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ဥထ  ောဇဉ ်

 အလုပ်သမ ား၊ လူဝင်မှုကြ ားကြပ်ရ ားနှင့်် ပပည်သူူ့အင်အ ားဝန်ကြ ားဌ န၊ အလုပ်သမ ားညွှန်ကြ ားရ ား 
ဦားစ ားဌ နသည် လုပ်သ ားစ  င်ားအင်ား (Labour Statistics) ဆ ုင်   အချြ်အလြ်မျ ား စဉ်ဆြ်မပပတ် 
  ှ ရစရ ားနှင့််   သ ချ  န်အလ ုြ် အလုပ်အြ ုင်ရပပ င်ားလဲမှုအရပခအရနြ ု သ  ှ န ုင် နန်ှင့်် န ုင်ငံရတ ် 
အတွြ် လ ုအပ်ရနရသ  စ  င်ားဇယ ားမျ ား ပပည့််စံုရစ န် နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်းြ ု နှစ်ကြ မခ်ွဲ 
ရြ ြ်ယူန င်ုရ ား န ုင်ငံရတ ်သမမတရုံားသ ိုု့ စ မံချြ်ရ ားဆွဲတင်ပပခဲ့်   န ုင်ငံရတ ်သမမတရုံား၏ ခွင့််ပပြုချြ် 
အ  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်း ရြ ြ်ယူပခင်ားလုပ်ငန်ားမျ ားြ ု ရဆ င် ွြ်ခဲ့်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်း ရြ ြ်ယူ  တွင် အပပည်ပပည်ဆ ုင်   အလုပ ်
သမ ားရ ား  အဖွွဲဲ့ (ILO) ြနည်ားပည ပံ့်ပ ုားြူည ရပားခဲ့်ပပ ား၊ န ုင်ငံရတ ်ဘဏ္ဍ ရငွပဖင့်် ရြ ြ်ယူရဆ င် ွြ် 
ခဲ့်ပါသည။် ထ ုို့သ ုို့ရြ ြ်ယူခဲ့်  တွင် မှနြ်န်ရသ စ  င်ားအချြ်အလြ်မျ ား  ှ ရစ န်နှင့်် စ  င်ား 
ရြ ြ်ယူရ ားလုပ်ငန်ားစဉ်မျ ားြ ု အချ  န်နှင့််တစ်ရပပားည ပပ ားစ ားန ုင်ရစရ ားအတွြ် လ ုအပ်ရသ  စ မခံန်ို့ခွဲမှု 
နှင့်် ညွှန်ကြ ားချြ်မျ ားရပားန ုင်ရ ား စ  င်ားအင်ားနှင့်် သြ်ဆ ုင်ရသ ဌ နမျ ားမှ ညွှန်ကြ ားရ ားမှ ားချြုပ်မျ ား၊ 
စ  င်ားအင်ားြျွမ်ားြျင်သူ အဖွွဲဲ့ဝင်မျ ားပါဝင်ပပ ား၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားဆ ုင်   ဦားစ ားရြ ်မတ နှင့်် 
နည်ားပည ရြ ်မတ တ ုို့ြ ု ဖွွဲဲ့စညာ်းရဆ င် ွြ်ခဲ့်ကြပါသည။် 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်း အစ  င်ခံစ ြ ု ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နှစ်ကြ မ်ခွဲ 
ရြ ြ်ယူခဲ့်သည့်် အချြ်အလြ်မျ ားအ  တွြ်ချြ်ထုတ်ယခူဲ့်ပခင်ားပဖစ်ပပ ား၊ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ 
အပါအဝင် တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အသ ားသ ား ှ စ  င်ားရြ ြ်ြွြ် ၁,၅၆၀ ြွြ်မ ှနမူနာအ မရ်ထ င်စု 
၂၈,၀၈၀ သ ုို့ ြွင်ားဆင်ားရြ ြ်ယူ န် သတ်မှတ်ရဆ င် ွြ်ခဲ့်ရသ ်လည်ား၊ ြချင်ပပညန်ယ်၊ ြ င် 
ပပည်နယ်၊ ချင်ားပပညန်ယ်၊ တနင်္သာရီတ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊  ခ ုင်ပပည်နယ်၊  ှမ်ားပပည်နယ်တ ုို့ ှ  စ  င်ား 
ရြ ြ်ြွြ် ၁၃ ြွြ်ြ ု နယ်ရပမလံုခခံြုမှုအရပခအရနအ လည်ားရြ င်ား၊ သဘ ဝရဘားအနတ  ယ်ရကြ င့်် 
လည်ားရြ င်ား စ  င်ားရြ ြ်ယူန င်ုခဲ့်ပခင်ားမ ှ ၍ စ  င်ားရြ ြ်ြွြ် စုစုရပါင်ား ၁,၅၄၇ ြွြ်မှ 
အ မရ်ထ င်စုရပါင်ား ၂၇,၈၄၆ ြ  ု ြွင်ားဆင်ားစ  င်ားရြ ြ်ယူန င်ုခဲ့်ပါသည်။ ြွင်ားဆင်ားစ  င်ားရြ ြ်ယူ 
ပခင်ားလုပ်ငန်ားမျ ားရဆ င် ွြ် န် အလုပ်သမ ားညွှန်ကြ ားရ ားဦားစ ားဌ နမှ ဝန်ထမ်ားမျ ားြ ု စ စဉ်သူ 
(Coordinator) ၊ ကြ ားကြပ်ရ ားမှ ား (Supervisor) နှင့်် စ  င်ားရြ ြ်သူ (Enumerator) မျ ားအပဖစ် 
အသ ားသ ားတ ဝန်ရပားအပ်ခဲ့်ပပ ား လုပ်သ ားအင်အ ားရြ ြ်ယူပပြုစုရ ားဌ နခွဲမ ှ ဝန်ထမ်ားမျ ားြ ု လုပ်သ ား 
အင်အ ားစစ်တမာ်းအဖွွဲဲ့ (Labour Force Team) နှင့်် စ  င်ားရ ားသွင်ားပခင်ားအဖွွဲဲ့ (Data Entry Team) တ ုို့ 
အပဖစ် သ ားပခ ားတ ဝန်မျ ားရပားအပ်ရဆ င် ွြ်ခဲ့်ပါသည။် 

 လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်းအဖွွဲဲ့မှ တ ဝန် ှ သူမျ ားသည ် အချြ်အလြ်မျ ား မှနမ်ှန်ြန်ြန် 
  ှ ရစ န်နှင့်် စ  င်ားရြ ြ်ယူစဉ် နမူနာရ ာွးချယ်မှုရကြ င့််မဟုတသ်ည့််အမှ ား (non-sampling error) 
မျ ားနည်ားပါားရစရ ားအတွြ် ြွင်ားဆင်ားရြ ြ်ယူမှုလုပ်ငန်ားမျ ားြ ု ြွင်ားဆင်ားကြ ားကြပ်ရဆ င် ွြ်ခဲ့်ပပ ား 
ရပားပ ိုု့လ ရသ  ရမားခွန်ားလွှ မျ ားြ ု စ စစ်မှုမျ ားပပြုလုပ်၍ စ စစ်ပပ ားရမားခွန်ားလွှ မျ ားအ ား ြွန်ပျ တ စ  င်ား 
ရ ားသွင်ားပခင်ားြ ု ILO ၏အြူအည ပဖင့်် ထ ုင်ားန ုင်ငံ၊ National Statistical Office, Social Statistics 
Bureau မှ Mr. Chirawat Poonsab ြ CSPro အချြ်အလြ်ရ ားသွင်ားပခင်ားပရ ုဂ မ်ပဖင့်် စ  င်ား 
ရ ားသွင်ားပခင်ားသင်တန်ားြ ု ပ ိုု့ချရပားခဲ့်  ၊ သင်တန်ားဖွင့််ပွြဲ ု ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ေ ဇင်ဘ လတွင် ရနပပည်ရတ ် ှ  
အလုပ်သမ ား၊ လူဝင်မှုကြ ားကြပ်ရ ားနှင့်် ပပညသူ်ူ့အင်အ ားဝန်ကြ ားဌ န၌ ြျင်ားပပပြုလုပ်ခဲ့်ပပ ား၊ Program 
ရ ားသ ားပခင်ားြ ု ေ ဇင်ဘ လ ၇  ြ်ရနို့မ ှ၁၂  ြ်ရနို့ထ  သင်ကြ ားပ ိုု့ချရပားခဲ့်ပါသည။် 



  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လပု်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား အစီရင်ခံစ  

စ  င်ားရ ားသွင်ားပခင်ားြ ု ဝန်ထမ်ား ၂၂ ဦားပဖင့်် Double Entry ရဆ င် ွြ်ခဲ့်ပပ ား ရ ားသွင်ားထ ားသည့်် 
အချြ်အလြ်မျ ား ြ ုြ်ည မှု  ှ ၊ မ ှ ြ ု Data Entry Manager ၂ ဦားြ ကြ ားကြပ်ရဆ င် ွြ်ခဲ့်   ၊ ILO 
Regional Office for Asia and the Pacific မှ Regional Labour Statistician ဖြစ ငူ်္ Mr. Tite 
Habiyakare ြအချြ်အလြ်မျ ားထုတ်ယူပခင်ား၊ Weight တွြ်ချြ်ပခင်ားနှင့်် အစ  င်ခံစ ရ ားသ ား 
ပပြုစုပခင်ားတ ိုု့ြ ု ကြ ားကြပ်ရဆ င် ွြ်ရပားခဲ့်ပါသည်။ စစ်တမ်ားရြ ြ်ယူ  တွင် အ ညအ်ရသွား ရြ င်ားမွန် 
ရစရ ားနှင့်် န ိုင ငံတ ာ စာရင ်းအင ်းအချ  အလ  မျာ်းနှင ့်န ှိုင ်းယှဉ န ိုင ဒရ်းတ ိုု့တွြ် အပပညပ်ပည်ဆ ုင်   
အလုပ်သမ ားရ ား  အဖွွဲဲ့မ ှ ချမတှ်ထ ားသည့်် ရနာြ်ဆံုားအဓ ပပ ယ်သတ်မှတခ်ျြ်မျ ား၊ ၁၉ ကြ မ်ရပမ ြ် 
အဖြည ဖြည ဆ ိုင ရာ အလိုြ င်္မာ်းဒရ်းရာ စာရင ်းအင ်းြညာရှင မျာ်းညလီာခံ (19th ICLS)   ချမတှ င်္ည ့် 
တ ို  တနွ ်းချ  မျာ်းပဖစ်သည့်် အပပည်ပပညဆ် ုင်   စ ားပွ ားရ ားလုပ်ငန်ားအမျ  ြုားအစ ားခွဲပခ ားပခင်ား စံချ  န်စံညွှန်ား 
(ပပင်ဆငခ်ျြ်-၄) (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities-ISIC 
Rev.4)၊ အပပည်ပပည်ဆ ုင်   အလုပ်အြ ုင်ခွဲပခ ားမှု စံထ ားအညွှန်ား (၂၀၀၈) (International Standard 
Classification of Occupations-ISCO, 2018)၊ အပပည်ပပည်ဆ ုင်   အလုပ်အြ ုင်အရပခအရန ခွဲပခ ားမှု 
စံထ ားအညွှန်ား (ပပင်ဆငခ်ျြ်) (Revision of the International Classification of Status in 
Employment-ICSE) တ ိုု့ြ ု အသုံားပပြုရြ ြ်ယူခဲ့်ပပ ား စ  င်ားဇယ ားမျ ားြ ု ထုတ်ယခူဲ့်ပါသည။် 

 ယခုြဲ့်သ ုို့ စစ်တမ်ားရြ ြ်ယူမှုလုပင်န်ားစဉ်မျ ား ရအ င်ပမင်စွ ရဆ င် ွြ်န ုင်ရ ား အဘြ်ဘြ်မှ 
ပူားရပါင်ားရဆ င် ွြ်ရပားခဲ့်ကြရသ  ILO မှ တ ဝန် ှ သူမျ ား၊ စစ်တမ်ားမျ ားနှင့်် စ  င်ားအင်ားဆ ုင်   စံ 
သတ်မှတခ်ျြ်မျ ား လုပ်ငန်ားအဖွွဲဲ့၊ ဗဟ ုစ  င်ားအင်ားအဖွွဲဲ့နှင့်် ပပညသူ်ူ့အင်အ ားဦားစ ားဌ နတ ုို့မှ တ ဝန် ှ သူ 
မျ ားနှင့်် ဝန်ထမ်ားမျ ား၊ အလုပ်သမ ားညွှန်ကြ ားရ ားဦားစ ားဌ နမှ ဝန်ထမ်ားမျ ား၊ သြ်ဆ ုင်  ရေသနယ်ရပမမျ ား 
 ှ  မမ  ြို့နယ ၊  ပြွ်ြ်၊ ရြျား ွ အုပခ်ျြုပ်ရ ားမှ ားမျ ားနှင့်် ဝန်ထမ်ားမျ ား၊   အ မမ်ှ ားမျ ား၊ ဆယ်အ မမ်ှ ားမျ ား၊ 
အထူားသပဖင့်် ရမားခွန်ားလွှ မျ ားြ ု စ တ အာ်းထ  င်္န စွာနှင ့် စ တ ရညှ စွာဒဖြဆ ိုမြီ်း ြူ်းဒြေါင ်း ူညီဒြ်းခ ့်က  
ဒင်္ာ တ ိုင ်းရင ်းင်္ာ်းပပည်သူမျ ားြ ု ရြျားဇူားအထူားတင် ှ ပါရကြ င်ား ရဖ ်ပပအပ်ပါသည။် 

 လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းစစ်တမာ်း ရြ ြ်ယူပခင်ားမှ   ှ လ ရသ  အချြ်အလြ်မျ ားြ ု ပမန်မ န ုင်ငံ 
စ  င်ားအင်ားြဏ္ဍ ဖွံွဲ့ပဖ ြုားတ ာုးတြ်ရ ား အမျ  ြုားသ ားအဆင့်် မဟ ဗျ ဟ  (National Strategy for 
Development of Statistics- NSDS)၊ ပမန်မ န ုင်ငံ၏ ရ  ညှတ်ည်တံ့်ခ ုင်ပမဲပပ ား ဟန်ချြ်ည ရသ  ဖွံွဲ့ပဖ ြုား 
တ ာုးတြ်မှုစ မံြ န်ား (Myanmar Sustainable Development Plan-MSDP)၊ စဉ်ဆြ်မပပတ် ဖွွံဲ့ပဖ ြုားမှု 
ပန်ားတ င်ုမျ ား (Sustainable Development Goals-SDGs)၊ ပမန်မ န ုင်ငံ သင့််ရလျ ်ရြ င်ားမွနရ်သ  အလုပ် 
အြ ုင်ဌ ရနအစ အစဉ် (Decent Work Country Program-DWCP)၊ ြမ္ ့်ဘဏ် (World Bank)၊ 
အ ဆ ယံနှင့်် န ုင်ငံတြ စ  င်ားအင်ားစ ရစ င်မျ ားအတွြ် ပံ့်ပ ုားရပားန ုင်ခဲ့်ပပ ား၊ န ုင်ငံရတ ်ဖွံွဲ့ပဖ ြုားတ ုားတြ်ရ ား 
နှင့်် ပပြုပပင်ရပပ င်ားလဲရ ားလုပ်ငန်ားစဉ်မျ ား၊ အထူားသပဖင့်် အလုပ်အြ ုင်နှင့်် အလုပ်သမ ားရ ား  မူဝါေမျ ား၊ 
စ မြံ န်ားမျ ား ချမတှ်အရြ င်အထည်ရဖ ်  တွင် ထ ရ  ြ်စွ အသုံားပပြုန ုင်မည်ဟု ြျွန်ုပ်အရနပဖင့်် 
ရလားနြ်စွ  ယံုကြညရ်မ  ်လင့််မ ပါရကြ င်ား ရဖ ်ပပအပ်ပါသည။် 

 

 

ဦားသ န်ားရဆွ 
ပပည်ရထ င်စုဝန်ကြ ား 

အလုပ်သမ ား၊လူဝင်မှုကြ ားကြပ်ရ ားနှင့််ပပည်သူူ့အင်အ ားဝန်ကြ ားဌ န 
ပပည်ရထ င်စုသမမတပမန်မ န ုင်ငံရတ ်အစ ုား   



၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လပု်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား အစီရင်ခံစ  

ထကျားဇ ားတငလ်ွှာ 

 

 အလိုြ င်္မာ်း၊ လူဝင မှိုက ီ်းက ြ ဒရ်းနှင့်  ဖြည ငူ်္ူ့အင အာ်းဝန က ီ်းဌာနမှ ၂၀၁၇ ခိုနှစ ၊ နှစ စဉ  

လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းစစ တမ ်း ဒ ာ  ယူန ိုင ရန  ခွင့် ဖြ ဒြ်းခ ့်ဒင်္ာ ဖြည ဒထာင စိုင်္မမတ ဖမန မာန ိုင ငံဒတာ  

အစ ို်းရ  ို အထူ်းြင ဒ ျ်းဇူ်းတင ရှ ြေါင်္ည ။ 

 ၂၀၁၇ ခိုနှစ ၊ နှစ စဉ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းစစ တမ ်း မြီ်းဒဖမာ  ဒအာင ဖမင ဒစရန  အြ  ြ  မှ ဝ ိုင ်းဝန ်း 

ြံ့်ြ ို်း ူညဒီြ်းခ ့်က ဒင်္ာ အြွ ြို့အစည ်းမျာ်းနှင ့် ြိုဂ္  လ မျာ်းအာ်းလံို်း  ို ဒ ျ်းဇူ်းတင ရှ ြေါင်္ည ။ 

 စစ တမ ်းဒ ာ  ယူရာတွင  အာ်းတ  င်္ဒရာ ဝ ိုင ်းဝန ်း ူညီ ဒဆာင ရွ  ဒြ်းခ ့်က ဒင်္ာ 

အဒထွဒထွအိုြ ချ ြ ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ ဗဟ ိုစာရင ်းအင ်းအြွ ြို့၊ ဖြည ငူ်္ူ့အင အာ်းဦ်းစီ်းဌာနတ ိုို့အာ်းလည ်းဒ ာင ်း၊ 

လ  ဒတွြို့ဒဖမဖြင   ွင ်းဆင ်းဒ ာ  ယူခ ့်က ဒင်္ာ ပပညရ်ထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ မျာ်း ရှ  

အလိုြ င်္မာ်းညွှန က ာ်းဒရ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ ဝန ထမ ်းမျာ်းအာ်းလည ်းဒ ာင ်း၊ လ  ဒတွြို့ ွင ်းဆင ်း ဒ ာ   

ယူရာတွင  အဆင ဒဖြဒချာဒမွြို့ဒစရန   ူညီြံ့်ြ ို်းဒြ်းခ ့်ဒင်္ာ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ 

ဖြည နယ ၊ ခရ ိုင ၊ မမ  ြို့နယ ၊ ရြ  ွ  ၊ ဒ ျ်းရွာအိုြ ချ ြ ဒရ်းမှ ်းမျာ်းအာ်းလည ်းဒ ာင ်း၊ ဒနို့/ည စာရင ်း 

ဒရ်းငွ်္င ်းဖခင ်း၊ စစ ဒဆ်းဖခင ်း၊ Double Entry ဒရ်းငွ်္င ်းစစ ဒဆ်းဖခင ်းတ ိုို့  ို ဒဆာင ရွ  ခ ့်က င်္ည ့် 

အလိုြ င်္မာ်းညွှန က ာ်းဒရ်းဦ်းစီ်းဌာ (ရုံားချြုပ်)၊ အထူားသပဖင့်် လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းဒ ာ  ယူဖြ စိုဒရ်းဌာနခွ မှ 

ဝန ထမ ်းမျာ်းအာ်းလည ်းဒ ာင ်း အင်္ အမှတ ဖြ မှတ တမ ်းတင အြ ြေါင်္ည ။ 

 ၂၀၁၇ ခိုနှစ ၊ နှစ စဉ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းစစ တမ ်း  ို နည ်းြညာအ ူအညမီျာ်း ဒြ်းခ ့်ဒင်္ာ 

အဖြည ဖြည ဆ ိုင ရာ အလိုြ င်္မာ်းဒရ်းရာအြွ ြို့ (International Labour Organization – ILO) မှ ILO 

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

Habiyakare အာ်းလည ်းဒ ာင ်း၊ ထ ိုင ်းန ိုင ငံ၊ National Statistical Office, Social Statistics Bureau မှ 

Mr. Chirawat Poonsab နှင ့် National Project Coordinator ဒေေါ်ဝင ်းဖမင ့်တ ိုို့အာ်း အထူ်းြင  

ဒ ျ်းဇူ်းဥြ ာရ တင ရှ ြေါဒက ာင ်း ဒြာ ဖြအြ ြေါင်္ည ။ 

 

   



  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လပု်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား အစီရင်ခံစ  

ြာတ ကာ 

အခန်ိုး ထခါင်ိုးစဉ ် စောမ္ ြ်နှှာ 

အခန်ိုး (၁) အဓ ကထတ ွေ့ရှ ချက်ြျာား ၁-၃ 

အခန်ိုး (၂) စစ်တြာ်းထကာက်ယ မခင်ားဆ ိုင်ရာနည်ားလြ်ား ၄-၁၇ 

 ၂.၁ န ေေါန ်း  

 ၂.၂ ဒမ်းခွန ်းလွှာေီဇ ိုင ်း  

 ၂.၃ နမူနာေီဇ ိုင ်း  

 ၂.၄ အလွှာခွ ဖခင ်း  

 ၂.၅ အ ွ  ငယ မျာ်း ြွ ြို့စည ်းဖခင ်းနှင ့်ဒရ်ွးချယ ဖခင ်း  

 ၂.၆ ေိုတ ယအဆင ့်တွင  နမူနာစာရင ်းစဉ ဖြင ဆင ဖခင ်း  

 ၂.၇ ေိုတ ယအဆင ့် ယူနစ မျာ်းအာ်း ခွ ဒဝင်္တ မှတ ဖခင ်း  

 ၂.၈ ြထမအဆင ့် နမူနာမျာ်းအာ်း (FSUs) ဒရ်ွးချယ ဖခင ်း  

 ၂.၉ အ မ ဒထာင စိုမျာ်းအာ်း ဒရ်ွးချယ ဖခင ်း  

 ၂.၁၀ အစာ်းထ ို်းဖခင ်း  

 ၂.၁၁ ခန ို့မှန ်းဒဖခမျာ်း ရှာနည ်း  

 ၂.၁၂ ခန ို့မှန ်းဖခင ်းအတွ   ြံိုဒင်္နည ်း  

 ၂.၁၃ အချ   ်းခန ို့မှန ်းဖခင ်း  

 ၂.၁၄ အမှာ်းခန ို့မှန ်းဖခင ်း  

 ၂.၁၅ အဓ ြပေါယ င်္တ မတှ ချ  မျာ်းနှင ့် အမျ   ်းအစာ်းခွ ဖခာ်းဖခင ်း  

အခန်ိုး (၃) အ မ္ထ် ောင်စုနှင်  လူဦိုးထရဆ ုင်ရော သ င်ပြင်လြခဏောမ္ ောိုး ၁၈-၂၂ 

 ၃.၁ လူဦားရ  ပျံွဲ့နှံို့မှု  

 ၃.၂ ခနို့ မှန ်းရည ညွှန ်း ာလ  

 ၃.၃ အ မ ဒထာင စိုမျာ်းနှင့်  လူဦ်းဒရခနို့ မနှ ်းဖခင ်း  

 ၃.၄ အင်္  အိုြ စိုအလ ို  လူဦားရ ပျံွဲ့နှံို့မှုအရပခအရန  

 ၃.၅ မှခီ ိုငူ်္အချ   ်း  

 ၃.၆ ြညာဒရ်းဆ ိုင ရာအဒက ာင ်းအရာ  

အခန်ိုး (၄) စ ိုးြ ောိုးထရိုးဆ ုင်ရော ဝ ထသသလြခဏောမ္ ောိုး ၂၃-၂၈ 

 ၄.၁ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်း  

 
၄.၂ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းဖြင ြတွင  ဒရာ  ရှ ရဖခင ်း အဒက ာင ်း  ို  ျာ်း၊ မ၊ 

မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  အလ ို   ဒြာ ဖြမှို 
 

အခန်ိုး (၅) အလိုပ်အက ိုင် ၂၉-၃၇ 

 ၅.၁ အလိုြ လ  ရှ ဦ်းဒရ  

 ၅.၂ အလိုြ အ  ိုင အဒဖခအဒန  

 ၅.၃ အလိုြ အ  ိုင အလ ို   အလိုြ လ  ရှ ဦ်းဒရ  



၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လပု်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား အစီရင်ခံစ  

အခန်ိုး ထခါင်ိုးစဉ ် စောမ္ ြ်နှှာ 

အခန်ိုး (၆) လုြ်ခလစောနှင်  အလုြ်အြ ုင်အထပခအထန ၃၈-၄၄ 

 ၆.၁ တစ ြတ ဝင ဒငွရရှ မှို  

 ၆.၂ င်္ဒ ာတူစာချ ြ  ချ ြ ဆ ိုမှိုြံိုစံ  

 ၆.၃ အလိုြ ချ  န နာရ ီ  

 ၆.၄ အလိုြ အ  ိုင  ဒဖြာင ်းလ လိုြ   ိုင လ ိုဖခင ်း  

အခန်ိုး (၇) လုြ်သောိုးအင်အောိုး အပြည် အဝအသုံိုးမ္ခ န ုင်ပခင်ိုး ၄၅-၄၇ 

 ၇.၁ လုပ်သ ားအင်အ ားအပပည့််အဝအသုံားမချန င်ုပခင်ား  

 ၇.၂ လူငယ်မျ ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားအပပည့််အဝအသုံားမချန င်ုပခင်ား  

အခန်ိုး (၈) ြထလိုးလုြ်သောိုး ၄၈-၅၂ 

 ၈.၁ အလိုြ လိုြ ဒင်္ာ ဒလ်းမျာ်း  

 ၈.၂  ဒလ်းလိုြ င်္ာ်း  

 ၈.၃ အနတရာယ ရှ ဒင်္ာ လိုြ ငန ်းခွင ရှ   ဒလ်းလိုြ င်္ာ်း  

ထနှာြ်ဆြတ်   အဒင်္်းစ တ အချြ်အလြ်ဇယ ားမျ ား  

  အ မ ဒထာင စိုစာရင ်းစဉ ဒမ်းခွန ်းလွှာမျာ်း  

  စစ တမ ်းဒမ်းခွန ်းလွှာမျာ်း  

 

 

 

  



  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လပု်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား အစီရင်ခံစ  

ဇ ောိုးမ္ ောိုး 

ဇ ောိုးအမ္ှတ် ဇ ောိုးမ္ ောိုး စောမ္ ြ်နှှာ 

ဇယ ား ၂.၁ နမူနာစာရင ်းဒ ာ   ွ   ခွ ဒဝဖခင ်း ၅-၆ 

ဇယ ား ၃.၁ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ အလ ို  လူဦ်းဒရ ( ျာ်း၊ 
မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၁၉ 

ဇယ ား ၃.၂ အင်္  အိုြ စိုအလ ို   လူဦ်းဒရ ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) ၁၉-၂၀ 

ဇယ ား ၃.၃ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ အလ ို   မှခီ ိုငူ်္အချ   ်း 
(မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၂၁ 

ဇယ ား ၃.၄ ြညာဒရ်းမြီ်းဒဖမာ  မှို အဆင ့်အလ ို   အသြ် ၅ နှစ်နှင့််အထြ် လူဦ်းဒရ 
ပျံွဲ့နှံို့မှု ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၂၂ 

ဇယ ား ၄.၁ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပညန်ယ်အလ ုြ် အသြ် ၁၅ နှစ် 
နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  လူဦားရ  
(ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၂၃ 

ဇယ ား ၄.၂ အင်္  အိုြ စိုအလ ို   လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းြေါဝင မှိုနှိုန ်း ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ 
ဒ ျ်းလ  ) 

၂၅ 

ဇယ ား ၄.၃ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ အလ ို   လိုြ င်္ာ်း 
အင အာ်းြေါဝင မှိုနှိုန ်း ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၂၆ 

ဇယ ား ၄.၄ ြညာဒရ်းမြီ်းဒဖမာ  မှို အဆင ့်အလ ို   လိုြ င်္ာ်းအင အာ်း ြေါဝင မှိုနှိုန ်း 
( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၂၇ 

ဇယ ား ၄.၅ အလိုြ မလိုြ လ ိုင်္ည ့် (င်္ ိုို့မဟိုတ ) အလိုြ လ  ခံ မဒဆာင ရွ  န ိုင င်္ည ့် 
အဓ  အဒက ာင ်းအရင ်းအလ ို   လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းဖြင ြတွင ရှ ငူ်္ ပျံွဲ့နှံို့မှု 
အရပခအရန ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၂၈ 

ဇယ ား ၅.၁ အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  အလုပ်လြ် ှ  ဦားရ  
(ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၂၉ 

ဇယ ား ၅.၂ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယအ်လ ုြ် အလုပ်လြ် ှ  
ပျံွဲ့နှံို့မှု (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၃၀ 

ဇယ ား ၅.၃ အလုပ်အြ ုင်ပျံွဲ့နှံို့မှုအရပခအရန (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) ၃၁ 

ဇယ ား ၅.၄ စီ်းြွာ်းဒရ်းလုပ်ငန်ားြဏ္ဍအလ ုြ် အလုပ်လြ် ှ  ပျံွဲ့နှံို့မှု  ခ ုင်နှုန်ား ( ျာ်း၊ မ၊ 
မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၃၂-၃၃ 

ဇယ ား ၅.၅ အလိုြ အ  ိုင အလ ို   ြျံြို့နှံို့မှို  ခ ုင်နှိုန ်း ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) ၃၃-၃၄ 

ဇယ ား ၅.၆ ြညာဒရ်းမြီ်းဒဖမာ  မှိုအဆင ့်အလ ို   အလိုြ လ  ရှ ြျံြို့နှံို့မှို ရာခ ိုင နှိုန ်း 
( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၃၅ 

ဇယ ား ၅.၇ အင်္  အိုြ စိုအလ ို   င်္မရ ို်း ျမဟိုတ ဒင်္ာ အလိုြ အ  ိုင  လိုြ   ိုင ငူ်္ 
တ ိုို့၏ ြျံြို့နှံို့မှိုနှိုန ်း ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၃၆ 



၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လပု်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား အစီရင်ခံစ  

ဇ ောိုးအမ္ှတ် ဇ ောိုးမ္ ောိုး စောမ္ ြ်နှှာ 

ဇယ ား ၅.၈ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ အလ ို   အသြ် ၁၅ နှစ် 
နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်သူတွင် င်္မရ ို်း ျ မဟိုတ ဒင်္ာ အလိုြ  
လုပ်ြ ုင်သူ ပါဝင်မှိုရာခ ိုင နှိုန ်း ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၃၇ 

ဇယ ား ၆.၁ လိုြ ခလစာရ အလိုြ င်္မာ်းတ ိုို့၏ တစ ြတ ဝင ဒငွရရှ မှို ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ 
ဒ ျ်းလ  ) 

၃၈ 

ဇယ ား ၆.၂ လိုြ ခလစာရ အလိုြ င်္မာ်းတ ိုို့၏ တစ လဝင ဒငွရရှ မှို ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ 
ဒ ျ်းလ  ) 

၃၉ 

ဇယ ား ၆.၃ အလိုြ လိုြ   ိုင ဒနင်္အူာ်းလံို်း၏ တစ လ လိုြ ခ၊ ဝင ဒငွရရှ မှို ( ျာ်း၊ မ၊ 
မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၄၁ 

ဇယ ား ၆.၄ လစာရအလိုြ င်္မာ်းတ ိုို့၏ အလိုြ အ  ိုင ဆ ိုင ရာ စာချ ြ ချ ြ ဆ ိုမှိုြံိုစံ ပျံွဲ့နှံို့မှု 
  ခ ုင်နှုန်ား ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၄၂ 

ဇယ ား ၆.၅ တစ ြတ အလိုြ ချ  န နာရီအလ ို   လိုြ ခ လစာရ အလိုြ င်္မာ်းတ ိုို့၏ ြျံြို့နှံို့မှို 
ရာခ ိုင နှိုန ်း ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၄၃ 

ဇယ ား ၆.၆ လစ  အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ လြ် ှ အလုပအ်ြ ုင်ြ ု ရပပ င်ားလဲ လုပ်ြ ုင် 
လ ုသည့်် အရကြ င်ားပပချြ်အလ ုြ် ပျံွဲ့နှံို့မှုနှုန်ား (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၄၄ 

ဇယ ား ၇.၁ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်း အဖြည ့်အဝအငံ်္ို်းမချန ိုင ငူ်္ဦ်းဒရ (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ 
ရြျားလြ်) 

၄၅ 

ဇယ ား ၇.၂ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်း အဖြည ့်အဝအငံ်္ို်းမချန ိုင မှိုနှိုန ်း (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ 
ရြျားလြ်) 

၄၆ 

ဇယ ား ၇.၃ အသြ် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်ကြ ား လူငယ မျ ား၏ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းအဖြည ့်အဝ 
အငံ်္ို်းမချန ိုင ငူ်္ဦ်းဒရ (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၄၆ 

ဇယ ား ၇.၄ အသြ် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်ကြ ား လူငယ မျ ား၏ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းအဖြည ့်အဝ 
အငံ်္ို်းမချန ိုင မှိုနှိုန ်း (ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်) 

၄၇ 

ဇယ ား ၈.၁ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ အလ ို    ဒလ်း ဦ်းဒရ 
( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၄၈-၄၉ 

ဇယ ား ၈.၂ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ အလ ို   အလိုြ လိုြ   ိုင  
ဒနဒင်္ာ ြရလားမျ ား၏ ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ား ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) 

၄၉-၅၀ 

ဇယ ား ၈.၃ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ အလ ို    ဒလ်း 
လိုြ င်္ာ်းြေါဝင မှိုရာခ ိုင နှိုန ်း ( ျာ်း၊ မ၊ ဒ ျ်းလ  ၊ မမ  ြို့ဖြ) 

၅၀-၅၁ 

ဇယ ား ၈.၄ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ အလ ို   အနတ  ယ ်
 ှ ရသ  လုပ်ငန်ားခွင် ှ   ဒလ်းလိုြ င်္ာ်းြေါဝင မှို ရာခ ိုင နှိုန ်း ( ျာ်း၊ မ၊  မမ  ြို့ဖြ၊ 
ဒ ျ်းလ  ) 

၅၂ 

 

  



  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လပု်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား အစီရင်ခံစ  

ပံိုြျာား 

ြံအုမ္ှတ် ြံမု္ ောိုး စောမ္ ြ်နှှာ 

ြံို ၃.၁ အင်္  အိုြ စိုအလ ို   လူဦ်းဒရြျံြို့နှံို့မှိုနှိုန ်း ၂၀ 

ြံို ၃.၂ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ အလ ို   မှခီ ိုငူ်္အချ   ်း ၂၁ 

ပံ ု၄.၁ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပညန်ယ်အလ ုြ် အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့်် 
အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ ုင်ားအပခ ား ှ  လူဦားရ  

၂၄ 

ပံ ု၄.၂ အင်္  အိုြ စိုအလ ို   လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းြေါဝင မှိုရာခ ိုင နှိုန ်း ၂၅ 

ြံို ၄.၃ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ အလ ို   လိုြ င်္ာ်းအင အာ်း 
ြေါဝင မှိုနှိုန ်း 

၂၆ 

ြံို ၅.၁ အလိုြ အ  ိုင ြျံြို့နှံို့မှိုအဒဖခအဒန ၃၁ 

ြံို ၅.၂ အလိုြ အ  ိုင အလ ို   အလိုြ လ   ှ ပျံွဲ့နှံို့မှု ၃၄ 

ြံို ၅.၃ ြညာဒရ်းမြီ်းဒဖမာ  မှိုအဆင ့်အလ ို   အလိုြ လ  ရှ  ြျံြို့နှံို့မှိုရာခ ိုင နှိုန ်း ၃၅ 

ြံို ၆.၁ လိုြ ခလစာရ အလိုြ င်္မာ်းတ ိုို့၏ တစ လဝင်ရငွ  ှ မှု ၄၀ 

ြံို ၆.၂ တစ ြတ အလိုြ ချ  န နာရီအလ ို   လိုြ ခလစာရ အလိုြ င်္မာ်းတ ိုို့၏ ြျံြို့နှံို့မှို 
ရာခ ိုင နှိုန ်း 

၄၃ 

ပံ ု၈.၁ အလုပ်မလုပ်ရသ ြရလားနှင့်် အလုပ်လုပရ်သ  ြရလား  ခ ုင်နှုန်ား ၅၂ 
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အခန်ိုး (၁) 

အဓ ကထတ ွေ့ရှ ချက်ြျာား 

 ၂၀၁၅ ခိုနှစ ် ၂၀၁၇ ခိုနစှ ်

အသြ် ၁၅ နစှ်နှင ်အ ြ် အလုြ်လုြ်ြ ငု်န ုငထ်သောအသြ် 
အြ ုင်ိုးပခောိုးရှ  လူဦိုးထရ (သန်ိုးထြါင်ိုး) 

၃၃.၉၃ ၃၆.၃၉ 

ြျ ား ၁၅.၅၅ ၁၆.၆၂ 

မ ၁၈.၃၈ ၁၉.၇၇ 

လုြ်သောိုးအင်အောိုး (သန်ိုးထြါင်ိုး) ၂၁.၉၅ ၂၂.၂၈ 

ြျ ား ၁၂.၄၇ ၁၂.၈၄ 

မ ၉.၄၈ ၉.၄၄ 

အလုြ်လြ်ရှ ဦိုးထရ (သန်ိုးထြါင်ိုး) ၂၁.၇၉ ၂၁.၉၄ 

ြျ ား ၁၂.၃၉ ၁၂.၆၉ 

မ ၉.၄ ၉.၂၅ 

လုြ်သောိုးအင်အောိုးြါဝင်မ္ှုနှုနိ်ုး (%) ၆၄.၇ ၆၁.၂ 

ြျ ား ၈၀.၂ ၇၇.၃ 

မ ၅၁.၆ ၄၇.၇ 

လူဦိုးထရတ င် အလုြ်လုြ်သူြါဝင်မ္ှုအခ   ိုး (%) ၆၄.၂ ၆၀.၃ 

ြျ ား ၇၉.၇ ၇၆.၄ 

မ ၅၁.၁ ၄၆.၇ 

အလုြ်လြ်မ္  နှုန်ိုး (%) ၀.၈ ၁.၆ 

ြျ ား ၀.၇ ၁.၂ 

မ ၀.၉ ၂.၀ 

စုစုထြါင်ိုး လုြ်သောိုးအင်အောိုး အပြည် အဝ အသုံိုးမ္ခ န ငု်မ္ှုနှုန်ိုး (%) ၆.၉ ၇.၂ 

ြျ ား ၆.၀ ၆.၇ 

မ ၈.၁ ၈.၀ 

အသြ် ၁၅-၂၄ နစှ် လူင ်မ္ ောိုး၏ အလုြ်လြ်မ္  နှုန်ိုး(%) ၁.၆ ၄.၀ 

ြျ ား ၁.၄ ၃.၃ 

မ ၁.၈ ၄.၈ 

စုစုထြါင်ိုးအလုြ်လုြ်သူဦိုးထရတ င် အလုြ်သမ္ောိုး ြါဝင်မ္ှုနှုနိ်ုး (%) ၃၈.၅ ၃၆.၈ 

ြျ ား ၃၉.၄ ၃၆.၆ 

မ ၃၇.၃ ၃၇.၀ 

စုစုထြါင်ိုးအလုြ်လုြ်သူဦိုးထရတ င် သမ္ရ ုိုးြ မ္ဟတု်ထသော အလုြ် 
လုြ်ြ ငု်ထနသ ူြါဝင်မ္ှုရောခ ငုန်ှုန်ိုး (%) 

၈၇.၅ ၈၂.၄ 

ြျ ား ၈၆.၀ ၇၆.၈ 

မ ၈၉.၅ ၉၀.၂ 
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 ၂၀၁၅ ခိုနှစ ် ၂၀၁၇ ခိုနစှ ်

ြ မ်္ိုးမ္ျှ တစ်လလုြ်ခ ('၀၀၀ ြ ြ်) ၁၁၅.၄ ၁၇၁.၆ 

ြျ ား ၁၂၈.၉ ၁၈၀.၀ 

မ ၉၆.၇ ၁၆၀.၂ 

အသြ် ၅-၁၇ နှစ် ြထလိုးဦိုးထရ စစုုထြါင်ိုး (သန်ိုးထြါင်ိုး) ၁၂.၁၄ ၁၂.၄၁ 

ြျ ား ၆.၀၁ ၆.၁၆ 

မ ၆.၁၃ ၆.၂၅ 

ြထလိုးဦိုးထရ စုစထုြါင်ိုးတ င် အလုြ်လုြ်ထသော ြထလိုးြါဝင်မ္ှု 
ရောခ ငု်နှုန်ိုး (%) 

၁၀.၅ ၅.၂ 

ြျ ား ၁၁.၃ ၅.၈ 

မ ၉.၈ ၄.၅ 

ြထလိုးဦိုးထရစုစုထြါင်ိုးတ င် ြထလိုးလုြ်သောိုး ြါဝင်မ္ှုရောခ ငု်နှုန်ိုး (%) ၉.၃ ၃.၄ 

ြျ ား ၁၀.၀ ၄.၀ 

မ ၈.၅ ၂.၉ 
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၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လြုသ်ောိုးအင်အောိုးစစ်တမ္်ိုး လူဦိုးထရအထပခပြဇ ောိုး 

 

 

 

 

 

 

  

အ မ ဒထာင စိုလူဦ်းဒရ 
၅၀.၉၂ င်္န ်း 

အလိုြ လိုြ   ိုင န ိုင ဒင်္ာ အင်္  အြ ိုင ်းဖခာ်းရှ ငူ်္ဦ်းဒရ  
၃၆.၃၉ င်္န ်း 

လိုြ င်္ာ်းအင အာ်း 
၂၂.၂၈ င်္န ်း 

လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းဖြင ြ 
၁၄.၁၁ င်္န ်း 

အလိုြ လ  ရှ  
၂၁.၉၄ င်္န ်း 

အလိုြ လ  မ ့် 
၀.၃၄ င်္န ်း 

တစ ဝ  တစ ြျ   
အလိုြ လ  မ ့် 
၁.၀၄ င်္န ်း 

ဖြစ န ိုင ဒဖခရှ ဒင်္ာ 
လိုြ င်္ာ်းအင အာ်း 

 ၀.၂၅ င်္န ်း 

အလိုြ ရှာဒြွ၊  
အလိုြ မရန ိုင  

အလိုြ ရန ိုင ၊ 
အလိုြ မရာှဒြွ 
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အခန်ိုး (၂) 

စစ်တြာ်းထကာက်ယ မခင်ားဆ ိုင်ရာနည်ားလြ်ား 

၂.၁ န ေါန်ား 

၂၀၁၇ ခိုနှစ ၊ နှစ စဉ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းစစ တမ ်း၏ အဓ  ရည ရွယ ချ  မာှ ၂၀၁၅ ခိုနှစ  စစ တမ ်းြေါ 

အချ  အလ  မျာ်းနှင ့် န ှိုင ်းယှဉ န ိုင ရန ၊ ရာငီ်္ချ  န အလ ို   အလိုြ အ  ိုင ဒဖြာင ်းလ မှို အဒဖခအဒန  ို 

င်္ ရှ န ိုင ရန နှင ့် လိုြ င်္ာ်းဒ ်း ွ   င်္တင ်းအချ  အလ   (Labour Market Information – LMI) မျာ်း 

စဉ ဆ  မဖြတ  ရရှ န ိုင ဒစရန  ဖြစ ြေါင်္ည ။ ဤစစ တမ ်းတွင  တစ န ိုင ငံ လံို်းရှ  တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း ၇ ခို၊ ဖြည နယ  

