,808 1,866 1,083 783 6,425 3,400 3,025 

45 - 49 6,390 3,300 3,090 1,319 728 591 5,071 2,572 2,499 

50 - 54 5,955 3,088 2,867 993 558 435 4,962 2,530 2,432 

55 - 59 4,279 2,114 2,165 537 294 243 3,742 1,820 1,922 

60 - 64 3,173 1,536 1,637 424 213 211 2,749 1,323 1,426 

65 - 69 2,195 1,003 1,192 233 120 113 1,962 883 1,079 

70 - 74 1,690 727 963 177 79 98 1,513 648 865 

75 - 79 1,151 470 681 83 33 50 1,068 437 631 

80 - 84 772 284 488 69 25 44 703 259 444 

85 - 89 326 113 213 24 9 15 302 104 198 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 176 50 126 13 3 10 163 47 116 

          

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)် 



48သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

ဟုိပန်ခရုိင် 228,880 116,573 112,307 29,553 15,097 14,456 199,327 101,476 97,851 

0 - 4 27,041 13,476 13,565 3,240 1,698 1,542 23,801 11,778 12,023 

5 - 9 31,190 15,712 15,478 3,437 1,770 1,667 27,753 13,942 13,811 

10 -14 28,997 14,977 14,020 3,724 1,941 1,783 25,273 13,036 12,237 

15 - 19 25,928 13,217 12,711 3,058 1,593 1,465 22,870 11,624 11,246 

20 - 24 19,975 9,848 10,127 2,756 1,346 1,410 17,219 8,502 8,717 

25 - 29 17,984 8,831 9,153 2,596 1,332 1,264 15,388 7,499 7,889 

30 - 34 14,566 7,620 6,946 2,164 1,147 1,017 12,402 6,473 5,929 

35 - 39 12,022 6,086 5,936 1,742 928 814 10,280 5,158 5,122 

40 - 44 11,329 5,942 5,387 1,619 886 733 9,710 5,056 4,654 

45 - 49 8,612 4,284 4,328 1,313 654 659 7,299 3,630 3,669 

50 - 54 9,366 5,079 4,287 1,196 568 628 8,170 4,511 3,659 

55 - 59 5,132 2,492 2,640 849 390 459 4,283 2,102 2,181 

60 - 64 6,735 3,643 3,092 756 356 400 5,979 3,287 2,692 

65 - 69 3,032 1,514 1,518 422 198 224 2,610 1,316 1,294 

70 - 74 3,383 1,884 1,499 301 135 166 3,082 1,749 1,333 

75 - 79 1,308 681 627 162 71 91 1,146 610 536 

80 - 84 1,463 823 640 112 42 70 1,351 781 570 

85 - 89 387 211 176 54 18 36 333 193 140 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 430 253 177 52 24 28 378 229 149 

          

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)် 



49သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

မက်မန်းခရုိင် 241,884 124,478 117,406 17,617 8,960 8,657 224,267 115,518 108,749 

0 - 4 29,856 14,994 14,862 1,427 729 698 28,429 14,265 14,164 

5 - 9 31,193 15,924 15,269 1,159 587 572 30,034 15,337 14,697 

10 -14 28,562 14,935 13,627 1,570 801 769 26,992 14,134 12,858 

15 - 19 28,386 14,264 14,122 2,615 1,045 1,570 25,771 13,219 12,552 

20 - 24 22,181 10,971 11,210 2,541 1,199 1,342 19,640 9,772 9,868 

25 - 29 21,408 10,546 10,862 2,205 1,174 1,031 19,203 9,372 9,831 

30 - 34 16,816 9,112 7,704 1,579 902 677 15,237 8,210 7,027 

35 - 39 13,892 7,317 6,575 1,266 711 555 12,626 6,606 6,020 

40 - 44 12,527 6,702 5,825 1,114 636 478 11,413 6,066 5,347 

45 - 49 8,684 4,497 4,187 775 437 338 7,909 4,060 3,849 

50 - 54 9,108 4,968 4,140 570 325 245 8,538 4,643 3,895 

55 - 59 4,649 2,416 2,233 312 161 151 4,337 2,255 2,082 

60 - 64 6,045 3,246 2,799 238 126 112 5,807 3,120 2,687 

65 - 69 2,676 1,473 1,203 96 57 39 2,580 1,416 1,164 

70 - 74 2,978 1,588 1,390 75 36 39 2,903 1,552 1,351 

75 - 79 946 481 465 23 12 11 923 469 454 

80 - 84 1,214 640 574 26 11 15 1,188 629 559 

85 - 89 319 170 149 15 7 8 304 163 141 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 444 234 210 11 4 7 433 230 203 

          

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)် 



50သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 366,861 187,993 178,868 72,535 37,643 34,892 294,326 150,350 143,976 

0 - 4 36,298 18,237 18,061 4,746 2,443 2,303 31,552 15,794 15,758 

5 - 9 38,105 19,347 18,758 4,683 2,440 2,243 33,422 16,907 16,515 

10 -14 38,915 20,256 18,659 6,240 3,217 3,023 32,675 17,039 15,636 

15 - 19 35,405 17,805 17,600 6,944 3,334 3,610 28,461 14,471 13,990 

20 - 24 33,831 17,371 16,460 7,804 3,975 3,829 26,027 13,396 12,631 

25 - 29 31,543 16,289 15,254 7,111 3,923 3,188 24,432 12,366 12,066 

30 - 34 28,171 15,531 12,640 6,798 3,890 2,908 21,373 11,641 9,732 

35 - 39 23,912 13,239 10,673 5,848 3,419 2,429 18,064 9,820 8,244 

40 - 44 22,139 11,791 10,348 5,234 2,959 2,275 16,905 8,832 8,073 

45 - 49 18,652 9,469 9,183 4,281 2,232 2,049 14,371 7,237 7,134 

50 - 54 18,842 9,519 9,323 3,957 1,937 2,020 14,885 7,582 7,303 

55 - 59 13,258 6,407 6,851 2,978 1,399 1,579 10,280 5,008 5,272 

60 - 64 10,947 5,324 5,623 2,170 985 1,185 8,777 4,339 4,438 

65 - 69 6,247 2,909 3,338 1,336 584 752 4,911 2,325 2,586 

70 - 74 4,572 2,047 2,525 892 350 542 3,680 1,697 1,983 

75 - 79 2,529 1,061 1,468 671 247 424 1,858 814 1,044 

80 - 84 2,146 857 1,289 489 176 313 1,657 681 976 

85 - 89 842 332 510 248 91 157 594 241 353 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 507 202 305 105 42 63 402 160 242 

          

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)် 



51သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 243,571 128,590 114,981 27,775 15,135 12,640 215,796 113,455 102,341 

0 - 4 31,905 16,182 15,723 2,410 1,242 1,168 29,495 14,940 14,555 

5 - 9 32,141 16,215 15,926 2,408 1,249 1,159 29,733 14,966 14,767 

10 -14 26,886 14,120 12,766 2,715 1,416 1,299 24,171 12,704 11,467 

15 - 19 24,705 13,313 11,392 2,352 1,290 1,062 22,353 12,023 10,330 

20 - 24 20,535 11,178 9,357 2,638 1,504 1,134 17,897 9,674 8,223 

25 - 29 18,995 10,144 8,851 2,552 1,521 1,031 16,443 8,623 7,820 

30 - 34 17,351 9,509 7,842 2,431 1,503 928 14,920 8,006 6,914 

35 - 39 15,469 8,452 7,017 2,275 1,367 908 13,194 7,085 6,109 

40 - 44 14,868 8,006 6,862 2,029 1,115 914 12,839 6,891 5,948 

45 - 49 11,238 5,986 5,252 1,695 864 831 9,543 5,122 4,421 

50 - 54 10,665 5,764 4,901 1,405 718 687 9,260 5,046 4,214 

55 - 59 6,038 3,204 2,834 1,050 514 536 4,988 2,690 2,298 

60 - 64 5,375 2,872 2,503 660 320 340 4,715 2,552 2,163 

65 - 69 2,686 1,377 1,309 412 207 205 2,274 1,170 1,104 

70 - 74 2,352 1,177 1,175 301 130 171 2,051 1,047 1,004 

75 - 79 1,009 472 537 204 85 119 805 387 418 

80 - 84 818 386 432 130 54 76 688 332 356 

85 - 89 268 121 147 59 19 40 209 102 107 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 267 112 155 49 17 32 218 95 123 

          

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)် 



52သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

တာချီလိတ်ခရုိင် 177,313 90,124 87,189 58,767 28,974 29,793 118,546 61,150 57,396 

0 - 4 16,229 8,114 8,115 4,704 2,384 2,320 11,525 5,730 5,795 

5 - 9 16,300 8,312 7,988 4,437 2,254 2,183 11,863 6,058 5,805 

10 -14 16,999 8,836 8,163 5,129 2,616 2,513 11,870 6,220 5,650 

15 - 19 16,167 8,216 7,951 5,573 2,717 2,856 10,594 5,499 5,095 

20 - 24 16,653 8,548 8,105 6,180 3,032 3,148 10,473 5,516 4,957 

25 - 29 15,734 8,318 7,416 5,771 2,917 2,854 9,963 5,401 4,562 

30 - 34 15,210 8,054 7,156 5,680 2,885 2,795 9,530 5,169 4,361 

35 - 39 13,423 7,229 6,194 4,994 2,564 2,430 8,429 4,665 3,764 

40 - 44 12,276 6,479 5,797 4,413 2,238 2,175 7,863 4,241 3,622 

45 - 49 9,934 4,811 5,123 3,442 1,635 1,807 6,492 3,176 3,316 

50 - 54 9,231 4,426 4,805 2,825 1,333 1,492 6,406 3,093 3,313 

55 - 59 6,737 3,321 3,416 2,030 936 1,094 4,707 2,385 2,322 

60 - 64 5,008 2,309 2,699 1,451 640 811 3,557 1,669 1,888 

65 - 69 2,931 1,350 1,581 842 353 489 2,089 997 1,092 

70 - 74 1,913 779 1,134 556 204 352 1,357 575 782 

75 - 79 1,250 514 736 356 129 227 894 385 509 

80 - 84 799 302 497 226 79 147 573 223 350 

85 - 89 344 134 210 102 35 67 242 99 143 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 175 72 103 56 23 33 119 49 70 

          

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)် 



53သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 
လူဦးေရစုစုေပါင်း  မြ ို ့ြပ ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 110,446 58,083 52,363 11,926 6,248 5,678 98,520 51,835 46,685 

0 - 4 11,008 5,501 5,507 938 487 451 10,070 5,014 5,056 

5 - 9 11,279 5,735 5,544 974 476 498 10,305 5,259 5,046 

10 -14 10,218 5,373 4,845 1,065 550 515 9,153 4,823 4,330 

15 - 19 9,072 4,859 4,213 910 504 406 8,162 4,355 3,807 

20 - 24 9,383 5,113 4,270 933 532 401 8,450 4,581 3,869 

25 - 29 9,378 5,202 4,176 938 511 427 8,440 4,691 3,749 

30 - 34 8,267 4,622 3,645 1,070 574 496 7,197 4,048 3,149 

35 - 39 8,055 4,673 3,382 870 545 325 7,185 4,128 3,057 

40 - 44 7,236 4,108 3,128 874 480 394 6,362 3,628 2,734 

45 - 49 6,634 3,510 3,124 709 344 365 5,925 3,166 2,759 

50 - 54 6,294 3,188 3,106 782 382 400 5,512 2,806 2,706 

55 - 59 4,624 2,269 2,355 641 321 320 3,983 1,948 2,035 

60 - 64 3,654 1,731 1,923 439 196 243 3,215 1,535 1,680 

65 - 69 2,119 988 1,131 257 133 124 1,862 855 1,007 

70 - 74 1,408 546 862 203 84 119 1,205 462 743 

75 - 79 870 342 528 158 69 89 712 273 439 

80 - 84 583 196 387 101 36 65 482 160 322 

85 - 89 231 83 148 42 18 24 189 65 124 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 133 44 89 22 6 16 111 38 73 

  

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)် 



54သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (က - ၆)။ အသက်အုပ်စုက� းီးမားအအလုက် အူဦးေရနှင့် းီှခလသူုအခမလု းးမားကလု  းြ လု ့ ပြ /ေကမးအက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရလုင်/ းြ လု ့နယ် 
အသက်အုပ်စုက� းီးမားအအလုက် းီှခလုသူအခမလု း

၀ - ၁၄ ၁၅ - ၆၄ ၆၅+ 
စုစုေပါင်း 
းီှခလုသူအခမလု း 

ကေအး 
းီှခလုသူအခမလု း 

သက်က� းီရွယ်အလု 
းီှခုလသူအခမလု း 

၁၀ - ၁၇ ၁၈+ 

ရှးး်ပြ ည်နယ် 1,865,293 3,712,196 246,943 56.9 50.2 6.7 989,846 3,611,343 

 းြ လု ့ ပြ  378,172 949,300 68,375 47.0 39.8 7.2 230,515 934,015 

ေကမးအက ် 1,487,121 2,762,896 178,568 60.3 53.8 6.5 759,331 2,677,328 

ေတာင်က� းီခရလုင် 524,251 1,107,773 69,314 53.6 47.3 6.3 289,237 1,073,588 

ေတာင်က� းီးြ လု ့နယ ် 105,057 258,975 17,607 47.4 40.6 6.8 64,167 252,692 

ေညာင်ေရွှးြ လု ့နယ ် 52,701 127,715 8,991 48.3 41.3 7.0 30,368 125,577 

ဟလုပုးံ းြ လု ့နယ် 37,064 71,419 3,865 57.3 51.9 5.4 19,877 68,188 

ဆီဆလုင်းြ လု ့နယ် 55,731 92,549 4,752 65.3 60.2 5.1 27,410 87,995 

ကေအားြ လု ့နယ် 54,778 124,115 7,190 49.9 44.1 5.8 31,816 119,838 

ပင်းတယးြ လု ့နယ် 24,560 51,050 3,693 55.3 48.1 7.2 13,777 50,062 

ရွာငံးြ လု ့နယ် 25,911 52,483 4,138 57.3 49.4 7.9 13,840 52,125 

ရပ်ေစာက်းြ လု ့နယ် 39,771 82,540 4,256 53.4 48.2 5.2 21,207 79,522 

ပင်ေအာင်းးြ လု ့နယ ် 35,398 74,749 4,900 54.0 47.4 6.6 19,324 72,533 

ဖယ်ခုံးြ လု ့နယ ် 39,199 61,350 3,041 68.9 63.9 5.0 19,267 57,656 

ေကမာက်တအုံးက� းီးြ လု ့နယ်ခွဲ 17,551 36,483 2,383 54.6 48.1 6.5 9,009 35,546 

အင်ေတားြ လု ့နယ်ခွဲ 12,141 24,742 1,280 54.3 49.1 5.2 6,023 23,897 

ေနာင်တရားးြ လု ့နယ်ခွဲ 24,389 49,603 3,218 55.7 49.2 6.5 13,152 47,957 

အွလု င်အင်ခရလုင် 184,378 357,598 23,186 58.1 51.6 6.5 94,776 350,129 

အလွု င်အင်းြ လု ့နယ် 17,909 32,249 2,213 62.4 55.5 6.9 9,543 31,245 

အဲခမား းြ လု ့နယ် 14,500 32,205 2,126 51.6 45.0 6.6 8,054 31,803 

နး့်စန်းြ လု ့နယ် 30,231 59,076 2,995 56.3 51.2 5.1 16,118 56,577 

ကွန်ဟလန်းးြ လု ့နယ် 6,170 14,461 1,192 50.9 42.7 8.2 3,325 14,592 

ေကမးသီးးြ လု ့နယ် 15,067 27,684 1,749 60.7 54.4 6.3 7,502 27,161 

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)် 



55သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
အသက်အုပ်စုက� ီီ မမျီအအုိက် မီှခုိသူအခမိုီ

၀ - ၁၄ ၁၅ - ၆၄ ၆၅+ 
စုစုေပါင်ီ 
မီှခုိသူအခမိုီ 

ကေအီ 
မီှခုိသူအခမိုီ 

သက်က� ီီ းရယ်အုိ 
မီှခိုသူအခမိုီ 

၁၀ - ၁၇ ၁၈+ 

မိုင်ီ ကိုင်မြ ို ့နယ် 24,247 46,201 3,846 60.8 52.5 8.3 11,436 46,354 

မုိင်ီးှူ ီ မြ ို ့နယ ် 13,901 27,096 1,698 57.6 51.3 6.3 7,237 26,548 

ပင်အုံမြ ို ့နယခ်ရဲ 25,013 43,946 3,227 64.2 56.9 7.3 12,844 43,017 

ခိုအမ်မြ ို ့နယ်ခရဲ 7,877 15,843 939 55.6 49.7 5.9 3,701 15,598 

ကျအိမြ ို ့နယ်ခရဲ 9,324 21,035 1,221 50.1 44.3 5.8 4,949 20,554 

မိုင်ီ ေနျင်မြ ို ့နယ်ခရဲ 10,278 18,317 1,269 63.0 56.1 6.9 4,930 18,148 

မိုင်ီ စံ(မန်ုီဆန်ီ ) မြ ို ့နယ်ခရဲ 9,861 19,485 711 54.2 50.6 3.6 5,137 18,532 

အင်ီေခီခရုိင် 40,430 91,882 7,171 51.8 44.0 7.8 21,159 91,754 

အင်ီေခီမြ ို ့နယ ် 7,444 23,354 2,683 43.4 31.9 11.5 4,146 24,599 

မိုီနဲမြ ို ့နယ် 9,104 18,026 1,510 58.9 50.5 8.4 4,749 17,921 

ေမျက်မယ်မြ ို ့နယ် 12,232 20,353 1,225 66.1 60.1 6.0 5,959 19,540 

မိုင်ီ ပန်မြ ို ့နယ် 6,847 17,897 1,182 44.9 38.3 6.6 3,666 17,792 

ဟိုမိန်ီ မြ ို ့နယခ်ရဲ 2,012 4,630 188 47.6 43.5 4.1 1,227 4,378 

ကမို င်ီ ေတျင်ီ မြ ို ့နယခ်ရဲ 2,791 7,622 383 41.6 36.6 5.0 1,412 7,524 

အျီရိှီု ခရုိင် 195,984 388,699 27,565 57.5 50.4 7.1 107,760 378,806 

အျီရှိီု မြ ို ့နယ် 98,676 209,137 15,592 54.7 47.2 7.5 57,710 204,018 

သိန္နမြ ို ့နယ် 18,289 35,555 2,818 59.3 51.4 7.9 9,359 35,312 

မုိင်ီးယ်မြ ို ့နယ် 18,727 38,393 2,256 54.7 48.8 5.9 9,508 37,434 

တန့်ယန်ီမြ ို ့နယ် 60,292 105,614 6,899 63.6 57.1 6.5 31,183 102,042 

မူဆယ်ခရုိင် 145,629 287,536 20,330 57.7 50.6 7.1 78,599 280,252 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 30,457 83,151 3,899 41.3 36.6 4.7 17,308 80,496 

နမ့်ခမ်ီ မြ ို ့နယ် 33,239 68,256 5,539 56.8 48.7 8.1 17,436 67,723 

ကရတ်ခိုင်မြ ို ့နယ် 37,404 59,318 4,612 70.9 63.1 7.8 20,094 57,255 

မုန်ီကိုီမြ ို ့နယခ်ရဲ 8,508 14,756 1,301 66.5 57.7 8.8 4,605 14,461 

မန်ဟီီ ရိုီ (မန်ဟမို ီ) မြ ို ့နယ်ခရဲ 1,614 4,710 463 44.1 34.3 9.8 842 4,868 

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)် 



56သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
အသက်အုပ်စုက� ီီ မမျီအအုိက် မီှခုိသူအခမိုီ

၀ - ၁၄ ၁၅ - ၆၄ ၆၅+ 
စုစုေပါင်ီ 
မီှခုိသူအခမိုီ 

ကေအီ 
မီှခုိသူအခမိုီ 

သက်က� ီီ းရယ်အုိ 
မီှခိုသူအခမိုီ 

၁၀ - ၁၇ ၁၈+ 

ပန်ဆိုင်ီ ( ကြ ူကုတ်)  မြ ို ့နယခ်ရဲ 7,201 14,510 1,239 58.1 49.6 8.5 3,862 14,397 

တျမိီု ညဲမြ ို ့နယ်ခရဲ 27,206 42,835 3,277 71.2 63.5 7.7 14,452 41,052 

ေကမျက်မဲခရုိင် 235,846 499,412 34,807 54.2 47.2 7.0 122,959 491,966 

ေကမျက်မဲမြ ို ့နယ ် 37,751 83,093 6,716 53.5 45.4 8.1 20,871 82,834 

ေနျင်ခမိုမြ ို ့နယ် 43,132 100,352 6,358 49.3 43.0 6.3 23,585 98,381 

သီေပါမြ ို ့နယ် 52,700 116,670 6,788 51.0 45.2 5.8 27,573 113,779 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 16,438 31,423 2,562 60.5 52.3 8.2 8,250 31,254 

နမ့်ဆန်မြ ို ့နယ် 23,842 44,839 3,523 61.1 53.2 7.9 12,012 44,155 

မုိီမိတ်မြ ို ့နယ ် 19,011 41,236 3,083 53.6 46.1 7.5 9,949 40,874 

မဘိမ်ီ မြ ို ့နယ် 13,718 31,784 1,896 49.2 43.2 6.0 7,484 31,096 

မန်တံုမြ ို ့နယ် 14,559 22,523 1,519 71.3 64.6 6.7 6,363 21,892 

မိုင်ီ ေငါ့မြ ို ့နယခ်ရဲ 6,436 11,388 1,077 66.0 56.5 9.5 2,975 11,528 

မိုင်ီ အုံမြ ို ့နယခ်ရဲ 8,259 16,104 1,285 59.3 51.3 8.0 3,897 16,173 

ကရမ်ီအံုခရုိင် 22,363 33,730 2,681 74.2 66.3 7.9 11,145 32,756 

ကရမ်ီအုံမြ ို့နယ် 22,363 33,730 2,681 74.2 66.3 7.9 11,145 32,756 

ေအျက်ကုိင်ခရုိင် 53,290 95,312 6,310 62.5 55.9 6.6 28,544 91,349 

ေအျက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 29,865 56,717 3,379 58.7 52.7 6.0 16,140 54,213 

ကုန်ီ ကြ မ်ီ မြ ို ့နယ ် 13,244 19,050 1,478 77.3 69.5 7.8 6,407 18,277 

ခမင်ီ ေးွှေဟျ်မြ ို ့နယခ်ရဲ 1,477 3,242 170 50.8 45.6 5.2 746 3,137 

ေမျ်ထိုက်မြ ို ့နယ်ခရဲ 8,704 16,303 1,283 61.3 53.4 7.9 5,251 15,722 

ဟုိပန်ခရုိင် 87,228 131,649 10,003 73.9 66.3 7.6 45,420 125,229 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ ် 19,353 33,184 2,357 65.4 58.3 7.1 9,681 32,166 

မိုင်ီ ေမျမြ ို ့နယ် 27,210 40,267 3,206 75.6 67.6 8.0 13,851 38,389 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ ် 38,323 54,633 4,141 77.7 70.1 7.6 20,743 51,200 

ပန်အုံမြ ို ့နယ်ခရဲ 2,342 3,565 299 74.1 65.7 8.4 1,145 3,474 

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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 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
အသက်အုပ်စုက� ီီ မမျီအအုိက် မီှခုိသူအခမိုီ

၀ - ၁၄ ၁၅ - ၆၄ ၆၅+ 
စုစုေပါင်ီ 
မီှခုိသူအခမိုီ 

ကေအီ 
မီှခုိသူအခမိုီ 

သက်က� ီီ းရယ်အုိ 
မီှခိုသူအခမိုီ 

၁၀ - ၁၇ ၁၈+ 

မက်မန်ီခရုိင် 89,611 143,696 8,577 68.4 62.4 6.0 46,815 134,020 

မက်မန်ီမြ ို ့နယ် 8,134 11,035 563 78.8 73.7 5.1 3,359 10,440 

ပန်ဆမ်ီ (ပန်ခမ်ီ ) မြ ို ့နယ် 35,675 65,598 3,056 59.1 54.4 4.7 19,284 60,482 

နျီဖန်ီမြ ို ့နယ် 45,187 66,129 4,864 75.7 68.3 7.4 23,872 62,153 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခရဲ 615 934 94 75.9 65.8 10.1 300 945 

ကမိုင်ီ တံုခရုိင ် 113,318 236,700 16,843 55.0 47.9 7.1 59,558 232,900 

ကမို င်ီ တုံမြ ို ့နယ် 54,505 107,963 9,152 59.0 50.5 8.5 29,641 107,233 

မိုင်ီ ခတ်မြ ို ့နယ် 15,553 27,333 1,642 62.9 56.9 6.0 7,640 26,357 

မုိင်ီ ယန်ီ မြ ို ့နယ် 16,027 33,860 2,704 55.3 47.3 8.0 7,788 33,966 

မိုင်ီ အျီမြ ို ့နယ် 8,966 32,792 1,310 31.3 27.3 4.0 5,316 31,742 

မိုင်ီ ေပါက်မြ ို ့နယ်ခရဲ 18,267 34,752 2,035 58.5 52.6 5.9 9,173 33,602 

မုိင်ီဆတ်ခရုိင် 90,932 145,239 7,400 67.7 62.6 5.1 42,137 137,388 

မိုင်ီ ဆတ်မြ ို ့နယ ် 33,898 50,108 2,547 72.7 67.6 5.1 15,203 47,684 

မုိင်ီပမဥ်ီ မြ ို ့နယ ် 19,814 32,235 2,100 68.0 61.5 6.5 8,688 31,362 

မိုင်ီ တံုမြ ို ့နယ် 7,533 13,872 589 58.5 54.3 4.2 3,227 13,343 

မုိင်ီခုတ်မြ ို ့နယ်ခရဲ 7,633 10,068 395 79.7 75.8 3.9 3,163 9,422 

တုံတျမြ ို ့နယ်ခရဲ 5,878 8,329 477 76.3 70.6 5.7 2,747 7,948 

ပုံပါကမင်မြ ို ့နယ်ခရဲ 14,559 28,027 1,233 56.3 51.9 4.4 8,446 25,192 

မံုီထမြ ို ့နယ်ခရဲ 1,617 2,600 59 64.5 62.2 2.3 663 2,437 

တျခမီအိတ်ခရုိင် 49,528 120,373 7,412 47.3 41.1 6.2 26,201 118,583 

တျခမအိီတ်မြ ို ့နယ ် 40,621 101,602 5,798 45.7 40.0 5.7 21,903 99,558 

တျေအမြ ို ့နယ်ခရဲ 5,545 11,598 1,105 57.3 47.8 9.5 2,781 11,820 

ကမို င်ီ အပ်မြ ို ့နယ်ခရဲ 3,362 7,173 509 54.0 46.9 7.1 1,517 7,205 

မုိင်ီဖြ တ်ခရုိင် 32,505 72,597 5,344 52.2 44.8 7.4 15,536 72,623 

မိုင်ီ ဖြ တ်မြ ို ့နယ် 10,523 18,765 1,268 62.9 56.1 6.8 4,519 18,589 

မိုင်ီ ေယျင်ီ မြ ို ့နယ ် 6,482 19,263 1,814 43.1 33.7 9.4 3,371 19,889 

မိုင်ီ ယုမြ ို ့နယ်ခရဲ 15,500 34,569 2,262 51.3 44.8 6.5 7,646 34,145 

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 - ၇)။ အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလုိက် အိမ်ေထာငစု်ဝင်အေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား   

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် အိမ်ေထာင်စုေပါင်း 
အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွက် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 
(၉) ဦးနှင့် 
အထက် 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,169,569 44,285 117,969 208,307 241,930 202,732 143,120 90,204 63,985 57,037 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 14,520 38,590 75,211 84,952 65,992 41,980 23,625 13,273 10,366 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 3,932 10,225 17,310 18,494 13,976 8,430 4,649 2,830 2,758 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 1,622 4,935 9,758 10,331 7,403 4,321 2,367 1,192 705 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 970 2,692 5,241 5,996 4,564 2,648 1,431 734 452 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 32,771 1,155 3,175 6,202 7,370 6,019 4,141 2,436 1,290 983 

ကေလာမြ ို ့နယ် 41,341 1,802 4,470 8,758 9,619 7,294 4,610 2,470 1,303 1,015 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 17,544 751 1,693 3,582 4,020 3,177 2,166 1,235 573 347 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 18,348 758 1,913 3,966 4,157 3,242 2,173 1,142 630 367 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ ် 25,957 814 2,332 4,913 6,095 4,838 3,122 1,816 1,109 918 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 954 2,508 5,096 6,089 4,801 3,127 1,595 837 497 

ဖယ်ခုံမြ ို ့နယ ် 20,084 749 1,455 2,841 3,838 3,621 2,804 2,012 1,455 1,309 

ေကျာက်တလုံးက� းီမြ ို ့နယခ်ွဲ 12,265 343 1,095 2,474 3,003 2,283 1,382 808 448 429 

အငေ်တာမြ ို ့နယခဲွ် 8,150 203 787 1,672 1,943 1,536 929 503 314 263 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 16,579 467 1,310 3,398 3,997 3,238 2,127 1,161 558 323 

လိွုင်လင်ခရုိင် 115,482 4,560 12,390 20,672 23,602 20,586 13,863 8,624 5,777 5,408 

လွိုင်လင်မြ ို ့နယ် 10,901 512 1,158 1,959 2,283 1,867 1,316 766 526 514 

လဲချား မြ ို ့နယ် 8,790 180 694 1,202 1,591 1,553 1,234 876 608 852 

နမ့စ်န်မြ ို ့နယ် 18,863 719 1,828 3,363 3,924 3,444 2,342 1,500 988 755 

ကွန်ဟနိး်မြ ို ့နယ် 4,570 241 707 905 898 719 444 263 206 187 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 8,901 283 927 1,488 1,802 1,606 1,087 708 654 346 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 667 1,918 3,214 3,451 2,983 1,922 1,022 612 543 

မိုင်းရှူ းမြ ို ့နယ ် 9,201 308 1,042 1,768 1,967 1,758 1,071 670 341 276 

ပင်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 14,516 544 1,402 2,465 2,982 2,717 1,767 1,170 730 739 

ခိုလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,364 153 462 753 801 695 548 329 235 388 

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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 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် အိမ်ေထာင်စုေပါင်း 
အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွက် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 
(၉) ဦးနှင့် 
အထက် 

ကာလိမြ ို ့နယခ်ွဲ 6,567 166 785 1,316 1,444 1,135 715 435 267 304 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 5,811 145 541 960 1,168 1,116 746 487 330 318 

မိုင်းစ ံ(မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယခ်ွဲ 6,666 642 926 1,279 1,291 993 671 398 280 186 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 2,017 4,309 6,141 6,009 4,746 3,159 1,959 1,229 1,079 

လင်းေခးမြ ို ့နယ ် 8,388 830 1,502 1,833 1,609 1,112 708 381 223 190 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 6,224 381 797 1,155 1,227 1,022 658 459 251 274 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 7,194 325 837 1,345 1,428 1,256 854 569 349 231 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ ် 5,421 335 728 1,090 1,071 845 568 338 238 208 

ဟုိမိနး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 48 108 154 203 183 141 98 89 136 

ကျို င်းေတာငး်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,261 98 337 564 471 328 230 114 79 40 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 4,914 13,061 22,502 26,192 21,972 15,011 9,242 6,164 6,123 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 64,932 2,846 7,110 11,597 12,909 10,964 7,534 4,790 3,352 3,830 

သိန္နမြ ို ့နယ် 11,779 543 1,323 1,988 2,389 2,068 1,474 911 582 501 

မိုင်းရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 433 1,466 2,934 3,332 2,389 1,372 722 410 270 

တန့ယ်နး်မြ ို ့နယ် 35,142 1,092 3,162 5,983 7,562 6,551 4,631 2,819 1,820 1,522 

မူဆယ်ခရုိင် 86,255 3,214 7,999 12,978 16,387 14,756 11,638 7,941 5,740 5,602 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 22,214 911 2,654 4,211 4,877 3,618 2,336 1,419 1,159 1,029 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 817 1,857 3,166 4,403 3,953 2,985 1,872 1,265 1,099 

ကွတ်ခိုင်မြ ို ့နယ် 19,031 717 1,673 2,631 3,199 3,217 2,798 2,011 1,376 1,409 

မုန်းကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,358 173 333 474 610 701 636 552 413 466 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျို း) မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,643 112 215 337 421 244 177 74 39 24 

ပန်ဆိုင်း( ကြ ူကုတ်)  မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,543 238 459 672 836 740 603 409 269 317 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,049 246 808 1,487 2,041 2,283 2,103 1,604 1,219 1,258 

ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 6,866 18,845 32,460 36,644 28,460 18,040 10,528 6,599 5,237 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ ် 28,371 1,408 3,833 5,964 6,422 4,444 2,835 1,588 989 888 

ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ် 32,224 1,151 3,591 6,741 7,726 5,742 3,441 1,916 1,094 822 

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 - ဍ (ရမ်ှး) 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် အိမ်ေထာင်စုေပါင်း 
အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွက် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 
(၉) ဦးနှင့် 
အထက် 

သီေပါမြ ို ့နယ် 37,906 1,211 4,012 7,903 9,091 6,779 4,137 2,239 1,365 1,169 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 844 1,660 2,329 2,364 1,887 1,163 657 371 366 

နမ့်ဆန်မြ ို ့နယ ် 13,685 591 1,367 2,088 2,525 2,465 1,763 1,276 927 683 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 647 1,588 2,803 3,052 2,377 1,451 867 523 344 

မဘိမး်မြ ို ့နယ် 8,632 177 692 1,500 1,996 1,622 1,138 684 497 326 

မန်တုံမြ ို ့နယ် 7,683 232 723 1,190 1,442 1,448 1,105 720 486 337 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 4,029 282 570 711 752 677 437 247 168 185 

မိုင်းလုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 5,856 323 809 1,231 1,274 1,019 570 334 179 117 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 355 815 1,201 1,720 1,786 1,641 1,131 858 885 

ကွမ်းလုံမြ ို့နယ် 10,392 355 815 1,201 1,720 1,786 1,641 1,131 858 885 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 24,846 401 1,377 2,464 3,749 4,352 4,176 3,140 2,371 2,816 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 240 899 1,550 2,320 2,613 2,336 1,662 1,224 1,387 

ကုန်းကြ မး်မြ ို ့နယ ် 5,462 50 212 447 710 917 978 788 600 760 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 950 51 111 194 168 139 98 61 60 68 

ေမာ်ထိကု်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,203 60 155 273 551 683 764 629 487 601 

ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 481 1,320 2,530 3,940 5,249 5,572 5,093 7,230 4,215 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 10,031 318 867 1,332 1,681 1,680 1,369 976 867 941 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 24 168 557 1,024 1,561 1,781 1,573 2,612 1,145 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ် 13,969 54 181 492 1,032 1,810 2,259 2,424 3,683 2,034 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 85 104 149 203 198 163 120 68 95 

မက်မန်းခရုိင် 36,249 381 1,731 3,466 5,114 5,640 5,384 4,544 4,617 5,372 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 3,318 36 198 406 493 540 487 423 391 344 

ပန်ဆမ်း(ပနခ်မး်) မြ ို ့နယ် 16,142 239 1,134 2,167 3,001 2,880 2,311 1,641 1,298 1,471 

နားဖနး်မြ ို ့နယ် 16,474 82 349 834 1,576 2,184 2,537 2,451 2,914 3,547 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခွဲ 315 24 50 59 44 36 49 29 14 10 

           

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

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

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

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

ဇယား (က - ၅) လူဦးေရကိ ု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)် 



61သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် အိမ်ေထာင်စုေပါင်း 
အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွက် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 
(၉) ဦးနှင့် 
အထက် 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 66,733 2,342 5,733 9,938 12,658 11,616 9,360 5,927 4,452 4,707 

ကျို င်းတံုမြ ို ့နယ် 34,096 1,663 3,681 5,499 6,272 5,753 4,437 2,818 2,050 1,923 

မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 165 509 1,069 1,582 1,427 1,202 792 607 672 

မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ် 10,119 279 742 1,600 2,123 1,827 1,473 818 618 639 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 74 284 762 1,060 963 791 466 355 453 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 161 517 1,008 1,621 1,646 1,457 1,033 822 1,020 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 1,203 3,953 6,997 8,563 7,781 6,361 4,298 2,922 2,853 

မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 453 1,407 2,393 3,025 2,724 2,302 1,539 1,021 1,045 

မိုင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ ် 10,605 258 951 1,767 2,126 1,878 1,436 991 632 566 

မိုင်းတုံမြ ို ့နယ် 4,258 183 456 764 848 696 514 315 226 256 

မိုင်းခတု်မြ ို ့နယခ်ွဲ 3,202 40 237 422 552 540 486 372 249 304 

တံုတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 2,694 62 218 377 477 453 439 291 183 194 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယခဲွ် 7,334 173 607 1,081 1,353 1,327 1,056 725 539 473 

မုံးထမြ ို ့နယခ်ွဲ 929 34 77 193 182 163 128 65 72 15 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 2,069 5,292 7,011 7,347 5,822 4,099 2,574 1,871 1,588 

တာချလီိတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 1,760 4,409 5,719 6,000 4,758 3,328 2,136 1,641 1,428 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 224 588 768 778 621 489 291 151 108 

ကျိုင်းလပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,476 85 295 524 569 443 282 147 79 52 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 962 2,554 4,736 5,053 3,974 2,836 1,578 882 786 

မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 216 725 1,142 1,213 1,048 788 494 285 254 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 204 833 1,516 1,570 1,050 650 320 126 60 

မိုင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 10,867 542 996 2,078 2,270 1,876 1,398 764 471 472 

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)် 



   

   

   

 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဍ) 

အပုိငး် (ခ)  လူမ�ေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

 

   
   

 



63သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ဇယား (ခ - ၁)။ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကုိ အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာစ်ပ်ပံုအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ကျား/မ 
အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပံု 

စုစုေပါင်း အိမ်ေထာင်ဦးစီး ဇနီး/ခင်ပွန်း သား/သမီး သမက်/ 
ေချွးမ 

ေမြ း/ မြ စ် မိဘ/ 
ေယာက္ခမ 

ေမာင်နှမ အဘုိး/  
အဘွား 

ေဆွမျိုး ေမွးစားသား/ 
သမီး 

ေဆွမျို း 
မေတာ်စပ်သူ 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 5,500,933 1,169,569 873,598 2,303,628 216,379 431,694 100,632 117,827 7,419 175,964 14,705 89,518 

ကျား 2,663,408 919,047 38,386 1,177,143 82,502 214,438 26,681 58,149 2,094 87,638 7,755 49,575 

မ 2,837,525 250,522 835,212 1,126,485 133,877 217,256 73,951 59,678 5,325 88,326 6,950 39,943 

ေတာင်က� းီခခုိင် 1,619,507 368,509 274,970 707,968 48,206 91,275 24,409 28,921 1,239 44,477 4,473 25,060 

ကျား 777,534 290,734 10,537 350,611 22,749 45,222 6,118 12,963 308 21,988 2,273 14,031 

မ 841,973 77,775 264,433 357,357 25,457 46,053 18,291 15,958 931 22,489 2,200 11,029 

လိွုင်လင်ခခုိင် 537,402 115,482 84,654 209,334 28,054 57,086 7,768 9,111 471 17,034 1,303 7,105 

ကျား 252,349 90,396 1,545 101,703 12,479 27,775 1,699 4,024 103 8,145 648 3,832 

မ 285,053 25,086 83,109 107,631 15,575 29,311 6,069 5,087 368 8,889 655 3,273 

လင်းေခးခခုိင် 130,875 30,648 21,682 47,454 6,383 13,188 1,800 2,788 123 4,302 413 2,094 

ကျား 62,864 23,900 652 22,700 3,547 6,522 480 1,338 42 2,179 234 1,270 

မ 68,011 6,748 21,030 24,754 2,836 6,666 1,320 1,450 81 2,123 179 824 

လားခိှုးခခုိင် 583,342 125,181 88,221 227,012 25,366 54,568 12,126 14,312 624 22,785 1,030 12,117 

ကျား 276,528 84,396 13,056 115,041 8,515 27,149 3,426 6,861 154 11,143 479 6,308 

မ 306,814 40,785 75,165 111,971 16,851 27,419 8,700 7,451 470 11,642 551 5,809 

မူဆယ်ခခုိင် 429,439 86,255 59,591 175,050 20,760 46,771 6,248 8,590 389 16,019 611 9,155 

ကျား 209,914 64,579 1,900 96,207 4,101 23,538 1,483 4,368 90 8,188 315 5,145 

မ 219,525 21,676 57,691 78,843 16,659 23,233 4,765 4,222 299 7,831 296 4,010 

ေကျာက်မဲခခုိင် 721,369 163,679 116,249 286,667 31,806 62,292 10,171 13,938 634 22,789 1,591 11,553 

ကျား 341,659 123,607 4,814 142,937 12,329 30,766 2,248 6,129 150 11,165 850 6,664 

မ 379,710 40,072 111,435 143,730 19,477 31,526 7,923 7,809 484 11,624 741 4,889 

ကွမ်းလံုခခုိင် 55,355 10,392 7,921 24,934 2,145 4,879 1,639 1,045 66 1,538 64 732 

ကျား 28,336 8,866 135 14,248 262 2,526 347 654 19 781 37 461 

မ 27,019 1,526 7,786 10,686 1,883 2,353 1,292 391 47 757 27 271 



64သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 
အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပံု 

စုစုေပါင်း အိမ်ေထာင်ဦးစီး ဇနီး/ခင်ပွန်း သား/သမီး 
သမက်/ 
ေချွးမ 

ေမြ း/ မြ စ် 
မိဘ/ 
ေယာက္ခမ 

ေမာင်နှမ 
အဘုိး/  
အဘွား 

ေဆွမျိုး 
ေမွးစားသား/ 
သမီး 

ေဆွမျို း 
မေတာ်စပ်သူ 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 143,425 24,846 20,047 66,785 6,475 13,915 3,333 2,421 116 3,489 142 1,856 

ကျား 73,831 21,299 633 38,688 510 7,204 979 1,429 27 1,907 77 1,078 

မ 69,594 3,547 19,414 28,097 5,965 6,711 2,354 992 89 1,582 65 778 

ဟုိပန်ခရုိင် 225,742 35,630 30,229 114,390 6,399 14,331 6,508 7,948 743 7,065 533 1,966 

ကျား 114,132 31,796 426 61,336 1,164 7,384 2,442 4,511 317 3,442 284 1,030 

မ 111,610 3,834 29,803 53,054 5,235 6,947 4,066 3,437 426 3,623 249 936 

မက်မန်းခရုိင် 222,506 36,249 31,593 107,758 6,183 11,681 6,578 9,441 696 8,665 801 2,861 

ကျား 111,611 32,761 516 56,702 2,077 5,829 2,186 5,181 247 4,237 426 1,449 

မ 110,895 3,488 31,077 51,056 4,106 5,852 4,392 4,260 449 4,428 375 1,412 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 335,559 66,733 54,197 138,676 15,981 27,818 8,517 7,973 1,319 9,345 1,032 3,968 

ကျား 166,013 57,328 1,262 72,972 6,633 13,753 2,298 4,235 383 4,542 533 2,074 

မ 169,546 9,405 52,935 65,704 9,348 14,065 6,219 3,738 936 4,803 499 1,894 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 225,271 44,931 37,394 100,381 7,941 13,668 4,248 4,473 356 7,230 1,697 2,952 

ကျား 114,034 39,077 921 52,900 3,581 6,773 1,112 2,727 103 4,088 1,025 1,727 

မ 111,237 5,854 36,473 47,481 4,360 6,895 3,136 1,746 253 3,142 672 1,225 

တာချီလိတ်ခရုိင် 167,493 37,673 27,788 58,212 6,241 13,362 3,100 4,160 227 8,768 645 7,317 

ကျား 82,435 29,596 1,448 30,107 2,744 6,642 729 2,129 49 4,600 356 4,035 

မ 85,058 8,077 26,340 28,105 3,497 6,720 2,371 2,031 178 4,168 289 3,282 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 103,648 23,361 19,062 39,007 4,439 6,860 4,187 2,706 416 2,458 370 782 

ကျား 52,168 20,712 541 20,991 1,811 3,355 1,134 1,600 102 1,233 218 471 

မ 51,480 2,649 18,521 18,016 2,628 3,505 3,053 1,106 314 1,225 152 311 



65သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (ခ - ၂)။ အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် အိမေ်ထာင်စုနှင့် အဖဲွ့အစည်းလူဦးေရကုိ အိမ်ေထာငေ်ရးအေခြ အေနနှင့် အသက်အုပ်စုအလုိက် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အသက်အုပ်စု 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန

စုစုေပါင်း အပျို /လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

ကျား/မ 

၁၀ နှစ်နှင့်အထက် 4,601,189 1,774,972 2,454,776 260,038 77,630 33,773 

10 -14 642,050 642,050 - - - - 

15 - 19 580,164 500,904 63,871 890 2,212 12,287 

20 - 24 518,970 281,939 223,310 1,938 7,368 4,415 

25 - 29 484,417 145,077 322,517 3,599 10,278 2,946 

30 - 34 442,641 75,886 347,181 6,213 11,171 2,190 

35 - 39 387,362 43,414 322,996 8,779 10,293 1,880 

40 - 44 359,989 28,711 304,908 14,969 9,714 1,687 

45 - 49 300,831 19,605 252,528 19,345 7,819 1,534 

50 - 54 278,475 14,587 224,682 30,724 6,919 1,563 

55 - 59 200,659 8,891 154,291 31,358 4,789 1,330 

60 - 64 158,688 5,890 110,017 38,352 3,268 1,161 

65 - 69 92,127 3,002 58,001 28,446 1,719 959 

70 - 74 66,751 2,091 35,032 27,943 980 705 

75 - 79 40,065 1,178 17,972 19,826 533 556 

80 - 84 28,744 1,020 10,953 16,074 373 324 

85 - 89 11,884 449 4,162 6,994 132 147 

90 နှစန်ှင့်အထက ် 7,372 278 2,355 4,588 62 89 

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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အသက်အုပ်စု 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန

စုစုေပါင်း အပျို /လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

ကျား       

၁၀ နှစ်နှင့်အထက် 2,293,647 967,219 1,211,805 54,285 29,330 31,008 

10 -14 326,912 326,912 - - - - 

15 - 19 291,109 262,646 15,809 304 567 11,783 

20 - 24 263,710 169,374 87,139 578 2,371 4,248 

25 - 29 246,793 92,032 147,103 1,114 3,764 2,780 

30 - 34 228,841 48,506 171,978 1,804 4,540 2,013 

35 - 39 197,245 26,274 162,735 2,199 4,320 1,717 

40 - 44 179,133 15,550 154,904 3,217 3,951 1,511 

45 - 49 146,218 9,648 128,556 3,706 2,944 1,364 

50 - 54 134,755 6,626 118,817 5,541 2,459 1,312 

55 - 59 94,912 3,699 82,990 5,436 1,694 1,093 

60 - 64 75,438 2,449 63,793 7,025 1,208 963 

65 - 69 42,474 1,260 34,200 5,561 662 791 

70 - 74 29,656 897 21,718 6,094 379 568 

75 - 79 17,142 523 11,131 4,798 239 451 

80 - 84 11,811 476 6,964 3,973 154 244 

85 - 89 4,671 205 2,511 1,794 53 108 

90 နှစန်ှင့်အထက ် 2,827 142 1,457 1,141 25 62 

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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အသက်အုပ်စု 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန

စုစုေပါင်း အပျို /လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

မ       

၁၀ နှစ်နှင့်အထက် 2,307,542 807,753 1,242,971 205,753 48,300 2,765 

10 -14 315,138 315,138 - - - - 

15 - 19 289,055 238,258 48,062 586 1,645 504 

20 - 24 255,260 112,565 136,171 1,360 4,997 167 

25 - 29 237,624 53,045 175,414 2,485 6,514 166 

30 - 34 213,800 27,380 175,203 4,409 6,631 177 

35 - 39 190,117 17,140 160,261 6,580 5,973 163 

40 - 44 180,856 13,161 150,004 11,752 5,763 176 

45 - 49 154,613 9,957 123,972 15,639 4,875 170 

50 - 54 143,720 7,961 105,865 25,183 4,460 251 

55 - 59 105,747 5,192 71,301 25,922 3,095 237 

60 - 64 83,250 3,441 46,224 31,327 2,060 198 

65 - 69 49,653 1,742 23,801 22,885 1,057 168 

70 - 74 37,095 1,194 13,314 21,849 601 137 

75 - 79 22,923 655 6,841 15,028 294 105 

80 - 84 16,933 544 3,989 12,101 219 80 

85 - 89 7,213 244 1,651 5,200 79 39 

90 နှစန်ှင့်အထက ် 4,545 136 898 3,447 37 27 

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 ု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)် 

ဇယား (ခ - ၃)။ အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကုိ အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေနနှင့်  ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ကျား/မ 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန 

စုစုေပါင်း အပျို/လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 3,959,139 1,132,922 2,454,776 260,038 77,630 33,773 

ကျား 1,966,735 640,307 1,211,805 54,285 29,330 31,008 

မ 1,992,404 492,615 1,242,971 205,753 48,300 2,765 

ေတာင်က� းီခခုိင် 1,177,087 355,509 709,219 72,677 27,127 12,555 

ကျား 577,917 191,889 349,564 15,031 9,820 11,613 

မ 599,170 163,620 359,655 57,646 17,307 942 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ် 276,582 94,104 155,617 17,755 5,375 3,731 

ကျား 132,235 48,386 75,787 2,801 1,951 3,310 

မ 144,347 45,718 79,830 14,954 3,424 421 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ် 136,706 42,658 81,657 8,605 2,276 1,510 

ကျား 67,553 22,646 40,590 2,028 868 1,421 

မ 69,153 20,012 41,067 6,577 1,408 89 

ဟုိပံုး မြ ို ့နယ် 75,284 19,698 46,685 5,183 2,746 972 

ကျား 37,098 11,335 23,005 945 911 902 

မ 38,186 8,363 23,680 4,238 1,835 70 

ဆီဆုိင်မြ ို ့နယ် 97,301 23,617 62,482 6,527 3,696 979 

ကျား 47,271 12,883 30,733 1,350 1,366 939 

မ 50,030 10,734 31,749 5,177 2,330 40 

ကေလာမြ ို ့နယ် 131,305 41,990 78,295 7,493 2,232 1,295 

ကျား 65,235 23,023 38,673 1,554 768 1,217 

မ 66,070 18,967 39,622 5,939 1,464 78 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 54,743 17,232 32,503 3,491 806 711 

ကျား 25,937 8,359 15,717 904 274 683 

မ 28,806 8,873 16,786 2,587 532 28 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 56,621 16,966 34,531 3,437 1,163 524 

ကျား 27,986 9,112 17,001 954 409 510 

မ 28,635 7,854 17,530 2,483 754 14 



69သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန 

စုစုေပါင်း အပျို/လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ် 86,796 24,848 54,360 5,036 1,770 782 

ကျား 44,793 14,936 27,269 1,112 765 711 

မ 42,003 9,912 27,091 3,924 1,005 71 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ် 79,649 24,165 47,156 5,033 2,666 629 

ကျား 39,697 13,544 23,518 1,034 997 604 

မ 39,952 10,621 23,638 3,999 1,669 25 

ဖယ်ခုံမြ ို ့နယ် 64,391 20,448 39,256 3,336 905 446 

ကျား 32,163 11,265 19,404 818 321 355 

မ 32,228 9,183 19,852 2,518 584 91 

ေကျာက်တလံုးက� �းမြ ို ့နယ်ခွဲ 38,866 8,576 26,471 2,207 1,353 259 

ကျား 18,718 4,635 12,900 470 461 252 

မ 20,148 3,941 13,571 1,737 892 7 

အငေ်တာမြ ို ့နယ်ခွဲ 26,022 5,779 17,954 1,441 588 260 

ကျား 13,332 3,461 9,003 370 245 253 

မ 12,690 2,318 8,951 1,071 343 7 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 52,821 15,428 32,252 3,133 1,551 457 

ကျား 25,899 8,304 15,964 691 484 456 

မ 26,922 7,124 16,288 2,442 1,067 1 

လိွုင်လင်ခရုိင် 380,784 88,795 248,868 27,682 11,169 4,270 

ကျား 183,989 48,813 122,500 4,911 3,593 4,172 

မ 196,795 39,982 126,368 22,771 7,576 98 

လိွုင်လင်မြ ို ့နယ် 34,462 9,350 20,715 2,838 1,217 342 

ကျား 16,218 4,909 10,086 495 404 324 

မ 18,244 4,441 10,629 2,343 813 18 

လဲချား မြ ို ့နယ် 34,331 7,787 22,698 2,559 1,003 284 

ကျား 16,329 4,188 11,075 429 353 284 

မ 18,002 3,599 11,623 2,130 650 - 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန 

စုစုေပါင်း အပျို/လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 62,071 16,663 39,715 3,684 1,534 475 

ကျား 31,152 9,868 19,581 685 566 452 

မ 30,919 6,795 20,134 2,999 968 23 

ကွန်ဟိန်းမြ ို ့နယ် 15,653 3,575 10,256 1,208 379 235 

ကျား 7,676 1,981 5,097 239 127 232 

မ 7,977 1,594 5,159 969 252 3 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 29,433 6,218 19,456 2,482 1,040 237 

ကျား 13,504 2,988 9,554 452 274 236 

မ 15,929 3,230 9,902 2,030 766 1 

မုိင်းကုိင်မြ ို ့နယ် 50,047 8,599 34,740 4,701 1,322 685 

ကျား 23,210 4,341 17,061 737 399 672 

မ 26,837 4,258 17,679 3,964 923 13 

မိုင်းရှူး မြ ို ့နယ် 28,794 5,939 19,668 2,051 869 267 

ကျား 13,403 2,867 9,626 393 261 256 

မ 15,391 3,072 10,042 1,658 608 11 

ပင်လံုမြ ို ့နယ်ခွဲ 47,173 11,019 29,771 3,375 2,169 839 

ကျား 22,430 5,886 14,560 521 631 832 

မ 24,743 5,133 15,211 2,854 1,538 7 

ခုိလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 16,782 4,226 11,141 980 304 131 

ကျား 8,793 2,769 5,612 174 113 125 

မ 7,989 1,457 5,529 806 191 6 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခဲွ 22,256 5,214 14,881 1,403 496 262 

ကျား 11,031 2,872 7,382 343 172 262 

မ 11,225 2,342 7,499 1,060 324 - 

မုိင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 19,586 4,460 12,990 1,494 433 209 

ကျား 9,451 2,489 6,402 236 115 209 

မ 10,135 1,971 6,588 1,258 318 - 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန 

စုစုေပါင်း အပျို/လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

မုိင်းစံ (မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယ်ခဲွ 20,196 5,745 12,837 907 403 304 

ကျား 10,792 3,655 6,464 207 178 288 

မ 9,404 2,090 6,373 700 225 16 

လင်းေခးခရုိင် 99,053 23,457 63,845 7,473 3,468 810 

ကျား 50,130 14,305 31,745 1,839 1,456 785 

မ 48,923 9,152 32,100 5,634 2,012 25 

လင်းေခးမြ ို ့နယ် 26,037 5,368 17,000 2,323 1,074 272 

ကျား 12,825 3,011 8,401 635 514 264 

မ 13,212 2,357 8,599 1,688 560 8 

မုိးနဲမြ ို ့နယ် 19,536 4,500 12,489 1,810 588 149 

ကျား 9,421 2,567 6,118 387 208 141 

မ 10,115 1,933 6,371 1,423 380 8 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ် 21,578 4,695 14,410 1,504 781 188 

ကျား 10,473 2,603 7,076 333 278 183 

မ 11,105 2,092 7,334 1,171 503 5 

မုိင်းပန်မြ ို ့နယ် 19,079 5,325 11,778 1,162 689 125 

ကျား 10,354 3,657 5,948 318 310 121 

မ 8,725 1,668 5,830 844 379 4 

ဟုိမိန်းမြ ို ့နယ်ခဲွ 4,818 1,330 3,014 267 164 43 

ကျား 2,516 837 1,501 64 71 43 

မ 2,302 493 1,513 203 93 - 

ကျိုင်းေတာင်းမြ ို ့နယ်ခဲွ 8,005 2,239 5,154 407 172 33 

ကျား 4,541 1,630 2,701 102 75 33 

မ 3,464 609 2,453 305 97 - 

လားရိှုးခရုိင် 416,264 117,863 259,174 29,377 6,570 3,280 

ကျား 200,582 63,825 125,951 5,514 2,295 2,997 

မ 215,682 54,038 133,223 23,863 4,275 283 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန 

စုစုေပါင်း အပျို/လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

လားရိှုးမြ ို ့နယ် 224,729 69,858 134,615 15,389 3,186 1,681 

ကျား 108,090 37,917 64,852 2,630 1,231 1,460 

မ 116,639 31,941 69,763 12,759 1,955 221 

သိန္ီနမြ ို ့နယ် 38,373 9,441 25,176 2,943 614 199 

ကျား 19,286 5,894 12,405 527 268 192 

မ 19,087 3,547 12,771 2,416 346 7 

မုိင်းရယ်မြ ို ့နယ် 40,649 8,879 27,299 2,992 1,092 387 

ကျား 19,204 4,421 13,442 646 320 375 

မ 21,445 4,458 13,857 2,346 772 12 

တန့ယ်န်းမြ ို ့နယ် 112,513 29,685 72,084 8,053 1,678 1,013 

ကျား 54,002 15,593 35,252 1,711 476 970 

မ 58,511 14,092 36,832 6,342 1,202 43 

မူဆယ်ခရုိင် 307,866 92,847 187,035 21,993 4,627 1,364 

ကျား 153,592 54,876 91,638 4,121 1,858 1,099 

မ 154,274 37,971 95,397 17,872 2,769 265 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 87,050 28,240 52,113 4,855 1,420 422 

ကျား 45,259 17,118 26,500 727 578 336 

မ 41,791 11,122 25,613 4,128 842 86 

နမ့်ခမ်းမြ ို ့နယ် 73,795 20,465 44,479 6,669 1,763 419 

ကျား 34,881 11,397 21,371 1,159 642 312 

မ 38,914 9,068 23,108 5,510 1,121 107 

ကွတ်ခုိင်မြ ို ့နယ် 63,930 19,597 38,913 4,522 613 285 

ကျား 31,402 11,555 18,535 817 254 241 

မ 32,528 8,042 20,378 3,705 359 44 

မုန်းကုိးမြ ို ့နယ်ခဲွ 16,057 4,876 10,103 991 74 13 

ကျား 8,309 3,075 4,882 303 41 8 

မ 7,748 1,801 5,221 688 33 5 



73သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန 

စုစုေပါင်း အပျို/လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

မန်ဟီးရုိး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယ်ခဲွ 5,173 933 3,358 575 273 34 

ကျား 2,432 540 1,647 88 123 34 

မ 2,741 393 1,711 487 150 - 

ပန်ဆုိင်း( ကြ ူကုတ်) မြ ို ့နယ်ခဲွ 15,749 4,458 9,694 1,295 251 51 

ကျား 7,764 2,660 4,731 232 103 38 

မ 7,985 1,798 4,963 1,063 148 13 

တာမုိးညဲမြ ို ့နယ်ခဲွ 46,112 14,278 28,375 3,086 233 140 

ကျား 23,545 8,531 13,972 795 117 130 

မ 22,567 5,747 14,403 2,291 116 10 

ေကျာက်မဲခရုိင် 534,219 143,743 334,099 39,468 11,718 5,191 

ကျား 257,495 76,378 165,034 7,514 4,236 4,333 

မ 276,724 67,365 169,065 31,954 7,482 858 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ် 89,809 24,980 54,514 6,910 2,305 1,100 

ကျား 42,472 12,901 26,554 1,278 803 936 

မ 47,337 12,079 27,960 5,632 1,502 164 

ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ် 106,710 30,817 66,416 6,624 2,136 717 

ကျား 53,810 17,362 33,516 1,481 838 613 

မ 52,900 13,455 32,900 5,143 1,298 104 

သီေပါမြ ို ့နယ် 123,458 29,951 80,829 8,570 2,996 1,112 

ကျား 59,500 15,945 39,944 1,676 1,002 933 

မ 63,958 14,006 40,885 6,894 1,994 179 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 33,985 8,397 21,680 2,876 722 310 

ကျား 16,179 4,518 10,532 554 288 287 

မ 17,806 3,879 11,148 2,322 434 23 

နမ့်ဆန်မြ ို ့နယ် 48,362 14,676 27,654 4,305 1,082 645 

ကျား 21,045 6,340 13,279 690 350 386 

မ 27,317 8,336 14,375 3,615 732 259 



74သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန 

စုစုေပါင်း အပျို/လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

မုိးမိတ်မြ ို ့နယ် 44,319 12,143 27,718 3,309 776 373 

ကျား 21,803 6,863 13,739 566 318 317 

မ 22,516 5,280 13,979 2,743 458 56 

မဘိမ်းမြ ို ့နယ် 33,680 9,041 21,938 1,972 510 219 

ကျား 17,437 5,524 11,187 318 198 210 

မ 16,243 3,517 10,751 1,654 312 9 

မန်တံုမြ ို ့နယ် 24,042 6,329 15,138 1,980 312 283 

ကျား 11,434 3,333 7,358 382 102 259 

မ 12,608 2,996 7,780 1,598 210 24 

မုိင်းေငါ့မြ ို ့နယ်ခဲွ 12,465 3,235 7,433 1,281 322 194 

ကျား 5,679 1,477 3,625 272 123 182 

မ 6,786 1,758 3,808 1,009 199 12 

မုိင်းလံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 17,389 4,174 10,779 1,641 557 238 

ကျား 8,136 2,115 5,300 297 214 210 

မ 9,253 2,059 5,479 1,344 343 28 

ကွမ်းလံုခရုိင် 36,411 10,285 23,236 2,520 287 83 

ကျား 19,359 6,910 11,653 568 148 80 

မ 17,052 3,375 11,583 1,952 139 3 

ကွမ်းလံုမြ ို ့နယ် 36,411 10,285 23,236 2,520 287 83 

ကျား 19,359 6,910 11,653 568 148 80 

မ 17,052 3,375 11,583 1,952 139 3 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 101,622 33,405 62,471 5,172 532 42 

ကျား 54,076 21,010 31,382 1,360 283 41 

မ 47,546 12,395 31,089 3,812 249 1 

ေလာက်ကုိင်မြ ို ့နယ် 60,096 19,565 37,305 2,803 385 38 

ကျား 32,235 12,405 18,926 657 210 37 

မ 27,861 7,160 18,379 2,146 175 1 



75သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန 

စုစုေပါင်း အပျို/လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

ကုန်းကြ မ်းမြ ို ့နယ် 20,528 6,319 12,846 1,293 66 4 

ကျား 10,763 4,023 6,312 393 31 4 

မ 9,765 2,296 6,534 900 35 - 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,412 1,060 2,207 112 33 - 

ကျား 1,884 690 1,148 33 13 - 

မ 1,528 370 1,059 79 20 - 

ေမာ်ထုိက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 17,586 6,461 10,113 964 48 - 

ကျား 9,194 3,892 4,996 277 29 - 

မ 8,392 2,569 5,117 687 19 - 

ဟုိပန်ခရုိင် 141,652 51,110 81,052 8,708 551 231 

ကျား 72,408 29,496 39,810 2,628 267 207 

မ 69,244 21,614 41,242 6,080 284 24 

ဟုိပန်မြ ို ့နယ် 35,541 10,788 21,752 2,569 304 128 

ကျား 18,295 6,655 10,761 603 152 124 

မ 17,246 4,133 10,991 1,966 152 4 

မုိင်းေမာမြ ို ့နယ် 43,473 15,739 24,509 3,017 135 73 

ကျား 22,406 9,078 12,038 1,157 63 70 

မ 21,067 6,661 12,471 1,860 72 3 

ပန်ဝုိင်မြ ို ့နယ် 58,774 23,508 32,385 2,770 84 27 

ကျား 29,696 13,018 15,856 775 37 10 

မ 29,078 10,490 16,529 1,995 47 17 

ပန်လံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 3,864 1,075 2,406 352 28 3 

ကျား 2,011 745 1,155 93 15 3 

မ 1,853 330 1,251 259 13 - 

မက်မန်းခရုိင် 152,273 53,335 88,675 8,637 1,001 625 

ကျား 78,625 30,979 44,161 2,504 391 590 

မ 73,648 22,356 44,514 6,133 610 35 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန 

စုစုေပါင်း အပျို/လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 11,598 2,514 7,828 882 180 194 

ကျား 5,907 1,541 3,898 201 74 193 

မ 5,691 973 3,930 681 106 1 

ပန်ဆမ်း(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 68,654 22,257 42,256 3,253 554 334 

ကျား 35,980 13,217 21,345 910 205 303 

မ 32,674 9,040 20,911 2,343 349 31 

နားဖန်းမြ ို ့နယ် 70,993 28,304 37,946 4,405 258 80 

ကျား 36,218 16,076 18,586 1,369 110 77 

မ 34,775 12,228 19,360 3,036 148 3 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,028 260 645 97 9 17 

ကျား 520 145 332 24 2 17 

မ 508 115 313 73 7 - 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 253,543 68,974 163,548 15,175 3,461 2,385 

ကျား 130,153 41,057 81,750 3,402 1,640 2,304 

မ 123,390 27,917 81,798 11,773 1,821 81 

ကျိုင်းတံုမြ ို ့နယ် 117,115 32,704 73,401 7,936 1,825 1,249 

ကျား 59,823 19,832 36,302 1,618 891 1,180 

မ 57,292 12,872 37,099 6,318 934 69 

မုိင်းခတ်မြ ို ့နယ် 28,975 6,163 20,246 1,729 305 532 

ကျား 15,015 3,867 10,026 433 161 528 

မ 13,960 2,296 10,220 1,296 144 4 

မိုင်းယန်းမြ ို ့နယ် 36,564 8,250 25,272 2,132 565 345 

ကျား 18,736 5,066 12,550 538 237 345 

မ 17,828 3,184 12,722 1,594 328 - 

မုိင်းလားမြ ို ့နယ် 34,102 10,753 21,361 1,294 467 227 

ကျား 17,769 5,695 11,402 240 212 220 

မ 16,333 5,058 9,959 1,054 255 7 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန 

စုစုေပါင်း အပျို/လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

မုိင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 36,787 11,104 23,268 2,084 299 32 

ကျား 18,810 6,597 11,470 573 139 31 

မ 17,977 4,507 11,798 1,511 160 1 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 152,639 39,807 100,399 8,786 2,874 773 

ကျား 82,073 27,059 50,622 2,271 1,389 732 

မ 70,566 12,748 49,777 6,515 1,485 41 

မုိင်းဆတ်မြ ို ့နယ် 52,655 14,006 34,569 3,029 906 145 

ကျား 28,448 9,586 17,533 763 429 137 

မ 24,207 4,420 17,036 2,266 477 8 

မုိင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ် 34,335 7,083 23,678 2,356 816 402 

ကျား 17,374 4,297 11,770 560 355 392 

မ 16,961 2,786 11,908 1,796 461 10 

မုိင်းတံုမြ ို ့နယ် 14,461 3,725 9,597 757 302 80 

ကျား 8,173 2,787 4,908 238 172 68 

မ 6,288 938 4,689 519 130 12 

မုိင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 10,463 2,262 7,469 501 202 29 

ကျား 5,657 1,586 3,789 155 98 29 

မ 4,806 676 3,680 346 104 - 

တံုတာမြ ို ့နယ်ခဲွ 8,806 1,681 6,329 580 160 56 

ကျား 4,552 1,125 3,166 112 97 52 

မ 4,254 556 3,163 468 63 4 

ပံုပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 29,260 10,302 17,027 1,425 449 57 

ကျား 16,237 7,052 8,556 366 213 50 

မ 13,023 3,250 8,471 1,059 236 7 

မံုးထမြ ို ့နယ်ခဲွ 2,659 748 1,730 138 39 4 

ကျား 1,632 626 900 77 25 4 

မ 1,027 122 830 61 14 - 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 
အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန 

စုစုေပါင်း အပျို/လူပျို  အိမ်ေထာင်ရိှ မုဆုိးဖုိ/မုဆုိးမ ကဲွကွာ သာသနာဝင် 

တာချီလိတ်ခရုိင် 127,785 36,170 80,516 7,043 2,777 1,279 

ကျား 64,862 21,579 39,541 1,380 1,181 1,181 

မ 62,923 14,591 40,975 5,663 1,596 98 

တာချီလိတ်မြ ို ့နယ် 107,400 31,944 66,366 5,629 2,368 1,093 

ကျား 54,051 18,577 32,478 1,004 986 1,006 

မ 53,349 13,367 33,888 4,625 1,382 87 

တာေလမြ ို ့နယ်ခဲွ 12,703 2,862 8,479 922 304 136 

ကျား 6,703 1,974 4,223 235 146 125 

မ 6,000 888 4,256 687 158 11 

ကျိုင်းလပ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 7,682 1,364 5,671 492 105 50 

ကျား 4,108 1,028 2,840 141 49 50 

မ 3,574 336 2,831 351 56 - 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 77,941 17,622 52,639 5,327 1,468 885 

ကျား 41,474 12,131 26,454 1,242 773 874 

မ 36,467 5,491 26,185 4,085 695 11 

မုိင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 20,033 4,382 14,028 1,155 307 161 

ကျား 10,871 3,222 7,057 267 166 159 

မ 9,162 1,160 6,971 888 141 2 

မုိင်းေယာင်းမြ ို ့နယ် 21,077 4,519 14,144 1,538 428 448 

ကျား 11,191 3,139 7,050 329 228 445 

မ 9,886 1,380 7,094 1,209 200 3 

မုိင်းယုမြ ို ့နယ်ခဲွ 36,831 8,721 24,467 2,634 733 276 

ကျား 19,412 5,770 12,347 646 379 270 

မ 17,419 2,951 12,120 1,988 354 6 
 



   

   

   

 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဍ) 

အပုိငး် (ဂ)   ပြ ည်တွငး်/ ပြ ည်ပေရ��ေပြ ာင်းသွားလာခြ င်း 
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ဇယား (ဂ - ၁)။ နုိင်ငံခြ ားသုိ့ေရာက်ရိှေနေသာ အိမ်ေထာငစု်ဝင်များကုိ ေရာက်ရိှေနထုိင်သည့်နုိင်ငံနှင့် ေနထုိင်ခ့ဲသည့် ခရိုင်အလုိက် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ကျား/မ 
ေရာက်ရိှေနထုိင်သည့်နုိင်ငံ 

စုစုေပါင်း ထုိင်း မေလးရှား စ င်္ကာပူ တရုတ် ဂျပန် ကုိရီးယား အိန္ိဒယ အေမရိကန် အခြ ား 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 235,869 179,783 5,749 3,424 42,490 412 198 156 916 2,741 

ကျား 116,054 90,251 3,464 1,135 18,869 157 162 103 450 1,463 

မ 119,815 89,532 2,285 2,289 23,621 255 36 53 466 1,278 

ေတာင်က� �းခရုိင် 34,122 28,309 2,187 1,355 891 132 87 58 349 754 

ကျား 19,520 16,125 1,609 552 489 55 78 40 166 406 

မ 14,602 12,184 578 803 402 77 9 18 183 348 

လိွုင်လင်ခရုိင် 54,666 53,188 259 141 796 12 13 18 39 200 

ကျား 26,973 26,184 144 55 435 4 8 11 17 115 

မ 27,693 27,004 115 86 361 8 5 7 22 85 

လင်းေခးခရုိင် 35,207 34,998 55 31 53 3 1 1 9 56 

ကျား 17,882 17,773 23 15 25 1 1 1 6 37 

မ 17,325 17,225 32 16 28 2 - - 3 19 

လားရိှုးခရုိင် 23,713 14,939 1,146 597 6,325 72 18 19 161 436 

ကျား 11,472 7,591 587 173 2,786 30 13 8 84 200 

မ 12,241 7,348 559 424 3,539 42 5 11 77 236 

မူဆယ်ခရုိင် 17,323 1,584 621 316 14,291 98 21 21 138 233 

ကျား 7,079 870 332 80 5,537 36 13 14 67 130 

မ 10,244 714 289 236 8,754 62 8 7 71 103 

ေကျာက်မဲခရုိင် 25,771 14,473 875 690 9,180 27 43 21 98 364 

ကျား 13,609 7,393 528 166 5,184 11 38 16 50 223 

မ 12,162 7,080 347 524 3,996 16 5 5 48 141 

ကွမ်းလံုခရုိင် 3,017 777 164 25 1,991 11 4 - 11 34 

ကျား 1,374 309 78 12 947 5 3 - 4 16 

မ 1,643 468 86 13 1,044 6 1 - 7 18 

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 
ေရာက်ရိှေနထုိင်သည့်နုိင်ငံ 

စုစုေပါင်း ထုိင်း မေလးရှား စ င်္ကာပူ တရုတ် ဂျပန် ကုိရီးယား အိန္ိဒယ အေမရိကန် အခြ ား 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 3,450 85 20 10 3,295 7 - 2 1 30 

ကျား 1,390 45 9 4 1,312 4 - 1 1 14 

မ 2,060 40 11 6 1,983 3 - 1 - 16 

ဟုိပန်ခရုိင် 1,782 298 17 20 1,379 2 1 - - 65 

ကျား 827 135 8 1 646 - - - - 37 

မ 955 163 9 19 733 2 1 - - 28 

မက်မန်းခရုိင် 1,554 318 3 4 1,176 - - - - 53 

ကျား 681 182 2 3 462 - - - - 32 

မ 873 136 1 1 714 - - - - 21 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 15,785 13,630 212 132 1,543 20 1 1 55 191 

ကျား 6,935 6,232 73 50 464 3 1 1 22 89 

မ 8,850 7,398 139 82 1,079 17 - - 33 102 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 6,199 5,991 28 30 80 2 - 1 4 63 

ကျား 3,013 2,924 11 9 35 - - 1 1 32 

မ 3,186 3,067 17 21 45 2 - - 3 31 

တာချီလိတ်ခရုိင် 8,723 8,172 122 55 105 16 8 14 38 193 

ကျား 3,801 3,545 55 11 52 3 6 10 24 95 

မ 4,922 4,627 67 44 53 13 2 4 14 98 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 4,557 3,021 40 18 1,385 10 1 - 13 69 

ကျား 1,498 943 5 4 495 5 1 - 8 37 

မ 3,059 2,078 35 14 890 5 - - 5 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 ု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 (ဂ - ၂)။ နုိင်ငံခြ ားသုိ့ ေရာက်ရိှေနေသာ အိမ်ေထာငစု်ဝင်များကုိ ေရာက်ရိှေနထုိင်သည့် နုိင်ငံနှင့်နုိင်ငံခြ ားတွင်ေရာက်ရိှေနသည့် ကာလအပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကျား/မ 
ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

နုိင်ငံခြ ားတွင ်ေရာက်ရိှေနသည့် 
ကာလအပုိင်းအခြ ား 

ေရာက်ရိှေနထုိင်သည့်နုိင်ငံ 

စုစုေပါင်း 
စုစုေပါင်း 

(ရာခုိင်နှုန်း) ထုိင်း မေလးရှား စ င်္ကာပူ တရုတ် ဂျပန် ကုိရီးယား အိန္ိဒယ အေမရိကန် အခြ ား 

ကျား/မ 235,869 100.0 179,783 5,749 3,424 42,490 412 198 156 916 2,741 

(15) လေအာက် 59,385 25.2 34,950 957 1,093 21,242 104 84 62 78 815 

(15) လမှ (4) နှစ ် 77,101 32.7 61,395 2,438 1,203 10,926 103 67 50 186 733 

(5) နှစ်မှ (9) နှစ ် 49,636 21.0 40,909 1,606 749 5,342 112 25 19 322 552 

(10) နှစ်မှ (19) နှစ ် 38,981 16.5 33,945 583 294 3,374 63 17 16 258 431 

(20) နှစ်နှင့်အထက် 6,706 2.8 5,524 83 38 841 25 - 6 58 131 

မသ/ိမေဖြ  4,060 1.7 3,060 82 47 765 5 5 3 14 79 

ကျား 116,054 49.2 90,251 3,464 1,135 18,869 157 162 103 450 1,463 

(15) လေအာက် 30,780 13.0 17,648 642 325 11,476 42 76 42 42 487 

(15) လမှ (4) နှစ ် 37,873 16.1 31,198 1,464 357 4,234 36 58 35 89 402 

(5) နှစ်မှ (9) နှစ ် 23,638 10.0 20,316 971 299 1,549 41 15 13 156 278 

(10) နှစ်မှ (19) နှစ ် 18,399 7.8 16,623 309 122 989 22 9 9 121 195 

(20) နှစ်နှင့်အထက် 3,366 1.4 2,967 32 17 243 12 - 4 32 59 

မသ/ိမေဖြ  1,998 0.8 1,499 46 15 378 4 4 - 10 42 

မ 119,815 50.8 89,532 2,285 2,289 23,621 255 36 53 466 1,278 

(15) လေအာက် 28,605 12.1 17,302 315 768 9,766 62 8 20 36 328 

(15) လမှ (4) နှစ ် 39,228 16.6 30,197 974 846 6,692 67 9 15 97 331 

(5) နှစ်မှ (9) နှစ ် 25,998 11.0 20,593 635 450 3,793 71 10 6 166 274 

(10) နှစ်မှ (19) နှစ ် 20,582 8.7 17,322 274 172 2,385 41 8 7 137 236 

(20) နှစ်နှင့်အထက် 3,340 1.4 2,557 51 21 598 13 - 2 26 72 

မသ/ိမေဖြ  2,062 0.9 1,561 36 32 387 1 1 3 4 37 

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)် 



   

   

   

 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဍ) 

အပုိငး် (ဃ)  ပညာေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

 

   
   

 



84သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (ဃ - ၁)။ အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကုိ စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခုိင်နှုန်းနှင့် အသက်အုပ်စုအလုိက် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

ရှမး်ပြ ည်နယ်             

5 - 9 608,758 362,057 246,701 59.5 302,054 176,928 125,126 58.6 306,704 185,129 121,575 60.4 

10 -14 585,657 476,142 109,515 81.3 277,962 225,420 52,542 81.1 307,695 250,722 56,973 81.5 

15 - 19 527,535 413,152 114,383 78.3 253,975 201,415 52,560 79.3 273,560 211,737 61,823 77.4 

20 - 24 468,467 351,658 116,809 75.1 226,486 175,305 51,181 77.4 241,981 176,353 65,628 72.9 

25 - 29 444,215 315,178 129,037 71.0 216,017 161,609 54,408 74.8 228,198 153,569 74,629 67.3 

30 - 34 413,916 280,614 133,302 67.8 206,611 148,851 57,760 72.0 207,305 131,763 75,542 63.6 

35 - 39 366,307 239,714 126,593 65.4 180,931 127,865 53,066 70.7 185,376 111,849 73,527 60.3 

40 - 44 343,754 213,547 130,207 62.1 166,755 113,745 53,010 68.2 176,999 99,802 77,197 56.4 

45 - 49 289,114 171,653 117,461 59.4 137,387 92,259 45,128 67.2 151,727 79,394 72,333 52.3 

50 - 54 270,045 145,162 124,883 53.8 128,482 79,411 49,071 61.8 141,563 65,751 75,812 46.4 

55 - 59 195,204 105,147 90,057 53.9 90,885 58,520 32,365 64.4 104,319 46,627 57,692 44.7 

60 - 64 155,388 71,763 83,625 46.2 73,111 41,638 31,473 57.0 82,277 30,125 52,152 36.6 

65 - 69 90,084 40,994 49,090 45.5 41,062 24,011 17,051 58.5 49,022 16,983 32,039 34.6 

70 - 74 65,465 23,602 41,863 36.1 28,774 13,870 14,904 48.2 36,691 9,732 26,959 26.5 

75 - 79 39,166 14,732 24,434 37.6 16,517 8,744 7,773 52.9 22,649 5,988 16,661 26.4 

80 - 84 28,157 8,386 19,771 29.8 11,398 4,907 6,491 43.1 16,759 3,479 13,280 20.8 

85 - 89 11,597 3,844 7,753 33.1 4,478 2,125 2,353 47.5 7,119 1,719 5,400 24.1 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 7,139 1,837 5,302 25.7 2,660 1,013 1,647 38.1 4,479 824 3,655 18.4 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 4,301,210 2,877,125 1,424,085 66.9 2,063,491 1,480,708 582,783 71.8 2,237,719 1,396,417 841,302 62.4 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 3,715,553 2,400,983 1,314,570 64.6 1,785,529 1,255,288 530,241 70.3 1,930,024 1,145,695 784,329 59.4 

             

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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အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

ေတာင်က� �ီ းခရိင်             

5 - 9 169,102 135,901 33,201 80.4 83,792 66,346 17,446 79.2 85,310 69,555 15,755 81.5 

10 -14 169,850 165,511 4,339 97.4 79,737 77,702 2,035 97.4 90,113 87,809 2,304 97.4 

15 - 19 161,158 154,919 6,239 96.1 77,739 75,138 2,601 96.7 83,419 79,781 3,638 95.6 

20 - 24 146,983 138,524 8,459 94.2 70,496 67,506 2,990 95.8 76,487 71,018 5,469 92.8 

25 - 29 137,710 125,489 12,221 91.1 66,460 62,659 3,801 94.3 71,250 62,830 8,420 88.2 

30 - 34 127,838 112,180 15,658 87.8 62,481 57,815 4,666 92.5 65,357 54,365 10,992 83.2 

35 - 39 113,439 97,330 16,109 85.8 54,829 50,195 4,634 91.5 58,610 47,135 11,475 80.4 

40 - 44 103,958 87,250 16,708 83.9 49,579 45,211 4,368 91.2 54,379 42,039 12,340 77.3 

45 - 49 85,809 68,677 17,132 80.0 40,755 36,464 4,291 89.5 45,054 32,213 12,841 71.5 

50 - 54 73,678 56,281 17,397 76.4 34,569 30,203 4,366 87.4 39,109 26,078 13,031 66.7 

55 - 59 56,740 41,479 15,261 73.1 26,433 22,907 3,526 86.7 30,307 18,572 11,735 61.3 

60 - 64 42,099 29,074 13,025 69.1 19,338 16,429 2,909 85.0 22,761 12,645 10,116 55.6 

65 - 69 26,162 17,401 8,761 66.5 11,740 9,852 1,888 83.9 14,422 7,549 6,873 52.3 

70 - 74 17,306 10,150 7,156 58.7 7,349 5,794 1,555 78.8 9,957 4,356 5,601 43.7 

75 - 79 11,744 6,422 5,322 54.7 4,854 3,712 1,142 76.5 6,890 2,710 4,180 39.3 

80 - 84 7,480 3,791 3,689 50.7 2,922 2,168 754 74.2 4,558 1,623 2,935 35.6 

85 - 89 3,314 1,692 1,622 51.1 1,243 889 354 71.5 2,071 803 1,268 38.8 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 1,382 699 683 50.6 499 363 136 72.7 883 336 547 38.1 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 1,286,650 1,116,869 169,781 86.8 611,023 565,007 46,016 92.5 675,627 551,862 123,765 81.7 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 1,116,800 951,358 165,442 85.2 531,286 487,305 43,981 91.7 585,514 464,053 121,461 79.3 

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)် 



86သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

လိွုင်လင်ခရုိင်             

5 - 9 61,081 32,963 28,118 54.0 29,796 15,662 14,134 52.6 31,285 17,301 13,984 55.3 

10 -14 56,223 43,483 12,740 77.3 25,116 19,357 5,759 77.1 31,107 24,126 6,981 77.6 

15 - 19 46,888 35,009 11,879 74.7 21,451 16,465 4,986 76.8 25,437 18,544 6,893 72.9 

20 - 24 43,049 30,218 12,831 70.2 20,089 14,972 5,117 74.5 22,960 15,246 7,714 66.4 

25 - 29 42,011 26,863 15,148 63.9 19,577 13,635 5,942 69.6 22,434 13,228 9,206 59.0 

30 - 34 39,955 23,839 16,116 59.7 19,252 12,929 6,323 67.2 20,703 10,910 9,793 52.7 

35 - 39 36,335 20,745 15,590 57.1 17,356 11,476 5,880 66.1 18,979 9,269 9,710 48.8 

40 - 44 34,755 18,634 16,121 53.6 16,172 10,440 5,732 64.6 18,583 8,194 10,389 44.1 

45 - 49 30,828 16,006 14,822 51.9 14,299 9,045 5,254 63.3 16,529 6,961 9,568 42.1 

50 - 54 29,849 14,314 15,535 48.0 13,804 8,291 5,513 60.1 16,045 6,023 10,022 37.5 

55 - 59 20,824 9,993 10,831 48.0 9,596 6,075 3,521 63.3 11,228 3,918 7,310 34.9 

60 - 64 15,765 6,249 9,516 39.6 7,300 4,027 3,273 55.2 8,465 2,222 6,243 26.2 

65 - 69 8,330 3,231 5,099 38.8 3,813 2,149 1,664 56.4 4,517 1,082 3,435 24.0 

70 - 74 6,328 1,890 4,438 29.9 2,727 1,301 1,426 47.7 3,601 589 3,012 16.4 

75 - 79 3,517 1,130 2,387 32.1 1,551 811 740 52.3 1,966 319 1,647 16.2 

80 - 84 2,717 635 2,082 23.4 1,077 435 642 40.4 1,640 200 1,440 12.2 

85 - 89 1,070 339 731 31.7 436 236 200 54.1 634 103 531 16.2 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 803 158 645 19.7 291 108 183 37.1 512 50 462 9.8 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 419,247 252,736 166,511 60.3 193,907 131,752 62,155 67.9 225,340 120,984 104,356 53.7 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 363,024 209,253 153,771 57.6 168,791 112,395 56,396 66.6 194,233 96,858 97,375 49.9 

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)် 
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အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

လင်းေခးခရုိင်             

5 - 9 13,017 7,201 5,816 55.3 6,318 3,349 2,969 53.0 6,699 3,852 2,847 57.5 

10 -14 12,400 9,636 2,764 77.7 5,641 4,367 1,274 77.4 6,759 5,269 1,490 78.0 

15 - 19 11,249 8,481 2,768 75.4 5,294 4,117 1,177 77.8 5,955 4,364 1,591 73.3 

20 - 24 10,562 7,436 3,126 70.4 5,059 3,795 1,264 75.0 5,503 3,641 1,862 66.2 

25 - 29 9,466 6,313 3,153 66.7 4,584 3,298 1,286 71.9 4,882 3,015 1,867 61.8 

30 - 34 9,312 5,854 3,458 62.9 4,569 3,156 1,413 69.1 4,743 2,698 2,045 56.9 

35 - 39 8,581 5,097 3,484 59.4 4,230 2,864 1,366 67.7 4,351 2,233 2,118 51.3 

40 - 44 8,805 4,842 3,963 55.0 4,180 2,708 1,472 64.8 4,625 2,134 2,491 46.1 

45 - 49 8,486 4,238 4,248 49.9 4,048 2,392 1,656 59.1 4,438 1,846 2,592 41.6 

50 - 54 7,911 3,869 4,042 48.9 3,732 2,196 1,536 58.8 4,179 1,673 2,506 40.0 

55 - 59 6,401 3,154 3,247 49.3 3,034 1,840 1,194 60.6 3,367 1,314 2,053 39.0 

60 - 64 4,710 2,129 2,581 45.2 2,268 1,362 906 60.1 2,442 767 1,675 31.4 

65 - 69 2,500 1,040 1,460 41.6 1,212 690 522 56.9 1,288 350 938 27.2 

70 - 74 1,798 617 1,181 34.3 846 416 430 49.2 952 201 751 21.1 

75 - 79 1,222 430 792 35.2 597 298 299 49.9 625 132 493 21.1 

80 - 84 881 261 620 29.6 424 200 224 47.2 457 61 396 13.3 

85 - 89 394 109 285 27.7 194 82 112 42.3 200 27 173 13.5 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 259 53 206 20.5 109 36 73 33.0 150 17 133 11.3 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 104,937 63,559 41,378 60.6 50,021 33,817 16,204 67.6 54,916 29,742 25,174 54.2 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 92,537 53,923 38,614 58.3 44,380 29,450 14,930 66.4 48,157 24,473 23,684 50.8 

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

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

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

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

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

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

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

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

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

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



88သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

လားရိှုးခရုိင်             

5 - 9 62,654 33,422 29,232 53.3 30,942 16,315 14,627 52.7 31,712 17,107 14,605 53.9 

10 -14 63,794 48,945 14,849 76.7 29,794 22,930 6,864 77.0 34,000 26,015 7,985 76.5 

15 - 19 57,023 42,728 14,295 74.9 26,414 20,160 6,254 76.3 30,609 22,568 8,041 73.7 

20 - 24 47,154 33,279 13,875 70.6 22,043 16,108 5,935 73.1 25,111 17,171 7,940 68.4 

25 - 29 45,377 30,213 15,164 66.6 21,563 15,081 6,482 69.9 23,814 15,132 8,682 63.5 

30 - 34 43,184 27,233 15,951 63.1 21,190 14,163 7,027 66.8 21,994 13,070 8,924 59.4 

35 - 39 37,806 23,168 14,638 61.3 18,155 12,000 6,155 66.1 19,651 11,168 8,483 56.8 

40 - 44 36,772 21,405 15,367 58.2 17,232 10,996 6,236 63.8 19,540 10,409 9,131 53.3 

45 - 49 32,095 18,013 14,082 56.1 14,770 9,209 5,561 62.3 17,325 8,804 8,521 50.8 

50 - 54 30,508 15,455 15,053 50.7 14,209 8,147 6,062 57.3 16,299 7,308 8,991 44.8 

55 - 59 21,466 11,088 10,378 51.7 9,823 5,835 3,988 59.4 11,643 5,253 6,390 45.1 

60 - 64 17,439 7,492 9,947 43.0 8,118 4,223 3,895 52.0 9,321 3,269 6,052 35.1 

65 - 69 10,199 4,288 5,911 42.0 4,565 2,413 2,152 52.9 5,634 1,875 3,759 33.3 

70 - 74 7,511 2,549 4,962 33.9 3,257 1,464 1,793 44.9 4,254 1,085 3,169 25.5 

75 - 79 4,210 1,521 2,689 36.1 1,790 888 902 49.6 2,420 633 1,787 26.2 

80 - 84 2,997 812 2,185 27.1 1,186 477 709 40.2 1,811 335 1,476 18.5 

85 - 89 1,247 408 839 32.7 485 218 267 44.9 762 190 572 24.9 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 939 207 732 22.0 303 112 191 37.0 636 95 541 14.9 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 459,721 288,804 170,917 62.8 214,897 144,424 70,473 67.2 244,824 144,380 100,444 59.0 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 395,927 239,859 156,068 60.6 185,103 121,494 63,609 65.6 210,824 118,365 92,459 56.1 

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 ု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)် 



89သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

မူဆယ်ခရိုင်             

5 - 9 46,269 31,655 14,614 68.4 23,126 15,773 7,353 68.2 23,143 15,882 7,261 68.6 

10 -14 47,590 42,915 4,675 90.2 23,307 20,992 2,315 90.1 24,283 21,923 2,360 90.3 

15 - 19 42,908 37,395 5,513 87.2 21,294 18,644 2,650 87.6 21,614 18,751 2,863 86.8 

20 - 24 37,325 31,387 5,938 84.1 19,142 16,226 2,916 84.8 18,183 15,161 3,022 83.4 

25 - 29 34,674 28,229 6,445 81.4 17,750 14,687 3,063 82.7 16,924 13,542 3,382 80.0 

30 - 34 32,191 24,746 7,445 76.9 16,398 12,911 3,487 78.7 15,793 11,835 3,958 74.9 

35 - 39 27,002 19,735 7,267 73.1 13,442 10,255 3,187 76.3 13,560 9,480 4,080 69.9 

40 - 44 25,621 17,226 8,395 67.2 12,370 8,823 3,547 71.3 13,251 8,403 4,848 63.4 

45 - 49 21,530 13,442 8,088 62.4 9,988 6,845 3,143 68.5 11,542 6,597 4,945 57.2 

50 - 54 20,618 11,472 9,146 55.6 9,332 5,863 3,469 62.8 11,286 5,609 5,677 49.7 

55 - 59 15,266 7,970 7,296 52.2 6,737 4,087 2,650 60.7 8,529 3,883 4,646 45.5 

60 - 64 11,983 5,466 6,517 45.6 5,323 2,955 2,368 55.5 6,660 2,511 4,149 37.7 

65 - 69 7,408 3,085 4,323 41.6 3,176 1,706 1,470 53.7 4,232 1,379 2,853 32.6 

70 - 74 5,155 1,781 3,374 34.5 2,178 991 1,187 45.5 2,977 790 2,187 26.5 

75 - 79 3,186 964 2,222 30.3 1,303 558 745 42.8 1,883 406 1,477 21.6 

80 - 84 2,445 601 1,844 24.6 893 313 580 35.1 1,552 288 1,264 18.6 

85 - 89 1,106 276 830 25.0 410 145 265 35.4 696 131 565 18.8 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 712 170 542 23.9 240 88 152 36.7 472 82 390 17.4 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 336,720 246,860 89,860 73.3 163,283 126,089 37,194 77.2 173,437 120,771 52,666 69.6 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 289,130 203,945 85,185 70.5 139,976 105,097 34,879 75.1 149,154 98,848 50,306 66.3 

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)် 



90သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

ေကျာက်မဲခရုိင်             

5 - 9 75,192 52,512 22,680 69.8 37,065 25,354 11,711 68.4 38,127 27,158 10,969 71.2 

10 -14 72,972 67,886 5,086 93.0 33,732 31,190 2,542 92.5 39,240 36,696 2,544 93.5 

15 - 19 63,915 57,914 6,001 90.6 29,706 26,970 2,736 90.8 34,209 30,944 3,265 90.5 

20 - 24 58,226 50,869 7,357 87.4 27,467 24,218 3,249 88.2 30,759 26,651 4,108 86.6 

25 - 29 55,474 46,705 8,769 84.2 26,416 22,879 3,537 86.6 29,058 23,826 5,232 82.0 

30 - 34 55,884 45,378 10,506 81.2 27,360 23,104 4,256 84.4 28,524 22,274 6,250 78.1 

35 - 39 51,396 40,721 10,675 79.2 24,920 20,730 4,190 83.2 26,476 19,991 6,485 75.5 

40 - 44 48,496 37,332 11,164 77.0 22,883 18,837 4,046 82.3 25,613 18,495 7,118 72.2 

45 - 49 41,685 30,567 11,118 73.3 19,451 15,522 3,929 79.8 22,234 15,045 7,189 67.7 

50 - 54 38,148 26,766 11,382 70.2 17,601 13,772 3,829 78.2 20,547 12,994 7,553 63.2 

55 - 59 29,290 19,907 9,383 68.0 13,249 10,274 2,975 77.5 16,041 9,633 6,408 60.1 

60 - 64 21,796 13,599 8,197 62.4 9,954 7,433 2,521 74.7 11,842 6,166 5,676 52.1 

65 - 69 13,094 7,768 5,326 59.3 5,803 4,311 1,492 74.3 7,291 3,457 3,834 47.4 

70 - 74 8,562 4,387 4,175 51.2 3,491 2,367 1,124 67.8 5,071 2,020 3,051 39.8 

75 - 79 5,933 2,925 3,008 49.3 2,322 1,537 785 66.2 3,611 1,388 2,223 38.4 

80 - 84 3,615 1,521 2,094 42.1 1,359 798 561 58.7 2,256 723 1,533 32.0 

85 - 89 1,662 699 963 42.1 534 343 191 64.2 1,128 356 772 31.6 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 928 343 585 37.0 306 164 142 53.6 622 179 443 28.8 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 571,076 455,287 115,789 79.7 266,554 224,449 42,105 84.2 304,522 230,838 73,684 75.8 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 498,104 387,401 110,703 77.8 232,822 193,259 39,563 83.0 265,282 194,142 71,140 73.2 

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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အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

ကွမ်းလံုခရုိင်             

5 - 9 7,452 2,820 4,632 37.8 3,840 1,426 2,414 37.1 3,612 1,394 2,218 38.6 

10 - 14 7,105 4,886 2,219 68.8 3,638 2,467 1,171 67.8 3,467 2,419 1,048 69.8 

15 - 19 5,301 3,264 2,037 61.6 2,821 1,795 1,026 63.6 2,480 1,469 1,011 59.2 

20 - 24 3,937 2,234 1,703 56.7 2,086 1,255 831 60.2 1,851 979 872 52.9 

25 - 29 3,928 2,043 1,885 52.0 2,127 1,211 916 56.9 1,801 832 969 46.2 

30 - 34 3,531 1,657 1,874 46.9 1,964 1,052 912 53.6 1,567 605 962 38.6 

35 - 39 3,119 1,321 1,798 42.4 1,646 812 834 49.3 1,473 509 964 34.6 

40 - 44 2,627 1,033 1,594 39.3 1,371 632 739 46.1 1,256 401 855 31.9 

45 - 49 2,517 807 1,710 32.1 1,248 484 764 38.8 1,269 323 946 25.5 

50 - 54 2,584 662 1,922 25.6 1,261 409 852 32.4 1,323 253 1,070 19.1 

55 - 59 1,942 437 1,505 22.5 897 270 627 30.1 1,045 167 878 16.0 

60 - 64 1,424 247 1,177 17.3 696 162 534 23.3 728 85 643 11.7 

65 - 69 914 155 759 17.0 420 104 316 24.8 494 51 443 10.3 

70 - 74 726 100 626 13.8 315 65 250 20.6 411 35 376 8.5 

75 - 79 431 52 379 12.1 175 36 139 20.6 256 16 240 6.3 

80 - 84 336 23 313 6.8 115 14 101 12.2 221 9 212 4.1 

85 - 89 167 20 147 12.0 63 13 50 20.6 104 7 97 6.7 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 95 11 84 11.6 29 7 22 24.1 66 4 62 6.1 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 40,684 18,952 21,732 46.6 20,872 10,788 10,084 51.7 19,812 8,164 11,648 41.2 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 33,579 14,066 19,513 41.9 17,234 8,321 8,913 48.3 16,345 5,745 10,600 35.1 

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 ု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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အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင်             

5 - 9 17,852 7,525 10,327 42.2 9,009 3,876 5,133 43.0 8,843 3,649 5,194 41.3 

10 -14 17,838 13,928 3,910 78.1 9,104 7,290 1,814 80.1 8,734 6,638 2,096 76.0 

15 - 19 15,705 11,047 4,658 70.3 8,215 6,102 2,113 74.3 7,490 4,945 2,545 66.0 

20 - 24 12,963 7,527 5,436 58.1 6,820 4,376 2,444 64.2 6,143 3,151 2,992 51.3 

25 - 29 12,048 6,125 5,923 50.8 6,634 3,869 2,765 58.3 5,414 2,256 3,158 41.7 

30 - 34 10,227 4,241 5,986 41.5 5,663 2,825 2,838 49.9 4,564 1,416 3,148 31.0 

35 - 39 8,366 2,734 5,632 32.7 4,545 1,868 2,677 41.1 3,821 866 2,955 22.7 

40 - 44 7,406 1,760 5,646 23.8 3,872 1,199 2,673 31.0 3,534 561 2,973 15.9 

45 - 49 5,810 1,174 4,636 20.2 2,905 767 2,138 26.4 2,905 407 2,498 14.0 

50 - 54 5,553 875 4,678 15.8 2,809 614 2,195 21.9 2,744 261 2,483 9.5 

55 - 59 4,100 593 3,507 14.5 1,990 451 1,539 22.7 2,110 142 1,968 6.7 

60 - 64 3,046 354 2,692 11.6 1,453 258 1,195 17.8 1,593 96 1,497 6.0 

65 - 69 2,150 198 1,952 9.2 975 162 813 16.6 1,175 36 1,139 3.1 

70 - 74 1,664 95 1,569 5.7 716 68 648 9.5 948 27 921 2.8 

75 - 79 1,142 64 1,078 5.6 463 49 414 10.6 679 15 664 2.2 

80 - 84 763 40 723 5.2 280 25 255 8.9 483 15 468 3.1 

85 - 89 320 18 302 5.6 110 14 96 12.7 210 4 206 1.9 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 176 15 161 8.5 50 8 42 16.0 126 7 119 5.6 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 109,277 50,788 58,489 46.5 56,604 29,945 26,659 52.9 52,673 20,843 31,830 39.6 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 91,439 36,860 54,579 40.3 47,500 22,655 24,845 47.7 43,939 14,205 29,734 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 ု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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အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

ဟုိပန်ခရုိင်             

5 - 9 30,701 10,489 20,212 34.2 15,359 5,385 9,974 35.1 15,342 5,104 10,238 33.3 

10 -14 28,223 14,250 13,973 50.5 14,346 7,384 6,962 51.5 13,877 6,866 7,011 49.5 

15 - 19 25,465 11,082 14,383 43.5 12,862 5,932 6,930 46.1 12,603 5,150 7,453 40.9 

20 - 24 19,555 7,021 12,534 35.9 9,529 3,891 5,638 40.8 10,026 3,130 6,896 31.2 

25 - 29 17,663 5,391 12,272 30.5 8,597 3,122 5,475 36.3 9,066 2,269 6,797 25.0 

30 - 34 14,362 3,468 10,894 24.1 7,455 2,172 5,283 29.1 6,907 1,296 5,611 18.8 

35 - 39 11,898 2,428 9,470 20.4 5,986 1,530 4,456 25.6 5,912 898 5,014 15.2 

40 - 44 11,200 1,770 9,430 15.8 5,829 1,167 4,662 20.0 5,371 603 4,768 11.2 

45 - 49 8,540 1,320 7,220 15.5 4,222 832 3,390 19.7 4,318 488 3,830 11.3 

50 - 54 9,315 1,042 8,273 11.2 5,038 686 4,352 13.6 4,277 356 3,921 8.3 

55 - 59 5,110 604 4,506 11.8 2,474 404 2,070 16.3 2,636 200 2,436 7.6 

60 - 64 6,721 472 6,249 7.0 3,632 346 3,286 9.5 3,089 126 2,963 4.1 

65 - 69 3,022 227 2,795 7.5 1,506 166 1,340 11.0 1,516 61 1,455 4.0 

70 - 74 3,380 169 3,211 5.0 1,881 117 1,764 6.2 1,499 52 1,447 3.5 

75 - 79 1,305 79 1,226 6.1 678 50 628 7.4 627 29 598 4.6 

80 - 84 1,462 64 1,398 4.4 822 48 774 5.8 640 16 624 2.5 

85 - 89 386 20 366 5.2 210 13 197 6.2 176 7 169 4.0 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 430 26 404 6.0 253 22 231 8.7 177 4 173 2.3 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 168,037 49,433 118,604 29.4 85,320 27,882 57,438 32.7 82,717 21,551 61,166 26.1 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 139,814 35,183 104,631 25.2 70,974 20,498 50,476 28.9 68,840 14,685 54,155 21.3 

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)် 



94သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

မက်မန်းခရုိင်             

5 - 9 30,102 7,942 22,160 26.4 15,105 4,071 11,034 27.0 14,997 3,871 11,126 25.8 

10 -14 26,054 11,218 14,836 43.1 12,972 5,974 6,998 46.1 13,082 5,244 7,838 40.1 

15 - 19 23,614 9,202 14,412 39.0 11,576 4,957 6,619 42.8 12,038 4,245 7,793 35.3 

20 - 24 19,163 6,588 12,575 34.4 9,138 3,669 5,469 40.2 10,025 2,919 7,106 29.1 

25 - 29 19,062 5,567 13,495 29.2 8,979 3,276 5,703 36.5 10,083 2,291 7,792 22.7 

30 - 34 15,244 3,632 11,612 23.8 7,987 2,348 5,639 29.4 7,257 1,284 5,973 17.7 

35 - 39 12,707 2,648 10,059 20.8 6,465 1,780 4,685 27.5 6,242 868 5,374 13.9 

40 - 44 11,567 2,018 9,549 17.4 6,024 1,415 4,609 23.5 5,543 603 4,940 10.9 

45 - 49 8,094 1,456 6,638 18.0 4,073 990 3,083 24.3 4,021 466 3,555 11.6 

50 - 54 8,667 1,210 7,457 14.0 4,645 907 3,738 19.5 4,022 303 3,719 7.5 

55 - 59 4,457 687 3,770 15.4 2,277 503 1,774 22.1 2,180 184 1,996 8.4 

60 - 64 5,914 520 5,394 8.8 3,146 411 2,735 13.1 2,768 109 2,659 3.9 

65 - 69 2,615 246 2,369 9.4 1,430 189 1,241 13.2 1,185 57 1,128 4.8 

70 - 74 2,944 166 2,778 5.6 1,563 136 1,427 8.7 1,381 30 1,351 2.2 

75 - 79 923 67 856 7.3 465 52 413 11.2 458 15 443 3.3 

80 - 84 1,192 43 1,149 3.6 624 30 594 4.8 568 13 555 2.3 

85 - 89 292 15 277 5.1 152 9 143 5.9 140 6 134 4.3 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 363 17 346 4.7 172 10 162 5.8 191 7 184 3.7 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 162,872 45,300 117,572 27.8 81,688 26,656 55,032 32.6 81,184 18,644 62,540 23.0 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 136,818 34,082 102,736 24.9 68,716 20,682 48,034 30.1 68,102 13,400 54,702 19.7 

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)် 



95သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

ကျိုင်းတံုခရုိင်             

5 - 9 37,061 13,396 23,665 36.1 18,583 6,512 12,071 35.0 18,478 6,884 11,594 37.3 

10 -14 35,016 20,679 14,337 59.1 16,884 9,916 6,968 58.7 18,132 10,763 7,369 59.4 

15 - 19 30,905 16,109 14,796 52.1 15,113 7,941 7,172 52.5 15,792 8,168 7,624 51.7 

20 - 24 28,359 13,254 15,105 46.7 14,007 6,944 7,063 49.6 14,352 6,310 8,042 44.0 

25 - 29 27,091 11,578 15,513 42.7 13,241 6,304 6,937 47.6 13,850 5,274 8,576 38.1 

30 - 34 24,825 10,049 14,776 40.5 13,041 5,780 7,261 44.3 11,784 4,269 7,515 36.2 

35 - 39 21,385 8,181 13,204 38.3 11,310 4,955 6,355 43.8 10,075 3,226 6,849 32.0 

40 - 44 20,054 6,866 13,188 34.2 10,261 4,201 6,060 40.9 9,793 2,665 7,128 27.2 

45 - 49 17,162 5,724 11,438 33.4 8,365 3,450 4,915 41.2 8,797 2,274 6,523 25.8 

50 - 54 17,919 5,137 12,782 28.7 8,840 3,207 5,633 36.3 9,079 1,930 7,149 21.3 

55 - 59 12,728 3,796 8,932 29.8 6,003 2,367 3,636 39.4 6,725 1,429 5,296 21.2 

60 - 64 10,688 2,539 8,149 23.8 5,154 1,651 3,503 32.0 5,534 888 4,646 16.0 

65 - 69 6,108 1,407 4,701 23.0 2,816 933 1,883 33.1 3,292 474 2,818 14.4 

70 - 74 4,511 717 3,794 15.9 2,016 484 1,532 24.0 2,495 233 2,262 9.3 

75 - 79 2,476 448 2,028 18.1 1,028 312 716 30.4 1,448 136 1,312 9.4 

80 - 84 2,106 276 1,830 13.1 834 186 648 22.3 1,272 90 1,182 7.1 

85 - 89 816 130 686 15.9 315 87 228 27.6 501 43 458 8.6 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 493 55 438 11.2 192 38 154 19.8 301 17 284 5.6 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 262,642 106,945 155,697 40.7 129,420 58,756 70,664 45.4 133,222 48,189 85,033 36.2 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 227,626 86,266 141,360 37.9 112,536 48,840 63,696 43.4 115,090 37,426 77,664 32.5 

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 ု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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အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

မုိင်းဆတ်ခရုိင်             

5 - 9 31,436 10,727 20,709 34.1 15,683 5,274 10,409 33.6 15,753 5,453 10,300 34.6 

10 -14 24,382 13,647 10,735 56.0 12,206 6,807 5,399 55.8 12,176 6,840 5,336 56.2 

15 - 19 20,701 9,775 10,926 47.2 10,435 5,084 5,351 48.7 10,266 4,691 5,575 45.7 

20 - 24 17,725 7,650 10,075 43.2 8,877 4,106 4,771 46.3 8,848 3,544 5,304 40.1 

25 - 29 16,670 6,160 10,510 37.0 8,209 3,525 4,684 42.9 8,461 2,635 5,826 31.1 

30 - 34 15,506 5,020 10,486 32.4 7,920 3,037 4,883 38.3 7,586 1,983 5,603 26.1 

35 - 39 14,083 4,408 9,675 31.3 7,255 2,739 4,516 37.8 6,828 1,669 5,159 24.4 

40 - 44 13,931 3,855 10,076 27.7 7,202 2,386 4,816 33.1 6,729 1,469 5,260 21.8 

45 - 49 10,629 2,996 7,633 28.2 5,474 1,884 3,590 34.4 5,155 1,112 4,043 21.6 

50 - 54 10,195 2,392 7,803 23.5 5,372 1,515 3,857 28.2 4,823 877 3,946 18.2 

55 - 59 5,820 1,593 4,227 27.4 3,028 1,023 2,005 33.8 2,792 570 2,222 20.4 

60 - 64 5,253 1,052 4,201 20.0 2,779 725 2,054 26.1 2,474 327 2,147 13.2 

65 - 69 2,613 542 2,071 20.7 1,327 377 950 28.4 1,286 165 1,121 12.8 

70 - 74 2,312 289 2,023 12.5 1,149 199 950 17.3 1,163 90 1,073 7.7 

75 - 79 979 184 795 18.8 451 119 332 26.4 528 65 463 12.3 

80 - 84 795 97 698 12.2 371 66 305 17.8 424 31 393 7.3 

85 - 89 259 34 225 13.1 113 26 87 23.0 146 8 138 5.5 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 255 31 224 12.2 101 23 78 22.8 154 8 146 5.2 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 162,108 59,725 102,383 36.8 82,269 33,641 48,628 40.9 79,839 26,084 53,755 32.7 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 137,726 46,078 91,648 33.5 70,063 26,834 43,229 38.3 67,663 19,244 48,419 28.4 

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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အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

တာချီလိတ်ခရုိင်             

5 - 9 15,894 10,480 5,414 65.9 7,974 5,168 2,806 64.8 7,920 5,312 2,608 67.1 

10 -14 15,303 12,917 2,386 84.4 7,338 6,112 1,226 83.3 7,965 6,805 1,160 85.4 

15 - 19 14,652 11,713 2,939 79.9 7,109 5,658 1,451 79.6 7,543 6,055 1,488 80.3 

20 - 24 15,049 11,828 3,221 78.6 7,432 5,872 1,560 79.0 7,617 5,956 1,661 78.2 

25 - 29 14,505 10,898 3,607 75.1 7,394 5,704 1,690 77.1 7,111 5,194 1,917 73.0 

30 - 34 14,257 10,069 4,188 70.6 7,287 5,375 1,912 73.8 6,970 4,694 2,276 67.3 

35 - 39 12,682 8,408 4,274 66.3 6,594 4,615 1,979 70.0 6,088 3,793 2,295 62.3 

40 - 44 11,759 7,180 4,579 61.1 6,044 3,981 2,063 65.9 5,715 3,199 2,516 56.0 

45 - 49 9,580 5,223 4,357 54.5 4,521 2,855 1,666 63.1 5,059 2,368 2,691 46.8 

50 - 54 8,972 4,038 4,934 45.0 4,218 2,304 1,914 54.6 4,754 1,734 3,020 36.5 

55 - 59 6,529 2,747 3,782 42.1 3,154 1,589 1,565 50.4 3,375 1,158 2,217 34.3 

60 - 64 4,925 1,849 3,076 37.5 2,244 1,074 1,170 47.9 2,681 775 1,906 28.9 

65 - 69 2,871 992 1,879 34.6 1,307 603 704 46.1 1,564 389 1,175 24.9 

70 - 74 1,870 480 1,390 25.7 750 293 457 39.1 1,120 187 933 16.7 

75 - 79 1,233 300 933 24.3 502 199 303 39.6 731 101 630 13.8 

80 - 84 788 160 628 20.3 297 94 203 31.6 491 66 425 13.4 

85 - 89 336 62 274 18.5 132 33 99 25.0 204 29 175 14.2 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 172 43 129 25.0 72 26 46 36.1 100 17 83 17.0 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 135,483 88,907 46,576 65.6 66,395 46,387 20,008 69.9 69,088 42,520 26,568 61.5 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 120,180 75,990 44,190 63.2 59,057 40,275 18,782 68.2 61,123 35,715 25,408 58.4 

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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အသက်အုပ်စု 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင်             

5 - 9 10,945 5,024 5,921 45.9 5,462 2,417 3,045 44.3 5,483 2,607 2,876 47.5 

10 -14 8,907 6,241 2,666 70.1 4,147 2,932 1,215 70.7 4,760 3,309 1,451 69.5 

15 - 19 8,051 4,514 3,537 56.1 3,946 2,452 1,494 62.1 4,105 2,062 2,043 50.2 

20 - 24 8,417 3,843 4,574 45.7 4,301 2,367 1,934 55.0 4,116 1,476 2,640 35.9 

25 - 29 8,536 3,604 4,932 42.2 4,486 2,359 2,127 52.6 4,050 1,245 2,805 30.7 

30 - 34 7,600 3,248 4,352 42.7 4,044 2,184 1,860 54.0 3,556 1,064 2,492 29.9 

35 - 39 7,508 2,790 4,718 37.2 4,198 2,046 2,152 48.7 3,310 744 2,566 22.5 

40 - 44 6,803 2,376 4,427 34.9 3,736 1,749 1,987 46.8 3,067 627 2,440 20.4 

45 - 49 6,349 2,010 4,339 31.7 3,268 1,520 1,748 46.5 3,081 490 2,591 15.9 

50 - 54 6,128 1,649 4,479 26.9 3,052 1,297 1,755 42.5 3,076 352 2,724 11.4 

55 - 59 4,531 1,099 3,432 24.3 2,190 895 1,295 40.9 2,341 204 2,137 8.7 

60 - 64 3,625 721 2,904 19.9 1,706 582 1,124 34.1 1,919 139 1,780 7.2 

65 - 69 2,098 414 1,684 19.7 972 356 616 36.6 1,126 58 1,068 5.2 

70 - 74 1,398 212 1,186 15.2 536 175 361 32.6 862 37 825 4.3 

75 - 79 865 146 719 16.9 338 123 215 36.4 527 23 504 4.4 

80 - 84 580 62 518 10.7 194 53 141 27.3 386 9 377 2.3 

85 - 89 228 22 206 9.6 81 17 64 21.0 147 5 142 3.4 

90 နှစ်နငှ့်အထက ် 132 9 123 6.8 43 8 35 18.6 89 1 88 1.1 

10 နှစ်နငှ့်အထက ် 81,756 32,960 48,796 40.3 41,238 21,115 20,123 51.2 40,518 11,845 28,673 29.2 

15 နှစ်နငှ့်အထက ် 72,849 26,719 46,130 36.7 37,091 18,183 18,908 49.0 35,758 8,536 27,222 23.9 

 

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)် 
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ဇယား (ဃ -၂)။  အသက် (၁၅) နှစ်နှင့အ်ထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကုိ စာတတ်ေမြ ာက်မှုရာခုိင်နှုန်းနှင့် မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် အလုိက် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 3,715,553 2,400,983 1,314,570 64.6 1,785,529 1,255,288 530,241 70.3 1,930,024 1,145,695 784,329 59.4 

 မြ ို ့ ပြ  913,939 778,751 135,188 85.2 423,347 378,261 45,086 89.4 490,592 400,490 90,102 81.6 

ေကျးလက ် 2,801,614 1,622,232 1,179,382 57.9 1,362,182 877,027 485,155 64.4 1,439,432 745,205 694,227 51.8 

ေတာင်က� းီခခုိင် 1,116,800 951,358 165,442 85.2 531,286 487,305 43,981 91.7 585,514 464,053 121,461 79.3 

 မြ ို ့ ပြ  313,404 294,139 19,265 93.9 143,426 139,389 4,037 97.2 169,978 154,750 15,228 91.0 

ေကျးလက် 803,396 657,219 146,177 81.8 387,860 347,916 39,944 89.7 415,536 309,303 106,233 74.4 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ် 257,739 233,767 23,972 90.7 119,187 113,403 5,784 95.1 138,552 120,364 18,188 86.9 

 မြ ို ့ ပြ  183,134 173,660 9,474 94.8 83,010 81,076 1,934 97.7 100,124 92,584 7,540 92.5 

ေကျးလက ် 74,605 60,107 14,498 80.6 36,177 32,327 3,850 89.4 38,428 27,780 10,648 72.3 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ် 128,084 114,497 13,587 89.4 61,746 58,261 3,485 94.4 66,338 56,236 10,102 84.8 

 မြ ို ့ ပြ  10,685 10,368 317 97.0 5,035 4,970 65 98.7 5,650 5,398 252 95.5 

ေကျးလက ် 117,399 104,129 13,270 88.7 56,711 53,291 3,420 94.0 60,688 50,838 9,850 83.8 

ဟုိပံုးမြ ို ့နယ် 69,984 51,833 18,151 74.1 32,555 27,377 5,178 84.1 37,429 24,456 12,973 65.3 

 မြ ို ့ ပြ  13,310 11,633 1,677 87.4 6,023 5,753 270 95.5 7,287 5,880 1,407 80.7 

ေကျးလက ် 56,674 40,200 16,474 70.9 26,532 21,624 4,908 81.5 30,142 18,576 11,566 61.6 

ဆီဆုိင်မြ ို ့နယ် 94,688 73,789 20,899 77.9 45,067 39,141 5,926 86.9 49,621 34,648 14,973 69.8 

 မြ ို ့ ပြ  7,595 6,629 966 87.3 3,538 3,285 253 92.8 4,057 3,344 713 82.4 

ေကျးလက ် 87,093 67,160 19,933 77.1 41,529 35,856 5,673 86.3 45,564 31,304 14,260 68.7 

ကေလာမြ ို ့နယ် 125,385 108,762 16,623 86.7 60,249 56,431 3,818 93.7 65,136 52,331 12,805 80.3 

 မြ ို ့ ပြ  39,962 37,669 2,293 94.3 18,608 18,203 405 97.8 21,354 19,466 1,888 91.2 

ေကျးလက ် 85,423 71,093 14,330 83.2 41,641 38,228 3,413 91.8 43,782 32,865 10,917 75.1 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 52,993 49,507 3,486 93.4 24,675 23,824 851 96.6 28,318 25,683 2,635 90.7 

 မြ ို ့ ပြ  7,234 7,116 118 98.4 3,153 3,136 17 99.5 4,081 3,980 101 97.5 

ေကျးလက ် 45,759 42,391 3,368 92.6 21,522 20,688 834 96.1 24,237 21,703 2,534 89.5 

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 ု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)် 



100သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 54,298 50,604 3,694 93.2 26,348 25,221 1,127 95.7 27,950 25,383 2,567 90.8 

 မြ ို ့ ပြ  3,152 3,023 129 95.9 1,449 1,419 30 97.9 1,703 1,604 99 94.2 

ေကျးလက ် 51,146 47,581 3,565 93.0 24,899 23,802 1,097 95.6 26,247 23,779 2,468 90.6 

ရပေ်စာက်မြ ို ့နယ် 80,478 69,337 11,141 86.2 39,009 35,587 3,422 91.2 41,469 33,750 7,719 81.4 

 မြ ို ့ ပြ  17,969 17,210 759 95.8 8,242 8,079 163 98.0 9,727 9,131 596 93.9 

ေကျးလက ် 62,509 52,127 10,382 83.4 30,767 27,508 3,259 89.4 31,742 24,619 7,123 77.6 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ် 76,642 63,163 13,479 82.4 37,035 33,779 3,256 91.2 39,607 29,384 10,223 74.2 

 မြ ို ့ ပြ  8,562 8,065 497 94.2 3,968 3,909 59 98.5 4,594 4,156 438 90.5 

ေကျးလက ် 68,080 55,098 12,982 80.9 33,067 29,870 3,197 90.3 35,013 25,228 9,785 72.1 

ဖယ်ခံုမြ ို ့နယ် 62,564 50,542 12,022 80.8 30,745 26,848 3,897 87.3 31,819 23,694 8,125 74.5 

 မြ ို ့ ပြ  10,731 9,696 1,035 90.4 5,106 4,813 293 94.3 5,625 4,883 742 86.8 

ေကျးလက ် 51,833 40,846 10,987 78.8 25,639 22,035 3,604 85.9 26,194 18,811 7,383 71.8 

ေကျာက်တလံုးက� �းမြ ို ့နယ်ခဲွ 38,406 29,589 8,817 77.0 18,320 16,111 2,209 87.9 20,086 13,478 6,608 67.1 

 မြ ို ့ ပြ  1,997 1,612 385 80.7 870 818 52 94.0 1,127 794 333 70.5 

ေကျးလက ် 36,409 27,977 8,432 76.8 17,450 15,293 2,157 87.6 18,959 12,684 6,275 66.9 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခဲွ 24,898 17,886 7,012 71.8 12,364 9,874 2,490 79.9 12,534 8,012 4,522 63.9 

 မြ ို ့ ပြ  5,716 4,594 1,122 80.4 2,825 2,422 403 85.7 2,891 2,172 719 75.1 

ေကျးလက ် 19,182 13,292 5,890 69.3 9,539 7,452 2,087 78.1 9,643 5,840 3,803 60.6 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခဲွ 50,641 38,082 12,559 75.2 23,986 21,448 2,538 89.4 26,655 16,634 10,021 62.4 

 မြ ို ့ ပြ  3,357 2,864 493 85.3 1,599 1,506 93 94.2 1,758 1,358 400 77.2 

ေကျးလက ် 47,284 35,218 12,066 74.5 22,387 19,942 2,445 89.1 24,897 15,276 9,621 61.4 

လိွုင်လင်ခရုိင် 363,024 209,253 153,771 57.6 168,791 112,395 56,396 66.6 194,233 96,858 97,375 49.9 

 မြ ို ့ ပြ  84,585 64,908 19,677 76.7 38,896 32,608 6,288 83.8 45,689 32,300 13,389 70.7 

ေကျးလက် 278,439 144,345 134,094 51.8 129,895 79,787 50,108 61.4 148,544 64,558 83,986 43.5 

လိွုင်လင်မြ ို ့နယ် 32,838 22,493 10,345 68.5 14,887 11,801 3,086 79.3 17,951 10,692 7,259 59.6 

 မြ ို ့ ပြ  9,060 7,989 1,071 88.2 3,910 3,631 279 92.9 5,150 4,358 792 84.6 

ေကျးလက ် 23,778 14,504 9,274 61.0 10,977 8,170 2,807 74.4 12,801 6,334 6,467 49.5 

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 ု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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 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

လဲချားမြ ို ့နယ် 33,534 21,008 12,526 62.6 15,603 10,992 4,611 70.4 17,931 10,016 7,915 55.9 

 မြ ို ့ ပြ  5,616 4,710 906 83.9 2,505 2,228 277 88.9 3,111 2,482 629 79.8 

ေကျးလက ် 27,918 16,298 11,620 58.4 13,098 8,764 4,334 66.9 14,820 7,534 7,286 50.8 

နမ့စ်န်  မြ ို ့နယ် 58,589 39,241 19,348 67.0 28,284 20,773 7,511 73.4 30,305 18,468 11,837 60.9 

 မြ ို ့ ပြ  15,494 13,717 1,777 88.5 7,260 6,761 499 93.1 8,234 6,956 1,278 84.5 

ေကျးလက ် 43,095 25,524 17,571 59.2 21,024 14,012 7,012 66.6 22,071 11,512 10,559 52.2 

ကွန်ဟိန်းမြ ို ့နယ် 14,336 8,542 5,794 59.6 6,514 4,542 1,972 69.7 7,822 4,000 3,822 51.1 

 မြ ို ့ ပြ  5,123 3,838 1,285 74.9 2,318 1,945 373 83.9 2,805 1,893 912 67.5 

ေကျးလက ် 9,213 4,704 4,509 51.1 4,196 2,597 1,599 61.9 5,017 2,107 2,910 42.0 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 28,541 15,842 12,699 55.5 12,868 8,299 4,569 64.5 15,673 7,543 8,130 48.1 

 မြ ို ့ ပြ  2,802 2,069 733 73.8 1,320 1,052 268 79.7 1,482 1,017 465 68.6 

ေကျးလက ် 25,739 13,773 11,966 53.5 11,548 7,247 4,301 62.8 14,191 6,526 7,665 46.0 

မိုင်းကုိင်မြ ို ့နယ် 48,847 18,704 30,143 38.3 22,168 10,711 11,457 48.3 26,679 7,993 18,686 30.0 

 မြ ို ့ ပြ  6,947 4,227 2,720 60.8 3,199 2,169 1,030 67.8 3,748 2,058 1,690 54.9 

ေကျးလက ် 41,900 14,477 27,423 34.6 18,969 8,542 10,427 45.0 22,931 5,935 16,996 25.9 

မုိင်းရှူးမြ ို ့နယ် 28,050 14,090 13,960 50.2 12,786 7,460 5,326 58.3 15,264 6,630 8,634 43.4 

 မြ ို ့ ပြ  6,344 4,414 1,930 69.6 2,916 2,267 649 77.7 3,428 2,147 1,281 62.6 

ေကျးလက ် 21,706 9,676 12,030 44.6 9,870 5,193 4,677 52.6 11,836 4,483 7,353 37.9 

ပင်လံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 45,318 30,572 14,746 67.5 20,840 16,684 4,156 80.1 24,478 13,888 10,590 56.7 

 မြ ို ့ ပြ  17,736 14,318 3,418 80.7 8,181 7,354 827 89.9 9,555 6,964 2,591 72.9 

ေကျးလက ် 27,582 16,254 11,328 58.9 12,659 9,330 3,329 73.7 14,923 6,924 7,999 46.4 

ခုိလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 14,934 8,041 6,893 53.8 7,155 4,435 2,720 62.0 7,779 3,606 4,173 46.4 

 မြ ို ့ ပြ  5,978 3,916 2,062 65.5 2,811 2,051 760 73.0 3,167 1,865 1,302 58.9 

ေကျးလက ် 8,956 4,125 4,831 46.1 4,344 2,384 1,960 54.9 4,612 1,741 2,871 37.7 

ကာလိမြ ို ့နယခဲွ် 21,225 11,371 9,854 53.6 10,131 6,223 3,908 61.4 11,094 5,148 5,946 46.4 

 မြ ို ့ ပြ  5,281 3,551 1,730 67.2 2,482 1,943 539 78.3 2,799 1,608 1,191 57.4 

ေကျးလက ် 15,944 7,820 8,124 49.0 7,649 4,280 3,369 56.0 8,295 3,540 4,755 42.7 

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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 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

မုိင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 18,597 8,147 10,450 43.8 8,507 4,223 4,284 49.6 10,090 3,924 6,166 38.9 
 မြ ို ့ ပြ  2,707 1,429 1,278 52.8 1,266 778 488 61.5 1,441 651 790 45.2 
ေကျးလက ် 15,890 6,718 9,172 42.3 7,241 3,445 3,796 47.6 8,649 3,273 5,376 37.8 

မုိင်းစံ(မုန်းဆန်း)မြ ို ့နယ်ခဲွ 18,215 11,202 7,013 61.5 9,048 6,252 2,796 69.1 9,167 4,950 4,217 54.0 
 မြ ို ့ ပြ  1,497 730 767 48.8 728 429 299 58.9 769 301 468 39.1 
ေကျးလက ် 16,718 10,472 6,246 62.6 8,320 5,823 2,497 70.0 8,398 4,649 3,749 55.4 

လင်းေခးခရုိင် 92,537 53,923 38,614 58.3 44,380 29,450 14,930 66.4 48,157 24,473 23,684 50.8 
 မြ ို ့ ပြ  30,328 22,764 7,564 75.1 14,502 11,728 2,774 80.9 15,826 11,036 4,790 69.7 
ေကျးလက် 62,209 31,159 31,050 50.1 29,878 17,722 12,156 59.3 32,331 13,437 18,894 41.6 
လင်းေခးမြ ို ့နယ် 24,880 15,749 9,131 63.3 11,803 8,139 3,664 69.0 13,077 7,610 5,467 58.2 

 မြ ို ့ ပြ  4,892 4,278 614 87.4 2,274 2,057 217 90.5 2,618 2,221 397 84.8 
ေကျးလက ် 19,988 11,471 8,517 57.4 9,529 6,082 3,447 63.8 10,459 5,389 5,070 51.5 

မုိးနဲမြ ို ့နယ် 18,862 11,052 7,810 58.6 8,829 5,756 3,073 65.2 10,033 5,296 4,737 52.8 
 မြ ို ့ ပြ  6,825 5,074 1,751 74.3 3,118 2,484 634 79.7 3,707 2,590 1,117 69.9 
ေကျးလက ် 12,037 5,978 6,059 49.7 5,711 3,272 2,439 57.3 6,326 2,706 3,620 42.8 

ေမာက်မယ် မြ ို ့နယ် 20,844 10,956 9,888 52.6 9,855 6,410 3,445 65.0 10,989 4,546 6,443 41.4 
 မြ ို ့ ပြ  3,745 2,903 842 77.5 1,796 1,469 327 81.8 1,949 1,434 515 73.6 
ေကျးလက ် 17,099 8,053 9,046 47.1 8,059 4,941 3,118 61.3 9,040 3,112 5,928 34.4 

မုိင်းပန် မြ ို ့နယ် 16,931 9,528 7,403 56.3 8,392 5,373 3,019 64.0 8,539 4,155 4,384 48.7 
 မြ ို ့ ပြ  6,305 4,732 1,573 75.1 3,041 2,480 561 81.6 3,264 2,252 1,012 69.0 
ေကျးလက ် 10,626 4,796 5,830 45.1 5,351 2,893 2,458 54.1 5,275 1,903 3,372 36.1 

ဟုိမိန်း မြ ို ့နယ်ခဲွ 4,425 2,370 2,055 53.6 2,223 1,339 884 60.2 2,202 1,031 1,171 46.8 
 မြ ို ့ ပြ  2,457 1,578 879 64.2 1,244 859 385 69.1 1,213 719 494 59.3 
ေကျးလက ် 1,968 792 1,176 40.2 979 480 499 49.0 989 312 677 31.5 

ကျိုင်းေတာင်း မြ ို ့နယ်ခဲွ 6,595 4,268 2,327 64.7 3,278 2,433 845 74.2 3,317 1,835 1,482 55.3 
 မြ ို ့ ပြ  6,104 4,199 1,905 68.8 3,029 2,379 650 78.5 3,075 1,820 1,255 59.2 
ေကျးလက ် 491 69 422 14.1 249 54 195 21.7 242 15 227 6.2 
             

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)် 



103သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

လားရိှုးခရုိင် 395,927 239,859 156,068 60.6 185,103 121,494 63,609 65.6 210,824 118,365 92,459 56.1 

 မြ ို ့ ပြ  147,440 121,865 25,575 82.7 66,868 58,164 8,704 87.0 80,572 63,701 16,871 79.1 

ေကျးလက် 248,487 117,994 130,493 47.5 118,235 63,330 54,905 53.6 130,252 54,664 75,588 42.0 

လားရိှုး မြ ို ့နယ် 211,185 151,383 59,802 71.7 98,657 74,474 24,183 75.5 112,528 76,909 35,619 68.3 

 မြ ို ့ ပြ  115,785 100,671 15,114 86.9 52,522 47,521 5,001 90.5 63,263 53,150 10,113 84.0 

ေကျးလက ် 95,400 50,712 44,688 53.2 46,135 26,953 19,182 58.4 49,265 23,759 25,506 48.2 

သိန္ီန ီမြ ို ့နယ် 36,472 23,714 12,758 65.0 17,598 12,025 5,573 68.3 18,874 11,689 7,185 61.9 

 မြ ို ့ ပြ  6,278 5,328 950 84.9 2,871 2,531 340 88.2 3,407 2,797 610 82.1 

ေကျးလက ် 30,194 18,386 11,808 60.9 14,727 9,494 5,233 64.5 15,467 8,892 6,575 57.5 

မုိင်းရယ် မြ ို ့နယ် 39,412 20,607 18,805 52.3 18,075 10,727 7,348 59.3 21,337 9,880 11,457 46.3 

 မြ ို ့ ပြ  4,636 3,402 1,234 73.4 2,134 1,676 458 78.5 2,502 1,726 776 69.0 

ေကျးလက ် 34,776 17,205 17,571 49.5 15,941 9,051 6,890 56.8 18,835 8,154 10,681 43.3 

တန့ယ်န်း မြ ို ့နယ် 108,858 44,155 64,703 40.6 50,773 24,268 26,505 47.8 58,085 19,887 38,198 34.2 

 မြ ို ့ ပြ  20,741 12,464 8,277 60.1 9,341 6,436 2,905 68.9 11,400 6,028 5,372 52.9 

ေကျးလက ် 88,117 31,691 56,426 36.0 41,432 17,832 23,600 43.0 46,685 13,859 32,826 29.7 

မူဆယ်ခရုိင် 289,130 203,945 85,185 70.5 139,976 105,097 34,879 75.1 149,154 98,848 50,306 66.3 

 မြ ို ့ ပြ  105,444 87,969 17,475 83.4 50,090 43,407 6,683 86.7 55,354 44,562 10,792 80.5 

ေကျးလက် 183,686 115,976 67,710 63.1 89,886 61,690 28,196 68.6 93,800 54,286 39,514 57.9 

မူဆယ် မြ ို ့နယ် 73,309 59,486 13,823 81.1 35,532 29,841 5,691 84.0 37,777 29,645 8,132 78.5 

 မြ ို ့ ပြ  45,860 39,596 6,264 86.3 22,147 19,650 2,497 88.7 23,713 19,946 3,767 84.1 

ေကျးလက ် 27,449 19,890 7,559 72.5 13,385 10,191 3,194 76.1 14,064 9,699 4,365 69.0 

နမ့်ခမ်း မြ ို ့နယ် 72,195 52,580 19,615 72.8 33,671 26,731 6,940 79.4 38,524 25,849 12,675 67.1 

 မြ ို ့ ပြ  20,987 18,271 2,716 87.1 9,399 8,575 824 91.2 11,588 9,696 1,892 83.7 

ေကျးလက ် 51,208 34,309 16,899 67.0 24,272 18,156 6,116 74.8 26,936 16,153 10,783 60.0 

ကွတ်ခုိင် မြ ို ့နယ် 61,673 44,537 17,136 72.2 29,635 23,014 6,621 77.7 32,038 21,523 10,515 67.2 

 မြ ို ့ ပြ  15,594 13,317 2,277 85.4 7,193 6,390 803 88.8 8,401 6,927 1,474 82.5 

ေကျးလက ် 46,079 31,220 14,859 67.8 22,442 16,624 5,818 74.1 23,637 14,596 9,041 61.8 

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

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

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

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

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

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

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

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

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

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

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

မုန်းကုိး မြ ို ့နယ်ခဲွ 15,887 9,302 6,585 58.6 8,203 5,020 3,183 61.2 7,684 4,282 3,402 55.7 

 မြ ို ့ ပြ  5,609 3,926 1,683 70.0 2,805 2,037 768 72.6 2,804 1,889 915 67.4 

ေကျးလက ် 10,278 5,376 4,902 52.3 5,398 2,983 2,415 55.3 4,880 2,393 2,487 49.0 

မန်ဟီးရုိး(မန်ဟျို း) မြ ို ့နယ်ခဲွ 5,018 3,099 1,919 61.8 2,289 1,596 693 69.7 2,729 1,503 1,226 55.1 

 မြ ို ့ ပြ  1,067 707 360 66.3 489 362 127 74.0 578 345 233 59.7 

ေကျးလက ် 3,951 2,392 1,559 60.5 1,800 1,234 566 68.6 2,151 1,158 993 53.8 

ပန်ဆုိင်း( ကြ ူကုတ်) မြ ို ့နယ်ခဲွ 15,256 10,774 4,482 70.6 7,393 5,498 1,895 74.4 7,863 5,276 2,587 67.1 

 မြ ို ့ ပြ  6,557 4,717 1,840 71.9 3,139 2,433 706 77.5 3,418 2,284 1,134 66.8 

ေကျးလက ် 8,699 6,057 2,642 69.6 4,254 3,065 1,189 72.0 4,445 2,992 1,453 67.3 

တာမုိးညဲ မြ ို ့နယ်ခွဲ 45,792 24,167 21,625 52.8 23,253 13,397 9,856 57.6 22,539 10,770 11,769 47.8 

 မြ ို ့ ပြ  9,770 7,435 2,335 76.1 4,918 3,960 958 80.5 4,852 3,475 1,377 71.6 

ေကျးလက ် 36,022 16,732 19,290 46.4 18,335 9,437 8,898 51.5 17,687 7,295 10,392 41.2 

ေကျာက်မဲခရုိင် 498,104 387,401 110,703 77.8 232,822 193,259 39,563 83.0 265,282 194,142 71,140 73.2 

 မြ ို ့ ပြ  81,110 74,790 6,320 92.2 36,265 34,591 1,674 95.4 44,845 40,199 4,646 89.6 

ေကျးလက် 416,994 312,611 104,383 75.0 196,557 158,668 37,889 80.7 220,437 153,943 66,494 69.8 

ေကျာက်မဲ မြ ို ့နယ် 85,055 67,128 17,927 78.9 39,171 33,020 6,151 84.3 45,884 34,108 11,776 74.3 

 မြ ို ့ ပြ  27,682 25,562 2,120 92.3 12,377 11,850 527 95.7 15,305 13,712 1,593 89.6 

ေကျးလက ် 57,373 41,566 15,807 72.4 26,794 21,170 5,624 79.0 30,579 20,396 10,183 66.7 

ေနာင်ချို မြ ို ့နယ် 98,619 90,112 8,507 91.4 47,633 44,929 2,704 94.3 50,986 45,183 5,803 88.6 

 မြ ို ့ ပြ  12,983 12,353 630 95.1 6,025 5,827 198 96.7 6,958 6,526 432 93.8 

ေကျးလက ် 85,636 77,759 7,877 90.8 41,608 39,102 2,506 94.0 44,028 38,657 5,371 87.8 

သီေပါ မြ ို ့နယ် 117,400 79,215 38,185 67.5 55,011 40,222 14,789 73.1 62,389 38,993 23,396 62.5 

 မြ ို ့ ပြ  14,049 13,053 996 92.9 6,294 6,047 247 96.1 7,755 7,006 749 90.3 

ေကျးလက ် 103,351 66,162 37,189 64.0 48,717 34,175 14,542 70.2 54,634 31,987 22,647 58.5 

နမ္မတူ မြ ို ့နယ် 32,878 22,180 10,698 67.5 15,333 11,006 4,327 71.8 17,545 11,174 6,371 63.7 

 မြ ို ့ ပြ  8,893 7,702 1,191 86.6 3,839 3,514 325 91.5 5,054 4,188 866 82.9 

ေကျးလက ် 23,985 14,478 9,507 60.4 11,494 7,492 4,002 65.2 12,491 6,986 5,505 55.9 

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)် 
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 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

နမ့်ဆန် မြ ို ့နယ် 43,435 32,011 11,424 73.7 18,927 15,603 3,324 82.4 24,508 16,408 8,100 66.9 

 မြ ို ့ ပြ  2,659 2,489 170 93.6 1,120 1,083 37 96.7 1,539 1,406 133 91.4 

ေကျးလက ် 40,776 29,522 11,254 72.4 17,807 14,520 3,287 81.5 22,969 15,002 7,967 65.3 

မုိးမိတ် မြ ို ့နယ် 40,865 37,380 3,485 91.5 19,274 18,058 1,216 93.7 21,591 19,322 2,269 89.5 

 မြ ို ့ ပြ  7,172 6,943 229 96.8 3,114 3,061 53 98.3 4,058 3,882 176 95.7 

ေကျးလက ် 33,693 30,437 3,256 90.3 16,160 14,997 1,163 92.8 17,533 15,440 2,093 88.1 

မဘိမ်း မြ ို ့နယ် 28,879 28,241 638 97.8 14,152 14,010 142 99.0 14,727 14,231 496 96.6 

 မြ ို ့ ပြ  2,339 2,308 31 98.7 1,081 1,072 9 99.2 1,258 1,236 22 98.3 

ေကျးလက ် 26,540 25,933 607 97.7 13,071 12,938 133 99.0 13,469 12,995 474 96.5 

မန်တံု မြ ို ့နယ် 23,051 12,915 10,136 56.0 10,658 7,157 3,501 67.2 12,393 5,758 6,635 46.5 

 မြ ို ့ ပြ  2,261 1,866 395 82.5 999 884 115 88.5 1,262 982 280 77.8 

ေကျးလက ် 20,790 11,049 9,741 53.1 9,659 6,273 3,386 64.9 11,131 4,776 6,355 42.9 

မိုင်းေငါ ့မြ ို ့နယ်ခွဲ 11,546 7,383 4,163 63.9 5,210 3,885 1,325 74.6 6,336 3,498 2,838 55.2 

 မြ ို ့ ပြ  1,549 1,236 313 79.8 714 626 88 87.7 835 610 225 73.1 

ေကျးလက ် 9,997 6,147 3,850 61.5 4,496 3,259 1,237 72.5 5,501 2,888 2,613 52.5 

မုိင်းလံု မြ ို ့နယ်ခဲွ 16,376 10,836 5,540 66.2 7,453 5,369 2,084 72.0 8,923 5,467 3,456 61.3 

 မြ ို ့ ပြ  1,523 1,278 245 83.9 702 627 75 89.3 821 651 170 79.3 

ေကျးလက ် 14,853 9,558 5,295 64.4 6,751 4,742 2,009 70.2 8,102 4,816 3,286 59.4 

ကွမ်းလံုခရုိင် 33,579 14,066 19,513 41.9 17,234 8,321 8,913 48.3 16,345 5,745 10,600 35.1 

 မြ ို ့ ပြ  3,577 2,614 963 73.1 1,712 1,348 364 78.7 1,865 1,266 599 67.9 

ေကျးလက် 30,002 11,452 18,550 38.2 15,522 6,973 8,549 44.9 14,480 4,479 10,001 30.9 

ကွမ်းလံုမြ ို ့နယ် 33,579 14,066 19,513 41.9 17,234 8,321 8,913 48.3 16,345 5,745 10,600 35.1 

 မြ ို ့ ပြ  3,577 2,614 963 73.1 1,712 1,348 364 78.7 1,865 1,266 599 67.9 

ေကျးလက ် 30,002 11,452 18,550 38.2 15,522 6,973 8,549 44.9 14,480 4,479 10,001 30.9 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 91,439 36,860 54,579 40.3 47,500 22,655 24,845 47.7 43,939 14,205 29,734 32.3 

 မြ ို ့ ပြ  13,091 9,729 3,362 74.3 6,597 5,342 1,255 81.0 6,494 4,387 2,107 67.6 

ေကျးလက ် 78,348 27,131 51,217 34.6 40,903 17,313 23,590 42.3 37,445 9,818 27,627 26.2 

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)် 



106သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

ေလာက်ကုိင်မြ ို ့နယ် 50,748 24,739 26,009 48.7 26,235 14,834 11,401 56.5 24,513 9,905 14,608 40.4 

 မြ ို ့ ပြ  10,263 7,473 2,790 72.8 5,073 4,024 1,049 79.3 5,190 3,449 1,741 66.5 

ေကျးလက ် 40,485 17,266 23,219 42.6 21,162 10,810 10,352 51.1 19,323 6,456 12,867 33.4 

ကုန်းကြ မ်းမြ ို ့နယ် 20,244 4,887 15,357 24.1 10,539 3,288 7,251 31.2 9,705 1,599 8,106 16.5 

 မြ ို ့ ပြ  587 410 177 69.8 278 219 59 78.8 309 191 118 61.8 

ေကျးလက ် 19,657 4,477 15,180 22.8 10,261 3,069 7,192 29.9 9,396 1,408 7,988 15.0 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 3,030 2,012 1,018 66.4 1,651 1,236 415 74.9 1,379 776 603 56.3 

 မြ ို ့ ပြ  2,003 1,678 325 83.8 1,129 1,004 125 88.9 874 674 200 77.1 

ေကျးလက ် 1,027 334 693 32.5 522 232 290 44.4 505 102 403 20.2 
ေမာ်ထုိက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 17,417 5,222 12,195 30.0 9,075 3,297 5,778 36.3 8,342 1,925 6,417 23.1 

 မြ ို ့ ပြ  238 168 70 70.6 117 95 22 81.2 121 73 48 60.3 

ေကျးလက ် 17,179 5,054 12,125 29.4 8,958 3,202 5,756 35.7 8,221 1,852 6,369 22.5 

ဟုိပန်ခရုိင် 139,814 35,183 104,631 25.2 70,974 20,498 50,476 28.9 68,840 14,685 54,155 21.3 

 မြ ို ့ ပြ  18,238 10,292 7,946 56.4 9,010 5,589 3,421 62.0 9,228 4,703 4,525 51.0 

ေကျးလက ် 121,576 24,891 96,685 20.5 61,964 14,909 47,055 24.1 59,612 9,982 49,630 16.7 

ဟုိပန် မြ ို ့နယ် 34,625 13,481 21,144 38.9 17,493 7,582 9,911 43.3 17,132 5,899 11,233 34.4 

 မြ ို ့ ပြ  10,906 6,667 4,239 61.1 5,343 3,579 1,764 67.0 5,563 3,088 2,475 55.5 

ေကျးလက ် 23,719 6,814 16,905 28.7 12,150 4,003 8,147 32.9 11,569 2,811 8,758 24.3 

မုိင်းေမာ မြ ို ့နယ် 42,771 9,440 33,331 22.1 21,933 5,684 16,249 25.9 20,838 3,756 17,082 18.0 

 မြ ို ့ ပြ  3,269 1,858 1,411 56.8 1,628 1,014 614 62.3 1,641 844 797 51.4 

ေကျးလက ် 39,502 7,582 31,920 19.2 20,305 4,670 15,635 23.0 19,197 2,912 16,285 15.2 

ပန်ဝုိင် မြ ို ့နယ် 58,725 10,882 47,843 18.5 29,670 6,409 23,261 21.6 29,055 4,473 24,582 15.4 

 မြ ို ့ ပြ  1,981 911 1,070 46.0 1,016 496 520 48.8 965 415 550 43.0 

ေကျးလက ် 56,744 9,971 46,773 17.6 28,654 5,913 22,741 20.6 28,090 4,058 24,032 14.4 

ပန်လံု မြ ို ့နယ်ခဲွ 3,693 1,380 2,313 37.4 1,878 823 1,055 43.8 1,815 557 1,258 30.7 

 မြ ို ့ ပြ  2,082 856 1,226 41.1 1,023 500 523 48.9 1,059 356 703 33.6 

ေကျးလက ် 1,611 524 1,087 32.5 855 323 532 37.8 756 201 555 26.6 

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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 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

မက်မန်းခရုိင် 136,818 34,082 102,736 24.9 68,716 20,682 48,034 30.1 68,102 13,400 54,702 19.7 

 မြ ို ့ ပြ  8,520 6,444 2,076 75.6 4,241 3,393 848 80.0 4,279 3,051 1,228 71.3 

ေကျးလက် 128,298 27,638 100,660 21.5 64,475 17,289 47,186 26.8 63,823 10,349 53,474 16.2 

မက်မန်း မြ ို ့နယ် 11,157 2,600 8,557 23.3 5,504 1,691 3,813 30.7 5,653 909 4,744 16.1 

 မြ ို ့ ပြ  188 152 36 80.9 105 91 14 86.7 83 61 22 73.5 

ေကျးလက ် 10,969 2,448 8,521 22.3 5,399 1,600 3,799 29.6 5,570 848 4,722 15.2 

ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)  မြ ို ့နယ် 54,590 19,333 35,257 35.4 27,213 11,698 15,515 43.0 27,377 7,635 19,742 27.9 

 မြ ို ့ ပြ  7,452 5,911 1,541 79.3 3,708 3,109 599 83.8 3,744 2,802 942 74.8 

ေကျးလက ် 47,138 13,422 33,716 28.5 23,505 8,589 14,916 36.5 23,633 4,833 18,800 20.5 

နားဖန်းမြ ို ့နယ် 70,250 11,952 58,298 17.0 35,641 7,193 28,448 20.2 34,609 4,759 29,850 13.8 

 မြ ို ့ ပြ  683 290 393 42.5 338 148 190 43.8 345 142 203 41.2 

ေကျးလက ် 69,567 11,662 57,905 16.8 35,303 7,045 28,258 20.0 34,264 4,617 29,647 13.5 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခဲွ 821 197 624 24.0 358 100 258 27.9 463 97 366 21.0 

 မြ ို ့ ပြ  197 91 106 46.2 90 45 45 50.0 107 46 61 43.0 

ေကျးလက ် 624 106 518 17.0 268 55 213 20.5 356 51 305 14.3 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 227,626 86,266 141,360 37.9 112,536 48,840 63,696 43.4 115,090 37,426 77,664 32.5 

 မြ ို ့ ပြ  41,324 30,838 10,486 74.6 19,565 15,808 3,757 80.8 21,759 15,030 6,729 69.1 

ေကျးလက် 186,302 55,428 130,874 29.8 92,971 33,032 59,939 35.5 93,331 22,396 70,935 24.0 

ကျိုင်းတံု မြ ို ့နယ် 109,737 58,487 51,250 53.3 53,545 31,351 22,194 58.6 56,192 27,136 29,056 48.3 

 မြ ို ့ ပြ  29,879 23,321 6,558 78.1 13,833 11,581 2,252 83.7 16,046 11,740 4,306 73.2 

ေကျးလက ် 79,858 35,166 44,692 44.0 39,712 19,770 19,942 49.8 40,146 15,396 24,750 38.4 

မုိင်းခတ် မြ ို ့နယ်ခဲွ 27,794 3,184 24,610 11.5 13,891 1,975 11,916 14.2 13,903 1,209 12,694 8.7 

 မြ ို ့ ပြ  1,586 1,219 367 76.9 783 659 124 84.2 803 560 243 69.7 

ေကျးလက ် 26,208 1,965 24,243 7.5 13,108 1,316 11,792 10.0 13,100 649 12,451 5.0 

မုိင်းယန်း မြ ို ့နယ် 35,460 9,208 26,252 26.0 17,738 6,168 11,570 34.8 17,722 3,040 14,682 17.2 

 မြ ို ့ ပြ  3,212 2,201 1,011 68.5 1,616 1,237 379 76.5 1,596 964 632 60.4 

ေကျးလက ် 32,248 7,007 25,241 21.7 16,122 4,931 11,191 30.6 16,126 2,076 14,050 12.9 

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)် 



108သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

မုိင်းလား မြ ို ့နယ် 19,859 8,168 11,691 41.1 9,827 5,187 4,640 52.8 10,032 2,981 7,051 29.7 

 မြ ို ့ ပြ  6,647 4,097 2,550 61.6 3,333 2,331 1,002 69.9 3,314 1,766 1,548 53.3 

ေကျးလက ် 13,212 4,071 9,141 30.8 6,494 2,856 3,638 44.0 6,718 1,215 5,503 18.1 

မုိင်းေပါက် မြ ို ့နယ်ခဲွ 34,776 7,219 27,557 20.8 17,535 4,159 13,376 23.7 17,241 3,060 14,181 17.7 

 မြ ို ့ ပြ  - - - - - - - - - - - - 

ေကျးလက ် 34,776 7,219 27,557 20.8 17,535 4,159 13,376 23.7 17,241 3,060 14,181 17.7 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 137,726 46,078 91,648 33.5 70,063 26,834 43,229 38.3 67,663 19,244 48,419 28.4 

 မြ ို ့ ပြ  17,233 12,527 4,706 72.7 8,496 6,572 1,924 77.4 8,737 5,955 2,782 68.2 

ေကျးလက် 120,493 33,551 86,942 27.8 61,567 20,262 41,305 32.9 58,926 13,289 45,637 22.6 

မုိင်းဆတ် မြ ို ့နယ် 47,621 16,752 30,869 35.2 24,214 9,675 14,539 40.0 23,407 7,077 16,330 30.2 

 မြ ို ့ ပြ  4,882 3,990 892 81.7 2,399 2,045 354 85.2 2,483 1,945 538 78.3 

ေကျးလက ် 42,739 12,762 29,977 29.9 21,815 7,630 14,185 35.0 20,924 5,132 15,792 24.5 

မုိင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ် 32,863 10,481 22,382 31.9 16,059 6,063 9,996 37.8 16,804 4,418 12,386 26.3 

 မြ ို ့ ပြ  4,145 3,011 1,134 72.6 1,903 1,526 377 80.2 2,242 1,485 757 66.2 

ေကျးလက ် 28,718 7,470 21,248 26.0 14,156 4,537 9,619 32.1 14,562 2,933 11,629 20.1 

မုိင်းတံု မြ ို ့နယ် 12,825 6,206 6,619 48.4 6,670 3,517 3,153 52.7 6,155 2,689 3,466 43.7 

 မြ ို ့ ပြ  3,568 2,861 707 80.2 1,791 1,499 292 83.7 1,777 1,362 415 76.6 

ေကျးလက ် 9,257 3,345 5,912 36.1 4,879 2,018 2,861 41.4 4,378 1,327 3,051 30.3 

မုိင်းခုတ် မြ ို ့နယ်ခဲွ 9,860 1,453 8,407 14.7 5,089 801 4,288 15.7 4,771 652 4,119 13.7 

 မြ ို ့ ပြ  863 378 485 43.8 441 210 231 47.6 422 168 254 39.8 

ေကျးလက ် 8,997 1,075 7,922 11.9 4,648 591 4,057 12.7 4,349 484 3,865 11.1 

တံုတာ မြ ို ့နယ်ခဲွ 8,252 1,671 6,581 20.2 4,128 991 3,137 24.0 4,124 680 3,444 16.5 

 မြ ို ့ ပြ  1,258 772 486 61.4 604 426 178 70.5 654 346 308 52.9 

ေကျးလက ် 6,994 899 6,095 12.9 3,524 565 2,959 16.0 3,470 334 3,136 9.6 

ပုံပါကျင် မြ ို ့နယ်ခဲွ 23,651 8,749 14,902 37.0 12,276 5,179 7,097 42.2 11,375 3,570 7,805 31.4 

 မြ ို ့ ပြ  2,196 1,324 872 60.3 1,112 721 391 64.8 1,084 603 481 55.6 

ေကျးလက ် 21,455 7,425 14,030 34.6 11,164 4,458 6,706 39.9 10,291 2,967 7,324 28.8 

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

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

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

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

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

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

ဇယား (က - ၇) အိမ်ေထာင်စုအရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုဝင်အေရအတွကက်ို  ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

အပုိင်း(င) စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

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

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

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



109သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

စုစုေပါင်း စာတတ်သူ စာမတတ်သူ 
စာတတ် 
ေမြ ာက်မှု 
ရာခုိင်နှုန်း 

မံုးထမြ ို ့နယ်ခဲွ 2,654 766 1,888 28.9 1,627 608 1,019 37.4 1,027 158 869 15.4 

 မြ ို ့ ပြ  321 191 130 59.5 246 145 101 58.9 75 46 29 61.3 

ေကျးလက ် 2,333 575 1,758 24.6 1,381 463 918 33.5 952 112 840 11.8 

တာချီလိတ်ခရုိင် 120,180 75,990 44,190 63.2 59,057 40,275 18,782 68.2 61,123 35,715 25,408 58.4 

 မြ ို ့ ပြ  41,451 34,558 6,893 83.4 19,610 17,241 2,369 87.9 21,841 17,317 4,524 79.3 

