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ဥေယျာဇဉ် 

 အလပ်ုသမား၊ လဝူင်မကီးကပ်ေရးင့်ှ ြပည်သူ�အင်အားဝန်ကီးဌာန၊ အလပ်ုသမားန်ကားေရး 

ဦးစးီဌာနသည် လပ်ုသားအင်အားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စဉဆ်က်မြပတ်ရရှိေစေရးင့်ှ ရာသီချနိ် 

အလိုက် အလပ်ုအကုိင်ေြပာင်းလမဲ အေြခအေနကုိသိရှိိုင်ရန် စှစ်ဉလ်ပ်ုသားအင်အားစစတ်မ်းကုိ 

စှ်ကိမ်ခွဲ ေကာက်ယူိုင်ေရး ိုင်ငံေတာ်သမတုံးသုိ စမံီချက်ေရးဆွဲတင်ြပခဲ့ရာ ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ 

ခင့်ွြပချက်အရ ၂၀၁၇ ခုစှ၊် စှစ်ဉလ်ပ်ုသားအင်အားစစတ်မ်း ေကာက်ယြူခင်းလပ်ုငနး်များကုိ 

ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၇ ခုစှ၊် စှစ်ဉလ်ပ်ုသားအင်အားစစတ်မ်း ေကာက်ယရူာတွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

အလပ်ုသမားေရးရာအဖဲွ (ILO) က နည်းပညာပ့ံပုိးကူညီေပးခဲ့ပီး ိုင်ငံေတာ်ဘာေငွြဖင့် ေကာက်ယူ 

ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ရာ စှစ်ဉလ်ပ်ုသားအင်အားစစတ်မ်းဆိုင်ရာ ဦးစးီေကာ်မတီင့်ှ နည်းပညာေကာ်မတီတုိကုိ 

စစတ်မ်းများင့်ှ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စသံတ်မှတ်ချက်များ လပ်ုငနး်အဖဲွမှ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 

အဖဲွဝင်များြဖင့်ဖဲွစည်း၍ စစတ်မ်းေကာက်ယမူ လပ်ုငနး်စဉမ်ျား ေအာင်ြမင် ေစေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ 

စမံီခန�်ခွဲမင့်ှ နည်းပညာန်ကားချက်များြဖင့် ဦးေဆာင်ဦးရ�က်ြပ ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ကပါသည်။ 

 ၂၀၁၇ ခုစှ၊် စှစ်ဉလ်ပ်ုသားအင်အားစစတ်မ်း  (ဒုတိယအကိမ်) ေကာက်ယြူခင်းကုိ 

စက်တင်ဘာလမှ ိုဝင်ဘာလထ ိြပည်ေထာင်စနုယေ်ြမအပါအဝင် တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယအ်သီးသီးရှိ 

စာရင်းေကာက်ကွက် ၇၈၀ မှ နမူနာအမ်ိေထာင်စ ု၁၄ ,၀၄၀ အမ်ိေထာင်စကုို ကွင်းဆင်းေကာက်ယရူန ်

ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ေသာ်လည်း ကရင်ြပည်နယ၊်  ချင်းြပည်နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ၊် ရမ်ှးြပည်နယတုိ်မှ  စာရင်း 

ေကာက်ကွက် ၅ ကွက်ကုိ နယေ်ြမလုံ�ခံမ အေြခအေနအရ ေကာက်ယူိုင်ခဲ့ြခင်းမရှိ၍ စစုေုပါင်း  

စာရင်းေကာက်ကွက် ၇၇၅ ကွက်မှ အမ်ိေထာင်စေုပါင်း ၁၃ ,၉၅၀ အမ်ိေထာင်စကုို ကွင်းဆင်းစာရင်း  

ေကာက်ယူိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကွင်းဆင်းစာရင်း ေကာက်ယြူခင်းလပ်ုငနး်များ ေဆာင်ရ�က်ရန ်အလပ်ုသမား  

န်ကားေရးဦးစးီဌာနမှ ဝနထ်မ်းများကုိ စစီဉသူ်၊ ကီးကပ်ေရးမှးင့်ှ စာရင်းေကာက်များအြဖစ ်

အသီးသီးတာဝနေ်ပးအပ်ခဲ့ပီး လပ်ုသားအင်အား  ေကာက်ယြူပစေုရးဌာနခွဲမှ ဝနထ်မ်းများကုိ လပ်ုသား  

အင်အားစစတ်မ်းအဖဲွအြဖစ ်သီးြခားတာဝနေ်ပးအပ် ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ 

 လပ်ုသားအင်အားစစတ်မ်းအဖဲွမှ တာဝနရ်ှိသူများက အချက်အလက်များ  မှနက်နမ်ရှိေစရန ်

ကွင်းဆင်းေကာက်ယမူလပ်ုငနး်များကုိ ကွင်းဆင်းကီးကပ်ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပီး ေပးပုိလာေသာ ေမးခနွး်လာ 

များကုိ စစိစမ်များြပလပ်ုခဲ့ပီး  စစိစ်ပီးေမးခနွး်လာများ ကွနပ်ျတာစာရင်းေရးသွင်းြခင်းကုိ ILO 

၏အကူအညီြဖင့် ထိုင်းိုင်ငံ၊ National Statistical Office, Social Statistics Bureau မှ Mr. 

Chirawat Poonsab က CSPro အချက်အလက်ေရးသွင်းြခင်းပိုဂရမ်ြဖင့် စာရင်းေရးသွင်းြခင်း 

သင်တနး်ကုိ ပုိချေပးခဲ့ပီး သင်တနး်ဖွင့်ပဲွကုိ ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ဒီဇင်ဘာလတွင် ေနြပည်ေတာ်၊ အလပ်ုသမား၊ 

လဝူင်မကီးကပ်ေရးင့်ှ ြပည်သူ�အင်အားဝန်ကီးဌာနတွင် ကျင်းပြပလပ်ုခဲ့ပီး Program ေရးသား 

ြခင်းကုိ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်ေန�မှ ၁၂ ရက်ေန�ထ ိ သင်ကားပုိချေပးခဲ့ပါသည်။ စာရင်းေရးသွင်းြခင်းကုိ 

ဝနထ်မ်း၂၂ ဦးြဖင့် Double Entry ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပီး ေရးသွင်းထားသည့် အချက်အလက်များ ကုိက်ညီမ 
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ရှိ၊မရှိကုိ Data Entry Manager ၂ ဦးက ကီးကပ်ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ ILO Regional Office for 

Asia and the Pacific မှ Regional Labour Statistician Mr. Tite Habiyakare က 

အချက်အလက်များထတ်ုယြူခင်း၊ Weight တွက်ချက်ြခင်းင့်ှ အစရီင်ခစံာေရးသားြပစြုခင်းတုိကုိ 

ကီးကပ်ေဆာင်ရ�က်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

 ယခက့ဲုသုိ စစတ်မ်းေကာက်ယမူလပ်ုငနး်စဉမ်ျား ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေရး 

အဘက်ဘက်မှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ေပးခဲ့ကေသာ ILO မှတာဝနရ်ှိသူများ၊ စစတ်မ်းများင့်ှစာရင်းအင်း 

ဆိုင်ရာ စသံတ်မှတ်ချက်များ  လပ်ုငနး်အဖဲွ၊ ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ၊  ြပည်သူ�အင်အားဦးစးီဌာနမှ  

တာဝနရ်ှိသူများင့်ှ ဝနထ်မ်းများ၊ အလပ်ုသမားန်ကားေရးဦးစးီဌာနမှ ဝနထ်မ်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ 

နယေ်ြမများရှိ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရ�ာအပ်ုချပ်ေရးမှးများင့်ှ ဝနထ်မ်းများ၊ ရာအမ်ိမှးများ၊ ဆယအ်မ်ိမှး များ၊ 

အထးူသြဖင့် ေမးခနွး်များကုိ ေြဖဆိုေပးခဲ့ကေသာ ြပည်သူများကုိ အထးူပင်ေကျးဇးူတင်ရှိ ပါေကာင်း 

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

 ယခစုစတ်မ်းေကာက်ယြူခင်းမှ ရရှိလာေသာအချက်အလက်များြဖင့် ိုင်ငံေတာ်ဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးင့်ှ ြပြပင်ေြပာင်းလေဲရးလပ်ုငနး်များ၊ အထးူသြဖင့် အလပ်ုအကုိင်င့်ှ အလပ်ုသမားေရးရာမူဝါဒများ၊ 

စမံီကိနး်များချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ထေိရာက်စာွ အသံုးြပိုင်မည်ဟု က်ုပ်အေနြဖင့် 

ေလးနက်စာွ ယုံကည်ေမာ်လင့်မိပါေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

 

 

 

ဦးသိနး်ေဆွ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

အလပ်ုသမား၊ လဝူင်မကီးကပ်ေရးင့်ှ ြပည်သူ�အင်အားဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စသုမတြမနမ်ာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
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၂။ အသက်အပ်ုစ၊ု ကျား၊ မ င့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက်အလိုက် 
အလပ်ုအကုိင်အေြခအေန 

၁၁-၁၂ 

၃။ အသက်အပ်ုစ၊ု ကျား၊ မင့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက်အလိုက် အခေကးေငွရ 
အလပ်ုသမားများ၏ လစဉလ်ပ်ုခင့်ှ ဝင်ေငွ 

၁၅-၁၆ 

၄။ အသက်အပ်ုစ၊ု ကျား၊ မ င့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက် အလိုက် အလပ်ုလပ်ုသူ 
အားလုံး၏ စစုေုပါင်း တစလ်လပ်ုခင့်ှ ဝင်ေငွ 

၁၈ 

၅။ အသက်အပ်ုစ၊ု ကျား၊ မ င့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက်အလိုက် လပ်ုသားအင်အား 
အြပည့်အဝ အသံုးမချိုင်မအေြခအေန 

၂၀ 

၆။ အသက်အပ်ုစ၊ု ကျား၊ မ င့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက်အလိုက် အလပ်ု လပ်ုကုိင် 
ိုင်သည့် အသက်အပုိင်းအြခားတွင် လပ်ုသားအင်အားြပင်ပ 
ေရာက်ရှိေနသူများ အေြခအေန 

၂၂ 

၇။ အသက်အပ်ုစ၊ု ကျား၊ မ င့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက်အလိုက် အလပ်ုလပ်ုေသာ 
ကေလးများင့်ှ ကေလးလပ်ုသား အေြခအေန 

၂၄ 

 



 

Sample Design  

The sample design will be a two stage sampling design. Each type of residency rural 

or urban in a Region /State / Union Territory will be treated as a basic stratum. As there are 

in total 7 Regions, 7 States and one Union Territory in the country, there will be   

(7+7+1)× 2 = 30 basic strata in total. 

Expecting quarterly Labour Force Survey will be conducted after a couple of years, 

now it is intended to collect Labour Market Information at high and low seasons. It is 

planned to collect first round, Q1 at January-March and at September-November for the 

second round Q3.  Considering, cost, time and Human Resources the targeted sample size 

in terms of FSUs has been determined as 780 EAs per each round. In each EA 18 

households will be selected for survey. As such, the total expected number of households 

to be surveyed will be about 14,040 for each round. For annual labour force survey, it will 

use data from all rounds. A few townships in the Union Territory, Regions and States        

5 EAs of 4 township from 4 States purposely excluded from the survey for security reasons 

were listed below- 

No. Regions / States Township , Ward / Village 

1 Kayin Hpa-an , Pyin Ma Pin Seik Village 

2 Chin Paletwa , Pa Kar Wa Village 

3 Rakhine Maungtaw , Zin Paing Nyar and  

Pa Nyaung Pin Gyi Village 

4 Shan (North) Kongyan , Tar Kon Kyan Village 

 

For allocation of FSUs among urban and rural areas, urban areas were given higher 

weightage to rural areas as 1.5 to 1.0 considering the higher heterogeneity among the 

employment characteristics in urban areas and its relatively low population size. 

Proportion of urban population in the State “Yangon” was much higher and as such no 

over weightage was given to its urban area. The means, both urban and rural areas were 

given the same weights i.e. 1:1. Further, with a view to produce both domain-level and 

national-level estimates the proportional allocation will be adopted with adjustment for 

minimum sample size at State level. 

 

 



 

နမူနာဒီဇိုင်း 

 နမူနာဒီဇိုင်းသည် စှဆ်င့်အလာခွဲနမူနာေကာက်နည်း (Two Stage Stratification Sampling 

Method) ြဖစပ်ါသည်။ ြပည်ေထာင်စနုယေ်ြမ၊ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယတ်စခ်စု၏ီ ေကျးလက် (သုိ) 

မိြပကုိ အေြခခအံလာ (stratum) အြဖစ ်သတ်မှတ်ပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံတွင် တုိင်းေဒသကီး (၇) ခ၊ု 

ြပည်နယ ်(၇) ခ၊ု ြပည်ေထာင်စနုယေ်ြမ (၁) ခ ုရှိသည့်အတွက် စစုေုပါင်း အေြခခအံလာ (၇+၇+၁)*၂= ၃၀ 

ရှိပါသည်။ 

 စှစ်ဉလ်ပ်ုသားအင်အားစစတ်မ်းကုိ ရာသီချနိ်င့်ှ ရာသီချနိြ်ပင်ပရှိ လပ်ုသားေဈးကွက်သတင်း  

အချက်အလက် ရရှိရနရ်ည်ရ�ယ်ပီး Quarterly ေကာက်ယြူခင်း ြဖစပ်ါသည်။ စစတ်မ်းပထမအကိမ်ကုိ 

ဇနန်ဝါရလီမှ မတ်လထလိည်းေကာင်း၊ ဒုတိယအကိမ်ကုိ စက်တင်ဘာလမှ ိုဝင်ဘာလထလိည်းေကာင်း 

ေကာက်ယခူဲ့ပါသည်။ စစတ်မ်းေကာက်ယရူန ်ကုနက်ျစရတ်ိ၊ အချနိ်င့်ှ  လ�ူစမ်ွးအားကုိ ထည့်သွင်းစဉး်စား၍ 

တစ်ကိမ်လင် စာရင်းေကာက်ကွက် ၇၈၀ ကုိ နမူနာအရ�ယအ်ြဖစ ်သတ်မှတ်ခဲ့ပီး စစတ်မ်းအတွက် 

စာရင်းေကာက်ကွက်တစကွ်က်လင် နမူနာအမ်ိေထာင်စ ု၁၈ အမ်ိကုိ ေရ�းချယေ်ကာက်ယခူဲ့ပီး စစုေုပါင်း  

နမူနာအမ်ိေထာင်စ ု၁၄ ,၀၄၀ ကုိေကာက်ယရူန် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ စှစ်ဉလ်ပ်ုသားအင်အားစစတ်မ်းတွင် 

စှ်ကိမ်ေကာက်ယူပီးသည့် အချက်အလက်များကုိ အသံုးြပသွားမည်  ြဖစပ်ါသည်။ ြပည်ေထာင်စနုယေ်ြမ/ 

တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယမ်ျားမှ နယေ်ြမလုံ�ခံမ အေြခအေနအရ ေကာက်ယူိုင်ခဲ့ြခင်းမရှိသည့် စာရင်း 

ေကာက်ကွက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစပ်ါသည်- 

စဉ ် တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် မိနယ် ၊ ရပ်ကွက်/ေကျးရ�ာအပ်ုစု 

၁ ကရင်ြပည်နယ် ဘားအံမိနယ် ၊ ပျဉး်မပင်ဆပ်ိေကျးရ�ာအပ်ုစု 

၂ ချင်းြပည်နယ် ပလက်ဝမိနယ် ၊ ပကာဝေကျးရ�ာအပ်ုစု 

၃ ရခိုင်ြပည်နယ် ေမာင်ေတာမိနယ် ၊ ဇင်ပုိင်ညာေကျးရ�ာအပ်ုစုင့်ှ 
ပေညာင်ပင်ကီးေကျးရ�ာအပ်ုစု 

၄ ရမ်ှးြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) ကုနး်ကမ်းမိနယ် ၊ တာကုနက်ျနေ်ကျးရ�ာအပ်ုစု 

 မိြပင့်ှ ေကျးလက်ေဒသများတွင် FSUs များအား ခွဲေဝသတ်မှတ်ရန ်မိြပေဒသများတွင် 

အလပ်ုအကုိင်ဆိုင်ရာ သွင်ြပင်လကဏာများ၏ ကဲွြပားြခားနားမမှာ ပုိမုိများြပားပီး လဦူးေရအရ�ယအ်စား  မှာ 

ပုိမုိနည်းပါးသည့်အတွက် ေကျးလက်အား ၁ .၀ အေလး  (weightage) င့်ှ မိြပအား ပုိမုိများြပားသည့် 

အေလး ၁ .၅ (weightage) ြဖင့် သတ်မှတ်ပါသည်။ ရနကု်နတုိ်င်းေဒသကီးရှိ မိြပလဦူးေရမှာ များြပားေန  

ေကာင်း ေတွရှိရေသာေကာင့် ရနကု်နတုိ်င်းေဒသကီးရှိ မိြပေဒသင့်ှ ေကျးလက်ေဒသ၏ အေလး 

(weight) ကုိမူ ပုိေပးထားြခင်းမရှိပါ။ မိြပင့်ှ  ေကျးလက်၏ အေလးကုိမူ ၁ :၁ ြဖင့် တူညီစာွ အေလးေပး  

ထားပါသည်။ ထိုြပင် နယပ်ယအ်ဆင့်  (domain-level) င့်ှ ိုင်ငံအဆင့် (national-level) ခန�်မှနး်မများကုိ 

တွက်ချက်ိုင်ရန် ေနရာချထားခွဲေဝမကုိ လဦူးေရအရ�ယအ်စား၏ စှထ်ပ်ကိနး်ရင်းြဖင့် အချ ိးညီစာွခွဲေဝ  

ပါသည်။ 

  



 

2 

Concepts and Definitions 

Employment 

 Persons in employment are defined as all those of working age who, during a 

reference period of seven days, were engaged in any activity to produce goods or provide 

services for pay or profit. They comprise:  

(1) Employed persons at work, i.e. who worked in a job for at least one hour; 

(2) Employed persons not at work due to temporary absence from a job, or to 

working-time arrangements (such as shift work, flexitime and compensatory 

leave for overtime). 

Unemployment 

Persons in unemployment are defined as all those of working age who were not in 

employment, carried out activities to seek employment during a specified recent period 

and were currently available to take up employment given a job opportunity. 

Labour Force 

Persons who are either in employment or in unemployment as defined above 

constitute labour force. The sum of persons in employment and in unemployment equals 

the Labour Force. 

Outside Labour Force 

Persons outside the Labour Force are those of working age who were neither in 

employment nor in unemployment in the short reference period. 