၇ ခို နှင ့် ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမတ ိုို့အာ်း လွှမ ်းခခံ ြေါင်္ည ။ ဤစစ တမ ်းင်္ည  လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းဆ ိုင ရာ 

ယံိုက ည စ တ ချရဒင်္ာ အချ  အလ  မျာ်း  ို ဖမန မာန ိုင ငံ၏ န ိုင ငံအဆင ့်၊ မမ  ြို့ဖြနှင ့် ဒ ျ်းလ  အဆင ့်မျာ်း 

အဖြင  ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ အဆင ့်မျာ်းထ  ရရှ န ိုင မည ဖြစ ြေါင်္ည ။ 

ဤစစ တမ ်းမှ အလိုြ အ  ိုင အဒဖခအဒန၊ လိုြ ခလစာ၊ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းအဖြည ့်အဝ အငံ်္ို်းမချန ိုင မှို၊ 

 ဒလ်းလိုြ င်္ာ်းဆ ိုင ရာ အချ  အလ  မျာ်းလည ်း ရရှ န ိုင မည ဖြစ ြေါင်္ည ။ 

၂.၂ ထြားခ န်ားလွှာေီဇ ိုင်ား  

 စစ တမ ်းဒ ာ  ယူရာတွင  အငံ်္ို်းဖြ င်္ည ့် စစ တမ ်းဒမ်းခွန ်းလွှာတွင  ဒအာ  ြေါအခန ်း မျာ်း  ို 

ထည ့်ငွ်္င ်းဒမ်းဖမန ်းခ ့်ြေါင်္ည - 

( ) နမူနာအ မ ဒထာင စို တည ဒနရာဖြ အချ  အလ  မျာ်း၊ 

(ခ) အ မ ဒထာင စို ဒြေါင ်းစြ ြွ ြို့စည ်းမှို၊ လူဦ်းဒရဆ ိုင ရာ ငွ်္င ဖြင လ ခဏာမျာ်းနှင ့် ြညာဒရ်း 

အဆင ့်၊ 

(ဂ) လ  ရှ လှိုြ ရှာ်းမှိုနငှ ့် အလိုြ အ  ိုင   ို ခွ ဖခာ်းဒြာ ဖြဖခင ်း (အင်္   ၅ နှစ နှင ့် အထ   

အ မ ဒထာင စိုဝင မျာ်း) ၊ 

(ဃ) လ  ရှ  အဓ  အလိုြ /လိုြ ငန ်း၏ ငွ်္င ဖြင လ ခဏာနှင ့်ဝင ဒငွ (အင်္   ၅ နှစ နှင ့်အထ   

အလိုြ လိုြ ဒင်္ာအ မ ဒထာင စိုဝင မျာ်း) ၊ 

(င) လွန ခ ့်ဒင်္ာ ၇ ရ  အတွင ်း ေိုတ ယအလိုြ /လိုြ ငန ်း၏ ငွ်္င ဖြင လ ခဏာ (အင်္   ၁၄ 

နှစ နှင ့်အထ   အလိုြ လိုြ ဒင်္ာအ မ ဒထာင စိုဝင မျာ်း) ၊ 

(စ) တစ ဝ  တစ ြျ   အလိုြ လ  မ ့် (အင်္   ၁၄ နှစ နှင ့်အထ   အလိုြ လိုြ ဒင်္ာ 

အ မ ဒထာင စိုဝင မျာ်း) ၊ 

(ဆ) အလိုြ ရာှဖခင ်း (လွန ခ ့်ဒင်္ာ ၇ ရ  အတွင ်း အလိုြ မလိုြ ဒင်္ာ အင်္   ၁၄ နှစ နှင ့် 

အထ   အ မ ဒထာင စိုဝင မျာ်း) ။ 

လ ိုအြ ချ  မျာ်းဖြစ ဒင်္ာ အ မ ဒထာင စိုစာရင ်းစဉ ဒမ်းခွန ်းလွှာ၊ စာရင ်းဒ ာ  လ  စွ ၊ စာရင ်း 

ဒ ာ  က ီ်းက ြ ငူ်္မျာ်း၏ ဒစာင ့်က ည ့်စစ ဒဆ်းအ  ဖြတ လွှာ၊ ဒမ်းခွန ်းလွှာစ စစ ရန အတွ   အစီအစဉ  

မျာ်း  ို  ွင ်းဆင ်းဒ ာ  ယူဖခင ်း လိုြ ငန ်းမျာ်းဒဆာင ရွ  န ိုင ရန အတွ   ဖြင ဆင ဒဆာင ရွ  ခ ့်ြေါင်္ည ။ 
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၂.၃ နြ နာေီဇ ိုင်ား 

ဖမန မာန ိုင ငံ၏ လူဦ်းဒရနှင ့် အ မ အဒက ာင ်းအရာင်္န ်းဒခေါင စာရင ်း  ို ၂၀၁၄ ခိုနှစ တွင  ဒ ာ  ယူခ ့် 

ြေါင်္ည ။ လူဦ်းဒရနှင ့် အ မ အဒက ာင ်းအရာင်္န ်းဒခေါင စာရင ်း  ို ဤစစ တမ ်း၏ နမူနာစာရင ်းစဉ  

(Sampling Frame) အဖြစ  အငံ်္ို်းဖြ ထာ်းြေါင်္ည ။ င်္န ်းဒခေါင စာရင ်း ဒ ာ  ယူရာတွင  အ မ ဒထာင စို 

၁၂၅-၁၅၀   ို လွှမ ်းခခံ န ိုင ဒင်္ာစာရင ်းဒ ာ   ွ  ဧရ ယာမျာ်း  ို ြွ ြို့စည ်းခ ့်ြေါင်္ည ။ င်္ ိုို့ဒင်္ာ  ငွ်္ာ်းလာရန  

ခ  ခ ဒင်္ာဒေင်္မျာ်း၊ ဖြန ို့ ျ ဒနဒင်္ာဒေင်္မျာ်း၊ ဆီ်းနှင ်းထူထြ  ဒင်္ာဒေင်္မျာ်း၊ နယ ဒဖမမဒအ်းချမ ်းင်္ည ့် 

ဒေင်္မျာ်းစင်္ည ့် အခ  အခ မျာ်းဒက ာင ့် ‘စ’ံင်္တ မှတ ချ    ို တစ ဝ  ဒလျာ့်ချခ ့်ြေါင်္ည ။ အ မ ဒထာင စို 

၁၀၀ (င်္ ိုို့) လူဦ်းဒရ ၅၀၀ ရှ ဒင်္ာရွာငယ မျာ်းအာ်း  စာရင ်းဒ ာ   ွ   တစ  ွ  အဖြစ  င်္တ မှတ ခ ့် 

ြေါင်္ည ။ စစ တမ ်းတွင နှစ က  မ ခွ  စာရင ်းဒ ာ   ွ  စိုစိုဒြေါင ်းမှာ ၁,၅၆၀ ဖြစ ြေါင်္ည ။ င်္ ိုို့ဒင်္ာ  

စာရင ်းဒ ာ   ွ   ၁,၅၄၇  ွ  င်္ာ စာရင ်းဒ ာ  ယူန ိုင ခ ့်ြေါင်္ည ။  ျန ရှ င်္ည ့် စာရင ်းဒ ာ   ွ   

မျာ်း  ို နယ ဒဖမလံိုခခံ မှိုအဒဖခအဒနအရ မဒ ာ  ယူန ိုင ခ ့်ပါ။ ဤစစ တမ ်းအတွ   စာရင ်းဒ ာ   ွ   

မျာ်း  ို ြထမအဆင ့်ယနူစ  (First Stage Units-FSUs) (င်္ ိုို့) မူလနမူနာယူနစ  (Primary Sampling Units- 

PSUs) အဖြစ  င်္တ မှတ မြီ်း အ မ ဒထာင စိုမျာ်းအာ်း ေိုတ ယအဆင ့်ယနူစ  (Second Stage Units-SSUs) 

(င်္ ိုို့) ဒနာ  ဆံို်းနမူနာယူနစ အဖြစ  င်္တ မှတ ြေါင်္ည ။ 

၂.၄ အလွှာခ ွဲမခင်ား 

နမူနာေ ဇ ုင်ားသည် နှစ်ဆင့််အလွှ ခွဲနမနူာရြ ြ်နညာ်း (Two Stage Stratified Sampling 

Method) ပဖစပ်ပ ား၊ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်တစ်ခုစ ၏ ပမ ြုွဲ့ပပ (သ ုို့) ရြျားလြ်ြ ု 

အရပခခံအလွှ  (Stratum) အပဖစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ ပမန်မ န ုင်ငံတင်ွ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ (၁) ခု၊ 

တ င်ုားရေသကြ ား (၇) ခု၊ ပပည်နယ် (၇) ခ ုှ သည့််အတွြ် စုစုရပါင်ား အရပခခံအလွှ  (၇+၇+၁)*၂= ၃၀ 

 ှ ပါသည။် 

ဇယာား (၂.၁) နြ နာစာရင်ားထကာက်က က် ခ ွဲထေမခင်ား 

မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 

တ ိုင်ားထေသကကီား၊ 

 မပည်နယ ်

ခ ွဲထေ ာားသည့်် စာရင်ားထကာက်က က်အထရအတ က် 

၂၀၁၇ (ပ ြအကက ြ်) ၂၀၁၇ (ေိုတ ယအကက ြ်) ၂၀၁၇ (စိုစိုထပါင်ား) 

မြ  ွေ့မပ 
ထကျား 

လက် 

စိုစို 

ထပါင်ား 
မြ  ွေ့မပ 

ထကျား 

လက် 

စိုစို 

ထပါင်ား 
မြ  ွေ့မပ 

ထကျား 

လက် 

စိုစို 

ထပါင်ား 

ြချင် ၂၁ ၂၃ ၄၄ ၂၁ ၂၃ ၄၄ ၄၂ ၄၆ ၈၈ 

ြယ ား ၁၁ ၂၄ ၃၅ ၁၁ ၂၄ ၃၅ ၂၂ ၄၈ ၇၀ 

ြ င ် ၁၂ ၃၁ ၄၃ ၁၂ ၃၁ ၄၃ ၂၄ ၆၂ ၈၆ 
ချင်ား ၁၀ ၂၇ ၃၇ ၁၀ ၂၇ ၃၇ ၂၀ ၅၄ ၇၄ 

စစ်ြ ုင်ား ၁၄ ၄၈ ၆၂ ၁၄ ၄၈ ၆၂ ၂၈ ၉၆ ၁၂၄ 

တနသသ    ၁၄ ၂၉ ၄၃ ၁၄ ၂၉ ၄၃ ၂၈ ၅၈ ၈၆ 

ပဲခူား ၁၈ ၄၃ ၆၁ ၁၈ ၄၃ ၆၁ ၃၆ ၈၆ ၁၂၂ 

မရြွား ၁၁ ၄၅ ၅၆ ၁၁ ၄၅ ၅၆ ၂၂ ၉၀ ၁၁၂ 
မနတရလား ၂၉ ၃၈ ၆၇ ၂၉ ၃၈ ၆၇ ၅၈ ၇၆ ၁၃၄ 

မွန် ၁၇ ၃၀ ၄၇ ၁၇ ၃၀ ၄၇ ၃၄ ၆၀ ၉၄ 

 ခ ုင် ၁၁ ၃၆ ၄၇ ၁၁ ၃၆ ၄၇ ၂၂ ၇၂ ၉၄ 

 န်ြုန ် ၄၇ ၂၀ ၆၇ ၄၇ ၂၀ ၆၇ ၉၄ ၄၀ ၁၃၄ 
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မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 

တ ိုင်ားထေသကကီား၊ 

 မပည်နယ ်

ခ ွဲထေ ာားသည့်် စာရင်ားထကာက်က က်အထရအတ က် 

၂၀၁၇ (ပ ြအကက ြ်) ၂၀၁၇ (ေိုတ ယအကက ြ်) ၂၀၁၇ (စိုစိုထပါင်ား) 

မြ  ွေ့မပ 
ထကျား 

လက် 

စိုစို 

ထပါင်ား 
မြ  ွေ့မပ 

ထကျား 

လက် 

စိုစို 

ထပါင်ား 
မြ  ွေ့မပ 

ထကျား 

လက် 

စိုစို 

ထပါင်ား 

 ှမ်ား ၂၀ ၄၄ ၆၄ ၂၀ ၄၄ ၆၄ ၄၀ ၈၈ ၁၂၈ 
ဧ  ဝတ  ၁၃ ၅၃ ၆၆ ၁၃ ၅၃ ၆၆ ၂၆ ၁၀၆ ၁၃၂ 

ဒနဖြည ဒတာ  ၁၆ ၂၅ ၄၁ ၁၆ ၂၅ ၄၁ ၃၂ ၅၀ ၈၂ 

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

၂.၅ အက က်ငယ်ြျာား ဖ ွဲွေ့စည်ားမခင်ားနှင့််ထရ ားချယမ်ခင်ား 

အဓ  အာ်းဖြင ့် အ မ ဒထာင စိုဦ်းဒရစာရင ်းမျာ်းဖြ စိုရာတွင  အ မ ဒထာင စို ၃၀၀ (င်္ ိုို့) ၃၀၀ ထ   

ဒ ျာ လွန ဒင်္ာ အရွယ က ီ်းမာ်းင်္ည ့် စာရင ်းဒ ာ   ွ  မျာ်း  ို အ ွ  ငယ အဖြစ  ြွ ြို့စည ်းရန  

ဒဆာင ရွ  ြေါင်္ည ။ အရွယ အစာ်းက ီ်းမာ်းဒင်္ာ စာရင ်းဒ ာ   ွ  အာ်း D အဒရအတွ  ရှ င်္ည ့် 

အ ွ  ငယ ဟိုဒခေါ်ဆ ိုဒင်္ာ အ ွ  ခွ  (sub-division) မျာ်းအဖြစ  ြ ိုင ်းဖခာ်းထာ်းြေါင်္ည ။ ြွ ြို့စည ်းမည ့် 

အ ွ  ငယ အဒရအတွ  င်္ည  (ဆ ိုလ ိုင်္ည မှာ D ၏တန ြ ို်း) င်္ည  နမူနာစာရင ်းဒ ာ   ွ  ၏ 

အနီ်းစြ ဆံို်းလူဦ်းဒရဒြေါ် မူတည မည ဖြစ င်္ည ။ အ ွ  ငယ အဒရအတွ    ို ဆံို်းဖြတ ရန အတွ   

စံင်္တ မှတ ချ  မာှ ဒအာ  ြေါအတ ိုင ်းဖြစ ြေါင်္ည  - 

နြ နာစာရငာ်းထကာက်က က်ရှ  အ ြ်ထ ာင်စိုအထရအတ က် ဖ ွဲွေ့စည်ားရြည့််အက က်ငယ်အထရအတ က် 

၃၀၀ ဒအာ   ၁* 

၃၀၀-၄၉၉ ၃ 

၅၀၀-၆၉၉ ၄ 

၇၀၀-၈၉၉ ၅ 

…………………  

* စာရင ်းဒ ာ    ွ တစ   ွ လံို်း  ို အ မ ဒထာင စိုစာရင ်းဒ ာ  ယူရန  မှတ ယူရမည ။ 
မှတ ချ  ။ အ  ွ ငယ မျာ်းဖြင ့် ြွ ြို့စည ်းထာ်းင်္ည ့် စာရင ်းဒ ာ    ွ အတွ   အ  ွ ငယ တစ ခို  ို င်္ာမန  ျြန ်းနမနူာ (Simple Random 

Sampling) နည ်းဖြင ့် ဒရ်ွးချယ ြေါင်္ည ။ 

၂.၆ ေိုတ ယအဆင့််တ င် နြ နာစာရင်ားစဉ်မပင်ဆင်မခင်ား 

အ မ ဒထာင စိုမျာ်း၏ နမူနာစာရင ်းစဉ   ို ဖြင ဆင ရာတွင  ဒရွ်းချယ ထာ်းဒင်္ာ စာရင ်းဒ ာ   ွ   

မျာ်း (င်္ ိုို့) ြမာဏက ီ်းမာ်းဒင်္ာ စာရင ်းဒ ာ   ွ  အတွင ်းရှ  အ ွ  ငယ မှ အ မ ဒထာင စိုအာ်းလံို်း  ို 

တစ အ မ တ  ဆင ်း ဒ ာ  ယူခ ့်ြေါင်္ည ။  

၂.၇ ေိုတ ယအဆင့်် ယ နစ်ြျာားအာား ခ ွဲထေသတ်ြှတမ်ခင်ား 

 နမူနာစာရင ်းဒ ာ   ွ   တစ  ွ  အတွ   စိုစိုဒြေါင ်း ၁၈ အ မ ဒထာင စို  ို ခွ ဒဝင်္တ မှတ  

ြေါင်္ည ။ စာရင ်းဒ ာ   ွ  ရှ  အ မ ဒထာင စိုအဒရအတွ  မာှ ၁၈ အ မ ဒထာင စိုထ   နည ်းဒနြေါ  

အ မ ဒထာင စိုအာ်းလံို်း  ို စာရင ်းဒ ာ  ယူခ ့်ြေါင်္ည ။ 
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၂.၈ ပ ြအဆင့်် နြ နာြျာား (FSUs) ထရ ားချယ်မခင်ား 

FSUs ဒရ်ွးချယ န ိုင ရန  ဖမန မာန ိုင ငံ၏ အမျ   ်းင်္ာ်းအဆင ့် အ မ ဒထာင စိုစစ တမ ်းမျာ်းအတွ   

 မ္ာ့် ဏ နှင ့် ဖြည ငူ်္ူ့အင အာ်းဦ်းစီ်းဌာနတ ိုို့ ြူ်းဒြေါင ်းတွ  ချ  ထာ်းင်္ည ့် FSUs အဒရအတွ   ၄,၀၀၀ 

ြေါဝင ဒင်္ာ ြင မနမူနာစာရင ်းစဉ 1  (Master Sampling Frame) တစ ခို  ို  တည ဒဆာ  ထာ်းြေါင်္ည ။ 

FSUs အဒရအတွ   ၄,၀၀၀   ို replicate  ၄ ခိုဖြင ့် ြွ ြို့စည ်းထာ်းမြီ်း replicate (ဆ ိုလ ိုင်္ည မှာ ြထမအဆင ့် 

နမူနာဒ ာ   ွ  မျာ်း  ို စာရင ်းဒ ာ   ွ   ၁,၀၀၀ စီြေါဒင်္ာ ြထမအဆင ့် နမူနာ ၄ ခိုဖြင ့် 

ြွ ြို့စည ်းထာ်းင်္ည ) တစ ခိုစီတွင  FSUs အဒရအတွ    ၁,၀၀၀ ြေါဝင ြေါင်္ည ။ ြင မနမူနာ စာရင ်းစဉ မှ FSUs 

မျာ်း  ိုဒရွ်းချယ ရာတွင  စာရင ်းဒ ာ   ွ  မျာ်း၏ အ မ ဒထာင စိုအဒရအတွ  အရ ဖြစ တန စွမ ်းအညအီမျှ 

ဒြ်း၍ဒရ်ွးချယ ဒင်္ာ အ ွာညနီမူနာဒ ာ  နည ်း (Circular Systematic Sampling)   ို အငံ်္ို်းဖြ ၍ 

ဒရ်ွးချယ ခ ့်ြေါင်္ည ။ နမူနာ FSUs   ို အလွှာအငီ်္်းငီ်္်းမှ replicate ၂ ခိုြေါဝင ဒင်္ာြံိုစံဖြင ့် ဒရွ်းချယ ြေါင်္ည ။ 

(ဆ ိုလ ိုင်္ည မှာ နမူနာ FSUs ၏တစ ဝ    ို replicate ၁ မှလည ်းဒ ာင ်း၊  ျန တစ ဝ    ို replicate ၃ မှ 

လည ်းဒ ာင ်း အညအီမျှဖြစ န ိုင ဒဖခရှ ဒင်္ာ  ျြန ်းဒရ်ွးချယ ဖခင ်း (Random Systematic Sampling) 

နည ်းလမ ်း  ို အငံ်္ို်းဖြ ၍ ဒရွ်းချယ ြေါင်္ည ) 

ဖြည ငူ်္ူ့အင အာ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ ထြ တ ို်းတွ  ချ  ထာ်းင်္ည ့်  FSUs အဒရအတွ   ၆,၀၀၀ ြေါဝင ဒင်္ာ 

ြင မနမူနာစာရင ်းစဉ  (Updated Master Sampling Frame)   ို replicate  ၁၀ ခို ဖြင ့် ြွ ြို့စည ်းထာ်းမြီ်း၊ 

၂၀၁၇ ခိုနှစ ၊ နှစ စဉ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းစစ တမ ်း (ြထမအက  မ ) တွင  replicate ၂ နှင ့် ၄ မှလည ်းဒ ာင ်း၊ 

၂၀၁၇ ခိုနှစ ၊ နှစ စဉ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းစစ တမ ်း (ေိုတ ယအက  မ ) တွင  replicate ၅ နှင ့် ၇ မှလည ်းဒ ာင ်း 

ဒရ်ွးချယ ခ ့်ြေါင်္ည ။ 

၂.၉ အ ြထ် ာင်စိုြျာားအာားထရ ားချယ်မခင်ား 

နမနူာစာရင ်းဒ ာ   ွ  တစ  ွ  ရှ  နမူနာအ မ ဒထာင စိုမျာ်း  ို ဒရွ်းချယ ရာတွင  ြထမအဆင ့် 

နမူနာဒရ်ွးချယ ထာ်းဒင်္ာ FSUs (င်္ ိုို့မဟိုတ ) ြထမအဆင ့်ဒရွ်းချယ ထာ်းဒင်္ာ အ ွ  ငယ မျာ်းဖြင ့် 

ြွ ြို့စည ်းထာ်းဒင်္ာ နမူနာမှ ဖြစ တန စွမ ်းအညအီမျှဒြ်း၍ ဒရွ်းချယ ဒင်္ာ အ ွာညနီမူနာဒ ာ  နည ်း 

(Circular Systematic Sampling) နည ်းလမ ်းဖြင ့် ဒရွ်းချယ ြေါင်္ည ။ 

၂.၁၀ အစာား  ိုားမခင်ား 

မူလဒရွ်းချယ ထာ်းဒင်္ာ နမူနာစာရင ်းဒ ာ   ွ  မျာ်း  ိုင်္ာ စစ တမ ်းဒ ာ  ယူန ိုင ရန  

ဒဆာင ရွ  ရမည ဖြစ မြီ်း၊ မဒရှာင လွှ န ိုင ဒင်္ာ အဒဖခအဒနမျာ်းဒက ာင ့် နမူနာစာရင ်းဒ ာ   ွ    ို 

စာရင ်းမဒ ာ  န ိုင လျင  အဆ ိုြေါအလွှာခွ ၏ နမူနာစာရင ်းစဉ မှ စာရင ်းဒ ာ   ွ    ို အစာ်းထ ို်းရမည  

ဖြစ ြေါင်္ည ။ မည င်္ည ့်အစာ်းထ ို်းဖခင ်း  ိုမဆ ို တ  ျမှန  န စွာစ စစ မြီ်း မှတ တမ ်းထာ်းရှ ရြေါင်္ည ။ င်္ ိုို့ဒင်္ာ  

အစာ်းထ ို်းဒင်္ာ စာရင ်းဒ ာ   ွ  အာ်း စာရင ်းမဒ ာ  ယူန ိုင ြေါ  ဒနာ  ထြ မည င်္ည ့် အစာ်းထ ို်း 

ဒြ်းဖခင ်း  ိုမ  ဒဆာင ရွ  ဖခင ်းမဖြ လိုြ ခ ့်ြေါ။  

                                              
1  FSU ၄,၀၀၀ နငှ့်် ၆,၀၀၀ က  ားပါဝင်သသ  ပင်မနမူန စ ရငာ်းစဉ ်  ု မမနမ် န ုင်ငံ၏ န ငု်ငံအဆင့်် အ မ်သ  င်စ ု စစ်တမာ်းမ  ားအတ ွ ်  မ္ ့်ဘဏ်မ ှ

သရားဆွွဲသပားခွဲ့်ပါသည်။ 
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စာရင ်းဒ ာ  ယူရန  ဒရွ်းချယ ထာ်းဒင်္ာ အ မ ဒထာင စိုင်္ည  အ မ ဒထာင စိုစာရင ်းစဉ ဖြ စိုစဉ တွင  

ဒင်္ာ့်ခတ ထာ်းင်္ည ့် အ မ ဒထာင စိုဖြစ ဒနင်္ည မှလွ ၍ နမူနာအ မ ဒထာင စိုအာ်း အစာ်းထ ို်းမည ၊ ဒ ာ  ခံ 

မည မဟိုတ    ဒ ာ  ယူန ိုင ရန  က   ်းစာ်းခ ့်ဒင်္ာ လည ်း  အ မ ဒထာင စိုအာ်း စာရင ်းမဒ ာ  ယူန ိုင ြေါ  

စာရင ်းမဒ ာ  ယူန ိုင ဟို င်္တ မှတ မည ဖြစ ြေါင်္ည ။ 

၂.၁၁ ခန့််ြှန်ားထမခြျာားရှာနည်ား 

ဒအာ  ြေါ င်္ဒ သတမျာ်း  ို အငံ်္ို်းဖြ ထာ်းြေါင်္ည - 

s = s က  မ ဒဖမာ  အလွှာ (s=၁-၃၀) 

i = i က  မ ဒဖမာ  ြထမအဆင ့် ဒရ်ွးထိုတ ထာ်းဒင်္ာ နမူနာစာရင ်းဒ ာ   ွ   

j = j က  မ ဒဖမာ  နမနူာအ မ ဒထာင စို 

k = နမူနာအ မ ဒထာင စိုရှ  k က  မ ဒဖမာ  လူြိုဂ္  လ  

P = ြထမအဆင ့် နမူနာစာရင ်းဒ ာ   ွ  ရှ  နမူနာဒရ်ွးချယ ရမည ့် အ မ ဒထာင စို အဒရ 

အတွ  စိုစိုဒြေါင ်း 

p = နမူနာစာရင ်းစဉ ရှ  အလွှာတစ ခိုအတွင ်းရှ  အ မ ဒထာင စိုအဒရအတွ   စိုစိုဒြေါင ်း 

n = မဒ ာ  ယူန ိုင ဒင်္ာ စာရင ်းဒ ာ   ွ  မျာ်းမြေါဝင င်္ည ့် နမူနာစာရင ်းဒ ာ   ွ   

အဒရအတွ   

D = ြထမအဆင ့် ဒရ်ွးထိုတ ထာ်းဒင်္ာ စာရင ်းဒ ာ   ွ  တစ ခိုရှ  အ ွ  ငယ မျာ်းအဒရ 

အတွ   

H = စာရင ်းစဉ ရှ  စာရင ်းဖြ စိုထာ်းဒင်္ာ အ မ ဒထာင စိုအဒရအတွ  စိုစိုဒြေါင ်း 

h = စာရင ်းဇယာ်းထိုတ ယူရန အတွ   ရရှ န ိုင ဒင်္ာ နမူနာအ မ ဒထာင စိုအဒရအတွ   

x, y = X,Y   န ်းရှင ဆ ိုင ရာ ခန ို့မှန ်းတန ြ ို်း 

X
ˆ , Y

ˆ = X, Y   န ်းရှင ဆ ိုင ရာ စိုစိုဒြေါင ်းဦ်းဒရတန ြ ို်းအတွ   ခန ို့မှန ်း  န ်း 

sijky = s အလွှာ၏ i စာရင ်းဒ ာ   ွ  တွင  ြေါဝင ဒင်္ာ နမူနာ j အ မ ဒထာင စို၏ k လူြိုဂ္  လ  

အတွ   Y   န ်းရှင တန ြ ို်း၊ ြံိုမှန အာ်းဖြင ့် y= ၁ (င်္ ိုို့မဟိုတ ) ၀ 

၂.၁၂ ခန့််ြှန်ားမခင်ားအတ က် ပံိုထသနည်ား 

s အလွှာအတွ    န ်းရှင  Y ၏ စိုစိုဒြေါင ်းတန ြ ို်းမျာ်း ခန ို့မှန ်းဖခင ်း- 
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အထ  တငွ ဒြာ ဖြထာ်းင်္  ့်င်္ ိုို့ ဒတွြို့ရှ ချ  အငီ်္်းငီ်္်း  ို ဒအာ  ြေါဒဖမ ာ  ဒြာ   န ်းဖြင ့် ဒဖမ ာ   

ရမည ဖြစ ြေါင်္ည - 

sisis

sisis

hpn

HDP





 
အဆ ိုြေါဒဖမ ာ  ဒြာ   န ်း  ို M အဖြစ  င်္တ မှတ န ိုင င်္ည ။ 
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P, p, n, D, H နှင ့် h တန ြ ို်းမျာ်းအတွ  : 

• Ps တန ြ ို်းမျာ်း  ို ဇယာ်း ၂.၁ တွင  ဒြာ ဖြထာ်းြေါင်္ည ။ 

• စာရင ်းဇယာ်းထိုတ ယူရန အတွ   ns တန ြ ို်းမျာ်း  ို ရရှ ထာ်းဒင်္ာနမူနာစာရင ်း ဒ ာ   

 ွ  အဒရအတွ    ို ဒရတွ  ဖခင ်းဖြင ့်ရရှ မည်ဖြစ င်္ည ။ မဒ ာ  ယူန ိုင ဒင်္ာ စာရင ်း 

ဒ ာ   ွ  မရှ ြေါ  ဒ ာ  ယူရန  င်္တ မှတ ထာ်းဒင်္ာ နမူနာစာရင ်း ဒ ာ   ွ   

အဒရအတွ  နှင ့် တူညီမည ဖြစ ြေါင်္ည ။ 

• psi တန ြ ို်းင်္ည  အ မ ဒထာင စိုစာရင ်းစဉ ဒမ်းခွန ်းလွှာ၏ အခန ်း(၁)၊ အမှတ စဉ  (၈)၊ 

လ  ရှ တွင  နမူနာစာရင ်းဒ ာ   ွ  အတွင ်းရှ  အနီ်းစြ ဆံို်းခန ို့မှန ်းဒဖခ အ မ ဒထာင စို 

ဦ်းဒရတန ြ ို်းတ ိုို့ဖြစ ြေါင်္ည ။ 

• Dsi တန ြ ို်းင်္ည  အ မ ဒထာင စိုစာရင ်းစဉ ဒမ်းခွန ်းလွှာ၏ အခန ်း(၁)၊ အမှတ စဉ  (၉)၊ 

အ ွ  ငယ အဒရအတွ  ရှ  လူဦ်းဒရမူလတန ြ ို်းဖြစ ြေါင်္ည ။ 

• H  တန ြ ို်းင်္ည  အ မ ဒထာင စိုစာရင ်းစဉ ဒမ်းခွန ်းလွှာ၏ အခန ်း (၇)၊ ဒ ာ လံ ၂ မှ ရရှ န ိုင မည  

ဖြစ ြေါင်္ည ။ 

• h တန ြ ို်းင်္ည  အ မ ဒထာင စိုစာရင ်းစဉ  ဒမ်းခွန ်းလွှာ၏ အခန ်း (၇) ၊ ဒ ာ လံ ၃ တွင  

ဒယ ိုယျအာ်းဖြင ့် ဒြာ ဖြထာ်းြေါင်္ည ။ စာရင ်းဇယာ်း ထိုတ ယူရန အတွ   အမှန တန ြ ို်း 

  ိုမူ အဒက ာင ်းဖြချ  တစ ခိုခိုဖြင ့် မဒ ာ  ယူန ိုင င်္ည ့် အ မ ဒထာင စိုမျာ်းမြေါဝင    

အမှန တ ယ ဒ ာ  ယူန ိုင ခ ့်င်္ည ့် အ မ ဒထာင စိုဒမ်းခွန ်းလွှာအဒရအတွ   စိုစိုဒြေါင ်းမှ 

ရရှ မည ဖြစ ြေါင်္ည ။ 

၂.၁၃ အချ   ားခန့််ြှန်ားမခင်ား 

အချ   ်း R = 
X

Y (X င်္ည   စိုစိုဒြေါင ်းဦ်းဒရဖြစ ြေါင်္ည ။)   ို
X

Y

R

ˆ

ˆ

ˆ
=

 
ဖြင ့် ခန ို့မှန ်းဒြာ ဖြထာ်းြေါင်္ည ။ 

စစ တမ ်းတွင  စာရင ်းဒ ာ   ွ  တစ ခိုထ ရှ  အ မ ဒထာင စိုအဒရအတွ    ို X အဖြစ  ယူဆ 

ြေါင်္ည ။ 

၂.၁၄ အြှာားခန့််ြှန်ားမခင်ား 

အမှာ်း  ိုခန ို့မှန ်းဖခင ်းအတွ   အရွယ အလ ို   ဖြစ တန စွမ ်းနမူနာဒ ာ  နည ်း 2  (Probability 

Proportional to Size- PPS) ဖြင ့် ဒ ာ  ယူင်္ည ဟိုင်္တ မှတ ထာ်းြေါင်္ည ။ စိုစိုဒြေါင ်းခန ို့မှန ်း ဒဖြာင ်းလ  

  န ်း Y   ို ဒအာ  ြေါအတ ိုင ်း ရရှ ြေါင်္ည - 

                                              
2  ခန ို့မှန ်း  န ်းင်္ည  Systematic sample အတ ွ  အမှာ်းဖြစ န ိုင ဒင်္ာ လည ်း စစ တမ ်း၏ဦ်းဒရ က ီ်းမာ်းလံိုဒလာ  ဖခင ်းနှင ့် နမနူာစာရင ်းစဉ ရှ  စာရင ်း 

ဒ ာ   ွ  မျာ်း  ို  ျြန ်းအစအီစဉ ဖြင ့် ခန ို့မှန ်းထာ်းင်္ည ့်အတွ   အဆ ိုြေါအမာှ်းင်္ည  နည ်းမည ဟိုဒမျှာ မှန ်းထာ်းြေါင်္ည ။ 
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   နှင ့် L = 30 ဖြစ ြေါင်္ည ။ 

အချ   ်းခန ို့မှန ်း  န ်း၏  ွ လွ   န ်းခန ို့မှန ်းဒဖခ  ို ဒအာ  ြေါအတ ိုင ်း တွ  ချ  န ိုင ြေါင်္ည - 

ဤဒနရာတွင် )YV(
ˆ  နှင ့် )XV(

ˆ    ို စိုစိုဒြေါင ်း၏  ွ လွ   န ်းအတွ  ြံိုဒင်္နည ်းအတ ိုင ်း တွ  ချ  မည  

ဖြစ ြေါင်္ည ။ 
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ˆ  တ ိုို့၏ န ှိုင ်းယှဉ စံမှာ်းယွင ်းမှို (Relative Standard Errors-RSEs)   ို ဒအာ  ြေါအတ ိုင ်း 

တွ  ချ  ရမည  ဖြစ ြေါင်္ည  -
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 နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်းြ ု   သ ချ  န်နှင့််   သ ချ  န်ပပင်ပ ှ  လုပ်သ ားရ ားြွြ် သတင်ား 

အချြ်အလြ်  ှ  န် ည် ယွ်ပပ ား တစ နှစ လျှင နှစ က  မ  ရြ ြ်ယူပခင်ားပဖစ်ပါသည။် စစ်တမ်ားပထမ 

အကြ မြ် ု ဇန်နဝါ  လမှ မတ်လထ လညာ်းရြ င်ား၊ ေုတ ယအကြ မ်ြ ု စြ်တင်ဘ လမှ န ုဝင်ဘ လထ  

လည်ားရြ င်ား ရြ ြ်ယူခဲ့်ပါသည။် စစ်တမ်ားရြ ြ်ယူ န် ြုန်ြျစ  တ်၊ အချ  န်နှင့်် လစူွမာ်းအ ားြ ု 

ထည့််သွင်ားစဉ်ားစ ား၍ တစ်ကြ မလ် င် စ  င်ားရြ ြ်ြွြ် ၇၈၀ ြ ု နမူနာအ ွယ်အပဖစ် သတ်မှတခ်ဲ့်ပပ ား 

စ  င်ားရြ ြ်ြွြ် တစ်ြွြ်လ င် နမူနာအ မရ်ထ င်စု ၁၈ အ မ်ြ ု ရ ာွးချယ်ရြ ြ်ယူခဲ့်   စုစုရပါင်ား 

နမူနာအ မရ်ထ င်စု ၁၄,၀၄၀ ြ ု ရြ ြ်ယူ န် သတ်မှတခ်ဲ့်ပါသည်။ နှစ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

အစ  င်ခံစ ြ  ု နှစ်ကြ မ်ရြ ြ်ယူပပ ားသည့်် အချြ်အလြ်မျ ားအ ား အသုံားပပြုထ ားပခင်ားပဖစ်ပါသည်။ 

နှစ က  မ ဒြေါင ်း စာရင ်းဒ ာ   ွ   ၁,၅၆၀ ၊ အ မ ဒထာင စိုဒြေါင ်း ၂၈,၀၈၀ အန   ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ 

တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်မျ ားမှ နယ်ရပမလံုခခံြုမှု အရပခအရနအ  ရြ ြ်ယူန ုင်ခဲ့်ပခင်ားမ ှ သည့်် စ  င်ား 

ရြ ြ်ြွြ် ၁၃ ြွြ်မှ  ဒအာ  ပါအတ င်ုားပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် တ င်ုိုးထေသကြ ိုး/ ပြည်န ် ပမ္  ွဲ့န ် ရြ်ြ ြ်/ထြ ိုးရ ောအုြစ်ု 

၁ ြချင် ချဒီြွမမ  ြို့နယ   ရစ ဒလာဒခေါင ရြ  ွ   

  ဒေေါ ့်ြိုန ်းရန မမ  ြို့နယ ခွ  လ ိုင လွမ လီဒဆာဒ ျ်းရွာအိုြ စို 

  ြန ဝေါမမ  ြို့နယ ခွ  လန ်းဒဂျာဒ ျ်းရွာအိုြ စို 
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စဉ် တ င်ုိုးထေသကြ ိုး/ ပြည်န ် ပမ္  ွဲ့န ် ရြ်ြ ြ်/ထြ ိုးရ ောအုြစ်ု 

၂ ြ င်  ာ်းအံမမ  ြို့နယ  ြျဉ ်းမြင ဆ ြ ဒ ျ်းရွာအိုြ စို 

၃ ချင်ား ြလ  ဝမမ  ြို့နယ  ြ ာဝဒ ျ်းရွာအိုြ စို 

၄ တနသသ     လ ဒနာင မမ  ြို့နယ ခွ  ရာြူ်းဒ ျ်းရွာအိုြ စို 

၅  ခ ုင် ဒမာင ဒတာမမ  ြို့နယ  ဇင ြ ိုင ညာဒ ျ်းရွာအိုြ စိုနှင ့် 
ြဒညာင ြင က ီ်းဒ ျ်းရွာအိုြ စို 

၆  ှမ်ား မ ိုင ်းရန မမ  ြို့နယ  ဒနာင ဟိုတ ဒ ျ်းရွာအိုြ စို 

  မ ိုင ်းဒမာမမ  ြို့နယ  ဒ ာင ်း ာ်းဒ ျ်းရွာအိုြ စို 

  နမ ့်ဒြာင မမ  ြို့နယ  စဒမာင ်းလ ိုင ်းဒ ျ်းရွာအိုြ စို 

  ြန ဆန ်း(ြန ခမ ်း)မမ  ြို့နယ  ဝ န ်းဒ ာင ်းဒ ျ်းရွာအိုြ စို 

   ိုန ်းက မ ်းမမ  ြို့နယ  တာ ိုန  ျန ဒ ျ်းရွာအိုြ စို 

 ပမ ြုွဲ့ပပနှင့်် ရြျားလြ်ရေသမျ ားတွင် FSUs မျ ားအ ား ခွဲရဝသတ်မှတ ်န် ပမ ြုွဲ့ပပရေသမျ ားတွင် 

အလုပ်အြ ုင်ဆ ုင်   သွင်ပပင်လြခဏ မျ ား၏ ြဲွပပ ားပခ ားနာားမှုမှ  ပ မု ုမျ ားပပ ားပပ ား လူဦားရ အ ွယ်အစ ား 

မှ  ပ မု နုည်ားပါားသည့််အတွြ် ရြျားလြ်အ ား ၁.၀ အရလား (weightage) နှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပအ ား ပ ုမ မုျ ားပပ ားသည့်် 

အရလား ၁.၅ (weightage) ပဖင့််သတ်မှတပ်ါသည်။  န်ြုန်တ ုင်ားရေသကြ ား ှ  ပမ ြုွဲ့ပပလူဦားရ မှ မျ ားပပ ား 

ရနရကြ င်ားရတွွဲ့ ှ  ရသ ရကြ င့််  န်ြုန်တ ုင်ားရေသကြ ား ှ  ပမ ြုွဲ့ပပရေသနှင့်် ရြျားလြ်ရေသ၏ အရလား 

(weight) ြ ုမူ ပ ရုပားထ ားပခင်ားမ ှ ဘဲ ပမ ြုွဲ့ပပနှင့်် ရြျားလြ်၏အရလားြ ု ၁:၁ ပဖင့်် တူည စွ  အရလားရပား 

ထ ားပါသည။် ထ ုို့ပပင် နယ်ပယ်အဆင့်် (domain-level) နှင့်် န ုင်ငံအဆင့်် (national-level) ခန်ို့မှန်ားမှုမျ ားြ ု 

တွြ်ချြ်န ုင် န် ရန  ချထ ားခွဲရဝမှုြ ု လူဦားရ အ ွယ်အစ ား၏ နှစ်ထပ်ြ န်ား င်ားပဖင့်် အချ  ြုားည စွ ခွဲရဝ 

ပါသည။် 

၂.၁၅ အဓ ပပါယသ်တ်ြှတခ်ျက်ြျာားနှင့်် အြျ   ားအစာားခ ွဲမခာားမခင်ား 

အလုြ်လုြြ် ုင်န ုင်ထသောအသြ် (Working Age) 

 စစ်တမာ်းတွင် အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ်ြ  ုအလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်သည့်် အသြ်အပ င်ုား အပခ ားအပဖစ် 

သတ်မှတပ်ါသည်။ 

အလုြ်လြ်ရှ  (Employed) 

လူတစ်ဦားသည ်  ညည်ွှန်ားြ လ ၇  ြ်အတွင်ား လုပ်ခ (သ ုို့) အပမတ်အစွန်ား တစ်စံုတစ်  ပဖင့်် 

ြုန်ပစစညာ်းထုတ်လုပ် န်နှင့်် ဝန်ရဆ င်မှုရပား န် မည်သည့််အလုပ်ြ ုမဆ ု လုပ်ြ ုင်ရနသမူျ ားြ ု 

အလုပ်လြ် ှ ဟု သတ်မှတ်ပပ ား အလုပ်လြ် ှ တွင် ရအ ြ်ပါအချြ်မျ ားပါဝင်ပါသည်- 

❖ “လုပ်ငန်ားခွင်အတွင်ား” အလုပ်လြ် ှ ဆ ုသညမ်ှ  အနည်ားဆံုား ၁ နာ  ခန်ို့ အလုပ်မှ  အလုပ် 

လုပ်ခဲ့်ပခင်ား၊ 
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❖ “လုပ်ငန်ားခွင်အတွင်ားမ ှ ရသ ” အလုပ်လြ် ှ ဆ ုသညမ်ှ  အလုပ်မှ ယ ယ ပျြ်ြွြ် 

ရနသူ (သ ုို့) အလုပ်လုပသ်ည့််အချ  န်ြ ု စ စဉ်ထ ားပခင်ား (အဆ ုင်ားပဖင့်် အလုပ်လုပခ်ျ  န်၊ 

စုစုရပါင်ားအလုပ်ချ  န်ြ ု မထ ခ ုြ်ရစဘဲ လွှဲရပပ င်ားထ ားရသ  အလုပ်ချ  န်၊ အချ  န်ပ ု 

