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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ှစစ်ဉ်လုပ်သားအင်အားစစတ်မ်း 

ှစ်ပတလ်ည်အစရီင်ခံစာ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ            ေနြပည်ေတာ ်



 

ပြည်ထ  ော ငစ်ုသ မ္မတပ မ္န် မ္ောန ုင် ငထံတော် အစ ုိုး ရ 

အလုြ် သမ္ ောိုး  ၊ လူဝ ငမ်္ှုက ြ ိုးကြြ်ထ ရိုးနှင ် ပြ ည် သူူ့ အင် အောိုးဝန်က ြ ိုးဌောန 

အလုြ် သမ္ ောိုးညွှန်က ြောိုး ထ ရိုးဦိုးစ  ိုးဌောန 

 

 

 

 

 

၂၀၁ ၈ ခုန ှစ်  ၊ န ှစ်စဉ်လုြ်သော ိုးအင်အော ိုးစစ်တမ္်ိုး  

န ှစ်ြတ်လည် အစ ရင်ခံ စော  

 

 

 

 

 

 

 

 

အပြ ည်ပြည် ဆ ုင် ရော  အ လုြ် သမ္ောိုး ထရိုး ရော အဖ  ွဲ့မ္ှ နညိ်ုးြ ညော ြံ ြ ုိုးြူ ည ြါ သ ည်။ 

၂၀ ၂၀ ပြည န်ှစ ် ၊ မ္တ် လ                   ထနပြည်ထတော်  



ပြည်ထ  ော ငစ်ုသ မ္မတပ မ္န် မ္ောန ုင် ငထံတော် 

  

ည ွှန ်ပြခ ျြ ် 

                    ပြညထ်  ောင်စ ုနယ်ထ ပမ္/တ ငု်ိုးထ ေသကြ  ိုး/ပြညန်ယန်ယန်မ္ တ်

        ပမ္စ်ထ ကြ ောင ်ိုးမ္ျောိုး 

 

 





ဥထယျော ဇဉ ်

 အလုပ်သမ ား၊ လူဝင်မှုကြ ားကြပ်ရ ားနှင့်် ပပညသူ်ူ့အင်အ ားဝန်ကြ ားဌ န၊ အလုပ်သမ ားညွှန်ကြ ားရ ား 

ဦားစ ားဌ နသည် လုပ်သ ားစ  င်ားအင်ား (Labour Statistics) ဆ ုင်   အချြ်အလြ်မျ ား စဉ်ဆြမ်ပပတ် 

  ှ ရစရ ား၊   သ ချ  န်အလ ုြ် အလုပ်အြ ုင်ရပပ င်ားလဲမှုအရပခအရနြ ု သ  ှ န ုင် န်နှင့်် န ုင်ငံရတ ်အတွြ် 

လ ုအပ်ရနရသ  စ  င်ားဇယ ားမျ ား ပပည့််စံုရစ န် နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်းြ ု နှစ်ကြ မ်ခွ ဲ ရြ ြ် 

ယနူ င်ုရ ား န ုင်ငံရတ ်သမမတရုံားသ ုို့ စ မခံျြ်ရ ားဆွဲတင်ပပခဲ့်   န ုင်ငံရတ ်သမမတရုံား၏ ခွင့််ပပြုချြ်အ  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်း ရြ ြ်ယူပခင်ားလုပ်ငန်ားမျ ားြ ု ရဆ င် ွြ်ခဲ့်ပါသည။် 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်း ရြ ြ်ယူ  တွင် အပပည်ပပည်ဆ ုင်   အလုပ် 

သမ ားရ ား  အဖွွဲဲ့ (ILO) ြနည်ားပည ပံ့်ပ ုားြူည ရပားခဲ့်ပပ ား၊ န ုင်ငံရတ ်ဘဏ္ဍ ရငွပဖင့်် ရြ ြ်ယူ 

ရဆ င် ွြ်ခဲ့်ပပ ား၊ ထ ုသ ုို့ရြ ြ်ယူခဲ့်  တွင် မှနြ်န်ရသ စ  င်ားအချြ်အလြ်မျ ား   ှ ရစ န်နှင့်် စ  င်ား 

ရြ ြ်ယူရ ားလုပ်ငန်ားစဉ်မျ ားြ ု အချ  န်နှင့််တစ်ရပပားည ပပ ားစ ားန ုင်ရစရ ားအတွြ် လ ုအပ်ရသ  စ မခံန်ခွဲမှု 

နှင့်် ညွှန်ကြ ားချြ်မျ ားရပားန ုင်ရ ား စ  င်ားအင်ားနှင့်် သြ်ဆ ုင်ရသ ဌ နမျ ားမှ ညွှန်ကြ ားရ ားမှ ားချြုပ်မျ ား၊ 

စ  င်ားအင်ားြျွမ်ားြျင်သူ အဖွွဲဲ့ဝင်မျ ားပါဝင်ရသ  နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားဆ ုင်   ဦားစ ားရြ ်မတ နှင့်် 

နည်ားပည ရြ ်မတ တ ုို့ြ ု ဖွွဲဲ့စညာ်းရဆ င် ွြ်ခဲ့်ကြပါသည။် 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်း အစ  င်ခံစ ြ ု ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် နှစ်ကြ မခ်ွဲ 

ရြ ြ်ယူခဲ့်သည့်် အချြ်အလြ်မျ ားအ  တွြ်ချြ်ထုတ်ယခူဲ့်ပခင်ားပဖစ်ပပ ား၊ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ 

အပါအဝင် တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပညန်ယ်အသ ားသ ား ှ စ  င်ားရြ ြ်ြွြ် ၁,၅၆၀ ြွြ်မ ှနမူနာအ မရ်ထ င်စ ု

၂၈,၀၈၀ သ ုို့ ြွင်ားဆင်ားရြ ြ်ယူ န် သတ်မှတရ်ဆ င် ွြ်ခဲ့်ရသ ်လည်ား၊ ြချင်ပပည်နယ်၊  ခ ုင်ပပည် 

နယ်၊  ှမ်ားပပည်နယ်တ ုို့ ှ  စ  င်ားရြ ြ်ြွြ် ၆ ြွြ်ြ ု နယ်ရပမလံုခခံြုမှုအရပခအရနအ လည်ားရြ င်ား၊ 

သဘ ဝရဘားအနတ  ယ်ရကြ င့််လည်ားရြ င်ား၊ ပပညရ်ထ င်စုနယ်ရပမမှ စ  င်ားရြ ြ်ြွြ် ၁ ြွြ် 

တွင် စ  င်ားရြ ြ်ြ လအတွင်ား စုစုရပါင်ား အ မ်ရထ င်စု ၁၄ စုသ  ရနထ ုင်ပပ ား၊ ြျန်အ မ်ရထ င်စု 

မျ ားသည ်သန်ားရခါင်စ  င်ားရြ ြ်ယူစဉ်ြ ယ ယ ရပပ င်ားရ  ွဲ့ရနထ ုင်ရသ  အ မရ်ထ င်စုမျ ားပဖစ်သပဖင့်် 

ရြ ြ် ယူ၍မ  ှ ဘဲ လြ် ှ ရနထ ုင်ရနသည့်် အ မရ်ထ င်စု ၁၄ စုြ ုသ  ရြ ြ်ယူန င်ုခဲ့်ပခင်ားတ ိုု့ရကြ င့်် 

စ  င်ား ရြ ြ်ြွြ် စုစုရပါင်ား ၁,၅၅၄ ြွြ်မ ှ အ မရ်ထ င်စုရပါင်ား ၂၇,၉၆၈ ြ  ု ြွင်ားဆင်ားစ  င်ား 

ရြ ြ်ယနူ ုင်ခဲ့်ပါသည်။ ြွင်ားဆင်ားစ  င်ားရြ ြ်ယူပခင်ားလုပ်ငန်ားမျ ား ရဆ င် ွြ် န် အလုပ်သမ ား 

ညွှန်ကြ ားရ ားဦားစ ားဌ နမှ ဝန်ထမ်ားမျ ားြ ု စ စဉ်သ ူ (Coordinator) ၊ ကြ ားကြပ်ရ ားမှ ား (Supervisor) နှင့်် 

စ  င်ားရြ ြ်သူ (Enumerator) မျ ားအပဖစ် အသ ားသ ားတ ဝန်ရပားအပ်ခဲ့်ပပ ား လုပ်သ ားအင်အ ားရြ ြ်ယူ 

ပပြုစုရ ားဌ နခွဲမ ှဝန်ထမ်ားမျ ားြ ု လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ားအဖွွဲဲ့ (Labour Force Team) နှင့်် စ  င်ားရ ား 

သွင်ားပခင်ားအဖွွဲဲ့ (Data Entry Team) တ ုို့အပဖစ် သ ားပခ ားတ ဝန်မျ ားရပားအပ်ရဆ င် ွြ်ခဲ့်ပါသည်။ 



 လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်းအဖွွဲဲ့မှ တ ဝန် ှ သူမျ ားသည ် အချြ်အလြ်မျ ား မှနမ်ှန်ြန်ြန် 

  ှ ရစ န်နှင့်် စ  င်ားရြ ြ်ယူစဉ် နမူနာရ ာွးချယ်မှုရကြ င့််မဟုတသ်ည့််အမှ ား (non-sampling error) 

မျ ားနည်ားပါားရစရ ားအတွြ် ြွင်ားဆင်ားစ  င်ားရြ ြ်ယူမည့််ဝန်ထမ်ားမျ ားအ ား  စ  င်ားရြ ြ်သင်တန်ား 

(ပထမအကြ မ်) ြ ု ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရဖရဖ ်ဝါ  လ ၅  ြ်ရနို့မှ ၇  ြ်ရနို့ထ နှင့်် စ  င်ားရြ ြ်သင်တန်ား 

(ေုတ ယအကြ မ်) ြ ု ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၇  ြ်ရနို့မှ ၂၈  ြ်ရနို့ထ  နှစ်ကြ မ်တ ုင် ဖွင့််လှစ်ပ ုို့ချခဲ့်ပခင်ား 

နှင့်် ြွင်ားဆင်ားရြ ြ်ယူမှုလုပ်ငန်ားမျ ားြ ု ြွင်ားဆင်ားကြ ားကြပ်ရဆ င် ွြ်ခဲ့်ပပ ား ရပားပ ိုု့လ ရသ  ရမားခွန်ား 

လွှ မျ ားြ ု စ စစ်မှုမျ ားပပြုလုပ်၍ စ စစ်ပပ ားရမားခွန်ားလွှ မျ ားအ ား ြွန်ပျ တ စ  င်ား ရ ားသွင်ားပခင်ားြ ု ILO ၏ 

အြူအည ပဖင့်် ထ ုင်ားန ုင်ငံ၊ National Statistical Office, Social Statistics Bureau မှ Mr. Chirawat 

Poonsab ြ CSPro အချြ်အလြ်ရ ားသွင်ားပခင်ားပရ ုဂ မ်ပဖင့်် စ  င်ားရ ားသွင်ားပခင်ားသင်တန်ားြ ု 

သင်ကြ ားပ ိုု့ချရပားခဲ့်ပါသည်။ 

စ  င်ားရ ားသွင်ားပခင်ားြ ု ဝန်ထမ်ား ၂၂ ဦားပဖင့်် Double Entry ရဆ င် ွြ်ခဲ့်ပပ ား ရ ားသွင်ားထ ားသည့်် 

အချြ်အလြ်မျ ား ြ ုြ်ည မှု  ှ ၊ မ ှ ြ ု Data Entry Manager ၂ ဦားြ ကြ ားကြပ်ရဆ င် ွြ်ခဲ့်   ၊ ILO 

Regional Office for Asia and the Pacific မှ Regional Labour Statistician ပဖစ်သူ Mr. Tite 

Habiyakare ြ အချြ်အလြ်မျ ားထုတ်ယူပခင်ား၊ Weight တွြ်ချြ်ပခင်ားနှင့်် အစ  င်ခံစ ရ ားသ ား 

ပပြုစုပခင်ားတ ိုု့ြ ု ကြ ားကြပ်ရဆ င် ွြ်ရပားခဲ့်ပါသည်။ စစ်တမ်ားရြ ြ်ယူ  တွင် အ ညအ်ရသွား ရြ င်ားမွန် 

ရစရ ားနှင့်် န ုင်ငံတြ  စ  င်ားအင်ားအချြ်အလြ်မျ ားနှင့််န ှုင်ားယှဉ်န ုင်ရ ားတ ိုု့အတွြ် အပပည်ပပညဆ် ုင်   

အလုပ်သမ ားရ ား  အဖွွဲဲ့မ ှ ချမတှ်ထ ားသည့်် ရနာြ်ဆံုားအဓ ပပ ယ်သတ်မှတ်ချြ်မျ ား၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် 

ြျင်ားပခဲ့်သည့်် ၁၉ ကြ မ်ရပမ ြ် အပပည်ပပည်ဆ ုင်   အလုပ်သမ ားရ ား   စ  င်ားအင်ားပည  ှင်မျ ား 

ည လ ခံ (19th ICLS) ၏ တ ြ်ုတနွ်ားချြ်ပဖစ်သည့်် န ုင်ငံ၏အလုပ်လြ်မဲ့်ြ ု ရဖ ်ပပ  တွင် အလုပ် 

လြ်မဲ့်နှုန်ား (LU-1) တစ်ခုတည်ားပဖင့်် မလံုရလ ြ်၍ န ုင်ငံ၏ အလုပ်အြ ုင်လ ုအပ်ချြ်ြ ု ရဖ ်ပပသည့်် 

အညွှန်ားြ န်ားပဖစ်ရသ  လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝ အသုံားမချန ုင်မှုနှုန်ား (LU-4) ြ ုပါ တစ်ရပါင်ားတည်ား 

ရဖ ်ပပခဲ့်ပခင်ား၊ အပပည်ပပည်ဆ ုင်   စ ားပွ ားရ ားလုပ်ငန်ားအမျ  ြုားအစ ား ခွဲပခ ားပခင်ား စံချ  န်စံညွှန်ား (ပပင်ဆငခ်ျြ်-

၄) (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities-ISIC, Rev.4)၊ 

အပပည်ပပည်ဆ ုင်   အလုပ်အြ ုင်ခွဲပခ ားမှု စံထ ားအညွှန်ား (၂၀၀၈) (International Standard 

Classification of Occupations-ISCO, 2018) ၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ အပပည်ပပညဆ် ုင်   အလုပ်အြ ုင်အရပခ 

အရန ခွဲပခ ားမှုစထံ ားအညွှန်ား (Revision of the International Classification of Status in 

Employment-ICSE, 1993) တ ိုု့ြ ု အသုံားပပြုရြ ြ်ယူခဲ့်ပပ ား စ  င်ားဇယ ားမျ ားြ ု ထုတ်ယူခဲ့်ပါသည်။ 

 ယခုြဲ့်သ ုို့ စစ်တမာ်းရြ ြ်ယူမှုလုပင်န်ားစဉ်မျ ား ရအ င်ပမင်စွ ရဆ င် ွြ်န ုင်ရ ား အဘြ်ဘြ်မှ 

ပူားရပါင်ားရဆ င် ွြ်ရပားခဲ့်ကြရသ  ILO မှ တ ဝန် ှ သူမျ ား၊ စစ်တမာ်းမျ ားနှင့်် စ  င်ားအင်ားဆ ုင်   စံ 



သတ်မှတခ်ျြ်မျ ား လုပ်ငန်ားအဖွွဲဲ့၊ ဗဟ ုစ  င်ားအင်ားအဖွွဲဲ့နှင့်် ပပညသူ်ူ့အင်အ ားဦားစ ားဌ နတ ုို့မှ တ ဝန် ှ သူ 

မျ ားနှင့်် ဝန်ထမ်ားမျ ား၊ အလုပ်သမ ားညွှန်ကြ ားရ ားဦားစ ားဌ နမှ ဝန်ထမ်ားမျ ား၊ သြ်ဆ ုင်  ရေသနယ်ရပမမျ ား 

 ှ  ပမ ြုွဲ့နယ်၊  ပ်ြွြ်၊ ရြျား ွ အုပခ်ျြုပ်ရ ားမှ ားမျ ားနှင့်် ဝန်ထမ်ားမျ ား၊   အ မမ်ှ ားမျ ား၊ ဆယ်အ မမ်ှ ားမျ ား၊ 

အထူားသပဖင့်် ရမားခွန်ားလွှ မျ ားြ ု စ တ်အ ားထြ်သန်စွ နှင့်် စ တ် ညှစ်ွ ရပဖဆ ုပပ ား ပူားရပါင်ားြူည ရပားခဲ့်ကြ 

ရသ  တ င်ုား င်ားသ ားပပည်သူမျ ားြ ု ရြျားဇူားအထူားတင် ှ ပါရကြ င်ား ရဖ ်ပပအပ်ပါသည။် 

 လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်း ရြ ြ်ယူပခင်ားမှ   ှ လ ရသ  အချြ်အလြ်မျ ားြ ု ပမန်မ န ုင်ငံ၏ 

ရ  ညှတ်ည်တံ့်ခ ုင်ပမဲပပ ား ဟန်ချြ်ည ရသ  ဖွွံဲ့ပဖ ြုားတ ာုးတြ်မှု စ မံြ န်ား (Myanmar Sustainable 

Development Plan-MSDP)၊ စဉဆ်ြ်မပပတ် ဖွွံဲ့ပဖ ြုားမှု ပန်ားတ ုင်မျ ား (Sustainable Development 

Goals-SDGs)၊ ပမန်မ န ုင်ငံ သင့််ရလျ ်ရြ င်ားမွနရ်သ  အလုပ်အြ ုင်ဌ ရနအစ အစဉ် (Decent Work 

Country Program-DWCP)၊ စ မြံ န်ား၊ ဘဏ္ဍ ရ ားနှင့်် စြ်မှုဝန်ကြ ားဌ နမှ System of National 

Account (SNA)၊ ပည ရ ားဝန်ကြ ားဌ နမှ ပမန်မ န ုင်ငံ ှ  ရြျ င်ားပပင်ပရ  ြ် ြရလားမျ ားအရပခအရနြ ု 

ရလ့်လ စ စစ် အြဲပဖတ်ပခင်ား (Out-of-School Children Initiative -OOSCI)၊ ILO Statistics Database 

အတွြ် လ ုအပ်သည့်် အချြ်အလြ်မျ ား၊ အ ဆ ယံနှင့်် န ုင်ငံတြ စ  င်ားအင်ား စ ရစ င်မျ ား၊ 

န ုင်ငံတြ  ရငွရကြား န်ပံုရငွအဖွွဲဲ့ (IMF) ၊ ြမ္ ့်ဘဏ် (World Bank) နှင့် ် ပပညတ်ွင်ား/ပပည်ပမှ စ တမ်ား 

ပပြုစုမည့်် ဘဲွွဲ့ယူရြျ င်ားသ ား၊ ရြျ င်ားသူမျ ားမှ ရတ င်ားခံလ သည့်် အချြ်အလြ်မျ ားြ ု ပံ့်ပ ာုးရပားန ုင်ခဲ့် 

ပပ ား၊ န ုင်ငံရတ ်ဖွံွဲ့ပဖ ြုားတ ုားတြ်ရ ားနှင့်် ပပြုပပင်ရပပ င်ားလဲရ ားလုပ်ငန်ားစဉ်မျ ား၊ အထူားသပဖင့်် အလုပ်အြ ုင်နှင့်် 

အလုပ်သမ ားရ ား  မူဝါေမျ ား၊ စ မြံ န်ားမျ ား ချမတှ်အရြ င်အထည်ရဖ ်  တွင် ထ ရ  ြ်စွ အသုံားပပြု 

န ုင်မည်ဟု ြျွန်ုပ်အရနပဖင့်် ရလားနြ်စွ  ယံုကြညရ်မ  ်လင့််မ ပါရကြ င်ား ရဖ ်ပပအပ်ပါသည။် 

 

 

ဦားသ န်ားရဆွ 

ပပည်ရထ င်စုဝန်ကြ ား 

အလုပ်သမ ား၊လူဝင်မှုကြ ားကြပ်ရ ားနှင့််ပပည်သူူ့အင်အ ားဝန်ကြ ားဌ န 

ပပည်ရထ င်စုသမမတပမန်မ န ုင်ငံရတ ်အစ ုား   



ထြျိုး ဇူိုးတငလ် ွှော 

 

 အလုပ်သမ ား ၊ လူဝင်မှုကြ ားကြပ်ရ ားနှင့်် ပပည်သူူ့အင်အ ားဝန်ကြ ားဌ နမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ နှစ်စဉ် 

လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်း ရြ ြ်ယူန င်ု န် ခွင့််ပပြုရပားခဲ့်ရသ  ပပည်ရထ င်စုသမမတ ပမန်မ န ုင်ငံရတ ် 

အစ ုား ြ  ုအထူားပင်ရြျားဇူားတင် ှ ပါသည။် 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်း ပပ ားရပမ ြ်ရအ င်ပမင်ရစ န် အဖြ်ဖြ်မှ ဝ ုင်ားဝန်ား 

ပံ့်ပ ာုးြူည ရပားခဲ့်ကြရသ  အဖွွဲဲ့အစည်ားမျ ားနှင့်် ပုဂ္ ြုလ်မျ ားအ ားလံုားြ ု ရြျားဇူားတင် ှ ပါသည။် 

 စစ်တမာ်းရြ ြ်ယူ  တွင် အ ားတြ်သရ   ဝ ုင်ားဝန်ားြူည ရဆ င် ွြ်ရပားခဲ့်ကြရသ  အရထွရထွ 

အုပခ်ျြုပ်ရ ားဦားစ ားဌ န၊ ပပညသူ်ူ့အင်အ ားဦားစ ားဌ နတ ုို့အ ားလည်ားရြ င်ား၊ လြ်ရတွွဲ့ရပမပပင် ြွင်ားဆင်ား 

ရြ ြ်ယူခဲ့်ကြရသ  ပပညရ်ထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်မျ ား ှ  အလုပ်သမ ားညွှန်ကြ ားရ ား 

ဦားစ ားဌ နမှ ဝန်ထမ်ားမျ ားအ ားလည်ားရြ င်ား၊ လြ်ရတွွဲ့ြွင်ားဆင်ား ရြ ြ်ယူ  တွင် အဆင်ရပပရချ ရမွွဲ့ 

ရစ န ်ြူည ပံ့်ပ ာုးရပားခဲ့်ရသ  ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်၊ ခရ ုင်၊ ပမ ြုွဲ့နယ်၊  ပ်ြွြ်၊ 

ရြျား ွ အုပခ်ျြုပ်ရ ားမှ ားမျ ားအ ားလည်ားရြ င်ား ၊ ရနို့/ည စ  င်ားရ ားသွင်ားပခင်ား ၊ စစ်ရဆားပခင်ား ၊ Double 

Entry ရ ားသွင်ားစစ်ရဆားပခင်ားတ ိုု့ြ ု ရဆ င် ွြ်ခဲ့်ကြသည့်် အလုပ်သမ ားညွှန်ကြ ားရ ားဦားစ ားဌ န (ရုံားချြုပ်)၊ 

အထူားသပဖင့် ် လုပ်သ ားအင်အ ားရြ ြ်ယူပပြုစုရ ားဌ နခွဲမှ ဝန်ထမ်ားမျ ားအ ားလည်ားရြ င်ား အသ အမှတ် 

ပပြု မှတ်တမ်ားတင်အပ်ပါသည။် 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်းြ ု နည်ားပည အြူအည မျ ား ရပားခဲ့်ရသ  

အပပည်ပပည်ဆ ုင်   အလုပ်သမ ားရ ား  အဖွွဲဲ့ (International Labour Organization – ILO) မှ ILO 

Regional Office for Asia and the Pacific မှ Regional Labour Statistician ပဖစ်သူ Mr. Tite 

Habiyakare အ ားလည်ားရြ င်ား၊ ထ ုင်ားန ုင်ငံ၊ National Statistical Office, Social Statistics Bureau မှ 

Mr. Chirawat Poonsab နှင့်် National Project Coordinator ရေေါ်ဝင်ားပမင့််တ ုို့အ ား အထူားပင် 

ရြျားဇူားဥပြ   တင် ှ ပါရကြ င်ား ရဖ ်ပပအပ်ပါသည်။ 

 

   



မ္ ော တ ြော 

အ ခန်ိုး ထ ခါင်ိုးစဉ ် စော မ္ျြ်နှှာ 

အ ခန်ိုး (၁) အ ဓ ြထ တ ွဲ့ရှ ချြ် မ္ျော ိုး ၁-၆ 

အ ခန်ိုး (၂) စစ်တမ္ိ်ုးထ ြော ြ်ယူပခင်ိုးဆ  ုင်ရော နည်ိုးလမ္်ိုး  

 ၂.၁ န ေါန်ား ၇ 

 ၂.၂ ရမားခွန်ားလွှ ေ ဇ ုင်ား ၇ 

 ၂.၃ နမူနာေ ဇ ုင်ား ၈ 

 ၂.၄ အလွှ ခွဲပခင်ား ၈-၁၀ 

 ၂.၅ အြွြ်ငယ်မျ ား ဖွွဲဲ့စည်ားပခင်ားနှင့််ရ ာွးချယ်ပခင်ား ၁၀ 

 ၂.၆ ေုတ ယအဆင့််တွင် နမူနာစ  င်ားစဉ်ပပင်ဆင်ပခင်ား ၁၀ 

 ၂.၇ ေုတ ယအဆင့်် ယူနစ်မျ ားအ ား ခွဲရဝသတ်မှတပ်ခင်ား ၁၁ 

 ၂.၈ ပထမအဆင့်် နမူနာမျ ားအ ား (FSUs) ရ ာွးချယ်ပခင်ား ၁၁ 

 ၂.၉ အ မရ်ထ င်စုမျ ားအ ား ရ ာွးချယ်ပခင်ား ၁၁ 

 ၂.၁၀ အစ ားထ ုားပခင်ား ၁၂ 

 ၂.၁၁ ခန်ို့မှန်ားရပခမျ ား  ှ နည်ား ၁၂-၁၄ 

 ၂.၁၂ ခနို့်မှန်ား ညည်ွှန်ားြ လ ၁၄ 

 ၂.၁၃ အဓ ပပါယ်သတ်မတှ်ချြ်မျ ား ၁၄-၂၀ 

 ၂.၁၄ တွြ်ချြ်မှုနည်ားလမ်ား ၂၁ 

အ ခန်ိုး (၃) အ  မ္ထ်  ော င်စုနှင်  လူဦိုးထ ရဆ  ုင်ရော သ င် ပြင်လ ြခဏော မ္ျော ိုး  

 ၃.၁ လူဦားရ  ပျံွဲ့နှံို့မှု အရပခအရန ၂၂ 

 ၃.၂ အသြ်အုပစ်ုအလ ုြ် လူဦားရ ပျံွဲ့နှံို့မှုအရပခအရန ၂၃ 

 ၃.၃ မှ ခ ုသူအချ  ြုား ၂၄-၂၅ 

 ၃.၄ ပည ရ ားဆ ုင်  အရကြ င်ားအ   ၂၅ 

အ ခန်ိုး (၄) စ ိုးြ ော ိုးထ ရိုးဆ  ုင်ရော  ဝ ထသသလြခဏော မ္ျော ိုး  

 ၄.၁ အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  လူဦားရ ပါဝငမ်ှု ၂၆-၂၇ 

 ၄.၂ လုပ်သ ားအင်အ ား ၂၇-၃၀ 

 
၄.၃ လုပ်သ ားအင်အ ားပပင်ပတွင် ရ  ြ် ှ  ပခင်ား အရကြ င်ားြ ု ြျ ား၊ မ၊ 

ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်အလ ုြ် ရဖ ်ပပမှု 
၃၀-၃၁ 



အ ခန်ိုး ထ ခါင်ိုးစဉ ် စော မ္ျြ်နှှာ 

အ ခန်ိုး (၅) အ လုြ်အြ ုင်  

 ၅.၁ အလုပ်လြ် ှ ဦားရ  ၃၂-၃၄ 

 ၅.၂ အလုပ်အြ ုင်အရပခအရန ၃၄-၃၈ 

 ၅.၃ အလုပ်အြ ုင်အလ ုြ် အလုပ်လြ် ှ ဦားရ  ၃၈-၄၀ 

 ၅.၄ ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှုအဆင့်် ၄၀-၄၁ 

အ ခန်ိုး (၆) လုြ်ခလစော နှင်  အ လုြ်အြ ုင်အ ထ ပခအ ထ န  

 ၆.၁ လုပ်ခလစ   အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ တစ်ပတ်ဝင်ရငွ  ှ မှု ၄၂-၄၃ 

 ၆.၂ လုပ်ခလစ   အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ တစ်လဝင်ရငွ  ှ မှု ၄၃-၄၄ 

 ၆.၃ အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသအူ ားလံုား၏ ဝင်ရငွ  ှ မှု ၄၄-၄၆ 

 ၆.၄ သရဘ တူစ ချြုပ် ချြုပ်ဆ ုမှုပုံစံ ၄၇ 

 ၆.၅ အလုပ်ချ  န်နာ   ၄၇-၄၈ 

 ၆.၆ အလုပ်အြ ုင် ရပပ င်ားလဲလုပ်ြ ုင်လ ုပခင်ား ၄၈-၄၉ 

အ ခန်ိုး (၇) လုြ်သော ိုးအ င်အ ောိုး အ ပြည် အဝအ သုံိုးမ္ချန ုင်ပခင်ိုး  

 ၇.၁ လုပ်သ ားအင်အ ားအပပည့််အဝအသုံားမချန င်ုပခင်ား ၅၀-၅၁ 

 ၇.၂ လူငယ်မျ ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားအပပည့််အဝအသုံားမချန င်ုပခင်ား ၅၁-၅၃ 

အ ခန်ိုး (၈) ြထ လိုး လုြ်သော ိုး  

 ၈.၁ ြရလားဦားရ ပျံွဲ့နှံို့မှု ၅၄-၅၅ 

 ၈.၂ အလုပ်လုပရ်သ ြရလား ၅၅-၅၆ 

 ၈.၃ ြရလားလုပ်သ ား ၅၆-၅၇ 

 ၈.၄ အနတ  ယ် ှ ရသ  လုပ်ငန်ားခွင် ှ  ြရလားလုပ်သ ား ၅၈-၅၉ 

ထ နှာ ြ်ဆြတ်   အရသားစ တ်အချြ်အလြ်ဇယ ားမျ ား  

  အ မရ်ထ င်စုစ  င်ားစဉ်ရမားခွန်ားလွှ မျ ား  

  စစ်တမာ်းရမားခွန်ားလွှ မျ ား  

 



ဇယော ိုးမ္ ျော ိုး 

ဇယော ိုးအ မ္ှတ် ဇယော ိုးမ္ျော ိုး စော မ္ျြ်နှှာ 

ဇယ ား ၂.၁ နမူနာစ  င်ားရြ ြ်ြွြ် ခွဲရဝပခင်ား ၉ 

ဇယ ား ၃.၁ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပညန်ယ်အလ ုြ်လူဦားရ  (ြျ ား၊ 

မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၂၂ 

ဇယ ား ၃.၂ အသြ်အုပစ်ုအလ ုြ် လူဦားရ  (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) ၂၃ 

ဇယ ား ၃.၃ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် မှ ခ ုသူအချ  ြုား 

(ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၂၄ 

ဇယ ား ၃.၄ ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှု အဆင့််အလ ုြ် အသြ် ၅ နှစ်နှင့််အထြ် လူဦားရ  

ပျံွဲ့နှံို့မှု (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၂၅ 

ဇယ ား ၄.၁ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် အသြ် ၁၅ နှစ် 

နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  လူဦားရ  

(ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၂၆ 

ဇယ ား ၄.၂ အသြ်အုပစ်ုအလ ုြ် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ 

ရြျားလြ်) 

၂၈ 

ဇယ ား ၄.၃ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် လုပ်သ ား 

အင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၂၉ 

ဇယ ား ၄.၄ ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှု အဆင့််အလ ုြ် လုပ်သ ားအင်အ ား ပါဝင်မှုနှုန်ား 

(ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၃၀ 

ဇယ ား ၄.၅ အလုပ်မလုပ်လ ုသည့်် (သ ုို့မဟုတ)် အလုပ်လြ်ခံ မရဆ င် ွြ်န ုင်သည့်် 

အဓ ြအရကြ င်ားအ င်ားအလ ုြ် လုပ်သ ားအင်အ ားပပင်ပတွင် ှ သူ ပျံွဲ့နှံို့မှု 

အရပခအရန (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၃၁ 

ဇယ ား ၅.၁ အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  အလုပ်လြ် ှ ဦားရ  

ပျံွဲ့နှံို့မှုနှုန်ား (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၃၂ 

ဇယ ား ၅.၂ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် အလုပ်လြ် ှ  

ပျံွဲ့နှံို့မှု (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၃၃-၃၄ 

ဇယ ား ၅.၃ အလုပ်အြ ုင်ပျံွဲ့နှံို့မှုအရပခအရန (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) ၃၅-၃၆ 

ဇယ ား ၅.၄ စ ားပွ ားရ ားလုပ်ငန်ားြဏ္ဍအလ ုြ် အလုပ်လြ် ှ  ပျံွဲ့နှံို့မှု  ခ ုင်နှုန်ား (ြျ ား၊ 

မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၃၇ 



ဇယော ိုးအ မ္ှတ် ဇယော ိုးမ္ျော ိုး စော မ္ျြ်နှှာ 

ဇယ ား ၅.၅ အလုပ်အြ ုင်အလ ုြ် ပျံွဲ့နှံို့မှု  ခ ုင်နှုန်ား (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) ၃၉ 

ဇယ ား ၅.၆ ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှုအဆင့််အလ ုြ် အလုပ်လြ် ှ ပျံွဲ့နှံို့မှု   ခ ုင်နှုန်ား 

(ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၄၁ 

ဇယ ား ၆.၁ လုပ်ခလစ   အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ တစ်ပတ်ဝင်ရငွ  ှ မှု (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ 

ရြျားလြ်) 

၄၂-၄၃ 

ဇယ ား ၆.၂ လုပ်ခလစ   အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ တစ်လဝင်ရငွ  ှ မှု (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ 

ရြျားလြ်) 

၄၃-၄၄ 

ဇယ ား ၆.၃ အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသအူ ားလံုား၏ တစ်လ လုပ်ခ၊ ဝင်ရငွ  ှ မှု (ြျ ား၊ မ၊ 

ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၄၆ 

ဇယ ား ၆.၄ လစ  အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ အလုပ်အြ ုင်ဆ ုင်   စ ချြုပ်ချြုပ်ဆ ုမှုပံုစံ 

ပျံွဲ့နှံို့မှု   ခ ုင်နှုန်ား (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၄၇ 

ဇယ ား ၆.၅ တစ်ပတ်အလုပခ်ျ  န်နာ  အလ ုြ် လုပ်ခ လစ   အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ ပျံွဲ့နှံို့မှု 

  ခ ုင်နှုန်ား (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၄၈ 

ဇယ ား ၆.၆ အလုပ်သမ ားမျ ားအနြ် လြ် ှ အလုပအ်ြ ုင်ြ ု ရပပ င်ားလဲ လုပ်ြ ုင်လ ု 

သူမျ ား၏ အရကြ င်ားပပချြ်အလ ုြ် ပျံွဲ့နှံို့မှုနှုန်ား (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ 

ရြျားလြ်) 

၄၉ 

ဇယ ား ၇.၁ လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝအသုံားမချန င်ုသူဦားရ  (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ 

ရြျားလြ်) 

၅၀ 

ဇယ ား ၇.၂ လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝအသုံားမချန င်ုမှုနှုန်ား (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ 

ရြျားလြ်) 

၅၁ 

ဇယ ား ၇.၃ အသြ် ၁၅ နှစ်မ ှ ၂၄ နှစ်ကြ ား လူငယမ်ျ ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားအပပည့်် 

အဝ အသုံားမချန င်ုသူဦားရ  (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၅၁ 

ဇယ ား ၇.၄ အသြ် ၁၅ နှစ်မ ှ ၂၄ နှစ်ကြ ား လူငယမ်ျ ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားအပပည့်် 

အဝ အသုံားမချန င်ုမှုနှုန်ား (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၅၂ 

ဇယ ား ၇.၅ အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့်် ၂၄ နှစ်ကြ ား လူငယ်မျ ား၏ အလုပ်မလုပ်၊ ရြျ င်ား 

မတြ်၊ သင်တန်ားမတြ်မှုနှုန်ား (NEET) (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၅၃ 

ဇယ ား ၈.၁ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် ြရလားဦားရ  

(ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၅၅ 

ဇယ ား ၈.၂ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် အလုပ်လုပြ် ုင် 

ရနရသ  ြရလားမျ ား၏ ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ား (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၅၆ 



ဇယော ိုးအ မ္ှတ် ဇယော ိုးမ္ျော ိုး စော မ္ျြ်နှှာ 

ဇယ ား ၈.၃ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် ြရလားလုပ်သ ား 

ပါဝင်မှု   ခ ုင်နှုန်ား (ြျ ား၊ မ၊ ရြျားလြ်၊ ပမ ြုွဲ့ပပ) 

၅၇ 

ဇယ ား ၈.၄ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် အနတ  ယ် ှ  

ရသ  လုပ်ငန်ားခွင် ှ  ြရလားလုပ်သ ားပါဝင်မှု   ခ ုင်နှုန်ား (ြျ ား၊ မ၊  ပမ ြုွဲ့ပပ၊ 

ရြျားလြ်) 

၅၈-၅၉ 

 

  



ြ ံုမ္ျော ိုး 

ြံအု မ္ှတ် ြံမု္ျော ိုး စော မ္ျြ်နှှာ 

ပံ ု၃.၁ အသြ်အုပစ်ုအလ ုြ် လူဦားရ ပျံွဲ့နှံို့မှုနှုန်ား ၂၃ 

ပံ ု၃.၂ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် မှ ခ ုသူအချ  ြုား ၂၅ 

ပံ ု၄.၁ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့်် 

အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ ုင်ားအပခ ား ှ  လူဦားရ  

၂၇ 

ပံ ု၄.၂ အသြ်အုပစ်ုအလ ုြ် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ား ၂၈ 

ပံ ု၄.၃ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် လုပ်သ ားအင်အ ား 

ပါဝင်မှုနှုန်ား 

၂၉ 

ပံ ု၅.၁ အသြ်အုပစ်ုအလ ုြ် အလုပ်လြ် ှ မျ ား၏ ပျံွဲ့နှံို့မှုအရပခအရန ၃၃ 

ပံ ု၅.၂ အလုပ်အြ ုင်ပျံွဲ့နှံို့မှုအရပခအရန ၃၆ 

ပံ ု၅.၃ လုပ်ငန်ားြဏ္ဍအလ ုြ် အလုပ်လြ် ှ ပျံွဲ့နှံို့မှု ၃၈ 

ပံ ု၅.၄ အလုပ်အြ ုင်အလ ုြ် အလုပ်လြ် ှ ပျံွဲ့နှံို့မှု ၄၀ 

ပံ ု၅.၅ ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှုအဆင့််အလ ုြ် အလုပ်လြ် ှ  ပျံွဲ့နှံို့မှု  ခ ုင်နှုန်ား ၄၁ 

ပံ ု၆.၁ လုပ်ခလစ   အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ တစ်လဝင်ရငွ  ှ မှု ၄၄ 

ပံ ု၆.၂ တစ်ပတ်အလုပခ်ျ  န်နာ  အလ ုြ် လုပ်ခလစ   အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ ပျံွဲ့နှံို့မှု 

  ခ ုင်နှုန်ား 

၄၈ 

ပံ ု၇.၁ ြျ ား၊ မ အလ ုြ် အလုပ်လြ်မဲ့်ဦားရ  ၅၀ 

ပံ ု၈.၁ စုစုရပါင်ားြရလားဦားရ တွင် အလုပ်လုပရ်သ  ြရလားပါဝင်မှု   ခ ုင်နှုန်ား ၅၉ 
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အခန ်း (၁) 

အဓိကတ  ွေ့ရ ိချက မျ ်း 

 
၂၀၁၇ ခုန စ  ၂၀၁၈ ခုန စ  

အသက  ၁၅ န စ န င  အထက  အလုပ လုပ ကိငု နိုင တသ အသက အပုိင ်း 

အခခ ်းရ ိ လူဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) 

၃၆.၃၉ ၃၆.၉၈ 

က  ား ၁၆.၆၂ ၁၆.၈၇ 

မ ၁၉.၇၇ ၂၀.၁၁ 

လုပ သ ်းအင အ ်း (သန ်းတပေါင ်း) ၂၂.၂၈ ၂၂.၇၄ 

က  ား ၁၂.၈၄ ၁၂.၉၉ 

မ ၉.၄၄ ၉.၇၅ 

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) ၂၁.၉၄ ၂၂.၅၅ 

က  ား ၁၂.၆၉ ၁၂.၉၀ 

မ ၉.၂၅ ၉.၆၅ 

လုပ သ ်းအင အ ်းပေါဝင မှုနှုန ်း (%) ၆၁.၂ ၆၁.၅ 

က  ား ၇၇.၃ ၇၇.၀ 

မ ၄၇.၇ ၄၈.၅ 

လူဦ်းတရ  င  အလုပ လုပ သူပေါဝင မှုအချ ိ်း (%) ၆၀.၃ ၆၁.၀ 

က  ား ၇၆.၄ ၇၆.၅ 

မ ၄၆.၇ ၄၈.၀ 

အလုပ လက မ  နှုန ်း (%) ၁.၆ ၀.၉ 

က  ား ၁.၂ ၀.၇ 

မ ၂.၀ ၁.၀ 

စုစုတပေါင ်း လုပ သ ်းအင အ ်း အခပည  အဝ အသ ု်းမချနုိင မှုနှုန ်း (%) ၇.၂ ၆.၀ 

က  ား ၆.၇ ၅.၅ 

မ ၈.၀ ၆.၅ 

အသက  ၁၅-၂၄ န စ  လူငယ မျ ်း၏ အလုပ လက မ  နှုန ်း(%) ၄.၀ ၂.၀ 

က  ား ၃.၃ ၁.၈ 

မ ၄.၈ ၂.၂ 

စုစုတပေါင ်းအလုပ လုပ သူဦ်းတရ  င  အလုပ သမ ်း ပေါဝင မှုနှုန ်း (%) ၃၆.၈ ၃၄.၄ 

က  ား ၃၆.၆ ၃၅.၀ 

မ ၃၇.၀ ၃၃.၆ 



2  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား အစီရင်ခံစ  

 
၂၀၁၇ ခုန စ  ၂၀၁၈ ခုန စ  

စုစုတပေါင ်းအလုပ လုပ သူဦ်းတရ  င  သမ ်းရုိ်းကျမဟု  တသ  အလုပ  

လုပ ကိငု တနသ ူပေါဝင မှုရ ခိငု နှုန ်း (%) 

၈၂.၄ ၈၂.၈ 

က  ား ၇၆.၈ ၇၇.၀ 

မ ၉၀.၂ ၉၀.၅ 

အလုပ သမ ်းမျ ်း၏ ပျမ ်းမျှ  စ လလုပ ခ ('၀၀၀ ကျပ ) ၁၇၁.၆ ၁၇၂.၀ 

က  ား ၁၈၀.၀ ၁၈၇.၀ 

မ ၁၆၀.၂ ၁၅၁.၁ 

အသက  ၅-၁၇ န စ  ကတလ်းဦ်းတရ စစုုတပေါင ်း (သန ်းတပေါင ်း) ၁၂.၄၁ ၁၂.၄၁ 

က  ား ၆.၁၆ ၆.၁၆ 

မ ၆.၂၅ ၆.၂၅ 

ကတလ်းဦ်းတရ စုစတုပေါင ်း  င  အလုပ လုပ တသ  ကတလ်းပေါဝင မှု 

ရ ခိငု နှုန ်း (%) 

၅.၂ ၄.၃ 

က  ား ၅.၈ ၅.၀ 

မ ၄.၅ ၃.၅ 

ကတလ်းဦ်းတရစုစုတပေါင ်း  င  ကတလ်းလုပ သ ်း ပေါဝင မှုရ ခိငု နှုန ်း (%) ၃.၄ ၃.၂ 

က  ား ၄.၀ ၃.၉ 

မ ၂.၉ ၂.၆ 
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အဓိကတ  ွေ့ရ ိချက မျ ်း 

(က) အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်သည ် အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် လူဦားရရမှ  ၃၆.၉၈ 

သန်ားရှှိရ  အမ ှိ ားသ ား ၁၆.၈၇ သန်ားနှင ် အမ ှိ ားသမီား ၂၀.၁၁ သန်ားရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ခ) လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တ င် ၆၁.၅ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိရ  ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှင ် 

နှိှုင်ားယှဉ်ပါက အနည်ားငယ်ခမင ်မ ားလ သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရမည်ခြစ်ပပီား၊ အဆှိုပါ တှိာုးတက်မှုနှုန်ားသည် 

အမ ှိ ားသ ားနှင ် အမ ှိ ားသမီားနှိှုင်ားယှဉ်ပါက အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ တှိာုးတက်မှုနှုန်ားသည် ပှိမုှိခုမင ်မ ားသည် 

ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် သှိုို့ရ တ င် အမ ှိ ားသ ား လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား ၇၇.၀ ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် 

နှိှုင်ားယှဉ်ပါက အမ ှိ ားသမီား လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား ၄၈.၅ ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ်အလ န်နည်ားပါားသည် 

ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ဂ) အလ ားတူ လူဦားရရတ င် အလုပ်လုပသူ်ပါဝင်မှုအခ ှိ ားကှို ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှင ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှိှုင်ားယှဉ် 

 ကည ်ပါကလည်ား ၆၀.၃ ရ ခှိုင်နှုန်ားမှ ၆၁.၀ ရ ခှိုင်နှုန်ားသှိုို့ အနည်ားငယ် ခမင ်မ ားလ သည်ကှို 

ရတ ွေ့ရှှိရမည်ခြစ်ပါသည။် 

(ဃ) အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသမူ  ား၏ အလုပ်အကှိုင်အရခခအရနကှို  ကည ်ပါက အလုပ်သမ ားအခြစ် ၃၄.၄ 

ရ ခှိုင်နှုန်ား၊ အလုပ်ရင်ှအခြစ် ၄.၃ ရ ခှိုင်နှုန်ား၊ ကှိုယပ်ှိုင်လုပင်န်ားလုပ်ကှိုင်သူအခြစ် ၃၆.၆ ရ ခှိုင်နှုန်ား 

နှင  ်မှိသ ားစုဝင်လုပသ် ားအခြစ် ၂၄.၇ ရ ခှိုင်နှုန်ား လုပ်ကှိုင်ရနသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရမညခ်ြစ်ပါသည်။ 

(င) လုပ်ငန်ားကဏ္ဍအလှိုက် ကည ်ပါက အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသအူမ  ားစု ၄၈.၂ ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ်လယ်ယ  

ကဏ္ဍတ င်လုပက်ှိုင်ရနပပီား၊ ဝန်ရဆ င်မှုကဏ္ဍတ င် ၃၄.၅ ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် စက်မှုကဏ္ဍတ င် ၁၇.၃ 

ရ ခှိုင်နှုန်ား လုပ်ကှိုင်လ က်ရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

(စ) အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသ ူ  ၈၂.၈ ရ ခှိုင်နှုန်ား၏ အလုပ်အကှိုင်သည ်သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  အလုပ် 

အကှိုင်မ  ားခြစ်သညက်ှိုရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား၊ အမ ှိ ားသမီား နှိှုင်ားယှဉ်ပါက အမ ှိ ားသမီား ၉၀.၅ 

ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ်အမ ှိ ားသ ား ၇၇.၀ ရ ခှိုင်နှုန်ားထက် ခမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ဆ) အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသမူ  ား၏ ပည ရရားအရခခအရနကှို ရလ လ  ကည ်ရ  အမ  ားစု ၈၂.၇ ရ ခှိုင်နှုန်ား 

သည ်အရခခခံပည  မူလတန်ားအဆင ်နှင ်ရအ က်သ  ပပီားရခမ က်ထ ားသူမ  ား ခြစ်သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရ 

ပပီား၊ အဆှိုပါရ ခှိုင်နှုန်ားသည ်က  ား၊ မ အ က ား သှိသ သည ် ခခ ားန ားမှုမရှှိရသ ်လည်ား ပမှိ ွေ့ခပ ၆၄.၆ 

ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် ရက ားလက် ၈၉.၇ ရ ခှိုင်နှုန်ားအ က ား ခခ ားန ားမှုခမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 
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(ဇ) လုပ်ခလစ ရ အလုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်လပ မ်ားမျှဝင်ရင သည ် ၁၇၂,၀၀၀ က ပ်ခနို့်ခြစ်ပပီား၊ 

အမ ှိ ားသ ား ၁၈၇,၀၀၀ က ပ်၊ အမ ှိ ားသမီား ၁၅၁,၁၀၀ က ပ်၊ ပမှိ ွေ့ခပ ၂၂၀,၀၀၀ က ပ်၊ ရက ားလက် 

၁၄၄,၈၀၀ က ပ်အ က ား က  ခခ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ဈ) လုပ်ခလစ ရ အလုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်ပတ်ပ မ်ားမျှအလုပ်ခ ှိန်န ရီ ၄၈ န ရီခြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား ၄၉ 

န ရီ၊ အမ ှိ ားသမီား ၄၇ န ရီ၊ ပမှိ ွေ့ခပ ၄၉ န ရီ၊ ရက ားလက် ၄၈ န ရီခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ည) ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်း (နှစ်ပတ်လည်) အစီရင်ခံစ အရ ခမန်မ နှိုင်ငံ၏ 

အလုပ်လက်မ   ရ ခှိုင်နှုန်ားမှ  ၀.၉ ရ ခှိုင်နှုန်ားသ  ရှှိသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ အဓှိကအ ားခြင ် 

အခပည်ခပည်ဆှိုင်ရ  အလုပ်သမ ားရရားရ အြ  ွေ့၏ အဓှိပပ ယ်သတ်မှတ်ခ က်အရ ြ ွံေ့ပြှိ ားဆ နှိုင်ငံမ  ား၏ 

အလုပ်လက်မ  နှုန်ားသည ်နညာ်းပါသည်ကှိုရတ ွေ့ရှှိရမည်ခြစ်၍ ၁၉ ကကှိမရ်ခမ က် အခပည်ခပည်ဆှိုင်ရ  

အလုပ်သမ ားရရားရ  စ ရင်ားအင်ားပည ရှင်မ  ား ညလီ ခံ၏ ဆံုားခြတ်ခ က်အရ လုပ်သ ားအင်အ ား 

အခပည ်အဝအသုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန်ားကှို တစ်ရပါင်ားတညာ်း ရြ ်ခပရန်ခြစ်ရ  ခမန်မ နှိုင်ငံ၏ လုပ်သ ား 

အင်အ ား အခပည ်အဝအသုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန်ားသည ်၆.၀ ရ ခှိုင်နှုန်ားခြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား ၅.၅ ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် 

အမ ှိ ားသမီား ၆.၅ ရ ခှိုင်နှုန်ားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ဋ) အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ် က ား လူငယ်မ  ား၏ အလုပ်လက်မ  နှုန်ားမှ  ၂.၀ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိပပီား၊ 

လုပ်သ ားအင်အ ားအခပည ်အဝအသုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန်ား ၁၁.၁ ရ ခှိုင်နှုန်ား ရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ဌ) ခမန်မ နှိုင်ငံရှှိ လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပ ရရ က်ရှှိရနသူမ  ား၏ အရခခအရနကှို ရလ လ  ကည ်ရ  

လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပရရ က်ရှှိရနသ ူ ၄၃.၄ ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ် အှိမမ်ှုကှိစစ/မှိသ ားစုတ ဝန်ရှှိခခင်ား 

တှိိုု့ရ က င ်ခြစ်ပပီား၊ ရက  င်ား/သင်တန်ားတက်ရရ က်ရနသ ူ ၂၄.၆ ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် အသက်အရွယ် 

အှိုမင်ားသူ ၁၃.၂ ရ ခှိုင်နှုန်ားတှိိုု့ခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ဍ) အသက် ၁၅ နှစ်မ ှ၂၄ နှစ် က ား လူငယ်မ  ားတ င် “အလုပ်မလုပ်၊ ရက  င်ားမတက်၊ သင်တန်ားမတက်” 

(Not in Employment, Education or Training-NEET) သည ် လူငယ်ရ ခှိုင်နှုန်ားမှ  ၁၃.၀ 

ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား ၇.၈ ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် အမ ှိ ားသမီား ၁၇.၈ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရ 

ပါသည။် 
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(ဎ) ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်း (နှစ်ပတ်လည်) အစီရင်ခံစ အရ ခမန်မ နှိုင်ငံတ င် 

အသက် ၅ နှစ်မ ှ ၁၇ နှစ်အ က ား ကရလားဦားရရ ၁၂.၄၁ သန်ားရှှိရ ၊ ရယ က်  ားရလား ၆.၁၆ သန်ား၊ 

မှိနာ်းကရလား ၆.၂၅ သန်ားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

(ဏ) ကရလားဦားရရ စုစုရပါင်ားတ င် အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသည ် ကရလားပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ား ၄.၃ ရ ခှိုင်နှုန်ား 

ရှှိပပီား၊ ရယ က်  ားရလား ၅.၀ ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် မှိန်ားကရလား ၃.၅ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(တ) ကရလားဦားရရ စုစုရပါင်ားတ င် ကရလားလုပ်သ ား ပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ား ၃.၂ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိပပီား၊ 

ရယ က်  ားရလား ၃.၉ ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် မှိနာ်းကရလား ၂.၆ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် အဆှိုပါ 

ရ ခှိုင်နှုန်ားသည် ပမှိ ွေ့ခပတ င် ၂.၂ ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် ရက ားလက်တ င် ၃.၆ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိသညက်ှို 

ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 
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၂၀၁၈ ခုန စ ၊ န စ စဉ လပု သ ်းအင အ ်းစစ  မ ်း လုပ သ ်းအင အ ်းဆိုင ရ  အတခခခပဇယ ်း 

 

အလုပ်လုပ်ကှိငု်နှိုငရ်သ  အသက်အပှိုင်ားအခခ ားရှှိ လူဦားရရ (အသက် ၁၅ နှစ်နငှ အ်ထက)် 

၃၆.၉၈ သန်ား 

အလုပ်လက်ရှှိ 

၂၂.၅၅ သန်ား 

အလုပ်လက်မ   

၀.၁၉ သန်ား 

လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပတ င်ရှှိသူ 

၁၄.၂၄ သန်ား 

လုပ်သ ားအင်အ ား ၂၂.၇၄ သန်ား အလုပ်ရှ ရြ  

အဆင်သင ်မခြစ ်

အဆင်သင ်ခြစ် 

အလုပ်မရ ှ 

 

  

 

အလုပ်ခ ှိန်ဆှိုင်ရ  

တဝကတ်ပ က် 

အလုပ်လက်မ   

၁.၀ သန်ား 

အလုပ်လက်မ   

၀.၁၉ သန်ား 

ခြစန်ှိုငရ်ခခရှှိရသ  လုပ်သ ားအင်အ ား 

၀.၁၈ သန်ား 
 

  LU1 (၀.၉%)     

 LU2 (၅.၂%)     

  LU3 (၁.၆%)  

 LU4 (၅.၀%)  

ရ င ်းလင ်းချက ။ LU Labour Underutilization  (လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည ်အဝ အသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ား) 

LU1 အလုပ်လက်မ  နှုန်ား 

LU2 အလုပ်ခ ှိန်ဆှိုင်ရ  တစ်ဝက်တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ  နှင ် အလုပ်လက်မ  ရပါင်ားစပ်နှုန်ား 

LU3 အလုပ်လက်မ  နှင ် ခြစ်နှိုင်ရခခရှှိရသ  လုပ်သ ားအင်အ ားရပါင်ားစပ်နှုန်ား 

LU4  အလုပ်လက်မ  ၊ အလုပ်ခ ှိန်ဆှိုင်ရ  တစ်ဝက်တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ  နှင ် ခြစ်နှိုင်ရခခရှှိရသ  

လုပ်သ ားအင်အ ားတှိုို့ကှို ရပါင်ားစပ်ထ ားသည ် လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည ်အဝအသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ား 
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အခန ်း (၂) 

စစ  မ ်းတက က ယူခခင ်းဆိုင ရ နည ်းလမ ်း 

၂.၁ နိဒေါန ်း 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်း၏ အဓှိကရညရ်ွယ်ခ က်မ ှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ 

နှစ်စဉ်ရက က်ယူခ  သည ် စစ်တမာ်းပါ အခ က်အလက်မ  ားနှင်  နှိှုင်ားယှဉ်နှိုင်ရန်၊ ရ သီခ ှိန်အလှိုက် 

အလုပ်အကှိုင်ရခပ င်ားလ မှု အရခခအရနကှို သှိရှှိနှိုင်ရန်နှင်  လုပ်သ ားရဈားက က် သတင်ားအခ က်အလက် 

(Labour Market Information-LMI) မ  ား စဉ်ဆက်မခပတ် ရရှှိနှိင်ုရစရန် ခြစ်ပါသည။် ဤစစ်တမ်ားသည် 

တစ်နှိုင်ငံလံုားရှှိ ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား ၇ ခနုှင ် ခပည်နယ် ၇ ခတုှိိုု့ရှှိ အှိမရ်ထ င်စု 

လူဦားရရကှိလုွှမ်ားခခံ ပပီား၊ လုပ်သ ားအင်အ ားဆှိုင်ရ  ယံု ကညစ်ှိတ်ခ ရရသ  အခ က်အလက်မ  ားကှို 