Labour Underutilization 

It refers to mismatches between labour supply and demand, which translate into an 

unmet need for employment among the population. Measures of Labour Underutilization 

include, but may not be restricted to: 

(1) Time-Related Underemployment, when the working time of persons below 

44 hours per week based on the Amended Law of Factory Law 1951 in 

employment is insufficient in relation to alternative employment situations in 

which they are willing and available to engage; 

 

 



 

၂ 

အယအူဆင့်ှ အဓိပာယသ်တ်မှတ်ချက်များ 

အလပ်ုလက်ရိှ (Employment) 

လတူစဦ်းသည် ရည်နး်ကာလ ၇ ရက်အတွင်း လပ်ုခ  (သုိ) အြမတ်အစနွး်တစစ်ုံတစရ်ာြဖင့် 

ကုနပ်စည်းထတ်ုလပ်ုရန်င့်ှ ဝနေ်ဆာင်မေပးရန ်မည်သည့်အလပ်ုကုိမဆို လပ်ု ကုိင်ေနသူများကုိ အလပ်ု 

လက်ရှိဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ အလပ်ုလက်ရှိတွင် ေအာက်ပါအချက်များပါဝင်ပါသည်- 

(၁) “လပ်ုငနး်ခင်ွအတွင်း” အလပ်ုလက်ရှိဆိုသည်မှာ အနည်းဆုံး ၁  နာရခီန�်အလပ်ုမှာ အလပ်ု  

လပ်ုခဲ့ြခင်း၊ 

(၂) “လပ်ုငနး်ခင်ွအတွင်းမရှိေသာ”အလပ်ုလက်ရှိဆိုသည်မှာ အလပ်ုမှ ယာယပီျက်ကွက်ေနသူ 

(သုိ) အလပ်ုလပ်ုသည့်အချနိကုိ် စစီဉထ်ားြခင်း (အဆိုင်းြဖင့် အလပ်ုလပ်ုချနိ၊် စစုေုပါင်း 

အလပ်ုချနိကုိ် မထခိိုက်ေစဘဲ လဲေြပာင်းထားေသာ  အလပ်ုချနိ၊် အချနိပုိ်လပ်ုကုိင်ြခင်းေကာင့် 

အစားထိုးရရှိသည့် ခင့်ွကာလခစံားချနိ၊် အလပ်ုမှ ပျက်ကွက်ေနသူ)။ 

 အလပ်ုလက်မ့ဲ (Unemployment) 

  အလပ်ုလက်မ့ဲဟု သတ်မှတ်ိုင်ရနမှ်ာ အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်သည့် အသက်အပုိင်းအြခားရှိ အလပ်ုမရှိ

ေသာသူများသည် သတ်မှတ်သည့် အချနိက်ာလအတွင်း အလပ်ုရရှိရန်  ရာှေဖွေနြခင်းင့်ှ အလပ်ုအကုိင်  

ရရှိပါက စတင်လပ်ုကုိင်ရန ်အဆင်သင့်ြဖစေ်နသူများကုိ ဆိုလိုပါသည်။ 

လပ်ုသားအင်အား (Labour Force) 

  အထက်တွင် အဓိပာယေ်ဖာ်ြပထားေသာ အလပ်ုလက်ရှိင့်ှ အလပ်ုလက်မ့ဲများသည် လပ်ုသား  

အင်အားတွင် ပါဝင်ပါသည်။  အလပ်ုလက်ရှိဦးေရင့်ှ အလပ်ုလက်မ့ဲဦးေရကုိ  ေပါင်းြခင်းသည် လပ်ုသား 

အင်အားြဖစပ်ါသည်။ 

လပ်ုသားအင်အားြပင်ပတွင်ရိှသူ ( Outside Labour Force) 

 အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်ေသာ အသက်အပုိင်းအြခားရှိ ရည်နး်ကာလတုိအတွင်း အလပ်ုလက်ရှိင့်ှ 

အလပ်ုလက်မ့ဲတွင် မပါဝင်သူများကုိ လပ်ုသားအင်အားြပင်ပတွင်ရှိသူဟု သတ်မှတ်ပါသည်။  

လပ်ုသားအင်အားအြပည့်အဝအသံုးမချိုင်ြခင်း (Labour Underutilization) 

လပ်ုအားအင်အားကုိ အြပည့်အဝ အသံုးမချိုင်ြခင်းဆိုသည်မှာ လပ်ုသားြဖည့်ဆည်းမ (Labour 

Supply)င့်ှ လပ်ုသားလိုအပ်ချက် (Labour Demand) များအကား ညီမမမရှိြခင်း တနည်းအားြဖင့် 

လဦူးေရအတွက် အလပ်ုအကုိင် လိုအပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်မ မရှိြခင်းကုိ  ဆိုလိုပါသည်။ Labour 

Underutilization ကုိ တုိင်းတာသည့်အချက်များတွင် ေအာက်ပါတုိ ပါဝင်ပါသည်- 

(၁) အလပ်ုချနိဆ်ိုင်ရာ တစဝ်က်တစပ်ျက် အလပ်ုလက်မ့ဲ - ၁၉၅၁ ခုစှ၊် အလပ်ုုံများ 

အက်ဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒအရ လတူစေ်ယာက်၏ တစပ်တ်အလပ်ုချနိသ်ည် ၄၄ 

နာရထီက် ေလျာ့နည်းေနသည့်အတွက် အြခားအလပ်ုတစခ်ကုို လပ်ုကုိင်လိုစတ်ိရှိပီး 

အလပ်ုလပ်ုရန ်အဆင်သင့်ြဖစေ်နသူ၊ 
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(2) Unemployment, reflecting an active job search by persons not in employment 

who are available for this form of work; and 

(3) Potential Labour Force, referring to persons not in employment who express 

an interest in this form of work but for whom existing conditions limit their 

active job search and/or their availability. 

Child 

 In accordance with the ILO Worst Forms of Child Labour Convention No. 182 

(1999), and the United Nations Convention on the Rights of the Child, a child should be 

defined as an individual under 18 years old. For this survey, the target population for 

measuring child labour comprises all persons in the age group from 5 to 17 years, where 

age is measured as the number of completed years at the child last birthday.  

Child Labour 

 As such, in Myanmar, there is no official definition on child labour yet. Therefore, 

the definition followed in this survey are in accordance with the 18th International 

Conference of Labour Statisticians (18th ICLS) resolution where working children of the 

following types are considered as Child Labour: 

(1) Age 5-17 and engaged in hazardous work for pay or profit for at least one 
hour per week or working in the night time (6 p.m. to 6 a.m.) for pay or 
profit; 

 OR 

(2) Age 5-11 and engaged for at least one hour per week for pay or profit; 

 OR 

(3) Age 12-14 and engaged for more than 24 hours per week; 

 OR 

(4) Age 15-17 and engaged in work more than 44 hours a week for pay or profit. 

 The remaining working children are not regarded as child labour in this report and 

are labelled working children other than child labour.  

 

 

 

 



 

၃ 

(၂) အလပ်ုလက်မ့ဲ- အလပ်ုအကုိင်မရှိသူတစဦ်းသည် လတ်တေလာအချနိအ်တွင်း အလပ်ုအကုိင်  

ကုိ ရာှေဖွလျက်ရှိပီး အဆိုပါ အလပ်ုလပ်ုကုိင်ရနအ်တွက် အဆင်သင့်ရှိေနသူ၊ 

(၃) ြဖစ်ိုင်ေချရိှေသာ လပ်ုသားအင်အား - အလပ်ုအကုိင်မရှိသူတစဦ်းသည် အလပ်ုလပ်ုရန ်

ဆရှိေသာ်လည်း ၎င်းအေနြဖင့် အလပ်ုရာှေဖွရန ်အေြခအေနကန�်သတ်ချက်ရှိေနြခင်း   

သုိမဟုတ် အဆင်သင့်ရှိေနသူကုိ ရည်နး်ပါသည်။ 

ကေလး (Child ) 

 ILO ၏ အဆိုးဝါးဆုံးပံုစြံဖင့်ကေလးလပ်ုသားခိုင်းေစြခင်း ြပာနး်ချက် ၁၉၉၉ ခုစှ်  (အမှတ် ၁၈၂ ) 

င့်ှ ကေလးသူငယအ်ခင့်ွအေရးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ ြပာနး်ချက်င့်ှအညီ ကေလးအြဖစ ်အသက် ၁၈ 

စှေ်အာက် လတူစဦ်းကုိ သတ်မှတ်ပါသည်။  ဤစစတ်မ်းတွင် ကေလးလပ်ုသား  တုိင်းတာရနအ်တွက် 

ရည်မှနး်ချက်ဦးေရမှာ အသက်အပ်ုစ ုအသက် ၅ စှမှ် ၁၇ စှအ်တွင်းရှိသူများ  အားလုံးပါဝင်ပီး အသက်ကုိ  

တုိင်းတာရာတွင် ကေလး၏ လနွခ်ဲ့ေသာေမွးေန�က ြပည့်ပီးအသက်စှြ်ဖင့် တုိင်းတာပါသည်။  

ကေလးလပ်ုသား (Child Labour)  

ြမနမ်ာိုင်ငံတွင် ကေလးလပ်ုသားင့်ှစပ်လျဉး်၍ တရားဝင်အဓိပာယဖွ်င့်ဆိုချက် မရှိေသးပါ။ 

ထိုေကာင့် စစတ်မ်းတွင်အသံုးြပထားေသာ အဓိပာယဖွ်င့်ဆိုချက်များသည် ၁၈  ကိမ်ေြမာက် အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာ လပ်ုသားစာရင်းအင်းပညာရင်ှများညီလာခမှံ ချမှတ်ထားေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်များအရ ေအာက်တွင် 

ေဖာ်ြပထားေသာ ပံုစမံျားတွင် အလပ်ုလပ်ုေသာကေလးများကုိ ကေလးလပ်ုသားအြဖစ ်သတ်မှတ်ပါသည် - 

(၁) အသက် ၅ စှ ်မှ ၁၇ စှရ်ှိပီး အခေကးေငွ သုိမဟုတ် အကျ ိးအြမတ်အတွက် အရာယ်  

ရှိေသာ အလပ်ုများတွင် တစပ်တ်လင်အနည်းဆုံး တစန်ာရလီပ်ုကုိင်ြခင်း၊ သုိမဟုတ် 

ညအချနိမ်ျား (ည ၆ နာရမှီ နနံက် ၆ နာရီ) တွင် အလပ်ုလပ်ုြခင်း၊ 

 (သုိမဟုတ်) 

(၂) အသက် ၅ စှ ်မှ ၁၁ စှရ်ှိပီး အခေကးေငွ သုိမဟုတ် အကျ ိးအြမတ်အတွက် တစပ်တ်လင် 

အနည်းဆုံး တစန်ာရ ီလပ်ုကုိင်ြခင်း၊ 

 (သုိမဟုတ်) 

(၃) အသက် ၁၂ စှ ်မှ ၁၄ စှရ်ှိပီး အခေကးေငွ သုိမဟုတ် အကျ ိးအြမတ်အတွက် တစပ်တ်  

လင် ၂၄ နာရထီက်ပုိ၍ လပ်ုကုိင်ြခင်း၊ 

 (သုိမဟုတ်) 

(၄) အသက် ၁၅ စှ ်မှ ၁၇ စှရ်ှိပီး အခေကးေငွ သုိမဟုတ် အကျ ိးအြမတ်အတွက် 

တစပ်တ်လင် ၄၄ နာရ ီထက်ပုိ၍လပ်ုကုိင်ြခင်း၊ 

ကျနရ်ှိသည့် အလပ်ုလပ်ုေသာကေလးများကုိ ဤအစရီင်ခစံာတွင် ကေလးလပ်ုသားအြဖစ်  မသတ် 

မှတ်ဘဲ“ကေလးလပ်ုသားမဟုတ်သည့် အလပ်ုလပ်ုေနေသာကေလးများ” ဟူ၍သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 
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Youth 

 Youth is the age range when a human is young, or before the person reaches 

adulthood. The United Nations, for statistical purposes, defines 'Youth', as those persons 

between the ages of 15-24 years that United Nations Youth definition is used in this 

survey. 

Person employed in the Informal sector 

 The Informal sector consists of unregistered and small unincorporated private 

enterprises engaged in the production of goods or services for sale or barter. The 

enterprises typically operate on a small scale at a low level of organization, with little or no 

division between labour and capital as factors of production. An unincorporated enterprise 

is a production unit that is not constituted as a separate legal entity independently of the 

individual (or group of individuals) who owns it and for which no complete set of accounts 

is kept. 

Informal employment 

 The conceptual framework as per 17th International Conference of Labour 

Statisticians-ICLS guidelines is used. Employees with informal jobs in either a formal or 

informal sector enterprise or as paid domestic workers in a household are considered to 

have informal jobs if their employment relationship is, in law or in practice, not subject to 

national labour legislation, income taxation, social protection or entitlement to certain 

employment benefits (such as advance notice of dismissal, severance pay or paid annual or 

sick leave). 

Job 

 A job is defined as a set of tasks and duties which are carried out by, or can be 

assigned to, one person for a single economic unit. Persons may have one or more jobs in 

the short reference period. 

 
 
 
 



 

 
၄ 

လငူယ ်(Youth) 

 ငယရ်�ယသ်ည့် (သုိမဟုတ်) လလူားေြမာက်ေသာအရ�ယသုိ် မေရာက်ရှိမီ အသက်အပုိင်းအြခားကုိ 

လငူယဟု် သတ်မှတ်ပါသည်။ ကမာ့ကုလသမဂအေနြဖင့် လငူယအ်ြဖစ် အသက် ၁၅-၂၄ စှ ်အသက်အပုိင်း 

အြခားကုိ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ယခစုစတ်မ်းတွင် ဤအဓိပါယသ်တ်မှတ်ချက်ကုိ အသံုးြပထားပါသည်။ 

သမိုးကျမဟုတ်ေသာ လပ်ုငနး်ကတွင် လပ်ုကုိင်ေနသူ (Informal Sector) 

 သမိုးကျမဟုတ်ေသာ လပ်ုငနး်ကတွင် ကုနပ်စည်းများင့်ှ ဝနေ်ဆာင်မများကုိ လလဲယှေ်ရာင်းချ 

ရနအ်တွက် ကုိယပုိ်င်ပုဂလကိလပ်ုငနး်ငယမ်ျားတွင် မှတ်ပံုတင်ထားြခင်းမရှိဘဲ ေဆာင်ရ�က်ေနေသာ လပ်ုငနး် 

များကုိ ဆိုလိုပါသည်။ အဆိုပါလပ်ုငနး်များသည် လပ်ုအားင့်ှရင်းှီးေငွကုိ ခွဲြခားထားြခင်းမရှိဘဲ လပ်ုငနး် 

ငယမ်ျားြဖင့် ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိကပါသည်။ 

သမိုးကျမဟုတ်ေသာ အလပ်ုအကုိင် (Informal Employment) 

 ၁၇ ကိမ်ေြမာက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လပ်ုသားစာရင်းအင်းပညာရင်ှများညီလာခံ (International 

Conference of Labour Statisticians-ICLS) မှချမှတ်ထားေသာ သမိုးကျမဟုတ်ေသာ အလပ်ုအကုိင် 

ရရှိမင့်ှ ပတ်သက်သည့် အယအူဆများကုိ အသံုးြပထားပါသည်။ သမိုးကျမဟုတ်ေသာ လပ်ုငနး်က 

တွင် လပ်ုကုိင်ေနေသာ အလပ်ုသမားများသည် အမ်ိေထာင်စတုစစ်တွုင် သမိုးကျလပ်ုငနး်က (သုိ) 

သမိုးကျမဟုတ်ေသာ လပ်ုငနး်ကတွင်ြဖစေ်စ (သုိ) အမ်ိေထာင်စတုစစ်တွုင် အခေကးေငွြဖင့် အမ်ိအကူ 

လပ်ုကုိင်သူများသည် အကယ၍် ၎င်းတုိ၏ အလပ်ုခန�်ထားမဆက်သွယခ်ျက်မှာ ိုင်ငံ၏အလပ်ုသမားဥပေဒ 

များ၊ လက်ေတွေဆာင်ရ�က်ေနမများ၊ ဝင်ေငွခနွ၊် လမူကာကွယေ်စာင့်ေရာှက်ေပးမများ (သုိ) အလပ်ုသမား 

အကျ ိးခစံားခင့်ွ (ကိတင်အသိမေပးဘဲ အလပ်ုမှထတ်ုြခင်း၊ စှစ်ဉခ်င့်ွင့်ှ နာမကျနး်ခင့်ွအတွက် လစာမှ 

ြဖတ်ေတာက်ြခင်း) ကုိ ဥပေဒင့်ှအညီမလပ်ုေဆာင်ပါက သမိုးကျမဟုတ်ေသာ အလပ်ုအကုိင် လပ်ုကုိင် 

ေနရသူဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ 

အလပ်ု (Job)  

အလပ်ုဆိုသည်မှာ စးီပွားေရးလပ်ုငနး်ယနူစတ်စခ်အုတွက် လတူစယ်ာက်လပ်ုေဆာင်ရမည့် လပ်ုငနး် 

တာဝနမ်ျားကုိ ဆိုလိုြခင်းြဖစပ်ါသည်။ လတူစေ်ယာက်တွင် ရည်နး်ကာလတုိအတွင်း လပ်ုငနး်တစခ်ု (သုိ) 

တစခ်ထုက်ပုိ၍ ရှိိုင်ပါသည်။ 
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Occupation 

  It refers to the kind of work done by the person in a specific job, irrespective of 

being self-employed or paid employee. The International Standard Classification of 

Occupations-ISCO groups similar kind of occupations together in a hierarchical order. The 

most recent version was adopted in 2008 and is known as ISCO-08 and the same was used 

in the Labour Force Survey.  

Industry 

 It refers to the type of economic activity carried out by the establishment, business 

or organization where the person holds a job, including own account enterprises. The type 

of economic activity is determined by the main goods and services produced or provided to 

other units or persons. It's international classification is known as the International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). Its latest version 

Revision 4 (ISIC-4) was used in this survey. An establishment may produce or provide a 

number of goods and services which do not belong the same activity code as per ISIC. In 

such cases, the activity which produces the maximum value of output has been considered 

for industrial classification.  

