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ဥန   ဇဉ် 

 အ လုြ့်သမ ား၊ လူဝင့်မှုက ြီ ားကြ ြ့်ရရားနှ င့်  ပြည့် သူူ့အ င့် အ  ားဝန့်ကြီားဌ န၊ အ လုြ့်သမ ားညွှန့်ကြ ား ရရ ား  

ဦားစီားဌ နသည့် လုြ့် သ ားစ  ရင့်ားအ င့်ား (Labour Statistics) ဆ  ုင့်ရ  အ ချြ့်အလြ့်မျ ား စဉ့်ဆ ြ့်မပြတ့်  

ရရှ ရစရန့်နှင့်  ရ သီချ  န့်အ လ ုြ့် အ လုြ့်အြ ုင့်ရပြ င့် ားလဲမှု အ ရပခအ ရနြ ု သ ရှ န ုင့်ရန့် န ုင့်ငံရ တ ့်သမမတရုံ ား ၏  

ခွင့် ပြြုခ ျြ့်ပ ြင ့် နှစ့်စဉ့်လ ုြ့်သ ားအ င့်အ  ားစစ့်တမ့်ားြ ု  ၂ ၀၁၇ ခုနှစ့်မစှ၍ တစ့်နှစ့်လျှ င့်နှစ့်ကြ မ့် ရြ ြ့်ယူလ ျ ြ့်  

ရှ ရ  ၂၀၂၀ ပြည ့် နှစ့်၊  နှစ့်စဉ့် လုြ့်သ ားအ င့်အ  ားစစ့်တမ့်ား (ြထမအကြ မ့် ) ထ  ရ အ  င့်ပမင့်စွ  ရဆ င့်ရွြ့်န ု င့်  

ခဲ ြါသည့်။  

၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊  နှစ့်စဉ့်လ ု ြ့်သ ားအ င့်အ  ားစစ့်တမ့်ား  ( ြထမအ ကြ မ့်)  ြ ု  ပ ြည် သ ူ့အ င်အ ာ ားဦားစ ားဌာ နနှင ် 

ကမ္ာ ဘဏ်တ  ို့ ြ ားပြေါင်ား ပြ ြု စ ထာ ားသည ် ြင်မနမ နာ စ ာ ရင်ားစဉ် (Updated Master Sampling Frame) မှ 

ပြည်သ ူ့အ င်အ ာ ားဦားစ ား ဌာ နက စ ရင့်ားအ င့် ားနည့်ားလ မ့်ားအ ရ ရရာွးချယ့်ရ ြားခဲ သည့်  ပြ ည့်ရထ င့်စုနယ့်ရပမ ၊  

တ ငု့်ားရ ေသက ြီားနှ င့်  ပြည့်န ယ့်အ သီားသီားရှ  စ ရင့် ားရြ ြ့်ြွြ့်  ၇ ၈၀  ြွြ့်မှ  နမူ နာ အ  မ့်ရထ င့်စု ၁၄,၀၄၀  က   

ြွင့်ားဆ င့်ားရ ြ ြ့်ယူရန့် သတ့်မှတ့်ရဆ င့်ရွြ့်ခဲ ရ သ ့်လည့်ား နယ့်ရ ပမလံုခခံြုမှု အ ရပခအ ရနအ ရ ချင့်ားပ ြည့် နယ့် ၊  

ရခ ုင့်ပြည့်နယ့်နှင့်  ရှမ့်ား ပြ ည့်နယ့်ရှ  ရြ ြ့်ြွ ြ့် ၇ ြွြ့် ြ ု ရ ြ ြ့် ယူန ုင့်ခဲ ပခင့် ားမရှ ၍ စုစုရြါင့် ား  

စ ရင့်ားရြ ြ့်ြွ ြ့် ၇ ၇ ၃  ြွြ့်မ ှအ  မ့်ရထ င့်စုရြါင့် ား  ၁၃,၉၁၄ ြ ုသ  ရြ ြ့် ယူန ုင့်ခဲ ြါသည့်။  ဤစစ့်တ မ့်ား 

(ြထမအကြ မ့် ) ရ ြ ြ့် ယူရနစဉ ့် COVID-19 ရရ ဂါ ြူားစြ့်မှု  စတင့် ပြစ့်ြွ ားစပ ြြုလ ပြီပြစ့် ရ သ ့်လည့်ား ၂ ၀၂၀  

ပြည ့်နှစ့်၊ နှစ့်စဉ့်လ ုြ့်သ ား အ င့်အ  ားစစ့်တမ့်ား ( ြထမ အ ကြ မ့်)  ြ ု  ရအ င့်ပမ င့်ပြီ ား ရပမ ြ့်ရအ  င့် ရ ြ ြ့်ယူ န ုင့်  

ခဲ ြါသည့်။ 

၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ နှစ့်စဉ့်လ ုြ့် သ ားအ င့်အ  ားစစ့်တမ့်ား (ြ ထမ အ ကြ မ့်) ြ ု  ြွန့်ြ ျျူတ  အ ရထ ြ့်အ ြူပြ ြု  

လူတစ့်ဦားချင့် ား ရမား ပမန့်ား ရ ြ ြ့်ယူသည ့်စနစ့် (Computer-Assisted Personal Interviewing-CAPI) ပြင ့်  

Tablet မျ ား အ သုံားပြြု၍  ရ ြ ြ့်ယူန ငု့်ရန့် CSPro Program ရရားသ ား ပခင့် ားအ တွြ့် ြမ္  ဘဏ့် (World Bank) 

မှ နည့်ားြည ြံ ြ ာုး ြူညီရြ ားခဲ ပြ ား၊ စစ့်တမ့် ားရြ ြ့်ယူ မှုလုြ့်ငန့်ားစဉ့်မျ ား  ရအ င့်ပ မင့်ရစရန့် စစ့်တမ့် ား မျ ားနှ င့်  

စ ရင့်ားအ င့်ားဆ  ုင့်ရ  စံ သ တ့်မှတ့်ချြ့်မျ ားလုြ့် ငန့်ားအ ြွွဲဲ့၏ ြူားရ ြါင့်ားရဆ င့်ရွ ြ့်မှု တ ိုု့ပြင့်  ရဆ င့်ရွြ့်ခဲ ြါသ ည့်။ 

ြွင့်ားဆ င့်ားစ ရင့်ား ရြ ြ့် ယူပခင့်ားလုြ့် ငန့်ားမ ျ ား ရဆ င့်ရွြ့်ရန့် အ လုြ့်သမ ားညွှ န့်ကြ ားရရား ဦားစီား ဌ နမှ  

ဝန့်ထမ့်ားမျ ားြ ု  ည  န ှုင့် ားရဆ  င့်ရွြ့်သူ (Coordinator) ၊ ကြီ ားက ြြ့်ရရား မှျူား (Supervisor) နှင့်  စ ရင့်ား ရြ ြ့်သူ 

(Enumerator) မျ ားအ ပြ စ့်လည့်ားရြ င့်ား ၊  လုြ့်သ  ားအ င့်အ  ားရြ ြ့်ယူပြြုစု ရရားဌ နခွဲမှ  ဝန့်ထမ့် ားမျ ား ြ ု  

လုြ့်သ ားအ င့်အ  ားစစ့်တမ့်ား အ ြွွဲဲ့ (Labour Force Survey Team) အ ပြစ့် လည့်ားရ ြ င့်ား  ြွွဲဲ့စည့် ား၍  တ ဝန့်မျ  ား 

ရြားအ ြ့်ခဲ ြါသည့်။ 

လုြ့်သ ားအ င့်အ  ားစစ့်တမ့်ား အ ြွွဲဲ့မ ှ တ ဝန့်ရှ သူမျ ား သ ည့် အ ချြ့်အ လြ့်မျ ား မှ န့်ြန့် စ ာ ရရှ ရစရန့်နှင ့် 

စ ရင့်ားရြ ြ့်ယူစဉ့် နမူန ာ ရရာွးချယ့်မှုရကြ င ့်  မဟု တ့်သည ့် အ မှ ား (non-sampling error) မျ ား နည့်ားြါား ရန့်  

အ တွြ့် ြွင့်ားဆ င့်ားစ ရင့်ား ရြ ြ့်ယူမည ့်  ဝန့်ထမ့်ား မျ  ားြ ု ၂၀၁၉  ခုနှစ့်၊ ေီဇင့် ဘ လ ၂၇  ရ ြ့်ရနို့မှ  ၂ ၈ ရ ြ့်ရ နို့  

ထ   ၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ စ ရ င့်ားရ ြ ြ့်သင့် တန့်ားြ ု  ြွ င ့်လှစ့်ြ ုို့ချ ပြင် ား၊ ြွင့် ားဆ င့်ား ရြ ြ့်ယူမှုလုြ့်ငန့် ားမျ ား ြ ု 

ကြီား ကြြ့် ပခင့် ား ၊  အ ချြ့် အ လြ့်စစ့်ရဆားပခင့် ား ၊ Weight တ က်ြျ က်ပြင် ား၊ စာ ရင်ားဇ ယာ ားထ တ်ယ ပြင်ားနှ င ် အ စ ရ င်ြံ 



စာ ပရားသာ ားပြင် ားတ ိုု့ြ ု ရဆ  င့်ရွြ့်ခဲ ပြီား ၊ ILO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok မှ 

Regional Labour Statistician ပြစ့်သူ Mr. Tite Habiyakare ြ Weight တွ ြ့်ချြ့်ပခင့် ား ၊ စာ ရင်ားဇယာ ားထ တ် 

ယ ပြင်ားနှ င့်  အ စီရင့်ခံစ  ရရ ားသ ားပြ ြုစုပခ င့်ား တ ိုု့ ြ ု က ြီား က ြြ့်ရဆ  င့်ရွြ့်ရြ ားခဲ ြါသ ည့်။ 

စစ့်တမ့်ားရြ ြ့်ယူရ တွင့်  အ ရည့်အ ရသွားရ ြ င့်ားမွ န့်ရစရရားနှင ့်  န ုင့် ငံတြ စ ရင့်ားအ င့်ား  အ ချ ြ့်  

အ လြ့်မျ ားနှင့်  န ှုင့် ားယှဉ့်န ု င့်ရရား တ ိုု့အ တွြ့်  အ ပြည့်ပ ြ ည့်ဆ  ုင့်ရ အ လုြ့်သမ ားရရား ရ အ ြွွဲဲ့မ ှ ရနာ ြ့်ဆံုားချမတှ့်  

ထ ားသည ့် အ ဓ ြပ ယ့်သတ့် မှတ့်ချြ့်မျ ား၊  ၂၀၁ ၃  ခုနှစ့်တွင့် ြျင့် ားြခဲ သည ့်  ၁၉  က ြ မ့်ရပမ ြ့် အ ပ ြည့်ပြ ည့်ဆ  ုင့် ရ  

အ လုြ့်သမ ားရရားရ  စ ရင့်ားအ င့် ားြည ရှင့်မျ ားညလီ ခံ (19th ICLS) ၏  တ ြု့် တွန့်ားချြ့်ပ ြစ့်သည ့်  န ုင့် ငံ ၏  

အ လုြ့်လြ့်မဲ ြ ု ရ ြ ့်ပြရ  တွင့် အ လုြ့်လြ့်မဲ နှုန့်ား  (LU-1) တစ့်ခုတည့်ား ပြင ့်  မ လံုရလ ြ့်၍ န ုင့်ငံ၏အ လု ြ့်  

အ ြ ုင့်  လ ုအ ြ့်ချ ြ့်ြ ု  ရြ  ့်ပြသည ့်  အ ညွှန့်ားြ န့်ား ပြစ့် ရသ  လုြ့်သ ားအ င့်အ  ားအ ပြည ့်အဝအ သုံားမချန ု င့်မှုနှုန့် ား  

(LU-4) ြ ုြါ တစ့်ရြါင့်ား တည့်ားရြ ့်ပြခဲ ပခ င့်ား ၊ အ ပြ ည့်ပြည့်ဆ ုင့်ရ  စီ ားြွ ားရရား လုြ့်ငန့်ားအ မျ  ြု ားအ စ ားခွဲပခ ားပ ခ င့် ား  

စံချ  န့်စံညွှ န့်ား (ပ ြင့်ဆင့်ချ ြ့် -၄) (International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities-ISIC, Rev.4)၊ အ ပြည့်ပြည့်ဆ ုင့်ရ  အ လုြ့်အြ ုင့်အ မျ  ြု ားအ စ ား  ခွဲပခ ားပခင့် ား စံချ  န့်စံညွှန့်ား  ( ၂၀၀ ၈ ) 

(International Standard Classification of Occupations-ISCO, 2008) ၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ့်၊ အ ပြည့်ပြည့်ဆ ု င့် ရ  

အ လုြ့်အြ ုင့်အ ရပခအ ရန ခွဲပခ ားမှုစထံ ားအ ညွှန့်ား (Revision of the International Classification of Status 

in Employment-ICSE, 1993) တ ိုု့ြ ု အ သုံားပြ ြု ရ ြ ြ့်ယူခဲ ပြီား စ ရင့်ားဇယ ားမျ  ားြ ု ထုတ့်ယူခဲ ြါသည့် ။ 

ယခုြဲ သ ုို့ စစ့်တမ့် ားရြ ြ့်ယူမှုလုြ့်ငန့် ား စဉ့်မျ ား အ ရြ င့်အ ထည့်ရြ ့်ရဆ  င့်ရ တွင့် ြူားရြါင့် ားြါဝင့်  

ြူညီခဲ ကြ ရသ  စစ့်တမ့်ား မျ ားနှင့် စ ရင့်ားအ င့် ားဆ  ုင့်ရ  စံသတ့်မှတ့်ချြ့်မ ျ ားလုြ့် ငန့်ားအ ြွွဲဲ့၊ အ ရထွရထွအ ုြ့်ချြု ြ့်  

ရရားဦားစီ ားဌ န၊ ပြည့်သူ ူ့အ င့် အ  ားဦားစီားဌ နတ ုို့မှ တ ဝန့် ရှ သူမျ ားနှင့်  ဝန့်ထမ့်ား မျ ား၊  ြမ္  ဘဏ့်မှတ ဝန့်ရှ သူမျ  ား၊  

ILO မှ တ ဝန့်ရှ သူမျ ား၊  လုြ့်ငန့်ားတ ဝန့်မျ ား ြ ု အ ရလားထ ားကြ ြု ားြမ့် ားရဆ င့်ရွြ့်ခဲ သည့်  အ လုြ့်သမ  ား  

ညွှန့်ကြ ားရရား ဦားစီား ဌ နမှ ဝ န့်ထမ့်ားမျ ား၊  သြ့်ဆ ုင့်ရ န ယ့်ရပမမျ ားရှ  ရြ့်ြွ ြ့်၊ ရ ြျားရွ အ ုြ့်ချြုြ့်ရရ ားမှျူားမ ျ ား နှင့်  

ဝန့်ထမ့်ားမျ ား၊ ရ အ  မ့်မှျူားမျ  ား၊ ဆ ယ့်အ  မ့်မှျူားမျ ား၊ အ ထူားသပြ င့်  ရမ ားခွန့်ားမ ျ ားြ ု စ တ့်အ ားထြ့်သန့်စွ  ရပြ ဆ  ု  
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ရြ င့်ားမွန့်ရ သ  အ လုြ့်အြ ုင့် ဌ ရနအ စီအ စဉ့် (De c e n t W ork Coun tr y P rogramm e -DW CP ) ၊ ပ မန့်မ န ုင့် ငံ  

ြရလားအ လုြ့်သမ ား ြ ရြျ  ြ့်ရရားဆ  ု င့်ရ  အ မျ  ြုား သ ား ရြ ့်မတီ၏ National Action Plan (NAP) ၊ ြည ရရား 

ဝန့်ကြီား ဌ နမှ ပမန့်မ န ုင့်ငံ ရှ  ရြျ င့် ားပြ င့်ြရရ ြ့် ြရလားမျ ားအ ရပခအ ရန ြ ု  ရလ လ စ စစ့်အ ြဲပြတ့်ပခင့် ား 

(Out-of-School Children Initiative-OOSCI) ၊  IL O  Stati st i c s Data base အ တွြ့်  လ ုအ ြ့် သည့်  

အ ချြ့်အ လြ့်မျ ား ၊ အ ပြ ည့်ပြည့်ဆ ုင့်ရ  လုြ့်သ ားရ ရ ွဲ့ရပြ င့်ား သွ ားလ မှုဆ ုင့်ရ  စ ရင့်ားအ င့်ား  (International 

Labour Migration Statistics-ILMS) ၊ အ  ဆ ီယနံှင ့် န ုင့်ငံတ ြ စ ရင့်ားအ င့်ားစ ရစ င့်မျ ား၊ န ုင့် ငံတ ြ  

ရငွရက ြားရန့်ြံုရ ငွအ ြွွဲဲ့ ( IM F) ၊  ြမ္  ဘဏ့်  (W orl d Ban k)  ၊  သုရ တသနပြ ြုသူ မျ ား နှင ့် ပြည့်တွ င့်ား/ ပြည့်ြ မှ  



စ တမ့်ားပြြုစုမည ့်  ဘဲွွဲ့ယူရ ြျ င့်ား သ ား၊ ရြျ င့် ား သူမျ ားမှ ရ တ င့်ားခံလ သည ့်  အ ချြ့်အ လြ့်မျ ားြ ု   ြံ ြ ာုး ရြ ား  

န ုင့်ခဲ ပြီား  ၊  န ုင့်ငံ ရတ ့်ြွံွဲ့ပြ ြုား တ ာုးတြ့်ရရ ားနှင ့်  ပြ ြုပြ င့်ရပြ  င့်ားလဲရရား  လုြ့် ငန့်ားစဉ့်မျ ား ၊  အ ထူားသပြ င ့် အ လုြ့်အြ ု င့်  

နှင ့် အ လုြ့်သမ ားရရားရ မူ ဝါ ေမျ ား၊ စီမံ ြ န့်ားမျ ား  ချမှ တ့်အရြ င့်အ ထည့်ရြ ့်ရ တွင့် ထ ရရ ြ့်စွ  အ သုံားပ ြြု  

န ုင့်မည့်ဟု  ြျွန့်ုြ့်အ ရနပ ြင ့်  ရလားနြ့်စွ  ယံုက ြည့်ရမျှ  ့်လင ့်ြါရကြ င့်ား  ရြ ့်ပြအ ြ့်ြါသည့်။ 
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Key figures 

 

2018 
R1 

2018 
R2 

2019 
R1 

2019 
R2 

2020 
R1 

Working-Age Population (million) (15+) 36.56 36.90 37.08 37.41 37.59 

Male 16.69 16.83 16.91 17.05 17 .1 3 

Female 19.87 20.07 20.17 20.36 20 .4 6 

Labour Force (million) 22.68 22.55 22.72 21.58 22.22 

Male 12.82 13.02 12.76 12.88 13 .1 6 

Female 9.86 9.53 9.96 8.70 9. 06 

Employment (million) 22.45 22.40 22.64 21.44 21.88 

Male 12.71 12.95 12.72 12.80 13 .0 1 

Female 9.74 9.45 9.92 8.64 8. 87 

Labour Force Participation Rate (%) 62.0 61.1 61.3 57.7 59.1 

Male 76.8 77.4 75.5 75.5 76 .8 

Female 49.6 47.5 49.4 42.8 44 .3 

Employment-to-Population Ratio (%) 61.4 60.7 61.1 57.3 58.2 

Male 76.2 76.9 75.2 75.1 75 .9 

Female 49.0 47.1 49.2 42.4 43 .4 

Unemployment Rate (%) 1.0 0.7 0.3 0.7 1.6 

Male 0.9 0.6 0.3 0.6 1. 1 

Female 1.2 0.8 0.4 0.8 2. 2 

Composite rate of Labour Underutilization (%) 6.9 5.0 3.3 4.7 5.2 

Male 6.6 4.5 3.0 4.8 4. 1 

Female 7.4 5.7 3.7 4.7 6. 8 

Youth Unemployment Rate, aged 15-24 (%) 1.9 2.0 0.9 2.2 5.2 

Male 1.7 1.9 0.7 2.2 4. 4 

Female 2.1 2.2 1.1 2.1 6. 2 

Share of wage workers in total Employment (%) 37.1 31.9 34.6 35.6 39.0 

Male 36.4 31.6 35.4 34.6 39 .5 

Female 35.3 32.2 33.6 37.1 38 .2 

Share of Informal Employment in total Employment (%) 83.8 81.7 83.1 82.5 85.5 

Male 78.3 75.7 76.4 77.1 81 .3 

Female 91.1 90.0 91.6 90.4 91 .7 
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လုြ်သ ိုးအင်အ ိုး (သေ်ိုးနြါင်ိုး) ၂၂.၆၈ ၂၂.၅၅ ၂၂.၇၂ ၂၁.၅၈ ၂၂.၂၂ 

ြျ ား ၁ ၂.၈၂ ၁ ၃.၀ ၂ ၁ ၂.၇၆ ၁ ၂ .၈၈ ၁ ၃.၁၆ 

မ ၉.၈ ၆ ၉.၅ ၃ ၉.၉၆ ၈. ၇၀ ၉ .၀၆ 

အလုြလ်ြရ်ှ ဦိုးနရ (သေိ်ုးနြါငိ်ုး) ၂၂.၄၅ ၂၂.၄၀ ၂၂.၆၄ ၂၁.၄၄ ၂၁.၈၈ 

ြျ ား ၁ ၂.၇၁ ၁ ၂.၉၅ ၁ ၂.၇၂ ၁ ၂ .၈၀ ၁ ၃.၀၁ 

မ ၉.၇၄ ၉.၄၅ ၉.၉၂ ၈. ၆ ၄ ၈. ၈၇ 

လုြ်သ ိုးအင်အ ိုးြါဝင်မ္ှုနှုေိ်ုး (%) ၆၂.၀ ၆၁.၁ ၆၁.၃ ၅၇.၇ ၅၉.၁ 

ြျ ား ၇၆.၈ ၇၇.၄ ၇၅.၅ ၇၅.၅ ၇၆.၈ 

မ ၄၉.၆ ၄၇.၅ ၄၉.၄ ၄၂.၈ ၄၄.၃ 

လူဦိုးနရ  င် အလြု်လြု်သ ူြါဝင်မ္ှုအခ   ိုး (%) ၆၁.၄ ၆၀.၇ ၆၁.၁ ၅၇.၃ ၅၈.၂ 

ြျ ား ၇၆.၂ ၇၆.၉ ၇၅.၂ ၇၅.၁ ၇၅.၉ 

မ ၄၉.၀ ၄၇.၁ ၄၉.၂ ၄၂.၄ ၄၃.၄ 

အလုြလ်ြမ်္ ့်နှုေိ်ုး (%) ၁.၀ ၀.၇ ၀.၃ ၀.၇ ၁.၆ 

ြျ ား ၀.၉ ၀.၆ ၀.၃ ၀ .၆ ၁ .၁ 

မ ၁.၂ ၀.၈ ၀.၄ ၀ .၈ ၂ .၂ 

စုစုနြါငိ်ုး လုြ်သ ိုးအငအ် ိုးအပြည့််အဝအသံိုုးမ္ခ န ုင်မ္ှု 
နှုေိ်ုး (%) 

