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ဥေယျာဇဥ် 

 လဝူငမ်�က� းီက� ပေ်ရး�ငှ့် ပြ ညသ်ူ�အငအ်ားဝန်က� းီဌာန၊  ပြ ညသ်ူ�အငအ်ားဦးစးီဌာနသည် ၂၀၁၄ ခ�ုစှ ်

 မြ နမ်ာ�ိုငင် ံ လဦူးေရ�ငှ့်အိမအ်ေက� ာင်းအရာ သနး်ေခါင်စာရငး်ကို ၂၀၁၄ ခ�ုစှ၊် မတလ်တွင ် ေကာကယူ်ခဲ့ပါ 

သည်။ သနး်ေခါင်စာရငး်ေကာက်ယေူရးလပုင်နး်စဥ်က� းီတွင ် ကလုသမဂ�လူဦးေရရနပ်ုံေငအွဖွဲ��ငှ့် ဖွံ�ဖ� �ိးမ� 

မတ်ိဖက်�ိုငင်မံျားဖြ စ်က� ေသာ သ� စေတ� းလျ၊ ဖငလ်န၊် ဂျာမန၊ီ အတီလီ၊ ေနာ်ေဝ၊ ဆီွဒင်၊ ဆွစဇ်ာလန၊် ဗ� တိိန�်ငှ့် 

အေမရကိန်ပြ ညေ်ထာငစ်ုတုိ� ပါဝင်ကညူေီပးခဲ့က� ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခ�ုစှ ် လဦူးေရ�ငှ့် အိမအ်ေက� ာငး်အရာ 

သနး်ေခါင်စာရငး်သည် �စ်ှေပါငး် (၃၀) ေကျာ်က� ာြပီးေနာက ် ပထမဆုံး ပြ နလ်ည်ေကာက်ယခူဲ့ေသာ 

သနး်ေခါင်စာရငး် ဖြ စပ်ါသည်။ ယခငသ်နး်ေခါင်စာရငး်များကုိ ၁၉၇၃ ခ�ုစှတွ်င ် တစ်က� မိ၊် ၁၉၈၃ ခ�ုစှတွ်င ်

တစ်က� မိ ် ေကာကယ်ခူဲ့ပါသည်။ သနး်ေခါင်စာရငး်ေကာက်ယူခြ ငး်လပုင်နး်ကို ၂၀၁၃ ခ�ုစှ၊် ဇူလိုငလ်တွင ်

 ပြ �ာန်းခဲ့သည့် လဥူးီေရ�ငှ့်အိမအ်ေက� ာင်းအရာ သန်းေခါငစ်ာရငး်ဥပေဒ�ငှ့်အည ီ ေဆာငရ်ကွခ့ဲ်ပါသည်။ 

သနး်ေခါင်စာရငး်မရှရိှေသာ အချကအ်လကမ်ျားသည ် မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ ဖွံ�ဖ� �ိးတုိးတကေ်ရးစမီကံနိး်များ ချမတ်ှရန ်

အတွက ်မရိှမ ဖြ စလုိ်အပပ်ါသည။် သနး်ေခါငစ်ာရငး်အချကအ်လကမ်ျားသည် �ိုငင်ေံတာ်၏ ပြ �ပြ ငေ်ပြ ာငး်လဲေရး 

လပုင်နး်စဥမ်ျား၊ မဝူါဒများချမတ်ှေရး�ငှ့် ဖွံ�ဖ� �ိးတုိးတကေ်ရးစမီကံနိး်များအတက်ွ အေထာက်အပံ့ ဖြ စ်ေစပါသည်။ 

 ၂၀၁၄ ခ�ုစှ ် လဦူးေရ�ငှ့်အိမအ်ေက� ာငး်အရာ သနး်ေခါင်စာရငး်ရလဒ် အစရီငခ်စံာများကို အဆင့် (၃) 

ဆင့်ဖြ င့် ထုတ်ြပနေ်က� ညာခဲ့ပါသည။် ေရ�ှေပြ းလဦူးေရစာရငး်ကို ၂၀၁၄ ခ�ုစှ၊် သ� ဂတုလ်တွင ် ထုတ်ြပန ်

ေက� ညာခဲ့ပ� းီ သနး်ေခါငစ်ာရင်း ပငမ်အစရီငခ်ံစာများကုိ ၂၀၁၅ ခ�ုစှ၊် ေမလတွင ် ပြ ည်ေထာငစ်သုမ�တ   

 မြ နမ်ာ�ိုငင်ေံတာ်၊ �ိုငင်ေံတာသ်မ�တဦးသိန်းစနိမ်ှ ထုတ်ပြ နေ်က� ညာခဲ့ပါသည။် ပငမ်အစရီငခ်စံာများတွင ်

 ပြ ည်ေထာငစ်ု (သနး်ေခါင်စာရငး်အစရီငခ်စံာ အတဲွ (၂))၊ သန်းေခါင်စာရငး်က ��နး်ဆိုေသာမြ နမ်ာ့ပုရိံပ် 

(သနး်ေခါင်စာရငး်အစရီငခ်စံာ အတဲွ (၂ - က)) �ငှ့် ပြ ညေ်ထာငစ်နုယ်ေြမ ေနပြ ညေ်တာ်အပါအဝင ်

တုိငး်ေဒသက� ီး/ ပြ ညန်ယ် (၁၅) ခ၏ု သန်းေခါင်စာရငး်အစရီငခ်စံာများ (သနး်ေခါင်စာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွ ဲ(၃) 

က မ ှဏ) တုိ�ပါဝငပ်ါသည။် 

ေဒသအဆင့်ဆင့်တွင ် အချကအ်လကအ်သုံးပြ �သမူျားအေန ဖြ င့် သနး်ေခါငစ်ာရငး်အချက်အလကမ်ျားကို 

နားလည်သေဘာေပါကလ်ာေစရန�်ငှ့် ဥးီစားေပးလိုအပသ်ည့် စမီကံနိး်များ�ငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်�များ ဖွံ�ဖ� �ိးတုိးတက ်

ေရးအတွက် ထေိရာက်စာွအသုံးချ�ိုင်ေစရန ်ရည်ရယ်ွ၍ �ိုင်ငံတစဝ်နး်လုံးတွင ်သန်းေခါင်စာရငး် အချက်အလက ်

များ ထတ်ုြပနေ်က� ညာ ဖြ န�်ေဝခြ ငး်လပုင်န်းများကို ေဆာငရ်ကွလ်ျကရ်ိှပါသည်။ အဆိုပါ လပုင်နး်စဥတွ်င ်အစိုးရ 

အဖွဲ�အစညး်များ၊ အရပဘ်ကလ်မူ�အဖွဲ�အစည်းများ၊ �ိုငင်ေံရးပါတီများ၊ လ�တ်ေတာအ်မတမ်ျား၊ မီဒယီာများ၊ 

ဘာသာေရး၊ တုိင်းရငး်သား�ငှ့် အရပဘ်က်အဖွဲ�အစညး်ေခါင်းေဆာငမ်ျား ပါဝငပ်ါသည။် 

 ယခအုလပုအ်ကိုင�်ငှ့်လပုင်နး် အစရီငခ်စံာကို ပငမ်အစရီငခ်စံာ၏ ေနာကဆ်က်တဲွ       

အစရီငခ်စံာ (သနး်ေခါင်စာရငး်အစရီငခ်စံာ အတဲွ (၂ - ခ)) အေနဖြ င့် ထတ်ုြပန်ခြ ငး်ဖြ စပ်ါသည။် အလပုအ်ကိုင ်

�ငှ့်လပုင်နး်ဆိုငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားသည် ေမးခနွး်ပုံစတွံင ် လက်ေရးမူဖြ င့ ် ေရးသငွး်ရပ� းီ အဆုိပါ အချက် 

အလက်များကို ဂဏနး်သေ �ကတပြ �စုခြ င်းများ ေဆာငရ်ကွရ်သည့်အတွက ် ယခငပ်ငမ်အစီရငခ်စံာများ 

ထတ်ုြပနခ်ျိန်တွင ်ထည့်သွငး်မေက� ညာ�ိုငခ်ဲ့ခြ င်း ြဖစပ်ါသည်။ 



iii သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

  မြ နမ်ာ�ိုငင်ေံတာ်အစိုးရအေနဖြ င့် သန်းေခါင်စာရင်းလပုင်န်းစဥတ်စ်ေလ�ာက် နညး်ပညာပိုငး်ဆိုငရ်ာ၊ 

ေငေွက� း�ငှ့် စမီခံန�်ခွဲေရးဆိုငရ်ာအကူအညီများ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ ဖွံ�ဖ� �ိးတုိးတကေ်ရး မတ်ိဖကအ်ဖွဲ�အစည်းများကို 

လ�ိက်လှဲစွာေကျးဇးူတငရ်ိှပါေက� ာငး် ေြပာက� ားလုိပါသည်။ ယခအုစရီငခ်စံာဖြ စ်ေမြ ာကေ်ရးအတွက် က� �ိးပမး် 

ေဆာငရ်ကွခ်ဲ့က� ေသာ လူဝငမ်�က� ီးက� ပေ်ရး�ငှ့်ပြ ည်သူ�အငအ်ားဝန်က� ီးဌာနမ ှ အတွငး်ဝန�်ငှ့် အရာထမး်/ 

အမ�ထမး်များကုိလည်း မတ်ှတမး်တငဂ်ဏု်ပြ �ပါေက� ာငး် ထပေ်လာငး် ေြပာက� ားလိုပါသည်။ သနး်ေခါင်စာရငး် 

ေကာကယ်ူခြ ငး်လုပင်နး်စဥ်တငွ ် ဝိုငး်ဝနး်ပါဝငက်ူညေီပးခဲ့က� ေသာ �ိုငင်ံတစဝ်နး်ရှိ ပြ ညသ်လူထူအုားလုးံကို 

လည်း ေကျးဇးူအထူးတငရ်ိှပါေက� ာငး် ေပြ ာ က� ားအပပ်ါသည။် ပြ ညသ်လူူထ၏ု ပးူေပါင်းပါဝငေ်ဖြ ဆုိမ�ေက� ာင့် 

သာလ�င ် ဤအစရီင်ခစံာဖြ စေ်မြ ာကလ်ာခြ ငး် ြဖစပ်ါသည်။ �ိုငင်ေံတာ်အစိုးရအေနဖြ င့် သနး်ေခါင်စာရငး် 

အစရီငခ်စံာတငွ ် ပါဝငေ်သာအချက်အလက်များကုိ �ိုငင်ေံတာ်ဖွံ�ဖ� �ိးတုိးတကေ်ရး�ငှ့် မြ နမ်ာပြ ည်သူပြ ည်သား 

များ၏ လမူ�ဘဝသာယာဝေပြ ာေအာင ် ေဆာငရ်ွကသ်ည့်လပုင်နး်များတွင ် အပြ ည့အ်ဝ အသုံးချ�ိုငလ်မိ့်မညဟ် ု

ေမ�ာ်လင့်မပိါေက� ာငး်။ 

 

 

 

 ဒုတိယဗိုလခ်ျ�ပ်က� းီကိကုို 

   ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်က� ီး 

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

                ပြ ညေ်ထာငစ်သုမ�တမြ နမ်ာ�ိုငင်ေံတာ်အစိုးရ 

  



ivသန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဥေယျာဇဥ် 

ဇယားများ 

ပုံများ  

စာရငး်ဇယားများ 

အပိုငး်(၁) သနး်ေခါငစ်ာရငး်ေနာကခ်အံေက� ာင်းအရာများ   

၁.၁ နိဒါန်း        

၁.၂ သန်းေခါငစ်ာရငး်မေကာကယ်�ူုိငေ်သာေဒသများ   

အပိုငး်(၂) အ��န်းကနိး်အချက်အလကမ်ျား    

၂.၁ လဥူးီေရစုစေုပါငး်      

၂.၂ လပုသ်ားအမျိ�းအစား      

၂.၃ လပုသ်ားအငအ်ားပါဝင�်�နး်     

၂.၄ အလပုအ်ကိုငရ်ရှိမ��ငှ့် လဦူးေရအချိ�း    

၂.၅ အလပုလ်ကမ့်ဲရာခိုင�်�န်း      

၂.၆ အလပုအ်ကိုင်       

၂.၇ လပုင်နး်        

အပိုငး် (၃) စာရငး်ဇယားများ      

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ - ၁။ သနး်ေခါင်စာရငး် ေမးခနွး်ပုံစံ    

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ -၂။ သနး်ေခါငစ်ာရငး်ဆုိငရ်ာေဝါဟာရအဓပိ�ာယသ်တမ်တှခ်ျကမ်ျား   

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ - ၃။ အပြ ည်ပြ ညဆုိ်င်ရာ အလပ်ုသမားအဖွဲ�မှ သတမ်တှထ်ားေသာ အေသးစတိအ်လပ်ုအကိုငမ်ျား�ငှ့်   
       အလပုအ်ကိုငအ်ပုစ်ုက� းီများ    

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ - ၄။ အပြ ည်ပြ ညဆုိ်င်ရာ အလပ်ုသမားအဖွဲ�မှ သတမ်တှထ်ားေသာ အေသးစတိလ်ပုင်န်းများ�ငှ့်   
       အဓကိလပုင်နး်အုပစ်ုက� းီများ    

ကိုးကားချကမ်ျား     

 





vသန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

ဇယားများ 

ဇယား (၁)  တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယမ်ျားတင်ွ ကျား/မ အလိုက် လဦူးေရပျ��ံှံ�ေနထုိငမ်� 

ဇယား (၂) အသက် (15) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရ်ှိသဦူးေရကုိ လပုသ်ားအမျိ�းအစား�င့်ှ ကျား/မ အလိုက် 

ခွဲြခားေဖာ်ြပေသာဇယား 

ဇယား (၃) လပုသ်ားအငအ်ားပါဝင�်�နး်၊ အလပုလ်ကမ်ဲ့ရာခိုင�်�နး်�ှင့် အလပုအ်ကိုငရ်ရှိမ��ငှ့် လဦူးေရအချိ�း 

တို�ကို   မ� �ိ�ပြ /ေကျးလက်�ငှ့် တိုငး်ေဒသက� ီး/ ပြ ညန်ယအ်လိုက ်ေဖာ်ြပေသာဇယား 

ဇယား (၄) အသက် (၁၅) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရ်ှိသူဦးေရ�ှင့် ရာခိုင်��န်းကို အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစား 

အလိုက်  မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား (၅) အသက် (၁၅) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပု်ရှိသူဦးေရ�ှင့် ရာခိုင�်�န်းကို လပုင်နး်အုပစ်ုက� းီအလုိက် 

ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

ပုံများ 

ပုံ (၁) အပုခ်ျ�ပ်မ�ေဒသအလုိက်  မြ န်မာ�ိုငင်ေံမြ ပုံ (တိုငး်ေဒသက� းီ/ြပညန်ယ၊် ခ�ိုင်) 

ပုံ (၂) အသကအ်ပုစ်ုက� းီများအလိုက် လဦူးေရရာခိုင�်�န်း (၁၉၇၃၊ ၁၉၈၃ �ငှ့်၂၀၁၄ ခ�ုစ်ှ) 

ပုံ (၃) လပုသ်ားအမျိ�းအစား၊ ကျား/မ �ငှ့် အသကအ်ပုစ်အုလိုက် အသက် (15) �စှ�ှ်င့်အထက် 

အလပုရိှ်သူ ရာခိုင�်�န်း 

ပုံ (၄) အသက် (၁၅) �စှ�ှ်င့်အထက ်အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် ကျား/မ အလိုက ်လပုသ်ားအငအ်ားပါဝင်��နး် 

ပုံ (၅) အသက် (၁၅) �စှ�ှ်င့်အထက ်အသကအ်ပုစ်ု�ငှ့် ကျား/မ အလိုက ်အလပုအ်ကိုငရ်ရှိမ��ငှ့် 

လဥူးီေရအချိ�း 

ပုံ (၆) အသက် (၁၅) �စှ�ှ်င့်အထက ်အသကအ်ပုစ်ု�ငှ့် ကျား/မ အလိုက ်အလပုလ်ကမ့ဲ်��နး် 

ပုံ (၇) အလပုအ်ကိုင၊် ကျား/မ �ငှ့်  မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်အလုိက် အသက် (၁၅) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရ်ိှသူ 

ရာခိုင�်�န်း 

 

  





viသန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

စာရင်းဇယားများ 

ဇယားနံပါတ် ေရးသားေဖာ်ပြ ချက် 

လုပသ်ားအင်အားအေခြ အေန 

ဇယား ဋ-၁ (က)  ပြ ညေ်ထာငစ်လုဥူးီေရကုိ အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1 (ခ)    ပြ ညေ်ထာငစ်လုဥူးီေရကုိ အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(ကျား) 

ဇယား ဋ-1 (ဂ)  ပြ ညေ်ထာငစ်လုဥူးီေရကုိ အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား   
(မ) 

ဇယား ဋ-1 (ဃ)  ပြ ညေ်ထာငစ်လုဥူးီေရကုိ အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
( မ� �ိ� ပြ ) 

ဇယား ဋ-1 (င)  ပြ ညေ်ထာငစ်လုဥူးီေရကုိ အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-1-1 (က) ကချင်ပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက ် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-1 (ခ) ကချင်ပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက ် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(ကျား) 

ဇယား ဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက ် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(မ) 

ဇယား ဋ-1-2 (က) ကယားပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလုပအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလုပအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(ကျား) 

ဇယား ဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ညန်ယ် လဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(မ) 

ဇယား ဋ-1-3 (က) ကရင်ပြ ညန်ယလ်ဦူးေရကို အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက ် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ညန်ယလ်ဦူးေရကို အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက ် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(ကျား) 

ဇယား ဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ညန်ယလ်ဦူးေရကို အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက ် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(မ) 

ဇယား ဋ-1-4 (က) ချငး်ပြ ည်နယလ်ဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုင့်ှ အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-4 (ခ) ချငး်ပြ ည်နယလ်ဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုင့်ှ အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(ကျား) 

ဇယား ဋ-1-4 (ဂ) ချငး်ပြ ည်နယလ်ဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုင့်ှ အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား   
(မ) 

ဇယား ဋ-1-5 (က) စစက်ိုငး်တိုငး်ေဒသက� းီလဦူးေရကို အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-5 (ခ) စစက်ိုငး်တိုငး်ေဒသက� းီလဦူးေရကို အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (ကျား) 



vii သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

ဇယားနံပါတ် ေရးသားေဖာ်ပြ ချက် 

ဇယား ဋ-1-5 (ဂ) စစက်ိုငး်တိုငး်ေဒသက� းီလဦူးေရကို အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-1-6 (က) တန �သာရတီိုငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-6 (ခ) တန �သာရတီိုငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရတီိုငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-1-7 (က) ပခဲးူတိုငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလုပအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-7 (ခ) ပခဲးူတိုငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလုပအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-1-7 (ဂ) ပခဲးူတိုငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-1-8 (က) မေကးွတုိငး်ေဒသက� းီလဥူးီေရကို အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-8 (ခ) မေကးွတုိငး်ေဒသက� းီလဥူးီေရကို အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-1-8 (ဂ) မေကးွတုိငး်ေဒသက� းီလဥူးီေရကို အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-1-9 (က) မ��ေလးတိုငး်ေဒသက� းီလဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ှုင့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတိုငး်ေဒသက� းီလဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ှုင့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတိုငး်ေဒသက� းီလဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ှုင့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-1-10(က) မန်ွပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုင့်ှ အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-10 (ခ) မန်ွပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုင့်ှ အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(ကျား) 

ဇယား ဋ-1-10 (ဂ)                                               
 

မန်ွပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုင့်ှ အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား      
(မ) 

ဇယား ဋ-1-11 (က) ရခိုင်ပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကို အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-11 (ခ) ရခိုင်ပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကို အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(ကျား) 

ဇယား ဋ-1-11 (ဂ) ရခိုင်ပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကို အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား  
(မ) 

ဇယား ဋ-1-12 (က) ရန်ကန်ုတုိငး်ေဒသက� းီလဥူးီေရကို အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက ် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-12 (ခ) ရန်ကန်ုတုိငး်ေဒသက� းီလဥူးီေရကို အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက ် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (ကျား) 



viiiသန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

ဇယားနံပါတ် ေရးသားေဖာ်ပြ ချက် 

ဇယား ဋ-1-12 (ဂ) ရန်ကန်ုတုိငး်ေဒသ က� းီလဥူးီေရကို အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက ် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-1-13 (က) ရမှး်ပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကို အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-13 (ခ) ရမှး်ပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကို အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
(ကျား) 

ဇယား ဋ-1-13 (ဂ) ရမှး်ပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကို အသကအု်ပစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား   
(မ) 

ဇယား ဋ-1-14 (က) ဧရာဝတတီိုငး်ေဒသက� းီလဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-14 (ခ) ဧရာဝတတီိုငး်ေဒသက� းီလဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-1-14 (ဂ) ဧရာဝတတီိုငး်ေဒသက� းီလဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ 
ဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-1-15 (က)  ပြ ညေ်ထာငစ်နုယေ်မြ  ေနပြ ညေ်တာ်လဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလုပ်အကိုင်အမျ�ိးအစားအလုိက် 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-1-15 (ခ)  ပြ ညေ်ထာငစ်နုယေ်မြ  ေနပြ ညေ်တာ်လဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလုပ်အကိုင်အမျ�ိးအစားအလုိက် 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-1-15 (ဂ)  ပြ ညေ်ထာငစ်နုယေ်မြ  ေနပြ ညေ်တာ်လဥူးီေရကုိ အသကအ်ပုစ်�ုငှ့် အလုပ်အကိုင်အမျ�ိးအစားအလုိက် 
ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အလုပအ်ကိုင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရိှ်သူဦးေရကုိ အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသကအု်ပစ်ု 
အလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါငး်) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရိှ်သူဦးေရကုိ အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသကအု်ပစ်ု 
အလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရိှ်သူဦးေရကုိ အလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစား�ှင့် အသကအု်ပစ်ု 
အလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရိှ်သူဦးေရကုိ အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသကအု်ပစ်ု 
အလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�စှ�်ငှ့်အထက် အလုပရ်ှိသူဦးေရကုိ အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသကအ်ပုစ်အုလိုက် 
ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 အသက် (၁၅ - ၆၄) �စှအ်တငွး် အလပုရ်ှိသူဦးေရကုိ အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ 
 မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ငှ့် တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယအ်လိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

  



ix သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

လုပင်န်း 
ဇယား ဋ-4 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရိှ်သူဦးေရကုိ လပ်ုငနး်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသကအ်ပုစ်အုလုိက် 

ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါငး်) 
ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရိှ်သူဦးေရကုိ လပ်ုငနး်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသကအ်ပုစ်အုလုိက် 

ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 
ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရိှ်သူဦးေရကုိ လပ်ုငနး်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသကအ်ပုစ်အုလုိက် 

ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 
ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရိှ်သူဦးေရကုိ လပ်ုငနး်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသကအ်ပုစ်အုလုိက် 

ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ� ပြ ) 
ဇယား ဋ-4 (င) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရိှ်သူဦးေရကုိ လပ်ုငနး်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသကအ်ပုစ်အုလုိက် 

ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရ်ှိသူဦးေရကုိ လပုင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် 
အလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရ်ှိသူဦးေရကုိ လပုင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် 
အလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရ်ှိသူဦးေရကို လပုင်နး်အမျိ�းအစား�ှင့် တုိငး်ေဒသက� းီ/  ပြ ညန်ယ် 
အလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-5 (ဃ) အသက် (၁၀)�စှ�်ငှ့်အထက် အလုပရ်ှိသူဦးေရကို  လပုင်နး်အမျိ�းအစား�ှင့် တုိငး်ေဒသက� းီ/  ပြ ညန်ယ် 
အလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-5 (င) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလပုရ်ှိသူဦးေရကို  လပုင်နး်အမျိ�းအစား�ှင့် တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် 
အလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)် 

 

 

 

 

 

  



1သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

အပိုငး်(၁) 

သန်းေခါငစ်ာရင်းေနာက်ခအံေက� ာငး်အရာများ 

၁.၁ နိဒါနး် 

 ြမန်မာ�ုိငင်တံငွ ် လဥူးီေရ�ငှ့်အမိအ်ေက� ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရငး်ကို ၂၀၁၄ ခ�ုစှတ်ငွ ် ေကာကယ်ခူဲ့ပါသည။် 

သန်းေခါငစ်ာရငး်ေကာကယ်ရူာ၌ ေတ�ွရှိရာအရပတ်ငွ ် ေကာကယ်ူသည့်မကူို အသုံးပြ �ခဲ့ပ� းီ သန်းေခါငစ်ာရငး် ရည�်�န်းချန်ိဖြ စ ်

သည့် ၂၀၁၄ ခု�စှ်၊ မတလ်၂၉ ရကေ်န� ညသန်းေခါင်ယ ံ အချန်ိတငွရ်ှိသည့် လတူစဥ်းီချငး်စီ၏ အေက� ာငး်အရာများကုိ ၎င်းတို� 

ေရာကရ်ှိေနထိုငသ်ည့် ေနရာေဒသတငွ ် ေကာကယ်ခူဲ့ပါသည။် ၁၉၇၃ ခ�ုစ်ှ�ငှ့် ၁၉၈၃ ခ�ုစ်ှတို�တငွ ် သန်းေခါင်စာရငး်များကို 

ေကာကယ်ခူဲ့ပ� းီ ၂၀၁၄ ခ�ုစ်ှ လဥူးီေရ�ှင့်အမိအ်ေက� ာငး်အရာ သနး်ေခါငစ်ာရငး်ကုိ �စှေ်ပါင်း (၃၀) ေကျာ်က� ာြပးီမ ှ ပြ န်လည ်

ေကာကယ်�ူုိငခ်ဲ့ခြ ငး် ဖြ စပ်ါသည။် ေသးငယ်ေသာ နယေ်မြ ဧရိယာများအတွက ် လဥူးီေရ�ငှ့် လမူ�စးီပာွးေရးဆိုငရ်ာ ဝေိသသ 

လက�ဏာများကို သန်းေခါငစ်ာရငး်များမှသာ ရရှိ�ုိငမ်ည် ဖြ စပ်ါသည။် သန်းေခါင်စာရငး်မ ှ ရရိှသည့် အချကအ်လကမ်ျားသည ်

 ပြ ညေ်ထာငစ်�ုငှ့် တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယမ်ျားအတွက ် စမီကံနိး်များ ေရးဆဲွချမတှ ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်�ုိငရ်န ် မရှိမဖြ စ ်

လိုအပပ်ါသည။် ဘ�ာေရးလပုင်န်းစဥမ်ျားတွင ် ရငး်ြမစမ်ျား ခွဲေဝသတမ်တ်ှခြ ငး်၊ အပုခ်ျ�ပမ်�နယေ်မြ ဧရိယာ နယ်နိမတိမ်ျားကို 

 ပြ န်လညဆ်န်းစစသ်ုံးသပ်ခြ ငး်၊ စာသငေ်ကျာငး်များ�ငှ့် ကျနး်မာေရးဌာနများကဲ့သို� အေခြ ခအံေဆာကအ်အုံများ တည်ေဆာက ်

 ခြ ငး်စသည်တို�တငွ် သန်းေခါင်စာရင်းအချက်အလကမ်ျားကုိ အသုံးပြ �က� ပါသည။် သန်းေခါငစ်ာရငး် အချကအ်လကမ်ျားသည ်

�ုိငင်ေံတာ်ဖွံ�ဖ� �ိးတိုးတကေ်ရးစီမကံနိး်များ၊ ေထာငစ်�ုစှရ်ညမ်န်ှးချကမ်ျား၊ လဥူးီေရ�င့်ှဖွံ�ဖ� �ိးတိုးတက်မ� ညလီာခမံှချမတ်ှခဲ့သည့် 

ပနး်တုိငမ်ျားစသည့် ပြ ညတ်ငွး်၊ ပြ ညပ် ဖ�ွံဖ� �ိးတုိးတကမ်�ဆိုငရ်ာ လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားကို ဆနး်စစေ်လ့လာရာတငွလ်ညး်   

အေထာက်အပ့ံ ဖြ စေ်စပါသည်။ 

၂၀၁၄ ခ�ုစ်ှ သန်းေခါင်စာရငး်ရလဒမ်ျားကို အဆင့် (၂) ဆင့်ခွဲ၍ ထတု်ပြ န်ခ့ဲပ� းီ ဖြ စပ်ါသည။် ပထမအဆင့်အေနဖြ င့် 

ေရှ�ေပြ းလဥူးီေရစာရင်း (သန်းေခါင်စာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ - ၁) စာအပုက်ို ၂၀၁၄ ခ�ုစှ်၊ သ� ဂတုလ်တငွ ်ထတု်ပြ န်ေက� ညာခဲ့ပ� းီ 

 ဖြ စပ်ါသည။် ပငမ်အစီရငခ်စံာများကို ၂၀၁၅ ခ�ုစှ၊် ေမလတင်ွ ဆက်လကထ်တု်ပြ န်ခဲ့ပါသည။် ပငမ်အစီရငခ်စံာများတငွ ် အတွဲ 

(၂) ခ ု ပါဝငပ်ါသည။် သန်းေခါင်စာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ (၂) တွင ် ပြ ညေ်ထာငစ်၊ု တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ ် အသးီသီး၏ 

အေသးစတ်ိအချကအ်လကမ်ျားပါဝင်ပ� းီ သနး်ေခါင်စာရငး်အစီရငခ်စံာ အတွဲ (၃) တငွ ် တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ ် တစခ်စု၏ီ 

အစရီငခ်စံာ (၁၅) ခ ု ပါဝငပ်ါသည။် တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ ် အစရီငခ်စံာတစခ်စုတီငွ ် တိုငး်ေဒသက� းီ/ပြ ည်နယ၊် ခ�ိုင�်ငှ့် 

 မ� �ိ�နယအ်ဆင့် အချကအ်လကမ်ျား ပါဝငပ်ါသည။် ထို�အ ပြ င် ပငမ်အစရီငခ်စံာ၏ တစစ်တိတ်စ်ပိုငး်အေနဖြ င့် သန်းေခါင ်

စာရငး်က��နး်ဆိုေသာ မြ န်မာ့ပုံရပိ၊် ခ�ုိငအ်ဆင့် အ��နး်ကန်ိးများပါဝင်သည့် နံရကံပစ်ာေစာင်၊ တုိငး်ေဒသ က� းီ/ ပြ ညန်ယအ်ဆင့် 

အဓကိအချကအ်လကမ်ျားပါဝင်သည့် လကက်မး်စာေစာငမ်ျားကိုလညး် ထုတ်ပြ န်ခဲ့ပါသည။် ၎င်းတို�ကိုပုံ�ှိပထ်ားသည့်  စာအပု ်

ပုံစံဖြ င့် ရ�ုိငသ်ကဲ့သိ�ု http://www.dop.gov.mm/moip/ �ငှ့် http://myanmar.unfpa.org/census/ တို�တငွလ်ည်း 

ေလလ့ာဖတ�်��ုိငပ်ါသည။် 

အထက်ေဖာ်ပြ ပါ အစီရငခ်စံာများတငွ ် ထတ်ုပြ နထ်ားသည့် အချကအ်လကမ်ျားမာှ လဥူးီေရအရွယအ်စား�ငှ့် ဝေိသသ 

လက�ဏာများ၊ တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်မ� �ိ�ေတာ်များ၏ လဥူးီေရအရယွအ်စား၊ လမူ�ေရးဆိုငရ်ာ အချက်အလကမ်ျား၊ ေရ��ေပြ ာငး် 

သာွးလာမ�၊ အမိေ်ထာငစ်သုားများထမဲ ှ �ုိငင်ံခြ ားသို� ေရာကရ်ှိေနသမူျား၊ မသနစ်မွး်မ�၊ ေမးွဖွားမ�၊ တစ�်စှေ်အာက�်ငှ့် 

ငါး�ှစေ်အာက ်ကေလးေသဆံုးမ�၊ ကိုငေ်ဆာငသ်ည့် လက်မတှအ်မျိ�းအစားများ၊ ပညာေရးဆိုငရ်ာ အချက်အလကမ်ျား၊ စးီပွားေရး 



2 သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

ဆုိငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား၊ အမိအ်ေက� ာင်းအရာများ�ငှ့် အမိေ်ထာငစု်တငွ ် အသုံးပြ �ေနေသာပစ�ညး်များ စသညတ်ို�ပါဝငပ်ါ 

သည။် 

ဤအစရီငခ်စံာသည ် သနး်ေခါင်စာရငး်အစီရငခ်စံာ အတဲွ (၂ - ခ)၊ ပြ ညေ်ထာငစ်အုစရီငခ်ံစာ (အလပုအ်ကိုင�်ငှ့် 

လပုင်နး်)  ဖြ စ်ပ� းီ ပြ ညေ်ထာငစ်အုစရီငခ်စံာ အတွဲ (၂) ၏ ေနာကဆ်ကတ်ွဲအစရီငခ်စံာတစခ်ုဖြ စပ်ါသည။် ဤအစရီငခ်စံာတငွ ်

လပုသ်ားအငအ်ားအေခြ အေန၊ အလုပအ်ကိုင်၊ လပုင်နး်စသည့် အချကအ်လက်များ ပါဝငပ်ါသည်။ ပငမ်အစရီငခ်စံာ ထတု်ပြ န ်

သည့်အချိနတ်ငွ ် အလပုအ်ကိုင�်ငှ့်လပုင်န်း ဂဏနး်သေ �ကတတင်ခြ ငး်လပုင်န်းမာှ မပ� းီစးီေသးသည့်အတကွ ် ထတုြ်ပန်ပ� းီခ့ဲေသာ 

အစရီငခ်စံာများတငွ ်၎င်းအချကအ်လကမ်ျား မပါဝငခ်ဲ့ခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည။် 

ဤအစရီငခ်စံာကို အပုိငး် (၄) ပိုငး်ခွဲခြ ားထားပါသည။် အပိုငး် (၁) တငွ်၂၀၁၄ ခ�ုစ်ှ လဥူးီေရ�ငှ့်အမိအ်ေက� ာငး်အရာ 

သန်းေခါငစ်ာရငး်၏ ေနာကခ်အံေက� ာင်းအရာများ�ငှ့် ထုတ်ပြ န်ပ� းီသည့် အချကအ်လကမ်ျား ပါဝင်ပါသည။် အပိုငး် (၂) တငွ ်

အဓကိေတွ�ရှိချကမ်ျားကို ဇယားများ၊ ပုံများဖြ င့် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ အပိုငး် (၃) တငွ ် ပြ ညေ်ထာငစ်�ုငှ့် တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ ်

အဆင့် အေသးစိတစ်ာရငး်ဇယားများ ပါဝင်ပါသည။် အပိုငး် (၄) တငွ ်သန်းေခါငစ်ာရငး်ေမးခွနး်ပုံစ�ံင့်ှ သနး်ေခါင်စာရငး်ဆုိငရ်ာ 

ေဝါဟာရအဓိပ�ာယသ်တမ်တှခ်ျကမ်ျား ပါဝငသ်ည့်  ေနာကဆ်ကတ်ွဲများကို ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် အလပုအ်ကိုင�်ငှ့်လပုင်နး်ဆုိငရ်ာ 

အဓကိအပုစ်ုက� းီများ�င့်ှ အေသးစိတခ်ွဲခြ ားသတမ်တှမ်�များကိုလညး် ေနာကဆ်က်တွဲများတငွ ်ထည့်သငွး်ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 

သန်းေခါငစ်ာရငး်အချကအ်လက်များကို �ုိငင်တံကာစခံျိန်စ�ံ�နး်များ�င့်ှ ကိုကည်ေီစရန ် က� �ိးပမ်းေဆာငရွ်ကခ်ဲ့ က�  

ပါသည။် ထိုသို�က� �ိးပမ်းေဆာင်ရကွရ်ာတငွ ် �ုိငင်အံသးီသးီမှ က�မး်ကျငပ်ညာရင်ှ (၁၅) ဥးီ ပါဝငသ်ည့် �ုိငင်တံကာနညး်ပညာ 

အက� ေံပးအဖဲွ�ကို ဖွဲ�စညး်၍ ေဆာငရ်ကွခ်ဲ့ က� ပါသည။် အဆုိပါ �ုိငင်တံကာနညး်ပညာအက� ေံပးအဖွဲ�သည် သန်းေခါင်စာရငး် 

လပုင်နး်စဥတ်ုိငး်တွင ်လမး်��န်ချကမ်ျား၊ အက� ံပြ �ချကမ်ျား ေပးခဲ့ပါသည။် ထုိ�အပြ င် သနး်ေခါငစ်ာရငး် အေထာကအ်ကူပြ � လထူ ု

အေ ခြ ပြ �အဖဲွ�များ၊ အချကအ်လက ်အသံုးပြ �သမူျား၏ ေဆွးေ�းွည�ိ��ိငး်ခြ င်းများ�ှင့် ထေိရာကေ်ကာငး်မွန်သည့် စီမခံန်�ခွဲမ�တို�သည ်

သန်းေခါငစ်ာရငး်လပုင်န်းက� းီကုိ ေအာင်မြ ငစ်ာွအေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရ်ကွ�်ုိငေ်စခဲ့ပါသည။် 

၂၀၁၄ ခ�ုစ်ှ လဥူးီေရ�ှင့်အမိအ်ေက� ာင်းအရာ သနး်ေခါငစ်ာရငး်ေကာကယ်ူခြ ငး်လုပ်ငနး်၏ နညး်လမး်များကို  ပြ ညသ်�ူ 

အင်အားဦးစီးဌာနမ ှ ၂၀၁၅ ခ�ုစ်ှ၌ ထတု်ပြ န်ေသာ ပြ ညေ်ထာငစ်ု သန်းေခါငစ်ာရငး်အစရီငခ်စံာ အတွဲ (၂) တငွ ် အေသးစတိ ်

ေဖာ်ပြ ထားပ� းီ ဖြ စပ်ါသည။် သနး်ေခါငစ်ာရငး်ေကာကယ်ရူန ် စီစဥ်ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်�ငှ့် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ ် ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး် 

လပုင်နး်စဥမ်ျားကို ပြ ညေ်ထာငစ်အုစရီငခ်စံာတငွ ်ရည�်�န်းကိုးကား�ိုငပ်ါသည။် 

၁.၂ သန်းေခါငစ်ာရင်း မေကာက်ယူ�ုုငေ်သာေေသမမား 

  ပြ ညေ်ထာငစ်အုစီရငခ်စံာ အတွဲ (၂) 1 တငွထ်တု်ပြ န်ထားသည့်အတိုငး် ပြ ည်နယ် (၃) ခ၏ု တစစ်တိတ်စေ်ဒသရိှ 

အမိေ်ထာငစု်အချ�ိ�အား စာရငး်မေကာကယ်�ူုိငခ်ဲ့ပါ။ စာရငး်မေကာကယ်�ူုိငခ်ဲ့သည့်ေဒသများအတကွ ် ခန်�မနှး်တွကခ်ျကသ်ည့် 

နညး်လမး်များကိုလညး် အသုံးပြ �ခဲ့ပါသည။် 

 ရခိုင်ပြ ညန်ယ၏် တစစ်တ်ိတစေ်ဒသမလှအူချ��ိသည ် �ုိငင်ေံတာ်မအှသအိမတှမ်ပြ �သည့် လမူျိ�းအမညက်ို ေဖြ ဆုိခငွ့် 

မရသဖြ င့် စာရင်းအေကာကမ်ခသံည့်အတွက ်၎ငး်တို�အား စာရငး်မေကာကယ်�ူိုငခ့်ဲေက� ာင်း ေတ�ွရှိရပါသည။် �ိုငင်ေံတာ်အစိုးရ 

                                                        
1

၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမန်မာ�ိင်ုငံ လူဦးေရ�ှင့်အိမ်အေက� ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရငး်၊ ပြ ညေ်ထာင်စုအစီရင်ခံစာ အတဲွ (၂)၊ စာမျက်�ှာ (၉) 



3သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

အေနဖြ င့် ေဒသခလံထူအုက� ား တငး်မာမ�များေက� ာင့် ဖြ စ်ေပ�လာ�ိုငသ်ည့် အက� မး်ဖကမ်�များအား ေရာှငလ်�ဲ�ိုငရ်န်�ငှ့် လုံခ� �ံေရး 

�ငှ့်တည်င� မိေ်အးချမး်ေရး လုိအပခ်ျကအ်ရ ေဆာငရွ်က်ခ့ရဲခြ ငး် ဖြ စ်ပါသည။် 

 ကချင်ပြ ညန်ယ�်ငှ့် ကရင်ပြ ညန်ယတ်ို�တငွ ်စာရငး်ေကာက်ယသူည့်အချိနတ်ငွ ်တိုငး်ရင်းသားလကန်ကက်ိုင ်အဖ�ွအဲစည်း 

များမ ှ ၎င်းတုိ�လ�ပရ်ာှးရာနယေ်မြ အတငွး် ဝငေ်ရာကစ်ာရငး်ေကာကယ်ရူန် ခင့်ွမ ပြ �ခ့ဲသဖြ င့် အချိ��ေကျးရွာများတငွ် စာရငး် 

မေကာကယ်�ူိုငခ့်ဲေက� ာငး် ေတွ�ရှိရပါသည်။ 

 အဆုိပါ စာရင်းမေကာကယ်�ူိုငသ်ည့် ေဒသများအတွက် ခန�်မန်ှးလဥူးီေရစစုုေပါငး်မာှ (၁,၂၀၆,၃၅၃) ဥးီ  ဖြ စပ်ါသည။် 

အဆုိပါ လူဥးီေရတွင ်ကချင်ပြ ညန်ယမ်ှ (၄၆,၆၀၀) ဥးီ၊ ကရင်ပြ ညန်ယမ်ှ (၆၉,၇၅၃) ဥးီ �ငှ့် ရခိုင်ပြ ည်နယမ်ှ (၁,၀၉၀,၀၀၀) ဥးီ 

တို�ဖြ စပ်ါသည်။ 

  ပြ ညေ်ထာငစ်အုဆင့်အေနဖြ င့် အဆိုပါစာရငး်မေကာကယ်ူ�ိုငသ်ည့် ခန်�မန်ှးလဥူးီေရသည် လဥူးီေရ စစုေုပါင်း၏ (၂.၃) 

ရာခိုင�်�န်းဖြ စ်ပါသည။် ရခိုင်ပြ ညန်ယတ်ငွ ် စာရငး်မေကာကယ်�ူိုင်သည့် ခန�်မနှး်လဥူးီေရ (၃၄) ရာခိုင�်�န်း ရှိသည့်အတကွ ်

 ပြ ညန်ယ�်ငှ့် ခ�ိုငမ်ျား၏ လဥူးီေရဆိုငရ်ာ အ��န်းကနိး်အချကအ်လကမ်ျားသည ် ပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရ၏ သုံးပံု�စှပ်ုံခန်�အတကွသ်ာ 

ကိုယစ်ားပြ ��ိုငပ်ါသည။် ကျန်ရှိသည့် တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယမ်ျား�ငှ့် ပြ ညေ်ထာငစ်အုဆင့် လဥူးီေရဆိုင်ရာ အ��န်းကိန်း 

အချက်အလကမ်ျားသည ် တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယအ်လိုက၊် ပြ ညေ်ထာငစ်အုလိုက ် ကိုယစ်ားပြ ��ုိငပ်ါသည။် ပငမ်အစရီငခ်စံာ 

တငွ ်ေဖာ်ပြ ထားသည့်အတိုငး် စာရငး်မေကာကယ်�ူိုငသ်ည့် ေဒသများအတကွ ်ခန်�မနှး်လဥူးီေရ�ငှ့် သန်းေခါင်စာရငး်ေကာကယ် ူ

ရရိှသည့် လဥူးီေရကုိေပါင်းထည့်၍ ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် သို�ရာတငွ ် အလပုအ်ကိုင�်ငှ့်လပုင်န်းဆိုငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား�ငှ့် 

ပတသ်က၍် ဆန်းစစတ်င်ပြ ရာတငွ ်စာရငး်ေကာကယ်ရူရိှသည့် လဥူးီေရေပ�တွငသ်ာ အေခြ ခ၍ံ ေဖာ် ပြ ထားခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည။် 

 

  



4 သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

အပိုငး်(၂) 

အ��ကး််ိကး်အးအ််အ်််ကအမး 

၂.၁ ်ူဥးီေရစစုုေပါငး် 

 ၂၀၁၄ ခု�စ်ှ  မြ န်မာ�ိုငင် ံလဥူးီေရ�ငှ့်အမိအ်ေက� ာငး်အရာ သနး်ေခါငစ်ာရငး်အရ ၂၀၁၄ ခ�ုစ်ှ၊ မတလ် (၂၉) ရကေ်န�ည 

တငွရ်ှိေသာ မြ န်မာ�ိုငင်၏ံလဥူးီေရစစုေုပါင်းမာှ (၅၁,၄၈၆,၂၅၃) ဥးီ ဖြ စပ်ါသည။် ၎င်းအနက် ကျား ဥးီေရမာှ (၂၄,၈၂၄,၅၈၆) ဥးီ 

 ဖြ စ်ပ� းီ မ ဥးီေရမှာ (၂၆,၆၆၁,၆၆၇) ဥးီ ဖြ စပ်ါသည။် အဆုိပါ လူဥးီေရတငွ ် ပြ ညန်ယ် (၃) ခမု ှသန်းေခါငစ်ာရငး် မေကာကယ် ူ

�ုိငသ်ည့် ခန်�မနှး်လဥူးီေရ (၁,၂၀၆,၃၅၃) ဥးီ ပါဝင်ပါသည။် သန်းေခါငစ်ာရငး် ေကာကယ်ရူရှိေသာ လဥူးီေရစစုေုပါင်းမာှ 

(၅၀,၂၇၉,၉၀၀) ဥးီ ဖြ စ်ပ� းီ ဆန်းစစေ်လလ့ာသည့် အချကအ်လကမ်ျားသည ် စာရင်းေကာကယ်ရူရိှသည့် လဥူးီေရေပ�တငွ ်

အေ ခြ ခထံားခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည။် 

  မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ စစုေုပါငး်လူဥးီေရအရွယအ်စားသည ် ၁၉၈၃ ခ�ုစ်ှ သနး်ေခါငစ်ာရငး်လူဥးီေရထက် (၄၆) ရာခိုင�်�န်း 

တိုးလာသညက်ို ေတ�ွရှိရပါသည။် ၂၀၀၃ ခ�ုစ်ှ မှ ၂၀၁၄ ခ�ုစ်ှအတငွး် မြ နမ်ာ�ုိငင်၏ံ �စှစ်ဥလူ်ဥးီေရတိုး��န်းမာှ (၀.၈၉) 

ရာခိုင�်�န်းဖြ စ်ပါသည။် ြမနမ်ာ�ုိငင်၏ံ လဥူးီေရတိုး��နး်သည ် ၁၉၇၃ မှ ၁၉၈၃ ခ�ုစှအ်တငွး် (၂.၀၂) 2 ရာခိုင�်�န်းဖြ င့် 

လညး်ေကာငး်၊ ၁၉၈၃ မ ှ ၁၉၉၃ ခ�ုစ်ှကာလအတငွး် (၁.၄၁) ရာခိုင�်�နး်ဖြ င့်လညး်ေကာငး်၊ ၁၉၉၃ မှ၂၀၀၃ ခ�ုစ်ှကာလ 3 

အတွငး် (၁.၃၈) ရာခိုင�်�န်းဖြ င့်လညး်ေကာငး် တသမတတ်ညး် ကျဆငး်ခ့ဲသညက်ို ေတ�ွရှိရပါသည။် လဥူးီေရအများဆံုး 

ေဒသများမာှ ရန်ကန်ုတိုငး်ေဒသက� းီ၊ ဧရာဝတတီိုငး်ေဒသက� းီ�ငှ့် မ��ေလးတုိငး်ေဒသ က� းီတို�ဖြ စ်ပ� းီ မြ နမ်ာ�ိုငင်လံဥူးီေရ၏ (၃၈) 

ရာခိုင�်�န်း ရိှပါသည။် လဥူးီေရအနည်းဆံုးေဒသများမှာ ကယားပြ ညန်ယ၊် ချငး်ပြ ညန်ယ�ှ်င့် ြပညေ်ထာင်စနုယေ်မြ  ေနပြ ညေ်တာ် 

တို�ဖြ စ်ပ� းီ မြ နမ်ာ�ုိငင်လံဥူးီေရ၏ (၃.၇၄) ရာခိငု�်�နး် ရှိပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
2 ၁၉၇၃ - ၁၉၈၃ ခု�ှစ်အတကွ ်�ှစ်စဥ်လဦူးေရတိုး��နး်သည် 1983 Burma Population Census Report, June 1986 အရ ြဖစ်ပါသည်။ 
3 ၂၀၁၄ ခု�ှစ် ြမန်မာ�ုိင်ငံလူဦးေရ�ှင့် အိမအ်ေက� ာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်း၊ ပြ ည်ေထာင်စုအစီရင်ခံစာ၊ ၂၀၁၅ ခု�စ်ှ၊ ေမလ 



5သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

ဇယား (၁)။ တုိငး်ေဒသက� းီ/  ပြ ညန်ယ်များတွင ်ကျား/မ အလုိက ်လူဦးေရပျ�ံံ ှံှ ေနထုိငမ်င 4 

 တုိင်းေဒသ က� းီ/ ပြ ညန်ယ် 
စုစုေပါင်းလူဦးေရ 

စုစုေပါင်းလူဦးေရ ကျား မ 
 ပြ ည်ေထာင်စု 51,486,253 24,824,586 26,661,667 
 ပြ ည်ေထာင်စု(စာရင်းေကာက်ယူရရိှေသာလူဦးေရ) 50,279,900 24,228,714 26,051,186 
 ပြ ည်ေထာင်စု 
(စာရင်းမေကာက်ယ�ုိူင်သည့်ေဒသများအတွက ် 
ခန�်မှန်းလူဦးေရ) 

1,206,353 595,872 610,481 

    
ကချင် 1,689,441 878,384 811,057 
ကချင် (စာရင်းေကာက်ယရူရိှေသာလူဦးေရ) 1,642,841 855,353 787,488 
ကချင် (စာရင်းမေကာက်ယူ�ိုင်သည့်လဦူးေရ) 46,600 23,031 23,569 
ကယား 286,627 143,213 143,414 
ကရင် 1,574,079 775,268 798,811 
ကရင် (စာရင်းေကာက်ယူရရိှေသာလူဦးေရ) 1,504,326 739,127 765,199 
ကရင် (စာရင်းမေကာက်ယူ�ုိင်သည့်လူဦးေရ) 69,753 36,141 33,612 
ချင်း 478,801 229,604 249,197 
စစ်ကိုင်း 5,325,347 2,516,949 2,808,398 
တန �သာရ ီ 1,408,401 700,619 707,782 
ပဲခူး 4,867,373 2,322,338 2,545,035 
မေကးွ 3,917,055 1,813,974 2,103,081 
မ��ေလး 6,165,723 2,928,367 3,237,356 
မွန် 2,054,393 987,392 1,067,001 
ရခုိင် 3,188,807 1,526,402 1,662,405 
ရခုိင် (စာရင်းေကာကယူ်ရရိှေသာလူဦးေရ) 2,098,807 989,702 1,109,105 
ရခုိင် (စာရင်းမေကာက်ယူ�ုိင်သည့်လူဦးေရ) 1,090,000 536,700 553,300 
ရန်ကနု် 7,360,703 3,516,403 3,844,300 
ရမ်ှး 5,824,432 2,910,710 2,913,722 
ဧရာဝတီ 6,184,829 3,009,808 3,175,021 
ေနပြ ည်ေတာ် 1,160,242 565,155 595,087 

 

လဥူးီေရကုိ အသက် (၁၅) �စှေ်အာကအ်ပုစ်၊ု အသက် (၁၅) �စှမှ် (၆၄) �စှအ်ထအိပုစ်�ုငှ့် အသက် (၆၅) �စှ�်ငှ့် 

အထက်အပုစ်ဟု၍ူ အသက်အပုစ်ုက� းီ (၃) ခခုွဲခြ ား�ုိင်ပ� းီ အဆိုပါ အုပစ်ုက� းီများသညလ်ဥူးီေရစစုုေပါငး်၏ (၂၈.၆) ရာခိုင�်�နး်၊ 

(၆၅.၆) ရာခိုင�်�နး်�င့်ှ (၅.၈) ရာခိုင�်�န်းအသးီသီးရိှက� ေက� ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည်။ အသက ် (၁၅) �စှေ်အာက် ကေလးအရွယ ်

လဥူးီေရသည် (၁၄,၃၉၉,၅၆၉) ဥးီ၊ အသက် (၁၅) �စှမ်ှ (၆၄) �စှအ်တငွး် အလုပလ်ပု�ုိ်ငသ်ည့်အရယွ ် လဥူးီေရသည် 

(၃၂,၉၈၂,၇၆၈) ဥးီ၊ အသက် (၆၅) �စှ�်ငှ့်အထက ်သက်က� းီရွယအ်ုိလဥူးီေရသည် (၂,၈၉၇,၅၆၃) ဥးီ ရှိေက� ာငး် ေတ�ွရိှရပါသည။် 

အဆုိပါ အသက်အပုစု်က� းီများသည ် ဤအစီရငခ်စံာ၏ အဓိကေကျာ�ိုးမက� းီအဖြ စ် တည်ရှိေနပါသည်။ ေကာကယ်ခူဲ့သည့် 

သနး်ေခါငစ်ာရငး်သုံးခမုှ  မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ လဥူးီေရေပြ ာငး်လမဲ�ဖြ စ်စဥက်ို ဆန်းစစေ်လလ့ာပါက အသကအ်ပုစ်ု က� းီအလုိက် 

အချိ�းအစား ေပြ ာငး်လဲမ�သည ် ၁၉၇၃ ခ�ုစှ ် ကတည်းကပင ် သသိာစာွစတင်ဖြ စေ်ပ�ခ့ဲေက� ာငး် ေတွ�ရှိရပါသည။် ၁၉၇၃ ခ�ုစှ ်

                                                        
4

(က) အပြ ာေရာင်ြဖင့်ြပထားသည့် ကိနး်ဂဏန်းများသည် သနး်ေခါင်စာရင်းမေကာကယ်�ုိူင်သည် ့ လဦူးေ�ြဖစ်ပါသည်။ စာလံုးအေစာင်းြဖင့်ြပထား 

သည့် ကနိး်ဂဏန်းများသည် ေကာကယူ်ရရှိေသာလူဦးေရ�ှင့် မေကာကယ်�ုိူင်သည့်ေဒသများအတက်ွ ခန�်မှနး်လူဦးေရကို ေပါင်းထား ခြ င်း 
 ဖြ စပ်ါသည။် 

   (ခ)  အထက်ပါဇယားတင်ွ ေဖာ်ပြ ထားသည့် လဦူးေရသည ် ပြ ည်ပရှိမြ န်မာသံ�ုံးများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူများ�ှင့် မိသားစုများမှလွဲ၍ 
�ုိင်ငံခြ ားသို� ေရာကရ်ှိေနေသာ မြ န်မာ�ုိင်ငံသားများ ပါဝင်ခြ င်းမရှိပါ။ ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ  ေန ပြ ည်ေတာတွ်င် ပြ ည်ပရှိမြ န်မာသံ�ုံးများတင်ွ 
တာဝနထ်မ်းေဆာင်ေနသည့်  ြမန်မာဝန်ထမ်းများ�ှင့် မိသားစုများ (၉၇၂) ဦးသာ ပါဝင်ပါသည။် 



6 သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

သန်းေခါငစ်ာရငး်အရ အသက် (၁၅) �စှေ်အာက ်ကေလးအရွယလ်ဦူးေရသည် (၄၁.၅) ရာခိုင�်�နး်၊ အလပုလ်ပု�်ုိငသ်ည့်အရယွ ်

အသက် (၁၅) �စှမှ် (၆၄) �စှအ်တငွး် လဥူးီေရသည် (၅၄.၉) ရာခိုင�်�န်း၊ အသက် (၆၅) �စှ�်ငှ့်အထက ် သက်က� းီရွယအ်ို 

လဥူးီေရသည် (၃.၇) ရာခိုင�်�န်းရှိေ က� ာငး် ေတွ�ရှိရပါသည။် အဆိုပါ ေပြ ာငး်လဲမ�ဖြ စစ်ဥက်ို ပုံ (၂) တငွ ် ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 

အသက် (၁၅) �စှမှ် (၆၄) �စှအ်တငွး် အလပုလ်ပု�ုိ်ငသ်ည့်အရွယ ်လဥူးီေရရာခိုင�်�နး်သည် များစာွမြ င့်တကလ်ာေက� ာငး် ေတ�ွရှိရ 

ပါသည။် ၁၉၈၃ ခ�ုစ်ှတငွ ်အဆိုပါ လဥူးီေရသည် (၅၇.၅) ရာခိုင�်�န်းရိှရာမ ှ၂၀၁၄ ခ�ုစ်ှတငွ် (၆၅.၆) ရာခိုင�်�န်းသုိ� ြမင့်တကလ်ာ 

ေက� ာငး်ေတ�ွရှိရပါသည။် 

 

ပုံ (၂) - အသက်အုပစ် ုက� ီီ းမျီအလုိက် လဦူီေရရျခိုင်��န်ီ  (၁၉၇၃၊ ၁၉၈၃ �ှှင့၂၀၁၄ ခု�ှှ ့) 

 

၂.၂ လုပသ့ားအမျိ�းအှား 

သန်းေခါငစ်ာရငး်မေှကာကယ်ရူရှိသည့် စးီပွားေရးဆိုငရ်ာ ဝေိသသလက�ဏာများကို ဆန်းစစေ်လလ့ာရာတငွ ်

အပြ ည်ပြ ညဆ်ိုငရ်ာအလပုသ်မားအဖွဲ�မ ှသတမ်တှထ်ားသည့် လပုသ်ားအငအ်ားစဖုွဲ�စညး်မ�ဆုိငရ်ာ စခံျိန်စ�ံ�န်းများကို အသုံးပြ �၍ 

ဆန်းစစေ်လ့လာမ�များ ပြ �လပုထ်ားပါသည်။ အဆိုပါ လပ်ုသားအငအ်ားစဖုွဲ�စညး်မ�တငွ ် လပုသ်ားအင်အားစတွုင ် ပါဝင်သူ�ငှ့် 

လပုသ်ားအငအ်ားစတွုင ် မပါဝငသ်ဟူူ၍ ခွဲ ခြ ားထားပါသည။် လပုသ်ားအငအ်ားစုတွင ် ပါဝငသ်ဆူိုသညမ်ာှ သတမ်တှထ်ားေသာ 

အချိန်ကာလအတငွး် အလပုလ်ပုက်ိုငသ်ည့် အသက် (၁၅) �စှ�ှ်င့်အထက ် လဥူးီေရဖြ စ်ပါသည။် ထို�အပြ င် အလပုရှ်ာဆ ဲ

လဥူးီေရလည်း ပါဝင်ပါသည။် လပုသ်ားအငအ်ားစတုငွ ် မပါဝငသ်ဆူိုသညမ်ာှ အသက ် (၁၅) �စှ�ှ်င့်အထက ် အလပု်မရှိသမူျား 

(သို�မဟတ်ု) အလပုမ်ရာှေဖသွမူျား ြဖစပ်ါသည။် လပုသ်ားအငအ်ားစတုငွ ်မပါဝင်သမူျားမာှ အလပုမ်ရှာခ့ဲသူ၊ အလပုမ်လပု�်ိုငသ်၊ူ 

အမိမ်�ကစိ�လပုသ်၊ူ အင� မိး်စား၊ သက် က� းီရယွအုိ်များ�ှင့် အချန်ိပြ ည့်ေကျာငး်တကေ်နသမူျား စသည်တို�ြဖစပ်ါသည။် 

အလပုအ်ကိုင�်ငှ့်လပုင်နး် အချကအ်လကမ်ျားကုိ အလပ်ုလပုသ်မူျားကိုသာ ေမးမြ န်းေကာကယူ်ခ့ဲပါသည။် အလပုအ်ကိုင ်

အချက်အလကမ်ျားကို International Standard Classification of Occupations (ISCO 2008) ကို အေ ခြ ခံ၍ 

ဂဏန်းသေ �ကတ (၃) လုံးဖြ င့်လညး်ေကာငး်၊ လပုင်န်းအချကအ်လကမ်ျားကို International Standard Industrial 

Classification (ISIC Rev 4) ကို    အေြခခံ၍  ဂဏန်းသေ �ကတ (၂) လုံးြဖင့်လညး်ေကာငး် �ိုငငံ်တကာစခံျိနစ်�ံ�နး်များအတိုငး် 

အသုံးပြ �ကာ အချကအ်လကမ်ျား ေကာကယ်၍ူ ဆန်းစစ်ေလလ့ာထားပါသည။် 
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7သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

ဤအစရီငခ်စံာတငွ် အလပုအ်ကိုင�်ငှ့်လပုင်နး်ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များကို အဓိကအပုစ်ုက� းီများအလုိက် ေဖာ်ြပထား 

ပါသည။် အပြ ည်ပြ ညဆုိ်ငရ်ာအလပုသ်မားအဖွဲ�မှ သတမ်တှထ်ားေသာ ဂဏန်းသေ �ကတ (၁) လုံးြဖင့် ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစပ်ါ 

သည။် ဥပမာအားြဖင့် အလပုအ်ကိုငဆ်ိုသညမ်ာှ အသွငသ်�ာန်တညူေီသာ အဓကိတာဝန်�ငှ့်ဝတ�ရားများပါဝင်သည့် အလပု် 

အမျိ�းအစားများကို စုစည်းထားြခင်းြဖစ်ပါသည။် အေသးစတိအု်ပစ်ုခွဲများ (အလပုအ်ကိုင�်ငှ့်လပုင်န်း �စှရ်ပလ်ုံး) ကို စစုညး်၍ 

အဓကိအပုစ်ုက� းီများအဖြ စ် အ�စှခ်ျ�ပ်ေဖာ်ြပထားပါသည။် အဆိုပါ အဓကိအုပစ်ုက� းီတစခ်စုတီငွ် ပါဝငေ်သာ အလပုအ်ကိုင�်ငှ့် 

ပတသ်ကသ်ည့် အေသးစတိအ်ပုစ်ုခွဲများကို ေနာကဆ်ကတ်ွဲ - ၃ တငွ် ေဖာ်ြပထားပ� းီ လပုင်န်း�ငှ့်ပတ်သကသ်ည့် အေသးစိတ် 

အပုစ်ုခွဲများကို ေနာကဆ်ကတ်ွဲ - ၄ တငွ် ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

လပုသ်ားအမျ�းိအစားကို လနွခ့်ဲေသာ (၁၂) လအတွငး် လပုက်ိုငခ့်ဲေသာ အဓကိအလပုအ်ကိုငဟ်ူ၍ သတမ်ှတ်ပ� းီ 

ေမးမြ န်းေကာကယ်ခူ့ဲပါသည။် သနး်ေခါင်စာရငး် ရည�်�န်းချိန်မတိုငမ်ီ (၁၂) လအတွငး် (၆) လ�ငှ့်အထက ် အလပုလ်ပုခ့်လဲ�င ်

အလပုရ်ှိသဟူ ုသတမ်တှပ်ါသည။် အလုပရ်ှိသဆူိုရာတွင ်အစိုးရဝန်ထမး်၊ ပဂု�လိက/အဖဲွ�အစညး် အလပုသ်မား၊ ကိုယပ်ိုင်လပုင်န်း 

လပုက်ုိင်သ�ူငှ့် မသိားစလုပုင်န်းတွငလ်ပုက်ိုငသ် ူ တို�ပါဝငပ်ါသည။် အလပ်ုသင�်ငှ့် ေစတနာ့ဝန်ထမး်များလညး် အလပုရ်ှိသမူျား 

ထတဲငွ ်ပါဝင်ပါသည။် 

လပုသ်ားအမျိ�းအစားအလိုက ် အသက် (၁၅) �စှ�်ငှ့်အထက ် အလပုရ်ှိသူဥးီေရ (၂၁.၈၇) သန်းေကျာ်ရှိပ� းီ အစိုးရ 

ဝန်ထမး်�ှင့် ပဂု�လိက/အဖ�ဲွအစညး် အလုပသ်မားအချိ�းမာှ (၃၉) ရာခိုင�်�နး်ရိှပါသည။် အလပုရ်ငှ�်ငှ့် ကိုယတ်ိုငလ်ပုသူ် အချ�ိးမာှ 

(၄၄.၃) ရာခိုင�်�န်းရှိပ� းီ မသိားစလုပုင်နး်တွင ် လပုက်ိုင်သအူချိ�း (၁၆.၉) ရာခိုင�်�နး် ရှိပါသည။် ကျား/မ အလုိက ် ဆနး်စစ ်

ေလလ့ာက� ည့်ပါက အစိုးရဝန်ထမး်�ငှ့် ပဂု�လကိ/အဖွဲ�အစညး် အလုပသ်မားရာခိုင�်�န်းတငွ ် ကျား ပါဝင်မ� (၄၁.၁%) သည ် မ 

ပါဝင်မ� (၃၅.၅%) ထကပ်ိုများေက� ာငး် ေတွ�ရှိရပါသည။် ထို�အတူ အလပုရ်ငှအု်ပစ်တုငွလ်ညး် ကျား ပါဝငမ်� (၅.၈ %) သည ် မ 

ပါဝင်မ� (၃.၁%) ထကပ်ိုများပါသည။် မသိားစလုပုင်န်းတငွ ်လပုက်ိုငသ်အူပု်စတုငွမ် ူမ ပါဝင�်�နး် (၂၆.၁%) သည ်ကျား ပါဝင�်�န်း 

(၁၀.၉%) ထက ်ပုိများေက� ာငး် ေတွ�ရှိရပါသည။် ဤေလလ့ာဆန်းစစခ်ျကက်ို ဇယား (၂) တငွ ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 

 

ဇယား (၂)။ အသက် (၁၅) ်ှှ်် င်ှှအ်က် အလုပရိှ်သဦူးေရကုိ လပုသ်ားအမျိ�းအှား်င်ှှ ကျား/မ အလုိက ်ခွဲြခားေဖာ်ြပေသာဇယား 

အလပ်ုအကိုင်အမျိ�ာအအစာ 
လူဦာေရ ရစခုိင်��နာ် 

အုအေုပါင်ာ ကျစာ မ အုအေုပါင်ာ ကျစာ မ 

အုအေုပါင်ာ 21,872,539 13,307,050 8,565,489 100 100 100 

အလပ်ုသမား (အစုိးရ) 1,346,111 770,640 575,471 6.2 5.8 6.7 

အလပ်ုသမား (ပုဂ�လိက/ အဖဲွ�အစညး်) 7,166,088 4,698,466 2,467,622 32.8 35.3 28.8 

အလပ်ုရင်ှ 1,042,235 775,197 267,038 4.8 5.8 3.1 

ကုိယ်ပုိငလု်ပ်ငနး်လုပ်ကိုင်သ ူ 8,629,863 5,611,778 3,018,085 39.5 42.2 35.2 

မိသားစုလုပ်ငန်းတွင်လပ်ုကိုင်သူ 3,688,242 1,450,969 2,237,273 16.9 10.9 26.1 

 

 အသက် (၁၅) �စှ�ှ်င့်အထက ် အလပုလ်ပုသ်အူချ�ိးကို အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ �ငှ့် အသကအ်ပုစ်အုလိုက ်

��ိငး်ယဥှ်က� ည့်ပါက ကျား အသက် (၄၀) မ ှ(၆၅) �စှအ်တငွး် အသက်အပုစ် ုတစခ်ခုျငး်စီတငွ ်ကိုယတ်ိုငလ်ပုသ်အူချ�ိးသည် (၅၀) 



8 သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

ရာခိုင�်�န်းေကျာ်စရီှိက� ေက� ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည။် ကိုယ်တိုငလ်ပုသ်အူချ�ိးသည ် အသက်က� းီလာသည�်ငှ့်အမ� မြ င့်တကသ်ာွး 

ေက� ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည။် ပဂု�လကိ/အဖွဲ�အစညး်အလပုသ်မား ကျား အချ�ိးမာှမ ူအသက် (၁၅ - ၁၉) �စှအ်ပုစ်တုငွ ်အမြ င့်ဆုံး 

 ဖြ စ််သညက်ိုေတ�ွရှိရပ� းီ အသက်က� းီလာသည�်ငှ့်အမ� ကျဆင်းသာွးေက� ာငး် ေတွ�ရိှရပါသည။် အသကင်ယရ်ယွသ်ည့် အချိန်တငွ ်

ပဂု�လကိ/အဖွဲ�အစညး်များတွင ် အလပုလ်ပု်က� ရာမ ှ အသက်က� းီလာသည�်ငှ့်အမ� ကိုယ်ပိုငလ်ပုင်နး်များ လပုက်ိုင်လာက� သည ်

ဟဆုို�ိုငပ်ါသည။် အမျိ�းသမီးများ၏ လပုသ်ားအမျ�ိးအစားကို ေလ့လာက� ည်မ့ညဆ်ိုပါက အမျိ�းသားများပုံစအံတုိငး် ပဂု�လကိ/ 

အဖွဲ�အစညး်များတငွ ် လပုက်ိုင်က� ရာမ ှ ကိုယပုိ်ငလ်ပုင်န်းများ လပုက်ိုငလ်ာက� သညက်ို ေတ�ွရှိရပါသည်။ မသိားစုလပုင်နး်တငွ် 

လပုက်ိုင်သ ူ မ ဥးီေရသည ် ကျား ဥးီေရထက် ပိုများပါသည။် မသိားစလုပုင်နး်တွင ် လပုက်ိုငသ်ူ အမျိ�းသမီး (၂၆) ရာခိုင�်�န်း 

ေကျာ်ရှိသညက်ို ေတ�ွရှိရပါသည။် အမျိ�းသားများကုိ ေလ့လာက� ည့်ပါက အသက် (၁၅) �စှမ်ှ (၂၄) �စှ ် အုပစ်မုျားမအှပ 

ကျန်ရှိသည့် အသကအ်ပုစ်မုျားတင်ွ မသိားစုလပုင်န်းတငွ ်လပုက်ိုငသ်အူချ�ိးအစား နညး်ပါးေက� ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည။် 

 

ပုံ (၃) - လပ်ုသားအမျိ�းအအားး ကျား/မ ်ှှ င် အသက်အုပအ်အုလုိက ်အသက် (၁၅) ်အှ်် ှှ င်အ့က် အလုပရိှ်သ ူရာခုိှ်် �နး် 

(က) ကျား 

 