လုပ်ြ ုင်ပခင်ားရကြ င့်် အစ ားထ ုား  ှ သည့်် ခွင့််ြ လခံစ ားချ  န်၊ အလုပ်မှ ပျြ်ြွြ်ရနသူ)။ 

အလုြ်လြ်မ္   (Unemployed) 

  အလုပ်လြ်မဲ့်ဟု သတ်မှတ်န င်ု န်မှ  အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်သည့်် အသြ်အပ ုင်ားအပခ ား ှ  အလုပ်မ ှ 

ရသ သူမျ ားသည ် သတ်မှတ်သည့်် အချ  န်ြ လအတွင်ား အလုပ်  ှ  န် ှ ရဖွရနပခင်ားနှင့်် အလုပ်အြ ုင် 

  ှ ပါြ စတင်လုပ်ြ ုင် န် အဆင်သင့််ပဖစ်ရနသမူျ ားြ ု ဆ ုလ ုပါသည။် 

လုြ်သောိုးအင်အောိုး (Labour Force) 

  လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းင်္ည  စီ်းြွာ်းရာှန ိုင ငူ်္အာ်းလံို်း၏ အဒရအတွ   (Economically Active 

Population-EAP) နှင ့်ထြ တူညီမြီ်း၊ အလုပ်လြ် ှ ဦားရ နှင့်် အလုပ်လြ်မဲ့်ဦားရ ြ ု ရပါင်ားပခင်ားသည် 

လုပ်သ ားအင်အ ားပဖစ်ပါသည။် 

လုြ်သောိုးအင်အောိုးပြင်ြတ င်ရှ သူ ( Population Outside Labour Force) 

 အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ   ညည်ွှန်ားြ လတ ုအတွင်ား အလုပ်လြ် ှ နင်ှ့် 

အလုပ်လြ်မဲ့်တ ုို့တွင် မပါဝင်သူမျ ား၊ အချ  န်ပပည့််ရြျ င်ားသ ားမျ ား၊ သြ်ကြ ားအပင မာ်းစ ားမျ ားနှင့်် အလုပ် 

လုပ်ြ ုင်န ုင်စွမ်ားမ ှ သူမျ ား စသည်တ ိုု့ြ ု လုပ်သ ားအင်အ ားပပင်ပတွင် ှ သူဟု သတ်မှတ်ပါသည။် 

လုြ်သောိုးအင်အောိုး အပြည် အဝအသုံိုးမ္ခ န ုင်ပခင်ိုး (Labour Underutilization) 

လုပ်အ ားအင်အ ား အပပည့််အဝအသုံားမချန င်ုပခင်ားဆ ုသညမ်ှ  လုပ်သ ားပဖည့််ဆညာ်းမှု (Labour 

Supply) နှင့်် လုပ်သ ားလ ုအပ်ချြ် (Labour Demand) မျ ားအကြ ား ည မ မှုမ ှ ပခင်ား တနညာ်းအ ားပဖင့်် 

လူဦားရ အတွြ် အလုပ်အြ ုင်လ ုအပ်ချြ်မျ ား ပဖည့််ဆညာ်းရပားန ုင်မှုမ ှ ပခင်ားြ ု ဆ ုလ ုပခင်ားပဖစ်ပပ ား၊ Labour 

Underutilization ြ ု တ င်ုားတ သည့််အချြ်မျ ားတွင် ရအ ြ်ပါတ ုို့ပါဝင်ပါသည်- 

(၁) အလုြ်ခ  န်ဆ ုင်ရော တစ်ဝြ်တစ်ြ ြ် အလုြ်လြ်မ္   - ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံမျ ား 

အြ်ဥပရေြ ု ပပင်ဆင်သည့််ဥပရေအ  လူတစ်ရယ ြ်၏ တစ်ပတ်အလုပခ်ျ  န် သည ်၄၄ 

နာ  ထြ် ရလျ ့်နညာ်းရနသည့််အတွြ် အပခ ားအလုပ်တစ်ခုြ ု လုပ်ြ ုင်လ ုစ တ် ှ ပပ ား 

အလုပ်လုပ ်န် အဆင်သင့််ပဖစ်ရနသ၊ူ 

(၂) အလုြ်လြ်မ္   - အလုပ်အြ ုင်မ ှ သူတစ်ဦားသည ် လတ်တရလ အချ  န်အတွင်ား အလုပ် 

အြ ုင်ြ ု  ှ ရဖွလျြ် ှ ပပ ား အဆ ုပါအလုပ်လုပြ် ုင် န်အတွြ် အဆင်သင့်် ှ ရနသူ၊ 

(၃) ပဖစ်န င်ုထပခရှ ထသော လုြ်သောိုးအင်အောိုး - အလုပ်အြ ုင်မ ှ သူတစ်ဦားသည ် အလုပ်လုပ် န် 

ဆနဒ ှ ရသ ်လည်ား ၎င်ားအရနပဖင့်် အလုပ်  ှရဖွ န် အရပခအရနြန်ို့သတ်ချြ် ှ ရနပခင်ား  

သ ုို့မဟုတ ်အဆင်သင့်် ှ ရနသူြ ု  ညည်ွှန်ားပါသည်။ 
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အလိုပ်အက ိုင်အထမခအထန (Status in Employment) 

န ိုင ငံတ ာ အလိုြ အ  ိုင အဒဖခအဒန ခွ ဖခာ်းဒရ်း စံထာ်းအညွှန ်း (International Classification 

of Status in Employment-ICSE) အရ အလိုြ င်္မာ်းနှင ့် အလိုြ ရငှ   ို ဒအာ  ြေါအတ ိုင ်း ခွ ဖခာ်း 

ထာ်းြေါင်္ည ။ 

 (၁) အပမဲတမ်ား/ပံမုှနအ်လုပ်သမ ား - လူတစ်ရယ ြသ်ည် ရငွ (သ ုို့) ပစစည်ားြ ု ပံမုှနလ်ုပ်ခအပဖစ် 

 ယူပပ ား အလုပ် ှင်တစ်ရယ ြ်ထံတွင် အလုပ်လုပသူ်ြ ု ဆ ုလ ုပါသည။် လုပ်ခ/လစ  

အပပင် ြျန်ားမ ရ ားရစ င့််ရ ှ ြ်မှု၊ အ ားလပ် ြ်မျ ား၊ နာမြျန်ားမှု (သ ုို့) အပခ ား 

ရစ င့််ရ ှ ြ်မှုမျ ားစသည့်် အြျ  ြုားခံစ ားခွင့််  ှ မှုမျ ား ပါဝင်ပါသည။် အပမဲတမ်ား (သ ုို့) ပံမုှန် 

အလုပ်သမ ားမျ ားအရနပဖင့်် ၎င်ားတ ိုု့၏ လုပ်ငန်ားခွင်အတွင်ား အလုပ်ရန  မျ ား ရပပ င်ားရ  ွဲ့ 

လုပ်ြ ုင်ပခင်ားမျ ားလည်ား ှ န ုင်ပပ ား လူမှုြ ြွယ်ရစ င့််ရ ှ ြ်မှုမျ ားနှင့်် ရငွရကြားအြျ  ြုား 

ခံစ ားခွင့််မျ ားလည်ား  ှ န ုင်ပါသည။် 

 (၂) ြျပန်ားအလုပ်သမ ား - လူတစ်ရယ ြသ်ည် ပံမုှနမ်ဟုတရ်သ ပံစုံပဖင့်် အလုပ် 

လုပ်ြ ုင်ပခင်ားပဖစ်ပပ ား၊  လုပ်ြ ုင် မည့်် အလုပ်အြ ုင်နှင့််ပတ်သြ်၍ ပငင်ားဆ ုပ ုင်ခွင့်် ှ သည်။ 

ပံမုှနအ် ားပဖင့်် ြျပန်ားအလုပ်သမ ား တစ်ရယ ြ်သည ် အမှနတ်ြယ် အလုပ်လုပ်သည့်် 

အလုပ်ချ  န် (စြ်ရုံလုပ်ငန်ားမျ ားတွင် အလုပ်အြ ုင်နှင့််ပတ်သြ်ပပ ား အန မ့််ဆံုားလုပ်ခ) 

ရပေါ်တွင်သ  လုပ်ခ  ှ ပခင်ားပဖစ်ပါသည။် အမျ ားပပည်သူ အလုပ်ပ တ ်ြ် (အချ  ြုွဲ့ရသ  အရပခ 

အရနမျ ားမှလွ၍ဲ)၊ ြ ုယ်ရ ားြ ုယတ် အတွြ် ခွင့််ယူပခင်ားမျ ား၊ လုပ်သြ်ခွင့််စသည်တ ုို့ 

အတွြ် လုပ်ခ၊ လစ  မ  ှ ပါ။ အလုပ်မှ  ပန်ာားမည်ဆ ုပါြ ကြ ြုတင်အရကြ င်ားကြ ားစ  

ရပားပ ိုု့ န် မလ ုအပ်ပါ။ 

(၃) လစ  အလုပ်သင် - သင်တန်ားတြ်ရ  ြ်ရနသည့်် လစ  အလုပ်သင်ြ ု အလုပ်လုပ် 

သညဟု် ယူဆပါသည်။ သ ုို့ရသ ် လစ မ အလုပ/်လုပ်ငန်ားသင်ြ ုမူ အလုပ်လုပ်သည်ဟု 

မယဆူပါ။ 

(၄) အလုပ် င်ှ (ပံမုှနအ်လုပ်သမ ားနှင့်် သူ/သူမ၏ြ ုယပ် င်ုလုပ်ငန်ား) - လူမျ ားသည် လုပ်ငန်ားြ ု 

တစ်ဦားတစ်ရယ ြ်ထဲပဖစ်ရစ (သ ုို့မဟုတ)် တစ်ဦား (သ ုို့မဟုတ်) ထ ုို့ထြ်ပ ုရသ  လုပ်ရဖ ် 

ြ ုင်ဖြ်မျ ားပဖင့်် စ ုြ်ပျ  ြုားရမွားပမ ရ ားလုပ်ငန်ားမျ ားအပါအဝင် ပံမုှနအ် ားပဖင့်် လုပ်ခ/လစ  

ပဖင့်် အလုပ်သမ ားမျ ား ငှ ား မာ်းရဆ င် ွြ်ရနပခင်ားအတွြ် အလုပ် င်ှအပဖစ် သတ်မှတန် ုင် 

မည်ပဖစ်သည်။ 

(၅) ြ ုယပ် င်ုလုပ်ငန်ားလုပ်ြ ုင်သူ (သူ/သူမ၏ ြ ုယ်ပ င်ုအလုပ်/ပံမုှနအ်လုပ်သမ ားမ ှ ) - 

ြ ုယပ် င်ုလုပ်ငန်ားြ ု ပံုမှန်အလုပ်သမ ားငှ ား မာ်းပခင်ားမ ှ ဘဲ လုပ်ြ ုင်သူြ ု ဆ ုလ ုပခင်ားပဖစ်ပါ 

သည။် ြ ုယပ် ုင်လုပင်န်ားလုပ်ြ ုင်သူသည် မ မ တစ်ဦားတည်ား (သ ုို့မဟုတ်) တစ်ဦား 

(သ ုို့မဟုတ်) ထ ုထြ်ပ ုရသ  လုပ်ရဖ ်ြ ုင်ဖြ်မျ ားနှင့််ပဖစ်ရစ အခရကြားရငွမရပား သည့်် 

မ သ ားစုအြူလုပသ် ားမျ ားနှင့််ပဖစ်ရစ၊ လုပ်ငန်ား (သ ုို့မဟုတ်) စ ုြ်ပျ  ြုားရမွားပမ ရ ားလုပ်ငန်ား 

စသည်မျ ားြ ု ရဆ င် ွြ်န ုင်ကြပါသည်။ ပွခဲပဖင့်် လုပ်ြ ုင်လျြ် ှ ရသ  ပွစဲ ားမျ ားြ ု 

လည်ား ြ ုယ်ပ င်ုလုပင်န်ားလုပ်ြ ုင်သူဟု သတ်မှတ ်မည။် 
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(၆) အခရကြားရငွမ ရသ  မ သ ားစုဝင်လုပသ် ား - ရဆွမျ  ြုားရတ ်ရသ သူတစ်ဦား (ပံမုှန် အ ားပဖင့်် 

တစ်အ မ်တည်ားတွင် ရနထ ုင်သည့််လူတစ်ဦား) ၏ ရစျားြွြ်အတွြ်  ည ်ွယ်ထုတ်လုပ် 

သည့်် လုပ်ငန်ား/စ ုြ်ပျ  ြုားရမွားပမ ရ ားလုပ်ငန်ားတွင် လုပ်ခ (သ ုို့မဟုတ်) လစ   ှ ပခင်ားမ ှ ဘဲ 

အလုပ်လုပသ်ည့််သူမျ ားြ ု ဆ ုလ ုပါသည။် ထ ုသ ုို့ရသ သူမျ ားသည ် လုပ်ငန်ားလည်ပတ်မှု 

တွင် အလုပ်ချ  န်နာ  အ ားပဖင့််လည်ားရြ င်ား (သ ုို့မဟုတ)် ဆံုားပဖတ်ချြ် ချမှတ်  တွင် 

လည်ားရြ င်ား လုပ်ငန်ားရခါင်ားရဆ င်နှင့်် န ှုင်ားယှဉ်န ုင်မှုမ ှ သပဖင့်် ယင်ားတ ိုု့ြ ု လုပ်ငန်ားတွင် 

လုပ်ရဖ ်ြ ုင်ဖြ်အပဖစ် မသတ်မှတန် ုင်ပါ။ အြယ်၍ လူတစ်ရယ ြသ်ည ် သူ/သူမ၏ 

အ မရ်ထ င်စု လုပ်ငန်ားတွင် လစ /လုပ်ခပဖင့်် လုပ်ြ ုင်ပါြ ထ ုသူြ ု ဤအမျ  ြုားအစ ားတွင် 

မသတ်မှတ်ဘဲ အလုပ်သမ ားအရနပဖင့်် သတ်မှတ ်န်ပဖစ်ပါသည။် 

လုြ်ငန်ိုးအမ္   ိုးအစောိုး (Industry)  

 လူတစ်ဦား အလုပ်လုပသ်ည့်် ြ ုယပ် င်ုလုပ်ငန်ားအပါအဝင် အလုပ်ဌ န၊ စ ားပွ ားရ ားလုပ်ငန်ား 

(သ ုို့မဟုတ)် အဖွွဲဲ့အစည်ားမှ ရဆ င် ွြ်ရနရသ  စ ားပွ ားရ ားလုပ်ရဆ င်မှုပံစုံ (Economic Activity) ြ ု 

 ညည်ွှန်ားပပ ား၊ စ ားပွ ားရ ားလုပ်ရဆ င်မှုပံစုံြ ု အပခ ားယူနစ်မျ ား (သ ုို့) လအူမျ ားအတွြ် အဓ ြ 

ြုန်ပစစညာ်းမျ ား ထုတ်လုပ်ပခင်ားနှင့်် ဝန်ရဆ င်မှုမျ ား ပံ့်ပ ုားရဆ င် ွြ်ရပားပခင်ားအ  သတ်မှတပ်ါသည်။ 

အပပည်ပပည်ဆ ုင်   စ ားပွ ားရ ားလုပ်ငန်ားအမျ  ြုားအစ ားခွဲပခ ားပခင်ား စံချ  န စံညွှန ်း (International Standard 

Industrial Classification of All Economic Activities-ISIC) အပဖစ် လူသ မျ ားပပ ား ရနာြ်ဆံုား version 

ပဖစ်ရသ  အပပည်ပပညဆ် ုင်   စ ားပွ ားရ ားလုပ်ငန်ားအမျ  ြုားအစ ား ခွဲပခ ားပခင်ားစံချ  န စံညွှန ်း (ISIC-Rev-4) အ ား 

ယခုစစ်တမ်ားတွင် အသုံားပပြုထ ားပါသည။် လုပ်ငန်ားတစ်ခုသည် (ISIC) ၏ Code  လုပ်ရဆ င်ချြ် 

တစ်ခုထြ်မြ ြုန်စည်ရဆ င် ွြ်မှုမျ ားြ ု ထုတ်လုပ်ပခင်ား (သ ုို့) ရပားအပ်ပခင်ား ပပြုလုပ်န ုင်ပါသည်။ 

ဤသ ုို့ရသ အရပခအရနတွင် အမျ ားဆံုားတန်ဖ ုားထုတ်လုပ်သည့်် လုပ်ရဆ င်ချြ်ြ ုသ  လုပ်ငန်ား/ လုပ်ငန်ား 

အမျ  ြုားအစ ားခွဲပခ ား န် ယူဆသတ်မှတ ်မည်ပဖစ်သည်။ 

အလုြ်အြ ုင် (Occupation)  

လူတစ်ဦားသည် ြ ုယ်ပ င်ုလုပ်ငန်ား လုပ်ြ ုင်ရနသပူဖစ်ရစ (သ ုို့) လုပ်ခလစ ပဖင့်် လုပ်ြ ုင်ရနသူ 

ပဖစ်ရစ အတ အြျသတ်မှတ်ထ ားရသ  လုပ်ငန်ားတစ်ခုတွင် လုပ်ြ ုင်ရန ရသ  အလုပ်အမျ  ြုားအစ ားြ ု 

 ညည်ွှန်ားပခင်ားပဖစ်ပပ ား၊ အပပညပ်ပည်ဆ ုင်   အလုပ်အြ ုင်အမျ  ြုားအစ ားခွဲပခ ားပခင်ား (International Standard 

Classification of Occupation-ISCO) ြ ု တူည ရသ အလုပ်အြ ုင်မျ ားအလ ုြ် ကြ ားစဉ်ငယ်လ ုြ် 

အုပစ်ုပဖင့်် စုစည်ားထ ားပါသည။် ISCO 2008  အ ား ၂၀၀၇ ခိုနှစ ၊ ေီဇင  ာလတွင  အဖြည ဖြည ဆ ိုင ရာ 

အလိုြ င်္မာ်းဒရ်းရာ စာရင ်းအင ်းြညာရှင မျာ်း ညလီာခံ (International Conference Labour 

Statisticians-ICLS) မှချမှတ်ခဲ့်ပပ ား အဆ ုပါသတမ်ှတ်ချြ်မျ ားအတ င်ုား ဤလုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်းတွင် 

အသုံားပပြုထ ားပါသည။် 
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သမ္ရ ုိုးြ မ္ဟုတထ်သော လုြ်ငန်ိုးြဏ္ဍ (Informal Sector) 

 သမရ ုားြျမဟုတ်ရသ  လုပ်ငန်ားြဏ္ဍဆ ုသညမ်ှ  ြုန်ပစစည်ားမျ ားနှင့်် ဝန်ရဆ င်မှုမျ ားြ ု လဲလှယ် 

ရ  င်ားချ န် သြ်ဆ ုင်  အစ ုား ဌ နမျ ားတွင် မှတ်ပံုတင်ထ ားပခင်ားမ ှ ဘဲ ရဆ င် ွြ်ရနရသ  လုပ်ငန်ားမျ ား 

ြ ဆု ုလ ုပခင်ားပဖစ်ပပ ား၊ အဆ ုပါလုပင်န်ားမျ ားသည် လုပ်အ ားနှင့််  င်ားနှ ားရငွြ ု ခွဲပခ ားထ ားပခင်ားမ ှ ဘဲ လုပ်ငန်ား 

ငယ်မျ ားအပဖစ ်ရဆ င် ွြ်လျြ် ှ ပါသည။် 

သမ္ရ ုိုးြ မ္ဟုတထ်သော အလုြ်အြ ုင် (Informal Employment) 

 ၁၇ ကြ မရ်ပမ ြ် အပပညပ်ပည်ဆ ုင်   အလုပ်သမ ားရ ား   စ  င်ားအင်ားပည  ှင်မျ ား ည လ ခံ 

(International Conference of Labour Statistician-17th ICLS)  မှချမှတ်ထ ားရသ  သမရ ုားြျမဟုတ် 

ရသ အလုပ်အြ ုင် အယူအဆမျ ားြ ု အသုံားပပြုပခင်ားပဖစ်ပါသည။် သမရ ုားြျမဟုတရ်သ  လုပ်ငန်ားြဏ္ဍ 

တွင်လုပြ် ုင်ရနရသ  အလုပ်သမ ားမျ ားသည် အ မရ်ထ င်စုတစ်စုတင်ွ သမရ ုားြျလုပ်ငန်ားြဏ္ဍ (သ ုို့) 

သမရ ုားြျမဟုတရ်သ  လုပ်ငန်ားြဏ္ဍတွင်ပဖစ်ရစ (သ ုို့) အ မရ်ထ င်စုတစ်စုတင်ွ အခရကြားရငွပဖင့်် အ မအ်ြူ 

လုပ်ြ ုင်သူမျ ားအရနပဖင့်် အလုပ်ခန်ို့ထ ားမှုဆြ်သွယ်ချြ်မ ှ န ုင်ငံ၏ အလုပ်သမ ားဥပရေမျ ား၊ လြ်ရတွွဲ့ 

ရဆ င် ွြ်ရနမှုမျ ား၊ ဝင်ရငွခွန်၊ လူမှုြ ြွယ်ရစ င့််ရ  ှြ်ရပားမှုမျ ား (သ ုို့) အလုပ်သမ ား အြျ  ြုားခံစ ား 

ခွင့််မျ ား (ကြ ြုတင်အသ မရပားဘဲ အလုပ်မှထုတ်ပခင်ား၊ နှစ်စဉ်ခွင့််နှင့်် နာမြျန်ားခွင့််တ ိုု့ြ ု လစ မှပဖတ်ရတ ြ် 

ပခင်ားမျ ား) ြ  ု ဥပရေနှင့််အည မလုပ်ရဆ င်ပါြ သမရ ုားြျမဟုတရ်သ  အလုပ်အြ ုင်လုပြ် ုင်ရန သူဟု 

သတ်မှတပ်ါသည်။ 

ြထလိုး (Child ) 

 ILO ၏ အဆ ုားဝါားဆံုားပံစုံပဖင့်် ြရလားလုပ်သ ားခ ုင်ားရစပခင်ား ပပဌ န်ားချြ် ၁၉၉၉ ခုနှစ် (အမှတ် ၁၈၂) 

နှင့်် ြရလားသူငယ်အခွင့််အရ ားဆ ုင်   ြုလသမဂဂ ပပဌ န်ားချြ်နှင့််အည  ြရလားအပဖစ် အသြ် ၁၈ 

နှစ်ရအ ြ် လူတစ်ဦားြ ု သတ်မှတ်ပါသည်။ ဤစစ်တမ်ားတွင် ြရလားလုပ်သ ား တ ုင်ားတ  န်အတွြ် 

 ညမ်ှနာ်းချြ်ဦားရ မှ  အသြ်အုပစ်ု အသြ် ၅ နှစ်မှ ၁၇ နှစ် အတွင်ား ှ သူမျ ား အ ားလံုားပါဝင်ပပ ား အသြ်ြ ု 

တ င်ုားတ   တွင် ြရလား၏ လွန်ခဲ့်ရသ ရမွားရနို့ြ ပပည့််ပပ ားအသြ် (နှစ်) ပဖင့်် တ င်ုားတ ပါသည်။ 

ြထလိုးလုြ်သောိုး (Child Labour)  

ပမန်မ န ုင်ငံတွင် ြရလားလုပ်သ ားနှင့််စပ်လျဉ်ား၍ တ  ားဝင်အဓ ပပ ယ်ဖွင့််ဆ ုချြ် မ ှ ရသားပါ။ 

ထ ုို့ရကြ င့်် စစ်တမ်ားတွင်အသုံားပပြုထ ားရသ  အဓ ပပ ယ်ဖွင့််ဆ ုချြ်မျ ားသည ်၁၈ ကြ မရ်ပမ ြ် အလုပ်သမ ား 

ရ ား   စ  င်ားအင်ားပည  ှင်မျ ားည လ ခံမှ ချမတှ်ထ ားရသ  ဆံုားပဖတ်ချြ်မျ ားအ  ဒအာ  တွင်ရဖ ်ပပ 

ထ ားရသ  ပံစုံမျ ားတွင် အလုပ်လုပရ်သ ြရလားမျ ားြ ု ြရလားလုပ်သ ားအပဖစ် သတ်မှတပ်ါသည ်- 

(၁) အသြ် ၅ နှစ်မှ ၁၇ နှစ် ှ ပပ ား အခရကြားရငွ သ ုို့မဟုတ် အြျ  ြုားအပမတ်အတွြ် အနတ  ယ် 

 ှ ရသ အလုပ်မျ ားတွင် တစ်ပတ်လ ငအ်နည်ားဆံုား တစ်နာ  လုပြ် ုင်ပခင်ား၊ သ ုို့မဟုတ် 

ညအချ  န်မျ ား (ည ၆ နာ  မှ နံနြ် ၆ နာ  ) တွင်အလုပ်လုပ်ပခင်ား၊ 

 (သ ုို့မဟုတ်) 
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(၂) အသြ် ၅ နှစ် မှ ၁၁ နှစ် ှ ပပ ား အခရကြားရငွ သ ုို့မဟုတ် အြျ  ြုားအပမတ်အတွြ် တစ်ပတ် 

လ င်အနည်ားဆံုား တစ်နာ  လုပြ် ုင်ပခင်ား၊ 

 (သ ုို့မဟုတ်) 

(၃) အသြ် ၁၂ နှစ် မှ ၁၄ နှစ် ှ ပပ ား အခရကြားရငွ သ ုို့မဟုတ် အြျ  ြုားအပမတ်အတွြ် တစ်ပတ် 

လ င် ၂၄ နာ  ထြ်ပ ု၍ လုပ်ြ ုင်ပခင်ား၊ 

 (သ ုို့မဟုတ်) 

(၄) အသြ် ၁၅ နှစ် မှ ၁၇ နှစ် ှ ပပ ား အခရကြားရငွ သ ုို့မဟုတ် အြျ  ြုားအပမတ်အတွြ် တစ်ပတ် 

လ င် ၄၄ နာ  ထြ်ပ ု၍ လုပ်ြ ုင်ပခင်ား၊ 

ြျန် ှ သည့်် အလုပ်လုပရ်သ ြရလားမျ ားြ ု ဤအစ  င်ခံစ တွင် ြရလားလုပ်သ ားအပဖစ် 

မသတ်မှတဘဲ် “ြရလားလုပ်သ ားမဟုတသ်ည့်် အလုပ်လုပရ်နရသ ြရလားမျ ား” ဟူ၍ သတ်မှတ် 

ထ ားပါသည။် 

အနတရာယ်ရှ သည့် ် အလိုပ်ြဟိုတထ်သာ်လည်ား အဆ ိုားရ ာားဆံိုားပံိုစံမဖင့်် ခ ိုင်ားထစမခင်ားခံရထသာ ကထလားလိုပ်သာား 

(Worst forms of Child Labour other than Hazadous work) 

အနတရာယ ရှ င်္ည့်  အလိုြ မဟိုတ ဒင်္ာ လည ်း အဆ ို်းရွာ်းဆံို်းြံိုစံဖြင ့် ခ ိုင ်းဒစဖခင ်းခံရဒင်္ာ  ဒလ်း 

လိုြ င်္ာ်း တစ နည ်းအာ်းဖြင ့် အဒဖခအဒနတစ  ျ တ ိုင ်းတာရန ခ  ခ ဒင်္ာ  ဒလ်းလိုြ င်္ာ်းဆ ိုင ရာ 

အချ  အလ  မျာ်းင်္ည   ဒလ်းလိုြ င်္ာ်းဆ ိုင ရာ အမျ   ်းင်္ာ်းအဆင ့် စာရင ်းအင ်းအစီအစဉ အတွ   

အဒရ်းြေါင်္ည ့် အချ  အလ  မျာ်းဖြစ င်္  ့်င်္ ိုို့ စ န ဒခေါ်မှိုတစ ရြ လည ်း ဖြစ ြေါင်္ည ။ စံင်္တ မှတ ထာ်းင်္ည ့် 

အ မ ဒထာင စိုစစ တမ ်း နည ်းလမ ်းမျာ်းဖြင ့် ဒ ာ  ယူင်္ည ့်တ ိုင  အ မ ဒထာင စိုမျာ်းအဒနဖြင ့် ၎င ်းတ ိုို့၏ 

 ဒလ်းမျာ်းင်္ည  အဆ ိုြေါ ဒလ်းလိုြ င်္ာ်းအဒဖခအဒနတွင  ခ ိုင ်းဒစဖခင ်းခံရင်္ည   ို င်္ ရှ င်္ည ့်တ ိုင  

ဒဖြဆ ိုရန ခ ယဉ်ားင်္ည ့်အတွ   အနတရာယ ရှ င်္ည ့် အလိုြ မဟိုတ ဒင်္ာ လည ်း အဆ ို်းရွာ်းဆံို်းြံိုစံဖြင ့် 

ခ ိုင ်းဒစဖခင ်းခံရဒင်္ာ  ဒလ်းလိုြ င်္ာ်းဆ ိုင ရာ အချ  အလ  မျာ်းရရှ ရန  အလွန ခ  ခ ြေါင်္ည ။ 

အနတရာယ်ရှ ထသာအလိုပ် (Hazadous Work) 

 စစ တမ ်းအစီရင ခံစာတွင  အနတရာယ ရှ င်္ည ဟို ယူဆထာ်းဒင်္ာ ဒအာ  ြေါအလိုြ အမျ   ်းအစာ်းမျာ်း 

  ို  တ တ  ျ ျ အဒင်္်းစ တ ရငှ ်းလင ်းဒြာ ဖြထာ်းင်္ည - 

▪ အဖြည ဖြည ဆ ိုင ရာ ဒနာ  ဆံို်းင်္တ မှတ ထာ်းဒင်္ာ အလိုြ အ  ိုင ခွ ဖခာ်းဖခင ်း (ISCO-2008) 

နှင့်  အမျ   ်းင်္ာ်းအဆင့်  အလိုြ အ  ိုင  ခွ ဖခာ်းဖခင ်းတ ိုို့၏  ိုေ မျာ်းတွင  င်္တ မှတ ထာ်းဒင်္ာ 

အနတရာယ ဖြစ ဒစမည့်  အလိုြ အ  ိုင စာရင ်း၊ 

▪  ဒလ်းမျာ်းအာ်း အလိုြ ခနို့ ရာတွင  တာ်းဖမစ ဖခင ်းခံရဒင်္ာ အနတရာယ ဖြစ ဒစမည့်  စ  ရံိုမျာ်း 

စာရင ်း အထူ်းင်္ဖြင့်  ဒဆာ  လိုြ ဒရ်းလိုြ ငန ်း၊ င်္တတ တွင ်းတူ်းဒြာ ဖခင ်း လိုြ ငန ်းနှင့်  

ဒ ျာ  တ်ူးဖခင ်းလိုြ ငန ်း၊ 

▪ အဖခာ်းအနတရာယ ဖြစ န ိုင ဒင်္ာ အဒဖခအဒနမျာ်း ( ျန ်းမာဒရ်း  ို ထ ခ ို  ဒစဒင်္ာ လိုြ ငန ်း 

ြတ ဝန ်း ျင ၊ လံိုခခံ မှိုမရှ ၊ အနတရာယ ရှ ဒင်္ာ ြစစည ်း  ရ ယာမျာ်း (င်္ ိုို့) ဒလ်းလံဒင်္ာ 
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ဝန စည မျာ်း/အလိုြ မျာ်း ၊ အနတရာယ  ျဒရာ  န ိုင ဒင်္ာ အလိုြ ဒနရာမျာ်းနှင့်  ည င ်းြန ်း 

နှ ြ စ  ၍ အလွ ငံ်္ို်းစာ်းဖြ ဒင်္ာအလိုြ မျာ်း) တ ိုို့  ို ဒစာင့် က ည့် မည ့် စစ တမ ်းဒမ်းခွန ်းမျာ်း၊  

▪ အလိုြ ခွင ထ တွင  င်္တ မတှ ထာ်းဒင်္ာ အလိုြ လိုြ ချ  န ထ  ြ ို၍ အချ  န က ာဒအာင  

လိုြ ရဖခင ်း။ 

လူင ် (Youth) 

 ငယ် ွယသ်ည့်် (သ ုို့မဟုတ)် လူလ ားရပမ ြ်ရသ အ ွယ်သ ုို့ မရ  ြ် ှ မ  အသြ်အပ င်ုား အပခ ားြ ု 

လူငယ်ဟု သတ်မှတ်ပါသည။် ြမ္ ့်ြုလသမဂဂအရနပဖင့်် လူငယ်အပဖစ် အသြ် ၁၅-၂၄ နှစ် အသြ် 

အပ င်ုားအပခ ားြ ု သတ်မှတ်ထ ားပါသည။် ယခုစစ်တမ်ားတွင် ဤအဓ ပပါယ် သတ်မှတ်ချြ်ြ ု အသုံားပပြုထ ား 

ပါသည။် 
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အခန်ိုး (၃) 

အ မ္ထ် ောင်စုနှင်  လူဦိုးထရဆ ုင်ရော သ င်ပြင်လြခဏောမ္ ောိုး 

ဤအခန်ားတွင် အ မရ်ထ င်စုမျ ားနှင့်် လူဦားရ ဆ ိုင ရာ အရကြ င်ားအ  မျ ားြ ု ဖြည ဒထာင စို 

နယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ အလ ို  ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  အလ ို  ၊ အင်္  အိုြ စိုအလ ို  နှင ့် မှခီ ိုငူ်္ 

အချ   ်းဆ ိုင ရာ အဒက ာင ်းအရာမျာ်း  ို ဒြာ ပပထ ားပါသည။် 

၃.၁ လူဦိုးထရြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှု 

 ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦားရ နှင့်် အ မအ်ရကြ င်ားအ   သန်ားရခါင်စ  င်ားမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွြ် ခန်ို့မှန်ား 

တွြ်ချြ်ထ ားရသ  စုစုရပါင်ားလူဦားရ မှ  ၅၃,၃၈၇,၉၄၈ ပဖစ်ပပ ား၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ် လုပ်သ ားအင်အ ား 

စစ်တမာ်း (ပထမအကြ မ်နင်ှ့် ေုတ ယအကြ မ)် မှ တစ်နှစ်ပတ်လံုား လူဦားရ နှင့်် န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ စစ်တမ်ား၏ 

ခန်ို့မှန်ားလူဦားရ သည် ရယဘုယျအ ားပဖင့်် ရလျ ့်နညာ်းရနရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် ဤြဲ့်သ ုို့ လူဦားရ  

ပခ ားနာားမှု ပဖစ်ရပေါ် ပခင်ားမှ  သန်ားရခါင်စ  င်ားမှ လုပ်ရဆ င်ချြ်မျ ား၊ စစ်တမ်ားတွင် အသုံားပပြုသည့်် 

စ  င်ားအင်ားဆ ုင်  နည်ားစနစ်မျ ားနှင့်် လွှမ်ားခခံြုမှုနယ်ပယ်တ ုို့အကြ ား ပခ ားနာားမှုရကြ င့််ပဖစ်ပါသည်။ ယခို 

စစ တမ ်းတွင  လူဦ်းဒရခန ို့မှန ်းမှိုနငှ ့်ြတ င်္  ၍ င်္န ်းဒခေါင စာရင ်းမှ လူဦ်းဒရ  န ်းဂဏန ်း အချ  အလ   

မျာ်း  ို အဒဖခခံင်္ည ့် Weight (အဒလ်း-M) မြေါ   င်္န ်းဒခေါင စာရင ်းနှင ့် လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းစစ တမ ်း  ို 

န ှိုင ်းယှဉ ၍မရ   ၎င ်းအခ  အခ   ို ဒ ျာ လွှာ်းန ိုင ရန  Weight (အဒလ်း-M)   ို ဖြ ဖြင မြီ်း တွ  ချ  ရာတွင  

ဖြည ငူ်္ူ့အင အာ်းဦ်းစီ်းဌာန၏ ၂၀၁၄-၂၀၅၀ ခန ို့မှန ်းလူဦ်းဒရစာရင ်းနှင ့် ၂၀၁၇ ခိုနှစ ၊ နှစ စဉ  လိုြ င်္ာ်းအင အာ်း 

စစ တမ ်းမ ှလူဦ်းဒရခန ို့မှန ်းမှိုင်္ည  အနီ်းစြ ဆံို်း  ို  ညငီ်္ည   ို ဒတွြို့ရှ ရြေါင်္ည ။  

၃.၂ ခန်ှံ့မ္ှန်ိုးရည်ညွှန်ိုးြောလ 

 အစ  င်ခံစ တွင် ရဖ ်ပပထ ားရသ  ခန်ို့မှန်ားြ န်ားဂဏန်ားမျ ားသည် ရယဘုယျအ ားပဖင့်် စစ်တမ်ား 

ရြ ြ်ယူသည့်် ြ လပဖစ်ရသ  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါ  လမှ မတ်လထ လည်ားရြ င်ား၊ စြ်တင်ဘ လမှ 

န ုဝင်ဘ လထ လည်ားရြ င်ား  ညည်ွှန်ားပါသည်။ 

၃.၃ အ မ္ထ် ောင်စုမ္ ောိုးနှင်  လူဦိုးထရခန်ှံ့မ္ှန်ိုးပခင်ိုး 

 စစ်တမာ်းသည ် အ မရ်ထ င်စုအတွင်ား လြ် ှ ရနထ ုင်ရသ လူဦားရ ြ ု  ညည်ွှန်ားပပ ား အဖွွဲဲ့အစည်ား 

တွင်ရနထ ုင်သူမျ ားမပါဝင်ပါ။ ဤအစ  င်ခံစ တွင် ရဖ ်ပပထ ားရသ  ခန်ို့မှန်ားလူဦားရ သည် လြ် ှ  

အ မရ်ထ င်စုမျ ားအတွင်ား ရနထ ုင်ရသ လူဦားရ မျ ားပဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပသ် ားအင်အ ားစစ်တမာ်းအ  ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပမန်မ န ုင်ငံ၏ အ မရ်ထ င်စု 

လူဦားရ မှ  ၅၀.၉၂ င်္န ်းပဖစ်ပပ ား၊ ြျ ား ၂၃.၈၉ င်္န ်းနှင့်် မ ၂၇.၀၃ င်္န ်းပဖစ်ပါသည်။ 

 ပမ ြုွဲ့ပပတွင် လူဦားရ  ၁၄.၆၅ င်္န ်းနှင့်် ရြျားလြ်တင်ွ ၃၆.၂၇ သန်ား ှ ပပ ား ရြျားလြ်တွင် 

ရနထ ုင်ရသ  လူဦားရ သည် ၇၁% ရြျ ် ှ ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ 

တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် လူဦားရ ြ ုကြည့််ပါြ ရန  ိုန တ င်ုားရေသကြ ားတွင် လူဦားရ အမျ ားဆံုား၊ 

မနတဒလ်းတ င်ုားရေသကြ ားတွင် ေုတ ယလူဦားရ  အမျ ားဆံုားပဖစ်ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပပ ား၊ ြယ ားပပည်နယ်သည် 

လူဦားရ အနညာ်းဆံုားပဖစ်ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 
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ဇယာား (၃.၁) မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယအ်လ ိုက ်လ ဦားထရ (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 
(သန်ားထပါင်ား) 

မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 
တ ိုင်ားထေသကကီား၊ 

မပည်နယ် 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ြချင် ၁.၅၉ ၀.၇၇ ၀.၈၂ ၀.၅၈ ၀.၂၇ ၀.၃၁ ၁.၀၁ ၀.၅ ၀.၅၁ 

ြယ ား ၀.၂၉ ၀.၁၅ ၀.၁၄ ၀.၀၆ ၀.၀၃ ၀.၀၃ ၀.၂၃ ၀.၁၂ ၀.၁၁ 

ြ င ် ၁.၅၅ ၀.၇၅ ၀.၈ ၀.၃၃ ၀.၁၆ ၀.၁၇ ၁.၂၂ ၀.၅၉ ၀.၆၃ 

ချင်ား ၀.၅၉ ၀.၂၉ ၀.၃ ၀.၁၁ ၀.၀၅ ၀.၀၆ ၀.၄၈ ၀.၂၄ ၀.၂၄ 

စစ်ြ ုင်ား ၅.၃၆ ၂.၄၇ ၂.၈၉ ၀.၉၅ ၀.၄၃ ၀.၅၂ ၄.၄၁ ၂.၀၄ ၂.၃၇ 

တနသသ    ၁.၄ ၀.၆၈ ၀.၇၂ ၀.၃၂ ၀.၁၅ ၀.၁၇ ၁.၀၈ ၀.၅၃ ၀.၅၅ 

ပဲခူား ၅.၁၁ ၂.၄၂ ၂.၆၉ ၁.၀၉ ၀.၄၈ ၀.၆၁ ၄.၀၂ ၁.၉၄ ၂.၀၈ 

မရြွား ၄.၁၄ ၁.၈၉ ၂.၂၅ ၀.၅၇ ၀.၂၅ ၀.၃၂ ၃.၅၇ ၁.၆၄ ၁.၉၃ 

မနတရလား ၆.၂၁ ၂.၉၄ ၃.၂၇ ၂.၀၃ ၀.၉၃ ၁.၁ ၄.၁၈ ၂.၀၁ ၂.၁၇ 

မွန် ၁.၇၉ ၀.၇၉ ၁.၀၀ ၀.၄၉ ၀.၂၁ ၀.၂၈ ၁.၃ ၀.၅၈ ၀.၇၂ 

 ခ ုင် ၂.၈၇ ၁.၃၄ ၁.၅၃ ၀.၃၈ ၀.၁၇ ၀.၂၁ ၂.၄၉ ၁.၁၇ ၁.၃၂ 

 န်ြုန ် ၇.၆၈ ၃.၅၆ ၄.၁၂ ၅.၂၅ ၂.၄၂ ၂.၈၃ ၂.၄၃ ၁.၁၄ ၁.၂၉ 

 ှမ်ား ၅.၀၇ ၂.၄၃ ၂.၆၄ ၁.၂၈ ၀.၆၁ ၀.၆၇ ၃.၇၉ ၁.၈၂ ၁.၉၇ 

ဧ  ဝတ  ၆.၀၉ ၂.၈၆ ၃.၂၃ ၀.၈၆ ၀.၄ ၀.၄၆ ၅.၂၃ ၂.၄၆ ၂.၇၇ 

ရနပပည်ရတ ် ၁.၁၈ ၀.၅၅ ၀.၆၃ ၀.၃၅ ၀.၁၆ ၀.၁၉ ၀.၈၃ ၀.၃၉ ၀.၄၄ 

စုစုထြါင်ိုး ၅၀.၉၂ ၂၃.၈၉ ၂၇.၀၃ ၁၄.၆၅ ၆.၇၂ ၇.၉၃ ၃၆.၂၇ ၁၇.၁၇ ၁၉.၁၀ 
ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

၃.၄ အသြ်အုြစ်ုအလ ုြ် လူဦိုးထရ ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုအထပခအထန 

အသြ်အုပစ်ုအလ ုြ်  လူဦားရ  ပျံွဲ့နှံို့မှုအရပခအရနြ  ု ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပနှင့်် ရြျားလြ် ခွဲပခ ား 

ကြည့််ပါြ အင်္   ၁၅ နှစ နှင ့်အထ   အလိုြ လိုြ   ိုင န ိုင ဒင်္ာ အင်္  အြ ိုင ်းအဖခာ်းတွင  အသြ် ၁၅ 

နှစ် မှ ၂၄ နှစ်ကြ ား လူငယ်ပျံွဲ့နှံို့မှုနှုန်ားသည် တစ်န ုင်ငံလံုား အတ ုင်ားအတ အ လည်ားရြ င်ား၊ ပမ ြုွဲ့ပပနှင့်် 

ရြျားလြ်ရေသတွင် လည်ားရြ င်ား ပမင့််မ ားရကြ င်ားရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

ဇယာား (၃.၂) အသက်အိုပ်စိုအလ ိုက် လ ဦားထရ (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

(သန်ိုးထြါငိ်ုး) 

အသြ်အုြ်စု 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

၀-၄ ၄.၉၁ ၂.၄၉ ၂.၄၂ ၁.၃၀ ၀.၆၇ ၀.၆၃ ၃.၆၁ ၁.၈၂ ၁.၇၉ 

၅-၉ ၄.၆၉ ၂.၃၅ ၂.၃၄ ၁.၁၄ ၀.၅၇ ၀.၅၇ ၃.၅၅ ၁.၇၈ ၁.၇၇ 

၁၀-၁၄ ၄.၉၂ ၂.၄၃ ၂.၄၉ ၁.၂၉ ၀.၆၄ ၀.၆၅ ၃.၆၃ ၁.၇၉ ၁.၈၄ 

၁၅-၁၉ ၄.၅၃ ၂.၂၀ ၂.၃၃ ၁.၂၈ ၀.၆၁ ၀.၆၇ ၃.၂၅ ၁.၅၉ ၁.၆၆ 

၂၀-၂၄ ၄.၁၀ ၁.၉၁ ၂.၁၉ ၁.၁၈ ၀.၅၂ ၀.၆၆ ၂.၉၂ ၁.၃၉ ၁.၅၃ 

၂၅-၂၉ ၃.၉၂ ၁.၈၀ ၂.၁၂ ၁.၁၆ ၀.၅၃ ၀.၆၃ ၂.၇၆ ၁.၂၇ ၁.၄၉ 
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အသြ်အုြ်စု 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

၃၀-၃၄ ၃.၈၇ ၁.၈၀ ၂.၀၇ ၁.၁၃ ၀.၅၂ ၀.၆၁ ၂.၇၄ ၁.၂၈ ၁.၄၆ 

၃၅-၃၉ ၃.၆၂ ၁.၆၉ ၁.၉၃ ၁.၀၃ ၀.၄၈ ၀.၅၅ ၂.၅၉ ၁.၂၁ ၁.၃၈ 

၄၀-၄၄ ၃.၃၄ ၁.၅၄ ၁.၈၀ ၁.၀၃ ၀.၄၆ ၀.၅၇ ၂.၃၁ ၁.၀၈ ၁.၂၃ 

၄၅-၄၉ ၃.၀၇ ၁.၃၉ ၁.၆၈ ၀.၉၆ ၀.၄၂ ၀.၅၄ ၂.၁၁ ၀.၉၇ ၁.၁၄ 

၅၀-၅၄ ၂.၇၃ ၁.၂၃ ၁.၅၀ ၀.၈၂ ၀.၃၅ ၀.၄၇ ၁.၉၁ ၀.၈၈ ၁.၀၃ 

၅၅-၅၉ ၂.၃၁ ၁.၀၃ ၁.၂၈ ၀.၇၀ ၀.၂၉ ၀.၄၁ ၁.၆၁ ၀.၇၄ ၀.၈၇ 

၆၀-၆၄ ၁.၇၈ ၀.၇၈ ၁.၀၀ ၀.၅၈ ၀.၂၄ ၀.၃၄ ၁.၂၀ ၀.၅၄ ၀.၆၆ 

၆၅+ ၃.၁၃ ၁.၂၅ ၁.၈၈ ၁.၀၅ ၀.၄၂ ၀.၆၃ ၂.၀၈ ၀.၈၃ ၁.၂၅ 

စုစုထြါင်ိုး ၅၀.၉၂ ၂၃.၈၉ ၂၇.၀၃ ၁၄.၆၅ ၆.၇၂ ၇.၉၃ ၃၆.၂၇ ၁၇.၁၇ ၁၉.၁၀ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

၃.၅ ြှခီ ိုသ အချ   ား 

ယခုစစ်တမ်ားအ  အသြ် ၁၅ နှစ်မ ှ ၆၄ နှစ်အထ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  လူဦားရ မျ ားအရပေါ် 

စိုစိုဒြေါင ်းမှ ခ ုသူအချ  ြုားသည် ၅၃.၁  ှ ပပ ား၊ ြရလားမှ ခ ုသူအချ  ြုား (၀-၁၄) သည် ၄၃.၇ နှင့်် သြ်ကြ ား ွယ်အ ု 

မှ ခ ုသူအချ  ြုား (၆၅+) သည ်၉.၄  ှ ရကြ င်ားရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ပမ ြုွဲ့ပပနှင့်် ရြျားလြ်၏ ြရလားမှ ခ ုသူနှင့်် သြ်ကြ ား ွယ်အ ုမှ ခ ုသူအချ  ြုားြ ု န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ 

ရြျားလြ် ှ  ြရလားမှ ခ ုသူအချ  ြုားသည် ပမ ြုွဲ့ပပ ှ  ြရလားမှ ခ ုသူအချ  ြုားထြ် ပမင့််မ ားပပ ား၊ သြ်ကြ ား ွယ်အ ု 

မှ ခ ုသူတင်ွမူ ပမ ြုွဲ့ပပြ ပမင့််မ ားရနရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

၀.