နှိုင်ငံအဆင် ၊ ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက်အဆင် မ  ားအခပင် ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပည်နယ် 

အဆင် မ  ားထှိ ရရှှိနှိင်ုမည်ခြစ်ပါသည။် ဤစစ်တမ်ားမှ အလုပ်အကှိုင် အရခခအရန၊ လုပ်ခလစ ၊ လုပ်သ ား 

အင်အ ားအခပည် အဝအသုံားမခ နှိင်ုမှု၊ ကရလားလုပ်သ ားဆှိုင်ရ  အခ က်အလက်မ  ားလည်ား ရရှှိနှိင်ုမည် 

ခြစ်ပါသည။် 

၂.၂ တမ်းခ န ်းလ  ဒီဇိုင ်း  

 စစ်တမာ်းရက က်ယူရ တ င် အသုံားခပ သည်  စစ်တမ်ားရမားခ န်ားလွှ တ င် ရအ က်ပါအခန်ားမ  ားကှို 

ထည် သ င်ားရမားခမန်ားခ  ပါသည်- 

(က) နမူန အှိမရ်ထ င်စု တည်ရနရ ခပ အခ က်အလက်မ  ား၊ 

(ခ) အှိမရ်ထ င်စု ရပါင်ားစပ်ြ  ွေ့စည်ားမှု၊ လူဦားရရဆှိုင်ရ  သ င်ခပင်လကခဏ မ  ားနှင်  ပည ရရား 

အဆင် ၊ 

(ဂ) လက်ရှှိလှုပ်ရှ ားမှုနင်ှ  အလုပ်အကှိုင်ကှို ခ  ခခ ားရြ ်ခပခခင်ား (အသက် ၅ နှစ်နှင် အထက် 

အှိမရ်ထ င်စုဝင်မ  ား) ၊ 

(ဃ) လက်ရှှိ အဓှိကအလုပ်/လုပ်ငန်ား၏ သ င်ခပင်လကခဏ နှင် ဝင်ရင  (အသက် ၅ နှစ်နှင် အထက် 

အလုပ်လုပရ်သ အှိမရ်ထ င်စုဝင်မ  ား) ၊ 

(င) လ န်ခ  ရသ  ၇ ရက်အတ င်ား ေုတှိယအလုပ/်လုပ်ငန်ား၏ သ င်ခပင်လကခဏ  (အသက် ၁၄ 

နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပရ်သ အှိမရ်ထ င်စုဝင်မ  ား) ၊ 

(စ) တစ်ဝက်တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ   (အသက် ၁၄ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပရ်သ  

အှိမရ်ထ င်စုဝင်မ  ား) ၊ 

(ဆ) အလုပ်ရ ှခခင်ား (လ န်ခ  ရသ  ၇ ရက်အတ င်ား အလုပ်မလုပ်ရသ  အသက် ၁၄ နှစ်နှင်  

အထက် အှိမရ်ထ င်စုဝင်မ  ား) ။ 

စစ်တမာ်းရက က်ယူရ တ င် လှိုအပ်ရသ  အှိမရ်ထ င်စုစ ရင်ားစဉ်ရမားခ န်ားလွှ ၊ စ ရင်ားရက က် 

လက်စ  ၊ စ ရင်ားရက က်ကကီား ကပ်သူမ  ား၏ ရစ င်  ကည် စစ်ရဆားအက ခြတ်လွှ ၊ ရမားခ န်ားလွှ စှိစစ်ရန် 

အတ က် အစီအစဉ်မ  ား၊ က င်ားဆင်ားရက က်ယူခခင်ားလုပ်ငန်ားမ  ား ရဆ င်ရွက်နှိုင်ရန်အတ က် ခပင်ဆင် 

ရဆ င်ရွက်ခ  ပါသည။် 
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၂.၃ နမူနာဒီဇိုင ်း 

ခမန်မ နှိုင်ငံ၏ လူဦားရရနှင်  အှိမအ်ရ က င်ားအရ သန်ားရခါင်စ ရင်ားကှို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တ င် ရက က်ယူခ   

ပါသည။် လူဦားရရနှင်  အှိမအ်ရ က င်ားအရ သန်ားရခါင်စ ရင်ားကှို ဤစစ်တမာ်း၏ နမူန စ ရင်ားစဉ် 

(Sampling Frame) အခြစ် အသုံားခပ ထ ားပါသည်။ သန်ားရခါင်စ ရင်ား ရက က်ယူရ တ င် အှိမရ်ထ င်စု 

၁၂၅-၁၅၀ ကှိ ုလွှမ်ားခခံ နှိုင်ရသ စ ရင်ားရက က်က က်ဧရှိယ မ  ားကှို ြ  ွေ့စညာ်းခ  ပါသည။် သှိုို့ရသ ် သ  ားလ ရန် 

ခက်ခ ရသ ရေသမ  ား၊ ခပန်ို့က  ရနရသ ရေသမ  ား၊ ဆီားနှင်ားထူထပ် ရသ ရေသမ  ား၊ နယ်ရခမမရအားခ မ်ားသည်  

ရေသမ  ားစသည်  အခက်အခ မ  ားရ က င်  ‘စ’ံသတ်မှတ်ခ က်ကှို တစ်ဝက်ရလ   ခ ခ  ပါသည။် အှိမရ်ထ င်စု 

၁၀၀ (သှိုို့) လူဦားရရ ၅၀၀ ရှှိရသ  ရွ ငယ်မ  ားအ ား  စ ရင်ားရက က်က က် တစ်က က်အခြစ် သတ်မှတခ်  ပါ 

သည။်  

နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်းကှို ရ သီခ ှိန်နှင်  ရ သီခ ှိန်ခပင်ပရှှိ လုပ်သ ားအင်အ ားဆှိုင်ရ  

သတင်ားအခ က်အလက်ရရှှိရန် ရညရ်ွယ၍် တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကကှိမ ် ရက က်ယူပပီား၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ် 

လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်း နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစ ကှို နှစ်ကကှိမရ်က က်ယူခ  သည်  အခ က်အလက်မ  ား 

အသုံားခပ ၍ ခပ စုထ ားပါသည။် စစ်တမ်ားပထမအကကှိမ်ကှို ရြရြ ်ဝါရီလမ ှဧပပီလထှိလည်ားရက င်ား၊ ေုတှိယ 

အကကှိမက်ှို စက်တင်ဘ လမှ နှိုဝင်ဘ လထှိလည်ားရက င်ား ရက က်ယူခ  ပါသည။် စစ်တမာ်းရက က်ယူရန် 

ကုန်က စရှိတ်၊ အခ ှိန်နှင်  လူစ မ်ားအ ားကှို ထည် သ င်ားစဉ်ားစ ား၍ တစ်ကကှိမလ်ျှင် စ ရင်ားရက က်က က် ၇၈၀ ကှို 

နမူန အရွယ်အခြစ် သတ်မှတခ်  ပပီား စ ရင်ားရက က်က က် တစ်က က်လျှင် နမူန အှိမရ်ထ င်စု ၁၈ အှိမ်ကှို 

ရရာွးခ ယ်ရက က်ယူခ  ရ  စုစုရပါင်ား နမူန အှိမရ်ထ င်စု ၁၄,၀၄၀ ကှို ရက က်ယူရန် သတ်မှတခ်  ပါသည။်  

စစ်တမာ်း၏ နမူန ေီဇှိုင်ားသည ် နှစ်ဆင် အလွှ ခ  နမူန ရက က်နညာ်း (Two Stage Stratified 

Sampling Method) ကှို အသုံားခပ ထ ားပပီား၊ စ ရင်ားရက က်က က် (Enumeration Areas-EAs) ကှို 

ပထမအဆင် ယနူစ် (First Stage Units-FSUs) (သှိုို့) မူလနမူန ယူနစ် (Primary Sampling Units- PSUs) 

အခြစ်သတ်မှတပ်ပီား အှိမရ်ထ င်စုမ  ား (Households) ကှို ေုတှိယအဆင် ယနူစ် (Second Stage Units          

-SSUs) (သှိုို့) ရန က်ဆံုားနမူန ယူနစ်အခြစ် သတ်မှတ်ပါသည။် 

၂.၄ အလ  ခ  ခခင ်းန င   နမူနာစ ရင ်းတက က က က  ခ  တဝခခင ်း 

ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်တစ်ခုစီ၏ ပမှိ ွေ့ခပ (သှိုို့) ရက ားလက်ကှို အရခခခံ 

အလွှ  (Stratum) အခြစ် သတ်မှတပ်ါသည်။ ခမန်မ နှိုင်ငံတ င် ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ (၁) ခု၊ တှိင်ုားရေသ 

ကကီား (၇) ခု၊ ခပည်နယ် (၇) ခုရှှိသည် အတ က် စုစုရပါင်ား အရခခခံအလွှ  (၇+၇+၁)*၂= ၃၀ ရှှိပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င် FSUs မ  ားအ ား ခ  ရဝသတ်မှတ်ရ ၌ ရက ားလက်ရေသထက် 

ပမှိ ွေ့ခပရေသတ င် အလုပ်အကှိုင်ဆှိုင်ရ  သ င်ခပင်လကခဏ မ  ား၏ က  ခပ ားခခ ားန ားမှုမ  ားခပ ားပပီား လူဦားရရ 

အရွယ်အစ ားနညာ်းပါားသည် အတ က် ရက ားလက်အ ား ၁.၀ အရလား (weightage) နှင်  ပမှိ ွေ့ခပအ ား ၁.၅ အရလား 

(weightage) ခြင်  သတ်မှတ်ပါသည။် သှိုို့ရ တ င် ရန်ကုန်တှိုင်ားရေသကကီားရှှိ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်လူဦားရရသည် 

က  ခခ ားမှု မရှှိသည ်အတ က် အရလား (weight) ကှိုမူ ပှိရုပားထ ားခခင်ားမရှှိဘ  ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက်၏ အရလား 

ကှို  ၁:၁ ခြင်  တူညီစ   အရလားရပားထ ားပါသည်။ ထှိုို့ခပင် နယ်ပယ်အဆင်  (domain-level) နှင်  နှိုင်ငံအဆင်  

(national-level) ခန်ို့မှန်ားမှုမ  ားကှို တ က်ခ က်နှိုင်ရန် ရနရ ခ ထ ားခ  ရဝမှုကှို လူဦားရရ အရွယ်အစ ား၏ 

နှစ်ထပ်ကှိန်ားရင်ားခြင်  အခ ှိ ားညစီ  ခ  ရဝပါသည။် 
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ဇယ ်း (၂.၁) နမူနာစ ရင ်းတက က က က  ခ  တဝခခင ်း 

ခပည တထ င စုနယ တခမ၊ 

 ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ 

 ခပည နယ  

ခ  တဝထ ်းသည   စ ရင ်းတက က က က အတရအ  က  

၂၀၁၈ (ပထမအကကိမ ) ၂၀၁၈ (ဒု ိယအကကိမ ) ၂၀၁၈ (စုစုတပေါင ်း) 

မမိ ွေ့ခပ 
တကျ်း 

လက  

စုစ ု

တပေါင ်း 
မမိ ွေ့ခပ 

တကျ်း 

လက  

စုစ ု

တပေါင ်း 
မမိ ွေ့ခပ 

တကျ်း 

လက  

စုစ ု

တပေါင ်း 

ကခ င် ၂၁ ၂၃ ၄၄ ၂၁ ၂၃ ၄၄ ၄၂ ၄၆ ၈၈ 

ကယ ား ၁၁ ၂၄ ၃၅ ၁၁ ၂၄ ၃၅ ၂၂ ၄၈ ၇၀ 

ကရင ် ၁၂ ၃၁ ၄၃ ၁၂ ၃၁ ၄၃ ၂၄ ၆၂ ၈၆ 

ခ င်ား ၁၀ ၂၇ ၃၇ ၁၀ ၂၇ ၃၇ ၂၀ ၅၄ ၇၄ 

စစ်ကှိုင်ား ၁၄ ၄၈ ၆၂ ၁၄ ၄၈ ၆၂ ၂၈ ၉၆ ၁၂၄ 

တနသသ ရီ ၁၄ ၂၉ ၄၃ ၁၄ ၂၉ ၄၃ ၂၈ ၅၈ ၈၆ 

ပ ခူား ၁၈ ၄၃ ၆၁ ၁၈ ၄၃ ၆၁ ၃၆ ၈၆ ၁၂၂ 

မရက ား ၁၁ ၄၅ ၅၆ ၁၁ ၄၅ ၅၆ ၂၂ ၉၀ ၁၁၂ 

မနတရလား ၂၉ ၃၈ ၆၇ ၂၉ ၃၈ ၆၇ ၅၈ ၇၆ ၁၃၄ 

မ န် ၁၇ ၃၀ ၄၇ ၁၇ ၃၀ ၄၇ ၃၄ ၆၀ ၉၄ 

ရခှိုင် ၁၁ ၃၆ ၄၇ ၁၁ ၃၆ ၄၇ ၂၂ ၇၂ ၉၄ 

ရန်ကုန ် ၄၇ ၂၀ ၆၇ ၄၇ ၂၀ ၆၇ ၉၄ ၄၀ ၁၃၄ 

ရှမ်ား ၂၀ ၄၄ ၆၄ ၂၀ ၄၄ ၆၄ ၄၀ ၈၈ ၁၂၈ 

ဧရ ဝတီ ၁၃ ၅၃ ၆၆ ၁၃ ၅၃ ၆၆ ၂၆ ၁၀၆ ၁၃၂ 

ရနခပည်ရတ ် ၁၆ ၂၅ ၄၁ ၁၆ ၂၅ ၄၁ ၃၂ ၅၀ ၈၂ 

စုစုတပေါင ်း ၂၆၄ ၅၁၆ ၇၈၀ ၂၆၄ ၅၁၆ ၇၈၀ ၅၂၈ ၁,၀၃၂ ၁,၅၆၀ 

 

နစှ်ကကှိမရ်ပါင်ား စ ရင်ားရက က်က က် ၁,၅၆၀၊ အှိမရ်ထ င်စုရပါင်ား ၂၈,၀၈၀ အနက် ခပည်ရထ င်စု 

နယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်မ  ားမှ နယ်ရခမလံုခခံ မှု အရခခအရနအရ ရက က်ယူနှိင်ုခ  ခခင်ားမရှှိသည်  

စ ရင်ား ရက က်က က် ၆ က က်မ ှ ရအ က်ပါအတှိင်ုားခြစ်ပါသည်- 

 

စဉ   ိငု ်းတဒသကကီ်း/ ခပည နယ  မမိ ွေ့နယ  ရပ က က /တကျ်းရ  အုပ စု 

က ကခ င် ြ ားကနိ်ု့ပမှိ ွေ့နယ် လံုားခင်ားရက ားရွ အုပစ်ု 

ခ ရခှိုင် ရမ င်ရတ ပမှိ ွေ့နယ် သစ်တံာုးန ားခ ဆံုရက ားရွ အုပစ်ု 

  ရမ င်ရတ ပမှိ ွေ့နယ် ခမင်ားလွှတ်ရက ားရွ အုပစ်ု 

  ရတ င်ပပှိ လက်ဝ ပမှိ ွေ့နယ်ခ   ရတ င်ပပှိ လက်  ရက ားရွ အုပစ်ု 

ဂ ရှမ်ား မှိင်ုားလံုားပမှိ ွေ့နယ် ရတ  ဆန်ရက ားရွ အုပစ်ု 

  နမ မ်ှိင်ုပမှိ ွေ့နယ် နန်ပုန်ရက ားရွ အုပစ်ု 
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စဉ   ိငု ်းတဒသကကီ်း/ ခပည နယ  မမိ ွေ့နယ  ရပ က က /တကျ်းရ  အုပ စု 

ဃ ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ ရဇယ  သီရှိပမှိ ွေ့နယ် ရခတရ်အားရက ားရွ အုပစ်ု 

(ယ ယီ ရရ ွေ့ရခပ င်ားသူမ  ား ရန 

ထှိုင်ခ  ခခင်ားခြစ်ပပီား စ ရင်ားရက က် 

က လအတ င်ား ၁၄ အှိမရ်ထ င်စု 

သ ရှှိ၍ ၁၄ အှိမသ်  ရက က်ယူ 

နှိုင်ခ  ခခင်ား) 

 

၂.၅ အက က ငယ မျ ်း ဖ  ွေ့စည ်းခခင ်းန င  တရ ်းချယ ခခင ်း 

အဓှိကအ ားခြင်  အှိမရ်ထ င်စုဦားရရစ ရင်ားမ  ားခပ စုရ တ င် အှိမရ်ထ င်စု ၃၀၀ (သှိုို့) ၃၀၀ ထက် 

ရက  ်လ န်ရသ  အရွယ်ကကီားမ ားသည်  စ ရင်ားရက က်က က်မ  ားကှို အက က်ငယ်အခြစ် ြ  ွေ့စညာ်းရန် 

ရဆ င်ရွက်ပါသည။် အရွယ်အစ ားကကီားမ ားရသ  စ ရင်ားရက က်က က်အ ား D အရရအတ က်ရှှိသည်  

အက က်ငယ်ဟုရခေါ်ဆှိုရသ  အက က်ခ   (sub-division) မ  ားအခြစ် ပှိင်ုားခခ ားထ ားပါသည။် ြ  ွေ့စညာ်းမည်  

အက က်ငယ်အရရအတ က် (ဆှိုလှိုသညမ်ှ  D ၏တနြ်ှိာုး) သည ်နမူန စ ရင်ားရက က်က က်၏ အနီားစပ်ဆံုား 

လူဦားရရရပေါ် မူတညမ်ည်ခြစ်သည။် အက က်ငယ်အရရအတ က်ကှို ဆံုားခြတ်ရန်အတ က် စံသတ်မှတခ် က်မှ  

ရအ က်ပါအတှိင်ုားခြစ်ပါသည် - 

နမူနာစ ရင ်းတက က က က ရ ိ အိမ တထ င စုအတရအ  က  ဖ  ွေ့စည ်းရမည  အက က ငယ အတရအ  က  

၃၀၀ ရအ က် ၁* 

၃၀၀-၄၉၉ ၃ 

၅၀၀-၆၉၉ ၄ 

၇၀၀-၈၉၉ ၅ 

…………………  

* စ ရင်ားရက က်က က်တစ်က က်လုံားကှို အှိမ်ရထ ငစ်ုစ ရင်ားရက က်ယူရန် မှတယူ်ရမည။် 

မှတခ် က်။ အက က်ငယ်မ  ားခြင်  ြ  ွေ့စညာ်းထ ားသည်  စ ရင်ားရက ကက် က်အတ က် အက က်ငယ်တစ်ခုကှို သ မနက် ပန်ားနမနူ  (Simple Random 

Sampling) နည်ားခြင်  ရရာွးခ ယ်ပါသည်။ 

၂.၆ ဒု ယိအဆင    င  နမူနာစ ရင ်းစဉ ခပင ဆင ခခင ်း 

အှိမရ်ထ င်စုမ  ား၏ နမူန စ ရင်ားစဉ်ကှို ခပင်ဆငရ် တ င် ရရွားခ ယ်ထ ားရသ  စ ရင်ားရက က်က က် 

မ  ား (သှိုို့) ပမ ဏကကီားမ ားရသ  စ ရင်ားရက က်က က်အတ င်ားရှှိ အက က်ငယ်မှ အှိမရ်ထ င်စုအ ားလံုားကှို 

တစ်အှိမ်တက်ဆငာ်း ရက က်ယူခ  ပါသည။် အကယ်၍ အှိမရ်ထ င်စုရှှိ အှိမ်ရထ င်စုဝင်မ  ား ယ ယီ 

ပ က်က က်ရနပါက ရဘားအှိမမ်ှတစ်ဆင ် အှိမရ်ထ င်စု၏ သတင်ားအခ က်အလက်မ  ားကှို ရယူခ  ပါသည။် 
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၂.၇ ဒု ယိအဆင   ယူနစ မျ ်းအ ်း ခ  တဝသ  မ   ခခင ်း 

 နမူန စ ရင်ားရက က်က က် တစ်က က်အတ က် စုစုရပါင်ား ၁၈ အှိမရ်ထ င်စုကှို ခ  ရဝသတ်မှတ် 

ပါသည။် စ ရင်ားရက က်က က်ရှှိ အှိမရ်ထ င်စုအရရအတ က်မ ှ ၁၈ အှိမရ်ထ င်စုထက် နည်ားရနပါက 

အှိမရ်ထ င်စုအ ားလံုားကှို စ ရင်ားရက က်ယူခ  ပါသည်။ 

၂.၈ ပထမအဆင   နမူနာမျ ်း (FSUs) တရ ်းချယ ခခင ်း 

ခမန်မ နှိုင်ငံ၏ အမ ှိ ားသ ားအဆင်  အှိမရ်ထ င်စုစစ်တမ်ားမ  ားအတ က် FSUs ရရာွးခ ယ်နှိင်ုရန် 

ကမ္  ဘဏ်နှင်  ခပညသူ်ူ့အင်အ ားဦားစီားဌ နတှိုို့ ပူားရပါင်ားတ က်ခ က်ထ ားသည်  FSUs အရရအတ က် ၄,၀၀၀ 

ပါဝင်ရသ  ပင်မနမနူ စ ရင်ားစဉ်1 (Master Sampling Frame) တစ်ခုကှို တညရ်ဆ က်ထ ားပါသည။် 

FSUs အရရအတ က် ၄,၀၀၀ ကှိ ု replicate  ၄ ခုခြင်  ြ  ွေ့စညာ်းထ ားပပီား replicate တစ်ခုစီတ င် FSUs 

အရရအတ က်  ၁,၀၀၀ ပါဝင်ပါသည။် သက်ဆှိုင်ရ ဌ နအလှိုက် နမူန အှိမရ်ထ င်စုစစ်တမ်ားမ  ား နှစ်စဉ် 

ရက က်ယူလ က်ရှှိရ  ခပ စုထ ားသည ် ပင်မနမူန စ ရင်ားစဉ်သည ် လံုရလ က်မှုမရှှိသည ်အတ က်        

ခပည်သူူ့အင်အ ားဦားစီားဌ နမှ FSUs အရရအတ က် ၆,၀၀၀ ကှို ထပ်မံရရွားခ ယ်ခ  ပပီား မူလပင်မနမနူ  

စ ရင်ားစဉ်နှင ်ရပါင်ားက  ခပင်ဆငထ် ားသည ် ပင်မနမူန စ ရင်ားစဉ် (Updated Master Sampling Frame) 

ကှို replicate ၁၀ ခုခြင ် အသစ်ခပန်လည ်ြ  ွေ့စညာ်းထ ားပါသည။် 

 ပင်မနမူန  စ ရင်ားစဉ်မှ FSUs မ  ားကှိုရရွားခ ယ်ရ တ င် စ ရင်ားရက က်က က်မ  ား၏ အှိမရ်ထ င်စု 

အရရအတ က်အရ ခြစ်တန်စ မာ်း အညအီမျှရပား၍ရရာွးခ ယ်ရသ  အက  ညနီမူန ရက က်နညာ်း (Circular 

Systematic Sampling) ကှိ ုအသုံားခပ ၍ ရရာွးခ ယ်ခ  ပါသည။် 

နမူန  FSUs ကှို အလွှ အသီားသီားမှ replicate ၂ ခုပါဝင်ရသ ပံစုံခြင်  ရရွားခ ယ်ပါသည။် (ဆှိုလှိုသည ်

မှ  နမူန  FSUs ၏ တစ်ဝက်ကှို replicate ၁ မှလညာ်းရက င်ား၊ က န်တစ်ဝက်ကှိ ု replicate ၃ မှ 

လည်ားရက င်ား အညအီမျှခြစ်နှိုင်ရခခရှှိရသ  က ပန်ားရရာွးခ ယ်ခခင်ား (Random Systematic Sampling) 

နည်ားလမ်ားကှိ ုအသုံားခပ ၍ ရရွားခ ယ်ပါသည။် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်း (ပထမအကကှိမ်) အတ က် replicate ၆ နှင်  ၈ 

မှလညာ်းရက င်ား၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်း (ေုတှိယအကကှိမ်) အတ က် replicate ၁ နှင်  

၄ မှလညာ်းရက င်ား ရရွားခ ယ်ခ  ပါသည။် 

၂.၉ အိမ တထ င စုမျ ်းအ ်း တရ ်းချယ ခခင ်း 

နမူန စ ရင်ားရက က်က က်တစ်က က်ရှှိ နမူန အှိမရ်ထ င်စုမ  ားကှို ရရွားခ ယ်ရ တ င် ပထမအဆင်  

နမူန ရရာွးခ ယ်ထ ားရသ  FSUs (သှိုို့မဟုတ)် ပထမအဆင် ရရွားခ ယ်ထ ားရသ  အက က်ငယ်မ  ားခြင်  ြ  ွေ့စညာ်း 

ထ ားရသ  နမူန ရှှိ အှိမရ်ထ င်စုအရရအတ က်အရ ခြစ်တန်စ မာ်းအညအီမျှရပား၍ ရရာွးခ ယ်ရသ  အက  ည ီ

နမူန ရက က်နညာ်း (Circular Systematic Sampling) ခြင်  ရရာွးခ ယ်ပါသည။် 

 

 
1 FSU ၄,၀၀၀ နငှ ့် ၆,၀၀၀ က ောြားပါဝင သ ော ပင မနမူနောစောရင ြားစဉ်  ို မမန မောန ိုင င၏ံ န ိုင ငအံဆင ့် အ မ သ ောင စိုစစ တမ ြားမ ောြားအတ ွ   မ္ော့်ဘဏ မှ 

သရြားဆွွဲသပြားခွဲ့်ပါ ည ။ 
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၂.၁၀ အစ ်းထို်းခခင ်း 

မူလရရွားခ ယ်ထ ားရသ  နမူန စ ရင်ားရက က်က က်မ  ားကှိုသ  စစ်တမ်ားရက က်ယူနှိုင်ရန် 

ရဆ င်ရွက်ခ  ပပီား၊ မရရှ င်လွှ နှိုင်ရသ  အရခခအရနမ  ားရ က င်  နမူန စ ရင်ားရက က်က က်ကှို စ ရင်ား 

မရက က်နှိုင်လျှင် အဆှိုပါအလွှ ခ  ၏ နမူန စ ရင်ားစဉ်မှ စ ရင်ားရက က်က က်ခြင  ် အစ ားထှိုားပါသည်။ 

မည်သည် အစ ားထှိုားခခင်ားကှိုမဆှို တှိက မှန်ကန်စ  စှိစစ်ပပီား မှတ်တမ်ားထ ားရှှိခ  ပါသည။် သှိုို့ရသ ် အစ ားထှိုား 

ရသ  စ ရင်ားရက က်က က်အ ား စ ရင်ားမရက က်ယူနှိုင်ပါက ရန က်ထပ်မညသ်ည်  အစ ားထှိုားရပားခခင်ား 

ကှိုမျှ ရဆ င်ရွက်ခခင်ားမခပ လုပ်ခ  ပါ။  

စ ရင်ားရက က်ယူရန် ရရွားခ ယ်ထ ားရသ  အှိမရ်ထ င်စုသည ် အှိမရ်ထ င်စုစ ရင်ားစဉ်ခပ စုစဉ်က 

ရသ  ခတ်ထ ားသည်  အှိမ်ရထ င်စုခြစ်ရနသည်မလှ  ၍ နမူန အှိမရ်ထ င်စုအ ား အစ ားထှိုားခခင်ားမခပ ဘ  

ရက က်ယူနှိင်ုရန် ကကှိ ားစ ားခ  ရသ ်လည်ား အှိမရ်ထ င်စုအ ား စ ရင်ားမရက က်ယူနှိုင်ပါက စ ရင်ားမရက က် 

ယူနှိုင်ဟု သတ်မှတခ်  ပါသည။် 

၂.၁၁ ခန ့်မ န ်းတခခမျ ်းရ  နည ်း 

 s အလွှ အတ က်ကှိန်ားရှင် Y ၏ စုစုရပါင်ားတန်ြှိုားမ  ား ခန်ို့မှနာ်းခခင်ား- 
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ရအ က်ပါ သရကသတမ  ားကှို အသုံားခပ ထ ားပါသည်- 

s = s ကကှိမ်ရခမ က်အလွှ  (s=၁-၃၀) 

i = i ကကှိမရ်ခမ က်ပထမအဆင်  ရရာွးထုတ်ထ ားရသ  နမူန စ ရင်ားရက က်က က် 

j = j ကကှိမရ်ခမ က်နမနူ အှိမရ်ထ င်စု 

k = နမူန အှိမရ်ထ င်စုရှှိ k ကကှိမရ်ခမ က်လူပဂု္ှိ လ် 

P = ပထမအဆင်  နမူန စ ရင်ားရက က်က က်ရှှိ နမူန ရရာွးခ ယ်ရမည်  အှိမရ်ထ င်စု အရရ 

အတ က်စုစုရပါင်ား 

p = နမူန စ ရင်ားစဉ်ရှှိ အလွှ တစ်ခုအတ င်ားရှှိ အှိမရ်ထ င်စုအရရအတ က် စုစုရပါင်ား 

n = မရက က်ယူနှိင်ုရသ  စ ရင်ားရက က်က က်မ  ားမပါဝင်သည်  နမူန စ ရင်ားရက က်က က် 

အရရအတ က် 

D = ပထမအဆင်  ရရာွးထုတ်ထ ားရသ  စ ရင်ားရက က်က က်တစ်ခုရှှိ အက က်ငယ်မ  ားအရရ 

အတ က် 

H = စ ရင်ားစဉ်ရှှိ စ ရင်ားခပ စုထ ားရသ  အှိမရ်ထ င်စုအရရအတ က်စုစုရပါင်ား 

h = စ ရင်ားဇယ ားထုတ်ယူရန်အတ က် ရရှှိနှိင်ုရသ  နမူန အှိမရ်ထ င်စုအရရအတ က် 

x, y = X, Y ကှိန်ားရှင်ဆှိုင်ရ  ခန်ို့မှန်ားတန်ြှိုား 
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X̂ , Ŷ = X, Y ကှိန်ားရှင်ဆှိုင်ရ  စုစုရပါင်ားဦားရရတန်ြှိုားအတ က် ခန်ို့မှန်ားကှိန်ား 

sijky = s အလွှ ၏ i စ ရင်ားရက က်က က်တ င် ပါဝင်ရသ  နမူန  j အှိမရ်ထ င်စု၏ k လူပုဂ္ှိ လ် 

အတ က် Y ကှိန်ားရှင်တန်ြှိုား၊ ပံမုှနအ် ားခြင်  y= ၁ (သှိုို့မဟုတ်) ၀ 

အထက်တ င်ရြ ်ခပထ ားသက  သှိုို့ ရတ ွေ့ရှှိခ က်အသီားသီားကှို ရအ က်ပါရခမ  က်ရြ ်ကှိန်ားခြင်  ရခမ  က် 

ရမည်ခြစပ်ပီား၊ အဆှိုပါရခမ  က်ရြ ်ကှိန်ားကှို M အခြစ် သတ်မှတန်ှိုင်သည။် 

sisis

sisis
si

hpn

HDP
M




=

 

P, p, n, D, H နှင်  h တန်ြှိုားမ  ားအတ က်- 

• Ps တန်ြှိုားမ  ားကှို ဇယ ား ၂.၁ တ င် ရြ ်ခပထ ားပါသည်။ 

• စ ရင်ားဇယ ားထုတ်ယူရန်အတ က် ns တန်ြှိုားမ  ားကှို ရရှှိထ ားရသ နမူန စ ရင်ား ရက က် 

က က်အရရအတ က်ကှို ရရတ က်ခခင်ားခြင် ရရှှိမည်ခြစ်သည။် မရက က်ယူနှိုင်ရသ  စ ရင်ား 

ရက က်က က်မရှှိပါက ရက က်ယူရန် သတ်မှတထ် ားရသ  နမူန စ ရင်ား ရက က်က က် 

အရရအတ က်နှင်  တူညီမညခ်ြစ်ပါသည်။ 

• psi တန်ြှိုားသည ် အှိမရ်ထ င်စုစ ရင်ားစဉ်ရမားခ န်ားလွှ ၏ အခန်ား (၁)၊ အမှတ်စဉ် (၈)၊ 

လက်ရှှိတ င် နမူန စ ရင်ားရက က်က က်အတ င်ားရှှိ အနီားစပ်ဆံုားခန်ို့မှန်ားရခခ အှိမ်ရထ င်စု 

ဦားရရတန်ြှိုားတှိိုု့ခြစ်ပါသည်။ 

• Dsi တန်ြှိုားသည ် အှိမရ်ထ င်စုစ ရင်ားစဉ်ရမားခ န်ားလွှ ၏ အခန်ား (၁)၊ အမှတ်စဉ် (၉)၊ 

အက က်ငယ်အရရအတ က်ရှှိ လူဦားရရမူလတန်ြှိုားခြစ်ပါသည။် 

• H တန်ြှိုားသည် အှိမရ်ထ င်စုစ ရင်ားစဉ်ရမားခ န်ားလွှ ၏ အခန်ား (၇)၊ ရက ်လံ ၂ မှ ရရှှိနှိင်ုမည် 

ခြစ်ပါသည။် 

• h တန်ြှိုားသည် အှိမရ်ထ င်စုစ ရင်ားစဉ် ရမားခ န်ားလွှ ၏ အခန်ား (၇) ၊ ရက ်လံ ၃ တ င် 

ရယဘုယ အ ားခြင်  ရြ ်ခပထ ားပါသည။် စ ရင်ားဇယ ား ထုတ်ယူရန်အတ က် အမှန်တန်ြှိုား 

ကှိုမူ အရ က င်ားခပခ က်တစ်ခုခုခြင်  မရက က်ယူနှိုင်သည်  အှိမရ်ထ င်စုမ  ားမပါဝငဘ်  

အမှနတ်ကယ်ရက က်ယူနှိုင်ခ  သည်  အှိမရ်ထ င်စုရမားခ န်ားလွှ အရရအတ က် စုစုရပါင်ားမှ 

ရရှှိမညခ်ြစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦားရရနှင်  အှိမအ်ရ က င်ားအရ  သန်ားရခါင်စ ရင်ားမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတ က် ခန်ို့မှန်ား 

တ က်ခ က်ထ ားရသ  စုစုရပါင်ားလူဦားရရမှ  ၅၃.၈၄ သန်ားခြစ်ပပီား၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ လူဦားရရနှင ် အှိမအ်ရ က င်ား 

အရ  သန်ားရခါင်စ ရင်ား၏ အှိမရ်ထ င်စုလူဦားရရ ပါဝင်မှုအခ ှိ ားအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အှိမရ်ထ င်စုလူဦားရရ 

၅၁.၄၈ သန်ားခြစ်ရ ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်း (ပထမအကကှိမ်နင်ှ  ေုတှိယအကကှိမ်) မှ 

တစ်နှစ်ပတ်လံုား လူဦားရရနှင်  နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက စစ်တမ်ား၏ ခန်ို့မှန်ားလူဦားရရသည် ရယဘုယ အ ားခြင်  

ရလ   နညာ်းရနရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် ယခုစစ်တမ်ားတ င် လူဦားရရခန်ို့မှနာ်းမှုနှင် ပတ်သက်၍ သန်ားရခါင် 

စ ရင်ားမ ှ လူဦားရရကှိန်ားဂဏန်ား အခ က်အလက်မ  ားကှို အရခခခံသည်  Weight (အရလား-M) မပါဘ  

သန်ားရခါင်စ ရင်ားနှင်  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်းကှို နှိှုင်ားယှဉ်မရ၍ ၎င်ားအခက်အခ ကှို ရက  ်လွှ ားနှိုင်ရန် 
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Weight (အရလား-M) ကှို ခပည်သူူ့အင်အ ားဦားစီားဌ န၏ ၂၀၁၄-၂၀၅၀ ခန်ို့မှန်ားလူဦားရရစ ရင်ားနှင ် ကှိုက်ညမီှု 

ရှှိရစရန် တ က်ခ က်ရဆ င်ရွက်ခ  ပါသည။် 

၂.၁၂ ခန ့်မ န ်းရည ည န ်းက လ 

 အစီရင်ခံစ တ င် ရြ ်ခပထ ားရသ  ခန်ို့မှန်ားကှိန်ားဂဏန်ားမ  ားသည် ရယဘုယ အ ားခြင်  စစ်တမ်ား 

ရက က်ယူသည်  က လခြစ်ရသ  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရြရြ ်ဝါရီလမ ှဧပပလီထှိလည်ားရက င်ား၊ စက်တင်ဘ လမှ 

နှိုဝင်ဘ လထှိလည်ားရက င်ား ရညည်ွှန်ားပါသည်။ 

၂.၁၃ အဓိပပေါယ သ  မ   ချက မျ ်း 

အလုပ လုပ ကုိင နိုင တသ  အသက အပိငု ်းအခခ ်း (Working Age) 

 စစ်တမာ်းတ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက်ကှို အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားအခြစ် 

သတ်မှတပ်ါသည်။ 

အလုပ လက ရ ိ (Employed) 

လူတစ်ဦားသည ်ရညည်ွှန်ားက လ ၇ ရက်အတ င်ား လုပ်ခ (သှိုို့) အခမတ်အစ န်ား တစ်စံုတစ်ရ ခြင်  ကုန် 

ပစစည်ားထုတ်လုပ်ရန်နှင်  ဝန်ရဆ င်မှုရပားရန် မည်သည် အလုပ်ကှိုမဆှို လုပ်ကှိုင်ရနသူကှို အလုပ်လက်ရှှိဟု 

သတ်မှတပ်ါသည်။ အလုပ်လက်ရှှိတ င် ရအ က်ပါတှုိို့ပါဝငပ်ါသည-် 

(က) “လုပ ငန ်းခ င အ  င ်းအလုပ လက ရ ိ” ဆှိုသည်မှ  အနည်ားဆုံား ၁ န ရခီန်ို့ အလုပ်တ င် အလုပ် 

လုပ်ခ  သူ၊ 

(ခ) “လုပ ငန ်းခ င အ  င ်းမရ ိတသ အလုပ လက ရ ိ” ဆှိုသည်မှ  အလုပ်မှ ယ ယီပ က်က က် ရနသူ (သှိုို့) 

အလုပ်လုပ်သည် အခ ှိန်ကှိ ု စစီဉ်ထ ားခခင်ား (အဆှိုင်ားခြင်  အလုပ်လုပ်ခ ှိန်၊ စုစရုပါင်ားအလုပ်ခ ှိန်ကှို 
မထှိခှိုက်ရစဘ  လွှ ရခပ င်ားထ ားရသ  အလုပ်ခ ှိန်၊ အခ ှိနပ်ှိုလုပ်ကှိငု်ခခင်ား) ရ က င်  အစ ားထှိုားရရှှိ 

သည်  ခ င် က လခံစ ားခ ှိန် အလုပ်မှ ပ က်က ကရ်နသူ။ 

အလုပ လက မ   (Unemployed) 

  အလုပ်လက်မ  ဟု သတ်မှတ်နှိုင်ရန်မှ  အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ 

အလုပ်လက်ရှှိ မဟုတသူ်သည ် သတ်မှတ်သည်  အခ ှိန်က လအတ င်ား အလုပ်ရရှှိရန်ရှ ရြ ရနပပီား အလုပ် 

အကှိုင်ရရှှိပါက စတင်လုပ်ကှိုင်ရန် အဆင်သင် ခြစ်ရနသူကှို ဆှိုလှိုပါသည်။ 

လုပ သ ်းအင အ ်း (Labour Force) 

 လုပ်သ ားအင်အ ားသည် စီားပ  ားရ ှနှိုင်သူအ ားလံုား၏ အရရအတ က် (Economically Active 

Population-EAP) နှင် ထပတ်ူညီပပီား၊ အလုပ်လက်ရှှိဦားရရနှင်  အလုပ်လက်မ  ဦားရရကှို ရပါင်ားခခင်ားသည် 

လုပ်သ ားအင်အ ားခြစ်ပါသည။် 
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လုပ သ ်းအင အ ်းခပင ပ  င ရ ိသူ ( Population Outside Labour Force) 

 အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ လုပ်သ ားအင်အ ား (အလုပ်လက်ရှှိနှင်  

အလုပ်လက်မ  ) တ င် မပါဝင်သူမ  ားကှို လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပတ င်ရှှိသူဟု သတ်မှတပ်ါသည။် 

လုပ သ ်းအင အ ်း အခပည  အဝအသ ု်းမချနိုင ခခင ်း (Labour Underutilization) 

လုပ်အ ားအင်အ ား အခပည် အဝအသုံားမခ နှိင်ုခခင်ားဆှိုသညမ်ှ  လုပ်သ ားခြည် ဆညာ်းမှု (Labour 

Supply) နှင်  လုပ်သ ားလှိုအပ်ခ က် (Labour Demand) မ  ားအ က ား ညမီျှမှုမရှှိခခင်ား၊ တစန်ည်ားအ ားခြင်  

လူဦားရရအတ က် အလုပ်အကှိုင်လှိုအပ်ခ က်မ  ား ခြည် ဆညာ်းရပားနှိုင်မှုမရှှိခခင်ားကှို ဆှိုလှိုခခင်ားခြစ်ပပီား၊ လုပသ် ား 

အင်အ ား အခပည ်အဝ အသုံားမခ နှိင်ုခခင်ားကှို တှိုင်ားတ သည် အခ က်မ  ားတ င် ရအ က်ပါတှိိုု့ပါဝင်ပါသည်- 

(က) အလုပ ချနိ ဆိုင ရ   စ ဝက  စ ပျက  အလုပ လက မ   - ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံမ  ား 

အက်ဥပရေကှို ခပင်ဆငသ်ည် ဥပရေအရ လူတစ်ရယ က၏် တစ်ပတ်အလုပခ် ှိန်သည ်၄၄ 

န ရီခြစ်ရ ၊ အဆှိုပါအလုပ်ခ ှိန်န ရီထက် ရလ   နညာ်းရနသည် အတ က် အခခ ားအလုပ်တစ်ခု 

ကှို လုပ်ကှိုင်လှိုစှိတရ်ှှိပပီား အလုပ်လုပရ်န် အဆင်သင် ခြစ်ရနသ၊ူ 

(ခ) အလုပ လက မ   -အလုပ်မရှှိသူတစ်ဦားသည် လတ်တရလ အခ ှိန်အတ င်ား အလုပ်ရ ှရြ ရန 

ပပီား အလုပ်ရမညဆ်ှိုပါက လုပ်ကှိုင်ရန်အတ က် အဆင်သင် ရှှိရနသူ၊ 

(ဂ) ခဖစ နိငု တခခရ ိတသ  လုပ သ ်းအင အ ်း - အလုပ်မရှှိသူတစ်ဦားသည် အလုပ်လုပရ်န် ဆနဒရှှိ 

ရသ ်လည်ား ၎င်ားအရနခြင်  အလုပ်ရ ှရြ ရန် (သှိုို့မဟုတ်) အဆင်သင ်ခြစ်မှုအတ က် အရခခ 

အရန ကန်ို့သတ်ခ က်ရှှိရနသူကှို ရညည်ွှန်ားပါသည်။ 

အလုပ အကုိင အတခခအတန (Employment Status) 

၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ နှိုင်ငံတက  အလုပ်အကှိုင်အရခခအရန ခ  ခခ ားရရား စခံ ှိန်စံညွှန်ား (International 

Classification of Status in Employment-ICSE,1993) အရ အလုပသ်မ ားနှင်  အလုပ်ရင်ှကှို 

ရအ က်ပါအတှိင်ုား ခ  ခခ ားထ ား ပါသည-် 

 (က) အမမ  မ ်း/ပ မု န အလုပ သမ ်း - လူတစ်ရယ ကသ်ည ်ရင  (သှိုို့) ပစစည်ားကှို ပံမုှနလ်ုပ်ခအခြစ် 

ရယူပပီား အလုပ်ရင်ှတစ်ရယ က်ထံတ င် အလုပ်လုပသူ်ကှို ဆှိုလှိုပါသည။် လုပ်ခ/လစ  

အခပင် က န်ားမ ရရားရစ င် ရရှ က်မှု၊ အ ားလပ်ရက်မ  ား၊ န မက န်ားမှု (သှိုို့) အခခ ား 

ရစ င် ရရှ က်မှုမ  ားစသည်  အက ှိ ားခံစ ားခ င် ရရှှိမှုမ  ား ပါဝငပ်ါသည။် အပမ တမ်ား (သှိုို့) ပံမုှန် 

အလုပ်သမ ားမ  ားအရနခြင်  ၎င်ားတှိိုု့၏ လုပ်ငန်ားခ င်အတ င်ား အလုပ်ရနရ မ  ား ရခပ င်ားရရ ွေ့ 

လုပ်ကှိုင်ခခင်ားမ  ားလည်ားရှှိနှိုင်ပပီား လူမှုက က ယ်ရစ င် ရရှ က်မှုမ  ားနှင်  ရင ရ ကားအက ှိ ား 

ခံစ ားခ င် မ  ားလည်ား ရှှိနှိုင်ပါသည။် 

 (ခ) ကျပန ်းအလုပ သမ ်း-လူတစ်ရယ ကသ်ည ်ပံုရသမရှှိရသ အလုပ်ကှို လုပ်ကှိုင်ခခင်ားခြစ်ပပီား၊ 

လုပ်ကှိုင်ရမည်  အလုပ်အကှိုင်ကှိ ု ခငင်ားဆှိုခ င် ရှှိသည။် ပံမုှနအ် ားခြင်  က ပန်ားအလုပ်သမ ား 

တစ်ရယ က်သည ်အမှန်တကယ် အလုပ်လုပသ်ည်  အလုပ်ခ ှိန် (စက်ရုံလုပ်ငန်ားမ  ားတ င် 

အလုပ်အကှိုင်နှင် ပတ်သက်ပပီား အနှိမ် ဆံုားလုပ်ခ) ရပေါ်တ င်သ  လုပ်ခရရှှိခခင်ား ခြစ်သည်။ 
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အမ  ားခပည်သူ အလုပ်ပှိတ်ရက် (အခ ှိ ွေ့ရသ  အရခခအရနမ  ားမှလ  ၍)၊ ကှိုယရ်ရားကှိုယတ်  

အတ က် ခ င် ယခူခင်ား၊ လုပ်သက်ခ င်  စသည်တှိုို့အတ က် လုပ်ခ၊ လစ  မရရှှိပါ။ အလုပ်မှ 

ရပန် ားမည်ဆှိုပါက ကကှိ တင်အရ က င်ား က ားစ  ရပားပှိိုု့ရန် မလှိုအပ်ပါ။ 

(ဂ) လစ ရအလုပ သင - သင်တန်ားတက်ရရ က်ရနသည်  လစ ရအလုပ်သင်ကှို အလုပ်လုပ် 

သညဟု် ယူဆပါသည်။ သှိုို့ရသ ် လစ မရအလုပ/်လုပ်ငန်ားသင်ကှိုမူ အလုပ်လုပသ်ည်ဟု 

မယဆူပါ။ 

(ဃ) အလုပ ရ င  (ပ မု န အလုပ သမ ်းန င   သူ/သူမ၏ကုိယ ပိငု လုပ ငန ်း) - လူမ  ားသည ်လုပ်ငန်ားကှို 

တစ်ဦားတစ်ရယ က်ထ ခြစ်ရစ၊ တစ်ဦား (သှိုို့မဟုတ)် ထှိုို့ထက်ပှိုရသ  လုပ်ရြ ်ကှိုင်ြက်မ  ား 

ခြင် ခြစ်ရစ၊ စှိုက်ပ ှိ ားရမ ားခမြူရရားလုပ်ငန်ားမ  ားအပါအဝင် စီားပ  ားရရားလုပ်ငန်ားတစ်ခုကှို  လုပ်ခ/ 

လစ ခြင်  အလုပ်သမ ားမ  ား ငှ ားရမ်ားရဆ င်ရွက်ရနပါက  အလုပ်ရင်ှအခြစ် သတ်မှတန်ှိုင် 

မည် ခြစ်သည။် 

(င) ကုိယ ပိငု လုပ ငန ်းလုပ ကုိင သူ (သူ/သူမ၏ ကုိယ ပိုင အလုပ / ပ မု န အလုပ သမ ်းမရ ိ) - 

ကှိုယပ်ှိင်ုလုပ်ငန်ားကှို ပံမုှန်အလုပ်သမ ားငှ ားရမာ်းခခင်ားမရှှိဘ  လုပ်ကှိုင်သူကှို ဆှိုလှိုခခင်ားခြစ် 

သည။် ကှိုယပ်ှိင်ုလုပ်ငန်ားလုပ်ကှိုင်သူသည် မှိမှိတစ်ဦားတည်ား (သှိုို့မဟုတ)် တစ်ဦား 

(သှိုို့မဟုတ်) ထှိုထက်ပှိုရသ  လုပ်ရြ ်ကှိုင်ြက်မ  ားနှင် ခြစ်ရစ၊ အခရ ကားရင မရပားရသည်  

မှိသ ားစုအကူလုပသ် ားမ  ားနှင် ခြစ်ရစ လုပ်ငန်ား (သှိုို့မဟုတ်) စှိုက်ပ ှိ ားရမ ားခမြူရရားလုပ်ငန်ား 

စသည်မ  ားကှို ရဆ င်ရွက်နှိုင် ကသည။် ပ  ခခြင်  လုပ်ကှိုင်လ က်ရှှိရသ  ပ  စ ားမ  ားကှိုလည်ား 

ကှိုယပ်ှိင်ုလုပ်ငန်ားလုပ်ကှိုင်သူဟု သတ်မှတရ်မည်။ 

(စ) အခတ က်းတင မရတသ  မိသ ်းစုဝင လုပ သ ်း- ရဆ မ ှိ ားရတ ်ရသ သူတစ်ဦား (ပံုမှနအ် ားခြင်  

တစ်အှိမ်တည်ားတ င် ရနထှိုင်သည် လူတစ်ဦား) ၏ ရစ ားက က်အတ က် ရညရ်ွယ်ထုတ်လုပ် 

သည်  လုပ်ငန်ား/စှိုက်ပ ှိ ားရမ ားခမြူရရားလုပ်ငန်ားတ င် လုပ်ခ (သှိုို့မဟုတ)် လစ ရရှှိခခင်ားမရှှိဘ  

အလုပ်လုပသ်ည် သူမ  ားကှို ဆှိုလှိုပါသည။် ထှိုသှိုို့ရသ သူမ  ားသည ် လုပ်ငန်ားလည်ပတ်မှု 

တ င် အလုပ်ခ ှိန်န ရီအ ားခြင် လည်ားရက င်ား (သှိုို့မဟုတ်) ဆံုားခြတ်ခ က် ခ မှတ်ရ တ င် 

လည်ားရက င်ား လုပ်ငန်ားရခါင်ားရဆ င်နှင်  နှိှုင်ားယှဉ်နှိုင်မှုမရှှိသခြင်  ယင်ားတှိိုု့ကှို လုပ်ငန်ားတ င် 

လုပ်ရြ ်ကှိုင်ြက်အခြစ် မသတ်မှတန်ှိုင်ပါ။ အကယ်၍ လူတစ်ရယ ကသ်ည ် သူ/သူမ၏ 

အှိမ်ရထ င်စု လုပ်ငန်ားတ င် လစ /လုပ်ခခြင်  လုပ်ကှိုင်ပါက ထှိုသူကှို ဤအမ ှိ ားအစ ားတ င် 

မသတ်မှတဘ်  အလုပ်သမ ားအရနခြင်  သတ်မှတရ်န်ခြစ်ပါသည။် 

လုပ ငန ်းအမျ ိ်းအစ ်း (Industry)  

 လူတစ်ဦား အလုပ်လုပသ်ည်  ကှိုယပ်ှိင်ုလုပ်ငန်ားအပါအဝင် အလုပ်ဌ န၊ စီားပ  ားရရားလုပ်ငန်ား သှိုို့မဟုတ် 

အြ  ွေ့အစည်ားမှ ရဆ င်ရွက်ရနရသ  စီားပ  ားရရားလုပ်ရဆ င်မှုပံစုံ (Economic Activity) ကှိ ု ရညည်ွှန်ားပပီား၊ 

စီားပ  ားရရားလုပ်ရဆ င်မှုပံစုံကှို အခခ ားယူနစ်မ  ား (သှိုို့) လူအမ  ားအတ က် အဓှိကကုန်ပစစညာ်းမ  ား ထုတ်လုပ် 

ခခင်ားနှင်  ဝန်ရဆ င်မှုမ  ား ပံ ပှိာုးရဆ င်ရွက်ရပားခခင်ားအရ သတ်မှတပ်ါသည်။ အခပညခ်ပည်ဆှိုင်ရ  စီားပ  ားရရား 

လုပ်ငန်ားအမ ှိ ားအစ ားခ  ခခ ားခခင်ား စံခ ှိန်စံညွှန်ား (International Standard Industrial Classification of All 

Economic Activities-ISIC Rev-4) ရန က်ဆံုားခပင်ဆင်ခ က်ခြစ်ရသ  အခပညခ်ပည်ဆှိုင်ရ  စီားပ  ားရရား 
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လပု်ငန်ား အမ ှိ ားအစ ားခ  ခခ ားခခင်ား စံခ ှိန်စံညွှန်ား (ခပင်ဆင်ခ က်-၄) ကှိ ုယခုစစ်တမ်ားတ င် အသုံားခပ ထ ားပါသည။် 

လုပ်ငန်ားတစ်ခုသည် ISIC (Rev-4) ၏ လုပ်ရဆ င်ခ က်တစ်ခုထ မှမဟုတ်ဘ  ကုန်စည်ရဆ င်ရွက်မှုမ  ားကှို 

ထုတ်လုပ်ခခင်ား (သှိုို့) ရပားအပ်ခခင်ား ခပ လုပ်နှိုင်ပါသည။် ဤသှိုို့ရသ အရခခအရနတ င် အမ  ားဆံုားတန်ြှိုား 

ထုတ်လုပ်သည်  လုပ်ရဆ င်ခ က်ကှိုသ  လုပ်ငန်ားအမ ှိ ားအစ ားခ  ခခ ားရန် ယူဆသတ်မှတရ်မည် ခြစ်သည်။ 

အလုပ အကုိင  (Occupation)  

လူတစ်ဦားသည် ကှိုယပ်ှိင်ုလုပ်ငန်ား လုပ်ကှိုင်ရနသူခြစ်ရစ၊ လုပ်ခလစ ခြင်  လုပ်ကှိုင်ရနသူခြစ်ရစ 

အတှိအက သတ်မှတထ် ားရသ  လုပ်ငန်ားတစ်ခုတ င် လုပ်ကှိုင်ရနရရသ  အလုပ်အမ ှိ ားအစ ားကှို ရညည်ွှန်ား 

ခခင်ားခြစ်ပပီား၊ အခပညခ်ပည်ဆှိုင်ရ  အလုပ်အကှိုင်အမ ှိ ားအစ ားခ  ခခ ားခခင်ား စံခ ှိန်စံညွှန်ား (International 

Standard Classification of Occupation-ISCO,2008) ကှိ ုတူညီရသ  အလုပ်အကှိုင်မ  ားအလှိုက် ကကီားစဉ ်

ငယ်လှိုက်အုပစ်ုခြင်  စုစည်ားထ ားပါသည။် ISCO 2008  အ ား ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘ လတ င် အခပည်ခပည် 

ဆှိုင်ရ  အလုပ်သမ ားရရားရ  စ ရင်ားအင်ားပည ရှင်မ  ား ညလီ ခံ (International Conference of Labour 

Statisticians-ICLS) မှ ခ မှတ်ခ  ပပီား၊ အဆှိုပါသတမ်ှတ်ခ က်မ  ားအတှိင်ုား ဤလုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်းတ င် 

အသုံားခပ ထ ားပါသည။် 

သမ ်းရုိ်းကျမဟု  တသ  လုပ ငန ်းကဏ္ဍ (Informal Sector) 

 သမ ားရှိုားက မဟုတရ်သ  လုပ်ငန်ားကဏ္ဍဆှိုသည်မှ  ကုန်ပစစညာ်းမ  ားနှင်  ဝန်ရဆ င်မှုမ  ားကှို 

လ လှယ်ရရ င်ားခ ရန် သက်ဆှိုင်ရ အစှိုားရဌ နမ  ားတ င် မှတ်ပံုတင်ထ ားခခင်ားမရှှိဘ  ရဆ င်ရွက်ရနရသ  

ကှိုယပ်ှိင်ုပဂု္လှိကလုပ်ငန်ားငယမ်  ားခြစ်ပပီား၊ ပံမုှနအ် ားခြင ် အဆှိုပါလုပင်န်ားမ  ားသည ် အြ  ွေ့အစည်ားငယ်မ  ား 

အခြစ် ရပတ်ည်ရနပပီား ထုတ်လုပ်မှုစ မာ်းအ ားစုခြစ်သည ် လုပ်သ ားနှင ်ရင်ားနှီားမှု ကုန်က စရှိတ်မ  ားကှို ခပည ်စံုစ   

စ ရင်ားဇယ ား ခပ စုထ ားခခင်ားမရှှိ ကပါ။ 

သမ ်းရုိ်းကျမဟု  တသ  အလုပ အကုိင  (Informal Employment) 

 ၁၇ ကကှိမ်ရခမ က် အခပည်ခပည်ဆှိုင်ရ  အလုပ်သမ ားရရားရ  စ ရင်ားအင်ားပည ရှင်မ  ား ညလီ ခံ 

(International Conference of Labour Statistician-17th ICLS)  မှခ မှတ်ထ ားရသ  သမ ားရှိုားက မဟုတ ်