ေကျးလက် 78,729 41,432 37,297 52.6 39,447 23,034 16,413 58.4 39,282 18,398 20,884 46.8 

တာချီလိတ်မြ ို ့နယ် 100,831 66,809 34,022 66.3 49,201 34,752 14,449 70.6 51,630 32,057 19,573 62.1 

 မြ ို ့ ပြ  36,408 31,472 4,936 86.4 17,041 15,372 1,669 90.2 19,367 16,100 3,267 83.1 

ေကျးလက ် 64,423 35,337 29,086 54.9 32,160 19,380 12,780 60.3 32,263 15,957 16,306 49.5 

တာေလ မြ ို ့နယ်ခဲွ 11,968 6,369 5,599 53.2 6,023 3,596 2,427 59.7 5,945 2,773 3,172 46.6 

 မြ ို ့ ပြ  2,647 2,013 634 76.0 1,310 1,110 200 84.7 1,337 903 434 67.5 

ေကျးလက ် 9,321 4,356 4,965 46.7 4,713 2,486 2,227 52.7 4,608 1,870 2,738 40.6 

ကျိုင်းလတ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 7,381 2,812 4,569 38.1 3,833 1,927 1,906 50.3 3,548 885 2,663 24.9 

 မြ ို ့ ပြ  2,396 1,073 1,323 44.8 1,259 759 500 60.3 1,137 314 823 27.6 

ေကျးလက ် 4,985 1,739 3,246 34.9 2,574 1,168 1,406 45.4 2,411 571 1,840 23.7 

မုိင်းြဖတ်ခရုိင် 72,849 26,719 46,130 36.7 37,091 18,183 18,908 49.0 35,758 8,536 27,222 23.9 

 မြ ို ့ ပြ  8,194 5,314 2,880 64.9 4,069 3,081 988 75.7 4,125 2,233 1,892 54.1 

ေကျးလက ် 64,655 21,405 43,250 33.1 33,022 15,102 17,920 45.7 31,633 6,303 25,330 19.9 

မုိင်ြဖတ်မြ ို ့နယ် 18,102 7,894 10,208 43.6 9,109 4,722 4,387 51.8 8,993 3,172 5,821 35.3 

 မြ ို ့ ပြ  3,807 2,692 1,115 70.7 1,857 1,469 388 79.1 1,950 1,223 727 62.7 

ေကျးလက ် 14,295 5,202 9,093 36.4 7,252 3,253 3,999 44.9 7,043 1,949 5,094 27.7 

မုိင်းေယာင်းမြ ို ့နယ် 19,859 8,386 11,473 42.2 10,036 6,037 3,999 60.2 9,823 2,349 7,474 23.9 

 မြ ို ့ ပြ  3,657 2,152 1,505 58.8 1,832 1,298 534 70.9 1,825 854 971 46.8 

ေကျးလက ် 16,202 6,234 9,968 38.5 8,204 4,739 3,465 57.8 7,998 1,495 6,503 18.7 

မုိင်းယုမြ ို ့နယ်ခဲွ 34,888 10,439 24,449 29.9 17,946 7,424 10,522 41.4 16,942 3,015 13,927 17.8 

 မြ ို ့ ပြ  730 470 260 64.4 380 314 66 82.6 350 156 194 44.6 

ေကျးလက ် 34,158 9,969 24,189 29.2 17,566 7,110 10,456 40.5 16,592 2,859 13,733 17.2 

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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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)် 

ဇယား (ဃ - ၃)။ အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကုိအသက်အပုိငး်အခြ ားနှင့် ေကျာင်းတက်ေရာက်မှုအေခြ အေနအလုိက် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
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ရှမ်းပြ ည်နယ် 4,909,968 849,303 2,219,483 1,841,182 17.3 2,365,545 405,501 1,137,077 822,967 17.1 2,544,423 443,802 1,082,406 1,018,215 17.4 

5 122,699 25,442 3,399 93,858 20.7 62,009 12,498 1,655 47,856 20.2 60,690 12,944 1,744 46,002 21.3 

6 122,971 67,203 6,351 49,417 54.6 61,841 33,157 3,113 25,571 53.6 61,130 34,046 3,238 23,846 55.7 

7 123,168 81,190 7,854 34,124 65.9 61,141 40,101 3,881 17,159 65.6 62,027 41,089 3,973 16,965 66.2 

8 127,438 84,910 8,918 33,610 66.6 62,276 41,318 4,345 16,613 66.3 65,162 43,592 4,573 16,997 66.9 

9 112,482 81,538 9,121 21,823 72.5 54,787 39,526 4,498 10,763 72.1 57,695 42,012 4,623 11,060 72.8 

10 134,068 89,463 12,511 32,094 66.7 64,694 43,002 6,021 15,671 66.5 69,374 46,461 6,490 16,423 67.0 

11 102,617 73,241 13,244 16,132 71.4 48,530 34,397 6,237 7,896 70.9 54,087 38,844 7,007 8,236 71.8 

12 122,682 77,841 21,093 23,748 63.4 57,802 36,681 9,779 11,342 63.5 64,880 41,160 11,314 12,406 63.4 

13 119,574 69,137 28,123 22,314 57.8 56,761 33,010 13,114 10,637 58.2 62,813 36,127 15,009 11,677 57.5 

14 106,716 52,279 35,319 19,118 49.0 50,175 24,489 16,676 9,010 48.8 56,541 27,790 18,643 10,108 49.2 

15 115,910 39,731 44,483 31,696 34.3 55,565 18,442 21,794 15,329 33.2 60,345 21,289 22,689 16,367 35.3 

16 101,434 29,121 50,149 22,164 28.7 48,566 13,179 24,857 10,530 27.1 52,868 15,942 25,292 11,634 30.2 

17 100,205 21,430 57,041 21,734 21.4 48,595 9,451 28,862 10,282 19.4 51,610 11,979 28,179 11,452 23.2 

18 121,936 17,096 70,832 34,008 14.0 58,413 7,576 35,223 15,614 13.0 63,523 9,520 35,609 18,394 15.0 

19 88,050 10,385 58,060 19,605 11.8 42,836 4,525 28,995 9,316 10.6 45,214 5,860 29,065 10,289 13.0 

20 135,372 7,916 77,786 49,670 5.8 64,817 3,592 38,405 22,820 5.5 70,555 4,324 39,381 26,850 6.1 

21 80,203 4,297 57,507 18,399 5.4 38,971 2,049 28,289 8,633 5.3 41,232 2,248 29,218 9,766 5.5 

22 88,237 2,836 62,120 23,281 3.2 42,792 1,348 30,613 10,831 3.2 45,445 1,488 31,507 12,450 3.3 

23 85,977 1,933 60,801 23,243 2.2 41,957 995 30,081 10,881 2.4 44,020 938 30,720 12,362 2.1 

24 78,678 1,348 57,236 20,094 1.7 37,949 712 28,268 8,969 1.9 40,729 636 28,968 11,125 1.6 

25 120,012 1,386 68,234 50,392 1.2 58,626 733 34,891 23,002 1.3 61,386 653 33,343 27,390 1.1 



111သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

အသက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

26 76,466 803 54,001 21,662 1.1 37,676 392 27,218 10,066 1.0 38,790 411 26,783 11,596 1.1 

27 79,771 698 55,444 23,629 0.9 39,235 355 28,063 10,817 0.9 40,536 343 27,381 12,812 0.8 

28 94,883 741 62,162 31,980 0.8 44,968 383 30,939 13,646 0.9 49,915 358 31,223 18,334 0.7 

29 73,083 510 52,137 20,436 0.7 35,512 272 26,311 8,929 0.8 37,571 238 25,826 11,507 0.6 

30 - 34 413,916 2,055 260,297 151,564 0.5 206,611 1,044 135,421 70,146 0.5 207,305 1,011 124,876 81,418 0.5 

35 - 39 366,307 1,222 221,913 143,172 0.3 180,931 614 115,787 64,530 0.3 185,376 608 106,126 78,642 0.3 

40 - 44 343,754 967 196,243 146,544 0.3 166,755 483 102,048 64,224 0.3 176,999 484 94,195 82,320 0.3 

45 - 49 289,114 668 154,294 134,152 0.2 137,387 330 80,561 56,496 0.2 151,727 338 73,733 77,656 0.2 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 862,245 1,916 352,810 507,519 0.2 397,367 847 191,132 205,388 0.2 464,878 1,069 161,678 302,131 0.2 

ေတာင်က� �ီ းခရိင် 1,455,752 299,590 931,307 224,855 20.6 694,815 141,987 471,853 80,975 20.4 760,937 157,603 459,454 143,880 20.7 

5 31,430 9,515 1,294 20,621 30.3 15,980 4,628 648 10,704 29.0 15,450 4,887 646 9,917 31.6 

6 33,854 26,661 2,366 4,827 78.8 16,934 13,177 1,149 2,608 77.8 16,920 13,484 1,217 2,219 79.7 

7 35,453 30,894 2,765 1,794 87.1 17,654 15,303 1,395 956 86.7 17,799 15,591 1,370 838 87.6 

8 33,961 29,824 2,866 1,271 87.8 16,578 14,527 1,372 679 87.6 17,383 15,297 1,494 592 88.0 

9 34,404 30,531 3,036 837 88.7 16,646 14,743 1,508 395 88.6 17,758 15,788 1,528 442 88.9 

10 34,648 30,127 3,754 767 87.0 16,540 14,389 1,803 348 87.0 18,108 15,738 1,951 419 86.9 

11 32,212 26,690 4,887 635 82.9 14,990 12,444 2,253 293 83.0 17,222 14,246 2,634 342 82.7 

12 35,088 26,392 7,854 842 75.2 16,352 12,421 3,513 418 76.0 18,736 13,971 4,341 424 74.6 

13 35,111 23,044 11,208 859 65.6 16,405 10,916 5,093 396 66.5 18,706 12,128 6,115 463 64.8 

14 32,791 17,439 14,397 955 53.2 15,450 8,194 6,801 455 53.0 17,341 9,245 7,596 500 53.3 

15 31,453 12,626 17,593 1,234 40.1 14,898 5,695 8,635 568 38.2 16,555 6,931 8,958 666 41.9 

16 31,194 9,469 20,522 1,203 30.4 14,915 4,140 10,192 583 27.8 16,279 5,329 10,330 620 32.7 

17 33,159 7,586 24,227 1,346 22.9 16,187 3,151 12,397 639 19.5 16,972 4,435 11,830 707 26.1 

18 35,159 5,743 27,674 1,742 16.3 16,969 2,387 13,768 814 14.1 18,190 3,356 13,906 928 18.4 



112သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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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19 30,193 3,842 24,909 1,442 12.7 14,770 1,607 12,510 653 10.9 15,423 2,235 12,399 789 14.5 

20 34,802 2,629 29,914 2,259 7.6 16,704 1,078 14,645 981 6.5 18,098 1,551 15,269 1,278 8.6 

21 28,288 1,642 25,164 1,482 5.8 13,544 750 12,175 619 5.5 14,744 892 12,989 863 6.0 

22 28,687 958 25,863 1,866 3.3 13,658 446 12,423 789 3.3 15,029 512 13,440 1,077 3.4 

23 28,383 624 25,821 1,938 2.2 13,654 319 12,516 819 2.3 14,729 305 13,305 1,119 2.1 

24 26,823 439 24,448 1,936 1.6 12,936 247 11,965 724 1.9 13,887 192 12,483 1,212 1.4 

25 29,823 317 26,692 2,814 1.1 14,639 172 13,355 1,112 1.2 15,184 145 13,337 1,702 1.0 

26 25,409 235 22,994 2,180 0.9 12,332 113 11,368 851 0.9 13,077 122 11,626 1,329 0.9 

27 26,899 163 24,146 2,590 0.6 12,977 89 11,924 964 0.7 13,922 74 12,222 1,626 0.5 

28 29,260 177 25,992 3,091 0.6 13,819 93 12,669 1,057 0.7 15,441 84 13,323 2,034 0.5 

29 26,319 149 23,309 2,861 0.6 12,693 84 11,579 1,030 0.7 13,626 65 11,730 1,831 0.5 

30 - 34 127,838 526 110,030 17,282 0.4 62,481 265 56,089 6,127 0.4 65,357 261 53,941 11,155 0.4 

35 - 39 113,439 312 95,335 17,792 0.3 54,829 145 48,581 6,103 0.3 58,610 167 46,754 11,689 0.3 

40 - 44 103,958 245 84,958 18,755 0.2 49,579 120 43,476 5,983 0.2 54,379 125 41,482 12,772 0.2 

45 - 49 85,809 202 65,787 19,820 0.2 40,755 96 34,417 6,242 0.2 45,054 106 31,370 13,578 0.2 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 239,905 589 151,502 87,814 0.2 108,947 248 81,634 27,065 0.2 130,958 341 69,868 60,749 0.3 

လိွုင်လင်ခရုိင ် 480,328 69,751 157,528 253,049 14.5 223,703 31,783 79,597 112,323 14.2 256,625 37,968 77,931 140,726 14.8 

5 12,317 1,928 275 10,114 15.7 6,148 944 137 5,067 15.4 6,169 984 138 5,047 16.0 

6 12,349 5,636 520 6,193 45.6 6,195 2,693 265 3,237 43.5 6,154 2,943 255 2,956 47.8 

7 12,040 7,069 691 4,280 58.7 5,844 3,372 320 2,152 57.7 6,196 3,697 371 2,128 59.7 

8 13,205 7,758 897 4,550 58.8 6,296 3,670 423 2,203 58.3 6,909 4,088 474 2,347 59.2 

9 11,170 7,369 922 2,879 66.0 5,313 3,453 449 1,411 65.0 5,857 3,916 473 1,468 66.9 

10 13,972 8,145 1,350 4,477 58.3 6,478 3,751 611 2,116 57.9 7,494 4,394 739 2,361 58.6 

11 10,119 6,464 1,327 2,328 63.9 4,627 2,923 595 1,109 63.2 5,492 3,541 732 1,219 64.5 



113သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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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12 12,221 6,640 2,166 3,415 54.3 5,330 2,894 914 1,522 54.3 6,891 3,746 1,252 1,893 54.4 

13 10,648 5,247 2,549 2,852 49.3 4,713 2,334 1,104 1,275 49.5 5,935 2,913 1,445 1,577 49.1 

14 9,263 3,824 3,095 2,344 41.3 3,968 1,653 1,293 1,022 41.7 5,295 2,171 1,802 1,322 41.0 

15 10,906 2,711 3,836 4,359 24.9 4,898 1,158 1,758 1,982 23.6 6,008 1,553 2,078 2,377 25.8 

16 8,707 1,924 3,809 2,974 22.1 3,906 806 1,719 1,381 20.6 4,801 1,118 2,090 1,593 23.3 

17 8,591 1,404 4,217 2,970 16.3 4,030 578 2,052 1,400 14.3 4,561 826 2,165 1,570 18.1 

18 11,308 1,082 5,428 4,798 9.6 5,170 464 2,582 2,124 9.0 6,138 618 2,846 2,674 10.1 

19 7,376 696 4,098 2,582 9.4 3,447 269 1,972 1,206 7.8 3,929 427 2,126 1,376 10.9 

20 13,769 447 6,039 7,283 3.2 6,210 187 2,797 3,226 3.0 7,559 260 3,242 4,057 3.4 

21 6,888 287 4,011 2,590 4.2 3,292 131 1,964 1,197 4.0 3,596 156 2,047 1,393 4.3 

22 8,157 182 4,421 3,554 2.2 3,890 83 2,136 1,671 2.1 4,267 99 2,285 1,883 2.3 

23 7,533 108 4,262 3,163 1.4 3,604 38 2,062 1,504 1.1 3,929 70 2,200 1,659 1.8 

24 6,702 88 3,828 2,786 1.3 3,093 39 1,829 1,225 1.3 3,609 49 1,999 1,561 1.4 

25 12,507 73 4,900 7,534 0.6 5,792 33 2,427 3,332 0.6 6,715 40 2,473 4,202 0.6 

26 6,609 49 3,595 2,965 0.7 3,146 19 1,725 1,402 0.6 3,463 30 1,870 1,563 0.9 

27 7,206 57 3,736 3,413 0.8 3,464 26 1,829 1,609 0.8 3,742 31 1,907 1,804 0.8 

28 9,307 50 4,319 4,938 0.5 4,230 22 2,099 2,109 0.5 5,077 28 2,220 2,829 0.6 

29 6,382 43 3,428 2,911 0.7 2,945 21 1,684 1,240 0.7 3,437 22 1,744 1,671 0.6 

30 - 34 39,955 153 17,601 22,201 0.4 19,252 77 9,111 10,064 0.4 20,703 76 8,490 12,137 0.4 

35 - 39 36,335 89 15,307 20,939 0.2 17,356 41 8,034 9,281 0.2 18,979 48 7,273 11,658 0.3 

40 - 44 34,755 68 13,490 21,197 0.2 16,172 35 7,163 8,974 0.2 18,583 33 6,327 12,223 0.2 

45 - 49 30,828 42 10,883 19,903 0.1 14,299 17 5,738 8,544 0.1 16,529 25 5,145 11,359 0.2 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 89,203 118 22,528 66,557 0.1 40,595 52 12,805 27,738 0.1 48,608 66 9,723 38,819 0.1 

                



114သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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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လင်းေခးခရုိင် 117,954 15,041 48,083 54,830 12.8 56,339 6,870 25,004 24,465 12.2 61,615 8,171 23,079 30,365 13.3 

5 2,648 518 66 2,064 19.6 1,353 266 25 1,062 19.7 1,295 252 41 1,002 19.5 

6 2,640 1,253 191 1,196 47.5 1,296 600 84 612 46.3 1,344 653 107 584 48.6 

7 2,593 1,513 225 855 58.3 1,260 716 111 433 56.8 1,333 797 114 422 59.8 

8 2,544 1,517 268 759 59.6 1,232 715 141 376 58.0 1,312 802 127 383 61.1 

9 2,592 1,621 284 687 62.5 1,177 715 135 327 60.7 1,415 906 149 360 64.0 

10 2,745 1,653 397 695 60.2 1,288 762 192 334 59.2 1,457 891 205 361 61.2 

11 2,188 1,292 392 504 59.0 940 544 164 232 57.9 1,248 748 228 272 59.9 

12 2,527 1,326 591 610 52.5 1,150 600 270 280 52.2 1,377 726 321 330 52.7 

13 2,591 1,188 789 614 45.9 1,206 564 356 286 46.8 1,385 624 433 328 45.1 

14 2,349 876 882 591 37.3 1,057 374 410 273 35.4 1,292 502 472 318 38.9 

15 2,527 676 1,093 758 26.8 1,210 329 514 367 27.2 1,317 347 579 391 26.3 

16 2,155 454 1,091 610 21.1 1,019 202 541 276 19.8 1,136 252 550 334 22.2 

17 2,165 335 1,174 656 15.5 962 123 557 282 12.8 1,203 212 617 374 17.6 

18 2,596 220 1,489 887 8.5 1,238 92 744 402 7.4 1,358 128 745 485 9.4 

19 1,806 158 1,075 573 8.7 865 67 526 272 7.7 941 91 549 301 9.7 

20 2,876 95 1,605 1,176 3.3 1,333 36 788 509 2.7 1,543 59 817 667 3.8 

21 1,829 74 1,156 599 4.0 914 38 572 304 4.2 915 36 584 295 3.9 

22 2,163 35 1,323 805 1.6 1,044 15 664 365 1.4 1,119 20 659 440 1.8 

23 1,902 32 1,199 671 1.7 885 11 589 285 1.2 1,017 21 610 386 2.1 

24 1,792 13 1,084 695 0.7 883 6 566 311 0.7 909 7 518 384 0.8 

25 2,416 24 1,259 1,133 1.0 1,195 10 658 527 0.8 1,221 14 601 606 1.1 

26 1,641 5 980 656 0.3 770 2 488 280 0.3 871 3 492 376 0.3 

27 1,617 11 978 628 0.7 795 6 481 308 0.8 822 5 497 320 0.6 

28 2,118 9 1,218 891 0.4 1,017 4 619 394 0.4 1,101 5 599 497 0.5 



115သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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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29 1,674 3 1,042 629 0.2 807 2 533 272 0.2 867 1 509 357 0.1 

30 - 34 9,312 43 5,115 4,154 0.5 4,569 20 2,641 1,908 0.4 4,743 23 2,474 2,246 0.5 

35 - 39 8,581 22 4,364 4,195 0.3 4,230 11 2,358 1,861 0.3 4,351 11 2,006 2,334 0.3 

40 - 44 8,805 19 4,138 4,648 0.2 4,180 10 2,229 1,941 0.2 4,625 9 1,909 2,707 0.2 

45 - 49 8,486 15 3,547 4,924 0.2 4,048 8 1,922 2,118 0.2 4,438 7 1,625 2,806 0.2 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 26,076 41 9,068 16,967 0.2 12,416 22 5,126 7,268 0.2 13,660 19 3,942 9,699 0.1 

လားရိှုးခရုိင် 522,375 84,897 204,062 233,416 16.3 245,839 39,704 100,885 105,250 16.2 276,536 45,193 103,177 128,166 16.3 

5 12,676 2,076 287 10,313 16.4 6,342 989 146 5,207 15.6 6,334 1,087 141 5,106 17.2 

6 12,537 5,791 659 6,087 46.2 6,325 2,826 300 3,199 44.7 6,212 2,965 359 2,888 47.7 

7 12,341 7,217 771 4,353 58.5 6,052 3,503 392 2,157 57.9 6,289 3,714 379 2,196 59.1 

8 13,814 8,264 982 4,568 59.8 6,731 3,988 496 2,247 59.2 7,083 4,276 486 2,321 60.4 

9 11,286 7,445 945 2,896 66.0 5,492 3,676 459 1,357 66.9 5,794 3,769 486 1,539 65.1 

10 14,522 8,694 1,444 4,384 59.9 6,876 4,120 663 2,093 59.9 7,646 4,574 781 2,291 59.8 

11 10,821 7,080 1,346 2,395 65.4 5,148 3,309 672 1,167 64.3 5,673 3,771 674 1,228 66.5 

12 13,923 8,152 2,160 3,611 58.6 6,425 3,741 993 1,691 58.2 7,498 4,411 1,167 1,920 58.8 

13 12,943 7,188 2,601 3,154 55.5 5,991 3,343 1,200 1,448 55.8 6,952 3,845 1,401 1,706 55.3 

14 11,585 5,635 3,159 2,791 48.6 5,354 2,587 1,483 1,284 48.3 6,231 3,048 1,676 1,507 48.9 

15 12,545 4,261 4,068 4,216 34.0 5,812 1,909 1,942 1,961 32.8 6,733 2,352 2,126 2,255 34.9 

16 11,466 3,551 4,690 3,225 31.0 5,271 1,566 2,234 1,471 29.7 6,195 1,985 2,456 1,754 32.0 

17 10,642 2,573 4,949 3,120 24.2 4,965 1,125 2,442 1,398 22.7 5,677 1,448 2,507 1,722 25.5 

18 13,604 2,110 6,722 4,772 15.5 6,298 885 3,269 2,144 14.1 7,306 1,225 3,453 2,628 16.8 

19 8,766 1,318 4,889 2,559 15.0 4,068 517 2,392 1,159 12.7 4,698 801 2,497 1,400 17.0 

20 14,727 968 7,058 6,701 6.6 6,818 421 3,413 2,984 6.2 7,909 547 3,645 3,717 6.9 

21 7,615 551 4,692 2,372 7.2 3,572 256 2,212 1,104 7.2 4,043 295 2,480 1,268 7.3 



116သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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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22 8,829 365 5,328 3,136 4.1 4,230 178 2,604 1,448 4.2 4,599 187 2,724 1,688 4.1 

23 8,459 223 5,117 3,119 2.6 3,896 109 2,396 1,391 2.8 4,563 114 2,721 1,728 2.5 

24 7,524 168 4,781 2,575 2.2 3,527 76 2,297 1,154 2.2 3,997 92 2,484 1,421 2.3 

25 13,146 142 6,222 6,782 1.1 6,363 72 3,109 3,182 1.1 6,783 70 3,113 3,600 1.0 

26 7,566 94 4,674 2,798 1.2 3,592 43 2,268 1,281 1.2 3,974 51 2,406 1,517 1.3 

27 7,765 80 4,714 2,971 1.0 3,727 35 2,287 1,405 0.9 4,038 45 2,427 1,566 1.1 

28 9,673 82 5,525 4,066 0.8 4,489 40 2,695 1,754 0.9 5,184 42 2,830 2,312 0.8 

29 7,227 59 4,519 2,649 0.8 3,392 31 2,172 1,189 0.9 3,835 28 2,347 1,460 0.7 

30 - 34 43,184 241 23,310 19,633 0.6 21,190 111 11,764 9,315 0.5 21,994 130 11,546 10,318 0.6 

35 - 39 37,806 136 19,851 17,819 0.4 18,155 52 9,960 8,143 0.3 19,651 84 9,891 9,676 0.4 

40 - 44 36,772 131 18,228 18,413 0.4 17,232 55 9,035 8,142 0.3 19,540 76 9,193 10,271 0.4 

45 - 49 32,095 67 15,125 16,903 0.2 14,770 36 7,432 7,302 0.2 17,325 31 7,693 9,601 0.2 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 96,516 235 35,246 61,035 0.2 43,736 105 18,158 25,473 0.2 52,780 130 17,088 35,562 0.2 

မူဆယ်ခရုိင် 382,989 79,447 191,686 111,856 20.7 186,409 38,824 98,353 49,232 20.8 196,580 40,623 93,333 62,624 20.7 

5 9,178 2,330 333 6,515 25.4 4,576 1,149 165 3,262 25.1 4,602 1,181 168 3,253 25.7 

6 9,476 5,932 613 2,931 62.6 4,804 3,038 299 1,467 63.2 4,672 2,894 314 1,464 61.9 

7 9,333 6,941 764 1,628 74.4 4,711 3,487 383 841 74.0 4,622 3,454 381 787 74.7 

8 9,678 7,345 811 1,522 75.9 4,793 3,648 393 752 76.1 4,885 3,697 418 770 75.7 

9 8,604 6,818 826 960 79.2 4,242 3,376 399 467 79.6 4,362 3,442 427 493 78.9 

10 9,698 7,466 1,014 1,218 77.0 4,768 3,687 485 596 77.3 4,930 3,779 529 622 76.7 

11 8,389 6,592 1,027 770 78.6 4,068 3,173 512 383 78.0 4,321 3,419 515 387 79.1 

12 10,217 7,536 1,576 1,105 73.8 4,985 3,640 797 548 73.0 5,232 3,896 779 557 74.5 

13 10,362 7,263 2,049 1,050 70.1 5,055 3,505 1,026 524 69.3 5,307 3,758 1,023 526 70.8 

14 8,924 5,401 2,596 927 60.5 4,431 2,624 1,327 480 59.2 4,493 2,777 1,269 447 61.8 



117သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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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15 8,867 4,286 3,397 1,184 48.3 4,326 1,969 1,744 613 45.5 4,541 2,317 1,653 571 51.0 

16 8,659 3,370 4,160 1,129 38.9 4,306 1,581 2,171 554 36.7 4,353 1,789 1,989 575 41.1 

17 8,300 2,294 4,854 1,152 27.6 4,142 1,084 2,497 561 26.2 4,158 1,210 2,357 591 29.1 

18 9,733 1,744 6,368 1,621 17.9 4,856 822 3,279 755 16.9 4,877 922 3,089 866 18.9 

19 7,349 1,003 5,229 1,117 13.6 3,664 482 2,622 560 13.2 3,685 521 2,607 557 14.1 

20 9,503 746 6,806 1,951 7.9 4,817 360 3,524 933 7.5 4,686 386 3,282 1,018 8.2 

21 6,510 393 5,056 1,061 6.0 3,362 198 2,615 549 5.9 3,148 195 2,441 512 6.2 

22 7,218 290 5,702 1,226 4.0 3,743 168 2,945 630 4.5 3,475 122 2,757 596 3.5 

23 7,143 188 5,713 1,242 2.6 3,632 100 2,915 617 2.8 3,511 88 2,798 625 2.5 

24 6,951 157 5,570 1,224 2.3 3,588 89 2,872 627 2.5 3,363 68 2,698 597 2.0 

25 8,115 135 6,104 1,876 1.7 4,121 65 3,158 898 1.6 3,994 70 2,946 978 1.8 

26 6,600 99 5,261 1,240 1.5 3,422 37 2,748 637 1.1 3,178 62 2,513 603 2.0 

27 6,478 80 5,113 1,285 1.2 3,369 46 2,686 637 1.4 3,109 34 2,427 648 1.1 

28 7,531 84 5,803 1,644 1.1 3,782 45 2,959 778 1.2 3,749 39 2,844 866 1.0 

29 5,950 67 4,703 1,180 1.1 3,056 27 2,432 597 0.9 2,894 40 2,271 583 1.4 

30 - 34 32,191 281 23,534 8,376 0.9 16,398 140 12,191 4,067 0.9 15,793 141 11,343 4,309 0.9 

35 - 39 27,002 173 18,741 8,088 0.6 13,442 89 9,662 3,691 0.7 13,560 84 9,079 4,397 0.6 

40 - 44 25,621 124 16,283 9,214 0.5 12,370 59 8,240 4,071 0.5 13,251 65 8,043 5,143 0.5 

45 - 49 21,530 99 12,648 8,783 0.5 9,988 48 6,337 3,603 0.5 11,542 51 6,311 5,180 0.4 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 67,879 210 29,032 38,637 0.3 29,592 88 14,970 14,534 0.3 38,287 122 14,062 24,103 0.3 

ေကျာက်မဲခရုိင် 646,268 116,520 371,667 158,081 18.0 303,619 53,653 183,215 66,751 17.7 342,649 62,867 188,452 91,330 18.3 

5 14,866 3,234 471 11,161 21.8 7,527 1,591 219 5,717 21.1 7,339 1,643 252 5,444 22.4 

6 15,623 9,977 1,003 4,643 63.9 7,896 4,924 508 2,464 62.4 7,727 5,053 495 2,179 65.4 

7 15,471 11,975 1,318 2,178 77.4 7,662 5,867 643 1,152 76.6 7,809 6,108 675 1,026 78.2 
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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 ု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)် 

အသက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

8 15,397 12,174 1,497 1,726 79.1 7,314 5,702 710 902 78.0 8,083 6,472 787 824 80.1 

9 13,835 11,295 1,469 1,071 81.6 6,666 5,404 719 543 81.1 7,169 5,891 750 528 82.2 

10 15,976 12,602 2,031 1,343 78.9 7,452 5,764 1,000 688 77.3 8,524 6,838 1,031 655 80.2 

11 13,156 10,281 2,097 778 78.1 6,058 4,695 965 398 77.5 7,098 5,586 1,132 380 78.7 

12 15,363 10,912 3,320 1,131 71.0 7,116 4,951 1,535 630 69.6 8,247 5,961 1,785 501 72.3 

13 14,830 9,415 4,403 1,012 63.5 6,932 4,346 2,077 509 62.7 7,898 5,069 2,326 503 64.2 

14 13,647 7,028 5,627 992 51.5 6,174 3,045 2,643 486 49.3 7,473 3,983 2,984 506 53.3 

15 13,240 4,959 6,900 1,381 37.5 6,143 2,141 3,301 701 34.9 7,097 2,818 3,599 680 39.7 

16 12,592 3,670 7,679 1,243 29.1 5,841 1,502 3,726 613 25.7 6,751 2,168 3,953 630 32.1 

17 12,562 2,603 8,647 1,312 20.7 5,888 1,037 4,233 618 17.6 6,674 1,566 4,414 694 23.5 

18 14,560 1,851 10,615 2,094 12.7 6,720 713 5,031 976 10.6 7,840 1,138 5,584 1,118 14.5 

19 10,961 1,138 8,525 1,298 10.4 5,114 433 4,027 654 8.5 5,847 705 4,498 644 12.1 

20 15,788 834 12,011 2,943 5.3 7,335 337 5,614 1,384 4.6 8,453 497 6,397 1,559 5.9 

21 10,115 456 8,404 1,255 4.5 4,852 199 4,038 615 4.1 5,263 257 4,366 640 4.9 

22 11,648 312 9,551 1,785 2.7 5,452 114 4,504 834 2.1 6,196 198 5,047 951 3.2 

23 10,754 197 8,860 1,697 1.8 5,199 102 4,269 828 2.0 5,555 95 4,591 869 1.7 

24 9,921 142 8,360 1,419 1.4 4,629 62 3,904 663 1.3 5,292 80 4,456 756 1.5 

25 13,919 152 10,547 3,220 1.1 6,650 76 5,080 1,494 1.1 7,269 76 5,467 1,726 1.0 

26 9,596 100 7,916 1,580 1.0 4,629 59 3,843 727 1.3 4,967 41 4,073 853 0.8 

27 10,181 86 8,391 1,704 0.8 4,887 42 4,110 735 0.9 5,294 44 4,281 969 0.8 

28 12,397 95 9,775 2,527 0.8 5,797 53 4,638 1,106 0.9 6,600 42 5,137 1,421 0.6 

29 9,381 51 7,706 1,624 0.5 4,453 27 3,724 702 0.6 4,928 24 3,982 922 0.5 

30 - 34 55,884 295 �3,103 12,486 0.5 27,360 151 21,633 5,576 0.6 28,524 144 21,470 6,910 0.5 

35 - 39 51,396 186 38,645 12,565 0.4 24,920 92 19,325 5,503 0.4 26,476 94 19,320 7,062 0.4 



119သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

အသက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

40 - 44 48,496 141 35,342 13,013 0.3 22,883 71 17,530 5,282 0.3 25,613 70 17,812 7,731 0.3 

45 - 49 41,685 97 28,472 13,116 0.2 19,451 47 14,165 5,239 0.2 22,234 50 14,307 7,877 0.2 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 123,028 262 68,982 53,784 0.2 54,619 106 35,501 19,012 0.2 68,409 156 33,481 34,772 0.2 

ကွမ်းလံုခရုိင် 48,136 7,460 11,476 29,200 15.5 24,712 3,724 6,619 14,369 15.1 23,424 3,736 4,857 14,831 15.9 

5 1,486 195 23 1,268 13.1 792 98 9 685 12.4 694 97 14 583 14.0 

6 1,575 511 21 1,043 32.4 797 248 12 537 31.1 778 263 9 506 33.8 

7 1,455 634 56 765 43.6 767 335 26 406 43.7 688 299 30 359 43.5 

8 1,550 744 84 722 48.0 772 380 52 340 49.2 778 364 32 382 46.8 

9 1,386 690 88 608 49.8 712 342 46 324 48.0 674 348 42 284 51.6 

10 1,591 863 90 638 54.2 846 460 49 337 54.4 745 403 41 301 54.1 

11 1,144 635 104 405 55.5 560 304 55 201 54.3 584 331 49 204 56.7 

12 1,431 737 142 552 51.5 708 349 72 287 49.3 723 388 70 265 53.7 

13 1,525 679 216 630 44.5 818 359 113 346 43.9 707 320 103 284 45.3 

14 1,414 594 260 560 42.0 706 266 139 301 37.7 708 328 121 259 46.3 

15 1,283 393 323 567 30.6 660 195 176 289 29.5 623 198 147 278 31.8 

16 1,117 242 341 534 21.7 611 123 190 298 20.1 506 119 151 236 23.5 

17 926 153 325 448 16.5 488 71 189 228 14.5 438 82 136 220 18.7 

18 1,193 120 438 635 10.1 644 53 260 331 8.2 549 67 178 304 12.2 

19 782 58 318 406 7.4 418 34 182 202 8.1 364 24 136 204 6.6 

20 1,091 40 412 639 3.7 570 20 219 331 3.5 521 20 193 308 3.8 

21 712 34 314 364 4.8 374 14 172 188 3.7 338 20 142 176 5.9 

22 753 19 329 405 2.5 417 9 194 214 2.2 336 10 135 191 3.0 

23 715 9 332 374 1.3 379 3 167 209 0.8 336 6 165 165 1.8 

24 666 5 310 351 0.8 346 4 179 163 1.2 320 1 131 188 0.3 



120သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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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25 1,015 6 409 600 0.6 561 2 242 317 0.4 454 4 167 283 0.9 

26 693 6 280 407 0.9 388 4 173 211 1.0 305 2 107 196 0.7 

27 733 6 320 407 0.8 415 2 182 231 0.5 318 4 138 176 1.3 

28 847 8 333 506 0.9 438 5 186 247 1.1 409 3 147 259 0.7 

29 640 7 269 364 1.1 325 4 152 169 1.2 315 3 117 195 1.0 

30 - 34 3,531 16 1,348 2,167 0.5 1,964 6 827 1,131 0.3 1,567 10 521 1,036 0.6 

35 - 39 3,119 15 1,079 2,025 0.5 1,646 9 640 997 0.5 1,473 6 439 1,028 0.4 

40 - 44 2,627 17 893 1,717 0.6 1,371 12 527 832 0.9 1,256 5 366 885 0.4 

45 - 49 2,517 8 697 1,812 0.3 1,248 6 401 841 0.5 1,269 2 296 971 0.2 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 8,619 16 1,322 7,281 0.2 3,971 7 788 3,176 0.2 4,648 9 534 4,105 0.2 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင ် 127,129 23,437 35,768 67,924 18.4 65,613 12,492 21,819 31,302 19.0 61,516 10,945 13,949 36,622 17.8 

5 3,591 588 38 2,965 16.4 1,782 269 16 1,497 15.1 1,809 319 22 1,468 17.6 

6 3,590 1,077 54 2,459 30.0 1,793 548 29 1,216 30.6 1,797 529 25 1,243 29.4 

7 3,373 1,536 72 1,765 45.5 1,711 800 31 880 46.8 1,662 736 41 885 44.3 

8 3,818 2,166 145 1,507 56.7 1,944 1,113 84 747 57.3 1,874 1,053 61 760 56.2 

9 3,480 2,316 151 1,013 66.6 1,779 1,205 86 488 67.7 1,701 1,111 65 525 65.3 

10 3,724 2,694 203 827 72.3 1,913 1,413 111 389 73.9 1,811 1,281 92 438 70.7 

11 3,257 2,468 226 563 75.8 1,613 1,248 109 256 77.4 1,644 1,220 117 307 74.2 

12 3,504 2,471 339 694 70.5 1,802 1,294 185 323 71.8 1,702 1,177 154 371 69.2 

13 3,811 2,554 533 724 67.0 1,929 1,357 243 329 70.3 1,882 1,197 290 395 63.6 

14 3,542 1,977 837 728 55.8 1,847 1,131 383 333 61.2 1,695 846 454 395 49.9 

15 3,359 1,349 1,197 813 40.2 1,763 786 595 382 44.6 1,596 563 602 431 35.3 

16 3,157 799 1,492 866 25.3 1,701 491 787 423 28.9 1,456 308 705 443 21.2 

17 2,980 484 1,639 857 16.2 1,582 295 902 385 18.6 1,398 189 737 472 13.5 



121သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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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18 3,426 321 1,977 1,128 9.4 1,721 185 1,046 490 10.7 1,705 136 931 638 8.0 

19 2,783 186 1,652 945 6.7 1,448 112 948 388 7.7 1,335 74 704 557 5.5 

20 3,162 106 1,805 1,251 3.4 1,629 58 1,017 554 3.6 1,533 48 788 697 3.1 

21 2,448 61 1,437 950 2.5 1,238 34 812 392 2.7 1,210 27 625 558 2.2 

22 2,507 41 1,350 1,116 1.6 1,320 20 781 519 1.5 1,187 21 569 597 1.8 

23 2,467 39 1,364 1,064 1.6 1,350 26 831 493 1.9 1,117 13 533 571 1.2 

24 2,379 18 1,315 1,046 0.8 1,283 7 801 475 0.5 1,096 11 514 571 1.0 

25 3,024 16 1,536 1,472 0.5 1,689 9 970 710 0.5 1,335 7 566 762 0.5 

26 2,454 18 1,282 1,154 0.7 1,393 12 813 568 0.9 1,061 6 469 586 0.6 

27 2,209 20 1,120 1,069 0.9 1,197 8 711 478 0.7 1,012 12 409 591 1.2 

28 2,374 21 1,125 1,228 0.9 1,268 10 709 549 0.8 1,106 11 416 679 1.0 

29 1,987 10 953 1,024 0.5 1,087 6 616 465 0.6 900 4 337 559 0.4 

30 - 34 10,227 37 4,192 5,998 0.4 5,663 18 2,809 2,836 0.3 4,564 19 1,383 3,162 0.4 

35 - 39 8,366 24 2,694 5,648 0.3 4,545 14 1,845 2,686 0.3 3,821 10 849 2,962 0.3 

40 - 44 7,406 6 1,720 5,680 0.1 3,872 4 1,184 2,684 0.1 3,534 2 536 2,996 0.1 

45 - 49 5,810 10 1,146 4,654 0.2 2,905 5 752 2,148 0.2 2,905 5 394 2,506 0.2 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 18,914 24 2,174 16,716 0.1 8,846 14 1,613 7,219 0.2 10,068 10 561 9,497 0.1 

ဟုိပန်ခရုိင် 198,738 30,295 30,171 138,272 15.2 100,679 15,848 17,603 67,228 15.7 98,059 14,447 12,568 71,044 14.7 

5 6,925 1,103 119 5,703 15.9 3,415 568 67 2,780 16.6 3,510 535 52 2,923 15.2 

6 5,948 1,827 141 3,980 30.7 2,964 922 79 1,963 31.1 2,984 905 62 2,017 30.3 

7 5,888 2,188 184 3,516 37.2 2,994 1,141 98 1,755 38.1 2,894 1,047 86 1,761 36.2 

8 6,929 2,758 226 3,945 39.8 3,433 1,384 126 1,923 40.3 3,496 1,374 100 2,022 39.3 

9 5,011 2,367 213 2,431 47.2 2,553 1,217 113 1,223 47.7 2,458 1,150 100 1,208 46.8 

10 8,318 3,535 388 4,395 42.5 4,255 1,844 204 2,207 43.3 4,063 1,691 184 2,188 41.6 



122သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

အသက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

11 3,694 1,861 224 1,609 50.4 1,907 975 123 809 51.1 1,787 886 101 800 49.6 

12 5,891 2,708 459 2,724 46.0 2,966 1,346 248 1,372 45.4 2,925 1,362 211 1,352 46.6 

13 5,885 2,509 549 2,827 42.6 2,970 1,325 275 1,370 44.6 2,915 1,184 274 1,457 40.6 

14 4,435 1,780 569 2,086 40.1 2,248 933 303 1,012 41.5 2,187 847 266 1,074 38.7 

15 7,623 2,223 976 4,424 29.2 3,937 1,181 511 2,245 30.0 3,686 1,042 465 2,179 28.3 

16 4,465 1,255 908 2,302 28.1 2,239 671 482 1,086 30.0 2,226 584 426 1,216 26.2 

17 4,032 895 961 2,176 22.2 2,033 501 504 1,028 24.6 1,999 394 457 1,148 19.7 

18 6,110 1,059 1,528 3,523 17.3 2,999 576 812 1,611 19.2 3,111 483 716 1,912 15.5 

19 3,235 448 954 1,833 13.8 1,654 237 528 889 14.3 1,581 211 426 944 13.3 

20 8,587 631 1,988 5,968 7.3 4,259 370 1,076 2,813 8.7 4,328 261 912 3,155 6.0 

21 2,470 175 877 1,418 7.1 1,207 106 483 618 8.8 1,263 69 394 800 5.5 

22 2,814 149 1,033 1,632 5.3 1,341 83 559 699 6.2 1,473 66 474 933 4.5 

23 3,203 131 1,029 2,043 4.1 1,555 81 580 894 5.2 1,648 50 449 1,149 3.0 

24 2,481 57 932 1,492 2.3 1,167 36 498 633 3.1 1,314 21 434 859 1.6 

25 7,294 171 1,660 5,463 2.3 3,542 94 985 2,463 2.7 3,752 77 675 3,000 2.1 

26 2,353 46 832 1,475 2.0 1,211 28 493 690 2.3 1,142 18 339 785 1.6 

27 2,640 41 844 1,755 1.6 1,292 23 488 781 1.8 1,348 18 356 974 1.3 

28 3,413 64 1,006 2,343 1.9 1,589 35 561 993 2.2 1,824 29 445 1,350 1.6 

29 1,963 26 631 1,306 1.3 963 13 358 592 1.3 1,000 13 273 714 1.3 

30 - 34 14,362 98 3,321 10,943 0.7 7,455 56 2,074 5,325 0.8 6,907 42 1,247 5,618 0.6 

35 - 39 11,898 48 2,340 9,510 0.4 5,986 30 1,475 4,481 0.5 5,912 18 865 5,029 0.3 

40 - 44 11,200 34 1,675 9,491 0.3 5,829 21 1,092 4,716 0.4 5,371 13 583 4,775 0.2 

45 - 49 8,540 15 1,229 7,296 0.2 4,222 9 772 3,441 0.2 4,318 6 457 3,855 0.1 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 31,131 93 2,375 28,663 0.3 16,494 42 1,636 14,816 0.3 14,637 51 739 13,847 0.3 

                



123သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

အသက် 

ေပါင်း ကျား မ 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ

 ူ

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ဖးူ
သ

 ူ

ေက
ျာင
်းမ
ေန

 
ဘ
းူသူ

 

ေက
ျာင
း်တ
က

 ်
ေန
သ
ူရာ
ခိုင
်နှုန
်း 

မက်မန်းခရုိင် 192,974 22,344 28,797 141,833 11.6 96,793 11,902 17,069 67,822 12.3 96,181 10,442 11,728 74,011 10.9 

5 7,222 1,014 93 6,115 14.0 3,698 535 45 3,118 14.5 3,524 479 48 2,997 13.6 

6 5,745 1,308 148 4,289 22.8 2,861 642 78 2,141 22.4 2,884 666 70 2,148 23.1 

7 6,031 1,825 157 4,049 30.3 2,976 897 82 1,997 30.1 3,055 928 75 2,052 30.4 

8 6,636 2,139 196 4,301 32.2 3,302 1,122 105 2,075 34.0 3,334 1,017 91 2,226 30.5 

9 4,468 1,630 175 2,663 36.5 2,268 843 96 1,329 37.2 2,200 787 79 1,334 35.8 

10 8,263 2,914 426 4,923 35.3 4,115 1,560 223 2,332 37.9 4,148 1,354 203 2,591 32.6 

11 3,461 1,356 249 1,856 39.2 1,717 713 129 875 41.5 1,744 643 120 981 36.9 

12 5,361 1,950 512 2,899 36.4 2,662 1,051 279 1,332 39.5 2,699 899 233 1,567 33.3 

13 5,232 1,759 586 2,887 33.6 2,673 975 324 1,374 36.5 2,559 784 262 1,513 30.6 

14 3,737 1,213 568 1,956 32.5 1,805 618 291 896 34.2 1,932 595 277 1,060 30.8 

15 7,507 1,510 1,127 4,870 20.1 3,789 829 632 2,328 21.9 3,718 681 495 2,542 18.3 

16 3,966 834 821 2,311 21.0 1,913 454 441 1,018 23.7 2,053 380 380 1,293 18.5 

17 3,598 564 859 2,175 15.7 1,747 297 441 1,009 17.0 1,851 267 418 1,166 14.4 

18 5,818 679 1,516 3,623 11.7 2,805 394 796 1,615 14.0 3,013 285 720 2,008 9.5 

19 2,725 284 762 1,679 10.4 1,322 154 374 794 11.6 1,403 130 388 885 9.3 

20 9,063 439 2,050 6,574 4.8 4,298 258 1,144 2,896 6.0 4,765 181 906 3,678 3.8 

21 2,164 110 694 1,360 5.1 1,055 70 376 609 6.6 1,109 40 318 751 3.6 

22 2,666 94 880 1,692 3.5 1,246 42 486 718 3.4 1,420 52 394 974 3.7 

23 3,100 99 1,006 1,995 3.2 1,541 61 540 940 4.0 1,559 38 466 1,055 2.4 

24 2,170 76 786 1,308 3.5 998 46 406 546 4.6 1,172 30 380 762 2.6 

25 8,330 143 1,730 6,457 1.7 3,915 83 1,014 2,818 2.1 4,415 60 716 3,639 1.4 

26 2,340 42 781 1,517 1.8 1,144 22 434 688 1.9 1,196 20 347 829 1.7 

27 2,686 51 760 1,875 1.9 1,299 28 443 828 2.2 1,387 23 317 1,047 1.7 

28 3,920 54 992 2,874 1.4 1,777 30 581 1,166 1.7 2,143 24 411 1,708 1.1 



124သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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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29 1,786 23 530 1,233 1.3 844 17 314 513 2.0 942 6 216 720 0.6 

30 - 34 15,244 83 3,191 11,970 0.5 7,987 60 2,037 5,890 0.8 7,257 23 1,154 6,080 0.3 

35 - 39 12,707 50 2,258 10,399 0.4 6,465 36 1,492 4,937 0.6 6,242 14 766 5,462 0.2 

40 - 44 11,567 35 1,643 9,889 0.3 6,024 24 1,127 4,873 0.4 5,543 11 516 5,016 0.2 

45 - 49 8,094 12 1,169 6,913 0.1 4,073 9 757 3,307 0.2 4,021 3 412 3,606 0.1 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 27,367 54 2,132 25,181 0.2 14,474 32 1,582 12,860 0.2 12,893 22 550 12,321 0.2 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 299,703 38,891 77,698 183,114 13.0 148,003 18,553 43,589 85,861 12.5 151,700 20,338 34,109 97,253 13.4 

5 7,949 1,027 142 6,780 12.9 4,037 517 61 3,459 12.8 3,912 510 81 3,321 13.0 

6 7,490 2,438 224 4,828 32.6 3,782 1,180 113 2,489 31.2 3,708 1,258 111 2,339 33.9 

7 7,241 3,193 327 3,721 44.1 3,587 1,554 154 1,879 43.3 3,654 1,639 173 1,842 44.9 

8 7,951 3,642 345 3,964 45.8 3,987 1,808 169 2,010 45.3 3,964 1,834 176 1,954 46.3 

9 6,430 3,505 368 2,557 54.5 3,190 1,712 180 1,298 53.7 3,240 1,793 188 1,259 55.3 

10 8,903 4,112 532 4,259 46.2 4,379 2,014 262 2,103 46.0 4,524 2,098 270 2,156 46.4 

11 5,763 3,312 531 1,920 57.5 2,800 1,544 275 981 55.1 2,963 1,768 256 939 59.7 

12 7,217 3,527 758 2,932 48.9 3,487 1,698 382 1,407 48.7 3,730 1,829 376 1,525 49.0 

13 7,043 3,343 1,019 2,681 47.5 3,371 1,573 533 1,265 46.7 3,672 1,770 486 1,416 48.2 

14 6,090 2,617 1,248 2,225 43.0 2,847 1,189 615 1,043 41.8 3,243 1,428 633 1,182 44.0 

15 7,118 2,016 1,462 3,640 28.3 3,525 925 767 1,833 26.2 3,593 1,091 695 1,807 30.4 

16 5,774 1,519 1,697 2,558 26.3 2,772 656 875 1,241 23.7 3,002 863 822 1,317 28.7 

17 5,435 1,166 1,934 2,335 21.5 2,707 523 996 1,188 19.3 2,728 643 938 1,147 23.6 

18 7,741 989 2,554 4,198 12.8 3,699 411 1,322 1,966 11.1 4,042 578 1,232 2,232 14.3 

19 4,837 594 1,963 2,280 12.3 2,410 296 1,004 1,110 12.3 2,427 298 959 1,170 12.3 

20 9,423 492 2,906 6,025 5.2 4,615 233 1,491 2,891 5.0 4,808 259 1,415 3,134 5.4 

21 4,436 228 2,101 2,107 5.1 2,182 116 1,059 1,007 5.3 2,254 112 1,042 1,100 5.0 



125သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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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22 5,216 211 2,315 2,690 4.0 2,591 101 1,225 1,265 3.9 2,625 110 1,090 1,425 4.2 

23 4,877 132 2,159 2,586 2.7 2,481 64 1,129 1,288 2.6 2,396 68 1,030 1,298 2.8 

24 4,407 101 2,138 2,168 2.3 2,138 57 1,108 973 2.7 2,269 44 1,030 1,195 1.9 

25 8,631 104 2,676 5,851 1.2 4,230 53 1,414 2,763 1.3 4,401 51 1,262 3,088 1.2 

26 4,481 50 2,019 2,412 1.1 2,237 30 1,073 1,134 1.3 2,244 20 946 1,278 0.9 

27 4,427 55 1,907 2,465 1.2 2,248 27 1,066 1,155 1.2 2,179 28 841 1,310 1.3 

28 5,833 42 2,291 3,500 0.7 2,710 20 1,220 1,470 0.7 3,123 22 1,071 2,030 0.7 

29 3,719 36 1,747 1,936 1.0 1,816 22 943 851 1.2 1,903 14 804 1,085 0.7 

30 - 34 24,825 135 9,231 15,459 0.5 13,041 70 5,220 7,751 0.5 11,784 65 4,011 7,708 0.6 

35 - 39 21,385 75 7,475 13,835 0.4 11,310 49 4,445 6,816 0.4 10,075 26 3,030 7,019 0.3 

40 - 44 20,054 60 6,261 13,733 0.3 10,261 25 3,755 6,481 0.2 9,793 35 2,506 7,252 0.4 

45 - 49 17,162 45 5,122 11,995 0.3 8,365 25 3,043 5,297 0.3 8,797 20 2,079 6,698 0.2 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 57,845 125 12,246 45,474 0.2 27,198 61 7,690 19,447 0.2 30,647 64 4,556 26,027 0.2 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 193,544 26,085 40,841 126,618 13.5 97,952 12,954 23,206 61,792 13.2 95,592 13,131 17,635 64,826 13.7 

5 6,902 781 76 6,045 11.3 3,503 360 32 3,111 10.3 3,399 421 44 2,934 12.4 

6 6,687 1,914 127 4,646 28.6 3,393 930 67 2,396 27.4 3,294 984 60 2,250 29.9 

7 6,341 2,592 178 3,571 40.9 3,095 1,279 77 1,739 41.3 3,246 1,313 101 1,832 40.4 

8 6,561 2,992 202 3,367 45.6 3,250 1,495 93 1,662 46.0 3,311 1,497 109 1,705 45.2 

9 4,945 2,563 229 2,153 51.8 2,442 1,253 118 1,071 51.3 2,503 1,310 111 1,082 52.3 

10 6,227 2,967 339 2,921 47.6 3,166 1,479 167 1,520 46.7 3,061 1,488 172 1,401 48.6 

11 4,025 2,207 301 1,517 54.8 1,986 1,089 144 753 54.8 2,039 1,118 157 764 54.8 

12 5,076 2,370 464 2,242 46.7 2,512 1,191 238 1,083 47.4 2,564 1,179 226 1,159 46.0 

13 4,750 2,092 646 2,012 44.0 2,413 1,043 327 1,043 43.2 2,337 1,049 319 969 44.9 

                



126သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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 4,304 1,632 746 1,926 37.9 2,129 820 385 924 38.5 2,175 812 361 1,002 37.3 

15 5,080 1,148 972 2,960 22.6 2,580 605 506 1,469 23.4 2,500 543 466 1,491 21.7 

16 3,908 839 1,049 2,020 21.5 2,006 421 563 1,022 21.0 1,902 418 486 998 22.0 

17 3,452 543 1,083 1,826 15.7 1,736 262 588 886 15.1 1,716 281 495 940 16.4 

18 5,152 500 1,663 2,989 9.7 2,570 244 874 1,452 9.5 2,582 256 789 1,537 9.9 

19 3,109 252 1,259 1,598 8.1 1,543 135 643 765 8.7 1,566 117 616 833 7.5 

20 6,554 214 1,939 4,401 3.3 3,219 103 1,025 2,091 3.2 3,335 111 914 2,310 3.3 

21 2,674 89 1,150 1,435 3.3 1,357 38 603 716 2.8 1,317 51 547 719 3.9 

22 2,877 63 1,218 1,596 2.2 1,463 37 657 769 2.5 1,414 26 561 827 1.8 

23 2,886 37 1,226 1,623 1.3 1,469 19 674 776 1.3 1,417 18 552 847 1.3 

24 2,734 28 1,171 1,535 1.0 1,369 16 612 741 1.2 1,365 12 559 794 0.9 

25 6,043 40 1,547 4,456 0.7 2,909 21 891 1,997 0.7 3,134 19 656 2,459 0.6 

26 2,602 15 1,046 1,541 0.6 1,307 6 566 735 0.5 1,295 9 480 806 0.7 

27 2,585 11 964 1,610 0.4 1,342 7 563 772 0.5 1,243 4 401 838 0.3 

28 3,329 21 1,112 2,196 0.6 1,584 12 597 975 0.8 1,745 9 515 1,221 0.5 

29 2,111 10 846 1,255 0.5 1,067 2 493 572 0.2 1,044 8 353 683 0.8 

30 - 34 15,506 53 4,475 10,978 0.3 7,920 27 2,645 5,248 0.3 7,586 26 1,830 5,730 0.3 

35 - 39 14,083 26 3,916 10,141 0.2 7,255 14 2,363 4,878 0.2 6,828 12 1,553 5,263 0.2 

40 - 44 13,931 28 3,388 10,515 0.2 7,202 17 2,039 5,146 0.2 6,729 11 1,349 5,369 0.2 

45 - 49 10,629 12 2,548 8,069 0.1 5,474 6 1,536 3,932 0.1 5,155 6 1,012 4,137 0.1 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 28,481 46 4,961 23,474 0.2 14,691 23 3,120 11,548 0.2 13,790 23 1,841 11,926 0.2 

                

                

                



127သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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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တာချီလိတ်ခရုိင် 151,377 23,345 70,357 57,675 15.4 74,369 11,207 36,336 26,826 15.1 77,008 12,138 34,021 30,849 15.8 

5 3,194 730 131 2,333 22.9 1,643 375 65 1,203 22.8 1,551 355 66 1,130 22.9 

6 3,248 1,987 216 1,045 61.2 1,644 986 97 561 60.0 1,604 1,001 119 484 62.4 

7 3,328 2,411 264 653 72.4 1,675 1,235 120 320 73.7 1,653 1,176 144 333 71.1 

8 3,153 2,272 306 575 72.1 1,572 1,129 142 301 71.8 1,581 1,143 164 274 72.3 

9 2,971 2,152 320 499 72.4 1,440 1,039 149 252 72.2 1,531 1,113 171 247 72.7 

10 3,438 2,425 410 603 70.5 1,634 1,150 193 291 70.4 1,804 1,275 217 312 70.7 

11 2,822 1,969 411 442 69.8 1,409 963 188 258 68.3 1,413 1,006 223 184 71.2 

12 3,050 2,004 563 483 65.7 1,473 962 282 229 65.3 1,577 1,042 281 254 66.1 

13 3,037 1,800 720 517 59.3 1,427 852 333 242 59.7 1,610 948 387 275 58.9 

14 2,956 1,454 979 523 49.2 1,395 664 458 273 47.6 1,561 790 521 250 50.6 

15 2,769 1,003 1,123 643 36.2 1,286 431 539 316 33.5 1,483 572 584 327 38.6 

16 2,777 805 1,401 571 29.0 1,340 354 703 283 26.4 1,437 451 698 288 31.4 

17 2,822 566 1,618 638 20.1 1,373 255 786 332 18.6 1,449 311 832 306 21.5 

18 3,459 459 2,129 871 13.3 1,683 217 1,038 428 12.9 1,776 242 1,091 443 13.6 

19 2,825 311 1,910 604 11.0 1,427 131 975 321 9.2 1,398 180 935 283 12.9 

20 3,773 198 2,493 1,082 5.2 1,873 92 1,220 561 4.9 1,900 106 1,273 521 5.6 

21 2,700 145 1,956 599 5.4 1,320 79 936 305 6.0 1,380 66 1,020 294 4.8 

22 3,010 94 2,191 725 3.1 1,514 40 1,088 386 2.6 1,496 54 1,103 339 3.6 

23 2,951 88 2,164 699 3.0 1,473 45 1,105 323 3.1 1,478 43 1,059 376 2.9 

24 2,615 42 1,933 640 1.6 1,252 21 913 318 1.7 1,363 21 1,020 322 1.5 

25 3,521 44 2,272 1,205 1.2 1,817 26 1,195 596 1.4 1,704 18 1,077 609 1.1 

26 2,604 36 1,861 707 1.4 1,310 14 951 345 1.1 1,294 22 910 362 1.7 

27 2,736 25 1,940 771 0.9 1,400 12 997 391 0.9 1,336 13 943 380 1.0 

28 3,044 25 2,091 928 0.8 1,521 9 1,061 451 0.6 1,523 16 1,030 477 1.1 



128သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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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29 2,600 25 1,935 640 1.0 1,346 15 1,005 326 1.1 1,254 10 930 314 0.8 

30 - 34 14,257 63 9,348 4,846 0.4 7,287 20 4,885 2,382 0.3 6,970 43 4,463 2,464 0.6 

35 - 39 12,682 52 7,769 4,861 0.4 6,594 22 4,186 2,386 0.3 6,088 30 3,583 2,475 0.5 

40 - 44 11,759 49 6,494 5,216 0.4 6,044 20 3,517 2,507 0.3 5,715 29 2,977 2,709 0.5 

45 - 49 9,580 34 4,589 4,957 0.4 4,521 15 2,409 2,097 0.3 5,059 19 2,180 2,860 0.4 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 27,696 77 8,820 18,799 0.3 12,676 34 4,800 7,842 0.3 15,020 43 4,020 10,957 0.3 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 92,701 12,200 20,042 60,459 13.2 46,700 6,000 11,929 28,771 12.8 46,001 6,200 8,113 31,688 13.5 

5 2,315 403 51 1,861 17.4 1,213 209 20 984 17.2 1,102 194 31 877 17.6 

6 2,209 891 68 1,250 40.3 1,157 443 33 681 38.3 1,052 448 35 569 42.6 

7 2,280 1,202 82 996 52.7 1,153 612 49 492 53.1 1,127 590 33 504 52.4 

8 2,241 1,315 93 833 58.7 1,072 637 39 396 59.4 1,169 678 54 437 58.0 

9 1,900 1,236 95 569 65.1 867 548 41 278 63.2 1,033 688 54 291 66.6 

10 2,043 1,266 133 644 62.0 984 609 58 317 61.9 1,059 657 75 327 62.0 

11 1,566 1,034 122 410 66.0 707 473 53 181 66.9 859 561 69 229 65.3 

12 1,813 1,116 189 508 61.6 834 543 71 220 65.1 979 573 118 288 58.5 

13 1,806 1,056 255 495 58.5 858 518 110 230 60.4 948 538 145 265 56.8 

14 1,679 809 356 514 48.2 764 391 145 228 51.2 915 418 211 286 45.7 

15 1,633 570 416 647 34.9 738 289 174 275 39.2 895 281 242 372 31.4 

16 1,497 390 489 618 26.1 726 212 233 281 29.2 771 178 256 337 23.1 

17 1,541 264 554 723 17.1 755 149 278 328 19.7 786 115 276 395 14.6 

18 2,077 219 731 1,127 10.5 1,041 133 402 506 12.8 1,036 86 329 621 8.3 

19 1,303 97 517 689 7.4 686 51 292 343 7.4 617 46 225 346 7.5 

20 2,254 77 760 1,417 3.4 1,137 39 432 666 3.4 1,117 38 328 751 3.4 

21 1,354 52 495 807 3.8 702 20 272 410 2.8 652 32 223 397 4.9 



129သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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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22 1,692 23 616 1,053 1.4 883 12 347 524 1.4 809 11 269 529 1.4 

23 1,604 26 549 1,029 1.6 839 17 308 514 2.0 765 9 241 515 1.2 

24 1,513 14 580 919 0.9 740 6 318 416 0.8 773 8 262 503 1.0 

25 2,228 19 680 1,529 0.9 1,203 17 393 793 1.4 1,025 2 287 736 0.2 

26 1,518 8 480 1,030 0.5 795 3 275 517 0.4 723 5 205 513 0.7 

27 1,609 12 511 1,086 0.7 823 4 296 523 0.5 786 8 215 563 1.0 

28 1,837 9 580 1,248 0.5 947 5 345 597 0.5 890 4 235 651 0.4 

29 1,344 1 519 824 0.1 718 1 306 411 0.1 626 - 213 413 - 

30 - 34 7,600 31 2,498 5,071 0.4 4,044 23 1,495 2,526 0.6 3,556 8 1,003 2,545 0.2 

35 - 39 7,508 14 2,139 5,355 0.2 4,198 10 1,421 2,767 0.2 3,310 4 718 2,588 0.1 

40 - 44 6,803 10 1,730 5,063 0.1 3,736 10 1,134 2,592 0.3 3,067 - 596 2,471 - 

45 - 49 6,349 10 1,332 5,007 0.2 3,268 3 880 2,385 0.1 3,081 7 452 2,622 0.2 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 19,585 26 2,422 17,137 0.1 9,112 13 1,709 7,390 0.1 10,473 13 713 9,747 0.1 
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ဇယား (ဃ - ၄)။ အသက် (၅) နှစ်မှ (၂၉) နှစ်အတွင်း အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကုိ ေကျာင်းတက်ေရာက်မှုအေခြ အေနအလုိက်  ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
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ရှမ်းပြ ည်နယ် 2,634,632 842,475 1,033,926 758,231 1,276,494 402,183 512,128 362,183 1,358,138 440,292 521,798 396,048 

ေတာင်က� းီခခုိင် 784,803 297,716 423,695 63,392 378,224 141,113 207,656 29,455 406,579 156,603 216,039 33,937 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 166,387 67,446 89,833 9,108 80,671 32,316 44,159 4,196 85,716 35,130 45,674 4,912 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 82,163 30,748 46,867 4,548 40,402 14,906 23,404 2,092 41,761 15,842 23,463 2,456 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 50,868 18,253 24,487 8,128 23,589 8,376 11,520 3,693 27,279 9,877 12,967 4,435 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 75,310 26,798 40,487 8,025 35,248 12,190 19,566 3,492 40,062 14,608 20,921 4,533 

ကေလာမြ ို ့နယ် 87,674 29,171 50,988 7,515 42,874 13,939 25,440 3,495 44,800 15,232 25,548 4,020 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 36,395 14,595 20,039 1,761 17,043 6,753 9,290 1,000 19,352 7,842 10,749 761 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 38,118 14,315 21,783 2,020 18,374 6,594 10,664 1,116 19,744 7,721 11,119 904 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ် 58,414 23,305 30,529 4,580 28,250 11,019 14,901 2,330 30,164 12,286 15,628 2,250 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ ် 55,740 21,731 30,546 3,463 27,201 10,487 15,153 1,561 28,539 11,244 15,393 1,902 

ဖယခ်ုံမြ ို ့နယ် 53,150 23,280 25,739 4,131 26,694 11,584 13,200 1,910 26,456 11,696 12,539 2,221 

ေကျာကတ်လုံးက� းီမြ ို ့နယ်ခွဲ 26,112 10,172 14,002 1,938 12,284 4,692 6,671 921 13,828 5,480 7,331 1,017 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 17,694 4,707 8,968 4,019 8,534 2,159 4,450 1,925 9,160 2,548 4,518 2,094 

ေနာငတ်ရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 36,778 13,195 19,427 4,156 17,060 6,098 9,238 1,724 19,718 7,097 10,189 2,432 

လိွုင်လင်ခခုိင် 249,252 69,281 77,719 102,252 116,029 31,561 36,746 47,722 133,223 37,720 40,973 54,530 

လိွုငလ်င်မြ ို ့နယ် 24,222 8,893 9,982 5,347 11,389 4,228 4,626 2,535 12,833 4,665 5,356 2,812 

လဲချား မြ ို ့နယ် 21,696 5,931 7,092 8,673 10,253 2,662 3,369 4,222 11,443 3,269 3,723 4,451 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 43,569 13,151 17,714 12,704 21,487 6,419 8,913 6,155 22,082 6,732 8,801 6,549 

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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ကွန်ဟန်ိးမြ ို ့နယ် 8,334 2,160 2,531 3,643 3,738 927 1,125 1,686 4,596 1,233 1,406 1,957 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 18,947 3,969 5,130 9,848 8,286 1,509 2,106 4,671 10,661 2,460 3,024 5,177 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 30,503 7,236 5,905 17,362 13,564 3,107 2,865 7,592 16,939 4,129 3,040 9,770 

မိုင်းရှူ း မြ ို ့နယ ် 18,757 4,960 5,042 8,755 8,291 2,066 2,150 4,075 10,466 2,894 2,892 4,680 

ပင်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 33,281 10,631 12,366 10,284 15,787 4,987 5,953 4,847 17,494 5,644 6,413 5,437 

ခိုလမ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 10,466 2,420 3,363 4,683 5,021 1,117 1,650 2,254 5,445 1,303 1,713 2,429 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,753 2,857 2,721 8,175 6,326 1,278 1,189 3,859 7,427 1,579 1,532 4,316 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 12,937 3,107 2,451 7,379 5,857 1,331 1,102 3,424 7,080 1,776 1,349 3,955 

မိုင်းစံ(မန်ုးဆနး်) မြ ို ့နယခ်ွဲ 12,787 3,966 3,422 5,399 6,030 1,930 1,698 2,402 6,757 2,036 1,724 2,997 

လင်းေခးခရုိင် 56,694 14,901 21,851 19,942 26,896 6,799 10,728 9,369 29,798 8,102 11,123 10,573 

လငး်ေခးမြ ို ့နယ ် 11,469 3,570 5,122 2,777 5,578 1,681 2,392 1,505 5,891 1,889 2,730 1,272 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 12,220 3,568 4,802 3,850 5,829 1,634 2,316 1,879 6,391 1,934 2,486 1,971 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 15,526 3,464 6,018 6,044 7,034 1,526 3,073 2,435 8,492 1,938 2,945 3,609 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 10,348 2,734 3,402 4,212 5,013 1,274 1,695 2,044 5,335 1,460 1,707 2,168 

ဟိုမိန်းမြ ို ့နယခ်ွဲ 3,085 344 975 1,766 1,518 160 488 870 1,567 184 487 896 

ကျိုငး်ေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 4,046 1,221 1,532 1,293 1,924 524 764 636 2,122 697 768 657 

လားရိှုးခရုိင် 276,002 84,087 92,302 99,613 130,756 39,345 44,536 46,875 145,246 44,742 47,766 52,738 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 144,552 54,688 59,905 29,959 70,071 26,266 29,291 14,514 74,481 28,422 30,614 15,445 

သနိ္ီနမြ ို ့နယ် 24,475 8,943 9,112 6,420 12,171 4,200 4,594 3,377 12,304 4,743 4,518 3,043 

မိုငး်ရယ်မြ ို ့နယ် 25,685 4,739 7,599 13,347 10,986 1,850 3,265 5,871 14,699 2,889 4,334 7,476 

တန့ယ်န်းမြ ို ့နယ် 81,290 15,717 15,686 49,887 37,528 7,029 7,386 23,113 43,762 8,688 8,300 26,774 

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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မူဆယ်ခရုိင် 208,766 78,560 91,448 38,758 104,619 38,400 46,953 19,266 104,147 40,160 44,495 19,492 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 47,445 16,247 26,398 4,800 23,978 8,106 13,361 2,511 23,467 8,141 13,037 2,289 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 49,064 18,511 23,293 7,260 23,820 8,751 11,614 3,455 25,244 9,760 11,679 3,805 

ကွတ်ခိုင်မြ ို ့နယ် 49,419 23,203 19,304 6,912 24,668 11,341 10,014 3,313 24,751 11,862 9,290 3,599 

မုန်းကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 12,516 3,022 4,007 5,487 6,642 1,559 2,190 2,893 5,874 1,463 1,817 2,594 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,529 370 1,249 910 1,197 175 524 498 1,332 195 725 412 

ပန်ဆိုင်း( ကြ ူကုတ်)  မြ ို ့နယ်ခွဲ 10,521 4,077 4,708 1,736 5,359 2,008 2,439 912 5,162 2,069 2,269 824 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 37,272 13,130 12,489 11,653 18,955 6,460 6,811 5,684 18,317 6,670 5,678 5,969 

ေကျာက်မဲခရုိင် 325,779 115,539 157,123 53,117 154,386 53,186 75,061 26,139 171,393 62,353 82,062 26,978 

ေကျာကမ်ဲမြ ို ့နယ ် 52,543 19,743 26,325 6,475 24,836 8,975 12,711 3,150 27,707 10,768 13,614 3,325 

ေနာငခ်ျို မြ ို ့နယ် 64,243 21,192 37,767 5,284 31,256 10,026 18,329 2,901 32,987 11,166 19,438 2,383 

သေီပါမြ ို ့နယ် 75,767 20,625 32,933 22,209 35,172 9,178 15,151 10,843 40,595 11,447 17,782 11,366 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 21,376 8,595 8,062 4,719 10,047 3,840 3,783 2,424 11,329 4,755 4,279 2,295 

နမ့်ဆန်မြ ို ့နယ် 30,092 13,873 12,592 3,627 13,853 6,369 5,794 1,690 16,239 7,504 6,798 1,937 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 26,122 9,877 14,417 1,828 12,818 4,706 7,141 971 13,304 5,171 7,276 857 

မဘမိး်မြ ို ့နယ် 19,480 7,592 11,183 705 9,889 3,789 5,751 349 9,591 3,803 5,432 356 

မန်တုံမြ ို ့နယ် 18,161 7,664 6,610 3,887 8,390 3,521 3,247 1,622 9,771 4,143 3,363 2,265 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 7,427 2,641 3,127 1,659 3,356 1,148 1,358 850 4,071 1,493 1,769 809 

မိုငး်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 10,568 3,737 4,107 2,724 4,769 1,634 1,796 1,339 5,799 2,103 2,311 1,385 

             

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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ကွမ်းလံုခရုိင် 27,723 7,388 6,137 14,198 14,512 3,684 3,436 7,392 13,211 3,704 2,701 6,806 

ကမွး်လုံမြ ို့နယ ် 27,723 7,388 6,137 14,198 14,512 3,684 3,436 7,392 13,211 3,704 2,701 6,806 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 76,406 23,336 23,842 29,228 39,782 12,437 13,616 13,729 36,624 10,899 10,226 15,499 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 41,909 14,588 15,054 12,267 21,702 7,759 8,261 5,682 20,207 6,829 6,793 6,585 

ကန်ုးကြ မး်မြ ို ့နယ် 17,941 4,106 3,961 9,874 9,397 2,226 2,506 4,665 8,544 1,880 1,455 5,209 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,271 694 1,132 445 1,236 368 675 193 1,035 326 457 252 

ေမာ်ထိက်ုမြ ို ့နယ်ခွဲ 14,285 3,948 3,695 6,642 7,447 2,084 2,174 3,189 6,838 1,864 1,521 3,453 

ဟုိပန်ခရုိင် 121,607 30,007 19,231 72,369 60,693 15,690 10,554 34,449 60,914 14,317 8,677 37,920 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 27,265 7,003 7,604 12,658 13,667 3,483 4,037 6,147 13,598 3,520 3,567 6,511 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 37,148 9,421 4,928 22,799 18,565 5,113 2,730 10,722 18,583 4,308 2,198 12,077 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ် 54,300 12,754 5,742 35,804 26,986 6,730 3,269 16,987 27,314 6,024 2,473 18,817 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 2,894 829 957 1,108 1,475 364 518 593 1,419 465 439 515 

မက်မန်းခရုိင် 117,995 22,110 18,404 77,481 57,770 11,741 10,074 35,955 60,225 10,369 8,330 41,526 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 9,757 1,483 1,274 7,000 4,708 697 674 3,337 5,049 786 600 3,663 

ပန်ဆမ်း(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 44,418 8,171 9,306 26,941 21,129 4,179 4,961 11,989 23,289 3,992 4,345 14,952 

နားဖန်းမြ ို ့နယ် 63,264 12,274 7,737 43,253 31,712 6,795 4,406 20,511 31,552 5,479 3,331 22,742 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခွဲ 556 182 87 287 221 70 33 118 335 112 54 169 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 158,432 38,451 37,363 82,618 77,828 18,323 19,436 40,069 80,604 20,128 17,927 42,549 

ကျိုင်းတုံမြ ို ့နယ် 74,718 25,048 23,986 25,684 36,916 11,616 12,145 13,155 37,802 13,432 11,841 12,529 

မိုငး်ခတ်မြ ို ့နယ် 21,107 1,574 1,524 18,009 10,207 746 847 8,614 10,900 828 677 9,395 

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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မုိငး်ယနး်မြ ို ့နယ် 23,003 3,538 4,609 14,856 11,194 1,728 2,643 6,823 11,809 1,810 1,966 8,033 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 12,780 2,479 3,578 6,723 6,274 1,215 1,904 3,155 6,506 1,264 1,674 3,568 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 26,824 5,812 3,666 17,346 13,237 3,018 1,897 8,322 13,587 2,794 1,769 9,024 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 110,914 25,920 21,553 63,441 55,410 12,867 11,503 31,040 55,504 13,053 10,050 32,401 

မိုငး်ဆတ်မြ ို ့နယ ် 40,221 11,257 8,036 20,928 20,142 5,679 4,404 10,059 20,079 5,578 3,632 10,869 

မိုငး်ပျဥး် မြ ို ့နယ ် 24,329 4,236 3,972 16,121 11,646 1,998 1,955 7,693 12,683 2,238 2,017 8,428 

မိုငး်တံုမြ ို ့နယ် 9,635 2,381 2,706 4,548 4,866 1,163 1,414 2,289 4,769 1,218 1,292 2,259 

မိုင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 8,916 1,102 938 6,876 4,531 539 453 3,539 4,385 563 485 3,337 

တံုတာမြ ို ့နယခ်ွဲ 6,976 1,162 952 4,862 3,491 542 481 2,468 3,485 620 471 2,394 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 18,731 5,295 4,491 8,945 9,514 2,661 2,439 4,414 9,217 2,634 2,052 4,531 

မုံးထမြ ို ့နယ်ခွဲ 2,106 487 458 1,161 1,220 285 357 578 886 202 101 583 

တာချီလိတ်ခရုိင် 75,403 23,070 33,337 18,996 37,247 11,096 16,539 9,612 38,156 11,974 16,798 9,384 

