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ဥထယျော ဇဉ ်

 အ လုပ်သမ ား၊  လူဝင်မှုက ြ ား ကြပ်ရ ားနှင့််  ပ ပည်သူ ူ့အ င် အ  ားဝန်ကြ ားဌ န၊  အ လုပ်သမ ားညွှန်ကြ ား ရ ား  

ဦားစ ားဌ နသည်  လုပ်သ ားဆ  ို င်ရာ စ  င်ားအ င်ား (L abo ur Stati st i cs) မ ာ ျားစဉ်ဆ ြ်မပ ပတ်   ှှိ န်နှင့််    သ ခ ှိန် 

အ လှိုြ် အ လုပ်အြှိုင်ရပ ပ င်ားလဲမှုအရပခအ ရနြှို  သှိ ှှိနှိုင် န ် နှို င်ငံရတ ် သ မမတရုံား၏ ခွ င့််ပပ ြုခ ြ် ပြ င့််  

၂၀၁၇ ခုနှစ်မစှ၍  နှစ်စ ဉ်လုပ်သ ားအ င်အ  ားစစ်တမာ်းြှို  နှိုင် ငံရတ ်ဘဏ္ဍ ပြ င့်် တစ်နှစ်လျှ င် နှစ်က ြှိ မ်  

ရြ ြ်ယလူ ြ် ှှိ   ၂၀ ၁ ၉ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လ ုပသ်  ားအ င်အ  ားစစ်တမာ်း  ရြ ြ်ယူပခင် ားလုပ်ငန် ားမ  ားြှို  

အ ာ င်မမင်စ ာ ရဆ င် ွြ် န ိုင်ခဲ့်ပါသည။် 

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  နှစ်စဉ်လ ုပသ်  ားအ င်အ  ားစစ်တမာ်း က ို ဇန် နဝါရီလ မှ မတ်လ ထ နှင ် စက်တင်ဘာ လ မှ 

န ိုဝင်ဘာ လ ထ  နှစ်က က မခ် ွဲ၍ ပ ပည်ရ  င်စု နယ်ရပမ ၊  တှိင်ု ားရေ သက ြ ား၊  ပ ပည်နယ်အသ ားသ ား ှှိ 

စ ာ ရင်ျားအကာ က်က က် ၁,၅ ၆၀ ြွ ြ်မှ  နမူနာ အ ှိမရ်  င်စု ၂၈,၀၈၀  သှိုို့  ြွ င်ားဆ င် ားရြ ြ်ယူ န်  

သတ်မှတရ်ဆ င် ွြ်ခဲ့်ရ သ ်လည်ား၊ စစ်တမျ်ား ဒိုတ ယ ကက မအ်ကာ က်ယူရာတ င်  နယ်ရပမလံု ခခံြုမှု အ ရပ ခ 

အ ရနအ   ြ င်ပပည်နယ်၊  ခ င်ား ပပည်နယ်၊  ခှိုင် ပပည် နယ် နှင့် ်  ှမ်ားပ ပည်နယ်တှိုို့ ှှိ  စ  င်ားရြ ြ် ြွြ် ၁ ၁  
ြွြ်ြှိ ု ရြ ြ်ယူနှိင်ုခဲ့် ပ ခင်ားမ ှှိ၍ စုစုရပါင်ား ၁,၅ ၄၉ ြွြ် မှ အ ှိမရ်  င်စုရပါင်ား ၂၇ , ၈၈ ၂ ြှိသု ာ  

ရြ ြ်ယူနှိင်ုခဲ့်ပါသည် ။ 

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  နှစ်စဉ်လ ုပသ် ားအ င်အ  ားစစ်တမာ်း  ရ ြ ြ်ယူ  တွင် အ ပပည်ပ ပည်ဆှိုင်   အ လုပ်  

သမ ားရ ား  အ ြွွဲဲ့ (ILO) ြ နည် ားပည ပ  ပ ို ျားအပ ျားခွဲ ပပီ ျား၊ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လ ိုပသ်ာ ျား င် ာ ျားစစ်တမ် ျား 

(ဒိုတ ယ ကက မ)် တ င် ဗ ဟ ိုဘဏ်နှင  ်  မ ပည်မပည် ဆ  ိုင်ရာ အင အ က ျားရန်ပ ိုအင  ဖ ွဲွဲ့တ ိုို့မှ မ သာ ျားစိုလ ွဲပ ိုို့အင နှ င ် 

စပ်လ ဉ်ျား၍ လည်ျားအကာ င် ျား၊  လိုပ်ရ ိုနှင  ်  လိုပ်သမာ ျား ဥပအဒစစ်အဆျားအရ ျားဦျားစီ ျားဌာ နနှင ်  မပည်မပ ညဆ်  ိုင်ရာ 

 လိုပ်သမာ ျားအရျားရာ  ဖ ွဲွဲ့တ ိုို့မှ လိုပ်ငန်ျားခ င်ထ ခ ိုက်ဒ ဏ်ရာ ရရှ မှု  အမခအနတ ိုို့နှင ်စပ်လ ဉ်ျား၍ လည်ျားအ ကာ င် ျား 

အများခ န်ျားမ  ာ ျားထည ်သ င် ျားအမ ျားမ မန်ျားန ိုင်အရ ျား ည  န ှု င်ျားမှု ရ စာ ရင်ျား င်ျားနှင ် သ က်ဆ ိုင်သ ည ်ဌာ န၊  ဖ ွဲွဲ့ စည်ျားမ ာ ျား 

သ ိုို့ သအဘာ ထာ ျားမှတ်ခ က် အတာ င်ျားခ ပပီ ျား၊  စည်ျားအဝ ျား က င် ျားပ၍ စစ်တမ် ျား ဖ ွဲွဲ့ဝင် မ ာ ျား၏  တည်မပ ြုခ က်မဖ င ် 

အများခ န်ျားလ ာ တ င်  ခန်ျား သ စ် (၂) ခန်ျား ထည ်သ င် ျားအမ ျားမမ န်ျားခွဲ ပါသည။် 

ထ ိုို့ မပင် ြမ္ ့်ဘဏ်  (WB) ၏ CSPro Program ရ ား သ ားပခင် ား နည် ားပည   ပံ့်ပှိာုး ြူည မှု ရ  

ြွန်ပ ျူတ အ ရ  ြ်အြူပပ ြု လူတစ်ဦားခ  င် ား ရ မားပမန် ားရြ ြ်ယူ သည့််စန စ် (Computer-Assisted 

Personal Interviewing-CAPI) မဖင ် Tablet မ ာ ျား သ ို ျားမပ ြု၍ က င်ျားဆ င်ားစ  င်ား ရ ြ ြ်ယူပခင် ားလုပ်ငန် ားမ  ား  

အဆာ င်ရွက်န ိုင်ခွဲ ပါသည။် 

က င်ျားဆ င်ျားစာ ရင်ျား အကာ က် ယူမခင်ျားလိုပ် ငန်ျားမ  ာ ျားအဆာ င်ရွက်ရန် အ လုပ်သမ ား ညွှန်ကြ ားရ ား ဦားစ ား 

ဌ နမှ ဝန် မ်ားမ  ား ြှို  ည  န ှုင်ျားအဆာ င်ရက်ွ သူ (Co ordi n ator) ၊ ကြ ားက ြပ်ရ  ားမှျူား  ( S upe rv i sor) နှင့််  

စ  င်ားရြ ြ် (En ume rat or) မ  ားအ ပြစ်လည်ျားအ ကာ င်ျား၊  လုပ် သ ားအ င်အ  ားရြ ြ်ယူ ပပ ြုစုရ ားဌ နခွဲမှ  

ဝန် မ်ားမ  ားြှို  လုပ်သ ား အ င်အ  ားစစ်တမာ်းအ ြွွဲဲ့ ( L a bour Forc e  T e am)  မဖ စ်လည်ျားအကာ င်ျား ြွဲ ွဲ့စညာ်း ၍  

သ ားပခ ား တ ဝန်မ  ားရပားအ ပ်ခဲ့်ပါသည။် 



 လုပ်သ ားအ င်အ  ားစစ်တမာ်း အ ြွွဲဲ့မှ  တ ဝန် ှှိသူမ  ား သည ် အ ခ ြ်အ လြ်မ   ား  မှနမ်ှန် ြန်ြန်  

  ှှိရစ န်နှင့်် စ  င်ားရ ြ ြ်ယူစဉ် နမူနာ ရ ာွးခ ယ်မှု ရကြ င့််မ ဟုတသ်ည့််အ မှ ား  (non-sampling error) 

မ  ားနည်ားပါား န်အ တွ ြ် ြွင်ားဆ င်ားစ  င်ား ရြ ြ် ယူမည့််ဝန် မ်ားမ  ား ြှိ ု   ၂ ၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေ ဇင် ဘ လ  ၂ ၇  

 ြ်ရနို့မှ ၂၈  ြ်ရနို့ ှိ  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စ  င်ားရ ြ ြ်သင်တန် ား ( ပ မအကြှိ မ်)  ြှို ြွ င့််လှစ်ပှိုို့ခ ခဲ့်ပပ ား ၊  

ြွင်ားဆ င်ားရ ြ ြ်ယူမှုလု ပ်ငန်ားမ  ား ြှို  ကြ ားက ြပ် ပခ င်ား၊  ရပား ပှိို့လ ရသ  ရမား ခွန်ားလွှ မ  ားြှို စှိစစ် ပခင် ား၊  

စှိစစ်ပပ ားရမ ားခွန်ားလွှ မ  ားအ  ား ြွန်ပ ျူတ စ  င်ား ရ ားသွင် ားပခ င်ား ြှို ILO ၏  အ ြူအ ည ပြင့််   ှိုင်ားနှို င်ငံ၊ 
National Statistical Office, Social Statistics Bureau မှ Mr. Chirawat Poonsab ြ CSPro 

အ ခ ြ်အ လြ်ရ ားသွ င်ားပခ င်ား ပရှိုဂ မပ်ြ င့်် စ  င် ားရ ား သွင်ား ပခင် ားသင် တန်ား ြှို သ င်က ြ ားပှိို့ခ ရပ ားခဲ့်ပါသည။် 

 စစ်တမာ်း ( ေုတှိယအ ကြှိ မ်) ြှို ြွန်ပ  ျူတ  အ ရ  ြ်အ ြူပပြု လူတစ်ဦ ားခ င် ားရမ ားပ မန်ား  ရ ြ ြ်ယူ  

သည့််စနစ်  (Computer Assisted Personal Interviewing-CAPI) ပြ င့််  Tablet မ  ား အ သုံ ားပပ ြု ရ ြ ြ်ယူ  

ရ ားသင် တန်ား ြှို ၂၀၁၉  ခု နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၉  ြ်ရ နို့မှ ၃၀  ြ်ရနို့ ှိ ြွ င့််လှစ်ပှိုို့ခ ခဲ့်ပပ ား၊  World Bank မှ  

Survey Data Management Specialist, Mr. Juste Nitiema ြ CAPI စန စ်ပြင့််  ရြ ြ်ယူနှို င်ရ ား  

Program ရ ားဆ ွဲပခင်ား သင် တန်ားြှို သင် ကြ ားပှိို့ခ ရပား ခဲ့်ပါသည။် 

ILO Regional Office for Asia and the Pacific မှ Regional Labour Statistician ပြစ်သူ     

Mr. Tite Habiyakare ြ အ ခ ြ်အ လြ်မ   ား ုတ်ယူပခင်ား ၊ Weight တွ ြ် ခ ြ်ပခင် ားနှင့််  အ စ  င်ခံစ  

ရ ားသ ားပ ပြုစုပခ င်ားတှိိုု့ ြှို က ြ ားက ြပ်ရဆ  င် ွြ်ရ ပားခဲ့်ပ ါသည။်  စစ်တမာ်း ရြ ြ် ယူ  တွင် အ  ညအ် ရသွား  

ရြ င်ားမွနရ်စရ ားနှင့််  နှို င်ငံတ ြ စ  င်ားအ င်ား  အ ခ ြ်အ လြ်မ  ားနှင့်် နှိှုင်ားယှဉ်နှိုင်ရ ားတှိိုု့အ တွြ်  

အ ပပည်ပပည်ဆှိုင်   အ လုပ်သမ ားရ ား  အ ြွွဲဲ့မ ှ ခ မှ တ်  ားသည့်် ရနာ ြ်ဆံုားအ ဓှိပပ ယ်သတ်မှတခ် ြ်မ   ား၊  
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွ င် ြ င်ားပခဲ့် သည့်် ၁၉ က ြှိမရ်ပ မ ြ် အ ပပည်ပပည်ဆှိုင်   အ လု ပ်သမ ားရ ား   စ  င် ားအ င် ား  

ပည  ှင်မ  ား ည လ ခံ (19th ICLS) ၏ တှို ြ်တနွ်ားခ ြ်ပြစ်သည့််  နှိုင် ငံ၏အ လုပ်လြ်မဲ့်ြှို ရြ ်ပပ  တွင်  

အ လုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ား (LU-1) တစ်ခုတည်ား ပြင့််  မလံု ရလ ြ်၍ နှိုင်ငံ၏ အ လုပ်အြှိုင်လှိုအ ပ်ခ ြ်ြှို  

ရြ ်ပပသည့်် အ ညွှန်ား ြှိန်ားပ ြစ်ရသ  လုပ်သ ားအ င်အ  ား အ ပပည့််အဝ အ သုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ား (LU-4) ြှို ပ ါ  

တစ်ရပါင်ားတည် ား ရြ ်ပပ ခဲ့် ပခင်ား၊  အ ပပည် ပပည်ဆှိုင်   စ ားပွ ားရ ားလုပ်ငန် ားအ မ ှိြု ား အ စ ား  ခွဲပခ ားပခင် ား စံခ ှိန်  

စံညွှန်ား (ပပ င်ဆငခ် ြ်-၄) (International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities-ISIC, Rev.4)၊ အ ပပည်ပပည်ဆှိုင်   အ လုပ်အြှိုင်အ မ ှိြု ားအ စ ား ခွဲပခ ားပခင် ား စံခ ှိန်စံညွှန်ား  ( ၂၀၀၈ ) 

(International Standard Classification of Occupations-ISCO, 2008) ၊ ၁ ၉၉၃ ခုနှစ်၊  အ ပပည် ပပည်  

ဆ ှိုင်   အ လုပ်အြှိုင် အ ရပခအ ရန ခွဲပခ ားမှုစ ံ  ားအ ညွှန်ား (Revision of the International 

Classification of Status in Employment-ICSE, 1993) တှိိုု့ြှို အ သုံ ားပပ ြုရြ ြ်ယူခဲ့်ပပ ား စ  င်ားဇယ ား  

မ  ားြှို  ုတ်ယူခဲ့်ပါသ ည။် 

 ယခုြဲ့်သှိုို့ စစ်တ မ်ားရ ြ ြ်ယူမှုလုပင်န် ားစဉ်မ  ား  ရ အ  င်ပမင်စွ ရဆ င် ွြ်နှိုင် ရ ား  အ ဘ ြ်ဘ ြ် မှ  
ပူားရပါင် ားရဆ င် ွြ်ရပ ားခဲ့်က ြရသ  ILO မှ တ ဝ န် ှှိသူမ  ား၊  စစ်တမ် ားမ  ားနှ င့််  စ  င်ားအ င် ားဆ ှိုင်   စံ  

သတ်မှတခ် ြ် မ  ား လုပ် င န်ားအ ြွွဲဲ့၊  ဗ ဟှိုစ  င်ားအ င်ား အ ြွွဲဲ့နှင့်် ပပ ညသူ်ူ့အ င်အ  ား ဦားစ ားဌ နတှိုို့မှ  တ ဝန် ှှိ သူ  



မ  ားနှင့်် ဝန် မ် ားမ  ား၊  အ လုပ်သမ ားညွှန်ကြ ား ရ ားဦ ား စ ားဌ နမှ  ဝန် မ်ားမ  ား ၊  သ ြ်ဆှိုင်  ရေသနယ်ရပ မမ  ား  

 ှှိ ပမှိြုွဲ့နယ်၊  ပြွ် ြ်၊  ရ ြ ား ွ အ ုပခ် ြုပ်ရ ားမှျူားမ   ား နှင့််  ဝန် မ်ားမ  ား ၊    အ ှိမမ်ှျူားမ  ား၊  ဆ ယ်အ ှိမမ်ှျူားမ  ား၊  

အ  ူားသပြင့််  ရမားခွန် ားလွှ မ  ားြှို  စှိတ်အ ား ြ်သန် စွ နှင့်် စှိတ် ညှစ်ွ ရပြဆှိုပပ ား ပူ ားရပါင် ားြူည ရ ပားခဲ့်က ြ 

ရသ  တှိင်ု ား င်ား သ ားပပ ည် သူမ  ားြှို  ရြ ားဇူားအ  ူားတ င် ှှိပါရကြ င် ား  ရ ြ ်ပပအပ်ပ ါသည။် 

 စစ်တမာ်းမှ   ှှိလ ရသ  အ ခ ြ်အ လြ်မ  ားြှို  ပမန်မ  နှိုင်ငံ၏  ရ  ညှတ်ည်တံ့်ခှို င်ပမဲပ ပ ား  ဟန်ခ ြ်  

ည ရသ  ြွွံဲ့ပြှိ ြုားတှို ားတ ြ်မှု စ မြံှိန်ား (Myanmar Sustainable Development Plan-MSDP)၊ စဉ်ဆ ြ် 
မပပတ် ြွွံဲ့ပြှိ ြုားမှု ပန်ားတှို င်မ  ား (Sustainable Development Goals-SDGs)၊ ပမန်မ နှိုင် ငံ သင့််ရလ  ်  

ရြ င်ားမွနရ် သ  အ လုပ် အ ြှိုင်ဌ ရနအ စ အ စဉ် (Decent Work Country Program-DWCP)၊ 

ပည ရ ားဝန်ကြ ားဌ နမှ ပမ န်မ နှိုင်ငံ ှှိ ရြ  င် ားပပ င်ပ ရ  ြ် ြရလားမ  ားအ ရပ ခအ ရနြှို ရလ့်လ စှိစစ် 

အ ြဲပြတ်ပခ င်ား (Out-of-School Children Initiative -OOSCI)၊ ILO Statistics Database အ တွြ် 

လှိုအ ပ်သည့်် အ ခ ြ်အ လြ်မ  ား၊  အ ပပည်ပ ပည်ဆှိုင်   လုပ်သ ားရ  ွဲ့ရပပ င် ားသွ ား လ မှုဆှိုင်   စ  င်ားအ င် ား  

(International Labour Migration Statistics-ILMS)၊ အ  ဆ  ယံနှင့််  နှို င်ငံတ ြ စ  င်ားအ င်ား  စ ရစ င် 

မ  ား၊ နှိုင် ငံတြ ရ ငွရက ြား   န်ပံုရငွအ ြွွဲဲ့ (IMF)၊ ြ မ္ ့်ဘဏ် (World Bank)၊ သုရတသန ပပြု သူမ  ား နှ င့််  

ပပည်တင်ွ ား/ပပ ညပ်မှ  စ တမ်ားပပ ြုစုမည့််  ဘဲွွဲ့ယူ ရြ  င် ား သ ား၊ ရြ  င် ားသူမ   ားမှ  ရ တ င်ားခံလ သည့်် အ ခ ြ်  

အ လြ်မ  ားြှို ပံ့်ပှို ားရပ ားနှို င်ခဲ့်ပပ ား၊  နှိုင် ငံရတ ်ြွံွဲ့ပ ြှိြုားတှို ားတြ်ရ ားနှင့််  ပပ ြုပပ င်ရပပ င်ားလဲရ ားလုပ် ငန်ားစဉ်မ  ား ၊  

အ  ူားသပြင့််  အ လု ပ်အြှို င်နှင့််  အ လုပ်သမ ားရ ား  မူဝါေမ  ား၊  စ မြံှိန် ားမ  ား  ခ မှတ်အ ရြ င်အ  ည်ရြ ်  

  တွင်  ှိရ  ြ်စွ  အ သုံားပပ ြုနှိုင် မည်ဟု  ြျွန်ု ပ်အရနပြင့််  ရလားန ြ်စွ  ယံုက ြညရ်မျှ  ်လင့််မှိပါရက ြ င်ား  

ရြ ်ပပအပ်ပါသည။် 

 

 

 

 

ဦားသှိန် ားရဆွ 
ပပည်ရ  င်စုဝန်ကြ ား 

အ လုပ်သမ ား၊ လူဝင်မှု ကြ ားက ြပ်ရ ားနှ င့််ပပည် သူူ့အ င်အ  ားဝန်ကြ ားဌ န 

ပပည်ရ  င်စုသမမတ ပမန်မ  နှိုင်ငံရတ ် 



ထြျား ဇူားတငလ် ွှော 

 

 အ လုပ်သမ ား၊ လူဝင်မှု ကြ ားကြ ပ်ရ ားနှ င့်် ပပ ညသူ်ူ့အ င် အ  ားဝန်ကြ ားဌ နမှ ၂ ၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်  

လုပ်သ ားအ င်အ  ားစစ်တမာ်း ရြ ြ်ယူနှိင်ု န် ခွ င့််ပပ ြု ရပားခဲ့်ရသ  ပ ပည်ရ  င်စု သမမတ ပမန် မ နှိုင်ငံရတ ်  

အ စှိုား ြှိ ုအ  ူားပင် ရြ ားဇူား တင် ှှိပါသည။် 

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လ ုပသ်  ားအ င်အ  ားစစ်တမာ်း ပပ ားရပ မ  ြ်ရအ  င်ပမင်ရစ န် အ ြ ြ်ြြ်မှ ဝှိုင် ားဝန်ား 
ပံ့်ပှိာုးြူ ည ရပားခဲ့် ကြရ သ  အ ြွွဲဲ့အ စည်ားမ  ားနှင့်် ပုဂ္ှိြုလ်မ  ားအ  ားလံုားြှို ရြ ားဇူ ားတင်  ှှိပါသည။် 

 စစ်တမာ်းရြ ြ်ယူ  တွင် အ  ားတြ်သရ   ဝှိုင်ားဝန် ားြူည  ရဆ င် ွြ်ရပားခဲ့် ကြရ သ  

အ ရ ွရ ွအ ုပခ် ြုပ်ရ ားဦား စ ားဌ န၊ ပပည် သူူ့အ င်အ  ား ဦားစ ားဌ နတှိုို့အ  ားလည်ားရြ င်ား၊ လြ်ရ တွွဲ့ရပမ ပပ င် 

ြွင်ားဆ င်ားရ ြ ြ်ယူခဲ့်ကြ ရသ  ပပည်ရ  င်စုနယ်ရ ပမ၊ တှိင်ု ားရေ သက ြ ား၊ ပပည် နယ်မ  ား ှှိ အ လုပ်သမ ား  

ညွှန်ကြ ားရ ား ဦားစ ား ဌ နမှ ဝန် မ်ားမ  ားအ  ားလည်ား ရြ င်ား၊ လြ်ရတွွဲ့ ြွင် ားဆ င်ား ရြ ြ်ယူ  တွ င် 

အ ဆ င်ရပပရခ  ရမွွဲ့ရစ န် ြူည ပံ့်ပှို ားရပားခဲ့်ရ သ  ပပည် ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှိင်ု ားရေ သကြ ား၊ ပ ပည်နယ်၊ ခရှို င် ၊ 

ပမှိြုွဲ့နယ်၊  ပြွ် ြ်၊ ရ ြ ား ွ အ ုပခ် ြုပ်ရ ားမှျူားမ   ား အ  ားလည်ားရြ င်ား၊ စစ် တမ်ားရြ ြ်ယူ န်  စ စ ဉ ်

ရဆ င် ွြ်ခဲ့်သည့်် အ လုပ်သမ ားညွှန်က ြ ားရ ားဦ ားစ ား ဌ န (ရုံားခ ြုပ်)  ၊ အ  ူား သပြင့်် လုပ်သ ားအ င်အ  ား  

ရြ ြ်ယူပပ ြုစုရ ားဌ နခွဲမှ ဝန် မ်ားမ  ားအ  ားလည်ား ရ ြ င်ား အ သှိအ မှတ် ပပြု  မှတ် တမ်ားတင်အ ပ်ပါသ ည။် 

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်  ၊ နှစ်စဉ် လုပ်သ ားအ င်အ  ားစစ်တမာ်း ြှို နည်ားပ ည အ ြူအ ည မ  ား ရပားခဲ့်ရ သ  

အ ပပည်ပပည်ဆှိုင်   အ လုပ်သမ ားရ ား  အ ြွွဲဲ့ (International Labour Organization – ILO) ၊ ILO 

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

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

Mr. Chirawat Poonsab ၊ National Project Coordinator ရေေါ်ဝ င်ားပ မင့််နှင့််  World Bank မှ  

အ ကြ ားတန် ားစ ားပွ ားရ ားပည   ှင် Mr. Clarence Tsimpo Nkengne နငှ ့် Cons 

ultant Mr. Juste Nitiema တှိိုု့အ  ား အ  ူားပင် ရြ ား ဇူားဥပြ   တ င် ှှိပါရက ြ င်ား ရြ ်ပပအပ်ပါသည။် 

 

   



မ္ ော တ ြော 

အ ခန်ား ထ ခါင်ားစဉ ် စော မ္ျြ်နှှာ 

အ ခန်ား (၁) အ ဓ ြထ တ ွဲ့ ှ ချြ် မ္ျော ား ၁-၅ 

အ ခန်ား (၂) စစ်တမ္ာ်းထ ြော ြ်ယူပခင်ားဆ  ုင် ော နည်ားလမ္်ား  

 ၂.၁ နှိေါန ်ား ၆ 

 ၂.၂ ရမားခွန်ားလွှ ေ ဇှိုင် ား ၆ 

 ၂.၃ နမူနာ ေ ဇှိုင်ား ၇ 

 ၂.၄ အ လွှ ခွဲပခင်ားနှင့်် နမူနာ စ  င်ားရ ြ ြ်ြွ ြ် ခွဲရဝပခ င်ား ၇-၈ 

 ၂.၅ ပ မအဆ င့််နမူနာ မ  ား (FSUs) ရ ာွးခ ယ်ပခ င်ား ၉ 

 ၂.၆ အ ြွြ်ငယ်မ  ား ြွွဲဲ့စည် ားပခ င်ားနှင့်် ရ ာွးခ ယ်ပခ င်ား ၉ 

 ၂.၇ ေုတှိယအ ဆ င့််တွင် နမူနာ စ   င်ားစဉ်ပပင်ဆင် ပခင် ား ၁၀ 

 ၂.၈ ေုတှိယအ ဆ င့်် ယူနစ်မ  ား အ  ား ခွဲရဝသတ်မှတပ်ခ င်ား ၁၀ 

 ၂.၉ အ ှိမရ်  င်စုမ  ားအ  ား ရ ာွး ခ ယ်ပခင်ား ၁၀ 

 ၂.၁၀ အ စ ား ှိုားပခင်ား ၁၀ 

 ၂.၁၁ ခန်ို့မှန်ားရပခမ  ား  ှ နည်ား ၁၀-၁၂ 

 ၂.၁၂ ခနို့်မှန်ား ညည်ွှန်ား ြ လ ၁၂ 

 ၂.၁၃ အ ဓှိပပါယ်သတ်မတှ်ခ ြ်မ  ား ၁၂-၁၈ 

 ၂.၁၄ တွြ်ခ ြ်မှုနည် ားလမ်ား ၁၈-၁၉ 

အ ခန်ား (၃) အ  မ္ထ်  ော င်စုနှင်  လူဦားထ  ဆ  ုင် ော သ င် ပြင်လ ြခဏော မ္ျော ား  

 ၃.၁ လူဦားရ  ပ ံ ွဲ့နှံို့မှု အ ရပခအ ရ န ၂၀ 

 ၃.၂ အ သြ်အ ုပစ်ုအ လှိုြ် လူဦားရ ပ ံွဲ့နှံို့မှုအရပခအ ရန ၂၁ 

 ၃.၃ မှ ခှိမုှုအ ခ ှိြုား ၂၂-၂ ၃ 

 ၃.၄ ပည ရ ားဆ ှိုင်  အ ရကြ င် ားအ    ၂၃ 

 ၃.၅ ပပည်ပသှိုို့  ရ  ွဲ့ရပ ပ င်ား သွ ား လ ပခင်ား ၂၃-၂၅ 

 ၃.၆ အ သြ်အ ုပစ်ုအ လှိုြ် ပပ ညပ်တွင်ရ  ွဲ့ရ ပပ င်ား ရန ှိုင် မှုအရပခအ ရန ၂၅-၂၆ 

 ၃.၇ နှိုင်ငံအ လှိုြ်ပပ ညပ်တွင်  ရ န ှိုင်သူဦားရ  ၂၆-၂၇ 

 ၃.၈ ပပည်ပသှိုို့  ရ  ွဲ့ရပ ပ င်ားရန ှို င် သည့်် အ ရ ကြ င် ားအ  င်ား ၂၇-၂၈ 

 ၃.၉ မပည်ပသ ိုို့ သ ာ ျားအရာ က် သည ် ပ ိုစ  ၂၈ 

 ၃.၁၀ မပည်ပမှ မ သာ ျားစိုလ ွဲပ ိုို့အ င  ၂၉ 



အ ခန်ား ထ ခါင်ားစဉ ် စော မ္ျြ်နှှာ 

အ ခန်ား (၄) လုြ်သော ားထ  ား ြ ြ်ဆ  ုင် ော  ဝ ထသသလြခဏော မ္ျော ား  

 ၄.၁ အ လုပ်လုပြ်ှိုင်နှိုင်ရ သ  အ သြ်အ ပှိင်ုားအ ပခ ား ှှိ  လူဦားရ ပါဝငမ်ှု ၃၀-၃၁ 

 ၄.၂ လုပ်သ ားအ င်အ  ား ၃၁-၃၄ 

 ၄.၃ လုပ်သ ားအ င်အ  ားပပင်ပ ၃၄-၃ ၅ 

အ ခန်ား (၅) အ လုြ် လြ် ှ   

 ၅.၁ အ လုပ်လြ် ှှိဦားရ  ၃၆-၃၈ 

 ၅.၂ အ လုပ်အြှိုင်အ ရပခအ ရန ၃၈-၄ ၂ 

 ၅.၃ အ လုပ်အြှိုင်အ လှိုြ် အ လုပ်လြ် ှှိဦားရ  ၄၂-၄ ၄ 

 ၅.၄ ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှုအ ဆ င့်် ၄၄-၄ ၅ 

 
၅.၅ လိုပ်ငန်ျားခ င် အဘျား န တရာ ယ် ကင် ျားရှင် ျားအရျား ၊ က  န်ျားမာ အရျား နှင ် ထ ခ ိုက် 

ဒဏ်ရာ ရရှ မှု 
၄၅-၄၇ 

အ ခန်ား (၆) ဝင်ထ င နှင်  အ လုြ်အြ ု င်အ ထ ပခအ ထ န  

 ၆.၁ လုပ်ခလစ   အ လုပ်သမ ားမ  ား၏  တစ်ပတ် ဝင်ရ ငွ  ှှိ မှု ၄၈-၄၉ 

 ၆.၂ လုပ်ခလစ   အ လုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်လ ပ မ်ားမျှလ ုပ် ခ  ှှိမှု ၄၉-၅၂ 

 
၆.၃ လုပ်ခ၊ ဝင်ရ ငွအ လုပ် လုပ် ြှိုင်ရနသအူ  ားလံုား၏  တစ် လပ မ်ားမျှ 

လုပ်ခ၊ ဝင်ရ ငွ  ှှိမှု 
၅၂-၅၄ 

 ၆.၄ သရဘ တူစ ခ ြုပ် ခ ြုပ်ဆှို မှုပုံစံ ၅၄ 

 ၆.၅ အ လုပ်ခ ှိန်နာ    ၅၅-၅၆ 

 ၆.၆ အ လုပ်အြှိုင် ရပပ င် ားလဲ လုပ်ြှိုင်လှိုပခင် ား ၅၆ 

အ ခန်ား (၇) လုြ်သော ားအ င်အ ောား အ ပြည် အဝအ သုံားမ္ချန ုင်ပခင်ား  

 ၇.၁ လုပ်သ ားအ င်အ  ားအ ပပည့််အဝအ သုံားမခ နှိင်ုပခ င်ား ၅၇-၅၈ 

 ၇.၂ လူငယ်မ  ား၏ လုပ်သ ားအ င်အ  ားအ ပပည့််အဝအ သုံားမခ  နှိင်ုပခင် ား ၅၈-၅၉ 

အ ခန်ား (၈) ြထ လား လုြ်သော ား  

 ၈.၁ ြရလားဦ ားရ ပ ံွဲ့နှံို့မှု ၆၀-၆၂ 

 ၈.၂ အ လုပ်လုပရ်သ ြရလား ၆၂-၆၃ 

 ၈.၃ ြရလားလုပ်သ ား ၆၃-၆၅ 

 

၈.၄  လိုပ် က ိုင် အမခ အနနှင ် လိုပ် ငန်ျား ကဏ္ဍ လ ိုက် ကအလျား  
လိုပ်သာ ျား ပ  ွဲ့နှ ို့မှု အ မခ အန 

၆၅ 

 ၈.၅ အ နတ  ယ် ှှိရသ  လုပ်ငန်ားခွင် ှှိ ြရလ ားလုပ်သ ား ၆၆-၆၇ 

 



ဇယော ားမ္ ျော ား 

ဇယော ားအ မ္ှတ် ဇယော ားမ္ျော ား စော မ္ျြ်နှှာ 

ဇယ ား ၂.၁ နမူနာ စ  င်ားရြ ြ်ြွ ြ် ခွဲရဝပခင် ား ၈ 

ဇယ ား ၃.၁ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှို င်ားရ ေသက ြ ား၊ ပပ ညန်ယ်အ လှိုြ်လူဦားရ  (ြ  ား ၊ 
မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပပ ၊ ရ ြ ားလ ြ်) 

၂၀ 

ဇယ ား ၃.၂ အ သြ်အ ုပစ်ုအ လှိုြ် လူဦားရ  (ြ  ား၊ မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ား လြ်) ၂၁ 

ဇယ ား ၃.၃ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှိင်ုားရ ေသက ြ ား ၊ ပပည်န ယ်အ လှိုြ် မှ ခှိုမှုအ ခ ှိြု ား 
(ပမှိ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ်) 

၂၂ 

ဇယ ား ၃.၄ ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှု အ ဆ င့််အလ ှိုြ် အ သြ် ၅  နှ စ်နှင့််အ ြ် လူဦားရ  
ပ ံွဲ့နှံို့မှု (ြ  ား၊ မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပပ၊ ရ ြ ားလြ်) 

၂၃ 

ဇယ ား ၃.၅ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊  တှိင်ုားရ ေသက ြ ား ၊ ပပည်န ယ်အ လှိုြ် ပပည် ပတွင်  
ရန ှိုင်သူဦား ရ  

၂၄ 

ဇယ ား ၃.၆ အ သြ်အ ုပစ်ုအ လှိုြ် ပပ ညပ် တွင် အရ ွဲ့အမပာ င် ျားရန  ှိုင်သူမ ာ ျား၏ ပ  ွဲ့နှ ို့ မှု 
ရာ ခ ိုင်နှုန်ျား 

၂၅ 

ဇယ ား ၃.၇ နှိုင်ငံအ လှိုြ် ပပည်ပတွ င် ရ န ှိုင်သည့်် လူဦ ားရ ပ ံွဲ့နှံို့မှု   ခှိုင်နှု န်ား ၂၆ 

ဇယ ား ၃.၈ ပပည်ပသှိုို့  ရ  ွဲ့ရ ပပ င်ားရန  ှိုင် သည့်် အ ရက ြ င်ား အ  င်ား အ လှိုြ် ပ ံွဲ့ နှံို့ မှု  

  ခှိုင်နှုန်ား 

၂၇ 

ဇယာ ျား ၃.၉ မပည်ပသ ိုို့ သ ာ ျားအရာ က်မှု ပ ိုစ  လ ိုက် ပ  ွဲ့နှ ို့မှုရာ ခ ိုင်နှုန်ျား ၂၈ 

ဇယာ ျား ၃.၁၀ မပည်ပမှ တစ်နှစ် တ င်ျား မ သာ ျားစိုလ ွဲ ပ ိုို့အင  (က ပ်အထာ င်အပါင် ျား) ၂၉ 

ဇယ ား ၄.၁ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊  တှို င်ားရ ေသက ြ ား၊  ပပ ညန်ယ်အ လှိုြ် အ သြ်  ၁၅ နှ စ်  
နှင့််အ ြ် အ လုပ်လုပြ်ှိုင်နှိုင် ရသ  အ သြ်အ ပှိင်ုားအ ပခ ား ှှိ လူဦား ရ  
(ြ  ား၊  မ၊  ပမှိ ြုွဲ့ပပ၊  ရြ ားလ ြ်) 

၃၀ 

ဇယ ား ၄.၂ အ သြ်အ ုပစ်ုအ လှိုြ် လုပ်သ ားအ င်အ  ားပါဝင်မှုနှုန်ား (ြ  ား၊ မ၊ ပမှိြုွဲ့ပပ၊ 
ရြ ားလ ြ်) 

၃၂ 

ဇယ ား ၄.၃ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှိင်ုားရ ေသက ြ ား ၊ ပ ပည်န ယ်အ လှိုြ် လုပ်သ ား  
အ င်အ  ားပါဝင်မှုနှုန်ား (ြ  ား၊ မ၊ ပမှိြုွဲ့ ပပ၊ ရြ ားလြ်) 

၃၃ 

ဇယ ား ၄.၄ ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှု အ ဆ င့််အလ ှိုြ် လုပ်သ ားအ င်အ  ား ပါဝင်မှုနှုန်ား 
(ြ  ား၊ မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလ ြ်) 

၃၄ 

ဇယ ား ၄.၅ အ လုပ်မလုပ်လှိုသည့်် (သှိုို့မ ဟုတ်) အ လုပ်လြ်ခံ မရ ဆ  င် ွြ်နှိုင်သည့်် 
အ ဓှိြအ ရကြ င်ားအ  င် ားအ လှိုြ် လုပ်သ ားအ င်အ  ားပပ င်ပတွင် ှှိ သူ ပ ံ ွဲ့နှံို့မှု 
အ ရပခအ ရန (ြ  ား၊ မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပ ပ၊ ရြ ားလြ်) 

၃၅ 



ဇယော ားအ မ္ှတ် ဇယော ားမ္ျော ား စော မ္ျြ်နှှာ 

ဇယ ား ၅.၁ အ သြ်အ ုပစ်ုအ လှိုြ် အ လုပ်လြ် ှှိ ပ ံွဲ့နှံို့မှု   ခှိုင်နှု န်ား (ြ   ား၊ မ၊ ပမှိြုွဲ့ပပ၊  
ရြ ားလ ြ်) 

၃၆ 

ဇယ ား ၅.၂ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှို င်ားရ ေသက ြ ား၊ ပပည်နယ်အ လှိုြ် အ လုပ်လြ် ှှိ  
ပ ံွဲ့နှံို့မှုနှုန်ား (ြ   ား၊ မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပ ပ၊ ရြ ားလ ြ်) 

၃၇-၃၈ 

ဇယ ား ၅.၃ အ လုပ်အြှိုင်ပ ံွဲ့နှံို့မှုအရပခ အ ရန (ြ  ား၊  မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပပ၊ ရ ြ ားလြ် ) ၃၉ 

ဇယ ား ၅.၄ စ ားပွ ားရ ားလုပ် ငန်ား ြဏ္ဍအ လှိုြ် အ လုပ်လြ် ှှိ ပ ံွဲ့နှံို့ မှု  ခှိုင်နှုန်ား (ြ  ား ၊ 
မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပပ ၊ ရ ြ ားလ ြ်) 

၄၁ 

ဇယ ား ၅.၅ အ လုပ်အြှိုင်အ လှိုြ် အ လုပ်လြ် ှှိ ပ ံွဲ့နှံို့မှု  ခှိုင်နှု န်ား (ြ  ား၊ မ၊ ပမှိြုွဲ့ ပပ၊ 
ရြ ားလ ြ်) 

၄၂-၄ ၃ 

ဇယ ား ၅.၆ ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှုအ ဆ င့််အလ ှိုြ် အ လုပ်လြ်  ှှိပ ံွဲ့နှံို့မှု   ခှိုင်နှုန်ား 
(ြ  ား၊ မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလ ြ်) 

၄၅ 

ဇယာ ျား ၅.၇  လိုပ်လက်ရှ မ ာ ျား၏ လိုပ်ငန်ျားခ င် ထ ခ ိုက်ေဏ်    ှှိ မှု  အမခ အန ၄၆ 

ဇယာ ျား ၅.၈  လိုပ်လက်ရှ မ ာ ျား၏ လိုပ်ငန်ျားခ င် တ င် ျား ထ ခ ိုက်ဒဏ်ရာ ရရှ မှုပ ိုစ နှ င ် 
မပင် ျားထန်မှု လ ိုက် ပ  ွဲ့နှ ို့မှု  အမခ အန 

၄၆-၄၇ 

ဇယ ား ၆.၁ လုပ်ခလစ   အ လုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်ပတ် ပ မ်ားမျှလ ုပခ်   ှှိမှု (ြ  ား၊ မ၊ 
ပမှိြုွဲ့ ပပ၊ ရ ြ ားလြ်) 

၄၈-၄၉ 

ဇယ ား ၆.၂ လုပ်ခလစ   အလုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်လ ပ မ်ားမျှလ ု ပ်ခ   ှှိမှု (ြ  ား၊ မ၊ 
ပမှိြုွဲ့ ပပ၊ ရ ြ ားလြ်) 

၅၀ 

ဇယ ား ၆.၃ စ ားပွ ားရ ား ြဏ္ဍအ လှိုြ် လုပ်ခလစ   အ လုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်လပ မ် ားမျှ  
လုပ်ခ  ှှိမှု အ ရပခအ ရန ( ြ  ား၊ မ ၊ ပ မှိြုွဲ့ ပပ၊ ရ ြ ားလြ် ) 

၅၁ 

ဇယ ား ၆.၄ အ လုပ်အြှိုင်အ လှိုြ် လု ပ်ခလစ   အ လုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်လပ မ် ားမျှ  
လုပ်ခ  ှှိမှုအ ရပခအ ရန (ြ   ား၊ မ၊  ပမှိ ြုွဲ့ပပ၊  ရြ ားလြ် ) 

၅၂ 

ဇယ ား ၆.၅ လုပ်ခ၊ ဝင် ရငွ  ှှိရ သ  အ လုပ်လုပြ်ှိုင်ရနသအူ  ား လံုား၏ တစ်လ ပ မ် ားမျှ 
လုပ်ခ၊ ဝင်ရ ငွ  ှှိမှု (ြ  ား ၊ မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပပ ၊ ရ ြ ားလ ြ်) 

၅၃-၅၄ 

ဇယ ား ၆.၆ လစ   အ လုပ်သမ ားမ  ား၏ အ လုပ်အြှိုင်ဆှိုင်   သရဘ တူည ခ ြ်  
  ား ှှိမှု ပံစုံပ ံွဲ့နှံို့မှု  ခှိုင်နှုန်ား (ြ  ား၊ မ ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပ ပ၊ ရ ြ ားလ ြ်) 

၅၄ 

ဇယ ား ၆.၇ တစ်ပတ် ပ မ်ားမျှ အ လုပ်ခ ှိန်နာ   အ လှိုြ် အ လုပ်လြ် ှှိမ  ား၏ ပ ံွဲ့နှံို့မှု  
  ခှိုင်နှုန်ား (ြ  ား၊ မ၊ ပမှိြုွဲ့ ပပ၊ ရြ ားလြ်) 

၅၅ 



ဇယော ားအ မ္ှတ် ဇယော ားမ္ျော ား စော မ္ျြ်နှှာ 

ဇယ ား ၆.၈ အ လုပ် လြ် ှှိမ  ားအ နြ် လြ် ှှိအလ ုပအ် ြှိုင်ြှို ရ ပပ င်ားလဲလုပ်ြှို င်လှို  
သူမ  ား၏ အ ရကြ င် ားပပခ ြ်အ လှိုြ် ပ ံွဲ့နှံို့မှုနှုန်ား (ြ  ား၊ မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပပ ၊ 
ရြ ားလ ြ်) 

၅၆ 

ဇယ ား ၇.၁ အ သြ် ၁၅  နှ င့််အ ြ် အ လုပ်လုပြ်ှိုင်နှိုင်ရ သ  အ သြ်အ ပှိင်ုားအ ပခ ား ှှိ  
သူမ  ား၏  လုပ် သ ားအ င်အ  ား အ ပပည့််အဝအ သုံားမခ  နှိင်ုသူဦ ားရ  (ြ   ား၊ မ ၊ 
ပမှိြုွဲ့ ပပ၊ ရ ြ ားလြ်) 

၅၇ 

ဇယ ား ၇ .၂ လုပ်သ ားအ င်အ  ား အ ပပ ည့််အ ဝအ သုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန် ား (ြ  ား၊ မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပပ၊ 
ရြ ားလ ြ်) 

၅၇ 

ဇယ ား ၇.၃ အ သြ် ၁၅ နှစ်မ ှ ၂၄ နှစ်က ြ ား လူငယမ်  ား၏ လုပ် သ ားအ င်အ  ား  အ ပပ ည့််  
အ ဝ အ သုံားမခ နှိင်ု သူဦား ရ  (ြ  ား၊ မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလ ြ်) 

၅၈ 

ဇယ ား ၇.၄ အ သြ် ၁၅ နှစ်မ ှ ၂၄ နှစ်က ြ ား လူငယမ်  ား၏ လုပ် သ ားအ င်အ  ား  အ ပပ ည့််  
အ ဝ အ သုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန် ား (ြ  ား၊ မ ၊ ပ မှိြုွဲ့ ပပ၊ ရ ြ ားလြ် ) 

၅၉ 

ဇယ ား ၇.၅ အ သြ် ၁၅ နှစ် မှ ၂၄ နှ စ်ကြ ား လူငယမ်   ား၏ အ လုပ်မလုပ်၊ ရြ  င် ား  
မတြ်၊ သင်တန် ားမတ ြ်မှု နှုန်ား (NEET) (ြ  ား၊ မ၊ ပ မှိြုွဲ့ ပ ပ၊ ရြ ားလြ် ) 

၅၉ 

ဇယ ား ၈.၁ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှိင်ုားရ ေသက ြ ား ၊ ပပည်န ယ် နှင့်် အ သြ်အ ုပ် စု  
အ လှိုြ် ြရလားဦ ားရ  (ြ   ား၊ မ၊ ပမှိြုွဲ့ပပ၊ ရြ ားလြ်) 

၆၁ 

ဇယ ား ၈.၂ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှိင်ုားရ ေသက ြ ား ၊ ပပည်န ယ် နှင့်် အ သြ်အ ုပ် စု  
အ လှိုြ် အ လုပ်လုပရ်သ  ြရလားမ   ား၏ ပါဝင်မှု  ခှိုင်နှုန်ား (ြ  ား၊ မ၊ 
ပမှိြုွဲ့ ပပ၊ ရ ြ ားလြ်) 

၆၂-၆၃ 

ဇယ ား ၈.၃ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှိင်ုားရ ေသက ြ ား ၊  ပပည်န ယ် နှင့်် အ သြ်အ ုပ် စု  
အ လှိုြ် ြရလားလုပ် သ ား ပါဝင်မှု  ခှိုင်နှုန်ား (ြ  ား ၊ မ၊ ပမှိြုွဲ့ပပ၊  ရြ ားလြ်) 

၆၄ 

ဇယ ား ၈.၄  လိုပ် က ိုင် အမခ အနနှင ် လိုပ်ငန် ျားကဏ္ဍ လ ိုက် ကအလ ျားလိုပ်သာ ျား  
ပ  ွဲ့နှ ို့မှု အမခ အန  (ြ  ား၊ မ၊ ပမှိ ြုွဲ့ပပ ၊ ရ ြ ားလ ြ်) 

၆၅ 

ဇယ ား ၈.၅ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှိင်ုားရ ေသက ြ ား ၊  ပပည်န ယ် နှင့်် အ သြ်အ ုပ် စု  
အ လှိုြ် အ နတ  ယ် ှှိရသ  လုပ်ငန်ားခွင် ှှိ ြရလားလုပ်သ ားပါဝ င် မှု 
  ခှိုင်နှုန်ား (ြ  ား၊ မ၊  ပမှိ ြုွဲ့ပပ ၊ ရြ ားလြ်) 

၆၆ 

 

  



ြ ံုမ္ျော ား 

ြံအု မ္ှတ် ြံမု္ျော ား စော မ္ျြ်နှှာ 

ပံ ု၃.၁ အ သြ်အ ုပစ်ုအ လှိုြ် ြ  ား၊ မ  လူဦားရ ပ  ံွဲ့နှံို့မှု အ ရပခ အ ရန ၂၁ 

ပံ ု၃.၂ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှို င်ားရ ေသက ြ ား၊ ပပ ညန်ယ်အ လှိုြ် မှ ခှိုမှုအ ခ ှိြု ား ၂၃ 

ပံ ု၃.၃ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊  တှိင်ုားရ ေသက ြ ား ၊ ပပည်န ယ်အ လှိုြ် ပပည် ပတွင်  
ရန ှိုင်သူဦား ရ  

၂၅ 

ပံ ု၃.၄ အ သြ်အ ုပစ်ုအ လှိုြ် ပပ ညပ် တွင် ရန ှိုင်သူမ  ား၏ ပ ံွဲ့နှံို့မှု  ခှိုင်နှုန်ား ၂၆ 

ပံ ု၃.၅ နှိုင်ငံအ လှိုြ် ပပည်ပတွ င် ရ န ှိုင်သည့်် လူဦ ားရ ပ ံွဲ့နှံို့မှု   ခှိုင်နှုန်ား ၂၇ 

ပံ ု၃.၆ ပပည်ပတွ င် ရ  ွဲ့ရပပ င် ားရ န ှိုင် သည့်် အ ရကြ င် ား အ  င်ား အ လှိုြ် ပ ံွဲ့နှံို့ မှု  
  ခှိုင်နှုန်ား 

၂၈ 

ပံ ု၃.၇ ပပည်ပသှိုို့  သွ ားရ  ြ်မှု ပံစုံအ လှိုြ် ပ ံွဲ့နှံို့မှု   ခှိုင်နှုန် ား ၂၈ 

ပံ ု၄.၁ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊  တှို င်ားရ ေသက ြ ား၊  ပ ပည်နယ်အလ ှိုြ် အ သြ်  ၁၅  နှစ်နှ င့််  
အ  ြ် အ လုပ်လုပြ်ှိုင်နှို င်ရသ  အ သြ်အ ပှို င်ားအ ပခ  ား ှှိ လူဦားရ  

၃၁ 

ပံ ု၄. ၂ အ သြ်အ ုပစ်ုအ လှိုြ် လုပ်သ ားအ င်အ  ားပါဝင်မှု  ခှိုင် နှုန်ား ၃၂ 

ပံ ု၄.၃ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှို င်ားရ ေသက ြ ား၊ ပပည်နယ်အ လှိုြ် လုပ်သ ားအ င်အ  ား  
ပါဝင်မှုနှုန်ား 

၃၃ 

ပံ ု၅.၁ အ သြ်အ ုပစ်ုအ လှိုြ် အ လုပ်လြ် ှှိမ  ား၏ ပ ံွဲ့နှံို့မှု နှု န်ား ၃၇ 

ပံ ု၅.၂ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှိင်ုားရ ေသက ြ ား ၊ ပပည်န ယ်အ လှိုြ် အ လုပ်လြ် ှှိ  
ပ ံွဲ့နှံို့မှုနှုန်ား  ( ြ  ား၊  မ ၊ ပမှိြုွဲ့ ပပ၊  ရြ ားလြ်) 

၃၈ 

ပံ ု၅.၃ အ လုပ်အြှိုင်ပ ံွဲ့နှံို့မှုအရပခ အ ရန ၄၀ 

ပံ ု၅.၄ လုပ်ငန်ားြဏ္ဍအ လှိုြ် အ လုပ်လြ် ှှိပ ံွဲ့နှံို့မှု ၄၂ 

ပံ ု၅.၅ အ လုပ်အြှိုင်အ လှိုြ် အ လုပ်လြ် ှှိပ ံွဲ့နှံို့မှု ၄၄ 

ပံ ု၅.၆ ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှုအ ဆ င့််အလ ှိုြ် အ လုပ်လြ် ှှိ ပ  ံွဲ့နှံို့မှု  ခှိုင်နှုန်ား ၄၅ 

ပံ ု၆.၁ လုပ်ခလစ   အ လုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်ပတ် ပ မ် ားမျှ လု ပ်ခ  ှှိမှု ၄၉ 

ပံ ု၆.၂ လုပ်ခလစ   အ လုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်လပ မ်ားမျှလ ုပ် ခ  ှှိမှု ၅၀ 

ပံ ု၆.၃ တစ်ပတ်ပ မ်ား မျှအ လုပ်ခ ှိန်နာ   အ လှိုြ် အ လုပ်လြ် ှှိမ  ား၏ ပ ံွဲ့နှံို့မှု  ခှိုင်နှုန်ား ၅၆ 



ြံအု မ္ှတ် ြံမု္ျော ား စော မ္ျြ်နှှာ 

ပံ ု၇ .၁ လုပ်သ ားအ င်အ  ား အ ပပည့်် အ ဝအ သုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန်ား ၅၈ 

ပံ ု၇ .၂ အ သြ် ၁ ၅ နှစ်မှ  ၂ ၄ နှစ် ကြ ား  လူငယ်မ  ား၏ လုပ် သ ားအ င်အ  ား 
အ ပပည့််အဝအ သုံားမခ နှိင်ုမှု နှုန်ား 

၅၉ 

ပံ ု၈.၁ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊  တှို င်ားရ ေသက ြ ား နှ င့်် ပ ပည်နယ် အ လှိုြ် ြရလားဦ ားရ  ၆၂ 

ပံ ု၈.၂ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှို င်ားရ ေသက ြ ားနှ င့် ် ပ ပည်နယ် အ လှိုြ် အ လုပ်လုပြ်ှိုင်  
ရနရသ  ြရလား ပါဝင်မှု  ခှိုင်နှုန်ား 

၆၃ 

ပံ ု၈.၃ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊  တှို င်ားရ ေသက ြ ား နှ င့် ် ပပည်နယ် အ လှိုြ် ြရလားလုပ် သ ား  
ပါဝင်မှု  ခှိုင်နှုန်ား 

၆၅ 

ပံ ု၈.၄ ပပည်ရ  င်စုနယ်ရပမ၊ တှို င်ားရ ေသက ြ ားနှ င့် ် ပပ ညန်ယ် အ လှိုြ် အ နတ  ယ် ှှိရသ  
လုပ်ငန်ားခွင် ှှိ ြရလ ားလုပ် သ ား ပါဝင်မှု  ခှိုင်နှုန် ား 

၆၇ 

ပံ ု၈.၅ စုစုရပါင်ား ြရလားဦ ားရ တွ င် အ လုပ်လုပရ်သ ြရလား  ပါဝင်မှု  ခှိုင်နှုန်ား ၆၇ 
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အခန ်း (၁) 

အဓိကတ  ွေ့ရ ိချက မျ ်း 

 
၂၀၁၇ ခုန စ  ၂၀၁၈ ခုန စ  ၂၀၁၉ ခုန စ  

အသက  ၁၅ န စ န င  အထက  အလုပ လုပ ကိငု နိုင တသ  အသက  
အပိုင ်းအခခ ်းရ ိ လူဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) 

၃၆.၃၉ ၃၆.၉၈ ၃၇.၅၀ 

က  ား ၁၆.၆၂ ၁၆.၈၇ ၁၇.၀၉ 

မ ၁၉.၇၇ ၂၀.၁၁ ၂၀.၄၁ 

လုပ သ ်းအင အ ်း (သန ်းတပေါင ်း) ၂၂.၂၈ ၂၂.၇၄ ၂၂.၂၈ 

က  ား ၁၂.၈၄ ၁၂.၉၉ ၁၂.၈၈ 

မ ၉.၄၄ ၉.၇၅ ၉.၄၀ 

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) ၂၁.၉၄ ၂၂.၅၅ ၂၂.၁၈ 

က  ား ၁၂.၆၉ ၁၂.၉၀ ၁၂.၈၃ 

မ ၉.၂၅ ၉.၆၅ ၉.၃၅ 

လုပ သ ်းအင အ ်းပေါဝင မှုနှုန ်း (%) ၆၁.၂ ၆၁.၅ ၅၉.၄ 

က  ား ၇၇.၃ ၇၇.၀ ၇၅.၄ 

မ ၄၇.၇ ၄၈.၅ ၄၆.၁ 

လူဦ်းတရ  င  အလုပ လုပ သူပေါဝင မှုအချ ိ်း (%) ၆၀.၃ ၆၁.၀ ၅၉.၁ 

က  ား ၇၆.၄ ၇၆.၅ ၇၅.၁ 

မ ၄၆.၇ ၄၈.၀ ၄၅.၈ 

အလုပ လက မ  နှုန ်း (%) ၁.၆ ၀.၉ ၀.၅ 

က  ား ၁.၂ ၀.၇ ၀.၄ 

မ ၂.၀ ၁.၀ ၀.၆ 

စုစုတပေါင ်း လုပ သ ်းအင အ ်း အခပည  အဝ အသ ု်းမချနုိင မှုနှုန ်း (%) ၇.၂ ၆.၀ ၃.၃ 

က  ား ၆.၇ ၅.၅ ၃.၁ 

မ ၈.၀ ၆.၅ ၃.၇ 

အသက  ၁၅-၂၄ န စ  လူငယ မျ ်း၏ အလုပ လက မ  နှုန ်း(%) ၄.၀ ၂.၀ ၁.၄ 

က  ား ၃.၃ ၁.၈ ၁.၃ 

မ ၄.၈ ၂.၂ ၁.၅ 

စုစုတပေါင ်းအလုပ လက်ရ ှိ ဦ်းတရ  င အလုပ သမ ်းပေါဝင မှုနှုန ်း (%) ၃၆.၈ ၃၄.၄ ၃၅.၀ 

က  ား ၃၆.၆ ၃၅.၀ ၃၅.၀ 

မ ၃၇.၀ ၃၃.၆ ၃၅.၁ 
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၂၀၁၇ ခုန စ  ၂၀၁၈ ခုန စ  ၂၀၁၉ ခုန စ  