  



 

၅ 

အလပ်ုအကုိင် (Occupation)  

လတူစဦ်းသည် ကုိယပုိ်င်လပ်ုငနး် လပ်ုကုိင်ေနသူြဖစေ်စ (သုိ) လပ်ုခလစာြဖင့် လပ်ုကုိင်ေနသူြဖစေ်စ 

အတိအကျသတ်မှတ်ထားေသာ လပ်ုငနး်တစခ်တွုင် လပ်ုကုိင်ေနရေသာ အလပ်ုအမျ ိးအစားကုိ ရည်နး် 

ပါသည်။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလပ်ုအကုိင်အမျ ိးအစားခွဲြခားြခင်း (International Standard 

Classification of Occupation-ISCO) ကုိ တူညီေသာအလပ်ုအကုိင်များအလိုက် ကီးစဉင်ယလ်ိုက် 

အပ်ုစြုဖင့် စစုည်းထားပါသည်။ ISCO 2008 အား ၂၀၀၈ ခုစှတွ်င် ICLS မှချမှတ်ခဲ့ပီး အဆိုပါ 

သတ်မှတ်ချက်များအတုိင်း ဤလပ်ုသားအင်အားစစတ်မ်းတွင် အသံုးြပထားပါသည်။ 

လပ်ုငနး်အမျ ိးအစား (Industry)  

 လတူစဦ်း အလပ်ုလပ်ုသည့် ကုိယပုိ်င်လပ်ုငနး်အပါအဝင် အလပ်ုဌာန၊ စးီပွားေရးလပ်ုငနး် (သုိမဟုတ်) 

အဖဲွအစည်းမှ ေဆာင်ရ�က်ေနေသာ စးီပွားေရးလပ်ုေဆာင်မပံုစံ (economic activity) ကုိ 

ရည်နး်ပါသည်။ စးီပွားေရးလပ်ုေဆာင်မပံုစကုိံ အြခားယနူစမ်ျား (သုိ) လမူျားအတွက် အဓိကကုနပ်စည်း 

များ ထတ်ုလပ်ုြခင်းင့်ှ ဝနေ်ဆာင်မများ ပ့ံပုိးေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်းအရ သတ်မှတ်ပါသည်။ အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာလပ်ုငနး် အမျ ိးအစားခွဲြခားြခင်း (International Standard Industrial Classification of All 

Economic Activities-ISIC) အြဖစလ်သိူများပီး ေနာက်ဆုံး version ြဖစေ်သာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

လပ်ုငနး်အမျ ိးအစား ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်း (ISIC-4) အား ယခစုစတ်မ်းတွင် အသံုးြပထားပါသည်။ 

လပ်ုငနး်တစခ်သုည် (ISIC) ၏ code  လပ်ုေဆာင်ချက်တစခ်ထုမှဲ မဟုတ်ဘဲ ကုနစ်ည် ေဆာင်ရ�က်မများကုိ 

ထတ်ုလပ်ုြခင်း (သုိ) ေပးအပ်ြခင်း ြပလပ်ုိုင်ပါသည်။ ဤသုိေသာအေြခအေနတွင် အများဆုံးတနဖုိ်း 

ထတ်ုလပ်ုသည့် လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိသာ လပ်ုငနး်/ လပ်ုငနး်အမျ ိးအစားခွဲြခားရန် ယဆူသတ်မှတ်ရမည်ြဖစ ်

သည်။ 
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Key figures 

 
2015 Q1 2017 Q3 2017 

Working-Age Population (million) 33.93 36.39 36.39 
Male 15.55 16.62 16.62 
Female 18.38 19.77 19.77 

Labour Force (million) 21.96 22.39 22.25 
Male 12.48 12.96 12.79 
Female 9.48 9.43 9.46 

Employment (million) 21.79 21.91 22.02 
Male 12.39 12.75 12.66 
Female 9.40 9.16 9.36 

Labour Force Participation Rate (%) 64.7 61.5 61.1 
Male 80.2 78.0 76.9 
Female 51.6 47.7 47.8 

Employment-to-Population Ratio (%) 64.2 60.2 60.5 
Male 79.7 76.8 76.2 
Female 51.1 46.3 47.3 

Unemployment Rate (%) 0.8 2.1 1.0 
Male 0.7 1.5 1.0 
Female 0.9 3.0 1.1 

Composite rate of Labour Underutilization (%) 6.9 7.7 6.8 
Male 6.0 6.6 6.8 
Female 8.1 9.3 6.8 

Youth Unemployment Rate, aged 15-24 (%) 1.6 5.0 3.0 
Male 1.4 3.9 2.8 
Female 1.8 6.2 3.3 

Share of wage workers in total Employment (%) 38.5 39.9 33.3 
Male 39.4 40.1 32.7 
Female 37.3 39.6 34.2 

Share of Informal Employment in total Employment (%) 87.5 83.0 81.9 
Male 86.0 77.4 76.1 
Female 89.5 90.7 89.8 

Average monthly wages ('000 kyat) 115.4 169.8 171.7 
Male 128.9 178.7 179.7 
Female 96.7 157.3 161.4 

  



 

၆ 

အဓိကအချက်အလက်များ 

 
၂၀၁၅ Q1 ၂၀၁၇ Q3 ၂၀၁၇ 

အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်သည့်အသက်အပုိင်းြခားရိှသူဦးေရ (သနး်ေပါင်း) ၃၃.၉၃ ၃၆.၃၉ ၃၆.၃၉ 
ကျား ၁၅.၅၅ ၁၆.၆၂ ၁၆.၆၂ 
မ ၁၈.၃၈ ၁၉.၇၇ ၁၉.၇၇ 

လပ်ုသားအင်အား (သနး်ေပါင်း) ၂၁.၉၆ ၂၂.၃၉ ၂၂.၂၅ 
ကျား ၁၂.၄၈ ၁၂.၉၆ ၁၂.၇၉ 
မ ၉.၄၈ ၉.၄၃ ၉.၄၆ 

အလပ်ုလက်ရိှဦးေရ (သနး်ေပါင်း) ၂၁.၇၉ ၂၁.၉၁ ၂၂.၀၂ 
ကျား ၁၂.၃၉ ၁၂.၇၅ ၁၂.၆၆ 
မ ၉.၄၀ ၉.၁၆ ၉.၃၆ 

လပ်ုသားအင်အားပါဝင်မနး် (%) ၆၄.၇ ၆၁.၅ ၆၁.၁ 
ကျား ၈၀.၂ ၇၈.၀ ၇၆.၉ 
မ ၅၁.၆ ၄၇.၇ ၄၇.၈ 

လဦူးေရတွင် အလပ်ုလပ်ုသူပါဝင်မအချ ိး (%) ၆၄.၂ ၆၀.၂ ၆၀.၅ 
ကျား ၇၉.၇ ၇၆.၈ ၇၆.၂ 
မ ၅၁.၁ ၄၆.၃ ၄၇.၃ 

အလပ်ုလက်မ့ဲနး် (%) ၀.၈ ၂.၁ ၁.၀ 
ကျား ၀.၇ ၁.၅ ၁.၀ 
မ ၀.၉ ၃.၀ ၁.၁ 

စစုေုပါင်း လပ်ုသားအင်အားအြပည့်အဝအသံုးမချိုင်မနး် (%) ၆.၉ ၇.၇ ၆.၈ 
ကျား ၆.၀ ၆.၆ ၆.၈ 
မ ၈.၁ ၉.၃ ၆.၈ 

အသက် ၁၅-၂၄ စှ ်လငူယမ်ျား၏ အလပ်ုလက်မ့ဲနး် (%) ၁.၆ ၅.၀ ၃.၀ 
ကျား ၁.၄ ၃.၉ ၂.၈ 
မ ၁.၈ ၆.၂ ၃.၃ 

စစုေုပါင်းအလပ်ုလပ်ုသူဦးေရတွင် အလပ်ုသမားပါဝင်မနး် (%) ၃၈.၅ ၃၉.၉ ၃၃.၃ 
ကျား ၃၉.၄ ၄၀.၁ ၃၂.၇ 
မ ၃၇.၃ ၃၉.၆ ၃၄.၂ 

စစုေုပါင်းအလပ်ုလပ်ုသူဦးေရတွင် သမိုးကျမဟုတ်ေသာ 
အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနသူ ပါဝင်မရာခိုင်နး် (%) 

၈၇.၅ ၈၃.၀ ၈၁.၉ 

ကျား ၈၆.၀ ၇၇.၄ ၇၆.၁ 
မ ၈၉.၅ ၉၀.၇ ၈၉.၈ 

ပျမ်းမ တစလ်လပ်ုခ ('၀၀၀ ကျပ်) ၁၁၅.၄ ၁၆၉.၈ ၁၇၁.၇ 
ကျား ၁၂၈.၉ ၁၇၈.၇ ၁၇၉.၇ 
မ ၉၆.၇ ၁၅၇.၃ ၁၆၁.၄ 
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 2015 Q1 2017 Q3 2017 
Total children population aged 5-17 years (million) 12.14 12.41 12.41 

Male 6.01 6.16 6.16 
Female 6.13 6.25 6.25 

Working children in total population of children (%) 10.5 6.5 3.9 
Male 11.3 7.3 4.4 
Female 9.8 5.7 3.4 

Child Labour in total population of children (%) 9.3 5.0 2.8 
Male 10.0 5.7 3.2 
Female 8.5 4.4 2.3 

 

  



 

၇ 

 ၂၀၁၅ Q1 ၂၀၁၇ Q3 ၂၀၁၇ 
အသက် ၅-၁၇ စှ ်ကေလးဦးေရစစုေုပါင်း (သနး်ေပါင်း) ၁၂.၁၄ ၁၂.၄၁ ၁၂.၄၁ 

ကျား ၆.၀၁ ၆.၁၆ ၆.၁၆ 
မ ၆.၁၃ ၆.၂၅ ၆.၂၅ 

ကေလးဦးေရစစုေုပါင်းတွင် အလပ်ုလပ်ုေသာကေလး ပါဝင်မ 
ရာခိုင်နး် (%) 

၁၀.၅ ၆.၅ ၃.၉ 

ကျား ၁၁.၃ ၇.၃ ၄.၄ 
မ ၉.၈ ၅.၇ ၃.၄ 

ကေလးဦးေရစစုေုပါင်းတွင်ကေလးလပ်ုသားပါဝင်မရာခိုင်နး် (%) ၉.၃ ၅.၀ ၂.၈ 
ကျား ၁၀.၀ ၅.၇ ၃.၂ 
မ ၈.၅ ၄.၄ ၂.၃ 
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Key findings 

•  The Working-Age Population (aged 15+) was 36.39 million, of which slightly more 

than one-half were women. 

• The Labour Force Participation Rate was 61.1 percent, however the rate for men was 

considerably higher than that for women by 29.1 percentage points. 

• Employment totaled 22.02 million, with women accounting for only 42.5 percent, and 

the vast majority of employment 73.4 percent was based in rural areas. 

• Only 33.3 percent of all workers were wage employees, and a vast majority 63.2 

percent were either own-account or contributing family workers. 

• Employment was heavily concentrated in the Agricultural sector 53.2 percent, followed 

by Wholesale and retail trade 15.2 percent, Manufacturing 10.0 percent and 

Transportation and storage 4.5 percent. Education accounted for 2.7 percent of total 

employment. 

• The overall Unemployment Rate was 1.0 percent, with a male-female gap of 0.1 

percentage points, which is not obviously different between female and male rate. 

• The overall composite rate of Labour Underutilization was 6.8 percent, no gap between 

male and female. 

• The Youth Unemployment Rate was 3.0 percent. In comparison, the Youth 

Unemployment Rate was significantly lower 2.0 percentage points than first quarter of 

2017. 

• Average monthly wages were 171.7 kyats in thousand and substantially lower for 

women vis-à-vis men. 

• Total population of children (aged 5-17) accounted for 12.41 million. Among them, 

0.49 million are working children, and 0.34 million were found in Child Labour, i.e. 2.8 

percent for all, 3.2 percent for male and 2.3 percent for female. 

 

 

 

 



 

၈ 

အဓိကေတွရိှချက်များ 

• ၂၀၁၇ ခုစှ ် (တတိယသံုးလပတ်) တွင် အသက် ၁၅ စှ်င့်ှအထက် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်ေသာ 

အသက်အပုိင်းအြခားရှိသူ ၃၆.၃၉ သနး်တွင် အမျ ိးသမီးဦးေရသည် ထက်ဝက်ေကျာ်ခန�်ြဖင့် 

အမျ ိးသားဦးေရထက် အနည်းငယြ်မင့်မားသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

• ြပည်ေထာင်စအုဆင့် လပ်ုသားအင်အားပါဝင်မရာခိုင်နး်သည် ၆၁.၁% ြဖစ်ပီး အမျ ိးသားများ၏ 

ပါဝင်မနး်သည် အမျ ိးသမီးများထက်၂၉.၁% ြမင့်မားသည်ကုိ ေတွရပါသည်။ 

• စစုေုပါင်းအလပ်ုလပ်ုသူ ၂၂.၀၂ သနး်တွင် အမျ ိးသမီးများ၏ ပါဝင်မသည် ၄၂.၅% သာ ပါဝင်ေနပီး 

အလပ်ုလပ်ုကုိင်သူအများစု ၇၃.၄% သည် ေကျးလက်ေဒသများတွင် ြဖစသ်ည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

• အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနသူများတွင် လပ်ုခရအလပ်ုသမားများအြဖစ် ၃၃.၃% သာေတွရှိရပီး အများစ ု

၆၃.၂% သည် ကုိယပုိ်င်လပ်ုငနး်လပ်ုကုိင်သူင့်ှ အခေကးေငွမရသည့် မိသားစလုပ်ုငနး်တွင် ပါဝင် 

လပ်ုကုိင်ေနသူများ ြဖစ်ကပါသည်။ 

• အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနသူအများစသုည် လယယ်ာကတွင် ၅၃.၂% ပါဝင်ေနပီး လက်လီင့်ှလက်ကား 

ေရာင်းဝယေ်ရးလပ်ုငနး် ၁၅.၂%၊ ကုနထ်တ်ုလပ်ုမ လပ်ုငနး်ကတွင် ၁၀.၀%၊ သယယ်ပုိူေဆာင် 

ေရးလပ်ုငနး်ကတွင် ၄.၅%၊ ပညာေရးကတွင် ၂.၇ % လပ်ုကုိင်လျက်ရှိေကာင်း ေတွရှိရ 

ပါသည်။ 

• ြပည်ေထာင်စအုဆင့် အလပ်ုလက်မ့ဲနး် ၁.၀% ြဖစ်ပီး အမျ ိးသားင့်ှ အမျ ိးသမီးအကား ြခားနား 

မမှာ ၀.၁% သာရှိရာ သိသာစာွကဲွြပားြခားနားမ မရှိေကာင်းေတွရပါသည်။ 

• စစုေုပါင်းလပ်ုသားအင်အား အြပည့်အဝအသံုးမချိုင်မနး်သည် ၆.၈% ြဖစ်ပီး အမျ ိးသားင့်ှ 

အမျ ိးသမီးအကား ကွာဟမမရှိေကာင်း ေတွရပါသည်။ 

• အလပ်ုလက်မ့ဲနး်တွင် လငူယမ်ျား (အသက် ၁၅ စှမှ် ၂၄ စှ)် ၏ အလပ်ုလက်မ့ဲနး်သည် ၃.၀% 

ေတွရှိရပီး ၂၀၁၇ ခုစှ ်(ပထမအကိမ်)ထက် ၂.၀% ေလျာ့နည်းေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

• ပျမ်းမတစလ်လပ်ုခ ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၁၇၁.၇ ြဖစ်ပီး အမျ ိးသမီးများထက် အမျ ိးသားများက 

အနည်းငယမ်ျားေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

• စစုေုပါင်းကေလး (အသက် ၅ စှမှ် ၁၇ စှ)် ဦးေရ ၁၂.၄၁ သနး်တွင် ကေလး ၀.၄၉ သနး်သည် 

အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနကပီး ၀.၃၄ သနး်သည် ကေလးလပ်ုသားများအြဖစ် ေတွရှိရပါသည်။ သုိြဖစ၍် 

ကေလးစစုေုပါင်း၏ ၂.၈% သည် ကေလးလပ်ုသားများအြဖစ် လပ်ုကုိင်ေနကပီး ေယာက်ျားေလး 

၃.၂% င့်ှ မိနး်ကေလး ၂.၃% ြဖစေ်ကာင်း ေတွရပါသည်။ 
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1. Population and Labour Force 

Table1. Working-Age Population and Labour Force by age group, sex and Urban/Rural 

 
Male Female Urban Rural Total 

Working-Age Population (million) 16.62 19.77  10.59   25.80 36.39 

By age      
15-24 4.12 4.51 2.41 6.22 8.63 
25-34 3.59 4.19 2.17 5.61 7.79 
35-44 3.23 3.73 2.03 4.93 6.96 
45-54 2.63 3.17 1.82 3.99 5.80 
55-64 1.80 2.28 1.18 2.90 4.08 
65+ 1.25 1.88 0.98 2.15 3.13 

Labour Force (million ) 12.78 9.46 5.96 16.28 22.24 
By age      

15-24 2.29 1.84 0.99 3.15 4.13 
25+ 10.49 7.62 4.97 13.13 18.11 

By education (% distribution)      

Less than primary 18.8 18.3 13.5 20.4 18.6 

Completed primary 65.8 61.1 51.1 68.4 63.8 

Completed secondary 8.8 7.9 13.8 6.4 8.4 
Tertiary (first stage or 
completed) 

6.7 12.7 21.6 4.7 9.2 

Labour Force Participation Rate (%) 76.9 47.8 56.3 63.1 61.1 

By age      
15-24 55.7 40.9 40.9 50.7 47.9 

25+ 83.9 49.9 60.8 67.1 65.2 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, Q3 2017 

 In 2017, the Working-Age Population (aged 15+) was 36.39 million and among 

them female constitutes 54.3 percent while male, 45.7 percent. In terms of rural and urban 

areas, rural area is covered 70.9 percent of Working Age Population while urban area, 29.1 

percent. It is relatively higher percentage in younger age groups among the distribution of 

working age population for each 10 years age group of Working Age Population.  

 

 



 

၉ 

၁။ လဦူးေရင့်ှလပ်ုသားအင်အား 

ဇယား-၁။ အသက်အပ်ုစ၊ု ကျား၊ မ င့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက်အလိုက် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်ေသာ အသက် 
အပုိင်းအြခားရိှလဦူးေရင့်ှ လပ်ုသားအင်အားအေြခအေန 

 ကျား မ မိြပ ေကျးလက် စစုေုပါင်း 
အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်ေသာ အသက်အပုိင်းအြခားရိှ 
လဦူးေရ (သနး်ေပါင်း) 

၁၆.၆၂ ၁၉.၇၇ ၁၀.၅၉ ၂၅.၈ ၃၆.၃၉ 

အသက်အပုိင်းအြခားအလိုက်      
၁၅-၂၄ ၄.၁၂ ၄.၅၁ ၂.၄၁ ၆.၂၂ ၈.၆၃ 
၂၅-၃၄ ၃.၅၉ ၄.၁၉ ၂.၁၇ ၅.၆၁ ၇.၇၉ 
၃၅-၄၄ ၃.၂၃ ၃.၇၃ ၂.၀၃ ၄.၉၃ ၆.၉၆ 
၄၅-၅၄ ၂.၆၃ ၃.၁၇ ၁.၈၂ ၃.၉၉ ၅.၈၀ 
၅၅-၆၄ ၁.၈၀ ၂.၂၈ ၁.၁၈ ၂.၉၀ ၄.၀၈ 
၆၅+ ၁.၂၅ ၁.၈၈ ၀.၉၈ ၂.၁၅ ၃.၁၃ 

လပ်ုသားအင်အား (သနး်ေပါင်း) ၁၂.၇၈ ၉.၄၆ ၅.၉၆ ၁၆.၂၈ ၂၂.၂၄ 
အသက်အပုိင်းအြခားအလိုက်      

၁၅-၂၄ ၂.၂၉ ၁.၈၄ ၀.၉၉ ၃.၁၅ ၄.၁၃ 
၂၅+ ၁၀.၄၉ ၇.၆၂ ၄.၉၇ ၁၃.၁၃ ၁၈.၁၁ 

ပညာအရည်အချင်းအလိုက် (ပျ ံှံမရာခိုင်နး်)      

မူလတနး်ေအာက် ၁၈.၈ ၁၈.၃ ၁၃.၅ ၂၀.၄ ၁၈.၆ 

မူလတနး်ပီးေြမာက် ၆၅.၈ ၆၁.၁ ၅၁.၁ ၆၈.၄ ၆၃.၈ 

အလယတ်နး်ပီးေြမာက် ၈.၈ ၇.၉ ၁၃.၈ ၆.၄ ၈.၄ 

အထက်တနး်အဆင့် (ပထမအဆင့် (သုိ) 
ပီးေြမာက်သည့်အဆင့်) 

၆.၇ ၁၂.၇ ၂၁.၆ ၄.၇ ၉.၂ 

လပ်ုသားအင်အားပါဝင်မရာခိုင်နး် ၇၆.၉ ၄၇.၈ ၅၆.၃ ၆၃.၁ ၆၁.၁ 
အသက်အပုိင်းအြခားအလိုက်      

၁၅-၂၄ ၅၅.၇ ၄၀.၉ ၄၀.၉ ၅၀.၇ ၄၇.၉ 
၂၅+ ၈၃.၉ ၄၉.၉ ၆၀.၈ ၆၇.၁ ၆၅.၂ 

ဇာစြ်မစ။် ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ြမနမ်ာိုင်ငံစှစ်ဉလ်ပုသ်ားအင်အားစစတ်မး် (တတိယသံုးလပတ်) 

 ၂၀၁၇ ခုစှ၊် အသက် ၁၅ စှ်င့်ှအထက် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်ေသာ အသက်အပုိင်းအြခားရှိ လဦူးေရ 

သည် ၃၆.၃၉ သနး်ရှိပီး၊ အမျ ိးသမီးပါဝင်မသည် ၅၄.၃% င့်ှ အမျ ိးသားပါဝင်မ ၄၅.၇% ြဖစသ်ည်ကုိ 

ေတွရှိရပါသည်။ မိြပ၊ ေကျးလက်ေဒသအလိုက် င်းယဉှ်ကည့်ပါက အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်ေသာ အသက် 

အပုိင်းအြခားရှိ လဦူးေရ၏ ၇၀.၉% သည် ေကျးလက်ေဒသတွင်ရှိပီး မိြပေဒသတွင် ၂၉.၁% သာရှိသည် ကုိ 

ေတွရမည် ြဖစပ်ါသည်။ အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်ေသာ လဦူးေရပျ ံှံမကုိ ၁၀ စှြ်ခား အသက်အပ်ုစအုလိုက် 



 

ကည့်မည်ဆိုပါက ငယရ်�ယေ်သာ အသက်အပ်ုစမုျားတွင် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်ေသာ လဦူးေရ ပုိမုိြမင့်မားစာွ 

ပါဝင်ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  
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The Labour Force was 22.3 million and in which youths constitute 18.6 percent 

while adults, 81.4 percent. The Labour Force Participation for youth was lower than that of 

adult, but the different between female participation rates of youths and adults were 

smallest over that of males, urban and rural as 40.9 percent and 49.9 percent. Youth male 

and adult of Labour Force Participation Rate as 55.7 percent and 83.9 percent are 

significatly difference. 

