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ဥနယ ာဇဉ ်

 အလုပ်သမ ား၊ လူဝင်မှုကြ ားကြပ်ရ ားနှင့်် ပပည်သူူ့အင်အ ားဝန်ကြ ားဌ နသည် အလုပ်သမ ားရ ား   

သုရေသနလုပ်ငန်ားမ  ား ရ  င် ွြ် န်နှင့်် လုပ်သ ားရ ားြွြ်  ုင်   သေင်ားအခ ြ်အလြ်မ  ား စုရ  င်ား 

ပပြုစု န်  ညမ်ှနာ်းထ ား ှ သညန်ှင့််အည  လုပ်သ ားအင်အ ား  ုင်   စ  င်ားအင်ားအခ ြ်အလြ်မ  ား စဉ် ြ် 

မပပေ်  ှ ရစ န်နှင့််   သ ခ  န်အလ ုြ် အလုပ်အြ ုင်ရပပ င်ားလဲမှု အရပခအရနြ ု သ  ှ န ုင် န ်န ုင်ငံရေ ်သမမေ 

ရုံား၏ ခွင့််ပပြုခ ြ်အ  နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်ေမာ်းရြ ြ်ယူမှုြ ု ေစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြ မ် ရ  င် ွြ် 

လ ြ် ှ ပါသည။် 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်ေမာ်း (ဒုေ ယအကြ မ်) ရြ ြ်ယူ  ေွင် အပပည်ပပည် 

  ုင်   အလုပ်သမ ားရ ား  အဖွွဲဲ့ (ILO) ြနညာ်းပည ပံ့်ပ ာုးြူည ရပားခဲ့်ပပ ား စစ်ေမ်ားရြ ြ်ယူမှုလုပ်ငန်ားစဉ် 

မ  ား ရအ င်ပမင်ရစ န် နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်ေမာ်း  ုင်   ဦားစ ားရြ ်မေ နှင့်် နည်ားပည ရြ ်မေ ေ ုို့၏ 

ဦားရ  င်မှု၊ စစ်ေမာ်းမ  ားနှင့်် စ  င်ားအင်ား  ုင်   စံသေ်မှေခ် ြ်မ  ား လုပ်ငန်ားအဖွွဲဲ့၏ ပူားရပါင်ားရ  င် ွြ် 

မှုေ ုို့ပဖင့်် ရ  င် ွြ်ခဲ့်ပါသည။် 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်ေမာ်း (ဒုေ ယအကြ မ)် ရြ ြ်ယူပခင်ားြ ု ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 

လူဦားရ နှင့်် အ မအ်ရကြ င်ားအ   သန်ားရခါင်စ  င်ား၏ စ  င်ားစဉ် Frame ထဲမ ှ ပပည်သူူ့အင်အ ားဦားစ ားဌ နြ 

စ  င်ားအင်ားနည်ားလမ်ားအ  ရ ာွးခ ယ်ရပားခဲ့်သည့်် ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ ေ င်ုားရဒသကြ ားနှင့်် ပပည်နယ် 

အသ ားသ ား ှ  စ  င်ားရြ ြ်ြွြ် ၇၈၀ မှ နမူနာအ မရ်ထ င်စု ၁၄,၀၄၀ ြ ု ြွင်ား င်ားရြ ြ်ယူ န ်

လ  ထ ားခဲ့်ရသ ်လည်ား ပပညရ်ထ င်စုနယ်ရပမမှ စ  င်ားရြ ြ်ြွြ် ၁ ြွြ်မှ  စုစုရပါင်ားအ မရ်ထ င်စု ၁၄ 

အ မရ်ထ င်စုသ  ှ ပခင်ား၊  ှမ်ားပပည်နယ်မှ စ  င်ားရြ ြ်ြွြ် ၁ ြွြ်မ ှ နယ်ရပမလံုခခံြုမှု အရပခအရနအ  

ရြ ြ်ယူန င်ုပခင်ားမ ှ သပဖင့်် စုစုရပါင်ားစ  င်ားရြ ြ်ြွြ် ၇၇၉ ြွြ်မှ အ မရ်ထ င်စုရပါင်ား ၁၄,၀၁၈ 

ြ ုသ  ရြ ြ်ယူန ုင်ခဲ့်ပါသည။် 

ြွင်ား င်ားစ  င်ားရြ ြ်ယူန ုင် န် အလုပ်သမ ားညွှန်ကြ ားရ ားဦားစ ားဌ နမှ ဝန်ထမ်ားမ  ားြ ု စ စဉ်သ၊ူ 

ကြ ားကြပ်ရ ားမှ ားနှင့်် စ  င်ားရြ ြ်သူမ  ားအပဖစ် အသ ားသ ားေ ဝန်ရပားအပ်ခဲ့်ပပ ား လုပ်သ ားအင်အ ားရြ ြ်ယူ 

ပပြုစုရ ားဌ နခွဲမ ှ ဝန်ထမ်ားမ  ားြ ု လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမာ်းအဖွွဲဲ့အပဖစ် သ ားပခ ားေ ဝန်ရပားအပ် ရ  င် ွြ် 

ခဲ့်ပါသည။် 

 အခ ြ်အလြ်မ  ား မှနြ်န်မှု ှ ရစ န် ရြ ြ်ယူပပြုစုရပားပ ိုု့လ ရသ  ရမားခွန်ားလွှ မ  ားြ ု လုပ်သ ား 

အင်အ ားစစ်ေမာ်းအဖွွဲဲ့မှ စ စစ်ပခင်ား၊ စ စစ်ပပ ားရမားခွန်ားလွှ မ  ားြ  ု Program အသုံားပပြု၍ ြွန်ပ  ေ  

စ  င်ားရ ားသွင်ားပခင်ားြ ု ဝန်ထမ်ား ၂၀ ဦားပဖင့်် Double Entry သွင်ားပခင်ားနှင့်် ရ ားသွင်ားထ ားသည့်် အခ ြ်အလြ် 

မ  ား ြ ုြ်ည မှု  ှ ၊ မ ှ ြ ု Data Entry Manager ၂ ဦားြ ကြ ားကြပ်ရ  င် ွြ်ခဲ့်ပပ ား၊ Program  

ပပင် ငရ် ား ွဲန ုင် န် ထ ုင်ားန ုင်ငံ၊ National Statistical Office, Social Statistics Bureau မှ Mr. Chirawat 

Poonsab ြ နည်ားပည ြူည ရပားခဲ့်ပါသည။် 



ယခုစစ်ေမ်ားရြ ြ်ယူပခင်ားမှ  ှ ရသ  လုပ်သ ားအင်အ ား  ုင်   စ  င်ားအင်ားမ  ားြ ု ပမန်မ န ုင်ငံ 

စ  င်ားအင်ားြဏ္ဍဖွံွဲ့ပဖ ြုားေ ုားေြ်ရ ား အမ  ြုားသ ားအ င့််မဟ ဗ  ဟ  (National Strategy for Development 

of Statistics-NSDS) ရအ ြ် ှ  လုပ်ငန်ားအဖွွဲဲ့မ  ားမှ လ ုအပ်ရသ  အလုပ်အြ ုင်  ုင်   စ  င်ားအင်ားမ  ား၊ 

ပမန်မ န ုင်ငံ၏ ရ  ညှေ်ညေ်ံ့်ခ ုင်ပမဲပပ ားဟန်ခ ြ်ည ရသ  ဖွွံဲ့ပဖ ြုားေ ုားေြ်မှုစ မံြ န်ား (Myanmar Sustainable 

Development Plan-MSDP) ၏ လုပ်ငန်ားအဖွွဲဲ့မ  ားမှ လ ုအပ်ရသ  အလုပ်အြ ုင်  ုင်   စ  င်ားအင်ားမ  ား၊ 

စဉ် ြမ်ပပေ်ဖွံွဲ့ပဖ ြုားမှုပနာ်းေ င်ုမ  ား (Sustainable Development Goals-SDGs)   ုင်   အညွှန်ားြ န်ားမ  ား၊ 

ပမန်မ န ုင်ငံအေွြ် သင့််ရလ  ်ရြ င်ားမွနရ်သ  အလုပ်အြ ုင်မ  ား  ှ ရစမည့်် Decent Work Country 

Programme (DWCP) အေွြ် လ ုအပ်သည့်် အညွှန်ားြ န်ားမ  ား၊ န ုင်ငံေြ  ရငွရကြား န်ပံုရငွအဖွွဲဲ့ (IMF) ၊ 

ြမ္ ့်ဘဏ် (World Bank)၊ စ မြံ န်ားနှင့််ဘဏ္ဍ ရ ားဝန်ကြ ားဌ နမှ System of National Account (SNA) ၊ 

ပည ရ ားဝန်ကြ ားဌ နမှ ပမန်မ န ုင်ငံ ှ  ရြ  င်ားပပင်ပရ  ြ် ြရလားမ  ားအရပခအရနြ ု ရလ့်လ စ စစ် 

အြဲပဖေ်ပခင်ား (Out-of-school Children Initiative-OOSCI) ၊ ILO Statistics Database အေြ်ွ 

လ ုအပ်သည့်် အခ ြ်အလြ်မ  ား၊အ   ယံနှင့်် န ုင်ငံေြ စ  င်ားအင်ားစ ရစ င်မ  ား၊ ပပည်ေင်ွား/ ပပည်ပမှ 

စ ေမ်ားပပြုစုမည့်် ဘဲွွဲ့ယူရြ  င်ားသ ား/သူမ  ားမှ ရေ င်ားခံလ သည့်် အခ ြ်အလြ်မ  ားြ ု လ ုအပ်သလ ု 

ပံ့်ပ ာုးရပားလ ြ် ှ ပါသည။် 

ယခုြဲ့်သ ုို့ စစ်ေမ်ားရြ ြ်ယူမှုလုပင်န်ားစဉ်မ  ား အရြ င်အထည်ရဖ ်ရ  င်  ေွင် ပူားရပါင်ားပါဝင် 

ြူည ခဲ့်ကြရသ  စစ်ေမာ်းမ  ားနှင့််စ  င်ားအင်ား  ုင်   စံသေ်မှေခ် ြ်မ  ား လုပ်ငန်ားအဖွွဲဲ့၊ ဗဟ ုစ  င်ားအင်ားအဖွဲွဲ့၊ 

အရထွရထွအုပခ် ြုပ်ရ ားဦားစ ားဌ န၊ ပပည်သူူ့အင်အ ားဦားစ ားဌ နေ ုို့မှ ေ ဝန် ှ သူမ  ားနှင့်် ဝန်ထမ်ားမ  ား၊ ILO မှ 

ေ ဝန် ှ သူမ  ား၊ လုပ်ငန်ားေ ဝန်မ  ားြ ု အရလားထ ားကြ ြုားပမ်ား ရ  င် ွြ်ခဲ့်သည့်် အလုပ်သမ ား 

ညွှန်ကြ ားရ ားဦားစ ားဌ နမှ ဝန်ထမ်ားမ  ား၊ သြ်  ုင်  နယ်ရပမမ  ား ှ  ပ်ြွြ်၊ ရြ ား ွ အုပခ် ြုပ်ရ ားမှ ားမ  ားနှင့်် 

ဝန်ထမ်ားမ  ား၊   အ မမ်ှ ားမ  ား၊  ယ်အ မမ်ှ ားမ  ား၊ အထူားသပဖင့််ရမားခွန်ားမ  ားြ ု စ ေ်အ ားထြ်သန်စွ  

ရပဖ  ုရပားခဲ့်ကြရသ  အ မရ်ထ င်စုဝင်မ  ားအ ားလံုားြ  ု အထူားပင်ရြ ားဇူားဥပြ ယ ေင် ှ ပါရကြ င်ား 

မှေ်ေမ်ားေင်ပါသည်။ 

  

 

 

ဦားသ န်ားရ ွ 

ပပည်ရထ င်စုဝန်ကြ ား 

အလုပ်သမ ား၊ လူဝင်မှုကြ ားကြပ်ရ ားနှင့်် ပပည်သူူ့အင်အ ားဝန်ကြ ားဌ န 

ပပည်ရထ င်စုသမမေပမန်မ န ုင်ငံရေ ်အစ ုား  
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၆။ အလုပ်အြ ုင်နှင့််အလုပ၏်အ ညအ်ရသွား ၁၁-၁၄ 

၇။ လုပ်ခနှင့််ဝင်ရငွ  ှ မှု ၁၅-၁၉ 

၈။ လုပ်သ ားအင်အ ားအပပည့််အဝအသုံားမခ န င်ုပခင်ား ၂၀-၂၁ 

၉။ အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်သည့်် အသြ်အပ င်ုားအပခ ားေွင် လုပ်သ ားအင်အ ားပပင်ပ 

ရ  ြ် ှ ရနသမူ  ား 

၂၂-၂၃ 

၁၀။ အလုပ်လုပရ်သ ြရလားမ  ားနှင့််ြရလားလုပ်သ ား ၂၄-၂၅ 

ဇယာိုးမ္ ာိုး 

ဇယာိုး 

အမ္ှတ်စဉ် 
ဇယာိုးနခါင်ိုးစဉ ် စာမ္ က်နှှာ 

၁။ အသြ်အုပစ်ု၊ ြ  ား၊ မ နှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ်အလ ုြ် အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  

အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  လူဦားရ နှင့်် လုပ်သ ားအင်အ ားအရပခအရန 

၉ 

၂။ အသြ်အုပစ်ု၊ ြ  ား၊ မ နှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ်အလ ုြ် အလုပ်အြ ုင်အရပခအရန ၁၁-၁၂ 

၃။ အသြ်အုပစ်ု၊ ြ  ား၊ မ နှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ်အလ ုြ် အခရကြားရငွ  

အလုပ်သမ ားမ  ား ၏ လစဉ်လုပခ်နှင့််ဝင်ရငွ 

၁၅-၁၆ 

၄။ အသြ်အုပစ်ု၊ ြ  ား၊ မ နှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ်အလ ုြ် အလုပ်လုပသူ်အ ားလံုား၏ 

စုစုရပါင်ား ေစ်လလုပ်ခနှင့်် ဝင်ရငွ 

၁၈ 

၅။ အသြ်အုပစ်ု၊ ြ  ား၊ မ နှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ်အလ ုြ် လုပ်သ ားအင်အ ား 

အပပည့််အဝ အသုံားမခ န ုင်မှု အရပခအရန 

၂၀ 

၆။ အသြ်အုပစ်ု၊ ြ  ား၊ မ နှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ်အလ ုြ် အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်သည့်် 

အသြ်အပ င်ုားအပခ ားေွင် လုပ်သ ားအင်အ ား ပပင်ပရ  ြ် ှ ရနသမူ  ားအရပခအရန 

၂၂-၂၃ 

၇။ အသြ်အုပစ်ု၊ ြ  ား၊ မ နှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ်အလ ုြ် အလုပ်လုပရ်သ  

ြရလားမ  ားနှင့်် ြရလားလုပ်သ ားအရပခအရန 

၂၄ 

 

  



Sample Design  

The sample design is based on a two-stage stratification sampling method. Each rural 

and urban unit from each Union Territory, Region and State are treated as a basic stratum. As 

there are 7 Regions, 7 States and one Union Territory in the country, the number of total basic 

strata is 30 [(1+7+7) X 2]. 

The Annual Labour Force Survey is collected twice a year in order to gather Labour Market 

Information in high and low seasons. The first round of the survey (R1) is collected from January 

to March and the second round (R2) is from September to November. Considering the cost, time, 

and human resources, the targeted sample size in terms of First Stage Units (FSUs) is determined 

as 780 enumeration areas (EAs) per each round, while 18 households are selected for each 

enumeration areas (EAs) and 14,040 households in total are expected to be surveyed.  

The second Semi-Annual Labour Force Survey was conducted from September to 

November 2018. The survey was not fully conducted in and excluded the following EAs from the 

Union Territory, Regions and States: 

No 

Union Territory/ 

Regions / 

States 

Township, Ward / 

Village 
Remark 

1 Shan State Nan Mai township,  

Nan Pon Village 

The survey was not conducted in the whole EA 

for security reason. 

2 Nay Pyi Taw 

Union Territory 

ZayarThiri, 

Khit Aye Village 

The survey was conducted only in 14 

households, because the temporary migrant 

workers, who previously stayed during the 

census period, had left the area after their 

employment terminated. 

Therefore, the second Semi-Annual Labour Force Survey was conducted in 779 EAs with 

total of 14,018 households. When allocating of FSUs among urban and rural areas, urban areas 

were given higher weight 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. Because 

the proportion of the urban population in the Yangon region was higher, equal weight was given 

urban and rural areas at 1:1. Furthermore, with the aim of producing both domain-level and 

national-level estimates, the proportional allocation was adopted with adjustment for minimum 

sample size at the national level. 



ေမ္ူေှာဒ ဇ ုင်ိုး 

 နမူနာဒ ဇ ုင်ားသည် နှစ် င့််အလွှ ခွဲနမနူာရြ ြ်နညာ်း (Two Stage Stratification Sampling 

Method) ပဖစ်ပါသည။် ပပညရ်ထ င်စုနယ်ရပမ၊ ေ င်ုားရဒသကြ ား၊ ပပည်နယ်ေစ်ခုစ ၏ ရြ ားလြ် (သ ုို့) ပမ ြုွဲ့ပပြ ု 

အရပခခံအလွှ  (stratum) အပဖစ် သေ်မှေ်ပါသည်။ ပမန်မ န ုင်ငံေင်ွ ေ ုင်ားရဒသကြ ား (၇) ခု၊ ပပည်နယ် (၇) ခု၊ 

ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ (၁) ခု  ှ သည့််အေွြ် စုစုရပါင်ား အရပခခံအလွှ  (၁+၇+၇)*၂= ၃၀  ှ ပါသည။် 

 နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်ေမာ်းြ ု   သ ခ  န်နှင့််   သ ခ  န်ပပင်ပ ှ  လုပ်သ ားရ ားြွြ် သေင်ား 

အခ ြ်အလြ်  ှ  န်  ည ်ွယ်ပပ ား နှစ်စဉ် ေစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြ မ်ရြ ြ်ယူပခင်ားပဖစ်ပါသည။် စစ်ေမ်ားပထမ 

အကြ မြ် ု ဇန်နဝါ  လမှ မေ်လထ လညာ်းရြ င်ား၊ ဒုေ ယအကြ မ်ြ ု စြ်ေင်ဘ လမှ န ုဝင်ဘ လထ  

လည်ားရြ င်ား ရြ ြ်ယူပါသည။် စစ်ေမ်ားရြ ြ်ယူ န် ြုန်ြ စ  ေ်၊ အခ  န်နှင့််လူူ့စွမာ်းအ ားြ ု ထည့််သွင်ား 

စဉ်ားစ ား၍ ေစ်ကြ မလ်ျှင် စ  င်ားရြ ြ်ြွြ် ၇၈၀ ြ ု နမူနာအ ွယ်အပဖစ် သေ်မှေ်ထ ားပပ ား စ  င်ား 

ရြ ြ်ြွြ်ေစ်ြွြ်လျှင် နမူနာအ မရ်ထ င်စု ၁၈ အ မြ် ု ရ ွားခ ယ်၍ စုစုရပါင်ားနမူနာအ မရ်ထ င်စု 

၁၄,၀၄၀ ြ  ုရြ ြ်ယူ န် သေ်မှေထ် ားပါသည်။  

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမာ်း (ဒုေ ယအကြ မ)် ြ ု ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စြ်ေင်ဘ လမှ 

န ုဝင်ဘ လထ  ရြ ြ်ယူခဲ့်ပါသည။် ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ/ ေ င်ုားရဒသကြ ား/ ပပညန်ယ်မ  ားမှ ပပည့််စံုစွ  

ရြ ြ်ယူန င်ုခဲ့်ပခင်ားမ ှ သည့်် စ  င်ားရြ ြ်ြွြ်မ  ားမှ  ရအ ြ်ပါအေ င်ုား ပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 
ပြည်န ာင်စုေယ်နပမ္/ 

တ င်ုိုးနဒသကက ိုး/ ပြည်ေယ် 

မမ္  ွဲ့ေယ်၊ရြ်က က်/

နက ိုးရ ာအုြစ်ု 
မ္ှတ်ခ က် 

၁  ှမ်ားပပည်နယ် နမ့်မ် င်ုပမ ြုွဲ့နယ်၊ 

နန်ပုန်ရြ ား ွ အုပစ်ု 

နယ်ရပမလံုခခံြုမှုအရပခအရနအ  စ  င်ားရြ ြ် 

ြွြ် ေစ်ခုလံုားြ ု ရြ ြ်ယူန င်ုခဲ့်ပခင်ားမ ှ ပါ။ 

၂ ရနပပည်ရေ ် 

ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ 

ရဇယ  သ   ပမ ြုွဲ့နယ်၊ 

ရခေရ်အားရြ ား ွ  

အုပစ်ု 

အ မရ်ထ င်စု ၁၄ စုြ ုသ  ရြ ြ်ယူန င်ုခဲ့်ပါ 

သည။် အ  ုပါ စ  င်ားရြ ြ်ြွြ်ေွင် လူဦားရ  

သန်ားရခါင်စ  င်ား ရြ ြ်ယူစဉ်ြ ယ ယ ရ  ွဲ့ 

ရပပ င်ား အလုပ်သမ ားမ  ား ရနထ ုင်ခဲ့်ပပ ား လုပ်ငန်ား 

ပပ ား ံုား၍ ရပပ င်ားရ  ွဲ့သွ ားခဲ့်ပါသည။် 

 သ ုို့ပဖစ်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်ေမာ်း ဒုေ ယအကြ မ် ရြ ြ်ယူ  ေွင် ရြ ြ် 

ြွြ် ၇၇၉ ြွြ် ှ  အ မရ်ထ င်စု ၁၄,၀၁၈ စုြ  ုရြ ြ်ယူန င်ုခဲ့်ပါသည။် ပမ ြုွဲ့ပပနှင့်် ရြ ားလြ် ရဒသမ  ားေွင် 

FSUs မ  ားအ ား ခွဲရဝသေ်မှေ ်န် ပမ ြုွဲ့ပပရဒသမ  ားေွင် အလုပ်အြ ုင်  ုင်   သွင်ပပင်လြခဏ မ  ား၏ 

ြဲွပပ ားပခ ားနာားမှုမှ  ပ မု မု  ားပပ ားပပ ား လူဦားရ အ ွယ်အစ ားမှ  ပ မု နုည်ားပါားသည့််အေွြ် ရြ ားလြ်အ ား ၁.၀ 

အရလား (weightage) နှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပအ ား ပ မု ုမ  ားပပ ားသည့်် အရလား ၁.၅ (weightage) ပဖင့််သေ်မှေပ်ါသည။် 

 န်ြုန်ေ ုင်ားရဒသကြ ား ှ  ပမ ြုွဲ့ပပလူဦားရ မှ  မ  ားပပ ားရနရကြ င်ားရေွွဲ့ ှ  ရသ ရကြ င့််  န်ြုန်ေ ုင်ားရဒသကြ ား ှ  

ပမ ြုွဲ့ပပရဒသနှင့်် ရြ ားလြ်ရဒသ၏ အရလား (weight) ြ ုမူ၁:၁ ပဖင့်် ေူည စွ  အရလား ရပားထ ားပါသည်။ ထ ုို့ပပင် 

နယ်ပယ်အ င့်် (domain-level) နှင့်် န ုင်ငံအ င့်် (national-level) ခန်ို့မှန်ားမှုမ  ား ြ ု ေွြ်ခ ြ်န ုင် န် 

န ုင်ငံအ င့််အေွြ် လ ုအပ်ရသ  အနည်ား ံုားနမူနာအရ အေွြ်ြ ု ေွြ်ခ ြ်၍ အခ  ြုားည စွ ခွဲရဝပါသည။် 



2 

Concepts and Definitions 

Employment 

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

period of seven days, engage in any activity to produce goods or provide services for pay or a 

kind of profit. This include:  

• Employed persons at work, i.e. those who worked for at least one-hour long job; 

• Employed persons not at work due to temporary absence from a job or different 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 do not have a job 

but are looking for a job during a specified period and are available to start working if they get 

a job. 