(ခ) မ 
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16.5

20.8

22.4

24.6

27.7

30.5

34.6

38.1

42.0

46.7

49.9

35.3

16.9

12.3

10.0

9.1

8.2

7.3

6.1

4.6

3.0

1.7

1.0

5.8

60.2

59.9

55.4

54.8

52.6

50.6

46.7

41.8

34.7

24.9

18.4

42.2

5.2

4.4

3.9

4.2

4.6

5.4

6.9

9.4

13.3

20.4

29.3

10.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

65+

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

15 - 19

စစုုေပါင်း

ရာခုိင�်�န်န

အ
သ
က်
အု
ပ်စ
ု

အစိုးရဝန်ထမး်

အလပုသ်မား 
(ပုဂ�လကိ/အဖဲွ�အစည်း)
လပုင်န်းရငှ်

ကိုယတ်ိုငလ်ပု်

မသိားစုလပုင်န်းတွင်လုပ်
ကိုငသ်ူ
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ု

အစိုးရဝန်ထမ်း

အလပုသ်မား 
(ပဂု�လကိ/အဖဲွ�အစည်း)
လပုင်န်းရင်ှ

ကိုယတ်ိုငလ်ပ်ု

မသိားစလုပုင်န်းတွင်လုပ်
ကိုငသ်ူ

 
 

ရာခိုင�်�န်းေကျာ်စရီှိက� ေက� ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည။် ကိုယ်တိုငလ်ပုသ်အူချ�ိးသည ် အသက်က� းီလာသည�်ငှ့်အမ� မြ င့်တကသ်ာွး 

ေက� ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည။် ပဂု�လကိ/အဖွဲ�အစညး်အလပုသ်မား ကျား အချ�ိးမာှမ ူအသက် (၁၅ - ၁၉) �စှအ်ပုစ်တုငွ ်အမြ င့်ဆုံး 

 ဖြ စ််သညက်ိုေတ�ွရှိရပ� းီ အသက်က� းီလာသည�်ငှ့်အမ� ကျဆင်းသာွးေက� ာငး် ေတွ�ရိှရပါသည။် အသကင်ယရ်ယွသ်ည့် အချိန်တငွ ်

ပဂု�လကိ/အဖွဲ�အစညး်များတွင ် အလပုလ်ပု်က� ရာမ ှ အသက်က� းီလာသည�်ငှ့်အမ� ကိုယ်ပိုငလ်ပုင်နး်များ လပုက်ိုင်လာက� သည ်

ဟဆုို�ိုငပ်ါသည။် အမျိ�းသမီးများ၏ လပုသ်ားအမျ�ိးအစားကို ေလ့လာက� ည်မ့ညဆ်ိုပါက အမျိ�းသားများပုံစအံတုိငး် ပဂု�လကိ/ 

အဖွဲ�အစညး်များတငွ ် လပုက်ိုင်က� ရာမ ှ ကိုယပုိ်ငလ်ပုင်န်းများ လပုက်ိုငလ်ာက� သညက်ို ေတ�ွရှိရပါသည်။ မသိားစုလပုင်နး်တငွ် 

လပုက်ိုင်သ ူ မ ဥးီေရသည ် ကျား ဥးီေရထက် ပိုများပါသည။် မသိားစလုပုင်နး်တွင ် လပုက်ိုငသ်ူ အမျိ�းသမီး (၂၆) ရာခိုင�်�န်း 

ေကျာ်ရှိသညက်ို ေတ�ွရှိရပါသည။် အမျိ�းသားများကုိ ေလ့လာက� ည့်ပါက အသက် (၁၅) �စှမ်ှ (၂၄) �စှ ် အုပစ်မုျားမအှပ 

ကျန်ရှိသည့် အသကအ်ပုစ်မုျားတင်ွ မသိားစုလပုင်န်းတငွ ်လပုက်ိုငသ်အူချ�ိးအစား နညး်ပါးေက� ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည။် 

 

ပုံ (၃) - လပ်ုသားအမျိ�းအအားး ကျား/မ ်ှှ င် အသက်အုပအ်အုလုိက ်အသက် (၁၅) ်အှ်် ှှ င်အ့က် အလုပရိှ်သ ူရာခုိှ်် �နး် 
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(ခ) မ 
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အလပုသ်မား 
(ပုဂ�လကိ/အဖဲွ�အစည်း)
လပုင်န်းရငှ်

ကိုယတ်ိုငလ်ပု်

မသိားစုလပုင်န်းတွင်လုပ်
ကိုငသ်ူ
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အလပုသ်မား 
(ပဂု�လကိ/အဖဲွ�အစည်း)
လပုင်န်းရင်ှ

ကိုယတ်ိုငလ်ပ်ု

မသိားစလုပုင်န်းတွင်လုပ်
ကိုငသ်ူ

 
 

ရာခိုင�်�န်းေကျာ်စရီှိက� ေက� ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည။် ကိုယ်တိုငလ်ပုသ်အူချ�ိးသည ် အသက်က� းီလာသည�်ငှ့်အမ� မြ င့်တကသ်ာွး 

ေက� ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည။် ပဂု�လကိ/အဖွဲ�အစညး်အလပုသ်မား ကျား အချ�ိးမာှမ ူအသက် (၁၅ - ၁၉) �စှအ်ပုစ်တုငွ ်အမြ င့်ဆုံး 

 ဖြ စ််သညက်ိုေတ�ွရှိရပ� းီ အသက်က� းီလာသည�်ငှ့်အမ� ကျဆင်းသာွးေက� ာငး် ေတွ�ရိှရပါသည။် အသကင်ယရ်ယွသ်ည့် အချိန်တငွ ်

ပဂု�လကိ/အဖွဲ�အစညး်များတွင ် အလပုလ်ပု်က� ရာမ ှ အသက်က� းီလာသည�်ငှ့်အမ� ကိုယ်ပိုငလ်ပုင်နး်များ လပုက်ိုင်လာက� သည ်

ဟဆုို�ိုငပ်ါသည။် အမျိ�းသမီးများ၏ လပုသ်ားအမျ�ိးအစားကို ေလ့လာက� ည်မ့ညဆ်ိုပါက အမျိ�းသားများပုံစအံတုိငး် ပဂု�လကိ/ 

အဖွဲ�အစညး်များတငွ ် လပုက်ိုင်က� ရာမ ှ ကိုယပုိ်ငလ်ပုင်န်းများ လပုက်ိုငလ်ာက� သညက်ို ေတ�ွရှိရပါသည်။ မသိားစုလပုင်နး်တငွ် 

လပုက်ိုင်သ ူ မ ဥးီေရသည ် ကျား ဥးီေရထက် ပိုများပါသည။် မသိားစလုပုင်နး်တွင ် လပုက်ိုငသ်ူ အမျိ�းသမီး (၂၆) ရာခိုင�်�န်း 

ေကျာ်ရှိသညက်ို ေတ�ွရှိရပါသည။် အမျိ�းသားများကုိ ေလ့လာက� ည့်ပါက အသက် (၁၅) �စှမ်ှ (၂၄) �စှ ် အုပစ်မုျားမအှပ 

ကျန်ရှိသည့် အသကအ်ပုစ်မုျားတင်ွ မသိားစုလပုင်န်းတငွ ်လပုက်ိုငသ်အူချ�ိးအစား နညး်ပါးေက� ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည။် 

 

ပုံ (၃) - လပ်ုသားအမျိ�းအအားး ကျား/မ ်ှှ င် အသက်အုပအ်အုလုိက ်အသက် (၁၅) ်အှ်် ှှ င်အ့က် အလုပရိှ်သ ူရာခုိှ်် �နး် 

(က) ကျား 

 

(ခ) မ 

 

1.1

2.6

8.3

7.3

6.9

6.3

5.6

6.1

7.1

6.3

1.4

5.8

16.5

20.8

22.4

24.6

27.7

30.5

34.6

38.1

42.0

46.7

49.9

35.3

16.9

12.3

10.0

9.1

8.2

7.3

6.1

4.6

3.0

1.7

1.0

5.8

60.2

59.9

55.4

54.8

52.6

50.6

46.7

41.8

34.7

24.9

18.4

42.2

5.2

4.4

3.9

4.2

4.6

5.4

6.9

9.4

13.3

20.4

29.3

10.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

65+

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

15 - 19

စစုုေပါင်း

ရာခုိင�်�န်န

အ
သ
က်
အု
ပ်စ
ု

အစိုးရဝန်ထမး်

အလပုသ်မား 
(ပုဂ�လကိ/အဖဲွ�အစည်း)
လပုင်န်းရငှ်

ကိုယတ်ိုငလ်ပု်

မသိားစုလပုင်န်းတွင်လုပ်
ကိုငသ်ူ

0.7

1.1

8.7

8.2

8.5

8.2

8.3

8.7

8.3

5.4

0.6

6.7

12.3

14.8

15.4

16.4

18.5

20.6

24.0

28.2

34.7

43.0

47.1

28.8

12.7

8.0

5.9

4.9

4.2

3.7

3.1

2.4

1.7

1.1

0.8

3.1

49.6

51.2

46.8

46.8

45.3

43.5

40.0

35.3

28.7

22.5

18.1

35.2

24.8

25.0

23.2

23.7

23.5

24.0

24.6

25.4

26.5

28.0

33.4

26.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

65+

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

15 - 19

စစုေုပါငး်

ရာခိုင်��န်န

အ
သ
က်
အု
ပ်စ
ု

အစိုးရဝန်ထမ်း

အလပုသ်မား 
(ပဂု�လကိ/အဖဲွ�အစည်း)
လပုင်န်းရင်ှ

ကိုယတ်ိုငလ်ပ်ု

မသိားစလုပုင်န်းတွင်လုပ်
ကိုငသ်ူ
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၂.၃ လုပသ်ားအင်အားပါဝင်် �နး် 

 ၂၀၁၄ ခ�ုစှ ် လဥူးီေရ�ငှ့်အမိအ်ေက� ာင်းအရာ သန်းေခါငစ်ာရငး်အရ အသက် (၁၅ - ၆၄) အပုစ် ု လဥူးီေရတငွ ်

လပုသ်ားအငအ်ားပါဝင�်�နး်မှာ (၆၇) ရာခိုင�်�နး်ဖြ စပ်ါသည။် လပုသ်ားအင်အားစတုငွ ်ပါဝငသ်ည့် ကျား အချိ�း (၈၅.၂%) သည ် 

မ အချိ�း (၅၀.၅%) ထကပ်ိုများပါသည။် လပုသ်ားအငအ်ားပါဝင�်�နး် ေဒသအလုိကက်ွဲပြ ားမ�များကို ဇယား (၃) တငွ ်ေဖာ်ပြ ထား 

ပါသည။် အလုပလ်ကမ့်ဲရာခိုင�်�န်း အမြ င့်ဆံုးမာှ ရခိုင်ပြ ညန်ယ် (၁၀.၄%) �ငှ့် ကရင်ပြ ညန်ယ် (၇.၅%) တို�ဖြ စ်က� ပ� းီ ရမှး်ပြ ည်နယ၊် 

ကယားပြ ညန်ယ�်ငှ့် ပြ ည်ေထာငစ်နုယေ်မြ  ေန ပြ ည်ေတာ်တို�တငွ ် အလပ်ုလကမ့်ဲရာခိုင�်�န်း နညး်ပါးပါသည်။ မ� �ိ� ပြ /ေကျးလက ်

အလိုက၊် ကျား/မ အလိုက ်ကွဲပြ ားမ�များကို ဇယား (၃) တငွေ်ဖာ်ပြ ထားပါသည။် 

 
ဇယား (၃)။ လပုသ်ားအင်အားပါဝင််�နး်် အလုပလ်က်မဲ့ရာခိုင််�နး််းင့် အလပုအ်ကုိငရ်ရိးမ�် းင့် လူဦးေရအချိိးးုိုကို                  

 မ� ိိ ုပြ /ေကျးလက် း်င့် းုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလိုက ်ေဖာ်ြပေသာဇယား 

  
  

လုပ်သားအင်အားပါဝင် �်နး် 
အသက် (၁၅-၆၄) း်ှ  ်

အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင််�နး် 
အသက် (၁၅-၆၄) း်ှ  ်

အလုပ်အကုိင်ရရးိမ�် းင့် လူဦးေရအချိိး 
အသက် (၁၅-၆၄) း်ှ  ်

စုစေုပါင်း ကျား မ စုစေုပါင်း ကျား မ စုစေုပါင်း ကျား မ 

 ပြ ည်ေထာင်စု 67.0 85.2 50.5 4.0 3.9 4.1 64.4 81.9 48.4 

    မ� �ိ�ြပ 62.6 80.3 46.8 4.8 4.9 4.7 59.6 76.4 44.6 

   ေကျးလက် 69.1 87.5 52.2 3.6 3.4 3.8 66.6 84.5 50.2 

ကချင် 67.2 85.7 45.9 3.7 3.5 4.3 64.6 82.6 44.0 

ကယား 74.2 88.1 60.4 2.7 2.7 2.6 72.3 85.7 58.9 

ကရင် 60.7 81.4 41.2 7.5 7.8 7.1 56.2 75.1 38.3 

ချင်း 64.8 77.6 53.8 5.4 5.9 4.7 61.4 73.0 51.3 

စစ်ကုိင်း 72.3 87.5 59.1 3.6 3.4 3.9 69.7 84.5 56.8 

တန �သာရီ 64.2 86.3 42.3 4.6 4.3 5.2 61.3 82.7 40.1 

ပဲခးူ 62.4 85.4 42.0 5.1 4.7 5.8 59.2 81.4 39.5 

မေကွး 71.3 86.8 58.5 3.3 3.1 3.6 69.0 84.1 56.4 

မ��ေလး 67.9 85.4 52.4 3.1 3.1 3.2 65.7 82.8 50.7 

မွန် 61.0 81.2 43.0 6.2 6.1 6.4 57.2 76.2 40.3 

ရခုိင် 58.8 83.2 38.1 10.4 9.1 12.8 52.6 75.6 33.2 

ရနကု်န် 63.1 81.8 46.4 4.1 4.3 3.9 60.5 78.3 44.6 

ရမ်ှး 77.5 88.6 66.4 2.0 2.1 1.9 75.9 86.8 65.1 

ဧရာဝတီ 63.8 85.6 43.5 3.4 3.2 3.8 61.6 82.9 41.8 
ေနပြ ည်ေတာ် 69.8 87.1 53.7 2.9 2.9 2.9 67.8 84.5 52.1 

 
အမိေ်ထာင်ပြ �ခြ ငး်၊ ကေလးေမွးဖွားခြ ငး်၊ ကေလးပြ �စုေစာင့်ေရာှက်ခြ ငး်စသညတ်ို�ေက� ာင့် အသက် (၂၀) �စှအ်ထကမ် ှ

စ၍ အမျိ�းသမီးများ၏ လုပသ်ားအငအ်ားပါဝင်��နး်မှာ တဖြ ညး်ဖြ ည်းကျဆငး်လာပ� းီ အသက် (၂၅) �စှမှ် (၄၉) �စှအ်တငွး်ရှိ 

အမျိ�းသားများ၏ လပုသ်ားအငအ်ားပါဝင�်�နး်မာှ တစ်ေ ပြ းညီဖြ စေ်နသညက်ို ေတ�ွရပါသည် (ပုံ - ၄)။ အသကအ်ပုစ်အုားလံုးတွင ်

ေကျးလက်ေဒသ လုပသ်ားအငအ်ားပါဝင်��နး်သည ် မ� �ိ�ြပလပုသ်ားအငအ်ားပါဝင�်�န်းထက် ပိုြမင့်ပါသည။် ေကျးလကေ်ဒသတွင ်

ေနထုိငသ် ူ လဦူးေရ၏ (၇၁) ရာခိုင�်�နး်ေကျာ်မာှ လုပသ်ားအငအ်ားစုတငွ ် ပါဝင်ေနေသာေက� ာင့် ပြ ည်ေထာငစ်�ုှင့်ေကျးလက ်

ေဒသများအက� ား လပုသ်ားအငအ်ားပါဝင်မ�ပုံစမံာှ တညူေီနပါသည။် 
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ပ ုံ (၄) - အသက် (၁ ၅) ် ုှ ်် ငု ှ်အ်က် အသ က်အုပ်ှ ု် ငု ှ် က်  ကျာ အမ ုက ်မ ပ်ုသ ကအ င်အ ကပ ါဝင ်် နှက် 

 

၂.၄ အမုပအ်က  ုင်ရ ရု ာှ် ငုှ် မ လ ကဦရအရ  ်ျ က 

 သန်းေခါငစ်ာရငး်အချကအ်လက်များအရ အသက် (၁၅) �စှမှ် (၆၄) �စှအ်တငွး် အလပုလ်ပုေ်နသဥူးီေရအချိ�းမာှ 

(၆၄.၄) ရာခိုင�်�နး်ဖြ စပ်ါသည။် အလပုအ်ကုိငရ်ရှိမ��ငှ့် လဥူးီေရအချိ�းသည ် အမျ�ိးသားများတွင် (၈၁.၉) ရာခိုင�်�နး်ရှိ၍ 

အမျိ�းသမးီများတင်ွ (၄၈.၄) ရာခိုင�်�န်းသာရှိသဖြ င့် အမျ�ိးသားများတငွ ်ပိုမိုမြ င့်မားေက� ာငး်ေတ�ွရပါသည။် အမိမ်�ကိစ�လပုက်ိုငသ် ူ

အမျိ�းသမးီများသည ် (၃၈.၈) ရာခိုင�်�နး်ေကျာ်ရှိပ� းီ အမျိ�းသားများတွင ် (၁.၂) ရာခိုင�်�နး်သာရှိပါသည။် ပုံ (၅) တငွ ် အသက ်

အပုစ်�ုငှ့် ကျား/မ အလိုက ်အလပုအ်ကိုငရ်ရှိမ��ငှ့် လဥူးီေရအချိ�းကို ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 

 

ပုံ (၅) - အသက ်(၁၅) ် ုှ ်် င်ှုအ်က် အသ က်အ ပ်ုှ ု် ငု ှ် က်  ကျာ အမ ုက် အမုပ အ်က ုင ရ် ရု ာ ှ် ငု ်ှ မ ် က့ ဦရအ ရ  ်ျ က 
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၂.၅ အလုပလ်က်မ့ဲရာခုိင်် ဲ့ န် 

 သန်းေခါငစ်ာရငး်ကာလအတွငး် အိမေ်ထာငစ်မုျားမှေ ဖြ ဆိုေသာ အချကအ်လကမ်ျားအရ စာရငး်ေကာကယ်ခူျန်ိတငွ ်

အသက် (၁၅) �စ်ှမှ (၆၄) �စှအ်တငွး်ရှိ လဥူးီေရ၏ အလပုလ်ကမ့်ဲရာခိုင�်�န်းသည် (၄.၀) ရာခိုင�်�န်းဖြ စပ်ါသည။် ကျား �ှင့် မ 

အလပုလ်ကမ့်ဲရာခိုင�်�န်းများသည ်တညူလီနီုးပါးရိှပ� းီ (၃.၉) ရာခိုင�်�န်း�ငှ့် (၄.၁) ရာခိုင�်�န်းအသီးသးီ ဖြ စ်က� ပါသည။် အသက် 

(၁၅ - ၂၉) အပုစ် ုလငူယလ်ရူယွမ်ျားအတွငး် အလုပလ်ကမ့်ဲ (၇.၇) ရာခိုင�်�နး်ရိှပ� းီ �ုိငင်၏ံ ပျမး်မ�အလုပလ်ကမ့်ဲရာခိုင�်�န်းထက ်

ပိုများသညက်ို ေတ�ွရပါသည။် 

 

ပုံ (၆) - အသက် (၁၅) ်ုှ ်် ငု့်အ်က် အသက်အုပ်ှ ု် ငု့် က်ာနျမ အလိုက် အလုပလ်ကမ့ဲ််ဲ့ န် 
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12 သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

၂.၆ အလုပအ်ကိုင် 

 အသက် (၁၅) �စှ�်ငှ့်အထက် အလပုလ်ပုသ်ဥူးီေရအချ�ိးကုိ အလပ်ုအကိုငအ်မျ�ိးအစားအလိုက် ေလလ့ာရာတငွ် 

စိုကပ်ျ�ိးေရး၊ သစေ်တာ�ငှ့် ငါးလပုင်န်းများ�ငှ့်ဆိုငေ်သာ က�မး်ကျငအ်လပ်ုသမားများ (၄၂.၉%) သည ် အမြ င့်ဆံုးဖြ စ်ပ� းီ 

အေ ခြ ခအံလပုအ်ကိုင် လပုက်ိုငသ်မူျား (၁၆%) �ငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ့်အေရာငး်လပုသ်ားများ (၁၂.၈%) ရှိေ က� ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည်။ 

လကမ်�ပညာ�ငှ့်ဆကစ်ပလ်ပုင်န်း အလပုသ်မားအချိ�းမှာလညး် (၁၁.၇%) ရိှေ က� ာငး် ေတွ�ရှိရပါသည။် ကျား/မ အလိုက် 

ေလလ့ာရာတငွ် လယယ်ာ၊ သစေ်တာ�ငှ့် ငါးလပုင်န်းက�မး်ကျင ် လပုသ်ားအပုစ်တွုင ် ကျား (၄၆.၁%) သည ် မ (၃၈.၂%) ထက် 

ပိုများေ က� ာငး် ေတွ�ရှိရပါသည။် အမျ�ိးသမီးများ ဒုတယိအများဆုံး လပုက်ိုင်သည့်အလပုမ်ာှ ဝန်ေဆာငမ်��ငှ့် အေရာငး်လပုင်န်း 

(၁၈.၄%) များဖြ စ်ပါသည။် အမျိ�းသားများသည် အေ ခြ ခအံလပုအ်ကိုငမ်ျားတငွ် ဒတုယိအများဆံုး (၁၆.၈%) �ငှ့် လကမ်�ပညာ�ငှ့် 

ဆကစ်ပ်လပုင်နး်များတင်ွ တတယိအများဆံုး (၁၂.၅%) လပုက်ိုင်က� ပါသည။် 

 အဖွွ�အဲစညး်လူဥးီေရကုိ အလပုအ်ကိုင�်ငှ့်လပု်ငနး်ေမးခွန်းများ မပါဝငေ်သာ သးီခြ ား အဖွ�ဲအစညး်ေမးခွနး်ပုံစံကို 

အသုံးပြ �၍ ေကာကယ်ခူ့ဲပါသည။် ေဆး�ံုများ�ငှ့် ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရးစခန်းများ၊ ဟုိတယ၊် မိုတယ၊် တညး်ခုိခနး်�ှင့်အငး်များ၊ 

ရတဲပဖ်ွဲ�/ရတဲန်းလျား၊ အကျဥး်ေထာင်၊ အချ�ပ၊် တပမ်ေတာ်၊ ဘာသာေရးအေဆာကအ်အံုများ၊ ဘိုးဘာွးရပိသ်ာများ�ငှ့် မဘိမ့ဲ 

ေဂဟာများ၊ ေဘာ်ဒါေဆာငမ်ျား၊ မသန်စမွး်ေကျာငး်များ အစရှိသည့် အဖ�ွအဲစညး်များတငွ ် အလပုအ်ကိုင�်ငှ့် လပ်ုငနး်ေမးခွန်း 

များကို မေမးမြ န်းခဲ့ပါ။ ထို�ေက� ာင့် အဖွဲ�အစညး်များတငွ ် ေနထုိငသ်ည့် လဦူးေရ၏ အလုပအ်ကိုင�်ငှ့် လပုင်န်းများကို 

အစရီငခ်စံာတငွ ်ထည့်သငွး်ေဖာ်ြပ�ိုင်ခြ ငး် မရိှပါ။ 

 

ပုံ (၇) - အလုပအ်ကုိင၊် ကျား/မ ်ငှင်  မ� ိိ �ြပ/ေကျးလက်အလိုက် အသက ်(၁၅) ်ှှ ်် ငှင်အ်က် အလုပရ်ိှသူ ရာခုိင်် �န်း 
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ကျား

စစုေုပါငး်
မန်ေနဂျာများ

သက်ေမးွဝမး်ေကျာငး်ပညာရင်ှများ

နည်းပညာ�ငှ့် ဆကစ်ပသ်ည့် 
သက်ေမးွပညာရငှမ်ျား

အေထာကအ်ပံ့ပြ �စာေရးလုပသ်ားများ

ဝန်ေဆာငမ်��ှင့် အေရာငး်လပုသ်ားများ

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ�ငှ့် ငါးလပုင်န်း 
က�မး်ကျငလ်ပ်ုသားများ

လက်မ�ပညာ�င့်ှ ဆကစ်ပလု်ပင်န်း 
အလပ်ုသမားများ

စကက်ရိယိာ�င့်ှ စကပ်စ�ညး်ကိုင်တယ်ွ 
အသုံးပြ �သမူျား�ှင့် စစုညး်တပ်ဆင်သူများ

အေခြ ခအံလပ်ုသမားများ

အခြ ား

မသိ/မေြဖ



 
 

ဇယား (၄) ။ အသက် (၁၅) ်ှှ ်် ှှ ှ်အ်က် အလုပရိှ်သဦူးေရ်ှှှ် ရာာိုှ ်် �နး်ကုိ အလပ်ုအကုိှအ် အိ်ျးအှားအလိုက်   ်� ျိ�ြပ/ေကအးလက ်ာဲွာြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 

အလုပ်အကုိင ်
အသက် (15) ််ှ်််င်ှအ်က ်အလုပပိ််သသိူဦပ ပာခုိင််�န်ူ  

ှုှုဦပါင်ူ ကျာူ မ  မ� ိိ �ြပ ဦကျူလက် ှုှဦုပါင်ူ ကျာူ မ  မ� ိိ �ပြ  ဦကျူ လက် 

ှုှဦုပါင်ူ 20,545,607 12,354,722 8,190,885 5,742,151 14,803,456 100 100 100 100 100 

မန်ေနဂျာများ 128,457 79,547 48,910 89,509 38,948 0.6 0.6 0.6 1.6 0.3 

သကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းပညာရင်ှများ 488,218 135,475 352,743 294,486 193,732 2.4 1.1 4.3 5.1 1.3 

နညး်ပညာ�ှင့်ဆက်စပ်သည့် သက်ေမွး 
ပညာရင်ှများ 376,841 245,061 131,780 259,507 117,334 1.8 2.0 1.6 4.5 0.8 

အေထာကအ်ပ့ံပြ �စာေရးလပ်ုသားများ 463,077 238,356 224,721 336,877 126,200 2.3 1.9 2.7 5.9 0.9 

ဝန်ေဆာင်မ��ှင့် အေရာင်းလုပ်သားများ 2,630,848 1,119,668 1,511,180 1,628,149 1,002,699 12.8 9.1 18.4 28.4 6.8 

လယယ်ာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် ငါးလုပ်ငနး် 
က�မ်းကျင်လုပ်သားများ 

8,822,003 5,692,645 3,129,358 446,792 8,375,211 42.9 46.1 38.2 7.8 56.6 

လကမ်�ပညာ�ှင့် ဆကစ်ပ်လုပ်ငနး် 
အလပ်ုသမားများ 

2,405,629 1,549,291 856,338 1,246,101 1,159,528 11.7 12.5 10.5 21.7 7.8 

စကကိ်ရယိာ�င့်ှ စက်ပစ�ည်းကိုင်တယွ ်
အသုံးပြ �သူများ�ှင့် စုစညး်တပ်ဆင်သူများ 

778,881 705,170 73,711 469,657 309,224 3.8 5.7 0.9 8.2 2.1 

အေခြ ခအံလုပ်သမားများ 3,279,535 2,076,307 1,203,228 622,864 2,656,671 16.0 16.8 14.7 10.8 17.9 

အခြ ား 151,313 147,460 3,853 66,548 84,765 0.7 1.2 0.0 1.2 0.6 

မသိ/မေဖြ  1,020,805 365,742 655,063 281,661 739,144 5.0 3.0 8.0 4.9 5.0 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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14 သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

၂.၇ လုပင်န်း 

 အလပုရ်ှိသဥူးီေရအချိ�းကုိ လပုင်န်းအမျိ�းအစားအလုိက် ေလ့လာရာတငွ ် လယယ်ာ၊ သစေ်တာ�ငှ့် ငါးလပုင်န်းများတငွ ်

လပုက်ိုင်သအူချ�ိးအစားမှာ အမြ င့်ဆုံးဖြ စ်ပ� းီ ကျား (၅၅.၄%) �ငှ့် မ (၄၇.၄%) ရှိေ က� ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည်။ အမျိ�းသားများသည ်

လကလ်�ီငှ့်လက�ားေရာငး်ဝယ်ေရး (ေမာ်ေတာ်ယာဥ�်ငှ့် ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ် ပြ �ပြ ငြ်ခငး်လုပင်န်း အပါအဝင်) တငွ ် ဒုတယိ 

အများဆံုး (၇.၂%) လပုက်ိုင်က� ပ� းီ ေဆာကလ်ပုေ်ရးလပ်ုငန်းတွင ်တတယိအများဆံုး (၆.၈%) လပုက်ိုငလ်ျကရ်ှိေက� ာငး် ေတွ�ရှိရ 

ပါသည။် အမျိ�းသမီးများသညလ်ညး် လကလ်�ီငှ့်လက�ားေရာငး်ဝယ်ေရး (ေမာ်ေတာ်ယာဥ�်ငှ့် ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ်  ပြ �ပြ င်ြခငး် 

လပုင်နး် အပါအဝင်) တငွ် (၁၂.၆%)  ဖြ င့် ဒတိုယအများဆံုး လပုက်ိုင်က� ြပးီ ကန်ုထတုလု်ပမ်�လပုင်န်းတငွ် (၉.၇%) �ငှ့် ဟိုတယ၊် 

တညး်ခိုခန်း၊ အစားအေသာက�်ငှ့် အေဖျာ်ယမကာလပုင်န်းများတငွ် (၇%) လပုက်ိုင်က� ပါသည။် 

 အသက် (၁၅) �စှ�်ငှ့်အထက ် အလပုရ်ှိသဥူးီေရကုိ လပုင်န်းအလိုက၊် ကျား/မအလိုက ် ဆန်းစစေ်လ့လာရာတငွ ်

လပုင်နး်အုပစ်ု (၅) ခုဖြ စသ်ည့် လယယ်ာ၊ သစေ်တာ�ှင့် ငါးလပုင်နး် (၅၅.၄%)၊ လကလ်ီ�ှင့် လက�ားေရာငး်ဝယေ်ရး 

(ေမာ်ေတာ်ယာဥ�်ငှ့် ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ်ပြ �ပြ ငြ်ခငး်လပုင်နး် အပါအဝင်) (၇.၂%)၊ ေဆာကလ်ပုေ်ရးလပုင်န်း (၆.၈%)၊ သယယ်ူ 

ပို�ေဆာငေ်ရး�ငှ့် ကန်ုပစ�ညး်သိုေလာှငေ်ရးလပုင်န်းများ (၆.၄%)  �ငှ့် ကနုထ်တုလ်ပုမ်�လပုင်နး် (၄.၉%) တို�တငွ ်အမျိ�းသား (၈၀) 

ရာခိုင�်�န်းေကျာ် ရှိေက� ာငး်ေတွ�ရှိရပါသည။် အလားတူ လယယ်ာ၊ သစေ်တာ�ငှ့် ငါးလပုင်န်း (၄၇.၄%)၊ လကလ်ီ�ငှ့် လက�ား 

ေရာငး်ဝယေ်ရး (ေမာ်ေတာ်ယာဥ�်ငှ့် ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ်ပြ �ပြ င်ြခငး်လပုင်နး် အပါအဝင်) (၁၂.၆%)၊ ကန်ုထုတလ်ပုမ်�လပုင်န်း 

(၉.၇%)၊ တညး်ခိုေရး�င့်ှ အစားအေသာကဝ်နေ်ဆာငမ်�လပ်ုငန်းများ (၇%) �ငှ့် ပညာေရးဆုိငရ်ာ လပ်ုငန်းများ (၃.၉%) တို�တငွ ်

အမျိ�းသမးီ (၈၀) ရာခိုင�်�န်းေကျာ်ရှိေက� ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည။် ဤေလ့လာဆန်းစစခ်ျကက်ို ဇယား  (၅) တငွ ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 

 သန်းေခါငစ်ာရငး်အချကအ်လက်များအရ အသက် (၁၀) �စှ�်ငှ့်အထက် အလပုရ်ှိသဦူးေရ (၂၁) သနး်ေကျာ်၏ 

တစဝ်က်ခန်� (၁၁ သနး်ေကျာ်) သည ်လယ်ယာ၊ သစေ်တာ�ငှ့် ငါးလပုင်န်းများတင်ွ အလပုလ်ပုက်ိုငေ်နက� ပါသည။် ယငး်လပုင်နး် 

တငွ ်လပုက်ိုင်ေနသအူများစုမာှ ရမှး်ြပညန်ယ၊် ဧရာဝတ�ီငှ့် စစက်ိုငး်တိုငး်ေဒသက� းီတို�မ ှဖြ စ်က� ပါသည။် 

ဒုတယိအများဆံုးလပုင်န်းအမျိ�းအစားမာှ လကလ်�ီငှ့်လက�ားေရာငး်ဝယေ်ရးလပုင်န်းြဖစ်ပ� းီ အလပုလ်ပုက်ိုငေ်နသဦူးေရ 

(၁.၉) သနး်ခန�ရ်ှိ၍ တတယိအများဆုံးမာှ ကန်ုထုတလ်ုပမ်�လပုင်န်းြဖစ်ပ� းီ (၁.၄) သန်းခန� ် ရှိပါသည။် လကလ်ီ�ငှ့် လက�ား 

ေရာငး်ဝယေ်ရးလုပင်နး်တွင ် လပုက်ိုငေ်နသ ူ ေလးပံုတစပ်ုံခန�်သည ် ရန်ကနုတ်ိုငး်ေဒသက� းီမှဖြ စ်ပ� းီ ကနုထု်တလ်ုပမ်�လပုင်နး်တွင ်

လပုက်ိုငေ်နသအူများစမုာှ မ��ေလး�ှင့် ရနက်န်ုတိုငး်ေဒသက� းီတို�မှှ ဖြ စ် က� ပါသည။် 

 



 
 

ဇယား (၅) ။ အသက် (၁၅) ်ှှ်် ှှ ှ်အ်က် အလုပရိှ်သဦူးေရ်ှှ ှ် ရာာုိှ်် �န်းကို လုပ်ှ န်းအပု်ှ ုက� းီအလိုက် ာွဲာြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 
 

လပ်ုှန်း 
အသက် (၁၅) ်ှှ််ှှ်ှအ်က် အလပ်ုရှိသူဦးေရ ရာာုိှ် �်နး် 

ှုှေုပါှ်း ကျား မ  မ� ိိ �ပြ  ေကျးလက် ှုှုေပါှ်း ကျား မ  မ� ိိ �ပြ  ေကျးလက် 

ှုှုေပါှ်း 20,545,607 12,354,722 8,190,885 5,742,151 14,803,456 100 100 100 100 100 

(က)  လယယ်ာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် ငါးလပ်ုငနး် 10,726,809 6,845,421 3,881,388 541,690 10,185,119 52.2 55.4 47.4 9.4 68.8 

( ခ)  သတ��တူးေဖာ်ေရး�ှင့် ေကျာက်မုိငး်လုပ်ငနး် 164,881 135,931 28,950 29,859 135,022 0.8 1.1 0.4 0.5 0.9 

( ဂ)  ကန်ုထုတလ်ပ်ုမ�လပ်ုငန်း 1,395,314 601,382 793,932 673,544 721,770 6.8 4.9 9.7 11.7 4.9 

(ဃ)  လ�ပစ်စ်၊ ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�ွးေငွ��ှင့် ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ�  
လုပ်ငနး် 44,436 40,123 4,313 34,797 9,639 0.2 0.3 0.1 0.6 0.1 

( င)  ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�င့်ှ အမိ�က်သိမ်းဆညး်ေရး 
စီမံခန�်ခဲွမ�လုပ်ငနး် 25,870 21,308 4,562 17,102 8,768 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 

( စ)  ေဆာကလ်ပ်ုေရးလုပ်ငနး် 940,231 846,279 93,952 489,321 450,910 4.6 6.8 1.1 8.5 3.0 

(ဆ)  လက်လ�ှီင့်လက�ား ေရာငး်ဝယ်ေရး 
  (ေမာ်ေတာ်ကား�ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 

 ပြ �ပြ င်ြခင်းလုပင်န်းအပါအဝင်) 
1,923,400 893,164 1,030,236 1,138,661 784,739 9.4 7.2 12.6 19.8 5.3 

( ဇ)  သယ်ယပုိူ�ေဆာင်ေရး�ှင့် ကုန်ပစ�ည်းသိုေလှာင်ေရး 
လုပ်ငနး်များ 810,625 784,858 25,767 538,693 271,932 3.9 6.4 0.3 9.4 1.8 

( ဈ)  တညး်ခုိေရး�ှင့်အစားအေသာက ်ဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 962,720 391,400 571,320 637,558 325,162 4.7 3.2 7.0 11.1 2.2 

(ည)  သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆက်သယ်ွေရးလုပ်ငန်းများ 47,713 29,774 17,939 40,932 6,781 0.2 0.2 0.2 0.7 0.0 

( ဋ )  ေငွေရးေက� းေရး�ှင့် အာမခံလုပ်ငနး်များ 42,859 17,523 25,336 38,318 4,541 0.2 0.1 0.3 0.7 0.0 

( ဌ )  အိမ်ခ�  ံေြမဆုိင်ရာလုပ်ငနး်များ 10,800 7,015 3,785 10,108 692 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 

( ဍ )  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သိပ�ံပညာ�ှင့် 
စက်မ�လကမ်�ပညာဆုိင်ရာ လုပင်နး်များ 

29,472 19,951 9,521 23,351 6,121 0.1 0.2 0.1 0.4 0.0 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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လပ်ုငန်း 
အသက် (၁၅) ်ှှ််ှင်ှအ်က် အလပ်ုရှိသူဦးေရ ရာခုိင် �်နး် 

ှုှေုပါင်း ကျား မ  မ� ိိ �ပြ  ေကျးလက် ှုှုေပါင်း ကျား မ  မ� ိိ �ပြ  ေကျးလက် 

( ဎ )  စီမံအုပခ်ျ�ပ ်ေရး�ှင့် ေထာက်ကူမ�ဆိင်ုရာလုပ်ငန်းများ 248,138 150,000 98,138 189,928 58,210 1.2 1.2 1.2 3.3 0.4 

(ဏ)   ပြ ည်သ�ူအုပ်ချ�ပ်ေရး ( ပြ ည်သ�ူဝန်ထမး်များအပါအဝင်) 616,557 439,341 177,216 377,107 239,450 3.0 3.6 2.2 6.6 1.6 

( တ)  ပညာေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ 390,092 74,195 315,897 196,192 193,900 1.9 0.6 3.9 3.4 1.3 

( ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူ�ေရးလုပ်ငန်းများ 112,966 44,692 68,274 74,788 38,178 0.5 0.4 0.8 1.3 0.3 

( ဒ)  ပန်းချ၊ီ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ် ေြဖေရး�ှင့် အပန်းေဖြ ေရး 
လုပ်ငနး်များ 57,771 42,400 15,371 41,386 16,385 0.3 0.3 0.2 0.7 0.1 

( ဓ)  အခြ ားဝန်ေဆာင်မ�လပ်ုငနး်များ 463,951 288,704 175,247 161,973 301,978 2.3 2.3 2.1 2.8 2.0 

( န)  ကိုယ်တိုင်လုပ်ကုိင်သည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ လုပ်ငနး်များ 
ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ င်းမရှိသည့် အမ်ိေထာင်စုများ၏ 
ထုတလု်ပ်မ��ှင့် ဝန်ေဆာင်မ�လပ်ုငန်းများ 

278,354 154,201 124,153 72,939 205,415 1.4 1.2 1.5 1.3 1.4 

( ပ)  သံတမန်အခွင့်အေရးရ အဖဲွ�အစည်းများ၏ လပ်ုငန်းများ 2,859 1,472 1,387 2,499 360 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

အလုပ်အကိုင်အမျိ�းအစားေဖာ်ပြ ထား ခြ င်းမရှိေသာလုပ်ငန်းများ 1,249,789 525,588 724,201 411,405 838,384 6.1 4.3 8.8 7.2 5.7 

 
 
 
 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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အပုိင်း (၃) 

စာရင်းဇယားများ 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1 (က) -  ပြ ည်ေထာင်စလူုဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင််ှ အလုပအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါငး်) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါင်း 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ 
လုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 

အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝန်ထမး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လိက/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ ကုိယတုိ်င်လုပ် 
မိသားစု 
လုပင်နး်တွင် 
လုပ်ကုိငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ အလုပ် 
မရာှခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရယ်ွအုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစွ်မ်းသူ အခြ ား 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု              

စုစေုပါင်း 40,988,693 1,346,111 7,385,567 1,042,235 8,718,292 3,923,374 954,506 172,514 5,667,760 7,501,642 2,334,398 312,879 1,629,415 

10-14 5,108,362 - 219,479 - 88,429 235,132 77,282 38,231 3,920,428 230,106 - 16,217 283,058 

15-19 4,625,989 23,708 1,053,347 19,950 394,461 671,801 244,704 42,099 1,442,274 481,504 - 15,184 236,957 

20-24 4,331,069 168,960 1,295,331 41,646 685,449 677,774 269,010 28,254 244,268 725,746 - 13,688 180,943 

25-29 4,146,134 222,101 1,146,796 73,046 948,768 545492 147,291 16,392 29,412 850,283 - 13,813 152,740 

30-34 3,898,861 197,492 954,176 104,747 1,093,948 434,458 82,296 11,190 9,676 862,646 6,503 15,085 126,644 

35-39 3,563,480 168,929 777,531 125,725 1,124,022 350,280 48,740 8,440 5,306 819,192 7,789 15,225 112,301 

40-44 3,283,073 162,159 619,065 137,297 1,109,400 291,022 31,147 7,118 3,702 788,485 14,472 18,201 101,005 

45-49 2,946,148 152,144 490,405 135,721 1,011,589 240,508 22,007 6,072 2,716 740,336 29,810 21,465 93,375 

50-54 2,559,232 127,608 358,828 125,474 863,020 190,119 14,652 5,272 2,164 675,288 85,064 25,929 85,814 

55-59 2,051,937 102,226 241,318 102,991 634,234 131,466 9,171 3,991 1,846 555,026 167,421 28,221 74,026 

60-64 1576,845 14,577 133,366 77,116 405,091 80,772 4,410 2,427 1,509 384658 383,394 28,859 60,666 

65-69 1,064,493 3,212 59,873 46,514 208,784 41,570 2,025 1,418 1,296 216,648 414,829 24,825 43,499 

70-74 713,170 1,198 20,425 25,220 85,853 17,659 767 642 1,223 93,922 415,224 21,781 29,256 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 1,119,900 1,797 15,627 26,788 65,244 15,321 1,004 968 1,940 77,802 809,892 54,386 49,131 

15 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 35,880,331 1,346,111 7,166,088 1,042,235 8,629,863 3,688,242 877,224 134,283 1,747,332 7,271,536 2,334,398 296,662 1,346,357 

10 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 40,988,693 1,346,111 7,385,567 1,042,235 8,718,292 3,923,374 954,506 172,514 5,667,760 7,501,642 2,334,398 312,879 1,629,415 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 7,862,576 - 754,304 9,520 282,615 607,975 210,943 64,590 4,995,633 478,370 - 25,550 433,076 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 32,982,768 1,339,904 7,070,163 943,713 8,269,982 3,613,692 873,428 131,255 1,742,873 6,883,164 694,453 195,670 1,224,471 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1 (ခ) -  ပြ ည်ေထာငစ်လူုဥးီေရကို အသက်အုပစု်�ငှ်် အလုပအ်ကိုင်အမျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပစု် စုစုေပါင်း 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ 
လုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 

အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝန်ထမး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ ကုိယတုိ်င်လပ်ု 
မိသားစု 
လုပင်နး်တွင် 
လုပ်ကုိငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ အလုပ် 
မရာှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမ်မ�ကိစစ 
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု              

ကျား 19,527,559 770,640 4,819,808 775,197 5,659,633 1,570,015 567,329 105,905 2,787,895 268,148 969,097 161,950 1,071,942 

10-14 2,595,749 - 121,342 - 47,855 119,046 47,259 23,250 1,968,347 63,097 - 8,844 196,709 

15-19 2,290,998 17,777 612,364 12,277 225,384 359,540 147,980 25,546 673,359 55,053 - 8,450 153,268 

20-24 2,091,525 103,737 775,488 27,820 413,591 338,792 141,750 15,781 119,487 34,087 - 7,765 113,227 

25-29 1,995,465 124152 737,564 52,608 609,846 232,931 84,641 9,284 15,515 22,446 - 8,074 98,404 

30-34 1,884,549 104,070 651,479 78,723 714,228 161,021 51,132 7,004 4,280 16,443 1,753 9,260 85,156 

35-39 1,705,630 87,714 541,507 95,527 730,698 108,038 32,619 5,574 1,955 12,424 2,904 9,839 76,831 

40-44 1,548,942 89,057 434,236 103,725 719,086 76,208 22,128 5,014 1,204 10,998 6,975 11,835 68,476 

45-49 1,375,041 86,261 346,639 102,731 658,870 57,770 16,305 4,420 797 9,980 14,536 13,575 63,157 

50-54 1,182,341 76,753 257,200 94,900 572,799 43,476 10,948 3,810 571 10,426 39,291 15,589 56,578 

55-59 935,979 64,373 174,267 77,408 430,319 30,313 6,814 2,813 494 9,895 74,873 16,060 48,350 

60-64 712,040 12,028 97,904 57,875 282,473 20,937 3,300 1,605 416 8,933 172,977 14,655 38,937 

65-69 466,618 2,591 44,018 34,333 147,799 11,563 1,426 942 382 6,244 178,458 11,338 27,524 

70-74 301,679 951 14,785 18,397 61,277 5,396 487 361 433 3,595 169,626 8,690 17,681 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 441,003 1,176 11,015 18,873 45,408 4,984 540 501 655 4,527 307,704 17,976 27,644 

15 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 16,931,810 770,640 4,698,466 775,197 5,611,778 1,450,969 520,070 82,655 819,548 205,051 969,097 153,106 875,233 

10 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 19,527,559 770,640 4,819,808 775,197 5,659,633 1,570,015 567,329 105,905 2,787,895 268,148 969,097 161,950 1,071,942 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 3,970,272 - 430,016 5,783 157,953 320,305 129,986 39,444 2,478,367 98,338 - 14,068 296,012 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 15,722,510 765,922 4,628,648 703,594 5,357,294 1,429,026 517,617 80,851 818,078 190,685 313,309 115,102 802,384 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1 (ဂ) -   ပြ ည်ေထာင်စလူုဥးီေရကို အသက်အုပစ်�ုင််ှ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပ်စု စုစုေပါင်း 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ 
လုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 

အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝန်ထမး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ ကုိယ်တုိင်လပ်ု 
မိသားစု 
လုပင်န်းတွင် 
လုပကုိ်ငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ အလုပ် 
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရယ်ွအုိ 

ဖျားနာသူး 
မသန်စမ်ွးသူ အခြ ား 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု              

မ 21,461,134 575,471 2,565,759 267,038 3,058,659 2,353,359 387,177 66,609 2,879,865 7,233,494 1,365,301 150,929 557,473 

10-14 2,512,613 - 98,137 - 40,574 116,086 30,023 14,981 1,952,081 167,009 - 7,373 86,349 

15-19 2,334,991 5,931 440,983 7,673 169,077 312,261 96,724 16,553 768,915 426,451 - 6,734 83,689 

20-24 2,239,544 65,223 519,843 13,826 271,858 338,982 127,260 12,473 124,781 691,659 - 5,923 67,716 

25-29 2,150,669 97,949 409,232 20,438 338,922 312,561 62,650 7,108 13,897 827,837 - 5,739 54,336 

30-34 2,014,312 93,422 302,697 26,024 379,720 273,437 31,164 4,186 5,396 846,203 4,750 5,825 41,488 

35-39 1,857,850 81,215 236,024 30,198 393,324 242,242 16,121 2,866 3,351 806,768 4,885 5,386 35,470 

40-44 1,734,131 73,102 184,829 33,572 390,314 214,814 9,019 2,104 2,498 777,487 7,497 6,366 32,529 

45-49 1,571,107 65,883 143,766 32,990 352,719 182,738 5,702 1,652 1,919 730,356 15,274 7,890 30,218 

50-54 1,376,891 50,855 101,628 30,574 290,221 146,643 3,704 1,462 1,593 664,862 45,773 10,340 29,236 

55-59 1,115,958 37,853 67,051 25,583 203,915 101,153 2,357 1,178 1,352 545,131 92,548 12,161 25,676 

60-64 864,805 2,549 35,462 19,241 122,618 59,835 1,110 822 1,093 375,725 210,417 14,204 21,729 

65-69 597,875 621 15,855 12,181 60,985 30,007 599 476 914 210,404 236,371 13,487 15,975 

70-74 411,491 247 5,640 6,823 24,576 12,263 280 281 790 90,327 245,598 13,091 11,575 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 678,897 621 4,612 7,915 19,836 10,337 464 467 1285 73,275 502,188 36,410 21,487 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 18,948,521 575,471 2,467,622 267,038 3,018,085 2,237,273 357,154 51,628 927,784 7,066,485 1,365,301 143,556 471,124 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 21,461,134 575,471 2,565,759 267,038 3,058,659 2,353,359 387,177 66,609 2,879,865 7,233,494 1,365,301 150,929 557,473 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 3,892,304 - 324,288 3,737 124,662 287,670 80,957 25,146 2,517,266 380,032 - 11,482 137,064 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 17,260,258 573,982 2,441,515 240,119 2,912,688 2,184,666 355,811 50,404 924,795 6,692,479 381,144 80,568 422,087 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1 (ဃ) -   ပြ ညေ်ထာငစု်လဦူးေရကုိ အသက်အုပစ်�ုငှ်် အလုပအ်ကုိငအ်မျိိ းအစားအလုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� ိိ �ပြ ) 

အသက်အုပစု် စုစုေပါင်း 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ 
လုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 

အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ ကုိယတုိ်င် လုပ် 
မိသားစု 
လုပင်န်းတွင် 
လုပကုိ်ငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ အလုပ် 
မရာှခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစွ်မ်းသူ အခြ ား 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု              

 မ� �ိ� ပြ  12,649,939 751,308 2,829,717 250,786 2,177,746 410,400 329,372 61,774 1,897,204 2,409,024 854,115 95,209 583,284 

10-14 1,355,792 - 66,014 - 10,910 10,844 14,597 8,070 1,109,103 47,304 - 4,238 84,712 

15-19 1,467,120 12,753 413,209 3,637 69,366 49,564 66,838 12,901 615,681 132,747 - 3,939 86,485 

20-24 1,460,572 79,904 580,438 10,538 157,891 68,556 107,725 11,636 140,787 229,616 - 3,633 69,848 

25-29 1,320,591 110,355 481,667 20,025 238,343 56,491 57,830 6,874 16,879 270,752 - 3,927 57,448 

30-34 1,229,010 103,749 371,707 29,531 289,337 52,424 32,678 5,155 5,131 285,384 3,229 4,808 45,877 

35-39 1,092,916 94,907 278,464 34,356 298,856 44,107 19,258 4,059 2,609 267,157 4,045 5,127 39,971 

40-44 1,025,669 95,433 216,828 37,841 304,618 37,855 12,408 3,564 1,760 263,853 7,838 6,446 37,225 

45-49 918,610 91,873 164,139 35,498 275,655 31,682 8,433 3,104 1,265 248,358 16,383 7,415 34,805 

50-54 783,327 81,833 115,922 29,245 219,480 23,651 4,923 2,565 938 223,253 41,134 8,422 31,961 

55-59 631,743 67,902 73896 21,441 151,697 16,409 2,709 1,704 752 182,995 76,453 8,601 27,184 

60-64 477,041 8,400 39,457 14,329 88,801 9,668 1,058 964 599 124936 158,330 8,515 21,984 

65-69 333,747 2,221 17,592 7,514 43,644 5,024 443 546 515 72,175 160,687 7,257 16,129 

70-74 212,747 842 5,651 3,495 16,239 2,128 162 229 428 31,388 135,539 6,100 10,546 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 341,054 1,136 4,733 3,336 12,909 1,997 310 403 757 29,106 250,477 16,781 19,109 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 11,294,147 751,308 2,763,703 250,786 2,166,836 399,556 314,775 53,704 788,101 2,361,720 854,115 90,971 498,572 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 12,649,939 751,308 2,829,717 250,786 2,177,746 410,400 329,372 61,774 1,897,204 2,409,024 854,115 95,209 583,284 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 2,196,138 - 260,279 1,533 41,218 35,701 47,026 15,534 1,539,056 110,760 - 6,612 138,419 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 10,406,599 747,109 2,735,727 236,441 2,094,044 390,407 313,860 52,526 786,401 2,229,051 307,412 60,833 452,788 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1 (င) -   ပြ ညေ်ထာင်စလုဥူးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင််ှ အလုပအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါင်း 

လုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ 
လုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 

အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ ကုိယတုိ်င် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပင်နး်တွင် 
လုပကုိ်ငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ အလုပ် 
မရာှခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမ်မ�ကိစစ  
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု              

ေကျးလက် 28,338,754 594,803 4,555,850 791,449 6,540,546 3,512,974 625,134 110,740 3,770,556 5,092,618 1,480,283 217,670 1,046,131 

10-14 3,752,570 - 153,465 - 77,519 224,288 62,685 30,161 2,811,325 182,802 - 11,979 198,346 

15-19 3,158,869 10,955 640,138 16,313 325,095 622,237 177,866 29,198 826,593 348,757 - 11,245 150,472 

20-24 2,870,497 89,056 714,893 31,108 527,558 609,218 161,285 16,618 103,481 496,130 - 10,055 111,095 

25-29 2,825,543 111,746 665,129 53,021 710,425 489,001 89,461 9,518 12,533 579,531 - 9,886 95,292 

30-34 2,669,851 93,743 582,469 75,216 804,611 382,034 49,618 6,035 4,545 577,262 3,274 10,277 80,767 

35-39 2,470,564 74,022 499,067 91,369 825,166 306,173 29,482 4,381 2,697 552,035 3,744 10,098 72,330 

40-44 2,257,404 66,726 402,237 99,456 804,782 253,167 18,739 3,554 1,942 524,632 6,634 11,755 63,780 

45-49 2,027,538 60,271 326,266 100,223 735,934 208,826 13,574 2,968 1,451 491,978 13,427 14,050 58,570 

50-54 1,775,905 45,775 242,906 96,229 643,540 166,468 9,729 2,707 1,226 452,035 43,930 17,507 53,853 

55-59 1,420,194 34,324 167,422 81,550 482,537 115,057 6,462 2,287 1,094 372,031 90,968 19,620 46,842 

60-64 1,099,804 6,177 93,909 62,787 316,290 71,104 3,352 1,463 910 259,722 225,064 20,344 38,682 

65-69 730,746 991 42,281 39,000 165,140 36,546 1,582 872 781 144,473 254,142 17,568 27,370 

70-74 500,423 356 14,774 21,725 69,614 15,531 605 413 795 62,534 279,685 15,681 18,710 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 778,846 661 10,894 23,452 52,335 13,324 694 565 1183 48,696 559,415 37,605 30,022 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 24,586,184 594,803 4,402,385 791,449 6,463,027 3,288,686 562,449 80,579 959,231 4,909,816 1,480,283 205,691 847,785 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 28,338,754 594,803 4,555,850 791,449 6,540,546 3,512,974 625,134 110,740 3,770,556 5,092,618 1,480,283 217,670 1,046,131 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 5,666,438 - 494,025 7,987 241,397 572,274 163,917 49,056 3,456,577 367,610 - 18,938 294,657 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 22,576,169 592,795 4,334,436 707,272 6,175,938 3,223,285 559,568 78,729 956,472 4,654,113 387,041 134,837 771,683 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-1 (က) -  ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကို အသက်အပ်ုစ�ုငှ်် အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါင်း 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ 
လုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 

အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ ကုိယတုိ်င် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပ်ငနး်တွင် 
လုပကုိ်င်သူ 

အလုပ်ရာှဆဲ အလုပ် 
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမ်မ�ကိစစ 
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစွ်မ်းသူ အခြ ား 

ကချင်ပြ ည်နယ်              

စုစေုပါင်း 1,323,416 44,916 206,002 26,665 337,626 110,974 28,665 4,275 240,429 219,147 58,193 7,899 38,625 

10-14 173,454 - 3,981 - 1,872 4,859 1,282 562 151,162 4,602 - 485 4,649 

15-19 171,686 692 31,939 435 16,124 20,931 6,594 1,133 72,425 15,951 - 443 5,019 

20-24 165,514 7,504 45,624 1,234 31,983 22,046 9,126 924 13,843 27,665 - 418 5,147 

25-29 150,758 8,834 37,414 2,510 42,717 16,878 4,914 525 1,686 30,262 - 421 4,597 

30-34 135,105 6,955 27,596 3,770 47,137 12,562 2621 348 445 29,150 210 441 3,870 

35-39 115,987 5,886 20,390 4,041 45,382 9,213 1,503 214 232 25,121 234 430 3,341 

40-44 105,120 5,238 15,168 4,307 44,355 7,623 1,041 166 158 23,173 438 536 2,917 

45-49 82,117 3,968 10,238 3,365 35,604 5,806 671 132 84 18,602 803 492 2,352 

50-54 69,994 3,141 6,639 2,698 29,932 4,688 462 98 75 16,921 2,613 645 2,082 

55-59 51,069 2,230 3,637 1,954 20,357 3,072 263 75 65 12,284 5,011 605 1,516 

60-64 36,746 334 1,892 1,189 11,737 1,738 91 54 52 7,770 10,041 650 1,198 

65-69 24,597 64 895 649 6,035 834 45 24 65 4,218 10,440 550 778 

70-74 17,105 26 298 291 2,566 379 15 9 66 1,869 10,578 532 476 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 24,164 44 291 222 1,825 345 37 11 71 1,559 17,825 1,251 683 

15 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 1,149,962 44,916 202,021 26,665 335,754 106,115 27,383 3,713 89,267 214,545 58,193 7,414 33,976 

10 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 1,323,416 44,916 206,002 26,665 337,626 110,974 28,665 4,275 240,429 219,147 58,193 7,899 38,625 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 272,158 - 18,198 178 8,704 15,854 4,571 1,232 203,025 12,049 - 760 7587 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 1,084,096 44,782 200,537 25,503 325,328 104,557 27,286 3,669 89,065 206,899 19,350 5,081 32,039 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-1 (ခ) -  ကချင်ပြ ည်နယ်လဥူးီေရကို အသကအု်ပစု်�င််ှ အလပ်ုအကုိငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပ်စု စုစုေပါင်း 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ 
လုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 

အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ  

အစုိးရ 
ဝနထ်မး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ ကုိယတုိ်င် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပင်နး်တွင် 
လုပကုိ်င်သူ 

အလုပ်ရာှဆဲ အလုပ် 
မရာှခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမ်မ�ကိစစ 
လုပ်  

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစွ်မ်းသူ အခြ ား 

ကချင်ပြ ည်နယ်              

ကျား 693,103 27,836 159,979 20,294 232,625 54,321 18,377 2,863 115,349 11,227 20,779 3,962 25,491 

10-14 88,250 - 2,471 - 1,220 3,009 897 406 75,088 1,606 - 255 3,298 

15-19 91,568 507 23,067 304 11,426 13,096 4,328 756 32,139 2,329 - 259 3,357 

20-24 95,058 5,139 35,470 835 22,886 13,004 5,139 562 6,600 1,977 - 241 3,205 

25-29 86,269 5,388 30,085 1,899 30,908 9,003 3,135 334 974 1,263 - 256 3,024 

30-34 75,345 3,916 22,408 3,019 33,793 5,893 1,862 249 230 954 50 272 2,699 

35-39 63,138 3,301 16,495 3,215 31,918 3,497 1,095 157 99 658 78 277 2,348 

40-44 55,193 3,273 11,997 3,400 30,233 2,278 781 126 61 539 194 352 1,959 

45-49 41,063 2,424 7,875 2,544 23,444 1,597 490 104 32 396 355 286 1,516 

50-54 32,557 2,033 4,870 1,967 19,052 1,110 342 64 23 392 1,030 362 1,312 

55-59 22,925 1,484 2,648 1,419 12,952 767 189 56 18 325 1,853 309 905 

60-64 15,947 275 1,454 858 7,657 490 65 28 10 289 3,777 290 754 

65-69 10,395 51 678 468 4,088 297 28 13 25 220 3,821 226 480 

70-74 6,588 17 229 212 1,769 130 6 4 25 132 3610 178 276 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 8,807 28 232 154 1,279 150 20 4 25 147 6,011 399 358 

15 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 604,853 27,836 157,508 20,294 231,405 51,312 17,480 2,457 40,261 9,621 20,779 3,707 22,193 

10 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 693,103 27,836 159,979 20,294 232,625 54,321 18,377 2,863 115,349 11,227 20,779 3,962 25,491 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 139,542 - 12,349 126 6,027 9,973 3,113 869 98,431 2,915 - 411 5,328 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 579,063 27,740 156,369 19,460 224,269 50,735 17,426 2,436 40,186 9,122 7,337 2,904 21,079 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-1 (ဂ) -  ကချင်ပြ ည်နယလ်ဦူးေရကုိ အသက်အုပစ်�ုင််ှ အလပ်ုအကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပ်စု စုစုေပါင်း 

လုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ 
လုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 

အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ ကုိယတုိ်င် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပင်န်းတွင် 
လုပကုိ်ငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ အလုပ် 
မရာှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမ်မ�ကိစစ 
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

ကချင်ပြ ည်နယ်              

မ 630,313 17,080 46,023 6,371 105,001 56,653 10,288 1,412 125,080 207,920 37,414 3,937 13,134 

10-14 85,204 - 1,510 - 652 1,850 385 156 76,074 2,996 - 230 1,351 

15-19 80,118 185 8,872 131 4,698 7,835 2,266 377 40,286 13,622 - 184 1,662 

20-24 70,456 2,365 10,154 399 9,097 9,042 3,987 362 7,243 25,688 - 177 1,942 

25-29 64,489 3,446 7,329 611 11,809 7,875 1,779 191 712 28,999 - 165 1,573 

30-34 59,760 3,039 5,188 751 13,344 6,669 759 99 215 28,196 160 169 1,171 

35-39 52,849 2,585 3,895 826 13,464 5,716 408 57 133 24,463 156 153 993 

40-44 49,927 1,965 3,171 907 14,122 5,345 260 40 97 22,634 244 184 958 

45-49 41,054 1,544 2,363 821 12,160 4,209 181 28 52 18,206 448 206 836 

50-54 37,437 1,108 1,769 731 10,880 3,578 120 34 52 16,529 1,583 283 770 

55-59 28,144 746 989 535 7,405 2,305 74 19 47 11,959 3,158 296 611 

60-64 20,799 59 438 331 4,080 1,248 26 26 42 7,481 6,264 360 444 

65-69 14,202 13 217 181 1,947 537 17 11 40 3,998 6,619 324 298 

70-74 10,517 9 69 79 797 249 9 5 41 1,737 6,968 354 200 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 15,357 16 59 68 546 195 17 7 46 1,412 11,814 852 325 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 545,109 17,080 44,513 6,371 104,349 54,803 9,903 1,256 49,006 204,924 37,414 3,707 11,783 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 630,313 17,080 46,023 6,371 105,001 56,653 10,288 1,412 125,080 207,920 37,414 3,937 13,134 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 132,616 - 5,849 52 2,677 5,881 1,458 363 104,594 9,134 - 349 2,259 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 505,033 17,042 44,168 6,043 101,059 53,822 9,860 1,233 48,879 197,777 12,013 2,177 10,960 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-2 (က) -  ကယားပြ ည်နယ်လဦူးေရကုိ အသကအု်ပ်စ�ုှှ ်် အလုပအ်ကိုှ အ်မျိ�းအစားအလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါှ်း) 

အသက်အုပ်စု စုစုေပါှ်း 

လုပသ်ားအှ်အားစုတွှ်ပါဝှ်သူ လုပသ်ားအှ်အားစုတွှ်မပါဝှ်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရှှ ် 
ကုိယတုိ်ှ် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပ်ှနး်တွှ် 
လုပကုိ်ှသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရာှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာှ်းတက် 
ေသာ 

ေကျာှ်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
လုပ် 

အ�ှ မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရယ်ွအုိ 

ဖျားနာသူး 
မသန်စမ်ွးသူ အခြ ား 

ကယားပြ ညန်ယ်              

စုစေုပါင်း 220,247 13,135 24,852 3,234 60,772 31,436 3,757 791 39,125 28,350 9,195 1,531 4,069 

10-14 32,623 - 576 - 715 1,769 226 171 27,092 1,438 - 98 538 

15-19 28,566 187 3,836 70 3,932 6,338 1,080 251 10,107 1,964 - 83 718 

20-24 26,079 1,880 4,834 198 6,256 5,933 1,370 169 1,635 3,141 - 94 569 

25-29 24,111 2,536 4,128 337 7,836 4,349 519 73 161 3,630 - 103 439 

30-34 21,931 2,124 3,511 425 8,289 3,227 253 29 34 3,583 22 91 343 

35-39 18,672 1,864 2,679 428 7,686 2,476 113 36 23 2,959 26 92 290 

40-44 16,825 1,673 2,021 492 7,374 2,154 78 19 12 2,589 66 103 244 

45-49 13,818 1,196 1,320 435 6,110 1,812 52 13 9 2,426 138 105 202 

50-54 11,779 912 917 324 5,227 1,410 30 16 13 2,216 392 131 191 

55-59 8,664 626 527 262 3,497 917 16 5 7 1,741 797 117 152 

60-64 6,489 91 309 140 2,163 582 9 3 5 1,281 1,679 122 105 

65-69 4,017 28 111 67 963 278 5 3 2 714 1,652 102 92 

70-74 2,795 9 41 28 445 105 1 3 15 378 1,596 91 83 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 3,878 9 42 28 279 86 5 - 10 290 2,827 199 103 

15 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 187,624 13,135 24,276 3,234 60,057 29,667 3,531 620 12,033 26,912 9,195 1,433 3,531 

10 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 220,247 13,135 24,852 3,234 60,772 31,436 3,757 791 39,125 28,350 9,195 1,531 4,069 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 49,744 - 2,423 38 2,637 5,246 763 318 34,747 2,470 - 148 954 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 176,934 13,089 24,082 3,111 58,370 29,198 3,520 614 12,006 25,530 3,120 1,041 3,253 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-2 (ခ) -  ကယားပြ ညန်ယ်လဦူးေရကုိ အသက်အုပစ်�ုှှ ်် အလုပအ်ကုိှအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပစု် စုစုေပါှ်း 

လုပ်သားအှ်အားစုတွှ်ပါဝှ်သူ လုပသ်ားအှ်အားစုတွှ်မပါဝှ်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရှှ ် 
ကုိယတုိ်ှ် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပ်ှ နး်တွှ် 
လုပ်ကုိှသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရာှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာှ်းတက် 
ေသာ 

ေကျာှ်းသား 

အိမ်မ�ကိစစ 
လုပ် 

အ�ှ မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရယ်ွအုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစွ်မ်းသူ အခြ ား 

ကယားပြ ညန်ယ်              

ကျား 109,518 8,030 18,084 2,365 35,943 14,593 2,264 510 18,520 1,625 4,048 805 2,731 

10-14 16,536 - 356 - 436 916 146 116 13,495 633 - 49 389 

15-19 14,577 119 2,693 46 2,233 3,460 677 165 4,275 344 - 57 508 

20-24 13,408 1,224 3,449 128 3,500 3,115 723 84 633 128 - 55 369 

25-29 12,370 1,560 3,015 254 4,723 1,983 318 43 71 60 - 63 280 

30-34 11,106 1,209 2,607 311 5,033 1,356 174 21 12 69 10 55 249 

35-39 9,303 1,055 2,010 310 4,558 945 79 28 9 33 12 59 205 

40-44 8,314 1,002 1,491 374 4,298 764 59 15 3 39 37 59 173 

45-49 6,517 718 980 313 3,500 649 43 11 3 45 69 60 126 

50-54 5,600 596 694 238 3,093 533 24 15 5 36 182 76 108 

55-59 4,067 435 393 190 2,070 383 11 4 4 47 363 68 99 

60-64 3,073 76 252 112 1,388 269 5 3 - 59 803 53 53 

65-69 1,780 22 83 46 634 121 3 3 - 57 705 42 64 

70-74 1,228 8 32 22 297 55 - 2 6 35 684 36 51 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 1,639 6 29 21 180 44 2 - 4 40 1,183 73 57 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 92,982 8,030 17,728 2,365 35,507 13,677 2,118 394 5,025 992 4,048 756 2,342 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 109,518 8,030 18,084 2,365 35,943 14,593 2,264 510 18,520 1,625 4,048 805 2,731 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 25,257 - 1,642 24 1,541 2,844 502 217 16,830 876 - 81 700 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 88,335 7,994 17,584 2,276 34,396 13,457 2,113 389 5,015 860 1,476 605 2,170 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-2 (ဂ) -  ကယားပြ ညန်ယ်လဦူးေရကုိ အသက်အုပစ်�ုှှ ်် အလုပအ်ကုိှအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပ်စု စုစုေပါှ်း 

လုပသ်ားအှ်အားစုတွှ်ပါဝှ်သူ 
လုပသ်ားအှ်အားစုတွှ်မပါဝှ်သူ 

အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရှှ ် ကုိယတုိ်ှ်
လုပ် 

မိသားစု 
လုပ်ှ န်းတွှ် 
လုပ်ကုိှသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ အလုပ် 
မရာှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာှ်းတက် 
ေသာ 

ေကျာှ်းသား 

အိမ်မ�ကိစစ  
လုပ် 

အ�ှ မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရယ်ွအုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

ကယားပြ ညန်ယ်              

မ 110,729 5,105 6,768 869 24,829 16,843 1,493 281 20,605 26,725 5,147 726 1,338 

10-14 16,087 - 220 - 279 853 80 55 13,597 805 - 49 149 

15-19 13,989 68 1,143 24 1,699 2,878 403 86 5,832 1,620 - 26 210 

20-24 12,671 656 1,385 70 2,756 2,818 647 85 1,002 3,013 - 39 200 

25-29 11,741 976 1,113 83 3,113 2,366 201 30 90 3,570 - 40 159 

30-34 10,825 915 904 114 3,256 1,871 79 8 22 3,514 12 36 94 

35-39 9,369 809 669 118 3,128 1,531 34 8 14 2,926 14 33 85 

40-44 8,511 671 530 118 3,076 1,390 19 4 9 2,550 29 44 71 

45-49 7,301 478 340 122 2,610 1,163 9 2 6 2,381 69 45 76 

50-54 6,179 316 223 86 2,134 877 6 1 8 2,180 210 55 83 

55-59 4,597 191 134 72 1,427 534 5 1 3 1,694 434 49 53 

60-64 3,416 15 57 28 775 313 4 - 5 1,222 876 69 52 

65-69 2,237 6 28 21 329 157 2 - 2 657 947 60 28 

70-74 1,567 1 9 6 148 50 1 1 9 343 912 55 32 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 2,239 3 13 7 99 42 3 - 6 250 1,644 126 46 