၆.၉ ၅.၀ ၃.၃ ၄.၇ ၅.၂ 

ြျ ား ၆.၆ ၄.၅ ၃.၀ ၄.၈ ၄.၁ 

မ ၇.၄ ၅.၇ ၃.၇ ၄.၇ ၆ .၈ 

အသြ် ၁၅-၂၄ နှစ် လူင မ်္  ိုး၏ အလြု်လြမ်္ ့်နှုေ်ိုး (%) ၁.၉ ၂.၀ ၀.၉ ၂.၂ ၅.၂ 

ြျ ား ၁.၇ ၁.၉ ၀.၇ ၂ .၂ ၄.၄ 

မ ၂.၁ ၂.၂ ၁.၁ ၂ .၁ ၆ .၂ 

စုစုနြါငိ်ုးအလုြလ်ုြ်သူဦိုးနရ  င် အလြု်သမ္ ိုးြါဝငမ်္ှု 
နှုေိ်ုး (%) 

၃၇.၁ ၃၁.၉ ၃၄.၆ ၃၅.၆ ၃၉.၀ 

ြျ ား ၃၆.၄ ၃၁.၆ ၃၅.၄ ၃၄.၆ ၃၉.၅ 

မ ၃၅.၃ ၃၂.၂ ၃၃.၆ ၃၇.၁ ၃၈.၂ 

စုစုနြါငိ်ုးအလုြလ်ုြ်သူဦိုးနရ  င် သမ္ ိုးရ ုိုးြ မ္ဟု ် 
နသ  အလုြလ်ုြ်ြ ုငန်ေသူ ြါဝင်မ္ှုရ ခ ုင်နှုေိ်ုး (%) 

၈၃.၈ ၈၁.၇ ၈၃.၁ ၈၂.၅ ၈၅.၅ 

ြျ ား ၇၈.၃ ၇၅.၇ ၇၆.၄ ၇၇.၁ ၈၁ .၃ 

မ ၉ ၁.၁ ၉ ၀.၀ ၉ ၁.၆ ၉ ၀ .၄ ၉ ၁ .၇ 

i 



 

 
2018 
R1 

2018 
R2 

2019 
R1 

2019 
R2 

2020  
R1 

Average monthly wages of Employee 
('000 kyat) 

158.9 175.7 164.0 180.6 187.3 

Male 173.9 189.7 175.7 191.5 19 9. 0 

Female 137.4 156.9 148.3 165.4 16 9. 5 

Total children population aged 5-17 
years (million) 

12.40 12.38 12.29 12.27 12 .3 3 

Male 6.15 6.14 6.10 6.09 6. 12 

Female 6.25 6.24 6.19 6.18 6. 21 

Working children in total population of 
children (%) 

4.9 3.6 3.8 3.2 3. 0 

Male 5.4 4.6 4.2 3.7 3. 5 

Female 4.4 2.6 3.4 2.7 2. 5 

Child Labour in total population of 
children (%) 

3.4 2.8 2.9 2.2 2. 3 

Male 3.9 3.6 3.2 2.4 2. 8 

Female 2.9 2.0 2.5 2.0 1. 9 
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 ၂၀၁၈ 
(ြကြ မ္)် 

၂၀၁၈ 
(ေုကြ မ္)် 

၂၀၁၉ 
(ြကြ မ္)် 

၂၀၁၉ 
(ေုကြ မ္)် 

၂၀၂၀ 
(ြကြ မ္)် 

အလုြ်သမ္ ိုးမ္  ိုး၏ ြ မ္်ိုးမ္ျှ စ်လလုြခ်  
('၀၀၀ ြ ြ)် 

၁၅၈.၉ ၁၇၅.၇ ၁၆၄.၀ ၁၈၀.၆ ၁၈၇.၃ 

ြျ ား ၁၇ ၃.၉ ၁၈၉.၇ ၁၇ ၅.၇ ၁၉၁.၅ ၁၉၉.၀ 

မ ၁၃၇.၄ ၁၅၆.၉ ၁၄၈.၃ ၁၆၅.၄ ၁၆၉.၅ 

အသြ် ၅-၁၇ နှစ် ြနလိုးဦိုးနရ စုစုနြါင်ိုး 
(သေ်ိုးနြါင်ိုး) 

၁၂.၄၀ ၁၂.၃၈ ၁၂.၂၉ ၁၂.၂၇ ၁၂.၃၃ 

ြျ ား ၆.၁၅ ၆.၁၄ ၆.၁၀ ၆.၀၉ ၆.၁၂ 

မ ၆.၂၅ ၆.၂၄ ၆.၁၉ ၆.၁၈ ၆.၂၁ 

ြနလိုးဦိုးနရစုစုနြါင်ိုး  င် အလုြ်လုြန်သ  
ြနလိုးြါဝင်မ္ှု ရ ခ ုင်နှုေ်ိုး (%) 

၄.၉ ၃.၆ ၃.၈ ၃.၂ ၃.၀ 

ြျ ား ၅.၄ ၄.၆ ၄.၂ ၃. ၇ ၃.၅ 

မ ၄.၄ ၂.၆ ၃.၄ ၂. ၇ ၂.၅ 

ြနလိုးဦိုးနရ စုစုနြါင်ိုး  င် ြနလိုးလုြ်သ ိုး 
ြါဝင်မ္ှု ရ ခ ုင်နှုေ်ိုး(%) 

၃.၄ ၂.၈ ၂.၉ ၂.၂ ၂.၃ 

ြျ ား ၃.၉ ၃.၆ ၃.၂ ၂.၄ ၂.၈ 

မ ၂.၉ ၂.၀ ၂.၅ ၂.၀ ၁.၉ 
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Sample Design  

The sample design is based on a two-stage stratified sampling method. Rural and Urban 

units from each Union Territory, Region and State are treated as basic stratum. As there are 7 

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

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

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

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

January to March but the second round (R2) could not be conducted from September to 

November due to the spread of COVID-19 Pandemic in Myanmar. Considering the cost, time, and 

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

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

enumeration areas (EAs) and 14,040 households in total are expected to be surveyed. The 7 EAs 

of townships in Union Territory, Regions and States purposely excluded from the survey for 

security reasons were listed below: 

No 
Union Territory/ 
Regions/ States 

Township Ward/ Village 

1 Chin Paletwa Township Pyin Ngu Villlage 

  Paletwa Township Lae Hla Village 

2 Rakhine Buthidaung Towship AwRaMa Village 

  Maungdaw Towship Ye Aung Sein Village 

  Maungdaw Towship U Daung Village 

  Maungdaw Towship Myaw Taung Village 

3 Shan Ming Lar Towship No.3 Ward 

 

 When allocating of FSUs among urban and rural areas, urban area was given higher 

weight to rural area as 1.5 to 1.0 considering the higher heterogeneity among the employment 

characteristics in urban area and its relatively low population size. As the proportion of the urban 

population in the Yangon region was higher, equal weight was given urban and rural areas at 

1:1. Furthermore, with a view to producing both domain-level and national-level estimates, the 

allocation was made in proportion to the square-root of the population size. 

 

 



ေမ္ူေှာေ ဇ ုင်ိုး 

 နမူနာ ေီဇ ုင့်ားသည့်  နှစ့်ဆ င့် အ လွှ ခွဲနမနူာ ရြ ြ့်နည့်ား (Two Stage Stratification Sampling 

Method) ပြစ့်ြါသည့် ။ ပြ ည့်ရထ င့်စုနယ့်ရပမ၊  တ ငု့် ား ရေသက ြီား ၊ ပြည့်နယ့်တစ့်ခု စီ၏ ရြျ ားလြ့်  (သ ုို့) ပ မ ြုွဲ့ ပ ြြ ု  

အ ရပခခံအ လွှ  (stratum) အ ပြစ့် သတ့်မှတ့်ြါသည့် ။ ပ မန့်မ န ုင့်ငံတငွ့် တ ု င့်ားရ ေသ ကြီား (၇) ခု၊ ပြည့်နယ့် (၇) ခု၊  

ပြည့်ရထ င့်စုနယ့်ရပမ  (၁) ခု ရှ သည့် အ တွြ့် စုစုရ ြါင့် ား အ ရပခခံအ လွှ  (၇+၇+၁)*၂= ၃၀ ရှ ြါသည့်။ 

 နှစ့်စဉ့်လ ုြ့်သ ားအ င့်အ  ားစစ့်တမ့်ားြ ု ရ သီချ  န့်နှ င့်  ရ သီချ  န့်ပြင့်ြရှ  လုြ့် သ ားရ ားြွ ြ့်သတ င့်ား 

အ ချြ့်အ လြ့်ရရှ ရန့် ရည့်ရွယ့်ပြီား တစ့်နှစ့်လျှ င့်နှစ့်ကြ မ့်  ရြ ြ့်ယူပခင့် ားပြစ့် ြါသ ည့်။  စစ့်တမ့်ား(ြထမအကြ မ့်) 

ြ ု ဇန့်နဝါ ရီလမှ မတ့်လထ  နှင  ်ေုတ ယအ က ြ မ့်ြ ု စ ြ့် တင့်ဘ လမှ န ုဝင့် ဘ လထ   ရြ ြ့်ယူ ရန့် သတ့်မှ တ့် 

ထ ားရသ ့်လည့်ား ပ မန့်မ န ုင့်ငံတွ င့် COVID-19 ြြ့် ရရ ဂါ ြျံွဲ့နှံို့မှုရကြ င့်   စ စ့်တမ့်ား (ေုတ ယအ က ြ မ့်) ြ ု  

ရြ ြ့်ယူန ငု့်ပခ င့်ားမရှ ြါ။  စစ့်တမ့်ားရြ ြ့်ယူရန့် ြု န့်ြျစရ တ့်၊ အ ချ  န့်နှင့် လူူ့စွ မ့်ားအ  ားြ ု ထည့် သွ င့်ားစဉ့်ားစ  ား၍   

တစ့်ကြ မ့်လျှ င့် စ ရင့် ားရြ ြ့်ြွြ့် ၇ ၈၀ ြ ု နမူနာ အ ရွယ့်အပြစ့် သတ့်မှတ့်ခဲ ပ ြီား စစ့်တမ့်ားအ တွ ြ့် စ ရင့် ား 

ရြ ြ့်ြွ ြ့်တစ့်ြွ ြ့်လျှ င့် နမူနာ အ  မ့်ရထ င့်စု ၁၈ အ  မ့်ြ ု ရရာွးချယ့် ရြ ြ့်ယူ ၍  စုစုရြါင့်ား နမူနာ 

အ  မ့်ရထ င့်စု ၁၄,၀၄၀ ြ  ု ရ ြ ြ့်ယူရန့်သတ့်မှ တ့်ခဲ ြါသည့်။ ပြည့်ရထ င့်စုနယ့်ရပမ၊  တ ငု့် ားရေ သက ြီား၊  

ပြည့်နယ့်မျ ားမှ  နယ့်ရပမလံု ခခံြုမှုအရပခအ ရနအ ရ  ရြ ြ့်ယူန ငု့်ခဲ ပခ င့်ားမရှ သည ့် စ  ရင့်ားရြ ြ့် ြွြ့်  ၇  ြွ ြ့် 

မှ  ရအ  ြ့်ြါအ တ ငု့်ား ပြစ့် ြါသည့် - 

စဉ် 
ပြည်န  င်စုေ ်နပမ္/ 

  င်ုိုးနေသကြ ိုး/ ပြည်ေ ် 
မမ္  ွဲ့ေ ် ရြ်ြ ြ်/ နြ ိုးရ  အုြစ်ု 

၁ ချင့်ားပ ြည့်နယ့် ြလြ့်ဝပမ ြုွဲ့နယ့် ပြင့် ငူရြျ ားရွ အ ုြ့်စု 
  ြလြ့်ဝပမ ြုွဲ့နယ့် လယ့်လ ှရြျားရွ အ ုြ့်စု 

၂ ရခ ုင့်ပြည့်နယ့် ဘူားသီ ားရတ င့် ပမ ြုွဲ့နယ့် ကသရမရ ြျားရွ အ ုြ့်စု 
  ရမ င့်ရတ ပမ ြုွဲ့နယ့် ရဲရအ  င့်စ န့်ရြျားရွ အ ုြ့်စု 
  ရမ င့်ရတ ပမ ြုွဲ့နယ့် ဥရေါင့်ားရြျ ားရွ အ ုြ့်စု 
  ရမ င့်ရတ ပမ ြုွဲ့နယ့် ရမျှ  ့်ရတ င့်ရြျားရွ အ ုြ့်စု 

၃ ရှမ့်ားပြည့်နယ့် မ ငု့်ားလ ားပ မ ြုွဲ့နယ့် အ မှတ့် (၃ ) ရြ့် ြွြ့် 
 

 ပမ ြုွဲ့ ပြနှင့် ရ ြျားလ ြ့်ရေ သမ ျ ားတွင့် FSUs မျ ားအ  ား ခွဲ ရဝသတ့်မှတ့်ရန့် ပမ ြုွဲ့ပ ြရေ သမျ ားတွင့် လူဦ ားရရ 

အ ရွယ့်အစ ားမှ  ြ မု နုည့်ားြါ ား ပြ ား အ လုြ့်အြ ုင့်ဆ ု င့် ရ  သွင့် ပြင့်လ ြခဏ မျ ား၏ ြဲွ ပြ ားပခ ားနာ ားမှုမှ  ြ မု ု 

မျ ားပြ ားသ ည့် အ တွြ့် ရြျားလြ့်အ  ား ၁.၀ အ ရလား (weightage) နှင့်  ပမ ြုွဲ့ ပြအ ား ြ မု မုျ ား ပြ ားသည့်  အ ရလ ား  

၁.၅ (weightage) ပြင့် သ တ့်မှတ့်ြါသည့်။  ရန့်ြုန့် တ ငု့်ားရ ေသက ြီားရှ  ပမ ြုွဲ့ပြလူ ဦားရရမှ  မျ ား ပြ ားရနရက ြ  င့်ား 

ရတွွဲ့ရှ ရ၍  ရန့်ြုန့်တ ုင့် ားရေ သကြီ ားရှ  ပမ ြုွဲ့ ပြရ ေသနှင့်  ရ ြျားလြ့် ရေသ၏  အ ရလား  (weight) ြ ုမူ  ြ ရုြ ားထ ား 

ပခင့်ားမရှ ဘဲ ၁:၁  ပြ င့်  တူ ညစီွ  အ ရလားရြားထ ားြါ သည့်။  ထ ုို့ပြင့်  နယ့်ြယ့် အ ဆ င့်  (domain-level) နှင့်  

န ုင့်ငံအ ဆ င့်  (national-level) ခန့်ို့မှန့်ားမှုမျ ားြ ု တွြ့်ချ ြ့်န ုင့်ရန့် ရနရ ချထ ားခွဲ ရ ဝမှုြ ု လူဦ ားရရ အ ရွယ့်အစ ား 

၏ နှစ့်ထြ့်ြ န့်ားရင့် ားပြ င့်  အ ချ  ြုားညစီွ ခွဲရဝြါသည့် ။ 
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Concepts and Definitions 

Employment 

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

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

kind of profit. They comprise:  

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

• “Employed persons not at work” due to temporary absence from a job or different 

time arrangements (such as shift work, flexitime and compensatory leave for 

overtime). 

Unemployment 

Persons in unemployment are defined as all those of working age who do not have a job 

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

a job. 

Labour Force 

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

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

Outside Labour Force 

Persons outside labour force are those of working age that neither in employment nor in 

unemployment in a short reference period. 

Labour Underutilization 

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

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

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

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

working hours is less than 44 hours per week.  

 



၂ 

အ ူအဆနှင့်် အဓ ြပ  ်သ ်မှ္ ခ် ြ်မ္  ိုး 

အလုြ်လြ်ရှ  

အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်န ုင့်ရ သ  အ သ ြ့်အ ြ ငု့်ား ပခ ားရှ သူတ စ့်ဦားသည့် ရည့်ညွှန့် ားြ လ ၇  ရြ့်အ တွင့်ား  
လုြ့်ခ(သ ုို့) အ ပမတ့်အ စွန့်ား တစ့်စံုတစ့်ရ ပြင့်  ြုန့် ြစစည့်ားထုတ့်လုြ့်ရန့်နှင့်  ဝန့်ရ ဆ  င့်မှုရြားရန့် မ ည့်သ ည့်  
အ လုြ့်ြ ုမဆ  ု လုြ့်ြ ုင့်ရ နသမူျ ားြ ုအလ ုြ့်လြ့်ရှ ဟုသတ့်မှတ့်ြါသ ည့်။ အ လုြ့်လြ့်ရှ တွင့် ရအ ြ့် ြါတ ုို့  
ြါဝင့်ြါသည့်- 

• “လုြ်ငေ်ိုးခ င်အ  င်ိုး အလုြ်လြ်ရှ ” ဆ  ုသည့်မှ  အ နည့်ားဆ ံုား ၁ နာ ရီကြ  အ လုြ့်တွင့် အ လုြ့်
 လုြ့်ခဲ ပခင့်ား၊ 

• “လုြ်ငေ်ိုးခ င်အ  င်ိုးမ္ရှ နသ  အလုြ်လြ်ရှ ”  ဆ  ုသ ည့်မှ  အ လုြ့်မှယ ယီြျြ့် ြွြ့်ရနသူ (သ ုို့) 
အ လုြ့်လုြ့်သည့်  အ ချ  န့်ြ ုစီစဉ့်ထ ားပခင့်ား (အ ဆ  ုင့်ားပြင့်  အ လုြ့်လုြ့်ချ  န့်၊ စုစုရ ြါင့်ားအ လုြ့်ချ  န့် ြ ု 
မထ ခ ုြ့်ရစဘဲ  လွှဲရပြ င့် ား ထ ားရသ  အ လုြ့်ချ  န့်၊ အ ခ ျ  န့်ြ ုလုြ့်ြ ုင့် ပခင့်ား ရကြ င့်  အ စ ားထ ုားရရှ သည့်  
ခွင့် ြ လခ ံစ ားချ  န့်၊ အ လုြ့်မှြျြ့် ြွြ့်ရနသူ ။ ) 

အလုြ်လြ်မ္ ့် 

 အ လုြ့်လြ့်မဲ ဟု သတ့်မှ တ့်န ငု့်ရန့်မှ  အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်န ုင့် သည့်  အ သ ြ့်အ ြ ု င့်ားအ ပခ ားရှ  အ လုြ့်မရှ 
ရသ သူမျ ားသည့်  သ တ့်မှ တ့်သည့်  အ ချ  န့်ြ လအ တွင့်ား  အ လုြ့်ရရှ ရန့်ရှ ရြွရနပြီား အ လုြ့်အြ ုင့်ရရှ ြါ ြ  
စတင့်လုြ့်ြ ုင့်ရန့်  အ ဆ င့်သင့် ပြစ့်ရန သူမျ ား ြ ုဆ ုလ ုြါသည့်။ 

လုြ်သ ိုးအင်အ ိုး 

 အ ထြ့်တငွ့် အ ဓ ြပ ယ့်ရြ ့်ပြထ ားရသ  အ လုြ့်လြ့်ရှ နငှ့်  အ လုြ့်လြ့် မဲ မျ ားသည့် လုြ့် သ ား 
အ င့်အ  ားတွင့် ြါဝင့်ြါသ ည့်။ အ လုြ့်လြ့်ရှ ဦားရရနှ င့်  အ လုြ့်လြ့်မဲ ဦား ရရြ ု ရြါင့်ားပခင့်ား သည့် လုြ့် သ ား 
အ င့်အ  ားနှင ့် ညမီျှြါသည့်။ 

လုြ်သ ိုးအင်အ ိုးပြင်ြ  င်ရှ သူ 

 အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်န ုင့်ရ သ  အ သြ့်အ ြ ငု့်ားအ ပခ ားတွ င့်ရှ ပြီား ရည့်ညွှန့် ားြ လတ ုအ တွင့်ား အ လုြ့်လြ့် ရှ  
နှင့်  အ လုြ့်လြ့်မဲ တငွ့်  မြါ ဝင့်သူမျ ား ြ ု လုြ့် သ ားအ င့် အ  ားပြင့်ြတွင့်ရှ သူဟု  သ တ့်မှတ့်ြါသည့်။ 

လုြ်သ ိုးအင်အ ိုးအပြည့််အဝအသုံိုးမ္ခ န ုင်ပခင်ိုး 

လုြ့်သ ားအ င့်အ  ား အ ပြ ည့် အ ဝအ သုံားမချန ငု့်ပခ င့်ားဆ  ု သည့်မှ  လုြ့်သ ားပ ြည့် ဆ ည့်ားမှုနငှ့်  လုြ့် သ ား 
လ ုအ ြ့်ချြ့်မျ ားအ ကြ ား  လ ုြ့်ြြ့်မ ညပီခင့် ား၊  တနည့်ား အ  ားပြင့်  လူဦ ားရရအတွြ့်  အ လုြ့်အြ ုင့်လ ုအ ြ့်ချြ့်မျ ား  
ပြည့် ဆည့်ားရြ ားန ုင့်မှု မရှ ပ ခင့်ားြ ု ဆ  ုလ ုြါသည့် ။ လုြ့်သ ားအ င့်အ  ား အ ပြည ့်အဝ အ သုံားမချန ငု့် ပခင့်ား ြ ု  
တ ငု့်ားတ ရ တွင့် ရအ ြ့်ြ ါတ ုို့ ြါဝင့်ြါသည့်- 

(၁) အလုြ်ခ  ေ်ဆ ုင်ရ   စ်ဝြ် စ်ြ ြ်အလုြ်လြ်မ္ ့် - ၁၉၅၁ ခုနှစ့်၊ အ လုြ့်ရုံမျ  ားအ ြ့်ဥြရ ေ 
ြ  ု ပြင့်ဆင့် သည့်  ဥြရ ေ အ ရ လူတစ့်ရယ ြ့်၏ တစ့်ြတ့်အလ ုြ့်ချ  န့်သည့် ၄၄  နာ ရီထြ့်  
ရလျ  န ည့်ားရနသည့် အ တွ ြ့် အ ပခ ားအ လုြ့်တစ့်ခုြ ု လုြ့်ြ ု င့်လ ုစ တ့်ရှ ပြီ ား  အ လုြ့်လုြ့်ရန့် 
အ ဆ င့်သင့် ပြစ့်ရန သူ၊ 
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(2) Unemployment: It refers to an unemployed person who is currently searching for 

and available for the job; 

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

but being in a condition limited to their job search and/or availability.   