တာချီလိတ်မြ ို ့နယ ် 63,382 18,739 29,438 15,205 31,298 9,080 14,560 7,658 32,084 9,659 14,878 7,547 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 7,485 2,853 2,667 1,965 3,698 1,333 1,347 1,018 3,787 1,520 1,320 947 

ကျိုငး်လပ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 4,536 1,478 1,232 1,826 2,251 683 632 936 2,285 795 600 890 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 44,856 12,109 9,921 22,826 22,342 5,941 5,290 11,111 22,514 6,168 4,631 11,715 
မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 

12,404 4,213 3,338 4,853 6,160 1,947 1,673 2,540 6,244 2,266 1,665 2,313 
မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ်

9,606 2,555 2,660 4,391 4,611 1,069 1,269 2,273 4,995 1,486 1,391 2,118 
မိုင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 

22,846 5,341 3,923 13,582 11,571 2,925 2,348 6,298 11,275 2,416 1,575 7,284 
 
  

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 ု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)် 

ဇယား (ဃ - ၅ (က))။ အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကုိ အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခ့ဲသည့်အတန်းနှင့် အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
( မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်) 

အသက် 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက် ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

 မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်           

ကျား/မ 5,227,723 1,955,978 1,797,753 845,752 355,214 7,562 200,144 8,037 4,682 52,601 

5 124,025 102,865 21,052 - - - - - - 108 

6 125,118 56,986 67,979 - - - - - - 153 

7 126,466 38,779 87,499 - - - - - - 188 

8 132,131 37,275 94,578 - - - - - - 278 

9 118,794 24,670 92,229 1,607 - - - - - 288 

10 144,178 36,085 94,808 12,748 - - - - - 537 

11 112,854 19,071 60,489 32,769 - - - - - 525 

12 135,642 27,306 56,465 51,099 - - - - - 772 

13 132,480 25,228 45,681 59,417 1,306 - - - - 848 

14 116,896 21,302 36,014 50,290 8,457 - - - 8 825 

15 125,447 34,045 35,809 36,457 18,096 - 132 - 21 887 

16 112,249 24,649 32,624 31,001 21,359 37 1,747 - 32 800 

17 110,100 23,705 30,931 29,591 19,245 120 5,616 - 131 761 

18 133,801 36,360 37,199 32,309 17,918 271 8,438 - 247 1,059 

19 98,567 21,296 27,444 25,040 14,737 462 8,491 38 269 790 

20 147,331 52,226 38,447 29,377 15,945 529 9,232 99 283 1,193 

21 89,635 19,844 24,932 21,309 12,833 521 9,087 155 198 756 

22 98,163 24,997 27,846 21,748 13,222 386 8,667 182 168 947 

23 96,146 24,903 27,752 20,452 12,899 320 8,540 264 146 870 

24 87,695 21,590 26,264 18,395 12,145 270 7,895 287 113 736 

25 130,195 52,659 34,692 20,314 12,419 291 8,046 375 118 1,281 
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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 ု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)် 

အသက် 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက် ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

26 84,260 23,141 25,706 15,781 10,609 236 7,507 396 106 778 

27 87,377 25,037 27,334 15,468 10,135 271 7,811 413 119 789 

28 102,957 33,725 31,220 17,331 10,467 268 8,337 468 108 1,033 

29 79,628 21,652 25,989 14,303 8,739 230 7,339 393 108 875 

30 - 34 442,641 159,034 138,676 69,324 37,433 983 30,376 1,470 541 4,804 

35 - 39 387,362 149,832 130,449 53,784 26,192 686 20,535 1,026 455 4,403 

40 - 44 359,989 152,534 113,588 53,027 20,017 406 14,862 716 336 4,503 

45 - 49 300,831 139,547 89,968 38,636 16,548 364 10,541 504 361 4,362 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 884,765 525,635 214,089 74,175 34,493 911 16,945 1,251 814 16,452 

25 နှစ်နငှ့်အထက် 2,860,005 1,282,796 831,711 372,143 187,052 4,646 132,299 7,012 3,066 39,280 

ကျား 2,609,853 899,110 937,798 454,012 182,118 4,348 89,691 3,619 2,820 36,337 

5 62,821 52,504 10,255 - - - - - - 62 

6 63,334 29,598 33,642 - - - - - - 94 

7 63,735 19,905 43,723 - - - - - - 107 

8 66,123 18,918 47,032 - - - - - - 173 

9 60,193 12,826 46,434 743 - - - - - 190 

10 73,658 18,780 48,884 5,624 - - - - - 370 

11 57,559 10,338 32,172 14,667 - - - - - 382 

12 69,260 14,328 30,740 23,621 - - - - - 571 

13 67,947 13,100 25,658 28,029 524 - - - - 636 

14 58,488 10,729 19,519 24,265 3,383 - - - 4 588 

15 62,881 17,092 19,287 18,480 7,346 - 44 - 14 618 

16 56,122 12,213 17,338 16,332 9,069 13 625 - 15 517 

17 55,297 11,645 16,329 15,806 8,755 40 2,180 - 52 490 

18 66,585 17,188 19,331 17,170 8,588 88 3,447 - 94 679 
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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 ု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)် 

အသက် 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက် ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

19 50,224 10,496 14,509 13,482 7,451 151 3,502 9 105 519 

20 73,150 24,524 19,995 15,660 8,129 232 3,672 27 122 789 

21 45,876 9,623 13,287 11,551 6,600 218 3,948 38 104 507 

22 50,124 12,020 14,658 11,954 6,679 180 3,916 43 77 597 

23 49,740 12,095 14,747 11,416 6,738 190 3,853 80 76 545 

24 44,820 10,026 13,746 10,243 6,419 154 3,592 93 68 479 

25 66,313 24,558 18,511 11,562 6,692 195 3,717 163 61 854 

26 43,666 11,117 13,684 8,954 5,667 150 3,387 176 58 473 

27 45,039 11,803 14,414 8,786 5,597 169 3,467 214 84 505 

28 51,162 14,804 16,182 9,610 5,635 175 3,777 273 67 639 

29 40,613 9,755 13,646 8,130 4,720 152 3,334 245 61 570 

30 - 34 228,841 75,325 74,897 40,136 19,860 634 13,507 778 359 3,345 

35 - 39 197,245 69,088 69,471 31,487 13,863 480 8,985 414 324 3,133 

40 - 44 179,133 68,244 59,330 30,211 11,176 262 6,336 225 246 3,103 

45 - 49 146,218 60,029 46,116 22,229 8,984 263 5,048 210 273 3,066 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 413,686 216,439 110,261 43,864 20,243 602 9,354 631 556 11,736 

25 နှစ်နငှ့်အထက် 1,411,916 561,162 436,512 214,969 102,437 3,082 60,912 3,329 2,089 27,424 

မ 2,617,870 1,056,868 859,955 391,740 173,096 3,214 110,453 4,418 1,862 16,264 

5 61,204 50,361 10,797 - - - - - - 46 

6 61,784 27,388 34,337 - - - - - - 59 

7 62,731 18,874 43,776 - - - - - - 81 

8 66,008 18,357 47,546 - - - - - - 105 

9 58,601 11,844 45,795 864 - - - - - 98 

10 70,520 17,305 45,924 7,124 - - - - - 167 

11 55,295 8,733 28,317 18,102 - - - - - 143 
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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 ု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)် 

အသက် 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက် ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

12 66,382 12,978 25,725 27,478 - - - - - 201 

13 64,533 12,128 20,023 31,388 782 - - - - 212 

14 58,408 10,573 16,495 26,025 5,074 - - - 4 237 

15 62,566 16,953 16,522 17,977 10,750 - 88 - 7 269 

16 56,127 12,436 15,286 14,669 12,290 24 1,122 - 17 283 

17 54,803 12,060 14,602 13,785 10,490 80 3,436 - 79 271 

18 67,216 19,172 17,868 15,139 9,330 183 4,991 - 153 380 

19 48,343 10,800 12,935 11,558 7,286 311 4,989 29 164 271 

20 74,181 27,702 18,452 13,717 7,816 297 5,560 72 161 404 

21 43,759 10,221 11,645 9,758 6,233 303 5,139 117 94 249 

22 48,039 12,977 13,188 9,794 6,543 206 4,751 139 91 350 

23 46,406 12,808 13,005 9,036 6,161 130 4,687 184 70 325 

24 42,875 11,564 12,518 8,152 5,726 116 4,303 194 45 257 

25 63,882 28,101 16,181 8,752 5,727 96 4,329 212 57 427 

26 40,594 12,024 12,022 6,827 4,942 86 4,120 220 48 305 

27 42,338 13,234 12,920 6,682 4,538 102 4,344 199 35 284 

28 51,795 18,921 15,038 7,721 4,832 93 4,560 195 41 394 

29 39,015 11,897 12,343 6,173 4,019 78 4,005 148 47 305 

30 - 34 213,800 83,709 63,779 29,188 17,573 349 16,869 692 182 1,459 

35 - 39 190,117 80,744 60,978 22,297 12,329 206 11,550 612 131 1,270 

40 - 44 180,856 84,290 54,258 22,816 8,841 144 8,526 491 90 1,400 

45 - 49 154,613 79,518 43,852 16,407 7,564 101 5,493 294 88 1,296 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 471,079 309,196 103,828 30,311 14,250 309 7,591 620 258 4,716 

25 နှစ်နငှ့်အထက် 1,448,089 721,634 395,199 157,174 84,615 1,564 71,387 3,683 977 11,856 
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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 ု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)် 

ဇယား (ဃ - ၅ (ခ))။ အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကုိ အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခ့ဲသည့်အတန်းနှင့် အသက်အပုိင်းအခြ ားအလုိက် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
(မြ ို ့ ပြ ) 

အသက် 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခ့ဲသည့်အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တနး် 

အခြ ား 

 မြ ို ့ ပြ            

ကျား/မ 1,282,674 207,107 393,188 329,691 196,187 4,349 137,334 5,326 2,399 7,093 

5 21,389 16,355 5,020 - - - - - - 14 

6 23,076 5,197 17,855 - - - - - - 24 

7 24,574 2,294 22,243 - - - - - - 37 

8 24,630 1,671 22,916 - - - - - - 43 

9 24,475 1,336 22,437 655 - - - - - 47 

10 27,425 1,552 20,288 5,512 - - - - - 73 

11 26,202 1,301 11,539 13,307 - - - - - 55 

12 30,532 1,683 9,224 19,536 - - - - - 89 

13 32,763 1,698 7,549 22,703 702 - - - - 111 

14 29,933 1,542 5,789 17,695 4,792 - - - 2 113 

15 27,387 1,819 5,050 10,659 9,670 - 65 - 4 120 

16 27,781 1,719 4,783 8,885 10,978 21 1,289 - 13 93 

17 28,492 1,728 4,767 8,471 9,280 73 4,000 - 81 92 

18 32,149 2,374 5,650 9,305 8,521 157 5,857 - 151 134 

19 26,999 1,692 4,536 7,326 7,259 264 5,631 30 164 97 

20 31,540 2,842 5,789 8,582 7,740 267 5,978 68 156 118 

21 25,075 1,611 4,173 6,467 6,278 275 5,965 104 118 84 

22 26,090 1,994 4,690 6,714 6,508 183 5,690 113 83 115 

23 25,448 2,031 4,874 6,528 6,279 154 5,254 161 66 101 

24 24,108 2,014 4,710 6,040 6,031 131 4,874 146 51 111 
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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 ု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)် 

အသက် 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခ့ဲသည့်အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တနး် 

အခြ ား 

25 26,967 3,035 5,736 6,475 6,053 157 5,114 223 51 123 

26 22,699 1,978 4,639 5,459 5,332 122 4,788 222 57 102 

27 23,074 2,173 5,055 5,256 5,114 148 4,914 248 52 114 

28 26,002 2,743 5,815 6,258 5,275 138 5,318 276 53 126 

29 22,509 2,022 5,227 5,256 4,605 136 4,854 229 53 127 

30 - 34 115,247 14,006 29,654 28,260 20,753 557 20,238 917 247 615 

35 - 39 101,998 14,446 29,668 25,442 15,892 402 14,680 681 218 569 

40 - 44 95,280 16,109 27,262 26,311 13,134 243 10,946 539 157 579 

45 - 49 79,529 16,209 22,626 19,953 11,251 261 8,073 364 185 607 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 229,301 79,933 63,624 42,636 24,740 660 13,806 1,005 437 2,460 

25 နှစ်နငှ့်အထက် 742,606 152,654 199,306 171,306 112,149 2,824 92,731 4,704 1,510 5,422 

ကျား 634,760 86,785 198,500 177,866 99,623 2,516 61,012 2,362 1,421 4,675 

5 10,855 8,419 2,430 - - - - - - 6 

6 11,761 2,855 8,892 - - - - - - 14 

7 12,579 1,260 11,296 - - - - - - 23 

8 12,712 947 11,745 - - - - - - 20 

9 12,681 761 11,569 325 - - - - - 26 

10 14,357 889 10,800 2,627 - - - - - 41 

11 13,733 789 6,597 6,316 - - - - - 31 

12 16,252 999 5,665 9,539 - - - - - 49 

13 17,564 950 4,956 11,302 292 - - - - 64 

14 15,649 808 3,699 9,044 2,030 - - - - 68 

15 14,029 949 3,075 5,808 4,099 - 22 - 2 74 

16 14,104 835 2,819 5,072 4,843 10 461 - 5 59 

17 14,602 855 2,688 4,911 4,404 26 1,626 - 31 61 



141သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

အသက် 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခ့ဲသည့်အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တနး် 

အခြ ား 

18 16,505 1,171 3,095 5,252 4,195 55 2,586 - 59 92 

19 13,878 855 2,470 4,198 3,749 91 2,376 8 71 60 

20 16,000 1,350 3,095 4,821 4,015 130 2,424 22 62 81 

21 12,803 799 2,282 3,583 3,243 116 2,645 26 63 46 

22 13,406 942 2,484 3,839 3,310 83 2,615 24 37 72 

23 13,085 971 2,648 3,680 3,251 81 2,313 43 35 63 

24 12,450 974 2,495 3,450 3,153 76 2,166 38 30 68 

25 14,118 1,442 3,025 3,739 3,230 107 2,364 106 26 79 

26 11,761 987 2,444 3,099 2,792 82 2,152 107 32 66 

27 11,972 1,054 2,696 2,999 2,774 95 2,111 139 36 68 

28 13,173 1,213 2,935 3,498 2,772 95 2,383 169 29 79 

29 11,496 936 2,651 2,986 2,417 92 2,160 145 25 84 

30 - 34 59,027 6,531 15,379 16,034 10,708 342 8,942 503 156 432 

35 - 39 51,359 6,418 14,994 14,508 8,057 274 6,284 247 152 425 

40 - 44 46,386 6,862 13,000 14,192 7,009 157 4,474 161 119 412 

45 - 49 37,026 6,242 10,082 10,434 5,737 181 3,674 143 140 393 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 99,437 26,722 26,494 22,610 13,543 423 7,234 481 311 1,619 

25 နှစ်နငှ့်အထက် 355,755 58,407 93,700 94,099 59,039 1,848 41,778 2,201 1,026 3,657 

မ 647,914 120,322 194,688 151,825 96,564 1,833 76,322 2,964 978 2,418 

5 10,534 7,936 2,590 - - - - - - 8 

6 11,315 2,342 8,963 - - - - - - 10 

7 11,995 1,034 10,947 - - - - - - 14 

8 11,918 724 11,171 - - - - - - 23 

9 11,794 575 10,868 330 - - - - - 21 

10 13,068 663 9,488 2,885 - - - - - 32 
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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 ု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)် 

အသက် 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခ့ဲသည့်အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တနး် 

အခြ ား 

11 12,469 512 4,942 6,991 - - - - - 24 

12 14,280 684 3,559 9,997 - - - - - 40 

13 15,199 748 2,593 11,401 410 - - - - 47 

14 14,284 734 2,090 8,651 2,762 - - - 2 45 

15 13,358 870 1,975 4,851 5,571 - 43 - 2 46 

16 13,677 884 1,964 3,813 6,135 11 828 - 8 34 

17 13,890 873 2,079 3,560 4,876 47 2,374 - 50 31 

18 15,644 1,203 2,555 4,053 4,326 102 3,271 - 92 42 

19 13,121 837 2,066 3,128 3,510 173 3,255 22 93 37 

20 15,540 1,492 2,694 3,761 3,725 137 3,554 46 94 37 

21 12,272 812 1,891 2,884 3,035 159 3,320 78 55 38 

22 12,684 1,052 2,206 2,875 3,198 100 3,075 89 46 43 

23 12,363 1,060 2,226 2,848 3,028 73 2,941 118 31 38 

24 11,658 1,040 2,215 2,590 2,878 55 2,708 108 21 43 

25 12,849 1,593 2,711 2,736 2,823 50 2,750 117 25 44 

26 10,938 991 2,195 2,360 2,540 40 2,636 115 25 36 

27 11,102 1,119 2,359 2,257 2,340 53 2,803 109 16 46 

28 12,829 1,530 2,880 2,760 2,503 43 2,935 107 24 47 

29 11,013 1,086 2,576 2,270 2,188 44 2,694 84 28 43 

30 - 34 56,220 7,475 14,275 12,226 10,045 215 11,296 414 91 183 

35 - 39 50,639 8,028 14,674 10,934 7,835 128 8,396 434 66 144 

40 - 44 48,894 9,247 14,262 12,119 6,125 86 6,472 378 38 167 

45 - 49 42,503 9,967 12,544 9,519 5,514 80 4,399 221 45 214 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 129,864 53,211 37,130 20,026 11,197 237 6,572 524 126 841 

25 နှစ်နငှ့်အထက် 386,851 94,247 105,606 77,207 53,110 976 50,953 2,503 484 1,765 
   



143သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ဇယား (ဃ - 5 (ဂ))။ အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကုိ အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခ့ဲသည့်အတန်းနှင့် အသက်အပုိင်းအခြ ား အလုိက် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
(ေကျးလက်) 

အသက် 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ေကျးလက်           

ကျား/မ 3,945,049 1,748,871 1,404,565 516,061 159,027 3,213 62,810 2,711 2,283 45,508 

5 102,636 86,510 16,032 - - - - - - 94 

6 102,042 51,789 50,124 - - - - - - 129 

7 101,892 36,485 65,256 - - - - - - 151 

8 107,501 35,604 71,662 - - - - - - 235 

9 94,319 23,334 69,792 952 - - - - - 241 

10 116,753 34,533 74,520 7,236 - - - - - 464 

11 86,652 17,770 48,950 19,462 - - - - - 470 

12 105,110 25,623 47,241 31,563 - - - - - 683 

13 99,717 23,530 38,132 36,714 604 - - - - 737 

14 86,963 19,760 30,225 32,595 3,665 - - - 6 712 

15 98,060 32,226 30,759 25,798 8,426 - 67 - 17 767 

16 84,468 22,930 27,841 22,116 10,381 16 458 - 19 707 

17 81,608 21,977 26,164 21,120 9,965 47 1,616 - 50 669 

18 101,652 33,986 31,549 23,004 9,397 114 2,581 - 96 925 

19 71,568 19,604 22,908 17,714 7,478 198 2,860 8 105 693 

20 115,791 49,384 32,658 20,795 8,205 262 3,254 31 127 1,075 

21 64,560 18,233 20,759 14,842 6,555 246 3,122 51 80 672 

22 72,073 23,003 23,156 15,034 6,714 203 2,977 69 85 832 

23 70,698 22,872 22,878 13,924 6,620 166 3,286 103 80 769 

24 63,587 19,576 21,554 12,355 6,114 139 3,021 141 62 625 

25 103,228 49,624 28,956 13,839 6,366 134 2,932 152 67 1,158 



144သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

အသက် 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

26 61,561 21,163 21,067 10,322 5,277 114 2,719 174 49 676 

27 64,303 22,864 22,279 10,212 5,021 123 2,897 165 67 675 

28 76,955 30,982 25,405 11,073 5,192 130 3,019 192 55 907 

29 57,119 19,630 20,762 9,047 4,134 94 2,485 164 55 748 

30 - 34 327,394 145,028 109,022 41,064 16,680 426 10,138 553 294 4,189 

35 - 39 285,364 135,386 100,781 28,342 10,300 284 5,855 345 237 3,834 

40 - 44 264,709 136,425 86,326 26,716 6,883 163 3,916 177 179 3,924 

45 - 49 221,302 123,338 67,342 18,683 5,297 103 2,468 140 176 3,755 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 655,464 445,702 150,465 31,539 9,753 251 3,139 246 377 13,992 

25 နှစ်နငှ့်အထက် 2,117,399 1,130,142 632,405 200,837 74,903 1,822 39,568 2,308 1,556 33,858 

ကျား 1,975,093 812,325 739,298 276,146 82,495 1,832 28,679 1,257 1,399 31,662 

5 51,966 44,085 7,825 - - - - - - 56 

6 51,573 26,743 24,750 - - - - - - 80 

7 51,156 18,645 32,427 - - - - - - 84 

8 53,411 17,971 35,287 - - - - - - 153 

9 47,512 12,065 34,865 418 - - - - - 164 

10 59,301 17,891 38,084 2,997 - - - - - 329 

11 43,826 9,549 25,575 8,351 - - - - - 351 

12 53,008 13,329 25,075 14,082 - - - - - 522 

13 50,383 12,150 20,702 16,727 232 - - - - 572 

14 42,839 9,921 15,820 15,221 1,353 - - - 4 520 

15 48,852 16,143 16,212 12,672 3,247 - 22 - 12 544 

16 42,018 11,378 14,519 11,260 4,226 3 164 - 10 458 

17 40,695 10,790 13,641 10,895 4,351 14 554 - 21 429 

18 50,080 16,017 16,236 11,918 4,393 33 861 - 35 587 
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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 ု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)် 

အသက် 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

19 36,346 9,641 12,039 9,284 3,702 60 1,126 1 34 459 

20 57,150 23,174 16,900 10,839 4,114 102 1,248 5 60 708 

21 33,073 8,824 11,005 7,968 3,357 102 1,303 12 41 461 

22 36,718 11,078 12,174 8,115 3,369 97 1,301 19 40 525 

23 36,655 11,124 12,099 7,736 3,487 109 1,540 37 41 482 

24 32,370 9,052 11,251 6,793 3,266 78 1,426 55 38 411 

25 52,195 23,116 15,486 7,823 3,462 88 1,353 57 35 775 

26 31,905 10,130 11,240 5,855 2,875 68 1,235 69 26 407 

27 33,067 10,749 11,718 5,787 2,823 74 1,356 75 48 437 

28 37,989 13,591 13,247 6,112 2,863 80 1,394 104 38 560 

29 29,117 8,819 10,995 5,144 2,303 60 1,174 100 36 486 

30 - 34 169,814 68,794 59,518 24,102 9,152 292 4,565 275 203 2,913 

35 - 39 145,886 62,670 54,477 16,979 5,806 206 2,701 167 172 2,708 

40 - 44 132,747 61,382 46,330 16,019 4,167 105 1,862 64 127 2,691 

45 - 49 109,192 53,787 36,034 11,795 3,247 82 1,374 67 133 2,673 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 314,249 189,717 83,767 21,254 6,700 179 2,120 150 245 10,117 

25 နှစ်နငှ့်အထက် 1,056,161 502,755 342,812 120,870 43,398 1,234 19,134 1,128 1,063 23,767 

မ 1,969,956 936,546 665,267 239,915 76,532 1,381 34,131 1,454 884 13,846 

5 50,670 42,425 8,207 - - - - - - 38 

6 50,469 25,046 25,374 - - - - - - 49 

7 50,736 17,840 32,829 - - - - - - 67 

8 54,090 17,633 36,375 - - - - - - 82 

9 46,807 11,269 34,927 534 - - - - - 77 

10 57,452 16,642 36,436 4,239 - - - - - 135 

11 42,826 8,221 23,375 11,111 - - - - - 119 



146သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

အသက် 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

12 52,102 12,294 22,166 17,481 - - - - - 161 

13 49,334 11,380 17,430 19,987 372 - - - - 165 

14 44,124 9,839 14,405 17,374 2,312 - - - 2 192 

15 49,208 16,083 14,547 13,126 5,179 - 45 - 5 223 

16 42,450 11,552 13,322 10,856 6,155 13 294 - 9 249 

17 40,913 11,187 12,523 10,225 5,614 33 1,062 - 29 240 

18 51,572 17,969 15,313 11,086 5,004 81 1,720 - 61 338 

19 35,222 9,963 10,869 8,430 3,776 138 1,734 7 71 234 

20 58,641 26,210 15,758 9,956 4,091 160 2,006 26 67 367 

21 31,487 9,409 9,754 6,874 3,198 144 1,819 39 39 211 

22 35,355 11,925 10,982 6,919 3,345 106 1,676 50 45 307 

23 34,043 11,748 10,779 6,188 3,133 57 1,746 66 39 287 

24 31,217 10,524 10,303 5,562 2,848 61 1,595 86 24 214 

25 51,033 26,508 13,470 6,016 2,904 46 1,579 95 32 383 

26 29,656 11,033 9,827 4,467 2,402 46 1,484 105 23 269 

27 31,236 12,115 10,561 4,425 2,198 49 1,541 90 19 238 

28 38,966 17,391 12,158 4,961 2,329 50 1,625 88 17 347 

29 28,002 10,811 9,767 3,903 1,831 34 1,311 64 19 262 

30 - 34 157,580 76,234 49,504 16,962 7,528 134 5,573 278 91 1,276 

35 - 39 139,478 72,716 46,304 11,363 4,494 78 3,154 178 65 1,126 

40 - 44 131,962 75,043 39,996 10,697 2,716 58 2,054 113 52 1,233 

45 - 49 112,110 69,551 31,308 6,888 2,050 21 1,094 73 43 1,082 

50 နှစန်ှင့်အထက ် 341,215 255,985 66,698 10,285 3,053 72 1,019 96 132 3,875 

25 နှစ်နငှ့်အထက် 1,061,238 627,387 289,593 79,967 31,505 588 20,434 1,180 493 10,091 



147သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ဇယား (ဃ - 6 (က))။ အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုနှင့်အဖဲွ့အစည်းလူဦးေရကုိ အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက် ပြ းီစီးခ့ဲသည့် အတန်းအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တနး်ထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ရှမး်ပြ ည်နယ် 2,860,005 1,282,796 831,711 372,143 187,052 4,646 132,299 7,012 3,066 39,280 

ကျား 1,411,916 561,162 436,512 214,969 102,437 3,082 60,912 3,329 2,089 27,424 

မ 1,448,089 721,634 395,199 157,174 84,615 1,564 71,387 3,683 977 11,856 

ေတာင်က� းီခခုိင် 840,877 187,177 357,182 137,309 75,365 1,918 58,539 3,128 1,139 19,120 

ကျား 408,080 64,262 181,004 79,114 41,879 1,275 25,417 1,428 770 12,931 

မ 432,797 122,915 176,178 58,195 33,486 643 33,122 1,700 369 6,189 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ် 198,890 27,053 63,470 44,646 31,342 933 28,462 1,484 382 1,118 

ကျား 92,989 8,061 29,409 24,555 16,827 590 12,036 422 264 825 

မ 105,901 18,992 34,061 20,091 14,515 343 16,426 1,062 118 293 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ် 100,484 14,188 51,701 17,615 8,221 110 5,465 205 165 2,814 

ကျား 49,116 4,223 25,697 10,285 4,345 79 2,130 58 122 2,177 

မ 51,368 9,965 26,004 7,330 3,876 31 3,335 147 43 637 

ဟုိပံုး မြ ို ့နယ် 52,732 19,960 20,642 6,794 2,727 59 1,666 153 13 718 

ကျား 25,154 7,195 11,189 3,803 1,504 49 699 125 10 580 

မ 27,578 12,765 9,453 2,991 1,223 10 967 28 3 138 

ဆီဆုိင်မြ ို ့နယ် 67,408 20,392 26,134 7,952 3,134 61 1,681 81 36 7,937 

ကျား 32,626 6,453 14,111 4,647 1,750 38 706 30 17 4,874 

မ 34,782 13,939 12,023 3,305 1,384 23 975 51 19 3,063 

ကေလာမြ ို ့နယ် 93,372 20,760 38,675 15,097 9,060 163 7,263 294 108 1,952 

ကျား 45,894 7,683 19,282 8,816 5,139 111 3,243 165 76 1,379 

မ 47,478 13,077 19,393 6,281 3,921 52 4,020 129 32 573 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 40,560 6,425 22,795 5,616 2,506 87 2,070 55 20 986 

ကျား 19,253 2,924 10,279 3,084 1,359 61 838 16 16 676 

မ 21,307 3,501 12,516 2,532 1,147 26 1,232 39 4 310 

           



148သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တနး်ထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 41,880 6,928 24,907 5,486 2,307 93 1,602 34 32 491 

ကျား 20,874 3,436 12,176 2,932 1,290 58 629 12 19 322 

မ 21,006 3,492 12,731 2,554 1,017 35 973 22 13 169 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ် 62,193 13,625 27,863 9,808 5,237 147 4,295 506 57 655 

ကျား 31,790 5,439 14,128 5,825 3,052 114 2,268 442 43 479 

မ 30,403 8,186 13,735 3,983 2,185 33 2,027 64 14 176 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ် 55,764 14,571 26,586 8,206 3,532 73 1,959 79 127 631 

ကျား 27,445 4,215 14,430 5,104 2,183 47 908 24 49 485 

မ 28,319 10,356 12,156 3,102 1,349 26 1,051 55 78 146 

ဖယ်ခံုမြ ို ့နယ် 43,648 11,715 17,989 7,389 3,909 111 1,937 106 95 397 

ကျား 21,562 3,800 9,618 4,687 2,171 72 882 60 73 199 

မ 22,086 7,915 8,371 2,702 1,738 39 1,055 46 22 198 

     ေကျာက်တလံုးက� းီမြ ို ့နယ်ခဲွ 28,157 9,290 13,998 3,273 1,034 25 391 14 4 128 

ကျား 13,534 2,799 7,882 1,858 674 15 195 5 3 103 

မ 14,623 6,491 6,116 1,415 360 10 196 9 1 25 

အငေ်တာမြ ို ့နယ်ခွဲ 18,805 7,787 8,191 1,425 551 7 381 34 13 416 

ကျား 9,677 3,449 4,381 956 341 6 207 17 10 310 

မ 9,128 4,338 3,810 469 210 1 174 17 3 106 

ေနာငတ်ရားမြ ို ့နယ်ခဲွ 36,984 14,483 14,231 4,002 1,805 49 1,367 83 87 877 

ကျား 18,166 4,585 8,422 2,562 1,244 35 676 52 68 522 

မ 18,818 9,898 5,809 1,440 561 14 691 31 19 355 

လိွုင်လင်ခရုိင် 283,470 177,478 56,653 25,675 13,141 324 8,326 571 225 1,077 

ကျား 136,009 77,711 30,879 14,981 7,203 205 3,810 280 168 772 

မ 147,461 99,767 25,774 10,694 5,938 119 4,516 291 57 305 

           

           



149သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တနး်ထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

လိွုင်လင်မြ ို ့နယ် 24,579 11,310 6,271 3,197 2,044 57 1,538 134 11 17 

ကျား 11,336 4,274 3,498 1,821 1,067 23 575 56 7 15 

မ 13,243 7,036 2,773 1,376 977 34 963 78 4 2 

လဲချား မြ ို ့နယ် 26,033 16,484 5,319 2,247 1,075 14 584 11 14 285 

ကျား 12,233 7,467 2,628 1,178 505 8 225 7 8 207 

မ 13,800 9,017 2,691 1,069 570 6 359 4 6 78 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 44,407 22,096 11,121 5,675 3,197 98 1,970 99 65 86 

ကျား 21,945 9,762 5,815 3,366 1,813 69 955 61 51 53 

မ 22,462 12,334 5,306 2,309 1,384 29 1,015 38 14 33 

ကွန်ဟိန်းမြ ို ့နယ် 12,098 7,640 2,231 1,110 611 29 381 33 18 45 

ကျား 5,924 3,389 1,271 647 334 19 190 30 12 32 

မ 6,174 4,251 960 463 277 10 191 3 6 13 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 22,365 16,770 3,677 943 524 13 328 44 11 55 

ကျား 10,300 7,521 1,809 498 265 10 135 16 6 40 

မ 12,065 9,249 1,868 445 259 3 193 28 5 15 

မုိင်းကုိင်မြ ို ့နယ် 38,944 30,522 5,459 1,636 720 21 435 11 16 124 

ကျား 18,105 13,380 3,165 880 382 18 164 8 9 99 

မ 20,839 17,142 2,294 756 338 3 271 3 7 25 

မုိင်းရှူး မြ ို ့နယ် 21,747 15,124 3,948 1,415 749 14 445 27 20 5 

ကျား 10,296 6,666 2,227 785 399 9 189 7 11 3 

မ 11,451 8,458 1,721 630 350 5 256 20 9 2 

ပင်လံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 33,997 18,128 8,735 3,957 1,942 28 1,031 115 20 41 

ကျား 15,657 6,777 5,029 2,287 1,060 16 408 30 20 30 

မ 18,340 11,351 3,706 1,670 882 12 623 85 - 11 

ခုိလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 12,518 7,463 2,198 1,316 761 10 697 33 39 1 

ကျား 6,560 3,446 1,260 876 467 9 438 27 36 1 

မ 5,958 4,017 938 440 294 1 259 6 3 - 



150သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တနး်ထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခဲွ 16,571 12,925 2,172 814 355 11 268 6 2 18 

ကျား 8,258 6,300 1,135 479 194 5 128 4 2 11 

မ 8,313 6,625 1,037 335 161 6 140 2 - 7 

မုိင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 14,989 11,723 1,694 905 379 6 236 42 3 1 

ကျား 7,160 5,353 863 555 205 3 150 28 2 1 

မ 7,829 6,370 831 350 174 3 86 14 1 - 

မုိင်းစံ(မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယ်ခဲွ 15,222 7,293 3,828 2,460 784 23 413 16 6 399 

ကျား 8,235 3,376 2,179 1,609 512 16 253 6 4 280 

မ 6,987 3,917 1,649 851 272 7 160 10 2 119 

လင်းေခးခရုိင် 75,016 41,297 18,490 7,699 3,644 109 2,848 172 55 702 

ကျား 37,853 18,595 10,486 4,532 1,980 73 1,481 113 33 560 

မ 37,163 22,702 8,004 3,167 1,664 36 1,367 59 22 142 

လင်းေခးမြ ို ့နယ် 21,251 11,195 5,868 2,111 1,023 39 793 49 18 155 

ကျား 10,361 5,262 2,893 1,127 511 25 369 24 10 140 

မ 10,890 5,933 2,975 984 512 14 424 25 8 15 

မုိးနဲမြ ို ့နယ် 14,733 7,713 3,731 1,571 833 11 577 27 9 261 

ကျား 7,017 3,263 2,053 836 391 7 272 16 4 175 

မ 7,716 4,450 1,678 735 442 4 305 11 5 86 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ် 15,208 9,129 3,949 1,119 520 19 400 5 9 58 

ကျား 7,436 3,642 2,566 673 297 12 191 3 3 49 

မ 7,772 5,487 1,383 446 223 7 209 2 6 9 

မုိင်းပန်မြ ို ့နယ် 14,335 7,976 3,211 1,739 694 18 550 48 10 89 

ကျား 7,800 3,857 1,954 1,120 417 11 311 41 8 81 

မ 6,535 4,119 1,257 619 277 7 239 7 2 8 

           

           



151သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တနး်ထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ဟုိမိန်းမြ ို ့နယ်ခဲွ 3,474 2,620 467 224 86 4 64 8 1 - 

ကျား 1,811 1,310 275 128 52 3 42 - 1 - 

မ 1,663 1,310 192 96 34 1 22 8 - - 

ကျိုင်းေတာင်းမြ ို ့နယ်ခဲွ 6,015 2,664 1,264 935 488 18 464 35 8 139 

ကျား 3,428 1,261 745 648 312 15 296 29 7 115 

မ 2,587 1,403 519 287 176 3 168 6 1 24 

လားရိှုးခရုိင် 303,255 157,925 69,401 35,564 20,792 571 15,537 1,150 338 1,977 

ကျား 145,609 70,224 35,951 19,488 10,758 383 6,940 395 195 1,275 

မ 157,646 87,701 33,450 16,076 10,034 188 8,597 755 143 702 

လားရိှုးမြ ို ့နယ် 162,519 57,512 46,712 26,447 16,519 435 12,989 873 294 738 

ကျား 77,432 24,165 23,437 14,288 8,626 292 5,749 292 171 412 

မ 85,087 33,347 23,275 12,159 7,893 143 7,240 581 123 326 

သိန္ီနမြ ို ့နယ် 29,345 12,991 8,318 4,079 2,034 51 1,054 121 12 685 

ကျား 14,486 5,945 4,339 2,163 965 34 516 44 7 473 

မ 14,859 7,046 3,979 1,916 1,069 17 538 77 5 212 

မုိင်းရယ်မြ ို ့နယ် 30,401 21,322 6,184 1,490 631 33 415 47 6 273 

ကျား 14,574 9,492 3,496 872 322 27 173 14 4 174 

မ 15,827 11,830 2,688 618 309 6 242 33 2 99 

တန့ယ်န်းမြ ို ့နယ် 80,990 66,100 8,187 3,548 1,608 52 1,079 109 26 281 

ကျား 39,117 30,622 4,679 2,165 845 30 502 45 13 216 

မ 41,873 35,478 3,508 1,383 763 22 577 64 13 65 

မူဆယ်ခရုိင် 220,504 83,121 66,038 39,161 19,110 302 11,273 349 167 983 

ကျား 107,975 35,101 34,774 21,265 10,138 190 5,544 180 115 668 

မ 112,529 48,020 31,264 17,896 8,972 112 5,729 169 52 315 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 62,626 14,835 17,794 14,171 8,883 98 6,361 122 53 309 

ကျား 31,898 6,508 8,633 7,925 5,107 68 3,328 68 30 231 

မ 30,728 8,327 9,161 6,246 3,776 30 3,033 54 23 78 



152သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တနး်ထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

နမ့်ခမ်းမြ ို ့နယ် 53,874 18,867 17,185 10,219 5,135 77 2,165 71 82 73 

ကျား 24,924 6,904 9,148 5,239 2,491 49 943 35 67 48 

မ 28,950 11,963 8,037 4,980 2,644 28 1,222 36 15 25 

ကွတ်ခုိင်မြ ို ့နယ် 45,202 15,765 16,698 7,836 2,809 89 1,829 77 22 77 

ကျား 21,802 6,030 9,015 4,300 1,435 57 836 50 11 68 

မ 23,400 9,735 7,683 3,536 1,374 32 993 27 11 9 

မုန်းကုိးမြ ို ့နယ်ခဲွ 11,051 7,548 2,055 913 340 9 136 18 - 32 

ကျား 5,620 3,793 1,132 468 135 6 66 5 - 15 

မ 5,431 3,755 923 445 205 3 70 13 - 17 

     မန်ဟီးရုိး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယ်ခဲွ 4,071 3,146 681 131 62 - 47 4 - - 

ကျား 1,903 1,482 292 69 32 - 27 1 - - 

မ 2,168 1,664 389 62 30 - 20 3 - - 

    ပန်ဆုိင်း( ကြ ူကုတ်) မြ ို ့နယ်ခဲွ 11,578 4,964 3,109 1,793 845 12 364 10 3 478 

ကျား 5,561 2,221 1,571 896 395 5 172 5 3 293 

မ 6,017 2,743 1,538 897 450 7 192 5 - 185 

တာမုိးညဲမြ ို ့နယ်ခဲွ 32,102 17,996 8,516 4,098 1,036 17 371 47 7 14 

ကျား 16,267 8,163 4,983 2,368 543 5 172 16 4 13 

မ 15,835 9,833 3,533 1,730 493 12 199 31 3 1 

ေကျာက်မဲခရုိင် 398,126 122,108 170,559 56,391 25,939 520 16,626 568 606 4,809 

ကျား 191,069 49,165 85,170 31,313 13,652 342 7,309 275 464 3,379 

မ 207,057 72,943 85,389 25,078 12,287 178 9,317 293 142 1,430 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ် 67,854 17,825 28,782 10,537 5,634 77 4,176 141 62 620 

ကျား 31,668 6,369 14,627 5,561 2,755 50 1,737 73 46 450 

မ 36,186 11,456 14,155 4,976 2,879 27 2,439 68 16 170 

ေနာငခ်ျိုမြ ို ့နယ် 78,856 13,879 44,833 10,723 5,028 158 3,598 82 413 142 

ကျား 39,608 6,051 21,741 6,431 3,010 110 1,787 50 326 102 

မ 39,248 7,828 23,092 4,292 2,018 48 1,811 32 87 40 



153သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တနး်ထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

သီေပါမြ ို ့နယ် 91,081 43,345 29,212 8,804 4,378 69 2,807 133 38 2,295 

ကျား 43,969 19,183 14,928 4,803 2,245 46 1,149 69 26 1,520 

မ 47,112 24,162 14,284 4,001 2,133 23 1,658 64 12 775 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 25,927 10,509 7,058 3,731 2,410 31 1,325 48 13 802 

ကျား 12,277 4,470 3,584 2,032 1,062 24 508 13 7 577 

မ 13,650 6,039 3,474 1,699 1,348 7 817 35 6 225 

နမ့်ဆန် မြ ို ့နယ် 35,809 11,269 13,562 7,279 2,545 44 1,054 23 11 22 

ကျား 15,689 3,248 6,945 3,781 1,227 23 433 9 6 17 

မ 20,120 8,021 6,617 3,498 1,318 21 621 14 5 5 

မုိးမိတ်မြ ို ့နယ် 33,459 4,348 17,692 6,370 2,629 47 1,887 86 24 376 

ကျား 16,218 1,827 8,366 3,435 1,405 32 810 38 19 286 

မ 17,241 2,521 9,326 2,935 1,224 15 1,077 48 5 90 

မဘိမ်းမြ ို ့နယ် 24,836 1,304 15,830 4,465 1,905 66 1,119 23 23 101 

ကျား 12,690 509 7,632 2,706 1,162 40 555 10 17 59 

မ 12,146 795 8,198 1,759 743 26 564 13 6 42 

မန်တံုမြ ို ့နယ် 17,257 9,121 4,985 1,923 667 17 291 12 13 228 

ကျား 8,287 3,223 3,103 1,187 390 12 155 9 10 198 

မ 8,970 5,898 1,882 736 277 5 136 3 3 30 

မုိင်းေငါ့မြ ို ့နယ်ခဲွ 9,691 4,767 3,294 1,131 328 6 140 15 1 9 

ကျား 4,407 1,867 1,668 614 173 3 70 3 - 9 

မ 5,284 2,900 1,626 517 155 3 70 12 1 - 

မုိင်းလံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 13,356 5,741 5,311 1,428 415 5 229 5 8 214 

ကျား 6,256 2,418 2,576 763 223 2 105 1 7 161 

မ 7,100 3,323 2,735 665 192 3 124 4 1 53 

ကွမ်းလံုခရုိင် 25,933 17,736 4,578 1,976 798 29 658 49 8 101 

ကျား 13,564 8,452 2,876 1,273 462 17 373 28 7 76 

မ 12,369 9,284 1,702 703 336 12 285 21 1 25 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တနး်ထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ကွမ်းလံုမြ ို ့နယ် 25,933 17,736 4,578 1,976 798 29 658 49 8 101 

ကျား 13,564 8,452 2,876 1,273 462 17 373 28 7 76 

မ 12,369 9,284 1,702 703 336 12 285 21 1 25 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 69,212 45,652 10,952 8,850 1,865 84 1,583 140 70 16 

ကျား 36,865 20,914 7,519 6,008 1,198 66 996 101 51 12 

မ 32,347 24,738 3,433 2,842 667 18 587 39 19 4 

ေလာက်ကုိင်မြ ို ့နယ် 40,861 22,747 7,823 7,273 1,520 62 1,253 106 62 15 

ကျား 22,016 9,988 5,246 4,824 978 48 798 76 47 11 

မ 18,845 12,759 2,577 2,449 542 14 455 30 15 4 

ကုန်းကြ မ်းမြ ို ့နယ် 14,158 12,123 1,279 513 85 3 130 22 3 - 

ကျား 7,325 5,768 979 427 53 3 78 16 1 - 

မ 6,833 6,355 300 86 32 - 52 6 2 - 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,409 998 638 425 202 19 121 4 2 - 

ကျား 1,330 449 375 280 133 15 76 2 - - 

မ 1,079 549 263 145 69 4 45 2 2 - 

ေမာ်ထုိက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 11,784 9,784 1,212 639 58 - 79 8 3 1 

ကျား 6,194 4,709 919 477 34 - 44 7 3 1 

မ 5,590 5,075 293 162 24 - 35 1 - - 

ဟုိပန်ခရုိင် 95,749 79,287 9,387 4,574 1,194 36 700 37 28 506 

ကျား 49,343 38,976 5,989 2,902 678 22 371 26 14 365 

မ 46,406 40,311 3,398 1,672 516 14 329 11 14 141 

ဟုိပန်မြ ို ့နယ် 25,044 17,279 3,680 2,506 853 31 503 28 17 147 

ကျား 12,957 8,232 2,208 1,585 476 19 283 23 9 122 

မ 12,087 9,047 1,472 921 377 12 220 5 8 25 

မုိင်းေမာမြ ို ့နယ် 29,343 25,061 2,883 1,053 162 3 113 4 4 60 

ကျား 15,378 12,583 1,936 667 97 2 43 2 2 46 

မ 13,965 12,478 947 386 65 1 70 2 2 14 



155သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တနး်ထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ပန်ဝုိင်မြ ို ့နယ် 38,603 34,930 2,436 818 121 1 27 5 6 259 

ကျား 19,601 17,228 1,595 522 72 - 16 1 3 164 

မ 19,002 17,702 841 296 49 1 11 4 3 95 

ပန်လံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 2,759 2,017 388 197 58 1 57 - 1 40 

ကျား 1,407 933 250 128 33 1 29 - - 33 

မ 1,352 1,084 138 69 25 - 28 - 1 7 

မက်မန်းခရုိင် 101,706 82,104 9,053 6,530 2,010 61 1,036 46 86 780 

ကျား 53,390 40,512 6,072 4,169 1,268 42 627 29 58 613 

မ 48,316 41,592 2,981 2,361 742 19 409 17 28 167 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 8,038 7,098 474 260 91 15 89 6 3 2 

ကျား 4,150 3,501 325 180 68 11 56 5 2 2 

မ 3,888 3,597 149 80 23 4 33 1 1 - 

ပန်ဆမ်း(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 45,469 31,425 5,268 5,332 1,753 32 813 33 79 734 

ကျား 24,534 15,377 3,529 3,362 1,096 22 497 21 55 575 

မ 20,935 16,048 1,739 1,970 657 10 316 12 24 159 

နားဖန်းမြ ို ့နယ် 47,420 42,937 3,267 909 152 10 95 2 4 44 

ကျား 24,298 21,317 2,189 604 93 5 51 2 1 36 

မ 23,122 21,620 1,078 305 59 5 44 - 3 8 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခွဲ 779 644 44 29 14 4 39 5 - - 

ကျား 408 317 29 23 11 4 23 1 - - 

မ 371 327 15 6 3 - 16 4 - - 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 184,307 121,701 21,573 20,165 8,315 339 6,475 421 172 5,146 

ကျား 94,977 56,555 13,636 12,337 4,557 242 3,425 234 106 3,885 

မ 89,330 65,146 7,937 7,828 3,758 97 3,050 187 66 1,261 

ကျိုင်းတံုမြ ို ့နယ် 86,655 48,320 12,421 10,556 6,257 252 5,109 343 91 3,306 

ကျား 43,797 21,762 7,105 6,150 3,286 190 2,600 184 57 2,463 

မ 42,858 26,558 5,316 4,406 2,971 62 2,509 159 34 843 



156သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တနး်ထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

မုိင်းခတ်မြ ို ့နယ် 20,934 18,522 1,085 568 229 15 244 22 4 245 

ကျား 10,788 9,086 773 419 147 8 147 10 2 196 

မ 10,146 9,436 312 149 82 7 97 12 2 49 

မိုင်းယန်းမြ ို ့နယ် 27,405 21,312 3,547 1,196 347 20 282 17 14 670 

ကျား 14,071 9,610 2,737 800 207 14 174 14 7 508 

မ 13,334 11,702 810 396 140 6 108 3 7 162 

မုိင်းလားမြ ို ့နယ် 23,656 11,666 3,210 6,270 1,171 44 725 39 58 473 

ကျား 13,035 5,222 2,169 3,970 749 26 433 26 36 404 

မ 10,621 6,444 1,041 2,300 422 18 292 13 22 69 

မုိင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 25,657 21,881 1,310 1,575 311 8 115 - 5 452 

ကျား 13,286 10,875 852 998 168 4 71 - 4 314 

မ 12,371 11,006 458 577 143 4 44 - 1 138 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 107,399 77,905 14,218 8,224 3,502 109 2,128 161 69 1,083 

ကျား 57,582 38,594 9,004 5,628 2,103 76 1,231 105 46 795 

မ 49,817 39,311 5,214 2,596 1,399 33 897 56 23 288 

မုိင်းဆတ်မြ ို ့နယ် 36,976 25,468 5,309 3,380 1,413 34 910 49 23 390 

ကျား 20,025 12,494 3,428 2,357 881 23 524 35 16 267 

မ 16,951 12,974 1,881 1,023 532 11 386 14 7 123 

မုိင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ် 25,395 19,974 2,505 1,373 633 17 380 40 11 462 

ကျား 12,840 9,611 1,445 854 352 13 194 24 5 342 

မ 12,555 10,363 1,060 519 281 4 186 16 6 120 

မုိင်းတံုမြ ို ့နယ် 10,653 6,051 2,440 1,162 585 23 351 17 11 13 

ကျား 6,020 3,134 1,481 813 336 15 214 11 6 10 

မ 4,633 2,917 959 349 249 8 137 6 5 3 

မုိင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 7,254 6,107 537 310 117 5 95 15 1 67 

ကျား 3,914 3,087 370 250 75 5 65 9 1 52 

မ 3,340 3,020 167 60 42 - 30 6 - 15 



157သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တနး်ထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

တံုတာမြ ို ့နယ်ခဲွ 6,250 5,105 460 313 161 6 103 12 4 86 

ကျား 3,196 2,440 298 209 99 4 56 12 4 74 

မ 3,054 2,665 162 104 62 2 47 - - 12 

ပံုပါကျင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 18,989 13,711 2,785 1,580 557 22 261 24 16 33 

ကျား 10,428 7,003 1,819 1,056 329 14 157 13 11 26 

မ 8,561 6,708 966 524 228 8 104 11 5 7 

မံုးထမြ ို ့နယ်ခဲွ 1,882 1,489 182 106 36 2 28 4 3 32 

ကျား 1,159 825 163 89 31 2 21 1 3 24 

မ 723 664 19 17 5 - 7 3 - 8 

တာချီလိတ်ခရုိင် 94,965 44,261 18,215 15,154 9,307 202 5,362 141 55 2,268 

ကျား 48,098 20,216 9,520 8,665 5,301 119 2,684 78 33 1,482 

မ 46,867 24,045 8,695 6,489 4,006 83 2,678 63 22 786 

တာချီလိတ်မြ ို ့နယ် 79,168 33,764 16,162 13,650 8,562 179 5,030 127 43 1,651 

ကျား 39,761 15,178 8,267 7,696 4,821 104 2,502 67 23 1,103 

မ 39,407 18,586 7,895 5,954 3,741 75 2,528 60 20 548 

တာေလမြ ို ့နယ်ခဲွ 9,798 5,598 1,509 1,199 593 21 244 13 9 612 

ကျား 5,140 2,580 890 755 373 14 135 10 7 376 

မ 4,658 3,018 619 444 220 7 109 3 2 236 

ကျိုင်းလပ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 5,999 4,899 544 305 152 2 88 1 3 5 

ကျား 3,197 2,458 363 214 107 1 47 1 3 3 

မ 2,802 2,441 181 91 45 1 41 - - 2 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 59,486 45,044 5,412 4,871 2,070 42 1,208 79 48 712 

ကျား 31,502 21,885 3,632 3,294 1,260 30 704 57 29 611 

မ 27,984 23,159 1,780 1,577 810 12 504 22 19 101 

မုိင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 15,220 9,709 1,900 1,521 890 15 552 52 7 574 

ကျား 8,188 4,608 1,149 1,019 554 10 323 38 2 485 

မ 7,032 5,101 751 502 336 5 229 14 5 89 



158သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်း

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တနး်ထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

မုိင်းေယာင်းမြ ို ့နယ် 16,761 13,491 1,229 947 593 15 342 17 7 120 

ကျား 8,711 6,652 811 610 330 11 171 12 5 109 

မ 8,050 6,839 418 337 263 4 171 5 2 11 

မုိင်းယုမြ ို ့နယ်ခဲွ 27,505 21,844 2,283 2,403 587 12 314 10 34 18 

ကျား 14,603 10,625 1,672 1,665 376 9 210 7 22 17 

မ 12,902 11,219 611 738 211 3 104 3 12 1 
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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 ု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)် 

ဇယား (ဃ - 6 (ခ))။ အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရကုိ အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခဲ့သည့်အတန်းအလုိက် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တနး် မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 2,719,551 1,260,214 792,198 336,415 168,710 3,308 114,355 4,978 2,554 36,819 
ကျား 1,305,068 545,145 407,152 186,655 87,379 1,938 47,836 1,844 1,655 25,464 
မ 1,414,483 715,069 385,046 149,760 81,331 1,370 66,519 3,134 899 11,355 

ေတာင်က� းီခခုိင် 808,659 184,292 348,990 130,517 69,938 1,420 52,289 2,202 1,016 17,995 
ကျား 383,051 62,312 174,779 73,398 37,355 832 20,961 706 662 12,046 
မ 425,608 121,980 174,211 57,119 32,583 588 31,328 1,496 354 5,949 
ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ် 189,369 26,106 61,371 42,473 29,590 719 26,443 1,279 369 1,019 
ကျား 86,148 7,495 27,869 22,773 15,469 414 10,786 338 255 749 
မ 103,221 18,611 33,502 19,700 14,121 305 15,657 941 114 270 
ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ် 95,870 13,928 50,558 16,710 7,462 72 4,537 155 123 2,325 
ကျား 45,977 4,076 24,966 9,579 3,774 46 1,605 35 83 1,813 
မ 49,893 9,852 25,592 7,131 3,688 26 2,932 120 40 512 
ဟုိပံုး မြ ို ့နယ် 51,043 19,732 20,117 6,414 2,480 33 1,479 69 12 707 
ကျား 23,780 7,070 10,771 3,472 1,276 24 547 42 9 569 
မ 27,263 12,662 9,346 2,942 1,204 9 932 27 3 138 
ဆီဆုိင်မြ ို ့နယ် 65,944 20,207 25,683 7,706 2,978 56 1,534 54 32 7,694 
ကျား 31,428 6,316 13,732 4,423 1,610 34 620 20 16 4,657 
မ 34,516 13,891 11,951 3,283 1,368 22 914 34 16 3,037 
ကေလာမြ ို ့နယ် 89,760 20,529 37,775 14,236 8,385 124 6,527 211 94 1,879 
ကျား 42,858 7,502 18,548 8,058 4,535 74 2,652 94 64 1,331 
မ 46,902 13,027 19,227 6,178 3,850 50 3,875 117 30 548 
ပင်းတယမြ ို ့နယ် 39,437 6,340 22,496 5,384 2,287 65 1,856 47 19 943 
ကျား 18,471 2,866 10,097 2,919 1,180 40 695 13 15 646 
မ 20,966 3,474 12,399 2,465 1,107 25 1,161 34 4 297 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 40,240 6,716 24,351 5,167 2,038 66 1,382 28 21 471 
ကျား 19,722 3,280 11,827 2,698 1,074 32 486 8 9 308 
မ 20,518 3,436 12,524 2,469 964 34 896 20 12 163 

           



160သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တနး် မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ရပေ်စာက်မြ ို ့နယ် 58,543 13,299 27,109 9,292 4,750 80 3,229 111 51 622 
ကျား 28,479 5,177 13,483 5,363 2,593 48 1,273 52 37 453 
မ 30,064 8,122 13,626 3,929 2,157 32 1,956 59 14 169 
ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ် 54,156 14,475 26,044 7,779 3,262 61 1,781 70 124 560 
ကျား 26,049 4,135 13,972 4,725 1,930 35 761 18 47 426 
မ 28,107 10,340 12,072 3,054 1,332 26 1,020 52 77 134 
ဖယ်ခံုမြ ို ့နယ် 42,594 11,597 17,710 7,141 3,703 81 1,790 92 91 389 
ကျား 20,701 3,717 9,382 4,468 2,025 44 757 46 70 192 
မ 21,893 7,880 8,328 2,673 1,678 37 1,033 46 21 197 
ေကျာက်တလံုးက� းီမြ ို ့နယ်ခဲွ 27,860 9,260 13,920 3,200 961 24 353 12 4 126 
ကျား 13,274 2,780 7,816 1,788 601 14 167 4 3 101 
မ 14,586 6,480 6,104 1,412 360 10 186 8 1 25 
အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခဲွ 18,083 7,686 7,915 1,278 479 7 277 19 13 409 
ကျား 9,053 3,361 4,144 821 272 6 128 8 10 303 
မ 9,030 4,325 3,771 457 207 1 149 11 3 106 
ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခဲွ 35,760 14,417 13,941 3,737 1,563 32 1,101 55 63 851 
ကျား 17,111 4,537 8,172 2,311 1,016 21 484 28 44 498 
မ 18,649 9,880 5,769 1,426 547 11 617 27 19 353 

လိွုင်လင်ခရုိင် 273,087 175,463 53,708 23,274 11,758 256 7,014 371 195 1,048 
ကျား 127,251 76,081 28,346 12,849 5,974 145 2,815 157 140 744 
မ 145,836 99,382 25,362 10,425 5,784 111 4,199 214 55 304 
လိွုင်လင်မြ ို ့နယ် 23,631 11,065 5,976 3,012 1,923 47 1,453 129 11 15 
ကျား 10,595 4,122 3,256 1,657 954 17 518 51 7 13 
မ 13,036 6,943 2,720 1,355 969 30 935 78 4 2 
လဲချား မြ ို ့နယ် 25,601 16,385 5,195 2,158 1,006 11 542 5 14 285 
ကျား 11,845 7,383 2,515 1,098 442 5 186 1 8 207 
မ 13,756 9,002 2,680 1,060 564 6 356 4 6 78 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တနး် မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

နမ့စ်န်မြ ို ့နယ် 42,222 21,727 10,530 5,112 2,835 79 1,729 69 59 82 
ကျား 20,156 9,460 5,358 2,896 1,507 53 752 35 46 49 
မ 22,066 12,267 5,172 2,216 1,328 26 977 34 13 33 
ကွန်ဟိန်းမြ ို ့နယ် 11,295 7,526 1,949 916 517 21 294 11 18 43 
ကျား 5,220 3,296 1,020 470 251 11 122 8 12 30 
မ 6,075 4,230 929 446 266 10 172 3 6 13 
ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 21,919 16,657 3,588 851 464 6 262 26 11 54 
ကျား 9,976 7,449 1,734 424 214 4 96 10 6 39 
မ 11,943 9,208 1,854 427 250 2 166 16 5 15 
မိုင်းကုိင်မြ ို ့နယ် 38,380 30,362 5,301 1,530 650 16 383 7 16 115 
ကျား 17,644 13,248 3,033 784 320 13 143 4 9 90 
မ 20,736 17,114 2,268 746 330 3 240 3 7 25 
မုိင်းရှူး မြ ို ့နယ် 21,305 14,988 3,836 1,343 686 12 390 27 18 5 
ကျား 9,941 6,569 2,131 722 346 7 147 7 9 3 
မ 11,364 8,419 1,705 621 340 5 243 20 9 2 
ပင်လံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 33,098 18,034 8,503 3,746 1,777 21 926 41 12 38 
ကျား 14,971 6,705 4,840 2,107 910 9 348 13 12 27 
မ 18,127 11,329 3,663 1,639 867 12 578 28 - 11 
ခုိလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 11,238 7,361 1,848 1,010 583 7 380 20 29 - 
ကျား 5,419 3,355 936 590 301 6 191 14 26 - 
မ 5,819 4,006 912 420 282 1 189 6 3 - 
ကာလိမြ ို ့နယခဲွ် 16,104 12,693 2,101 742 317 10 219 4 2 16 
ကျား 7,851 6,094 1,073 417 161 4 89 2 2 9 
မ 8,253 6,599 1,028 325 156 6 130 2 - 7 
မုိင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 14,354 11,583 1,550 736 318 5 139 20 2 1 

ကျား 6,552 5,221 720 387 147 2 65 8 1 1 

မ 7,802 6,362 830 349 171 3 74 12 1 - 

           

           



162သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တနး် မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

မုိင်းစံ (မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယ်ခဲွ 13,940 7,082 3,331 2,118 682 21 297 12 3 394 

ကျား 7,081 3,179 1,730 1,297 421 14 158 4 2 276 

မ 6,859 3,903 1,601 821 261 7 139 8 1 118 

လင်းေခးခရုိင် 70,726 40,647 17,048 6,658 3,198 89 2,250 110 47 679 

ကျား 34,027 18,064 9,199 3,542 1,565 53 983 57 26 538 

မ 36,699 22,583 7,849 3,116 1,633 36 1,267 53 21 141 

လင်းေခးမြ ို ့နယ် 20,484 11,075 5,569 1,922 963 33 716 36 18 152 

ကျား 9,692 5,178 2,634 943 456 19 301 14 10 137 

မ 10,792 5,897 2,935 979 507 14 415 22 8 15 

မုိးနဲမြ ို ့နယ် 14,350 7,679 3,570 1,488 795 11 521 19 8 259 

ကျား 6,677 3,241 1,908 761 355 7 220 9 3 173 

မ 7,673 4,438 1,662 727 440 4 301 10 5 86 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ် 14,762 9,065 3,825 1,037 452 14 300 4 7 58 

ကျား 7,057 3,583 2,460 596 234 7 124 2 2 49 

မ 7,705 5,482 1,365 441 218 7 176 2 5 9 

မုိင်းပန်မြ ို ့နယ် 12,869 7,721 2,723 1,339 573 14 388 25 7 79 

ကျား 6,428 3,633 1,494 731 302 7 166 19 5 71 

မ 6,441 4,088 1,229 608 271 7 222 6 2 8 

ဟုိမိန်းမြ ို ့နယ်ခဲွ 3,219 2,562 356 167 69 4 53 8 - - 

ကျား 1,613 1,278 185 79 37 3 31 - - - 

မ 1,606 1,284 171 88 32 1 22 8 - - 

ကျိုင်းေတာင်းမြ ို ့နယ်ခဲွ 5,042 2,545 1,005 705 346 13 272 18 7 131 

ကျား 2,560 1,151 518 432 181 10 141 13 6 108 

မ 2,482 1,394 487 273 165 3 131 5 1 23 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တနး် မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

လားရိှုးခရုိင် 291,750 155,939 66,209 32,884 19,242 322 13,972 932 320 1,930 
ကျား 136,646 68,815 33,496 17,270 9,448 193 5,717 284 184 1,239 
မ 155,104 87,124 32,713 15,614 9,794 129 8,255 648 136 691 
လားရိှုးမြ ို ့နယ် 154,866 56,217 44,747 24,736 15,388 227 11,834 715 281 721 
ကျား 71,881 23,333 22,058 12,974 7,694 143 4,888 228 164 399 
မ 82,985 32,884 22,689 11,762 7,694 84 6,946 487 117 322 
သိန္နီ မြ ို ့နယ် 28,126 12,914 7,879 3,777 1,876 40 870 96 11 663 
ကျား 13,401 5,883 3,959 1,884 815 23 347 26 6 458 
မ 14,725 7,031 3,920 1,893 1,061 17 523 70 5 205 
မုိင်းရယ်မြ ို ့နယ် 29,737 21,166 5,981 1,328 568 18 363 37 4 272 
ကျား 13,982 9,368 3,310 714 262 12 134 7 2 173 
မ 15,755 11,798 2,671 614 306 6 229 30 2 99 
တန့ယ်န်းမြ ို ့နယ် 79,021 65,642 7,602 3,043 1,410 37 905 84 24 274 
ကျား 37,382 30,231 4,169 1,698 677 15 348 23 12 209 
မ 41,639 35,411 3,433 1,345 733 22 557 61 12 65 

မူဆယ်ခရုိင် 208,897 82,021 62,820 36,060 16,918 222 9,573 270 96 917 
ကျား 99,540 34,403 32,560 18,864 8,418 121 4,389 124 51 610 
မ 109,357 47,618 30,260 17,196 8,500 101 5,184 146 45 307 
မူဆယ်မြ ို ့နယ် 53,916 14,165 15,512 11,685 7,123 67 4,992 84 34 254 
ကျား 25,720 6,091 7,136 6,036 3,756 40 2,422 44 13 182 
မ 28,196 8,074 8,376 5,649 3,367 27 2,570 40 21 72 
နမ့ခ်မ်းမြ ို ့နယ် 52,897 18,705 16,964 10,035 4,917 47 2,064 64 31 70 
ကျား 24,183 6,803 8,987 5,092 2,307 25 873 28 21 47 
မ 28,714 11,902 7,977 4,943 2,610 22 1,191 36 10 23 
ကွတ်ခုိင်မြ ို ့နယ် 43,839 15,588 16,134 7,516 2,669 75 1,705 57 21 74 
ကျား 20,726 5,924 8,580 4,031 1,311 43 730 32 10 65 
မ 23,113 9,664 7,554 3,485 1,358 32 975 25 11 9 

           
           



164သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တနး် မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

မုန်းကုိးမြ ို ့နယ်ခဲွ 10,956 7,526 2,033 905 331 7 111 11 - 32 
ကျား 5,560 3,782 1,116 460 127 5 51 4 - 15 
မ 5,396 3,744 917 445 204 2 60 7 - 17 
မန်ဟီးရုိး(မန်ဟျို း) မြ ို ့နယ်ခဲွ 3,977 3,102 670 118 52 - 33 2 - - 
ကျား 1,816 1,439 281 56 23 - 17 - - - 
မ 2,161 1,663 389 62 29 - 16 2 - - 
ပန်ဆုိင်း( ကြ ူကုတ်) မြ ို ့နယ်ခွဲ 11,327 4,945 3,037 1,725 807 10 316 9 3 475 
ကျား 5,372 2,206 1,518 840 366 4 141 4 3 290 
မ 5,955 2,739 1,519 885 441 6 175 5 - 185 
တာမုိးညဲမြ ို ့နယ်ခဲွ 31,985 17,990 8,470 4,076 1,019 16 352 43 7 12 
ကျား 16,163 8,158 4,942 2,349 528 4 155 12 4 11 
မ 15,822 9,832 3,528 1,727 491 12 197 31 3 1 

ေကျာက်မဲခရုိင် 375,963 119,324 161,485 51,448 23,451 372 14,309 394 518 4,662 
ကျား 175,649 47,434 79,477 27,435 11,602 213 5,660 168 383 3,277 
မ 200,314 71,890 82,008 24,013 11,849 159 8,649 226 135 1,385 
ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ် 65,190 17,535 27,745 9,963 5,300 57 3,845 110 49 586 
ကျား 29,818 6,196 13,958 5,140 2,476 32 1,498 49 34 435 
မ 35,372 11,339 13,787 4,823 2,824 25 2,347 61 15 151 
ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ် 73,777 13,226 43,060 9,564 4,365 115 2,882 63 371 131 
ကျား 35,569 5,529 20,472 5,426 2,425 73 1,228 34 286 96 
မ 38,208 7,697 22,588 4,138 1,940 42 1,654 29 85 35 
သီေပါမြ ို ့နယ် 87,460 42,727 27,864 8,062 3,961 49 2,445 76 33 2,243 
ကျား 41,313 18,758 13,970 4,180 1,902 32 933 38 22 1,478 
မ 46,147 23,969 13,894 3,882 2,059 17 1,512 38 11 765 
နမ္မတူမြ ို ့နယ် 25,251 10,434 6,879 3,598 2,295 20 1,201 34 13 777 
ကျား 11,767 4,426 3,450 1,920 967 13 416 8 7 560 
မ 13,484 6,008 3,429 1,678 1,328 7 785 26 6 217 

           
           



165သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တနး် မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

နမ့်ဆန်မြ ို ့နယ် 33,019 10,819 12,097 6,730 2,379 33 917 19 9 16 
ကျား 14,411 3,104 6,352 3,473 1,108 14 335 8 4 13 
မ 18,608 7,715 5,745 3,257 1,271 19 582 11 5 3 
မုိးမိတ်မြ ို ့နယ် 31,199 4,238 16,762 5,804 2,335 30 1,584 64 12 370 
ကျား 14,558 1,749 7,742 2,971 1,165 17 602 23 9 280 
မ 16,641 2,489 9,020 2,833 1,170 13 982 41 3 90 
မဘိမ်းမြ ို ့နယ် 21,539 1,004 14,212 3,637 1,545 48 962 17 16 98 
ကျား 10,415 336 6,591 2,067 887 22 440 5 11 56 
မ 11,124 668 7,621 1,570 658 26 522 12 5 42 
မန်တံုမြ ို ့နယ် 16,667 9,030 4,786 1,791 620 10 193 3 10 224 
ကျား 7,832 3,172 2,949 1,065 349 6 89 1 7 194 
မ 8,835 5,858 1,837 726 271 4 104 2 3 30 
မုိင်းေငါ့မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,153 4,656 3,034 1,035 296 6 110 6 1 9 
ကျား 4,148 1,801 1,576 559 145 3 53 2 - 9 
မ 5,005 2,855 1,458 476 151 3 57 4 1 - 
မုိင်းလံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 12,708 5,655 5,046 1,264 355 4 170 2 4 208 
ကျား 5,818 2,363 2,417 634 178 1 66 - 3 156 
မ 6,890 3,292 2,629 630 177 3 104 2 1 52 

ကွမ်းလံုခရုိင် 24,341 17,514 3,851 1,642 679 24 508 25 5 93 
ကျား 12,327 8,291 2,329 995 361 12 254 12 4 69 
မ 12,014 9,223 1,522 647 318 12 254 13 1 24 
ကွမ်းလံုမြ ို ့နယ် 24,341 17,514 3,851 1,642 679 24 508 25 5 93 
ကျား 12,327 8,291 2,329 995 361 12 254 12 4 69 
မ 12,014 9,223 1,522 647 318 12 254 13 1 24 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 62,771 44,857 9,089 6,628 1,211 43 833 78 30 2 
ကျား 32,465 20,446 6,244 4,487 711 37 468 55 17 - 
မ 30,306 24,411 2,845 2,141 500 6 365 23 13 2 

           
           



166သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တနး် မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ေလာက်ကုိင်မြ ို ့နယ် 35,019 22,024 6,129 5,203 951 27 604 55 24 2 
ကျား 18,042 9,567 4,084 3,418 550 23 347 39 14 - 
မ 16,977 12,457 2,045 1,785 401 4 257 16 10 2 
ကုန်းကြ မ်းမြ ို ့နယ် 13,938 12,105 1,223 444 59 2 85 17 3 - 
ကျား 7,151 5,758 936 372 33 2 38 11 1 - 
မ 6,787 6,347 287 72 26 - 47 6 2 - 
ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 2,156 968 560 373 158 14 82 - 1 - 
ကျား 1,171 426 332 247 103 12 51 - - - 
မ 985 542 228 126 55 2 31 - 1 - 
ေမာ်ထုိက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 11,658 9,760 1,177 608 43 - 62 6 2 - 
ကျား 6,101 4,695 892 450 25 - 32 5 2 - 
မ 5,557 5,065 285 158 18 - 30 1 - - 

ဟုိပန်ခရုိင် 94,794 79,189 9,124 4,312 1,081 27 551 22 28 460 
ကျား 48,583 38,886 5,763 2,683 587 14 300 14 14 322 
မ 46,211 40,303 3,361 1,629 494 13 251 8 14 138 
ဟုိပန်မြ ို ့နယ် 24,530 17,216 3,541 2,368 777 22 442 16 17 131 
ကျား 12,503 8,175 2,083 1,459 408 11 241 11 9 106 
မ 12,027 9,041 1,458 909 369 11 201 5 8 25 
မုိင်းေမာမြ ို ့နယ် 29,005 25,032 2,786 944 142 3 60 3 4 31 
ကျား 15,140 12,555 1,855 588 84 2 32 2 2 20 
မ 13,865 12,477 931 356 58 1 28 1 2 11 
ပန်ဝုိင်မြ ို ့နယ် 38,588 34,930 2,436 817 113 1 23 3 6 259 
ကျား 19,597 17,228 1,595 521 70 - 15 1 3 164 
မ 18,991 17,702 841 296 43 1 8 2 3 95 
ပန်လံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 2,671 2,011 361 183 49 1 26 - 1 39 
ကျား 1,343 928 230 115 25 1 12 - - 32 
မ 1,328 1,083 131 68 24 - 14 - 1 7 

မက်မန်းခရုိင် 94,041 79,778 7,490 4,441 1,397 37 551 26 29 292 
ကျား 48,002 38,937 4,913 2,720 824 25 319 15 18 231 
မ 46,039 40,841 2,577 1,721 573 12 232 11 11 61 



167သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တနး် မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 7,857 7,030 431 225 70 11 80 6 3 1 
ကျား 3,989 3,438 293 146 48 8 48 5 2 1 
မ 3,868 3,592 138 79 22 3 32 1 1 - 
ပန်ဆမ်း(ပန်ခမး်) မြ ို ့နယ် 38,420 29,379 3,894 3,312 1,175 12 360 14 22 252 
ကျား 19,666 14,040 2,531 1,977 684 8 205 7 15 199 
မ 18,754 15,339 1,363 1,335 491 4 155 7 7 53 
နားဖန်းမြ ို ့နယ် 47,096 42,777 3,142 891 147 10 84 2 4 39 
ကျား 24,034 21,192 2,078 588 89 5 48 2 1 31 
မ 23,062 21,585 1,064 303 58 5 36 - 3 8 
မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခဲွ 668 592 23 13 5 4 27 4 - - 
ကျား 313 267 11 9 3 4 18 1 - - 
မ 355 325 12 4 2 - 9 3 - - 

ကျိုငး်တံုခရုိင် 168,362 118,324 18,767 13,923 6,674 218 5,148 290 123 4,895 
ကျား 83,416 54,237 11,476 7,935 3,353 135 2,412 121 72 3,675 
မ 84,946 64,087 7,291 5,988 3,321 83 2,736 169 51 1,220 
ကျိုင်းတံုမြ ို ့နယ် 82,013 47,299 11,412 9,511 5,641 167 4,439 263 82 3,199 
ကျား 39,752 20,948 6,178 5,187 2,775 108 2,018 106 49 2,383 
မ 42,261 26,351 5,234 4,324 2,866 59 2,421 157 33 816 
မုိင်းခတ်မြ ို ့နယ် 20,362 18,411 891 437 188 10 172 16 4 233 
ကျား 10,251 8,979 584 293 107 3 91 8 2 184 
မ 10,111 9,432 307 144 81 7 81 8 2 49 
မိုင်းယန်းမြ ို ့နယ် 26,817 21,223 3,418 1,003 302 17 207 8 11 628 
ကျား 13,560 9,538 2,622 630 165 11 117 5 4 468 
မ 13,257 11,685 796 373 137 6 90 3 7 160 
မုိင်းလားမြ ို ့နယ် 14,712 10,433 1,806 1,482 274 18 241 3 21 434 
ကျား 7,336 4,474 1,290 887 159 9 134 2 13 368 
မ 7,376 5,959 516 595 115 9 107 1 8 66 

           
           



168သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တနး် မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

မုိင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 24,458 20,958 1,240 1,490 269 6 89 - 5 401 
ကျား 12,517 10,298 802 938 147 4 52 - 4 272 
မ 11,941 10,660 438 552 122 2 37 - 1 129 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 99,300 75,194 11,937 6,473 2,826 85 1,608 89 59 1,029 
ကျား 50,751 36,462 7,035 4,057 1,521 56 801 41 36 742 
မ 48,549 38,732 4,902 2,416 1,305 29 807 48 23 287 
မုိင်းဆတ်မြ ို ့နယ် 34,029 24,838 4,352 2,575 1,122 29 697 31 19 366 
ကျား 17,421 11,961 2,581 1,613 620 19 351 20 12 244 
မ 16,608 12,877 1,771 962 502 10 346 11 7 122 
မုိင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ် 24,565 19,751 2,285 1,193 539 11 314 21 8 443 
ကျား 12,106 9,410 1,256 695 274 7 134 5 2 323 
မ 12,459 10,341 1,029 498 265 4 180 16 6 120 
မုိင်းတံုမြ ို ့နယ် 9,497 5,673 2,142 907 471 19 251 10 11 13 
ကျား 4,959 2,777 1,205 575 237 13 131 5 6 10 
မ 4,538 2,896 937 332 234 6 120 5 5 3 
မုိင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 6,841 6,060 382 190 86 2 50 7 - 64 
ကျား 3,520 3,044 221 131 45 2 24 4 - 49 
မ 3,321 3,016 161 59 41 - 26 3 - 15 
တံုတာမြ ို ့နယ်ခဲွ 5,862 5,021 325 228 119 6 72 4 3 84 
ကျား 2,899 2,388 194 139 67 4 28 4 3 72 
မ 2,963 2,633 131 89 52 2 44 - - 12 
ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 16,627 12,362 2,269 1,275 454 17 196 12 15 27 
ကျား 8,690 6,057 1,415 816 248 10 112 2 10 20 
မ 7,937 6,305 854 459 206 7 84 10 5 7 
မံုးထမြ ို ့နယ်ခဲွ 1,879 1,489 182 105 35 1 28 4 3 32 
ကျား 1,156 825 163 88 30 1 21 1 3 24 
မ 723 664 19 17 5 - 7 3 - 8 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တနး် မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