Labour Force 

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

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

force. 

Outside Labour Force 

Persons outside labour force are those are of working age that neither in employment 

nor in unemployment in a short reference period. 

Labour Underutilization 

It refers to mismatch between labour supply and demand, which translates into an unmet 

need for employment among the population. Measures of labour underutilization are as below: 

(1) Time-Related Partial Underemployment: Based on the amended Factory Act 1951, 

it refers to those who are willing and available to engage in other work, as their 

existing working hours is less than 44 hours per week.  

 



၂ 

အယူအဆနှင့််အဓ ြပာယ်သတ်မှ္တခ် က်မ္ ာိုး 

အလုြ်လက်ရှ  

အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားပခ ား ှ သူေစ်ဦားသည်  ညည်ွှန်ားြ လ ၇  ြ်အေွင်ား လုပ်ခ 

(သ ုို့) အပမေ်အစွန်ားေစ်စံုေစ်  ပဖင့်် ြုန်ပစစညာ်းထုေ်လုပ် န်နှင့်် ဝန်ရ  င်မှုရပား န် မညသ်ည့််အလုပ်ြ ု 

မ  ု လုပ်ြ ုင်ရနသူမ  ားြ ု အလုပ်လြ် ှ ဟု သေ်မှေပ်ါသည။် အလုပ်လြ် ှ ေွင် ရအ ြ်ပါေ ိုု့ ပါဝင် 

ပါသည-် 

• “လုြ်ငေ်ိုးခ င်အတ င်ိုးအလြု်လက်ရှ ”   ုသညမ်ှ  အနည်ား ံုား ၁နာ  ကြ အလုပ်ေွင် အလုပ် 

 လုပ်ခဲ့်ပခင်ား၊ 

• “လုြ်ငေ်ိုးခ င်အတ င်ိုးမ္ရှ နသာအလုြ်လက်ရှ ”   ုသညမ်ှ  အလုပ်မှယ ယ  ပ ြ်ြွြ်ရနသူ (သ ုို့) 

 အလုပ်လုပသ်ည့်် အခ  န်ြ ု စ စဉ်ထ ားပခင်ား (အ  ုင်ားပဖင့််အလုပလ်ုပ်ခ  န်၊ စုစုရပါင်ား အလုပ်ခ  န်ြ ု 

 မထ ခ ုြ်ရစဘဲ လွှဲရပပ င်ားထ ားရသ  အလုပ်ခ  န်၊ အခ  န်ပ ုလုပြ် ုင်ပခင်ားရကြ င့်် အစ ားထ ုား  ှ သည့်် 

 ခွင့််ြ လခံစ ားခ  န်၊ အလုပ်မှ ပ ြ်ြွြ်ရနသူ) ။ 

အလုြ်လက်မ္ ့် 

 အလုပ်လြ်မဲ့်ဟု သေ်မှေ်န င်ု န်မှ  အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်သည့်် အသြ်အပ ုင်ားအပခ ား ှ  အလုပ်မ ှ 

ရသ သူမ  ားသည် သေ်မှေ်သည့်် အခ  န်ြ လအေွင်ား အလုပ်  ှ  န် ှ ရဖွရနပပ ား အလုပ်အြ ုင်  ှ ပါြ 

စေင်လုပြ် ုင် န် အ င်သင့််ပဖစ်ရနသူမ  ားြ ု   ုလ ုပါသည။် 

လုြ်သာိုးအင်အာိုး 

 အထြ်ေင်ွ အဓ ပပ ယ်ရဖ ်ပပထ ားရသ  အလုပ်လြ် ှ နင်ှ့် အလုပ်လြ်မဲ့်မ  ားသည ် လုပ်သ ား 

အင်အ ားေွင် ပါဝင်ပါသည်။အလုပ်လြ် ှ ဦားရ နှင့်် အလုပ်လြ်မဲ့်ဦားရ ြ ု ရပါင်ားပခင်ားသည ်လုပ်သ ားအင်အ ား 

နှင့်် ည မျှပါသည်။ 

လုြ်သာိုးအင်အာိုးပြင်ြတ င်ရှ သူ 

 အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ားေွင် ှ ပပ ား  ညည်ွှန်ားြ လေ ုအေွင်ား အလုပ်လြ် ှ  

နှင့်် အလုပ်လြ်မဲ့်ေင်ွ မပါဝင်သူမ  ားြ ု လုပ်သ ားအင်အ ားပပင်ပေွင် ှ သူဟု သေ်မှေပ်ါသည။် 

လုြ်သာိုးအင်အာိုးအပြည့််အဝအသုံိုးမ္ခ န ုင်ပခင်ိုး 

လုပ်သ ားအင်အ ားအပပည့််အဝအသုံားမခ န င်ုပခင်ား  ုသညမ်ှ  လုပသ် ားပဖည့်် ည်ားမှုနင်ှ့် လုပ်သ ားလ ုအပ် 

ခ ြ်မ  ားအကြ ား လ ုြ်ဖြ်မည ပခင်ား ေနည်ားအ ားပဖင့်် လူဦားရ အေွြ် အလုပ်အြ ုင် လ ုအပ်ခ ြ်မ  ား 

ပဖည့်် ည်ားရပားန ုင်မှု မ ှ ပခင်ားြ ု   ုလ ုပါသည။် လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝ အသုံားမခ န င်ုပခင်ားြ ု ေ င်ုားေ  

  ေွင် ရအ ြ်ပါေ ိုု့ ပါဝင်ပါသည်- 

(၁) အလုြ်ခ  ေ်ဆ ုင်ရာတစ်ဝက်တစ်ြ က်အလုြ်လက်မ္ ့်- ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံမ  ား အြ်ဥပရဒြ ု 

ပပင် င်သည့််ဥပရဒအ  လူေစ်ရယ ြ၏် ေစ်ပေ်အလုပခ်  န်သည ် ၄၄ နာ  ထြ် 

ရလ  ့်နညာ်းရနသည့််အေွြ် အပခ ားအလုပ်ေစ်ခုြ ု လုပ်ြ ုင်လ ုစ ေ ်ှ ပပ ား အလုပ်လုပ ်န် 

အ င်သင့််ပဖစ်ရနသူ၊ 
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(2) Unemployment: It refers to an unemployed person who is currently searching for 

and available for the job; 

(3) Potential Labour Force: It refers to an unemployed person who is willing to work, 

but being in a condition limited to their job search and/or 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 is defined as an individual 

under 18 years of age. For this survey, the target population for measuring child labour include 

all persons in the age group from 5 to 17 years, where age is measured as the number of 

completed years at the child’s last birthday.  

Child Labour 

 In Myanmar, there is no official definition of child labour, yet. Therefore, the definition 

referred in this survey is in accordance with the 18th International Conference of Labour 

Statisticians (18th ICLS) resolution, the Articles from the amended 1951 Factory Act and the 2016 

Shops and Establishments Law, where working children of the following types are considered as 

Child Labour: 

 (1) Age 5 years and under 18 years 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 between 5 years and under 14 years and engaged for at least one hour per 

week for pay or profit; 

  OR 

(3) Age between 14 years and under 16 years and engaged for more than 24 hours per 

week for pay or profit; 

  OR 

(4) Age between 16 years and under 18 years and engaged in work more than 44 hours 

a week for pay or profit. 

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

labelled as working children other than child labour. 

 



၃ 

(၂) အလုြ်လက်မ္ ့်- အလုပ်မ ှ သူေစ်ဦားသည ် လေ်ေရလ အခ  န်အေွင်ား အလုပ် ှ ရဖွရနပပ ား 

အ  ုပါအလုပ်ြ ု လုပ်ြ ုင် န်အေွြ် အ င်သင့်် ှ ရနသ၊ူ 

(၃) ပဖစ်န င်ုနခ ရှ နသာ လုြ်သာိုးအင်အာိုး- အလုပအ်ြ ုင်မ ှ သူေစ်ဦားသည ်အလုပ်လုပ် န်  နဒ ှ  

ရသ ်လည်ား ၎င်ားအရနပဖင့်် အလုပ်  ှရဖွ န် နှင့််/သ ုို့မဟုေ ် အ င်သင့််ပဖစ်မှုအေွြ် အရပခ 

အရန ြန်ို့သေ်ခ ြ် ှ ရနပခင်ားြ ု  ညည်ွှန်ားပါသည။် 

ကနလိုး 

ILO ၏ အ  ုားဝါား ံုားပံစုံပဖင့်် ြရလားလုပ်သ ားခ ုင်ားရစပခင်ား ပပဌ န်ားခ ြ်အမှေ် ၁၈၂ (၁၉၉၉ ခုနှစ်) နှင့်် 

ြရလားသူငယ်အခွင့််အရ ား  ုင်   ြုလသမဂ္ဂ ပပဌ န်ားခ ြ်နှင့််အည  ြရလားအပဖစ် အသြ် ၁၈ နှစ်ရအ ြ် 

လူေစ်ဦားြ ု သေ်မှေ်ပါသည။် ဤစစ်ေမ်ားေွင် ြရလားလုပ်သ ားေ ုင်ားေ  န်အေွြ်  ညမ်ှန်ားခ ြ်ဦားရ  

မှ  အသြ်အုပစ်ု အသြ် ၅ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အေွင်ား ှ သူမ  ားအ ားလံုားပါဝင်ပပ ား အသြ်ြ ုေ င်ုားေ   ေွင် 

ြရလား၏ လွန်ခဲ့်ရသ ရမွားရနို့ြ ပပည့််ပပ ားအသြ်နှစ်ပဖင့်် ေ ုင်ားေ ပါသည်။ 

ကနလိုးလုြ်သာိုး 

ပမန်မ န ုင်ငံေွင် ြရလားလုပ်သ ား၏ ေ  ားဝင်အနြ်အဓ ပပ ယ်ဖွင့််  ုခ ြ် မ ှ ရသားပါ။ ထ ုို့ရကြ င့်် 

စစ်ေမာ်းေွင် အသုံားပပြုထ ားရသ  အဓ ပပ ယ်ဖွင့််  ုခ ြ်မ  ားသည ် ၁၈ ကြ မ်ရပမ ြ် လုပ်သ ား  ုင်   

စ  င်ားအင်ားပည  ှင်မ  ားည လ ခံမှ ခ မေှ်ထ ားရသ   ံုားပဖေ်ခ ြ်မ  ား၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံမ  ား 

အြ်ဥပရဒြ ု ပပင် င်သည့််ဥပရဒပါ ပပဋ္ဌ န်ားခ ြ်မ  ားနှင့်် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊   ုင်မ  ားနှင့််အလုပဌ် နမ  ား ဥပရဒအ  

ရအ ြ်ေင်ွ ရဖ ်ပပထ ားရသ  ပံစုံမ  ားေွင် အလုပ်လုပရ်သ ြရလားမ  ားြ ု ြရလားလုပ်သ ားအပဖစ် 

သေ်မှေပ်ါသည် - 

(၁) အသြ် ၅ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်ရအ ြ် ှ ပပ ား အခရကြားရငွ သ ုို့မဟုေ် အြ  ြုားအပမေ်အေွြ် 

အနတ  ယ် ှ ရသ  အလုပ်မ  ားေွင် ေစ်ပေ်လျှင် အနည်ား ံုားေစ်နာ  လုပြ် ုင်ပခင်ား သ ုို့မဟုေ် 

ညအခ  န်မ  ား (ည ၆ နာ  မှ နံနြ် ၆ နာ  ) အေွင်ား အလုပ်လုပပ်ခင်ား၊ 

 (သ ုို့မဟုေ်) 

(၂) အသြ် ၅ နှစ်မ ှ ၁၄ နှစ်ရအ ြ် ှ ပပ ား အခရကြားရငွ သ ုို့မဟုေ ် အြ  ြုားအပမေ်အေွြ် 

ေစ်ပေ်လျှင် အနည်ား ံုားေစ်နာ   လုပ်ြ ုင်ပခင်ား၊ 

 (သ ုို့မဟုေ်) 

(၃) အသြ် ၁၄ နှစ်မ ှ ၁၆ နှစ်ရအ ြ် ှ ပပ ား အခရကြားရငွ သ ုို့မဟုေ် အြ  ြုားအပမေ်အေွြ် 

ေစ်ပေ်လျှင ်၂၄ နာ  ထြ်ပ ု၍ လုပ်ြ ုင်ပခင်ား၊ 

 (သ ုို့မဟုေ်) 

(၄) အသြ် ၁၆ နှစ်မ ှ ၁၈ နှစ်ရအ ြ် ှ ပပ ား အခရကြားရငွ သ ုို့မဟုေ ် အြ  ြုားအပမေ်အေွြ် 

ေစ်ပေ်လျှင ်၄၄ နာ  ထြ်ပ ု၍ လုပ်ြ ုင်ပခင်ား၊ 

ြ န် ှ သည့်် အလုပ်လုပရ်သ ြရလားမ  ားြ ု ဤအစ  င်ခံစ ေွင် ြရလားလုပ်သ ားအပဖစ် 

မသေ်မှေဘဲ် “ြရလားလုပ်သ ားမဟုေ်သည့်် အလုပ်လုပ်ရနရသ ြရလားမ  ား” ဟူ၍ အမည်ေပ်ပါသည်။ 
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Youth 

 Youth means when one is young or in the age range before adulthood. The United Nations 

(UN), for statistical purposes, defines 'youth', as the individuals between 15-24 years. This UN 

definition is used in this survey. 

Informal Sector 

 The informal sector consists of unregistered private enterprises engaged in the 

production of goods or services for sale or barter. Those enterprises typically operate as a small 

scale, without keeping a complete record on labour and cost as a production input.  

Informal employment 

 The conceptual framework of informal employment adopted by the 17th International 

Conference of Labour Statisticians (ICLS) is used. An employee working as a domestic worker in 

either a formal or informal sector enterprise or in a household are considered to be in informal 

employment if their employment relation is, not subjected to national labour law or procedures, 

income tax, social protection or entitlement to certain employment benefits (for example, 

compensation for termination of employment, gratuity or earned leave, 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 a short reference 

period. 

 

 

 

 

  



၄ 

လူငယ ်

 ငယ် ွယသ်ည့်် (သ ုို့မဟုေ်) လူလ ားရပမ ြ်ရသ  အ ွယ်သ ုို့ မရ  ြ် ှ မ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ားြ ု 

လူငယ်ဟု သေ်မှေ်ပါသည။် ြမ္ ့်ြုလသမဂ္ဂအရနပဖင့်် စ  င်ားအင်ား  ုင်    ည ်ွယ်ခ ြ်အလ ုို့ငှ  အသြ် 

၁၅-၂၄ နှစ် အသြ်အပ င်ုားအပခ ားြ ု လူငယ်အပဖစ် သေ်မှေထ် ားပါသည်။ ယခုစစ်ေမ်ားေွင် ဤအဓ ပပါယ် 

သေ်မှေခ် ြ်ြ  ုအသုံားပပြုထ ားပါသည။် 

သမ္ာိုးရ ုိုးက မ္ဟုတန်သာ လုြ်ငေ်ိုးကဏ္ဍ 

 သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ  လုပ်ငန်ားြဏ္ဍေွင် ြုန်ပစစည်ားမ  ားနှင့်် ဝန်ရ  င်မှုမ  ားြ ု လဲလှယ် 

ရ  င်ားခ  န်အေွြ် သြ်  ုင်   အစ ုား ဌ နမ  ားေွင် မှေ်ပံုေင်ထ ားပခင်ားမ ှ ဘဲ ရ  င် ွြ်ရနရသ  

ြ ုယပ် င်ုပဂု္ဂလ ြ လုပ်ငန်ားငယ်မ  ား ပါဝင်ပါသည။် ပံုမှနအ် ားပဖင့်် အ  ုပါလုပင်န်ားမ  ားသည် အဖွွဲဲ့အစည်ားငယ် 

မ  ားအပဖစ်  ပေ်ည်ရနပပ ား ထုေ်လုပ်မှုစွမ်ားအ ားစုပဖစ်သည့်် လုပ်သ ားနှင့်် င်ားနှ ားမှု ြုန်ြ စ  ေ်မ  ားြ ု 

ပပည့််စံုစ ွ စ  င်ားဇယ ား ပပြုစုထ ားပခင်ားမ ှ ကြပါ။ 

သမ္ာိုးရ ုိုးက မ္ဟုတန်သာ အလုြ်အက ုင် 

 ၁၇ ကြ မရ်ပမ ြ် အပပညပ်ပည်  ုင်   စ  င်ားအင်ားပည  ှင်မ  ား ည လ ခံမ ှ ခ မေှ်ထ ားရသ  

သမ ားရ ုားြ  မဟုေရ်သ  အလုပ်အြ ုင်နှင့်် ပေ်သြ်သည့်် အယူအ မ  ားြ ု အသုံားပပြုထ ားပါသည်။ 

သမ ားရ ုားြ  သ ုို့မဟုေ ် သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ  လုပ်ငန်ားြဏ္ဍ သ ုို့မဟုေ် ပုဂ္ဂလ ြအ မရ်ထ င်စုေွင် 

အ မေ်ွင်ားအလုပ်သမ ားအပဖစ် လုပ်ြ ုင်ရနသေူစ်ဦားသည ် ၎င်ား၏ အလုပ်အြ ုင် ြန်ွယ်မှုမ ှ ပပည်ေွင်ား 

အလုပ်သမ ားရ ား   ဥပရဒ သ ုို့မဟုေ် လုပ်ထံုားလုပ်နည်ားမ  ား၊ ဝင်ရငွခွန်၊ လူမှုအြ အြွယ်ရပားမှုနှင့်် 

အခ  ြုွဲ့ရသ  အလုပ်အြ ုင်အြ  ြုားခံစ ားခွင့်် (ဥပမ အရနပဖင့်-် အလုပ်ထုေ်နစ်နာရကြား၊ လုပ်သြ် ု သ ုို့မဟုေ် 

လုပ်သြ်ခွင့်် သ ုို့မဟုေ် နာမြ န်ားခွင့််ြဲ့်သ ုို့ရသ ) မ  ားနှင့်် ြ ုြ်ည မှုမ ှ ပါြ သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ  

အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသအူပဖစ် သေ်မှေပ်ါသည။် 

အလုြ ်

အလုပ်  ုသညမ်ှ  စ ားပွ ားရ ားလုပ်ငန်ား ယူနစ်ေစ်ခုအေွြ် လူေစ်ရယ ြ် လုပ်ရ  င် မည့်် 

လုပ်ငန်ားေ ဝန်မ  ားြ ု   ုလ ုပခင်ားပဖစ်ပါသည။် လူေစ်ရယ ြ်ေင်ွ  ညည်ွှန်ားြ လေ ုအေွင်ား လုပ်ငန်ား 

ေစ်ခ ု(သ ုို့) ေစ်ခုထြ်ပ ု၍  ှ န င်ုပါသည။် 
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Occupation 

 It refers to the kind of work done by a person in a specific job, irrespective of being a 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 ISCO-08 was used in the Labour Force Survey.  