ရသ အလုပ်အကှိုင် အယူအဆမ  ားကှို အသုံားခပ ခခင်ားခြစ်ပါသည။် သမ ားရှိုားက  (သှိုို့မဟုတ်) သမ ားရှိုားက  

မဟုတရ်သ လုပ်ငန်ားကဏ္ဍ (သှိုို့မဟုတ)် ပုဂ္လှိကအှိမရ်ထ င်စုတ င် အှိမတ် င်ားအလုပ်သမ ားအခြစ် 

လုပ်ကှိုင်ရနသူတစ်ဦားသည် ၎င်ား၏ အလုပ်အကှိုင်ဆက်န ယ်မှုမ ှ ခပည်တ င်ားအလုပ်သမ ားရရားရ  ဥပရေ 

(သှိုို့မဟုတ်) လုပ်ထံုားလုပ်နည်ားမ  ား၊ ဝင်ရင ခ န်၊ လူမှုအက အက ယ်ရပားမှုနငှ ် အခ ှိ ွေ့ရသ  အလုပ်အကှိုင် 

အက ှိ ားခံစ ားခ င ် (အလုပ်ထုတ် နစ်န ရ ကား၊ လုပ်သက်ဆု သှိုို့မဟုတ ်လုပ်သက်ခ င ် သှိုို့မဟုတ ်န မက န်ားခ င ် 

က  သှိုို့ရသ ) မ  ားနှင ် ကှိုက်ညမီှုမရှှိပါက သမ ားရှိုားက မဟုတရ်သ  အလုပ်လုပ်ကှိုင်ရနသအူခြစ် သတ်မှတ် 

ပါသည။် 

 

 

 



18  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား အစီရင်ခံစ  

သမ ်းရုိ်းကျမဟု  တသ  အလုပ အကုိင ဆိုင ရ  အယူအဆ 

အမျ ိ်းအစ ်း 

အလိုက  

ထု  လပု မှု 

ပ ုစ မျ ်း 

အလုပ အကိုင အတခခအတနအလိုက  အလုပ မျ ်း 

ကိုယ ပိုင လုပ ငန ်း 

လုပ ကိုင သူမျ ်း 
အလုပ ရ င မျ ်း 

မိသ ်းစု 

လုပ ငန ်းမျ ်း 

  င ကူညီ 

လုပ ကိုင  

သူမျ ်း 

အလုပ သမ ်းမျ ်း 
သမဝေါယမ  

အမှုတဆ င  

သမ ်း 

ရို်းကျ 

မဟု   

သမ ်း 

ရို်းကျ 

သမ ်း 

ရို်းကျ 

မဟု   

သမ ်း 

ရို်းကျ 

သမ ်း  

ရို်းကျ 

မဟု   

သမ ်း 

ရို်းကျ 

မဟု   

သမ ်း 

ရို်းကျ 

သမ ်း 

ရို်းကျ 

မဟု   

သမ ်း 

ရို်းကျ 

သမ ားရှိုားက  

လုပ်ငန်ား 

ကဏ္ဍမ  ားရှှိ 

စီားပ  ားရရား 

လုပ်ငန်ားမ  ား 

    ၁ ၂    

သမ ားရှိုားက  

မဟုတ်ရသ  

လုပ်ငန်ား 

ကဏ္ဍမ  ားရှှိ 

စီားပ  ားရရား 

လုပ်ငန်ားမ  ား 

(ခ) 

၃  ၄  ၅ ၆ ၇ ၈  

အှိမ်ရထ င်စု 

မ  ား (ဂ) 
၉     ၁၀    

မ   ချက ။ (က) မီားခှိုားရရ င်အရင်  ခ ယ်ထ ားရသ  အက က်မ  ားသည် ရမားခ န်ားတ င် အဓှိပပါယ်သတ်မှတ်ခ က်အရ ထုတ်လပု်မှု 

ပံုစံမ  ားမရှှိသည်  အလုပ်မ  ားကှို ရည်ညွှန်ားပါသည်။ မီားခှိုားရရ င်အရြ    ခ ယ်ထ ားရသ  အက က်မ  ားသည် 

သမ ားရှိုားက အလုပ်မ  ား ခြစ်ပါသည်။ အရရ င်မခ ယ်ထ ားရသ  အက က်မ  ားမှ  အမ ှိ ားမ ှိ ားရသ  သမ ားရှိုားက  

မဟုတ်ရသ အလုပ်မ  ားကှို ကှိုယ်စ ားခပ ပါသည်။ 

 (ခ) ၁၅ ကကှိမ်ရခမ က် အခပည်ခပည်ဆှိုင်ရ  အလုပ်သမ ားရရားရ  စ ရငာ်းအင်ားပည ရှင်မ  ား ညီလ ခံ-ICLS 

ဆံုားခြတ်ခ က် (အှိမ်ရထ င်စုမ  ားတ င် လုပ်ခ/လစ ခြင်  လုပ်ကှိုင်ရနသည်  အှိမ်အကူလုပ်သ ားမ  ား မပါဝင်ပါ) 

 (ဂ) အှိမ်ရထ င်စုမ  ားတ င် ကှိုယ်ပှိုင်သုံားစ  ရန်အတ က် ကုန်ပစစည်ား ထုတ်လပု်မှုမ  ားနှင်  အှိမ်ရထ င်စုမ  ားတ င် 

လုပ်ကှိုင်ရနသည်  အှိမ်အကူလုပ်သ ားမ  ား မပါဝင်ပါ။ 

  သမ ားရှိုားက  မဟုတ်ရသ  အလုပ်အကှိုင် အက က်ငယ်မ  ား - ၁ မ ှ၆ နှင်  ၈ မ ှ၁၀ အထှိ 

  သမ ားရှိုားက  မဟုတ်ရသ ကဏ္ဍရှှိ အလုပ်အကှိုင် အက က်ငယ်မ  ား - ၃ မ ှ၈  အထှိ 

  သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  ကဏ္ဍခပငပ်တ င်ရှှိရသ  သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  အလုပ်အကှိုင် အက က်ငယ်     

မ  ား - ၁ ၊ ၂ ၊ ၉ နှင်  ၁၀ 

ကတလ်း (Child ) 

ILO ၏ အဆှိုားဝါားဆံုားပံစုံခြင်  ကရလားလုပ်သ ားခှိုင်ားရစခခင်ား ခပဋ္ဌ န်ားခ က် အမှတ် ၁၈၂ (၁၉၉၉ ခုနှစ်) 

နှင်  ကရလားသူငယ်အခ င် အရရားဆှိုင်ရ  ကုလသမဂ္ ခပဋ္ဌ န်ားခ က်နှင် အညီ ကရလားအခြစ် အသက် ၁၈ နှစ် 

ရအ က် လူတစ်ဦားကှို သတ်မှတပ်ါသည်။ ဤစစ်တမ်ားတ င် ကရလားလုပ်သ ား တှိုင်ားတ ရန်အတ က် 
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ရညမ်ှနာ်းခ က်ဦားရရမှ  အသက်အုပစ်ု အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၇ နှစ် အတ င်ားရှှိသူမ  ား အ ားလံုားပါဝင်ပပီား အသက်ကှို 

တှုိင်ားတ ရ တ င် ကရလား၏ လ န်ခ  ရသ ရမ ားရနို့က ခပည် ပပီားအသက် (နှစ်) ခြင်  တှိင်ုားတ ပါသည်။ 

ကတလ်းလုပ သ ်း (Child Labour) 

ခမန်မ နှိုင်ငံတ င် ကရလားလုပ်သ ားနှင ်စပ်လ ဉ်ား၍ တရ ားဝင်အဓှိပပ ယ်ြ င ်ဆှိုခ က် မရှှိရသားပါ။ 

ထှိုို့ရ က င ် စစ်တမ်ားတ င်အသုံားခပ ထ ားရသ  အဓှိပပ ယ်ြ င ်ဆှိုခ က်မ  ားသည ်၁၈ ကကှိမရ်ခမ က် အလုပ်သမ ား 

ရရားရ  စ ရင်ားအင်ားပည ရှင်မ  ား ညလီ ခံမ ှခ မတှ်ထ ားရသ  ဆံုားခြတ်ခ က်မ  ား၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံမ  ား 

အက်ဥပရေကှို ခပင်ဆငသ်ည ် ဥပရေပါခပဋ္ဌ န်ားခ က်မ  ားနှင ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဆှိုင်မ  ားနှင ် အလုပ်ဌ နမ  ား 

ဥပရေအရ ရအ က်ရြ ်ခပပါ ပံစုံမ  ားတ င် အလုပ်လုပရ်သ ကရလားမ  ားကှို ကရလားလုပ်သ ားအခြစ် 

သတ်မှတပ်ါသည် - 

(က) အသက် ၅ နှစ်မ ှ ၁၈ နှစ်ရအ က်ရှှိပပီား အခရ ကားရင  သှိုို့မဟုတ် အက ှိ ားအခမတ်အတ က် 

အနတရ ယ်ရှှိရသ  အလုပမ်  ားတ င် တစ်ပတ်လျှင်အနည်ားဆံုား တစ်န ရီလုပက်ှိုင်ခခင်ား၊ 

သှိုို့မဟုတ ်ညအခ ှိန်မ  ား (ည ၆ န ရီမှ နံနက် ၆ န ရီ) အတ င်ား အလုပ်လုပခ်ခင်ား၊ 

 (သှိုို့မဟုတ်) 

(ခ) အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်ရအ က်ရှှိပပီား အခရ ကားရင  သှိုို့မဟုတ် အက ှိ ားအခမတ်အတ က် 

တစ်ပတ် လျှင်အနည်ားဆံုား တစ်န ရီလုပက်ှိုင်ခခင်ား၊ 

 (သှိုို့မဟုတ်) 

(ဂ) အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်ရအ က်ရှှိပပီား အခရ ကားရင  သှိုို့မဟုတ် အက ှိ ားအခမတ်အတ က် 

တစ်ပတ် လျှင် ၂၄ န ရီထက်ပှို၍ လုပ်ကှိုင်ခခင်ား၊ 

 (သှိုို့မဟုတ်) 

(ဃ) အသက် ၁၆ နှစ်မ ှ ၁၈ နှစ်ရအ က်ရှှိပပီား အခရ ကားရင  သှိုို့မဟုတ် အက ှိ ားအခမတ်အတ က် 

တစ်ပတ် လျှင် ၄၄ န ရီထက်ပှို၍ လုပ်ကှိုင်ခခင်ား၊ 

က န်ရှှိသည ် အလုပ်လုပရ်သ ကရလားမ  ားကှို ဤအစီရင်ခံစ တ င် ကရလားလုပ်သ ားအခြစ် 

မသတ်မှတဘ်  “ကရလားလုပ်သ ားမဟုတ်သည ် အလုပ်လုပ်ရနရသ ကရလားမ  ား” ဟူ၍ သတ်မှတပ်ါသည။်  

အနတရ ယ ရ ိသည   အလုပ မဟု  တသ  လည ်း အဆိ်ုးရ  ်းဆ ်ုးပ ုစ ခဖင   ခိုင ်းတစခခင ်းခ ရတသ  ကတလ်းလုပ သ ်း 

(Worst forms of Child Labour other than Hazardous work) 

အနတရ ယ်ရှှိသည ် အလုပ်မဟုတရ်သ ်လည်ား အဆှိုားရွ ားဆံုားပံစုံခြင်  ခှိုင်ားရစခခင်ားခံရရသ  ကရလား 

လုပ်သ ား တစ်နည်ားအ ားခြင်  အရခခအရနတစ်က  တှိင်ုားတ ရန်ခက်ခ ရသ  ကရလားလုပ်သ ားဆှိုင်ရ  

အခ က်အလက်မ  ားသည် ကရလားလုပ်သ ားဆှိုင်ရ  အမ ှိ ားသ ားအဆင်  စ ရင်ားအင်ားအစီအစဉ်အတ က် 

အရရားပါသည်  အခ က်အလက်မ  ားခြစ်သက  သှိုို့ စှိန်ရခေါ်မှုတစ်ရပ်လည်ား ခြစ်ပါသည။် စံသတ်မှတထ် ားသည်  

အှိမရ်ထ င်စုစစ်တမ်ား နညာ်းလမ်ားမ  ားခြင်  ရက က်ယူသည် တှိုင်၊ အှိမရ်ထ င်စုမ  ားအရနခြင်  ၎င်ားတှိိုု့၏ 

ကရလားမ  ားသည ် အဆှိုပါကရလားလုပ်သ ားအရခခအရနတ င် ခှိုင်ားရစခခင်ားခံရသညက်ှို သှိရှှိရသ ်လည်ား 

ရခြဆှိုရန် ခ ယဉ်ားသည် အတ က် အနတရ ယ်ရှှိသည်  အလုပ်မဟုတရ်သ ်လည်ား အဆှိုားရွ ားဆံုားပံစုံခြင်  

ခှိုင်ားရစခခင်ားခံရရသ  ကရလားလုပ်သ ားဆှိုင်ရ  အခ က်အလက်မ  ားရရှှိရန် အလ န်ခကခ် ပါသည။် 
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အနတရ ယ ရ ိတသ အလုပ  (Hazardous Work) 

 စစ်တမာ်းအစီရင်ခံစ တ င် အနတရ ယ်ရှှိသညဟု် ယူဆထ ားရသ  ရအ က်ပါအလပု် အမ ှိ ားအစ ားမ  ား 

ကှို တှိတှိက က  အ ရသားစှိတ်ရင်ှားလင်ား ရြ ်ခပထ ားသည်- 

 (က) အခပည်ခပည်ဆှိုင်ရ  အလုပ်အကှိုင်အမ ှိ ားအစ ား ခ  ခခ ားခခင်ား စံခ ှိန်စံညွှန်ား (ISCO-2008) နှင ် 

အမ ှိ ားသ ားအဆင ် အလုပ်အကှိုင်ခ  ခခ ားခခင်ားတှိိုု့၏ ကုေ်မ  ားတ င် သတ်မှတ်ထ ားရသ  

အနတရ ယ်ခြစ်ရစမည ် အလုပ်အကှိုင်စ ရင်ား၊ 

 (ခ) ကရလားမ  ားအ ား အလုပ်ခနိ်ု့ရ တ င် တ ားခမစ်ခခင်ားခံရရသ  အနတရ ယ်ခြစ်ရစမည ် စက်ရုံ 

မ  ားစ ရင်ား၊ အထူားသခြင ် ရဆ က်လုပရ်ရားလုပ်ငန်ား၊ သတတ တ င်ားတူားရြ ်ခခင်ားလုပ်ငန်ားနှင ် 

ရက  က်တာူးခခင်ားလုပ်ငန်ား၊ 

 (ဂ) အခခ ားအနတရ ယ်ခြစ်နှိင်ုရသ  အရခခအရနမ  ား (က န်ားမ ရရားကှို ထှိခှိုက်ရစရသ  လုပ်ငန်ား 

ပတ်ဝန်ားက င်၊ လံုခခံ မှုမရှှိ၊ အနတရ ယ်ရှှိရသ  ပစစည်ားကှိရှိယ မ  ား (သှိုို့) ရလားလံရသ  

ဝန်စည်မ  ား/ အလုပ်မ  ား၊ အနတရ ယ်က  ရရ က်နှိုင်ရသ  အလုပ်ရနရ မ  ားနှင ် ည င်ားပန်ား 

နှှိပ်စက်၍ အလ  သုံားစ ားခပ ရသ  အလုပ်မ  ား) တှိိုု့ကှို ရစ င ် ကည ်မည ် စစ်တမာ်းရမားခ န်ားမ  ား၊ 

 (ဃ) အလုပ်ခ င်ထ တ င် သတ်မှတ်ထ ားရသ  အလုပ်လုပ်ခ ှိန်ထကပ်ှိ၍ု အခ ှိန် က ရအ င် 

လုပ်ရခခင်ား။ 

လူငယ  (Youth) 

ငယ်ရွယသ်ည်  (သှိုို့မဟုတ်) လူလ ားရခမ က်ရသ အရွယ်သှိုို့ မရရ က်ရှှိမီ အသက်အပှိင်ုားအခခ ားကှို 

လူငယ်ဟု သတ်မှတပ်ါသည။် ကမ္  ကုလသမဂ္အရနခြင်  စ ရင်ားအင်ားဆှိုင်ရ  ရညရ်ွယ်ခ က်အလှိုို့ငှ  

အသက် ၁၅-၂၄ နှစ် အသက်အပှိင်ုားအခခ ားကှို လူငယ်အခြစ် သတ်မှတထ် ားပါသည။် ယခုစစ်တမ်ားတ င် 

ဤအဓှိပပါယ်သတ်မတှ်ခ က်ကှို အသုံားခပ ထ ားပါသည။် 
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၂.၁၄    က ချက မှုနည ်းလမ ်းမျ ်း 

လုပ သ ်းအင အ ်းပေါဝင မှုရ ခိုင နှုန ်း (Labour Force Participation Rate -LFPR) 

လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ား =
လုပ်သ ားအင်အ ား

အလုပ်လုပ်လုပ်ကှိုင်နှိုင်သည ်အသက်အပှိုင်ားအခခ ား
× ၁၀၀ 

လူဦ်းတရ  င  အလုပ လုပ သူပေါဝင မှုအချ ိ်း (Employment to Population Ratio - EMPR) 

လူဦားရရတ င်အလုပ်လုပ်သူပါဝင်မှုအခ ှိ ား =
အလုပ်လက်ရှှိဦားရရ

အလုပ်လုပ်လုပ်ကှိုင်နှိုင်သည ်အသက်အပှိုင်ားအခခ ား
× ၁၀၀ 

အလုပ လက မ  နှုန ်း (Unemployment Rate-LU1) 

LU1 =
အလုပ်လက်မ  ဦားရရ

လုပ်သ ားအင်အ ား
× ၁၀၀ 

အလုပ ချနိ ဆိုင ရ   စ ဝက  စ ပျက အလုပ လက မ  န င   အလုပ လက မ  နှုန ်း (Combined Rate of Time-

related Underemployment and Unemployment - LU2) 

LU2 =
အလုပ်ခ ှိန်ဆှိုင်ရ တစ်ဝက်တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ  ဦားရရ +  အလုပ်လက်မ  ဦားရရ

လုပ်သ ားအင်အ ား
× ၁၀၀ 

အလုပ လက မ  န င   ခဖစ နိငု တချရ ိတသ လုပ သ ်းအင အ ်းပေါဝင မှုနှုန ်း (Combine rate of Unemployment 

and Potential Labour Force - LU3) 

LU3 =
အလုပ်လက်မ  ဦားရရ + ခြစ်နှိုင်ရခ ရှှိရသ လုပ်သ ားအင်အ ား

ခ  ွေ့ထ င်လုပ်သ ားအင်အ ား
× ၁၀၀ 

လုပ သ ်းအင အ ်း အခပည  အဝ အသ ု်းမချနိုင မှုနှုန ်း (Composite measure of Labour Underutilization-

LU4) 

LU4 =
အလုပ်ခ ှိန်ဆှိုင်ရ တစ်ဝက်တစ်ပ က် အလုပလ်က်မ  ဦားရရ +  အလုပ်လက်မ  ဦားရရ + ခြစ်နှိုင်ရခ ရှှိရသ  လပု်သ ားအငအ် ား

ခ  ွေ့ထ င်လုပ်သ ားအငအ် ား
× ၁၀၀ 

မ   ချက ။ ချ ွေ့ထ င လုပ သ ်းအင အ ်းသည  လုပ သ ်းအင အ ်းန င   ခဖစ််နိုင တချရ ိတသ  လုပ သ ်းအင အ ်း တပေါင ်းခခင ်းခဖစ ပေါသည ။ 

ကတလ်းလုပ သ ်းပေါဝင မှုနှုန ်း (Percentage of Child Labour) 

ကရလားလုပ်သ ားပါဝင်မှုနှုန်ား =
ကရလားလုပ်သ ားဦားရရ

စုစုရပါင်ားကရလားဦားရရ
× ၁၀၀ 

အလုပ မလုပ ၊ တကျ င ်းမ က ၊ သင  န ်းမ က သည   လူငယ ရ ခိုင နှုန ်း (Share of youth not in 

employment, education or training - Youth NEET Rate) 

Youth NEET Rate =
အလုပ်မလုပ်၊ ရက  င်ားမတက်၊ သင်တန်ားမတက်သည ် လူငယ်ဦားရရ

စုစုရပါင်ားလူငယ်ဦားရရ
× ၁၀၀ 
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အခန ်း (၃) 

အိမ တထ င စုန င   လူဦ်းတရဆိုင ရ  သ င ခပင လကခဏ မျ ်း 

ဤအခန်ားတ င် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်း (ပထမအကကှိမ်) နှင ် (ေုတှိယအကကှိမ်) 

တှိိုု့မှ ရက က်ယူထ ားသည ် အခ က်အလက်မ  ားကှို အရခခခံသည ် အှိမရ်ထ င်စုလူဦားရရဆှိုင်ရ  အရ က င်ား 

အရ မ  ားခြစ်ရသ  လူဦားရရပ ံနှံို့မှု အရခခအရန၊ မှခီှိုမှုအခ ှိ ားနှင ် ပည ရရားအရခခအရနတှိိုု့ကှိ ု ခပည်ရထ င်စု 

နယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်နှင  ်အသက်အုပစ်ုအလှိုက် ရြ ်ခပထ ားပါသည။် 

၃.၁ လူဦ်းတရပျ ွေ့န  ့်မှု အတခခအတန 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်းအရ ခမန်မ နှိုင်ငံ၏ အှိမရ်ထ င်စု လူဦားရရမှ  ၅၁.၄၈ 

သန်ားခြစ်ပပီား၊ က  ား ၂၄.၁၂ သန်ားနှင်  မ ၂၇.၃၆ သန်ားခြစ်ပါသည်။ 

 ပမှိ ွေ့ခပတ င် လူဦားရရ ၁၄.၇၃ သန်ားနှင်  ရက ားလက်တ င် ၃၆.၇၅ သန်ားရှှိပပီား ရက ားလက်တ င် ရနထှိုင် 

ရသ  လူဦားရရသည် ၇၁% ရက  ်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ 

ခပည်နယ်အလှိုက် လူဦားရရကှို ကည် ပါက ရန်ကုန်တှိင်ုားရေသကကီားတ င် လူဦားရရအမ  ားဆံုား၊ ဧရ ဝတီတှိင်ုား 

ရေသကကီားတ င် ေုတှိယလူဦားရရ အမ  ားဆံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ကယ ားခပည်နယ်သည် လူဦားရရ 

အနည်ားဆံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၃.၁) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ အလုိက  လူဦ်းတရ (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 
(သန ်းတပေါင ်း) 

ခပည တထ င စုနယ တခမ၊ 

 ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ 

ခပည နယ  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

ကခ င် ၁.၆၅ ၀.၇၉ ၀.၈၆ ၀.၆၀ ၀.၂၈ ၀.၃၂ ၁.၀၅ ၀.၅၁ ၀.၅၄ 

ကယ ား ၀.၃၁ ၀.၁၅ ၀.၁၆ ၀.၀၇ ၀.၀၃ ၀.၀၄ ၀.၂၄ ၀.၁၂ ၀.၁၂ 

ကရင ် ၁.၆၄ ၀.၇၉ ၀.၈၅ ၀.၃၄ ၀.၁၆ ၀.၁၈ ၁.၃၀ ၀.၆၃ ၀.၆၇ 

ခ င်ား ၀.၅၇ ၀.၂၈ ၀.၂၉ ၀.၁၁ ၀.၀၅ ၀.၀၆ ၀.၄၆ ၀.၂၃ ၀.၂၃ 

စစ်ကှိုင်ား ၅.၂၄ ၂.၄၅ ၂.၇၉ ၀.၈၇ ၀.၄၀ ၀.၄၇ ၄.၃၇ ၂.၀၅ ၂.၃၂ 

တနသသ ရီ ၁.၅၂ ၀.၇၂ ၀.၈၀ ၀.၃၆ ၀.၁၇ ၀.၁၉ ၁.၁၆ ၀.၅၅ ၀.၆၁ 

ပ ခူား ၄.၇၉ ၂.၂၃ ၂.၅၆ ၁.၀၁ ၀.၄၆ ၀.၅၅ ၃.၇၈ ၁.၇၇ ၂.၀၁ 

မရက ား ၃.၇၈ ၁.၇၄ ၂.၀၄ ၀.၅၄ ၀.၂၄ ၀.၃၀ ၃.၂၄ ၁.၅၀ ၁.၇၄ 

မနတရလား ၆.၁၆ ၂.၈၄ ၃.၃၂ ၂.၀၁ ၀.၉၀ ၁.၁၁ ၄.၁၅ ၁.၉၄ ၂.၂၁ 

မ န် ၁.၈၅ ၀.၈၅ ၁.၀၀ ၀.၅၁ ၀.၂၃ ၀.၂၈ ၁.၃၄ ၀.၆၂ ၀.၇၂ 

ရခှိုင် ၃.၂၅ ၁.၄၈ ၁.၇၇ ၀.၅၃ ၀.၂၄ ၀.၂၉ ၂.၇၂ ၁.၂၄ ၁.၄၈ 

ရန်ကုန ် ၇.၆၂ ၃.၄၇ ၄.၁၅ ၅.၃၁ ၂.၄၀ ၂.၉၁ ၂.၃၁ ၁.၀၇ ၁.၂၄ 

ရှမ်ား ၅.၇၀ ၂.၇၇ ၂.၉၃ ၁.၃၁ ၀.၆၃ ၀.၆၈ ၄.၃၉ ၂.၁၄ ၂.၂၅ 

ဧရ ဝတီ ၆.၁၇ ၂.၉၈ ၃.၁၉ ၀.၈၁ ၀.၃၈ ၀.၄၃ ၅.၃၆ ၂.၆၀ ၂.၇၆ 

ရနခပည်ရတ ် ၁.၂၃ ၀.၅၈ ၀.၆၅ ၀.၃၅ ၀.၁၆ ၀.၁၉ ၀.၈၈ ၀.၄၂ ၀.၄၆ 

စုစုတပေါင ်း ၅၁.၄၈ ၂၄.၁၂ ၂၇.၃၆ ၁၄.၇၃ ၆.၇၃ ၈.၀၀ ၃၆.၇၅ ၁၇.၃၉ ၁၉.၃၆ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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၃.၂ အသက အုပ စုအလိုက  လူဦ်းတရ ပျ ွေ့န  ့်မှုအတခခအတန 

အသက်အုပစ်ုအလှိုက် လူဦားရရပ ံွေ့နှံို့မှု အရခခအရနကှိ ုက  ား ၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက် ခ  ခခ ား ကည်  

ပါက အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားတ င် အသက် ၁၅ နှစ် မှ 

၂၄ နှစ် က ား လူငယ်ပ ံွေ့နှံို့မှုနှုန်ားသည် တစ်နှိုင်ငံလံုား အတှိင်ုားအတ အရလည်ားရက င်ား၊ ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက် 

ရေသတ င်လည်ားရက င်ား ခမင် မ ားရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၃.၂) အသက အုပ စုအလုိက  လူဦ်းတရ (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

(သန ်းတပေါင ်း) 

အသက အုပ စု 
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

၀-၄ ၄.၉၄ ၂.၅၀ ၂.၄၄ ၁.၃၂ ၀.၆၆ ၀.၆၆ ၃.၆၂ ၁.၈၄ ၁.၇၈ 

၅-၉ ၄.၆၈ ၂.၃၅ ၂.၃၃ ၁.၁၀ ၀.၅၆ ၀.၅၄ ၃.၅၈ ၁.၇၉ ၁.၇၉ 

၁၀-၁၄ ၄.၈၉ ၂.၄၁ ၂.၄၈ ၁.၁၇ ၀.၅၉ ၀.၅၈ ၃.၇၂ ၁.၈၂ ၁.၉၀ 

၁၅-၁၉ ၄.၆၀ ၂.၂၅ ၂.၃၅ ၁.၂၃ ၀.၅၉ ၀.၆၄ ၃.၃၇ ၁.၆၆ ၁.၇၁ 

၂၀-၂၄ ၄.၁၆ ၁.၉၆ ၂.၂၀ ၁.၂၄ ၀.၅၇ ၀.၆၇ ၂.၉၂ ၁.၃၉ ၁.၅၃ 

၂၅-၂၉ ၃.၉၃ ၁.၈၀ ၂.၁၃ ၁.၂၁ ၀.၅၄ ၀.၆၇ ၂.၇၂ ၁.၂၆ ၁.၄၆ 

၃၀-၃၄ ၃.၈၆ ၁.၇၇ ၂.၀၉ ၁.၂၀ ၀.၅၄ ၀.၆၆ ၂.၆၆ ၁.၂၃ ၁.၄၃ 

၃၅-၃၉ ၃.၆၈ ၁.၇၂ ၁.၉၆ ၁.၀၉ ၀.၅၂ ၀.၅၇ ၂.၅၉ ၁.၂၀ ၁.၃၉ 

၄၀-၄၄ ၃.၃၈ ၁.၅၆ ၁.၈၂ ၀.၉၆ ၀.၄၂ ၀.၅၄ ၂.၄၂ ၁.၁၄ ၁.၂၈ 

၄၅-၄၉ ၃.၁၂ ၁.၄၂ ၁.၇၀ ၀.၉၂ ၀.၄၁ ၀.၅၁ ၂.၂၀ ၁.၀၁ ၁.၁၉ 

၅၀-၅၄ ၂.၇၈ ၁.၂၅ ၁.၅၃ ၀.၈၅ ၀.၃၆ ၀.၄၉ ၁.၉၃ ၀.၈၉ ၁.၀၄ 

၅၅-၅၉ ၂.၃၆ ၁.၀၄ ၁.၃၂ ၀.၇၅ ၀.၃၂ ၀.၄၃ ၁.၆၁ ၀.၇၂ ၀.၈၉ 

၆၀-၆၄ ၁.၈၅ ၀.၈၀ ၁.၀၅ ၀.၆၃ ၀.၂၅ ၀.၃၈ ၁.၂၂ ၀.၅၅ ၀.၆၇ 

၆၅+ ၃.၂၅ ၁.၂၉ ၁.၉၆ ၁.၀၆ ၀.၄၀ ၀.၆၆ ၂.၁၉ ၀.၈၉ ၁.၃၀ 

စုစုတပေါင ်း ၅၁.၄၈ ၂၄.၁၂ ၂၇.၃၆ ၁၄.၇၃ ၆.၇၃ ၈.၀၀ ၃၆.၇၅ ၁၇.၃၉ ၁၉.၃၆ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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၃.၃ မ ခီိမုှုအချ ိ်း 

ယခုစစ်တမ်ားအရ အသက် ၁၅ နှစ်မ ှ၆၄ နှစ်အထှိ အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ လူဦားရရရပေါ် စုစုရပါင်ား 

မှခီှိုမှုအခ ှိ ားသည် ၅၁.၂ ရှှိပပီား၊ သက်ငယ်မှခီှိုမှုအခ ှိ ား (၀-၁၄) သည ် ၄၂.၆ နှင ် သက်ကကီားမှခီှိုမှုအခ ှိ ား (၆၅+) 

သည ်၈.၆ ရှှိရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက်၏ သက်ငယ်မီှခှိုမှုနှင်  သက်ကကီားမှီခှိုမှုအခ ှိ ားကှို နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက ရက ားလက် 

ရှှိ သက်ငယ်မှခီှိုမှုအခ ှိ ားသည် ပမှိ ွေ့ခပရှှိ သက်ငယ်မီှခှိုမှုအခ ှိ ားထက် ခမင် မ ားပပီား၊ သက်ကကီားမှခီှိုမှုတ င်မ ူ ပမှိ ွေ့ခပက 

ခမင် မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက ခ င်ားခပည်နယ်တ င် 

သက်ငယ်မှခီှိုမှုအခ ှိ ားသည် ၈၀.၄ ခြင ် က န ် ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်မ  ားထက် 

ခမင် မ ားရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် မနတရလားတှိုင်ားရေသကကီား၊ မ န်ခပည်နယ်၊ ပ ခူားတှိင်ုားရေသကကီားနှင ် မရက ား 

တှိင်ုားရေသကကီားတှိိုု့တ င် သက်ကကီားမှခီှိုမှုအခ ှိ ားသည် က န်ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီားနှင်  ခပည်နယ် 

မ  ားထက် ခမင် မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၃.၃) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ အလုိက  မ ီခုိမှုအချ ိ်း (မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

ခပည တထ င စုနယ တခမ၊ 

 ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း 

သက  

ငယ  

မ ီခိုမှု 

သက 

ကကီ်း 

မ ီခိုမှု 

တပေါင ်း 

သက  

ငယ  

မ ီခိုမှု 

သက 

ကကီ်း 

မ ီခိုမှု 

တပေါင ်း 

သက  

ငယ  

မ ီခိုမှု 

သက 

ကကီ်း 

မ ီခိုမှု 

ကခ င် ၆၉.၄ ၆၂.၇ ၆.၇ ၆၁.၉ ၅၄.၂ ၇.၇ ၇၄.၂ ၆၈.၁ ၆.၁ 

ကယ ား ၅၈.၄ ၅၂.၅ ၅.၉ ၄၅.၁ ၃၆.၈ ၈.၃ ၆၃.၀ ၅၇.၉ ၅.၁ 

ကရင ် ၇၅.၇ ၆၈.၄ ၇.၃ ၆၃.၂ ၅၅.၄ ၇.၈ ၇၉.၄ ၇၂.၂ ၇.၂ 

ခ င်ား ၈၆.၂ ၈၀.၄ ၅.၈ ၇၀.၅ ၆၁.၈ ၈.၇ ၉၀.၃ ၈၅.၃ ၅.၀ 

စစ်ကှိုင်ား ၄၆.၀ ၃၇.၄ ၈.၆ ၃၈.၉ ၃၁.၁ ၇.၈ ၄၇.၄ ၃၈.၇ ၈.၇ 

တနသသ ရီ ၆၇.၀ ၅၈.၈ ၈.၂ ၅၂.၆ ၄၂.၁ ၁၀.၅ ၇၁.၈ ၆၄.၄ ၇.၄ 

ပ ခူား ၅၄.၀ ၄၄.၁ ၉.၉ ၄၆.၉ ၃၈.၇ ၈.၂ ၅၆.၀ ၄၅.၆ ၁၀.၄ 

မရက ား ၃၈.၇ ၂၉.၁ ၉.၆ ၃၈.၄ ၂၄.၈ ၁၃.၆ ၃၈.၇ ၂၉.၈ ၈.၉ 

မနတရလား ၄၈.၃ ၃၈.၂ ၁၀.၁ ၃၉.၃ ၂၉.၉ ၉.၄ ၅၃.၂ ၄၂.၇ ၁၀.၅ 

မ န် ၆၂.၄ ၅၂.၃ ၁၀.၁ ၅၁.၀ ၃၉.၃ ၁၁.၇ ၆၇.၁ ၅၇.၇ ၉.၄ 

ရခှိုင် ၆၃.၈ ၅၅.၄ ၈.၄ ၄၉.၈ ၄၀.၉ ၈.၉ ၆၆.၇ ၅၈.၅ ၈.၂ 

ရန်ကုန ် ၄၃.၀ ၃၃.၇ ၉.၃ ၄၂.၃ ၃၂.၅ ၉.၈ ၄၄.၃ ၃၆.၃ ၈.၀ 

ရှမ်ား ၄၄.၀ ၃၈.၅ ၅.၅ ၄၁.၀ ၃၅.၇ ၅.၃ ၄၄.၉ ၃၉.၃ ၅.၆ 

ဧရ ဝတီ ၅၄.၅ ၄၅.၈ ၈.၇ ၄၈.၇ ၃၆.၁ ၁၂.၆ ၅၅.၅ ၄၇.၄ ၈.၁ 

ရနခပည်ရတ ် ၆၇.၃ ၅၉.၃ ၈.၀ ၅၅.၅ ၄၆.၄ ၉.၁ ၇၂.၅ ၆၅.၀ ၇.၅ 

စုစုတပေါင ်း ၅၁.၂ ၄၂.၆ ၈.၆ ၄၄.၅ ၃၅.၂ ၉.၃ ၅၄.၁ ၄၅.၈ ၈.၃ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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၃.၄ ပည တရ်းဆိုင ရ  အတ က င ်းအရ  

 ပည ရရားပပီားရခမ က်မှု အရခခအရနနှင ်စပ်လ ဉ်ား၍ အသက် ၅ နှစ်နှင ်အထက် လူဦားရရကှို ရမားခမန်ား 

ခ  ရ  ခပည်ရထ င်စုအဆင ်တ င် အသက် ၅ နှစ်နှင ်အထက်လူဦားရရ၏ ၈၅% ခနို့သ်ည ် မူလတန်ားအဆင ် 

အထှိသ  ပပီားရခမ က်ထ ားသူမ  ားခြစ်သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား အမ ှိ ားသ ားနှင ် အမ ှိ ားသမီား က ား ကကီားမ ားသည ် 

က  ခခ ားမှုမရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

 ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက ပမှိ ွေ့ခပရှှိ လူဦားရရ၏ ၃၀% ခနို့်သည ်အလယ်တန်ားအဆင ်နှင ် 

အထက် ပပီားရခမ က်ထ ားသူမ  ားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပပီား ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င်မ ူအလယ်တန်ားအဆင ် 

နှင ်အထက်ပပီားရခမ က်သူ ၁၀% ခနို့်သ ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၃.၄) ပည တရ်းမပ်ီးတခမ က မှုအဆင  အလုိက  အသက  ၅ န စ န င  အထက  လူဦ်းတရပျ ွေ့န  ့်မှု (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ 

တကျ်းလက ) 

ပည တရ်းအဆင   

(ရ ခိုင နှုန ်း) 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

မူလတန်ားရအ က် ၃၀.၂ ၂၈.၉ ၃၁.၃ ၂၀.၄ ၁၉.၁ ၂၁.၄ ၃၄.၂ ၃၂.၈ ၃၅.၅ 

မူလတန်ား ၅၄.၃ ၅၆.၁ ၅၂.၇ ၅၀.၂ ၅၁.၉ ၄၈.၇ ၅၆.၀ ၅၇.၈ ၅၄.၃ 

အလယ်တန်ား ၈.၆ ၉.၁ ၈.၂ ၁၄.၁ ၁၅.၄ ၁၃.၁ ၆.၃ ၆.၆ ၆.၁ 

အထက်တန်ား ၆.၉ ၅.၉ ၇.၈ ၁၅.၃ ၁၃.၆ ၁၆.၈ ၃.၅ ၂.၈ ၄.၁ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

 

  

၀.၀

၂၀.၀

၄၀.၀

၆၀.၀

၈၀.၀

၁၀၀.၀
မ ီခို

မှုအ
ချ

 ိ်း

ပ ု (၃.၂) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ အလိုက မ ီခိုမှုအချ ိ်း

သက ငယ မ ီခိုမှုအချ ိ်း (၀-၁၄) သက ကကီ်းမ ီခိုမှုအချ ိ်း (၆၅+)
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အခန ်း (၄) 

စီ်းပ  ်းတရ်းဆိုင ရ ဝိတသသလကခဏ မျ ်း 

၄.၁ အလုပ လုပ ကုိင နိုင တသ  အသက အပိငု ်းအခခ ်းရ  ိလူဦ်းတရပေါဝင မှု 

ဤအခန်ားတ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ 

လူဦားရရ၏ လုပ်သ ားအင်အ ား၊ ပည ရရားဆှိုင်ရ အရ က င်ားအရ ၊ ရက  င်ားတက်ရရ က်မှု အရခခအရနနှင်  

လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပတ င် ရရ က်ရှှိရခခင်ားအရ က င်ားတှုိို့ကှိ ု က  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက် 

ရြ ်ခပထ ားပါသည။် 

အှိမရ်ထ င်စုလူဦားရရ ၅၁.၄၈ သန်ားတ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပ်ကှိုင်နှိုင်ရသ  

အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ လူဦားရရ ၃၆.၉၈ သန်ားရှှိရ  က  ား ၁၆.၈၇ သန်ား (၄၅.၆%) နှင်  မ ၂၀.၁၁ သန်ား 

(၅၄.၄%) ရှှိရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိုင်ားအခခ ားရှှိ လူဦားရရသည် ပမှိ ွေ့ခပတ င် ၁၁.၁၅ သန်ား၊ 

ရက ားလက်တ င် ၂၅.၈၃ သန်ားရှှိပပီား၊ ရန်ကုန်တှိုင်ားရေသကကီားတ င် ၅.၈၃ သန်ားခြင ် အမ  ားဆံုား၊ ကယ ားခပည်နယ် 

တ င် ၀.၂၁ သန်ားခြင ် အနညာ်းဆံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၄.၁) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိငု ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ အလုိက  အသက  ၁၅ န စ န င  အထက  အလုပ  

လုပ ကိငု နိုင တသ  အသက အပုိင ်းအခခ ်းရ ိလူဦ်းတရ (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

(သန ်းတပေါင ်း) 
ခပည တထ င စုနယ တခမ၊ 

 ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ 

ခပည နယ  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

ကခ င် ၁.၀၅ ၀.၄၉ ၀.၅၆ ၀.၄၀ ၀.၁၈ ၀.၂၂ ၀.၆၅ ၀.၃၁ ၀.၃၄ 

ကယ ား ၀.၂၁ ၀.၁၀ ၀.၁၁ ၀.၀၆ ၀.၀၃ ၀.၀၃ ၀.၁၅ ၀.၀၇ ၀.၀၈ 

ကရင ် ၁.၀၀ ၀.၄၆ ၀.၅၄ ၀.၂၂ ၀.၁၀ ၀.၁၂ ၀.၇၈ ၀.၃၆ ၀.၄၂ 

ခ င်ား ၀.၃၃ ၀.၁၆ ၀.၁၇ ၀.၀၇ ၀.၀၃ ၀.၀၄ ၀.၂၆ ၀.၁၃ ၀.၁၃ 

စစ်ကှိုင်ား ၃.၈၉ ၁.၇၇ ၂.၁၂ ၀.၆၇ ၀.၃၀ ၀.၃၇ ၃.၂၂ ၁.၄၇ ၁.၇၅ 

တနသသ ရီ ၀.၉၉ ၀.၄၆ ၀.၅၃ ၀.၂၆ ၀.၁၂ ၀.၁၄ ၀.၇၃ ၀.၃၄ ၀.၃၉ 

ပ ခူား ၃.၄၂ ၁.၅၄ ၁.၈၈ ၀.၇၅ ၀.၃၃ ၀.၄၂ ၂.၆၇ ၁.၂၁ ၁.၄၆ 

မရက ား ၂.၉၈ ၁.၃၄ ၁.၆၄ ၀.၄၄ ၀.၁၉ ၀.၂၅ ၂.၅၄ ၁.၁၅ ၁.၃၉ 

မနတရလား ၄.၅၈ ၂.၀၅ ၂.၅၃ ၁.၅၈ ၀.၆၈ ၀.၉၀ ၃.၀၀ ၁.၃၇ ၁.၆၃ 

မ န် ၁.၂၄ ၀.၅၄ ၀.၇၀ ၀.၃၇ ၀.၁၆ ၀.၂၁ ၀.၈၇ ၀.၃၈ ၀.၄၉ 

ရခှိုင် ၂.၁၅ ၀.၉၇ ၁.၁၈ ၀.၃၉ ၀.၁၇ ၀.၂၂ ၁.၇၆ ၀.၈၀ ၀.၉၆ 

ရန်ကုန ် ၅.၈၃ ၂.၆၀ ၃.၂၃ ၄.၁၀ ၁.၈၀ ၂.၃၀ ၁.၇၃ ၀.၈၀ ၀.၉၃ 

ရှမ်ား ၄.၁၈ ၂.၀၀ ၂.၁၈ ၀.၉၈ ၀.၄၅ ၀.၅၃ ၃.၂၀ ၁.၅၅ ၁.၆၅ 

ဧရ ဝတီ ၄.၃၃ ၂.၀၃ ၂.၃၀ ၀.၆၁ ၀.၂၈ ၀.၃၃ ၃.၇၂ ၁.၇၅ ၁.၉၇ 

ရနခပည်ရတ ် ၀.၈၀ ၀.၃၆ ၀.၄၄ ၀.၂၅ ၀.၁၁ ၀.၁၄ ၀.၅၅ ၀.၂၅ ၀.၃၀ 

စုစုတပေါင ်း ၃၆.၉၈ ၁၆.၈၇ ၂၀.၁၁ ၁၁.၁၅ ၄.၉၃ ၆.၂၂ ၂၅.၈၃ ၁၁.၉၄ ၁၃.၈၉ 
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၄.၂ လုပ သ ်းအင အ ်း 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်းအရ အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် လူဦားရရတ င် 

စုစုရပါင်ား လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား ၆၁.၅% ရှှိရ  အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား ၇၇% 

သည ်အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား ၄၈.၅% ထက် ခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

 အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားကှို ကည် ပါက အသက် ၃၀ နှစ်အထက်မစှ၍ 

တခြည်ားခြည်ားက ဆင်ားလ ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည ်အသက် ၂၀ နှစ်မ ှ၅၉ 

နှစ် က ားတ င် ခမင် မ ားလ က်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။  

အသက် ၁၅-၂၄ နှစ် က ား လူငယ်မ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည် ၄၈.၇% ရှှိပပီား၊ 

လူငယ်အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည ် ၅၅.၄% ခြင်  လူငယ်အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ 

လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား ၄၂.၅% ထက်ခမင် မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် အသက် ၂၅ နှစ်အထက် 

အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား ၈၄.၂% သည် ၂၅ နှစ်အထက် အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ လုပ်သ ား 

အင်အ ားပါဝင်နှုန်ား ၅၀.၂% ထက် အလ န်ခမင် မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက ပမှိ ွေ့ခပရေသထက် ရက ားလက်ရေသ၏ လုပ်သ ားအင်အ ား 

ပါဝင်မှုနှုန်ားသည ် ပှိမုှိုခမင် မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် တစ်နှိုင်ငံလံုားအတှိင်ုားအတ အရ အသက်အပှိင်ုား 

အခခ ားအလှိုက် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားကှို ကည် ပါက အသက် ၂၅ နှစ်နှင်  ၂၉ နှစ် က ား အသက်အပှိင်ုား 

အခခ ားသည ်အခမင် ဆံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် အသက် ၆၀ နှစ်နှင် အထက် အသက်အုပစ်ုမ  ားတ င် 

လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည ်သှိသှိသ သ  က ဆင်ားသ  ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

 

 

၀.၀

၀.၅

၁.၀

၁.၅

၂.၀

၂.၅

၃.၀

၃.၅

၄.၀

၄.၅

သ
န ်း

တပ
ေါင

 ်း

ပ ု (၄.၁) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ အလိုက  အသက  ၁၅ န စ န င  အထက  

အလုပ လုပ ကိုင နိုင တသ အသက အပိုင ်းအခခ ်းရ ိလူဦ်းတရ

မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက 
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ဇယ ်း (၄.၂) အသက အုပ စုအလုိက  လုပ သ ်းအင အ ်းပေါဝင မှုနှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

အသက အုပ စု 
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

၁၅-၁၉ ၂၈.၃ ၃၃.၅ ၂၃.၄ ၂၀.၃ ၂၃.၀ ၁၇.၈ ၃၁.၃ ၃၇.၂ ၂၅.၅ 

၂၀-၂၄ ၇၁.၂ ၈၀.၅ ၆၂.၉ ၆၄.၇ ၇၃.၅ ၅၇.၃ ၇၃.၉ ၈၃.၄ ၆၅.၃ 

၂၅-၂၉ ၈၀.၄ ၉၃.၈ ၆၉.၁ ၇၉.၀ ၉၃.၉ ၆၇.၀ ၈၁.၀ ၉၃.၈ ၇၀.၀ 

၃၀-၃၄ ၇၉.၄ ၉၅.၁ ၆၆.၀ ၇၇.၈ ၉၅.၀ ၆၃.၆ ၈၀.၁ ၉၅.၂ ၆၇.၁ 

၃၅-၃၉ ၇၉.၆ ၉၅.၄ ၆၅.၈ ၇၈.၆ ၉၄.၅ ၆၄.၂ ၇၉.၉ ၉၅.၈ ၆၆.၄ 

၄၀-၄၄ ၇၅.၅ ၉၅.၂ ၅၈.၇ ၇၃.၃ ၉၃.၉ ၅၇.၂ ၇၆.၄ ၉၅.၆ ၅၉.၄ 

၄၅-၄၉ ၇၃.၄ ၉၃.၅ ၅၆.၆ ၇၀.၃ ၉၂.၀ ၅၃.၀ ၇၄.၇ ၉၄.၁ ၅၈.၁ 

၅၀-၅၄ ၆၅.၆ ၉၀.၆ ၄၅.၂ ၆၁.၈ ၈၇.၆ ၄၂.၉ ၆၇.၃ ၉၁.၈ ၄၆.၂ 

၅၅-၅၉ ၆၀.၀ ၈၄.၄ ၄၀.၇ ၅၄.၇ ၇၉.၃ ၃၆.၁ ၆၂.၄ ၈၆.၇ ၄၂.၉ 

၆၀-၆၄ ၄၀.၂ ၆၁.၅ ၂၃.၈ ၂၇.၈ ၄၃.၈ ၁၇.၀ ၄၆.၆ ၆၉.၇ ၂၇.၆ 

၆၅+ ၁၅.၀ ၂၅.၃ ၈.၃ ၁၁.၀ ၁၆.၁ ၇.၈ ၁၇.၀ ၂၉.၅ ၈.၅ 

လူငယ ်(၁၅-၂၄) ၄၈.၇ ၅၅.၄ ၄၂.၅ ၄၂.၆ ၄၇.၉ ၃၇.၈ ၅၁.၁ ၅၈.၃ ၄၄.၄ 

လူကကီား (၂၅+) ၆၅.၅ ၈၄.၂ ၅၀.၂ ၆၁.၄ ၈၀.၄ ၄၆.၈ ၆၇.၃ ၈၅.၉ ၅၁.၈ 

စုစုတပေါင ်း (၁၅+) ၆၁.၅ ၇၇.၀ ၄၈.၅ ၅၇.၂ ၇၂.၇ ၄၄.၉ ၆၃.၃ ၇၈.၈ ၅၀.၁ 
ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

 

ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုကှို ကည ်ပါက  

ရှမ်ားခပည်နယ်တ င် ၇၄.၂% ခြင်  အခမင် မ ားဆံုားခြစ်ပပီား၊ ခ င်ားခပည်နယ်တ င် ၂၈.၂% ခြင်  အနှိမ ်ဆံုားခြစ်ရ က င်ား 

ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 
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၁၀၀.၀

၁၅-၁၉ ၂၀-၂၄ ၂၅-၂၉ ၃၀-၃၄ ၃၅-၃၉ ၄၀-၄၄ ၄၅-၄၉ ၅၀-၅၄ ၅၅-၅၉ ၆၀-၆၄ ၆၅+

ရ 
ခိုင

 နှုန
 ်း

ပ ု (၄.၂) အသက အုပ စုအလုိက လပု သ ်းအင အ ်းပေါဝင မှုရ ခိငု နှုန ်း

ခပည တထ င စု ကျ ်း မ
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ဇယ ်း (၄.၃) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိငု ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ အလုိက  လုပ သ ်းအင အ ်းပေါဝင မှုနှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ 

မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  

 ိုင ်းတဒသကကီ်း၊  

ခပည နယ  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

ကခ င် ၅၃.၅ ၆၉.၃ ၃၉.၈ ၅၁.၈ ၆၆.၈ ၃၉.၇ ၅၄.၆ ၇၀.၈ ၃၉.၉ 

ကယ ား ၆၇.၄ ၇၇.၇ ၅၈.၂ ၆၃.၄ ၇၁.၃ ၅၆.၇ ၆၈.၉ ၇၉.၈ ၅၈.၇ 

ကရင ် ၅၆.၃ ၇၁.၄ ၄၃.၅ ၅၉.၉ ၇၇.၁ ၄၅.၄ ၅၅.၃ ၆၉.၈ ၄၂.၉ 

ခ င်ား ၂၈.၂ ၃၃.၈ ၂၃.၀ ၄၂.၈ ၅၃.၃ ၃၄.၂ ၂၄.၃ ၂၉.၀ ၁၉.၇ 

စစ်ကှိုင်ား ၆၃.၄ ၇၉.၀ ၅၀.၄ ၅၉.၁ ၇၅.၁ ၄၆.၂ ၆၄.၃ ၇၉.၉ ၅၁.၃ 

တနသသ ရီ ၅၆.၄ ၇၅.၉ ၃၉.၈ ၅၇.၄ ၇၁.၄ ၄၅.၆ ၅၆.၀ ၇၇.၅ ၃၇.၇ 

ပ ခူား ၆၁.၅ ၇၈.၁ ၄၇.၉ ၆၁.၅ ၇၁.၈ ၅၃.၂ ၆၁.၆ ၇၉.၉ ၄၆.၃ 

မရက ား ၆၅.၉ ၇၅.၁ ၅၈.၄ ၆၁.၃ ၇၂.၇ ၅၂.၃ ၆၆.၇ ၇၅.၅ ၅၉.၄ 

မနတရလား ၆၁.၀ ၇၆.၆ ၄၈.၃ ၅၇.၃ ၇၂.၆ ၄၅.၈ ၆၂.၉ ၇၈.၆ ၄၉.၇ 

မ န် ၅၆.၄ ၇၅.၄ ၄၁.၇ ၅၇.၇ ၇၆.၂ ၄၃.၉ ၅၅.၈ ၇၅.၁ ၄၀.၈ 

ရခှိုင် ၆၃.၃ ၇၉.၇ ၄၉.၈ ၆၀.၂ ၇၄.၈ ၄၉.၀ ၆၄.၀ ၈၀.၇ ၅၀.၀ 

ရန်ကုန ် ၅၄.၉ ၇၂.၇ ၄၀.၆ ၅၃.၆ ၇၁.၆ ၃၉.၆ ၅၈.၁ ၇၅.၄ ၄၃.၂ 

ရှမ်ား ၇၄.၂ ၈၄.၃ ၆၄.၉ ၆၆.၂ ၇၈.၉ ၅၅.၂ ၇၆.၆ ၈၅.၉ ၆၈.၀ 

ဧရ ဝတီ ၆၁.၀ ၈၀.၁ ၄၄.၂ ၅၆.၅ ၇၀.၃ ၄၄.၇ ၆၁.၇ ၈၁.၆ ၄၄.၁ 

ရနခပည်ရတ ် ၆၁.၀ ၇၈.၁ ၄၆.၇ ၆၁.၁ ၇၄.၂ ၅၀.၅ ၆၁.၀ ၇၉.၇ ၄၅.၀ 

စုစုတပေါင ်း ၆၁.၅ ၇၇.၀ ၄၈.၅ ၅၇.၂ ၇၂.၇ ၄၄.၉ ၆၃.၃ ၇၈.၈ ၅၀.၁ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခနုှစ်၊ ခမန်မ နှိငု်င ံနှစ်စဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား 
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၆၀

၇၀

၈၀

ရ 
ခိုင

 နှုန
 ်း

ပ ု (၄.၃) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ အလိုက လပု သ ်းအင အ ်းပေါဝင မှုနှုန ်း

မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက 
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ဇယ ား ၄.၄ တ င် ပည ရရားပပီားရခမ က်မှုအဆင ်အလှိုက် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားကှို ရြ ်ခပ 

ထ ားရ  မူလတန်ားအဆင ်ရအ က်ရှှိသူမ  ား၏ ၅၅.၄%၊ မူလတန်ားအဆင်  စ တတ်ရခမ က်သူမ  ား၏ ၆၆.၂%၊ 

အလယ်တန်ားအဆင်  စ တတ်ရခမ က်သူမ  ား၏ ၄၅.၉% ၊ အထက်တန်ားအဆင် နှင ်အထက် စ တတရ်ခမ က် 

သူမ  ား၏ ၆၆.၈% သည ်လုပ်သ ားအင်အ ားအခြစ် ပါဝင်လ က်ရှှိရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အမ ှိ ားသ ား၊ အမ ှိ ားသမီား နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက ပည ရရားအဆင ်တှိုင်ားတ င် အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ ပါဝင်မှု 

နှုန်ားသည ်အမ ှိ ားသမီားမ  ားထက် ခမင ်မ ားသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၄.၄) ပည တရ်းမပ်ီးတခမ က မှုအဆင  အလုိက  လုပ သ ်းအင အ ်းပေါဝင မှုနှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

ပည တရ်းအဆင   
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

မူလတန်ားရအ က် ၅၅.၄ ၇၆.၂ ၄၀.၉ ၄၆.၆ ၆၉.၅ ၃၄.၀ ၅၇.၂ ၇၇.၃ ၄၂.၅ 

မူလတန်ား ၆၆.၂ ၈၁.၇ ၅၁.၉ ၅၉.၈ ၇၇.၁ ၄၄.၉ ၆၈.၅ ၈၃.၄ ၅၄.၆ 

အလယ်တန်ား ၄၅.၉ ၅၇.၁ ၃၅.၀ ၄၈.၀ ၅၉.၈ ၃၆.၅ ၄၃.၉ ၅၄.၇ ၃၃.၇ 

အထက်တန်ား ၆၆.၈ ၇၃.၁ ၆၂.၇ ၆၆.၄ ၇၅.၆ ၆၀.၁ ၆၇.၅ ၆၈.၂ ၆၇.၁ 

စုစုတပေါင ်း ၆၁.၅ ၇၇.၀ ၄၈.၅ ၅၇.၂ ၇၂.၇ ၄၄.၉ ၆၃.၃ ၇၈.၈ ၅၀.၁ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