တာချီလိတ်ခရုိင် 90,479 43,535 17,015 14,013 8,582 160 4,859 125 45 2,145 
ကျား 44,516 19,632 8,564 7,749 4,691 80 2,313 63 24 1,400 
မ 45,963 23,903 8,451 6,264 3,891 80 2,546 62 21 745 
တာချီလိတ်မြ ို ့နယ် 75,347 33,138 15,170 12,701 7,920 147 4,580 114 39 1,538 
ကျား 36,780 14,676 7,504 6,956 4,287 74 2,177 55 20 1,031 
မ 38,567 18,462 7,666 5,745 3,633 73 2,403 59 19 507 
တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 9,302 5,513 1,367 1,063 533 11 199 10 4 602 
ကျား 4,689 2,510 758 627 318 5 96 7 2 366 
မ 4,613 3,003 609 436 215 6 103 3 2 236 
ကျိုင်းလပ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 5,830 4,884 478 249 129 2 80 1 2 5 
ကျား 3,047 2,446 302 166 86 1 40 1 2 3 
မ 2,783 2,438 176 83 43 1 40 - - 2 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 56,381 44,137 4,665 4,142 1,755 33 890 44 43 672 
ကျား 28,844 21,145 2,971 2,671 969 22 444 27 24 571 
မ 27,537 22,992 1,694 1,471 786 11 446 17 19 101 
မုိင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 13,965 9,538 1,569 1,183 682 12 406 27 6 542 
ကျား 7,033 4,460 843 703 353 7 195 18 1 453 
မ 6,932 5,078 726 480 329 5 211 9 5 89 
မုိင်းေယာင်းမြ ို ့နယ် 16,096 13,314 1,015 820 554 10 253 10 6 114 
ကျား 8,086 6,482 606 489 291 7 99 5 4 103 
မ 8,010 6,832 409 331 263 3 154 5 2 11 
မုိင်းယုမြ ို ့နယ်ခဲွ 26,320 21,285 2,081 2,139 519 11 231 7 31 16 
ကျား 13,725 10,203 1,522 1,479 325 8 150 4 19 15 
မ 12,595 11,082 559 660 194 3 81 3 12 1 
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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 ု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)် 

ဇယား (ဃ - 6 (ဂ))။ အသက် (၂၅) နှစ်နှင့်အထက် အဖဲွ့အစည်းလူဦးေရကုိ အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ပြ းီစီးခ့ဲသည့်အတန်းအလုိက် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 140,454 22,582 39,513 35,728 18,342 1,338 17,944 2,034 512 2,461 

ကျား 106,848 16,017 29,360 28,314 15,058 1,144 13,076 1,485 434 1,960 

မ 33,606 6,565 10,153 7,414 3,284 194 4,868 549 78 501 

ေတာင်က� းီခခုိင် 32,218 2,885 8,192 6,792 5,427 498 6,250 926 123 1,125 

ကျား 25,029 1,950 6,225 5,716 4,524 443 4,456 722 108 885 

မ 7,189 935 1,967 1,076 903 55 1,794 204 15 240 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ် 9,521 947 2,099 2,173 1,752 214 2,019 205 13 99 

ကျား 6,841 566 1,540 1,782 1,358 176 1,250 84 9 76 

မ 2,680 381 559 391 394 38 769 121 4 23 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ် 4,614 260 1,143 905 759 38 928 50 42 489 

ကျား 3,139 147 731 706 571 33 525 23 39 364 

မ 1,475 113 412 199 188 5 403 27 3 125 

ဟုိပုံး မြ ို ့နယ် 1,689 228 525 380 247 26 187 84 1 11 

ကျား 1,374 125 418 331 228 25 152 83 1 11 

မ 315 103 107 49 19 1 35 1 - - 

ဆီဆုိင်မြ ို ့နယ် 1,464 185 451 246 156 5 147 27 4 243 

ကျား 1,198 137 379 224 140 4 86 10 1 217 

မ 266 48 72 22 16 1 61 17 3 26 

ကေလာမြ ို ့နယ် 3,612 231 900 861 675 39 736 83 14 73 

ကျား 3,036 181 734 758 604 37 591 71 12 48 

မ 576 50 166 103 71 2 145 12 2 25 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 1,123 85 299 232 219 22 214 8 1 43 

ကျား 782 58 182 165 179 21 143 3 1 30 

မ 341 27 117 67 40 1 71 5 - 13 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 1,640 212 556 319 269 27 220 6 11 20 

ကျား 1,152 156 349 234 216 26 143 4 10 14 

မ 488 56 207 85 53 1 77 2 1 6 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ် 3,650 326 754 516 487 67 1,066 395 6 33 

ကျား 3,311 262 645 462 459 66 995 390 6 26 

မ 339 64 109 54 28 1 71 5 - 7 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ် 1,608 96 542 427 270 12 178 9 3 71 

ကျား 1,396 80 458 379 253 12 147 6 2 59 

မ 212 16 84 48 17 - 31 3 1 12 

ဖယ်ခံုမြ ို ့နယ် 1,054 118 279 248 206 30 147 14 4 8 

ကျား 861 83 236 219 146 28 125 14 3 7 

မ 193 35 43 29 60 2 22 - 1 1 

ေကျာက်တလံုးက� းီမြ ို ့နယ်ခဲွ 297 30 78 73 73 1 38 2 - 2 

ကျား 260 19 66 70 73 1 28 1 - 2 

မ 37 11 12 3 - - 10 1 - - 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခဲွ 722 101 276 147 72 - 104 15 - 7 

ကျား 624 88 237 135 69 - 79 9 - 7 

မ 98 13 39 12 3 - 25 6 - - 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခဲွ 1,224 66 290 265 242 17 266 28 24 26 

ကျား 1,055 48 250 251 228 14 192 24 24 24 

မ 169 18 40 14 14 3 74 4 - 2 

လိွုင်လင်ခရုိင် 10,383 2,015 2,945 2,401 1,383 68 1,312 200 30 29 

ကျား 8,758 1,630 2,533 2,132 1,229 60 995 123 28 28 

မ 1,625 385 412 269 154 8 317 77 2 1 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

လိွုင်လင်မြ ို ့နယ် 948 245 295 185 121 10 85 5 - 2 

ကျား 741 152 242 164 113 6 57 5 - 2 

မ 207 93 53 21 8 4 28 - - - 

လဲချား မြ ို ့နယ် 432 99 124 89 69 3 42 6 - - 

ကျား 388 84 113 80 63 3 39 6 - - 

မ 44 15 11 9 6 - 3 - - - 

နမ့စ်န်မြ ို ့နယ် 2,185 369 591 563 362 19 241 30 6 4 

ကျား 1,789 302 457 470 306 16 203 26 5 4 

မ 396 67 134 93 56 3 38 4 1 - 

ကွန်ဟိန်းမြ ို ့နယ် 803 114 282 194 94 8 87 22 - 2 

ကျား 704 93 251 177 83 8 68 22 - 2 

မ 99 21 31 17 11 - 19 - - - 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 446 113 89 92 60 7 66 18 - 1 

ကျား 324 72 75 74 51 6 39 6 - 1 

မ 122 41 14 18 9 1 27 12 - - 

မုိင်းကုိင်မြ ို ့နယ် 564 160 158 106 70 5 52 4 - 9 

ကျား 461 132 132 96 62 5 21 4 - 9 

မ 103 28 26 10 8 - 31 - - - 

မုိင်းရှူး မြ ို ့နယ် 442 136 112 72 63 2 55 - 2 - 

ကျား 355 97 96 63 53 2 42 - 2 - 

မ 87 39 16 9 10 - 13 - - - 

ပင်လံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 899 94 232 211 165 7 105 74 8 3 

ကျား 686 72 189 180 150 7 60 17 8 3 

မ 213 22 43 31 15 - 45 57 - - 

ခုိလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,280 102 350 306 178 3 317 13 10 1 

ကျား 1,141 91 324 286 166 3 247 13 10 1 

မ 139 11 26 20 12 - 70 - - - 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခွဲ 467 232 71 72 38 1 49 2 - 2 

ကျား 407 206 62 62 33 1 39 2 - 2 

မ 60 26 9 10 5 - 10 - - - 

မုိင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 635 140 144 169 61 1 97 22 1 - 

ကျား 608 132 143 168 58 1 85 20 1 - 

မ 27 8 1 1 3 - 12 2 - - 

မုိင်းစံ (မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယ်ခဲွ 1,282 211 497 342 102 2 116 4 3 5 

ကျား 1,154 197 449 312 91 2 95 2 2 4 

မ 128 14 48 30 11 - 21 2 1 1 

လင်းေခးခရုိင် 4,290 650 1,442 1,041 446 20 598 62 8 23 

ကျား 3,826 531 1,287 990 415 20 498 56 7 22 

မ 464 119 155 51 31 - 100 6 1 1 

လင်းေခးမြ ို ့နယ် 767 120 299 189 60 6 77 13 - 3 

ကျား 669 84 259 184 55 6 68 10 - 3 

မ 98 36 40 5 5 - 9 3 - - 

မုိးနဲမြ ို ့နယ် 383 34 161 83 38 - 56 8 1 2 

ကျား 340 22 145 75 36 - 52 7 1 2 

မ 43 12 16 8 2 - 4 1 - - 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ် 446 64 124 82 68 5 100 1 2 - 

ကျား 379 59 106 77 63 5 67 1 1 - 

မ 67 5 18 5 5 - 33 - 1 - 

မုိင်းပန်မြ ို ့နယ် 1,466 255 488 400 121 4 162 23 3 10 

ကျား 1,372 224 460 389 115 4 145 22 3 10 

မ 94 31 28 11 6 - 17 1 - - 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ဟုိမိန်းမြ ို ့နယ်ခွဲ 255 58 111 57 17 - 11 - 1 - 

ကျား 198 32 90 49 15 - 11 - 1 - 

မ 57 26 21 8 2 - - - - - 

ကျိုင်းေတာင်းမြ ို ့နယ်ခဲွ 973 119 259 230 142 5 192 17 1 8 

ကျား 868 110 227 216 131 5 155 16 1 7 

မ 105 9 32 14 11 - 37 1 - 1 

လားရိှုးခရုိင် 11,505 1,986 3,192 2,680 1,550 249 1,565 218 18 47 

ကျား 8,963 1,409 2,455 2,218 1,310 190 1,223 111 11 36 

မ 2,542 577 737 462 240 59 342 107 7 11 

လားရိှုးမြ ို ့နယ် 7,653 1,295 1,965 1,711 1,131 208 1,155 158 13 17 

ကျား 5,551 832 1,379 1,314 932 149 861 64 7 13 

မ 2,102 463 586 397 199 59 294 94 6 4 

သိန္ီနမြ ို ့နယ် 1,219 77 439 302 158 11 184 25 1 22 

ကျား 1,085 62 380 279 150 11 169 18 1 15 

မ 134 15 59 23 8 - 15 7 - 7 

မုိင်းရယ်မြ ို ့နယ် 664 156 203 162 63 15 52 10 2 1 

ကျား 592 124 186 158 60 15 39 7 2 1 

မ 72 32 17 4 3 - 13 3 - - 

တန့ယ်န်းမြ ို ့နယ် 1,969 458 585 505 198 15 174 25 2 7 

ကျား 1,735 391 510 467 168 15 154 22 1 7 

မ 234 67 75 38 30 - 20 3 1 - 

မူဆယ်ခရုိင် 11,607 1,100 3,218 3,101 2,192 80 1,700 79 71 66 

ကျား 8,435 698 2,214 2,401 1,720 69 1,155 56 64 58 

မ 3,172 402 1,004 700 472 11 545 23 7 8 

           



175သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 8,710 670 2,282 2,486 1,760 31 1,369 38 19 55 

ကျား 6,178 417 1,497 1,889 1,351 28 906 24 17 49 

မ 2,532 253 785 597 409 3 463 14 2 6 

နမ့ခ်မ်းမြ ို ့နယ် 977 162 221 184 218 30 101 7 51 3 

ကျား 741 101 161 147 184 24 70 7 46 1 

မ 236 61 60 37 34 6 31 - 5 2 

ကွတ်ခုိင်မြ ို ့နယ် 1,363 177 564 320 140 14 124 20 1 3 

ကျား 1,076 106 435 269 124 14 106 18 1 3 

မ 287 71 129 51 16 - 18 2 - - 

မုန်းကုိးမြ ို ့နယ်ခဲွ 95 22 22 8 9 2 25 7 - - 

ကျား 60 11 16 8 8 1 15 1 - - 

မ 35 11 6 - 1 1 10 6 - - 

မန်ဟီးရုိး(မန်ဟျို း) မြ ို ့နယ်ခွဲ 94 44 11 13 10 - 14 2 - - 

ကျား 87 43 11 13 9 - 10 1 - - 

မ 7 1 - - 1 - 4 1 - - 

ပန်ဆုိင်း( ကြ ူကုတ်)  မြ ို ့နယ်ခဲွ 251 19 72 68 38 2 48 1 - 3 

ကျား 189 15 53 56 29 1 31 1 - 3 

မ 62 4 19 12 9 1 17 - - - 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခဲွ 117 6 46 22 17 1 19 4 - 2 

ကျား 104 5 41 19 15 1 17 4 - 2 

မ 13 1 5 3 2 - 2 - - - 

ေကျာက်မဲခရုိင် 22,163 2,784 9,074 4,943 2,488 148 2,317 174 88 147 

ကျား 15,420 1,731 5,693 3,878 2,050 129 1,649 107 81 102 

မ 6,743 1,053 3,381 1,065 438 19 668 67 7 45 

           



176သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ် 2,664 290 1,037 574 334 20 331 31 13 34 

ကျား 1,850 173 669 421 279 18 239 24 12 15 

မ 814 117 368 153 55 2 92 7 1 19 

ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ် 5,079 653 1,773 1,159 663 43 716 19 42 11 

ကျား 4,039 522 1,269 1,005 585 37 559 16 40 6 

မ 1,040 131 504 154 78 6 157 3 2 5 

သီေပါမြ ို ့နယ် 3,621 618 1,348 742 417 20 362 57 5 52 

ကျား 2,656 425 958 623 343 14 216 31 4 42 

မ 965 193 390 119 74 6 146 26 1 10 

နမ္မတူ မြ ို ့နယ် 676 75 179 133 115 11 124 14 - 25 

ကျား 510 44 134 112 95 11 92 5 - 17 

မ 166 31 45 21 20 - 32 9 - 8 

နမ့်ဆန်် မြ ို ့နယ် 2,790 450 1,465 549 166 11 137 4 2 6 

ကျား 1,278 144 593 308 119 9 98 1 2 4 

မ 1,512 306 872 241 47 2 39 3 - 2 

မုိးမိတ်မြ ို ့နယ် 2,260 110 930 566 294 17 303 22 12 6 

ကျား 1,660 78 624 464 240 15 208 15 10 6 

မ 600 32 306 102 54 2 95 7 2 - 

မဘိမ်းမြ ို ့နယ် 3,297 300 1,618 828 360 18 157 6 7 3 

ကျား 2,275 173 1,041 639 275 18 115 5 6 3 

မ 1,022 127 577 189 85 - 42 1 1 - 

မန်တံုမြ ို ့နယ် 590 91 199 132 47 7 98 9 3 4 

ကျား 455 51 154 122 41 6 66 8 3 4 

မ 135 40 45 10 6 1 32 1 - - 

မုိင်းေငါ့မြ ို ့နယ်ခဲွ 538 111 260 96 32 - 30 9 - - 

ကျား 259 66 92 55 28 - 17 1 - - 

မ 279 45 168 41 4 - 13 8 - - 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

မုိင်းလံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 648 86 265 164 60 1 59 3 4 6 

ကျား 438 55 159 129 45 1 39 1 4 5 

မ 210 31 106 35 15 - 20 2 - 1 

ကွမ်းလံုခရုိင် 1,592 222 727 334 119 5 150 24 3 8 

ကျား 1,237 161 547 278 101 5 119 16 3 7 

မ 355 61 180 56 18 - 31 8 - 1 

ကွမး်လံုမြ ို ့နယ် 1,592 222 727 334 119 5 150 24 3 8 

ကျား 1,237 161 547 278 101 5 119 16 3 7 

မ 355 61 180 56 18 - 31 8 - 1 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 6,441 795 1,863 2,222 654 41 750 62 40 14 

ကျား 4,400 468 1,275 1,521 487 29 528 46 34 12 

မ 2,041 327 588 701 167 12 222 16 6 2 

ေလာက်ကုိင်မြ ို ့နယ် 5,842 723 1,694 2,070 569 35 649 51 38 13 

ကျား 3,974 421 1,162 1,406 428 25 451 37 33 11 

မ 1,868 302 532 664 141 10 198 14 5 2 

ကုန်းကြ မ်းမြ ို ့နယ် 220 18 56 69 26 1 45 5 - - 

ကျား 174 10 43 55 20 1 40 5 - - 

မ 46 8 13 14 6 - 5 - - - 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 253 30 78 52 44 5 39 4 1 - 

ကျား 159 23 43 33 30 3 25 2 - - 

မ 94 7 35 19 14 2 14 2 1 - 

ေမာ်ထုိက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 126 24 35 31 15 - 17 2 1 1 

ကျား 93 14 27 27 9 - 12 2 1 1 

မ 33 10 8 4 6 - 5 - - - 
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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 ု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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

ဟုိပန်ခရုိင် 955 98 263 262 113 9 149 15 - 46 

ကျား 760 90 226 219 91 8 71 12 - 43 

မ 195 8 37 43 22 1 78 3 - 3 

ဟုိပန်မြ ို ့နယ် 514 63 139 138 76 9 61 12 - 16 

ကျား 454 57 125 126 68 8 42 12 - 16 

မ 60 6 14 12 8 1 19 - - - 

မုိင်းေမာမြ ို ့နယ် 338 29 97 109 20 - 53 1 - 29 

ကျား 238 28 81 79 13 - 11 - - 26 

မ 100 1 16 30 7 - 42 1 - 3 

ပန်ဝုိင်မြ ို ့နယ် 15 - - 1 8 - 4 2 - - 

ကျား 4 - - 1 2 - 1 - - - 

မ 11 - - - 6 - 3 2 - - 

ပန်လံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 88 6 27 14 9 - 31 - - 1 

ကျား 64 5 20 13 8 - 17 - - 1 

မ 24 1 7 1 1 - 14 - - - 

မက်မန်းခရုိင် 7,665 2,326 1,563 2,089 613 24 485 20 57 488 

ကျား 5,388 1,575 1,159 1,449 444 17 308 14 40 382 

မ 2,277 751 404 640 169 7 177 6 17 106 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 181 68 43 35 21 4 9 - - 1 

ကျား 161 63 32 34 20 3 8 - - 1 

မ 20 5 11 1 1 1 1 - - - 

ပန်ဆမ်း(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 7,049 2,046 1,374 2,020 578 20 453 19 57 482 

ကျား 4,868 1,337 998 1,385 412 14 292 14 40 376 

မ 2,181 709 376 635 166 6 161 5 17 106 

           



179သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

နားဖန်းမြ ို ့နယ် 324 160 125 18 5 - 11 - - 5 

ကျား 264 125 111 16 4 - 3 - - 5 

မ 60 35 14 2 1 - 8 - - - 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခဲွ 111 52 21 16 9 - 12 1 - - 

ကျား 95 50 18 14 8 - 5 - - - 

မ 16 2 3 2 1 - 7 1 - - 

ကျိုငး်တံုခရုိင် 15,945 3,377 2,806 6,242 1,641 121 1,327 131 49 251 

ကျား 11,561 2,318 2,160 4,402 1,204 107 1,013 113 34 210 

မ 4,384 1,059 646 1,840 437 14 314 18 15 41 

ကျိုင်းတံုမြ ို ့နယ် 4,642 1,021 1,009 1,045 616 85 670 80 9 107 

ကျား 4,045 814 927 963 511 82 582 78 8 80 

မ 597 207 82 82 105 3 88 2 1 27 

မုိင်းခတ်မြ ို ့နယ် 572 111 194 131 41 5 72 6 - 12 

ကျား 537 107 189 126 40 5 56 2 - 12 

မ 35 4 5 5 1 - 16 4 - - 

မိုင်းယန်းမြ ို ့နယ် 588 89 129 193 45 3 75 9 3 42 

ကျား 511 72 115 170 42 3 57 9 3 40 

မ 77 17 14 23 3 - 18 - - 2 

မုိင်းလားမြ ို ့နယ် 8,944 1,233 1,404 4,788 897 26 484 36 37 39 

ကျား 5,699 748 879 3,083 590 17 299 24 23 36 

မ 3,245 485 525 1,705 307 9 185 12 14 3 

မုိင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 1,199 923 70 85 42 2 26 - - 51 

ကျား 769 577 50 60 21 - 19 - - 42 

မ 430 346 20 25 21 2 7 - - 9 

           



180သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 8,099 2,711 2,281 1,751 676 24 520 72 10 54 

ကျား 6,831 2,132 1,969 1,571 582 20 430 64 10 53 

မ 1,268 579 312 180 94 4 90 8 - 1 

မုိင်းဆတ်မြ ို ့နယ် 2,947 630 957 805 291 5 213 18 4 24 

ကျား 2,604 533 847 744 261 4 173 15 4 23 

မ 343 97 110 61 30 1 40 3 - 1 

မုိင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ် 830 223 220 180 94 6 66 19 3 19 

ကျား 734 201 189 159 78 6 60 19 3 19 

မ 96 22 31 21 16 - 6 - - - 

မုိင်းတံုမြ ို ့နယ် 1,156 378 298 255 114 4 100 7 - - 

ကျား 1,061 357 276 238 99 2 83 6 - - 

မ 95 21 22 17 15 2 17 1 - - 

မုိင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 413 47 155 120 31 3 45 8 1 3 

ကျား 394 43 149 119 30 3 41 5 1 3 

မ 19 4 6 1 1 - 4 3 - - 

တံုတာမြ ို ့နယ်ခဲွ 388 84 135 85 42 - 31 8 1 2 

ကျား 297 52 104 70 32 - 28 8 1 2 

မ 91 32 31 15 10 - 3 - - - 

ပံုပါကျင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 2,362 1,349 516 305 103 5 65 12 1 6 

ကျား 1,738 946 404 240 81 4 45 11 1 6 

မ 624 403 112 65 22 1 20 1 - - 

မံုးထမြ ို ့နယ်ခဲွ 3 - - 1 1 1 - - - - 

ကျား 3 - - 1 1 1 - - - - 

မ - - - - - - - - - - 

           



181သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ကျား/မ 

အမြ င့်ဆံုးတက်ေရာက်ခ့ဲ ပြ းီစီးခ့ဲသည် ့ အတန်း 

စုစုေပါင်း အတန်းမရိှ 
မူလတန်း 

(သူငယ်တန်း မှ 
၄ တန်းထိ) 

အလယ်တန်း 
(၅ တန်းမှ 
၈ တန်းထိ) 

အထက်တန်း  
( ၉ တန်း မှ  
၁၀ တန်းထိ) 

ဒီပလုိမာ 
တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ် 

ဘဲွ့လွန်နှင့် 
အထက် 

အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း 
သင်တန်း 

အခြ ား 

တာချီလိတ်ခရုိင် 4,486 726 1,200 1,141 725 42 503 16 10 123 

ကျား 3,582 584 956 916 610 39 371 15 9 82 

မ 904 142 244 225 115 3 132 1 1 41 

တာချီလိတ်မြ ို ့နယ် 3,821 626 992 949 642 32 450 13 4 113 

ကျား 2,981 502 763 740 534 30 325 12 3 72 

မ 840 124 229 209 108 2 125 1 1 41 

တာေလမြ ို ့နယ်ခဲွ 496 85 142 136 60 10 45 3 5 10 

ကျား 451 70 132 128 55 9 39 3 5 10 

မ 45 15 10 8 5 1 6 - - - 

ကျိုင်းလပ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 169 15 66 56 23 - 8 - 1 - 

ကျား 150 12 61 48 21 - 7 - 1 - 

မ 19 3 5 8 2 - 1 - - - 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 3,105 907 747 729 315 9 318 35 5 40 

ကျား 2,658 740 661 623 291 8 260 30 5 40 

မ 447 167 86 106 24 1 58 5 - - 

မုိင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 1,255 171 331 338 208 3 146 25 1 32 

ကျား 1,155 148 306 316 201 3 128 20 1 32 

မ 100 23 25 22 7 - 18 5 - - 

မုိင်းေယာင်းမြ ို ့နယ် 665 177 214 127 39 5 89 7 1 6 

ကျား 625 170 205 121 39 4 72 7 1 6 

မ 40 7 9 6 - 1 17 - - - 

မုိင်းယုမြ ို ့နယ်ခဲွ 1,185 559 202 264 68 1 83 3 3 2 

ကျား 878 422 150 186 51 1 60 3 3 2 

မ 307 137 52 78 17 - 23 - - - 
 



   

   

   

 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဍ) 

အပုိငး် (င)  စီးပွားေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

 

   
   

 



183သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ဇယား (င - 1 (က))။ အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကုိ လုပ်သားအင်အားပါဝငန်ှုန်း၊ အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်နှုန်း၊ အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့်လူဦးေရအချို းတုိ့ကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက်) 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သားအင်အားအေကြ ာင်းအရာ

စုစုေပါင်း 
လုပ်ငန်းခွင်ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သားအင်အားတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်း 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရာခုိင်နှုန်း 

အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့် 
လူဦးေရအချို း 
(ရာခုိင်နှုန်း) 

 မြ ို ့ ပြ /ေကျးလက် 

ကျား/မ        

10 -14 642,050 126,626 7,099 508,325 20.8 5.3 19.7 

15 - 19 580,164 345,393 20,066 214,705 63.0 5.5 59.5 

20 - 24 518,970 405,351 18,000 95,619 81.6 4.3 78.1 

25 - 29 484,417 396,371 9,035 79,011 83.7 2.2 81.8 

30 - 34 442,641 366,327 4,728 71,586 83.8 1.3 82.8 

35 - 39 387,362 322,907 2,653 61,802 84.0 0.8 83.4 

40 - 44 359,989 297,643 1,653 60,693 83.1 0.6 82.7 

45 - 49 300,831 243,687 1,090 56,054 81.4 0.4 81.0 

50 - 54 278,475 213,698 679 64,098 77.0 0.3 76.7 

55 - 59 200,659 141,061 355 59,243 70.5 0.3 70.3 

60 - 64 158,688 86,143 192 72,353 54.4 0.2 54.3 

65 - 69 92,127 38,282 78 53,767 41.6 0.2 41.6 

70 - 74 66,751 17,318 50 49,383 26.0 0.3 25.9 

75 - 79 40,065 7,181 25 32,859 18.0 0.3 17.9 

80 - 84 28,744 4,394 28 24,322 15.4 0.6 15.3 

85 - 89 11,884 1,918 11 9,955 16.2 0.6 16.1 

90 နှစန်ှင့်အထက ် 7,372 1,200 11 6,161 16.4 0.9 16.3 

15 နှစန်ှင့်အထက ် 3,959,139 2,888,874 58,654 1,011,611 74.4 2.0 73.0 

10 နှစန်ှင့်အထက ် 4,601,189 3,015,500 65,753 1,519,936 67.0 2.1 65.5 

10 နှစမ်ှ17နှစ် 989,846 311,877 18,053 659,916 33.3 5.5 31.5 

15 နှစမ်ှ 64နှစ် 3,712,196 2,818,581 58,451 835,164 77.5 2.0 75.9 
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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 ု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)် 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သားအင်အားအေကြ ာင်းအရာ

စုစုေပါင်း 
လုပ်ငန်းခွင်ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သားအင်အားတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်း 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရာခုိင်နှုန်း 

အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့် 
လူဦးေရအချို း 
(ရာခုိင်နှုန်း) 

ကျား        

10 -14 326,912 61,765 4,014 261,133 20.1 6.1 18.9 

15 - 19 291,109 186,026 11,880 93,203 68.0 6.0 63.9 

20 - 24 263,710 228,248 9,886 25,576 90.3 4.2 86.6 

25 - 29 246,793 228,084 5,462 13,247 94.6 2.3 92.4 

30 - 34 228,841 215,758 3,109 9,974 95.6 1.4 94.3 

35 - 39 197,245 187,768 1,757 7,720 96.1 0.9 95.2 

40 - 44 179,133 170,543 1,107 7,483 95.8 0.6 95.2 

45 - 49 146,218 138,349 774 7,095 95.1 0.6 94.6 

50 - 54 134,755 123,292 447 11,016 91.8 0.4 91.5 

55 - 59 94,912 81,908 225 12,779 86.5 0.3 86.3 

60 - 64 75,438 52,094 113 23,231 69.2 0.2 69.1 

65 - 69 42,474 23,402 47 19,025 55.2 0.2 55.1 

70 - 74 29,656 10,769 26 18,861 36.4 0.2 36.3 

75 - 79 17,142 4,394 11 12,737 25.7 0.2 25.6 

80 - 84 11,811 2,667 18 9,126 22.7 0.7 22.6 

85 - 89 4,671 1,116 3 3,552 24.0 0.3 23.9 

90 နှစန်ှင့်အထက ် 2,827 734 9 2,084 26.3 1.2 26.0 

15 နှစန်ှင့်အထက ် 1,966,735 1,655,152 34,874 276,709 85.9 2.1 84.2 

10 နှစန်ှင့်အထက ် 2,293,647 1,716,917 38,888 537,842 76.6 2.2 74.9 

10 နှစမ်ှ17နှစ် 501,212 159,763 10,626 330,823 34.0 6.2 31.9 

15 နှစမ်ှ 64နှစ် 1,858,154 1,612,070 34,760 211,324 88.6 2.1 86.8 

        

        



185သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သားအင်အားအေကြ ာင်းအရာ

စုစုေပါင်း 
လုပ်ငန်းခွင်ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သားအင်အားတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်း 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရာခုိင်နှုန်း 

အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့် 
လူဦးေရအချို း 
(ရာခုိင်နှုန်း) 

မ        

10 -14 315,138 64,861 3,085 247,192 21.6 4.5 20.6 

15 - 19 289,055 159,367 8,186 121,502 58.0 4.9 55.1 

20 - 24 255,260 177,103 8,114 70,043 72.6 4.4 69.4 

25 - 29 237,624 168,287 3,573 65,764 72.3 2.1 70.8 

30 - 34 213,800 150,569 1,619 61,612 71.2 1.1 70.4 

35 - 39 190,117 135,139 896 54,082 71.6 0.7 71.1 

40 - 44 180,856 127,100 546 53,210 70.6 0.4 70.3 

45 - 49 154,613 105,338 316 48,959 68.3 0.3 68.1 

50 - 54 143,720 90,406 232 53,082 63.1 0.3 62.9 

55 - 59 105,747 59,153 130 46,464 56.1 0.2 55.9 

60 - 64 83,250 34,049 79 49,122 41.0 0.2 40.9 

65 - 69 49,653 14,880 31 34,742 30.0 0.2 30.0 

70 - 74 37,095 6,549 24 30,522 17.7 0.4 17.7 

75 - 79 22,923 2,787 14 20,122 12.2 0.5 12.2 

80 - 84 16,933 1,727 10 15,196 10.3 0.6 10.2 

85 - 89 7,213 802 8 6,403 11.2 1.0 11.1 

90 နှစန်ှင့်အထက ် 4,545 466 2 4,077 10.3 0.4 10.3 

15 နှစန်ှင့်အထက ် 1,992,404 1,233,722 23,780 734,902 63.1 1.9 61.9 

10 နှစန်ှင့်အထက ် 2,307,542 1,298,583 26,865 982,094 57.4 2.0 56.3 

10 နှစမ်ှ17နှစ် 488,634 152,114 7,427 329,093 32.7 4.7 31.1 

15 နှစမ်ှ 64နှစ် 1,854,042 1,206,511 23,691 623,840 66.4 1.9 65.1 
  



186သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

ဇယား  (င - 1 (ခ))။ အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကုိ လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်း၊ အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်နှုန်း၊ အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့် လူဦးေရအချို းတုိ့ကုိ အသက်အုပ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မြ ို ့ ပြ ) 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သားအင်အားအေကြ ာင်းအရာ

စုစုေပါင်း လုပ်ငန်းခွင်ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သားအင်အားတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်း 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရာခုိင်နှုန်း 

အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့် 
လူဦးေရအချို း 
(ရာခုိင်နှုန်း) 

 မြ ို ့ ပြ  

ကျား/မ 

10 -14 146,855 8,816 1,210 136,829 6.8 12.1 6.0 

15 - 19 142,808 56,288 6,713 79,807 44.1 10.7 39.4 

20 - 24 132,261 87,283 7,897 37,081 72.0 8.3 66.0 

25 - 29 121,251 88,379 3,915 28,957 76.1 4.2 72.9 

30 - 34 115,247 85,119 2,213 27,915 75.8 2.5 73.9 

35 - 39 101,998 76,867 1,252 23,879 76.6 1.6 75.4 

40 - 44 95,280 71,392 785 23,103 75.8 1.1 74.9 

45 - 49 79,529 57,924 511 21,094 73.5 0.9 72.8 

50 - 54 68,143 45,838 266 22,039 67.7 0.6 67.3 

55 - 59 52,954 31,376 139 21,439 59.5 0.4 59.3 

60 - 64 39,829 16,172 68 23,589 40.8 0.4 40.6 

65 - 69 26,070 7,411 23 18,636 28.5 0.3 28.4 

70 - 74 17,145 2,766 8 14,371 16.2 0.3 16.1 

75 - 79 11,962 1,173 8 10,781 9.9 0.7 9.8 

80 - 84 7,609 602 7 7,000 8.0 1.1 7.9 

85 - 89 3,617 317 3 3,297 8.8 0.9 8.8 

90 နှစ်နှင့်အထက် 1,972 215 2 1,755 11.0 0.9 10.9 

15 နှစ်နှင့်အထက် 1,017,675 629,122 23,810 364,743 64.2 3.6 61.8 

10 နှစ်နှင့်အထက် 1,164,530 637,938 25,020 501,572 56.9 3.8 54.8 

10 နှစ်မှ17နစှ် 230,515 34,824 4,522 191,169 17.1 11.5 15.1 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 949,300 616,638 23,759 308,903 67.5 3.7 65.0 



187သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သားအင်အားအေကြ ာင်းအရာ

စုစုေပါင်း လုပ်ငန်းခွင်ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သားအင်အားတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်း 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရာခုိင်နှုန်း 

အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့် 
လူဦးေရအချို း 
(ရာခုိင်နှုန်း) 

ကျား 

10 -14 77,555 4,992 793 71,770 7.5 13.7 6.4 

15 - 19 73,118 34,573 4,248 34,297 53.1 10.9 47.3 

20 - 24 67,744 53,428 4,244 10,072 85.1 7.4 78.9 

25 - 29 62,520 55,529 2,393 4,598 92.6 4.1 88.8 

30 - 34 59,027 53,825 1,469 3,733 93.7 2.7 91.2 

35 - 39 51,359 47,417 888 3,054 94.1 1.8 92.3 

40 - 44 46,386 42,714 562 3,110 93.3 1.3 92.1 

45 - 49 37,026 33,686 402 2,938 92.1 1.2 91.0 

50 - 54 30,778 26,658 203 3,917 87.3 0.8 86.6 

55 - 59 23,306 18,560 99 4,647 80.1 0.5 79.6 

60 - 64 17,502 9,894 44 7,564 56.8 0.4 56.5 

65 - 69 11,284 4,657 19 6,608 41.4 0.4 41.3 

70 - 74 7,045 1,725 6 5,314 24.6 0.3 24.5 

75 - 79 4,807 749 6 4,052 15.7 0.8 15.6 

80 - 84 2,824 370 5 2,449 13.3 1.3 13.1 

85 - 89 1,249 190 2 1,057 15.4 1.0 15.2 

90 နှစ်နှင့်အထက် 642 130 1 511 20.4 0.8 20.2 

15 နှစ်နှင့်အထက် 496,617 384,105 14,591 97,921 80.3 3.7 77.3 

10 နှစ်နှင့်အထက် 574,172 389,097 15,384 169,691 70.4 3.8 67.8 

10 နှစ်မှ17နစှ် 120,290 20,762 2,987 96,541 19.7 12.6 17.3 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 468,766 376,284 14,552 77,930 83.4 3.7 80.3 



188သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သားအင်အားအေကြ ာင်းအရာ

စုစုေပါင်း လုပ်ငန်းခွင်ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သားအင်အားတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်း 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရာခုိင်နှုန်း 

အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့် 
လူဦးေရအချို း 
(ရာခုိင်နှုန်း) 

မ 

10 -14 69,300 3,824 417 65,059 6.1 9.8 5.5 

15 - 19 69,690 21,715 2,465 45,510 34.7 10.2 31.2 

20 - 24 64,517 33,855 3,653 27,009 58.1 9.7 52.5 

25 - 29 58,731 32,850 1,522 24,359 58.5 4.4 55.9 

30 - 34 56,220 31,294 744 24,182 57.0 2.3 55.7 

35 - 39 50,639 29,450 364 20,825 58.9 1.2 58.2 

40 - 44 48,894 28,678 223 19,993 59.1 0.8 58.7 

45 - 49 42,503 24,238 109 18,156 57.3 0.4 57.0 

50 - 54 37,365 19,180 63 18,122 51.5 0.3 51.3 

55 - 59 29,648 12,816 40 16,792 43.4 0.3 43.2 

60 - 64 22,327 6,278 24 16,025 28.2 0.4 28.1 

65 - 69 14,786 2,754 4 12,028 18.7 0.1 18.6 

70 - 74 10,100 1,041 2 9,057 10.3 0.2 10.3 

75 - 79 7,155 424 2 6,729 6.0 0.5 5.9 

80 - 84 4,785 232 2 4,551 4.9 0.9 4.8 

85 - 89 2,368 127 1 2,240 5.4 0.8 5.4 

90 နှစ်နှင့်အထက် 1,330 85 1 1,244 6.5 1.2 6.4 

15 နှစ်နှင့်အထက် 521,058 245,017 9,219 266,822 48.8 3.6 47.0 

10 နှစ်နှင့်အထက် 590,358 248,841 9,636 331,881 43.8 3.7 42.2 

10 နှစ်မှ17နစှ် 110,225 14,062 1,535 94,628 14.2 9.8 12.8 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 480,534 240,354 9,207 230,973 51.9 3.7 50.0 
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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 ု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)် 

ဇယား (င - 1 (ဂ))။ အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကုိ လုပ်သားအင်အားပါဝငန်ှုန်း၊ အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်နှုန်း၊ အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့် လူဦးေရအချို းတုိ့ကုိအသက်အုပ်စုအလုိက် 
ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သားအင်အားအေကြ ာင်းအရာ

စုစုေပါင်း 
လုပ်ငန်းခွင်ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သားအင်အားတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်း 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရာခုိင်နှုန်း 

အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့် 
လူဦးေရအချိုး 
(ရာခုိင်နှုန်း) 

ေကျးလက် 

ကျား/မ 

10 -14 495,195 117,810 5,889 371,496 25.0 4.8 23.8 

15 - 19 437,356 289,105 13,353 134,898 69.2 4.4 66.1 

20 - 24 386,709 318,068 10,103 58,538 84.9 3.1 82.2 

25 - 29 363,166 307,992 5,120 50,054 86.2 1.6 84.8 

30 - 34 327,394 281,208 2,515 43,671 86.7 0.9 85.9 

35 - 39 285,364 246,040 1,401 37,923 86.7 0.6 86.2 

40 - 44 264,709 226,251 868 37,590 85.8 0.4 85.5 

45 - 49 221,302 185,763 579 34,960 84.2 0.3 83.9 

50 - 54 210,332 167,860 413 42,059 80.0 0.2 79.8 

55 - 59 147,705 109,685 216 37,804 74.4 0.2 74.3 

60 - 64 118,859 69,971 124 48,764 59.0 0.2 58.9 

65 - 69 66,057 30,871 55 35,131 46.8 0.2 46.7 

70 - 74 49,606 14,552 42 35,012 29.4 0.3 29.3 

75 - 79 28,103 6,008 17 22,078 21.4 0.3 21.4 

80 - 84 21,135 3,792 21 17,322 18.0 0.6 17.9 

85 - 89 8,267 1,601 8 6,658 19.5 0.5 19.4 

90 နှစ်နှင့်အထက ် 5,400 985 9 4,406 18.4 0.9 18.2 

15 နှစ်နှင့်အထက ် 2,941,464 2,259,752 34,844 646,868 78.0 1.5 76.8 

10 နှစ်နှင့်အထက ် 3,436,659 2,377,562 40,733 1,018,364 70.4 1.7 69.2 

10 နှစ်မှ17နစှ် 759,331 277,053 13,531 468,747 38.3 4.7 36.5 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 2,762,896 2,201,943 34,692 526,261 81.0 1.6 79.7 
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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 ု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)် 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သားအင်အားအေကြ ာင်းအရာ

စုစုေပါင်း 
လုပ်ငန်းခွင်ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သားအင်အားတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်း 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရာခုိင်နှုန်း 

အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့် 
လူဦးေရအချိုး 
(ရာခုိင်နှုန်း) 

ကျား        

10 -14 249,357 56,773 3,221 189,363 24.1 5.4 22.8 

15 - 19 217,991 151,453 7,632 58,906 73.0 4.8 69.5 

20 - 24 195,966 174,820 5,642 15,504 92.1 3.1 89.2 

25 - 29 184,273 172,555 3,069 8,649 95.3 1.7 93.6 

30 - 34 169,814 161,933 1,640 6,241 96.3 1.0 95.4 

35 - 39 145,886 140,351 869 4,666 96.8 0.6 96.2 

40 - 44 132,747 127,829 545 4,373 96.7 0.4 96.3 

45 - 49 109,192 104,663 372 4,157 96.2 0.4 95.9 

50 - 54 103,977 96,634 244 7,099 93.2 0.3 92.9 

55 - 59 71,606 63,348 126 8,132 88.6 0.2 88.5 

60 - 64 57,936 42,200 69 15,667 73.0 0.2 72.8 

65 - 69 31,190 18,745 28 12,417 60.2 0.1 60.1 

70 - 74 22,611 9,044 20 13,547 40.1 0.2 40.0 

75 - 79 12,335 3,645 5 8,685 29.6 0.1 29.6 

80 - 84 8,987 2,297 13 6,677 25.7 0.6 25.6 

85 - 89 3,422 926 1 2,495 27.1 0.1 27.1 

90 နှစ်နှင့်အထက ် 2,185 604 8 1,573 28.0 1.3 27.6 

15 နှစ်နှင့်အထက ် 1,470,118 1,271,047 20,283 178,788 87.8 1.6 86.5 

10 နှစ်နှင့်အထက ် 1,719,475 1,327,820 23,504 368,151 78.6 1.7 77.2 

10 နှစ်မှ17နစှ် 380,922 139,001 7,639 234,282 38.5 5.2 36.5 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 1,389,388 1,235,786 20,208 133,394 90.4 1.6 88.9 



191သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

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)် 

အသက်အုပ်စု 

လုပ်သားအင်အားအေကြ ာင်းအရာ

စုစုေပါင်း 
လုပ်ငန်းခွင်ရိှ 
လူဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ဦးေရ 

လုပ်သားအင်အားတွင် 
မပါဝင်သူ 

လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်နှုန်း 

အလုပ်လက်မ့ဲ 
ရာခုိင်နှုန်း 

အလုပ်အကုိင်ရရိှမှုနှင့် 
လူဦးေရအချိုး 
(ရာခုိင်နှုန်း) 

မ 

10 -14 245,838 61,037 2,668 182,133 25.9 4.2 24.8 

15 - 19 219,365 137,652 5,721 75,992 65.4 4.0 62.8 

20 - 24 190,743 143,248 4,461 43,034 77.4 3.0 75.1 

25 - 29 178,893 135,437 2,051 41,405 76.9 1.5 75.7 

30 - 34 157,580 119,275 875 37,430 76.2 0.7 75.7 

35 - 39 139,478 105,689 532 33,257 76.2 0.5 75.8 

40 - 44 131,962 98,422 323 33,217 74.8 0.3 74.6 

45 - 49 112,110 81,100 207 30,803 72.5 0.3 72.3 

50 - 54 106,355 71,226 169 34,960 67.1 0.2 67.0 

55 - 59 76,099 46,337 90 29,672 61.0 0.2 60.9 

60 - 64 60,923 27,771 55 33,097 45.7 0.2 45.6 

65 - 69 34,867 12,126 27 22,714 34.9 0.2 34.8 

70 - 74 26,995 5,508 22 21,465 20.5 0.4 20.4 

75 - 79 15,768 2,363 12 13,393 15.1 0.5 15.0 

80 - 84 12,148 1,495 8 10,645 12.4 0.5 12.3 

85 - 89 4,845 675 7 4,163 14.1 1.0 13.9 

90 နှစ်နှင့်အထက ် 3,215 381 1 2,833 11.9 0.3 11.9 

15 နှစ်နှင့်အထက ် 1,471,346 988,705 14,561 468,080 68.2 1.5 67.2 

10 နှစ်နှင့်အထက ် 1,717,184 1,049,742 17,229 650,213 62.1 1.6 61.1 

10 နှစ်မှ17နစှ် 378,409 138,052 5,892 234,465 38.0 4.1 36.5 

15 နှစ်မှ 64နှစ် 1,373,508 966,157 14,484 392,867 71.4 1.5 70.3 



192သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င - 2)။ အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကုိ လုပ်သားအမျို းအစားအလုိက် ကျား/မ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
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ရှမး်ပြ ည်နယ် 4,601,189 134,113 508,038 71,814 1,405,196 896,339 65,753 20,678 565,656 532,173 223,002 25,512 152,915 

ကျား 2,293,647 90,998 337,738 48,859 872,512 366,810 38,888 12,632 273,393 40,188 90,642 13,206 107,781 

မ 2,307,542 43,115 170,300 22,955 532,684 529,529 26,865 8,046 292,263 491,985 132,360 12,306 45,134 

ေတာင်က� းီခခုိင် 1,362,825 44,607 175,301 20,943 413,576 269,653 14,633 2,719 190,383 123,268 60,487 8,362 38,893 

ကျား 671,753 27,666 113,662 14,283 247,310 103,692 8,143 1,759 90,358 5,321 25,045 4,416 30,098 

မ 691,072 16,941 61,639 6,660 166,266 165,961 6,490 960 100,025 117,947 35,442 3,946 8,795 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ် 316,859 14,222 65,661 7,195 69,843 27,249 5,292 929 52,597 42,263 17,571 2,016 12,021 

ကျား 153,234 7,455 43,045 4,924 39,839 10,011 3,309 641 25,032 1,487 7,347 1,098 9,046 

မ 163,625 6,767 22,616 2,271 30,004 17,238 1,983 288 27,565 40,776 10,224 918 2,975 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ် 155,945 2,812 32,830 4,110 47,541 20,068 1,306 452 18,918 14,618 7,294 1,420 4,576 

ကျား 77,598 895 19,241 2,948 28,360 8,427 696 276 8,989 453 2,981 771 3,561 

မ 78,347 1,917 13,589 1,162 19,181 11,641 610 176 9,929 14,165 4,313 649 1,015 

ဟုိပံုး မြ ို ့နယ် 88,065 3,510 8,443 1,228 29,901 21,074 436 83 10,690 6,255 3,195 447 2,803 

ကျား 43,272 2,839 5,479 788 17,934 7,250 255 62 4,946 220 1,121 237 2,141 

မ 44,793 671 2,964 440 11,967 13,824 181 21 5,744 6,035 2,074 210 662 

ဆီဆုိင်မြ ို ့နယ် 115,405 1,903 8,535 818 46,555 27,170 777 255 14,754 7,081 4,007 602 2,948 

ကျား 56,062 1,184 5,452 516 26,626 10,061 420 165 6,994 494 1,509 302 2,339 

မ 59,343 719 3,083 302 19,929 17,109 357 90 7,760 6,587 2,498 300 609 

ကေလာ မြ ို ့နယ် 151,654 6,096 24,379 2,172 41,378 31,258 1,758 298 18,719 15,235 6,545 831 2,985 

ကျား 75,634 4,282 16,440 1,387 24,751 11,980 958 190 9,104 744 2,944 444 2,410 

မ 76,020 1,814 7,939 785 16,627 19,278 800 108 9,615 14,491 3,601 387 575 

              



193သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ပင်းတယမြ ို ့နယ် 63,839 1,312 6,442 696 15,426 21,627 517 67 8,563 3,646 3,400 328 1,815 

ကျား 30,578 501 3,802 422 9,103 9,201 236 42 3,882 230 1,475 165 1,519 

မ 33,261 811 2,640 274 6,323 12,426 281 25 4,681 3,416 1,925 163 296 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 65,965 1,342 3,916 351 22,025 16,818 642 80 8,649 6,481 3,180 452 2,029 

ကျား 32,650 634 2,797 248 13,932 7,030 291 58 3,892 338 1,508 252 1,670 

မ 33,315 708 1,119 103 8,093 9,788 351 22 4,757 6,143 1,672 200 359 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ် 100,729 6,927 8,864 927 29,304 20,268 1,072 124 13,959 11,644 4,345 491 2,804 

ကျား 51,871 5,743 6,116 686 19,266 7,971 579 86 6,584 450 1,858 265 2,267 

မ 48,858 1,184 2,748 241 10,038 12,297 493 38 7,375 11,194 2,487 226 537 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ် 91,857 2,103 5,274 483 33,572 26,198 822 148 13,219 3,597 4,145 526 1,770 

ကျား 45,686 1,361 3,796 316 19,783 10,225 383 88 6,318 205 1,583 277 1,351 

မ 46,171 742 1,478 167 13,789 15,973 439 60 6,901 3,392 2,562 249 419 

ဖယ်ခံုမြ ို ့နယ် 76,923 2,294 4,022 1,733 27,255 18,472 770 63 14,190 4,490 2,037 407 1,190 

ကျား 38,587 1,398 2,668 1,218 16,395 7,228 382 43 7,020 313 851 195 876 

မ 38,336 896 1,354 515 10,860 11,244 388 20 7,170 4,177 1,186 212 314 

ေကျာက်တလံုးက� �းမြ ို ့နယ်ခဲွ 44,555 274 1,200 200 17,509 14,175 384 16 5,619 1,769 1,598 242 1,569 

ကျား 21,362 122 770 129 10,619 5,153 177 10 2,591 41 599 118 1,033 

မ 23,193 152 430 71 6,890 9,022 207 6 3,028 1,728 999 124 536 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခဲွ 29,920 680 1,289 396 10,312 9,200 189 20 2,817 2,934 1,172 194 717 

ကျား 15,316 519 948 275 7,312 3,438 113 16 1,359 145 492 94 605 

မ 14,604 161 341 121 3,000 5,762 76 4 1,458 2,789 680 100 112 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခဲွ 61,109 1,132 4,446 634 22,955 16,076 668 184 7,689 3,255 1,998 406 1,666 

ကျား 29,903 733 3,108 426 13,390 5,717 344 82 3,647 201 777 198 1,280 

မ 31,206 399 1,338 208 9,565 10,359 324 102 4,042 3,054 1,221 208 386 



194သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (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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လိွုင်လင်ခရုိင် 444,905 14,388 26,137 4,976 145,353 104,467 5,358 1,760 44,931 59,747 20,091 2,105 15,592 

ကျား 216,666 10,517 19,140 3,614 91,843 40,291 3,168 1,118 21,503 4,295 7,822 1,082 12,273 

မ 228,239 3,871 6,997 1,362 53,510 64,176 2,190 642 23,428 55,452 12,269 1,023 3,319 

လိွုင်လင်မြ ို ့နယ် 40,788 1,972 2,725 295 11,106 9,736 667 149 5,559 4,761 2,138 288 1,392 

ကျား 19,402 1,083 2,020 199 6,970 3,553 349 88 2,693 210 868 138 1,231 

မ 21,386 889 705 96 4,136 6,183 318 61 2,866 4,551 1,270 150 161 

လဲချား မြ ို ့နယ် 39,857 917 1,474 332 14,853 7,252 1,080 262 4,105 5,902 2,111 193 1,376 

ကျား 19,203 578 1,071 250 9,171 2,959 647 197 1,968 426 819 92 1,025 

မ 20,654 339 403 82 5,682 4,293 433 65 2,137 5,476 1,292 101 351 

နမ့စ်န်မြ ို ့နယ် 72,695 3,139 5,294 1,456 20,689 18,289 729 230 7,997 10,131 2,236 215 2,290 

ကျား 36,626 2,453 4,014 1,108 13,448 7,354 439 136 3,956 945 927 113 1,733 

မ 36,069 686 1,280 348 7,241 10,935 290 94 4,041 9,186 1,309 102 557 

ကွန်ဟိန်းမြ ို ့နယ် 17,917 1,008 996 278 6,882 2,230 300 67 1,391 2,506 1,310 131 818 

ကျား 8,930 820 777 177 4,042 840 159 38 571 223 481 75 727 

မ 8,987 188 219 101 2,840 1,390 141 29 820 2,283 829 56 91 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 34,663 542 1,286 544 12,125 9,784 341 136 2,689 4,393 1,220 177 1,426 

ကျား 16,052 285 767 409 7,507 3,607 187 77 1,087 396 504 88 1,138 

မ 18,611 257 519 135 4,618 6,177 154 59 1,602 3,997 716 89 288 

မုိင်းကုိင်မြ ို ့နယ် 57,790 632 2,660 780 18,249 10,726 488 299 4,505 12,850 3,558 324 2,719 

ကျား 26,974 358 1,689 587 12,990 4,596 309 191 1,955 872 1,248 162 2,017 

မ 30,816 274 971 193 5,259 6,130 179 108 2,550 11,978 2,310 162 702 

မုိင်းရှူး မြ ို ့နယ် 33,785 574 1,057 126 13,731 9,455 200 54 3,414 3,204 1,101 136 733 

ကျား 15,910 328 779 85 7,706 3,738 137 39 1,692 291 461 73 581 

မ 17,875 246 278 41 6,025 5,717 63 15 1,722 2,913 640 63 152 



195သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ပင်လံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 55,861 1,182 2,827 416 20,263 13,736 850 130 6,917 4,488 2,968 290 1,794 

ကျား 26,999 726 2,046 287 12,002 4,667 501 100 3,560 211 1,165 143 1,591 

မ 28,862 456 781 129 8,261 9,069 349 30 3,357 4,277 1,803 147 203 

ခုိလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 19,299 1,753 1,100 132 6,152 4,414 153 144 1,816 2,286 832 73 444 

ကျား 10,064 1,576 839 98 3,892 1,749 108 75 930 157 317 46 277 

မ 9,235 177 261 34 2,260 2,665 45 69 886 2,129 515 27 167 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခဲွ 25,503 1,190 795 225 8,141 7,772 261 186 1,874 3,114 1,073 103 769 

ကျား 12,672 1,034 545 138 5,554 2,963 145 94 829 198 448 60 664 

မ 12,831 156 250 87 2,587 4,809 116 92 1,045 2,916 625 43 105 

မုိင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 23,078 1,120 620 200 6,464 7,151 198 32 1,944 3,510 989 92 758 

ကျား 11,193 1,001 433 142 4,572 2,694 131 20 890 270 362 51 627 

မ 11,885 119 187 58 1,892 4,457 67 12 1,054 3,240 627 41 131 

မုိင်းစံ (မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယ်ခဲွ 23,669 359 5,303 192 6,698 3,922 91 71 2,720 2,602 555 83 1,073 

ကျား 12,641 275 4,160 134 3,989 1,571 56 63 1,372 96 222 41 662 

မ 11,028 84 1,143 58 2,709 2,351 35 8 1,348 2,506 333 42 411 

လင်းေခးခရုိင် 112,913 6,024 8,731 2,314 40,217 18,779 1,439 625 9,577 13,772 5,923 800 4,712 

ကျား 57,161 4,707 6,142 1,535 24,317 7,614 870 359 4,518 809 2,581 435 3,274 

မ 55,752 1,317 2,589 779 15,900 11,165 569 266 5,059 12,963 3,342 365 1,438 

လင်းေခးမြ ို ့နယ် 28,745 1,543 2,422 1,252 9,799 3,740 254 87 2,316 3,708 2,151 312 1,161 

ကျား 14,217 1,103 1,440 875 5,824 1,531 150 63 1,077 240 970 162 782 

မ 14,528 440 982 377 3,975 2,209 104 24 1,239 3,468 1,181 150 379 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 22,670 868 818 329 7,486 4,483 311 80 2,241 3,105 1,283 172 1,494 

ကျား 11,041 610 637 206 4,683 1,855 208 43 1,041 177 516 92 973 

မ 11,629 258 181 123 2,803 2,628 103 37 1,200 2,928 767 80 521 



196သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (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  

 

ကျား/မ 

လုပ်သားအမျိုးအစား

စစု
ေုပ
ါင
း် 

အ
စိုး
ရဝ
န်ထ
မ်း

 

အ
လ
ုပ်သ
မာ
း 

(ပ
ုဂ္ဂလ
ိက

/ 
အ
ဖွဲ့
အ
စည
်း) 

လ
ပုင်
နး်
ရငှ

 ်

က
ိုယ
်တ
ိုင်လ
ုပ် 

မသိ
ား
စ ု

လ
ုပ်င
န်း
တ
ွင ်

လ
ုပက်
ိုင်သ
ူ 

အ
လ
ပု်ရ
ာှဆဲ

 

အ
လ
ုပ်မ
ရှာ
ခဲ့ပ
ါ 

အ
ချ
ိန်ြ
ပည
့် 

ေက
ျာင
်းတ
က
်ေသ

ာေ
က
ျာင
်းသ
ား

 

အ
မိ်မ
ှုက
ိစ္စလ
ုပ ်

အ
ငြ
မိး်
စာ
း၊ 

သ
က
်က�
းီရ
ွယ
်အ
ို 

ဖျ
ား
နာ
သ
ူ၊ 

မသ
န်စ
ွမ်း
သ
ူ 

အ
ခြ
ား

 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ် 25,499 599 1,145 309 10,920 6,442 202 34 2,139 1,848 1,043 141 677 

ကျား 12,392 374 812 192 6,095 2,573 117 21 1,041 60 433 77 597 

မ 13,107 225 333 117 4,825 3,869 85 13 1,098 1,788 610 64 80 

မုိင်းပန်မြ ို ့နယ် 21,458 1,771 2,418 206 7,548 2,660 446 230 1,923 2,350 908 104 894 

ကျား 11,555 1,553 1,724 118 4,654 1,006 246 128 931 143 443 64 545 

မ 9,903 218 694 88 2,894 1,654 200 102 992 2,207 465 40 349 

ဟုိမိန်းမြ ို ့နယ်ခဲွ 5,605 99 687 67 2,253 890 126 161 299 683 167 29 144 

ကျား 2,932 57 489 44 1,371 414 74 81 154 53 64 17 114 

မ 2,673 42 198 23 882 476 52 80 145 630 103 12 30 

ကျိုငး်ေတာင်းမြ ို ့နယ်ခဲွ 8,936 1,144 1,241 151 2,211 564 100 33 659 2,078 371 42 342 

ကျား 5,024 1,010 1,040 100 1,690 235 75 23 274 136 155 23 263 

မ 3,912 134 201 51 521 329 25 10 385 1,942 216 19 79 

လားရိှုးခရုိင် 486,566 15,569 50,931 6,291 140,816 70,812 7,289 2,522 62,492 78,687 28,063 2,850 20,244 

ကျား 236,246 10,390 35,089 4,317 87,938 31,107 4,466 1,605 29,534 5,365 11,457 1,479 13,499 

မ 250,320 5,179 15,842 1,974 52,878 39,705 2,823 917 32,958 73,322 16,606 1,371 6,745 

လားရိှုးမြ ို ့နယ် 261,728 10,358 36,640 3,308 68,953 22,130 4,488 1,378 43,102 43,874 16,784 1,725 8,988 

ကျား 127,228 6,522 25,332 2,317 41,888 9,990 2,834 895 20,704 3,098 6,813 931 5,904 

မ 134,500 3,836 11,308 991 27,065 12,140 1,654 483 22,398 40,776 9,971 794 3,084 

သိန္နီမြ ို ့နယ် 44,671 2,013 3,252 781 13,309 7,556 498 87 5,605 6,842 2,707 234 1,787 

ကျား 22,473 1,504 2,319 570 8,899 3,475 356 63 2,580 336 1,085 116 1,170 

မ 22,198 509 933 211 4,410 4,081 142 24 3,025 6,506 1,622 118 617 

မုိင်းရယ်မြ ို ့နယ် 46,942 1,098 1,226 330 16,603 11,107 402 148 3,282 7,879 2,042 274 2,551 

ကျား 22,288 830 884 247 10,893 4,622 221 105 1,579 253 882 138 1,634 

မ 24,654 268 342 83 5,710 6,485 181 43 1,703 7,626 1,160 136 917 



197သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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တန့ယ်န်းမြ ို ့နယ် 133,225 2,100 9,813 1,872 41,951 30,019 1,901 909 10,503 20,092 6,530 617 6,918 

ကျား 64,257 1,534 6,554 1,183 26,258 13,020 1,055 542 4,671 1,678 2,677 294 4,791 

မ 68,968 566 3,259 689 15,693 16,999 846 367 5,832 18,414 3,853 323 2,127 

မူဆယ်ခရိုင် 358,851 7,012 45,790 5,439 93,699 67,424 8,948 2,486 56,508 41,882 19,985 1,916 7,762 

ကျား 179,396 4,144 32,039 3,702 59,349 27,729 5,347 1,451 27,919 4,125 7,849 1,021 4,721 

မ 179,455 2,868 13,751 1,737 34,350 39,695 3,601 1,035 28,589 37,757 12,136 895 3,041 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 97,804 2,163 24,673 1,960 26,616 13,233 1,438 304 12,540 7,256 4,800 336 2,485 

ကျား 50,864 1,242 18,354 1,295 15,492 3,159 871 176 6,364 549 1,779 174 1,409 

မ 46,940 921 6,319 665 11,124 10,074 567 128 6,176 6,707 3,021 162 1,076 

နမ့်ခမ်းမြ ို ့နယ် 85,159 1,546 11,729 1,221 18,048 23,896 1,166 200 13,439 7,219 4,604 598 1,493 

ကျား 40,351 755 7,240 787 9,938 10,590 643 126 6,405 913 1,763 312 879 

မ 44,808 791 4,489 434 8,110 13,306 523 74 7,034 6,306 2,841 286 614 

ကွတ်ခုိင်မြ ို ့နယ် 77,349 2,161 4,939 1,131 21,569 7,537 2,444 549 16,338 13,511 4,714 480 1,976 

ကျား 38,212 1,458 3,398 723 13,953 4,198 1,530 354 8,034 1,161 1,801 272 1,330 

မ 39,137 703 1,541 408 7,616 3,339 914 195 8,304 12,350 2,913 208 646 

မုန်းကုိးမြ ို ့နယ်ခဲွ 19,066 241 816 140 5,626 5,589 924 643 2,406 863 1,146 126 546 

ကျား 9,895 148 554 111 4,245 1,733 532 323 1,281 144 470 61 293 

မ 9,171 93 262 29 1,381 3,856 392 320 1,125 719 676 65 253 

မန်ဟီးရုိး(မန်ဟျို း) မြ ို ့နယ်ခဲွ 5,710 74 215 17 1,980 2,481 27 54 205 98 306 14 239 

ကျား 2,714 42 148 10 1,233 833 14 33 96 12 113 7 173 

မ 2,996 32 67 7 747 1,648 13 21 109 86 193 7 66 

ပန်ဆုိင်း( ကြ ူကုတ်)  မြ ို ့နယ်ခဲွ 18,259 307 2,160 637 4,797 5,972 148 12 2,793 207 751 117 358 

ကျား 9,071 179 1,449 501 3,115 1,753 85 6 1,418 21 292 62 190 

မ 9,188 128 711 136 1,682 4,219 63 6 1,375 186 459 55 168 



198သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (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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တာမုိးညဲမြ ို ့နယ်ခဲွ 55,504 520 1,258 333 15,063 8,716 2,801 724 8,787 12,728 3,664 245 665 

ကျား 28,289 320 896 275 11,373 5,463 1,672 433 4,321 1,325 1,631 133 447 

မ 27,215 200 362 58 3,690 3,253 1,129 291 4,466 11,403 2,033 112 218 

ေကျာက်မဲခရုိင် 614,925 15,454 70,956 14,198 186,741 125,901 7,723 1,752 73,264 66,761 31,503 3,897 16,775 

ကျား 297,619 9,107 45,060 9,504 115,700 48,383 4,788 1,031 33,628 3,461 12,801 1,894 12,262 

မ 317,306 6,347 25,896 4,694 71,041 77,518 2,935 721 39,636 63,300 18,702 2,003 4,513 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ် 103,705 3,172 15,736 3,294 31,262 16,681 860 363 13,160 9,466 5,958 716 3,037 

ကျား 49,590 1,826 9,472 2,167 17,909 5,942 446 203 6,113 481 2,316 344 2,371 

မ 54,115 1,346 6,264 1,127 13,353 10,739 414 160 7,047 8,985 3,642 372 666 

ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ် 121,966 2,655 17,411 3,256 35,521 27,387 1,179 182 13,597 11,543 5,927 795 2,513 

ကျား 61,538 1,607 11,740 2,162 22,638 10,512 740 127 6,493 568 2,682 400 1,869 

မ 60,428 1,048 5,671 1,094 12,883 16,875 439 55 7,104 10,975 3,245 395 644 

သီေပါမြ ို ့နယ် 141,352 3,404 12,546 2,468 44,076 36,476 1,184 330 13,384 16,156 6,668 719 3,941 

ကျား 68,396 2,396 8,381 1,654 27,938 14,048 712 197 5,929 942 2,743 359 3,097 

မ 72,956 1,008 4,165 814 16,138 22,428 472 133 7,455 15,214 3,925 360 844 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 39,504 1,248 2,827 568 11,532 7,631 911 143 5,629 4,908 2,453 277 1,377 

ကျား 18,919 542 1,908 436 7,173 3,186 567 94 2,539 224 1,082 142 1,026 

မ 20,585 706 919 132 4,359 4,445 344 49 3,090 4,684 1,371 135 351 

နမ့်ဆန် မြ ို ့နယ် 56,167 909 6,721 1,733 17,219 14,218 302 131 8,141 2,652 2,445 477 1,219 

ကျား 24,692 346 3,150 1,050 8,997 5,258 155 72 3,568 300 884 241 671 

မ 31,475 563 3,571 683 8,222 8,960 147 59 4,573 2,352 1,561 236 548 

မုိးမိတ်မြ ို ့နယ် 50,823 2,243 6,856 707 13,684 5,161 1,597 209 6,334 9,133 3,219 314 1,366 

ကျား 25,103 1,367 4,784 548 9,625 1,938 1,072 115 2,953 325 1,245 148 983 

မ 25,720 876 2,072 159 4,059 3,223 525 94 3,381 8,808 1,974 166 383 



199သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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မဘိမ်းမြ ို ့နယ် 38,580 929 4,321 1,199 11,280 5,394 944 70 5,051 6,766 1,739 234 653 

ကျား 19,939 502 3,018 866 8,456 2,353 686 46 2,480 279 677 94 482 

မ 18,641 427 1,303 333 2,824 3,041 258 24 2,571 6,487 1,062 140 171 

မန်တံုမြ ို ့နယ် 28,255 542 839 270 9,816 7,482 392 122 4,182 2,039 1,103 193 1,275 

ကျား 13,425 344 611 176 5,772 2,930 230 69 1,899 154 401 86 753 

မ 14,830 198 228 94 4,044 4,552 162 53 2,283 1,885 702 107 522 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယ်ခဲွ 14,503 162 1,567 377 4,543 2,435 192 156 1,607 1,861 967 76 560 

ကျား 6,605 89 762 264 2,727 985 108 80 681 78 382 34 415 

မ 7,898 73 805 113 1,816 1,450 84 76 926 1,783 585 42 145 

မုိင်းလံုမြ ို ့နယ်ခွဲ 20,070 190 2,132 326 7,808 3,036 162 46 2,179 2,237 1,024 96 834 

ကျား 9,412 88 1,234 181 4,465 1,231 72 28 973 110 389 46 595 

မ 10,658 102 898 145 3,343 1,805 90 18 1,206 2,127 635 50 239 

ကွမ်းလံုခရုိင် 43,901 1,338 3,413 309 12,545 11,481 489 273 5,293 5,388 2,119 295 958 

ကျား 23,294 990 2,493 229 8,401 5,734 319 161 2,735 731 803 159 539 

မ 20,607 348 920 80 4,144 5,747 170 112 2,558 4,657 1,316 136 419 

ကွမ်းလံုမြ ို ့နယ် 43,901 1,338 3,413 309 12,545 11,481 489 273 5,293 5,388 2,119 295 958 

ကျား 23,294 990 2,493 229 8,401 5,734 319 161 2,735 731 803 159 539 

မ 20,607 348 920 80 4,144 5,747 170 112 2,558 4,657 1,316 136 419 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 119,893 3,386 11,857 1,927 30,197 26,312 2,820 762 15,866 15,924 6,174 637 4,031 

ကျား 63,420 2,909 7,688 1,387 22,005 12,175 1,689 432 8,608 1,427 2,489 343 2,268 

မ 56,473 477 4,169 540 8,192 14,137 1,131 330 7,258 14,497 3,685 294 1,763 

ေလာက်ကုိင်မြ ို ့နယ် 70,353 2,790 9,067 1,564 16,662 9,279 1,621 533 10,136 11,209 3,715 322 3,455 

ကျား 37,521 2,470 5,651 1,099 12,313 4,998 992 310 5,485 598 1,448 178 1,979 

မ 32,832 320 3,416 465 4,349 4,281 629 223 4,651 10,611 2,267 144 1,476 



200သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (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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ကုန်းကြ မ်းမြ ို ့နယ် 24,684 293 684 221 5,681 12,130 309 22 2,387 1,575 1,097 160 125 

ကျား 12,890 229 470 193 4,684 4,768 173 14 1,351 412 441 73 82 

မ 11,794 64 214 28 997 7,362 136 8 1,036 1,163 656 87 43 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 3,883 152 1,129 71 786 411 54 12 531 547 108 17 65 

ကျား 2,128 105 865 42 506 175 39 7 281 20 43 11 34 

မ 1,755 47 264 29 280 236 15 5 250 527 65 6 31 

ေမာ်ထုိက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 20,973 151 977 71 7,068 4,492 836 195 2,812 2,593 1,254 138 386 

ကျား 10,881 105 702 53 4,502 2,234 485 101 1,491 397 557 81 173 

မ 10,092 46 275 18 2,566 2,258 351 94 1,321 2,196 697 57 213 

ဟုိပန်ခရုိင် 170,649 1,516 6,995 2,645 77,956 24,594 3,434 810 21,590 14,311 8,536 759 7,503 

ကျား 87,385 1,069 4,523 1,504 44,995 11,272 2,029 501 11,437 1,910 3,761 369 4,015 

မ 83,264 447 2,472 1,141 32,961 13,322 1,405 309 10,153 12,401 4,775 390 3,488 

ဟုိပန်မြ ို ့နယ် 41,847 967 5,507 497 15,920 5,408 561 209 5,062 4,207 2,313 226 970 

ကျား 21,578 715 3,513 291 9,671 2,488 332 123 2,592 268 880 118 587 

မ 20,269 252 1,994 206 6,249 2,920 229 86 2,470 3,939 1,433 108 383 

မုိင်းေမာမြ ို ့နယ် 52,240 365 804 724 25,025 7,986 1,132 188 6,344 3,886 3,024 115 2,647 

ကျား 27,047 223 528 465 14,458 3,437 677 121 3,514 627 1,472 59 1,466 

မ 25,193 142 276 259 10,567 4,549 455 67 2,830 3,259 1,552 56 1,181 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ် 71,943 89 282 1,394 35,665 10,522 1,588 398 9,605 5,255 2,960 381 3,804 

ကျား 36,369 74 174 726 19,863 4,972 916 245 5,053 959 1,308 171 1,908 

မ 35,574 15 108 668 15,802 5,550 672 153 4,552 4,296 1,652 210 1,896 

ပန်လံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 4,619 95 402 30 1,346 678 153 15 579 963 239 37 82 

ကျား 2,391 57 308 22 1,003 375 104 12 278 56 101 21 54 

မ 2,228 38 94 8 343 303 49 3 301 907 138 16 28 



201သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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မက်မန်းခရုိင် 180,835 1,945 19,407 2,710 62,085 36,345 3,672 1,945 16,591 17,871 8,574 759 8,931 

ကျား 93,560 1,496 12,238 1,646 37,338 16,226 2,152 1,141 9,184 2,905 3,680 362 5,192 

မ 87,275 449 7,169 1,064 24,747 20,119 1,520 804 7,407 14,966 4,894 397 3,739 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 13,799 465 346 98 3,470 5,427 61 133 890 1,825 598 60 426 

ကျား 7,058 386 268 93 2,818 2,024 47 96 448 254 229 26 369 

မ 6,741 79 78 5 652 3,403 14 37 442 1,571 369 34 57 

ပန်ဆမ်း(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 79,766 1,049 16,299 1,790 21,949 14,224 1,191 884 7,172 8,714 3,396 296 2,802 

ကျား 41,754 766 10,384 1,123 13,143 6,371 776 539 3,933 1,282 1,430 145 1,862 

မ 38,012 283 5,915 667 8,806 7,853 415 345 3,239 7,432 1,966 151 940 

နားဖန်းမြ ို ့နယ် 86,025 326 2,612 820 36,339 16,488 2,414 928 8,427 7,157 4,506 396 5,612 

ကျား 44,107 265 1,476 429 21,161 7,750 1,326 506 4,765 1,361 2,000 187 2,881 

မ 41,918 61 1,136 391 15,178 8,738 1,088 422 3,662 5,796 2,506 209 2,731 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခဲွ 1,245 105 150 2 327 206 6 - 102 175 74 7 91 

ကျား 641 79 110 1 216 81 3 - 38 8 21 4 80 

မ 604 26 40 1 111 125 3 - 64 167 53 3 11 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 292,458 9,332 27,514 5,607 77,687 70,278 4,172 2,056 28,192 38,948 13,720 1,132 13,820 

ကျား 150,409 7,090 17,637 4,259 51,662 31,706 2,432 1,218 13,574 4,938 5,470 581 9,842 

မ 142,049 2,242 9,877 1,348 26,025 38,572 1,740 838 14,618 34,010 8,250 551 3,978 

ကျိုင်းတံုမြ ို ့နယ် 136,874 7,599 11,249 1,678 35,621 26,895 1,955 420 17,375 20,197 6,229 685 6,971 

ကျား 70,013 5,717 8,113 1,181 23,083 12,831 1,179 275 7,771 1,916 2,460 357 5,130 

မ 66,861 1,882 3,136 497 12,538 14,064 776 145 9,604 18,281 3,769 328 1,841 

မုိင်းခတ်မြ ို ့နယ် 33,997 902 493 170 11,219 7,864 306 650 1,506 6,430 1,984 103 2,370 

ကျား 17,707 750 385 125 7,303 3,941 170 359 857 1,329 843 53 1,592 

မ 16,290 152 108 45 3,916 3,923 136 291 649 5,101 1,141 50 778 



202သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (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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မိုင်းယန်းမြ ို ့နယ် 41,754 601 1,194 2,110 10,235 16,596 410 163 2,960 3,989 2,435 155 906 

ကျား 21,499 498 799 1,947 7,752 6,293 229 132 1,575 460 961 77 776 

မ 20,255 103 395 163 2,483 10,303 181 31 1,385 3,529 1,474 78 130 

မုိင်းလားမြ ို ့နယ် 37,058 151 11,578 695 7,548 7,831 723 527 1,815 3,454 1,180 69 1,487 

ကျား 19,293 75 6,205 488 5,568 3,086 439 275 916 530 450 36 1,225 

မ 17,765 76 5,373 207 1,980 4,745 284 252 899 2,924 730 33 262 

မုိင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 42,775 79 3,000 954 13,064 11,092 778 296 4,536 4,878 1,892 120 2,086 

ကျား 21,897 50 2,135 518 7,956 5,555 415 177 2,455 703 756 58 1,119 

မ 20,878 29 865 436 5,108 5,537 363 119 2,081 4,175 1,136 62 967 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 179,525 6,386 25,651 1,153 54,759 32,712 1,950 1,269 18,102 24,949 6,030 868 5,696 

ကျား 96,193 5,449 17,777 832 36,817 14,834 1,281 800 9,328 2,361 2,394 446 3,874 

မ 83,332 937 7,874 321 17,942 17,878 669 469 8,774 22,588 3,636 422 1,822 

မုိင်းဆတ်မြ ို ့နယ် 62,887 2,633 13,220 470 15,754 7,502 588 532 8,444 8,954 2,051 326 2,413 

ကျား 33,760 2,268 8,616 348 10,920 3,091 365 357 4,409 995 754 172 1,465 

မ 29,127 365 4,604 122 4,834 4,411 223 175 4,035 7,959 1,297 154 948 

မုိင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ် 40,050 993 1,406 186 13,516 12,160 498 93 2,340 5,394 1,653 185 1,626 

ကျား 20,343 757 985 125 9,354 5,124 327 65 1,073 366 724 78 1,365 

မ 19,707 236 421 61 4,162 7,036 171 28 1,267 5,028 929 107 261 

မုိင်းတံုမြ ို ့နယ် 16,570 1,273 1,868 83 6,167 1,146 210 45 1,299 3,158 563 95 663 

ကျား 9,293 1,130 1,561 51 3,983 639 146 30 645 398 250 53 407 

မ 7,277 143 307 32 2,184 507 64 15 654 2,760 313 42 256 

မုိင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 12,585 505 561 91 4,542 2,935 44 161 646 2,497 282 24 297 

ကျား 6,758 456 494 73 3,187 1,642 23 85 337 149 106 13 193 

မ 5,827 49 67 18 1,355 1,293 21 76 309 2,348 176 11 104 



203သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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တံုတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 10,695 383 305 32 3,318 3,432 134 65 786 1,450 385 38 367 