၂.

၄.

၆.

၈.

၁၀.

၁၂.

၀-၄ ၅-၉ ၁၀-၁၄ ၁၅-၁၉ ၂၀-၂၄ ၂၅-၂၉ ၃၀-၃၄ ၃၅-၃၉ ၄၀-၄၄ ၄၅-၄၉ ၅၀-၅၄ ၅၅-၅၉ ၆၀-၆၄ ၆၅+

  
ခ ုင

်နှုန
်ား

အသြ်အုပ်စု

ြံု (၃.၁) အသြ်အုြ်စုအလ ုြ် လူဦိုးထရ ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုနှုန်ိုး

ပမ ြုွဲ့ပပ  ရြျားလြ်
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ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ ချင်ားပပည်နယ်တွင် 

ြရလားမှ ခ ုသူအချ  ြုားသည် ၁၀၂.၂  ှ ပပ ား  ျန  ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်မျ ားထြ် 

အလွန်ပမင့််မ ားရကြ င်ားရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် သြ်ကြ ား ွယ်အ ု မှ ခ ုသူအချ  ြုားတွင်  န်ြုန်တ ုင်ားရေသကြ ား၊ 

မနတရလားတ င်ုားရေသကြ ား၊ မရြွားတ ုင်ားရေသကြ ား၊ စစ်ြ ုင်ားတ င်ုားရေသကြ ားတ ိုု့တွင် သြ်ကြ ား ွယ်အ ု မှ ခ ုသူ 

အချ  ြုားသည ် ြျနပ်ပညရ်ထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ င်ုားရေသကြ ားနှင့်် ပပည်နယ်မျ ားထြ် ပမင့််မ ားသညြ် ု ရတွွဲ့ ှ   

ပါသည။် 

ဇယာား (၃.၃) မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယအ်လ ိုက ်ြီှခ ိုသ အချ   ား (မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက)် 

ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ 

တ ုင်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ် 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြထလိုး 
သြ်

ကြ ိုး 
ထြါင်ိုး ြထလိုး 

သြ်

ကြ ိုး 
ထြါင်ိုး ြထလိုး 

သြ်

ကြ ိုး    

ြချင် ၇၀.၃ ၆၃.၉ ၆.၄ ၆၉.၅ ၆၁.၆ ၇.၉ ၇၀.၇ ၆၅.၂ ၅.၅ 

ြယ ား ၆၄.၈ ၅၈.၄ ၆.၄ ၄၇.၀ ၃၉.၁ ၇.၉ ၇၀.၈ ၆၄.၉ ၅.၉ 

ြ င ် ၈၁.၄ ၇၁.၅ ၉.၉ ၆၅.၀ ၅၇.၃ ၇.၇ ၈၆.၆ ၇၆.၀ ၁၀.၅ 

ချင်ား ၁၁၀.၇ ၁၀၂.၂ ၈.၅ ၉၂.၆ ၈၁.၄ ၁၁.၂ ၁၁၅.၇ ၁၀၇.၉ ၇.၈ 

စစ်ြ ုင်ား ၄၃.၉ ၃၃.၆ ၁၀.၄ ၃၈.၄ ၂၈.၅ ၉.၈ ၄၅.၂ ၃၄.၇ ၁၀.၅ 

တနသသ    ၇၄.၀ ၆၄.၁ ၉.၉ ၅၆.၃ ၄၅.၉ ၁၀.၄ ၈၀.၁ ၇၀.၃ ၉.၇ 

ပဲခူား ၅၄.၇ ၄၅.၀ ၉.၇ ၄၈.၀ ၃၇.၉ ၁၀.၀ ၅၆.၇ ၄၇.၁ ၉.၆ 

မရြွား ၄၁.၆ ၃၁.၁ ၁၀.၅ ၃၇.၉ ၂၅.၂ ၁၂.၇ ၄၂.၂ ၃၂.၁ ၁၀.၁ 

မနတရလား ၅၀.၅ ၃၉.၉ ၁၀.၅ ၄၆.၁ ၃၄.၁ ၁၂.၀ ၅၂.၇ ၄၂.၉ ၉.၈ 

မွန် ၄၉.၁ ၃၉.၅ ၉.၆ ၄၇.၁ ၃၆.၃ ၁၀.၇ ၄၉.၉ ၄၀.၇ ၉.၂ 

 ခ ုင် ၇၁.၉ ၆၂.၇ ၉.၂ ၅၀.၉ ၃၉.၉ ၁၁.၁ ၇၅.၆ ၆၆.၈ ၈.၈ 

 န်ြုန ် ၅၁.၁ ၄၀.၄ ၁၀.၆ ၅၀.၁ ၃၈.၇ ၁၁.၅ ၅၃.၂ ၄၄.၄ ၈.၈ 

 ှမ်ား ၄၈.၅ ၄၁.၄ ၇.၁ ၄၃.၇ ၃၅.၀ ၈.၈ ၅၀.၂ ၄၃.၇ ၆.၅ 

ဧ  ဝတ  ၅၀.၀ ၄၂.၆ ၇.၄ ၄၂.၉ ၃၄.၁ ၈.၈ ၅၁.၂ ၄၄.၁ ၇.၁ 

ရနပပည်ရတ ် ၆၅.၆ ၅၅.၈ ၉.၉ ၅၈.၇ ၄၈.၈ ၁၀.၀ ၆၈.၈ ၅၈.၉ ၉.၈ 

စုစုထြါင်ိုး ၅၃.၁ ၄၃.၇ ၉.၄ ၄၈.၅ ၃၇.၉ ၁၀.၇ ၅၅.၀ ၄၆.၁ ၈.၉ 
ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

၀.၀

၂၀.၀

၄၀.၀

၆၀.၀

၈၀.၀

၁၀၀.၀

၁၂၀.၀

မှ ခ
 ုသူ

အ
ချ

 ြုား

ြံု (၃.၂) ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ တ ုင်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ်အလ ုြ် မ္ှ ခ သူုအခ   ိုး

ြရလား သြ်ကြ ား



22  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လပု်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား အစီရင်ခံစ  

၃.၆ ပညာထရားဆ ိုင်ရာ အထ ကာင်ားအရာ 

 ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှု အရပခအရနနှင့််စပ်လျဉ်ား၍ အသြ် ၅ နှစ်နှင့််အထြ် လူဦားရ ြ ု ရမားပမန်ား 

ခဲ့်   ပပည်ရထ င်စုအဆင့််တွင် အသြ် ၅ နှစ်နှင့််အထြ်လူဦားရ ၏ ၈၀% ရြျ ်သည ်မူလတန်ားအဆင့်် 

အထ သ  ပပ ားရပမ ြ်ထ ားသူမျ ားပဖစ်သညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပပ ား အမျ  ြုားသ ားနှင့်် အမျ  ြုားသမ ားကြ ား ကြ ားမ ားသည့််ြွ  

ပခ ားမှုမ ှ ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ် န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ ပမ ြုွဲ့ပပ ှ  လူဦားရ ၏ ၃၀% ခနို့်သည် အလယ်တန်ားအဆင့််နှင့်် 

အထြ် ပပ ားရပမ ြ်ထ ားသူမျ ားပဖစ်ရကြ င်ားရတွွဲ့ ှ  ပပ ား ရြျားလြ်ရေသမျ ားတွင်မူ အလယ်တန်ား 

အဆင့််နှင့််အထြ် ပပ ားရပမ ြ်သူ ၁၀% ရြျ ်သ  ှ ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

ဇယာား (၃.၄) ပညာထရားမပာီးထမြာက်ြှုအဆင အ်လ ုြ ် အသြ် ၅ နှစ်နငှ အ် ြ်လ ဦားထရ ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှု (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ 
ထကျားလက်) 

ြညောထရိုးအဆင်  

(ရောခ ုင်နှုန်ိုး) 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

မူလတန်ားရအ ြ် ၂၈.၇ ၂၇.၃ ၃၀.၀ ၂၀.၆ ၁၉.၅ ၂၁.၄ ၃၂.၁ ၃၀.၄ ၃၃.၆ 

မူလတန်ား ၅၅.၄ ၅၇.၅ ၅၃.၆ ၅၀.၈ ၅၂.၆ ၄၉.၅ ၅၇.၃ ၅၉.၅ ၅၅.၃ 

အလယ်တန်ား ၉.၂ ၉.၇ ၈.၇ ၁၄.၁ ၁၅.၄ ၁၂.၉ ၇.၂ ၇.၄ ၇.၀ 

အထြ်တန်ား ၆.၇ ၅.၅ ၇.၇ ၁၄.၅ ၁၂.၅ ၁၆.၂ ၃.၄ ၂.၇ ၄.၁ 

စုစုထြါင်ိုး ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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အခန်ိုး (၄) 

စ ိုးြ ောိုးထရိုးဆ ုင်ရောဝ ထသသလြခဏောမ္ ောိုး 

ဤအခန ်းတွင  အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား 

 ှ လူဦားရ ၏ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်း၊ ြညာဒရ်းဆ ိုင ရာအဒက ာင ်းအရာ၊ ဒ ျာင ်းတ  ဒရာ  မှို အဒဖခအဒနနှင ့် 

လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းဖြင ြတွင  ဒရာ  ရှ ရဖခင ်းအဒက ာင ်း  ို  ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ   အလ ို   

ရဖ ်ပပထ ားပါသည။် 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  လူဦားရ မှ  ၃၆.၃၉ 

သန်ား ှ ပပ ား ြျ ား ၁၆.၆၂ သန်ားနှင့်် မ ၁၉.၇၇ သန်ားပဖစ၍် အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင် 

ရနရသ အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  လူဦားရ သည် အ မ်ရထ င်စုလူဦားရ  ၅၀.၉၂ သန်ားတွင် ၇၁% ပါဝင် 

ရကြ င်ားရတွွဲ့ ှ  ပပ ား၊ ြျ ား ၄၆% နှင့်် မ ၅၄% ပါဝင်ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

ပမ ြုွဲ့ပပတွင် ၃၀%၊ ရြျားလြ်တင်ွ ၇၀%  ှ ပပ ား၊ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပညန်ယ် 

အလ ုြ် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ လူဦားရ ြ ုကြည့််ပါြ  န်ြုန်တ ုင်ားရေသကြ ား 

တွင် ၅.၆၂ သန်ားပဖင့်် အမျ ားဆံုား၊ ြယ ားပပည်နယ်တွင် ၀.၁၉ သန်ားပဖင့်် အနည်ားဆံုားပဖစ်ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ   

ပါသည။် 

ဇယာား (၄.၁) မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ်အလ ိုက ် အသြ် ၁၅ နှစ်နငှ ်အ ြ် အလိုပ် 

လိုပ်က ိုင်န ိုင်ထသာ အသကအ်ပ ိုင်ား အမခာားရှ လ ဦားထရ (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

(သန်ိုးထြါငိ်ုး) 

မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 

တ ိုင်ားထေသကကီား၊ 

မပည်နယ် 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ြချင် ၀.၉၉ ၀.၄၇ ၀.၅၂ ၀.၃၇ ၀.၁၇ ၀.၂၀ ၀.၆၂ ၀.၃၀ ၀.၃၂ 

ြယ ား ၀.၁၉ ၀.၀၉ ၀.၁၀ ၀.၀၅ ၀.၀၂ ၀.၀၃ ၀.၁၄ ၀.၀၇ ၀.၀၇ 

ြ င ် ၀.၉၄ ၀.၄၃ ၀.၅၁ ၀.၂၂ ၀.၁၀ ၀.၁၂ ၀.၇၂ ၀.၃၃ ၀.၃၉ 

ချင်ား ၀.၃၁ ၀.၁၅ ၀.၁၆ ၀.၀၇ ၀.၀၃ ၀.၀၄ ၀.၂၄ ၀.၁၂ ၀.၁၂ 

စစ်ြ ုင်ား ၄.၁၂ ၁.၈၇ ၂.၂၅ ၀.၇၆ ၀.၃၄ ၀.၄၂ ၃.၃၆ ၁.၅၃ ၁.၈၃ 

တနသသ    ၀.၈၉ ၀.၄၁ ၀.၄၈ ၀.၂၃ ၀.၁၀ ၀.၁၃ ၀.၆၆ ၀.၃၁ ၀.၃၅ 

ပဲခူား ၃.၆၂ ၁.၆၅ ၁.၉၇ ၀.၈၁ ၀.၃၅ ၀.၄၆ ၂.၈၁ ၁.၃၀ ၁.၅၁ 

မရြွား ၃.၂၄ ၁.၄၅ ၁.၇၉ ၀.၄၇ ၀.၂၁ ၀.၂၆ ၂.၇၇ ၁.၂၄ ၁.၅၃ 

မနတရလား ၄.၅၆ ၂.၀၈ ၂.၄၈ ၁.၅၅ ၀.၆၈ ၀.၈၇ ၃.၀၁ ၁.၄၀ ၁.၆၁ 

မွန် ၁.၃၀ ၀.၅၆ ၀.၇၄ ၀.၃၆ ၀.၁၅ ၀.၂၁ ၀.၉၄ ၀.၄၁ ၀.၅၃ 

 ခ ုင် ၁.၈၂ ၀.၈၄ ၀.၉၈ ၀.၂၈ ၀.၁၂ ၀.၁၆ ၁.၅၄ ၀.၇၂ ၀.၈၂ 

 န်ြုန ် ၅.၆၂ ၂.၅၃ ၃.၀၉ ၃.၉၀ ၁.၇၃ ၂.၁၇ ၁.၇၂ ၀.၈၀ ၀.၉၂ 

 ှမ်ား ၃.၆၆ ၁.၇၁ ၁.၉၅ ၀.၉၇ ၀.၄၄ ၀.၅၃ ၂.၆၉ ၁.၂၇ ၁.၄၂ 

ဧ  ဝတ  ၄.၃၅ ၂.၀၃ ၂.၃၂ ၀.၆၅ ၀.၂၉ ၀.၃၆ ၃.၇၀ ၁.၇၄ ၁.၉၆ 

ရနပပည်ရတ ် ၀.၇၈ ၀.၃၅ ၀.၄၃ ၀.၂၅ ၀.၁၁ ၀.၁၄ ၀.၅၃ ၀.၂၄ ၀.၂၉ 

စုစုထြါင်ိုး ၃၆.၃၉ ၁၆.၆၂ ၁၉.၇၇ ၁၀.၉၄ ၄.၈၄ ၆.၁၀ ၂၅.၄၅ ၁၁.၇၈ ၁၃.၆၇ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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၄.၁ လိုပ်သာားအင်အာား 

၂၀၁၅ ခုနှစ် လုပ်သ ားအင်အ ား၊ ြရလားလုပ်သ ားနှင့်် ရြျ င်ားအပပ ား လုပ်ငန်ားခွင် ဝင်ရ  ြ်မှု 

အြူားအရပပ င်ားဆန်ားစစ်ပခင်ားစစ်တမ်ားအ  အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် လူဦားရ တွင် လုပ်သ ားအင်အ ား 

ပါဝင်မှုနှုန်ားမှ  ၆၄.၇% ပဖစ်ပပ ား၊ ၂၀၁၇ ခိုနှစ ၊ နှစ စဉ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းစစ တမ ်းအရ စိုစိုဒြေါင ်း လိုြ င်္ာ်း 

အင အာ်းြေါဝင မှိုနှိုန ်းမှာ ၆၁.၂%  ှ    အမျ  ြုားသ ားမျ ား၏ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းြေါဝင မှိုနှိုန ်း ၇၇.၃% သည် 

အမျ  ြုားသမ ားမျ ား၏ လိုြ င်္ာ်းအင အာ်းြေါဝင မှိုနှိုန ်း ၄၇.၇% ထြ် ပမင့််မ ားရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 အမျ  ြုားသမ ားမျ ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားြ ုကြည့််ပါြ အသြ် ၃၅ နှစ်အထြ်မစှ၍ 

တပဖည်ားပဖည်ားြျဆင်ားလ ပပ ား၊ အမျ  ြုားသ ားမျ ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားမှ  အသြ် ၂၀ နှစ်မ ှ ၅၉ 

နှစ်ကြ ားတွင် ပမင့််မ ားလျြ် ှ ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။်  

အသြ် ၁၅-၂၄ နှစ်ကြ ား လူငယ်မျ ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားသည် ၅၀.၉%  ှ ပပ ား 

လူငယ်အမျ   ်းင်္ာ်းသည် ၅၈.၆% ပဖင့်် လူငယအ်မျ  ြုားသမ ား ၄၃.၉% ထြ်ပမင့််မ ားရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

အသြ် ၂၅ နှစ်အထြ် အမျ  ြုားသ ားမျ ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ား ၈၃.၅% သည် ၂၅ နှစ်အထြ် 

အမျ  ြုားသမ ားမျ ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်နှုန်ား ၄၈.၉% ထြ် ထြ်ဝြ်ခန်ို့ ပမင့််မ ားရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ   

ပါသည။် 

ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ် န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ ပမ ြုွဲ့ပပရေသထြ် ရြျားလြ်ရေသ၏ လုပ်သ ားအင်အ ား 

ပါဝင်မှုနှုန်ားသည ် ပ မု ပုမင့််မ ားရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် တစ်န ုင်ငံလံုားအတ င်ုားအတ အ  အသြ်အပ င်ုား 

အပခ ားအလ ုြ် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားြ  ု ကြည့််ပါြ အသြ် ၃၀ နှစ်နှင့်် ၃၄ နှစ်ကြ ား အသြ် 

အပ င်ုားအပခ ားတွင် ပမ ြုွဲ့ပပရေသနှင့်် ရြျားလြ်ရေသသ မြ ပပည်ရထ င်စုအဆင့််တွင်လည်ား အပမင့််ဆံုားပဖစ် 

ရကြ င်ားရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ အသြ် ၆၀ နှစ်နှင့််အထြ် အသြ်အုပစ်ုမျ ားတွင် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှု 

နှုန်ားသည ်သ သ သ သ  ြျဆင်ားသွ ားရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

၀.၀၀

၀.၅၀

၁.၀၀

၁.၅၀

၂.၀၀

၂.၅၀

၃.၀၀

၃.၅၀

၄.၀၀

၄.၅၀
သ

န်ိုး
ထြ

ါင
်ိုး

ြံု (၄.၁) ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ တ ုင်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ်အလ ုြ် အသြ် ၁၅ နှစ်နှင ်အ ြ် 
အလုြ်လုြ်ြ ုင်န ုင်ထသော အသြ်အြ ုင်ိုးအပခောိုးရှ လူဦိုးထရ

ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ်
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ဇယာား (၄.၂) အသက်အိုပ်စိုအလ ိုက ်လိုပ်သာားအင်အာားပါေင်ြှုနှုနာ်း (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

အသက်အိုပ်စို 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

၁၅-၁၉ ၃၂.၉ ၃၈.၃ ၂၇.၈ ၂၅.၀ ၂၇.၄ ၂၂.၈ ၃၆.၀ ၄၂.၅ ၂၉.၇ 

၂၀-၂၄ ၇၀.၈ ၈၂.၀ ၆၁.၀ ၆၄.၂ ၇၂.၇ ၅၇.၆ ၇၃.၅ ၈၅.၅ ၆၂.၅ 

၂၅-၂၉ ၇၇.၉ ၉၂.၀ ၆၆.၀ ၇၅.၈ ၉၀.၅ ၆၃.၅ ၇၈.၈ ၉၂.၆ ၆၇.၁ 

၃၀-၃၄ ၇၉.၆ ၉၅.၁ ၆၆.၂ ၇၈.၄ ၉၄.၀ ၆၅.၂ ၈၀.၁ ၉၅.၆ ၆၆.၆ 

၃၅-၃၉ ၇၆.၄ ၉၅.၅ ၅၉.၇ ၇၄.၈ ၉၄.၇ ၅၇.၄ ၇၇.၀ ၉၅.၈ ၆၀.၆ 

၄၀-၄၄ ၇၅.၄ ၉၃.၉ ၅၉.၅ ၇၄.၅ ၉၁.၅ ၆၀.၇ ၇၅.၈ ၉၅.၀ ၅၈.၉ 

၄၅-၄၉ ၇၂.၀ ၉၃.၆ ၅၃.၉ ၇၀.၅ ၉၁.၆ ၅၃.၈ ၇၂.၆ ၉၄.၅ ၅၃.၉ 

၅၀-၅၄ ၆၆.၃ ၈၉.၆ ၄၇.၂ ၆၃.၉ ၈၆.၄ ၄၇.၃ ၆၇.၄ ၉၀.၉ ၄၇.၂ 

၅၅-၅၉ ၅၉.၃ ၈၃.၉ ၃၉.၅ ၅၄.၅ ၇၈.၄ ၃၇.၆ ၆၁.၃ ၈၆.၁ ၄၀.၄ 

၆၀-၆၄ ၃၇.၁ ၅၈.၁ ၂၀.၉ ၃၀.၉ ၄၆.၆ ၂၀.၁ ၄၀.၁ ၆၃.၂ ၂၁.၃ 

၆၅+ ၁၃.၈ ၂၃.၆ ၇.၃ ၁၀.၆ ၁၇.၅ ၆.၀ ၁၅.၄ ၂၆.၇ ၇.၉ 

လူငယ ်(၁၅-၂၄) ၅၀.၉ ၅၈.၆ ၄၃.၉ ၄၃.၈ ၄၈.၁ ၄၀.၁ ၅၃.၇ ၆၂.၅ ၄၅.၅ 

လူကြ ား (၂၅+) ၆၄.၅ ၈၃.၅ ၄၈.၉ ၆၁.၂ ၇၉.၃ ၄၇.၀ ၆၅.၉ ၈၅.၃ ၄၉.၇ 

စုစုထြါင်ိုး (၁၅+) ၆၁.၂ ၇၇.၃ ၄၇.၇ ၅၇.၃ ၇၂.၁ ၄၅.၅ ၆၃.၀ ၇၉.၅ ၄၈.၇ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

ဇယ ား ၄.၃ တွင် ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပညန်ယ်အလ ုြ် လုပ်သ ားအင်အ ား 

ပါဝင်မှုနှုန်ားြ  ု ရလ့်လ ကြည့််ပါြ  ှမ်ားပပည်နယ်တွင် ၇၁.၈% ပဖင့်် အပမင့််မ ားဆံုားပဖစ်ပပ ား၊ ပမ ြုွဲ့ပပရေသနှင့်် 

ရြျားလြ်ရေသမျ ားတွင်ပါ အပမင့််မ ားဆံုားပဖစ်ရကြ င်ားနှင့်် စစ်ြ ုင်ားတ င်ုားရေသကြ ားတွင် ၆၆.၂% ပဖင့်် 

ေုတ ယအပမင့််ဆံုားပဖစ်ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပပ ား၊ ချင်ားပပညန်ယ်တွင် ၄၀.၉% ပဖင့်် အန မ့််ဆံုားပဖစ်ရကြ င်ား 

ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

၃၈
.၃

၈၂
.၀ ၉၂

.၀ ၉၅
.၁

၉၅
.၅

၉၃
.၉

၉၃
.၆

၈၉
.၆

၈၃
.၉

၅၈
.၁

၂၃
.၆၂၇

.၈

၆၁
.၀ ၆၆

.၀

၆၆
.၂

၅၉
.၇

၅၉
.၅

၅၃
.၉

၄၇
.၂

၃၉
.၅

၂၀
.၉

၇.
၃

၀.၀

၁၀.၀

၂၀.၀

၃၀.၀

၄၀.၀

၅၀.၀

၆၀.၀

၇၀.၀

၈၀.၀

၉၀.၀

၁၀၀.၀

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

  
ခ ုင

်နှုန
်ား

ြံု (၄.၂) အသြ်အုြ်စုအလ ုြ် လုြ်သောိုးအင်အောိုးြါဝင်မ္ှုရောခ ုင်နှုန်ိုး

ြျ ား မ



26  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လပု်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား အစီရင်ခံစ  

ဇယာား (၄.၃) မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ်အလ ိုက ် လိုပ်သာားအင်အာားပါေင်ြှုနှုနာ်း (ကျာား၊ ြ၊ 

မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊  

တ ိုင်ားထေသကကီား၊  

မပည်နယ် 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ြချင် ၅၀.၆ ၆၇.၅ ၃၅.၁ ၅၁.၅ ၆၈.၈ ၃၆.၂ ၅၀.၁ ၆၆.၈ ၃၄.၄ 

ြယ ား ၆၄.၄ ၇၆.၀ ၅၃.၄ ၆၂.၈ ၇၄.၅ ၅၂.၅ ၆၄.၉ ၇၆.၅ ၅၃.၇ 

ြ င ် ၅၁.၈ ၇၀.၃ ၃၆.၀ ၅၄.၇ ၇၃.၉ ၃၈.၅ ၅၁.၀ ၆၉.၃ ၃၅.၃ 

ချင်ား ၄၀.၉ ၄၆.၀ ၃၆.၃ ၄၈.၀ ၅၆.၀ ၄၁.၈ ၃၈.၉ ၄၃.၅ ၃၄.၆ 

စစ်ြ ုင်ား ၆၆.၂ ၈၀.၆ ၅၄.၂ ၅၉.၆ ၇၁.၈ ၄၉.၆ ၆၇.၇ ၈၂.၅ ၅၅.၃ 

တနသသ    ၅၄.၆ ၇၄.၂ ၃၈.၁ ၅၅.၈ ၇၂.၀ ၄၃.၁ ၅၄.၂ ၇၄.၉ ၃၆.၃ 

ပဲခူား ၆၄.၄ ၈၁.၈ ၄၉.၈ ၆၂.၅ ၇၄.၂ ၅၃.၇ ၆၄.၉ ၈၃.၈ ၄၈.၆ 

မရြွား ၆၃.၉ ၇၅.၁ ၅၄.၉ ၆၂.၃ ၇၁.၉ ၅၄.၈ ၆၄.၂ ၇၅.၆ ၅၄.၉ 

မနတရလား ၆၄.၄ ၇၇.၇ ၅၃.၂ ၅၇.၉ ၇၂.၉ ၄၆.၂ ၆၇.၇ ၈၀.၀ ၅၇.၀ 

မွန် ၅၅.၁ ၇၄.၉ ၄၀.၁ ၅၁.၄ ၇၁.၃ ၃၇.၁ ၅၆.၆ ၇၆.၂ ၄၁.၄ 

 ခ ုင် ၅၉.၁ ၇၈.၁ ၄၂.၉ ၅၈.၈ ၇၂.၆ ၄၈.၄ ၅၉.၁ ၇၉.၀ ၄၁.၈ 

 န်ြုန ် ၅၅.၀ ၇၀.၅ ၄၂.၃ ၅၃.၄ ၆၈.၈ ၄၁.၁ ၅၈.၇ ၇၄.၃ ၄၅.၂ 

 ှမ်ား ၇၁.၈ ၈၃.၂ ၆၁.၇ ၆၇.၅ ၇၉.၂ ၅၇.၆ ၇၃.၃ ၈၄.၆ ၆၃.၂ 

ဧ  ဝတ  ၅၆.၉ ၈၂.၄ ၃၄.၅ ၅၅.၆ ၇၆.၇ ၃၈.၄ ၅၇.၁ ၈၃.၃ ၃၃.၈ 

ရနပပည်ရတ ် ၆၆.၁ ၇၇.၈ ၅၆.၅ ၆၄.၈ ၇၈.၄ ၅၄.၂ ၆၆.၇ ၇၇.၅ ၅၇.၇ 

စုစုထြါင်ိုး ၆၁.၂ ၇၇.၃ ၄၇.၇ ၅၇.၃ ၇၂.၁ ၄၅.၅ ၆၃.၀ ၇၉.၅ ၄၈.၇ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနစှ်၊ ပမန်မ န ုငင်ံ နစှ်စဉလ်ုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်း 

 

၀

၁၀

၂၀

၃၀

၄၀

၅၀

၆၀

၇၀

၈၀

  
ခ ုင

်နှုန
်ား

ြံု (၄.၃) ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ တ ုင်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ်အလ ုြ် လုြ်သောိုးအင်အောိုးြါဝင်မ္ှုနှုန်ိုး

ပမ ြုွဲ့ပပ ရြျားလြ်
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ဇယ ား ၄.၄ တွင် ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှုအဆင့််အလ ုြ် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုနှုန်ားြ ု ရဖ ်ပပ 

ထ ား   မူလတန်ားအဆင့်် စ တတရ်ပမ ြ်သူမျ ား၏ ၆၆.၇% ၊ အလယ်တန်ားအဆင့်် စ တတရ်ပမ ြ်သူ 

မျ ား၏ ၄၆.၇% ၊ အထြ်တန်ားအဆင့််စ တတရ်ပမ ြ်သူမျ ား၏ ၆၆.၄% သည ် လုပ်သ ားအင်အ ားအပဖစ် 

ပါဝင်လျြ် ှ ပါသည်။ 

ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှုအဆင့််အလ ုြ် လုပ်သ ားအင်အ ားပါဝင်မှုြ ု အမျ  ြုားသ ား၊ အမျ  ြုားသမ ား 

န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ မူလတန်ားအဆင့််ရအ ြ်မှ အထြ်တန်ားအဆင့််ထ  ပပ ားရပမ ြ်ထ ားသူ အမျ  ြုားသ ားမျ ား 

၏ပါဝင်မှုနှုန်ားသည ်အမျ  ြုားသမ ားမျ ားထြ် ပမင့််မ ားသညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇယာား (၄.၄) ပညာထရားမပာီးထမြာက်ြှုအဆင့််အလ ိုက်  လိုပ်သာားအငအ်ာားပါေင်ြှုနှုနာ်း (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

ပညာထရားအဆင့်် 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

မူလတန်ားရအ ြ် ၅၃.၈ ၇၅.၅ ၃၈.၇ ၄၉.၅ ၇၁.၁ ၃၆.၂ ၅၄.၉ ၇၆.၄ ၃၉.၃ 

မူလတန်ား ၆၆.၇ ၈၂.၆ ၅၂.၀ ၆၀.၁ ၇၇.၀ ၄၅.၅ ၆၉.၁ ၈၄.၆ ၅၄.၄ 

အလယ်တန်ား ၄၆.၇ ၅၈.၂ ၃၅.၆ ၄၇.၄ ၅၉.၆ ၃၅.၂ ၄၆.၂ ၅၇.၁ ၃၅.၉ 

အထြ်တန်ား ၆၆.၄ ၇၂.၂ ၆၂.၈ ၆၅.၅ ၇၁.၆ ၆၁.၇ ၆၇.၉ ၇၃.၂ ၆၄.၈ 

စုစုထြါင်ိုး ၆၁.၂ ၇၇.၃ ၄၇.၇ ၅၇.၃ ၇၂.၁ ၄၅.၅ ၆၃.၀ ၇၉.၅ ၄၈.၇ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

၄.၂ လုြ်သောိုးအင်အောိုးပြင်ြတ င် ထရောြ်ရှ ရပခင်ိုးအထကြောင်ိုးြ ု ြ ောိုး၊ မ္၊ ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ် အလ ုြ် 

ထဖော်ပြမ္ှု 

အလိုြ လိုြ   ိုင န ိုင ဒင်္ာ အင်္  အြ ိုင ်းဖခာ်းရှ  လူဦားရ တွင် လုပ်သ ားအင်အ ားနှင့်် လုပ်သ ား 

အင်အ ားပပင်ပတွင်  ှ သူတ ိုု့ပါဝင်ပပ ား လုပ်သ ားအင်အ ားပပင်ပတွင် ရ  ြ် ှ  ပခင်ားြ ု ရြျ င်ား/သင်တန်ား 

တြ်ရ  ြ်ပခင်ား၊ အ မမ်ှုြ စစ/မ သ ားစုတ ဝန် ှ ပခင်ား၊ မြျန်ားမ ပခင်ား၊ အနာတ ပဖစ်ပခင်ား၊ မသန်စွမ်ားပခင်ား၊ 

အပင မာ်းစ ား၊ အလုပ်လုပ ်န် အ ွယ်လွန်/အ ုမင်ားပခင်ား၊   သ ချ  န်ပပင်ပြ လ၊ အလုပ်လုပ ်သည့််အရပခအရန 

ြ ု လြ်ခံရဆ င် ွြ်လ ုမှုမ ှ ပခင်ား၊ မ သ ားစု စ ားဝတရ်နရ ားအတွြ် လယ်ယ စ ုြ်ပျ  ြုားရမွားပမ ရ ားလုပ်ငန်ား/ 

ငါားဖမ်ားလုပ်ငန်ားမျ ားြ ုလုပ်ြ ုင်ရနပခင်ားနှင့်် အပခ ားဟူ၍ ခွဲပခ ားရြ ြ်ယူခဲ့်   မ သ ားစုတ ဝန် (သ ုို့) အ မ်မှု 

ြ စစရကြ င့််ပဖစ်ပခင်ား ၄၅.၆% သည် အပမင့််ဆံုားပဖစ်ပပ ား၊ အပခ ားအရကြ င်ားရကြ င့််ရဖ ်ပပမှု ၀.၈% နှင့်် 

မ သ ားစုစ ားဝတရ်နရ ားအတွြ် လယ်ယ စ ုြ်ပျ  ြုားရမွားပမ ရ ား၊ ငါားဖမ်ားလုပ်ငန်ားမျ ား လုပ်ြ ုင်ရန ပခင်ား 

၁.၃% တ ိုု့သည ်အန မ့််ဆံုားပဖစ်ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

လုပ်သ ားအင်အ ားပပင်ပတွင် ရ  ြ် ှ ပခင်ားြ ု ြျ ား နှင့်် မ န ှုင်ားယှဉ်ပါြ အမျ  ြုားသ ားသည် 

အချ  န်ပပည့််ရြျ င်ား (သ ုို့)  သင်တန်ားတြ်ရ  ြ်ရနပခင်ားတွင် ၃၇.၄% ပဖင့်် အပမင့််ဆံုားပဖစ်ပပ ား အမျ  ြုားသမ ားမှ  

မ သ ားစုတ ဝန် (သ ုို့) အ မမ်ှုြ စစရကြ င့်် ၅၉.၇% ပဖင့်် အပမင့််ဆံုားပဖစ်ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ပမ ြုွဲ့ပပရေသနှင့်် ရြျားလြ်ရေသြ ု န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ မ သ ားစုတ ဝန် (သ ုို့) အ မမ်ှုြ စစရကြ င့်် လုပ်သ ား 

အင်အ ားပပင်ပရ  ြ် ှ မှုတွင်   ခ ုင်နှုန်ားအနည်ားငယ် ြွ ပခ ားရကြ င်ားရတွွဲ့ သည။် 
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အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် လူဦား ရ တွင် လုပ်သ ားအင်အ ားပပင်ပရ  ြ် ှ ရနသူ   ခ ုင်နှုန်ားြ ု 

ကြည့််မည်ဆ ုပါြ ပပည်ရထ င်စုအဆင့််တွင် ၃၈.၈%  ှ ပပ ား၊ ြျ ား၊ မ န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ အမျ  ြုားသမ ားမျ ား၏ 

  ခ ုင်နှုန်ားသည ် ၅၂.၃% ပဖင့်် အမျ  ြုားသ ားမျ ားထြ် ၂ ဆရြျ ်ပမင့််မ ားသည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ 

ရြျားလြ် န ှုင်ားယှဉ်ပါြ ပမ ြုွဲ့ပပရေသမျ ားတွင် ရြျားလြ်ရေသမျ ားထြ် ပမင့််မ ားသည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပါ 

သည။် 

ဇယာား (၄.၅) အလိုပ်ြလိုပ်လ ိုသည့်် (သ ို့်ြဟိုတ်) အလိုပ်လက်ခ ံ ြထဆာင်ရ က်န ိုင်သည့်် အဓ ကအထ ကာင်ား 
အရင်ားအလ ိုက ်လိုပ်သာားအငအ်ာားမပင်ပတ င်ရှ သူ ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုအထပခအထန (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

အထကြောင်ိုးပြခ ြ် 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ရြျ င်ား/သင်တန်ားတြ်ရ  ြ် ၂၁.၆ ၃၇.၄ ၁၅.၉ ၂၂.၉ ၃၆.၈ ၁၇.၃ ၂၀.၉ ၃၇.၈ ၁၅.၂ 

မ သ ားစုတ ဝန် (သ ုို့) အ မ်မှုြ စစ ၄၅.၆ ၆.၇ ၅၉.၇ ၄၁.၆ ၇.၁ ၅၅.၇ ၄၇.၆ ၆.၅ ၆၁.၆ 

မြျန်ားမ ပခင်ား၊ ထ ခ ုြ်ေဏ်   

 ပခငာ်း၊ မသန်စွမ်ားပခင်ား 
၉.၄ ၁၇.၁ ၆.၇ ၉.၉ ၁၇.၅ ၆.၈ ၉.၂ ၁၆.၈ ၆.၆ 

အပင မ်ားစ ား/ အသြ်အ ွယ် 

အ ုမင်ား 
၁၇.၈ ၂၅.၉ ၁၄.၉ ၂၁.၇ ၃၀.၀ ၁၈.၂ ၁၅.၉ ၂၃.၆ ၁၃.၃ 

  သ ချ  န်ပပငပ် ၂.၀ ၄.၈ ၁.၀ ၀.၄ ၁.၂ ၀.၁ ၂.၈ ၆.၉ ၁.၃ 

အလုပ်လုပ် သည့််အရပခအရနြ ု 

လြ်ခံရဆ င် ွြ်လ ုပခင်ားမ ှ သူ 
၁.၅ ၃.၇ ၀.၆ ၂.၀ ၄.၉ ၀.၈ ၁.၂ ၃.၁ ၀.၆ 

မ သ ားစုစ ားဝတ်ရနရ ားအတွြ် 

လယ်ယ စ ုြ်ပျ  ြုားရမွားပမ ရ ား၊ 

ငါားဖမ်ားလုပ်ငန်ားမျ ား 

၁.၃ ၂.၉ ၀.၇ ၀.၃ ၀.၅ ၀.၃ ၁.၈ ၄.၂ ၀.၉ 

အပခ ား ၀.၈ ၁.၅ ၀.၆ ၁.၁ ၁.၉ ၀.၈ ၀.၆ ၁.၂ ၀.၄ 

စုစုထြါင်ိုး ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင ်အ ြ် 
လုြ်သောိုးအင်အောိုးပြင်ြရှ လူဦိုး ထရ 

(သန်ိုးထြါငိ်ုး) 

၁၄.၁၀ ၃.၇၇ ၁၀.၃၄ ၄.၆၈ ၁.၃၆ ၃.၃၂ ၉.၄၃ ၂.၄၁ ၇.၀၁ 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင ်အ ြ် 

အလုြ်လုြ်ြ ုင်န ုင်သူ ဦိုးထရတ င် 

လုြ်သောိုးအင်အောိုးပြင်ြရှ သူ 

ရောခ ုင်နှုန်ိုး 

၃၈.၈ ၂၂.၇ ၅၂.၃ ၄၂.၇ ၂၇.၉ ၅၄.၅ ၃၇.၀ ၂၀.၅ ၅၁.၃ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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အခန်ိုး (၅) 

အလုြ်အြ ုင် 

ဤအခန်ားတွင်  အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသူမျ ား၏ သွင်ပပင်လြခဏ မျ ား ြ ု 

ြျ ား၊ မ၊ အသြ်အုပစ်ု၊ ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပညန်ယ်အလ ုြ် အလုပ်အြ ုင် 