Industry 

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

organization where a person holds a job, including sole proprietorship. The type of economic 

activity is determined in accordance with other units or the main goods produced, and services 

provided for people. The latest amendment of the International Standard Industrial 

Classification (ISIC Rev-4), which is known as a standard on international industrial classification 

was used in this survey. An industry may produce or provide several goods and services which 

do not belong to 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 

အလုြ်အက ုင်အမ္   ိုးအစာိုး 

လူေစ်ဦားသည် ြ ုယပ် င်ုလုပ်ငန်ား လုပ်ြ ုင်ရနသူပဖစ်ရစ၊ လုပ်ခလစ ပဖင့်် လုပ်ြ ုင်ရနသူပဖစ်ရစ 

အေ အြ  သေ်မှေထ် ားရသ  အလုပ်ေစ်ခုေွင် လုပ်ြ ုင်ရန ရသ  အလုပ်အမ  ြုားအစ ားြ ု  ည်ညွှန်ား 

ပါသည။် အပပည်ပပည်  ုင်   အလုပ်အြ ုင်အမ  ြုားအစ ား ခွဲပခ ားပခင်ား စံခ  န်စံညွှန်ားြ  ုေူည ရသ  အလုပ်အြ ုင် 

မ  ားအလ ုြ် ကြ ားစဉ်ငယ်လ ုြ်အုပစ်ုပဖင့်် စုစည်ားထ ားပါသည။် မကြ ရသားမ အခ  န်ြ ရနာြ် ံုား ရပပ င်ားလဲမှု 

ြ ု ၂၀၀၈ ခုနှစ်ြ ခ မှေ်ခဲ့်   ISCO-08 အပဖစ် ရခေါ်  ုပပ ား လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမာ်းေွင် အ  ုပါ ISCO-08 

ြ ု အသုံားပပြုထ ားပါသည။် 

လုြ်ငေ်ိုးအမ္   ိုးအစာိုး 

 လူေစ်ဦားအလုပ်လုပသ်ည့်် ြ ုယပ် င်ုလုပ်ငန်ားအပါအဝင် အလုပ်ဌ န၊ စ ားပွ ားရ ားလုပ်ငန်ား (သ ုို့မဟုေ်) 

အဖွွဲဲ့အစည်ားမ ှရ  င် ွြ်ရနရသ  စ ားပွ ားရ ားလုပ်ရ  င်မှုပံစုံြ ု  ညည်ွှန်ားပါသည။် စ ားပွ ားရ ားလုပ်ရ  င်မှု 

ပံစုံြ  ုအပခ ားယူနစ်မ  ား (သ ုို့) လူမ  ားအေွြ် အဓ ြြုန်ပစစည်ားမ  ား ထုေ်လုပ်ပခင်ားနှင့်် ဝန်ရ  င်မှုမ  ားပံ့်ပ ာုး

ရ  င် ွြ်ရပားပခင်ားအ  သေ်မှေပ်ါသည်။ အပပညပ်ပည်  ုင်   စ ားပွ ားရ ားလုပ်ငန်ား အမ  ြုားအစ ားခွဲပခ ားပခင်ား 

စံခ  န်စံညွှန်ားအပဖစ် လူသ မ  ားပပ ား ရနာြ် ံုားပပင် င်ခ ြ်ပဖစ်ရသ  အပပည်ပပည ် ုင်  စ ားပွ ားရ ား လုပ်ငန်ား 

အမ  ြုားအစ ားခွဲပခ ားပခင်ား စံခ  န်စံညွှန်ား (ပပင် င်ခ ြ်-၄) ြ ု ယခုစစ်ေမ်ားေွင် အသုံားပပြုထ ားပါသည်။ လုပ်ငန်ား 

ေစ်ခုသည ် ISIC ၏ code  လုပ်ရ  င်ခ ြ် ေစ်ခုထဲမှမဟုေဘဲ် ြုန်စည်ရ  င် ွြ်မှုမ  ားြ ု ထုေ်လုပ် 

ပခင်ား (သ ုို့) ရပားအပ်ပခင်ား ပပြုလုပ်န င်ုပါသည်။ ဤသ ုို့ရသ  အရပခအရနေွင် အမ  ား ံုားေန်ဖ ုား ထုေ်လုပ်သည့်် 

လုပ်ရ  င်ခ ြ်ြ ုသ  လုပ်ငန်ား/ လုပ်ငန်ားအမ  ြုားအစ ားခွဲပခ ား န် ယူ သေ်မှေ် မည် ပဖစ်သည်။ 
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Key figures 

 

2017 

Annual 

2018 

R1 

2018 

R2 

Working-Age Population (million) (15+) 36.39 36.56 36.90 

Male 16.62 16.69 16.83 

Female 19.77 19.87 20.07 

Labour Force (million) 22.28 22.68 22.55 

Male 12.84 12.82 13.02 

Female 9.44 9.86 9.53 

Employment (million) 21.94 22.45 22.40 

Male 12.69 12.71 12.95 

Female 9.25 9.74 9.45 

Labour Force Participation Rate (%) 61.2 62.0 61.1 

Male 77.3 76.8 77.4 

Female 47.7 49.6 47.5 

Employment-to-Population Ratio (%) 60.3 61.4 60.7 

Male 76.4 76.2 76.9 

Female 46.7 49.0 47.1 

Unemployment Rate (%) 1.6 1.0 0.7 

Male 1.2 0.9 0.6 

Female 2.0 1.2 0.8 

Composite rate of Labour Underutilization (%) 7.2 6.9 5.0 

Male 6.7 6.6 4.5 

Female 8.0 7.4 5.7 

Youth Unemployment Rate, aged 15-24 (%) 4.0 1.9 2.0 

Male 3.3 1.7 1.9 

Female 4.8 2.1 2.2 

Share of wage Workers in Total Employment (%) 36.8 37.1 31.9 

Male 36.6 36.4 31.6 

Female 37.0 35.3 32.2 

Share of Informal Employment in total Employment 

(%) 

82.4 83.8 81.7 

Male 76.8 78.3 75.7 

Female 90.2 91.1 90.0 



၆ 

အဓ ကအခ က်အလက်မ္ ာိုး 

 ၂၀၁၇ 

နှစ်စဉ် 

၂၀၁၈ 

(ြကက မ္)် 

၂၀၁၈ 

(ဒုကက မ္)် 

အသက် ၁၅ နှစ်နှင့််အ က် အလုြ်လုြက် ုင်န ုင်သည့်် 

အသက်အြ င်ုိုးပခာိုးရှ  လူဦိုးနရ (သေ်ိုးနြါင်ိုး) 

၃၆.၃၉ ၃၆.၅၆ ၃၆.၉၀ 

ြ  ား ၁၆.၆၂ ၁၆.၆၉ ၁၆.၈၃ 

မ ၁၉.၇၇ ၁၉.၈၇ ၂၀.၀၇ 

လုြ်သာိုးအင်အာိုး (သေ်ိုးနြါင်ိုး) ၂၂.၂၈ ၂၂.၆၈ ၂၂.၅၅ 

ြ  ား ၁၂.၈၄ ၁၂.၈၂ ၁၃.၀၂ 

မ ၉.၄၄ ၉.၈၆ ၉.၅၃ 

အလုြ်လက်ရှ ဦိုးနရ (သေ်ိုးနြါင်ိုး) ၂၁.၉၄ ၂၂.၄၅ ၂၂.၄၀ 

ြ  ား ၁၂.၆၉ ၁၂.၇၁ ၁၂.၉၅ 

မ ၉.၂၅ ၉.၇၄ ၉.၄၅ 

လုြ်သာိုးအင်အာိုးြါဝင်မ္ှုနှုေ်ိုး (%) ၆၁.၂ ၆၂.၀ ၆၁.၁ 

ြ  ား ၇၇.၃ ၇၆.၈ ၇၇.၄ 

မ ၄၇.၇ ၄၉.၆ ၄၇.၅ 

လူဦိုးနရတ င် အလုြ်လုြသူ်ြါဝင်မ္ှုအခ   ိုး (%) ၆၀.၃ ၆၁.၄ ၆၀.၇ 

ြ  ား ၇၆.၄ ၇၆.၂ ၇၆.၉ 

မ ၄၆.၇ ၄၉.၀ ၄၇.၁ 

အလုြ်လက်မ္ ့်နှုေ်ိုး (%) ၁.၆ ၁.၀ ၀.၇ 

ြ  ား ၁.၂ ၀.၉ ၀.၆ 

မ ၂.၀ ၁.၂ ၀.၈ 

စုစုနြါင်ိုးလုြသ်ာိုးအင်အာိုးအပြည့််အဝအသုံိုးမ္ခ န ုင်မ္ှုနှုေ်ိုး(%) ၇.၂ ၆.၉ ၅.၀ 

ြ  ား ၆.၇ ၆.၆ ၄.၅ 

မ ၈.၀ ၇.၄ ၅.၇ 

အသက် ၁၅-၂၄ နှစ် လူငယ်မ္ ာိုး၏ အလုြ်လက်မ္ ့်နှုေ်ိုး(%) ၄.၀ ၁.၉ ၂.၀ 

ြ  ား ၃.၃ ၁.၇ ၁.၉ 

မ ၄.၈ ၂.၁ ၂.၂ 

စုစုနြါင်ိုးအလုြ်လုြသူ်ဦိုးနရတ င်အလုြ်သမ္ာိုးြါဝင်မ္ှုနှုေ်ိုး(%) ၃၆.၈ ၃၇.၁ ၃၁.၉ 

ြ  ား ၃၆.၆ ၃၆.၄ ၃၁.၆ 

မ ၃၇.၀ ၃၅.၃ ၃၂.၂ 

စုစုနြါင်ိုးအလုြ်လုြသူ်ဦိုးနရတ င် သမ္ာိုးရ ုိုးက မ္ဟုတ်နသာ 

အလုြ်လုြက် ုင်နေသ ူြါဝင်မ္ှုရာခ ုင်နှုေ်ိုး (%) 

၈၂.၄ ၈၃.၈ ၈၁.၇ 

ြ  ား ၇၆.၈ ၇၈.၃ ၇၅.၇ 

မ ၉၀.၂ ၉၁.၁ ၉၀.၀ 
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2017 

Annual 

2018 

R1 

2018 

R2 

Average monthly wages ('000 kyats) 171.6 158.9 175.7 

Male 180.0 173.9 189.7 

Female 160.2 137.4 156.9 

Total children population aged 5-17 years (million) 12.41 12.40 12.38 

Male 6.16 6.15 6.14 

Female 6.25 6.25 6.24 

Working children in total population of children 

(%) 

5.2 4.9 3.6 

Male 5.8 5.4 4.6 

Female 4.5 4.4 2.6 

Child Labour in total population of children (%) 3.4 3.4 2.8 

Male 4.0 3.9 3.6 

Female 2.9 2.9 2.0 

 

  



၇ 

 ၂၀၁၇ 

နှစ်စဉ် 

၂၀၁၈ 

(ြကက မ္)် 

၂၀၁၈ 

(ဒုကက မ္)် 

ြ မ္်ိုးမ္ျှ တစ်လလုြခ် ('၀၀၀ က ြ)် ၁၇၁.၆ ၁၅၈.၉ ၁၇၅.၇ 

ြ  ား ၁၈၀.၀ ၁၇၃.၉ ၁၈၉.၇ 

မ ၁၆၀.၂ ၁၃၇.၄ ၁၅၆.၉ 

အသက် ၅-၁၇ နှစ် ကနလိုးဦိုးနရစုစုနြါင်ိုး(သေ်ိုးနြါင်ိုး) ၁၂.၄၁ ၁၂.၄၀ ၁၂.၃၈ 

ြ  ား ၆.၁၆ ၆.၁၅ ၆.၁၄ 

မ ၆.၂၅ ၆.၂၅ ၆.၂၄ 

ကနလိုးဦိုးနရစုစုနြါင်ိုးတ င် အလုြ်လုြန်သာကနလိုး 

ြါဝင်မ္ှုရာခ ုင်နှုေ်ိုး (%) 

၅.၂ ၄.၉ ၃.၆ 

ြ  ား ၅.၈ ၅.၄ ၄.၆ 

မ ၄.၅ ၄.၄ ၂.၆ 

ကနလိုးဦိုးနရစုစုနြါင်ိုးတ င် ကနလိုးလုြ်သာိုး 

ြါဝင်မ္ှုရာခ ုင်နှုေ်ိုး(%) 

၃.၄ ၃.၄ ၂.၈ 

ြ  ား ၄.၀ ၃.၉ ၃.၆ 

မ ၂.၉ ၂.၉ ၂.၀ 
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Key findings 

•  According to the second Semi-Annual Labour Force Survey-2018, the Working-Age 

Population (aged 15+) was 36.90 million and in which women constituted 20.07 million more 

than that 16.83 million for men. 

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

considerably higher than that for women by 29.9 percentage points. 

• The total Labour Force was 22.55 million, with women accounting for only 42.3 percent, and 

the vast majority of employment 72.1 percent was based in rural areas. 

• Only 31.9 percent of all workers were wage employees and a vast majority 63.5 percent were 

either own-account or contributing family workers. 

• Employment was heavily concentrated in the agricultural sector with 49.4 percent, followed 

by wholesale and retail trade 16.4 percent, manufacturing 11.7 percent and transportation 

and storage 5.2 percent while construction accounted for 4.2 percent of total employment. 

• Union level Unemployment rate was 0.7 percent, with a male-to-female gap of only 0.2 

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

• Union level composite rate of Labour Underutilization was 5.0 percent, where males 

accounted for 4.5 percent and females for 5.7 percent. 

• The Youth Unemployment rate aged (15-24) was 2.0 percent. 

• The average monthly wages were 175.7 kyats in thousand and the wages for men was higher 

than that for women. 

• The total population of children (aged 5-17) accounted for 12.38 million. Among them, 0.45 

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

for all, 3.6 percent for male and 2.0 percent for female. 

 

  



၈ 

အဓ ကနတ ွဲ့ရှ ခ က်မ္ ာိုး 

• ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမာ်း (ဒုေ ယအကြ မ)် အ  အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် 

အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ သူ ၃၆.၉၀ သန်ားေွင် အမ  ြုားသမ ားဦားရ  ၂၀.၀၇ သန်ား 

သည ်အမ  ြုားသ ားဦားရ  ၁၆.၈၃ သန်ားထြ် ပမင့််မ ားသညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

• ပပည်ရထ င်စုအ င့်် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှု   ခ ုင်နှုန်ားသည် ၆၁.၁% ပဖစ်ပပ ား အမ  ြုားသ ားမ  ား၏ 

ပါဝင်မှုနှုန်ားသည် အမ  ြုားသမ ားမ  ားထြ် ၂၉.၉% ပမင့််မ ားသညြ် ု ရေွွဲ့ ပါသည်။ 

• စုစုရပါင်ား လုပ်သ ားအင်အ ား၂၂.၅၅ သန်ားေွင် အမ  ြုားသမ ားမ  ား၏ ပါဝင်မှုသည် ၄၂.၃% သ  ပါဝင်ရနပပ ား 

အလုပ်လုပြ် ုင်သူအမ  ားစု ၇၂.၁% သည ်ရြ ားလြ်ရဒသမ  ားမှပဖစ်သညြ်  ုရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

• အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသမူ  ားေွင် ၃၁.၉% သ  လုပ်ခ  အလုပ်သမ ားမ  ားပဖစ်ပပ ား၊ အမ  ားစု ၆၃.၅% သည် 

ြ ုယပ် င်ုလုပ်ငန်ားလုပ်ြ ုင်သူနှင့်် အခရကြားရငွမ သည့်် မ သ ားစုလုပ်ငန်ားေွင် ပါဝင်လုပြ် ုင်ရနသမူ  ား 

ပဖစ်ကြပါသည။် 

• အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသူ အမ  ားစုသည် လယ်ယ ြဏ္ဍေွင် ၄၉.၄% ပါဝင်ရနပပ ား လြ်လ နှင့််လြ်ြ ား 

ရ  င်ားဝယ်ရ ားလုပ်ငန်ားြဏ္ဍေွင် ၁၆.၄%၊ ြုန်ထုေ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ားြဏ္ဍေွင် ၁၁.၇%၊ သယ်ယူ 

ပ ိုု့ရ  င်ရ ားနှင့်် သ ုရလှ င်ရ ားလုပ်ငန်ားြဏ္ဍေွင် ၅.၂%၊ ရ  ြ်လုပရ် ားလုပ်ငန်ားြဏ္ဍေွင် ၄.၂% 

လုပ်ြ ုင်လ ြ် ှ ရကြ င်ား ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

• ပပည်ရထ င်စုအ င့်် အလုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ား ၀.၇% ပဖစ်ပပ ားအမ  ြုားသ ားနှင့်် အမ  ြုားသမ ားအကြ ား ပခ ားနာားမှုမှ  

၀.၂% သ  ှ    သ သ စွ ြဲွပပ ားပခ ားနာားမှုမ ှ ရကြ င်ား ရေွွဲ့ ပါသည။် 

• စုစုရပါင်ား လုပ်သ ားအင်အ ားအပပည့််အဝအသုံားမခ န ုင်မှုနှုန်ားသည် ၅.၀% ပဖစ်ပပ ား အမ  ြုားသ ား ၄.၅% နှင့်် 

အမ  ြုားသမ ား ၅.၇%  ှ ရကြ င်ား ရေွွဲ့ ပါသည်။ 

• လူငယ်မ  ား (အသြ်၁၅နှစ်မ၂ှ၄နှစ်) ၏ အလုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ားသည် ၂.၀%  ှ ရကြ င်ား ရေွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

• ပ မ်ားမျှေစ်လလုပခ် ြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၁၇၅.၇ ပဖစ်ပပ ား အမ  ြုားသမ ားမ  ားထြ် အမ  ြုားသ ားမ  ားြ 

လုပ်ခပ ုမ ပုမင့််မ ားသည်ြ  ုရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

• စုစုရပါင်ားြရလား (အသြ် ၅ နှစ်မ ှ ၁၇ နှစ်) ဦားရ  ၁၂.၃၈ သန်ားေွင် ြရလား ၀.၄၅ သန်ားသည် 

အလုပ်လုပြ် ုင်ရနကြပပ ား ၀.၃၄ သန်ားသည ် ြရလားလုပ်သ ားမ  ားအပဖစ် ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် သ ုို့ပဖစ်၍ 

ြရလားစုစုရပါင်ား၏ ၂.၈% သည ် ြရလားလုပ်သ ားမ  ားအပဖစ် လုပ်ြ ုင်ရနကြပပ ား ရယ ြ်  ားရလား 

၃.၆% နှင့်် မ နာ်းြရလား ၂.၀% ပဖစ်ရကြ င်ား ရေွွဲ့ ပါသည။် 
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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)  16.83 20.07 11.09 25.81 36.90 

By age       

15-24  4.20 4.54 2.49 6.25 8.74 

25-34  3.57 4.21 2.43 5.35 7.78 

35-44  3.26 3.77 1.99 5.04 7.03 

45-54  2.67 3.22 1.74 4.15 5.89 

55-64  1.84 2.36 1.37 2.84 4.21 

65+  1.29 1.95 1.07 2.17 3.24 

Labour Force (million)  13.02 9.53 6.29 16.26 22.55 

By age       

15-24  2.32 1.85 1.05 3.11 4.17 

25+  10.70 7.68 5.23 13.15 18.38 

By education (% distribution)       

Less than primary  19.0 18.7 9.6 22.5 18.9 

Completed primary  65.2 60.5 54.2 66.7 63.2 

Completed secondary  8.4 7.3 14.1 5.6 7.9 

Tertiary (first stage or 

completed) 

 7.4 13.4 22.2 5.2 9.9 

Labour Force Participation Rate 

(%) 

 77.4 47.5 56.7 63.0 61.1 

By age       

15-24  55.3 40.6 42.3 49.8 47.7 

25+  84.7 49.5 60.9 67.2 65.3 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, 2nd Semi-Annual 2018 

 According to the second Semi-Annual Labour Force Survey-2018, the Working-Age 

Population (aged 15+) was 36.90 million and among them, female constituted 54.4 percent while 

male accounted for 45.6 percent. In terms of the spatial distribution of the working-age 

population, 69.9 percent were found in rural areas while 30.1 percent were located in urban 

areas. The percentage of younger age groups was relatively high among the distribution of the 

working-age population by 10-year age intervals.  