Child 

 In accordance with the ILO Worst Forms of Child Labour Convention No. 182 (1999) and 

the United Nations Convention on the Rights of the Child, a child is defined as an individual 

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

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

c omp le ted  ye ars  at the child ’s last  bi rt hd ay.  

Child Labour 

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

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

Statisticians (18th ICLS) resolution, the amended articles by 1951 Factory Act and the 2016 Shops 

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

Labour: 

 (1) Age 5 years and under 18 years engaged in hazardous work for pay or profit for at 

least one hour per week or working in the night time (6 p.m. to 6 a.m.) for pay or 

profit; 

OR 

(2) Age between 5 years and under 14 years and engaged for at least one hour per 
week for pay or profit; 

OR 

(3) Age between 14 years and under 16 years and engaged for more than 24 hours per 
week for pay or profit; 

OR 

(4) Age between 16 years and under 18 years and engaged in work more than 44 hours 
a week for pay or profit. 

 In this report, the rest of working children are not regarded as child labour and are 

labelled as “working children other than child labour”. 



၃ 

(၂) အလုြ်လြ်မ္ ့် - အ လုြ့်မ ရှ သူတစ့်ဦားသ ည့်  လတ့်တ ရလ အ ချ  န့်အ တွင့်ား အ လုြ့်ရ ှ ရြွရနပြီား 
အ ဆ  ုြါအ လုြ့်ြ ု လုြ့်ြ ုင့် ရန့်အ တွြ့် အ ဆ င့်သင့် ရှ ရ နသ၊ူ 

(၃) ပဖစ်န င်ုနပခရှ နသ  လုြ်သ ိုးအင်အ ိုး - အလုြ့်အြ ုင့်မရှ သူတစ့်ဦား သည့် အ လုြ့်လုြ့်ရန့် 
ဆ နဒရှ ရသ ့်လ ည့်ား ၎င့် ားအ ရနပြင့်  အ လုြ့်ရ ှ ရြွရန့် နှင ့်/သ ုို့မဟု တ့် အ ဆ င့်သင ့် ပ ြစ့်မှုအ တွ ြ့်  
အ ရပခအ ရနြန့်ို့သတ့်ချြ့် ရှ ရနပခင့်ား ြ ုရည့်ညွှန့်ားြါ သ ည့်။ 

ြနလိုး 

ILO ၏  အ ဆ  ုားဝါားဆံုားြံစုံပြ င့်  ြရလားလုြ့်သ ားခ ု င့်ား ရစပခ င့်ား ပြဌ န ့်ားချြ့်အ မှတ့် ၁ ၈ ၂ (၁၉၉၉ ခုနှစ့်) နှင့်  
ြရလားသူ ငယ့်အ ခွင့် အရရား ဆ  ုင့်ရ  ြုလသမဂဂပြ ဋ္ဌ န့်ား ချြ့်နှင့် အညီ ြရလားအ ပြ စ့် အ သြ့် ၁၈  နှစ့်ရအ ြ့်  
လူတစ့်ဦားြ ု  သတ့်မှတ့် ြါသည့်။  ဤစစ့်တမ့် ားတွင့်  ြရလားလုြ့်သ ားတ ု င့်ားတ ရန့်အ တွြ့် ရည့်မှန့်ားခ ျြ့် ဦားရ ရ  
မှ  အ သြ့်အ ုြ့်စု အ သ ြ့် ၅  နှစ့်မ ှ ၁၇  နှစ့်အ တွင့်ားရှ သူ မျ ားအ  ားလံုားြါဝင့် ပြီား အ သြ့် ြ ုတ ုင့် ားတ ရ တွင့်  
ြရလား၏ လွန့်ခဲ ရသ ရမွ ား ရနို့ြ ပ ြည့် ပြီ ားအ သြ့်နှစ့်ပ ြင့်  တ ု င့်ားတ ြါသည့် ။ 

ြနလိုးလုြ်သ ိုး 

ပမန့်မ န ုင့်ငံတွ င့်ြရလ ားလုြ့်သ ား ၏  တရ ားဝ င့် အ နြ့်အ ဓ ြပ ယ့်ြွင ့်ဆ ုချြ့်  မ ရှ ရသားြါ။  ထ ုို့ရက ြ  င ့်  
စစ့်တမ့်ားတွင့်  အ သုံားပြြုထ  ားရသ  အ ဓ ြပ ယ့်ြွင ့်ဆ ုချြ့်မျ ားသ ည့် ၁၈  ကြ မ့်ရပမ ြ့်  လုြ့်သ ားဆ  ုင့်ရ   
စ ရင့်ားအ င့်ားြည ရှင့်မ ျ ား ညလီ ခံမှ  ချမတှ့်ထ ားရ သ  ဆ ံုားပြ တ့်ချြ့်မျ ား ၊ ၁ ၉၅၁ ခုနှစ့်၊  အ လုြ့်ရုံမျ ား အ ြ့် 
ဥြရေြ ု ပြင့်ဆ င့်သည ့်ဥ ြ ရေြါ  ပြ ဋ္ဌ န့်ားချြ့်မ ျ ားနှင ့်  ၂၀၁၆  ခုနှစ့်၊  ဆ  ုင့်မျ ားနှ င ့်အလ ုြ့်ဌ နမျ ား  ဥြရေ အ ရ  
ရအ ြ့်တငွ့်ရြ ့်ပြထ ားရ သ  ြံစုံမျ ားတွင့် အ လုြ့်လုြ့်ရသ ြရလားမ ျ ားြ ု ြရ လားလုြ့်သ ားအ ပြစ့် သတ့်မှ တ့် 
ြါသည့် - 

(၁) အ သြ့် ၅  နှစ့်မ ှ ၁ ၈  နှ စ့် ရအ ြ့်ရှ ပြီား အ ခရက ြား ရငွ သ ုို့မဟုတ့်  အ ြျ  ြု ားအ ပ မတ့်အ တွြ့်  
အ နတရ ယ့်ရှ ရသ အလုြ့်မျ ားတွင့်  တစ့်ြတ့်လျှင့်အ နည့် ားဆ ံုားတစ့်နာ ရီ  လုြ့်ြ ု င့်ပခင့် ား သ ုို့ မဟုတ့်  
ညအခ ျ  န့်မျ ား (ည ၆ နာ ရီမှ  နံနြ့် ၆  နာ ရီ) အ တွင့်ား  အ လုြ့်လုြ့်ပခင့်ား၊ 

(သ ုို့မဟုတ့်) 

(၂) အ သြ့် ၅ နှစ့်မ ှ ၁ ၄ နှ စ့် ရအ ြ့်ရှ ပြီား အ ခရကြ ား ရငွ သ ုို့မ ဟုတ့် အ ြျ  ြု ားအ ပ မတ့်အ တွြ့်  
တစ့်ြတ့်လျှင့် အ နည့်ားဆ ံုားတစ့်နာ ရီလုြ့်ြ ုင့်ပခင့် ား၊ 

(သ ုို့မဟုတ့်) 

(၃) အ သြ့် ၁ ၄ နှစ့်မှ  ၁ ၆  နှစ့် ရအ ြ့်ရှ ပြီား အ ခရက ြား ရငွ သ ုို့မဟုတ့်  အ ြျ  ြုားအ ပ မတ့်အ တွ ြ့်  
တစ့်ြတ့်လျှင့် ၂၄  နာ ရီထြ့်ြ ု၍ လုြ့်ြ ု င့်ပခင့် ား၊ 

(သ ုို့မဟုတ့်) 

(၄) အ သြ့် ၁ ၆ နှစ့်မ ှ ၁ ၈  နှစ့် ရအ ြ့်ရှ ပြီား အ ခရကြ ား ရငွ သ ုို့မ ဟုတ့် အ ြျ  ြုားအ ပ မတ့်အ တွြ့်  
တစ့်ြတ့်လျှင့် ၄ ၄ နာ ရီထြ့်ြ ု၍ လုြ့်ြ ု င့်ပခင့် ား၊ 

ြျန့်ရှ သည ့်  အ လုြ့်လုြ့်ရသ ြရလားမ ျ ားြ ု  ဤအ စီရင့်ခံစ တွင့် ြ ရလားလုြ့်သ ားအ ပြစ့်  
မသတ့်မှတ့်ဘဲ  “ ြရလားလု ြ့်သ ားမဟုတ့် သည ့်အ လုြ့်လုြ့်ရနရသ ြရလားမျ ား ”  ဟူ၍  အ မည့်တြ့် ြါသည့် ။ 
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Youth 

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

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

definition is used in this survey. 

Informal Sector 

 The informal sector consists of unregistered private enterprises engaged in the 

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

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

Informal employment 

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

Conference of Labour Statisticians (17th ICLS) is used. An employee working as a domestic worker 

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

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

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

compensation for termination of employment, gratuity or earned leave, or sick leave). 

Job 

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

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

period. 

 

 

 

 

  



၄ 

လူင  ်

 ငယ့်ရွယ့်သည့်  (သ ုို့မ ဟုတ့်) လူလ ားရပမ ြ့်ရသ အ ရွယ့်သ ုို့ မရရ ြ့်ရှ မီ အ သြ့်အ ြ ငု့် ားအ ပခ ား ြ ု  

လူငယ့်ဟုသတ့်မှတ့် ြါသ ည့်။ ြမ္  ြုလသ မဂဂအ ရနပြင့်  စ ရင့်ားအ င့် ားဆ  ုင့်ရ  ရည့်ရွယ့်ချြ့်အ လ ုို့ငှ  အ သ ြ့်  

၁၅-၂၄ နှစ့် အ သြ့်အ ြ ု င့်ား အ ပခ ားြ ု  လူငယ့်အ ပြစ့်  သတ့်မှတ့်ထ ားြါသည့် ။  ယခုစစ့်တမ့်ားတွင့်  ဤအ ဓ ြပါယ့်  

သတ့်မှတ့်ချြ့် ြ  ုအ သုံ ားပြ ြု ထ ားြါသည့်။ 

သမ္ ိုးရ ုိုးြ မ္ဟု န်သ  လုြ်ငေ်ိုးြဏ္ဍ 

 သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ  လုြ့်ငန့်ား ြဏ္ဍတွင့်  ြု န့်ြစစည့်ားမျ ားနှင့်  ဝန့်ရဆ  င့်မှုမျ ား ြ ု  လဲလှ ယ့်  

ရရ င့်ားချရန့်အ တွြ့်  သ ြ့်ဆ ုင့်ရ အ စ ုားရဌ နမျ ားတွင့်  မှတ့်ြံု တင့်ထ ားပခ င့် ားမရှ ဘဲ  ရဆ င့်ရွြ့်ရနရ သ  

ြ ုယ့်ြ ငု့်ြဂုဂလ  ြလုြ့် ငန့်ား ငယ့်မျ ား ြါဝင့်ြါ သည့်။ ြံု မှန့်အ  ားပြင ့် အ ဆ  ုြါလ ုြ့်ငန့်ားမျ ားသည့် အ ြွွဲဲ့အ စည့်ားင ယ့်  

မျ ားအ ပြစ့် ရြ့်တည့်ရန ပြီ ား ထုတ့်လုြ့်မှုစွမ့်ားအ  ားစုပ ြစ့်သည ့် လုြ့်သ ားနှ င ့်ရင့် ားနှီားမှု ြုန့်ြျစရ တ့် မျ ား ြ ု  

ပြည ့်စံုစ ွ  စ ရင့်ားဇယ ားပြ ြု စုထ ားပခင့်ား  မရှ ကြ ြါ။ 

သမ္ ိုးရ ုိုးြ မ္ဟု န်သ  အလုြ်အြ ုင် 

 ၁၇  ကြ မ့်ရပ မ ြ့်  အ ပ ြည့်ပြည့်ဆ ုင့်ရ  စ ရင့်ား အ င့်ားြည ရှင့်မျ ားညလီ ခံ မှ  ချမတှ့်ထ ားရသ  

သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ  အ လုြ့်အြ ုင့်နှင့် ြတ့် သြ့်သည့်  အ ယူအ ဆ မျ ားြ ု  အ သုံ ားပ ြြုထ ားြါ သည့်။  

သမ ားရ ုားြျ သ ုို့ မဟုတ့် သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ  လုြ့်ငန့်ားြဏ္ဍ သ ုို့မဟုတ့်  ြုဂဂလ ြအ  မ့်ရထ င့်စုတွ င့်  

အ  မ့်တွင့်ားအ လုြ့်သမ ားအ ပြ စ့် လုြ့်ြ ုင့်ရနသတူစ့် ဦား သည့် ၎ င့်ား၏ အ လုြ့်အြ ုင့်ဆြ့်နွယ့်မှုမ ှ  ပြ ည့် တွင့် ား  

အ လုြ့်သမ ားရရားရ  ဥြရ ေ သ ုို့မ ဟုတ့် လုြ့်ထံု ားလုြ့် နည့်ားမျ ား၊  ဝင့်ရ ငွခွန့်၊ လူမှု အ ြ အ ြွယ့်ရြားမှုနငှ ့်  အ ချ  ြု ွဲ့ 

ရသ  အ လုြ့်အြ ုင့်အ ြ ျ  ြုားခံစ ားခွင ့်  (ဥြမ အ ရနပြ င ့် -အ လုြ့်ထုတ့်နစ့်နာ ရကြား၊  လုြ့်သ ြ့်ဆု သ ုို့မ ဟုတ့်  

လုြ့်သြ့်ခွင ့် သ ုို့မဟုတ့် နာ မြျန့်ားခွင ့် ြဲ သ ုို့ရ သ ) မျ ားနှင ့် ြ ု ြ့်ညီမှုမရှ ြါ ြ သမ ား ရ ုားြ ျမဟုတ့် ရ သ   

အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်ရနသအူ ပြ စ့် သတ့်မှတ့်ြါသ ည့်။ 

အလုြ ်

အ လုြ့်ဆ ုသည့်မှ  စီားြွ  ားရရားလုြ့်ငန့် ားယူနစ့်တစ့်ခုအ တွြ့်  လူတစ့်ရယ ြ့်လုြ့်ရဆ  င့်ရမ ည့်  

လုြ့်ငန့်ားတ ဝန့်မျ ားြ ု  ဆ  ုလ ုပခင့်ားပြစ့်ြါသ ည့်။  လူတစ့်ရယ ြ့်တွင့်  ရည့်ညွှ န့်ားြ လတ ုအ တွင့်ား  လုြ့် ငန့် ား 

တစ့်ခ ု(သ ုို့) တစ့်ခုထြ့်ြ ု ၍  ရှ န ငု့်ြါသည့်။ 
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Occupation 

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

employed or paid employee. The International Standard Classification of Occupations (ISCO) 

groups similar kind of occupations together in a hierarchical order. The most recent version was 

adopted in 2008 and is known as ISCO-08 and it was used in the Labour Force Survey.  

Industry 

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

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

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

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

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

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

do not belong to the same activity code as per ISIC. In such cases, the activity which produces 

the maximum value of output has been considered for industrial classification.  

  



၅ 

အလုြ်အြ ုင်အမ္   ိုးအစ ိုး 

လူတစ့်ဦားသည့် ြ ုယ့် ြ ငု့် လုြ့်ငန့်ား လုြ့်ြ ု င့်ရနသူ ပ ြစ့်ရစ၊  လုြ့်ခလစ ပြင့်  လုြ့်ြ ုင့်ရနသူ ပြစ့်ရ စ  

အ တ အြျ သတ့်မှတ့်ထ ားရသ  အ လုြ့်တစ့်ခုတွင့်  လုြ့်ြ ုင့် ရနရရသ  အ လုြ့်အမျ  ြုားအ စ ားြ ု  ရ ည့် ညွှန့်ား 

ြါသည့်။ အ ပြည့် ပြည့်ဆ ုင့် ရ  အ လုြ့်အြ ုင့်အ မျ  ြုားအ စ ားခွဲပခ ားပခင့်ား စံချ  န့်စံညွှန့် ား ြ ု  တူညီရသ  အ လုြ့်အြ ု င့် 

အ  ြစ် မျာ ားပြင ်  စုစည့်ားထ ား ြါသည့်။ မက ြ ရသားမီအချ  န့်ြ ရနာ ြ့်ဆံုား  ရပြ င့် ား လဲမှုြ ု ၂၀ ၀၈ ခုနှစ့် ြ ချ မှတ့် 

ခဲ ရ  ISCO-08 အ ပြစ့် ရခေါ် ဆ  ုပြီား လုြ့်သ ားအ င့်အ  ားစစ့်တမ့်ားတွင့်  အ ဆ  ုြါ ISCO-08 ြ ု အ သုံားပ ြြုထ ားြါသ ည့်။ 

လုြ်ငေ်ိုးအမ္   ိုးအစ ိုး 

 လူတစ့်ဦားအ လုြ့်လုြ့်သည့်  ြ ုယ့်ြ ု င့်လုြ့်ငန့် ားအ ြါအ ဝင့်  အ လုြ့်ဌ န၊  စီ ားြွ ားရရ ား လုြ့်ငန့်ား (သ ုို့မဟုတ့်) 

အ ြွွဲဲ့အ စည့်ားမှရဆ  င့်ရွြ့်ရ နရသ  စီားြွ ားရရားလုြ့်ရဆ  င့်မှုြံစုံြ ု  ရည့်ညွှန့်ား ြါသ ည့်။  စီားြွ ားရရ ား လုြ့်ရဆ  င့် မှု 

ြံစုံြ  ုအ ပခ ားယူနစ့်မျ ား (သ ုို့မဟ တ)် လူမျ ားအ တွ ြ့်  အ ဓ ြြုန့်ြစစည့်ား မျ ားထု တ့်လုြ့်ပခင့်ားနှ င့်  ဝန့်ရဆ  င့်မှုမျ ား  

ြံ ြ ာုးရဆ င့်ရွြ့်ရြ ားပခ င့်ားအ ရ  သတ့်မှ တ့်ြါသည့် ။ အ ပ ြည့်ပြည့်ဆ ုင့်ရ  စီ ားြွ ားရရ ားလုြ့်ငန့်ား  အ မျ  ြုားအ စ ားခွဲပခ  ား 

ပခင့်ား  စံချ  န့်စံညွှန့်ားအ ပြစ့်  လူသ မျ ားပြီ ား ရနာ ြ့်ဆံု ားပ ြင့်ဆင့်ချြ့် ပြစ့်ရသ  အ ပ ြည့်ပြည့်ဆ ုင့်ရ  စီ ားြွ ားရ ရား 

လုြ့်ငန့်ား အ မျ  ြုားအ စ ားခွဲပခ ား ပခင့်ား  စံချ  န့်စံညွှန့်ား (ပြ င့်ဆင့်ချြ့်- ၄) ြ  ု ယခုစစ့်တမ့် ားတွင့်  အ သုံ ားပြ ြုထ ားြါသည့် ။  

လုြ့်ငန့်ား တစ့်ခု သည့် ISIC ၏ code  လုြ့်ရဆ  င့်ချြ့်  တစ့်ခုထဲမှမဟု တ့်ဘဲ ြုန့်စည့်ရဆ  င့်ရွြ့်မှုမျ ား ြ ု  

ထုတ့်လုြ့်ပခင့်ား (သ ုို့မ ဟ တ်) ရြားအ ြ့်ပခ င့်ား ပြြုလုြ့်န ု င့်ြါ သည့်။ ဤသ ုို့ရ သ  အ ရပခအ ရနတွင့်  အ မျ ားဆ ံုားတန့် ြ ု ား 

ထုတ့်လုြ့်သည့်  လုြ့်ရဆ  င့်ချြ့်ြ ုသ  လုြ့် ငန့်ား/ လုြ့်ငန့်ားအ မျ  ြုားအ စ ား  ခွဲ ပ ခ ားရန့်  ယူဆ သတ့်မှတ့်ရ မည့်  

ပြစ့်သည့်။ 
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1. Population and Labour Force 

Table 1. Working Age Population and Labour Force by age group, sex, and urban/rural 

 
Male Female Urban Rural Total 

Working-Age Population (million) 17.13 20.46 11.49 26.10 37.59 

By age      

15-24 4.25 4.58 2.61 6.22 8.83 

25-34 3.60 4.23 2.25 5.58 7.83 

35-44 3.30 3.83 2.18 4.95 7.13 

45-54 2.71 3.29 1.93 4.07 6.00 

55-64 1.92 2.47 1.43 2.96 4.39 

65+ 1.35 2.06 1.09 2.32 3.41 

Labour Force (million) 13.16 9.06 6.60 15.62 22.22 

By age      

15-24 2.15 1.73 1.07 2.81 3.88 

25+ 11.01 7.33 5.53 12.81 18.34 

By education (% distribution)      

Completed primary and below 57.2 60.7 36.1 69.6 59.1 

Completed secondary 19.3 16.1* 20.6* 16.2 17.6 

Completed High and above 22.7 22.6 42.7 13.5 22.6* 

Other 0.8 0.6 0.6 0.7 0.7 

Labour Force Participation Rate (%) 76.8 44.3 57.5 59.8 59.1 

By age      

15-24 50.6 37.8 40.9 45.3 44.0 

25+ 85.5 46.2 62.3 64.4 63.8 

Source: Annual Labour Force Survey, 1st Semi-Annual 2020 
Note:  * Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 

 According to the First Semi-Annual Labour Force Survey-2020, the Working-Age 

Population (aged 15+) was 37.5 9 million and among them, female constituted 54.4 percent while 

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

population, 69 .4 percent was found in rural area while 30 .6 percent was located in urban area. 

The percentage of younger age group was relatively high among the distribution of the working-

age population by 10-year age intervals.  