စုစုတပေါင ်းအလုပ လုပ သူဦ်းတရ  င  သမ ်းရုိ်းကျမဟ ု တသ  အလုပ  
လုပ ကိငု တနသ ူပေါဝင မှုရ ခိငု နှုန ်း (%) 

၈၂.၄ ၈၂.၈ ၈၂.၈ 

က  ား ၇၆.၈ ၇၇.၀ ၇၆.၈ 

မ ၉၀.၂ ၉၀.၅ ၉၁.၁ 

အလုပ သမ ်းမျ ်း၏ ပျမ ်းမျှ  စ လလုပ ခ ('၀၀၀ ကျပ ) ၁၇၁.၆ ၁၇၂.၀ ၁၆၉.၈ 

က  ား ၁၈၀.၀ ၁၈၇.၀ ၁၈၀.၉ 

မ ၁၆၀.၂ ၁၅၁.၁ ၁၅၄.၅ 

အသက  ၅-၁၇ န စ  ကတလ်းဦ်းတရ စစုုတပေါင ်း (သန ်းတပေါင ်း) ၁၂.၄၁ ၁၂.၄၁ ၁၂.၃၃ 

က  ား ၆.၁၆ ၆.၁၆ ၆.၁၂ 

မ ၆.၂၅ ၆.၂၅ ၆.၂၁ 

ကတလ်းဦ်းတရ စုစုတပေါင ်း  င  အလုပ လုပ တသ  ကတလ်းပေါဝင မှု 
ရ ခိငု နှုန ်း (%) 

၅.၂ ၄.၃ ၃.၆ 

က  ား ၅.၈ ၅.၀ ၄.၁ 

မ ၄.၅ ၃.၅ ၃.၂ 

ကတလ်းဦ်းတရစုစုတပေါင ်း  င  ကတလ်းလုပ သ ်း ပေါဝင မှုရ ခိငု နှုန ်း (%) ၃.၄ ၃.၂ ၂.၂ 

က  ား ၄.၀ ၃.၉ ၂.၄ 

မ ၂.၉ ၂.၆ ၂.၀ 
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အ ဓိကတ   ွေ့ရ ိချက မျ ်း 

(က) အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်သည ် အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ လူဦားရရ ၃၇.၅၀ 

သန်ားရှှိရ  အမ ှိ ားသ ား ၁၇.၀၉ သန်ားနှင ် အမ ှိ ားသမီား ၂၀.၄၁ သန်ားရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ခ) လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တ င် ၅၉.၄ ရ ခှိုင်နှုန်ားခြင ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၆၁.၅ 

ရ ခှိုင်နှုန်ားထက် အနည်ားငယ်ရလ   နညာ်းလ ရ  အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ ရလ   နညာ်းမှုနှုန်ားသည် 

ပှိမုှိခုမင ်မ ားသည်ကှို ရတ ွေ့ရပပီား၊ အမ ှိ ားသမီားလုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား ၄၆.၁ ရ ခှိုင်နှုန်ားသည် 

အမ ှိ ားသ ားလုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား ၇၅.၄ ရ ခှိုင်နှုန်ားထက် သှိသှိသ သ ရလ   နညာ်းရ က င်ား 

ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ဂ) အလ ားတူ လူဦားရရတ င် အလုပ်လုပသူ်ပါဝင်မှုအခ ှိ ားကှို ၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှိှုင်ားယှဉ် 

 ကည ်ပါကလည်ား ၆၁.၀ ရ ခှိုင်နှုန်ားမှ ၅၉.၁ ရ ခှိုင်နှုန်ားခြင ် အနည်ားငယရ်လ   နညာ်းရ က င်ား 

ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ဃ) အလုပ်လက်ရှှိဦားရရ ၂၂.၁၈ သန်ားတ င် အလုပ်သမ ား ၃၅.၀ ရ ခှိုင်နှုန်ား၊ အလုပ်ရှင် ၂.၅ ရ ခှိုင်နှုန်ား၊ 

တစ်ပှိုင်တစ်နှိင်ုလုပ်ငန်ားလုပ်ကှိုင်သူ ၃၇.၇ ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် မှိသ ားစုလုပ်ငန်ားတ င် ကူညီလုပက်ှိုင်သူ 

၂၄.၈ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(င) လုပ်ငန်ားကဏ္ဍအလှိုက် ကည ်ပါက  လယ်ယ ကဏ္ဍတ င် ၄၈.၉ ရ ခှိုင်နှုန်ား၊ ဝန်ရ  င်မှုကဏ္ဍတ င် 

၃၄.၃ ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် စက်မှုကဏ္ဍတ င် ၁၆.၈ ရ ခှိုင်နှုန်ား လုပ်ကှိုင်လ က်ရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(စ) အ လုပ်လက်ရ ှိ ၈၂.၈ ရ ခှိုင်နှုန်ား၏ အလုပ်အကှိုင်သည ်သမ ားရှိုားက မဟုတရ်သ  အလုပ်အကှိုင်မ  ား 

ခြစ်သညက်ှိုရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား ၇၆.၈ ရ ခှိုင်နှုန်ား၊ အမ ှိ ားသမီား ၉၁.၁ ရ ခှိုင်နှုန်ား ရှှိရ က င်ား 

ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

( ) အ လုပ်လက်ရ ှိမ  ျား၏ ပည ရရားအရခခအရနကှို ရလ လ  ကည ်ရ  ၅၉.၂ ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ်အရခခခံ 

ပည မူလတန်ားအ င ်နှင ်ရအ က်သ  ပပီားရခမ က်ထ ားသူမ  ားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ အ ှိုပါ 

ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ်က  ား၊ မ အ က ား သှိသ သည ်ခခ ားန ားမှုမရှှိရသ ်လည်ား ပမှိ ွေ့ခပ ၃၆.၁ ရ ခှိုင်နှုန်ား၊ 

ရက ားလက် ၆၈.၄ ရ ခှိုင်နှုန်ားခြင ် ခခ ားန ားမှုခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

(ဇ) လုပ်ခ၊ ဝ င်ငငွေရ အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခ၊ ဝင်ရင သည် ၁၆၉,၈၀၀ က ပ်ခန ခ်ြစ်ပပီား၊ 

အမ ှိ ားသ ား ၁၈၀,၉၀၀ က ပ်ခန န်ှင  ်အမ ှိ ားသမီား ၁၅၄,၅၀၀ က ပ်ခန ်ဖြစရ် က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ဈ) အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ တစ်ပတ်ပ မ်ားမျှအလုပ်ခ ှိန်န ရီ ၄၈ န ရီခန ခ်ြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား ၄၉ န ရီခန ်၊ 

အမ ှိ ားသမီား ၄၆ န ရီခန ဖ်ြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ည) ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်း နှစ်ပတ်လည ် အစီရင်ခံစ အရ ခမန်မ နှိုင်ငံ၏ 

အလုပ်လက်မ  ရ ခှိုင်နှုန်ားမှ  ၀.၅ ရ ခှိုင်နှုန်ားသ  ရှှိသည်ကှိုရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ အဓှိကအ ားခြင ် အခပည်ခပည် 



4  ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် လပု်သ ားအင်အ ားစစတ်မ်ား နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစ  

 ှိုင်ရ  အလုပ်သမ ားရရားရ အြ  ွေ့၏ အဓှိပပ ယ်သတ်မှတခ် က်အရ ြ ွံေ့ပြှိ ား  နှိုင်ငံမ  ား၏ 

အလုပ်လက်မ  နှုန်ားသည ် နညာ်းပါသည်ကှိုရတ ွေ့ရှှိရမည်ခြစ်၍ ILO အငေဖြင ် ြွေွံံ့ဖြှိ ျားဆဲနှိုင်ငံမ  ျား၏ 

အလုပ်အကှိုင်အခွေင ်အလမ်ျား ြေ်တ ျားငပျားနှိုင်ငရျား မူဝါဒခ မ တသ်ည ်အခါ အလုပ်လက်မဲ အဖပင် 

တစ်ဝက်တစ်ပ က်အလုပ်လက်မဲ န င ် ဖြစ်နှိင်ုငဖခရ ှိငသ  လုပ်သ ျားအင်အ ျားတှိိုု့ကှို ထည ်သွေင်ျား 

တွေက်ခ က်ထ ျားသည ် လုပ်သ ျားအင်အ ျားအဖပည ်အဝအသုံျားမခ နှိင်ုမှုနှုေ်ျားကှို ယ ဉ်တွေအဲသုံျားဖပ ရေ် ၁၉ 

ကကှိမရ်ခမ က် အခပည်ခပည ်ှိုင်ရ  အလုပ်သမ ားရရားရ  စ ရင်ားအင်ားပည ရှင်မ  ား ညလီ ခံ၏ 

 ံုားခြတ်ခ က်အရ ခမန်မ နှိုင်ငံ၏ လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည ်အဝအသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ားသည ် ၃.၃ 

ရ ခှိုင်နှုန်ားခြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား ၃.၁ ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် အမ ှိ ားသမီား ၃.၇ ရ ခှိုင်နှုန်ား ခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိ 

ရပါသည။် 

(ဋ) အသက် ၁၅ နှစ်မ ှ ၂၄ နှစ် က ား လူငယ်မ  ား၏ အလုပ်လက်မ  နှုန်ားမှ  ၁.၄ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိပပီား၊ 

လုပ်သ ားအင်အ ားအခပည ်အဝအသုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန်ား ၆.၅ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ဌ) လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပရရ က်ရှှိရနသမူ  ား၏ အရခခအရနကှိုရလ လ  ကည ်ရ  အှိမ်မှုကှိစစ/ 

မှိသ ားစုတ ဝန်ရှှိသူ ၄၅.၂ ရ ခှိုင်နှုန်ား၊ ရက  င်ား/သင်တန်ားတက်ရရ က်ရနသူ ၂၃.၄ ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် 

အသက်အရွယ် အှိုမင်ားသူ ၁၃.၆ ရ ခှိုင်နှုန်ားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

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

(Not in Employment, Education or Training-NEET) ၁၃.၅ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား ၇.၉ 

ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် အမ ှိ ားသမီား ၁၈.၇ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိင က င်ျား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ဎ) ခမန်မ နှိုင်ငံတ င် အသက် ၅ နှစ်မ ှ၁၇ နှစ်အ က ား ကရလားဦားရရ ၁၂.၃၃ သန်ားရှှိရ ၊ ရယ က်  ားရလား 

၆.၁၂ သန်ား၊ မှိန်ားကရလား ၆.၂၁ သန်ားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(ဏ) ကရလားဦားရရ စုစုရပါင်ားတ င် အလုပ်လုပ်ငသ  ကရလားပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ား ၃.၆ ရ ခှိုင်နှုန်ား ရှှိပပီား၊ 

ရယ က်  ားရလား ၄.၁ ရ ခှိုင်နှုန်ားနှင ် မှိန်ားကရလား ၃.၂ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

(တ) ကရလားဦားရရ စုစုရပါင်ားတ င် ကရလားလုပ်သ ား ပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ား ၂.၂ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိပပီား၊ 

ရယ က်  ားရလား ၂.၄ ရ ခှိုင်နှုန်ား၊ မှိန်ားကရလား ၂.၀ ရ ခှိုင်နှုန်ားရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 
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၂၀၁၉ ခုန စ ၊ လုပ သ ်းအင အ ်းစစ  မ ်း န စ်ပတ်လည် အစီရငခ်ံစာအရ လုပ သ ်းအင အ ်းဆိုင ရ  
အတခခခပဇယ ်း 

 

အလုပ်လုပ်ကှိငု်နှိုငရ်သ  အသက်အပှိုင်ားအခခ ားရှှိ လူဦားရရ (အသက် ၁၅ နစှ်နငှ ်အထက)် 
၃၇.၅၀ သန်ား 

အလုပ်လက်ရှှိ 
၂၂.၁၈ သန်ား 

အလုပ်လက်မ   
၀.၁၀ သန်ား 

လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပတ င်ရှှိသူ 

၁၅.၂၂ သန်ား 

လုပ်သ ားအင်အ ား ၂၂.၂၈ သနာ်း အလုပ်ရှ ရြ  
အ င်သင ်မခြစ ်

အ င်သင ်ခြစ် 
အလုပ်မရ ှ 

 

  

 

အလုပ်ခ ှိန် ှိုင်ရ  
တစဝ်ကတ်စပ် က် 
အလုပ်လက်မ   
၀.၅၄ သန်ား 

အလုပ်လက်မ   
၀.၁၀ သန်ား 

ခြစန်ှိုငရ်ခခရှှိရသ  လုပ်သ ားအင်အ ား 
၀.၁၁ သန်ား 

 

  LU1 (၀.၅%)     

 LU2 (၂.၉%)     

  LU3 (၀.၉%)  

 LU4 (၃.၃%)  

ရ င ်းလင ်းချက ။ LU Labour Underutilization  (လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည ်အဝ အသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ား) 
LU1 အလုပ်လက်မ  နှုန်ား 
LU2 အလုပ်ခ ှိန် ှိုင်ရ  တစ်ဝက်တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ  နှင ် အလုပ်လက်မ  ရပါင်ားစပ်နှုန်ား 
LU3 အလုပ်လက်မ  နှင ် ခြစ်နှိုင်ရခခရှှိရသ  လုပ်သ ားအင်အ ားရပါင်ားစပ်နှုန်ား 
LU4  အလုပ်လက်မ  ၊ အလုပ်ခ ှိန် ှိုင်ရ  တစ်ဝက်တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ  နှင ် ခြစ်နှိုင်ရခခရှှိရသ  

လုပ်သ ားအင်အ ားတှို ကှို 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 ်း 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်းရက က်ယူရခခင်ား၏ အဓှိကရည်ရွယ်ခ က်မ ှ ၂၀၁၇ 

ခုနှစ်မှစတင်၍ နှစ်စဉ်ရက က်ယူခ  သည ် စစ်တမ်ားပါ အခ က်အလက်မ  ားနှင်  နှိှုင်ားယှဉ်နှိုင်ရန်၊ ရ သီခ ှိန် 
အလှိုက် အလုပ်အကှိုင်ရခပ င်ားလ မှု အရခခအရနကှို သှိရှှိနှိုင်ရန်နှင်  လုပ်သ ျားစ ရင်ျားအင်ျား (Labour 

Statistics) မ  ား စဉ် က်မခပတ် ရရှှိနှိုင်ရစရန်ခြစ်သည။် ဤစစ်တမ်ားသည် တစ်နှိုင်ငံလံုားရှှိ ခပည်ရထ င်စု 
နယ်ရခမ ၁ ခု၊ တှိုင်ားရေသကကီား ၇ ခနုှင  ် ခပည်နယ် ၇ ခုတှိ ုရှှိ အှိမရ်ထ င်စုလူဦားရရကှို လွှမ်ားခခံ ပပီား၊ 
လုပ်သ ားအင်အ ား ှိုင်ရ  ယံု ကညစ်ှိတ်ခ ရရသ  အခ က်အလက်မ  ားကှို  ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်၊ က  ား၊ မ အခပင် 

ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အ င် မ  ားထှိ ရရှှိနှိင်ုမည်ခြစ်ပါသည်။ ဤစစ်တမ်ားမှ 
လူဦျားငရဆှိုင်ရ သွေင်ဖပင်လကခဏ မ  ျား၊ ဖပည်ပငရ ွံ့ငဖပ င်ျားသွေ ျားလ မှုဆှိုင်ရ  အခ က်အလက်မ  ျား၊ အလုပ် 
အကှိုင်န င ် လုပ်ငေ်ျားခွေင်ထှိခှိုက်ဒဏ်ရ ရရ ှိမှုအရခခအရန၊ လုပ်ခလစ ၊ လုပ်သ ားအင်အ ားအခပည် အဝ 
အသုံားမခ နှိင်ုမှုန င  ်ကရလားလုပ်သ ား ှိုင်ရ  အခ က်အလက်မ  ား ရရှှိနှိင်ုမည်ခြစ်ပါသည။် 

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၊ လူဦားရရ ှိုင်ရ  သ င်ခပင်လကခဏ မ  ားနှင်  ပည ရရား 

အ င် ၊ 
(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) အှိမရ်ထ င်စုမ  ား၏ ရနထှိုင်စ ားသုံားစရှိတ်မ  ား ၊ 
(စ) လ န်ခ  ရသ  ၇ ရက်အတ င်ား ေုတှိယအလုပ်/လုပ်ငန်ား၏ သ င်ခပင်လကခဏ  (အသက် ၁၄ 

နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပရ်သ အှိမရ်ထ င်စုဝင်မ  ား) ၊ 
( ) တစ်ဝက်တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ   (အသက် ၁၄ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပရ်သ  

အှိမရ်ထ င်စုဝင်မ  ား) ၊ 
(ဇ) အလုပ်ရ ှခခင်ား (လ န်ခ  ရသ  ၇ ရက်အတ င်ား အလုပ်မလုပ်ရသ  အသက် ၁၄ နှစ်နှင်  

အထက် အှိမရ်ထ င်စုဝင်မ  ား) ၊ 

(ဈ) လုပ်ငန်ားခ င် ရ ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားရရား၊ က န်ားမ ရရားနှင ် ထှိခှိုက်ေဏ်ရ ရရှှိမှု (အသက် ၅ 

နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပရ်သ အှိမရ်ထ င်စုဝင်မ  ား) ၊ 
(ည) နှိုင်ငံရပ်ခခ ားတ င် ရနထှိုင်သည ် အှိမရ်ထ င်စုဝင်မ  ား (အသက် ၅ နှစ်နှင် အထက် 

အှိမရ်ထ င်စုဝင်မ  ား) ။ 
 

 



၂၀၁၉ ခုနှစ၊် လပု်သ ားအင်အ ားစစတ်မ်ား နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစ   7 

၂.၃ နမူနာဒီဇိုင ်း 

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ လူဦားရရနှင်  အှိမအ်ရ က င်ားအရ သန်ားရခါင်စ ရင်ားကှို ဤစစ်တမ်ား၏ နမူန စ ရင်ားစဉ် 
(Sampling Frame) အခြစ် အသုံားခပ ထ ားပါသည။် သန်ားရခါင်စ ရင်ား ရက က်ယူရ တ င် အှိမရ်ထ င်စု 
၁၂၅-၁၅၀ ကှို လွှမ်ားခခံ နှိုင်ရသ စ ရင်ားရက က်က က်ဧရှိယ မ  ားကှို ြ  ွေ့စညာ်းခ  ပါသည။် သှို ရသ ် သ  ားလ ရန် 
ခက်ခ ရသ ရေသမ  ား၊ ခပန် က  ရနရသ ရေသမ  ား၊  ီားနှင်ားထူထပ်ရသ ရေသမ  ား၊ နယ်ရခမမရအားခ မာ်းသည်  
ရေသမ  ားစသည်  အခက်အခ မ  ားရ က င်  ‘စ’ံသတ်မှတ်ခ က်ကှို တစ်ဝက်ရလ   ခ ခ  ပါသည။် အှိမရ်ထ င်စု 
၁၀၀ (သှို ) လူဦားရရ ၅၀၀ ရှှိရသ  ရွ ငယ်မ  ားအ ား  စ ရင်ားရက က်က က် တစ်က က်အခြစ် သတ်မှတ်ခ  ပါ 
သည။်  

နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်းကှို ရ သီခ ှိန်နှင်  ရ သီခ ှိန်ခပင်ပရှှိ လုပ်သ ားအင်အ ား ှိုင်ရ  
သတင်ားအခ က်အလက်ရရှှိရန် ရညရ်ွယ၍် တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကကှိမ ် ရက က်ယူလ က်ရှှိရ  စစ်တမာ်းပထမ 
အကကှိမက်ှို ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လထှိနှင  ်ေုတှိယအကကှိမ်ကှို စက်တင်  လမှ နှိုဝင်  လထှိ  ရက က်ယူခ   
ပါသည။် စစ်တမ်ားရက က်ယူရန် ကုန်က စရှိတ်၊ အခ ှိန်နှင်  လူစ မ်ားအ ားကှို ထည် သ င်ားစဉ်ားစ ား၍ တစ်ကကှိမ် 
လျှင် စ ရင်ားရက က်က က် ၇၈၀ ကှို နမူန အရွယ်အခြစ် သတ်မှတ်ခ  ပပီား စ ရင်ားရက က်က က် တစ်က က် 
လျှင် နမူန အှိမရ်ထ င်စု ၁၈ အှိမက်ှို ရရာွးခ ယရ်က က်ယူခ  ရ  စုစုရပါင်ား နမူန အှိမရ်ထ င်စု ၁၄,၀၄၀ ကှို 
ရက က်ယူရန ်သတ်မှတ်ခ  ပါသည။်  

စစ်တမာ်း၏ နမူန ေီဇှိုင်ားသည ် နှစ် င် အလွှ ခ  နမနူ ရက က်နညာ်း (Two Stage Stratified 

Sampling Method) ကှို အသုံားခပ ထ ားပပီား၊ စ ရင်ားရက က်က က် (Enumeration Areas-EAs) ကှို 
ပထမအ င် ယနူစ် (First Stage Units-FSUs) (သှို ) မူလနမူန ယူနစ် (Primary Sampling Units- PSUs) 

အခြစ်သတ်မှတပ်ပီား အှိမရ်ထ င်စုမ  ား (Households) ကှို ေုတှိယအ င် ယူနစ် (Second Stage Units          
-SSUs) (သှို ) ရန က် ံုားနမူန ယူနစ်အခြစ် သတ်မှတ်ပါသည။် 

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

ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်တစ်ခုစီ၏ ပမှိ ွေ့ခပ (သှို မဟုတ်) ရက ားလက်ကှို 
အရခခခံအလွှ  (Stratum) အခြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ ခမန်မ နှိုင်ငံတ င် ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ (၁) ခု၊ 
တှိင်ုားရေသကကီား (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 အလုပ်အကှိုင် ှိုင်ရ  သ င်ခပင်လကခဏ မ  ား၏ က  ခပ ားခခ ားန ားမှု မ  ားခပ ားပပီား လူဦားရရ 
အရွယ်အစ ားနညာ်းပါားသည် အတ က် ရက ားလက်အ ား ၁.၀ အရလား (weightage) နှင်  ပမှိ ွေ့ခပအ ား ၁.၅ အရလား 
(weightage) ခြင်  သတ်မှတ်ပါသည။် သှို ရ တ င် ရန်ကုန်တှိင်ုားရေသကကီားရှှိ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် လူဦားရရသည် 
က  ခခ ားမှု မရှှိသည ်အတ က် အရလား (weight) ကှိုမူ ပှိရုပားထ ားခခင်ားမရှှိ   ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက်၏ အရလား 
ကှိ ု ၁:၁ ခြင်  တူညီစ   အရလားရပားထ ားပါသည်။ ထှို ခပင် နယ်ပယ်အ င်  (domain-level) နှင်  နှိုင်ငံအ င်  
(national-level) ခန် မှန်ားမှုမ  ားကှို တ က်ခ က်နှိုင်ရန် ရနရ ခ ထ ားခ  ရဝမှုကှို လူဦားရရအရွယ်အစ ား၏ 
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  
၂၀၁၉ (ပထမအကကိမ ) ၂၀၁၉ (ဒု ိယအကကိမ ) ၂၀၁၉ (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 ရင်ားရက က်က က် ၁၁ က က်မ ှ ရအ က်ပါအတှိင်ုားခြစ်ပါသည်- 

စဉ  
ခပည တထ င စုနယ တခမ/ 

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

၁ ကရင်ခပညန်ယ် ရက  ကရှိတပ်မှိ ွေ့နယ် တရှိတရခါင်ားရက ားရွ အုပ်စု 

၂ ခ င်ားခပည်နယ် ပလက်ဝပမှိ ွေ့နယ် ရယားလ ဝရက ားရွ အုပစ်ု 

  ပလက်ဝပမှိ ွေ့နယ် အထက် လှိုင် ရက ားရွ အုပစ်ု 

  ပလက်ဝပမှိ ွေ့နယ် ပတှိန်တလန်ရက ားရွ အုပ်စု 

   မီားပမှိ ွေ့နယ်ခ   ဝါရခ  ငာ်းဝရက ားရွ အုပစ်ု 

၃ ရခှိုင်ခပည်နယ် ရမ င်ရတ ပမှိ ွေ့နယ် ဝက်က ှိန်ားရက ားရွ အုပစ်ု 

  ရမ င်ရတ ပမှိ ွေ့နယ် ရမ င်နှမရက ားရွ အုပစ်ု 

  ရမ င်ရတ ပမှိ ွေ့နယ် သရ သ က  ရက ားရွ အုပစ်ု 

၄ ရှမ်ားခပည်နယ် ရန င်ငစ်ပမှိ ွေ့နယ် လရလ က်ရက ားရွ အုပစ်ု 

  နမ ခ်မ်ားဝူပမှိ ွေ့နယ်  ီရ  ်ရက ားရွ အုပစ် ု

  ပန် န်ားပမှိ ွေ့နယ် ရယ င်တှိန်ားရက ားရွ အုပစ်ု 
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၂.၅ ပထမအဆင   နမူနာမျ ်း (FSUs) တရ ်းချယ ခခင ်း 

ခမန်မ နှိုင်ငံ၏ အမ ှိ ားသ ားအ င်  အှိမရ်ထ င်စုစစ်တမ်ားမ  ားအတ က် FSUs ရရာွးခ ယ်နှိင်ုရန် 
ကမ္   ဏ်နှင်  ခပည်သူူ့အင်အ ားဦားစီားဌ နတှို  ပူားရပါင်ားတ က်ခ က်ထ ားသည်  FSUs အရရအတ က် ၄,၀၀၀ 

ပါဝင်ရသ  ပင်မနမူန စ ရင်ားစဉ်  (Master Sampling Frame) တစ်ခုကှို တည်ရ  က်ထ ားပါသည။် FSUs 

အရရအတ က် ၄,၀၀၀ ကှို replicate ၄ ခုခြင်  ြ  ွေ့စညာ်းထ ားပပီား replicate တစ်ခုစတီ င် FSUs အရရအတ က်  

၁,၀၀၀ ပါဝင်ပါသည။် သက် ှိုင်ရ ဌ နအလှိုက် နမူန အှိမရ်ထ င်စုစစ်တမ်ားမ  ား နှစ်စဉ် ရက က်ယူလ က် 
ရှှိရ  ခပ စုထ ားသည ် ပင်မနမူန စ ရင်ားစဉ်သည ်လံုရလ က်မှုမရှှိသည ်အတ က် ခပည်သူူ့အင်အ ားဦားစီားဌ နမှ 
FSUs အရရအတ က် ၆,၀၀၀ ကှို ထပ်မံရရွားခ ယ်ခ  ပပီား မူလပင်မနမူန  စ ရင်ားစဉ်နှင ်ရပါင်ားက  
ခပင် င်ထ ားသည ် ပင်မနမူန စ ရင်ားစဉ် (Updated Master Sampling Frame) ကှို replicate ၁၀ ခုခြင ် 
အသစ်ခပန်လည ်ြ  ွေ့စည်ားထ ား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။် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်း (ပထမအကကှိမ)် အတ က် replicate ၂ နှင်  ၃ 

မှလညာ်းရက င်ား၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်း (ေုတှိယအကကှိမ်) အတ က် replicate ၅ ၊ ၇ 
နှင်  ၁၀ မှလည်ားရက င်ား ရရွားခ ယ်ခ  ပါသည။် 

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

အဓှိကအ ားခြင်  အှိမရ်ထ င်စုဦားရရစ ရင်ားမ  ားခပ စုရ တ င် အှိမရ်ထ င်စု ၃၀၀ (သှို မဟုတ)် ၃၀၀ 

ထက်ရက  ်လ န်ရသ  အရွယ်ကကီားမ ားသည်  စ ရင်ားရက က်က က်မ  ားကှို အက က်ငယ်အခြစ ် ြ  ွေ့စည်ားရန် 
ရ  င်ရွက်ပါသည။် အရွယ်အစ ားကကီားမ ားရသ  စ ရင်ားရက က်က က်အ ား D အရရအတ က်ရှှိသည်  
အက က်ငယ်ဟုရခေါ် ှိုရသ  အက က်ခ   (sub-division) မ  ားအခြစ် ပှိုင်ားခခ ားထ ားပါသည။် ြ  ွေ့စညာ်းမည်  
အက က်ငယ်အရရအတ က် ( ှိုလှိုသညမ်ှ  D ၏တန်ြှိာုး) သည ်နမူန စ ရင်ားရက က်က က်၏ အနီားစပ် ံုား 
လူဦားရရရပေါ် မူတညမ်ညခ်ြစ်သည။် အက က်ငယ်အရရအတ က်ကှို  ံုားခြတ်ရန်အတ က် စံသတ်မှတခ် က်မ ှ 

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 ရငာ်းရက က်က က်တစ်က က်လံုားကှို အှိမ်ရထ င်စုစ ရငာ်းရက က်ယရူန် မှတ်ယရူမည်။ 
မှတ်ခ က်။ အက က်ငယ်မ  ားခြင်  ြ  ွေ့စည်ားထ ားသည်  စ ရငာ်းရက က်က က်အတ က် အက က်ငယ်တစ်ခုကှို သ မန်က ပန်ားနမူန  

(Simple Random Sampling) နည်ားခြင်  ရရွားခ ယ်ပါသည်။ 
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၂.၇ ဒု ယိအဆင    င  နမူနာစ ရင ်းစဉ ခပင ဆင ခခင ်း 

အှိမ်ရထ င်စုမ  ား၏ နမူန စ ရင်ားစဉ်ကှို ခပင် ငရ် တ င် ရရွားခ ယ်ထ ားရသ  စ ရင်ားရက က်က က် 
မ  ား (သှို မဟုတ)် ပမ ဏကကီားမ ားရသ  စ ရင်ားရက က်က က်အတ င်ားရှှိ အက က်ငယ်မှ အှိမရ်ထ င်စု 
အ ားလံုားကှို တစ်အှိမ်တက် င်ား ရက က်ယူခ  ပါသည်။ အကယ်၍ အှိမရ်ထ င်စုရှှိ အှိမရ်ထ င်စုဝင်မ  ား 
ယ ယီပ က်က က်ရနပါက ရ ားအှိမမ်ှတစ် င ် အှိမ်ရထ င်စု၏ သတင်ားအခ က်အလက်မ  ားကှို ရယူခ   
ပါသည။် 

၂.၈ 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။ 

၂.၉ အိမ တထ င စုမျ ်းအ ်း တရ ်းချယ ခခင ်း 

နမူန စ ရင်ားရက က်က က်တစ်က က်ရှှိ နမူန အှိမရ်ထ င်စုမ  ားကှို ရရွားခ ယ်ရ တ င် ပထမအ င်  
နမူန ရရာွးခ ယ်ထ ားရသ  FSUs (သှို မဟုတ်) ပထမအ င် ရရွားခ ယ်ထ ားရသ  အက က်ငယ်မ  ားခြင်  ြ  ွေ့စည်ား 
ထ ားရသ  ရက က်က က်ရှှိ အှိမရ်ထ င်စုအရရအတ က်အရ ခြစ်တန်စ မ်ားအညီအမျှရပား၍ ရရာွးခ ယ်ရသ  

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

၂.၁၀ အစ ်းထို်းခခင ်း 

မူလရရွားခ ယ်ထ ားရသ  နမူန စ ရင်ားရက က်က က်မ  ားကှိုသ  စစ်တမ်ားရက က်ယူနှိုင်ရန် 
ရ  င်ရွက်ခ  ပပီား၊ မရရှ င်လွှ နှိုင်ရသ  အရခခအရနမ  ားရ က င်  နမူန စ ရင်ားရက က်က က်ကှို စ ရင်ား 
မရက က်နှိုင်လျှင် အ ှိုပါအလွှ ခ  ၏ နမူန စ ရင်ားစဉ်မှ စ ရင်ားရက က်က က်ခြင  ် အစ ားထှိုားပါသည။် 
မည်သည် အစ ားထှိုားခခင်ားကှိုမ ှို တှိက မှနက်န်စ  စှိစစ်ပပီား မှတ်တမ်ားထ ားရှှိခ  ပါသည။် သှို ရသ ် အစ ားထှိုား 
ရသ  စ ရင်ားရက က်က က်အ ား စ ရင်ားမရက က်ယူနှိုင်ပါက ရန က်ထပ်မညသ်ည်  အစ ားထှိုားရပားခခင်ား 
ကှိုမျှ ရ  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    
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  ား ခန် မှနာ်းခခင်ား- 
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ရအ က်ပါ သရကသတမ  ားကှို အသုံားခပ ထ ားပါသည်- 

 s = s ကကှိမ်ရခမ က်အလွှ  (s=၁-၃၀) 

 i = i ကကှိမရ်ခမ က်ပထမအ င်  ရရာွးထုတ်ထ ားရသ  နမူန စ ရင်ားရက က်က က် 
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j = j ကကှိမရ်ခမ က်နမနူ အှိမရ်ထ င်စု 

k = နမူန အှိမရ်ထ င်စုရှှိ k ကကှိမရ်ခမ က်လူပဂု္ှိ လ် 

P = ပထမအ င်  နမူန စ ရင်ားရက က်က က်ရှှိ နမနူ 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 = ပထမအ င်  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 ကှိန်ားရှင် ှိုင်ရ  ခန် မှန်ားတန်ြှိုား 

X̂ , Ŷ = X, Y ကှိန်ားရှင် ှိုင်ရ  စုစုရပါင်ားဦားရရတန်ြှိုားအတ က် ခန် မှန်ားကှိန်ား 

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 (သှို မဟုတ်) ၀ 

အထက်တ င်ရြ ်ခပထ ားသက  သှို  ရတ ွေ့ရှှိခ က်အသီားသီားကှိ ုရအ က်ပါရခမ  က်ရြ ်ကှိန်ားခြင်  ရခမ  က် 
ရမည်ခြစပ်ပီား၊ အ ှိုပါရခမ  က်ရြ ်ကှိန်ားကှို M အခြစ် သတ်မှတန်ှိုင်သည။် 

sisis

sisis
si

hpn

HDP
M




=
 

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

• Ps တန်ြှိုားမ  ားသည် ဇယ ား ၂.၁ တ င် ရြ ်ခပထ ားရသ  နမူန စ ရင်ားရက က်က က်ရှှိ 
အှိမရ်ထ င်စုအရရအတ က် ခြစ်ပါသည်။ 

• 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 အနီားစပ် ံုားခန် မှန်ားရခခ အှိမ်ရထ င်စု 
ဦားရရတန်ြှိုားတှိ ုခြစ်ပါသည။် 

• Dsi တန်ြှိုားသည ် အှိမရ်ထ င်စုစ ရင်ားစဉ်ရမားခ န်ားလွှ ၏ အခန်ား (၁)၊ အမှတ်စဉ် (၉)၊ 
အက က်ငယ်အရရအတ က် ခြစ်ပါသည။် 

• H တန်ြှိုားသည် အှိမရ်ထ င်စုစ ရင်ားစဉ်ရမားခ န်ားလွှ ၏ အခန်ား (၇)၊ ရက ်လံ ၂ မှ ရရှှိနှိင်ုမည် 
ခြစ်ပါသည။် 
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• h တန်ြှိာုးသည် အှိမရ်ထ င်စုစ ရင်ားစဉ် ရမားခ န်ားလွှ ၏ အခန်ား (၇) ၊ ရက ်လံ ၃ တ င် 

ရယ ုယ အ ားခြင်  ရြ ်ခပထ ားပါသည။် စ ရင်ားဇယ ား ထုတ်ယူရန်အတ က် အမှနတ်န်ြှိုား 
ကှိုမူ အရ က င်ားခပခ က်တစ်ခုခုခြင်  မရက က်ယူနှိုင်သည်  အှိမရ်ထ င်စုမ  ားမပါဝင ်  
အမှနတ်ကယ်ရက က်ယူနှိုင်ခ  သည်  အှိမရ်ထ င်စုရမားခ န်ားလွှ အရရအတ က် စုစုရပါင်ားမှ 
ရရှှိမညခ်ြစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦားရရနှင်  အှိမအ်ရ က င်ားအရ  သန်ားရခါင်စ ရင်ားမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတ က် ခန် မှန်ား 
တ က်ခ က်ထ ားရသ  စုစုရပါင်ားလူဦားရရမှ  ၅၄.၃၀ သန်ားခြစရ်  ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ လူဦားရရနှင ် အှိမအ်ရ က င်ား 
အရ  သန်ားရခါင်စ ရင်ား၏ အှိမရ်ထ င်စုလူဦားရရ ပါဝင်မှုအခ ှိ ားအရ ၂၀၁၉  ခုနှစ် အှိမရ်ထ င်စုလူဦားရရ 
၅၁.၉၀ သန်ားခြစပ်ပီား၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်း (ပထမအကကှိမ်နင်ှ  ေုတှိယအကကှိမ)် မှ 
တစ်နှစ်ပတ်လံုား လူဦားရရနှင်  နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက စစ်တမ်ား၏ ခန် မှန်ားလူဦားရရသည် ရယ ုယ အ ားခြင်  
ရလ   နညာ်းရနရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် ယခုစစ်တမ်ားတ င် လူဦားရရခန် မှန်ားမှုနှင် ပတ်သက်၍ သန်ားရခါင် 
စ ရင်ားမှ လူဦားရရကှိန်ားဂဏန်ား အခ က်အလက်မ  ားကှို အရခခခံသည်  Weight (အရလား-M) မပါ   
သန်ားရခါင်စ ရင်ားနှင်  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်းကှို နှိှုင်ားယှဉမ်ရ၍ ၎င်ားအခက်အခ ကှို ရက  ်လွှ ားနှိုင်ရန် 
Weight (အရလား-M) ကှိ ု ခပည်သူူ့အင်အ ားဦားစီားဌ န၏ ၂၀၁၄-၂၀၅၀ ခန် မှန်ားလူဦားရရစ ရင်ားနှင ် ကှိုက်ညမီှု 
ရှှိရစရန် တ က်ခ က်ရ  င်ရွက်ခ  ပါသည။် 

၂.၁၂ ခန ့်မ န ်းရည ည န ်းက လ 

 အစီရင်ခံစ တ င် ရြ ်ခပထ ားရသ  ခန် မှန်ားကှိန်ားဂဏန်ားမ  ားသည် ရယ ုယ အ ားခြင်  စစ်တမ်ား 
ရက က်ယူသည်  က လခြစ်ရသ  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမ ှ မတ်လထှိနှင  ် စက်တင်  လမှ 
နှိုဝင်  လထှိ ရညည်ွှန်ားပါသည။် 

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 ိ (Employment) 

အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားခခ ားရှှိသူတစ်ဦားသည ် ရညည်ွှန်ားက လ ၇ ရက်အတ င်ား 
လုပ်ခ (သှို မဟုတ)် အခမတ်အစ န်ားတစ်စံုတစ်ရ ခြင်  ကုန်ပစစည်ားထုတ်လုပ်ရန်နှင်  ဝန်ရ  င်မှုရပားရန် 
မည်သည်  အလုပ်ကှိုမ ှို လုပ်ကှိုင်ရနသူမ  ားကှို အလုပ်လက်ရှှိဟု သတ်မှတပ်ါသည။် အလုပ်လက်ရှှိတ င် 
ရအ က်ပါ တှိ ုပါဝင်ပါသည်- 

▪ “လုပ ငန ်းခ င အ  င ်း အလုပ လက ရ ိ”  ှိုသညမ်ှ  အနညာ်း ံုား ၁ န ရီ က  အလုပ်တ င် အလုပ် 
လုပ်ခ  ခခင်ား၊ 

▪ “လုပ ငန ်းခ င အ  င ်းမရ ိတသ  အလုပ လက ရ ိ”  ှိသုညမ်ှ  အလုပ်မှယ ယီပ က်က က်ရနသူ 
(သှို မဟုတ)် အလုပ်လုပသ်ည်  အခ ှိန်ကှိုစီစဉ်ထ ားခခင်ား (အ ှိုင်ားခြင်  အလုပ်လုပခ် ှိန်၊ စုစုရပါင်ား 
အလုပ်ခ ှိန်ကှို မထှိခှိုက်ရစ   လွှ ရခပ င်ားထ ားရသ  အလုပ်ခ ှိန်၊ အခ ှိန်ပှိုလုပက်ှိုင်ခခင်ား) ရ က င်  
အစ ားထှိုားရရှှိသည်  ခ င် က လခံစ ားခ ှိန်၊ အလုပ်မှပ က်က က်ရနသူ။ 
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အလုပ လက မ   (Unemployment) 

 အလုပ်လက်မ  ဟု သတ်မှတ်နှိင်ုရန်မှ  အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်သည ် အသက်အပှိုင်ားအခခ ားရှှိ အလုပ်မရှှိ
ရသ သူမ  ားသည် သတ်မှတ်သည်  အခ ှိန်က လအတ င်ား အလုပ်ရရှှိရန်ရှ ရြ ရနပပီား အလုပ်အကှိုင်ရရှှိပါက 
စတင်လုပ်ကှိုင်ရန် အ င်သင် ခြစ်ရနသူမ  ားကှို  ှိုလှိုပါသည။် 

လုပ သ ်းအင အ ်း (Labour Force) 

 အထက်တ င် အဓှိပပ ယ်ရြ ်ခပထ ားရသ  အလုပ်လက်ရှှိနင်ှ  အလုပ်လက်မ  မ  ားသည ် လုပ်သ ား 
အင်အ ားတ င် ပါဝင်ပါသည။် အလုပ်လက်ရှှိဦားရရနှင်  အလုပ်လက်မ  ဦားရရကှို ရပါင်ားခခင်ားသည် လုပ်သ ား 
အင်အ ားနှင ် ညမီျှပါသည်။ 

လုပ သ ်းအင အ ်းခပင ပ  င ရ ိသူ (Outside Labour Force) 

 အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားတ င်ရှှိပပီား ရညည်ွှန်ားက လတှိုအတ င်ား အလုပ် 
လက်ရှှိနင်ှ  အလုပ်လက်မ  တ င် မပါဝင်သူမ  ားကှို လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပတ င်ရှှိသူဟု သတ်မှတပ်ါသည်။ 

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

လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည် အဝအသုံားမခ နှိင်ုခခင်ား ှိုသညမ်ှ  လုပ်သ ားခြည်  ည်ားမှုနင်ှ  လုပ်သ ား 
လှိုအပ်ခ က်အ က ား လှိုက်ြက်မညီခခင်ား၊ တစ်နည်ားအ ားခြင်  ခပည်သူမ  ားအတ က် အလုပ်အကှိုင်လှိုအပ်ခ က်  
ခြည်  ည်ားရပားနှိုင်မှု မရှှိခခင်ားကှိ ု  ှိုလှိုပါသည်။ လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည ်အဝ အသုံားမခ နှိင်ုခခင်ားကှို 
တှိင်ုားတ ရ တ င် ရအ က်ပါတှို  ပါဝင်ပါသည်- 

(၁) အလုပ ချနိ ဆိုင ရ   စ ဝက  စ ပျက  အလုပ လက မ   - ၁၉၅၁ ခုနှစ် ၊ အလုပ်ရုံမ  ား 
အက်ဥပရေကှို ခပင် င်သည်  ဥပရေအရ လတူစ်ရယ က်၏ တစ်ပတ်အလုပခ် ှိန်သည ်၄၄ 
န ရီထက် ရလ   နညာ်းရနသည် အတ က် အခခ ားအလုပ်တစ်ခုကှို လုပ်ကှိုင်လှိုစှိတ်ရှှိပပီား 
အလုပ်လုပရ်န် အ င်သင် ခြစ်ရနသ၊ူ 

(၂) အလုပ လက မ  - အလုပ်မရှှိသူတစ်ဦားသည ် လတ်တရလ က လအတ င်ား အလုပ်ရ ှရြ ရန 
ပပီား အ ှိုပါအလုပ်ကှို လုပ်ကှိုင်ရန်အတ က် အ င်သင် ရှှိရနသူ၊ 

(၃) ခဖစ နိငု တခခရ ိတသ  လုပ သ ်းအင အ ်း- အလုပ်မရှှိသူတစ်ဦားသည ် အလုပ်လုပရ်န်  နဒရှှိ 
ရသ ်လညာ်း ၎င်ားအရနခြင်  အလုပ်ရ ှရြ ရန် (သှို မဟုတ်) အ င်သင ်ခြစ်မှုအတ က် 
အရခခအရနကန် သတ်ခ က်ရှှိရနခခင်ားကှိုရည်ညွှန်ားပါသည။် 

အလုပ အကုိင အတခခအတန (Employment Status) 

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

Classification of Status in Employment-ICSE,1993) အရ အလုပ်အကှိုင်အရခခအရနကှို ရအ က်ပါ 
အတှိင်ုား ခ  ခခ ားထ ားပါသည်- 

 (က) အမမ  မ ်း/ပ မု န အလုပ သမ ်း - လူတစ်ရယ ကသ်ည ် ရင  (သှို မဟုတ)် ပစစည်ားကှို 
ပံမုှနလ်ုပ်ခအခြစ် ရယူပပီား အလုပ်ရင်ှတစ်ရယ က်ထံတ င် အလုပ်လုပသူ်ကှို  ှိုလှိုပါသည်။ 
လုပ်ခ/လစ  အခပင် က န်ားမ ရရားရစ င် ရရှ က်မှု၊ အ ားလပ်ရက်မ  ား၊ န မက န်ားမှု 
(သှို မဟုတ်) အခခ ား ရစ င် ရရှ က်မှုမ  ားစသည်  အက ှိ ားခံစ ားခ င် ရရှှိမှုမ  ား ပါဝင်ပါသည။် 
အပမ တမ်ား (သှို မဟုတ)် ပံုမှန် အလုပ်သမ ားမ  ားအရနခြင်  ၎င်ားတှိ ု၏ လုပ်ငန်ားခ င်အတ င်ား 
အလုပ်ရနရ မ  ား ရခပ င်ားရရ ွေ့ လုပ်ကှိုင်ခခင်ားမ  ားလည်ားရှှိနှိင်ုပပီား လူမှုက က ယ်ရစ င်  
ရရ ှက်မှုမ  ားနှင်  ရင ရ ကားအက ှိ ား ခံစ ားခ င် မ  ားလည်ား ရှှိနှိင်ုပါသည။် 
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 (ခ) ကျပန ်းအလုပ သမ ်း - လူတစ်ရယ ကသ်ည ် ပံရုသမရှှိရသ အလုပ်ကှို လုပ်ကှိုင်ခခင်ားခြစ် 
ပပီား၊ လုပ်ကှိုင်ရမည်  အလုပ်အကှိုင်ကှို ခငင်ား ှိုခ င် ရှှိသည။် ပံမုှနအ် ားခြင်  က ပန်ားအလုပ် 
သမ ားတစ်ရယ က်သည် အမှနတ်ကယ် အလုပ်လုပ်သည်  အလုပ်ခ ှိန် (စက်ရုံလုပ်ငန်ားမ  ား 
တ င် အလုပ်အကှိုင်နှင် ပတ်သက်ပပီား အနှိမ်  ံုားလုပ်ခ) ရပေါ်တ င်သ  လုပ်ခရရှှိခခင်ားခြစ် 
သည။် အမ  ားခပည်သူ အလုပ်ပှိတရ်က် (အခ ှိ ွေ့ရသ  အရခခအရနမ  ားမှလ  ၍)၊ ကှိုယရ်ရား 
ကှိုယတ် အတ က် ခ င် ယခူခင်ား၊ လုပ်သက်ခ င်  စသညတ်ှိ ုအတ က် လုပ်ခ၊ လစ  မရရှှိပါ။ 
အလုပ်မှ ရပန် ားမည် ှိုပါက ကကှိ တင်အရ က င်ား က ားစ  ရပားပှိ ုရန် မလှိုအပ်ပါ။ 

(ဂ) လစ ရအလုပ သင  - သင်တန်ားတက်ရရ က်ရနသည်  လစ ရအလုပ်သင်ကှို အလုပ်လက်ရှှိ 
ဟု ယူ ပါသည။် သှို ရသ ် လစ မရအလုပ/်လုပ်ငန်ားသင်ကှိုမူ အလုပ်လက်ရှှိဟု မယ ူပါ။ 

(ဃ) အလုပ ရ င  (ပ မု န အလုပ သမ ်းန င   သူ/သူမ၏ကုိယ ပိုင လုပ ငန ်း) - အလုပ်လက်ရှှိမ  ားသည် 
လုပ်ငန်ားကှို တစ်ဦားတစ်ရယ က်ထ ခြစ်ရစ၊ တစ်ဦား (သှို မဟုတ်) ထှို ထက်ပှိုရသ  လုပ်ရြ ် 
ကှိုင်ြက်မ  ားခြင် ခြစ်ရစ၊ စှိုက်ပ ှိ ားရမ ားခမြူရရားလုပ်ငန်ားမ  ားအပါအဝင် စီားပ  ားရရားလုပ်ငန်ား 
တစ်ခုကှို  လုပ်ခ/ လစ ခြင်  အလုပ်သမ ားမ  ား ငှ ားရမာ်းရ  င်ရွက်ရနပါက  အလုပ်ရင်ှ 
အခြစ် သတ်မှတန်ှိုင်မည်ခြစ်သည။် 

(င)  စ နိုင  စ ပုိင လုပ ငန ်းလုပ ကုိင သူ (သူ/သူမ၏ ကုိယ ပိငု အလုပ / ပ မု န အလုပ သမ ်းမရ ိ) - 
လုပ်ငန်ားကှို ပံမုှနအ်လုပ်သမ ားငှ ားရမ်ားခခင်ားမရှှိ   လုပ်ကှိုင်သူကှို  ှိုလှိုခခင်ားခြစ်သည်။ 
တစ်နှိုင်တစ်ပှိုင်လုပ်ငန်ားလုပ်ကှိုင်သူသည် မှိမှိတစ်ဦားတည်ား(သှို မဟုတ်) တစ်ဦား (သှို မဟုတ်) 
ထှိုထက်ပှိုရသ  လုပ်ရြ ်ကှိုင်ြက်မ  ားနှင် ခြစ်ရစ၊ အခရ ကားရင မရပားရသည်  မှိသ ားစုအကူ 
လုပ်သ ားမ  ားနှင် ခြစ်ရစ၊ လုပ်ငန်ား (သှို မဟုတ်) စှိုက်ပ ှိ ားရမ ားခမြူရရားလုပ်ငန်ား စသညမ်  ားကှို 
ရ  င်ရွက်နှိုင် ကသည။် ပ  ခခြင်  လုပ်ကှိုင်လ က်ရှှိရသ  ပ  စ ားမ  ားကှိုလည်ား တစ်နှိုင် 
တစ်ပှိုင်လုပ်ငန်ားလုပ်ကှိုင်သူဟု သတ်မှတရ်မည်။ 

(စ) မိသ ်းစုလုပ ငန ်း  င  ကူညီလုပ ကုိင သူ - မှိသ ားစုဝင်တစ်ဦား (ပံမုှနအ် ားခြင်  တစ်အှိမတ်ည်ား 
တ င် ရနထှိုင်သည် လူတစ်ဦား) ၏ ရစ ားက က်အတ က် ရညရ်ွယ်ထုတလ်ုပ်သည်  လုပ်ငန်ား/ 
စှိုက်ပ ှိ ားရမ ားခမြူရရားလုပ်ငန်ားတ င် လုပ်ခ (သှို မဟုတ)် လစ ရရှှိခခင်ားမရှှိ   အလုပ်လုပ်သည်  
သူမ  ားကှို  ှိုလှိုပါသည။် ထှိုသှို ရသ သူမ  ားသည ် လုပ်ငန်ားလည်ပတ်မှုတ င် အလုပ်ခ ှိန် 
န ရီအ ားခြင် လည်ားရက င်ား (သှို မဟုတ)်  ံုားခြတ်ခ က် ခ မတှ်ရ တ င်လည်ားရက င်ား 
လုပ်ငန်ားရခါင်ားရ  င်နှင်  နှိှုင်ားယှဉ်နှိုင်မှုမရှှိသခြင်  ယင်ားတှိ ုကှို လုပ်ငန်ားတ င် လုပ်ရြ ် 
ကှိုင်ြက်အခြစ် မသတ်မှတ်နှိင်ုပါ။ အကယ်၍ လူတစ်ရယ က်သည ် သူ/သူမ၏ မှိသ ားစု 
လုပ်ငန်ားတ င် လပု်ခ/လစ ခြင်  လုပ်ကှိုင်ပါက ထှိုသူကှို ဤအမ ှိ ားအစ ားတ င် မသတ်မှတ်   
အလုပ်သမ ားအရနခြင်  သတ်မှတရ်န်ခြစ်ပါသည်။ 
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အလုပ အကုိင အမျ ိ်းအစ ်း (Occupation) 

လတူစ်ဦားသည် ကှိုယ်ပှိင်ုလုပ်ငန်ား လုပ်ကှိုင်ရနသူခြစ်ရစ၊ လုပ်ခလစ ခြင်  လုပ်ကှိုင်ရနသူခြစ်ရစ 
အတှိအက သတ်မှတထ် ားရသ  အလုပ်တစ်ခုတ င် လုပ်ကှိုင်ရနရရသ  အလုပ်အမ ှိ ားအစ ားကှို ရညည်ွှန်ား 
ပါသည။် အခပည်ခပည် ှိုင်ရ  အလုပ်အကှိုင်အမ ှိ ားအစ ားခ  ခခ ားခခင်ား စံခ ှိန်စံညွှန်ားကှို တူညီရသ  အလုပ် 
အကှိုင်မ  ားအလှိုက် ကကီားစဉ်ငယ်လှိုက်အုပစ်ုခြင်  စုစညာ်းထ ားပါသည။် မ က ရသားမီအခ ှိန်က ရန က် ံုား 
ရခပ င်ားလ မှုကှို ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ခ မတှ်ခ  ရ  ISCO-08 အခြစ်ရခေါ် ှိုပပီား လုပ်သ ားအင်အ ား စစ်တမာ်းတ င် 
အ ှိုပါ ISCO-08 ကှို အသုံားခပ ထ ားပါသည်။ 

လုပ ငန ်းအမျ ိ်းအစ ်း (Industry) 

 လတူစ်ဦား အလုပ်လုပသ်ည်  ကှိုယပ်ှိင်ုလုပ်ငန်ားအပါအဝင် အလုပ်ဌ န၊ စီားပ  ားရရားလုပ်ငန်ား 
(သှို မဟုတ)် အြ  ွေ့အစည်ားမှရ  င်ရွက်ရနရသ  စီားပ  ားရရားလုပ်ရ  င်မှုပံစုံကှို ရညည်ွှန်ားပါသည်။ စီားပ  ားရရား 
လုပ်ရ  င်မှုပံစုံကှိ ုအခခ ားယူနစ်မ  ား (သှို မဟုတ်) လူမ  ားအတ က် အဓှိကကုန်ပစစညာ်းမ  ားထုတ်လုပ်ခခင်ားနှင်  
ဝန်ရ  င်မှုမ  ား ပံ ပှိာုးရ  င်ရွက်ရပားခခင်ားအရ သတ်မှတ်ပါသည။် အခပည်ခပည် ှိုင်ရ  စီားပ  ားရရားလုပ်ငန်ား 
အမ ှိ ားအစ ားခ  ခခ ားခခင်ား စံခ ှိန်စံညွှန်ားအခြစ် လူသှိမ  ားပပီား ရန က် ံုားခပင် င်ခ က်ခြစ်ရသ  အခပည်ခပည် 
 ှိုင်ရ  စီားပ  ားရရားလုပ်ငန်ား အမ ှိ ားအစ ားခ  ခခ ားခခင်ား စံခ ှိန်စံညွှန်ား (ခပင် ငခ် က်-၄) ကှိ ု ယခုစစ်တမ်ားတ င် 
အသုံားခပ ထ ားပါသည။် လုပ်ငန်ားတစ်ခုသည် ISIC ၏ Code  လုပ်ရ  င်ခ က် တစ်ခုထ မှမဟုတ ်  ကုန်စည် 
ရ  င်ရွက်မှုမ  ားကှို ထုတ်လုပ်ခခင်ား (သှို မဟုတ်) ဝန်ရ  င်မှုရပားခခင်ား ခပ လုပ်နှိင်ုပါသည။် ဤသှို ရသ  
အရခခအရနတ င် အမ  ား ံုားတန်ြှိုားထုတ်လုပ်သည်  လုပ်ရ  င်ခ က်ကှိုသ  လုပ်ငန်ားအမ ှိ ားအစ ားခ  ခခ ားရန် 
ယူ  သတ်မှတရ်မည်ခြစ်သည။် 

သမ ်းရို်းကျမဟု  တသ  လုပ ငန ်းကဏ္ဍ (Informal Sector) 

 သမ ားရှိုားက မဟုတရ်သ  လုပ်ငန်ားကဏ္ဍတ င် ကုန်ပစစညာ်းမ  ားနှင်  ဝန်ရ  င်မှုမ  ားကှို လ လှယ် 
ရရ င်ားခ ရန်အတ က် သက် ှိုင်ရ အစှိုားရဌ နမ  ားတ င် မှတ်ပံုတင်ထ ားခခင်ားမရှှိ   ရ  င်ရွက်ရနရသ  
ကှိုယပ်ှိင်ုပဂု္လှိကလုပ်ငန်ားငယ်မ  ား ပါဝင်ပါသည။် ပံုမှနအ် ားခြင ် အ ှိုပါလုပင်န်ားမ  ားသည ် အြ  ွေ့အစည်ား 
ငယ်မ  ားအခြစ် ရပတ်ည်ရနပပီား ထုတ်လုပ်မှုစ မ်ားအ ားစုခြစ်သည ် လုပ်သ ားနှင ်ရင်ားနှီားမှု ကုန်က စရှိတ်မ  ားကှို 
ခပည ်စံုစ   စ ရင်ားဇယ ားခပ စုထ ားခခင်ား မရှှိ ကပါ။ 