၉ 

၁။ လူဦိုးနရနှင့်် လုြ်သာိုးအင်အာိုး 

ဇယာိုး-၁။ အသက်အုြစ်ု၊ က ာိုး၊ မ္ နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ၊ နက ိုးလက်အလ ုက် အလုြ်လုြက် ုင်န ုင်နသာ အသက်အြ င်ုိုး 

အပခာိုးရှ  လူဦိုးနရနှင့်် လုြ်သာိုးအင်အာိုးအနပခအနေ 
 

က ာိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ နက ိုးလက် စုစုနြါင်ိုး 

အလုြ်လုြက် ုင်န ုင်နသာ အသက်အြ င်ုိုးအပခာိုးရှ  

လူဦိုးနရ (သေ်ိုးနြါင်ိုး) 

၁၆.၈၃ ၂၀.၀၇ ၁၁.၀၉ ၂၅.၈၁ ၃၆.၉၀ 

အသက်အြ င်ုိုးအပခာိုးအလ က်ု      

၁၅-၂၄ ၄.၂၀ ၄.၅၄ ၂.၄၉ ၆.၂၅ ၈.၇၄ 

၂၅-၃၄ ၃.၅၇ ၄.၂၁ ၂.၄၃ ၅.၃၅ ၇.၇၈ 

၃၅-၄၄ ၃.၂၆ ၃.၇၇ ၁.၉၉ ၅.၀၄ ၇.၀၃ 

၄၅-၅၄ ၂.၆၇ ၃.၂၂ ၁.၇၄ ၄.၁၅ ၅.၈၉ 

၅၅-၆၄ ၁.၈၄ ၂.၃၆ ၁.၃၇ ၂.၈၄ ၄.၂၁ 

၆၅+ ၁.၂၉ ၁.၉၅ ၁.၀၇ ၂.၁၇ ၃.၂၄ 

လုြ်သာိုးအင်အာိုး(သေ်ိုးနြါင်ိုး) ၁၃.၀၂ ၉.၅၃ ၆.၂၉ ၁၆.၂၆ ၂၂.၅၅ 

အသက်အြ င်ုိုးအပခာိုးအလ က်ု      

၁၅-၂၄ ၂.၃၂ ၁.၈၅ ၁.၀၅ ၃.၁၁ ၄.၁၇ 

၂၅+ ၁၀.၇၀ ၇.၆၈ ၅.၂၃ ၁၃.၁၅ ၁၈.၃၈ 

ြညာအရညအ်ခ င်ိုးအလ ုက် (ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရာခ ုင်နှုေ်ိုး)      

မူလေန်ားရအ ြ် ၁၉.၀ ၁၈.၇ ၉.၆ ၂၂.၅ ၁၈.၉ 

မူလေန်ားပပ ားရပမ ြ် ၆၅.၂ ၆၀.၅ ၅၄.၂ ၆၆.၇ ၆၃.၂ 

အလယ်ေန်ားပပ ားရပမ ြ် ၈.၄ ၇.၃ ၁၄.၁ ၅.၆ ၇.၉ 

အထြ်ေန်ားအ င့်် (ပထမအ င့်် (သ ုို့) 

ပပ ားရပမ ြ်သည့််အ င့််) 

၇.၄ ၁၃.၄ ၂၂.၂ ၅.၂ ၉.၉ 

လုြ်သာိုးအင်အာိုးြါဝင်မ္ှုရာခ ုင်နှုေ်ိုး ၇၇.၄ ၄၇.၅ ၅၆.၇ ၆၃.၀ ၆၁.၁ 

အသက်အြ င်ုိုးအပခာိုးအလ က်ု      

၁၅-၂၄ ၅၅.၃ ၄၀.၆ ၄၂.၃ ၄၉.၈ ၄၇.၇ 

၂၅+ ၈၄.၇ ၄၉.၅ ၆၀.၉ ၆၇.၂ ၆၅.၃ 

ဇ စ်ပမစ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပမန်မ န ုင်ငံ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမ်ား (ဒုေ ယအကြ မ်) 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမာ်း (ဒုေ ယအကြ မ်) အ  အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် 

အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  လူဦားရ သည် ၃၆.၉၀ သန်ား ှ ပပ ား၊ အမ  ြုားသမ ားပါဝင်မှုသည် 

၅၄.၄% နှင့်် အမ  ြုားသ ား ပါဝင်မှု ၄၅.၆% ပဖစ်သည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ်န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ 

အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ လူဦားရ ၏ ၆၉.၉% သည ် ရြ ားလြ်ရဒသေွင် ှ ပပ ား ပမ ြုွဲ့ပပ 

ရဒသေွင် ၃၀.၁% သ  ှ  သညြ်  ုရေွွဲ့ မညပ်ဖစ်ပါသည။် အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  လူဦားရ ပ ံွဲ့နှံို့မှုြ ု ၁၀ နှစ် 

ပခ ား အသြ်အုပစ်ုအလ ုြ် ကြည့််မည်  ုပါြ ငယ် ွယ်ရသ  အသြ်အုပစ်ုမ  ားေွင် အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  

လူဦားရ  ပ မု ုပမင့််မ ားစွ  ပါဝင်ရနသည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 
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The total labour force was 22.55 million where 18.5 percent was constituted by youths 

and 81.5 percent by adults. The youth participation (4.17 million) in the labour force was lower 

than adult (18.38 million). However, the difference between female participation rates for both 

youth and adult were the smallest where youth female accounted for 40.6 percent and adult 

female 49.5 percent. In contrast, male labour force participation for youth and adult was 

significantly difference, where youth male accounted for 55.3 percent and adult male 84.7 

percent. 

 Among the working population, 61.1 percent of them were in the Labour Force and the 

remaining 38.9 percent was out of the Labour Force. The labour force participation rate was at 

77.4 percent for males and 47.5 percent for females. The labour force participation for both male 

and female was higher in rural areas than urban areas. But the rate of male labour force 

participation was higher than female in both rural and urban regions. Moreover, the labour force 

participation rate was higher in rural areas than urban areas where rural areas accounted for 63 

percent and urban areas 56.7 percent, among the working-age population.  

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

composition of Working Age Population in urban and rural areas. In contrast, the Working Age 

Population of female was 20.07 million which was higher than the male population, however 

male labour force totalled 13.02 million, considerably higher than that for female.     

In term of the distribution of labour force in rural and urban areas by educational 

attainment, the highest was completed primary which accounted for 63.2 percent followed by 

less than primary 18.9%, completed secondary 7.9%, and tertiary 9.9% respectively. Although 

there was similarity among male and female in term of educational distribution, females appear 

to have higher tertiary level rates (first stage or completed) than male. With regards to attaining 

the higher level of education, the proportion was favourable in urban compared to rural. 

  



၁၀ 

 လုပ်သ ားအင်အ ား ၂၂.၅၅ သန်ား ှ ပပ ား လူငယ်ပါဝငမ်ှု  ခ ုင်နှုန်ားမှ  ၁၈.၅% နှင့်် အ ွယ်ရ  ြ်ပပ ားသူ 

လူဦားရ ၏ ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားမှ  ၈၁.၅%  ှ သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် လူငယ်မ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှု 

(၄.၁၇ သန်ား) သည် အ ွယ်ရ  ြ်ပပ ားသမူ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှု (၁၈.၃၈ သန်ား) ထြ် ပ ုမ နုည်ားပါား 

ရသ ်လည်ား လူငယ်အမ  ြုားသမ ားမ  ားနှင့်် အ ွယ်ရ  ြ်ပပ ားသူ အမ  ြုားသမ ားမ  ား၏ ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားသည် ၄၀.၆% 

နှင့်် ၄၉.၅% ပဖင့်် အနည်ားငယ်သ  ြွ ပခ ားသညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် လူငယ်အမ  ြုားသ ားနှင့််အ  ွယ်ရ  ြ်ပပ ားသူ 

အမ  ြုားသ ားမ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည် ၅၅.၃% နှင့်် ၈၄.၇% ပဖစ်၍ သ သ စွ ြွ ပခ ားမှု 

 ှ ရကြ င်ားရေွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

 န ုင်ငံ၏ အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ လူဦားရ ေွင် လုပ်သ ားအင်အ ားသည် ၆၁.၁% 

ပဖစ်ပပ ား ၃၈.၉% သည် လုပ်သ ားအင်အ ားပပင်ပေွင် ှ ရနရကြ င်ား ရေွွဲ့ ပါသည်။ အမ  ြုားသ ားမ  ား၏ လုပ်သ ား 

အင်အ ား ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားမှ  ၇၇.၄% နှင့်် အမ  ြုားသမ ားမ  ား၏ ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားမှ  ၄၇.၅% ပဖစရ်ကြ င်ား 

ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် အမ  ြုားသ ားနှင့်် အမ  ြုားသမ ားေ ိုု့၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားသည် ပမ ြုွဲ့ပပရဒသထြ် 

ရြ ားလြ်ရဒသေွင် ပ မု ုပမင့််မ ားပပ ား၊ အမ  ြုားသမ ားမ  ားထြ် အမ  ြုားသ ားမ  ား၏ ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားသည ်ပမ ြုွဲ့ပပနှင့်် 

ရြ ားလြ် နှစ်ခုလံုားေွင် ပ မု ပုမင့််မ ားရကြ င်ား ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ထ ုို့ပပင် အလုပ်လုပ်ြ ုင်န ုင်ရသ  အသြ် 

အပ င်ုားအပခ ား ှ  လူဦားရ ေွင် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည ်ပမ ြုွဲ့ပပရဒသ (၅၆.၇%) ထြ် ရြ ားလြ်ရဒသ 

(၆၃%) ေွင် ပ မု ုပမင့််မ ားသညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 ပမ ြုွဲ့ပပနှင့်် ရြ ားလြ် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုသည် ပမ ြုွဲ့ပပနှင့်် ရြ ားလြ် အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  

အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  လူဦားရ ပါဝငမ်ှုပံစုံနှင့်် န ားစပ်သညြ် ု ရေွွဲ့ ပါသည။် သ ုို့  ေွင်  နိ်ု့ြ င်ဘြ်အ ား 

ပဖင့်် အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  လူဦားရ ေွင်အမ  ြုားသမ ားဦားရ သည် ၂၀.၀၇ သန်ားပဖင့်် 

အမ  ြုားသ ားထြ် ပမင့််မ ားပပ ား၊ စုစုရပါင်ား လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုေွင်မူ အမ  ြုားသ ားမ  ားြ ၁၃.၀၂ သန်ားပဖင့်် 

အမ  ြုားသမ ားထြ် ပမင့််မ ားသညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှုအ င့််အလ ုြ် ပမ ြုပပ၊ ရြ ားလြ် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုအရပခအရနြ ု 

ကြည့််မည်  ုပါြ မူလေန်ားအ င့််ပပ ားရပမ ြ်မှု ၆၃.၂% ပဖင့််အပမင့်် ံုားပဖစ်ပပ ား၊ မူလေန်ားအ င့််ရအ ြ် 

၁၈.၉% ၊ အလယ်ေန်ားအ င့််ပပ ားရပမ ြ်မှု ၇.၉% နှင့်် အထြ်ေန်ားအ င့််ပပ ားရပမ ြ်မှု ၉.၉% ပဖစ်ရကြ င်ား 

ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ြ  ား၊ မ အကြ ား ပ ံွဲ့နှံို့မှုအရပခအရနသည် ေူည သည ် ုရသ ်လည်ား အမ  ြုားသမ ားမ  ားသည် 

အထြ်ေန်ားအ င့််ပပ ားရပမ ြ်မှုေွင် အမ  ြုားသ ားထြ် ပမင့််မ ားသညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် အထြ်ေန်ားအ င့်် 

ပပ ားရပမ ြ်မှုအရပေါ် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ်န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ ပမ ြုွဲ့ပပသည် ရြ ားလြ်ထြ် ပမင့််မ ားသည်ြ ု 

ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 
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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) 12.95 9.45 6.21 16.19 22.40 

By age      

15-24 2.28 1.80 1.01 3.07 4.08 

25+ 10.67 7.64 5.20 13.12 18.31 

By broad industry (% distribution)      

    Agriculture 54.4 42.4 9.4 64.7 49.4 

    Industry 16.8 16.8 25.1 13.6 16.8 

    Services 28.8 40.8 65.5 21.7 33.8 

By economic sector (% distribution)      

Agriculture, forestry and fishery 54.4 42.4 9.4 64.7 49.4 

Mining and quarrying 0.9 0.3* 0.3* 0.8 0.7 

Manufacturing 8.9 15.5 17.3 9.5 11.7 

Electricity, gas, steam, etc. 0.1* 0.0* 0.3* 0.0* 0.1* 

water supply and other 0.2* 0.1* 0.3* 0.1* 0.1* 

Construction 6.7 0.9 6.9 3.2 4.2 

Wholesale and retail trade 10.6 24.4 32.0 10.5 16.4 

Transportation and storage 8.6 0.5 10.8 3.0 5.2 

Accommodation and food services  1.3 2.4 3.3 1.2 1.8 

Information and communications 0.3* 0.1* 0.6* 0.1* 0.2 

Financial and insurance activities 0.7 0.6 1.8 0.3 0.7 

Real estate activities 0.2* 0.1* 0.3* 0.1* 0.1* 

Professional and technical activities 0.3* 0.3* 0.8 0.1* 0.3 

Administrative 1.3 1.1 3.0 0.5 1.2 

Public administration and defence 0.6 0.2 1.1 0.2 0.5 

Education 1.1 5.6 5.1 2.2 3.0 

Human health and social work activities 0.3 0.9 1.1 0.4 0.6 

Arts, entertainment and recreation 0.2* 0.1* 0.5* 0.0* 0.2* 

Other service activities 3.2 3.9 4.7 3.0 3.5 

Activities of households as employers 0.2* 0.4* 0.4* 0.2* 0.2* 

Activities of extraterritorial  0.0* 0.0* 0.1* 0.0* 0.0* 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, 2nd Semi-Annual 2018 

* Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 



၁၁ 

၂။ အလုြ်အက ုင်နှင့််အလုြ၏်အရညအ်နသ ိုး 

ဇယာိုး-၂။ အသက်အုြစ်ု၊ က ာိုး၊ မ္ နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ၊ နက ိုးလက်အလ ုက် အလုြ်အက ုင်အနပခအနေ 

 က ာိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 
နက ိုး 

လက် 

စုစု 

နြါင်ိုး 

အလုြ်လက်ရှ ဦိုးနရ (သေ်ိုးနြါင်ိုး) ၁၂.၉၅ ၉.၄၅ ၆.၂၁ ၁၆.၁၉ ၂၂.၄၀ 

အသက်အြ င်ုိုးအပခာိုးအလ က်ု      

၁၅-၂၄ ၂.၂၈ ၁.၈၀ ၁.၀၁ ၃.၀၇ ၄.၀၈ 

၂၅+ ၁၀.၆၇ ၇.၆၄ ၅.၂၀ ၁၃.၁၂ ၁၈.၃၁ 

လုြ်ငေ်ိုးကဏ္ဍအလ ုက် ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရာခ ုင်နှုေ်ိုး      

လယ်ယ  ၅၄.၄ ၄၂.၄ ၉.၄ ၆၄.၇ ၄၉.၄ 

စြ်မှု ၁၆.၈ ၁၆.၈ ၂၅.၁ ၁၃.၆ ၁၆.၈ 

ဝန်ရ  င်မှု ၂၈.၈ ၄၀.၈ ၆၅.၅ ၂၁.၇ ၃၃.၈ 

စ ိုးြ ာိုးနရိုးကဏ္ဍအလ ုက်ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရာခ ုင်နှုေ်ိုး      

လယ်ယ ၊ သစ်ရေ နှင့်် ရ လုပ်ငန်ား ၅၄.၄ ၄၂.၄ ၉.၄ ၆၄.၇ ၄၉.၄ 

သေတြုေူားရဖ ်ရ ားနှင့်် ရြ  ြ်မ ုင်ားလုပ်ငန်ား ၀.၉ ၀.၃* ၀.၃* ၀.၈ ၀.၇ 

ြုန်ထုေ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ား ၈.၉ ၁၅.၅ ၁၇.၃ ၉.၅ ၁၁.၇ 

လျှပ်စစ်၊ ဓါေ်ရငွွဲ့စသည့်် ၀.၁* ၀.၀* ၀.၃* ၀.၀* ၀.၁* 

ရ ရပားရဝရ ားနှင့်် အပခ ား ၀.၂* ၀.၁* ၀.၃* ၀.၁* ၀.၁* 

ရ  ြ်လုပရ် ားလုပ်ငန်ား ၆.၇ ၀.၉ ၆.၉ ၃.၂ ၄.၂ 

လြ်လ နှင့််လြ်ြ ားရ  င်ားဝယ်ရ ားလုပ်ငန်ား ၁၀.၆ ၂၄.၄ ၃၂.၀ ၁၀.၅ ၁၆.၄ 

သယ်ယူပ ုို့ရ  င်ရ ားနှင့််သ ုရလှ င်ရ ားလုပ်ငန်ား ၈.၆ ၀.၅ ၁၀.၈ ၃.၀ ၅.၂ 

ေည်ားခ ုခန်ားနှင့်် အစ ားအရသ ြ်ဝန်ရ  င်မှု ၁.၃ ၂.၄ ၃.၃ ၁.၂ ၁.၈ 

သေင်ားအခ ြ်အလြ်နှင့််  ြ်သွယ်ရ ား ၀.၃* ၀.၁* ၀.၆* ၀.၁* ၀.၂ 

ရငွရ ားရကြားရ ားနှင့်် အ မခံလုပ်ငန်ား ၀.၇ ၀.၆ ၁.၈ ၀.၃ ၀.၇ 

အ မခ်ခံရပမ  ုင်  လုပ်ငန်ားမ  ား ၀.၂* ၀.၁* ၀.၃* ၀.၁* ၀.၁* 

အေေပ်ည နှင့်် နည်ားပည   ုင်  လုပ်ငန်ား ၀.၃* ၀.၃* ၀.၈ ၀.၁* ၀.၃ 

စ မအံုပခ် ြုပ်မှု  ုင်  လုပ်ငန်ားမ  ား ၁.၃ ၁.၁ ၃.၀ ၀.၅ ၁.၂ 

ပပည်သူူ့အုပခ် ြုပ်ရ ားနှင့််ြ ြွယ်ရ ား ၀.၆ ၀.၂ ၁.၁ ၀.၂ ၀.၅ 

ပည ရ ား ၁.၁ ၅.၆ ၅.၁ ၂.၂ ၃.၀ 

ြ န်ားမ ရ ားနှင့််လူမှုရ ားလုပ်ငန်ားမ  ား ၀.၃ ၀.၉ ၁.၁ ၀.၄ ၀.၆ 

ပန်ားခ  ၊ အနုပည ၊ ရဖ  ်ရပဖရ ားနှင့််အပန်ားရပဖရ ား ၀.၂* ၀.၁* ၀.၅* ၀.၀* ၀.၂* 

အပခ ားဝန်ရ  င်မှုလုပ်ငန်ားမ  ား ၃.၂ ၃.၉ ၄.၇ ၃.၀ ၃.၅ 

အ မမ်ှုြ စစ  ုင်   အ မရ်ထ င်စုလုပ်ငန်ား ၀.၂* ၀.၄* ၀.၄* ၀.၂* ၀.၂* 

သံေမန်အခွင့််အရ ား  အဖွွဲဲ့အစည်ားမ  ား၏လုပင်န်ားမ  ား ၀.၀* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၀* ၀.၀* 
ဇ စ်ပမစ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပမန်မ န ုငင်ံ နှစစ်ဉလု်ပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမ်ား (ဒုေ ယအကြ မ)် 

* နမူနာဦားရ  ၅၀ ရအ ြ်သ  ှ သည့််အေွြ် န ှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယွင်ားမှုနှုန်ား ပမင့််မ ားန ငု်ပါသည။် 
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 Male Female Urban Rural Total 

By employment status (% distribution)      

Employees 31.6 32.2 43.7 27.3 31.9 

Employers 6.6 1.9 5.1 4.5 4.6 

Own-account workers 44.1 30.0 37.6 38.4 38.2 

Contributing family workers 17.6 35.9 13.6 29.8 25.3 

By occupation (% distribution)      

Managers 0.9 0.5 2.1 0.2 0.7 

Professionals 1.4 6.0 6.3 2.2 3.3 

Technicians and associate professionals 2.2 1.3 4.0 1.0 1.8 

Clerical support workers 1.7 2.4 5.2 0.8 2.0 

Services and sales workers 11.7 28.1 35.0 12.3 18.6 

Skilled agricultural, forestry & fishery 

workers 

32.6 24.9 6.3 38.2 29.4 

Craft and related trades workers 11.9 13.1 19.3 9.8 12.4 

Plant and machine operators and 

assemblers 

8.4 1.9 10.1 3.9 5.6 

Elementary occupations 29.0 21.8 11.6 31.5 26.0 

Armed forces occupations 0.1* 0.0* 0.1* 0.1* 0.1* 

By informal status (% distribution)      

Informal Employment 75.7 90.0 79.2 82.7 81.7 

Formal Employment 24.3 10.0 20.8 17.3 18.3 

Employment in the informal sector 55.8 58.7 49.9 59.8 57.0 

Informal employment outside the 

informal sector 

19.9 31.3 29.3 22.9 24.7 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, 2nd Semi-Annual 2018 

*Denotes high relative standard error too few observation (<50 cases) 

According to the survey, 49.4 percent of the employed population are working in 

Agriculture, Forestry and Fishing sectors. It was followed by Wholesale and Retail Trade 16.4 

percent, Manufacturing 11.7 percent, Transportation and Storage 5.2 percent, Construction 4.2 

percent, Other service activities 3.5 and Education 3.0 percent. From gender perspective, these 

sectors also employed less than 3 percent of both male and female labour as well.  