15 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 94,642 5,105 6,548 869 24,550 15,990 1,413 226 7,008 25,920 5,147 677 1,189 

10 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 110,729 5,105 6,768 869 24,829 16,843 1,493 281 20,605 26,725 5,147 726 1,338 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 24,487 - 781 14 1,096 2,402 261 101 17,917 1,594 - 67 254 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 88,599 5,095 6,498 835 23,974 15,741 1,407 225 6,991 24,670 1,644 436 1,083 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-3 (က) -  ကရင်ပြ ညန်ယ်လူဥးီေရကို အသက်အပ်ုစ�ုင််ှ အလပုအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

အသက်အုပ်စု စုစုေပါင်း 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ လုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝန်ထမး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ 
ကုိယတုိ်င် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပင်နး်တွင် 
လုပကုိ်ငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရာှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမ်မ�ကိစစ 
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရယ်ွအုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

ကရင်ပြ ည်နယ်              

စုစေုပါင်း 1,148,665 31,628 121,006 15,947 253,629 110,179 45,667 12,369 178,834 238,938 58,973 11,020 70,475 

10-14 182,935 - 4,128 - 2,420 10,766 4,802 3,346 134,053 10,214 - 636 12,570 

15-19 130,686 551 16,542 385 9,733 22,270 11,441 2,985 37,953 18,039 - 568 10,219 

20-24 109,799 5,362 18,708 660 16,708 19,328 10,097 1,796 5,260 23,373 - 513 7,994 

25-29 100,547 6,249 16,715 1,085 23,263 12,980 6,086 1,009 615 25,660 - 445 6,440 

30-34 99,917 4,689 15,324 1,633 29,655 10,318 4,120 792 236 26,900 224 523 5,503 

35-39 95,354 3,931 13,697 2,018 32,339 8,290 2,994 574 160 25,684 227 512 4,928 

40-44 93,613 3,538 11,639 2,335 34,546 7,250 2,260 455 132 25,925 354 592 4,587 

45-49 83,035 3,045 9,210 2,179 32,003 6,028 1,521 385 104 23,057 708 655 4,140 

50-54 73,101 2,210 6,784 1,959 27,982 4,931 1,103 351 59 21,128 2,001 880 3,713 

55-59 57,361 1,567 4,371 1,526 20,299 3,539 688 288 55 16,790 4,019 1,088 3,131 

60-64 45,229 376 2,297 1,092 13,686 2,370 332 187 54 11,482 9,719 1,051 2,583 

65-69 29,938 69 1,071 630 6,801 1,209 132 113 44 6,176 10,867 940 1,886 

70-74 20,206 18 307 278 2,683 506 49 44 40 2,609 11,627 850 1,195 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 26,944 23 213 167 1,511 394 42 44 69 1,901 19,227 1,767 1,586 

15 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 965,730 31,628 116,878 15,947 251,209 99,413 40,865 9,023 44,781 228,724 58,973 10,384 57,905 

10 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 1,148,665 31,628 121,006 15,947 253,629 110,179 45,667 12,369 178,834 238,938 58,973 11,020 70,475 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 264,555 - 12,873 194 7,411 23,869 11,431 5,265 163,370 20,040 - 981 19,121 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 888,642 31,518 115,287 14,872 240,214 97,304 40,642 8,822 44,628 218,038 17,252 6,827 53,238 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-3 (ခ) -  ကရင်ပြ ည်နယ်လဥူးီေရကုိ အသက်အုပစ်�ုင််ှ အလပ်ုအကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပ်စု စုစုေပါင်း 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ လုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လိက/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ 
ကုိယတုိ်င် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပင်နး်တွင် 
လုပ်ကုိငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ်     
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမ်မ�ကိစစ 
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရယ်ွအုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစွ်မ်းသူ အခြ ား 

ကရင်ပြ ည်နယ်              

ကျား 558,531 19,975 86,335 11,750 175,947 51,600 30,589 7,981 84,543 11,273 25,016 5,781 47,741 

10-14 93,245 - 2,592 - 1,533 6,336 3,122 2,138 65,061 3,188 - 368 8,907 

15-19 65,431 367 10,567 244 6,211 13,015 7,323 1,879 16,470 2,298 - 320 6,737 

20-24 54,640 3,248 12,349 414 11,121 11,022 6,391 1,103 2,422 1,248 - 288 5,034 

25-29 49,454 3,713 11,915 762 16,312 6,431 4,087 613 294 853 - 275 4,199 

30-34 48,979 2,797 11,375 1,216 20,814 4,542 2,865 514 84 661 58 299 3,754 

35-39 46,771 2,365 10,335 1,536 22,521 3,067 2,174 384 55 469 68 317 3,480 

40-44 44,703 2,244 8,693 1,719 23,657 2,191 1,659 320 39 459 179 370 3,173 

45-49 39,560 2,053 6,928 1,617 21,868 1,610 1,143 284 29 356 364 405 2,903 

50-54 34,095 1,611 5,118 1,459 19,253 1,197 827 254 11 397 932 498 2,538 

55-59 26,618 1,152 3,386 1,141 14,362 871 553 212 9 437 1,772 602 2,121 

60-64 21,137 335 1,811 823 10,059 642 280 134 19 373 4,291 524 1,846 

65-69 13,677 61 854 482 5,080 382 103 87 13 234 4,643 455 1,283 

70-74 8,954 16 242 210 2,035 166 37 33 14 147 4,897 376 781 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 11,267 13 170 127 1,121 128 25 26 23 153 7,812 684 985 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 465,286 19,975 83,743 11,750 174,414 45,264 27,467 5,843 19,482 8,085 25,016 5,413 38,834 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 558,531 19,975 86,335 11,750 175,947 51,600 30,589 7,981 84,543 11,273 25,016 5,781 47,741 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 134,512 - 8,236 130 4,716 14,059 7,386 3,375 77,985 4,736 - 560 13,329 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 431,388 19,885 82,477 10,931 166,178 44,588 27,302 5,697 19,432 7,551 7,664 3,898 35,785 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-3 (ဂ) -  ကရင်ပြ ည်နယလူ်ဥးီေရကုိ အသက်အုပစ်�ုင််ှ အလပ်ုအကုိငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပ်စု စုစုေပါင်း 

လုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ လုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ 
ကုိယတုိ်င် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပင်နး်တွင် 
လုပ်ကုိငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရယ်ွအုိ 

ဖျားနာသူး 
မသန်စမ်ွးသူ အခြ ား 

ကရင်ပြ ည်နယ်              

မ 590,134 11,653 34,671 4,197 77,682 58,579 15,078 4,388 94,291 227,665 33,957 5,239 22,734 

10-14 89,690 - 1,536 - 887 4,430 1,680 1,208 68,992 7,026 - 268 3,663 

15-19 65,255 184 5,975 141 3,522 9,255 4,118 1,106 21,483 15,741 - 248 3,482 

20-24 55,159 2,114 6,359 246 5,587 8,306 3,706 693 2,838 22,125 - 225 2,960 

25-29 51,093 2,536 4,800 323 6,951 6,549 1,999 396 321 24,807 - 170 2,241 

30-34 50,938 1,892 3,949 417 8,841 5,776 1,255 278 152 26,239 166 224 1,749 

35-39 48,583 1,566 3,362 482 9,818 5,223 820 190 105 25,215 159 195 1,448 

40-44 48,910 1,294 2,946 616 10,889 5,059 601 135 93 25,466 175 222 1,414 

45-49 43,475 992 2,282 562 10,135 4,418 378 101 75 22,701 344 250 1,237 

50-54 39,006 599 1,666 500 8,729 3,734 276 97 48 20,731 1,069 382 1,175 

55-59 30,743 415 985 385 5,937 2,668 135 76 46 16,353 2,247 486 1,010 

60-64 24,092 41 486 269 3,627 1,728 52 53 35 11,109 5,428 527 737 

65-69 16,261 8 217 148 1,721 827 29 26 31 5,942 6,224 485 603 

70-74 11,252 2 65 68 648 340 12 11 26 2,462 6,730 474 414 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 15,677 10 43 40 390 266 17 18 46 1,748 11,415 1,083 601 

15 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 500,444 11,653 33,135 4,197 76,795 54,149 13,398 3,180 25,299 220,639 33,957 4,971 19,071 

10 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 590,134 11,653 34,671 4,197 77,682 58,579 15,078 4,388 94,291 227,665 33,957 5,239 22,734 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 130,043 - 4,637 64 2,695 9,810 4,045 1,890 85,385 15,304 - 421 5,792 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 457,254 11,633 32,810 3,941 74,036 52,716 13,340 3,125 25,196 210,487 9,588 2,929 17,453 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-4 (က) -  ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အပုစု်�ငှ်် အလပုအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါငး်) 

အသက်အုပ်စု စုစေုပါင်း 

လုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ လုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပင်န်းတွင် 
လုပ်ကုိငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရာှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရယ်ွအုိ 

ဖျားနာသူး 
မသန်စမ်ွးသူ အခြ ား 

ချင်းပြ ည်နယ်              

စုစေုပါင်း 347,466 15,655 13,003 1,701 62,014 79,768 9,466 2,602 86,063 49,352 16,265 4,613 6,964 

10-14 59,955 - 177 - 414 2,253 210 268 54,432 1,259 - 219 723 

15-19 47,094 157 1,199 50 2,524 9,073 1,978 727 26,314 3,815 - 257 1,000 

20-24 34,994 1,904 1,726 125 5,262 10,939 3,265 592 4,210 5,670 - 300 1,001 

25-29 30,877 2,495 1,815 173 7,062 9,464 1,792 302 661 5,993 - 323 797 

30-34 28,141 2,213 1,708 213 7,580 8,710 941 155 155 5,582 29 254 601 

35-39 25,528 2,242 1,452 201 7,122 7,916 517 111 61 5,105 37 229 535 

40-44 25,438 1,968 1,353 251 7,537 7,920 286 92 46 5,122 61 328 474 

45-49 22,704 1,804 1,130 207 6,760 7,065 190 83 41 4,449 155 387 433 

50-54 20,810 1,428 941 167 6,302 6,137 122 78 38 4,324 404 453 416 

55-59 16,129 1,218 647 116 4,758 4,444 66 43 27 3,275 859 376 300 

60-64 12,890 156 390 105 3,380 2,862 41 36 16 2,337 2,966 378 223 

65-69 8,611 29 244 48 1,856 1,573 20 38 19 1,258 3,085 303 138 

70-74 6,383 8 105 23 854 822 17 26 17 678 3,422 291 120 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 7,912 33 116 22 603 590 21 51 26 485 5,247 515 203 

15 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 287,511 15,655 12,826 1,701 61,600 77,515 9,256 2,334 31,631 48,093 16,265 4,394 6,241 

10 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 347,466 15,655 13,003 1,701 62,014 79,768 9,466 2,602 86,063 49,352 16,265 4,613 6,964 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 89,780 - 727 23 1,527 6,901 1,025 658 74,178 3,087 - 368 1,286 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 264,605 15,585 12,361 1,608 58,287 74,530 9,198 2,219 31,569 45,672 4,511 3,285 5,780 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-4 (ခ) -  ချင်းပြ ည်နယ်လဥူးီေရကုိ အသကအု်ပစ်�ုငှ်် အလပုအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပ်စု စုစေုပါင်း 

လုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ လုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ ကုိယတုိ်င်လပ်ု 
မိသားစု 
လုပင်နး်တွင် 
လုပကုိ်ငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရာှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရယ်ွအုိ 

ဖျားနာသူး 
မသန်စမ်ွးသူ အခြ ား 

ချင်းပြ ည်နယ်              

ကျား 163,220 9,266 9,673 1,037 40,354 34,930 5,782 1,568 43,044 3,916 7,127 2,101 4,422 

10-14 29,980 - 121 - 205 1,030 132 148 27,356 487 - 125 376 

15-19 22,841 94 858 27 1,372 4,419 1,161 448 12,906 855 - 129 572 

20-24 15,852 879 1,222 69 3,076 4,848 1,856 346 2,220 589 - 159 588 

25-29 13,649 1,250 1,342 98 4,456 3,803 1,081 178 389 375 - 180 497 

30-34 12,700 1,091 1,285 134 4,966 3,566 628 98 76 302 7 130 417 

35-39 11,688 1,170 1,133 126 4,731 3,283 377 69 23 232 14 133 397 

40-44 11,760 1,173 1,004 157 4,993 3,378 218 61 20 206 29 158 363 

45-49 10,831 1,290 861 121 4,481 3,105 145 51 13 185 73 177 329 

50-54 9,791 1,136 722 108 4,139 2,701 87 58 7 178 142 214 299 

55-59 7,512 984 485 75 3,158 1,914 41 33 10 144 314 140 214 

60-64 6,011 146 302 60 2,350 1,366 25 20 4 128 1,297 170 143 

65-69 4,083 24 178 31 1,359 781 9 21 2 104 1,376 114 84 

70-74 2,836 6 75 14 609 428 11 14 3 63 1,461 97 55 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 3,686 23 85 17 459 308 11 23 15 68 2,414 175 88 

15 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 133,240 9,266 9,552 1,037 40,149 33,900 5,650 1,420 15,688 3,429 7,127 1,976 4,046 

10 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 163,220 9,266 9,673 1,037 40,354 34,930 5,782 1,568 43,044 3,916 7,127 2,101 4,422 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 44,704 - 520 14 820 3,350 630 394 37,100 982 - 196 698 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 122,635 9,213 9,214 975 37,722 32,383 5,619 1,362 15,668 3,194 1,876 1,590 3,819 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-4 (ဂ) -  ချငး်ပြ ည်နယ်လဦူးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင်် အလုပအ်ကိုငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပ်စု စုစေုပါင်း 

လုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ 
လုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝန်ထမး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ ကုိယတုိ်င်လပ်ု 
မိသားစု 
လုပင်န်းတွင် 
လုပကုိ်ငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ အလုပ် 
မရာှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမ်မ�ကိစစ 
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရယ်ွအုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစွ်မ်းသူ 

အခြ ား 

ချင်းပြ ည်နယ်              

မ 184,246 6,389 3,330 664 21,660 44,838 3,684 1,034 43,019 45,436 9,138 2,512 2,542 

10-14 29,975 - 56 - 209 1,223 78 120 27,076 772 - 94 347 

15-19 24,253 63 341 23 1,152 4,654 817 279 13,408 2,960 - 128 428 

20-24 19,142 1,025 504 56 2,186 6,091 1,409 246 1,990 5,081 - 141 413 

25-29 17,228 1,245 473 75 2,606 5,661 711 124 272 5,618 - 143 300 

30-34 15,441 1,122 423 79 2,614 5,144 313 57 79 5,280 22 124 184 

35-39 13,840 1,072 319 75 2,391 4,633 140 42 38 4,873 23 96 138 

40-44 13,678 795 349 94 2,544 4,542 68 31 26 4,916 32 170 111 

45-49 11,873 514 269 86 2,279 3,960 45 32 28 4,264 82 210 104 

50-54 11,019 292 219 59 2,163 3,436 35 20 31 4,146 262 239 117 

55-59 8,617 234 162 41 1,600 2,530 25 10 17 3,131 545 236 86 

60-64 6,879 10 88 45 1,030 1,496 16 16 12 2,209 1,669 208 80 

65-69 4,528 5 66 17 497 792 11 17 17 1,154 1,709 189 54 

70-74 3,547 2 30 9 245 394 6 12 14 615 1,961 194 65 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 4,226 10 31 5 144 282 10 28 11 417 2,833 340 115 

15 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 154,271 6,389 3,274 664 21,451 43,615 3,606 914 15,943 44,664 9,138 2,418 2,195 

10 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 184,246 6,389 3,330 664 21,660 44,838 3,684 1,034 43,019 45,436 9,138 2,512 2,542 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 45,076 - 207 9 707 3,551 395 264 37,078 2,105 - 172 588 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 141,970 6,372 3,147 633 20,565 42,147 3,579 857 15,901 42,478 2,635 1,695 1,961 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-5 (က) -  စစကုိ်ငး်တုိငး်ေဒသက� ဥးးလူ ဥးေေကုိ အသက်အုပစု်�ငှ်် အးုပအ်ကိုင်အမျိ�းအစားအးုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါငး်) 

အသက်အုပစု် စုစုေပါင်း 

းုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သလ းုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သလ 
အးုပ်ေှိသလ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးေ 
ဝန်ထမး် 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းကိ/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ေင်ှ ကုိယတုိ်င်းပ်ု 
မိသားစု 
းုပင်နး်တွင်
းုပ်ကုိငသ်လ 

အးုပ်ောှဆဲ 
အးုပ် 
မောှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� ဥး 
ေွယ်အုိ 

ဖျားနာသလး 
မသနစွ်မ်းသလ အခြ ား 

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသက� ဥး              

စုစေုပါင်း 4,341,390 105,888 614,334 108,054 1,116,478 605,082 98,101 13,140 622,934 653,837 276,961 29,730 96,851 

10-14 541,986 - 20,476 - 12,044 28,213 6,618 1,785 436,339 17,443 - 1,592 17,476 

15-19 486,022 1,679 94,407 2,408 58,501 94,974 23,558 2,742 154,299 38,340 - 1,467 13,647 

20-24 439,619 12,598 104,329 4,899 92,335 100,181 28,758 2,398 25,032 57,205 - 1,475 10,409 

25-29 433,717 16,579 94,218 8,306 124,104 88,355 17,031 1,660 3,322 69,643 - 1,475 9,024 

30-34 412,952 16,112 79,489 11,535 140,215 72,536 9,439 1,159 1,218 71,924 521 1,500 7,304 

35-39 384,725 14,495 66,025 13,736 145,805 58,974 5,164 880 772 70,237 630 1,399 6,608 

40-44 349,088 13,827 51,218 14,487 140,372 47,475 2,910 733 483 68,724 1,197 1,747 5,915 

45-49 316,006 12,224 40,518 14,302 128,713 39,629 1,952 595 355 67,388 2,726 2,058 5,546 

50-54 268,906 9,521 28,247 12,404 106,857 30,651 1,202 459 249 63,598 8,506 2,275 4,937 

55-59 213,229 7,386 18,401 9,955 77,327 20,817 776 323 228 53,072 18,218 2,511 4,215 

60-64 164,601 1,076 9,772 7,102 46,981 12,022 358 182 162 37,139 43,699 2,559 3,549 

65-69 120,446 201 4,622 4,538 25,954 6,472 183 122 139 22,563 50,521 2,368 2,763 

70-74 81,610 75 1,524 2,257 9,953 2,599 60 49 120 9,502 51,357 2,109 2,005 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 128,483 115 1,088 2,125 7,317 2,184 92 53 216 7,059 99,586 5,195 3,453 

15 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 3,799,404 105,888 593,858 108,054 1,104,434 576,869 91,483 11,355 186,595 636,394 276,961 28,138 79,375 

10 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 4,341,390 105,888 614,334 108,054 1,116,478 605,082 98,101 13,140 622,934 653,837 276,961 29,730 96,851 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 835,089 - 70,290 1,190 41,534 80,966 19,486 3,420 551,857 37,629 - 2,480 26,237 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 3,468,865 105,497 586,624 99,134 1,061,210 565,614 91,148 11,131 186,120 597,270 75,497 18,466 71,154 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-5 (ခ) -  စစကုိ်ငး်တိုငး်ေဒသက� ဥးးလူ ဥးေေကို အသကအ်ပ်ုစ�ုငှ်် အးပုအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအးုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပ်စု စုစေုပါင်း 

းုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သလ းုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သလ 
အးုပ်ေှိသလ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးေ 
ဝနထ်မ်း 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းကိ/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ေင်ှ 
ကုိယတုိ်င်
းုပ် 

မိသားစု 
းုပင်န်းတွင်းုပ်
ကုိငသ်လ 

အးုပ်ောှဆဲ 
အးုပ် 
မေှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက်
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမ်မ�ကိစစ 
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� ဥး 
ေယ်ွအုိ 

ဖျားနာသလး 
မသနစ်မ်ွးသလ အခြ ား 

စစ်ကုိငး်တုိငး်ေဒသက� ဥး              

ကျား 2,019,493 55,077 382,532 78,321 714,895 209,634 52,333 7,934 304,059 23,932 108,606 14,527 67,643 

10-14 272,349 - 10,903 - 6,141 13,708 3,936 1,081 217,668 4,883 - 866 13,163 

15-19 235,309 1,039 55,348 1,383 31,063 46,016 13,370 1,581 70,817 4,564 - 782 9,346 

20-24 207,069 6,831 63,592 3,095 52,030 43,986 13,377 1,259 12,255 3,048 - 832 6,764 

25-29 204,123 8,275 59,678 5,804 76,422 33,651 8,567 905 1,794 2,154 - 825 6,048 

30-34 194,475 7,348 51,225 8,435 89,591 23,610 5,187 720 588 1,576 133 861 5,201 

35-39 180,190 6,351 42,616 10,247 94,254 15,601 3,062 581 281 1,264 231 883 4,819 

40-44 162,056 6,633 32,687 10,692 92,186 10,245 1,886 533 164 1,092 573 1,077 4,288 

45-49 144,419 6,769 25,744 10,565 84,359 7,675 1,306 440 126 950 1,266 1,246 3,973 

50-54 121,097 5,846 17,883 9,182 71,814 5,707 770 336 81 1,010 3,739 1,267 3,462 

55-59 95,044 4,780 11,794 7,330 53,364 3,975 484 228 59 986 7,808 1,325 2,911 

60-64 72,103 907 6,335 5,240 33,164 2,626 221 133 52 882 18,916 1,214 2,413 

65-69 51,524 165 3,075 3,327 18,506 1,540 92 80 58 705 21,019 1,044 1,913 

70-74 32,854 62 977 1,605 7,076 680 28 27 40 389 19,902 766 1,302 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 46,881 71 675 1,416 4,925 614 47 30 76 429 35,019 1,539 2,040 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 1,747,144 55,077 371,629 78,321 708,754 195,926 48,397 6,853 86,391 19,049 108,606 13,661 54,480 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,019,493 55,077 382,532 78,321 714,895 209,634 52,333 7,934 304,059 23,932 108,606 14,527 67,643 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 415,039 - 39,442 673 21,697 39,730 11,539 2,051 271,405 7,778 - 1,337 19,387 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 1,615,885 54,779 366,902 71,973 678,247 193,092 48,230 6,716 86,217 17,526 32,666 10,312 49,225 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-5 (ဂ) -  စစ်ကုိငး်တုိငး်ေဒသက� ဥးးလူ ဥးေေကုိ အသကအု်ပ်စ�ှုင်် အးုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအးုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပ်စု စုစေုပါင်း 

းုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သလ းုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သလ 
အးုပ်ေှိသလ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးေ 
ဝနထ်မး် 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းကိ/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ေင်ှ 
ကုိယတုိ်င်
းုပ် 

မိသားစု 
းုပင်နး်တွင် 
းုပကုိ်ငသ်လ 

အးုပ်ောှဆဲ 
အးုပ် 
မောှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမ်မ�ကိစစ 
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� ဥး 
ေွယ်အုိ 

ဖျားနာသလး 
မသနစ်မ်ွးသလ အခြ ား 

စစ်ကုိငး်တုိငး်ေဒသက� ဥး              

မ 2,321,897 50,811 231,802 29,733 401,583 395,448 45,768 5,206 318,875 629,905 168,355 15,203 29,208 

10-14 269,637 - 9,573 - 5,903 14,505 2,682 704 218,671 12,560 - 726 4,313 

15-19 250,713 640 39,059 1,025 27,438 48,958 10,188 1,161 83,482 33,776 - 685 4,301 

20-24 232,550 5,767 40,737 1,804 40,305 56,195 15,381 1,139 12,777 54,157 - 643 3,645 

25-29 229,594 8,304 34,540 2,502 47,682 54,704 8,464 755 1,528 67,489 - 650 2,976 

30-34 218,477 8,764 28,264 3,100 50,624 48,926 4,252 439 630 70,348 388 639 2,103 

35-39 204,535 8,144 23,409 3,489 51,551 43,373 2,102 299 491 68,973 399 516 1,789 

40-44 187,032 7,194 18,531 3,795 48,186 37,230 1,024 200 319 67,632 624 670 1,627 

45-49 171,587 5,455 14,774 3,737 44,354 31,954 646 155 229 66,438 1,460 812 1,573 

50-54 147,809 3,675 10,364 3,222 35,043 24,944 432 123 168 62,588 4,767 1,008 1,475 

55-59 118,185 2,606 6,607 2,625 23,963 16,842 292 95 169 52,086 10,410 1,186 1,304 

60-64 92,498 169 3,437 1,862 13,817 9,396 137 49 110 36,257 24,783 1,345 1,136 

65-69 68,922 36 1,547 1,211 7,448 4,932 91 42 81 21,858 29,502 1,324 850 

70-74 48,756 13 547 652 2,877 1,919 32 22 80 9,113 31,455 1,343 703 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 81,602 44 413 709 2,392 1,570 45 23 140 6,630 64,567 3,656 1,413 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,052,260 50,811 222,229 29,733 395,680 380,943 43,086 4,502 100,204 617,345 168,355 14,477 24,895 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,321,897 50,811 231,802 29,733 401,583 395,448 45,768 5,206 318,875 629,905 168,355 15,203 29,208 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 420,050 - 30,848 517 19,837 41,236 7,947 1,369 280,452 29,851 - 1,143 6,850 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 1,852,980 50,718 219,722 27,161 382,963 372,522 42,918 4,415 99,903 579,744 42,831 8,154 21,929 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-6 (က) -  တန �ဒာာရတတို ငးးေဒကက ရး းီလရးးာကတိ အဒကငအိပငစိ�ှု င် အ ိီပငအကတို ငအမျတ�းအစားအ တိီကင းဖာငပြ းဒာဇယား (စစိိးပါုငး) 

အဒကငအိပငစိ စိစးိပါ ငုး 

ီိပငဒားအ ငုအားစိတွ ငုပါဝ ငုဒး ီိပငဒားအ ငုအားစိတွ ငုမပါဝ ငုဒး 
အီိပငာတှဒး အီိပငီ ကငမ်ဲ 

အစတိးာ 
ဝနငထမငး 

အီိပငဒမား 
(ပိဂ�ီ တက/ 
အဖဲွ�အစစငး) 

အီိပငာှု င 
ကတိယငတတို င 
ီိပင 

မတဒားစိ 
ီိပငု နငးတွ ငု 
ီိပငကတို ငဒး 

အီိပငာာှဆဲ 
အီိပင 
မာှာခဲ်ပါ 

အချတနငပြ စ်င 
းကျာ ငုးတကင 
းဒာ 

းကျာ ငုးဒား 

အတမငမ�ကတစစ 
ီိပင 

အ�ု တမငးစားး 
ဒကငကက ရး 
ာွယငအတိ 

ဖျားနာဒးး 
မဒနငစမွငးဒး အခြ ား 

တန �ဒာာရတတို ငးးေဒကက ရး              

စုစေုပါင်း 1,095,900 38,627 216,767 16,397 217,106 65,436 27,698 7,747 179,247 226,675 52,300 10,647 37,253 

10-14 165,526 - 5,850 - 1,388 4,641 2,397 1,908 132,590 9,253 - 556 6,943 

15-19 131,499 494 31,972 311 8,218 14,088 7,424 2,059 39,819 20,761 - 556 5,797 

20-24 114,893 5,873 36,165 683 15,300 12,538 6,689 1,074 5,674 26,389 - 503 4,005 

25-29 108,066 8,311 32,214 1,313 22,064 8,554 3,787 619 531 27,079 - 473 3,121 

30-34 102,103 6,715 27,983 2,066 26,879 6,161 2,337 420 159 25,930 226 480 2,747 

35-39 91,058 5,093 23,655 2,346 27,443 4,817 1,524 338 86 22,496 258 496 2,506 

40-44 83,346 4,488 18,522 2,447 27,883 4,073 1,073 296 86 21,326 399 580 2,173 

45-49 73,513 3,175 14,759 2,213 25,987 3,364 929 270 49 19,313 770 686 1,998 

50-54 64,067 2,344 10,883 1,880 22,370 2,783 630 238 61 18,002 2,057 878 1,941 

55-59 52,778 1,716 7,768 1,358 17,587 2,022 478 257 58 14,864 3,916 1,048 1,706 

60-64 37,096 292 3,977 804 10,966 1,223 255 134 33 9,858 7,196 918 1,440 

65-69 25,035 63 1,841 454 6,032 657 114 64 25 5,872 8,103 797 1,013 

70-74 17,248 23 670 273 2,815 290 42 36 29 2,906 8,820 673 671 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 29,672 40 508 249 2,174 225 19 34 47 2,626 20,555 2,003 1,192 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 930,374 38,627 210,917 16,397 215,718 60,795 25,301 5,839 46,657 217,422 52,300 10,091 30,310 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 1,095,900 38,627 216,767 16,397 217,106 65,436 27,698 7,747 179,247 226,675 52,300 10,647 37,253 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 244,225 - 22,073 148 5,213 12,443 6,501 3,240 162,921 20,266 - 893 10,527 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 858,419 38,501 207,898 15,421 204,697 59,623 25,126 5,705 46,556 206,018 14,822 6,618 27,434 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-6 (ခ) -  တန �ဒာာရတတို ငးးေဒသက ရး းီလရးးာသတိ အဒသငအိပငစ�ိှု င် အီိပငအသတို ငအမျတ�းအစားအ တိီသင းဖာငပြ းဒာဇယား (သျား) 

အဒသငအိပငစိ စိစးိပါ ငုး 

ီိပငဒားအ ငုအားစိတွ ငုပါဝ ငုဒး ီိပငဒားအ ငုအားစိတွ ငုမပါဝ ငုဒး 
အီိပငာတှဒး အီိပငီ သငမ်ဲ 

အစတိးာ 
ဝနငထမငး 

အီိပငဒမား 
(ပိဂ�ီ တသ/ 
အဖဲွ�အစစငး) 

အီိပငာှု င 
သတိယငတတို င 
ီိပင 

မတဒားစိ 
ီိပငု နငးတွ ငု 
ီိပငသတို ငဒး 

အီိပငာာှဆဲ 
အီိပင 
မာှာခဲ်ပါ 

အချတနငပြ စ်င 
းသျာ ငုးတသင 
းဒာ 

းသျာ ငုးဒား 

အတမငမ�သတစစ 
ီိပင 

အ�ု တမငးစားး 
ဒသငသက ရး 
ာွယငအတိ 

ဖျားနာဒးး 
မဒနငစမွငးဒး အခြ ား 

တန �ဒာာရတတို ငးးေဒသက ရး              

ကျား 541,928 23,379 162,221 12,530 143,055 31,199 17,426 4,789 84,890 10,442 21,556 5,794 24,647 

10-14 83,982 - 3,869 - 989 3,024 1,582 1,223 65,507 2,759 - 306 4,723 

15-19 65,633 300 21,848 220 5,488 9,251 4,539 1,247 16,449 2,447 - 317 3,527 

20-24 57,670 3,402 25,432 510 10,130 7,491 3,641 587 2,501 1,293 - 312 2,371 

25-29 55,004 4,862 24,092 1,002 14,919 4,196 2,361 353 248 728 - 305 1,938 

30-34 52,324 3,918 21,866 1,647 18,029 2,321 1,578 270 55 441 51 298 1,850 

35-39 46,707 2,967 18,561 1,850 17,995 1,477 1,086 205 21 355 78 319 1,793 

40-44 41,203 2,834 14,427 1,879 17,688 1,012 741 202 33 297 165 375 1,550 

45-49 35,599 1,964 11,422 1,667 16,474 748 696 176 11 285 334 428 1,394 

50-54 30,231 1,595 8,614 1,422 14,173 554 498 163 18 368 887 568 1,371 

55-59 25,121 1,211 6,230 1,018 11,737 423 364 175 15 397 1,753 611 1,187 

60-64 17,446 241 3,327 608 7,564 329 207 98 5 340 3,228 508 991 

65-69 11,294 43 1,547 318 4,243 189 89 45 8 310 3,407 388 707 

70-74 7,482 16 556 212 2,015 95 31 25 8 166 3,586 305 467 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 12,232 26 430 177 1,611 89 13 20 11 256 8,067 754 778 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 457,946 23,379 158,352 12,530 142,066 28,175 15,844 3,566 19,383 7,683 21,556 5,488 19,924 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 541,928 23,379 162,221 12,530 143,055 31,199 17,426 4,789 84,890 10,442 21,556 5,794 24,647 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 123,196 - 14,945 109 3,580 8,239 4,182 2,061 78,247 4,354 - 498 6,981 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 426,938 23,294 155,819 11,823 134,197 27,802 15,711 3,476 19,356 6,951 6,496 4,041 17,972 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-6 (ဂ) -  တန �ဒာာရတတို ငးးေဒသက ရး းီလရးးာသတိ အဒသငအိပငစ�ိှု င် အီိပငအသတို ငအမျတ�းအစားအ တိီသင းဖာငပြ းဒာဇယား (မ) 

အဒသငအိပငစိ စိစးိပါ ငုး 

ီိပငဒားအ ငုအားစိတွ ငုပါဝ ငုဒး ီိပငဒားအ ငုအားစိတွ ငုမပါဝ ငုဒး 
အီိပငာတှဒး အီိပငီ သငမ်ဲ 

အစတိးာ 
ဝနငထမငး 

အီိပငဒမား 
(ပိဂ�ီ တသ/ 
အဖဲွ�အစစငး) 

အီိပငာှု င 
သတိယငတတို င 
ီိပင 

မတဒားစိ 
ီိပငု နငးတွုင 
ီိပငသတို ငဒး 

အီိပငာာှဆဲ 
အီိပင 
မာှာခဲ်ပါ 

အချတနငပြ စ်င 
းသျာ ငုးတသင 
းဒာ 

းသျာ ငုးဒား 

အတမငမ�သတစစ 
ီိပင 

အ�ု တမငးစားး 
ဒသငသက ရး 
ာွယငအတိ 

ဖျားနာဒးး 
မဒနငစမွငးဒး အခြ ား 

တန �ဒာာရတတို ငးးေဒသက ရး              

မ 553,972 15,248 54,546 3,867 74,051 34,237 10,272 2,958 94,357 216,233 30,744 4,853 12,606 

10-14 81,544 - 1,981 - 399 1,617 815 685 67,083 6,494 - 250 2,220 

15-19 65,866 194 10,124 91 2,730 4,837 2,885 812 23,370 18,314 - 239 2,270 

20-24 57,223 2,471 10,733 173 5,170 5,047 3,048 487 3,173 25,096 - 191 1,634 

25-29 53,062 3,449 8,122 311 7,145 4,358 1,426 266 283 26,351 - 168 1,183 

30-34 49,779 2,797 6,117 419 8,850 3,840 759 150 104 25,489 175 182 897 

35-39 44,351 2,126 5,094 496 9,448 3,340 438 133 65 22,141 180 177 713 

40-44 42,143 1,654 4,095 568 10,195 3,061 332 94 53 21,029 234 205 623 

45-49 37,914 1,211 3,337 546 9,513 2,616 233 94 38 19,028 436 258 604 

50-54 33,836 749 2,269 458 8,197 2,229 132 75 43 17,634 1,170 310 570 

55-59 27,657 505 1,538 340 5,850 1,599 114 82 43 14,467 2,163 437 519 

60-64 19,650 51 650 196 3,402 894 48 36 28 9,518 3,968 410 449 

65-69 13,741 20 294 136 1,789 468 25 19 17 5,562 4,696 409 306 

70-74 9,766 7 114 61 800 195 11 11 21 2,740 5,234 368 204 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 17,440 14 78 72 563 136 6 14 36 2,370 12,488 1,249 414 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 472,428 15,248 52,565 3,867 73,652 32,620 9,457 2,273 27,274 209,739 30,744 4,603 10,386 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 553,972 15,248 54,546 3,867 74,051 34,237 10,272 2,958 94,357 216,233 30,744 4,853 12,606 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 121,029 - 7,128 39 1,633 4,204 2,319 1,179 84,674 15,912 - 395 3,546 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 431,481 15,207 52,079 3,598 70,500 31,821 9,415 2,229 27,200 199,067 8,326 2,577 9,462 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-7 (က) -  ပဲခးူတိုငး်ေဒသက� ဥးးူူ ဥးေေကို အသကအု်ပစု်�ငှ်် အးပ်ုအကိုငအ်မျိ�းအစားအးုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါငး်) 

အသက်အုပစု် စုစုေပါင်း 

းုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ 
းုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 

အးုပ်ေှိသူ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးေ 
ဝနထ်မး် 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းကိ/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ေှင် ကုိယ်တုိင် 
းုပ် 

မိသားစု 
းုပင်နး်တွင် 
းုပ်ကုိငသူ် 

အးုပ်ောှဆဲ အးုပ် 
မေှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� ဥး 
ေွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

ပဲခးူတုိင်းေဒသက� ဥး              

စုစေုပါင်း 3,977,730 125,408 720,012 138,769 734,650 278,390 112,500 13,355 507,613 901,781 230,483 31,103 183,666 

10-14 494,203 - 27,696 - 6,714 16,586 11,425 3,457 372,030 26,737 - 1,748 27,810 

15-19 425,726 1,728 102,038 2,062 31,324 55,100 31,716 3,443 115,762 54,374 - 1,541 26,638 

20-24 384,423 15,505 106,050 4,210 53,418 53,914 29,223 1,970 15,677 83,455 - 1,329 19,672 

25-29 378,649 19,510 98,884 7,758 75,358 40,374 16,160 1,114 1,738 99,668 - 1,370 16,715 

30-34 364,206 17,987 87,695 11,626 89,151 29,406 9,036 782 644 101,756 604 1,436 14,083 

35-39 349,706 15,800 78,420 15,292 94,759 22,909 5,466 560 416 100,818 722 1,414 13,130 

40-44 324,329 15,081 65,179 17,199 93,403 18,232 3,506 492 272 96,282 1,218 1,655 11,810 

45-49 300,679 15,147 54,613 17,922 87,854 14,762 2,464 475 220 91,517 2,479 2,105 11,121 

50-54 264,368 12,677 41,736 17,818 75,400 11,183 1,625 406 191 83,817 6,739 2,536 10,240 

55-59 218,594 10,406 29,580 15,401 57,883 7,858 1,027 319 143 69,391 14,407 2,833 9,346 

60-64 164,505 1,107 16,500 12,114 36,239 4,418 504 155 135 47,860 35,082 2,807 7,584 

65-69 110,466 251 7,528 7,775 19,280 2,110 205 93 107 26,181 39,044 2,518 5,374 

70-74 72,589 104 2,454 4,415 7,682 826 58 36 106 10,916 40,333 2,104 3,555 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 125,287 105 1,639 5,177 6,185 712 85 53 172 9,009 89,855 5,707 6,588 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 3,483,527 125,408 692,316 138,769 727,936 261,804 101,075 9,898 135,583 875,044 230,483 29,355 155,856 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 3,977,730 125,408 720,012 138,769 734,650 278,390 112,500 13,355 507,613 901,781 230,483 31,103 183,666 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 753,640 - 84,417 989 22,501 47,396 29,649 5,681 460,559 55,140 - 2,741 44,567 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 3,175,185 124,948 680,695 121,402 694,789 258,156 100,727 9,716 135,198 828,938 61,251 19,026 140,339 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-7 (ခ) -  ပဲခးူတုိငး်ေဒသက� ဥးးူူ ဥးေေကုိ အသက်အုပစ်�ုငှ်် အးုပ်အကိုငအ်မျိ�းအစားအးုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါင်း 

းုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ းုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 
အးုပ်ေှိသူ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးေ 
ဝနထ်မ်း 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းိက/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ေင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
းုပ် 

မိသားစု 
းုပင်နး်တွင် 
းုပ်ကုိငသူ် 

အးုပ်ောှဆဲ 
အးုပ် 
မေှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� ဥး 
ေွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

ပဲခးူတုိင်းေဒသက� ဥး              

ကျား 1,872,002 71,097 468,576 109,827 513,439 127,458 66,819 8,360 251,093 24,630 94,631 16,181 119,891 

10-14 250,907 - 14,745 - 3,932 9,568 7,038 2,068 188,106 6,001 - 924 18,525 

15-19 208,076 1,288 56,757 1,381 19,307 32,524 18,964 2,049 53,402 5,090 - 866 16,448 

20-24 181,787 9,810 63,871 3,204 35,123 29,883 15,167 1,083 7,832 3,048 - 775 11,991 

25-29 178,470 10,798 64,927 6,198 52,528 19,865 9,157 654 915 2,002 - 780 10,646 

30-34 172,118 9,367 59,905 9,515 62,567 12,404 5,530 535 267 1,470 169 874 9,515 

35-39 164,808 8,135 54,177 12,559 66,420 7,761 3,742 393 153 1,150 270 925 9,123 

40-44 151,569 8,008 45,309 14,034 65,325 4,964 2,650 377 103 977 558 1,097 8,167 

45-49 139,655 8,329 38,077 14,514 61,590 3,551 1,916 378 57 939 1,261 1,372 7,671 

50-54 122,418 7,551 29,538 14,225 54,022 2,598 1,237 333 56 952 3,326 1,529 7,051 

55-59 99,973 6,544 20,941 12,024 42,066 1,914 792 259 38 934 6,533 1,646 6,282 

60-64 73,859 919 11,900 9,351 26,511 1,216 391 117 39 806 16,093 1,497 5,019 

65-69 48,150 201 5,445 5,815 13,998 659 151 66 40 567 16,512 1,186 3,510 

70-74 30,574 84 1,802 3,278 5,628 288 38 22 38 278 16,057 859 2,202 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 49,638 63 1,182 3,729 4,422 263 46 26 47 416 33,852 1,851 3,741 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 1,621,095 71,097 453,831 109,827 509,507 117,890 59,781 6,292 62,987 18,629 94,631 15,257 101,366 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 1,872,002 71,097 468,576 109,827 513,439 127,458 66,819 8,360 251,093 24,630 94,631 16,181 119,891 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 379,315 - 46,015 643 13,536 27,961 18,125 3,396 229,669 9,377 - 1,482 29,111 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 1,492,733 70,749 445,402 97,005 485,459 116,680 59,546 6,178 62,862 17,368 28,210 11,361 91,913 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-7 (ဂ) -  ပခဲးူတုိငး်ေဒသက� ဥးးူူ ဥးေေကုိ အသက်အုပစု်�ငှ်် အးုပ်အကိုင်အမျိ�းအစားအးိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါင်း 

းုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ းုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 
အးုပ်ေှိသူ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးေ 
ဝနထ်မး် 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းကိ/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ေင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
းုပ် 

မိသားစု 
းုပင်န်းတွင် 
းုပ်ကုိငသူ် 

အးုပ်ောှဆဲ 
အးုပ် 
မေှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစ� 
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� ဥး 
ေွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

ပဲခးူတုိင်းေဒသက� ဥး              

မ 2,105,728 54,311 251,436 28,942 221,211 150,932 45,681 4,995 256,520 877,151 135,852 14,922 63,775 

10-14 243,296 - 12,951 - 2,782 7,018 4,387 1,389 183,924 20,736 - 824 9,285 

15-19 217,650 440 45,281 681 12,017 22,576 12,752 1,394 62,360 49,284 - 675 10,190 

20-24 202,636 5,695 42,179 1,006 18,295 24,031 14,056 887 7,845 80,407 - 554 7,681 

25-29 200,179 8,712 33,957 1,560 22,830 20,509 7,003 460 823 97,666 - 590 6,069 

30-34 192,088 8,620 27,790 2,111 26,584 17,002 3,506 247 377 100,286 435 562 4,568 

35-39 184,898 7,665 24,243 2,733 28,339 15,148 1,724 167 263 99,668 452 489 4,007 

40-44 172,760 7,073 19,870 3,165 28,078 13,268 856 115 169 95,305 660 558 3,643 

45-49 161,024 6,818 16,536 3,408 26,264 11,211 548 97 163 90,578 1,218 733 3,450 

50-54 141,950 5,126 12,198 3,593 21,378 8,585 388 73 135 82,865 3,413 1,007 3,189 

55-59 118,621 3,862 8,639 3,377 15,817 5,944 235 60 105 68,457 7,874 1,187 3,064 

60-64 90,646 188 4,600 2,763 9,728 3,202 113 38 96 47,054 18,989 1,310 2,565 

65-69 62,316 50 2,083 1,960 5,282 1,451 54 27 67 25,614 22,532 1,332 1,864 

70-74 42,015 20 652 1,137 2,054 538 20 14 68 10,638 24,276 1,245 1,353 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 75,649 42 457 1,448 1,763 449 39 27 125 8,593 56,003 3,856 2,847 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 1,862,432 54,311 238,485 28,942 218,429 143,914 41,294 3,606 72,596 856,415 135,852 14,098 54,490 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,105,728 54,311 251,436 28,942 221,211 150,932 45,681 4,995 256,520 877,151 135,852 14,922 63,775 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 374,325 - 38,402 346 8,965 19,435 11,524 2,285 230,890 45,763 - 1,259 15,456 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 1,682,452 54,199 235,293 24,397 209,330 141,476 41,181 3,538 72,336 811,570 33,041 7,665 48,426 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-8 (က) -  မေကွးတုိငး်ေဒသက� ဥးးလူ ဥးေေကုိ အသကအု်ပစ်�ှုင်် အးုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအးုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါင်း 

းုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သလ းုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သလ 
အးုပ်ေှိသလ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးေ 
ဝနထ်မ်း 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းိက/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ေင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
းုပ် 

မိသားစု 
းုပ်ငနး်တွင် 
းုပကုိ်င်သလ 

အးုပ်ောှဆဲ 
အးုပ် 
မေှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� ဥး 
ေွယ်အုိ 

ဖျားနာသလး 
မသနစ်မ်ွးသလ အခြ ား 

မေကွးတုိင်းေဒသက� ဥး              

စုစေုပါင်း 3,232,150 112,703 461,245 96,597 765,860 448,089 63,783 6,879 431,031 515,984 213,912 27,038 89,029 

10-14 371,754 - 13,856 - 6,315 20,565 3,267 1,014 298,840 12,233 - 1,213 14,451 

15-19 317,865 1,546 55,301 1,760 30,836 64,463 14,200 1,388 110,380 25,413 - 1,139 11,439 

20-24 303,730 13,095 67,895 3,688 56,230 71,751 20,508 1,249 17,636 41,727 - 1,031 8,920 

25-29 314,702 17,769 67,962 6,409 80,667 65,236 11,916 865 1,875 52,682 - 1,136 8,185 

30-34 309,335 17,059 62,376 9,338 95,224 53,431 6,479 596 720 55,465 412 1,213 7,022 

35-39 292,211 14,619 53,659 11,579 99,928 44,244 3,341 465 382 55,540 518 1,365 6,571 

40-44 269,664 13,649 44,168 12,531 97,843 36,437 1,766 395 296 54,473 863 1,504 5,739 

45-49 244,857 13,718 35,178 12,405 90,177 30,022 1,029 303 188 52,858 1,788 1,721 5,470 

50-54 209,469 11,338 25,068 11,349 75,946 23,170 593 259 144 49,667 5,193 2,062 4,680 

55-59 174,065 8,747 17,527 9,624 57,777 16,930 341 177 128 44,410 11,939 2,328 4,137 

60-64 142,898 781 10,275 7,717 39,516 10,992 145 76 117 34,101 33,003 2,563 3,612 

65-69 102,886 166 4,946 5,004 20,944 6,143 67 48 91 20,908 39,218 2,408 2,943 

70-74 71,186 72 1,792 2,623 8,450 2,560 47 16 97 9,377 41,780 2,230 2,142 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 107,528 144 1,242 2,570 6,007 2,145 84 28 137 7,130 79,198 5,125 3,718 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,860,396 112,703 447,389 96,597 759,545 427,524 60,516 5,865 132,191 503,751 213,912 25,825 74,578 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 3,232,150 112,703 461,245 96,597 765,860 448,089 63,783 6,879 431,031 515,984 213,912 27,038 89,029 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 564,267 - 43,093 850 21,581 55,989 10,491 1,816 381,442 25,412 - 1,907 21,686 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 2,578,796 112,321 439,409 86,400 724,144 416,676 60,318 5,773 131,866 466,336 53,716 16,062 65,775 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-8 (ခ) -  မေကွးတိုငး်ေဒသက� ဥးးလူ ဥးေေကို အသကအ်ပ်ုစ�ုငှ်် အးုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအးုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပစု် စုစုေပါင်း 

းုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သလ းုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သလ 
အးုပ်ေှိသလ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးေ 
ဝနထ်မ်း 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းကိ/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ေင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
းုပ် 

မိသားစု 
းုပင်နး်တွင် 
းုပ်ကုိငသ်လ 

အးုပ်ောှဆဲ 
အးုပ် 
မေှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� ဥး 
ေွယ်အုိ 

ဖျားနာသလး 
မသနစ်မ်ွးသလ အခြ ား 

မေကွးတုိင်းေဒသက� ဥး              

ကျား 1,469,573 61,961 272,255 67,534 487,605 155,632 33,013 4,154 211,730 17,894 86,882 13,332 57,581 

10-14 185,921 - 6,702 - 3,343 9,788 1,915 622 149,270 3,494 - 665 10,122 

15-19 150,890 1,163 29,652 990 16,937 30,483 7,959 829 51,837 3,334 - 626 7,080 

20-24 137,127 7,481 38,256 2,196 31,855 30,789 9,266 635 8,620 2,284 - 567 5,178 

25-29 141,908 8,723 40,609 4,227 48,878 24,814 5,914 456 1,087 1,591 - 619 4,990 

30-34 140,660 8,147 38,619 6,459 59,254 17,556 3,386 363 354 1,177 119 717 4,509 

35-39 131,789 6,953 32,994 8,108 62,650 12,282 1,902 299 160 961 196 836 4,448 

40-44 121,542 7,288 26,885 8,794 62,289 8,694 1,089 278 117 803 443 939 3,923 

45-49 111,157 8,225 21,346 8,840 58,724 6,573 720 228 53 716 927 1,040 3,765 

50-54 94,522 7,262 15,302 8,258 50,664 5,032 430 202 36 675 2,410 1,184 3,067 

55-59 77,620 5,794 10,594 7,017 39,829 3,909 242 130 33 756 5,339 1,294 2,683 

60-64 63,476 645 6,444 5,626 28,130 2,771 94 52 36 748 15,307 1,286 2,337 

65-69 44,179 141 3,037 3,617 15,098 1,627 37 33 33 577 16,980 1,099 1,900 

70-74 28,889 59 1,072 1,778 5,969 714 22 11 41 363 16,643 863 1,354 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 39,893 80 743 1,624 3,985 600 37 16 53 415 28,518 1,597 2,225 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 1,283,652 61,961 265,553 67,534 484,262 145,844 31,098 3,532 62,460 14,400 86,882 12,667 47,459 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 1,469,573 61,961 272,255 67,534 487,605 155,632 33,013 4,154 211,730 17,894 86,882 13,332 57,581 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 278,366 - 21,986 477 11,700 26,918 6,144 1,117 188,619 5,618 - 1,053 14,734 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 1,170,691 61,681 260,701 60,515 459,210 142,903 31,002 3,472 62,333 13,045 24,741 9,108 41,980 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-8 (ဂ) -  မေကွးတုိငး်ေဒသက� ဥးးလူ ဥးေေကုိ အသကအု်ပ်စ�ုငှ်် အးုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအးုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါင်း 

းုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သလ းုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သလ 
အးုပ်ေှိသလ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးေ 
ဝနထ်မ်း 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းိက/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ေင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
းုပ် 

မိသားစု 
းုပ်ငနး်တွင် 
းုပကုိ်င်သလ 

အးုပ်ောှဆဲ 
အးုပ် 
မေှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� ဥး 
ေွယ်အုိ 

ဖျားနာသလး 
မသနစ်မ်ွးသလ အခြ ား 

မေကွးတုိင်းေဒသက� ဥး              

မ 1,762,577 50,742 188,990 29,063 278,255 292,457 30,770 2,725 219,301 498,090 127,030 13,706 31,448 

10-14 185,833 - 7,154 - 2,972 10,777 1,352 392 149,570 8,739 - 548 4,329 

15-19 166,975 383 25,649 770 13,899 33,980 6,241 559 58,543 22,079 - 513 4,359 

20-24 166,603 5,614 29,639 1,492 24,375 40,962 11,242 614 9,016 39,443 - 464 3,742 

25-29 172,794 9,046 27,353 2,182 31,789 40,422 6,002 409 788 51,091 - 517 3,195 

30-34 168,675 8,912 23,757 2,879 35,970 35,875 3,093 233 366 54,288 293 496 2,513 

35-39 160,422 7,666 20,665 3,471 37,278 31,962 1,439 166 222 54,579 322 529 2,123 

40-44 148,122 6,361 17,283 3,737 35,554 27,743 677 117 179 53,670 420 565 1,816 

45-49 133,700 5,493 13,832 3,565 31,453 23,449 309 75 135 52,142 861 681 1,705 

50-54 114,947 4,076 9,766 3,091 25,282 18,138 163 57 108 48,992 2,783 878 1,613 

55-59 96,445 2,953 6,933 2,607 17,948 13,021 99 47 95 43,654 6,600 1,034 1,454 

60-64 79,422 136 3,831 2,091 11,386 8,221 51 24 81 33,353 17,696 1,277 1,275 

65-69 58,707 25 1,909 1,387 5,846 4,516 30 15 58 20,331 22,238 1,309 1,043 

70-74 42,297 13 720 845 2,481 1,846 25 5 56 9,014 25,137 1,367 788 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 67,635 64 499 946 2,022 1,545 47 12 84 6,715 50,680 3,528 1,493 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 1,576,744 50,742 181,836 29,063 275,283 281,680 29,418 2,333 69,731 489,351 127,030 13,158 27,119 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 1,762,577 50,742 188,990 29,063 278,255 292,457 30,770 2,725 219,301 498,090 127,030 13,706 31,448 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 285,901 - 21,107 373 9,881 29,071 4,347 699 192,823 19,794 - 854 6,952 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 1,408,105 50,640 178,708 25,885 264,934 273,773 29,316 2,301 69,533 453,291 28,975 6,954 23,795 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-9 (က) -  မ��် လးလးတိ းု်းေကသ ကးလးီကး်ီကးတ အေကုအတပစုတ�ှိ ု် အလတပအုကးတိ အုမျး�းအစားအလးတကု ်ဖာုပြ ်ောဇယား (စတစတ် ပါိးု) 

အေကုအတပုစတ စတစတ် ပါိုး 

လတပေုားအိုအားစတလွိုပါဝိုေီ လတပုေားအိုအားစတလွိုမပါဝိုေီ 
အလတပုီးှေီ အလတပုလကုမ်ဲ 

အစးတးီ 
ဝနထုမးု 

အလတပုေမား 
(ပတဂ�လးက/ 
အဖဲွ�အစစုး) 

အလတပုီှိ ု 
ကးတယုလးတိ  ု
လတပု 

မးေားစတ 
လတပုိနးုလွို 
လတပကုးတိ ေီု 

အလတပု ီာှဆဲ 
အလတပု 
မီှာခဲ်ပါ 

အချးနုပြ စု် 
်ကျာိုးလကု 
်ော 

်ကျာိုးေား 

အးမမု�ကးစစ 
လတပု 

အ�ိ းမုးစားး 
ေကုကသ ကး 
ီွယုအးတ 

ဖျားနာေီး 
မေနစုမုွးေီ အခြ ား 

မ��် လးလးတိ းု်းေကသ ကး              

စုစေုပါင်း 5,146,440 172,752 1,103,527 108,404 1,093,021 414,918 97,000 16,185 685,532 934,698 315,067 33,577 171,75
9 

10-14 579,933 - 36,338 - 8,866 16,876 7,329 2,651 452,679 22,098 - 1,809 31,287 

15-19 578,347 4,460 169,882 2,410 46,751 60,743 23,945 3,472 188,097 52,183 - 1,656 24,748 

20-24 562,850 20,122 205,388 5,211 85,558 69,406 30,371 3,038 36,834 85,254 - 1,547 20,121 

25-29 532,818 28,071 176,223 8,661 119,233 58,157 15,970 1,818 4,059 102,236 - 1,487 16,903 

30-34 494,287 25,429 140,920 11,756 135,691 49,098 8,179 1,222 1,261 105,389 924 1,671 12,747 

35-39 457,473 21,511 113,743 13,810 143,297 41,055 4,705 981 651 103,586 1,106 1,868 11,160 

40-44 418,991 20,657 88,380 14,747 141,787 34,460 2,725 862 430 100,774 2,020 2,173 9,976 

45-49 380,287 20,010 68,327 14,568 131,390 29,198 1,820 726 350 97,733 4,281 2,445 9,439 

50-54 309,138 16,195 45,900 12,122 104,231 21,278 1,014 588 253 85,335 11,548 2,605 8,069 

55-59 251,957 13,087 29,634 9,644 77,933 15,062 504 388 243 72,326 23,245 2,827 7,064 

60-64 200,237 2,278 16,394 7,121 50,943 9,806 230 204 186 52,250 51,883 2,868 6,074 

65-69 144,114 492 7,689 4,183 28,184 5,481 104 112 156 31,339 58,612 2,713 5,049 

70-74 92,100 176 2,633 2,033 10,782 2,319 32 34 132 13,173 55,186 2,264 3,336 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 143,908 264 2,076 2,138 8,375 1,979 72 89 201 11,022 106,262 5,644 5,786 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 4,566,507 172,752 1,067,189 108,404 1,084,155 398,042 89,671 13,534 232,853 912,600 315,067 31,768 140,472 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 5,146,440 172,752 1,103,527 108,404 1,093,021 414,918 97,000 16,185 685,532 934,698 315,067 33,577 171,759 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 916,095 - 123,240 1,113 31,467 49,484 20,188 4,665 587,738 48,309 - 2,804 47,087 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 4,186,385 171,820 1,054,791 100,050 1,036,814 388,263 89,463 13,299 232,364 857,066 95,007 21,147 126,301 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-9 (ခ) -  မ��် လးလးတိ းု်းေဒသ ကးလးီကး်ီဒးတ အေဒအုတပုစတ�ှိ ု် အလတပအုဒးတိ အုမျး�းအစားအလးတဒ ု်ဖာုပြ ်ောဇယား (ဒျား) 

အေဒုအတပုစတ စတစတ် ပါိုး 

လတပေုားအိုအားစတလွိုပါဝိုေီ လတပုေားအိုအားစတလွိုမပါဝိုေီ 
အလတပုီးှေီ အလတပုလဒုမ်ဲ 

အစးတးီ 
ဝနထုမးု 

အလတပုေမား 
(ပတဂ�လးဒ/ 
အဖဲွ�အစစုး) 

အလတပုီှိ ု 
ဒးတယုလးတိ  ု
လတပု 

မးေားစတ 
လတပုိ နးုလွို 
လတပုဒးတိ ေီု 

အလတပုီာှဆဲ 
အလတပု 
မီှာခဲ်ပါ 

အချးနုပြ စု် 
်ဒျာိုးလဒု 
်ော 

်ဒျာိုးေား 

အးမမု�ဒးစစ 
လတပု 

အ�ိ းမုးစားး 
ေဒုဒသ ကး 
ီွယုအးတ 

ဖျားနာေီး 
မေနစုမုွးေီ အခြ ား 

မ��် လးလးတိ းု်းေဒသ ကး              

ကျား 2,412,538 96,306 685,511 76,391 689,997 160,352 56,546 10,171 338,055 34,644 130,973 17,587 116,005 

10-14 297,376 - 19,784 - 4,273 7,948 4,610 1,668 228,758 6,372 - 972 22,991 

15-19 288,642 3,813 97,804 1,394 24,301 31,561 14,766 2,160 88,093 6,995 - 916 16,839 

20-24 270,469 12,767 119,060 3,278 48,172 33,468 15,396 1,711 17,795 5,101 - 902 12,819 

25-29 252,673 15,096 107,777 5,845 73,005 23,369 8,983 1,027 2,124 3,407 - 880 11,160 

30-34 233,103 12,191 91,219 8,319 84,579 18,207 4,971 763 540 2,448 271 1,068 8,527 

35-39 213,101 10,264 74,802 9,885 89,639 13,293 3,065 673 253 1,868 445 1,240 7,674 

40-44 193,413 10,633 58,777 10,506 89,877 10,037 1,954 615 123 1,625 1,008 1,486 6,772 

45-49 173,310 10,841 45,629 10,507 84,554 8,038 1,350 542 71 1,466 2,221 1,613 6,478 

50-54 139,032 9,633 31,073 8,758 68,752 5,335 781 439 58 1,380 5,781 1,636 5,406 

55-59 111,673 8,399 20,152 6,940 53,232 3,737 384 280 58 1,246 10,918 1,624 4,703 

60-64 88,109 1,963 11,183 5,218 36,198 2,619 171 136 43 1,041 24,084 1,429 4,024 

65-69 61,409 392 5,249 2,982 20,182 1,503 63 83 37 776 25,632 1,247 3,263 

70-74 37,492 136 1,700 1,390 7,635 658 14 25 39 427 22,575 851 2,042 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 52,736 178 1,302 1,369 5,598 579 38 49 63 492 38,038 1,723 3,307 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,115,162 96,306 665,727 76,391 685,724 152,404 51,936 8,503 109,297 28,272 130,973 16,615 93,014 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,412,538 96,306 685,511 76,391 689,997 160,352 56,546 10,171 338,055 34,644 130,973 17,587 116,005 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 465,857 - 69,395 620 15,786 25,001 12,743 2,931 293,111 10,674 - 1,523 34,073 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 1,963,525 95,600 657,476 70,650 652,309 149,664 51,821 8,346 109,158 26,577 44,728 12,794 84,402 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-9 (ဂ) -  မ��် လးလးတိ းု်းေဒသ ကးလးီကး်ီဒးတ အေဒအုတပုစတ�ှို် အလတပအုဒးတိ အုမျး�းအစားအလးတဒ ု်ဖာုပြ ်ောဇယား (မ) 

အေဒုအတပုစတ စတစတ် ပါိုး 

လတပေုားအိုအားစတလွိုပါဝိုေီ လတပုေားအိုအားစတလွိုမပါဝိုေီ 
အလတပုီးှေီ အလတပုလဒုမ်ဲ 

အစးတးီ 
ဝနထုမးု 

အလတပုေမား 
(ပတဂ�လးဒ/ 
အဖဲွ�အစစုး) 

အလတပုီှိ ု 
ဒးတယုလးတိ  ု
လတပု 

မးေားစတ 
လတပုိ နးုလွို 
လတပုဒးတိ ေီု 

အလတပုီာှဆဲ 
အလတပု 
မီှာခဲ်ပါ 

အချးနုပြ စု် 
်ဒျာိုးလဒု
်ော 

်ဒျာိုးေား 

အးမမု�ဒးစစ
လတပု 

အ�ိ းမုးစားး 
ေဒုဒသ ကး 
ီွယုအးတ 

ဖျားနာေီး 
မေနစုမုွးေီ အခြ ား 

မ��် လးလးတိ းု်းေဒသ ကး              

မ 2,733,902 76,446 418,016 32,013 403,024 254,566 40,454 6,014 347,477 900,054 184,094 15,990 55,754 

10-14 282,557 - 16,554 - 4,593 8,928 2,719 983 223,921 15,726 - 837 8,296 

15-19 289,705 647 72,078 1,016 22,450 29,182 9,179 1,312 100,004 45,188 - 740 7,909 

20-24 292,381 7,355 86,328 1,933 37,386 35,938 14,975 1,327 19,039 80,153 - 645 7,302 

25-29 280,145 12,975 68,446 2,816 46,228 34,788 6,987 791 1,935 98,829 - 607 5,743 

30-34 261,184 13,238 49,701 3,437 51,112 30,891 3,208 459 721 102,941 653 603 4,220 

35-39 244,372 11,247 38,941 3,925 53,658 27,762 1,640 308 398 101,718 661 628 3,486 

40-44 225,578 10,024 29,603 4,241 51,910 24,423 771 247 307 99,149 1,012 687 3,204 

45-49 206,977 9,169 22,698 4,061 46,836 21,160 470 184 279 96,267 2,060 832 2,961 

50-54 170,106 6,562 14,827 3,364 35,479 15,943 233 149 195 83,955 5,767 969 2,663 

55-59 140,284 4,688 9,482 2,704 24,701 11,325 120 108 185 71,080 12,327 1,203 2,361 

60-64 112,128 315 5,211 1,903 14,745 7,187 59 68 143 51,209 27,799 1,439 2,050 

65-69 82,705 100 2,440 1,201 8,002 3,978 41 29 119 30,563 32,980 1,466 1,786 

70-74 54,608 40 933 643 3,147 1,661 18 9 93 12,746 32,611 1,413 1,294 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 91,172 86 774 769 2,777 1,400 34 40 138 10,530 68,224 3,921 2,479 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,451,345 76,446 401,462 32,013 398,431 245,638 37,735 5,031 123,556 884,328 184,094 15,153 47,458 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,733,902 76,446 418,016 32,013 403,024 254,566 40,454 6,014 347,477 900,054 184,094 15,990 55,754 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 450,238 - 53,845 493 15,681 24,483 7,445 1,734 294,627 37,635 - 1,281 13,014 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 2,222,860 76,220 397,315 29,400 384,505 238,599 37,642 4,953 123,206 830,489 50,279 8,353 41,899 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-10 (က) -  မန်ွပြ ည်နယ်လူဥးီေရကို အသက်အုပစု်�ှှ ်် အလပ်ုအကုိှအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါှ်း) 

အသက်အုပ်စု စုစုေပါှ်း 

လုပသ်ားအှ်အားစုတွှ်ပါဝှ်သူ လုပသ်ားအှ်အားစုတွှ်မပါဝှ်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝန်ထမး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရှှ ် 
ကုိယတုိ်ှ် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပ်ှ နး်တွှ် 
လုပကုိ်ှသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရာှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာှ်းတက်
ေသာ 

ေကျာှ်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
လုပ် 

အ�ှ မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရယ်ွအုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစွ်မ်းသူ အခြ ား 

မွန်ပြ ညန်ယ်              

စုစေုပါင်း 1,645,018 48,890 292,725 40,078 301,514 94,279 54,491 11,812 236,790 346,251 95,510 17,785 104,893 

10-14 232,585 - 10,390 - 2,380 6,009 5,574 2,835 173,343 13,785 - 775 17,494 

15-19 180,880 711 40,762 809 12,619 15,505 12,771 2,785 53,255 25,776 - 788 15,099 

20-24 152,747 6,297 42,975 1,381 20,590 14,776 13,130 1,694 8,065 31,888 - 706 11,245 

25-29 143,225 8,134 39,733 2,211 27,706 11,221 7,705 1,073 790 34,710 - 710 9,232 

30-34 141,568 6,755 36,191 3,307 33,930 9,953 4,902 743 340 36,452 305 770 7,920 

35-39 137,875 6,197 32,478 4,564 37,951 8,444 3,413 581 207 35,616 364 863 7,197 

40-44 131,711 6,064 27,265 5,267 39,448 7,276 2,324 436 170 35,277 537 968 6,679 

45-49 121,375 5,676 22,870 5,248 36,936 6,204 1,754 392 136 33,778 998 1,124 6,259 

50-54 108,725 4,554 17,047 4,832 32,976 5,196 1,277 404 119 32,071 2,916 1,497 5,836 

55-59 90,846 3,703 11,881 4,471 25,131 4,107 872 334 98 27,403 5,825 1,748 5,273 

60-64 70,043 562 6,532 3,418 16,611 2,763 424 261 70 19,491 13,766 1,810 4,335 

65-69 48,410 115 2,925 2,183 8,861 1,633 213 138 69 11,334 16,373 1,495 3,071 

70-74 32,785 43 961 1,257 3,723 685 64 68 49 5,001 17,582 1,288 2,064 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 52,243 79 715 1,130 2,652 507 68 68 79 3,669 36,844 3,243 3,189 

15 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 1,412,433 48,890 282,335 40,078 299,134 88,270 48,917 8,977 63,447 332,466 95,510 17,010 87,399 

10 �ှစ်�ှင့အ်ထက် 1,645,018 48,890 292,725 40,078 301,514 94,279 54,491 11,812 236,790 346,251 95,510 17,785 104,893 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 344,651 - 32,839 392 8,626 15,083 13,061 4,705 213,164 28,104 - 1,269 27,408 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 1,278,995 48,653 277,734 35,508 283,898 85,445 48,572 8,703 63,250 312,462 24,711 10,984 79,075 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-10 (ခ) -  မန်ွပြ ည်နယ်လဦူးေရကုိ အသက်အပုစ်�ှုှ်် အလုပအ်ကိုှ အ်မျိ�းအစားအလုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါှ်း 

လုပသ်ားအှ်အားစုတွှ်ပါဝှ်သူ လုပ်သားအှ်အားစုတွှ်မပါဝှ်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လိက/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရှှ ် 
ကုိယ်တုိှ် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပ်ှ န်းတွှ် 
လုပ်ကုိှသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာှ်းတက် 
ေသာ 

ေကျာှ်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
လုပ် 

အ�ှ မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

မွန်ပြ ညန်ယ်              

ကျား 779,207 24,806 207,362 30,028 189,740 37,110 33,913 7,355 113,377 12,304 41,163 9,691 72,358 