၄.၃ လုပ သ ်းအင အ ်းခပင ပ 

အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ လူဦားရရတ င် 

လုပ်သ ားအင်အ ားနှင်  လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပတ င် ရှှိသူတှိုို့ပါဝင်ပပီား၊ လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပ ရရ က်ရှှိရနသူ 

ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ် ခပညရ်ထ င်စုအဆင ်တ င် ၃၈.၅% ရှှိပပီား၊ က  ား၊ မ နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ 

ရ ခှိုင်နှုန်ားသည် ၅၁.၅% ခြင ် အမ ှိ ားသ ားမ  ားထက် ၂ ဆရက  ်ခမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် ပမှိ ွေ့ခပ၊ 

ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ်ပါက ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားသည် ရက ားလက်ရေသမ  ားထက် ခမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရ 

ပါသည။် 

လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပတ င် ရရ က်ရှှိရခခင်ားကှို ရက  င်ား/သင်တန်ား တက်ရရ က်ခခင်ား၊ အှိမမ်ှုကှိစစ/ 

မှိသ ားစုတ ဝန်ရှှိခခင်ား၊ မက န်ားမ ခခင်ား၊ အန တရခြစ်ခခင်ား၊ မသန်စ မ်ားခခင်ား၊ အပငှိမာ်းစ ား၊ အလုပ်လုပရ်န် 

အရွယ်လ န်/အှိုမင်ားခခင်ား၊ ရ သီခ ှိန်ခပင်ပက လ၊ အလပု်လုပ်ရသည ်အရခခအရနကှို လက်ခံရဆ င်ရွက်လှိုမှု 

မရှှိခခင်ား၊ မှိသ ားစု စ ားဝတ်ရနရရားအတ က် လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရမ ားခမြူရရား လုပ်ငန်ား/ ငါားြမ်ားလုပ်ငန်ားမ  ားကှို 

လုပ်ကှိုင်ရနခခင်ားနှင ် အခခ ားဟူ၍ ခ  ခခ ားရက က်ယူခ  ရ  လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပ ရရ က်ရှှိရခခင်ား အဓှိက 

အရ က င်ားအရင်ားမ  ားမှ  အှိမ်မှုကှိစစ (သှိုို့) မှိသ ားစုတ ဝန်ရှှိခခင်ား ၄၃.၄%၊ ရက  င်ား၊ သင်တန်ားတက်ရရ က် 

ခခင်ား ၂၄.၆% နှင ် အသက်အရွယ်အှိုမင်ားခခင်ား ၁၃.၂% တှိိုု့ရ က င ် ခြစ်သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပတ င် ရရ က်ရှှိခခင်ားကှို က  ား၊ မ နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက အမ ှိ ားသ ားသည် 

အခ ှိန်ခပည် ရက  င်ား (သှိုို့) သင်တန်ားတက်ရရ က်ရနခခင်ားတ င် ၄၂.၃% ခြင်  အခမင် ဆံုားခြစ်ပပီား အမ ှိ ားသမီားမှ  

အှိမမ်ှုကှိစစ (သှိုို့) မှိသ ားစုတ ဝန်ရှှိခခင်ား ၅၇.၆% ခြင်  အခမင် ဆံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် ပမှိ ွေ့ခပနှင်  

ရက ားလက်ကှို နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက ပမှိ ွေ့ခပတ င် အပငှိမ်ားစ ားခြစ်သူ ရ ခှိုင်နှုန်ားသည် ရက ားလက်ထက် ခမင ်မ ား 
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သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ရက ားလက်တ င် ရ သီခ ှိန်ခပင်ပနငှ ် မှိသ ားစုစ ားဝတ်ရနရရားအတ က် လယ်ယ  

စှိုက်ပ ှိ ားရမ ားခမြူရရား၊ ငါားြမ်ားလုပ်ငန်ားမ  ား လုပ်ကှိုင်ရနရခခင်ားတှိိုု့၌ ပမှိ ွေ့ခပထက်ခမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါ 

သည။် 

ဇယ ်း (၄.၅) အလုပ မလုပ လုိသည   (သုိ့်မဟု  ) အလုပ လက ခ  မတဆ င ရ က နိငု သည   အဓိကအတ က င ်း 

အရင ်းအလုိက  လုပ သ ်းအင အ ်းခပင ပ  င ရ ိသူ ပျ ွေ့န  ့်မှုအတခခအတန (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

အတ က င ်းခပချက  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

အှိမ်မှုကှိစစ (သှိုို့) မှိသ ားစုတ ဝန် 

ရှှိခခင်ား 
၄၃.၄ ၅.၂ ၅၇.၆ ၄၁.၉ ၆.၀ ၅၆.၀ ၄၄.၂ ၄.၈ ၅၈.၄ 

ရက  င်ား/သင်တန်ားတက်ရရ က်ခခင်ား ၂၄.၆ ၄၂.၃ ၁၈.၀ ၂၄.၆ ၄၀.၇ ၁၈.၃ ၂၄.၆ ၄၃.၁ ၁၈.၀ 

အသက်အရွယ် အှိုမင်ားခခင်ား ၁၃.၂ ၁၇.၅ ၁၁.၆ ၁၂.၀ ၁၃.၇ ၁၁.၃ ၁၃.၈ ၁၉.၅ ၁၁.၇ 

မက န်ားမ ခခင်ား၊ ထှိခှိုက်ေဏ်ရ  

ရခခငာ်း၊ မသန်စ မ်ားခခင်ား 
၉.၁ ၁၅.၃ ၆.၇ ၁၀.၆ ၁၇.၇ ၇.၈ ၈.၃ ၁၄.၀ ၆.၂ 

အပငှိမ်ားစ ားခြစ်ခခင်ား ၃.၄ ၇.၄ ၂.၀ ၇.၄ ၁၅.၀ ၄.၄ ၁.၄ ၃.၃ ၀.၇ 

ရ သီခ ှိန်ခပငပ်ခြစ်ခခင်ား ၂.၂ ၅.၂ ၁.၁ ၀.၃ ၁.၁ ၀.၁ ၃.၂ ၇.၅ ၁.၆ 

မှိသ ားစုစ ားဝတ်ရနရရားအတ က် 

လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရမ ားခမြူရရား၊ 

ငါားြမ်ားလုပ်ငန်ားမ  ား လုပ်ကှိုင်ရနခခင်ား 

၂.၀ ၃.၁ ၁.၅ ၀.၃ ၀.၅ ၀.၂ ၂.၈ ၄.၆ ၂.၂ 

အလုပ်လုပ်ရသည်  အရခခအရန ကှို 

လက်ခံရဆ င်ရွက်လှိုမှု မရှှိခခင်ား 
၁.၃ ၂.၇ ၀.၈ ၁.၇ ၃.၇ ၀.၉ ၁.၀ ၂.၁ ၀.၇ 

အခခ ား ၀.၈ ၁.၃ ၀.၇ ၁.၂ ၁.၆ ၁.၀ ၀.၇ ၁.၁ ၀.၅ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

အသက  ၁၅ န စ န င  အထက  

လုပ သ ်းအင အ ်းခပင ပရ ိလူဦ်း တရ 

(သန ်းတပေါင ်း) 

၁၄.၂၄ ၃.၈၇ ၁၀.၃၆ ၄.၇၇ ၁.၃၄ ၃.၄၃ ၉.၄၇ ၂.၅၃ ၆.၉၄ 

အသက  ၁၅ န စ န င  အထက  

အလုပ လုပ ကိုင နိုင သူဦ်းတရ  င  

လုပ သ ်းအင အ ်းခပင ပရ ိသူ 

ရ ခိုင နှုန ်း 

၃၈.၅ ၂၃.၀ ၅၁.၅ ၄၂.၈ ၂၇.၂ ၅၅.၁ ၃၆.၇ ၂၁.၂ ၅၀.၀ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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အခန ်း (၅) 

အလုပ အကုိင  

ဤအခန်ားတ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသမူ  ား၏ အလုပ်အကှိုင် 

အရခခအရန၊ စီားပ  ားရရားလုပ်ငန်ားကဏ္ဍအလှိုက် အလုပ်အကှိုင်ပ ံွေ့နှံို့မှု၊ ပည ရရားအဆင် ၊ သမ ားရှိုားက မဟုတ် 

ရသ  အလုပ်အကှိုင်၏ သ င်ခပင်မ  ားနှင်  စပ်လ ဉ်ားသည ် အရခခအရနမ  ားကှို က  ား၊ မ၊ အသက်အုပစ်ု၊ 

ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် ရြ ်ခပထ ားပါသည်။ 

၅.၁ အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ 

ဇယ ား ၅.၁ တ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပ်ကှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ 

အလုပ်လက်ရှှိဦားရရကှို အသက်အုပစ်ုအလှိုက် က  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် ခ  ခခ ားရြ ်ခပထ ားပါသည။် 

ခပည်ရထ င်စုအဆင ်တ င် အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၃၄ နှစ်အ က ား အသက်အရွယ်အုပ်စုတ င် အလုပ်လုပက်ှိုင်သူ 

ဦားရရ ခမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င် အသက် ၂၀ နှစ်မ ှ၃၉ နှစ်အ က ား အသက် 

အရွယ်အပှိုင်ားအခခ ားတ င် အလုပ်လုပက်ှိုင်သူဦားရရ ပှိုမှိခုမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၅.၁) အလုပ လုပ ကိငု နိုင တသ  အသက အပုိင ်းအခခ ်းရ ိ အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ ပျ ွေ့န  ့်မှုနှုန ်း (ကျ ်း၊ မ မမ ိွေ့ခပ၊ 

တကျ်းလက ) 

အသက  

အုပ စု  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

၁၅-၁၉ ၅.၆ ၅.၇ ၅.၅ ၃.၇ ၃.၆ ၃.၉ ၆.၃ ၆.၅ ၆.၁ 

၂၀-၂၄ ၁၂.၉ ၁၂.၁ ၁၄.၁ ၁၂.၃ ၁၁.၄ ၁၃.၄ ၁၃.၂ ၁၂.၃ ၁၄.၄ 

၂၅-၂၉ ၁၃.၉ ၁၃.၀ ၁၅.၁ ၁၅.၀ ၁၄.၁ ၁၆.၁ ၁၃.၅ ၁၂.၆ ၁၄.၇ 

၃၀-၃၄ ၁၃.၄ ၁၃.၀ ၁၄.၁ ၁၄.၇ ၁၄.၄ ၁၅.၀ ၁၃.၀ ၁၂.၅ ၁၃.၇ 

၃၅-၃၉ ၁၂.၉ ၁၂.၆ ၁၃.၃ ၁၃.၅ ၁၃.၇ ၁၃.၂ ၁၂.၆ ၁၂.၁ ၁၃.၃ 

၄၀-၄၄ ၁၁.၃ ၁၁.၅ ၁၁.၀ ၁၁.၂ ၁၁.၁ ၁၁.၂ ၁၁.၃ ၁၁.၆ ၁၁.၀ 

၄၅-၄၉ ၁၀.၁ ၁၀.၂ ၉.၉ ၁၀.၂ ၁၀.၆ ၉.၈ ၁၀.၁ ၁၀.၁ ၁၀.၀ 

၅၀-၅၄ ၈.၁ ၈.၈ ၇.၁ ၈.၃ ၈.၉ ၇.၆ ၈.၀ ၈.၇ ၇.၀ 

၅၅-၅၉ ၆.၃ ၆.၈ ၅.၆ ၆.၅ ၇.၃ ၅.၆ ၆.၂ ၆.၇ ၅.၅ 

၆၀-၆၄ ၃.၃ ၃.၈ ၂.၆ ၂.၈ ၃.၁ ၂.၃ ၃.၅ ၄.၁ ၂.၇ 

၆၅+ ၂.၂ ၂.၅ ၁.၇ ၁.၈ ၁.၈ ၁.၉ ၂.၃ ၂.၈ ၁.၆ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

EMPR (၁၅-၂၄) ၄၇.၇ ၅၄.၄ ၄၁.၆ ၄၀.၇ ၄၅.၆ ၃၆.၃ ၅၀.၅ ၅၇.၈ ၄၃.၇ 

EMPR (၂၅+) ၆၅.၁ ၈၃.၈ ၄၉.၈ ၆၀.၈ ၇၉.၇ ၄၆.၃ ၆၇.၀ ၈၅.၅ ၅၁.၄ 

EMPR (၁၅+) ၆၁.၀ ၇၆.၅ ၄၈.၀ ၅၆.၄ ၇၁.၇ ၄၄.၂ ၆၃.၀ ၇၈.၄ ၄၉.၆ 

အသက  ၁၅ န စ  

န င  အထက  

အလုပ လက ရ ိ 

ဦ်းတရ 

(သန ်းတပေါင ်း) 

၂၂.၅၅ ၁၂.၉၀ ၉.၆၅ ၆.၂၈ ၃.၅၃ ၂.၇၅ ၁၆.၂၇ ၉.၃၇ ၆.၉၀ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

မှတခ် က်။ EMPR – Employment to Population Ratio (လူဦားရရတ င် အလုပ်လုပ်သူ ပါဝင်မှုအခ ှိ ား) 
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ဇယ ား ၅.၂ တ င် အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ ပ ံွေ့နှံို့မှုရ ခှိုင်နှုန်ားကှို ခပညရ်ထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ 

ခပည်နယ်၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက် ရြ ်ခပထ ားရ  ရန်ကုန်တှိုင်ားရေသကကီား၊ ရှမ်ားခပည်နယ်၊ မနတရလားတှိင်ုား 

ရေသကကီား၊ ဧရ ဝတတီှိင်ုားရေသကကီား၊ စစ်ကှိုင်ားတှိုင်ားရေသကကီားတှိိုု့တ င် အမ  ားဆံုားပ ံွေ့နှံို့လ က်ရှှိရ က င်ား    

ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် ရက ားလက်ရေသမ  ားရှှိ အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ ပ ံွေ့နှံို့မှုပုံစံကှို ခပညရ်ထ င်စုနယ်ရခမ၊ 

တှိင်ုားရေသကကီား၊  ခပညန်ယ်အလှိုက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ရ  ရှမ်ားခပည်နယ်တ င် ၁၅.၀% ၊ ဧရ ဝတတီှိင်ုားရေသကကီား 

တ င် ၁၄.၁% ၊ စစ်ကှိုင်ားတှိုင်ားရေသကကီား၌ ၁၂.၇% ၊ မနတရလားတှိင်ုားရေသကကီားတ င် ၁၁.၆% တှိိုု့ခြင်  အမ  ားဆံုား 

ခြစ်ရ က င်ား၊ ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားရှှိ အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ ပ ံွေ့နှံို့မှုတ င် ရန်ကုန်တှိုင်ားရေသကကီား၌ ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားရှှိ 

အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသမူ  ား၏ ၃ ပံ ု ၁ ပံု (၃၄.၁%) ခနိ်ု့ရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ 

တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် အမ ှိ ားသ ား၊ အမ ှိ ားသမီားပ ံွေ့နှံို့မှုကှို နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက ရန်ကုန်တှိုင်ား 

ရေသကကီားတ င် အမ ှိ ားသ ားပါဝငမ်ှုသည ်၁၄.၄% ခြင်  အခမင် ဆံုားခြစ်ပပီား၊ ရှမ်ားခပညန်ယ်တ င် အမ ှိ ားသမီားပါဝင်မှု 

သည ်၁၄.၆% ခြင်  အခမင် ဆံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၅.၂) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ အလုိက  အလုပ လက ရ ိပျ ွေ့န  ့်မှု (ကျ ်း၊ မ မမ ိွေ့ခပ၊ 

တကျ်းလက ) 

ခပည တထ င စုနယ တခမ၊ 

 ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ 

ခပည နယ  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

ကခ င် ၂.၅ ၂.၆ ၂.၃ ၃.၃ ၃.၄ ၃.၂ ၂.၂ ၂.၃ ၁.၉ 

ကယ ား ၀.၆ ၀.၆ ၀.၇ ၀.၆ ၀.၅ ၀.၆ ၀.၇ ၀.၆ ၀.၇ 

ကရင ် ၂.၅ ၂.၅ ၂.၄ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၀ ၂.၆ ၂.၇ ၂.၆ 

ခ င်ား ၀.၄ ၀.၄ ၀.၃ ၀.၄ ၀.၄ ၀.၄ ၀.၃ ၀.၄ ၀.၃ 

စစ်ကှိုင်ား ၁၀.၉ ၁၀.၈ ၁၁.၀ ၆.၂ ၆.၃ ၆.၁ ၁၂.၇ ၁၂.၅ ၁၃.၀ 

တနသသ ရီ ၂.၄ ၂.၆ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၃ ၂.၃ ၂.၅ ၂.၈ ၂.၁ 

၀

၂

၄

၆

၈

၁၀

၁၂

၁၄

၁၆

၁၈

၂၀

၁၅-၁၉ ၂၀-၂၄ ၂၅-၂၉ ၃၀-၃၄ ၃၅-၃၉ ၄၀-၄၄ ၄၅-၄၉ ၅၀-၅၄ ၅၅-၅၉ ၆၀-၆၄ ၆၅+

ရ 
ခိုင

 နှုန
 ်း

ပ ု (၅.၁) အသက အုပ စအုလုိက အလုပ လက ရ ိမျ ်း၏ ပျ ွေ့န  ့်မှုအတခခအတန

ကျ ်း မ တပေါင ်း
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ခပည တထ င စုနယ တခမ၊ 

 ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ 

ခပည နယ  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

ပ ခူား ၉.၁ ၉.၂ ၉.၁ ၇.၂ ၆.၆ ၇.၉ ၉.၉ ၁၀.၁ ၉.၅ 

မရက ား ၈.၇ ၇.၈ ၉.၉ ၄.၃ ၄.၀ ၄.၆ ၁၀.၄ ၉.၃ ၁၂.၀ 

မနတရလား ၁၂.၃ ၁၂.၁ ၁၂.၆ ၁၄.၄ ၁၃.၉ ၁၅.၀ ၁၁.၆ ၁၁.၄ ၁၁.၇ 

မ န် ၃.၁ ၃.၂ ၃.၀ ၃.၄ ၃.၅ ၃.၄ ၃.၀ ၃.၁ ၂.၈ 

ရခှိုင် ၆.၀ ၆.၀ ၆.၀ ၃.၆ ၃.၅ ၃.၇ ၆.၉ ၆.၉ ၆.၉ 

ရန်ကုန ် ၁၄.၀ ၁၄.၄ ၁၃.၃ ၃၄.၁ ၃၅.၅ ၃၂.၄ ၆.၁ ၆.၄ ၅.၈ 

ရှမ်ား ၁၃.၇ ၁၃.၀ ၁၄.၆ ၁၀.၃ ၁၀.၁ ၁၀.၅ ၁၅.၀ ၁၄.၂ ၁၆.၂ 

ဧရ ဝတီ ၁၁.၇ ၁၂.၆ ၁၀.၅ ၅.၅ ၅.၆ ၅.၄ ၁၄.၁ ၁၅.၂ ၁၂.၆ 

ရနခပည်ရတ ် ၂.၁ ၂.၂ ၂.၁ ၂.၃ ၂.၂ ၂.၅ ၂.၀ ၂.၁ ၁.၉ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

အသက  ၁၅ န စ န င   

အထက အလုပ လက ရ ိ 

ဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) 

၂၂.၅၅ ၁၂.၉၀ ၉.၆၅ ၆.၂၈ ၃.၅၃ ၂.၇၅ ၁၆.၂၇ ၉.၃၇ ၆.၉၀ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

၅.၂ အလုပ အကုိင အတခခအတန 

ဇယ ား ၅.၃ တ င် က  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက် အလုပ်အကှိုင်အရခခအရနပ ံွေ့နှံို့မှုကှို 

အလုပ်သမ ား၊ အလုပ်ရင်ှ (ပံမုှနအ်လုပ်သမ ားခြင် )၊ ကှိုယ်ပှိုင်လုပင်န်ားလုပ်ကှိုင်သူ (ပံမုှနအ်လုပ်သမ ားမရှှိ)၊ 

အခရ ကားရင မရရသ  မှိသ ားစုဝင်လုပသ် ားဟူ၍ ရြ ်ခပထ ားရ  အလုပ်သမ ားအခြစ် ၃၄.၄%၊ အလုပ်ရင်ှ 

အခြစ် ၄.၃%၊ ကှိုယပ်ှိင်ုလုပ်ငန်ား လုပ်ကှိုင်သူအခြစ် ၃၆.၆%၊ မှိသ ားစုဝင်လုပ်သ ားအခြစ ်၂၄.၇% ရှှိရ က င်ား 

ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အလုပ်သမ ားအခြစ် လုပ်ကှိုင်ရနသူမ  ားတ င် က  ား၊ မ က  ဟမှု အနည်ားငယ်သ ရှှိပပီား အလုပ်ရင်ှ 

တ င် အမ ှိ ားသ ား ၆.၁% ၊ အမ ှိ ားသမီား ၁.၉% ၊ ကှိုယ်ပှိင်ုလုပင်န်ားလုပ်ကှိုင်သူမ  ားတ င် အမ ှိ ားသ ား ၄၂.၃%၊ 

အမ ှိ ားသမီား ၂၉.၀% ခြင်  သှိသ စ  ခခ ားန ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အလုပ်သမ ားအခြစ် လုပ်ကှိုင်ရနသူမ  ားသည် ရက ားလက်ထက် ပမှိ ွေ့ခပတ င် ပှိမုှိမု  ားခပ ားပပီား၊ 

ရက ားလက်၊ ပမှိ ွေ့ခပနှစ်ခုလံုားတ င် မှိသ ားစုဝင်လုပသ် ားအခြစ် ပါဝင်လုပက်ှိုင်သည်  အမ ှိ ားသမီား ရ ခှိုင်နှုန်ားသည် 

အမ ှိ ားသ ားမ  ားထက် ပှိမုှိုမ  ားခပ ားရ က င်ား၊ ကှိုယပ်ှိုင်လုပင်န်ားလုပ်ကှိုင်သူမ  ားတ င် ပမှိ ွေ့ခပ၌ အမ ှိ ားသ ား၊ 

အမ ှိ ားသမီား အနည်ားငယ်က  ဟရသ ်လည်ား၊ ရက ားလက်တ င် အမ ှိ ားသ ား ကှိုယပ်ှိင်ုလုပ်ငန်ားလုပ်ကှိုင်သူ 

ပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ားသည် အမ ှိ ားသမီားပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ားထက် ပှိမုှိမု  ားခပ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသမူ  ား၏ အလုပ်အကှိုင်အရခခအရနသည ် သမ ားရှိုားက အလုပ်အကှိုင် ခြစ်၊ 

မခြစ် ဆံုားခြတ်ရ တ င် ကှိုယ်ပှိုင်လုပင်န်ား လုပ်ကှိုင်ရနသတူစ်ဦားခြစ်ပါက ၎င်ားလုပ်ကှိုင်ရနသည ် လုပ်ငန်ား 

သည ်သမ ားရှိုားက လုပ်ငန်ားကဏ္ဍခြစ်လျှင်ရသ ်လည်ားရက င်ား၊ လုပ်ခလစ ရ အလုပ်သမ ားတစ်ဦားခြစ်ပါက 

၎င်ား၏ အလုပ်တ င် ပင်စင်ခံစ ားခ င ်၊ နှစ်စဉ်လစ ခြင ် ခ င ်ခံစ ားခ င ်၊ မက န်ားမ ခခင်ားနှင ် မီားြ  ားခခင်ားတှိိုု့အတ က် 

လစ ခြင ် ခ င ်ခံစ ားခ င ်၊ န မက န်ားခြစ်မှုနှင ် ထှိခှိုက်ေဏ်ရ  ရရှှိမှုတှိုို့အတ က် အလုပ်ရင်ှထံမ ှရင ရ ကားအက ှိ ား 
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ခံစ ားခ င ်တှိုို့ရရှှိလျှင်ရသ ်လည်ားရက င်ား သမ ားရှိုားက အလုပ်အကှိုင် လုပ်ကှိုင်ရနသအူခြစ် သတ်မှတပ်ပီား၊ 

အဆှိုပါ အရခခအရနမ  ားမရှှိသည ် အလုပ်လုပ်ကှိုင်ရနသူမ  ားနှင ် အခရ ကားရင မရရသ  မှိသ ားစုဝင်လုပသ် ား 

အခြစ် လုပ်ကှိုင်ရနသူမ  ားကှို သမ ားရှိုားက မဟုတရ်သ အလုပ် လုပ်ကှိုင်ရနသူမ  ားအခြစ် သတ်မှတ် 

ပါသည။် 

အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသမူ  ား၏ အလုပ်အကှိုင်အရခခအရနကှို သမ ားရှိုားက အလုပ်အကှိုင် ခြစ်မှု၊ 

မခြစ်မှုအလှိုက် ရလ လ  ကည ်ရ  ၈၂.၈% သည် သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  အလုပ်အကှိုင်မ  ားကှို လုပ်ကှိုင် 

လ က်ရှှိရ က င်ား၊ သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  အလုပ်အကှိုင် လုပ်ကှိုင်ရနသူ ရ ခှိုင်နှုန်ားကှို က  ား၊ မ နှိှုင်ားယှဉ် 

 ကည ်ပါက အမ ှိ ားသမီား ၉၀.၅% သည ် အမ ှိ ားသ ား ၇၇.၀% ထက် ခမင ်မ ားရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ 

ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ရ  ရက ားလက်သည ်ပမှိ ွေ့ခပထက် အနည်ားငယ် ခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသ ူ ၅၉.၄% သည ်သမ ားရှိုားက မဟုတရ်သ  လုပ်ငန်ားကဏ္ဍမ  ားတ င် လုပ်ကှိုင် 

လ က်ရှှိရ က င်ား၊ က  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက သမ ားရှိုားက မဟုတရ်သ  လုပ်ငန်ားကဏ္ဍ 

တ င် လုပ်ကှိုင်လ က်ရှှိရသ  အမ ှိ ားသမီားရ ခှိုင်နှုန်ားသည ် အမ ှိ ားသ ားရ ခှိုင်နှုန်ားထက် အနည်ားငယ် ခမင ်မ ား 

သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ပမှိ ွေ့ခပရေသ ၅၂.၁% ထက် ရက ားလက်ရေသ ၆၂.၂% သည် ပှိုမှိခုမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရ 

ပါသည။် 

ဇယ ်း (၅.၃) အလုပ အကိငု ပျ ွေ့န  ့်မှုအတခခအတန (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

အလုပ အကိုင အတခခအတန 
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

အလုပ်သမ ား ၃၄.၄ ၃၅.၀ ၃၃.၆ ၄၄.၇ ၄၆.၅ ၄၂.၃ ၃၀.၅ ၃၀.၇ ၃၀.၂ 

အလုပ်ရှင် ၄.၃ ၆.၁ ၁.၉ ၄.၅ ၆.၂ ၂.၄ ၄.၂ ၆.၁ ၁.၆ 

ကှိုယ်ပှိုင်လုပ်ငန်ားလုပ်ကှိုင်သူ ၃၆.၆ ၄၂.၃ ၂၉.၀ ၃၆.၉ ၃၈.၂ ၃၅.၂ ၃၆.၅ ၄၃.၉ ၂၆.၅ 

မှိသ ားစုဝင်လုပ်သ ား ၂၄.၇ ၁၆.၆ ၃၅.၅ ၁၃.၉ ၉.၁ ၂၀.၁ ၂၈.၈ ၁၉.၃ ၄၁.၇ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

သမ ်းရို်းကျခဖစ မှုအတခခအတနအလိုက  အလုပ အကိုင  

သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  

အလုပ်အကှိုင် 
၈၂.၈ ၇၇.၀ ၉၀.၅ ၈၀.၅ ၇၆.၉ ၈၅.၂ ၈၃.၆ ၇၇.၀ ၉၂.၆ 

သမ ားရှိုားက အလုပ်အကှိုင် ၁၇.၂ ၂၃.၀ ၉.၅ ၁၉.၅ ၂၃.၁ ၁၄.၈ ၁၆.၄ ၂၃.၀ ၇.၄ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

စှိုက်ပ ှိ ားရရားမဟုတ်သည ် လုပ်ငန်ား 

မ  ားရှှိ သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  

အလုပ်အကှိုင် 

၈၅.၄ ၈၂.၈ ၈၈.၃ ၈၀.၆ ၇၇.၆ ၈၄.၄ ၉၀.၀ ၈၈.၄ ၉၁.၆ 

စှိုက်ပ ှိ ားရရားမဟုတ်သည ် လုပ်ငန်ား 

မ  ားရှှိ သမ ားရှိုားက အလုပ်အကှိုင် 
၁၄.၆ ၁၇.၂ ၁၁.၇ ၁၉.၄ ၂၂.၄ ၁၅.၆ ၁၀.၀ ၁၁.၆ ၈.၄ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

လုပ ငန ်းကဏ္ဍ 

သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ ကဏ္ဍ ၅၉.၄ ၅၈.၂ ၆၁.၁ ၅၂.၁ ၅၁.၆ ၅၂.၇ ၆၂.၂ ၆၀.၇ ၆၄.၄ 

သမ ားရှိုားက ကဏ္ဍ ၄၀.၆ ၄၁.၈ ၃၈.၉ ၄၇.၉ ၄၈.၄ ၄၇.၃ ၃၇.၈ ၃၉.၃ ၃၅.၆ 
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အလုပ အကိုင အတခခအတန 
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  ကဏ္ဍ 

ခပငပ်တ င်သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  

အလုပ်အကှိုင် လုပ်ကှိုင်ရနသူ 

၂၄.၄ ၁၉.၇ ၃၀.၇ ၂၉.၄ ၂၅.၉ ၃၃.၈ ၂၂.၅ ၁၇.၄ ၂၉.၄ 

အသက  ၁၅ န စ န င  အထက  

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) 
၂၂.၅၅ ၁၂.၉၀ ၉.၆၅ ၆.၂၈ ၃.၅၃ ၂.၇၅ ၁၆.၂၇ ၉.၃၇ ၆.၉၀ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

ဇယ ား ၅.၄ တ င် အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ စီားပ  ားရရားလုပ်ငန်ားကဏ္ဍအလှိုက် ပ ံွေ့နှံို့မှုအရခခအရနကှို 

က  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် ခ  ခခ ားရြ ်ခပထ ားပါသည်။ 

အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ ပ ံွေ့နှံို့မှုကှို လုပ်ငန်ားကဏ္ဍအလှိုက်  ကည ်မည်ဆှိုပါက လယ်ယ ၊ သစ်ရတ နှင ် 

ရရလုပ်ငန်ားကဏ္ဍတ င် အမ  ားဆံုား ဝင်ရရ က်လုပက်ှိုင်လ က်ရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ေုတှိယအမ  ားဆံုားအခြစ် 

လက်လီနှင ် လက္ ားရရ င်ားဝယ်ရရား လုပ်ငန်ားကဏ္ဍ၊ တတှိယအမ  ားဆံုားအခြစ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ား 

ကဏ္ဍတှိုို့တ င် ပါဝင်လုပက်ှိုင်လ က်ရှှိသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

က  ား၊ မ နှိှုင်ားယှဉ်ရလ လ  ကည ်ပါက အမ ှိ ားသ ားမ  ားသည ်လယ်ယ ၊ သစ်ရတ နှင ် ငါားလုပ်ငန်ား 

ကဏ္ဍတ င် ၅၂.၁%၊ လက်လီနှင ် လက္ ားရရ င်ားဝယ်ရရားလုပ်ငန်ားတ င် ၁၁.၀% ၊ သယ်ယူပှိုို့ရဆ င်ရရား 

လုပ်ငန်ားတ င် ၈.၅%၊ ရဆ က်လုပရ်ရားလုပ်ငန်ားတ င် ၈.၃% နှင ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န်ားတ င် ၈.၁%၊ 

အမ ှိ ားသမီားမ  ားသည် လယ်ယ ၊ သစ်ရတ နှင ် ရရလုပ်ငန်ားကဏ္ဍတ င် ၄၂.၉% ၊ လက်လီနှင ် လက္ ား 

ရရ င်ားဝယ်ရရားလုပ်ငန်ားတ င် ၂၃.၉% ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န်ားတ င် ၁၅.၁% နှင ် အခခ ားဝန်ရဆ င်မှု 

လုပ်ငန်ားတ င် ၅.၁% တှိိုု့ခြင ် အမ  ားဆံုားဝင်ရရ က်လုပ် ကှိုင်လ က်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ်ရလ လ  ကည ်မည်ဆှိုပါက ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ား၌ လက်လီနှင ် လက္ ား 

ရရ င်ားဝယ်ရရားလုပ်ငန်ားတ င် ၃၂.၂%၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ားတ င် ၁၆.၇% နှင ် သယ်ယူပှိုို့ရဆ င်ရရားနှင ် 

သှိုရလှ င်ရရားလုပ်ငန်ားတ င် ၁၀.၃% ခြစ်ပပီား၊ ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င် လယ်ယ ၊ သစ်ရတ နှင ် ရရလုပ်ငန်ား 

တ င် ၆၃.၄%၊ လက်လီနှင ် လက္ ားရရ င်ားဝယ်ရရားလုပ်ငန်ားတ င် ၁၀.၄% နှင ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န်ားတ င် 

၉.၀% တှိိုု့ခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

၃၅
.၀

၆.
၁

၄၂
.၃

၁၆
.၆

၃၃
.၆

၁.
၉

၂၉
.၀

၃၅
.၅

၀.၀

၅.၀

၁၀.၀

၁၅.၀

၂၀.၀

၂၅.၀

၃၀.၀

၃၅.၀

၄၀.၀

၄၅.၀

အလုပ သမ ်း အလုပ ရ င ကိုယ ပိငု လပု ငန ်း လုပ ကိုင သူ မိသ ်းစုဝင  လုပ သ ်း

ရ 
ခိငု

 နှုန
 ်း

ပ ု (၅.၂) အလုပ အကိငု ပျ ွေ့န  ့်မှုအတခခအတန

ကျ ်း မ
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ဇယ ်း (၅.၄) စီ်းပ  ်းတရ်းလုပ ငန ်းကဏ္ဍအလုိက  အလုပ လက ရ  ိပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိငု နှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

စီ်းပ  ်းတရ်းကဏ္ဍအလိုက ပျ ွေ့န  ့်မှု 
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

လယ်ယ ၊သစ်ရတ နှင်  ရရလုပ်ငန်ား ၄၈.၂ ၅၂.၁ ၄၂.၉ ၈.၈ ၁၀.၂ ၇.၀ ၆၃.၄ ၆၇.၉ ၅၇.၃ 

သတတ တူားရြ ်ရရားနှင်  ရက  က်မှိုင်ား 

လုပ်ငန်ား 

၀.၆ ၀.၉ ၀.၃ ၀.၄ ၀.၆ ၀.၂* ၀.၇ ၁.၀ ၀.၃ 

ကုန်ထုတလ်ုပ်မှုလုပ်ငန်ား ၁၁.၁ ၈.၁ ၁၅.၁ ၁၆.၇ ၁၃.၄ ၂၁.၁ ၉.၀ ၆.၂ ၁၂.၇ 

လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ရင ွေ့စသည်  ၀.၁ ၀.၁* ၀.၁* ၀.၂* ၀.၃* ၀.၂* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* 

ရရရပားရဝရရားနှင်  အခခ ား ၀.၂ ၀.၂ ၀.၁* ၀.၆ ၀.၆* ၀.၅* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၀* 

ရဆ က်လုပ်ရရားလုပ်ငန်ား ၅.၂ ၈.၃ ၁.၂ ၈.၄ ၁၃.၆ ၁.၇ ၄.၀ ၆.၂ ၁.၀ 

လက်လီနှင် လက်က ား ရရ င်ားဝယ်ရရား 

လုပ်ငန်ား 

၁၆.၅ ၁၁.၀ ၂၃.၉ ၃၂.၂ ၂၅.၁ ၄၁.၃ ၁၀.၄ ၅.၆ ၁၇.၀ 

သယ်ယူပှိုို့ရဆ င်ရရားနှင်  သှိုရလှ င်ရရား 

လုပ်ငန်ား 

၅.၁ ၈.၅ ၀.၅ ၁၀.၃ ၁၇.၅ ၁.၁ ၃.၁ ၅.၁ ၀.၂* 

တည်ားခှိုခန်ားနှင်  အစ ားအရသ က် 

ဝန်ရဆ င်မှု 

၁.၈ ၁.၄ ၂.၃ ၃.၈ ၃.၂ ၄.၅ ၁.၀ ၀.၇ ၁.၄ 

သတင်ားအခ က်အလက်နှင်  

ဆက်သ ယ်ရရား 

၀.၂ ၀.၃ ၀.၁* ၀.၅ ၀.၇ ၀.၃* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၀* 

ရင ရရားရ ကားရရားနှင်  အ မခံလုပ်ငန်ား ၀.၅ ၀.၄ ၀.၆ ၁.၃ ၁.၁ ၁.၆ ၀.၂ ၀.၂* ၀.၂* 

အှိမ်ခခံရခမဆှိုင်ရ လုပ်ငန်ားမ  ား ၁.၂ ၁.၂ ၁.၁ ၂.၉ ၃.၁ ၂.၇ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၄ 

အတတ်ပည နှင်  နည်ားပည ဆှိုင်ရ  

လုပ်ငန်ား 

၀.၃ ၀.၃ ၀.၂ ၀.၈ ၀.၉ ၀.၆* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၁* 

စီမံအုပ်ခ  ပ်မှုဆှိုင်ရ  လုပ်ငန်ားမ  ား ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* 

ခပည်သူူ့အုပ်ခ  ပ်ရရားနှင်  က က ယ်ရရား ၀.၆ ၀.၈ ၀.၃ ၁.၃ ၁.၈ ၀.၇ ၀.၃ ၀.၄ ၀.၁* 

ပည ရရား ၂.၇ ၁.၁ ၅.၀ ၄.၄ ၁.၅ ၈.၁ ၂.၁ ၀.၉ ၃.၈ 

က န်ားမ ရရားနှင် လူမှုရရား လုပ်ငန်ားမ  ား ၀.၅ ၀.၃ ၀.၉ ၁.၁ ၀.၇ ၁.၆ ၀.၃ ၀.၂* ၀.၅ 

ပန်ားခ ၊ီ အနုပည ၊ ရြ  ်ရခြရရားနှင်  

အပန်ားရခြရရား 

၀.၁ ၀.၂* ၀.၁* ၀.၄* ၀.၅* ၀.၂* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၀* 

အခခ ားဝန်ရဆ င်မှု လုပ်ငန်ားမ  ား ၄.၉ ၄.၇ ၅.၁ ၅.၆ ၅.၁ ၆.၁ ၄.၆ ၄.၆ ၄.၈ 

အှိမ်မှုကှိစစဆှိုင်ရ  အှိမ်ရထ င်စု 

လုပ်ငန်ား 

၀.၂ ၀.၁* ၀.၂* ၀.၂* ၀.၀* ၀.၄* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၂* 

သံတမန်အခ င် အရရားရ အြ  ွေ့အစည်ား 

မ  ား၏ လုပ်ငန်ားမ  ား 

၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

လယ်ယ  ၄၈.၂ ၅၂.၁ ၄၂.၉ ၈.၈ ၁၀.၂ ၇.၀ ၆၃.၄ ၆၇.၉ ၅၇.၃ 

စက်မှု ၁၇.၃ ၁၇.၆ ၁၆.၈ ၂၆.၃ ၂၈.၄ ၂၃.၆ ၁၃.၈ ၁၃.၅ ၁၄.၀ 

ဝန်ရဆ င်မှု ၃၄.၅ ၃၀.၃ ၄၀.၃ ၆၄.၉ ၆၁.၃ ၆၉.၄ ၂၂.၈ ၁၈.၅ ၂၈.၇ 

အသက  ၁၅ န စ န င  အထက  

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) 
၂၂.၅၅ ၁၂.၉၀ ၉.၆၅ ၆.၂၈ ၃.၅၃ ၂.၇၅ ၁၆.၂၇ ၉.၃၇ ၆.၉၀ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

* နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 
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၅.၃ အလုပ အကုိင အလိုက  အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ 

ဇယ ား ၅.၅ တ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ အလုပ်အကှိုင်အလှိုက် 

ပ ံွေ့နှံို့မှုအရခခအရနကှို က  ား၊ မ နှင်  ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက် ရြ ်ခပထ ားပါသည်။ 

အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသအူမ  ားစုသည ် လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရရား၊ သစ်ရတ နှင ် ငါားလုပ်ငန်ားကျွမ်ားက င် 

လုပ်သ ားမ  ားအခြစ ်၃၄.၁% ခြင ်လည်ားရက င်ား၊ အရခခခံအလုပ်အကှိုင်မ  ားတ င် ၂၂.၂% ခြင လ်ည်ားရက င်ား၊ 

ဝန်ရဆ င်မှုနှင ် အရရ င်ားလုပ်သ ားမ  ားအခြစ် ၁၈.၄% ခြင လ်ည်ားရက င်ား အမ  ားဆံုားဝင်ရရ က်လုပ်ကှိုင် 

ရန ကရသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

က  ား၊ မ နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက အမ ှိ ားသ ားအမ  ားစုသည ်လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရရား၊ ငါားလုပင်န်ားကျွမ်ားက င် 

လုပ်သ ား ၃၇.၄% အခြစ်လည်ားရက င်ား၊ အရခခခံအလုပ်အကှိုင်မ  ား၂၃.၉% အခြစ်လညာ်းရက င်ား၊ လက်မှု 

ပည နှင ်ဆက်စပလ်ုပ်သ ားမ  ား ၁၃.၀% အခြစ်လညာ်းရက င်ား၊ အမ ှိ ားသမီားအမ  ားစုသည ် လယ်ယ  

စှိုက်ပ ှိ ားရရား၊ ငါားလုပ်ငန်ားကျွမ်ားက င်လုပ်သ ား ၂၉.၆% အခြစ်လညာ်းရက င်ား၊ ဝန်ရဆ င်မှုနှင ် အရရ င်ား 

လုပ်သ ား ၂၇.၂% အခြစ်လညာ်းရက င်ား၊ အရခခခံအလုပ်အကှိုင်မ  ား ၁၉.၉% အခြစ်လည်ားရက င်ား ဝင်ရရ က် 

လုပ်ကှိုင်ရနသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားရှှိ အလုပ်လုပ်ကှိုင်ရနသူမ  ားသည် 

ဝန်ရဆ င်မှုနှင ် အရရ င်ားလုပ်သ ားမ  ား ၃၅.၈% နှင ် လက်မှုပည နှင ် ဆက်စပ်လုပ်သ ားမ  ား ၂၀.၃% အခြစ် 

အမ  ားဆံုား ဝင်ရရ က်လုပက်ှိုင်ရနသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား ရက ားလက်ရေသမ  ားရှှိ အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသူမ  ား 

အရနခြင ် လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရရား၊ သစ်ရတ နှင ် ငါားလုပ်ငန်ားကျွမ်ားက င်လုပသ် ားမ  ား ၄၄.၇% နှင ် အရခခခံ 

အလုပ်အကှိုင်မ  ား ၂၆.၁% တ င် အမ  ားဆံုားလုပ်ကှိုင်လ က်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 
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ခပည်ရထ င်စု က  ား မ ပမှိ ွေ့ခပ ရက ားလက်

ပ ု (၅.၃) လုပ ငန ကဏ္ဍအလိကု  အလုပ လက ရ ိပျ ွေ့န  ့်မှု

လယ ယ စက မှု ဝန တဆ င မှု
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ဇယ ်း (၅.၅) အလုပ အကိငု အလုိက  ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိငု နှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

အလုပ အကိုင  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အကှိုင်မ  ား ၀.၁* ၀.၁* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၂* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၀* 

မန်ရနဂ  မ  ား ၀.၆ ၀.၇ ၀.၅ ၁.၈ ၂.၂ ၁.၄ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၁ 

အသက်ရမ ားဝမ်ားရက  င်ားပည ရှင်မ  ား ၃.၁ ၁.၄ ၅.၄ ၅.၇ ၂.၇ ၉.၅ ၂.၁ ၀.၉ ၃.၈ 

နည်ားပည နှင် ကျွမ်ားက င်ပည ရှင်မ  ား ၁.၇ ၂.၁ ၁.၂ ၄.၀ ၅.၁ ၂.၆ ၀.၉ ၁.၀ ၀.၇ 

စ ရရားလုပ်ငန်ား အရထ က်အကူခပ  

လုပ်သ ားမ  ား 

၁.၉ ၁.၅ ၂.၃ ၄.၆ ၃.၆ ၅.၉ ၀.၈ ၀.၇ ၀.၉ 

ဝန်ရဆ င်မှုနှင်  အရရ င်ားလုပ်သ ား 

မ  ား 

၁၈.၄ ၁၁.၈ ၂၇.၂ ၃၅.၈ ၂၆.၆ ၄၇.၆ ၁၁.၇ ၆.၂ ၁၉.၀ 

လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရရား၊ သစ်ရတ နှင်  

ငါားလုပ်ငန်ား ကျွမ်ားက င်လုပ်သ ားမ  ား 

၃၄.၁ ၃၇.၄ ၂၉.၆ ၆.၅ ၇.၉ ၄.၇ ၄၄.၇ ၄၈.၆ ၃၉.၅ 

လက်မှုပည နှင်  ဆက်စပ်လုပ်သ ား 

မ  ား 

၁၂.၈ ၁၃.၀ ၁၂.၇ ၂၀.၃ ၂၂.၆ ၁၇.၃ ၁၀.၀ ၉.၃ ၁၀.၈ 

စက်ကှိရှိယ နှင် စက်ပစစည်ား 

ကှိုင်တ ယ်အသုံားခပ သူမ  ား၊ စုစည်ား 

တပ်ဆင်သူမ  ား 

၅.၁ ၈.၁ ၁.၂ ၉.၃ ၁၅.၇ ၁.၁ ၃.၅ ၅.၂ ၁.၃ 

အရခခခံအလုပ်အကှိုင်မ  ား ၂၂.၂ ၂၃.၉ ၁၉.၉ ၁၁.၉ ၁၃.၄ ၉.၉ ၂၆.၁ ၂၇.၈ ၂၃.၉ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

အသက  ၁၅ န စ န င  အထက  

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) 
၂၂.၅၅ ၁၂.၉၀ ၉.၆၅ ၆.၂၈ ၃.၅၃ ၂.၇၅ ၁၆.၂၇ ၉.၃၇ ၆.၉၀ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခနုှစ်၊ ခမန်မ နှိငု်င ံနှစ်စဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား 

* နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုငာ်းယှဉစ်ံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိုင်ပါသည်။ 
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၅.၄ ပည တရ်းမပီ်းတခမ က မှုအဆင   

ဇယ ား ၅.၆ တ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်သူကှို ပည ရရားပပီားရခမ က်မှု 

အဆင် အလှိုက်၊ က  ား၊ မနှင်  ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် ခ  ခခ ားရြ ်ခပထ ားပါသည။် 

အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသမူ  ား၏ ပည ရရားပပီားရခမ က်မှုအဆင ်ကှို  ကည ်မည်ဆှိုပါက အမ  ားစု (၈၀% 

ရက  ်) သည ်အရခခခံပည  မူလတန်ားအဆင ်နှင ်ရအ က်သ  ပပီားရခမ က်ထ ားသူမ  ားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိ 

ရပပီား က  ား၊ မ အ က ား သှိသ သည ် က  ခခ ားမှုအရနခြင ် အရခခခံပည အထက်တန်ားအဆင ် ပပီားရခမ က်ထ ား 

သူ အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ ရ ခှိုင်နှုန်ား ၁၂.၄% သည ် အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ ရ ခှိုင်နှုန်ား ၇.၀% ထက် သှိသ စ   

ခမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အ က ား နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားရှှိ အလုပ်လုပ်ကှိုင်သူမ  ား၏ 

ပည ရရားပပီားရခမ က်မှုအဆင ်သည ်အလယ်တန်ားအဆင ်နှင ်အထက် ပပီားရခမ က်ထ ားသူ ၃၅% ရက  ်ရှှိသည် 

၀.၀ ၁၀.၀ ၂၀.၀ ၃၀.၀ ၄၀.၀ ၅၀.၀ ၆၀.၀

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အကှိုင်မ  ား

မန်ရနဂ  မ  ား

အသက်ရမ ားဝမ်ားရက  င်ားပည ရငှမ်  ား

နညာ်းပည နှင် ကျွမ်ားက င်ပည ရှင်မ  ား

စ ရရားလုပ်ငန်ား အရထ က်အကူခပ  လုပ်သ ားမ  ား

ဝန်ရဆ င်မှုနှင်  အရရ င်ား လုပ်သ ားမ  ား

လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရရား၊ သစ်ရတ နှင်  ငါားလုပ်ငန်ား ကျွမ်ားက င်လုပ်သ ားမ  ား

လက်မှုပည နှင်  ဆက်စပ် လုပ်သ ားမ  ား

စက်ကှိရှိယ နှင်  စက်ပစစည်ား ကှိုင်တ ယ်အသုံားခပ သူမ  ား၊ စုစညာ်း 

တပ်ဆင်သမူ  ား

အရခခခံအလုပ်အကှိုင်မ  ား

ရ ခိငု နှုန ်း

ပ ု (၅.၄) အလုပ အကိုင အလုိက  အလုပ လက ရ ပိျ ွေ့န  ့်မှု

ခပည တထ င စု ကျ ်း မ မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက 
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ကှိုရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ရက ားလက်ရေသမ  ားရှှိ အလုပ်လုပက်ှိုင်သူမ  ားတ င် အလယ်တန်ားအဆင ်နှင ်အထက် 

ပပီားရခမ က်ထ ားသူ ၁၀% ရက  ်သ  ရှှိသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၅.၆) ပည တရ်းမပ်ီးတခမ က မှုအဆင  အလုိက  အလုပ လက ရ ိပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိငု နှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

ပည တရ်းအဆင   
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

မူလတန်ားရအ က် ၂၁.၂ ၂၀.၉ ၂၁.၅ ၁၁.၀ ၁၀.၃ ၁၁.၈ ၂၅.၁ ၂၄.၉ ၂၅.၃ 

မူလတန်ား ၆၁.၅ ၆၃.၅ ၅၈.၉ ၅၃.၆ ၅၆.၉ ၄၉.၅ ၆၄.၆ ၆၆.၀ ၆၂.၇ 

အလယ်တန်ား ၈.၀ ၈.၆ ၇.၂ ၁၄.၂ ၁၅.၅ ၁၂.၄ ၅.၆ ၆.၀ ၅.၁ 

အထက်တန်ား ၉.၃ ၇.၀ ၁၂.၄ ၂၁.၂ ၁၇.၃ ၂၆.၃ ၄.၇ ၃.၁ ၆.၉ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

အသက  ၁၅ န စ န င  အထက  

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) 
၂၂.၅၅ ၁၂.၉၀ ၉.၆၅ ၆.၂၈ ၃.၅၃ ၂.၇၅ ၁၆.၂၇ ၉.၃၇ ၆.၉၀ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

၁၁
.၀

၅၃
.၆

၁၄
.၁ ၂၁

.၂၂၅
.၁

၆၄
.၆

၅.
၆

၄.
၇

၀.၀

၁၀.၀

၂၀.၀

၃၀.၀

၄၀.၀

၅၀.၀

၆၀.၀

၇၀.၀

မူလတန်ားရအ က် မူလတန်ား အလယ်တန်ား အထက်တန်ား

ရ 
ခိငု

 နှုန
 ်း

ပ ု (၅.၅) ပည တရ်းမပ်ီးတခမ က မှုအဆင  အလုိက  အလုပ လက ရ  ိပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိုင နှုန ်း

မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက 
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အခန ်း(၆) 

ဝင တင န င   အလုပ အကုိင အတခခအတန 

ဤအခန်ားတ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် အလုပ်လုပ်ကှိုင်ရနသူမ  ား၏ လုပ်ခလစ နှင်  ဝင်ရင ၊ 

စ ခ  ပ်ခ  ပ်ဆှိုမှုပံုစံ၊ အလုပ်ခ ှိန်န ရီတှိုို့ကှို က  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက် ရြ ်ခပထ ားပါသည။် 

၆.၁ လုပ ခလစ ရအလုပ သမ ်း ိ်ု့၏  စ ပ  ဝင တင ရရ ိမှု 

ဇယ ား ၆.၁ တ င် လုပ်ခလစ ရအလုပ်သမ ားတှိိုု့၏ တစ်ပတ်ဝင်ရင ရရှှိမှုကှို က  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ 

ရက ားလက်အလှိုက်ရြ ်ခပထ ားပါသည။် လုပ်ခလစ အ ား တ က်ခ က်ရ တ င် အသ ားတင်လုပခ်အခပင် 

အလုပ်ရင်ှမ ှ ရထ က်ပံ ရပားရသ  ရနရ ထှိုင်ခင်ား၊ အစ ားအရသ က်၊ ပှိိုု့ရဆ င်ရရား၊ အဝတအ်စ ား 

(ယူနီရြ င်ားအခပင်)၊ အခခ ားအ ရထ က်အပံ မ  ား၏ တန်ြှိုားမ  ားကှိုပါ ထည ်သ င်ားတ က်ခ က်ခ  ပါသည်။ 

လုပ်ခလစ ရအလုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်ပတ်ပ မ်ားမျှဝင်ရင ရရှှိမှုကှို အုပစ်ုခ  ၍ ရလ လ  ကည ်ရ  

အမ  ားစု ၈၁.၅ % သည် ၁၀,၀၀၀ နှင ် ၅၉,၀၀၀  က ားတ င် ရရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် အဆှိုပါပ ံွေ့နှိံု့မှုသည် 

က  ား၊ မ အ က ား၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အ က ား က  ဟမှု တူညီမှုရှှိသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် လုပ်ခလစ ရ အလုပသ်မ ားမ  ား၏ တစ်ပတ်ပ မ်ားမျှဝင်ရင ရရှှိမှုသည် 

ခပည်ရထ င်စုအဆင ်တ င် ၄၃,၀၀၀ က ပ်၊ အမ ှိ ားသ ား ၄၇,၀၀၀ က ပ်ခနို့န်ှင်  အမ ှိ ားသမီား ၃၈,၀၀၀ က ပ်ခနို့၊် 

ပမှိ ွေ့ခပတ င် ၅၅,၀၀၀ က ပ်နှင်  ရက ားလက်တ င် ၃၆,၀၀၀ က ပဝ်န်ားက င် ရရှှိသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အသက် ၁၅ နှစ်မ ှ ၂၄ နှစ် က ား လူငယ်မ  ား၏ တစ်ပတ်လုပခ်သည် ခပညရ်ထ င်စုအဆင ်တ င် 

၃၆,၀၀၀ က ပ်ဝန်ားက င်ခြစ်ပပီား၊ ပမှိ ွေ့ခပတ င် ၄၃,၀၀၀ က ပ်ခနို့်နငှ ် ရက ားလက်တ င် ၃၃,၀၀၀ က ပ်ဝန်ားက င် 

ရရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အသက် ၂၅ နှစ်နှင ်အထက် အရွယ်ရရ က်ပပီားသူမ  ား၏ တစ်ပတ်လုပ်ခသည် ခပည်ရထ င်စုအဆင ် 

တ င် ၄၅,၀၀၀ က ပ်ဝန်ားက င်နှင ် အမ ှိ ားသ ားမ  ားသည် အမ ှိ ားသမီားမ  ားထက် ပှိမုှိရုရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊  

ပမှိ ွေ့ခပတ င် ၅၉,၀၀၀ က ပ်ခနို့၊် ရက ားလက်တ င် ၃၇,၀၀၀ က ပဝ်န်ားက င်ရရှှိ၍ ပမှိ ွေ့ခပတ င် ရက ားလက်ထက် 

ထက်ဝက်ခန်ို့ ပှိမုှိရုရှှိသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၆.၁) လုပ ခလစ ရ အလုပ သမ ်း ို့်၏  စ ပ  ဝင တင ရရ ိမှု (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

 စ ပ   

ဝင တင ရရ ိမှု 

(ကျပ တထ င  

တပေါင ်း) 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

< ၁၀ ၃.၃ ၂.၄ ၄.၆ ၀.၉ ၀.၇* ၁.၂* ၄.၇ ၃.၄ ၆.၆ 

၁၀ - ၅၉ ၈၁.၅ ၇၉.၁ ၈၄.၈ ၇၃.၁ ၆၈.၁ ၈၀.၀ ၈၆.၃ ၈၅.၄ ၈၇.၄ 

၆၀ - ၁၀၉ ၁၃.၀ ၁၅.၇ ၉.၂ ၂၁.၆ ၂၅.၇ ၁၅.၉ ၈.၁ ၁၀.၀ ၅.၄ 

၁၁၀ - ၁၅၉ ၁.၃ ၁.၇ ၀.၈ ၂.၅ ၃.၁ ၁.၆* ၀.၆ ၀.၈ ၀.၄* 

၁၆၀+ ၀.၉ ၁.၁ ၀.၆* ၁.၉ ၂.၄ ၁.၃* ၀.၃* ၀.၄* ၀.၂* 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 
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 စ ပ   

ဝင တင ရရ ိမှု 

(ကျပ တထ င  

တပေါင ်း) 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

 စ ပ  ပျမ ်းမျှလုပ ခဝင တင  (ကျပ တထ င တပေါင ်း) 

တစ်ပတ်ပ မ်ားမျှ 

ဝင်ရင  
၄၃.၀ ၄၆.၈ ၃၇.၈ ၅၅.၀ ၅၉.၀ ၄၉.၃ ၃၆.၂ ၃၉.၇ ၃၁.၃ 

အသက အလိုက  

၁၅-၂၄ ၃၆.၃ ၃၇.၁ ၃၅.၃ ၄၂.၇ ၄၃.၅ ၄၁.၉ ၃၃.၂ ၃၄.၂ ၃၂.၀ 

၂၅+ ၄၅.၄ ၅၀.၀ ၃၈.၇ ၅၈.၇ ၆၃.၂ ၅၂.၀ ၃၇.၃ ၄၁.၈ ၃၁.၁ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
* နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 