၁၂ 
 

က ာိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ နက ိုးလက် စုစုနြါင်ိုး 

အလုြ်အက ုင်အနပခအနေအလ ုက်ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရာခ ုင်နှုေ်ိုး      

အလုပ်သမ ား ၃၁.၆ ၃၂.၂ ၄၃.၇ ၂၇.၃ ၃၁.၉ 

အလုပ် င်ှ ၆.၆ ၁.၉ ၅.၁ ၄.၅ ၄.၆ 

ြ ုယပ် င်ုလုပ်ငန်ားလုပ်ြ ုင်သူ ၄၄.၁ ၃၀.၀ ၃၇.၆ ၃၈.၄ ၃၈.၂ 

မ သ ားစုဝင်လုပသ် ား ၁၇.၆ ၃၅.၉ ၁၃.၆ ၂၉.၈ ၂၅.၃ 

အလုြ်အက ုင်အုြစ်ုအလ က်ုြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရာခ ုင်နှုေ်ိုး      

မန်ရနဂ္  မ  ား ၀.၉ ၀.၅ ၂.၁ ၀.၂ ၀.၇ 

အသြ်ရမွားဝမ်ားရြ  င်ား ပည  ှင်မ  ား ၁.၄ ၆.၀ ၆.၃ ၂.၂ ၃.၃ 

နည်ားပည နှင့််ြျွမ်ားြ င်ပည  ှင်မ  ား ၂.၂ ၁.၃ ၄.၀ ၁.၀ ၁.၈ 

စ ရ ားလုပ်ငန်ားအရထ ြ်အြူပပြုလုပ်သ ားမ  ား ၁.၇ ၂.၄ ၅.၂ ၀.၈ ၂.၀ 

ဝန်ရ  င်မှုနှင့််အရ  င်ားလုပ်သ ားမ  ား ၁၁.၇ ၂၈.၁ ၃၅.၀ ၁၂.၃ ၁၈.၆ 

လယ်ယ စ ုြ်ပ  ြုားရ ား၊ သစ်ရေ နှင့်် ရ လုပ်ငန်ား 

ြျွမ်ားြ င်လုပ်သ ားမ  ား 

၃၂.၆ ၂၄.၉ ၆.၃ ၃၈.၂ ၂၉.၄ 

လြ်မှုပည နှင့်် ြ်စပ ်လုပ်သ ားမ  ား ၁၁.၉ ၁၃.၁ ၁၉.၃ ၉.၈ ၁၂.၄ 

စြ်ြ   ယ နှင့်် စြ်ပစစညာ်း 

ြ ုင်ေယွ်အသုံားပပြုသူမ  ား၊ စုစည်ားေပ် ငသူ်မ  ား 

၈.၄ ၁.၉ ၁၀.၁ ၃.၉ ၅.၆ 

အရပခခံအလုပ်အြ ုင်မ  ား ၂၉.၀ ၂၁.၈ ၁၁.၆ ၃၁.၅ ၂၆.၀ 

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အြ ုင်မ  ား ၀.၁* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၁* 

သမ္ာိုးရ ုိုးက မ္ဟုတန်သာကဏ္ဍအလ ုက်ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရာခ ုင်နှုေ်ိုး      

သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ  အလုပ်အြ ုင် ၇၅.၇ ၉၀.၀ ၇၉.၂ ၈၂.၇ ၈၁.၇ 

သမ ားရ ုားြ အလုပ်အြ ုင် ၂၄.၃ ၁၀.၀ ၂၀.၈ ၁၇.၃ ၁၈.၃ 

သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ လုပ်ငန်ားြဏ္ဍ ှ  

အလုပ်အြ ုင် 

၅၅.၈ ၅၈.၇ ၄၉.၉ ၅၉.၈ ၅၇.၀ 

သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ လုပ်ငန်ားြဏ္ဍ၏ပပင်ပ ှ  

သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ အလုပ်အြ ုင် 

၁၉.၉ ၃၁.၃ ၂၉.၃ ၂၂.၉ ၂၄.၇ 

ဇ စ်ပမစ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပမန်မ န ုငင်ံ နှစစ်ဉလု်ပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမ်ား (ဒုေ ယအကြ မ)် 

* နမူနာဦားရ  ၅၀ ရအ ြ်သ  ှ သည့််အေွြ် န ှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယွင်ားမှုနှုန်ား ပမင့််မ ားန ငု်ပါသည။် 

 ဤစစ်ေမာ်းအ  ၄၉.၄% သည ်လယ်ယ ၊ သစ်ရေ နှင့််ငါားလုပင်န်ားေ ိုု့ေွင် လုပ်ြ ုင်ရနပပ ား လြ်လ  

နှင့်် လြ်ြ ားရ  င်ားဝယ်ရ ားလုပ်ငန်ားြဏ္ဍေွင် ၁၆.၄%၊ ြုန်ထုေ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ားြဏ္ဍေွင် ၁၁.၇%၊ 

သယ်ယူပ ုို့ရ  င်ရ ားနှင့်် သ ုရလှ င်ရ ားလုပ်ငန်ားေွင် ၅.၂%၊ ရ  ြ်လုပရ် ားလုပ်ငန်ားြဏ္ဍေွင် ၄.၂%၊ အပခ ား 

ဝန်ရ  င်မှုလုပ်ငန်ားမ  ားေွင် ၃.၅% နှင့် ်ပည ရ ား ေွင် ၃.၀%  ှ သည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ြ  ား၊ မ အ ားလံုား 

ေွင် ြ န်လုပင်န်ားြဏ္ဍမ  ားသည် ၃% ရအ ြ် ရလ  ့်နညာ်းသညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 



13 

The proportion of female employed in industrial sectors such as manufacturing, 

wholesale and retail trade, and education sector was significantly higher than male while the 

opposite could be found in agriculture, forestry and fishery, construction, transportation and 

storage sectors. 

Based on regional and by distribution of economic sectors, 64.7 percent among 49.4       

percent of those employed in agriculture, forestry and fishery sector were working in rural areas 

while the employed population and business in remaining sectors were higher than in urban 

areas except mining and quarrying sector.  

 It was found that, among the 15 years and above population, 60.7 percent were 

employed. Among those who were employed, 31.9 percent were employees, 4.6 percent were 

employers, 38.2 percent were own account workers and 25.3 percent were contributing family 

workers, also known as household work.    

 In urban areas, the proportion of employees among the employed population was higher 

than in rural areas while the proportion of a contributing family workers among the employed 

population was higher in rural areas. Meanwhile, the proportion of employers and own-account 

workers among the employed population was fewer in both urban and rural areas. 

 When comparing the employed by gender, there was a higher male proportion in 

employer and own-account workers categories while the proportion of female was significantly 

higher in household work roles. This was suggesting that male was regarded as employers while 

the female was regarded as a contributing to in the household work, business or family business. 

However, there was a gross similarity between male and female in term of the distribution of 

employee category.  

 In term of occupation types, 29.4 percent of the employed population were working as 

skilled agricultural, forestry and fishery workers followed by 26 percent elementary occupations, 

18.6 percent service and sale workers, and 12.4 percent craft and related trade workers.  

 



၁၃ 

 လုပ်ငန်ားြဏ္ဍအလ ုြ် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနရသ  အမ  ြုားသမ ားပါဝင်မှုမှ  ြုန်ထုေ်လုပ်ငန်ား၊ လြ်လ  

နှင့်် လြ်ြ ားရ  င်ားဝယ်ရ ားလုပ်ငန်ား၊ ပည ရ ားြဏ္ဍမ  ားေွင် အမ  ြုားသ ားမ  ားထြ် သ သ သ သ  ပမင့််မ ား 

ရနပပ ား လယ်ယ ၊ သစ်ရေ နှင့်် ငါားလုပ်ငန်ား၊ ရ  ြ်လုပရ် ားလုပ်ငန်ား၊ သယ်ယူပ ိုု့ရ  င်ရ ားနှင့်် သ ုရလှ င်ရ ား 

ြဏ္ဍေွင် အမ  ြုားသ ားမ  ား၏ ပါဝင်မှုမှ ပ မု ပုမင့််မ ားရနသညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

 ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ်ရဒသအကြ ား န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ ရြ ားလြ်ရဒသေွင် လယ်ယ ၊ သစ်ရေ နှင့်် 

ငါားလုပင်န်ားမ  ားေွင် ၆၄.၇% ပဖင့်် ပမ ြုွဲ့ပပရဒသ၏   ခ ုင်နှုန်ား ၄၉.၄ ထြ်ပမင့််မ ားစွ  လုပ်ြ ုင်ရနသည်ြ ု 

ရေွွဲ့ ှ  ပပ ား၊ အပခ ားရသ လုပ်ငန်ားြဏ္ဍမ  ားသည် ပမ ြုွဲ့ပပရဒသေွင် ပ မု ပုမင့််မ ားစွ  လုပ်ြ ုင်လ ြ် ှ သညြ် ု 

ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  လူဦားရ ၏ ၆၀.၇% သည ်အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသူ 

မ  ားပဖစ်ပပ ား၊ အ  ုပါ အလုပ်လုပ်ြ ုင်ရနသူေင်ွ အလုပ်သမ ားအပဖစ် လုပ်ြ ုင်သူ ၃၁.၉%၊ အလုပ် င်ှအပဖစ် 

လုပ်ြ ုင်သူ ၄.၆%၊ ြ ုယ်ပ င်ုလုပင်န်ားလုပ်ြ ုင်သူ ၃၈.၂% နှင့်် အခရကြားရငွမ ရသ  မ သ ားစုဝင်လုပ်သ ား 

၂၅.၃%   ှ သည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 ပမ ြုွဲ့ပပရဒသ ှ  အလုပ်လုပ်ြ ုင်ရနရသ  လူဦားရ ေွင် အလုပ်သမ ားမ  ား၏ ပါဝင်မှုအခ  ြုားသည် 

ရြ ားလြ်ရဒသထြ် ပ မု ုပမင့််မ ားပပ ား အခရကြားရငွမ ရသ  မ သ ားစုဝင်လုပ်သ ားအပဖစ် လုပ်ြ ုင်ရနသူပါဝင်မှု 

အခ  ြုားသည် ရြ ားလြ်ရဒသေွင် ပ မု ပုမင့််မ ားသည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် အလုပ် င်ှအပဖစ် လုပ်ြ ုင်သူနှင့်် 

ြ ုယပ် င်ုလုပ်ငန်ားလုပ်ြ ုင်သူမ  ား၏ ပါဝင်မှုအခ  ြုားသည် ပမ ြုွဲ့ပပနှင့််ရြ ားလြ် နှစ်ခုစလံုားေွင် ပါဝင်မှုနည်ားပါား 

သညြ်  ုရေွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

 အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသမူ  ားြ ု ြ  ား၊ မ အလ ုြ် န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ အလုပ် င်ှနှင့်် ြ ုယပ် င်ုလုပ်ငန်ား 

လုပ်ြ ုင်သူမ  ားေွင် အမ  ြုားသမ ားမ  ားထြ် အမ  ြုားသ ားမ  ားြ ပ မု ပုါဝင်လ ြ် ှ သညြ်  ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

အမ  ြုားသမ ားမ  ားသည် အခရကြားရငွမ ရသ  မ သ ားစုဝင်လုပသ် ားအပဖစ် ပါဝင်လုပ်ြ ုင်မှုေွင် သ သ သ သ  

ပမင့််မ ားသညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ဤအခ ြ်ြ ု ကြည့််ပခင်ားအ ားပဖင့်် အ မရ်ထ င်စု သ ုို့မဟုေ် မ သ ားစုလုပ်ငန်ား 

မ  ားေွင် အမ  ြုားသ ားမ  ားြ  ု အလုပ် င်ှအပဖစ် မှေ်ယပူပ ား အမ  ြုားသမ ားမ  ားသည ် အခရကြားရငွမ ရသ  

မ သ ားစုဝင်လုပသ် ားအပဖစ် လုပ်ြ ုင်သည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် အလုပ်သမ ားအပဖစ် ပါဝင်မှုပံစုံသည် 

အမ  ြုားသ ားနှင့်် အမ  ြုားသမ ားကြ ား အကြမ်ားဖ င်ားအ ားပဖင့်် ေူည သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

အဓ ြ အလုပ်အြ ုင်မ  ားမှ  ြျွမ်ားြ င် လယ်ယ ၊ သစ်ရေ နှင့်် ရ လုပင်န်ားမ  ား ၂၉.၄%၊ အရပခခံ 

အလုပ်အြ ုင်မ  ား ၂၆.၀%၊ ဝန်ရ  င်မှုနှင့်် အရ  င်ားလုပ်သ ားမ  ား ၁၈.၆% နှင့်် လြ်မှုနှင့််  ြ်စပလ်ုပ်သ ား 

မ  ား ၁၂.၄% ပဖစ်ရကြ င်ား ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 
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 Informal employment accounted for 81.7 percent at Union level in which the same as 

other developing countries. In comparison, the presence of formal employment was higher in 

urban areas than in the rural areas while the proportion of females employed in informal 

employment was relatively higher than male. At the Union level, the employment in the informal 

sector accounted for 57 percent and the informal employment outside the informal sector 

accounted for 24.7 percent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



၁၄ 

 အပခ ားဖွွံဲ့ပဖ ြုား ဲန ုင်ငံမ  ားနညာ်းေူ ပပည်ရထ င်စုအ င့််ေွင် သမ ားရ ုားြ မဟုေ်ရသ  အလုပ်အြ ုင် 

ေွင် လုပ်ြ ုင်ရနမှုသည် အလွန်ပမင့််မ ားပပ ား   ခ ုင်နှုန်ားအရနပဖင့်် ၈၁.၇%  ှ သညြ်  ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

ရြ ားလြ်နှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပ န ှုင်ားယှဉ်  ေွင် သမ ားရ ုားြ အလုပ်အြ ုင်ေင်ွ လုပ်ြ ုင်ရနမှုသည် ပမ ြုွဲ့ပပရဒသသည် 

ရြ ားလြ်ရဒသထြ် ပ မု ုပမင့််မ ားရကြ င်ား ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ြ  ား၊ မ အလ ုြ် ကြည့််မည်  ုပါြ သမ ားရ ုားြ  

မဟုေရ်သ  အလုပ်အြ ုင်ြ ု လုပ်ြ ုင်ရနရသ  အမ  ြုားသမ ားပါဝင်မှုသည် အမ  ြုားသ ားမ  ားထြ် အလွန်ပမင့််မ ား 

ရနသညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ပပည်ရထ င်စုအ င့််ေွင် သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ  လုပ်ငန်ားြဏ္ဍေွင် လုပ်ြ ုင် 

ရနသူ ၅၇.၀% နှင့်် သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ  လုပ်ငန်ားြဏ္ဍပပင်ပ ှ  သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ  အလုပ်အြ ုင်ြ  ု

လုပ်ြ ုင်ရနသူ ၂၄.၇%  ှ သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 
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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 kyats) 

189.7 156.9 212.8 153.0 175.7 

By age      

15-24 158.8 155.6 175.1 147.5 157.3 

25+ 200.0 157.4 225.0 155.0 182.3 

By economic sector      

Agriculture, forestry and fishery 132.0 93.3 129.5 115.4 116.0 

Mining and quarrying 193.0 118.9 240.4 173.1 180.6 

Manufacturing 198.8 171.6* 195.2* 175.0 183.6 

Electricity, gas, steam, etc. 228.0* 194.5* 218.4* 231.9* 221.3* 

water supply and other 177.8* 152.0* 164.1* 193.2* 172.5* 

Construction 194.4 142.4 211.9 170.8 189.3 

Wholesale and retail trade 208.4 160.5 186.8 173.9 183.7 

Transportation and storage 262.8 201.1* 270.5 240.3 258.2 

Accommodation and food services  233.6 199.3* 252.8 164.8* 220.2 

Information and communications 239.9* 332.0* 305.6* 181.9* 262.0* 

Financial and insurance activities 261.6 248.7 251.3 270.6 256.8 

Real estate activities 500.0* - 500.0* - 500.0* 

Professional and technical activities 330.1* 342.1* 339.5* 300.4* 335.2 

Administrative 229.7 215.3 226.1 219.4 223.9 

Public administration and defence 213.0 218.7 232.6 183.2 214.3 

Education 306.3 196.8 220.7 219.1 219.8 

Human health and social work 

activities 

204.0* 223.1 234.2 199.1* 218.6 

Arts, entertainment and recreation 321.7* 174.3* 278.1* 180.0* 264.7* 

Other service activities 142.1 129.6 174.6 118.9 136.6 

Activities of households as employers 132.4* 152.1* 157.6* 127.1* 147.9* 

Activities of extraterritorial  379.6* 223.4* 287.6* - 287.6* 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, 2nd Semi-Annual 2018 

* Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 

- Real estate activities in female and rural are no sample. 

- Activities of extraterritorial in rural are no sample. 



၁၅ 

၃။ လုြ်ခနှင့််ဝင်နင ရရှ မ္ှု 

ဇယာိုး- ၃။ အသက်အုြစ်ု၊ က ာိုး၊ မ္နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ၊ နက ိုးလက်အလ ုက် အခနကကိုးနင ရ အလုြ်သမ္ာိုးမ္ ာိုး၏ လစဉ် 

လုြ်ခနှင့််ဝင်နင  
 

က ာိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 
နက ိုး 

လက် 
စုစုနြါင်ိုး 

လစဉ်ြ မ်္ိုးမ္ျှ လုြ်ခလစာ ('၀၀၀  က ြ်) ၁၈၉.၇ ၁၅၆.၉ ၂၁၂.၈ ၁၅၃.၀ ၁၇၅.၇ 

အသက်အြ ုင်ိုးအပခာိုးအလ ုက ်      

၁၅-၂၄ ၁၅၈.၈ ၁၅၅.၆ ၁၇၅.၁ ၁၄၇.၅ ၁၅၇.၃ 

၂၅+ ၂၀၀.၀ ၁၅၇.၄ ၂၂၅.၀ ၁၅၅.၀ ၁၈၂.၃ 

စ ိုးြ ာိုးနရိုးကဏ္ဍအလ ုက ်      

လယ်ယ ၊ သစရ်ေ နငှ့်် ရ လုပ်ငန်ား ၁၃၂.၀ ၉၃.၃ ၁၂၉.၅ ၁၁၅.၄ ၁၁၆.၀ 

သေတြုေူားရဖ ရ် ားနငှ့်် ရြ  ြ်မ ုင်ားလုပ်ငန်ား ၁၉၃.၀ ၁၁၈.၉ ၂၄၀.၄ ၁၇၃.၁ ၁၈၀.၆ 

ြုန်ထုေ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ား ၁၉၈.၈ ၁၇၁.၆* ၁၉၅.၂* ၁၇၅.၀ ၁၈၃.၆ 

လျှပ်စစ်၊ ဓါေ်ရငွွဲ့စသည့်် ၂၂၈.၀* ၁၉၄.၅* ၂၁၈.၄* ၂၃၁.၉* ၂၂၁.၃* 

ရ ရပားရဝရ ားနှင့်် အပခ ား ၁၇၇.၈* ၁၅၂.၀* ၁၆၄.၁* ၁၉၃.၂* ၁၇၂.၅* 

ရ  ြ်လုပ်ရ ားလုပ်ငန်ား ၁၉၄.၄ ၁၄၂.၄ ၂၁၁.၉ ၁၇၀.၈ ၁၈၉.၃ 

လြ်လ နှင့််လြ်ြ ားရ  င်ားဝယ်ရ ား ၂၀၈.၄ ၁၆၀.၅ ၁၈၆.၈ ၁၇၃.၉ ၁၈၃.၇ 

သယ်ယူပ ုို့ရ  ငရ် ားနှင့််သ ရုလှ ငရ် ား ၂၆၂.၈ ၂၀၁.၁* ၂၇၀.၅ ၂၄၀.၃ ၂၅၈.၂ 

ေည်ားခ ခုန်ားနငှ့်် အစ ားအရသ ြ်ဝနရ်  င်မှု ၂၃၃.၆ ၁၉၉.၃* ၂၅၂.၈ ၁၆၄.၈* ၂၂၀.၂ 

သေင်ားအခ ြ်အလြန်ှင့််  ြ်သွယရ် ား ၂၃၉.၉* ၃၃၂.၀* ၃၀၅.၆* ၁၈၁.၉* ၂၆၂.၀* 

ရငရွ ားရကြားရ ားနငှ့်် အ မခလုံပ်ငန်ား ၂၆၁.၆ ၂၄၈.၇ ၂၅၁.၃ ၂၇၀.၆ ၂၅၆.၈ 

အ မ်ခခံရပမ  ငု်  လုပ်ငန်ားမ  ား ၅၀၀.၀* - ၅၀၀.၀* - ၅၀၀.၀* 

အေေ်ပည နှင့်် နည်ားပည   ုင်  လုပ်ငန်ား ၃၃၀.၁* ၃၄၂.၁* ၃၃၉.၅* ၃၀၀.၄* ၃၃၅.၂ 

စ မံအုပ်ခ ြုပ်မှု  ုင်  လုပ်ငန်ားမ  ား ၂၂၉.၇ ၂၁၅.၃ ၂၂၆.၁ ၂၁၉.၄ ၂၂၃.၉ 

ပပည်သူူ့အုပ်ခ ြုပ်ရ ားနှင့််ြ ြွယရ် ား ၂၁၃.၀ ၂၁၈.၇ ၂၃၂.၆ ၁၈၃.၂ ၂၁၄.၃ 

ပည ရ ား ၃၀၆.၃ ၁၉၆.၈ ၂၂၀.၇ ၂၁၉.၁ ၂၁၉.၈ 

ြ န်ားမ ရ ားနငှ့်် လူမှုရ ားလုပ်ငန်ား ၂၀၄.၀* ၂၂၃.၁ ၂၃၄.၂ ၁၉၉.၁* ၂၁၈.၆ 

ပန်ားခ  ၊ အနုပည ၊ ရဖ  ရ်ပဖရ ားနှင့််အပန်ားရပဖရ ား ၃၂၁.၇* ၁၇၄.၃* ၂၇၈.၁* ၁၈၀.၀* ၂၆၄.၇* 