သမ ်းရို်းကျမဟု  တသ  အလုပ အကုိင  (Informal Employment) 

 ၁၇ ကကှိမရ်ခမ က် အခပည်ခပည် ှိုင်ရ  အလုပ်သမ ားရရားရ  စ ရင်ားအင်ားပည ရှင်မ  ားညလီ ခံမှ 
ခ မတှ်ထ ားရသ  သမ ားရှိုားက မဟုတရ်သ  အလုပ်အကှိုင်နှင် ပတ်သက်သည်  အယူအ မ  ားကှို 
အသုံားခပ ထ ားပါသည။် သမ ားရှိုားက  (သှို မဟုတ်) သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  လုပ်ငန်ားကဏ္ဍ (သှို မဟုတ်) 
ပုဂ္လှိကအှိမရ်ထ င်စုတ င် အှိမတ် င်ားအလုပ်သမ ားအခြစ် လုပ်ကှိုင်ရနသူတစ်ဦားသည ် ၎င်ား၏ 
အလုပ်အကှိုင် ကန် ယ်မှုမှ  ခပည်တ င်ား အလုပ်သမ ားရရားရ  ဥပရေ (သှို မဟုတ်) လုပ်ထံုားလုပ်နည်ားမ  ား၊ 
ဝင်ရင ခ န်၊ လူမှုအက အက ယ်ရပားမှုနှင ် အခ ှိ ွေ့ရသ  အလုပ်အကှိုင်အက ှိ ားခံစ ားခ င ် (ဥပမ အရနခြင ်-
အလုပ်ထုတ်နစ်န ရ ကား၊ လုပ်သက် ု (သှို မဟုတ်) လုပ်သက်ခ င ် (သှို မဟုတ်) န မက န်ားခ င ်က  သှို ရသ ) 
မ  ားနှင ် ကှိုက်ညီမှုမရှှိပါက သမ ားရှိုားက  မဟုတ်ရသ  အလုပ်အကှိုင်ကှို လုပ်ကှိုင်ရနသူအခြစ် 
သတ်မှတပ်ါသည်။ 
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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  ား* 

၃  ၄  ၅ ၆ ၇ ၈  

အှိမ်ရထ င်စု 
မ  ား# 

၉     ၁၀    

မ   ချက ။  မီားခှိုားရရ င်အရင်  ခ ယ်ထ ားရသ  အက က်မ  ားသည် ရမားခ န်ားတ င် အဓှိပပါယ်သတ်မှတ်ခ က်အရ ထုတ်လပု်မှု 
ပံုစံမ  ားမရှှိသည်  အလပု်မ  ား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။ 

 * ၁၅ ကကှိမ်ရခမ က် အခပည်ခပည် ှိုင်ရ  အလုပ်သမ ားရရားရ  စ ရငာ်းအင်ားပည ရှင်မ  ား ညီလ ခံ-ICLS 

 ံုားခြတ်ခ က် (အှိမ်ရထ င်စုမ  ားတ င် လုပ်ခ/လစ ခြင်  လုပ်ကှိုင်ရနသည်  အှိမ်အကူလုပ်သ ားမ  ား မပါဝင်ပါ) 
 # 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 ထှိ 
  သမ ားရှိုားက  မဟုတ်ရသ ကဏ္ဍရှှိ အလုပ်အကှိုင် အက က်ငယ်မ  ား - ၃ မှ ၈  ထှိ 
  သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  ကဏ္ဍခပငပ်တ င်ရှှိရသ  သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  အလုပ်အကှိုင် အက က်ငယ်     

မ  ား - ၁ ၊ ၂ ၊ ၉ နှင်  ၁၀ 

 

လူငယ  (Youth) 

 ငယ်ရွယသ်ည်  (သှို မဟုတ်) လူလ ားရခမ က်ရသ အရွယ်သှို  မရရ က်ရှှိမီ အသက်အပှိင်ုားအခခ ားကှို 
လူငယ်ဟုသတ်မှတ်ပါသည။် ကမ္  ကုလသမဂ္အရနခြင်  စ ရင်ားအင်ား ှိုင်ရ  ရညရ်ွယ်ခ က်အလှို ငှ  
အသက် ၁၅-၂၄ နှစ် အသက်အပှိင်ုားအခခ ားကှို လူငယ်အခြစ် သတ်မှတ်ထ ားပါသည။် ယခုစစ်တမ်ားတ င် 
ဤအဓှိပပါယ် သတ်မှတခ် က်ကှို အသုံားခပ ထ ားပါသည်။ 
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ကတလ်း (Child ) 

ILO ၏ အ ှိုားဝါား ံုားပံစုံခြင်  ကရလားလုပ်သ ားခှိုင်ားရစခခင်ား ခပဋ္ဌ န်ားခ က်အမှတ် ၁၈၂ (၁၉၉၉ ခုနှစ်) 
နှင်  ကရလားသူငယ်အခ င် အရရား ှိုင်ရ  ကုလသမဂ္ခပဋ္ဌ န်ားခ က်နှင် အညီ ကရလားအခြစ် အသက် ၁၈ 
နှစ်ရအ က် လူတစ်ဦားကှို သတ်မှတ်ပါသည်။ ဤစစ်တမာ်းတ င် ကရလားလုပ်သ ားတှိင်ုားတ ရန်အတ က် 
ရညမ်ှနာ်းခ က်ဦားရရမှ  အသက်အုပစ်ု အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အတ င်ားရှှိသူမ  ားအ ားလံုားပါဝင်ပပီား အသက်ကှို 
တှိင်ုားတ ရ တ င် ကရလား၏ လ န်ခ  ရသ ရမ ားရန က ခပည် ပပီားအသက်နှစ်ခြင်  တှိုင်ားတ ပါသည်။ 

ကတလ်းလုပ သ ်း (Child Labour) 

ခမနမ် နှိုင်ငံတ င်ကရလားလုပ်သ ား၏ တရ ားဝင်အနက်အဓှိပပ ယ်ြ င ် ှိုခ က် မရှှိရသားပါ။ ထှို ရ က င ် 
စစ်တမာ်းတ င် အသုံားခပ ထ ားရသ  အဓှိပပ ယ်ြ င ် ှိုခ က်မ  ားသည် ၁၈ ကကှိမရ်ခမ က် အခပည်ခပည် ှိုင်ရ  
အလုပ်သမ ားရရားရ  စ ရင်ားအင်ားပည ရှင်မ  ားညလီ ခံမှ ခ မတှ်ထ ားရသ   ံုားခြတ်ခ က်မ  ား၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ 
အလုပ်ရုံမ  ား `  အက်ဥပရေကှို ခပင် ငသ်ည ်ဥပရေပါ ခပဋ္ဌ န်ားခ က်မ  ားနှင ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ှိုင်မ  ားနှင ် 
အလုပ်ဌ နမ  ား ဥပရေအရ ရအ က်တ င်ရြ ်ခပထ ားရသ  ပံစုံမ  ားတ င် အလုပ်လုပ်ရသ ကရလားမ  ားကှို 
ကရလားလုပ်သ ားအခြစ် သတ်မှတပ်ါသည ်- 

(၁) အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်ရအ က်ရှှိပပီား အခရ ကားရင  (သှို မဟုတ)် အက ှိ ားအခမတ်အတ က် 
အနတရ ယ်ရှှိရသ အလုပ်မ  ားတ င် တစ်ပတ်လျှငအ်နည်ား ံုားတစ်န ရီ လုပ်ကှိုင်ခခင်ား 
(သှို မဟုတ်) ညအခ ှိန်မ  ား (ည ၆ န ရီမှ နံနက် ၆ န ရီ) အတ င်ား အလုပ်လုပခ်ခင်ား၊ 

(သှို မဟုတ)် 

(၂) အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်ရအ က်ရှှိပပီား အခရ ကားရင  (သှို မဟုတ)် အက ှိ ားအခမတ်အတ က် 
တစ်ပတ်လျှင် အနည်ား ံုားတစ်န ရီလုပက်ှိုင်ခခင်ား၊ 

(သှို မဟုတ)် 

(၃) အသက် ၁၄ နှစ်မ ှ၁၆ နှစ်ရအ က်ရှှိပပီား အခရ ကားရင  (သှို မဟုတ)် အက ှိ ားအခမတ်အတ က် 
တစ်ပတ်လျှင ်၂၄ န ရီထက်ပှို၍ လုပ်ကှိုင်ခခင်ား၊ 

(သှို မဟုတ)် 

(၄) အသက် ၁၆ နှစ်မ ှ၁၈ နှစ်ရအ က်ရှှိပပီား အခရ ကားရင  (သှို မဟုတ်) အက ှိ ားအခမတ်အတ က် 
တစ်ပတ်လျှင ်၄၄ န ရီထက်ပှို၍ လုပ်ကှိုင်ခခင်ား၊ 

က န်ရှှိသည ် အလုပ်လုပရ်သ ကရလားမ  ားကှို ဤအစီရင်ခံစ တ င် ကရလားလုပ်သ ားအခြစ် 
မသတ်မှတ ်  “ကရလားလုပ်သ ားမဟုတ်သည ်အလုပ်လုပရ်နရသ ကရလားမ  ား” ဟူ၍ အမည်တပ်ပါသည။် 

အနတရ ယ ရ ိသည   အလုပ မဟု  တသ  လည ်း အဆိ်ုးရ  ်းဆ ်ုးပ ုစ ခဖင   ခိုင ်းတစခခင ်းခ ရတသ  ကတလ်းလုပ သ ်း 
(The Worst forms of child labour other than hazardous work) 

အနတရ ယ်ရှှိသည ် အလုပ်မဟုတရ်သ ်လည်ား အ ှိုားရွ ား ံုားပံစုံခြင်  ခှိုင်ားရစခခင်ားခံရရသ  ကရလား 
လုပ်သ ား တစ်နည်ားအ ားခြင်  အရခခအရနတက  တှုိင်ားတ ရန်ခက်ခ ရသ  ကရလားလုပ်သ ား ှိုင်ရ  

အခ က်အလက်မ  ားသည် ကရလားလုပ်သ ား ှိုင်ရ  အမ ှိ ားသ ားအ င်  စ ရင်ားအင်ားအစီအစဉ်အတ က် 

အရရားပါသည်  အခ က်အလက်မ  ားခြစ်သက  သှို  စှိန်ရခေါ်မှုတစ်ရပလ်ည်ား ခြစ်ပါသည။် စံသတ်မှတထ် ားသည်  
အှိမရ်ထ င်စုစစ်တမ်ား နည်ားလမ်ားမ  ားခြင်  ရက က်ယူသည် တှိုင် အှိမရ်ထ င်စုမ  ားအရနခြင်  ၎င်ားတှိ ု၏ 

ကရလားမ  ားသည ် အ ှိုပါကရလားလုပ်သ ားအရခခအရနတ င် ခှိုင်ားရစခခင်ားခံရသညက်ှို သှိရှှိရသ ်လည်ား 
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ရခြ ှိုရန် ခ ယဉ်ားသည် အတ က် အနတရ ယ်ရှှိသည်  အလုပ်မဟုတရ်သ ်လည်ား အ ှိုားရွ ား ံုားပံစုံခြင်  
ခှိုင်ားရစခခင်ားခံရရသ  ကရလားလုပ်သ ား ှိုင်ရ  အခ က်အလက်မ  ားရရှှိရန် အလ န်ခကခ် ပါသည။် 

အနတရ ယ ရ ိတသ အလုပ  (Hazardous Work) 

 စစ်တမာ်းအစီရင်ခံစ တ င် ကရလားမ  ားအတ က် အနတရ ယ်ရှှိရသ  အလုပ်ကှို ရအ က်ပါ အရခခအရန 
မ  ားရပေါ်မူတည၍်   ံုားခြတ်ပါသည်-  

 (က) လက်ရှှိလုပ်ကှိုင်ရနရသ  အလုပ်တ င် ြုန၊် အခှိုားအရင ွေ့၊ မီား၊ ဓ တ်ရင ွေ့၊ မီားရတ က်၊ 
က ယရ်လ င်ရသ   ူညံသံ၊ ခပင်ားထန်ရသ  အရအားဓ တ်/ အပူရှှိန၊် အနတရ ယ်ရှှိရသ  
ကှိရှိယ ၊ ရခမရအ က်/အခမင် ၊ ရရထ ၊ ကန်၊ ပင်လယ်၊ ခမစ်ထ ၊ အလုပ်ရနရ  အလ န်ရမှ င်၊ 
အခ  ပ်အခ ယ်အကန် အသတ်ထ ားခခင်ား၊ မလံုရလ က်ရသ  ရလဝင်၊ ရလထ က်မ  ားရှှိသည်  
ရနရ ၊ ဓ တုပစစညာ်းမ  ား(ပှိုားသတ်ရ ား၊ ရက ် စသည် မ  ား)၊ ရပါက်က  လ ယ်ရသ  ပစစည်ား 
မ  ား ထှိရတ ွေ့ခခင်ား၊ အခခ ား (အရလားမ  ားသယ်ရ  င်ခခင်ား)တ င် လုပ်ကှိုင်ရနရခခင်ား၊ 

 (ခ) လက်ရှှိလုပ်ကှိုင်ရနရသ  အလုပ်တ င် အရတ မသတ် ရအ ်ရခပ ခခင်ား၊ ထပ်ခါတလ လ  
  ခခင်ား၊ အရှိုက်ခံရခခင်ား၊  နဒမရှှိသညမ်  ားအ ား ခပ မူခံရခခင်ား၊ 

 (ဂ) အလုပ်ခ င်တ င် သတ်မှတ်ထ ားရသ  အလုပ်ခ ှိန်ထကပ်ှိ၍ု အခ ှိန် က ရအ င် လုပ်ရခခင်ား။ 

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 ား
အလုပ်လုပ်လုပ်ကှိုင်နှိုင်ရသ အသက်အပှိုင်ားအခခ ား

× ၁၀၀ 

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

လူဦားရရတ င်အလုပ်လုပ်သပူါဝင်မှုအခ ှိ ား = အလုပ်လက်ရှှိဦားရရ
အလုပ်လုပ်လုပ်ကှိုင်နှိုင်ရသ 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 ှိန် ှိုင်ရ 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 

 

 



၂၀၁၉ ခုနှစ၊် လပု်သ ားအင်အ ားစစတ်မ်ား နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစ   19 

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

LU4) 

LU4 = အလုပ်ခ ှိန် ှိငု်ရ တစ်ဝက်တစပ် က ်အလုပ်လက်မ  ဦားရရ +  အလပု်လက်မ  ဦားရရ + ခြစ်နှိုင်ရခ ရှှိရသ  လုပ်သ ားအငအ် ား
ခ  ွေ့ထ င်လုပ်သ ားအင်အ ား

× ၁၀၀ 

မ   ချက ။ ချ ွေ့ထ င လုပ သ ်းအင အ ်းသည  လုပ သ ်းအင အ ်းန င   ခဖစ နိုင 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 အှိမရ်ထ င်စုလူဦားရရ ှိုင်ရ  အရ က င်ားအရ မ  ားခြစ်ရသ  လူဦားရရပ ံနှံ မှု အရခခ 
အရန၊ မှခီှိုမှုအခ ှိ ား၊ ပည ရရားအရခခအရနနှင ် ခပည်ပ ရရ ွေ့ရခပ င်ားသ  ားလ မှုအရခခအရနတှုိ ကှိ ု ခပညရ်ထ င်စု 
နယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်နှင  ်အသက်အုပစ်ုအလှိုက် ရြ ်ခပထ ားပါသည။် 

၃.၁ လူဦ်းတရပျ ွေ့န  ့်မှု အတခခအတန 

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်း နှစ်ပတ်လည ် အစီရင်ခံစ အရ ခမန်မ နှိုင်ငံ၏ 

အှိမရ်ထ င်စုလူဦားရရ ၅၁.၉၀ သန်ားတ င် က  ား ၂၄.၃၀ သန်ားနှင်  မ ၂၇.၆၀ သန်ားရှှိပပီား၊ ပမှိ ွေ့ခပတ င် ၁၄.၇၆ သန်ား 
နှင ် ရက ားလက်တ င် ၃၇.၁၄ သန်ားရှှိရ  ရက ားလက်တ င် ရနထှိုင်သူ ၇၁ ရ ခှိုင်နှုန်ားရက  ်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရ 
ပါသည။် 

 ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် လူဦားရရကှို ကည် ပါက ရန်ကုန်တှိုင်ား 
ရေသကကီားတ င် လူဦားရရအမ  ား ံုား၊ ဧရ ဝတတီှိုင်ားရေသကကီားတ င် ေုတှိယလူဦားရရအမ  ား ံုားနှင ် မနတရလား 
တှိင်ုားရေသကကီားတ င် တတှိယလူဦားရရ အမ  ား ံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ကယ ားခပည်နယ်သည ်လူဦားရရ 
အနည်ား ံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၃.၁) 

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 ၁.၇၅ ၀.၈၆ ၀.၈၉ ၀.၆၄ ၀.၃၁ ၀.၃၃ ၁.၁၁ ၀.၅၅ ၀.၅၆ 

ကယ ား ၀.၃၃ ၀.၁၆ ၀.၁၇ ၀.၀၈ ၀.၀၄ ၀.၀၄ ၀.၂၅ ၀.၁၂ ၀.၁၃ 

ကရင် ၁.၅၃ ၀.၇၁ ၀.၈၂ ၀.၃၃ ၀.၁၅ ၀.၁၈ ၁.၂၀ ၀.၅၆ ၀.၆၄ 

ခ င်ား ၀.၅၇ ၀.၂၈ ၀.၂၉ ၀.၁၂ ၀.၀၆ ၀.၀၆ ၀.၄၅ ၀.၂၂ ၀.၂၃ 

စစ်ကှိုင်ား ၅.၄၃ ၂.၅၆ ၂.၈၇ ၀.၉၁ ၀.၄၃ ၀.၄၈ ၄.၅၂ ၂.၁၃ ၂.၃၉ 

တနသသ ရီ ၁.၅၅ ၀.၇၄ ၀.၈၁ ၀.၃၅ ၀.၁၆ ၀.၁၉ ၁.၂၀ ၀.၅၈ ၀.၆၂ 
ပ ခူား ၄.၉၃ ၂.၃၀ ၂.၆၃ ၁.၀၂ ၀.၄၆ ၀.၅၆ ၃.၉၁ ၁.၈၄ ၂.၀၇ 

မရက ား ၃.၇၁ ၁.၇၀ ၂.၀၁ ၀.၅၅ ၀.၂၅ ၀.၃၀ ၃.၁၆ ၁.၄၅ ၁.၇၁ 

မနတရလား ၆.၁၈ ၂.၈၀ ၃.၃၈ ၂.၀၆ ၀.၉၅ ၁.၁၁ ၄.၁၂ ၁.၈၅ ၂.၂၇ 

မ န် ၁.၈၃ ၀.၈၄ ၀.၉၉ ၀.၄၉ ၀.၂၁ ၀.၂၈ ၁.၃၄ ၀.၆၃ ၀.၇၁ 

ရခှိုင် ၃.၂၁ ၁.၅၃ ၁.၆၈ ၀.၅၂ ၀.၂၄ ၀.၂၈ ၂.၆၉ ၁.၂၉ ၁.၄၀ 

ရန်ကုန ် ၇.၄၈ ၃.၄၇ ၄.၀၁ ၅.၁၆ ၂.၃၇ ၂.၇၉ ၂.၃၂ ၁.၁၀ ၁.၂၂ 
ရှမ်ား ၅.၈၈ ၂.၇၆ ၃.၁၂ ၁.၃၅ ၀.၆၂ ၀.၇၃ ၄.၅၃ ၂.၁၄ ၂.၃၉ 

ဧရ ဝတီ ၆.၂၄ ၂.၉၉ ၃.၂၅ ၀.၈၂ ၀.၃၈ ၀.၄၄ ၅.၄၂ ၂.၆၁ ၂.၈၁ 

ရနခပည်ရတ ် ၁.၂၈ ၀.၆၀ ၀.၆၈ ၀.၃၆ ၀.၁၆ ၀.၂၀ ၀.၉၂ ၀.၄၄ ၀.၄၈ 

စုစုတပေါင ်း ၅၁.၉၀ ၂၄.၃၀ ၂၇.၆၀ ၁၄.၇၆ ၆.၇၉ ၇.၉၇ ၃၇.၁၄ ၁၇.၅၁ ၁၉.၆၃ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
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၃.၂ အသက အုပ စုအလိုက  လူဦ်းတရ ပျ ွေ့န  ့်မှုအတခခအတန 

အသက်အုပစ်ုအလှိုက် လူဦားရရပ ံွေ့နှံ မှု အရခခအရနကှိ ုက  ား ၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက် ခ  ခခ ား ကည်  
ပါက အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားတ င် အသက် ၁၅ နှစ်မှ  
၂၄ နှစ် က ား လူငယ်ပ ံွေ့နှံ မှုနှုန်ားသည် တစ်နှိုင်ငံလံုား အတှိင်ုားအတ အရလည်ားရက င်ား၊ ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက် 
ရေသတ င်လည်ားရက င်ား ခမင် မ ားရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၃.၂) 
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 ၄.၉၃ ၂.၅၀ ၂.၄၃ ၁.၁၄ ၀.၅၇ ၀.၅၇ ၃.၇၉ ၁.၉၃ ၁.၈၆ 

၅-၉ ၄.၇၀ ၂.၃၆ ၂.၃၄ ၁.၁၄ ၀.၅၈ ၀.၅၆ ၃.၅၆ ၁.၇၈ ၁.၇၈ 

၁၀-၁၄ ၄.၇၈ ၂.၃၅ ၂.၄၃ ၁.၂၂ ၀.၆၁ ၀.၆၁ ၃.၅၆ ၁.၇၄ ၁.၈၂ 
၁၅-၁၉ ၄.၆၅ ၂.၂၈ ၂.၃၇ ၁.၂၅ ၀.၆၂ ၀.၆၃ ၃.၄၀ ၁.၆၆ ၁.၇၄ 

၂၀-၂၄ ၄.၁၈ ၁.၉၇ ၂.၂၁ ၁.၁၅ ၀.၅၄ ၀.၆၁ ၃.၀၃ ၁.၄၃ ၁.၆၀ 

၂၅-၂၉ ၃.၉၅ ၁.၈၁ ၂.၁၄ ၁.၁၉ ၀.၅၃ ၀.၆၆ ၂.၇၆ ၁.၂၈ ၁.၄၈ 

၃၀-၃၄ ၃.၈၇ ၁.၇၈ ၂.၀၉ ၁.၁၈ ၀.၅၃ ၀.၆၅ ၂.၆၉ ၁.၂၅ ၁.၄၄ 

၃၅-၃၉ ၃.၇၀ ၁.၇၂ ၁.၉၈ ၁.၁၅ ၀.၅၅ ၀.၆၀ ၂.၅၅ ၁.၁၇ ၁.၃၈ 

၄၀-၄၄ ၃.၄၁ ၁.၅၈ ၁.၈၃ ၁.၀၀ ၀.၄၅ ၀.၅၅ ၂.၄၁ ၁.၁၃ ၁.၂၈ 

၄၅-၄၉ ၃.၁၅ ၁.၄၃ ၁.၇၂ ၀.၉၆ ၀.၄၂ ၀.၅၄ ၂.၁၉ ၁.၀၁ ၁.၁၈ 

၅၀-၅၄ ၂.၈၃ ၁.၂၇ ၁.၅၆ ၀.၈၅ ၀.၃၇ ၀.၄၈ ၁.၉၈ ၀.၉၀ ၁.၀၈ 

၅၅-၅၉ ၂.၄၅ ၁.၀၉ ၁.၃၆ ၀.၈၀ ၀.၃၄ ၀.၄၆ ၁.၆၅ ၀.၇၅ ၀.၉၀ 

၆၀-၆၄ ၁.၉၂ ၀.၈၃ ၁.၀၉ ၀.၆၅ ၀.၂၇ ၀.၃၈ ၁.၂၇ ၀.၅၆ ၀.၇၁ 

၆၅+ ၃.၃၈ ၁.၃၃ ၂.၀၅ ၁.၀၈ ၀.၄၁ ၀.၆၇ ၂.၃၀ ၀.၉၂ ၁.၃၈ 

စုစုတပေါင ်း ၅၁.၉၀ ၂၄.၃၀ ၂၇.၆၀ ၁၄.၇၆ ၆.၇၉ ၇.၉၇ ၃၇.၁၄ ၁၇.၅၁ ၁၉.၆၃ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
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၃.၃ မ ခီိမုှုအချ ိ်း 

ယခုစစ်တမ်ားအရ အသက် ၁၅ နှစ်မ ှ ၆၄ နှစ်ထှိ အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ လူဦားရရတ င် စုစုရပါင်ား 
မှခီှိုမှုအခ ှိ ားသည် ၅၀.၇ ရှှိပပီား၊ သက်ငယ်မှခီှိမုှုအခ ှိ ား (၀-၁၄) သည ် ၄၁.၈ နှင ် သက်ကကီားမှခီှိုမှုအခ ှိ ား (၆၅+) 
သည် ၈.၉ ရှှိရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက်၏ သက်ငယ်မီှခှိုမှုနှင်  သက်ကကီားမှီခှိုမှုအခ ှိ ားကှို နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက ရက ားလက် 
ရှှိ သက်ငယ်မီှခှိုမှုအခ ှိ ားသည် ပမှိ ွေ့ခပရှှိ သက်ငယ်မီှခှိုမှုအခ ှိ ားထက် ခမင် မ ားပပီား၊ သက်ကကီားမှခီှိုမှုတ င်မူ ပမှိ ွေ့ခပက 
ခမင် မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက ကခ င်ခပည်နယ်တ င် 

သက်ငယ်မှခီှိုမှုအခ ှိ ားသည် ၇၂.၂ ခြင ် က န ် ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်မ  ားထက် 

ခမင် မ ားရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ မရက ားတှိုင်ားရေသကကီား၊ ရနခပည်ရတ ်၊ ပ ခူားတှိုင်ားရေသကကီားနှင ် မနတရလား 
တှိင်ုားရေသကကီားတှိ ုတ င် သက်ကကီားမှခီှိုမှုအခ ှိ ားသည် က န်တှိုင်ားရေသကကီားနှင်  ခပညန်ယ်မ  ားထက် ခမင် မ ား 
သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ (ဇယ ား ၃.၃) 

ဇယ ်း (၃.၃) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ အလုိက  မ ခီိမုှုအချ ိ်း (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 ၈၀.၇ ၇၂.၂ ၈.၅ ၇၃.၅ ၆၃.၃ ၁၀.၂ ၈၅.၁ ၇၇.၆ ၇.၅ 

ကယ ား ၆၅.၅ ၅၉.၂ ၆.၃ ၄၃.၃ ၃၅.၀ ၈.၃ ၇၃.၇ ၆၈.၁ ၅.၆ 

ကရင ် ၅၁.၆ ၄၄.၈ ၆.၈ ၄၉.၄ ၄၃.၇ ၅.၇ ၅၂.၂ ၄၅.၁ ၇.၁ 

ခ င်ား ၇၅.၁ ၆၈.၀ ၇.၁ ၆၆.၉ ၆၀.၂ ၆.၇ ၇၇.၄ ၇၀.၁ ၇.၃ 

စစ်ကှိုင်ား ၅၂.၄ ၄၂.၅ ၉.၉ ၄၈.၇ ၃၆.၉ ၁၁.၈ ၅၃.၂ ၄၃.၇ ၉.၅ 

တနသသ ရီ ၇၅.၃ ၆၆.၇ ၈.၆ ၅၅.၃ ၄၄.၅ ၁၀.၈ ၈၂.၁ ၇၄.၃ ၇.၈ 

ပ ခူား ၅၅.၁ ၄၅.၀ ၁၀.၁ ၄၇.၀ ၃၄.၆ ၁၂.၄ ၅၇.၃ ၄၇.၉ ၉.၄ 

မရက ား ၄၃.၂ ၃၂.၆ ၁၀.၆ ၄၈.၁ ၃၃.၈ ၁၄.၃ ၄၂.၄ ၃၂.၄ ၁၀.၀ 

မနတရလား ၄၇.၈ ၃၇.၇ ၁၀.၁ ၄၂.၃ ၃၂.၉ ၉.၄ ၅၀.၆ ၄၀.၂ ၁၀.၄ 

မ န် ၅၅.၆ ၄၆.၀ ၉.၆ ၄၅.၆ ၃၄.၇ ၁၀.၉ ၅၉.၅ ၅၀.၄ ၉.၁ 

ရခှိုင် ၅၂.၈ ၄၄.၄ ၈.၄ ၄၅.၂ ၃၅.၈ ၉.၄ ၅၄.၄ ၄၆.၂ ၈.၂ 
ရန်ကုန ် ၃၈.၄ ၃၀.၂ ၈.၂ ၃၇.၂ ၂၈.၆ ၈.၆ ၄၁.၃ ၃၃.၉ ၇.၄ 

ရှမ်ား ၄၃.၂ ၃၆.၆ ၆.၆ ၃၉.၁ ၃၂.၇ ၆.၄ ၄၄.၄ ၃၇.၈ ၆.၆ 

ဧရ ဝတီ ၅၅.၄ ၄၆.၆ ၈.၈ ၄၄.၆ ၃၂.၈ ၁၁.၈ ၅၇.၂ ၄၈.၉ ၈.၃ 

ရနခပည်ရတ ် ၇၆.၅ ၆၆.၂ ၁၀.၃ ၆၃.၇ ၅၂.၁ ၁၁.၆ ၈၂.၂ ၇၂.၄ ၉.၈ 

စုစုတပေါင ်း ၅၀.၇ ၄၁.၈ ၈.၉ ၄၃.၅ ၃၄.၀ ၉.၅ ၅၃.၈ ၄၅.၂ ၈.၆ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
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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 င်စုအ င ်တ င် အသက် ၅ နှစ်နှင ်အထက်လူဦားရရ၏ ၆၃.၀% သည ်မူလတန်ားအ င ်နှင ် 
ရအ က်သ  ပပီားရခမ က်ထ ားသူမ  ားခြစ်သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား အမ ှိ ားသ ားနှင ် အမ ှိ ားသမီား က ား က  ခခ ားမှု 
အနည်ားငယ်သ  ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

 ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက ပမှိ ွေ့ဖပတွေင် အလယ်တန်ားအ င ် ပပီားရခမ က်သူ ၁၈.၁%  

ရ ှိငသ ်လည်ျား ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င်မူ အလယ်တန်ားအ င ်ပပီားရခမ က်သူ ၁၄.၂% သ ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိ 
ရပါသည။် (ဇယ ား ၃.၄) 

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 

ရက  င်ားမရနြူျား ၂.၈ ၂.၃ ၃.၃ ၁.၈ ၁.၆ ၂.၀ ၃.၂ ၂.၆ ၃.၈ 

မူလတန်ားအ င ်နှင ်ရအ က် ၆၃.၀ ၆၂.၁ ၆၃.၇ ၄၆.၃ ၄၄.၆ ၄၇.၆ ၆၉.၈ ၆၉.၁ ၇၀.၄ 

အလယ်တန်ားအ င ် ၁၅.၃ ၁၆.၉ ၁၄.၀ ၁၈.၁ ၁၉.၉ ၁၆.၇ ၁၄.၂ ၁၅.၇ ၁၂.၈ 

အထက်တန်ားအ င ်နှင ်အထက် ၁၇.၂ ၁၆.၉ ၁၇.၄ ၃၂.၇ ၃၂.၇ ၃၂.၇ ၁၀.၉ ၁၀.၆ ၁၁.၁ 

အခခ ား ၁.၇ ၁.၈ ၁.၆ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၀ ၁.၉ ၂.၀ ၁.၉ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 

၃.၅ ခပည ပသုိ့် တရ ွေ့တခပ င ်းသ  ်းလ ခခင ်း 

ခပည်ပသှို  ရရ ွေ့ရခပ င်ားသ  ားလ ခခင်ား ှိုသညမ်ှ  လူတစ်ဦားသည် အပမ တမ်ားရနထှိုင်ရ  ရေသ/ နှိုင်ငံမှ 
အရ က င်ားအမ ှိ ားမ ှိ ားရ က င ် ခပည်ပနှိုင်ငံတစ်ခုသှို  နှိုင်ငံသ ားအခြစ် ခံယူခခင်ားမရှှိ   ရရ ွေ့ရခပ င်ားရနထှိုင်ခခင်ား 
ကှို  ှိုလှိုပါသည။် ယခုစစ်တမ်ားတ င် ခပည်ပရရ ွေ့ရခပ င်ားသ  ားလ မှုနငှ ်စပ်လ ဉ်ား၍ နှိုင်ငံရပ်ခခ ား၌ ၆ လနှင ် 
အထက် ရနထှိုင်သူ (သှို မဟုတ)် ရနထှိုင်ရန်ရညရ်ွယ်၍ ထ က်ခ  သ  ားသူမ  ားကှို စ ရင်ားရက က်ယူခခင်ား 
ခြစ်ပါသည။် 

၀.၀
၁၀.၀
၂၀.၀
၃၀.၀
၄၀.၀
၅၀.၀
၆၀.၀
၇၀.၀
၈၀.၀

မ ီခို
မှုအ

ချ ိ
်း

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

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



24  ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် လပု်သ ားအင်အ ားစစတ်မ်ား နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစ  

 ခပည်ပသှို  ရရ ွေ့ရခပ င်ားသ  ားလ မှုနငှ ်စပ်လ ဉ်ားသည ် အခ က်အလက်မ  ား ရက က်ယရူ တ င် 

ရအ က်ပါကန ်သတ်ခ က်မ  ားရှှိပါသည်- 

(က) စစ်တမာ်းရက က်ယူခခင်ားကှို အလုပ်သမ ား၊ လူဝင်မှုကကီား ကပ်ရရားနှင ် ခပည ်သူူ့အင်အ ား 

ဝန်ကကီားဌ နက ရမားခမန်ားသညခ်ြစ်ရ  အှိမရ်ထ င်စုတ င် တရ ားမဝင် ရရ ွေ့ရခပ င်ားသ  ားလ သူ 

မ  ားရှှိရနသည ်တှိုင် ရခြ ှိုသူမ  ားမှ ထှိုသူမ  ားနှင ်ပတ်သက်၍ ရခြ က ားမှုမရှှိခခင်ား၊ ခ န်လှပ် 

ရခြ ှိုခခင်ားတှိ ုရ က င ် အမှနတ်ကယ် ခပည်ပသှို  ရရ ွေ့ရခပ င်ားရနထှိုင်သူဦားရရစ ရင်ား 
ရလ   နညာ်းနှိုင်ပါသည်။ 

(ခ) စစ်တမာ်း၏ နမူန ေီဇှိုင်ားသည ် ခပည်တ င်ားရှှိ လုပ်သ ားအင်အ ားနှင ် အလုပ်အကှိုင် ှိုင်ရ  

အခ က်အလက်မ  ားရရှှိနှိင်ုရရားကှို အဓှိကထ ား၍ ရရား   ထ ားခခင်ားခြစ်ရ  ခပည်ပသှို  

ရရ ွေ့ရခပ င်ားသ  ားလ သူမ  ားအရပေါ် လွှမ်ားခခံ မှုနည်ားပါားနှိုင်ပါသည။်   

ခပည်ပတ င် ရရ ွေ့ရခပ င်ားရနထှိုင်သူ ၁,၂၂၁,၅၂၉ ရှှိရ  ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ 

ခပည်နယ်အလှိုက်  ကည ်မည် ှိုပါက ကရင်ခပည်နယ်တ င် ၃၈၀,၁၆၂ ဦားခြင  ် အမ  ား ံုားခြစင် က င်ျား 

ငတွေွံ့ရ ှိရဖပ ျား၊ က  ျား၊ မ၊ ဖမှိ ွံ့ဖပ၊ ငက ျားလက် နှိှုင်ျားယ ဉ် ကည ်ပါက အမ ှိ ားသ ား ၆၄%၊ အမ ှိ ားသမီား ၃၆%၊ ပမှိ ွေ့ခပ ၂၃%၊ 

ရက ားလက် ၇၇% ခြစ်ရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ (ဇယ ား ၃.၅) 

ဇယ ်း (၃.၅) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ အလုိက  ခပည ပ  င  တနထုိင သူဦ်းတရ  
(ဦ်းတရ) 

ခပည တထ င စု 
နယ တခမ၊ 

 ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ 
ခပည နယ  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

ကခ င် ၇,၇၇၀* ၄,၄၇၅* ၃,၂၉၅* ၅,၁၆၂* ၂,၁၄၂* ၃,၀၂၀* ၂,၆၀၈* ၂,၃၃၃* ၂၇၅* 
ကယ ား ၃၉,၅၁၅ ၂၆,၅၅၇ ၁၂,၉၅၈* ၃,၂၃၆* ၁,၆၄၅* ၁,၅၉၁* ၃၆,၂၇၉ ၂၄,၉၁၂ ၁၁,၃၆၇* 
ကရင ် ၃၈၀,၁၆၂ ၂၄၇,၂၈၇ ၁၃၂,၈၇၅ ၇၂,၂၇၈ ၄၈,၆၄၉ ၂၃,၆၂၉ ၃၀၇,၈၈၄ ၁၉၈,၆၃၈ ၁၀၉,၂၄၆ 

ခ င်ား ၁၁၃,၆၇၉ ၇၈,၆၃၄ ၃၅,၀၄၅ ၆၀,၁၂၅ ၃၈,၃၃၁ ၂၁,၇၉၄* ၅၃,၅၅၄ ၄၀,၃၀၃ ၁၃,၂၅၁* 
စစ်ကှိုင်ား ၁၇,၆၁၇* ၁၀,၆၄၈* ၆,၉၆၉* ၃,၀၈၀* ၁,၇၅၃* ၁,၃၂၇* ၁၄,၅၃၇* ၈,၈၉၅* ၅,၆၄၂* 
တနသသ ရီ ၁၃၄,၇၅၉ ၆၃,၇၆၃ ၇၀,၉၉၆ ၂၁,၁၂၆ ၁၄,၄၇၅* ၆,၆၅၁* ၁၁၃,၆၃၃ ၄၉,၂၈၈ ၆၄,၃၄၅* 
ပ ခူား ၄၁,၃၈၅ ၃၁,၈၃၂ ၉,၅၅၃* ၈,၁၇၉* ၄,၃၇၇* ၃,၈၀၂* ၃၃,၂၀၆ ၂၇,၄၅၅ ၅,၇၅၁* 
မရက ား ၃၅,၈၅၇ ၂၇,၆၁၂ ၈,၂၄၅* ၁,၁၇၀* ၆၂၂* ၅၄၈* ၃၄,၆၈၇ ၂၆,၉၉၀ ၇,၆၉၇* 
မနတရလား ၁၄,၈၁၈* ၁၂,၂၁၆* ၂,၆၀၂* ၁,၀၄၂* ၁,၀၄၂* - ၁၃,၇၇၆* ၁၁,၁၇၄* ၂,၆၀၂* 
မ န် ၂၂၅,၄၃၇ ၁၃၀,၅၇၈ ၉၄,၈၅၉ ၄၃,၇၁၅ ၂၆,၀၁၄ ၁၇,၇၀၁* ၁၈,၁၇၂၂ ၁၀၄,၅၆၄ ၇၇,၁၅၈ 

ရခှိုင် ၂၃,၅၅၈ ၁၉,၂၅၆* ၄,၃၀၂* ၅,၀၅၅* ၄,၇၈၀* ၂၇၅* ၁၈,၅၀၃* ၁၄,၄၇၆* ၄,၀၂၇* 
ရန်ကုန ် ၁၉,၂၅၇* ၁၆,၅၅၁* ၂,၇၀၆* ၁၁,၉၀၃* ၁၀,၉၂၆* ၉၇၇* ၇,၃၅၄* ၅,၆၂၅* ၁,၇၂၉* 
ရှမ်ား ၁၀၂,၂၄၉ ၆၃,၇၅၉ ၃၈,၄၉၀ ၄၃,၀၇၅ ၂၆,၅၂၉ ၁၆,၅၄၆* ၅၉,၁၇၄ ၃၇,၂၃၀ ၂၁,၉၄၄ 

ဧရ ဝတီ ၁၂,၂၂၁* ၉,၇၉၈* ၂,၄၂၃* ၁,၅၄၉* ၁,၂၂၃* ၃၂၆* ၁၀,၆၇၂* ၈,၅၇၅* ၂,၀၉၇* 
ရနခပည်ရတ ် ၅၃,၂၄၅ ၃၈,၂၇၂ ၁၄,၉၇၃* ၅,၂၂၁* ၃,၅၃၂* ၁,၆၈၉* ၄၈,၀၂၄ ၃၄,၇၄၀ ၁၃,၂၈၄* 

စုစုတပေါင ်း ၁,၂၂၁,၅၂၉ ၇၈၁,၂၃၈ ၄၄၀,၂၉၁ ၂၈၅,၉၁၆ ၁၈၆,၀၄၀ ၉၉,၈၇၆ ၉၃၅,၆၁၃ ၅၉၅,၁၉၈ ၃၄၀,၄၁၅ 

ဇ စ်ခမစ်။  ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 

- မနတရလားတှိငု်ားရေသကကီား၊ ပမှိ ွေ့ခပတ င် နမနူ အမ ှိ ားသမီားဦားရရ ပါဝင်ခ  ခခင်ားမရှှိပါ။ 



၂၀၁၉ ခုနှစ၊် လပု်သ ားအင်အ ားစစတ်မ်ား နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစ   25 

 

၃.၆ အသက အုပ စုအလိုက  ခပည ပ  င  တရ ွေ့တခပ င ်းတနထိုင မှု အတခခအတန 

 ခပည်ပတ င် ရရ ွေ့ရခပ င်ားရနထှိုင်သူမ  ားကှို အသက်အုပ်စအုလှိုက်ရလ လ  ကည ်ရ  အသက်အုပစ်ု 

၂၅-၂၉ တ င် ၂၈.၇% နှင ် အသက်အုပစ်ု ၃၀-၃၄ တ င် ၂၄.၈% ခြင ်  အမ  ား ံုားခြစရ် က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ အဆှိုပါ 

ပ ံွံ့န ံို့မှုပုံစံသည် က  ျား၊ မ၊ ဖမှိ ွံ့ဖပ၊ ငက ျားလက် အ က ျား တူည မှုရ ှိင က င်ျား ငတွေွံ့ရ ှိရပါသည။် (ဇယ ား ၃.၆)  
ဇယ ်း (၃.၆) အသက အုပ စုအလုိက  ခပည ပ  င  တနထုိင သမူျ ်း၏ ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိငု နှုန ်း 

အသက်အပု်စ ု
စစုပုပေါင််း မ   ြို့ပပ ပက ်းလက် 

ပပေါင််း က  ်း   ပပေါင််း က  ်း   ပပေါင််း က  ်း   

15-19 2.5 2.8* ၂.၀* 2.5* 3.၀* 1.၅* 2.4* 2.7* 2.1* 

20-24 18.4 17.1 20.6 13.၆ 13.၆ 13.7* 19.8 18.2 22.7 

25-29 28.၇ 28.၀ 30.0 26.၆ 24.၄ 30.9 29.4 29.2 29.7 

30-34 24.8 24.4 25.7 25.၁ 24.၇ 25.9 24.7 24.3 25.6 

35-39 15.2 15.၄ 14.7 18.9 18.၁ 20.3 14.၀ 14.6 13.1 

40-44 6.3 7.4 4.4 7.1 8.5* 4.5* 6.1 7.1 4.3* 

45-49 2.9 3.3 2.0* 4.1* 5.0* 2.5* 2.5* 2.8 1.9* 

50-54 ၀.8* 1.0* ၀.4* 1.4* 1.7* ၀.7* ၀.7* ၀.8* ၀.3* 

55-59 ၀.3* ၀.3* ၀.2* ၀.3* ၀.4* 0.0* ၀.3* ၀.၂* ၀.3* 

60-64 ၀.0* ၀.0* 0.0* ၀.1* ၀.1* 0.0* 0.0* 0.0* 0.0* 

65+ ၀.0* ၀.1* 0.0* 0.0* 0.0* 0.0* ၀.1* ၀.1* 0.0* 

စစုပုပေါင််း 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ဖပည်ပတွေင် 

ရရ ွေ့ရခပ င်ားရန
ထှိုင်သူဦျားငရ 

၁,၂၂၁,၅၂၉ ၇၈၁,၂၃၈ ၄၄၀,၂၉၁ ၂၈၅,၉၁၆ ၁၈၆,၀၄၀ ၉၉,၈၇၆ ၉၃၅,၆၁၃ ၅၉၅,၁၉၈ ၃၄၀,၄၁၅ 

ဇ စ်ခမစ်။  ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 

၀
၅၀,၀၀၀

၁၀၀,၀၀၀
၁၅၀,၀၀၀
၂၀၀,၀၀၀
၂၅၀,၀၀၀
၃၀၀,၀၀၀
၃၅၀,၀၀၀

ဦ်း
တရ

ပ ု (၃.၃) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ အလိုက  ခပည ပ  င  တနထိုင သူဦ်းတရ

ပမှိ ွေ့ခပ ရက ားလက်
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၃.၇ နိုင င အလိုက  ခပည ပ  င တနထိုင သူဦ်းတရ  

 ခပည်ပတ င် ရရ ွေ့ရခပ င်ားရနထှိုင်သူမ  ားကှို နှိုင်ငံအလှိုက် ရလ လ  ကည ်ရ  ထှိုင်ားနှိုင်ငံတ င် ၇၈.၃% 

ဖြင ် အမ  ား ံုားခြစပ်ပီား၊ မရလားရှ ားနှိုင်ငံတ င် ၁၁.၀% ခြင ် ဒုတှိယအမ  ျားဆံုျား၊ စကက ပူနှိုင်ငံတွေင် ၂.၁% ဖြင ် 
တတှိယအမ  ျားဆံုျားဖြစ်င က င်ျား ငတွေွံ့ရ ှိရပါသည။် (ဇယ ား ၃.၇) 

ဇယ ်း (၃.၇) နိုင င အလိကု  ခပည ပ  င  တနထုိင သည   လူဦ်းတရပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိငု နှုန ်း 

နိုင င  
 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  
တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

စကသ ပူ ၂.၁ ၁.၈* ၂.၆* ၄.၁* ၄.၁* ၄.၀* ၁.၅* ၁.၀* ၂.၂* 
မရလားရှ ား ၁၁.၀ ၁၄.၇ ၄.၄* ၁၂.၀ ၁၄.၉ ၆.၈* ၁၀.၆ ၁၄.၆ ၃.၇* 
ကှိုရီားယ ား ၁.၁* ၁.၆* ၀.၂* ၁.၂* ၁.၇* ၀.၃* ၁.၁* ၁.၆* ၀.၂* 
ထှိုင်ား ၇၈.၃ ၇၄.၃ ၈၅.၅ ၆၄.၄ ၆၂.၆ ၆၇.၇ ၈၂.၅ ၇၇.၉ ၉၀.၇ 

ဂ ပန် ၀.၄* ၀.၅* ၀.၃* ၀.၈* ၁.၀* ၀.၃* ၀.၃* ၀.၃* ၀.၃* 
ယူရအအီား ၁.၅* ၁.၆* ၁.၂* ၅.၉* ၆.၁* ၅.၃* ၀.၂* ၀.၂* ၀.၀* 
ယူအက်စ်ရအ ၁.၉ ၂.၁* ၁.၄* ၃.၆* ၃.၇* ၃.၆* ၁.၃* ၁.၆* ၀.၈* 
ခပင်သစ် ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၂* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* 
က တ  ၀.၀* ၀.၁* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၀* 
ရဟ င်ရက င် ၀.၂* ၀.၁* ၀.၃* ၀.၃* ၀.၃* ၀.၄* ၀.၁* ၀.၀* ၀.၃* 
မက အှို ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၀* 
အခခ ား ၃.၅ ၃.၂ ၄.၁* ၇.၆* ၅.၄* ၁၁.၆* ၂.၃ ၂.၆* ၁.၈* 

စုစုတပေါင ်း 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ပပည်ပတွင် 

တရ ွေ့တခပ င ်းတနထိုင 
သူဦးရရ 

၁,၂၂၁,၅၂၉ ၇၈၁,၂၃၈ ၄၄၀,၂၉၁ ၂၈၅,၉၁၆ ၁၈၆,၀၄၀ ၉၉,၈၇၆ ၉၃၅,၆၁၃ ၅၉၅,၁၉၈ ၃၄၀,၄၁၅ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတ်ခ က်။ * နမနူ ဦားရရ ၅၀ ရအ ကသ် ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 

 

၀.၀

၁၀.၀

၂၀.၀

၃၀.၀

၄၀.၀

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

ရ 
ခှိုင

်နှုန
်ား

အသက်အုပ်စု

ပ ု (၃.၄) အသက အပု စုအလိုက  ခပည ပ  င  တနထိုင သမူျ ်း၏ ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိုင နှုန ်း

ပမှိ ွေ့ခပ ရက ားလက် က  ား မ
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၃.၈ ခပည ပတွင် တရ ွေ့တခပ င ်းတနထိုင ရသည   အတ က င ်းအရင ်း 

 ခပည်ပတွေင် ရရ ွေ့ရခပ င်ားရနထှိုင်ရသည ် အရ က င်ားအရင်ားမ  ားကှို ရလ လ  ကည ်ရ  ၆၂.၆% သည် 
အလုပ်အကှိုင်အခ င ်အလမ်ားမ  ား ရှ ရြ ရန်၊ ၃၄.၆% သည ်အလုပ်သစ်ဝင်ရရ က်ရန်န င ် ၂% သည် အလုပ် 
ရခပ င်ားရရ ွေ့ခခင်ား၊ ရ သီခ ှိန်အလှိုက် အလုပ်လုပက်ှိုင်ခခင်ားတှုိို့အတ က် ရရ ွေ့ရခပ င်ားရနထှိုင် ကဖခင်ျားဖြစ်ရ  
ခပည်ပတ င် ရနထှိုင်သူ ၉၉% သည ်အလုပ်အကှိုင်အတ က် ရရ ွေ့ရခပ င်ားရနထှိုင်သူမ  ားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရ 

ပါသည။် (ဇယ ား ၃.၈) 

ဇယ ်း (၃.၈) ခပည ပတငွ် တရ ွေ့တခပ င ်းတနထုိင ရသည   အတ က င ်းအရင ်းအလုိက  ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိငု နှုန ်း 

အတ က င ်းခပချက  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

အလုပ်အကှိုင်/ လုပ် 
ငန်ားအခ င ်အလမ်ား 
မ  ား ရှ ရြ ရန် 

62.6 61.6 64.3 61.၁ 60.၉ 61.5 63.0 61.9 65.1 

အလုပ်သစ် 
ဝင်ရရ က်ရန် 

34.၆ 35.4 33.3 33.၁ ၃၂.၈ 33.7 35.1 36.2 33.2 

အလုပ်အရခပ င်ား 
အရရ ွေ့ 

၀.5* ၀.7* ၀.1* 1.3* 2.0* 0.0* ၀.2* ၀.3* ၀.၂* 

ရ သီခ ှိန် အလုပ် 
လုပ်ကှိုင်ရန် 

1.5* 1.7* 1.3* 3.0* 3.3* 2.3* 1.1* 1.2* 1.0* 

ပည သင်ရန် ၀.2* ၀.1* ၀.3* ၀.7* ၀.၄* 1.1* ၀.1* ၀.0* ၀.1* 

လက်ထပ်ခခင်ား ၀.၂* 0.0* ၀.4* ၀.3* 0.0* 1.0* ၀.1* 0.0* ၀.2* 

မှိသ ားစု 
ရခပ င်ားရရ ွေ့ခခင်ား 

၀.2* ၀.2* ၀.3* ၀.3* ၀.3* ၀.4* ၀.2* ၀.1* ၀.2* 

အခခ ား ၀.2* ၀.3* 0.0* ၀.2* ၀.3* 0.0* ၀.2* ၀.3* 0.0* 

စုစုတပေါင ်း 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ပပည်ပတွင်တရ ွေ့တခပ င ်း 
တနထိုင သူဦးရရ 

၁,၂၂၁,၅၂၉ ၇၈၁,၂၃၈ ၄၄၀,၂၉၁ ၂၈၅,၉၁၆ ၁၈၆,၀၄၀ ၉၉,၈၇၆ ၉၃၅,၆၁၃ ၅၉၅,၁၉၈ ၃၄၀,၄၁၅ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမနူ ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုနာ်းခမင် မ ားနှိုင်ပါသည။် 

၀.၀
၁၀.၀
၂၀.၀
၃၀.၀
၄၀.၀
၅၀.၀
၆၀.၀
၇၀.၀
၈၀.၀
၉၀.၀

ရ 
ခှိုင်

နှုန
်ား

ပ ု (၃.၅) နိုင င အလိုက  ခပည ပ  င  တနထိုင သည   လူဦ်းတရပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိုင နှုန ်း

ပမှိ ွေ့ခပ  ရက ားလက်
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၃.၉ ခပည ပသှိ ို့ သ  ်းတရ က သည   ပ စု  

 ခပည်ပသှို  သ  ားရရ က်သည ်ပံုစံကှို ရလ လ  ကည ်ရ  ၅၅.၂% သည် လှိုင်စင်ရရအဂ င်စီခြင ် 
သ  ားရရ က်သည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ မှိတ်ငဆွေ (သှိုို့မဟုတ်) ငဆွေျားမ ှိ ျားငတ ်စပသူ်ဖြင ် သွေ ျားငရ က်သူ ၃၅.၁%၊ 
မှိသ ျားစုဝင်မဟုတင်သ  အဖခ ျားလူပုဂ္ှိ လ်ဖြင ် သွေ ျားငရ က်သူ ၇.၃% န င ် အခခ ားရသ  ပံစုံမ  ားခြင ် 
သ  ားရရ က်သူ ၂.၄% ဖြစ်င က င်ျား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၃.၉) 

ဇယ ်း (၃.၉) ခပည ပသုိ့် သ  ်းတရ က မှု ပ ုစ အလုိက  ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိငု နှုန ်း 

သ  ်းတရ က မှုပ ုစ  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

မှိသ ားစုဝငမ်ဟုတ်ရသ  အခခ ား 
လူပုဂ္ှိ လ် 

၇.၃ ၇.၇ ၆.၅ ၅.၄* ၄.၈* ၆.၄* ၇.၉ ၈.၇ ၆.၆ 

မှိတ်ရ   (သှို မဟုတ်) ရ  မ ှိ ား 
ရတ ်စပ်သူ 

၃၅.၁ ၃၁.၅ ၄၁.၄ ၃၅.၀ ၃၁.၁ ၄၂.၃ ၃၅.၁ ၃၁.၆ ၄၁.၁ 

လှိုင်စင်ရ ရအဂ င်စီ ၅၅.၂ ၅၈.၆ ၄၉.၂ ၅၀.၆ ၅၅.၉ ၄၀.၈ ၅၆.၆ ၅၉.၄ ၅၁.၇ 

အခခ ား ၂.၄ ၂.၂* ၂.၉* ၉.၀ ၈.၂* ၁၀.၅* ၀.၄* ၀.၃* ၀.၆* 
စုစုတပေါင ်း 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမနူ ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုနာ်းခမင် မ ားနှိုင်ပါသည။် 

 

၀.
၁၀.
၂၀.
၃၀.
၄၀.
၅၀.
၆၀.
၇၀.
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အ
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ပ ု (၃.၆) ခပည ပ  င တရ ွေ့တခပ င ်းတနထိုင ရသည  အတ က င ်းအရင ်း ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိုင နှုန ်း

ပမှိ ွေ့ခပ ရက ားလက်

၇.၃

၃၅.၁၅၅.၂

၂.၄
ပ ု (၃.၇) ခပည ပသို့် သ  ်းတရ က မှုပ ုစ အလိုက ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိုင နှုန ်း

မှိသ ားစုဝင်မဟုတ်ရသ  အခခ ားလူပုဂ္ှိ လ် မှိတ်ရ   (သှို မဟုတ်) ရ  မ ှိ ားရတ ်စပ်သူ လှိုင်စင်ရ ရအဂ င်စီ အခခ ား
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၃.၁၀ ခပည ပမ  မိသ ်းစုလ  ပို့်တင  

 ခပည်ပတွေင် ရရ က်ရှှိရနသူမ  ား၏ တစ်နှစ်အတ င်ား ပ မ်ားမျှမှိသ ားစုလွှ ပှို ရင သည် က ပ်ရထ င်ရပါင်ား 
၁,၀၁၆ က ပ်ခြစ်ပပီား၊ နှိုင်ငံအလှိုက် ရလ လ  ကည ်ရ  ကှိုရီားယ ားနှိုင်ငံရရ က်ရှှိရနသမူ  ားမှ လွှ ပှို ရင သည် 
က ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၄,၄၀၀ က ပ်ခြင ် အခမင ် ံုား၊ ထှိုင်ားနှိုင်ငံသှို  ရရ က်ရှှိရနသူမ  ားမှ လွှ ပှို ရင သည် 
က ပ်ရထ င်ရပါင်ား ၈၈၃ က ပ်ခြင ် အနှိမ ် ံုားဖြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၃.၁၀) 

ဇယ ်း (၃.၁၀) ခပည ပမ   စ န စ အ  င ်း မိသ ်းစုလ  ပုိ့်တင   
(ကျပ တထ င တပေါင ်း) 