ကျား 5,559 324 231 24 2,402 1,463 80 41 410 192 131 20 241 

မ 5,136 59 74 8 916 1,969 54 24 376 1,258 254 18 126 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 33,638 538 7,406 280 10,137 5,377 434 343 4,309 3,287 1,040 191 296 

ကျား 18,571 464 5,153 205 6,210 2,822 302 208 2,276 236 406 105 184 

မ 15,067 74 2,253 75 3,927 2,555 132 135 2,033 3,051 634 86 112 

မုံးထမြ ို ့နယ်ခွဲ 3,100 61 885 11 1,325 160 42 30 278 209 56 9 34 

ကျား 1,909 50 737 6 761 53 38 14 178 25 23 5 19 

မ 1,191 11 148 5 564 107 4 16 100 184 33 4 15 

တာချီလိတ်ခရုိင် 144,784 3,677 30,700 2,373 38,503 15,677 2,821 1,159 15,425 21,082 6,978 675 5,714 

ကျား 73,698 2,605 20,719 1,444 23,387 7,064 1,650 723 7,275 1,710 2,723 372 4,026 

မ 71,086 1,072 9,981 929 15,116 8,613 1,171 436 8,150 19,372 4,255 303 1,688 

တာချီလိတ်မြ ို ့နယ် 121,461 2,795 28,914 2,229 30,699 10,037 2,679 1,103 12,952 18,736 5,726 532 5,059 

ကျား 61,387 1,885 19,343 1,336 18,438 4,395 1,567 698 6,114 1,495 2,254 299 3,563 

မ 60,074 910 9,571 893 12,261 5,642 1,112 405 6,838 17,241 3,472 233 1,496 

တာေလမြ ို ့နယ်ခဲွ 14,601 739 1,278 102 5,747 1,925 112 49 1,721 1,589 808 108 423 

ကျား 7,694 624 962 79 3,383 958 65 21 816 127 302 51 306 

မ 6,907 115 316 23 2,364 967 47 28 905 1,462 506 57 117 

ကျိုငး်လပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 8,722 143 508 42 2,057 3,715 30 7 752 757 444 35 232 

ကျား 4,617 96 414 29 1,566 1,711 18 4 345 88 167 22 157 

မ 4,105 47 94 13 491 2,004 12 3 407 669 277 13 75 

              



204သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 88,159 3,479 4,655 929 31,062 21,904 1,005 540 7,442 9,583 4,819 457 2,284 

ကျား 46,847 2,859 3,531 603 21,450 8,983 554 333 3,792 830 1,767 247 1,898 

မ 41,312 620 1,124 326 9,612 12,921 451 207 3,650 8,753 3,052 210 386 

မုိင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 23,108 1,959 1,309 179 6,938 4,591 269 247 2,207 3,491 1,094 68 756 

ကျား 12,449 1,663 1,086 143 5,155 1,731 164 157 984 299 419 33 615 

မ 10,659 296 223 36 1,783 2,860 105 90 1,223 3,192 675 35 141 

မုိင်းေယာင်းမြ ို ့နယ် 23,260 1,188 630 339 8,310 5,888 518 102 1,410 2,642 1,377 137 719 

ကျား 12,311 924 550 198 5,873 2,454 275 65 600 138 540 73 621 

မ 10,949 264 80 141 2,437 3,434 243 37 810 2,504 837 64 98 

မုိင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 41,791 332 2,716 411 15,814 11,425 218 191 3,825 3,450 2,348 252 809 

ကျား 22,087 272 1,895 262 10,422 4,798 115 111 2,208 393 808 141 662 

မ 19,704 60 821 149 5,392 6,627 103 80 1,617 3,057 1,540 111 147 

 



   

   

   

 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဍ) 

အပုိငး် (စ)  ကေလးေမွးဖွားမ��ှင့်ေသဆံုးမ�အေက� ာင်းအရာများ 

 

   
   

 



206သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (စ - 1)။ အသက်  (၁၅  -  ၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုများကုိ မိခင်၏အသက်အုပ်စုအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အသက်အုပ်စု အမျိုးသမီး အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး အရှင်ေမွးကေလးအေရအတွက် 
ေမွးဖွားပြ းီေသဆံုးသွားေသာ    
ကေလးအေရအတွက် 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,606,709 1,159,899 3,248,328 385,206 

15 - 19 273,560 49,014 24,440 1,345 

20 - 24 241,981 138,921 154,247 8,471 

25 - 29 228,198 179,903 330,515 21,540 

30 - 34 207,305 182,079 463,426 37,625 

35 - 39 185,376 169,334 538,940 54,269 

40 - 44 176,999 164,506 602,879 76,044 

45 - 49 151,727 142,258 568,424 85,242 

50 - 54 141,563 133,884 565,457 100,670 

ေတာင ်က� းီးခုိင် 493,665 343,308 973,895 115,630 

15 - 19 83,419 13,116 5,899 402 

20 - 24 76,487 41,635 41,823 2,824 

25 - 29 71,250 54,711 93,695 6,921 

30 - 34 65,357 55,939 136,873 11,749 

35 - 39 58,610 51,973 164,316 16,874 

40 - 44 54,379 48,900 184,422 22,686 

45 - 49 45,054 41,064 175,942 25,639 

50 - 54 39,109 35,970 170,925 28,535 

လိွုင်လင်ခရုိင ် 161,670 123,878 329,484 43,096 

15 - 19 25,437 5,872 2,676 156 

20 - 24 22,960 14,591 15,337 872 

25 - 29 22,434 18,358 31,933 2,251 

30 - 34 20,703 18,532 44,880 4,087 

35 - 39 18,979 17,686 53,254 5,923 

40 - 44 18,583 17,618 60,957 8,439 

45 - 49 16,529 15,806 59,550 9,551 

50 - 54 16,045 15,415 60,897 11,817 



207သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

အသက်အုပ်စု အမျိုးသမီး အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး အရှင်ေမွးကေလးအေရအတွက် 
ေမွးဖွားပြ းီေသဆံုးသွားေသာ    
ကေလးအေရအတွက် 

လင်းေခးခရုိင် 38,676 30,235 78,881 12,309 

15 - 19 5,955 1,461 652 47 

20 - 24 5,503 3,668 3,885 332 

25 - 29 4,882 4,099 6,989 608 

30 - 34 4,743 4,322 9,985 1,042 

35 - 39 4,351 4,078 12,165 1,691 

40 - 44 4,625 4,390 14,964 2,463 

45 - 49 4,438 4,232 15,134 2,866 

50 - 54 4,179 3,985 15,107 3,260 

လားရိှုးခရုိင် 174,343 124,337 336,786 39,019 

15 - 19 30,609 4,835 2,435 115 

20 - 24 25,111 13,927 14,898 673 

25 - 29 23,814 18,562 32,582 1,978 

30 - 34 21,994 19,235 47,032 3,774 

35 - 39 19,651 17,884 54,443 5,299 

40 - 44 19,540 18,161 62,925 7,665 

45 - 49 17,325 16,273 60,940 8,776 

50 - 54 16,299 15,460 61,531 10,739 

မူဆယ်ခရုိင် 122,153 87,198 252,099 24,116 

15 - 19 21,614 3,092 1,619 46 

20 - 24 18,183 9,930 11,261 381 

25 - 29 16,924 13,303 24,110 1,139 

30 - 34 15,793 14,022 35,367 2,072 

35 - 39 13,560 12,534 39,333 2,870 

40 - 44 13,251 12,545 46,594 4,377 

45 - 49 11,542 10,972 44,781 5,487 

50 - 54 11,286 10,800 49,034 7,744 



208သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

အသက်အုပ်စု အမျိုးသမီး အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး အရှင်ေမွးကေလးအေရအတွက် 
ေမွးဖွားပြ းီေသဆံုးသွားေသာ    
ကေလးအေရအတွက် 

ေကျာက်မဲခရုိင် 217,420 158,070 426,273 61,215 

15 - 19 34,209 5,807 2,469 95 

20 - 24 30,759 17,841 17,754 1,113 

25 - 29 29,058 23,004 38,787 3,097 

30 - 34 28,524 24,689 58,267 5,995 

35 - 39 26,476 23,947 71,925 9,120 

40 - 44 25,613 23,487 82,538 12,394 

45 - 49 22,234 20,303 77,369 13,671 

50 - 54 20,547 18,992 77,164 15,730 

ကွမ်းလံုခရုိင် 13,020 10,024 36,380 3,566 

15 - 19 2,480 561 338 7 

20 - 24 1,851 1,265 1,833 59 

25 - 29 1,801 1,554 3,857 157 

30 - 34 1,567 1,471 5,011 264 

35 - 39 1,473 1,419 6,059 471 

40 - 44 1,256 1,228 5,935 666 

45 - 49 1,269 1,236 6,374 828 

50 - 54 1,323 1,290 6,973 1,114 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင ် 36,615 25,907 84,096 3,770 

15 - 19 7,490 1,184 585 16 

20 - 24 6,143 3,489 4,404 91 

25 - 29 5,414 4,344 9,364 153 

30 - 34 4,564 4,209 13,002 353 

35 - 39 3,821 3,658 13,776 487 

40 - 44 3,534 3,445 15,153 779 

45 - 49 2,905 2,872 13,713 785 

50 - 54 2,744 2,706 14,099 1,106 



209သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

အသက်အုပ်စု အမျိုးသမီး အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး အရှင်ေမွးကေလးအေရအတွက် 
ေမွးဖွားပြ းီေသဆံုးသွားေသာ    
ကေလးအေရအတွက် 

ဟုိပန်ခရုိင် 58,480 37,397 121,701 5,985 

15 - 19 12,603 1,445 973 21 

20 - 24 10,026 4,605 7,156 147 

25 - 29 9,066 6,377 16,217 465 

30 - 34 6,907 5,945 20,337 624 

35 - 39 5,912 5,496 22,150 856 

40 - 44 5,371 5,155 21,549 1,162 

45 - 49 4,318 4,201 18,069 1,283 

50 - 54 4,277 4,173 15,250 1,427 

မက်မန်းခရုိင် 59,231 40,456 129,523 14,236 

15 - 19 12,038 1,973 1,273 89 

20 - 24 10,025 5,327 8,316 534 

25 - 29 10,083 7,696 19,709 1,436 

30 - 34 7,257 6,403 21,748 1,834 

35 - 39 6,242 5,875 24,194 2,518 

40 - 44 5,543 5,334 22,425 2,989 

45 - 49 4,021 3,913 16,955 2,325 

50 - 54 4,022 3,935 14,903 2,511 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 93,522 70,365 187,369 19,287 

15 - 19 15,792 3,508 1,810 98 

20 - 24 14,352 8,971 10,427 462 

25 - 29 13,850 11,244 20,756 1,083 

30 - 34 11,784 10,586 26,922 1,677 

35 - 39 10,075 9,398 29,063 2,261 

40 - 44 9,793 9,340 32,907 3,545 

45 - 49 8,797 8,495 32,031 4,545 

50 - 54 9,079 8,823 33,453 5,616 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

အသက်အုပ်စု အမျိုးသမီး အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး အရှင်ေမွးကေလးအေရအတွက် 
ေမွးဖွားပြ းီေသဆံုးသွားေသာ    
ကေလးအေရအတွက် 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 58,696 47,908 144,912 24,244 

15 - 19 10,266 3,461 2,152 160 

20 - 24 8,848 6,572 9,114 628 

25 - 29 8,461 7,625 17,476 1,486 

30 - 34 7,586 7,250 23,038 2,655 

35 - 39 6,828 6,646 25,090 3,622 

40 - 44 6,729 6,579 27,176 5,487 

45 - 49 5,155 5,060 21,506 4,903 

50 - 54 4,823 4,715 19,360 5,303 

တာချီလိတ်ခရုိင် 50,857 37,606 87,866 9,878 

15 - 19 7,543 1,599 888 56 

20 - 24 7,617 4,229 4,409 186 

25 - 29 7,111 5,460 8,502 415 

30 - 34 6,970 6,120 12,980 814 

35 - 39 6,088 5,517 14,073 1,217 

40 - 44 5,715 5,311 15,720 1,782 

45 - 49 5,059 4,791 15,492 2,338 

50 - 54 4,754 4,579 15,802 3,070 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 28,361 23,210 59,063 8,855 

15 - 19 4,105 1,100 671 37 

20 - 24 4,116 2,871 3,630 169 

25 - 29 4,050 3,566 6,538 351 

30 - 34 3,556 3,356 7,984 685 

35 - 39 3,310 3,223 9,099 1,060 

40 - 44 3,067 3,013 9,614 1,610 

45 - 49 3,081 3,040 10,568 2,245 

50 - 54 3,076 3,041 10,959 2,698 
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ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (စ - 2)။ အသက် (၁၅ - ၄၉) နှစရိှ် အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်းကေလးေမွးဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုများကုိ မိခင်၏ အသက်အုပ်စုအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အသက်အုပ်စု အမျိုးသမီး အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူ 
အမျိုးသမီး 

လွန်ခ့ဲေသာ(၁၂)လ အတွင်း 
အရှင်ေမွးကေလးအေရအတွက် 

ေမွးဖွားပြ းီေသဆံုးသွားေသာ 
ကေလးအေရအတွက် 

အသက်အပုိင်းအခြ ား 
အလုိက် ေမွးနှုန်း 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,465,146 1,026,015 117,287 5,307 80 
15 - 19 273,560 49,014 10,239 594 37 
20 - 24 241,981 138,921 31,229 1,414 129 
25 - 29 228,198 179,903 31,271 1,247 137 
30 - 34 207,305 182,079 22,787 924 110 
35 - 39 185,376 169,334 13,696 658 74 
40 - 44 176,999 164,506 6,192 321 35 
45 - 49 151,727 142,258 1,873 149 12 
စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     2.67 

ေတာင်က� းီခခုိင် 454,556 307,338 34,901 1,536 77 
15 - 19 83,419 13,116 2,746 188 33 
20 - 24 76,487 41,635 9,404 411 123 
25 - 29 71,250 54,711 9,429 383 132 
30 - 34 65,357 55,939 6,969 256 107 
35 - 39 58,610 51,973 4,102 179 70 
40 - 44 54,379 48,900 1,857 88 34 
45 - 49 45,054 41,064 394 31 9 
စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     2.54 

လိွုင်လင်ခခုိင် 145,625 108,463 10,951 557 75 
15 - 19 25,437 5,872 1,072 55 42 
20 - 24 22,960 14,591 2,842 152 124 
25 - 29 22,434 18,358 2,777 125 124 
30 - 34 20,703 18,532 2,071 95 100 
35 - 39 18,979 17,686 1,339 75 71 
40 - 44 18,583 17,618 643 41 35 
45 - 49 16,529 15,806 207 14 13 

စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     2.54 



212သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

အသက်အုပ်စု အမျိုးသမီး အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူ 
အမျိုးသမီး 

လွန်ခ့ဲေသာ(၁၂)လ အတွင်း 
အရှင်ေမွးကေလးအေရအတွက် 

ေမွးဖွားပြ းီေသဆံုးသွားေသာ 
ကေလးအေရအတွက် 

အသက်အပုိငး်အခြ ား 
အလုိက် ေမွးနှုန်း 

လင်းေခးခရုိင် 34,497 26,250 2,806 246 81 

15 - 19 5,955 1,461 292 29 49 

20 - 24 5,503 3,668 768 76 140 

25 - 29 4,882 4,099 660 49 135 

30 - 34 4,743 4,322 547 36 115 

35 - 39 4,351 4,078 323 23 74 

40 - 44 4,625 4,390 161 19 35 

45 - 49 4,438 4,232 55 14 12 

စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     2.80 

လားရိှုးခရုိင် 158,044 108,877 12,204 465 77 

15 - 19 30,609 4,835 1,049 42 34 

20 - 24 25,111 13,927 3,194 111 127 

25 - 29 23,814 18,562 3,340 106 140 

30 - 34 21,994 19,235 2,474 101 112 

35 - 39 19,651 17,884 1,384 70 70 

40 - 44 19,540 18,161 606 27 31 

45 - 49 17,325 16,273 157 8 9 

စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     2.62 

မူဆယ်ခရုိင် 110,867 76,398 9,674 343 87 

15 - 19 21,614 3,092 840 31 39 

20 - 24 18,183 9,930 2,677 99 147 

25 - 29 16,924 13,303 2,724 81 161 

30 - 34 15,793 14,022 1,913 65 121 

35 - 39 13,560 12,534 989 41 73 

40 - 44 13,251 12,545 409 16 31 

45 - 49 11,542 10,972 122 10 11 

စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     2.91 
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ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

အသက်အုပ်စု အမျိုးသမီး အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူ 
အမျိုးသမီး 

လွန်ခ့ဲေသာ(၁၂)လ အတွင်း 
အရှင်ေမွးကေလးအေရအတွက် 

ေမွးဖွားပြ းီေသဆံုးသွားေသာ 
ကေလးအေရအတွက် 

အသက်အပုိင်းအခြ ား 
အလုိက် ေမွးနှုန်း 

ေကျာက်မဲခရုိင် 196,873 139,078 16,139 781 82 

15 - 19 34,209 5,807 1,187 57 35 

20 - 24 30,759 17,841 4,145 199 135 

25 - 29 29,058 23,004 4,250 185 146 

30 - 34 28,524 24,689 3,337 155 117 

35 - 39 26,476 23,947 2,113 132 80 

40 - 44 25,613 23,487 879 43 34 

45 - 49 22,234 20,303 228 10 10 

စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     2.79 

ကွမး်လံုခရုိင် 11,697 8,734 1,452 51 124 

15 - 19 2,480 561 144 6 58 

20 - 24 1,851 1,265 409 14 221 

25 - 29 1,801 1,554 388 12 215 

30 - 34 1,567 1,471 276 10 176 

35 - 39 1,473 1,419 146 5 99 

40 - 44 1,256 1,228 69 2 55 

45 - 49 1,269 1,236 20 2 16 

စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     4.20 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 33,871 23,201 2,849 84 84 

15 - 19 7,490 1,184 243 10 32 

20 - 24 6,143 3,489 902 39 147 

25 - 29 5,414 4,344 778 15 144 

30 - 34 4,564 4,209 479 12 105 

35 - 39 3,821 3,658 279 3 73 

40 - 44 3,534 3,445 128 4 36 

45 - 49 2,905 2,872 40 1 14 

စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     2.75 



214သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

အသက်အုပ်စု အမျိုးသမီး အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူ 
အမျိုးသမီး 

လွန်ခ့ဲေသာ(၁၂)လ အတွင်း 
အရှင်ေမွးကေလးအေရအတွက် 

ေမွးဖွားပြ းီေသဆံုးသွားေသာ 
ကေလးအေရအတွက် 

အသက်အပုိင်းအခြ ား 
အလုိက် ေမွးနှုန်း 

ဟုိပန်ခရုိင် 54,203 33,224 3,349 204 62 

15 - 19 12,603 1,445 258 14 20 

20 - 24 10,026 4,605 843 44 84 

25 - 29 9,066 6,377 919 52 101 

30 - 34 6,907 5,945 585 38 85 

35 - 39 5,912 5,496 406 22 69 

40 - 44 5,371 5,155 210 22 39 

45 - 49 4,318 4,201 128 12 30 

စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     2.14 

မက်မန်းခရုိင် 55,209 36,521 4,769 294 86 

15 - 19 12,038 1,973 405 32 34 

20 - 24 10,025 5,327 1,171 81 117 

25 - 29 10,083 7,696 1,376 78 136 

30 - 34 7,257 6,403 812 42 112 

35 - 39 6,242 5,875 574 31 92 

40 - 44 5,543 5,334 285 16 51 

45 - 49 4,021 3,913 146 14 36 

စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     2.89 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 84,443 61,542 6,512 304 77 

15 - 19 15,792 3,508 679 47 43 

20 - 24 14,352 8,971 1,750 82 122 

25 - 29 13,850 11,244 1,727 74 125 

30 - 34 11,784 10,586 1,187 47 101 

35 - 39 10,075 9,398 685 28 68 

40 - 44 9,793 9,340 349 8 36 

45 - 49 8,797 8,495 135 18 15 

စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     2.55 



215သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

အသက်အုပ်စု အမျိုးသမီး အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူ 
အမျိုးသမီး 

လွန်ခ့ဲေသာ(၁၂)လ အတွင်း 
အရှင်ေမွးကေလးအေရအတွက် 

ေမွးဖွားပြ းီေသဆံုးသွားေသာ 
ကေလးအေရအတွက် 

အသက်အပုိင်းအခြ ား 
အလုိက် ေမွးနှုန်း 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 53,873 43,193 6,099 225 113 

15 - 19 10,266 3,461 713 40 69 

20 - 24 8,848 6,572 1,556 55 176 

25 - 29 8,461 7,625 1,471 38 174 

30 - 34 7,586 7,250 1,095 39 144 

35 - 39 6,828 6,646 757 24 111 

40 - 44 6,729 6,579 361 20 54 

45 - 49 5,155 5,060 146 9 28 

စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     3.78 

တာချီလိတ်ခရုိင် 46,103 33,027 3,416 123 74 

15 - 19 7,543 1,599 328 21 43 

20 - 24 7,617 4,229 891 30 117 

25 - 29 7,111 5,460 909 28 128 

30 - 34 6,970 6,120 707 21 101 

35 - 39 6,088 5,517 388 15 64 

40 - 44 5,715 5,311 141 7 25 

45 - 49 5,059 4,791 52 1 10 

စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     2.44 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 25,285 20,169 2,166 94 86 

15 - 19 4,105 1,100 283 22 69 

20 - 24 4,116 2,871 677 21 164 

25 - 29 4,050 3,566 523 21 129 

30 - 34 3,556 3,356 335 7 94 

35 - 39 3,310 3,223 211 10 64 

40 - 44 3,067 3,013 94 8 31 

45 - 49 3,081 3,040 43 5 14 

စုစေုပါငး်ေမးွနှုန်း     2.83 
 



   

   

   

 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဍ) 

အပုိငး် (ဆ)  ကုိငေ်ဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျ�ိးအစား 

 

   
   

 



217သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (ဆ - 1)။ အသက် (၁၀) နှစ်နှင်အ့ထက် လူဦးေရကုိကုိင်ေဆာငသ်ည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလုိက် အသက်အုပ်စုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား

အသက်အုပ်စု 

ကုိင်ေဆာင်သည့် လက်မှတ်အမျို းအစား

စုစုေပါင်း 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧည့်နုိင်ငံသား 
ကတ် 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့် 
ရသူကတ် 

အမျို းသား 
မှတ်ပံုတင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံကတ် 

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နုိင်ငံခြ ားသား 
နုိင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆာင်သူ 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 4,601,189 2,754,540 5,805 16,043 141,594 18,259 22,253 5,071 11,249 1,626,375 

10 - 14 642,050 105,851 179 352 2,419 2,640 947 41 572 529,049 

15 - 19 580,164 239,354 285 927 7,486 1,727 1,762 204 1,098 327,321 

20 - 24 518,970 330,648 563 1,800 16,286 2,038 2,764 501 1,784 162,586 

25 - 29 484,417 336,291 840 2,054 19,824 2,088 3,146 636 1,932 117,606 

30 - 34 442,641 321,514 670 1,606 16,266 1,600 2,728 640 1,452 96,165 

35 - 39 387,362 289,633 461 1,215 12,576 1,389 2,345 632 1,189 77,922 

40 - 44 359,989 271,582 435 1,384 12,404 1,200 2,063 728 1,103 69,090 

45 - 49 300,831 230,026 414 1,391 11,423 1,085 1,776 591 821 53,304 

50 - 54 278,475 206,152 516 1,470 11,652 1,099 1,632 427 549 54,978 

55 - 59 200,659 153,705 465 1,134 8,993 883 965 268 315 33,931 

60 - 64 158,688 111,121 339 881 7,113 761 902 153 211 37,207 

65 - 69 92,127 64,980 252 602 4,797 615 509 90 102 20,180 

70 - 74 66,751 41,258 149 445 3,881 396 309 45 67 20,201 

75 - 79 40,065 26,034 78 338 2,858 344 182 37 25 10,169 

80 - 84 28,744 15,967 91 241 2,072 228 125 35 17 9,968 

85 - 89 11,884 7,055 43 131 966 110 57 31 8 3,483 

90 နစှန်ငှ့်အထက ် 7,372 3,369 25 72 578 56 41 12 4 3,215 



218သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

                  ဇယား (ဆ - 2)။ အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကုိ ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလုိက် မြ ို ့ ပြ / ေကျးလက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧည့်နုိင်ငံသား 
ကတ် 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့် 
ရသူကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပံုတင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံကတ် 

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နုိင်ငံခြ ားသား 
နုိင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆာင်သူ 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 4,601,189 2,754,540 5,805 16,043 141,594 18,259 22,253 5,071 11,249 1,626,375 

 မြ ို ့ ပြ  1,164,530 875,653 3,501 6,723 28,712 7,186 5,831 2,949 6,823 227,152 

ေကျးလက် 3,436,659 1,878,887 2,304 9,320 112,882 11,073 16,422 2,122 4,426 1,399,223 

ေတာင်က� းီခခုိင် 1,362,825 1,020,180 2,203 3,683 11,863 7,478 1,649 320 978 314,471 

 မြ ို ့ ပြ  390,225 313,638 1,369 1,714 3,538 3,410 698 142 513 65,203 

ေကျးလက ် 972,600 706,542 834 1,969 8,325 4,068 951 178 465 249,268 

ေတာင်က� းီ မြ ို ့နယ် 316,859 247,475 1,123 1,333 3,318 2,777 538 107 136 60,052 

 မြ ို ့ ပြ  223,833 178,637 906 1,118 2,590 2,399 439 78 93 37,573 

ေကျးလက ် 93,026 68,838 217 215 728 378 99 29 43 22,479 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ် 155,945 111,893 122 344 2,866 761 215 55 521 39,168 

 မြ ို ့ ပြ  14,002 11,277 27 25 47 169 23 15 305 2,114 

ေကျးလက ် 141,943 100,616 95 319 2,819 592 192 40 216 37,054 

ဟုိပံုး မြ ို ့နယ် 88,065 64,288 75 129 318 393 53 4 18 22,787 

 မြ ို ့ ပြ  18,943 15,624 33 44 65 149 8 4 6 3,010 

ေကျးလက ် 69,122 48,664 42 85 253 244 45 - 12 19,777 

ဆီဆုိင ်မြ ို ့နယ် 115,405 79,196 98 168 1,116 513 100 10 26 34,178 

 မြ ို ့ ပြ  9,662 6,964 13 9 194 67 5 4 - 2,406 

ေကျးလက ် 105,743 72,232 85 159 922 446 95 6 26 31,772 

ကေလာမြ ို ့နယ် 151,654 109,828 404 408 1,186 731 289 64 159 38,585 

 မြ ို ့ ပြ  48,522 37,248 314 247 359 268 117 33 86 9,850 

ေကျးလက ် 103,132 72,580 90 161 827 463 172 31 73 28,735 

ပင်းတယ မြ ို ့နယ် 63,839 48,296 22 198 301 411 85 31 21 14,474 

 မြ ို ့ ပြ  9,300 7,821 7 25 9 96 24 1 15 1,302 

ေကျးလက ် 54,539 40,475 15 173 292 315 61 30 6 13,172 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧည့်နုိင်ငံသား 
ကတ် 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့် 
ရသူကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပံုတင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံကတ် 

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နုိင်ငံခြ ားသား 
နုိင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆာင်သူ 

ရွာငံ မြ ို ့နယ် 65,965 51,119 17 32 162 342 27 2 13 14,251 

 မြ ို ့ ပြ  3,817 3,307 6 1 2 27 7 - 1 466 

ေကျးလက ် 62,148 47,812 11 31 160 315 20 2 12 13,785 

ရပေ်စာက်မြ ို ့နယ် 100,729 69,264 223 752 640 371 144 44 30 29,261 

 မြ ို ့ ပြ  25,105 20,683 56 217 165 90 35 5 4 3,850 

ေကျးလက ် 75,624 48,581 167 535 475 281 109 39 26 25,411 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ် 91,857 72,745 49 137 840 391 70 2 20 17,603 

 မြ ို ့ ပြ  10,816 9,573 2 18 56 41 19 2 1 1,104 

ေကျးလက ် 81,041 63,172 47 119 784 350 51 - 19 16,499 

ဖယ်ခံု မြ ို ့နယ် 76,923 58,367 27 50 491 239 35 - 12 17,702 

 မြ ို ့ ပြ  13,090 10,777 3 2 20 55 20 - - 2,213 

ေကျးလက ် 63,833 47,590 24 48 471 184 15 - 12 15,489 

ေကျာက်တလံုးက� းီမြ ို ့နယ်ခဲွ 44,555 38,394 5 7 72 172 23 1 7 5,874 

 မြ ို ့ ပြ  2,441 2,256 - - - 13 - - - 172 

ေကျးလက ် 42,114 36,138 5 7 72 159 23 1 7 5,702 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခဲွ 29,920 24,083 11 37 112 102 14 - 1 5,560 

 မြ ို ့ ပြ  6,674 5,941 1 8 11 12 1 - - 700 

ေကျးလက ် 23,246 18,142 10 29 101 90 13 - 1 4,860 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခဲွ 61,109 45,232 27 88 441 275 56 - 14 14,976 

 မြ ို ့ ပြ  4,020 3,530 1 - 20 24 - - 2 443 

ေကျးလက ် 57,089 41,702 26 88 421 251 56 - 12 14,533 

လိွုင်လင်ခရုိင် 444,905 277,227 199 1,003 3,508 1,920 636 24 80 160,308 

 မြ ို ့ ပြ  105,248 82,157 89 549 967 484 127 21 12 20,842 

ေကျးလက ် 339,657 195,070 110 454 2,541 1,436 509 3 68 139,466 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧည့်နုိင်ငံသား 
ကတ် 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့် 
ရသူကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပံုတင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံကတ် 

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နုိင်ငံခြ ားသား 
နုိင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆာင်သူ 

လိွုင်လင် မြ ို ့နယ် 40,788 31,766 28 71 148 261 21 6 8 8,479 

 မြ ို ့ ပြ  11,256 10,056 8 36 85 52 10 5 - 1,004 

ေကျးလက ် 29,532 21,710 20 35 63 209 11 1 8 7,475 

လဲချား မြ ို ့နယ် 39,857 30,560 15 85 115 173 4 2 1 8,902 

 မြ ို ့ ပြ  6,813 5,654 9 65 69 37 2 1 - 976 

ေကျးလက ် 33,044 24,906 6 20 46 136 2 1 1 7,926 

နမ့စ်န် မြ ို ့နယ် 72,695 50,799 32 118 347 285 82 2 17 21,013 

 မြ ို ့ ပြ  19,451 15,690 6 63 252 76 21 2 5 3,336 

ေကျးလက ် 53,244 35,109 26 55 95 209 61 - 12 17,677 

ကွန်ဟိန်း မြ ို ့နယ် 17,917 11,954 6 25 57 82 27 - 5 5,761 

 မြ ို ့ ပြ  6,380 4,891 4 17 13 56 3 - - 1,396 

ေကျးလက ် 11,537 7,063 2 8 44 26 24 - 5 4,365 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 34,663 14,328 12 35 173 120 18 5 11 19,961 

 မြ ို ့ ပြ  3,486 2,867 2 13 25 18 2 5 - 554 

ေကျးလက ် 31,177 11,461 10 22 148 102 16 - 11 19,407 

မိုင်းကုိင် မြ ို ့နယ် 57,790 29,569 18 154 336 242 14 2 4 27,451 

 မြ ို ့ ပြ  8,435 6,804 6 117 57 47 9 2 1 1,392 

ေကျးလက ် 49,355 22,765 12 37 279 195 5 - 3 26,059 

မုိင်းရှူး မြ ို ့နယ် 33,785 20,151 19 90 409 108 70 3 11 12,924 

 မြ ို ့ ပြ  7,949 5,448 13 75 218 23 31 3 - 2,138 

ေကျးလက ် 25,836 14,703 6 15 191 85 39 - 11 10,786 

ပင်လံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 55,861 38,832 36 115 190 256 37 3 7 16,385 

 မြ ို ့ ပြ  22,180 17,125 25 96 94 110 23 3 1 4,703 

ေကျးလက ် 33,681 21,707 11 19 96 146 14 - 6 11,682 

           

           



221သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧည့်နုိင်ငံသား 
ကတ် 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့် 
ရသူကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပံုတင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံကတ် 

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နုိင်ငံခြ ားသား 
နုိင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆာင်သူ 

ခုိလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 19,299 12,434 12 46 137 69 70 - 4 6,527 

 မြ ို ့ ပြ  7,650 5,440 6 33 109 39 16 - 1 2,006 

ေကျးလက ် 11,649 6,994 6 13 28 30 54 - 3 4,521 

ကာလိမြ ို ့နယခဲွ် 25,503 13,148 8 18 57 99 3 - 5 12,165 

 မြ ို ့ ပြ  6,411 4,501 8 16 33 25 3 - 4 1,821 

ေကျးလက ် 19,092 8,647 - 2 24 74 - - 1 10,344 

မုိင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 23,078 12,564 - 35 42 79 9 - 4 10,345 

 မြ ို ့ ပြ  3,237 2,388 - 4 7 1 - - - 837 

ေကျးလက ် 19,841 10,176 - 31 35 78 9 - 4 9,508 

မုိင်းစံ(မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယ်ခဲွ 23,669 11,122 13 211 1,497 146 281 1 3 10,395 

 မြ ို ့ ပြ  2,000 1,293 2 14 5 - 7 - - 679 

ေကျးလက ် 21,669 9,829 11 197 1,492 146 274 1 3 9,716 

လင်းေခးခရုိင် 112,913 84,078 35 155 534 616 314 6 24 27,151 

 မြ ို ့ ပြ  37,351 32,376 4 52 140 193 131 3 1 4,451 

ေကျးလက ် 75,562 51,702 31 103 394 423 183 3 23 22,700 

လင်းေခးမြ ို ့နယ် 28,745 24,214 8 33 177 240 26 1 5 4,041 

 မြ ို ့ ပြ  5,710 5,383 - 2 20 50 8 1 - 246 

ေကျးလက ် 23,035 18,831 8 31 157 190 18 - 5 3,795 

မုိးနဲမြ ို ့နယ်   22,670 17,490 4 24 158 80 77 3 8 4,826 

 မြ ို ့ ပြ  8,076 7,057 2 5 25 38 4 - - 945 

ေကျးလက ် 14,594 10,433 2 19 133 42 73 3 8 3,881 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ် 25,499 17,381 9 15 22 163 5 1 6 7,897 

 မြ ို ့ ပြ  4,516 4,112 - - 2 34 1 1 - 366 

ေကျးလက ် 20,983 13,269 9 15 20 129 4 - 6 7,531 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧည့်နုိင်ငံသား 
ကတ် 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့် 
ရသူကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပံုတင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံကတ် 

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နုိင်ငံခြ ားသား 
နုိင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆာင်သူ 

မုိင်းပန်မြ ို ့နယ် 21,458 13,781 11 36 119 85 22 - 4 7,400 

 မြ ို ့ ပြ  7,737 6,752 - 3 40 27 1 - - 914 

ေကျးလက ် 13,721 7,029 11 33 79 58 21 - 4 6,486 

ဟုိမိန်းမြ ို ့နယ်ခဲွ 5,605 3,734 - 42 11 19 158 1 - 1,640 

 မြ ို ့ ပြ  2,955 2,061 - 38 6 15 92 1 - 742 

ေကျးလက ် 2,650 1,673 - 4 5 4 66 - - 898 

ကျိုင်းေတာင်း မြ ို ့နယ်ခဲွ 8,936 7,478 3 5 47 29 26 - 1 1,347 

 မြ ို ့ ပြ  8,357 7,011 2 4 47 29 25 - 1 1,238 

ေကျးလက ် 579 467 1 1 - - 1 - - 109 

လားရိှုးခရုိင် 486,566 250,511 585 2,800 26,624 2,020 2,929 128 188 200,781 

 မြ ို ့ ပြ  185,833 132,056 426 1,275 6,655 1,325 797 115 97 43,087 

ေကျးလက ် 300,733 118,455 159 1,525 19,969 695 2,132 13 91 157,694 

လားရိှုးမြ ို ့နယ် 261,728 153,916 436 1,648 14,619 1,305 1,737 87 146 87,834 

 မြ ို ့ ပြ  145,937 105,264 358 1,013 5,556 1,023 666 78 89 31,890 

ေကျးလက ် 115,791 48,652 78 635 9,063 282 1,071 9 57 55,944 

သိန္နီမြ ို ့နယ် 44,671 30,145 21 156 2,233 150 800 6 2 11,158 

 မြ ို ့ ပြ  7,515 6,040 5 33 123 53 60 5 1 1,195 

ေကျးလက ် 37,156 24,105 16 123 2,110 97 740 1 1 9,963 

မုိင်းရယ်မြ ို ့နယ် 46,942 18,554 34 191 2,672 148 136 3 5 25,199 

 မြ ို ့ ပြ  5,803 4,415 8 17 77 31 14 1 1 1,239 

ေကျးလက ် 41,139 14,139 26 174 2,595 117 122 2 4 23,960 

တန့ယ်န်း မြ ို ့နယ် 133,225 47,896 94 805 7,100 417 256 32 35 76,590 

 မြ ို ့ ပြ  26,578 16,337 55 212 899 218 57 31 6 8,763 

ေကျးလက ် 106,647 31,559 39 593 6,201 199 199 1 29 67,827 

           

           



223သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧည့်နုိင်ငံသား 
ကတ် 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့် 
ရသူကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပံုတင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံကတ် 

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နုိင်ငံခြ ားသား 
နုိင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆာင်သူ 

မူဆယ်ခရုိင် 358,851 205,643 508 3,051 25,622 938 6,745 144 336 115,864 

 မြ ို ့ ပြ  134,985 96,449 369 1,319 7,330 311 1,775 58 87 27,287 

ေကျးလက ် 223,866 109,194 139 1,732 18,292 627 4,970 86 249 88,577 

မူဆယ် မြ ို ့နယ် 97,804 75,580 227 682 4,726 347 445 24 101 15,672 

 မြ ို ့ ပြ  62,354 50,574 181 423 1,865 150 218 20 57 8,866 

ေကျးလက ် 35,450 25,006 46 259 2,861 197 227 4 44 6,806 

နမ့ခ်မ်းမြ ို န့ယ် 85,159 56,966 117 445 1,934 315 1,278 30 163 23,911 

 မြ ို ့ ပြ  25,235 19,643 94 267 489 93 55 4 13 4,577 

ေကျးလက ် 59,924 37,323 23 178 1,445 222 1,223 26 150 19,334 

ကွတ်ခုိင်မြ ို ့နယ် 77,349 37,944 103 390 5,548 114 458 32 29 32,731 

 မြ ို ့ ပြ  19,879 13,289 67 132 937 21 77 22 7 5,327 

ေကျးလက ် 57,470 24,655 36 258 4,611 93 381 10 22 27,404 

မုန်းကုိးမြ ို ့နယ်ခဲွ 19,066 2,979 14 919 3,682 35 3,164 32 18 8,223 

 မြ ို ့ ပြ  6,836 1,518 7 304 1,275 13 1,154 3 6 2,556 

ေကျးလက ် 12,230 1,461 7 615 2,407 22 2,010 29 12 5,667 

မန်ဟီးရုိး(မန်ဟျို း) မြ ို ့နယ်ခဲွ 5,710 4,650 - 12 399 20 3 11 - 615 

 မြ ို ့ ပြ  1,215 1,032 - - 71 6 - 1 - 105 

ေကျးလက ် 4,495 3,618 - 12 328 14 3 10 - 510 

ပန်ဆုိင်း( ကြ ူကုတ်) မြ ို ့နယ်ခွဲ 18,259 10,029 23 198 1,970 54 687 14 11 5,273 

 မြ ို ့ ပြ  7,702 3,998 20 148 1,162 26 260 8 3 2,077 

ေကျးလက ် 10,557 6,031 3 50 808 28 427 6 8 3,196 

တာမုိးညဲ မြ ို ့နယ်ခွဲ 55,504 17,495 24 405 7,363 53 710 1 14 29,439 

 မြ ို ့ ပြ  11,764 6,395 - 45 1,531 2 11 - 1 3,779 

ေကျးလက ် 43,740 11,100 24 360 5,832 51 699 1 13 25,660 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧည့်နုိင်ငံသား 
ကတ် 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့် 
ရသူကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပံုတင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံကတ် 

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နုိင်ငံခြ ားသား 
နုိင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆာင်သူ 

ေကျာက်မဲခရုိင် 614,925 403,938 898 3,068 13,270 2,837 1,410 337 285 188,882 
 မြ ို ့ ပြ  99,670 77,505 581 1,155 1,709 731 227 196 85 17,481 
ေကျးလက ် 515,255 326,433 317 1,913 11,561 2,106 1,183 141 200 171,401 
ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ် 103,705 74,069 367 657 2,637 477 248 89 23 25,138 

 မြ ို ့ ပြ  33,486 25,469 305 384 711 221 105 70 11 6,210 
ေကျးလက ် 70,219 48,600 62 273 1,926 256 143 19 12 18,928 
ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ် 121,966 89,348 71 451 2,356 431 384 81 97 28,747 

 မြ ို ့ ပြ  15,502 12,015 22 52 216 63 30 33 1 3,070 
ေကျးလက ် 106,464 77,333 49 399 2,140 368 354 48 96 25,677 
သီေပါမြ ို ့နယ် 141,352 72,259 130 704 4,519 541 267 52 79 62,801 

 မြ ို ့ ပြ  17,700 14,170 70 201 363 200 39 33 58 2,566 
ေကျးလက ် 123,652 58,089 60 503 4,156 341 228 19 21 60,235 
နမ္မတူ မြ ို ့နယ် 39,504 28,204 45 585 949 155 108 49 15 9,394 

 မြ ို ့ ပြ  10,932 8,432 24 215 190 64 19 18 12 1,958 
ေကျးလက ် 28,572 19,772 21 370 759 91 89 31 3 7,436 
နမ့်ဆန်မြ ို ့နယ် 56,167 38,227 128 212 582 516 83 35 11 16,373 

 မြ ို ့ ပြ  3,468 2,666 87 91 27 58 2 19 - 518 
ေကျးလက ် 52,699 35,561 41 121 555 458 81 16 11 15,855 
မုိးမိတ် မြ ို ့နယ် 50,823 35,782 37 89 807 275 93 12 11 13,717 

 မြ ို ့ ပြ  8,601 6,794 25 35 52 83 8 9 1 1,594 
ေကျးလက ် 42,222 28,988 12 54 755 192 85 3 10 12,123 
မဘိမ်း မြ ို ့နယ် 38,580 30,283 13 53 104 162 111 1 13 7,840 

 မြ ို ့ ပြ  2,825 2,549 - 1 5 23 - - - 247 
ေကျးလက ် 35,755 27,734 13 52 99 139 111 1 13 7,593 
မန်တံု မြ ို ့နယ် 28,255 13,344 71 176 493 60 54 6 11 14,040 

 မြ ို ့ ပြ  3,264 2,388 24 109 86 2 7 5 - 643 
ေကျးလက ် 24,991 10,956 47 67 407 58 47 1 11 13,397 



225သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧည့်နုိင်ငံသား 
ကတ် 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့် 
ရသူကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပံုတင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံကတ် 

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နုိင်ငံခြ ားသား 
နုိင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆာင်သူ 

မုိင်းေငါ့မြ ို ့နယ်ခွဲ 14,503 10,082 27 96 309 100 30 9 9 3,841 
 မြ ို ့ ပြ  1,997 1,522 22 47 22 7 10 9 1 357 
ေကျးလက ် 12,506 8,560 5 49 287 93 20 - 8 3,484 
မုိင်းလံု မြ ို ့နယ်ခဲွ 20,070 12,340 9 45 514 120 32 3 16 6,991 

 မြ ို ့ ပြ  1,895 1,500 2 20 37 10 7 - 1 318 
ေကျးလက ် 18,175 10,840 7 25 477 110 25 3 15 6,673 

ကွမ်းလံုခရုိင် 43,901 21,152 60 236 7,771 97 541 26 16 14,002 
 မြ ို ့ ပြ  4,437 3,097 4 39 302 21 16 4 - 954 
ေကျးလက ် 39,464 18,055 56 197 7,469 76 525 22 16 13,048 
ကွမ်းလံု မြ ို ့နယ် 43,901 21,152 60 236 7,771 97 541 26 16 14,002 

 မြ ို ့ ပြ  4,437 3,097 4 39 302 21 16 4 - 954 
ေကျးလက ် 39,464 18,055 56 197 7,469 76 525 22 16 13,048 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 119,893 14,042 24 807 47,774 53 1,128 1,586 475 54,004 
 မြ ို ့ ပြ  23,171 7,657 10 196 5,798 29 845 1,554 387 6,695 
ေကျးလက ် 96,722 6,385 14 611 41,976 24 283 32 88 47,309 
ေလာက်ကုိင်မြ ို ့နယ် 70,353 10,935 19 627 27,083 29 1,064 1,483 395 28,718 

 မြ ို ့ ပြ  19,297 5,530 8 147 5,114 10 825 1,457 351 5,855 
ေကျးလက ် 51,056 5,405 11 480 21,969 19 239 26 44 22,863 
ကုန်းကြ မ်းမြ ို ့နယ် 24,684 549 3 86 10,900 4 35 - 3 13,104 

 မြ ို ့ ပြ  949 380 2 4 288 3 8 - - 264 
ေကျးလက ် 23,735 169 1 82 10,612 1 27 - 3 12,840 
ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 3,883 2,019 - 25 781 15 12 97 3 931 

 မြ ို ့ ပြ  2,576 1,654 - 19 296 15 12 96 3 481 
ေကျးလက ် 1,307 365 - 6 485 - - 1 - 450 

    ေမာ်ထုိက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 20,973 539 2 69 9,010 5 17 6 74 11,251 
 မြ ို ့ ပြ  349 93 - 26 100 1 - 1 33 95 
ေကျးလက ် 20,624 446 2 43 8,910 4 17 5 41 11,156 



226သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧည့်နုိင်ငံသား 
ကတ် 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့် 
ရသူကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပံုတင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံကတ် 

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နုိင်ငံခြ ားသား 
နုိင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆာင်သူ 

ဟုိပန်ခရုိင် 170,649 15,726 198 279 1,992 107 797 33 121 151,396 
 မြ ို ့ ပြ  22,876 7,238 71 77 1,198 35 264 11 33 13,949 
ေကျးလက ် 147,773 8,488 127 202 794 72 533 22 88 137,447 
ဟုိပန်မြ ို ့နယ် 41,847 11,095 25 76 1,858 86 555 16 12 28,124 

 မြ ို ့ ပြ  13,385 5,418 2 15 1,112 27 114 - 4 6,693 
ေကျးလက ် 28,462 5,677 23 61 746 59 441 16 8 21,431 
မုိင်းေမာမြ ို ့နယ် 52,240 967 103 78 5 2 74 10 59 50,942 

 မြ ို ့ ပြ  4,247 337 67 53 2 2 60 10 17 3,699 
ေကျးလက ် 47,993 630 36 25 3 - 14 - 42 47,243 
ပန်ဝုိင် မြ ို ့နယ် 71,943 1,117 66 114 1 1 51 6 49 70,538 

 မြ ို ့ ပြ  2,579 124 - - - - - - 12 2,443 
ေကျးလက ် 69,364 993 66 114 1 1 51 6 37 68,095 
ပန်လံု မြ ို ့နယ်ခဲွ 4,619 2,547 4 11 128 18 117 1 1 1,792 

 မြ ို ့ ပြ  2,665 1,359 2 9 84 6 90 1 - 1,114 
ေကျးလက ် 1,954 1,188 2 2 44 12 27 - 1 678 

မက်မန်းခရုိင် 180,835 16,837 516 213 470 245 1,410 821 246 160,077 
 မြ ို ့ ပြ  15,031 2,485 355 35 241 8 169 217 10 11,511 
ေကျးလက ် 165,804 14,352 161 178 229 237 1,241 604 236 148,566 
မက်မန်း မြ ို ့နယ် 13,799 6,606 5 16 22 33 4 - 4 7,109 

 မြ ို ့ ပြ  244 197 - 1 1 6 1 - - 38 
ေကျးလက ် 13,555 6,409 5 15 21 27 3 - 4 7,071 
ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)  မြ ို ့နယ် 79,766 8,630 493 102 396 203 576 819 206 68,341 

 မြ ို ့ ပြ  13,669 2,047 355 31 228 1 168 217 4 10,618 
ေကျးလက ် 66,097 6,583 138 71 168 202 408 602 202 57,723 
နားဖန်း မြ ို ့နယ် 86,025 917 18 86 3 6 830 2 36 84,127 

 မြ ို ့ ပြ  799 11 - - - - - - 6 782 
ေကျးလက ် 85,226 906 18 86 3 6 830 2 30 83,345 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧည့်နုိင်ငံသား 
ကတ် 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့် 
ရသူကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပံုတင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံကတ် 

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နုိင်ငံခြ ားသား 
နုိင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆာင်သူ 

မန်ကန် မြ ို ့နယ်ခဲွ 1,245 684 - 9 49 3 - - - 500 

 မြ ို ့ ပြ  319 230 - 3 12 1 - - - 73 

ေကျးလက ် 926 454 - 6 37 2 - - - 427 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 292,458 165,556 263 313 926 743 1,502 1,150 7,982 114,023 

 မြ ို ့ ပြ  63,106 46,827 128 146 430 300 568 583 5,408 8,716 

ေကျးလက ် 229,352 118,729 135 167 496 443 934 567 2,574 105,307 

ကျိုင်းတံု မြ ို ့နယ် 136,874 113,813 162 204 413 577 527 29 136 21,013 

 မြ ို ့ ပြ  37,855 34,428 119 119 113 243 133 25 89 2,586 

ေကျးလက ် 99,019 79,385 43 85 300 334 394 4 47 18,427 

မုိင်းခတ် မြ ို ့နယ် 33,997 17,456 9 25 12 66 79 162 10 16,178 

 မြ ို ့ ပြ  2,396 2,181 - - 1 9 4 - - 201 

ေကျးလက ် 31,601 15,275 9 25 11 57 75 162 10 15,977 

မုိင်းယန်း မြ ို ့နယ် 41,754 15,646 40 33 165 75 270 205 30 25,290 

 မြ ို ့ ပြ  4,128 3,732 - 4 5 38 5 1 - 343 

ေကျးလက ် 37,626 11,914 40 29 160 37 265 204 30 24,947 

မုိင်းလား မြ ို ့နယ် 37,058 14,579 24 31 328 16 533 586 7,793 13,168 

 မြ ို ့ ပြ  18,727 6,486 9 23 311 10 426 557 5,319 5,586 

ေကျးလက ် 18,331 8,093 15 8 17 6 107 29 2,474 7,582 

မုိင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 42,775 4,062 28 20 8 9 93 168 13 38,374 

 မြ ို ့ ပြ  - - - - - - - - - - 

ေကျးလက ် 42,775 4,062 28 20 8 9 93 168 13 38,374 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 179,525 101,647 97 118 277 335 1,353 17 50 75,631 

 မြ ို ့ ပြ  22,957 20,235 4 26 56 97 62 10 - 2,467 

ေကျးလက ် 156,568 81,412 93 92 221 238 1,291 7 50 73,164 

           

           



228သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧည့်နုိင်ငံသား 
ကတ် 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့် 
ရသူကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပံုတင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံကတ် 

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နုိင်ငံခြ ားသား 
နုိင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆာင်သူ 

မုိင်းဆတ် မြ ို ့နယ် 62,887 32,883 60 36 75 102 566 4 9 29,152 

 မြ ို ့ ပြ  6,684 5,866 1 14 28 37 21 1 - 716 

ေကျးလက ် 56,203 27,017 59 22 47 65 545 3 9 28,436 

မုိင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ် 40,050 24,655 9 37 48 113 107 1 3 15,077 

 မြ ို ့ ပြ  5,584 4,887 3 6 10 18 10 - - 650 

ေကျးလက ် 34,466 19,768 6 31 38 95 97 1 3 14,427 

မုိင်းတံု မြ ို ့နယ် 16,570 12,409 2 10 20 58 108 - - 3,963 

 မြ ို ့ ပြ  4,859 4,356 - 1 6 25 4 - - 467 

ေကျးလက ် 11,711 8,053 2 9 14 33 104 - - 3,496 

မုိင်းခုတ် မြ ို ့နယ်ခဲွ 12,585 9,604 2 5 17 7 12 9 2 2,927 

 မြ ို ့ ပြ  1,160 994 - 2 1 3 1 9 - 150 

ေကျးလက ် 11,425 8,610 2 3 16 4 11 - 2 2,777 

တံုတာ မြ ို ့နယ်ခဲွ 10,695 8,045 1 7 52 9 11 - 1 2,569 

 မြ ို ့ ပြ  1,678 1,557 - 2 2 5 - - - 112 

ေကျးလက ် 9,017 6,488 1 5 50 4 11 - 1 2,457 

ပုံပါကျင် မြ ို ့နယ်ခဲွ 33,638 13,300 21 20 64 40 455 3 34 19,701 

 မြ ို ့ ပြ  2,652 2,356 - 1 9 8 25 - - 253 

ေကျးလက ် 30,986 10,944 21 19 55 32 430 3 34 19,448 

မံုးထမြ ို ့နယ်ခဲွ 3,100 751 2 3 1 6 94 - 1 2,242 

 မြ ို ့ ပြ  340 219 - - - 1 1 - - 119 

ေကျးလက ် 2,760 532 2 3 1 5 93 - 1 2,123 

တာချီလိတ်ခရုိင် 144,784 123,514 121 205 759 655 807 39 243 18,441 

 မြ ို ့ ပြ  49,626 44,628 91 127 329 190 147 34 190 3,890 

ေကျးလက ် 95,158 78,886 30 78 430 465 660 5 53 14,551 

           

           



229သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 မြ ို ့ပြ /ေကျးလက် 

ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ် 

ဧည့်နုိင်ငံသား 
ကတ် 

နုိင်ငံသားပြ ုခွင့် 
ရသူကတ် 

အမျိုးသား 
မှတ်ပံုတင်ကတ် 

သာသနာဝင် 
ကတ် 

ယာယီ 
သက်ေသခံကတ် 

နုိင်ငံြခားသား 
မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ် 

နုိင်ငံခြ ားသား 
နုိင်ငံကူး 
လက်မှတ် 

မည်သည့် 
ကတ်မှမကုိင် 
ေဆာင်သူ 

တာချီလိတ်မြ ို ့နယ် 121,461 102,824 116 183 597 554 751 37 243 16,156 

 မြ ို ့ ပြ  43,549 39,022 91 119 276 180 141 33 190 3,497 

ေကျးလက ် 77,912 63,802 25 64 321 374 610 4 53 12,659 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 14,601 12,903 3 13 88 91 36 - - 1,467 

 မြ ို ့ ပြ  3,288 3,029 - 5 32 9 5 - - 208 

ေကျးလက ် 11,313 9,874 3 8 56 82 31 - - 1,259 

ကျိုင်းလပ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 8,722 7,787 2 9 74 10 20 2 - 818 

 မြ ို ့ ပြ  2,789 2,577 - 3 21 1 1 1 - 185 

ေကျးလက ် 5,933 5,210 2 6 53 9 19 1 - 633 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 88,159 54,489 98 112 204 215 1,032 440 225 31,344 

 မြ ို ့ ပြ  10,014 9,305 - 13 19 52 5 1 - 619 

ေကျးလက ် 78,145 45,184 98 99 185 163 1,027 439 225 30,725 

မုိင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 23,108 19,644 2 20 45 83 37 - 4 3,273 

 မြ ို ့ ပြ  4,957 4,528 - 11 12 30 2 - - 374 

ေကျးလက ် 18,151 15,116 2 9 33 53 35 - 4 2,899 

မုိင်းေယာင်းမြ ို ့နယ် 23,260 20,510 7 9 141 109 21 2 1 2,460 

 မြ ို ့ ပြ  4,217 3,968 - 2 6 15 3 1 - 222 

ေကျးလက ် 19,043 16,542 7 7 135 94 18 1 1 2,238 

မုိင်းယုမြ ို ့နယ်ခဲွ 41,791 14,335 89 83 18 23 974 438 220 25,611 

 မြ ို ့ ပြ  840 809 - - 1 7 - - - 23 

ေကျးလက ် 40,951 13,526 89 83 17 16 974 438 220 25,588 
 



   

   

   

 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဍ) 

အပုိငး် (ဇ)  မသန်စွမ်းမ�အေက� ာင်းအရာ 

 

   
   

 



231သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (ဇ-1)။ မသန်စွမ်းရာခုိင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက် လူဦးေရကုိ ကျား/မ အလုိက်၊ အသက်အုပ်စုအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား

အသက်အုပ်စု 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှု အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသန်စွမ်းမှု 
အမျိုးအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း 

အမြ င် အကြ ား 
လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

ကျား/မ 5,824,432 5,596,358 228,074 3.9 104,028 84,642 92,856 98,486 

0 - 4 596,709 589,676 7,033 1.2 1,318 1,516 4,923 4,999 

5 - 9 626,534 620,487 6,047 1.0 1,106 1,560 2,486 3,465 

10 -14 642,050 635,111 6,939 1.1 1,445 1,756 2,343 3,823 

15 - 19 580,164 572,851 7,313 1.3 1,675 1,881 2,269 3,780 

20 - 24 518,970 511,650 7,320 1.4 1,487 2,245 2,259 3,629 

25 - 29 484,417 475,934 8,483 1.8 1,749 2,663 2,582 4,034 

30 - 34 442,641 432,818 9,823 2.2 2,228 3,241 2,859 4,630 

35 - 39 387,362 377,611 9,751 2.5 2,508 2,902 2,924 4,252 

40 - 44 359,989 346,796 13,193 3.7 4,736 3,532 4,119 5,157 

45 - 49 300,831 284,357 16,474 5.5 7,750 4,347 4,868 5,437 

50 - 54 278,475 255,982 22,493 8.1 11,671 6,731 7,363 7,777 

55 - 59 200,659 180,157 20,502 10.2 11,188 6,257 7,253 6,742 

60 - 64 158,688 134,682 24,006 15.1 13,790 9,423 10,352 9,524 

65 - 69 92,127 74,462 17,665 19.2 10,113 7,514 7,957 6,807 

70 - 74 66,751 48,277 18,474 27.7 11,126 9,517 9,511 8,405 

75 - 79 40,065 26,973 13,092 32.7 7,842 6,990 6,885 5,698 

80 - 84 28,744 17,530 11,214 39.0 7,023 7,046 6,590 5,729 

85 - 89 11,884 7,116 4,768 40.1 2,968 3,106 2,912 2,418 

90 နှစန်ှင့်အထက ် 7,372 3,888 3,484 47.3 2,305 2,415 2,401 2,180 

         

         

         



232သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

အသက်အုပ်စု 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှု အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသန်စွမ်းမှု 
အမျိုးအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း 

အမြ င် အကြ ား 
လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

ကျား 2,910,710 2,799,121 111,589 3.8 48,562 40,146 44,044 46,643 

0 - 4 300,857 297,318 3,539 1.2 670 767 2,468 2,475 

5 - 9 316,206 312,900 3,306 1.0 609 841 1,326 1,871 

10 -14 326,912 323,018 3,894 1.2 778 970 1,328 2,182 

15 - 19 291,109 287,196 3,913 1.3 831 1,001 1,229 2,006 

20 - 24 263,710 259,785 3,925 1.5 760 1,195 1,308 1,899 

25 - 29 246,793 242,198 4,595 1.9 939 1,385 1,474 2,137 

30 - 34 228,841 223,489 5,352 2.3 1,210 1,685 1,630 2,468 

35 - 39 197,245 191,951 5,294 2.7 1,294 1,534 1,728 2,217 

40 - 44 179,133 172,337 6,796 3.8 2,250 1,779 2,296 2,585 

45 - 49 146,218 137,956 8,262 5.7 3,756 2,070 2,583 2,622 

50 - 54 134,755 123,343 11,412 8.5 5,864 3,388 3,716 3,716 

55 - 59 94,912 84,824 10,088 10.6 5,500 3,043 3,450 3,115 

60 - 64 75,438 63,832 11,606 15.4 6,532 4,517 4,785 4,379 

65 - 69 42,474 34,322 8,152 19.2 4,626 3,449 3,494 3,002 

70 - 74 29,656 21,382 8,274 27.9 4,878 4,345 4,064 3,664 

75 - 79 17,142 11,598 5,544 32.3 3,304 3,010 2,716 2,330 

80 - 84 11,811 7,245 4,566 38.7 2,832 3,024 2,588 2,310 

85 - 89 4,671 2,833 1,838 39.3 1,118 1,263 1,057 899 

90 နှစန်ှင့်အထက ် 2,827 1,594 1,233 43.6 811 880 804 766 

         

         

         

         

         



233သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

အသက်အုပ်စု 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှု အမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသန်စွမ်းမှု 
အမျိုးအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း 

အမြ င် အကြ ား 
လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

မ 2,913,722 2,797,237 116,485 4.0 55,466 44,496 48,812 51,843 

0 - 4 295,852 292,358 3,494 1.2 648 749 2,455 2,524 

5 - 9 310,328 307,587 2,741 0.9 497 719 1,160 1,594 

10 -14 315,138 312,093 3,045 1.0 667 786 1,015 1,641 

15 - 19 289,055 285,655 3,400 1.2 844 880 1,040 1,774 

20 - 24 255,260 251,865 3,395 1.3 727 1,050 951 1,730 

25 - 29 237,624 233,736 3,888 1.6 810 1,278 1,108 1,897 

30 - 34 213,800 209,329 4,471 2.1 1,018 1,556 1,229 2,162 

35 - 39 190,117 185,660 4,457 2.3 1,214 1,368 1,196 2,035 

40 - 44 180,856 174,459 6,397 3.5 2,486 1,753 1,823 2,572 

45 - 49 154,613 146,401 8,212 5.3 3,994 2,277 2,285 2,815 

50 - 54 143,720 132,639 11,081 7.7 5,807 3,343 3,647 4,061 

55 - 59 105,747 95,333 10,414 9.8 5,688 3,214 3,803 3,627 

60 - 64 83,250 70,850 12,400 14.9 7,258 4,906 5,567 5,145 

65 - 69 49,653 40,140 9,513 19.2 5,487 4,065 4,463 3,805 

70 - 74 37,095 26,895 10,200 27.5 6,248 5,172 5,447 4,741 

75 - 79 22,923 15,375 7,548 32.9 4,538 3,980 4,169 3,368 

80 - 84 16,933 10,285 6,648 39.3 4,191 4,022 4,002 3,419 

85 - 89 7,213 4,283 2,930 40.6 1,850 1,843 1,855 1,519 

90 နစှန်ငှ့်အထက် 4,545 2,294 2,251 49.5 1,494 1,535 1,597 1,414 



234သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (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 (ဇ -2)။ မသန်စွမ်းရာခုိင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလုိက် လူဦးေရကုိ ကျား/မ အလုိက် မြ ို ့နယ်အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း 

အမြ င် အကြ ား 
လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 5,824,432 5,596,358 228,074 3.9 104,028 84,642 92,856 98,486 

ကျား 2,910,710 2,799,121 111,589 3.8 48,562 40,146 44,044 46,643 

မ 2,913,722 2,797,237 116,485 4.0 55,466 44,496 48,812 51,843 

ေတာင်က� းီခခုိင် 1,701,338 1,630,019 71,319 4.2 35,090 22,290 26,325 23,548 

ကျား 842,594 808,596 33,998 4.0 16,078 10,151 12,098 10,952 

မ 858,744 821,423 37,321 4.3 19,012 12,139 14,227 12,596 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ် 381,639 367,890 13,749 3.6 6,939 3,562 5,196 3,407 

ကျား 185,954 179,613 6,341 3.4 2,976 1,543 2,414 1,612 

မ 195,685 188,277 7,408 3.8 3,963 2,019 2,782 1,795 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ် 189,407 180,479 8,928 4.7 4,585 2,635 3,438 2,506 

ကျား 94,537 90,419 4,118 4.4 2,013 1,146 1,528 1,170 

မ 94,870 90,060 4,810 5.1 2,572 1,489 1,910 1,336 

ဟုိပံုး မြ ို ့နယ် 112,348 108,766 3,582 3.2 1,693 1,380 1,299 1,287 

ကျား 55,535 53,859 1,676 3.0 753 604 576 547 

မ 56,813 54,907 1,906 3.4 940 776 723 740 

ဆီဆုိင်မြ ို ့နယ် 153,032 146,219 6,813 4.5 3,393 2,245 2,388 2,478 

ကျား 74,736 71,553 3,183 4.3 1,549 970 1,050 1,175 

မ 78,296 74,666 3,630 4.6 1,844 1,275 1,338 1,303 

ကေလာမြ ို ့နယ် 186,083 179,792 6,291 3.4 3,390 1,707 2,333 1,678 

ကျား 93,092 90,078 3,014 3.2 1,541 773 1,107 762 

မ 92,991 89,714 3,277 3.5 1,849 934 1,226 916 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 79,303 75,556 3,747 4.7 2,016 1,185 1,094 1,229 

ကျား 38,468 36,728 1,740 4.5 933 533 478 558 

မ 40,835 38,828 2,007 4.9 1,083 652 616 671 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း အမြ င် အကြ ား 

လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 82,532 79,020 3,512 4.3 1,529 1,253 1,224 1,218 

ကျား 41,049 39,213 1,836 4.5 783 642 622 631 

မ 41,483 39,807 1,676 4.0 746 611 602 587 

ရပေ်စာက်မြ ို ့နယ် 126,567 119,803 6,764 5.3 3,416 1,994 2,078 2,339 

ကျား 64,961 61,470 3,491 5.4 1,701 998 1,019 1,143 

မ 61,606 58,333 3,273 5.3 1,715 996 1,059 1,196 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ် 115,047 110,086 4,961 4.3 2,232 1,804 1,967 2,160 

ကျား 57,411 55,050 2,361 4.1 1,029 800 886 961 

မ 57,636 55,036 2,600 4.5 1,203 1,004 1,081 1,199 

ဖယ်ခံုမြ ို ့နယ် 103,590 100,116 3,474 3.4 1,416 1,288 1,284 1,248 

ကျား 52,293 50,563 1,730 3.3 664 654 634 635 

မ 51,297 49,553 1,744 3.4 752 634 650 613 

ေကျာက်တလံုးက� �းမြ ို ့နယ်ခဲွ 56,417 53,255 3,162 5.6 1,572 1,182 1,282 1,177 

ကျား 27,246 25,757 1,489 5.5 748 547 572 498 

မ 29,171 27,498 1,673 5.7 824 635 710 679 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခဲွ 38,163 35,540 2,623 6.9 1,398 922 1,043 880 

ကျား 19,365 18,085 1,280 6.6 646 435 482 416 

မ 18,798 17,455 1,343 7.1 752 487 561 464 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခဲွ 77,210 73,497 3,713 4.8 1,511 1,133 1,699 1,941 

ကျား 37,947 36,208 1,739 4.6 742 506 730 844 

မ 39,263 37,289 1,974 5.0 769 627 969 1,097 

လိွုင်လင်ခရုိင် 565,162 544,753 20,409 3.6 8,365 7,284 7,649 8,674 

ကျား 276,907 266,892 10,015 3.6 3,932 3,435 3,697 4,074 

မ 288,255 277,861 10,394 3.6 4,433 3,849 3,952 4,600 
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ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း အမြ င် အကြ ား 

လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

လိွုင်လင်မြ ို ့နယ် 52,371 50,988 1,383 2.6 423 513 657 414 

ကျား 25,231 24,592 639 2.5 170 221 320 198 

မ 27,140 26,396 744 2.7 253 292 337 216 

လဲချား မြ ို ့နယ် 48,831 46,760 2,071 4.2 1,031 766 906 738 

ကျား 23,646 22,666 980 4.1 455 349 416 342 

မ 25,185 24,094 1,091 4.3 576 417 490 396 

နမ့စ်န်မြ ို ့နယ် 92,302 89,803 2,499 2.7 940 799 853 1,055 

ကျား 46,542 45,287 1,255 2.7 439 373 416 518 

မ 45,760 44,516 1,244 2.7 501 426 437 537 

ကွန်ဟိန်းမြ ို ့နယ် 21,823 21,120 703 3.2 230 281 250 281 

ကျား 10,872 10,512 360 3.3 111 151 131 134 

မ 10,951 10,608 343 3.1 119 130 119 147 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 44,500 43,044 1,456 3.3 591 613 555 553 

ကျား 20,905 20,191 714 3.4 273 306 250 249 

မ 23,595 22,853 742 3.1 318 307 305 304 

မိုင်းကုိင်မြ ို ့နယ် 74,294 71,278 3,016 4.1 1,378 1,195 �,239 1,035 

ကျား 35,122 33,684 1,438 4.1 609 550 586 479 

မ 39,172 37,594 1,578 4.0 769 645 653 556 

မုိင်းရှူး မြ ို ့နယ် 42,695 40,065 2,630 6.2 727 636 651 1,800 

ကျား 20,363 19,102 1,261 6.2 363 314 332 832 

မ 22,332 20,963 1,369 6.1 364 322 319 968 

ပင်လံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 72,186 69,661 2,525 3.5 1,092 1,006 1,018 1,100 

ကျား 35,328 34,128 1,200 3.4 496 461 483 489 

မ 36,858 35,533 1,325 3.6 596 545 535 611 

         



237သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း အမြ င် အကြ ား 

လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

ခုိလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 24,659 23,466 1,193 4.8 710 322 374 365 

ကျား 12,749 12,059 690 5.4 391 162 215 214 

မ 11,910 11,407 503 4.2 319 160 159 151 

ကာလိမြ ို ့နယခဲွ် 31,580 30,874 706 2.2 275 351 197 165 

ကျား 15,751 15,376 375 2.4 146 177 102 89 

မ 15,829 15,498 331 2.1 129 174 95 76 

မုိင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 29,864 28,570 1,294 4.3 524 497 527 702 

ကျား 14,519 13,893 626 4.3 258 234 251 299 

မ 15,345 14,677 668 4.4 266 263 276 403 

         

မုိင်းစံ (မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယ်ခဲွ 30,057 29,124 933 3.1 444 305 422 466 

ကျား 15,879 15,402 477 3.0 221 137 195 231 

မ 14,178 13,722 456 3.2 223 168 227 235 

လင်းေခးခရုိင် 139,483 131,611 7,872 5.6 3,461 2,860 3,037 3,413 

ကျား 70,572 66,427 4,145 5.9 1,755 1,480 1,554 1,676 

မ 68,911 65,184 3,727 5.4 1,706 1,380 1,483 1,737 

လင်းေခးမြ ို ့နယ် 33,481 30,429 3,052 9.1 1,447 1,129 1,344 1,365 

ကျား 16,683 15,125 1,558 9.3 725 576 632 661 

မ 16,798 15,304 1,494 8.9 722 553 712 704 

မုိးနဲမြ ို ့နယ် 28,640 27,476 1,164 4.1 443 479 521 504 

ကျား 14,054 13,483 571 4.1 183 231 262 228 

မ 14,586 13,993 593 4.1 260 248 259 276 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ် 33,810 32,543 1,267 3.7 420 448 385 803 

ကျား 16,546 15,888 658 4.0 225 224 193 391 

မ 17,264 16,655 609 3.5 195 224 192 412 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း အမြ င် အကြ ား 

လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

ခုိလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 24,659 23,466 1,193 4.8 710 322 374 365 

ကျား 12,749 12,059 690 5.4 391 162 215 214 

မ 11,910 11,407 503 4.2 319 160 159 151 

ကာလိမြ ို ့နယခဲွ် 31,580 30,874 706 2.2 275 351 197 165 

ကျား 15,751 15,376 375 2.4 146 177 102 89 

မ 15,829 15,498 331 2.1 129 174 95 76 

မုိင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 29,864 28,570 1,294 4.3 524 497 527 702 

ကျား 14,519 13,893 626 4.3 258 234 251 299 

မ 15,345 14,677 668 4.4 266 263 276 403 

         

မုိင်းစံ (မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယ်ခဲွ 30,057 29,124 933 3.1 444 305 422 466 

ကျား 15,879 15,402 477 3.0 221 137 195 231 

မ 14,178 13,722 456 3.2 223 168 227 235 

လင်းေခးခရုိင် 139,483 131,611 7,872 5.6 3,461 2,860 3,037 3,413 

ကျား 70,572 66,427 4,145 5.9 1,755 1,480 1,554 1,676 

မ 68,911 65,184 3,727 5.4 1,706 1,380 1,483 1,737 

လင်းေခးမြ ို ့နယ် 33,481 30,429 3,052 9.1 1,447 1,129 1,344 1,365 

ကျား 16,683 15,125 1,558 9.3 725 576 632 661 

မ 16,798 15,304 1,494 8.9 722 553 712 704 

မုိးနဲမြ ို ့နယ် 28,640 27,476 1,164 4.1 443 479 521 504 

ကျား 14,054 13,483 571 4.1 183 231 262 228 

မ 14,586 13,993 593 4.1 260 248 259 276 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ် 33,810 32,543 1,267 3.7 420 448 385 803 

ကျား 16,546 15,888 658 4.0 225 224 193 391 

မ 17,264 16,655 609 3.5 195 224 192 412 



238သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း အမြ င် အကြ ား 

လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

မုိင်းပန်မြ ို ့နယ် 25,926 24,720 1,206 4.7 506 430 415 398 

ကျား 13,829 13,129 700 5.1 282 248 248 219 

မ 12,097 11,591 506 4.2 224 182 167 179 

ဟုိမိန်းမြ ို ့နယ်ခဲွ 6,830 6,406 424 6.2 235 152 155 153 

ကျား 3,523 3,298 225 6.4 117 75 88 78 

မ 3,307 3,108 199 6.0 118 77 67 75 

ကျိုင်းေတာင်းမြ ို ့နယ်ခဲွ 10,796 10,037 759 7.0 410 222 217 190 

ကျား 5,937 5,504 433 7.3 223 126 131 99 

မ 4,859 4,533 326 6.7 187 96 86 91 

လားရိှုးခရုိင် 612,248 597,145 15,103 2.5 6,316 5,791 5,651 5,648 

ကျား 299,530 292,324 7,206 2.4 2,791 2,666 2,713 2,663 

မ 312,718 304,821 7,897 2.5 3,525 3,125 2,938 2,985 

လားရိှုးမြ ို ့နယ် 323,405 315,623 7,782 2.4 3,084 2,544 2,822 2,566 

ကျား 158,512 154,866 3,646 2.3 1,313 1,119 1,352 1,240 

မ 164,893 160,757 4,136 2.5 1,771 1,425 1,470 1,326 

သိန္နီမြ ို ့နယ် 56,662 55,351 1,311 2.3 405 529 529 478 

ကျား 28,604 27,961 643 2.2 166 266 244 226 

မ 28,058 27,390 668 2.4 239 263 285 252 

မုိင်းရယ်မြ ို ့နယ် 59,376 57,642 1,734 2.9 645 663 605 800 

ကျား 28,391 27,536 855 3.0 297 326 298 367 

မ 30,985 30,106 879 2.8 348 337 307 433 

တန့ယ်န်းမြ ို ့နယ် 172,805 168,529 4,276 2.5 2,182 2,055 1,695 1,804 

ကျား 84,023 81,961 2,062 2.5 1,015 955 819 830 

မ 88,782 86,568 2,214 2.5 1,167 1,100 876 974 

         



239သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း အမြ င် အကြ ား 

လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

မူဆယ်ခရုိင် 453,495 441,904 11,591 2.6 4,852 4,835 4,995 4,791 

ကျား 227,159 221,583 5,576 2.5 2,147 2,247 2,315 2,184 

မ 226,336 220,321 6,015 2.7 2,705 2,588 2,680 2,607 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 117,507 116,051 1,456 1.2 496 498 685 541 

ကျား 60,946 60,230 716 1.2 229 215 327 255 

မ 56,561 55,821 740 1.3 267 283 358 286 

နမ့်ခမ်းမြ ို ့နယ် 107,034 103,698 3,336 3.1 1,325 1,409 1,527 1,497 

ကျား 51,315 49,825 1,490 2.9 551 628 649 642 

မ 55,719 53,873 1,846 3.3 774 781 878 855 
ကွတ်ခုိင်မြ ို ့နယ် 101,334 98,628 2,706 2.7 1,211 1,102 987 986 

ကျား 50,247 48,933 1,314 2.6 542 511 461 451 

မ 51,087 49,695 1,392 2.7 669 591 526 535 

မုန်းကုိးမြ ို ့နယ်ခဲွ 24,565 23,922 643 2.6 216 328 314 263 

ကျား 12,745 12,403 342 2.7 103 168 163 130 

မ 11,820 11,519 301 2.5 113 160 151 133 

မန်ဟီးရုိး(မန်ဟျို း) မြ ို ့နယ်ခဲွ 6,787 6,721 66 1.0 23 20 35 18 

ကျား 3,242 3,209 33 1.0 12 10 13 11 

မ 3,545 3,512 33 0.9 11 10 22 7 

ပန်ဆုိင်း ( ကြ ူကုတ်)  မြ ို ့နယ်ခဲွ 22,950 22,578 372 1.6 75 173 156 107 

ကျား 11,469 11,280 189 1.6 25 85 83 58 

မ 11,481 11,298 183 1.6 50 88 73 49 

တာမုိးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 73,318 70,306 3,012 4.1 1,506 1,305 1,291 1,379 

ကျား 37,195 35,703 1,492 4.0 685 630 619 637 

မ 36,123 34,603 1,520 4.2 821 675 672 742 



240သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း အမြ င် အကြ ား 

လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

ေကျာက်မဲခရုိင် 770,065 739,104 30,961 4.0 14,481 10,734 11,555 12,066 

ကျား 376,103 361,620 14,483 3.9 6,375 4,852 5,234 5,353 

မ 393,962 377,484 16,478 4.2 8,106 5,882 6,321 6,713 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ် 127,560 123,002 4,558 3.6 1,861 1,474 1,815 1,656 