 61.1 percent of Working Age Population in the country constitutes Labour Force 

and remaining 38.9 percent is Outside the Labour Force. Among the males, Labour Force 

constitutes 76.9 percent and for females, 47.8 percent. For both males and females, Labour 

Force Participation is higher in rural areas than urban areas and also higher for males than 

females for both unban and rural areas. 

 The Labour Force Participation in urban and rural areas is somewhat close to 

Working Age Population structure in urban and rural areas. In accordance with the peak 

season the distribution of own account worker together with contributing family workers 

are higher component with employee. In contrast, participation of females is lower than 

males although females are numerically higher in Working Age Population. 

 The distribution of persons by attainment of education level for Labour Force, the 

highest was at completed primary level. Although there is gross similarity between the 

distributions of males and females, the proportion of females is higher at the tertiary of 

whether first stage or completed. As regards to attaining a higher level of education, the 

proportion is favourable in urban compared to rural. 

 

 

 

 

 

  



 

၁၀ 

 လပ်ုသားအင်အားမှာ ၂၂.၃ သနး်ရှိပီး လငူယပ်ါဝင်မရာခိုင်နး်မှာ ၁၈.၆% င့်ှ အရ�ယေ်ရာက်ပီး 

သူလဦူးေရ၏ ပါဝင်မရာခိုင်နး်မှာ ၈၁.၄% ရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ လငူယမ်ျား၏ လပ်ုသားအင်အား 

ပါဝင်မရာခိုင်နး်သည် အရ�ယေ်ရာက်ပီးသူများ၏ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်မ ရာခိုင်နး်ထက် ပုိမုိနည်းပါး 

ေသာ်လည်း လငူယအ်မျ ိးသမီးများင့်ှ အရ�ယေ်ရာက်ပီးသူ အမျ ိးသမီးများ၏ ပါဝင်မရာခိုင်နး်သည် 

၄၀.၉% င့်ှ ၄၉.၉% ြဖစ်ပီး လငူယအ်မျ ိးသားင့်ှ အရ�ယေ်ရာက်ပီးသူ အမျ ိးသားများ၏ ပါဝင်မ 

ရာခိုင်နး်မှာ ၅၅.၇% င့်ှ ၈၃.၉% ြဖစ၍် ကဲွြပားမရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

 ိုင်ငံ၏ အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်ေသာ အသက်အပုိင်းအြခားရှိ လဦူးေရတွင် လပ်ုသားအင်အားသည် 

၆၁.၁% ြဖစ်ပီး ၃၈.၉% သည် လပ်ုသားအင်အားြပင်ပတွင် ရှိေနေကာင်းေတွရပါသည်။ လပ်ုသားအင်အား 

တွင် အမျ ိးသားပါဝင်မရာခိုင်နး်မှာ ၇၆.၉% င့်ှ အမျ ိးသမီးပါဝင်မ ရာခိုင်နး်မှာ ၄၇.၈% ြဖစ်ပီး 

လပ်ုသားအင်အားပါဝင်မ ရာခိုင်နး်အေနြဖင့် အမျ ိးသားင့်ှ အမျ ိးသမီးတုိတွင် မိြပေဒသထက် 

ေကျးလက်ေဒသတွင် ပုိမုိြမင့်မားလျက်ရှိပါသည်။ ထိုအြပင် အမျ ိးသမီးများထက် အမျ ိးသားများက 

ရာခိုင်နး်အားြဖင့် ပုိမုိြမင့်မားစာွ ပါဝင်လျက်ရှိေနပါသည်။ 

 မိြပင့်ှ ေကျးလက်ေဒသရှိ လပ်ုသားအင်အားပါဝင်မသည် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်ေသာ အသက်အပုိင်း 

အြခားရှိ လဦူးေရပါဝင်မပံုစံင့်ှ နးီစပ်လျက်ရှိသည်ကုိ ေတွရပါသည်။ ရာသီချနိက်ာလြဖစ၍် ကုိယပုိ်င် 

လပ်ုငနး်လပ်ုကုိင်သူ အချ ိးအစားြမင့်မားလာသည့်နည်းတူ မိသားစဝုင်လပ်ုသားအြဖစ် လပ်ုကုိင်သူလည်း 

ြမင့်မားလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်ေသာ အသက်အပုိင်းအြခားရှိ လဦူးေရကုိ 

ကည့်မည်ဆိုပါက အမျ ိးသမီးဦးေရက ြမင့်မားေသာ်လည်း လပ်ုသားအင်အားပါဝင်မတွင်မူ အမျ ိးသားများ 

က ပုိမုိြမင့်မားေကာင်း ေတွရပါသည်။ 

 ပညာေရးပီးေြမာက်မအဆင့်ကုိ ကည့်မည်ဆိုပါက မူလတနး်အဆင့်ပီးေြမာက်မ (ေကျးလက်င့်ှ 

မိြပ) သည် ကျန ် ပညာေရးအဆင့်များထက် အြမင့်ဆုံးြဖစ်ပီး၊  ကျား၊ မ ပျ ံှံမမှာ သိသာစာွ ကွာြခားမရှိ 

ေသာ်လည်း အထက်တနး်အဆင့် (ပထမအဆင့် (သုိ) ပီးေြမာက်သည့်အဆင့်) တွင် အမျ ိးသမီးပျ ံှံမ ပုိမုိ 

ြမင့်မားစာွပါဝင်ေနပီး၊ ေကျးလက်ေဒသထက် မိြပတွင် ပညာေရးအဆင့် သိသာစာွြမင့်မားေကာင်းေတွ 

ရပါသည်။ 
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2. Employment and Job Quality 

Table 2. Employment by age group, sex and urban/rural  

 
Male Female Urban Rural Total 

Employment (million) 12.66 9.35 5.86 16.15 22.02 
By age      

15-24 2.23 1.78 0.93 3.08 4.01 
25+ 10.43 7.57 4.93 13.07 18.01 

By broad industry (% distribution)      
    Agriculture 57.6 47.4 11.9 68.3 53.2 
    Industry 13.5 14.3 24.0 10.2 13.8 
    Services 28.9 38.3 64.1 21.6 32.9 
By economic sector (% distribution)      

Agriculture, forestry and fishery 57.6 47.4 11.9 68.3 53.2 
Mining and quarrying 0.9 0.3* 0.5 0.7 0.7 
Manufacturing 7.6 13.1 17.6 7.2 10.0 
Electricity, gas, etc 0.1* 0.1* 0.3* 0.0* 0.1* 
water supply and other 0.2* 0.1* 0.6* 0.0* 0.2* 
Construction 4.6 0.7 5.0 2.2 2.9 
Wholesale and retail trade 10.6 21.4 30.0 9.8 15.2 
Transportation and storage 7.4 0.5 9.9 2.5 4.5 
Accommodation and food services  0.8 2.2 2.7 0.9 1.4 
Information and communications 0.3* 0.3* 0.7* 0.1* 0.3 
Financial and insurance activities 0.3* 0.7 1.2 0.2* 0.5 
Real estate activities 0.2* 0.2 * 0.6* 0.0* 0.2* 
Professional, technical 0.2* 0.3 0.5 0.1* 0.2 
Administrative 2.3 1.0 5.0 0.6 1.8 
Public administration and defence 0.6 0.4 1.3 0.2 0.5 
Education 1.0 5.1 4.7 2.0 2.7 
Human health and social work activities 0.2 1.2 1.4 0.4 0.6 
Arts, Entertainment and Recreation 0.1* 0.1* 0.4* 0.0* 0.1* 
Other service activities 4.7 4.9 5.2 4.6 4.8 
Activities of households as employers 0.1* 0.2* 0.4* 0.1* 0.2 
Activities of extraterritorial  0.0* 0.0* 0.1* 0.0* 0.0* 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, Q3 2017 
* Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 
 



 

၁၁ 

၂။ အလပ်ုအကုိင်င့်ှ အလပ်ု၏အရည်အေသွး 

ဇယား-၂။ အသက်အပ်ုစ၊ု ကျား၊ မ င့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက်အလိုက် အလပ်ုအကုိင်အေြခအေန 

 
ကျား မ မိြပ ေကျး လက် စစုေုပါင်း 

အလပ်ုလက်ရိှဦးေရ (သနး်ေပါင်း) ၁၂.၆၆ ၉.၃၅ ၅.၈၆ ၁၆.၁၅ ၂၂.၀၂ 
အသက်အပုိင်းအြခားအလိုက်      

၁၅-၂၄ ၂.၂၃ ၁.၇၈ ၀.၉၃ ၃.၀၈ ၄.၀၁ 
၂၅+ ၁၀.၄၃ ၇.၅၇ ၄.၉၃ ၁၃.၀၇ ၁၈.၀၁ 

လပ်ုငနး်ကအလိုက် ပျ ံှံမရာခိုင်နး်      
လယယ်ာ ၅၇.၆ ၄၇.၄ ၁၁.၉ ၆၈.၃ ၅၃.၂ 
စက်မ ၁၃.၅ ၁၄.၃ ၂၄.၀ ၁၀.၂ ၁၃.၈ 
ဝနေ်ဆာင်မ ၂၈.၉ ၃၈.၃ ၆၄.၁ ၂၁.၆ ၃၂.၉ 

စးီပွားေရးကအလိုက်ပျ ံှံမရာခိုင်နး်      
လယယ်ာ၊ သစေ်တာင့်ှ ငါးလပ်ုငနး် ၅၇.၆ ၄၇.၄ ၁၁.၉ ၆၈.၃ ၅၃.၂ 
သတတူးေဖာ်ေရးင့်ှ ေကျာက်မုိင်းလပ်ုငနး် ၀.၉ ၀.၃* ၀.၅ ၀.၇ ၀.၇ 
ကုနထ်တ်ုလပ်ုမလပ်ုငနး် ၇.၆ ၁၃.၁ ၁၇.၆ ၇.၂ ၁၀.၀ 
လပ်စစ၊် ဓါတ်ေငွစသည့် ၀.၁* ၀.၁* ၀.၃* ၀.၀* ၀.၁* 
ေရေပးေဝေရးင့်ှ အြခား ၀.၂* ၀.၁* ၀.၆* ၀.၀* ၀.၂* 
ေဆာက်လပ်ုေရးလပ်ုငနး် ၄.၆ ၀.၇ ၅.၀ ၂.၂ ၂.၉ 
လက်လီင့်ှလက်ကားေရာင်းဝယေ်ရးလပ်ုငနး် ၁၀.၆ ၂၁.၄ ၃၀.၀ ၉.၈ ၁၅.၂ 
သယယ်ပုိူေဆာင်ေရးင့်ှသုိေလာှင်ေရး 
လပ်ုငနး် 

၇.၄ ၀.၅ ၉.၉ ၂.၅ ၄.၅ 

တည်းခိုခနး်င့်ှ အစားအေသာက်ဝနေ်ဆာင်မ ၀.၈ ၂.၂ ၂.၇ ၀.၉ ၁.၄ 
သတင်းအချက်အလက်င့်ှ ဆက်သွယေ်ရး ၀.၃* ၀.၃* ၀.၇* ၀.၁* ၀.၃ 
ေငွေရးေကးေရးင့်ှ အာမခလံပ်ုငနး် ၀.၃* ၀.၇ ၁.၂ ၀.၂* ၀.၅ 
အမ်ိ�ခေံြမဆိုင်ရာလပ်ုငနး်များ ၀.၂* ၀.၂* ၀.၆* ၀.၀* ၀.၂* 
အတတ်ပညာင့်ှ နည်းပညာဆိုင်ရာလပ်ုငနး် ၀.၂* ၀.၃ ၀.၅ ၀.၁* ၀.၂ 
စမံီအပ်ုချပ်မဆိုင်ရာ လပ်ုငနး်များ ၂.၃ ၁.၀ ၅.၀ ၀.၆ ၁.၈ 
ြပည်သူ�အပ်ုချပ်ေရးင့်ှ ကာကွယေ်ရး ၀.၆ ၀.၄ ၁.၃ ၀.၂ ၀.၅ 
ပညာေရး ၁.၀ ၅.၁ ၄.၇ ၂.၀ ၂.၇ 
ကျနး်မာေရးင့်ှလမူေရးလပ်ုငနး်များ ၀.၂ ၁.၂ ၁.၄ ၀.၄ ၀.၆ 
ပနး်ချ ီ၊ အပုညာ၊ ေဖျာ်ေြဖေရးင့်ှ အပနး် 
ေြဖေရး 

၀.၁* ၀.၁* ၀.၄* ၀.၀* ၀.၁* 

အြခားဝနေ်ဆာင်မလပ်ုငနး်များ ၄.၇ ၄.၉ ၅.၂ ၄.၆ ၄.၈ 
အမ်ိမကိစဆိုင်ရာ အမ်ိေထာင်စ ုလပ်ုငနး် ၀.၁* ၀.၂* ၀.၄* ၀.၁* ၀.၂ 
သံတမနအ်ခင့်ွအေရးရ အဖဲွအစည်းများ၏ 
လပ်ုငနး်များ 

၀.၀* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၀* ၀.၀* 

ဇာစြ်မစ။် ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ြမနမ်ာိုင်ငံစှစ်ဉလ်ပုသ်ားအင်အားစစတ်မး် (တတိယသံုးလပတ်) 



 

* နမနူာဦးေရ ၅၀ ေအာကသ်ာရိှသည့်အတွက် င်းယှဉစ်မံာှးယွင်းမနး်ြမင့်မားိုင်ပါသည။် 

12 

 
Male Female Urban Rural Total 

By employment status (% distribution)      
Employees 32.7 34.2 44.5 29.3 33.3 
Employers 4.9 1.5 3.8 3.4 3.5 
Own-account workers 44.5 26.4 35.8 37.1 36.8 
Contributing family workers 17.9 37.9 15.9 30.2 26.4 

By occupation (% distribution)      

Managers 0.5 0.5 1.8 0.0* 0.5 

Professionals 1.4 5.4 6.0 2.0 3.1 

Technicians and associate professionals 1.6 1.3 4.1 0.5 1.5 

Clerical support workers 1.3 2.4 4.9 0.6 1.8 

Services and sales workers 11.5 24.0 33.9 10.6 16.8 

Skilled agricultural, foresty & fishery 
workers 

44.9 36.6 10.6 52.6 41.4 

Craft and related trades workers 9.8 10.5 17.3 7.4 10.1 

Plant and machine operators and 
assemblers 

8.0 1.2 9.3 3.6 5.1 

Elementary occupations 20.8 18.2 11.8 22.5 19.7 
Armed forces occupations 0.2* 0.0* 0.3* 0.1* 0.1* 

By informal status (% distribution)      
Informal 76.1 89.8 78.8 83.1 81.9 
Formal 23.9 10.2 21.2 16.9 18.1 
Employment in the informal sector 56.6 59.5 51.1 60.2 57.8 
Informal employment outside the 
informal sector 

19.5 30.4 27.7 22.8 24.1 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, Q3 2017 
*Denotes high relative standard error too few observation (<50 cases) 

Third quarter of 2017, 53.2 percent of the employed persons were working in 

Agriculture, Forestry and Fishing section. It is followed by Wholesale and Retail Trade 

15.2 percent, Manufacturing 10.0 percent, Transportation and Storage 4.5 percent, Other 

service activities 4.8 percent. All other sections account gender perspective less than 3 

percents. 