၆ 

၁။ လူဦိုးနရနှင့််လုြ်သ ိုးအင်အ ိုး 
ဇ  ိုး-၁။ အသြ်အုြစ်ု၊ ြ  ိုး ၊ မ္ နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ ၊ နြ ိုးလြ်အလ ုြ် အလုြ်လုြြ် ုင်န ုင်နသ  အသြ် 

အြ င်ုိုးအပခ ိုးရှ  လူဦိုးနရနှင့်် လုြ်သ ိုးအင်အ ိုးအနပခအနေ  

ြ  ိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 
နြ ိုး 
လြ် 

စုစုနြါင်ိုး 

အလုြ်လုြြ် ုင်န ုင်နသ  အသြ်အြ င်ုိုးအပခ ိုးရှ  
လူဦိုးနရ (သေ်ိုးနြါင်ိုး) 

၁၇.၁၃ ၂၀.၄၆ ၁၁.၄၉ ၂၆.၁၀ ၃၇.၅၉ 

အသြ်အြ င်ုိုးအပခ ိုးအလ ြ်ု      
၁၅-၂၄ ၄.၂၅ ၄.၅၈ ၂.၆၁ ၆.၂၂ ၈.၈၃ 
၂၅-၃ ၄ ၃.၆၀ ၄.၂၃ ၂.၂၅ ၅.၅၈ ၇ .၈၃ 
၃၅-၄ ၄ ၃.၃၀ ၃.၈၃ ၂.၁၈ ၄.၉၅ ၇ .၁၃ 
၄၅-၅၄ ၂.၇ ၁ ၃.၂၉ ၁.၉၃ ၄.၀၇ ၆.၀၀ 
၅၅-၆၄ ၁.၉၂ ၂.၄၇ ၁.၄၃ ၂.၉၆ ၄.၃၉ 
၆၅+ ၁.၃၅ ၂.၀၆ ၁.၀၉ ၂.၃၂ ၃.၄၁ 

လုြ်သ ိုးအင်အ ိုး(သေ်ိုးနြါင်ိုး) ၁၃.၁၆ ၉.၀၆ ၆.၆၀ ၁၅.၆၂ ၂၂.၂၂ 
အသြ်အြ င်ုိုးအပခ ိုးအလ ြ်ု      

၁၅-၂၄ ၂.၁၅ ၁.၇ ၃ ၁.၀၇ ၂.၈ ၁ ၃.၈၈ 
၂၅+ ၁၁.၀၁ ၇ .၃၃ ၅.၅၃ ၁၂.၈ ၁ ၁၈.၃၄ 

ြည အရညအ်ခ င်ိုးအလ ုြ် (ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရ ခ ုင်နှုေ်ိုး)      
မူလတန့်ားအ  င ်နှင ်ပအ ာ က် ၅၇.၂ ၆၀.၇ ၃၆.၁ ၆၉.၆ ၅၉.၁ 
အ လယ့်တန့်ားအ  င ် ၁၉.၃ ၁၆.၁* ၂၀.၆* ၁၆.၂ ၁၇.၆ 
အ ထြ့်တန့်ားအ ဆ င့် နှင ်အထ က် ၂၂.၇ ၂၂.၆ ၄၂.၇ ၁၃.၅ ၂၂.၆* 
အ ပြာ ား ၀.၈ ၀.၆ ၀.၆ ၀.၇ ၀.၇ 

လုြ်သ ိုးအင်အ ိုးြါဝင်မ္ှုရ ခ ုင်နှုေ်ိုး ၇၆.၈ ၄၄.၃ ၅၇.၅ ၅၉.၈ ၅၉.၁ 
အသြ်အြ င်ုိုးအပခ ိုးအလ ြ်ု      

၁၅-၂၄ ၅၀.၆ ၃၇ .၈ ၄၀.၉ ၄၅.၃ ၄၄.၀ 
၂၅+ ၈၅.၅ ၄၆.၂ ၆၂.၃ ၆၄.၄ ၆၃.၈ 

ဇ စ ့်ပမ စ ့်။ ၂ ၀၂ ၀ ပြ ည ့် န ှစ ့်၊ နစှ ့်စ ဉ့်လ ုြ့်သ ား အ င ့်အ  ား စစ ့်တ မ့်ား (ြထ မအ ကြ မ့်) 
မှတ ်ြျက်။ * န မနူ ာ ဦား ရ ရ ၅ ၀ ရ အ  ြ့်သ ရှ သည့် အတ ွြ့် န  ှုင ့်ားယ ှဉ့်စ ံမှ ားယ ွင ့်ား မှုန ှုန ့်ား ပမ င ့် မ ား န  ငု ့်ြါသည့်။ 

၂၀၂၀  ပြည ့်နှစ့် ၊  နှစ့်စဉ့်လ ု ြ့်သ ားအ င့်အ  ားစစ့်တမ့်ား  (ြထမအ ကြ မ့်) အ ရ အ သြ့်  ၁၅  နှစ့်နှင့် အထ ြ့်  

အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်န ုင့်ရ သ  အ သြ့်အ ြ ငု့်ားအ ပခ ားရှ လူဦ ားရရ  ၃၇.၅၉ သန့်ားရှ ပ ြီား၊  အ မျ  ြုား သမီားြါဝင့်မှု  ၅၄.၄% နှ င့်  

အ မျ  ြုားသ ား ြါဝင့်မှု  ၄ ၅.၆% ပြစ့်ြါ သည့်။  ပ မ ြုွဲ့ ပြ၊  ရ ြျားလြ့်  န ှု င့်ားယှဉ့်က ြည့် ြ ါြ  အ လုြ့်လုြ့်ြ ု င့်န ုင့်ရ သ  

အ သြ့်အ ြ ငု့်ားအ ပခ ားရှ လူဦ ားရရ၏  ၆၉. ၄% သည့်  ရြျားလ ြ့်ရေ သတွင့်  ရန ထ ုင့်ကြပ ြီား၊  ပ မ ြုွဲ့ ပြရေ သတွ င့်  

၃၀.၆% ရှ ြါသည့် ။ အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်န ုင့် ရသ  လူဦားရရ ြျံွဲ့နှံို့မှုြ ု ၁၀ နှစ့်ပခ ား အ သ ြ့်အ ုြ့်စု အ လ ုြ့်  ကြည့် ြါ ြ  

ငယ့်ရွယ့်ရသ  အ သြ့်အ ုြ့် စုမျ ားတွင့်  ြ ု မ ပုမ င့် မ ားြါသ ည့်။ 
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The total labour force was 22. 2 2 million where 17.5 percent was constituted by youth and 

82. 5 percent by adult. The youth participation 3.8 8 million in the labour force was lower than 

adult 18. 3 4 million. However, the difference between female participation rates for both youth 

and adult were the smallest where youth female accounted for 37.8 percent and adult female 

46 . 2 percent. In contrast, male labour force participation rate for youth and adult was 

significantly different, where youth male accounted for 50 .6 percent and adult male 85. 5 percent. 

Among the working age population, 59. 1 percent was in the labour force participation 

rate and the remaining 40. 9 percent was out of the labour force. The labour force participation 

rate was at 76.8 percent for male and 44.3 percent for female. The labour force participation rate 

was higher in rural area than urban area where rural area accounted for 59. 8 percent and urban 

area 57.5 percent. 

 In terms of the distribution of labour force by educational attainment, the highest was 

completed primary and below which accounted for 59.1 percent, followed by 22.6 percent of 

completed high and above, 17.6 percent of completed secondary and 0.7 percent of the other 

educational attainment respectively. Although there was similarity between male and female in 

terms of educational distribution, with regards to attaining the higher level of education, the 

proportion was higher in urban compared to rural. 

  



၇ 

 လုြ့်သ ားအ င့်အ  ား ၂၂.၂၂ သန့်ားတွင့် လူ ငယ့်ြါဝင့်မှုရ  ခ ုင့်နှုန့်ားမှ  ၁၇ . ၅% ၊ အ ရွယ့်ရရ ြ့်ပြီားသြူါဝင့်မှု 

ရ ခ ုင့်နှုန့်ား ၈၂. ၅% ရှ သ ည့်ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသ ည့်။ လူငယ့်မျ ား၏ လုြ့်သ ား အ င့်အ  ား ၃. ၈၈ သန့်ား သ ည့် 

အ ရွယ့်ရရ ြ့်ပြီားသူမျ ား၏ လုြ့်သ ားအ င့်အ  ား ၁ ၈.၃၄  သန့်ားထ ြ့် နည့် ားြါား ြါသ ည့်။ လုြ့် သ ားအ င့်အ  ားြါဝင့် မှု  

ရ ခ ုင့်နှုန့်ားတွင့် လူငယ့်အ မျ  ြုားသ မီား ၃၇ .၈% နှင့်  အ ရွယ့်ရရ ြ့်ပြီားသအူ မျ  ြု ားသမီ ား ၄၆.၂% ပ ြင ့် အ နည့်ားငယ့် သ  

ြွ ပခ ားသည့်ြ ု  ရတွွဲ့ရှ ရ ရ သ ့်လည့်ား လူငယ့်အ မျ  ြုားသ  ားနှင့်  အ ရွယ့်ရရ ြ့်ပြီ ားသူ အ မျ  ြုားသ ား မျ ား ၏ လုြ့်သ ား  

အ င့်အ  ားြါဝင့်မှုနှုန့်ားသည့် ၅၀.၆% နှင့်  ၈၅.၅% ပ ြစ့်၍ သ သ စွ  ြွ ပခ ားမှုရှ ရက ြ  င့်ား ရတွွဲ့ရှ ရြါ သည့်။ 

 န ုင့်ငံ၏ အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်န ု င့်ရသ  အ သြ့်အ ြ ငု့် ားအ ပ ခ ားရှ လူဦားရရတွင့် လုြ့်သ  ားအ င့်အ  ား ြါဝင့်မှုနှုန့် ား  

သည့် ၅၉.၁% ပြစ့်ပြီ ား ၄၀ .၉% သည့် လုြ့်သ ားအ င့် အ  ားပြင့်ြတွင့်ရှ ရန ရကြ င့် ား ရတွွဲ့ရြါသည့် ။ အ မျ  ြု ားသ  ား 

မျ ား၏ လုြ့်သ ားအ င့်အ  ား ြ ါဝင့်မှုရ ခ ုင့်နှုန့်ားသည့် ၇ ၆. ၈%၊ အ မျ  ြုား သမီား မျ ား၏ ြါဝင့်မှုရ ခ ုင့်နှုန့်ား ၄ ၄.၃% ရှ ပ ြီား ၊  

ရြျားလ ြ့်တွင့် လုြ့်သ ား အ င့်အ  ားြါဝင့်မှုနှုန့်ား ၅၉.၈% နှင ့်  ပမ ြုွဲ့ပြတွ င့် လုြ့် သ ားအ င့်အ  ားြါဝင့်မှုနှုန့်ား  ၅၇ . ၅% 

ရှ ရကြ င့်ား  ရတွွဲ့ရှ ရြါသ ည့်။ 

 ြည ရရားပြီ ားရပမ ြ့်မှုအ ဆ င ့်အလ  ုြ့် လုြ့် သ ားအ င့်အ  ားြါဝင့်မှုအ ရပခအ ရနြ ု  က ြည ့်ြါ ြ  မ လတန်ား 

အ  င ်နှင ်ပအ ာ က် ၅၉.၁%၊ အ ထက်တန်ားအ  င ်နှ င ်အထ က် ၂၂.၆%၊ အ လ ယ်တန်ားအ  င ် ၁၇.၆% နှင ့်  

အ ပခ ားြည ရရားအ ဆ င ့်ပြီားရပမ ြ့်သူ  ၀.၇% ပ ြစ့်ရက ြ င့်ား ပတ ွေ့ရှ ရြေါသည် ။ အ    ြေါ ြျံွေ့နှံို့မှုြံ စံသည ် က ျာ ား၊ မ 

အ ကကာ ား တ ည မှုရှ ပ သာ ်လည်ား ပမ ြုွေ့ပ ြ၊ ပကျားလက် အ က ကာ ားတ င်မ  အ ထက်တန် ား အ  င ်နှင ်အထ က် ပြ ားပ ပမာ က်မှု  

တ င် ပ မ ြုွေ့ပ ြသည် ပကျ ားလ က်ထက် သ သာ စ ာ ပမင ်မာ ား ပကကာ င်ား ပတ ွေ့ရှ ရြေါ သည။် 
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2. Employment and Job Quality 
Table 2. Employment by age group, sex, and urban/rural  

 Male Female Urban Rural Total 

Employment (million) 13.01 8.87 6.49 15.39 21.88 

By age      

15-24 2.06 1.63 1.02 2.67 3.69 

25+ 10.95 7.24 5.47 12.72 18.19 

By broad industry (% distribution)      

    Agriculture 50.5 38.1 7.0 61.7 45.5 

    Industry 19.2 18.5 27.5 15.3 18.9 

    Services 30.3 43.4 65.5 23.0 35.6 

By economic sector (% distribution)      

Agriculture, forestry and fishing 50.5 38.1 7.0 61.7 45.5 

Mining and quarrying 1.1 0.2* 0.4 0.9 0.7 

Manufacturing 9.5 16.8 19.4 9.4 12.4 

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

Water supply and other 0.2* 0.2* 0.4* 0.2* 0.2* 

Construction 8.4 1.3 7.2 4.8 5.5 

Wholesale and retail trade 12.9 27.4 35.0 11.9 18.8 

Transportation and storage 8.8 0.5* 11.0 3.1 5.4 

Accommodation and food services  1.1 2.8 3.6 1.0 1.8 

Information and communication 0.2* 0.1* 0.5* 0.0* 0.2 

Financial and insurance activities 0.4 0.9 1.8 0.1* 0.6 

Real estate activities 1.2 0.8 2.2 0.6 1.1 

Professional and technical activities 0.1* 0.1* 0.2* 0.1* 0.1* 

Administrative activities - - - - - 

Public administration and defence 0.7 0.8 1.9 0.3 0.8 

Education 1.2 5.4 4.4 2.2 2.8 

Human health and social work activities 0.3 0.9 1.2 0.3* 0.5 

Arts, entertainment and recreation 0.1* 0.1* 0.1* 0.1* 0.1* 

Other service activities 3.2 3.6 3.6 3.3 3.4 

Activities of households as employers 0.0* 0.0* 0.0* 0.0* 0.0* 

Activities of extraterritorial  - 0.0* - 0.0* 0.0* 

Source: Annual Labour Force Survey, 1st Semi-Annual 2020 
Note: * Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 

- There is no sample. 
 



၈ 

၂။ အလုြ်အြ ုင်နှင့််အလုြ၏် အရညအ်နသ ိုး 
ဇ  ိုး-၂။ အသြ်အုြစ်ု၊ ြ  ိုး၊ မ္ နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ၊ နြ ိုးလြ်အလ ုြ် အလုြ်အြ ုင်အနပခအနေ 

 ြ  ိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 
နြ ိုး 
လြ် 

စုစု 
နြါင်ိုး 

အလုြ်လြ်ရှ ဦိုးနရ (သေ်ိုးနြါင်ိုး) ၁၃.၀၁ ၈.၈၇ ၆.၄၉ ၁၅.၃၉ ၂၁.၈၈ 
အသြ်အြ င်ုိုးအပခ ိုးအလ ြ်ု      

၁၅-၂၄ ၂.၀၆ ၁.၆၃ ၁.၀၂ ၂.၆၇ ၃.၆၉ 
၂၅+ ၁၀.၉၅ ၇ .၂၄ ၅.၄၇ ၁၂.၇ ၂ ၁၈.၁၉ 

လုြ်ငေ်ိုးြဏ္ဍအလ ုြ် ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရ ခ ုင်နှုေ်ိုး      
လယ့်ယ  ၅၀.၅ ၃၈.၁ ၇ . ၀ ၆၁.၇ ၄၅.၅ 
စြ့်မှု ၁၉.၂ ၁၈.၅ ၂၇ .၅ ၁၅.၃ ၁၈.၉ 
ဝန့်ရဆ  င့်မှု ၃၀.၃ ၄၃.၄ ၆၅.၅ ၂၃. ၀ ၃၅.၆ 

စ ိုးြ  ိုးနရိုးြဏ္ဍအလ ုြ် ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရ ခ ုင်နှုေ်ိုး      
လယ့်ယ ၊ သစ့်ရတ နှင့်  ငါ ားလုြ့်ငန့်ား ၅၀.၅ ၃၈.၁ ၇ . ၀ ၆၁.၇ ၄၅.၅ 
သတတြုတူ ားရြ ့်ရရားနှင့်  ရ ြျ  ြ့်မ ုင့်ားလုြ့် ငန့်ား ၁.၁ ၀.၂* ၀.၄ ၀.၉ ၀.၇ 
ြုန့်ထုတ့်လုြ့်မှုလုြ့်ငန့်ား ၉.၅ ၁၆.၈ ၁၉.၄ ၉.၄ ၁၂.၄ 
လျှ ြ့်စစ့်၊ ဓါတ့်ရငွွဲ့စသည့်  ၀.၁* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၀* ၀.၁* 
ရရရြားရဝရရ ားနှင့်  အ ပခ ား ၀.၂* ၀.၂* ၀.၄* ၀.၂* ၀.၂* 
ရဆ ြ့်လုြ့်ရရားလုြ့်ငန့်ား ၈.၄ ၁.၃ ၇ .၂ ၄.၈ ၅.၅ 
လြ့်လီနှင့် လြ့်ြ ားရရ င့်ားဝယ့်ရရ ားလုြ့်ငန့် ား ၁၂.၉ ၂၇ .၄ ၃၅.၀ ၁၁.၉ ၁၈.၈ 
သယ့်ယူြ ုို့ရဆ င့်ရရားနှင့် သ ု ရလှ င့်ရရားလုြ့်ငန့်ား ၈.၈ ၀.၅* ၁၁. ၀ ၃.၁ ၅.၄ 
တည့်ားခ ုခန့်ားနှင့်  အ စ ားအ ရသ ြ့်ဝန့်ရဆ  င့်မှု ၁.၁ ၂.၈ ၃.၆ ၁. ၀ ၁.၈ 
သတင့်ားအ ချ ြ့်အ လြ့်နှင့်  ဆ ြ့်သွယ့်ရရား ၀.၂* ၀.၁* ၀.၅* ၀.၀* ၀.၂ 
ရငွရရားရ ကြ ားရရားနှ င့်  အ  မခံလုြ့်ငန့်ား ၀.၄ ၀.၉ ၁.၈ ၀.၁* ၀.၆ 
အ  မ့်ခခံရပမဆ ုင့်ရ လုြ့်ငန့်ားမ ျ ား ၁.၂ ၀.၈ ၂.၂ ၀.၆ ၁.၁ 
အ တတ့်ြည နှင့်  နည့်ားြ ည ဆ  ုင့်ရ လုြ့်ငန့်ား ၀.၁* ၀.၁* ၀. ၂* ၀.၁* ၀.၁* 
စီမအံ ုြ့်ချြုြ့်မှုဆ ုင့်ရ လုြ့်င န့်ားမျ ား - - - - - 
ပြည့်သူ ူ့အ ုြ့်ချြုြ့်ရရ ားနှင့် ြ ြွယ့်ရရား ၀.၇ ၀.၈ ၁.၉ ၀.၃ ၀.၈ 
ြည ရရား ၁.၂ ၅.၄ ၄.၄ ၂.၂ ၂.၈ 
ြျန့်ားမ ရရားနှ င့် လူမှုရရားလု ြ့်ငန့်ားမျ ား ၀.၃ ၀.၉ ၁.၂ ၀.၃* ၀.၅ 
ြန့်ားချ၊ီ အ နုြည ၊ ရ ြျ ့်ရပြ ရရားနှင့် အြန့်ားရ ပြရရ ား ၀.၁* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၁* 
အ ပခ ားဝန့်ရဆ  င့်မှုလုြ့်ငန့်ား မျ ား ၃.၂ ၃.၆ ၃.၆ ၃.၃ ၃.၄ 
အ  မ့်မှုြ စစဆ ုင့်ရ  အ  မ့်ရထ င့်စုလုြ့်ငန့်ား ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* 
သံတမန့်အ ခွင့် အရရားရ အ ြွွဲဲ့အ စည့်ားမျ ား၏လ ုြ့်ငန့် ားမျ  ား - ၀.၀* - ၀.၀* ၀.၀* 

ဇ စ ့်ပမ စ ့်။ ၂ ၀ ၂ ၀ ပြ ည ့်န ှစ ့်၊ ပမန ့်မ န  ငု ့်င ံန ှစ ့်စ ဉ့်လ ုြ့်သ ား အင ့်အ ား စ စ ့်တ မ့်ား (ြထ မအ ကြ မ့်) 
မှတ ်ြျက်။ * န မနူ ာ ဦား ရ ရ ၅ ၀ ရ အ  ြ့်သ ရှ သည့် အတ ွြ့် န  ှုင ့်ားယ ှဉ့် စ ံမှ ားယ ွင ့်ား မှုန ှုန ့်ား ပမ င ့် မ ား န  ငု ့်ြါသည့်။ 
  -  န မ နာ ဦ ားပ ရ ြေါဝင ်လ ာပြ င ်ားမရှ ြေါ။ 
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 Male Female Urban Rural Total 

By employment status (% distribution)      

Employee 39.5 38.2 49.4 34.6 39.0 

Employer 7.1 2.4 5.4 5.1 5.2 

Own-account worker 40.2 30.5 32.9 37.7 36.3 

Contributing family worker 13.2 28.9 12.3 22.6 19.5 

By occupation (% distribution)      

Managers 0.8 0.4* 1.9 0.1* 0.6 

Professionals 1.6 5.8 5.5 2.3 3.3 

Technicians and associate professionals 1.5 1.0 2.8 0.7 1.3 

Clerical support workers 2.3 4.3 7.4 1.3 3.1 

Services and sales workers 13.4 30.4 37.7 12.9 20.3 

Skilled agricultural, forestry & fishing 
workers 

40.4 27.4 5.3 47.8 35.2 

Craft and related trades workers 13.1 13.4 17.3 11.5 13.2 

Plant and machine operators and 
assemblers 

9.3 0.6* 11.2 3.5 5.8 

Elementary occupations 17.5 16.7 10.8 19.9 17.2 

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

By informal status (% distribution)      

Informal Employment 81.3 91.7 83.5 86.3 85.5 

Formal Employment 18.7 8.3 16.5 13.7 14.5 

Employment in the informal sector 68.3 67.2 61.5 70.6 67.9 

Informal employment outside the 
informal sector 

13.0 24.4 21.9 15.8 17.6 

Source:  Annual Labour Force Survey, 1st Semi-Annual 2020 
Note: * Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 

 - There is no sample. 

According to the survey, 45.5 percent of the employed population was working in 
agriculture, forestry and fishing sector. It was followed by wholesale and retail trade 18.8 
percent, manufacturing 12. 4 percent, construction 5.5 percent, transportation and storage 5.4 
percent and other service activities 3.4 percent. It was found that less than 3 percent of the 
employed population was working in each remaining sector. 