10-14 119,174 - 6,504 - 1,478 3,429 3,603 1,887 85,972 3,469 - 428 12,404 

15-19 89,473 506 26,444 549 7,274 9,001 7,908 1,683 22,792 2,552 - 450 10,314 

20-24 74,073 3,727 28,562 956 12,068 7,823 6,986 930 3,728 1,333 - 411 7,549 

25-29 68,537 4,027 27,690 1,551 17,105 5,010 4,563 599 401 873 - 459 6,259 

30-34 67,067 3,224 26,349 2,390 20,905 3,814 3,173 432 116 687 60 510 5,407 

35-39 64,634 2,682 23,746 3,385 23,305 2,583 2,311 368 74 527 113 574 4,966 

40-44 60,437 2,772 19,966 3,902 24,150 1,678 1,654 285 56 429 238 649 4,658 

45-49 55,434 2,679 17,024 3,978 22,805 1,222 1,329 275 51 422 512 747 4,390 

50-54 49,020 2,364 12,895 3,682 21,029 871 1,020 283 39 454 1,399 937 4,047 

55-59 41,159 2,184 9,336 3,439 16,660 643 724 243 39 471 2,663 1,032 3,725 

60-64 31,806 468 5,146 2,669 11,645 456 362 182 33 407 6,412 976 3,050 

65-69 21,531 90 2,389 1,700 6,480 305 182 109 24 277 7,131 744 2,100 

70-74 14,389 34 759 971 2,839 136 57 35 19 159 7,425 556 1,399 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 22,473 49 552 856 1,997 139 41 44 33 244 15,210 1,218 2,090 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 660,033 24,806 200,858 30,028 188,262 33,681 30,310 5,468 27,405 8,835 41,163 9,263 59,954 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 779,207 24,806 207,362 30,028 189,740 37,110 33,913 7,355 113,377 12,304 41,163 9,691 72,358 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 175,362 - 20,986 274 5,164 8,826 8,358 3,035 103,470 5,210 - 715 19,324 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 601,640 24,633 197,158 26,501 176,946 33,101 30,030 5,280 27,329 8,155 11,397 6,745 54,365 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-၁(က)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1 (ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယားဋ-1 (င)  ပြ ည်ေထာင်စလူုဦးေရကုိ အသက်အုပ်စ�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယားဋ-1-1(က) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-1(ခ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-1 (ဂ) ကချင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�ငှ့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-2 (က) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-2 (ခ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-2 (ဂ) ကယားပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိအသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-3(က) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-3 (ခ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-3 (ဂ) ကရင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-4 (က) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-4 (ခ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-4 (ဂ) ချင်းပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှအလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-5 (က) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-5 (ခ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-5 (ဂ) စစ်ကုိငး်တုိင်းေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-6 (က) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-6  (ခ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-6 (ဂ) တန �သာရီတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိအသက်အုပ်စ�ှုင့်အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက်ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-7 (က) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-7 (ခ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-7 (ဂ) ပခူဲးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-8(က) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စစုုေပါင်း) 

ဇယားဋ-1-8 (ခ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-8 (ဂ) မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပစု်�င့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-9 (က) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-9 (ခ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-9 (ဂ) မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီလူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-10(က) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-10(ခ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့် အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-10 (ဂ) မန်ွပြ ည်နယ်လူဦးေရကုိ အသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 
 

ဇယား ဋ-1-10 (ဂ) -  မနွ်ပြ ည်နယ်လဥူးီေရကို အသကအု်ပစ်�ုှှ ်် အလပုအ်ကိုှ အ်မျိ�းအစားအလုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါှ်း 

လုပသ်ားအှ်အားစုတွှ်ပါဝှ်သူ လုပ်သားအှ်အားစုတွှ်မပါဝှ်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လိက/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရှှ ် 
ကုိယ်တုိှ် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပ်ှ န်းတွှ် 
လုပ်ကုိှသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာှ်းတက် 
ေသာ 

ေကျာှ်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
လုပ် 

အ�ှ မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

မွန်ပြ ညန်ယ်              

မ 865,811 24,084 85,363 10,050 111,774 57,169 20,578 4,457 123,413 333,947 54,347 8,094 32,535 

10-14 113,411 - 3,886 - 902 2,580 1,971 948 87,371 10,316 - 347 5,090 

15-19 91,407 205 14,318 260 5,345 6,504 4,863 1,102 30,463 23,224 - 338 4,785 

20-24 78,674 2,570 14,413 425 8,522 6,953 6,144 764 4,337 30,555 - 295 3,696 

25-29 74,688 4,107 12,043 660 10,601 6,211 3,142 474 389 33,837 - 251 2,973 

30-34 74,501 3,531 9,842 917 13,025 6,139 1,729 311 224 35,765 245 260 2,513 

35-39 73,241 3,515 8,732 1,179 14,646 5,861 1,102 213 133 35,089 251 289 2,231 

40-44 71,274 3,292 7,299 1,365 15,298 5,598 670 151 114 34,848 299 319 2,021 

45-49 65,941 2,997 5,846 1,270 14,131 4,982 425 117 85 33,356 486 377 1,869 

50-54 59,705 2,190 4,152 1,150 11,947 4,325 257 121 80 31,617 1,517 560 1,789 

55-59 49,687 1,519 2,545 1,032 8,471 3,464 148 91 59 26,932 3,162 716 1,548 

60-64 38,237 94 1,386 749 4,966 2,307 62 79 37 19,084 7,354 834 1,285 

65-69 26,879 25 536 483 2,381 1,328 31 29 45 11,057 9,242 751 971 

70-74 18,396 9 202 286 884 549 7 33 30 4,842 10,157 732 665 

၇၅ �ှစ်�ှင့်အထက် 29,770 30 163 274 655 368 27 24 46 3,425 21,634 2,025 1,099 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 752,400 24,084 81,477 10,050 110,872 54,589 18,607 3,509 36,042 323,631 54,347 7,747 27,445 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 865,811 24,084 85,363 10,050 111,774 57,169 20,578 4,457 123,413 333,947 54,347 8,094 32,535 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 169,289 - 11,853 118 3,462 6,257 4,703 1,670 109,694 22,894 - 554 8,084 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 677,355 24,020 80,576 9,007 106,952 52,344 18,542 3,423 35,921 304,307 13,314 4,239 24,710 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-11 (က) -  ရခိုင်ပြ ညန်ယလ်ဦူးေရကို အသက်အုပစ်�ုငှ်် အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါင်း 

လုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ လုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝန်ထမး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပင်နး်တွင် 
လုပ်ကုိငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက်
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ 
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

ရခုိင်ပြ ည်နယ်              

စုစေုပါင်း 1,690,992 58,946 168,013 46,384 332,577 127,249 89,698 16,951 257,636 391,025 98,241 11,319 92,953 

10-14 245,518 - 3,579 - 1,847 7,422 9,002 4,119 191,686 13,244 - 609 14,010 

15-19 195,491 1,242 21,206 456 10,727 22,939 28,529 4,905 56,565 34,056 - 641 14,225 

20-24 160,262 8,489 23,416 1,203 21,044 20,710 20,876 2,529 6,941 44,291 - 631 10,132 

25-29 160,895 10,401 23,962 2,861 33,983 16,309 12,087 1,432 1,058 49,479 - 604 8,719 

30-34 148,649 8,463 21,232 4,509 39,951 12,995 6,523 873 370 45,450 260 602 7,421 

35-39 134,866 7,006 18,638 5,231 41,301 10,619 3,890 647 196 40,112 247 533 6,446 

40-44 127,614 7,077 15,514 6,036 40,866 9,269 2,718 512 156 38,688 410 602 5,766 

45-49 118,666 6,493 13,252 6,301 39,389 8,147 2,087 440 100 35,729 726 644 5,358 

50-54 107,296 5,250 10,649 6,286 35,753 7,051 1,619 434 101 31,966 2,202 825 5,160 

55-59 85,220 3,688 7,754 4,905 27,977 4,995 1,090 377 75 24,643 4,536 872 4,308 

60-64 66,602 601 4,728 3,604 19,357 3,260 605 274 95 16,626 12,893 874 3,685 

65-69 50,205 110 2,566 2,525 11,792 1,931 377 176 66 9,806 17,048 931 2,877 

70-74 34,517 50 924 1,264 5,168 855 143 77 99 3,967 19,284 827 1,859 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 55,191 76 593 1,203 3,422 747 152 156 128 2,968 40,635 2,124 2,987 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 1,445,474 58,946 164,434 46,384 330,730 119,827 80,696 12,832 65,950 377,781 98,241 10,710 78,943 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 1,690,992 58,946 168,013 46,384 332,577 127,249 89,698 16,951 257,636 391,025 98,241 11,319 92,953 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 362,600 - 14,073 183 6,443 19,569 24,865 7,225 235,769 30,836 - 963 22,674 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 1,305,561 58,710 160,351 41,392 310,348 116,294 80,024 12,423 65,657 361,040 21,274 6,828 71,220 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-11 (ခ) -  ရခိုင်ပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကို အသကအု်ပစု်�င််ှ အလပုအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါင်း 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ လုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပ်ငနး်တွင် 
လုပကုိ်င်သူ 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရာှခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

ရခုိင်ပြ ည်နယ်              

ကျား 782,862 38,545 125,004 37,150 237,385 45,764 50,762 8,797 131,680 11,217 36,852 5,370 54,336 

10-14 124,154 - 2,309 - 1,187 3,643 4,808 2,244 97,956 2,906 - 333 8,768 

15-19 93,828 952 14,384 314 6,310 12,529 15,888 2,656 29,255 2,944 - 365 8,231 

20-24 70,599 5,525 16,790 859 13,799 10,001 11,346 1,258 3,488 1,594 - 347 5,592 

25-29 71,507 6,539 18,049 2,211 24,317 6,069 6,719 663 510 1,067 - 334 5,029 

30-34 67,652 5,254 16,270 3,587 28,668 4,017 3,793 403 150 641 50 326 4,493 

35-39 62,476 4,264 14,224 4,190 29,651 2,649 2,412 325 83 426 59 287 3,906 

40-44 57,881 4,508 11,710 4,817 28,724 1,871 1,745 257 42 316 176 328 3,387 

45-49 55,017 4,364 10,137 5,138 28,118 1,491 1,363 234 26 269 303 354 3,220 

50-54 49,600 3,792 8,156 5,092 25,670 1,119 1,083 230 18 233 812 423 2,972 

55-59 39,655 2,644 6,003 3,979 20,494 808 727 200 26 212 1,635 457 2,470 

60-64 30,409 525 3,707 2,920 14,461 631 433 134 29 188 4,857 399 2,125 

65-69 22,452 87 2,048 2,062 9,100 446 260 87 18 163 6,180 375 1,626 

70-74 15,091 39 743 1,007 4,120 255 103 39 39 95 7,307 327 1,017 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 22,541 52 474 974 2,766 235 82 67 40 163 15,473 715 1,500 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 658,708 38,545 122,695 37,150 236,198 42,121 45,954 6,553 33,724 8,311 36,852 5,037 45,568 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 782,862 38,545 125,004 37,150 237,385 45,764 50,762 8,797 131,680 11,217 36,852 5,370 54,336 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 181,228 - 9,158 124 3,846 10,350 13,662 3,930 120,968 4,744 - 549 13,897 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 598,624 38,367 119,430 33,107 220,212 41,185 45,509 6,360 33,627 7,890 7,892 3,620 41,425 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-11 (ဂ) -  ရခိုင်ပြ ညန်ယလ်ဥူးီေရကုိ အသကအု်ပစု်�င််ှ အလပ်ုအကုိငအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပစု် စုစုေပါင်း 

လုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ 
လုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 

အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရှင် 
ကုိယတုိ်င် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပ်ငနး်တွင် 
လုပကုိ်င်သူ 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရာှခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

ရခုိင်ပြ ည်နယ်              

မ 908,130 20,401 43,009 9,234 95,192 81,485 38,936 8,154 125,956 379,808 61,389 5,949 38,617 

10-14 121,364 - 1,270 - 660 3,779 4,194 1,875 93,730 10,338 - 276 5,242 

15-19 101,663 290 6,822 142 4,417 10,410 12,641 2,249 27,310 31,112 - 276 5,994 

20-24 89,663 2,964 6,626 344 7,245 10,709 9,530 1,271 3,453 42,697 - 284 4,540 

25-29 89,388 3,862 5,913 650 9,666 10,240 5,368 769 548 48,412 - 270 3,690 

30-34 80,997 3,209 4,962 922 11,283 8,978 2,730 470 220 44,809 210 276 2,928 

35-39 72,390 2,742 4,414 1,041 11,650 7,970 1,478 322 113 39,686 188 246 2,540 

40-44 69,733 2,569 3,804 1,219 12,142 7,398 973 255 114 38,372 234 274 2,379 

45-49 63,649 2,129 3,115 1,163 11,271 6,656 724 206 74 35,460 423 290 2,138 

50-54 57,696 1,458 2,493 1,194 10,083 5,932 536 204 83 31,733 1,390 402 2,188 

55-59 45,565 1,044 1,751 926 7,483 4,187 363 177 49 24,431 2,901 415 1,838 

60-64 36,193 76 1,021 684 4,896 2,629 172 140 66 16,438 8,036 475 1,560 

65-69 27,753 23 518 463 2,692 1,485 117 89 48 9,643 10,868 556 1,251 

70-74 19,426 11 181 257 1,048 600 40 38 60 3,872 11,977 500 842 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 32,650 24 119 229 656 512 70 89 88 2,805 25,162 1,409 1,487 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 786,766 20,401 41,739 9,234 94,532 77,706 34,742 6,279 32,226 369,470 61,389 5,673 33,375 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 908,130 20,401 43,009 9,234 95,192 81,485 38,936 8,154 125,956 379,808 61,389 5,949 38,617 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 181,372 - 4,915 59 2,597 9,219 11,203 3,295 114,801 26,092 - 414 8,777 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 706,937 20,343 40,921 8,285 90,136 75,109 34,515 6,063 32,030 353,150 13,382 3,208 29,795 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-12 (က) -  ရန်ကန်ုတိုငး်ေဒသက� ဥးးလူ ဥးေရကို အသက်အုပစ်�ုငှ်် အးုပ်အကိုင်အမျိ�းအစားအးိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါငး်) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါင်း 

းုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သလ းုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သလ 
အးုပ်ရှိသလ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းိက/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ရင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
းုပ် 

မိသားစု 
းုပင်န်းတွင် 
းုပ်ကုိငသ်လ 

အးုပ်ရာှဆဲ 
အးုပ် 
မရာှခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� ဥး 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသလး 
မသနစ်မ်ွးသလ အခြ ား 

ရနကု်နတုိ်ငး်ေဒသက� ဥး              

စုစေုပါင်း 6,279,629 255,994 1,786,813 128,281 888,116 209,537 142,701 28,733 854,181 1,255,087 397,692 47,164 285,330 

10-14 644,339 - 36,791 - 4,336 8,140 7,181 4,482 516,418 25,800 - 2,246 38,945 

15-19 723,788 4,306 255,477 1,770 27,429 29,060 30,380 6,259 261,031 65,203 - 1,989 40,884 

20-24 768,909 25,663 377,858 4,783 62,468 34,567 47,267 5,362 61,815 113,245 - 1,693 34,188 

25-29 683,437 34,779 310,241 9,178 96,388 28,302 24,338 2,960 8,008 139,561 - 1,816 27,866 

30-34 621,041 32,591 235,115 13,905 119,551 25,584 13,524 2,247 2,491 149,396 1,446 2,313 22,878 

35-39 545,251 29,823 173,368 16,475 125,056 21,702 7,722 1,730 1,181 143,950 1,919 2,427 19,898 

40-44 504,493 31,620 134,225 18,210 126,506 18,712 4,959 1,501 773 141,919 3,885 3,182 19,001 

45-49 453,624 32,986 102,287 17,802 115,327 15,817 3,466 1,325 591 134,101 8,153 3,845 17,924 

50-54 381,992 31,300 72,935 15,415 88,720 11,358 2,041 1,069 445 117,917 20,124 4,349 16,319 

55-59 307,426 27,107 47,057 11,774 60,846 7,724 1,089 745 355 94,831 37,316 4,445 14,137 

60-64 229,980 3,926 24,773 8,375 34,396 4,533 420 447 306 63,194 74,188 4,238 11,184 

65-69 159,339 1,036 10,593 5,006 16,454 2,275 152 249 240 36,052 75,741 3,702 7,839 

70-74 99,696 389 3,276 2,663 5,884 913 46 125 188 15,375 62,712 2,988 5,137 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 156,314 468 2,817 2,925 4,755 850 116 232 339 14,543 112,208 7,931 9,130 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 5,635,290 255,994 1,750,022 128,281 883,780 201,397 135,520 24,251 337,763 1,229,287 397,692 44,918 246,385 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 6,279,629 255,994 1,786,813 128,281 888,116 209,537 142,701 28,733 854,181 1,255,087 397,692 47,164 285,330 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 1,051,579 - 152,723 789 16,409 23,558 22,408 8,251 702,258 57,527 - 3,470 64,186 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 5,219,941 254,101 1,733,336 117,687 856,687 197,359 135,206 23,645 336,996 1,163,317 147,031 30,297 224,279 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-12 (ခ) -  ရနက်န်ုတိုငး်ေဒသက� ဥးးလူ ဥးေရကို အသကအု်ပစ်�ှုင်် အးုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအးုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါင်း 

းုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သလ းုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သလ 
အးုပ်ရှိသလ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းိက/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ရင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
းုပ် 

မိသားစု 
းုပင်န်းတွင် 
းုပ်ကုိငသ်လ 

အးုပ်ရာှဆဲ 
အးုပ် 
မရာှခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� ဥး 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသလး 
မသနစ်မ်ွးသလ အခြ ား 

ရနကု်နတုိ်ငး်ေဒသက� ဥး              

ကျား 2,967,025 142,806 1,123,783 93,538 549,393 88,797 90,600 18,393 429,959 36,496 183,996 25,816 183,448 

10-14 330,787 - 19,650 - 2,400 4,401 4,680 2,802 264,277 6,614 - 1,220 24,743 

15-19 359,758 3,092 134,191 1,096 16,518 18,086 20,340 4,092 127,367 7,087 - 1,103 26,786 

20-24 365,868 16,383 200,088 3,129 38,189 19,557 26,244 3,075 31,647 4,544 - 957 22,055 

25-29 324,763 20,187 182,160 6,290 60,336 12,633 14,935 1,704 4,226 2,974 - 1,135 18,183 

30-34 299,626 17,407 156,103 10,005 74,177 10,416 9,125 1,451 1,127 2,417 433 1,606 15,359 

35-39 259,357 15,197 123,555 12,175 75,952 7,258 5,557 1,171 426 2,055 785 1,751 13,475 

40-44 235,196 16,887 99,265 13,394 75,983 5,500 3,807 1,094 237 2,008 2,058 2,322 12,641 

45-49 208,255 17,307 78,517 13,188 70,099 4,297 2,803 1,013 170 2,005 4,171 2,744 11,941 

50-54 172,630 16,544 57,973 11,551 55,710 2,669 1,683 818 115 1,963 10,089 2,941 10,574 

55-59 136,642 15,317 38,080 8,825 39,133 1,770 893 551 77 1,723 18,586 2,716 8,971 

60-64 101,505 3,009 20,553 6,318 22,680 1,142 342 299 65 1,301 36,773 2,195 6,828 

65-69 68,681 827 8,808 3,626 11,097 599 108 160 50 822 36,347 1,656 4,581 

70-74 42,467 320 2,717 1,931 3,954 232 21 57 66 395 28,765 1,167 2,842 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 61,490 329 2,123 2,010 3,165 237 62 106 109 588 45,989 2,303 4,469 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,636,238 142,806 1,104,133 93,538 546,993 84,396 85,920 15,591 165,682 29,882 183,996 24,596 158,705 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,967,025 142,806 1,123,783 93,538 549,393 88,797 90,600 18,393 429,959 36,496 183,996 25,816 183,448 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 536,922 - 81,117 485 9,625 14,139 15,211 5,302 356,701 11,010 - 1,893 41,439 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 2,463,600 141,330 1,090,485 85,971 528,777 83,328 85,729 15,268 165,457 28,077 72,895 19,470 146,813 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-12 (ဂ) -  ရနက်န်ုတုိငး်ေဒသက� ဥးးလူ ဥးေရကို အသကအ်ပ်ုစ�ုငှ်် အးုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအးုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပစု် စုစုေပါင်း 

းုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သလ းုပ်သားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သလ 
အးုပ်ရှိသလ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းကိ/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ရင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
းုပ် 

မိသားစု 
းုပ်ငနး်တွင်
းုပကုိ်င်သလ 

အးုပ်ရာှဆဲ 
အးုပ် 
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� ဥး 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသလး 
မသနစ်မ်ွးသလ အခြ ား 

ရနကု်နတုိ်ငး်ေဒသက� ဥး              

မ 3,312,604 113,188 663,030 34,743 338,723 120,740 52,101 10,340 424,222 1,218,591 213,696 21,348 101,882 

10-14 313,552 - 17,141 - 1,936 3,739 2,501 1,680 252,141 19,186 - 1,026 14,202 

15-19 364,030 1,214 121,286 674 10,911 10,974 10,040 2,167 133,664 58,116 - 886 14,098 

20-24 403,041 9,280 177,770 1,654 24,279 15,010 21,023 2,287 30,168 108,701 - 736 12,133 

25-29 358,674 14,592 128,081 2,888 36,052 15,669 9,403 1,256 3,782 136,587 - 681 9,683 

30-34 321,415 15,184 79,012 3,900 45,374 15,168 4,399 796 1,364 146,979 1,013 707 7,519 

35-39 285,894 14,626 49,813 4,300 49,104 14,444 2,165 559 755 141,895 1,134 676 6,423 

40-44 269,297 14,733 34,960 4,816 50,523 13,212 1,152 407 536 139,911 1,827 860 6,360 

45-49 245,369 15,679 23,770 4,614 45,228 11,520 663 312 421 132,096 3,982 1,101 5,983 

50-54 209,362 14,756 14,962 3,864 33,010 8,689 358 251 330 115,954 10,035 1,408 5,745 

55-59 170,784 11,790 8,977 2,949 21,713 5,954 196 194 278 93,108 18,730 1,729 5,166 

60-64 128,475 917 4,220 2,057 11,716 3,391 78 148 241 61,893 37,415 2,043 4,356 

65-69 90,658 209 1,785 1,380 5,357 1,676 44 89 190 35,230 39,394 2,046 3,258 

70-74 57,229 69 559 732 1,930 681 25 68 122 14,980 33,947 1,821 2,295 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 94,824 139 694 915 1,590 613 54 126 230 13,955 66,219 5,628 4,661 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,999,052 113,188 645,889 34,743 336,787 117,001 49,600 8,660 172,081 1,199,405 213,696 20,322 87,680 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 3,312,604 113,188 663,030 34,743 338,723 120,740 52,101 10,340 424,222 1,218,591 213,696 21,348 101,882 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 514,657 - 71,606 304 6,784 9,419 7,197 2,949 345,557 46,517 - 1,577 22,747 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 2,756,341 112,771 642,851 31,716 327,910 114,031 49,477 8,377 171,539 1,135,240 74,136 10,827 77,466 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယားဋ-1-13 (က) -  ရမှး်ပြ ည်နယလူ်ဥးီေရကို အသက်အုပစ်�ုှှ ်် အလပ်ုအကုိှအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါှ်း) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါှ်း 

လုပသ်ားအှ်အားစုတွှ်ပါဝှ်သူ လုပ်သားအှ်အားစုတွှ်မပါဝှ်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လိက/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရှှ ် 
ကုိယ်တုိှ် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပ်ှနး်တွှ် 
လုပကုိ်ှ်သူ 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရာှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာှ်းတက် 
ေသာ 

ေကျာှ်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
လုပ် 

အ�ှ မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

ရမ်ှးပြ ည်နယ်              

စုစေုပါင်း 4,601,189 132,700 509,451 71,136 1,405,874 896,339 65,753 20,678 565,969 532,173 220,464 25,512 155,140 

10-14 642,050 - 15,491 - 28,602 82,533 7,099 7,107 408,273 35,116 - 1,318 56,511 

15-19 580,164 3,618 78,202 2,349 87,700 173,524 20,066 5,573 134,487 46,393 - 1,366 26,886 

20-24 518,970 20,508 91,460 4,325 132,438 156,620 18,000 2,976 18,235 58,211 - 1,316 14,881 

25-29 484,417 24,338 79,274 6,773 165,444 120,542 9,035 1,569 2,443 62,450 - 1,400 11,149 

30-34 442,641 21,525 67,335 8,614 177,648 91,205 4,728 968 731 59,190 575 1,634 8,488 

35-39 387,362 17,804 53,776 9,248 170,878 71,201 2,653 624 398 52,004 643 1,379 6,754 

40-44 359,989 15,664 43,608 9,752 168,960 59,659 1,653 541 318 50,562 1,635 1,663 5,974 

45-49 300,831 12,005 31,465 8,557 144,603 47,057 1,090 397 212 45,476 3,340 1,734 4,895 

50-54 278,475 9,124 22,642 8,023 133,872 40,037 679 349 167 43,948 12,373 2,243 5,018 

55-59 200,659 6,502 13,343 5,767 89,960 25,489 355 215 140 33,567 19,548 2,058 3,715 

60-64 158,688 1,133 7,365 4,117 58,111 15,417 192 148 112 22,959 43,399 2,314 3,421 

65-69 92,127 215 3,150 1,891 26,106 6,920 78 89 122 11,574 37,759 1,743 2,480 

70-74 66,751 72 1,185 896 12,034 3,131 50 56 126 5,659 39,637 1,871 2,034 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 88,065 192 1,155 824 9,518 3,004 75 66 205 5,064 61,555 3,473 2,934 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 3,959,139 132,700 493,960 71,136 1,377,272 813,806 58,654 13,571 157,696 497,057 220,464 24,194 98,629 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 4,601,189 132,700 509,451 71,136 1,405,874 896,339 65,753 20,678 565,969 532,173 220,464 25,512 155,140 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 989,846 - 55,023 1,149 74,176 181,529 18,053 10,683 511,953 60,200 - 2,155 74,925 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 3,712,196 132,221 488,470 67,525 1,329,614 800,751 58,451 13,360 157,243 474,760 81,513 17,107 91,181 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-13 (ခ) -  ရမှး်ပြ ည်နယလူ်ဥးီေရကို အသက်အုပစ်�ုှှ ်် အလပ်ုအကိုှ အ်မျိ�းအစားအလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါှ်း 

လုပသ်ားအှ်အားစုတွှ်ပါဝှ်သူ လုပ်သားအှ်အားစုတွှ်မပါဝှ်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရှှ ် 
ကုိယ်တုိှ် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပ်ှ န်းတွှ်
လုပ်ကုိှသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရာှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာှ်းတက် 
ေသာ 

ေကျာှ်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
လုပ် 

အ�ှ မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

ရမ်ှးပြ ည်နယ်              

ကျား 2,293,647 89,912 338,824 48,531 872,840 366,810 38,888 12,632 273,512 40,188 89,767 13,206 108,537 

10-14 326,912 - 8,860 - 14,409 38,496 4,014 4,043 200,573 12,974 - 771 42,772 

15-19 291,109 2,901 48,340 1,242 46,867 86,676 11,880 3,342 62,028 8,274 - 774 18,785 

20-24 263,710 14,754 58,592 2,626 75,870 76,406 9,886 1,817 8,685 4,466 - 755 9,853 

25-29 246,793 16,739 53,145 4,428 101,934 51,838 5,462 986 1,273 2,856 - 781 7,351 

30-34 228,841 13,933 47,091 5,996 113,968 34,770 3,109 669 348 1,870 170 983 5,934 

35-39 197,245 11,665 37,673 6,390 108,950 23,090 1,757 460 147 1,200 263 864 4,786 

40-44 179,133 10,197 30,271 6,769 106,638 16,668 1,107 411 104 1,139 692 1,009 4,128 

45-49 146,218 7,699 21,506 6,005 91,037 12,102 774 306 76 999 1,394 986 3,334 

50-54 134,755 6,150 15,494 5,608 85,452 10,588 447 248 40 1,341 5,018 1,211 3,158 

55-59 94,912 4,512 9,096 3,989 57,535 6,776 225 136 44 1,228 7,829 1,155 2,387 

60-64 75,438 984 5,067 2,926 38,322 4,795 113 93 40 1,538 18,480 1,122 1,958 

65-69 42,474 180 2,116 1,361 17,476 2,269 47 48 36 932 15,776 769 1,464 

70-74 29,656 62 802 621 8,130 1,154 26 34 49 666 16,238 778 1,096 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 36,451 136 771 570 6,252 1,182 41 39 69 705 23,907 1,248 1,531 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 1,966,735 89,912 329,964 48,531 858,431 328,314 34,874 8,589 72,939 27,214 89,767 12,435 65,765 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,293,647 89,912 338,824 48,531 872,840 366,810 38,888 12,632 273,512 40,188 89,767 13,206 108,537 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 501,212 - 32,830 600 38,555 87,778 10,626 6,178 249,021 18,429 - 1,250 55,945 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 1,858,154 89,534 326,275 45,979 826,573 323,709 34,760 8,468 72,785 24,911 33,846 9,640 61,674 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-13 (ဂ) -  ရမ်ှးပြ ည်နယ်လူဥးီေရကို အသက်အုပစု်�ှှ ်် အလပ်ုအကုိှအ်မျိ�းအစားအလိုက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါှ်း 

လုပသ်ားအှ်အားစုတွှ်ပါဝှ်သူ လုပ်သားအှ်အားစုတွှ်မပါဝှ်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လိက/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရှှ ် 
ကုိယ်တုိှ် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပ်ှနး်တွှ် 
လုပကုိ်ှ်သူ 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရာှခ်ဲပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာှ်းတက် 
ေသာ 

ေကျာှ်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
လုပ် 

အ�ှ မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

ရမ်ှးပြ ည်နယ်              

မ 2,307,542 42,788 170,627 22,605 533,034 529,529 26,865 8,046 292,457 491,985 130,697 12,306 46,603 

10-14 315,138 - 6,631 - 14,193 44,037 3,085 3,064 207,700 22,142 - 547 13,739 

15-19 289,055 717 29,862 1,107 40,833 86,848 8,186 2,231 72,459 38,119 - 592 8,101 

20-24 255,260 5,754 32,868 1,699 56,568 80,214 8,114 1,159 9,550 53,745 - 561 5,028 

25-29 237,624 7,599 26,129 2,345 63,510 68,704 3,573 583 1,170 59,594 - 619 3,798 

30-34 213,800 7,592 20,244 2,618 63,680 56,435 1,619 299 383 57,320 405 651 2,554 

35-39 190,117 6,139 16,103 2,858 61,928 48,111 896 164 251 50,804 380 515 1,968 

40-44 180,856 5,467 13,337 2,983 62,322 42,991 546 130 214 49,423 943 654 1,846 

45-49 154,613 4,306 9,959 2,552 53,566 34,955 316 91 136 44,477 1,946 748 1,561 

50-54 143,720 2,974 7,148 2,415 48,420 29,449 232 101 127 42,607 7,355 1,032 1,860 

55-59 105,747 1,990 4,247 1,778 32,425 18,713 130 79 96 32,339 11,719 903 1,328 

60-64 83,250 149 2,298 1,191 19,789 10,622 79 55 72 21,421 24,919 1,192 1,463 

65-69 49,653 35 1,034 530 8,630 4,651 31 41 86 10,642 21,983 974 1,016 

70-74 37,095 10 383 275 3,904 1,977 24 22 77 4,993 23,399 1,093 938 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 51,614 56 384 254 3,266 1,822 34 27 136 4,359 37,648 2,225 1,403 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 1,992,404 42,788 163,996 22,605 518,841 485,492 23,780 4,982 84,757 469,843 130,697 11,759 32,864 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,307,542 42,788 170,627 22,605 533,034 529,529 26,865 8,046 292,457 491,985 130,697 12,306 46,603 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 488,634 - 22,193 549 35,621 93,751 7,427 4,505 262,932 41,771 - 905 18,980 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 1,854,042 42,687 162,195 21,546 503,041 477,042 23,691 4,892 84,458 449,849 47,667 7,467 29,507 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-14 (က) -  ဧရာဝတီတိုငး်ေဒသက� းီးလူ းီေရကို အသက်အုပစု်�ငှ်် အးုပအ်ကိုင်အမျိ�းအစားအးုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုုေပါငး်) 

အသက်အုပ်စု စုစေုပါင်း 

းုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သလ းုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သလ 
အးုပ်ရှိသလ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မး် 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းိက/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ရင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
းုပ် 

မိသားစု 
းုပ်ငနး်တွင် 
းုပကုိ်င်သလ 

အးုပ်ရာှဆဲ 
အးုပ် 
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသလး 
မသနစ်မ်ွးသလ အခြ ား 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသက� းီ              

စုစေုပါင်း 4,994,684 102,159 942,386 218,508 983,999 380,941 98,407 14,649 649,537 1,047,069 249,066 48,610 259,353 

10-14 631,009 - 35,465 - 9,426 21,835 10,001 4,138 479,547 33,442 - 2,520 34,635 

15-19 526,625 1,250 121,899 4,182 40,992 72,269 26,866 3,783 146,846 70,083 - 2,409 36,046 

20-24 477,895 12,962 130,013 7,951 71,521 72,584 25,337 2,049 18,629 106,399 - 1,865 28,585 

25-29 488,008 17,467 129,885 13,607 102,325 54,694 13,368 1,142 1,900 125,844 - 1,785 25,991 

30-34 476,214 14,700 120,080 19,656 120,153 41,209 7,651 703 667 126,094 633 1,908 22,760 

35-39 443,109 12,058 104,238 24,147 123,592 31,853 4,806 555 442 118,203 716 1,916 20,583 

40-44 398,755 11,330 84,857 26,608 118,662 24,811 3,221 522 317 107,275 1,103 2,265 17,784 

45-49 368,105 11,916 72,135 27,537 112,444 20,708 2,528 441 227 98,535 2,154 3,089 16,391 

50-54 336,257 10,421 59,489 27,788 102,511 16,435 1,943 429 198 90,945 6,405 4,126 15,567 

55-59 278,801 8,371 42,790 24,150 81,428 11,773 1,412 384 192 75,176 14,618 4,943 13,564 

60-64 210,581 1,242 24,856 18,701 54,221 7,086 726 233 143 50,913 36,765 5,228 10,467 

65-69 124,340 209 10,105 10,615 25,875 3,192 294 134 127 24,491 39,044 3,885 6,369 

70-74 85,841 96 3,778 6,325 11,407 1,275 136 58 114 10,780 44,474 3,370 4,028 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 149,144 137 2,796 7,241 9,442 1,217 118 78 188 8,889 103,154 9,301 6,583 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 4,363,675 102,159 906,921 218,508 974,573 359,106 88,406 10,511 169,990 1,013,627 249,066 46,090 224,718 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 4,994,684 102,159 942,386 218,508 983,999 380,941 98,407 14,649 649,537 1,047,069 249,066 48,610 259,353 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 954,662 - 103,862 2,081 30,109 61,891 25,495 6,700 593,778 69,663 - 4,037 57,046 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 4,004,350 101,717 890,242 194,327 927,849 353,422 87,858 10,241 169,561 969,467 62,394 29,534 207,738 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-14 (ခ) -  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသက� းီးလူ းီေရကို အသက်အပုစု်�ငှ်် အးုပအ်ကိုင်အမျိ�းအစားအးုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပ်စု စုစေုပါင်း 

းုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သလ းုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သလ 
အးုပ်ရှိသလ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မး် 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းိက/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ရင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
းုပ် 

မိသားစု 
းုပင်န်းတွင်
းုပ်ကုိငသ်လ 

အးုပ်ရာှဆဲ 
အးုပ် 
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသလး 
မသနစ်မ်ွးသလ အခြ ား 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသက� းီ              

ကျား 2,409,479 48,899 647,015 170,349 668,480 169,086 59,858 8,966 321,628 23,601 100,298 24,984 166,315 

10-14 319,759 - 19,988 - 5,708 12,473 6,239 2,565 242,497 6,755 - 1,362 22,172 

15-19 263,151 832 74,006 2,787 25,999 44,045 16,308 2,280 68,610 5,008 - 1,343 21,933 

20-24 230,567 6,038 85,048 5,807 47,088 41,828 13,652 1,103 8,794 2,743 - 1,012 17,454 

25-29 235,180 7,493 90,856 10,750 70,650 26,757 7,795 643 913 1,798 - 1,025 16,500 

30-34 230,725 5,955 86,282 15,966 82,817 16,377 4,762 419 246 1,397 139 1,101 15,264 

35-39 213,356 5,012 74,654 19,621 84,150 9,764 3,387 371 136 1,004 230 1,170 13,857 

40-44 190,955 5,197 60,946 21,357 79,957 5,925 2,351 374 88 881 460 1,417 12,002 

45-49 176,381 6,072 51,630 21,801 75,789 4,300 1,907 305 61 775 973 1,872 10,896 

50-54 161,090 5,970 42,711 21,624 69,735 2,899 1,482 304 49 858 2,794 2,472 10,192 

55-59 131,898 5,015 30,690 18,522 55,765 2,029 1,052 267 54 794 6,056 2,847 8,807 

60-64 98,203 1,016 18,059 14,119 37,677 1,311 539 160 38 657 15,238 2,737 6,652 

65-69 56,453 160 7,370 7,857 17,996 700 229 97 31 384 15,744 1,824 4,061 

70-74 38,123 61 2,740 4,758 8,254 332 90 29 39 216 17,697 1,397 2,510 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 63,638 78 2,035 5,380 6,895 346 65 49 72 331 40,967 3,405 4,015 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,089,720 48,899 627,027 170,349 662,772 156,613 53,619 6,401 79,131 16,846 100,298 23,622 144,143 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,409,479 48,899 647,015 170,349 668,480 169,086 59,858 8,966 321,628 23,601 100,298 24,984 166,315 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 483,341 - 61,040 1,365 18,920 36,945 15,899 4,132 296,765 10,077 - 2,221 35,977 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 1,931,506 48,600 614,882 152,354 629,627 155,235 53,235 6,226 78,989 15,915 25,890 16,996 133,557 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

63



ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-14 (ဂ) -  ဧရာဝတတုိီင်းေဒသက� းီးလူ းီေရကုိ အသကအု်ပစု်�ငှ်် အးုပ်အကိုငအ်မျိ�းအစားအးုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပ်စု စုစေုပါင်း 

းုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သလ းုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သလ 
အးုပ်ရှိသလ အးုပ်းက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မး် 

အးုပ်သမား 
(ပုဂ�းိက/ 
အဖဲွ�အစစ်း) 

အးုပ်ရင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
းုပ် 

မိသားစု 
းုပ်ငနး်တွင် 
းုပကုိ်င်သလ 

အးုပ်ရာှဆဲ 
အးုပ် 
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ စ်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
းုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသလး 
မသနစ်မ်ွးသလ အခြ ား 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသက� းီ              

မ 2,585,205 53,260 295,371 48,159 315,519 211,855 38,549 5,683 327,909 1,023,468 148,768 23,626 93,038 

10-14 311,250 - 15,477 - 3,718 9,362 3,762 1,573 237,050 26,687 - 1,158 12,463 

15-19 263,474 418 47,893 1,395 14,993 28,224 10,558 1,503 78,236 65,075 - 1,066 14,113 

20-24 247,328 6,924 44,965 2,144 24,433 30,756 11,685 946 9,835 103,656 - 853 11,131 

25-29 252,828 9,974 39,029 2,857 31,675 27,937 5,573 499 987 124,046 - 760 9,491 

30-34 245,489 8,745 33,798 3,690 37,336 24,832 2,889 284 421 124,697 494 807 7,496 

35-39 229,753 7,046 29,584 4,526 39,442 22,089 1,419 184 306 117,199 486 746 6,726 

40-44 207,800 6,133 23,911 5,251 38,705 18,886 870 148 229 106,394 643 848 5,782 

45-49 191,724 5,844 20,505 5,736 36,655 16,408 621 136 166 97,760 1,181 1,217 5,495 

50-54 175,167 4,451 16,778 6,164 32,776 13,536 461 125 149 90,087 3,611 1,654 5,375 

55-59 146,903 3,356 12,100 5,628 25,663 9,744 360 117 138 74,382 8,562 2,096 4,757 

60-64 112,378 226 6,797 4,582 16,544 5,775 187 73 105 50,256 21,527 2,491 3,815 

65-69 67,887 49 2,735 2,758 7,879 2,492 65 37 96 24,107 23,300 2,061 2,308 

70-74 47,718 35 1,038 1,567 3,153 943 46 29 75 10,564 26,777 1,973 1,518 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 85,506 59 761 1,861 2,547 871 53 29 116 8,558 62,187 5,896 2,568 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,273,955 53,260 279,894 48,159 311,801 202,493 34,787 4,110 90,859 996,781 148,768 22,468 80,575 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 2,585,205 53,260 295,371 48,159 315,519 211,855 38,549 5,683 327,909 1,023,468 148,768 23,626 93,038 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 471,321 - 42,822 716 11,189 24,946 9,596 2,568 297,013 59,586 - 1,816 21,069 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 2,072,844 53,117 275,360 41,973 298,222 198,187 34,623 4,015 90,572 953,552 36,504 12,538 74,181 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-15 (က) -   ပြ ညေ်ထာငစ်နုယ်ေမြ  ေနပြ ညေ်တာ် လဥူးီေရကို အသက်အုပစ်�ုင််ှ အလပ်ုအကိုငအ်မျိ�းအစားအလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

အသက်အုပစု် စုစုေပါင်း 

လုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ လုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝန်ထမး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပင်န်းတွင်
လုပ်ကုိငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

 ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ  
ေနပြ ည်ေတာ် 

             

စုစေုပါင်း 943,777 86,710 205,431 22,080 165,056 70,757 16,819 2,348 132,839 161,275 42,076 5,331 33,055 

10-14 110,492 - 4,685 - 1,090 2,665 869 388 91,944 3,442 - 393 5,016 

15-19 101,550 1,087 28,685 493 7,051 10,524 4,156 594 34,934 9,153 - 281 4,592 

20-24 110,385 11,198 38,890 1,095 14,338 12,481 4,993 434 4,782 17,833 - 267 4,074 

25-29 111,907 16,628 34,128 1,864 20,618 10,077 2,583 231 565 21,386 - 265 3,562 

30-34 100,771 14,175 27,621 2,394 22,894 8,063 1,563 153 205 20,385 112 249 2,957 

35-39 84,303 10,600 21,313 2,609 21,483 6,567 929 144 99 17,761 142 302 2,354 

40-44 74,097 10,285 15,948 2,628 19,858 5,671 627 96 53 16,376 286 303 1,966 

45-49 66,531 8,781 13,103 2,680 18,292 4,889 454 95 50 15,374 591 375 1,847 

50-54 54,855 7,193 8,951 2,409 14,941 3,811 312 94 51 13,433 1,591 424 1,645 

55-59 45,139 5,872 6,401 2,084 11,474 2,717 194 61 32 11,253 3,167 422 1,462 

60-64 30,260 622 3,306 1,517 6,784 1,700 78 33 23 7,397 7,115 479 1,206 

65-69 19,962 164 1,587 946 3,647 862 36 15 24 4,162 7,322 370 827 

70-74 12,358 37 477 594 1,407 394 7 5 25 1,732 6,836 293 551 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 21,167 68 336 767 1,179 336 18 5 52 1,588 14,914 908 996 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 833,285 86,710 200,746 22,080 163,966 68,092 15,950 1,960 40,895 157,833 42,076 4,938 28,039 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 943,777 86,710 205,431 22,080 165,056 70,757 16,819 2,348 132,839 161,275 42,076 5,331 33,055 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 169,685 - 18,450 203 4,277 8,197 2,956 731 118,874 7,638 - 574 7,785 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 779,798 86,441 198,346 19,773 157,733 66,500 15,889 1,935 40,794 150,351 13,004 3,367 25,665 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-15 (ခ) -   ပြ ည်ေထာငစု်နယေ်မြ  ေနပြ ညေ်တာ် လူဥးီေရကို အသက်အုပစ်�ုင််ှ အလပ်ုအကုိငအ်မျိ�းအစားအလိုက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

အသက်အုပစု် စုစေုပါင်း 

လုပ်သားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ လုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝနထ်မ်း 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လိက/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ 
ကုိယ်တုိင် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပင်န်းတွင်
လုပ်ကုိငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

 ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ  
ေနပြ ည်ေတာ် 

             

ကျား 455,433 52,745 132,654 15,552 107,935 22,729 10,159 1,432 66,456 4,759 17,403 2,813 20,796 

10-14 56,417 - 2,488 - 601 1,277 537 239 46,763 956 - 200 3,356 

15-19 50,712 804 16,405 300 4,078 5,378 2,569 379 16,919 932 - 143 2,805 

20-24 53,628 6,529 23,707 714 8,684 5,571 2,680 228 2,267 691 - 152 2,405 

25-29 54,765 9,502 22,224 1,289 13,353 3,509 1,564 126 296 445 - 157 2,300 

30-34 49,828 8,313 18,875 1,724 15,067 2,172 989 97 87 333 33 160 1,978 

35-39 41,067 6,333 14,532 1,930 14,004 1,488 613 90 35 222 62 204 1,554 

40-44 35,587 6,408 10,808 1,931 13,088 1,003 427 66 14 188 165 197 1,292 

45-49 31,625 5,527 8,963 1,933 12,028 812 320 73 18 172 313 245 1,221 

50-54 25,903 4,670 6,157 1,726 10,241 563 237 63 15 189 750 271 1,021 

55-59 21,160 3,918 4,439 1,500 7,962 394 133 39 10 195 1,451 234 885 

60-64 13,518 519 2,364 1,027 4,667 274 52 16 3 176 3,421 255 744 

65-69 8,536 147 1,141 641 2,462 145 25 10 7 116 3,185 169 488 

70-74 5,056 31 339 388 947 73 3 4 7 64 2,779 134 287 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 7,631 44 212 449 753 70 10 2 15 80 5,244 292 460 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 399,016 52,745 130,166 15,552 107,334 21,452 9,622 1,193 19,693 3,803 17,403 2,613 17,440 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 455,433 52,745 132,654 15,552 107,935 22,729 10,159 1,432 66,456 4,759 17,403 2,813 20,796 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 86,419 - 10,355 119 2,440 4,192 1,866 456 60,045 1,558 - 299 5,089 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 377,793 52,523 128,474 14,074 103,172 21,164 9,584 1,177 19,664 3,543 6,195 2,018 16,205 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-1-15 (ဂ) -   ပြ ည်ေထာငစု်နယ်ေမြ  ေနပြ ညေ်တာ် လူဥးီေရကို အသက်အုပစု်�ငှ်် အလပုအ်ကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက ်ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

အသက်အုပစု် စုစုေပါင်း 

လုပသ်ားအင်အားစုတွင်ပါဝင်သူ လုပသ်ားအင်အားစုတွင်မပါဝင်သူ 
အလုပ်ရှိသူ အလုပ်လက်မ်ဲ 

အစုိးရ 
ဝန်ထမး် 

အလုပ်သမား 
(ပုဂ�လကိ/ 
အဖဲွ�အစည်း) 

အလုပ်ရင်ှ 
ကုိယတုိ်င် 
လုပ် 

မိသားစု 
လုပင်န်းတွင် 
လုပ်ကုိငသူ် 

အလုပ်ရာှဆဲ 
အလုပ် 
မရှာခဲ်ပါ 

အချိန်ပြ ည်် 
ေကျာင်းတက် 
ေသာ 

ေကျာင်းသား 

အိမမ်�ကိစစ
လုပ် 

အင� မ်ိးစားး 
သက်က� းီ 
ရွယ်အုိ 

ဖျားနာသူး 
မသနစ်မ်ွးသူ အခြ ား 

 ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ  
ေနပြ ည်ေတာ် 

             

မ 488,344 33,965 72,777 6,528 57,121 48,028 6,660 916 66,383 156,516 24,673 2,518 12,259 

10-14 54,075 - 2,197 - 489 1,388 332 149 45,181 2,486 - 193 1,660 

15-19 50,838 283 12,280 193 2,973 5,146 1,587 215 18,015 8,221 - 138 1,787 

20-24 56,757 4,669 15,183 381 5,654 6,910 2,313 206 2,515 17,142 - 115 1,669 

25-29 57,142 7,126 11,904 575 7,265 6,568 1,019 105 269 20,941 - 108 1,262 

30-34 50,943 5,862 8,746 670 7,827 5,891 574 56 118 20,052 79 89 979 

35-39 43,236 4,267 6,781 679 7,479 5,079 316 54 64 17,539 80 98 800 

40-44 38,510 3,877 5,140 697 6,770 4,668 200 30 39 16,188 121 106 674 

45-49 34,906 3,254 4,140 747 6,264 4,077 134 22 32 15,202 278 130 626 

50-54 28,952 2,523 2,794 683 4,700 3,248 75 31 36 13,244 841 153 624 

55-59 23,979 1,954 1,962 584 3,512 2,323 61 22 22 11,058 1,716 188 577 

60-64 16,742 103 942 490 2,117 1,426 26 17 20 7,221 3,694 224 462 

65-69 11,426 17 446 305 1,185 717 11 5 17 4,046 4,137 201 339 

70-74 7,302 6 138 206 460 321 4 1 18 1,668 4,057 159 264 

75 �ှစ်�ှင့်အထက် 13,536 24 124 318 426 266 8 3 37 1,508 9,670 616 536 

15 �ှစ်�ှင့်အထက် 434,269 33,965 70,580 6,528 56,632 46,640 6,328 767 21,202 154,030 24,673 2,325 10,599 

10 �ှစ်�ှင့်အထက် 488,344 33,965 72,777 6,528 57,121 48,028 6,660 916 66,383 156,516 24,673 2,518 12,259 

10 �ှစ်မှ 17 �ှစ်အထိ 83,266 - 8,095 84 1,837 4,005 1,090 275 58,829 6,080 - 275 2,696 

15 �ှစ်မှ 64 �ှစ်အထိ 402,005 33,918 69,872 5,699 54,561 45,336 6,305 758 21,130 146,808 6,809 1,349 9,460 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-2 (က) - အသက် (10) ်ှှ ်် ငှှ်အ်က် အလုပရိှ်သဦူးေရကို အလပ်ုအကိုငအ်မျိ�းအှား်ှင်ှ အသက်အုပ်ှ အုလုိက ်ခွဲခြ ားေဖာ် ပြ ေသာဇယား (ှုှ ေုပါင်း) 

အလုပ်အကုိင် 
အသက်အုပ်ှု 

ှုှုေပါင်း 10-14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 -69 70 ်ှှ််ှငှ် 
အ်က် 

အလုပ်ရှိသူ လူဦးေရ 21,060,531 514,924 1,958,519 2,546,150 2,681,680 2,618,795 2,430,352 2,229,809 1,963,978 1,617,700 1,181,372 695,114 353,185 268,953 

မန်ေနဂျာများ 128,480 23 246 3,004 8,755 14,016 16,519 19,614 21,359 19,268 18,154 4,491 1,873 1,158 

သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 
ပညာရှငမ်ျား 488,602 384 6,834 62,833 91,118 75,223 59,338 51,941 52,179 43,511 31,404 7,506 3,749 2,582 

နညး်ပညာ�ှင့်ဆက်စပ် 
သည့်သက်ေမွး 
ပညာရှငမ်ျား 

377,349 508 7,364 32,200 46,063 54,720 54,242 52,283 46,129 36,968 27,641 11,045 4,862 3,324 

အေထာက်အပ့ံ ပြ � စာေရး 
လုပ်သားများ 463,838 761 16,652 79,324 88,550 72,177 56,842 46,533 40,428 30,003 23,146 5,700 2,236 1,486 

ဝန်ေဆာင်မ��ှင့် အေရာင်း 
လုပ်သားများ 2,665,582 34,734 175,685 279,418 315,880 342,486 339,402 328,910 291,403 229,374 161,661 92,513 44,737 29,379 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် 
ငါးလပ်ုငနး် က�မ်းကျင် 
လုပ်သားများ 

9,038,014 216,011 773,334 945,423 1,023,217 1,034,864 1,007,661 968,917 888,709 792,830 599,421 401,307 214,065 172,255 

လက်မ�ပညာ�ှင့် ဆက်စပ် 
လုပ်ငနး် အလုပ်သမားများ 2,458,130 52,501 326,212 400,155 359,003 324,922 279,354 231,595 183,689 131,296 86,076 46,504 21,886 14,937 

စကကိ်ရိယာ�ှင့် စက် 
ပစ�ည်းကုိငတွ်ယ် 
အသုးံပြ �သူများ�ှင့် 
စုစည်းတပ်ဆင်သူများ 

783,442 4,561 47,331 98,934 120,393 127,026 112,640 94,226 73,627 51,972 31,481 13,152 5,047 3,052 

အေ ခြ ခံအလုပ်သမားများ 3,404,955 125,420 433,998 465,036 461,645 431,107 386,429 326,949 276,604 210,892 147,117 80,904 36,917 21,937 

အခြ ား 151,346 33 774 9,602 22,610 24,621 22,328 26,928 19,952 13,329 10,011 842 120 196 

မသိ/မေ ဖြ  1,100,793 79,988 170,089 170,221 144,446 117,633 95,597 81,913 69,899 58,257 45,260 31,150 17,693 18,647 

 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

68



ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-2 (ခ) - အသက ်(10) ်ှှ်် ငှှ်အ်က် အလုပရ်ှိသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကိုငအ်မျိ�းအှား်ှင်ှ အသက်အပ်ုှအုလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

 

အလုပ်အကုိင် 
အသက်အုပ်ှ ု 

ှုှုေပါင်း 10-14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 -69 70်ှှ ် ်ှင်ှ                            
အ်က် 

အလုပ်ရှိသူလူဦးေရ 12,624,395 269,673 1,087,290 1,433,753 1,574,813 1,587,046 1,477,148 1,355,814 1,202,912 1,009,864 753,681 459,253 235,428 177,720 

မန်ေနဂျာများ 79,565 18 153 1,703 4,734 7,543 9,094 11,170 13,898 13,076 11,897 3,702 1,619 958 

သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 
ပညာရငှမ်ျား 135,643 168 2,148 15,574 22,364 18,307 14,263 12,774 14,215 13,759 11,539 5,473 3,049 2,010 

နည်းပညာ�ှင့်ဆက်စပ် 
သည့်သကေ်မွး ပညာရငှမ်ျား 245,396 335 4,679 16,718 26,975 33,819 35,227 34,941 32,146 26,109 19,646 8,464 3,781 2,556 

အေထာက်အပ့ံပြ � စာေရး 
လုပ်သားများ 238,751 395 9,249 36,573 40,936 34,589 27,339 23,228 23,702 19,583 15,625 4,504 1,876 1,152 

ဝန်ေဆာင်မ��ှင့် အေရာင်း 
လုပ်သားများ 1,137,270 17,602 75,658 120,601 139,997 149,965 139,558 131,957 117,559 96,131 71,517 42,436 20,642 13,647 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် 
ငါးလပ်ုငနး် က�မ်းကျင် 
လုပ်သားများ 

5,807,727 115,082 446,914 562,244 634,965 664,881 654,144 632,448 586,996 533,097 413,888 284,538 154,532 123,998 

လက်မ�ပညာ�ှင့် ဆက်စပ် 
လုပ်ငနး် အလုပ်သမားများ 1,576,879 27,588 182,590 230,863 223,285 215,001 190,574 161,101 128,686 93,837 62,568 34,142 15,971 10,673 

စက်ကိရိယာ�ှင့် စက် 
ပစ�ည်းကိုငတွ်ယ် 
အသံုး ပြ �သူများ�ှင့် 
စုစည်းတပ်ဆင်သူများ 

707,890 2,720 35,596 83,705 108,034 117,328 105,167 88,300 69,243 48,880 29,419 12,203 4,619 2,676 

အေခြ ခံအလုပ်သမားများ 2,143,145 66,838 241,588 278,614 293,670 281,254 252,295 213,281 181,614 139,871 98,313 55,447 25,325 15,035 

အခြ ား 147,487 27 684 9,136 21,825 23,858 21,796 26,436 19,631 13,119 9,858 817 117 183 

မသိ/မေဖြ  404,642 38,900 88,031 78,022 58,028 40,501 27,691 20,178 15,222 12,402 9,411 7,527 3,897 4,832 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

69



ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) - အသက် (10) ်ှှ်် ငှှ်အ်က ်အလုပရှိ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအှား်ှင်ှ အသကအု်ပ်ှအုလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 
 

အလုပ်အကုိင် 
အသက်အုပ်ှု 

ှုှုေပါင်း 10-14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 -69 70်ှှ ်် င်ှှ    
အ်က် 

အလုပ်ရှိသူလူဦးေရ 8,436,136 245,251 871,229 1,112,397 1,106,867 1,031,749 953,204 873,995 761,066 607,836 427,691 235,861 117,757 91,233 

မန်ေနဂျာများ 48,915 5 93 1,301 4,021 6,473 7,425 8,444 7,461 6,192 6,257 789 254 200 

သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 
ပညာရင်ှများ 352,959 216 4,686 47,259 68,754 56,916 45,075 39,167 37,964 29,752 19,865 2,033 700 572 

နည်းပညာ�ှင့် ဆက်စပ်သည့် 
သက်ေမွးပညာရင်ှများ 131,953 173 2,685 15,482 19,088 20,901 19,015 17,342 13,983 10,859 7,995 2,581 1,081 768 

အေထာက်အပ့ံပြ � စာေရး 
လုပ်သားများ 225,087 366 7,403 42,751 47,614 37,588 29,503 23,305 16,726 10,420 7,521 1,196 360 334 

ဝန်ေဆာင်မ��ှင့် အေရာင်း 
လုပ်သားများ 1,528,312 17,132 100,027 158,817 175,883 192,521 199,844 196,953 173,844 133,243 90,144 50,077 24,095 15,732 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် ငါး 
လုပ်ငနး် က�မ်းကျင်လုပ်သားများ 3,230,287 100,929 326,420 383,179 388,252 369,983 353,517 336,469 301,713 259,733 185,533 116,769 59,533 48,257 

လက်မ�ပညာ�ှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငနး် 
အလုပ်သမားများ 881,251 24,913 143,622 169,292 135,718 109,921 88,780 70,494 55,003 37,459 23,508 12,362 5,915 4,264 

စကကိ်ရယိာ�ှင့် စက်ပစ�ည်း 
ကုိင်တွယ် အသံုး ပြ �သူများ�ှင့် 
စုစည်းတပ်ဆင်သူများ 

75,552 1,841 11,735 15,229 12,359 9,698 7,473 5,926 4,384 3,092 2,062 949 428 376 

အေခြ ခံအလုပ်သမားများ 1,261,810 58,582 192,410 186,422 167,975 149,853 134,134 113,668 94,990 71,021 48,804 25,457 11,592 6,902 

အခြ ား 3,859 6 90 466 785 763 532 492 321 210 153 25 3 13 

မသိ/မေဖြ  696,151 41,088 82,058 92,199 86,418 77,132 67,906 61,735 54,677 45,855 35,849 23,623 13,796 13,815 

 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) - အသက် (10) ်ှှ ်် င်ှှအ်က် အလပ်ုရိှသူဦးေရကို အလုပအ်ကိုင်အမျိိ းအှား်ှင်ှ အသက်အုပ်ှ အုလုိက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� ိိ � ပြ ) 
 

အလုပ်အကုိင် 
အသက်အုပ်ှု 

ှုှုေပါင်း 10-14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 -69 70်ှှ််ှင်ှ 
အ်က် 

အလုပ်ရှိသူလူဦးေရ 5,819,377 77,226 451,852 742,995 791,661 776,310 703,694 656,744 572,352 450,968 318,309 154,074 73,160 50,032 

မန်ေနဂျာများ 89,527 18 185 2,461 6,766 9,712 11,010 13,007 13,843 13,461 13,127 3,470 1,537 930 

သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 
ပညာရှငမ်ျား 294,663 177 3,119 32,143 49,474 42,075 34,384 32,031 33,990 31,830 24,423 6,040 3,053 1,924 

နညး်ပညာ�ှင့် ဆက်စပ်သည့် 
သက်ေမွးပညာရင်ှများ 259,754 247 4,338 21,927 31,783 36,249 36,541 36,308 32,904 26,341 19,589 7,849 3,386 2,292 

အေထာက်အပ့ံပြ � စာေရး 
လုပ်သားများ 337,348 471 11,051 59,403 65,875 52,773 41,564 33,841 27,477 21,024 16,533 4,376 1,781 1,179 

ဝန်ေဆာင်မ��ှင့် အေရာင်း 
လုပ်သားများ 1,649,839 21,690 113,518 185,021 198,873 207,433 201,019 200,263 180,218 142,104 99,109 56,154 26,911 17,526 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ�ှင့်     
ငါးလုပ်ငနး် က�မ်းကျင် 
လုပ်သားများ 

451,699 4,907 26,417 39,578 45,164 50,679 50,963 53,908 50,625 47,220 35,774 23,420 13,009 10,035 

လက်မ�ပညာ�ှင့် ဆက်စပ် 
လုပ်ငနး် အလုပ်သမားများ 1,268,529 22,428 158,651 207,434 186,428 172,340 146,521 123,960 98,147 69,785 44,101 22,204 10,083 6,447 

စကကိ်ရိယာ�ှင့် စက်ပစ�ည်း 
ကုိင်တွယ် အသံုး ပြ �သူများ�ှင့် 
စုစည်းတပ်ဆင်သူများ 

471,834 2,177 22,853 51,493 66,377 74,400 69,264 61,828 50,576 36,201 22,034 9,051 3,533 2,047 

အေခြ ခံအလုပ်သမားများ 637,081 14,217 71,842 91,711 89,642 85,108 74,167 64,776 55,260 41,133 26,954 13,358 5,621 3,292 

အခြ ား 66,559 11 271 3,750 9,317 10,392 9,861 12,460 9,230 5,970 4,716 442 57 82 

မသိ/မေ ဖြ  292,544 10,883 39,607 48,074 41,962 35,149 28,400 24,362 20,082 15,899 11,949 7,710 4,189 4,278 

 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-2 (င) - အသက ်(10) ်ှှ်် ငှှ်အ်က် အလုပရ်ှိသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကိုငအ်မျိ�းအှား်ှင်ှ အသက်အပ်ုှအုလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

အလုပ်အကုိင် 
အသက်အုပ်ှ ု 

ှုှေုပါင်း 10-14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 -69 70်ှှ ်် င်ှှ
အ်က် 

အလုပ်ရှိသူလူဦးေရ 15,241,154 437,698 1,506,667 1,803,155 1,890,019 1,842,485 1,726,658 1,573,065 1,391,626 1,166,732 863,063 541,040 280,025 218,921 

မန်ေနဂျာများ 38,953 5 61 543 1,989 4,304 5,509 6,607 7,516 5,807 5,027 1,021 336 228 

သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 
ပညာရှငမ်ျား 193,939 207 3,715 30,690 41,644 33,148 24,954 19,910 18,189 11,681 6,981 1,466 696 658 

နညး်ပညာ�ှင့် ဆက်စပ်သည့် 
သက်ေမွးပညာရင်ှများ 117,595 261 3,026 10,273 14,280 18,471 17,701 15,975 13,225 10,627 8,052 3,196 1,476 1,032 

အေထာက်အပ့ံ ပြ � 
စာေရးလုပ်သားများ 126,490 290 5,601 19,921 22,675 19,404 15,278 12,692 12,951 8,979 6,613 1,324 455 307 

ဝန်ေဆာင်မ��ှင့် အေရာင်း 
လုပ်သားများ 1,015,743 13,044 62,167 94,397 117,007 135,053 138,383 128,647 111,185 87,270 62,552 36,359 17,826 11,853 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ�ှင့ ်ငါး 
လုပ်ငနး် က�မ်းကျင် 
လုပ်သားများ 

8,586,315 211,104 746,917 905,845 978,053 984,185 956,698 915,009 838,084 745,610 563,647 377,887 201,056 162,220 

လက်မ�ပညာ�ှင့် ဆက်စပ် 
လုပ်ငနး် အလုပ်သမားများ 1,189,601 30,073 167,561 192,721 172,575 152,582 132,833 107,635 85,542 61,511 41,975 24,300 11,803 8,490 

စကကိ်ရိယာ�ှင့် စက်ပစ�ည်း 
ကုိင်တွယ် အသံုး ပြ �သူများ�ှင့် 
စုစည်းတပ်ဆင်သူများ 

311,608 2,384 24,478 47,441 54,016 52,626 43,376 32,398 23,051 15,771 9,447 4,101 1,514 1,005 

အေ ခြ ခံအလုပ်သမားများ 2,767,874 111,203 362,156 373,325 372,003 345,999 312,262 262,173 221,344 169,759 120,163 67,546 31,296 18,645 

အခြ ား 84,787 22 503 5,852 13,293 14,229 12,467 14,468 10,722 7,359 5,295 400 63 114 

မသိ/မေ ဖြ  808,249 69,105 130,482 122,147 102,484 82,484 67,197 57,551 49,817 42,358 33,311 23,440 13,504 14,369 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-3 - အသက် (၁၅ - ၆၄) ာှှ အ်အတွ း် အလုပရိှ်သဦူးေရကို အလုပအ်ကိုွ အ်မျိိးအှားး ကျား/မး  မ� ိိ �ြပ/ေကျးလကာ်ှွ ်် အိုွ း်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယအ်လိုက် ခတဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

တုိင်းေဒသက� းီ/ 
 ပြ ည်နယ် 
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 ပြ ည်ေထစင်အ ု 19,923,469 125,426 481,887 368,655 459,355 2,556,732 8,435,683 2,368,806 770,782 3,220,681 150,997 984,465 

     မ� �ိ�ပြ  5,618,959 87,042 289,509 253,829 333,917 1,583,712 423,748 1,229,571 464,077 613,951 66,409 273,194 

    ေကျးလက် 14,304,510 38,384 192,378 114,826 125,438 973,020 8,011,935 1,139,235 306,705 2,606,730 84,588 711,271 

    ကျား 11,941,574 76,970 130,416 238,724 235,328 1,085,379 5,414,115 1,522,647 697,875 2,035,947 147,160 357,013 

    မ 7,981,895 48,456 351,471 129,931 224,027 1,471,353 3,021,568 846,159 72,907 1,184,734 3,837 627,452 

ကချင် 514,427 3,146 14,755 21,316 7,905 70,568 238,475 71,245 15,617 33,863 6,456 31,081 

    ကျား 328,246 2,087 3,312 16,344 3,963 25,339 158,829 58,555 15,143 22,831 6,420 15,423 

    မ 186,181 1,059 11,443 4,972 3,942 45,229 79,646 12,690 474 11,032 36 15,658 

ကယစး 118,238 977 3,005 2,351 2,734 9,774 73,074 11,369 3,176 5,979 1,866 3,933 

    ကျား 67,640 611 558 1,232 1,189 3,905 40,461 8,917 3,114 4,008 1,860 1,785 

    မ 50,598 366 2,447 1,119 1,545 5,869 32,613 2,452 62 1,971 6 2,148 

ကရင် 473,101 1,831 9,314 5,179 6,522 56,095 239,783 40,911 19,570 52,029 4,645 37,222 

    ကျား 302,694 1,076 1,807 3,111 3,727 23,358 165,026 30,095 19,102 36,566 4,616 14,210 

    မ 170,407 755 7,507 2,068 2,795 32,737 74,757 10,816 468 15,463 29 23,012 

ချင်း 156,431 1,571 6,042 3,496 4,153 4,092 114,199 4,690 1,043 3,836 512 12,797 

    ကျား 84,636 1,211 2,846 2,178 2,605 2,039 61,903 3,461 1,029 2,573 506 4,285 

    မ 71,795 360 3,196 1,318 1,548 2,053 52,296 1,229 14 1,263 6 8,512 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 
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အအ်ကုိငး် 2,284,930 9,045 45,753 27,255 28,268 207,471 1,197,753 251,153 54,685 340,323 6,126 117,098 

    ကျား 1,268,126 6,040 12,941 16,712 15,640 74,331 717,095 148,486 48,961 186,306 6,074 35,540 

    မ 1,016,804 3,005 32,812 10,543 12,628 133,140 480,658 102,667 5,724 154,017 52 81,558 

တန �သစာရ 489,388 2,124 11,950 7,024 9,558 68,779 214,008 49,799 24,846 74,052 6,222 21,026 

    ကျား 321,984 1,268 1,861 3,919 4,316 20,242 168,149 36,776 23,802 48,022 6,124 7,505 

    မ 167,404 856 10,089 3,105 5,242 48,537 45,859 13,023 1,044 26,030 98 13,521 

ပဲခူး 1,829,487 8,778 40,442 24,169 33,326 226,614 730,197 188,178 64,155 445,333 16,318 51,977 

    ကျား 1,177,172 5,500 8,476 15,595 17,757 94,943 534,146 113,535 59,098 290,696 15,713 21,713 

    မ 652,315 3,278 31,966 8,574 15,569 131,671 196,051 74,643 5,057 154,637 605 30,264 

မေကွး 1,716,054 7,060 33,588 18,394 30,802 138,962 922,003 116,814 43,779 319,536 12,308 72,808 

    ကျား 940,285 4,169 8,951 10,842 16,417 54,118 527,422 69,860 39,755 177,554 11,144 20,053 

    မ 775,769 2,891 24,637 7,552 14,385 84,844 394,581 46,954 4,024 141,982 1,164 52,755 

မ��ေလး 2,579,133 13,017 65,382 72,002 61,030 380,453 811,677 468,262 113,732 445,862 15,349 132,367 

    ကျား 1,505,297 8,400 19,536 51,081 31,750 161,398 511,694 303,049 94,930 262,192 15,015 46,252 

    မ 1,073,836 4,617 45,846 20,921 29,280 219,055 299,983 165,213 18,802 183,670 334 86,115 

မွန် 683,773 3,249 19,721 9,256 11,099 119,769 221,738 90,505 33,773 132,915 5,153 36,595 

    ကျား 424,711 1,799 3,426 5,531 5,378 42,639 169,762 63,340 32,071 85,198 5,055 10,512 

    မ 259,062 1,450 16,295 3,725 5,721 77,130 51,976 27,165 1,702 47,717 98 26,083 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

တုိင်းေဒသက� းီ/ 
 ပြ ည်နယ် 

 

အလုပ်အကုိင်အမျိ�းအအစး  

စုစ
ေုပ
ါင်
း 

မန
ေ်န
ဂျ
ာမ
ျား

 

သ
က
ေ်မွ
းဝ
မ်း

 
ေက
ျာင်
းပ
ည
ာရ
ငှ်မ
ျား

 

န ည
း်ပ
ည
ာာှ
ငင် 

ဆ
က်
စပ
သ်
ည
င် 

သ
က
ေ်မွ
းပ
ည
ာရှ
ငမ်
ျား

 

အ
ေထ
ာက်

 အ
ပံင
ပြ
�စ
ာေ
ရး

 
လ
ပုသ်
ား
မျ
ား

 

ဝန်
ေဆ
ာင
မ်�ာ
ငှင် 

အ
ေရ
ာင်
းလ
ပုသ်
ား
မျ
ား

 

လ
ယ
ယ်
ာ၊ 
သ
စ်ေ
တ
ာာှ
ငင် 

င ါ
းလု
ပင်
နး်

 က
�မ်း
က
ျင်

 
လ
ပုသ်
ား
မျ
ား

 

လ
က
မ်�ပ
ည
ာာှ
ငင် 
ဆ
က
စ်ပ်

 
လ
ပု်င
နး်

 အ
လု
ပသ်
မာ
း 

မျ
ား

 