 



 

 

၁၂ 

 
ကျား မ မိြပ ေကျးလက် စစုေုပါင်း 

အလပ်ုအကုိင်အေြခအေနအလိုက်ပျ ံှံမရာခိုင်နး်      
အလပ်ုသမား ၃၂.၇ ၃၄.၂ ၄၄.၅ ၂၉.၃ ၃၃.၃ 
အလပ်ုရင်ှ ၄.၉ ၁.၅ ၃.၈ ၃.၄ ၃.၅ 
ကုိယပုိ်င်လပ်ုငနး်လပ်ုကုိင်သူ ၄၄.၅ ၂၆.၄ ၃၅.၈ ၃၇.၁ ၃၆.၈ 
မိသားစဝုင်လပ်ုသား ၁၇.၉ ၃၇.၉ ၁၅.၉ ၃၀.၂ ၂၆.၄ 

အလပ်ုအကုိင်အပ်ုစအုလိုက်ပျ ံှံမရာခိုင်နး်      
မနေ်နဂျာများ ၀.၅ ၀.၅ ၁.၈ ၀.၀* ၀.၅ 
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာရင်ှများ ၁.၄ ၅.၄ ၆.၀ ၂.၀ ၃.၁ 
နည်းပညာင့်ှကမ်းကျင်ပညာရင်ှများ ၁.၆ ၁.၃ ၄.၁ ၀.၅ ၁.၅ 
စာေရးလပ်ုငနး်အေထာက်အကူြပလပ်ုသားများ ၁.၃ ၂.၄ ၄.၉ ၀.၆ ၁.၈ 
ဝနေ်ဆာင်မင့်ှအေရာင်း လပ်ုသားများ ၁၁.၅ ၂၄.၀ ၃၃.၉ ၁၀.၆ ၁၆.၈ 
လယယ်ာစိုက်ပျ ိးေရး၊ သစေ်တာင့်ှ ငါး 
လပ်ုငနး်ကမ်းကျင်လပ်ုသားများ 

၄၄.၉ ၃၆.၆ ၁၀.၆ ၅၂.၆ ၄၁.၄ 

လက်မပညာင့်ှဆက်စပ် လပ်ုသားများ ၉.၈ ၁၀.၅ ၁၇.၃ ၇.၄ ၁၀.၁ 
စက်ကိရယိာင့်ှ စက်ပစည်း ကုိင်တွယအ်သံုး 
ြပသူများ၊ စစုည်းတပ်ဆင်သူများ 

၈.၀ ၁.၂ ၉.၃ ၃.၆ ၅.၁ 

အေြခခအံလပ်ုအကုိင်များ ၂၀.၈ ၁၈.၂ ၁၁.၈ ၂၂.၅ ၁၉.၇ 
စစမ်ထမ်းအလပ်ုအကုိင်များ ၀.၂* ၀.၀* ၀.၃* ၀.၁* ၀.၁* 

သမိုးကျမဟုတ်ေသာကအလိုက် ပျ ံှံမ ရာခိုင်နး်      
သမိုးကျမဟုတ်ေသာက ၇၆.၁ ၈၉.၈ ၇၈.၈ ၈၃.၁ ၈၁.၉ 
သမိုးကျက ၂၃.၉ ၁၀.၂ ၂၁.၂ ၁၆.၉ ၁၈.၁ 
သမိုးကျမဟုတ်ေသာလပ်ုငနး်ကရှိ 
အလပ်ုအကုိင် 

၅၆.၆ ၅၉.၅ ၅၁.၁ ၆၀.၂ ၅၇.၈ 

သမိုးကျမဟုတ်ေသာလပ်ုငနး်က၏ြပင်ပရှိ 
သမိုးကျမဟုတ်ေသာအလပ်ုအကုိင်   

၁၉.၅ ၃၀.၄ ၂၇.၇ ၂၂.၈ ၂၄.၁ 

ဇာစြ်မစ။် ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ြမနမ်ာိုင်ငံစှစ်ဉလ်ပုသ်ားအင်အားစစတ်မး် (တတိယသံုးလပတ်) 

* နမနူာဦးေရ ၅၀ ေအာကသ်ာရိှသည့်အတွက် င်းယှဉစ်မံာှးယွင်းမနး်ြမင့်မားိုင်ပါသည။် 

 ၂၀၁၇ ခုစှ ်(တတိယသံုးလပတ်) တွင်  ၅၃.၂ % သည် လယယ်ာ၊ သစေ်တာင့်ှ ငါးလပ်ုငနး်တုိတွင် 

လပ်ုကုိင်ေနပီး လက်လီင့်ှလက်ကားေရာင်းဝယေ်ရး လပ်ုငနး်ကတွင် ၁၅.၂%၊ ကုနထ်တ်ုလပ်ုမလပ်ုငနး် 

ကတွင် ၁၀.၀% င့်ှ သယယ်ပုိူေဆာင်ေရးင့်ှ သုိေလာှင်ေရးလပ်ုငနး်တွင် ၄.၅% အြခားဝနေ်ဆာင်မ 

လပ်ုငနး်များကတွင် ၄.၈% ရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ ကျနလ်ပ်ုငနး်ကများသည် ၃% ေအာက်ေလျာ့ 

နည်းသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 
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 Comparing over male and female, the pattern of distribution by industry section is 

more or less similar. But, the proportion of female in Industry section (i) Manufacturing 

section (ii) Wholesale and Retail Trade and (iii) Education is significantly higher than 

males while the just opposite for Industry sections (i) Construction and (ii) Transportation 

and Storage. 

 Comparing type of residence, in rural area, the distribution of Agriculture, Forestry 

and Fishery section occupied large portion 68.3 percent, higher share of distribution from 

other sections are   developed in urban area. 

 Among the 15+ population employed persons constitute 60.5percent and in turn 

employees constitute 33.3 percent of the employed persons while employer occupied 3.5 

percent, own account workers 36.8 percent and 26.4 percent by unpaid family workers. 

 In urban areas proportion of employees among employed persons is higher than 

rural areas while it is just opposite for unpaid family worker. The proportion of employers 

also own account worker are more or less in both urban and rural areas. 

 As regards male and female employed persons, the category employer has higher 

proportion for male than female and the same is true for own account workers. Female are 

proportionately higher in the category unpaid family workers. This shows the household or 

family business are prone to be owned by male partners and female are prone to be unpaid 

family workers. And there is gross similarity between the distributions of male and female, 

for the employees. 

 The main occupations are: Skilled Agricultural workers 41.4 percent, Elementary 

Occupations 19.7 percent, Service and Sales Workers 16.8 percent and Craft and Related 

Trades workers 10.1 percent. 

  

 



 

၁၃ 

 လပ်ုငနး်ကများတွင် လပ်ုကုိင်ေနသူများ၏ ပျ ံှံမပံုစကုိံ ကျား၊ မအလိုက် င်းယဉှ်ကည့်ပါက 

တူညီေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ လပ်ုငနး်ကအလိုက် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနေသာ အမျ ိးသမီးပါဝင်မမှာ 

ကုနထ်တ်ုလပ်ုငနး်၊ လက်လီင့်ှ လက်ကားေရာင်းဝယေ်ရးလပ်ုငနး်၊ ပညာေရးကများတွင် အမျ ိးသားများ 

ထက် သိသိသာသာ ြမင့်မားေနပီး ေဆာက်လပ်ုေရးလပ်ုငနး်၊  ပုိေဆာင်ေရးင့်ှ သုိေလာှင်ေရးကတွင် 

အမျ ိးသားများ၏ ပါဝင်မမှာ ပုိမုိြမင့်မားေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

 မိြပ၊ ေကျးလက်ေဒသအကား င်းယဉှ်ကည့်ပါက ေကျးလက်ေဒသတွင် လယယ်ာ၊ သစေ်တာင့်ှ 

ငါးလပ်ုငနး်များတွင် ၆၈.၃% လပ်ုကုိင်ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပီး၊ အြခားေသာလပ်ုငနး်ကများသည် မိြပ 

ေဒသတင်ွ ပုိမုိြမင့်မားစာွ လပ်ုကုိင်လျက်ရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

 အသက် ၁၅ စှ်င့်ှအထက် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်ေသာလဦူးေရ၏ ၆၀.၅% သည် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေန 

သူများြဖစ်ပီး အဆိုပါအလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနသူတွင် အလပ်ုသမားအြဖစ် လပ်ုကုိင်သူ ၃၃.၃% ပါဝင်ပီး 

အလပ်ုရင်ှအြဖစ ် လပ်ုကုိင်သူ ၃.၅% ၊ ကုိယပုိ်င်လပ်ုငနး်လပ်ုကုိင်သူ ၃၆.၈% င့်ှ အခေကးေငွမရေသာ 

မိသားစဝုင်လပ်ုသား ၂၆.၄% ရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

 မိြပေဒသရှိ အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနေသာလဦူးေရတွင် အလပ်ုသမားများ၏ ပါဝင်မအချ ိးသည် 

ေကျးလက်ေဒသထက် ပုိမုိြမင့်မားပီး အခေကးေငွမရေသာ မိသားစဝုင်လပ်ုသားအြဖစ် လပ်ုကုိင်ေနသူ ပါဝင် 

မအချ ိးသည် ေကျးလက်ေဒသတွင် ပုိမုိြမင့်မားသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ အလပ်ုရင်ှအြဖစ ် လပ်ုကုိင်သူင့်ှ 

ကုိယပုိ်င်လပ်ုငနး်လပ်ုကုိင်သူများ၏ ပါဝင်မအချ ိးသည် မိြပင့်ှေကျးလက်စှခ်စုလုံးတွင် ကွာဟမနည်းပါး 

သည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

 အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနသူများကုိ ကျား၊ မအလိုက် င်းယဉှ်ကည့်ပါက အလပ်ုရင်ှအြဖစ ် လပ်ုကုိင်ေနသူ 

များတွင် အမျ ိးသမီးများထက် အမျ ိးသားများက ပုိမုိပါဝင်လျက်ရှိပီး ကုိယပုိ်င်လပ်ုငနး် လပ်ုကုိင်သူများ တွင် 

အမျ ိးသားင့်ှအမျ ိးသမီးပါဝင်မ တူညီေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ အခေကးေငွမရေသာ မိသားစဝုင် 

လပ်ုသားအြဖစ် ပါဝင်လပ်ုကုိင်ေနေသာ အမျ ိးသမီးများ၏ ပါဝင်မအချ ိးသည် သိသိသာသာ ြမင့်မားေန 

သည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ ဤအချက်ကုိကည့်ြခင်းအားြဖင့် အမ်ိေထာင်စ ု သုိမဟုတ် မိသားစလုပ်ုငနး်များ 

တွင် အမျ ိးသားများအား အလပ်ုရင်ှအြဖစ ် မှတ်ယူပီး အမျ ိးသမီးများအား အခေကးေငွမရေသာ မိသားစု 

ဝင်လပ်ုသားအြဖစ် လပ်ုကုိင်ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ အလပ်ုသမားအြဖစ် ပါဝင်မအချ ိးကုိ ကည့်မည် 

ဆိုပါက အမျ ိးသားင့်ှ အမျ ိးသမီးအကား ပျ ံှံမမှာ တူညီသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

 အဓိကအလပ်ုအကုိင်များမှာ ကမ်းကျင်လယယ်ာ၊ သစေ်တာင့်ှ ေရလပ်ုငနး်များ ၄၁.၄% ၊ အေြခခ ံ

အလပ်ုအကုိင်များ ၁၉.၇% ၊ ဝနေ်ဆာင်မင့်ှအေရာင်းလပ်ုသားများ ၁၆.၈% င့်ှ လက်မင့်ှဆက်စပ် 

ကုနသွ်ယေ်ရးလပ်ုသားများ ၁၀.၁% ြဖစေ်ကာင်းေတွရှိရပါသည်။ 
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 The same as other developing countries, Informal Employment is very large and at 

the national level, Informal Employment is accounted 81.9 percent. Relatively, presence of 

Formal Employment is higher in urban areas than rural areas. For the gender perspective, 

the share of females in Informal Employment was much higher than that of male.  At the 

national level, Employment in the Informal Sector was 57.8 percent and Informal 

Employment outside the Informal Sector was 24.1 percent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၁၄ 

 အြခားဖံွဖိးဆဲိုင်ငံများနည်းတူ ြပည်ေထာင်စအုဆင့်တွင် သမိုးကျမဟုတ်ေသာ အလပ်ုအကုိင်တွင် 

လပ်ုကုိင်ေနမသည် အလနွြ်မင့်မားပီး ရာခိုင်နး်အေနြဖင့် ၈၁.၉% ရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

ေကျးလက်င့်ှမိြပ င်းယဉှရ်ာတွင် သမိုးကျအလပ်ုအကုိင်တွင် လပ်ုကုိင်ေနမသည် မိြပေဒသတွင် 

ေကျးလက်ေဒသထက် ပုိမုိြမင့်မားေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ကျား၊ မအလိုက် ကည့်မည်ဆိုပါက သမိုးကျ 

မဟုတ်ေသာအလပ်ုအကုိင်တွင် လပ်ုကုိင်ေနေသာ အမျ ိးသမီးပါဝင်မသည် အမျ ိးသားများထက် အလနွ ်

ြမင့်မားေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ ြပည်ေထာင်စအုဆင့်တွင် သမိုးကျမဟုတ်ေသာကတွင် အလပ်ု 

လပ်ုကုိင်ေနမသည် ၅၇.၈% င့်ှ သမိုးကျကတွင် သမိုးကျမဟုတ်ေသာ အလပ်ုအကုိင် လပ်ုကုိင်ေနသူ 

၂၄.၁% ရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 
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3. Wages and earnings 

Table  3. Monthly wages and earnings of wage employees by age group, sex and 
urban/rural 

 

Male Female Urban Rural Total 

Average monthly wages and earnings 
('000 kyat) 

179.7 161.4 239.8 134.2 171.7 

By age      
15-24 152.8 157.3 178.0 143.3 155.0 
25+ 188.1 163.1 259.7 130.9 177.6 

By economic sector      
Agriculture, forestry and fishery 109.8 82.3 133.6 96.9 98.4 
Mining and quarrying 165.0 78.0* 171.3 138.7 145.3 
Manufacturing 203.0 245.3 258.2 195.8 226.3 
Electricity, gas,  170.7* 141.9* 154.1* 219.7* 160.6* 
Water supply and other 163.7* 132.0* 157.6* 138.6* 152.9* 
Construction 180.5 126.3 198.3 155.0 174.5 
Wholesale and retail trade 240.3 162.8 196.7 212.0 201.7 
Transportation and storage 383.2 348.1 414.0 315.0 380.1 
Accommodation and food services 172.5 127.1 181.2 114.3 150.7 
Information and communications 251.6* 237.6* 245.7* 242.0* 244.3 
Financial and insurance activities 242.5* 348.5 326.3 238.8* 308.2 
Real estate activities 163.7* 654.1* 441.8* 400.0* 438.2* 
Professional, technical 213.2* 264.1* 231.9* 249.3* 241.0 
Administrative 208.7 223.8 223.8 177.0 212.8 
Public administration and defence 232.5 201.6 222.1 228.1 223.9 
Education 276.5 216.0 282.7 183.2 228.2 
Human health and social work 
activities 

292.1 179.7 230.0 165.5 201.5 

Arts, Entertainment and Recreation 210.8* 168.6* 209.7* 75.8* 192.1* 
Other service activities 113.1 84.4 126.6 91.1 99.8 
Activities of households as employers 124.2* 103.1* 120.0* 115.5* 117.2 
Activities of extraterritorial  228.7* 232.9* 219.2* 316.8* 230.6* 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, Q3 2017 
* Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 
  



 

၁၅ 

၃။ လပ်ုခလစာင့်ှ ဝင်ေငွရရိှမ 

ဇယား-၃။ အသက်အပ်ုစ၊ု ကျား၊ မင့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက်အလိုက် အခေကးေငွရ အလပ်ုသမားများ၏ လစဉ ်

လပ်ုခင့်ှ ဝင်ေငွ 

 ကျား မ မိြပ ေကျးလက် စစုေုပါင်း 

လစဉပ်ျမ်းမ လပ်ုခလစာ ('၀၀၀  ကျပ်) ၁၇၉.၇ ၁၆၁.၄ ၂၃၉.၈ ၁၃၄.၂ ၁၇၁.၇ 
အသက်အပုိင်းအြခားအလိုက်      

၁၅-၂၄ ၁၅၂.၈ ၁၅၇.၃ ၁၇၈.၀ ၁၄၃.၃ ၁၅၅.၀ 
၂၅+ ၁၈၈.၁ ၁၆၃.၁ ၂၅၉.၇ ၁၃၀.၉ ၁၇၇.၆ 

စးီပွားေရးကအလိုက်      
လယယ်ာ၊ သစေ်တာင့်ှ ငါးလပ်ုငနး် ၁၀၉.၈ ၈၂.၃ ၁၃၃.၆ ၉၆.၉ ၉၈.၄ 
သတတူးေဖာ်ေရးင့်ှ ေကျာက်မုိင်းလပ်ုငနး် ၁၆၅.၀ ၇၈.၀* ၁၇၁.၃ ၁၃၈.၇ ၁၄၅.၃ 
ကုနထ်တ်ုလပ်ုမလပ်ုငနး် ၂၀၃.၀ ၂၄၅.၃ ၂၅၈.၂ ၁၉၅.၈ ၂၂၆.၃ 
လပ်စစ၊် ဓါတ်ေငွစသည့် ၁၇၀.၇* ၁၄၁.၉* ၁၅၄.၁* ၂၁၉.၇* ၁၆၀.၆* 
ေရေပးေဝေရးင့်ှ အြခား ၁၆၃.၇* ၁၃၂.၀* ၁၅၇.၆* ၁၃၈.၆* ၁၅၂.၉* 
ေဆာက်လပ်ုေရးလပ်ုငနး် ၁၈၀.၅ ၁၂၆.၃ ၁၉၈.၃ ၁၅၅.၀ ၁၇၄.၅ 
လက်လီင့်ှလက်ကားေရာင်းဝယေ်ရး ၂၄၀.၃ ၁၆၂.၈ ၁၉၆.၇ ၂၁၂.၀ ၂၀၁.၇ 
သယယ်ပုိူေဆာင်ေရးင့်ှသုိေလာှင်ေရး ၃၈၃.၂ ၃၄၈.၁ ၄၁၄.၀ ၃၁၅.၀ ၃၈၀.၁ 
တည်းခိုခနး်င့်ှ အစားအေသာက် 
ဝနေ်ဆာင်မ 

၁၇၂.၅ ၁၂၇.၁ ၁၈၁.၂ ၁၁၄.၃ ၁၅၀.၇ 

သတင်းအချက်အလက်င့်ှ ဆက်သွယေ်ရး ၂၅၁.၆* ၂၃၇.၆* ၂၄၅.၇ ၂၄၂.၀* ၂၄၄.၃ 
ေငွေရးေကးေရးင့်ှ အာမခလံပ်ုငနး် ၂၄၂.၅* ၃၄၈.၅ ၃၂၆.၃ ၂၃၈.၈* ၃၀၈.၂ 
အမ်ိ�ခေံြမဆိုင်ရာလပ်ုငနး်များ ၁၆၃.၇* ၆၅၄.၁* ၄၄၁.၈* ၄၀၀.၀* ၄၃၈.၂* 
အတတ်ပညာင့်ှ နည်းပညာဆိုင်ရာလပ်ုငနး် ၂၁၃.၂* ၂၆၄.၁* ၂၃၁.၉* ၂၄၉.၃* ၂၄၁.၀ 
စမံီအပ်ုချပ်မဆိုင်ရာ လပ်ုငနး်များ ၂၀၈.၇ ၂၂၃.၈ ၂၂၃.၈ ၁၇၇.၀ ၂၁၂.၈ 
ြပည်သူအပ်ုချပ်ေရးင့်ှ ကာကွယေ်ရး ၂၃၂.၅ ၂၀၁.၆ ၂၂၂.၁ ၂၂၈.၁ ၂၂၃.၉ 
ပညာေရး ၂၇၆.၅ ၂၁၆.၀ ၂၈၂.၇ ၁၈၃.၂ ၂၂၈.၂ 
ကျနး်မာေရးင့်ှ လမူေရးလပ်ုငနး် ၂၉၂.၁ ၁၇၉.၇ ၂၃၀.၀ ၁၆၅.၅ ၂၀၁.၅ 
ပနး်ချ ီ၊ အပုညာ၊ ေဖျာ်ေြဖေရးင့်ှ အပနး် 
ေြဖေရး 