အရပခအရန၊ စ ားပွ ားရ ားလုပ်ငန်ားြဏ္ဍအလ ုြ် အလုပ်အြ ုင်ပျံွဲ့နှံို့မှု၊ ပည ရ ားအဆင့််၊ သမရ ုားြျမဟုတ် 

ရသ  အလုပ်အြ ုင်၏ သွင်ပပင်မျ ားနှင့်် စပ်လျဉ်ား၍ ရဖ ်ပပထ ားပါသည။် 

၅.၁ အလိုပ်လက်ရှ ဦားထရ 

ဇယ ား ၅.၁ တွင် အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပ်ြ ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ားရှ  

အလိုြ လ  ရှ ဦ်းဒရ  ို အသြ်အုပစ်ု၊ ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်အလ ုြ် ရဖ ်ပပထ ားပါသည်။ 

ပပည်ရထ င်စုအဆင့််တွင် အသြ် ၂၅ နှစ်မ ှ၃၄ နှစ်အကြ ား အသြ်အ ွယ်အုပ်စုတင်ွ အလုပ်လုပြ် ုင်သူ 

ဦားရ  ပမင့််မ ားသညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပပ ား ရြျားလြ်ရေသမျ ားတွင် အသြ် ၂၀ နှစ်မ ှ ၃၄ နှစ်အကြ ား အသြ် 

အ ွယ်အပ ုင်ားအပခ ားတွင် အလုပ်လုပြ် ုင်သူဦားရ  ပ ုမ ပုမင့််မ ားသညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇ ောိုး (၅.၁) အလုြ်လုြ်ြ ငု်န ုငထ်သော အသြ်အြ ုင်ိုးအပခောိုးရှ  အလုြ်လြ်ရှ ဦိုးထရ (ြ ောိုး၊ မ္ ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ်) 
(သန်ိုးထြါငိ်ုး) 

အသက ်
အိုပ်စို  

စုစုထြါငိ်ုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ ်

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

၁၅-၁၉ ၁.၄၀ ၀.၇၉ ၀.၆၁ ၀.၂၉ ၀.၁၅ ၀.၁၄ ၁.၁၁ ၀.၆၄ ၀.၄၇ 

၂၀-၂၄ ၂.၈၀ ၁.၅၃ ၁.၂၇ ၀.၇၁ ၀.၃၆ ၀.၃၅ ၂.၀၉ ၁.၁၇ ၀.၉၂ 

၂၅-၂၉ ၃.၀၀ ၁.၆၃ ၁.၃၇ ၀.၈၆ ၀.၄၇ ၀.၃၉ ၂.၁၄ ၁.၁၆ ၀.၉၈ 

၃၀-၃၄ ၃.၀၄ ၁.၆၉ ၁.၃၅ ၀.၈၇ ၀.၄၈ ၀.၃၉ ၂.၁၇ ၁.၂၁ ၀.၉၆ 

၃၅-၃၉ ၂.၇၄ ၁.၆၀ ၁.၁၄ ၀.၇၆ ၀.၄၅ ၀.၃၁ ၁.၉၈ ၁.၁၅ ၀.၈၃ 

၄၀-၄၄ ၂.၅၀ ၁.၄၄ ၁.၀၆ ၀.၇၆ ၀.၄၂ ၀.၃၄ ၁.၇၄ ၁.၀၂ ၀.၇၂ 

၄၅-၄၉ ၂.၂၁ ၁.၃၁ ၀.၉၀ ၀.၆၈ ၀.၃၉ ၀.၂၉ ၁.၅၃ ၀.၉၂ ၀.၆၁ 

၅၀-၅၄ ၁.၈၀ ၁.၁၀ ၀.၇၀ ၀.၅၂ ၀.၃၀ ၀.၂၂ ၁.၂၈ ၀.၈၀ ၀.၄၈ 

၅၅-၅၉ ၁.၃၆ ၀.၈၆ ၀.၅၀ ၀.၃၈ ၀.၂၃ ၀.၁၅ ၀.၉၈ ၀.၆၃ ၀.၃၅ 

၆၀-၆၄ ၀.၆၆ ၀.၄၅ ၀.၂၁ ၀.၁၈ ၀.၁၁ ၀.၀၇ ၀.၄၈ ၀.၃၄ ၀.၁၄ 

၆၅+ ၀.၄၃ ၀.၂၉ ၀.၁၄ ၀.၁၁ ၀.၀၇ ၀.၀၄ ၀.၃၂ ၀.၂၂ ၀.၁၀ 

လူငယ ်(၁၅-၂၄) ၄.၂၁ ၂.၃၃ ၁.၈၈ ၁.၀၀ ၀.၅၁ ၀.၄၉ ၃.၂၁ ၁.၈၂ ၁.၃၉ 

လူကြ ား (၂၅+) ၁၇.၇၃ ၁၀.၃၆ ၇.၃၇ ၅.၁၂ ၂.၉၂ ၂.၂၀ ၁၂.၆၁ ၇.၄၄ ၅.၁၇ 

စုစုထြါငိ်ုး (၁၅+) ၂၁.၉၄ ၁၂.၆၉ ၉.၂၅ ၆.၁၂ ၃.၄၃ ၂.၆၉ ၁၅.၈၂ ၉.၂၆ ၆.၅၆ 
ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

ဇယ ား ၅.၂ တွင် အလုပ်လြ် ှ မျ ား၏ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ 

ရြျားလြ်အလ ုြ် ပျံွဲ့နှံို့မှု  ခ ုင်နှုန်ားြ ု ရဖ ်ပပထ ား    န်ြုန်တ ုင်ားရေသကြ ား၊ မနတရလားတ ုင်ားရေသကြ ား၊ 

စစ်ြ ုင်ားတ ုင်ားရေသကြ ား၊  ှမ်ားပပည်နယ်၊ ဧ  ဝတ တ ုင်ားရေသကြ ားတ ိုု့တွင် အမျ ားဆံုား ပျံွဲ့နှံို့လျြ် ှ ပပ ား၊ 

ရြျားလြ်ရေသတွင် စစ်ြ ုင်ားတ င်ုားရေသကြ ား၌ ၁၄.၃% ၊ ဧ  ဝတ တ င်ုားရေသကြ ားတွင် ၁၃.၃% ၊ 

မနတရလားတ င်ုားရေသကြ ားတွင် ၁၂.၈% ၊  ှမ်ားပပည်နယ်တွင် ၁၂.၃% တ ိုု့ပဖင့်် အမျ ားဆံုားပဖစ်ရကြ င်ား၊ 

 န်ြုန်တ ုင်ားရေသကြ ား ှ  ပမ ြုွဲ့ပပ၌ ၃၃.၁% ပဖင့်် အမျ ားဆံုားပျံွဲ့နှံို့လျြ် ှ ပပ ား၊ ေုတ ယအမျ ားဆံုားပဖစ်သည့်် 
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မနတရလားတ င်ုားရေသကြ ား ှ  ပမ ြုွဲ့ပပ ၁၄.၆% ထြ် နှစ်ဆရြျ ် ပ မု ပုါဝင်ရကြ င်ား၊ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ 

တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပညန်ယ်အာ်းလံို်းတွင  အမျ  ြုားသ ား၊ အမျ  ြုားသမ ားပါဝင်မှုြ ု န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ  န်ြုန်တ ုင်ား 

ရေသကြ ားတွင် ၁၃.၈% ပဖင့်် အပမင့််ဆံုားပဖစ်ပပ ား၊ မနတရလားတ င်ုားရေသကြ ားတွင်အမျ  ြုားသမ ားပါဝင်မှုသည် ၁၄.၃% 

ပဖင့်် အပမင့််ဆံုားပဖစ်ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇ ောိုး (၅.၂) ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ တ ငု်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ်အလ ြု ် အလုြ်လြ်ရှ ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှု (ြ ောိုး၊ မ္ ပမ္  ွဲ့ပြ၊ 
ထြ ိုးလြ်) 

မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 

တ ိုင်ားထေသကကီား၊ 

မပည်နယ် 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ြချင် ၂.၃ ၂.၅ ၂.၀ ၃.၁ ၃.၄ ၂.၆ ၂.၀ ၂.၂ ၁.၇ 

ြယ ား ၀.၆ ၀.၅ ၀.၆ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၆ ၀.၆ ၀.၆ 

ြ င ် ၂.၂ ၂.၄ ၁.၉ ၁.၉ ၂.၁ ၁.၆ ၂.၃ ၂.၅ ၂.၁ 

ချင်ား ၀.၅ ၀.၄ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၄ ၀.၆ ၀.၅ ၀.၄ ၀.၅ 

စစ်ြ ုင်ား ၁၂.၄ ၁၁.၉ ၁၃.၀ ၇.၃ ၇.၁ ၇.၄ ၁၄.၃ ၁၃.၆ ၁၅.၃ 

တနသသ    ၂.၂ ၂.၃ ၂.၀ ၂.၀ ၂.၀ ၂.၀ ၂.၂ ၂.၅ ၁.၉ 

ပဲခူား ၉.၉ ၁၀.၁ ၉.၇ ၇.၇ ၇.၁ ၈.၄ ၁၀.၈ ၁၁.၂ ၁၀.၃ 

မရြွား ၉.၄ ၈.၅ ၁၀.၆ ၄.၇ ၄.၂ ၅.၂ ၁၁.၂ ၁၀.၁ ၁၂.၈ 

မနတရလား ၁၃.၃ ၁၂.၇ ၁၄.၃ ၁၄.၆ ၁၄.၄ ၁၅.၀ ၁၂.၈ ၁၂.၀ ၁၄.၀ 

မွန် ၃.၃ ၃.၃ ၃.၂ ၃.၁ ၃.၂ ၂.၉ ၃.၄ ၃.၄ ၃.၃ 

 ခ ုင် ၄.၈ ၅.၁ ၄.၅ ၂.၇ ၂.၅ ၂.၈ ၅.၇ ၆.၁ ၅.၂ 

 န်ြုန ် ၁၃.၈ ၁၃.၈ ၁၃.၈ ၃၃.၁ ၃၃.၉ ၃၂.၂ ၆.၃ ၆.၄ ၆.၂ 

 ှမ်ား ၁၁.၈ ၁၁.၁ ၁၂.၈ ၁၀.၅ ၁၀.၁ ၁၁.၀ ၁၂.၃ ၁၁.၅ ၁၃.၅ 

ဧ  ဝတ  ၁၁.၃ ၁၃.၂ ၈.၆ ၅.၉ ၆.၅ ၅.၁ ၁၃.၃ ၁၅.၆ ၁၀.၁ 

ရနပပည်ရတ ် ၂.၃ ၂.၁ ၂.၅ ၂.၅ ၂.၄ ၂.၆ ၂.၂ ၂.၀ ၂.၅ 

စုစုထြါင်ိုး ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင ် 
အ ြ်အလုြ်လြ်ရှ  

ဦိုးထရ (သန်ိုးထြါင်ိုး) 

၂၁.၉၄ ၁၂.၆၉ ၉.၂၅ ၆.၁၂ ၃.၄၃ ၂.၆၉ ၁၅.၈၂ ၉.၂၆ ၆.၅၆ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

၅.၂ အလိုပ်အက ိုင်အထမခအထန 

ဇယ ား ၅.၃ တွင် ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်အလ ုြ် အလုပ်အြ ုင်ပျံွဲ့နှံို့မှုအရပခအရနြ ု 

အလုပ်သမ ား၊ အလုပ် င်ှ (ပံမုှနအ်လုပ်သမ ားပဖင့််)၊ ြ ုယ်ပ ုင်လုပင်န်ားလုပ်ြ ုင်သူ (ပံမုှန ်အလုပ်သမ ားမ ှ )၊ 

အခရကြားရငွမ ရသ  မ သ ားစုဝင်လုပသ် ားဟူ၍ရဖ ်ပပထ ား   စုစုရပါင်ား အလုပ်အြ ုင်တင်ွ အလုပ်သမ ား 

အပဖစ် အလုပ်လုပြ် ုင်သူ ၃၆.၈%၊ အလုပ် င်ှအပဖစ် ၂.၉%၊ ြ ုယပ် ုင်လုပင်န်ား လုပ်ြ ုင်သူအပဖစ် ၃၅.၄%၊ 

မ သ ားစုလုပ်ငန်ားတွင် ပါဝင်လုပ်ြ ုင်သူအပဖစ် ၂၄.၉%  ှ ရကြ င်ားရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

 အလုပ်သမ ားအပဖစ် လုပ်ြ ုင်ရနသူမျ ားတွင်  ျာ်း၊ မ ြွ ဟမှု အနည်ားငယသ်  ှ ပပ ား အလုပ် င်ှ 

တွင် အမျ  ြုားသ ား ၄.၁% ၊ အမျ  ြုားသမ ား ၁.၄% ၊ ြ ုယ်ပ င်ုလုပင်န်ားလုပ်ြ ုင်သူမျ ားတွင် အမျ  ြုားသ ား ၄၂.၇%၊ 

အမျ  ြုားသမ ား ၂၅.၃% ဖြင ့် င်္ င်္ာစွာဖခာ်းနာ်းသညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 
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အလိုြ င်္မာ်းအဖြစ  လိုြ   ိုင ဒနငူ်္မျာ်းင်္ည  ဒ ျ်းလ  ထ   မမ  ြို့ဖြတွင ြ ိုမ ိုမျာ်းဖြာ်းပပ ား 

ရြျားလြ်၊ ပမ ြုွဲ့ပပနှစ်ခုလံုား၌ မ သ ားစုဝင်လုပသ် ားအပဖစ် ပါဝင်လုပ်ြ ုင်သည့်် အမျ  ြုားသမ ား   ခ ုင်နှုန်ားသည် 

အမျ  ြုားသ ားမျ ားထြ် ပ မု ုမျ ားပပ ားပပ ား၊ ြ ုယပ် ုင်လုပ်ငန်ားလုပ်ြ ုင်သူမျ ားတွင် ပမ ြုွဲ့ပပတွင် အမျ  ြုားသ ား၊ 

အမျ  ြုားသမ ား အနည်ားငယ်ြွ ဟရသ ်လည်ား၊ ရြျားလြ်တင်ွ အမျ  ြုားသ ားြ ုယ်ပ င်ုလုပ်ငန်ား လုပ်ြ ုင်သူ သည် 

အမျ  ြုားသမ ားပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားထြ် နှစ်ဆခန်ို့ ပ မု ုသည်ြ ုရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

ဇ ောိုး (၅.၃) အလုြ်အြ ငု်ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုအထပခအထန (ြ ောိုး၊ မ္၊ ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ်) 

အလိုပ်အက ိုင်အထမခအထန 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

အလုပ်သမ ား ၃၆.၈ ၃၆.၆ ၃၇.၀ ၄၆.၀ ၄၇.၅ ၄၄.၁ ၃၃.၂ ၃၂.၅ ၃၄.၁ 

အလုပ် ှင် ၂.၉ ၄.၁ ၁.၄ ၃.၀ ၄.၄ ၁.၂ ၂.၉ ၄.၀ ၁.၄ 

ြ ုယ်ပ ုင်လုပ်ငန်ားလုပ်ြ ုင်သူ ၃၅.၄ ၄၂.၇ ၂၅.၃ ၃၅.၆ ၃၈.၈ ၃၁.၅ ၃၅.၃ ၄၄.၂ ၂၂.၇ 

မ သ ားစုဝင်လုပ်သ ား ၂၄.၉ ၁၆.၆ ၃၆.၃ ၁၅.၄ ၉.၃ ၂၃.၂ ၂၈.၆ ၁၉.၃ ၄၁.၈ 

စုစုထြါင်ိုး (၁၅+) ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင ် အ ြ် 
အလုြ်လြ်ရှ ဦိုးထရ (သန်ိုးထြါင်ိုး) 

၂၁.၉၄ ၁၂.၆၉ ၉.၂၅ ၆.၁၂ ၃.၄၃ ၂.၆၉ ၁၅.၈၂ ၉.၂၆ ၆.၅၆ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

ဇယ ား ၅.၄ တွင် စီ်းြွာ်းဒရ်းလုပ်ငန်ားြဏ္ဍအလ ုြ် အလုပ်လြ် ှ  ပျံွဲ့နှံို့မှုနှုန်ားြ  ု ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်၊ 

ြျ ား၊ မ ခွဲပခ ားရဖ ်ပပထ ားပါသည။် 

လုပ်ငန်ားြဏ္ဍအလ ုြ် အလုပ်လြ် ှ ဦားရ ြ ုကြည့််မည်ဆ ုပါြ လယ်ယ ၊ သစ်ရတ နှင့်် ငါားလုပ် 

ငန်ားြဏ္ဍတွင် အမျ ားဆံုား ဝင်ရ  ြ်လုပြ် ုင်လျြ် ှ သညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပပ ား၊ ေုတ ယအမျ ားဆံုားအပဖစ် 

လြ်လ နှင့်် လြ္ ားရ  င်ားဝယ်ရ ားလုပ်ငန်ားြဏ္ဍနှင့်် တတ ယအမျ ားဆံုားအပဖစ် ြုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ား 

ြဏ္ဍတ ုို့တွင် ပါဝင်လုပြ် ုင်လျြ် ှ သည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

၀.၀

၅.၀

၁၀.၀

၁၅.၀

၂၀.၀

၂၅.၀

၃၀.၀

၃၅.၀

၄၀.၀

၄၅.၀

အလုြ်သမ္ောိုး အလုြ်ရှင် ြ ု ်ြ ငု်လြု်ငန်ိုး လုြ်ြ ုင်သူ မ္ သောိုးစုဝင် လုြ်သောိုး

  
ခ ုင

်နှုန
်ား

ြံု (၅.၁) အလုြ်အြ ုင်ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုအထပခအထန

ြျ ား မ
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ြျ ား၊ မ န ှုင်ားယှဉ်ရလ့်လ ကြည့််ပါြ အမျ  ြုားသ ားမျ ားသည ် လယ်ယ ၊ သစ်ရတ နှင့်် ငါားလုပင်န်ား 

ြဏ္ဍတွင်  ၅၄.၂%၊ လြ်လ နှင့်် လြ္ ားရ  င်ားဝယ်ရ ားလုပ်ငန်ားတွင် ၁၀.၈% ၊ ြုန်ထုတ်လုပ်မှု 

လုပ်ငန်ားတွင် ၈.၂% နှင့်် ရဆ ြ်လုပရ် ားလုပ်ငန်ားတွင် ၆.၅%၊ အမျ  ြုားသမ ားမျ ားသည ် လယ်ယ ၊ 

သစ်ရတ နှင့်် ငါားလုပ်ငန်ားြဏ္ဍတွင်  ၄၅.၇%၊ လြ်လ နှင့်် လြ္ ားရ  င်ားဝယ်ရ ားလုပ်ငန်ားတွင် ၂၂.၃% ၊ 

ြုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ားတွင် ၁၃.၅% နှင့်် ပည ရ ားြဏ္ဍတွင် ၅.၃% တ ိုု့ပဖင့်် အမျ ားဆံုားဝင်ရ  ြ်လုပ် 

ြ ုင်လျြ် ှ    အနည်ားငယ်ပခ ားနာားမှု ှ ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ် န ှုင်ားယှဉ်ရလ့်လ ကြည့််မည်ဆ ုပါြ ပမ ြုွဲ့ပပရေသမျ ားတွင် လြ်လ နှင့်် လြ္ ား 

ရ  င်ားဝယ်ရ ားလုပ်ငန်ားတွင် ၃၀.၅%၊ ြုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ားတွင် ၁၇.၅% နှင့်် လယ်ယ ၊ သစ်ရတ နှင့်် 

ငါားလုပင်န်ားတွင် ၁၀.၆% ပဖစ်ပပ ား၊ ရြျားလြ်ရေသမျ ားတွင် လယ်ယ ၊ သစ်ရတ နှင့်် ငါားလုပင်န်ားတွင် 

၆၆.၁%၊ လြ်လ နှင့်် လြ္ ားရ  င်ားဝယ်ရ ားလုပ်ငန်ားတွင် ၉.၉% နှင့်် ြုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ားတွင် ၇.၇% 

တ ုို့ပဖင့်် သ သ စွ  ပခ ားနာားပခင်ားပဖင့်် ဝင်ရ  ြ်လုပြ် ုင်လျြ် ှ သည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇယာား (၅.၄) စီားပ ာားထရားလုြ်ငန်ိုးြဏ္ဍအလ ြု် အလုြ်လြ်ရှ  ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရောခ ငု်နှုန်ိုး (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

စီားပ ာားထရားကဏ္ဍ အလ ိုက်ပျံွေ့နှံ့်ြှု 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

လယ်ယ ၊သစ်ရတ နှင့်် 
ငါားလုပ်ငန်ား 

၅၀.၆ ၅၄.၂ ၄၅.၇ ၁၀.၆ ၁၁.၆ ၉.၄ ၆၆.၁ ၇၀.၀ ၆၀.၇ 

သတတြုတူားရဖ ်ရ ားနှင့်် 

ရြျ ြ်မ ုင်ားလုပ်ငန်ား 

၀.၉ ၁.၃ ၀.၄ ၀.၇ ၁.၀ ၀.၂* ၁.၁ ၁.၅ ၀.၅ 

ြုန်ထုတလ်ုပ်မှုလုပ်ငန်ား ၁၀.၅ ၈.၂ ၁၃.၅ ၁၇.၅ ၁၅.၀ ၂၀.၈ ၇.၇ ၅.၇ ၁၀.၅ 

လ ပ်စစ်၊ ဓါတ်ရငွွဲ့စသည့်် ၀.၁ ၀.၁ ၀.၀* ၀.၂ ၀.၃* ၀.၁ ၀.၁* ၀.၁* ၀.၀* 

ရ ရပားရဝရ ားနှင့်် အပခ ား ၀.၂ ၀.၂ ၀.၁* ၀.၅ ၀.၇* ၀.၃* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၀* 

ရဆ ြ်လုပ်ရ ား လုပ်ငန်ား ၄.၂ ၆.၅ ၁.၂ ၇.၀ ၁၁.၀ ၁.၉* ၃.၂ ၄.၈ ၀.၉ 

လြ်လ နှင့််လြ်ြ ား 

ရ  င်ားဝယ်ရ ားလုပ်ငန်ား 

၁၅.၇ ၁၀.၈ ၂၂.၃ ၃၀.၅ ၂၃.၉ ၃၈.၉ ၉.၉ ၆. ၁၅.၅ 

သယ်ယူပ ုို့ရဆ င်ရ ားနှင့်် 

သ ုရလှ င်ရ ားလုပ်ငန်ား 

၄.၆ ၇.၇ ၀.၄ ၉.၈ ၁၆.၅ ၀.၉ ၂.၇ ၄.၄ ၀.၂* 

တည်ားခ ုခန်ားနှင့််အစ ား 
အရသ ြ်ဝန်ရဆ င်မှု 

၁.၆ ၁.၁ ၂.၄ ၃.၀ ၂.၃ ၃.၉ ၁.၁ ၀.၇ ၁.၆ 

သတင်ားအချြ်အလြ်နှင့်် 

ဆြ်သွယ်ရ ား 

၀.၂ ၀.၃ ၀.၂ ၀.၈ ၀.၇ ၀.၅* ၀.၁ ၀.၁* ၀.၁* 

ရငွရ ားရကြားရ ားနှင့်် 

အ မခံလုပ်ငန်ား 

၀.၄ ၀.၃ ၀.၇ ၁.၂ ၀.၇ ၁.၇ ၀.၁* ၀.၁* ၀.၂* 

အ မ်ခခံရပမဆ ုင်   လုပ်ငန်ားမျ ား ၀.၂ ၀.၂ ၀.၁* ၀.၅ ၀.၆* ၀.၄* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၀* 

အတတ်ပည နှင့်် 

နည်ားပည ဆ ုင်   လုပ်ငန်ား 

၀.၃ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၆ ၀.၂ ၀.၂* ၀.၂* 

စ မံအုပ်ချြုပ်မှုဆ ုင်   လုပ်ငန်ားမျ ား ၁.၄ ၁.၇ ၁.၀ ၃.၈ ၄.၇ ၂.၇ ၀.၄ ၀.၆ ၀.၃* 

ပပည်သူူ့အုပ်ချြုပ်ရ ားနှင့်် 
ြ ြွယရ် ား 

၀.၆ ၀.၇ ၀.၄ ၁.၃ ၁.၆ ၁.၀ ၀.၃ ၀.၄ ၀.၂* 

ပည ရ ား ၂.၉ ၁.၁ ၅.၃ ၄.၉ ၁.၉ ၈.၉ ၂.၁ ၀.၉ ၃.၇ 

ြျန်ားမ ရ ားနှင့််လူမှုရ ား 

လုပ်ငန်ားမျ ား 

၀.၇ ၀.၃ ၁.၀ ၁.၅ ၁.၀ ၂.၂ ၀.၃ ၀.၁* ၀.၅ 
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စီားပ ာားထရားကဏ္ဍ အလ ိုက်ပျံွေ့နှံ့်ြှု 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ပန်ားချ  ၊အနုပည ၊ ရဖျ ်ရပဖရ ားနှင့်် 

အပန်ားရပဖရ ား 

၀.၁ ၀.၂ ၀.၁* ၀.၄ ၀.၅* ၀.၃* ၀.၀* ၀.၀* ၀.၀* 

အပခ ားဝန်ရဆ င်မှု လုပ်ငန်ားမျ ား ၄.၇ ၄.၇ ၄.၆ ၄.၉ ၅.၂ ၄.၇ ၄.၅ ၄.၅ ၄.၆ 

အ မ်မှုြ စစဆ ုင်   

အ မ်ရထ င်စုလုပ်ငန်ား 

၀.၁ ၀.၁* ၀.၂* ၀.၃ ၀.၂* ၀.၄* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၁* 

သံတမန်အခွင့််အရ ား  

အဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ား၏ လုပ်ငန်ားမျ ား 

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

စုစုထြါင်ိုး (၁၅+) ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင ်အ ြ် 

အလုြ်လြ်ရှ ဦိုးထရ (သန်ိုးထြါင်ိုး) 
၂၁.၉၄ ၁၂.၆၉ ၉.၂၅ ၆.၁၂ ၃.၄၃ ၂.၆၉ ၁၅.၈၂ ၉.၂၆ ၆.၅၆ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
* နမူနာဦားရ  ၅၀ ရအ ြ်သ  ှ သည့််အတွြ် န ှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယွင်ားမှုနှုန်ားပမင့််မ ားန ငု်ပါသည။် 
“ - “ နမနူာဦ်းဒရ ြေါဝင ခ ့်ဖခင ်းမရှ ြေါ။ 

၅.၃ အလိုပ်အက ိုင်အလ ိုက် အလိုပ်လက်ရှ ဦားထရ 

ဇယ ား ၅.၅ တွင် အလုပ်အြ ုင်အလ ုြ် အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လြ် ှ မျ ား၏ 

ပျံွဲ့နှံို့မှုအရပခအရနြ ု ြျ ား၊ မ နှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်အလ ုြ် ရဖ ်ပပထ ားပါသည်။ 

အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသအူမျ ားစုသည ် လယ်ယ စ ုြ်ပျ  ြုားရ ား၊ သစ်ရတ နှင့်် ငါားလုပ်ငန်ားြျွမ်ားြျင် 

လုပ်သ ားမျ ား ၃၇.၄% အပဖစ်လညာ်းရြ င်ား၊ အရပခခံအလုပ်အြ ုင်မျ ား ၂၂.၃% တွင်လည်ားရြ င်ား၊ 

ဝန်ရဆ င်မှုနှင့်် အရ  င်ားလုပ်သ ားမျ ား ၁၇.၀% အပဖစ်လညာ်းရြ င်ား အမျ ားဆံုား ဝင်ရ  ြ်လုပြ် ုင် 

ရနကြ သည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပပ ား ြျ ား၊ မ န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြလည်ား အဆ ုပါ လုပ်သ ားမျ ားအပဖစ် အမျ ားဆံုား 

ဝင်ရ  ြ်လုပြ် ုင်ကြသညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ် န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ ပမ ြုွဲ့ပပရေသမျ ား ှ  အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသမူျ ားသည ်ဝန်ရဆ င် 

မှုနငှ့်် အရ  င်ားလုပ်သ ားမျ ား ၃၃.၅% နှင့်် လြ်မှုပည နှင့်် ဆြ်စပလ်ုပ်သ ားမျ ား ၁၈.၁% အပဖစ် အမျ ားဆံုား 

ဝင်ရ  ြ်လုပြ် ုင်ရနသညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပပ ား ရြျားလြ်ရေသမျ ား ှ  အလုပ်လုပ်ြ ုင်ရနသူမျ ား အရနပဖင့်် 

လယ်ယ စ ုြ်ပျ  ြုားရ ား၊ သစ်ရတ နှင့်် ငါားလုပင်န်ားြျွမ်ားြျင်လုပသ် ားမျ ား ၄၈.၄% နှင့်် အရပခခံအလုပ် 

အြ ုင်မျ ား ၂၅.၉% တွင် အမျ ားဆံုားလုပ်ြ ုင်လျြ် ှ ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇယာား (၅.၅) အလိုပ်အက ိုငအ်လ ိုက ်ပျံွေ့နှံ့်ြှုရာခ ိုင်နှုန်ား (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

အလိုပ်အက ိုင် 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အြ ုင်မျ ား ၀.၁ ၀.၂ ၀.၀* ၀.၂* ၀.၄* ၀.၀* ၀.၁* ၀.၁* ၀.၀* 

မန်ရနဂျ မျ ား ၀.၆ ၀.၇ ၀.၅ ၁.၉ ၂.၁ ၁.၆ ၀.၁* ၀.၁* ၀.၁* 

အသြ်ရမွားဝမ်ားရြျ င်ားပည  ှင်

မျ ား 

၃.၂ ၁.၄ ၅.၆ ၅.၉ ၂.၈ ၉.၉ ၂.၁ ၀.၉ ၃.၉ 

နည်ားပည နှင့််ြျွမ်ားြျင်ပည  ှင်

မျ ား 

၁.၅ ၁.၇ ၁.၂ ၃.၉ ၄.၆ ၂.၉ ၀.၆ ၀.၆ ၀.၅ 

စ ရ ားလုပ်ငန်ား 

အရထ ြ်အြူပပြု လုပ်သ ားမျ ား 

၁.၉ ၁.၄ ၂.၆ ၄.၈ ၃.၄ ၆.၆ ၀.၇ ၀.၆ ၀.၉ 
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အလိုပ်အက ိုင် 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ဝန်ရဆ င်မှုနှင့်် အရ  င်ား 

လုပ်သ ားမျ ား 

၁၇.၀ ၁၁.၇ ၂၄.၃ ၃၃.၅ ၂၅.၄ ၄၃.၈ ၁၀.၆ ၆.၆ ၁၆.၃ 

လယ်ယ စ ုြ်ပျ  ြုားရ ား၊ 
သစ်ရတ နှင့်် ငါားလုပ်ငန်ား 

ြျွမ်ားြျင်လုပ်သ ားမျ ား 

၃၇.၄ ၄၀.၄ ၃၃.၂ ၉.၀ ၉.၇ ၈.၀ ၄၈.၄ ၅၁.၉ ၄၃.၆ 

လြ်မှုပည နှင့်် ဆြ်စပ် 

လုပ်သ ားမျ ား 

၁၀.၇ ၁၁.၀ ၁၀.၃ ၁၈.၁ ၂၀.၆ ၁၄.၉ ၇.၈ ၇.၄ ၈.၄ 

စြ်ြ   ယ နှင့်် စြ်ပစစည်ား 

ြ ုင်တွယ်အသုံားပပြုသူမျ ား၊ စုစည်ား 

တပ်ဆင်သူမျ ား 

၅.၃ ၈.၁ ၁.၃ ၉.၆ ၁၅.၉ ၁.၆ ၃.၆ ၅.၃ ၁.၂ 

အရပခခံအလုပ်အြ ုင်မျ ား ၂၂.၃ ၂၃.၄ ၂၀.၉ ၁၃.၁ ၁၅.၁ ၁၀.၇ ၂၅.၉ ၂၆.၄ ၂၅.၂ 

စုစုထြါင်ိုး (၁၅+) ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင ်အ ြ် 
အလုြ်လြ်ရှ ဦိုးထရ (သန်ိုးထြါင်ိုး) 

၂၁.၉၄ ၁၂.၆၉ ၉.၂၅ ၆.၁၂ ၃.၄၃ ၂.၆၉ ၁၅.၈၂ ၉.၂၆ ၆.၅၆ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနစှ်၊ ပမန်မ န ုငင်ံ နစှ်စဉလ်ုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမာ်း 
* နမူနာဦားရ  ၅၀ ရအ ြ်သ  ှ သည့််အတွြ် န ှုငာ်းယှဉ်စံမ ှားယငွ်ားမှုနှုန်ားပမင့််မ ားန ုင်ပါသည်။ 

 

၀.၀ ၁၀.၀ ၂၀.၀ ၃၀.၀ ၄၀.၀ ၅၀.၀ ၆၀.၀

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အြ ုင်မျ ား

မန်ရနဂျ မျ ား

အသြ်ရမွားဝမ်ားရြျ င်ားပည  ငှမ်ျ ား

နည်ားပည နှင့််ြျွမ်ားြျင်ပည  ငှ်မျ ား

စ ရ ားလုပ်ငန်ား အရထ ြ်အြူပပြု လုပ်သ ားမျ ား

ဝန်ရဆ င်မှုနှင့်် အရ  င်ား လုပ်သ ားမျ ား

လယ်ယ စ ုြ်ပျ  ြုားရ ား၊ သစ်ရတ နှင့်် ငါားလုပ်ငန်ား ြျွမ်ားြျင်လုပ်သ ားမျ ား

လြ်မှုပည နှင့်် ဆြ်စပ် လုပ်သ ားမျ ား

စြ်ြ   ယ နှင့်် စြ်ပစစည်ား ြ ုင်တယ်ွအသုံားပပြုသူမျ ား၊ စုစညာ်း 
တပ်ဆင်သမူျ ား

အရပခခံအလုပ်အြ ုင်မျ ား

ရောခ ငု်နှုန်ိုး

ြံု (၅.၂) အလုြ်အြ ုင်အလ ုြ် အလုြ်လြ်ရှ ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှု

ပပညရ်ထ င်စု ြျ ား မ ပမ ြုွဲ့ပပ ရြျားလြ်
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ဇယ ား ၅.၆ တွင် အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်သူြ ု ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှု 

အဆင့််အလ ုြ်၊ ြျ ား၊ မနှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ် ခွဲပခ ားရဖ ်ပပထ ားပါသည။် 

အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသမူျ ား၏ ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှုအဆင့််ြ ု ကြည့််မည်ဆ ုပါြ အမျ ားစု  (၈၀% 

ရြျ ်) သည ်အရပခခံပည  မူလတန်ားအဆင့််နှင့်် ရအ ြ်သ  ပပ ားရပမ ြ်ထ ားသူမျ ားပဖစ်ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  

 ပပ ား ြျ ား၊ မအကြ ား သ သ သည့်် ြွ ပခ ားမှုအရနပဖင့်် အရပခခံပည အထြ်တန်ားအဆင့်် ပပ ားရပမ ြ်ထ ား 

သူ အမျ  ြုားသ ားမျ ား၏ ပါဝင်မှု ၆.၆% သည် အမျ  ြုားသမ ားမျ ား ၁၂.၄% ထြ် ထြ်ဝြ်ခနို့ ်ရလျ ့်နညာ်းသည် 

ြ ုရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်အကြ ား န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ ပမ ြုွဲ့ပပရေသမျ ား ှ  အလုပ်လုပြ် ုင်သူအမျ ားစု၏ 

ပည ရ ားပပ ားရပမ ြ်မှုအဆင့််သည ်အလယ်တန်ားအဆင့််နှင့််အထြ် ပပ ားရပမ ြ်ထ ားသူ ၃၅% ခနို့ ်ှ သည်ြ ု 

ရတွွဲ့ ှ  ပပ ား ရြျားလြ်ရေသမျ ား ှ  အလုပ်လုပြ် ုင်သူမျ ားတွင် အလယ်တန်ားအဆင့််နှင့််အထြ် ပပ ားရပမ ြ် 

ထ ားသူ ၁၁% သ  ှ သည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇယာား (၅.၆) ပညာထရားမပာီးထမြာက်ြှုအဆင့််အလ ိုက် အလိုပ်လက်ရှ ပျံွေ့နှံ့်ြှုရာခ ိုင်နှုန်ား (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

ပညာထရားအဆင့်် 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

မူလတန်ားရအ ြ် ၂၁.၆ ၂၁.၆ ၂၁.၆ ၁၃.၃ ၁၃.၁ ၁၃.၇ ၂၄.၈ ၂၄.၉ ၂၄.၈ 

မူလတန်ား ၆၀.၉ ၆၂.၈ ၅၈.၃ ၅၂.၆ ၅၅.၉ ၄၈.၃ ၆၄.၁ ၆၅.၃ ၆၂.၄ 

အလယ်တန်ား ၈.၅ ၉.၀ ၇.၇ ၁၃.၈ ၁၅.၅ ၁၁.၆ ၆.၄ ၆.၆ ၆.၁ 

အထြ်တန်ား ၉.၀ ၆.၆ ၁၂.၄ ၂၀.၃ ၁၅.၅ ၂၆.၄ ၄.၇ ၃.၂ ၆.၇ 

စုစုထြါင်ိုး ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင ်အ ြ် 

အလုြ်လြ်ရှ ဦိုးထရ (သန်ိုးထြါင်ိုး) 
၂၁.၉၄ ၁၂.၆၉ ၉.၂၅ ၆.၁၂ ၃.၄၃ ၂.၆၉ ၁၅.၈၂ ၉.၂၆ ၆.၅၆ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

၀.၀

၁၀.၀

၂၀.၀

၃၀.၀

၄၀.၀

၅၀.၀

၆၀.၀

၇၀.၀

မူလတန်ားရအ ြ် မူလတန်ား အလယ်တန်ား အထြ်တန်ား

  
ခ ုင

်နှုန
်ား

ြံု (၅.၃) ြညောထရိုးပြ ိုးထပမ္ောြ်မ္ှုအဆင ်အလ ုြ် အလုြ်လြ်ရှ  ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရောခ ုင်နှုန်ိုး

ပမ ြုွဲ့ပပ ရြျားလြ်
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ဇယ ား ၅.၇ တွင် သမရ ုားြျမဟုတသ်ည့်် အလုပ်လုပ်ြ ုင်သူ   ခ ုင်နှုန်ားြ ု အသြ်အုပစ်ု၊ ြျ ား၊ မ၊ 

ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်အလ ုြ် ရဖ ်ပပထ ားပါသည။် 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသူမျ ား၏ ၈၂.၄% သည ် သမရ ုားြျမဟုတ်သည့်် 

အလုပ်အြ ုင်တင်ွ လုပ်ြ ုင်ရနသည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပပ ား အသြ် ၁၅-၂၄ နှစ်အကြ ား အလုပ်လုပြ် ုင်ရနရသ  

လူငယ်မျ ား၏ ၇၉.၂% ၊ အသြ် ၂၅ နှစ်နှင့််အထြ် ှ သူမျ ား၏ ၉၆.၁% တ ိုု့သည် သမရ ုားြျမဟုတသ်ည့်် 

အလုပ်အြ ုင်မျ ားြ ု လုပ်ြ ုင်ရနရကြ င်ား၊  အသြ်အုပစ်ု ၁၅-၁၉ လူငယ်တ ိုု့သည့်် သမရ ုားြျမဟုတ်သည့်် 

အလုပ်အြ ုင်   ခ ုင်နှုန်ား အပမင့််ဆံုားပဖစ်ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇယာား (၅.၇) အသက်အိုပ်စိုအလ ိုက် သြရ ိုားကျြဟိုတ်ထသာအလိုပ်အက ိုင် လိုပ်က ိုင်သ တ ို့်၏ပျံွေ့နှံ့်ြှုနှုန်ား (ကျာား၊ ြ၊ 
မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

အသက်အိုပ်စို 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

၁၅-၁၉ ၉၈.၃ ၉၈.၆ ၉၈.၁ ၉၆.၈ ၉၆.၃ ၉၇.၃ ၉၈.၈ ၉၉.၁ ၉၈.၃ 

၂၀-၂၄ ၉၅.၀ ၉၃.၈ ၉၆.၃ ၉၂.၂ ၈၉.၁ ၉၅.၃ ၉၅.၉ ၉၅.၃ ၉၆.၇ 

၂၅-၂၉ ၉၀.၅ ၈၈.၄ ၉၃.၁ ၈၇.၁ ၈၆.၃ ၈၈.၁ ၉၁.၉ ၈၉.၂ ၉၅.၁ 

၃၀-၃၄ ၈၆.၇ ၈၂.၁ ၉၂.၆ ၈၂.၁ ၇၉.၁ ၈၅.၇ ၈၈.၆ ၈၃.၃ ၉၅.၄ 

၃၅-၃၉ ၈၀.၄ ၇၃.၄ ၉၀.၂ ၇၅.၆ ၇၀.၈ ၈၂.၅ ၈၂.၃ ၇၄.၅ ၉၃.၂ 

၄၀-၄၄ ၇၇.၉ ၇၀.၉ ၈၇.၄ ၇၃.၇ ၇၀.၂ ၇၈.၁ ၇၉.၇ ၇၁.၁ ၉၁.၈ 

၄၅-၄၉ ၇၃.၇ ၆၅.၃ ၈၅.၉ ၇၀.၄ ၆၅.၄ ၇၇.၀ ၇၅.၂ ၆၅.၃ ၉၀.၁ 

၅၀-၅၄ ၇၀.၂ ၆၂.၃ ၈၂.၄ ၆၇.၆ ၆၃.၇ ၇၂.၉ ၇၁.၂ ၆၁.၈ ၈၆.၈ 

၅၅-၅၉ ၇၀.၀ ၆၂.၉ ၈၂.၂ ၆၈.၀ ၆၃.၅ ၇၄.၇ ၇၀.၈ ၆၂.၇ ၈၅.၅ 

၆၀-၆၄ ၆၆.၆ ၅၉.၃ ၈၂.၃ ၇၁.၇ ၆၉.၇ ၇၄.၈ ၆၄.၇ ၅၅.၉ ၈၆.၀ 

၆၅+ ၆၀.၁ ၅၂.၇ ၇၅.၉ ၆၄.၈ ၅၉.၅ ၇၅.၀ ၅၈.၄ ၅၀.၄ ၇၆.၂ 

လူငယ်(၁၅-၂၄) ၇၉.၂ ၇၂.၆ ၈၈.၅ ၇၅.၉ ၇၂.၂ ၈၀.၈ ၈၀.၅ ၇၂.၇ ၉၁.၈ 

လူကြ ား(၂၅+) ၉၆.၁ ၉၅.၅ ၉၆.၉ ၉၃.၅ ၉၁.၃ ၉၅.၉ ၉၆.၉ ၉၆.၆ ၉၇.၂ 

စုစုထြါင်ိုး(၁၅+) ၈၂.၄ ၇၆.၈ ၉၀.၂ ၇၈.၈ ၇၅.၁ ၈၃.၅ ၈၃.၈ ၇၇.၄ ၉၂.၉ 
ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

ဇယ ား ၅.၈ တွင် အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသူမျ ားတွင် သမရ ုားြျ 

မဟုတသ်ည့်် အလုပ်အြ ုင်ပါဝင်မှုနှုန်ားြ ု ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်၊ ြျ ား၊ မ၊ 

ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်အလ ုြ် ရဖ ်ပပထ ားပါသည။် 

ပပည်ရထ င်စုအဆင့်် သမရ ုားြျမဟုတ်သည့်် အလုပ်အြ ုင်ပါဝင်မှုနှုန်ား ၈၂.၄%၊ အမျ  ြုားသမ ားမျ ား၏ 

သမရ ုားြျမဟုတသ်ည့်် အလုပ်အြ ုင်ပါဝင်မှုနှုန်ား ၉၀.၂%၊ အမျ  ြုားသ ားမျ ား၏ သမရ ုားြျမဟုတ်သည့်် 