အပခ ားဝနရ်  င်မှုလုပ်ငန်ားမ  ား ၁၄၂.၁ ၁၂၉.၆ ၁၇၄.၆ ၁၁၈.၉ ၁၃၆.၆ 

အ မ်မှုြ စစ  ုင်   အ မ်ရထ ငစ်ု လုပ်ငန်ား ၁၃၂.၄* ၁၅၂.၁* ၁၅၇.၆* ၁၂၇.၁* ၁၄၇.၉* 

သံေမန်အခငွ့််အရ ား  အဖွဲွဲ့အစည်ားမ  ား၏ 

လုပ်ငန်ားမ  ား 

၃၇၉.၆* ၂၂၃.၄* ၂၈၇.၆* - ၂၈၇.၆* 

ဇ စ်ပမစ်။၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပမန်မ န ုင်ငံနှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမ်ား (ဒုေ ယအကြ မ်) 

*  နမူနာဦားရ  ၅၀ ရအ ြ်သ  ှ သည့််အေွြ် န ှုင်ားယှဉ်စံမှ ားယွင်ားမှုနှုန်ား ပမင့််မ ားန ုင်ပါသည်။ 

-  အ မ်ခခံရပမ  ုင်  လုပ်ငန်ားမ  ား၏ အမ  ြုားသမ ားနှင့်် ရြ ားလြ်ေ ုို့ေွင် နမူနာအ ွယ်ပါဝင်လ ပခင်ားမ ှ ပါ။ 

-    သံေမန်အခွင့််အရ ား  အဖွဲွဲ့အစည်ားလုပ်ငန်ားမ  ား၏ ရြ ားလြ်ေင်ွ နမူနာအ ွယ်ပါဝင်လ ပခင်ားမ ှ ပါ။  
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 Male Female Urban Rural Total 

By occupation      

Managers 462.9 360.4* 445.5 347.7* 430.5 

Professionals 323.6 211.0 245.7 226.4 236.3 

Technicians and associate 

professionals 

394.7 272.1 370.6 231.1* 333.2 

Clerical support workers 218.4 216.6 221.6 207.0 217.5 

Services and sales workers 191.9 152.2 177.0 161.0 171.9 

Skilled agricultural, forestry & fishery 

workers 

161.7 119.5 188.4 143.5 146.4 

Craft and related trades workers 189.3 176.4 192.3 178.9 184.7 

Plant and machine operators and 

assemblers 

256.8 110.2 249.3 203.9 221.6 

Elementary occupations 136.7 99.2 142.2 117.7 122.0 

Armed forces occupations 218.5* 168.9* 245.2* 200.1* 213.4* 

By education      

Less than primary 153.5 98.9 154.8 126.9 132.1 

Completed primary 170.3 131.2 179.2 144.7 155.8 

Completed secondary 203.3 184.6 206.0 182.7 196.0 

Tertiary (first stage or completed) 317.4 222.6 276.9 228.0 258.6 

By informal status      

Informal Employment 185.9 153.1 210.9 149.3 172.2 

Formal Employment 307.2 215.3 239.0 271.3 252.7 

Employment in the informal sector 167.1 120.0 179.6 136.7 149.2 

Informal employment outside the 

informal sector 

221.3 191.9 237.5 176.2 207.0 

Medium Monthly wages ('000 Kyats) 160.0 150.0 194.0 144.0 160.0 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, 2nd Semi-Annual 2018 

* Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 

  



၁၆ 

 က ာိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 
နက ိုး 

လက် 
စုစုနြါင်ိုး 

အလုြ်အက ုင်အလ ုက်      

မန်ရနဂ္  မ  ား ၄၆၂.၉ ၃၆၀.၄* ၄၄၅.၅ ၃၄၇.၇* ၄၃၀.၅ 

သြ်ရမွားဝမ်ားရြ  င်ားပည  ှင်မ  ား ၃၂၃.၆ ၂၁၁.၀ ၂၄၅.၇ ၂၂၆.၄ ၂၃၆.၃ 

နည်ားပည နှင့််ြျွမ်ားြ င်ပည  ှင်မ  ား ၃၉၄.၇ ၂၇၂.၁ ၃၇၀.၆ ၂၃၁.၁* ၃၃၃.၂ 

စ ရ ားလုပ်ငန်ားအရထ ြ်အြူပပြုလုပ်သ ား

မ  ား 

၂၁၈.၄ ၂၁၆.၆ ၂၂၁.၆ ၂၀၇.၀ ၂၁၇.၅ 

ဝန်ရ  င်မှုနှင့််အရ  င်ားလုပ်သ ားမ  ား ၁၉၁.၉ ၁၅၂.၂ ၁၇၇.၀ ၁၆၁.၀ ၁၇၁.၉ 

လယ်ယ စ ုြ်ပ  ြုားရ ား၊ သစ်ရေ နှင့်် 

ရ လုပ်ငန်ား ြျွမ်ားြ င်လုပ်သ ားမ  ား 

၁၆၁.၇ ၁၁၉.၅ ၁၈၈.၄ ၁၄၃.၅ ၁၄၆.၄ 

လြ်မှုပည နှင့်် ြ်စပ်လုပ်သ ားမ  ား ၁၈၉.၃ ၁၇၆.၄ ၁၉၂.၃ ၁၇၈.၉ ၁၈၄.၇ 

စြ်ြ   ယ နှင့်် စြ်ပစစညာ်း 

ြ ုင်ေယွ်အသုံားပပြုသူမ  ား၊ 

စုစည်ားေပ် ငသူ်မ  ား 

၂၅၆.၈ ၁၁၀.၂ ၂၄၉.၃ ၂၀၃.၉ ၂၂၁.၆ 

အရပခခံအလုပ်အြ ုင်မ  ား ၁၃၆.၇ ၉၉.၂ ၁၄၂.၂ ၁၁၇.၇ ၁၂၂.၀ 

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အြ ုင်မ  ား ၂၁၈.၅* ၁၆၈.၉* ၂၄၅.၂* ၂၀၀.၁* ၂၁၃.၄* 

ြညာအရညအ်ခ င်ိုးအလ ုက်      

မူလေန်ားရအ ြ် ၁၅၃.၅ ၉၈.၉ ၁၅၄.၈ ၁၂၆.၉ ၁၃၂.၁ 

မူလေန်ားပပ ားရပမ ြ် ၁၇၀.၃ ၁၃၁.၂ ၁၇၉.၂ ၁၄၄.၇ ၁၅၅.၈ 

အလယ်ေန်ားပပ ားရပမ ြ် ၂၀၃.၃ ၁၈၄.၆ ၂၀၆.၀ ၁၈၂.၇ ၁၉၆.၀ 

အထြ်ေန်ားအ င့််(ပထမအ င့််(သ ုို့) 

ပပ ားရပမ ြ်သည့််အ င့််) 

၃၁၇.၄ ၂၂၂.၆ ၂၇၆.၉ ၂၂၈.၀ ၂၅၈.၆ 

သမ္ာိုးရ ုိုးက မ္ဟုတန်သာကဏ္ဍအလ ုက်      

သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ  အလုပ်အြ ုင် ၁၈၅.၉ ၁၅၃.၁ ၂၁၀.၉ ၁၄၉.၃ ၁၇၂.၂ 

သမ ားရ ုားြ  အလုပ်အြ ုင် ၃၀၇.၂ ၂၁၅.၃ ၂၃၉.၀ ၂၇၁.၃ ၂၅၂.၇ 

သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ ြဏ္ဍ ှ  

လုပ်ြ ုင်ရနသူ ၁၆၇.၁ ၁၂၀.၀ ၁၇၉.၆ ၁၃၆.၇ ၁၄၉.၂ 

သမ ားရ ုားြ ြဏ္ဍ၏ပပင်ပ ှ  

သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ  အလုပ်အြ ုင် 

၂၂၁.၃ ၁၉၁.၉ ၂၃၇.၅ ၁၇၆.၂ ၂၀၇.၀ 

ေစ်လလုပ်ခလစ  အလယ်ြ န်ား ('၀၀၀ ြ ပ်) ၁၆၀.၀ ၁၅၀.၀ ၁၉၄.၀ ၁၄၄.၀ ၁၆၀.၀ 

ဇ စ်ပမစ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပမန်မ န ုငင်ံ နှစစ်ဉလု်ပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမ်ား (ဒုေ ယအကြ မ)် 

* နမူနာဦားရ  ၅၀ ရအ ြ်သ  ှ သည့််အေွြ် န ှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယွင်ားမှုနှုန်ား ပမင့််မ ားန ငု်ပါသည။် 
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The wages and earnings of all employed persons including those with paid employment, 

either paid or working as employer and self-employed were presented. When calculating the 

wage and earnings of those with paid employment, the benefits that they received in the last 30 

days before the date of the survey were also included as a component of wage. 

For those with paid employment, the average earnings monthly rate was 175.7 kyats in 

thousand. However, the average earnings monthly of adults with paid employment who earned 

182.3 thousand kyats was higher than the youths who earned 157.3 thousand kyats. Also, the 

average earnings monthly of adults was higher than youths in both urban and rural areas.  

In term of economic sectors, the highest earner was those employed in real estate sector 

with average earnings monthly accounted for 500 thousand kyats and the second-highest earner 

was those employed in professional and technical activities which accounted for 335.2 thousand 

kyats of the monthly average. The lowest earner was found in agriculture, forestry and fishery 

sector with average earnings monthly accounted for 116 thousand kyats only.  

 In term of occupations, managers were the highest earners with an average earnings 

monthly of 430.5 thousand kyats while those who earned 122 thousand kyats in elementary 

occupations were the lowest earner.  

 In observing those with paid employment and employed as an employee, it was found 

out that the higher that they attain education, the higher that their earnings would be in general. 

Moreover, the average earnings of those working in the informal sector were less than those 

working in the formal sector. At the same time, the average earnings of those with informal 

occupations working in the formal sector were higher than those employed in informal sectors. 

The medium earnings of all paid employees were 160 thousand kyats.  

  



၁၇ 

 အလုပ်လြ် ှ မ  ား၏ လုပ်ခလစ နှင့်် ဝင်ရငွ  ှ မှုမ  ားြ ု လုပ်ခလစ ပဖင့်် အလုပ်လုပ်ြ ုင်ရနသူမ  ား၊ 

လုပ်ခ၊လစ  သ ုို့မဟုေ် အလုပ် င်ှအပဖစ် လုပ်ြ ုင်သူမ  ားအပါအဝင် ြ ုယပ် ုင်လုပင်န်ားလုပ်ြ ုင်သူမ  ား အ ားလံုား 

အေွြ် ရဖ ်ပပထ ားပါသည။် လုပ်ခလစ ပဖင့်် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသူမ  ားအေွြ် လုပ်ခလစ နှင့််ဝင်ရငွမ  ားြ ု 

ေွြ်ခ ြ်  ေွင် စစ်ေမ်ားရြ ြ်ယူသည့််ရနို့မေ င်ုမ  လွန်ခဲ့်ရသ  ြ် ၃၀ အေွင်ား ၎င်ားေ ိုု့  ှ ခဲ့်သည့်် အြ  ြုား 

ခံစ ားခွင့််မ  ားြ ုလည်ား လုပ်ခလစ ၏ ေစ်စ ေေ်စ်ပ ုင်ားအပဖစ် ထည့််သွင်ားထ ားပါသည။် 

 လုပ်ခလစ ပဖင့်် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသူမ  ား၏ ေစ်လပ မ်ားမျှဝင်ရငွမ ှ ြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၁၇၅.၇ 

ပဖစ်ပပ ား အ ွယ်ရ  ြ်ပပ ားသူမ  ား၏ ဝင်ရငွြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၁၈၂.၃ သည် လူငယ်မ  ား၏ ဝင်ရငွြ ပ်ရထ င် 

ရပါင်ား ၁၅၇.၃ ထြ် လုပ်ခလစ ပ မု ပုမင့််မ ားသည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ပမ ြုွဲ့ပပရဒသနှင့်် ရြ ားလြ်ရဒသ 

မ  ားေွင် လူကြ ားမ  ား၏ လုပ်ခလစ သည် လူငယ်မ  ားထြ် ပ မု ပုမင့််မ ားပါသည။် 

 လုပ်ငန်ားြဏ္ဍမ  ားအလ ုြ် ကြည့််မည်  ုပါြ အ မခ်ခံရပမ  ုင်  လုပ်ငန်ားမ  ားေွင် လုပ်ြ ုင်ရနသူမ  ား 

၏ လုပ်ခလစ သည် ြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၅၀၀.၀ ပဖင့်် အပမင့်် ံုားပဖစ်ပပ ား၊ ဒုေ ယအပမင့်် ံုားမှ  အေေပ်ည ၊ 

သ ပပနံှင့််နည်ားပည   ုင်   လုပ်ငန်ားမ  ားေွင် လုပ်ြ ုင်ရနသူမ  ား၏ လုပ်ခလစ သည် ြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၃၃၅.၂ 

ပဖစသ်ညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် အန မ့်် ံုားလုပ်ခလစ   ှ မှုမ ှ လယ်ယ ၊ သစ်ရေ နှင့််ငါားဖမ်ားလုပ်ငန်ားမ  ားေွင် 

လုပ်ြ ုင်ရနသူမ  ားပဖစ်ပပ ား လုပ်ခလစ မှ  ြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၁၁၆.၀ သ   ှ သညြ်  ုရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 အလုပ်အြ ုင်အလ ုြ် ကြည့််မည်  ုပါြ မန်ရနဂ္  မ  ား၏ ေစ်လပျှမ်ားမျှဝင်ရငွ  ှ မှုသည် ြ ပ် 

ရထ င်ရပါင်ား ၄၃၀.၅ ပဖင့်် အမ  ား ံုား  ှ ပပ ား အရပခခံအလုပ်အြ ုင်မ  ား၏ လုပ်ခလစ မှ  ြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား 

၁၂၂.၀ ပဖင့်် အနည်ား ံုားပဖစ်ရနသညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 ရယဘုယ အ ားပဖင့်် အလုပ်သမ ားအပဖစ် လုပ်ြ ုင်ရနသမူ  ားြ ုကြည့််မည ် ုပါြ ပည ရ ားအ င့်် 

ပပ ားရပမ ြ်မှုပမင့််မ ားပါြ လုပ်ခလစ   ှ မှုသညလ်ည်ား ပမင့််မ ားသညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် သမ ားရ ုားြ မဟုေ ်

ရသ ြဏ္ဍ ှ  အလုပ်အြ ုင်လုပ်ြ ုင်ရနသူမ  ား၏ လုပ်ခလစ သည် သမ ားရ ုားြ ြဏ္ဍ ှ  လုပ်ြ ုင်ရနသူမ  ား 

၏ လုပ်ခ၊ လစ ထြ် ရလ  ့်နညာ်းသည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် သမ ားရ ုားြ မဟုေ်ရသ  ြဏ္ဍပပင်ပ ှ  

သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ  အလုပ်အြ ုင်မ ှ   ှ ရသ ဝင်ရငွသည် ြဏ္ဍအသ ားသ ား ှ  သမ ားရ ုားြ မဟုေ်ရသ  

အလုပ်အြ ုင်မ ှ ှ ရသ  ဝင်ရငွထြ် ပမင့််မ ားသည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် အလုပ်သမ ားမ  ား၏ ေစ်လလုပ်ခ 

လစ အလယ်ြ န်ား  ှ မှုမ ှ ြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၁၆၀.၀ ပဖစ်သည်ြ  ုရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 
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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 kyats) 

238.1 177.0 232.0 208.4 215.9 

By age      

15-24 164.1 151.4 173.2 150.6 158.2 

25+ 248.5 183.0 242.8 218.1 226.0 

By broad economic sector      

Agriculture 243.8 152.7 244.2 222.8 224.1 

Industry 224.1 170.7 218.9 190.0 202.0 

Services 237.7 190.7 235.9 191.0 215.0 

By status in employment      

Employees 189.7 156.9 212.8 153.0 175.7 

Self-employed 268.2 197.2 251.6 243.7 245.9 

Of which: Employers 483.5 328.6 419.7 473.0 456.9 

By informal status      

Informal Employment 207.5 164.0 215.0 177.9 189.9 

Formal Employment 311.1 247.0 285.4 301.3 296.3 

Employment in the informal sector 204.2 153.8 203.1 177.8 184.8 

Informal employment outside the 

informal sector 

221.9 192.8 237.8 178.4 207.8 

Medium Monthly wages ('000 Kyats) 200.0 150.0 200.0 160.0 180.0 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, 2nd Semi-Annual2018 

  



၁၈ 

ဇယာိုး၄။ အသက်အုြစ်ု၊ က ာိုး၊ မ္နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ၊ နက ိုးလက်အလ ုက် အလုြ်လုြ်သူအာိုးလံုိုး၏ စုစုနြါင်ိုးတစ်လ 

လုြ်ခနှင့််ဝင်နင  

  
က ာိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 

နက ိုး 

လက် 
စုစုနြါင်ိုး 

ြ မ္်ိုးမ္ျှလစဉ်လုြခ်နှင့်် ဝင်နင  ('၀၀၀က ြ)် ၂၃၈.၁ ၁၇၇.၀ ၂၃၂.၀ ၂၀၈.၄ ၂၁၅.၉ 

အသက်အလ ုက် 
     

၁၅-၂၄ ၁၆၄.၁ ၁၅၁.၄ ၁၇၃.၂ ၁၅၀.၆ ၁၅၈.၂ 

၂၅+ ၂၄၈.၅ ၁၈၃.၀ ၂၄၂.၈ ၂၁၈.၁ ၂၂၆.၀ 

အဓ ကစ ိုးြ ာိုးနရိုးကဏ္ဍအလ ုက် 
     

လယ်ယ  ၂၄၃.၈ ၁၅၂.၇ ၂၄၄.၂ ၂၂၂.၈ ၂၂၄.၁ 

စြ်မှု ၂၂၄.၁ ၁၇၀.၇ ၂၁၈.၉ ၁၉၀.၀ ၂၀၂.၀ 

ဝန်ရ  င်မှု ၂၃၇.၇ ၁၉၀.၇ ၂၃၅.၉ ၁၉၁.၀ ၂၁၅.၀ 

အလုြ်အက ုင်အနပခအနေအလ ုက် 
     

အလုပ်သမ ား ၁၈၉.၇ ၁၅၆.၉ ၂၁၂.၈ ၁၅၃.၀ ၁၇၅.၇ 

ြ ုယေ် င်ုလုပ်ြ ုင်သူ ၂၆၈.၂ ၁၉၇.၂ ၂၅၁.၆ ၂၄၃.၇ ၂၄၅.၉ 

၎င်ားေ ိုု့ထဲမ-ှအလုပ် င်ှ ၄၈၃.၅ ၃၂၈.၆ ၄၁၉.၇ ၄၇၃.၀ ၄၅၆.၉ 

သမ္ာိုးရ ုိုးက ပဖစ်မ္ှုအနပခအနေအလ ုက် 
     

သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ  အလုပ်အြ ုင် ၂၀၇.၅ ၁၆၄.၀ ၂၁၅.၀ ၁၇၇.၉ ၁၈၉.၉ 

သမ ားရ ုားြ အလုပ်အြ ုင် ၃၁၁.၁ ၂၄၇.၀ ၂၈၅.၄ ၃၀၁.၃ ၂၉၆.၃ 

သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ ြဏ္ဍေွင် 

လုပ်ြ ုင်ရနသူ 

၂၀၄.၂ ၁၅၃.၈ ၂၀၃.၁ ၁၇၇.၈ ၁၈၄.၈ 

သမ ားရ ုားြ ြဏ္ဍ၏ပပင်ပ ှ  

သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ အလုပ်အြ ုင် 

လုပ်ြ ုင်ရနသူ 

၂၂၁.၉ ၁၉၂.၈ ၂၃၇.၈ ၁၇၈.၄ ၂၀၇.၈ 

ေစ်လလုပ်ခလစ  အလယ်ြ န်ား('၀၀၀ြ ပ်) ၂၀၀.၀ ၁၅၀.၀ ၂၀၀.၀ ၁၆၀.၀ ၁၈၀.၀ 

ဇ စ်ပမစ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပမန်မ န ုငင်ံ နှစစ်ဉလု်ပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမ်ား (ဒုေ ယအကြ မ)် 
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For all employed persons, the average earnings monthly was 215.9 thousand kyats and 

the adult (226.0 thousand kyats) was higher than youth (158.2 thousand kyats) regardless of 

gender and types of residence. By broad economic sectors, those who were employed in the 

agriculture sector received the highest rate (224.1 thousand kyats). By status in employment, 

employees earned the lowest rate (175.7 thousand kyats). In general, the average earnings 

monthly of own-account worker was 245.9 thousand kyats and of which employer was, 456.9 

thousand kyats, the highest of the groups. Likewise among paid employees, there was an 

earnings gap between formal and informal employment among all employed persons. The 

medium average earnings monthly for all employed persons was 180.0 thousand kyats. 