၂၁၀.၈* ၁၆၈.၆* ၂၀၉.၇* ၇၅.၈* ၁၉၂.၁* 

အြခားဝနေ်ဆာင်မလပ်ုငနး်များ ၁၁၃.၁ ၈၄.၄ ၁၂၆.၆ ၉၁.၁ ၉၉.၈ 
အမ်ိမကိစဆိုင်ရာ အမ်ိေထာင်စ ုလပ်ုငနး် ၁၂၄.၂* ၁၀၃.၁* ၁၂၀.၀* ၁၁၅.၅* ၁၁၇.၂ 
သံတမနအ်ခင့်ွအေရးရ အဖဲွအစည်းများ၏ 
လပ်ုငနး်များ 

၂၂၈.၇* ၂၃၂.၉* ၂၁၉.၂* ၃၁၆.၈* ၂၃၀.၆* 

ဇာစြ်မစ။် ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ြမနမ်ာိုင်ငံစှစ်ဉလ်ပုသ်ားအင်အားစစတ်မး် (တတိယသံုးလပတ်) 
* နမနူာဦးေရ ၅၀ ေအာကသ်ာရိှသည့်အတွက် င်းယှဉစ်မံာှးယွင်းမနး်ြမင့်မားိုင်ပါသည။် 
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Male Female Urban Rural Total 

By occupation      
Managers 493.2 440.9 472.8 409.6* 469.8 

Professionals 287.7 225.0 284.3 196.6 238.7 

Technicians and associate 
professionals 

628.4 269.1 531.6 276.3 475.4 

Clerical support workers 234.7 244.2 249.1 211.6 240.2 

Services and sales workers 197.9 155.8 186.0 157.4 176.0 

Skilled agricultural, foresty & fishery 
workers 

124.5 92.9 158.0 110.4 113.9 

Craft and related trades workers 182.6 256.7 226.7 194.6 209.7 

Plant and machine operators and 
assemblers 

245.0 134.3 206.7 248.0 229.4 

Elementary occupations 121.6 88.6 151.7 97.1 107.2 

Armed forces occupations 206.4* 230.0* 225.1* 171.5* 206.7* 

By education      

Less than primary 129.8 103.1 147.3 111.5 119.1 

Completed primary 158.9 142.8 209.5 129.2 152.6 

Completed secondary 205.1 147.1 207.9 154.1 182.8 

Tertiary (first stage or completed) 374.4 239.8 333.4 204.2 285.5 

By informal status      

Informal 178.8 156.6 241.5 131.9 169.4 

Formal 205.9 223.2 222.5 207.4 216.7 

Employment in the informal sector 158.9 132.5 226.2 120.0 148.2 

Informal employment outside the 
informal sector 

158.9 132.3 226.3 120.0 148.1 

Median Monthly wages ('000 Kyat) 130.0 112.0 165.0 104.0 120.0 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, Q3 2017 
* Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 

  



 

၁၆ 

 
ကျား မ မိြပ 

ေကျး 
လက် 

စစုေုပါင်း 

အလပ်ုအကုိင်အလိုက်      
မနေ်နဂျာများ ၄၉၃.၂ ၄၄၀.၉ ၄၇၂.၈ ၄၀၉.၆* ၄၆၉.၈ 
သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာရင်ှများ ၂၈၇.၇ ၂၂၅.၀ ၂၈၄.၃ ၁၉၆.၆ ၂၃၈.၇ 
နည်းပညာင့်ှကမ်းကျင်ပညာရင်ှများ ၆၂၈.၄ ၂၆၉.၁ ၅၃၁.၆ ၂၇၆.၃ ၄၇၅.၄ 
စာေရးလပ်ုငနး်အေထာက်အကူြပ 
လပ်ုသားများ 

၂၃၄.၇ ၂၄၄.၂ ၂၄၉.၁ ၂၁၁.၆ ၂၄၀.၂ 

ဝနေ်ဆာင်မင့်ှအေရာင်းလပ်ုသားများ ၁၉၇.၉ ၁၅၅.၈ ၁၈၆.၀ ၁၅၇.၄ ၁၇၆.၀ 
လယယ်ာစိုက်ပျ ိးေရး၊ သစေ်တာင့်ှ 
ငါးလပ်ုငနး် ကမ်းကျင်လပ်ုသားများ 

၁၂၄.၅ ၉၂.၉ ၁၅၈.၀ ၁၁၀.၄ ၁၁၃.၉ 

လက်မပညာင့်ှဆက်စပ်လပ်ုသားများ ၁၈၂.၆ ၂၅၆.၇ ၂၂၆.၇ ၁၉၄.၆ ၂၀၉.၇ 
စက်ကိရယိာင့်ှ စက်ပစည်း ကုိင်တွယ် 
အသံုးြပသူများ၊ စစုည်းတပ်ဆင်သူများ 

၂၄၅.၀ ၁၃၄.၃ ၂၀၆.၇ ၂၄၈.၀ ၂၂၉.၄ 

အေြခခအံလပ်ုအကုိင်များ ၁၂၁.၆ ၈၈.၆ ၁၅၁.၇ ၉၇.၁ ၁၀၇.၂ 
စစမ်ထမ်းအလပ်ုအကုိင်များ ၂၀၆.၄* ၂၃၀.၀* ၂၂၅.၁* ၁၇၁.၅* ၂၀၆.၇* 

ပညာအရည်အချင်းအလိုက်      
မူလတနး်ေအာက် ၁၂၉.၈ ၁၀၃.၁ ၁၄၇.၃ ၁၁၁.၅ ၁၁၉.၁ 
မူလတနး်ပီးေြမာက် ၁၅၈.၉ ၁၄၂.၈ ၂၀၉.၅ ၁၂၉.၂ ၁၅၂.၆ 
အလယတ်နး်ပီးေြမာက် ၂၀၅.၁ ၁၄၇.၁ ၂၀၇.၉ ၁၅၄.၁ ၁၈၂.၈ 
အထက်တနး်အဆင့်(ပထမအဆင့်(သုိ) 
ပီးေြမာက်သည့်အဆင့်) 

၃၇၄.၄ ၂၃၉.၈ ၃၃၃.၄ ၂၀၄.၂ ၂၈၅.၅ 

သမိုးကျမဟုတ်ေသာကအလိုက်      
သမိုးကျမဟုတ်ေသာက ၁၇၈.၈ ၁၅၆.၆ ၂၄၁.၅ ၁၃၁.၉ ၁၆၉.၄ 
သမိုးကျဟုတ်ေသာက ၂၀၅.၉ ၂၂၃.၂ ၂၂၂.၅ ၂၀၇.၄ ၂၁၆.၇ 
သမိုးကျမဟုတ်ေသာကရှိ လပ်ုကုိင်ေနသူ ၁၅၈.၉ ၁၃၂.၅ ၂၂၆.၂ ၁၂၀.၀ ၁၄၈.၂ 
သမိုးကျဟုတ်ေသာက၏ြပင်ပရှိ 
သမိုးကျမဟုတ်ေသာ အလပ်ုအကုိင် 

၁၅၈.၉ ၁၃၂.၃ ၂၂၆.၃ ၁၂၀.၀ ၁၄၈.၁ 

တစလ်လပ်ုခလစာ အလယကိ်နး် ('၀၀၀ ကျပ်) ၁၃၀.၀ ၁၁၂.၀ ၁၆၅.၀ ၁၀၄.၀ ၁၂၀.၀ 

ဇာစြ်မစ။် ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ြမနမ်ာိုင်ငံစှစ်ဉလ်ပုသ်ားအင်အားစစတ်မး် (တတိယသံုးလပတ်) 

* နမနူာဦးေရ ၅၀ ေအာကသ်ာရိှသည့်အတွက် င်းယှဉစ်မံာှးယွင်းမနး်ြမင့်မားိုင်ပါသည။် 
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The Wages and earnings of the employed persons were presented for paid 

employment and all employment either paid or self-employed including employer. For the 

paid employment, the wages and earnings were collected the component of wages also 

their received benefits, if any receiving during the period of the last 30 days preceding the 

date of survey. 

For the paid employment, the average monthly rate was 171.7 kyats in thousand and 

the adult 177.6 kyats in thousand get higher rate than youth 155.0 kyats in thousand in all 

genders and in rural, Youth earned more than adult and the opposite can be seen urban. 

Average monthly wages and earnings is much higher in urban and males get higher than 

females. 

 Among the Industrial sectors, it was highest for the Industrial sector activities of 

Real Estate activities 438.2 kyats in thousand and the second highest for Transportation 

and Storage Activities, 380.1 kyats in thousand. The lowest for Agriculture, Forestry and 

Fishery activities 98.4 kyats in thousand. 

 Technicians and Associate Professionals get the highest monthly average rate of 

475.4 kyats in thousand and the Elementary Occupations workers get the lowest rate of 

107.2 kyats in thousand. 

 The Employees get higher average rate in line with higher educational attainment. 

Considering Informal status, Employee, working in Informal Employment get lesser wages 

and earnings than the one, in Formal Employment. But the employees working in Informal 

Employment outside the Informal Sector can earned the same average rate, employment in 

informal sector. Median Monthly Wages is 120.0 kyats in thousand. 

  



 

၁၇ 

 အလပ်ုလက်ရှိများ၏လပ်ုခလစာင့်ှ ဝင်ေငွရရှိမများကုိ လပ်ုခလစာြဖင့် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနသူများ၊ 

လပ်ုခ၊ လစာ သုိမဟုတ် အလပ်ုရင်ှအြဖစ ် လပ်ုကုိင်သူများအပါအဝင် ကုိယပုိ်င်လပ်ုငနး် လပ်ုကုိင်သူများ 

အားလုံးအတွက် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ လပ်ုခလစာြဖင့် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနသူများအတွက် လပ်ုခလစာင့်ှ 

ဝင်ေငွများကုိ တွက်ချက်ရာတွင် စစတ်မ်းေကာက်ယသူည့်ေန�မတုိင်မီ လနွခ်ဲ့ေသာရက် ၃၀ အတွင်း ၎င်းတုိ 

ရရှိခဲ့သည့် အကျ ိးခစံားခင့်ွများကုိလည်း လပ်ုခလစာ၏ တစစ်တ်ိတစပုိ်င်းအြဖစ် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ 

 လပ်ုခလစာြဖင့် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနသူများ၏ တစလ်ပျမ်းမဝင်ေငွမှာ ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၁၇၁.၇   

ြဖစ်ပီး အရ�ယေ်ရာက်ပီးသူများ၏ဝင်ေငွ ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၁၇၇ .၆ သည် လငူယမ်ျား၏ဝင်ေငွ 

ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၁၅၅.၀ ထက် လပ်ုခလစာ ပုိမုိများြပားသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ ေကျးလက်ေဒသတွင် 

လငူယမ်ျား၏ လပ်ုခလစာသည် လူကီးများထက် ပုိမုိရရှိပီး၊ မိြပေဒသတွင် ယင်း၏ဆန�်ကျင်ဘက် 

ြဖစေ်နသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

 လပ်ုငနး်ကများအလိုက် ကည့်မည်ဆိုပါက အမ်ိ�ခေံြမဆိုင်ရာလပ်ုငနး်များတွင် လပ်ုကုိင်ေနသူ 

များ၏ လပ်ုခလစာသည် ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၄၃၈.၂ ြဖင့် အြမင့်ဆုံးြဖစ်ပီး၊ ဒုတိယအြမင့်ဆုံးမှာ သယယ် ူ

ပုိေဆာင်ေရးင့်ှ သုိေလာှင်ေရးလပ်ုငနး်များတွင် လပ်ုကုိင်ေနသူများ၏ လပ်ုခလစာသည် ကျပ်ေထာင်ေပါင်း 

၃၈၀.၁ ြဖစသ်ည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ အနမ့်ိဆုံးလပ်ုခလစာရရှိမမှာ လယယ်ာ၊ သစေ်တာင့်ှ ငါးဖမ်းလပ်ုငနး် 

များတွင် လပ်ုကုိင်ေနသူများြဖစ်ပီး လပ်ုခလစာမှာ ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၉၈ .၄ သာရရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါ 

သည်။ 

 အလပ်ုအကုိင်အလိုက် ကည့်မည်ဆိုပါက နည်းပညာင့်ှကမ်းကျင်ပညာရင်ှများ၏ တစလ်ပမ်းမ 

ဝင်ေငွရရှိမသည် ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၄၇၅ .၄ ြဖင့် အများဆုံးရရှိပီး အေြခခအံလပ်ုအကုိင်များ၏ လပ်ုခလစာ 

မှာ ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၁၀၇.၂ ြဖင့် အနည်းဆုံးြဖစေ်နသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

 အလပ်ုသမားအြဖစ် လပ်ုကုိင်ေနသူများကုိ ကည့်မည်ဆိုပါက ပညာေရးအဆင့်ပီးေြမာက်မြမင့်မား 

ပါက လပ်ုခလစာရရှိမသည်လည်း ြမင့်မားသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ သမိုးကျမဟုတ်ေသာ အလပ်ုအကုိင် 

လပ်ုကုိင်ေနသူများ၏ လပ်ုခလစာသည် သမိုးကျအလပ်ုအကုိင်ကုိ လပ်ုကုိင်ေနသူများ၏ လပ်ုခ၊ လစာင့်ှ 

ကွာဟမမရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ အလပ်ုသမားများ၏ တစလ်လပ်ုခလစာ အလယကိ်နး်ရရှိမမှာ 

ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၁၂၀.၀ ြဖစသ်ည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 
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Table 4. Total Monthly Wages and Earnings of all employed persons by age group, sex 
and urban/rural  

 

Male Female Urban Rural Total 

Average Monthly Wages and Earnings 
('000 kyat) 

211.2 166.1 239.3 175.6 195.0 

By age      

15-24 154.7 155.5 175.1 146.0 155.1 

25+ 218.9 168.6 250.6 180.7 201.9 

By broad economic sector      

Agriculture 196.4 126.5 169.9 180.0 179.5 

Industry 212.9 198.1 246.1 172.6 206.7 

Services 233.7 176.4 245.2 167.5 207.3 

By status in employment      

Employees 179.7 161.4 239.8 134.2 171.7 

Self-employed 232.0 171.8 238.6 205.6 214.3 

Of which: Employers 344.1 247.9 389.9 300.2 326.1 

By informal status      

Informal 196.4 155.3 226.2 160.2 180.1 

Formal 247.0 221.2 277.9 223.9 240.8 

Employment in the informal sector 190.6 142.6 212.1 158.6 172.3 

Informal employment outside the 
informal sector 

228.2 202.4 258.7 171.2 216.0 

Median Monthly wages ('000 Kyat) 152.0 120.0 175.0 135.0 150.0 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, Q3 2017 

  



 

၁၈ 

ဇယား-၄။ အသက်အပ်ုစ၊ု ကျား၊ မ င့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက် အလိုက် အလပ်ုလပ်ုသူအားလုံး၏ စစုေုပါင်း 

တစလ်လပ်ုခင့်ှ ဝင်ေငွ 

  
ကျား မ မိြပ 

ေကျး 
လက် 

စစုေုပါင်း 

ပျမ်းမ လစဉလ်ပ်ုခင့်ှ ဝင်ေငွ ('၀၀၀ ကျပ်) 
 

၂၁၁.၂ ၁၆၆.၁ ၂၃၉.၃ ၁၇၅.၆ ၁၉၅.၀ 

အသက်အလိုက်      
၁၅-၂၄ ၁၅၄.၇ ၁၅၅.၅ ၁၇၅.၁ ၁၄၆.၀ ၁၅၅.၁ 

၂၅+ ၂၁၈.၉ ၁၆၈.၆ ၂၅၀.၆ ၁၈၀.၇ ၂၀၁.၉ 
အဓကိစးီပွားေရးကအလိုက်      

လယယ်ာ ၁၉၆.၄ ၁၂၆.၅ ၁၆၉.၉ ၁၈၀.၀ ၁၇၉.၅ 

စက်မ ၂၁၂.၉ ၁၉၈.၁ ၂၄၆.၁ ၁၇၂.၆ ၂၀၆.၇ 

ဝနေ်ဆာင်မ ၂၃၃.၇ ၁၇၆.၄ ၂၄၅.၂ ၁၆၇.၅ ၂၀၇.၃ 
အလပ်ုအကုိင်အေြခအေနအလိုက်      

အလပ်ုသမား ၁၇၉.၇ ၁၆၁.၄ ၂၃၉.၈ ၁၃၄.၂ ၁၇၁.၇ 

ကုိယတုိ်င်လပ်ုကုိင်သူ ၂၃၂.၀ ၁၇၁.၈ ၂၃၈.၆ ၂၀၅.၆ ၂၁၄.၃ 

      ၎င်းတုိထမှဲ-အလပ်ုရင်ှ ၃၄၄.၁ ၂၄၇.၉ ၃၈၉.၉ ၃၀၀.၂ ၃၂၆.၁ 
သမိုးကျြဖစမ်အေြခအေနအလိုက်      

သမိုးကျမဟုတ်ေသာက ၁၉၆.၄ ၁၅၅.၃ ၂၂၆.၂ ၁၆၀.၂ ၁၈၀.၁ 

သမိုးကျက ၂၄၇.၀ ၂၂၁.၂ ၂၇၇.၉ ၂၂၃.၉ ၂၄၀.၈ 
သမိုးကျမဟုတ်ေသာကတွင် 
လပ်ုကုိင်ေနသူ 

၁၉၀.၆ ၁၄၂.၆ ၂၁၂.၁ ၁၅၈.၆ ၁၇၂.၃ 

သမိုးကျကတွင် သမိုးကျမဟုတ်ေသာ 
အလပ်ုအကုိင် လပ်ုကုိင်ေနသူ 

၂၂၈.၂ ၂၀၂.၄ ၂၅၈.၇ ၁၇၁.၂ ၂၁၆.၀ 

တစလ်လပ်ုခလစာ အလယကိ်နး် ('၀၀၀ကျပ်) ၁၅၂.၀ ၁၂၀.၀ ၁၇၅.၀ ၁၃၅.၀ ၁၅၀.၀ 

ဇာစြ်မစ။် ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ြမနမ်ာိုင်ငံစှစ်ဉလ်ပုသ်ားအင်အားစစတ်မး် (တတိယသံုးလပတ်) 
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For all employed persons, the average monthly rate was 195.0 kyats in thousand and 

the adult 201.9 kyats in thousand get higher rate than youth 155.1 kyats in thousand in all 

genders and types of residences. By broad economic sector, the services sector gets the 

highest earning average rate. By status in employment, employees get the lowest rate of 

171.7 kyats in thousand and in general self-employed gets 214.3 kyats in thousand, of 

which employers get the highest rate of 326.1 kyats in thousand. The same as paid 

employment, for all employed persons, working in Informal Employment get lesser wages 

and earnings than the one, in Formal Employment. And for all employed persons, working 

in Informal Employment outside the Informal Sector can earned more than those of 

working employment in Informal sector. The median monthly wages for all employed 

person is 150.0 kyats in thousand. 