အလုပ်အြ ုင်ပါဝင်မှုနှုန်ား ၇၆.၈%၊ ပမ ြုွဲ့ပပတွင် သမရ ုားြျ မဟုတ်သည့်် အလုပ်အြ ုင်ပါဝင်မှုနှုန်ား ၇၈.၈%၊ 

ရြျားလြ်တင်ွ သမရ ုားြျမဟုတသ်ည့်် အလုပ်အြ ုင်ပါဝင်မှု နှုန်ား ၈၃.၈% ပဖစ်သညြ်  ုရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

ပပည်ရထ င်စုနယ်ရပမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် ကြည့််မည်ဆ ုပါြ သမရ ုားြျမဟုတ် 

သည့်် အလုပ်အြ ုင်ပါဝင်မှုနှုန်ားတွင် ချင်ားပပညန်ယ်သည ်၉၃.၈% ဖြင ့် အမျာ်းဆံို်းဖြစ မြီ်း၊ ရှမ ်းဖြည နယ င်္ည  

၉၂.၄% ဖြင ့် ေိုတ ယအမျာ်းဆံို်းဖြစ ဒက ာင ်း၊ စစ   ိုင ်းတ ိုင ်းဒေင်္က ီ်းင်္ည  ၇၆.၅% ဖြင ့် အနည ်းဆံို်းဖြစ မြီ်း၊ 

 ချင ဖြည နယ င်္ည  ၇၆.၈% ဖြင ့် ေိုတ ယအနည ်းဆံို်းဖြစ င်္ည   ို ဒတွြို့ရှ ရြေါင်္ည ။ 
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ဇယာား (၅.၈) မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ်အလ ိုက ် အသြ် ၁၅ နှစ်နငှ အ် ြ် အလုြ် 
လုြ်ြ ငု်သတူ င် သြရ ိုားကျြဟိုတ်ထသာအလိုပ် လုြ်ြ ငုသူ် ြါဝင်မ္ှုရာခ ိုင်နှုန်ား (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ 
ထကျားလက်) 

 

မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 

တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ် 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ြချင် ၇၆.၈ ၇၂.၀ ၈၅.၃ ၇၄.၄ ၇၁.၈ ၇၈.၉ ၇၈.၃ ၇၂.၂ ၈၉.၄ 

ြယ ား ၇၇.၈ ၇၃.၆ ၈၃.၅ ၇၁.၆ ၇၁.၁ ၇၂.၁ ၇၉.၉ ၇၄.၄ ၈၇.၅ 

ြ င ် ၈၀.၀ ၇၇.၄ ၈၄.၂ ၇၃.၈ ၇၂.၇ ၇၅.၇ ၈၁.၉ ၇၈.၉ ၈၇.၀ 

ချင်ား ၉၃.၈ ၉၄.၂ ၉၃.၅ ၈၃.၉ ၈၇.၃ ၈၀.၄ ၉၇.၈ ၉၆.၈ ၉၉.၀ 

စစ်ြ ုင်ား ၇၆.၅ ၆၆.၇ ၈၈.၆ ၇၆.၆ ၇၁.၁ ၈၃.၂ ၇၆.၄ ၆၅.၉ ၈၉.၇ 

တနသသ    ၈၆.၈ ၈၃.၇ ၉၁.၉ ၈၃.၄ ၈၀.၈ ၈၆.၉ ၈၈.၀ ၈၄.၆ ၉၄.၀ 

ပဲခူား ၇၆.၉ ၆၈.၁ ၈၉.၅ ၇၉.၀ ၇၆.၄ ၈၁.၈ ၇၆.၃ ၆၆.၁ ၉၂.၁ 

မရြွား ၇၈.၀ ၆၈.၈ ၈၈.၂ ၇၂.၅ ၆၈.၃ ၇၆.၉ ၇၈.၉ ၆၈.၉ ၉၀.၁ 

မနတရလား ၉၁.၁ ၈၇.၆ ၉၅.၄ ၈၉.၁ ၈၇.၉ ၉၀.၇ ၉၂.၀ ၈၇.၄ ၉၇.၅ 

မွန် ၈၄.၆ ၇၈.၇ ၉၂.၉ ၇၉.၂ ၇၃.၁ ၈၇.၇ ၈၆.၅ ၈၀.၇ ၉၄.၈ 

 ခ ုင် ၈၁.၀ ၇၃.၇ ၉၂.၃ ၇၈.၁ ၇၀.၀ ၈၇.၃ ၈၁.၅ ၇၄.၃ ၉၃.၄ 

 န်ြုန ် ၇၇.၃ ၇၃.၂ ၈၂.၉ ၇၄.၇ ၇၀.၉ ၇၉.၈ ၈၂.၆ ၇၇.၈ ၈၉.၄ 

 ှမ်ား ၉၂.၄ ၉၀.၅ ၉၄.၇ ၈၂.၇ ၇၈.၂ ၈၇.၉ ၉၅.၇ ၉၄.၆ ၉၇.၀ 

ဧ  ဝတ  ၈၂.၀ ၇၇.၂ ၉၁.၉ ၇၅.၃ ၆၉.၇ ၈၄.၄ ၈၃.၁ ၇၈.၄ ၉၃.၅ 

ရနပပည်ရတ ် ၉၀.၁ ၈၉.၂ ၉၁.၂ ၈၇.၆ ၈၆.၅ ၈၈.၉ ၉၁.၂ ၉၀.၃ ၉၂.၁ 

စုစုထြါင်ိုး ၈၂.၄ ၇၆.၈ ၉၀.၂ ၇၈.၈ ၇၅.၁ ၈၃.၅ ၈၃.၈ ၇၇.၄ ၉၂.၉ 
ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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အခန်ိုး(၆) 

လုြ်ခလစောနှင်  အလုြ်အြ ုင်အထပခအထန 

ဤအခန်ားတွင် အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသမူျ ား၏ လုပ်ခလစ နှင့်် 

အလုပ်အြ ုင်အရပခအရနြ  ုတစ်ပတ်ဝင်ရငွ၊ စ ချြုပ်ချြုပ်ဆ ုမှုပံုစံ၊ အလုပ်ချ  န်နာ  ၊ ပ လု ံအလုပ်ချ  န်တ ိုု့ပဖင့်် 

ရဖ ်ပပထ ားပါသည။် 

၆.၁ တစ်ြတ်ဝင်ထင ရရှ မ္ှု 

ဇယ ား ၆.၁ တွင် လုပ်ခလစ  အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ တစ်ပတ်ဝင်ရငွ  ှ မှုြ ု ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ 

ရြျားလြ်အလ ုြ်ရဖ ်ပပထ ားပါသည။် 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် လုပ်ခလစ   အလုပသ်မ ားမျ ား၏ တစ်ပတ်ပျမ်ားမ ဝင်ရငွ  ှ မှုသည် 

ပပည်ရထ င်စုအဆင့််တွင် ၄၃,၀၀၀ ြျပ်ခနို့၊် အမျ  ြုားသ ား ၄၅,၀၀၀ ြျပ်နှင့်် အမျ  ြုားသမ ား ၄၀,၀၀၀ ြျပ်၊ 

ပမ ြုွဲ့ပပတွင် ၅၉,၀၀၀ ြျပ်နှင့်် ရြျားလြ်တွင် ၃၄,၀၀၀ ြျပ်  ှ သညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

အသြ် ၁၅ နှစ်မ ှ ၂၄ နှစ်ကြ ား လူငယ်မျ ား၏ တစ်ပတ်လုပခ်သည် ပပည်ရထ င်စုအဆင့််တွင် 

၃၈,၀၀၀ ြျပ်ခနို့ပ်ဖစ်ပပ ား၊ ပမ ြုွဲ့ပပတွင် ၄၄,၀၀၀ ြျပ်ခနိ်ု့၊ ရြျားလြ်တွင် ၃၅,၀၀၀ ြျပ်  ှ သညြ် ု ရတွွဲ့ ှ   

ပါသည။် 

အသြ် ၂၅ နှစ်နှင့််အထြ် အ ွယ်ရ  ြ်ပပ ားသူမျ ား၏ တစ်ပတ်လုပ်ခသည် ပပည်ရထ င်စုအဆင့်် 

တွင် ၄၅,၀၀၀ ြျပ်ခနို့၊် အမျ  ြုားသ ားမျ ားသည် အမျ  ြုားသမ ားမျ ားထြ် အနည်ားငယ်ပ ုမ ု  ှ ပပ ား၊ ပမ ြုွဲ့ပပတွင် 

၆၄,၀၀၀ ြျပ်၊ ရြျားလြ်တင်ွ ၃၄,၀၀၀ ြျပ်ခနို့်  ှ ၍ ပမ ြုွဲ့ပပသည ် ရြျားလြ်ထြ် ထြ်ဝြ်ခန်ို့ ပ ုမ ု 

  ှ သညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇယာား (၆.၁) လိုပ်ခလစာရ အလိုပ်သြာားတ ို့်၏ တစ်ပတေ်င်ထင ရရှ ြှု (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

တစ်ပတ် 

ေင်ထင ရရှ ြှု 

(ကျပ်ထ ာင် 
ထပါင်ား) 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

<  ၁၀ ၃.၇ ၂.၅ ၅.၅ ၁.၈ ၁.၆ ၂.၀ ၄.၈ ၃.၀ ၇.၃ 

၁၀ - ၅၉ ၈၆.၁ ၈၅.၃ ၈၇.၃ ၇၇.၈ ၇၅.၁ ၈၁.၇ ၉၀.၆ ၉၀.၇ ၉၀.၄ 

၆၀ - ၁၀၉ ၇.၉ ၉.၇ ၅.၃ ၁၅.၇ ၁၈.၂ ၁၂.၃ ၃.၆ ၅.၁ ၁.၆ 

၁၁၀ - ၁၅၉ ၀.၉ ၁.၀ ၀.၆* ၁.၈ ၁.၉ ၁.၆* ၀.၄* ၀.၆* ၀.၁* 

၁၆၀+ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၃ ၂.၉ ၃.၂ ၂.၄ ၀.၆ ၀.၆* ၀.၆* 

စုစုထြါင်ိုး ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

တစ်ပတ်ပျြ်ားြျှလိုပ်ခေင်ထင  (ကျပ်ထ ာင်ထပါင်ား) 

တစ ြတ ြျမ ်းမျှ 

ဝင ဒငွ 

၄၂.၉ ၄၅.၀ ၄၀.၀ ၅၉.၃ ၆၁.၁ ၅၆.၉ ၃၄.၁ ၃၆.၃ ၃၁.၁ 

အသက်အလ ိုက် 

၁၅-၂၄ ၃၇.၈ ၃၇.၉ ၃၇.၆ ၄၃.၅ ၄၂.၃ ၄၄.၇ ၃၅.၁ ၃၅.၉ ၃၄.၁ 

၂၅+ ၄၄.၇ ၄၇.၃ ၄၁.၀ ၆၄.၃ ၆၆.၀ ၆၁.၇ ၃၃.၇ ၃၆.၄ ၂၉.၈ 
ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

* နမူနာဦားရ  ၅၀ ရအ ြ်သ  ှ သည့််အတွြ် န ှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယွင်ားမှုနှုန်ားပမင့််မ ားန ငု်ပါသည။် 
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ဇယ ား ၆.၂ တွင် လုပ်ခလစ  အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ တစ်လပျမ်ားမ  လုပ်ခဝင်ရငွ  ှ မှုပံုစံြ ု ြျ ား၊ မ၊ 

ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်အလ ုြ် ရဖ ်ပပထ ားပါသည။် တစ်လပျမ်ားမ  လုပ်ခဝင်ရငွ  ှ မှုသည ် ပပညရ်ထ င်စု 

အဆင့််တွင် ၁၇၂,၀၀၀ ြျပ်ခနို့ပ်ဖစ်ပပ ား၊ အမျ  ြုားသ ားမျ ားသည် ၁၈၀,၀၀၀ ြျပ်၊ အမျ  ြုားသမ ားမျ ားသည် 

၁၆၀,၀၀၀ ြျပ်  ှ သည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ပမ ြုွဲ့ပပရေသမျ ားတွင် ၂၃၇,၀၀၀ ြျပ်နှင့်် ရြျားလြ်ရေသမျ ားတွင် ၁၃၆,၀၀၀ ြျပ်  ှ သညြ် ု 

ရတွွဲ့ ှ  သည့််အတွြ် ပမ ြုွဲ့ပပနှင့်် ရြျားလြ်ဝင်ရငွ  ှ မှု ြွ ဟချြ်သည် ၁၀၀,၀၀၀ ြျပ်ခန်ို့ ပဖစ်သညြ် ု 

ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

အသြ် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်ကြ ား လုပ်ခလစ  လူငယ်မျ ား၏ တစ်လပျမ်ားမ လုပခ်သည် 

ပပည်ရထ င်စုအဆင့်် ၁၅၁,၀၀၀ ြျပ်ပဖစ်ပပ ား၊ ြျ ား၊ မ ဝင်ရငွပမ ဏ ြွ ဟမှုမ ှ ရကြ င်ား၊ ပမ ြုွဲ့ပပရေသမျ ား 

တွင် ၁၇၄,၀၀၀ ြျပ်ခနို့်၊ ရြျားလြ်ရေသမျ ားတွင် ၁၄၀,၀၀၀ ြျပ်  ှ ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

အသြ် ၂၅ နှစ်နှင့််အထြ် လုပ်ခလစ  အ ွယ်ရ  ြ်ပပ ားသူမျ ား၏ တစ်လပျမ်ားမ လုပခ်သည် 

၁၇၉,၀၀၀ ြျပ်၊ အမျ  ြုားသ ားမျ ားသည် ၁၈၉,၀၀၀ ြျပ်၊  အမျ  ြုားသမ ားမျ ားသည် ၁၆၄,၀၀၀ ြျပ်  ှ သည်ြ ု 

ရတွွဲ့ ှ  သည့််အတွြ် အမျ  ြုားသ ားမျ ား၏ တစ်လဝင်ရငွသည် အမျ  ြုားသမ ားမျ ားထြ် အနည်ားငယ် ပ ုမ  ု ှ  

သညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

ပမ ြုွဲ့ပပရေသမျ ားတွင် ၂၅၇,၀၀၀ ြျပ်၊ ရြျားလြ်ရေသမျ ားတွင် ၁၃၄,၀၀၀ ြျပ ်  ှ သညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  

 သပဖင့်် ပမ ြုွဲ့ပပနှင့်် ရြျားလြ်ဝင်ရငွ  ှ မှုသည် ၁၂၃,၀၀၀ ြျပ် ြွ ပခ ားသညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇယာား (၆.၂) လိုပ်ခလစာရ အလိုပ်သြာားတ ို့်၏ တစ်လေင်ထင ရရှ ြှု (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 
တစ်လေင်ထင  

ရရှ ြှု 
(ကျပ်ထ ာင် 

ထပါင်ား) 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

<  ၁၀၀ ၃၂.၆ ၂၆.၁ ၄၁.၀ ၁၅.၃ ၁၁.၈ ၂၀.၀ ၄၁.၇ ၃၄.၀ ၅၂.၁ 

၁၀၀ - ၁၄၉ ၂၅.၃ ၂၈.၂ ၂၁.၄ ၂၀.၅ ၂၂.၄ ၁၇.၉ ၂၇.၉ ၃၁.၃ ၂၃.၂ 

၁၅၀ - ၁၉၉ ၂၅.၁ ၂၄.၇ ၂၅.၇ ၃၂.၉ ၂၉.၁ ၃၈.၂ ၂၁.၀ ၂၂.၃ ၁၉.၁ 

၂၀၀ - ၂၄၉ ၈.၀ ၁၀.၂ ၅.၁ ၁၂.၅ ၁၅.၆ ၈.၂ ၅.၆ ၇.၂ ၃.၅ 

၂၅၀ - ၂၉၉ ၃.၂ ၃.၇ ၂.၆ ၆.၈ ၇.၂ ၆.၃ ၁.၃ ၁.၉ ၀.၆* 

၃၀၀ - ၃၄၉ ၂.၃ ၃.၀ ၁.၅ ၄.၈ ၅.၉ ၃.၃ ၁.၀ ၁.၄ ၀.၅* 

၃၅၀ - ၃၉၉ ၀.၇ ၀.၉ ၀.၅ ၁.၅ ၁.၇ ၁.၂* ၀.၃ ၀.၄* ၀.၁* 

၄၀၀+ ၂.၈ ၃.၂ ၂.၂ ၅.၇ ၆.၃ ၄.၉ ၁.၂ ၁.၅ ၀.၉* 

စုစုထြါင်ိုး ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

တစ်လပျြ်ားြျှလေင်ထင  (ကျပ်ထ ာင်ထပါင်ား) 

တစ လြျမ ်းမျှ 

ဝင ဒငွ 

၁၇၁.၆ ၁၈၀.၀ ၁၆၀.၂ ၂၃၇.၂ ၂၄၄.၂ ၂၂၇.၆ ၁၃၆.၂ ၁၄၅.၁ ၁၂၄.၃ 

အသက်အလ ိုက် 

၁၅-၂၄ ၁၅၁.၁ ၁၅၁.၅ ၁၅၀.၆ ၁၇၃.၉ ၁၆၉.၃ ၁၇၈.၇ ၁၄၀.၃ ၁၄၃.၈ ၁၃၆.၃ 

၂၅+ ၁၇၈.၉ ၁၈၉.၀ ၁၆၄.၁ ၂၅၇.၂ ၂၆၄.၀ ၂၄၆.၉ ၁၃၄.၇ ၁၄၅.၆ ၁၁၉.၃ 
ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

* နမူနာဦားရ  ၅၀ ရအ ြ်သ  ှ သည့််အတွြ် န ှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယွင်ားမှုနှုန်ားပမင့််မ ားန ငု်ပါသည။် 
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ဇယ ား ၆.၃ တွင် အလုပ်လုပ်ြ ုင်ရနသအူ ားလံုား၏ တစ်လလုပ်ခ ၊ ဝင်ရငွ  ှ မှုြ  ုလုပ်ငန်ားြဏ္ဍ၊ 

အလုပ်အြ ုင်အရပခအရန၊ သမရ ုားြျမဟုတရ်သ လုပ်ငန်ားြဏ္ဍအလ ုြ် ရဖ ်ပပထ ားပါသည။် 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသူအ ားလံုား၏ ပျမ်ားမ တစ်လ လုပ်ခ၊ ဝင်ရငွ   ှ မှု 

သည ် ပပည်ရထ င်စုအဆင့််အရနပဖင့်် ၂၀၀,၀၀၀ ြျပ်ခနို့ပ်ဖစ်ပပ ား၊ အမျ  ြုားသ ားမျ ား၏ ြျမ ်းမျှ လုပ်ခ၊ 

ဝင ဒငွင်္ည  ၂၁၈,၀၀၀ ြျပ်၊ အမျ  ြုားသမ ားမျ ား၏ ြျမ ်းမျှ လုပ်ခ၊ ဝင ဒငွင်္ည  ၁၆၆,၀၀၀ ြျပ်ပဖစ်   

အမျ  ြုားသ ားမျ ား၏ လုပ်ခ၊ ဝင် ရငွ  ှ မှုသည ်အမျ  ြုားသမ ားမျ ားထြ် ပမင့််မ ားသညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ပမ ြုွဲ့ပပရေသမျ ား ှ  အလုပ်လုပ်ြ ုင်သူအ ားလံုား၏ ြျမ ်းမျှ လုပ်ခ၊ ဝင်ရငွ  ှ မှုသည ် ၂၃၄,၀၀၀ ြျပ်၊ 

ရြျားလြ်ရေသမျ ား ှ  အလုပ်လုပြ် ုင်သူအ ားလံုား၏ ြျမ ်းမျှ လုပ်ခ၊ ဝင် ရငွ  ှ မှုသည ် ၁၈၄,၀၀၀ ြျပ် 

ပဖစ်   ပမ ြုွဲ့ပပရေသသည် ရြျားလြ်ရေသထြ် ဝင်ရငွ  ှ မှု ပမင့််မ ားရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

အသြ် ၂၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသူအ ားလံုား၏ တစ်လပျမ်ားမ လုပ်ခ၊ ဝင်ရငွ  ှ မှု 

သည ် ပပညရ်ထ င်စုအဆင့််တွင် ၂၀၉,၀၀၀ ြျပ်ခနိ်ု့ပဖစ်ပပ ား အမျ  ြုားသ ားမျ ား၏ တစ်လ ပျမ်ားမ  လုပ်ခ၊ 

ဝင်ရငွ  ှ မှုသည ် ၂၂၈,၀၀၀ ြျပ်ခနို့်၊ အမျ  ြုားသမ ားမျ ားသည် ၁၇၁,၀၀၀ ြျပ်ခနို့်  ှ သပဖင့်် အမျ  ြုားသ ားမျ ား 

သည ်အမျ  ြုားသမ ားမျ ားထြ် လုပ်ခ၊ ဝင်ရငွ ပ မု ုပမင့််မ ားသညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

ပမ ြုွဲ့ပပရေသမျ ားတွင် တစ်လပျမ်ားမ  လုပ်ခ၊ ဝင်ရငွ  ှ မှုမ ှ ၂၄၅,၀၀၀ ြျပ်၊ ရြျားလြ်ရေသမျ ား 

တွင် ၁၉၂,၀၀၀ ြျပ်ခနို့်ပဖစ်   ပမ ြုွဲ့ပပရေသမျ ားတွင် ရြျားလြ်ရေသမျ ားထြ် လုပ်ခ၊ ဝင်ရငွ ပ ုမ ပုမင့််မ ား 

သညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 
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ဇယာား (၆.၃) အလိုပ်လိုပ်က ိုငထ်နသ အာားလံိုား၏ တစ်လ လိုပ်ခ၊ ေင်ထင ရရှ ြှု (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

တစ်လလိုပ်ခ ေင်ထင  

(ကျပ်ထ ာင် ထပါငာ်း) 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

တစ လြျမ ်းမျှ လိုြ ခဝင ဒငွ ၁၉၉.၇ ၂၁၈.၃ ၁၆၆.၄ ၂၃၄.၀ ၂၄၉.၀ ၂၁၁.၄ ၁၈၄.၀ ၂၀၅.၅ ၁၄၂.၁ 

အသက်အလ ိုက် 

၁၅-၂၄ ၁၅၁.၉ ၁၅၄.၈ ၁၄၈.၄ ၁၇၀.၉ ၁၆၆.၆ ၁၇၅.၇ ၁၄၃.၄ ၁၄၉.၈ ၁၃၅.၅ 

၂၅+ ၂၀၈.၆ ၂၂၇.၉ ၁၇၀.၉ ၂၄၅.၃ ၂၆၁.၆ ၂၁၉.၄ ၁၉၁.၆ ၂၁၃.၈ ၁၄၃.၈ 

စီားပ ာားထရားလိုပ်ငန်ားကဏ္ဍ 

လယ်ယ  ၁၉၂.၇ ၂၁၄.၀ ၁၃၀.၄ ၂၀၇.၆ ၂၂၁.၈ ၁၅၆.၅ ၁၉၁.၈ ၂၁၃.၅ ၁၂၉.၁ 

စြ်မှု ၂၀၀.၂ ၂၀၉.၉ ၁၈၄.၉ ၂၃၀.၃ ၂၃၇.၈ ၂၁၈.၀ ၁၇၅.၁ ၁၈၆.၁ ၁၅၈.၃ 

ဝန်ရဆ င်မှု ၂၀၇.၂ ၂၂၉.၅ ၁၈၀.၄ ၂၃၈.၇ ၂၅၈.၇ ၂၁၂.၁ ၁၇၂.၃ ၁၉၃.၈ ၁၄၉.၃ 

အလိုပ်အက ိုင်အထမခအထန 

အလုပ်သမ ား ၁၇၁.၆ ၁၈၀.၀ ၁၆၀.၂ ၂၃၇.၂ ၂၄၄.၂ ၂၂၇.၆ ၁၃၆.၂ ၁၄၅.၁ ၁၂၄.၃ 

ြ ုယ်ပ ုင် လုပ်ငန်ား 

လုပ်ြ ုင်သူ 

၂၂၆.၈ ၂၄၈.၂ ၁၇၅.၁ ၂၃၀.၁ ၂၅၄.၃ ၁၈၉.၅ ၂၂၅.၄ ၂၄၆.၂ ၁၆၇.၁ 

အလုပ် ှင် ၃၅၇.၉ ၃၇၁.၈ ၃၀၀.၉ ၄၀၃.၉ ၄၁၆.၀ ၃၄၇.၂ ၃၄၀.၀ ၃၅၃.၉ ၂၈၅.၃ 

သြရ ိုားကျြဟိုတ်ထသာအထမခအထန 

သမရ ာုးြျ မဟုတ်ရသ  

ြဏ္ဍ 

၁၇၇.၉ ၁၉၄.၄ ၁၅၂.၅ ၂၁၅.၈ ၂၂၇.၈ ၁၉၉.၀ ၁၆၁.၁ ၁၈၀.၄ ၁၃၀.၁ 

သမရ ာုးြျ ြဏ္ဍ ၂၇၁.၃ ၂၈၀.၁ ၂၄၂.၆ ၂၈၈.၄ ၃၀၄.၇ ၂၅၆.၉ ၂၆၂.၅ ၂၇၀.၀ ၂၂၈.၉ 

သမရ ာုးြျ မဟုတ်ရသ  

ြဏ္ဍတွင် လုပ်ြ ုင်ရနသူ 

၁၆၉.၄ ၁၈၇.၇ ၁၃၉.၅ ၁၉၇.၁ ၂၀၅.၇ ၁၈၄.၅ ၁၅၉.၀ ၁၈၁.၄ ၁၂၁.၁ 

သမရ ာုးြျြဏ္ဍတွင် 

သမရ ာုးြျ မဟုတ်ရသ  

အလုပ်အြ ုင် လုပ်ြ ုင် 

ရနသူ 

၂၀၉.၅ ၂၁၇.၉ ၁၉၉.၂ ၂၅၆.၁ ၂၈၀.၉ ၂၂၅.၈ ၁၇၄.၁ ၁၇၀.၃ ၁၇၈.၈ 

တစ်လလုပ်ခလစ  

အလယ်ြ န်ား ('၀၀၀ြျပ်) 
၁၅၀.၀ ၁၅၀.၀ ၁၂၀.၀ ၁၆၈.၀ ၁၈၀.၀ ၁၅၀.၀ ၁၃၀.၀ ၁၅၀.၀ ၁၀၀.၀ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

စ ပ ွားရ ားလုပ်ငန်ားြဏ္ဍမျ ားပဖစ်သည့်် လယ်ယ ြဏ္ဍ၊ စြ်မှုြဏ္ဍ၊ ဝန်ရဆ င်မှုြဏ္ဍတ ုို့၌ 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသူအ ားလံုား၏ တစ်လလုပ်ခ၊ ဝင်ရငွ  ှ မှုသည် လယ်ယ  

ြဏ္ဍတွင် ၁၉၃,၀၀၀ ြျပ်ခနို့်၊ စြ်မှုြဏ္ဍတွင် ၂၀၀,၀၀၀ ြျပ်နှင့်် ဝန်ရဆ င်မှုြဏ္ဍတွင် ၂၀၇,၀၀၀ 

ြျပ် ပဖစ်သည်ြ  ုရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 အလုပ်အြ ုင်အရပခအရနအလ ုြ် လုပ်ခ၊ ဝင်ရငွ  ှ မှုြ ု ကြည့််မည်ဆ ုပါြ အလုပ်သမ ားသည် 

၁၇၂,၀၀၀ ြျပ်ခနို့၊် ြ ုယ်ပ ုင်လုပ်ငန်ားလုပ်ြ ုင်သူ ၂၂၇,၀၀၀ ြျပ်ခနို့န်ှင့်် အလုပ် ှင် (ပံမုှနအ်လုပ်သမ ားနှင့်် 

လုပ်ြ ုင်သူ) သည ်၃၅၈,၀၀၀ ြျပ်ခနို့ ် ှ ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

 အလုပ်လုပ်ြ ုင်ရနသမူျ ား၏ တစ်လလုပ်ခ၊ ဝင်ရငွ  ှ မှုြ ု လုပ်ငန်ား၏ သမရ ုားြျအရပခအရနအ  

ကြည့််ပါြ သမရ ုားြျမဟုတ်ရသ ြဏ္ဍတွင် ၁၇၈,၀၀၀ ြျပ်ခနို့ ် ှ ပပ ား၊ သမရ ုားြျလုပ်ငန်ားြဏ္ဍတွင် 

၂၇၁,၀၀၀ ြျပ်  ှ ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 
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အလုပ်လုပြ် ုင် ရနသူအ ားလံုား၏ တစ်လလုပ်ခ၊ ဝင်ရငွ  ှ မှုြ ု ၎င်ားတ ိုု့အလုပ်အြ ုင်၏ သမရ ုားြျ 

အရပခအရန အလ ုြ်ကြည့််ပါြ သမရ ုားြျ မဟုတရ်သ ြဏ္ဍတွင် လုပ်ြ ုင်ရနသူ (Person employed in 

the informal sector) င်္ည  ၁၆၉,၀၀၀ ြျပ၊် သမရ ုားြျမဟုတ်ရသ ြဏ္ဍပပင်ပ ှ  လိုြ ငန ်း ဏ္ဍမျာ်းတွင  

သမရ ုားြျမဟုတရ်သ  အလုပ်လုပြ် ုင်ရနသူ (Informal employment outside the informal sector)  

င်္ည  ၂၁၀,၀၀၀ ြျပ်ခနို့ ် ှ ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်သူမျ ား၏ တစ်လ လုပ်ခ၊ လစ  အလယ်ြ န်ားသည် 

ပပည်ရထ င်စုအဆင့််တွင် ၁၅၀,၀၀၀ ြျပ်ပဖစ်ပပ ား၊ အမျ  ြုားသ ားမျ ား၏ တစ်လ လုပ်ခ၊ လစ  အလယ်ြ န်ားမှ  

၁၅၀,၀၀၀ ြျပ်၊ အမျ  ြုားသမ ားမျ ား၏ တစ်လ လုပ်ခ၊ လစ  အလယ်ြ န်ားမှ  ၁၂၀,၀၀၀ ြျပ်၊ ပမ ြုွဲ့ပပရေသမျ ား 

တွင် ၁၆၈,၀၀၀ ြျပ ်နှင့်် ရြျားလြ်ရေသမျ ားတွင် ၁၃၀,၀၀၀ ြျပ် ပဖစ်သည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

၆.၂ သထ ောတူစောခ  ြ် ခ  ြ်ဆ ုမ္ှုြုံစံ 

ဇယ ား ၆.၄ တွင် လုပ်ခလစ   အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ စ ချြုပ်ချြုပ်ဆ ုမှုြ ု င်္ဒ ာတူစာချ ြ  

အမျ   ်းအစာ်း (သရဘ တူစ ချြုပ်၊ နှုတ်ပဖင့််သရဘ တူည မှု) နှင့်် သရဘ တူည ချြ်စ ချြုပ် သြ်တမ်ား 

(အပမဲတမ်ား (သ ုို့မဟုတ်)  ယ ယ ) တ ိုု့ပဖင့်် ရဖ ်ပပထ ားပါသည။် 

လစ  အလုပ်သမ ားမျ ား၏ သရဘ တူစ ချြုပ်ချြုပ်ဆ ုမှုပံစုံတွင် နှုတ်ပဖင့််သရဘ တူည မှုသည် 

၄၉.၆% ပဖစ်ပပ ား၊ သရဘ တူစ ချြုပ်ပဖင့်် ၁၇.၆% ချြုပ်ဆ ုထ ားရကြ င်ား၊ စ ချြုပ်သြ်တမ်ားတွင် င်္  တမ ်း 

အ နို့ အင်္တ /ယ ယ  ၄၆.၉% နှင့်် င်္  တမ ်းအ န ို့အင်္တ မရှ /အမမ တမ ်း ၄၀.၇% ပဖင့်် အနည်ားငယ် 

ြွ ဟသညြ် ုရတွွဲ့ ပါသည။် 

ဇယာား (၆.၄) လစာရအလိုပ်သြာားတ ို့်၏ အလိုပ်အက ိုင်ဆ ိုင်ရာ စာချ ပခ်ျ ပ်ဆ ိုြှုပံိုစြံ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရောခ ငု်နှုန်ိုး (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ 
ထကျားလက်) 

သထ ာတ စာချ ပ် ချ ပ်ဆ ိုြှုပံိုစံ 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

သထ ာတ စာချ ပ်အြျ   ားအစာား 

င်္ဒ ာတူစာချ ြ  ၁၇.၆ ၁၂.၉ ၂၄.၀ ၂၉.၉ ၂၃.၂ ၃၉.၁ ၁၁.၀ ၇.၃ ၁၅.၉ 

နှိုတ ဖြင ့်င်္ဒ ာတူညီမှို ၄၉.၆ ၅၂.၈ ၄၅.၁ ၃၇.၅ ၄၂.၃ ၃၁.၀ ၅၆.၀ ၅၈.၆ ၅၂.၆ 

မင်္ ြေါ ၃၂.၈ ၃၄.၃ ၃၀.၉ ၃၂.၆ ၃၄.၅ ၂၉.၉ ၃၃.၀ ၃၄.၁ ၃၁.၅ 

သထ ာတ စာချ ပ် သက်တြ်ား 

င်္  တမ ်းအ န ို့ အင်္တ /ယာယီ ၄၆.၉ ၄၈.၂ ၄၅.၄ ၃၀.၀ ၃၂.၉ ၂၆.၄ ၅၆.၁ ၅၆.၄ ၅၅.၇ 

င်္  တမ ်းအ န ို့ အင်္တ မရှ / 
အမမ တမ ်း 

၄၀.၇ ၃၈.၈ ၄၃.၁ ၅၄.၆ ၅၀.၃ ၆၀.၀ ၃၃.၂ ၃၂.၆ ၃၃.၉ 

မင်္ ြေါ ၁၂.၄ ၁၃.၀ ၁၁.၅ ၁၅.၄ ၁၆.၈ ၁၃.၆ ၁၀.၇ ၁၁.၀ ၁၀.၄ 

စိုစိုထပါင်ား ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

အသြ် ၁၅ နှစ်နှင ် အ ြ် 

အလုြ်လြ်ရှ  ဦိုးထရ (သန်ိုးထြါင်ိုး) 
၂၁.၉၄ ၁၂.၆၉ ၉.၂၅ ၆.၁၃ ၃.၄၄ ၂.၇၀ ၁၅.၈၁ ၉.၂၆ ၆.၅၅ 

 ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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၆.၃ အလုြ်ခ  န်နှာရ  

ဇယ ား ၆.၅ တွင် တစ ြတ အလိုြ ချ  န နာရီအလ ို   လိုြ ခလစာရ အလိုြ င်္မာ်းတ ိုို့၏ ြျံြို့နှံို့မှို 

ရာခ ိုင နှိုန ်းြ  ုြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ် ခွဲပခ ားရဖ ်ပပထ ားပါသည။် 

ပပည်ရထ င်စုအဆင့််တွင် လုပ်ခ၊ လစ   အလုပ်သမ ားမျ ား၏ ပျမ်ားမ  တစ်ပတ်အလုပ်ချ  န် နာ  မှ  

၅၁ နာ  ပဖစ်ပပ ား၊ အမျ  ြုားသ ားမျ ား၏ ပျမ်ားမ တစ်ပတ်အလုပ်ချ  န် နာ   ၅၂ နာ  ၊ အမျ  ြုားသမ ားမျ ား၏  ပျမ်ားမ  

တစ်ပတ်အလုပခ်ျ  န် ၄၉ နာ  ၊ ပမ ြုွဲ့ပပတွင် လစ  အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ ပျမ်ားမ တစ်ပတ်အလုပ်ချ  န်နာ   ၅၁ 

နာ  ၊ ရြျားလြ်ရေသတွင် လစ  အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ ပျမ်ားမ တစ်ပတ်အလုပ်ချ  န်နာ   ၅၁ နာ   

ပဖစ်ရကြ င်ားရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

တစ်ပတ်အလုပခ်ျ  န်ြ ု အလုပ်ချ  န်နာ  အုပစ်ု ၇ ခုခွဲပခ ား၍ ၁၀ နာ  ရအ ြ်မ ှ ၆၁ နာ  နှင့်် 

အထြ်ထ  လိုြ ခလစာရ အလိုြ လိုြ   ိုင ဒနင်္ူ  ို ဒြာ ဖြထာ်းမြီ်း၊ တစ်ပတ်ပျမ်ားမ အလုပ်ချ  န် ၅၁-၆၀ 

နာ  ကြ ားတွင် လိုြ ခလစာရ အလိုြ လိုြ   ိုင ဒနငူ်္ ၃၂.၅% ၊ တစ်ပတ်ပျမ်ားမ အလုပ်ချ  န် ၄၁-၅၀ နာ  ကြ ား 

လိုြ ခလစာရ အလိုြ လိုြ   ိုင ဒနင်္ူ ၂၉.၀% ဖြစ ရကြ င်ားြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇယာား (၆.၅) တစ်ပတ်အလိုပ်ချ  န်နာရအီလ ိုက် လိုပ်ခလစာရအလိုပ်သြာားတ ို့်၏ ပျံွေ့နှံ့်ြှုရာခ ိုင်နှုန်ား (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ 
ထကျားလက်) 

တစ်ပတ်အလိုပ် 
ချ  န်နာရီ 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

<= ၁၀ ၀.၄ ၀.၃ ၀.၄ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၄ ၀.၄ ၀.၅ 

၁၁ - ၂၀ ၀.၉ ၀.၉ ၀.၉ ၀.၆ ၀.၇ ၀.၄ ၁.၁ ၁.၀ ၁.၁ 

၂၁ - ၃၀ ၄.၀ ၃.၅ ၄.၇ ၃.၀ ၂.၆ ၃.၇ ၄.၅ ၄.၀ ၅.၂ 

၃၁ - ၄၀ ၁၈.၁ ၁၅.၁ ၂၂.၃ ၂၁.၂ ၁၆.၈ ၂၇.၃ ၁၆.၅ ၁၄.၁ ၁၉.၇ 

၄၁ - ၅၀ ၂၉.၀ ၂၈.၀ ၃၀.၅ ၃၀.၁ ၂၈.၉ ၃၁.၇ ၂၈.၅ ၂၇.၄ ၂၉.၉ 

၅၁ - ၆၀ ၃၂.၅ ၃၃.၇ ၃၀.၇ ၃၀.၀ ၃၁.၅ ၂၇.၈ ၃၃.၈ ၃၅.၀ ၃၂.၂ 

၆၁+ ၁၅.၁ ၁၈.၅ ၁၀.၅ ၁၄.၉ ၁၉.၃ ၈.၈ ၁၅.၂ ၁၈.၁ ၁၁.၄ 

စုစုထြါင်ိုး ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀ 

ပျြ်ားြျှတစ်ပတ် အလိုပ်ချ  န်နာရီ ၅၁ ၅၂ ၄၉ ၅၁ ၅၂ ၄၈ ၅၁ ၅၂ ၄၉ 

အသြ် ၁၅ နှစ် နှင ်အ ြ် 
လုြ်ခလစောရ အလုြ်သမ္ောိုး 

ဦိုးထရ (သန်ိုးထြါင်ိုး) 

၈.၀၇ ၄.၆၄ ၃.၄၂ ၂.၈၂ ၁.၆၃ ၁.၁၉ ၅.၂၄ ၃.၀၁ ၂.၂၃ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

၀.
၃

၀.
၉ ၃.

၅

၁၅
.၁

၂၈
.၀ ၃၃

.၇

၁၈
.၅

၀.
၄

၀.
၉ ၄.