စက
က်
ရိိယ
ာာှ
ငင် 

စ က
ပ်စ
�ည
း်က
ိုငတ်ွ
ယ

 ်
အ
သ
ုံးပြ
�သ
သမျ
ား
ာှင
င် 

စစု
ည
း်တ
ပ်ဆ
င်သ
သမျ
ား

 

အ
ေ
ခြ
ခ ံ
အ
လု
ပ် 

သ
မာ
းမ
ျား

 

အ
ခြ
ား 

မသ
ိ/မ
ေ
ဖြ 

ရခုိင် 650,804 4,069 17,631 10,743 12,409 63,088 281,377 48,115 15,487 102,066 7,198 88,621 

    ကျား 421,979 2,963 4,995 7,426 7,606 23,396 215,692 31,481 14,609 73,781 7,111 32,919 

    မ 228,825 1,106 12,636 3,317 4,803 39,692 65,685 16,634 878 28,285 87 55,702 

ရန်ကုန် 2,908,541 45,824 123,113 107,521 169,618 688,399 293,595 666,782 249,165 406,518 26,768 131,238 

    ကျား 1,780,514 27,860 41,079 68,750 80,743 349,261 218,099 402,561 222,483 292,206 25,990 51,482 

    မ 1,128,027 17,964 82,034 38,771 88,875 339,138 75,496 264,221 26,682 114,312 778 79,756 

ရမ်ှး 2,637,762 7,082 33,802 24,413 29,142 196,401 1,808,385 156,146 48,530 187,833 24,562 121,466 

    ကျား 1,476,375 4,066 7,299 14,152 14,175 79,349 1,011,369 118,079 45,962 108,251 24,317 49,356 

    မ 1,161,387 3,016 26,503 10,261 14,967 117,052 797,016 38,067 2,568 79,582 245 72,110 

ဧရစဝတီ 2,412,884 8,853 45,837 23,006 30,920 260,342 1,147,086 158,333 64,188 568,556 4,809 100,954 

    ကျား 1,561,623 4,891 9,783 14,571 19,247 103,021 824,457 98,967 59,579 383,644 4,695 38,768 

    မ 851,261 3,962 36,054 8,435 11,673 157,321 322,629 59,366 4,609 184,912 114 62,186 

ေနပြ ည်ေတစ် 468,516 8,800 11,552 12,530 21,869 65,925 142,333 46,504 19,036 101,980 12,705 25,282 

    ကျား 280,292 5,029 3,546 7,280 10,815 28,040 90,011 35,485 18,237 62,119 12,520 7,210 

    မ 188,224 3,771 8,006 5,250 11,054 37,885 52,322 11,019 799 39,861 185 18,072 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-4 (က) - အသက် (၁၀) ်ှှ ်် ငှှ်အ်က် အလုပရိှ်သဦူးေရကို လုပင်န်းအမျိ�းအှား်ငှ်ှ အသက်အုပ်ှ အုလုိက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ှုှ ေုပါင်း) 

လုပင်နး်အမျိ�းအအစး 
အသက်အုပ်အု 

အုအေုပါင်း 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+ 

အလုပ်ရှိသူလူဦးေရ 21,060,531 514,924 1,958,519 2,546,150 2,681,680 2,618,795 2,430,352 2,229,809 1,963,978 1,617,700 1,181,372 695,114 353,185 268,953 

(က) လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် 
ငါးလပ်ုငနး် 11,026,852 300,043 1,036,543 1,210,973 1,287,383 1,280,043 1,229,233 1,155,851 1,048,089 917,086 688,181 451,020 236,930 185,477 

( ခ)  သတ��တူးေဖာ်ေရး�ှင့်                
ေကျာက်မုိငး်လုပ်ငနး် 168,103 3,222 22,189 27,485 26,954 24,387 20,636 16,568 12,134 7,504 4,313 1,692 646 373 

( ဂ) ကုန်ထုတ်လပ်ုမ�လုပ်ငနး် 1,431,134 35,820 204,058 252,415 211,685 179,761 147,657 120,765 98,934 73,414 50,902 29,357 14,953 11,413 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ဓါတ်ေငွ�၊ 
ေရေ�ွးေငွ��ှင့် ေလေအး 
 ဖြ န�်ဖြ �းမ� လုပ်ငနး် 

44,695 259 3,497 7,130 7,418 6,844 5,727 4,386 3,532 2,611 1,729 937 402 223 

( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် 
အမ�ိက်သိမ်းဆည်းေရး 
စီမခံန်�ခဲွမ�လုပ်ငနး် 

26,421 551 3,212 3,859 3,526 3,322 3,076 2,722 2,335 1,695 1,128 567 273 155 

( စ) ေဆာကလု်ပ်ေရးလပ်ုငနး် 956,613 16,382 112,249 137,613 135,096 130,173 119,697 102,277 80,595 57,023 35,964 18,123 7,476 3,945 

(ဆ) လက်လီ�ှင့် လက�ား 
ေရာင်းဝယ်ေရး (ေမာ်ေတာ် 
ကား�ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 
 ပြ �ပြ င်ြခင်းလုပ်ငနး် 
အပါအဝင်) 

1,946,852 23,452 131,921 209,786 238,095 257,444 252,648 240,872 209,209 160,929 110,139 63,037 29,743 19,577 

( ဇ) သယ်ယူပို�ေဆာင်ေရး�ှင့် 
ကုန်ပစ�ည်းသုိေလှာင်ေရး 
လုပ်ငနး်များ 

813,048 2,423 36,469 92,480 123,066 135,146 121,947 103,534 82,309 57,634 34,488 14,987 5,563 3,002 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့်အစား 
အေသာက် ဝန်ေဆာင်မ� 
လုပ်ငနး်များ 

983,210 20,490 77,908 102,468 113,902 124,048 123,436 120,161 106,640 82,734 55,890 31,485 14,759 9,289 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့်  
ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငနး်များ 48,092 379 3,243 8,823 9,194 7,245 5,348 4,259 3,311 2,594 1,941 974 461 320 

( ဋ ) ေငွေရးေ က� းေရး�ှင့် 
အာမခံလုပ်ငနး်များ 42,891 32 777 11,694 9,744 5,762 4,506 3,592 2,475 1,632 1,542 587 306 242 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

လုပင်နး်အမျိ�းအအစး 
အသက်အုပ်အု 

အုအေုပါင်း 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+ 

(ဌ) အိမ်ခ� ံ ေြမဆုိင်ရာ လုပ်ငနး်များ 10,806 6 127 585 886 1,165 1,502 1,736 1,767 1,372 888 470 189 113 

( ဍ) အသက်ေမွးဝမး်ေကျာင်း 
ပညာ၊ သပိ�ံပညာ�ှင့် စက်မ� 
လက်မ�ပညာဆိုင်ရာ 
လုပ်ငနး်များ 

29,549 77 1,261 3,811 5,634 5,250 3,048 2,375 1,975 1,916 1,921 1,248 683 350 

( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ် ေရး�ှင့် 
ေထာက်ကူမ�ဆိုင်ရာ 
လုပ်ငနး်များ 

249,437 1,299 14,550 44,735 47,865 37,073 26,282 21,181 17,411 14,582 12,152 7,088 3,308 1,911 

(ဏ)  ပြ ည်သူ�အုပ်ချ�ပ်ေရး 
( ပြ ည်သူ�ဝန်ထမ်းများ 
အပါအဝင်) 

617,224 667 10,128 53,695 84,014 90,227 86,031 87,606 78,203 62,615 52,164 7,515 2,527 1,832 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာ  
လုပ်ငနး်များ 390,189 97 4,944 47,132 66,911 57,920 48,855 44,677 49,036 39,285 27,221 2,506 854 751 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် 
လူမ�ေရးလုပ်ငနး်များ 113,060 94 2,354 14,748 19,882 16,972 13,053 10,988 9,512 9,078 8,180 3,927 2,265 2,007 

( ဒ) ပန်းချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ ်ေြဖ 
ေရး�ှင့် အပနး်ေ ဖြ ေရး 
လုပ်ငနး်များ 

58,493 722 5,002 8,037 8,369 7,921 6,619 5,577 4,839 4,146 3,184 2,185 1,108 784 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ� 
လုပ်ငနး်များ 476,207 12,256 52,982 66,621 67,358 62,990 54,767 45,886 38,326 29,388 21,473 13,161 6,642 4,357 

( န)  ကုိယ်တုိင်လပ်ုကုိင်သည့် 
အိမ်ေထာင်စုများ၏လုပ်ငနး် 
များခဲွခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ င်း 
မရှိသည့် အိမ်ေထာင်စု 
များ၏ ထုတ်လုပ်မ��ှင့် 
ဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 

288,763 10,409 37,711 38,584 37,637 35,973 32,351 28,251 23,932 17,970 12,926 7,239 3,557 2,223 

( ပ) သံတမနအ်ခွင့်အေရးရ 
အဖွဲ�အစည်းများ၏ 

        လုပ်ငနး်များ 
2,862 3 28 262 607 575 433 354 216 158 133 61 22 10 

အလုပ်အကုိင်အမျိ�းအစား 
ေဖာ် ပြ ထားခြ င်းမရိှေသာ 
လုပ်ငနး်များ 

1,336,030 86,241 197,366 203,214 176,454 148,554 123,500 106,191 89,198 72,334 54,913 36,948 20,518 20,599 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-4 (ခ) - အသက ်(၁၀) ်ှှ်် င်ှှအ်က် အလုပရ်ှိသဦူးေရကုိ လပ်ုငန်းအမျ�ိးအှား်ငှ်ှ အသကအ်ပ်ုှအုလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 
 

လုပ်ငနး်အမျိ�းအအစး 
အသက်အုပအု် 

အုအေုပါင်း 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+ 

အလုပ်ရှိသူလူဦးေရ 12,624,395 269,673 1,087,290 1,433,753 1,574,813 1,587,046 1,477,148 1,355,814 1,202,912 1,009,864 753,681 459,253 235,428 177,720 

(က) လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် 
ငါးလုပ်ငန်း 7,006,944 161,523 591,834 714,702 794,954 816,192 790,929 747,445 685,877 611,767 471,073 317,674 169,966 133,008 

( ခ)  သတ��တူးေဖာ်ေရး�ှင့် 
ေကျာက်မုိင်းလုပ်ငန်း 138,060 2,129 17,089 22,555 22,598 20,556 17,163 13,745 10,032 6,276 3,646 1,427 532 312 

( ဂ) ကုန်ထုတ်လုပ်မ� လုပ်ငနး် 613,450 12,068 68,554 89,320 83,312 78,641 68,340 58,661 50,364 39,865 29,562 17,982 9,437 7,344 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ ဓါတေ်ငွ�၊ ေရေ�ွးေငွ��ှင့် 
ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ�လုပ်ငနး် 40,347 224 2,898 6,047 6,447 6,251 5,324 4,137 3,355 2,504 1,650 906 388 216 

( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် 
အမ�ိက်သိမ်းဆည်းေရး 
စီမံခန်�ခဲွမ�လုပ်ငန်း 

21,701 393 2,565 3,131 2,905 2,730 2,529 2,253 1,931 1,429 964 499 238 134 

( စ) ေဆာကလု်ပ်ေရးလပ်ုငနး် 858,932 12,653 95,872 119,116 118,963 116,893 108,872 94,322 75,255 54,070 34,394 17,510 7,241 3,771 

(ဆ) လက်လီ�ှင့် လက�ားေရာင်း 
ဝယ်ေရး (ေမာ်ေတာ်ကား 
�ှင့်ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ် 
 ပြ �ပြ င်ြခင်း လုပ်ငန်း အပါအဝင်) 

905,021 11,857 63,300 99,263 115,545 123,833 115,262 107,290 93,056 72,429 50,375 29,863 13,853 9,095 

( ဇ) သယ်ယူပုိ�ေဆာင်ေရး�ှင့် 
ကုနပ်စ�ည်းသုိေလှာင်ေရး 
လုပ်ငနး်များ 

786,939 2,081 34,358 88,200 118,647 131,305 118,733 100,851 80,299 56,172 33,544 14,551 5,365 2,833 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစား 
အေသာက်ဝန်ေဆာင်မ� 
လုပ်ငနး်များ 

403,115 11,715 36,205 45,542 49,707 52,491 48,149 44,927 39,355 31,264 21,623 12,593 5,834 3,710 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် 
ဆက်သွယေ်ရး လုပ်ငနး်များ 29,996 222 1,979 4,952 5,339 4,596 3,351 2,637 2,201 1,854 1,437 780 385 263 

( ဋ ) ေငွေရးေက� းေရး�ှင့် 
အာမခံလုပ်ငနး်များ 17,535 12 428 4,615 3,702 2,215 1,659 1,227 1,071 901 908 385 237 175 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

လုပ်ငနး်အမျိ�းအအစး 
အသက်အုပအု် 

အုအေုပါင်း 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+ 

( ဌ) အိမ် ခ� ံ ေြမဆုိင်ရာ လုပ်ငနး်များ 7,019 4 72 302 543 795 1,019 1,088 1,156 888 606 334 130 82 

( ဍ) အသက်ေမွးဝမး်ေကျာင်းပညာ၊ 
သိပ�ံပညာ�ှင့် 
စက်မ�လက်မ�ပညာဆုိင်ရာ 
လုပ်ငနး်များ 

20,007 56 936 2,419 3,084 2,996 2,123 1,837 1,511 1,523 1,532 1,069 600 321 

( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ် ေရး�ှင့် 
ေထာက်ကူမ�ဆိုင်ရာ လုပ်ငနး်များ 150,595 595 7,821 22,120 24,495 21,004 16,175 13,804 12,403 11,466 9,956 6,164 2,947 1,645 

(ဏ) ပြ ည်သူ�အုပ်ချ�ပ်ေရး 
( ပြ ည်သူ�ဝန်ထမ်းများအပါအဝင်) 439,737 396 6,990 35,661 57,915 61,772 58,962 62,306 57,984 47,797 39,936 6,265 2,188 1,565 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငနး်များ 74,220 25 1,273 9,123 11,012 8,878 6,888 6,975 11,085 9,723 7,237 1,174 486 341 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် 
လူမ�ေရးလုပ်ငနး်များ 44,732 40 740 3,567 6,813 5,343 4,185 4,206 4,564 4,647 4,396 2,831 1,790 1,610 

( ဒ) ပနး်ချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ် ေြဖေရး�ှင့် 
အပန်းေဖြ ေရးလုပ်ငနး်များ 42,832 432 2,982 4,997 5,727 5,798 4,945 4,350 3,843 3,407 2,694 1,947 1,006 704 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ� လုပ်ငန်းများ 294,692 5,988 27,763 37,306 41,224 40,704 35,606 29,665 25,118 19,504 14,613 9,331 4,783 3,087 

( န)  ကုိယ်တုိင်လပ်ုကုိင်သည့် 
အိမေ်ထာင်စုများ၏ လုပ်ငနး်များ 
ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ  �ုိင်ခြ င်းမရိှသည့် 
အိမေ်ထာင်စုများ၏ 
ထုတ်လုပ်မ��ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ� 
လုပ်ငနး်များ 

158,392 4,191 16,633 19,873 21,343 21,181 19,037 16,507 13,944 10,392 7,544 4,338 2,127 1,282 

( ပ) သံတမန်အခွင့်အေရးရ 
အဖွဲ�အစည်းများ၏ 

        လုပ်ငနး်များ 
1,472 - 17 105 250 289 215 199 117 116 96 46 15 7 

အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား 
ေဖာ် ပြ ထားခြ င်းမရှိေသာ             
လုပ်ငနး်များ 

568,657 43,069 106,981 100,837 80,288 62,583 47,682 37,382 28,391 21,870 15,895 11,584 5,880 6,215 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) - အသက် (၁၀) ်ှှ်် င်ှှအ်က် အလုပရိှ်သဦူးေရကုိ လပ်ုငန်းအမျိ�းအှား်ငှ်ှ အသကအု်ပ်ှအုလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 

လုပင်နး်အမျိ�းအအစး 
အသက်အုပအု် 

အုအေုပါင်း 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+ 

အလုပ်ရှိသူလူဦးေရ 8,436,136 245,251 871,229 1,112,397 1,106,867 1,031,749 953,204 873,995 761,066 607,836 427,691 235,861 117,757 91,233 

(က) လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ�ှင့်                                
ငါးလပ်ုငနး် 4,019,908 138,520 444,709 496,271 492,429 463,851 438,304 408,406 362,212 305,319 217,108 133,346 66,964 52,469 

( ခ)  သတ��တူးေဖာ်ေရး�ှင့် 
ေကျာက်မုိငး်လုပ်ငနး် 30,043 1,093 5,100 4,930 4,356 3,831 3,473 2,823 2,102 1,228 667 265 114 61 

( ဂ) ကုန်ထုတ်လပ်ုမ�လုပ်ငနး် 817,684 23,752 135,504 163,095 128,373 101,120 79,317 62,104 48,570 33,549 21,340 11,375 5,516 4,069 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ ဓါတေ်ငွ�၊ ေရေ�ွး ေငွ� 
�ှင့်ေလေအး ဖြ န�် ဖြ �းမ� လုပ်ငနး် 4,348 35 599 1,083 971 593 403 249 177 107 79 31 14 7 

( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် 
အမ�ိက်သိမ်းဆည်းေရး 
စီမခံန်�ခဲွမ�လုပ်ငနး် 

4,720 158 647 728 621 592 547 469 404 266 164 68 35 21 

( စ) ေဆာကလု်ပ်ေရးလပ်ုငနး် 97,681 3,729 16,377 18,497 16,133 13,280 10,825 7,955 5,340 2,953 1,570 613 235 174 

(ဆ) လက်လီ�ှင့်လက�ား ေရာင်း 
ဝယေ်ရး (ေမာ်ေတာ်ကား�ှင့် 
ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ပြ �ပြ င်ြခင်း 
လုပ်ငနး်အပါအဝင်) 

1,041,831 11,595 68,621 110,523 122,550 133,611 137,386 133,582 116,153 88,500 59,764 33,174 15,890 10,482 

( ဇ) သယ်ယူပို�ေဆာင်ေရး�ှင့် ကုန် 
ပစ�ည်းသုိေလှာင်ေရး 
လုပ်ငနး်များ 

26,109 342 2,111 4,280 4,419 3,841 3,214 2,683 2,010 1,462 944 436 198 169 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစားအေသာက် 
ဝန်ေဆာင်မ� လုပ်ငနး်များ 580,095 8,775 41,703 56,926 64,195 71,557 75,287 75,234 67,285 51,470 34,267 18,892 8,925 5,579 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် 
ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငနး်များ 18,096 157 1,264 3,871 3,855 2,649 1,997 1,622 1,110 740 504 194 76 57 

( ဋ ) ေငွေရးေ က� းေရး�ှင့် အာမခံ 
လုပ်ငနး်များ 25,356 20 349 7,079 6,042 3,547 2,847 2,365 1,404 731 634 202 69 67 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

လုပင်နး်အမျိ�းအအစး 
အသက်အုပအု် 

အုအေုပါင်း 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+ 

( ဌ) အိမ် ခ� ံ ေြမဆုိင်ရာ လုပ်ငနး်များ 3,787 2 55 283 343 370 483 648 611 484 282 136 59 31 

( ဍ) အသက်ေမွးဝမး်ေကျာင်းပညာ၊ 
သိပ�ံပညာ�ှင့် စက်မ�လက်မ�ပညာ 
ဆိုင်ရာ လုပ်ငနး်များ 

9,542 21 325 1,392 2,550 2,254 925 538 464 393 389 179 83 29 

( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ် ေရး�ှင့် ေထာက်ကူမ�      
ဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 98,842 704 6,729 22,615 23,370 16,069 10,107 7,377 5,008 3,116 2,196 924 361 266 

(ဏ) ပြ ည်သူ�အုပ်ချ�ပ်ေရး ( ပြ ည်သူ� 
ဝနထ်မ်းများ အပါအဝင်) 177,487 271 3,138 18,034 26,099 28,455 27,069 25,300 20,219 14,818 12,228 1,250 339 267 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငနး်များ 315,969 72 3,671 38,009 55,899 49,042 41,967 37,702 37,951 29,562 19,984 1,332 368 410 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လူမ�ေရး 
လုပ်ငနး်များ 68,328 54 1,614 11,181 13,069 11,629 8,868 6,782 4,948 4,431 3,784 1,096 475 397 

( ဒ) ပန်းချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ ်ေြဖေရး �ှင့် 
အပနး်ေဖြ ေရး လုပ်ငနး်များ 15,661 290 2,020 3,040 2,642 2,123 1,674 1,227 996 739 490 238 102 80 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ� လုပ်ငနး်များ 181,515 6,268 25,219 29,315 26,134 22,286 19,161 16,221 13,208 9,884 6,860 3,830 1,859 1,270 

( န)  ကုိယ်တုိင်လပ်ုကုိင်သည့် 
အိမ်ေထာင်စုများ၏ လုပ်ငန်းများ 
ခဲွ ခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ င်း မရှိသည့် 
အိမ်ေထာင်စုများ၏ 
ထုတ်လုပ်မ��င့်ှ ဝနေ်ဆာင်မ� 
လုပ်ငနး်များ 

130,371 6,218 21,078 18,711 16,294 14,792 13,314 11,744 9,988 7,578 5,382 2,901 1,430 941 

( ပ) သံတမနအ်ခွင့်အေရးရ        
အဖွဲ�အစည်းများ၏  

       လုပ်ငနး်များ 
1,390 3 11 157 357 286 218 155 99 42 37 15 7 3 

အလုပ်အကုိင်အမျိ�းအစား                        
ေဖာ် ပြ ထားခြ င်းမရိှေသာ  
လုပ်ငနး်များ 

767,373 43,172 90,385 102,377 96,166 85,971 75,818 68,809 60,807 50,464 39,018 25,364 14,638 14,384 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) - အသက် (၁၀) ်ှှ ်် ငှှ်အ်က ်အလပ်ုရှိသူဦးေရကို လုပင်န်းအမျိိ းအှား်ငှ်ှ အသက်အုပ်ှ အုလုိက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� ိိ �ပြ ) 

လုပ်ငနး်အမျိ�းအအစး 
အသက်အုပ်အု 

အုအေုပါင်း 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+ 

အလုပ်ရှိသူလူဦးေရ 5,819,377 77,226 451,852 742,995 791,661 776,310 703,694 656,744 572,352 450,968 318,309 154,074 73,160 50,032 

(က) လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ�ှင့်             
ငါးလပ်ုငနး် 548,724 7,034 36,058 51,737 57,692 63,075 62,491 64,264 59,706 54,641 41,087 26,022 14,227 10,690 

( ခ)  သတ��တူးေဖာ်ေရး�ှင့်ေကျာက်မုိင်း 
လုပ်ငနး် 30,203 344 2,882 4,470 4,520 4,396 3,916 3,438 2,616 1,801 1,120 430 182 88 

( ဂ) ကုန်ထုတ်လပ်ုမ�လုပ်ငနး် 686,436 12,892 92,733 123,777 103,021 88,483 71,162 59,704 49,191 36,451 24,377 13,402 6,519 4,724 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�ွးေငွ� �ှင့် 
ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ�လုပ်ငနး် 34,972 175 2,727 5,626 5,858 5,406 4,473 3,466 2,805 1,990 1,300 675 306 165 

( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် အမ�ိက် 
သိမ်းဆည်းေရး စီမံခန�်ခဲွမ�လုပ်ငနး် 17,429 327 2,094 2,571 2,301 2,164 1,941 1,758 1,584 1,180 794 395 199 121 

( စ) ေဆာကလု်ပ်ေရးလုပ်ငန်း 496,359 7,038 55,024 73,193 71,366 68,854 62,248 54,145 42,446 29,984 18,371 8,517 3,471 1,702 

(ဆ) လက်လီ�ှင့်လက�ား ေရာင်းဝယ်ေရး 
(ေမာ်ေတာက်ား�ှင် ့
ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် ပြ � ပြ င်ြခင်း 
လုပ်ငနး် အပါအဝင်) 

1,151,561 12,900 80,744 133,522 144,102 148,969 142,294 139,887 123,325 95,708 64,828 36,858 17,150 11,274 

( ဇ) သယ်ယူပို�ေဆာင်ေရး�ှင့် 
ကုန်ပစ�ည်းသုိေလှာင်ေရး 
လုပ်ငနး်များ 

539,865 1,172 18,726 53,682 75,684 87,131 81,800 73,349 60,832 43,366 26,306 11,385 4,212 2,220 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစားအေသာက် 
ဝန်ေဆာင်မ� လုပ်ငနး်များ 651,865 14,307 53,437 70,768 76,012 81,410 79,457 78,943 71,276 54,722 36,164 20,172 9,354 5,843 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် 
ဆက်သွယေ်ရးလုပ်ငနး်များ 41,214 282 2,645 7,534 7,891 6,188 4,507 3,686 2,880 2,288 1,730 869 418 296 

( ဋ ) ေငွေရးေက� းေရး�ှင့် အာမခံ 
လုပ်ငနး်များ 38,345 27 658 10,248 8,639 5,153 4,096 3,300 2,310 1,514 1,417 526 264 193 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

လုပ်ငနး်အမျိ�းအအစး 
အသက်အုပ်အု 

အုအေုပါင်း 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+ 

( ဌ) အိမ်ခ� ံ ေြမဆုိင်ရာလုပ်ငနး်များ 10,113 5 119 546 827 1,083 1,380 1,618 1,671 1,296 842 445 180 101 

( ဍ) အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ 
သိပ�ံပညာ�ှင့် စက်မ�လက်မ� 
ပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ 

23,402 51 933 2,961 4,500 4,210 2,349 1,823 1,475 1,495 1,606 1,080 612 307 

( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ် ေရး�ှင့် ေထာက်ကူမ� 
ဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 190,537 609 8,843 34,197 37,582 28,816 20,251 16,576 13,500 11,205 9,337 5,498 2,617 1,506 

(ဏ)  ပြ ည်သူ�အုပ်ချ�ပ်ေရး ( ပြ ည်သူ� 
ဝနထ်မ်းများအပါအဝင်) 377,324 217 5,143 31,120 48,478 53,346 52,902 54,519 48,598 40,115 34,814 5,025 1,763 1,284 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 196,232 40 1,782 18,217 27,880 25,676 23,527 23,087 27,670 26,084 19,083 1,945 713 528 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လူမ�ေရး  
        လုပ်ငန်းများ 74,848 60 1,401 9,860 14,129 10,813 8,318 7,190 6,435 5,971 5,354 2,579 1,497 1,241 

( ဒ) ပနး်ချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ် ေြဖေရး�ှင့် 
အပနး်ေဖြ ေရး လုပင်နး်များ 41,759 373 3,201 5,681 5,994 5,766 4,750 4,079 3,561 3,048 2,351 1,577 802 576 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 164,524 2,551 16,585 25,041 24,883 22,766 18,680 15,669 13,151 9,875 7,092 4,387 2,319 1,525 

( န)  ကုိယ်တုိင်လုပ်ကုိင်သည့် 
အိမ်ေထာင်စုများ၏ လုပ်ငနး်များ 
ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင် ခြ င်းမရှိသည့် 
အိမ်ေထာင်စုများ၏ 
ထုတ်လုပ်မ��င့်ှ ဝန်ေဆာင်မ� 
လုပ်ငနး်များ 

76,228 3,289 12,317 11,305 9,527 8,792 7,877 6,987 5,864 4,450 3,095 1,566 699 460 

( ပ) သံတမနအ်ခွင့်အေရးရ            
အဖဲွ�အစည်းများ၏  

       လုပ်ငနး်များ 
2,502 3 17 208 491 498 402 324 204 142 125 58 20 10 

အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား  
ေဖာ်ပြ ထားခြ င်းမရှိေသာ 
လုပ်ငနး်များ 

424,935 13,530 53,783 66,731 60,284 53,315 44,873 38,932 31,252 23,642 17,116 10,663 5,636 5,178 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-4 (င) - အသက ်(၁၀) ်ှှ်် ငှှ်အ်က ်အလုပရ်ှိသဦူးေရကုိ လပ်ုငန်းအမျ�ိးအှား်ငှ်ှ အသကအ်ပ်ုှအုလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)် 

 

လုပ်ငနး်အမျိ�းအအစး 
အသက်အုပ်အု 

အုအေုပါင်း 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+ 

အလုပ်ရှိသူလူဦးေရ 15,241,154 437,698 1,506,667 1,803,155 1,890,019 1,842,485 1,726,658 1,573,065 1,391,626 1,166,732 863,063 541,040 280,025 218,921 

(က) လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် 
ငါးလပ်ုငနး် 10,478,128 293,009 1,000,485 1,159,236 1,229,691 1,216,968 1,166,742 1,091,587 988,383 862,445 647,094 424,998 222,703 174,787 

( ခ)  သတ��တူးေဖာ်ေရး�ှင့် 
ေကျာက်မုိငး်လုပ်ငနး် 137,900 2,878 19,307 23,015 22,434 19,991 16,720 13,130 9,518 5,703 3,193 1,262 464 285 

( ဂ) ကုန်ထုတ်လပ်ုမ�လုပ်ငနး် 744,698 22,928 111,325 128,638 108,664 91,278 76,495 61,061 49,743 36,963 26,525 15,955 8,434 6,689 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�ွး 
ေငွ��ှင့် ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ� 
လုပ်ငနး် 

9,723 84 770 1,504 1,560 1,438 1,254 920 727 621 429 262 96 58 

( င) ေရေပးေဝေရး၊  မိလ�ာ�ှင့် 
အမ�ိက်သိမ်းဆည်းေရး 
စီမခံန်�ခဲွမ� လုပ်ငန်း 

8,992 224 1,118 1,288 1,225 1,158 1,135 964 751 515 334 172 74 34 

( စ) ေဆာကလု်ပ်ေရးလပ်ုငနး် 460,254 9,344 57,225 64,420 63,730 61,319 57,449 48,132 38,149 27,039 17,593 9,606 4,005 2,243 

(ဆ) လက်လီ�ှင့်လက�ားေရာင်း 
ဝယေ်ရး (ေမာ်ေတာ်ကား �ှင့် 
ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ပြ � 
 ပြ င်ြခင်းလုပ်ငနး်အပါအဝင်) 

795,291 10,552 51,177 76,264 93,993 108,475 110,354 100,985 85,884 65,221 45,311 26,179 12,593 8,303 

( ဇ) သယ်ယူ ပုိ�ေဆာငေ်ရး�ှင် ့
ကုန်ပစ�ည်းသုိေလှာင်ေရး 
လုပ်ငနး်များ 

273,183 1,251 17,743 38,798 47,382 48,015 40,147 30,185 21,477 14,268 8,182 3,602 1,351 782 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစား 
အေသာက် ဝန်ေဆာင်မ� 
လုပ်ငနး်များ 

331,345 6,183 24,471 31,700 37,890 42,638 43,979 41,218 35,364 28,012 19,726 11,313 5,405 3,446 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် 
ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငနး်များ 6,878 97 598 1,289 1,303 1,057 841 573 431 306 211 105 43 24 

( ဋ ) ေငွေရးေ က� းေရး�ှင့်  အာမခံ 
လုပ်ငနး်များ 4,546 5 119 1,446 1,105 609 410 292 165 118 125 61 42 49 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

လုပ်ငနး်အမျိ�းအအစး 
အသက်အုပ်အု 

အုအေုပါင်း 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+ 

( ဌ) အိမ် ခ� ံ ေြမဆုိင်ရာ လုပ်ငနး်  693 1 8 39 59 82 122 118 96 76 46 25 9 12 

( ဍ) အသက်ေမွးဝမး်ေကျာင်း 
ပညာ၊ သပိ�ံပညာ�ှင့် စက်မ� 
လက်မ�ပညာဆိုင်ရာ 
လုပ်ငနး်များ 

6,147 26 328 850 1,134 1,040 699 552 500 421 315 168 71 43 

( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ် ေရး�ှင့် 
ေထာက်ကူမ�ဆိုင်ရာ 
လုပ်ငနး်များ 

58,900 690 5,707 10,538 10,283 8,257 6,031 4,605 3,911 3,377 2,815 1,590 691 405 

(ဏ)  ပြ ည်သူ�အုပ်ချ�ပ်ေရး 
( ပြ ည်သူ�ဝန်ထမ်းများ 
အပါအဝင်) 

239,900 450 4,985 22,575 35,536 36,881 33,129 33,087 29,605 22,500 17,350 2,490 764 548 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာ 
လုပ်ငနး်များ 193,957 57 3,162 28,915 39,031 32,244 25,328 21,590 21,366 13,201 8,138 561 141 223 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လူမ�ေရး 
လုပ်ငနး်များ 38,212 34 953 4,888 5,753 6,159 4,735 3,798 3,077 3,107 2,826 1,348 768 766 

( ဒ) ပန်းချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ ်ေြဖ 
ေရး�ှင့် အပနး်ေ ဖြ ေရး 
လုပ်ငနး်များ 

16,734 349 1,801 2,356 2,375 2,155 1,869 1,498 1,278 1,098 833 608 306 208 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ� 
လုပ်ငနး်များ 311,683 9,705 36,397 41,580 42,475 40,224 36,087 30,217 25,175 19,513 14,381 8,774 4,323 2,832 

( န)  ကုိယ်တုိင်လပ်ုကုိင်သည့် 
အိမ်ေထာင်စုများ၏ 
လုပ်ငနး်များ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ  
�ုိင်ခြ င်းမရိှသည့် 
အိမ်ေထာင်စုများ၏ 
ထုတ်လုပ်မ��င့်ှ ဝနေ်ဆာင်မ� 
လုပ်ငနး်များ 

212,535 7,120 25,394 27,279 28,110 27,181 24,474 21,264 18,068 13,520 9,831 5,673 2,858 1,763 

( ပ) သံတမနအ်ခွင့်အေရးရ   
အဖွဲ�အစည်းများ၏ 
လုပ်ငနး်များ 

360 - 11 54 116 77 31 30 12 16 8 3 2 - 

အလုပ်အကုိင်အမျိ�းအစား 
ေဖာ် ပြ ထားခြ င်းမရိှေသာ 
လုပ်ငနး်များ 

911,095 72,711 143,583 136,483 116,170 95,239 78,627 67,259 57,946 48,692 37,797 26,285 14,882 15,421 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-5 (က) - အသက် (၁၀) ်ှှ်် ငှှ်အ်က် အလုပရ်ှိသူဦးေရကို လပုင်န်းအမျိ�းအှား်ငှ်ှ တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်အလိုက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား(ှုှေုပါင်း) 

လုပ်ငန်းအမျိ�းအအစး 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် 

အုအေုပါင်း ကချင် ကယစး ကရင် ချငး် အအ်ကုိင်း တန �သစရရ ပဲခူး 

အလုပ်လုပ်သူ လူဦးေရ 21,060,531 536,058 123,573 505,452 165,975 2,411,133 516,602 1,944,177 

(က) လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် ငါးလပ်ုငနး် 11,026,852 264,190 78,622 285,375 122,811 1,491,665 282,805 1,130,796 

( ခ)  သတ��တးူေဖာ်ေရး�ှင့် ေကျာက်မုိင်းလုပ်ငနး် 168,103 30,745 3,720 1,157 117 39,404 1,468 9,876 

( ဂ) ကနု်ထုတလု်ပ်မ�လုပ်ငန်း 1,431,134 16,717 2,677 21,808 1,588 149,341 24,082 123,000 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�ွးေင�ွ�ှင့် ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ� လပ်ုငန်း 44,695 608 76 296 28 1,794 803 2,049 

( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် အမိ�က်သိမ်းဆညး်ေရး စီမံခန�်ခဲွမ�လုပ်ငနး် 26,421 524 66 469 9 2,211 614 2,571 

( စ) ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး် 956,613 20,974 6,089 22,659 3,189 75,420 29,145 75,760 

(ဆ) လက်လီ�ှင့်လက�ား ေရာင်းဝယ်ေရး (ေမာ်ေတာ်ကား�ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ပြ �ပြ င်ြခင်း 
လပ်ုငနး်အပါအဝင်) 

1,946,852 64,884 7,655 44,518 3,071 163,525 57,116 163,739 

( ဇ) သယယူ်ပုိ�ေဆာင်ေရး�ှင့် ကုနပ်စ�ညး်သုိေလှာင်ေရးလပ်ုငနး် များ 813,048 16,848 3,173 23,342 1,089 50,220 24,105 72,636 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစားအေသာက် ဝနေ်ဆာင်မ� လပ်ုငနး်များ 983,210 22,055 2,517 15,284 656 76,371 20,809 90,642 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆကသွ်ယ်ေရး လပ်ုငနး်များ 48,092 754 119 712 210 2,044 629 2,243 

( ဋ ) ေငွေရးေက� းေရး�ှင့် အာမခံလုပ် ငန်းများ 42,891 535 173 526 178 2,013 891 2,766 

( ဌ) အမ်ိခ� ံ ေြမဆုိင်ရာလပ်ုငနး်များ 10,806 132 13 30 - 106 29 185 

( ဍ) အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သပိ�ံပညာ�င့်ှ စက်မ�လက်မ�ပညာဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ 29,549 665 91 323 29 2,141 705 2,008 

( ဎ) စီမံ အုပ်ချ�ပ် ေရး�ှင့် ေထာက်ကူမ�ဆိုင်ရာလပ်ုငန်းများ 249,437 2,447 448 3,020 163 11,248 6,145 9,111 

(ဏ)  ပြ ညသူ်�အုပခ်ျ�ပ်ေရး ( ပြ ညသူ်�ဝနထ်မ်းများအပါအဝင်) 617,224 16,547 5,995 12,898 7,127 43,055 14,047 59,043 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ 390,189 12,682 2,873 9,054 5,229 42,375 11,214 38,757 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူ�ေရးလုပ်ငနး်များ 113,060 5,239 1,097 2,358 1,677 9,569 2,644 8,608 

( ဒ) ပနး်ချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ် ေြဖေရး�ှင့် အပန်းေဖြ ေရးလုပ်ငန်းများ 58,493 840 113 897 36 4,007 620 3,615 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 476,207 9,131 1,809 6,881 2,904 34,837 5,087 27,316 
( န) ကုိယတုိ်င်လုပကုိ်င်သည့် အိမ်ေထာငစု်များ၏ လုပ်ငနး်များ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ င်း 

မရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ထုတလု်ပ်မ��ှင့်ဝန်ေဆာငမ်� လုပ်ငနး်များ 
288,763 6,644 929 5,822 453 46,400 6,827 47,496 

( ပ) သတံမနအ်ခွင့်အေရးရ အဖဲွ�အစညး်များ၏ လပ်ုငနး်များ 2,862 167 34 27 31 62 56 31 

အလပ်ုအကိုင်အမျ�ိးအစား ေဖာ်ပြ ထားခြ င်းမရှိေသာ လုပ်ငနး်များ 1,336,030 42,730 5,284 47,996 15,380 163,325 26,761 71,929 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-5 (က)  - အသက ်(၁၀) ်ှှ်် ငှှ်အ်က ်အလုပရ်ှိသူဦးေရကို လပုင်န်းအမျိ�းအှား်ငှ်ှ တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်အလိုက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား(ှုှေုပါင်း) အဆက် 

 
လုပ်ငန်းအမျိ�းအအစး 

တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ ်

မေကးွ မ��ေလး မွန် ရခုိင် ရန်ကုန် ရှမး် ဧရစဝတီ ေနပြ ည်ေတစ် 

အလပ်ုလပ်ုသူ လဦူးေရ 1,819,286 2,714,957 727,783 695,391 3,011,867 2,829,210 2,570,387 488,680 

(က) လယယ်ာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် ငါးလပ်ုငန်း 1,202,244 1,087,208 338,065 359,155 444,420 2,056,424 1,671,324 211,748 
( ခ)  သတ��တးူေဖာ်ေရး�ှင့် ေကျာက်မုိင်းလပ်ုငနး် 12,943 43,294 2,123 1,686 3,955 10,641 4,178 2,796 
( ဂ) ကန်ုထုတလု်ပ်မ� လပ်ုငနး် 85,885 291,371 46,333 22,745 445,401 60,825 119,838 19,523 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�ွးေင�ွ�ှင့် ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ� လုပ်ငနး် 1,096 8,120 1,240 510 22,270 1,757 2,841 1,207 

( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် အမိ�က်သိမ်းဆညး်ေရး စီမံခန�်ခဲွမ�လုပ်ငနး် 1,366 4,414 625 188 8,234 1,675 2,395 1,060 
( စ) ေဆာကလ်ပ်ုေရး လုပ်ငနး် 46,263 159,405 47,925 22,570 263,880 91,930 60,771 30,633 
(ဆ) လက်လီ�ှင့် လက�ား ေရာင်းဝယ ်ေရး (ေမာ်ေတာက်ား�ှင် ့ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 

 ပြ �ပြ င်ြခင်း လုပ်ငနး် အပါအဝင်) 
109,252 312,075 86,947 48,597 476,047 160,969 200,973 47,484 

( ဇ) သယ်ယူပုိ�ေဆာငေ်ရး�ှင့် ကုနပ်စ�ည်းသုိေလှာင်ေရးလပ်ုငနး်များ 35,556 105,375 37,668 21,405 274,751 54,689 72,826 19,365 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစားအေသာက် ဝနေ်ဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 50,251 167,674 46,245 25,161 282,883 60,869 98,981 22,812 
(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆကသွ်ယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 1,612 6,189 1,064 613 26,799 2,430 1,840 834 
( ဋ ) ေငွေရးေက� းေရး�ှင့်အာမခံလုပ်ငန်းများ 2,349 6,580 1,231 1,039 17,554 2,760 2,883 1,413 

( ဌ) အမ်ိခ�  ံေြမဆိင်ုရာလပ်ုငနး်များ 47 2,241 68 20 7,065 631 132 107 

( ဍ) အသကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သပိ�ံပညာ�င့်ှ စကမ်�လက်မ�ပညာဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ 1,459 5,453 1,127 513 10,758 1,737 1,810 730 

( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ ်ေရး�ှင့် ေထာက်ကူမ�ဆိုင်ရာလပုင်နး်များ 6,757 28,903 3,175 2,650 150,777 9,413 7,484 7,696 

(ဏ)  ပြ ည်သူ�အုပခ်ျ�ပ်ေရး ( ပြ ညသူ်�ဝနထ်မ်းများအပါအဝင်) 53,567 75,076 19,405 22,635 138,229 55,736 40,716 53,148 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 32,712 51,711 17,800 18,334 64,680 30,231 45,129 7,408 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူ�ေရးလုပ်ငနး်များ 6,308 14,407 4,472 3,040 32,670 10,007 8,747 2,217 

( ဒ) ပနး်ချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ် ေြဖေရး�ှင့် အပန်းေဖြ ေရးလုပ်ငန်းများ 2,675 15,499 1,524 529 19,976 3,118 3,476 1,568 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 29,746 82,928 17,059 22,538 97,453 41,463 77,149 19,906 

( န) ကိုယ်တိုင်လုပကုိ်င်သည့် အိမ်ေထာငစု်များ၏ လုပ်ငနး်များ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ င်း 
မရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ထုတ်လုပ်မ��ှင့ဝ်န်ေဆာငမ်� လုပ်ငနး်များ 

39,400 52,012 7,213 12,284 32,399 9,406 16,767 4,711 

( ပ) သတံမနအ်ခွင့်အေရးရ အဖဲွ�အစည်းများ၏ လပ်ုငန်းများ 149 199 70 68 1,598 156 184 30 
အလပ်ုအကုိင်အမျ�ိးအစားေဖာ်ပြ ထား ခြ င်းမရှိေသာ လုပ်ငန်းများ 97,649 194,823 46,404 109,111 190,068 162,343 129,943 32,284 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

87



ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-၅ (ခ) - အသက် (၁၀) ်ှှ်် ငှှ်အ်က် အလုပရ်ှိသူဦးေရကုိ လပ်ုငန်းအမျ�ိးအှား်ငှ်ှ တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလိုက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

လုပ်ငန်းအမျိ�း အအစး 
တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် 

အုအုေပါင်း ကချင် ကယစး ကရင် ချင်း အအ်ကုိင်း တန �သစရရ ပဲခူး 

အလပ်ုလပ်ုသူ လဦူးေရ 12,624,395 342,319 70,800 323,662 90,217 1,339,986 340,708 1,250,338 

(က) လယယ်ာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် ငါးလပ်ုငန်း 7,006,944 175,811 44,014 196,515 67,580 874,046 215,798 792,073 

( ခ)  သတ��တးူေဖာ်ေရး�ှင့် ေကျာက်မုိင်းလပ်ုငနး် 138,060 28,645 2,784 844 89 31,530 1,062 7,528 

( ဂ) ကန်ုထုတလု်ပ်မ�လုပ်ငန်း 613,450 8,525 1,755 11,109 531 56,681 12,376 48,377 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�ွးေင�ွ�ှင့် ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ� လုပ်ငနး် 40,347 546 71 262 28 1,674 733 1,886 
( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် အမိ�က်သိမ်းဆညး်ေရး စီမံခန�်ခဲွမ�လုပ်ငနး် 21,701 447 51 423 8 1,883 494 2,226 
( စ) ေဆာကလ်ုပ်ေရးလုပ်ငနး် 858,932 18,601 5,094 20,768 2,895 65,632 26,483 70,297 
(ဆ) လက်လီ�ှင့် လက�ားေရာင်းဝယ် ေရး (ေမာ်ေတာ်ကား�ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် 

 ပြ �ပြ င်ြခင်း လုပ်ငနး် အပါအဝင်) 
905,021 32,042 3,191 19,409 1,514 66,113 18,080 74,353 

( ဇ) သယ်ယူပုိ�ေဆာငေ်ရး�ှင့် ကုနပ်စ�ည်းသုိေလှာင်ေရးလပ်ုငနး်များ 786,939 16,440 3,104 22,927 1,039 47,540 23,462 70,873 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစားအေသာက် ဝနေ်ဆာင်မ� လပ်ုငန်းများ 403,115 7,162 974 6,263 216 26,802 6,080 34,583 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆကသွ်ယေ်ရးလုပ်ငန်းများ 29,996 494 73 444 149 1,374 386 1,490 

( ဋ ) ေငွေရးေက� းေရး�ှင့် အာမခံလုပ်ငနး်များ 17,535 221 66 262 83 940 308 1,238 

( ဌ) အမ်ိခ�  ံေြမဆိင်ုရာလပ်ုငနး်များ 7,019 74 8 19 0 76 19 147 

( ဍ) အသကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သပိ�ံပညာ�င့်ှ စကမ်�လက်မ�ပညာဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ 20,007 427 54 229 22 1,596 519 1,400 

( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ ်ေရး�ှင့်ေထာက်ကူမ�ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ 150,595 1,636 310 1,891 120 7,332 3,642 5,948 

(ဏ)  ပြ ည်သူ�အုပခ်ျ�ပ်ေရး ( ပြ ညသူ်�ဝနထ်မ်းများအပါအဝင်) 439,737 13,092 4,275 10,355 5,239 30,098 10,589 43,279 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 74,220 1,743 405 1,347 2,145 10,297 1,019 6,833 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူ�ေရးလုပ်ငနး်များ 44,732 2,433 221 781 571 4,517 876 3,462 
( ဒ) ပနး်ချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ ်ေြဖေရး�ှင့် အပန်းေဖြ ေရး လုပ်ငနး်များ 42,832 597 81 752 31 3,123 482 2,846 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 294,692 5,844 1,156 4,878 2,259 20,029 3,033 17,631 

( န) ကိုယ်တိုင်လုပကုိ်င်သည့် အိမ်ေထာငစု်များ၏ လုပ်ငနး်များ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ င်း 
မရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ထုတ်လုပ်မ��ှင့ဝ်န်ေဆာငမ်� လုပ်ငနး်များ 

158,392 4,164 548 3,885 233 26,625 4,333 29,889 

( ပ) သတံမနအ်ခွင့်အေရးရ အဖဲွ�အစည်းများ၏ လပ်ုငန်းများ 1,472 99 16 13 23 29 27 17 
အလပ်ုအကုိင်အမျ�ိးအစားေဖာ်ပြ ထား ခြ င်းမရှိေသာ လုပ်ငန်းများ 568,657 23,276 2,549 20,286 5,442 62,049 10,907 33,962 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-၅ (ခ) - အသက်  (၁၀)  ်ှှ ်် ငှှ်အ်က ် အလပ်ုရှိသူဦးေရကို လုပင်န်းအမျိ�းအှား်ငှ်ှ တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်အလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) အဆက ်

 

လုပ်ငန်းအမျိ�းအအစး 
တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် 

မေကးွ မ��ေလး မွန ် ရခုိင ် ရန်ကုန် ရှမး် ဧရစဝတီ ေနပြ ည်ေတစ် 

အလုပ်လုပ်သူ လူဦးေရ 998,783 1,584,629 454,008 452,318 1,844,666 1,577,498 1,662,671 291,792 

(က) လယ်ယာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် ငါးလပ်ုငနး် 677,895 671,978 245,318 275,203 323,946 1,142,253 1,174,145 130,369 

(ခ)  သတ��တးူေဖာ်ေရး�ှင့် ေကျာက်မုိင်းလုပ်ငန်း 11,040 34,737 1,604 1,286 3,213 8,230 3,448 2,020 
( ဂ) ကနု်ထုတလု်ပ်မ�လုပ်ငန်း 38,917 133,944 20,062 10,464 168,839 29,317 61,167 11,386 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�ွးေင�ွ�ှင့် ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ� လပ်ုငန်း 1,026 7,589 1,174 464 19,475 1,639 2,642 1,138 

( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် အမိ�က်သိမ်းဆညး်ေရး စီမံခန�်ခဲွမ�လပ်ုငန်း 1,159 3,686 511 120 6,456 1,371 2,000 866 

( စ) ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး် 40,881 136,290 45,126 19,281 242,565 82,787 56,254 25,978 
(ဆ) လက်လီ�ှင့် လက�ားေရာင်းဝယ် ေရး (ေမာ်ေတာ်ကား�ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 

 ပြ �ပြ င်ြခင်း လပ်ုငန်းအပါအဝင်) 
45,728 156,386 33,535 20,274 255,483 72,266 85,928 20,719 

( ဇ) သယယူ်ပုိ�ေဆာင်ေရး�ှင့် ကုနပ်စ�ညး်သုိေလှာင်ေရးလပ်ုငနး် များ 34,269 101,488 36,865 20,327 266,458 52,847 70,516 18,784 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစားအေသာက် ဝနေ်ဆာင်မ� လပ်ုငနး်များ 18,772 70,051 15,420 7,836 139,828 22,826 37,242 9,060 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆကသွ်ယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 1,020 3,950 656 412 16,327 1,544 1,164 513 
( ဋ ) ေငွေရးေက� းေရး�ှင့် အာမခံလုပ်ငနး်များ 1,107 2,958 467 450 6,500 1,101 1,250 584 

( ဌ) အမ်ိခ� ံ ေြမဆုိင်ရာလပ်ုငနး်များ 33 1,582 54 13 4,433 381 101 79 

( ဍ) အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သပိ�ံပညာ�င့်ှ စက်မ�လက်မ�ပညာဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ 1,100 3,910 715 379 6,644 1,157 1,357 498 

( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ ်ေရး�င့်ှ ေထာက်ကမူ�ဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 4,326 17,063 1,995 1,864 88,025 6,076 5,074 5,293 

(ဏ)  ပြ ညသူ်�အုပခ်ျ�ပ်ေရး ( ပြ ညသူ်�ဝနထ်မ်းများအပါအဝင်) 37,314 52,310 13,796 18,531 91,558 43,954 30,032 35,315 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ 7,703 11,244 1,705 5,466 10,165 4,427 8,323 1,398 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူ�ေရးလုပ်ငနး်များ 2,318 5,957 1,891 1,362 12,153 3,760 3,629 801 

( ဒ) ပနး်ချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ ်ေြဖေရး�ှင့် အပန်းေဖြ ေရးလုပ်ငန်းများ 2,131 11,458 1,249 439 13,891 1,971 2,808 973 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 17,189 44,266 11,589 15,321 62,907 25,046 51,180 12,364 

( န) ကုိယတုိ်င်လုပကုိ်င်သည့် အိမ်ေထာငစု်များ၏ လုပ်ငနး်များ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ င်း 
မရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ထုတ်လပ်ုမ��ှင့်ဝန်ေဆာင်မ� လပ်ုငနး်များ 

22,041 26,872 4,272 7,922 12,517 3,424 9,228 2,439 

( ပ) သတံမနအ်ခွင့်အေရးရ အဖဲွ�အစညး်များ၏ လပ်ုငနး်များ 77 90 24 48 823 80 90 16 

အလပ်ုအကိုင်အမျ�ိးအစား ေဖာ်ပြ ထားခြ င်းမရှိေသာ လုပ်ငနး်များ 32,737 86,820 15,980 44,856 92,460 71,041 55,093 11,199 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-၅ (ဂ) - အသက် (၁၀) ်ှှ ်် ငှှ်အ်က် အလုပရိှ်သဦူးေရကုိ လပုင်န်းအမျ�ိးအှား်ငှ်ှ တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလိုက ်ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

လုပ်ငန်းအမျိ�းအအစး 
တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် 

အုအေုပါင်း ကချင် ကယစး ကရင် ချင်း အအ်ကုိငး် တန �သစရရ ပဲခးူ 

အလပ်ုလပ်ုသူ လဦူးေရ 8,436,136 193,739 52,773 181,790 75,758 1,071,147 175,894 693,839 

(က) လယယ်ာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် ငါးလပ်ုငန်း 4,019,908 88,379 34,608 88,860 55,231 617,619 67,007 338,723 

( ခ)  သတ��တးူေဖာ်ေရး�ှင့် ေကျာက်မုိင်းလပ်ုငနး် 30,043 2,100 936 313 28 7,874 406 2,348 

( ဂ) ကန်ုထုတလု်ပ်မ� လပ်ုငနး် 817,684 8,192 922 10,699 1,057 92,660 11,706 74,623 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�ွးေင�ွ�ှင့် ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ�လုပ်ငနး် 4,348 62 5 34 0 120 70 163 

( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် အမိ�က်သိမ်းဆညး်ေရး စီမံခန�်ခဲွမ�လုပ်ငနး် 4,720 77 15 46 1 328 120 345 

( စ) ေဆာကလ်ုပ်ေရးလုပ်ငနး် 97,681 2,373 995 1,891 294 9,788 2,662 5,463 

(ဆ) လက်လီ�ှင့် လက�ားေရာင်းဝယ်ေရး (ေမာ်ေတာ်ကား�ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 
 ပြ �ပြ င်ြခင်း လုပ်ငနး်အပါအဝင်) 

1,041,831 32,842 4,464 25,109 1,557 97,412 39,036 89,386 

( ဇ) သယ်ယူပုိ�ေဆာငေ်ရး�ှင့် ကုနပ်စ�ည်းသုိေလှာင်ေရးလပ်ုငနး် များ 26,109 408 69 415 50 2,680 643 1,763 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစားအေသာက် ဝနေ်ဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 580,095 14,893 1,543 9,021 440 49,569 14,729 56,059 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆကသွ်ယေ်ရးလုပ်ငန်းများ 18,096 260 46 268 61 670 243 753 

( ဋ ) ေငွေရးေက� းေရး�ှင့် အာမခံလုပ်ငနး်များ 25,356 314 107 264 95 1,073 583 1,528 

( ဌ) အမ်ိခ�  ံေြမဆိင်ုရာလပ်ုငနး်များ 3,787 58 5 11 0 30 10 38 

( ဍ) အသကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သပိ�ံပညာ�င့်ှ စကမ်�လက်မ�ပညာဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ 9,542 238 37 94 7 545 186 608 

( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ ်ေရး�ှင့် ေထာက်ကူမ�ဆိုင်ရာလပုင်နး်များ 98,842 811 138 1,129 43 3,916 2,503 3,163 

(ဏ)  ပြ ည်သူ�အုပခ်ျ�ပ်ေရး ( ပြ ညသူ်�ဝနထ်မ်းများအပါအဝင်) 177,487 3,455 1,720 2,543 1,888 12,957 3,458 15,764 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 315,969 10,939 2,468 7,707 3,084 32,078 10,195 31,924 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူ�ေရးလုပ်ငနး်များ 68,328 2,806 876 1,577 1,106 5,052 1,768 5,146 

( ဒ) ပနး်ချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ ်ေြဖေရး�ှင့် အပန်းေဖြ ေရးလုပ်ငန်းများ 15,661 243 32 145 5 884 138 769 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 181,515 3,287 653 2,003 645 14,808 2,054 9,685 

( န) ကိုယ်တိုင်လုပကုိ်င်သည့် အိမ်ေထာငစု်များ၏ လုပ်ငနး်များ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ င်း 
မရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ထုတ်လုပ်မ��ှင့ ်ဝန်ေဆာင်မ� လပ်ုငန်းများ 

130,371 2,480 381 1,937 220 19,775 2,494 17,607 

( ပ) သတံမနအ်ခွင့်အေရးရ အဖဲွ�အစည်းများ၏ လပ်ုငန်းများ 1,390 68 18 14 8 33 29 14 

အလပ်ုအကုိင်အမျ�ိးအစား ေဖာ်ပြ ထားခြ င်းမရှိေသာ လုပ်ငနး်များ 767,373 19,454 2,735 27,710 9,938 101,276 15,854 37,967 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-၅ (ဂ) - အသက် (၁၀) ်ှှ်် ငှှ်အ်က ်အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လပ်ုငန်းအမျိ�းအှား်ငှ်ှ တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလိုက ်ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) အဆက ်

 

လုပ်ငန်းအမျိ�းအအစး 
တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် 

မေကွး မ��ေလး မွန် ရခုိင် ရန်ကုန် ရှမး် ဧရစဝတီ ေနပြ ည်ေတစ် 

အလပ်ုလပ်ုသူ လဦူးေရ 820,503 1,130,328 273,775 243,073 1,167,201 1,251,712 907,716 196,888 

(က) လယယ်ာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် ငါးလပ်ုငန်း 524,349 415,230 92,747 83,952 120,474 914,171 497,179 81,379 
( ခ)  သတ��တးူေဖာ်ေရး�ှင့် ေကျာက်မုိင်းလပ်ုငနး် 1,903 8,557 519 400 742 2,411 730 776 

( ဂ) ကန်ုထုတလု်ပ်မ�လုပ်ငန်း 46,968 157,427 26,271 12,281 276,562 31,508 58,671 8,137 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�ွးေင�ွ�ှင့် ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ�လုပ်ငနး် 70 531 66 46 2,795 118 199 69 

( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် အမိ�က်သိမ်းဆညး်ေရး စီမံခန�်ခဲွမ�လုပ်ငနး် 207 728 114 68 1,778 304 395 194 
( စ) ေဆာကလ်ုပ်ေရးလုပ်ငနး် 5,382 23,115 2,799 3,289 21,315 9,143 4,517 4,655 
(ဆ) လက်လီ�ှင့် လက�ားေရာင်းဝယ်ေရး (ေမာ်ေတာ်ကား�ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 

 ပြ �ပြ င်ြခင်း လပ်ုငန်းအပါအဝင်) 
63,524 155,689 53,412 28,323 220,564 88,703 115,045 26,765 

( ဇ) သယ်ယူပုိ�ေဆာငေ်ရး�ှင့် ကုနပ်စ�ည်းသုိေလှာင်ေရးလပ်ုငနး် များ 1,287 3,887 803 1,078 8,293 1,842 2,310 581 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစားအေသာက် ဝနေ်ဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 31,479 97,623 30,825 17,325 143,055 38,043 61,739 13,752 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆကသွ်ယေ်ရးလုပ်ငန်းများ 592 2,239 408 201 10,472 886 676 321 

( ဋ ) ေငွေရးေက� းေရး�ှင့် အာမခံလုပ်ငနး်များ 1,242 3,622 764 589 11,054 1,659 1,633 829 

( ဌ) အမ်ိခ�  ံေြမဆိင်ုရာလပ်ုငနး်များ 14 659 14 7 2,632 250 31 28 
( ဍ) အသကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သပိ�ံပညာ�င့်ှ စကမ်�လက်မ�ပညာဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ 359 1,543 412 134 4,114 580 453 232 
( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ ်ေရး�ှင့် ေထာက်ကူမ�ဆိုင်ရာလပုင်နး်များ 2,431 11,840 1,180 786 62,752 3,337 2,410 2,403 
(ဏ)  ပြ ည်သူ�အုပခ်ျ�ပ်ေရး ( ပြ ညသူ်�ဝနထ်မ်းများအပါအဝင်) 16,253 22,766 5,609 4,104 46,671 11,782 10,684 17,833 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 25,009 40,467 16,095 12,868 54,515 25,804 36,806 6,010 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူ�ေရးလုပ်ငနး်များ 3,990 8,450 2,581 1,678 20,517 6,247 5,118 1,416 

( ဒ) ပနး်ချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ် ေြဖေရး�ှင့် အပန်းေဖြ ေရးလုပ်ငန်းများ 544 4,041 275 90 6,085 1,147 668 595 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 12,557 38,662 5,470 7,217 34,546 16,417 25,969 7,542 

( န)  ကုိယတုိ်င်လုပ်ကုိင်သည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ လပ်ုငန်းများ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ င်း 
မရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ထုတ်လုပ်မ��ှင့်ဝန်ေဆာင်မ� လပ်ုငနး်များ 

17,359 25,140 2,941 4,362 19,882 5,982 7,539 2,272 

( ပ) သတံမနအ်ခွင့်အေရးရ အဖဲွ�အစည်းများ၏ လပ်ုငန်းများ 72 109 46 20 775 76 94 14 

အလပ်ုအကုိင်အမျ�ိးအစား ေဖာ်ပြ ထားခြ င်းမရှိေသာ လုပ်ငနး်များ 64,912 108,003 30,424 64,255 97,608 91,302 74,850 21,085 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-၅ (ဃ) - အသက် (၁၀) ်ှှ ်် ငှှ်အ်က် အလုပရ်ှိသူဦးေရကို လုပင်န်းအမျိိးအှား်ငှ်ှ တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်အလိုက ်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� ိိ �ပြ ) 

 

လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား 
တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် 

စုစေုပါင်း ကချင် ကယား ကရင် ချင်း စစ်ကုိငး် တန �သာရရ ပဲခးူ 

အလပ်ုလပ်ုသူ လဦူးေရ 5,819,377 189,835 28,208 116,164 25,601 360,003 125,947 406,064 

(က) လယယ်ာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် ငါးလပ်ုငန်း 548,724 43,867 6,430 15,172 7,063 52,553 28,000 49,153 

( ခ)  သတ��တးူေဖာ်ေရး�ှင့် ေကျာက်မုိင်းလပ်ုငနး် 30,203 9,670 176 271 71 2,444 193 2,060 

( ဂ) ကန်ုထုတလု်ပ်မ�လုပ်ငန်း 686,436 11,364 1,450 12,888 759 36,780 8,239 55,876 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�ွးေင�ွ�ှင့် ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ�လုပ်ငနး် 34,972 487 42 213 21 1,149 505 1,202 

( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် အမိ�က်သိမ်းဆညး်ေရး စီမံခန�်ခဲွမ�လုပ်ငနး် 17,429 392 17 315 6 1,166 318 1,510 

( စ) ေဆာကလ်ုပ်ေရးလုပ်ငနး် 496,359 13,840 3,171 10,125 2,163 25,339 11,637 29,388 

(ဆ) လက်လီ�ှင့် လက�ားေရာင်းဝယ် ေရး (ေမာ်ေတာ်ကား�ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် 
 ပြ �ပြ င်ြခင်း လပ်ုငန်းအပါအဝင်) 

1,151,561 35,149 4,873 23,795 1,794 68,355 26,156 83,265 

( ဇ) သယ်ယူပုိ�ေဆာငေ်ရး�ှင့် ကုနပ်စ�ည်းသုိေလှာင်ေရးလပ်ုငနး်များ 539,865 11,258 1,890 15,980 722 26,525 13,744 40,014 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစားအေသာက် ဝနေ်ဆာင်မ� လပ်ုငန်းများ 651,865 14,682 1,605 9,679 509 38,003 11,104 54,271 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆက်သွယေ်ရ လုပ်ငန်းများ 41,214 612 96 476 175 1,511 423 1,656 

( ဋ ) ေငွေရးေက� းေရး�ှင့် အာမခံလုပ်ငနး်များ 38,345 477 144 486 171 1,737 739 2,261 

( ဌ) အမ်ိခ�  ံေြမဆိင်ုရာလပ်ုငနး်များ 10,113 111 12 29 0 95 22 158 

( ဍ) အသကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သပိ�ံပညာ�င့်ှ စကမ်�လက်မ�ပညာဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ 23,402 527 71 237 26 1,299 462 1,375 

( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ ်ေရး�ှင့် ေထာက်ကူမ�ဆိုင်ရာလပုင်နး်များ 190,537 1,595 218 1,189 131 4,664 2,280 4,850 

(ဏ)  ပြ ည်သူ�အုပခ်ျ�ပ်ေရး ( ပြ ညသူ်�ဝနထ်မ်းများအပါအဝင်) 377,324 10,445 3,387 6,911 5,059 24,067 6,538 24,824 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 196,232 7,194 1,435 3,368 2,280 15,533 4,540 16,450 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူ�ေရးလုပ်ငနး်များ 74,848 3,547 659 1,067 1,133 4,880 1,249 4,511 

( ဒ) ပနး်ချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ ်ေြဖေရး�ှင့် အပန်းေဖြ ေရးလုပ်ငန်းများ 41,759 628 92 622 29 2,151 401 2,353 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 164,524 5,183 912 3,623 1,225 8,679 2,263 7,240 

( န)  ကုိယတုိ်င်လုပ်ကုိင်သည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ လပ်ုငန်းများ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ င်း 
မရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ထုတ ်လပ်ုမ��ှင့်ဝနေ်ဆာင်မ� လပ်ုငနး်များ 

76,228 2,778 305 2,162 151 6,728 2,223 6,540 

( ပ) သတံမနအ်ခွင့်အေရးရ အဖဲွ�အစည်းများ၏ လပ်ုငန်းများ 2,502 134 29 20 26 49 42 18 

အလပ်ုအကုိင်အမျ�ိးအစား ေဖာ်ပြ ထားခြ င်းမရှိေသာ လုပ်ငနး်များ 424,935 15,895 1,194 7,536 2,087 36,296 4,869 17,089 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

92



ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-၅ (ဃ) - အသက် (၁၀) ်ှှ ်် င်ှှအ်က် အလပုရိှ်သူဦးေရကို လုပင်န်းအမျိိ းအှား်ငှ်ှ တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်အလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� ိိ �ပြ ) အဆက ်

လုပ်ငန်းအမျိ�းအအစး 
တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် 

မေကွး မ��ေလး မွန် ရခုိင် ရန်ကုန် ရှမး် ဧရစဝတီ ေနပြ ည်ေတစ် 

အလပ်ုလပ်ုသူလဦူးေရ 220,401 881,353 216,009 123,002 2,088,138 559,429 342,329 136,894 

(က) လယယ်ာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် ငါးလပ်ုငန်း 19,483 40,238 35,062 14,370 61,096 128,646 40,345 7,246 

( ခ)  သတ��တးူေဖာ်ေရး�ှင့် ေကျာက်မုိင်းလပ်ုငနး် 1,059 7,393 197 156 2,951 2,926 317 319 

( ဂ) ကန်ုထုတလု်ပ်မ� လပ်ုငနး် 21,846 120,606 17,451 7,537 314,814 32,976 37,351 6,499 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�ွးေင�ွ�ှင့် ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ�လုပ်ငနး် 659 6,619 693 286 19,774 1,309 1,296 717 

( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် အမိ�က်သိမ်းဆညး်ေရး စီမံခန�်ခဲွမ�လုပ်ငနး် 734 2,814 354 120 6,732 1,370 1,091 490 

( စ) ေဆာကလ်ုပ်ေရး လုပ်ငနး် 13,466 72,468 20,430 9,144 192,221 57,892 22,328 12,747 

(ဆ) လက်လီ�ှင့် လက�ားေရာင်းဝယ် ေရး (ေမာ်ေတာ်ကား�ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် 
 ပြ �ပြ င်ြခင်း လုပ်ငနး်အပါအဝင်) 

45,866 197,847 45,518 20,529 393,924 107,740 74,395 22,355 

( ဇ) သယ်ယူပုိ�ေဆာငေ်ရး�ှင့် ကုနပ်စ�ည်းသုိေလှာင်ေရးလပ်ုငနး် များ 18,169 70,199 21,692 11,912 223,132 39,341 36,021 9,266 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစားအေသာက် ဝနေ်ဆာင်မ� လပ်ုငန်းများ 25,772 113,785 25,195 10,964 246,156 44,678 44,562 10,900 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆကသွ်ယေ်ရးလုပ်ငန်းများ 1,165 5,324 729 419 25,071 1,728 1,263 566 

( ဋ ) ေငွေရးေက� းေရး�ှင့် အာမခံလုပ်ငနး်များ 1,942 5,675 1,037 881 16,780 2,491 2,381 1,143 

( ဌ) အမ်ိခ�  ံေြမဆိင်ုရာလပ်ုငနး်များ 36 2,106 65 8 6,732 575 85 79 

( ဍ) အသကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သပိ�ံပညာ�င့်ှ စကမ်�လက်မ�ပညာဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ 921 4,191 746 360 10,127 1,454 1,142 464 

( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ ်ေရး�ှင့် ေထာက်ကူမ�ဆိုင်ရာလပုင်နး်များ 3,445 19,610 2,106 1,308 135,251 5,933 3,601 4,356 

(ဏ)  ပြ ည်သူ�အုပခ်ျ�ပ်ေရး ( ပြ ညသူ်�ဝနထ်မ်းများအပါအဝင်) 20,816 45,042 10,124 10,857 112,185 35,344 21,916 39,809 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 11,640 28,232 8,204 8,333 54,252 16,239 14,861 3,671 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူ�ေရးလုပ်ငနး်များ 3,042 10,311 2,406 1,486 29,298 6,149 3,615 1,495 

( ဒ) ပနး်ချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ ်ေြဖေရး�ှင့် အပန်းေဖြ ေရးလုပ်ငန်းများ 1,358 10,019 924 301 17,834 2,301 2,025 721 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 6,046 24,586 5,226 4,304 59,918 20,328 10,997 3,994 

( န) ကိုယ်တိုင်လုပကုိ်င်သည့် အိမ်ေထာငစု်များ၏ လုပ်ငနး်များ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ င်း 
မရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ထုတ်လုပ်မ��ှင့ဝ်န်ေဆာငမ်� လုပ်ငနး်များ 

5,502 14,654 1,633 1,850 22,684 5,653 2,439 926 

( ပ) သတံမနအ်ခွင့်အေရးရ အဖဲွ�အစည်းများ၏ လပ်ုငန်းများ 101 157 56 56 1,538 109 138 29 