၆.၂ လုပ ခလစ ရအလုပ သမ ်း ိ်ု့၏  စ လဝင တင ရရ ိမှု 

ဇယ ား ၆.၂ တ င် လုပ်ခလစ ရအလုပ်သမ ားတှိိုု့၏ တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခဝင်ရင ရရှှိမှုပုံစံကှို က  ား၊ မ၊ 

ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက် ရြ ်ခပထ ားပါသည။် တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခဝင်ရင ရရှှိမှုသည် ခပည်ရထ င်စု 

အဆင ်တ င် ၁၇၂,၀၀၀ က ပ်ခြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ားမ  ားသည် ၁၈၇,၀၀၀ က ပ်၊ အမ ှိ ားသမီားမ  ားသည် ၁၅၁,၀၀၀ 

က ပ်ဝန်ားက င် ရရှှိသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားတ င် ၂၂၀,၀၀၀ က ပ်နှင်  ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င် ၁၄၅,၀၀၀ က ပ်ခနို့် ရရှှိသညက်ှို 

ရတ ွေ့ရှှိရသည ်အတ က် ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက်ဝင်ရင ရရှှိမှု က  ဟခ က်သည် ၇၅,၀၀၀ က ပ်ဝန်ားက င် ခြစသ်ည် 

ကှိ ုရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အသက် ၁၅ နှစ်မ ှ ၂၄ နှစ် က ား လုပ်ခလစ ရလူငယ်မ  ား၏ တစ်လပ မ်ားမျှလုပခ်သည် 

ခပည်ရထ င်စုအဆင ် ၁၄၅,၀၀၀ က ပ်ဝန်ားက င်ခြစ်ပပီား၊ က  ား၊ မ ဝင်ရင ပမ ဏ က  ဟမှုနည်ားပါားရ က င်ား၊ 

ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားတ င် ၁၇၁,၀၀၀ က ပ်ခနို့၊် ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င် ၁၃၃,၀၀၀ က ပ်ခနို့် ရရှှိရ က င်ား 

ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အသက် ၂၅ နှစ်နှင ်အထက် လုပ်ခလစ ရအရွယ်ရရ က်ပပီားသူမ  ား၏ တစ်လပ မ်ားမျှလုပခ်သည် 

၁၈၂,၀၀၀ က ပ်ခနို့၊် အမ ှိ ားသ ားမ  ားသည် ၂၀၀,၀၀၀ က ပ်ခနို့်၊  အမ ှိ ားသမီားမ  ားသည ်၁၅၅,၀၀၀ က ပ်ခနို့ ်ရရှှိ 

သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရသည ်အတ က် အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ တစ်လဝင်ရင သည် အမ ှိ ားသမီားမ  ားထက် ပှိမုှိရုရှှိသညက်ှို 

ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားတ င် ၂၃၅,၀၀၀ က ပ်ခနိ်ု့၊ ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င် ၁၅၀,၀၀၀ က ပ်ခနို့် 

ရရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရသခြင ် ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက်ဝင်ရင ရရှှိမှုသည် ၈၅,၀၀၀ က ပ်ခနို့ ် က  ခခ ားသည်ကှို 

ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၆.၂) လုပ ခလစ ရ အလုပ သမ ်း ို့်၏  စ လဝင တင ရရ ိမှု (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

 စ လဝင တင  

ရရ ိမှု 

(ကျပ တထ င  

တပေါင ်း) 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

< ၁၀၀ ၂၄.၈ ၁၈.၈ ၃၃.၃ ၉.၉ ၆.၅ ၁၄.၇ ၃၃.၃ ၂၅.၈ ၄၃.၇ 

၁၀၀ - ၁၄၉ ၂၂.၉ ၂၄.၂ ၂၁.၀ ၁၇.၇ ၁၇.၂ ၁၈.၄ ၂၅.၈ ၂၈.၂ ၂၂.၅ 
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 စ လဝင တင  

ရရ ိမှု 

(ကျပ တထ င  

တပေါင ်း) 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

၁၅၀ - ၁၉၉ ၂၅.၂ ၂၅.၉ ၂၄.၂ ၂၉.၈ ၂၈.၃ ၃၁.၉ ၂၂.၆ ၂၄.၆ ၁၉.၉ 

၂၀၀ - ၂၄၉ ၁၃.၄ ၁၄.၆ ၁၁.၇ ၁၈.၂ ၁၉.၁ ၁၆.၉ ၁၀.၇ ၁၂.၁ ၈.၇ 

၂၅၀ - ၂၉၉ ၅.၆ ၆.၅ ၄.၄ ၉.၅ ၁၁.၃ ၇.၁ ၃.၄ ၃.၇ ၃.၀ 

၃၀၀ - ၃၄၉ ၃.၈ ၄.၅ ၂.၈ ၆.၉ ၇.၇ ၅.၇ ၂.၀ ၂.၆ ၁.၁* 

၃၅၀ - ၃၉၉ ၁.၄ ၁.၈ ၀.၉ ၂.၃ ၂.၇ ၁.၇ ၀.၉ ၁.၃ ၀.၄* 

၄၀၀+ ၂.၉ ၃.၇ ၁.၇ ၅.၇ ၇.၂ ၃.၆ ၁.၃ ၁.၇ ၀.၇* 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

 စ လပျမ ်းမျှလစဉ ဝင တင  (ကျပ တထ င တပေါင ်း) 

တစ်လပ မ်ားမျှ 

ဝင်ရင  
၁၇၂.၀ ၁၈၇.၀ ၁၅၁.၁ ၂၂၀.၀ ၂၃၆.၀ ၁၉၇.၃ ၁၄၄.၈ ၁၅၈.၉ ၁၂၅.၃ 

အသက အလိုက  

၁၅-၂၄ ၁၄၅.၁ ၁၄၈.၂ ၁၄၁.၃ ၁၇၀.၉ ၁၇၃.၈ ၁၆၇.၆ ၁၃၂.၉ ၁၃၆.၇ ၁၂၇.၉ 

၂၅+ ၁၈၁.၅ ၁၉၉.၉ ၁၅၄.၉ ၂၃၄.၉ ၂၅၂.၈ ၂၀၇.၈ ၁၄၉.၄ ၁၆၇.၂ ၁၂၄.၂ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
* နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 

 

၆.၃ အလုပ လုပ ကုိင တနသအူ ်းလ ု်း၏ ဝင တင ရရ ိမှု 

ဇယ ား ၆.၃ တ င် အလုပ်လုပ်ကှိုင်ရနသအူ ားလံုား၏ တစ်လ လုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိမှုကှိ ုလုပ်ငန်ားကဏ္ဍ၊ 

အလုပ်အကှိုင်အရခခအရန၊ သမ ားရှိုားက အရခခအရနအလှိုက် ရြ ်ခပထ ားပပီား၊ ကှိုယ်ပှိုင်လုပင်န်ား လုပ်ကှိုင်သူ 

မ  ား၏ဝင်ရင ကှို တ က်ခ က်ရ တ င် လုပ်ငန်ားမှရရှှိရသ  အခမတ်အစ န်ားအခပင်၊ လုပ်ငန်ားမှထ က်ကုန်ပစစည်ား 

<100 100 - 149 150 - 199 200 - 249 250 - 299 300 - 349 350 - 399 400+

က  ျား ၁၈.၈ ၂၄.၂ ၂၅.၉ ၁၄.၆ ၆.၅ ၄.၅ ၁.၈ ၃.၇

မ ၃၃.၃ ၂၁.၀ ၂၄.၂ ၁၁.၆ ၄.၄ ၂.၈ ၀.၉ ၁.၇

၀.၀

၅.၀

၁၀.၀

၁၅.၀

၂၀.၀

၂၅.၀

၃၀.၀

၃၅.၀

ရ 
ခိုင

 နှုန
 ်း

ပ ု (၆.၁) လပု ခလစ ရ အလုပ သမ ်း ုိ့်၏  စ လဝင တင ရရ ိမှု

ကျ ်း မ
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မ  ားကှို ကှိုယတ်ှိုင်စ ားသုံားရန် ယူခ  ပါက အဆှိုပါတန်ြှိုားကှို ထည ်သ င်ားတ က်ခ က်ခ  ပါသည။် ကနိ်ု့သတ်ခ က် 

အရနခြင ် စှိုက်ပ ှိ ားရရားလုပ်ငန်ားအမ  ားစု၏ အက ှိ ားအခမတ်ကှို ရမားခမန်ားရ တ င် စ ရင်ားရက က်က လ 

အတ င်ား အခမတ်အစ န်ားရရှှိမှု မရှှိသည်မ  ားရှှိရ  အဆှိုပါအရခခအရနမ ှိ ားအတ က် ခနို့်မှန်ားတ က်ခ က်ခခင်ားမခပ  

ဘ  ခ န်လှပ်တ က်ခ က်ခ  ပါသည။် 

အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသူအ ားလံုား၏ ပ မ်ားမျှတစ်လ လုပ်ခ၊ ဝင်ရင  ရရှှိမှု 

သည ် ခပည်ရထ င်စုအဆင ်အရနခြင ် ၂၁၄,၀၀၀ က ပ်ခနို့်ခြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ ပ မ်ားမျှ လုပ်ခ ဝင်ရင  

သည ်၂၄၁,၀၀၀ က ပ်၊ အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ ပ မ်ားမျှ လုပ်ခ၊ ဝင်ရင သည ်၁၆၈,၀၀၀ က ပ်ခနို့ခ်ြစ်ရ  အမ ှိ ားသ ား 

မ  ား၏ လုပ်ခ၊ ဝင် ရင ရရှှိမှုသည် အမ ှိ ားသမီားမ  ားထက် ခမင ်မ ားသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားရှှိ အလုပ်လုပက်ှိုင်သူအ ားလံုား၏ ပ မ်ားမျှ လုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိမှုသည ် ၂၃၈,၀၀၀ က ပ် 

ခနို့၊် ရက ားလက်ရေသမ  ားရှှိ အလုပ်လုပက်ှိုင်သူအ ားလံုား၏ ပ မ်ားမျှ လုပ်ခ၊ ဝင် ရင ရရှှိမှုသည် ၂၀၃,၀၀၀ 

က ပ်ဝန်ားက င်ခြစ်ရ  ပမှိ ွေ့ခပရေသသည် ရက ားလက်ရေသထက် ဝင်ရင ရရှှိမှု ခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရ 

ပါသည။် 

အသက် ၂၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသူအ ားလံုား၏ တစ်လပ မ်ားမျှလုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိမှု 

သည ် ခပည်ရထ င်စုအဆင ်တ င် ၂၂၆,၀၀၀ က ပ်ဝန်ားက င်ခြစ်ပပီား အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ တစ်လ ပ မ်ားမျှ လုပ်ခ၊ 

ဝင်ရင ရရှှိမှုသည ် ၂၅၄,၀၀၀ က ပ်ခနို့၊် အမ ှိ ားသမီားမ  ားသည ်၁၇၅,၀၀၀ က ပ်ခနို့်ရရှှိသခြင ် အမ ှိ ားသ ားမ  ား 

သည ်အမ ှိ ားသမီားမ  ားထက် လုပ်ခ၊ ဝင်ရင  ပှိမုှိုခမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားတ င် တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိမှုမှ  ၂၅၀,၀၀၀ က ပ်ခနို့်၊ ရက ားလက်ရေသမ  ား 

တ င် ၂၁၅,၀၀၀ က ပ်ဝန်ားက င်ခြစ်ရ  ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားတ င် ရက ားလက်ရေသမ  ားထက် လုပ်ခ၊ ဝင်ရင  

ပှိမုှိခုမင ်မ ားသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

စီပ  ားရရားလုပ်ငန်ားကဏ္ဍမ  ားခြစ်သည်  လယ်ယ ကဏ္ဍ၊ စက်မှုကဏ္ဍ၊ ဝန်ရဆ င်မှုကဏ္ဍတှိုို့၌ 

အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသူအ ားလံုား၏ တစ်လလုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိမှုသည် လယ်ယ  

ကဏ္ဍတ င် ၂၂၆,၀၀၀ က ပ်ဝန်ားက င်၊ စက်မှုကဏ္ဍတ င် ၁၉၈,၀၀၀ က ပ်နှင ် ဝန်ရဆ င်မှုကဏ္ဍတ င် 

၂၁၁,၀၀၀ က ပ်ဝန်ားက င်ခြစ်သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

 အလုပ်အကှိုင်အရခခအရနအလှိုက် လုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိမှုကှို  ကည ်မညဆ်ှိုပါက အလုပ်သမ ားသည် 

၁၇၂,၀၀၀ က ပ်၊ ကှိုယ်ပှိင်ုလုပ်ငန်ားလုပ်ကှိုင်သူ ၂၂၇,၀၀၀ က ပ်ဝန်ားက င်နှင  ်အလုပ်ရင်ှ (ပံမုှနအ်လုပ်သမ ား 

နှင် လုပ်ကှိုင်သူ) သည် ၄၄၀,၀၀၀ က ပ်ခနို့ရ်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

 အလုပ်လုပ်ကှိုင်ရနသမူ  ား၏ တစ်လလုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိမှုကှို အလုပ်အကှိုင်၏ သမ ားရှိုားက  

အရခခအရနအရ  ကည် ပါက သမ ားရှိုားက မဟုတရ်သ  အလုပ်အကှိုင်တ င် ၁၈၆,၀၀၀ က ပ်ခနို့်ရရှှိပပီား၊ 

သမ ားရှိုားက  အလုပ်အကှိုင်တ င် ၃၁၁,၀၀၀ က ပ်ခနို့် ရရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသအူ ားလံုား၏ တစ်လလုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိမှုကှို ၎င်ားတှိိုု့လုပ်ငန်ား၏ သမ ားရှိုားက  

အရခခအရနအလှိုက် ကည် ပါက သမ ားရှိုားက မဟုတရ်သ ကဏ္ဍတ င် လုပ်ကှိုင်ရနသ ူ (Person employed 

in the informal sector) သည ် ၁၇၈,၀၀၀ က ပ်ဝန်ားက င်၊ သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ ကဏ္ဍခပင်ပတ င် 



46  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား အစီရင်ခံစ  

သမ ားရှိုားက မဟုတရ်သ  အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသူ (Informal employment outside the informal sector)  

သည ်၂၁၁,၀၀၀ က ပ်ဝန်ားက င် ရရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်သူမ  ား၏ တစ်လ လုပ်ခ၊ လစ  အလယ်ကှိန်ားသည် 

ခပည်ရထ င်စုအဆင ်တ င် ၁၆၀,၀၀၀ က ပ်ခြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ တစ်လ လုပ်ခ၊ လစ  အလယ်ကှိန်ားမှ  

၁၈၂,၀၀၀ က ပ်၊ အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ တစ်လ လုပ်ခ၊ လစ  အလယ်ကှိန်ားမှ  ၁၅၀,၀၀၀ က ပ်၊ ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ား 

တ င် ၁၉၅,၀၀၀ က ပ် နှင ် ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င် ၁၅၀,၀၀၀ က ပ် ခြစ်သည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၆.၃) ဝင တင ရရ ိသည   အလုပ လုပ ကိငု တနသအူ ်းလ ု်း၏  စ လ လုပ ခ၊ ဝင တင ရရ ိမှု (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ 

တကျ်းလက ) 

 စ လလုပ ခဝင တင   

(ကျပ တထ င တပေါင ်း) 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခဝင်ရင  ၂၁၄.၂ ၂၄၁.၀ ၁၆၇.၈ ၂၃၇.၆ ၂၆၂.၁ ၂၀၁.၉ ၂၀၃.၂ ၂၃၂.၀ ၁၄၉.၂ 

အသက အလိုက  

၁၅-၂၄ ၁၄၇.၃ ၁၅၄.၇ ၁၃၈.၆ ၁၇၀.၅ ၁၇၅.၂ ၁၆၅.၁ ၁၃၆.၈ ၁၄၅.၅ ၁၂၆.၃ 

၂၅+ ၂၂၆.၂ ၂၅၃.၉ ၁၇၄.၇ ၂၄၉.၄ ၂၇၅.၆ ၂၀၉.၅ ၂၁၅.၃ ၂၄၄.၇ ၁၅၄.၉ 

စီ်းပ  ်းတရ်းလုပ ငန ်းကဏ္ဍ 

လယ်ယ  ၂၂၆.၂ ၂၅၁.၁ ၁၄၅.၆ ၂၄၁.၈ ၂၆၈.၅ ၁၅၉.၆ ၂၂၅.၃ ၂၅၀.၁ ၁၄၄.၇ 

စက်မှု ၁၉၈.၀ ၂၁၉.၃ ၁၆၆.၄ ၂၁၈.၉ ၂၃၈.၀ ၁၈၇.၅ ၁၈၂.၅ ၂၀၄.၅ ၁၅၂.၅ 

ဝန်ရဆ င်မှု ၂၁၁.၂ ၂၃၉.၉ ၁၇၉.၁ ၂၄၅.၄ ၂၇၂.၉ ၂၀၉.၉ ၁၇၅.၀ ၁၉၉.၇ ၁၅၁.၃ 

အလုပ အကိုင အတခခအတန 

အလုပ်သမ ား ၁၇၂.၀ ၁၈၇.၀ ၁၅၁.၁ ၂၂၀.၀ ၂၃၆.၀ ၁၉၇.၃ ၁၄၄.၈ ၁၅၈.၉ ၁၂၅.၃ 

အလုပ်ရှင် ၄၃၉.၆ ၄၆၅.၃ ၃၂၅.၇ ၄၆၆.၀ ၄၈၉.၇ ၃၈၉.၅ ၄၂၈.၆ ၄၅၆.၀ ၂၈၆.၉ 

ကှိုယ်ပှိုင်လုပ်ငန်ား လုပ်ကှိုင်သူ ၂၂၇.၃ ၂၅၃.၁ ၁၇၇.၁ ၂၃၀.၈ ၂၅၇.၁ ၁၉၄.၂ ၂၂၆.၀ ၂၅၁.၈ ၁၆၈.၀ 

သမ ်းရို်းကျအတခခအတန 

သမ ားရှိုားက အလုပ်အကှိုင် ၃၁၀.၅ ၃၃၁.၀ ၂၄၄.၄ ၃၀၄.၈ ၃၂၉.၂ ၂၅၅.၉ ၃၁၃.၂ ၃၃၁.၇ ၂၃၅.၂ 

သမ ားရှိုားက  မဟုတ်ရသ  

အလုပ်အကှိုင် 
၁၈၅.၆ ၂၀၆.၇ ၁၅၄.၅ ၂၁၈.၀ ၂၃၉.၂ ၁၈၉.၆ ၁၇၀.၄ ၁၉၂.၃ ၁၃၆.၇ 

သမ ားရှိုားက ကဏ္ဍတ င်လုပ်ကှိုင်ရနသူ ၂၇၃.၇ ၂၉၉.၃ ၂၂၀.၆ ၂၇၈.၈ ၃၀၂.၂ ၂၄၃.၂ ၂၇၀.၄ ၂၉၇.၇ ၂၀၀.၀ 

သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  ကဏ္ဍတ င် 

လုပ်ကှိုင်ရနသူ 
၁၇၈.၂ ၂၀၁.၉ ၁၄၁.၂ ၂၀၁.၉ ၂၂၆.၂ ၁၆၇.၇ ၁၆၉.၂ ၁၉၃.၂ ၁၃၀.၃ 

သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  ကဏ္ဍ 

ခပငပ်တ င် သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  

အလုပ်အကှိုင် လပု်ကှိုင်ရနသူ 

၂၁၁.၄ ၂၂၅.၀ ၁၉၅.၈ ၂၅၀.၃ ၂၆၈.၉ ၂၂၈.၇ ၁၇၃.၆ ၁၈၁.၈ ၁၆၄.၂ 

တစ်လလုပ်ခလစ  အလယ်ကှိန်ား 

('၀၀၀ က ပ်) 
၁၆၀.၀ ၁၈၂.၀ ၁၅၀.၀ ၁၉၅.၀ ၂၀၀.၀ ၁၇၀.၀ ၁၅၀.၀ ၁၆၈.၀ ၁၂၀.၀ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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၆.၄ သတ   ူစ ချ ပ  ချ ပ ဆိုမှုပ ုစ  

ဇယ ား ၆.၄ တ င် လုပ်ခလစ ရ အလုပ်သမ ားတှိိုု့၏ စ ခ  ပ်ခ  ပ်ဆှိုမှုကှို သရဘ တူစ ခ  ပ် 

အမ ှိ ားအစ ား (သရဘ တူစ ခ  ပ်၊ နှုတ်ခြင် သရဘ တူညီမှု) နှင်  သရဘ တူညီခ က် စ ခ  ပ်သက်တမ်ား 

(အပမ တမ်ား (သှိုို့မဟုတ်) ယ ယီ) တှိိုု့ခြင်  ရြ ်ခပထ ားပါသည။် 

လစ ရအလုပ်သမ ားမ  ား၏ သရဘ တူစ ခ  ပ်ခ  ပ်ဆှိုမှုပံုစံတ င် နှုတ်ခြင် သရဘ တူညီမှုသည် 

၃၈.၁% ခြစ်ပပီား၊ သရဘ တူစ ခ  ပ်ခြင်  ၁၈.၂% ခ  ပ်ဆှိုထ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် စ ခ  ပ်သက်တမ်ား 

တ င် သက်တမ်ား အကနိ်ု့အသတ်/ယ ယီ ၄၆.၂% နှင်  သက်တမ်ားအကန်ို့အသတ်မရှှိ/အပမ တမ်ား ၄၄.၆% ခြင်  

ထက်ဝက်ခနို့စ်ီရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရပါသည။် 

ဇယ ်း (၆.၄) လစ ရအလုပ သမ ်း ို့်၏ အလုပ အကိငု ဆိငု ရ  စ ချ ပ ချ ပ ဆုိမှုပ ုစ ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိငု နှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ 

မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

သတ   ူစ ချ ပ  ချ ပ ဆိုမှုပ ုစ  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

သတ   ူစ ချ ပ အမျ ိ်းအစ ်း 

သရဘ တူစ ခ  ပ် ၁၈.၂ ၁၃.၉ ၂၄.၃ ၂၈.၇ ၂၃.၁ ၃၆.၈ ၁၂.၃ ၈.၆ ၁၇.၄ 

နှုတ်ခြင် သရဘ တူညီမှု ၃၈.၁ ၄၁.၂ ၃၃.၈ ၂၉.၃ ၃၃.၁ ၂၃.၉ ၄၃.၁ ၄၅.၈ ၃၉.၃ 

မသှိပါ ၄၃.၇ ၄၄.၉ ၄၁.၉ ၄၂.၀ ၄၃.၈ ၃၉.၃ ၄၄.၆ ၄၅.၆ ၄၃.၃ 

သတ   ူစ ချ ပ သက  မ ်း 

သက်တမ်ားအကန်ို့ အသတ်/ယ ယီ ၄၆.၂ ၄၉.၇ ၄၁.၅ ၃၁.၄ ၃၅.၃ ၂၆.၃ ၅၄.၉ ၅၈.၂ ၅၀.၆ 

သက်တမ်ားအကန်ို့ အသတ်မရှှိ/ 

အပမ တမ်ား 
၄၄.၆ ၄၀.၅ ၅၀.၁ ၅၉.၄ ၅၄.၇ ၆၅.၆ ၃၅.၉ ၃၂.၁ ၄၀.၈ 

မသှိပါ ၉.၂ ၉.၈ ၈.၄ ၉.၂ ၁၀.၀ ၈.၁ ၉.၂ ၉.၇ ၈.၆ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

လုပ ခလစ ရ အလုပ သမ ်း  

ဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) 
၂၂.၅၅ ၁၂.၉၀ ၉.၆၅ ၆.၂၈ ၃.၅၃ ၂.၇၅ ၁၆.၂၇ ၉.၃၇ ၆.၉၀ 

 ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

၆.၅ အလုပ ချနိ နာရီ 

ဇယ ား ၆.၅ တ င် တစ်ပတ်အလုပခ် ှိန်န ရီအလှိုက် လုပ်ခလစ ရ အလုပ်သမ ားတှိိုု့၏ ပ ံွေ့နှံို့မှု 

ရ ခှိုင်နှုန်ားကှိ ုက  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် ခ  ခခ ားရြ ်ခပထ ားပါသည။် 

ခပည်ရထ င်စုအဆင် တ င် လုပ်ခ၊ လစ ရ အလုပ်သမ ားမ  ား၏ ပ မ်ားမျှ တစ်ပတ်အလုပ်ခ ှိန် န ရီမှ  

၄၈ န ရီခြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ ပ မ်ားမျှတစ်ပတအ်လုပ်ခ ှိန် န ရီ ၄၉ န ရီ၊ အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ ပ မ်ားမျှ 

တစ်ပတ်အလုပခ် ှိန် ၄၇ န ရီ ၊ ပမှိ ွေ့ခပတ င် လစ ရအလုပ်သမ ားတှိိုု့၏ ပ မ်ားမျှတစ်ပတ်အလုပ်ခ ှိန်န ရီ ၄၉ 

န ရီနှင  ် ရက ားလက်ရေသတ င် လစ ရအလုပ်သမ ားတှိိုု့၏ ပ မ်ားမျှတစ်ပတအ်လုပ်ခ ှိန်န ရီ ၄၈ န ရ ီ

ခြစ်ရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

တစ်ပတ်အလုပခ် ှိန်ကှို အလုပ်ခ ှိန်န ရီအုပစ်ု ၇ ခုခ  ခခ ား၍ အလုပ်ခ ှိန်န ရီ ၁၀ န ရီရအ က်မှ 

အလုပ်ခ ှိန်န ရီ ၆၁ န ရီနှင်  အထက်ထှိ လုပ်ခလစ ရ အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသူကှို ရြ ်ခပထ ားရ  တစ်ပတ် 

ပ မ်ားမျှအလုပ်ခ ှိန် ၄၁-၅၀ န ရီ က ားတ င် လုပ်ခလစ ရ အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသူ ၃၄.၇% ခြင ် အမ  ားဆံုား၊ 
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တစ်ပတ်ပ မ်ားမျှအလုပ်ခ ှိန် ၅၁-၆၀ န ရီ က ားတ င် ၂၅.၇% နှင ် တစ်ပတ်ပ မ်ားမျှအလုပ်ခ ှိန် ၃၁-၄၀ န ရီ 

 က ားတ င် ၂၁.၆ % ခြစ်ရ က င်ားကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၆.၅)  စ ပ  အလုပ ချနိ နာရအီလုိက  လုပ ခလစ ရအလုပ သမ ်း ို့်၏ ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိငု နှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ 

မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

 စ ပ  အလုပ  

ချနိ နာရီ 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

<= ၁၀ ၀.၄ ၀.၄ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၅ ၀.၆ ၀.၄ 

၁၁ - ၂၀ ၁.၀ ၀.၈ ၁.၃ ၀.၇ ၀.၅ ၀.၉ ၁.၃ ၁.၁ ၁.၆ 

၂၁ - ၃၀ ၆.၄ ၄.၉ ၈.၅ ၄.၁ ၃.၃ ၅.၂ ၇.၆ ၅.၇ ၁၀.၃ 

၃၁ - ၄၀ ၂၁.၆ ၁၈.၇ ၂၅.၆ ၂၂.၆ ၁၈.၂ ၂၈.၈ ၂၁.၀ ၁၉.၀ ၂၃.၇ 

၄၁ - ၅၀ ၃၄.၇ ၃၄.၁ ၃၅.၆ ၄၁.၉ ၄၁.၈ ၄၂.၁ ၃၀.၇ ၂၉.၇ ၃၂.၀ 

၅၁ - ၆၀ ၂၅.၇ ၂၈.၅ ၂၁.၉ ၂၁.၉ ၂၅.၄ ၁၇.၀ ၂၇.၉ ၃၀.၃ ၂၄.၆ 

၆၁+ ၁၀.၂ ၁၂.၆ ၆.၉ ၈.၇ ၁၀.၇ ၅.၉ ၁၁.၀ ၁၃.၆ ၇.၄ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

ပျမ ်းမျှ စ ပ   အလုပ ချနိ နာရီ ၄၈ ၄၉ ၄၇ ၄၉ ၅၀ ၄၇ ၄၈ ၄၉ ၄၆ 

လုပ ခလစ ရ အလုပ သမ ်း 

ဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) 
၇.၇၅ ၄.၅၁ ၃.၂၄ ၂.၈၀ ၁.၆၄ ၁.၁၆ ၄.၉၅ ၂.၈၇ ၂.၀၈ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

 

 

၆.၆ အလုပ အကုိင တခပ င ်းလ လုပ ကုိင လိုခခင ်း 

ဇယ ား ၆.၆ တ င် အလုပ်သမ ားမ  ား၏ လက်ရှှိအလုပ်အကှိုင်ကှို ရခပ င်ားလ လုပ်ကှိုင်လှိုသည်  

အရ က င်ားခပခ က်အလှိုက် က  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် ခ  ခခ ားရြ ်ခပထ ားပါသည်။ 

၀.
၄

၀.
၈

၄.
၉

၁၈
.၇

၃၄
.၁

၂၈
.၅

၁၂
.၆

၀.
၂ ၁.
၃

၈.
၅

၂၅
.၆

၃၅
.၆

၂၁
.၉

၆.
၉

၀.၀

၅.၀

၁၀.၀

၁၅.၀

၂၀.၀

၂၅.၀

၃၀.၀

၃၅.၀

၄၀.၀

<= ၁၀ ၁၁ - ၂၀ ၂၁ - ၃၀ ၃၁ - ၄၀ ၄၁ - ၅၀ ၅၁ - ၆၀ ၆၁+

ရ 
ခိုင

 နှုန
 ်း

ပ ု (၆.၂)  စ ပ  အလုပ ချနိ နာရီအလိုက လုပ ခလစ ရအလုပ သမ ်း ိ်ု့၏ ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိုင နှုန ်း

ကျ ်း မ
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လက်ရှှိအလုပအ်ကှိုင်ကှို ရခပ င်ားလ လုပ်ကှိုင်လှိုသူတှိုို့၏ ၃၄% သည ်လက်ရှှိအလုပ်၏ လုပ်ခလစ  

နည်ားပါားခခင်ား၊ ၃၁.၆% သည ် အလုပ်လုပရ်သည် အရခခအရနမ  ားတှိာုးတက်ရက င်ားမ နရ်စရန် ရခပ င်ားလ  

လုပ်ကှိုင်လှိုခခင်ားနှင ် လက်ရှှိအလုပ်သည် ယ ယီက လတှိုခြစခ်ခင်ားမှ  ၁၉.၂% ခြစ်ရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက်၊ အမ ှိ ားသ ား၊ အမ ှိ ားသမီားတှိိုု့၏ လက်ရှှိအလုပက်ှို ရခပ င်ားလ လုပ်ကှိုင်လှိုခခင်ား 

သည ်လုပ်ခ၊ လစ နည်ားပါားခခင်ားရ က င် ဟု ရခြဆှိုမှုအမ  ားဆံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၆.၆) အလုပ သမ ်းမျ ်းအနက  လက ရ ိအလုပ အကိငု ကို တခပ င ်းလ လုပ ကိငု လိုသူမျ ်း၏ အတ က င ်းခပ 

ချက အလုိက  ပျ ွေ့န  ့်မှုနှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

အတ က င ်းခပချက  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

အလုပ်က လစ / လုပ်ခနည်ား ၃၄.၀ ၃၂.၅ ၃၆.၅ ၃၄.၈ ၃၂.၀ ၃၉.၈ ၃၃.၈ ၃၂.၇ ၃၅.၆ 

အလုပ်လုပ်ရသည်  အရခခ 

အရနမ  ား တှိုားတက်ရက င်ား 

မ န်ရန် 

၃၁.၆ ၃၂.၀ ၃၁.၀ ၃၂.၁ ၃၃.၂ ၃၀.၂ ၃၁.၅ ၃၁.၆ ၃၁.၂ 

အလုပ်က ယ ယီ/ က လတှို 

ခြစ် 

၁၉.၂ ၁၉.၃ ၁၉.၁ ၁၆.၀ ၁၇.၈ ၁၂.၈ ၂၀.၁ ၁၉.၇ ၂၀.၇ 

လံုခခံ စှိတ်ခ ရရသ  

အလုပ်ရရှှိရန် 

၅.၈ ၆.၁ ၅.၄ ၇.၅ ၇.၂ ၈.၀ ၅.၄ ၅.၈ ၄.၈ 

ကျွမ်ားက င်မှုကှို ပှိုမှိုအသုံားခပ  

ရဆ င်ရွက်ရန် 

၃.၂ ၄.၀ ၁.၉ ၃.၄ ၄.၃ ၁.၆ ၃.၁ ၃.၈ ၁.၉ 

အခခ ား ၆.၂ ၆.၂ ၆.၀ ၆.၂ ၅.၄ ၇.၆ ၆.၁ ၆.၃ ၅.၇ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

အလုပ သမ ်းမျ ်းအနက  

တခပ င ်းလ လုပ ကိုင လိုသည   

အလုပ သမ ်း ရ ခိုင နှုန ်း 

၁၂.၉၁ ၁၄.၁၈ ၁၁.၂၂ ၉.၈၂ ၁၁.၂၄ ၈.၀၀ ၁၄.၁၁ ၁၅.၂၉ ၁၂.၅၀ 

အသက  ၁၅ န စ န င  အထက  

လက ရ ိအလုပ မ  တခပ င ်းလ  

လိုတသ  အလုပ သမ ်းဦ်းတရ 

(သန ်းတပေါင ်း) 

၂.၉၁ ၁.၈၃ ၁.၀၈ ၀.၆၂ ၀.၄၀ ၀.၂၂ ၂.၂၉ ၁.၄၃ ၀.၈၆ 

ဇ စ်ခမစ်:  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉလု်ပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
* နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 
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အခန ်း(၇) 

လုပ သ ်းအင အ ်းအခပည  အဝအသ ု်းမချနိုင ခခင ်း 

ဤအခန်ားတ င် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိသူမ  ားနှင ် 

အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အ က ား လူငယ်တှိိုု့၏ လုပ်သ ားအင်အ ားအခပည် အဝ အသုံားမခ နှိုင်မှုအရခခအရနကှို 

အလုပ်ခ ှိန်ဆှိုင်ရ  တစ်ဝက်တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ  ၊ အလုပ်လက်မ  နှင်  ခြစ်နှိုင်ရခခရှှိရသ  လုပ်သ ား 

အင်အ ား၊ စုစုရပါင်ား လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည် အဝအသုံားမခ နှိုင်မှုဟူ၍ က  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက် 

ရြ ်ခပထ ားပါသည။် 

၇.၁ လုပ သ ်းအင အ ်းအခပည  အဝအသ ု်းမချနိုင ခခင ်း 

ဇယ ား ၇.၁ တ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ 

လူဦားရရကှိ ု လုပ်သ ားအင်အ ားအခပည ်အဝ အသုံားမခ နှိင်ုမှုအလှိုက် ရြ ်ခပထ ားရ  အလုပ်ခ ှိန်ဆှိုင်ရ  

တစ်ဝက်တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ   ၁.၀၀ သန်ားခနို့်၊ အလုပ်လက်မ   အရရအတ က် ၀.၁၉ သန်ားခန်ို့၊ ခြစ်နှိင်ုရခခ 

ရှှိရသ  လုပ်သ ားအင်အ ား ၀.၁၈ သန်ားခန်ို့ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၇.၁)  အသက  ၁၅ န စ န င  အထက  အလုပ လုပ ကိငု နိုင တသ  အသက အပုိင ်းအခခ ်းရ ိသူ ို့်၏  လုပ သ ်း 

အင အ ်း အခပည  အဝအသ ု်းမချနုိင သူဦ်းတရ (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

(သန ်းတပေါင ်း) 

နယ ပယ  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

အလုပ်ခ ှိန်ဆှိုင်ရ  တစ်ဝက် 

တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ   
၁.၀၀ ၀.၅၆ ၀.၄၃ ၀.၁၇ ၀.၁၀ ၀.၀၇ ၀.၈၂ ၀.၄၇ ၀.၃၆ 

အလုပ်လက်မ   ၀.၁၉ ၀.၀၉ ၀.၁၀ ၀.၀၉ ၀.၀၅ ၀.၀၄ ၀.၁၀ ၀.၀၄ ၀.၀၆ 

ခြစ်နှိုင်ရခခရှှိရသ  လုပ်သ ား 

အင်အ ား (Marginal 

Attachment) 

၀.၁၈ ၀.၀၇ ၀.၁၁ ၀.၀၃ ၀.၀၁ ၀.၀၂ ၀.၁၅ ၀.၀၆ ၀.၀၉ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

၀.၀၅
၀.၀၄၀.၀၄

၀.၀၆

၀.၀၉
၀.၁၀

၀.၀၀

၀.၀၂

၀.၀၄

၀.၀၆

၀.၀၈

၀.၁၀

၀.၁၂

ပမှိ ွေ့ခပ ရက ားလက်

သ
န ်း

တပ
ေါင

 ်း

ပ ု (၇.၁) ကျ ်း၊ မ အလုိက  အလုပ လက မ  ဦ်းတရ

ကျ ်း မ တပေါင ်း
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ဇယ ား ၇.၂ တ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ 

လူဦားရရ၏ လုပ်သ ားအင်အ ားအခပည ်အဝ အသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ားကှို ရြ ်ခပထ ားရ  ခပည်ရထ င်စုအဆင ် 

စုစုရပါင်ားလုပ်သ ားအင်အ ား အခပည် အဝအသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ားမှ  ၆.၀% ၊ အမ ှိ ားသ ား လုပ်သ ားအင်အ ား 

အခပည် အဝအသုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန်ား ၅.၅% ၊ အမ ှိ ားသမီား လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည် အဝအသုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန်ား ၆.၅% 

နှင်  ပမှိ ွေ့ခပတ င် ၄.၅% ၊ ရက ားလက်တ င် ၆.၅% ခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၇.၂) လုပ သ ်းအင အ ်း အခပည  အဝအသ ု်းမချနုိင မှုနှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

နယ ပယ  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

အလုပ်လက်မ  နှုန်ား (LU 1) ၀.၉ ၀.၇ ၁.၀ ၁.၅ ၁.၄ ၁.၅ ၀.၆ ၀.၅ ၀.၈ 

တစ်ဝက်တစ်ပ က်အလုပ်လက်မ   

နှင ် အလုပ်လက်မ  တှိိုု့၏ 

ရပါင်ားစပ်မှုနှုန်ား (LU 2) 

၅.၂ ၅.၁ ၅.၅ ၄.၂ ၄.၂ ၄.၁ ၅.၇ ၅.၄ ၆.၀ 

အလုပ်လက်မ  နှင ် ခြစ်နှိုင်ရခခ 

ရှှိရသ  လုပ်သ ားအင်အ ား 

ရပါင်ားစပ်မှုနှုန်ား (LU 3) 

၁.၆ ၁.၂ ၂.၁ ၁.၈ ၁.၆ ၂.၁ ၁.၅ ၁.၁ ၂.၂ 

လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည် အဝ 

အသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ား (LU 4) 
၆.၀ ၅.၅ ၆.၅ ၄.၅ ၄.၄ ၄.၇ ၆.၅ ၆.၀ ၇.၃ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

၇.၂ လူငယ မျ ်း၏ လုပ သ ်းအင အ ်းအခပည  အဝအသ ု်းမချနိုင ခခင ်း 

ဇယ ား၇.၃ တ င် အသက် ၁၅ နှစ်မ ှ ၂၄ နှစ် က ား လူငယ်မ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားအခပည ်အဝ 

အသုံားမခ နှိင်ုမှု အရခခအရနကှို ရြ ်ခပထ ားရ  ခပည်ရထ င်စုအဆင်  အလုပ်ခ ှိနဆ်ှိုင်ရ  တစ်ဝက်တစ်ပ က် 

အလုပ်လက်မ   ၀.၃၃ သန်ားခန်ို့၊ အလုပ်လက်မ  ဦားရရ ၀.၀၈ သန်ားခန်ို့၊ ခြစ်နှိင်ုရခခရှှိသည်  လုပ်သ ားအင်အ ား 

၀.၀၇ သန်ားခန်ို့ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၇.၃) အသက  ၁၅ န စ န င   ၂၄ န စ  က ်း လူငယ မျ ်း၏ လုပ သ ်းအင အ ်းအခပည  အဝ အသ ု်းမချနုိင သူ 

ဦ်းတရ (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

(သန ်းတပေါင ်း) 

နယ ပယ  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

အလုပ်ခ ှိန်ဆှိုင်ရ  တစ်ဝက် 

တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ   
၀.၃၃ ၀.၁၉ ၀.၁၄ ၀.၀၅ ၀.၀၃ ၀.၀၂ ၀.၂၈ ၀.၁၆ ၀.၁၂ 

အလုပ်လက်မ   ၀.၀၈ ၀.၀၄ ၀.၀၄ ၀.၀၅ ၀.၀၃ ၀.၀၂ ၀.၀၄ ၀.၀၁ ၀.၀၂ 

ခြစ်နှိုင်ရခခရှှိရသ  လုပ်သ ား 

အင်အ ား (Marginal 

Attachment) 

၀.၀၇ ၀.၀၃ ၀.၀၄ ၀.၀၁ ၀.၀၀ ၀.၀၁ ၀.၀၆ ၀.၀၃ ၀.၀၃ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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ဇယ ား ၇.၄ တ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင ် ၂၄ နှစ် က ား လူငယ်မ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည ်အဝ 

အသုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန်ားကှို ရြ ်ခပထ ားရ  ခပည်ရထ င်စုအဆင ် စုစုရပါင်ား လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည် အဝ 

အသုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန်ား ၁၁.၁% ရှှိပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား ၁၀.၉%၊ အမ ှိ ားသမီား ၁၁.၄% ခြစ်သညက်ှိုရတ ွေ့ရပါသည။်  

လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည ်အဝ အသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ားသည ်ပမှိ ွေ့ခပတ င် ၉.၉% ၊ ရက ားလက်တ င် ၁၁.၅% 

ခြစ်ရ ၊ ရက ားလက်ရေသတ င် လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည ်အဝ အသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ား (LU-4) ပှိမုှိမု  ားခပ ားသည် 

ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

လူငယ်အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ အလုပ်လက်မ  နှုန်ားသည် ၂.၂% ခြင်  လူငယ်အမ ှိ ားသ ား အလုပ်လက်မ  နှုန်ား 

၁.၈% ထက်ပှိုမ  ားပပီား၊ လူငယ်အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ ခြစ်နှိုင်ရခခရှှိရသ  လုပ်သ ားအင်အ ားသည်လည်ား ၄.၂% 

ခြင်  လူငယ်အမ ှိ ားသ ားမ  ားထက် ပှိမုှိမု  ားခပ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပရေသတ င် လူငယ်အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည် အဝ အသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ားသည် 

လူငယ်အမ ှိ ားသ ားမ  ားထက် ရလ   နညာ်းပပီား၊ ရက ားလက်ရေသတ င်မူ လူငယ်အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ လုပ်သ ား 

အင်အ ား အခပည ်အဝ အသုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန်ားသည် ပှိမုှိမု  ားခပ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၇.၄) အသက  ၁၅ န စ န င   ၂၄ န စ  က ်း လူငယ မျ ်း၏ လုပ သ ်းအင အ ်း အခပည  အဝအသ ု်းမချနုိင မှုနှုန ်း 

(ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

နယ ပယ  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

အလုပ်လက်မ  နှုန်ား (LU-1) ၂.၀ ၁.၈ ၂.၂ ၄.၄ ၄.၈ ၄.၀ ၁.၁ ၀.၈ ၁.၅ 

တစ်ဝက်တစ်ပ က်အလုပ်လက်မ   

နှင ် အလုပ်လက်မ  တှိိုု့၏ 

ရပါင်ားစပ်မှုနှုန်ား (LU-2) 

၉.၆ ၉.၈ ၉.၅ ၉.၁ ၁၀.၄ ၇.၆ ၉.၈ ၉.၆ ၁၀.၁ 

အလုပ်လက်မ  နှင ် ခြစ်နှိုင်ရခခ 

ရှှိရသ  လုပ်သ ားအင်အ ား 

ရပါင်ားစပ်မှုနှုန်ား (LU-3) 

၃.၅ ၃.၀ ၄.၂ ၅.၄ ၅.၅ ၅.၂ ၃.၀ ၂.၂ ၃.၉ 

လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည် အဝ 

အသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ား (LU-4) 
၁၁.၁ ၁၀.၉ ၁၁.၄ ၉.၉ ၁၁.၀ ၈.၇ ၁၁.၅ ၁၀.၉ ၁၂.၂ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 ဇယ ား ၇.၅ တ င် အသက် ၁၅ နှစ်မ ှ ၂၄ နှစ် က ားရှှိ လူငယ်မ  ားကှို ၎င်ားတှိိုု့ ပည သင်ယူရနမှုနှင ် 

အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနမှု အရခခအရနအရ “အလုပ်မလုပ်၊ ရက  င်ားမတက်၊ သင်တန်ားမတက်” ရနသည ်လူငယ် 

(Not in Employment, Education or Training-NEET) ပါဝင်မှုအရခခအရနကှို ရလ လ  ကည ်ရ  

စုစုရပါင်ား လူငယ်မ  ား၏ ၁၃% သည် NEET မ  ားအခြစ် ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ အဆှိုပါရ ခှိုင်နှုန်ားသည် လူငယ် 

အမ ှိ ားသ ား ၇.၈% ထက် လူငယ်အမ ှိ ားသမီား ၁၇.၈% သည် အလ န်ခမင ်မ ားရနသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရမညခ်ြစ်ရ  

ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ရ တ င် ၁၂.၈% နှင ် ၁၃% ခြင ် သှိသ သည ်ခခ ားန ားမှု မရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိ 

ရပါသည။်  
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ဇယ ်း (၇.၅) အသက  ၁၅ န စ န င   ၂၄ န စ  က ်း လူငယ မျ ်း၏ အလုပ မလုပ ၊ တကျ င ်းမ က ၊ သင  န ်းမ က   

မှုနှုန ်း (NEET) (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

နယ ပယ  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

အလုပ်မလုပ်၊ ရက  င်ားမတက်၊ 

သင်တန်ားမတက်နှိုင်မှုနှုန်ား (NEET) 
၁၃.၀ ၇.၈ ၁၇.၈ ၁၂.၈ ၈.၅ ၁၆.၆ ၁၃.၀ ၇.၅ ၁၈.၂ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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အခန ်း (၈) 

ကတလ်းလုပ သ ်း 

ဤအခန်ားတ င် စစ်တမာ်းမှရရှှိလ ရသ  အခ က်အလက်မ  ားအရပေါ် အရခခခံ၍ အသက် ၅ နှစ်မ ှ၁၇ 

နှစ်အတ င်ားရှှိ ကရလားမ  ား၊ အလုပ်လုပရ်သ ကရလား၊ ကရလားလုပ်သ ား၊ အနတရ ယ်ရှှိရသ  လုပ်ငန်ားခ င်ရှှိ 

ကရလားလုပ်သ ားမ  ား၏ အရခခအရနတှုိို့ကှိ ုရြ ်ခပထ ားပါသည။် ကရလားမ  ားနှင်  ပတ်သက်သည်  လူဦားရရ 

ဆှိုင်ရ  အရ က င်ားအရ မ  ား၊ စီားပ  ားရရား လုပ်ငန်ားမ  ားတ င် ပါဝင်ရဆ င်ရွက်ရနမှုမ  ား၊ အနတရ ယ်ရှှိရသ  

လုပ်ငန်ားခ င်တ င် လုပ်ကှိုင်ရနရရသ  ကရလားမ  ား၏ ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပည်နယ် 

အလှိုက် ပါဝင်မှု အရခခအရနတှုိို့ကှိ ုရြ ်ခပထ ားပါသည်။  

ကတလ်းဦ်းတရ 

အလုပ မလုပ တသ ကတလ်း အလုပ လုပ ကိုင လျက ရ ိတသ ကတလ်း 

 

ကတလ်းလုပ သ ်း 

ကတလ်းလုပ သ ်း 

မဟု  သည   

အလုပ လုပ တသ  

ကတလ်း 

အနတရ ယ   

ရ ိတသ   

လုပ ငန ်းခ င ရ ိ 

ကတလ်းလုပ သ ်း 

အခခ ်း 

ကတလ်း 

လုပ သ ်း 

 

 

၈.၁ ကတလ်းဦ်းတရပျ ွေ့န  ့်မှု 

 ဇယ ား ၈.၁ တ င် ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပညန်ယ်အလှိုက် ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် 

ရေသရှှိ အသက် ၅-၁၇ နှစ်အတ င်ား ကရလားမ  ား၏ လူဦားရရပ ံွေ့နှံို့မှုကှို ရြ ်ခပထ ားပါသည။် ခမန်မ နှိုင်ငံတ င် 

အသက် ၅-၁၇ နှစ်အတ င်ား ကရလားဦားရရစုစုရပါင်ားမှ  ၁၂.၄၁ သန်ားရှှိပပီား ရယ က်  ားရလား ၆.၁၆ သန်ားနှင်  

မှိနာ်းကရလား ၆.၂၅ သန်ားရှှိရ  က  ား၊ မ နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက မှိန်ားကရလားဦားရရသည် အနည်ားငယ်ပှိမုှိသုည်ကှို 

ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။်  

 ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက်  ကည် မည်ဆှိုပါက ကရလားဦားရရမှ  

ဧရ ဝတတီှိင်ုားရေသကကီားတ င် ၁.၆၁ သန်ားခြင်  အမ  ားဆံုား၊ ရှမ်ားခပည်နယ်တ င် ၁.၅၀ သန်ားခြင ် ေုတှိယ 

အမ  ားဆံုား၊ ကယ ားခပည်နယ်တ င် ၀.၁၀ သန်ားခြင ် အနည်ားဆံုား၊ ခ င်ားခပည်နယ်တ င် ၀.၁၈ သန်ားခြင ် ေုတှိယ 

အနည်ားဆံုားခြစ်သည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

 ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက်  ကည် မည်ဆှိုပါက  ရက ားလက်ရေသရှှိ ကရလားဦားရရသည် ပမှိ ွေ့ခပရေသရှှိ 

ကရလားဦားရရထက် ၃ ဆခန်ို့ ပှိမုှိမု  ားခပ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် ပမှိ ွေ့ခပရေသရှှိ ကရလားဦားရရတ င် 

ရန်ကုန်တှိုင်ားရေသကကီားသည် ၀.၉၁ သန်ားခန်ို့ခြင်  အမ  ားဆံုားခြစ်ပပီား၊ ရက ားလက်ရေသရှှိ ကရလားဦားရရတ င် 

ဧရ ဝတတီှိင်ုားရေသကကီားတ င် ၁.၄၂ သန်ားခန်ို့ခြင်  အမ  ားဆံုားရှှိသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 
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ဇယ ်း (၈.၁) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိငု ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ န င   အသက အုပ စုအလုိက  ကတလ်းဦ်းတရ (ကျ ်း၊ 

မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

(သန ်းတပေါင ်း) 

ခပည တထ င စုနယ တခမ၊ 

 ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ 

ခပည နယ  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

ကခ င် 0.4၈ 0.2၄ 0.24 0.16 0.0၈ 0.08 0.3၂ 0.1၆ 0.16 

ကယ ား 0.10 0.05 0.05 0.02 0.01 0.01 0.08 0.04 0.04 

ကရင ် 0.၅၀ 0.25 0.2၅ 0.၁၀ 0.05 0.0၅ 0.40 0.20 0.20 

ခ င်ား 0.18 0.09 0.09 0.0၄ 0.02 0.02 0.1၄ 0.0၇ 0.07 

စစ်ကှိုင်ား 1.23 0.60 0.63 0.17 0.08 0.09 1.06 0.52 0.54 

တနသသ ရီ 0.4၁ 0.21 0.20 0.0၇ 0.04 0.03 0.34 0.17 0.17 

ပ ခူား 1.23 0.60 0.63 0.24 0.12 0.12 0.99 0.48 0.51 

မရက ား 0.75 0.3၇ 0.38 0.1၀ 0.0၅ 0.05 0.65 0.32 0.33 

မနတရလား 1.3၁ 0.67 0.6၄ 0.3၉ 0.2၀ 0.19 0.92 0.47 0.45 

မ န် 0.48 0.24 0.24 0.11 0.05 0.06 0.37 0.19 0.18 

ရခှိုင် 0.92 0.42 0.50 0.13 0.06 0.07 0.79 0.36 0.43 

ရန်ကုန ် 1.41 0.70 0.71 0.91 0.44 0.47 0.50 0.26 0.24 

ရှမ်ား 1.5၀ 0.7၆ 0.74 0.3၃ 0.1၈ 0.15 1.17 0.58 0.59 

ဧရ ဝတီ 1.61 0.81 0.80 0.19 0.1၀ 0.09 1.42 0.71 0.71 

ရနခပည်ရတ ် 0.32 0.16 0.16 0.08 0.04 0.04 0.24 0.12 0.12 

အသက အုပ စုအလိုက  

၅-၁၁ ၆.၆၃ ၃.၃၁ ၃.၃၂ ၁.၅၅ ၀.၇၈ ၀.၇၇ ၅.၀၈ ၂.၅၃ ၂.၅၅ 

၁၂-၁၄ ၂.၉၅ ၁.၄၆ ၁.၄၉ ၀.၇၂ ၀.၃၇ ၀.၃၅ ၂.၂၃ ၁.၀၉ ၁.၁၄ 

၁၅-၁၇ ၂.၈၃ ၁.၃၉ ၁.၄၄ ၀.၇၅ ၀.၃၆ ၀.၃၉ ၂.၀၈ ၁.၀၃ ၁.၀၅ 

စုစုတပေါင ်း 12.4၁ 6.1၆ 6.2၅ 3.0၂ 1.5၁ 1.51 9.39 4.65 4.74 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

၈.၂ အလုပ လုပ တသ ကတလ်း 

ဇယ ား ၈.၂ တ င် ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်ရှှိ 

အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနရသ  ကရလားမ  ား၏ ရ ခှိုင်နှုန်ားကှိ ုရြ ်ခပထ ားပါသည။်  တစ်နှိုင်ငံလံုား အတှိင်ုားအတ  

အရ အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနရသ  ကရလား ၄.၃% ရှှိရ  ရယ က်  ားရလားမ  ားတ င် ၅.၀% ခြင ် မှိန်ားကရလားပါဝင်မှု 

၃.၅% ထက် ပှိမုှိုခမင် မ ားပပီား၊ ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက 

ဧရ ဝတတီှိင်ုားရေသကကီားတ င် အခမင ်ဆံုားခြစ်ပပီား၊ စစ်ကှိုင်ားတှိင်ုားရေသကကီားနှင ် တနသသ ရီတှိုင်ားရေသကကီားတှိိုု့ 

တ င် ေုတှိယအမ  ားဆံုားနှင ် မရက ားတှိုင်ားရေသကကီားတ င် တတှိယအမ  ားဆံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။်  
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 ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက် အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနရသ  ကရလားမ  ား၏ ပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ားကှို နှိှုင်ားယှဉ် 

 ကည် ပါက ရက ားလက်ရှှိ အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနရသ  ကရလားမ  ား၏ ပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ား ၄.၈% သည ် ပမှိ ွေ့ခပရှှိ 

အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနရသ  ကရလားမ  ား၏ ပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ား ၂.၇% ထက် ခမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပရှှိ အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနရသ  ကရလားပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ားသည ်တနသသ ရီတှိုင်ားရေသကကီားနှင ် မရက ားတှိုင်ား 

ရေသကကီားတှိိုု့တ င် အခမင ်မ ားဆံုားခြစ်သည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား ရက ားလက်ရေသရှှိ အလုပ်လုပရ်သ ကရလားမ  ား 

၏ ပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ားသည် ရန်ကုန်တှိုင်ားရေသကကီားတ င် အခမင ်မ ားဆံုားခြစ်သည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၈.၂) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ န င   အသက အုပ စုအလုိက  အလုပ လုပ ကိုင တနတသ  

ကတလ်းမျ ်း၏ ပေါဝင မှုရ ခိငု နှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