နိုင င  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

စကသ ပူ ၁,၇၆၅ ၁,၈၆၄ ၁,၆၄၆ ၂,၅၁၈ ၂,၆၁၉ ၂,၂၉၈ ၁,၀၇၇ ၇၄၄ ၁,၃၂၀ 

မရလားရှ ား ၁,၄၆၄ ၁,၅၃၀ ၉၉၈ ၅၉၈ ၅၇၀ ၇၄၄ ၁,၇၆၂ ၁,၈၄၂ ၁,၁၂၃ 

ကှိုရီားယ ား ၄,၄၀၀ ၄,၅၈၅ ၁,၆၅၇ ၃,၄၉၂ ၃,၈၀၃ ၂၀၀ ၄,၆၉၈ ၄,၈၃၃ ၂,၄၀၀ 

ထှိုင်ား ၈၈၃ ၈၅၅ ၉၂၇ ၇၄၉ ၆၇၉ ၈၇၁ ၉၁၆ ၉၀၀ ၉၃၉ 

ဂ ပန် ၃,၆၁၃ ၃,၁၃၀ ၆,၀၀၀ ၂,၉၈၉ ၂,၉၈၉ - ၄,၁၃၁ ၃,၂၉၈ ၆,၀၀၀ 

 စ န စ ပျမ ်းမျှလ  ပို့်တင  ၁,၀၁၆ ၁,၀၅၁ ၉၅၂ ၈၄၉ ၈၄၁ ၈၆၄ ၁,၀၆၇ ၁,၁၁၉ ၉၇၇ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ - ပမှိ ွေ့ခပ ရေသအတ က် ဂ ပနန်ှိုငင်ံမှ အမ ှိ ားသမီား နမူန ဦားရရ ပါဝင်ခ  ခခင်ားမရှှိပါ။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30  ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် လပု်သ ားအင်အ ားစစတ်မ်ား နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစ  

အခန ်း (၄) 

လုပ သ ်းတ ်းက က ဆိုင ရ ဝိတသသလကခဏ မျ ်း 

 ဤအခန်ားတ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ 
လူဦားရရ၏ လုပ်သ ားအင်အ ား၊ ပည ရရား ှိုင်ရ အရ က င်ားအရ ၊ ရက  င်ားတက်ရရ က်မှုအရခခအရနနှင ် 
လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပတ င် ရရ က်ရှှိရခခင်ား အရ က င်ားအရင်ားတှုိ ကှိ ုက  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက် 

ရြ ်ခပထ ားပါသည။် 

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

အှိမရ်ထ င်စုလူဦားရရ ၅၁.၉၀ သန်ားတ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  
အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ လူဦားရရ ၃၇.၅၀ သန်ားရှှိရ  က  ား ၁၇.၀၉ သန်ား (၄၅.၆%) နှင်  မ ၂၀.၄၁ သန်ား 
(၅၄.၄%) ရှှိရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ လူဦားရရသည ် ပမှိ ွေ့ခပတ င် ၁၁.၂၆ သန်ား၊ 
ရက ားလက်တ င် ၂၆.၂၄ သန်ားရှှိပပီား၊ ရန်ကုန်တှိုင်ားရေသကကီားတ င် ၅.၈၅ သန်ားခြင ် အမ  ား ံုား၊ ကယ ားခပည်နယ် 
တ င် ၀.၂၁ သန်ားခြင ် အနည်ား ံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၄.၁) 

 

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 

ကရင် ၁.၀၈ ၀.၄၉ ၀.၅၉ ၀.၂၃ ၀.၁၀ ၀.၁၃ ၀.၈၅ ၀.၃၉ ၀.၄၆ 

ခ င်ား ၀.၃၄ ၀.၁၆ ၀.၁၈ ၀.၀၇ ၀.၀၃ ၀.၀၄ ၀.၂၇ ၀.၁၃ ၀.၁၄ 

စစ်ကှိုင်ား ၃.၉၁ ၁.၇၈ ၂.၁၃ ၀.၆၈ ၀.၃၀ ၀.၃၈ ၃.၂၃ ၁.၄၈ ၁.၇၅ 

တနသသ ရီ ၀.၉၆ ၀.၄၄ ၀.၅၂ ၀.၂၅ ၀.၁၁ ၀.၁၄ ၀.၇၁ ၀.၃၃ ၀.၃၈ 

ပ ခူား ၃.၅၀ ၁.၅၉ ၁.၉၁ ၀.၇၈ ၀.၃၄ ၀.၄၄ ၂.၇၂ ၁.၂၅ ၁.၄၇ 

မရက ား ၂.၈၆ ၁.၂၆ ၁.၆၀ ၀.၄၂ ၀.၁၈ ၀.၂၄ ၂.၄၄ ၁.၀၈ ၁.၃၆ 

မနတရလား ၄.၆၁ ၂.၀၂ ၂.၅၉ ၁.၅၈ ၀.၇၁ ၀.၈၇ ၃.၀၃ ၁.၃၁ ၁.၇၂ 
မ န် ၁.၂၉ ၀.၅၇ ၀.၇၂ ၀.၃၇ ၀.၁၆ ၀.၂၁ ၀.၉၂ ၀.၄၁ ၀.၅၁ 

ရခှိုင် ၂.၂၇ ၁.၀၄ ၁.၂၃ ၀.၃၉ ၀.၁၇ ၀.၂၂ ၁.၈၈ ၀.၈၇ ၁.၀၁ 

ရန်ကုန ် ၅.၈၅ ၂.၆၈ ၃.၁၇ ၄.၀၉ ၁.၈၅ ၂.၂၄ ၁.၇၆ ၀.၈၃ ၀.၉၃ 

ရှမ်ား ၄.၃၉ ၂.၀၅ ၂.၃၄ ၁.၀၄ ၀.၄၇ ၀.၅၇ ၃.၃၅ ၁.၅၈ ၁.၇၇ 

ဧရ ဝတီ ၄.၃၇ ၂.၀၇ ၂.၃၀ ၀.၆၄ ၀.၂၉ ၀.၃၅ ၃.၇၃ ၁.၇၈ ၁.၉၅ 

ရနခပည်ရတ ် ၀.၈၁ ၀.၃၅ ၀.၄၆ ၀.၂၆ ၀.၁၁ ၀.၁၅ ၀.၅၅ ၀.၂၄ ၀.၃၁ 

စုစုတပေါင ်း ၃၇.၅၀ ၁၇.၀၉ ၂၀.၄၁ ၁၁.၂၆ ၅.၀၃ ၆.၂၃ ၂၆.၂၄ ၁၂.၀၆ ၁၄.၁၈ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
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၄.၂ လုပ သ ်းအင အ ်း 

အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ လူဦားရရတ င် 

စုစုရပါင်ား လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား ၅၉.၄% ရှှိရ  အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား 
၇၅.၄% သည ် အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ား ပါဝင်မှုနှုန်ား ၄၆.၁% ထက် ခမင မ် ားရ က င်ား 
ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

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

တခြည်ားခြည်ားက  င်ားလ ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည ်အသက် ၂၀ နှစ်မှ ၅၉ 

နှစ် က ားတ င် ခမင် မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။  

အသက် ၁၅-၂၄ နှစ် က ား လူငယ်မ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည် ၄၅.၇% ရှှိပပီား၊ 
လူငယ်အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည ် ၅၁.၇% ခြင်  လူငယ်အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ 
လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား ၄၀.၂% ထက်ခမင် မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် အသက် ၂၅ နှစ်အထက် 
အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား ၈၃.၂% သည် ၂၅ နှစ်အထက် အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ လုပ်သ ား 
အင်အ ားပါဝင်နှုန်ား ၄၇.၇% ထက် အလ န်ခမင် မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက ပမှိ ွေ့ခပရေသထက် ရက ားလက်ရေသ၏ လုပ်သ ားအင်အ ား 
ပါဝင်မှုနှုန်ားသည ် အနည်ားငယ်ခမင် မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် တစ်နှိုင်ငံလံုားအတှိင်ုားအတ အရ အသက် 
အပှိင်ုားအခခ ားအလှိုက် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားကှို ကည် ပါက အသက် ၂၅ နှစ်နှင်  ၂၉ နှစ် က ား အသက် 
အပှိင်ုားအခခ ားသည် အခမင်  ံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ အသက် ၆၀ နှစ်နှင် အထက် အသက်အုပစ်ုမ  ားတ င် 
လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည ်သှိသှိသ သ  က  င်ားသ  ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၄.၂) 

 

 

 

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 ၂၅.၈ ၂၉.၈ ၂၂.၀ ၁၇.၆ ၁၉.၆ ၁၅.၇ ၂၈.၈ ၃၃.၆ ၂၄.၃ 

၂၀-၂၄ ၆၇.၈ ၇၇.၀ ၅၉.၇ ၆၂.၂ ၆၈.၉ ၅၆.၃ ၆၉.၉ ၈၀.၀ ၆၀.၉ 

၂၅-၂၉ ၇၉.၄ ၉၂.၆ ၆၈.၂ ၇၉.၀ ၉၀.၃ ၆၉.၈ ၇၉.၆ ၉၃.၅ ၆၇.၅ 

၃၀-၃၄ ၇၇.၈ ၉၄.၅ ၆၃.၆ ၇၈.၃ ၉၃.၄ ၆၅.၉ ၇၇.၆ ၉၅.၀ ၆၂.၆ 

၃၅-၃၉ ၇၆.၆ ၉၄.၇ ၆၁.၀ ၇၆.၂ ၉၄.၇ ၅၉.၂ ၇၆.၈ ၉၄.၇ ၆၁.၇ 

၄၀-၄၄ ၇၄.၇ ၉၅.၅ ၅၇.၀ ၇၃.၆ ၉၄.၅ ၅၆.၈ ၇၅.၂ ၉၅.၈ ၅၇.၁ 

၄၅-၄၉ ၇၁.၃ ၉၄.၄ ၅၂.၂ ၇၁.၅ ၉၂.၇ ၅၄.၉ ၇၁.၃ ၉၅.၀ ၅၀.၉ 

၅၀-၅၄ ၆၅.၉ ၉၀.၁ ၄၆.၂ ၆၄.၆ ၈၈.၀ ၄၆.၇ ၆၆.၅ ၉၀.၉ ၄၆.၀ 

၅၅-၅၉ ၅၇.၉ ၈၂.၇ ၃၈.၂ ၅၄.၂ ၇၅.၁ ၃၉.၀ ၅၉.၇ ၈၆.၁ ၃၇.၈ 

၆၀-၆၄ ၃၇.၃ ၅၉.၀ ၂၀.၈ ၂၆.၉ ၄၂.၇ ၁၅.၉ ၄၂.၆ ၆၆.၈ ၂၃.၅ 

၆၅+ ၁၃.၈ ၂၃.၇ ၇.၃ ၉.၈ ၁၆.၆ ၅.၆ ၁၅.၆ ၂၆.၈ ၈.၁ 

လူငယ ်(၁၅-၂၄) ၄၅.၇ ၅၁.၇ ၄၀.၂ ၃၈.၉ ၄၂.၄ ၃၅.၇ ၄၈.၂ ၅၅.၁ ၄၁.၈ 

လူကကီား (၂၅+) ၆၃.၆ ၈၃.၂ ၄၇.၇ ၆၁.၂ ၇၉.၄ ၄၇.၂ ၆၄.၇ ၈၄.၉ ၄၈.၀ 

စုစုတပေါင ်း (၁၅+) ၅၉.၄ ၇၅.၄ ၄၆.၁ ၅၆.၅ ၇၀.၉ ၄၄.၉ ၆၀.၇ ၇၇.၃ ၄၆.၆ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတ်လည)် 
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၁၀.၀
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၃၀.၀
၄၀.၀
၅၀.၀
၆၀.၀
၇၀.၀
၈၀.၀
၉၀.၀

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
 ်း

အသက အုပ စု

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

ခပည တထ င စု ကျ ်း မ
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ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုကှို ကည ်ပါက  
ရှမ်ားခပည်နယ်တ င် ၇၁.၄% ခြင်  အခမင် မ ား ံုားခြစ်ပပီား၊ ခ င်ားခပည်နယ်တ င် ၄၂.၄% ခြင်  အနှိမ ် ံုားခြစ်ရ က င်ား 
ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၄.၃) 

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 ၄၉.၃ ၆၅.၅ ၃၅.၁ ၄၉.၂ ၆၄.၁ ၃၇.၀ ၄၉.၃ ၆၆.၄ ၃၃.၉ 

ကယ ား ၆၄.၈ ၇၅.၁ ၅၅.၇ ၅၇.၉ ၆၉.၆ ၄၇.၆ ၆၇.၃ ၇၇.၂ ၅၈.၇ 

ကရင ် ၅၆.၆ ၇၄.၂ ၄၁.၈ ၅၉.၂ ၇၆.၆ ၄၅.၂ ၅၅.၉ ၇၃.၅ ၄၀.၈ 

ခ င်ား ၄၂.၄ ၅၀.၇ ၃၄.၇ ၅၁.၃ ၆၀.၄ ၄၃.၃ ၄၀.၀ ၄၈.၂ ၃၂.၄ 

စစ်ကှိုင်ား ၆၂.၈ ၇၇.၄ ၅၀.၅ ၅၈.၈ ၇၂.၇ ၄၇.၈ ၆၃.၆ ၇၈.၄ ၅၁.၁ 

တနသသ ရီ ၅၆.၅ ၇၅.၇ ၄၀.၁ ၅၅.၁ ၇၂.၃ ၄၁.၆ ၅၇.၀ ၇၆.၈ ၃၉.၅ 

ပ ခူား ၅၉.၂ ၇၉.၃ ၄၂.၄ ၅၈.၂ ၇၃.၃ ၄၆.၄ ၅၉.၅ ၈၀.၉ ၄၁.၂ 
မရက ား ၅၃.၂ ၇၂.၆ ၃၈.၀ ၅၁.၀ ၆၉.၆ ၃၇.၀ ၅၃.၆ ၇၃.၂ ၃၈.၁ 

မနတရလား ၅၉.၈ ၇၄.၆ ၄၈.၂ ၅၇.၆ ၇၀.၇ ၄၇.၀ ၆၀.၉ ၇၆.၇ ၄၈.၈ 

မ န် ၅၂.၇ ၇၀.၈ ၃၈.၇ ၅၂.၀ ၇၀.၄ ၃၈.၃ ၅၃.၀ ၇၀.၉ ၃၈.၉ 

ရခှိုင် ၅၇.၈ ၇၆.၀ ၄၂.၂ ၅၉.၄ ၇၃.၂ ၄၈.၃ ၅၇.၄ ၇၆.၅ ၄၀.၉ 

ရန်ကုန ် ၅၅.၅ ၆၉.၂ ၄၄.၀ ၅၄.၇ ၆၈.၂ ၄၃.၆ ၅၇.၃ ၇၁.၃ ၄၄.၈ 

ရှမ်ား ၇၁.၄ ၈၂.၆ ၆၁.၆ ၆၅.၅ ၇၇.၈ ၅၅.၄ ၇၃.၂ ၈၄.၀ ၆၃.၆ 

ဧရ ဝတီ ၆၁.၃ ၈၀.၀ ၄၄.၅ ၅၅.၈ ၇၅.၀ ၄၀.၂ ၆၂.၂ ၈၀.၈ ၄၅.၃ 

ရနခပည်ရတ ် ၅၉.၈ ၇၃.၅ ၄၉.၃ ၅၅.၅ ၇၁.၁ ၄၄.၀ ၆၁.၇ ၇၄.၅ ၅၁.၇ 

စုစုတပေါင ်း ၅၉.၄ ၇၅.၄ ၄၆.၁ ၅၆.၅ ၇၀.၉ ၄၄.၉ ၆၀.၇ ၇၇.၃ ၄၆.၆ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 

 

 

၀.၀
၁၀.၀
၂၀.၀
၃၀.၀
၄၀.၀
၅၀.၀
၆၀.၀
၇၀.၀
၈၀.၀
၉၀.၀

၁၀၀.၀

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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ပည ရရားပပီားရခမ က်မှုအ င ်အလှိုက် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားကှို ကည ်ပါက ငက  င်ျားမငေြူျား 
သူ ၁.၇%၊ မူလတန်ားအ င ်နှင ရ်အ က်ရှှိသူ ၅၉.၂%၊ အလယ်တန်ားအ င်  စ တတရ်ခမ က်သူ ၁၇.၇%၊ 
အထက်တန်ားအ င် နှင ်အထက် စ တတရ်ခမ က်သူ ၁၉.၅% ၊ အခခ ားအ င် စ တတရ်ခမ က်သူ ၁.၉% 

ရှှိရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

က  ား၊ မ နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက ငက  င်ျားမငေြူျားသူန င  ် အထက်တေ်ျားအဆင ်န င ်အထက်တွေင် 

အမ ှိ ားသမ ျားမ  ား၏ ပါဝင်မှုနှုန်ားသည ်အမ ှိ ားသ ျားမ  ားထက် ခမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၄.၄) 

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 

ငက  င်ျားမငေြူျား ၁.၇ ၁.၅ ၁.၉ ၀.၉ ၀.၉ ၀.၉ ၂.၀ ၁.၈ ၂.၃ 

မူလတန်ားအ င ်နှင ်ရအ က် ၅၉.၂ ၆၀.၂ ၅၇.၉ ၃၆.၁ ၃၇.၃ ၃၄.၇ ၆၈.၄ ၆၈.၉ ၆၇.၇ 

အလယ်တန်ားအ င ် ၁၇.၇ ၁၈.၈ ၁၆.၂ ၂၁.၃ ၂၃.၀ ၁၉.၀ ၁၆.၃ ၁၇.၂ ၁၅.၀ 

အထက်တန်ားအ င ်နှင ်အထက် ၁၉.၅ ၁၇.၆ ၂၂.၂ ၄၁.၀ ၃၇.၉ ၄၄.၉ ၁၁.၀ ၉.၉ ၁၂.၆ 

အခခ ား ၁.၉ ၁.၉ ၁.၈ ၀.၇ ၀.၉ ၀.၅ ၂.၃ ၂.၂ ၂.၄ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 

၄.၃ လုပ သ ်းအင အ ်းခပင ပ 

အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ လူဦားရရတ င် 
လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပရရ က်ရှှိရနသ ူရ ခှိုင်နှုန်ားသည ်ခပညရ်ထ င်စုအ င ်တ င် ၄၀.၆% ရှှိရ  အမ ှိ ားသမီား 
မ  ား၏ ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ် ၅၃.၉% ခြင ် အမ ှိ ားသ ားမ  ားထက် ၂  ရက  ်ခမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ပမှိ ွေ့ခပ 
ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ်ရက ားလက်ရ ခှိုင်နှုန်ားထက် ခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

လုပ်သ ားအင်အ ားခပင်ပတ င် ရရ က်ရှှိရခခင်ားအရ က င်ားအရင်ားအလှိုက် ရလ လ  ကည ်ရ  အှိမမ်ှု 
ကှိစစ (သှို မဟုတ်) မှိသ ားစုတ ဝန်ရှှိခခင်ား ၄၅.၂%၊ ရက  င်ား/သင်တန်ား တက်ရရ က်ခခင်ား ၂၃.၄% နှင ် အသက် 
အရွယ်အှိုမင်ားခခင်ား ၁၃.၆% ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

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

အခ ှိန်ခပည် ရက  င်ား (သှို မဟုတ)် သင်တန်ားတက်ရရ က်ရနခခင်ားတ င် ၄၀.၉% ခြင်  အခမင်  ံုားခြစ်ပပီား 
အမ ှိ ားသမီားမ  ားသည ် အှိမ်မှုကှိစစ (သှို မဟုတ်) မှိသ ားစုတ ဝန်ရှှိခခင်ား ၆၀.၂% ခြင်  အခမင်  ံုားခြစ်ရ က င်ား 
ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက်ကှို နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက ပမှိ ွေ့ခပတ င် အပငှိမ်ားစ ားခြစ်သူ ရ ခှိုင်နှုန်ားသည် 
ရက ားလက်ထက် ခမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ရက ားလက်တ င် ရ သီခ ှိန်ခပင်ပနှင ် မှိသ ားစုစ ားဝတ်ရနရရား 
အတ က် လယ်ယ ၊ စှိုက်ပ ှိ ားရမ ားခမြူရရား၊ ငါားြမ်ားလုပ်ငန်ားမ  ား လုပ်ကှိုင်ရနရခခင်ားတှိ ု၌ ပမှိ ွေ့ခပထက် ခမင ်မ ား 
ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၄.၅) 
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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 (သှို ) မှိသ ားစုတ ဝန် 
ရှှိခခင်ား 

၄၅.၂ ၅.၈ ၆၀.၂ ၄၂.၄ ၆.၂ ၅၇.၈ ၄၆.၆ ၅.၆ ၆၁.၃ 

ရက  င်ား/သင်တန်ားတက်ရရ က်ခခင်ား ၂၃.၄ ၄၀.၉ ၁၆.၈ ၂၄.၁ ၄၀.၀ ၁၇.၃ ၂၃.၀ ၄၁.၄ ၁၆.၅ 

အသက်အရွယ် အှိုမင်ားခခင်ား ၁၃.၆ ၁၈.၃ ၁၁.၈ ၁၃.၁ ၁၆.၂ ၁၁.၈ ၁၃.၉ ၁၉.၄ ၁၁.၉ 

မက န်ားမ ခခင်ား၊ ထှိခှိုက်ေဏ်ရ  
ရခခငာ်း၊ မသန်စ မ်ားခခင်ား 

၈.၂ ၁၄.၂ ၅.၉ ၈.၉ ၁၄.၇ ၆.၅ ၇.၉ ၁၄.၀ ၅.၇ 

အပငှိမ်ားစ ားခြစ်ခခင်ား ၂.၈ ၅.၉ ၁.၅ ၆.၀ ၁၁.၅ ၃.၆ ၁.၂ ၂.၉ ၀.၆ 

ရ သီခ ှိန်ခပငပ်ခြစ်ခခင်ား ၂.၅ ၅.၃ ၁.၄ ၁.၂ ၂.၄ ၀.၆ ၃.၁ ၆.၉ ၁.၇ 

မှိသ ားစုစ ားဝတ်ရနရရားအတ က် 
လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရမ ားခမြူရရား၊ 
ငါားြမ်ားလုပ်ငန်ားမ  ား လုပ်ကှိုင်ရနခခင်ား 

၂.၀ ၄.၀ ၁.၂ ၁.၁ ၁.၆ ၀.၉ ၂.၄ ၅.၃ ၁.၃ 

အလုပ်လုပ်ရသည်  အရခခအရနကှို 
လက်ခံရ  င်ရွက်လှိုမှု မရှှိခခင်ား 

၁.၅ ၃.၉ ၀.၇ ၂.၁ ၅.၂ ၀.၈ ၁.၂ ၃.၁ ၀.၆ 

အခခ ား ၀.၈ ၁.၇ ၀.၅ ၁.၁ ၂.၂ ၀.၇ ၀.၇ ၁.၄ ၀.၄ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

လုပ သ ်းအင အ ်းခပင ပရ ိလူဦ်း တရ 
(သန ်းတပေါင ်း) 

၁၅.၂၂ ၄.၂၁ ၁၁.၀၁ ၄.၉၀ ၁.၄၇ ၃.၄၃ ၁၀.၃၂ ၂.၇၄ ၇.၅၈ 

လုပ သ ်းအင အ ်းခပင ပရ ိသူ 
ရ ခိုင နှုန ်း 

၄၀.၆ ၂၄.၆ ၅၃.၉ ၄၃.၅ ၂၉.၂ ၅၅.၁ ၃၉.၃ ၂၂.၇ ၅၃.၄ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
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အခန ်း (၅) 

အလုပ လက ရ  ိ

ဤအခန်ားတ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ အလုပ်အကှိုင် အရခခအရန၊ 
စီားပ  ားရရားလုပ်ငန်ားကဏ္ဍအလှိုက် အလုပ်အကှိုင်ပ ံွေ့နှံ မှု၊ ပည ရရားအ င် ၊ သမ ားရှိုားက မဟုတရ်သ  

အလုပ်အကှိုင်၏ သ င်ခပင်မ  ားနှင ် စပ်လ ဉ်ားသည ် အရခခအရနမ  ားကှို က  ား၊ မ၊ အသက်အုပစ်ု၊ ခပညရ်ထ င်စု 
နယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် ရြ ်ခပထ ားပါသည။် 

၅.၁ အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ 

အသက်အုပစ်ုအလှိုက် အလုပ်လက်ရှှိပ ံွေ့နှံ မှုရ ခှိုင်နှုန်ားသည် ခပညရ်ထ င်စုအ င ်တ င် အသက် ၂၅ 
နှစ်မ ှ ၃၄ နှစ်အ က ား အသက်အရွယ်အုပ်စုတ င် အခမင ်မ ား ံုားခြစ်သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ရက ားလက်ရေသ 

မ  ားတ င် အသက် ၂၀ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အ က ား အသက်အရွယ်အပှိုင်ားအခခ ားတ င် ပှိုမှိခုမင ်မ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရ 

ပါသည။် (ဇယ ား ၅.၁) 

ဇယ ်း (၅.၁) အသက အုပ စုအလုိက  အလုပ လက ရ  ိပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိငု နှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

အသက  
အုပ စု  

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

၁၅-၁၉ ၅.၃ ၅.၁ ၅.၅ ၃.၃ ၃.၃ ၃.၄ ၆.၁ ၅.၉ ၆.၄ 

၂၀-၂၄ ၁၂.၆ ၁၁.၇ ၁၃.၉ ၁၁.၁ ၁၀.၃ ၁၂.၀ ၁၃.၃ ၁၂.၂ ၁၄.၇ 

၂၅-၂၉ ၁၄.၀ ၁၃.၀ ၁၅.၅ ၁၄.၇ ၁၃.၄ ၁၆.၃ ၁၃.၈ ၁၂.၈ ၁၅.၁ 

၃၀-၃၄ ၁၃.၆ ၁၃.၁ ၁၄.၂ ၁၄.၆ ၁၄.၀ ၁၅.၄ ၁၃.၁ ၁၂.၈ ၁၃.၇ 

၃၅-၃၉ ၁၂.၈ ၁၂.၇ ၁၂.၉ ၁၃.၉ ၁၄.၇ ၁၂.၈ ၁၂.၃ ၁၁.၉ ၁၃.၀ 

၄၀-၄၄ ၁၁.၅ ၁၁.၇ ၁၁.၂ ၁၁.၆ ၁၁.၉ ၁၁.၄ ၁၁.၄ ၁၁.၆ ၁၁.၁ 

၄၅-၄၉ ၁၀.၁ ၁၀.၅ ၉.၅ ၁၀.၈ ၁၁.၀ ၁၀.၆ ၉.၈ ၁၀.၃ ၉.၁ 

၅၀-၅၄ ၈.၄ ၈.၉ ၇.၇ ၈.၇ ၉.၂ ၈.၁ ၈.၃ ၈.၈ ၇.၅ 

၅၅-၅၉ ၆.၄ ၇.၀ ၅.၆ ၆.၈ ၇.၁ ၆.၅ ၆.၂ ၆.၉ ၅.၂ 

၆၀-၆၄ ၃.၂ ၃.၈ ၂.၄ ၂.၈ ၃.၂ ၂.၂ ၃.၄ ၄.၁ ၂.၅ 

၆၅+ ၂.၁ ၂.၅ ၁.၆ ၁.၇ ၁.၉ ၁.၃ ၂.၃ ၂.၇ ၁.၇ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

EMPR (၁၅-၂၄) ၄၅.၁ ၅၁.၀ ၃၉.၆ ၃၈.၀ ၄၁.၆ ၃၄.၇ ၄၇.၇ ၅၄.၅ ၄၁.၃ 

EMPR (၂၅+) ၆၃.၅ ၈၃.၁ ၄၇.၆ ၆၀.၉ ၇၉.၁ ၄၆.၈ ၆၄.၆ ၈၄.၈ ၄၇.၉ 

EMPR (၁၅+) ၅၉.၁ ၇၅.၁ ၄၅.၈ ၅၆.၁ ၇၀.၅ ၄၄.၄ ၆၀.၅ ၇၇.၀ ၄၆.၄ 

အလုပ လက ရ ိ 
ဦ်းတရ 

(သန ်းတပေါင ်း) 
၂၂.၁၈ ၁၂.၈၃ ၉.၃၅ ၆.၃၁ ၃.၅၄ ၂.၇၇ ၁၅.၈၇ ၉.၂၉ ၆.၅၈ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ EMPR – Employment to Population Ratio (လူဦားရရတ င် အလုပ်လုပ်သူ ပါဝင်မှုအခ ှိ ား) 
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အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ ပ ံွေ့နှံ မှုရ ခှိုင်နှုန်ားကှို ခပညရ်ထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် 

ရလ လ  ကည ်ပါက ရန်ကုန်တှိင်ုားရေသကကီား၊ ရှမ်ားခပည်နယ်၊ မနတရလားတှိင်ုားရေသကကီား၊ ဧရ ဝတတီှိင်ုားရေသ 
ကကီား၊ စစ်ကှိုင်ားတှိုင်ားရေသကကီားတှိ ုတ င် အမ  ား ံုားပ ံွေ့နှံ လ က်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။်  

ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားရှှိ အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ ပ ံွေ့နှံ မှုသည် ရန်ကုန်တှိုင်ားရေသကကီားတ င် ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားရှှိ 
အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ ၃ ပံု ၁ ပံု (၃၅.၁%) ခန ်ရှှိရ က င်ား၊ ရက ားလက်ရေသမ  ားရှှိ အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ 
ပ ံွေ့နှံ မှုပုံစံကှို ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊  ခပည်နယ်အလှိုက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ရ  ရှမ်ားခပည်နယ် 
တ င် ၁၅.၅% ၊ ဧရ ဝတတီှိုင်ားရေသကကီားတ င် ၁၄.၆% ၊ စစ်ကှိုင်ားတှိုင်ားရေသကကီားတ င် ၁၂.၉% ၊ မနတရလားတှိင်ုား 
ရေသကကီားတ င် ၁၁.၆% တှိ ုခြင်  အမ  ား ံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။်  

ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပညန်ယ်အလှိုက် က  ျား၊ မ ပ ံွေ့နှံ မှုကှို နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက 

ရန်ကုန်တှိုင်ားရေသကကီားတ င် အမ ှိ ားသ ားပါဝင်မှုသည ် ၁၄.၃% ခြင်  အခမင်  ံုားခြစ်ပပီား၊ ရှမ်ားခပညန်ယ်တ င် 
အမ ှိ ားသမီားပါဝင်မှုသည် ၁၅.၄% ခြင်  အခမင်  ံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ (ဇယ ား ၅.၂) 

ဇယ ်း (၅.၂) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ အလုိက  အလုပ လက ရ ိပျ ွေ့န  ့်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 ၂.၃ ၂.၅ ၂.၁ ၃.၁ ၃.၃ ၂.၉ ၂.၀ ၂.၂ ၁.၈ 

ကယ ား ၀.၆ ၀.၆ ၀.၇ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၆ ၀.၆ ၀.၇ 

ကရင ် ၂.၈ ၂.၉ ၂.၆ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၁ ၃.၀ ၃.၁ ၂.၈ 

ခ င်ား ၀.၆ ၀.၆ ၀.၆ ၀.၅ ၀.၆ ၀.၅ ၀.၆ ၀.၆ ၀.၆ 

စစ်ကှိုင်ား ၁၁.၀ ၁၀.၇ ၁၁.၅ ၆.၃ ၆.၁ ၆.၅ ၁၂.၉ ၁၂.၅ ၁၃.၆ 

တနသသ ရီ ၂.၄ ၂.၆ ၂.၂ ၂.၂ ၂.၂ ၂.၁ ၂.၅ ၂.၇ ၂.၃ 

ပ ခူား ၉.၃ ၉.၈ ၈.၆ ၇.၂ ၇.၀ ၇.၄ ၁၀.၁ ၁၀.၈ ၉.၂ 

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
 ်း

အသက အုပ စု

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

မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက 
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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 

မရက ား ၆.၉ ၇.၁ ၆.၅ ၃.၄ ၃.၅ ၃.၂ ၈.၃ ၈.၅ ၇.၉ 

မနတရလား ၁၂.၄ ၁၁.၇ ၁၃.၃ ၁၄.၄ ၁၄.၂ ၁၄.၇ ၁၁.၆ ၁၀.၈ ၁၂.၇ 

မ န် ၃.၀ ၃.၁ ၃.၀ ၃.၀ ၃.၁ ၂.၉ ၃.၁ ၃.၁ ၃.၀ 

ရခှိုင် ၅.၉ ၆.၂ ၅.၅ ၃.၇ ၃.၆ ၃.၈ ၆.၈ ၇.၂ ၆.၂ 
ရန်ကုန ် ၁၄.၅ ၁၄.၃ ၁၄.၇ ၃၅.၁ ၃၅.၄ ၃၄.၈ ၆.၃ ၆.၃ ၆.၃ 

ရှမ်ား ၁၄.၁ ၁၃.၁ ၁၅.၄ ၁၀.၆ ၁၀.၁ ၁၁.၃ ၁၅.၅ ၁၄.၃ ၁၇.၁ 

ဧရ ဝတီ ၁၂.၀ ၁၂.၈ ၁၀.၉ ၅.၆ ၆.၀ ၅.၀ ၁၄.၆ ၁၅.၄ ၁၃.၄ 

ရနခပည်ရတ ် ၂.၂ ၂.၀ ၂.၄ ၂.၂ ၂.၁ ၂.၃ ၂.၁ ၁.၉ ၂.၄ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ 
(သန ်းတပေါင ်း) 

၂၂.၁၈ ၁၂.၈၃ ၉.၃၅ ၆.၃၁ ၃.၅၄ ၂.၇၇ ၁၅.၈၇ ၉.၂၉ ၆.၅၈ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 

 

 

၅.၂ အလုပ အကုိင အတခခအတန 

အလုပ်အကှိုင်အရခခအရနပ ံွေ့နှံ မှုကှို အလုပ်သမ ား၊ အလုပ်ရင်ှ၊ တစ်ပှိုင်တစ်နှိင်ုလုပ်ငန်ားလုပ်ကှိုင်သူ၊ 
မှိသ ားစုလုပ်ငန်ားတ င် ကူညလီုပ်ကှိုင်သူဟူ၍ ငလ လ  ကည ်ရ  အလုပ်သမ ားအခြစ် ၃၅.၀%၊ အလုပ်ရင်ှ 
အခြစ် ၂.၅%၊ တစ်ပှိုင်တစ်နှိုင်လုပ်ငန်ား လုပ်ကှိုင်သူအခြစ် ၃၇.၇%၊ မှိသ ားစုလုပ်ငန်ားတ င် ကူညလီုပ်ကှိုင်သူ 
အခြစ် ၂၄.၈% ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အလုပ်သမ ားအခြစ် လုပ်ကှိုင်ရနသူမ  ားတ င် က  ား၊ မ ကွေ ဖခ ျားမှုမရှှိရသ ်လည်ား၊ အလုပ်ရင်ှတ င် 

အမ ှိ ားသ ား ၃.၅% ၊ အမ ှိ ားသမီား ၁.၁% ၊ တစ်ပှိုင်တစ်နှိုင်လုပ်ငန်ားလုပ်ကှိုင်သူမ  ားတ င် အမ ှိ ားသ ား ၄၄.၈%၊ 
အမ ှိ ားသမီား ၂၇.၉%၊ မှိသ ားစုလုပ်ငန်ားတ င် ကူညလီုပ်ကှိုင်သူတ င် အမ ှိ ားသ ား ၁၆.၇ %၊ အမ ှိ ားသမီား ၃၅.၉ %  
ခြင်  သှိသ စ  ခခ ားန ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

၀.၀
၅.၀

၁၀.၀
၁၅.၀
၂၀.၀
၂၅.၀
၃၀.၀
၃၅.၀
၄၀.၀

ရ 
ခိုင

 နှုန
 ်း

ပ ု (၅.၂) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ အလိုက  အလုပ လက ရ ိပျ ွေ့န  ့်မှုနှုန ်း
(ကျ ်း၊ မ၊ မမိ ွေ့ခပ၊ တကျ်းလက )

က  ား မ ပမှိ ွေ့ခပ ရက ားလက်
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အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ အလုပ်အကှိုင်ပ ံွေ့နှံ မှုအရခခအရနကှို ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက 
အလုပ်ရင်ှနှင ် တစ်ပှိုင်တစ်နှိုင်လုပင်န်ား လုပ်ကှိုင်သူ ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ် က  ခခ ားမှုအနည်ားငယ်သ  ရှှိရသ ် 
လည်ား ပမှိ ွေ့ခပတ င် အလုပ်သမ ားပါဝင်မှု ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ် ရက ားလက်ထက် ခမင ်မ ားသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ 
ရက ားလက်တ င် မှိသ ားစုလုပ်ငန်ားတ င် ကူညီလုပ်ကှိုင်သူ ရ ခှိုင်နှုန်ားသည် ပမှိ ွေ့ခပထက် ခမင ်မ ားရ က င်ား 
ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။်  

အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ အလုပ်အကှိုင်ကှို သမ ားရှိုားက  အငဖခအငေအလှိုက် ရလ လ  ကည ်ရ  
အလုပ်လက်ရ ှိ ၈၂.၈% သည ် သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  အလုပ်အကှိုင်မ  ားကှို လုပ်ကှိုင်လ က်ရှှိပပီား 
အမ ှိ ားသ ား ၇၆.၈%၊ အမ ှိ ားသမီား ၉၁.၁%၊  ပမှိ ွေ့ခပ ၇၉.၈%၊ ရက ားလက် ၈၄.၀% ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ လုပ်ငန်ားကဏ္ဍကှိ ု သမ ားရှိုားက အရခခအရနအလှိုက် ရလ လ  ကည ်ရ  
အလုပ်လက်ရှှိ ၆၀.၇% သည ် သမ ားရှိုားက  မဟုတ်ရသ  လုပ်ငန်ားကဏ္ဍမ  ားတ င် လုပ်ကှိုင်လ က်ရှှိပပီား၊ 
အမ ှိ ားသ ား ၆၀.၂%၊ အမ ှိ ားသမီား ၆၁.၃%၊ ပမှိ ွေ့ခပ ၅၃.၅%၊ ရက ားလက် ၆၃.၅% ခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 
(ဇယ ား ၅.၃) 

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 ား ၃၅.၀ ၃၅.၀ ၃၅.၁ ၄၂.၇ ၄၃.၈ ၄၁.၂ ၃၂.၀ ၃၁.၇ ၃၂.၅ 

အလုပ်ရှင် ၂.၅ ၃.၅ ၁.၁ ၂.၆ ၃.၅ ၁.၅ ၂.၄ ၃.၄ ၁.၀ 

တစ်ပှိုင်တစ်နှိုင်လုပ်ငန်ားလုပ်ကှိုင်သူ ၃၇.၇ ၄၄.၈ ၂၇.၉ ၃၉.၀ ၄၂.၈ ၃၄.၁ ၃၇.၂ ၄၅.၆ ၂၅.၃ 

မှိသ ားစုလုပ်ငန်ားတ င် ကူညီလုပ်ကှိုင်သူ ၂၄.၈ ၁၆.၇ ၃၅.၉ ၁၅.၇ ၉.၉ ၂၃.၂ ၂၈.၄ ၁၉.၃ ၄၁.၂ 
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 ၇၆.၈ ၉၁.၁ ၇၉.၈ ၇၅.၂ ၈၅.၆ ၈၄.၀ ၇၇.၄ ၉၃.၄ 

သမ ားရှိုားက အလုပ်အကှိုင် ၁၇.၂ ၂၃.၂ ၈.၉ ၂၀.၂ ၂၄.၈ ၁၄.၄ ၁၆.၀ ၂၂.၆ ၆.၆ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

စှိုက်ပ ှိ ားရရားမဟုတ်သည ် လုပ်ငန်ားမ  ားရှှိ 
သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  အလုပ်အကှိုင် 

၈၅.၂ ၈၁.၆ ၈၉.၃ ၇၉.၉ ၇၅.၄ ၈၅.၃ ၉၀.၆ ၈၈.၄ ၉၃.၀ 

စှိုက်ပ ှိ ားရရားမဟုတ်သည ် လုပ်ငန်ားမ  ားရှှိ 
သမ ားရှိုားက အလုပ်အကှိုင် 

၁၄.၈ ၁၈.၄ ၁၀.၇ ၂၀.၁ ၂၄.၆ ၁၄.၇ ၉.၄ ၁၁.၆ ၇.၀ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

သမားရှိ းကျပြစ်မှု အရပခအရေအလှိ က် လုပ ငန ်းကဏ္ဍ 

သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ လုပ်ငန်ားကဏ္ဍ ၆၀.၇ ၆၀.၂ ၆၁.၃ ၅၃.၅ ၅၄.၁ ၅၂.၆ ၆၃.၅ ၆၂.၅ ၆၄.၉ 

သမ ားရှိုားက လုပ်ငန်ားကဏ္ဍ ၃၉.၃ ၃၉.၈ ၃၈.၇ ၄၆.၅ ၄၅.၉ ၄၇.၄ ၃၆.၅ ၃၇.၅ ၃၅.၁ 

သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ လုပ်ငန်ားကဏ္ဍ 
ခပငပ်ရှှိ သမ ားရှိုားက  မဟုတ်ရသ  
အလုပ်အကှိုင် လုပ်ကှိုင်ရနသူ 

၂၂.၄ ၁၆.၇ ၃၀.၂ ၂၆.၅ ၂၁.၂ ၃၃.၃ ၂၀.၇ ၁၄.၉ ၂၈.၈ 

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) ၂၂.၁၈ ၁၂.၈၃ ၉.၃၅ ၆.၃၁ ၃.၅၄ ၂.၇၇ ၁၅.၈၇ ၉.၂၉ ၆.၅၈ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
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စီားပ  ားရရားလုပ်ငန်ားကဏ္ဍအလှိုက် အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ ပ ံွေ့နှံ မှုအရခခအရနကှို ရလ လ  ကည ်ရ  
လယ်ယ ၊ သစ်ရတ နှင ် ငါားလုပ်ငန်ားကဏ္ဍတ င် အမ  ား ံုား ဝင်ရရ က်လုပက်ှိုင်လ က်ရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ 
ေုတှိယ အမ  ား ံုားအခြစ် လက်လီနှင ် လက္ ားရရ င်ားဝယ်ရရား လုပ်ငန်ားကဏ္ဍ၊ တတှိယအမ  ား ံုားအခြစ် 
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ားကဏ္ဍတှို တ င် ပါဝင်လုပက်ှိုင်လ က်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

က  ား၊ မ နှိှုင်ားယှဉ်ရလ လ  ကည ်ပါက အမ ှိ ားသ ားမ  ားသည ်လယ်ယ ၊ သစ်ရတ နှင ် ငါားလုပင်န်ား 
ကဏ္ဍတ င် ၅၃.၂%၊ လက်လီနှင ် လက္ ားရရ င်ားဝယ်ရရားလုပ်ငန်ားတ င် ၁၂.၂%၊ သယ်ယူပှိ ုရ  င်ရရား 
လုပ်ငန်ားတ င် ၉.၂%၊ ရ  က်လုပရ်ရားလုပ်ငန်ားတ င် ၈.၈% နှင ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န်ားတ င် ၇.၁%၊ 
အမ ှိ ားသမီားမ  ားသည် လယ်ယ ၊ သစ်ရတ နှင ် ငါားလုပ်ငန်ားကဏ္ဍတ င် ၄၃.၀%၊ လက်လီနှင ် လက္ ား 
ရရ င်ားဝယ်ရရားလုပ်ငန်ားတ င် ၂၆.၅%၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ားတ င် ၁၅.၀%၊ ပည ရရားတ င် ၄.၄% နှင ် 
အခခ ားဝန်ရ  င်မှုလုပ်ငန်ားတ င် ၃.၄% တှိ ုခြင ် အမ  ား ံုားဝင်ရရ က် လုပ်ကှိုင်လ က်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရ 
ပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ်ရလ လ  ကည ်ပါက ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ား၌ လက်လီနှင ် လက္ ားရရ င်ားဝယ် 
ရရားလုပ်ငန်ားတ င် ၃၄.၆% ခြင ် အမ  ား ံုား၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န်ားတ င် ၁၇.၁% ခြင ် ေုတှိယအမ  ား ံုားနှင ် 
သယ်ယူပှို ရ  င်ရရားနှင ် သှိုရလှ င်ရရားလုပ်ငန်ားတ င် ၁၀.၉% ခြင ် တတှိယအမ  ား ံုားခြစ်ပပီား၊ ရက ားလက် 
ရေသမ  ား၌ လယ်ယ ၊ သစ်ရတ နှင ် ငါားလုပ်ငန်ားတ င် ၆၄.၅% ခြင ် အမ  ား ံုား၊ လက်လီနှင ်လက္ ား 
ရရ င်ားဝယ်ရရားလုပ်ငန်ားတ င် ၁၁.၆% ခြင ် ေုတှိယအမ  ား ံုားနှင ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ားတ င် ၇.၈% ခြင ် 
တတှိယအမ  ား ံုားခြစင် က င်ျား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၅.၄) 

 

 

 

 

၃၅.၀ ၃၅.၁
၄၂.၇

၃၂.၀

၃.၅ ၁.၁
၂.၆

၂.၄

၄၄.၈

၂၇.၉

၃၉.၀

၃၇.၂

၁၆.၇

၃၅.၉

၁၅.၇
၂၈.၄

ကျ ်း မ မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက 

ပ ု (၅.၃) အလုပ အကိငု ပျ ွေ့န  ့်မှုအတခခအတန

အလုပ သမ ်း အလုပ ရ င  စ ပိုင  စ နိုင လုပ ငန ်း လုပ ကိုင သူ မိသ ်းစုလုပ ငန ်း  င  ကူညီလုပ ကိုင သူ
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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  ငါားလုပ်ငန်ား ၄၈.၉ ၅၃.၂ ၄၃.၀ ၉.၇ ၁၁.၆ ၇.၂ ၆၄.၅ ၆၉.၀ ၅၈.၁ 

သတတ တူားရြ ်ရရားနှင်  ရက  က်မှိုင်ား 
လုပ်ငန်ား 

၀.၆ ၀.၉ ၀.၂ ၀.၄ ၀.၆ ၀.၂* ၀.၇ ၁.၀ ၀.၃* 

ကုန်ထုတလ်ုပ်မှုလုပ်ငန်ား ၁၀.၄ ၇.၁ ၁၅.၀ ၁၇.၁ ၁၃.၄ ၂၁.၇ ၇.၈ ၄.၇ ၁၂.၁ 

လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ရင ွေ့စသည်  ၀.၁ ၀.၁* ၀.၁* ၀.၂* ၀.၂* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၁* 

ရရရပားရဝရရားနှင်  အခခ ား ၀.၁ ၀.၁* ၀.၁* ၀.၃* ၀.၃* ၀.၂* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၀* 

ရ  က်လုပ်ရရားလုပ်ငန်ား ၅.၆ ၈.၈ ၁.၂ ၈.၂ ၁၃.၂ ၂.၀ ၄.၅ ၇.၁ ၀.၉ 

လက်လီနှင် လက်က ား ရရ င်ားဝယ်ရရား 
လုပ်ငန်ား 

၁၈.၂ ၁၂.၂ ၂၆.၅ ၃၄.၆ ၂၆.၃ ၄၅.၂ ၁၁.၆ ၆.၇ ၁၈.၅ 

သယ်ယူပှို ရ  င်ရရားနှင်  သှိုရလှ င်ရရား 
လုပ်ငန်ား 

၅.၅ ၉.၂ ၀.၃ ၁၀.၉ ၁၉.၀ ၀.၅* ၃.၃ ၅.၅ ၀.၂* 

တည်ားခှိုခန်ားနှင်  အစ ားအရသ က် 
ဝန်ရ  င်မှု 

၁.၈ ၁.၅ ၂.၃ ၄.၀ ၃.၅ ၄.၇ ၀.၉ ၀.၇ ၁.၃ 

သတင်ားအခ က်အလက်နှင်  
 က်သ ယ်ရရား 

၀.၃ ၀.၃ ၀.၂* ၀.၈ ၀.၉ ၀.၇* ၀.၁* ၀.၁ ၀.၁* 

ရင ရရားရ ကားရရားနှင်  အ မခံလုပ်ငန်ား ၀.၇ ၀.၆ ၀.၈ ၁.၉ ၁.၆ ၂.၃ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၂* 

အှိမ်ခခံရခမ ှိုင်ရ လုပ်ငန်ားမ  ား ၁.၁ ၁.၃ ၀.၉ ၂.၄ ၂.၈ ၁.၈ ၀.၆ ၀.၇ ၀.၅ 

အတတ်ပည နှင်  နည်ားပည  ှိုင်ရ  
လုပ်ငန်ား 

၀.၃ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၈ ၀.၇ ၀.၉ ၀.၁* ၀.၁* ၀.၁* 

စီမံအုပ်ခ  ပ်မှု ှိုင်ရ  လုပ်ငန်ားမ  ား - - - - - - - - - 

ခပည်သူူ့အုပ်ခ  ပ်ရရားနှင်  က က ယ်ရရား ၀.၆ ၀.၇ ၀.၅ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၃ ၀.၃ ၀.၄ ၀.၂* 

ပည ရရား ၂.၄ ၀.၉ ၄.၄ ၃.၆ ၁.၁ ၆.၈ ၁.၉ ၀.၈ ၃.၄ 

က န်ားမ ရရားနှင် လူမှုရရား လုပ်ငန်ားမ  ား ၀.၃ ၀.၂ ၀.၆ ၀.၇ ၀.၄* ၁.၁ ၀.၂ ၀.၁* ၀.၃* 

ပန်ားခ ၊ီ အနုပည ၊ ရြ  ်ရခြရရားနှင်  
အပန်ားရခြရရား 

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

အခခ ားဝန်ရ  င်မှု လုပ်ငန်ားမ  ား ၂.၉ ၂.၆ ၃.၄ ၂.၇ ၂.၆ ၃.၀ ၃.၀ ၂.၆ ၃.၆ 

အှိမ်မှုကှိစစ ှိုင်ရ  အှိမ်ရထ င်စု 
လုပ်ငန်ား 

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

သံတမန်အခ င် အရရားရ အြ  ွေ့အစည်ား 
မ  ား၏ လုပ်ငန်ားမ  ား 

၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* 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  ၄၈.၉ ၅၃.၂ ၄၃.၀ ၉.၇ ၁၁.၆ ၇.၂ ၆၄.၅ ၆၉.၀ ၅၈.၁ 

စက်မှု ၁၆.၈ ၁၇.၀ ၁၆.၆ ၂၆.၂ ၂၇.၈ ၂၄.၂ ၁၃.၁ ၁၂.၉ ၁၃.၃ 

ဝန်ရ  င်မှု ၃၄.၃ ၂၉.၈ ၄၀.၄ ၆၄.၁ ၆၀.၆ ၆၈.၆ ၂၂.၄ ၁၈.၁ ၂၈.၆ 

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) ၂၂.၁၈ ၁၂.၈၃ ၉.၃၅ ၆.၃၁ ၃.၅၄ ၂.၇၇ ၁၅.၈၇ ၉.၂၉ ၆.၅၈ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 

- စီမံအုပ်ခ  ပ်မှု ှိငု်ရ  လုပင်န်ားမ  ားတ င် နမူန ဦားရရ ပါဝင်လ ခခင်ား မရှှိပါ။ 
- သံတမန်အခ င် အရရားရ အြ  ွေ့အစည်ားမ  ား၏ လုပ်ငန်ား၌ ရက ားလက်ရှှိ အမ ှိ ားသ ားတ င် နမူန ဦားရရ ပါဝငလ် ခခင်ား မရှှိပါ။ 
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၅.၃ အလုပ အကုိင အလိုက  အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ 

အလုပ်လက်ရှှိမ  ားကှို အလုပ်အကှိုင်အလှိုက် ရလ လ  ကည ်ပါက လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရရား၊ သစ်ရတ  
နှင ် ငါားလုပ်ငန်ားကျွမ်ားက င် လုပ်သ ားမ  ားအခြစ ် ၃၅.၄%၊ ဝန်ရ  င်မှုနှင ် အရရ င်ားလုပ်သ ားမ  ားအခြစ် 
၁၉.၆%၊ အရခခခံအလုပ်အကှိုင်မ  ားတ င် ၁၉.၀% ခြင ်  အမ  ား ံုား ဝင်ရရ က်လုပက်ှိုင်ရနရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရ 
ပါသည။် 

က  ား၊ မ နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက အမ ှိ ားသ ားအမ  ားစုသည ် လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရရား၊ သစ်တ နှင ် 
ငါားလုပင်န်ားကျွမ်ားက င်လုပ်သ ား ၃၉.၈%၊ အရခခခံအလုပ်အကှိုင်မ  ား ၁၈.၉ %၊ ဝန်ရ  င်မှုနှင်  အရရ င်ား 
လုပ်သ ား ၁၃.၁% နှင  ် လက်မှုပည နှင ် က်စပလ်ုပ်သ ား ၁၃.၁%၊ အမ ှိ ားသမီားအမ  ားစုသည ် လယ်ယ  
စှိုက်ပ ှိ ားရရား၊ သစ်ရတ နှင ် ငါားလုပ်ငန်ားကျွမ်ားက င်လုပ်သ ား ၂၉.၃%၊ ဝန်ရ  င်မှုနှင ် အရရ င်ားလုပ်သ ား 
၂၈.၆%၊ အရခခခံအလုပ်အကှိုင်မ  ား ၁၉.၀% ဝင်ရရ က်လုပက်ှိုင်ရနရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားတ င် ဝန်ရ  င်မှုနှင ် အရရ င်ားလုပ်သ ားမ  ား 
၃၇.၄%၊ လက်မှုပည နှင ်  က်စပလ်ုပ်သ ားမ  ား ၂၀.၃% ခြင  ် အမ  ား ံုား ဝင်ရရ က်လုပက်ှိုင်ရနပပီား၊ 
ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င် လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရရား၊ သစ်ရတ နှင ် ငါားလုပ်ငန်ားကျွမ်ားက င်လုပ်သ ားမ  ား ၄၆.၇% 
နှင ် အရခခခံအလုပ်အကှိုင်မ  ား ၂၂.၈% ခြင  ် အမ  ား ံုား လုပ်ကှိုင်လ က်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။        
(ဇယ ား ၅.၅) 

ဇယ ်း (၅.၅) အလုပ အကိငု အလုိက  အလုပ လက ရ  ိ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 

မန်ရနဂ  မ  ား ၀.၇ ၀.၈ ၀.၆ ၁.၅ ၁.၈ ၁.၁ ၀.၄ ၀.၄ ၀.၄ 

အသက်ရမ ားဝမ်ားရက  င်ားပည ရှင်မ  ား ၂.၇ ၁.၂ ၄.၇ ၄.၆ ၂.၂ ၇.၇ ၂.၀ ၀.၉ ၃.၅ 

နည်ားပည နှင် ကျွမ်ားက င်ပည ရှင်မ  ား ၁.၅ ၁.၈ ၁.၀ ၃.၅ ၄.၃ ၂.၄ ၀.၇ ၀.၉ ၀.၄ 

စ ရရားလုပ်ငန်ား အရထ က်အကူခပ  
လုပ်သ ားမ  ား 

၂.၀ ၁.၆ ၂.၇ ၄.၈ ၃.၆ ၆.၄ ၀.၉ ၀.၈ ၁.၁ 
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ခပည်ရထ င်စု က  ား မ ပမှိ ွေ့ခပ ရက ားလက်

ပ ု (၅.၄) လပု ငန ်းကဏ္ဍအလုိက  အလုပ လက ရ ပိျ ွေ့န  ့်မှု

လယ ယ စက မှု ဝန တဆ င မှု
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အလုပ အကိုင  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

ဝန်ရ  င်မှုနှင်  အရရ င်ားလုပ်သ ား 
မ  ား 

၁၉.၆ ၁၃.၁ ၂၈.၆ ၃၇.၄ ၂၇.၈ ၄၉.၈ ၁၂.၅ ၇.၅ ၁၉.၇ 

လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရရား၊ သစ်ရတ နှင်  
ငါားလုပ်ငန်ား ကျွမ်ားက င်လုပ်သ ားမ  ား 

၃၅.၄ ၃၉.၈ ၂၉.၃ ၇.၂ ၈.၇ ၅.၁ ၄၆.၇ ၅၁.၇ ၃၉.၅ 

လက်မှုပည နှင်   က်စပ်လုပ်သ ား 
မ  ား 

၁၃.၁ ၁၃.၁ ၁၃.၂ ၂၀.၃ ၂၁.၇ ၁၈.၆ ၁၀.၂ ၉.၈ ၁၀.၉ 

စက်ကှိရှိယ နှင် စက်ပစစည်ား 
ကှိုင်တ ယ်အသုံားခပ သူမ  ား၊ စုစည်ား 
တပ် င်သူမ  ား 

၅.၉ ၉.၆ ၀.၉ ၁၁.၂ ၁၉.၃ ၀.၉ ၃.၈ ၅.၉ ၀.၈ 

အရခခခံအလုပ်အကှိုင်မ  ား ၁၉.၀ ၁၈.၉ ၁၉.၀ ၉.၄ ၁၀.၅ ၈.၀ ၂၂.၈ ၂၂.၁ ၂၃.၇ 

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အကှိုင်မ  ား ၀.၁* ၀.၁* ၀.၀* 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 

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) ၂၂.၁၈ ၁၂.၈၃ ၉.၃၅ ၆.၃၁ ၃.၅၄ ၂.၇၇ ၁၅.၈၇ ၉.၂၉ ၆.၅၈ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 

- စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အကှိုင်မ  ား၏ ပမှိ ွေ့ခပရှှိ အမ ှိ ားသမီားတ င် နမူန ဦားရရ ပါဝငလ် ခခင်ား မရှှိပါ။ 
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၅.၄ ပည တရ်းမပီ်းတခမ က မှုအဆင   

ပည ရရားပပီားရခမ က်မှုအ င ်အလှိုက် အလုပ်လက်ရှှိပ ံွေ့နှံ မှုကှို  ကည ်မည် ှိုပါက အမ  ားစု ၅၉.၃% 
သည ်အရခခခံပည  မူလတန်ားအ င ်နှင ်ရအ က်သ  ပပီားရခမ က်သူမ  ားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ က  ား၊ မ 