 

  



၉ 

 ြ  ိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 
နြ ိုး 
လြ် 

စုစုနြါင်ိုး 

အလုြ်အြ ုင်အနပခအနေအလ ုြ်ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရ ခ ုင်နှုေ်ိုး      
အ လုြ့်သမ ား ၃၉.၅ ၃၈.၂ ၄၉.၄ ၃၄.၆ ၃၉.၀ 
အ လုြ့်ရငှ့် ၇ .၁ ၂.၄ ၅.၄ ၅.၁ ၅.၂ 
တစ်ြ  င်တစ်န  င်လ ြ် ငန်ားလ ြ်က  င် သ  ၄၀.၂ ၃၀.၅ ၃၂.၉ ၃၇ .၇ ၃၆.၃ 
မ သာ ားစ လ ြ်ငန်ားတ င်က ည လ ြ်က  င်သ  ၁၃.၂ ၂၈.၉ ၁၂.၃ ၂၂.၆ ၁၉.၅ 

အလုြ်အြ ုင်အုြစ်ုအလ ြ်ုြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရ ခ ုင်နှုေ်ိုး      
မန့်ရနဂ ျ မျ ား ၀.၈ ၀.၄* ၁.၉ ၀.၁* ၀.၆ 
အ သြ့်ရမွားဝ မ့်ားရ ြျ င့်ား  ြ ည ရှင့်မျ ား ၁.၆ ၅.၈ ၅.၅ ၂.၃ ၃.၃ 

နည့်ားြည နှင့် ြ ျွမ့်ား ြျင့် ြ ည ရှင့်မျ ား ၁.၅ ၁.၀ ၂.၈ ၀.၇ ၁.၃ 
စ ရရားလုြ့်ငန့်ားအ ရထ ြ့်အ ြူပြြုလုြ့်သ ားမျ ား ၂.၃ ၄.၃ ၇ .၄ ၁.၃ ၃.၁ 
ဝန့်ရဆ  င့်မှုနှင့် အရရ င့်ား လုြ့်သ ားမျ ား ၁၃.၄ ၃၀.၄ ၃၇ .၇ ၁၂.၉ ၂၀.၃ 
လယ့်ယ စ ုြ့်ြျ  ြုားရရ ား၊ သစ့်ရတ နှင့်  ငါားလုြ့် ငန့်ား  
ြျွမ့်ား ြျင့်လုြ့် သ ားမျ ား 

၄၀.၄ ၂၇ .၄ ၅.၃ ၄၇ .၈ ၃၅.၂ 

လြ့်မှုြည နှင့် ဆြ့်စြ့် လုြ့်သ ားမျ ား ၁၃.၁ ၁၃.၄ ၁၇ .၃ ၁၁.၅ ၁၃.၂ 
စြ့်ြ ရ ယ နှင့်  စြ့် ြစစ ည့်ား 
ြ ုင့်တယွ့်အ သုံ ားပြ ြုသူမျ ား ၊ စုစည့်ားတြ့်ဆင့်သူမ ျ ား 

၉.၃ ၀.၆* ၁၁.၂ ၃.၅ ၅.၈ 

အ ရပခခံအ လုြ့်အြ ုင့်မျ ား ၁၇ .၅ ၁၆.၇ ၁၀.၈ ၁၉.၉ ၁၇ .၂ 
စစ့်မှုထမ့်ားအ လုြ့်အြ ုင့်မျ ား ၀.၁* - ၀.၁* ၀. ၀* ၀. ၀* 

လုြ်ငေ်ိုးြဏ္ဍအလ ုြ် အလုြ်အြ ုင်ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရ ခ ုင်နှုေ်ိုး      
သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ  အ လုြ့်အြ ုင့် ၈၁.၃ ၉၁.၇ ၈၃.၅ ၈၆.၃ ၈၅.၅ 
သမ ားရ ုားြျအ လုြ့်အြ ုင့် ၁၈.၇ ၈.၃ ၁၆.၅ ၁၃.၇ ၁၄.၅ 
သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ လုြ့်ငန့်ားြဏ္ဍရှ  
အ လုြ့်အြ ုင့် 

၆၈.၃ ၆၇. ၂ ၆၁.၅ ၇ ၀.၆ ၆၇. ၉ 

သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ လုြ့်ငန့်ားြဏ္ဍ၏ပ ြင့်ြရှ  
သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ အ လုြ့်အြ ုင့် 

၁၃.၀ ၂၄.၄ ၂၁.၉ ၁၅.၈ ၁၇ .၆ 

ဇ စ ့်ပမ စ ့်။ ၂ ၀၂ ၀ ပြ ည ့် န ှစ ့်၊  န ှစ ့်စ ဉ့်လ ုြ့်သ ား အင ့်အ  ား စစ ့်တ မ့်ား (ြထ မအ ကြ မ့်) 
မှတ ်ြျက်။ * န မနူ ာ ဦား ရ ရ ၅ ၀ ရ အ  ြ့်သ ရှ သည့် အတ ွြ့် န  ှုင ့်ားယ ှဉ့်စ ံမှ ားယ ွင ့်ား မှုန ှုန ့်ား ပမ င ့် မ ား န  ငု ့်ြါသည့်။ 

- န မ န ာဦ ား ပ ရ ြေါဝငလ် ာ ပြင ်ား မရှ ြေါ။ 

ဤစစ့်တမ့်ားအ ရ ၄၅.၅% သည့် လယ့်ယ ၊ သစ့်ရတ နှင့်  ငါားလုြ့်ငန့် ားြဏ္ဍ တွင့် လုြ့်ြ ုင့် ရနပြီ ား၊ 
လြ့်လီနှင့်  လြ့် ြ ားရ ရ င့်ားဝယ့်ရရား လုြ့်ငန့်ား ြ ဏ္ဍတွင့် ၁၈.၈%၊ ြုန့်ထုတ့်လုြ့်မှုလုြ့်ငန့်ားြဏ္ဍ တွ င့် 
၁၂.၄%၊ ရဆ ြ့်လုြ့်ရရား လုြ့်ငန့်ားြဏ္ဍတွ င့် ၅.၅% ၊ သယ့်ယူြ ုို့ရဆ င့်ရရားနှ င့်  သ ုရလှ င့်ရရ ားလုြ့်ငန့်ား တွ င့် 
၅.၄% နှင ့် အ ပခ ားဝန့်ရဆ  င့်မှုလုြ့်ငန့် ားမျ ားတွ င့် ၃.၄% ရှ သည့်ြ  ုရတွွဲ့ရှ ရ ြါသည့်။ ြျန့်လုြ့်ငန့်ား ြဏ္ဍမျ ားတွ င့် 
၃% ရအ ြ့် ရလျ  န ည့်ားသ ည့်ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရ ြါသည့်။ 
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The proportion of females employed in industrial sectors such as manufacturing, 

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

the opposite could be found in agriculture, forestry and fishing, construction, transportation and 

storage sectors. 

Based on the region and by distribution of economic sectors, 61.7 percent of employed 

in agriculture, forestry and fishing sector was working in rural area while the employed 

population in remaining sectors were higher in urban area except mining and quarrying. 

 It was found that, among the 15 years and above population, 58 . 2 percent (Employment 

to Population Ratio) were employed. Among those who were employed, 39.0 percent was 

employee, 5.2 percent was employer, 36. 3 percent was own account worker and 1 9.5 percent 

was contributing family worker, also known as household work.   

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

than in rural area while the proportion of own-account worker and contributing family worker 

among the employed population were higher in rural area. Meanwhile, the proportion of 

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

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

employer and own-account worker categories while the proportion of females was significantly 

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

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

was a slight difference between male and female in terms of the distribution of employee 

category.  

 In terms of occupation types, 35.2 percent of the employed population was working as 

skilled agricultural, forestry and fishing worker, followed by 20 .3 percent as service and sale 

worker, 17.2 percent as elementary occupation and 13.2 percent as craft and related trade 

worker.  

 



၁၀ 

 လုြ့်ငန့်ားြဏ္ဍအ လ ုြ့် အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်ရနရ သ  အ မျ  ြုား သမီားြါဝင့်မှုမှ  ြုန့်ထု တ့်လုြ့်ငန့်ား၊ လ ြ့်လီ 

နှင့်  လြ့် ြ ားရရ င့်ားဝ ယ့်ရရားလုြ့်ငန့်ား နှ င ့်  ြည ရရားြဏ္ဍမျ ားတွ င့် အ မျ  ြုား သ ားမျ ားထြ့် သ သ သ သ   

ပမင့် မ ားရန ပြီား ၊ လယ့်ယ ၊ သစ့်ရတ နှင့်  ငါားလုြ့်င န့်ား၊ ရဆ ြ့်လုြ့်ရရားလုြ့် ငန့်ား၊ သယ့်ယူ ြ ိုု့ရဆ င့်ရရား နှ င့်  

သ ုရလှ င့်ရရားြဏ္ဍတွ င့် အ မျ  ြုားသ ား မျ ား၏ ြါဝင့် မှုမှ  ြ မု ပုမ င့် မ ားရနသ ည့်ြ ု ရ တွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ 

 ပမ ြုွဲ့ ပြ၊ ရြျားလြ့်ရ ေသအ က ြ ား န ှု င့်ားယှဉ့် ကြည့် ြါ ြ ရြျားလ ြ့်ရေ သတွင့် လ ယ့်ယ ၊ သစ့်ရတ နှ င့်  

ငါားလုြ့်ငန့် ားတွင့် ၆၁.၇% ပ ြင ့်  ပမ ြုွဲ့ပြထ ြ့်ပမ င ့်မ ားစွ  လုြ့်ြ ုင့်ရနသ ည့်ြ ု ရတွွဲ့ ရှ ရပြီား၊ သ တတြုတူ ားရြ ့်ရရား နှ င့်  

ရြျ ြ့်မ ုင့် ားလုြ့်ငန့် ားမှလွဲ ၍ အ ပခ ားရသ လုြ့်ငန့်ားြ ဏ္ဍမျ ား ၌ ပမ ြုွဲ့ပြ ရေသတွ င့်  ြ မု ပုမ င့် မ ားစွ လုြ့်ြ ုင့်လျ ြ့်  

ရှ သည့်ြ  ုရတွွဲ့ရှ ရြါသည့် ။ 

 အ သြ့် ၁၅ နှစ့်နှင့် အထ ြ့် အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်န ု င့်ရ သ  အ သြ့်အ ြ ငု့်ားအ ပခ ား ရှ  လူဦားရရ၏ ၅၈.၂% 

(လူဦားရရတွ င့် အ လုြ့်လုြ့် သူ ြါဝင့်မှုအ ချ  ြုား)  သည့် အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်ရနသမူျ ား ပ ြစ့်ပြီား၊ အ ဆ  ုြါအ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်  

ရနသူတငွ့် အ လုြ့်သမ ား ၃၉.၀%၊ အ လုြ့်ရငှ့် ၅.၂%၊ တစ်ြ  င်တစ်န  င်လ ြ် င န့်ားလုြ့်ြ ုင့် သူ ၃၆. ၃% နှ င့်  

မ သာ ားစ လ ြ်ငန်ားတ င် က ည လ ြ်က  င်သ  ၁၉.၅% ရှ သ ည့်ြ  ုရတွွဲ့ရှ ရ ြါသည့်။ 

 ပမ ြုွဲ့ ပြရေ သရှ  အ လုြ့်လုြ့် ြ ုင့်ရန သူ ဦားရရတွ င့် အ လု ြ့်သမ ားမျ ား အ ပြစ့်  အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်မှုအ ချ  ြု ားသည့် 

ရြျားလ ြ့်ရေ သထြ့် ြ မု ပု မင့် မ ားပြီ ား၊ တစ်ြ  င်တစ်န  င် လုြ့်ငန့်ား လုြ့် ြ ုင့် သူနှင ့်  မ သာ ားစ လ ြ်ငန်ားတ င် က ည လုြ့် 

ြ ုင့်သူ ြါဝင့်မှုအ ချ  ြုားသ ည့် ရြျ ားလြ့်ရ ေသတွ င့် ြ ု မ ပုမင့် မ ား သည့်ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရ ြါသည့်။ အ လုြ့်ရငှ့်အ ပ ြစ့် 

လုြ့်ြ ုင့်သူ မျ ား၏ ြါဝင့်မှု အ ချ  ြုားသည့် ပ မ ြုွဲ့ ပြနှင့်  ရ ြျား လြ့် နှစ့်ခုစလံုားတွ င့် ြါဝ င့် မှုနည့်ားြါား သည့်ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရ ြါ 

သည့်။ 

 အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်ရနသမူျ ား ြ ု ြျ ား၊ မ အ လ ုြ့် န ှုင့် ားယှဉ့်ကြည့် ြါြ အ လုြ့်ရငှ့်နှင့်  တစ်ြ  င်တစ် န  င် 

လ  ြ့်ငန့်ားလုြ့်ြ ု င့်သူမ ျ ားတွ င့် အ မျ  ြု ားသမီ ားမျ ားထြ့် အ မျ  ြုားသ ား မျ ားြ ြ မု ြုါဝ င့်လျြ့်ရှ သည့် ြ ု  ရတွ ွဲ့ရှ ရြါ 

သည့်။ အ မျ  ြု ားသမီ ားမျ ား သ ည့် မ သာ ားစ လ ြ်ငန်ားတ င် က ည လ ြက်  င်မှု၌ သ သ သ  သ  ပမင့် မ ား သည့်ြ ု ရတွ ွဲ့ရှ ရ 

ြါသည့်။ ဤအ ချြ့်ြ ု ကြ ည့် ပခင့်ားအ  ားပ ြင့်  အ  မ့်ရထ င့်စု သ ုို့မ ဟုတ့် မ သ ားစု လုြ့်ငန့်ားမျ ားတွ င့် အ မျ  ြုား သ  ား 

မျ ားြ  ု အ လုြ့်ရငှ့်အ ပြစ့်မှ တ့်ယပူြီား အ မျ  ြုား သမီားမျ ား သည့် မ သာ ားစ လ ြ် ငန်ားတ င် က ည လ ြ် က  င် သ မျာ ားအ ပြစ့် 

ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ အ လုြ့် သမ ားအ ပြစ့်ြါဝင့်မှု ြံစုံ သ ည့် အ မျ  ြုား သ ားနှင့်  အ မျ  ြုား သမီားအ က ြ ား အ နည့်ားငယ့် သ  

ြွ ပခ ားသည့်ြ ု  ရတွွဲ့ရှ ရြ ါသည့်။ 

အ ဓ ြအ လုြ့်အြ ုင့်မျ ားမှ   လယ့်ယ စ ုြ့်ြျ  ြုားရရား၊ သ စ့်ရတ နှင့်  ငါားလုြ့်ငန့် ား ြျွ မ့်ားြျ င့်လုြ့်သ ားမ ျ ား 

၃၅.၂%၊ ဝန့်ရဆ  င့်မှုနှ င့်  အ ရရ င့်ားလုြ့်သ ားမျ ား ၂၀. ၃%၊ အ ရပခခံအ လုြ့်အြ ုင့် မ ျ ား ၁၇ . ၂% နှင့်  လြ့်မှု ြည   

နှင့်  ဆ ြ့်စြ့်လုြ့်သ ား မျ ား ၁၃.၂% ပြစ့်ရက ြ င့်ား ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ 
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 Informal employment accounted for 85. 5 percent at Union level in which the same as 

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

urban area than in rural area while the proportion of females employed in informal employment 

was higher than that of male. At the Union level, the employment in the informal sector 

accounted for 67.9 percent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



၁၁ 

 အ ပခ ားြွွံဲ့ပြ ြုားဆဲန ုင့်ငံမ ျ ားန ည့်ားတူ ပြည့်ရထ င့်စုအ ဆ င့် တွင့် သမ ား ရ ုားြျ မဟု တ့် ရသ  အ လုြ့်အြ ုင့် 

တွင့် လုြ့်ြ ု င့်ရနမှုသည့် အ လွန့် ပမင့် မ ားပြီ ား ရ ခ ုင့်နှုန့်ားအ ရနပြ င့်  ၈၅. ၅% ရှ သည့်ြ  ု ရတွ ွဲ့ရှ ရြါသ ည့် ။ 

သမ ားရ ုားြျအ လုြ့်အြ ုင့် လုြ့်ြ ုင့်ရနမှု က   ပမ ြုွဲ့ပြ ၊ ရ ြျားလြ့် န ှု င့်ားယှဉ့်ရ တွင့် ပမ ြုွဲ့ပ ြရေ သသည့်  ရ ြျားလ ြ့် 

ရေသထြ့် ြ မု ပုမ င့် မ ားရက ြ င့်ား ရတွ ွဲ့ရပြ ား သမ ား ရ ုားြျမဟုတ့် ရသ အ လုြ့်အြ ုင့် လုြ့် ြ ုင့်ပန မှုတ င် ြျ  ား၊ မ 

န ှုင်ားယှဉ်က ကည ်ရာ အ မျ  ြုားသ မီားြါဝင့်မှု သည့် အ မျ  ြု ားသ ား မျ ားထြ့် အ လွန့်ပမ င့် မ ားရ နသည့်ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသ ည့် ။ 

ပြည့်ရထ င့်စုအ ဆ င့်  က ြ ည ့်မည့်ဆ ုြါြ သမ ားရ ု ားြ ျ မဟုတ့်ရသ  လုြ့်ငန့် ားြ ဏ္ဍ တွင့် လုြ့် ြ ုင့်ရန သူ ၆၇ .၉% 

ရှ သည့်ြ  ုရတွွဲ့ရှ ရြါသည့် ။ 
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3. Wages and Earnings 

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

 Male Female Urban Rural Total 

Average monthly wages and earnings 
('000 kyats) 

199.0 169.5 230.4 161.3 187.3 

By age      
15-24 169.3 160.4 184.5 155.8 165.4 
25+ 207.2 172.7 242.6 163.2 194.0 

By economic sector      
Agriculture, forestry and fishing 145.5 100.0 183.9 124.9 127.7 
Mining and quarrying 199.1 190.4* 227.5* 191.1 198.4 
Manufacturing 226.3 203.2 243.0 186.9 215.1 
Electricity, gas, steam, etc. 186.1* 284.6* 228.9* 169.4* 198.5* 
Water supply and other 200.1* 196.4* 185.8* 213.1* 198.6* 
Construction 198.6 172.0 218.3 182.1 196.1 
Wholesale and retail trade 266.8 169.0 206.0 229.9 215.4 
Transportation and storage 238.9 234.5* 248.1 223.1 238.7 
Accommodation and food services  265.7 234.3 290.6 196.0 247.4 
Information and communication 229.2* 237.4* 238.5* 174.7* 231.3* 
Financial and insurance activities 312.7* 286.3 297.9 286.1* 296.5 
Real estate activities 216.5 220.2 234.8 184.4 217.8 
Professional and technical activities 473.0* 670.6* 655.3* 189.9* 521.7* 
Administrative activities - - - - - 
Public administration and defence 215.5 240.4 238.3 197.2 226.7 
Education 205.6 200.3 216.2 189.8 201.5 
Human health and social work 
activities 

274.9* 232.6 250.6 223.7* 241.7 

Arts, entertainment and recreation 241.8* 269.1* 272.8* 251.9* 258.1* 
Other service activities 156.3 119.5 179.3 126.7 140.9 
Activities of households as employers 140.8* 343.1* 399.8* 159.1* 274.6* 
Activities of extraterritorial  - - - - - 

Source:  Annual Labour Force Survey, 1st Semi-Annual 2020 
Note: * Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 
 - There is no sample.  



၁၂ 

၃။ လုြ်ခနှင့််ဝင်နင ရရှ မ္ှု 
ဇ  ိုး-၃။ အသြ်အုြစ်ု၊ ြ  ိုး၊ မ္ နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ၊ နြ ိုးလြ် အလ ုြ် အခနကြိုးနင ရ အလုြ်သမ္ ိုးမ္  ိုး၏ 

လစဉ်လုြခ်နှင့််ဝင်နင   

ြ  ိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 
နြ ိုး 
လြ် 

စုစုနြါင်ိုး 

လစဉ်ြ မ္်ိုးမ္ျှ လုြ်ခလစ  ('၀၀၀ ြ ြ)် ၁၉၉.၀ ၁၆၉.၅ ၂၃၀.၄ ၁၆၁.၃ ၁၈၇.၃ 

အသြ်အြ င်ုိုးအပခ ိုးအလ ြ်ု      

၁၅-၂၄ ၁၆၉.၃ ၁၆၀.၄ ၁၈၄.၅ ၁၅၅.၈ ၁၆၅.၄ 

၂၅+ ၂၀၇. ၂ ၁၇ ၂.၇ ၂၄၂.၆ ၁၆၃.၂ ၁၉၄.၀ 

စ ိုးြ  ိုးနရိုးြဏ္ဍအလ ုြ်      

လယ့်ယ ၊ သစ့်ရတ နှင့်  ငါ ားလုြ့်ငန့်ား ၁၄၅.၅ ၁၀၀.၀ ၁၈၃.၉ ၁၂၄.၉ ၁၂၇ .၇ 

သတတြုတူ ားရြ ့်ရရားနှင့်  ရ ြျ  ြ့်မ ုင့်ားလုြ့် ငန့်ား ၁၉၉.၁ ၁၉၀.၄* ၂၂၇ .၅* ၁၉၁.၁ ၁၉၈.၄ 

ြုန့်ထုတ့်လုြ့်မှုလုြ့်ငန့်ား ၂၂၆.၃ ၂၀၃.၂ ၂၄၃.၀ ၁၈၆.၉ ၂၁၅.၁ 

လျှ ြ့်စစ့်၊ ဓါတ့်ရငွွဲ့စသည့်  ၁၈၆.၁* ၂၈၄.၆* ၂၂၈.၉* ၁၆၉.၄* ၁၉၈.၅* 

ရရရြားရဝရရ ားနှင့်  အ ပခ ား ၂၀၀.၁* ၁၉၆.၄* ၁၈၅.၈* ၂၁၃.၁* ၁၉၈.၆* 

ရဆ ြ့်လုြ့်ရရားလုြ့်ငန့်ား ၁၉၈.၆ ၁၇ ၂.၀ ၂၁၈.၃ ၁၈၂.၁ ၁၉၆.၁ 

လြ့်လီနှင့် လြ့်ြ ားရရ င့်ားဝယ့်ရရ ား ၂၆၆.၈ ၁၆၉.၀ ၂၀၆.၀ ၂၂၉.၉ ၂၁၅.၄ 

သယ့်ယူြ ုို့ရဆ င့်ရရားနှင့် သ ု ရလှ င့်ရရား ၂၃၈.၉ ၂၃၄.၅* ၂၄၈.၁ ၂၂၃.၁ ၂၃၈.၇ 

တည့်ားခ ုခန့်ားနှင့်  အ စ ားအ ရသ ြ့် 
ဝန့်ရဆ  င့်မှု 

၂၆၅.၇ ၂၃၄. ၃ ၂၉၀.၆ ၁၉၆.၀ ၂၄၇ .၄ 

သတင့်ားအ ချ ြ့်အ လြ့်နှင့်  ဆ ြ့်သွယ့်ရရား ၂၂၉.၂* ၂၃၇ .၄* ၂၃၈.၅* ၁၇ ၄.၇* ၂၃၁.၃* 

ရငွရရားရ ကြ ားရရားနှ င့်  အ  မခံလုြ့်ငန့်ား ၃၁၂.၇* ၂၈၆.၃ ၂၉၇. ၉ ၂၈၆.၁* ၂၉၆.၅ 

အ  မ့်ခခံရပမဆ ုင့်ရ လုြ့်ငန့်ားမ ျ ား ၂၁၆.၅ ၂၂၀.၂ ၂၃၄.၈ ၁၈၄.၄ ၂၁၇ .၈ 

အ တတ့်ြည နှင့်  နည့်ားြ ည ဆ  ုင့်ရ လုြ့်ငန့်ား ၄၇ ၃.၀* ၆၇၀.၆* ၆၅၅.၃* ၁၈၉.၉* ၅၂၁.၇* 