ခပည တထ င စုနယ တခမ၊ 

 ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ 

ခပည နယ  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

ကခ င် ၂.၃ ၃.၁ ၁.၇ ၁.၇ ၁.၀ ၂.၂ ၂.၇ ၄.၁ ၁.၃ 

ကယ ား ၄.၆ ၅.၈ ၃.၄ ၁.၉ ၁.၆ ၂.၂ ၅.၃ ၆.၈ ၃.၇ 

ကရင ် ၂.၀ ၂.၀ ၁.၉ ၁.၉ ၂.၀ ၁.၈ ၂.၀ ၂.၀ ၁.၉ 

ခ င်ား ၂.၂ ၂.၇ ၁.၈ ၁.၃ ၂.၂ ၀.၅ ၂.၄ ၂.၈ ၂.၁ 

စစ်ကှိုင်ား ၅.၄ ၇.၁ ၃.၈ ၂.၀ ၁.၂ ၂.၇ ၅.၉ ၈.၀ ၃.၉ 

တနသသ ရီ ၅.၄ ၈.၄ ၂.၂ ၅.၈ ၉.၃ ၁.၇ ၅.၃ ၈.၂ ၂.၄ 

ပ ခူား ၄.၃ ၄.၇ ၄.၀ ၂.၇ ၁.၈ ၃.၆ ၄.၇ ၅.၄ ၄.၁ 

မရက ား ၅.၂ ၅.၈ ၄.၆ ၅.၈ ၄.၆ ၇.၀ ၅.၁ ၆.၀ ၄.၂ 

မနတရလား ၄.၇ ၅.၄ ၃.၉ ၃.၂ ၃.၁ ၃.၃ ၅.၃ ၆.၃ ၄.၂ 

မ န် ၁.၇ ၂.၂ ၁.၂ ၀.၉ ၁.၅ ၀.၅ ၁.၉ ၂.၄ ၁.၄ 

ရခှိုင် ၃.၅ ၄.၇ ၂.၄ ၁.၉ ၂.၃ ၁.၅ ၃.၇ ၅.၁ ၂.၆ 

ရန်ကုန ် ၄.၀ ၄.၁ ၄.၀ ၂.၈ ၂.၂ ၃.၄ ၆.၃ ၇.၄ ၅.၁ 

ရှမ်ား ၃.၅ ၃.၇ ၃.၃ ၁.၉ ၂.၃ ၁.၃ ၄.၀ ၄.၁ ၃.၈ 

ဧရ ဝတီ ၅.၉ ၆.၉ ၅.၀ ၃.၈ ၄.၉ ၂.၆ ၆.၂ ၇.၂ ၅.၃ 

ရနခပည်ရတ ် ၄.၆ ၅.၉ ၃.၂ ၂.၇ ၄.၅ ၀.၉ ၅.၂ ၆.၄ ၄.၀ 

အသက အုပ စုအလိုက  

၅-၁၁ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၀ 

၁၂-၁၄ ၂.၈ ၂.၈ ၂.၈ ၂.၁ ၂.၃ ၂.၀ ၃.၀ ၃.၀ ၃.၁ 

၁၅-၁၇ ၁၅.၆ ၁၉.၀ ၁၂.၃ ၈.၈ ၈.၆ ၉.၀ ၁၈.၀ ၂၂.၆ ၁၃.၅ 

စုစုတပေါင ်း ၄.၃ ၅.၀ ၃.၅ ၂.၇ ၂.၆ ၂.၈ ၄.၈ ၅.၈ ၃.၈ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

၈.၃ ကတလ်းလုပ သ ်း 

ဇယ ား ၈.၃ တ င် ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် ကရလားလုပ်သ ား 

ပါဝင်မှုနှုန်ားမ  ားကှို ရြ ်ခပထ ားပါသည။် ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် 

 ကည် မည်ဆှိုပါက ဧရ ဝတတီှိင်ုားရေသကကီားရှှိ ကရလားဦားရရစုစုရပါင်ား၏ ၅.၀% သည ် ကရလားလုပ်သ ား 

အခြစ် ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ မရက ားတှိင်ုားရေသကကီားရှှိ ကရလားဦားရရ စုစုရပါင်ား၏ ၄.၀% သည ် ကရလားလုပ်သ ား 

အခြစ် ေုတှိယအမ  ားဆံုားရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။်  
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 က  ား၊ မအလှိုက်  ကည် မည်ဆှိုပါက ဧရ ဝတီတှိင်ုားရေသကကီားရှှိ ရယ က်  ားရလား ၆.၃%၊ မှိနာ်းကရလား 

၃.၇% ခြင ် အခမင ်မ ားဆံုားခြစ်ရနပပီား၊ ကရင်ခပည်နယ်ရှှိ ရယ က်  ားရလား ၁.၀%၊ မှိနာ်းကရလား ၁.၀% ခြင ် 

ကရလားလုပ်သ ား အနည်ားဆံုားရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက်  ကည် မည်ဆှိုပါက ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားတ င် မှိနာ်းကရလား ကရလားလုပ်သ ား 

ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ် မရက ားတှိုင်ားရေသကကီားတ င် အမ  ားဆံုား၊ ပ ခူားတှိင်ုားရေသကကီားတ င် ေုတှိယအမ  ားဆံုားခြစ်ပပီား၊ 

ရယ က်  ားရလား ကရလားလုပ်သ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည် တနသသ ရီတှိုင်ားရေသကကီားတ င်အမ  ားဆံုား၊ ဧရ ဝတီ 

တှိင်ုားရေသကကီားတ င် ေုတှိယအမ  ားဆံုား ခြစ်သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် ရက ားလက်ရေသရှှိ ကရလားလုပ်သ ား 

ပါဝင်မှုသည် ရန်ကုန်တှိုင်ားရေသကကီားနှင ် စစ်ကှိုင်ားတှိင်ုားရေသကကီားတှိိုု့တ င် ရယ က်  ားရလား ကရလားလုပ်သ ား 

ရ ခှိုင်နှုန်ား ခမင် မ ားလ က်ရှှိပပီား၊ ဧရ ဝတတီှိုင်ားရေသကကီားနှင ် ရန်ကုန်တှိုင်ားရေသကကီားတှိိုု့တ င် မှိန်ားကရလား 

ကရလားလုပ်သ ားရ ခှိုင်နှုန်ား ခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ဇယ ်း (၈.၃) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိငု ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ န င   အသက အုပ စုအလုိက  ကတလ်းလုပ သ ်းပေါဝင မှု 

ရ ခိငု နှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ တကျ်းလက ၊ မမ ိွေ့ခပ) 

ခပည တထ င စုနယ တခမ၊ 

 ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

ကခ င် ၁.၈ ၂.၂ ၁.၅ ၁.၇ ၁.၀ ၂.၂ ၁.၉ ၂.၇ ၁.၁ 

ကယ ား ၃.၇ ၄.၉ ၂.၅ ၁.၆ ၁.၀ ၂.၂ ၄.၃ ၅.၈ ၂.၆ 

ကရင ် ၁.၀ ၁.၀ ၁.၀ ၁.၃ ၁.၆ ၀.၉ ၁.၀ ၀.၉ ၁.၀ 

ခ င်ား ၁.၃ ၁.၅ ၁.၁ ၀.၈ ၁.၇ ၀.၀ ၁.၄ ၁.၄ ၁.၄ 

စစ်ကှိုင်ား ၄.၂ ၅.၈ ၂.၇ ၁.၇ ၁.၂ ၂.၁ ၄.၆ ၆.၆ ၂.၈ 

တနသသ ရီ ၃.၇ ၅.၉ ၁.၄ ၃.၉ ၆.၇ ၀.၆ ၃.၆ ၅.၇ ၁.၅ 

ပ ခူား ၃.၃ ၃.၆ ၃.၁ ၂.၃ ၁.၅ ၃.၂ ၃.၆ ၄.၁ ၃.၁ 

မရက ား ၄.၀ ၄.၄ ၃.၆ ၅.၁ ၃.၁ ၇.၀ ၃.၈ ၄.၆ ၃.၁ 

မနတရလား ၃.၂ ၃.၄ ၂.၉ ၂.၄ ၂.၅ ၂.၃ ၃.၅ ၃.၈ ၃.၂ 

မ န် ၀.၉ ၁.၂ ၀.၆ ၀.၇ ၀.၉ ၀.၅ ၀.၉ ၁.၃ ၀.၆ 

ရခှိုင် ၂.၉ ၄.၁ ၂.၀ ၁.၃ ၁.၇ ၁.၀ ၃.၂ ၄.၄ ၂.၁ 

ရန်ကုန ် ၃.၄ ၃.၇ ၃.၀ ၂.၃ ၁.၈ ၂.၈ ၅.၃ ၇.၁ ၃.၄ 

ရှမ်ား ၂.၂ ၂.၄ ၁.၉ ၁.၅ ၁.၇ ၁.၃ ၂.၃ ၂.၆ ၂.၁ 

ဧရ ဝတီ ၅.၀ ၆.၃ ၃.၇ ၃.၀ ၄.၉ ၁.၀ ၅.၃ ၆.၅ ၄.၁ 

ရနခပည်ရတ ် ၃.၂ ၄.၁ ၂.၄ ၁.၈ ၃.၁ ၀.၄ ၃.၇ ၄.၄ ၃.၁ 

အသက အုပ စုအလိုက  

၅-၁၁ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၀ 

၁၂-၁၄ ၂.၇ ၂.၇ ၂.၇ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၀ ၂.၉ ၂.၈ ၂.၉ 

၁၅-၁၇ ၁၁.၂ ၁၄.၂ ၈.၂ ၆.၇ ၆.၆ ၆.၇ ၁၂.၈ ၁၆.၉ ၈.၈ 

စုစုတပေါင ်း ၃.၂ ၃.၉ ၂.၆ ၂.၂ ၂.၁ ၂.၂ ၃.၆ ၄.၅ ၂.၇ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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၈.၄ အနတရ ယ ရ ိတသ  လုပ ငန ်းခ င ရ ိ ကတလ်းလုပ သ ်း 

ဇယ ား ၈.၄ တ င် ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပညန်ယ်အလှိုက် အနတရ ယ်ရှှိရသ  

လုပ်ငန်ားခ င်ရှှိ ကရလားလုပ်သ ား ပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ားမ  ားကှို ရြ ်ခပထ ားပါသည။် ကရလားဦားရရစုစုရပါင်ား၏ 

၂.၈% သည ် အနတရ ယ်ရှှိရသ လုပ်ငန်ားခ င်တ င် လုပ်ကှိုင်ရနရရသ  ကရလားမ  ားခြစ်သည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရ          

ပါသည။် 

ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပညန်ယ်အလှိုက်  ကည် မညဆ်ှိုပါက ဧရ ဝတတီှိင်ုားရေသ 

ကကီားရှှိ ကရလားဦားရရစုစုရပါင်ား၏ ၄.၇% သည ် အနတရ ယ်ရှှိရသ  လုပ်ငန်ားခ င်တ င် လုပ်ကှိုင်ရန ကရပပီား 

စစ်ကှိုင်ားတှိုင်ားရေသကကီားတ င် ၃.၆% ၊ မရက ားတှိုင်ားရေသကကီားတ င် ၃.၅% ခြင်  အခခ ားရသ  တှိင်ုားရေသကကီား၊ 

ခပည်နယ်မ  ားထက် ရ ခှိုင်နှုန်ားခမင ်မ ားစ   လုပ်ကှိုင်ရနသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် က  ား၊ မ နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက ဧရ ဝတီ 

တှိင်ုားရေသကကီား၏ အနတရ ယ်ရှှိရသ  လုပ်ငန်ားခ င်တ င် အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနရသ  ရယ က်  ားရလားပါဝင်မှု 

ရ ခှိုင်နှုန်ားသည် ၆.၂% ခြင်  အမ  ားဆံုား၊ တနသသ ရီတှိင်ုားရေသကကီားတ င် ၅.၂% ခြင်  ေုတှိယအမ  ားဆံုား၊ 

စစ်ကှိုင်ားတှိုင်ားရေသကကီားတ င် ၅.၀% ခြင်  တတှိယအမ  ားဆံုား ပါဝင်လ က်ရှှိပပီား၊ မရက ားတှိုင်ားရေသကကီားနှင ် 

ဧရ ဝတတီှိင်ုားရေသကကီားတှိိုု့တ င် ရ ခှိုင်နှုန်ားတူညစီ  ခြင်  မှိန်ားကရလားပါဝင်မှု အမ  ားဆံုား၊ ပ ခူားတှိင်ုားရေသကကီား 

တ င် ေုတှိယအမ  ားဆံုား ခြစ်သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက ပမှိ ွေ့ခပရေသတ င် မရက ားတှိုင်ားရေသကကီားရှှိ 

မှိနာ်းကရလားဦားရရ စုစုရပါင်ား၏ ၆.၄% သည် အနတရ ယ်ရှှိရသ  လုပ်ငန်ားခ င်တ င် လုပ်ကှိုင်ရနရသည်  ကရလား 

လုပ်သ ားအခြစ် ရ ခှိုင်နှုန်ားအမ  ားဆံုားခြစ်ပပီား၊ ပ ခူားတှိုင်ားရေသကကီားတ င် ၃.၂% ခြင်  ေုတှိယအမ  ားဆံုား၊ 

ရန်ကုန်တှိင်ုားရေသကကီားတ င် ၂.၆% ခြင်  တတှိယအမ  ားဆံုားခြစ်သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ရက ားလက်ရေသတ င် 

 ကည် မည်ဆှိုပါက ဧရ ဝတတီှိင်ုားရေသကကီားတ င် ၃.၇% ခြင်  အမ  ားဆံုားခြစ်ပပီား မရက ားတှိုင်ားရေသကကီားတ င် 

၂.၈% ခြင ် ေုတှိယအမ  ားဆံုားနှင်  ပ ခူားတှိင်ုားရေသကကီားနှင ် ရနခပည်ရတ ်တှိုို့တ င် ၂.၇% ခြင ် တတှိယ 

အမ  ားဆံုားခြစ်သည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိပါသည။် 

ဇယ ်း (၈.၄) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိငု ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ န င   အသက အုပ စုအလုိက  အနတရ ယ ရ ိတသ  

လုပ ငန ်းခ င ရ ိ ကတလ်းလုပ သ ်း ပေါဝင မှုရ ခိငု နှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

ခပည တထ င စုနယ တခမ၊ 

 ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

ကခ င် ၁.၈ ၂.၁ ၁.၅ ၁.၇ ၁.၀ ၂.၂ ၁.၉ ၂.၆ ၁.၁ 

ကယ ား ၃.၃ ၄.၂ ၂.၃ ၁.၄ ၀.၅ ၂.၂ ၃.၇ ၅.၀ ၂.၃ 

ကရင ် ၀.၈ ၀.၇ ၀.၈ ၀.၉ ၁.၂ ၀.၅ ၀.၈ ၀.၆ ၀.၉ 

ခ င်ား ၁.၂ ၁.၃ ၁.၁ ၀.၈ ၁.၇ ၀.၀ ၁.၃ ၁.၂ ၁.၄ 

စစ်ကှိုင်ား ၃.၆ ၅.၀ ၂.၂ ၀.၉ ၀.၆ ၁.၁ ၄.၀ ၅.၇ ၂.၃ 

တနသသ ရီ ၃.၃ ၅.၂ ၁.၃ ၃.၂ ၅.၅ ၀.၆ ၃.၃ ၅.၁ ၁.၄ 

ပ ခူား ၃.၀ ၃.၂ ၂.၈ ၂.၃ ၁.၅ ၃.၂ ၃.၁ ၃.၆ ၂.၇ 

မရက ား ၃.၅ ၃.၇ ၃.၃ ၄.၈ ၃.၁ ၆.၄ ၃.၃ ၃.၈ ၂.၈ 

မနတရလား ၂.၈ ၃.၂ ၂.၄ ၂.၄ ၂.၅ ၂.၃ ၃.၀ ၃.၅ ၂.၅ 
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ခပည တထ င စုနယ တခမ၊ 

 ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

မ န် ၀.၈ ၁.၁ ၀.၄ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၈ ၁.၃ ၀.၄ 

ရခှိုင် ၂.၄ ၃.၄ ၁.၆ ၁.၁ ၁.၃ ၁.၀ ၂.၆ ၃.၈ ၁.၇ 

ရန်ကုန ် ၂.၉ ၃.၃ ၂.၅ ၂.၁ ၁.၆ ၂.၆ ၄.၄ ၆.၄ ၂.၂ 

ရှမ်ား ၁.၇ ၁.၈ ၁.၇ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၀ ၁.၉ ၁.၉ ၁.၈ 

ဧရ ဝတီ ၄.၇ ၆.၂ ၃.၃ ၂.၅ ၄.၄ ၀.၅ ၅.၀ ၆.၄ ၃.၇ 

ရနခပည်ရတ ် ၂.၈ ၃.၅ ၂.၁ ၁.၈ ၃.၁ ၀.၄ ၃.၁ ၃.၆ ၂.၇ 

အသက အုပ စုအလိုက  

၅-၁၁ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၀ 

၁၂-၁၄ ၁.၉ ၁.၉ ၂.၀ ၁.၅ ၁.၄ ၁.၆ ၂.၁ ၂.၀ ၂.၁ 

၁၅-၁၇ ၁၀.၃ ၁၃.၂ ၇.၅ ၆.၃ ၆.၃ ၆.၃ ၁၁.၇ ၁၅.၆ ၇.၉ 

စုစုတပေါင ်း ၂.၈ ၃.၅ ၂.၂ ၁.၉ ၁.၉ ၂.၀ ၃.၁ ၄.၀ ၂.၃ 

ဇ စ်ခမစ်: ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ခမန်မ နှိုငင်ံ နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

 

၉၅.၇%

၁.၁%

၂.၈%

၀.၄%

၄.၃%

ပ ု (၈.၁) စုစုတပေါင ်း ကတလ်းဦ်းတရ  င  အလပု လပု တသ ကတလ်း ပေါဝင မှုရ ခိုင နှုန ်း

အလုပ်မလုပ်ရသ  ကရလား ကရလားလုပ်သ ားမဟုတ်သည ် အလုပ်လုပ်ရသ  ကရလား

အနတရ ယ်ရှှိရသ  လုပ်ငန်ားခ င်ရှှိ ကရလားလုပ်သ ား အခခ ား ကရလားလုပ်သ ား



၂၀၁၈ ခုှစ၊် စှ်စဉ်လုပသ်ားအင်အားစစတ်မ်း (ှစ်ပတ်လည်) အစီရင်ခံစာ i 

အေသးစိတ်အချက်အလက်ဇယားများ 

ဇယား အေကာင်းအရာ စာမျက်ှ� 

ဇယား (၁) အသက် ၅ ှစ်ှင့်အထက် ပညာေရးအဆင့အ်လိကု် ပျံှံမန်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက်၊ အသက်အပုစ်ု၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ 

ြပည်နယ ်

၁-၂ 

ဇယား (၂) အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် အသက်အပု်စအုလိကု် နည်းပညာှင့် သကေ်မွးပညာသငတ်န်း ပီးေြမာက်မရာခိငု်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်) 

၃ 

ဇယား (၃) အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် လပု်ငန်းကအလိကု ် အလုပ်လုပ်ကုိင်ေနသမူျား ပျံှံမရာခိုင်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်) 

၄-၅ 

ဇယား (၄-က) ပညာေရးအဆင့အ်လိကု် အလပု်အကိုင်ပျံှံမ အေြခအေန (အလုပ်အကိငု် အမျိးအစား၊ လုပ်ငန်းအမျိးအစား) (ြပည်ေထာင်စု) ၆-၇ 

ဇယား (၄-ခ) ပညာေရးအဆင့အ်လိကု် အလပု်အကိုင်ပျံှံမ အေြခအေန (အလုပ်အကိငု် အမျိးအစား၊ လုပ်ငန်းအမျိးအစား) (ကျား) ၈-၉ 

ဇယား (၄-ဂ) ပညာေရးအဆင့အ်လိကု် အလပု်အကိုင်ပျံှံမ အေြခအေန (အလုပ်အကိငု် အမျိးအစား၊ လုပ်ငန်းအမျိးအစား) (မ) ၁၀-၁၁ 

ဇယား (၄-ဃ) ပညာေရးအဆင့အ်လိကု် အလပု်အကိုင်ပျံှံမ အေြခအေန (အလုပ်အကိငု် အမျိးအစား၊ လုပ်ငန်းအမျိးအစား) (မိြပ) ၁၂-၁၃ 

ဇယား (၄-င) ပညာေရးအဆင့အ်လိကု် အလပု်အကိုင်ပျံှံမ အေြခအေန (အလုပ်အကိငု် အမျိးအစား၊ လုပ်ငန်းအမျိးအစား) (ေကျးလက်) ၁၄-၁၅ 

ဇယား (၅-က) လပု်ခလစာရ အလုပ်သမားများ၏ တစ်ပပျမ်းမ လုပ်ခလစာ အုပ်စုအလုိက် ပျံှံမရာခိငု်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယ)် (ြပည်ေထာငစ်ု) 

၁၆-၁၇ 

ဇယား (၅-ခ) လပု်ခလစာရ အလုပ်သမားများ၏ တစ်ပပျမး်မ လပု်ခလစာ အုပ်စုအလုိက် ပျံှံမရာခိငု်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယ)် (သမားုိးကျ အလုပ်အကုိင်) 

၁၈-၁၉ 

ဇယား (၅-ဂ) လပု်ခလစာရ အလုပ်သမားများ၏ တစ်ပပျမး်မ လပု်ခလစာ အုပ်စုအလုိက် ပျံှံမရာခိငု်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် ြပညေ်ထာင်စုနယ်ေြမ၊ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယ)် (သမားုိးကျမဟုတ်ေသာ အလပု်အကိုင်) 

၂၀-၂၁ 

ဇယား (၅-ဃ) လပု်ခလစာရ အလုပ်သမားများ၏ တစ်ပပျမ်းမ လုပ်ခလစာ အုပ်စုအလိုက် ပျံှံမရာခိငု်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယ)် (သမားုိးကျ လုပ်ငန်းက) 

၂၂-၂၃ 



၂၀၁၈ ခုှစ၊် စှ်စဉ်လုပသ်ားအင်အားစစတ်မ်း (ှစ်ပတ်လည်) အစီရင်ခံစာ ii 

ဇယား အေကာင်းအရာ စာမျက်ှ� 

ဇယား (၅-င) လပု်ခလစာရ အလုပ်သမားများ၏ တစ်ပပျမး်မ လပု်ခလစာ အုပ်စုအလုိက် ပျံှံမရာခိငု်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယ)် (သမားုိးကျမဟုတ်ေသာ လပု်ငန်းက) 

၂၄-၂၅ 

ဇယား (၆) လပု်သားအင်အားအြပည့အ်ဝ အသုံးမချိုင်မအေြခအေန (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် ြပည်ေထာငစ်ုနယေ်ြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်) ၂၆-၂၇ 

ဇယား (၇-က) အသက် ၁၅ ှစ်ငှ့်အထက် လပု်သားအင်အားြပင်ပေရာက်ရိှေနသူများ၏ အေကာင်းြပချက်အလုိက် ပျံှံမအေြခအေန (ြပည်ေထာင်စု) ၂၈ 

ဇယား (၇-ခ) အသက် ၁၅ ှစ်ငှ့်အထက် လပု်သားအင်အားြပင်ပေရာက်ရိှေနသူများ၏ အေကာင်းြပချက်အလုိက် ပျံှံမအေြခအေန (ကျား) ၂၉ 

ဇယား (၇-ဂ) အသက် ၁၅ စှ်ှင့်အထက် လပု်သားအင်အားြပင်ပေရာက်ရိှေနသူများ၏ အေကာင်းြပချက်အလုိက် ပျံှံမအေြခအေန (မ) ၃၀ 

ဇယား (၇-ဃ) အသက် ၁၅ ှစ်ငှ့်အထက် လပု်သားအင်အားြပင်ပေရာက်ရိှေနသူများ၏ အေကာင်းြပချက်အလုိက် ပျံှံမအေြခအေန (မိြပ) ၃၁ 

ဇယား (၇-င) အသက် ၁၅ ှစ်ငှ့်အထက ်လပု်သားအင်အားြပင်ပေရာက်ရိှေနသူများ၏ အေကာင်းြပချက်အလုိက် ပျံှံမအေြခအေန (ေကျးလက)် ၃၂ 

ဇယား (၈) အသက်အပု်စအုလိကု် ကေလးလပု်သားပါဝင်မရာခိုင်နး် (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိငု်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ)် ၃၃-၃၄ 

ဇယား (၉) လပု်ငန်းကအလိကု် ကေလးလပု်သားပျံှံမရာခိုင်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် ြပည်ေထာငစ်ုနယေ်ြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်) ၃၅-၃၆ 



၂၀၁၈ ခုှစ၊် စှ်စဉ်လုပသ်ားအင်အားစစတ်မ်း (ှစ်ပတ်လည်) အစီရင်ခစံာ 1 

ဇယား (၁) အသက ်၅ ှစ်ငှ့အ်ထက ်ပညာေရးအဆင့်အလိုက် ပျံှံမန်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် အသက်အပုစ်ု၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိငု်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်) 

နယ်ပယ် 

အြမင့ဆ်ံုးပီးေြမာက်သည့ ်ပညာေရးအဆင့် 

ေကျာင်း 

မေနဖူး 

မူလတန်း 

အဆင့ ်ေအာက် 

မူလတန်း 

အဆင့် 

အလယ်တန်း 

အဆင့် 

အထက် 

တန်းအဆင့် 

ဘွဲကိ၊ 

ဒပီလိုမာ 

ဘွဲ၊ ဒီဂရီ 

ှင့်အထက် 
စုစုေပါင်း ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 

ြပည်ေထာင်စ ု ၄.၈ ၂၅.၅ ၃၁.၄ ၂၂.၈ ၈.၆ ၁.၇ ၅.၂ ၁၀၀.၀ ၄၆,၅၄၅,၃၉၄ ၁၁၁,၆၇၁ 

ကျား၊ မ 

ကျား ၄.၀ ၂၄.၉ ၃၁.၇ ၂၄.၄ ၉.၁ ၁.၆ ၄.၃ ၁၀၀.၀ ၂၁,၆၂၅,၄၅၀ ၅၂,၆၃၄ 

မ ၅.၄ ၂၆.၀ ၃၁.၂ ၂၁.၄ ၈.၂ ၁.၈ ၆.၀ ၁၀၀.၀ ၂၄,၉၁၉,၉၄၄ ၅၉,၀၃၇ 

မိြပ၊ ေကျးလက် 

မိြပ ၂.၆ ၁၇.၈ ၂၃.၆ ၂၆.၆ ၁၄.၁ ၃.၁ ၁၂.၂ ၁၀၀.၀ ၁၃,၄၁၁,၉၈၂ ၃၇,၈၁၅ 

ေကျးလက် ၅.၇ ၂၈.၆ ၃၄.၆ ၂၁.၃ ၆.၃ ၁.၁ ၂.၄ ၁၀၀.၀ ၃၃,၁၃၃,၄၁၁ ၇၃,၈၅၆ 

အသက်အုပ်စု 

၅ - ၉ ၇.၁ ၉၁.၈ ၁.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၄,၆၈၇,၈၂၁ ၈,၅၈၉ 

၁၀ - ၁၄ ၀.၅ ၁၅.၂ ၇၀.၄ ၁၃.၈ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၄,၈၇၉,၄၄၀ ၁၁,၆၄၄ 

၁၅ - ၁၉ ၀.၈ ၅.၀ ၁၅.၅ ၄၅.၉ ၂၉.၁ ၃.၆ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၄,၅၉၄,၉၇၇ ၁၀,၃၉၁ 

၂၀ -၂၄ ၁.၀ ၇.၈ ၂၄.၅ ၃၄.၁ ၁၇.၈ ၇.၁ ၇.၇ ၁၀၀.၀ ၄,၁၆၆,၄၀၆ ၉,၄၅၄ 

၂၅ - ၂၉ ၁.၂ ၁၀.၉ ၂၉.၀ ၃၂.၈ ၁၁.၄ ၂.၃ ၁၂.၄ ၁၀၀.၀ ၃,၉၄၀,၉၄၅ ၉,၀၅၆ 

၃၀ - ၃၄ ၂.၅ ၁၃.၄ ၃၁.၈ ၂၉.၃ ၉.၄ ၂.၁ ၁၁.၅ ၁၀၀.၀ ၃,၈၆၀,၈၀၁ ၉,၁၄၁ 

၃၅ - ၃၉ ၅.၈ ၁၇.၀ ၃၃.၆ ၂၆.၄ ၇.၂ ၁.၆ ၈.၄ ၁၀၀.၀ ၃,၆၇၀,၉၈၁ ၉,၃၀၄ 

၄၀ - ၄၄ ၄.၆ ၂၁.၇ ၃၇.၄ ၂၃.၁ ၆.၃ ၁.၁ ၅.၈ ၁၀၀.၀ ၃,၃၇၇,၉၈၇ ၈,၄၂၀ 

၄၅ - ၄၉ ၄.၆ ၂၂.၅ ၃၉.၁ ၂၂.၃ ၅.၅ ၀.၆ ၅.၄ ၁၀၀.၀ ၃,၁၁၇,၄၅၀ ၈,၄၅၆ 

၅၀ - ၅၄ ၆.၁ ၂၇.၀ ၃၈.၀ ၁၈.၅ ၄.၆ ၀.၅ ၅.၃ ၁၀၀.၀ ၂,၇၈၃,၉၄၁ ၇,၅၁၄ 

၅၅ - ၅၉ ၇.၅ ၂၈.၉ ၃၅.၉ ၁၈.၈ ၄.၀ ၀.၅ ၄.၄ ၁၀၀.၀ ၂,၃၆၇,၄၄၂ ၆,၂၄၈ 

၆၀ - ၆၄ ၉.၀ ၃၁.၈ ၃၂.၇ ၁၅.၁ ၄.၈ ၀.၇ ၅.၉ ၁၀၀.၀ ၁,၈၅၀,၂၂၀ ၄,၇၅၆ 

၆၅+ ၁၉.၀ ၃၇.၆ ၂၅.၀ ၉.၆ ၄.၂ ၀.၅ ၄.၁ ၁၀၀.၀ ၃,၂၄၆,၉၈၂ ၈,၆၉၈ 
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နယ်ပယ် 

အြမင့ဆ်ံုးပီးေြမာက်သည့ ်ပညာေရးအဆင့် 

ေကျာင်း 

မေနဖူး 

မူလတန်း 

အဆင့ ်ေအာက် 

မူလတန်း 

အဆင့် 

အလယ်တန်း 

အဆင့် 

အထက် 

တန်းအဆင့် 

ဘွဲကိ၊ 

ဒပီလိုမာ 

ဘွဲ၊ ဒီဂရီ 

ှင့်အထက် 
စုစုေပါင်း ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 

ကချင ် ၄.၅ ၂၇.၁ ၃၀.၂ ၂၄.၇ ၇.၈ ၁.၁ ၄.၆ ၁၀၀.၀ ၁,၄၂၂,၀၃၆ ၆,၉၇၁ 

ကယား ၆.၇ ၂၅.၂ ၃၂.၃ ၂၃.၆ ၆.၇ ၂.၀ ၃.၅ ၁၀၀.၀ ၂၈၃,၉၅၇ ၅,၄၉၄ 

ကရင ် ၁၁.၇ ၃၂.၁ ၂၈.၆ ၁၇.၃ ၆.၇ ၂.၁ ၁.၅ ၁၀၀.၀ ၁,၃၉၈,၈၇၉ ၆,၃၁၀ 

ချင်း ၁၀.၃ ၂၂.၆ ၂၆.၅ ၂၉.၁ ၈.၂ ၁.၀ ၂.၃ ၁၀၀.၀ ၄၆၁,၃၇၉ ၅,၅၂၃ 

စစ်ကိုင်း ၄.၄ ၂၂.၆ ၃၈.၃ ၂၂.၂ ၇.၃ ၁.၂ ၄.၀ ၁၀၀.၀ ၄,၈၁၃,၁၃၅ ၉,၂၂၃ 

တနသာရီ ၄.၂ ၃၂.၀ ၃၂.၀ ၁၈.၂ ၈.၁ ၁.၆ ၃.၉ ၁၀၀.၀ ၁,၃၀၉,၅၈၃ ၆,၄၈၅ 

ပဲခူး ၂.၆ ၂၇.၃ ၃၄.၅ ၂၂.၇ ၇.၅ ၁.၇ ၃.၇ ၁၀၀.၀ ၄,၃၆၁,၀၄၆ ၈,၃၄၂ 

မေကွး ၅.၅ ၂၀.၇ ၃၂.၆ ၂၈.၀ ၇.၀ ၁.၇ ၄.၅ ၁၀၀.၀ ၃,၅၃၉,၆၁၃ ၈,၀၁၃ 

မ�ေလး ၄.၄ ၃၁.၁ ၂၇.၉ ၁၉.၉ ၈.၁ ၂.၁ ၆.၅ ၁၀၀.၀ ၅,၅၅၀,၇၆၄ ၉,၄၀၇ 

မွန် ၃.၄ ၃၁.၁ ၃၀.၂ ၂၃.၂ ၇.၇ ၀.၅ ၃.၉ ၁၀၀.၀ ၁,၆၄၀,၈၅၈ ၆,၃၉၉ 

ရခိုင ် ၅.၆ ၂၇.၂ ၃၆.၄ ၂၀.၁ ၆.၃ ၁.၁ ၃.၃ ၁၀၀.၀ ၂,၈၇၁,၈၅၃ ၇,၂၅၀ 

ရန်ကုန ် ၂.၂ ၁၅.၀ ၂၂.၉ ၂၈.၅ ၁၅.၃ ၃.၀ ၁၃.၁ ၁၀၀.၀ ၆,၈၅၁,၉၄၈ ၈,၉၆၀ 

ရှမ်း ၉.၇ ၁၇.၁ ၃၈.၁ ၂၃.၇ ၈.၂ ၁.၀ ၂.၂ ၁၀၀.၀ ၅,၄၀၄,၆၄၁ ၉,၀၅၁ 

ဧရာဝတီ ၂.၈ ၃၈.၂ ၂၉.၅ ၁၈.၈ ၆.၅ ၁.၆ ၂.၆ ၁၀၀.၀ ၅,၅၈၅,၄၇၂ ၈,၉၃၃ 

ေနြပည်ေတာ် ၅.၆ ၂၈.၇ ၂၉.၁ ၁၉.၀ ၈.၂ ၂.၉ ၆.၅ ၁၀၀.၀ ၁,၀၅၀,၂၂၉ ၅,၃၁၀ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၂,၂၂၂,၉၉၉ ၁၁,၈၄၉,၃၈၈ ၁၄,၆၃၃,၄၅၂ ၁၀,၆၂၁,၈၁၈ ၃,၉၉၈,၂၁၅ ၈၀၀,၅၇၆ ၂,၄၁၇,၉၈၈ ၄၆,၅၄၅,၃၉၄ x x 

နမူန�ဦးေရ ၅,၈၉၀ ၂၆,၈၅၁ ၃၅,၇၇၉ ၂၅,၉၄၃ ၉,၄၄၀ ၂,၀၀၆ ၅,၇၆၀ ၁၁၁,၆၇၁ x x 
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ဇယား (၂) အသက် ၁၅ ှစ်ငှ့်အထက် အသက်အုပ်စုအလုိက် နည်းပညာငှ့် သကေ်မွးပညာသငတ်န်းပီးေြမာက်မရာခိုင်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယ)် 

နယ်ပယ် 
နည်းပညာှင့် သက်ေမွးပညာသင်တန်း ပီးေြမာက်မရာခိုင်န်း 

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 
၁၅ - ၁၉ ၂၀ - ၂၄ ၂၅ - ၂၉ ၃၀ - ၃၄ ၃၅ - ၃၉ ၄၀ - ၄၄ ၄၅ - ၄၉ ၅၀ - ၅၄ ၅၅ - ၅၉ ၆၀ - ၆၄ ၆၅+ စုစုေပါင်း 

ြပည်ေထာင်စု ၀.၇ ၂.၀ ၁.၃ ၀.၈ ၀.၆ ၀.၅ ၀.၄ ၀.၄ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၇ ၃၆,၉၇၈,၁၃၃ ၉၁,၄၃၈ 

ကျား၊ မ 

ကျား ၀.၇ ၁.၉ ၁.၀ ၀.၉ ၀.၆ ၀.၄ ၀.၄ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၅ ၀.၁ ၀.၇ ၁၆,၈၆၆,၉၇၉ ၄၂,၆၈၆ 

မ ၀.၇ ၂.၁ ၁.၆ ၀.၈ ၀.၆ ၀.၅ ၀.၄ ၀.၅ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၈ ၂၀,၁၁၁,၁၅၃ ၄၈,၇၅၂ 

မိြပ၊ ေကျးလက် 

မိြပ ၁.၄ ၃.၅ ၂.၅ ၁.၈ ၁.၂ ၁.၀ ၀.၇ ၀.၄ ၀.၃ ၀.၇ ၀.၁ ၁.၄ ၁၁,၁၄၉,၅၄၂ ၃၂,၀၀၄ 

ေကျးလက် ၀.၅ ၁.၄ ၀.၈ ၀.၄ ၀.၃ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၅ ၂၅,၈၂၈,၅၉၁ ၅၉,၄၃၄ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 

ကချင် ၀.၃ ၁.၂ ၀.၇ ၀.၄ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၃ ၁,၀၄၅,၆၉၀ ၅,၄၅၂ 

ကယား ၁.၃ ၁.၃ ၁.၁ ၁.၅ ၁.၄ ၁.၀ ၂.၆ ၁.၃ ၀.၀ ၁.၈ ၀.၈ ၁.၃ ၂၁၀,၀၀၁ ၄,၂၉၈ 

ကရင ် ၂.၅ ၆.၃ ၄.၄ ၂.၉ ၃.၇ ၁.၈ ၂.၉ ၂.၇ ၂.၀ ၂.၉ ၁.၄ ၃.၂ ၉၉၈,၁၄၅ ၄,၈၅၂ 

ချင်း ၀.၃ ၁.၈ ၄.၄ ၂.၃ ၂.၆ ၀.၈ ၀.၆ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၀ ၀.၇ ၁.၄ ၃၂၀,၉၄၃ ၄,၁၀၆ 

စစ်ကိုင်း ၀.၄ ၁.၀ ၀.၆ ၀.၂ ၀.၇ ၀.၄ ၀.၇ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၄ ၃,၈၉၄,၁၃၉ ၇,၈၀၅ 

တနသာရီ ၀.၅ ၁.၇ ၁.၃ ၁.၈ ၀.၇ ၀.၈ ၀.၄ ၀.၀ ၀.၉ ၀.၈ ၀.၁ ၀.၉ ၉၈၅,၈၈၅ ၅,၁၇၉ 

ပဲခူး ၀.၂ ၀.၆ ၀.၆ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၂ ၃,၄၂၁,၀၂၁ ၆,၈၈၂ 

မေကွး ၀.၁ ၁.၈ ၁.၇ ၀.၆ ၀.၃ ၀.၇ ၀.၃ ၀.၆ ၀.၀ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၆ ၂,၉၈၂,၉၅၀ ၆,၉၉၀ 

မ�ေလး ၁.၀ ၂.၆ ၁.၆ ၀.၆ ၀.၃ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၇ ၄,၅၇၄,၅၇၆ ၈,၀၉၃ 

မွန် ၀.၉ ၅.၅ ၄.၃ ၁.၅ ၁.၂ ၀.၅ ၀.၄ ၀.၂ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၁.၃ ၁,၂၅၂,၇၅၆ ၅,၂၂၆ 

ရခိုင ် ၀.၂ ၁.၈ ၁.၆ ၁.၈ ၁.၈ ၁.၃ ၀.၆ ၁.၂ ၀.၅ ၀.၇ ၀.၀ ၁.၁ ၂,၁၄၉,၃၈၀ ၅,၇၇၂ 

ရန်ကုန ် ၁.၉ ၄.၀ ၂.၀ ၁.၉ ၀.၉ ၀.၈ ၀.၇ ၀.၂ ၀.၀ ၀.၅ ၀.၀ ၁.၃ ၅,၈၃၁,၁၉၇ ၇,၈၈၃ 

ရှမ်း ၀.၆ ၀.၅ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၀ ၀.၅ ၀.၀ ၀.၂ ၄,၁၇၇,၆၇၄ ၇,၂၉၉ 

ဧရာဝတီ ၀.၂ ၀.၅ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၆ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၂ ၄,၃၃၈,၇၀၄ ၇,၃၂၀ 

ေနြပည်ေတာ် ၀.၃ ၄.၁ ၂.၄ ၁.၃ ၁.၅ ၁.၁ ၀.၃ ၀.၀ ၀.၆ ၀.၀ ၀.၄ ၁.၃ ၇၉၅,၀၇၁ ၄,၂၈၁ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၃၂,၁၄၈ ၈၂,၇၈၇ ၅၂,၃၂၆ ၃၂,၅၉၆ ၂၁,၇၇၇ ၁၅,၆၃၅ ၁၂,၀၄၈ ၁၀,၂၉၉ ၃,၅၈၇ ၅,၂၅၆ ၂,၃၁၃ ၂၇၀,၇၇၃ x x 

နမူန�ဦးေရ ၇၉ ၂၀၄ ၁၅၆ ၁၀၄ ၈၈ ၅၀ ၄၈ ၃၇ ၁၉ ၂၁ ၁၄ ၈၂၀ x x 
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ဇယား (၃) အသက် ၁၅ ှစ်ငှ့်အထက် လပု်ငန်းကအလိုက် အလုပ်လုပ်ကုိင်ေနသမူျား ပျံှံမရာခိုင်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် အသကအ်ုပ်စ၊ု ြပည်ေထာင်စနုယေ်ြမ၊ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယ)် 

နယ်ပယ် 

လုပ်ငန်းက 

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 
လယ်ယာ စက်မ ဝန်ေဆာင်မ စုစုေပါင်း 

ြပည်ေထာင်စ ု ၄၈.၂ ၁၇.၃ ၃၄.၅ ၁၀၀.၀ ၂၂,၅၄၄,၆၀၄ ၅၄,၆၀၇ 

ကျား၊ မ 

ကျား ၅၂.၁ ၁၇.၆ ၃၀.၃ ၁၀၀.၀ ၁၂,၈၉၈,၂၈၃ ၃၁,၇၄၂ 

မ ၄၂.၉ ၁၆.၈ ၄၀.၃ ၁၀၀.၀ ၉,၆၄၆,၃၂၁ ၂၂,၈၆၅ 

မိြပ၊ ေကျးလက် 

မိြပ ၈.၈ ၂၆.၃ ၆၄.၉ ၁၀၀.၀ ၆,၂၈၅,၁၃၅ ၁၈,၃၀၃ 

ေကျးလက ် ၆၃.၄ ၁၃.၈ ၂၂.၈ ၁၀၀.၀ ၁၆,၂၅၉,၄၆၉ ၃၆,၃၀၄ 

အသက်အုပ်စု 

၁၅ - ၁၉ ၄၉.၀ ၂၄.၇ ၂၆.၃ ၁၀၀.၀ ၁,၂၆၇,၀၁၁ ၂,၇၁၀ 

၂၀ -၂၄ ၄၄.၀ ၂၃.၄ ၃၂.၆ ၁၀၀.၀ ၂,၉၁၆,၂၅၉ ၆,၂၈၈ 

၂၅ - ၂၉ ၄၂.၁ ၂၀.၆ ၃၇.၃ ၁၀၀.၀ ၃,၁၂၇,၈၀၆ ၆,၉၇၃ 

၃၀ - ၃၄ ၄၃.၄ ၁၉.၁ ၃၇.၅ ၁၀၀.၀ ၃,၀၃၅,၀၆၈ ၇,၀၇၃ 

၃၅ - ၃၉ ၄၆.၅ ၁၆.၃ ၃၇.၂ ၁၀၀.၀ ၂,၉၀၄,၃၉၇ ၇,၁၅၆ 

၄၀ - ၄၄ ၅၀.၃ ၁၃.၇ ၃၆.၀ ၁၀၀.၀ ၂,၅၄၃,၈၉၈ ၆,၃၀၈ 

၄၅ - ၄၉ ၅၁.၄ ၁၃.၉ ၃၄.၇ ၁၀၀.၀ ၂,၂၇၉,၃၀၃ ၆,၁၄၃ 

၅၀ - ၅၄ ၅၃.၅ ၁၃.၂ ၃၃.၃ ၁၀၀.၀ ၁,၈၂၂,၂၀၈ ၄,၉၃၂ 

၅၅ - ၅၉ ၅၅.၅ ၁၁.၀ ၃၃.၅ ၁၀၀.၀ ၁,၄၁၇,၂၈၁ ၃,၇၇၈ 

၆၀ - ၆၄ ၆၁.၉ ၁၀.၃ ၂၇.၈ ၁၀၀.၀ ၇၄၃,၅၇၆ ၁,၉၀၈ 

၆၅+ ၆၁.၁ ၁၂.၃ ၂၆.၆ ၁၀၀.၀ ၄၈၇,၇၉၄ ၁,၃၃၈ 
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နယ်ပယ် 

လုပ်ငန်းက 

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 
လယ်ယာ စက်မ ဝန်ေဆာင်မ စုစုေပါင်း 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 

ကချင ် ၄၂.၆ ၁၆.၅ ၄၀.၉ ၁၀၀.၀ ၅၅၉,၄၇၅ ၂,၉၃၀ 

ကယား ၅၆.၉ ၁၆.၃ ၂၆.၈ ၁၀၀.၀ ၁၄၁,၀၂၆ ၂,၈၇၇ 

ကရင ် ၄၈.၅ ၁၃.၅ ၃၈.၀ ၁၀၀.၀ ၅၆၁,၁၉၅ ၂,၇၉၂ 

ချင်း ၃၀.၃ ၂၄.၄ ၄၅.၃ ၁၀၀.၀ ၈၁,၇၇၆ ၁,၁၀၂ 

စစ်ကိုင်း ၆၁.၁ ၁၆.၆ ၂၂.၃ ၁၀၀.၀ ၂,၄၅၉,၂၂၄ ၄,၉၃၇ 

တနသာရီ ၄၁.၇ ၁၅.၉ ၄၂.၄ ၁၀၀.၀ ၅၅၀,၄၄၀ ၂,၉၃၆ 

ပဲခူး ၄၇.၆ ၁၇.၀ ၃၅.၄ ၁၀၀.၀ ၂,၀၅၆,၇၁၄ ၄,၁၉၅ 

မေကွး ၆၈.၈ ၉.၃ ၂၁.၉ ၁၀၀.၀ ၁,၉၆၂,၂၇၂ ၄,၆၀၀ 

မ�ေလး ၃၉.၃ ၂၄.၅ ၃၆.၂ ၁၀၀.၀ ၂,၇၈၀,၄၈၄ ၄,၉၀၁ 

မွန် ၂၁.၀ ၃၁.၇ ၄၇.၃ ၁၀၀.၀ ၆၉၈,၈၆၂ ၂,၉၄၆ 

ရခိုင ် ၅၃.၃ ၁၃.၀ ၃၃.၇ ၁၀၀.၀ ၁,၃၄၈,၆၃၉ ၃,၆၅၅ 

ရန်ကုန ် ၁၄.၁ ၂၈.၁ ၅၇.၈ ၁၀၀.၀ ၃,၁၄၂,၁၆၂ ၄,၂၇၉ 

ရှမ်း ၆၈.၀ ၇.၅ ၂၄.၅ ၁၀၀.၀ ၃,၀၈၈,၀၁၀ ၅,၃၇၄ 

ဧရာဝတီ ၅၇.၂ ၁၄.၁ ၂၈.၇ ၁၀၀.၀ ၂,၆၃၇,၁၈၃ ၄,၄၈၇ 

ေနြပည်ေတာ် ၃၆.၈ ၁၈.၂ ၄၅.၀ ၁၀၀.၀ ၄၇၇,၁၄၄ ၂,၅၉၆ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၁၀,၈၅၉,၈၂၉ ၃,၈၉၃,၉၉၇ ၇,၇၉၀,၇၇၇ ၂၂,၅၄၄,၆၀၄ 
  

နမူန�ဦးေရ ၂၄,၇၄၇ ၉,၅၆၁ ၂၀,၂၉၉ ၅၄,၆၀၇ 
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ဇယား (၄ - က) ပညာေရးအဆင့်အလုိက ်အလုပအ်ကိုင်ပျံှံမအေြခအေန (အလုပ်အကိငု်အမျိးအစား၊ လုပင်န်းအမျိးအစား) (ြပည်ေထာင်စ)ု 

နယ်ပယ် 

မူလတန်း 

အဆင့ ်

ေအာက် 

မူလတန်း 

အဆင့် 

အလယ်တန်း 

အဆင့် 

အထက်တန်း 

အဆင့်ှင့် 

အထက် 

စုစုေပါင်း ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 

အလုပ်အကိုင်အမျိးအစား ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂၂,၅၄၃,၆၄၅ ၅၄,၆၀၅ 

မန်ေနဂျာများ ၀.၀ ၀.၂ ၀.၆ ၄.၉ ၀.၆ ၁၃၈,၅၆၃ ၃၅၀ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာရှင်များ ၀.၁ ၀.၂ ၂.၂ ၃၀.၃ ၃.၁ ၇၀၂,၈၀၃ ၁,၈၆၇ 

နည်းပညာှင့် ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ ၀.၆ ၁.၀ ၂.၉ ၈.၂ ၁.၇ ၃၉၅,၃၇၀ ၁,၀၂၈ 

စာေရးလုပ်ငန်းအေထာက်အကူြပ လုပ်သားများ ၀.၂ ၀.၄ ၃.၄ ၁၄.၁ ၁.၉ ၄၂၀,၄၅၈ ၁,၁၁၆ 

ဝန်ေဆာင်မှင့ ်အေရာင်းလုပ်သားများ ၁၄.၅ ၁၇.၃ ၃၁.၅ ၂၂.၉ ၁၈.၄ ၄,၁၄၃,၀၁၃ ၁၁,၀၂၂ 

လယ်ယာစိုက်ပျိးေရး၊ သစ်ေတာှင့် ေရလုပ်ငန်း ကမ်းကျင်လုပ်သားများ ၄၂.၁ ၃၇.၄ ၂၀.၂ ၅.၉ ၃၄.၁ ၇,၆၈၁,၀၈၆ ၁၇,၆၃၈ 

လက်မပညာှင့ ်ဆက်စပ်လုပ်သားများ ၉.၉ ၁၄.၁ ၁၈.၅ ၆.၂ ၁၂.၈ ၂,၈၉၂,၅၀၀ ၇,၂၄၁ 

စက်ကိရိယာှင့ ်စက်ပစည်းကိုင်တွယ်အသုံးြပသူများ၊ စုစည်းတပ်ဆင်သူများ ၂.၈ ၅.၇ ၈.၇ ၃.၉ ၅.၁ ၁,၁၅၉,၁၀၁ ၂,၈၀၇ 

အေြခခံအလုပ်အကိုငမ်ျား ၂၉.၈ ၂၃.၇ ၁၁.၈ ၃.၃ ၂၂.၂ ၄,၉၉၅,၆၆၅ ၁၁,၄၉၆ 

စစ်မထမ်းအလုပ်အကိုင်များ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၁ ၁၅,၀၈၆ ၄၀ 

လုပ်ငန်းအမျိးအစား ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂၂,၅၄၃,၆၄၅ ၅၄,၆၀၅ 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာှင့် ေရလုပ်ငန်း ၆၁.၉ ၅၂.၃ ၂၆.၆ ၇.၈ ၄၈.၂ ၁၀,၈၅၉,၈၂၉ ၂၄,၇၄၇ 

သတတူးေဖာေ်ရးှင့ ်ေကျာက်မိုင်းလုပ်ငန်း ၀.၇ ၀.၇ ၀.၅ ၀.၂ ၀.၆ ၁၃၉,၀၂၅ ၄၅၆ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း ၈.၁ ၁၁.၇ ၁၅.၂ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၂,၅၀၈,၆၆၈ ၅,၅၉၇ 

လပ်စစ်၊ ဓာတေ်ငွ စသည့် လုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၂ ၀.၅ ၀.၁ ၂၀,၀၀၁ ၆၁ 

ေရေပးေဝေရးှင့် အြခားလုပ်ငန်း ၀.၂ ၀.၂ ၀.၄ ၀.၂ ၀.၂ ၄၄,၄၆၆ ၈၈ 

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း ၄.၇ ၅.၇ ၅.၀ ၃.၄ ၅.၂ ၁,၁၈၀,၈၇၉ ၃,၃၅၇ 

လက်လီှင့် လကား ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း ၁၃.၀ ၁၅.၇ ၂၇.၂ ၂၀.၉ ၁၆.၅ ၃,၇၁၉,၆၃၆ ၉,၉၉၀ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့ ်သိုေလှာင်ေရးလုပ်ငန်း ၃.၁ ၅.၄ ၈.၃ ၄.၇ ၅.၁ ၁,၁၄၈,၄၇၅ ၂,၈၁၁ 
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နယ်ပယ် 

မူလတန်း 

အဆင့ ်

ေအာက် 

မူလတန်း 

အဆင့် 

အလယ်တန်း 

အဆင့် 

အထက်တန်း 

အဆင့်ှင့် 

အထက် 

စုစုေပါင်း ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 

တည်းခိုခန်းှင့ ်အစားအေသာက်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ၁.၃ ၁.၆ ၃.၇ ၂.၄ ၁.၈ ၃၉၈,၈၁၈ ၁,၀၅၀ 

သတင်းအချက်အလက်ှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၁ ၀.၄ ၁.၁ ၀.၂ ၄၄,၆၁၂ ၁၁၁ 

ေငွေကးှင့် အာမခံလုပ်ငန်း ၀.၂ ၀.၂ ၀.၅ ၃.၅ ၀.၅ ၁၁၄,၆၅၆ ၂၉၆ 

အိမ်�ခံမယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ၀.၃ ၀.၅ ၂.၈ ၅.၈ ၁.၂ ၂၅၈,၁၃၅ ၇၆၇ 

အတတ်ပညာှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ၀.၂ ၀.၁ ၀.၅ ၁.၇ ၀.၃ ၆၃,၂၀၀ ၁၄၈ 

စီမံအပု်ချပ်မဆိုငရ်ာလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀ ၀ 

ြပည်သူအုပ်ချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၂ ၁.၂ ၃.၅ ၀.၆ ၁၂၉,၁၆၄ ၄၄၁ 

ပညာေရးလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၂ ၂.၀ ၂၅.၈ ၂.၇ ၆၁၆,၆၇၃ ၁,၆၆၈ 

ကျန်းမာေရးှင့ ်လူမေရးလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၂ ၀.၈ ၃.၆ ၀.၆ ၁၂၃,၂၆၀ ၃၂၃ 

အုပညာ၊ ေဖျာ်ေြဖေရးှင့် အပန်းေြဖေရးလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၁ ၃၁,၃၂၈ ၆၅ 

အြခားဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ၅.၈ ၄.၉ ၄.၃ ၃.၄ ၄.၉ ၁,၁၀၃,၃၇၂ ၂,၅၅၅ 

အိမ်မကိစဆိုင်ရာ အိမ်ေထာင်စုလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၁ ၃၃,၃၇၂ ၆၂ 

သံတမန်အခွင့်အေရးအရ အဖွဲအစည်းများ၏လုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၀ ၆,၀၇၇ ၁၂ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၄,၇၇၂,၁၅၄ ၁၃,၈၇၂,၇၅၇ ၁,၇၉၇,၅၇၇ ၂,၁၀၁,၁၅၆ ၂၂,၅၄၃,၆၄၅ x x 

နမူန�ဦးေရ ၁၁,၇၄၁ ၃၃,၃၄၁ ၄,၃၀၁ ၅,၂၂၂ ၅၄,၆၀၅ x X 
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ဇယား (၄ - ခ) ပညာေရးအဆင့်အလုိက် အလုပ်အကိုင်ပျံှံမအေြခအေန (အလုပ်အကိငု်အမျိးအစား၊ လုပင်န်းအမျိးအစား) (ကျား) 

နယ်ပယ် 

မူလတန်း 

အဆင့ ်

ေအာက် 

မူလတန်း 

အဆင့် 

အလယ်တန်း 

အဆင့် 

အထက်တန်း 

အဆင့်ှင့် 

အထက် 

စုစုေပါင်း ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 

အလုပ်အကိုင်အမျိးအစား ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၂,၈၉၇,၆၇၁ ၃၁,၇၄၁ 

မန်ေနဂျာများ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၇ ၇.၄ ၀.၇ ၉၃,၇၄၉ ၂၄၅ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာရှင်များ ၀.၁ ၀.၁ ၁.၅ ၁၆.၆ ၁.၄ ၁၇၉,၅၃၃ ၄၈၆ 

နည်းပညာှင့် ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ ၀.၈ ၁.၄ ၃.၇ ၁၁.၀ ၂.၁ ၂၇၆,၁၅၆ ၇၀၉ 

စာေရးလုပ်ငန်းအေထာက်အကူြပ လုပ်သားများ ၀.၂ ၀.၄ ၃.၆ ၁၃.၀ ၁.၅ ၁၉၇,၄၇၇ ၅၃၄ 

ဝန်ေဆာင်မှင့ ်အေရာင်းလုပ်သားများ ၆.၈ ၁၀.၅ ၂၄.၂ ၂၃.၂ ၁၁.၈ ၁,၅၁၉,၇၇၅ ၄,၁၂၆ 

လယ်ယာစိုက်ပျိးေရး၊ သစ်ေတာှင့် ေရလုပ်ငန်း ကမ်းကျင်လုပ်သားများ ၄၆.၇ ၃၉.၆ ၂၂.၆ ၈.၁ ၃၇.၄ ၄,၈၂၇,၈၂၇ ၁၁,၁၆၃ 

လက်မပညာှင့ ်ဆက်စပ်လုပ်သားများ ၁၀.၇ ၁၃.၉ ၁၆.၅ ၇.၁ ၁၃.၀ ၁,၆၇၂,၅၉၅ ၄,၆၃၄ 

စက်ကိရိယာှင့ ်စက်ပစည်းကိုင်တွယ်အသုံးြပသူများ၊ စုစည်းတပ်ဆင်သူများ ၄.၀ ၈.၇ ၁၃.၄ ၈.၂ ၈.၁ ၁,၀၄၀,၂၀၀ ၂,၅၇၄ 

အေြခခံအလုပ်အကိုငမ်ျား ၃၀.၆ ၂၅.၁ ၁၃.၅ ၄.၈ ၂၃.၉ ၃,၀၇၆,၃၉၄ ၇,၂၃၃ 

စစ်မထမ်းအလုပ်အကိုင်များ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၃ ၀.၆ ၀.၁ ၁၃,၉၆၅ ၃၇ 