အ က ား က  ခခ ားမှုအရနခြင ် အရခခခံပည အထက်တန်ားအ င ်နှင ်အထက်ပပီားရခမ က်သူ အမ ှိ ားသမီား၏ 
ရ ခှိုင်နှုန်ား ၂၂.၀% သည ်အမ ှိ ားသ ား၏ ရ ခှိုင်နှုန်ား ၁၇.၆% ထက်  ခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အ က ား နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားရှှိ အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ ပည ရရား 
ပပီားရခမ က်မှုအ င ်သည် အလယ်တန်ားအ င ်ပပီားရခမ က်သူ ၂၁.၂% ရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ရက ားလက် 

ရေသမ  ားရှှိ အလုပ်လက်ရှှိမ  ားတ င် အလယ်တန်ားအ င ်ပပီားရခမ က်သူ ၁၆.၂% သ ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိ 
ရပါသည။် (ဇယ ား ၅.၆) 

 

 

 

၀.၀ ၁၀.၀ ၂၀.၀ ၃၀.၀ ၄၀.၀ ၅၀.၀ ၆၀.၀

မန်ရနဂ  မ  ား

အသက်ရမ ားဝမ်ားရက  င်ားပည ရငှမ်  ား

နည်ားပည နှင် ကျွမ်ားက င်ပည ရငှ်မ  ား

စ ရရားလုပ်ငန်ား အရထ က်အကူခပ  လုပ်သ ားမ  ား

ဝန်ရ  င်မှုနှင်  အရရ င်ားလုပ်သ ား မ  ား

လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရရား၊ သစ်ရတ နှင်  ငါားလုပ်ငန်ား ကျွမ်ားက င်လုပ်သ ားမ  ား

လက်မှုပည နှင်   က်စပ်လပု်သ ား မ  ား

စက်ကှိရှိယ နှင် စကပ်စစညာ်း ကှိုင်တ ယ်အသုံားခပ သူမ  ား၊ စုစညာ်း 
တပ် င်သမူ  ား

အရခခခံအလုပ်အကှိုင်မ  ား

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အကှိုင်မ  ား

ရ ခိငု နှုန ်း

ပ ု (၅.၅) အလုပ အကိုင အလုိက  အလုပ လက ရ ပိျ ွေ့န  ့်မှု

ကျ ်း မ မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက 
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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 

ငက  င်ျားမငေြူျား ၁.၇ ၁.၅ ၁.၉ ၀.၉ ၀.၉ ၀.၉ ၂.၀ ၁.၈ ၂.၃ 

မူလတန်ားအ င ်နှင ်ရအ က် ၅၉.၃ ၆၀.၂ ၅၈.၁ ၃၆.၃ ၃၇.၄ ၃၄.၉ ၆၈.၅ ၆၉.၀ ၆၇.၉ 

အလယ်တန်ားအ င ် ၁၇.၆ ၁၈.၈ ၁၆.၁ ၂၁.၂ ၂၃.၀ ၁၉.၀ ၁၆.၂ ၁၇.၁ ၁၄.၉ 

အထက်တန်ားအ င ်နှင ်အထက် ၁၉.၅ ၁၇.၆ ၂၂.၀ ၄၀.၈ ၃၇.၈ ၄၄.၇ ၁၁.၀ ၉.၉ ၁၂.၅ 

အခခ ား ၁.၉ ၁.၉ ၁.၉ ၀.၈ ၀.၉ ၀.၅ ၂.၃ ၂.၂ ၂.၄ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) ၂၂.၁၈ ၁၂.၈၃ ၉.၃၅ ၆.၃၁ ၃.၅၄ ၂.၇၇ ၁၅.၈၇ ၉.၂၉ ၆.၅၈ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 

၅.၅ လုပ ငန ်းခ င  တ ်းအနတရ ယ  ကင ်းရ င ်းတရ်း၊ ကျန ်းမ တရ်းန င   ထိခိုက ဒဏ ရ ရရ ိမှု အတခခအတန 

 ဤစစ်တမာ်းအရ လ န်ခ  ရသ နှစ် (၁-၁-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ ထှိ) အတ င်ား အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ 
လုပ်ငန်ားခ င် ထှိခှိုက်ေဏ်ရ  ရရှှိမှုအရခခအငေကှို ရလ လ  ကည ်ရ  အလုပ်လက်ရှှိ ၁.၆% သည် လုပ်ငန်ားခ င် 
တ င် ထှိခှိုက်ေဏ်ရ ရရှှိမှုမ  ား ခြစ်ပ  ားခ  ပပီား အမ ှိ ားသ ား ၂.၁%၊ အမ ှိ ားသမီား ၁.၀%၊ ပမှိ ွေ့ခပ ၁.၁% နှင ် ရက ားလက် 
၁.၈% ခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

 ထှိခှိုက်ေဏ်ရ ရရှှိသူမ  ားကှို အသက်အုပစ်ုအလှိုက် ရလ လ  ကည ်ရ  အသက် ၂၅ မှ ၅၄ နှစ် 
အ က ား အသက်အုပ်စုမ  ားတ င် ထှိခှိုက်မှုအမ  ား ံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ အသက်၂၅-၃၄ အသက်အုပစ်ု 
တ င် အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ လုပ်ငန်ားခ င် ထှိခှိုက်ေဏ်ရ ရရှှိမှုသည ်အမ ှိ ားသ ားမ  ားထက် ခမင ်မ ားရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိ 
ရပပီား၊ အသက် ၃၅-၄၄ အသက်အုပစ်ုတ င် အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ လုပ်ငန်ားခ င် ထှိခှိုက်ေဏ်ရ ရရှှိမှုသည် 
အမ ှိ ားသမီားမ  ားထက် ပှိမုှိခုမင ်မ ားသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် အ ှိုပါအသက်အုပစ်ုတှိ ုတ င် ပမှိ ွေ့ခပရေသရှှိ 
အလုပလ်ုပ်ကှိုင်ရနသတူှိ ု၏ လုပ်ငန်ားခ င် ထှိခှိုက်ေဏ်ရ ရရှှိမှုသည ်ရက ားလက်ရေသထက် ပှိမုှိခုမင ်မ ားသည် 
ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၅.၇) 

 

၀.
၉

၃၆
.၃

၂၁
.၂

၄၀
.၈

၀.
၈၂.၀

၆၈
.၅

၁၆
.၂

၁၁
.၀

၂.၃

၀.၀

၁၀.၀

၂၀.၀

၃၀.၀

၄၀.၀

၅၀.၀

၆၀.၀

၇၀.၀

၈၀.၀

တကျ င ်းမတနဖူ်း မူလ န ်းအဆင  
န င  တအ က 

အလယ  န ်း
အဆင  

အထက  န ်း
အဆင  န င  အထက 

အခခ ်း

ရ 
ခိုင

 နှုန
 ်း

ပ ု (၅.၆) ပည တရ်းမပီ်းတခမ က မှုအဆင  အလိုက အလုပ လက ရ ိ ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိုင နှုန ်း

မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက 
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ဇယ ်း (၅.၇) အလုပ လက ရ ိမျ ်း၏ လုပ ငန ်းခ င ထိခိုက ဒဏ ရ ရရ မိှု အတခခအတန 

ထိခိုက ဒဏ ရ ရရ ိမှု 
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

လုပ်ငန်ားခ င် ထှိခှိုက်ေဏ်ရ ရရှှိမှု 
ရ ခှိုင်နှုန်ား 

၁.၆ ၂.၁ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၃ ၀.၇ ၁.၈ ၂.၃ ၁.၁ 

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) ၂၂.၁၈ ၁၂.၈၃ ၉.၃၅ ၆.၃၁ ၃.၅၄ ၂.၇၇ ၁၅.၈၇ ၉.၂၉ ၆.၅၈ 

အသက အုပ စုအလိုက  လုပ ငန ်းခ င ထိခိုက ဒဏ ရ ရရ ိမှု 
၁၅-၂၄ ၁၇.၄ ၁၇.၂ ၁၈.၁* ၁၃.၆* ၁၂.၉* ၁၅.၂* ၁၈.၃ ၁၈.၁ ၁၈.၈* 
၂၅-၃၄ ၂၄.၅ ၂၃.၄ ၂၈.၁ ၂၅.၁ ၂၃.၆* ၂၈.၉* ၂၄.၄ ၂၃.၃ ၂၇.၉* 
၃၅-၄၄ ၂၆.၄ ၂၇.၂ ၂၃.၈ ၃၀.၂ ၃၃.၂ ၂၂.၉* ၂၅.၅ ၂၅.၉ ၂၄.၁* 
၄၅-၅၄ ၂၁.၅ ၂၁.၅ ၂၁.၄ ၁၉.၈ ၁၈.၇* ၂၂.၅* ၂၁.၉ ၂၂.၂ ၂၁.၁* 
၅၅-၆၄ ၈.၃ ၈.၉ ၆.၅* ၁၀.၃* ၁၀.၉* ၈.၆* ၇.၉ ၈.၅ ၆.၀* 
၆၅+ ၁.၉* ၁.၈* ၂.၁* ၁.၀* ၀.၇* ၁.၉* ၂.၀* ၂.၀* ၂.၁* 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 

 လုပ်ငေ်ျားခွေင် ထှိခှိုက်ဒဏ်ရ ရရ ှိသူမ  ျားကှို ထှိခှိုက်ဒဏ်ရ ရရ ှိမှုပံုစံအလှိုက် ငလ လ  ကည ်ရ  အဖခ ျား 
ဒဏ်ရ ရရ ှိမှု ၃၄.၁%၊ အငပေါ်ယံထှိခှိုက်ရ ော ၃၁.၁%၊ အဆစ်လွေဲဖခင်ျား ၁၄.၁% န င  ်အရွတဒ်ဏ်ရ ရရ ှိဖခင်ျားန င ် 
ကကွေက်သ ျားဒဏ်ဖြစဖ်ခင်ျား ၉.၅% ဖြစ်င က င်ျား ငတွေွံ့ရ ှိရပါသည။် 

 ဖပင်ျားထေ်မှုအရခခအရနအလှိုက် ငလ လ  ကည ်ပါက ငရ ျားဦျားသူောဖပ  ၆၉.၈%၊ သ မေ် ၂၅.၁%၊ 
ဖပင်ျားထေ် ၄.၇%၊ အလွေေ်ဖပင်ျားထေ် ၀.၄% ရ ှိရ  က  ျား၊ မ နှိှုင်ျားယ ဉ် ကည ်ပါက ငရ ျားဦျားသူောဖပ  ထှိခှိုက်ဒဏ်ရ  

ရရ ှိမှုမ လွေ၍ဲ က ေ်ထှိခှိုက်ဒဏ်ရ ရရ ှိမှုတွေင် အမ ှိ ျားသ ျားမ  ျားသည် အမ ှိ ျားသမ ျားမ  ျားထက် ဖမင ်မ ျားင က င်ျား 
ငတွေွံ့ရ ှိရပါသည။် (ဇယ ျား ၅.၈) 

ဇယ ်း (၅.၈) အလုပ လက ရ ိမျ ်း၏ လုပ ငန ်းခ င အ  င ်း ထိခိုက ဒဏ ရ ရရ ိမှု ပ ုစ န င   ခပင ်းထန မှုအလုိက  ပျ ွေ့န  ့်မှု 
အတခခအတန 

အတ က င ်းအရ  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

ထိခိုက ဒဏ ရ  ရရ ိမှုပ ုစ  
အရှိုားက ှိ ားခခင်ား ၃.၃* ၄.၃* ၀.၆* ၄.၅* ၅.၇* ၁.၄* ၃.၁* ၄.၀* ၀.၄* 
အ စ်လ  ခခင်ား ၁၄.၁ ၁၄.၅ ၁၂.၆* ၁၄.၉* ၁၆.၇* ၁၀.၄* ၁၃.၉ ၁၄.၁ ၁၃.၂* 
အရွတ်ေဏ်ရ ရရှှိခခင်ားနှင ် 
ကက က်သ ားေဏ်ခြစ်ခခင်ား 

၉.၅ ၉.၇ ၈.၇* ၇.၃* ၆.၄* ၉.၇* ၉.၉ ၁၀.၄ ၈.၅* 

ခပတ်ရတ က်ခခင်ား၊ ခပ တ်ထ က် 
ခခင်ား၊ ကျွတ်ထ က်ခခင်ား 

၃.၅* ၃.၃* ၄.၂* ၃.၈* ၄.၆* ၁.၇* ၃.၄* ၃.၀* ၄.၈* 

အခခ ားေဏ်ရ  ၃၄.၁ ၃၀.၃ ၄၅.၂ ၂၅.၆ ၂၆.၇ ၂၂.၅* ၃၆.၁ ၃၁.၁ ၅၁.၃ 

အ ရပေါ်ယံထှိခှိုက်ရှန မ  ား ၃၁.၁ ၃၃.၁ ၂၅.၃ ၃၅.၉ ၃၁.၆ ၄၆.၈* ၃၀.၀ ၃၃.၄ ၁၉.၅* 
အတ င်ားရ ကေဏ်ရ နှင ် ြှိမှိ၊ 
ကကှိတ်မှိသည ် ေဏ်ရ မ  ား 

၂.၁* ၁.၉* ၂.၈* ၄.၂* ၃.၈* ၅.၁* ၁.၇* ၁.၅* ၂.၂* 

အတှိအက  သတ်မ တ်ရေ် 
ခက်ခဲသည ် ထှိခှိုက်မှုမ  ျား 

၂.၃* ၂.၉* ၀.၆* ၃.၈* ၄.၅* ၂.၄* ၁.၉* ၂.၅* ၀.၁* 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 
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အတ က င ်းအရ  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

ခပင ်းထန မှုအတခခအတန 

ရရှားဦားသူန ခပ  ၆၉.၈ ၆၃.၅ ၈၈.၄ ၅၇.၉ ၅၀.၄ ၇၆.၆ ၇၂.၆ ၆၆.၄ ၉၁.၅ 

သ မန် ၂၅.၁ ၃၀.၃ ၁၀.၀* ၃၄.၃ ၄၀.၉ ၁၇.၇* ၂၃.၀ ၂၇.၉ ၇.၉* 
ခပငာ်းထန် ၄.၇ ၅.၇ ၁.၅* ၇.၈* ၈.၇* ၅.၇* ၃.၉* ၅.၁* ၀.၄* 
အလ န်ခပင်ားထန် ၀.၄* ၀.၅* ၀.၁* - - - ၀.၅* ၀.၆* ၀.၂* 
စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  နှစစ်ဉ်လုပ်သ ားအငအ် ားစစတ်မ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 

- ဖမှိ ွံ့ဖပတွေင ်အလွေေ်ဖပင်ျားထေ် ထှိခှိကု်ဒဏ်ရရ ှိသူ ေမူောဦျားငရ ပါဝင်ခဲ ဖခင်ျားမရ ှိပါ။ 
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အခန ်း(၆) 

ဝင တင န င   အလုပ အကုိင အတခခအတန 

ဤအခန်ားတ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ လုပ်ခလစ နှင်  ဝင်ရင ၊ 
သင  တူည ခ က်ထ ျားရ ှိမှု၊ အလုပ်ခ ှိန်န ရီတှို ကှို က  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက် ရြ ်ခပထ ားပါသည်။ 

၆.၁ လုပ ခလစ ရအလုပ သမ ်းမျ ်း၏  စ ပ  ဝင တင ရရ ိမှု 
အလုပ်သမ ားမ  ား၏ လုပ်ခလစ အ ား တ က်ခ က်ရ တ င် အသ ားတင်လုပခ်အခပင် အလုပ်ရင်ှမှ 

ရထ က်ပံ ရပားရသ  ရနရ ထှိုင်ခင်ား၊ အစ ားအရသ က်၊ ပှိ ုရ  င်ရရား၊ အဝတအ်စ ား (ယူနီရြ င်ားအခပင်) နှင ် 
အခခ ားအ ရထ က်အပံ မ  ား၏ တန်ြှိုားမ  ားကှိုပါ ထည ်သ င်ားတ က်ခ က်ပါသည။် 

လုပ်ခလစ ရအလုပ်သမ ားမ  ားကှို တစ်ပတ်ပ မ်ားမျှလုပ်ခရရှှိမှုအလှိုက် အုပစ်ုခ  ၍ ရလ လ  ကည ်ရ  
၃၀,၀၀၀ နှင ် ၅၉,၀၀၀ က ပ် က ားတ င် ရရှှိသည ် ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ် အမ  ား ံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရငသ ် 
လည်ျား ၆၀,၀၀၀ က ပ်န င ်အထက် ရရှှိမှုရ ခှိုင်နှုန်ားကှို က  ား၊ မ ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက 
အမ ှိ ားသ ားထက် အမ ှိ ားသမီားသညလ်ည်ားရက င်ား၊ ပမှိ ွေ့ခပထက် ရက ားလက်သည်လည်ားရက င်ား ငလ   ေညျ်ား 
ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

လုပ်ခလစ ရ အလုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်ပတ်ပ မ်ားမျှလုပ်ခရရှှိမှုသည် ခပည်ရထ င်စုအ င ်တ င် 
၄၂,၁၀၀ က ပ်ခန ၊် အမ ှိ ားသ ား ၄၄,၇၀၀ က ပ်ခန န်ှင်  အမ ှိ ားသမီား ၃၈,၄၀၀ က ပခ်န ၊် ပမှိ ွေ့ခပတ င် ၅၂,၁၀၀ 

က ပ်ခန န်ှင်  ရက ားလက်တ င် ၃၆,၇၀၀ က ပ်ခန ရ်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ် က ား လူငယ်မ  ား၏ တစ်ပတပ် မ်ားမျှလုပ်ခသည် ခပည်ရထ င်စုအ င ်တ င် 
၃၆,၈၀၀ က ပ်ခန ခ်ြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား ၃၇,၆၀၀ က ပခ်န န်ှင်  အမ ှိ ားသမီား ၃၅,၉၀၀ က ပခ်န ၊် ပမှိ ွေ့ခပတ င် 

၄၂,၈၀၀ က ပ်ခန ်နှင  ်ရက ားလက်တ င် ၃၄,၂၀၀ က ပ်ခန ်ရရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အသက် ၂၅ နှစ်နှင ်အထက် အရွယ်ရရ က်ပပီားသူမ  ား၏ တစ်ပတပ် မ်ားမျှလုပ်ခသည ်ခပည်ရထ င်စု 
အ င ်တ င် ၄၃,၈၀၀ က ပ်ခန ခ်ြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား ၄၆,၈၀၀ က ပ်ခန န်ှင်  အမ ှိ ားသမီား ၃၉,၄၀၀ က ပ်ခန ်၊   
ပမှိ ွေ့ခပတ င် ၅၄,၆၀၀ က ပ်ခန ်၊ ရက ားလက်တ င် ၃၇,၆၀၀ က ပ်ခန ရ်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၆.၁) 

ဇယ ်း (၆.၁) လုပ ခလစ ရ အလုပ သမ ်းမျ ်း၏  စ ပ  ပျမ ်းမျှလုပ ခရရ ိမှု (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

 စ ပ  ပျမ ်းမျှ 
လုပ ခအုပ စု 
(ကျပ တထ င  

တပေါင ်း) 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

<၃၀ ၂၃.၅ ၁၄.၆ ၃၅.၇ ၁၀.၁ ၆.၄ ၁၅.၂ ၃၀.၆ ၁၉.၀ ၄၆.၆ 

၃၀-၅၉ ၅၉.၇ ၆၅.၃ ၅၂.၀ ၆၀.၂ ၅၉.၇ ၆၀.၉ ၅၉.၄ ၆၈.၃ ၄၇.၃ 

၆၀-၈၉ ၁၃.၈ ၁၆.၃ ၁၀.၄ ၂၃.၇ ၂၆.၈ ၁၉.၄ ၈.၆ ၁၀.၈ ၅.၇ 

၉၀-၁၁၉ ၁.၈ ၂.၃ ၁.၂ ၃.၆ ၄.၃ ၂.၇ ၀.၉ ၁.၃ ၀.၃* 

၁၂၀-၁၄၉ ၀.၇ ၀.၈ ၀.၅* ၁.၄ ၁.၆ ၁.၁* ၀.၃* ၀.၃* ၀.၁* 

၁၅၀-၁၇၉ ၀.၂* ၀.၃* ၀.၂* ၀.၄* ၀.၃* ၀.၆* ၀.၁* ၀.၂* ၀.၀* 

၁၈၀+ ၀.၃* ၀.၄* ၀.၀* ၀.၆* ၀.၉* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၀* 

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  ပျမ ်းမျှ 
လုပ ခအုပ စု 
(ကျပ တထ င  

တပေါင ်း) 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

 စ ပ  ပျမ ်းမျှလုပ ခ (ကျပ တထ င တပေါင ်း) 

တစ်ပတ်ပ မ်ားမျှ 
လုပ်ခ 

၄၂.၁ ၄၄.၇ ၃၈.၄ ၅၂.၁ ၅၄.၆ ၄၈.၈ ၃၆.၇ ၃၉.၅ ၃၂.၉ 

အသက အလိုက  

၁၅-၂၄ ၃၆.၈ ၃၇.၆ ၃၅.၉ ၄၂.၈ ၄၂.၈ ၄၂.၈ ၃၄.၂ ၃၅.၄ ၃၂.၈ 

၂၅+ ၄၃.၈ ၄၆.၈ ၃၉.၄ ၅၄.၆ ၅၇.၂ ၅၀.၇ ၃၇.၆ ၄၀.၉ ၃၂.၉ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည်။ 

 

၆.၂ လုပ ခလစ ရအလုပ သမ ်းမျ ်း၏  စ လပျမ ်းမျှလုပ ခရရ ိမှု 

လုပ်ခလစ ရ အလုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခရရှှိမှုသည ် ခပည်ရထ င်စုအ င ်တ င် 
၁၆၉,၈၀၀ က ပ်ခန ခ်ြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ားမ  ားသည် ၁၈၀,၉၀၀ က ပ်ခန ်၊ အမ ှိ ားသမီားမ  ားသည် ၁၅၄,၅၀၀ 
က ပ်ခန  ်ရရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားတ င် ၂၁၅,၆၀၀ က ပ်ခန န်ှင်  ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င် ၁၄၅,၅၀၀ က ပ်ခန ် 
ရရှှိသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရသည ်အတ က် ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက်ဝင်ရင ရရှှိမှု က  ဟခ က်သည် ၇၀,၁၀၀ က ပခ်န ် 
ခြစရ် က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ် က ား လူငယ်လုပ်ခလစ ရ အလုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်လပ မ်ားမျှလုပခ်သည် 

ခပည်ရထ င်စုအ င ်တ င် ၁၄၉,၃၀၀ က ပ်ခန ခ်ြစ်ပပီား၊ ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားတ င် ၁၈၀,၁၀၀ က ပခ်န ၊် ရက ားလက် 
ရေသမ  ားတ င် ၁၃၆,၄၀၀ က ပ်ခန ရ်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

၀.၀

၁၀.၀

၂၀.၀

၃၀.၀

၄၀.၀

၅၀.၀

၆၀.၀

၇၀.၀

<၃၀ ၃၀-၅၉ ၆၀-၈၉ ၉၀-၁၁၉ ၁၂၀-၁၄၉ ၁၅၀-၁၇၉ ၁၈၀+

ရ 
ခှိုင်

နှုန
်ား

က ပ်ရထ င်ရပါင်ား

ပ ု (၆.၁) လုပ ခလစ ရ အလုပ သမ ်းမျ ်း၏  စ ပ  ပျမ ်းမျှ လုပ ခရရ ိမှု

က  ား မ



50  ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် လပု်သ ားအင်အ ားစစတ်မ်ား နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစ  

အသက် ၂၅ နှစ်နှင ်အထက် အရွယ်ရရ က်ပပီားသူလုပ်ခလစ ရ အလုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်လပ မ်ားမျှ 
လုပ်ခသည ်၁၇၆,၄၀၀ က ပ်ခန ၊် အမ ှိ ားသ ားမ  ားသည် ၁၈၉,၆၀၀ က ပ်ခန ၊်  အမ ှိ ားသမီားမ  ားသည် ၁၅၇,၀၀၀ 

က ပ်ခန ၊် ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားတ င် ၂၂၄,၉၀၀ က ပ်ခန ၊် ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င် ၁၄၈,၇၀၀ က ပ်ခန ရ်ရှှိရ က င်ား 
ရတ ွေ့ရှှိရသခြင ် ပမှိ ွေ့ခပနှင်  ရက ားလက်လုပ်ခလစ ရရှှိမှုသည် ၇၆,၂၀၀ က ပ်ခန  ် က  ခခ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရ 
ပါသည။် (ဇယ ား ၆.၂) 
ဇယ ်း (၆.၂) လုပ ခလစ ရ အလုပ သမ ်းမျ ်း၏  စ လပျမ ်းမျှလုပ ခရရ ိမှု (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

 စ လပျမ ်းမျှ 
လုပ ခအုပ စု 
(ကျပ တထ င  

တပေါင ်း) 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

< ၁၀၀ ၂၀.၂ ၁၄.၆ ၂၇.၈ ၆.၇ ၅.၂ ၈.၈ ၂၇.၄ ၁၉.၆ ၃၈.၀ 

၁၀၀ - ၁၄၉ ၂၁.၆ ၂၂.၆ ၂၀.၃ ၁၃.၄ ၁၂.၃ ၁၄.၈ ၂၆.၀ ၂၈.၀ ၂၃.၂ 
၁၅၀ - ၁၉၉ ၂၄.၉ ၂၆.၀ ၂၃.၄ ၂၄.၈ ၂၄.၁ ၂၅.၈ ၂၄.၉ ၂၇.၀ ၂၂.၁ 

၂၀၀ - ၂၄၉ ၁၇.၀ ၁၇.၉ ၁၅.၇ ၂၅.၅ ၂၅.၂ ၂၅.၉ ၁၂.၅ ၁၄.၁ ၁၀.၂ 
၂၅၀ - ၂၉၉ ၇.၇ ၇.၈ ၇.၅ ၁၃.၂ ၁၂.၆ ၁၄.၁ ၄.၇ ၅.၂ ၄.၀ 

၃၀၀ - ၃၄၉ ၅.၀ ၆.၅ ၃.၀ ၉.၀ ၁၁.၆ ၅.၅ ၂.၉ ၃.၈ ၁.၇ 

၃၅၀ - ၃၉၉ ၁.၃ ၁.၆ ၀.၉ ၂.၄ ၂.၉ ၁.၇ ၀.၇ ၀.၉ ၀.၅* 
၄၀၀+ ၂.၃ ၃.၀ ၁.၄ ၅.၀ ၆.၁ ၃.၄ ၀.၉ ၁.၄ ၀.၃* 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

 စ လပျမ ်းမျှလုပ ခ (ကျပ တထ င တပေါင ်း) 
တစ်လပ မ်ားမျှ 

လုပ်ခ 

၁၆၉.၈ ၁၈၀.၉ ၁၅၄.၅ ၂၁၅.၆ ၂၂၇.၂ ၁၉၉.၉ ၁၄၅.၅ ၁၅၆.၅ ၁၃၀.၃ 

အသက အလိုက  
၁၅-၂၄ ၁၄၉.၃ ၁၅၀.၇ ၁၄၇.၇ ၁၈၀.၁ ၁၇၉.၅ ၁၈၀.၇ ၁၃၆.၄ ၁၃၉.၁ ၁၃၃.၄ 

၂၅+ ၁၇၆.၄ ၁၈၉.၆ ၁၅၇.၀ ၂၂၄.၉ ၂၃၈.၀ ၂၀၅.၉ ၁၄၈.၇ ၁၆၂.၁ ၁၂၉.၀ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က ်နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 

 

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

က  ်း 14.6 22.6 26.0 17.9 7.8 6.5 1.6 3.0

 27.8 20.3 23.4 15.7 7.5 3.0 0.9 1.4
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ရ 
ခိုင

 နှုန
 ်း

ကျပ တထ င တပေါင ်း

ပ ု (၆.၂) လပု ခလစ ရ အလုပ သမ ်းမျ ်း၏  စ လပျမ ်းမျှလုပ ခရရ ိမှု

ကျ ်း မ
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 စီားပ  ားရရားကဏ္ဍအလှိုက် လုပ်ခလစ ရ အလုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခရရှှိမှု အရခခအရန 
ကှို ရလ လ  ကည ်ရ  စီားပ  ားရရားကဏ္ဍအမ  ားစုတ င် အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ လုပ်ခရရှှိမှုသည ် အမ ှိ ားသမီားမ  ား 
ထက် ခမင ်မ ားရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပပီား အတတပ်ည နှင ် နညာ်းပည  ှိုင်ရ  လုပ်ငန်ားတ င် အမ ှိ ားသ ားမ  ားသည် 
အမ ှိ ားသမီားမ  ားထက် ၂  နီားပါား ခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၆.၃) 

ဇယ ်း (၆.၃) စီ်းပ  ်းတရ်းကဏ္ဍအလုိက  လုပ ခလစ ရ အလုပ သမ ်းမျ ်း၏  စ လပျမ ်းမျှလုပ ခရရ ိမှု အတခခအတန 
(ကျ ်း၊ မ၊ မမိ ွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

စီ်းပ  ်းတရ်းကဏ္ဍအလိုက ပျ ွေ့န  ့်မှု 
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

လယ်ယ ၊သစ်ရတ နှင်  ငါားလုပ်ငန်ား ၁၁၄.၅ ၁၂၇.၇ ၉၆.၉ ၁၆၁.၅ ၁၇၆.၂ ၁၃၆.၃ ၁၁၁.၅ ၁၂၄.၃ ၉၄.၈ 

သတတ တူားရြ ်ရရားနှင်  ရက  က်မှိုင်ား 
လုပ်ငန်ား 

၂၀၃.၈ ၂၀၄.၃ ၂၀၁.၇ ၂၀၉.၆ ၂၁၄.၃ ၁၈၅.၈ ၂၀၂.၆ ၂၀၂.၂ ၂၀၄.၅ 

ကုန်ထုတလ်ုပ်မှုလုပ်ငန်ား ၁၉၆.၉ ၂၀၄.၈ ၁၉၁.၃ ၂၁၁.၉ ၂၁၉.၄ ၂၀၆.၂ ၁၈၃.၄ ၁၉၀.၂ ၁၇၉.၀ 

လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ရင ွေ့စသည်  ၂၂၆.၃ ၂၄၅.၄ ၁၈၃.၉ ၂၃၀.၃ ၂၄၅.၄ ၁၉၄.၁ ၂၂၀.၉ ၂၄၅.၄ ၁၇၂.၀ 

ရရရပားရဝရရားနှင်  အခခ ား ၁၆၆.၇ ၁၆၅.၈ ၁၆၈.၀ ၁၇၉.၀ ၁၈၃.၆ ၁၇၄.၃ ၁၄၄.၂ ၁၄၁.၇ ၁၄၉.၇ 

ရ  က်လုပ်ရရားလုပ်ငန်ား ၁၉၂.၅ ၁၉၅.၈ ၁၆၁.၃ ၂၁၄.၆ ၂၁၈.၄ ၁၈၄.၅ ၁၇၆.၇ ၁၈၀.၁ ၁၃၈.၈ 

လက်လီနှင် လက်က ား ရရ င်ားဝယ်ရရား 
လုပ်ငန်ား 

၁၈၀.၈ ၂၀၄.၁ ၁၆၀.၆ ၁၉၄.၉ ၂၁၄.၀ ၁၇၆.၆ ၁၅၇.၃ ၁၈၅.၁ ၁၃၆.၇ 

သယ်ယူပှို ရ  င်ရရားနှင်  သှိုရလှ င်ရရား 
လုပ်ငန်ား 

၂၄၄.၂ ၂၄၄.၃ ၂၄၀.၉ ၂၇၁.၉ ၂၇၂.၇ ၂၅၃.၀ ၂၀၆.၈ ၂၀၇.၂ ၁၆၇.၂ 

တည်ားခှိုခန်ားနှင်  အစ ားအရသ က် 
ဝန်ရ  င်မှု 

၂၁၂.၉ ၂၃၁.၃ ၁၈၆.၄ ၂၂၆.၀ ၂၄၈.၇ ၁၉၄.၅ ၁၉၅.၅ ၂၀၈.၉ ၁၇၅.၀ 

သတင်ားအခ က်အလက်နှင်  
 က်သ ယ်ရရား 

၂၆၈.၁ ၂၆၉.၅ ၂၆၅.၃ ၂၉၁.၀ ၂၉၀.၉ ၂၉၁.၁ ၁၈၉.၂ ၁၉၂.၂ ၁၈၃.၈ 

ရင ရရားရ ကားရရားနှင်  အ မခံလုပ်ငန်ား ၂၇၃.၀ ၂၆၄.၁ ၂၈၂.၃ ၂၈၃.၇ ၂၇၁.၄ ၂၉၄.၃ ၂၃၈.၇ ၂၄၇.၄ ၂၂၂.၁ 

အှိမ်ခခံရခမ ှိုင်ရ လုပ်ငန်ားမ  ား ၂၀၃.၂ ၂၀၉.၉ ၁၈၈.၆ ၂၁၄.၂ ၂၁၉.၃ ၂၀၃.၅ ၁၈၀.၀ ၁၉၀.၈ ၁၅၃.၈ 

အတတ်ပည နှင်  နည်ားပည  ှိုင်ရ  
လုပ်ငန်ား 

၃၂၈.၈ ၄၄၆.၈ ၂၅၅.၁ ၃၅၅.၀ ၄၉၄.၄ ၂၆၇.၀ ၂၁၂.၂ ၂၂၇.၆ ၂၀၂.၉ 

စီမံအုပ်ခ  ပ်မှု ှိုင်ရ  လုပ်ငန်ားမ  ား -  -  -  -  -  -  -  -  -  
ခပည်သူူ့အုပ်ခ  ပ်ရရားနှင်  က က ယ်ရရား ၂၀၉.၄ ၂၁၀.၇ ၂၀၇.၀ ၂၂၀.၀ ၂၂၅.၇ ၂၁၁.၉ ၁၉၀.၁ ၁၈၉.၇ ၁၉၁.၃ 

ပည ရရား ၁၉၈.၁ ၂၀၀.၇ ၁၉၇.၅ ၂၀၆.၈ ၂၂၃.၄ ၂၀၄.၁ ၁၉၁.၈ ၁၉၁.၆ ၁၉၁.၉ 

က န်ားမ ရရားနှင် လူမှုရရား လုပ်ငန်ားမ  ား ၂၂၂.၁ ၂၂၇.၂ ၂၂၀.၆ ၂၃၄.၆ ၂၀၅.၃ ၂၄၁.၁ ၂၀၇.၅ ၂၄၅.၁ ၁၉၄.၀ 

ပန်ားခ ၊ီ အနုပည ၊ ရြ  ်ရခြရရားနှင်  
အပန်ားရခြရရား 

၂၂၇.၄ ၂၅၉.၃ ၁၃၇.၄ ၁၆၄.၁ ၁၇၇.၄ ၁၃၇.၄ ၄၆၂.၉ ၄၆၂.၉ -  

အခခ ားဝန်ရ  င်မှု လုပ်ငန်ားမ  ား ၁၂၉.၈ ၁၄၈.၃ ၁၀၉.၄ ၁၆၃.၇ ၁၉၀.၃ ၁၃၅.၁ ၁၁၈.၅ ၁၃၄.၆ ၁၀၀.၈ 

အှိမ်မှုကှိစစ ှိုင်ရ  အှိမ်ရထ င်စု 
လုပ်ငန်ား 

၁၂၁.၁ ၁၉၀.၉ ၁၁၀.၄ ၁၃၁.၁ ၁၉၈.၉ ၉၆.၆ ၁၁၅.၆ ၁၁၄.၁ ၁၁၅.၆ 

သံတမန်အခ င် အရရားရ အြ  ွေ့အစည်ား 
မ  ား၏ လုပ်ငန်ားမ  ား 

၃၂၂.၇ ၃၄၀.၉ ၃၀၃.၀ ၃၂၂.၄ ၃၄၀.၉ ၃၀၀.၀ ၃၃၀.၀ -  ၃၃၀.၀ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ -  စီမံအုပ်ခ  ပ်မှု ှိုင်ရ လုပင်န်ားတွေင ်ေမေူာဦျားငရ ပါဝင်ခဲ ဖခင်ျားမရ ှိပါ။ 

- ပန်ားခ ၊ီ အနုပည ၊ ရြ  ်ရခြရရားနငှ ် အပနာ်းရခြရရား၏ ရက ားလက်ရှှိ အမ ှိ ားသမီားတ င ်နမူန ဦားရရ ပါဝင်ခ  ခခင်ားမရှှိပါ။ 
- သံတမန်အခ င ်အရရားရ အြ  ွေ့အစည်ားမ  ား၏ လုပ်ငန်ားမ  ားတ င် ရက ားလက်ရှှိ အမ ှိ ားသ ားတ င် နမူန ဦားရရ ပါဝင်ခ  ခခင်ားမရှှိပါ။ 
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 အလုပ်အကှိုင်အလှိုက် လုပ်ခလစ ရ အလုပ်သမ ားမ  ား၏ တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခရရှှိမှု အရခခအရန 
ကှို ရလ လ  ကည ်ရ  မန်ရနဂ  အလုပ်အကှိုင်မလှ  ၍ က န်အလုပအ်ကှိုင်မ  ားတ င် အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ လုပ်ခ 
ရရှှိမှုသည ်အမ ှိ ားသမီားမ  ားထက် ခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၆.၄) 

ဇယ ်း (၆.၄) အလုပ အကိငု အလုိက  လုပ ခလစ ရ အလုပ သမ ်းမျ ်း၏  စ လပျမ ်းမျှ လုပ ခရရ ိမှုအတခခအတန 
(ကျ ်း၊ မ၊ မမိ ွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

အလုပ အကိုင  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

မန်ရနဂ  မ  ား ၃၈၅.၆ ၃၆၈.၅ ၄၁၇.၅ ၄၀၉.၈ ၃၉၅.၃ ၄၃၃.၃ ၃၀၁.၇ ၂၉၂.၈ ၃၃၀.၁ 

အသက်ရမ ားဝမ်ားရက  င်ားပည ရှင်မ  ား ၂၁၆.၇ ၂၅၅.၆ ၂၀၄.၅ ၂၃၈.၂ ၃၁၇.၅ ၂၁၅.၆ ၁၉၈.၀ ၂၀၈.၃ ၁၉၄.၅ 

နည်ားပည နှင် ကျွမ်ားက င်ပည ရှင်မ  ား ၃၀၇.၄ ၃၃၆.၆ ၂၆၁.၇ ၃၂၅.၈ ၃၆၃.၀ ၂၇၁.၈ ၂၅၈.၃ ၂၇၃.၂ ၂၂၉.၄ 

စ ရရားလုပ်ငန်ား အရထ က်အကူခပ  
လုပ်သ ားမ  ား 

၂၃၃.၈ ၂၃၉.၅ ၂၂၉.၂ ၂၄၂.၂ ၂၅၂.၉ ၂၃၅.၀ ၂၁၆.၅ ၂၁၈.၄ ၂၁၄.၄ 

ဝန်ရ  င်မှုနှင်  အရရ င်ားလုပ်သ ားမ  ား ၁၈၅.၈ ၂၀၂.၀ ၁၆၉.၉ ၁၉၅.၈ ၂၁၀.၅ ၁၈၀.၆ ၁၆၉.၁ ၁၈၆.၈ ၁၅၂.၅ 

လယ်ယ စှိုက်ပ ှိ ားရရား၊ သစ်ရတ နှင်  
ငါားလုပ်ငန်ား ကျွမ်ားက င်လုပ်သ ားမ  ား 

၁၃၇.၇ ၁၅၅.၂ ၁၁၀.၉ ၁၇၉.၆ ၁၉၈.၀ ၁၄၂.၅ ၁၃၄.၃ ၁၅၁.၃ ၁၀၈.၇ 

လက်မှုပည နှင်   က်စပ်လုပ်သ ားမ  ား ၁၈၉.၉ ၁၉၂.၃ ၁၈၅.၂ ၂၀၄.၂ ၂၀၈.၈ ၁၉၅.၃ ၁၇၈.၉ ၁၇၉.၈ ၁၇၇.၁ 

စက်ကှိရှိယ နှင် စက်ပစစည်ား ကှိုင်တ ယ် 
အသုံားခပ သူမ  ား၊ စုစည်ားတပ် င်သူမ  ား 

၂၂၁.၄ ၂၃၁.၅ ၁၂၉.၆ ၂၃၆.၃ ၂၄၀.၉ ၁၅၂.၃ ၂၀၅.၂ ၂၂၀.၁ ၁၂၁.၂ 

အရခခခံအလုပ်အကှိုင်မ  ား ၁၂၀.၂ ၁၃၃.၉ ၁၀၂.၁ ၁၆၀.၁ ၁၇၇.၃ ၁၃၂.၉ ၁၁၃.၃ ၁၂၅.၇ ၉၇.၃ 

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အကှိုင်မ  ား ၂၃၉.၂ ၂၄၆.၈ ၁၅၇.၅ ၂၅၄.၇ ၂၅၄.၇ -  ၂၂၅.၁ ၂၃၈.၃ ၁၅၇.၅ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ - စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အကှိုင၏် ပမှိ ွေ့ခပရှှိ အမ ှိ ားသမီားတ င် ေမူောဦျားငရ ပါဝင်ခဲ ဖခင်ျားမရ ှိပါ။ 

၆.၃ လုပ ခ၊ ဝင တင ရ အလုပ လုပ ကုိင တနသအူ ်းလ ု်း၏  စ လပျမ ်းမျှ လုပ ခ၊ ဝင တင ရရ ိမှု 

ကှိုယပ်ှိင်ုလုပ်ငန်ား လုပ်ကှိုင်သူမ  ား၏ဝင်ရင ကှို တ က်ခ က်ရ တ င် လုပ်ငန်ားမှရရှှိရသ  အခမတ် 
အစ န်ားအခပင်၊ လုပ်ငန်ားမှထ က်ကုန်ပစစညာ်းမ  ားကှို အှိမရ်ထ င်စုစ ားသုံားရန် ယူခ  ပါက အ ှိုပါတန်ြှိုားကှို 
ထည ်သ င်ားတ က်ခ က်ပါသည။် ကန ်သတ်ခ က်အရနခြင ် စှိုက်ပ ှိ ားရရားလုပ်ငန်ားအမ  ားစု၏ အက ှိ ားအခမတ်ကှို 
ရမားခမန်ားရ တ င် အခမတ်အစ န်ားမရှှိသညမ်  ားရှှိရ  အ ှိုပါအရခခအရနမ ှိ ားအတ က် ခန ်မှန်ားတ က်ခ က်ခခင်ား 
မခပ    ခ န်လှပ်တ က်ခ က်ပါသည။် 

လုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိရသ  အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသအူ ားလံုား၏ တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခ၊ ဝင်ရင  ရရှှိမှုသည် 
ခပည်ရထ င်စုအ င ်တ င် ၂၃၆,၇၀၀ က ပ်ခန ်ခြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား ၂၆၉,၅၀၀ က ပ၊် အမ ှိ ားသမီား ၁၇၈,၀၀၀ 
က ပ်ခန ခ်ြစ်ရ  အမ ှိ ားသ ားမ  ား၏ လုပ်ခ၊ ဝင် ရင ရရှှိမှုသည် အမ ှိ ားသမီားမ  ားထက် ခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရ 
ပါသည။် 

တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိမှုကှို ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ပါက ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားတ င် 
၂၅၀,၅၀၀ က ပ်ခန ်၊ ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င် ၂၃၀,၂၀၀ က ပ်ခန ခ်ြစ်ရ  ပမှိ ွေ့ခပရေသသည် ရက ားလက်ရေသ 
ထက် ဝင်ရင ရရှှိမှုခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 
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အသက် ၂၅ နှစ်နှင် အထက် လုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိရသ  အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသအူ ားလံုား၏ တစ်လပ မ်ားမျှ 
လုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိမှုသည် ခပညရ်ထ င်စုအ င ်တ င် ၂၅၀,၀၀၀ က ပခ်န ်၊ အမ ှိ ားသ ား ၂၈၃,၈၀၀ က ပ်ခန ်နှင ် 
အမ ှိ ားသမီား ၁၈၄,၉၀၀ က ပ်ခန ်ရရှှိသခြင ် အမ ှိ ားသ ားမ  ားသည် အမ ှိ ားသမီားမ  ားထက် တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခ၊ 
ဝင်ရင  ပှိမုှိခုမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားတ င် ၂၆၀,၈၀၀ က ပ်ခန ်၊ ရက ားလက်ရေသမ  ားတ င် 

၂၄၄,၈၀၀ က ပ်ခန ခ်ြစ်ရ  ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားသည် ရက ားလက်ရေသမ  ားထက် တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခ၊ ဝင်ရင  
ရရှှိမှု ပှိမုှိခုမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် လုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိရသ  အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသအူ ားလံုား၏ တစ်လပ မ်ားမျှ 
လုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိမှုသည် လယ်ယ ကဏ္ဍတ င် ၂၆၂,၃၀၀ က ပ်ခန ၊် စက်မှုကဏ္ဍတ င် ၂၀၆,၁၀၀ က ပ်ခန ်နှင ် 
ဝန်ရ  င်မှုကဏ္ဍတ င် ၂၂၅,၈၀၀ က ပ်ခန ်ရရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

 အလုပ်အကှိုင်အရခခအရနအလှိုက်  ကည ်မည် ှိုပါက အလုပ်သမ ား ၁၆၉,၈၀၀ က ပ်ခန ်၊ တစ်ပှိုင် 
တစ်နှိုင်လုပ်ငန်ားလုပ်ကှိုင်သူ ၂၈၄,၄၀၀ က ပ်ခန န်ှင ် အလုပ်ရင်ှ ၄၅၇,၆၀၀ က ပ်ခန ရ်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရ 
ပါသည။် 

 လုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိရသ  အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသအူ ားလံုား၏ တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိမှုကှို 
အလုပ်အကှိုင်၏ သမ ားရှိုားက  အရခခအရနအရ  ကည် ပါက သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  အလုပ်အကှိုင်တ င် 

၂၀၂,၇၀၀ က ပ်ခန ရ်ရှှိပပီား၊ သမ ားရှိုားက  အလုပ်အကှိုင်တ င် ၃၅၁,၃၀၀ က ပ်ခန ရ်ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် လုပ်ခ၊ ဝင်ရင ရရှှိရသ  အလုပ်လုပက်ှိုင်ရနသအူ ားလံုား၏ တစ်လပ မ်ားမျှ 
လုပ်ခ၊ ဝင်ရင  အလယ်ကှိန်ားသည် ခပည်ရထ င်စုအ င ်တ င် ၁၈၂,၀၀၀ က ပ်ခန ခ်ြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား 
၂၀၀,၀၀၀ က ပ်၊ အမ ှိ ားသမီား ၁၅၀,၀၀၀ က ပ်၊ ပမှိ ွေ့ခပရေသမ  ားတ င် ၂၀၀,၀၀၀ က ပ်နှင ် ရက ားလက်ရေသ 
မ  ားတ င် ၁၆၀,၀၀၀ က ပ်ခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ (ဇယ ား ၆.၅) 
ဇယ ်း (၆.၅) လုပ ခ၊ ဝင တင ရရ ိတသ  အလုပ လုပ ကိငု တနသူအ ်းလ ု်း၏  စ လပျမ ်းမျှ လုပ ခ၊ ဝင တင ရရ ိမှု (ကျ ်း၊ မ၊ 

မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

 စ လပျမ ်းမျှလုပ ခ  
(ကျပ တထ င တပေါင ်း) 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

တစ်လပ မ်ားမျှ လုပ်ခဝင်ရင  ၂၃၆.၇ ၂၆၉.၅ ၁၇၈.၀ ၂၅၀.၅ ၂၇၇.၉ ၂၀၉.၄ ၂၃၀.၂ ၂၆၆.၀ ၁၆၀.၈ 

အသက အလိုက  

၁၅-၂၄ ၁၅၆.၄ ၁၆၄.၃ ၁၄၇.၁ ၁၈၂.၂ ၁၈၅.၄ ၁၇၈.၅ ၁၄၅.၆ ၁၅၅.၇ ၁၃၃.၈ 

၂၅+ ၂၅၀.၀ ၂၈၃.၈ ၁၈၄.၉ ၂၆၀.၈ ၂၉၀.၁ ၂၁၅.၀ ၂၄၄.၈ ၂၈၁.၂ ၁၆၇.၅ 

စီ်းပ  ်းတရ်းလုပ ငန ်းကဏ္ဍ 

လယ်ယ  ၂၆၂.၃ ၂၉၅.၆ ၁၆၀.၄ ၂၈၉.၁ ၃၂၁.၇ ၁၈၇.၂ ၂၆၀.၆ ၂၉၃.၉ ၁၅၈.၇ 

စက်မှု ၂၀၆.၁ ၂၂၄.၄ ၁၇၉.၁ ၂၂၉.၅ ၂၄၇.၂ ၂၀၂.၆ ၁၈၇.၆ ၂၀၆.၀ ၁၆၁.၁ 

ဝန်ရ  င်မှု ၂၂၅.၈ ၂၅၇.၈ ၁၈၇.၇ ၂၅၅.၂ ၂၈၅.၃ ၂၁၃.၉ ၁၉၃.၀ ၂၂၂.၆ ၁၆၂.၉ 

အလုပ အကိုင အတခခအတန 

အလုပ်သမ ား ၁၆၉.၈ ၁၈၀.၉ ၁၅၄.၅ ၂၁၅.၆ ၂၂၇.၂ ၁၉၉.၉ ၁၄၅.၅ ၁၅၆.၅ ၁၃၀.၃ 

အလုပ်ရှင် ၄၅၇.၆ ၄၇၆.၆ ၃၇၉.၁ ၅၂၅.၇ ၅၅၃.၉ ၄၄၂.၀ ၄၂၉.၀ ၄၄၇.၄ ၃၄၀.၃ 

တစ်ပှိုင်တစ်နှိုင်လုပ်ငန်ား လုပ်ကှိုင်သူ ၂၈၄.၄ ၃၂၂.၉ ၁၉၉.၄ ၂၇၀.၄ ၃၀၇.၆ ၂၁၀.၈ ၂၉၀.၂ ၃၂၈.၄ ၁၉၂.၉ 
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 စ လပျမ ်းမျှလုပ ခ  
(ကျပ တထ င တပေါင ်း) 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

သမ ်းရို်းကျအတခခအတန 

သမ ားရှိုားက အလုပ်အကှိုင် ၃၅၁.၃ ၃၇၂.၀ ၂၇၇.၅ ၃၄၁.၁ ၃၇၀.၇ ၂၇၅.၆ ၃၅၆.၅ ၃၇၂.၅ ၂၇၉.၂ 

သမ ားရှိုားက  မဟုတ်ရသ  
အလုပ်အကှိုင် 

၂၀၂.၇ ၂၂၉.၉ ၁၆၂.၀ ၂၂၁.၉ ၂၄၂.၆ ၁၉၄.၂ ၁၉၃.၉ ၂၂၄.၅ ၁၄၅.၈ 

သမ ားရှိုားက လုပ်ငန်ားကဏ္ဍတ င် 
လုပ်ကှိုင်ရနသူ 

၃၀၀.၈ ၃၃၂.၀ ၂၃၃.၄ ၂၉၂.၀ ၃၂၃.၆ ၂၄၃.၅ ၃၀၆.၅ ၃၃၆.၅ ၂၂၃.၅ 

သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  လုပ်ငန်ား 
ကဏ္ဍတ င် လုပ်ကှိုင်ရနသူ 

၂၀၁.၅ ၂၃၁.၆ ၁၅၂.၉ ၂၁၇.၈ ၂၄၁.၃ ၁၈၃.၂ ၁၉၅.၃ ၂၂၈.၁ ၁၄၀.၅ 

သမ ားရှိုားက မဟုတ်ရသ  လုပ်ငန်ား 
ကဏ္ဍခပင်ပတ င် သမ ားရှိုားက မဟုတ် 
ရသ  အလုပ်အကှိုင် လပု်ကှိုင်ရနသူ 

၂၀၉.၇ ၂၂၂.၆ ၁၉၆.၇ ၂၃၄.၁ ၂၄၉.၅ ၂၁၈.၅ ၁၈၄.၇ ၁၉၄.၈ ၁၇၄.၅ 

တစ်လလုပ်ခလစ  အလယ်ကှိန်ား 
('၀၀၀ က ပ်) 

၁၈၂.၀ ၂၀၀.၀ ၁၅၀.၀ ၂၀၀.၀ ၂၂၀.၀ ၂၀၀.၀ ၁၆၀.၀ ၂၀၀.၀ ၁၃၀.၀ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 

၆.၄ သတ   ူညခီျက  ထ ်းရ ိမှုပ စု  
လုပ်ခ၊ လစ ရ အလုပ်သမ ားမ  ား၏ သရ  တူညခီ က်ထ ားရှှိမှုပံုစံတ င် နှုတ်ခြင် သရ  တူညီမှု 

သည ်၃၄.၉% ခြစ်ပပီား သရ  တူစ ခ  ပ်ခြင်  ၂၂.၆% ခ  ပ် ှိုထ ားရ က င်ား၊ သရ  တူည ခ က်ထ ျားရ ှိမှုတွေင် 

သက်တမ်ားအကန ်အသတ်/ယ ယီ ၄၂.၁% နှင်  သက်တမ်ားအကန်  အသတ်မရှှိ/အပမ တမ်ား ၄၇.၀% ရှှိရ က င်ား 
ရတ ွေ့ရပါသည။် (ဇယ ား ၆.၆) 
ဇယ ်း (၆.၆) လစ ရ အလုပ သမ ်းမျ ်း၏ အလုပ အကိငု ဆိငု ရ  သတ   ညူီချက  ထ ်းရ ိမှုပ ုစ ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိငု နှုန ်း 

(ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

သတ   ူညီချက ထ ်းရ ိမှုပ ုစ  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

သတ   ူစ ချ ပ အမျ ိ်းအစ ်း 
သရ  တူစ ခ  ပ် ၂၂.၆ ၁၆.၇ ၃၀.၆ ၃၇.၇ ၂၉.၅ ၄၈.၉ ၁၄.၅ ၉.၈ ၂၁.၀ 

နှုတ်ခြင် သရ  တူညီမှု ၃၄.၉ ၃၇.၈ ၃၀.၉ ၂၅.၁ ၂၉.၄ ၁၉.၂ ၄၀.၁ ၄၂.၃ ၃၇.၁ 

မသှိပါ ၄၂.၅ ၄၅.၅ ၃၈.၅ ၃၇.၂ ၄၁.၁ ၃၁.၉ ၄၅.၄ ၄၇.၉ ၄၁.၉ 

သတ   ူစ ချ ပ သက  မ ်း 
သက်တမ်ားအကန်  အသတ်/ယ ယီ ၄၂.၁ ၄၈.၁ ၃၄.၉ ၃၀.၉ ၃၇.၉ ၂၂.၈ ၄၉.၀ ၅၄.၂ ၄၂.၅ 

သက်တမ်ားအကန်  အသတ်မရှှိ/ 
အပမ တမ်ား 

၄၇.၀ ၃၉.၆ ၅၆.၀ ၆၂.၇ ၅၃.၉ ၇၃.၀ ၃၇.၄ ၃၁.၀ ၄၅.၃ 

မသှိပါ ၁၀.၉ ၁၂.၃ ၉.၁ ၆.၄ ၈.၂ ၄.၂ ၁၃.၆ ၁၄.၈ ၁၂.၂ 
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 ်း) 

၇.၇၈ ၄.၅၀ ၃.၂၈ ၂.၆၉ ၁.၅၅ ၁.၁၄ ၅.၀၈ ၂.၉၄ ၂.၁၄ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
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၆.၅ အလုပ ချနိ နာရီ 

အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ အလုပ်ခ ှိန်န ရီကှို တ က်ခ က်ရ တ င် အဓှိကအလုပ်အခပင် ေုတှိယအလုပ်နှင ် 
အခခ ားအလုပ်မ  ား၏  တစ်ပတ်အတ င်ား ပံမုှနအ်လုပ်ခ ှိန်န ရီကှို အရခခခံ၍ တ က်ခ က် ထ ားပါသည။် 

အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ တစ်ပတပ် မ်ားမျှ အလုပ်ခ ှိန်န ရီမှ  ခပည်ရထ င်စုအ င ်တ င် ၄၈ န ရီခန ် 
ခြစ်ပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား ၄၉ န ရီခန ၊် အမ ှိ ားသမီား ၄၆ န ရီရက  ်၊ ပမှိ ွေ့ခပ ၄၈ န ရီရက  ်နှင  ် ရက ားလက် ၄၇ 
န ရီရက  ်ခြစရ်  အမ ှိ ားသ ား၊ အမ ှိ ားသမီားအ က ား၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အ က ား က  ခခ ားမှုအနည်ားငယ် 
ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

တစ်ပတပ် မ်ားမျှ အလုပ်ခ ှိန်ကှိ ုအလုပ်ခ ှိန်န ရီအုပစ်ု ၇ ခုခ  ခခ ား၍ ရြ ်ခပထ ားရ  တစ်ပတ်ပ မ်ားမျှ 
အလုပ်ခ ှိန် ၄၁-၅၀ န ရီ က ားတ င် ၃၃.၁% ခြင ် အမ  ား ံုား၊ ၅၁-၆၀ န ရီ က ားတ င် ၂၇.၈% နှင  ် ၃၁-၄၀ 
န ရီ က ားတ င် ၁၈.၂% ခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၆.၇) 

ဇယ ်း (၆.၇)  စ ပ  ပျမ ်းမျှအလုပ ချနိ နာရအီလုိက  အလုပ လက ရ ိမျ ်း၏ ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိငု နှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ 
တကျ်းလက ) 

 စ ပ  ပျမ ်းမျှ အလုပ  
ချနိ နာရီ အုပ စု 

စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  
တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

<= ၁၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၀ ၁.၆ ၂.၀ ၁.၂ ၀.၉ ၀.၉ ၀.၉ 

၁၁ - ၂၀ ၁.၉ ၁.၆ ၂.၃ ၁.၅ ၁.၄ ၁.၇ ၂.၁ ၁.၇ ၂.၆ 

၂၁ - ၃၀ ၇.၃ ၆.၃ ၈.၇ ၆.၀ ၄.၄ ၈.၁ ၇.၈ ၇.၀ ၉.၀ 

၃၁ - ၄၀ ၁၈.၂ ၁၆.၄ ၂၀.၇ ၁၆.၁ ၁၃.၆ ၁၉.၂ ၁၉.၁ ၁၇.၅ ၂၁.၄ 

၄၁ - ၅၀ ၃၃.၁ ၃၂.၉ ၃၃.၄ ၃၇.၀ ၃၆.၅ ၃၇.၆ ၃၁.၆ ၃၁.၅ ၃၁.၇ 

၅၁ - ၆၀ ၂၇.၈ ၃၀.၀ ၂၄.၉ ၂၅.၆ ၂၈.၅ ၂၁.၈ ၂၈.၇ ၃၀.၅ ၂၆.၃ 

၆၁+ ၁၀.၅ ၁၁.၆ ၈.၉ ၁၂.၂ ၁၃.၅ ၁၀.၆ ၉.၈ ၁၀.၉ ၈.၂ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

အလုပ အ ်းလ ု်း၏ 
 စ ပ  ပျမ ်းမျှ အလုပ ချနိ နာရီ 

၄၇.၆ ၄၈.၆ ၄၆.၃ ၄၈.၃ ၄၉.၄ ၄၇.၀ ၄၇.၄ ၄၈.၃ ၄၆.၁ 

အဓိကအလုပ ၏ 
 စ ပ  ပျမ ်းမျှ အလုပ ချနိ နာရီ 

၄၇.၃ ၄၈.၂ ၄၆.၁ ၄၈.၃ ၄၉.၃ ၄၆.၉ ၄၆.၉ ၄၇.၈ ၄၅.၇ 

ဒု ိယအလုပ ၏ 
 စ ပ  ပျမ ်းမျှ အလုပ ချနိ နာရီ 

၂၄.၁ ၂၄.၁ ၂၄.၁ ၂၁.၆ ၂၂.၆ ၁၉.၅ ၂၄.၃ ၂၄.၂ ၂၄.၄ 

အခခ ်းအလုပ မျ ်း၏ 
 စ ပ  ပျမ ်းမျှ အလုပ ချနိ နာရီ 

၁၁.၇ ၁၁.၇ - ၅.၀ ၅.၀ - ၁၁.၉ ၁၁.၉ - 

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ 
(သန ်းတပေါင ်း) 

၂၂.၁၈ ၁၂.၈၃ ၉.၃၅ ၆.၃၁ ၃.၅၄ ၂.၇၇ ၁၅.၈၇ ၉.၂၉ ၆.၅၈ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 

မ တခ် က်။ - အခခ ားအလုပ်မ  ား၏ တစ်ပတပ် မာ်းမျှ အလုပ်ခ ှိန်န ရ၏ီ အမ ှိ ားသမီားတ င် ေမူောဦျားငရ ပါဝင်ခဲ ဖခင်ျားမရ ှိပါ။ 

 



56  ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် လပု်သ ားအင်အ ားစစတ်မ်ား နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစ  

 

၆.၆ အလုပ အကုိင တခပ င ်းလ လုပ ကုိင လိုခခင ်း 

အလုပ်လက်ရှှိမ  ား၏ ၉.၃% သည် ၎င်ားတှိ ု၏ လက်ရှှိအလုပအ်ကှိုင်မ ှ အခခ ားအလုပ်အကှိုင်သှို  
ရခပ င်ားလ လုပ်ကှိုင်လှိုရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ အ ှိုပါရ ခှိုင်နှုန်ားသည် အမ ှိ ားသ ား ၉.၉%၊ အမ ှိ ားသမီား ၈.၅%၊ 
ပမှိ ွေ့ခပတ င် ၆.၉% နှင ် ရက ားလက်တ င် ၁၀.၃% ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

လက်ရှှိအလုပအ်ကှိုင်ကှို ရခပ င်ားလ လုပ်ကှိုင်လှိုသူ ၃၂.၀% သည ်အလုပ်လုပရ်သည်  အရခခအရန 
ကှို တှိုားတက်ရက င်ားမ နရ်န် ရခပ င်ားလ လုပ်ကှိုင်လှိုခခင်ားခြစ်ပပီား၊ လက်ရှှိအလုပ်သည် ယ ယီက လတှို 
ခြစ်ခခင်ား ၂၄.၉% နှင ် လက်ရှှိအလုပ၏် လုပ်ခလစ  နညာ်းပါားခခင်ား ၂၃.၂% ခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

က  ား၊ မ နှင ် ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အ ားလံုားတ င် လက်ရှှိအလုပက်ှို ရခပ င်ားလ လုပ်ကှိုင်လှိုခခင်ားသည် 
အလုပ်လုပရ်သည်  အရခခအရနမ  ား တှိာုးတက်ရက င်ားမ နရ်န် ရခပ င်ားလ လုပ်ကှိုင်လှိုခခင်ားရ က င် ဟု 

ရခြ ှိုမှုအမ  ား ံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၆.၈) 

ဇယ ်း (၆.၈) အလုပ လက ရ ိ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 

အလုပ်လုပ်ရသည်  အရခခအရန 
မ  ား တှိုားတက်ရက င်ားမ န်ရန် 

၃၂.၀ ၃၂.၃ ၃၁.၅ ၃၀.၂ ၂၉.၀ ၃၂.၅ ၃၂.၅ ၃၃.၃ ၃၁.၃ 

အလုပ်က ယ ယီ/ က လတှိုခြစ် ၂၄.၉ ၂၅.၁ ၂၄.၆ ၂၁.၆ ၂၂.၈ ၁၉.၂ ၂၅.၈ ၂၅.၈ ၂၅.၈ 

အလုပ်က လစ / လုပ်ခနည်ား ၂၃.၂ ၂၁.၇ ၂၅.၅ ၂၁.၇ ၁၉.၇ ၂၅.၆ ၂၃.၆ ၂၂.၃ ၂၅.၅ 

လံုခခံ စှိတ်ခ ရရသ  အလုပ်ရရှှိရန် ၁၂.၀ ၁၂.၈ ၁၀.၇ ၁၅.၁ ၁၅.၇ ၁၄.၀ ၁၁.၂ ၁၂.၀ ၁၀.၀ 

ကျွမ်ားက င်မှုကှို ပှိုမှိုအသုံားခပ  
ရ  င်ရွက်ရန် 

၂.၈ ၃.၃ ၁.၉ ၆.၅ ၈.၀ ၃.၄ ၁.၈ ၂.၀ ၁.၅ 

အလုပ်တည်ရနရ ရခပ င်ားရန် ၂.၁ ၁.၉ ၂.၅ ၁.၉ ၂.၂ ၁.၄ ၂.၁ ၁.၈ ၂.၇ 

စုစုတပေါင ်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

လက ရ ိအလုပ မ  
တခပ င ်းလ လုပ ကိုင လိုသည   

အလုပ လက ရ ိရ ခိုင နှုန ်း 
၉.၃ ၉.၉ ၈.၅ ၆.၉ ၈.၁ ၅.၄ ၁၀.၃ ၁၀.၆ ၉.၉ 

အလုပ လက ရ ိဦ်းတရ (သန ်းတပေါင ်း) ၂၂.၁၈ ၁၂.၈၃ ၉.၃၅ ၆.၃၁ ၃.၅၄ ၂.၇၇ ၁၅.၈၇ ၉.၂၉ ၆.၅၈ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 

၁.
၂ ၁.
၆ ၆.