စီမအံ ုြ့်ချြုြ့်မှုဆ ုင့်ရ လုြ့်င န့်ားမျ ား - - - - - 

ပြည့်သူ ူ့အ ုြ့်ချြုြ့်ရရ ားနှင့် ြ ြွယ့်ရရား ၂၁၅.၅ ၂၄၀.၄ ၂၃၈.၃ ၁၉၇. ၂ ၂၂၆.၇ 

ြည ရရား ၂၀၅.၆ ၂၀၀.၃ ၂၁၆.၂ ၁၈၉.၈ ၂၀၁.၅ 

ြျန့်ားမ ရရားနှ င့်  လူမှုရရ ား လုြ့်ငန့်ား ၂၇ ၄.၉* ၂၃၂.၆ ၂၅၀.၆ ၂၂၃.၇* ၂၄၁.၇ 

ြန့်ားချ၊ီ အ နုြည ၊ ရ ြျ ့်ရပြ ရရားနှင့်  
အ ြန့်ားရပြရရ ား 

၂၄၁.၈* ၂၆၉.၁* ၂၇ ၂.၈* ၂၅၁.၉* ၂၅၈.၁* 

အ ပခ ားဝန့်ရဆ  င့်မှုလုြ့်ငန့်ား မျ ား ၁၅၆.၃ ၁၁၉.၅ ၁၇ ၉.၃ ၁၂၆.၇ ၁၄၀.၉ 

အ  မ့်မှုြ စစဆ ုင့်ရ  အ  မ့်ရထ င့်စုလုြ့်ငန့်ား ၁၄၀.၈* ၃၄၃.၁* ၃၉၉.၈* ၁၅၉.၁* ၂၇ ၄.၆* 

သံတမန့်အ ခွင့် အရရားရ အ ြွွဲဲ့အ စည့်ားမျ ား၏ 
လုြ့်ငန့်ားမျ ား 

- - - - - 

ဇ စ ့်ပမ စ ့်။ ၂ ၀ ၂ ၀ ပြ ည ့် န ှစ ့်၊ နစှ ့်စ ဉ့်လ ုြ့်သ ား အ င ့်အ  ား စစ ့်တ မ့်ား (ြထ မအ ကြ မ့်) 
မှတ ်ြျက်။ * န မူန ာဦ ား ရ ရ ၅ ၀ ရ အ ြ့်သ ရှ သည့် အတ ွြ့်န  ှုင ့်ားယ ှဉ့် စ ံမှ ား ယ ွင ့်ား မှုန ှုန ့်ား ပမ င ့် မ ား န  ုင ့်ြါသည့်။ 
  -   န မနူ ာ ဦား ရ ရ ြါဝင ့်လ  ပခင ့်ား မရှ ြါ။ 
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 Male Female Urban Rural Total 

By occupation      

Managers 651.2 455.3* 430.5 2039.6* 592.7 

Professionals 252.4 212.6 250.3 198.9 223.3 

Technicians and associate 
professionals 

338.6 286.4 351.0 216.7 316.7 

Clerical support workers 265.4 256.0 272.1 230.4 260.3 

Services and sales workers 218.7 174.3 205.8 174.4 194.5 

Skilled agricultural, forestry & fishing 
workers 

146.8 98.6 205.8 128.0 131.0 

Craft and related trades workers 196.3 182.1 207.6 181.6 192.0 

Plant and machine operators and 
assemblers 

235.4 206.3* 243.9 220.8 234.3 

Elementary occupations 156.7 115.9 170.4 133.8 140.8 

Armed forces occupations 230.1* - 239.9* 204.0* 230.1* 

By education (% distribution)      

Completed primary and below 168.9 125.8 183.9 145.0 153.5 

Completed secondary 188.2 156.5 198.1 165.4 178.9 

Completed High and above 264.2 230.5 268.1 207.7 247.0 

Other 178.6 194.7 237.6 155.6 186.9 

By informal status      

Informal Employment 197.9 167.2 229.1 161.0 185.8 

Formal Employment 239.7 237.1 251.0 196.3 238.5 

Employment in the informal sector 191.1 152.0 216.2 159.3 177.1 

Informal employment outside the 
informal sector 

225.8 199.9 252.8 167.6 212.5 

Median monthly wages ('000 Kyats) 180.0 160.0 205.0 150.0 180.0 

Source:  Annual Labour Force Survey, 1st Semi-Annual 2020 
Note: * Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 

 - There is no sample. 

  



၁၃ 

 ြ  ိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 
နြ ိုး 
လြ် 

စုစုနြါင်ိုး 

အလုြ်အြ ုင်အလ ုြ်      

မန့်ရနဂ ျ မျ ား 651.2 455.3* 430.5 2039.6* 592.7 

သြ့်ရမွ ားဝမ့်ား ရြျ င့် ားြည  ရှင့်မျ ား 252.4 212.6 250.3 198.9 223.3 

နည့်ားြည နှင့် ြ ျွမ့်ား ြျင့် ြ ည ရှင့်မျ ား 338.6 286.4 351.0 216.7 316.7 

စ ရရားလုြ့်ငန့်ားအ ရထ ြ့်အ ြူပြြုလုြ့်သ ား
မျ ား 

265.4 256.0 272.1 230.4 260.3 

ဝန့်ရဆ  င့်မှုနှင့် အရရ င့်ား လုြ့်သ ားမျ ား 218.7 174.3 205.8 174.4 194.5 

လယ့်ယ စ ုြ့်ြျ  ြုားရရ ား၊ သစ့်ရတ နှင့်  
ငါားလုြ့်ငန့် ား ြ ျွမ့်ား ြျင့်လုြ့် သ ားမျ ား 

146.8 98.6 205.8 128.0 131.0 

လြ့်မှုြည နှင့် ဆြ့်စြ့် လုြ့်သ ားမျ ား 196.3 182.1 207.6 181.6 192.0 

စြ့်ြ ရ ယ နှင့်  စြ့် ြစစ ည့်ား ြ ုင့်တယွ့်အ သုံ ား 
ပြြုသူ မျ ား၊ စုစည့် ားတြ့်ဆင့် သူမျ ား 

235.4 206.3* 243.9 220.8 234.3 

အ ရပခခံအ လုြ့်အြ ုင့်မျ ား 156.7 115.9 170.4 133.8 140.8 

စစ့်မှုထမ့်ားအ လုြ့်အြ ုင့်မျ ား 230.1* - 239.9* 204.0* 230.1* 

ြည အရညအ်ခ င်ိုးအလ ုြ် ( ပ  ျံ့န  ှံ့ေှု ရာ ခ ုင်နှုန််း)      

မူလတန့်ားအ  င ်နှင ်ပအ ာ က် ၁၆၈.၉ ၁၂၅.၈ ၁၈၃.၉ ၁၄၅. ၀ ၁၅၃.၅ 

အ လယ်တန်ားအ  င ် ၁၈၈.၂ ၁၅၆.၅ ၁၉၈.၁ ၁၆၅.၄ ၁၇ ၈.၉ 

အ ထက်တန်ားအ  င ်နှင ်အထ က် ၂၆၄.၂ ၂၃၀.၅ ၂၆၈.၁ ၂၀၇. ၇ ၂၄၇ . ၀ 

အ ပြာ ား ၁၇ ၈.၆ ၁၉၄.၇ ၂၃၇ .၆ ၁၅၅.၆ ၁၈၆.၉ 

သမ္ ိုးရ ုိုးြ မ္ဟု န်သ အနပခအနေအလ ုြ်      

သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ  အ လုြ့်အြ ုင့် 197.9 167.2 229.1 161.0 185.8 

သမ ားရ ုားြျ  အ လုြ့်အြ ုင့် 239.7 237.1 251.0 196.3 238.5 

သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ ြဏ္ဍ ရှ  
အ လုြ့်အ ြ ုင့် 

191.1 152.0 216.2 159.3 177.1 

သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ ြဏ္ဍ၏ပြင့်ြရှ  
သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ  အ လုြ့်အြ ုင့် 

225.8 199.9 252.8 167.6 212.5 

တစ့်လလုြ့်ခလစ  အ လယ့်ြ န့်ား ('၀၀၀ ြျြ့်) 180.0 160.0 205.0 150.0 180.0 

ဇ စ ့်ပမ စ ့်။ ၂ ၀ ၂ ၀ ပြ ည ့် န ှစ ့်၊  န ှစ ့်စ ဉ့်လ ုြ့်သ ား အင ့်အ  ား စစ ့်တ မ့်ား (ြထ မအ ကြ မ့်) 

မှတ ်ြျက်။ * န မူန ာဦ ား ရ ရ ၅ ၀ ရ အ ြ့်သ ရှ သည့် အတ ွြ့် န  ှုင ့်ား ယ ှဉ့် စ ံမ ှ ား ယငွ ့်ား မှုန ှုန ့်ား ပမ င ့် မ ား န  ငု ့်ြါသည့်။ 

- န မူန ာဦ ား ရ ရြါဝင ့်လ ပခ င ့်ား မရှ ြါ။ 
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The wages and earnings of all employed persons including those with paid employment, 

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

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

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

For those with paid employment, the average monthly earnings was 187. 3 thousand 

kyats. However, the average monthly earnings of adult with paid employment who earned 194.0 

thousand kyats was higher than the youth who earned 165. 4 thousand kyats. Also, the average 

monthly earnings of adult was higher than youth in both urban and rural areas.  

In terms of economic sectors, the highest earner was those employed in professional and 

technical activities sector with average earnings monthly accounted for 52 1. 7 thousand kyats 

and the second-highest earner was those employed in financial and insurance activities sector 

accounted for 296.5 thousand kyats of the monthly average. The lowest earner was found in 

agriculture, forestry and fishing sector with average earnings monthly accounted for 127.7 

thousand kyats only. 

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

monthly of 592.7 thousand kyats and persons in skilled agricultural, forestry & fishing workers 

were the lowest earners with an average earnings monthly of 131.0 thousand kyats. 

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

out that the higher that they attained education, the higher that their earnings would be in 

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

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

employment outside the informal sector were higher than those employed in informal sector. 

The median earning of all paid employees was 180.0 thousand kyats. 

  



၁၄ 

 အ လုြ့်လြ့်ရှ မျ ား၏ လုြ့်ခလစ နှင ့် ဝင့်ရငွရရှ မှု ြ ု လုြ့်ခလစ ပြင ့် အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်ရနသူ မျ ားနှင ့် 

လုြ့်ခ၊ လစ  သ ုို့မဟု တ့် အ လုြ့်ရငှ့်အ ပြစ့် လုြ့် ြ ုင့်သူ မျ ားအ ြါအ ဝင့် ြ ု ယ့်ြ ုင့်လုြ့်ငန့် ားလုြ့်ြ ုင့် သူ မျ ား 

အ  ားလံုားအ တွြ့် ခွဲပခ ားရြ  ့်ပြထ ားြါသည့်။ လုြ့်ခလစ ပြင ့် အ လုြ့်လုြ့်ြ ု င့်ရန သူမျ ားအ တွြ့် လုြ့်ခလစ  

နှင ့် ဝင့်ရ ငွမျ ား ြ ု တွြ့် ချြ့်ရ တွင့် စစ့်တမ့်ားရ ြ  ြ့်ယူသည ့်ရနို့မတ ုင့် မီ လွန့်ခဲ ရသ ရြ့် ၃၀ အ တွင့် ား 

၎င့်ား တ ိုု့ရရှ ခဲ သည ့် အ ြ ျ  ြု ား ခံစ ားခွင ့်မျ ားြ ုလည့် ား လု ြ့်ခလစ ၏ တစ့်စ တ့်တစ့်ြ ုင့်ားအ ပြစ့် ထည ့်သွင့် ားထ ား 

ြါသည့်။ 

 လုြ့်ခလစ ပြင ့် အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်ရနသူ မျ ား၏ တ စ့်လြျမ့်ားမျှဝင့်ရ ငွမ ှ ြျ ြ့် ရထ င့်ရြါင့်ား ၁၈၇.၃ 

ပြစ့်ပြီား အ ရွယ့်ရရ ြ့်ပြီ ား သူမျ ား၏ ဝ င့်ရငွ ြျြ့်ရထ င့်ရြါင့် ား ၁၉ ၄.၀ သ ည့် လူ ငယ့်မျ ား၏ ဝ င့်ရငွ ြျြ့်ရ ထ င့်  

ရြါင့်ား ၁၆၅.၄ ထြ့် လု ြ့်ခလစ  ြ မု ပုမင ့် မ ားသည့် ြ  ု ရတွ ွဲ့ရှ ရြါသည့်။ ပမ ြုွဲ့ ပ ြရေသနှ င့်  ရ ြျ ားလြ့်ရေ သ  

မျ ားတွင့် အ ရွယ့်ရရ ြ့်ပ ြီားသမူျ ား ၏ လုြ့်ခလစ သည့် လူငယ့်မျ ားထြ့် ြ မု ပု မင ့်မ  ားြါသည့်။ 

 စီားြွ ားရရား ြဏ္ဍမျ ားအ လ ုြ့် ကြ ည ့်မည့်ဆ ုြါြ အ တတ့်ြည နှင ့် နည့်ားြ ည ဆ  ုင့်ရ လုြ့်ငန့်ားမျ ားတွင့် 

လုြ့်ြ ုင့်ရနသူ မျ ား၏ လုြ့် ခလ စ သည့် ြျြ့်ရထ င့်ရ ြါင့်ား ၅၂၁.၇ ပြ င ့် အ ပ မင ့်ဆံုား ပြစ့်ပြီား ၊ ရ ငွရရား ရကြ ားရရားနှ င့်  

အ  မခံလုြ့်ငန့်ားလုြ့်ြ ုင့်ရ နသမူျ ား၏ လုြ့်ခလစ သည့် ြျြ့် ရထ င့်ရြါင့်ား  ၂၉ ၆.၅ ပြ င ့် ေုတ ယအ ပ မင့် ဆ ံု ား  

ပြစ့်သည့်ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသ ည့်။ အ န မ ့်ဆံုားလုြ့်ခလစ ရရှ မှုမ ှ လယ့်ယ ၊ သစ့်ရတ နှင ့် ငါား လုြ့်ငန့် ားတွင့် လုြ့် ြ ု င့်  

ရနသူမျ ားပြစ့် ပြီား လုြ့်ခလစ မှ  ြျြ့်ရထ င့်ရြါင့်ား  ၁ ၂၇ .၇ သ  ရရှ သည့်ြ ု ရတွ ွဲ့ရှ ရြါသည့်။ 

 အ လုြ့်အြ ုင့်အ လ ုြ့် က ြည ့်မည့်ဆ ုြါြ မန့်ရ နဂ ျ မျ ား၏ တစ့်လြျမ့်ားမျှ ဝင့်ရငွရရှ မှုသည့် 

ြျြ့်ရထ င့်ရြါင့် ား ၅ ၉၂.၇ ပြင ့် အ မျ ားဆ ံုားရရှ ပ ြီား လ ယ့်ယ စ ုြ့်ြျ  ြုားရရ ား၊ သစ့်ရ တ နှင့်  ငါားလုြ့်ငန့် ား ြျွမ့် ား ြျင့်  

လုြ့်သ ားမျ ား၏ လုြ့်ခလစ  မှ  ြျြ့်ရထ င့်ရြါင့်ား  ၁၃ ၁. ၀ ပြင ့် အ နည့်ားဆ ံုားပ ြစ့်ရန သည့်ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့် ။ 

 ရယဘုယျအ  ားပြင့်  အ လုြ့်သမ ားအ ပြစ့် လုြ့်ြ ု င့်ရန သူမျ ားြ ု ကြ ည ့်မည့်ဆ ုြါြ ြည ရရားအ ဆ င့်  

ပြီားရ ပမ ြ့်မှုပမ င ့်မ ားြါ ြ လုြ့်ခလစ ရရှ မှုသည့်လည့်ား ပမ င ့်မ ားသည့် ြ ု  ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ သမ  ားရ ုားြ ျ 

မဟုတ့်ရသ ြဏ္ဍရှ  အ လုြ့်အြ ုင့်လုြ့်ြ ုင့် ရနသူ မျ ား၏ လုြ့်ခလစ သည့် သမ ားရ ု ားြ ျ ြဏ္ဍ ရှ  လု ြ့်ြ ုင့် 

ရနသူမျ ား၏ လုြ့်ခ၊ လစ ထြ့် ရလျ  န ည့်ား သည့်ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ သ မ ားရ ုားြျမဟုတ့် ရသ ြဏ္ဍ ပြင့် ြရှ  

သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ  အ လုြ့်အြ ုင့်မ ှ ရရှ ရသ ဝင့်ရငွ သည့် သမ ားရ ု ားြျ မ ဟုတ့်ရသ  အ လုြ့်အြ ုင့် မှ 

ရရှ ရသ ဝင့်ရငွထြ့် ပမင ့်မ  ားသည့်ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသ ည့် ။ အ လုြ့်သမ ား မျ ား၏ တစ့် လလ ုြ့်ခလ စ  အ လယ့်ြ န့်ား 

ရရှ မှုမ ှ ြျြ့်ရထ င့်ရြါ င့်ား ၁၈၀.၀ ပြစ့်သ ည့်ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ 



15 

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

 
Male Female Urban Rural Total 

Average Monthly Wages and Earnings 
('000 kyats) 

263.7 188.9 255.8 227.9 236.9 

By age      

15-24 176.3 158.8 183.3 161.2 168.4 

25+ 276.1 195.5 268.2 239.1 248.5 

By broad industry      

Agriculture 277.0 180.0 298.7 251.9 254.1 

Industry 231.9 186.2 243.7 192.3 214.4 

Services 266.0 194.6 257.6 203.8 232.7 

By employment status      

Employee 199.0 169.5 230.4 161.3 187.3 

Own account worker 290.4 196.3 256.2 259.2 258.4 

Of which: Employer 473.6 400.9 483.8 449.0 459.8 

By informal status      

Informal Employment 244.0 177.5 236.0 210.1 218.4 

Formal Employment 335.3 274.4 340.8 311.0 321.1 

Employment in the informal sector 246.2 172.2 230.9 214.4 219.1 

Informal employment outside the 
informal sector 

226.0 199.9 252.8 167.7 212.6 

Median Monthly wages ('000 Kyats) 210.0 156.0 210.0 182.0 200.0 

Source:  Annual Labour Force Survey, 1st Semi-Annual 2020 

For all employed persons, the average monthly earnings was 236. 9 thousand kyats and 

the adult 24 8. 5 thousand kyats was higher than youth 16 8. 4 thousand kyats regardless of gender 

and types of residence. By broad industry, those who were employed in the agriculture sector 

received the highest rate. By employment status, employee earned the lowest rate 187.3 

thousand kyats. In general, the average monthly earnings of own account worker was 258.4 

thousand kyats and of which employer was 45 9.8 thousand kyats, the highest of the groups. 

Likewise among paid employees, there was an earnings gap between formal and informal 

employment for all employed persons. The median average earnings monthly for all employed 

persons were 20 0.0 thousand kyats. 



၁၅ 

ဇ  ိုး-၄။ အသြ်အုြစ်ု၊ ြ  ိုး၊ မ္ နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ၊ နြ ိုးလြ်အလ ုြ် အလုြ်လုြသူ်အ ိုးလံုိုး၏ စုစနုြါင်ိုး  စ်လ 

လုြ်ခနှင့််ဝင်နင  

 ြ  ိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 
နြ ိုး 
လြ ်

စုစုနြါငိ်ုး 

ြ မ္်ိုးမ္ျှလစဉ်လြု်ခနှင့်် ဝင်နင  ('၀၀၀ြ ြ်) 263.7 188.9 255.8 227.9 236.9 

အသြ်အလ ုြ်      

၁ ၅-၂ ၄ 176.3 158.8 183.3 161.2 168.4 

၂ ၅  + 276.1 195.5 268.2 239.1 248.5 

လုြ်ငေ်ိုးြဏ္ဍအလ ုြ်ြ ွံဲ့နှံှံ့မ္ှုရ ခ ုင်နှုေိ်ုး      

လ ယ့်ယ  277.0 180.0 298.7 251.9 254.1 

စြ့်မှု 231.9 186.2 243.7 192.3 214.4 

ဝ န ့်ရဆ င့်မှု 266.0 194.6 257.6 203.8 232.7 

အလုြအ်ြ ုင်အနပခအနေအလ ုြ်      

အလ ုြ့်သမ ား 199.0 169.5 230.4 161.3 187.3 

တစ်ြ  င်တစ်န   င်လ  ြ်ငန ်ားလ  ြက်  ငသ်  290.4 196.3 256.2 259.2 258.4 

၎င့်ားတ ုို့ထ ဲမှ - အလ ုြ့်ရ ှင့် 473.6 400.9 483.8 449.0 459.8 

သမ္ ိုးရ ိုုးြ မ္ဟ ု်နသ အနပခအနေအလ ုြ်      

သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ  အလ ုြ့်အြ ုင့် 244.0 177.5 236.0 210.1 218.4 

သမ ားရ ုားြျ အလြု့်အ ြ ုင့် 335.3 274.4 340.8 311.0 321.1 

သမ ားရ ုားြျမ ဟုတ့်ရသ ြဏ္ဍရ ှ  
အ လ ုြ့်အ ြ ုင့် 

246.2 172.2 230.9 214.4 219.1 

သမ ားရ ုားြျြဏ္ဍ၏ပ ြင့်ြရ ှ  သမ ားရ ုားြျ 
မဟုတ့်ရသ အလြု့်အ ြ ုင့်  

226.0 199.9 252.8 167.7 212.6 

တစ့်လ လ ုြ့်ခလ စ  အလယ့်ြ န ့်ား('၀ ၀၀ ြျြ ့်) 210.0 156.0 210.0 182.0 200.0 

ဇ စ ့်ပမ စ ့်။ ၂ ၀ ၂ ၀ ပြ ည ့် န ှစ ့်၊ နစှ ့်စ ဉ့်လ ုြ့်သ ား အ င ့်အ  ား စစ ့်တ မ့်ား (ြထ မအ ကြ မ့်) 

အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်ရနသအူ  ား လံုား၏ တစ့်လြျမ့် ားမျှဝင့်ရ ငွသည့် ြ ျြ့်ရထ င့်ရြါင့် ား ၂၃၆.၉ ပ ြစ့်ပြီ ား ၊ 

အ ရွယ့်ရရ ြ့်ပြီားသူမျ ား၏ ဝင့်ရငွ ြျြ့်ရထ င့်ရြါ င့်ား ၂၄၈.၅ သည့် လူငယ့်ဝ င့်ရ ငွ ြျြ့် ရထ င့်ရြါင့်ား ၁၆ ၈ .၄ 

ထြ့် ပမ င ့်မ ားသ ည့်ြ ု ရ တွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ လုြ့်ငန့် ား ြဏ္ဍအ လ ုြ့် က ြည ့်မည့် ဆ  ုြါြ လယ့်ယ ြဏ္ဍသည့် 

ဝင့်ရငွအ မျ ားဆ ံုားရရှ သည့် ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရ ြါသည့်။ အ လုြ့်အြ ုင့်အ ရပခအ ရနအ လ ုြ့် ကြည ့် မည့်ဆ ုြ ါြ 