၇

၂၂
.၃

၃၀
.၅

၃၀
.၇

၁၀
.၅

၀.၀

၁၀.၀

၂၀.၀

၃၀.၀

၄၀.၀

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

  
ခ ုင

်နှုန
်ား

ြံု (၆.၂) တစ်ြတ်အလုြ်ခ  န်နှာရ အလ ုြ် လုြ်ခလစောရအလုြ်သမ္ောိုးတ ှုံ့၏ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုရောခ ုင်နှုန်ိုး

ြ ောိုး မ္
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၆.၄ အလိုပ်အက ိုင်ထမပာင်ားလွဲလိုပက် ိုင်လ ိုမခင်ား 

ဇယ ား ၆.၆ တွင် လစ  အလုပ်သမ ားတ ိုု့၏ လြ် ှ အလုပအ်ြ ုင်ြ ု ရပပ င်ားလဲလုပ်ြ ုင်လ ုသည့်် 

အရကြ င်ားပပချြ်အလ ုြ် ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ် ခွဲပခ ားရဖ ်ပပထ ားပါသည်။ 

လြ် ှ အလုပအ်ြ ုင်ြ ု ရပပ င်ားလဲလုပ်ြ ုင်လ ုသည့်် အရကြ င်ားပပချြ်၏ ၃၅.၅% သည် လြ် ှ  

အလုပ်၏ လုပ်ခလစ နညာ်းပါားပခင်ား၊ ၂၆% သည် လြ် ှ အလုပသ်ည် ယ ယ ြ လတ ုပဖစ်ပခင်ား၊ ၂၅.၄% 

သည ် အလုပ်လုပ ်သည့််အရပခအရနမျ ား တ ာုးတြ်ရြ င်ားမွနရ်စ န် ဒဖြာင ်းလ လိုြ   ိုင လ ိုဖခင ်း 

ဖြစ ဒက ာင ်း ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ပမ ြုွဲ့ပပနှင့်် ရြျားလြ်၊ အမျ  ြုားသ ား၊ အမျ  ြုားသမ ားတ ိုု့၏လြ် ှ အလုပြ် ု ရပပ င်ားလဲလုပ်ြ ုင်လ ုပခင်ား 

သည ်လုပ်ခ၊ လစ နည်ားပါားပခင်ားရကြ င့််ဟု ရပဖဆ ုမှုအမျ ားဆံုားပဖစ်ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇယာား (၆.၆) လစောရအလုြ်သမ္ောိုးတ ုှံ့၏ လြ်ရှ အလုြ်အြ ငု်ြ ု ထပြောင်ိုးလ လုြ်ြ ငု်လ ုသည်  အထကြောင်ိုးပြခ ြ် 
အလ ုြ ်ြ ံွဲ့နှံှံ့မ္ှုနှုနိ်ုး (ြ ောိုး၊ မ္၊ ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ်) 

အထ ကာင်ားမပချက် 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

အလိုြ   ယာယီ/  ာလတ ို 

ဖြစ  

၂၆.၀ ၂၆.၈ ၂၄.၇ ၁၃.၉ ၁၆.၈ ၉.၆ ၂၉.၄ ၂၉.၄ ၂၉.၄ 

အလိုြ   လစာ/ လိုြ ခနည ်း ၃၅.၅ ၃၃.၆ ၃၈.၇ ၄၃.၆ ၃၉.၂ ၅၀.၀ ၃၃.၂ ၃၂.၁ ၃၅.၁ 

လံိုခခံ စ တ ချရဒင်္ာ 

အလိုြ ရရှ ရန  

၇.၆ ၇.၀ ၈.၆ ၁၀.၆ ၉.၈ ၁၁.၆* ၆.၈ ၆.၃ ၇.၇ 

အလိုြ လိုြ ရင်္ည ့် အဒဖခ 

အဒနမျာ်း တ ို်းတ  ဒ ာင ်း 

မွန ရန  

၂၅.၄ ၂၆.၆ ၂၃.၄ ၂၃.၉ ၂၅.၀ ၂၂.၂ ၂၅.၈ ၂၇.၀ ၂၃.၈ 

အဖခာ်း ၅.၅ ၆.၀ ၄.၆ ၈.၂ ၉.၂ ၆.၅* ၄.၈ ၅.၂ ၄.၁* 

စိုစိုထပါင်ား ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

အသြ် ၁၅ နှစ် နှင ်အ ြ် 

လုြ်ခလစောရ အလုြ်သမ္ောိုး 

ဦိုးထရ (သန်ိုးထြါင်ိုး) 

၈.၀၇ ၄.၆၄ ၃.၄၂ ၂.၈၂ ၁.၆၃ ၁.၁၉ ၅.၂၄ ၃.၀၁ ၂.၂၃ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
* နမူနာဦားရ  ၅၀ ရအ ြ်သ  ှ သည့််အတွြ် န ှုင်ားယှဉ်စံမ ှားယွင်ားမှုနှုန်ားပမင့််မ ားန ငု်ပါသည။်  
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အခန်ိုး(၇) 

လုြ်သောိုးအင်အောိုးအပြည် အဝအသုံိုးမ္ခ န ုင်ပခင်ိုး 

ဤအခန်ားတွင် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပြ် ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ ုင်ားအပခ ား ှ သူ၊ အသြ် ၁၅ 

နှစ်မ ှ၂၄ နှစ်အကြ ား လူငယ်တ ုို့၏ လုပ်သ ားအင်အ ားအပပည့််အဝ အသုံားမချန ုင်မှုအရပခအရနြ ု အလုပ်ချ  န် 

ဆ ုင်   တစ်ဝြ်တစ်ပျြ် အလုပ်လြ်မဲ့်၊ အလုပ်လြ်မဲ့်နှင့်် ပဖစ်န င်ုရပခ ှ ရသ လုပသ် ားအင်အ ား၊ 

စုစုရပါင်ား လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝအသုံားမချန ုင်မှုဟူ၍ ြျ ား၊ မ၊ ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်အလ ုြ် 

ရဖ ်ပပထ ားပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၇.၁ လုြ်သောိုးအင်အောိုးအပြည် အဝအသုံိုးမ္ခ န ုင်ပခင်ိုး 

ဇယ ား ၇.၁ တွင် အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပ်ြ ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  

လူဦားရ တွင် အလုပ်ချ  န်ဆ ုင်   တစ်ဝြ်တစ်ပျြ် အလုပ်လြ်မဲ့် ၁.၀၄ သန်ားခနို့၊် အလုပ်လြ်မဲ့် 

အရ အတွြ် ၀.၃၆ င်္န်ားခန်ို့၊ ပဖစ်န ုင်ရပခ ှ ရသ လုပ်သ ားအင်အ ား ၀.၂၅ သန်ားခန်ို့ ှ ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ   

ပါသည။် 

ဇယာား (၇.၁)  လိုပ်သာားအင်အာား အမပည့််အေအသံိုားြချန ိုင်သ ဦားထရ (ြ ောိုး၊ မ္၊ ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ်) 
(သန်ိုးထြါငိ်ုး) 

ပါေင်ြှု 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

အလုပ်ချ  န်ဆ ုင်   တစ်ဝြ် 

တစ်ပျြ် အလုပ်လြ်မဲ့် 
၁.၀၄ ၀.၆၂ ၀.၄၂ ၀.၁၉ ၀.၁၁ ၀.၀၈ ၀.၈၅ ၀.၅၁ ၀.၃၄ 

အလုပ်လြ်မဲ့် ၀.၃၆ ၀.၁၆ ၀.၂၀ ၀.၁၄ ၀.၀၆ ၀.၀၈ ၀.၂၂ ၀.၁၀ ၀.၁၂ 

ပဖစ်န ုင်ရပခ ှ ရသ  လုပ်သ ား 
အင်အ ား (Marginal 

Attachement) 

၀.၂၅ ၀.၀၉ ၀.၁၆ ၀.၀၆ ၀.၀၂ ၀.၀၄ ၀.၁၉ ၀.၀၇ ၀.၁၂ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

 

အလိုပ်လိုပ်က ိုင်န ိုင်ထသာ အသက်အပ ိုင်ားအမခာားရှ  လ ဦားထရ 

အလိုပ်လက်ရှ  အလိုပ်လက်ြွဲ့်  လိုပ်သာားအင်အာားမပင်ပ 

အလိုပ်ရှာဖ ၊ 

အလိုပ်ြရန ိုင ်

အလိုပ်ရန ိုင်၊ 

အလိုပ်ြရာှထဖ  

အလိုပ်လက်ြွဲ့် တစ်ေက်တစ်ပျက် အလိုပ်လက်ြွဲ့် 

LU1 

LU2 

LU3 

လိုပ်သာားအင်အာား 

မဖစ်န ိုင်ထမခရှ ထသာလိုပ်သာားအငအ်ာား 

LU4 
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ဇယ ား ၇.၂ တွင  အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့််အထြ် အလုပ်လုပ်ြ ုင်န ုင်ရသ  အသြ်အပ င်ုားအပခ ား ှ  

လူဦားရ ၏ လုပ်သ ားအင်အ ားအပပည့််အဝ အသုံားမချန ုင်မှုနှုန်ားြ ု ရဖ ်ပပထ ား   ပပည်ရထ င်စုအဆင့်် 

စုစုရပါင်ားလုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝအသုံားမချန ုင်မှုနှုန်ားမှ  ၇.၂% ၊ အမျ  ြုားသ ား လုပ်သ ားအင်အ ား 

အပပည့််အဝအသုံားမချန င်ုမှုနှုန်ား ၆.၇% ၊ အမျ  ြုားသမ ား လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝအသုံားမချန င်ုမှုနှုန်ား ၈.၀% 

နှင ့် ပမ ြုွဲ့ပပတွင် ၆.၀% ၊ ရြျားလြ်တင်ွ ၇.၇% ပဖစရ်ကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇယာား (၇.၂) လိုပ်သာားအင်အာား အမပည့််အေအသံိုားြချန ိုင်ြှုနှုန်ား (ြ ောိုး၊ မ္၊ ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ်) 

ပါေင်ြှု 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

အလုပ်ချ  န်ဆ ုင်   တစ်ဝြ် 

တစ်ပျြ် အလုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ား 

၄.၆ ၄.၈ ၄.၄ ၃.၀ ၃.၂ ၂.၈ ၅.၃ ၅.၄ ၅.၁ 

အလုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ား ၁.၆ ၁.၂ ၂.၀ ၂.၁ ၁.၇ ၂.၇ ၁.၃ ၁.၀ ၁.၇ 

ပဖစ်န ုင်ရပခ ှ ရသ  လုပ်သ ား 

အင်အ ားနှုန်ား (Marginal 
Attachement) 

၁.၁ ၀.၇ ၁.၇ ၀.၉ ၀.၅ ၁.၃ ၁.၂ ၀.၇ ၁.၈ 

လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝ 

အသုံားမချန ုင်မှုနှုန်ား 
၇.၂ ၆.၇ ၈.၀ ၆.၀ ၅.၄ ၆.၈ ၇.၇ ၇.၁ ၈.၅ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

၇.၂ လူင ်မ္ ောိုး၏ လုြ်သောိုးအင်အောိုးအပြည် အဝအသုံိုးမ္ခ န ုင်ပခင်ိုး 

ဇယ ား၇.၃ တွင် အသြ် ၁၅ နှစ်မ ှ ၂၄ နှစ်ကြ ား လူငယ်မျ ား၏ ပပညရ်ထ င်စုအဆင့်် အလုပ်ချ  န် 

ဆ ုင်   တစ်ဝြ်တစ်ပျြ် အလုပ်လြ်မဲ့် ၀.၃၇ သန်ားခန်ို့၊ အလုပလ်ြ်မဲ့်ဦားရ  ၀.၁၇ သန်ားခန်ို့၊ ပဖစ်န င်ုရပခ 

 ှ သည့်် လုပ်သ ားအင်အ ား ၀.၀၉ င်္န ်းခန်ို့ ှ ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇယာား (၇.၃) အသြ် ၁၅ နှစန်ှင ် ၂၄ နစှ်ကြောိုး လ ငယ်မ္ ောိုး၏ လိုပ်သာားအင်အာားအမပည့််အေ အသံိုားြချန ိုင်သ  
ဦားထရ (ြ ောိုး၊ မ္၊ ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ်) 

(သန်ိုးထြါငိ်ုး) 

ပါေင်ြှု 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

အလုပ်ချ  န်ဆ ုင်   တစ်ဝြ် 

တစ်ပျြ် အလုပ်လြ်မဲ့် 
၀.၃၇ ၀.၂၂ ၀.၁၅ ၀.၀၅ ၀.၀၃ ၀.၀၂ ၀.၃၂ ၀.၁၉ ၀.၁၃ 

အလုပ်လြ်မဲ့် ၀.၁၇ ၀.၀၈ ၀.၀၉ ၀.၀၇ ၀.၀၃ ၀.၀၄ ၀.၁၀ ၀.၀၅ ၀.၀၅ 

ပဖစ်န ုင်ရပခ ှ ရသ  လုပ်သ ား 

အင်အ ား (Marginal 

Attachement) 

၀.၀၉ ၀.၀၃ ၀.၀၆ ၀.၀၂ ၀.၀၁ ၀.၀၁ ၀.၀၇ ၀.၀၂ ၀.၀၅ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

ဇယ ား ၇.၄ တွင် အသြ် ၁၅ နှစ်နှင့်် ၂၄ နှစ်ကြ ား လူငယ်မျ ား၏ လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝ 

အသုံားမချန င်ုမှုနှုန်ားြ ု ရဖ ်ပပထ ား   ပပည်ရထ င်စုအဆင့်် စုစုရပါင်ား လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝ 

အသုံားမချန င်ုမှုနှုန်ား ၁၄.၁%  ှ ပပ ား၊ အမျ  ြုားသ ား ၁၃.၆%၊ အမျ  ြုားသမ ား ၁၄.၈% ပဖစ်သညြ် ုရတွွဲ့ ပါသည။်  
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ပမ ြုွဲ့ပပတွင် ၁၂.၆% ၊ ရြျားလြ်တွင် ၁၄.၆% ပဖစ်ပပ ား၊ မမ  ြို့ဖြထ   ရြျားလြ်ရေသတွင် 

အလုပ်ချ  န်ဆ ုင်   တစ်ဝြ်တစ်ပျြ် အလုပ်လြ်မဲ့်ပဖစ်မှုနှုန်ား ပ မု မုျ ားပပ ားသည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

လူငယ်အမျ  ြုားသမ ားမျ ား၏ အလုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ား ၄.၈% ပဖင့်် လူငယ်အမျ  ြုားသ ား အလုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ား 

၃.၃% ထြ်ပ ုမျ ားပပ ား လူငယ်အမျ  ြုားသမ ားမျ ား၏ ပဖစ်န ုင်ရပခ ှ ရသ  လုပ်သ ားအင်အ ားသည် ၃% ပဖင့်် 

အမျ  ြုားသ ားမျ ားထြ် ၂ ဆခန်ို့ ှ သညြ်  ုရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

လူငယ်အမျ  ြုားသမ ားမျ ား၏ စုစုရပါင်ားလုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝ အသုံားမချန ုင်မှုနှုန်ားသည် 

ရြျားလြ်ရေသနှင့်် ပမ ြုွဲ့ပပရေသနှစ်ခုလံုားတွင် လူငယ်အမျ  ြုားသ ားမျ ားထြ် ပမင့််မ ားသည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ   

ပါသည။် 

ဇယာား (၇.၄) အသြ် ၁၅ နှစ်နငှ ် ၂၄ နှစ်ကြောိုး လ ငယ်မ္ ောိုး၏ လိုပ်သာားအင်အာား အမပည့််အေအသံိုားြချန ိုင်ြှုနှုနာ်း 
(ြ ောိုး၊ မ္၊ ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ်) 

ပါေင်ြှု 
စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

အလုပ်ချ  န်ဆ ုင်   တစ်ဝြ် 

တစ်ပျြ် အလုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ား 

၈.၃ ၉.၁ ၇.၄ ၄.၃ ၅.၂ ၃.၄ ၉.၆ ၁၀.၃ ၈.၈ 

အလုပ်လြ်မဲ့်နှုန်ား ၄.၀ ၃.၃ ၄.၈ ၆.၅ ၅.၄ ၇.၇ ၃.၂ ၂.၇ ၃.၈ 

ပဖစ်န ုင်ရပခ ှ ရသ  လုပ်သ ား 

အင်အ ားနှုန်ား (Marginal 

Attachement) 

၂.၁ ၁.၃ ၃.၀ ၂.၀ ၁.၈ ၂.၃ ၂.၁ ၁.၂ ၃.၂ 

လုပ်သ ားအင်အ ား အပပည့််အဝ 

အသုံားမချန ုင်မှုနှုန်ား 

၁၄.၁ ၁၃.၆ ၁၄.၈ ၁၂.၆ ၁၂.၁ ၁၃.၂ ၁၄.၆ ၁၄.၀ ၁၅.၄ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
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အခန်ိုး (၈) 

ြထလိုးလုြ်သောိုး 

ဤအခန်ားတွင် စစ်တမာ်းမှ  ှ လ ရသ  အချြ်အလြ်မျ ားအရပေါ် အရပခခံ၍ အသြ် ၅ နှစ်မှ ၁၇ 

နှစ်အတွင်ား ှ ြရလားမျ ား၊ အလုပ်လုပရ်သ ြရလားမျ ားနှင့်် ြရလားလုပ်သ ားမျ ား၏ အရပခအရနမျ ားြ ု 

ရဖ ်ပပထ ားပါသည။် ြရလားမျ ားနှင့်် ပတ်သြ်သည့်် လူဦားရ ဆ ုင်   အရကြ င်ားအ  မျ ား၊ စ ားပွ ားရ ား 

လုပ်ငန်ားမျ ားတွင် ပါဝင်ရဆ င် ွြ်ရနမှုမျ ား၊ အနတ  ယ် ှ ရသ  လုပ်ငန်ားခွင်တွင် လုပ်ြ ုင်ရန ရသ  

ြရလားမျ ား၏ အရပခအရနအချြ်အလြ်မျ ားြ ု ရဖ ်ပပထ ားပါသည။်  

၈.၁ အလုြ်လုြထ်သော ြထလိုးမ္ ောိုး 

 ဤအပ င်ုားတွင် န ုင်ငံအတွင်ား ှ  ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် ပမ ြုွဲ့ပပ၊ 

ရြျားလြ်ရေသမျ ား ှ  အသြ် ၅-၁၇ နှစ်အတွင်ား ြရလားမျ ား၏ လူဦားရ ပျံွဲ့နှံို့မှုြ ု ရဖ ်ပပထ ားပါသည်။ 

ပမန်မ တစ်န ုင်ငံလံုားအသြ် ၅-၁၇ နှစ်အတွင်ား ြရလားဦားရ စုစုရပါင်ားမှ  ၁၂.၄၁ သန်ား ှ ပပ ား ရယ ြ်ျ ားရလား 

၆.၁၆ သန်ားနှင့်် မ နာ်းြရလား ၆.၂၅ သန်ား ှ    ြျ ား၊ မ န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ မ နာ်းြရလားဦားရ သည် 

အနည်ားငယ်ပ ုမ ုသညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။်  

 ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် ကြည့််မည်ဆ ုပါြ ြရလားဦားရ မှ  

ဧ  ဝတ တ င်ုားရေသကြ ားတွင် ၁.၆၇ သန်ားပဖင့်် အမျ ားဆံုား၊ ြယ ားပပည်နယ်တင်ွ ၀.၀၉ သန်ားပဖင့်် အနည်ားဆံုား 

ပဖစ်ပပ ား ြျန်တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်မျ ားအကြ ား သ သ စွ  ြွ ဟမှုမ ှ ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။်  

 ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်အလ ုြ် ကြည့််မည်ဆ ုပါြ  ရြျားလြ်ရေသ ှ  ြရလားဦားရ သည် ပမ ြုွဲ့ပပရေသ ှ  

ြရလားဦားရ ထြ် ၃ ဆခန်ို့ ပ မု မုျ ားပပ ားသညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။်  ပမ ြုွဲ့ပပရေသ ှ  ြရလားဦားရ တွင် 

 န်ြုန်တ ုင်ားရေသကြ ားသည် ၁.၀၇ သန်ားခန်ို့ပဖင့်် အမျ ားဆံုားပဖစ်ပပ ား၊ ရြျားလြ်ရေသ ှ  ြရလားဦားရ တွင် 

ဧ  ဝတ တ င်ုားရေသကြ ားတွင် ၁.၄၆ သန်ားခန်ို့ပဖင့်် အမျ ားဆံုား ှ သည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် ဖြည ဒထာင စို 

နယ ဒဖမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် ရြျားလြ်၊ ပမ ြုွဲ့ပပ ှ  ြရလားဦားရ ြ ု ဇယ ား ၈.၁ တွင် ရဖ ်ပပ 

ထ ားပါသည။် 

ဇယာား (၈.၁) မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပညန်ယအ်လ ိုက် ကထလားဦားထရ (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ 

ထကျားလက်) 

(သန်ိုးထြါငိ်ုး) 
မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 

တ ိုင်ားထေသကကီား၊ 

မပည်နယ် 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ြချင် ၀.၄၅ ၀.၂၂ ၀.၂၂ ၀.၁၆ ၀.၀၈ ၀.၀၈ ၀.၂၉ ၀.၁၄ ၀.၁၄ 

ြယ ား ၀.၀၉ ၀.၀၅ ၀.၀၄ ၀.၀၂ ၀.၀၁ ၀.၀၁ ၀.၀၇ ၀.၀၄ ၀.၀၃ 

ြ င် ၀.၄၆ ၀.၂၄ ၀.၂၃ ၀.၀၉ ၀.၀၅ ၀.၀၄ ၀.၃၈ ၀.၁၉ ၀.၁၉ 

ချင်ား ၀.၂၀ ၀.၁၀ ၀.၁၀ ၀.၀၄ ၀.၀၂ ၀.၀၂ ၀.၁၇ ၀.၀၉ ၀.၀၈ 

စစ်ြ ုင်ား ၁.၁၇ ၀.၅၈ ၀.၅၉ ၀.၂၀ ၀.၀၉ ၀.၁၀ ၀.၉၇ ၀.၄၈ ၀.၄၉ 

တနသသ    ၀.၄၂ ၀.၂၂ ၀.၂၀ ၀.၀၈ ၀.၀၄ ၀.၀၄ ၀.၃၄ ၀.၁၈ ၀.၁၆ 

ပဲခူား ၁.၂၁ ၀.၆၁ ၀.၆၁ ၀.၂၃ ၀.၁၁ ၀.၁၂ ၀.၉၉ ၀.၅၀ ၀.၄၉ 
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မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 

တ ိုင်ားထေသကကီား၊ 

မပည်နယ် 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

မရြွား ၀.၈၃ ၀.၄၀ ၀.၄၃ ၀.၁၁ ၀.၀၅ ၀.၀၆ ၀.၇၃ ၀.၃၅ ၀.၃၈ 

မနတရလား ၁.၃၇ ၀.၇၀ ၀.၆၇ ၀.၄၂ ၀.၂၁ ၀.၂၁ ၀.၉၅ ၀.၄၈ ၀.၄၆ 

မွန် ၀.၄၉ ၀.၂၃ ၀.၂၇ ၀.၁၃ ၀.၀၆ ၀.၀၇ ၀.၃၇ ၀.၁၇ ၀.၂၀ 

 ခ ုင် ၀.၈၁ ၀.၃၉ ၀.၄၁ ၀.၀၉ ၀.၀၄ ၀.၀၄ ၀.၇၂ ၀.၃၅ ၀.၃၇ 

 န်ြုန ် ၁.၆၅ ၀.၈၃ ၀.၈၂ ၁.၀၇ ၀.၅၄ ၀.၅၃ ၀.၅၈ ၀.၂၉ ၀.၂၉ 

 ှမ်ား ၁.၃၀ ၀.၆၆ ၀.၆၄ ၀.၃၂ ၀.၁၇ ၀.၁၆ ၀.၉၇ ၀.၄၉ ၀.၄၉ 

ဧ  ဝတ  ၁.၆၇ ၀.၇၉ ၀.၈၈ ၀.၂၁ ၀.၁၁ ၀.၁၀ ၁.၄၆ ၀.၆၈ ၀.၇၈ 

ရနပပည်ရတ ် ၀.၂၉ ၀.၁၅ ၀.၁၄ ၀.၀၈ ၀.၀၄ ၀.၀၄ ၀.၂၁ ၀.၁၁ ၀.၁၀ 

စုစုထြါင်ိုး ၁၂.၄၁ ၆.၁၆ ၆.၂၅ ၃.၂၃ ၁.၆၁ ၁.၆၂ ၉.၁၈ ၄.၅၅ ၄.၆၄ 
ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

ဇယ ား ၈.၂ တွင် ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် မမ  ြို့ဖြ၊ ရြျားလြ် ှ  

အလုပ်လုပြ် ုင်လျြ် ှ ရသ  ြရလားမျ ား၏   ခ ုင်နှုန်ားြ ု ရဖ ်ပပထ ားပါသည။်  တစ်န ုင်ငံလံုား အတ ုင်ား 

အတ ပဖင့်် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနရသ  ြရလားမျ ား၏ ရယ ြ်ျ ားရလား  ခ ုင်နှုန်ားသည ် မ န်ားြရလားထြ် 

ပ မု ပုမင့််မ ားလျြ် ှ ပပ ား၊ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပညန်ယ်အလ ုြ် ရေသတွင်ား ှ ြရလားမျ ား 

တွင် အလုပ်လုပြ် ုင်ရနရသ ြရလားမျ ား၏   ခ ုင်နှုန်ားြ ု န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််မညဆ် ုပါြ စစ်ြ ုင်ားတ ုင်ား 

ရေသကြ ားတွင် အပမင့််ဆံုားပဖစ်ပပ ား၊ ရနပပည်ရတ ်သည ် ေုတ ယအမျ ားဆံုားနှင့် ်တနသသ   တ င်ုားရေသကြ ားသည် 

တတ ယအမျ ားဆံုားပဖစ်ရကြ င်ား ရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။  

 ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်အလ ုြ် အလုပ်လုပရ်သ  ြရလားမျ ား၏ ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားြ ု န ှုင်ားယှဉ်ကြည့်် 

ပါြ ရြျားလြ် ှ  အလုပ်လုပြ် ုင်ရနရသ  ြရလားမျ ား၏ ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားသည ်ပမ ြုွဲ့ပပ ှ  အလုပ်လုပြ် ုင် 

ရနရသ  ြရလားမျ ား၏ ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားထြ် ပမင့််မ ားသညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ ပမ ြုွဲ့ပပ ှ  အလုပ်လုပြ် ုင် 

ရနရသ  ြရလားပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားတွင် တနသသ   တ ုင်ားရေသကြ ားတွင် အပမင့််မ ားဆံုားပဖစ်သညြ် ု ရတွွဲ့ ှ   

ပပ ား ရြျားလြ်ရေသ ှ  အလုပ်လုပရ်သ  ြရလားမျ ား၏ ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားတွင် စစ်ြ ုင်ားတ င်ုားရေသကြ ား 

တွင် အပမင့််မ ားဆံုားပဖစ်သညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇယာား (၈.၂) မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပညန်ယအ်လ ိုက ် အလိုပ်လိုပ်က ိုင်ထနထသာ ြထလိုးမ္ ောိုး၏ 
ြါဝင်မ္ှုရောခ ငု်နှုန်ိုး (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 

တ ိုင်ားထေသကကီား၊ 

မပည်နယ် 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ြချင် ၃.၀ ၃.၈ ၂.၁ ၁.၆ ၂.၅ ၀.၇ ၃.၇ ၄.၅ ၂.၉ 

ြယ ား ၄.၈ ၇.၀ ၂.၀ ၂.၉ ၅.၅ - ၅.၂ ၇.၄ ၂.၅ 

ြ င ် ၃.၁ ၄.၈ ၁.၄ ၄.၂ ၆.၀ ၂.၁ ၂.၈ ၄.၄ ၁.၂ 

ချင်ား ၂.၆ ၂.၇ ၂.၅ ၂.၉ ၁.၈ ၃.၉ ၂.၅ ၂.၈ ၂.၂ 

စစ်ြ ုင်ား ၇.၇ ၉.၁ ၆.၃ ၄.၅ ၄.၁ ၄.၉ ၈.၃ ၁၀.၀ ၆.၇ 

တနသသ    ၆.၈ ၁၀.၀ ၃.၄ ၆.၅ ၉.၉ ၂.၇ ၆.၉ ၁၀.၀ ၃.၅ 

ပဲခူား ၆.၁ ၆.၇ ၅.၄ ၃.၆ ၁.၆ ၅.၄ ၆.၆ ၇.၈ ၅.၅ 

မရြွား ၅.၃ ၅.၈ ၄.၉ ၅.၅ ၄.၃ ၆.၅ ၅.၃ ၆.၀ ၄.၇ 

မနတရလား ၆.၃ ၅.၈ ၆.၈ ၅.၁ ၅.၈ ၄.၃ ၆.၈ ၅.၇ ၇.၉ 
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မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 

တ ိုင်ားထေသကကီား၊ 

မပည်နယ် 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

မွန် ၄.၈ ၅.၄ ၄.၂ ၃.၂ ၃.၆ ၃.၀ ၅.၃ ၆.၀ ၄.၇ 

 ခ ုင် ၃.၄ ၄.၈ ၂.၀ ၄.၄ ၃.၄ ၅.၄ ၃.၂ ၄.၉ ၁.၆ 

 န်ြုန ် ၄.၈ ၄.၄ ၅.၃ ၄.၃ ၄.၃ ၄.၂ ၅.၉ ၄.၅ ၇.၄ 

 ှမ်ား ၃.၆ ၃.၄ ၃.၇ ၁.၉ ၁.၈ ၂.၀ ၄.၁ ၄.၀ ၄.၃ 

ဧ  ဝတ  ၅.၁ ၆.၄ ၃.၉ ၅.၆ ၇.၁ ၄.၀ ၅.၀ ၆.၂ ၃.၉ 

ရနပပည်ရတ ် ၇.၀ ၈.၅ ၅.၄ ၅.၆ ၇.၁ ၄.၀ ၇.၆ ၉.၀ ၆.၀ 

စုစုထြါင်ိုး ၅.၂ ၅.၈ ၄.၅ ၄.၁ ၄.၄ ၃.၉ ၅.၅ ၆.၃ ၄.၈ 
ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

“ - “ နမနူာဦ်းဒရ ြေါဝင ခ ့်ဖခင ်းမရှ ြေါ။ 

၈.၂ ကထလားလိုပ်သာား 

ဇယ ား ၈.၃ တွင် ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် ြရလားလုပ်သ ား 

ပါဝင်မှုနှုန်ားမျ ားြ ု ရဖ ်ပပထ ားပါသည။်  ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် 

ကြည့််မည်ဆ ုပါြ ရနပပညရ်တ ် ှ  ြရလားဦားရ စုစုရပါင်ား၏ ၆.၁% သည ် ြရလားလုပ်သ ားအပဖစ် 

ြေါဝင မှိုနှိုန ်းအမျ ားဆံုားရတွွဲ့ ှ  ပပ ား၊ တနသသ   တ ုင်ားရေသကြ ား ှ  ြရလားဦားရ  စုစုရပါင်ား၏ ၅.၈% သည် 

ြရလားလုပ်သ ားအပဖစ် ြေါဝင မှိုနှိုန ်း ေုတ ယအမျ ားဆံုားဖြစ ဒက ာင ်း ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။်  

 ြျ ား၊ မအလ ုြ် ကြည့််မညဆ် ုပါြ တနသသ   တ ုင်ားရေသကြ ား ှ  ရယ ြ်ျ ားရလားဦားရ  စုစုရပါင်ား၏ 

၈.၅% သည ် ြရလားလုပ်သ ားအပဖစ် ြေါဝင မှိုနှိုန ်းအမျ ားဆံုားပဖစပ်ပ ား မနတရလားတ ုင်ားရေသကြ ား ှ  မ န်ားြရလား 

ဦားရ စုစုရပါင်ား၏ ၅.၂% သည် ြရလားလုပ်သ ားအပဖစ် ြေါဝင မှိုနှိုန ်းအမျ ားဆံုားဖြစ သညြ်  ုရတွွဲ့ ှ  ပါသည်။ 

 မမ  ြို့ဖြ၊ ရြျားလြ်အလ ုြ် ကြည့််မည်ဆ ုပါြ  ခ ုင်ပပည်နယ်နှင့်် ပဲခူားတ ုင်ားရေသကြ ားမျ ား ှ  

ပမ ြုွဲ့ပပရေသမျ ားတွင် မ နာ်းြရလားြရလားလုပ်သ ားပါဝင်မှုနှုန်ား အမျ ားဆံုားပဖစ်ပပ ား တနသသ   တ ုင်ားရေသကြ ား 

နှင့်် ရနပပည်ရတ ်တင်ွ ရယ ြ်ျ ားရလား ြရလားလုပ်သ ားပါဝင်မှုနှုန်ား အမျ ားဆံုားပဖစ်သည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ   

ပါသည။် ရြျားလြ်ရေသ ှ  ရယ ြ်ျ ားရလား၊ မ န်ားြရလားပါဝင်မှုြ ု ကြည့််မည်ဆ ုပါြလညာ်း တနသသ    

တ င်ုားရေသကြ ားနှင့်် ရနပပညရ်တ ်တင်ွ ရယ ြ်ျ ားရလား ြရလားလုပ်သ ားဦားရ  ပါဝင်မှုပမင့််မ ားလျြ် ှ ပပ ား  

မနတရလားတ င်ုားရေသကြ ားနှင့်် ရနပပည်ရတ ်တင်ွ မ နာ်းြရလား ြရလားလုပ်သ ား ပါဝင်မှုနှုန်ား ပမင့််မ ားရကြ င်ား 

ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဇယာား (၈.၃) မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ်အလ ိုက ်ကထလားလိုပ်သာား ပါေင်ြှုရာခ ိုင်နှုန်ား (ကျာား၊ 
ြ၊ ထကျားလက်၊ မြ  ွေ့မပ) 

မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 

တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ် 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ြချင် ၂.၁ ၂.၃ ၁.၈ ၁.၃ ၂.၁ ၀.၅ ၂.၅ ၂.၄ ၂.၅ 

ြယ ား ၂.၁ ၃.၃ ၀.၆ ၁.၆ ၃.၀ - ၂.၂ ၃.၄ ၀.၇ 

ြ င် ၁.၁ ၁.၆ ၀.၆ ၂.၄ ၃.၀ ၁.၇ ၀.၈ ၁.၃ ၀.၄ 

ချင်ား ၁.၁ ၁.၄ ၀.၈ ၀.၈ ၀.၃ ၁.၂ ၁.၂ ၁.၆ ၀.၈ 

စစ်ြ ုင်ား ၃.၉ ၄.၈ ၃.၀ ၂.၄ ၃.၂ ၁.၆ ၄.၂ ၅.၁ ၃.၃ 

တနသသ    ၅.၈ ၈.၅ ၂.၇ ၅.၅ ၈.၄ ၂.၃ ၅.၈ ၈.၆ ၂.၈ 
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မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 

တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ် 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ပဲခူား ၄.၈ ၅.၃ ၄.၄ ၃.၀ ၀.၈ ၅.၀ ၅.၃ ၆.၂ ၄.၂ 

မရြွား ၃.၆ ၃.၉ ၃.၂ ၃.၈ ၃.၁ ၄.၃ ၃.၅ ၄.၀ ၃.၁ 

မနတရလား ၅.၂ ၅.၃ ၅.၂ ၄.၅ ၅.၆ ၃.၄ ၅.၅ ၅.၁ ၅.၉ 

မွန် ၂.၅ ၂.၄ ၂.၅ ၁.၅ ၁.၃ ၁.၇ ၂.၈ ၂.၈ ၂.၈ 

 ခ ုင် ၃.၁ ၄.၅ ၁.၇ ၃.၉ ၂.၄ ၅.၄ ၃.၀ ၄.၈ ၁.၃ 

 န်ြုန ် ၂.၄ ၂.၂ ၂.၅ ၁.၉ ၁.၉ ၁.၉ ၃.၂ ၂.၈ ၃.၇ 

 ှမ်ား ၁.၈ ၂.၁ ၁.၄ ၁.၁ ၁.၆ ၀.၆ ၂.၀ ၂.၃ ၁.၆ 

ဧ  ဝတ  ၃.၅ ၄.၃ ၂.၇ ၄.၁ ၅.၀ ၃.၃ ၃.၄ ၄.၂ ၂.၇ 

ရနပပည်ရတ ် ၆.၁ ၇.၇ ၄.၅ ၄.၅ ၆.၄ ၂.၆ ၆.၈ ၈.၁ ၅.၂ 

စုစုထြါင်ိုး ၃.၄ ၄.၀ ၂.၉ ၂.၆ ၂.၉ ၂.၄ ၃.၇ ၄.၃ ၃.၀ 
ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 

“ - “နမူနာဦ်းဒရ ြေါဝင ခ ့်ဖခင ်းမရှ ြေါ။ 

၈.၃ အနတရော ်ရှ ထသော လုြ်ငန်ိုးခ င်ရှ  ြထလိုးလုြ်သောိုး 

ဇယ ား ၈.၄ တွင် ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် အနတ  ယ် ှ ရသ  

လုပ်ငန်ားခွင်တွင် အလိုြ လုပ်ြ ုင်လျြ် ှ ရသ  ြရလားလုပ်သ ား ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားမျ ားြ ု ရဖ ်ပပထ ား 

ပါသည။် ြရလားဦားရ စုစုရပါင်ား၏ ၃.၂% သည် အနတ  ယ် ှ ရသ လုပ်ငန်ားခွင်တွင် လုပ်ြ ုင်ရန ရသ  

ြရလားမျ ားပဖစ်သည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ုင်ားရေသကြ ား၊ ပပည်နယ်အလ ုြ် ကြည့််မည်ဆ ုပါြ ရနပပည်ရတ ် ှ  

ြရလားဦားရ စုစုရပါင်ား၏ ၆.၁% သည ် အနတ  ယ် ှ ရသ  လုပ်ငန်ားခွင်တင်ွ အမျ ားဆံုားလုပ်ြ ုင်ရနကြ ပပ ား 

တနသသ   တ ုင်ားရေသကြ ားတွင် ၅.၈% ပဖင့်် ေုတ ယအမျ ားဆံုား၊ မနတရလားတ ုင်ားရေသကြ ားတွင် ၅.၀% ပဖင့်် 

တတ ယအမျ ားဆံုား ပဖစ်သညြ် ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ င်ုားရေသကြ ား၊ ပပညန်ယ်အလ ုြ်  ျာ်း၊ မ န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ 

တနသသ   တ ုင်ားရေသကြ ား ှ  အနတ  ယ် ှ ရသ  လုပ်ငန်ားခွင်တင်ွ အလိုြ လုပ်ြ ုင်ရနရသ  ရယ ြ်ျ ားရလား 

ပါဝင်မှု  ခ ုင်နှုန်ားသည် ၈.၅% ပဖင့်် အမျ ားဆံုားပဖစ်ပပ ား ရနပပည်ရတ ်တင်ွ ၇.၇% ပဖင့်် ေုတ ယအမျ ားဆံုား၊ 

ပဲခူားတ င်ုားရေသကြ ားနှင့်် မနတရလားတ င်ုားရေသကြ ားတွင် ၅.၁% ပဖင့်် တတ ယအမျ ားဆံုား ပါဝင်လျြ် ှ ပပ ား၊ 

မနတရလားတ င်ုားရေသကြ ားတွင် မ န်ားြရလားပါဝင်မှုအမျ ားဆံုား၊ ပဲခူားတ ုင်ားရေသကြ ားနှင့်် ရနပပညရ်တ ်တွင် 

  ခ ုင်နှုန်ားတူည စွ ပဖင့်် ေုတ ယအမျ ားဆံုား ပဖစ်သည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် 

ပမ ြုွဲ့ပပ၊ ရြျားလြ်အလ ုြ် န ှုင်ားယှဉ်ကြည့််ပါြ ပမ ြုွဲ့ပပရေသတွင်  ခ ုင်ပပညန်ယ် ှ  မ နာ်းြရလားဦားရ  

စုစုရပါင်ား၏ ၅.၄% သည ် အနတ  ယ် ှ ရသ  လပု်ငန်ားခွင်တွင် လုပ်ြ ုင်ရန သည့်် ြရလားလုပ်သ ား 

  ခ ုင်နှုန်ား အမျ ားဆံုားပဖစ်ပပ ား၊ ပဲခူားတ ုင်ားရေသကြ ားတွင် ၄.၇% ပဖင့်် ေုတ ယ အမျ ားဆံုား၊ မရြွားတ င်ုားရေသကြ ား 

တွင် ၄.၃% ပဖင့်် တတ ယအမျ ားဆံုားပဖစ်သည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ  ပါသည။် ရြျားလြ်ရေသတွင်ကြည့််မည်ဆ ုပါြ 

ရနပပည်ရတ ်တင်ွ ၆.၆% ပဖင့်် အမျ ားဆံုားပဖစ်ပပ ား တနသသ   တ ုင်ားရေသကြ ားတွင် ၅.၈% ပဖင့် ်ေုတ ယအမျ ားဆံုား 

နှင့်် မနတဒလ်းတ ုင်ားရေသကြ ားတွင် ၅.၃% ပဖင့်် တတ ယအမျ ားဆံုားပဖစ်သည်ြ ု ရတွွဲ့ ှ ပါသည။် 
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ဇယာား (၈.၄) မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုငာ်းထေသကကီား၊ မပည်နယ်အလ ိုက် အနတရော ်ရှ ထသော လုြ်ငန်ိုးခ င်ရှ  
ကထလားလိုပ်သာား ပါေင်ြှုရာခ ိုင်နှုန်ား (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 

တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ် 

စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ြချင် ၂.၀ ၂.၂ ၁.၈ ၁.၃ ၂.၁ ၀.၅ ၂.၄ ၂.၃ ၂.၅ 

ြယ ား ၁.၈ ၃.၀ ၀.၅ ၁.၆ ၃.၀ - ၁.၉ ၃.၀ ၀.၆ 

ြ င် ၁.၀ ၁.၅ ၀.၅ ၂.၄ ၃.၀ ၁.၇ ၀.၇ ၁.၁ ၀.၃ 

ချင်ား ၀.၈ ၁.၂ ၀.၄ ၀.၂ - ၀.၃ ၁.၀ ၁.၅ ၀.၄ 

စစ်ြ ုင်ား ၃.၆ ၄.၆ ၂.၇ ၂.၄ ၃.၂ ၁.၆ ၃.၉ ၄.၈ ၂.၉ 

တနသသ    ၅.၈ ၈.၅ ၂.၇ ၅.၅ ၈.၄ ၂.၃ ၅.၈ ၈.၆ ၂.၈ 

ပဲခူား ၄.၇ ၅.၁ ၄.၃ ၂.၇ ၀.၄ ၄.၇ ၅.၂ ၆.၁ ၄.၂ 

မရြွား ၃.၃ ၃.၄ ၃.၂ ၃.၅ ၂.၅ ၄.၃ ၃.၃ ၃.၅ ၃.၁ 

မနတရလား ၅.၀ ၅.၁ ၄.၈ ၄.၁ ၅.၂ ၃.၀ ၅.၃ ၅.၁ ၅.၆ 

မွန် ၂.၄ ၂.၄ ၂.၄ ၁.၃ ၁.၃ ၁.၃ ၂.၈ ၂.၈ ၂.၈ 

 ခ ုင် ၃.၁ ၄.၅ ၁.၇ ၃.၉ ၂.၄ ၅.၄ ၃.၀ ၄.၈ ၁.၃ 

 န်ြုန ် ၂.၂ ၂.၁ ၂.၃ ၁.၇ ၁.၈ ၁.၆ ၃.၁ ၂.၅ ၃.၇ 

 ှမ်ား ၁.၆ ၁.၈ ၁.၄ ၁.၁ ၁.၆ ၀.၆ ၁.၈ ၁.၉ ၁.၆ 

ဧ  ဝတ  ၃.၀ ၃.၈ ၂.၂ ၃.၅ ၄.၅ ၂.၃ ၂.၉ ၃.၇ ၂.၂ 

ရနပပည်ရတ ် ၆.၁ ၇.၇ ၄.၃ ၄.၅ ၆.၄ ၂.၆ ၆.၆ ၈.၁ ၅.၀ 

စုစုထြါင်ိုး ၃.၂ ၃.၇ ၂.၇ ၂.၄ ၂.၇ ၂.၁ ၃.၅ ၄.၁ ၂.၉ 

ဇ စ်ပမစ်: ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မ န ုင်ငံ နစှ်စဉ်လုပ်သ ားအင်အ ားစစ်တမ်ား 
“ - “နမူနာဦ်းဒရ ြေါဝင ခ ့်ဖခင ်းမရှ ြေါ။ 

 
  

၉၄.၈%

၁.၈%

၃.၂%

၀.၂%

၅.၂%

ြံု (၈.၁) အလုြ်မ္လုြ်ထသောြထလိုးနှင ် အလုြ်လုြ်ထသော ြထလိုးရောခ ုင်နှုန်ိုး

အလုပ်မလုပ်ရသ  ြရလား ြရလားလုပ်သ ားမဟုတ်သည့်် အလုပ်လုပ်ရသ  ြရလား

အနတ  ယ် ှ ရသ  လုပ်ငန်ားခွင် ှ  ြရလားလုပ်သ ား အပခ ား ြရလားလုပ်သ ား
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အထသိုးစ တ်အခ ြ်အလြ်ဇ ောိုးမ္ ောိုး 

ဇယာား အထ ကာင်ားအရာ စာြျက်နှာ 

ဇယာ်း (၁) ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ အလ ို   လူဦ်းဒရြျံြို့နှံို့မှို ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) ၅၆ 

ဇယာ်း (၂)  အင်္  အိုြ စိုအလ ို   လူဦ်းဒရြျံြို့နှံို့မှို ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ) ၅၇ 

ဇယာ်း (၃) အင်္   ၅ နှစ နှင ့်အထ   ြညာဒရ်းအဆင ့်အလ ို   ြျံြို့နှံို့မှိုရာခ ိုင နှိုန ်း ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ၊ အင်္  အိုြ စို၊ 

ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ ) 

၅၈-၅၉ 

ဇယာ်း (၄) အင်္   ၁၅ နှစ နှင ့်အထ   နည ်းြညာနှင ့် င်္  ဒမွ်းြညာင်္င တန ်း မြီ်းဒဖမာ  မှိုရာခ ိုင နှိုန ်း ၆၀ 

ဇယာ်း (၅)  ြညာဒရ်းအဆင ့်အလ ို   အလိုြ အ  ိုင ရရှ မှိုရာခ ိုင နှိုန ်း (ဖြည ဒထာင စို) ၆၁ 

ဇယာ်း (၆)  ြညာဒရ်းအဆင ့်အလ ို   အလိုြ အ  ိုင ရရှ မှိုရာခ ိုင နှိုန ်း ( ျာ်း) ၆၂ 

ဇယာ်း (၇)  ြညာဒရ်းအဆင ့်အလ ို   အလိုြ အ  ိုင ရရှ မှိုရာခ ိုင နှိုန ်း (မ) ၆၃ 

ဇယာ်း (၈)  ြညာဒရ်းအဆင ့်အလ ို   အလိုြ အ  ိုင ရရှ မှိုရာခ ိုင နှိုန ်း (မမ  ြို့ဖြ) ၆၄ 

ဇယာ်း (၉)  ြညာဒရ်းအဆင ့်အလ ို   အလိုြ အ  ိုင ရရှ မှိုရာခ ိုင နှိုန ်း (ဒ ျ်းလ  ) ၆၅ 

ဇယာ်း (၁၀) လိုြ ခလစာရ အလိုြ င်္မာ်းမျာ်း၏ တစ ြတ ြျမ ်းမျှလိုြ ခဝင ဒငွ ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ၊ လိုြ ငန ်း ဏ္ဍ၊ 

ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ ) 

၆၆-၆၇ 

ဇယာ်း (၁၁) င်္မရ ို်း ျအလိုြ အ  ိုင တွင  လိုြ   ိုင ဒနငူ်္မျာ်း၏ တစ ြတ ြျမ ်းမျှ လိုြ ခဝင ဒငွ ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ၊ 