 

  



၁၉ 

 အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသအူ ားလံုား၏ ေစ်လပ မ်ားမျှဝင်ရငွသည် ြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၂၁၅.၉ ပဖစ်ပပ ား၊ ြ  ား၊ 

မနှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ်ေ ိုု့ေွင် အ ွယ်ရ  ြ်ပပ ားသူမ  ား၏ ဝင်ရငွြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၂၂၆.၀ သည ် လူငယ ်

ဝင်ရငွြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၁၅၈.၂ ထြ် ပမင့််မ ားသည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် လုပ်ငန်ားြဏ္ဍအလ ုြ် ကြည့််မည ်

  ုပါြ လယ်ယ ြဏ္ဍသည် ဝင်ရငွအမ  ား ံုား  ှ သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် အလုပ်အြ ုင်အရပခအရန 

အလ ုြ်ကြည့််မည်  ုပါြ အလုပ်သမ ားမ  ား၏ ဝင်ရငွြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၁၇၅.၇ သည ်အန မ့်် ံုားပဖစ်ပါသည်။ 

ရယဘုယ အ ားပဖင့်် ြ ုယ်ပ င်ုလုပင်န်ားလုပ်ြ ုင်ရနသူမ  ားသည် ဝင်ရငွြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၂၄၅.၉   ှ ပပ ား 

အလုပ် င်ှမ  ား၏ဝင်ရငွသည် ြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၄၅၆.၉ ပဖင့် ်အပမင့်် ံုား  ှ ရနသညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် လုပ်ခ၊ 

လစ ပဖင့် ် လုပ်ြ ုင်ရနသူမ  ားနည်ားေူ အလုပ်လြ် ှ အ ားလံုားေွင်လည်ား သမ ားရ ုားြ မဟုေရ်သ  အလုပ် 

အြ ုင်ေင်ွ လုပ်ြ ုင်ရနသူမ  ား၏ လုပ်ခ၊ လစ နင်ှ့် သမ ားရ ုားြ အလုပ်အြ ုင်ေွင် လုပ်ြ ုင်ရနသူမ  ား၏ 

လုပ်ခ၊ လစ သည ် ြွ ဟမှု ှ သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် စုစုရပါင်ားအလုပ်လုပ်ြ ုင်သူ အ ားလံုား၏ လုပ်ခနှင့်် 

ဝင်ရငွအလယ်ြ န်ား  ှ မှုမှ  ြ ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၁၈၀.၀ ပဖစ်သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 
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4. Labour Underutilization 

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

 
Male Female Urban Rural Total 

Labour Underutilisation (Aged 15+) (million)         
Time-related Underemployment 0.44 0.34 0.14 0.64 0.78 

Unemployment 0.07 0.08 0.08 0.07 0.15 

Potential Labour Force (marginal 

attachment) 

0.08 0.13 0.03 0.18 0.21 

Unemployment rate (%) 0.6 0.8 1.2 0.5 0.7 

Composite rate of Labour Underutilisation 

(%) 

4.5 5.7 3.8 5.5 5.0 

Youth Labour Underutilisation, aged 15-24 

(million) 

     

Time-Related Underemployment 0.16 0.09 0.04 0.21 0.25 

Unemployment 0.04 0.04 0.04 0.04 0.08 

Potential Labour Force 0.03 0.05 0.01 0.07 0.08 

Unemployment rate (%) 1.9 2.2 3.9 1.4 2.0 

Composite rate of Labour Underutilisation 

(%) 

10.1 9.5 8.3 10.3 9.8 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, 2nd Semi-Annual2018 

 At the Union level, the unemployment rate was 0.7 percent. Although the gross 

unemployment rate was low, the youth (aged 15-24) unemployment rate was higher, at 2.0 

percent. It was also shown that the unemployment rate was higher in urban than in rural while 

there was no disparity between male and female. 

 



၂၀ 

၄။ လုြ်သာိုးအင်အာိုးအပြည့််အဝအသုံိုးမ္ခ န ုင်ပခင်ိုး 

ဇယာိုး-၅။ အသက်အုြစ်ု၊ က ာိုး၊ မ္ နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ၊ နက ိုးလက်အလ ုက် လုြ်သာိုးအင်အာိုး အပြည့််အဝ 

အသုံိုးမ္ခ န ုင်မ္ှု အနပခအနေ 

 
က ာိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 

နက ိုး 

လက် 
စုစုနြါင်ိုး 

လုြ်သာိုးအင်အာိုးအပြည့််အဝအသုံိုးမ္ခ န ုင်မ္ှု  

(၁၅ နှစ်နှင့််အ က်) (သေ်ိုးနြါင်ိုး)         
အလုပ်ခ  န်  ုင်   

ေစ်ဝြ်ေစ်ပ ြ်အလုပ်လြ်မဲ့် 

၀.၄၄ ၀.၃၄ ၀.၁၄ ၀.၆၄ ၀.၇၈ 

အလုပ်လြ်မဲ့် ၀.၀၇ ၀.၀၈ ၀.၀၈ ၀.၀၇ ၀.၁၅ 

ပဖစ်န င်ုရပခ ှ ရသ  လုပ်သ ားအင်အ ား 

(အနည်ားငယ်) 

၀.၀၈ ၀.၁၃ ၀.၀၃ ၀.၁၈ ၀.၂၁ 

အလုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ား (%) ၀.၆ ၀.၈ ၁.၂ ၀.၅ ၀.၇ 

စုစုရပါင်ား လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝ 

အသုံားမခ န င်ုမှုနှုန်ား (%) 

၄.၅ ၅.၇ ၃.၈ ၅.၅ ၅.၀ 

လူငယ် လုြ်သာိုးအင်အာိုးအပြည့််အဝအသုံိုးမ္ခ န ုင် 

မ္ှု (အသက် ၁၅-၂၄ နှစ်)(သေ်ိုးနြါင်ိုး) 

     

အလုပ်ခ  န်  ုင်   

ေစ်ဝြ်ေစ်ပ ြ်အလုပ်လြ်မဲ့် 

၀.၁၆ ၀.၀၉ ၀.၀၄ ၀.၂၁ ၀.၂၅ 

အလုပ်လြ်မဲ့် ၀.၀၄ ၀.၀၄ ၀.၀၄ ၀.၀၄ ၀.၀၈ 

ပဖစ်န င်ုရပခ ှ ရသ  လုပ်သ ားအင်အ ား ၀.၀၃ ၀.၀၅ ၀.၀၁ ၀.၀၇ ၀.၀၈ 

အလုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ား (%) ၁.၉ ၂.၂ ၃.၉ ၁.၄ ၂.၀ 

စုစုရပါင်ား လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝ 

အသုံားမခ န င်ုမှုနှုန်ား(%) 

၁၀.၁ ၉.၅ ၈.၃ ၁၀.၃ ၉.၈ 

ဇ စ်ပမစ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပမန်မ န ုငင်ံ နှစစ်ဉလု်ပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမ်ား (ဒုေ ယအကြ မ)် 

 ပပည်ရထ င်စုအ င့််ေွင် အလုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ားသည် ၀.၇%  ှ သည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် အလုပ်လြ်မဲ့် 

နှုန်ားသည ်နညာ်းပါားရသ ်လည်ား အသြ် ၁၅-၂၄ နှစ် လူငယ်မ  ား၏ အလုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ားသည် ၂.၀% ပဖင့်် ပမင့််မ ား 

သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည်။ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ် ကြည့််မည ် ုပါြ ရြ ားလြ်ထြ် ပမ ြုွဲ့ပပသည ်ပမင့််မ ားရကြ င်ား 

ရေွွဲ့ ှ  ပပ ား၊ ြ  ား၊ မ အကြ ား ြွ ပခ ားမှုမ ှ ရကြ င်ား ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 



21 

 The unemployment rate in the whole country was low mainly because of a weak social 

security system and as a result, people had to take up any job they could get just for survival. In 

these circumstances, it should be cautious about using Labour Underutilisation (LU) indicators 

in policy formulation. Labour Underutilisation refers to a mismatched between labour supply 

and labour demand, resulting in an unmet need of employment among the population. 

 The Potential Labour Force was 0.21 million, and among them, female constituted 61.9 

percent while male, 38.1 percent. Comparing between the rural and urban areas, rural area had 

85.7 percent of Potential Labour Force while urban area, 14.3 percent.  

 In youth Potential Labour Force, which was 0.08 million, the ratio of female was a little 

higher than that of male. 

 The calculation of composite rate of Labour Underutilisation took into account of the 

unemployed, and those working for hours that were less than they desired to work (Time Related 

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

but not looking for work, and those who were looking for work but were not currently available 

for work. 

At the Union level, the rate of labour underutilisation of the working-age population was 

5.0 percent, and of the youth (aged 15-24) was 9.8 percent. The composite rate of labour 

underutilization was higher for females than for males. Likewise, both at the Union level and in 

the youth category, the rate of labour underutilisation was much high areas in rural. 

 

  



၂၁ 

 ေစ်န ုင်ငံလံုားအေ င်ုားအေ အ  အလုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ား န မ့််ြ  ပခင်ားသည် အဓ ြအ ားပဖင့်် န ုင်ငံ၏ 

လူမှုဖူလံုရ ားအြ  ြုားခံစ ားခွင့််စနစ် အ ားနည်ားမှုနှင့််  ှင်သန်ရနထ ုင်န ုင်ရ ားအေွြ် အလုပ်အြ ုင်ရ ွားခ ယ်ခွင့်် 

မ ှ ဘဲ    အလုပ်ြ ု လုပ်ြ ုင်ရန ပခင်ားရကြ င့်် ပဖစ်ပါသည။် အ  ုပါ အရပခအရနမ  ား ေည် ှ ရနသည့်် 

အေွြ် န ုင်ငံ၏ အလုပ်အြ ုင်  ုင်   မူဝါဒမ  ားခ မှေ်  ေွင် လုပ်သ ားအင်အ ားအပပည့််အဝအသုံားမခ န ုင်မှု 

(Labour Underutilization - LU) အညွှန်ားြ န်ားမ  ားြ ု ခ င့််ခ  န်အသုံားပပြုသွ ား မည် ပဖစ်ပါသည။် လုပ်သ ား 

အင်အ ားအပပည့််အဝအသုံားမခ န င်ုမှု  ုသညမ်ှ  ပပည်သူမ  ား၏ အလုပ်အြ ုင်လ ုအပ်ခ ြ် မပဖည့်် ည်ားန ုင်မှုြ ု 

ပဖစရ်ပေါ်ရစရသ  လုပ်သ ားပဖည့်် ည်ားန ုင်မှုနှင့်် လုပ်သ ားလ ုအပ်ခ ြ်အကြ ား ြ ုြ်ည မှုမ ှ သည့်် အရပခအရန 

ြ  ု  ုလ ုပါသည။် 

 ပဖစ်န င်ုရခ  ှ ရသ  လုပ်သ ားအင်အ ားအရ အေွြ် ၀.၂၁ သန်ားရြ  ်ေင်ွ အမ  ြုားသမ ား ၆၁.၉% နှင့်် 

အမ  ြုားသ ား ၃၈.၁% ပဖစ်ရကြ င်ား ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ် န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််   ရြ ားလြ်ရဒသမ  ား 

ေွင် ၈၅.၇% ပဖစ်ပပ ား၊ ပမ ြုွဲ့ပပရဒသမ  ားေွင် ၁၄.၃% ပဖစ်ရကြ င်ား ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 လူငယ်မ  ား၏ ပဖစ်န ုင်ရခ  ှ ရသ  လုပ်သ ားအင်အ ားေွင် ပါဝင်သူ ၀.၀၈ သန်ားေွင် အမ  ြုားသမ ားမ  ား၏ 

ပါဝင်မှုသည် အနည်ားငယ်ပမင့််မ ားသည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 လုပ်သ ားအင်အ ားအပပည့််အဝအသုံားမခ န င်ုမှုြ ု ရ ေွြ်  ေွင် အလုပ်လြ်မဲ့်အရ အေွြ်၊ အလုပ် 

လုပ်ြ ုင်ရနရသ ်လည်ား အလုပ်ခ  န်ြ ု လုပ်ြ ုင်လ ုသည့်် အလုပ်ခ  န်နာ  ထြ် ရလ  ့်နညာ်းလုပ်ြ ုင်ရနသူ 

အရ အေွြ် (ေစ်နညာ်းအ ားပဖင့်် အလုပ်ခ  န်  ုင်   ေစ်ဝြ်ေစ်ပ ြ် အလုပ်လြ်မဲ့်) နှင့်် လုပ်သ ားအင်အ ား 

ေွင် ထည့််သွင်ားရ ေွြ်ထ ားပခင်ားမ ှ သည့်် အလုပ် ှ ရဖွပခင်ား မ ှ ရသ ်လည်ား အလုပ်လုပ ်န် အ င်သင့််ပဖစ် 

ရနသူမ  ားနှင့်် အလုပ်  ှရဖွရနရသ ်လည်ား အလုပ်လုပ် န် အ င်သင့််မပဖစ်သူမ  ားြ ု ထည့််သွင်ားရ ေွြ် 

ပါသည။် 

 ပပည်ရထ င်စုအ င့််ေွင် အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  လုပ်သ ားအင်အ ား 

အပပည့််အဝ အသုံားမခ န ုင်မှုနှုန်ားမှ  ၅.၀%  ှ ပပ ား၊ လူငယ်မ  ား (အသြ် ၁၅-၂၄ နှစ်) ၏   ခ ုင်နှုန်ားမှ  ၉.၈% 

ပဖစ်သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် အမ  ြုားသ ားမ  ားထြ် အမ  ြုားသမ ားမ  ား၏လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝ 

အသုံားမခ န င်ုမှုနှုန်ားသည် ပမင့််မ ားသည်ြ  ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ပပည်ရထ င်စုအ င့််နှင့်် လူငယ်နှစ် ပလ်ံုားေွင် 

လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝအသုံားမခ န င်ုမှုနှုန်ားသည် ရြ ားလြ်ရဒသမ  ားေွင် ပ မု ပုမင့််မ ားရကြ င်ား 

ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 
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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) 3.81  10.54 4.80 9.55 14.35 

By age      

15-24 1.88 2.70 1.44 3.14 4.57 

25+ 1.93 7.84 3.36 6.41 9.77 

By marginal attachment to the Labour Force (million)      

(a) Seeking employment, but not available 0.01* 0.01* 0.01* 0.01* 0.01* 

(b) Available, but not seeking employment 0.07 0.13 0.02* 0.18 0.20 

(c) Want employment, but not seeking & not available 

(Labour Market Reason) 

0.00* 0.01* 0.00* 0.01* 0.01* 

(d) Want employment, but not seeking & not available 

(Personal Reason) 

0.02 0.06 0.03 0.05 0.08 

(e) Does not want employment 3.71 10.33 4.74 9.30 14.04 

By marginal attachment to the Labour Force (%)      

The main reasons for not seeking work      

(a) Family responsibilities or housework 7.7 35.7 52.3 21.8 26.8 

(b) Does not know where to look for work 28.1 20.8 11.2 25.4 23.1 

(c) No jobs available in the area 25.8 14.0 6.8 19.9 17.7 

(d) Attending school/training courses 6.9 9.6 18.4 6.8 8.7 

The main reasons for not wanting/being available to work 

(%) 

     

(a) Housework/ family responsibilities 4.7 57.9 40.7 45.5 43.9 

(b) In school/ training 43.3 18.4 24.5 25.2 25.0 

(c) Retired, too old for work 19.1 11.9 11.8 14.8 13.8 

(d) Illness, injury, disability 15.0 6.9 11.1 7.9 9.0 
Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, 2nd Semi-Annual2018 

* Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 



၂၂ 

၅။ အလုြ်လုြက် ုင်န ုင်သည့်် အသက်အြ င်ုိုးအပခာိုးတ င် လုြ်သာိုးအင်အာိုးပြင်ြနရာက်ရှ နေသူမ္ ာိုး 

ဇယာိုး-၆။ အသက်အုြစ်ု၊ က ာိုး၊ မ္ နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ၊ နက ိုးလက်အလ ုက် အလုြ်လုြက် ုင်န ုင်သည့်် အသက်အြ င်ုိုး 

အပခာိုးတ င် လုြ်သာိုးအင်အာိုး ပြင်ြနရာက်ရှ နေသူမ္ ာိုးအနပခအနေ 

 
က ာိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 

နက ိုး 

လက ်

စုစု 

နြါငိ်ုး 

လုြ်သာိုးအင်အာိုးပြငြ် (သေ်ိုးနြါငိ်ုး) ၃.၈၁ ၁၀.၅၄ ၄.၈၀ ၉.၅၅ ၁၄.၃၅ 

အသက်အုြ်စအုလ ုက်      

၁၅-၂၄ ၁.၈၈ ၂.၇၀ ၁.၄၄ ၃.၁၄ ၄.၅၇ 

၂၅+ ၁.၉၃ ၇.၈၄ ၃.၃၆ ၆.၄၁ ၉.၇၇ 

လုြ်သာိုးအင်အာိုးသ ုှံ့ ဝင်နရာကလ်ာန ုင်သည့်် 

အနပခအနေအလ ုက် (သေိ်ုးနြါငိ်ုး)      

(ြ) အလုပ ်ှ  သ ုို့ရသ ် အ င်သင့််မပဖစ် ၀.၀၁* ၀.၀၁* ၀.၀၁* ၀.၀၁* ၀.၀၁* 

(ခ)  အ င်သင့််ပဖစ ်သ ုို့ရသ ် အလပု်မ  ှ ၀.၀၇ ၀.၁၃ ၀.၀၂* ၀.၁၈ ၀.၂၀ 

(ဂ္)  အလုပလ်ုပ်လ ု သ ုို့ရသ  ်အလုပ်မ ှ ၊ 

အလုပလ်ုပ ်န် အ င်သင့််မပဖစ် 

(လုပ်သ ားရ ားြွြ် အရကြ င်ားပပခ ြ်) 

၀.၀၀* ၀.၀၁* ၀.၀၀* ၀.၀၁* ၀.၀၁* 

(ဃ) အလပု်လုပလ် ု သ ုို့ရသ ် အလပု်မ  ှ၊  

(င)  အလုပလ်ုပ ်န် အ င်သင့််မပဖစ ်

(ပုဂ္ဂ ြုလ်ရ ားအရကြ င်ားပပခ ြ)် 

၀.၀၂ ၀.၀၆ ၀.၀၃ ၀.၀၅ ၀.၀၈ 

(စ)  အလုပ်လပု်လ ုသည့်် နဒမ ှ  ၃.၇၁ ၁၀.၃၃ ၄.၇၄ ၉.၃၀ ၁၄.၀၄ 

လုြ်သာိုးအင်အာိုးသ ုှံ့ ဝင်နရာကလ်ာန ုင်သည့်် 

အနပခအနေအလ ုက် (%)      

အလုပမ်  ှ သည့််အဓ ြအရကြ င်ားအ င်ားမ  ား      

(ြ) မ သ ားစုေ ဝန် (သ ုို့) အ မ်မှုြ စစ ၇.၇ ၃၅.၇ ၅၂.၃ ၂၁.၈ ၂၆.၈ 

(ခ) ဘယ်မ ှအလုပ ်ှ  မည်ြ ု မသ ပခင်ား ၂၈.၁ ၂၀.၈ ၁၁.၂ ၂၅.၄ ၂၃.၁ 

(ဂ္) ဤရဒသေွင်အလုပမ် န ုင် ၂၅.၈ ၁၄.၀ ၆.၈ ၁၉.၉ ၁၇.၇ 

(ဃ) ရြ  င်ား/သငေ်န်ားမ  ား ေြ်ရ  ြခ်ဲ့်သည ် ၆.၉ ၉.၆ ၁၈.၄ ၆.၈ ၈.၇ 

အလုြမ်္လြု်လ ုသည့််/အဆင်သင့်် 

မ္ပဖစသ်ည့််အနပခအနေအလ ကု်(%)      

(ြ) မ သ ားစုေ ဝန် (သ ုို့) အ မ်မှုြ စစ ၄.၇ ၅၇.၉ ၄၀.၇ ၄၅.၅ ၄၃.၉ 

(ခ) ရြ  င်ား/ သင်ေန်ားေြရ်  ြ ် ၄၃.၃ ၁၈.၄ ၂၄.၅ ၂၅.၂ ၂၅.၀ 

(ဂ္) အပင မ်ားစ ား/ အသြ်အ ွယ်အ မုင်ား ၁၉.၁ ၁၁.၉ ၁၁.၈ ၁၄.၈ ၁၃.၈ 

(ဃ) မြ န်ားမ ပခင်ား၊ ထ ခ ြုဒ်ဏ်   ပခင်ား၊ 

မသန်စွမ်ားပခင်ား 

၁၅.၀ ၆.၉ ၁၁.၁ ၇.၉ ၉.၀ 

ဇ စ်ပမစ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပမန်မ န ုင်ငံ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမ်ား (ဒုေ ယအကြ မ်) 
 * နမူနာဦားရ  ၅၀ ရအ ြ်သ  ှ သည့််အေွြ် န ှုင်ားယှဉ်စံမှ ားယွင်ားမှုနှုန်ား ပမင့််မ ားန ုင်ပါသည်။ 
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Male Female Urban Rural Total 

By education (million)      

(a) Less than primary school 0.79 2.80 0.73 2.86 3.59 

(b) Completed primary school 1.81 5.59 2.33 5.08 7.41 

(c) Completed middle (or lower secondary) school  0.87 1.43 1.06 1.24 2.30 

(d) High (or upper secondary) school (completed first 

stage, or completed high school) 

0.33 0.71 0.68 0.37 1.05 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, 2nd Semi-Annual2018 

  

 It was found out that the two main reasons for being outside the Labour Force were 

being busy with family chores and being in school. In the country, 35.7 percent of women who 

were currently not employed stated that the reason for not seeking employment was 

responsibilities for household work. That percentage was higher than that of males who do not 

seek work because of responsibilities for household work. 