လုပ်ငန်းအမျိးအစား ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၂,၈၉၇,၆၇၁ ၃၁,၇၄၁ 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာှင့် ေရလုပ်ငန်း ၆၆.၅ ၅၅.၀ ၂၉.၈ ၁၀.၃ ၅၂.၁ ၆,၇၂၁,၃၄၂ ၁၅,၅၀၁ 

သတတူးေဖာေ်ရးှင့ ်ေကျာက်မိုင်းလုပ်ငန်း ၁.၁ ၀.၉ ၀.၆ ၀.၄ ၀.၉ ၁၁၂,၃၁၉ ၃၇၃ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း ၆.၂ ၈.၂ ၉.၉ ၁၀.၉ ၈.၁ ၁,၀၅၀,၁၇၂ ၂,၅၅၅ 

လပ်စစ်၊ ဓာတေ်ငွ စသည့် လုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၁ ၀.၃ ၀.၅ ၀.၁ ၁၃,၀၉၆ ၄၀ 

ေရေပးေဝေရးှင့် အြခားလုပ်ငန်း ၀.၂ ၀.၂ ၀.၄ ၀.၄ ၀.၂ ၃၁,၀၉၄ ၆၀ 

ေဆာက်လပု်ေရးလုပ်ငန်း ၇.၂ ၈.၉ ၇.၇ ၅.၈ ၈.၃ ၁,၀၆၅,၅၂၁ ၃,၀၃၇ 

လက်လီှင့် လကား ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း ၅.၉ ၉.၈ ၂၂.၅ ၂၂.၆ ၁၁.၀ ၁,၄၁၂,၆၄၀ ၃,၈၄၁ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့ ်သိုေလှာင်ေရးလုပ်ငန်း ၅.၀ ၉.၀ ၁၂.၉ ၉.၄ ၈.၅ ၁,၁၀၂,၂၃၂ ၂,၇၁၄ 
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နယ်ပယ် 

မူလတန်း 

အဆင့ ်

ေအာက် 

မူလတန်း 

အဆင့် 

အလယ်တန်း 

အဆင့် 

အထက်တန်း 

အဆင့်ှင့် 

အထက် 

စုစုေပါင်း ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 

တည်းခိုခန်းှင့ ်အစားအေသာက်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ၀.၈ ၁.၂ ၃.၄ ၂.၇ ၁.၄ ၁၈၀,၈၅၃ ၄၆၅ 

သတင်းအချက်အလက်ှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၁ ၀.၆ ၁.၉ ၀.၃ ၃၄,၅၃၈ ၈၅ 

ေငွေကးှင့် အာမခံလုပ်ငန်း ၀.၂ ၀.၂ ၀.၆ ၃.၁ ၀.၄ ၅၆,၀၅၄ ၁၅၄ 

အိမ်�ခံမယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ၀.၄ ၀.၆ ၃.၃ ၆.၃ ၁.၂ ၁၅၅,၈၃၁ ၄၄၁ 

အတတ်ပညာှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ၀.၃ ၀.၁ ၀.၆ ၂.၁ ၀.၃ ၄၀,၇၉၆ ၉၁ 

စီမံအပု်ချပ်မဆိုငရ်ာလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀ ၀ 

ြပည်သူအုပ်ချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၃ ၁.၈ ၅.၆ ၀.၈ ၉၉,၃၁၀ ၃၁၉ 

ပညာေရးလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၂ ၁.၃ ၁၁.၄ ၁.၁ ၁၃၆,၁၃၁ ၃၈၆ 

ကျန်းမာေရးှင့ ်လူမေရးလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၂ ၀.၄ ၁.၉ ၀.၃ ၄၁,၀၃၃ ၁၁၇ 

အုပညာ၊ ေဖျာ်ေြဖေရးှင့် အပန်းေြဖေရးလုပ်ငန်း ၀.၂ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၄ ၀.၂ ၂၂,၇၁၂ ၄၇ 

အြခားဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ၅.၆ ၄.၇ ၃.၅ ၄.၀ ၄.၇ ၆၀၇,၉၇၃ ၁,၄၈၇ 

အိမ်မကိစဆိုင်ရာ အိမ်ေထာင်စုလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၁ ၁၀,၄၂၃ ၂၀ 

သံတမန်အခွင့်အေရးအရ အဖွဲအစည်းများ၏လုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၀ ၃,၆၀၁ ၈ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၂,၇၀၀,၂၂၉ ၈,၁၈၇,၉၁၈ ၁,၁၀၅,၂၉၂ ၉၀၄,၂၃၂ ၁၂,၈၉၇,၆၇၁ x x 

နမူန�ဦးေရ ၆,၇၄၈ ၂၀,၁၃၂ ၂,၆၃၉ ၂,၂၂၂ ၃၁,၇၄၁ x x 
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ဇယား (၄ - ဂ) ပညာေရးအဆင့်အလုိက် အလုပ်အကိုင်ပျံှံမအေြခအေန (အလုပ်အကိငု်အမျိးအစား၊ လုပင်န်းအမျိးအစား) (မ) 

နယ်ပယ် 

မူလတန်း 

အဆင့ ်

ေအာက် 

မူလတန်း 

အဆင့် 

အလယ်တန်း 

အဆင့် 

အထက်တန်း 

အဆင့်ှင့် 

အထက် 

စုစုေပါင်း ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 

အလုပ်အကိုင်အမျိးအစား ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၉,၆၄၅,၉၇၄ ၂၂,၈၆၄ 

မန်ေနဂျာများ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၄ ၂.၉ ၀.၅ ၄၄,၈၁၃ ၁၀၅ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာရှင်များ ၀.၀ ၀.၂ ၃.၄ ၄၀.၆ ၅.၄ ၅၂၃,၂၆၉ ၁,၃၈၁ 

နည်းပညာှင့် ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ ၀.၂ ၀.၆ ၁.၆ ၆.၀ ၁.၂ ၁၁၉,၂၁၄ ၃၁၉ 

စာေရးလုပ်ငန်းအေထာက်အကူြပ လုပ်သားများ ၀.၁ ၀.၃ ၃.၁ ၁၅.၀ ၂.၃ ၂၂၂,၉၈၁ ၅၈၂ 

ဝန်ေဆာင်မှင့ ်အေရာင်းလုပ်သားများ ၂၄.၆ ၂၇.၂ ၄၃.၂ ၂၂.၇ ၂၇.၂ ၂,၆၂၃,၂၃၇ ၆,၈၉၆ 

လယ်ယာစိုက်ပျိးေရး၊ သစ်ေတာှင့် ေရလုပ်ငန်း ကမ်းကျင်လုပ်သားများ ၃၆.၁ ၃၄.၁ ၁၆.၄ ၄.၄ ၂၉.၆ ၂,၈၅၃,၂၅၈ ၆,၄၇၅ 

လက်မပညာှင့ ်ဆက်စပ်လုပ်သားများ ၈.၈ ၁၄.၅ ၂၁.၆ ၅.၆ ၁၂.၇ ၁,၂၁၉,၉၀၅ ၂,၆၀၇ 

စက်ကိရိယာှင့ ်စက်ပစည်းကိုင်တွယ်အသုံးြပသူများ၊ စုစည်းတပ်ဆင်သူများ ၁.၃ ၁.၃ ၁.၁ ၀.၆ ၁.၂ ၁၁၈,၉၀၂ ၂၃၃ 

အေြခခံအလုပ်အကိုငမ်ျား ၂၈.၉ ၂၁.၇ ၉.၁ ၂.၂ ၁၉.၉ ၁,၉၁၉,၂၇၂ ၄,၂၆၃ 

စစ်မထမ်းအလုပ်အကိုင်များ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၁,၁၂၂ ၃ 

လုပ်ငန်းအမျိးအစား ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၉,၆၄၅,၉၇၄ ၂၂,၈၆၄ 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာှင့် ေရလုပ်ငန်း ၅၆.၀ ၄၈.၅ ၂၁.၆ ၆.၁ ၄၂.၉ ၄,၁၃၈,၄၈၆ ၉,၂၄၆ 

သတတူးေဖာေ်ရးှင့ ်ေကျာက်မိုင်းလုပ်ငန်း ၀.၃ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၃ ၂၆,၇၀၆ ၈၃ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း ၁၀.၆ ၁၆.၆ ၂၃.၇ ၁၁.၀ ၁၅.၁ ၁,၄၅၈,၄၉၆ ၃,၀၄၂ 

လပ်စစ်၊ ဓာတေ်ငွ စသည့် လုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၄ ၀.၁ ၆,၉၀၄ ၂၁ 

ေရေပးေဝေရးှင့် အြခားလုပ်ငန်း ၀.၂ ၀.၁ ၀.၄ ၀.၁ ၀.၁ ၁၃,၃၇၂ ၂၈ 

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း ၁.၄ ၁.၁ ၀.၇ ၁.၅ ၁.၂ ၁၁၅,၃၅၈ ၃၂၀ 

လက်လီှင့် လကား ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း ၂၂.၁ ၂၄.၁ ၃၄.၇ ၁၉.၇ ၂၃.၉ ၂,၃၀၆,၉၉၆ ၆,၁၄၉ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့ ်သိုေလှာင်ေရးလုပ်ငန်း ၀.၅ ၀.၃ ၀.၉ ၁.၂ ၀.၅ ၄၆,၂၄၃ ၉၇ 
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နယ်ပယ် 

မူလတန်း 

အဆင့ ်

ေအာက် 

မူလတန်း 

အဆင့် 

အလယ်တန်း 

အဆင့် 

အထက်တန်း 

အဆင့်ှင့် 

အထက် 

စုစုေပါင်း ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 

တည်းခိုခန်းှင့ ်အစားအေသာက်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ၁.၉ ၂.၂ ၄.၂ ၂.၁ ၂.၃ ၂၁၇,၉၆၅ ၅၈၅ 

သတင်းအချက်အလက်ှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၅ ၀.၁ ၁၀,၀၇၄ ၂၆ 

ေငွေကးှင့် အာမခံလုပ်ငန်း ၀.၂ ၀.၁ ၀.၃ ၃.၈ ၀.၆ ၅၈,၆၀၂ ၁၄၂ 

အိမ်�ခံမယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ၀.၂ ၀.၄ ၁.၈ ၅.၄ ၁.၁ ၁၀၂,၃၀၄ ၃၂၆ 

အတတ်ပညာှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၄ ၁.၄ ၀.၂ ၂၂,၄၀၄ ၅၇ 

စီမံအပု်ချပ်မဆိုငရ်ာလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀ ၀ 

ြပည်သူအုပ်ချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၁ ၀.၄ ၁.၉ ၀.၃ ၂၉,၈၅၄ ၁၂၂ 

ပညာေရးလုပ်ငန်း ၀.၂ ၀.၃ ၃.၀ ၃၆.၆ ၅.၀ ၄၈၀,၅၄၃ ၁,၂၈၂ 

ကျန်းမာေရးှင့ ်လူမေရးလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၂ ၁.၃ ၄.၉ ၀.၉ ၈၂,၂၂၆ ၂၀၆ 

အုပညာ၊ ေဖျာ်ေြဖေရးှင့် အပန်းေြဖေရးလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၁ ၈,၆၁၆ ၁၈ 

အြခားဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ၆.၁ ၅.၂ ၅.၇ ၂.၉ ၅.၁ ၄၉၅,၃၉၉ ၁,၀၆၈ 

အိမ်မကိစဆိုင်ရာ အိမ်ေထာင်စုလုပ်ငန်း ၀.၂ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၂ ၂၂,၉၄၉ ၄၂ 

သံတမန်အခွင့်အေရးအရ အဖွဲအစည်းများ၏လုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၀ ၂,၄၇၆ ၄ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၂,၀၇၁,၉၂၆ ၅,၆၈၄,၈၃၉ ၆၉၂,၂၈၅ ၁,၁၉၆,၉၂၄ ၉,၆၄၅,၉၇၄ x x 

နမူန�ဦးေရ ၄,၉၉၃ ၁၃,၂၀၉ ၁,၆၆၂ ၃,၀၀၀ ၂၂,၈၆၄ x x 
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ဇယား (၄ - ဃ) ပညာေရးအဆင့်အလုိက် အလုပ်အကိုင်ပျံှံမအေြခအေန (အလုပ်အကိငု်အမျိးအစား၊ လုပင်န်းအမျိးအစား) (မိြပ) 

နယ်ပယ် 

မူလတန်း 

အဆင့ ်

ေအာက် 

မူလတန်း 

အဆင့် 

အလယ်တန်း 

အဆင့် 

အထက်တန်း 

အဆင့်ှင့် 

အထက် 

စုစုေပါင်း ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 

အလုပ်အကိုင်အမျိးအစား ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၆,၂၈၅,၁၃၅ ၁၈,၃၀၃ 

မန်ေနဂျာများ ၀.၂ ၀.၅ ၀.၉ ၆.၉ ၁.၈ ၁၁၅,၈၀၇ ၂၅၆ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာရှင်များ ၀.၃ ၀.၄ ၂.၂ ၂၄.၀ ၅.၇ ၃၅၅,၆၇၅ ၁,၀၆၁ 

နည်းပညာှင့် ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ ၁.၈ ၂.၁ ၄.၀ ၁၀.၀ ၄.၀ ၂၅၀,၉၆၇ ၆၉၈ 

စာေရးလုပ်ငန်းအေထာက်အကူြပ လုပ်သားများ ၀.၀ ၀.၉ ၄.၈ ၁၆.၃ ၄.၆ ၂၉၁,၉၈၃ ၈၁၆ 

ဝန်ေဆာင်မှင့ ်အေရာင်းလုပ်သားများ ၃၅.၉ ၃၆.၃ ၄၅.၂ ၂၈.၀ ၃၅.၈ ၂,၂၄၉,၅၈၂ ၆,၅၀၄ 

လယ်ယာစိုက်ပျိးေရး၊ သစ်ေတာှင့် ေရလုပ်ငန်း ကမ်းကျင်လုပ်သားများ ၁၂.၁ ၈.၂ ၃.၅ ၁.၂ ၆.၅ ၄၀၆,၆၁၆ ၁,၅၆၈ 

လက်မပညာှင့ ်ဆက်စပ်လုပ်သားများ ၂၁.၁ ၂၅.၇ ၂၀.၆ ၆.၂ ၂၀.၃ ၁,၂၇၆,၁၄၁ ၃,၆၅၈ 

စက်ကိရိယာှင့ ်စက်ပစည်းကိုင်တွယ်အသုံးြပသူများ၊ စုစည်းတပ်ဆင်သူများ ၆.၆ ၁၁.၂ ၁၀.၉ ၄.၈ ၉.၃ ၅၈၅,၀၂၆ ၁,၅၉၀ 

အေြခခံအလုပ်အကိုငမ်ျား ၂၂.၀ ၁၄.၇ ၇.၇ ၂.၃ ၁၁.၉ ၇၄၅,၇၉၅ ၂,၁၃၀ 

စစ်မထမ်းအလုပ်အကိုင်များ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၁ ၇,၅၄၄ ၂၂ 

လုပ်ငန်းအမျိးအစား ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၆,၂၈၅,၁၃၅ ၁၈,၃၀၃ 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာှင့် ေရလုပ်ငန်း ၁၇.၂ ၁၀.၈ ၅.၀ ၁.၉ ၈.၈ ၅၅၃,၆၃၅ ၂,၁၁၀ 

သတတူးေဖာေ်ရးှင့ ်ေကျာက်မိုင်းလုပ်ငန်း ၀.၅ ၀.၅ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၄ ၂၅,၃၇၁ ၁၀၂ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း ၁၄.၈ ၁၈.၉ ၁၆.၄ ၁၂.၇ ၁၆.၇ ၁,၀၅၂,၇၆၈ ၂,၆၅၆ 

လပ်စစ်၊ ဓာတ်ေငွ စသည့ ်လုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၅ ၀.၂ ၁၅,၈၃၀ ၄၇ 

ေရေပးေဝေရးှင့် အြခားလုပ်ငန်း ၁.၁ ၀.၅ ၀.၇ ၀.၃ ၀.၆ ၃၅,၄၂၃ ၇၅ 

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း ၁၀.၂ ၁၀.၃ ၅.၅ ၄.၄ ၈.၄ ၅၂၆,၁၈၁ ၁,၆၃၀ 

လက်လီှင့် လကား ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း ၃၃.၇ ၃၃.၀ ၃၇.၈ ၂၅.၆ ၃၂.၂ ၂,၀၂၂,၆၅၁ ၅,၈၉၅ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့ ်သိုေလှာင်ေရးလုပ်ငန်း ၈.၂ ၁၂.၂ ၁၁.၀ ၆.၄ ၁၀.၃ ၆၄၉,၉၃၃ ၁,၇၃၄ 
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နယ်ပယ် 

မူလတန်း 

အဆင့ ်

ေအာက် 

မူလတန်း 

အဆင့် 

အလယ်တန်း 

အဆင့် 

အထက်တန်း 

အဆင့်ှင့် 

အထက် 

စုစုေပါင်း ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 

တည်းခိုခန်းှင့ ်အစားအေသာက်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ၃.၁ ၃.၆ ၅.၇ ၃.၁ ၃.၈ ၂၃၆,၃၁၁ ၆၇၂ 

သတင်းအချက်အလက်ှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၃ ၀.၅ ၁.၄ ၀.၅ ၃၃,၅၁၅ ၇၇ 

ေငွေကးှင့် အာမခံလုပ်ငန်း ၀.၃ ၀.၄ ၀.၇ ၄.၄ ၁.၃ ၈၁,၄၀၃ ၂၂၃ 

အိမ်�ခံမယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ၀.၉ ၁.၅ ၄.၃ ၆.၇ ၂.၉ ၁၈၃,၁၃၉ ၅၇၉ 

အတတ်ပညာှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ၀.၇ ၀.၂ ၀.၉ ၂.၂ ၀.၈ ၄၉,၂၄၀ ၁၂၁ 

စီမံအပု်ချပ်မဆိုငရ်ာလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀ ၀ 

ြပည်သူအုပ်ချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယေ်ရးလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၅ ၁.၇ ၃.၈ ၁.၃ ၈၄,၁၁၆ ၃၂၀ 

ပညာေရးလုပ်ငန်း ၀.၃ ၀.၄ ၁.၇ ၁၈.၂ ၄.၄ ၂၇၄,၉၂၇ ၈၆၁ 

ကျန်းမာေရးှင့ ်လူမေရးလုပ်ငန်း ၀.၂ ၀.၄ ၀.၇ ၃.၄ ၁.၁ ၆၈,၄၇၃ ၂၀၃ 

အုပညာ၊ ေဖျာ်ေြဖေရးှင့် အပန်းေြဖေရးလုပ်ငန်း ၀.၅ ၀.၄ ၀.၄ ၀.၃ ၀.၄ ၂၃,၈၀၆ ၄၈ 

အြခားဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ၇.၇ ၅.၆ ၆.၂ ၄.၀ ၅.၆ ၃၄၉,၃၇၁ ၉၁၂ 

အိမ်မကိစဆိုင်ရာ အိမ်ေထာင်စုလုပ်ငန်း ၀.၃ ၀.၃ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၂ ၁၂,၉၆၃ ၂၆ 

သံတမန်အခွင့်အေရးအရ အဖွဲအစည်းများ၏လုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၁ ၆,၀၇၇ ၁၂ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၆၉၀,၂၂၄ ၃,၃၇၁,၂၅၉ ၈၈၉,၂၅၂ ၁,၃၃၄,၄၀၁ ၆,၂၈၅,၁၃၅ x x 

နမူန�ဦးေရ ၂,၂၅၃ ၁၀,၁၀၆ ၂,၃၆၄ ၃,၅၈၀ ၁၈,၃၀၃ x x 
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ဇယား (၄ - င) ပညာေရးအဆင့်အလုိက် အလုပ်အကိုင်ပျံှံမအေြခအေန (အလုပ်အကိငု်အမျိးအစား၊ လုပင်န်းအမျိးအစား) (ေကျးလက)် 

နယ်ပယ် 

မူလတန်း 

အဆင့ ်

ေအာက် 

မူလတန်း 

အဆင့် 

အလယ်တန်း 

အဆင့် 

အထက်တန်း 

အဆင့်ှင့် 

အထက် 

စုစုေပါင်း ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 

အလုပ်အကိုင်အမျိးအစား ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၆,၂၅၈,၅၁၀ ၃၆,၃၀၂ 

မန်ေနဂျာများ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၃ ၁.၃ ၀.၁ ၂၂,၇၅၅ ၉၄ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာရှင်များ ၀.၀ ၀.၁ ၂.၂ ၄၁.၂ ၂.၁ ၃၄၇,၁၂၈ ၈၀၆ 

နည်းပညာှင့် ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ ၀.၃ ၀.၈ ၁.၈ ၅.၀ ၀.၉ ၁၄၄,၄၀၃ ၃၃၀ 

စာေရးလုပ်ငန်းအေထာက်အကူြပ လုပ်သားများ ၀.၂ ၀.၂ ၂.၁ ၁၀.၄ ၀.၈ ၁၂၈,၄၇၆ ၃၀၀ 

ဝန်ေဆာင်မှင့ ်အေရာင်းလုပ်သားများ ၁၀.၉ ၁၁.၂ ၁၈.၀ ၁၄.၀ ၁၁.၇ ၁,၈၉၃,၄၃၁ ၄,၅၁၈ 

လယ်ယာစိုက်ပျိးေရး၊ သစ်ေတာှင့် ေရလုပ်ငန်း ကမ်းကျင်လုပ်သားများ ၄၇.၂ ၄၆.၇ ၃၆.၆ ၁၄.၃ ၄၄.၈ ၇,၂၇၄,၄၇၀ ၁၆,၀၇၀ 

လက်မပညာှင့ ်ဆက်စပ်လုပ်သားများ ၈.၀ ၁၀.၄ ၁၆.၄ ၆.၂ ၁၀.၀ ၁,၆၁၆,၃၆၀ ၃,၅၈၃ 

စက်ကိရိယာှင့ ်စက်ပစည်းကိုင်တွယ်အသုံးြပသူများ၊ စုစည်းတပ်ဆင်သူများ ၂.၂ ၃.၉ ၆.၅ ၂.၄ ၃.၅ ၅၇၄,၀၇၆ ၁,၂၁၇ 

အေြခခံအလုပ်အကိုငမ်ျား ၃၁.၂ ၂၆.၆ ၁၅.၉ ၅.၀ ၂၆.၁ ၄,၂၄၉,၈၇၀ ၉,၃၆၆ 

စစ်မထမ်းအလုပ်အကိုင်များ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၀ ၇,၅၄၂ ၁၈ 

လုပ်ငန်းအမျိးအစား ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၆,၂၅၈,၅၁၀ ၃၆,၃၀၂ 

လယ်ယာ၊ သစ်ေတာှင့် ေရလုပ်ငန်း ၆၉.၅ ၆၅.၇ ၄၇.၈ ၁၈.၂ ၆၃.၄ ၁၀,၃၀၆,၁၉၃ ၂၂,၆၃၇ 

သတတူးေဖာေ်ရးှင့ ်ေကျာက်မိုင်းလုပ်ငန်း ၀.၈ ၀.၇ ၀.၆ ၀.၁ ၀.၇ ၁၁၃,၆၅၄ ၃၅၄ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း ၇.၀ ၉.၃ ၁၄.၀ ၈.၀ ၉.၀ ၁,၄၅၅,၉၀၀ ၂,၉၄၁ 

လပ်စစ်၊ ဓာတေ်ငွ စသည့် လုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၃ ၀.၀ ၄,၁၇၁ ၁၄ 

ေရေပးေဝေရးှင့် အြခားလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၁ ၉,၀၄၃ ၁၃ 

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း ၃.၈ ၄.၃ ၄.၅ ၁.၆ ၄.၀ ၆၅၄,၆၉၈ ၁,၇၂၇ 

လက်လီှင့် လကား ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း ၉.၅ ၁၀.၁ ၁၆.၉ ၁၂.၉ ၁၀.၄ ၁,၆၉၆,၉၈၄ ၄,၀၉၅ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့ ်သိုေလှာင်ေရးလုပ်ငန်း ၂.၂ ၃.၃ ၅.၇ ၁.၈ ၃.၁ ၄၉၈,၅၄၁ ၁,၀၇၇ 
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နယ်ပယ် 

မူလတန်း 

အဆင့ ်

ေအာက် 

မူလတန်း 

အဆင့် 

အလယ်တန်း 

အဆင့် 

အထက်တန်း 

အဆင့်ှင့် 

အထက် 

စုစုေပါင်း ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 

တည်းခိုခန်းှင့ ်အစားအေသာက်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ၁.၀ ၀.၉ ၁.၈ ၁.၁ ၁.၀ ၁၆၂,၅၀၈ ၃၇၈ 

သတင်းအချက်အလက်ှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၃ ၀.၅ ၀.၁ ၁၁,၀၉၇ ၃၄ 

ေငွေကးှင့် အာမခံလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၁ ၀.၂ ၁.၉ ၀.၂ ၃၃,၂၅၃ ၇၃ 

အိမ်�ခံမယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ၀.၂ ၀.၂ ၁.၃ ၄.၃ ၀.၅ ၇၄,၉၉၆ ၁၈၈ 

အတတ်ပညာှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၀ ၀.၂ ၀.၉ ၀.၁ ၁၃,၉၅၉ ၂၇ 

စီမံအပု်ချပ်မဆိငု်ရာလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀ ၀ 

ြပည်သူအုပ်ချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၁ ၀.၈ ၃.၀ ၀.၃ ၄၅,၀၄၈ ၁၂၁ 

ပညာေရးလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၂ ၂.၂ ၃၉.၀ ၂.၁ ၃၄၁,၇၄၆ ၈၀၇ 

ကျန်းမာေရးှင့ ်လူမေရးလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၁ ၀.၉ ၃.၉ ၀.၃ ၅၄,၇၈၆ ၁၂၀ 

အုပညာ၊ ေဖျာ်ေြဖေရးှင့် အပန်းေြဖေရးလုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၃ ၀.၀ ၇,၅၂၂ ၁၇ 

အြခားဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ၅.၅ ၄.၇ ၂.၅ ၂.၁ ၄.၆ ၇၅၄,၀၀၁ ၁,၆၄၃ 

အိမ်မကိစဆိုင်ရာ အိမ်ေထာင်စုလုပ်ငန်း ၀.၁ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၁ ၂၀,၄၀၉ ၃၆ 

သံတမန်အခွင့်အေရးအရ အဖွဲအစည်းများ၏လုပ်ငန်း ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀ ၀ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၄,၀၈၁,၉၃၁ ၁၀,၅၀၁,၄၉၉ ၉၀၈,၃၂၅ ၇၆၆,၇၅၅ ၁၆,၂၅၈,၅၁၀ x x 

နမူန�ဦးေရ ၉,၄၈၈ ၂၃,၂၃၅ ၁,၉၃၇ ၁,၆၄၂ ၃၆,၃၀၂ x x 
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ဇယား (၅ - က) လပု်ခလစာရအလုပ်သမားများ၏ တစ်လပျမ်းမလုပ်ခလစာအုပစ်ုအလိုက် ပျံှံမရာခိုင်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် လုပ်ငန်းက၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယ)် (ြပည်ေထာငစ်ု) 

နယ်ပယ် 

တစ်လပျမ်းမလုပ်ခလစာအုပ်စု ပျမ်းမ 

တစ်လ 

လုပ်ခ 

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန� ဦးေရ 
< ၁၀၀ ၁၀၀ - ၁၄၉ ၁၅၀ - ၁၉၉ ၂၀၀ - ၁၄၉ ၂၅၀ - ၂၉၉ ၃၀၀ - ၃၄၉ ၃၅၀ - ၃၉၉ ၄၀၀+ စုစုေပါင်း 

ြပည်ေထာင်စ ု ၂၄.၈ ၂၂.၉ ၂၅.၂ ၁၃.၄ ၅.၆ ၃.၈ ၁.၄ ၂.၉ ၁၀၀.၀ ၁၇၂.၀ ၇,၇၅၅,၃၇၉ ၁၈,၁၄၃ 

ကျား၊ မ 

ကျား ၁၈.၈ ၂၄.၂ ၂၅.၉ ၁၄.၆ ၆.၅ ၄.၅ ၁.၈ ၃.၇ ၁၀၀.၀ ၁၈၇.၀ ၄,၅၁၃,၆၀၈ ၁၁,၀၀၉ 

မ ၃၃.၃ ၂၁.၀ ၂၄.၂ ၁၁.၇ ၄.၄ ၂.၈ ၀.၉ ၁.၇ ၁၀၀.၀ ၁၅၁.၁ ၃,၂၄၁,၇၇၂ ၇,၁၃၄ 

မိြပ၊ ေကျးလက် 

မိြပ ၉.၉ ၁၇.၇ ၂၉.၈ ၁၈.၂ ၉.၅ ၆.၉ ၂.၃ ၅.၇ ၁၀၀.၀ ၂၂၀.၀ ၂,၈၀၆,၁၁၆ ၇,၆၁၁ 

ေကျးလက် ၃၃.၃ ၂၅.၈ ၂၂.၆ ၁၀.၇ ၃.၄ ၂.၀ ၀.၉ ၁.၃ ၁၀၀.၀ ၁၄၄.၈ ၄,၉၄၉,၂၆၄ ၁၀,၅၃၂ 

လုပ်ငန်းက 

လယ်ယာ ၅၀.၀ ၃၁.၃ ၁၂.၂ ၄.၅ ၀.၇ ၀.၇ ၀.၁ ၀.၅ ၁၀၀.၀ ၁၀၅.၉ ၂,၀၆၀,၅၇၀ ၄,၂၅၃ 

စက်မ ၁၂.၉ ၂၂.၅ ၂၇.၆ ၁၉.၈ ၈.၄ ၄.၂ ၁.၉ ၂.၇ ၁၀၀.၀ ၁၈၈.၂ ၂,၅၈၃,၁၅၆ ၆,၁၆၆ 

ဝန်ေဆာင်မ ၁၈.၁ ၁၇.၆ ၃၁.၉ ၁၃.၉ ၆.၅ ၅.၄ ၁.၉ ၄.၇ ၁၀၀.၀ ၂၀၂.၄ ၃,၁၁၁,၆၅၃ ၇,၇၂၄ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 
 

ကချင် ၁၄.၆ ၁၇.၆ ၃၀.၈ ၁၈.၅ ၇.၂ ၆.၁ ၁.၅ ၃.၇ ၁၀၀.၀ ၁၈၆.၈ ၁၃၂,၆၁၀ ၇၁၈ 

ကယား ၇.၁ ၁၇.၅ ၃၂.၈ ၂၉.၃ ၅.၇ ၄.၂ ၁.၅ ၁.၉ ၁၀၀.၀ ၁၉၀.၂ ၃၃,၂၉၆ ၇၀၈ 

ကရင ် ၂၃.၄ ၁၅.၉ ၃၁.၄ ၁၄.၇ ၅.၁ ၂.၅ ၄.၀ ၃.၀ ၁၀၀.၀ ၁၆၈.၇ ၁၁၈,၅၈၈ ၅၇၉ 

ချင်း ၁၈.၀ ၁၁.၀ ၁၇.၇ ၃၂.၄ ၁၃.၉ ၃.၈ ၀.၉ ၂.၃ ၁၀၀.၀ ၂၂၇.၃ ၄၂,၀၅၅ ၅၈၀ 

စစ်ကိုင်း ၂၀.၆ ၃၅.၈ ၂၈.၁ ၈.၄ ၃.၅ ၁.၉ ၀.၇ ၁.၀ ၁၀၀.၀ ၁၄၇.၂ ၇၅၉,၂၂၁ ၁,၅၂၆ 

တနသာရီ ၁၅.၃ ၂၁.၇ ၃၀.၆ ၁၆.၇ ၇.၃ ၄.၃ ၁.၅ ၂.၆ ၁၀၀.၀ ၁၈၉.၃ ၁၉၀,၇၀၉ ၁,၀၁၄ 

ပဲခူး ၃၂.၂ ၂၄.၉ ၂၃.၇ ၁၂.၉ ၂.၆ ၂.၁ ၀.၉ ၀.၇ ၁၀၀.၀ ၁၄၁.၈ ၈၆၃,၄၉၇ ၁,၇၅၁ 

မေကွး ၅၅.၉ ၂၀.၃ ၁၄.၈ ၆.၅ ၁.၁ ၀.၆ ၀.၄ ၀.၄ ၁၀၀.၀ ၁၁၁.၆ ၇၂၅,၄၆၆ ၁,၇၀၈ 

မ�ေလး ၂၃.၅ ၂၃.၀ ၂၆.၃ ၁၃.၉ ၅.၄ ၄.၀ ၁.၈ ၂.၁ ၁၀၀.၀ ၁၆၂.၃ ၁,၁၀၁,၉၆၉ ၁,၉၆၅ 
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နယ်ပယ် 

တစ်လပျမ်းမလုပ်ခလစာအုပ်စု ပျမ်းမ 

တစ်လ 

လုပ်ခ 

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန� ဦးေရ 

< ၁၀၀ ၁၀၀ - ၁၄၉ ၁၅၀ - ၁၉၉ ၂၀၀ - ၁၄၉ ၂၅၀ - ၂၉၉ ၃၀၀ - ၃၄၉ ၃၅၀ - ၃၉၉ ၄၀၀+ စုစုေပါင်း 

မွန် ၁၀.၄ ၁၈.၆ ၂၆.၀ ၁၈.၉ ၁၃.၇ ၇.၉ ၂.၉ ၁.၆ ၁၀၀.၀ ၂၀၇.၁ ၁၉၆,၃၈၁ ၈၂၅ 

ရခိုင ် ၁၄.၈ ၂၃.၄ ၃၉.၀ ၁၅.၉ ၃.၃ ၁.၉ ၀.၅ ၁.၂ ၁၀၀.၀ ၁၆၃.၄ ၃၁၂,၃၂၇ ၈၇၆ 

ရန်ကုန ် ၄.၄ ၁၄.၈ ၂၈.၉ ၂၀.၂ ၁၂.၃ ၈.၂ ၂.၈ ၈.၄ ၁၀၀.၀ ၂၅၁.၆ ၁,၅၉၅,၆၂၇ ၂,၁၄၄ 

ရှမ်း ၃၃.၉ ၂၃.၅ ၂၂.၂ ၁၁.၇ ၄.၀ ၂.၁ ၀.၆ ၂.၀ ၁၀၀.၀ ၁၄၃.၁ ၄၇၆,၉၂၄ ၈၄၄ 

ဧရာဝတီ ၃၆.၉ ၂၉.၃ ၂၁.၀ ၇.၉ ၁.၈ ၁.၃ ၀.၅ ၁.၃ ၁၀၀.၀ ၁၃၆.၉ ၉၆၃,၈၉၄ ၁,၆၀၃ 

ေနြပည်ေတာ် ၃၅.၁ ၂၁.၉ ၁၇.၈ ၉.၇ ၄.၇ ၅.၂ ၂.၀ ၃.၆ ၁၀၀.၀ ၂၀၅.၆ ၂၄၂,၈၁၆ ၁,၃၀၂ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၁,၉၂၆,၀၀၄ ၁,၇၇၄,၄၉၃ ၁,၉၅၅,၆၇၂ ၁,၀၃၈,၂၇၅ ၄၃၅,၃၁၂ ၂၉၀,၆၀၀ ၁၁၀,၅၂၅ ၂၂၄,၄၉၇ ၇,၇၅၅,၃၇၉ x x x 

နမူန�ဦးေရ ၄,၂၆၅ ၃,၉၆၀ ၄,၆၅၁ ၂,၇၀၉ ၁,၀၈၃ ၇၁၄ ၂၇၃ ၄၈၈ ၁၈,၁၄၃ x x x 
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ဇယား (၅ - ခ) လုပ်ခလစာရအလပု်သမားများ၏ တစ်လပျမး်မလုပ်ခလစာအုပစ်ုအလိုက် ပျံှံမရာခိုင်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် လုပ်ငန်းက၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယ)် (သမားုိးကျအလုပ်အကုိင်) 

နယ်ပယ် 

တစ်လပျမ်းမလုပ်ခလစာအုပ်စု ပျမ်းမ 

တစ်လ 

လုပ်ခ 

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန� ဦးေရ 
< ၁၀၀ ၁၀၀ - ၁၄၉ ၁၅၀ - ၁၉၉ ၂၀၀ - ၁၄၉ ၂၅၀ - ၂၉၉ ၃၀၀ - ၃၄၉ ၃၅၀ - ၃၉၉ ၄၀၀+ စုစုေပါင်း 

ြပည်ေထာင်စ ု ၀.၅ ၇.၄ ၄၆.၇ ၂၁.၂ ၁၀.၅ ၇.၀ ၃.၇ ၃.၀ ၁၀၀.၀ ၂၃၉.၉ ၂၉၃,၆၇၉ ၈၅၃ 

ကျား၊ မ 

ကျား ၁.၀ ၁၂.၉ ၃၆.၅ ၂၀.၆ ၉.၈ ၈.၁ ၆.၅ ၄.၆ ၁၀၀.၀ ၂၇၂.၄ ၁၂၃,၉၂၃ ၃၆၀ 

မ ၀.၁ ၃.၄ ၅၄.၂ ၂၁.၆ ၁၁.၀ ၆.၂ ၁.၆ ၁.၉ ၁၀၀.၀ ၂၁၆.၁ ၁၆၉,၇၅၅ ၄၉၃ 

မိြပ၊ ေကျးလက် 

မိြပ ၀.၆ ၆.၄ ၄၁.၇ ၂၁.၅ ၁၁.၄ ၉.၃ ၄.၅ ၄.၆ ၁၀၀.၀ ၂၃၇.၂ ၁၇၃,၀၉၇ ၅၉၈ 

ေကျးလက် ၀.၄ ၈.၈ ၅၄.၀ ၂၀.၇ ၉.၁ ၃.၇ ၂.၅ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၂၄၃.၇ ၁၂၀,၅၈၁ ၂၅၅ 

လုပ်ငန်းက 

လယ်ယာ ၀.၀ ၁၆.၆ ၃၄.၈ ၁၅.၃ ၃၃.၃ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂၀၆.၉ ၅,၂၈၇ ၁၅ 

စက်မ ၀.၀ ၁၀.၉ ၄၀.၆ ၂၄.၁ ၇.၉ ၉.၃ ၅.၃ ၁.၉ ၁၀၀.၀ ၂၁၈.၀ ၄၅,၉၂၇ ၁၀၀ 

ဝန်ေဆာင်မ ၀.၆ ၆.၅ ၄၈.၂ ၂၀.၈ ၁၀.၄ ၆.၇ ၃.၅ ၃.၃ ၁၀၀.၀ ၂၄၄.၇ ၂၄၂,၄၆၅ ၇၃၈ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 
 

ကချင် ၀.၀ ၆.၂ ၆၄.၂ ၃.၇ ၁၅.၂ ၅.၆ ၅.၁ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂၀၃.၃ ၂,၄၉၄ ၁၆ 

ကယား ၀.၀ ၁.၄ ၅၅.၃ ၃၂.၄ ၉.၂ ၁.၇ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၉၇.၈ ၂,၃၄၀ ၅၅ 

ကရင ် ၀.၀ ၆.၆ ၆၅.၇ ၂၂.၅ ၂.၈ ၂.၄ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၈၇.၀ ၉,၂၃၇ ၅၀ 

ချင်း ၀.၀ ၀.၀ ၄၃.၆ ၁၁.၆ ၃၂.၃ ၁၂.၅ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂၃၂.၉ ၃၈၃ ၆ 

စစ်ကိုင်း ၀.၀ ၁၄.၀ ၄၄.၇ ၃၀.၈ ၃.၁ ၀.၀ ၃.၅ ၃.၉ ၁၀၀.၀ ၃၃၀.၂ ၁၂,၃၂၇ ၂၈ 

တနသာရီ ၂.၂ ၆.၄ ၇၂.၅ ၁၄.၁ ၄.၈ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၇၉.၄ ၉,၁၃၉ ၅၃ 

ပဲခူး ၀.၀ ၅.၄ ၆၃.၉ ၂၀.၉ ၆.၂ ၀.၀ ၂.၁ ၁.၅ ၁၀၀.၀ ၂၃၃.၆ ၃၀,၁၆၀ ၇၁ 

မေကွး ၂.၈ ၅.၁ ၅၂.၅ ၃၄.၂ ၂.၉ ၀.၇ ၀.၀ ၁.၈ ၁၀၀.၀ ၃၄၈.၃ ၂၇,၁၅၆ ၆၅ 

မ�ေလး ၀.၀ ၀.၀ ၃၄.၄ ၁၅.၇ ၁၅.၂ ၁၇.၁ ၁၄.၂ ၃.၄ ၁၀၀.၀ ၂၅၈.၆ ၄၆,၅၂၅ ၉၅ 
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နယ်ပယ် 

တစ်လပျမ်းမလုပ်ခလစာအုပ်စု ပျမ်းမ 

တစ်လ 

လုပ်ခ 

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန� ဦးေရ 

< ၁၀၀ ၁၀၀ - ၁၄၉ ၁၅၀ - ၁၉၉ ၂၀၀ - ၁၄၉ ၂၅၀ - ၂၉၉ ၃၀၀ - ၃၄၉ ၃၅၀ - ၃၉၉ ၄၀၀+ စုစုေပါင်း 

မွန် ၀.၀ ၃.၂ ၇၃.၃ ၂၃.၅ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၈၅.၂ ၃,၉၈၅ ၁၈ 

ရခိုင ် ၀.၀ ၂၅.၅ ၆၁.၀ ၀.၀ ၁၃.၅ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၇၄.၀ ၃,၇၉၅ ၉ 

ရန်ကုန ် ၀.၀ ၁၁.၃ ၄၁.၂ ၂၃.၂ ၁၃.၂ ၆.၄ ၁.၀ ၃.၇ ၁၀၀.၀ ၂၁၄.၄ ၇၈,၈၄၂ ၁၀၉ 

ရှမ်း ၀.၀ ၀.၀ ၄၇.၇ ၂၃.၇ ၂၀.၃ ၈.၃ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂၁၃.၈ ၆,၅၁၈ ၁၄ 

ဧရာဝတီ ၀.၀ ၁၁.၁ ၇၀.၀ ၁၂.၉ ၄.၈ ၁.၂ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၇၇.၉ ၂၈,၇၃၀ ၅၁ 

ေနြပည်ေတာ် ၁.၅ ၇.၆ ၁၇.၄ ၂၁.၂ ၁၇.၃ ၁၈.၇ ၇.၁ ၉.၂ ၁၀၀.၀ ၂၆၈.၄ ၃၂,၀၄၈ ၂၁၃ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၁,၄၃၁ ၂၁,၇၃၃ ၁၃၇,၃၂၇ ၆၂,၂၀၃ ၃၀,၇၄၇ ၂၀,၅၀၂ ၁၀,၈၄၂ ၈,၈၉၄ ၂၉၃,၆၇၉ x x x 

နမူန�ဦးေရ ၅ ၅၀ ၃၇၆ ၁၈၅ ၉၅ ၇၂ ၃၇ ၃၃ ၈၅၃ x x x 
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ဇယား (၅ - ဂ) လုပ်ခလစာရအလုပ်သမားများ၏ တစ်လပျမး်မလုပ်ခလစာအုပစ်ုအလိုက် ပျံှံမရာခိုင်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် လုပ်ငန်းက၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယ)် (သမားုိးကျမဟုတ်ေသာအလပု်အကိုင်) 

နယ်ပယ် 

တစ်လပျမ်းမလုပ်ခလစာအုပ်စု ပျမ်းမ 

တစ်လ 

လုပ်ခ 

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန� ဦးေရ 
< ၁၀၀ ၁၀၀ - ၁၄၉ ၁၅၀ - ၁၉၉ ၂၀၀ - ၁၄၉ ၂၅၀ - ၂၉၉ ၃၀၀ - ၃၄၉ ၃၅၀ - ၃၉၉ ၄၀၀+ စုစုေပါင်း 

ြပည်ေထာင်စ ု ၂၅.၈ ၂၃.၅ ၂၄.၄ ၁၃.၁ ၅.၄ ၃.၆ ၁.၃ ၂.၉ ၁၀၀.၀ ၁၆၉.၃ ၇,၄၆၁,၇၀၁ ၁၇,၂၉၀ 

ကျား၊ မ 

ကျား ၁၉.၃ ၂၄.၅ ၂၅.၆ ၁၄.၅ ၆.၄ ၄.၃ ၁.၇ ၃.၇ ၁၀၀.၀ ၁၈၄.၆ ၄,၃၈၉,၆၈၄ ၁၀,၆၄၉ 

မ ၃၅.၁ ၂၂.၀ ၂၂.၆ ၁၁.၁ ၄.၁ ၂.၆ ၀.၈ ၁.၇ ၁၀၀.၀ ၁၄၇.၅ ၃,၀၇၂,၀၁၆ ၆,၆၄၁ 

မိြပ၊ ေကျးလက် 

မိြပ ၁၀.၅ ၁၈.၄ ၂၉.၁ ၁၇.၉ ၉.၄ ၆.၇ ၂.၂ ၅.၈ ၁၀၀.၀ ၂၁၈.၉ ၂,၆၃၃,၀၁၈ ၇,၀၁၃ 

ေကျးလက် ၃၄.၁ ၂၆.၃ ၂၁.၈ ၁၀.၄ ၃.၃ ၁.၉ ၀.၉ ၁.၃ ၁၀၀.၀ ၁၄၂.၃ ၄,၈၂၈,၆၈၂ ၁၀,၂၇၇ 

လုပ်ငန်းက 

လယ်ယာ ၅၀.၂ ၃၁.၄ ၁၂.၁ ၄.၅ ၀.၆ ၀.၇ ၀.၁ ၀.၄ ၁၀၀.၀ ၁၀၅.၆ ၂,၀၅၅,၂၈၃ ၄,၂၃၈ 

စက်မ ၁၃.၁ ၂၂.၇ ၂၇.၄ ၁၉.၇ ၈.၄ ၄.၁ ၁.၉ ၂.၇ ၁၀၀.၀ ၁၈၇.၆ ၂,၅၃၇,၂၂၈ ၆,၀၆၆ 

ဝန်ေဆာင်မ ၁၉.၅ ၁၈.၆ ၃၀.၅ ၁၃.၄ ၆.၂ ၅.၃ ၁.၇ ၄.၈ ၁၀၀.၀ ၁၉၈.၈ ၂,၈၆၉,၁၈၉ ၆,၉၈၆ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 
 

ကချင် ၁၄.၉ ၁၇.၈ ၃၀.၁ ၁၈.၈ ၇.၀ ၆.၁ ၁.၅ ၃.၈ ၁၀၀.၀ ၁၈၆.၅ ၁၃၀,၁၁၆ ၇၀၂ 

ကယား ၇.၆ ၁၈.၇ ၃၁.၁ ၂၉.၁ ၅.၅ ၄.၄ ၁.၆ ၂.၀ ၁၀၀.၀ ၁၈၉.၆ ၃၀,၉၅၅ ၆၅၃ 

ကရင ် ၂၅.၄ ၁၆.၇ ၂၈.၅ ၁၄.၀ ၅.၃ ၂.၅ ၄.၄ ၃.၂ ၁၀၀.၀ ၁၆၇.၂ ၁၀၉,၃၅၁ ၅၂၉ 

ချင်း ၁၈.၂ ၁၁.၁ ၁၇.၅ ၃၂.၅ ၁၃.၇ ၃.၈ ၀.၉ ၂.၃ ၁၀၀.၀ ၂၂၇.၃ ၄၁,၆၇၂ ၅၇၄ 

စစ်ကိုင်း ၂၀.၉ ၃၆.၂ ၂၇.၈ ၈.၁ ၃.၅ ၁.၉ ၀.၇ ၀.၉ ၁၀၀.၀ ၁၄၄.၁ ၇၄၆,၈၉၄ ၁,၄၉၈ 

တနသာရီ ၁၅.၉ ၂၂.၄ ၂၈.၅ ၁၆.၉ ၇.၅ ၄.၅ ၁.၆ ၂.၇ ၁၀၀.၀ ၁၈၉.၈ ၁၈၁,၅၇၀ ၉၆၁ 

ပဲခူး ၃၃.၄ ၂၅.၆ ၂၂.၃ ၁၂.၆ ၂.၄ ၂.၂ ၀.၉ ၀.၆ ၁၀၀.၀ ၁၃၈.၅ ၈၃၃,၃၃၇ ၁,၆၈၀ 

မေကွး ၅၈.၀ ၂၀.၉ ၁၃.၄ ၅.၄ ၁.၀ ၀.၆ ၀.၄ ၀.၃ ၁၀၀.၀ ၁၀၂.၄ ၆၉၈,၃၁၀ ၁,၆၄၃ 

မ�ေလး ၂၄.၆ ၂၄.၀ ၂၆.၀ ၁၃.၈ ၅.၀ ၃.၄ ၁.၂ ၂.၀ ၁၀၀.၀ ၁၅၈.၀ ၁,၀၅၅,၄၄၄ ၁,၈၇၀ 
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နယ်ပယ် 

တစ်လပျမ်းမလုပ်ခလစာအုပ်စု ပျမ်းမ 

တစ်လ 

လုပ်ခ 

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန� ဦးေရ 

< ၁၀၀ ၁၀၀ - ၁၄၉ ၁၅၀ - ၁၉၉ ၂၀၀ - ၁၄၉ ၂၅၀ - ၂၉၉ ၃၀၀ - ၃၄၉ ၃၅၀ - ၃၉၉ ၄၀၀+ စုစုေပါင်း 

မွန် ၁၀.၆ ၁၈.၉ ၂၅.၀ ၁၈.၉ ၁၄.၀ ၈.၀ ၃.၀ ၁.၆ ၁၀၀.၀ ၂၀၇.၅ ၁၉၂,၃၉၆ ၈၀၇ 

ရခိုင ် ၁၅.၀ ၂၃.၄ ၃၈.၇ ၁၆.၁ ၃.၂ ၁.၉ ၀.၅ ၁.၂ ၁၀၀.၀ ၁၆၃.၂ ၃၀၈,၅၃၂ ၈၆၇ 

ရန်ကုန ် ၄.၆ ၁၅.၀ ၂၈.၃ ၂၀.၁ ၁၂.၃ ၈.၂ ၂.၉ ၈.၆ ၁၀၀.၀ ၂၅၃.၅ ၁,၅၁၆,၇၈၅ ၂,၀၃၅ 

ရှမ်း ၃၄.၄ ၂၃.၈ ၂၁.၉ ၁၁.၅ ၃.၈ ၂.၀ ၀.၆ ၂.၀ ၁၀၀.၀ ၁၄၂.၁ ၄၇၀,၄၀၆ ၈၃၀ 

ဧရာဝတီ ၃၈.၁ ၂၉.၈ ၁၉.၅ ၇.၇ ၁.၇ ၁.၃ ၀.၅ ၁.၄ ၁၀၀.၀ ၁၃၅.၆ ၉၃၅,၁၆၄ ၁,၅၅၂ 

ေနြပည်ေတာ် ၄၀.၂ ၂၄.၁ ၁၇.၈ ၇.၉ ၂.၈ ၃.၂ ၁.၂ ၂.၈ ၁၀၀.၀ ၁၉၆.၁ ၂၁၀,၇၆၈ ၁,၀၈၉ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၁,၉၂၄,၅၇၃ ၁,၇၅၂,၇၅၉ ၁,၈၁၈,၃၄၅ ၉၇၆,၀၇၃ ၄၀၄,၅၆၅ ၂၇၀,၀၉၈ ၉၉,၆၈၃ ၂၁၅,၆၀၄ ၇,၄၆၁,၇၀၁ x x x 

နမူန�ဦးေရ ၄,၂၆၀ ၃,၉၁၀ ၄,၂၇၅ ၂,၅၂၄ ၉၈၈ ၆၄၂ ၂၃၆ ၄၅၅ ၁၇,၂၉၀ x x x 

 

 

 

  



၂၀၁၈ ခုှစ၊် စှ်စဉ်လုပသ်ားအင်အားစစတ်မ်း (ှစ်ပတ်လည်) အစီရင်ခစံာ 22 

ဇယား (၅ - ဃ) လုပ်ခလစာရအလုပ်သမားများ၏ တစ်လပျမ်းမလုပ်ခလစာအုပစ်ုအလိုက် ပျံှံမရာခိုင်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် လုပ်ငန်းက၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယ)် (သမားုိးကျလပု်ငန်းက) 

နယ်ပယ် 

တစ်လပျမ်းမလုပ်ခလစာအုပ်စု ပျမ်းမ 

တစ်လ 

လုပ်ခ 

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန� ဦးေရ 
< ၁၀၀ ၁၀၀ - ၁၄၉ ၁၅၀ - ၁၉၉ ၂၀၀ - ၁၄၉ ၂၅၀ - ၂၉၉ ၃၀၀ - ၃၄၉ ၃၅၀ - ၃၉၉ ၄၀၀+ စုစုေပါင်း 

ြပည်ေထာင်စ ု ၉.၂ ၁၄.၉ ၃၄.၅ ၁၉.၄ ၉.၀ ၆.၀ ၂.၂ ၄.၈ ၁၀၀.၀ ၂၁၉.၂ ၂,၈၁၀,၀၄၈ ၆,၉၁၅ 

ကျား၊ မ 

ကျား ၈.၀ ၁၇.၀ ၂၉.၅ ၁၉.၀ ၁၀.၁ ၇.၁ ၂.၈ ၆.၅ ၁၀၀.၀ ၂၃၃.၃ ၁,၄၇၄,၉၁၀ ၃,၇၆၃ 

မ ၁၀.၆ ၁၂.၆ ၄၀.၁ ၁၉.၈ ၇.၇ ၄.၈ ၁.၆ ၂.၈ ၁၀၀.၀ ၂၀၃.၇ ၁,၃၃၅,၁၃၈ ၃,၁၅၂ 

မိြပ၊ ေကျးလက် 

မိြပ ၃.၄ ၁၁.၈ ၃၃.၈ ၁၉.၆ ၁၂.၀ ၈.၆ ၃.၁ ၇.၇ ၁၀၀.၀ ၂၅၂.၁ ၁,၄၆၂,၀၉၉ ၃,၈၇၇ 

ေကျးလက် ၁၅.၅ ၁၈.၂ ၃၅.၃ ၁၉.၂ ၅.၇ ၃.၂ ၁.၃ ၁.၆ ၁၀၀.၀ ၁၈၃.၆ ၁,၃၄၇,၉၄၉ ၃,၀၃၈ 

လုပ်ငန်းက 

လယ်ယာ ၃၈.၀ ၃၂.၇ ၁၅.၂ ၉.၃ ၂.၂ ၁.၂ ၀.၂ ၁.၂ ၁၀၀.၀ ၁၃၀.၃ ၃၆၇,၂၃၂ ၇၇၃ 

စက်မ ၄.၇ ၁၄.၅ ၂၇.၇ ၂၇.၁ ၁၂.၂ ၆.၉ ၂.၇ ၄.၂ ၁၀၀.၀ ၂၂၃.၅ ၇၈၉,၉၈၄ ၁,၇၃၃ 

ဝန်ေဆာင်မ ၅.၀ ၁၁.၀ ၄၂.၁ ၁၈.၀ ၉.၀ ၆.၆ ၂.၅ ၅.၈ ၁၀၀.၀ ၂၃၆.၉ ၁,၆၅၂,၈၃၁ ၄,၄၀၉ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 
 

ကချင် ၈.၃ ၇.၈ ၄၂.၈ ၁၉.၀ ၇.၆ ၇.၁ ၁.၉ ၅.၅ ၁၀၀.၀ ၂၁၃.၄ ၆၆,၃၉၂ ၃၇၁ 

ကယား ၂.၈ ၁၁.၂ ၃၈.၆ ၃၁.၆ ၆.၂ ၄.၄ ၂.၀ ၃.၂ ၁၀၀.၀ ၂၀၃.၄ ၁၈,၆၃၆ ၄၀၄ 

ကရင ် ၇.၆ ၁၂.၅ ၄၆.၉ ၁၆.၆ ၉.၇ ၄.၀ ၀.၅ ၂.၂ ၁၀၀.၀ ၁၈၈.၀ ၄၂,၁၉၇ ၂၁၇ 

ချင်း ၇.၆ ၄.၆ ၁၇.၈ ၄၁.၉ ၁၉.၅ ၄.၅ ၁.၅ ၂.၆ ၁၀၀.၀ ၂၇၅.၈ ၂၆,၁၄၅ ၃၆၁ 

စစ်ကိုင်း ၉.၆ ၂၉.၀ ၃၅.၄ ၁၃.၁ ၇.၀ ၃.၄ ၁.၃ ၁.၂ ၁၀၀.၀ ၁၇၄.၈ ၂၂၃,၈၀၃ ၄၅၈ 

တနသာရီ ၇.၂ ၁၅.၄ ၄၂.၂ ၁၈.၅ ၈.၁ ၃.၁ ၁.၅ ၄.၀ ၁၀၀.၀ ၂၂၅.၃ ၇၄,၈၄၃ ၄၀၃ 

ပဲခူး ၁၄.၅ ၁၂.၅ ၃၈.၈ ၂၅.၁ ၄.၃ ၂.၉ ၁.၁ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၁၈၆.၁ ၂၂၆,၉၂၅ ၄၇၉ 

မေကွး ၁၅.၀ ၁၉.၀ ၃၈.၇ ၂၀.၃ ၂.၁ ၁.၈ ၁.၇ ၁.၄ ၁၀၀.၀ ၁၉၁.၀ ၁၆၂,၈၈၉ ၄၀၂ 

မ�ေလး ၁၅.၃ ၁၆.၂ ၃၃.၀ ၁၅.၅ ၇.၅ ၇.၀ ၃.၀ ၂.၅ ၁၀၀.၀ ၁၈၄.၈ ၃၃၉,၈၈၂ ၆၄၆ 
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နယ်ပယ် 