၃

၁၆
.၄

၃၂
.၉

၃၀
.၀

၁၁
.၆

၁.
၀ ၂.၃

၈.
၇

၂၀
.၇

၃၃
.၄

၂၄
.၉

၈.
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+

အလုပ ချနိ နာရီ

ပ ု (၆.၃)  စ ပ  ပျမ ်းမျှအလုပ ချနိ နာရီအလိုက အလုပ လက ရ ိမျ ်း၏ ပျ ွေ့န  ့်မှုရ ခိုင နှုန ်း

ကျ ်း မ
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အခန ်း(၇) 

လုပ သ ်းအင အ ်းအခပည  အဝအသ ု်းမချနိုင ခခင ်း 

ဤအခန်ားတ င် အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ား 
ရှှိသူမ  ားနှင ် အသက် ၁၅ နှစ်မ ှ ၂၄ နှစ် က ား လူငယ်တှိ ု၏ လုပ်သ ားအင်အ ားအခပည် အဝ အသုံားမခ နှိုင်မှု 
အရခခအရနကှို အလုပ်ခ ှိန် ှိုင်ရ  တစ်ဝက်တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ  ၊ အလုပ်လက်မ  နှင်  ခြစ်နှိင်ုရခခရှှိရသ  
လုပသ် ားအင်အ ား၊ စုစုရပါင်ား လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည် အဝအသုံားမခ နှိင်ုမှုဟူ၍ က  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ 
ရက ားလက်အလှိုက် ရြ ်ခပထ ားပါသည။် 

၇.၁ လုပ သ ်းအင အ ်းအခပည  အဝအသ ု်းမချနိုင ခခင ်း 

အသက် ၁၅ နှစ်နှင် အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ လူဦားရရကှို 
လုပ်သ ားအင်အ ားအခပည ်အဝ အသုံားမခ နှိုင်မှုအရခခအရနအလှိုက်  ကည ်မည် ှိုပါက အလုပ်ခ ှိန် ှိုင်ရ  

တစ်ဝက်တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ   ၀.၅၄ သန်ားခန ်၊ အလုပ်လက်မ   ၀.၁၀ သန်ားခန် နှင ် ခြစ်နှိင်ုရခခရှှိရသ  
လုပ်သ ားအင်အ ား ၀.၁၁ သန်ားခန် ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၇.၁) 

ဇယ ်း (၇.၁)  အသက  ၁၅ န စ န င  အထက  အလုပ လုပ ကိငု နိုင တသ  အသက အပုိင ်းအခခ ်းရ ိသူမျ ်း၏  လုပ သ ်း 
အင အ ်းအခပည  အဝအသ ု်းမချနိုင သဦူ်းတရ (ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

(သန ်းတပေါင ်း) 

နယ ပယ  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

အလုပ်ခ ှိန် ှိုင်ရ  တစ်ဝက် 
တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ   

၀.၅၄ ၀.၃၀ ၀.၂၄ ၀.၁၁ ၀.၀၇ ၀.၀၄ ၀.၄၃ ၀.၂၃ ၀.၂၀ 

အလုပ်လက်မ   ၀.၁၀ ၀.၀၅ ၀.၀၅ ၀.၀၅ ၀.၀၂ ၀.၀၃ ၀.၀၅ ၀.၀၃ ၀.၀၂ 

ခြစ်နှိုင်ရခခရှှိရသ  လုပ်သ ား 
အင်အ ား  

၀.၁၁ ၀.၀၅ ၀.၀၆ ၀.၀၃ ၀.၀၁ ၀.၀၂ ၀.၀၈ ၀.၀၄ ၀.၀၄ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 

အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အထက် အလုပ်လုပက်ှိုင်နှိုင်ရသ  အသက်အပှိင်ုားအခခ ားရှှိ လူဦားရရ၏ လုပ်သ ား 
အင်အ ားအခပည ်အဝ အသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ားကှို ရလ လ  ကည ်ရ  ခပည်ရထ င်စုအ င ် စုစုရပါင်ားလုပ်သ ား 
အင်အ ားအခပည် အဝအသုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန်ား ၃.၃%၊ အမ ှိ ားသ ား ၃.၁%၊ အမ ှိ ားသမီား ၃.၇% နှင်  ပမှိ ွေ့ခပတ င် ၃.၀%၊ 
ရက ားလက်တ င် ၃.၅% ခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၇.၂) 

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)      ၀.၅ ၀.၄ ၀.၆ ၀.၈ ၀.၆ ၁.၁ ၀.၄ ၀.၄ ၀.၄ 

တစ်ဝက်တစ်ပ က်အလုပ်လက်မ   
နှင ် အလုပ်လက်မ  တှိ ု၏ 
ရပါင်ားစပ်မှုနှုန်ား (LU 2) 

၂.၉ ၂.၇ ၃.၁ ၂.၅ ၂.၅ ၂.၆ ၃.၀ ၂.၈ ၃.၃ 

အလုပ်လက်မ  နှင ် ခြစ်နှိုင်ရခခ 
ရှှိရသ  လုပ်သ ားအင်အ ား 
ရပါင်ားစပ်မှုနှုန်ား (LU 3) 

၀.၉ ၀.၈ ၁.၂ ၁.၃ ၀.၉ ၁.၇ ၀.၈ ၀.၇ ၁.၀ 

လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည် အဝ 
အသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ား (LU 4) 

၃.၃ ၃.၁ ၃.၇ ၃.၀ ၂.၈ ၃.၂ ၃.၅ ၃.၂ ၃.၉ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
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၇.၂ လူငယ မျ ်း၏ လုပ သ ်းအင အ ်းအခပည  အဝအသ ု်းမချနိုင ခခင ်း 

အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ် က ား လူငယ်မ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားအခပည ်အဝ အသုံားမခ နှိင်ုမှု 
အရခခအရနကှို ရလ လ  ကည ်ရ  ခပညရ်ထ င်စုအ င် တ င် အလုပ်ခ ှိန် ှိုင်ရ  တစ်ဝက်တစ်ပ က် 
အလုပ်လက်မ   ၀.၁၈ သန်ားခန် ၊ အလုပ်လက်မ   ၀.၀၆ သန်ားခန် ၊ ခြစ်နှိုင်ရခခရှှိရသ  လုပ်သ ားအင်အ ား ၀.၀၃ 

သန်ားခန် ရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၇.၃) 

ဇယ ်း (၇.၃) အသက  ၁၅ န စ မ  ၂၄ န စ  က ်း လူငယ မျ ်း၏ လုပ သ ်းအင အ ်းအခပည  အဝ အသ ု်းမချနိုင သူဦ်းတရ 

(ကျ ်း၊ မ၊ မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 
(သန ်းတပေါင ်း) 

နယ ပယ  
စုစုတပေါင ်း မမိ ွေ့ခပ တကျ်းလက  

တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ တပေါင ်း ကျ ်း မ 

အလုပ်ခ ှိန် ှိုင်ရ  တစ်ဝက် 
တစ်ပ က် အလုပ်လက်မ   

၀.၁၈ ၀.၁၁ ၀.၀၇ ၀.၀၄ ၀.၀၂ ၀.၀၂ ၀.၁၄ ၀.၀၉ ၀.၀၅ 

အလုပ်လက်မ   ၀.၀၆ ၀.၀၃ ၀.၀၃ ၀.၀၂ ၀.၀၁ ၀.၀၁ ၀.၀၄ ၀.၀၂ ၀.၀၂ 
ခြစ်နှိုင်ရခခရှှိရသ  လုပ်သ ား 
အင်အ ား  

၀.၀၃ ၀.၀၁ ၀.၀၂ ၀.၀၁ ၀.၀၀ ၀.၀၁ ၀.၀၂ ၀.၀၁ ၀.၀၁ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 

အသက် ၁၅ နှစ်နှင ် ၂၄ နှစ် က ား လူငယ်မ  ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည ်အဝအသုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန်ား 
ကှို ရလ လ  ကည ်ရ  ခပည်ရထ င်စုအ င ်တ င် စုစုရပါင်ား လုပ်သ ားအင်အ ားအခပည် အဝအသုံားမခ နှိင်ုမှုနှုန်ား 
၆.၅% ရှှိပပီား၊ အမ ှိ ားသ ား ၆.၈%၊ အမ ှိ ားသမီား ၆.၂%၊ ပမှိ ွေ့ခပ ၆.၈% နှင ် ရက ားလက် ၆.၄% ခြစ်ရ က င်ား 
ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

လူငယ်အမ ှိ ားသမီားမ  ား၏ အလုပ်လက်မ  နှုေ်ျား ၁.၅% န င  ်ခြစ်နှိင်ုရခခရှှိရသ လုပ်သ ားအင်အ ား ၂.၇% 

သည ် လူငယအ်မ ှိ ားသ ားမ  ားထက် ပှိမုှိခုမင ်မ ားရသ ်လည်ား လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည် အဝအသုံားမခ နှိင်ုမှု 
နှုေ်ျား ၆.၂ % တွေင် လူငယ်အမ ှိ ားသ ားမ  ားထက် ရလ   နညာ်းသည်ကှိ ုရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၇.၄) 

၀.၀

၁.၀

၂.၀

၃.၀

၄.၀

LU_1 LU_2 LU_3 LU_4

ရ 
ခှိုင်

နှုန
်ား

ပ ု (၇.၁) လုပ သ ်းအင အ ်း အခပည  အဝအသ ု်းမချနိုင မှုနှုန ်း

က  ား မ
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ဇယ ်း (၇.၄) အသက  ၁၅ န စ မ  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) ၁.၄ ၁.၃ ၁.၅ ၂.၃ ၂.၀ ၂.၇ ၁.၁ ၁.၁ ၁.၂ 

တစ်ဝက်တစ်ပ က်အလုပ်လက်မ   
နှင ် အလုပ်လက်မ  တှိ ု၏ 
ရပါင်ားစပ်မှုနှုန်ား (LU-2) 

၅.၆ ၆.၀ ၅.၁ ၅.၆ ၅.၂ ၆.၁ ၅.၆ ၆.၃ ၄.၇ 

အလုပ်လက်မ  နှင ် ခြစ်နှိုင်ရခခ 
ရှှိရသ  လုပ်သ ားအင်အ ား 
ရပါင်ားစပ်မှုနှုန်ား (LU-3) 

၂.၄ ၂.၁ ၂.၇ ၃.၅ ၂.၉ ၄.၂ ၂.၀ ၁.၉ ၂.၂ 

လုပ်သ ားအင်အ ား အခပည် အဝ 
အသုံားမခ နှိုင်မှုနှုန်ား (LU-4) 

၆.၅ ၆.၈ ၆.၂ ၆.၈ ၆.၀ ၇.၆ ၆.၄ ၇.၀ ၅.၇ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 

 

အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ် က ားရှှိ လူငယ်မ  ား၏  “အလုပ်မလုပ်၊ ရက  င်ားမတက်၊ သင်တန်ားမတက်” 
(Not in Employment, Education or Training-NEET) ရ ခှိုင်နှုန်ားကှို ရလ လ  ကည ်ရ  စုစုရပါင်ား 
လူငယ်မ  ား၏ ၁၃.၅% သည ် NEET မ  ားအခြစ် ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ အ ှိုပါရ ခှိုင်နှုန်ားသည ် လူငယ်အမ ှိ ားသ ား 
၇.၉% ထက် လူငယ်အမ ှိ ားသမီား ၁၈.၇% သည ် အလ န်ခမင ်မ ားရနသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ ပမှိ ွေ့ခပ၊ 
ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ရ တ င် ၁၁.၅% နှင ် ၁၄.၃% ခြင ် အနည်ားငယ်သ  က  ခခ ားသညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိ 
ရပါသည။် (ဇယ ား ၇.၅) 

ဇယ ်း (၇.၅) အသက  ၁၅ န စ မ  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) 

၁၃.၅ ၇.၉ ၁၈.၇ ၁၁.၅ ၇.၁ ၁၅.၆ ၁၄.၃ ၈.၂ ၁၉.၉ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 

၁.၀

၂.၀

၃.၀

၄.၀

၅.၀

၆.၀

၇.၀

၈.၀

LU_1 LU_2 LU_3 LU_4

ရ 
ခှိုင်

နှုန
်ား

ပ ု (၇.၂) လူငယ မျ ်း၏ လုပ သ ်းအင အ ်း အခပည  အဝအသ ု်းမချနိုင မှုနှုန ်း 

က  ား မ
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အခန ်း (၈) 

ကတလ်းလုပ သ ်း 

ဤအခန်ားတ င် စစ်တမ်ားမှရရှှိလ ရသ  အခ က်အလက်မ  ားအရပေါ်အရခခခံ၍ အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၇ 

နှစ်အတ င်ားရှှိ ကရလားမ  ား၊ အလုပ်လုပရ်သ ကရလား၊ ကရလားလုပ်သ ား၊ အနတရ ယ်ရှှိရသ  လုပ်ငန်ားခ င်ရှှိ 
ကရလားလုပ်သ ားမ  ား၏ အရခခအရနကှို ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက်နှင ် 
အသက်အုပစ်ုအလှိုက် က  ား၊ မ၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် ခ  ခခ ားရြ ်ခပထ ားပါသည။်  

ကတလ်းဦ်းတရ (၁၂.၃၃) သန ်း 

အလုပ မလုပ တသ ကတလ်း (၁၁.၈၉) သန ်း 
အလုပ လုပ ကိုင လျက ရ ိတသ ကတလ်း 

(၀.၄၄) သန ်း 

 

ကတလ်းလုပ သ ်း 
(၀.၂၇) သန ်း 

ကတလ်းလုပ သ ်း 
မဟု  သည   

အလုပ လုပ တသ  
ကတလ်း 

(၀.၁၇) သန ်း 
အနတရ ယ   

ရ ိတသ   
လုပ ငန ်းခ င ရ ိ 

ကတလ်းလုပ သ ်း 
(၀.၂၄) သန ်း 

အခခ ်း 
ကတလ်း 

လုပ သ ်း 
(၀.၀၃) 

သန ်း 

 

၈.၁ ကတလ်းဦ်းတရ 

 ခမန်မ နှိုင်ငံတ င် အသက် ၅-၁၇ နှစ်အတ င်ား ကရလားဦားရရစုစုရပါင်ား ၁၂.၃၃ သန်ားရှှိရ  
ရယ က်  ားရလား ၆.၁၂ သန်ားနှင်  မှိနာ်းကရလား ၆.၂၁ သန်ားရှှိ၍ မှိန်ားကရလားဦားရရသည် အနည်ားငယ်မ  ားခပ ား 
သညက်ှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။  

 ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိုင်ားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက်  ကည် မည် ှိုပါက ကရလားဦားရရသည် 
ဧရ ဝတတီှိင်ုားရေသကကီားတ င် ၁.၆၁ သန်ားခြင်  အမ  ား ံုား၊ ရန်ကုန်တှိုင်ားရေသကကီားတ င် ၁.၅၁ သန်ားခြင ် 
ေုတှိယအမ  ား ံုား၊ ကယ ားခပည်နယ်တ င် ၀.၁၀ သန်ားခြင ် အနည်ား ံုား၊ ခ င်ားခပည်နယ်တ င် ၀.၁၇ သန်ားခြင ် 
ေုတှိယအနည်ား ံုားခြစရ် က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

 ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက်  ကည် မည် ှိုပါက  ရက ားလက်ရေသရှှိ ကရလားဦားရရသည် ပမှိ ွေ့ခပရေသရှှိ 
ကရလားဦားရရထက် ၃  ခန်  ပှိမုှိမု  ားခပ ားသည်ကှို ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် ပမှိ ွေ့ခပရေသရှှိ ကရလားဦားရရသည် 
ရန်ကုန်တှိုင်ားရေသကကီားတ င် ၀.၉၉ သန်ားခန် ခြင်  အမ  ား ံုားခြစ်ပပီား၊ ရက ားလက်ရေသရှှိ ကရလားဦားရရသည် 
ဧရ ဝတတီှိင်ုားရေသကကီားတ င် ၁.၄၄ သန်ားခန် ခြင်  အမ  ား ံုားရှှိရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၈.၁) 
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ဇယ ်း (၈.၁) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်း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 ၀.၅၁ ၀.၂၆ ၀.၂၅ ၀.၁၇ ၀.၀၉ ၀.၀၈ ၀.၃၄ ၀.၁၇ ၀.၁၇ 

ကယ ား ၀.၁၀ ၀.၀၅ ၀.၀၅ ၀.၀၂ ၀.၀၁ ၀.၀၁ ၀.၀၈ ၀.၀၄ ၀.၀၄ 

ကရင ် ၀.၄၄ ၀.၂၂ ၀.၂၂ ၀.၀၉ ၀.၀၅ ၀.၀၄ ၀.၃၅ ၀.၁၇ ၀.၁၈ 

ခ င်ား ၀.၁၇ ၀.၀၉ ၀.၀၈ ၀.၀၃ ၀.၀၂ ၀.၀၁ ၀.၁၄ ၀.၀၇ ၀.၀၇ 

စစ်ကှိုင်ား ၁.၂၀ ၀.၆၁ ၀.၅၉ ၀.၂၀ ၀.၁၀ ၀.၁၀ ၁.၀၀ ၀.၅၁ ၀.၄၉ 

တနသသ ရီ ၀.၄၅ ၀.၂၁ ၀.၂၄ ၀.၀၈ ၀.၀၃ ၀.၀၅ ၀.၃၇ ၀.၁၈ ၀.၁၉ 

ပ ခူား ၁.၂၀ ၀.၆၀ ၀.၆၀ ၀.၂၀ ၀.၁၀ ၀.၁၀ ၁.၀၀ ၀.၅၀ ၀.၅၀ 

မရက ား ၀.၈၂ ၀.၄၁ ၀.၄၁ ၀.၁၂ ၀.၀၆ ၀.၀၆ ၀.၇၀ ၀.၃၅ ၀.၃၅ 

မနတရလား ၁.၃၁ ၀.၆၄ ၀.၆၇ ၀.၄၂ ၀.၂၂ ၀.၂၀ ၀.၈၉ ၀.၄၂ ၀.၄၇ 

မ န် ၀.၅၆ ၀.၂၈ ၀.၂၈ ၀.၁၃ ၀.၀၆ ၀.၀၇ ၀.၄၃ ၀.၂၂ ၀.၂၁ 

ရခှိုင် ၀.၈၆ ၀.၄၂ ၀.၄၄ ၀.၁၂ ၀.၀၆ ၀.၀၆ ၀.၇၄ ၀.၃၆ ၀.၃၈ 

ရန်ကုန ် ၁.၅၁ ၀.၇၅ ၀.၇၆ ၀.၉၉ ၀.၄၉ ၀.၅၀ ၀.၅၂ ၀.၂၆ ၀.၂၆ 

ရှမ်ား ၁.၂၇ ၀.၆၁ ၀.၆၆ ၀.၂၉ ၀.၁၄ ၀.၁၅ ၀.၉၈ ၀.၄၇ ၀.၅၁ 

ဧရ ဝတီ ၁.၆၁ ၀.၈၁ ၀.၈၀ ၀.၁၇ ၀.၀၉ ၀.၀၈ ၁.၄၄ ၀.၇၂ ၀.၇၂ 

ရနခပည်ရတ ် ၀.၃၂ ၀.၁၆ ၀.၁၆ ၀.၀၈ ၀.၀၄ ၀.၀၄ ၀.၂၄ ၀.၁၂ ၀.၁၂ 

အသက အုပ စုအလိုက  
၅-၁၁ ၆.၅၇ ၃.၂၈ ၃.၂၉ ၁.၆၁ ၀.၈၁ ၀.၈၀ ၄.၉၆ ၂.၄၇ ၂.၄၉ 

၁၂-၁၄ ၂.၉၁ ၁.၄၃ ၁.၄၈ ၀.၇၅ ၀.၃၈ ၀.၃၇ ၂.၁၆ ၁.၀၅ ၁.၁၁ 

၁၅-၁၇ ၂.၈၆ ၁.၄၁ ၁.၄၅ ၀.၇၆ ၀.၃၇ ၀.၃၉ ၂.၁၀ ၁.၀၄ ၁.၀၆ 

စုစုတပေါင ်း ၁၂.၃၃ ၆.၁၂ ၆.၂၁ ၃.၁၁ ၁.၅၆ ၁.၅၅ ၉.၂၂ ၄.၅၆ ၄.၆၆ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
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၈.၂ အလုပ လုပ တသ ကတလ်း 

တစ်နှိုင်ငံလံုား အတှိင်ုားအတ အရ အလုပ်လုပရ်သ ကရလား ၃.၆% ရှှိရ  ရယ က်  ားရလား ရ ခှိုင်နှုန်ား 
၄.၁% ခြင ် မှိနာ်းကရလား ရ ခှိုင်နှုန်ား ၃.၂% ထက် ပှိုမှိခုမင် မ ားရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

 ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည် ပါက စစ်ကှိုင်ားတှိင်ုား 
ရေသကကီားနှင ် ရှမ်ားခပည်နယ်တှို တ င် အခမင ် ံုားခြစ်ပပီား၊ ပ ခူားတှိင်ုားရေသကကီားတ င် ေုတှိယအမ  ား ံုားနှင ် 
ဧရ ဝတီတှိင်ုားရေသကကီားတ င် တတှိယအမ  ား ံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။  

ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက်အလှိုက် နှိှုင်ားယဉှ် ကည် ပါက ရက ားလက်ရှှိ အလုပ်လုပရ်သ ကရလားမ  ား၏ 
ပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ား ၄.၁% သည ် ပမှိ ွေ့ခပရှှိ အလုပ်လုပရ်သ ကရလားမ  ား၏ ပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ား ၂.၂% ထက် 
ခမင် မ ားရ က င်ားရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် ပမှိ ွေ့ခပရှှိ အလုပ်လုပရ်သ ကရလားပါဝင်မှု ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ် စစ်ကှိုင်ားတှိင်ုား 
ရေသကကီားတ င် အခမင ် ံုားခြစ်ပပီား၊ ရက ားလက်ရှှိ အလုပ်လုပရ်သ ကရလားမ  ား၏ ပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ားသည် 
ရှမ်ားခပည်နယတ် င် အခမင ် ံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၈.၂) 

ဇယ ်း (၈.၂) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ န င   အသက အုပ စုအလုိက  အလုပ လုပ်တသ  

ကတလ်း 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 ၀.၈* ၀.၉* ၀.၆* ၀.၄* ၀.၇* ၀.၀* ၁.၀* ၁.၁* ၀.၉* 
ကယ ား ၃.၁* ၃.၈* ၂.၅* ၀.၆* ၁.၂* ၀.၀* ၃.၈* ၄.၄* ၃.၂* 
ကရင် ၁.၅* ၂.၀* ၁.၁* ၀.၈* ၀.၀* ၁.၇* ၁.၇* ၂.၅* ၀.၉* 
ခ င်ား ၁.၈* ၂.၀* ၁.၆* ၀.၂* ၀.၄* ၀.၀* ၂.၁* ၂.၄* ၁.၉* 
စစ်ကှိုင်ား ၅.၆ ၆.၆ ၄.၇* ၅.၆* ၅.၁* ၆.၁* ၅.၇ ၆.၉* ၄.၄* 
တနသသ ရီ ၃.၆ ၅.၄* ၁.၉* ၂.၆* ၂.၇* ၂.၆* ၃.၈ ၅.၉* ၁.၇* 
ပ ခူား ၅.၁ ၅.၉* ၄.၄* ၂.၅* ၃.၇* ၁.၂* ၅.၇ ၆.၄* ၅.၀* 

၀.၀၀

၀.၂၀

၀.၄၀

၀.၆၀

၀.၈၀

၁.၀၀

၁.၂၀

၁.၄၀

၁.၆၀
ဦား
ရရ

(သ
န်ား

)
ပ ု (၈.၁) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်းန င   ခပည နယ အလုိက  ကတလ်းဦ်းတရ

ပမှိ ွေ့ခပ ရက ားလက်
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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 

မရက ား ၁.၃* ၁.၇* ၀.၉* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၁.၅* ၂.၀* ၁.၀* 
မနတရလား ၄.၅ ၅.၁* ၄.၀* ၃.၈* ၃.၆* ၃.၉* ၄.၉* ၅.၉* ၄.၀* 
မ န် ၁.၄* ၁.၈* ၁.၀* ၁.၇* ၂.၆* ၁.၀* ၁.၃* ၁.၅* ၁.၀* 
ရခှိုင် ၁.၅* ၂.၀* ၁.၁* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၁.၈* ၂.၃* ၁.၃* 
ရန်ကုန ် ၁.၈* ၁.၂* ၂.၃* ၁.၅* ၁.၃* ၁.၇* ၂.၄* ၁.၁* ၃.၆* 
ရှမ်ား ၅.၆ ၅.၁* ၆.၀* ၂.၈* ၂.၆* ၃.၀* ၆.၄ ၅.၉* ၆.၉* 
ဧရ ဝတီ ၄.၉ ၆.၁ ၃.၈* ၂.၇* ၃.၉* ၁.၄* ၅.၂ ၆.၃ ၄.၁* 
ရနခပည်ရတ ် ၄.၆ ၅.၆* ၃.၆* ၂.၉* ၂.၇* ၃.၀* ၅.၂* ၆.၆* ၃.၈* 

အသက အုပ စုအလိုက  
၅-၁၁ ၀.၁* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၀* ၀.၁* 
၁၂-၁၄ ၁.၂ ၁.၄* ၁.၁* ၀.၅* ၀.၂* ၀.၇* ၁.၅ ၁.၈* ၁.၃* 
၁၅-၁၇ ၁၄.၂ ၁၆.၂ ၁၂.၂ ၈.၄ ၉.၁ ၇.၆ ၁၆.၃ ၁၈.၈ ၁၃.၉ 

စုစုတပေါင ်း ၃.၆ ၄.၁ ၃.၂ ၂.၂ ၂.၂ ၂.၁ ၄.၁ ၄.၇ ၃.၅ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 

 

၈.၃ ကတလ်းလုပ သ ်း 
ကရလားလုပ်သ ားပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ားကှို ခပညရ်ထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပည်နယ်အလှိုက် 

 ကည် မည် ှိုပါက ရှမ်ားခပညန်ယ်တ င် ၃.၇% ခြင ် အခမင ် ံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ မနတရလားတှိင်ုား 
ရေသကကီားတ င် ၃.၄% ခြင ် ေုတှိယအခမင  ်ံုားခြစ်ရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

၀.၀

၁.၀

၂.၀

၃.၀

၄.၀

၅.၀

၆.၀

၇.၀

ရ 
ခိုင

 နှုန
 ်း

ပ ု (၈.၂) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်းန င   ခပည နယ အလုိက  အလုပ လုပ တသ  
ကတလ်းပေါဝင မှုရ ခိုင နှုန ်း

ကျ ်း မ
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 ကရလားလုပ်သ ားပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ားကှို က  ား၊ မ အလှိုက်  ကည် မည် ှိုပါက ရယ က်  ားရလား ၂.၄% 
သည ် မှိနာ်းကရလား ၂.၀% ထက် အနည်ားငယ်ခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် 
 ကည ်ရ  ပမှိ ွေ့ခပ ၁.၅% နှင ် ရက ားလက် ၂.၄% ခြစ်၍ ရက ားလက် ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ်ပမှိ ွေ့ခပထက် ခမင ်မ ားရ က င်ား 
ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

 အသက်အုပစ်ုအလှိုက်  ကည ်မည် ှိုပါက အသက်အငယ် ံုားအုပစ်ုခြစ်သည ် ၅-၁၁ အသက်အုပ်စု 
တ င် ပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ား ၀.၁% ခြင ် ကရလားလုပ်သ ားပါဝင်မှု အနည်ားငယသ် ရတ ွေ့ရှှိရပပီား အသက်အကကီား ံုား 
အုပစ်ု ခြစ်သည ် ၁၅-၁၇ အသက်အုပစ်ုတ င်မူ ၈.၂% ခြင ် ပါဝင်မှု ခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား 
၈.၃) 

ဇယ ်း (၈.၃) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိငု ်းတဒသကကီ်း၊ ခပည နယ န င   အသက အုပ စုအလုိက  ကတလ်းလုပ သ ်း 
ပေါဝင မှုရ ခိငု နှုန ်း (ကျ ်း၊ မ၊ မမိ ွေ့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 ၀.၃* ၀.၃* ၀.၃* ၀.၃* ၀.၅* ၀.၀* ၀.၃* ၀.၂* ၀.၅* 

ကယ ား ၁.၆* ၂.၀* ၁.၃* ၀.၆* ၁.၂* ၀.၀* ၁.၉* ၂.၂* ၁.၆* 

ကရင် ၁.၁* ၁.၃* ၀.၈* ၀.၆* ၀.၀* ၁.၂* ၁.၂* ၁.၇* ၀.၇* 

ခ င်ား ၀.၉* ၁.၀* ၀.၇* ၀.၂* ၀.၄* ၀.၀* ၁.၀* ၁.၂* ၀.၈* 

စစ်ကှိုင်ား ၂.၉ ၃.၇* ၂.၀* ၃.၂* ၃.၂* ၃.၁* ၂.၈* ၃.၈* ၁.၈* 

တနသသ ရီ ၂.၂* ၃.၂* ၁.၂* ၁.၁* ၁.၃* ၀.၉* ၂.၅* ၃.၆* ၁.၃* 

ပ ခူား ၂.၄* ၂.၄* ၂.၄* ၀.၆* ၀.၆* ၀.၆* ၂.၈* ၂.၈* ၂.၇* 

မရက ား ၀.၆* ၀.၇* ၀.၅* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၇* ၀.၈* ၀.၆* 

မနတရလား ၃.၄ ၄.၃* ၂.၅* ၃.၂* ၃.၄* ၃.၀* ၃.၅* ၄.၈* ၂.၃* 

မ န် ၁.၀* ၁.၂* ၀.၇* ၁.၇* ၂.၆* ၁.၀* ၀.၇* ၀.၉* ၀.၆* 

ရခှိုင် ၀.၆* ၀.၆* ၀.၅* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၆* ၀.၇* ၀.၆* 

ရန်ကုန ် ၁.၂* ၁.၀* ၁.၄* ၁.၂* ၁.၃* ၁.၁* ၁.၂* ၀.၃* ၂.၀* 

ရှမ်ား ၃.၇ ၃.၄* ၄.၀* ၁.၄* ၁.၄* ၁.၄* ၄.၄ ၄.၀* ၄.၈* 

ဧရ ဝတီ ၃.၃ ၃.၅* ၃.၁* ၁.၈* ၂.၆* ၀.၈* ၃.၅ ၃.၆* ၃.၄* 

ရနခပည်ရတ ် ၃.၃* ၄.၃* ၂.၂* ၂.၄* ၂.၂* ၂.၆* ၃.၅* ၅.၀* ၂.၁* 
အသက အုပ စုအလိုက  

၅-၁၁ ၀.၁* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၀* ၀.၁* 
၁၂-၁၄ ၁.၁ ၁.၂* ၁.၀* ၀.၅* ၀.၂* ၀.၇* ၁.၃ ၁.၅* ၁.၁* 
၁၅-၁၇ ၈.၂ ၉.၃ ၇.၂ ၅.၅ ၆.၆ ၄.၄* ၉.၂ ၁၀.၃ ၈.၂ 

စုစုတပေါင ်း ၂.၂ ၂.၄ ၂.၀ ၁.၅ ၁.၆ ၁.၃* ၂.၄ ၂.၇ ၂.၂ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ား ခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 
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၈.၄ အလ ပ်အကှိ င်အရပခအရေန င ် လ ပ်ငေ်းကဏ္ဍအလှိ က် ကရလးလ ပ်သား ပျံျံ့န ံို့မှုအရပခအရေ 

 အလုပ်အကှိုင်အငဖခအငေအလှိုက် ကငလျားလုပ်သ ျားမ  ျား၏ ပ ံွံ့န ံို့မှုအငဖခအငေကှို ငလ လ  ကည ် 
ရ  အလုပ်သမ ျားအဖြစ် လုပ်ကှိုင်ငေသူ ၆၀.၂% န င ် မှိသ ျားစုဝင်လုပင်ေ်ျားတွေင် ကူည လုပ်ကှိုင်ငေသူ ၃၂.၇% 

ဖြင  ်အဓှိကငတွေွံ့ရ ှိရပါသည်။ 
 လုပ်ငေ်ျားကဏ္ဍအလှိုက် ကငလျားလုပ်သ ျား ပ ံွံ့န ံို့မှုအငဖခအငေကှို ငလ လ  ကည ်ရ  လယ်ယ ကဏ္ဍ 
တွေင် ၄၅.၂%၊ စက်မှုကဏ္ဍတွေင် ၂၅.၈% န င ် ဝေ်ငဆ င်မှုကဏ္ဍတွေင် ၂၉.၀% ရ ှိင က င်ျား ငတွေွံ့ရ ှိရပါသည။် 
(ဇယ ျား ၈.၄) 

ဇယား (၈.၄) အလ ပ်အကှိ ငအ်ရပခအရေန င ် လ ပ်ငေ်းကဏ္ဍအလှိ က ် ကရလးလ ပ်သား ပျံျံ့န ံို့မှုအရပခအရေ (ကျ ်း၊ မ၊ 
မမ ိွေ့ခပ၊ တကျ်းလက ) 

 စ စ ရပေါင်း မမှိ ျံ့ပပ ရကျးလက် 
ရပေါင်း ကျား မ ရပေါင်း ကျား မ ရပေါင်း ကျား မ 

အလ ပ်အကှိ င်အရပခအရေ 

အလုပ်သမ ျား ၆၀.၂ ၆၄.၁ ၅၅.၄ ၆၄.၉ ၈၀.၄* ၄၅.၄* ၅၉.၃ ၆၀.၈ ၅၇.၄ 

အလုပ်ရ င် - - - - - - - - - 

တစ်ပှိုင်တစ်နှိုင်လုပ်ငေ်ျား 
လုပ်ကှိုင်သူ 

၇.၁* ၅.၆* ၈.၉* ၈.၀* ၆.၀* ၁၀.၅* ၆.၉* ၅.၅* ၈.၆* 

မှိသ ျားစုလုပ်ငေ်ျားတွေင် 
ကူည လုပ်ကှိုင်သူ 

၃၂.၇ ၃၀.၃ ၃၅.၇ ၂၇.၁* ၁၃.၆* ၄၄.၁* ၃၃.၈ ၃၃.၇ ၃၄.၀ 

စ စ ရပေါင်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

လ ပ်ငေ်းကဏ္ဍ 

လယ်ယ  ၄၅.၂ ၄၇.၅ ၄၂.၄ ၆.၃* ၆.၀* ၆.၇* ၅၃.၂ ၅၆.၁ ၄၉.၆ 

စက်မှု ၂၅.၈ ၂၅.၀ ၂၆.၈* ၃၇.၉* ၄၁.၃* ၃၃.၇* ၂၃.၃ ၂၁.၆* ၂၅.၄* 

ဝေ်ငဆ င်မှု ၂၉.၀ ၂၇.၅ ၃၀.၈ ၅၅.၈ ၅၂.၇* ၅၉.၆* ၂၃.၅ ၂၂.၃* ၂၅.၀* 

စ စ ရပေါင်း ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ား ခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 

- အလုပ်အကှိုင်အရ အလုပ်ရှင်အရခခအရနတ င် ကရလားလုပ်သ ား ေမူောဦျားငရ ပါဝငခ်ဲ ဖခင်ျားမရ ှိပါ။ 

၀.၀
၀.၅
၁.၀
၁.၅
၂.၀
၂.၅
၃.၀
၃.၅
၄.၀
၄.၅

ရ 
ခိုင

 နှုန
 ်း

ပ ု (၈.၃) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်းန င   ခပည နယ အလုိက  
ကတလ်းလုပ သ ်းပေါဝင မှု ရ ခိငု နှုန ်း

က  ား မ
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၈.၅ အနတရ ယ ရ ိတသ  လုပ ငန ်းခ င ရ ိ ကတလ်းလုပ သ ်း 

ကရလားဦားရရစုစုရပါင်ား၏ ၂.၀% သည ် အနတရ ယ်ရှှိရသ လုပ်ငန်ားခ င်တ င် လုပ်ကှိုင်ရနရရသ  
ကရလားလုပ်သ ားမ  ားအခြစ် ရတ ွေ့ရှှိရပါသည်။ 

ခပည်ရထ င်စုနယ်ရခမ၊ တှိင်ုားရေသကကီား၊ ခပညန်ယ်အလှိုက်  ကည် မည် ှိုပါက မနတရလားတှိုင်ား 
ရေသကကီားနှင ် ရှမ်ားခပညန်ယ်တှုိ ရှှိ ကရလားဦားရရစုစုရပါင်ား၏ ၃.၃% သည ်အနတရ ယ်ရှှိရသ  လုပ်ငန်ားခ င်တ င် 

လုပ်ကှိုင်ရန ကရပပီား ဧရ ဝတီတှိင်ုားရေသကကီားနှင ် ရနခပညရ်တ ်တှို တ င် ၃.၀% ခြင်  အခခ ားရသ  တှိင်ုားရေသ 
ကကီား၊ ခပည်နယ်မ  ားထက် ရ ခှိုင်နှုန်ားခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် 

အနတရ ယ်ရှှိရသ  လုပ်ငန်ားခ င်ရှှိ ကရလားလုပ်သ ားပါဝင်မှုရ ခှိုင်နှုန်ားကှို က  ား၊ မ အလှိုက် 

 ကည် မည် ှိုပါက ရယ က်  ားရလား ၂.၂% သည ် မှိန်ားကရလား ၁.၇% ထက်အနည်ားငယ်ခမင ်မ ားရ က င်ား 
ရတ ွေ့ရှှိရပပီား၊ ပမှိ ွေ့ခပ၊ ရက ားလက် နှိှုင်ားယှဉ် ကည ်ရ  ပမှိ ွေ့ခပ ၁.၃% နှင  ် ရက ားလက် ၂.၂% ခြစ်၍ ရက ားလက် 
ရ ခှိုင်နှုန်ားသည ်ပမှိ ွေ့ခပထက် ခမင ်မ ားရ က င်ား ရတ ွေ့ရှှိရပါသည။် (ဇယ ား ၈.၄) 

ဇယ ်း (၈.၅) 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 ၀.၂* ၀.၂* ၀.၃* ၀.၃* ၀.၅* ၀.၀* ၀.၂* ၀.၀* ၀.၅* 
ကယ ား ၁.၃* ၁.၇* ၀.၈* ၀.၆* ၁.၂* ၀.၀* ၁.၄* ၁.၉* ၁.၀* 
ကရင် ၁.၀* ၁.၂* ၀.၈* ၀.၆* ၀.၀* ၁.၂* ၁.၁* ၁.၅* ၀.၇* 
ခ င်ား ၀.၇* ၀.၉* ၀.၄* ၀.၂* ၀.၄* ၀.၀* ၀.၈* ၁.၀* ၀.၅* 
စစ်ကှိုင်ား ၂.၃* ၃.၂* ၁.၃* ၂.၄* ၂.၂* ၂.၆* ၂.၂* ၃.၄* ၁.၁* 
တနသသ ရီ ၂.၁* ၃.၀* ၁.၂* ၁.၁* ၁.၃* ၀.၉* ၂.၃* ၃.၃* ၁.၃* 
ပ ခူား ၂.၁* ၂.၁* ၂.၁* ၀.၆* ၀.၆* ၀.၆* ၂.၄* ၂.၄* ၂.၅* 
မရက ား ၀.၆* ၀.၇* ၀.၅* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၇* ၀.၈* ၀.၆* 
မနတရလား ၃.၃ ၄.၂* ၂.၅* ၃.၂* ၃.၄* ၃.၀* ၃.၄* ၄.၆* ၂.၃* 
မ န် ၀.၇* ၁.၁* ၀.၄* ၁.၇* ၂.၆* ၁.၀* ၀.၄* ၀.၇* ၀.၂* 
ရခှိုင် ၀.၄* ၀.၆* ၀.၃* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၅* ၀.၇* ၀.၃* 
ရန်ကုန ် ၁.၁* ၁.၀* ၁.၂* ၁.၁* ၁.၃* ၀.၉* ၁.၀* ၀.၃* ၁.၆* 
ရှမ်ား ၃.၃ ၃.၂* ၃.၄* ၀.၉* ၁.၁* ၀.၈* ၄.၀* ၃.၈* ၄.၁* 
ဧရ ဝတီ ၃.၀ ၃.၁* ၂.၉* ၁.၈* ၂.၆* ၀.၈* ၃.၁ ၃.၁* ၃.၁* 
ရနခပည်ရတ ် ၃.၀* ၃.၉* ၂.၁* ၂.၂* ၁.၈* ၂.၆* ၃.၂* ၄.၆* ၁.၉* 

အသက အုပ စုအလိုက  
၅-၁၁ ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* 
၁၂-၁၄ ၀.၇* ၀.၇* ၀.၇* ၀.၄* ၀.၂* ၀.၆* ၀.၈* ၀.၈* ၀.၈* 
၁၅-၁၇ ၇.၇ ၉.၀ ၆.၅ ၅.၀ ၆.၂* ၄.၀* ၈.၇ ၁၀.၀ ၇.၄ 

စုစုတပေါင ်း ၂.၀ ၂.၂ ၁.၇ ၁.၃ ၁.၅* ၁.၂* ၂.၂ ၂.၅ ၁.၉ 

ဇ စ်ခမစ်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊  လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား (န စ်ပတလ်ည)် 
မှတခ် က်။ * နမူန ဦားရရ ၅၀ ရအ က်သ ရှှိသည် အတ က် နှိှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယ င်ားမှုနှုန်ားခမင် မ ားနှိငု်ပါသည။် 
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၀.၀
၀.၅
၁.၀
၁.၅
၂.၀
၂.၅
၃.၀
၃.၅
၄.၀
၄.၅

ရ 
ခိုင

 နှုန
 ်း

ပ ု (၈.၄) ခပည တထ င စုနယ တခမ၊  ိုင ်းတဒသကကီ်းန င   ခပည နယ အလိုက  အနတရ ယ ရ ိတသ  
လုပ ငန ်းခ င ရ ိ ကတလ်းလုပ သ ်း ပေါဝင မှုရ ခိုင နှုန ်း

ပမှိ ွေ့ခပ ရက ားလက်

၉၆.၄%

၁.၄%

၂.၀%

၀.၂%

၃.၆%

ပ ု (၈.၅) စုစုတပေါင ်း ကတလ်းဦ်းတရ  င  အလုပ လုပ တသ ကတလ်း ပေါဝင မှုရ ခိုင နှုန ်း

အလုပ်မလုပ်ရသ  ကရလား ကရလားလုပ်သ ားမဟုတ်သည ် အလုပ်လုပ်ရသ  ကရလား

အနတရ ယ်ရှှိရသ  လုပ်ငန်ားခ င်ရှှိ ကရလားလုပ်သ ား အခခ ား ကရလားလုပ်သ ား
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မနာကဆ်က်တ  ဇယ ားမ  ား 

စဉ် အမ က င်ားအရ  စ မ က်နှာ 

၁ ဇယောျား (၁) အင်္က် ၅ န္ှစ်န္ှင ်အ က် အင်္က်အုြစ်ုအလ ုက် စောတတထ်ပမောက်မှုရောခ ုင်န္ှုန်ျား (က ောျား၊ မ၊ မမ  ြို့ပြ၊ ထက ျားလက်၊ ပြည်ထ ောင်စုနယ်ထပမ၊ 
တ င်ုျားထေင်္ကကီျား၊ ပြည်နယ်) 

၁ 

၂ ဇယောျား (၂) အင်္က် ၅ န္ှစ်န္ှင ်အ က် ြညောထရျားမြီျားထပမောက်မှုအ င ်အလ ုက် ြ  ြို့န္ှ ှံ့မှုရောခ ုင်န္ှုန်ျား (က ောျား၊ မ၊ မမ  ြို့ပြ၊ ထက ျားလက်၊ အင်္က်အုြစ်ု၊ 
ပြည်ထ ောင်စုနယ်ထပမ၊ တ ုင်ျားထေင်္ကကီျား၊ ပြညန်ယ်) 

၂-၃ 

၃ ဇယောျား (၃) အင်္က် ၁၅ န္ှစ်န္ှင ်အ က် အ မထ် ောင်ထရျားအထပခအထနအလ ုက် ြ  ြို့န္ှ ှံ့မှုရောခ ုင်န္ှုန်ျား (က ောျား၊ မ၊ မမ  ြို့ပြ၊ ထက ျားလက်၊ အင်္က်အုြစ်ု၊ 
ပြည်ထ ောင်စုနယ်ထပမ၊ တ ုင်ျားထေင်္ကကီျား၊ ပြညန်ယ်) 

၄-၅ 

၄ ဇယောျား (၄) အင်္က် ၁၅ န္ှစ်န္ှင ်အ က် အလုြ်လက်ရှ မ ောျား၏ လုြ်ငန်ျားကဏ္ဍအလ ုက် ြ  ြို့န္ှ ှံ့မှုရောခ ုင်န္ှုန်ျား (က ောျား၊ မ၊ မမ  ြို့ပြ၊ ထက ျားလက်၊ 
အင်္က်အုြစ်ု၊ ပြည်ထ ောင်စုနယ်ထပမ၊ တ ုင်ျားထေင်္ကကီျား၊ ပြည်နယ်) 

၆-၇ 

၅ ဇယောျား (၅) အင်္က် ၁၅ န္ှစ်န္ှင ်အ က် အလုြ်လက်ရှ မ ောျား၏ ြညောထရျားမြီျားထပမောက်မှုအ င ်အလ ုက် ြ  ြို့န္ှ ှံ့မှုရောခ ုင်န္ှုန်ျား (အလုြ်အက ုင်အမ   ျားအစောျား၊ 
စီျားြ ောျားထရျားလုြ်ငန်ျားကဏ္ဍ) 

၈-၉ 

၆ ဇယောျား (၆) အင်္က် ၁၅ န္ှစ်န္ှင ်အ က် အလုြ်လက်ရှ မ ောျား၏ ြ င်ု  ုင်မှုအမ   ျားအစောျားအလ ုက် ြ  ြို့န္ှ ှံ့မှုရောခ ုင်န္ှုန်ျား (က ောျား၊ မ၊ မမ  ြို့ပြ၊ ထက ျားလက်၊ 
အင်္က်အုြစ်ု၊ လုြ်ငန်ျားကဏ္ဍ၊ ပြည်ထ ောင်စုနယ်ထပမ၊ တ င်ုျားထေင်္ကကီျား၊ ပြည်နယ်) 

၁၀-၁၁ 

၇ ဇယောျား (၇) အင်္က် ၁၅ န္ှစ်န္ှင ်အ က် အလုြ်လက်ရှ မ ောျား၏ အဓ ကအလုြ်၏ လုြ်င်္က်အလ ုက်ြ  ြို့န္ှ ှံ့မှုန္ှုန်ျား (က ောျား၊ မ၊ မမ  ြို့ပြ၊ ထက ျားလက်၊ 
အင်္က်အုြစ်ု၊ လုြ်ငန်ျားကဏ္ဍ၊ ပြည်ထ ောင်စုနယ်ထပမ၊ တ င်ုျားထေင်္ကကီျား၊ ပြည်နယ်) 

၁၂-၁၃ 

၈ ဇယောျား (၈) အင်္က် ၁၅ န္ှစ်န္ှင ်အ က် အလုြ်လက်ရှ မ ောျား၏ အဓ ကအလုြ်အထြေါ် ထက နြ်မှုအထပခအထနအလ ုက်ြ  ြို့န္ှ ှံ့မှုရောခ ုင်န္ှုန်ျား (က ောျား၊ မ၊ 
မမ  ြို့ပြ၊ ထက ျားလက်၊ ြညောထရျား မြီျားထပမောက်မှုအ င ်၊ အင်္က်အုြစ်ု၊ အလုြ်အက ုင်အထပခအထန၊ အလုြ်အက ုင်အမ   ျားအစောျား၊ 
စီျားြ ောျားထရျားလုြ်ငန်ျားကဏ္ဍ၊ ပြည်ထ ောင်စုနယ်ထပမ၊ တ င်ုျားထေင်္ကကီျား၊ ပြည်နယ)် 

၁၄-၁၇ 
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စဉ် အမ က င်ားအရ  စ မ က်နှာ 

၉ ဇယောျား (၉) အင်္က် ၁၅ န္ှစ်န္ှင ်အ က် လုြ်င်္ောျားအင်အောျား အပြည ်အဝအင်္ ုျားမခ န္ ုင်မှုအထပခအထန (က ောျား၊ မ၊ မမ  ြို့ပြ၊ ထက ျားလက်၊ 
ြညောထရျားမြီျားထပမောက်မှုအ င ်၊ အင်္က်အုြစ်ု၊ ပြညထ် ောင်စုနယ်ထပမ၊ တ ုင်ျားထေင်္ကကီျား၊ ပြည်နယ)် 

၁၈-၁၉ 

၁၀ ဇယောျား (၁၀) အင်္က် ၁၅ န္ှစ်န္ှင ်အ က် လုြ်င်္ောျားအင်အောျားပြင်ြထရောက်ရှ ထနင်္ မ ောျား၏ အထ ကောင်ျားအရင်ျားအလ ုက် ြ  ြို့န္ှ ှံ့မှုရောခ ုင်န္ှုန်ျား (က ောျား၊ မ၊ မမ  ြို့ပြ၊ 
ထက ျားလက်၊ ြညောထရျားမြီျားထပမောက်မှုအ င ်၊ အင်္က်အုြ်စ၊ု ပြည်ထ ောင်စုနယ်ထပမ၊ တ င်ုျားထေင်္ကကီျား၊ ပြည်နယ်) 

၂၀-၂၂ 

၁၁ ဇယောျား (၁၁) အင်္က်အုြစ်ုအလ ုက် အင်္က် ၅-၁၇ န္ှစ် ကထလျားလုြ်င်္ောျားြါဝင်မှုရောခ ုင်န္ှုန်ျား (က ောျား၊ မ၊ မမ  ြို့ပြ၊ ထက ျားလက်၊ 
ြညောထရျားမြီျားထပမောက်မှုအ င ်၊ ပြည်ထ ောင်စုနယ်ထပမ၊ တ င်ုျားထေင်္ကကီျား၊ ပြည်နယ်) 