ကျား 61,644 59,570 2,074 3.4 803 640 781 732 

မ 65,916 63,432 2,484 3.8 1,058 834 1,034 924 

ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ် 149,842 144,381 5,461 3.6 2,422 1,644 2,117 2,127 

ကျား 75,761 73,122 2,639 3.5 1,138 748 1,015 959 

မ 74,081 71,259 2,822 3.8 1,284 896 1,102 1,168 

သီေပါမြ ို ့နယ် 176,158 171,949 4,209 2.4 1,754 1,491 1,611 1,432 

ကျား 85,836 83,705 2,131 2.5 859 735 782 656 

မ 90,322 88,244 2,078 2.3 895 756 829 776 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 50,423 47,341 3,082 6.1 1,374 1,137 1,035 976 

ကျား 24,448 22,957 1,491 6.1 605 566 485 455 

မ 25,975 24,384 1,591 6.1 769 571 550 521 

နမ့်ဆန် မြ ို ့နယ် 72,204 68,385 3,819 5.3 1,703 1,739 1,334 1,679 

ကျား 32,708 30,966 1,742 5.3 715 747 608 746 

မ 39,496 37,419 2,077 5.3 988 992 726 933 

မုိးမိတ် မြ ို ့နယ် 63,330 59,099 4,231 6.7 2,849 1,067 1,296 1,371 

ကျား 31,545 29,694 1,851 5.9 1,190 450 547 590 

မ 31,785 29,405 2,380 7.5 1,659 617 749 781 

မဘိမ်းမြ ို ့နယ် 47,398 45,425 1,973 4.2 1,197 653 866 909 

ကျား 24,494 23,619 875 3.6 493 273 355 369 

မ 22,904 21,806 1,098 4.8 704 380 511 540 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း အမြ င် အကြ ား 

လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

မန်တံုမြ ို ့နယ် 38,601 36,413 2,188 5.7 897 901 978 1,222 

ကျား 18,562 17,530 1,032 5.6 394 416 443 544 

မ 20,039 18,883 1,156 5.8 503 485 535 678 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယ်ခွဲ 18,901 18,224 677 3.6 211 261 292 329 

ကျား 8,833 8,527 306 3.5 92 118 121 151 

မ 10,068 9,697 371 3.7 119 143 171 178 

မုိင်းလံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 25,648 24,885 763 3.0 213 367 211 365 

ကျား 12,272 11,930 342 2.8 86 159 97 151 

မ 13,376 12,955 421 3.1 127 208 114 214 

ကွမ်းလံုခရုိင် 58,774 55,931 2,843 4.8 1,424 1,059 1,081 1,222 

ကျား 30,900 29,438 1,462 4.7 719 570 549 629 

မ 27,874 26,493 1,381 5.0 705 489 532 593 
ကွမ်းလံုမြ ို ့နယ် 58,774 55,931 2,843 4.8 1,424 1,059 1,081 1,222 

ကျား 30,900 29,438 1,462 4.7 719 570 549 629 

မ 27,874 26,493 1,381 5.0 705 489 532 593 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 154,912 145,129 9,783 6.3 4,273 4,616 5,263 5,137 

ကျား 81,104 76,268 4,836 6.0 1,974 2,253 2,481 2,412 

မ 73,808 68,861 4,947 6.7 2,299 2,363 2,782 2,725 

ေလာက်ကုိင်မြ ို ့နယ် 89,961 84,792 5,169 5.7 2,127 2,316 2,539 2,527 

ကျား 47,395 44,802 2,593 5.5 977 1,154 1,210 1,201 

မ 42,566 39,990 2,576 6.1 1,150 1,162 1,329 1,326 

ကုန်းကြ မ်းမြ ို ့နယ် 33,772 31,225 2,547 7.5 1,228 1,325 1,582 1,492 

ကျား 17,472 16,248 1,224 7.0 562 623 716 677 

မ 16,300 14,977 1,323 8.1 666 702 866 815 



242သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း အမြ င် အကြ ား 

လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 4,889 4,600 289 5.9 143 102 167 89 

ကျား 2,638 2,503 135 5.1 58 50 79 40 

မ 2,251 2,097 154 6.8 85 52 88 49 

ေမာ်ထုိက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 26,290 24,512 1,778 6.8 775 873 975 1,029 

ကျား 13,599 12,715 884 6.5 377 426 476 494 

မ 12,691 11,797 894 7.0 398 447 499 535 

ဟုိပန်ခရုိင် 228,880 214,486 14,394 6.3 6,428 6,849 8,282 11,663 

ကျား 116,573 109,259 7,314 6.3 3,256 3,519 4,180 5,855 

မ 112,307 105,227 7,080 6.3 3,172 3,330 4,102 5,808 

ဟုိပန်မြ ို ့နယ် 54,894 53,205 1,689 3.1 740 628 652 893 

ကျား 28,269 27,415 854 3.0 353 314 324 418 

မ 26,625 25,790 835 3.1 387 314 328 475 

မုိင်းေမာမြ ို ့နယ် 70,683 67,721 2,962 4.2 1,874 1,794 1,492 2,344 

ကျား 36,313 34,743 1,570 4.3 996 966 826 1,236 

မ 34,370 32,978 1,392 4.1 878 828 666 1,108 

ပန်ဝုိင် မြ ို ့နယ် 97,097 87,959 9,138 9.4 3,473 4,224 5,821 8,084 

ကျား 48,791 44,183 4,608 9.4 1,764 2,152 2,891 4,046 

မ 48,306 43,776 4,530 9.4 1,709 2,072 2,930 4,038 

ပန်လံုမြ ို ့နယ်ခဲွ 6,206 5,601 605 9.7 341 203 317 342 

ကျား 3,200 2,918 282 8.8 143 87 139 155 

မ 3,006 2,683 323 10.7 198 116 178 187 

         



243သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း အမြ င် အကြ ား 

လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

မက်မန်းခရုိင် 241,884 229,704 12,180 5.0 5,276 5,298 5,289 8,731 

ကျား 124,478 118,276 6,202 5.0 2,579 2,605 2,514 4,341 

မ 117,406 111,428 5,978 5.1 2,697 2,693 2,775 4,390 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 19,732 18,976 756 3.8 323 344 272 383 

ကျား 10,068 9,675 393 3.9 163 173 119 175 

မ 9,664 9,301 363 3.8 160 171 153 208 

ပန်ဆမ်း(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 104,329 100,288 4,041 3.9 1,508 1,607 1,545 2,360 

ကျား 54,201 52,052 2,149 4.0 722 781 749 1,214 

မ 50,128 48,236 1,892 3.8 786 826 796 1,146 

နားဖန်းမြ ို ့နယ် 116,180 108,831 7,349 6.3 3,425 3,334 3,466 5,977 

ကျား 59,369 55,730 3,639 6.1 1,683 1,643 1,640 2,943 

မ 56,811 53,101 3,710 6.5 1,742 1,691 1,826 3,034 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခဲွ 1,643 1,609 34 2.1 20 13 6 11 

ကျား 840 819 21 2.5 11 8 6 9 

မ 803 790 13 1.6 9 5 - 2 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 366,861 357,435 9,426 2.6 4,642 4,396 4,568 3,886 

ကျား 187,993 183,299 4,694 2.5 2,226 2,056 2,170 1,797 

မ 178,868 174,136 4,732 2.6 2,416 2,340 2,398 2,089 

ကျိုင်းတံုမြ ို ့နယ် 171,620 167,142 4,478 2.6 2,075 1,827 1,859 1,548 

ကျား 87,779 85,612 2,167 2.5 971 823 846 699 

မ 83,841 81,530 2,311 2.8 1,104 1,004 1,013 849 

မုိင်းခတ်မြ ို ့နယ် 44,528 43,387 1,141 2.6 540 532 534 518 

ကျား 22,873 22,311 562 2.5 256 255 249 235 

မ 21,655 21,076 579 2.7 284 277 285 283 
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ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း အမြ င် အကြ ား 

လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

မိုင်းယန်းမြ ို ့နယ် 52,591 50,815 1,776 3.4 881 957 1,046 923 

ကျား 26,980 26,078 902 3.3 435 447 504 414 

မ 25,611 24,737 874 3.4 446 510 542 509 

မုိင်းလားမြ ို ့နယ် 43,068 42,516 552 1.3 268 273 235 180 

ကျား 22,266 21,966 300 1.3 144 142 130 96 

မ 20,802 20,550 252 1.2 124 131 105 84 

မုိင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 55,054 53,575 1,479 2.7 878 807 894 717 

ကျား 28,095 27,332 763 2.7 420 389 441 353 

မ 26,959 26,243 716 2.7 458 418 453 364 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 243,571 232,986 10,585 4.3 4,642 4,123 3,988 4,455 

ကျား 128,590 122,799 5,791 4.5 2,469 2,184 2,078 2,309 

မ 114,981 110,187 4,794 4.2 2,173 1,939 1,910 2,146 

မုိင်းဆတ်မြ ို ့နယ် 86,553 82,825 3,728 4.3 1,958 1,501 1,499 1,130 

ကျား 45,731 43,745 1,986 4.3 1,012 784 772 545 

မ 40,822 39,080 1,742 4.3 946 717 727 585 

မုိင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ် 54,149 52,741 1,408 2.6 462 608 525 540 

ကျား 27,430 26,697 733 2.7 235 306 262 254 

မ 26,719 26,044 675 2.5 227 302 263 286 

မုိင်းတံုမြ ို ့နယ် 21,994 20,925 1,069 4.9 489 398 365 385 

ကျား 12,018 11,378 640 5.3 304 240 206 217 

မ 9,976 9,547 429 4.3 185 158 159 168 

မုိင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 18,096 16,986 1,110 6.1 362 311 340 861 

ကျား 9,543 8,947 596 6.2 190 150 179 461 

မ 8,553 8,039 514 6.0 172 161 161 400 

         



245သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း အမြ င် အကြ ား 

လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

တံုတာမြ ို ့နယ်ခဲွ 14,684 14,556 128 0.9 38 52 36 34 

ကျား 7,562 7,494 68 0.9 19 26 13 19 

မ 7,122 7,062 60 0.8 19 26 23 15 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 43,819 41,028 2,791 6.4 1,223 1,117 1,087 1,410 

ကျား 23,806 22,247 1,559 6.5 640 591 572 765 

မ 20,013 18,781 1,232 6.2 583 526 515 645 

မံုးထမြ ို ့နယ်ခဲွ 4,276 3,925 351 8.2 110 136 136 95 

ကျား 2,500 2,291 209 8.4 69 87 74 48 

မ 1,776 1,634 142 8.0 41 49 62 47 

တာချီလိတ်ခရုိင် 177,313 172,925 4,388 2.5 1,590 1,483 1,585 2,008 

ကျား 90,124 87,940 2,184 2.4 736 684 769 972 

မ 87,189 84,985 2,204 2.5 854 799 816 1,036 

တာချီလိတ်မြ ို ့နယ် 148,021 145,492 2,529 1.7 1,030 936 1,123 893 

ကျား 74,827 73,565 1,262 1.7 481 426 555 431 

မ 73,194 71,927 1,267 1.7 549 510 568 462 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 18,248 16,750 1,498 8.2 415 372 353 1,051 

ကျား 9,503 8,779 724 7.6 184 166 159 509 

မ 8,745 7,971 774 8.9 231 206 194 542 

ကျိုင်းလပ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 11,044 10,683 361 3.3 145 175 109 64 

ကျား 5,794 5,596 198 3.4 71 92 55 32 

မ 5,250 5,087 163 3.1 74 83 54 32 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 110,446 103,226 7,220 6.5 3,188 3,024 3,588 3,244 

ကျား 58,083 54,400 3,683 6.3 1,525 1,444 1,692 1,426 

မ 52,363 48,826 3,537 6.8 1,663 1,580 1,896 1,818 

         



246သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ကျား/မ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း သန်စွမ်းသူဦးေရ 
မသန်စွမ်းသူဦးေရ 

(မည်သည့်မသနစွ်မ်းမှု 
အမျို းအစားမဆုိ) 

မသန်စွမ်း 
ရာခုိင်နှုန်း အမြ င် အကြ ား 

လမ်းေလျှာက်/ 
အမြ င့်တက်/ 
ပစ္စည်းကုိင်တွယ်  

သင်ယူေလ့လာခြ င်း/ 
မှတ်ဉာဏ်/    
အာရံုစူးစုိက်ခြ င်း 

မုိင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 30,556 29,230 1,326 4.3 601 547 500 545 

ကျား 16,209 15,564 645 4.0 282 243 225 241 

မ 14,347 13,666 681 4.7 319 304 275 304 

မုိင်းေယာင်းမြ ို ့နယ် 27,559 25,887 1,672 6.1 886 647 760 657 

ကျား 14,410 13,578 832 5.8 429 306 330 281 

မ 13,149 12,309 840 6.4 457 341 430 376 

မုိင်းယုမြ ို ့နယ်ခဲွ 52,331 48,109 4,222 8.1 1,701 1,830 2,328 2,042 

ကျား 27,464 25,258 2,206 8.0 814 895 1,137 904 

မ 24,867 22,851 2,016 8.1 887 935 1,191 1,138 

 



   

   

   

 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဍ) 

အပုိငး် (ဈ)  အိမ်အေက� ာင်းအရာ 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (ဈ  - 1)။ ေနအိမ်အမျို းအစားအလုိက် အိမ်ေထာငစု်အေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

ေနအိမ်အမျို းအစား 

စစု
ေုပ
ါင
း် 

က
နွဒ်
ို/တ
ိုက
်ခန
း်/

 
တ
ိုက
်ခန
း်တ
ွဲ 

ဘ
န်ဂ
လ
ို/ 

တ
ိုက
်အ
ိမ် 

တ
ိုက
်ခံအ
ိမ် 

ပျ
ဥ်ေ
ထ
ာင
်အ
ိမ်/

 
သ
စ်သ
ား
အ
ိမ ်

ဝါ
းအ
မိ ်

၂-
၃ 
နှစ
်ခံတ
ဲအ
မိ ်

၁န
စှခ်
တံ
အဲ
မိ် 

အ
ခြ
ား

 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,169,569 47,028 205,239 117,307 288,190 474,127 11,378 3,144 23,156 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 9,967 80,408 40,509 90,564 140,033 2,620 828 3,580 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 4,761 22,888 10,692 14,249 28,866 494 196 458 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 135 3,076 2,963 18,839 16,937 314 168 202 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 417 3,419 2,423 4,997 13,304 97 44 27 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 32,771 465 3,402 2,200 9,881 16,200 190 42 391 

ကေလာမြ ို ့နယ် 41,341 1,443 11,528 5,018 5,990 15,579 407 94 1,282 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 17,544 33 7,630 3,145 1,293 5,340 67 18 18 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 18,348 27 4,839 3,083 4,700 5,360 192 46 101 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ ် 25,957 1,229 4,121 2,405 7,244 10,446 301 56 155 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 307 9,770 2,307 5,201 7,445 239 85 150 

ဖယ်ခုံမြ ို ့နယ ် 20,084 613 4,006 2,403 9,490 3,105 173 44 250 

ေကျာက်တလုံးက� းီမြ ို ့နယခ်ွဲ 12,265 35 1,629 1,416 2,770 6,338 66 5 6 

အငေ်တာမြ ို ့နယ်ခွဲ 8,150 94 760 968 2,175 4,066 29 19 39 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခဲွ 16,579 408 3,340 1,486 3,735 7,047 51 11 501 

လိွုင်လင်ခရုိင ် 115,482 2,826 12,543 8,377 37,054 50,111 647 310 3,614 

လွိုင်လင်မြ ို ့နယ် 10,901 287 1,486 705 3,714 4,592 46 14 57 

လဲချား မြ ို ့နယ် 8,790 127 1,382 841 2,685 3,635 18 15 87 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ ် 18,863 911 2,688 1,611 4,791 8,578 77 33 174 

ကွနဟ်နိး်မြ ို ့နယ် 4,570 166 589 732 802 2,157 70 30 24 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 8,901 71 662 302 3,929 3,894 17 9 17 

မုိင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 10 899 857 6,242 7,482 45 78 719 
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ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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မုိင်းရှူ း မြ ို ့နယ ် 9,201 27 1,019 771 2,274 4,831 187 47 45 

ပင်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 14,516 210 1,680 1,305 6,732 4,408 28 8 145 

ခိုလမ်မြ ို ့နယခဲွ် 4,364 520 731 222 892 1,823 69 21 86 

ကာလိမြ ို ့နယခဲွ် 6,567 167 958 437 1,952 2,972 48 21 12 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 5,811 245 334 317 917 3,959 18 16 5 

မိုင်းစံ (မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယခ်ွဲ 6,666 85 115 277 2,124 1,780 24 18 2,243 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 1,412 2,622 7,055 8,653 10,095 393 127 291 

လင်းေခးမြ ို ့နယ် 8,388 363 465 4,535 1,572 1,288 106 46 13 

မုိးနဲမြ ို ့နယ် 6,224 211 1,096 919 961 2,744 144 18 131 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 7,194 80 458 832 2,301 3,433 32 12 46 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 5,421 436 348 536 1,890 2,048 83 41 39 

ဟုိမိနး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 8 33 43 712 347 2 - 15 

ကျိုငး်ေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,261 314 222 190 1,217 235 26 10 47 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 5,770 28,273 10,883 15,642 61,486 1,385 429 1,313 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 64,932 4,499 20,909 6,881 5,528 25,475 817 274 549 

သိန္နမြ ို ့နယ် 11,779 574 3,417 1,562 466 5,126 141 33 460 

မိုင်းရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 218 682 636 3,107 8,282 155 60 188 

တန့ယ်နး်မြ ို ့နယ ် 35,142 479 3,265 1,804 6,541 22,603 272 62 116 

မူဆယ်ခရုိင် 86,255 3,366 16,077 8,430 10,948 41,350 530 202 5,352 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 22,214 2,315 6,247 2,669 984 9,424 48 18 509 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 139 2,620 1,913 5,650 10,467 192 39 397 

ကွတ်ခိင်ုမြ ို ့နယ် 19,031 352 3,167 1,540 2,356 9,437 236 125 1,818 

မုန်းကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,358 201 749 780 487 1,578 9 6 548 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယခ်ွဲ 1,643 37 405 107 115 544 - - 435 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

ေနအိမ်အမျို းအစား 
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နစှ
ခ်တံ
အဲ
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ံတ
ဲအ
ိမ် 

အ
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ပန်ဆိုင်း ( ကြ ူကုတ်)  မြ ို ့နယခ်ွဲ 4,543 190 1,492 343 237 2,122 15 3 141 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,049 132 1,397 1,078 1,119 7,778 30 11 1,504 

    ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 3,157 20,895 15,468 40,364 80,492 1,595 438 1,270 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ ် 28,371 686 6,664 2,796 4,032 13,345 320 67 461 

ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ ် 32,224 843 7,869 6,674 3,220 12,916 260 137 305 

သီေပါမြ ို ့နယ် 37,906 875 3,844 2,229 9,985 20,656 149 55 113 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 289 1,132 1,346 2,285 6,087 261 39 202 

နမ့်ဆန် မြ ို ့နယ် 13,685 35 207 582 8,513 4,132 117 36 63 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 268 558 1,002 2,596 9,014 130 41 43 

မဘိမး်မြ ို ့နယ် 8,632 89 254 363 5,102 2,760 42 17 5 

မန်တုံမြ ို ့နယ် 7,683 62 124 107 1,454 5,613 240 32 51 

မုိင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 4,029 9 197 222 1,406 2,158 23 6 8 

မိုင်းလုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 5,856 1 46 147 1,771 3,811 53 8 19 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 224 1,572 1,268 1,026 5,982 22 10 288 

ကွမ်းလုံမြ ို ့နယ ် 10,392 224 1,572 1,268 1,026 5,982 22 10 288 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင ် 24,846 2,388 4,838 5,831 2,787 5,067 122 43 3,770 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 2,018 4,049 3,870 1,241 1,787 73 23 1,170 

ကုန်းကြ မး်မြ ို ့နယ ် 5,462 48 247 789 963 2,359 15 - 1,041 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 950 247 351 22 30 132 15 14 139 

ေမာထိ်က်ုမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,203 75 191 1,150 553 789 19 6 1,420 
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ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 795 3,667 2,142 15,159 13,359 237 55 216 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 10,031 576 2,554 914 1,173 4,691 46 39 38 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 137 491 542 6,885 2,355 17 4 14 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ် 13,969 62 485 551 7,020 5,574 165 6 106 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 20 137 135 81 739 9 6 58 

မက်မန်းခရုိင် 36,249 2,246 2,120 1,659 12,177 16,977 756 46 268 

မက်မနး်မြ ို ့နယ် 3,318 184 7 4 586 2,311 189 16 21 

ပန်ဆမ်း(ပနခ်မး်) မြ ို ့နယ် 16,142 1,983 1,792 1,020 3,750 6,995 368 24 210 

နားဖနး်မြ ို ့နယ် 16,474 50 321 630 7,798 7,434 198 6 37 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခွဲ 315 29 - 5 43 237 1 - - 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 66,733 3,381 12,701 5,615 27,445 13,782 1,002 333 2,474 

ကျို င်းတံုမြ ို ့နယ် 34,096 2,594 8,342 3,452 10,840 6,357 410 130 1,971 

မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 219 375 99 3,610 3,049 430 192 51 

မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ် 10,119 224 1,583 857 5,189 1,842 126 4 294 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 122 745 275 3,692 348 5 1 20 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 222 1,656 932 4,114 2,186 31 6 138 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 1,924 4,357 2,651 9,280 24,709 1,571 132 307 

မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 1,074 2,958 1,138 1,909 8,004 600 64 162 

မိုင်းပျဥ်းမြ ို ့နယ ် 10,605 149 429 719 2,892 6,158 151 21 86 

မုိင်းတုံမြ ို ့နယ် 4,258 248 197 265 1,130 2,249 158 1 10 

မိုင်းခတု်မြ ို ့နယခ်ွဲ 3,202 110 86 52 531 2,170 233 8 12 

တံုတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 2,694 70 60 82 728 1,569 152 19 14 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယခဲွ် 7,334 253 624 385 2,049 3,809 190 14 10 

မံုးထမြ ို ့နယခ်ွဲ 929 20 3 10 41 750 87 5 13 



252သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

ေနအိမ်အမျို းအစား 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

က
ွန်ဒ
ို/တ
ိုက
်ခန
း်/

 
တ
ိုက
်ခန
း်တ
ွဲ 

ဘ
န်ဂ
လ
ို/ 

တ
ိုက
်အ
ိမ် 

တ
ိုက
်ခံအ
ိမ် 

ပျ
ဥ်ေ
ထ
ာင
်အ
ိမ်/

 
သ
စ်သ
ား
အ
ိမ် 

ဝါ
းအ
မိ ်

၂-
၃ 
နစှ
ခ်တံ
အဲ
မိ ်

၁န
ှစ်ခ
ံတ
ဲအ
ိမ် 

အ
ခြ
ား

 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 8,361 12,509 4,780 5,224 6,110 299 132 258 

တာချလီိတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 8,207 11,111 3,554 3,306 4,492 229 64 216 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 119 982 747 1,027 1,039 58 16 30 

ကျိုင်းလပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,476 35 416 479 891 579 12 52 12 

          

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 1,211 2,657 2,639 11,867 4,574 199 59 155 

မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 599 915 525 2,029 1,963 84 12 38 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 237 1,237 1,198 3,128 494 20 11 4 

မိုင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 10,867 375 505 916 6,710 2,117 95 36 113 
  

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

ေနအိမ်အမျို းအစား 

စုစ
ုေပ
ါင
်း 

က
ွန်ဒ
ို/တ
ိုက
်ခန
း်/

 
တ
ိုက
်ခန
း်တ
ွဲ 

ဘ
န်ဂ
လ
ို/ 

တ
ိုက
်အ
ိမ် 

တ
ိုက
်ခံအ
ိမ် 

ပျ
ဥ်ေ
ထ
ာင
်အ
ိမ်/

 
သ
စ်သ
ား
အ
ိမ် 

ဝ ါ
းအ
မိ ်

၂-
၃ 
နစှ
ခ်တံ
အဲ
မိ ်

၁ န
ှစ်ခ
ံတ
ဲအ
ိမ် 

အ
ခြ
ား

 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 8,361 12,509 4,780 5,224 6,110 299 132 258 

တာချလီိတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 8,207 11,111 3,554 3,306 4,492 229 64 216 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 119 982 747 1,027 1,039 58 16 30 

ကျိုင်းလပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,476 35 416 479 891 579 12 52 12 

          

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 1,211 2,657 2,639 11,867 4,574 199 59 155 

မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 599 915 525 2,029 1,963 84 12 38 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 237 1,237 1,198 3,128 494 20 11 4 

မိုင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 10,867 375 505 916 6,710 2,117 95 36 113 
  



253သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (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 (ဈ -2)။ အိမ်ပုိင်ဆုိင်မှုအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အိမ်ပုိင်ဆုိင်မှု အမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ပုိင်ရှင် အိမ်ငှား 
အခမ့ဲ 

(မိဘ/ေယာက္ခမ 
ေဆွမျို း/မိတ်ေဆွ) 

အစုိးရ၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ 

ပုဂ္ဂလိက၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ အခြ ား 

ရှမး်ပြ ည်နယ် 1,169,569 1,019,384 69,655 24,591 40,824 10,158 4,957 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 316,231 20,789 14,191 12,693 2,651 1,954 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 55,227 15,137 5,028 5,269 1,484 459 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 36,810 610 4,656 292 161 105 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 23,176 456 423 544 108 21 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 32,771 29,998 746 1,238 636 103 50 

ကေလာမြ ို ့နယ် 41,341 35,279 1,698 951 2,153 302 958 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 17,544 17,168 121 122 115 11 7 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 18,348 17,912 125 159 129 13 10 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ် 25,957 22,617 877 507 1,697 98 161 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 24,323 246 348 447 71 69 

ဖယ်ခုံမြ ို ့နယ ် 20,084 18,306 501 466 775 14 22 

ေကျာက်တလုံးက� းီမြ ို ့နယ်ခွဲ 12,265 12,084 35 63 66 9 8 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 8,150 7,589 102 159 213 41 46 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 16,579 15,742 135 71 357 236 38 

လိွုင်လင်ခရုိင် 115,482 105,529 3,883 1,244 4,168 267 391 

လွိုင်လင်မြ ို ့နယ် 10,901 9,609 416 199 639 14 24 

လဲချား မြ ို ့နယ် 8,790 8,379 112 77 198 12 12 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 18,863 16,071 1,170 225 1,266 63 68 

ကွန်ဟိန်းမြ ို ့နယ် 4,570 4,156 70 57 261 16 10 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 8,901 8,742 57 12 89 - 1 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 15,829 174 98 143 9 79 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 



254သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အိမ်ပုိင်ဆုိင်မှု အမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ပုိင်ရှင် အိမ်ငှား 
အခမ့ဲ 

(မိဘ/ေယာက္ခမ 
ေဆွမျို း/မိတ်ေဆွ) 

အစုိးရ၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ 

ပုဂ္ဂလိက၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ 

အခြ ား 

မုိင်းရှူ း မြ ို ့နယ ် 9,201 8,630 268 106 159 11 27 

ပင်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 14,516 13,049 791 278 371 8 19 

ခိုလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,364 3,467 191 39 541 13 113 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခွဲ 6,567 6,222 102 71 151 5 16 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 5,811 5,461 27 17 284 12 10 

မိုင်းစံ (မုနး်ဆန်း) မြ ို ့နယ်ခွဲ 6,666 5,914 505 65 66 104 12 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 27,657 533 433 1,808 88 129 

လင်းေခးမြ ို ့နယ ် 8,388 7,696 104 120 437 14 17 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 6,224 5,723 114 75 280 14 18 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ် 7,194 6,918 53 62 117 3 41 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 5,421 4,623 131 120 500 13 34 

ဟုိမိနး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 1,089 31 11 27 2 - 

ကျို င်းေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,261 1,608 100 45 447 42 19 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 105,205 11,057 1,659 5,629 1,087 544 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 64,932 48,314 9,932 1,285 4,089 914 398 

သိန္နမြ ို ့နယ် 11,779 10,645 298 94 658 68 16 

မုိင်းရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 12,859 81 49 276 4 59 

တန့်ယန်းမြ ို ့နယ် 35,142 33,387 746 231 606 101 71 

မူဆယ်ခရုိင် 86,255 71,506 10,817 782 2,134 568 448 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 22,214 12,994 7,873 250 722 260 115 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 19,704 938 182 355 163 75 

ကွတ်ခိုင်မြ ို ့နယ် 19,031 16,812 1,036 171 719 74 219 

မုန်းကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,358 4,023 218 36 62 8 11 



255သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အိမ်ပုိင်ဆုိင်မှု အမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ပုိင်ရှင် အိမ်ငှား 
အခမ့ဲ 

(မိဘ/ေယာက္ခမ 
ေဆွမျို း/မိတ်ေဆွ) 

အစုိးရ၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ 

ပုဂ္ဂလိက၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ 

အခြ ား 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,643 1,597 2 7 25 10 2 

ပန်ဆိုင်း ( ကြ ူကုတ်)  မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,543 3,909 426 57 106 35 10 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,049 12,467 324 79 145 18 16 

ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 146,275 6,602 3,347 4,418 2,529 508 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ ် 28,371 24,134 2,208 673 1,018 173 165 

ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ် 32,224 28,887 992 480 784 942 139 

သီေပါမြ ို ့နယ် 37,906 34,939 1,224 387 1,125 149 82 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 8,708 938 161 578 1,219 37 

နမ့်ဆန်် မြ ို ့နယ် 13,685 11,885 474 1,167 116 20 23 

မုိးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 12,667 246 203 509 9 18 

မဘိမး်မြ ို ့နယ် 8,632 8,185 247 38 150 7 5 

မန်တံုမြ ို ့နယ် 7,683 7,358 128 83 81 4 29 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခ်ွဲ 4,029 3,823 88 77 36 4 1 

မိုင်းလုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 5,856 5,689 57 78 21 2 9 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 9,329 364 77 479 124 19 

ကွမ်းလုံမြ ို့နယ် 10,392 9,329 364 77 479 124 19 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 24,846 22,098 1,478 125 1,013 58 74 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 12,128 1,091 74 865 39 34 

ကုန်းကြ မး်မြ ို ့နယ ် 5,462 5,329 41 7 82 1 2 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 950 509 314 37 49 15 26 

ေမာ်ထိုက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 4,203 4,132 32 7 17 3 12 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အိမ်ပုိင်ဆုိင်မှု အမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ပုိင်ရှင် အိမ်ငှား 
အခမ့ဲ 

(မိဘ/ေယာက္ခမ 
ေဆွမျို း/မိတ်ေဆွ) 

အစုိးရ၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ 

ပုဂ္ဂလိက၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ 

အခြ ား 

ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 34,491 558 87 314 128 52 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ ် 10,031 9,218 323 46 290 111 43 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 10,306 96 22 6 13 2 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ ် 13,969 13,897 51 10 1 4 6 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 1,070 88 9 17 - 1 

မက်မန်းခရုိင် 36,249 32,970 1,851 194 430 752 52 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 3,318 3,049 8 33 206 - 22 

ပန်ဆမ်း(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 16,142 13,276 1,794 144 186 715 27 

နားဖန်းမြ ို ့နယ် 16,474 16,363 49 16 6 37 3 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခွဲ 315 282 - 1 32 - - 

ကျိုငး်တံုခရုိင ် 66,733 60,319 2,097 557 3,292 208 260 

ကျို င်းတုံမြ ို ့နယ် 34,096 28,967 1,411 447 2,870 174 227 

မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 7,695 47 34 234 6 9 

မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ် 10,119 9,748 161 15 176 8 11 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 4,951 175 54 10 12 6 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 8,958 303 7 2 8 7 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 40,261 999 836 1,975 658 202 

မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 13,807 492 409 886 227 88 

မုိင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ ် 10,605 10,129 76 79 261 9 51 

မိုင်းတံုမြ ို ့နယ် 4,258 3,717 103 54 360 5 19 

မုိင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,202 3,029 9 8 127 16 13 

တုံတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 2,694 2,566 9 11 89 3 16 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 7,334 6,139 303 275 216 396 5 

မံုးထမြ ို ့နယ်ခွဲ 929 874 7 - 36 2 10 
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 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အိမ်ပုိင်ဆုိင်မှု အမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ပုိင်ရှင် အိမ်ငှား 
အခမ့ဲ 

(မိဘ/ေယာက္ခမ 
ေဆွမျို း/မိတ်ေဆွ) 

အစုိးရ၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ 

ပုဂ္ဂလိက၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ 

အခြ ား 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 25,780 8,257 980 1,469 898 289 

တာချလိီတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 19,825 8,176 943 1,147 869 219 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 3,638 60 23 275 13 9 

ကျို င်းလပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,476 2,317 21 14 47 16 61 

        

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 21,733 370 79 1,002 142 35 

မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 5,364 122 38 604 17 20 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 5,956 51 19 295 3 5 

မိုင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 10,867 10,413 197 22 103 122 10 
  

ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အိမ်ပုိင်ဆုိင်မှု အမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ပုိင်ရှင် အိမ်ငှား 
အခမ့ဲ 

(မိဘ/ေယာက္ခမ 
ေဆွမျို း/မိတ်ေဆွ) 

အစုိးရ၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ 

ပုဂ္ဂလိက၀န်ထမ်း 
အိမ်ရာ 

အခြ ား 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 25,780 8,257 980 1,469 898 289 

တာချလိီတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 19,825 8,176 943 1,147 869 219 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 3,638 60 23 275 13 9 

ကျို င်းလပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,476 2,317 21 14 47 16 61 

        

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 21,733 370 79 1,002 142 35 

မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 5,364 122 38 604 17 20 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 5,956 51 19 295 3 5 

မိုင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 10,867 10,413 197 22 103 122 10 
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ဇယား (ဈ - 3)။ အသံုးပြ ုသည့် အိမ်သာအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ေထာငစု်အေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အသံုးပြ ုသည့်အိမ်သာအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ေရဆဲွအိမ်သာ 
ေရေလာင်း/ 
ယင်လံုအိမ်သာ 

သန့ရှ်င်းေသာ ယင်လံု 
အိမ်သာေဆာက်လုပ် 
သံုးစဲွမှုရာခုိင်နှုန်း 

တွင်း/ဇလား 
အိမ်သာ 

တွင်းမရိှ 
အိမ်သာ အခြ ား အိမ်သာမရိှ 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,169,569 17,928 728,355 63.8 243,455 29,333 20,140 130,358 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 4,935 286,186 79.0 46,473 9,399 4,090 17,426 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 2,356 72,913 91.1 5,957 109 242 1,027 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 522 25,166 60.3 4,609 7,923 1,136 3,278 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 176 16,275 66.5 6,887 182 114 1,094 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 32,771 178 25,331 77.8 5,337 231 676 1,018 

ကေလာမြ ို ့နယ် 41,341 485 33,415 82.0 5,007 140 224 2,070 

ပငး်တယမြ ို ့နယ် 17,544 415 12,847 75.6 2,424 83 480 1,295 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 18,348 181 14,258 78.7 1,839 71 188 1,811 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ ် 25,957 108 16,847 65.3 6,838 163 536 1,465 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 82 22,444 88.3 1,441 91 111 1,335 

ဖယခ်ုံမြ ို ့နယ ် 20,084 99 17,346 86.9 616 102 191 1,730 

ေကျာက်တလုံးက� းီမြ ို ့နယခ်ွဲ 12,265 38 10,913 89.3 1,105 70 25 114 

အငေ်တာမြ ို ့နယ်ခွဲ 8,150 72 4,418 55.1 3,287 56 78 239 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 16,579 223 14,013 85.9 1,126 178 89 950 

လိွုင်လင်ခရုိင် 115,482 1,407 56,498 50.1 43,015 2,372 2,771 9,419 

လွို ငလ်င်မြ ို ့နယ် 10,901 47 6,415 59.3 3,930 85 209 215 

လခဲျား မြ ို ့နယ် 8,790 29 4,823 55.2 3,228 244 155 311 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 18,863 311 11,780 64.1 4,471 300 350 1,651 

ကွန်ဟန်ိးမြ ို ့နယ် 4,570 132 3,193 72.8 868 64 27 286 

ေကျးသီး မြ ို ့နယ် 8,901 210 3,221 38.5 5,115 82 97 176 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 59 5,394 33.4 5,914 809 642 3,514 

မိုငး်ရှူ း မြ ို ့နယ ် 9,201 192 3,048 35.2 5,221 138 28 574 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အသံုးပြ ုသည့်အိမ်သာအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ေရဆဲွအိမ်သာ 
ေရေလာင်း/ 
ယင်လံုအိမ်သာ 

သန့ရှ်င်းေသာ ယင်လံု 
အိမ်သာေဆာက်လုပ် 
သံုးစဲွမှုရာခုိင်နှုန်း 

တွင်း/ဇလား 
အိမ်သာ 

တွင်းမရိှ 
အိမ်သာ 

အခြ ား အိမ်သာမရိှ 

ပင်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 14,516 184 5,592 39.8 8,279 93 178 190 

ခိုလမ်မြ ို ့နယခဲွ် 4,364 60 2,571 60.3 1,209 71 140 313 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခွဲ 6,567 111 5,094 79.3 335 39 69 919 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခဲွ 5,811 51 1,118 20.1 3,149 186 667 640 

မိုင်းစံ (မနုး်ဆနး်) မြ ို ့နယ်ခွဲ 6,666 21 4,249 64.1 1,296 261 209 630 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 788 19,744 67.0 7,068 215 578 2,255 

လင်းေခးမြ ို ့နယ် 8,388 113 6,441 78.1 1,168 45 83 538 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 6,224 84 3,530 58.1 1,838 42 303 427 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 7,194 120 3,966 56.8 2,362 59 35 652 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 5,421 356 3,413 69.5 1,115 30 114 393 

ဟုိမိန်းမြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 74 763 72.2 140 33 4 146 

ကျို င်းေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,261 41 1,631 73.9 445 6 39 99 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 940 74,949 60.6 35,474 2,636 1,406 9,776 

လားရှုးမြ ို ့နယ် 64,932 600 48,623 75.8 12,122 489 356 2,742 

သိန္နမြ ို ့နယ် 11,779 47 9,141 78.0 2,050 107 173 261 

မိုင်းရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 42 3,690 28.0 7,317 396 377 1,506 

တန့ယ်နး်မြ ို ့နယ် 35,142 251 13,495 39.1 13,985 1,644 500 5,267 

မူဆယ်ခရိုင် 86,255 2,169 55,646 67.0 19,305 3,745 1,647 3,743 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 22,214 476 19,884 91.7 1,571 81 36 166 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 903 12,611 63.1 5,117 1,910 146 730 

ကွတ်ခိုင်မြ ို ့နယ် 19,031 255 12,392 66.5 4,035 825 639 885 

မုန်းကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,358 163 1,301 33.6 1,172 509 513 700 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယခ်ွဲ 1,643 6 1,512 92.4 117 - 2 6 



260သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အသံုးပြ ုသည့်အိမ်သာအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ေရဆဲွအိမ်သာ 
ေရေလာင်း/ 
ယင်လံုအိမ်သာ 

သန့ရှ်င်းေသာ ယင်လံု 
အိမ်သာေဆာက်လုပ် 
သံုးစဲွမှုရာခုိင်နှုန်း 

တွင်း/ဇလား 
အိမ်သာ 

တွင်းမရိှ 
အိမ်သာ 

အခြ ား အိမ်သာမရိှ 

ပန်ဆိုင်း ( ကြ ူကုတ်)  မြ ို ့နယခ်ွဲ 4,543 13 3,459 76.4 904 54 25 88 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,049 353 4,487 37.1 6,389 366 286 1,168 

ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 2,242 101,625 63.5 48,104 2,382 3,271 6,055 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ ် 28,371 400 20,381 73.2 6,431 280 221 658 

ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ် 32,224 1,026 21,564 70.1 6,429 282 642 2,281 

သီေပါမြ ို ့နယ် 37,906 200 20,642 55.0 15,438 487 233 906 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 91 7,142 62.1 2,996 497 329 586 

နမ့်ဆန်် မြ ို ့နယ် 13,685 142 7,060 52.6 5,406 149 744 184 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 113 10,226 75.7 2,715 75 69 454 

မဘိမး်မြ ို ့နယ် 8,632 166 7,809 92.4 192 29 5 431 

မန်တုံမြ ို ့နယ် 7,683 19 1,921 25.3 4,219 334 857 333 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 4,029 78 1,955 50.5 1,787 134 38 37 

မိုင်းလုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 5,856 7 2,925 50.1 2,491 115 133 185 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 131 3,847 38.3 2,869 596 190 2,759 

ကွမ်းလုံမြ ို့နယ ် 10,392 131 3,847 38.3 2,869 596 190 2,759 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 24,846 610 8,796 37.9 2,884 2,112 528 9,916 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 456 7,050 52.7 1,904 515 164 4,142 

ကုန်းကြ မး်မြ ို ့နယ ် 5,462 65 684 13.7 427 1,186 51 3,049 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 950 10 598 64.0 142 3 3 194 

ေမာထိ်က်ုမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,203 79 464 12.9 411 408 310 2,531 
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ဇယား (င -၂) အသက် (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 (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အသံုးပြ ုသည့်အိမ်သာအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ေရဆဲွအိမ်သာ 
ေရေလာင်း/ 
ယင်လံုအိမ်သာ 

သန့ရှ်င်းေသာ ယင်လံု 
အိမ်သာေဆာက်လုပ် 
သံုးစဲွမှုရာခုိင်နှုန်း 

တွင်း/ဇလား 
အိမ်သာ 

တွင်းမရိှ 
အိမ်သာ 

အခြ ား အိမ်သာမရိှ 

ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 657 8,818 26.6 17,982 2,802 2,583 2,788 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 10,031 287 4,728 50.0 2,635 595 89 1,697 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 237 2,543 26.6 5,779 1,005 371 510 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ် 13,969 109 1,292 10.0 8,971 1,141 2,099 357 

ပနလ်ုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 24 255 23.5 597 61 24 224 

         

မက်မန်းခရုိင် 36,249 1,019 10,525 31.8 6,577 1,982 1,847 14,299 

မက်မနး် မြ ို ့နယ် 3,318 4 432 13.1 91 8 11 2,772 

ပနဆ်မ်း(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 16,142 406 6,809 44.7 1,695 385 312 6,535 

နားဖနး်မြ ို ့နယ် 16,474 604 3,216 23.2 4,664 1,588 1,520 4,882 

မန်ကန်မြ ို ့နယခဲွ် 315 5 68 23.2 127 1 4 110 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 66,733 1,018 37,129 57.2 2,440 468 675 25,003 

ကျို င်းတံုမြ ို ့နယ် 34,096 531 24,051 72.1 429 73 288 8,724 

မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 42 1,649 21.1 282 52 16 5,984 

မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ် 10,119 126 4,859 49.3 265 108 36 4,725 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 150 3,404 68.2 102 147 33 1,372 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 169 3,166 35.9 1,362 88 302 4,198 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 704 17,427 40.4 10,286 514 381 15,619 

မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 300 7,163 46.9 4,847 284 31 3,284 

မိုင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ ် 10,605 102 3,710 35.9 495 41 32 6,225 

မိုင်းတုံ မြ ို ့နယ် 4,258 16 2,025 47.9 960 28 75 1,154 

မိုင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,202 73 622 21.7 23 9 106 2,369 

တံုတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 2,694 1 569 21.2 17 3 11 2,093 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 7,334 206 3,189 46.3 3,314 113 121 391 

မုံးထမြ ို ့နယခ်ွဲ 929 6 149 16.7 630 36 5 103 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အသံုးပြ ုသည့်အိမ်သာအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ေရဆဲွအိမ်သာ 
ေရေလာင်း/ 
ယင်လံုအိမ်သာ 

သန့ရှ်င်းေသာ ယင်လံု 
အိမ်သာေဆာက်လုပ် 
သံုးစဲွမှုရာခုိင်နှုန်း 

တွင်း/ဇလား 
အိမ်သာ 

တွင်းမရိှ 
အိမ်သာ 

အခြ ား အိမ်သာမရိှ 

ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 657 8,818 26.6 17,982 2,802 2,583 2,788 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 10,031 287 4,728 50.0 2,635 595 89 1,697 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 237 2,543 26.6 5,779 1,005 371 510 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ် 13,969 109 1,292 10.0 8,971 1,141 2,099 357 

ပနလ်ုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 24 255 23.5 597 61 24 224 

         

မက်မန်းခရုိင် 36,249 1,019 10,525 31.8 6,577 1,982 1,847 14,299 

မက်မနး် မြ ို ့နယ် 3,318 4 432 13.1 91 8 11 2,772 

ပနဆ်မ်း(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 16,142 406 6,809 44.7 1,695 385 312 6,535 

နားဖနး်မြ ို ့နယ် 16,474 604 3,216 23.2 4,664 1,588 1,520 4,882 

မန်ကန်မြ ို ့နယခဲွ် 315 5 68 23.2 127 1 4 110 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 66,733 1,018 37,129 57.2 2,440 468 675 25,003 

ကျို င်းတံုမြ ို ့နယ် 34,096 531 24,051 72.1 429 73 288 8,724 

မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 42 1,649 21.1 282 52 16 5,984 

မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ် 10,119 126 4,859 49.3 265 108 36 4,725 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 150 3,404 68.2 102 147 33 1,372 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 169 3,166 35.9 1,362 88 302 4,198 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 704 17,427 40.4 10,286 514 381 15,619 

မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 300 7,163 46.9 4,847 284 31 3,284 

မိုင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ ် 10,605 102 3,710 35.9 495 41 32 6,225 

မိုင်းတုံ မြ ို ့နယ် 4,258 16 2,025 47.9 960 28 75 1,154 

မိုင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,202 73 622 21.7 23 9 106 2,369 

တံုတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 2,694 1 569 21.2 17 3 11 2,093 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 7,334 206 3,189 46.3 3,314 113 121 391 

မုံးထမြ ို ့နယခ်ွဲ 929 6 149 16.7 630 36 5 103 



262သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အသံုးပြ ုသည့်အိမ်သာအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ေရဆဲွအိမ်သာ 
ေရေလာင်း/ 
ယင်လံုအိမ်သာ 

သန့ရှ်င်းေသာ ယင်လံု 
အိမ်သာေဆာက်လုပ် 
သံုးစဲွမှုရာခုိင်နှုန်း 

တွင်း/ဇလား 
အိမ်သာ 

တွင်းမရိှ 
အိမ်သာ 

အခြ ား အိမ်သာမရိှ 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 735 33,323 90.4 587 33 92 2,903 

တာချလီိတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 677 28,093 92.3 556 31 84 1,738 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 36 3,337 83.9 20 - 2 623 

ကျို င်းလပ်မြ ို ့နယခဲွ် 2,476 22 1,893 77.3 11 2 6 542 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 573 13,842 61.7 391 77 81 8,397 

မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 28 3,987 65.1 27 7 6 2,110 

မိုင်းေယာငး်မြ ို ့နယ ် 6,329 290 5,328 88.8 13 10 21 667 

မိုင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 10,867 255 4,527 44.0 351 60 54 5,620 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (ဈ - 4 (က))။ ေနအိမ်အေဆာက်အအံုတွင် အမုိးအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် ပစ္စည်းအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အမုိးအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
ဓနိ/သက်ကယ်/ 
အင်ဖက် ဝါး သစ်သား သွပ် 

အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် အခြ ား 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,169,569 192,877 3,971 1,408 880,818 83,377 7,118 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 36,885 1,422 310 326,465 1,396 2,031 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 3,716 118 90 77,606 842 232 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 8,162 75 33 34,289 28 47 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 3,077 35 13 21,481 73 49 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 32,771 5,710 22 22 26,926 36 55 

ကေလာ မြ ို ့နယ် 41,341 1,089 191 46 38,507 158 1,350 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 17,544 639 41 7 16,837 17 3 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 18,348 2,381 635 10 15,284 23 15 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ် 25,957 4,140 96 11 21,621 76 13 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 1,558 61 16 23,724 34 111 

ဖယခ်ုံမြ ို ့နယ် 20,084 1,294 72 9 18,570 25 114 

ေကျာကတ်လုံးက� းီမြ ို ့နယ်ခွဲ 12,265 1,829 18 16 10,381 17 4 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 8,150 2,714 10 5 5,385 7 29 

ေနာငတ်ရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 16,579 576 48 32 15,854 60 9 

လိွုင်လင်ခရုိင် 115,482 21,562 324 73 92,691 225 607 

လွို င်လင်မြ ို ့နယ် 10,901 912 14 7 9,935 11 22 

လခဲျား မြ ို ့နယ် 8,790 1,195 17 4 7,491 65 18 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 18,863 2,388 154 12 16,205 24 80 

ကန်ွဟနိး်မြ ို ့နယ် 4,570 1,415 16 4 3,120 4 11 

ေကျးသးီမြ ို ့နယ် 8,901 2,280 17 11 6,577 14 2 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အမုိးအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း ဓနိ/သက်ကယ်/ 
အင်ဖက် 

ဝါး သစ်သား သွပ် အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 4,792 47 12 11,412 18 51 

မုိငး်ရှူ း မြ ို ့နယ ် 9,201 1,786 10 4 7,348 19 34 

ပငလ်ုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 14,516 758 15 12 13,688 23 20 

ခုိလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,364 1,099 3 1 3,132 14 115 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခွဲ 6,567 1,751 13 2 4,769 20 12 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 5,811 1,961 7 1 3,829 1 12 

မိုင်းစံ (မနုး်ဆနး်) မြ ို ့နယ်ခွဲ 6,666 1,225 11 3 5,185 12 230 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 8,531 121 31 21,597 142 226 

လငး်ေခးမြ ို ့နယ ် 8,388 1,355 18 5 6,985 17 8 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 6,224 1,501 10 5 4,658 12 38 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 7,194 2,784 28 10 4,322 5 45 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 5,421 2,096 60 5 3,129 95 36 

ဟိုမိန်းမြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 223 2 1 897 13 24 

ကျိုငး်ေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,261 572 3 5 1,606 - 75 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 20,162 375 119 103,517 486 522 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 64,932 6,398 99 72 57,871 353 139 

သနိ္ီီန မြ ို ့နယ် 11,779 1,084 32 12 10,491 26 134 

မုိငး်ရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 5,081 117 10 8,070 9 41 

တန့ယ်န်းမြ ို ့နယ် 35,142 7,599 127 25 27,085 98 208 

မူဆယ်ခရုိင် 86,255 9,100 176 98 73,365 2,922 594 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 22,214 221 33 29 20,632 1,205 94 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 2,688 28 21 18,350 180 150 

ကတ်ွခိငု်မြ ို ့နယ် 19,031 3,007 65 14 15,683 38 224 



265သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အမုိးအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း ဓနိ/သက်ကယ်/ 
အင်ဖက် 

ဝါး သစ်သား သွပ် အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

မုန်းကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,358 913 14 8 2,149 1,242 32 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,643 6 2 3 1,609 22 1 

ပန်ဆိုင်း( ကြ ူကုတ်)  မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,543 297 10 3 4,010 210 13 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,049 1,968 24 20 10,932 25 80 

ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 37,084 554 151 124,843 486 561 

ေကျာကမ်ဲမြ ို ့နယ ် 28,371 3,729 43 22 24,430 58 89 

ေနာငခ်ျို မြ ို ့နယ် 32,224 3,145 94 25 28,586 150 224 

သေီပါမြ ို ့နယ် 37,906 9,396 101 33 28,224 97 55 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 1,925 118 23 9,403 132 40 

နမ့်ဆန်် မြ ို ့နယ် 13,685 1,533 54 18 12,048 9 23 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 6,979 26 4 6,561 19 63 

မဘမိး်မြ ို ့နယ် 8,632 4,284 61 9 4,265 11 2 

မန်တုံမြ ို ့နယ် 7,683 4,118 33 3 3,475 3 51 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 4,029 740 9 10 3,265 1 4 

မိုငး်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 5,856 1,235 15 4 4,586 6 10 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 1,015 29 7 9,264 47 30 

ကမွး်လုံမြ ို့နယ ် 10,392 1,015 29 7 9,264 47 30 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 24,846 1,267 60 36 21,360 2,036 87 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 235 41 11 13,168 719 57 

ကန်ုးကြ မး်မြ ို ့နယ် 5,462 453 12 7 4,761 223 6 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 950 3 1 - 920 22 4 

ေမာ်ထိုက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,203 576 6 18 2,511 1,072 20 

        



266သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အမုိးအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း ဓနိ/သက်ကယ်/ 
အင်ဖက် 

ဝါး သစ်သား သွပ် အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 4,016 255 159 23,444 7,467 289 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 10,031 1,354 79 9 7,941 566 82 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 1,183 49 86 6,957 2,156 14 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ် 13,969 1,382 127 63 7,470 4,741 186 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 97 - 1 1,076 4 7 

မက်မန်းခရုိင် 36,249 10,338 238 151 14,951 10,285 286 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 3,318 2,200 4 1 972 16 125 

ပန်ဆမ်း(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 16,142 4,126 67 81 6,503 5,222 143 

နားဖန်းမြ ို ့နယ် 16,474 3,842 167 69 7,334 5,046 16 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခွဲ 315 170 - - 142 1 2 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 66,733 12,971 135 153 26,233 25,813 1,428 

ကျိုင်းတုံမြ ို ့နယ် 34,096 5,358 22 57 18,313 9,941 405 

မုိငး်ခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 3,661 61 28 1,677 1,912 686 

မိုငး်ယနး်မြ ို ့နယ် 10,119 1,832 19 51 2,023 6,023 171 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 379 5 8 1,023 3,692 101 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 1,741 28 9 3,197 4,245 65 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 21,778 176 45 19,566 3,246 120 

မုိငး်ဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 6,464 35 22 7,913 1,449 26 

မုိငး်ပျဥ်း မြ ို ့နယ ် 10,605 5,483 26 4 3,975 1,051 66 

မုိငး်တံုမြ ို ့နယ် 4,258 2,357 8 5 1,869 19 - 

မိုင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,202 2,148 13 3 1,026 4 8 

တုံတာမြ ို ့နယခ်ွဲ 2,694 1,597 6 - 953 133 5 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 7,334 3,394 67 7 3,340 520 6 

မံုးထမြ ို ့နယ်ခွဲ 929 335 21 4 490 70 9 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အမုိးအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း ဓနိ/သက်ကယ်/ 
အင်ဖက် 

ဝါး သစ်သား သွပ် အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 5,076 55 49 17,684 14,586 223 

တာချီလိတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 3,506 44 43 14,117 13,292 177 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 942 5 4 2,220 821 26 

ကျိုငး်လပ်မြ ို ့နယ်ခဲွ 2,476 628 6 2 1,347 473 20 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 3,092 51 26 5,838 14,240 114 

မိုငး်ဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 1,768 16 4 3,293 1,064 20 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 451 5 7 1,434 4,363 69 

မိုငး်ယုမြ ို ့နယခ်ွဲ 10,867 873 30 15 1,111 8,813 25 
 

  

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 



268သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (ဈ - 4 (ခ))။ ေနအိမ်အေဆာက်အအံုတွင် အကာအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် ပစ္စည်းအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
အကာအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း 
ဓနိ/သက်ကယ်/ 
အင်ဖက်     

ဝါး ေမြ က� းီ သစ်သား သွပ် 
အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,169,569 6,298 559,778 15,535 236,556 9,994 332,449 8,959 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 2,655 182,526 702 59,826 1,973 117,671 3,156 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 794 36,423 161 9,100 448 35,364 314 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 696 23,213 23 12,984 194 4,728 796 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 111 14,728 28 4,521 46 5,250 44 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 32,771 305 18,992 241 7,950 66 5,119 98 

ကေလာမြ ို ့နယ် 41,341 164 19,631 37 3,160 345 16,709 1,295 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 17,544 37 6,861 29 415 59 10,125 18 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 18,348 60 9,575 6 1,337 52 7,288 30 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ ် 25,957 140 15,287 128 3,407 52 6,878 65 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 126 11,175 10 2,463 260 11,316 154 

ဖယ်ခုံမြ ို ့နယ ် 20,084 78 4,493 10 9,328 87 5,968 120 

ေကျာက်တလုံးက� းီမြ ို ့နယခ်ွဲ 12,265 33 7,340 7 2,273 25 2,559 28 

အငေ်တာမြ ို ့နယ်ခွဲ 8,150 32 4,797 5 1,697 8 1,579 32 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခဲွ 16,579 79 10,011 17 1,191 331 4,788 162 

လိွုင်လင်ခရုိင် 115,482 574 54,433 652 35,254 3,015 20,391 1,163 

လွိုင်လင်မြ ို ့နယ် 10,901 29 4,972 34 3,644 32 2,165 25 

လဲချား မြ ို ့နယ် 8,790 32 3,727 38 2,950 18 1,941 84 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 18,863 170 9,754 90 3,996 49 4,693 111 

ကွန်ဟနိး်မြ ို ့နယ် 4,570 43 2,610 11 732 9 1,151 14 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 8,901 38 4,359 9 3,546 12 934 3 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 57 7,865 322 6,268 52 1,471 297 

မိုင်းရှူ း မြ ို ့နယ ် 9,201 42 5,210 16 2,233 62 1,605 33 

ပင်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 14,516 49 4,711 103 7,075 106 2,405 67 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
အကာအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း ဓနိ/သက်ကယ်/ 
အင်ဖက်     

ဝါး ေမြ က� းီ သစ်သား သွပ် အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

ခိုလမ်မြ ို ့နယခဲွ် 4,364 23 1,907 12 856 17 1,407 142 

ကာလိမြ ို ့နယခဲွ် 6,567 26 3,185 3 1,997 5 1,338 13 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 5,811 36 4,077 5 841 4 835 13 

မိုင်းစံ(မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယခ်ွဲ 6,666 29 2,056 9 1,116 2,649 446 361 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 146 12,355 135 11,247 98 6,432 235 

လင်းေခးမြ ို ့နယ် 8,388 43 1,918 6 4,660 17 1,705 39 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 6,224 14 3,291 108 831 19 1,899 62 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 7,194 20 3,937 2 2,240 9 945 41 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 5,421 9 2,621 15 1,481 44 1,220 31 

ဟုိမိနး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 3 377 2 710 5 62 1 

ကျိုငး်ေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,261 57 211 2 1,325 4 601 61 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 903 68,455 1,172 11,532 420 42,134 565 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 64,932 494 28,596 467 4,276 257 30,529 313 

သိန္နမြ ို ့နယ် 11,779 28 5,868 486 285 53 4,985 74 

မိုင်းရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 85 9,711 107 1,847 12 1,482 84 

တန့ယ်နး်မြ ို ့နယ် 35,142 296 24,280 112 5,124 98 5,138 94 

မူဆယ်ခရုိင် 86,255 353 45,911 4,204 6,288 1,933 26,459 1,107 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 22,214 91 10,142 156 471 608 10,638 108 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 77 12,692 28 3,168 718 4,566 168 

ကွတခ်ိင်ုမြ ို ့နယ် 19,031 86 10,583 2,037 1,163 109 4,668 385 

မုန်းကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,358 8 1,676 310 524 34 1,541 265 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျို း) မြ ို ့နယခ်ွဲ 1,643 2 593 2 61 408 529 48 

ပန်ဆိုငး်( ကြ ူကုတ်)  မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,543 29 2,237 131 102 12 2,012 20 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,049 60 7,988 1,540 799 44 2,505 113 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
အကာအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း ဓနိ/သက်ကယ်/ 
အင်ဖက်     

ဝါး ေမြ က� းီ သစ်သား သွပ် အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 803 96,083 457 30,546 806 34,239 745 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ ် 28,371 117 16,561 23 2,693 126 8,649 202 

ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ ် 32,224 190 15,872 49 1,808 172 13,818 315 

သီေပါမြ ို ့နယ် 37,906 153 22,514 27 8,911 71 6,135 95 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 89 7,329 17 1,668 61 2,438 39 

နမ့်ဆန်် မြ ို ့နယ် 13,685 51 5,792 49 6,721 269 774 29 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 45 10,630 137 1,622 13 1,170 35 

မဘိမး်မြ ို ့နယ် 8,632 43 4,528 8 3,527 11 514 1 

မန်တုံမြ ို ့နယ် 7,683 47 6,135 137 1,023 68 258 15 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 4,029 10 2,496 6 1,190 9 310 8 

မိုင်းလုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 5,856 58 4,226 4 1,383 6 173 6 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 29 6,189 243 756 50 3,013 112 

ကွမ်းလုံမြ ို ့နယ ် 10,392 29 6,189 243 756 50 3,013 112 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင ် 24,846 48 4,679 5,253 2,124 98 12,269 375 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 21 1,708 1,543 944 39 9,864 112 

ကုန်းကြ မး်မြ ို ့နယ ် 5,462 22 2,142 1,818 567 12 831 70 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 950 - 149 - 31 39 642 89 

ေမာ်ထိက်ုမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,203 5 680 1,892 582 8 932 104 

ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 135 15,210 197 13,424 236 6,348 80 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 10,031 43 5,176 67 769 41 3,896 39 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 37 3,167 56 6,084 45 1,028 28 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ် 13,969 38 6,124 62 6,529 48 1,162 6 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 17 743 12 42 102 262 7 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
အကာအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း ဓနိ/သက်ကယ်/ 
အင်ဖက်     

ဝါး ေမြ က� းီ သစ်သား သွပ် အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

မက်မန်းခရုိင် 36,249 171 18,807 167 11,050 269 5,730 55 

မက်မနး်မြ ို ့နယ် 3,318 8 2,550 2 558 2 193 5 

ပန်ဆမး်(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 16,142 88 7,743 79 3,309 186 4,695 42 

နားဖနး်မြ ို ့နယ် 16,474 75 8,271 86 7,144 81 809 8 

မန်ကန်မြ ို ့နယခဲွ် 315 - 243 - 39 - 33 - 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 66,733 183 15,141 1,998 27,198 335 20,832 1,046 

ကျိုငး်တံုမြ ို ့နယ် 34,096 44 6,874 1,189 10,916 225 13,833 1,015 

မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 30 3,626 115 3,554 15 682 3 

မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ် 10,119 61 1,989 532 5,104 44 2,375 14 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 19 334 17 3,614 14 1,201 9 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 29 2,318 145 4,010 37 2,741 5 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 157 27,514 205 8,989 154 7,794 118 

မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 79 9,479 125 1,469 52 4,660 45 

မိုင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ ် 10,605 34 6,491 14 3,053 27 937 49 

မိုင်းတုံမြ ို ့နယ် 4,258 14 2,445 5 1,163 7 624 - 

မိုင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,202 9 2,414 3 540 1 223 12 

တံုတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 2,694 4 1,744 5 752 3 179 7 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယခဲွ် 7,334 17 4,085 52 1,975 61 1,142 2 

မုံးထမြ ို ့နယခ်ွဲ 929 - 856 1 37 3 29 3 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 102 6,964 26 6,285 422 23,710 164 

တာချလီိတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 83 4,959 16 4,058 385 21,599 79 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 17 1,393 7 1,106 27 1,444 24 

ကျိုငး်လပ်မြ ို ့နယခဲွ် 2,476 2 612 3 1,121 10 667 61 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
အကာအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း ဓနိ/သက်ကယ်/ 
အင်ဖက်     

ဝါး ေမြ က� �း သစ်သား သွပ် အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 39 5,511 124 12,037 185 5,427 38 

မိုင်းဖြ တ် မြ ို ့နယ် 6,165 14 2,257 21 1,908 16 1,930 19 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 11 576 8 3,699 46 1,987 2 

မိုင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 10,867 14 2,678 95 6,430 123 1,510 17 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (ဈ - 4 (ဂ))။ ေနအိမ်အေဆာက်အအံုတွင် အခင်းအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် ပစ္စည်းအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
အခင်းအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ဝါး ေမြ က� းီ သစ်သား 
အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,169,569 358,651 131,581 342,574 323,296 13,467 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 141,475 3,519 154,425 65,882 3,208 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 18,370 1,241 33,958 28,328 707 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 14,749 136 24,810 2,600 339 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 14,541 82 7,354 2,604 147 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 32,771 17,412 132 12,231 2,798 198 

ကေလာမြ ို ့နယ် 41,341 15,836 1,122 14,240 9,422 721 

ပငး်တယမြ ို ့နယ် 17,544 7,961 84 6,604 2,815 80 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 18,348 8,031 197 7,313 2,717 90 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ ် 25,957 7,162 258 13,304 5,043 190 

ပငေ်လာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 13,054 104 10,231 1,912 203 

ဖယခ်ုံမြ ို ့နယ် 20,084 1,579 58 13,489 4,795 163 

ေကျာကတ်လုံးက� းီမြ ို ့နယ်ခွဲ 12,265 8,296 24 3,145 722 78 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 8,150 3,503 32 3,642 915 58 

ေနာငတ်ရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 16,579 10,981 49 4,104 1,211 234 

လိွုင်လင်ခရုိင် 115,482 48,187 2,900 43,796 19,409 1,190 

လွို င်လင်မြ ို ့နယ် 10,901 4,716 61 4,234 1,816 74 

လခဲျား မြ ို ့နယ် 8,790 3,303 142 3,661 1,581 103 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 18,863 7,125 634 5,822 5,044 238 

ကန်ွဟနိး်မြ ို ့နယ် 4,570 2,126 223 1,131 1,065 25 

ေကျးသးီမြ ို ့နယ် 8,901 4,041 121 3,689 999 51 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 6,768 441 7,574 1,384 165 

မိုင်းရှူ း မြ ို ့နယ ် 9,201 4,590 365 2,347 1,815 84 

ပငလ်ုံမြ ို ့နယခ်ွ ဲ 14,516 5,155 158 7,407 1,692 104 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
အခင်းအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ဝါး ေမြ က� းီ သစ်သား အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

ခိုလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,364 1,616 103 1,060 1,454 131 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခွဲ 6,567 2,949 126 2,238 1,207 47 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 5,811 3,972 116 888 795 40 

မိုင်းစံ (မနုး်ဆနး်) မြ ို ့နယ်ခွဲ 6,666 1,826 410 3,745 557 128 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 9,249 2,079 12,919 5,998 403 

လငး်ေခးမြ ို ့နယ ် 8,388 1,270 662 4,520 1,833 103 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 6,224 2,368 607 1,521 1,618 110 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 7,194 3,743 8 2,465 931 47 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 5,421 1,423 513 2,683 732 70 

ဟိုမိန်းမြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 281 259 449 165 6 

ကျိုငး်ေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,261 164 30 1,281 719 67 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 38,850 19,968 14,658 50,186 1,519 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 64,932 11,237 11,435 5,346 35,978 936 

သနိ္ီနမြ ို ့နယ် 11,779 1,843 3,302 657 5,930 47 

မိုင်းရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 7,846 574 3,098 1,627 183 

တန့်ယန်းမြ ို ့နယ် 35,142 17,924 4,657 5,557 6,651 353 

မူဆယ်ခရုိင် 86,255 11,182 27,251 2,673 43,698 1,451 

မဆူယ်မြ ို ့နယ် 22,214 333 3,466 186 17,903 326 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 1,070 9,899 763 9,485 200 

ကတ်ွခိငု်မြ ို ့နယ် 19,031 4,762 5,879 917 6,865 608 

မန်ုးကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,358 396 1,699 89 2,094 80 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,643 7 273 11 1,329 23 

ပန်ဆိငုး်( ကြ ူကတ်ု)  မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,543 275 1,200 50 2,947 71 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,049 4,339 4,835 657 3,075 143 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
အခင်းအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ဝါး ေမြ က� းီ သစ်သား အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 48,043 19,006 50,524 44,357 1,749 

ေကျာကမ်ဲမြ ို ့နယ ် 28,371 6,429 3,788 4,235 13,487 432 

ေနာငခ်ျို မြ ို ့နယ် 32,224 8,315 2,250 5,074 16,023 562 

သေီပါမြ ို ့နယ် 37,906 13,364 4,645 11,226 8,414 257 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 4,017 1,369 3,420 2,704 131 

နမ့်ဆန််မြ ို ့နယ် 13,685 2,362 2,927 7,710 560 126 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 5,678 636 6,024 1,244 70 

မဘမိး်မြ ို ့နယ် 8,632 750 66 7,238 552 26 

မန်တုံမြ ို ့နယ် 7,683 3,975 1,894 1,439 286 89 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 4,029 1,155 468 1,734 653 19 

မိုင်းလုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 5,856 1,998 963 2,424 434 37 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 1,790 4,367 215 3,914 106 

ကမွး်လုံမြ ို့နယ ် 10,392 1,790 4,367 215 3,914 106 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 24,846 1,387 9,400 422 13,423 214 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 252 3,331 205 10,350 93 

ကန်ုးကြ မး်မြ ို ့နယ် 5,462 1,115 2,974 162 1,121 90 

ချငး်ေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 950 1 267 8 669 5 

ေမာ်ထိုက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,203 19 2,828 47 1,283 26 

ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 6,862 14,550 6,574 6,913 731 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 10,031 1,949 3,219 491 4,294 78 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 2,026 3,644 3,435 1,169 171 

ပန်ဝိငု်မြ ို ့နယ် 13,969 2,722 7,144 2,624 1,051 428 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 165 543 24 399 54 

       

       



276သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
အခင်းအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ဝါး ေမြ က� းီ သစ်သား အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

မက်မန်းခရုိင် 36,249 13,602 7,015 8,483 6,480 669 

မကမ်န်းမြ ို ့နယ် 3,318 2,518 14 578 196 12 

ပန်ဆမး်(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 16,142 6,176 1,986 2,534 5,206 240 

နားဖနး်မြ ို ့နယ် 16,474 4,670 5,015 5,331 1,059 399 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခဲွ 315 238 - 40 19 18 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 66,733 12,485 7,643 24,280 20,988 1,337 

ကျိုင်းတုံမြ ို ့နယ ် 34,096 5,349 3,773 10,239 13,904 831 

မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 3,374 792 3,072 674 113 

မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ် 10,119 1,872 1,091 5,034 1,945 177 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 249 263 3,315 1,267 114 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 1,641 1,724 2,620 3,198 102 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 17,161 9,960 7,719 9,800 291 

မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 3,726 4,829 1,120 6,120 114 

မိုင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ ် 10,605 6,326 131 3,049 1,003 96 

မိုင်းတံုမြ ို ့နယ် 4,258 1,941 419 1,186 699 13 

မိုင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,202 2,373 61 511 245 12 

တုံတာမြ ို ့နယခ်ွဲ 2,694 1,701 9 777 199 8 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 7,334 939 3,826 1,057 1,468 44 

မုံးထမြ ို ့နယ်ခွဲ 929 155 685 19 66 4 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 5,149 1,312 5,350 25,423 439 

တာချီလိတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 3,678 1,018 3,415 22,751 317 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 896 246 889 1,883 104 

ကျိုငး်လပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,476 575 48 1,046 789 18 

       

       



277သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
အခင်းအမျို းအစား 

စုစုေပါင်း ဝါး ေမြ က� �း သစ်သား အုတ်က� ပ်/အုတ်/ 
ကွန်ကရစ် 

အခြ ား 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 3,229 2,611 10,536 6,825 160 

မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 1,865 220 1,984 2,061 35 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 479 93 3,485 2,225 47 

မိုင်းယုမြ ို ့နယခ်ွဲ 10,867 885 2,298 5,067 2,539 78 
 
 

 



   

   

   

 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၃ - ဍ) 

အပုိငး် (ည)  အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ�ည်းများ 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (ည - ၁)။ အလင်းေရာငအ်တွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် မီးအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အလင်းေရာင်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်မီးအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း လျှပ်စစ်မီး ေရနံဆီမီး ဖေယာင်းတုိင်မီး ဘက်ထရီမီး 
မီးစက် 

(ပုဂ္ဂလိက) 
ေရအားလျှပ်စစ် 

(ပုဂ္ဂလိက) 

ေနေရာင်ြခည် 
စွမ်းအင်သံုး 
(ဆုိလာြပား) 

အခြ ား 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,169,569 390,581 46,431 202,742 44,081 23,349 119,056 311,356 31,973 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 131,454 9,473 59,698 22,544 6,326 19,226 116,000 3,788 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 54,959 337 7,869 2,881 1,030 920 14,349 259 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 15,990 2,411 2,332 6,429 903 1,383 12,787 399 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 3,786 699 4,498 1,322 157 3,177 10,826 263 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ ် 32,771 1,285 444 4,630 2,821 1,257 3,533 18,548 253 

ကေလာမြ ို ့နယ် 41,341 18,515 523 8,729 1,647 1,378 1,020 9,306 223 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 17,544 5,268 247 3,208 1,003 58 1,282 6,241 237 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 18,348 1,296 1,643 5,758 2,002 373 1,724 4,633 919 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ ် 25,957 7,400 81 6,168 1,859 231 1,050 8,954 214 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 7,756 639 6,662 647 319 1,382 7,939 160 

ဖယ်ခုံမြ ို ့နယ ် 20,084 6,724 161 4,457 461 199 438 7,379 265 

ေကျာက်တလုံးက� းီမြ ို ့နယခ်ွဲ 12,265 1,728 307 536 577 265 2,314 6,379 159 

အငေ်တာမြ ို ့နယခဲွ် 8,150 1,338 551 2,431 691 117 180 2,743 99 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 16,579 5,409 1,430 2,420 204 39 823 5,916 338 

လိွုင်လင်ခရုိင် 115,482 24,493 3,315 30,993 2,079 1,952 14,162 36,188 2,300 

လွိုင်လင်မြ ို ့နယ် 10,901 4,099 265 2,849 32 38 421 3,156 41 

လဲချား မြ ို ့နယ ် 8,790 2,629 87 2,440 56 80 1,087 2,293 118 

နမ့စ်န်မြ ို ့နယ် 18,863 6,100 440 4,831 341 346 377 6,324 104 

ကွန်ဟန်ိးမြ ို ့နယ် 4,570 639 116 1,346 23 136 1,784 507 19 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 8,901 239 564 2,393 259 149 1,815 3,419 63 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 2,037 549 5,495 434 171 1,317 4,873 1,456 

မိုင်းရှုးမြ ို ့နယ် 9,201 89 413 2,363 199 104 1,510 4,457 66 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အလင်းေရာင်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်မီးအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း လျှပ်စစ်မီး ေရနံဆီမီး ဖေယာင်းတုိင်မီး ဘက်ထရီမီး 
မီးစက် 

(ပုဂ္ဂလိက) 
ေရအားလျှပ်စစ် 

(ပုဂ္ဂလိက) 

ေနေရာင်ြခည် 
စွမ်းအင်သံုး 
(ဆုိလာြပား) 

အခြ ား 

ပင်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 14,516 5,062 94 2,774 127 36 2,497 3,821 105 

ခိုလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,364 1,987 174 1,033 31 24 271 837 7 

ကာလိမြ ို ့နယခဲွ် 6,567 277 103 1,513 37 346 2,229 1,917 145 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 5,811 954 448 2,106 40 105 548 1,520 90 

မိုင်းစံ (မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယ်ခွဲ 6,666 381 62 1,850 500 417 306 3,064 86 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 12,765 442 9,075 462 416 1,319 6,040 129 

လင်းေခးမြ ို ့နယ ် 8,388 4,547 52 2,439 159 51 38 1,075 27 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 6,224 2,710 244 1,992 49 92 113 1,010 14 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 7,194 1,226 82 1,745 137 99 1,013 2,832 60 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 5,421 2,464 53 1,965 78 125 45 673 18 

ဟုိမိနး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 11 5 578 23 43 109 389 2 

ကျို င်းေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,261 1,807 6 356 16 6 1 61 8 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 38,825 4,485 21,767 4,296 1,650 6,258 45,413 2,487 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 64,932 34,468 1,501 8,572 1,822 447 1,991 15,548 583 

သိန္နမြ ို ့နယ် 11,779 2,666 272 1,547 257 276 776 5,809 176 

မိုင်းရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 896 1,211 3,345 857 134 757 5,642 486 

တန့ယ်နး်မြ ို ့နယ် 35,142 795 1,501 8,303 1,360 793 2,734 18,414 1,242 

မူဆယ်ခရုိင် 86,255 43,619 10,031 4,872 825 591 14,854 10,595 868 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 22,214 16,223 189 259 35 123 5,292 81 12 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 10,540 2,114 1,338 85 347 5,680 797 516 

ကွတ်ခိုင်မြ ို ့နယ် 19,031 5,967 4,129 1,857 374 56 2,324 4,089 235 



281သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အလင်းေရာင်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်မီးအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း လျှပ်စစ်မီး ေရနံဆီမီး ဖေယာင်းတုိင်မီး ဘက်ထရီမီး 
မီးစက် 

(ပုဂ္ဂလိက) 
ေရအားလျှပ်စစ် 

(ပုဂ္ဂလိက) 

ေနေရာင်ြခည် 
စွမ်းအင်သံုး 
(ဆုိလာြပား) 

အခြ ား 

မုန်းကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,358 2,588 1,303 85 7 24 143 200 8 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျို း) မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,643 1,636 - 7 - - - - - 

ပန်ဆိုင်း( ကြ ူကုတ်)  မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,543 4,142 294 58 7 - 2 33 7 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,049 2,523 2,002 1,268 317 41 1,413 5,395 90 

ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 38,710 3,483 28,385 9,039 5,226 17,207 56,264 5,365 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ ် 28,371 12,133 560 3,472 1,323 646 2,549 6,986 702 

ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ် 32,224 7,565 382 7,629 1,885 548 1,075 12,854 286 

သီေပါမြ ို ့နယ် 37,906 9,097 650 5,503 1,499 468 3,001 16,429 1,259 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 5,092 93 1,019 443 12 1,139 3,346 497 

နမ့ဆ်န်် မြ ို ့နယ် 13,685 2,593 206 1,869 308 91 5,736 2,270 612 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 744 55 3,084 924 2,137 955 5,475 278 