အလပ်ုအကုိင်အမျ�ိးအစားေဖာ်ပြ ထားခြ င်းမရှိေသာ လုပ်ငန်းများ 17,333 79,477 16,161 17,821 135,668 44,247 20,160 9,102 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-၅ (င) - အသက် (၁၀) ်ှှ ်် ငှှ်အ်က် အလုပရ်ှိသူဦးေရကုိ လပ်ုငန်းအမျ�ိးအှား်ငှ်ှ တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလိုက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် 

စုစုေပါင်း ကချင် ကယား ကရင် ချငး် စစ်ကုိငး် တန �သာရရ ပဲခးူ 

အလပ်ုလပ်ုသူလဦူးေရ 15,241,154 346,223 95,365 389,288 140,374 2,051,130 390,655 1,538,113 

(က) လယယ်ာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် ငါးလပ်ုငန်း 10,478,128 220,323 72,192 270,203 115,748 1,439,112 254,805 1,081,643 

( ခ)  သတ��တးူေဖာ်ေရး�ှင့် ေကျာက်မုိင်းလပ်ုငနး် 137,900 21,075 3,544 886 46 36,960 1,275 7,816 

( ဂ) ကန်ုထုတလု်ပ်မ� လပ်ုငနး် 744,698 5,353 1,227 8,920 829 112,561 15,843 67,124 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�ွးေင�ွ�ှင့် ေလေအး  ဖြ န�်ဖြ �းမ�လုပ်ငနး် 9,723 121 34 83 7 645 298 847 

( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် အမိ�က်သိမ်းဆညး်ေရး စီမံခန�်ခဲွမ�လုပ်ငနး် 8,992 132 49 154 3 1,045 296 1,061 

( စ) ေဆာကလ်ုပ်ေရးလုပ်ငနး် 460,254 7,134 2,918 12,534 1,026 50,081 17,508 46,372 
(ဆ) လက်လီ�ှင့် လက�ားေရာင်းဝယ် ေရး (ေမာ်ေတာ်ကား�ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် 

 ပြ �ပြ င်ြခင်း လပ်ုငန်းအပါအဝင်) 795,291 29,735 2,782 20,723 1,277 95,170 30,960 80,474 

( ဇ) သယ်ယူပုိ�ေဆာငေ်ရး�ှင့် ကုနပ်စ�ည်းသုိေလှာင်ေရးလပ်ုငနး်များ 273,183 5,590 1,283 7,362 367 23,695 10,361 32,622 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစားအေသာက် ဝနေ်ဆာင်မ� လပ်ုငန်းများ 331,345 7,373 912 5,605 147 38,368 9,705 36,371 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆကသွ်ယေ်ရးလုပ်ငန်းများ 6,878 142 23 236 35 533 206 587 

( ဋ ) ေငွေရးေက� းေရး�ှင့် အာမခံလုပ်ငနး်များ 4,546 58 29 40 7 276 152 505 

( ဌ) အမ်ိခ�  ံေြမဆိင်ုရာလပ်ုငနး်များ 693 21 1 1 0 11 7 27 

( ဍ) အသကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သပိ�ံပညာ�င့်ှ စကမ်�လက်မ�ပညာဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ 6,147 138 20 86 3 842 243 633 

( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ ်ေရး�ှင့် ေထာက်ကူမ�ဆိုင်ရာလပုင်နး်များ 58,900 852 230 1,831 32 6,584 3,865 4,261 

(ဏ)  ပြ ည်သူ�အုပခ်ျ�ပ်ေရး ( ပြ ညသူ်�ဝနထ်မ်းများအပါအဝင်) 239,900 6,102 2,608 5,987 2,068 18,988 7,509 34,219 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 193,957 5,488 1,438 5,686 2,949 26,842 6,674 22,307 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူ�ေရးလုပ်ငနး်များ 38,212 1,692 438 1,291 544 4,689 1,395 4,097 

( ဒ) ပနး်ချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ် ေြဖေရး�ှင့် အပန်းေဖြ ေရးလုပ်ငန်းများ 16,734 212 21 275 7 1,856 219 1,262 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 311,683 3,948 897 3,258 1,679 26,158 2,824 20,076 
( န)  ကုိယတုိ်င်လုပ်ကုိင်သည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ လပ်ုငန်းများ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ င်း 

မရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ထုတ်လုပ်မ��ှင့်ဝန်ေဆာင်မ�လုပင်နး်များ 212,535 3,866 624 3,660 302 39,672 4,604 40,956 

( ပ) သတံမနအ်ခွင့်အေရးရ အဖဲွ�အစည်းများ၏ လပ်ုငန်းများ 360 33 5 7 5 13 14 13 

အလပ်ုအကုိင်အမျ�ိးအစား ေဖာ်ပြ ထားခြ င်းမရှိေသာ လုပ်ငနး်များ 911,095 26,835 4,090 40,460 13,293 127,029 21,892 54,840 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ဇယားဋ-1-11(က) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-11(ခ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-11(ဂ) ရခိုင်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-12(က) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-12(ခ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-12(ဂ) ရန်ကုနတို်ငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-13(က) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စစုေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-13(ခ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-13(ဂ) ရှမး်ပြ ည်နယ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-14(က) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-14(ခ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-14(ဂ) ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီလူဥးီေရကုိအသက်အုပစ်�ှုင့်အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာ ဇယား (မ) 

ဇယားဋ-1-15(က)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယားဋ-1-15 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယားဋ-1-15(ဂ)  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ  ေနပြ ည်ေတာ်လူဥးီေရကုိ အသက်အုပ်စ�ုင့်ှအလုပအ်ကုိင် အမျ�ိးအစားအလုိက် ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

 အလုပ်အကုိင် 

ဇယား ဋ-2 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-2 (ခ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက် ခဲွခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-2 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-2 (ဃ) အသက်(၁၀) �ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိငအ်မျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ား ေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-2 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ အလုပအ်ကုိင်အမျ�ိးအစား�ှင့် အသက်အုပစု် အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ-3 
အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့် 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

ဇယား ဋ-3 အသက်(၁၅-၆၄) �စ်ှအတွငး် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ အလုပ်အကုိငအ်မျိ�းအစား၊ ကျား/မ၊ မ� �ိ�ြပ/ေကျးလက်�ှင့်တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်အလုိက်ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား 

 လုပင်န်း 

ဇယား ဋ-4 (က) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါင်း) 

ဇယား ဋ-4 (ခ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ-4 (ဂ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ-4 (ဃ) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ-4 (င) အသက်(၁၀)�ှစ�်င့်ှအထက် အလုပ်ရိှသူဦးေရကုိ လုပင်န်းအမျိ�းအစား�ှင့် အသက်အုပ်စအုလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

ဇယား ဋ- 5 (က) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (စုစေုပါငး်) 

ဇယား ဋ - 5 (ခ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် အလုိက် ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ကျား) 

ဇယား ဋ - 5 (ဂ) အသက် (၁၀) �စှ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (မ) 

ဇယား ဋ - 5 (ဃ) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား ( မ� �ိ�ပြ ) 

ဇယား ဋ - 5 (င) အသက် (၁၀)�ှစ�ှ်င့်အထက် အလုပရိှ်သူဦးေရကုိ  လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား�ှင့် တိုင်းေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ် အလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက်) 

 

 
 

ဇယား ဋ-၅  (င) - အသက ်(၁၀) ်ှှ ်် ငှှ်အ်က ်အလုပရ်ှိသူဦးေရကို လုပင်န်းအမျိ�းအှား်ငှ်ှ တိုင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်အလိုက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ေသာဇယား (ေကျးလက)် အဆက် 

လုပ်ငန်းအမျိ�းအစား 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် 

မေကွး မ��ေလး မွန် ရခုိင် ရန်ကုန် ရှမး် ဧရာဝတီ ေန ပြ ညေ်တာ် 

အလပ်ုလပ်ုသူလဦူးေရ 1,598,885 1,833,604 511,774 572,389 923,729 2,269,781 2,228,058 351,786 

(က) လယယ်ာ၊ သစ်ေတာ�ှင့် ငါးလပ်ုငန်း 1,182,761 1,046,970 303,003 344,785 383,324 1,927,778 1,630,979 204,502 

( ခ)  သတ��တးူေဖာ်ေရး�ှင့် ေကျာက်မုိင်းလပ်ုငနး် 11,884 35,901 1,926 1,530 1,004 7,715 3,861 2,477 

( ဂ) ကန်ုထုတလု်ပ်မ� လပ်ုငနး် 64,039 170,765 28,882 15,208 130,587 27,849 82,487 13,024 

(ဃ) လ�ပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ�၊ ေရေ�ွးေင�ွ�ှင့် ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ�လုပ်ငနး် 437 1,501 547 224 2,496 448 1,545 490 

( င) ေရေပးေဝေရး၊ မိလ�ာ�ှင့် အမိ�က်သိမ်းဆညး်ေရး စီမံခန�်ခဲွမ�လုပ်ငနး် 632 1,600 271 68 1,502 305 1,304 570 

( စ) ေဆာကလ်ုပ်ေရးလုပ်ငနး် 32,797 86,937 27,495 13,426 71,659 34,038 38,443 17,886 
(ဆ) လက်လီ�ှင့် လက�ားေရာင်းဝယ် ေရး (ေမာ်ေတာ်ကား�ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် 

 ပြ �ပြ င်ြခင်း လပ်ုငန်းအပါအဝင်) 63,386 114,228 41,429 28,068 82,123 53,229 126,578 25,129 

( ဇ) သယ်ယူပုိ�ေဆာငေ်ရး�ှင့် ကုနပ်စ�ည်းသုိေလှာင်ေရးလပ်ုငနး်များ 17,387 35,176 15,976 9,493 51,619 15,348 36,805 10,099 

( ဈ) တည်းခုိေရး�ှင့် အစားအေသာက် ဝနေ်ဆာင်မ� လပ်ုငန်းများ 24,479 53,889 21,050 14,197 36,727 16,191 54,419 11,912 

(ည) သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆကသွ်ယေ်ရးလုပ်ငန်းများ 447 865 335 194 1,728 702 577 268 

( ဋ ) ေငွေရးေက� းေရး�ှင့် အာမခံလုပ်ငနး်များ 407 905 194 158 774 269 502 270 

( ဌ) အမ်ိခ� ံ ေြမဆိင်ုရာလပ်ုငနး်များ 11 135 3 12 333 56 47 28 

( ဍ) အသကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းပညာ၊ သပိ�ံပညာ�င့်ှ စကမ်�လက်မ�ပညာဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ 538 1,262 381 153 631 283 668 266 

( ဎ) စီမံအုပ်ချ�ပ ်ေရး�ှင့် ေထာက်ကူမ�ဆိုင်ရာလပ်ုငနး်များ 3,312 9,293 1,069 1,342 15,526 3,480 3,883 3,340 

(ဏ)  ပြ ည်သူ�အုပခ်ျ�ပ်ေရး ( ပြ ညသူ်�ဝနထ်မ်းများအပါအဝင်) 32,751 30,034 9,281 11,778 26,044 20,392 18,800 13,339 

(တ) ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ 21,072 23,479 9,596 10,001 10,428 13,992 30,268 3,737 

(ထ) ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူ�ေရးလုပ်ငနး်များ 3,266 4,096 2,066 1,554 3,372 3,858 5,132 722 

( ဒ) ပနး်ချီ၊ အ�ုပညာ၊ ေဖျာ ်ေြဖေရး�ှင့် အပန်းေဖြ ေရးလုပ်ငန်းများ 1,317 5,480 600 228 2,142 817 1,451 847 

( ဓ) အခြ ားဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ 23,700 58,342 11,833 18,234 37,535 21,135 66,152 15,912 

( န)  ကုိယတုိ်င်လုပ်ကုိင်သည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ လပ်ုငန်းများ ခဲွခြ ားေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ င်း 
မရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ထုတ်လုပ်မ��ှင့်ဝန်ေဆာင်မ� လပ်ုငနး်များ 33,898 37,358 5,580 10,434 9,715 3,753 14,328 3,785 

( ပ) သတံမန်အခွင့်အေရးရ အဖဲွ�အစည်းများ၏ လပ်ုငန်းများ 48 42 14 12 60 47 46 1 

အလပ်ုအကုိင်အမျ�ိးအစား ေဖာ်ပြ ထားခြ င်းမရှိေသာ လုပ်ငနး်များ 80,316 115,346 30,243 91,290 54,400 118,096 109,783 23,182 

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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ေနာက်ဆက်တဲွ - ၁။ သန်းေခါင်စာရင်း ေမးခွန်းပံုစံ

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 
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၃။  အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံုံ၂။  အမည် 

၂၉-၃-၂၀၁၄ ရက်ညတွင် ဤအိမ်ေထာင်စု၌ 

ညအိပ်သူ အားလုံးကိုေမးရန်။ 

(ေမွးစကေလး၊ သက်�ကီးရွယ်အို၊ မသန်စွမ်း

သူများနှင့်ဧည့်သည် များအပါအဝင်)
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လူ          တိုင်း          ကို          ေမး         ရန်

က
ျား

မ

၄။  ကျား/မ

ပြ   ည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ််

၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့်အိမ်အေြကာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း

လိျှု့ဝှက်
သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူသည့်အချက်အလက်များကို  သန်းေခါင်စာရင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စမှတစ်ပါး အြခားမည်သည့်ကိစ္စ  အတွက်မျှအသုံးြပုြခင်း 

(သို့မဟုတ်) စစ်ေဆးြခင်းမ ြပုရ။

၅။  ြပည့်ြပီး အသက်

"၉၈" နှစ်နှင့် 
အထက်ြဖစ် က 

"၉၈" ေရးပါ။ "၁"  
နှစ် ေအာက် 
ဖြ   စ်က ''၀၀'' 
ေရးပါ။ (နှစ်)

လူဝင်မှု�ကီးြကပ်ေရးနှင့်ြပည်သ့ူအင်အားဝန်�ကီီးဌာန

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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9
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1 2 31 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2 31 2 3

1 2 31 2 3

1 2 31 2 3

1 2 31 2 3

1 2 31 2 3

1 2 31 2 3

1 2 31 2 3

1 21 2

1 21 2

1 21 2

1 21 2

1 21 2

1 21 2

1 21 2

1 21 2

အ
မှတ
်စဥ
်

၁၁။ ဒီမှာေမွးပါက 
"၀၀၀" ေရးပါ။
ဒီမှာေမွးသူ
မဟုတ်က
ေမွးဖွားသည့်ြမို့နယ်
သေကင်္¶တကို
ေရးပါ။

၁၂။  
ြမို့- ၁ 
ေကျး 
လက်- ၂

ေက
ျာင
်းတ
က
်ေန
သ
ူ

ေက
ျာင
်းတ
က
်ဘ
ူးသ
ူ

လ
ုံးဝ
ေက
ျာင
်းမ
ေန
ဘ
ူးသ
ူ

အ
လ
ုပ်ေ
ြက
ာင
့်/အ
လ
ုပ်ရ
ှာရ
န်

ပည
ာေ
ရး
ေြ
က
ာင
့်

အ
ိမ်ေ
ထ
ာင
်က
ျ၍

မိသ
ား
စုေ
နာ
က
်လ
ိုက
်၍

ပဋ
ိပက
္ခမျ
ား
၊တ
ိုက
်ပွဲမ
ျား
ေြ
က
ာင
့် 

ဘ
ယ
်မှမ
ေြ
ပာ
င်း
ေရ
ွှ့ပ
ါ

အ
ြခ
ား

၂၀။ (အမည်) 
သည် 
ေကျာင်းတက်
ေနသူ(သို့)
ေကျာင်းတက် 
ဘူးသူ။(သို့)
လုံးဝေကျာင်းမ 
ေနဘူးသူ။
ဟုတ်ပါသလား။

၁၆။  ေနမြ   ဲအရပ်သို့
ဘာေြကာင့် ေပြ   ာင်းေရွှ့    
လာရပါသလဲ။

၂၁။  အြမင့်ဆုံး တက်ေရာက်
ပြ   ီးစီးခဲ့သည့်  အတန်းကို  ေရးပါ။

၁၅။  ေနမြ   ဲအရပ်
မှာေနသည်
မှာ ဘယ်
နှစ်နှစ်ရှိ
ြပီလဲ။

(၁) နှစ်
ေအာက််ြဖစ်
က "၀၀" 
ေရးသွင်းပါ။

လူ          တိုင်း          ကို          ေမး         ရန်
ေပြ   ာင်းေရွှ့သွားလာြခင်းအေြကာင်းအရာ ပညာေရးအေြကာင်းအရာ

အလုပ်အကိုင်အမျို းအစားေမွးဖွားရာဇာတိ

ြမ
ို့
ေက
ျး လ
က
်

၁၄။  
ြမို့- ၁ 
ေကျး 
လက်- ၂

ြမ
ို့
ေက
ျး လ
က
်

အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် ေမးရန် အသက် (၁၀) နှစ်နှင့်အထက် ေမးရန်

၁၃။  ဒီမှာေနပါက "၀၀၀" 
ေရးပါ။ 
မေနပါက ြမို့နယ်
(ေနမြ   ဲအရပ်) 
သေကင်္ တ ကို 
ေရးပါ။

၁၈။  
ြမို့- ၁ 
ေကျး 
လက်-၂

ြမ
ို့
ေက
ျး လ
က
်

ေနမြ   ဲအရပ်သိ့ုေြပာင်းမလာခင်
ေနာက်ဆုံးေနခဲ့သည့်ေဒသ

၁၇။  ေနမြ   ဲအရပ်တွင် 
ေနပါက "၀၀၀" ေရးပါ။

ေနမြ   ဲအရပ်တွင်ေနသူ
မဟုတ်ကြမို့နယ်
သေကင်္¶တကိုေရးပါ။

၁၉။ (အမည်) 
သည် ဘာသာ  
တစ်ခုခုြဖင့် 
ေရးတတ် 
ဖတ်တတ်ပါ
သလား။ 

တ
တ
်

မတ
တ
်

အ
စိုး
ရဝ
န်ထ
မ်း

အ
လ
ုပ်သ
မာ
း (
ပုဂ
္ဂလ
ိက

/အ
ဖွဲ့
အ
စည
်း)

အ
လ
ုပ်ရ
ှင်

က
ိုယ
်တ
ိုင်လ
ုပ်

မိသ
ား
စုလ
ုပ်င
န်း
တ
ွင်လ
ုပ်က
ိုင်သ
ူ

အ
လ
ုပ်ရ
ှာဆ
ဲ

အ
လ
ုပ်မ
ရှာ
ခဲ့ပ
ါ

အ
ချ
ိန်ြ
ပည
့်ေက
ျာင
်းတ
က
်ေသ
ာေ
က
ျာင
်းသ
ား

အ
ိမ်မ
ှုက
ိစ္စလ
ုပ်

အ
ြင
ိမ်း
စာ
း၊ 
သ
က
်�က
ီးရ
ွယ
်အ
ို

ဖျ
ား
နာ
သ
ူ၊ မ
သ
န်စ
ွမ်း
သ
ူ

အ
ခြ  
ား

၂၂။  လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လ အတွင်း
သင်မည်သည့်  အလုပ်အကိုင်မျိုး 
လုပ်ခဲ့ပါသလဲ။ (၂၀၁၃ ဧပြ   ီလ မှ ၂၀၁၄
မတ်လအတွင်း)။  သေကင်္¶တ (၆) မှ(၁၁) 
အထိ  ေြဖဆိုခဲ့လျှင် ဇယားတိုင်(၂၅) ကို 
ဆက်ေမးရန်။

ေနမြ   ဲအရပ်
လုပ်သားအင်အားအေကြ    ာင်းအရာ

၁၀။  ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်
အမျိုးအစား

နိုင
်ငံသ
ား
စိစ
စ်ေ
ရး
က
တ
် (ပ
န်း
ေရ
ာင
်)

ဧည
့်နိုင
်ငံသ
ား
က
တ
် (အ
ပြ  
ာေ
ရာ
င်)

နိုင
်ငံသ
ား
ပြ  
ုခ
ွင့်ရ
သ
ူက
တ
် (အ
စိမ
်းေ
ရာ
င်)

အ
မျ
ိုးသ
ား
မှတ
်ပုံတ
င်က
တ
် (သ
ုံးေ
ခါ
က
်ချ
ိုး

   
-က
ျား

-စ
ိမ်း
၊မ

-ပ
န်း
ေရ
ာင
်)

သ
ာသ
နာ
ဝင
်က
တ
်

ယ
ာယ
ီသ
က
်ေသ
ခံက
တ
် (အ
ဖြ  
ူ)

နိုင
်ငံ
ခြ  
ား
သ
ား
မှတ
်ပုံတ
င် 
လ
က
်မှတ
်

နိုင
်ငံြ
ခာ
းသ
ား
နုိင
်ငံက
ူးလ
က
်မှတ
် (ပ
တ
်စ်ပ
ို့)

မည
်သ
ည
့်က
တ
်ပြ  
ား
မှမ
က
ိုင်ေ
ဆ
ာင
်သ
ူ

အ
သ
က
် (၁
၀)

 န
ှစ်ေ
အ
ာက
်က
ေလ
း

ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်

အတန်းမရှိ - 00

                              01

                              11

တကသိုလ်/ေကာလိပ် - 12

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းသင်တန်း - 13

ဒီပလိုမာ (ဘွဲ့မရ) - 14

ဘွဲ့ရ - 15

ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ - 16

မဟာဘွဲ့ - 17

ပါရဂူဘွဲ့ - 18

အြခား - 19

အတန်း (Grade)

္က

© DRS Data Services Lim
ited [2013]/O03130813/IFQO

သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

98



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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လက်မှတ်

လက်မှတ်

ဤအိမ်ေထာင်စုရှိ  လူဦးေရစုစုေပါင်း

ကျား မ စုစုေပါင်း

ကျား

မ

ကျား

မ

ကျား

မ

ကျား

မ

က
ျား
မ

ေသဆုံးစဥ်အသက်
ေသဆုံးသူ၏ြပည့်ြပီးအသက်ကို ေရးပါ။ အသက်ကို  
မသိပါက နီးစပ်ရာ ေမးြမန်း၍လည်းေကာင်း၊ ရိုးရာြပက္ခဒိန် 
အသုံုးြပု၍လည်းေကာင်း ခန့်မှန်းတွက်ချက် ြဖည့်သွင်းပါ။

၄၁။  လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်း အိမ်ေထာင်စုသားများမှ ေသဆုံးသူအေရအတွက် (၃၀-၃-၂၀၁၃ မှ ၂၉-၃-၂၀၁၄ ထိ)

ေသဆုံးသူသည် အမျို းသမီး အသက် ၁၅-၄၉ နှစ်အတွင်းြဖစ်ပါက

−−−−−−−−−  ေသဆုံးြခင်းဖြ   စ်ပါသလား။

ကိုယ်ဝန် ေဆာင်စဥ် ေမွးဖွားစဥ် ကေလးေမွးြပီး ပထမ 
(၆) ပတ်အတွင်း

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

ဟုတ်

မဟုတ်

လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်း အိမ်ေထာင်စုသားများထဲမှ ေသဆုံးမှုအေြခအေန

အိမ်ေထာင်စုသားများထဲမှ နိုင်ငံြခားသို့ေရာက်ရှိေနသူများစာရင်း

ေသဆုံးသူသည် 
ေယာက်ျားလား၊ 
မိန်းမလား။

အမည်

ဦး

ဦး

ြပည့်ြပီး အသက် ြမန်မာနိုင်ငံမှ 
ထွက်ခွာသွားသည့်ခုနှစ်

ကျား/မ ေရာက်ရှိေနထိုင်သည့်နိုင်ငံအိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့် ေတာ်စပ်ပုံအမည်စဥ်

၄၀။  အိမ်ေထာင်စုသားများထဲမှ နုိင်ငံြခားသို့ေရာက်ရှိေနသူ အေရအတွက်        

စဥ်

စာရင်းေကာက်

ရက်စွဲ

စာရင်းစစ်

ေမးခွန်းပုံစံတစ်ခုထက်ပိုသုံးပါက 

ဤအိမ်ေထာင်စုရှိ လူဦးေရစုစုေပါင်း 

အေရအတွက်ကိုပထမေမးခွန်းပုံစံတွင်သာ

ြဖည့်သွင်းပါ။

ရက်စွဲ

အမည် 

အမည် 

ထ
ိုင်း
မေ
လ
းရ
ှား

စက
င်္ာပ
ူ

တ
ရုတ
်

ဂျ
ပန
်

က
ိုရီး
ယ
ား

အ
ိနိ္ဒယ
အ
ေမ
ရိက
န်

အ
ြခ
ား

ဇန
ီး/
ခင
်ပွန
်း

သ
ား

/သ
မီး

သ
ား
မက
်/ေ
ချွ
းမ

ေြ
မး
မိဘ

/ေ
ယ
ာက
္ခမ

ေမ
ာင
်နှမ

အ
ဘ
ိုး/
အ
ဘ
ွား

အ
ြခ
ား
ေဆ
ွမိျ
ုး

ေမ
ွးစ
ား
သ
ား
သ
မီး

ေဆ
ွမျ
ိုးမ
ေတ
ာ်စ
ပ်သ
ူ
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101သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

ေနာကဆ်က်တဲွ -၂။ သနး်ေခါင်စာရငး်ဆိုင်ရာ ေဝါဟာရအဓပိ�ာာသ်တ််မတ်ခခက်် ခား 

ဤအခန်း၌ သနး်ေခါင်စာရငး်တွငအ်သုံးပြ �သည့် ေဝါဟာရအသံုးအ��နး်များ�ငှ့် အဓိပ�ာယသ်တမ်တှခ်ျကမ်ျား၊ သနး်ေခါင် 

စာရငး်ရလဒ်များ�ှင့် ပတသ်ကသ်ည့် ရငှး်လငး်ချကမ်ျားပါဝင်ပါသည။် ဤအခန်းတငွပ်ါဝင်ေသာ အဓပိ�ာယသ်တမ်တှခ်ျက် 

အများစုမှာ သနး်ေခါငစ်ာရငး် ေမးခနွး်ပံုစတံငွပ်ါဝင်ေသာ ေမးခန်ွးများ�ှင့် သနး်ေခါင်စာရငး်လပုင်န်းစဥ် အဆင့်ဆင့်တွင  ်

အသုံးပြ �သည့် နညး်ပညာများကုိ အေခြ ခ၍ံေဖာ်ြပထားြခငး်ြဖစပ်ါသည။် အဓကိမမူျား�ငှ့် သေဘာတရားများကို ေအာကတ်ငွ်   

အေသးစတ်ိ ေဖာ်ပြ ထားပါသည်- 

လူဦးေရ - ဤအစရီငခ်စံာတငွပ်ါသည့် လဦူးေရဆုိသညမ်ာှ သနး်ေခါငစ်ာရငး်ညတွင်  မြ န်မာ�ိုငင်နံယနိ်မတိအ်တငွး်ရှိေနသည့် 

လဦူးေရကုိ ဆိုလိုပါသည။် 

သန်းေခါင်စာရငး်ေကာက်ာူခြ ငး် - သတမ်တှခ်ျိနတ်စ်ချိန် (သန်းေခါငစ်ာရငး်ည) တငွ်  မြ န်မာ�ိုငင်အံတငွး်ရိှေနသည့် လဦူးေရ�ငှ့် 

လဦူးေရဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များကိုသရိိှရနအ်လို�ငှာ အမိေ်ထာငစ်တုိုငး်သို� ဝငေ်ရာက်၍ အမိေ်ထာငစ်ဝုငမ်ျား�ငှ့် ပတသ်က် 

ေသာအချကအ်လကမ်ျားကို အမိ်ေထာငဦ်းစးီ (သို�မဟတု်) အမိေ်ထာငစ်တုငွ် တာဝန်အရှိဆုံးသကူို ေမးမြ န်းစာရငး် ေရးသငွး်ြခင်း 

လပုင်နး်ြဖစ်ပါသည။် ဤကဲ့သို� စာရငး်ေကာကယ်ြူခငး်ကုိ အမိ်ေထာငစ်ု/အဖဲွ�အစညး်အားလံုးတွင် ေမးခွန်းပုံစပံါ ေမးခွန်းများ 

အားလုံး ေကာကယ်ူပ� းီစးီသညအ်ထိ ေဆာင်ရကွခ်ဲ့ပါသည။် 

စာရင်းေကာကကွ်က် -   မ� �ိ�ပြ ေဒသတွင် ရပက်ကွတ်စခ်အုတငွး်၌လညး်ေကာငး်၊ ေကျးလက်ေဒသတွင် ေကျးရွာအုပစ်တုစခ်ု 

အတွငး်၌လညး်ေကာငး် ပိုငး်ခြ ားသတမ်တ်ှထားေသာ အကကွတ်စက်ကွ်ဖြ စပ်ါသည။် သနး်ေခါင်စာရငး်လပုင်န်းအတွက် 

ရညရွ်ယ၍် တစ�်ိုငင်လံုံးကုိ ထိုကဲ့သို�ေသးငယသ်ည့် စာရငး်ေကာကက်ကွမ်ျားဖြ င့် ပိုငး်ခြ ားခဲ့ခြ ငး် ဖြ စ်ပါသည။် စာရငး် 

ေကာကက်ကွတ်စက်ကွအ်တကွ် စာရငး်ေကာကတ်စေ်ယာကက်ို ခန�ထ်ားခဲ့ပ� းီ သတမ်တှထ်ားေသာ သန်းေခါငစ်ာရငး် 

ကာလအတငွး် စာရငး်ေကာကယ်မူ�ကို  ပ� းီစးီေအာင် ေဆာငရ်ကွရ်ပါသည။် စာရငး်ေကာကက်ကွတ်စက်ကွတ်ငွ် ပျမး်မ�အားဖြ င့် 

အမိေ်ထာငစု် (၁၂၀) ခန်� ပါဝင်ပါသည။် 

သန်းေခါင်စာရငး်ည (သနး်ေခါငစ်ာရငး်ရည်��နး်ခခိန)် - ၂၀၁၄ ခ�ုစှ၊် မတလ် (၂၉) ရကေ်န�ညကို ဆိုလိုပါသည။် မတလ် (၂၉) 

ရကေ်န�ည  (၀၀း၀၀) အချိန်သည် သနး်ေခါငစ်ာရငး်ရည�်�န်းချိန်  ဖြ စ်ပါသည။်  မြ န်မာ�ိုငင်အံတငွး် သနး်ေခါင်စာရငး်ညတွင် 

ရှိသည့် လအူားလုံးကို စာရငး်ေကာကယ်ခူဲ့ပါသည။် 

ေတွ�ရမိရာအရပ်် ေကာက်ာူသည််် ူ - သန်းေခါငစ်ာရငး်ညတွငေ်တွ�ရှိရာအရပ၌် စာရငး်ေကာကယ်သူည့်မူ  ဖြ စပ်ါသည။် 

သန်းေခါငစ်ာရငး်ေကာကယ်ရူာတငွ ် ေနမ� အဲရပ်၌ေကာကယ်ေူသာမကူိုလည်း အသုံးပြ ��ိုငပ်ါသည်။ ေနမ� အဲရပ၌်စာရင်း 

ေကာကယ်ူခြ ငး်ဆုိသညမ်ာှ သနး်ေခါငစ်ာရငး်ေကာကယ်သူည့်အချိနတ်ငွ် မညသ်ည့်ေနရပ်၌ ရိှေစကာမ၎ူငး်တုိ�၏ ေနမ� ဲအရပ် 

၌သာ စာရငး်သငွး်ေကာကယ်ူခြ ငး်ဖြ စပ်ါသည။် စာရငး်ေကာကယ်သူည့်မတူိုငး်တငွ် အားသာချက�်င့်ှ အားနညး်ချကမ်ျား 

ရှိပါသည။် ေတ�ွရှိရာအရပ၌်ေကာကယ်သူည်မ့သူည် စာရင်းေကာကယ်ရူာတငွ် ကျန်ခြ ငး်၊ ထပ်ခြ ငး်များကုိ ေလျာ့နညး်ေစ၍ 

စာရငး်ေကာကယ်မူ�ကို ပိုမိုလွယက်ေူစပါသည။် ၂၀၁၄ ခ�ုစှ်  မြ န်မာ�ိုငင် ံ လဦူးေရ�ငှ့်အမိအ်ေ က� ာငး်အရာ သန်းေခါငစ်ာရငး် 

သည် ေတ�ွရှိရာအရပ်၌ ေကာကယ်သူည်မ့ကူို အေ ခြ ခ၍ံေကာကယူ်ခဲ့ပါသည။် 

သ်ား�ုိးကခအိ် ေ်ောငစ် ု - အမိုးတစ်မိုးေအာက် (အေဆာကအ်အုံတစ်ခု (သို�မဟတု်)  ခ� ဝံငး်) တငွ် ေဆွမျ�ိးေတာ်စပသ်ည် 

 ဖြ စေ်စ၊ မေတာ်စပသ်ည်ဖြ စေ်စ အတေူနထုိင်ပ� းီ တစ်အုိးတညး်စားေသာ လတူစစ်ကုို ဆိုလိုပါသည။် အများအားဖြ င့် ၎ငး်တို�ထဲဲမှ 

တစဦ်းဦးကုိ ေခါငး်ေဆာင် (သို�) အိမေ်ထာငဦ်းစးီအဖြ စ် သတမ်တှထ်ားပါသည။် 
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အဖဲွ�အအစည် အအိ ည် ေထာညအစ - တစခ်ါတစရံ် လအူစအုဖွဲ�အလိုကအ်တေူနထုိင်က� ေသာ်လည်း ၎ငး်တို�ကို သမား�ိုးကျ အမိေ်ထာငစ်ု 

ဟသုတမ်တှ၍် မရ�ိုငပ်ါ။ ဥပမာ - ဘိုးဘာွးရပ်ိသာ၊ မဘိမဲ့ေကျာငး်၊ ေဆး�ံု၊ ေဘာ်ဒါေဆာင်၊ ဟိုတယ၊် တညး်ခိုခနး်၊ မသနစ်မွး် 

ေကျာငး်၊ အကျဥ်းေထာင၊် ဘနုး်က� းီေကျာငး်၊ သလီရငှေ်ကျာင်း၊ စစတ်ပ၊် ရတဲနး်လျား�ငှ့် အလပုသ်မားတန်းလျားတို�  ဖြ စပ်ါသည။် 

ဤသို� အတတူကေွနထုိငေ်သာအစုအဖွဲ�ကို  အဖွဲ�အစညး်အမိေ်ထာငစ်အုဖြ စ် သတမ်တှပ်ါသည်။ 

အအိ ည် ေထာညဦ်အီ်  - အမိ်ေထာငစ်တုစစ်တွုင ် အဓကိဆုံးဖြ တခ်ျကမ်ျားကိုချေပးသူဖြ စ်ပ� းီ အိမေ်ထာငစ်ဝုငအ်ားလုံးက 

အမိေ်ထာငဦ်းစီးအဖြ စ် အသအိမတှ်ပြ �ခံရသကူို အမိေ်ထာငဦ်းစးီဟေုခ�သည။် အိမေ်ထာငဦ်းစီးသည် အမျ�ိးသား (သို�မဟတု်) 

အမျိ�းသမးီဖြ စ�်ိုငပ်ါသည။် အိမေ်ထာငဦ်းစးီသည် မသိားစုစားဝတေ်နေရးအတွက် အဓကိ တာဝန်ရှိသူဖြ စရ်န်မလိုပါ။ ၂၀၁၄ 

ခ�ုစှ်  မြ န်မာ�ိုငင် ံ လဦူးေရ�ငှ့်အိမအ်ေက� ာငး်အရာသန်းေခါင်စာရငး်၌ သန်းေခါင်စာရငး်ညတငွ် အမိေ်ထာငဦ်းစီးမရှိပါက 

အမိေ်ထာငစု်၏ ဒတုယိတာဝနအ်ရိှဆုံး အိမေ်ထာငစ်ဝုငက်ို အမိေ်ထာငဦ်းစးီဟယုဆူပါသည။် 

အအိ ည် ေထာညဦ်အီ် �ာှည်် ေထညအစညစစု - အမိေ်ထာင်စဝုငမ်ျားသည် ၎ငး်အမိေ်ထာင်စ၏ု အမိေ်ထာငဦ်းစီး�ငှ့် ပတ်သက်သည့်ေတာ်စပ််မ� 

 ဖြ စပ်ါသည။် (ဥပမာ - ဇနီး/ခငပ်န်ွး၊ သား/သမးီ၊ ည/ီညီမ) 

်ကျ်လကည် ဒသ - အေထွေထအုွပခ်ျ�ပေ်ရးဦးစီးဌာနမှ သတမ်တှထ်ားေသာ ေကျးရာွအပုစ်မုျားကို ဆိုလိုပါသည။် ေယဘယုျအား 

 ဖြ င့် ၎ငး်ေဒသများသည် လဦူးေရသပိသ်ညး်ဆနည်းသည့် ေဒသများဖြ စ်ပ� းီ ၎ငး်ေမြ ဧရိယာများတငွ် စိုကပ်ျ�ိးေရးလပုင်န်းများကို 

အဓကိလပုက်ိုငပ်ါသည။် 

 ိ� အိ � စြ ဧပအဧထ - အေထွေထအွပ်ုချ�ပေ်ရးဦးစီးဌာနမှ သတမ်တှထ်ားေသာရပက်က်ွများ  ဖြ စပ်ါသည။် ေယဘယုျအားဖြ င့် 

အဆုိပါေဒသများတွင် အေဆာကအ်အုံ�ငှ့် လဦူးေရထထူပ်ပ� းီ စက်မ�လပုင်န်းများ ဖွံ�ဖ� �ိးတိုးတက်ပါသည။် 

 စြ စည်စ� ီ် အသကည - သနး်ေခါငစ်ာရငး်ညတငွ် ေနာကဆ်ုံးပြ ည့်ပ� းီသည့် ေမးွေန�အထိ ေနထုိငခ်ဲ့သည့် �စှေ်ပါငး်ကို ဆိုလိုပါသည။် 

အသကက်ိုေအာကပ်ါအတိုငး်မတှယ်ရူန်ဖြ စပ်ါသည် - 

(က) အသက် (၀) -  (၁) �စှေ်အာက်၊ အသက် (၁) �စှ် မပြ ည့်ေသးေသာသမူျား 

(ခ) အသက် (၁) �စှ ် - အသက် (၁) �စှ ်  ပြ ည့်ပ� းီသူ (သို�မဟုတ်) အသက် (၁) �စှထ်ကေ်ကျာ်ေသာ်လညး် အသက် 

(၂) �စှ် မပြ ည့်ေသးေသာသမူျား 

(ဂ) အသက် (၀ - ၄) အပုစ်ု - အသက ်(၅) �စှေ်အာကရ်ှိသမူျား 

(ဃ) အသက် (၅ - ၉) အပုစ် ု- အသက ်(၅) �စှ်  ပြ ည့်ပ� းီအသက ်(၁၀) �စှ်ေအာကရ်ှိသမူျား 

(င) အသက် ၉၀+ အပုစ်ု - အသက ် (၉၀) �စှ�်ငှ့်အထကရ်ှိေသာသမူျား 
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လုပသ်ားအင်အားအေခြ အေန - သနး်ေခါငစ်ာရငး်ရည�်�န်းရက််မတိုငမ်ီ (၂၀၁၄ ခ�ုစ်ှ၊ မတလ် ၂၉ ရက်) လနွခ့်ဲသည့် (၁၂) လ 

အတွငး်လပုက်ိုငခ်ဲ့ေသာ အဓကိလပုေ်ဆာငမ်�များကိုဆိုလိုပါသည။် အသက် (၁၀) �စှ�်ငှ့်အထက် လဥူးီေရကုိ ေအာကပ်ါအတုိငး် 

ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ထားပါသည်- 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

လုပသ်ားအင်အားစ ု - “အလပုရ်ှိသူ (လပုင်န်းခင်ွရှိ လဥူးီေရ)” �ငှ့် “အလပုလ်ကမ်ဲ့” တို� ပါဝငသ်ည့် ေယဘယုျ စကားရပတ်စ်ခု 

 ဖြ စပ်ါသည။် 

အလုပရိှ်သ ူ - လတူစေ်ယာကသ်ည် အမြ တအ်စန်ွးတစခ်ခုု (လစာ၊ လပုခ်၊ စးီပာွးေရးအကျိ�းအမြ တစ်သည်) အတက်ွ သနး်ေခါင် 

စာရငး်မေကာက််မီ တစပ်တ်အတငွး် (သို�မဟတု်) တစ�်စှအ်တွငး် အချိန်ပြ ည့် (သို�မဟတု်) (၆) လ�ငှ့်အထက် အလပုလ်ပုခ်ဲ့လ�င် 

ထိုသကူိုအလပုရ်ှိသည်ဟု ဆိုလိုပါသည။် ၎ငး်တို�တငွ် လစာမရေသာ်လညး် မသိားစလုပုင်နး်တငွ် လပုက်ိုငသ်ူ၊ စတိုးဆိုင်၊ 

ပဂု�လိကေဆး�ုံ အစရှိသညတ်ို�တငွ် လပုက်ိုင်ေနသမူျားပါဝငပ်ါသည။်  

အလုပလ်က်မဲ့ - အလပုလ်ပုက်ိုင�်ိုငသ်ူဖြ စေ်သာ်လညး် သတမ်တှထ်ားသည့်ကာလအတငွး် အလုပမ်ရှိသ၊ူ အလပု်ရာှေဖေွနသကူို 

ဆုိလိုပါသည။် 

လုပသ်ားအင်အားစတုင်ွမပါဝင်သမူျား - သနး်ေခါင်စာရငး်ေကာကယ်ခူျိနမ်တိုငမ်ီ ရကသ်တ� ပတ်အတငွး် အလုပမ်ရှိသ၊ူ အလပု် 

မရာှခဲ့သ၊ူ အလပုမ်လပု�်ိုငသ်မူျားကို ဆုိလိုပါသည။် အဆုိပါအုပစု်တငွ် အချိန်ပြ ည့်ေကျာငး်တကေ်နသူ၊ အမိမ်�ကစိ�လပုသ်၊ူ 

သက်က� းီရယ်ွအိုများ ပါဝငပ်ါသည။် 

လုပသ်ားအမျိ�းအစား - အလပုရ်ှိသမူျားကိုလနွခ်ဲ့ေသာ (၁၂) လအတွငး် ၎ငး်တို�ေဆာငရ်ကွသ်ည့် စးီပာွးေရးလုပင်န်း 

လပုေ်ဆာငမ်�များအလုိက် ခွဲခြ ားေဖာ်ပြ ခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည။် 

အလပ်ုရှိသူ 
(လပ်ုငန်းခွင်ရှိ 
လူဦးေရ) 

အလပ်ုမရာှေဖွသူ 

အချိန်ပြ ည့်ေကျာင်းတက်ေနသူ 

အိမ်မ�ကိစ�များလုပ်ကိုင်ေနသူ 

အကျဥ်းသား၊ အင� ိမ်းစား၊ 
သက်က� းီရယ်ွအို၊ မကျန်းမာသ၊ူ 
မသန်စွမ်းသူများ 

ဝန်ထမ်း (အစုိးရ) 

ဝန်ထမ်း (ပုဂ�လိက) 

အလပ်ုရင်ှ 

ကုိယ်ပုိငလု်ပ်ငနး်လုပ်ကိုင်သ ူ

မိသားစုလုပ်ငန်းတင်ွလုပ်ကိုင်သူ 

အသက် (၁၀) �ှစ် 
�ှင့်အထက် လဦူးေရ 

လုပ်သား 
အင်အားစုတွင် 
ပါဝင်သူဦးေရ 

လုပ်သား 
အင်အားစုတွင် 
မပါဝင်သဦူးေရ 

အလုပ်လကမ့ဲ်ဦးေရ 
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(က) လပုသ်ားအင်အားစတွုငပ်ါဝငသ်အူမျိ�းအစားများ 

(၁) အစုိးရဝနထ်မ်း - အစုိးရဌာန/အဖဲွ�အစညး်များတင်ွ အလပုလ်ပုက်ိုငေ်နသမူျား 

(၂) ပဂု�လကိ/အဖွဲ�အစစ်းဝန်ထမး် - ပဂု�လိကလပုင်န်း၊ ပဂု�လကိအဖွဲ�အစညး်များ၊ ကမု�ဏမီျား၊ အစိုးရ 

မဟတုေ်သာအဖွဲ�အစညး်များ (NGOs)၊ �ိုငငံ်တကာအဖွဲ�အစညး်များ၊ ေရာငး်ဝယေ်ရးလပုင်န်းများတငွ် 

လပုက်ိုငေ်နသမူျား 

(၃) အလုပရှ်င် - သတမ်တှက်ာလအတငွး် ၎ငး်တို�၏ ကိုယပ်ိုင်စးီပွားေရးလုပင်န်းကို အလပုသ်မား (၁) ဦး 

 ဖြ စေ်စ၊ (၁) ဦးထက်ပို၍ဖြ စေ်စ ခန်�ထားပ� းီလပုင်န်းလပုက်ိုငသ်မူျား 

(၄) ကုိယပ်ိုငလ်ပ်ုငနး်လပုက်ိုငသူ် - ကိုယပ်ိုင်စးီပာွးေရး (သို�မဟတု်) မသိားစစုးီပာွးေရးတငွ် မညသ်ည့် 

အလပုသ်မားကိုမ� ခန�်ထားခြ ငး်မရိှဘဲ ကိုယတ်ိုငဝ်ငေ်ရာကလ်ပုက်ိုငသ်ူ 

(၅) မသိားစလုုပင်နး်တွငလ်ပုကုိ်ငသူ် - မသိားစဝုငတ်စဦ်းဦး၏ စးီပာွးေရးလပုင်န်း၊ စိုကပ်ျိ�းေမးွမြ �ေရးခ� ံ 

လပုင်နး်၊ ကန်ုေရာငး်ကန်ုဝယလ်ပုင်နး် (သို�မဟတု်) အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်လပုင်နး်တစ်ခခုတုငွ် 

လပုအ်ားခမရရိှဘဲ လပုက်ိုင်သူ 

(ခ) အလုပလ်ကမ့ဲ် (လပုသ်ားအင်အားစတွုငပ်ါဝငသ်ူ) 

(၆)  အလုပရှ်ာဆဲ - အလုပလ်ပုက်ိုင�်ိုငသ်ူဖြ စေ်သာ်လညး် သတမ်တှထ်ားသည့် ကာလအတငွး် အလုပမ်ရှိသ၊ူ 

အလပုရ်ာှေဖေွနသကူို ဆိုလိုပါသည။် ၎ငး်အမျိ�းအစားတွင် လကရ်ှိအလပုအ်ကိုငမ်ှ ထကွခ်ွာ၍ ပိုမို 

ေကာငး်မန်ွေသာ အခင့်ွအလမး်အတွက် အလပုအ်ကိုငသ်စ် ရာှေဖသူွများမပါဝငပ်ါ။ လကရိှ်အချန်ိတငွ် 

အလပုမ်ရိှဘဲ အလပုအ်ကိုငရ်ာှေဖေွနသမူျားသာ ပါဝငပ်ါသည။် လပူဂု�ိ�လတ်စ်ဦးသည ် မသိားစု 

လပုင်နး်တွင် လပုက်ိုင်ေနေသာ်လညး် အလုပအ်ကိုငအ်သစ် ရာှေဖေွနသူဖြ စပ်ါက မသိားစလုပုင်နး်တငွ် 

လပုက်ိုင်သဟူု သတမ်တှရ်မည်ဖြ စ်ပ� းီ အလပုရ်ာှဆဲဟု မယဆူရပါ။ ဤအမျိ�းအစားတွင ် အချန်ိပြ ည့် 

လပုင်နး်တစခ်လုပုက်ိုင�်ိုငရ်နအ်တကွ် အလပုရှ်ာေဖေွနသမူျားသာ ပါဝငပ်ါသည။် 

(ဂ) လပ်ုသားအငအ်ားစုတွငမ်ပါဝင်သူအမျိ�းအစားများ 

(၇) အလုပမ်ရှာေဖွသ ူ - မညသ်ည့်အလပုက်ိုမ� လပုက်ိုင်ခြ ငး်မရှိဘဲ အလပုက်ို ရာှေဖွခြ ငး်လညး် မရိှသမူျား 

�ငှ့် အလပုအ်ကိုငအ်ခွင့်အလမး်ရှိေသာ်လညး် လပုက်ိုင်ခြ ငး်မရှိသမူျားကို ဆိုလိုပါသည။် 

 (၈) အချိန်ပြ စ့်ေကျာငး်တကေ်သာေကျာငး်သား - ပုံမန်ှပညာေရးအတွက် အချန်ိများစာွေပးရေသာ 

(မလူတနး်၊ အလယတ်န်း၊ အထကတ်န်း၊ ေကာလပိ၊် တက�သိုလစ်သည်) ေကျာငး်သားများဖြ စသ်ည့် 

အတွက ် အလုပမ်လပု�်ုိငသ်မူျားဖြ စသ်ည။် ေကျာငး်သားတစေ်ယာကသ်ည ် ရည�်�န်းချိနက်ာလ 

အတွငး် အချိန်ပုိငး်အလပ်ုလပုေ်နလ�င ် ၎င်းအားအလပုလ်ပုသ်ည့်အမျိ�းအစားတငွ ် စာရငး်သငွး်သင့် 

ပါသည။် 



105သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

(၉) အိမ်မ�ကိိစလိလ ် -  မမိအိိမတ်ငွ် အမိမ်�ကစိ�များလပုက်ိုင်သည့်ေယာကျ်ား (သို�မဟတု်) မန်ိးမဖြ စသ်ည။် 

ဥပမာ - ေရခပ်ခြ ငး်၊ ထမငး်ချက်ခြ ငး်၊ ကေလးထိန်းခြ ငး် စသညတ်ို�ကို လပုခ်မယဘူဲ (သို�မဟတု်) 

အကျ�ိးအမြ တက်ို မေမ�ာ်ကိုးဘလဲပုေ်နသမူျား (သို�မဟတု်) အလပုရ်ာှေဖဆဲွသမူျားဖြ စသ်ည။် 

အမိေ်ဖာ်အမျိ�းသား/အမျိ�းသမးီဟ၍ူလညး် ဂဏနး်သေ �ကတ “၂” တငွ် မပါဝင်ပါ။ မည်သည့် 

လပုအ်ားခမ�မယဘူဲ မသိားစဝုငေ်ငရွသည့် လပုင်န်းကို လုပက်ိုင်သူဖြ စပ်ါက ဂဏနး်သေ �ကတ “၅” ကို 

ေရးွချယရ်ပါမည။် 

(၁၀) အင� မိ်် ိစ်း သက်က� ီ် းရွ အ်ိိ - လနွခ့်ဲသည့် (၁၂) လအတငွး် အသက်ပြ ည့်ခြ ငး်ေက� ာင့် (သို�မဟတု်) 

ကျန်းမာေရးမေကာငး်ခြ င်းေက� ာင့် (သို�မဟတု်) မမိဆိ��အေလျာကေ် က� ာင့် အင� မိး်စားယခူ့ဲပ� းီ 

မညသ်ည့်စးီပာွးေရးလုပင်န်းကုိမ�မလပုက်ိုငသ်ူများကို ဆိုလိုပါသည။် 

 (၁၁) ဖျစ်နစသူး မသန်ိရမ်် သူ - ကျန်းမာေရးမေကာင်းခြ ငး်ေက� ာင့် (သို�မဟတု်) မသန်စမွး်ခြ င်းေက� ာင့် 

အလပုမ်လပု�်ိုငသ်ည့်သမူျား  ဖြ စပ်ါသည။် မသန်စမွး်သအူားလုံးကုိ အလပုမ်လပု�်ိုငသ်မူျားဟု 

မယဆူသင့်ပါ။ ဥပမာ - မျကမ်မြ င်တစေ်ယာကသ်ည် လစာရသည့်အလပုလ်ပုေ်နလ�င် ဂဏန်း 

သေ �ကတ “၁၁” ကိုမေရးွချယ်ဘဲ “၂” ကို ေရးွချယ်ရမည။် အလားတူ ကိုယလ်က်အ �ဂါ မသနစ်မွး်သူ 

သည် မသိားစဝုငေ်ငရွသည့် အလပုလ်ပုလ်�င် ဂဏန်းသေ �ကတ “၅” ကို ေရးွချယရ်ပါမည်။ 

(၁၂) အခြ စ် - အထက်တငွေ်ဖာ်ပြ ခ့ဲေသာ အမျိ�းအစားများတွငမ်ပါသမူျားကို အခြ ားအမျ�ိးအစား ေရးွချယ်ရ 

ပါမည။် 

လိလသ်စ်အင်အစ်လါဝင်��န်် - အသကအ်ပုစ်တုစ်ခတုငွရ်ိှသည့် လပုသ်ားအငအ်ား�ငှ့် အဆုိပါအသကအု်ပစ်အုတငွး်ရှိ လဥူးီေရ 

တို�၏အချိ�းကုိ ဆိုလိုပါသည။် လပုသ်ားအငအ်ားပါဝင�်�န်းသည် အလပ်ုလပု�်ိုငသ်ည့် လဦူးေရပမာဏကို ေဖာ်ြပသည့် 

အေရးက� းီေသာ အ��န်းကိနး်ဂဏန်းတစခု် ြဖစပ်ါသည။် 

အလိလလ်က်မဲ့းစခိိင�်�န််  - လပုသ်ားအငအ်ားစစုေုပါငး်တငွ် အလပုအ်ကိုငမ်ရရှိေသးဘဲ အလပုရ်ာှေနသ�ူငှ့် အလပုလ်ပုရ်န် 

ဆ��ရှိသတူို�၏ ရာခိုင�်�န်းကို ဆိုလိုပါသည။် အဆုိပါလဦူးေရသည် အလပုရ်ာှေဖေွနသမူျားဖြ စ်ပ� းီ အလုပလ်ပုရ်နအ်ဆငသ်င့် 

ရိှသမူျားဖြ စပ်ါသည်။ 

အလိလအ်ကိိငး်းိှမ��ှင့် လဦူ်ေးအချိ�် - �ိုငငံ်တစ်ခု၏အလုပရ်ိှသဦူးေရ�ှင့် အလပုလ်ပုက်ိုင�်ိုငသ်ည့လ်ဥူးီေရ (အသက်် ၁၅ - ၆၄) 

၏အချိ�းအစားကုိပြ သည့် စာရငး်အငး်ဆိုင်ရာ အချ�ိးတစခ်ြုဖစပ်ါသည။် လတူစဦ်းသည် တစပ်တလ်�င် အနညး်ဆံုး တစန်ာရီက� ာ 

အလပုလ်ပုက်ိုငပ်ါက ၎ငး်ကိုအလပုအ်ကိုငရ်ိှသဟူု �ိုငင်တံကာအလပုသ်မားအဖွဲ�က သတမ်တှထ်ားပါသည။် 

မှီခိိသအူချိ�် - အလပုလ်ပုက်ိုင�်ိုငသ်ည့် အသကအ်ရယွ် အသက် (၁၅) �စှမ်ှ အသက် (၆၄) �စှဦ်းေရ (၁၀၀) ေပ�တငွ ် မီှခိုေန 

သည့် ကေလးဦးေရ (အသက် ၁၅ �ှစေ်အာက်) �ငှ့် သက်က� းီရွယ်အိုဦးေရ (အသက် ၆၅ �ှစ�်ငှ့်အထက်) တုိ�၏ အချိ�းဖြ စပ်ါ 

သည။် စစုေုပါငး်မီှခိုသအူချ�ိး၊ ကေလးမှီခိုသအူချ�ိး�ငှ့် သက်က� းီရွယ်အိုမီှခိုသအူချ�ိးတုိ�ကို တိုငး်တာတွကခ်ျက�်ိုငပ်ါသည။် 
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အလုပအ်ကုိင ် - သနး်ေခါင်စာရငး်ရည်��နး်ချန်ိမတိုငမ်ီ လန်ွခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွငး် လပုက်ိုင်ခဲ့သည့် လူတစေ်ယာက၏် 

အလပုအ်ကိုငက်ိုဆုိလိုပါသည။် လပုင်နး်�ငှ့်သကဆ်ိုငြ်ခငး်မရှိဘဲ လန်ွခ့ဲေသာ (၁၂) လအတွငး် လုပက်ိုင်ခဲသ့ည့်အလပုအ်ကိုင် 

ကိုသာ ဆိုလိုြခငး်ြဖစသ်ည။် ၂၀၁၄ ခု�ှစ် သန်းေခါင်စာရငး်တွင ် အလုပအ်ကုိင်ေဖာ်ြပခြ ငး်�င့်ှစပလ်ျဥ်း၍ စာရင်းကုိင်၊ အချက် 

အလက်သင်ွးစာေရး၊ အတွင်းေရးမှ�း၊ အိမမ်�ကိစ�လုပ်သူ၊ တငံါသည၊် လူ�အရငး်အမြ စ်မန်ေနဂျာစသညြ်ဖင့် အေသးစတ်ိေဖာ်ြပ 

ရမညဟု် သန်းေခါင်စာရငး် စာရင်းေကာက်များကုိ ��န်က� ားထားပါသည်။ အကယ၍်ေြဖဆုိသူသည် အလုပအ်ကိုင�်စှခ်ု 

(သို�မဟတု်) �စှခု်ထကပ်ို၍ လုပ်ကိုငခ်ဲ့လ�င် အဓကိလပုက်ိုငေ်သာ အလပုအ်ကိုငတ်စခ်ကုို သတမ်တ်ှေရးွချယေ်စခဲ့ပါသည။် 

အလုပအ်ကုိင် အမျိ�းအစားများ ခွဲြခားသတ်မတ်ှရာတွင် ISCO 2008 ကို အေြခခံ၍ ခွြဲခားထားပါသည။် 

လုပင်န်း - သန်းေခါငစ်ာရငး်ရည်��န်းချိနမ်တုိငမ်ီ လနွခ့ဲ်ေသာ (၁၂) လအတွငး် အလုပလ်ပုေ်နသူများ လုပက်ိုငေ်နသည့် 

လပုင်နး်တစခ်ြုဖစ်ပါသည။် အလပု်လပုေ်နသူများလပုက်ိုငေ်နသည့် လပ်ုငန်းခွင်ေနရာကို ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အလပု်လပု် 

ေနသတူစ်ဥးီ၏ လုပက်ိုင်ေနရသည့် တာဝန်များ (သုိ�မဟုတ)် ေဆာင်ရွက်ချကမ်ျားကုိေဖာ်ပြ ရန်မလုိဘ ဲကုန်ထတ်ုလုပ်ငန်း (သုိ�မဟုတ်) 

ဝန်ေဆာင်မ�ေပးသည့် လုပ်ငန်းအမျိ�းအစားကုိ ဆိုလုိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ - လတူစ်ေယာကသ်ည် တီဗီွထုတလု်ပ်ေသာစက်�ံု၏ 

သုိေလာှင�ံု်တွင ် အလုပ်လပ်ုကုိင်သြူဖစ်ပါက ထုိသ၏ူလုပ်ငန်းသည ် လ�ပ်စစပ်စ�ညး်ထုတ်လုပမ်�လုပင်န်း ြဖစ်ပါသည်။ အကယ၍်

ေြဖဆိုသသူည် လပုင်နး်�စှခ်ု (သို�မဟတု်) �စှခု်ထက်ပိုေသာ လပုင်န်းများတငွ် လပုက်ိုငခ်ဲ့ပါလ�င် အဓကိလပုက်ိုငေ်သာ 

လပုင်နး်တစခ်ကုို သတမ်တှေ်ရးွချယ်ေစခဲ့ပါသည။် လပုင်နး်များခဲွြခားသတမ်တှရ်ာတငွ် ISIC Revision 4 ကို အေြခခံ၍ 

ခွဲြခားထားပါသည။် 
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ေနာကဆ်က်တဲွ - ၃။ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိငရ်ာ အလုပသ်မားအဖွဲ�မမ သတ်မမတထ်ားေသာ အေသးစတ်ိအလုပအ်ကုိငမ်ျား�မငင် 
အလုပအ်ကုိင ်အုပစ်ုက� းီများ  

  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

၁၁၁ 

သမ�တ၊ ဒတုယိသမ�တ၊ လ�တေ်တာ်ဥက��၊ ေပြ ာေရးဆိုခွင့်ရှိသ၊ူ ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်က� းီ၊ 
ဒ၀ုန် က� းီ၊ ၀န်က� းီချ�ပ၊် ေန ပြ ညေ်တာ်ေကာငစ်ဝီင်များ၊ မ� �ိ�ေတာ်ဝန၊် တိုငး်ေဒသက� းီ/ 
 ပြ ညန်ယအ်စုိးရအဖဲွ�၀န်က� းီများ၊ တိုငး်ေဒသက� းီ/  ပြ ညန်ယလ်�တေ်တာ် 
ကိုယစ်ားလယ်ှများ၊ ပြ ညေ်ထာင်စလု�တေ်တာ်အဖွဲ�ဝငမ်ျား၊ ပြ ညေ်ထာငစ်ု 
တရားသူက� းီချ�ပ်၊ ပြ ည်ေထာငစ်ေုရ�ှေနချ�ပ် 

မနေ်နဂျာများ၊ 
အဆင့်ြမင့်အရာရိှများ�ငှ့် 

ဥပေဒပြ �သမူျား 

၁၁၂ 

��န်က� ားေရးမ�ှးချ�ပ်၊ ဒတုယိ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ် (မးီသတ၊် အခနွ၊် ရခဲျ�ပ၊် 
အကျဥး်ဦးစးီ)၊  အစိုးရအဆင့်မြ င့်အရာရိှများ (��န်က� ားေရးမှ�း၊  
တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယမ်ျားရှိ အစိုးရဦးစးီဌာနအက� းီအကမဲျား/ တိုငး်ဥးီစီးမှ�း များ) 
၊ အစိုးရအဆင့်မြ င့်အရာရှိက� းီများ (��န်က� ားေရးမ�ှးချ�ပ်များ၊ ဦးေဆာင် 
��န်က� ားေရးမ�ှးများ၊ ဒု-��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်�ငှ် ့အဆင့်တအူရာရိှများ) 

၁၁၃ ခ�ိုင်/ မ� �ိ�နယ်များရှိ အစုိးရအက� းီအကမဲျား - ဦးစီးအရာရိှ (ခ�ိုငမ်�ှး၊ မ� �ိ�နယမ်�ှး)၊ 
လကေ်ထာက်��န်က� ားေရးမှ�းများ၊  ဒတုယိ��န်က� ားေရးမှ�းများ 

၁၁၄ 

လပုင်နး်အဖဲွ�ေခါင်းေဆာင၊် အေထွေထအွတငွး်ေရးမ�ှး/အဆင့်မြ င့်အရာရှိ 
(�ိုငငံ်ေရးပါတီ၊  စးီပာွးေရးလုပင်န်း/လပုင်န်းရငှအ်ဖဲွ�အစညး်များ၊ လ�ူအခငွ့်အေရး 
အဖွဲ�အစညး်၊ လသူားချငး်စာနာေထာက်ထားေသာ အဖွဲ�အစညး်များ၊ လမူျ�ိးစု 
အဖွဲ�အစညး်များ၊ အစုိးရမဟုတေ်သာ အဖွဲ�အစညး်များ)၊ စးီပွားေရးလပုင်နး်/ 
လုပင်နး်ရှငအ်ဖွဲ�အစညး်များမှ ဥက�� (သို�မဟတု်) အဆင့်အမြ င့်ဆုံးအရာရှိ၊ 
(အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၁၅ 
ရပက်ကွ်/ေကျးရွာ အပုခ်ျ�ပေ်ရးမှ�း/ အက� းီအကဲ/ ရာွသူက� းီများ�ငှ့် �ိုးရာ 
ေခါငး်ေဆာငအ်က� းီအကဲများ 

၁၁၆ သအံမတ်က� းီ၊ ေကာငစ်စ်ဝန်၊ �ိုငငံ်တကာအဖွဲ�အစညး်အက� းီအကဲ 

၁၂၁ 

ဥက��/သဘာပတ ိ(စးီပွားေရးလုပင်န်း၊  အစိုးရမဟုတသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ)၊ 
ကမု�ဏီ/အဖွဲ�အစညး်အသးီသီးမ ှအမ�ေဆာငအ်ရာရိှက� းီများ၊ အေထေွထွ 
မန်ေနဂျာ�ငှ် ့ မနေ်နးဂျငး်ဒါ�ိုက်တာ၊ ေငစွာရငး်မနေ်နဂျာ၊ လူသားအရငး်အမြ စ် 
မန်ေနဂျာများ၊ မဝူါဒ�ငှ့် စမီကံန်ိးမန်ေနဂျာများ၊ တက�သိုလ်/ေကာလပိ ်
ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာငး်အုပ်က� းီ  

၁၂၂ 

ေက� ာ်ငြ ာ�ငှ့်  ပြ ညသ်ေူရးရာဆက်ဆံေရးမန်ေနဂျာ၊ ကမု�ဏီေရှ�ေန၊  တက�သိုလ်/ 
ေကာလပိ ်မဟာဌာနမ ှဌာနမ�ှး၊ ေကျာငး်အပု၊် �ပုရ်ငှ၊် ေရဒယီို၊ ဇာတခ်ုံ/ ပြ ဇာတ၊် 
�ပု်မြ င်သံက� ား၊ ကဇာတ�်ုံ ထတုလ်ပုသ်ူ(သို�) ဒါ�ုိကတ်ာ၊ သေုသတန�ှင့် 
ဖွံ�ဖ� �ိးတုိးတကေ်ရးမန်ေနဂျာ၊  အေရာငး်�ငှ့် ေစျးကွကဖ်ွံ�ဖ� �ိးတုိးတကမ်�မန်ေနဂျာ  
(အစိုးရမဟတုသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၃၁ 
စိုကပ်ျ�ိးေရး၊ သစေ်တာ�ငှ့် ငါးလုပင်န်းဆိုငရ်ာ ထတုလ်ပုမ်�မနေ်နဂျာ 
(အစိုးရမဟတုသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ) 
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  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

၁၃၂ 
ကနုထု်တလ်ပုမ်�၊ သတ� �တးူေဖာ်ေရး၊ ေဆာကလ်ပုေ်ရး�ှင့် ေထာကပ်ံ့�ငှ့် ဖြ န်ဖြ �းေရး 
၀န်ေဆာငမ်�လပုင်န်းများရိှ မန်ေနဂျာ (စက�်ုံ၊ အလပု�်ုံ) 

၁၃၃ သတငး်အချကအ်လက်�ငှ့် ဆက်သယွေ်ရးနညး်ပညာ၀န်ေဆာငမ်� မန်ေနဂျာ 
(အစိုးရမဟတုသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၃၄ 

သက်က� းီရယ်ွအိုေစာင့်ေရာှက်ေရး၀န်ေဆာငမ်�မန်ေနဂျာ၊ ကေလးသူငယ် 
ေစာင့်ေရာှကေ်ရး၀နေ်ဆာင်မ�မန်ေနဂျာ၊ ပညာေရးမန်ေနဂျာ၊ ဘ�ာေရး�ငှ့် 
အာမခံ၀န်ေဆာငမ်� �ံုးခွဲမန်ေနဂျာ၊ ကျန်းမာေရး၀န်ေဆာငမ်�မန်ေနဂျာ၊ 
လမူ�၀န်ထမး်မန်ေနဂျာ (အစိုးရမဟတုသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၄၁ ဟိုတယ�်ငှ့် စားေသာကဆ်ိုငမ်န်ေနဂျာများ (အစိုးရမဟုတသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၄၂ 
လကလ်၊ီ လက�ားေရာငး်ဝယေ်ရး မန်ေနဂျာများ (အစိုးရမဟတုသ်ည့် 
အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၄၃ 
အထက်တငွေ်ဖာ် ပြ ထားခြ ငး်မရှိေသာ ၀န်ေဆာငမ်�မန်ေနဂျာ၊ အားကစား၊ 
ေဖျာ်ေဖြ ေရး�ငှ့် အခြ ားယဥေ်ကျးမ�ဌာနမ ှမနေ်နဂျာ (အစိုးရမဟတ်ုသည့် 
အဖွဲ�အစညး်များ) 

၂၁၁ နက�တ�ပညာရငှ်၊ ဓါတေုဗဒပညာရငှ၊် ရာသဦတခုနး်မနှး်သူ/ က�မး်ကျင်သ၊ူ 
ဘူမေိဗဒပညာရှင၊် မိုးေလဝသပညာရငှ၊် �ပူေဗဒပညာရငှ် 

သကေ်မးွဝမး်ေကျာငး် 
ပညာရငှမ်ျား 

၂၁၂ 

ဆန်းစစေ်လ့လာသေုတသနပြ �စသု၊ူ လပုင်နး်လည်ပတမ်� သေုတသန 
သ�ပုခ်ွဲပညာရငှ၊်   သချ�ာပညာရငှ်၊ အာမခကံ�မး်ကျငပ်ညာရငှ၊် လဦူးေရပညာရငှ၊် 
စာရငး်အင်းပညာရငှ၊် လခူ��ာကိုယအ်စတိအ်ပိုငး် အချကအ်လကမ်ျားကို 
ရည�်�န်း၍မညသ်မူည်၀ါဖြ စေ်က� ာငး် သကေ်သပြ �ိုငေ်သာ ပညာရငှ် 

၂၁၃ ဇဝီေဗဒပညာရငှ၊် �ကု�ေဗဒပညာရင်ှ၊ သတ�ေဗဒပညာရင်ှ 

၂၁၄ 
 မ� �ိ�ပြ အငဂ်ျင်နီယာ၊ ပတဝ်န်းကျငဆ်ိုငရ်ာ အငဂ်ျငနီ်ယာ၊ စကမ်��ငှ့်ထတုလ်ပုမ်� 
အင်ဂျငနီ်ယာ၊ စကမ်��ငှ့်ဓါတေုဗဒဆုိငရ်ာ အငဂ်ျငန်ယီာ၊ သတ� �တူးေဖာ်ေရး 
အင်ဂျငနီ်ယာ၊ သတ��တးူေဖာ်ေရး�ှင့် ဆကစ်ပေ်သာ ပညာရငှ် 