  



 

၁၉ 

 အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနသူအားလုံး၏ တစလ်ပျမ်းမဝင်ေငွသည် ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၁၉၅ .၀ ြဖစ်ပီး၊ 

အရ�ယေ်ရာက်ပီးသူများ၏ ဝင်ေငွ ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၂၀၁ .၉ သည် လငူယဝ်င်ေငွ ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၁၅၅ .၁ 

ထက် ကျား၊ မ င့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက်တုိတွင် ပုိမုိများြပားသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ လပ်ုငနး်ကအလိုက် 

ကည့်မည်ဆိုပါက ဝနေ်ဆာင်မကသည် ဝင်ေငွအများဆုံးရရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ အလပ်ုအကုိင် 

အေြခအေနအလိုက် ကည့်မည်ဆိုပါက အလပ်ုသမားများ၏ဝင်ေငွ ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၁၇၁ .၇ သည် 

အနမ့်ိဆုံးြဖစ်ပီး ေယဘုယျအားြဖင့် ကုိယပုိ်င်လပ်ုငနး် လပ်ုကုိင်ေနသူများသည် ဝင်ေငွ ကျပ်ေထာင်ေပါင်း 

၂၁၄.၃ ရရှိပီး အလပ်ုရင်ှအြဖစ ် လပ်ုကုိင်သူများ၏ဝင်ေငွသည် ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၃၂၆ .၁ ြဖင့် အြမင့်ဆုံးရရှိ 

ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ လပ်ုခ၊ လစာြဖင့် လပ်ုကုိင်ေနသူများနည်းတူ အလပ်ုလက်ရှိအားလုံးတွင် လည်း 

သမိုးကျမဟုတ်ေသာ အလပ်ုအကုိင်တွင် လပ်ုကုိင်ေနသူများ၏ လပ်ုခ၊ လစာသည် သမိုးကျ 

အလပ်ုအကုိင်တွင် လပ်ုကုိင်ေနသူများထက် လပ်ုခ၊ လစာ ပုိမုိနည်းပါးသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ စစုေုပါင်း 

အလပ်ုလပ်ုကုိင်သူအားလုံး၏ လပ်ုခင့်ှဝင်ေငွ အလယကိ်နး်ရရှိမမှာ ကျပ်ေထာင်ေပါင်း ၁၅၀ .၀ ြဖစသ်ည်ကုိ 

ေတွရှိရပါသည်။ 
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4. Labour Underutilization 

Table 5. Labour Underutilization by age, sex and urban/rural 

 

Male Female Urban Rural Total 

Labour Underutilization (Aged 15+) ('000)   
 

  
 

  
Time-related underemployment 624 377 160 841 1,001 

Unemployment 124 105 93 136 229 

Potential labour force (marginal 
attachment) 

82 137 45 174 219 

Unemployment rate (%) 1.0 1.1 1.6 0.8 1.0 

Composite rate of labour underutilization 
(%) 

6.8 6.8 5.2 7.4 6.8 

Youth Labour Underutilization, aged 15-24 
('000) 

        

Time-Related Underemployment 244 124 37 331 368 

Unemployment 65 60 53 72 125 

Potential Labour Force 22 41 16 47 63 

Unemployment rate (%) 2.8 3.3 5.4 2.3 3.0 

Composite rate of Labour Underutilization 
(%) 

16.6 13.6 11.9 16.3 15.2 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, Q3 2017 

 At the national level the Unemployment Rate is 1.0 percent. Although the rate is 

low, it is higher for younger ages (15-24) 3.0 percent. It shows the rate is almost double for 

urban than rural. No difference can be see in gender perspective. 



 

၂၀ 

၄။ လပ်ုသားအင်အား အြပည့်အဝအသံုးမချိုင်ြခင်း 

ဇယား-၅။ အသက်၊ ကျား၊ မ င့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက်အလိုက် လပ်ုသားအင်အား အြပည့်အဝ အသံုးမချိုင်မ 

အေြခအေန 

 
ကျား မ မိြပ ေကျးလက် စစုေုပါင်း 

လပ်ုသားအင်အားအြပည့်အဝ အသံုးမချိုင်မ  
(၁၅ စှ်င့်ှအထက်) ('၀၀၀)   

 
  

 
  

အလပ်ုချနိဆ်ိုင်ရာ တစဝ်က်တစပ်ျက် 
အလပ်ုလက်မ့ဲ 

၆၂၄ ၃၇၇ ၁၆၀ ၈၄၁ ၁,၀၀၁ 

အလပ်ုလက်မ့ဲ ၁၂၄ ၁၀၅ ၉၃ ၁၃၆ ၂၂၉ 
ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ လပ်ုသားအင်အား 
(အနည်းငယ)် 

၈၂ ၁၃၇ ၄၅ ၁၇၄ ၂၁၉ 

အလပ်ုလက်မ့ဲနး် (%) ၁.၀ ၁.၁ ၁.၆ ၀.၈ ၁.၀ 
စစုေုပါင်း လပ်ုသားအင်အား အြပည့်အဝ 
အသံုးမချိုင်မနး် (%) 

၆.၈ ၆.၈ ၅.၂ ၇.၄ ၆.၈ 

လငူယ ်လပ်ုသားအင်အားအြပည့်အဝ 
အသံုးမချိုင်မ (အသက် ၁၅-၂၄ စှ်) ('၀၀၀) 

        

အလပ်ုချနိဆ်ိုင်ရာ တစဝ်က်တစပ်ျက် 
အလပ်ုလက်မ့ဲ 

၂၄၄ ၁၂၄ ၃၇ ၃၃၁ ၃၆၈ 

အလပ်ုလက်မ့ဲ ၆၅ ၆၀ ၅၃ ၇၂ ၁၂၅ 
ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ လပ်ုသားအင်အား ၂၂ ၄၁ ၁၆ ၄၇ ၆၃ 
အလပ်ုလက်မ့ဲနး် (%) ၂.၈ ၃.၃ ၅.၄ ၂.၃ ၃.၀ 
စစုေုပါင်း လပ်ုသားအင်အား အြပည့်အဝ 
အသံုးမချိုင်မနး်(%) 

၁၆.၆ ၁၃.၆ ၁၁.၉ ၁၆.၃ ၁၅.၂ 

ဇာစြ်မစ။် ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ြမနမ်ာိုင်ငံစှစ်ဉလ်ပုသ်ားအင်အားစစတ်မး် (တတိယသံုးလပတ်) 

  

 ြပည်ေထာင်စအုဆင့်တွင် အလပ်ုလက်မ့ဲနး်သည် ၁.၀% ရှိသည်ကုိေတွရှိရပါသည်။ အဆိုပါ 

ရာခိုင်နး်သည် အသက် ၁၅ စှ်င့်ှအထက် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်သည့် အသက်အပုိင်းအြခားအားလုံးကုိ 

�ခံငံုကည့်ပါက အသက် ၁၅ စှ်င့်ှ ၂၄ စှအ်ကား လငူယမ်ျား၏ အလပ်ုလက်မ့ဲနး်သည် ၃.၀% 

ရှိသည်ကုိေတွရှိရပါသည်။ အဆိုပါလငူယမ်ျား၏ အလပ်ုလက်မ့ဲနး်တွင် ေကျးလက်ရာခိုင်နး်သည် 

မိြပရာခိုင်နး်ထက် ၂ ဆေကျာ် ြမင့်မားသည်ကုိ ေတွရှိရပီး ကျား၊ မင်းယဉှ်ကည့်ပါက ကွာဟမနည်းပါး 

သည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 
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 The unemployment rate in the country is low especially because the country 

does not have social security system and people had to take up job irrespective of 

their choice for their survival. In the circumstances, it is prudent to use Labour 

Underutilisation (LU) indicators for policy formulation in the country. Labour 

Underutilization refers to mismatches between labour supply and demand leading to 

an unmet need of employment among the population. 

 The Potential Labour Force was 0.21 millions and among them female 

constitute 62.6 percent while male, 37.4 percent. In terms of rural and urban areas, 

rural area is covers 79.5 percent of Potential Labour Force while urban area, 20.5 

percent.  

 In youth, 0.63 millions have marginal attachment with Labour Market and of 

which more than half are female and also in rural.  

 Composite rate of Labour Underutilization takes in to account the 

unemployed, and those working less than the desired working hours (Time Related 

Underemployment), those not counted in the labour force but are available for work 

but not seeking work and those seeking work but may not be currently available for 

work. 

 Overall 6.8 percent of the Working Age Population falls within the composite 

rate of Labour Underutilization and for the Youth (aged 15-24), the rate is 15.2 

percent. The composite rate of Labour Underutilisation by male and female is the 

same in Union. Both cases, this percentage is higher for male also is higher in rural 

areas. 

 

  



 

၂၁ 

 တစ်ိုင်ငံလုံးအတုိင်းအတာအရ အလပ်ုလက်မ့ဲနး်နမ့်ိကျရြခင်းသည် အဓိကအားြဖင့်ိုင်ငံ၏ လမူ 

ဖူလုံေရးအကျ ိးခစံားခင့်ွစနစအ်ားနည်းမင့်ှ ရင်ှသနေ်နထိုင်ိုင်ေရးအတွက် အလပ်ုအကုိင်ေရ�းချယခ်င့်ွမရှိဘဲ 

ရရာအလပ်ုကုိ လပ်ုကုိင်ေနြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ အဆိုပါအေြခအေနများ တည်ရှိေနသည့်အတွက် ိုင်ငံ၏ 

အလပ်ုအကုိင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများချမှတ်ရာတွင် လပ်ုသားအင်အားအြပည့်အဝ အသံုးမချိုင်မ (Labour 

Underutilization-LU) အနး်ကိနး်များကုိ ချင့်ချနိအ်သံုးြပသွားရမည်ြဖစပ်ါ သည်။ လပ်ုသားအင်အား 

အြပည့်အဝအသံုးမချိုင်မဆိုသည်မှာ ြပည်သူများ၏ အလပ်ုအကုိင်လိုအပ်ချက် မကုိက်ညီမကုိ ြဖစေ်ပ 

ေစေသာ လပ်ုသားြဖည့်ဆည်းိုင်မင့်ှ လပ်ုသားလိုအပ်ချက်အကားကုိက်ညီမမရှိသည့် အေြခအေနကုိ 

ဆိုလိုပါသည်။ 

 ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာ လပ်ုသားအင်အားအေရအတွက်မှာ ၀.၂၁ သနး်ေကျာ်တွင် အမျ ိးသမီး ၆၂.၆% င့်ှ 

အမျ ိးသား ၃၇.၄% ြဖစေ်ကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ မိြပ၊ ေကျးလက် ေလလ့ာကည့်ရာ ေကျးလက်ေဒသများ 

တွင် ၇၉.၅% ြဖစ်ပီး မိြပေဒသများတွင် ၂၀.၅% ြဖစေ်ကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

 လငူယမ်ျား၏ ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာ လပ်ုသားအင်အားတွင်ပါဝင်သူ ၀.၆၃ သနး်တွင် အမျ ိးသမီးများ 

သည် ထက်ဝက်ေကျာ်ခန�်ရှိပီး ေကျးလက်ေဒသတွင်လည်း အလားတူ ေတွရှိရပါသည်။ 

 လပ်ုသားအင်အားအြပည့်အဝအသံုးမချိုင်မကုိေရတွက်ရာတွင် အလပ်ုလက်မ့ဲအေရအတွက်၊ အလပ်ု 

လပ်ုကုိင်ေနေသာ်လည်း အလပ်ုချနိကုိ်လပ်ုကုိင်လိုသည့်အလပ်ုချနိန်ာရထီက် ေလျာ့နည်းလပ်ုကုိင်ေနသူ 

အေရ အတွက် (တစန်ည်းအားြဖင့် အလပ်ုချနိဆ်ိုင်ရာ တစဝ်က်တစပ်ျက်အလပ်ုလက်မ့ဲ) င့်ှ 

လပ်ုသားအင်အား တွင် ထည့်သွင်းေရတွက်ထားြခင်းမရှိသည့် အလပ်ုရာှေဖွြခင်းမရှိေသာ်လည်း 

အလပ်ုလပ်ုရနအ်ဆင်သင့် ြဖစေ်နသူများင့်ှ အလပ်ုရာှေဖွေနေသာ်လည်း 

အလပ်ုလပ်ုရနအ်ဆင်သင့်မြဖစသူ်များကုိ ထည့်သွင်းေရတွက် ပါသည်။ 

 ြပည်ေထာင်စအုဆင့် �ခံငံုကည့်မည်ဆိုပါက လပ်ုသားအင်အား အြပည့်အဝအသံုးမချိုင်မ နး်မှာ 

၆.၈% ရှိပီး၊ လငူယမ်ျား (အသက် ၁၅-၂၄ စှ)် ၏ရာခိုင်နး်မှာ ၁၅.၂% ြဖစသ်ည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စအုဆင့်၊ အမျ ိးသားများင့်ှ အမျ ိးသမီးများ၏ လပ်ုသားအင်အားအြပည့်အဝ အသံုးမချိုင်မ 

နး်သည် တူညီေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ ြပည်ေထာင်စအုဆင့်င့်ှ လငူယ်စှရ်ပ်လုံးတွင် လပ်ုသား 

အင်အားအြပည့်အဝ အသံုးမချိုင်မနး်သည် ေကျးလက်ေဒသများတွင် ပုိမုိြမင့်မားေကာင်းကုိ ေတွရှိရ 

ပါသည်။ 
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5. Working Age Population Outside the Labour Force 

Table 6. Working-Age Population Outside the Labour Force by age group, sex and 
urban/rural  

 
Male Female Urban Rural Total 

Working-Age Population Outside the Labour 
Force (million) 

3.83 10.31 4.63 9.51 14.14 

By age      
15-24 1.82 2.67 1.42 3.06 4.49 
25+ 2.01 7.64 3.21 6.45 9.65 

By marginal attachment to the Labour Force 
('000) 

     

Seeking employment, but not available 1* 5* 2* 4* 6* 
Available, but not seeking employment 45 100 29 116 145 
Of which: Discouraged job seekers 22 28 11 39 50 
Want employment, but not seeking & not 
available 

23* 116 43 96 139 

Does not want employment 3,741 10,065 4,546 9,260 13,806 
By marginal attachment to the Labour Force 
(%) 

0.5 2.3 1.2 1.3 1.3 

The main reasons for not seeking work      
(a) Family responsibilities or housework 4.2 51.2 48.6 33.5 37.1 
(b) No jobs available in the area 16.7 8.4 3.3 13.3 10.9 
(c) Awaiting for the season to start 18.8 7.4 2.9 13.3 10.8 
(d) Attended school/training courses 8.4 10.0 15.2 7.8 9.5 

The main reasons for not want/available 
work (%) 

     

(a) Housework/ family responsibilities 6.9 58.4 41.6 46.0 44.5 
(b) In school/ training 40.2 17.8 23.9 23.8 23.8 
(c) Retired, too old for work 18.7 13.0 13.7 14.9 14.5 
(d) Illness, injury, disability 17.4 6.8 9.4 9.8 9.6 

By education ('000)      
Less than primary 854 2,848 784 2,918 3,702 
Completed primary 1,688 5,256 2,113 4,831 6,944 
Completed secondary 894 1,436 997 1,333 2,330 
Tertiary (first stage or completed) 392 773 736 426 1,165 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, Q3 2017 
* Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 



 

၂၂ 

၅။ အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်သည့် အသက်အပုိင်းအြခားတွင် လပ်ုသားအင်အားြပင်ပ ေရာက်ရိှေနသူများ 

ဇယား-၆။ အသက်အပ်ုစ၊ု ကျား၊ မ င့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက်အလိုက် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ိုင်သည့် အသက်အပုိင်း 

အြခားတွင် လပ်ုသားအင်အားြပင်ပ ေရာက်ရိှေနသူများအေြခအေန 

 
ကျား မ မိြပ ေကျးလက် စစုေုပါင်း 

လပ်ုသားအင်အားြပင်ပ (သနး်ေပါင်း) ၃.၈၃ ၁၀.၃၁ ၄.၆၃ ၉.၅၁ ၁၄.၁၄ 
အသက်အပ်ုစအုလိုက်      

၁၅-၂၄ ၁.၈၂ ၂.၆၇ ၁.၄၂ ၃.၀၆ ၄.၄၉ 
၂၅+ ၂.၀၁ ၇.၆၄ ၃.၂၁ ၆.၄၅ ၉.၆၅ 

လပ်ုသားအင်အားသုိ ဝင်ေရာက်လာိုင်သည့် 
အေြခအေနအလိုက် ('၀၀၀) 

     

အလပ်ုရာှ သုိေသာ် အဆင်သင့်မြဖစ် ၁* ၅* ၂* ၄* ၆* 
အဆင်သင့်ြဖစ ်သုိေသာ် အလပ်ုမရာှ ၄၅ ၁၀၀ ၂၉ ၁၁၆ ၁၄၅ 

         အလပ်ုရာှရန ်စတ်ိပျက်သွားသူ ၂၂ ၂၈ ၁၁ ၃၉ ၅၀ 
အလပ်ုလပ်ုလို သုိေသာ် အလပ်ုမရာှ၊ 
အလပ်ုလပ်ုရန ်အဆင်သင့်မြဖစ် 

၂၃* ၁၁၆ ၄၃ ၉၆ ၁၃၉ 

အလပ်ုလပ်ုလိုသည့်ဆမရှိ ၃,၇၄၁ ၁၀,၀၆၅ ၄,၅၄၆ ၉,၂၆၀ ၁၃,၈၀၆ 
လပ်ုသားအင်အားသုိ ဝင်ေရာက်လာိုင်သည့် 
အေြခအေနအလိုက် (%) 

၀.၅ ၂.၃ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၃ 

အလပ်ုမရာှရသည့်အဓိကအေကာင်းအရင်းများ      
(က) မိသားစတုာဝန ်(သုိ) အမ်ိမကိစ ၄.၂ ၅၁.၂ ၄၈.၆ ၃၃.၅ ၃၇.၁ 
(ခ) ဤေဒသတွင်အလပ်ုမရိုင် ၁၆.၇ ၈.၄ ၃.၃ ၁၃.၃ ၁၀.၉ 
(ဂ) ရာသီချနိစ်တင်ရနေ်စာင့်ဆိုင်း ၁၈.၈ ၇.၄ ၂.၉ ၁၃.၃ ၁၀.၈ 
(ဃ) ေကျာင်း/သင်တနး်များ 

တက်ေရာက်ခဲ့သည် 
၈.၄ ၁၀.၀ ၁၅.၂ ၇.၈ ၉.၅ 

အလပ်ုမလပ်ုလိုသည့်/အဆင်သင့် 
မြဖစသ်ည့်အေြခအေနအလိုက်(%) 

     

(က) မိသားစတုာဝန ်(သုိ) အမ်ိမ ကိစ ၆.၉ ၅၈.၄ ၄၁.၆ ၄၆.၀ ၄၄.၅ 
(ခ) ေကျာင်း/သင်တနး်တက်ေရာက် ၄၀.၂ ၁၇.၈ ၂၃.၉ ၂၃.၈ ၂၃.၈ 
(ဂ) အငိမ်းစား/ အသက်အရ�ယ ်အိုမင်း ၁၈.၇ ၁၃.၀ ၁၃.၇ ၁၄.၉ ၁၄.၅ 
(ဃ) မကျနး်မာြခင်း၊ ထခိိုက်ဒဏရ်ာ ရြခင်း၊ 

မသနစ်မ်ွးြခင်း 
၁၇.၄ ၆.၈ ၉.၄ ၉.၈ ၉.၆ 

ပညာအဆင့်အလိုက် ('၀၀၀)      
မူလတနး်အဆင့်ေအာက် ၈၅၄ ၂,၈၄၈ ၇၈၄ ၂,၉၁၈ ၃,၇၀၂ 
မူလတနး်အဆင့်ပီး ၁,၆၈၈ ၅,၂၅၆ ၂,၁၁၃ ၄,၈၃၁ ၆,၉၄၄ 
အလယတ်နး်အဆင့်ပီး ၈၉၄ ၁,၄၃၆ ၉၉၇ ၁,၃၃၃ ၂,၃၃၀ 
အထက်တနး်အဆင့် (ပထမအဆင့် (သုိ) 
ပီးေြမာက်သည့်အဆင့်) 

၃၉၂ ၇၇၃ ၇၃၆ ၄၂၆ ၁,၁၆၅ 

ဇာစြ်မစ။် ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ြမနမ်ာိုင်ငံစှစ်ဉလ်ပုသ်ားအင်အားစစတ်မး် (တတိယသံုးလပတ်) 



 

 * နမနူာဦးေရ ၅၀ ေအာကသ်ာရိှသည့်အတွက် င်းယှဉစ်မံာှးယွင်းမနး်ြမင့်မားိုင်ပါသည။် 
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The two major reasons for being Outside the Labour Force, being in school or busy 

with family chores are cited. In the country female 51.2 percent of currently not employed 

persons have reported family responsibilities of housework as the reason for not seeking 

work. It is higher than male. 