မဘိမး်မြ ို ့နယ် 8,632 302 28 1,753 1,433 1,229 6 3,866 15 

မန်တံုမြ ို ့နယ် 7,683 836 1,124 1,704 401 23 992 1,600 1,003 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခဲွ် 4,029 184 84 659 299 37 1,177 1,256 333 

မိုင်းလုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 5,856 164 301 1,693 524 35 577 2,182 380 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 449 299 986 357 137 3,684 4,185 295 

ကွမ်းလုံမြ ို့နယ် 10,392 449 299 986 357 137 3,684 4,185 295 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 24,846 15,108 1,424 2,979 198 146 2,679 1,914 398 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 12,759 155 526 39 39 82 608 23 

ကုန်းကြ မး်မြ ို ့နယ ် 5,462 707 1,213 1,315 67 87 1,422 632 19 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွ ဲ 950 832 2 97 - 7 - 8 4 

ေမာ်ထိကု်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,203 810 54 1,041 92 13 1,175 666 352 

          

          



282သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အလင်းေရာင်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်မီးအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း လျှပ်စစ်မီး ေရနံဆီမီး ဖေယာင်းတုိင်မီး ဘက်ထရီမီး 
မီးစက် 

(ပုဂ္ဂလိက) 
ေရအားလျှပ်စစ် 

(ပုဂ္ဂလိက) 

ေနေရာင်ြခည် 
စွမ်းအင်သံုး 
(ဆုိလာြပား) 

အခြ ား 

ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 15,894 2,270 2,963 597 89 1,017 11,703 1,097 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 10,031 5,642 356 948 250 14 326 2,450 45 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 5,675 282 512 163 17 49 3,644 103 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ် 13,969 4,182 1,621 1,328 161 56 536 5,137 948 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 395 11 175 23 2 106 472 1 

မက်မန်းခရုိင် 36,249 11,817 1,326 5,038 1,076 110 1,360 11,201 4,321 
မက်မန်းမြ ို ့နယ် 3,318 383 13 674 227 28 270 673 1,050 
ပန်ဆမ်း(ပနခ်မး်) မြ ို ့နယ် 16,142 7,873 275 1,766 490 55 833 2,918 1,932 
နားဖနး်မြ ို ့နယ် 16,474 3,506 1,037 2,452 341 27 253 7,525 1,333 
မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခွဲ 315 55 1 146 18 - 4 85 6 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 66,733 20,238 3,252 15,459 429 2,612 14,615 4,361 5,767 
ကျို င်းတုံမြ ို ့နယ် 34,096 10,532 2,051 9,054 338 1,859 6,497 2,048 1,717 
မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 810 95 2,658 11 273 1,545 882 1,751 
မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ် 10,119 639 356 1,881 33 425 4,851 959 975 
မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 3,124 275 885 22 47 636 143 76 
မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 5,133 475 981 25 8 1,086 329 1,248 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 9,333 4,610 12,760 453 1,836 9,682 1,776 4,481 
မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 6,379 1,549 3,383 127 381 3,065 342 683 
မိုင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ ် 10,605 941 21 3,271 31 64 3,653 915 1,709 
မိုင်းတုံမြ ို ့နယ် 4,258 558 525 1,390 8 161 889 116 611 
မိုင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,202 626 306 562 5 27 988 30 658 
တံုတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 2,694 224 35 675 229 18 752 61 700 
ပုံပါကျင်မြ ို ့နယခဲွ် 7,334 538 1,829 3,083 49 1,163 285 300 87 
မုံးထမြ ို ့နယခ်ွဲ 929 67 345 396 4 22 50 12 33 

          

          



283သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အလင်းေရာင်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်မီးအမျိုးအစား 

စုစုေပါင်း လျှပ်စစ်မီး ေရနံဆီမီး ဖေယာင်းတုိင်မီး ဘက်ထရီမီး 
မီးစက် 

(ပုဂ္ဂလိက) 
ေရအားလျှပ်စစ် 

(ပုဂ္ဂလိက) 

ေနေရာင်ြခည် 
စွမ်းအင်သံုး 
(ဆုိလာြပား) 

အခြ ား 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 22,567 1,060 5,021 1,324 1,379 4,603 1,327 392 
တာချလီိတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 21,771 755 3,505 976 963 2,192 691 326 
တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 715 190 925 297 282 1,040 527 42 
ကျိုင်းလပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,476 81 115 591 51 134 1,371 109 24 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 5,309 961 2,746 402 879 8,390 4,389 285 
မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 849 406 1,151 128 667 1,861 1,024 79 
မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 695 197 826 246 99 2,307 1,956 3 
မိုင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 10,867 3,765 358 769 28 113 4,222 1,409 203 
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ဇယား (ည - 2)။ ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် ေရအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ေထာငစု်အေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေရအမျိုးအစား 

စစု
ေုပ
ါင
း် 

ေရ
ပိုက်
လို
ငး်

 

အ
၀ီစ
ိတ
ွင်း

 

ေရ
တ
ငွး်

 
(အ
တု
စ်)ီ

 

ေရ
တ
ငွး်

 
(အ
က
ာရ
ံမဲ့)

 

ေရ
က
န ်

 မြ
စ်/
ေခ
ျာင
်း/

 
တ
းူေ
မြ
ာင
း် 

ေတ
ာင
က်
ျေ
ရ/

 
မိုး
ေရ

 

ေရ
သ
န့်စ
က်

/ 
ေရ
သ
န့ဘ်
းူ 

ေရ
စည
်လ
ှည
်း/

 
ေရ
က
ား

 

အ
ခြ
ား

 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,169,569 234,318 65,219 207,311 104,506 48,781 116,272 202,363 133,057 10,989 46,753 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 54,650 26,343 64,711 32,747 22,689 34,337 48,660 42,073 7,998 34,301 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 8,991 10,791 13,036 4,083 2,422 3,283 1,600 29,698 5,649 3,051 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 7,367 9,809 7,081 3,312 1,976 4,168 5,551 2,879 97 394 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 4,731 289 4,336 3,965 1,751 2,343 5,532 1,417 27 337 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 32,771 7,924 774 5,968 4,340 5,495 3,580 2,160 858 56 1,616 

ကေလာမြ ို ့နယ် 41,341 11,284 995 8,764 4,194 4,722 2,163 3,869 2,971 809 1,570 

ပငး်တယမြ ို ့နယ် 17,544 3,050 536 3,948 1,011 907 2,240 2,615 121 847 2,269 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 18,348 2,601 18 1,640 1,006 1,311 3,539 2,937 87 2 5,207 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ ် 25,957 2,329 1,201 7,308 3,995 1,055 5,456 867 1,529 214 2,003 

ပငေ်လာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 506 582 3,061 1,290 417 1,922 11,622 1,069 124 4,911 

ဖယခ်ုံမြ ို ့နယ် 20,084 1,788 411 6,567 2,014 162 1,126 5,391 776 49 1,800 

ေကျာကတ်လုံးက� းီမြ ို ့နယ်ခွဲ 12,265 1,059 215 700 692 1,459 868 2,131 100 - 5,041 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 8,150 292 116 998 2,296 441 3,028 502 71 2 404 

ေနာငတ်ရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 16,579 2,728 606 1,304 549 571 621 3,883 497 122 5,698 

လိွုင်လင်ခရုိင် 115,482 14,687 3,640 21,430 22,457 3,201 21,961 15,920 6,522 1,023 4,641 

လွို င်လင်မြ ို ့နယ် 10,901 2,395 56 3,072 1,672 527 498 1,912 452 38 279 

လခဲျား မြ ို ့နယ် 8,790 936 1,757 1,248 2,769 93 1,533 268 59 1 126 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 18,863 1,838 688 2,433 4,476 793 2,450 847 3,871 837 630 

ကန်ွဟနိး်မြ ို ့နယ် 4,570 295 41 1,221 476 19 1,601 687 112 10 108 

ေကျးသးီမြ ို ့နယ် 8,901 1,068 119 846 2,812 400 2,923 484 244 - 5 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 1,030 286 3,415 2,884 208 2,317 5,636 10 - 546 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 



285သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေရအမျိုးအစား 
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မိုင်းရှူ း မြ ို ့နယ ် 9,201 845 89 2,053 1,651 257 3,269 723 118 110 86 

ပငလ်ုံမြ ို ့နယခ်ွ ဲ 14,516 1,061 133 3,862 2,657 281 534 2,984 588 4 2,412 

ခိုလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,364 349 151 1,042 909 37 854 76 874 14 58 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခွဲ 6,567 644 209 1,150 517 386 2,509 806 69 7 270 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 5,811 1,220 31 362 1,137 106 2,634 209 109 - 3 

မိုင်းစံ (မနုး်ဆနး်) မြ ို ့နယ်ခွဲ 6,666 3,006 80 726 497 94 839 1,288 16 2 118 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 3,584 3,677 7,003 2,794 1,438 8,079 2,600 892 220 361 

လငး်ေခးမြ ို ့နယ ် 8,388 180 2,179 593 76 8 4,782 155 347 10 58 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 6,224 806 330 2,020 1,174 252 638 287 431 201 85 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 7,194 1,234 968 1,114 498 1,079 953 1,263 42 1 42 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 5,421 812 114 2,407 315 2 973 643 53 - 102 

ဟိုမိန်းမြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 120 1 191 86 96 448 216 2 - - 

ကျိုငး်ေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,261 432 85 678 645 1 285 36 17 8 74 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 19,433 2,572 33,302 13,492 5,992 13,205 18,569 15,031 1,059 2,526 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 64,932 9,655 1,568 21,040 5,065 2,487 4,139 5,223 13,135 1,039 1,581 

သနိ္ီနမြ ို ့နယ် 11,779 1,618 405 4,504 1,316 414 667 1,481 1,136 20 218 

မိုင်းရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 1,883 11 1,858 2,493 585 3,311 2,946 61 - 180 

တန့်ယန်းမြ ို ့နယ် 35,142 6,277 588 5,900 4,618 2,506 5,088 8,919 699 - 547 

မူဆယ်ခရုိင် 86,255 25,883 4,016 13,135 3,957 2,705 4,418 9,492 21,912 142 595 

မဆူယ်မြ ို ့နယ် 22,214 1,554 2,580 1,520 144 62 107 2,121 14,057 38 31 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 7,248 807 5,306 806 1,015 589 1,758 3,697 99 92 

ကတ်ွခိငု်မြ ို ့နယ် 19,031 5,370 218 4,119 1,457 1,179 2,492 2,176 1,823 1 196 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေရအမျိုးအစား 
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မန်ုးကိုးမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,358 2,374 17 509 297 27 84 670 123 - 257 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,643 1 3 454 2 - 1 - 1,173 2 7 

ပန်ဆိငုး်( ကြ ူကတ်ု)  မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,543 2,454 162 395 118 44 76 288 997 2 7 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,049 6,882 229 832 1,133 378 1,069 2,479 42 - 5 

ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 16,011 17,617 35,774 18,551 4,830 19,056 37,776 10,675 153 3,236 

ေကျာကမ်ဲမြ ို ့နယ ် 28,371 2,256 964 10,259 3,024 875 1,279 4,854 4,221 123 516 

ေနာငခ်ျို မြ ို ့နယ် 32,224 2,673 1,527 9,844 4,629 447 3,840 4,809 3,666 11 778 

သေီပါမြ ို ့နယ် 37,906 1,758 1,573 10,591 7,729 1,363 7,665 4,109 1,642 6 1,470 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 4,857 104 866 1,320 1,239 1,700 1,173 179 - 203 

နမ့်ဆန်် မြ ို ့နယ် 13,685 1,456 2 23 16 72 177 11,483 445 - 11 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 210 6,394 1,878 778 125 1,879 1,716 490 - 182 

မဘမိး်မြ ို ့နယ် 8,632 266 6,962 513 59 34 744 22 5 - 27 

မန်တုံမြ ို ့နယ် 7,683 2,066 19 475 272 469 1,458 2,913 9 - 2 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 4,029 42 68 377 93 5 200 3,189 15 - 40 

မိုင်းလုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 5,856 427 4 948 631 201 114 3,508 3 13 7 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 1,631 53 1,354 590 901 729 4,656 304 10 164 

ကမွး်လုံမြ ို့နယ ် 10,392 1,631 53 1,354 590 901 729 4,656 304 10 164 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 24,846 9,124 97 1,550 824 3,439 613 6,190 2,848 37 124 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 3,216 82 1,345 618 2,499 189 3,781 2,446 37 18 

ကန်ုးကြ မး်မြ ို ့နယ် 5,462 2,549 - 9 149 773 199 1,783 - - - 

ချငး်ေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 950 2 4 190 4 - 21 328 401 - - 

ေမာ်ထိုက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,203 3,357 11 6 53 167 204 298 1 - 106 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 21,396 238 2,019 1,565 1,701 3,227 4,517 811 33 123 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 10,031 4,620 140 1,743 525 604 840 1,028 387 33 111 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 7,965 81 183 52 821 869 297 172 - 5 

ပန်ဝိငု်မြ ို ့နယ် 13,969 8,811 17 93 987 275 1,517 2,010 252 - 7 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 - - - 1 1 1 1,182 - - - 

မက်မန်းခရုိင် 36,249 21,558 41 439 377 1,085 2,745 6,973 2,896 3 132 
မကမ်န်းမြ ို ့နယ် 3,318 1 - - - - 9 3,308 - - - 
ပန်ဆမး်(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 16,142 9,874 21 373 193 485 951 1,606 2,611 3 25 
နားဖနး်မြ ို ့နယ် 16,474 11,620 20 66 173 524 1,783 1,897 284 - 107 
မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခဲွ 315 63 - - 11 76 2 162 1 - - 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 66,733 16,354 4,731 10,365 2,571 404 2,380 24,154 5,458 156 160 
ကျိုင်းတုံမြ ို ့နယ ် 34,096 2,656 4,512 6,816 629 67 892 13,262 4,974 156 132 
မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 2,186 113 1,203 1,066 5 643 2,795 5 - 9 
မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ် 10,119 2,294 83 1,651 205 105 338 5,436 2 - 5 
မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 3,533 7 145 16 4 207 1,165 130 - 1 
မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 5,685 16 550 655 223 300 1,496 347 - 13 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 16,688 665 8,834 3,877 243 3,345 9,450 1,548 4 277 
မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 6,652 269 4,243 1,706 42 766 801 1,270 2 158 
မိုင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ ် 10,605 3,784 115 873 560 68 534 4,617 44 - 10 
မိုင်းတံုမြ ို ့နယ် 4,258 1,123 86 1,513 114 59 660 627 63 2 11 
မိုင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,202 2,151 4 50 51 57 293 569 27 - - 
တုံတာမြ ို ့နယခ်ွဲ 2,694 29 1 46 - 1 51 2,563 3 - - 
ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 7,334 2,578 187 2,065 1,386 12 655 214 139 - 98 
မုံးထမြ ို ့နယ်ခွဲ 929 371 3 44 60 4 386 59 2 - - 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
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 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 
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တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 2,388 1,387 3,976 294 15 1,646 7,845 19,993 101 28 
တာချီလိတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 500 1,290 2,537 177 11 813 6,027 19,716 98 10 
တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 1,281 87 1,025 100 4 196 1,095 227 2 1 
ကျိုငး်လပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,476 607 10 414 17 - 637 723 50 1 17 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 10,931 142 3,419 410 138 531 5,561 2,094 50 85 
မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 3,541 64 1,451 111 43 144 701 99 1 10 
မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 2,594 76 1,490 229 2 36 149 1,697 47 9 
မိုင်းယုမြ ို ့နယခ်ွဲ 10,867 4,796 2 478 70 93 351 4,711 298 2 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 



289သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (ည - 3)။ သံုးေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် ေရအမျို းအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

သံုးေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေရအမျိုးအစား 
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ရှမး်ပြ ည်နယ် 1,169,569 282,556 80,207 232,882 101,104 56,362 144,844 203,084 2,067 20,216 46,247 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 61,726 32,381 65,545 33,411 28,285 51,178 46,216 414 15,539 33,814 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 15,047 20,800 16,940 4,385 2,432 5,089 1,747 272 12,912 2,980 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 4,905 6,609 6,766 5,244 3,253 10,870 4,143 37 83 724 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 4,917 383 4,850 3,783 1,772 3,116 5,517 15 42 333 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 32,771 7,901 622 4,928 3,881 6,007 5,623 2,165 9 51 1,584 

ကေလာမြ ို ့နယ် 41,341 13,727 761 8,300 3,941 6,141 2,347 3,635 31 925 1,533 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 17,544 2,663 570 2,841 611 2,350 3,407 2,293 2 843 1,964 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 18,348 2,723 18 1,569 991 1,566 3,550 2,718 1 4 5,208 

ရပေ်စာက်မြ ို ့နယ် 25,957 2,721 999 7,205 3,782 1,274 6,720 871 16 362 2,007 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 708 539 3,200 1,302 542 2,648 11,424 18 138 4,985 

ဖယခ်ုံမြ ို ့နယ ် 20,084 2,243 286 6,749 2,044 164 1,374 5,363 5 56 1,800 

ေကျာက်တလုံးက� းီမြ ို ့နယ်ခွဲ 12,265 1,040 64 475 558 1,552 1,262 2,091 1 1 5,221 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 8,150 358 101 839 2,250 459 3,226 511 - - 406 

ေနာင်တရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 16,579 2,773 629 883 639 773 1,946 3,738 7 122 5,069 

လိွုင်လင်ခရုိင် 115,482 17,595 3,421 20,632 19,701 3,632 27,504 16,199 69 2,147 4,582 

လွိုင်လင်မြ ို ့နယ် 10,901 2,743 53 3,032 1,594 529 693 1,941 4 41 271 

လဲချား မြ ို ့နယ် 8,790 971 1,771 1,190 2,397 95 1,913 315 4 - 134 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 18,863 3,247 451 2,024 3,989 1,043 4,714 853 34 1,903 605 

ကွန်ဟိန်းမြ ို ့နယ် 4,570 354 43 1,181 328 23 1,842 677 4 16 102 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

သံုးေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေရအမျိုးအစား 

စစု
ေုပ
ါင
း် 

ေရ
ပိုက
်လ
ိုင်း

 

အ
၀ီစ
ိတ
ွင်း

 

ေရ
တ
ငွး်

 
(အ
တု
စ်)ီ

 

ေရ
တ
ငွး်

 
(အ
က
ာရ
ံမဲ့)

 

ေရ
က
န ်

 မြ
စ်/
ေခ
ျာင
်း/

 
တ
းူေ
မြ
ာင
း် 

ေတ
ာင
်က
ျေ
ရ/

 
မိုး
ေရ

 

ေရ
သ
န့်စ
က်

/ 
ေရ
သ
န့ဘ်
ူး 

ေရ
စည
်လ
ှည
်း/

 
ေရ
က
ား

 

အ
ခြ
ား

 

ေကျးသီးမြ ို ့နယ် 8,901 1,130 87 675 2,270 484 3,758 483 3 4 7 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 1,070 286 3,355 2,543 214 2,677 5,642 1 - 544 

မိုင်းရှူ း မြ ို ့နယ ် 9,201 855 112 1,966 1,621 248 3,449 721 7 127 95 

ပင်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 14,516 1,297 75 4,072 2,484 306 704 3,139 1 12 2,426 

ခိုလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,364 859 217 1,253 867 25 964 77 6 35 61 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခွဲ 6,567 653 237 1,172 521 387 2,517 858 - 7 215 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 5,811 1,392 12 64 605 184 3,339 207 5 - 3 

မိုင်းစံ(မန်ုးဆနး်) မြ ို ့နယ်ခွဲ 6,666 3,024 77 648 482 94 934 1,286 - 2 119 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 3,844 5,732 6,921 2,597 1,645 6,703 2,572 44 238 352 

လင်းေခးမြ ို ့နယ ် 8,388 206 4,215 581 77 59 3,073 102 7 11 57 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 6,224 929 352 2,213 1,184 276 660 287 24 215 84 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ် 7,194 1,228 957 1,049 410 1,075 1,178 1,257 - - 40 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 5,421 935 121 2,212 200 134 1,036 674 13 - 96 

ဟုိမိနး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 120 1 193 85 96 449 216 - - - 

ကျို င်းေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,261 426 86 673 641 5 307 36 - 12 75 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 23,965 3,326 40,386 13,084 5,979 15,174 18,539 393 1,768 2,567 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 64,932 13,833 2,264 27,455 5,021 2,515 5,209 5,088 231 1,672 1,644 

သိန္နမြ ို ့နယ် 11,779 1,754 386 4,828 1,322 434 1,099 1,532 149 96 179 

မိုင်းရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 1,920 12 1,854 2,248 583 3,568 2,954 4 - 185 

တန့်ယန်းမြ ို ့နယ် 35,142 6,458 664 6,249 4,493 2,447 5,298 8,965 9 - 559 

            

            



291သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

သံုးေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေရအမျိုးအစား 
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မူဆယ်ခရုိင် 86,255 42,223 4,765 16,770 4,008 2,726 5,148 9,708 241 122 544 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 22,214 13,527 3,083 2,326 300 76 427 2,310 43 107 15 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 9,404 856 6,555 845 991 645 1,883 165 14 59 

ကွတ်ခိုင်မြ ို ့နယ် 19,031 6,339 342 4,713 1,332 1,218 2,801 2,071 10 - 205 

မုန်းကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,358 2,502 16 506 297 27 84 672 4 - 250 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျို း) မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,643 3 38 1,585 11 - 1 - 1 - 4 

ပန်ဆိုင်း( ကြ ူကုတ်)  မြ ို ့နယခ်ွဲ 4,543 3,436 202 368 114 46 65 292 15 - 5 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,049 7,012 228 717 1,109 368 1,125 2,480 3 1 6 

ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 18,374 18,045 40,569 18,312 4,832 21,596 38,565 95 120 3,171 

ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ ် 28,371 3,242 1,022 12,765 3,113 1,026 1,568 5,086 32 1 516 

ေနာင်ချိုမြ ို ့နယ် 32,224 3,719 1,508 11,733 4,756 527 4,362 4,867 13 7 732 

သီေပါမြ ို ့နယ် 37,906 2,123 1,544 11,073 7,392 1,208 9,067 4,021 21 12 1,445 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 4,988 83 860 1,216 1,221 1,887 1,175 3 - 208 

နမ့်ဆန်် မြ ို ့နယ် 13,685 1,484 2 25 17 72 180 11,889 4 - 12 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 302 6,918 1,919 776 125 1,566 1,757 21 87 181 

မဘိမး်မြ ို ့နယ် 8,632 265 6,875 503 56 34 850 22 - - 27 

မန်တံုမြ ို ့နယ် 7,683 1,830 22 379 242 413 1,778 3,015 - - 4 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခ်ွဲ 4,029 43 68 398 92 5 219 3,163 1 - 40 

မိုင်းလုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 5,856 378 3 914 652 201 119 3,570 - 13 6 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 1,758 60 1,353 594 1,003 913 4,462 6 53 190 

ကွမ်းလုံမြ ို့နယ် 10,392 1,758 60 1,353 594 1,003 913 4,462 6 53 190 

            



292သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

သံုးေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေရအမျိုးအစား 
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ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 24,846 10,931 291 2,109 835 4,170 697 5,641 14 14 144 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 5,027 266 1,603 625 3,228 189 3,235 12 14 32 

ကုန်းကြ မး်မြ ို ့နယ ် 5,462 2,545 3 9 149 774 199 1,783 - - - 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 950 3 11 491 8 1 105 329 2 - - 

ေမာ်ထိုက်မြ ို ့နယ်ခဲွ 4,203 3,356 11 6 53 167 204 294 - - 112 

ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 22,006 195 2,044 1,519 1,728 3,425 4,510 56 34 113 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ ် 10,031 4,865 98 1,751 484 636 1,013 1,027 17 33 107 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 8,087 78 199 47 816 889 292 33 1 3 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ ် 13,969 9,054 19 94 988 275 1,521 2,009 6 - 3 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 - - - - 1 2 1,182 - - - 

မက်မန်းခရုိင် 36,249 24,220 66 452 382 1,190 2,938 6,772 93 1 135 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 3,318 1 - - - - 10 3,305 - - 2 

ပန်ဆမ်း(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 16,142 12,400 47 387 198 500 933 1,577 74 1 25 

နားဖန်းမြ ို ့နယ် 16,474 11,757 19 65 173 613 1,993 1,727 19 - 108 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခွဲ 315 62 - - 11 77 2 163 - - - 

ကျိုငး်တံုခရုိင ် 66,733 19,540 5,686 10,799 2,338 688 2,924 24,232 110 157 259 

ကျို င်းတုံမြ ို ့နယ် 34,096 4,908 5,573 7,786 600 339 1,072 13,445 53 156 164 

မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 2,560 10 785 1,029 5 789 2,837 1 - 9 

မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ် 10,119 2,470 79 1,575 207 127 347 5,307 2 - 5 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 3,693 5 121 16 3 208 1,155 6 - 1 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 5,909 19 532 486 214 508 1,488 48 1 80 

            

            



293သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

သံုးေရအတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေရအမျိုးအစား 
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က
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အ
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မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 18,000 526 8,594 3,639 245 3,970 9,652 41 18 246 

မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 7,440 250 4,651 1,663 38 892 810 34 4 127 

မိုင်းပျဥ်း မြ ို ့နယ ် 10,605 4,048 86 623 510 63 654 4,610 1 - 10 

မိုင်းတံုမြ ို ့နယ် 4,258 1,316 48 1,223 53 66 836 690 - 14 12 

မိုင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,202 2,107 - 29 15 56 322 672 1 - - 

တုံတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 2,694 29 - 21 - 1 83 2,560 - - - 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 7,334 2,688 139 2,020 1,338 17 779 252 4 - 97 

မုံးထမြ ို ့နယ်ခွဲ 929 372 3 27 60 4 404 58 1 - - 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 4,968 5,593 14,111 427 39 2,097 10,020 366 5 47 

တာချလိီတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 2,721 5,501 12,983 314 35 1,081 8,179 336 3 26 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 1,526 83 923 99 4 213 1,134 29 2 5 

ကျို င်းလပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,476 721 9 205 14 - 803 707 1 - 16 

မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 13,406 120 2,597 257 200 577 5,996 125 - 83 

မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 3,861 48 1,179 79 101 163 723 - - 11 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 4,646 71 1,001 120 7 43 322 113 - 6 

မိုင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 10,867 4,899 1 417 58 92 371 4,951 12 - 66 
 
  



294သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (ည - 4)။ အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့် ေလာင်စာအမျိုးအစားအလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေလာင်စာ 

စုစုေပါင်း လျှပ်စစ်မီး ဓာတ်ေငွ့ ေရနံဆီမီး 
ဘုိင်အုိ 
ဂတ်စ် 

သစ်သား/   
ထင်း 

မီးေသွး/ 
ေလာင်စာေတာင့် 

ေကျာက်မီးေသွး 
ေကာက်ရုိး/ 
 မြ က်ေခြ ာက် 

အခြ ား 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,169,569 176,283 2,392 1,671 8,634 896,612 79,756 2,274 37 1,910 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 69,522 570 124 642 262,315 34,262 684 9 381 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 32,738 460 4 412 31,205 17,307 307 2 169 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 9,186 19 28 56 28,928 4,319 69 - 29 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 882 27 7 27 23,173 585 21 - 6 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 32,771 14 5 4 21 30,910 1,774 24 - 19 

ကေလာမြ ို ့နယ် 41,341 10,600 38 10 48 24,686 5,775 141 - 43 

ပငး်တယမြ ို ့နယ် 17,544 1,725 - 2 8 15,207 575 22 - 5 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 18,348 530 1 23 5 17,160 603 16 - 10 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ ် 25,957 3,780 5 2 11 19,790 2,281 54 1 33 

ပငေ်လာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 3,418 2 11 17 21,821 223 3 1 8 

ဖယခ်ုံမြ ို ့နယ် 20,084 2,868 3 2 13 17,012 149 9 - 28 

ေကျာက်တလုံးက� းီမြ ို ့နယ်ခွဲ 12,265 948 - 3 3 11,220 76 4 4 7 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 8,150 459 - 9 6 7,154 504 14 1 3 

ေနာငတ်ရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 16,579 2,374 10 19 15 14,049 91 - - 21 

လိွုင်လင်ခရုိင် 115,482 12,999 12 195 57 94,674 7,087 319 4 135 

လွို င်လင်မြ ို ့နယ် 10,901 2,064 - 3 - 8,382 438 7 - 7 

လခဲျား မြ ို ့နယ် 8,790 812 - 4 1 7,810 147 12 - 4 

နမ့်စန် မြ ို ့နယ် 18,863 4,004 3 68 5 13,589 1,117 38 2 37 

ကန်ွဟနိး်မြ ို ့နယ် 4,570 80 4 3 15 4,193 264 10 - 1 

ေကျးသးီမြ ို ့နယ် 8,901 13 - 35 1 8,629 214 9 - - 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 1,263 - 12 1 14,935 72 - - 49 



295သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေလာင်စာ 

စုစုေပါင်း လျှပ်စစ်မီး ဓာတ်ေငွ့ ေရနံဆီမီး 
ဘုိင်အုိ 
ဂတ်စ် 

သစ်သား/   
ထင်း 

မီးေသွး/ 
ေလာင်စာေတာင့် 

ေကျာက်မီးေသွး 
ေကာက်ရုိး/ 
 မြ က်ေခြ ာက် 

အခြ ား 

မိုင်းရှူ း မြ ို ့နယ ် 9,201 11 1 18 9 8,334 813 10 1 4 

ပငလ်ုံမြ ို ့နယခ်ွ ဲ 14,516 2,899 3 1 11 10,884 661 47 - 10 

ခိုလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,364 1,371 - 1 2 2,850 127 12 - 1 

ကာလိ မြ ို ့နယ်ခွဲ 6,567 112 - 12 7 6,240 190 3 - 3 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 5,811 356 - 33 1 5,385 30 3 1 2 

မိုင်းစံ (မနုး်ဆနး်) မြ ို ့နယ်ခွဲ 6,666 14 1 5 4 3,443 3,014 168 - 17 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 6,697 10 24 66 23,329 464 28 1 29 

လငး်ေခးမြ ို ့နယ ် 8,388 2,543 1 4 8 5,712 102 6 - 12 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 6,224 1,482 - 4 3 4,655 72 3 - 5 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 7,194 779 - 6 1 6,340 65 1 - 2 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 5,421 1,289 4 8 53 3,987 60 10 1 9 

ဟိုမိန်းမြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 1 5 2 1 1,099 52 - - - 

ကျို ငး်ေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,261 603 - - - 1,536 113 8 - 1 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 28,851 62 150 117 87,313 8,121 320 3 244 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 64,932 26,279 51 45 66 32,071 6,025 222 3 170 

သနိ္ီနမြ ို ့နယ် 11,779 1,956 1 3 8 9,524 274 9 - 4 

မိုင်းရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 509 6 31 5 12,622 105 8 - 42 

တန့်ယန်းမြ ို ့နယ် 35,142 107 4 71 38 33,096 1,717 81 - 28 

မူဆယ်ခရိုင် 86,255 17,917 354 519 700 61,085 5,265 286 4 125 

မဆူယ်မြ ို ့နယ် 22,214 9,137 243 1 437 8,079 3,983 234 1 99 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 4,638 51 161 123 15,714 682 34 2 12 



296သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေလာင်စာ 

စုစုေပါင်း လျှပ်စစ်မီး ဓာတ်ေငွ့ ေရနံဆီမီး 
ဘုိင်အုိ 
ဂတ်စ် 

သစ်သား/   
ထင်း 

မီးေသွး/ 
ေလာင်စာေတာင့် 

ေကျာက်မီးေသွး 
ေကာက်ရုိး/ 
 မြ က်ေခြ ာက် 

အခြ ား 

ကတ်ွခိငု ်မြ ို ့နယ် 19,031 2,687 3 213 10 15,747 356 7 1 7 

မန်ုးကိုးမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,358 235 26 77 26 3,962 28 1 - 3 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,643 128 6 - 37 1,451 18 3 - - 

ပန်ဆိငုး်( ကြ ူကုတ်) မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,543 987 21 3 61 3,344 122 1 - 4 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,049 105 4 64 6 12,788 76 6 - - 

ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 21,292 60 94 76 126,787 14,940 287 5 138 

ေကျာကမ်ဲမြ ို ့နယ ် 28,371 7,888 9 13 17 17,172 3,187 52 2 31 

ေနာငခ်ျို မြ ို ့နယ် 32,224 2,603 30 1 31 24,643 4,754 126 - 36 

သေီပါမြ ို ့နယ် 37,906 6,299 - 16 11 29,622 1,906 37 - 15 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 3,051 1 4 5 8,125 432 12 - 11 

နမ့်ဆန ်မြ ို ့နယ် 13,685 1,157 - 2 2 12,465 53 2 - 4 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 20 3 8 - 10,536 3,028 33 - 24 

မဘမိး်မြ ို ့နယ် 8,632 8 2 2 5 7,469 1,120 23 3 - 

မန်တုံမြ ို ့နယ် 7,683 256 15 38 3 7,336 23 - - 12 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 4,029 10 - - - 3,711 305 1 - 2 

မိုင်းလုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 5,856 - - 10 2 5,708 132 1 - 3 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 388 2 3 25 9,664 287 13 - 10 

ကမွး်လုံမြ ို့နယ ် 10,392 388 2 3 25 9,664 287 13 - 10 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 24,846 3,249 52 43 202 21,116 139 4 - 41 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 2,899 34 - 179 11,037 67 3 - 12 

ကန်ုးကြ မး်မြ ို ့နယ ် 5,462 87 - 41 1 5,318 15 - - - 

ချငး်ေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 950 235 18 2 21 623 45 1 - 5 

ေမာ်ထိုက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,203 28 - - 1 4,138 12 - - 24 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေလာင်စာ 

စုစုေပါင်း လျှပ်စစ်မီး ဓာတ်ေငွ့ ေရနံဆီမီး 
ဘုိင်အုိ 
ဂတ်စ် 

သစ်သား/   
ထင်း 

မီးေသွး/ 
ေလာင်စာေတာင့် 

ေကျာက်မီးေသွး 
ေကာက်ရုိး/ 
 မြ က်ေခြ ာက် 

အခြ ား 

ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 2,256 32 102 70 32,834 264 32 5 35 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 10,031 1,184 10 16 13 8,630 158 14 - 6 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 873 16 10 39 9,467 31 3 - 6 

ပန်ဝိငု်မြ ို ့နယ် 13,969 186 6 76 13 13,596 50 14 5 23 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 13 - - 5 1,141 25 1 - - 

မက်မန်းခရုိင် 36,249 2,790 417 104 95 32,460 269 16 2 96 

မကမ်န်းမြ ို ့နယ် 3,318 8 - - 1 3,289 3 - - 17 

ပန်ဆမး်(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 16,142 2,403 409 40 88 12,949 200 5 1 47 

နားဖနး်မြ ို ့နယ် 16,474 378 8 64 6 15,915 60 10 1 32 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခွဲ 315 1 - - - 307 6 1 - - 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 66,733 2,515 437 125 797 59,965 2,424 179 3 288 

ကျို င်းတံုမြ ို ့နယ် 34,096 1,894 174 57 573 28,898 2,217 169 3 111 

မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 27 1 5 8 7,891 35 1 - 57 

မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ ် 10,119 85 7 11 21 9,881 35 7 - 72 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 207 246 18 90 4,584 60 1 - 2 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 302 9 34 105 8,711 77 1 - 46 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 2,166 42 123 116 41,444 895 30 1 114 

မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 2,033 34 34 72 13,452 241 8 - 35 

မိုင်းပျဥး် မြ ို ့နယ ် 10,605 32 1 4 4 10,302 229 9 - 24 

မိုင်းတုံမြ ို ့နယ် 4,258 21 2 11 10 3,983 187 11 - 33 

မိုင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,202 32 - 5 - 3,142 15 - 1 7 

တုံတာမြ ို ့နယခ်ွဲ 2,694 5 1 2 4 2,632 41 - - 9 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 7,334 41 4 58 26 7,017 180 2 - 6 

မုံးထမြ ို ့နယ်ခွဲ 929 2 - 9 - 916 2 - - - 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် 

အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက် အဓိကအသံုးပြ ုသည့်ေလာင်စာ 

စုစုေပါင်း လျှပ်စစ်မီး ဓာတ်ေငွ့ ေရနံဆီမီး 
ဘုိင်အုိ 
ဂတ်စ် 

သစ်သား/   
ထင်း 

မီးေသွး/ 
ေလာင်စာေတာင့် 

ေကျာက်မီးေသွး 
ေကာက်ရုိး/ 
 မြ က်ေခြ ာက် 

အခြ ား 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 5,256 272 42 5,500 21,381 4,894 61 - 267 

တာချီလိတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 5,224 263 30 5,454 15,193 4,700 56 - 259 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 29 9 5 30 3,784 154 2 - 5 

ကျို ငး်လပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,476 3 - 7 16 2,404 40 3 - 3 
မုိင်းဖြ တ်ခရုိင် 23,361 385 70 23 171 22,245 445 15 - 7 

မိုင်းဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 21 3 15 50 5,759 305 7 - 5 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 48 38 3 12 6,117 104 7 - - 

မိုင်းယုမြ ို ့နယ်ခွဲ 10,867 316 29 5 109 10,369 36 1 - 2 

  



299သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (ည - 5)။ ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ သံုးစဲွနုိငမ်ှုအလုိက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကုိေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် အိမ်ေထာင်စု ေရဒီယုိ ရုပ်ြမင်သံကြ ား  က� ို းဖုန်း လက်ကုိင်ဖုန်း ကွန်ပျူတာ 
အိမ်တွင ်
အင်တာနက် 
တပ်ဆင်ထားခြ င်း 

မည်သည့်ပစ္စည်းမျှ 
မရိှသည့် 
ရာခုိင်နှုန်း 

ပစ္စည်အားလံုး 
ရိှသည့် 
ရာခုိင်နှုန်း 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,169,569 272,497 638,827 57,055 402,658 33,857 45,615 34.1 0.4 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 114,614 212,217 14,618 121,554 11,194 17,186 29.3 0.5 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 30,176 62,388 6,736 48,461 6,705 9,746 14.3 1.5 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 13,801 23,640 810 14,973 669 1,604 29.6 0.3 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 5,083 11,272 799 5,192 358 631 43.8 0.3 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 32,771 8,087 16,568 1,042 4,755 325 580 41.7 0.2 

ကေလာမြ ို ့နယ် 41,341 11,607 25,285 1,739 16,900 1,225 1,741 26.6 0.4 

ပငး်တယမြ ို ့နယ် 17,544 7,324 8,862 348 2,849 226 136 30.0 0.1 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 18,348 8,890 4,781 219 2,207 81 152 37.2 - 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ ် 25,957 10,048 16,353 818 8,321 565 556 22.0 0.2 

ပငေ်လာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 5,908 13,816 728 6,363 351 737 34.6 0.2 

ဖယခ်ုံမြ ို ့နယ် 20,084 6,399 10,762 800 4,315 381 316 33.4 0.1 

ေကျာကတ်လုံးက� းီမြ ို ့နယ်ခွဲ 12,265 2,125 5,889 245 2,299 91 214 43.4 0.1 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 8,150 3,045 4,321 83 1,450 48 94 29.4 - 

ေနာငတ်ရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 16,579 2,121 8,280 251 3,469 169 679 42.8 0.1 

လိွုင်လင်ခရုိင် 115,482 20,968 53,372 3,070 25,414 2,494 3,862 45.4 0.2 

လွို င်လင်မြ ို ့နယ် 10,901 1,558 6,024 236 2,758 349 676 39.7 0.2 

လခဲျား မြ ို ့နယ် 8,790 1,348 5,191 576 2,298 244 165 36.5 0.5 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 18,863 3,848 11,048 709 5,935 578 763 33.1 0.2 

ကန်ွဟနိး်မြ ို ့နယ် 4,570 738 2,162 334 1,556 119 260 43.3 0.8 

ေကျးသးီမြ ို ့နယ် 8,901 2,391 3,980 199 798 114 34 46.5 0.1 



300သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် အိမ်ေထာင်စု ေရဒီယုိ ရုပ်ြမင်သံကြ ား  က� ို းးုန်း လက်ကုိင်းုန်း ကွန်ပျူတာ 
အိမ်တွင ်
အင်တာနက် 
တပ်ဆင်ထားခြ င်း 

မည်သည့်ပစ္စည်းမျှ 
မရိှသည့် 
ရာခုိင်နှုန်း 

ပစ္စည်အားလံုး 
ရိှသည့် 
ရာခုိင်နှုန်း 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 2,560 1,895 98 829 137 28 75.6 - 

မိုင်းရှူ း မြ ို ့နယ ် 9,201 2,171 4,278 107 2,126 114 354 43.6 0.1 

ပငလ်ုံမြ ို ့နယခ်ွ ဲ 14,516 1,800 8,431 355 4,135 375 853 36.6 0.2 

ခိုလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,364 796 2,438 121 1,764 163 284 35.6 0.4 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခွဲ 6,567 1,128 3,054 127 1,624 158 255 46.5 0.1 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 5,811 996 1,938 155 235 51 19 58.7 - 

မိုင်းစံ (မနုး်ဆနး်) မြ ို ့နယ်ခွဲ 6,666 1,634 2,933 53 1,356 92 171 42.3 - 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 5,961 14,788 856 7,857 880 903 41.2 0.2 

လငး်ေခးမြ ို ့နယ ် 8,388 1,908 4,925 624 3,388 271 437 27.2 0.4 

မိုးနဲမြ ို ့နယ် 6,224 1,136 3,211 32 1,665 176 237 39.2 0.1 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 7,194 701 1,687 20 262 56 10 70.7 - 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 5,421 1,240 2,804 117 2,373 252 180 33.8 0.2 

ဟိုမိန်းမြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 572 553 39 13 23 12 35.8 0.3 

ကျိုငး်ေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,261 404 1,608 24 156 102 27 25.1 - 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 28,450 72,396 5,923 40,704 4,691 7,271 34.1 0.5 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 64,932 15,307 44,205 4,330 30,118 3,910 6,087 24.3 0.7 

သနိ္ီနမြ ို ့နယ် 11,779 3,031 7,407 528 5,087 232 524 24.9 0.2 

မိုင်းရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 2,245 4,855 271 1,801 125 189 55.9 0.3 

တန့်ယန်းမြ ို ့နယ် 35,142 7,867 15,929 794 3,698 424 471 47.0 0.3 

မူဆယ်ခရုိင် 86,255 14,569 54,768 8,318 42,632 3,376 3,563 26.5 0.4 

မဆူယ်မြ ို ့နယ် 22,214 3,907 18,716 3,100 15,837 2,028 2,020 9.5 1.1 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 2,891 13,997 1,966 12,775 646 539 24.4 0.2 



301သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် အိမ်ေထာင်စု ေရဒီယုိ ရုပ်ြမင်သံကြ ား  က� ို းးုန်း လက်ကုိင်းုန်း ကွန်ပျူတာ 
အိမ်တွင ်
အင်တာနက် 
တပ်ဆင်ထားခြ င်း 

မည်သည့်ပစ္စည်းမျှ 
မရိှသည့် 
ရာခုိင်နှုန်း 

ပစ္စည်အားလံုး 
ရိှသည့် 
ရာခုိင်နှုန်း 

ကတ်ွခိငု်မြ ို ့နယ် 19,031 4,543 9,021 1,197 5,036 401 630 40.3 0.2 

မန်ုးကိုးမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,358 386 2,279 211 3,049 69 55 21.1 - 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,643 86 1,519 75 1,471 26 51 4.0 - 

ပန်ဆိငုး်( ကြ ူကတ်ု) မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,543 540 3,381 670 2,748 115 101 15.6 0.1 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,049 2,216 5,855 1,099 1,716 91 167 47.2 0.1 

ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 42,020 84,039 5,608 41,773 2,663 3,322 35.6 0.2 

ေကျာကမ်ဲမြ ို ့နယ ် 28,371 5,985 17,056 1,123 10,568 878 936 29.4 0.2 

ေနာငခ်ျို မြ ို ့နယ် 32,224 11,257 17,657 1,239 10,409 508 1,216 26.2 0.2 

သေီပါမြ ို ့နယ် 37,906 7,510 18,038 1,225 10,200 553 592 40.5 0.1 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 2,794 7,341 410 1,223 232 56 29.9 0.1 

နမ့်ဆန်မြ ို့နယ် 13,685 3,159 5,344 316 1,338 123 23 50.3 0.1 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 3,907 7,565 482 3,559 166 321 29.2 0.1 

မဘမိး်မြ ို ့နယ် 8,632 3,880 6,117 628 3,389 142 165 14.0 0.4 

မန်တုံမြ ို ့နယ် 7,683 1,493 1,447 62 421 28 8 67.4 - 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 4,029 718 1,353 60 319 14 3 56.9 - 

မိုင်းလု ံမြ ို ့နယခ်ွဲ 5,856 1,317 2,121 63 347 19 2 52.1 - 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 1,267 6,129 1,886 2,469 216 93 35.2 0.5 

ကမွး်လုံမြ ို့နယ ် 10,392 1,267 6,129 1,886 2,469 216 93 35.2 0.5 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 24,846 940 15,177 3,035 15,456 649 504 24.6 0.4 

ေလာက်ကိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 758 11,079 1,912 10,200 506 377 13.7 0.4 

ကန်ုးကြ မး်မြ ို ့နယ် 5,462 115 1,568 925 1,730 59 53 54.0 0.8 

ချငး်ေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 950 34 625 116 575 66 54 22.5 0.7 

ေမာ်ထိုက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,203 33 1,905 82 2,951 18 20 23.7 - 



302သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် အိမ်ေထာင်စု ေရဒီယုိ ရုပ်ြမင်သံကြ ား  က� ို းးုန်း လက်ကုိင်းုန်း ကွန်ပျူတာ 
အိမ်တွင ်
အင်တာနက် 
တပ်ဆင်ထားခြ င်း 

မည်သည့်ပစ္စည်းမျှ 
မရိှသည့် 
ရာခုိင်နှုန်း 

ပစ္စည်အားလံုး 
ရိှသည့် 
ရာခုိင်နှုန်း 

ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 3,751 16,706 2,357 16,755 454 360 38.5 0.2 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 10,031 1,280 5,586 820 4,892 246 229 34.0 0.3 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 1,254 5,355 893 4,439 118 73 38.3 0.3 

ပန်ဝိငု်မြ ို ့နယ် 13,969 1,065 5,123 405 7,238 84 58 41.9 - 

ပန်လုံ မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 152 642 239 186 6 - 38.7 - 

မက်မန်းခရုိင် 36,249 3,648 12,169 1,735 12,337 899 940 52.9 0.3 

မကမ်န်းမြ ို ့နယ် 3,318 810 728 28 150 20 15 65.6 - 

ပန်ဆမး်(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 16,142 1,573 7,915 1,010 7,116 814 883 42.0 0.6 

နားးနး်မြ ို ့နယ် 16,474 1,240 3,461 695 5,029 54 38 60.6 0.1 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခဲွ 315 25 65 2 42 11 4 70.2 - 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 66,733 11,587 38,466 4,346 30,532 2,251 3,468 34.0 0.6 

ကျိုင်းတုံမြ ို ့နယ ် 34,096 9,121 21,746 2,155 16,616 1,621 2,581 27.9 1.0 

မိုင်းခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 637 2,515 233 920 55 26 64.8 - 

မုိင်းယန်းမြ ို ့နယ် 10,119 726 5,761 1,153 4,746 130 47 35.6 - 

မိုင်းလားမြ ို ့နယ် 5,208 428 3,506 453 2,891 326 590 26.7 0.4 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 675 4,938 352 5,359 119 224 32.5 0.3 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 6,025 16,631 1,260 7,690 699 777 56.5 0.1 

မိုင်းဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 1,713 7,320 549 3,015 363 324 49.5 0.2 

မိုင်းပျဥး် မြ ို ့နယ ် 10,605 1,717 3,509 261 2,023 123 145 58.6 0.2 

မိုင်းတုံမြ ို ့နယ် 4,258 824 1,654 107 1,237 93 206 50.2 0.2 

မိုင်းခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,202 566 821 45 305 14 44 66.0 0.1 

တုံတာမြ ို ့နယခ်ွဲ 2,694 395 729 16 176 26 4 67.4 - 

ပုံပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 7,334 719 2,478 276 919 79 50 61.1 - 

မုံးထမြ ို ့နယ်ခွဲ 929 91 120 6 15 1 4 80.9 - 



303သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 ပြ ည်နယ်/ခရုိင်/ မြ ို ့နယ် အိမ်ေထာင်စု ေရဒီယုိ ရုပ်ြမင်သံကြ ား  က� ို းးုန်း လက်ကုိင်းုန်း ကွန်ပျူတာ 
အိမ်တွင ်
အင်တာနက် 
တပ်ဆင်ထားခြ င်း 

မည်သည့်ပစ္စည်းမျှ 
မရိှသည့် 
ရာခုိင်နှုန်း 

ပစ္စည်အားလံုး 
ရိှသည့် 
ရာခုိင်နှုန်း 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 13,779 27,229 2,210 25,555 2,999 2,758 15.8 1.1 

တာချီလိတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 11,329 23,678 1,863 22,930 2,881 2,569 13.3 1.3 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 1,879 2,301 196 1,162 91 134 29.9 0.1 

ကျိုငး်လပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,476 571 1,250 151 1,463 27 55 24.0 0.1 

မုိင်းးြ တ်ခရုိင် 23,361 4,918 14,740 1,833 11,930 392 608 21.5 0.2 

မိုင်းးြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 2,497 3,103 262 2,354 155 299 33.4 0.4 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 1,760 4,679 772 2,051 97 83 18.7 0.3 

မိုင်းယုမြ ို ့နယခ်ွဲ 10,867 661 6,958 799 7,525 140 226 16.3 0.1 
 
  



304သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (ည - 6)။ သယ်ယူပုိ့ေဆာငေ်ရးအတွက်အသံုးပြ ုသည့် ယာဥ်အမျို းအစားအလုိက် 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) 

ရှမ်းပြ ည်နယ် 1,169,569 52,948 744,144 143,934 80,464 19,158 7,813 207,606 

ေတာင်က� းီခရုိင် 368,509 13,624 212,681 47,306 18,387 17,235 6,166 59,107 

ေတာင်က� းီမြ ို ့နယ ် 82,604 7,140 52,775 10,926 3,434 56 51 4,535 

ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ ် 42,634 695 17,052 8,239 1,373 15,499 5,341 3,945 

ဟိုပုးံ မြ ို ့နယ် 24,728 545 14,329 2,016 1,130 120 39 2,221 

ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 32,771 701 18,774 2,624 2,775 414 273 8,501 

ကေလာမြ ို ့နယ် 41,341 1,200 23,288 5,279 1,823 16 19 10,294 

ပင်းတယမြ ို ့နယ် 17,544 253 8,848 4,024 780 3 2 5,894 

ရွာငံမြ ို ့နယ် 18,348 216 8,420 1,396 463 4 4 5,363 

ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ် 25,957 668 15,024 4,293 1,337 2 17 5,886 

ပင်ေလာင်းမြ ို ့နယ ် 25,504 742 16,786 2,285 1,053 205 120 2,374 

ဖယခ်ုံမြ ို ့နယ ် 20,084 565 13,669 4,281 2,514 608 151 1,398 

ေကျာကတ်လုံး က� းီမြ ို ့နယ်ခွဲ 12,265 389 8,020 313 442 278 144 1,857 

အင်ေတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 8,150 174 5,549 661 380 25 2 2,489 

ေနာငတ်ရားမြ ို ့နယ်ခွဲ 16,579 336 10,147 969 883 5 3 4,350 

လိွုင်လင်ခရုိင် 115,482 4,013 78,140 9,652 12,318 247 52 24,261 

လွို င်လင်မြ ို ့နယ် 10,901 296 7,687 703 448 1 - 507 

လခဲျား မြ ို ့နယ် 8,790 387 7,002 1,684 2,669 23 2 2,230 

နမ့်စန်မြ ို ့နယ် 18,863 1,045 13,753 1,404 3,322 24 10 3,062 

ကန်ွဟနိး်မြ ို ့နယ် 4,570 157 3,079 729 320 156 5 1,508 

ေကျးသးီမြ ို ့နယ် 8,901 327 6,404 905 708 3 4 3,297 

မိုင်းကိုင်မြ ို ့နယ် 16,332 413 8,895 995 1,343 6 3 5,058 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 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) 

မိုငး်ရှူ း မြ ို ့နယ ် 9,201 264 6,398 856 491 14 3 2,254 

ပငလ်ုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 14,516 488 11,317 559 439 1 - 865 

ခိုလမ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,364 200 3,044 397 1,097 8 1 917 

ကာလိမြ ို ့နယ်ခွဲ 6,567 280 4,529 1,041 574 3 14 2,236 

မိုင်းေနာင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 5,811 108 3,663 222 867 5 7 1,639 

မိုင်းစံ(မုန်းဆန်း) မြ ို ့နယခ်ွဲ 6,666 48 2,369 157 40 3 3 688 

လင်းေခးခရုိင် 30,648 816 20,239 6,786 3,059 592 33 7,089 

လငး်ေခးမြ ို ့နယ် 8,388 205 6,135 2,659 1,238 574 29 2,359 

မိုးန ဲမြ ို ့နယ် 6,224 149 4,485 729 1,079 7 1 819 

ေမာက်မယ်မြ ို ့နယ ် 7,194 77 3,975 934 239 1 1 2,557 

မိုင်းပန်မြ ို ့နယ် 5,421 157 3,387 1,938 357 9 1 843 

ဟိုမိန်းမြ ို ့နယခ်ွဲ 1,160 108 653 140 6 - 1 182 

ကျိုငး်ေတာငး်မြ ို ့နယခ်ွဲ 2,261 120 1,604 386 140 1 - 329 

လားရိှုးခရုိင် 125,181 6,847 85,994 11,589 9,136 88 66 27,842 

လားရှိုးမြ ို ့နယ် 64,932 5,127 46,569 6,024 3,663 23 17 9,167 

သနိ္ီနမြ ို ့နယ် 11,779 526 8,577 2,236 2,170 5 4 951 

မိုငး်ရယ်မြ ို ့နယ် 13,328 320 7,787 1,260 1,424 37 34 4,930 

တန့ယ်န်းမြ ို ့နယ် 35,142 874 23,061 2,069 1,879 23 11 12,794 

မူဆယ်ခရုိင် 86,255 5,982 61,534 9,777 9,404 77 56 8,787 

မူဆယ်မြ ို ့နယ် 22,214 3,045 17,895 3,196 3,567 28 30 661 

နမ့်ခမး်မြ ို ့နယ် 21,417 1,064 16,347 3,544 2,335 20 15 283 

ကတ်ွခိငု်မြ ို ့နယ် 19,031 737 11,631 1,290 1,019 6 5 2,443 
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ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 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) 

မုန်းကိုးမြ ို ့နယခ်ွဲ 4,358 225 2,994 220 197 - - 64 

မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး) မြ ို ့နယ်ခွဲ 1,643 108 1,496 901 1,084 16 2 - 

ပန်ဆိုင်း( ကြ ူကုတ်) မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,543 383 3,263 256 792 1 - 76 

တာမိုးညဲမြ ို ့နယ်ခွဲ 13,049 420 7,908 370 410 6 4 5,260 

ေကျာက်မဲခရုိင် 163,679 4,873 107,878 24,694 10,490 609 919 34,022 

ေကျာကမ်ဲမြ ို ့နယ ် 28,371 1,001 20,230 5,933 2,210 11 12 5,339 

ေနာငခ်ျို မြ ို ့နယ် 32,224 1,157 21,215 4,638 3,670 50 77 7,182 

သေီပါမြ ို ့နယ် 37,906 1,039 27,602 4,564 3,037 205 126 6,293 

နမ္မတူမြ ို ့နယ် 11,641 249 7,168 633 527 13 1 2,417 

နမ့်ဆန်မြ ို့နယ် 13,685 145 6,737 142 73 4 4 137 

မိုးမိတ်မြ ို ့နယ ် 13,652 328 10,252 5,113 299 30 198 4,394 

မဘမိး်မြ ို ့နယ် 8,632 798 7,518 3,277 529 291 495 5,432 

မန်တုံမြ ို ့နယ် 7,683 75 2,696 53 54 2 3 1,238 

မိုင်းေငါ့မြ ို ့နယခွ်ဲ 4,029 32 1,753 174 64 1 1 146 

မိုငး်လုံမြ ို ့နယခ်ွဲ 5,856 49 2,707 167 27 2 2 1,444 

ကွမ်းလံုခရုိင် 10,392 421 6,772 435 703 34 8 1,332 

ကမွး်လုံမြ ို့နယ ် 10,392 421 6,772 435 703 34 8 1,332 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် 24,846 2,664 13,524 1,169 1,114 6 7 667 

ေလာကက်ိုင်မြ ို ့နယ် 14,231 2,254 8,261 1,055 858 6 6 328 

ကန်ုးကြ မး်မြ ို ့နယ် 5,462 199 2,511 57 148 - - 34 

ချင်းေရွှေဟာ်မြ ို ့နယခ်ွဲ 950 95 493 32 25 - - - 

ေမာ်ထိုက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 4,203 116 2,259 25 83 - 1 305 

         



307သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 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) 

ဟုိပန်ခရုိင် 35,630 1,489 17,003 981 1,720 58 87 16,739 

ဟိုပန်မြ ို ့နယ် 10,031 589 5,282 499 955 23 18 2,379 

မိုင်းေမာမြ ို ့နယ် 10,445 409 5,109 198 266 14 31 5,665 

ပန်ဝိုင်မြ ို ့နယ် 13,969 466 6,070 221 457 21 38 8,352 

ပန်လုံမြ ို ့နယ်ခွဲ 1,185 25 542 63 42 - - 343 

မက်မန်းခရုိင် 36,249 1,778 18,010 502 409 32 59 7,497 

မက်မန်းမြ ို ့နယ် 3,318 16 1,425 9 4 1 5 134 

ပန်ဆမ်း(ပန်ခမ်း) မြ ို ့နယ် 16,142 1,591 9,068 314 174 14 18 922 

နားဖန်းမြ ို ့နယ် 16,474 168 7,411 179 230 17 36 6,357 

မန်ကန်မြ ို ့နယ်ခွဲ 315 3 106 - 1 - - 84 

ကျိုင်းတံုခရုိင် 66,733 3,910 50,545 8,504 6,351 66 137 9,940 

ကျိုင်းတုံမြ ို ့နယ် 34,096 1,312 26,795 6,815 1,807 38 34 3,364 

မိုငး်ခတ်မြ ို ့နယ် 8,025 62 5,252 259 214 8 17 3,534 

မုိငး်ယနး်မြ ို ့နယ် 10,119 988 7,623 846 2,471 5 9 1,159 

မိုင်းလား မြ ို ့နယ ် 5,208 929 4,427 385 1,336 4 5 598 

မိုင်းေပါက်မြ ို ့နယ်ခွဲ 9,285 619 6,448 199 523 11 72 1,285 

မုိင်းဆတ်ခရုိင် 44,931 1,752 25,070 4,697 1,033 57 72 7,323 

မိုငး်ဆတ်မြ ို ့နယ ် 15,909 976 9,239 2,450 399 12 42 1,967 

မိုငး်ပျဥ်း မြ ို ့နယ ် 10,605 158 5,838 522 150 29 21 2,235 

မိုငး်တံုမြ ို ့နယ် 4,258 167 2,639 647 186 14 3 526 

မိုငး်ခုတ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 3,202 75 1,841 243 34 - 1 1,048 

တုံတာမြ ို ့နယ်ခွဲ 2,694 32 1,719 260 21 - - 1,007 

ပံုပါကျင်မြ ို ့နယ်ခွဲ 7,334 332 3,587 564 240 2 5 518 

မုံးထမြ ို ့နယ်ခွဲ 929 12 207 11 3 - - 22 



308သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

ဇယား (င -၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးေရကို လုပ်သားအမျိုးအစားအလုိက် ကျား/မ ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား  

အပုိင်း(စ) ကေလးေမးွဖွားမှုနှင့် ေသဆံုးမှုအေကြ ာင်းအရာများ 

ဇယား (စ - ၁) အသက်(၁၅-၅၄) နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျိုးသမီး၊ ကေလးေမွးဖွားမှုနှင် ့ေသဆုံးမှုများကို 
မိခင်၏အသကအ်ုပစ်ုအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (စ - ၂) အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်ရှိ အိမ်ေထာင်ကျဖူးသူအမျို းသမီးများ၏ (၁၂) လအတွင်း ကေလးေမွးဖွားမှု နှင် ့
ေသဆုံးမှုများကိ ုမိခင်၏ အသက်အုပစ်ုအလိကု် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

အပုိင်း(ဆ)ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား 

ဇယား (ဆ - ၁) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် 
အသက်အုပစ်ုဖြ င့် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဆ - ၂) အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက ်လူဦးေရကိ ုကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက်  မြ ို ့ပြ / 
ေကျးလက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဇ) မသန်စွမး်မှုအေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဇ - ၁) မသန်စွမ်းရာခိငု်နှုန်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစားအလိုက် လူဦးေရကိုကျား/မအလိုက်၊ အသက်အပု်စု 
အလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဇ -၂) မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် လူဦးေရကို ကျား/မအလိုက်  မြ ို ့နယ ်
အဆင့်ထိ ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ဈ) အိမ်အေကြ ာင်းအရာ 

ဇယား (ဈ - ၁) ေနအိမ်အမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၂) အိမ်ပိုင်ဆိငု်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကိ ုေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၃) အသုံးပြ ုသည့ ်အိမသ်ာအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(က)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အမိးုအတကွ ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ခ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အကာအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ဈ - ၄(ဂ)) ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင ်အခင်းအတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် 
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

အပုိင်း(ည) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများ 

ဇယား (ည - ၁) အလင်းေရာင်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်မီးအမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စု အေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၂) ေသာက်ေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၃) သုံးေရအတွက် အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေရအမျိုးအစားအလိုက ်အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၄) အစားအစာချက်ပြ ုတ်စားေသာက်ရန်အတွက ်အဓိကအသုံးပြ ုသည့ ်ေလာင်စာအမျို းအစား အလိုက ်
အိမ်ေထာင်စုအေရအတွက်ကို ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား ( ည - ၅) ဆက်သွယ်ေရးနှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်မှုအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကို 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

ဇယား (ည - ၆) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအတွက် အသုံးပြ ုသည့်ယာဥ်အမျိုးအစားအလိုက် အိမ်ေထာင်စ ုအေရအတွက်ကိ ု
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  

 

 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) 

တာချီလိတ်ခရုိင် 37,673 3,973 27,883 14,212 1,292 24 91 1,332 

တာချလီိတ်မြ ို ့နယ ် 31,179 3,748 23,532 11,560 941 15 20 654 

တာေလမြ ို ့နယ်ခွဲ 4,018 138 2,697 1,920 229 5 3 401 

ကျိုငး်လပ်မြ ို ့နယ်ခွဲ 2,476 87 1,654 732 122 4 68 277 

မုိင်း ဖြ တ်ခရုိင် 23,361 806 18,871 3,630 5,048 33 60 1,668 

မိုငး်ဖြ တ်မြ ို ့နယ် 6,165 122 4,513 1,401 448 1 1 388 

မိုင်းေယာင်းမြ ို ့နယ ် 6,329 131 5,489 1,793 2,079 10 2 764 

မိုငး်ယုမြ ို ့နယခ်ွဲ 10,867 553 8,869 436 2,521 22 57 516 
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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
္ဓဘ
ာသ
ာ

ခရ
စ်ယ
ာန
်

အ
စ္စလ
ာမ
်

ဟ
ိန္ဒူ

နတ
်

အ
ြခ
ား
ဘ
ာသ
ာ 

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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၁၁။ ဒီမှာေမွးပါက 
"၀၀၀" ေရးပါ။
ဒီမှာေမွးသူ
မဟုတ်က
ေမွးဖွားသည့်ြမို့နယ်
သေကင်္¶တကို
ေရးပါ။

၁၂။  
ြမို့- ၁ 
ေကျး 
လက်- ၂
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ြက
ာင
့်/အ
လ
ုပ်ရ
ှာရ
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ပည
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ရး
ေြ
က
ာင
့်

အ
ိမ်ေ
ထ
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်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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312သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ  ၃ - ဍ (ရမ်ှး) 

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

1
2

3
4
5
6

1
2

3
4

5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

7
8

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

2
2
2
2
2

2

2

1
1
1
1
1

1

1

2
2
2
2
2

2

1
1
1
1
1

1

1

2
3
4
5
6

အ
 မ
ှတ
် စ
ဥ်

ကျား

၂၃။  လွန်ခဲ့ေသာ ၁၂ လ အတွင်း (အမည်) လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ 
အဓိက အလုပ်အကိုင်ကို အေသးစိတ်ေဖာ်ြပပါ။ 
(ဥပမာ-မူလတန်းပြ   ဆရာ/ဆရာမ၊ လယ်သမား (စပါးစိုက်)၊ အထည်ချုပ် 
အလုပ်သမား၊ အငှားယာဉ်ေမာင်း၊ အစရှိသြဖင့်) ေရးသားပါ။

၂၄။  (အမည်)သည်လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လ အတွင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်
လုပ်ငန်း၊ အဖွ့ဲ အစည်း၏ အမည်ကို အေသးစိတ် ေဖာ်ြပပါ။ (ဥပမာ- 
ပညာေရးဝန်�ကီး�ာန၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ 
ကုန်းလမ်းပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း၊ အထည် ချုပ်လုပ်ငန်း အစရှိ 
သြဖင့်ေရးသားပါ။)

အလုပ်အကိုင် လုပ်ငန်း
လုပ်သားအင်အားအေြကာင်းအရာ

အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် ေမးရန်

၂၅။  သင့်ဘဝတစ်ေလျှာက် 
အရှင် ေမွးဖွားခဲ့ေသာကေလး 
အ ေရ အတွက်ေဖာ်ြပပါ။ 
(ကေလး မေမွးဘူးပါက '၀၀'
ေရးသွင်းပါ။)

၂၆။  သင်ေမွးဖွားြပီး
သင်နှင့်အတူေန 
ကေလးအေရအတွက် 
ကိုေဖာ်ြပပါ၊

၂၇။  သင်ေမွးဖွားြပီး
သင်နှင့်အတူမေနဘဲ 
အြခားတွင်ေနေသာ 
ကေလးအေရအတွက် 
ကိုေဖာ်ြပပါ။

၂၈။  ေမွးဖွားြပီးမှ 
ေသဆုံးသွားေသာ 
ကေလးအေရအတွက် 
ကို ေဖာ်ြပပါ။

မ မ မ

အိမ်ေထာင်ကျဘူးသူအမျိုးသမီး အသက် (၁၅ နှစ်နှင့်အထက်) ေမးရန်

ကျား ကျား လ နစ်ှကျား မ ရှိ

၂၉။  ေနာက်ဆုံးအရှင်ေမွး က ေလး၏ 
ေမွးသကရာဇ်ကိုေရးပါ။္က

၃၁။  ဤ
ကေလး
အသက် 
ရှင်လျက်
ရှိပါသ 
လား။

မရ
ှိ

က
ျား

၃၀။  
ေနာက်ဆုံး 
အရှင်ေမွး   
ကေလး
သည် 
ကျား လား၊ 
မ လား။

မ

အရှင်ေမွးကေလး အေရအတွက် ေနာက်ဆုံးအရှင်ေမွးကေလးအေြကာင်းအရာ

အိမ်အေြကာင်းအရာ

လျှပ်စစ်မီး

ဓာတ်ေငွ့

ေရနံဆီမီး

ဘိုင်အိုဂတ်စ်

သစ်သား/ထင်း

မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့်

ေကျာက်မီးေသွး

ေကာက်ရုိး/ြမက်ေြခာက်

အြခား

ေရဆွဲအိမ်သာ

ေရေလာင်း/
  ယင်လုံအိမ်သာ

တွင်း/ဇလားအိမ်သာ

တွင်းမရှိအိမ်သာ

အြခား

အိမ်သာမရှိ

ဓနိ/သက်ကယ်/အင်ဖက်

ဝါး

ေြမ�ကီး

သစ်သား

သွပ်

အုတ်�ကပ်/အုတ်/ကွန်ကရစ်

အြခား

ေရဒီယို

ရုပ်ြမင်သံြကား

�ကိုးဖုန်း

လက်ကိုင်ဖုန်း

ကွန်ပျူတာ

အိမ်တွင်
  အင်တာနက်
  တပ်ဆင်ထားြခင်း

ကား/ပစ်ကပ်/
  ထရပ်ကား/ဗင်န်

ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်/
  လျှပ်စစ်စက်ဘီး/
  သုံးဘီးကား

စက်ဘီး

(၄)ဘီးပါ ေထာ်လာဂျီ

ကနူးေလှ၊ သမ္ဗာန်

စက်ေလှ၊ ေမာ်ေတာ်ဘုတ်

လှည်း(ကဲျွ၊ နွား၊ ြမင်း...
  စသြဖင့်)

ကွန်ဒိုမီနီယမ်

တိုက်ခန်းတွဲ/တိုက်ခန်း

ဘန်ဂလို/
  တိုက်အိမ်

တိုက်ခံအိမ်

ပျဥ်ေထာင်အိမ်/
  သစ်သားအိမ်

ဝါးအိမ်

၂-၃ နှစ်ခံတဲအိမ်

၁ နှစ်ခံတဲအိမ်

အြခား

ေရပိုက်လိုင်း

အ၀ီစိတွင်း

ေရတွင်း (အုတ်စီ)

ေရတွင်း(အကာရံမဲ့)

ေရကန်

ြမစ်/ေချာင်း/တူးေြမာင်း

ေတာင်ကျေရ/မိုးေရ

ေရသန့်စက်/
  ေရသန့်ဘူး

ေရကား

အြခား

လျှပ်စစ်မီး

ေရနံဆီမီး

ဖေယာင်းတိုင်မီး

ဘက�ရီမီး

မီးစက် (ပုဂ္ဂလိက)

ေရအားလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက)

အြခား

ပိုင်ရှင်

အိမ်ငှား

အစိုးရဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

အြခား

ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံး
  (ဆိုလာြပား)

အခမဲ့ (မိဘ/ေယာက္ခမ/
  ေဆွမိျုး/မိတ်ေဆွ)

၃၄။  သင့်အိမ်ေထာင်စုတွင် 
အလင်းေရာင်အတွက် 
အဓိကမည်သည့် မီးအမျိုး
အစားကိုအသုံးြပုပါသလဲ။

၃၃။  အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု
အမျိုးအ စား

၃၂။  အိမ်ေထာင်စု၏
ေနအိမ် အမျိုးအစား

၃၅။  သင့်အိမ်ေထာင်စုအတွက် ေသာက်/
သုံးေရကို မည်သည်မှ အဓိကရရှိပါသလဲ။

၃၆။  အစားအစာချက်ြပုတ်စား
ေသာက်ရန်အတွက် မည်သည့် 
ေလာင်စာကို အဓိက 
အသုံးြပုပါသလဲ။

၃၇။  အိမ်ေထာင်စုတွင် 
မည်သည့်အိမ်သာမျိုးကို 
အသုံးြပုပါသလဲ။

၃၉။  သင့်အိမ်ေထာင်စုတွင် ေအာက်ပါပစ္စည်းများရှိပါသလား။၃၈။  ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင် 
အဓိကအသုံးြပုသည့် ပစ္စည်းများကို 
စာရင်းေကာက်မှ  ြကည့်၍ ြဖည့်ပါ။သုံးေရေသာက်ေရ

အခင်းအကာအမိုး

ရှိ မရှိ ရှိ မရှိ
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1
2

1
2

1
2
1
2

1
2
1
2

1

21

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

212 3 4 5 6 7 8 9 10 11

212 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21

1

1

1

12 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 9

212 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9

212 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 910 11

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

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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
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ဟုတ်
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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။
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အမည် 

အမည် 
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ေနာက်ဆက်တဲွ -၂ ။ သန်းေခါင်စာရင်းဆုိင်ရာေဝါဟာရအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ 

ဤအခန်း၌ သန်းေခါင်စာရင်းတွင်အသုံးပြ ုသည့် ေဝါဟာရအသုံးအနှုန်းများနှင့် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

သန်းေခါင်စာရင်းရလဒ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းချက်များပါဝင်ပါသည်။ ဤအခန်းတွင်ပါဝင်ေသာ အဓိပ္ပာယ် 

သတ်မှတ်ချက်အများစုမှာ သန်းေခါင်စာရင်းေမးခွန်းပုံစံတွငပ်ါဝင်ေသာေမးခွန်းများနှင့် သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်းစဥ် 

အဆင့်ဆင့်တွင်အသံုးပြ ုသည့်  နည်းပညာများကုိအေခြ ခံ၍ေဖာ်ပြ ထားခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။  အဓိကမူများနှင့် သေဘာတရား 

များကို ေအာက်တွင်အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်-  

လူဦးေရ - ဤအစီရင်ခံစာတွင်ပါသည့် လူဦးေရဆိုသည်မှာ သန်းေခါင်စာရင်းညတွင်  မြ န်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်း 

ရှိေနသည့်လူဦးေရကိုဆိုလိုပါသည်။ 

သန်းေခါငစ်ာရင်းေကာက်ယူခြ င်း - သတ်မှတ်ချိန်တစ်ချိန် (သန်းေခါင်စာရင်းည)တွင်  မြ န်မာနိုင်ငံအတွငး်ရှေိနသည့် 

လူဦးေရနှင့် လူဦးေရဆုိင်ရာအချက်အလက်များကုိသိရိှရန်အလုိ့ငှာ အိမ်ေထာင်စုတုိင်းသုိ့ဝင်ေရာက်၍ အိမ်ေထာင်စုဝင်များ 

နှင့်ပတ်သက်ေသာအချက်အလက်များကို အိမေ်ထာင်ဦးစီး (သို့မဟုတ်) အိမ်ေထာင်စုတွင်တာဝန်အရှိဆုံးသူကို ေမးမြ န်း 

စာရင်းေရးသွင်းခြ င်းလုပ်ငန်း ဖြ စ်ပါသည်။ ဤက့ဲသုိ့စာရင်းေကာက်ယူ ခြ င်းကုိ အိမ်ေထာင်စု/အဖဲွ့အစည်းအားလံုးတွင် ေမးခွန်း 

ပုံစံပါေမးခွန်းများအားလုံးေကာက်ယူ ပြ းီစီးသည်အထိ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

စာရင်းေကာက်ကွက် -  မြ ို ့ ပြ ေဒသတွင် ရပ်ကွက်တစ်ခုအတွင်း၌လည်းေကာင်း၊ ေကျးလက်ေဒသတွင ် ေကျးရွာအုပ်စ ု

တစ်ခုအတွင်း၌လည်းေကာင်း ပုိင်းခြ ားသတ်မှတ်ထားေသာ အကွက်တစ်ကွက်ဖြ စ်ပါသည်။ သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်းအတွက် 

ရည်ရွယ်၍ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ထိုကဲ့သို့ေသးငယ်သည့်စာရင်းေကာက်ကွက်များဖြ င့် ပိုင်းခြ ားခဲ့ခြ ငး် ဖြ စ်ပါသည်။ စာရင်း 

ေကာက်ကွက်တစ်ကွက်အတွက် စာရင်းေကာက်တစ်ေယာက်ကိုခန့်ထားခဲ့ ပြ းီ သတ်မှတ်ထားေသာ သန်းေခါင်စာရင်း 

ကာလအတွင်း စာရင်းေကာက်ယူမှုကိုပြ းီစီးေအာင်ေဆာင်ရွက်ရပါသည်။ စာရင်းေကာက်ကွက်တစ်ကွက်တွင် ပျမ်းမျှအား 

 ဖြ င့် အိမ်ေထာင်စု (၁၂၀) ခန့်ပါဝင်ပါသည်။ 

သန်းေခါင်စာရင်းည (သန်းေခါင်စာရငး်ရည်ညွှနး်ချနိ)်  - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်ေန့ညကိုဆိုလိုပါသည။်  မတ်လ 

(၂၉) ရက်ေန့ည  (၀၀း၀၀) အချိန်သည် သန်းေခါင်စာရင်းရည်ညွှန်းချိန်ဖြ စပ်ါသည။်  မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း သန်းေခါင် 

စာရင်းညတွင်ရှိသည့်လူအားလုံးကို စာရင်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 

ေတွ့ရိှရာအရပ်၌ေကာက်ယူသည့်မူ - သန်းေခါင်စာရင်းညတွင် ေရာက်ရှိေနသည့်အရပ်၌စာရင်းေကာက်ယူသည့်မ ူ

 ဖြ စပ်ါသည။်  သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူရာတွင် ေနမြ အဲရပ၌်ေကာက်ယေူသာမူကိုလည်းအသုံးပြ ုနိငု်ပါသည်။ ေနမြ ဲ 

အရပ်၌စာရင်းေကာက်ယူခြ င်းဆိုသည်မှာ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူသည့်အချိနတ်ွင် မည်သည့်ေနရပ်၌ရှိေစကာမူ  

၎င်းတို့၏ေနမြ ဲအရပ်၌သာ စာရင်းသွင်းေကာက်ယူခြ ငး် ဖြ စပ်ါသည။် စာရင်းေကာက်ယူသည့်မူတိုင်းတွင် အားသာချက် 

နှင့် အားနည်းချက်များရှိပါသည်။ ေတွ့ရှိရာအရပ်၌ေကာက်ယူသည့်မူသည် စာရင်းေကာက်ယူရာတွင် ကျန်ခြ ငး်၊ ထပ်ခြ ငး် 

များကိုေလျာ့နည်းေစ၍ စာရင်းေကာက်ယူမှုကိုပိုမိုလွယ်ကေူစပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်  မြ န်မာနိုင်ငံလူဦးေရနှင့်အိမ် 

အေကြ ာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်းသည ်ေတွ့ရှိရာအရပ်၌ေကာက်ယူသည့်မူကိုအေခြ ခ၍ံ ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 
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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