၂၁၅ 
လ�ပစ်စအ်င်ဂျငနီ်ယာ၊ အလီကထ်ေရာနစအ်ငဂ်ျငနီ်ယာ၊ ဆကသ်ယွေ်ရး 
အင်ဂျငနီ်ယာ  

၂၁၆ 

ဗသိကုာ/အေဆာကအ်အုံဆုိငရ်ာ ပုံစထံတုသ်၊ူ ဗိသကုာပိငုး်ဆုိငရ်ာ စမီခံျက် 
ေရးဆဲွသ၊ူ ေမြ တိုငး်�င့်ှ ပုံစထုံတသ်၊ူ ေလေက� ာငး်ဓါတပ်ုံများအရ ေမြ ပုံေရးဆွဲသ၊ူ 
ေမြ ပံုေရးဆဲွသ၊ူ  ေမြ ပုံပြ �လပ်ုသ၊ူ ဂရပဖ်စ�်ငှ့် မဒီယီာဒဇီိုငး်သမားများ၊  
ေမြ တုိငး်သမား၊ စမံီချကေ်ရးဆဲွသ ူ( မ� �ိ�၊ ယာဥအ်သာွးအလာ၊ မ� �ိ�ပြ ၊ ေလေက� ာငး်၊ 
ပမာဏ�ငှ့် ပိုငဆုိ်ငမ်�ပြ ေမြ ပုံ/ မတှတ်မ်း၊ နယန်မိတိမ်ျား�ငှ့် သကဆ်ိုငသ်ည့် လိုငး်များ 
ပါဝငေ်သာေမြ ပံု၊ ေလေ က� ာငး်ဆုိငရ်ာဓါတပ်ုံများအရ ဆဲွေသာေမြ ပုံ၊ 
ကမ�ာ့ေရမျက�်ာှပြ င်ပြ ေမြ ပုံ/ကမ�ာေမြ ၏ အကျယအ်ဝန်းကိုေလလ့ာ ခြ ငး်ဆိုငရ်ာ 
စမီခံျကေ်ရးဆွဲသူ၊ ကုန်းေမြ ၊ သတ� �တငွး်) 

 
 

ေနာကဆ်က်တဲွ - ၃။ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိငရ်ာ အလုပသ်မားအဖွဲ�မမ သတ်မမတထ်ားေသာ အေသးစတ်ိအလုပအ်ကုိငမ်ျား�မငင် 
အလုပအ်ကုိင ်အုပစ်ုက� းီများ  

  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

၁၁၁ 

သမ�တ၊ ဒတုယိသမ�တ၊ လ�တေ်တာ်ဥက��၊ ေပြ ာေရးဆိုခွင့်ရှိသ၊ူ ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်က� းီ၊ 
ဒ၀ုန် က� းီ၊ ၀န်က� းီချ�ပ၊် ေန ပြ ညေ်တာ်ေကာငစ်ဝီင်များ၊ မ� �ိ�ေတာ်ဝန၊် တိုငး်ေဒသက� းီ/ 
 ပြ ညန်ယအ်စုိးရအဖဲွ�၀န်က� းီများ၊ တိုငး်ေဒသက� းီ/  ပြ ညန်ယလ်�တေ်တာ် 
ကိုယစ်ားလယ်ှများ၊ ပြ ညေ်ထာင်စလု�တေ်တာ်အဖွဲ�ဝငမ်ျား၊ ပြ ညေ်ထာငစ်ု 
တရားသူက� းီချ�ပ်၊ ပြ ည်ေထာငစ်ေုရ�ှေနချ�ပ် 

မနေ်နဂျာများ၊ 
အဆင့်ြမင့်အရာရိှများ�ငှ့် 

ဥပေဒပြ �သမူျား 

၁၁၂ 

��န်က� ားေရးမ�ှးချ�ပ်၊ ဒတုယိ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ် (မးီသတ၊် အခနွ၊် ရခဲျ�ပ၊် 
အကျဥး်ဦးစးီ)၊  အစိုးရအဆင့်မြ င့်အရာရိှများ (��န်က� ားေရးမှ�း၊  
တိုငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယမ်ျားရှိ အစိုးရဦးစးီဌာနအက� းီအကမဲျား/ တိုငး်ဥးီစီးမှ�း များ) 
၊ အစိုးရအဆင့်မြ င့်အရာရှိက� းီများ (��န်က� ားေရးမ�ှးချ�ပ်များ၊ ဦးေဆာင် 
��န်က� ားေရးမ�ှးများ၊ ဒု-��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်�ငှ် ့အဆင့်တအူရာရိှများ) 

၁၁၃ ခ�ိုင်/ မ� �ိ�နယ်များရှိ အစုိးရအက� းီအကမဲျား - ဦးစီးအရာရိှ (ခ�ိုငမ်�ှး၊ မ� �ိ�နယမ်�ှး)၊ 
လကေ်ထာက်��န်က� ားေရးမှ�းများ၊  ဒတုယိ��န်က� ားေရးမှ�းများ 

၁၁၄ 

လပုင်န်းအဖဲွ�ေခါင်းေဆာင၊် အေထွေထအွတငွး်ေရးမ�ှး/အဆင့်မြ င့်အရာရှိ 
(�ိုငငံ်ေရးပါတီ၊  စးီပာွးေရးလုပင်န်း/လပုင်န်းရငှအ်ဖဲွ�အစညး်များ၊ လ�ူအခငွ့်အေရး 
အဖွဲ�အစညး်၊ လသူားချငး်စာနာေထာက်ထားေသာ အဖွဲ�အစညး်များ၊ လမူျ�ိးစု 
အဖွဲ�အစညး်များ၊ အစုိးရမဟုတေ်သာ အဖွဲ�အစညး်များ)၊ စးီပွားေရးလပုင်နး်/ 
လုပင်န်းရှငအ်ဖွဲ�အစညး်များမှ ဥက�� (သို�မဟတု်) အဆင့်အမြ င့်ဆုံးအရာရှိ၊ 
(အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၁၅ 
ရပက်ကွ်/ေကျးရွာ အပုခ်ျ�ပေ်ရးမှ�း/ အက� းီအကဲ/ ရာွသူက� းီများ�ငှ့် �ိုးရာ 
ေခါငး်ေဆာငအ်က� းီအကဲများ 

၁၁၆ သအံမတ်က� းီ၊ ေကာငစ်စ်ဝန်၊ �ိုငငံ်တကာအဖွဲ�အစညး်အက� းီအကဲ 

၁၂၁ 

ဥက��/သဘာပတ ိ(စးီပွားေရးလုပင်န်း၊  အစိုးရမဟုတသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ)၊ 
ကမု�ဏီ/အဖွဲ�အစညး်အသးီသီးမ ှအမ�ေဆာငအ်ရာရိှက� းီများ၊ အေထေွထွ 
မန်ေနဂျာ�ငှ် ့ မနေ်နးဂျငး်ဒါ�ိုက်တာ၊ ေငစွာရငး်မနေ်နဂျာ၊ လူသားအရငး်အမြ စ် 
မန်ေနဂျာများ၊ မဝူါဒ�ငှ့် စမီကံန်ိးမန်ေနဂျာများ၊ တက�သိုလ်/ေကာလပိ ်
ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာငး်အုပ်က� းီ  

၁၂၂ 

ေက� ာ်ငြ ာ�ငှ့်  ပြ ညသ်ေူရးရာဆက်ဆံေရးမန်ေနဂျာ၊ ကမု�ဏီေရှ�ေန၊  တက�သိုလ်/ 
ေကာလပိ ်မဟာဌာနမ ှဌာနမ�ှး၊ ေကျာငး်အပု၊် �ပုရ်ငှ၊် ေရဒယီို၊ ဇာတခ်ုံ/ ပြ ဇာတ၊် 
�ပု်မြ င်သံက� ား၊ ကဇာတ�်ုံ ထတုလ်ပုသ်ူ(သို�) ဒါ�ုိကတ်ာ၊ သေုသတန�ှင့် 
ဖွံ�ဖ� �ိးတုိးတကေ်ရးမန်ေနဂျာ၊  အေရာငး်�ငှ့် ေစျးကွကဖ်ွံ�ဖ� �ိးတုိးတကမ်�မန်ေနဂျာ  
(အစိုးရမဟတုသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၃၁ 
စိုကပ်ျ�ိးေရး၊ သစေ်တာ�ငှ့် ငါးလုပင်န်းဆိုငရ်ာ ထတုလ်ပုမ်�မနေ်နဂျာ 
(အစိုးရမဟတုသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ) 
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  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

၁၃၂ 
ကနုထု်တလ်ပုမ်�၊ သတ� �တးူေဖာ်ေရး၊ ေဆာကလ်ပုေ်ရး�ှင့် ေထာကပ်ံ့�ငှ့် ဖြ န်ဖြ �းေရး 
၀န်ေဆာငမ်�လပုင်န်းများရိှ မန်ေနဂျာ (စက�်ုံ၊ အလပု�်ုံ) 

၁၃၃ သတငး်အချကအ်လက်�ငှ့် ဆက်သယွေ်ရးနညး်ပညာ၀န်ေဆာငမ်� မန်ေနဂျာ 
(အစိုးရမဟတုသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၃၄ 

သက်က� းီရယ်ွအိုေစာင့်ေရာှက်ေရး၀န်ေဆာငမ်�မန်ေနဂျာ၊ ကေလးသူငယ် 
ေစာင့်ေရာှကေ်ရး၀နေ်ဆာင်မ�မန်ေနဂျာ၊ ပညာေရးမန်ေနဂျာ၊ ဘ�ာေရး�ငှ့် 
အာမခံ၀န်ေဆာငမ်� �ံုးခွဲမန်ေနဂျာ၊ ကျန်းမာေရး၀န်ေဆာငမ်�မန်ေနဂျာ၊ 
လမူ�၀နထ်မး်မန်ေနဂျာ (အစိုးရမဟတုသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၄၁ ဟိုတယ�်ငှ့် စားေသာကဆ်ိုငမ်န်ေနဂျာများ (အစိုးရမဟုတသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၄၂ 
လကလ်၊ီ လက�ားေရာငး်ဝယေ်ရး မန်ေနဂျာများ (အစိုးရမဟတုသ်ည့် 
အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၄၃ 
အထက်တငွေ်ဖာ် ပြ ထားခြ ငး်မရှိေသာ ၀န်ေဆာငမ်�မန်ေနဂျာ၊ အားကစား၊ 
ေဖျာ်ေဖြ ေရး�ငှ့် အခြ ားယဥေ်ကျးမ�ဌာနမ ှမနေ်နဂျာ (အစိုးရမဟတ်ုသည့် 
အဖွဲ�အစညး်များ) 

၂၁၁ နက�တ�ပညာရငှ်၊ ဓါတေုဗဒပညာရငှ၊် ရာသဦတခုနး်မနှး်သူ/ က�မး်ကျင်သ၊ူ 
ဘူမေိဗဒပညာရှင၊် မိုးေလဝသပညာရငှ၊် �ပူေဗဒပညာရငှ် 

သကေ်မးွဝမး်ေကျာငး် 
ပညာရငှမ်ျား 

၂၁၂ 

ဆန်းစစေ်လ့လာသေုတသနပြ �စသု၊ူ လပုင်နး်လည်ပတမ်� သေုတသန 
သ�ပုခ်ွဲပညာရငှ၊်   သချ�ာပညာရငှ်၊ အာမခကံ�မး်ကျငပ်ညာရငှ၊် လဦူးေရပညာရငှ၊် 
စာရငး်အင်းပညာရငှ၊် လခူ��ာကိုယအ်စတိအ်ပိုငး် အချကအ်လကမ်ျားကို 
ရည�်�န်း၍မညသ်မူည်၀ါဖြ စေ်က� ာငး် သကေ်သပြ �ိုငေ်သာ ပညာရငှ် 

၂၁၃ ဇဝီေဗဒပညာရငှ၊် �ကု�ေဗဒပညာရင်ှ၊ သတ�ေဗဒပညာရင်ှ 

၂၁၄ 
 မ� �ိ�ပြ အငဂ်ျင်နီယာ၊ ပတဝ်န်းကျငဆ်ိုငရ်ာ အငဂ်ျငနီ်ယာ၊ စကမ်��ငှ့်ထတုလ်ပုမ်� 
အင်ဂျငနီ်ယာ၊ စကမ်��ငှ့်ဓါတေုဗဒဆုိငရ်ာ အငဂ်ျငန်ယီာ၊ သတ� �တူးေဖာ်ေရး 
အင်ဂျငနီ်ယာ၊ သတ��တးူေဖာ်ေရး�ှင့် ဆကစ်ပေ်သာ ပညာရငှ် 

၂၁၅ 
လ�ပစ်စအ်င်ဂျငနီ်ယာ၊ အလီကထ်ေရာနစအ်ငဂ်ျငနီ်ယာ၊ ဆကသ်ယွေ်ရး 
အင်ဂျငနီ်ယာ  

၂၁၆ 

ဗသိကုာ/အေဆာကအ်အုံဆုိငရ်ာ ပုံစထံတုသ်၊ူ ဗိသကုာပိငုး်ဆုိငရ်ာ စမီခံျက် 
ေရးဆဲွသ၊ူ ေမြ တိုငး်�င့်ှ ပုံစထုံတသ်၊ူ ေလေက� ာငး်ဓါတပ်ုံများအရ ေမြ ပုံေရးဆွဲသ၊ူ 
ေမြ ပံုေရးဆဲွသ၊ူ  ေမြ ပုံပြ �လပ်ုသ၊ူ ဂရပဖ်စ�်ငှ့် မဒီယီာဒဇီိုငး်သမားများ၊  
ေမြ တုိငး်သမား၊ စမံီချကေ်ရးဆဲွသ ူ( မ� �ိ�၊ ယာဥအ်သာွးအလာ၊ မ� �ိ�ပြ ၊ ေလေက� ာငး်၊ 
ပမာဏ�ငှ့် ပိုငဆုိ်ငမ်�ပြ ေမြ ပုံ/ မတှတ်မ်း၊ နယန်မိတိမ်ျား�ငှ့် သကဆ်ိုငသ်ည့် လိုငး်များ 
ပါဝငေ်သာေမြ ပံု၊ ေလေ က� ာငး်ဆုိငရ်ာဓါတပ်ုံများအရ ဆဲွေသာေမြ ပုံ၊ 
ကမ�ာ့ေရမျက�်ာှပြ င်ပြ ေမြ ပုံ/ကမ�ာေမြ ၏ အကျယအ်ဝန်းကိုေလလ့ာ ခြ ငး်ဆိုငရ်ာ 
စမီခံျကေ်ရးဆွဲသူ၊ ကုန်းေမြ ၊ သတ� �တငွး်) 

 
 

  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

၂၁၇ 
လယယ်ာစိုက်ပျ�ိးေရး၊ သစေ်တာ၊ ငါးလုပင်န်းဆိုငရ်ာ ပါရဂူ/က�မး်ကျင်သ�ူငှ့် 
အက� ေံပးပုဂ�ိ�လမ်ျား 

၂၁၈ သဘာ၀ပတ်၀နး်ကျင ်ထနိး်သိမး်ကာကယွေ်ရး ပါရဂူ/က�မး်ကျငသ်ူ 

၂၁၉ ေလယာဥမ်�ှး၊ ေကာကစ်င်၊ သေ �ဘာကကပ်တန်ိ 

၂၂၁ ဆရာဝန် (အေထွေထွ�ငှ့် အထးူကု၊ သမားေတာ်၊ ပါရဂူ) 

၂၂၂ 
ေမထရွန ်သနူာပြ �အပု၊် သားဖာွးဆရာမက� းီ၊ သနူာပြ �ဆရာမက� းီ (အစမိး်ဝတ်) 
(သနူာပြ �ဆိုငရ်ာ အဆင့်မြ င့် က�မး်ကျင်ပညာရငှ်/သင်က� ားပြ သသူများ) 

၂၂၃ 
တိုငး်ရင်းေဆး�ှင့် လိုကဖ်က်ေသာေဆး၀ါးဆုိငရ်ာ တိုငး်ရငး်ေဆးဆရာ/လကမ်တှရ် 
တိုငး်ရင်းေဆးဆရာများ 

၂၂၄ 
ေဆးဘကအ်ကူဆိုငရ်ာ အသကေ်မးွ၀မ်းေက� ာငး်ပြ �သူ/ေဆးဝါးသုေတသန (ေဆးစစ၊် 
ေဆးစပ၊် ဓါတခ်ွဲခန်း၊ ဓါတမ်နှ ်….. ) 

၂၂၅ တရိစ�ာနေ်ဆးကဆုရာ၀န် 

၂၂၆ 

သာွးဘကဆ်ိုငရ်ာဆရာ၀န်၊ ေဆးပညာက�မး်ကျင်သ၊ူ အ�ိုးအေက� ာဆုိငရ်ာ ပညာရငှ်၊ 
အစာအာဟာရ�ငှ့် အာဟာရေဗဒပညာရင်ှ၊ အစာအာဟာရေဗဒပညာရငှ၊် 
အာဟာရေဗဒ ပညာရငှ၊် ဓာတစ်ာ/အစာစမီထုံတလ်ပုမ်�အတကွ ်အတုိငပ်ငခ်ပံဂု�ိ�လ၊် 
သဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင်�ငှ့်လပုင်နး်ခင်ွဆိုငရ်ာ ကျန်းမာေရး�ငှ့် 
တစက်ိုယရ်ညသ်န�်ရငှး်မ� က�မး်ကျငအ်တတပ်ညာရှင၊် မျက်မနှပ်ါ၀ါတိုင်းခငွ့်ရှိေသာ 
က�မး်ကျငသ်ူ/ မျကမ်နှက်�မး်ကျငသ်ူ 

၂၂၇ စားဖိုမ�ှးက� းီ 

၂၃၁ တက�သိုလ်/ေကာလပိမ် ှပါေမာက�၊ ကထကိ၊ တက�သိလု်/ေကာလပိ ်မ ှ
ဆရာ/ဆရာမများ (ဗဟိုဝန်ထမး်တက�သိုလအ်ပါအဝင်) 

၂၃၂ 
အသကေ်မွး၀မး်ေက� ာငး်ပညာေရးဆိုငရ်ာ ေကျာငး်ဆရာ/ဆရာမ 
(ေမာ်ေတာ်ကား�ငှ့်ဆိုငေ်သာနညး်ပညာ၊ သစသ်ားလကမ်� အတတပ်ညာ၊ 
စကမ်�လကမ်�အတတ်ပညာ၊ အပခ်ျ�ပ၊် ဟင်းချက ်စသည်ဖြ င့်) 

၂၃၃ အထက်တန်း/အလယတ်န်းပြ  ဆရာ/ဆရာမ 

၂၃၄ မလူတနး်ပြ ဆရာ/ ဆရာမ�ငှ့် မူက� �ိ ဆရာ/ဆရာမ 

၂၃၅ 

ပညာေရး�ှင့်သင်က� ားေရးနည်းပညာဆိုငရ်ာအ က� ေံပးအရာရှိ/အက� ေံပးပုဂ�ိ�လ၊် 
ကျ�ရှငဆ်ရာ/ဆရာမများ၊  သင�်ိုး��နး်တမး်ပြ �စုသ၊ူ 
ေကျာငး်စစ်ေဆးေရးမှ�း၊  �ပုရှ်င်ပြ စက်/�ပု်မြ ငသ်ံက� ား�ငှ့်အခြ ားသငေ်ထာကက်ူ 
ပစ�ည်းများဆိုငရ်ာ ပါရဂူ/က�မး်ကျငသ်ူ 

၂၃၆ 
အထူးပညာသငေ်ကျာငး် ဆရာ/ဆရာမများ၊ အထးူပညာသင်က� ားေရး -မျကမ်မြ င၊် 
ဆွံ�အနားမက� ား၊ စတိပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာချ�ိ�ယငွး်မ� ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရးလုပင်န်းများမှ 
က�မး်ကျငအ်တတ်ပညာရငှ် 
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  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

၂၄၁ 

စာရငး်ကိုင ်(သတမ်တှအ်ရည်အချင်း�ငှ့်ပြ ည့်မှီေသာ၊  စာရင်းစစ်ခြ င်း၊ ကမု�ဏီ၊ 
အများပြ ည်သ ူစသည်)၊ စာရငး်စစ၊် သကေ်မးွမ�လပ်ုငန်းအက� ေံပးပဂု�ိ�လ၊် 
အလပုအ်ကိုငအ်က� ေံပးပဂု�ိ�လ၊် အသကေ်မးွမ�လမး်��န၊် ေလလ့ာဆန်းစစ ်သ�ပုခ်ွဲသ ူ
(ေဈးကွက်သေုတသန၊ အလပုအ်ကိုင်)၊ စးီပာွးေရးလုပင်န်းကျွမး်ကျငသ်၊ူ 
စးီပွားေရးအကျိ�းသက်ေရာကမ်�၊ အေရာငး်မြ �င့်တငမ်�နညး်လမး်များ၊ သတငး် 
 ဖြ န�်ချိ ခြ ငး်စသည့် က�မး်ကျငသ်မူျား 

၂၅၁ 
ကနွပ်ျ�တာမအှပ ဆကသ်ယွေ်ရး�ှင့်စနစအ်စီအစဥ ်သ�ပုခ်ွဲသ၊ူ အသုံးချကနွပ်ျ�တာ 
အစအီစဥ ်ေရးသားသူများ/ ကန်ွပျ�တာပ�ိုဂရမမ်ာ၊ နညး်စနစသ်ုံးသပသ်မူျား၊ 
ေဆာ့ဝလဲ ်ေရးသားတထွီငသ်မူျား၊ ဝဘဆ်ိုဒ�်ငှ့် မာတမီဒီယီာ တထီငွသ်မူျား 

၂၅၂ 
အချကအ်လက်သမိး်ဆညး်တညေ်ဆာက်ခြ ငး် (ေဒတာေဗ့စ်) �ငှ့်ကနွပ်ျ�တာ 
ကနွယ်ကက်�မ်းကျငပ်ညာရငှမ်ျား၊ အချကအ်လကဒ်ဇီိုငး်ပညာရငှ�်ငှ့် စမံီခန�ခ်ွဲသ၊ူ 
နညး်စနစအ်စအီစဥ် စမီခံန�်ခွဲသူ 

၂၆၁ 

ဗဟိုတရား�ံုးေရှ�ေန၊ အကျ�ိးေဆာငက်ိုယစ်ားလယှေ်ရ�ှေန၊ အယခူေံထာက်ခေံပးသ၊ူ 
လမူ�ဖလူုံေရးေလျာ်ေက� းဆုိငရ်ာ အကျ�ိးေဆာင်၊ တရားသူ က� းီ(တရားသူက� းီချ�ပ်၊ 
တရား�ံုးချ�ပ၊် အယခူ�ံုံး၊ ခုံသမာဓ�ိုံး၊ သာမန်တရား�ုံး၊ ပြ ညန်ယ်/တိုငး်/ခ�ိုင၊် 
ဗဟိုတရား�ံုး၊ ေရ�ှေန/ဥပေဒအကျိ�းေဆာင် (တရားမ၊ ပစ�ညး်လ�ဲေပြ ာငး်ခြ ငး်၊ ပြ စမ်�၊ 
တရားစဲွဆိုခြ ငး်)၊ ရာဇဝတတ်ရားသူက� းီ၊ စွဲချကတ်ငသ်ူ၊ ေရှ�ေန 

၂၆၂ 
ေရးှေဟာငး်ပြ တိုက်မ�ှး/ေမာ်ကန်ွးတိုကမ်�ှး၊ စာက� ည့်တိုက်မ�ှး၊ ေရှးေဟာငး်ပစ�ညး် 
ထနိး်သမိး်သမူျား (အ�ပုညာပြ ခန်း၊ ပြ တိုက်) 

၂၆၃ 

ခရစ်ယာန်ဘနုး်က� းီ၊ သာသနာ ပြ �အဖွဲ ၊့ မတ်ွဆလင ်တရားေဟာဆရာ၊ ဟိ��� ၊ 
ဂျ�းဘာသာေရးေခါငး်ေဆာင်/ဂျ�းဓမ�ဆရာ၊ ဘန်ုးေတာ်က� းီများ၊ လမူ�ေရး 
သပိ�ံပညာရှင၊် စးီပာွးေရးပညာရငှ၊် စိတပ်ညာရငှ၊် သမုိငး်ပညာရင်ှ၊ လမူ�ေရး 
လပုသ်ားများ၊ ေထာငမှ်�း (ရပ်ေကျးပြ ညသ်�ူရပိ်မ� �ံ၊ ပြ �စေုစာင့်ေရာှကေ်ရးေဂဟာ)  

၂၆၄ 

�ပု်မြ င်သံက� ား၊ ေရဒယီို�ငှ့် အခြ ားပြ န် က� ားဆက်သယွမ်�က�များတငွ ်
ေက� ညာေပးသူ ၊ သတငး်ေက� ညာသ၊ူ  စာေရးဆရာ၊ ကိုယ်တိုငေ်ရးအထ��ပ�တ� ိ ေရးသ၊ူ 
စာအပုအ်ယဒ်တီာ/တညး်ဖြ တ်သ၊ူ သတင်းစာဆရာ၊ သတငး်/လ�ပ်တပြ က ်အားကစား 
စသညတုိ်�အား တိုက�်ိုကအ်သလံ�င့်တငဆ်ကသ်၊ူ အသလံ�င့်ရန် အတွက် ေရးသားသ ူ၊ 
သတငး်ေထာက၊် ပငတ်ိုငေ်ဆာငး်ပါးရှင၊် ေဝဖန်ေရးဆရာ (အ�ပုညာ၊ စာအပု်၊ 
 ပြ ဇာတ၊် �ပုရ်ငှ၊် စာေပ၊ ေတးဂတီ၊ ေရဒီယို၊ �ပု်မြ ငသ်ံက� ား)၊ စာအပု်၊ သတငး်စာ၊ 
အထူးေဆာငး်ပါးများ၊ အားကစားစသည့် အယ်ဒီတာ/ တညး်ဖြ တသ်ူ 

၂၆၅ 

သ�ပုေ်ဆာင် (ဇာတေ်ကာင်/ဇာတ�်ပုစ်�ိုက၊် ဟာသ၊ ပြ ဇာတ၊် �ပုရ်ငှ်)၊ အ�ပုညာရငှ် 
(စးီပာွးဖြ စ၊် တထီငွဖ်န်တးီသ၊ူ ဖကရှ်ငတ်ထီငွသူ်၊ ပံုဆွဲသ၊ူ ��ခင်းပြ �ပြ ငသ်၊ူ ပန်းချီဆွဲသ၊ူ 
ပိုစတာေရးသ၊ူ ေဆးသုတသ်ူ)၊ ကာတန်ွးဆရာ၊ �ပုရ်ငှ ်ဒါ�ိုကတ်ာ (�ပုရ်ငှ၊် 
ေရဒီယို၊ဇာတခ်ုံ၊ �ပု်မြ ငသံ်က� ား၊ ကဇာတ�်ုံ၊)၊ အဆုိေတာ် (ေဘစ့၊် ဓမ�ေတးသံစုံအဖွဲ�၊ 
ေတးဂတီေဖျာ်ေဖြ ပွဲ၊ ဂျတ်စေ်တးဂီတ၊ �ိုကက်လပ်၊ ပြ ဇာတ်၊ ေတးဂတီ၊ လမး်ေဘး 
ေတးဂတီ) 
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ပုံဆွဲအင်ဂျငနီ်ယာ၊ နညး်ပညာရငှ ်(ဓာတ�ုငှ့်�ကု�ေဗဒဆိုငရ်ာသပိ�ံပညာ၊ မ� �ိ� ပြ ၊ 
လ�ပ်စစ၊် အလီကထ်ရန်ွနစ၊် စကမ်�၊သတ��တးူေဖာ်ေရး/မိုငး်�ငှ့် သတ��ေဗဒ) 

နညး်ပညာ�ငှ့် 
ဆကစ်ပ်သည့် 

သကေ်မးွပညာရငှမ်ျား 312  က� းီက� ပ်သ ူ(သတ��တးူေဖာ်ေရး၊ ထတုလ်ပုေ်ရး၊ ေဆာကလ်ပုေ်ရး) 

 
 

  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

၁၃၂ 
ကနုထု်တလ်ပုမ်�၊ သတ� �တးူေဖာ်ေရး၊ ေဆာကလ်ပုေ်ရး�ှင့် ေထာကပ်ံ့�ငှ့် ဖြ န်ဖြ �းေရး 
၀န်ေဆာငမ်�လပုင်န်းများရိှ မန်ေနဂျာ (စက�်ုံ၊ အလပု�်ုံ) 

၁၃၃ သတငး်အချကအ်လက်�ငှ့် ဆက်သယွေ်ရးနညး်ပညာ၀န်ေဆာငမ်� မန်ေနဂျာ 
(အစိုးရမဟတုသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၃၄ 

သက်က� းီရယ်ွအိုေစာင့်ေရာှက်ေရး၀န်ေဆာငမ်�မန်ေနဂျာ၊ ကေလးသူငယ် 
ေစာင့်ေရာှကေ်ရး၀နေ်ဆာင်မ�မန်ေနဂျာ၊ ပညာေရးမန်ေနဂျာ၊ ဘ�ာေရး�ငှ့် 
အာမခံ၀န်ေဆာငမ်� �ံုးခွဲမန်ေနဂျာ၊ ကျန်းမာေရး၀န်ေဆာငမ်�မန်ေနဂျာ၊ 
လမူ�၀န်ထမး်မန်ေနဂျာ (အစိုးရမဟတုသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၄၁ ဟိုတယ�်ငှ့် စားေသာကဆ်ိုငမ်န်ေနဂျာများ (အစိုးရမဟုတသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၄၂ 
လကလ်၊ီ လက�ားေရာငး်ဝယေ်ရး မန်ေနဂျာများ (အစိုးရမဟတုသ်ည့် 
အဖွဲ�အစညး်များ) 

၁၄၃ 
အထက်တငွေ်ဖာ် ပြ ထားခြ ငး်မရှိေသာ ၀န်ေဆာငမ်�မန်ေနဂျာ၊ အားကစား၊ 
ေဖျာ်ေဖြ ေရး�ငှ့် အခြ ားယဥေ်ကျးမ�ဌာနမ ှမနေ်နဂျာ (အစိုးရမဟတ်ုသည့် 
အဖွဲ�အစညး်များ) 

၂၁၁ နက�တ�ပညာရငှ်၊ ဓါတေုဗဒပညာရငှ၊် ရာသဦတခုနး်မနှး်သူ/ က�မး်ကျင်သ၊ူ 
ဘူမေိဗဒပညာရှင၊် မိုးေလဝသပညာရငှ၊် �ပူေဗဒပညာရငှ် 

သကေ်မးွဝမး်ေကျာငး် 
ပညာရငှမ်ျား 

၂၁၂ 

ဆန်းစစေ်လ့လာသေုတသနပြ �စသု၊ူ လပုင်နး်လည်ပတမ်� သေုတသန 
သ�ပုခ်ွဲပညာရငှ၊်   သချ�ာပညာရငှ်၊ အာမခကံ�မး်ကျငပ်ညာရငှ၊် လဦူးေရပညာရငှ၊် 
စာရငး်အင်းပညာရငှ၊် လခူ��ာကိုယအ်စတိအ်ပိုငး် အချကအ်လကမ်ျားကို 
ရည�်�န်း၍မညသ်မူည်၀ါဖြ စေ်က� ာငး် သကေ်သပြ �ိုငေ်သာ ပညာရငှ် 

၂၁၃ ဇဝီေဗဒပညာရငှ၊် �ကု�ေဗဒပညာရင်ှ၊ သတ�ေဗဒပညာရင်ှ 

၂၁၄ 
 မ� �ိ�ပြ အငဂ်ျင်နီယာ၊ ပတဝ်န်းကျငဆ်ိုငရ်ာ အငဂ်ျငနီ်ယာ၊ စကမ်��ငှ့်ထတုလ်ပုမ်� 
အင်ဂျငနီ်ယာ၊ စကမ်��ငှ့်ဓါတေုဗဒဆုိငရ်ာ အငဂ်ျငန်ယီာ၊ သတ� �တူးေဖာ်ေရး 
အင်ဂျငနီ်ယာ၊ သတ��တးူေဖာ်ေရး�ှင့် ဆကစ်ပေ်သာ ပညာရငှ် 

၂၁၅ 
လ�ပစ်စအ်င်ဂျငနီ်ယာ၊ အလီကထ်ေရာနစအ်ငဂ်ျငနီ်ယာ၊ ဆကသ်ယွေ်ရး 
အင်ဂျငနီ်ယာ  

၂၁၆ 

ဗသိကုာ/အေဆာကအ်အုံဆုိငရ်ာ ပုံစထံတုသ်၊ူ ဗိသကုာပိငုး်ဆုိငရ်ာ စမီခံျက် 
ေရးဆဲွသ၊ူ ေမြ တိုငး်�င့်ှ ပုံစထုံတသ်၊ူ ေလေက� ာငး်ဓါတပ်ုံများအရ ေမြ ပုံေရးဆွဲသ၊ူ 
ေမြ ပံုေရးဆဲွသ၊ူ  ေမြ ပုံပြ �လပ်ုသ၊ူ ဂရပဖ်စ�်ငှ့် မဒီယီာဒဇီိုငး်သမားများ၊  
ေမြ တုိငး်သမား၊ စမံီချကေ်ရးဆဲွသ ူ( မ� �ိ�၊ ယာဥအ်သာွးအလာ၊ မ� �ိ�ပြ ၊ ေလေက� ာငး်၊ 
ပမာဏ�ငှ့် ပိုငဆုိ်ငမ်�ပြ ေမြ ပုံ/ မတှတ်မ်း၊ နယန်မိတိမ်ျား�ငှ့် သကဆ်ိုငသ်ည့် လိုငး်များ 
ပါဝငေ်သာေမြ ပံု၊ ေလေ က� ာငး်ဆုိငရ်ာဓါတပ်ုံများအရ ဆဲွေသာေမြ ပုံ၊ 
ကမ�ာ့ေရမျက�်ာှပြ င်ပြ ေမြ ပုံ/ကမ�ာေမြ ၏ အကျယအ်ဝန်းကိုေလလ့ာ ခြ ငး်ဆိုငရ်ာ 
စမီခံျကေ်ရးဆွဲသူ၊ ကုန်းေမြ ၊ သတ� �တငွး်) 
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  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

၂၄၁ 

စာရငး်ကိုင ်(သတမ်တှအ်ရည်အချင်း�ငှ့်ပြ ည့်မှီေသာ၊  စာရင်းစစ်ခြ င်း၊ ကမု�ဏီ၊ 
အများပြ ည်သ ူစသည်)၊ စာရငး်စစ၊် သကေ်မးွမ�လပ်ုငန်းအက� ေံပးပဂု�ိ�လ၊် 
အလပုအ်ကိုငအ်က� ေံပးပဂု�ိ�လ၊် အသကေ်မးွမ�လမး်��န၊် ေလလ့ာဆန်းစစ ်သ�ပုခ်ွဲသ ူ
(ေဈးကွက်သေုတသန၊ အလပုအ်ကိုင်)၊ စးီပာွးေရးလုပင်န်းကျွမး်ကျငသ်၊ူ 
စးီပွားေရးအကျိ�းသက်ေရာကမ်�၊ အေရာငး်မြ �င့်တငမ်�နညး်လမး်များ၊ သတငး် 
 ဖြ န�်ချိ ခြ ငး်စသည့် က�မး်ကျငသ်မူျား 

၂၅၁ 
ကနွပ်ျ�တာမအှပ ဆကသ်ယွေ်ရး�ှင့်စနစအ်စီအစဥ ်သ�ပုခ်ွဲသ၊ူ အသုံးချကနွပ်ျ�တာ 
အစအီစဥ ်ေရးသားသူများ/ ကန်ွပျ�တာပ�ိုဂရမမ်ာ၊ နညး်စနစသ်ုံးသပသ်မူျား၊ 
ေဆာ့ဝလဲ ်ေရးသားတထွီငသ်မူျား၊ ဝဘဆ်ိုဒ�်ငှ့် မာတမီဒီယီာ တထီငွသ်မူျား 

၂၅၂ 
အချကအ်လက်သမိး်ဆညး်တညေ်ဆာက်ခြ ငး် (ေဒတာေဗ့စ်) �ငှ့်ကနွပ်ျ�တာ 
ကနွယ်ကက်�မ်းကျငပ်ညာရငှမ်ျား၊ အချကအ်လကဒ်ဇီိုငး်ပညာရငှ�်ငှ့် စမံီခန�ခ်ွဲသ၊ူ 
နညး်စနစအ်စအီစဥ် စမီခံန�်ခွဲသူ 

၂၆၁ 

ဗဟိုတရား�ံုးေရှ�ေန၊ အကျ�ိးေဆာငက်ိုယစ်ားလယှေ်ရ�ှေန၊ အယခူေံထာက်ခေံပးသ၊ူ 
လမူ�ဖလူုံေရးေလျာ်ေက� းဆုိငရ်ာ အကျ�ိးေဆာင်၊ တရားသူ က� းီ(တရားသူက� းီချ�ပ်၊ 
တရား�ံုးချ�ပ၊် အယခူ�ံုံး၊ ခုံသမာဓ�ိုံး၊ သာမန်တရား�ုံး၊ ပြ ညန်ယ်/တိုငး်/ခ�ိုင၊် 
ဗဟိုတရား�ံုး၊ ေရ�ှေန/ဥပေဒအကျိ�းေဆာင် (တရားမ၊ ပစ�ညး်လ�ဲေပြ ာငး်ခြ ငး်၊ ပြ စမ်�၊ 
တရားစဲွဆိုခြ ငး်)၊ ရာဇဝတတ်ရားသူက� းီ၊ စွဲချကတ်ငသ်ူ၊ ေရှ�ေန 

၂၆၂ 
ေရးှေဟာငး်ပြ တိုက်မ�ှး/ေမာ်ကန်ွးတိုကမ်�ှး၊ စာက� ည့်တိုက်မ�ှး၊ ေရှးေဟာငး်ပစ�ညး် 
ထနိး်သမိး်သမူျား (အ�ပုညာပြ ခန်း၊ ပြ တိုက်) 

၂၆၃ 

ခရစ်ယာန်ဘနုး်က� းီ၊ သာသနာ ပြ �အဖွဲ ၊့ မတ်ွဆလင ်တရားေဟာဆရာ၊ ဟိ��� ၊ 
ဂျ�းဘာသာေရးေခါငး်ေဆာင်/ဂျ�းဓမ�ဆရာ၊ ဘန်ုးေတာ်က� းီများ၊ လမူ�ေရး 
သပိ�ံပညာရှင၊် စးီပာွးေရးပညာရငှ၊် စိတပ်ညာရငှ၊် သမုိငး်ပညာရင်ှ၊ လမူ�ေရး 
လပုသ်ားများ၊ ေထာငမှ်�း (ရပ်ေကျးပြ ညသ်�ူရပိ်မ� �ံ၊ ပြ �စေုစာင့်ေရာှကေ်ရးေဂဟာ)  

၂၆၄ 

�ပု်မြ င်သံက� ား၊ ေရဒယီို�ငှ့် အခြ ားပြ န် က� ားဆက်သယွမ်�က�များတငွ ်
ေက� ညာေပးသူ ၊ သတငး်ေက� ညာသ၊ူ  စာေရးဆရာ၊ ကိုယ်တိုငေ်ရးအထ��ပ�တ� ိ ေရးသ၊ူ 
စာအပုအ်ယဒ်တီာ/တညး်ဖြ တ်သ၊ူ သတင်းစာဆရာ၊ သတငး်/လ�ပ်တပြ က ်အားကစား 
စသညတုိ်�အား တိုက�်ိုကအ်သလံ�င့်တငဆ်ကသ်၊ူ အသလံ�င့်ရန် အတွက် ေရးသားသ ူ၊ 
သတငး်ေထာက၊် ပငတ်ိုငေ်ဆာငး်ပါးရှင၊် ေဝဖန်ေရးဆရာ (အ�ပုညာ၊ စာအပု်၊ 
 ပြ ဇာတ၊် �ပုရ်ငှ၊် စာေပ၊ ေတးဂတီ၊ ေရဒီယို၊ �ပု်မြ ငသ်ံက� ား)၊ စာအပု်၊ သတငး်စာ၊ 
အထူးေဆာငး်ပါးများ၊ အားကစားစသည့် အယ်ဒီတာ/ တညး်ဖြ တသ်ူ 

၂၆၅ 

သ�ပုေ်ဆာင် (ဇာတေ်ကာင်/ဇာတ�်ပုစ်�ိုက၊် ဟာသ၊ ပြ ဇာတ၊် �ပုရ်ငှ်)၊ အ�ပုညာရငှ် 
(စးီပာွးဖြ စ၊် တထီငွဖ်န်တးီသ၊ူ ဖကရှ်ငတ်ထီငွသူ်၊ ပံုဆွဲသ၊ူ ��ခင်းပြ �ပြ ငသ်၊ူ ပန်းချီဆွဲသ၊ူ 
ပိုစတာေရးသ၊ူ ေဆးသုတသ်ူ)၊ ကာတန်ွးဆရာ၊ �ပုရ်ငှ ်ဒါ�ိုကတ်ာ (�ပုရ်ငှ၊် 
ေရဒီယို၊ဇာတခ်ုံ၊ �ပု်မြ ငသံ်က� ား၊ ကဇာတ�်ုံ၊)၊ အဆုိေတာ် (ေဘစ့၊် ဓမ�ေတးသံစုံအဖွဲ�၊ 
ေတးဂတီေဖျာ်ေဖြ ပွဲ၊ ဂျတ်စေ်တးဂီတ၊ �ိုကက်လပ်၊ ပြ ဇာတ်၊ ေတးဂတီ၊ လမး်ေဘး 
ေတးဂတီ) 

311 
ပုံဆွဲအင်ဂျငနီ်ယာ၊ နညး်ပညာရငှ ်(ဓာတ�ုငှ့်�ကု�ေဗဒဆိုငရ်ာသပိ�ံပညာ၊ မ� �ိ� ပြ ၊ 
လ�ပ်စစ၊် အလီကထ်ရန်ွနစ၊် စကမ်�၊သတ��တးူေဖာ်ေရး/မိုငး်�ငှ့် သတ��ေဗဒ) 

နညး်ပညာ�ငှ့် 
ဆကစ်ပ်သည့် 

သကေ်မးွပညာရငှမ်ျား 312  က� းီက� ပ်သ ူ(သတ��တးူေဖာ်ေရး၊ ထတုလ်ပုေ်ရး၊ ေဆာကလ်ပုေ်ရး) 

 
 

  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

313 
နညး်ပညာရငှ ်(စမွး်အားထတုလ်ပုစ်က�်ုံ ေအာ်ပေရတာများ၊ မးီ�ငှ့် သန�်စင်ေသာ 
စက�်ုံေအာ်ပေရတာများ၊ ဓာတြုဖစစ်ဥစ်က�်ုံ ထနိး်ချ�ပ်သူများ၊ ေရနံ�ငှ့် သဘာဝ 
ဓာတေ်ငွ�သန�စ်ငစ်က�ံု် ေအာ်ပေရတာများ၊ သတ��ထုတလ်ပုေ်ရး ထိနး်ချ�ပသ်မူျား) 

314 လယယ်ာ�ငှ့် စိုကပ်ျိ�းေရးပညာရှင် 

315 သစေ်တာပညာရငှ် 

316 
နညး်ပညာရငှ်(သေ �ဘာအငဂ်ျငနီ်ယာများ၊ သေ �ဘာကန်ုးပတအ်ရာရှိများ၊ 
ေလေက� ာငး်သာွးလာေရးထန်ိးချ�ပ်သမူျား၊ ေလေက� ာငး်သွားလာမ�၊ လုံခ� �ံေရး ဆိုငရ်ာ 
အလီကထ်ရွနန်စ်ပညာရငှမ်ျား) 

321 
နညး်ပညာရငှ ်(ေဆးပညာဆိုငရ်ာ၊ ေဆးဝါးဆုိငရ်ာ၊ ေဆးပညာရပ�ှ်င့် ကထုုံးဆိုငရ်ာ 
ပစ�ည်းက�မး်ကျငပ်ညာရငှမ်ျား၊ ေရာဂါေဗဒ ဓာတခဲွ်စမး်သပ်ခြ ငး်ဆိုငရ်ာ၊ 
သာွးဘကဆ်ိုငရ်ာ) 

322 
သားဖာွးဆရာမ၊ သနူာပြ �ဆရာမ/သနူာပြ �ဆရာမက� းီ (အပြ ာ၊ အနီဝတ်)၊ 
ဝမး်ဆွဲအရပ်လကသ်ည ်(သနူာပြ �/သားဖာွး/ဝမး်ဆွဲအတတပ်ညာ�ငှ် ့ ဆက်စပေ်သာ 
ပညာရငှမ်ျား) 

323 တိုငး်ရင်းေဆးဆရာ၊ ပေယာဂဆရာ၊ နတက်ေတာ်စသည့် ယုံက� ညမ်�ဖြ င့်ကစုားသူ 

324 တရိစ�ာနေ်ဆးကနုညး်ပညာရှငမ်ျား�ငှ့် လကေ်ထာကမ်ျား 

325 
သာွးဘကဆ်ိုငရ်ာတွဲဖကက်�မး်ကျငပ်ညာရငှ၊် ေရာဂါကထုုံးဆရာများ၊ ေဆးမတှတ်မ်း 
များ�ငှ့် ကျန်းမာေရးသတငး်ပညာရငှမ်ျား၊ ေဒသ��ရကျနး်မာေရး လပုသ်ားများ၊ 
မျကမ်န်ှပြ �လပုေ်ပးသမူျား 

331 

တန်ဖိုးဖြ တ်သ/ူအကဲဖြ တ်သူ/ရာဖြ တ် (ေလျာ်ေက� း/နစန်ာေက� းေတာငး်ခြ ငး်၊ အာမခ ံ
သို�မဟတု ်ဆုံး��ံးခြ င်း) ေလလပံစသ်၊ူ လကေ်ထာက ်(သို�) တွဲဖကက်�မး်ကျင် ပညာရငှ ်
(စာရငး်ကိုင၊် အာမခကံန်ိးဂဏနး်ဆုိငရ်ာ၊ ဘဏ၊် ဝတလ်ုံေတာ်ရေရ�ှေန၊ ပွဲစား၊ 
စာေပးစာယ၊ူ အာမခံ/ည�ိ��ိငး်ခြ ငး်၊ ေလျာ်ေက� း/နစန်ာေက� းေတာငး်ခြ ငး်၊ 
အာမခစံာချ�ပ၊် ဥပေဒဆိုငရ်ာ/တရားဝင၊် စာရငး်ဆုိငရ်ာ၊ သချ�ာပညာဆိုငရ်ာ) 

332 
ပွဲစား (ကနုပ်စ�ညး်၊ သ ေ �ဘာဖြ င့်တငပ်ို�ခြ ငး်၊ ကန်ုသယွ်ခြ ငး်)၊ ကးူသန်းေရာငး်ဝယေ်ရး 
ကိုယစ်ားလယ်ှများ၊ ကိုယစ်ားလယှ ်(အမိ်ခ� ေံမြ ၊ အာမခံ/အကျိ�းေဆာင၊် အမိ၊် 
ပိုငဆုိ်ငပ်စ�ညး်၊ ဝယယ်ူခြ ငး်၊ ေရာငး်ချခြ ငး်) 

333 

ကိုယစ်ားလယ်ှ (ရငှး်လင်းေရး�ငှ့် ပစ�ညး်ေရွးပုိ�ခြ ငး်၊ သ ေ �ဘာဖြ င့်တငပုိ်� ခြ ငး်၊ 
ေတးဂတီဖြ င့်ေဖျာေ်ဖြ ခြ င်း၊ အားကစား၊ ပြ ဇာတ်/ဇာတသ်ဘင၊် အလပုအ်ကိုင် 
ဆိုငရ်ာ)၊ ကန်ထ�ိုကတ်ာများ၊ အလပုအ်ကိုင်၊ အလပုေ်နရာချထားခြ ငး်၊ 
ကိုယစ်ားလယ်ှ၊ စီးပာွးေရးလုပင်န်းအကျိ�းေဆာငမ်ျား 

334 
ေဆးပညာဆိုငရ်ာ အတငွး်ေရးမှ�း၊ စီမခံန�ခဲွ်သ၊ူ က� းီက� ပသ်၊ူ တရားဥပေဒဆုိငရ်ာ 
အတွငး်ေရးမှ�း၊ စမီခံန�်ခွဲေရး�ငှ့် အမ�ေဆာင် အတငွး်ေရးမှ�း 

335 

အေကာက်ခန်ွ�ငှ့် နယစ်ပစ်စေ်ဆးေရးမ�ှးများ၊  အစုိးရဆုိငရ်ာ လူ၀ငမ်�က� းီက� ပေ်ရး 
အရာထမး်များ၊ အစုိးရဆိုငရ်ာ လိုငစ်ငအ်ရာထမး်များ၊ အစုိးရလမူ�ဖလူုံေရး အကျိ�း 
ခစံားခငွ့် အရာထမး်များ၊ အစိုးရအခွန ်အရာထမ်းများ၊ အရာရှိများ (အစိုးရဌာနများ၊ 
ေရးွေကာကပ်ွဲေကာ်မရငှ ်စသည်)၊ ရအဲငစ်ပကေ်တာ်�ငှ့် စုံေထာကမ်ျား 



112 သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

341 

လမူ�ဝန်ထမး်အလုပလ်ပုသူ်၊ တွဲဖကအ်သကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်ပညာဆိုငရ်ာ/ကေလး၊ 
မသိားစ၊ု လမူ�ဖလူုံေရး၊ ခရစယ်ာနတ်ရားေဟာဆရာ၊ လူသာမန်တရားေဟာဆရာ 
(ဆကစ်ပသ်ကေ်မွးမ�များ)၊  အေဆာငမ်�ှး (အတည်ပြ �ထားသည့်ေကျာငး်)၊ ဘန်ုး က� းီ၊ 
သလီရငှ၊် ခရစယ်ာနအ်သငး်ေတာ်အလပုလ်ပုသ်၊ူ ဘာသာေရးဝန်ထမး်၊ 
ကယတ်င်ခြ ငး် ခရစယ်ာနအ်သငး်ဝင်၊ တွဲဖကေ်ထာငမ်�ှး ( ပြ �စုေစာင့်ေရာှကေ်ရး 
ေဂဟာ/ ပြ န်လညထူ်ေထာငေ်ရးစခန်းများ)၊ လမူ�ဖလူုံေရးလပုသ်ား၊ လမူ�ေရး 
လပုသ်ား၊ ပြ �စေုစာင့်ေရာှကေ်ရးအရာရှိ၊ ခံဝနခ်ျက�်ငှ့် လ�တေ်ပးထားသူများအား 
ေစာင့်က� ည့်ရသည့်အရာရှိ (တွဲဖက်)   

342 ေကာငး်ကငဘ်ား/က�မး်ဘားပြ စားသ၊ူ အားကစားသမား၊ ေဘာကဆ်ငထ်ိုးသ၊ူ 
အားကစားနညး်ပြ ၊ ကေချသည် 

343 

တန်ဆာဆငသ်ူ/အလဆှငသ်ူ (ခငး်ကျငး်ပြ သည့်ပြ ပဲွ/ဆုိငမ်ျက�်ာှစာ (သို�) 
 ပြ တငး်ေပါက်တငွခ်ငး်ကျငး်ပြ သခြ ငး်၊ အတွငး်ပိုငး်၊ �ုပရ်ငှဆ်ကတ်င်)၊ ပုံစထုံတသ်ူ/ 
ဒဇီိုငး်ထငွသ် ူ(အမိ၊် စးီပွားေရးလုပင်န်း၊ ေရာငး်ဝယေ်ဖာကက်ားခြ ငး်�ှင့်ဆိုငေ်သာ၊ 
ေဒသထွကက်န်ု စသညမ်ျား)၊ ဓာတပ်ုံသကေ်မးွပညာရငှ် 

347 
ေက� ညာေပးသူ (ေရဒီယို၊ သတငး်၊ �ပု်မြ ငသ်ံက� ား၊ ဆကစ်ပသ်ကေ်မွးပညာရငှမ်ျား)၊ 
အ�ပုညာရငှ် (ေကာငး်ကင်က� �ိး၊ အဝတခ်�တက်ပြ ေဖျာ်ေဖြ မ�၊ က� �ိးတနး်ေလ�ာက် 
ေဖျာ်ေဖြ မ�၊ ေကာငး်ကငဘ်ား ကစားခြ ငး်) 

351 
သတငး်၊ ဆက်သယွေ်ရးနညး်ပညာဆုိငရ်ာ လပုင်န်းက�မး်ကျငပ်ညာရငှမ်ျား�င့်ှ 
အသုံးပြ �သူ ပံ့ပိုးက�မး်ကျင်ပညာရငှမ်ျား 

352 �ပုသ်ဆံကသ်ယွေ်ရး၊ အသလံ�င့်ခြ ငး်�ငှ့်ဆိုငေ်သာ ပညာရှငမ်ျား 

411 အေထွေထ�ွုံးစာေရး (အစုိးရ၊ ပြ ငပ်) 

အေထာကအ်ပ့ံပြ � 
စာေရးလုပသ်ားများ 

412 အတွငး်ေရးမှ�း (အေထေွထွ)(အစိုးရ၊ ပြ ငပ်) 

413 အချကအ်လက်ဖြ ည့်သငွး်စာေရးများ၊ လက�်ှိပစ်က�်ငှ့် စာစေီအာ်ပေရတာများ 
(အစိုးရ၊ ပြ င်ပ) 

421 

ေလာငး်ကစားမ�လကခ်သံ၊ူ ေငကွိုငသ်�ူငှ့် ဆကစ်ပေ်လာငး်ကစားမ�ဆိုငရ်ာ 
အလပုသ်မားများ၊ အေက� းေကာကခံ်သမူျား�ငှ့် ဆက်စပလ်ပုသ်ားများ၊ 
အေပါငခ်သံမူျား�ငှ့် ေငွေချးစားသူများ၊ ဘဏတ်ငွေ်ငလွကခ်ံခြ ငး်၊ ထတုေ်ပး ခြ ငး်�ှင့် 
ယငး်�ှင့်ဆက်စပသ်ည့်လပုင်နး်များအတွကစ်ာေရးများ (အစိုးရ၊ ပြ င်ပ) 

422 

ေဖာကသ်ညသ်တငး်လပ်ုသားများ၊ အခြ ားအမျ�ိးအစားများတငွမ်ပါဝင်ေသာ 
ေဖာကသ်ညသ်တငး်အချကအ်လကဆ်ိုငရ်ာလုပသ်ားများ၊ ဆကသ်ယွမ်��ှင့် 
ြပန်က� ားေရးစာေရးများ၊ ြပန်က� ားေရးလပုသ်ားများ၊ ဟိတုယဧ်ည့်က� �ိများ၊ ဧည့်က� �ိ 
(အေထွေထွ)၊ ကငွး်ဆငး်ေလ့လာမ��ငှ့် ေဈးကကွသ်ေုတသနအတွက ်ေမးြမန်းသမူျား၊ 
တယလ်ဖီန်ုးစကခ်ုံေအာ်ပေရတာများ 

431 
ေငွစာရငး်�ငှ့် စာရငး်ကိုငစ်ာေရးများ ၊ ကနိး်ဂဏန်း�ငှ့်သကဆ်ိုငေ်သာ၊ ပစ�ညး်များ 
�ငှ့်ပတသ်တေ်သာ မတှတ်မ်းစာေရးများ၊ အမ�ထမး်လစာထတုေ်ပးေသာ စာေရးများ၊ 
စာရငး်အင်း၊ ဘ�ာေရး�ငှ့်အာမခစံာေရးများ  

 
 

  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

၂၄၁ 

စာရငး်ကိုင ်(သတမ်တှအ်ရည်အချင်း�ငှ့်ပြ ည့်မှီေသာ၊  စာရင်းစစ်ခြ င်း၊ ကမု�ဏီ၊ 
အများပြ ည်သ ူစသည်)၊ စာရငး်စစ၊် သကေ်မးွမ�လပ်ုငန်းအက� ေံပးပဂု�ိ�လ၊် 
အလပုအ်ကိုငအ်က� ေံပးပဂု�ိ�လ၊် အသကေ်မးွမ�လမး်��န၊် ေလလ့ာဆန်းစစ ်သ�ပုခ်ွဲသ ူ
(ေဈးကွက်သေုတသန၊ အလပုအ်ကိုင်)၊ စးီပာွးေရးလုပင်န်းကျွမး်ကျငသ်၊ူ 
စးီပွားေရးအကျိ�းသက်ေရာကမ်�၊ အေရာငး်မြ �င့်တငမ်�နညး်လမး်များ၊ သတငး် 
 ဖြ န�်ချိ ခြ ငး်စသည့် က�မး်ကျငသ်မူျား 

၂၅၁ 
ကနွပ်ျ�တာမအှပ ဆကသ်ယွေ်ရး�ှင့်စနစအ်စီအစဥ ်သ�ပုခ်ွဲသ၊ူ အသုံးချကနွပ်ျ�တာ 
အစအီစဥ ်ေရးသားသူများ/ ကန်ွပျ�တာပ�ိုဂရမမ်ာ၊ နညး်စနစသ်ုံးသပသ်မူျား၊ 
ေဆာ့ဝလဲ ်ေရးသားတထွီငသ်မူျား၊ ဝဘဆ်ိုဒ�်ငှ့် မာတမီဒီယီာ တထီငွသ်မူျား 

၂၅၂ 
အချကအ်လက်သမိး်ဆညး်တညေ်ဆာက်ခြ ငး် (ေဒတာေဗ့စ်) �ငှ့်ကနွပ်ျ�တာ 
ကနွယ်ကက်�မ်းကျငပ်ညာရငှမ်ျား၊ အချကအ်လကဒ်ဇီိုငး်ပညာရငှ�်ငှ့် စမံီခန�ခ်ွဲသ၊ူ 
နညး်စနစအ်စအီစဥ် စမီခံန�်ခွဲသူ 

၂၆၁ 

ဗဟိုတရား�ံုးေရှ�ေန၊ အကျ�ိးေဆာငက်ိုယစ်ားလယှေ်ရ�ှေန၊ အယခူေံထာက်ခေံပးသ၊ူ 
လမူ�ဖလူုံေရးေလျာ်ေက� းဆုိငရ်ာ အကျ�ိးေဆာင်၊ တရားသူ က� းီ(တရားသူက� းီချ�ပ်၊ 
တရား�ံုးချ�ပ၊် အယခူ�ံုံး၊ ခုံသမာဓ�ိုံး၊ သာမနတ်ရား�ုံး၊ ပြ ညန်ယ်/တိုငး်/ခ�ိုင၊် 
ဗဟိုတရား�ံုး၊ ေရ�ှေန/ဥပေဒအကျိ�းေဆာင် (တရားမ၊ ပစ�ညး်လ�ဲေပြ ာငး်ခြ ငး်၊ ပြ စမ်�၊ 
တရားစဲွဆိုခြ ငး်)၊ ရာဇဝတတ်ရားသူက� းီ၊ စွဲချကတ်ငသ်ူ၊ ေရှ�ေန 

၂၆၂ 
ေရးှေဟာငး်ပြ တိုက်မ�ှး/ေမာ်ကန်ွးတိုကမ်�ှး၊ စာက� ည့်တိုက်မ�ှး၊ ေရှးေဟာငး်ပစ�ညး် 
ထနိး်သမိး်သမူျား (အ�ပုညာပြ ခန်း၊ ပြ တိုက်) 

၂၆၃ 

ခရစ်ယာန်ဘနုး်က� းီ၊ သာသနာ ပြ �အဖွဲ ၊့ မတ်ွဆလင ်တရားေဟာဆရာ၊ ဟိ��� ၊ 
ဂျ�းဘာသာေရးေခါငး်ေဆာင်/ဂျ�းဓမ�ဆရာ၊ ဘန်ုးေတာ်က� းီများ၊ လမူ�ေရး 
သပိ�ံပညာရှင၊် စးီပာွးေရးပညာရငှ၊် စိတပ်ညာရငှ၊် သမုိငး်ပညာရင်ှ၊ လမူ�ေရး 
လပုသ်ားများ၊ ေထာငမှ်�း (ရပ်ေကျးပြ ညသ်�ူရပိ်မ� �ံ၊ ပြ �စေုစာင့်ေရာှကေ်ရးေဂဟာ)  

၂၆၄ 

�ပု်မြ င်သံက� ား၊ ေရဒယီို�ငှ့် အခြ ားပြ န် က� ားဆက်သယွမ်�က�များတငွ ်
ေက� ညာေပးသူ ၊ သတငး်ေက� ညာသ၊ူ  စာေရးဆရာ၊ ကိုယ်တိုငေ်ရးအထ��ပ�တ� ိ ေရးသ၊ူ 
စာအပုအ်ယဒ်တီာ/တညး်ဖြ တ်သ၊ူ သတင်းစာဆရာ၊ သတငး်/လ�ပ်တပြ က ်အားကစား 
စသညတုိ်�အား တိုက�်ိုကအ်သလံ�င့်တငဆ်ကသ်၊ူ အသလံ�င့်ရန် အတွက် ေရးသားသ ူ၊ 
သတငး်ေထာက၊် ပငတ်ိုငေ်ဆာငး်ပါးရှင၊် ေဝဖန်ေရးဆရာ (အ�ပုညာ၊ စာအပု်၊ 
 ပြ ဇာတ၊် �ပုရ်ငှ၊် စာေပ၊ ေတးဂတီ၊ ေရဒီယို၊ �ပု်မြ ငသ်ံက� ား)၊ စာအပု်၊ သတငး်စာ၊ 
အထူးေဆာငး်ပါးများ၊ အားကစားစသည့် အယ်ဒီတာ/ တညး်ဖြ တသ်ူ 

၂၆၅ 

သ�ပုေ်ဆာင် (ဇာတေ်ကာင်/ဇာတ�်ပုစ်�ိုက၊် ဟာသ၊ ပြ ဇာတ၊် �ပုရ်ငှ်)၊ အ�ပုညာရငှ် 
(စးီပာွးဖြ စ၊် တထီငွဖ်န်တးီသ၊ူ ဖကရှ်ငတ်ထီငွသူ်၊ ပံုဆွဲသ၊ူ ��ခင်းပြ �ပြ ငသ်၊ူ ပန်းချီဆွဲသ၊ူ 
ပိုစတာေရးသ၊ူ ေဆးသုတသ်ူ)၊ ကာတန်ွးဆရာ၊ �ပုရ်ငှ ်ဒါ�ိုကတ်ာ (�ပုရ်ငှ၊် 
ေရဒီယို၊ဇာတခ်ုံ၊ �ပု်မြ ငသံ်က� ား၊ ကဇာတ�်ုံ၊)၊ အဆုိေတာ် (ေဘစ့၊် ဓမ�ေတးသံစုံအဖွဲ�၊ 
ေတးဂတီေဖျာ်ေဖြ ပွဲ၊ ဂျတ်စေ်တးဂီတ၊ �ိုကက်လပ်၊ ပြ ဇာတ်၊ ေတးဂတီ၊ လမး်ေဘး 
ေတးဂတီ) 

311 
ပုံဆွဲအင်ဂျငနီ်ယာ၊ နညး်ပညာရငှ ်(ဓာတ�ုငှ့်�ကု�ေဗဒဆိုငရ်ာသပိ�ံပညာ၊ မ� �ိ� ပြ ၊ 
လ�ပ်စစ၊် အလီကထ်ရန်ွနစ၊် စကမ်�၊သတ��တးူေဖာ်ေရး/မိုငး်�ငှ့် သတ��ေဗဒ) 

နညး်ပညာ�ငှ့် 
ဆကစ်ပ်သည့် 

သကေ်မးွပညာရငှမ်ျား 312  က� းီက� ပ်သ ူ(သတ��တးူေဖာ်ေရး၊ ထတုလ်ပုေ်ရး၊ ေဆာကလ်ပုေ်ရး) 



113သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

432 
ပစ�ည်းမတှတ်မး်ေရးသွငး်ခြ ငး်�ှင့် သယသ်ပူို�ေဆာငေ်ရးစာေရးများ၊ ထတုလ်ပုေ်ရး 
စာေရးများ၊ ပစ�ညး်ထန်ိးစာေရးများ၊ သယယ်ပိူ�ုေဆာငေ်ရးစာေရးများ 

441 

အထက်တငွ ်မေဖာ်ပြ ထားသည့် အေထာက်အပံ့ပြ �စာေရးအလပုသ်မားများ၊ ဂဏန်း 
သ   ေ �ကတတင်ခြ ငး်၊ စာပြ င်ခြ ငး်�ငှ့် ဆကစ်ပ်စာေရးများ၊ စာတွဲခြ ငး်�ှင့်မတိ� �ကးူသည့် 
စာေရးများ၊ စာက� ည့်တိုကစ်ာေရးများ၊ စာပို�သမူျား�ငှ့်ေရးွချယေ်ရးစာေရးများ၊ 
အခြ ားစာေရးစာချ�ီငှ့်ဆိုငေ်သာ လပုင်နး်များအတွကေ်ထာကပ်ံ့ေပးေသာ 
အလပုသ်မားများ၊ ကုိယေ်ရးမှတတ်မး်ကိုငရ်သစူာေရးများ၊ လကေ်ရးက�မး်ကျင် 
ပညာရငှမ်ျား�ငှ့့် ဆကစ်ပလ်ပုသ်ားများ၊   

511 

လကမ်တ်ှေရာငး်သူ (ဘတစ်က်ား၊ ကးူတို�ေလ၊ှ ေရ ေပ�ရပှေ်ပြ းယာဥ၊် ဇမိခ်လူံစးီ 
ကားတွဲ၊ အပိခ်နး်ပါကား၊ မးီရထား၊ ထေရာ်လကီား)၊ ခရးီသာွးအေထာကအ်ကူပြ � 
များ၊ လကမ်တှေ်ရာငး်များ�ငှ့် လမး်��န်များ၊ ခရးီသညမ်ျားသကသ်ာေချာငခ်ျမိ� 
အတွက် တာဝနရ်ှိေသာ ေရယာဥ်၊ ေလယာဥေ်မာင်/မယ် 

ဝန်ေဆာင်မ��ှင့် 
အေရာငး်လပုသ်ားများ 

512 ထမငး်ချက်၊ စာဖိုမ�ှး 

513 စားပွဲထိုးများ�ှင့် အေဖျာ်ယမကာဆိုင ်ေကာငတ်ာတငွ ်အေဖျာ်ယမကာထည့်ေပးသူ 

514 ဆပံင်ပြ �ပြ ငသ်မူျား၊ အလှပြ ငသ်�ှူင့် ဆကစ်ပလ်ပုသ်ားများ 

515 
အေဆာကအ်အုံ�ငှ့် အမိမ်�ကစိ�ထန်ိးသမိး်မ�ဆုိငရ်ာက� းီက� ပသ်မူျား၊ အေဆာကအ်ဦး 
ေစာင့်ေရာှကထ်နိး်သမိး်ရသူများ၊ �ုံး၊ ဟုိတယ�်ငှ့် အခြ ားလပုင်န်းများတွင ်
သန�်ရငှး်ေရး�ှင့် အခန်းတင်ွးသန�ရ်ငှး်ေရးေဆာငရ်ကွသ်မူျား၊ အမိအ်ကမူျား 

516 

နက�တ�ေဗဒပညာရငှ၊် ေဗဒငဆ်ရာ/ဆရာမများ�ငှ့် ဆကစ်ပအ်လပုသ်မားများ၊ 
အေဖာ်ပြ �ရသမူျား�ငှ့် အေစအပါးများ၊ ယာဥေ်မာငး်နညး်ပြ များ၊ အခြ ားအမျိ�းအစား 
များတငွမ်ပါဝင်ေသာ ကိုယေ်ရးဝန်ေဆာငမ်�လပုသ်ားများ၊ တရိစ�ာနမ်ျား ထန်ိးသမိး် 
ေစာင့်ေရာှကရ်သမူျား၊ ဈာပနကစိ�ေဆာငရ်ကွေ်ပးသမူျား 

521 
လမး်ေဘးဆုိငေ်လး�ှင့် ေစျးရိှအေရာငး်စာေရးများ၊ လမး်ေဘးအစားအစာေရာငး်ချ  
သည့်အေရာငး်စာေရးများ၊ ေကျာကမ်ျကရ်တနာေရာငး်ချသမူျား  

522 
ေဈးဆိုငပ်ိုငရှ်ငမ်ျား၊ ေဈးဆိုငလ်ကေ်ထာကမ်ျား၊ ေဈးဆိုငအ်ေရာင်းအလုပသ်မား 
များ၊ ေဈးဆိုင်က� းီက� ပေ်ရးမှ�းများ 

523 ေငွကိုငမ်ျား�ငှ့် လကမ်တှအ်ေရာငး်စာေရးများ 

524 

ဗဟိုဌာနမအှေရာငး်စာေရးများ၊ အမိတုိ်ငရ်ာေရာက ်ေရာင်းဝယေ်သာ အလပုသ်မား 
များ၊ အစားအစာဝန်ေဆာငမ်�ေကာငတ်ာလကေ်ထာကမ်ျား၊ ေမာ်ဒယ်/ကိုယဟ်န်ပြ  
မယ်/ေမာင ်(ေက� ာ်ငြ ာ၊ အ�ုပညာရငှမ်ျားအတက်ွ၊ အဝတအ်စားများ ခငး်ကျငး်ပြ သ 
 ခြ ငး်၊ ဖကရ်င်ှ)၊ အခြ ားအေရာငး်အလပုသ်မားများ၊ အေရာငး်သ�ုပ်ပြ များ၊ အခြ ား 
အမျိ�းအစားများတငွမ်ပါဝင်ေသာ အေရာငး်အလပုသ်မားများ၊ ဝနေ်ဆာငဌ်ာန 
လကေ်ထာကမ်ျား 

531 ကေလးထိနး်လပ်ုသားများ�ငှ့် အေထာကအ်ကူပြ �ဆရာများ 

532 ကျန်းမာေရးလကေ်ထာကမ်ျား၊ အမိအ်ေြခစိုက ်ပဂု�ိ�လေ်ရးဂ�စုိုကလ်ပုသ်ားများ 

 
 

  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

341 

လမူ�ဝန်ထမး်အလုပလ်ပုသူ်၊ တွဲဖကအ်သကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်ပညာဆိုငရ်ာ/ကေလး၊ 
မသိားစ၊ု လမူ�ဖလူုံေရး၊ ခရစယ်ာနတ်ရားေဟာဆရာ၊ လူသာမန်တရားေဟာဆရာ 
(ဆကစ်ပသ်ကေ်မွးမ�များ)၊  အေဆာငမ်�ှး (အတည်ပြ �ထားသည့်ေကျာငး်)၊ ဘန်ုး က� းီ၊ 
သလီရငှ၊် ခရစယ်ာနအ်သငး်ေတာ်အလပုလ်ပုသ်၊ူ ဘာသာေရးဝန်ထမး်၊ 
ကယတ်င်ခြ ငး် ခရစယ်ာနအ်သငး်ဝင်၊ တွဲဖကေ်ထာငမ်�ှး ( ပြ �စုေစာင့်ေရာှကေ်ရး 
ေဂဟာ/ ပြ န်လညထူ်ေထာငေ်ရးစခန်းများ)၊ လမူ�ဖလူုံေရးလပုသ်ား၊ လမူ�ေရး 
လပုသ်ား၊ ပြ �စေုစာင့်ေရာှကေ်ရးအရာရှိ၊ ခံဝနခ်ျက�်ငှ့် လ�တေ်ပးထားသူများအား 
ေစာင့်က� ည့်ရသည့်အရာရှိ (တွဲဖက်)   