အ လုြ့်သမ ားမျ ား၏ ဝ င့်ရ ငွြျြ့်ရထ င့်ရ ြါင့်ား  ၁၈၇ .၃ သည့် အ န မ ့်ဆံုားပြစ့် ြ ါသည့်။  ရယဘုယျအ  ားပ ြ င ့် 

တစ်ြ  င်တစ်န  င်လ ြ် ငန်ားလု ြ့်ြ ုင့်ရန သူမျ ားသ ည့် ဝင့် ရငွြျြ့် ရထ င့်ရြါင့်ား  ၂၅၈ . ၄ ရရှ ပြီ ား၊ အ လုြ့်ရငှ့်မျ ား ၏ 

ဝင့်ရငွ သည့် ြျြ့်ရထ င့်ရ ြါင့်ား  ၄၅၉.၈ ပြ င ့် အ ပမင ့် ဆ ံုားရရှ ရနသည့်ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ လုြ့်ခ၊ လစ ပ ြ င ့် 

လုြ့်ြ ုင့်ရနသူ မျ ားနည့်ားတူ အ လုြ့်လြ့်ရှ အ ားလံုားတွ င့်လည့်ား သမ ား ရ ုားြျမဟု တ့်ရသ  အ လုြ့်အြ ုင့်တွ င့် 

လုြ့်ြ ုင့်ရနသူ မျ ား၏ လုြ့် ခ၊ လစ နှင့်  သမ ား ရ ုားြျ အ လုြ့်အြ ု င့်တငွ့် လုြ့် ြ ု င့်ရနသမူျ ား၏ လုြ့်ခ၊ လ စ  

သည့် ြွ ဟမှုရှ သည့် ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသ ည့်။ စုစုရ ြါင့်ား  အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့် သူ အ  ားလံုား၏ လုြ့်ခနှင့် ဝင့် ရငွ 

အ လယ့်ြ န့်ားရရှ မှုမ ှ ြျြ့် ရထ င့်ရြါင့်ား ၂၀၀.၀ ပြစ့် သည့်ြ  ုရတွွဲ့ရှ ရြါသည့် ။ 
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4. Labour Underutilization 

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

 
Male Female Urban Rural Total 

Labour Underutilization (Aged 15+) (million)      

Time-related Underemployment 0.35 0.32 0.15 0.52 0.67 

Unemployment 0.14 0.20 0.10 0.24 0.34 

Potential Labour Force (marginal attachment) 0.05 0.11 0.04 0.12 0.16 

Unemployment rate (%) 1.1 2.2 1.5 1.6 1.6 

Composite rate of Labour Underutilization (%) 4.1 6.8 4.4 5.6 5.2 

Youth Labour Underutilization, aged 15-24 
(million) 

     

Time-related Underemployment 0.0 9 0.09 0.04 0.14 0.18 

Unemployment 0.09 0.11 0.05 0.15 0.20 

Potential Labour Force 0.03 0.04 0.02 0.05 0.07 

Unemployment rate (%) 4.4 6.2 4.3 5.5 5.2 

Composite rate of Labour Underutilization (%) 9.9 13.1 9.6 12.0 11.3 

Source: Annual Labour Force Survey, 1st Semi-Annual 2020 

 Although the gross unemployment rate at 1. 6 percent was low at the Union level, the 

youth (aged 1 5 -24 ) unemployment rate was higher, at 5.2 percent. It was also shown that the 

unemployment rate was slightly higher in rural than in urban while there was about half 

difference between male and female. 

 

  



၁၆ 

၄။ လုြ်သ ိုးအင်အ ိုးအပြည့််အဝအသုံိုးမ္ခ န ုင်ပခင်ိုး 

ဇ  ိုး-၅။ အသြ်အုြစ်ု၊ ြ  ိုး၊ မ္ နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ၊ နြ ိုးလြ်အလ ုြ် လုြ်သ ိုးအင်အ ိုး အပြည့််အဝ 

အသုံိုးမ္ခ န ုင်မ္ှုအနပခအနေ 

 
ြ  ိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 

နြ ိုး 
လြ် 

စုစုနြါင်ိုး 

လုြ်သ ိုးအင်အ ိုး အပြည့််အဝအသုံိုးမ္ခ န ုင်မ္ှု  
(၁၅ နှစ်နှင့််အ ြ်) (သေ်ိုးနြါင်ိုး) 

     

အ လုြ့်ချ  န့်ဆ  ုင့်ရ  တစ့်ဝြ့်တစ့်ြျြ့် 
အ လုြ့်လြ့်မဲ  

0.35 0.32 0.15 0.52 0.67 

အ လုြ့်လြ့်မဲ  0.14 0.20 0.10 0.24 0.3၄ 

ပြစ့်န ငု့်ရပခ ရှ ရ သ  လုြ့်သ ားအ င့်အ  ား 0.05 0.11 0.0၄ 0.12 0.16 

အ လုြ့်လြ့်မဲ နှုန့်ား (%) 1.1 2.2 1.5 1.6 1.6 

စုစုရြါင့်ား လုြ့် သ ားအ င့်အ  ား အ ပြည့် အဝ 
အ သုံားမချန ငု့်မှုနှုန့် ား (%) 

4.1 6.8 4.4 5.6 5.2 

လူင ် လုြ်သ ိုးအင်အ ိုးအပြည့််အဝ အသုံိုးမ္ခ န ုင် 
မ္ှု (အသြ် ၁၅-၂၄ နှစ်)(သေ်ိုးနြါင်ိုး) 

     

အ လုြ့်ချ  န့်ဆ  ုင့်ရ  တစ့်ဝြ့်တစ့်ြျြ့် 
အ လုြ့်လြ့်မဲ  

0.၀၉ 0.09 0.04 0.14 0.18 

အ လုြ့်လြ့်မဲ  0.09 0.11 0.05 0.1၅ 0.20 

ပြစ့်န ငု့်ရပခ ရှ ရ သ  လုြ့်သ ားအ င့်အ  ား 0.03 0.04 0.02 0.05 0.07 

အ လုြ့်လြ့်မဲ နှုန့်ား (%) 4.4 6.2 4.3 5.5 5.2 

စုစုရြါင့်ား လုြ့်သ ားအ င့် အ  ား  အ ပြည့် အဝ  
အ သုံားမချန ငု့်မှုနှုန့် ား(%) 

9.9 13.1 9.6 12.0 11.3 

ဇ စ ့်ပမ စ ့်။ ၂ ၀ ၂ ၀ ပြ ည ့် န ှစ ့်၊  န ှစ ့်စ ဉ့်လ ုြ့်သ ား အင ့်အ  ား စစ ့်တ မ့်ား (ြထ မအ ကြ မ့်) 

 ပြည့်ရထ င့်စုအ ဆ င့် တွင့် အ လုြ့်လြ့်မဲ နှုန့်ားသည့် ၁.၆% ပ ြင ် နည့်ားြါ ားရသ ့်လည့်ား အ သ ြ့် ၁၅ - ၂၄  နှ စ့်  

လူငယ့်မျ ား၏ အ လုြ့်လ ြ့်မဲ နှုန့်ားသ ည့် ၅.၂% ပ ြင ့်  ပမ င ့်မ ားသ ည့်ြ ု  ရတွွဲ့ရှ ရ ြါသည့်။  ပမ ြုွဲ့ပြ ၊  ရြျ ားလ ြ့် 

ကြည ့်မည့်ဆ ုြါြ ပကျ ား လက်ပေသ၏ အ လုြ့်လ ြ့်မဲ နှုန့်ားသ ည့် ပမ ြုွေ့ပြ ပေသ ထ ြ့် အ နည့်ားငယ့် ပ မင ်မာ ား ပြီား၊  

ကျာ ား၊မ အ က ြ ား ထ ြ့်ဝြ့် ခနို့့် ြွ ပခ ားရက ြ င့်ား ရတွွဲ့ ရှ ရြါသည့်။ 
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 The unemployment rate in the whole country was low mainly because of a weak social 

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

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

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

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

 The Potential Labour Force was 0. 1 6 million, and among them, female constituted 6 9 

percent while male, 31 percent. Comparing between the rural and urban areas, rural area had 

7 5 percent of Potential Labour Force while urban area, 2 5 percent.  

 In youth Potential Labour Force, which was 0.07 million, the ratio of female was a little 

higher than that of male. 

 The calculation of Composite Rate of Labour Underutilization took into account of the 

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

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

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

for work. 

At the Union level, the Composite Rate of Labour Underutilization of the working-age 

population was 5.2 percent, and of the youth (aged 15-24) was 11 .3 percent. The Composite Rate 

of Labour Underutilization was a little higher for female than for male. In the working-age 

population group (15+), the rate of Labour Underutilization was a higher in rural area than in 

urban area. 

  



၁၇ 

 တစ့်န ုင့်ငံလံုား အ တ ငု့်ားအ တ အ ရ အ လုြ့်လြ့်မဲ နှုန့်ား န မ့် ြျရပခင့် ားသ ည့် အ ဓ ြအ  ားပြင့်  န ုင့် ငံ၏ 

လူမှုြူလံုရရား အ ြျ  ြု ားခံစ ား ခွင့် စနစ့်အ  ားနည့်ားမှုနငှ့်  ရှင့် သန့်ရနထ ုင့်န ုင့်ရရ ားအ တွြ့် အ လုြ့်အြ ုင့်ရရွ ားချယ့်ခွ င့်  

မရှ ဘဲ ရရ အ လုြ့်ြ ု လုြ့်ြ ုင့်ရန ရ ပခင့်ား ရကြ င ့် ပြ စ့် ြါသည့်။ အ ဆ  ုြါ အ ရပခအ ရနမျ ား တည့်ရှ ရနသ ည့်  

အ တွြ့် န ုင့် ငံ၏ အ လုြ့်အြ ုင့်ဆ ုင့်ရ  မူဝါေမျ ားချ မှတ့်ရ တွင့် လုြ့်သ ားအ င့် အ  ားအ ပြည့် အဝအ သုံားမချန ု င့် မှု 

(Labour Underutilization-LU) အ ညွှန့်ားြ န့်ား မျ ား ြ ု ချင့် ချ  န့်အ သုံ ားပြ ြုသွ ားရ မည့် ပြစ့်ြါသ ည့်။ လုြ့် သ ား 

အ င့်အ  ား အ ပြည့် အဝအ သုံားမချန ု င့်မှုဆ  ုသည့်မှ  ပ ြည့်သူမျ ား၏ အ လုြ့်အြ ုင့်လ ုအ ြ့်ချြ့် မပ ြည ့် ဆ ည့်ား 

န ုင့်မှုြ  ု ပြစ့်ရြေါ်ရစရ သ  လုြ့်သ ားပြည့် ဆည့် ားန ုင့်မှု နှင့်  လုြ့်သ ားလ ုအ ြ့်ချြ့် အ ကြ ား ြ ု ြ့်ညီမှုမရှ သ ည့်  

အ ရပခအ ရနြ ု ဆ  ုလ ုြါသည့်။ 

 ပြစ့်န ငု့်ရပခ ရှ ရ သ  လုြ့်သ ားအ င့်အ  ားအ ရရအတွြ့် ၀.၁၆ သန့်ားတွင့် အ မျ  ြုား သမီား ၆၉% နှင့်  အ မျ  ြု ားသ ား 

၃၁% ပ ြစ့်ရက ြ င့်ား ရ တွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ ပ မ ြုွဲ့ ပြ၊ ရ ြျ ားလြ့် န ှုင့် ားယှဉ့်ကြ ည့် ရ  ရြျားလြ့်ရ ေသမျ ားတွ င့် ၇ ၅%၊ 

ပမ ြုွဲ့ ပြရေ သမျ ားတွ င့် ၂ ၅% ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ 

 လူငယ့်မျ ား၏ ပ ြစ့်န ငု့်ရပခ ရှ ရသ လုြ့်သ ားအ င့်အ  ားတွင့် ြါဝင့် သူ ၀.၀၇ သန့်ား တွ င့် အ မျ  ြု ားသ မီားမျ ား ၏ 

ြါဝင့်မှုသည့် အ နည့်ားငယ့် ပမ င့် မ ားသည့် ြ ု ရတွ ွဲ့ရှ ရြါသ ည့်။ 

 လုြ့်သ ားအ င့်အ  ားအ ပြည့် အဝအ သုံားမချန ငု့်မှု ြ ု တွ ြ့်ချြ့်ရ တွင့် အ လုြ့်လြ့်မဲ ဦားရရ၊ အ လု ြ့်  

လုြ့်ြ ုင့်ရနရ သ ့်လည့်ား အ လုြ့်ချ  န့်ြ ု လုြ့်ြ ု င့်လ ု သည့်  အ လုြ့်ချ  န့်နာ ရီထြ့် ရလျ  န ည့်ားလုြ့် ြ ုင့် ရ နသူ  

ဦားရရ (တစ့်နည့်ားအ  ားပ ြင့်  အ လုြ့်ချ  န့်ဆ  ုင့်ရ  တစ့်ဝြ့်တစ့်ြျြ့် အ လုြ့်လြ့် မဲ ) နှင့်  လုြ့်သ ားအ င့်အ  ား တွင့် 

ထည့် သွင့်ား ရရတွြ့်ထ ားပခ င့်ားမရှ သည့်  အ လုြ့်ရ ှ ရြွပ ခင့်ားမရှ ဘဲ အ လုြ့်လုြ့်ရန့် အ ဆ င့်သင့်  ပ ြစ့်ရနသမူျ ား နှ င့်  

အ လုြ့်ရ ှ ရြွရနရသ ့်လည့်ား အ လုြ့်လုြ့်ရန့် အ ဆ င့်သ င့် မပြစ့် သူမျ ားြ ု ထည့် သွ င့် ားတွြ့်ချ ြ့်ြါသည့် ။ 

 ပြည့်ရထ င့်စုအ ဆ င့် တွင့်  အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်န ုင့်ရ သ  အ သြ့်အ ြ ငု့်ားအ ပခ ားရှ  လူ ဦားရရတွင့်  လုြ့်သ ား  

အ င့်အ  ား အ ပြည့် အဝအ သုံားမချန ငု့်မှုနှုန့် ားမှ  ၅.၂% ရှ ပ ြီား၊ လူငယ့်မျ ား (အ သြ့် ၁၅-၂၄နှစ့်) ၏ ရ ခ ုင့်နှုန့်ား မှ  

၁၁.၃% ပ ြစ့်သည့် ြ ု ရတွွဲ့ ရှ ရြါသည့်။ အ မျ  ြုား သ ားမျ ား ထြ့် အ မျ  ြု ားသမီ ားမျ ား၏ လုြ့်သ ားအ င့်အ  ား အ ပြည့် အ ဝ  

အ သုံားမချန ငု့်မှုနှုန့် ားသည့် အ နည့်ားငယ့်ပမ င့် မ ားသည့် ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့် ။ ပြ ည့်ရထ င့်စုအ ဆ င့် တွင့် လုြ့်သ  ား  

အ င့်အ  ား အ ပြည့် အဝအ သုံားမချန ုင့်မှုနှုန့်ား သည့်  ပမ ြုွဲ့ ပြထ ြ့်  ရ ြျားလြ့် တွင့် ပမင ့် မ ား ရကြ င့်ား ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့် ။ 
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5. Working Age Population Outside the Labour Force 
Table 6. Working Age Population Outside the Labour Force by age group, sex, and urban/rural 

 
Male Female Urban Rural Total 

Working-Age Population Outside the Labour Force 
(million) 

3.97 11.40 4.88 10.49 15.37 

By age      

15-24 2.10 2.85 1.54 3.41 4.95 

25+ 1.87 8.55 3.34 7.08 10.42 

By marginal attachment to the Labour Force 
(million) 

     

(a) Seeking employment, but not available 0.00* 0.01* 0.01* 0.00* 0.01* 

(b) Available, but not seeking employment 0.04 0.10 0.03 0.11 0.14 

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

0.03* 0.14 0.06 0.11 0.17 

(d) Does not want employment 3.90 11.14 4.79 10.25 15.04 

By marginal attachment to the Labour Force (%)      

The main reasons for not seeking work      

(a) Family responsibilities or housework 3.0 61.0 55.1 45.3 48.0 

(b) Attending school/training courses 16.4 11.9 17.4 11.2 12.9 

(c) No jobs available in the area 19.4 7.4 2.1 13.1 10.1 

(d) Awaiting for the season to start 18.1 3.5 4.2 7.7 6.8 

The main reasons for not wanting/ being available 
to work (%) 

     

(a) Family responsibilities or housework 3.9 62.2 44.1 48.6 47.2 

(b) Attending school/training courses 45.8 17.1 25.6 24.0 24.5 

(c) Too old to work 19.4 12.1 12.6 14.6 13.9 

(d) Illness, injury, disability 13.5 4.0 7.5 6.0 6.4 

By education (% distribution)      

(a) Completed primary and below 35.9 60.4 37.1 62.3 54.0 

(b) Completed secondary 25.0 17.9* 21.0 19.2 19.8 

(c) Completed High and above  37.2 21.0 40.9* 17.5 25.2 

(d) Other 1.9 0.7 1.0 1.0 1.0 

Source: Annual Labour Force Survey, 1st Semi-Annual 2020 
Note: * Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 



၁၈ 

၅။ အလုြ်လုြြ် ုင်န ုင်သည့်် အသြ်အြ င်ုိုးအပခ ိုး  င် လုြ်သ ိုးအင်အ ိုးပြင်ြနရ ြ်ရှ နေသူမ္  ိုး 

ဇ  ိုး-၆။ အသြ်အုြစ်ု၊ ြ  ိုး၊  မ္ နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ၊ နြ ိုးလြ်အလ ုြ် အလုြ်လုြြ် ုင်န ုင်သည့်် အသြ်အြ င်ုိုး 
အပခ ိုး  င် လုြ်သ ိုးအင်အ ိုးပြင်ြနရ ြ်ရှ နေသူမ္  ိုး အနပခအနေ 

 
ြ  ိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 

နြ ိုး 
လြ ်

စုစု 
နြါငိ်ုး 

လုြ်သ ိုးအင်အ ိုးပြငြ် (သေ်ိုးနြါငိ်ုး) 3.97 11.၄၀ 4.88 10.4၉ 15.3၇ 

အသြ်အုြ်စအုလ ုြ်      

၁ ၅-၂ ၄ 2.10 2.85 1.54 3.41 4.95 

၂ ၅+ 1.87 8.55 3.34 7.08 10.42 

လုြ်သ ိုးအင်အ ိုးသ ုှံ့ ဝင်နရ ြလ် န ုင်သည့်် 
အနပခအနေအလ ုြ် (သေိ်ုးနြါငိ်ုး) 

     

(ြ) အလ ုြ့်ရ ှ  သ ုို့ရသ ့် အဆင့်သင့် မပ ြစ့် 0.00* 0.01* 0.01* 0.0၀* 0.0၁* 

(ခ )  အဆင့်သင့် ပ ြစ့် သ ုို့ရသ ့် အလြု့်မ ရ ှ 0.04 0.10 0.03 0.11 0.14 

(ဂ)  အလ ုြ့်လြု့်လ  ု သ ုို့ရသ ့် အလ ုြ့်မရ ှ ၊  အလ ုြ့်လ ုြ့်ရန ့် 
အဆင့်သင့် မပ ြစ့် 

0.03* 0.14 0.06 0.11 0.17 

(ဃ)  အလ ုြ့်လ ုြ့်လ  ုသည့် ဆန ဒမရ ှ  3.90 11.1၄ 4.79 10.25 15.04 

လုြ်သ ိုးအင်အ ိုးသ ုှံ့ ဝင်နရ ြလ် န ုင်သည့်် 
အနပခအနေအလ ုြ် (%) 

     

အလ ုြ့်မရ ှ ရ သည့် အဓ  ြအရက ြ င့်ားအရ င့်ားမျ ား      

(ြ) မ သ ားစုတ ဝ န ့် (သ ုို့) အ မ ့်မှုြ စစလြု့်ြ ငု့်ရပခ င့်ား 3.0 61.0 55.1 45.3 48.0 

(ခ) ရြျ င့်ား/သင့်တန ့်ားမျ  ား တြ့်ရရ  ြ့်ခ ဲ ပခ င့်ား 16.4 11.9 17.4 11.2 12.9 

(ဂ) ဤရေသတွင့် အလ ုြ့်မရ န  ုင့်ပ ခ င့်ား 19.4 7.4 2.1 13.1 10.1 

(ဃ) အလ  ြ်စတငမ်ည ် ရ ာသ ြ ျ  န ်က   ပစာ င  ်  င်ားပြ င်ား 18.1 3.5 4.2 7.7 6.8 

အလုြမ်္လြု်လ ုသည့်် / အဆင်သင့််မ္ပဖစသ်ည့်် 
အနပခအနေအလ ုြ် (%) 

     

(ြ) မ သ ားစုတ ဝ န ့် (သ ုို့) အ မ ့်မှုြ စစလြု့်ြ ငု့်ရပခ င့်ား 3.9 62.2 44.1 48.6 47.2 

(ခ) ရြျ င့်ား/ သင့်တန ့်ားတြ့်ရရ  ြ့်ပ ခ င့်ား 45.8 17.1 25.6 24.0 24.5 

(ဂ) အသြ့်အရ ွယ့်အ မုင့်ားပ ခင့်ား 19.4 12.1 12.6 14.6 13.9 

(ဃ) မြျ န ့်ားမ ပခ င့်ား၊  ထ  ခ  ုြ့်ေဏ့်ရ ရ ပခ င့်ား၊  မသန ့်စွမ့်ားပခ င့်ား 13.5 4.0 7.5 6.0 6.4 

ြည အ ရညအ် ခ င််းအလ ုြ် (%)      

(ြ)  မူလတန့်ားအ ဆ င့် နှင ရ် အ  ြ့် ၃၅.၉ ၆၀.၄ ၃၇.၁ ၆၂.၃ ၅၄.၀ 

(ခ)   အ လယ်တန်ားအ  င ် ၂၅.၀ ၁၇.၉* ၂၁.၀ ၁၉.၂ ၁၉.၈ 

(ဂ)   အ ထက်တန်ားအ  င ် နှင ်အထ က် ၃၇.၂ ၂၁.၀ ၄၀.၉* ၁၇.၅ ၂၅.၂ 

(ဃ)  အ ပြာ ား ၁.၉ ၀.၇ ၁.၀ ၁.၀ ၁.၀ 

ဇ စ ့်ပမ စ ့်။ ၂ ၀ ၂ ၀ ပြ ည ့် န ှစ ့်၊ နစှ ့်စ ဉ့်လ ုြ့်သ ား အ င ့်အ  ား စစ ့်တ မ့်ား (ြထ မအ ကြ မ့်) 
မှတ ်ြျက်။ * န မူန ာဦ ား ရ ရ ၅၀ ရအ  ြ့်သ ရှ သည့် အတ ွြ့် န  ှုင ့်ား ယ ှဉ့်စ ံမ ှ ား ယငွ ့်ား မှုန ှုန ့်ား ပမ င ့် မ ား န  ငု ့်ြါသည့်။ 

 



19 

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

busy with family responsibilities or housework and attending school/training courses. In the 

country, 61.0 percent of female who was currently not employed stated that the reason for not 

seeking employment was responsible for household work. That percentage was much higher 

than that of male who do not seek work because of responsibilities for household work. 