၂၃-၂၄ 
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ဇယ ား (၁) အသက် ၅ နှစ်နှ င ်အထက် အသက်အုပစ်ုအလ ုက် စ တတမ် မ က်မှုရ ခ ုင်နှုန်ား  ( က  ား၊ မ၊ မမ  ြို့ ပ ၊ မက ားလက်၊  ပည်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေသကကီား၊   ပည်နယ် ) 

 
စ တတ်မ မ  က်မှုရ ခ ု င်နှုန်ား 

ခန ်မှန ်ားဦားမရ 
နမူန ာ 

ဦားမရ ၅-၉ ၁၀-၁၄ ၁၅-၁၉ ၂၀ -၂၄ ၂၅-၂၉ ၃၀-၃၄ ၃၅-၃၉ ၄၀-၄၄ ၄၅-၄၉ ၅၀-၅၄ ၅၅-၅၉ ၆၀-၆၄ ၆၅+ စုစု မပေါင်ား 
ပြည်ထ ောင်စု ၇၇.၅ ၉၈.၄ ၉၈.၈ ၉၈.၅ ၉၇.၅ ၉၆.၈ ၉၆.၇ ၉၅.၂ ၉၆.၁ ၉၅.၅ ၉၄.၄ ၉၃.၃ ၈၄.၈ ၉၄.၁ ၄၆,၉၇၃,၁၉၃ ၁၀၅,၁၂၄ 

က  ား၊ မ 

က ောျား ၇၇.၀ ၉၈.၃ ၉၈.၈ ၉၈.၃ ၉၇.၅ ၉၇.၆ ၉၇.၂ ၉၅.၆ ၉၆.၉ ၉၆.၇ ၉၅.၇ ၉၄.၉ ၈၉.၀ ၉၄.၆ ၂၁,၇၉၆,၀၉၆ ၄၉,၉၅၀ 

မ ၇၇.၉ ၉၈.၅ ၉၈.၇ ၉၈.၇ ၉၇.၆ ၉၆.၂ ၉၆.၃ ၉၄.၈ ၉၅.၄ ၉၄.၅ ၉၃.၄ ၉၂.၁ ၈၂.၁ ၉၃.၆ ၂၅,၁၇၇,၀၉၇ ၅၅,၁၇၄ 

မမ  ြို့ ပ၊ မက  ားလက် 
မမ  ြို့ပြ ၇၈.၆ ၉၈.၈ ၉၈.၉ ၉၉.၂ ၉၈.၆ ၉၈.၆ ၉၈.၂ ၉၆.၈ ၉၇.၂ ၉၇.၂ ၉၆.၃ ၉၅.၇ ၉၀.၃ ၉၅.၇ ၁၃,၆၁၂,၄၇၈ ၃၅,၅၆၁ 

ထက ျားလက် ၇၇.၁ ၉၈.၃ ၉၈.၇ ၉၈.၂ ၉၇.၁ ၉၆.၀ ၉၆.၀ ၉၄.၅ ၉၅.၆ ၉၄.၇ ၉၃.၅ ၉၂.၁ ၈၂.၃ ၉၃.၄ ၃၃,၃၆၀,၇၁၅ ၆၉,၅၆၃ 

 ပည ်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေ သကကီား၊  ပည ်နယ် 
ကခ င် ၇၈.၇ ၉၉.၅ ၉၉.၁ ၉၈.၁ ၉၈.၇ ၉၈.၂ ၉၈.၇ ၉၇.၆ ၉၇.၂ ၉၁.၈ ၉၀.၃ ၈၃.၆ ၇၃.၈ ၉၃.၄ ၁,၄၄၄,၅၈၃ ၆,၂၈၇ 

ကယောျား ၉၈.၅ ၉၉.၉ ၉၉.၇ ၉၉.၁ ၉၉.၆ ၉၇.၄ ၉၇.၇ ၉၄.၆ ၉၀.၈ ၈၉.၆ ၇၈.၇ ၈၃.၅ ၆၀.၆ ၉၄.၈ ၂၉၂,၆၈၅ ၅,၂၁၀ 

ကရင ် ၆၅.၇ ၉၇.၂ ၉၉.၁ ၉၉.၃ ၉၈.၈ ၉၈.၉ ၉၅.၆ ၉၇.၇ ၉၈.၀ ၉၄.၈ ၉၃.၀ ၈၄.၇ ၇၀.၃ ၉၁.၆ ၁,၄၃၆,၁၉၀ ၅,၆၅၀ 

ခ င်ျား ၂၉.၁ ၇၉.၆ ၉၄.၈ ၉၆.၁ ၉၄.၀ ၈၉.၈ ၉၁.၄ ၈၉.၂ ၈၉.၇ ၈၆.၁ ၈၈.၃ ၈၁.၂ ၅၁.၀ ၇၈.၅ ၄၈၀,၃၉၉ ၅,၁၂၁ 

စစ်က ုင်ျား ၇၂.၈ ၉၇.၈ ၉၉.၈ ၉၉.၂ ၉၈.၅ ၉၇.၁ ၉၈.၅ ၉၈.၉ ၉၇.၈ ၉၆.၅ ၉၇.၅ ၉၃.၂ ၈၃.၆ ၉၄.၄ ၄,၈၂၁,၁၀၄ ၈,၄၄၆ 

တနင်္သောရီ ၈၀.၁ ၉၈.၇ ၉၉.၇ ၉၈.၆ ၉၉.၁ ၉၇.၃ ၉၈.၀ ၉၆.၂ ၉၇.၃ ၉၅.၀ ၉၅.၈ ၉၄.၂ ၈၆.၁ ၉၄.၄ ၁,၃၂၄,၉၄၄ ၅,၉၆၃ 

ြဲခ ျား ၇၇.၄ ၉၉.၄ ၉၈.၉ ၉၉.၄ ၉၉.၇ ၉၉.၀ ၉၉.၆ ၉၉.၂ ၉၈.၉ ၉၈.၈ ၉၉.၃ ၉၈.၂ ၉၆.၃ ၉၆.၈ ၄,၄၀၁,၂၀၇ ၇,၇၀၄ 

မထက ျား ၈၃.၁ ၉၉.၂ ၉၉.၅ ၉၉.၇ ၉၉.၆ ၉၉.၇ ၉၈.၆ ၉၈.၈ ၉၉.၂ ၉၉.၄ ၉၉.၂ ၉၆.၉ ၉၃.၁ ၉၇.၄ ၃,၄၅၆,၂၉၁ ၇,၁၀၆ 

မန္တထလျား ၇၅.၃ ၉၈.၅ ၉၈.၅ ၉၈.၉ ၉၇.၈ ၉၅.၁ ၉၅.၇ ၉၃.၉ ၉၆.၃ ၉၃.၇ ၉၀.၆ ၉၃.၂ ၈၃.၁ ၉၃.၄ ၅,၅၃၁,၀၂၃ ၈,၇၆၂ 

မ န် ၇၉.၂ ၉၉.၇ ၉၉.၇ ၉၉.၈ ၉၉.၆ ၉၈.၇ ၁၀၀.၀ ၉၉.၄ ၉၇.၅ ၉၅.၈ ၉၄.၅ ၉၆.၀ ၈၅.၆ ၉၅.၂ ၁,၇၃၄,၂၆၉ ၆,၁၇၆ 

ရခ ုင် ၇၄.၅ ၉၆.၇ ၉၆.၆ ၉၄.၄ ၉၀.၇ ၉၃.၂ ၉၂.၈ ၈၈.၀ ၈၉.၁ ၈၈.၀ ၈၃.၈ ၇၉.၆ ၇၂.၅ ၈၈.၅ ၂,၉၂၁,၉၆၃ ၆,၇၂၄ 

ရန်ကုန ် ၇၉.၄ ၉၈.၇ ၉၈.၉ ၉၉.၂ ၉၈.၇ ၉၉.၃ ၉၉.၀ ၉၈.၅ ၉၈.၆ ၉၇.၉ ၉၇.၁ ၉၈.၀ ၉၄.၃ ၉၆.၇ ၇,၀၂၂,၂၅၈ ၉,၁၁၇ 

ရှမ်ျား ၇၅.၆ ၉၈.၄ ၉၇.၁ ၉၆.၉ ၉၅.၁ ၉၁.၄ ၈၈.၇ ၈၀.၄ ၈၅.၅ ၉၀.၄ ၈၇.၉ ၈၅.၁ ၆၅.၇ ၈၈.၉ ၅,၄၁၅,၆၁၇ ၈,၉၅၄ 

ဧရောဝတီ ၈၅.၇ ၉၉.၅ ၉၉.၅ ၉၉.၄ ၉၈.၄ ၉၈.၀ ၉၇.၉ ၉၈.၁ ၉၈.၇ ၉၈.၃ ၉၇.၃ ၉၄.၇ ၈၇.၅ ၉၆.၂ ၅,၆၃၀,၈၉၀ ၈,၆၈၈ 

ထနပြည်ထတေ်ာ ၈၃.၁ ၉၈.၉ ၉၉.၅ ၉၈.၆ ၉၈.၄ ၉၈.၀ ၉၆.၅ ၉၅.၀ ၉၆.၉ ၉၆.၁ ၉၆.၅ ၉၆.၉ ၈၈.၃ ၉၅.၂ ၁,၀၅၉,၇၇၀ ၅,၂၁၆ 
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ဇယ ား (၂) အသက် ၅  နှစ်နှင ်အထက် ပည မရားမပီားမ  မ က်မှု အဆင ်အလ ုက် ပ ံြို့နှံ မှုရ ခ ုင်နှုန်ား  (က  ား၊ မ၊ မမ  ြို့ ပ၊ မက ားလက်၊  အသက်အုပစ်ု၊  ပည်မထ င်စုနယ်မ မ ၊  
တ င်ုားမ ေသက ကီား၊  ပ ညန်ယ်) 

 

အ မ င ်ဆံာုးမပီားမ မ  က်သည ် ပည  မရားအဆင ် 
ခန ်မှန ်ားဦားမရ နမူန ာဦားမရ 

မက   င်ားမမန ဖူား 
မူလတန ်ား 

အဆ င ်မအ  က် 
မူလတန ်ား 

အဆ င ် 
အလယ် တန်ား 

အဆ င ် 
အထက်တန်ား 

အဆ င ် 
ဘ  ြို့ကက   

ေီပလ ုမ   

ဘ  ြို့၊ ေီ ဂရီန ှင ် 
အထက် 

အ ခ  ား စုစုမပေါင်ား 

 ပည ်မထ င်စု ၂.၈ ၂၄.၁ ၃၈.၉ ၁၅.၃ ၉.၄ ၁.၇ ၆.၁ ၁.၇ ၁၀၀.၀ ၄၆,၉၇၃,၁၉၃ ၁၀၅,၁၂၄ 

က  ား၊ မ 

က ောျား ၂.၃ ၂၂.၅ ၃၉.၆ ၁၆.၉ ၉.၉ ၁.၇ ၅.၄ ၁.၇ ၁၀၀.၀ ၂၁,၇၉၆,၀၉၆ ၄၉,၉၅၀ 

မ ၃.၃ ၂၅.၅ ၃၈.၂ ၁၄.၀ ၉.၀ ၁.၆ ၆.၈ ၁.၆ ၁၀၀.၀ ၂၅,၁၇၇,၀၉၇ ၅၅,၁၇၄ 

မမ  ြို့ ပ၊ မက  ားလက် 
မမ  ြို့ပြ ၁.၈ ၁၅.၀ ၃၁.၂ ၁၈.၁ ၁၆.၃ ၂.၇ ၁၃.၈ ၁.၁ ၁၀၀.၀ ၁၃,၆၁၂,၄၇၈ ၃၅,၅၆၁ 

ထက ျားလက် ၃.၃ ၂၇.၈ ၄၂.၀ ၁၄.၂ ၆.၆ ၁.၂ ၃.၀ ၁.၉ ၁၀၀.၀ ၃၃,၃၆၀,၇၁၅ ၆၉,၅၆၃ 

အသက် အုပ်စ ု 
၅-၉ ၃.၆ ၈၉.၈ ၆.၂ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၄ ၁၀၀.၀ ၄,၆၉၉,၀၂၃ ၇,၃၅၇ 

၁၀-၁၄ ၀.၃ ၈.၃ ၇၈.၄ ၁၂.၆ ၀.၃ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၄,၇၇၃,၈၀၃ ၁၀,၅၆၈ 

၁၅-၁၉ ၀.၄ ၄.၆ ၁၉.၄ ၃၆.၆ ၃၀.၃ ၆.၅ ၁.၁ ၁.၁ ၁၀၀.၀ ၄,၆၄၂,၉၂၅ ၉,၆၀၀ 

၂၀-၂၄ ၀.၈ ၇.၇ ၃၄.၀ ၂၃.၁ ၁၅.၄ ၇.၇ ၁၀.၁ ၁.၂ ၁၀၀.၀ ၄,၁၇၇,၂၇၈ ၉,၀၈၂ 

၂၅-၂၉ ၁.၁ ၁၀.၄ ၃၇.၈ ၂၂.၈ ၁၁.၉ ၁.၀ ၁၄.၂ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၃,၉၄၇,၁၄၀ ၈,၅၆၃ 

၃၀-၃၄ ၁.၉ ၁၃.၄ ၄၀.၇ ၁၈.၃ ၁၁.၀ ၁.၁ ၁၂.၅ ၁.၁ ၁၀၀.၀ ၃,၈၇၅,၂၂၀ ၈,၂၅၈ 

၃၅-၃၉ ၂.၁ ၁၆.၈ ၄၂.၆ ၁၅.၇ ၉.၉ ၀.၈ ၁၁.၀ ၁.၁ ၁၀၀.၀ ၃,၇၀၃,၆၉၁ ၈,၇၇၂ 

၄၀-၄၄ ၃.၄ ၁၉.၉ ၄၆.၅ ၁၃.၃ ၇.၃ ၀.၅ ၇.၇ ၁.၄ ၁၀၀.၀ ၃,၄၁၂,၀၅၇ ၈,၁၃၄ 

၄၅-၄၉ ၂.၃ ၂၂.၇ ၄၅.၇ ၁၃.၄ ၇.၃ ၀.၂ ၆.၈ ၁.၆ ၁၀၀.၀ ၃,၁၅၂,၀၂၄ ၈,၁၉၉ 

၅၀-၅၄ ၃.၁ ၂၆.၃ ၄၅.၅ ၁၀.၈ ၆.၉ ၀.၂ ၄.၉ ၂.၃ ၁၀၀.၀ ၂,၈၃၁,၇၄၃ ၇,၆၅၁ 

၅၅-၅၉ ၃.၆ ၂၇.၂ ၄၄.၄ ၈.၇ ၇.၆ ၀.၂ ၄.၉ ၃.၄ ၁၀၀.၀ ၂,၄၄၆,၃၃၈ ၆,၂၇၇ 

၆၀-၆၄ ၄.၈ ၃၁.၅ ၃၉.၁ ၈.၄ ၅.၉ ၀.၃ ၆.၂ ၃.၈ ၁၀၀.၀ ၁,၉၂၅,၉၅၁ ၄,၆၄၄ 

၆၅+ ၁၃.၁ ၃၅.၇ ၃၂.၃ ၅.၅ ၃.၃ ၀.၂ ၃.၂ ၆.၇ ၁၀၀.၀ ၃,၃၈၆,၀၀၀ ၈,၀၁၉ 
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အ မ င ်ဆံာုးမပီားမ မ  က်သည ် ပည  မရားအဆင ် 
ခန ်မှန ်ားဦားမရ နမူန ာဦားမရ 

မက   င်ားမမန ဖူား 
မူလတန ်ား 

အဆ င ်မအ  က် 
မူလတန ်ား 

အဆ င ် 
အလယ် တန်ား 

အဆ င ် 
အထက်တန်ား 

အဆ င ် 
ဘ  ြို့ကက   

ေီပလ ုမ   

ဘ  ြို့၊ ေီ ဂရီန ှင ် 
အထက် 

အ ခ  ား စုစုမပေါင်ား 

 ပည ်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေ သကကီား၊  ပည ်နယ် 
ကခ င် ၄.၄ ၂၄.၅ ၃၅.၁ ၂၀.၁ ၉.၃ ၁.၅ ၄.၈ ၀.၃ ၁၀၀.၀ ၁,၄၄၄,၅၈၃ ၆,၂၈၇ 

ကယောျား ၅.၁ ၂၇.၃ ၃၄.၄ ၁၅.၅ ၉.၄ ၄.၀ ၃.၉ ၀.၄ ၁၀၀.၀ ၂၉၂,၆၈၅ ၅,၂၁၀ 

ကရင ် ၃.၅ ၂၉.၅ ၄၄.၀ ၁၂.၀ ၇.၀ ၁.၃ ၂.၃ ၀.၄ ၁၀၀.၀ ၁,၄၃၆,၁၉၀ ၅,၆၅၀ 

ခ င်ျား ၃.၅ ၂၄.၂ ၃၄.၂ ၂၂.၅ ၁၀.၈ ၁.၂ ၃.၂ ၀.၄ ၁၀၀.၀ ၄၈၀,၃၉၉ ၅,၁၂၁ 

စစ်က ုင်ျား ၃.၂ ၂၈.၅ ၃၆.၁ ၁၅.၄ ၆.၄ ၁.၅ ၆.၂ ၂.၇ ၁၀၀.၀ ၄,၈၂၁,၁၀၄ ၈,၄၄၆ 

တနင်္သောရီ ၃.၁ ၂၉.၂ ၄၁.၄ ၁၃.၈ ၆.၃ ၁.၃ ၄.၁ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၁,၃၂၄,၉၄၄ ၅,၉၆၃ 

ြဲခ ျား ၀.၈ ၂၆.၄ ၄၆.၀ ၁၅.၀ ၅.၂ ၁.၉ ၃.၈ ၀.၉ ၁၀၀.၀ ၄,၄၀၁,၂၀၇ ၇,၇၀၄ 

မထက ျား ၀.၈ ၂၅.၀ ၄၆.၇ ၁၃.၆ ၇.၄ ၁.၁ ၄.၆ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၃,၄၅၆,၂၉၁ ၇,၁၀၆ 

မန္တထလျား ၃.၆ ၂၀.၈ ၃၆.၅ ၁၇.၃ ၁၀.၉ ၂.၆ ၆.၆ ၁.၇ ၁၀၀.၀ ၅,၅၃၁,၀၂၃ ၈,၇၆၂ 

မ န် ၁.၈ ၂၃.၇ ၃၉.၅ ၂၀.၇ ၆.၅ ၁.၄ ၆.၂ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၁,၇၃၄,၂၆၉ ၆,၁၇၆ 

ရခ ုင် ၂.၈ ၃၅.၉ ၃၄.၅ ၁၄.၄ ၆.၇ ၁.၅ ၃.၄ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၂,၉၂၁,၉၆၃ ၆,၇၂၄ 

ရန်ကုန ် ၀.၇ ၁၀.၅ ၃၀.၁ ၁၆.၈ ၂၃.၂ ၂.၂ ၁၅.၅ ၁.၀ ၁၀၀.၀ ၇,၀၂၂,၂၅၈ ၉,၁၁၇ 

ရှမ်ျား ၇.၅ ၂၃.၃ ၃၈.၆ ၁၅.၂ ၅.၅ ၀.၇ ၃.၀ ၆.၂ ၁၀၀.၀ ၅,၄၁၅,၆၁၇ ၈,၉၅၄ 

ဧရောဝတီ ၂.၃ ၂၉.၃ ၄၆.၄ ၁၁.၃ ၅.၄ ၁.၅ ၃.၃ ၀.၅ ၁၀၀.၀ ၅,၆၃၀,၈၉၀ ၈,၆၈၈ 

ထနပြည်ထတေ်ာ ၂.၅ ၂၉.၁ ၃၆.၇ ၁၃.၉ ၇.၅ ၂.၂ ၆.၄ ၁.၇ ၁၀၀.၀ ၁,၀၅၉,၇၇၀ ၅,၂၁၆ 
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ဇယ ား (၃) အသက် ၁၅  နှစ်နှင ်အထက် အ မမ်ထ င်မရားအ မ ခအမနအလ ုက်  ပ ံြို့နှံ မှုရ ခ ုင်နှုန်ား  (က  ား၊ မ၊ မမ  ြို့ ပ၊ မက ားလက်၊  အသက်အုပစ်ု၊  ပည်မထ င်စုနယ်မ မ ၊  
တ င်ုားမ ေသက ကီား၊  ပ ညန်ယ်) 

 
အ မ်မထ  င်မရား အမ ခ အမန 

ခန ်မှန ်ား ဦားမရ နမူန ာ ဦားမရ 

လူပ   / အပ    အ မ်မထ  င်ရှ  အတူမမန က  ရှင်ား မုဆ ုားဖ ု/ မုဆ ုားမ စုစုမပေါင်ား 

 ပည ်မထ င်စု ၃၇.၁ ၅၃ .၉ ၀.၆ ၀.၄ ၈. ၀ ၁၀၀.၀ ၃၇,၅၀၀,၃၆၇ ၈၇,၁၉၉ 

က  ား၊ မ 

က ောျား ၃၉.၂ ၅၆.၃ ၀.၅ ၀.၃ ၃.၈ ၁၀၀.၀ ၁၇,၀၈၉,၉၈၄ ၄၁,၀၀၂ 

မ ၃၅.၄ ၅၁.၉ ၀.၈ ၀.၅ ၁၁.၅ ၁၀၀.၀ ၂၀,၄၁၀,၃၈၃ ၄၆,၁၉၇ 

မမ  ြို့ ပ၊ မက  ားလက် 

မမ  ြို့ပြ ၃၉.၅ ၅၀.၄ ၀.၇ ၀.၆ ၈.၈ ၁၀၀.၀ ၁၁,၂၅၉,၁၅၄ ၃၀,၃၄၈ 

ထက ျားလက် ၃၆.၀ ၅၅.၄ ၀.၆ ၀.၃ ၇.၇ ၁၀၀.၀ ၂၆,၂၄၁,၂၁၃ ၅၆,၈၅၁ 

အသက် အုပ်စ ု 

၁၅-၁၉ ၉၇.၆ ၂.၃ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၄,၆၄၂,၉၂၅ ၉,၆၀၀ 

၂၀-၂၄ ၇၉.၈ ၁၉.၄ ၀.၅ ၀.၁ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၄,၁၇၇,၂၇၈ ၉,၀၈၂ 

၂၅-၂၉ ၅၅.၃ ၄၂.၉ ၁.၀ ၀.၄ ၀.၅ ၁၀၀.၀ ၃,၉၄၇,၁၄၀ ၈,၅၆၃ 

၃၀-၃၄ ၃၅.၃ ၆၁.၇ ၁.၂ ၀.၈ ၁.၀ ၁၀၀.၀ ၃,၈၇၅,၂၂၀ ၈,၂၅၈ 

၃၅-၃၉ ၂၂.၇ ၇၃.၈ ၁.၂ ၀.၈ ၁.၅ ၁၀၀.၀ ၃,၇၀၃,၆၉၁ ၈,၇၇၂ 

၄၀-၄၄ ၁၄.၅ ၈၀.၀ ၁.၁ ၀.၈ ၃.၆ ၁၀၀.၀ ၃,၄၁၂,၀၅၇ ၈,၁၃၄ 

၄၅-၄၉ ၁၁.၄ ၈၁.၁ ၀.၅ ၀.၆ ၆.၄ ၁၀၀.၀ ၃,၁၅၂,၀၂၄ ၈,၁၉၉ 

၅၀-၅၄ ၉.၀ ၇၉.၂ ၀.၅ ၀.၃ ၁၁.၀ ၁၀၀.၀ ၂,၈၃၁,၇၄၃ ၇,၆၅၁ 

၅၅-၅၉ ၈.၉ ၇၄.၉ ၀.၄ ၀.၆ ၁၅.၂ ၁၀၀.၀ ၂,၄၄၆,၃၃၈ ၆,၂၇၇ 

၆၀-၆၄ ၈.၀ ၆၉.၅ ၀.၂ ၀.၂ ၂၂.၁ ၁၀၀.၀ ၁,၉၂၅,၉၅၁ ၄,၆၄၄ 

၆၅+ ၅.၀ ၅၂.၁ ၀.၁ ၀.၁ ၄၂.၇ ၁၀၀.၀ ၃,၃၈၆,၀၀၀ ၈,၀၁၉ 
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အ မ်မထ  င်မရား အမ ခ အမန 

ခန ်မှန ်ား ဦားမရ နမူန ာ ဦားမရ 

လူပ   / အပ    အ မ်မထ  င်ရှ  အတူမမန က  ရှင်ား မုဆ ုားဖ ု/ မုဆ ုားမ စုစုမပေါင်ား 

 ပည ်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေ သကကီား၊  ပည ်နယ် 

ကခ င် ၃၆.၃ ၅၄.၄ ၀.၆ ၀.၁ ၈.၆ ၁၀၀.၀ ၁,၀၅၀,၆၁၈ ၄,၉၁၁ 

ကယောျား ၄၃.၅ ၄၈.၇ ၁.၂ ၀.၂ ၆.၅ ၁၀၀.၀ ၂၀၉,၇၈၀ ၄,၀၄၇ 

ကရင ် ၃၅.၉ ၅၅.၅ ၀.၄ ၀.၃ ၇.၈ ၁၀၀.၀ ၁,၀၈၀,၃၂၄ ၄,၅၅၁ 

ခ င်ျား ၃၉.၆ ၅၁.၁ ၁.၄ ၀.၇ ၇.၁ ၁၀၀.၀ ၃၄၆,၀၉၀ ၃,၉၇၆ 

စစ်က ုင်ျား ၃၉.၄ ၅၁.၉ ၀.၄ ၀.၅ ၇.၈ ၁၀၀.၀ ၃,၉၁၃,၆၆၃ ၇,၂၁၅ 

တနင်္သောရီ ၃၈.၃ ၅၃.၀ ၀.၇ ၀.၄ ၇.၆ ၁၀၀.၀ ၉၅၈,၉၆၆ ၄,၆၈၆ 

ြဲခ ျား ၃၅.၈ ၅၄.၉ ၀.၉ ၀.၂ ၈.၃ ၁၀၀.၀ ၃,၅၀၄,၇၂၁ ၆,၄၇၃ 

မထက ျား ၄၀.၄ ၄၉.၅ ၁.၀ ၀.၄ ၈.၇ ၁၀၀.၀ ၂,၈၆၃,၅၁၈ ၆,၁၄၀ 

မန္တထလျား ၄၁.၁ ၄၉.၄ ၀.၈ ၀.၄ ၈.၂ ၁၀၀.၀ ၄,၆၀၉,၀၂၈ ၇,၆၃၀ 

မ န် ၃၂.၇ ၅၆.၅ ၀.၉ ၀.၄ ၉.၅ ၁၀၀.၀ ၁,၂၉၂,၉၇၇ ၄,၉၆၄ 

ရခ ုင် ၃၄.၇ ၅၇.၃ ၀.၄ ၀.၃ ၇.၃ ၁၀၀.၀ ၂,၂၇၂,၂၉၈ ၅,၅၈၆ 

ရန်ကုန ် ၃၉.၇ ၅၂.၁ ၀.၄ ၀.၆ ၇.၃ ၁၀၀.၀ ၅,၈၄၇,၉၃၅ ၇,၉၆၃ 

ရှမ်ျား ၃၁.၄ ၅၉.၂ ၀.၅ ၀.၄ ၈.၄ ၁၀၀.၀ ၄,၃၇၇,၄၉၈ ၇,၆၁၁ 

ဧရောဝတီ ၃၅.၃ ၅၆.၄ ၀.၄ ၀.၃ ၇.၅ ၁၀၀.၀ ၄,၃၆၄,၉၅၈ ၇,၁၈၄ 

ထနပြည်ထတေ်ာ ၃၁.၈ ၅၆.၉ ၀.၇ ၁.၁ ၉.၅ ၁၀၀.၀ ၈၀၇,၉၉၁ ၄,၂၆၂ 
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ဇယ ား (၄) အသက် ၁၅ နှစ်နှ င ်အထက် အလုပ်လက်ရှ မ   ား၏  လုပ်ငန်ားကဏ္ဍအလ ုက် ပ ံြို့ နှံ မှုရ ခ ုင်နှုန်ား  (က  ား၊ မ၊ မမ  ြို့ ပ၊ မ က ားလက်၊  အသက်အု ပ်စ၊ု  ပည်မထ င်စုနယ်မ မ၊  
တ င်ုားမ ေသက ကီား၊  ပ ညန်ယ်) 

  လုပ်ငန်ားက ဏ္ဍ 

ခန ်မှန ်ားဦားမရ နမူန ာဦားမရ 

လယ်ယ   စက်မှု ဝန်မဆ င်မှု စုစုမပေါင်ား 
 ပည ်မထ င်စု ၄၈.၉ ၁၆. ၈ ၃၄.၃ ၁၀၀.၀ ၂၂,၁၇၇,၁၂၅ ၅၁,၁၈၆ 

က  ား၊ မ 

က ောျား ၅၃.၂ ၁၇.၀ ၂၉.၈ ၁၀၀.၀ ၁၂,၈၃၁,၈၄၀ ၃၀,၄၈၆ 

မ ၄၃.၀ ၁၆.၆ ၄၀.၄ ၁၀၀.၀ ၉,၃၄၅,၂၈၅ ၂၀,၇၀၀ 

မမ  ြို့ ပ၊ မက  ားလက် 

မမ  ြို့ပြ ၉.၇ ၂၆.၂ ၆၄.၁ ၁၀၀.၀ ၆,၃၁၁,၇၅၈ ၁၇,၂၃၄ 

ထက ျားလက် ၆၄.၅ ၁၃.၁ ၂၂.၄ ၁၀၀.၀ ၁၅,၈၆၅,၃၆၇ ၃၃,၉၅၂ 

အသက် အုပ်စ ု 

၁၅-၁၉ ၅၀.၅ ၂၃.၄ ၂၆.၂ ၁၀၀.၀ ၁,၁၇၅,၄၁၅ ၂,၂၅၀ 

၂၀-၂၄ ၄၈.၅ ၂၁.၆ ၂၉.၉ ၁၀၀.၀ ၂,၇၉၈,၃၁၆ ၅,၈၅၂ 

၂၅-၂၉ ၄၄.၄ ၂၀.၈ ၃၄.၈ ၁၀၀.၀ ၃,၁၁၃,၀၂၂ ၆,၆၃၂ 

၃၀-၃၄ ၄၄.၇ ၁၉.၂ ၃၆.၁ ၁၀၀.၀ ၃,၀၀၅,၅၆၁ ၆,၃၃၄ 

၃၅-၃၉ ၄၅.၄ ၁၇.၆ ၃၇.၁ ၁၀၀.၀ ၂,၈၃၃,၀၀၁ ၆,၆၈၁ 

၄၀-၄၄ ၄၉.၈ ၁၄.၃ ၃၅.၉ ၁၀၀.၀ ၂,၅၄၇,၄၃၁ ၆,၀၂၅ 

၄၅-၄၉ ၅၀.၄ ၁၃.၂ ၃၆.၄ ၁၀၀.၀ ၂,၂၄၃,၈၉၀ ၅,၈၅၁ 

၅၀-၅၄ ၅၃.၇ ၁၁.၄ ၃၅.၀ ၁၀၀.၀ ၁,၈၆၄,၀၃၃ ၄,၉၉၀ 

၅၅-၅၉ ၅၃.၀ ၁၀.၄ ၃၆.၅ ၁၀၀.၀ ၁,၄၁၃,၇၂၈ ၃,၆၃၄ 

၆၀-၆၄ ၅၉.၃ ၉.၇ ၃၁.၀ ၁၀၀.၀ ၇၁၇,၇၇၄ ၁,၇၅၇ 

၆၅+ ၆၅.၈ ၇.၅ ၂၆.၇ ၁၀၀.၀ ၄၆၄,၉၅၄ ၁,၁၈၀ 
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  လုပ်ငန်ားက ဏ္ဍ 

ခန ်မှန ်ားဦားမရ နမူန ာဦားမရ 

လယ်ယ   စက်မှု ဝန်မဆ င်မှု စုစုမပေါင်ား 
 ပည ်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေ သကကီား၊  ပည ်နယ် 

ကခ င် ၄၃.၅ ၁၇.၇ ၃၈.၈ ၁၀၀.၀ ၅၁၅,၅၀၈ ၂,၄၇၃ 

ကယောျား ၆၆.၃ ၁၁.၁ ၂၂.၆ ၁၀၀.၀ ၁၃၄,၈၅၇ ၂,၆၂၇ 

ကရင ် ၄၆.၉ ၁၇.၈ ၃၅.၃ ၁၀၀.၀ ၆၁၀,၉၈၆ ၂,၆၀၀ 

ခ င်ျား ၅၀.၇ ၈.၆ ၄၀.၇ ၁၀၀.၀ ၁၂၅,၅၃၁ ၁,၅၁၂ 

စစ်က ုင်ျား ၆၆.၂ ၁၃.၈ ၁၉.၉ ၁၀၀.၀ ၂,၄၄၉,၇၈၈ ၄,၅၇၃ 

တနင်္သောရီ ၃၉.၅ ၁၃.၄ ၄၇.၂ ၁၀၀.၀ ၅၄၀,၂၉၀ ၂,၆၇၀ 

ြဲခ ျား ၅၁.၆ ၁၈.၇ ၂၉.၇ ၁၀၀.၀ ၂,၀၅၆,၂၅၉ ၃,၈၅၅ 

မထက ျား ၆၉.၀ ၁၂.၄ ၁၈.၆ ၁၀၀.၀ ၁,၅၂၂,၇၆၇ ၃,၃၃၈ 

မန္တထလျား ၃၅.၄ ၂၄.၀ ၄၀.၇ ၁၀၀.၀ ၂,၇၄၇,၀၉၉ ၄,၆၁၄ 

မ န် ၂၆.၆ ၂၄.၀ ၄၉.၄ ၁၀၀.၀ ၆၇၆,၆၅၈ ၂,၆၇၇ 

ရခ ုင် ၅၈.၃ ၁၀.၂ ၃၁.၆ ၁၀၀.၀ ၁,၃၁၀,၁၀၄ ၃,၃၁၈ 

ရန်ကုန ် ၉.၆ ၂၉.၄ ၆၁.၁ ၁၀၀.၀ ၃,၂၁၈,၁၆၄ ၄,၄၉၅ 

ရှမ်ျား ၆၉.၀ ၇.၃ ၂၃.၇ ၁၀၀.၀ ၃,၁၂၂,၁၄၄ ၅,၄၁၉ 

ဧရောဝတီ ၆၃.၀ ၁၂.၄ ၂၄.၆ ၁၀၀.၀ ၂,၆၆၈,၉၂၈ ၄,၄၄၉ 

ထနပြည်ထတေ်ာ ၃၆.၈ ၁၂.၀ ၅၁.၂ ၁၀၀.၀ ၄၇၈,၀၄၃ ၂,၅၆၆ 
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ဇယ ား (၅) အသက် ၁၅ နှစ်နှ င ်အထက် အလုပ်လက်ရှ မ   ား၏  ပည မရားမပီားမ  မ က်မှုအဆင ်အလ ုက် ပ ံြို့နှံ မှု ရ ခ ုင်နှုန်ား ( အလုပ်အက ုင်အမ   ားအ စ ား၊  စီားပ  ားမရားလုပင်န်ားကဏ္ဍ ) 

 

ပည  မရားမပီားမ မ က်မှု အဆ င ် 

မက   င်ားမမန ဖူား 
မူလတန ်ား 

အဆ င ်နှင ်မ အ က် 
အလယ် တန်ား 

အဆ င ် 

အထက်တန်ား 
အဆ င ်နှင ် 

အထက် 
အ ခ  ား စုစုမပေါင်ား 

အလုပ် အက ုင်အမ   ားအစ  ား 
စုစုမပေါင်ား ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

မန်နနဂ ျာမ ျာျား ၀.၅ ၀.၃ ၀.၇ ၂.၁ ၁.၁ ၀.၇ 

အသက်နမ ျားဝမ်ျားနက ျာင်ျားပညျာရှင်မ ျာျား ၀.၀ ၀.၁ ၀.၄ ၁၃.၁ ၁.၄ ၂.၇ 

နည်ျားပညျာနှင့််ကျွမ်ျားက င်ပညျာရှင်မ ျာျား ၀.၁ ၀.၅ ၁.၄ ၄.၆ ၁.၂ ၁.၅ 

စျာနရျားလုပ်ငန်ျား အန ျာက်အကူပပြု လုပ်သျာျားမ ျာျား ၀.၀ ၀.၃ ၀.၇ ၉.၀ ၀.၅ ၂.၀ 

ဝန်န ျာင်မှုနှင့်် အနရျာင်ျားလုပ်သျာျား မ ျာျား ၁၇.၁ ၁၅.၅ ၂၂.၀ ၃၀.၀ ၂၂.၄ ၁၉.၆ 

လယ်ယျာစ ုက်ပ  ြုျားနရျား၊ သစ်န ျာနှင့်် င ျားလုပ်ငန်ျား ကျွမ်ျားက င်လုပ်သျာျားမ ျာျား ၅၂.၇ ၄၃.၆ ၃၀.၇ ၁၁.၀ ၅၇.၀ ၃၅.၅ 

လက်မှုပညျာနှင့််  က်စပ်လုပ်သျာျား မ ျာျား ၇.၂ ၁၁.၉ ၁၈.၅ ၁၃.၂ ၅.၅ ၁၃.၁ 

စက်က ရ ယျာနှင့််စက်ပစစည်ျား က ုင်  ယ်အသ ုျားပပြုသူမ ျာျား၊ စုစည်ျား  ပ် င်သူမ ျာျား ၁.၈ ၄.၆ ၈.၅ ၈.၂ ၁.၇ ၅.၉ 

အနပြေြေ အလုပ်အက ုင်မ ျာျား ၂၀.၆ ၂၃.၂ ၁၇.၁ ၈.၇ ၉.၀ ၁၉.၀ 

စစ်မှု မ်ျားအလုပ်အက ုင်မ ျာျား ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၀ 

စီားပ  ားမရားလုပ်ငန်ားက ဏ္ဍ 

စုစုမပေါင်ား ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

လယ်ယျာ၊သစ်န ျာနှင့်် နရလုပ်ငန်ျား ၆၈.၂ ၆၀.၉ ၄၂.၂ ၁၅.၃ ၆၂.၈ ၄၈.၉ 

သ တြု ူျားန ျ်ာနရျားနှင့်် နက ျာက်မ ုင်ျား လုပ်ငန်ျား ၀.၃ ၀.၆ ၀.၆ ၀.၆ ၀.၀ ၀.၆ 

ကုန် ု လ်ုပ်မှုလုပ်ငန်ျား ၂.၉ ၈.၂ ၁၄.၅ ၁၄.၉ ၃.၀ ၁၀.၄ 

လျှပ်စစ်၊ ဓ  ်နင ွေ့စသည့်် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၄ ၀.၀ ၀.၁ 

နရနပျားနဝနရျားနှင့်် အပြေျာျား ၀.၁ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၃ ၀.၀ ၀.၁ 

န ျာက်လုပ်နရျားလုပ်ငန်ျား ၅.၅ ၅.၈ ၆.၈ ၄.၀ ၃.၉ ၅.၇ 
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ပည  မရားမပီားမ မ က်မှု အဆ င ် 

မက   င်ားမမန ဖူား 
မူလတန ်ား 

အဆ င ်နှင ်မ အ က် 
အလယ် တန်ား 

အဆ င ် 

အထက်တန်ား 
အဆ င ်နှင ် 

အထက် 
အ ခ  ား စုစုမပေါင်ား 

လက်လီနှင့််လက်ကျာျား နရျာင်ျားဝယ်နရျား လုပ်ငန်ျား ၁၂.၉ ၁၄.၆ ၂၀.၉ ၂၇.၄ ၁၃.၄ ၁၈.၂ 

သယ်ယူပ ုို့န ျာင်နရျားနှင့်် သ ုနလှျာင်နရျား လုပ်ငန်ျား ၁.၄ ၄.၃ ၇.၃ ၈.၁ ၂.၀ ၅.၄ 

 ည်ျားြေ ုြေန်ျားနှင့်် အစျာျားအနသျာက် ဝန်န ျာင်မှု ၀.၉ ၁.၂ ၂.၃ ၃.၃ ၂.၈ ၁.၈ 

သ င်ျားအြေ က်အလက်နှင့််  က်သ ယ်နရျား ၀.၀ ၀.၁ ၀.၁ ၁.၂ ၀.၂ ၀.၃ 

နင နရျားန ကျားနရျားနှင့်် အျာမြေ လုပ်ငန်ျား ၀.၀ ၀.၁ ၀.၄ ၃.၀ ၀.၀ ၀.၇ 

အ မ်ခြေ နပမ  ုင်ရျာလုပ်ငန်ျားမ ျာျား ၀.၂ ၀.၅ ၀.၈ ၂.၈ ၆.၅ ၁.၁ 

အ  ်ပညျာနှင့်် နည်ျားပညျာ  ုင်ရျာ လုပ်ငန်ျား ၀.၀ ၀.၀ ၀.၂ ၁.၁ ၀.၀ ၀.၃ 

စီမ အုပ်ြေ ြုပ်မှု  ုင်ရျာ လုပ်ငန်ျားမ ျာျား ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ 

ပပည်သူူ့အုပ်ြေ ြုပ်နရျားနှင့်် ကျာက ယ်နရျား ၀.၀ ၀.၁ ၀.၅ ၂.၄ ၀.၆ ၀.၆ 

ပညျာနရျား ၀.၀ ၀.၁ ၀.၃ ၁၁.၆ ၀.၅ ၂.၄ 

က န်ျားမျာနရျားနှင့််လူမှုနရျား လုပ်ငန်ျားမ ျာျား ၀.၀ ၀.၁ ၀.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၀.၃ 

ပန်ျားြေ ၊ီ အနုပညျာ၊ န  ျ်ာနပ နရျားနှင့်် အပန်ျားနပ နရျား ၀.၂ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၁ 

အပြေျာျားဝန်န ျာင်မှု လုပ်ငန်ျားမ ျာျား ၇.၂ ၃.၂ ၂.၅ ၂.၂ ၂.၉ ၂.၉ 

အ မ်မှုက စစ  ုင်ရျာ အ မ်န ျာင်စု လုပ်ငန်ျား ၀.၂ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ 

သ  မန်အြေ င့််အနရျားရ အ   ွေ့အစည်ျား မ ျာျား၏ လုပ်ငန်ျားမ ျာျား ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ 

ခန ်မှန ်ားဦားမရ ၃၇၆,၃၆၀ ၁၃,၁၆၁,၉၇၄ ၃,၉၁၃,၁၀၂ ၄,၃၁၃,၈၅၁ ၄၁၁,၈၃၉ ၂၂,၁၇၇,၁၂၆ 

နမူန ာဦားမရ ၉၇၁ ၃၀,၄၅၉ ၉,၃၂၅ ၉,၆၈၅ ၇၄၆ ၅၁,၁၈၆ 
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ဇယ ား (၆) အသက် ၁၅ နှစ်နှ င ်အထက် အလုပ်လက်ရှ မ   ား၏  ပ င်ုဆ ုင်မှုအမ   ားအ စ ားအ လ က်ု ပ ံြို့နှံ မှုရ ခ ုင်နှုန်ား (က  ား၊  မ၊ မမ  ြို့ ပ၊  မက ားလက်၊  အသက်အုပစ်ု၊ လုပ် ငန်ားကဏ္ဍ ၊ 
 ပည်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေသကကီား၊   ပည်နယ် ) 

 

ပ ုင်ဆ ုင်မှု အမ   ား အစ ား 

ခန ်မှန ်ားဦားမရ နမူန ာဦားမရ အစ ုားရ/ 
အမ  ားပ ု င် 

သမဝ ေါယမပ ု င် 

ဖက ်စပ် 
(န ုင်ငံ သ  ား+ 

န ုင်ငံ ခ  ား  
သ ား) 

ဖက ်စပ် 
(အစ ုားရ + 

န ုင်ငံ ခ  ား  
သ ား) 

ဖက ်စပ် 
(အစ ုားရ + 

န ုင်ငံ သ ား) 

ပုဂဂလ က 
(န ုင်ငံ သ  ား) 

ပုဂဂလ က 
(န ုင်ငံ  ခ ား

သ ား) 

ပုဂဂလ က 
အ မ်မထ  င်စု 

အ ခ  ား စုစုမပေါင်ား 

ပြည်ထ ောင်စု ၄.၃ ၀.၀ ၀.၉ ၀.၃ ၀.၄ ၉၂.၇ ၁.၀ ၀.၂ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၂၂,၁၇၇,၁၂၆ ၅၁,၁၈၆ 

က  ား၊ မ 

က ောျား ၃.၀ ၀.၀ ၀.၈ ၀.၂ ၀.၅ ၉၄.၅ ၀.၇ ၀.၁ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၁၂,၈၃၁,၈၄၁ ၃၀,၄၈၆ 

မ ၆.၀ ၀.၀ ၀.၉ ၀.၄ ၀.၄ ၉၀.၃ ၁.၄ ၀.၃ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၉,၃၄၅,၂၈၅ ၂၀,၇၀၀ 

မမ  ြို့ ပ၊ မက  ားလက် 
မမ  ြို့ပြ ၇.၈ ၀.၀ ၂.၃ ၀.၇ ၀.၈ ၈၆.၁ ၁.၆ ၀.၂ ၀.၅ ၁၀၀.၀ ၆,၃၁၁,၇၅၉ ၁၇,၂၃၄ 

ထက ျားလက် ၂.၈ ၀.၀ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၃ ၉၅.၃ ၀.၈ ၀.၂ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၁၅,၈၆၅,၃၆၇ ၃၃,၉၅၂ 

အသက် အုပ်စ ု 
၁၅-၁၉ ၀.၉ ၀.၀ ၀.၅ ၀.၈ ၀.၅ ၉၄.၈ ၁.၇ ၀.၄ ၀.၅ ၁၀၀.၀ ၁,၁၇၅,၄၁၅ ၂,၂၅၀ 

၂၀-၂၄ ၃.၈ ၀.၀ ၁.၁ ၀.၃ ၀.၆ ၉၁.၉ ၁.၉ ၀.၁ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၂,၇၉၈,၃၁၆ ၅,၈၅၂ 

၂၅-၂၉ ၆.၁ ၀.၀ ၁.၀ ၀.၂ ၀.၇ ၉၀.၂ ၁.၄ ၀.၂ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၃,၁၁၃,၀၂၂ ၆,၆၃၂ 

၃၀-၃၄ ၅.၅ ၀.၀ ၀.၇ ၀.၃ ၀.၄ ၉၁.၇ ၁.၁ ၀.၂ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၃,၀၀၅,၅၆၁ ၆,၃၃၄ 

၃၅-၃၉ ၄.၃ ၀.၀ ၀.၇ ၀.၂ ၀.၂ ၉၃.၃ ၀.၉ ၀.၂ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၂,၈၃၃,၀၀၁ ၆,၆၈၁ 

၄၀-၄၄ ၃.၉ ၀.၀ ၀.၅ ၀.၃ ၀.၃ ၉၃.၈ ၀.၆ ၀.၄ ၀.၃ ၁၀၀.၀ ၂,၅၄၇,၄၃၁ ၆,၀၂၅ 

၄၅-၄၉ ၄.၁ ၀.၀ ၀.၅ ၀.၃ ၀.၃ ၉၄.၁ ၀.၄ ၀.၂ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၂,၂၄၃,၈၉၀ ၅,၈၅၁ 

၅၀-၅၄ ၄.၂ ၀.၁ ၁.၂ ၀.၂ ၀.၃ ၉၃.၀ ၀.၆ ၀.၂ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၁,၈၆၄,၀၃၃ ၄,၉၉၀ 

၅၅-၅၉ ၅.၁ ၀.၀ ၁.၇ ၀.၄ ၀.၆ ၉၁.၃ ၀.၆ ၀.၁ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၁,၄၁၃,၇၂၈ ၃,၆၃၄ 

၆၀-၆၄ ၀.၇ ၀.၁ ၁.၄ ၀.၂ ၀.၄ ၉၆.၀ ၀.၇ ၀.၃ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၇၁၇,၇၇၄ ၁,၇၅၇ 

၆၅+ ၀.၆ ၀.၀ ၀.၅ ၀.၁ ၀.၀ ၉၇.၄ ၁.၀ ၀.၂ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၄၆၄,၉၅၄ ၁,၁၈၀ 
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ပ ုင်ဆ ုင်မှု အမ   ား အစ ား 

ခန ်မှန ်ားဦားမရ နမူန ာဦားမရ အစ ုားရ/ 
အမ  ားပ ု င် 

သမဝ ေါယမပ ု င် 

ဖက ်စပ် 
(န ုင်ငံ သ  ား+ 

န ုင်ငံ ခ  ား  
သ ား) 

ဖက ်စပ် 
(အစ ုားရ + 

န ုင်ငံ ခ  ား  
သ ား) 

ဖက ်စပ် 
(အစ ုားရ + 

န ုင်ငံ သ ား) 

ပုဂဂလ က 
(န ုင်ငံ သ  ား) 

ပုဂဂလ က 
(န ုင်ငံ  ခ ား

သ ား) 

ပုဂဂလ က 
အ မ်မထ  င်စု 

အ ခ  ား စုစုမပေါင်ား 

လုပ်ငန်ားက ဏ္ဍ 

လယ်ယော ၀.၄ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၉၈.၉ ၀.၃ ၀.၂ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀,၈၄၅,၁၄၃ ၂၃,၉၅၂ 

စက်မှု ၂.၇ ၀.၀ ၃.၁ ၁.၄ ၁.၃ ၈၇.၄ ၃.၉ ၀.၁ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၃,၇၂၆,၂၅၇ ၈,၃၃၆ 

ဝန်ထ ောင်မှု ၁၀.၅ ၀.၀ ၀.၉ ၀.၂ ၀.၆ ၈၆.၅ ၀.၆ ၀.၂ ၀.၄ ၁၀၀.၀ ၇,၆၀၅,၇၂၅ ၁၈,၈၉၈ 

 ပည ်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေ သကကီား၊  ပည ်နယ် 
ကခ င် ၆.၂ ၀.၀ ၀.၂ ၀.၀ ၀.၄ ၉၂.၈ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၅၁၅,၅၀၈ ၂,၄၇၃ 

ကယောျား ၇.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၉ ၉၀.၁ ၀.၁ ၀.၂ ၁.၆ ၁၀၀.၀ ၁၃၄,၈၅၇ ၂,၆၂၇ 

ကရင ် ၄.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၂ ၀.၃ ၉၅.၁ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၃ ၁၀၀.၀ ၆၁၀,၉၈၆ ၂,၆၀၀ 

ခ င်ျား ၁၄.၀ ၀.၁ ၀.၅ ၀.၇ ၀.၇ ၈၂.၄ ၁.၄ ၀.၁ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၁၂၅,၅၃၁ ၁,၅၁၂ 

စစ်က ုင်ျား ၄.၃ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၂ ၉၅.၁ ၀.၂ ၀.၀ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၂,၄၄၉,၇၈၈ ၄,၅၇၃ 

တနင်္သောရီ ၃.၆ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၉၆.၁ ၀.၂ ၀.၀ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၅၄၀,၂၉၀ ၂,၆၇၀ 

ြဲခ ျား ၄.၉ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၉၁.၁ ၃.၅ ၀.၄ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၂,၀၅၆,၂၅၉ ၃,၈၅၅ 

မထက ျား ၅.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၄ ၉၄.၂ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၁,၅၂၂,၇၆၇ ၃,၃၃၈ 

မန္တထလျား ၄.၇ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၄ ၉၃.၅ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၂,၇၄၇,၀၉၉ ၄,၆၁၄ 

မ န် ၅.၆ ၀.၀ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၇ ၉၂.၂ ၀.၆ ၀.၂ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၆၇၆,၆၅၈ ၂,၆၇၇ 

ရခ ုင် ၃.၈ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၉၅.၆ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၁,၃၁၀,၁၀၄ ၃,၃၁၈ 

ရန်ကုန ် ၄.၆ ၀.၀ ၅.၃ ၁.၈ ၁.၄ ၈၃.၄ ၃.၃ ၀.၂ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၃,၂၁၈,၁၆၄ ၄,၄၉၅ 

ရှမ်ျား ၂.၂ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၁ ၉၇.၁ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၃,၁၂၂,၁၄၄ ၅,၄၁၉ 

ဧရောဝတီ ၂.၇ ၀.၀ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၅ ၉၅.၆ ၀.၆ ၀.၂ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၂,၆၆၈,၉၂၈ ၄,၄၄၉ 

ထနပြည်ထတေ်ာ ၁၁.၅ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၃ ၈၅.၆ ၀.၄ ၁.၈ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၄၇၈,၀၄၃ ၂,၅၆၆ 
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ဇယ ား (၇) အသက် ၁၅ နှစ်နှ င ်အထက် အလုပ်လက်ရှ မ   ား၏  အဓ ကအလုပ်၏ လုပ်သက်အလ ုက်ပ ံြို့နှံ မှုနှုန်ား  ( က  ား၊ မ၊ မမ  ြို့  ပ၊ မက ားလက်၊ အသ က်အုပစ်ု၊ လုပ်ငန်ားကဏ္ဍ၊  
 ပည်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေသကကီား၊   ပည်နယ် ) 

 

လက်ရှ အလုပ်၏ လုပ် သက် 
ခန ်မှန ်ားဦားမရ နမူန ာဦားမရ 

၃ လ မအ က် 
၃ လမှ ၆ လ 

မအ က် 
၆ လမှ ၁ န ှစ်  

မအ က် 
၁ န ှစ်မှ ၂ န ှစ်  

မအ က် 
၂ န ှစ်မှ  ၅ နှစ ်

မအ က် 
၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်  

မအ က် 
၁၀ နှစ်နှင ် 

အထက် 
စုစုမပေါင်ား 

 ပည ်မထ င်စု ၁.၉ ၁.၅ ၃.၇ ၁၁.၉ ၂၅. ၄ ၂၄.၂ ၃၁.၄ ၁၀၀.၀ ၂၂,၁၇၇,၁၂၆ ၅၁,၁၈၆ 

က  ား၊ မ 

က ောျား ၁.၈ ၁.၅ ၃.၄ ၁၁.၂ ၂၃.၉ ၂၄.၂ ၃၄.၀ ၁၀၀.၀ ၁၂,၈၃၁,၈၄၁ ၃၀,၄၈၆ 

မ ၂.၀ ၁.၆ ၄.၂ ၁၂.၈ ၂၇.၄ ၂၄.၁ ၂၇.၉ ၁၀၀.၀ ၉,၃၄၅,၂၈၅ ၂၀,၇၀၀ 

မမ  ြို့ ပ၊ မက  ားလက် 

မမ  ြို့ပြ ၀.၇ ၁.၁ ၄.၅ ၁၄.၁ ၂၉.၂ ၂၅.၁ ၂၅.၃ ၁၀၀.၀ ၆,၃၁၁,၇၅၉ ၁၇,၂၃၄ 

ထက ျားလက် ၂.၄ ၁.၇ ၃.၄ ၁၁.၀ ၂၃.၉ ၂၃.၈ ၃၃.၉ ၁၀၀.၀ ၁၅,၈၆၅,၃၆၇ ၃၃,၉၅၂ 

အသက် အုပ်စ ု 

၁၅-၁၉ ၃.၉ ၆.၅ ၂၀.၇ ၃၈.၅ ၂၄.၄ ၅.၃ ၀.၆ ၁၀၀.၀ ၁,၁၇၅,၄၁၅ ၂,၂၅၀ 

၂၀-၂၄ ၃.၂ ၃.၃ ၇.၁ ၂၅.၃ ၄၄.၀ ၁၅.၂ ၂.၀ ၁၀၀.၀ ၂,၇၉၈,၃၁၆ ၅,၈၅၂ 

၂၅-၂၉ ၁.၆ ၁.၅ ၃.၅ ၁၆.၃ ၄၁.၅ ၂၉.၃ ၆.၂ ၁၀၀.၀ ၃,၁၁၃,၀၂၂ ၆,၆၃၂ 

၃၀-၃၄ ၁.၈ ၁.၂ ၂.၇ ၁၀.၅ ၃၀.၁ ၃၄.၀ ၁၉.၇ ၁၀၀.၀ ၃,၀၀၅,၅၆၁ ၆,၃၃၄ 

၃၅-၃၉ ၁.၉ ၀.၉ ၂.၂ ၇.၁ ၂၃.၆ ၃၂.၄ ၃၁.၈ ၁၀၀.၀ ၂,၈၃၃,၀၀၁ ၆,၆၈၁ 

၄၀-၄၄ ၁.၄ ၀.၆ ၁.၆ ၅.၈ ၁၆.၁ ၂၆.၃ ၄၈.၁ ၁၀၀.၀ ၂,၅၄၇,၄၃၁ ၆,၀၂၅ 

၄၅-၄၉ ၁.၆ ၀.၉ ၁.၅ ၄.၃ ၁၄.၁ ၂၄.၄ ၅၃.၂ ၁၀၀.၀ ၂,၂၄၃,၈၉၀ ၅,၈၅၁ 

၅၀-၅၄ ၁.၆ ၀.၆ ၁.၂ ၅.၁ ၁၂.၅ ၁၈.၉ ၆၀.၁ ၁၀၀.၀ ၁,၈၆၄,၀၃၃ ၄,၉၉၀ 

၅၅-၅၉ ၁.၁ ၀.၆ ၁.၀ ၅.၆ ၁၁.၈ ၁၈.၈ ၆၁.၂ ၁၀၀.၀ ၁,၄၁၃,၇၂၈ ၃,၆၃၄ 

၆၀-၆၄ ၀.၄ ၀.၆ ၁.၁ ၃.၄ ၁၁.၀ ၁၅.၅ ၆၇.၉ ၁၀၀.၀ ၇၁၇,၇၇၄ ၁,၇၅၇ 

၆၅+ ၁.၃ ၀.၄ ၁.၂ ၃.၁ ၈.၅ ၁၅.၀ ၇၀.၅ ၁၀၀.၀ ၄၆၄,၉၅၄ ၁,၁၈၀ 
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လက်ရှ အလုပ်၏ လုပ် သက် 
ခန ်မှန ်ားဦားမရ နမူန ာဦားမရ 