342 ေကာငး်ကငဘ်ား/က�မး်ဘားပြ စားသ၊ူ အားကစားသမား၊ ေဘာကဆ်ငထ်ိုးသ၊ူ 
အားကစားနညး်ပြ ၊ ကေချသည် 

343 

တန်ဆာဆငသ်ူ/အလဆှငသ်ူ (ခငး်ကျငး်ပြ သည့်ပြ ပဲွ/ဆုိငမ်ျက�်ာှစာ (သို�) 
 ပြ တငး်ေပါက်တငွခ်ငး်ကျငး်ပြ သခြ ငး်၊ အတွငး်ပိုငး်၊ �ုပရ်ငှဆ်ကတ်င်)၊ ပုံစထုံတသ်ူ/ 
ဒဇီိုငး်ထငွသ် ူ(အမိ၊် စးီပွားေရးလုပင်န်း၊ ေရာငး်ဝယေ်ဖာကက်ားခြ ငး်�ှင့်ဆိုငေ်သာ၊ 
ေဒသထွကက်န်ု စသညမ်ျား)၊ ဓာတပ်ုံသကေ်မးွပညာရငှ် 

347 
ေက� ညာေပးသူ (ေရဒီယို၊ သတငး်၊ �ပု်မြ ငသ်ံက� ား၊ ဆကစ်ပသ်ကေ်မွးပညာရငှမ်ျား)၊ 
အ�ပုညာရငှ် (ေကာငး်ကင်က� �ိး၊ အဝတခ်�တက်ပြ ေဖျာ်ေဖြ မ�၊ က� �ိးတနး်ေလ�ာက် 
ေဖျာ်ေဖြ မ�၊ ေကာငး်ကငဘ်ား ကစားခြ ငး်) 

351 
သတငး်၊ ဆက်သယွေ်ရးနညး်ပညာဆုိငရ်ာ လပုင်န်းက�မး်ကျငပ်ညာရငှမ်ျား�င့်ှ 
အသုံးပြ �သူ ပံ့ပိုးက�မး်ကျင်ပညာရငှမ်ျား 

352 �ပုသ်ဆံကသ်ယွေ်ရး၊ အသလံ�င့်ခြ ငး်�ငှ့်ဆိုငေ်သာ ပညာရှငမ်ျား 

411 အေထွေထ�ွုံးစာေရး (အစုိးရ၊ ပြ ငပ်) 

အေထာကအ်ပ့ံပြ � 
စာေရးလုပသ်ားများ 

412 အတွငး်ေရးမှ�း (အေထေွထွ)(အစိုးရ၊ ပြ ငပ်) 

413 အချကအ်လက်ဖြ ည့်သငွး်စာေရးများ၊ လက�်ှိပစ်က�်ငှ့် စာစေီအာ်ပေရတာများ 
(အစိုးရ၊ ပြ င်ပ) 

421 

ေလာငး်ကစားမ�လကခ်သံ၊ူ ေငကွိုငသ်�ူငှ့် ဆကစ်ပေ်လာငး်ကစားမ�ဆိုငရ်ာ 
အလပုသ်မားများ၊ အေက� းေကာကခံ်သမူျား�ငှ့် ဆက်စပလ်ပုသ်ားများ၊ 
အေပါငခ်သံမူျား�ငှ့် ေငွေချးစားသူများ၊ ဘဏတ်ငွေ်ငလွကခ်ံခြ ငး်၊ ထတုေ်ပး ခြ ငး်�ှင့် 
ယငး်�ှင့်ဆက်စပသ်ည့်လပုင်နး်များအတွကစ်ာေရးများ (အစိုးရ၊ ပြ င်ပ) 

422 

ေဖာကသ်ညသ်တငး်လပ်ုသားများ၊ အခြ ားအမျ�ိးအစားများတငွမ်ပါဝင်ေသာ 
ေဖာကသ်ညသ်တငး်အချကအ်လကဆ်ိုငရ်ာလုပသ်ားများ၊ ဆကသ်ယွမ်��ှင့် 
ြပန်က� ားေရးစာေရးများ၊ ြပန်က� ားေရးလပုသ်ားများ၊ ဟိတုယဧ်ည့်က� �ိများ၊ ဧည့်က� �ိ 
(အေထွေထွ)၊ ကငွး်ဆငး်ေလ့လာမ��ငှ့် ေဈးကကွသ်ေုတသနအတွက ်ေမးြမန်းသမူျား၊ 
တယလ်ဖီန်ုးစကခ်ုံေအာ်ပေရတာများ 

431 
ေငွစာရငး်�ငှ့် စာရငး်ကိုငစ်ာေရးများ ၊ ကနိး်ဂဏန်း�ငှ့်သကဆ်ိုငေ်သာ၊ ပစ�ညး်များ 
�ငှ့်ပတသ်တေ်သာ မတှတ်မ်းစာေရးများ၊ အမ�ထမး်လစာထတုေ်ပးေသာ စာေရးများ၊ 
စာရငး်အင်း၊ ဘ�ာေရး�ငှ့်အာမခစံာေရးများ  



114 သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

541 
မးီသတ်သမားများ၊ ရအဲရာရှိများ၊ အကျဥး်ေထာငအ်ေစာင့်များ၊ လုံခ� �ံေရးအေစာင့် 
များ၊ အခြ ားအမျိ�းအစားများတွင ်မပါဝငေ်သာ ကာကယွေ်စာင့်ေရာှကေ်ရး 
ဝန်ေဆာငမ်�လုပသ်ားများ၊  

611 
သးီ�ှံ�ငှ့် ဟငး်သးီဟင်းရွကစ်ိုကပ်ျ�ိးသမူျား၊ ဥယျာဥ်ခ� ေံမြ �ငှ့် ဥယျာဥပ်ျ�ိးေထာငေ်ရး 
�ငှ့် အပငေ်ပါကမ်ျားပြ �စုပျိ�းေထာငသ်မူျား၊ ေရာစပသ်းီ�ှံစိုကပ်ျိ�းသမူျား၊ သစပ်င�်ငှ့် 
 ခ� စံိုကသ်မူျား 

လယယ်ာ၊ သစေ်တာ�ငှ့် 
ငါးလပုင်န်း 

က�မး်ကျင်လပုသ်ားများ 

612 
အခြ ားအမျိ�းအစားများတွငမ်ပါဝင်ေသာ တိိရစ�ာန်ေမးွ မြ �သူများ၊ ပျားေမးွမြ �သမူျား 
�ငှ့် ယငး်ကိုထန်ိးသမိး်ေစာင့်ေရာှက်သမူျား၊ ေမးွမြ �ေရး�ငှ့် �ို�ထကွပ်စ�ညး် ထုတလ်ပု် 
သမူျား၊ က� က်၊ ဘေဲမးွမြ �သူများ 

613 သးီ�ှံစိုကပ်ျိ�းခြ ငး်�ှင့် တိိရစ�ာနေ်မးွ မြ � ခြ ငး်ကိုတဲွဖကလု်ပက်ိုငသ်မူျား 

614 ဆန်စပါးစုိကပ်ျိ�းသမူျား 

621 သစေ်တာ�ငှ့် ဆကစ်ပပ်စ�ညး်လပုသ်ားများ  

622 ငါးမျိ�းစံုေမွးလပ်ုသားများ၊ ပငလ်ယေ်ရေအာကေ်ရလုပသ်ားများ၊ မဆုိုးများ�ငှ့် 
ေထာငေ်ချာကသ်မားများ၊ ကန်ုးတငွး်ပုိငး်�ငှ့် ပငလ်ယက်မ်း�ိုးတန်းေရလုပသ်ားများ  

631 ဝမး်စာအတကွ ်သးီ�ှံစိုကပ်ျ�ိးေသာလယသ်မားများ 

632 ဝမး်စာအတကွ် တိိရစ�ာနေ်မးွ မြ �သမူျား 

633 ဝမး်စာအတကွ ်သးီ�ှံ�ငှ့် တိိရစ�ာန်တွဲဖက်စိုကပ်ျ�ိးေမွးမြ �သူများ 

634 ဝမး်စာအတကွ ်ငါးဖမ်းသ၊ူ အမလဲိုကသ်ူ၊ မုဆိုးများ၊ ေထာငေ်ချာကဆ်င်သ�ူငှ့် 
ပစ�ည်းေကာကသ်ူများ 

၇၁၁ 

အခြ ားအမျိ�းအစားများတွင် မပါ၀င်ေသာအေဆာကအ်ဦးကိုယထ်ည�်ငှ့် ဆကစ်ပ် 
လပုင်န်းများတငွ် လပုက်ိုင်ေသာအလပုသ်မားများ (လကသ်မားများ�ငှ့် စေရွးပုံေဖာ် 
လကသ်မားများ၊ ဘလိပ်ေြမေလာငး်သူများ၊ ဘလိပေ်မြ အေချာကိုငသ်မူျား�ငှ့် 
ဆကစ်ပ်လပုသ်ားများ၊ အမိေ်ဆာကသ်မူျား၊ ပနး်ရံ�ငှ့် ဆက်စပလ်ပုသ်ားများ၊ 
ေကျာကပ်န်းပပုညာရငှမ်ျား၊ ေကျာကြ်ဖတသ်မား၊ ပုံေဖာ်သူများ) 

လကမ်�ပညာ�ငှ့် ဆကစ်ပ ်
လပုင်နး် အလုပသ်မားများ 

၇၁၂ 
ေလေအးေပးခြ ငး်�ှင့် ေရခေဲသတ�ာပညာရငှမ်ျား၊ ပနး်ရမံျား၊ မးီခအံတုခ်ငး် 
အလပုသ်မားများ၊ ေရပိုကဆ်ကသ်မားများ�ငှ့် ပိုကတ်ပဆ်ငသ်မူျား၊ အမိုးမိုးသူများ၊ 
 က� မး်ခင်း�င့်ှ ေကျာကြ်ပားခငး်သူများ 

၇၁၃ ေဆးသတုသ်မားများ၊ ေဆးမ�တသ်မူျား�ငှ့် ချိတေ်ဆးသတုသ်မူျား၊ အေဆာကအ်ဦး 
သန�်ရငှး်ေရးလုပသ်မားများ�ငှ့် ဆကစ်ပ်လပုသ်ားများ 

၇၂၁ 
သတ��ပံုသငွး်သမူျား၊ ဆိုငး်က� �ိးတငသူ်များ�ငှ့် ဝါယာတပဆ်ငသ်မူျား၊ သတ��ပြ ား 
လပုသ်ားများ၊ ငြ မး်ဆင်အလပုသ်မား�ငှ့် သတ��ကိုယထ်ည်ြပငဆ်င်သူများ၊ ဂေဟ 
ဆကသ်မူျား�ငှ့် မးီြဖင့် ဖြ တ်ေတာကေ်ရးသမားများ 

၇၂၂ 
ပန်းပဲလပုင်နး်၊ တထူပုုံေဖာ်လပုင်န်း�ငှ့် ပုံသငွး်လပုင်န်းများ၊ သတ��အေရာင်တငသ်ူ 
များ၊ ေကျာကစ်ကက်ိုငသ်မူျား�ှင့် ဆးူေဆာကေ်သးွသမူျား၊ သတ� �ပုံေဖာ်စကေ်မာငး် 
များ�ငှ့်  ဖြ တ်ေတာကတ်ပ်ဆငသ်မူျား 

 
 

  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

432 
ပစ�ည်းမတှတ်မး်ေရးသွငး်ခြ ငး်�ှင့် သယသ်ပူို�ေဆာငေ်ရးစာေရးများ၊ ထတုလ်ပုေ်ရး 
စာေရးများ၊ ပစ�ညး်ထန်ိးစာေရးများ၊ သယယ်ပိူ�ုေဆာငေ်ရးစာေရးများ 

441 

အထက်တငွ ်မေဖာ်ပြ ထားသည့် အေထာက်အပံ့ပြ �စာေရးအလပုသ်မားများ၊ ဂဏန်း 
သ   ေ �ကတတင်ခြ ငး်၊ စာပြ င်ခြ ငး်�ငှ့် ဆကစ်ပ်စာေရးများ၊ စာတွဲခြ ငး်�ှင့်မတိ� �ကးူသည့် 
စာေရးများ၊ စာက� ည့်တိုကစ်ာေရးများ၊ စာပို�သမူျား�ငှ့်ေရးွချယေ်ရးစာေရးများ၊ 
အခြ ားစာေရးစာချ�ီငှ့်ဆိုငေ်သာ လပုင်နး်များအတွကေ်ထာကပ်ံ့ေပးေသာ 
အလပုသ်မားများ၊ ကုိယေ်ရးမှတတ်မး်ကိုငရ်သစူာေရးများ၊ လကေ်ရးက�မး်ကျင် 
ပညာရငှမ်ျား�ငှ့့် ဆကစ်ပလ်ပုသ်ားများ၊   

511 

လကမ်တ်ှေရာငး်သူ (ဘတစ်က်ား၊ ကးူတို�ေလ၊ှ ေရ ေပ�ရပှေ်ပြ းယာဥ၊် ဇမိခ်လူံစးီ 
ကားတွဲ၊ အပိခ်နး်ပါကား၊ မးီရထား၊ ထေရာ်လကီား)၊ ခရးီသာွးအေထာကအ်ကူပြ � 
များ၊ လကမ်တှေ်ရာငး်များ�ငှ့် လမး်��န်များ၊ ခရးီသညမ်ျားသကသ်ာေချာငခ်ျမိ� 
အတွက် တာဝနရ်ှိေသာ ေရယာဥ်၊ ေလယာဥေ်မာင်/မယ် 

ဝန်ေဆာင်မ��ှင့် 
အေရာငး်လပုသ်ားများ 

512 ထမငး်ချက်၊ စာဖိုမ�ှး 

513 စားပွဲထိုးများ�ှင့် အေဖျာ်ယမကာဆိုင ်ေကာငတ်ာတငွ ်အေဖျာ်ယမကာထည့်ေပးသူ 

514 ဆပံင်ပြ �ပြ ငသ်မူျား၊ အလှပြ ငသ်�ှူင့် ဆကစ်ပလ်ပုသ်ားများ 

515 
အေဆာကအ်အုံ�ငှ့် အမိမ်�ကစိ�ထန်ိးသမိး်မ�ဆုိငရ်ာက� းီက� ပသ်မူျား၊ အေဆာကအ်ဦး 
ေစာင့်ေရာှကထ်နိး်သမိး်ရသူများ၊ �ုံး၊ ဟုိတယ�်ငှ့် အခြ ားလပုင်န်းများတွင ်
သန�်ရငှး်ေရး�ှင့် အခန်းတင်ွးသန�ရ်ငှး်ေရးေဆာငရ်ကွသ်မူျား၊ အမိအ်ကမူျား 

516 

နက�တ�ေဗဒပညာရငှ၊် ေဗဒငဆ်ရာ/ဆရာမများ�ငှ့် ဆကစ်ပအ်လပုသ်မားများ၊ 
အေဖာ်ပြ �ရသမူျား�ငှ့် အေစအပါးများ၊ ယာဥေ်မာငး်နညး်ပြ များ၊ အခြ ားအမျိ�းအစား 
များတငွမ်ပါဝင်ေသာ ကိုယေ်ရးဝန်ေဆာငမ်�လပုသ်ားများ၊ တရိစ�ာနမ်ျား ထန်ိးသမိး် 
ေစာင့်ေရာှကရ်သမူျား၊ ဈာပနကစိ�ေဆာငရ်ကွေ်ပးသမူျား 

521 
လမး်ေဘးဆုိငေ်လး�ှင့် ေစျးရိှအေရာငး်စာေရးများ၊ လမး်ေဘးအစားအစာေရာငး်ချ  
သည့်အေရာငး်စာေရးများ၊ ေကျာကမ်ျကရ်တနာေရာငး်ချသမူျား  

522 
ေဈးဆိုငပ်ိုငရှ်ငမ်ျား၊ ေဈးဆိုငလ်ကေ်ထာကမ်ျား၊ ေဈးဆိုငအ်ေရာင်းအလုပသ်မား 
များ၊ ေဈးဆိုင်က� းီက� ပေ်ရးမှ�းများ 

523 ေငွကိုငမ်ျား�ငှ့် လကမ်တှအ်ေရာငး်စာေရးများ 

524 

ဗဟိုဌာနမအှေရာငး်စာေရးများ၊ အမိတုိ်ငရ်ာေရာက ်ေရာင်းဝယေ်သာ အလပုသ်မား 
များ၊ အစားအစာဝန်ေဆာငမ်�ေကာငတ်ာလကေ်ထာကမ်ျား၊ ေမာ်ဒယ်/ကိုယဟ်န်ပြ  
မယ်/ေမာင ်(ေက� ာ်ငြ ာ၊ အ�ုပညာရငှမ်ျားအတက်ွ၊ အဝတအ်စားများ ခငး်ကျငး်ပြ သ 
 ခြ ငး်၊ ဖကရ်င်ှ)၊ အခြ ားအေရာငး်အလပုသ်မားများ၊ အေရာငး်သ�ုပ်ပြ များ၊ အခြ ား 
အမျိ�းအစားများတငွမ်ပါဝင်ေသာ အေရာငး်အလပုသ်မားများ၊ ဝနေ်ဆာငဌ်ာန 
လကေ်ထာကမ်ျား 

531 ကေလးထိနး်လပ်ုသားများ�ငှ့် အေထာကအ်ကူပြ �ဆရာများ 

532 ကျန်းမာေရးလကေ်ထာကမ်ျား၊ အမိအ်ေြခစိုက ်ပဂု�ိ�လေ်ရးဂ�စုိုကလ်ပုသ်ားများ 



115သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

၇၂၃ 
စိုကပ်ျ�ိးေရး�ှင့် စက�်ုံသုံးအငဂ်ျင်ပြ ငသ်မူျား�ငှ့် ပြ �ပြ ငေ်ရးသမားများ၊ ေလယာဥ် 
အင်ဂျငစ်က်ပြ င�်ငှ့် ပြ ငဆ်င်ေရးသမားများ၊ စကဘ်းီပြ �ပြ ငေ်ရး�ှင့ ်ဆက်စပ်ပြ �ပြ င် 
ေရးသမားများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဥစ်ကြ်ပငမ်ျား�ငှ့် ပြ �ပြ င်ေရးသမားများ 

၇၃၁ 

မန်ှပြ �လပုသ်မူျား၊ ဖြ တေ်တာကသ်မူျား၊ ေသးွသူများ၊ အေချာကိုငသ်မူျား၊ လကမ်� 
ပညာရငှမ်ျား၊ အထည်အလပိ၊် သားေရ�ှင့် ဆကစ်ပပ်စ�ညး်များ ထတုလ်ပုသ်မူျား၊ 
သစထ်ည်လပုသ်ားများ၊  ခြ ငး်ေတာငး်�ငှ့် ဆကစ်ပပ်စ�ညး်များ၊ အခြ ားမညသ်ည့် 
ေနရာတင်ွမ ှသတမ်တှေ်ဖာ်ပြ မ�မရှိေသာ လကမ်�ပညာရှငမ်ျား၊ လကဝ်တရ်တနာ�ငှ့် 
အဖိုးတန်သတ� �လုပသ်ားများ  

၇၃၂ စာစပီညာရငှမ်ျား၊ ပံု�ှိပအ်ဆုံးသတ�ှ်င့် စာအပုခ်ျ�ပသ်မူျား၊ ပုံ�ှိပသ်မူျား၊ 
ပုံ�ှိပ်ခြ ငး်ဆိုငရ်ာလပုင်န်းအလပုသ်မားများ၊  

၇၄၁ 
အေဆာကအ်ဦး�င့်ှ ဆက်စပ်လ�ပစ်စပ်ညာရငှမ်ျား၊ လ�ပစ်စပ်စ�ညး်ကရိိယာ 
တပဆ်င်သမူျား�ငှ့် ပြ ငဆ်င်သမူျား၊ လ�ပစ်စ်လိုငး်က� �ိးများ တပဆ်င်သမူျား�ငှ့် 
 ပြ ငဆ်င်သမူျား၊ လ�ပစ်စပ်စ�ညး်ပြ �ပြ ငသ်�ူငှ့် တပဆ်ငသ်မူျား 

၇၄၂ 

အလီကထ်ရွနန်စ်�ငှ့် ဆကသ်ယွေ်ရးဆိုငရ်ာ ပစ�ည်းများတပဆ်င်သမူျား�ှင့်  ပြ �ပြ င် 
သမူျား၊ အလီကထ်ရန်ွနစစ်က် ပြ ငမ်ျား�ငှ့် ၀နေ်ဆာငမ်�ေပးေသာလပုင်နး် လပုက်ိုင် 
သမူျား၊ သတငး်အချက်အလက�်ငှ့် ဆကသ်ယွေ်ရးနည်းပညာဆိုငရ်ာ လပုင်န်းများ 
တပဆ်င်ခြ ငး်�ှင့် ၀န်ေဆာငမ်�ေပးေသာလပုင်န်း လပုက်ိုင်သမူျား 

၇၅၁ 

ေပါငမ်နု�ဖ်တုသ်မူျား၊ ဂျ�ံမနု�ည်က�်ငှ့်ေထာပတတ်ို��ငှ့်ပြ �လုပေ်သာမနု�ဖ်တုသ်မား�ငှ့် 
ချိ�ချဥမ်နု�မ်ျားကိုပြ �လပုသ်မူျား၊ အသားေရာငး်သမူျား၊ ငါးစိမး်သညမ်ျား�င့်ှ ဆကစ်ပ် 
အစားအစာ ပြ ငဆ်ငသ်မူျား၊ �ို�ထကွပ်စ�ညး်ပြ �လုပသ်မူျား၊ အသးီ၊ ဟငး်သးီဟင်းရွက် 
�ငှ့်ဆကစ်ပအ်ရာများ တာရညှခ်ေံအာင ်လပုေ်ဆာငေ်ပးသမူျား၊ ေဆးရကွ်က� းီ 
 ပြ ငဆ်င်သမူျား 

၇၅၂ 
ပရေိဘာဂလကသ်မားများ�ှင့် ဆကစ်ပအ်လုပ်သမားများ၊ သစက်ိုပြ �ပြ ငသ်မူျား၊ 
ပရေိဘာဂလကသ်မားများ�ှင့် ဆကစ်ပ်ေရာင်း၀ယ်လပုင်နး် အလုပသ်မားများ၊ 
သစသ်ားအတကွသ်ုံးေသာ စကပ်စ�ည်းကရိယိာများချန်ိည�ိသ�ူငှ့် စကက်ိုင်များ 

၇၅၃ 

အ၀တ်အထည�်ငှ့် ဆက်စပပ်ုံစဒံဇီိုငး်  ပြ �လပုသ်မူျား�ငှ့်  ဖြ တသ်မူျား၊ အ၀တအ်ထည် 
�ငှ့်ဆကစ်ပအ်ေရာငး်အ၀ယ်လပုင်န်း အလပုသ်မားများ၊ အေမးွပါသားေရခံွအ၀တ် 
များပြ �လပု်သူများ၊ သားေရနယသ်မား၊ သားေရထည်ပြ �လုပရ်နအ်တွက် တရိစ�ာန် 
အေရခွံများကို  ပြ ငဆ်င်သမူျား၊ အချ�ပအ်လုပ၊် ပန်းထိုး�ငှ့် ဆကစ်ပ်အလပုသ်မား 
များ၊ ဖနိပ်ပြ �လပုသ်မူျား�ငှ့် ဆကစ်ပအ်လပု်သမားများ၊ အပခ်ျ�ပသ်မားများ၊   
အဝတ်အစားချ�ပ်သမူျား၊ သားေမွးထည ်ချ�ပ်လပုေ်ရာငး်ချသမူျား�ငှ့် ဦးထုပလ်ပု် 
ေရာငး်သမူျား 

၇၅၄ 

အခြ ားအမျိ�းအစားများတွငမ်ပါ၀င်ေသာ လကမ်�ပညာ�ငှ့် ဆကစ်ပ်အလပုသ်မား 
များ၊ ပိုးသတေ်ဆးဝါး�ငှ့် အခြ ားပိုးသတ်ေဆး၊ ေပါင်းသတ်ေဆး ထိန်းချ�ပက်ိုငတ်ယွ် 
သမူျား၊ အခြ ားလကမ်�ပညာ�ငှ့် ဆကစ်ပအ်လပုသ်မားများ၊ ကန်ုပစ�ညး်များကို 
စစေ်ဆးသူများ�ှင့် အဆင့်သတမ်တ်ှသမူျား (အစားအေသာက�်ငှ့် အေဖျာ်ယမကာ 
မပါ)၊ ေဖာကခ်ွဲခြ ငး်ဆိုငရ်ာလပ်ုငနး်များတငွ် လပုက်ိုင်သမူျား၊ ေရငပုလ်ပုသ်ားများ 

   

 
 

  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

541 
မးီသတ်သမားများ၊ ရအဲရာရှိများ၊ အကျဥး်ေထာငအ်ေစာင့်များ၊ လုံခ� �ံေရးအေစာင့် 
များ၊ အခြ ားအမျိ�းအစားများတွင ်မပါဝငေ်သာ ကာကယွေ်စာင့်ေရာှကေ်ရး 
ဝန်ေဆာငမ်�လုပသ်ားများ၊  

611 
သးီ�ှံ�ငှ့် ဟငး်သးီဟင်းရွကစ်ိုကပ်ျ�ိးသမူျား၊ ဥယျာဥ်ခ� ေံမြ �ငှ့် ဥယျာဥပ်ျ�ိးေထာငေ်ရး 
�ငှ့် အပငေ်ပါကမ်ျားပြ �စုပျိ�းေထာငသ်မူျား၊ ေရာစပသ်းီ�ှံစိုကပ်ျိ�းသမူျား၊ သစပ်င�်ငှ့် 
 ခ� စံိုကသ်မူျား 

လယယ်ာ၊ သစေ်တာ�ငှ့် 
ငါးလပုင်န်း 

က�မး်ကျင်လပုသ်ားများ 

612 
အခြ ားအမျိ�းအစားများတွငမ်ပါဝင်ေသာ တိိရစ�ာန်ေမးွ မြ �သူများ၊ ပျားေမးွမြ �သမူျား 
�ငှ့် ယငး်ကိုထန်ိးသမိး်ေစာင့်ေရာှက်သမူျား၊ ေမးွမြ �ေရး�ငှ့် �ို�ထကွပ်စ�ညး် ထုတလ်ပု် 
သမူျား၊ က� က်၊ ဘေဲမးွမြ �သူများ 

613 သးီ�ှံစိုကပ်ျိ�းခြ ငး်�ှင့် တိိရစ�ာနေ်မးွ မြ � ခြ ငး်ကိုတဲွဖကလု်ပက်ိုငသ်မူျား 

614 ဆန်စပါးစုိကပ်ျိ�းသမူျား 

621 သစေ်တာ�ငှ့် ဆကစ်ပပ်စ�ညး်လပုသ်ားများ  

622 ငါးမျိ�းစံုေမွးလပ်ုသားများ၊ ပငလ်ယေ်ရေအာကေ်ရလုပသ်ားများ၊ မဆုိုးများ�ငှ့် 
ေထာငေ်ချာကသ်မားများ၊ ကန်ုးတငွး်ပုိငး်�ငှ့် ပငလ်ယက်မ်း�ိုးတန်းေရလုပသ်ားများ  

631 ဝမး်စာအတကွ ်သးီ�ှံစိုကပ်ျ�ိးေသာလယသ်မားများ 

632 ဝမး်စာအတကွ် တိိရစ�ာနေ်မးွ မြ �သမူျား 

633 ဝမး်စာအတကွ ်သးီ�ှံ�ငှ့် တိိရစ�ာန်တွဲဖက်စိုကပ်ျ�ိးေမွးမြ �သူများ 

634 ဝမး်စာအတကွ ်ငါးဖမ်းသ၊ူ အမလဲိုကသ်ူ၊ မုဆိုးများ၊ ေထာငေ်ချာကဆ်င်သ�ူငှ့် 
ပစ�ည်းေကာကသ်ူများ 

၇၁၁ 

အခြ ားအမျိ�းအစားများတွင် မပါ၀င်ေသာအေဆာကအ်ဦးကိုယထ်ည�်ငှ့် ဆကစ်ပ် 
လပုင်နး်များတငွ် လပုက်ိုင်ေသာအလပုသ်မားများ (လကသ်မားများ�ငှ့် စေရွးပုံေဖာ် 
လကသ်မားများ၊ ဘလိပ်ေြမေလာငး်သူများ၊ ဘလိပေ်မြ အေချာကိုငသ်မူျား�ငှ့် 
ဆကစ်ပ်လပုသ်ားများ၊ အမိေ်ဆာကသ်မူျား၊ ပနး်ရံ�ငှ့် ဆက်စပလ်ပုသ်ားများ၊ 
ေကျာကပ်န်းပပုညာရငှမ်ျား၊ ေကျာကြ်ဖတသ်မား၊ ပုံေဖာ်သူများ) 

လကမ်�ပညာ�ငှ့် ဆကစ်ပ ်
လပုင်နး် အလုပသ်မားများ 

၇၁၂ 
ေလေအးေပးခြ ငး်�ှင့် ေရခေဲသတ�ာပညာရငှမ်ျား၊ ပနး်ရမံျား၊ မးီခအံတုခ်ငး် 
အလပုသ်မားများ၊ ေရပိုကဆ်ကသ်မားများ�ငှ့် ပိုကတ်ပဆ်ငသ်မူျား၊ အမိုးမိုးသူများ၊ 
 က� မး်ခင်း�င့်ှ ေကျာကြ်ပားခငး်သူများ 

၇၁၃ ေဆးသတုသ်မားများ၊ ေဆးမ�တသ်မူျား�ငှ့် ချိတေ်ဆးသတုသ်မူျား၊ အေဆာကအ်ဦး 
သန�်ရငှး်ေရးလုပသ်မားများ�ငှ့် ဆကစ်ပ်လပုသ်ားများ 

၇၂၁ 
သတ��ပံုသငွး်သမူျား၊ ဆိုငး်က� �ိးတငသူ်များ�ငှ့် ဝါယာတပဆ်ငသ်မူျား၊ သတ��ပြ ား 
လပုသ်ားများ၊ ငြ မး်ဆင်အလပုသ်မား�ငှ့် သတ��ကိုယထ်ည်ြပငဆ်င်သူများ၊ ဂေဟ 
ဆကသ်မူျား�ငှ့် မးီြဖင့် ဖြ တ်ေတာကေ်ရးသမားများ 

၇၂၂ 
ပန်းပဲလပုင်န်း၊ တထူပုုံေဖာ်လပုင်န်း�ငှ့် ပုံသငွး်လပုင်န်းများ၊ သတ��အေရာင်တငသ်ူ 
များ၊ ေကျာကစ်ကက်ိုငသ်မူျား�ှင့် ဆးူေဆာကေ်သးွသမူျား၊ သတ� �ပုံေဖာ်စကေ်မာငး် 
များ�ငှ့်  ဖြ တ်ေတာကတ်ပ်ဆငသ်မူျား 
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  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

၈၁၁ 
စကေ်မာငး်သူ-ထခုွဲခြ ငး်/ေကျာကမ်းီေသးွ/မိုငး်တငွး်၊ ေရတွငး်တူေဖာ်သမူျား၊ 
တငွး်နကတ်းူသမူျား၊ ဘလိပေ်မြ စကေ်မာငး်သမူျား 

စက်ကရိိယာ�ငှ့် 
စကပ်စ�ညး် 

ကိုငတ်ယွအ်သုံးပြ �သူများ 
�ငှ့် စစုညး်တပဆ်ငသ်မူျား 

၈၁၂ 
သတ��/ဖန်ချကဖ်ို (သို�) မးီပြ င်းဖို ေအာ်ပေရတာ ( မးီပြ ငး်ဖုိဖြ င့် သတ��အရည်က� �ိ 
 ခြ ငး်)၊  သတ��အေချာသတ်ခြ င်း၊ ပလပိ်ပြ ား ပြ �လုပ်ခြ ငး်၊ အေရာငတ်င်ခြ ငး်ပြ �လပု် 
သည့်စက်ကိုငေ်အာ်ပေရတာများ 

၈၁၃ ဓာတပုစ�ညး်�ငှ့် ဓာတပ်ုံဆိုငရ်ာထတုက်န်ုစက�်ုံအတွက် စကက်ိုငေ်အာ်ပေရတာများ 

၈၁၄ ရာဘာ၊ ပလပစ်တစ�်ငှ့်စက��ထတုက်န်ုစကမ်ျားအတကွ် စကက်ိုငေ်အာ်ပေရတာများ 

၈၁၅ 

အေရာငခ်�တ်ခြ င်း၊ အေရာငဆုိ်းခြ င်း၊ ေဆးေက� ာခြ ငး် စကက်ိုင်ေအာ်ပေရတာများ၊ 
ဖိုငဘ်ာအမ�င်ပြ ငဆ်င်ခြ ငး်၊ ဗိုငး်ငင်ခြ ငး်�ှင့် ေလမ�တ်ခြ ငး်စကက်ိုငေ်အာ်ပေရတာများ၊ 
သိုးေမ�း�ငှ့် သားေရပြ �ပြ င်ခြ ငး်ဆိုင်ရာ စက်ကိငုေ်အာ်ပေရတာများ၊ အဝတ်ေလ�ာ် 
စကက်ိုင်ေအာ်ပေရတာများ ၊ အပခ်ျ�ပစ်ကက်ိငုေ်အာ်ပေရတာများ (ထးီ၊ အမိုး/ 
ရကွဖ်ျဥ်)၊ ဖနိပ်ပြ �လပုြ်ခင်း 

၈၁၆ အစားအစာ�ှင့် ဆက်စပပ်စ�ညး် စကက်ိုငေ်အာ်ပေရတာများ 

၈၁၇ သစသ်ားထည်ပြ �လပု်ခြ ငး်�ှင့် စက��ပြ �လပု်ခြ ငး် စကက်ိုင်ေအာ်ပေရတာများ 

၈၁၈ 
ဖန်�ငှ့် ေက� ထညေ်မြ ထညမ်ျား၊ ေရေ�ွးေငွ�စက�်ငှ့် အပေူပးသည့်စက၊် ထတုပ်ိုးခြ ငး်၊ 
ပလုငး်သငွး်ခြ ငး်�ငှ့် တဆံပိက်ပြ်ခငး် စကက်ိုငေ်အာ်ပေရတာများ 

၈၂၁ စက�်ငှ့်ဆိုငေ်သာ၊ လ�ပစ်စ�်ငှ့်ဆိုငေ်သာ၊ အလီကထ်ရနွန်စ်�ငှ့်ဆိုငေ်သာ ပစ�ည်း 
အစတ်ိအပိုငး်များကုိတပဆ်င်သူ 

၈၃၁ 
ယာဥေ်မာငး် (သို�) ဘရတိထိ်နး် (စကေ်ခါင်း၊ မးီရထား၊ ကနုတ်ွဲ၊ မိုငး်၊ ေကျာကက်ျငး်)၊ 
စက်က� းီများေမာင်းသ၊ူ အေစာင့် (ကနုရ်ထား၊ ကန်ုပိ�ုရထား) 

၈၃၂ 
ယာဥေ်မာငး် (ကား၊ တက�စ၊ီ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်)၊ စကေ်မာငး် (မိုငး်/ေကျာကက်ျငး်သို� 
ေခါက်တု့ံေခါက်ပြ န်ဆွဲေပးရေသာကား၊ ေကျာကက်ျငး်၊ �ုံးစာ (သို�) အစရီငစ်ာများ 
အတွကအ်လျင်အမြ န်ေပးပို�ရသည့်ယာဥ်) 

၈၃၃ 
သေ �ဘာလန်ွးကျငး် လပုသ်ား၊  မိုင်းတွငအ်လပုလ်ပုသ်အူမျ�ိးသား/အမျ�ိးသမးီ၊ 
ယာဥေ်မာငး် (ကန်ုတငယ်ာဥ်က� းီ၊ ေလာ်ရကီား၊ ဘတစ်က်ား) 

၈၃၄ 

၀န်ချစီက်/ကရနိး်၊ ၀နတ်င်စက�်ငှ့် ဆကစ်ပစ်က�်ုံစကေ်မာငး်များ ၊ ေမြ ေကာ်/ 
ေမြ တူး�ှင့် ဆက်စပစ်က�်ုံစကေ်မာင်းများ ၊ ၀နခ်ျကီားစကေ်မာငး်၊ စိုကပ်ျိ�းေမွးမြ � 
ေရးခ� �ံငှ့် သစေ်တာဆိုငရ်ာ ေရ��ေပြ ာငး်စက�်ုံစကေ်မာငး်များ၊ ေရ��ေပြ ာင်းစက�်ုံ 
စကေ်မာငး်များ 

၈၃၅ 

ေလှဖြ င့်အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်ပြ �သ ူ(ကးူတုိ�၊ ေမာ်ေတာ်ဘတု၊် ဆွဲသေ �ဘာ၊ 
ကနုး်ပတမ်�ှး) ေလငှာှးစားသ၊ူ ပဲ့ကိုင်/ပဲ့နငး်၊ သေ �ဘာအမ�ထမး်၊ ကန်ုးပတ် 
သေ �ဘာသား၊ မးီပြ တုိကေ်စာင့်၊ အသကက်ယေ်လေှမာငး်သ၊ူ သေ �ဘာသား၊ သေ �ဘာ 
ကနုး်ပတအ်မ�ထမး်များ�ငှ့် ဆကစ်ပ်အလပုသ်မားများ 

၈၃၆ ဆိုငက်ယေ်မာငး်သမား၊ တပုတ်ပု် (သုံးဘးီဆုိငက်ယ၊် ဆိုင်ကယက်ယရ်ီ) 
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  အေသးစိတ်အလပုအ်ကုိငမ်ျား (ဂဏနး်သေ �ကတ " ၃ " လုံး) 
အလုပအ်ကုိငအု်ပစ်ုက� းီများ 
(ဂဏနး်သေ �ကတ " ၁ " လုံး) 

၉၁၁ 

 ပြ ညတ်ငွး်ဟုိတယ�်ငှ့် �ုံးသန�ရ်င်ှးေရး (သို�) အက�ူငှ့်အခြ ားအလုပဌ်ာနများရိှ 
သန�်ရငှး်ေရး�ှင့် အကလူပုသ်ားများ၊ ပျကံျအေရာငး်ေစျးသညမ်ျား (ေရသန�်၊ 
သတငး်စာ၊ �ပုရ်ငှ�ံု်အတငွး်စားစရာများ၊ လမး်ေဘးအစားအစာ၊ စားေသာက်ကန်ု 
မဟတုေ်သာ ကနုပ်စ�ညး်များေရာငး်ချသူ) 

အေ ခြ ခအံလပု်သမားများ 

၉၁၂ 
ပိုစတာချတိသူ်၊ ေ က� ာ် ငြ ာစာကပသူ်၊ ဖိနပအ်ေရာငတ်ငသ်၊ူ (အဆာကအ်အံု၊ 
ေလယာဥ၊်  စက�်ုံ၊ စားေသာကဆ်ိုင၊် မးီရထားစသည့် သန�်ရငှး်ေရးလပုသ်ားများ)၊ 
ယာဥသ်န�ရ်ငှး်ေရး အလုပသ်မားများ 

၉၁၅ 
လမူ�ေရးေနရာများ�ှင့် လမူ�ေရးဖြ စရ်ပမ်ျားကို ေစာင့်က� ပေ်ပးသ�ူငှ့် ေဂါက်ကယရ်ီ 
များ 

၉၂၁  က� ပံင်ဖြ တ်သ၊ူ ပငလ်ယေ်ရေမာ်ှ�ငှ့် အခွံပါပငလ်ယသ်တ�ဝါများေကာကသ်၊ူ 
ေရလုပင်န်း�ငှ့် ငါးေမွးလပုသ်ားများ 

၉၃၁ ေဆာက်လပုေ်ရး�ငှ့် သတ��တးူေဖာ်ခြ ငး်လပုသ်ားများ 

၉၃၂ လက်ဖြ င့်ထပ်ုပိုးသ၊ူ ထုတ်လပုေ်ရးလုပသ်ားများ၊  ထတုလ်ုပပ်စ�ညး်များကုိ 
သန�်စင်ေအာင်ပြ �လုပသ်၊ူ ပနး်ပထဲသုူ 

၉၃၃ 
သေ �ဘာကျငး်အလပုသ်မား၊ ကန်ုတငက်န်ုချလုပသ်ားများ၊ ေခြ နငး်�ငှ့်လက်လှည့် 
စကမ်ျားေမာင်း�ငှသ်မူျား 

၉၄၁ အသင့်စား အစားအေသာက်ပြ ငေ်ပးသူများ၊ စားဖိုေဆာင်အကမူျား 

၉၅၁ လမး်�င့်ှ ဆက်စပလ်ပုင်နး်လပုသ်ားများ 

၉၆၁ စနွ�ပ်စပ်စ�ညး်ေရးွချယသ်မူျား၊ အမ�ိကသ်မိး်သမူျား�ှင့်  ပြ နလ်ည်ပြ �ပြ င်ခြ ငး်လပုင်န်း 
လပုသ်မူျား၊ တံမြ ကစ်ညး်လညှး်သမူျား 

၉၆၂ 
အခြ ားအမျိ�းအစားတငွမ်ပါဝင်ေသာ အေခြ ခံအလပုသ်မားများ၊ က� �ံရာကျဘမး် 
လပုက်ိုင်သမူျား (အေပါကေ်စာင့်၊ သတငး်ပို�သူ၊ အထပုအ်ပိုးပို�သ�ူငှ့် ကန်ုေသတ�ာ 
ပို�သမူျား ၊မတီာဖတသ်မူျား၊ ေရဖိုးေကာကသ်မူျား�ငှ့် မးီစုိကထ်ငး်ဖုိးေကာကသ်မူျား) 

၁၁ လကန်ကက်ိုငအ်ဖွဲ�အစညး်များမ ှပြ န်တမ်းဝင်အရာရိှများ 
စစဘ်ကဆ်ိုငရ်ာ 

အလပုအ်ကိုငမ်ျား  ၂၁ လကန်ကက်ိုငအ်ဖွဲ�အစညး်များမ ှပြ န်တမ်းဝင်မဟတုသ်ည့်အရာရှိများ 

၃၁ လကန်ကက်ိုငအ်ဖွဲ�အစညး်များရှိ အလုပအ်ကိုငမ်ျား၊ အခြ ားအဆင့်များ 
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ေနာကဆ်က်တဲွ - ၄။ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိငရ်ာ အလုပသ်မားအဖွဲ�မမ သတ်မမတထ်ားေသာ အေသးစတ်ိလပ်ုငန်းများ�မငင် အဓိကလုပင်န်း 
အုပ်စုက� းီများ 

  
အေသးစိတ်လုပင်န်းများ 

(ဂဏနး်သေ �ကတ"၂ "လုံး) 

အဓိကလပုင်နး် 
အုပစ်ုက� းီများ 

(ဂဏနး်သေ �ကတ"၁ "လုံး) 

၁ ေကာကပ်သဲးီ�ှံစိုက်ပျိ�းြခင်း၊ တရိစ�ာန်ေမးွ မြ � ခြ င်း�ငှ့် အမလဲိုကြ်ခငး် 
လယယ်ာ၊ သစေ်တာ�ငှ့် 

ငါးလုပင်နး် 
၂ သစေ်တာ�ငှ့် သစထ်တုလ်ပုင်နး် 

၃ ငါးဖမး်ြခင်း�ငှ့် ငါးကန်များဖြ င့် ငါးေမးွ ခြ ငး်လုပင်နး် 

၅  ေကျာကမ်းီေသးွ�ငှ့် လစက်�ိ်ကု ်(သက�်ေုကျာကမ်းီေသးွ) တးူေဖာ်ခြ ငး်လပုင်န်း  

သတ��တူးေဖာ်ေရး�ှင့် 
ေကျာကမ်ိုငး်လပုင်နး် 

၆  ေရနံစမိး်�ငှ့် သဘာဝဓါတ်ေင�ွတးူေဖာ်ထတုလု်ပ်ခြ ငး်လုပ်ငနး် 

၇ ဓါတ်သတ��တးူေဖာ်ေရးလုပင်န်း 

၈ အခြ ားသတ� �တင်ွး�ငှ့် ေကျာကက်ျငး်တးူေဖာ်ေရးလုပင်န်း 

၉ သတ��တူးေဖာ်ခြ ငး် အေထာကအ်ကူပြ �/ဆကစ်ပ်လပုင်န်းများ 

၁၀ အစားအစာ  ပြ �ပြ ငထ်တ်ုလပုြ်ခငး်လပုင်နး် 

ကန်ုထုတလ်ပုမ်�လပုင်န်း 

၁၁ အေဖျာ်ယမကာ ထတုလ်ပုြ်ခငး်လပုင်န်း 

၁၂ ေဆးရွက်က� းီ�ငှ့် ဆကစ်ပ်ထတုက်န်ုများ ထတုလ်ပုြ်ခငး်လုပင်န်း 

၁၃ အထည်အလပိ ်ထတုလ်ပုြ်ခငး်လုပင်နး် 

၁၄  အဝတ်အထည် ထတုလ်ပု်ခြ င်းလပုင်န်း 

၁၅ သားေရ�ှင့် သားေရထညပ်စ�ညး် ထတုလ်ပုြ်ခငး်လုပင်န်း 

၁၆ 
ပရိ ေဘာဂမအှပ သစသ်ားထုတ်လပု်ခြ ငး်၊ သစ်သားထကွ်ပစ�ညး်၊ ေဖါ့တုိ� ဖြ င့် 
 ပြ �လပုထ်ားေသာ ကနုပ်စ�ညး်ထုတလ်ပု်ခြ ငး်လပုင်နး်၊  ေကာက�်ိုး/ကျစ်က� ိ�းများ ဖြ င့် 
 ပြ �လပုထ်ားေသာ ကန်ုပစ�ညး်ထုတလ်ပု်ခြ ငး်လပုင်နး် 

၁၇ စက���ငှ့် စက��ပစ�ညး် ထုတလ်ပုြ်ခငး်လပုင်န်း 

၁၈ ပုံ�ှိပ်လပုင်န်း�ငှ့် မတှတ်မ်းတငမ်ဒီီယာများ  ပြ နလ်ညထု်တေ်ဝခြ င်းလပုင်န်း 

၁၉ ေကျာကမ်းီေသးွမ�န်��ငှ့် သန်�စင်ပ� းီေရနံထတုက်နုမ်ျား ထတုလ်ပု်ခြ ငး်လုပင်န်း 

၂၀ ဓါတုပစ�ညး်�ငှ့် ဓါတေုဗဒထုတက်န်ုများ ထတ်ုလပု်ခြ ငး်လပုင်နး် 

၂၁ အေ ခြ ခေံဆးဝါးထုတကု်န ်ထတုလ်ပု်ခြ ငး်�ငှ့် ေဆးဝါးစပ်ခြ ငး်/ ပြ �ပြ ငြ်ခငး်လပုင်န်း 

၂၂ ရာဘာ�ငှ့် ပလပစ်တစထ်တုက်န်ုများ ထုတလ်ပု်ခြ ငး်လပုင်န်း 

၂၃ သတ��မဟတုသ်ည့် တငွး်ထကွပ်စ�ညး်ထတုက်နုမ်ျား ထတ်ုလပု်ခြ ငး်လုပင်နး် 

၂၄ အ ေြခခံသတ��ထုတ်လပု်ခြ ငး်လုပ်ငနး် 

၂၅ 
စကပ်စ�ညး်�ှင့် ကရိယိာတန်ဆာပလာများမအှပ ပုံေလာငး်သတ��ကန်ုများ ထတုလ်ပု်ခြ ငး် 
လပုင်န်း 

၂၆ ကနွပ်ျ�တာ၊ လ�ပစ်စပ်စ�ညး်�ငှ့် စက��အာ�ုံဆိုင်ရာ ကရိယိာများ ထတုလ်ပု်ခြ င်းလပုင်နး် 
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ေနာကဆ်က်တဲွ - ၄။ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိငရ်ာ အလုပသ်မားအဖွဲ�မမ သတ်မမတထ်ားေသာ အေသးစတ်ိလပ်ုငန်းများ�မငင် အဓိကလုပင်နး် 
အုပ်စုက� းီများ 

  
အေသးစိတ်လုပင်န်းများ 

(ဂဏနး်သေ �ကတ"၂ "လုံး) 

အဓိကလပုင်နး် 
အုပစ်ုက� းီများ 

(ဂဏနး်သေ �ကတ"၁ "လုံး) 

၁ ေကာကပ်သဲးီ�ှံစိုက်ပျိ�းြခင်း၊ တရိစ�ာန်ေမးွ မြ � ခြ င်း�ငှ့် အမလဲိုကြ်ခငး် 
လယယ်ာ၊ သစေ်တာ�ငှ့် 

ငါးလုပင်နး် 
၂ သစေ်တာ�ငှ့် သစထ်တုလ်ပုင်နး် 

၃ ငါးဖမး်ြခင်း�ငှ့် ငါးကန်များဖြ င့် ငါးေမးွ ခြ ငး်လုပင်နး် 

၅  ေကျာကမ်းီေသးွ�ငှ့် လစက်�ိ်ကု ်(သက�်ေုကျာကမ်းီေသးွ) တးူေဖာ်ခြ ငး်လပုင်န်း  

သတ��တူးေဖာ်ေရး�ှင့် 
ေကျာကမ်ိုငး်လပုင်နး် 

၆  ေရနံစမိး်�ငှ့် သဘာဝဓါတ်ေင�ွတးူေဖာ်ထတုလု်ပ်ခြ ငး်လုပ်ငနး် 

၇ ဓါတ်သတ��တးူေဖာ်ေရးလုပင်န်း 

၈ အခြ ားသတ� �တင်ွး�ငှ့် ေကျာကက်ျငး်တးူေဖာ်ေရးလုပင်န်း 

၉ သတ��တူးေဖာ်ခြ ငး် အေထာကအ်ကူပြ �/ဆကစ်ပ်လပုင်န်းများ 

၁၀ အစားအစာ  ပြ �ပြ ငထ်တ်ုလပုြ်ခငး်လပုင်နး် 

ကန်ုထုတလ်ပုမ်�လပုင်န်း 

၁၁ အေဖျာ်ယမကာ ထတုလ်ပုြ်ခငး်လပုင်န်း 

၁၂ ေဆးရွက်က� းီ�ငှ့် ဆကစ်ပ်ထတုက်န်ုများ ထတုလ်ပုြ်ခငး်လုပင်န်း 

၁၃ အထည်အလပိ ်ထတုလ်ပုြ်ခငး်လုပင်နး် 

၁၄  အဝတ်အထည် ထတုလ်ပု်ခြ င်းလပုင်န်း 

၁၅ သားေရ�ှင့် သားေရထညပ်စ�ညး် ထတုလ်ပုြ်ခငး်လုပင်န်း 

၁၆ 
ပရိ ေဘာဂမအှပ သစသ်ားထုတ်လပု်ခြ ငး်၊ သစ်သားထကွ်ပစ�ညး်၊ ေဖါ့တုိ� ဖြ င့် 
 ပြ �လပုထ်ားေသာ ကနုပ်စ�ညး်ထုတလ်ပု်ခြ ငး်လပုင်နး်၊  ေကာက�်ိုး/ကျစ်က� ိ�းများ ဖြ င့် 
 ပြ �လပုထ်ားေသာ ကန်ုပစ�ညး်ထုတလ်ပု်ခြ ငး်လပုင်နး် 

၁၇ စက���ငှ့် စက��ပစ�ညး် ထုတလ်ပုြ်ခငး်လပုင်န်း 

၁၈ ပုံ�ှိပ်လပုင်န်း�ငှ့် မတှတ်မ်းတငမ်ဒီီယာများ  ပြ နလ်ညထု်တေ်ဝခြ င်းလပုင်န်း 

၁၉ ေကျာကမ်းီေသးွမ�န်��ငှ့် သန်�စင်ပ� းီေရနံထတုက်န်ုများ ထတုလ်ပု်ခြ ငး်လုပင်န်း 

၂၀ ဓါတုပစ�ညး်�ငှ့် ဓါတေုဗဒထုတက်န်ုများ ထတ်ုလပု်ခြ ငး်လပုင်နး် 

၂၁ အေ ခြ ခေံဆးဝါးထုတကု်န ်ထတုလ်ပု်ခြ ငး်�ငှ့် ေဆးဝါးစပ်ခြ ငး်/ ပြ �ပြ ငြ်ခငး်လပုင်န်း 

၂၂ ရာဘာ�ငှ့် ပလပစ်တစထ်တုက်န်ုများ ထုတလ်ပု်ခြ ငး်လပုင်န်း 

၂၃ သတ��မဟတုသ်ည့် တငွး်ထကွပ်စ�ညး်ထတုက်နုမ်ျား ထတ်ုလပု်ခြ ငး်လုပင်နး် 

၂၄ အ ေြခခံသတ��ထုတ်လပု်ခြ ငး်လုပ်ငနး် 

၂၅ 
စကပ်စ�ညး်�ှင့် ကရိယိာတန်ဆာပလာများမအှပ ပုံေလာငး်သတ��ကန်ုများ ထတုလ်ပု်ခြ ငး် 
လပုင်န်း 

၂၆ ကနွပ်ျ�တာ၊ လ�ပစ်စပ်စ�ညး်�ငှ့် စက��အာ�ုံဆိုင်ရာ ကရိယိာများ ထတုလ်ပု်ခြ င်းလပုင်နး် 

 
 

  
အေသးစိတ်လုပင်န်းများ 

(ဂဏနး်သေ �ကတ"၂ "လုံး) 

အဓိကလပုင်နး် 
အုပစ်ုက� းီများ 

(ဂဏနး်သေ �ကတ"၁ "လုံး) 

၂၇ လ�ပစ်စပ်စ�ညး်ကိရယိာများ ထတုလ်ပု်ခြ ငး်လပုင်န်း 

၂၈ စကယ်��ရားများ ထတုလ်ပု်ခြ င်းလပုင်န်း 

၂၉ စကတ်ပယ်ာ�၊် ေနာက်တဲွယာ��်ငှ့် ေနာကတ်ွဲယာ�င်ယ်များ ထုတလ်ပု်ခြ ငး်လပုင်န်း 

၃၀ အခြ ားသယယ်ပူို�ေဆာငေ်ရးပစ�ညး်ကရိိယာများ ထတုလ်ပု်ခြ ငး်လုပင်န်း 

၃၁ ပရေိဘာဂ ထတ်ုလပု်ခြ င်းလပုင်နး် 

၃၂ အခြ ားထတုက်န်ုလပုင်န်းများ 

၃၃ စကယ်��ရား�ငှ့် ကရိယိာတနဆ်ာပလာများ ပြ �ပြ င်/တပဆ်င်ခြ ငး် 

၃၄ ရတနာပစ�ညး်များထတုလ်ပ်ုခြ ငး် 

၃၅ လ�ပစ်စ၊် ဓါတေ်ငွ�၊ ေရေ�းွေင�ွ�ငှ့် ေလေအး ဖြ န�်ဖြ �းမ�လပုင်နး် 
လ�ပစ်စ၊် ဓါတေ်ငွ�၊ 

ေရေ�းွေငွ��ငှ့် 
ေလေအးဖြ န�်ဖြ �းမ�လပုင်နး် 

၃၆ ေရစုေဆာငး်၊ သန�စ်င်ခြ င်း�ှင့် ေထာက်ပံ့ခြ ငး်လုပင်နး် 

ေရေပးေဝေရး၊ မလိ�ာ�ငှ့် 
အမ�ိကသ်မိး်ဆညး်ေရးစီမံ 

ခန�ခ်ွဲမ�လပုင်နး် 

၃၇ မလိ�ာေရဆုိးစနွ�ပ်စ်ခြ ငး်လပုင်နး် 

၃၈ မလိ�ာ၊ စနွ�ပ်စပ်စ�ညး်များစုေဆာငး်ခြ င်း၊ ပြ �ပြ င်ခြ ငး်�ှင့် စန်ွ�ပစ်ခြ င်းလပုင်န်း 

၃၉ အမ�ိက်/အညစအ်ေက� းများ  ပြ �ပြ င်ခြ ငး်�ှင့် စမီခံန�်ခွဲသည့် ဝနေ်ဆာင်မ�လပုင်နး်များ 

၄၁ အေဆာကအ်အုံများတညေ်ဆာက်ခြ င်း 

ေဆာက်လပုေ်ရးလပုင်နး် ၄၂  မ� �ိ�ပြ အငဂ်ျင်နီယာလပုင်န်း 

၄၃ အထူးေဆာကလ်ပုေ်ရးလပုင်န်းများ 

၄၅ ေမာ်ေတာ်ကား�ငှ့် ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယမ်ျား လကလ်ီ/ လကက်ား ေရာငး်ဝယ်ခြ င်း 
လပုင်န်း 

လကလ်�ီငှ့် လက�ား 
ေရာငး်ဝယေ်ရး 

(ေမာ်ေတာ်ကား�ငှ့် 
ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ ်

 ပြ �ပြ င်ခြ ငး် 
လပုင်န်းအပါအဝင်) 

၄၆ ေမာ်ေတာ်ကား�ငှ့်ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယမ်အှပ လကက်ားေရာငး်ဝယ်ခြ ငး် 
လကလ်�ီငှ့် လက�ား 

ေရာငး်ဝယေ်ရး 
(ေမာ်ေတာ်ကား�ငှ့် 
ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ ်

 ပြ �ပြ င်ခြ ငး်လပုင်န်းမအှပ) 
၄၇ ေမာ်ေတာ်ကား�ငှ့်ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယမ်အှပ လကလ်ေီရာငး်ဝယ်ခြ ငး် 

၄၉ ကနုး်လမး်ပို�ေဆာငေ်ရး�ှင့် ပိုကလ်ိုငး်မတှဆင့် သယယ်ပူို�ေဆာင်ခြ ငး်လပုင်န်း 

သယယ်ပူို�ေဆာငေ်ရး�ငှ့် 
ကနုပ်စ�ညး်သိုေလာှငေ်ရး

လပုင်န်းများ 

၅၀ ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာင်ေရးလုပင်နး် 

၅၁  ေလေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရးလပ်ုငနး် 

၅၂ ပို�ေဆာငေ်ရးအတွက ်ကန်ုေလာှင�်ုံ�ှင့် အေထာကအ်ကူပြ � လပုင်နး်များ 

၅၃ စာပို��ငှ့် ဆကသ်ားဆိုငရ်ာလပုင်န်းများ 
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အေသးစိတ်လုပင်န်းများ 

(ဂဏနး်သေ �ကတ"၂ "လုံး) 

အဓိကလပုင်နး် 
အုပစ်ုက� းီများ 

(ဂဏနး်သေ �ကတ"၁ "လုံး) 

၅၅ ဟုိတယ၊် တညး်ခိုခန်းလပုင်န်း တညး်ခိုေရး�ငှ့်     
အစားအေသာက ်

ဝနေ်ဆာင်မ� လပုင်နး်များ ၅၆ အစားအေသာက�်ငှ့် အေဖျာ်ယမကာလပုင်န်းများ 

၅၈ ပုံ�ှိပ်ထတုေ်ဝခြ ငး်လပုင်န်းများ 

သတငး်အချကအ်လက်�ငှ့် 
ဆကသ်ယွေ်ရးလပုင်နး်များ 

၅၉ 
�ပုရှ်င/်ဗဒီယီို�ငှ့် တယလ်ေီဗးရှငး်အစီအစဥ် ထတုလ်ပု်ခြ ငး်၊ အသသံငွး်ခြ င်း�ငှ့် 
ေတးသခီျင်းထတ်ုလပ်ုခြ ငး်ဆုိငရ်ာ လပုင်န်းများ 

၆၀ အစအီစဥေ်ရးဆွဲခြ ငး်�ှင့် အသလံ�င့်ခြ ငး်ဆုိငရ်ာ လပုင်နး်များ 

၆၁ ဆကသ်ယွေ်ရးလုပင်နး်များ 

၆၂ ကနွပ်ျ�တာအစအီစဥေ်ရးဆဲွခြ င်းလပုင်န်းများ၊ အက� ဉံာဏ်ေပးခြ င်းဆုိငရ်ာလပုင်နး်များ 

၆၃ သတငး်အချကအ်လက်ဝန်ေဆာငမ်�လပုင်န်းများ 

၆၄ 
အာမခ�ံငှ့် အင� မိး်စားေငွေ က� းေထာကပ်ံ့မ�မတှစပ်ါး၊ ဘ�ာေရး 
ဝန်ေဆာငမ်�လုပင်န်းများ  

ေငေွရးေက� းေရး�ှင့်အာမခ ံ
လပုင်န်းများ ၆၅ မဖြ စမ်ေနပြ �လပ်ုရေသာ လမူ�ဖလူုံေရးမတှစပ်ါး၊ အာမခံ/အာမခံ ပြ နလ်ညထ်တု်ခြ ငး်�ငှ့် 

အင� မိး်စားေငေွက� းေထာကပ်ံ့ခြ ငး်လုပင်န်း 

၆၆ ဘ�ာေရးဝန်ေဆာင်မ�လပုင်န်း�ငှ့် အာမခလံပုင်နး်များ�ှင့် ဆကစ်ပလ်ပုင်န်းများ 

၆၈ အမိ်ခ� ံ ေြမဆိုငရ်ာလပုင်နး်များ အမိ်ခ� ံ ေြမဆိုငရ်ာ 
လပုင်န်းများ 

၆၉ ဥပေဒ�ှင့် ေငွစာရငး်ဆိုင်ရာလပုင်န်းများ 

အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး် 
ပညာ၊ သပိ�ံပညာ�ငှ့် 

စကမ်�လကမ်�ပညာဆိုငရ်ာ 
လပုင်န်းများ 

၇၀ �ုံးချ�ပ်လပုင်န်းများ၊ စမီခံန်�ခွဲမ�ဆိုငရ်ာ အက� ေံပးလုပင်န်းများ 

၇၁ ဗသိကုာ�င့်ှ အင်ဂျင်နီယာလပုင်န်းများ၊ နညး်ပညာဆုိငရ်ာစမး်သပ်ခြ ငး်�ှင့် ဆနး်စစ်ခြ ငး် 
လပုင်န်းများ 

၇၂ သပိ�ံနညး်ကျသေုတသန�ငှ့် ဖွံဖ� �ိးမ�လပုင်န်းများ 

၇၃ ေက� ာ်ငြ ာလပုင်နး်�ှင့်  ေဈးကကွသ်ေုတသနလပ်ုငနး်များ 

၇၄ အခြ ားအသက်ေမးွဝမ်းေက� ာငး်၊ သပိ�ံ�ငှ့် နညး်ပညာရပ်ဆုိငရ်ာ လပုင်နး်များ 

၇၅ တရိစ�ာန််ေဆးကုခြ င်းလပုင်န်းများ 

၇၇ ငာှးရမး်ခြ င်း�ှင့် အငာှးချခြ င်းလပုင်န်းများ 

 စမီ ံအပုခ်ျ�ပ် ေရး�ငှ့် 
ေထာကက်မူ�ဆိုငရ်ာ 

လပုင်န်းများ 

၇၈ အလပုခ်န�်ထား/ထမး်ေဆာင်ခြ ငး်ဆိုငရ်ာ လပုင်နး်များ 

၇၉ 
ခရးီသွားလာမ�ေအဂျငစ်၊ီ ခရးီသာွးလမး်��န၊် က� �ိတင်စစီဥမ်�များဝန်ေဆာင်ေပးခြ င်း 
စသညတုိ်��ငှ့် ဆကစ်ပလ်ပုင်နး်များ 

၈၀ လုံခ� �ံေရး�ငှ့် စုံစမး်စစေ်ဆးေရးဆိုငရ်ာ လပုင်နး်များ 

၈၁ အေဆာကအ်အုံများ�ငှ့် ဥယျာဥပ်နး်ခ�  ံ��ခငး်သာယာေစရန် ပြ �ပြ င်သည့် ဝန်ေဆာငမ်� 
လပုင်န်းများ 

၈၂ 
�ုံးစီမအံပုခ်ျ�ပ်မ�၊ �ုံးလပုင်နး်ဆုိငရ်ာေထာက်ပ့ံမ��ငှ့် အခြ ားစီးပာွးေရးဆိုငရ်ာ ပံ့ံပိုးမ� 
လပုင်န်းများ 
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အေသးစိတ်လုပင်န်းများ 

(ဂဏနး်သေ �ကတ"၂ "လုံး) 

အဓိကလပုင်နး် 
အုပစ်ုက� းီများ 

(ဂဏနး်သေ �ကတ"၁ "လုံး) 

၈၄ 
 ပြ ညသ်�ူေရးရာစီမခံန်�ခွဲခြ ငး်�ငှ့် ကာကယွေ်ရး၊ မဖြ စေ်နေဆာငရ်ကွရ်မည့် လမူ�ဖလူုံေရး 
လပုင်န်းများ 

 ပြ ညသ်�ူအပုခ်ျ�ပ်ေရး 
( ပြ ညသ်�ူဝန်ထမး်များ 

အပါအဝင်) 

၈၅ ပညာေရးဆိုငရ်ာလပုင်နး်များ ပညာေရးဆိုငရ်ာ 
လပုင်န်းများ 

၈၆  ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာလပုင်န်းများ 
ကျန်းမာေရး�ှင့် 

လမူ�ေရးလုပင်န်းများ ၈၇ အေဆာကအ်အုံ/ေနရာေပး၍ လမူ�ေရးေစာင့့်ေရှာက်မ� လုပင်န်းများ 

၈၈ အေဆာကအ်အုံ/ေနရာမေပးေသာ လမူ�ေရးေစာင့့်ေရာှက်မ� လပုင်န်းများ 

၉၀ ဖန်တးီမ�၊ အ�ပုညာ�ငှ့် ေဖျာ်ေဖြ ေရးလုပင်နး်များ 

ပနး်ချီ၊ အ�ပုညာ၊ 
ေဖျာ် ေြဖေရး�ှင့် 

အပန်းေဖြ ေရး လပုင်နး်များ 

၉၁ စာက� ည့်တိုကမ်ျား၊ ေမာ်ကန်ွးတိုကမ်ျား၊ ပြ တိုကမ်ျား�ငှ့် အခြ ားယဥေ်ကျးမ�ဆုိငရ်ာ 
လပုင်န်းများ 

၉၂  ေလာငး်ကစားဆိုငရ်ာလုပ်ငနး်များ 

၉၃ အားကစားလုပင်နး်များ၊ ေဖျာ်ေဖြ မ��ငှ့် အပနး်ေြဖလပုင်န်းများ 

၉၄ အဖွဲ�ဝငမ်ျားဖြ င့်ဖဲွ�စညး်ထားေသာ အဖွဲ�အစညး်ဆုိငရ်ာ လုပင်န်းများ 

အခြ ားဝန်ေဆာငမ်� 
လပုင်န်းများ ၉၅ ကနွပ်ျ�တာ၊ လ�ူငှ့် အမိအ်သုံးအေဆာင်ဆိုငရ်ာ ပစ�ညး်များပြ �ပြ င်ခြ င်းလပုင်နး် 

၉၆ အခြ ားပဂု�ိ�လေ်ရးဝနေ်ဆာင်မ�လပ်ုငနး်များ 

၉၇ အမိေ်ဖာ်/အမိအ်ကူရာှေဖေွရးလုပင်န်း 

 ကိုယတုိ်င ်လပုက်ိုငသ်ည့် 
အမိေ်ထာငစု်များ၏ 
လပုင်နး်များ ခွဲခြ ား 

ေဖာ်ပြ �ုိင်ခြ ငး် မရိှသည့် 
အမိေ်ထာငစ်မုျား၏ ထတု ်

လပုမ်��ငှ့် ဝန်ေဆာငမ်� 
လပုင်န်းများ 

၉၈ 
ကိုယပ်ိုင်အသုံးပြ �ရန်အတွက ်အမျိ�းအစားခွဲခြ ားမထားသည့်ပစ�ညး်များ�င့်ှ ဝန်ေဆာငမ်� 
လပုင်န်းများ 

၉၉ �ုိငငံ်တကာအဖွဲ�အစညး်ဆိုငရ်ာလပုင်န်းများ 
သတံမန်အခွင့်အေရးရ 

အဖွဲ�အစညး်များ၏ 
လပုင်န်းများ 

 

 

 



122 သန်းေခါင်စာရင်းအစီရင်ခစံာ အတဲွ ၂ - ခ (အလုပအ်ကုိင�ှ်င််လပ်ုငန်း) 

 

 
 

 

ကုိးကားချက်များ - 

 ပြ ည်ေထာင်စုသနး်ေခါင်စာရငး်အစီရင်ခံစာ အတဲွ (၂)၊၂၀၁၄ ခု�ှစ် လူဦးေရ�ှင့် အိမ်အေက� ာင်းအရာသနး်ေခါင်စာရင်း၊ 
လူဝင်မ� က� းီ က� ပ်ေရး�ှင့်  ပြ ည်သူ�အင်အားဝန်က� းီဌာန၊ ြမန်မာ ၊၂၀၁၅ ေမလ။ 

 
ေရ�ှေပြ းလူဦးေရစာရင်း၊ သန်းေခါင်စာရင်းထုတ်ပြ န်ချက ်အမှတ် (၁)၊၂၀၁၄ ခု�ှစ် လူဥးီေရ�ှင့် အိမ်အေ က� ာင်းအရာသနး်ေခါင်စာရင်း၊ 
လူဝင်မ� က� းီ က� ပ်ေရး�ှင့် ပြ ည်သူ�အင်အားဝန်က� းီဌာန၊ ြမန်မာ၊၂၀၁၄  သ� ဂုတ်လ။ 
 
The 1983 Population Census Report, Burma: Immigration and Manpower Department. The Socialist 
Republic of the Union of Burma, Ministry of Home and Religious Affairs 
 
၁၉၇၃ ခု�ှစ် လဦူးေရသနး်ေခါင်စာရငး်အစီရင်ခံစာ ( ပြ ညေ်ထာင်စု)၊ 
လူဝင်မ� က� းီ က� ပ်ေရး�ှင့် ပြ ည်သူ�အင်အားဝန်က� းီဌာန၊  ပြ ည်ထဲေရး�ှင့် သာသနာေရးဝန်က� းီဌာန၊ ပြ ညေ်ထာင်စုဆိုရယှလ်စ ်
သမ�တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်။ 
 
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 
 
Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Series M No 67/Rev. 2; United 
Nations (2008)  
 
Population, An Introduction to Concepts and Issues, Tenth Edition, San Diego State University;John R. 
Weeks (2008) 
 
The Methods and Materials of Demography, Condensed Edition; Shyrock Henry S (1976) 

 





အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
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www.dop.gov.mm

(သို႔မဟုတ္)

http://myanmar.unfpa.org/census