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

being family responsibilities or housework 47.2 percent; attending school/training 24.5 percent; 

being too old to work 13.9 percent; being ill, injured or disabled 6.4 percent. The percentage of 

male who was outside the Labour Force because of being ill, injured or disabled was more than 

three times that of female who was in the same situation. 

   

  



၁၉ 

လုြ့်သ ားအ င့်အ  ားပြင့်ြ သ ုို့ ရရ ြ့်ရှ ရနသည့်  အ ဓ ြအ ရကြ င့် ားအ ရင့်ားနှစ့်ခု မှ  မ သ ားစုတ ဝန့် 

သ ုို့မဟ တ်  အ  မ့်မှုြ စစ လုြ့် ြ ုင့်ရပခ င့်ားနှ င ့် ရ ြျ င့်ား/ သင့်တန့်ားမျ ား တ ြ့်ရရ ြ့်ရန ပခင့် ားရက ြ င ့်ပြစ့်ရ ကြ  င့် ား 

ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့်။  န ုင့်ငံအ တွင့်ားရှ  အ လု ြ့်မလုြ့်ရ သ  အ မျ  ြုား သမီား ၆၁.၀% အ လုြ့်မရှ ရြွရပခင့်ားမှ  အ  မ့် မှု 

ြ စစမျ ားအ တွြ့် တ ဝန့် ရှ ရန ပခင့်ားရ ကြ င ့် ပြစ့်ရက ြ င့်ား ရ ပြဆ ုသည့် ြ ုရတွွဲ့ရှ ရပြီား အ ဆ  ုြါရ  ခ ုင့်နှုန့်ားသ ည့်  

အ မျ  ြုားသ ား မျ ားထြ့် သ သ သ သ ပမင ့်မ ားသ ည့်ြ ု ရ တွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ 

လုြ့်သ ားအ င့်အ  ားပြင့်ြ သ ုို့ ရရ ြ့်ရှ ရနပြီား အ လုြ့် လုြ့်ြ ုင့်ရန့် အ ဆ င့်သ င့် မပြစ့်ရသည့်  အ ဓ ြ  

အ ရကြ င့်ားအ ရင့် ားမှ  မ သ ားစု တ ဝန့် သ ုို့မဟ တ ် အ  မ့် မှုြ စစ လုြ့်ြ ုင့်ရ ပခင့် ား ၄၇ . ၂%၊ ရြျ င့် ား/ သ င့်တန့်ားတ ြ့်  

ရရ ြ့်ပခင့်ား ၂၄.၅%၊ အ သ ြ့်အ ရွယ့် အ  ုမင့်ားပခ င့်ား ၁၃. ၉% နှင့်  မြျန့် ားမ ပခင့် ား၊ ထ ခ ုြ့်ေဏ့်ရ ရပခင့်ား၊ မသန့်စွ မ့် ား  

ပခင့်ားတ ိုု့ ရကြ င့်  ၆.၄% ပ ြစ့်ပ ြီား၊ မ ြျန့် ားမ ပခင့် ား၊ ထ ခ ုြ့် ေဏ့်ရ ရပခင့်ား၊ မသန့်စွမ့် ားပခ င့်ားတ ိုု့တွ င့် အ မျ  ြုားသ ား ြါဝင့် မှု  

သည့် အ မျ  ြု ားသ မီားမျ ားထ ြ့်  ၃ ဆ ရ ြျ ့် ြ မု မုျ ား ပြ ားရက ြ င့်ား ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့် ။ 
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6. Working children and Child Labour 
Table 7. Working children and Child Labour by age group, sex, and urban/rural 

 Male Female Urban Rural Total 

Total children population (million) 6.12 6.21 2.95 9.38 12.33 

By age      

5-11 3.28 3.29 1.48 5.09 6.57 

12-14 1.43 1.47 0.71 2.19 2.90 

15-17 1.41 1.45 0.76 2.10 2.86 

By sub-categories (million)      

Working Children 0.21 0.16 0.07 0.30 0.37 

Child Labour 0.17 0.12 0.05 0.24 0.29 

Hazardous Child Labour 0.14 0.11 0.05 0.20 0.25 

By sub-categories (% of total child population)      

Working children as the percentage of total 
child population 

3.5 2.5 2.4 3.2 3.0 

Child Labour as the percentage of total child 
population 

2.8 1.9 1.8 2.5 2.3 

Hazardous child labour as the percentage of 
total child population 

2.3 1.8 1.6 2.2 2.1 

Child Labourers by age (million)      

5-11 0.01* 0.00* - 0.01* 0.01* 

12-14 0.03* 0.01* 0.01* 0.03* 0.04* 

15-17 0.13 0.10 0.03* 0.20 0.23 

Child Labourers, by age (%)      

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

12-14 2.2* 0.9* 1.9* 1.4* 1.5* 

15-17 9.5 7.1 5.0* 9.5 8.3 

Source:  Annual Labour Force Survey, 1st Semi-Annual 2020 
Note * Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 

- There is no sample 

 

 

 

 



၂၀ 

၆။ အလုြ်လုြန်သ ြနလိုးမ္  ိုးနှင့်် ြနလိုးလုြ်သ ိုး 

ဇ  ိုး-၇။ အသြ်အုြ်စ၊ု ြ  ိုး ၊ မ္ နှင့်် မမ္  ွဲ့ပြ ၊ နြ ိုးလြ်အလ ုြ် အလုြ်လုြန်သ  ြနလိုးမ္  ိုးနှင့်် 
ြနလိုးလုြ်သ ိုး အနပခအနေ 

 ြ  ိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 
နြ ိုး 
လြ ်

စုစု 
နြါငိ်ုး 

စုစုနြါငိ်ုးြနလိုးဦိုးနရ (သေ်ိုးနြါငိ်ုး) 6.12 6.21 2.95 9.38 12.33 

အသြ့်အုြ့်စအုလ  ုြ့်      

၅-၁ ၁ 3.28 3.29 1.48 5.09 6.57 

၁ ၂-၁ ၄ 1.4၃ 1.47 0.71 2.1၉ 2.90 

၁ ၅-၁ ၇ 1.41 1.45 0.76 2.1၀ 2.86 

အလုြလ်ုြ်ြ ုငမ်္ှုအနပခအနေအလ ုြ်(သေ်ိုးနြါငိ်ုး)      

အလ ုြ့်လ ုြ့်ရသ ြရလ ား 0.21 0.16 0.07 0.30 0.37 

ြရလားလုြ ့်သ ား 0.17 0.12 0.05 0.24 0.29 

အန တရ  ယ့်ရ ှ ရသ လ ုြ့်ငန ့်ားခငွ့်ရှ ြရလ ားလ ုြ့်သ ား 0.14 0.11 0.05 0.2၀ 0.25 

အလုြလ်ုြ်ြ ုငမ်္ှုအနပခအနေအလ ုြ် (စုစုနြါငိ်ုး 
ြနလိုးဦိုးနရ  င် ြါဝငမ်္ှုရ ခ ုင်နှုေ်ိုး) 

     

အလ ုြ့်လ ုြ့်ရသ ြရလ ားရ  ခ  ုင့်န ှုန ့်ား 3.5 2.5 2.4 3.2 3.0 

ြရလားလုြ ့်သ ားရ  ခ  ုင့်န ှုန ့်ား 2.8 1.9 1.8 2.5 2.3 

အန တရ  ယ့်ရ ှ ရသ  လ ုြ့်ငန ့်ားခငွ့်ရှ  ြရလားလြု့်သ ား 
ရ  ခ  ုင့်န ှုန ့်ား 

2.3 1.8 1.6 2.2 2.1 

အသြ်အုြ်စအုလ ုြ် ြနလိုးလုြ်သ ိုး (သေိ်ုးနြါငိ်ုး)      

၅-၁ ၁ 0.0၁* 0.00* - 0.01* 0.01* 

၁ ၂-၁ ၄ 0.03* 0.01* 0.01* 0.03* 0.04* 

၁ ၅-၁ ၇ 0.13 0.10 0.0၃* 0.20 0.2၃ 

အသြ်အုြ်စအုလ ုြ် ြနလိုးလုြ်သ ိုး ရ ခ ုင်နှုေိ်ုး      

၅-၁ ၁ 0.1* 0.1* ၀.၀* 0.1* 0.1* 

၁ ၂-၁ ၄ 2.2* 0.9* 1.9* 1.4* 1.5* 

၁ ၅-၁ ၇ 9.5 7.1 5.0* 9.5 8.3 

ဇ စ ့်ပမ စ ့်။ ၂ ၀ ၂ ၀ ပြ ည ့် န ှစ ့်၊  န ှစ ့်စ ဉ့်လ ုြ့်သ ား အင ့်အ  ား စစ ့်တ မ့်ား (ြထ မအ ကြ မ့်) 

မှတ ်ြျက်။ * န မူန ာဦ ား ရ ရ ၅ ၀ ရ အ ြ့်သ ရှ သည့် အတ ွြ့် န  ှုင ့်ား ယ ှဉ့်စ ံမ ှ ား ယငွ ့်ား မှုန ှုန ့်ား ပမ င ့် မ ား န  ငု ့်ြါသည့်။ 

 -  န မူန ာ ဦား ရ ရ ြါဝင ့်ပခင ့်ား မရှ ြါ။ 
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 Male Female Urban Rural Total 

School attendance of child labour (%)      

Ever attended school 98.1 100.0 100.0 98.6 98.9 

Never attended school 1.9* - - 1.4* 1.1* 

Currently attending school 5.4* 11.0* 8.7* 7.5* 7.7* 

Currently not attending school 94.6 89.0 91.3 92.5 92.3 

Child Labourers, by education (%)      

Completed primary and below 74.6 80.1 65.9* 79.3 76.9 

Completed secondary 18.7* 17.7* 26.8* 16.4* 18.3 

Completed High and above 6.7* 2.2* 7.3* 4.3* 4.8* 

Source:  Annual Labour Force Survey, 1st Semi-Annual 2020 
Note * Denotes high relative standard error from too few observations (<50 cases) 

- There is no sample 



၂၁ 

 ြ  ိုး မ္ မမ္  ွဲ့ပြ 
နြ ိုး 
လြ ်

စုစု 
နြါငိ်ုး 

ကမလ ်း လပု်သာ်း ေ ာ ်း ၏ မက ာ င််းတ ကမ်ရာ ကေ်ှု 
အမ ခအမန  (%) 

     

ပကျာ င်ားပန ြ ားသ  ၉၈.၁ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၉၈.၆ ၉၈.၉ 

ပကျာ င်ားမပန ြ ားသ  ၁.၉* - - ၁.၄* ၁.၁* 

လ ကရ် ှ  ပကျာ င်ားတက်ပန သ  ၅.၄* ၁၁.၀* ၈.၇* ၇.၅* ၇.၇* 

လ ကရ် ှ  ပကျာ င်ားမတ ကသ်  ၉၄.၆ ၈၉.၀ ၉၁.၃ ၉၂.၅ ၉၂.၃ 

ြည နရိုးအဆင့််အလ ုြ်ြနလိုးလုြ်သ ိုး (%)      

မူလ တန ့်ားအဆင့် န ှင ်ရအ ြ့် ၇၄.၆ ၈၀.၁ 65.9* ၇၉.၃ ၇၆.၉ 

အလ ယတ်န ်ားအ င  ် ၁၈.၇* ၁၇.၇* ၂၆.၈* ၁၆.၄* ၁၈.၃ 

အထ ကတ်န ်ားအ င ်န ှင ်အထ က် ၆.၇* ၂.၂* ၇.၃* ၄.၃* ၄.၈* 

ဇ စ ့်ပမ စ ့်။ ၂ ၀ ၂ ၀ ပြ ည ့် န ှစ ့်၊  န ှစ ့်စ ဉ့်လ ုြ့်သ ား အင ့်အ  ား စစ ့်တ မ့်ား (ြထ မအ ကြ မ့်) 

မှတ ်ြျက်။ * န မူန ာဦ ား ရ ရ ၅ ၀ ရ အ ြ့်သ ရှ သည့် အတ ွြ့် န  ှုင ့်ား ယ ှဉ့်စ ံမ ှ ား ယငွ ့်ား မှုန ှုန ့်ား ပမ င ့် မ ား န  ငု ့်ြါသည့်။ 

 -  န မူန ာ ဦား ရ ရ ြါဝင ့်ပခင ့်ား မရှ ြါ။ 

 

  



22 

The child population (aged 5-17) was 12.3 3 million, of which 6.1 2 million were boys and 

6.2 1 million were girls. The majority of children, more than half of the total, fell in the broad age 

group of 5-11 years 53.3 percent, followed by 12-14 years group that was about 23.5 percent, 

which accounted for less than half of the first group. Less than a quarter, 23. 2 percent, of the 

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

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

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

children 76.1 percent lived in rural area. 

 At the Union level, it was found that the total child population of 12.3 3 million, 0.37 

million were working children. It was 3.0 percent of the total child population, 3.5 percent was 

boy while 2.5 percent, girl. Most of them were in rural area. 

 According to the First Semi-Annual Labour Force Survey-2020, of all 12.3 3 million total 

child population, 0.29 million were child labour, which was 2.3 percent of the total child 

population. It was found that 2.8 percent of total boy population and 1.9 percent of total girl 

population were working as child labour. Moreover, 2.5 percent of all children living in rural area 

was child labour. But in urban area, that was only 1.8 percent. It meant that rural area had more 

child labour than urban area. 

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

group, boy child labour was higher than girl child labour; boy at 9.5 percent and girl at 7.1 

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

age group, at 8.3 percent, and the second-highest was the 12-14 age group at 1.5 percent, the 

lowest was the 5-11 age group. 

 It was found that, out of 12.33 million total child population, 0.25 million children were 

working in hazardous conditions, of which, 0.14 million were boys and 0.11 million girls. 

 In terms of the situation of the school attendance by child labour, the majority of child 

labour was ever attended school at 98.9 percent, of which, 7.7 percent was currently attending 

school and 92.3 percent was currently not attending school.  

 



၂၂ 

အ သြ့်အ ုြ့်စု ၅ နှစ့်မ ှ၁၇ နှစ့်အ ကြ ား ြရလ ားဦားရရစု စုရြါင့်ား ၁ ၂.၃၃ သန့် ားတွင့် ရ ယ ြ့်ျ ားရလား ၆.၁၂ 

သန့်ားနှင့်  မ န့် ားြရလ ား ၆.၂ ၁ သန့်ား ရှ ြါသည့် ။ ြရ လားအ ရရအတွြ့်၏ ထြ့်ဝြ့် ရ ြျ ့် ၅၃.၃% သ ည့် 

အ သြ့်အ ုြ့်စု ၅-၁၁ နှစ့် အ ကြ ား ပ ြစ့်ပြီ ား၊ ေုတ ယ အ မျ ားဆ ံုားအ ပြစ့် အ သြ့် အ ုြ့်စု ၁၂-၁၄ နှစ့်အ ကြ ား သည့် 

၂၃. ၅% ြါဝင့်သည့် ြ ု ရ တွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ ြရလားမ ျ  ားတွင့် အ ကြီ ားဆ ံုားအ သြ့် အ ုြ့်စုပြစ့်သည့်  အ သြ့်အ ု ြ့်စု   

၁၅-၁၇ နှစ့်၏ ြါဝင့်မှုရ ခ ုင့်နှုန့်ားသည့် ၂၃.၂% ပြ င့်  စုစုရြါင့်ားြရလ ားဦား ရရ၏ ၄ ြံ ု ၁ ြံရုအ ြ့်ပြင ့်  

အ နည့်ားဆ ံုားပြစ့်သည့် ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ အ သ ြ့် အ ရွယ့်ကြီား သည ့်  အ ုြ့်စု နှစ့်စုတွင့် ရယ ြ့်ျ ားရ လ ား 

အ ရရအတွြ့်သည့် မ န့် ား ြရလားအ ရရအတွြ့်ထ ြ့် ရလျ  န ည့်ား သည့်ြ ု  ရတွွဲ့ရှ ရပြီား ၊ အ ငယ့်ဆ ံုားအ သြ့် 

အ ုြ့်စုတွင့်မ ူ ရယ ြ့် ျ ားရ လား၊ မ န့် ားြရလ ားအ ရရအတွြ့် တူ ညီ လုနီားြါားရှ သ ည့်ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့် ။ ြရလား  

အ မျ ားစု ၇ ၆. ၁% သည့် ရ ြျားလြ့် ရေသ မျ ားတွင့် ရ နထ ုင့်လျြ့်ရှ သည့် ြ ု ရတွ ွဲ့ရှ ရြါသည့်။ 

 ပြည့်ရထ င့်စုအ ဆ င ့်ကြည ့် မည့်ဆ ုြါြ ြရလ ားစုစုရြါင့်ား ၁၂.၃၃ သန့်ားတွ င့် အ လုြ့်လုြ့်ြ ုင့်ရနသ ည့်  

ြရလား ၀.၃၇ သန့် ားခန့်ို့ရှ သည့်ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့် ။ အ လုြ့်လုြ့်သည့်  ြရလ ား ြါဝင့်မှုရ ခ ုင့်နှုန့်ား ၃.၀% ရှ ရ  

ရယ ြ့်ျ ားရလား ၃. ၅% နှ င ့် မ န့် ားြရလ ား ၂. ၅% ပြစ့် ရကြ င့်ား  ရတွွဲ့ရှ ရ ပြီား၊ အ လုြ့်လုြ့်ရသ ြရလားအ မျ  ားစု  

သည့် ရ ြျားလ ြ့်ရေ သမျ ား တွင့်ပြစ့်ရ ကြ င့် ား ရတွွဲ့ရှ ရ ြ ါသည့်။ 

 ၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့် ၊ နှစ့်စဉ့်လ ု ြ့်သ ားအ င့်အ  ားစစ့်တမ့်ား ( ြထမအ ကြ မ့်)  အ ရ ြရ လားစုစုရြါင့်ား ၁၂.၃ ၃ 

သန့်ားတွင့် ြရလ ားလုြ့်သ  ားဦားရရ ၀.၂၉ သန့် ားရှ ရ  ရ ခ ုင့်နှုန့်ားအ  ားပြင့်  ၂.၃% ရှ ရကြ င့်ား ရတွွဲ့ရှ ရြါသ ည့် ။ 

ရယ ြ့်ျ ားရလားအ  ားလံုား၏ ၂. ၈% နှင့်  မ န့်ားြ ရ လား အ  ားလံုား၏ ၁.၉% သည့် ြရလ ားလုြ့်သ ား အ ပြစ့် 

လုြ့်ြ ုင့်ရနသ ည့်ြ  ု ရတွွဲ့ ရှ ရြါသည့်။ ရ ြျ ားလြ့်ြ ရလားဦားရရ၏ ၂. ၅% သည့် ြရလားလုြ့် သ ားမျ ားအ ပြ စ့် 

ရတွွဲ့ရှ ရပြီား ပမ ြုွဲ့ပ ြြရလ ားဦား ရရ တွင့် ၁.၈% ြ ုသ  ြ ရလားလုြ့်သ ားအ ပြစ့် ရတွွဲ့ ရှ ရသည့် အ တွြ့် ရ ြျ ားလြ့်  

ရေသတွ င့် ြ ရလားလုြ့်သ ားမျ ား ြ ု မ ရုတွွဲ့ရှ ရ ြါသည့် ။ 

 လုြ့်သ ားရ ားြွ ြ့်တငွ့် ြရလားလုြ့်သ ားအ ပြစ့် အ သြ့်အ ုြ့်စု ၁၅-၁၇ နှစ့်အ ကြ ား အ မျ ားဆ ံု ား 

ရတွွဲ့ရှ ရသည့်။ အ ဆ  ုြါ အ သြ့်အ ုြ့်စုအ တွင့်ားရှ  မ န့်ားြရလား ၇ . ၁% ထြ့် ရယ ြ့်ျ ားရလား ၉. ၅% သည့် 

ြ မု ပုမင့် မ ားသည့် ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ အ သြ့်အ ုြ့်စု အ လ ုြ့် ြရလ ားလုြ့်သ ား ရ ခ ုင့်နှုန့်ားတွင့် ၁၅-၁၇ နှ စ့် 

ြရလားမျ ားတွ င့် ၈.၃% ပြ င ့် အ ပမင ့်ဆံုား၊ အ သ ြ့်အ ုြ့် စု ၁၂-၁၄ နှစ့် ြရလား မျ ား တွင့် ၁.၅% ပြ င ့် ေုတ ယအ ပ မင ့်  

ဆ ံုားနှင့်  အ သြ့်အ ုြ့်စု ၅-၁ ၁ နှစ့်ြရလားမ ျ ားတွင့် ရ ခ ုင့်နှုန့်ားအ နည့်ားဆ ံုား ပြစ့်သည့် ြ ု ရတွွဲ့ရှ ရြါ သည့်။ 

 စုစုရြါင့်ားြရလ ားဦား ရရ ၁၂.၃၃ သန့် ားတွင့် အ နတရ ယ့်ရှ ရသ လုြ့်ငန့်ားခွင့်တွ င့် ဝ င့်ရရ ြ့်လုြ့်ြ ု င့်ရ န 

သည့်  ြရလား ဦားရရ ၀.၂ ၅ သန့်ားရှ ပြီ ား ရယ ြ့်ျ ားရ လား ၀.၁၄ သန့်ားနှ င့်  မ န့်ား ြရလား ၀.၁၁ သန့် ား ရှ သ ည့်ြ ု 

ရတွွဲ့ရှ ရြါသည့်။ 

 ကပလားလ ြ်သာ ားမ ျာ ား၏ ပ ကျာ င်ားတ က်ပရာ က်မှု အ ပ ပ ြအ ပနက   ပလ လာ ကကည ် ရာ ကပလားလ ြ်သာ ား 

အ မျာ ားစ  ၉၈.၉% သ ည် ပ ကျာ င်ားပန ြ ားသ မျာ ားပြစ် ပြ ား၊ ၎ င်ားတ  ို့အ နက် မှ လ က်ရှ ပ ကျာ င်ားတ က်ပရာ က်ပနသ ည ် 

ကပလားလ ြ်သာ ား ၇.၇ % နှင  ်လက်ရှ ပ ကျာ င်ား တက်ပ ရာ က်ပနပြင်ားမရှ သည ် ကပ လားလ ြ်သာ ား ၉ ၂.၃% ရှ သ ည် 

က   ပတ ွေ့ရှ ရြေါ သည။် 
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