၃ လ မအ က် 
၃ လမှ ၆ လ 

မအ က် 
၆ လမှ ၁ န ှစ်  

မအ က် 
၁ န ှစ်မှ ၂ န ှစ်  

မအ က် 
၂ န ှစ်မှ  ၅ နှစ ်

မအ က် 
၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်  

မအ က် 
၁၀ နှစ်နှင ် 

အထက် 
စုစုမပေါင်ား 

လုပ်ငန်ားက ဏ္ဍ 

လယ်ယော ၂.၈ ၁.၁ ၂.၄ ၈.၃ ၂၁.၁ ၂၄.၄ ၃၉.၈ ၁၀၀.၀ ၁၀,၈၄၅,၁၄၃ ၂၃,၉၅၂ 

စက်မှု ၁.၅ ၂.၈ ၅.၇ ၁၅.၄ ၃၀.၁ ၂၃.၃ ၂၁.၁ ၁၀၀.၀ ၃,၇၂၆,၂၅၇ ၈,၃၃၆ 

ဝန်ထ ောင်မှု ၀.၈ ၁.၅ ၄.၆ ၁၅.၃ ၂၉.၁ ၂၄.၂ ၂၄.၆ ၁၀၀.၀ ၇,၆၀၅,၇၂၅ ၁၈,၈၉၈ 

 ပည ်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေ သကကီား၊  ပည ်နယ် 

ကခ င် ၅.၂ ၂.၆ ၁.၂ ၇.၀ ၂၀.၆ ၂၆.၁ ၃၇.၂ ၁၀၀.၀ ၅၁၅,၅၀၈ ၂,၄၇၃ 

ကယောျား ၀.၄ ၀.၅ ၂.၃ ၇.၁ ၂၀.၄ ၂၁.၃ ၄၈.၁ ၁၀၀.၀ ၁၃၄,၈၅၇ ၂,၆၂၇ 

ကရင ် ၇.၆ ၄.၇ ၆.၃ ၁၆.၆ ၂၆.၉ ၁၆.၃ ၂၁.၇ ၁၀၀.၀ ၆၁၀,၉၈၆ ၂,၆၀၀ 

ခ င်ျား ၁.၄ ၀.၉ ၁.၈ ၈.၉ ၃၁.၄ ၃၀.၀ ၂၅.၅ ၁၀၀.၀ ၁၂၅,၅၃၁ ၁,၅၁၂ 

စစ်က ုင်ျား ၃.၅ ၁.၃ ၄.၅ ၉.၄ ၂၀.၂ ၂၃.၄ ၃၇.၇ ၁၀၀.၀ ၂,၄၄၉,၇၈၈ ၄,၅၇၃ 

တနင်္သောရီ ၁.၂ ၁.၆ ၃.၀ ၁၀.၇ ၃၀.၃ ၂၃.၆ ၂၉.၅ ၁၀၀.၀ ၅၄၀,၂၉၀ ၂,၆၇၀ 

ြဲခ ျား ၂.၈ ၀.၉ ၄.၃ ၁၁.၃ ၂၁.၃ ၂၁.၀ ၃၈.၃ ၁၀၀.၀ ၂,၀၅၆,၂၅၉ ၃,၈၅၅ 

မထက ျား ၁.၃ ၀.၇ ၁.၆ ၈.၀ ၂၄.၆ ၂၈.၆ ၃၅.၁ ၁၀၀.၀ ၁,၅၂၂,၇၆၇ ၃,၃၃၈ 

မန္တထလျား ၀.၇ ၁.၆ ၃.၃ ၁၁.၃ ၂၄.၆ ၂၆.၄ ၃၂.၁ ၁၀၀.၀ ၂,၇၄၇,၀၉၉ ၄,၆၁၄ 

မ န် ၀.၁ ၀.၈ ၂.၅ ၁၁.၁ ၂၃.၆ ၂၈.၀ ၃၄.၀ ၁၀၀.၀ ၆၇၆,၆၅၈ ၂,၆၇၇ 

ရခ ုင် ၂.၃ ၂.၆ ၄.၇ ၁၆.၉ ၂၇.၇ ၁၇.၉ ၂၈.၀ ၁၀၀.၀ ၁,၃၁၀,၁၀၄ ၃,၃၁၈ 

ရန်ကုန ် ၀.၀ ၁.၀ ၆.၇ ၁၉.၀ ၃၃.၇ ၂၃.၀ ၁၆.၆ ၁၀၀.၀ ၃,၂၁၈,၁၆၄ ၄,၄၉၅ 

ရှမ်ျား ၀.၇ ၀.၈ ၀.၉ ၄.၀ ၂၅.၂ ၃၀.၅ ၃၇.၉ ၁၀၀.၀ ၃,၁၂၂,၁၄၄ ၅,၄၁၉ 

ဧရောဝတီ ၃.၁ ၂.၈ ၄.၀ ၁၇.၃ ၂၄.၅ ၂၀.၈ ၂၇.၆ ၁၀၀.၀ ၂,၆၆၈,၉၂၈ ၄,၄၄၉ 

ထနပြည်ထတေ်ာ ၃.၈ ၂.၀ ၃.၁ ၇.၅ ၂၀.၅ ၁၉.၁ ၄၃.၉ ၁၀၀.၀ ၄၇၈,၀၄၃ ၂,၅၆၆ 
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ဇယ ား (၈) အသက် ၁ ၅ နှစ်နှ င ်အထက် အလုပ်လက်ရှ မ  ား၏  အဓ ကအလုပ်အမ ပေါ် မက နပ်မှုအမ ခအမနအလ ုက်ပ ံြို့နှံ မှုရ ခ ုင်နှုန်ား  (က  ား၊  မ၊  မ မ  ြို့ ပ၊  မက ားလက်၊  ပ ည မရ ား  
မပီားမ မ က်မှုအဆင ်၊ အသ က်အုပစ်ု၊ အလုပ်အက ုင်အမ ခအမန၊  အလုပ်အက င်ုအမ   ားအ စ ား၊  စီားပ  ားမ ရားလုပ်ငန်ားကဏ္ဍ၊  ပည်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ င်ုားမ ေသ က ကီား၊  
 ပည်နယ)် 

 

အဓ ကအလုပ် အမပေါ်မက န ပ်မှုအ မ ခအမန 

ခန ်မှန ်ားဦားမရ နမူန ာဦားမရ အလ န် 
မက  န ပ် 

အနည်ားငယ် 
မက  န ပ် 

မက  န ပ် 
သည်လည်ား 

မဟုတ်၊ 
မမက န ပ် 

သည်လည်ား
မဟုတ် 

အနည်ားငယ် 
မမက န ပ ်

အလ န် 
မမက န ပ ်

စုစုမပေါင်ား 

 ပည ်မထ င်စု ၃၅.၈ ၃၆.၃ ၂၆.၇ ၁.၀ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၂၂,၁၇၇,၁၂၆ ၅၁,၁၈၆ 

က  ား၊ မ 

က ောျား ၃၅.၂ ၃၆.၈ ၂၆.၉ ၁.၀ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၁၂,၈၃၁,၈၄၁ ၃၀,၄၈၆ 

မ ၃၆.၇ ၃၅.၇ ၂၆.၄ ၁.၁ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၉,၃၄၅,၂၈၅ ၂၀,၇၀၀ 

မမ  ြို့ ပ၊ မက  ားလက် 
မမ  ြို့ပြ ၄၀.၅ ၃၅.၁ ၂၃.၅ ၀.၈ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၆,၃၁၁,၇၅၉ ၁၇,၂၃၄ 

ထက ျားလက် ၃၄.၀ ၃၆.၈ ၂၈.၀ ၁.၁ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၁၅,၈၆၅,၃၆၇ ၃၃,၉၅၂ 

ပည  မရားမပီားမ မ က်မှု အဆ င ် 
ထက ောင်ျား မထနဖ ျား ၅၂.၅ ၂၂.၃ ၂၄.၁ ၁.၀ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၃၇၆,၃၆၀ ၉၇၁ 

မ လတန်ျားအ င ်န္ှင ်ထအောက် ၃၂.၁ ၃၇.၄ ၂၉.၁ ၁.၃ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၁၃,၁၆၁,၉၇၄ ၃၀၄၅၉ 

အလယ်တန်ျားအ င ် ၄၁.၅ ၃၅.၅ ၂၂.၀ ၀.၉ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၃,၉၁၃,၁၀၂ ၉၃၂၅ 

အ က်တန်ျားအ င ်န္ှင ်အ က် ၄၀.၇ ၃၆.၅ ၂၂.၂ ၀.၅ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၄,၃၁၃,၈၅၁ ၉၆၈၅ 

အပခောျား ၃၄.၆ ၂၀.၈ ၄၃.၉ ၀.၇ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၄၁၁,၈၃၉ ၇၄၆ 

အသက် အုပ်စ ု 
၁၅-၁၉ ၂၃.၂ ၃၆.၉ ၃၇.၆ ၂.၁ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၁,၁၇၅,၄၁၅ ၂,၂၅၀ 

၂၀-၂၄ ၃၃.၈ ၃၅.၃ ၂၉.၀ ၁.၇ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၂,၇၉၈,၃၁၆ ၅,၈၅၂ 

၂၅-၂၉ ၄၀.၀ ၃၄.၃ ၂၄.၅ ၁.၁ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၃,၁၁၃,၀၂၂ ၆,၆၃၂ 
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အဓ ကအလုပ် အမပေါ်မက န ပ်မှုအ မ ခအမန 

ခန ်မှန ်ားဦားမရ နမူန ာဦားမရ အလ န် 
မက  န ပ် 

အနည်ားငယ် 
မက  န ပ် 

မက  န ပ် 
သည်လည်ား 

မဟုတ်၊ 
မမက န ပ် 

သည်လည်ား
မဟုတ် 

အနည်ားငယ် 
မမက န ပ ်

အလ န် 
မမက န ပ ်

စုစုမပေါင်ား 

၃၀-၃၄ ၃၅.၀ ၃၇.၅ ၂၆.၅ ၁.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၃,၀၀၅,၅၆၁ ၆,၃၃၄ 

၃၅-၃၉ ၃၅.၂ ၃၉.၀ ၂၄.၉ ၀.၈ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂,၈၃၃,၀၀၁ ၆,၆၈၁ 

၄၀-၄၄ ၃၅.၉ ၃၈.၃ ၂၅.၀ ၀.၈ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂,၅၄၇,၄၃၁ ၆,၀၂၅ 

၄၅-၄၉ ၃၇.၇ ၃၇.၄ ၂၄.၀ ၀.၉ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂,၂၄၃,၈၉၀ ၅,၈၅၁ 

၅၀-၅၄ ၃၈.၀ ၃၄.၃ ၂၆.၉ ၀.၇ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၁,၈၆၄,၀၃၃ ၄,၉၉၀ 

၅၅-၅၉ ၄၁.၄ ၃၂.၅ ၂၅.၂ ၀.၈ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၁,၄၁၃,၇၂၈ ၃,၆၃၄ 

၆၀-၆၄ ၃၃.၃ ၃၆.၀ ၃၀.၃ ၀.၃ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၇၁၇,၇၇၄ ၁,၇၅၇ 

၆၅+ ၂၉.၈ ၃၆.၁ ၃၄.၀ ၀.၁ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၄၆၄,၉၅၄ ၁,၁၈၀ 

၁၅-၂၄ ၃၀.၆ ၃၅.၈ ၃၁.၆ ၁.၉ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၃,၉၇၃,၇၃၁ ၈,၁၀၂ 

၂၅+ ၃၆.၉ ၃၆.၅ ၂၅.၇ ၀.၉ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၁၈,၂၀၃,၃၉၅ ၄၃,၀၈၄ 

အလုပ် အက ုင်အမ ခ အမန 

အလုြ်င်္မောျား ၃၁.၆ ၃၅.၄ ၃၁.၇ ၁.၃ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၇,၇၇၄,၁၅၄ ၁၆,၉၂၈ 

အလုြ်ရှင် ၄၅.၄ ၃၇.၉ ၁၆.၆ ၀.၀ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၅၄၉,၇၇၈ ၁,၃၈၁ 

တစ်ြ ုင်တစ်န္ ုင်လုြ်ငန်ျား လုြ်က ုင်င်္  ၃၉.၇ ၃၆.၃ ၂၃.၁ ၀.၉ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၈,၃၅၉,၉၄၄ ၂၀,၅၇၁ 

မ င်္ောျားစုလုြ်ငန်ျားတ င် က ညီလုြ်က ုင်င်္  ၃၄.၉ ၃၇.၇ ၂၆.၃ ၁.၀ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၅,၄၉၃,၂၅၀ ၁၂,၃၀၆ 

အလုပ် အက ုင်အမ   ားအစ  ား 
မန်နနဂ ျာမ ျာျား ၆၂.၅ ၂၀.၂ ၁၇.၃ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၆၂,၇၉၇ ၃၆၅ 

အသက်နမ ျားဝမ်ျားနက ျာင်ျားပညျာရှင်မ ျာျား ၅၁.၄ ၃၂.၆ ၁၅.၇ ၀.၂ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၅၉၉,၆၀၁ ၁,၅၄၃ 

နည်ျားပညျာနှင့််ကျွမ်ျားက င်ပညျာရှင်မ ျာျား ၅၁.၁ ၃၂.၆ ၁၆.၂ ၀.၀ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၃၂၄,၉၃၇ ၈၇၇ 

စျာနရျားလုပ်ငန်ျား အန ျာက်အကူပပြု လုပ်သျာျားမ ျာျား ၃၉.၈ ၃၄.၈ ၂၅.၂ ၀.၁ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၄၅၂,၄၁၈ ၁,၁၂၇ 

ဝန်န ျာင်မှုနှင့်် အနရျာင်ျားလုပ်သျာျား မ ျာျား ၃၆.၅ ၃၇.၁ ၂၅.၂ ၁.၁ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၄,၃၅၀,၃၃၉ ၁၀,၅၉၂ 

လယ်ယျာစ ုက်ပ  ြုျားနရျား၊ သစ်န ျာနှင့်် င ျားလုပ်ငန်ျား ကျွမ်ျားက င်လုပ်သျာျားမ ျာျား ၃၆.၃ ၃၈.၃ ၂၄.၆ ၀.၇ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၇,၈၅၂,၈၅၇ ၁၈,၀၁၀ 
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အဓ ကအလုပ် အမပေါ်မက န ပ်မှုအ မ ခအမန 

ခန ်မှန ်ားဦားမရ နမူန ာဦားမရ အလ န် 
မက  န ပ် 

အနည်ားငယ် 
မက  န ပ် 

မက  န ပ် 
သည်လည်ား 

မဟုတ်၊ 
မမက န ပ် 

သည်လည်ား
မဟုတ် 

အနည်ားငယ် 
မမက န ပ ်

အလ န် 
မမက န ပ ်

စုစုမပေါင်ား 

လက်မှုပညျာနှင့််  က်စပ်လုပ်သျာျား မ ျာျား ၃၉.၁ ၃၅.၉ ၂၄.၄ ၀.၆ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂,၉၀၉,၀၆၁ ၆,၇၅၄ 

စက်က ရ ယျာနှင့််စက်ပစစည်ျား က ုင်  ယ်အသ ုျားပပြုသူမ ျာျား၊ စုစည်ျား  ပ် င်သူမ ျာျား ၃၅.၅ ၃၇.၀ ၂၆.၂ ၁.၂ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁,၃၀၈,၄၈၅ ၃,၀၅၉ 

အနပြေြေ အလုပ်အက ုင်မ ျာျား ၂၇.၁ ၃၃.၆ ၃၇.၀ ၂.၂ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၄,၂၀၆,၇၀၃ ၈,၈၃၀ 

စစ်မှု မ်ျားအလုပ်အက ုင်မ ျာျား ၆၄.၅ ၁၆.၀ ၁၉.၄ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၉,၉၂၉ ၂၉ 

စီားပ  ားမရားလုပ်ငန်ားက ဏ္ဍ 

လယ်ယျာ၊သစ်န ျာနှင့်် နရလုပ်ငန်ျား ၃၄.၀ ၃၆.၄ ၂၈.၄ ၁.၁ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၁၀,၈၄၅,၁၄၃ ၂၃,၉၅၂ 

သ တြု ူျားန ျ်ာနရျားနှင့်် နက ျာက်မ ုင်ျား လုပ်ငန်ျား ၂၈.၃ ၄၅.၃ ၂၆.၁ ၀.၃ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၃၂,၈၈၂ ၃၉၆ 

ကုန် ု လ်ုပ်မှုလုပ်ငန်ျား ၄၀.၅ ၃၆.၄ ၂၂.၅ ၀.၅ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၂,၃၁၀,၅၄၂ ၄,၇၇၁ 

လျှပ်စစ်၊ ဓ  ်နင ွေ့စသည့်် ၃၀.၄ ၂၂.၀ ၄၇.၆ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂၃,၂၂၀ ၅၈ 

နရနပျားနဝနရျားနှင့်် အပြေျာျား ၄၃.၅ ၂၈.၀ ၂၈.၅ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂၅,၁၉၆ ၅၆ 

န ျာက်လုပ်နရျားလုပ်ငန်ျား ၃၄.၂ ၃၈.၀ ၂၇.၁ ၀.၇ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁,၂၃၄,၄၁၉ ၃,၀၅၅ 

လက်လီနှင့််လက်ကျာျား နရျာင်ျားဝယ်နရျား လုပ်ငန်ျား ၃၈.၀ ၃၆.၃ ၂၄.၆ ၁.၀ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၄,၀၃၁,၈၈၃ ၉,၈၇၇ 

သယ်ယူပ ုို့န ျာင်နရျားနှင့်် သ ုနလှျာင်နရျား လုပ်ငန်ျား ၃၃.၆ ၃၄.၆ ၃၀.၅ ၁.၃ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁,၂၀၇,၈၅၃ ၂,၈၃၄ 

 ည်ျားြေ ုြေန်ျားနှင့်် အစျာျားအနသျာက် ဝန်န ျာင်မှု ၃၆.၁ ၄၀.၃ ၂၁.၈ ၁.၅ ၀.၃ ၁၀၀.၀ ၄၀၄,၆၈၃ ၉၃၅ 

သ င်ျားအြေ က်အလက်နှင့််  က်သ ယ်နရျား ၂၉.၆ ၃၆.၅ ၃၂.၁ ၁.၈ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၆၄,၃၁၅ ၁၂၈ 

နင နရျားန ကျားနရျားနှင့်် အျာမြေ လုပ်ငန်ျား ၄၀.၇ ၃၇.၁ ၂၁.၅ ၀.၇ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၅၇,၀၂၇ ၃၄၆ 

အ မ်ခြေ နပမ  ုင်ရျာလုပ်ငန်ျားမ ျာျား ၃၃.၂ ၃၅.၄ ၃၀.၄ ၀.၇ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၂၅၁,၂၁၂ ၆၄၄ 

အ  ်ပညျာနှင့်် နည်ျားပညျာ  ုင်ရျာ လုပ်ငန်ျား ၅၃.၈ ၂၇.၀ ၁၈.၄ ၀.၀ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၆၁,၂၂၁ ၁၈၄ 

စီမ အုပ်ြေ ြုပ်မှု  ုင်ရျာ လုပ်ငန်ျားမ ျာျား - - - - - - - - 
ပပည်သူူ့အုပ်ြေ ြုပ်နရျားနှင့်် ကျာက ယ်နရျား ၅၉.၁ ၂၀.၄ ၂၀.၅ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၃၇,၁၉၆ ၄၂၅ 

ပညျာနရျား ၅၃.၁ ၃၁.၅ ၁၅.၂ ၀.၃ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၅၂၆,၀၇၀ ၁,၃၉၇ 

က န်ျားမျာနရျားနှင့််လူမှုနရျား လုပ်ငန်ျားမ ျာျား ၄၆.၁ ၃၀.၄ ၂၃.၅ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၇၆,၁၁၄ ၁၉၃ 
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အဓ ကအလုပ် အမပေါ်မက န ပ်မှုအ မ ခအမန 

ခန ်မှန ်ားဦားမရ နမူန ာဦားမရ အလ န် 
မက  န ပ် 

အနည်ားငယ် 
မက  န ပ် 

မက  န ပ် 
သည်လည်ား 

မဟုတ်၊ 
မမက န ပ် 

သည်လည်ား
မဟုတ် 

အနည်ားငယ် 
မမက န ပ ်

အလ န် 
မမက န ပ ်

စုစုမပေါင်ား 

ပန်ျားြေ ၊ီ အနုပညျာ၊ န  ျ်ာနပ နရျားနှင့်် အပန်ျားနပ နရျား ၄၀.၅ ၄၅.၇ ၁၂.၈ ၁.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂၂,၁၉၉ ၅၁ 

အပြေျာျားဝန်န ျာင်မှု လုပ်ငန်ျားမ ျာျား ၂၃.၄ ၄၁.၉ ၃၂.၁ ၂.၅ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၆၅၀,၀၄၀ ၁,၈၃၈ 

အ မ်မှုက စစ  ုင်ရျာ အ မ်န ျာင်စု လုပ်ငန်ျား ၁၂.၃ ၁၃.၆ ၇၀.၉ ၃.၂ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၄,၅၉၇ ၄၂ 

သ  မန်အြေ င့််အနရျားရ အ   ွေ့အစည်ျား မ ျာျား၏ လုပ်ငန်ျားမ ျာျား ၉၅.၂ ၀.၀ ၄.၈ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁,၃၁၇ ၄ 

 ပည ်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေ သကကီား၊  ပည ်နယ် 
ကခ င် ၅၁.၃ ၂၅.၃ ၂၂.၁ ၀.၇ ၀.၅ ၁၀၀.၀ ၅၁၅,၅၀၈ ၂,၄၇၃ 

ကယောျား ၃၄.၉ ၁၅.၆ ၄၉.၀ ၀.၅ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၃၄,၈၅၇ ၂,၆၂၇ 

ကရင ် ၂၂.၇ ၆၅.၉ ၁၁.၃ ၀.၁ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၆၁၀,၉၈၆ ၂,၆၀၀ 

ခ င်ျား ၁၂.၄ ၂၀.၆ ၆၆.၄ ၀.၄ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၁၂၅,၅၃၁ ၁,၅၁၂ 

စစ်က ုင်ျား ၃၀.၁ ၄၅.၆ ၂၃.၀ ၁.၃ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂,၄၄၉,၇၈၈ ၄,၅၇၃ 

တနင်္သောရီ ၄၀.၁ ၂၅.၄ ၃၂.၁ ၂.၂ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၅၄၀,၂၉၀ ၂,၆၇၀ 

ြဲခ ျား ၃၀.၁ ၅၁.၃ ၁၆.၉ ၁.၇ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၂,၀၅၆,၂၅၉ ၃,၈၅၅ 

မထက ျား ၄၀.၉ ၃၁.၇ ၂၇.၀ ၀.၂ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၁,၅၂၂,၇၆၇ ၃,၃၃၈ 

မန္တထလျား ၄၅.၅ ၄၁.၆ ၁၂.၄ ၀.၃ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၂,၇၄၇,၀၉၉ ၄,၆၁၄ 

မ န် ၁၈.၆ ၅၅.၅ ၂၄.၆ ၁.၃ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၆၇၆,၆၅၈ ၂,၆၇၇ 

ရခ ုင် ၃.၂ ၄၇.၉ ၄၃.၃ ၅.၆ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁,၃၁၀,၁၀၄ ၃,၃၁၈ 

ရန်ကုန ် ၃၈.၈ ၃၃.၁ ၂၇.၄ ၀.၆ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၃,၂၁၈,၁၆၄ ၄,၄၉၅ 

ရှမ်ျား ၇၀.၆ ၁၆.၁ ၁၃.၃ ၀.၁ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၃,၁၂၂,၁၄၄ ၅,၄၁၉ 

ဧရောဝတီ ၁၂.၃ ၂၉.၁ ၅၈.၃ ၀.၂ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၂,၆၆၈,၉၂၈ ၄,၄၄၉ 

ထနပြည်ထတေ်ာ ၁၇.၁ ၄၁.၈ ၃၆.၁ ၅.၀ ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၄၇၈,၀၄၃ ၂,၅၆၆ 
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ဇယ ား (၉) အသက် ၁၅  နှစ်နှင ်အထက် လုပ်သ ားအ င်အ ား  အ ပည ်အဝအသုံားမခ န ုင်မှုအမ ခအမန  (က  ား၊ မ၊  မမ  ြို့  ပ၊ မက ားလက်၊ ပည မရားမပီားမ  မ က်မှုအဆင ်၊  အသက်အု ပ်စ၊ု  
 ပည်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေသကကီား၊   ပည်နယ် ) 

 
LU 1 - အလုပ် လက်မ  နှုန်ား 

LU 2 - အလုပ်ခ  န်ဆ ု င်ရ  
တစ်ဝက ်တစ်ပ က် အလုပ်လက် မ  န ှင ်  

အလုပ်လက ်မ   မပေါ င်ားစ ပ်န ှုန်ား 

LU 3 - အလုပ်လက ်မ  နှ င ် 
 ဖစ ်န ုင်မ ခရှ မသ   လုပ် သ ား အင် အ ား 

မပေါင်ားစ ပ်န ှုန်ား 

LU 4 - စုစုမပေါင်ား လုပ်သ  ားအ င်အ  ား 
အ ပည  ် အဝ အ သုံားမခ  န  ုင်မှုန ှုန်ား 

နှုန်ား ခန ်မှန ်ားဦားမရ နှုန်ား ခန ်မှန ်ားဦားမရ နှုန်ား ခန ်မှန ်ားဦားမရ နှုန်ား ခန ်မှန ်ားဦားမရ 

ပြည်ထ ောင်စု ၀.၅ ၁၀၇,၉၁၃ ၂.၉ ၆၄၁,၈၆၇ ၀.၉ ၂၁၂,၂၄၉ ၃.၃ ၇၄၆,၂၀၂ 

က  ား၊ မ 

က ောျား ၀.၄ ၅၃,၄၇၃ ၂.၇ ၃၅၀,၆၇၇ ၀.၈ ၁၀၀,၄၅၂ ၃.၁ ၃၉၇,၆၅၇ 

မ ၀.၆ ၅၄,၄၄၁ ၃.၁ ၂၉၁,၁၈၉ ၁.၂ ၁၁၁,၇၉၇ ၃.၇ ၃၄၈,၅၄၅ 

မမ  ြို့ ပ၊ မက  ားလက် 
မမ  ြို့ပြ ၀.၈ ၅၀,၆၈၅ ၂.၅ ၁၅၉,၆၉၈ ၁.၃ ၈၀,၈၃၉ ၃.၀ ၁၈၉,၈၅၂ 

ထက ျားလက် ၀.၄ ၅၇,၂၂၈ ၃.၀ ၄၈၂,၁၆၉ ၀.၈ ၁၃၁,၄၁၀ ၃.၅ ၅၅၆,၃၅၀ 

ပည  မရားမပီားမ မ က်မှု အဆ င ် 
ထက ောင်ျား မထနဖ ျား ၀.၁ ၅၂၂ ၂.၈ ၁၀,၄၅၄ ၀.၂ ၆၇၄ ၂.၈ ၁၀,၆၀၆ 

မ လတန်ျားအ င ်န္ှင ်ထအောက် ၀.၂ ၂၈,၅၂၄ ၂.၉ ၃၈၃,၃၁၃ ၀.၆ ၈၀,၅၃၉ ၃.၃ ၄၃၅,၃၂၈ 

အလယ်တန်ျားအ င ် ၀.၉ ၃၄,၁၀၅ ၃.၂ ၁၂၅,၅၂၃ ၁.၅ ၆၀,၆၇၈ ၃.၈ ၁၅၂,၀၉၆ 

အ က်တန်ျားအ င ်န္ှင ်အ က် ၁.၀ ၄၃,၉၁၁ ၂.၇ ၁၁၅,၄၈၂ ၁.၆ ၆၈,၂၃၈ ၃.၂ ၁၃၉,၈၀၉ 

အပခောျား ၀.၂ ၈၅၁ ၁.၇ ၇,၀၉၄ ၀.၅ ၂,၁၂၀ ၂.၀ ၈,၃၆၃ 

အသက် အုပ်စ ု 
၁၅-၁၉ ၁.၉ ၂၂,၈၅၅ ၇.၇ ၉၂,၂၆၇ ၃.၃ ၄၀,၆၆၃ ၉.၁ ၁၁၀,၀၇၅ 

၂၀-၂၄ ၁.၂ ၃၄,၄၅၆ ၄.၇ ၁၃၃,၄၇၁ ၁.၉ ၅၅,၅၉၁ ၅.၄ ၁၅၄,၆၀၆ 

၂၅-၂၉ ၀.၆ ၂၀,၃၁၃ ၃.၃ ၁၀၂,၇၃၄ ၁.၀ ၃၂,၀၇၉ ၃.၆ ၁၁၄,၅၀၁ 

၃၀-၃၄ ၀.၃ ၁၀,၁၅၆ ၂.၅ ၇၄,၁၂၁ ၀.၆ ၁၉,၂၉၈ ၂.၈ ၈၃,၂၆၂ 

၃၅-၃၉ ၀.၂ ၅,၀၃၅ ၂.၅ ၇၁,၁၁၄ ၀.၄ ၁၁,၇၂၆ ၂.၇ ၇၇,၈၀၅ 

၄၀-၄၄ ၀.၁ ၂,၉၇၃ ၂.၂ ၅၅,၇၀၃ ၀.၄ ၁၁,၀၉၈ ၂.၅ ၆၃,၈၂၈ 
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LU 1 - အလုပ် လက်မ  နှုန်ား 

LU 2 - အလုပ်ခ  န်ဆ ု င်ရ  
တစ်ဝက ်တစ်ပ က် အလုပ်လက် မ  န ှင ်  

အလုပ်လက ်မ   မပေါ င်ားစ ပ်န ှုန်ား 

LU 3 - အလုပ်လက ်မ  နှ င ် 
 ဖစ ်န ုင်မ ခရှ မသ   လုပ် သ ား အင် အ ား 

မပေါင်ားစ ပ်န ှုန်ား 

LU 4 - စုစုမပေါင်ား လုပ်သ  ားအ င်အ  ား 
အ ပည  ် အဝ အ သုံားမခ  န  ုင်မှုန ှုန်ား 

နှုန်ား ခန ်မှန ်ားဦားမရ နှုန်ား ခန ်မှန ်ားဦားမရ နှုန်ား ခန ်မှန ်ားဦားမရ နှုန်ား ခန ်မှန ်ားဦားမရ 

၄၅-၄၉ ၀.၂ ၅,၀၇၀ ၂.၁ ၄၇,၄၃၄ ၀.၆ ၁၄,၀၆၄ ၂.၅ ၅၆,၄၂၈ 

၅၀-၅၄ ၀.၁ ၂,၃၅၂ ၁.၇ ၃၀,၈၈၃ ၀.၆ ၁၁,၀၇၁ ၂.၁ ၃၉,၆၀၂ 

၅၅-၅၉ ၀.၂ ၂,၆၀၇ ၁.၄ ၁၉,၈၅၉ ၀.၇ ၉,၆၅၀ ၁.၉ ၂၆,၉၀၂ 

၆၀-၆၄ ၀.၁ ၁,၀၇၁ ၁.၃ ၉,၁၃၅ ၀.၅ ၃,၉၃၀ ၁.၇ ၁၁,၉၉၅ 

၆၅+ ၀.၂ ၁,၀၂၅ ၁.၁ ၅,၁၄၆ ၀.၇ ၃,၀၇၉ ၁.၅ ၇,၁၉၉ 

၁၅-၂၄ ၁.၄ ၅၇,၃၁၁ ၅.၆ ၂၂၅,၇၃၈ ၂.၄ ၉၆,၂၅၄ ၆.၅ ၂၆၄,၆၈၁ 

၂၅+ ၀.၃ ၅၀,၆၀၂ ၂.၃ ၄၁၆,၁၂၉ ၀.၆ ၁၁၅,၉၉၅ ၂.၆ ၄၈၁,၅၂၂ 

 ပည ်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေ သကကီား၊  ပည ်နယ် 
ကခ င် ၀.၄ ၁,၉၄၅ ၂.၆ ၁၃,၂၅၇ ၀.၅ ၂,၃၅၁ ၂.၆ ၁၃,၆၆၃ 

ကယောျား ၀.၇ ၁,၀၀၂ ၁၃.၄ ၁၈,၂၂၆ ၁.၇ ၂,၂၇၄ ၁၄.၂ ၁၉,၄၉၈ 

ကရင ် ၀.၁ ၄၅၇ ၀.၈ ၅,၁၂၃ ၀.၂ ၁,၁၄၁ ၀.၉ ၅,၈၀၇ 

ခ င်ျား ၁၄.၄ ၂၁,၁၇၇ ၂၄.၄ ၃၅,၇၈၇ ၂၈.၈ ၅၀,၈၄၁ ၃၇.၁ ၆၅,၄၅၂ 

စစ်က ုင်ျား ၀.၂ ၆,၁၁၇ ၃.၃ ၈၀,၂၄၀ ၀.၇ ၁၆,၆၆၅ ၃.၇ ၉၀,၇၈၈ 

တနင်္သောရီ ၀.၃ ၁,၄၀၁ ၁၀.၀ ၅၄,၃၁၇ ၁.၀ ၅,၄၅၄ ၁၀.၇ ၅၈,၃၇၀ 

ြဲခ ျား ၀.၉ ၁၇,၈၅၉ ၂.၉ ၆၀,၆၂၈ ၁.၁ ၂၂,၅၂၅ ၃.၁ ၆၅,၂၉၄ 

မထက ျား ၀.၁ ၁,၄၉၈ ၁.၅ ၂၃,၂၈၅ ၀.၉ ၁၄,၃၆၄ ၂.၄ ၃၆,၁၅၂ 

မန္တထလျား ၀.၃ ၇,၁၂၇ ၀.၇ ၁၈,၈၇၄ ၀.၅ ၁၃,၂၅၄ ၀.၉ ၂၅,၀၀၁ 

မ န် ၀.၇ ၄,၆၂၃ ၃.၄ ၂၃,၃၂၆ ၂.၁ ၁၄,၇၇၃ ၄.၈ ၃၃,၄၇၇ 

ရခ ုင် ၀.၂ ၂,၄၉၁ ၇.၃ ၉၆,၃၀၉ ၀.၆ ၇,၄၁၃ ၇.၇ ၁၀၁,၂၃၁ 

ရန်ကုန ် ၀.၈ ၂၆,၄၂၈ ၂.၂ ၇၁,၄၃၁ ၁.၂ ၃၉,၄၉၄ ၂.၆ ၈၄,၄၉၆ 

ရှမ်ျား ၀.၁ ၄,၆၆၂ ၁.၁ ၃၂,၉၆၉ ၀.၂ ၅,၆၁၉ ၁.၁ ၃၃,၉၂၆ 

ဧရောဝတီ ၀.၂ ၆,၀၈၆ ၂.၉ ၇၈,၂၃၂ ၀.၄ ၁၀,၄၂၆ ၃.၁ ၈၂,၅၇၂ 

ထနပြည်ထတေ်ာ ၁.၀ ၅,၀၄၂ ၆.၂ ၂၉,၈၆၂ ၁.၂ ၅,၆၅၄ ၆.၃ ၃၀,၄၇၅ 
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ဇယ ား (၁၀) အသက် ၁၅ နှစ်နှင ်အ ထက် လုပ်သ ားအ င်အ ား ပင်ပမရ က်ရှ မနသူမ   ား၏  အမ က င်ားအ ရင်ားအ လ က်ု ပ ံြို့နှံ မှုရ ခ ုင်နှုန်ား ( က  ား၊ မ၊ မမ  ြို့ ပ၊  မက ား လက် ၊  
ပည မရားမပီားမ  မ က်မှုအဆင ်၊ အသ က်အုပစ်ု၊  ပ ညမ်ထ င်စုနယ်မ မ၊ တ င်ုားမ ေသ က ကီား၊   ပည်နယ် ) 

  လုပ်သ  ားအ င်အ  ား ပ င်ပမရ က်ရှ ရသည ် အမ က  င်ား အရ င်ား     

မက   င်ား/ 
သင် တန်ား 

တက် 
မရ က် 

အ မ်မှုက  စစ၊ 
မ သ ားစ ု 

တ ဝန် 

မက  န ်ား 
မ  ခင်ား၊ 

အနာတရ 
 ဖစ ် ခင်ား၊ 

မသန်စ မ်ား  
 ခင်ား 

အမ င မ်ားစ  ား 
အရွယ်လ န် 

အ ုမင်ား 
ရ သီခ  န် 

 ပငပ် 

အလုပ် 
လုပ်ရသည ် 

အမ ခ အမန
က ုလက်ခံ 

မဆ င်ရွက ်
လ ု ခင်ား မရှ  

မ သ ားစ ု 
စ ားဝ တ်မန

မရားအတ က် 
စ ုက်ပ   ား 

မမ ား မြူမရား 
လုပ်ငန်ားမ  ား

က ု 
လုပ်က  ုင်မန 

အ ခ  ား စုစုမပေါင်ား ခန ်မှန ်ားဦားမရ 
နမူန ာ 

ဦားမရ 

ပြည်ထ ောင်စု ၂၃.၄ ၄၅.၂ ၈.၂ ၂.၇ ၁၃.၆ ၂.၅ ၁.၅ ၂.၀ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၁၅,၁၂၀,၁၇၃ ၃၅,၀၉၁ 

က  ား၊ မ 

က ောျား ၄၀.၉ ၅.၈ ၁၄.၂ ၅.၉ ၁၈.၃ ၅.၃ ၃.၉ ၄.၀ ၁.၆ ၁၀၀.၀ ၄,၁၆၂,၇၃၁ ၁၀,၀၄၇ 

မ ၁၆.၈ ၆၀.၂ ၅.၉ ၁.၅ ၁၁.၈ ၁.၄ ၀.၆ ၁.၂ ၀.၅ ၁၀၀.၀ ၁၀,၉၅၇,၄၄၃ ၂၅,၀၄၄ 

မမ  ြို့ ပ၊ မက  ားလက် 

မမ  ြို့ပြ ၂၄.၁ ၄၂.၄ ၈.၉ ၆.၀ ၁၃.၁ ၁.၂ ၂.၁ ၁.၁ ၁.၁ ၁၀၀.၀ ၄,၈၇၀,၉၆၉ ၁၂,၈၅၈ 

ထက ျားလက် ၂၃.၁ ၄၆.၆ ၇.၉ ၁.၂ ၁၃.၉ ၃.၁ ၁.၃ ၂.၄ ၀.၇ ၁၀၀.၀ ၁၀,၂၄၉,၂၀၅ ၂၂,၂၃၃ 

ပည  မရားမပီားမ မ က်မှု အဆ င ် 

ထက ောင်ျားမထနဖ ျား ၀.၀ ၂၆.၁ ၁၃.၉ ၀.၅ ၄၃.၅ ၁၀.၉ ၀.၃ ၄.၄ ၀.၄ ၁၀၀.၀ ၇၆၇,၅၉၂ ၁,၉၄၅ 

မ လတန်ျားအ င ်န္ှင ်ထအောက် ၁.၇ ၅၉.၇ ၁၁.၅ ၁.၃ ၁၈.၆ ၂.၆ ၁.၄ ၂.၅ ၀.၇ ၁၀၀.၀ ၇,၆၉၂,၀၂၂ ၁၈,၃၇၆ 

အလယ်တန်ျားအ င ် ၄၇.၉ ၃၆.၆ ၄.၂ ၁.၇ ၃.၅ ၂.၂ ၁.၉ ၁.၂ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၂,၆၂၂,၈၉၅ ၆,၁၆၃ 

အ က်တန်ျားအ င ်န္ှင ် 
အ က် 

၅၆.၈ ၂၇.၁ ၂.၉ ၇.၀ ၁.၅ ၀.၆ ၁.၉ ၁.၀ ၁.၁ ၁၀၀.၀ ၃,၆၈၆,၂၇၆ ၇,၉၀၆ 

အပခောျား ၁၅.၄ ၂၃.၃ ၈.၂ ၃.၃ ၄၂.၂ ၃.၄ ၁.၀ ၂.၂ ၁.၀ ၁၀၀.၀ ၃၅၁,၃၈၉ ၇၀၁ 
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  လုပ်သ  ားအ င်အ  ား ပ င်ပမရ က်ရှ ရသည ် အမ က  င်ား အရ င်ား     

မက   င်ား/ 
သင် တန်ား 

တက် 
မရ က် 

အ မ်မှုက  စစ၊ 
မ သ ားစ ု 

တ ဝန် 

မက  န ်ား 
မ  ခင်ား၊ 

အနာတရ 
 ဖစ ် ခင်ား၊ 

မသန်စ မ်ား  
 ခင်ား 

အမ င မ်ားစ  ား 
အရွယ်လ န် 

အ ုမင်ား 
ရ သီခ  န် 

 ပငပ် 

အလုပ် 
လုပ်ရသည ် 

အမ ခ အမန
က ုလက်ခံ 

မဆ င်ရွက ်
လ ု ခင်ား မရှ  

မ သ ားစ ု 
စ ားဝ တ်မန

မရားအတ က် 
စ ုက်ပ   ား 

မမ ား မြူမရား 
လုပ်ငန်ားမ  ား

က ု 
လုပ်က  ုင်မန 

အ ခ  ား စုစုမပေါင်ား ခန ်မှန ်ားဦားမရ 
နမူန ာ 

ဦားမရ 

အသက် အုပ်စ ု 

၁၅-၁၉ ၈၅.၀ ၉.၅ ၁.၃ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၉ ၁.၄ ၁.၁ ၀.၇ ၁၀၀.၀ ၃,၄၂၇,၅၅၃ ၇,၂၂၈ 

၂၀-၂၄ ၄၄.၀ ၃၉.၂ ၃.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၃.၁ ၄.၂ ၄.၀ ၂.၅ ၁၀၀.၀ ၁,၃၂၆,၂၄၈ ၃,၀၁၁ 

၂၅-၂၉ ၄.၄ ၇၅.၃ ၅.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၄.၁ ၃.၅ ၆.၁ ၁.၅ ၁၀၀.၀ ၈၀၃,၈၈၆ ၁,၇၈၄ 

၃၀-၃၄ ၀.၅ ၈၂.၄ ၄.၇ ၀.၀ ၀.၀ ၅.၃ ၂.၅ ၃.၅ ၁.၁ ၁၀၀.၀ ၈၅၀,၅၃၉ ၁,၈၁၁ 

၃၅-၃၉ ၀.၀ ၈၅.၉ ၄.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၅.၈ ၀.၉ ၂.၆ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၈၅၉,၇၉၅ ၂,၀၁၆ 

၄၀-၄၄ ၀.၁ ၈၆.၉ ၄.၂ ၀.၂ ၀.၁ ၄.၇ ၀.၉ ၂.၇ ၀.၂ ၁၀၀.၀ ၈၅၃,၉၉၉ ၂,၀၅၀ 

၄၅-၄၉ ၀.၀ ၈၆.၀ ၆.၀ ၀.၃ ၀.၁ ၄.၀ ၀.၆ ၂.၈ ၀.၃ ၁၀၀.၀ ၈၉၄,၉၈၄ ၂,၂၇၃ 

၅၀-၅၄ ၀.၀ ၇၉.၈ ၁၁.၄ ၀.၈ ၀.၈ ၄.၀ ၀.၉ ၁.၉ ၀.၄ ၁၀၀.၀ ၉၅၇,၃၀၀ ၂,၆၀၅ 

၅၅-၅၉ ၀.၀ ၇၀.၂ ၁၅.၀ ၂.၅ ၅.၇ ၃.၀ ၁.၀ ၂.၁ ၀.၆ ၁၀၀.၀ ၁,၀၂၃,၆၀၂ ၂,၆၀၄ 

၆၀-၆၄ ၀.၁ ၄၀.၆ ၁၇.၅ ၁၃.၀ ၂၅.၃ ၁.၂ ၀.၉ ၀.၈ ၀.၆ ၁၀၀.၀ ၁,၂၀၄,၃၀၀ ၂,၈၇၇ 

၆၅+ ၀.၀ ၁၅.၉ ၁၆.၃ ၇.၆ ၅၇.၈ ၀.၅ ၁.၀ ၀.၃ ၀.၆ ၁၀၀.၀ ၂,၉၁၇,၉၆၇ ၆,၈၃၂ 

၁၅-၂၄ ၇၃.၅ ၁၇.၈ ၁.၈ ၀.၀ ၀.၀ ၁.၅ ၂.၂ ၁.၉ ၁.၂ ၁၀၀.၀ ၄,၇၅၃,၈၀၁ ၁၀,၂၃၉ 

၂၅+ ၀.၄ ၅၇.၈ ၁၁.၁ ၄.၀ ၁၉.၉ ၂.၉ ၁.၂ ၂.၀ ၀.၇ ၁၀၀.၀ ၁၀,၃၆၆,၃၇၂ ၂၄,၈၅၂ 

 ပည ်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေ သကကီား၊  ပည ်နယ် 

ကခ င် ၂၈.၂ ၄၁.၄ ၃.၈ ၀.၈ ၉.၈ ၁၂.၀ ၂.၃ ၀.၈ ၀.၉ ၁၀၀.၀ ၅၃၂,၇၅၉ ၂,၄၂၇ 

ကယောျား ၄၂.၀ ၂၉.၆ ၁၀.၉ ၃.၃ ၉.၇ ၀.၄ ၀.၀ ၃.၃ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၇၂,၆၄၉ ၁,၃၈၄ 
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  လုပ်သ  ားအ င်အ  ား ပ င်ပမရ က်ရှ ရသည ် အမ က  င်ား အရ င်ား     

မက   င်ား/ 
သင် တန်ား 

တက် 
မရ က် 

အ မ်မှုက  စစ၊ 
မ သ ားစ ု 

တ ဝန် 

မက  န ်ား 
မ  ခင်ား၊ 

အနာတရ 
 ဖစ ် ခင်ား၊ 

မသန်စ မ်ား  
 ခင်ား 

အမ င မ်ားစ  ား 
အရွယ်လ န် 

အ ုမင်ား 
ရ သီခ  န် 

 ပငပ် 

အလုပ် 
လုပ်ရသည ် 

အမ ခ အမန
က ုလက်ခံ 

မဆ င်ရွက ်
လ ု ခင်ား မရှ  

မ သ ားစ ု 
စ ားဝ တ်မန

မရားအတ က် 
စ ုက်ပ   ား 

မမ ား မြူမရား 
လုပ်ငန်ားမ  ား

က ု 
လုပ်က  ုင်မန 

အ ခ  ား စုစုမပေါင်ား ခန ်မှန ်ားဦားမရ 
နမူန ာ 

ဦားမရ 

ကရင ် ၁၄.၅ ၅၆.၈ ၈.၀ ၁.၀ ၁၁.၁ ၀.၅ ၁.၃ ၆.၄ ၀.၄ ၁၀၀.၀ ၄၆၈,၄၉၁ ၁,၉၄၇ 

ခ င်ျား ၂၇.၆ ၂၃.၇ ၂.၉ ၀.၈ ၁၂.၂ ၁၅.၈ ၀.၂ ၁၆.၅ ၀.၃ ၁၀၀.၀ ၁၇၀,၁၆၈ ၁,၉၀၃ 

စစ်က ုင်ျား ၂၇.၇ ၄၀.၇ ၉.၂ ၁.၃ ၁၆.၀ ၀.၄ ၁.၂ ၂.၈ ၀.၇ ၁၀၀.၀ ၁,၄၄၇,၇၅၃ ၂,၆၁၂ 

တနင်္သောရီ ၂၃.၄ ၅၂.၁ ၁၁.၂ ၀.၉ ၆.၅ ၂.၇ ၁.၈ ၀.၅ ၀.၈ ၁၀၀.၀ ၄၁၃,၂၂၂ ၁,၉၈၆ 

ြဲခ ျား ၂၁.၂ ၅၅.၇ ၆.၀ ၁.၉ ၁၁.၄ ၁.၈ ၁.၁ ၀.၂ ၀.၆ ၁၀၀.၀ ၁,၄၂၅,၉၃၇ ၂,၅၈၂ 

မထက ျား ၂၄.၇ ၄၇.၂ ၅.၀ ၂.၉ ၁၆.၅ ၂.၈ ၀.၇ ၀.၀ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၁,၃၂၆,၈၄၉ ၂,၇၇၁ 

မန္တထလျား ၂၆.၁ ၄၂.၈ ၁၂.၆ ၂.၃ ၁၁.၈ ၁.၂ ၁.၈ ၀.၃ ၁.၀ ၁၀၀.၀ ၁,၈၅၀,၉၀၂ ၂,၉၉၅ 

မ န် ၂၇.၃ ၄၄.၇ ၈.၁ ၄.၈ ၁၂.၈ ၁.၇ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၁ ၁၀၀.၀ ၆၀၂,၂၄၁ ၂,၂၃၆ 

ရခ ုင် ၂၆.၆ ၄၇.၄ ၃.၈ ၀.၅ ၁၂.၉ ၃.၉ ၁.၂ ၃.၄ ၀.၃ ၁၀၀.၀ ၉၅၅,၃၃၄ ၂,၂၅၄ 

ရန်ကုန ် ၂၀.၇ ၄၄.၁ ၁၀.၇ ၇.၀ ၁၁.၃ ၀.၅ ၃.၃ ၀.၆ ၁.၇ ၁၀၀.၀ ၂,၅၉၃,၄၁၀ ၃,၄၂၃ 

ရှမ်ျား ၁၉.၄ ၃၃.၈ ၄.၈ ၀.၅ ၂၆.၂ ၈.၄ ၀.၃ ၆.၃ ၀.၃ ၁၀၀.၀ ၁,၂၄၉,၇၃၆ ၂,၁၈၂ 

ဧရောဝတီ ၂၀.၄ ၅၀.၆ ၉.၄ ၂.၃ ၁၁.၃ ၀.၇ ၁.၄ ၃.၀ ၁.၀ ၁၀၀.၀ ၁,၆၈၆,၁၈၆ ၂,၇၁၈ 

ထနပြည်ထတေ်ာ ၂၇.၃ ၄၀.၀ ၇.၅ ၃.၂ ၁၇.၇ ၀.၄ ၁.၇ ၁.၂ ၁.၁ ၁၀၀.၀ ၃၂၄,၅၃၆ ၁,၆၇၁ 
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ဇယ ား (၁၁) အသက်အုပစ်ုအလ ုက် အ သက်  ၅-၁၇  နှစ် ကမလားလုပ်သ ားပေါဝင်မှုရ ခ ုင်နှုန်ား  (က  ား၊  မ၊  မမ  ြို့  ပ၊  မက ားလ က်၊  ပည မရားမပီားမ  မ က်မှု အဆင ်၊  ပ ညမ်ထ င်စုနယ်မ မ၊ 
တ င်ုားမ ေသက ကီား၊  ပ ညန်ယ်) 

 
အသက် အုပ်စ ုအ လ ုက် ခ န ်မှန ်ားက မလားဦားမရ အသက် အုပ်စ ုအ လ ုက် က မလားလုပ်သ  ား ပေါဝ င်မှုရ ခ ု င်နှုန်ား 

၅ -၁၁ ၁၂-၁၄ ၁၅-၁၇ စုစုမပေါင်ား ၅-၁၁ ၁၂-၁၄ ၁၅-၁၇ စုစုမပေါင်ား 

ပြည်ထ ောင်စု ၆,၅၆၆,၇၀၄ ၂,၉၀၆,၁၂၂ ၂,၈၆၁,၀၆၈ ၁၂,၃၃၃,၈၉၄ ၀.၁ ၁.၁ ၈.၂ ၂.၂ 

က  ား၊ မ 

က ောျား ၃,၂၇၆,၉၀၄ ၁,၄၂၉,၂၀၈ ၁,၄၁၂,၈၄၀ ၆,၁၁၈,၉၅၂ ၀.၀ ၁.၂ ၉.၃ ၂.၄ 

မ ၃,၂၈၉,၇၉၉ ၁,၄၇၆,၉၁၅ ၁,၄၄၈,၂၂၈ ၆,၂၁၄,၉၄၂ ၀.၁ ၁.၀ ၇.၂ ၂.၀ 

မမ  ြို့ ပ၊ မက  ားလက် 

မမ  ြို့ပြ ၁,၆၁၁,၇၁၁ ၇၄၁,၆၁၃ ၇၆၁,၂၂၅ ၃,၁၁၄,၅၄၉ ၀.၀ ၀.၅ ၅.၅ ၁.၅ 

ထက ျားလက် ၄,၉၅၄,၉၉၃ ၂,၁၆၄,၅၀၉ ၂,၀၉၉,၈၄၃ ၉,၂၁၉,၃၄၅ ၀.၁ ၁.၃ ၉.၂ ၂.၄ 

ပည  မရားမပီားမ မ က်မှု အဆ င ် 

ထက ောင်ျားမထနဖ ျား ၁၇၄,၂၃၅ ၇,၆၇၄ ၁၃,၄၈၁ ၁၉၅,၃၉၀ ၀.၂ ၁၅.၀ ၁၄.၉ ၁.၈ 

မ လတန်ျားအ င ်န္ှင ်ထအောက် ၆,၃၆၉,၆၆၂ ၂,၂၇၉,၀၅၁ ၅၅၆,၆၀၃ ၉,၂၀၅,၃၁၅ ၀.၁ ၁.၃ ၂၈.၆ ၂.၁ 

အလယ်တန်ျားအ င ် ၉၆ ၆၀၀,၀၀၆ ၁,၃၀၅,၅၈၆ ၁,၉၀၅,၆၈၉ ၀.၀ ၀.၁ ၄.၁ ၂.၈ 

အ က်တန်ျားအ င ်န္ှင ်အ က် ၀ ၁၆,၃၉၅ ၉၆၃,၀၈၈ ၉၇၉,၄၈၃ ၀.၀ ၀.၀ ၂.၁ ၂.၁ 

အပခောျား ၂၂,၇၁၀ ၂,၉၉၇ ၂၂,၃၁၀ ၄၈,၀၁၇ ၀.၀ ၀.၀ ၄.၃ ၂.၀ 

 ပည ်မထ င်စုနယ်မ မ၊ တ ု င်ားမ ေ သကကီား၊  ပည ်နယ် 

ကခ င် ၂၇၀,၅၆၃ ၁၂၃,၄၀၂ ၁၁၀,၀၁၁ ၅၀၃,၉၇၆ ၀.၀ ၀.၂ ၁.၁ ၀.၃ 

ကယောျား ၅၇,၉၉၈ ၂၄,၉၀၇ ၂၃,၂၁၂ ၁၀၆,၁၁၆ ၀.၀ ၀.၅ ၆.၉ ၁.၆ 

ကရင ် ၂၅၂,၀၆၂ ၁၀၃,၈၀၄ ၇၂,၁၆၉ ၄၂၈,၀၃၅ ၀.၀ ၀.၆ ၅.၆ ၁.၁ 

ခ င်ျား ၉၆,၁၂၂ ၃၈,၁၈၇ ၃၈,၇၅၄ ၁၇၃,၀၆၂ ၀.၀ ၀.၇ ၃.၁ ၀.၉ 
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အသက် အုပ်စ ုအ လ ုက် ခ န ်မှန ်ားက မလားဦားမရ အသက် အုပ်စ ုအ လ ုက် က မလားလုပ်သ  ား ပေါဝ င်မှုရ ခ ု င်နှုန်ား 

၅ -၁၁ ၁၂-၁၄ ၁၅-၁၇ စုစုမပေါင်ား ၅-၁၁ ၁၂-၁၄ ၁၅-၁၇ စုစုမပေါင်ား 

စစ်က ုင်ျား ၆၄၄,၉၁၄ ၂၆၂,၅၂၇ ၂၉၃,၂၃၄ ၁,၂၀၀,၆၇၅ ၀.၂ ၀.၉ ၁၀.၃ ၂.၉ 

တနင်္သောရီ ၂၆၀,၄၀၉ ၁၀၅,၅၆၉ ၈၅,၃၈၁ ၄၅၁,၃၅၉ ၀.၀ ၁.၀ ၁၀.၅ ၂.၂ 

ြဲခ ျား ၆၀၅,၁၆၁ ၂၉၁,၃၂၄ ၃၁၁,၂၃၉ ၁,၂၀၇,၇၂၄ ၀.၀ ၁.၂ ၈.၂ ၂.၄ 

မထက ျား ၃၆၉,၈၈၀ ၂၂၂,၈၉၃ ၂၂၃,၉၈၉ ၈၁၆,၇၆၂ ၀.၀ ၀.၀ ၂.၁ ၀.၆ 

မန္တထလျား ၆၂၆,၁၉၂ ၂၉၅,၈၀၃ ၃၈၄,၈၇၇ ၁,၃၀၆,၈၇၂ ၀.၀ ၁.၀ ၁၀.၈ ၃.၄ 

မ န် ၃၀၈,၄၁၄ ၁၃၂,၈၇၈ ၁၂၃,၃၁၆ ၅၆၄,၆၀၈ ၀.၁ ၀.၅ ၃.၆ ၁.၀ 

ရခ ုင် ၄၅၈,၃၉၆ ၁၉၁,၂၆၉ ၂၁၃,၅၈၈ ၈၆၃,၂၅၂ ၀.၀ ၀.၀ ၂.၂ ၀.၆ 

ရန်ကုန ် ၈၂၂,၂၈၁ ၃၅၂,၀၄၂ ၃၃၃,၁၆၂ ၁,၅၀၇,၄၈၆ ၀.၀ ၀.၅ ၄.၉ ၁.၂ 

ရှမ်ျား ၇၂၂,၄၁၁ ၃၁၅,၇၀၈ ၂၃၄,၉၆၆ ၁,၂၇၃,၀၈၅ ၀.၁ ၂.၇ ၁၆.၀ ၃.၇ 

ဧရောဝတီ ၈၉၂,၆၉၄ ၃၇၃,၂၃၈ ၃၃၇,၈၄၂ ၁,၆၀၃,၇၇၄ ၀.၁ ၂.၃ ၁၃.၁ ၃.၃ 

ထနပြည်ထတေ်ာ ၁၇၉,၂၀၈ ၇၂,၅၇၁ ၇၅,၃၂၈ ၃၂၇,၁၀၇ ၀.၀ ၁.၆ ၁၂.၆ ၃.၃ 
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