The Youth who are not part of the Labour Force have reported above 71.5 percent 

of them as currently attending in educational institutions and this percentage is much 

higher for urban 73.2 percent and male 80.7 percent. 

  The persons who were not available outside the Labour Force , housework/family 

responsibilities 44.5 percent, in school/training 23.8 percent, too old for work 14.5 percent, 

illness, injury, disability 9.6 percent. Male participation of disability is triple female in 

disability. 

 Among out of the Labour Force, only 2.5 percent have reported as being marginal 

attachment to the Labour Force. The rest are reported that they do not want employment.  

Margional attathment to the Labour Force for male was about 13.6 percent , female        

9.4 percent and Urban was 7.8 and rural 12.3 percent respectively. 

 In countries with a substantial informal economy dominated by family enterprises, it 

is not expected that the unemployed will make visible attempts to seek jobs especially if 

they do not have any specialized skills or high educational achievements. Currently not 

employed persons have reported about 10.9 percent as discourage job seekers and higher 

for male youth and in rural are also. 

  



 

၂၃ 

လပ်ုသားအင်အားြပင်ပသုိေရာက်ရှိေနသည့် အဓိကအေကာင်းအရင်းများသည် ေကျာင်းတက် 

ေရာက်ေနမင့်ှ အမ်ိမကိစများ ေဆာင်ရ�က်ေနမများြဖစေ်ကာင်း ေတွရှိရပီး၊  အမျ ိးသမီးများ၏ ၅၁.၂% 

သည် အမ်ိမကိစများေကာင့် ြဖစ်ပီး အမျ ိးသားထက် သိသာစာွ ြမင့်မားေနေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

 လပ်ုသားအင်အားြပင်ပသုိ ေရာက်ရှိေနသူ လငူယမ်ျား၏  ၇၁.၅% သည် ပညာေရးကုိ ဆက်လက် 

သင်ကားေနရေကာင်း ေြဖဆိုသည်ကုိေတွရှိရပီး၊ အဆိုပါရာခိုင်နး်သည် မိြပေဒသများရှိလငူယမ်ျား 

၇၃.၂% င့်ှ လငူယအ်မျ ိးသားများ ၈၀.၇% ကြမင့်မားသည်ကုိေတွရှိရပါသည်။ 

လပ်ုသားအင်အားြပင်ပသုိ ေရာက်ရှိေနသူများ၏ အလပ်ုလပ်ုကုိင်ရန ် အဆင်သင့်မြဖစသ်ည့် 

အေြခအေနအလိုက်ကည့်မည်ဆိုပါက မိသားစတုာဝန် ၄၄.၅%၊ ေကျာင်း/သင်တနး် တက်ေရာက်ြခင်း 

၂၃.၈% ၊ အငိမ်းစားယြူခင်း ၁၄.၅% င့်ှ မကျနး်မာြခင်း၊ ထခိိုက်ဒဏရ်ာရြခင်း၊ မသနစ်မ်ွးြခင်းတုိ ေကာင့် 

၉.၆% ြဖစ်ပီး၊ မကျနး်မာြခင်း၊ ထခိိုက်ဒဏရ်ာရြခင်း၊ မသနစ်မ်ွးြခင်းတုိတွင် အမျ ိးသားပါဝင်မမှာ 

အမျ ိးသမီးများထက် ၃ ဆခန�် ပုိမုိများြပားေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

လပ်ုသားအင်အား ြပင်ပေရာက်ရှိေနသူများအကားတွင် လပ်ုသားအင်အားသုိဝင်ေရာက်လာိုင်ဖွယ် 

ရှိသူများအြဖစ် ၂.၅% ကသာေြဖဆိုကပီး အြခားသူများသည် အလပ်ုလပ်ုရနဆ်မရှိသူများအြဖစ ်ေြဖဆိုက 

သည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ လပ်ုသားအင်အားသုိ ဝင်ေရာက်လာိုင်ရနရ်ှိသည့် အေြခအေနအလိုက် 

ေလလ့ာကည့်မည်ဆိုပါက အမျ ိးသား ၁၃.၆% င့်ှ အမျ ိးသမီး ၉.၄% ၊ မိြပတွင် ၇.၈% ၊ ေကျးလက်တွင် 

၁၂.၃% ြဖစသ်ည်ကုိ ေတွရှိ ရပါသည်။  

 ိုင်ငံတွင် သမိုးကျမဟုတ်ေသာ မိသားစလုပ်ုငနး်အများစု တည်ရှိရာ အထးူသြဖင့်ကမ်းကျင်မ 

အဆင့်င့်ှ ပညာအရည်အချင်း ြမင့်မားြခင်းမရှိသူများကုိ ထင်သာြမင်သာရှိသည့် အလပ်ုရာှေဖွေနေသာ 

အလပ်ုလက်မ့ဲအြဖစ ် သတ်မှတ်၍မရပါ။လက်ရှိအလပ်ု မလပ်ုသူများ၏  ၁၀.၉% ခန�်သည် အလပ်ုရာှရန ်

စတ်ိပျက်သွားသူများြဖစ်ပီး လငူယအ်မျ ိးသားများင့်ှ ေကျးလက်ေဒသတွင် ေနထိုင်သူများ၏ ရာခိုင်နး် 

သည် ြမင့်မားေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ 
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6. Working children and Child Labour 

Table 7. Working children and Child Labour by age group, sex and urban/rural  

 
Male Female Urban Rural Total 

Total children population (million) 6.16 6.25 3.03 9.38 12.41 
By age      

5-11 3.34 3.34 1.54 5.14 6.67 
12-14 1.45 1.49 0.72 2.22 2.94 
15-17 1.37 1.42 0.77 2.02 2.80 

By sub-categories ('000)      
Working children 272 214 105 381 486 
Child Labour 196 146 71 271 342 
Hazardous child labour 188 136 64 260 324 

By sub-categories  (% of total child 
population) 

     

Working children % of total child 
population 4.4 3.4 3.5 4.1 3.9 
Child Labour % of total child population 3.2 2.3 2.3 2.9 2.8 
Hazardous child labour % of total child 
population 3.1 2.2 2.1 2.8 2.6 

Child Labourers by age ('000)      
5-11 1* 1* 2* * 2* 
12-14 34 30* 16* 48 64 
15-17 162 114 53 223 276 

Child Labourers, by age (%)      
5-11 0.0* 0.1* 0.1* 0.0* 0.0* 
12-14 2.3 2.0* 2.2* 2.2 2.2 
15-17 11.8 8.0 6.9 11.0 9.9 

Child Labourers, by education  ('000)      
Less than primary 28* 23* 9* 42 51 
Completed primary 157 111 53 215 268 
Completed secondary 10* 9* 6* 13* 19* 
Tertiary (first stage or completed) 2* 2* 3* 1* 4* 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, Q3 2017 
* Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 

 



 

၂၄ 

၆။ အလပ်ုလပ်ုေသာ ကေလးများင့်ှ ကေလးလပ်ုသား 

ဇယား-၇။ အသက်အပ်ုစ၊ု ကျား၊ မ င့်ှ မိြပ၊ ေကျးလက်အလိုက် အလပ်ုလပ်ုေသာ ကေလးများင့်ှ ကေလး 

လပ်ုသားအေြခအေန 

 
ကျား မ မိြပ 

ေကျး 
လက် 

စစုေုပါင်း 

စစုေုပါင်းကေလးဦးေရ (သနး်ေပါင်း) ၆.၁၆ ၆.၂၅ ၃.၀၃ ၉.၃၈ ၁၂.၄၁ 
အသက်အပ်ုစအုလိုက်      

၅-၁၁ ၃.၃၄ ၃.၃၄ ၁.၅၄ ၅.၁၄ ၆.၆၇ 
၁၂-၁၄ ၁.၄၅ ၁.၄၉ ၀.၇၂ ၂.၂၂ ၂.၉၄ 
၁၅-၁၇ ၁.၃၇ ၁.၄၂ ၀.၇၇ ၂.၀၂ ၂.၈၀ 

အလပ်ုလပ်ုကုိင်မအေြခအေနအလိုက် ('၀၀၀)      
အလပ်ုလပ်ုေသာကေလး ၂၇၂ ၂၁၄ ၁၀၅ ၃၈၁ ၄၈၆ 
ကေလးလပ်ုသား ၁၉၆ ၁၄၆ ၇၁ ၂၇၁ ၃၄၂ 
အရာယရ်ှိေသာလပ်ုငနး်ခင်ွရှိ ကေလးလပ်ုသား ၁၈၈ ၁၃၆ ၆၄ ၂၆၀ ၃၂၄ 

အလပ်ုလပ်ုကုိင်မအေြခအေနအလိုက် (စစုေုပါင်း 
ကေလးဦးေရတွင် ပါဝင်မ ရာခိုင်နး်) 

     

အလပ်ုလပ်ုေသာကေလးရာခိုင်နး် ၄.၄ ၃.၄ ၃.၅ ၄.၁ ၃.၉ 
ကေလးလပ်ုသားရာခိုင်နး် ၃.၂ ၂.၃ ၂.၃ ၂.၉ ၂.၈ 
အရာယရ်ှိေသာ လပ်ုငနး်ခင်ွရှိ ကေလး 
လပ်ုသား ရာခိုင်နး် 

၃.၁ ၂.၂ ၂.၁ ၂.၈ ၂.၆ 

အသက်အပ်ုစအုလိုက် ကေလးလပ်ုသား ('၀၀၀)      
၅-၁၁ ၁* ၁* ၂* * ၂* 
၁၂-၁၄ ၃၄ ၃၀* ၁၆* ၄၈ ၆၄ 
၁၅-၁၇ ၁၆၂ ၁၁၄ ၅၃ ၂၂၃ ၂၇၆ 

အသက်အပ်ုစအုလိုက် ကေလးလပ်ုသား ရာခိုင်နး်      
၅-၁၁ ၀.၀* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၀* ၀.၀* 
၁၂-၁၄ ၂.၃ ၂.၀* ၂.၂* ၂.၂ ၂.၂ 
၁၅-၁၇ ၁၁.၈ ၈.၀ ၆.၉ ၁၁.၀ ၉.၉ 

ပညာေရးအဆင့်အလိုက်ကေလးလပ်ုသား ('၀၀၀)      
မူလတနး်အဆင့်ေအာက် ၂၈* ၂၃* ၉* ၄၂ ၅၁ 
မူလတနး်အဆင့်ပီး ၁၅၇ ၁၁၁ ၅၃ ၂၁၅ ၂၆၈ 
အလယတ်နး်အဆင့်ပီး ၁၀* ၉* ၆* ၁၃* ၁၉* 
အထက်တနး်အဆင့် (ပထမအဆင့် (သုိ) 
ပီးေြမာက်သည့်အဆင့်) 

၂* ၂* ၃* ၁* ၄* 

ဇာစြ်မစ။် ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ြမနမ်ာိုင်ငံစှစ်ဉလ်ပုသ်ားအင်အားစစတ်မး် (တတိယသံုးလပတ်) 

* နမနူာဦးေရ ၅၀ ေအာကသ်ာရိှသည့်အတွက် င်းယှဉစ်မံာှးယွင်းမနး်ြမင့်မားိုင်ပါသည။် 
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 The child population (aged 5-17) is over 12.4 millions, of which 6.2 millions 

are boys and 6.2 millions are girls. A majority of the children, over half of the total, 

fall in the broad age group of 5-11 years 53.8 percent, followed by 12-14 years 

group about 23.7 percent, accounting for less than half of the first group. The lowest 

percentage 22.5% is observed in the ultimate stage of 15-17 years, with falling less 

than a quarter of the entire child population. The older broad age two groups, the 

number of boys matches closely with that of the girls, with higher shares of the girls 

except the equal share of boys and girls in youngest group. The overwhelming 

majority 75.6 percent of children reside in rural areas. 

 At the national level, the size of the working child population 0.5 millions out 

of a child population of 12.4 millions. Percentage of working children is 3.9 percent 

with more participation rate for the boys 4.4 percent compared to the girls 3.4 

percent and mostly working in rural areas. 

 In 2017, 2.8 percent or 0.34 millions out of a total of 12.4 millions are child 

labour. 3.2 percent of all boys and 2.3 percent of all girls are employed as child 

labour. Rural children 2.9 percent, of the Child Labour are in rural area and in urban 

children 2.3 percent of Child Labour. The percentage of Child Labour is higher in 

rural than urban. 

 The most prolific group of children, from the point of view of their 

participation in the labour market is of course the 15-17 age range. These children 

are at the threshold of joining the wider labour market. 11.8 percent of boys is a 

little higher than the girls 8.0 percent are child labour. The eldest group years, 

accounts for 9.9 percent as child labour, the 12-14 age group has 2.2 percent and the 

youngest age group 5-11 has the smallest percentage in Child Labour. 

 The child population is over 12.4 millions, of which 0.3 millions are exposed 

to the perils of hazardous work. In terms of boys and girls, there are 0.2 millions 

and 0.1 millions. 



 

 By the level of education attained, almost all child labour were educated only 

completed primary level.   

၂၅ 

အသက်အပ်ုစ ု၅ စှမှ် ၁၇ စှအ်ကား  ကေလးဦးေရစစုေုပါင်း  ၁၂.၄ သနး်တွင် ေယာက်ျားေလး ၆.၂ 

သနး်င့်ှ မိနး်ကေလး  ၆.၂ သနး်ခန�်ရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ ကေလးအများစသုည် အသက်အပ်ုစု  ၅-၁၁ 

စှအ်ကားတွင် ၅၃.၈% ပါဝင်ေနပီး ဒုတိယအများဆုံးအြဖစ် အသက်အပ်ုစု ၁၂-၁၄ စှအ်ကားတွင် ၂၃.၇% 

ပါဝင်ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ ကေလးများတွင် အကီးဆုံးအသက်အပ်ုစြုဖစသ်ည့် အသက်အပ်ုစ ု   ၁၅-

၁၇ စှ၏် ပါဝင်မရာခိုင်နး်သည် ၂၂.၅ % ြဖင့် စစုေုပါင်းကေလးဦးေရ၏ ၄ ပံု ၁ ပံုေအာက် ေလျာ့နည်း 
ပီးအနည်းဆုံးြဖစသ်ည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ အသက်အပ်ုစအုလိုက် ေယာက်ျားေလး၊ မိနး်ကေလးပါဝင်မကုိ 
င်းယဉှ်ကည့်ပါက အသက်အငယဆ်ုံးအပ်ုစတွုင် တူညီေနပီး ကျနအ်သက်အပ်ုစမုျားတွင်  မိနး်ကေလးများ 

သည် ပုိမုိြမင့်မားသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ ကေလးအများစ ု ၇၅.၆% သည် ေကျးလက်ေဒသများတင်ွ 
ေနထိုင်လျက်ရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

 ြပည်ေထာင်စအုဆင့်ကည့်မည်ဆိုပါက ကေလးစစုေုပါင်း ၁၂.၄ သနး်တွင် အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနသည့် 

ကေလး  ၀.၅  သနး်ခန�်ရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ အလပ်ုလပ်ုသည့်ကေလး ပါဝင်မရာခိုင်နး် ၃.၉  % တွင် 

ေယာက်ျားေလး ၄.၄% သည် မိနး်ကေလး ၃.၄% ထက်ြမင့်မားသည်ကုိ ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပီး 
အလပ်ုလပ်ုေသာ ကေလးအများစသုည် ေကျးလက်ေဒသများတွင်ြဖစေ်ကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

 ၂၀၁၇ ခုစှ ် (တတိယသံုးလပတ်)  ကေလးစစုေုပါင်း ၁၂.၄ သနး်တွင်  ကေလးလပ်ုသားဦးေရ  ၀.၃၄ 

သနး်ရှိရာ ရာခိုင်နး်အားြဖင့် ၂.၈% ရှိေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ ေယာက်ျားေလးအားလုံး၏ ၃.၂% င့်ှ 

မိနး်ကေလးအားလုံး၏ ၂.၃% သည် ကေလးလပ်ုသားအြဖစ် လပ်ုကုိင်ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

ေကျးလက်ကေလးဦးေရ၏ ၂.၉% သည်ကေလးလပ်ုသားများအြဖစ် ေတွရှိရပီး မိြပကေလးဦးေရ၏ ၂.၃% 
သာ ကေလးလပ်ုသားအြဖစ် ေတွရှိရသည့်အတွက် ေကျးလက်ေဒသတွင်  ကေလးလပ်ုသားများ ပုိမုိ 
ေတွရှိရပါသည်။  

 လပ်ုသားေဈးကွက်တွင် ကေလးလပ်ုသားြဖစမ်ကုိ အသက်အပ်ုစ ု ၁၅-၁၇ စှအ်ကား အများဆုံး 

ြဖစသ်ည်ကုိ ေတွရှိရသည်။ အဆိုပါ အသက်အပ်ုစအုတွင်းရှိ မိနး်ကေလးများ၏ ၈.၀% ထက် ေယာက်ျား 

ေလးများသည် ၁၁.၈% ခန�် အနည်းငယြ်မင့်မားသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ အသက်အပ်ုစု ၁၅-၁၇ စှ ်

ကေလးများတွင် အြမင့်မားဆုံး ၉.၉%၊ အသက်အပ်ုစ ု၁၂-၁၄ စှ ်ကေလးများတွင် ၂.၂ % င့်ှ အသက်အပ်ုစ ု

၅-၁၁ စှ ်ကေလးများတွင် ရာခိုင်နး်အနည်းဆုံးြဖစသ်ည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

 စစုေုပါင်းကေလးဦးေရ ၁၂.၄ သနး်တွင် အရာယရ်ှိေသာ လပ်ုငနး်ခင်ွတွင် ဝင်ေရာက်လပ်ုကုိင်ေန 

သည့် ကေလးဦးေရ ၀.၃ သနး်ရှိပီး ေယာက်ျားေလး ၀.၂ သနး်င့်ှ မိနး်ကေလး ၀.၁ သနး်ရှိသည်ကုိ 

ေတွရှိရပါသည်။ 

 ပညာေရးအဆင့်င့်ှ ေလလ့ာကည့်မည်ဆိုပါက ကေလးလပ်ုသားအများစသုည် မူလတနး်အဆင့်သာ 

ပီးေြမာက်သည်ကုိ ေတွရှိရမည် ြဖစပ်ါသည်။ 
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