 The reasons for being outside the Labour Force and not available to work were being 

responsible for household work/family responsibilities (43.9 percent); attending school/training 

(25.0 percent); being retired or too old to work (13.8 percent); being ill, injured, disable (9.0 per 

cent). The number of men who were outside the Labour Force because of being ill, injured or 

disabled was twice as much as that of women who were in the same situation. 

 In a country with a substantial informal economy dominated by family enterprises, 

people, especially those who did not have skills or a high level of education could not be found 

as unemployed who are seeking jobs.  

  



၂၃ 

 
က ာိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 

နက ိုး 

လက် 

စုစု 

နြါင်ိုး 

ြညာအဆင့််အလ ုက်(သေ်ိုးနြါင်ိုး)      

(ြ) မူလေန်ားအ င့််ရအ ြ် ၀.၇၉ ၂.၈၀ ၀.၇၃ ၂.၈၆ ၃.၅၉ 

(ခ)   မူလေန်ားအ င့််ပပ ား ၁.၈၁ ၅.၅၉ ၂.၃၃ ၅.၀၈ ၇.၄၁ 

(ဂ္)   အလယ်ေန်ားအ င့််ပပ ား ၀.၈၇ ၁.၄၃ ၁.၀၆ ၁.၂၄ ၂.၃၀ 

(ဃ)  အထြ်ေန်ားအ င့်် (ပထမအ င့်် (သ ုို့) 

ပပ ားရပမ ြ်သည့််အ င့််) 

၀.၃၃ ၀.၇၁ ၀.၆၈ ၀.၃၇ ၁.၀၅ 

ဇ စ်ပမစ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပမန်မ န ုင်ငံ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမ်ား (ဒုေ ယအကြ မ်) 

  
လုပ်သ ားအင်အ ားပပင်ပသ ုို့ ရ  ြ် ှ ရနသည့်် အဓ ြအရကြ င်ားအ င်ားနှစ်ခုမှ  အ မမ်ှုြ စစမ  ားနှင့်် 

ရြ  င်ားေြ်ရ  ြ်ရနမှုမ  ားရကြ င့်် ပဖစ်ရကြ င်ား ရေွွဲ့ ှ  ပါသည်။ န ုင်ငံအေွင်ား ှ  အလုပ်မလုပ်ရသ  

အမ  ြုားသမ ားမ  ား၏ ၃၅.၇% သည ် အလုပ်မ ှ ရဖွ ပခင်ားမှ  အ မမ်ှုြ စစမ  ားအေွြ် ေ ဝန် ှ ရနပခင်ားရကြ င့်် 

ပဖစ်ရကြ င်ား ရပဖ  ုသည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပပ ား အ  ုပါ  ခ ုင်နှုန်ားသည ်အမ  ြုားသ ားမ  ားထြ် ပမင့််မ ားသည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  

 ပါသည။် 

လုပ်သ ားအင်အ ားပပင်ပသ ုို့ ရ  ြ် ှ ရနပပ ား အလုပ်လုပ်ြ ုင် န် အ င်သင့််မပဖစ် သည့်် အရကြ င်ား 

အ င်ားမှ  မ သ ားစုေ ဝန် ၄၃.၉%၊ ရြ  င်ား/ သင်ေန်ားေြ်ရ  ြ်ပခင်ား ၂၅.၀%၊ အပင မာ်းစ ားယူပခင်ား ၁၃.၈% 

နှင့်် မြ န်ားမ ပခင်ား၊ ထ ခ ုြ်ဒဏ်   ပခင်ား၊ မသန်စွမ်ားပခင်ားေ ိုု့ရကြ င့်် ၉.၀% ပဖစ်ပပ ား၊ မြ န်ားမ ပခင်ား၊ ထ ခ ုြ် 

ဒဏ်   ပခင်ား၊ မသန်စွမ်ားပခင်ားေ ိုု့ေွင် အမ  ြုားသ ားပါဝင်မှုမှ  အမ  ြုားသမ ားမ  ားထြ် ၂  ရြ  ် ပ မု မု  ားပပ ား 

ရကြ င်ား ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 န ုင်ငံေင်ွ သမ ားရ ုားြ မဟုေ်ရသ  မ သ ားစုလုပ်ငန်ားအမ  ားစု ေည် ှ ရနသည့််အေွြ် အထူားသပဖင့်် 

ြျွမ်ားြ င်မှုအ င့််နှင့်် ပည အ ညအ်ခ င်ားပမင့််မ ားပခင်ား မ ှ သူမ  ားြ ု အလုပ် ှ ရဖွရနရသ  အလုပ်လြ်မဲ့် 

အပဖစ် ရေွွဲ့ပမင် မည် မဟုေ်ပါ။ 
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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) 6.14 6.24 2.99 9.38 12.38 

By age      

5-11 3.30 3.31 1.55 5.06 6.60 

12-14 1.45 1.49 0.71 2.23 2.94 

15-17 1.39 1.44 0.73 2.10 2.83 

By sub-categories (million)      

Working children 0.28 0.16 0.05 0.39 0.44 

Child Labour 0.22 0.12 0.05 0.30 0.34 

Hazardous child labour 0.20 0.11 0.04 0.27 0.31 

By sub-categories (% of total child population)      

Working children as the percentage of total child 

population 

4.6 2.6 1.8 4.2 3.6 

Child Labour as the percentage of total child 

population 

3.6 2.0 1.5 3.2 2.8 

Hazardous child labour as the percentage of 

total child population 

3.3 1.7 1.4 2.8 2.5 

Child Labourers by age (million) 0.22 0.12 0.05 0.30 0.34 

5-11 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

12-14 0.04* 0.03* 0.01* 0.06 0.07 

15-17 0.18 0.09 0.03 0.24 0.27 

Child Labourers, by age (%)      

5-11 0.1* 0.0* 0.0* 0.1* 0.0* 

12-14 2.4* 2.2* 1.1* 2.7 2.3 

15-17 13.2 6.2* 5.1* 11.3 9.7 

Child Labourers, by education (million)      

Less than primary school 0.06 0.02* 0.00* 0.08 0.08 

Completed primary school 0.15 0.10 0.04 0.21 0.25 

Completed middle (or lower secondary) school 0.01* 0.00* 0.00* 0.01* 0.01* 

High (or upper secondary) school (completed 

first stage, or passed high school) 

0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

Source: Myanmar Annual Labour Force Survey, 2nd Semi-Annual2018 

* Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 

 



၂၄ 

၆။ အလုြ်လုြန်သာ ကနလိုးမ္ ာိုးနှင့်် ကနလိုးလုြ်သာိုး 

ဇယာိုး-၇။ အသက်အုြ်စ၊ု က ာိုး၊ မ္ နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ၊ နက ိုးလက်အလ ုက် အလုြ်လုြန်သာ ကနလိုးမ္ ာိုးနှင့်် 

ကနလိုးလုြ်သာိုးအနပခအနေ 

 က ာိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 
နက ိုး 

လက ်

စုစု 

နြါငိ်ုး 

စုစုနြါငိ်ုးကနလိုးဦိုးနရ (သေ်ိုးနြါငိ်ုး) ၆.၁၄ ၆.၂၄ ၂.၉၉ ၉.၃၈ ၁၂.၃၈ 

အသြ်အုပ်စအုလ ုြ်      

၅-၁၁ ၃.၃၀ ၃.၃၁ ၁.၅၅ ၅.၀၆ ၆.၆၀ 

၁၂-၁၄ ၁.၄၅ ၁.၄၉ ၀.၇၁ ၂.၂၃ ၂.၉၄ 

၁၅-၁၇ ၁.၃၉ ၁.၄၄ ၀.၇၃ ၂.၁၀ ၂.၈၃ 

အလုြလ်ုြ်က ုငမ်္ှုအနပခအနေအလ ုက်(သေ်ိုးနြါငိ်ုး)      

အလုပလ်ုပရ်သ ြရလား ၀.၂၈ ၀.၁၆ ၀.၀၅ ၀.၃၉ ၀.၄၄ 

ြရလားလုပ်သ ား ၀.၂၂ ၀.၁၂ ၀.၀၅ ၀.၃၀ ၀.၃၄ 

အနတ  ယ ်ှ ရသ လုပ်ငန်ားခငွ် ှ ြရလားလုပ်သ ား ၀.၂၀ ၀.၁၁ ၀.၀၄ ၀.၂၇ ၀.၃၁ 

အလုြလ်ုြ်က ုငမ်္ှုအနပခအနေအလ ုက် (စုစုနြါငိ်ုး 

ကနလိုးဦိုးနရတ င် ြါဝငမ်္ှုရာခ ုင်နှုေ်ိုး)      

အလုပလ်ုပရ်သ ြရလား  ခ ုင်နှုန်ား ၄.၆ ၂.၆ ၁.၈ ၄.၂ ၃.၆ 

ြရလားလုပ်သ ား  ခ ုင်နှုန်ား ၃.၆ ၂.၀ ၁.၅ ၃.၂ ၂.၈ 

အနတ  ယ ်ှ ရသ  လုပ်ငန်ားခငွ် ှ  ြရလားလပု်သ ား 

  ခ ုင်နှုန်ား 

၃.၃ ၁.၇ ၁.၄ ၂.၈ ၂.၅ 

အသက်အုြ်စအုလ ုက် ကနလိုးလုြ်သာိုး (သေိ်ုးနြါငိ်ုး) ၀.၂၂ ၀.၁၂ ၀.၀၅ ၀.၃၀ ၀.၃၄ 

၅-၁၁ ၀.၀၀* ၀.၀၀* ၀.၀၀* ၀.၀၀* ၀.၀၀* 

၁၂-၁၄ ၀.၀၄* ၀.၀၃* ၀.၀၁* ၀.၀၆ ၀.၀၇ 

၁၅-၁၇ ၀.၁၈ ၀.၀၉ ၀.၀၃ ၀.၂၄ ၀.၂၇ 

အသက်အုြ်စအုလ ုက် ကနလိုးလုြ်သာိုး ရာခ ုင်နှုေိ်ုး      

၅-၁၁ ၀.၁* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၀* 

၁၂-၁၄ ၂.၄* ၂.၂* ၁.၁* ၂.၇ ၂.၃ 

၁၅-၁၇ ၁၃.၂ ၆.၂* ၅.၁* ၁၁.၃ ၉.၇ 

ြညာနရိုးအဆင့််အလ ုက်ကနလိုးလုြ်သာိုး (သေ်ိုးနြါငိ်ုး)      

မူလေန်ားအ င့််ရအ ြ ် ၀.၀၆ ၀.၀၂* ၀.၀၀* ၀.၀၈ ၀.၀၈ 

မူလေန်ားအ င့််ပပ ား ၀.၁၅ ၀.၁၀ ၀.၀၄ ၀.၂၁ ၀.၂၅ 

အလယေ်န်ားအ င့််ပပ ား ၀.၀၁* ၀.၀၀* ၀.၀၀* ၀.၀၁* ၀.၀၁* 

အထြေ်န်ားအ င့်် (ပထမအ င့်် (သ ုို့) 

ပပ ားရပမ ြသ်ည့််အ င့််) 

၀.၀၀* ၀.၀၀* ၀.၀၀* ၀.၀၀* ၀.၀၀* 

ဇ စ်ပမစ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ပမန်မ န ုငင်ံ နှစစ်ဉလု်ပ်သ ားအင်အ ားစစ်ေမ်ား (ဒုေ ယအကြ မ)် 

* နမူနာဦားရ  ၅၀ ရအ ြ်သ  ှ သည့််အေွြ် န ှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယွင်ားမှုနှုန်ား ပမင့််မ ားန ငု်ပါသည။် 
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 The child population (aged 5-17) was over 12.38 million, of which 6.14 million were boys 

and 6.24 million were girls.  The majority of children, more than half of the total, fell in the broad 

age group of 5-11 years (53.3 percent), followed by 12-14 years group that was about 23.8 per 

cent, which accounts for less than half of the first group. Less than a quarter, 22.9 percent, of 

the total child population were between 15 and 17 years old, whereby within this oldest child 

age group, the number of boys were relatively less than girls. Similarly, in the youngest age 

group, the numbers of boys and girls were almost the same. The overwhelming majority of 

children (75.8 percent) lived in rural areas. 

 At the Union level, it was found that the total child population of 12.38 million, 0.44 

million were working children, which was 3.6 percent of the total child population, 4.6 percent 

were boys while 2.6 percent, girls. Most of them were in rural areas. 

 According to the second Semi-Annual Labour Force Survey-2018, of all 12.38 million 

children, 0.34 million were child labour, which was 2.8 percent of the total child population. It 

was found that 3.6 percent of total boy population and 2.0 percent of total girl population were 

working as child labours. Moreover, 3.2 percent of all children living in rural areas were child 

labours. But in urban areas, that number was only 1.5 percent. It meant that rural areas had 

more child labours than urban areas. 

 In the labour market, the majority of child labours were in the 15-17 age group. In that 

age group, boy child labours were higher than girl child labour; boys at 13.2 percent and girls at 

6.2 percent. Among working children, the number of child labour was highest in the 15-17 age 

group, at 9.7 percent, and the second-highest was the 12-14 age group at 2.3 percent, the lowest 

was the 5-11 age group. 

 Out of over 12.38 million total child population, 0.31 million children were working in 

hazardous conditions, of which, 0.20 million were boys and 0.11 million girls. 

 In terms of educational level, the majority of working children had completed only 

primary school.   

 



၂၅ 

အသြ်အုပစ်ု ၅ နှစ်မ ှ၁၇ နှစ်အကြ ား ြရလားဦားရ  စုစုရပါင်ား ၁၂.၃၈ သန်ားေွင် ရယ ြ်  ားရလား ၆.၁၄ 

သန်ားနှင့်် မ န်ားြရလား ၆.၂၄ သန်ား  ှ သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ြရလားအရ အေွြ်၏ ထြ်ဝြ်ခနို့်သည် 

အသြ်အုပစ်ု ၅-၁၁ နှစ်အကြ ား အသြ်အုပစ်ု ၅၃.၃% ပဖစ်ပပ ား ဒုေ ယအမ  ား ံုားအပဖစ် အသြ်အုပစ်ု ၁၂-၁၄ 

နှစ်အကြ ားသည် ၂၃.၈% ပါဝင်ရနသည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ြရလားမ  ားေွင် အကြ ား ံုား အသြ်အုပစ်ု 

ပဖစ်သည့်် အသြ်အုပစ်ု ၁၅-၁၇ နှစ်၏ ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားသည် ၂၂.၉% ပဖင့််စုစုရပါင်ား ြရလားဦားရ ၏ ၄ ပံ ု၁ 

ပံရုအ ြ် ရလ  ့်နညာ်းပပ ား အနည်ား ံုားပဖစ်သည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် အသြ်အ ွယ်ကြ ားသည့်် အုပစ်ုနှစ်စုေွင် 

ရယ ြ်  ားရလားနှင့်် မ နာ်းြရလား အရ အေွြ်သည် ေူည လုန ားပါား ှ ရသ ်လည်ား မ နာ်းြရလားအရ အေွြ် 

သည ်ရယ ြ်  ားရလားထြ် ပမင့််မ ားသည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပပ ား အငယ် ံုား အသြ် အုပစ်ုေွင်မ ူ ရယ ြ်  ားရလား၊ 

မ နာ်းြရလားအရ အေွြ် ေူည လု ှ သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ြရလားအမ  ားစု ၇၅.၈% သည် ရြ ားလြ် 

ရဒသမ  ားေွင် ရနထ ုင်လ ြ် ှ သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 ပပည်ရထ င်စုအ င့်် ကြည့််မည်  ုပါြ ြရလားစုစုရပါင်ား ၁၂.၃၈ သန်ားေွင် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသည့်် 

ြရလား ၀.၄၄ သန်ားခန်ို့  ှ သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည်။ အလုပ်လုပသ်ည့်် ြရလားပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ား ၃.၆% ေွင် 

ရယ ြ်  ားရလား ၄.၆% သည ်မ န်ားြရလား ၂.၆% ထြ် ပမင့််မ ားသည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  မည်ပဖစ်ပပ ား အလုပ်လုပရ်သ  

ြရလားအမ  ားစုသည် ရြ ားလြ်ရဒသမ  ားေွင်ပဖစ်ရကြ င်ား ရေွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်ေမာ်း (ဒုေ ယအကြ မ်) အ  ြရလားစုစုရပါင်ား ၁၂.၃၈ သန်ား 

ေွင် ြရလားလုပ်သ ားဦားရ  ၀.၃၄ သန်ား ှ      ခ ုင်နှုန်ားအ ားပဖင့်် ၂.၈%  ှ ရကြ င်ား ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ရယ ြ်  ား 

ရလားအ ားလံုား၏ ၃.၆% နှင့်် မ နာ်းြရလားအ ားလံုား၏ ၂.၀% သည ်ြရလားလုပ်သ ားအပဖစ် လုပ်ြ ုင်ရနသည်ြ ု 

ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် ရြ ားလြ်ြရလားဦားရ ၏ ၃.၂% သည် ြရလားလုပ်သ ားမ  ားအပဖစ် ရေွွဲ့ ှ  ပပ ား ပမ ြုွဲ့ပပ 

ြရလားဦားရ ေွင် ၁.၅% ြ သု  ြရလားလုပ်သ ားအပဖစ် ရေွွဲ့ ှ  သည့််အေွြ် ရြ ားလြ်ရဒသေွင် ြရလား 

လုပ်သ ားမ  ား ပ ုမ ရုေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 လုပ်သ ားရ ားြွြ်ေင်ွ ြရလားလုပ်သ ားပဖစ်မှုြ ု အသြ်အုပစ်ု ၁၅-၁၇ နှစ်အကြ ား အမ  ား ံုား 

ပဖစ်သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  သည။် အ  ုပါ အသြ်အုပစ်ုအေွင်ား ှ  မ နာ်းြရလား ၆.၂% ထြ်ရယ ြ်  ားရလား၁၃.၂% 

သည ်ပ မု ုပမင့််မ ားသည်ြ ု ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် အသြ်အုပစ်ုအလ ုြ် ြရလားလုပ်သ ား   ခ ုင်နှုန်ားေွင် ၁၅-၁၇ 

နှစ် ြရလားမ  ားေွင် အပမင့််မ ား ံုား ၉.၇%၊ အသြ်အုပ်စု ၁၂-၁၄ နှစ် ြရလားမ  ားေွင် ၂.၃% နှင့်် အသြ်အုပစ်ု 

၅-၁၁ နှစ် ြရလားမ  ားေွင်   ခ ုင်နှုန်ားအနည်ား ံုားပဖစသ်ညြ်  ုရေွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

 စုစုရပါင်ားြရလားဦားရ  ၁၂.၃၈ သန်ားေွင် အနတ  ယ် ှ ရသ  လုပ်ငန်ားခွင်ေွင် ဝင်ရ  ြ်လုပြ် ုင် 

ရနသည့်် ြရလားဦားရ  ၀.၃၁ သန်ား ှ ပပ ား ရယ ြ်  ားရလား ၀.၂၀ သန်ားနှင့်် မ နာ်းြရလား ၀.၁၁ သန်ား  ှ သည်ြ ု 

ရေွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 ပည ရ ားအ င့််အလ ုြ် ရလ့်လ ကြည့််မည ် ုပါြ ြရလားလုပ်သ ားအမ  ားစုသည် မူလေန်ား 

အ င့််သ  ပပ ားရပမ ြ်သညြ် ု ရေွွဲ့ ှ  မည် ပဖစ်ပါသည။် 
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