တစ်လပျမ်းမလုပ်ခလစာအုပ်စု ပျမ်းမ 

တစ်လ 

လုပ်ခ 

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန� ဦးေရ 

< ၁၀၀ ၁၀၀ - ၁၄၉ ၁၅၀ - ၁၉၉ ၂၀၀ - ၁၄၉ ၂၅၀ - ၂၉၉ ၃၀၀ - ၃၄၉ ၃၅၀ - ၃၉၉ ၄၀၀+ စုစုေပါင်း 

မွန် ၅.၁ ၁၃.၂ ၃၇.၆ ၂၅.၂ ၁၀.၀ ၄.၀ ၂.၆ ၂.၃ ၁၀၀.၀ ၂၂၉.၃ ၇၆,၂၇၉ ၃၂၂ 

ရခိုင ် ၁.၃ ၁၀.၆ ၆၁.၄ ၂၁.၀ ၃.၀ ၁.၅ ၀.၆ ၀.၆ ၁၀၀.၀ ၁၈၂.၅ ၁၀၃,၂၉၈ ၂၉၄ 

ရန်ကုန ် ၂.၃ ၁၁.၆ ၂၇.၇ ၂၁.၇ ၁၄.၃ ၉.၅ ၃.၃ ၉.၆ ၁၀၀.၀ ၂၇၁.၆ ၉၈၂,၃၀၆ ၁,၃၂၄ 

ရှမ်း ၂၄.၈ ၁၃.၄ ၃၃.၆ ၁၃.၅ ၇.၅ ၃.၃ ၁.၄ ၂.၅ ၁၀၀.၀ ၁၆၅.၂ ၁၆၈,၁၁၂ ၃၁၄ 

ဧရာဝတီ ၁၃.၅ ၁၈.၅ ၄၇.၈ ၁၅.၀ ၂.၀ ၁.၈ ၀.၄ ၁.၀ ၁၀၀.၀ ၁၈၂.၉ ၁၉၂,၃၄၅ ၃၃၁ 

ေနြပည်ေတာ် ၁၄.၉ ၁၈.၉ ၂၂.၃ ၁၆.၂ ၈.၂ ၉.၆ ၃.၄ ၆.၅ ၁၀၀.၀ ၂၃၃.၃ ၁၀၅,၉၉၅ ၅၈၉ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၁၅,၇၉၀ ၂၀,၀၅၉ ၂၃,၆၂၉ ၁၇,၂၀၃ ၈,၆၉၇ ၁၀,၁၁၅ ၃,၅၇၁ ၆,၉၃၀ ၁၀၅,၉၉၅ x x x 

နမူန�ဦးေရ ၈၂ ၉၁ ၁၂၆ ၁၀၀ ၅၆ ၆၅ ၂၇ ၄၂ ၅၈၉ x x x 
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ဇယား (၅ - င) လပု်ခလစာရအလုပ်သမားများ၏ တစ်လပျမး်မလုပ်ခလစာအုပစ်ုအလိုက် ပျံှံမရာခိုင်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် လုပ်ငန်းက၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယ)် (သမားုိးကျမဟုတ်ေသာလုပင်န်းကှင့် ပုဂလကိအိမေ်ထာင်စ)ု 

နယ်ပယ် 

တစ်လပျမ်းမလုပ်ခလစာအုပ်စု ပျမ်းမ 

တစ်လ 

လုပ်ခ 

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန� ဦးေရ 
< ၁၀၀ ၁၀၀ - ၁၄၉ ၁၅၀ - ၁၉၉ ၂၀၀ - ၁၄၉ ၂၅၀ - ၂၉၉ ၃၀၀ - ၃၄၉ ၃၅၀ - ၃၉၉ ၄၀၀+ စုစုေပါင်း 

ြပည်ေထာင်စ ု ၃၃.၇ ၂၇.၄ ၁၉.၉ ၁၀.၀ ၃.၇ ၂.၅ ၁.၀ ၁.၈ ၁၀၀.၀ ၁၄၅.၂ ၄,၉၄၅,၃၃၂ ၁၁,၂၂၈ 

ကျား၊ မ 

ကျား ၂၄.၀ ၂၇.၇ ၂၄.၂ ၁၂.၅ ၄.၇ ၃.၂ ၁.၃ ၂.၄ ၁၀၀.၀ ၁၆၄.၅ ၃,၀၃၈,၆၉၈ ၇,၂၄၆ 

မ ၄၉.၂ ၂၆.၉ ၁၃.၁ ၅.၉ ၂.၂ ၁.၃ ၀.၄ ၁.၀ ၁၀၀.၀ ၁၁၄.၃ ၁,၉၀၆,၆၃၄ ၃,၉၈၂ 

မိြပ၊ ေကျးလက် 

မိြပ ၁၆.၉ ၂၄.၂ ၂၅.၄ ၁၆.၅ ၆.၈ ၅.၁ ၁.၅ ၃.၆ ၁၀၀.၀ ၁၈၅.၁ ၁,၃၄၄,၀၁၇ ၃,၇၃၄ 

ေကျးလက် ၄၀.၀ ၂၈.၆ ၁၇.၉ ၇.၅ ၂.၅ ၁.၅ ၀.၈ ၁.၂ ၁၀၀.၀ ၁၃၀.၃ ၃,၆၀၁,၃၁၅ ၇,၄၉၄ 

လုပ်ငန်းက 

လယ်ယာ ၅၂.၆ ၃၁.၀ ၁၁.၅ ၃.၅ ၀.၄ ၀.၆ ၀.၁ ၀.၃ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၆ ၁,၆၉၃,၃၃၈ ၃,၄၈၀ 

စက်မ ၁၆.၅ ၂၆.၀ ၂၇.၆ ၁၆.၆ ၆.၈ ၃.၀ ၁.၆ ၁.၉ ၁၀၀.၀ ၁၇၂.၆ ၁,၇၉၃,၁၇၂ ၄,၄၃၃ 

ဝန်ေဆာင်မ ၃၂.၉ ၂၅.၁ ၂၀.၃ ၉.၃ ၃.၈ ၃.၉ ၁.၂ ၃.၅ ၁၀၀.၀ ၁၆၃.၃ ၁,၄၅၈,၈၂၂ ၃,၃၁၅ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 
 

ကချင် ၂၁.၀ ၂၇.၅ ၁၈.၇ ၁၈.၀ ၆.၇ ၅.၁ ၁.၁ ၁.၉ ၁၀၀.၀ ၁၆၀.၁ ၆၆,၂၁၈ ၃၄၇ 

ကယား ၁၂.၅ ၂၅.၅ ၂၅.၄ ၂၆.၅ ၅.၁ ၄.၀ ၀.၈ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၁၇၃.၄ ၁၄,၆၆၀ ၃၀၄ 

ကရင ် ၃၂.၂ ၁၇.၈ ၂၂.၈ ၁၃.၆ ၂.၆ ၁.၆ ၆.၀ ၃.၄ ၁၀၀.၀ ၁၅၈.၁ ၇၆,၃၉၀ ၃၆၂ 

ချင်း ၃၅.၂ ၂၁.၆ ၁၇.၆ ၁၆.၇ ၄.၆ ၂.၇ ၀.၀ ၁.၆ ၁၀၀.၀ ၁၄၇.၈ ၁၅,၉၀၉ ၂၁၉ 

စစ်ကိုင်း ၂၅.၁ ၃၈.၆ ၂၅.၁ ၆.၅ ၂.၁ ၁.၃ ၀.၅ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၁၃၅.၆ ၅၃၅,၄၁၈ ၁,၀၆၈ 

တနသာရီ ၂၀.၄ ၂၅.၇ ၂၃.၂ ၁၅.၅ ၆.၈ ၅.၁ ၁.၆ ၁.၇ ၁၀၀.၀ ၁၆၆.၁ ၁၁၅,၈၆၆ ၆၁၁ 

ပဲခူး ၃၈.၆ ၂၉.၃ ၁၈.၃ ၈.၅ ၁.၉ ၁.၉ ၀.၉ ၀.၆ ၁၀၀.၀ ၁၂၅.၉ ၆၃၆,၅၇၂ ၁,၂၇၂ 

မေကွး ၆၇.၈ ၂၀.၆ ၇.၉ ၂.၅ ၀.၈ ၀.၃ ၀.၀ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၈၈.၆ ၅၆၂,၅၇၇ ၁,၃၀၆ 

မ�ေလး ၂၇.၂ ၂၆.၀ ၂၃.၃ ၁၃.၂ ၄.၅ ၂.၇ ၁.၂ ၁.၉ ၁၀၀.၀ ၁၅၂.၂ ၇၆၂,၀၈၇ ၁,၃၁၉ 
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နယ်ပယ် 

တစ်လပျမ်းမလုပ်ခလစာအုပ်စု ပျမ်းမ 

တစ်လ 

လုပ်ခ 

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန� ဦးေရ 

< ၁၀၀ ၁၀၀ - ၁၄၉ ၁၅၀ - ၁၉၉ ၂၀၀ - ၁၄၉ ၂၅၀ - ၂၉၉ ၃၀၀ - ၃၄၉ ၃၅၀ - ၃၉၉ ၄၀၀+ စုစုေပါင်း 

မွန် ၁၃.၈ ၂၂.၀ ၁၈.၆ ၁၅.၀ ၁၆.၀ ၁၀.၃ ၃.၂ ၁.၁ ၁၀၀.၀ ၁၉၂.၉ ၁၂၀,၁၀၃ ၅၀၃ 

ရခိုင ် ၂၁.၅ ၂၉.၇ ၂၇.၉ ၁၃.၄ ၃.၄ ၂.၁ ၀.၅ ၁.၅ ၁၀၀.၀ ၁၅၃.၉ ၂၀၉,၀၂၉ ၅၈၂ 

ရန်ကုန ် ၇.၈ ၁၉.၉ ၃၀.၉ ၁၇.၈ ၉.၂ ၆.၀ ၂.၀ ၆.၄ ၁၀၀.၀ ၂၁၉.၇ ၆၁၃,၃၂၁ ၈၂၀ 

ရှမ်း ၃၈.၉ ၂၉.၀ ၁၆.၀ ၁၀.၇ ၂.၁ ၁.၄ ၀.၂ ၁.၇ ၁၀၀.၀ ၁၃၁.၀ ၃၀၈,၈၁၂ ၅၃၀ 

ဧရာဝတီ ၄၂.၈ ၃၂.၀ ၁၄.၃ ၆.၁ ၁.၇ ၁.၂ ၀.၅ ၁.၄ ၁၀၀.၀ ၁၂၅.၄ ၇၇၁,၅၄၉ ၁,၂၇၂ 

ေနြပည်ေတာ် ၅၀.၈ ၂၄.၃ ၁၄.၃ ၄.၆ ၂.၀ ၁.၈ ၀.၉ ၁.၃ ၁၀၀.၀ ၁၈၄.၁ ၁၃၆,၈၂၁ ၇၁၃ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၆၉,၄၈၂ ၃၃,၂၄၃ ၁၉,၄၈၉ ၆,၃၀၆ ၂,၇၂၄ ၂,၅၁၃ ၁,၂၄၂ ၁,၈၂၁ ၁၃၆,၈၂၁ x x x 

နမူန�ဦးေရ ၃၆၃ ၁၇၂ ၉၈ ၃၅ ၁၃ ၁၄ ၇ ၁၁ ၇၁၃ x x x 
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ဇယား (၆) လပု်သားအင်အားအြပည့်အဝအသံးုမချိုင်မအေြခအေန (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် ပညာေရးအဆင့်၊ အသက်အပု်စ၊ု ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ၊ တိငု်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ)် 

နယ်ပယ် 
LU1 - အလုပ်လက်မဲ့န်း 

LU2 - အလုပ်ချနိ်ဆိုင်ရာ 

တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့ှင့် 

အလုပ်လက်မဲ့ ေပါင်းစပ်န်း 

LU3 - အလုပ်လက်မဲ့ှင့ ်

ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာ လုပ်သားအင်အား 

ေပါင်းစပ်န်း 

LU4 - စုစုေပါင်း လုပ်သားအင်အား 

အြပည့်အဝ အသံုးမချိုင်မန်း 

န်း ခန်မှန်းဦးေရ န်း ခန်မှန်းဦးေရ န်း ခန်မှန်းဦးေရ န်း ခန်မှန်းဦးေရ 

ြပည်ေထာင်စ ု ၀.၉ ၁၉၄,၅၃၂ ၅.၂ ၁,၁၉၀,၅၉၉ ၁.၆ ၃၆၉,၇၀၂ ၆.၀ ၁,၃၆၅,၇၆၉ 

ကျား၊ မ 

ကျား ၀.၇ ၉၄,၀၇၃ ၅.၁ ၆၅၈,၅၉၇ ၁.၂ ၁၅၈,၃၆၈ ၅.၅ ၇၂၂,၈၉၁ 

မ ၁.၀ ၁၀၀,၄၅၉ ၅.၅ ၅၃၂,၀၀၂ ၂.၁ ၂၁၁,၃၃၅ ၆.၅ ၆၄၂,၈၇၈ 

မိြပ၊ ေကျးလက် 

မိြပ ၁.၅ ၉၃,၃၆၁ ၄.၂ ၂၆၅,၈၃၃ ၁.၈ ၁၁၇,၁၆၅ ၄.၅ ၂၈၉,၆၃၇ 

ေကျးလက ် ၀.၆ ၁၀၁,၁၇၁ ၅.၇ ၉၂၄,၇၆၆ ၁.၅ ၂၅၂,၅၃၇ ၆.၅ ၁,၀၇၆,၁၃၂ 

ပညာေရးအဆင့် 

မူလတန်းအဆင့ေ်အာက် ၀.၇ ၃၁,၉၉၆ ၆.၉ ၃၃၁,၆၀၅ ၁.၇ ၈၃,၃၀၂ ၇.၉ ၃၈၂,၉၁၁ 

မူလတန်းအဆင့် ၀.၆ ၇၉,၇၆၆ ၄.၉ ၆၈၈,၂၀၈ ၁.၃ ၁၈၄,၄၀၂ ၅.၆ ၇၉၂,၈၄၃ 

အလယ်တန်းအဆင့် ၁.၉ ၃၄,၂၈၂ ၄.၉ ၈၉,၉၂၇ ၂.၅ ၄၆,၁၃၁ ၅.၅ ၁၀၁,၇၇၅ 

အထက်တန်းအဆင့်ှင့်အထက် ၂.၃ ၄၈,၄၈၉ ၃.၈ ၈၀,၈၆၀ ၂.၆ ၅၅,၈၆၈ ၄.၁ ၈၈,၂၃၉ 

အသက်အုပ်စု 

၁၅ - ၁၉ ၂.၆ ၃၃,၈၁၅ ၁၂.၆ ၁၆၄,၅၄၄ ၅.၁ ၆၈,၀၆၇ ၁၄.၉ ၁၉၈,၇၉၆ 

၂၀ -၂၄ ၁.၇ ၄၉,၅၂၆ ၈.၃ ၂၄၆,၇၈၆ ၂.၉ ၈၅,၇၈၃ ၉.၄ ၂၈၃,၀၄၃ 

၂၅ - ၂၉ ၁.၃ ၄၁,၄၇၄ ၆.၃ ၁၉၉,၉၅၁ ၂.၂ ၇၀,၃၀၂ ၇.၂ ၂၂၈,၇၇၉ 

၃၀ - ၃၄ ၁.၀ ၃၀,၆၂၀ ၅.၇ ၁၇၄,၇၇၇ ၁.၆ ၅၀,၆၇၉ ၆.၃ ၁၉၄,၈၃၆ 

၃၅ - ၃၉ ၀.၆ ၁၆,၁၀၀ ၄.၈ ၁၄၁,၂၃၀ ၁.၀ ၃၀,၃၆၂ ၅.၃ ၁၅၅,၄၉၁ 

၄၀ - ၄၄ ၀.၃ ၇,၆၆၉ ၃.၄ ၈၅,၉၇၃ ၀.၈ ၁၉,၂၂၄ ၃.၈ ၉၇,၅၂၈ 

၄၅ - ၄၉ ၀.၄ ၈,၂၇၂ ၃.၄ ၇၇,၂၃၁ ၀.၇ ၁၆,၈၇၇ ၃.၇ ၈၅,၈၃၇ 

၅၀ - ၅၄ ၀.၂ ၄,၃၉၉ ၃.၀ ၅၄,၃၉၀ ၀.၈ ၁၄,၂၄၄ ၃.၅ ၆၄,၂၃၅ 

၅၅ - ၅၉ ၀.၂ ၂,၂၇၈ ၂.၂ ၃၀,၉၆၆ ၀.၆ ၉,၁၉၇ ၂.၇ ၃၇,၈၈၅ 

၆၀ - ၆၄ ၀.၀ ၇၄ ၁.၃ ၉,၇၇၀ ၀.၃ ၁,၈၇၈ ၁.၆ ၁၁,၅၇၄ 
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နယ်ပယ် 
LU1 - အလုပ်လက်မဲ့န်း 

LU2 - အလုပ်ချနိ်ဆိုင်ရာ 

တစ်ဝက်တစ်ပျက် အလုပ်လက်မဲ့ှင့် 

အလုပ်လက်မဲ့ ေပါင်းစပ်န်း 

LU3 - အလုပ်လက်မဲ့ှင့ ်

ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာ လုပ်သားအင်အား 

ေပါင်းစပ်န်း 

LU4 - စုစုေပါင်း လုပ်သားအင်အား 

အြပည့်အဝ အသံုးမချိုင်မန်း 

န်း ခန်မှန်းဦးေရ န်း ခန်မှန်းဦးေရ န်း ခန်မှန်းဦးေရ န်း ခန်မှန်းဦးေရ 

၆၅+ ၀.၁ ၃၀၆ ၁.၀ ၄,၉၈၂ ၀.၆ ၃,၀၉၀ ၁.၆ ၇,၇၆၅ 

၁၅ - ၂၄ ၂.၀ ၈၃,၃၄၁ ၉.၆ ၄၁၁,၃၃၀ ၃.၅ ၁၅၃,၈၄၉ ၁၁.၁ ၄၈၁,၈၃၉ 

၂၅+ ၀.၆ ၁၁၁,၁၉၁ ၄.၂ ၇၇၉,၂၆၉ ၁.၂ ၂၁၅,၈၅၃ ၄.၈ ၈၈၃,၉၃၀ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 

ကချင ် ၀.၀ ၀ ၃.၅ ၁၉,၈၁၈ ၀.၃ ၁,၄၇၃ ၃.၈ ၂၁,၂၉၀ 

ကယား ၀.၄ ၅၇၄ ၁၁.၁ ၁၅,၇၃၈ ၀.၈ ၁,၀၉၄ ၁၁.၄ ၁၆,၂၅၈ 

ကရင ် ၀.၂ ၉၅၇ ၁၁.၂ ၆၂,၉၅၃ ၆.၉ ၄၁,၈၉၄ ၁၇.၂ ၁၀၃,၈၈၉ 

ချင်း ၉.၇ ၈,၇၅၀ ၂၈.၂ ၂၅,၅၂၇ ၄၀.၂ ၅၄,၉၂၀ ၅၂.၅ ၇၁,၆၉၇ 

စစ်ကိုင်း ၀.၄ ၉,၉၆၀ ၃.၂ ၇၈,၇၃၈ ၀.၅ ၁၂,၄၁၅ ၃.၃ ၈၁,၁၉၃ 

တနသာရီ ၁.၀ ၅,၆၉၉ ၁၁.၅ ၆၃,၈၈၃ ၁.၇ ၉,၄၄၆ ၁၂.၁ ၆၇,၆၃၁ 

ပဲခူး ၂.၃ ၄၈,၇၁၉ ၉.၁ ၁၉၂,၄၁၇ ၂.၇ ၅၇,၇၁၄ ၉.၅ ၂၀၁,၄၁၁ 

မေကွး ၀.၂ ၃,၄၃၈ ၃.၃ ၆၅,၃၉၀ ၀.၃ ၆,၄၃၈ ၃.၅ ၆၈,၃၉၀ 

မ�ေလး ၀.၃ ၈,၀၈၄ ၃.၁ ၈၅,၆၃၀ ၀.၄ ၁၀,၀၉၆ ၃.၁ ၈၇,၆၄၂ 

မွန် ၁.၁ ၇,၅၀၇ ၅.၄ ၃၈,၀၅၂ ၂.၁ ၁၄,၈၉၄ ၆.၄ ၄၅,၄၄၀ 

ရခိုင ် ၀.၉ ၁၂,၂၇၂ ၇.၅ ၁၀၂,၄၃၇ ၂.၈ ၃၈,၈၀၉ ၉.၃ ၁၂၈,၉၇၄ 

ရန်ကုန ် ၁.၉ ၆၀,၅၀၁ ၃.၂ ၁၀၁,၄၃၄ ၂.၁ ၆၇,၇၆၇ ၃.၄ ၁၀၈,၇၀၁ 

ရှမ်း ၀.၄ ၁၁,၀၈၃ ၃.၆ ၁၁၁,၁၃၄ ၀.၈ ၂၅,၀၀၈ ၄.၀ ၁၂၅,၀၆၀ 

ဧရာဝတီ ၀.၃ ၉,၁၆၁ ၆.၅ ၁၇၁,၄၀၉ ၀.၆ ၁၄,၆၀၁ ၆.၇ ၁၇၆,၈၄၉ 

ေနြပည်ေတာ် ၁.၆ ၇,၈၂၈ ၁၁.၆ ၅၆,၀၃၉ ၂.၇ ၁၃,၁၃၄ ၁၂.၅ ၆၁,၃၄၄ 
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ဇယား (၇ - က) အသက ်၁၅ ှစ်ှင့်အထက် လုပ်သားအငအ်ားြပင်ပေရာက်ရှိေနသူများ၏ အေကာင်းြပချက်အလုိက ်ပျံှံမအေြခအေန (ြပည်ေထာင်စ)ု 

နယ်ပယ ်
အသက်အုပ်စ ု

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 
၁၅ - ၁၉ ၂၀ - ၂၄ ၂၅ - ၂၉ ၃၀ - ၃၄ ၃၅ - ၃၉ ၄၀ - ၄၄ ၄၅ - ၄၉ ၅၀ - ၅၄ ၅၅ - ၅၉ ၆၀ - ၆၄ ၆၅+ စုစုေပါင်း 

ေကျာင်း/သင်တန်း 

တက်ေရာက်ြခင်း 

၈၈.၀ ၄၆.၈ ၄.၈ ၀.၈ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၂၄.၆ ၃,၄၆၅,၇၀၂ ၇,၉၀၉ 

အိမ်မကိစ/မိသားစ ုတာဝန ်

ရှိြခင်း 

၇.၃ ၃၆.၇ ၇၄.၉ ၈၄.၂ ၈၄.၁ ၈၅.၂ ၈၂.၆ ၇၈.၀ ၆၈.၁ ၄၁.၀ ၁၄.၆ ၄၃.၄ ၆,၁၁၀,၄၀၁ ၁၄,၉၂၈ 

မကျန်းမာြခငး်၊ အန�တရ 

ြဖစ်ြခငး်၊ မသနစ်ွမ်းြဖစ်ြခင်း 

၁.၉ ၄.၂ ၅.၀ ၄.၅ ၄.၆ ၆.၄ ၈.၂ ၁၂.၉ ၁၈.၉ ၁၉.၆ ၁၅.၃ ၉.၁ ၁,၂၇၆,၉၃၇ ၃,၂၅၀ 

အငိမ်းစား ၀.၀ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၃ ၁.၇ ၃.၁ ၁၅.၀ ၉.၈ ၃.၄ ၄၈၄,၆၀၅ ၁,၂၂၇ 

အရ�ယ်လွနအ်ိုမင်းြခငး် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၁.၀ ၂.၉ ၂၀.၀ ၅၈.၀ ၁၃.၂ ၁,၈၅၆,၃၅၁ ၄,၉၅၄ 

ရာသီချနိ်ြပင်ပကာလြဖစ်ြခင်း ၀.၆ ၄.၁ ၄.၆ ၃.၈ ၄.၅ ၃.၆ ၄.၄ ၃.၁ ၃.၁ ၁.၃ ၀.၃ ၂.၂ ၃၁၁,၈၀၉ ၁,၀၂၀ 

အလုပ်လုပ်ရသည့ ်အေြခ 

အေနကို လက်ခံေဆာင်ရ�က် 

လိုမမရှိြခငး် 

၁.၁ ၃.၉ ၄.၀ ၁.၆ ၁.၄ ၀.၈ ၀.၅ ၀.၇ ၀.၇ ၀.၆ ၀.၅ ၁.၃ ၁၇၉,၇၇၇ ၄၃၅ 

မိသားစု စားဝတ်ေနေရး အတွက် 

လယ်ယာ၊ စိုက်ပျိး၊ ေမွးြမေရး၊ 

ေရလုပ်ငန်း လုပ်ကိုငေ်နြခင်း 

၀.၉ ၃.၃ ၅.၇ ၄.၄ ၄.၃ ၃.၀ ၂.၇ ၁.၈ ၂.၁ ၁.၀ ၀.၂ ၂.၀ ၂၇၅,၈၇၁ ၁,၃၉၀ 

အြခား ၀.၂ ၀.၉ ၁.၀ ၀.၇ ၀.၉ ၀.၇ ၁.၀ ၀.၇ ၁.၁ ၁.၅ ၁.၃ ၀.၈ ၁၁၈,၂၅၄ ၂၈၃ 

စုစုေပါငး် ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၄,၀၇၉,၇၀၉ ၃၅,၃၉၆ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၃,၂၆၁,၃၅၀ ၁,၁၆၆,၄၁၄ ၇၄၇,၆၀၉ ၇၇၈,၀၈၇ ၇၃၇,၈၄၆ ၈၁၅,၄၇၂ ၈၂၁,၂၇၀ ၉၄၈,၂၆၂ ၉၄၁,၅၁၂ ၁,၁၀၅,၄၄၅ ၂,၇၅၆,၄၄၂ ၁၄,၀၇၉,၇၀၉ x x 

နမူန�ဦးေရ ၇,၄၄၄ ၂,၈၆၃ ၁,၈၄၉ ၁,၉၀၀ ၂,၀၁၉ ၂,၀၀၅ ၂,၂၂၂ ၂,၅၀၆ ၂,၄၁၁ ၂,၈၃၀ ၇,၃၄၇ ၃၅,၃၉၆ x x 



၂၀၁၈ ခုှစ၊် စှ်စဉ်လုပသ်ားအင်အားစစတ်မ်း (ှစ်ပတ်လည်) အစီရင်ခစံာ 29 

ဇယား (၇ - ခ) အသက ်၁၅ စှ်ှင့်အထက် လုပ်သားအင်အားြပင်ပေရာက်ရှေိနသူများ၏ အေကာင်းြပချက်အလုိက် ပျံှံမအေြခအေန (ကျား) 

နယ်ပယ ်
အသက်အုပ်စ ု

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 
၁၅ - ၁၉ ၂၀ - ၂၄ ၂၅ - ၂၉ ၃၀ - ၃၄ ၃၅ - ၃၉ ၄၀ - ၄၄ ၄၅ - ၄၉ ၅၀ - ၅၄ ၅၅ - ၅၉ ၆၀ - ၆၄ ၆၅+ စုစုေပါင်း 

ေကျာင်း/သင်တန်း 

တက်ေရာက်ြခင်း 

၉၀.၈ ၆၆.၆ ၁၆.၇ ၄.၇ ၁.၀ ၀.၀ ၁.၄ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၄၂.၃ ၁,၆၁၃,၄၆၃ ၃,၆၄၁ 

အိမ်မကိစ/မိသားစ ုတာဝန ်

ရှိြခင်း 

၂.၉ ၇.၄ ၁၄.၀ ၁၆.၂ ၁၁.၆ ၁၆.၅ ၁၈.၀ ၁၁.၀ ၁၂.၄ ၄.၆ ၁.၉ ၅.၂ ၁၉၉,၆၁၅ ၅၃၄ 

မကျန်းမာြခငး်၊ အန�တရ 

ြဖစ်ြခငး်၊ မသနစ်ွမ်းြဖစ်ြခင်း 

၂.၃ ၇.၇ ၁၇.၀ ၂၂.၀ ၂၉.၆ ၃၆.၃ ၃၇.၈ ၄၅.၃ ၄၈.၄ ၃၁.၁ ၁၈.၆ ၁၅.၃ ၅၈၄,၅၅၃ ၁,၅၉၁ 

အငိမ်းစား ၀.၀ ၀.၂ ၀.၀ ၀.၃ ၀.၀ ၀.၉ ၁.၉ ၁၀.၇ ၁၀.၁ ၂၉.၂ ၁၆.၇ ၇.၄ ၂၈၂,၇၁၇ ၇၆၈ 

အရ�ယ်လွနအ်ိုမင်းြခငး် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၂ ၀.၀ ၂.၅ ၄.၈ ၂၆.၄ ၅၉.၇ ၁၇.၅ ၆၆၇,၈၇၆ ၁,၉၈၃ 

ရာသီချနိ်ြပင်ပကာလြဖစ်ြခင်း ၀.၈ ၆.၉ ၂၀.၀ ၂၆.၂ ၂၈.၇ ၂၆.၆ ၂၅.၆ ၁၆.၉ ၁၃.၁ ၃.၃ ၀.၇ ၅.၂ ၂၀၀,၁၁၅ ၆၆၈ 

အလုပ်လုပ်ရသည့ ်အေြခ 

အေနကို လက်ခံေဆာင်ရ�က ်

လိုမမရှိြခငး် 

၁.၈ ၅.၅ ၁၂.၂ ၉.၄ ၉.၀ ၄.၃ ၃.၆ ၅.၀ ၂.၅ ၁.၆ ၀.၇ ၂.၇ ၁၀၂,၁၅၈ ၂၈၁ 

မိသားစု စားဝတ်ေနေရး အတွက် 

လယ်ယာ၊ စိုက်ပျိး၊ ေမွးြမေရး၊ 

ေရလုပ်ငန်း လုပ်ကိုငေ်နြခင်း 

၁.၁ ၄.၃ ၁၈.၀ ၁၇.၇ ၁၅.၆ ၉.၇ ၉.၂ ၇.၀ ၆.၆ ၂.၁ ၀.၃ ၃.၁ ၁၁၉,၅၂၀ ၇၁၅ 

အြခား ၀.၃ ၁.၄ ၂.၁ ၃.၅ ၄.၅ ၅.၅ ၂.၅ ၁.၆ ၂.၁ ၁.၇ ၁.၄ ၁.၃ ၄၇,၉၃၁ ၁၂၄ 

စုစုေပါငး် ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၃,၈၁၇,၉၄၇ ၁၀,၃၀၅ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၁,၄၈၀,၀၇၆ ၃၆၉,၆၂၅ ၁၀၅,၄၀၃ ၈၁,၄၃၃ ၇၄,၇၈၆ ၇၁,၈၂၂ ၈၇,၉၉၇ ၁၁၄,၄၀၈ ၁၅၉,၉၉၆ ၃၀၈,၂၉၀ ၉၆၄,၁၁၃ ၃,၈၁၇,၉၄၇ x x 

နမူန�ဦးေရ ၃,၃၃၂ ၉၈၂ ၃၁၈ ၂၄၅ ၂၆၉ ၂၂၇ ၃၀၁ ၃၅၈ ၄၉၃ ၈၈၁ ၂,၈၉၉ ၁၀,၃၀၅ x x 
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ဇယား (၇ - ဂ) အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် လုပ်သားအင်အားြပင်ပေရာက်ရှေိနသူများ၏ အေကာင်းြပချက်အလုိက် ပျံှံမအေြခအေန (မ) 

နယ်ပယ ်
အသက်အုပ်စ ု

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 
၁၅ - ၁၉ ၂၀ - ၂၄ ၂၅ - ၂၉ ၃၀ - ၃၄ ၃၅ - ၃၉ ၄၀ - ၄၄ ၄၅ - ၄၉ ၅၀ - ၅၄ ၅၅ - ၅၉ ၆၀ - ၆၄ ၆၅+ စုစုေပါင်း 

ေကျာင်း/သင်တန်း 

တက်ေရာက်ြခင်း 

၈၅.၇ ၃၇.၇ ၂.၈ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၁၈.၀ ၁,၈၅၂,၂၃၉ ၄,၂၆၈ 

အိမ်မကိစ/မိသားစ ုတာဝန ်

ရှိြခင်း 

၁၀.၉ ၅၀.၃ ၈၄.၉ ၉၂.၁ ၉၂.၃ ၉၁.၈ ၉၀.၄ ၈၇.၂ ၇၉.၄ ၅၅.၀ ၂၁.၅ ၅၇.၆ ၅,၉၁၀,၇၈၆ ၁၄,၃၉၄ 

မကျန်းမာြခငး်၊ အန�တရ 

ြဖစ်ြခငး်၊ မသနစ်ွမ်းြဖစ်ြခင်း 

၁.၅ ၂.၆ ၃.၀ ၂.၅ ၁.၇ ၃.၅ ၄.၇ ၈.၅ ၁၂.၉ ၁၅.၂ ၁၃.၆ ၆.၇ ၆၉၂,၃၈၅ ၁,၆၅၉ 

အငိမ်းစား ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၄ ၁.၆ ၉.၅ ၆.၁ ၂.၀ ၂၀၁,၈၈၈ ၄၅၉ 

အရ�ယ်လွနအ်ိုမင်းြခငး် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၈ ၂.၆ ၁၇.၆ ၅၇.၀ ၁၁.၆ ၁,၁၈၈,၄၇၅ ၂,၉၇၁ 

ရာသီချနိ်ြပင်ပကာလြဖစ်ြခင်း ၀.၄ ၂.၈ ၂.၁ ၁.၂ ၁.၈ ၁.၄ ၁.၈ ၁.၂ ၁.၁ ၀.၅ ၀.၁ ၁.၁ ၁၁၁,၆၉၄ ၃၅၂ 

အလုပ်လုပ်ရသည့ ်အေြခ 

အေနကို လက်ခံေဆာင်ရ�က် 

လိုမမရှိြခငး် 

၀.၆ ၃.၂ ၂.၆ ၀.၇ ၀.၆ ၀.၅ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၃ ၀.၂ ၀.၄ ၀.၈ ၇၇,၆၂၀ ၁၅၄ 

မိသားစု စားဝတ်ေနေရး အတွက် 

လယ်ယာ၊ စိုက်ပျိး၊ ေမွးြမေရး၊ 

ေရလုပ်ငန်း လုပ်ကိုငေ်နြခင်း 

၀.၈ ၂.၈ ၃.၇ ၂.၈ ၃.၀ ၂.၄ ၂.၀ ၁.၀ ၁.၂ ၀.၆ ၀.၁ ၁.၅ ၁၅၆,၃၅၂ ၆၇၅ 

အြခား ၀.၁ ၀.၆ ၀.၉ ၀.၄ ၀.၅ ၀.၂ ၀.၈ ၀.၆ ၀.၉ ၁.၄ ၁.၂ ၀.၇ ၇၀,၃၂၃ ၁၅၉ 

စုစုေပါငး် ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀,၂၆၁,၇၆၂ ၂၅,၀၉၁ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၁,၇၈၁,၂၇၄ ၇၉၆,၇၉၀ ၆၄၂,၂၀၆ ၆၉၆,၆၅၄ ၆၆၃,၀၆၀ ၇၄၃,၆၅၁ ၇၃၃,၂၇၃ ၈၃၃,၈၅၄ ၇၈၁,၅၁၇ ၇၉၇,၁၅၅ ၁,၇၉၂,၃၂၉ ၁၀,၂၆၁,၇၆၂ x x 

နမူန�ဦးေရ ၄,၁၁၂ ၁,၈၈၁ ၁,၅၃၁ ၁,၆၅၅ ၁,၇၅၀ ၁,၇၇၈ ၁,၉၂၁ ၂,၁၄၈ ၁,၉၁၈ ၁,၉၄၉ ၄,၄၄၈ ၂၅,၀၉၁ x x 
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ဇယား (၇ - ဃ) အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် လုပ်သားအငအ်ားြပင်ပေရာက်ရှိေနသူများ၏ အေကာင်းြပချက်အလုိက ်ပျံှံမအေြခအေန (မိြပ) 

နယ်ပယ ်
အသက်အုပ်စ ု

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 
၁၅ - ၁၉ ၂၀ - ၂၄ ၂၅ - ၂၉ ၃၀ - ၃၄ ၃၅ - ၃၉ ၄၀ - ၄၄ ၄၅ - ၄၉ ၅၀ - ၅၄ ၅၅ - ၅၉ ၆၀ - ၆၄ ၆၅+ စုစုေပါင်း 

ေကျာင်း/သင်တန်း 

တက်ေရာက်ြခင်း 

၉၁.၄ ၅၆.၅ ၇.၇ ၁.၉ ၀.၆ ၀.၆ ၀.၈ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၂၄.၆ ၁,၁၆၈,၉၅၅ ၃,၁၈၆ 

အိမ်မကိစ/မိသားစ ုတာဝန ်

ရှိြခင်း 

၅.၅ ၃၃.၁ ၇၉.၆ ၈၇.၇ ၈၅.၈ ၈၈.၇ ၈၃.၈ ၇၅.၉ ၆၁.၈ ၃၂.၆ ၁၀.၉ ၄၁.၉ ၁,၉၉၀,၈၇၇ ၅,၅၅၀ 

မကျန်းမာြခငး်၊ အန�တရ 

ြဖစ်ြခငး်၊ မသနစ်ွမ်းြဖစ်ြခင်း 

၁.၈ ၂.၉ ၄.၉ ၄.၆ ၇.၈ ၇.၁ ၁၂.၅ ၁၆.၃ ၂၄.၉ ၁၉.၅ ၁၆.၁ ၁၀.၆ ၅၀၃,၃၁၀ ၁,၃၅၉ 

အငိမ်းစား ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၃ ၀.၅ ၃.၃ ၆.၁ ၂၆.၉ ၂၀.၈ ၇.၄ ၃၅၃,၀၃၃ ၉၁၁ 

အရ�ယ်လွနအ်ိုမင်းြခငး် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၇ ၃.၅ ၁၈.၂ ၄၉.၈ ၁၂.၀ ၅၆၉,၉၇၇ ၁,၇၇၉ 

ရာသီချနိ်ြပင်ပကာလြဖစ်ြခင်း ၀.၁ ၀.၅ ၀.၈ ၁.၃ ၀.၉ ၀.၁ ၀.၆ ၀.၃ ၀.၆ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၄ ၁၇,၀၂၃ ၉၉ 

အလုပ်လုပ်ရသည့ ်အေြခ 

အေနကို လက်ခံေဆာင်ရ�က် 

လိုမမရှိြခငး် 

၁.၁ ၅.၄ ၄.၉ ၃.၄ ၂.၆ ၁.၆ ၀.၇ ၁.၄ ၀.၉ ၀.၅ ၀.၄ ၁.၇ ၈၀,၈၇၆ ၂၀၉ 

မိသားစု စားဝတ်ေနေရး အတွက် 

လယ်ယာ၊ စိုက်ပျိး၊ ေမွးြမေရး၊ 

ေရလုပ်ငန်း လုပ်ကိုငေ်နြခင်း 

၀.၁ ၀.၅ ၀.၈ ၀.၂ ၀.၉ ၀.၄ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၃ ၁၃,၇၉၂ ၁၂၇ 

အြခား ၀.၁ ၁.၂ ၁.၄ ၀.၈ ၁.၄ ၁.၂ ၀.၉ ၁.၄ ၁.၉ ၁.၇ ၁.၇ ၁.၂ ၅၅,၉၃၆ ၁၂၉ 

စုစုေပါငး် ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၄,၇၅၃,၇၈၀ ၁၃,၃၄၉ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၉၈၀,၄၁၀ ၄၂၉,၄၉၉ ၂၅၁,၃၀၁ ၂၆၆,၁၂၇ ၂၃၁,၅၆၉ ၂၅၅,၄၈၁ ၂၇၃,၀၁၃ ၃၂၂,၄၇၃ ၃၄၀,၉၀၉ ၄၅၃,၉၉၅ ၉၄၉,၀၀၂ ၄,၇၅၃,၇၈၀ x x 

နမူန�ဦးေရ ၂,၆၀၀ ၁,၁၆၇ ၆၅၄ ၆၈၅ ၇၀၆ ၇၀၂ ၈၂၀ ၉၂၅ ၉၂၆ ၁,၂၁၇ ၂,၉၄၇ ၁၃,၃၄၉ x x 
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ဇယား (၇ - င) အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် လုပ်သားအင်အားြပင်ပေရာက်ရှေိနသူများ၏ အေကာင်းြပချက်အလုိက် ပျံှံမအေြခအေန (ေကျးလက)် 

နယ်ပယ ်
အသက်အုပ်စ ု

ခန်မှန်းဦးေရ နမူန�ဦးေရ 
၁၅ - ၁၉ ၂၀ - ၂၄ ၂၅ - ၂၉ ၃၀ - ၃၄ ၃၅ - ၃၉ ၄၀ - ၄၄ ၄၅ - ၄၉ ၅၀ - ၅၄ ၅၅ - ၅၉ ၆၀ - ၆၄ ၆၅+ စုစုေပါင်း 

ေကျာင်း/သင်တန်း 

တက်ေရာက်ြခင်း 

၈၆.၅ ၄၁.၂ ၃.၃ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၂၄.၆ ၂,၂၉၆,၇၄၇ ၄,၇၂၃ 

အိမ်မကိစ/မိသားစ ုတာဝန ်

ရှိြခင်း 

၈.၀ ၃၈.၈ ၇၂.၆ ၈၂.၃ ၈၃.၃ ၈၃.၆ ၈၂.၀ ၇၉.၁ ၇၁.၆ ၄၆.၈ ၁၆.၆ ၄၄.၂ ၄,၁၁၉,၅၂၄ ၉,၃၇၈ 

မကျန်းမာြခငး်၊ အန�တရ 

ြဖစ်ြခငး်၊ မသနစ်ွမ်းြဖစ်ြခင်း 

၁.၉ ၅.၀ ၅.၀ ၄.၅ ၃.၁ ၆.၁ ၆.၁ ၁၁.၁ ၁၅.၅ ၁၉.၇ ၁၅.၀ ၈.၃ ၇၇၃,၆၂၇ ၁,၈၉၁ 

အငိမ်းစား ၀.၀ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၂ ၀.၈ ၁.၃ ၆.၇ ၄.၀ ၁.၄ ၁၃၁,၅၇၃ ၃၁၆ 

အရ�ယ်လွနအ်ိုမင်းြခငး် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၁.၁ ၂.၆ ၂၁.၃ ၆၂.၂ ၁၃.၈ ၁,၂၈၆,၃၇၅ ၃,၁၇၅ 

ရာသီချနိ်ြပင်ပကာလြဖစ်ြခင်း ၀.၈ ၆.၂ ၆.၆ ၅.၁ ၆.၂ ၅.၂ ၆.၃ ၄.၅ ၄.၅ ၂.၁ ၀.၅ ၃.၂ ၂၉၄,၇၈၆ ၉၂၁ 

အလုပ်လုပ်ရသည့ ်အေြခ 

အေနကို လက်ခံေဆာင်ရ�က် 

လိုမမရှိြခငး် 

၁.၂ ၃.၁ ၃.၅ ၀.၇ ၀.၉ ၀.၅ ၀.၃ ၀.၄ ၀.၆ ၀.၇ ၀.၅ ၁.၁ ၉၈,၉၀၁ ၂၂၆ 

မိသားစု စားဝတ်ေနေရး အတွက် 

လယ်ယာ၊ စိုက်ပျိး၊ ေမွးြမေရး၊ 

ေရလုပ်ငန်း လုပ်ကိုငေ်နြခင်း 

၁.၃ ၄.၉ ၈.၁ ၆.၅ ၅.၈ ၄.၂ ၄.၀ ၂.၅ ၃.၂ ၁.၅ ၀.၂ ၂.၈ ၂၆၂,၀၇၉ ၁,၂၆၃ 

အြခား ၀.၂ ၀.၇ ၀.၉ ၀.၇ ၀.၇ ၀.၅ ၁.၁ ၀.၃ ၀.၆ ၁.၂ ၁.၀ ၀.၇ ၆၂,၃၁၈ ၁၅၄ 

စုစုေပါငး် ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၉,၃၂၅,၉၂၉ ၂၂,၀၄၇ 

ခန်မှန်းဦးေရ ၂,၂၈၀,၉၄၀ ၇၃၆,၉၁၅ ၄၉၆,၃၀၈ ၅၁၁,၉၆၀ ၅၀၆,၂၇၇ ၅၅၉,၉၉၁ ၅၄၈,၂၅၆ ၆၂၅,၇၈၉ ၆၀၀,၆၀၄ ၆၅၁,၄၅၀ ၁,၈၀၇,၄၄၀ ၉,၃၂၅,၉၂၉ x x 

နမူန�ဦးေရ ၄,၈၄၄ ၁,၆၉၆ ၁,၁၉၅ ၁,၂၁၅ ၁,၃၁၃ ၁,၃၀၃ ၁,၄၀၂ ၁,၅၈၁ ၁,၄၈၅ ၁,၆၁၃ ၄,၄၀၀ ၂၂,၀၄၇ x x 
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ဇယား (၈) အသကအ်ုပ်စအုလိုက် ကေလးလပု်သားပါဝငမ်ရာခိုင်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် ပညာေရးအဆင့်၊ ြပည်ေထာငစ်ုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ)် 

နယ်ပယ် 

ခန်မှန်းကေလးဦးေရ ကေလးလုပ်သားပါဝင်မရာခိုင်န်း 

အသက်အုပ်စု အသက်အုပ်စု 

၅ - ၁၁ ၁၂ - ၁၄ ၁၅ - ၁၇ စုစုေပါင်း ၅ - ၁၁ ၁၂ - ၁၄ ၁၅ - ၁၇ စုစုေပါင်း 

ြပည်ေထာင်စ ု ၆,၆၁၈,၇၈၆ ၂,၉၄၈,၄၇၅ ၂,၈၃၄,၂၈၃ ၁၂,၄၀၁,၅၄၅ ၀.၁ ၂.၇ ၁၁.၂ ၃.၂ 

ကျား၊ မ 
        

ကျား ၃,၃၀၅,၀၄၄ ၁,၄၅၃,၄၂၇ ၁,၃၉၅,၁၈၅ ၆,၁၅၃,၆၅၅ ၀.၁ ၂.၇ ၁၄.၂ ၃.၉ 

မ ၃,၃၁၃,၇၄၃ ၁,၄၉၅,၀၄၈ ၁,၄၃၉,၀၉၉ ၆,၂၄၇,၈၉၀ ၀.၀ ၂.၇ ၈.၂ ၂.၆ 

မိြပ၊ ေကျးလက် 
        

မိြပ ၁,၅၄၂,၇၇၃ ၇၁၉,၆၆၇ ၇၅၀,၄၆၈ ၃,၀၁၂,၉၀၉ ၀.၀ ၂.၁ ၆.၇ ၂.၂ 

ေကျးလက် ၅,၀၇၆,၀၁၃ ၂,၂၂၈,၈၀၈ ၂,၀၈၃,၈၁၅ ၉,၃၈၈,၆၃၆ ၀.၁ ၂.၉ ၁၂.၈ ၃.၆ 

ပညာေရးအဆင့် 
        

မူလတန်းအဆင့ေ်အာက် ၅,၂၄၉,၀၅၇ ၁၄၉,၉၇၉ ၁၄၁,၆၃၁ ၅,၅၄၀,၆၆၆ ၀.၀ ၁၈.၈ ၄၅.၆ ၁.၇ 

မူလတန်းအဆင့် ၁,၃၆၉,၇၃၀ ၂,၇၉၅,၀၇၉ ၁,၉၃၈,၆၀၀ ၆,၁၀၃,၄၀၉ ၀.၂ ၁.၈ ၁၂.၁ ၄.၇ 

အလယ်တန်းအဆင့် ၀ ၃,၄၁၈ ၇၄၉,၀၆၃ ၇၅၂,၄၈၁ ၀.၀ ၀.၀ ၂.၄ ၂.၄ 

အထက်တန်းအဆင့်ှင့် အထက် ၀ ၀ ၄,၉၈၉ ၄,၉၈၉ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 
      

ကချင် ၂၆၂,၁၄၁ ၁၁၄,၂၀၆ ၉၆,၄၀၇ ၄၇၂,၇၅၃ ၀.၀ ၀.၄ ၈.၅ ၁.၈ 

ကယား ၅၀,၉၂၃ ၂၃,၀၃၂ ၂၁,၃၃၄ ၉၅,၂၈၉ ၀.၀ ၀.၅ ၁၆.၁ ၃.၇ 

ကရင ် ၃၀၂,၄၂၇ ၉၈,၃၀၇ ၈၈,၄၃၆ ၄၈၉,၁၇၁ ၀.၀ ၁.၀ ၄.၅ ၁.၀ 

ချင်း ၉၆,၇၅၂ ၄၃,၆၈၄ ၄၁,၁၃၆ ၁၈၁,၅၇၂ ၀.၁ ၁.၂ ၄.၁ ၁.၃ 

စစ်ကိုင်း ၆၄၁,၃၆၈ ၂၇၇,၆၂၈ ၃၀၉,၆၂၀ ၁,၂၂၈,၆၁၇ ၀.၀ ၂.၄ ၁၄.၆ ၄.၂ 

တနသာရီ ၂၃၁,၁၁၈ ၉၂,၅၈၀ ၉၃,၀၉၈ ၄၁၆,၇၉၆ ၀.၀ ၃.၄ ၁၃.၁ ၃.၇ 

ပဲခူး ၆၃၂,၄၇၅ ၃၀၇,၅၅၀ ၂၈၇,၁၁၆ ၁,၂၂၇,၁၄၁ ၀.၁ ၂.၀ ၁၁.၉ ၃.၃ 



၂၀၁၈ ခုှစ၊် စှ်စဉ်လုပသ်ားအင်အားစစတ်မ်း (ှစ်ပတ်လည်) အစီရင်ခစံာ 34 

နယ်ပယ် 

ခန်မှန်းကေလးဦးေရ ကေလးလုပ်သားပါဝင်မရာခိုင်န်း 

အသက်အုပ်စု အသက်အုပ်စု 

၅ - ၁၁ ၁၂ - ၁၄ ၁၅ - ၁၇ စုစုေပါင်း ၅ - ၁၁ ၁၂ - ၁၄ ၁၅ - ၁၇ စုစုေပါင်း 

မေကွး ၃၈၁,၃၄၁ ၁၇၅,၃၂၂ ၁၈၈,၆၆၀ ၇၄၅,၃၂၃ ၀.၀ ၃.၂ ၁၂.၈ ၄.၀ 

မ�ေလး ၆၇၇,၈၅၉ ၂၉၈,၃၂၉ ၃၂၈,၆၀၆ ၁,၃၀၄,၇၉၄ ၀.၁ ၂.၈ ၉.၉ ၃.၂ 

မွန် ၂၈၈,၉၁၃ ၉၉,၁၈၉ ၉၀,၂၁၉ ၄၇၈,၃၂၁ ၀.၀ ၀.၉ ၃.၇ ၀.၉ 

ရခိုင ် ၄၉၈,၆၇၉ ၂၂၃,၇၉၄ ၁၉၇,၇၇၆ ၉၂၀,၂၄၉ ၀.၄ ၃.၃ ၈.၇ ၂.၉ 

ရန်ကုန ် ၆၉၅,၄၅၃ ၃၂၅,၂၉၈ ၃၈၄,၃၀၆ ၁,၄၀၅,၀၅၇ ၀.၀ ၂.၉ ၉.၈ ၃.၄ 

ရှမ်း ၇၈၇,၇၅၅ ၄၃၉,၂၁၁ ၂၇၉,၃၄၂ ၁,၅၀၆,၃၀၉ ၀.၁ ၁.၂ ၉.၃ ၂.၂ 

ဧရာဝတီ ၈၈၈,၀၄၆ ၃၅၈,၇၂၂ ၃၆၄,၆၂၃ ၁,၆၁၁,၃၉၁ ၀.၀ ၅.၉ ၁၆.၄ ၅.၀ 

ေနြပည်ေတာ် ၁၈၃,၅၃၅ ၇၁,၆၂၃ ၆၃,၆၀၄ ၃၁၈,၇၆၂ ၀.၁ ၄.၃ ၁၁.၂ ၃.၂ 
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ဇယား (၉) လုပ်ငန်းကအလိုက် ကေလးလပု်သားပျံှံမရာခိုင်န်း (ကျား၊ မ၊ မိြပ၊ ေကျးလက၊် အသက်အုပ်စ၊ု ပညာေရးအဆင့၊် ြပည်ေထာငစ်ုနယ်ေြမ၊ တိငု်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ)် 

နယ်ပယ် 
လုပ်ငန်းက 

ခန်မှန်း ဦးေရ နမူန� ဦးေရ 
လယ်ယာ စက်မ ဝန်ေဆာင်မ စုစုေပါင်း 

ြပည်ေထာင်စု ၅၄.၃ ၁၉.၇ ၂၆.၀ ၁၀၀.၀ ၄၀၁,၀၀၆ ၇၇၅ 

ကျား၊ မ 
   

  
 

ကျား ၅၇.၂ ၁၉.၅ ၂၃.၃ ၁၀၀.၀ ၂၄၁,၀၁၆ ၄၇၈ 

မ ၄၉.၈ ၂၀.၀ ၃၀.၂ ၁၀၀.၀ ၁၅၉,၉၈၉ ၂၉၇ 

မိြပ၊ ေကျးလက် 
      

မိြပ ၁၃.၀ ၃၄.၅ ၅၂.၅ ၁၀၀.၀ ၆၅,၁၁၅ ၁၅၈ 

ေကျးလက ် ၆၂.၃ ၁၆.၈ ၂၀.၉ ၁၀၀.၀ ၃၃၅,၈၉၁ ၆၁၇ 

အသက်အုပ်စု 
      

၅ - ၁၁ ၅၂.၈ ၀.၀ ၄၇.၂ ၁၀၀.၀ ၄,၉၄၄ ၉ 

၁၂ - ၁၄ ၅၁.၇ ၁၂.၁ ၃၆.၂ ၁၀၀.၀ ၇၉,၄၄၂ ၁၅၉ 

၁၅ - ၁၇ ၅၄.၉ ၂၁.၉ ၂၃.၂ ၁၀၀.၀ ၃၁၆,၆၁၉ ၆၀၇ 

ပညာေရးအဆင့် 
      

မူလတန်းအဆင့ေ်အာက် ၅၃.၇ ၁၉.၅ ၂၆.၈ ၁၀၀.၀ ၉၄,၆၂၄ ၁၇၂ 

မူလတန်းအဆင့် ၅၄.၉ ၁၉.၆ ၂၅.၅ ၁၀၀.၀ ၂၈၈,၂၉၉ ၅၇၃ 

အလယ်တန်းအဆင့် ၄၆.၇ ၂၂.၀ ၃၁.၃ ၁၀၀.၀ ၁၈,၀၈၂ ၃၀ 

အထက်တန်းအဆင့်ှင့် အထက် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀ ၀ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 
    

ကချင ် ၄၈.၅ ၂၃.၀ ၂၈.၅ ၁၀၀.၀ ၈,၇၂၀ ၃၅ 

ကယား ၈၀.၇ ၉.၃ ၁၀.၀ ၁၀၀.၀ ၃,၅၆၃ ၅၇ 

ကရင ် ၆၂.၅ ၄.၇ ၃၂.၈ ၁၀၀.၀ ၄,၉၆၉ ၂၀ 

ချင်း ၆၂.၁ ၁၂.၆ ၂၅.၃ ၁၀၀.၀ ၂,၃၅၈ ၂၄ 

စစ်ကိုင်း ၆၄.၆ ၂၀.၂ ၁၅.၂ ၁၀၀.၀ ၅၁,၈၃၂ ၈၀ 

တနသာရီ ၅၀.၅ ၂၀.၃ ၂၉.၂ ၁၀၀.၀ ၁၅,၃၂၃ ၆၇ 

ပဲခူး ၄၃.၃ ၁၇.၆ ၃၉.၁ ၁၀၀.၀ ၄၀,၉၅၁ ၆၃ 

မေကွး ၆၄.၇ ၇.၇ ၂၇.၆ ၁၀၀.၀ ၂၉,၇၈၁ ၅၈ 
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နယ်ပယ် 
လုပ်ငန်းက 

ခန်မှန်း ဦးေရ နမူန� ဦးေရ 
လယ်ယာ စက်မ ဝန်ေဆာင်မ စုစုေပါင်း 

မ�ေလး ၄၁.၅ ၄၀.၈ ၁၇.၇ ၁၀၀.၀ ၄၁,၅၄၃ ၅၆ 

မွန် ၃၁.၅ ၃၁.၂ ၃၇.၃ ၁၀၀.၀ ၄,၁၉၂ ၁၃ 

ရခိုင ် ၄၁.၉ ၁၈.၄ ၃၉.၇ ၁၀၀.၀ ၂၆,၈၂၀ ၅၆ 

ရန်ကုန ် ၂၆.၆ ၂၅.၇ ၄၇.၇ ၁၀၀.၀ ၄၇,၁၅၉ ၅၁ 

ရှမ်း ၉၀.၂ ၄.၇ ၅.၁ ၁၀၀.၀ ၃၂,၅၂၉ ၄၄ 

ဧရာဝတီ ၆၄.၁ ၁၆.၄ ၁၉.၅ ၁၀၀.၀ ၈၀,၉၅၂ ၁၀၇ 

ေနြပည်ေတာ် ၄၁.၁ ၂၆.၉ ၃၂.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀,၃၁၃ ၄၄ 
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