လိုြ ငန ်း ဏ္ဍ၊ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ ) 

၆၈-၆၉ 

ဇယာ်း (၁၂) င်္မရ ို်း ျမဟိုတ ဒင်္ာ အလိုြ အ  ိုင တငွ  လိုြ   ိုင ဒနင်္မူျာ်း၏ တစ ြတ ြျမ ်းမျှ လိုြ ခဝင ဒငွ ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ၊ 

လိုြ ငန ်း ဏ္ဍ၊ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ ) 

၇၀-၇၁ 

ဇယာ်း (၁၃) င်္မရ ို်း ျ ဏ္ဍတွင  လိုြ   ိုင ဒနင်္ူမျာ်း၏ တစ ြတ ြျမ ်းမျှဝင ဒငွ ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ၊ လိုြ ငန ်း ဏ္ဍ၊ 

ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ ) 

  

၇၂-၇၃ 
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ဇယာား အထ ကာင်ားအရာ စာြျက်နှာ 

ဇယာ်း (၁၄) င်္မရ ို်း ျမဟိုတ ဒင်္ာ ဏ္ဍတွင  လိုြ   ိုင ဒနင်္မူျာ်း၏ တစ ြတ ြျမ ်းမျှဝင ဒငွ ( ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ၊ လိုြ ငန ်း ဏ္ဍ၊ 

ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ ) 

၇၄-၇၅ 

ဇယာ်း (၁၅) အင်္   ၁၅ နှစ နှင ့်အထ   အလိုြ လ  မ ့်ဦ်းဒရ (ြညာဒရ်းအဆင ့်၊  ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ၊ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ 

တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ ) 

၇၆ 

ဇယာ်း (၁၆) အင်္   ၁၅ နှစ နှင ့်အထ   အလိုြ လ  မ ့်နှိုန ်း (ြညာဒရ်းအဆင ့်၊  ျာ်း၊ မ၊ မမ  ြို့ဖြ၊ ဒ ျ်းလ  ၊ ဖြည ဒထာင စိုနယ ဒဖမ၊ 

တ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း၊ ဖြည နယ ) 

၇၇ 
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ဇယာား (၁) မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယအ်လ ိုက ်လ ဦားထရပျံွေ့နှံ့်ြှု (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်) 

မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ 
တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ် 

ကျာား ြ မြ  ွေ့မပ ထကျားလက် မပည်ထ ာင် စို ခန်ားြှန်ား လ ဦားထရ နြ နာ လ ဦားထရ 

စိုစိုထပါင်ား ၄၆.၉ ၅၃.၁ ၂၈.၉ ၇၁.၁ ၁၀၀.၀ ၅၀၉၁၉၃၂၈ ၁၂၀၅၉၈ 

ြချင် ၄၈.၆ ၅၁.၄ ၃၆.၄ ၆၃.၆ ၁၀၀.၀ ၁၅၉၀၆၂၄ ၈၀၀၀ 

ြယ ား ၅၀.၄ ၄၉.၆ ၂၂.၄ ၇၇.၆ ၁၀၀.၀ ၂၉၄၁၄၅ ၅၆၆၃ 

ြ င ် ၄၈.၆ ၅၁.၄ ၂၁.၈ ၇၈.၂ ၁၀၀.၀ ၁၅၄၇၆၂၁ ၆၇၂၁ 

ချင်ား ၄၉.၅ ၅၀.၅ ၁၉.၆ ၈၀.၄ ၁၀၀.၀ ၅၉၂၈၈၅ ၆၆၀၈ 

စစ်ြ ုင်ား ၄၆.၁ ၅၃.၉ ၁၇.၈ ၈၂.၂ ၁၀၀.၀ ၅၃၆၁၇၈၆ ၁၀၀၉၀ 

တနသသ    ၄၈.၃ ၅၁.၇ ၂၂.၈ ၇၇.၂ ၁၀၀.၀ ၁၄၀၁၄၁၁ ၆၆၆၃ 

ပဲခူား ၄၇.၄ ၅၂.၆ ၂၁.၄ ၇၈.၆ ၁၀၀.၀ ၅၁၁၀၉၉၃ ၈၈၅၆ 

မရြွား ၄၅.၇ ၅၄.၃ ၁၃.၈ ၈၆.၂ ၁၀၀.၀ ၄၁၄၂၆၈၀ ၈၂၇၀ 

မနတရလား ၄၇.၃ ၅၂.၇ ၃၂.၇ ၆၇.၃ ၁၀၀.၀ ၆၂၀၆၅၈၆ ၁၀၂၃၃ 

မွန် ၄၄.၁ ၅၅.၉ ၂၇.၄ ၇၂.၆ ၁၀၀.၀ ၁၇၈၆၀၆၈ ၆၈၇၂ 

 ခ ုင် ၄၆.၇ ၅၃.၃ ၁၃.၃ ၈၆.၇ ၁၀၀.၀ ၂၈၆၆၆၈၈ ၈၀၄၇ 

 န်ြုန ် ၄၆.၃ ၅၃.၇ ၆၈.၄ ၃၁.၆ ၁၀၀.၀ ၇၆၇၇၆၃၀ ၁၀၄၅၁ 

 ှမ်ား ၄၇.၉ ၅၂.၁ ၂၅.၃ ၇၄.၇ ၁၀၀.၀ ၅၀၇၀၃၄၇ ၉၂၂၇ 

ဧ  ဝတ  ၄၇.၀ ၅၃.၀ ၁၄.၂ ၈၅.၈ ၁၀၀.၀ ၆၀၉၃၆၂၆ ၉၁၀၄ 

ရနပပည်ရတ ် ၄၆.၈ ၅၃.၂ ၃၀.၁ ၆၉.၉ ၁၀၀.၀ ၁၁၇၆၂၃၇ ၅၇၉၃ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၂၃၈၈၈၉၆၇ ၂၇၀၃၀၃၆၁ ၁၄၆၉၀၈၄၃ ၃၆၂၂၈၄၈၅ ၅၀၉၁၉၃၂၈ X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၅၇၂၉၀ ၆၃၃၀၈ ၄၁၁၀၉ ၇၉၄၈၉ ၁၂၀၅၉၈ X X 
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ဇယာား (၂) အသက်အိုပ်စိုအလ ိုက ်လ ဦားထရပျံွေ့နှံ့်ြှု (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက)် 

အသက်အိုပ်စို ကျာား ြ မြ  ွေ့မပ ထကျားလက် မပည်ထ ာင် စို ခန့််ြှန်ား လ ဦားထရ နြ နာ လ ဦားထရ 

စိုစိုထပါင်ား ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၅၀၉၁၉၃၂၈ ၁၂၀၅၉၈ 

၀-၄ ၁၀.၄ ၉.၀ ၈.၉ ၁၀.၀ ၉.၆ ၄၉၀၉၅၇၄ ၆၅၂၉ 

၅-၉ ၉.၉ ၈.၇ ၇.၈ ၉.၈ ၉.၂ ၄၇၀၁၇၂၇ ၉၆၅၇ 

၁၀-၁၄ ၁၀.၂ ၉.၂ ၈.၈ ၁၀.၀ ၉.၇ ၄၉၁၄၃၃၇ ၁၂၃၇၃ 

၁၅-၁၉ ၉.၂ ၈.၆ ၈.၇ ၉.၀ ၈.၉ ၄၅၃၁၇၆၈ ၁၀၉၁၇ 

၂၀-၂၄ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၀ ၄၀၉၆၅၃၂ ၉၈၃၂ 

၂၅-၂၉ ၇.၅ ၇.၉ ၇.၉ ၇.၆ ၇.၇ ၃၉၂၇၄၅၈ ၉၀၅၆ 

၃၀-၃၄ ၇.၅ ၇.၇ ၇.၇ ၇.၅ ၇.၆ ၃၈၆၁၇၄၈ ၉၆၃၁ 

၃၅-၃၉ ၇.၁ ၇.၂ ၇.၁ ၇.၁ ၇.၁ ၃၆၂၃၇၂၁ ၉၆၆၇ 

၄၀-၄၄ ၆.၄ ၆.၇ ၇.၀ ၆.၄ ၆.၆ ၃၃၃၉၀၀၇ ၈၆၃၀ 

၄၅-၄၉ ၅.၉ ၆.၂ ၆.၆ ၅.၈ ၆.၀ ၃၀၇၀၇၂၄ ၈၃၄၅ 

၅၀-၅၄ ၅.၂ ၅.၅ ၅.၆ ၅.၃ ၅.၄ ၂၇၃၁၃၇၇ ၇၁၉၃ 

၅၅-၅၉ ၄.၃ ၄.၇ ၄.၇ ၄.၄ ၄.၅ ၂၃၀၀၈၅၁ ၆၀၀၅ 

၆၀-၆၄ ၃.၃ ၃.၇ ၄.၀ ၃.၃ ၃.၅ ၁၇၈၂၅၉၆ ၄၇၃၅ 

၆၅+ ၅.၂ ၆.၉ ၇.၂ ၅.၇ ၆.၁ ၃၁၂၇၉၀၇ ၈၀၂၈ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၂၃၈၈၈၉၆၇ ၂၇၀၃၀၃၆၁ ၁၄၆၉၀၈၄၃ ၃၆၂၂၈၄၈၅ ၅၀၉၁၉၃၂၈ X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၅၇၂၉၀ ၆၃၃၀၈ ၄၁၁၀၉ ၇၉၄၈၉ ၁၂၀၅၉၈ X X 
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ဇယာား (၃) အသက ်၅ နှစ်နငှ့််အ က ်ပညာထရားအဆင့််အလ ိုက် ပျံွေ့နှံ့်ြှုရာခ ိုင်နှုန်ား (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်၊ အသက်အိုပ်စို၊ မပညထ် ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ်) 

န ်ြ ် စာ 

ြတတ် 

ြ လတန်ား 

ထအာက် 

ြ လ 

တန်ား 

အလယ် 

တန်ား 

အ က် 

တန်ား 

  ွဲွေ့ကက   

ေီပလ ိုြာ 

  ွဲွေ့/ေီဂရီနှင့်် 

အ က် 

စုစုထြါင်ိုး ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာလ ဦားထရ 

ပြည်ထ ောင်စု ၄.၈ ၂၂.၆ ၃၂.၁ ၂၅.၄ ၉.၇ ၁.၈ ၃.၇ ၁၀၀ ၄၆၀၀၉၇၅၄ ၁၁၄၀၆၉ 

ြ ောိုး၊ မ္ 

ြျ ား ၆.၅ ၂၃.၅ ၃၂.၅ ၂၁.၁ ၈.၇ ၂.၀ ၅.၇ ၁၀၀ ၂၁၄၀၄၁၅၅ ၅၄၀၄၈ 

မ ၅.၇ ၂၃.၀ ၃၂.၃ ၂၃.၁ ၉.၂ ၁.၉ ၄.၈ ၁၀၀ ၂၄၆၀၅၅၉၉ ၆၀၀၂၁ 

ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ် 

မမ  ြို့ဖြ ၃.၇ ၁၆.၈ ၂၅.၁ ၂၅.၇ ၁၄.၁ ၃.၄ ၁၁.၂ ၁၀၀ ၁၃၃၈၈၂၂၆ ၃၉၁၇၇ 

ဒ ျ်းလ   ၆.၅ ၂၅.၆ ၃၅.၃ ၂၂.၀ ၇.၂ ၁.၃ ၂.၁ ၁၀၀ ၃၂၆၂၁၅၂၈ ၇၄၈၉၂ 

အသြ်အုြ်စု 

၅-၉ ၉.၆ ၆၄.၈ ၂၅.၅ ၀ ၀ ၀ ၀ ၁၀၀ ၄၇၀၁၇၂၇ ၉၆၅၇ 

၁၀-၁၄ ၁.၅ ၁၄.၁ ၅၀.၆ ၃၁.၅ ၂.၂ ၀ ၀ ၁၀၀ ၄၉၁၄၃၃၇ ၁၂၃၇၃ 

၁၅-၁၉ ၁.၈ ၆.၂ ၁၇.၇ ၃၈.၄ ၃၀.၉ ၄.၉ ၀.၂ ၁၀၀ ၄၅၃၁၇၆၈ ၁၀၉၁၇ 

၂၀-၂၄ ၂.၂ ၉.၆ ၂၅.၂ ၃၁.၆ ၁၇.၆ ၆.၃ ၇.၅ ၁၀၀ ၄၀၉၆၅၃၂ ၉၈၃၂ 

၂၅-၂၉ ၃.၁ ၁၁.၆ ၂၇.၂ ၃၀.၈ ၁၂.၅ ၂.၈ ၁၁.၉ ၁၀၀ ၃၉၂၇၄၅၈ ၉၀၅၆ 

၃၀-၃၄ ၄.၂ ၁၅.၀ ၃၂.၈ ၂၇.၁ ၉.၀ ၂.၃ ၉.၆ ၁၀၀ ၃၈၆၁၇၄၈ ၉၆၃၁ 

၃၅-၃၉ ၄.၈ ၁၇.၄ ၃၅.၀ ၂၆.၂ ၇.၉ ၁.၆ ၇.၃ ၁၀၀ ၃၆၂၃၇၂၁ ၉၆၆၇ 

၄၀-၄၄ ၄.၇ ၂၀.၈ ၃၇.၃ ၂၃.၇ ၆.၀ ၁.၀ ၆.၅ ၁၀၀ ၃၃၃၉၀၀၇ ၈၆၃၀ 

၄၅-၄၉ ၄.၉ ၂၃.၂ ၃၉.၀ ၂၁.၉ ၅.၆ ၀.၇ ၄.၈ ၁၀၀ ၃၀၇၀၇၂၄ ၈၃၄၅ 

၅၀-၅၄ ၇.၀ ၂၇.၃ ၃၈.၁ ၁၇.၄ ၄.၇ ၁.၀ ၄.၅ ၁၀၀ ၂၇၃၁၃၇၇ ၇၁၉၃ 

၅၅-၅၉ ၇.၅ ၂၉.၃ ၃၇.၃ ၁၆.၃ ၄.၅ ၀.၇ ၄.၃ ၁၀၀ ၂၃၀၀၈၅၁ ၆၀၀၅ 

၆၀-၆၄ ၁၁.၀ ၃၀.၈ ၃၁.၈ ၁၄.၅ ၆.၂ ၁.၁ ၄.၇ ၁၀၀ ၁၇၈၂၅၉၆ ၄၇၃၅ 

၆၅+ ၁၉.၁ ၃၆.၅ ၂၇.၃ ၈.၄ ၄.၆ ၀.၆ ၃.၅ ၁၀၀ ၃၁၂၇၉၀၇ ၈၀၂၈ 
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န ်ြ ် စာ 

ြတတ် 

ြ လတန်ား 

ထအာက် 

ြ လ 

တန်ား 

အလယ် 

တန်ား 

အ က် 

တန်ား 

  ွဲွေ့ကက   

ေီပလ ိုြာ 

  ွဲွေ့/ေီဂရီနှင့်် 

အ က် 

စုစုထြါင်ိုး ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာလ ဦားထရ 

ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ တ ုင်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ် 

ြချင် ၃.၇ ၃၀.၆ ၂၆.၄ ၂၄.၉ ၈.၅ ၀.၉ ၄.၉ ၁၀၀ ၁၃၄၁၃၉၃ ၇၄၀၀ 

ြယ ား ၇.၅ ၂၉.၆ ၂၈.၂ ၂၄. ၅.၇ ၁.၉ ၃.၂ ၁၀၀ ၂၅၇၇၅၆ ၅၃၀၄ 

ြ င ် ၁၂.၇ ၃၉.၈ ၂၄.၉ ၁၄.၄ ၅.၁ ၁.၁ ၂.၁ ၁၀၀ ၁၃၂၁၂၄၅ ၆၂၁၅ 

ချင်ား ၁၂.၀ ၂၇.၂ ၂၄.၃ ၂၅.၉ ၆.၈ ၁.၉ ၂.၀ ၁၀၀ ၄၇၁၂၇၅ ၅၉၁၃ 

စစ်ြ ုင်ား ၃.၄ ၁၂.၇ ၄၀.၉ ၂၆.၃ ၁၀.၀ ၂.၂ ၄.၇ ၁၀၀ ၄၉၇၈၅၆၄ ၉၇၃၇ 

တနသသ    ၈.၆ ၄၆.၂ ၂၃.၈ ၁၃.၈ ၃.၅ ၀.၈ ၃.၃ ၁၀၀ ၁၂၁၄၁၉၃ ၆၂၁၅ 

ပဲခူား ၃.၂ ၂၀.၂ ၃၅.၈ ၂၅.၂ ၉.၆ ၁.၈ ၄.၂ ၁၀၀ ၄၅၇၅၉၈၅ ၈၄၀၃ 

မရြွား ၄.၇ ၁၇.၈ ၃၄.၉ ၂၇.၅ ၁၀.၄ ၁.၄ ၃.၃ ၁၀၀ ၃၈၆၄၉၅၈ ၈၀၀၇ 

မနတရလား ၅.၂ ၂၆.၉ ၂၆.၃ ၂၂.၂ ၁၀.၆ ၂.၂ ၆.၇ ၁၀၀ ၅၆၀၈၃၄၁ ၉၈၀၀ 

မွန် ၄.၇ ၂၂.၇ ၃၃.၁ ၂၄.၅ ၁၀.၆ ၁.၄ ၂.၉ ၁၀၀ ၁၆၉၀၄၃၇ ၆၆၅၀ 

 ခ ုင် ၁၈.၉ ၂၇.၁ ၃၀.၅ ၁၆.၈ ၃.၆ ၂.၅ ၀.၆ ၁၀၀ ၂၄၆၅၇၀၁ ၇၅၁၂ 

 န်ြုန ် ၂.၉ ၂၁.၁ ၂၇.၈ ၂၁.၈ ၁၂.၂ ၃.၀ ၁၁.၂ ၁၀၀ ၆၈၇၃၄၀၃ ၉၉၁၁ 

 ှမ်ား ၉.၇ ၂၀.၁ ၃၄.၆ ၂၅.၈ ၇.၇ ၀.၈ ၁.၄ ၁၀၀ ၄၆၆၉၆၂၈ ၈၈၃၃ 

ဧ  ဝတ  ၂.၉ ၂၅.၀ ၃၆.၉ ၂၂.၄ ၈.၄ ၁.၅ ၂.၈ ၁၀၀ ၅၆၇၁၀၃၂ ၈၇၇၈ 

ရနပပည်ရတ ် ၈.၀ ၂၈.၀ ၂၉.၀ ၁၈.၀ ၇.၆ ၃.၇ ၅.၇ ၁၀၀ ၁၀၀၅၈၄၄ ၅၃၉၁ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၂၆၂၁၂၈၈ ၁၀၅၉၇၇၀၇ ၁၄၈၈၂၄၈၄ ၁၀၆၂၃၂၂၄ ၄၂၁၈၀၂၃ ၈၇၀၇၃၈ ၂၁၉၅၄၃၆ ၄၆၀၀၈၉၀၀ X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၇၃၆၃ ၂၆၉၆၂ ၃၅၃၃၇ ၂၆၆၈၆ ၁၀၀၅၅ ၂၂၂၇ ၅၄၃၇ ၁၁၄၀၆၇ X X 
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ဇယာား (၄) အသက ်၁၅ နှစ်နငှ့််အ က ်နည်ားပညာနငှ့်် သက်ထြ ားပညာသငတ်န်ား မပာီးထမြာက်ြှုရာခ ိုင်နှုန်ား 
န ်ြ ် အသက် ၁၅ နှစ်နှင့််အ က် နည်ားပညာနှင့်် သက်ထြ ားပညာသင်တန်ား မပီားထမြာက်ြှုရာခ ိုင်နှုန်ား ခန့််ြှန်ား 

လ ဦားထရ 

နြ နာ 

လ ဦား ထရ ၁၅-၁၉ ၂၀-၂၄ ၂၅-၂၉ ၃၀-၃၄ ၃၅-၃၉ ၄၀-၄၄ ၄၅+ စိုစို ထပါငာ်း 

ပြည်ထ ောင်စု ၀.၇ ၁.၃ ၁.၀ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၄ ၀.၂ ၀.၆ ၂၀၂၈၂၂ ၈၃၃ 

ြ ောိုး၊ မ္ 

 ျာ်း ၀.၆ ၁.၀ ၀.၆ ၀.၅ ၀.၄ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၅ ၈၁၂၀၄ ၃၇၈ 

မ ၀.၇ ၁.၅ ၁.၃ ၀.၆ ၀.၆ ၀.၄ ၀.၂ ၀.၆ ၁၂၁၆၁၇ ၄၅၅ 

ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ် 

မမ  ြို့ဖြ ၁.၀ ၂.၀ ၁.၄ ၁.၀ ၀.၅ ၀.၆ ၀.၃ ၀.၈ ၈၇၄၉၀ ၄၁၀ 

ဒ ျ်းလ   ၀.၅ ၁.၀ ၀.၉ ၀.၄ ၀.၅ ၀.၃ ၀.၂ ၀.၅ ၁၁၅၃၃၂ ၄၂၃ 

ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ တ ုင်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ် 

ြချင် ၀.၄ ၀.၆ ၀.၂ ၀.၅ ၀ ၀ ၀ ၀.၂ ၂၄၅၃ ၁၄ 

ြယ ား ၁.၀ ၄.၇ ၃.၂ ၀.၇ ၁.၀ ၁.၉ ၁.၀ ၁.၈ ၃၄၇၂ ၈၁ 

ြ င ် ၀.၆ ၃.၀ ၁.၈ ၁.၀ ၁.၁ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၉ ၈၄၇၁ ၄၃ 

ချင်ား ၃.၉ ၁၁.၁ ၁၃.၄ ၁၆.၀ ၁၄.၄ ၁၀.၅ ၇.၇ ၉.၆ ၂၉၂၆၆ ၂၇၂ 

စစ်ြ ုင်ား ၀.၄ ၀.၅ ၀.၇ ၀ ၀.၉ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၃ ၁၃၈၃၈ ၂၇ 

တနသသ    ၀.၁ ၁.၂ ၁.၀ ၀.၁ ၀ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၃ ၂၈၅၀ ၁၉ 

ပဲခူား ၀.၃ ၀.၈ ၀.၆ ၀.၅ ၀.၆ ၀.၂ ၀.၄ ၀.၅ ၁၆၃၃၁ ၃၃ 

မရြွား ၀.၆ ၁.၃ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၅ ၀.၂ ၀.၃ ၁၁၂၉၃ ၂၄ 

မနတရလား ၀.၇ ၀.၅ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၃ ၁၁၉၅၄ ၂၃ 

မွန် ၀.၂ ၀.၅ ၀.၇ ၀.၂ ၀.၆ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၃ ၃၄၀၉ ၁၄ 

 ခ ုင် ၀ ၁.၅ ၁.၄ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၁ ၀.၅ ၉၅၉၈ ၄၀ 

 န်ြုန ် ၀.၉ ၁.၂ ၀.၇ ၀.၅ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၄ ၂၃၁၇၁ ၃၅ 

 ှမ်ား ၀.၆ ၁.၄ ၀.၄ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၃ ၁၂၄၈၃ ၂၅ 

ဧ  ဝတ  ၀.၈ ၁.၇ ၂.၈ ၀.၇ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၇ ၃၁၂၈၁ ၄၇ 

ရနပပည်ရတ ် ၃.၁ ၆.၀ ၃.၉ ၄.၀ ၃.၃ ၃.၄ ၀.၈ ၂.၉ ၂၂၉၅၂ ၁၃၆ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၂၉၆၄၂ ၅၂၈၇၀ ၄၀၃၀၈ ၂၀၅၁၃ ၁၇၉၆၉ ၁၁၇၃၃ ၂၉၇၈၆ ၂၀၂၈၂၂ X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၈၆ ၁၉၃ ၁၄၇ ၉၈ ၈၆ ၆၆ ၁၅၇ ၈၃၃ X X 
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ဇယာား (၅) ပညာထရားအဆင့််အလ ိုက ်အလိုပ်အက ိုင်ရရှ ြှုရာခ ိုငန်ှုန်ား (မပည်ထ ာငစ်ို) 

အလုြ်အြ ုင်အမ္   ိုးအစောိုး ပညာထရားအဆင့်် ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာလ ဦားထရ 

မူလတန ်း 

ဒအာ   

မူလတန ်း အလယ တန ်း အထ  တန ်း စိုစိုဒြေါင ်း 

စိုစိုထပါင်ား ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၂၁၉၄၁၉၀၂ ၅၄၄၄၂ 

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အြ ုင် မျ ား ၀.၁ ၀.၁ ၀.၃ ၀.၅ ၀.၁ ၂၇၂၈၆ ၈၀ 

မန်ရနဂျ မျ ား ၀.၁ ၀.၂ ၀.၇ ၄.၇ ၀.၆ ၁၃၃၄၇၃ ၃၃၅ 

အသြ်ရမွားဝမ်ားရြျ င်ား ပည  ှင်မျ ား ၀.၂ ၀.၅ ၂.၇ ၂၉.၂ ၃.၂ ၇၀၂၈၂၄ ၂၀၂၈ 

နည်ားပည နှင့််ြျွမ်ားြျင် ပည  ှင်မျ ား ၀.၄ ၀.၈ ၂.၆ ၇.၉ ၁.၅ ၃၂၉၄၀၄ ၉၃၀ 

စ ရ ားလုပ်ငန်ားအရထ ြ်အြူပပြုလုပ်သ ားမျ ား ၀.၁ ၀.၆ ၃.၂ ၁၃.၇ ၁.၉ ၄၁၀၇၇၁ ၁၁၁၃ 

ဝန်ရဆ င်မှုနှင့််အရ  င်ား လုပ်သ ားမျ ား ၁၄.၄ ၁၅.၉ ၂၅.၉ ၂၂.၁ ၁၇.၀ ၃၇၃၂၉၈၀ ၁၀၁၉၇ 

လယ်ယ စ ုြ်ပျ  ြုားရ ား၊ သစ်ရတ နှင့်် ငါားလုပ်ငန်ား ြျွမ်ားြျင် 

လုပ်သ ားမျ ား 

၄၁.၉ ၄၂.၁ ၂၄.၄ ၇.၁ ၃၇.၄ ၈၂၀၅၂၉၀ ၁၈၉၇၂ 

လြ်မှုပည နှင့််ဆြ်စပ် လုပ်သ ားမျ ား ၈.၇ ၁၁.၆ ၁၄.၀ ၆.၁ ၁၀.၇ ၂၃၄၈၆၄၉ ၆၀၃၇ 

စြ်ြ   ယ နှင့်် စြ်ပစစည်ားြ ုင်တွယ် အသုံားပပြုသူမျ ား၊ စုစည်ား 

တပ်ဆင်သူမျ ား 

၃.၁ ၅.၅ ၉.၄ ၄.၇ ၅.၃ ၁၁၅၆၃၂၈ ၃၀၁၉ 

အရပခခံအလုပ်အြ ုင်မျ ား ၃၀.၉ ၂၂.၇ ၁၆.၈ ၃.၉ ၂၂.၃ ၄၈၉၄၈၉၈ ၁၁၇၃၁ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၄၇၃၆၉၇၈ ၁၃၃၆၂၃၈၀ ၁၈၆၁၇၃၄ ၁၉၈၀၈၁၀ ၂၁၉၄၁၉၀၂ X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၁၂၆၄၇ ၃၂၁၆၁ ၄၄၃၉ ၅၁၉၅ ၅၄၄၄၂ X X 
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ဇယာား (၆) ပညာထရားအဆင့််အလ ိုက ်အလိုပ်အက ိုင်ရရှ ြှုရာခ ိုငန်ှုန်ား (ကျာား) 

အလုြ်အြ ုင်အမ္   ိုးအစောိုး ပညာထရားအဆင့်် ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာလ ဦား
ထရ ြ လတန်ား 

ထအာက် 

ြ လတန်ား အလယ်တန်ား အ က်တန်ား စိုစိုထပါင်ား 

စိုစိုထပါင်ား ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၂၆၉၂၈၉၈ ၃၂၀၀၀ 

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အြ ုင် မျ ား ၀.၁ ၀.၁ ၀.၄ ၁.၁ ၀.၂ ၂၄၁၈၅ ၇၄ 

မန်ရနဂျ မျ ား ၀.၂ ၀.၂ ၁.၀ ၆.၃ ၀.၇ ၈၆၀၂၈ ၂၁၃ 

အသြ်ရမွားဝမ်ားရြျ င်ား ပည  ှင်မျ ား ၀.၃ ၀.၄ ၁.၇ ၁၄.၈ ၁.၄ ၁၈၁၂၂၁ ၅၆၂ 

နည်ားပည နှင့််ြျွမ်ားြျင် ပည  ှင်မျ ား ၀.၅ ၁.၀ ၃.၂ ၁၀.၁ ၁.၇ ၂၁၆၉၂၆ ၅၉၅ 

စ ရ ားလုပ်ငန်ားအရထ ြ်အြူပပြုလုပ်သ ားမျ ား ၀.၂ ၀.၅ ၃.၃ ၁၀.၈ ၁.၄ ၁၇၃၆၉၅ ၄၈၉ 

ဝန်ရဆ င်မှုနှင့််အရ  င်ား လုပ်သ ားမျ ား ၈.၁ ၁၀.၄ ၂၀.၉ ၂၂.၇ ၁၁.၇ ၁၄၈၂၆၉၃ ၄၀၉၃ 

လယ်ယ စ ုြ်ပျ  ြုားရ ား၊ သစ်ရတ နှင့်် ငါားလုပ်ငန်ား ြျွမ်ားြျင် 

လုပ်သ ားမျ ား 

၄၄.၅ ၄၄.၁ ၂၅.၆ ၁၂.၁ ၄၀.၄ ၅၁၃၃၇၃၄ ၁၁၉၉၄ 

လြ်မှုပည နှင့််ဆြ်စပ် လုပ်သ ားမျ ား ၉.၇ ၁၁.၆ ၁၂.၇ ၇.၀ ၁၁.၀ ၁၃၉၅၅၄၀ ၃၉၆၂ 

စြ်ြ   ယ နှင့်် စြ်ပစစည်ားြ ုင်တွယ် အသုံားပပြုသူမျ ား၊ စုစည်ား 

တပ်ဆင်သူမျ ား 

၄.၅ ၈.၄ ၁၄.၃ ၉.၆ ၈.၁ ၁၀၃၃၉၁၉ ၂၇၅၇ 

အရပခခံအလုပ်အြ ုင်မျ ား ၃၁.၉ ၂၃.၂ ၁၆.၈ ၅.၆ ၂၃.၄ ၂၉၆၄၉၅၆ ၇၂၆၁ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၂၇၄၆၇၁၅ ၇၉၆၇၈၁၉ ၁၁၄၆၀၈၇ ၈၃၂၂၇၇ ၁၂၆၉၂၈၉၈ X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၇၄၇၈ ၁၉၅၇၈ ၂၇၅၀ ၂၁၉၄ ၃၂၀၀၀ X X 
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ဇယာား (၇) ပညာထရားအဆင့််အလ ိုက ်အလိုပ်အက ိုင်ရရှ ြှုရာခ ိုငန်ှုန်ား (ြ) 

အလုြ်အြ ုင်အမ္   ိုးအစောိုး ပညာထရားအဆင့်် ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာလ ဦား
ထရ မူလတန ်း 

ဒအာ   
မူလတန ်း အလယ တန ်း အထ  တန ်း စိုစိုဒြေါင ်း 

စိုစိုထပါင်ား ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၉၂၄၉၀၀၅ ၂၂၄၄၂ 

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အြ ုင် မျ ား ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၀ ၃၁၀၁ ၆ 

မန်ရနဂျ မျ ား ၀.၁ ၀.၁ ၀.၂ ၃.၆ ၀.၅ ၄၇၄၄၅ ၁၂၂ 

အသြ်ရမွားဝမ်ားရြျ င်ား ပည  ှင်မျ ား ၀.၁ ၀.၆ ၄.၁ ၃၉.၆ ၅.၆ ၅၂၁၆၀၃ ၁၄၆၆ 

နည်ားပည နှင့််ြျွမ်ားြျင် ပည  ှင်မျ ား ၀.၃ ၀.၄ ၁.၇ ၆.၃ ၁.၂ ၁၁၂၄၇၈ ၃၃၅ 

စ ရ ားလုပ်ငန်ားအရထ ြ်အြူပပြုလုပ်သ ားမျ ား ၀.၁ ၀.၆ ၃.၀ ၁၅.၇ ၂.၆ ၂၃၇၀၇၆ ၆၂၄ 

ဝန်ရဆ င်မှုနှင့််အရ  င်ား လုပ်သ ားမျ ား ၂၃.၀ ၂၄.၁ ၃၄.၀ ၂၁.၇ ၂၄.၃ ၂၂၅၀၂၈၇ ၆၁၀၄ 

လယ်ယ စ ုြ်ပျ  ြုားရ ား၊ သစ်ရတ နှင့်် ငါားလုပ်ငန်ား ြျွမ်ားြျင် 

လုပ်သ ားမျ ား 

၃၈.၃ ၃၉.၁ ၂၂.၄ ၃.၅ ၃၃.၂ ၃၀၇၁၅၅၆ ၆၉၇၈ 

လြ်မှုပည နှင့််ဆြ်စပ် လုပ်သ ားမျ ား ၇.၃ ၁၁.၇ ၁၆.၁ ၅.၄ ၁၀.၃ ၉၅၃၁၀၈ ၂၀၇၅ 

စြ်ြ   ယ နှင့်် စြ်ပစစည်ားြ ုင်တွယ် အသုံားပပြုသူမျ ား၊ စုစည်ား 

တပ်ဆင်သူမျ ား 

၁.၂ ၁.၄ ၁.၆ ၁.၁ ၁.၃ ၁၂၂၄၀၉ ၂၆၂ 

အရပခခံအလုပ်အြ ုင်မျ ား ၂၉.၆ ၂၂.၀ ၁၆.၉ ၂.၈ ၂၀.၉ ၁၉၂၉၉၄၂ ၄၄၇၀ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၁၉၉၀၂၆၃ ၅၃၉၄၅၆၁ ၇၁၅၆၄၈ ၁၁၄၈၅၃၃ ၉၂၄၉၀၀၅ X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၅၁၆၉ ၁၂၅၈၃ ၁၆၈၉ ၃၀၀၁ ၂၂၄၄၂ X X 
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ဇယာား (၈) ပညာထရိုးအဆင အ်လ ိုက ်အလိုပ်အက ိုင်ရရှ ြှုရာခ ိုငန်ှုန်ား (မြ  ွေ့မပ) 

အလုြ်အြ ုင်အမ္   ိုးအစောိုး ပညာထရားအဆင့်် ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာလ ဦား
ထရ မူလတန ်း 

ဒအာ   
မူလတန ်း အလယ တန ်း အထ  တန ်း စိုစိုဒြေါင ်း 

စိုစိုထပါင်ား ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၆၁၃၄၀၁၈ ၁၈၄၄၆ 

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အြ ုင် မျ ား ၀.၀ ၀.၁ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၂ ၁၄၅၈၇ ၄၂ 

မန်ရနဂျ မျ ား ၀.၄ ၀.၅ ၁.၁ ၇.၁ ၁.၉ ၁၁၅၉၃၀ ၂၉၂ 

အသြ်ရမွားဝမ်ားရြျ င်ား ပည  ှင်မျ ား ၀.၇ ၁.၂ ၂.၈ ၂၃.၇ ၅.၉ ၃၆၃၃၉၉ ၁၁၈၀ 

နည်ားပည နှင့််ြျွမ်ားြျင် ပည  ှင်မျ ား ၀.၇ ၂.၁ ၄.၅ ၁၀.၁ ၃.၉ ၂၃၇၁၀၅ ၆၇၂ 

စ ရ ားလုပ်ငန်ားအရထ ြ်အြူပပြုလုပ်သ ားမျ ား ၀.၄ ၁.၅ ၅.၅ ၁၆.၀ ၄.၈ ၂၉၆၃၄၈ ၈၅၀ 

ဝန်ရဆ င်မှုနှင့််အရ  င်ား လုပ်သ ားမျ ား ၃၂.၃ ၃၅.၀ ၃၈.၉ ၂၆.၆ ၃၃.၅ ၂၀၅၃၇၃၉ ၆၂၂၂ 

လယ်ယ စ ုြ်ပျ  ြုားရ ား၊ သစ်ရတ နှင့်် ငါားလုပ်ငန်ား ြျွမ်ားြျင် 

လုပ်သ ားမျ ား 

၁၈.၅ ၁၀.၅ ၅.၃ ၁.၂ ၉.၀ ၅၅၀၁၃၁ ၁၈၇၅ 

လြ်မှုပည နှင့််ဆြ်စပ် လုပ်သ ားမျ ား ၁၇.၇ ၂၂.၇ ၁၈.၂ ၆.၂ ၁၈.၁ ၁၁၀၉၆၇၀ ၃၂၂၂ 

စြ်ြ   ယ နှင့်် စြ်ပစစည်ားြ ုင်တွယ် အသုံားပပြုသူမျ ား၊ စုစည်ား 

တပ်ဆင်သူမျ ား 

၇.၉ ၁၁.၂ ၁၁.၅ ၅.၁ ၉.၆ ၅၈၇၈၆၃ ၁၇၀၇ 

အရပခခံအလုပ်အြ ုင်မျ ား ၂၁.၃ ၁၅.၁ ၁၁.၇ ၃.၅ ၁၃.၁ ၈၀၅၂၄၆ ၂၃၈၄ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၈၂၀၇၁၅ ၃၂၂၄၂၁၄ ၈၄၆၄၈၃ ၁၂၄၂၆၀၆ ၆၁၃၄၀၁၈ X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၂၆၈၇ ၉၈၂၄ ၂၃၄၃ ၃၅၉၂ ၁၈၄၄၆ X X 
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ဇယာား (၉) ပညာထရားအဆင့််အလ ိုက ်အလိုပ်အက ိုင်ရရှ ြှုရာခ ိုငန်ှုန်ား (ထကျားလက်) 

အလုြ်အြ ုင်အမ္   ိုးအစောိုး ပညာထရားအဆင့်် ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာလ ဦား
ထရ ြ လတန်ား 

ထအာက် 
ြ လတန်ား အလယ်တန်ား အ က်တန်ား စိုစိုထပါင်ား 

စိုစိုထပါင်ား ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၅၈၀၇၈၈၄ ၃၅၉၉၆ 

စစ်မှုထမ်ားအလုပ်အြ ုင် မျ ား ၀.၁ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၅ ၀.၁ ၁၂၆၉၉ ၃၈ 

မန်ရနဂျ မျ ား ၀.၁ ၀.၁ ၀.၄ ၀.၇ ၀.၁ ၁၇၅၄၃ ၄၃ 

အသြ်ရမွားဝမ်ားရြျ င်ား ပည  ှင်မျ ား ၀.၁ ၀.၂ ၂.၆ ၃၈.၅ ၂.၁ ၃၃၉၄၂၅ ၈၄၈ 

နည်ားပည နှင့််ြျွမ်ားြျင် ပည  ှင်မျ ား ၀.၃ ၀.၄ ၁.၁ ၄.၃ ၀.၆ ၉၂၃၀၀ ၂၅၈ 

စ ရ ားလုပ်ငန်ားအရထ ြ်အြူပပြုလုပ်သ ားမျ ား ၀.၁ ၀.၃ ၁.၃ ၉.၈ ၀.၇ ၁၁၄၄၂၃ ၂၆၃ 

ဝန်ရဆ င်မှုနှင့််အရ  င်ား လုပ်သ ားမျ ား ၁၀.၆ ၉.၉ ၁၅.၂ ၁၄.၆ ၁၀.၆ ၁၆၇၉၂၄၁ ၃၉၇၅ 

လယ်ယ စ ုြ်ပျ  ြုားရ ား၊ သစ်ရတ နှင့်် ငါားလုပ်ငန်ား ြျွမ်ားြျင် 

လုပ်သ ားမျ ား 

၄၆.၈ ၅၂.၁ ၄၀.၂ ၁၇.၂ ၄၈.၄ ၇၆၅၅၁၅၉ ၁၇၀၉၇ 

လြ်မှုပည နှင့််ဆြ်စပ် လုပ်သ ားမျ ား ၆.၈ ၈.၁ ၁၀.၅ ၅.၉ ၇.၈ ၁၂၃၈၉၇၈ ၂၈၁၅ 

စြ်ြ   ယ နှင့်် စြ်ပစစည်ားြ ုင်တွယ် အသုံားပပြုသူမျ ား၊ စုစည်ား 

တပ်ဆင်သူမျ ား 

၂.၁ ၃.၇ ၇.၇ ၄.၀ ၃.၆ ၅၆၈၄၆၅ ၁၃၁၂ 

အရပခခံအလုပ်အြ ုင်မျ ား ၃၃.၀ ၂၅.၂ ၂၁.၁ ၄.၇ ၂၅.၉ ၄၀၈၉၆၅၂ ၉၃၄၇ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၃၉၁၆၂၆၃ ၁၀၁၃၈၁၆၆ ၁၀၁၅၂၅၁ ၇၃၈၂၀၅ ၁၅၈၀၇၈၈၄ X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၉၉၆၀ ၂၂၃၃၇ ၂၀၉၆ ၁၆၀၃ ၃၅၉၉၆ X X 
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ဇယာား (၁၀) လိုပ်ခလစာရ အလိုပ်သြာားြျာား၏ တစ်ပတ်ပျြ်ားြျှလိုပ်ခေင်ထင  (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်၊ လိုပ်ငန်ားကဏ္ဍ၊ မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ်) 

န ်ြ ် တစ်ပတ်လိုပ်ခလစာ ပျြ်ားြျှ ခန့််ြှန်ား လ ဦားထရ နြ နာ 

လ ဦားထရ < ၁၀ ၁၀ - ၅၉ ၆၀- ၁၀၉ ၁၁၀- ၁၅၉ ၁၆၀+ စိုစိုထပါင်ား 

မပည်ထ ာင်စို ၃.၇ ၈၆.၁ ၇.၉ ၀.၉ ၁.၄ ၁၀၀ ၄၂.၉ ၈၀၆၀၈၅၉ ၁၉၆၂၄ 

ြ ောိုး၊ မ္ 

 ျာ်း ၂.၅ ၈၅.၂ ၉.၇ ၁.၀ ၁.၅ ၁၀၀ ၄၅.၀ ၄၆၄၀၇၉၀ ၁၁၇၃၂ 

မ ၅.၅ ၈၇.၄ ၅.၃ ၀.၆ ၁.၃ ၁၀၀ ၄၀.၁ ၃၄၂၀၀၇၀ ၇၈၉၂ 

ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ် 

မမ  ြို့ဖြ ၁.၈ ၇၇.၉ ၁၅.၇ ၁.၈ ၂.၉ ၁၀၀ ၅၉.၃ ၂၈၁၉၇၅၉ ၈၀၆၀ 

ဒ ျ်းလ   ၄.၈ ၉၀.၆ ၃.၆ ၀.၄ ၀.၆ ၁၀၀ ၃၄.၁ ၅၂၄၁၁၀၀ ၁၁၅၆၄ 

လုြ်ငန်ိုးြဏ္ဍ 

လယ ယာ ၆.၁ ၉၂.၆ ၁.၀ ၀.၀ ၀.၂ ၁၀၀ ၂၄.၉ ၂၅၆၁၆၄၀ ၅၄၃၄ 

စ  မှို ၂.၄ ၈၄.၉ ၁၀.၁ ၁.၁ ၁.၅ ၁၀၀ ၄၉.၀ ၂၄၂၅၂၅၂ ၅၈၁၄ 

ဝန ဒဆာင မှို ၂.၈ ၈၁.၇ ၁၁.၈ ၁.၄ ၂.၄ ၁၀၀ ၅၃.၁ ၃၀၇၃၄၃၇ ၈၃၇၅ 

ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ တ ုင်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ် 

ြချင် ၄.၇ ၈၀.၈ ၁၃.၂ ၁.၀ ၀.၄ ၁၀၀ ၃၉.၆ ၁၂၂၀၉၈ ၇၁၄ 

ြယ ား ၁.၇ ၇၉.၈ ၁၆.၉ ၀.၉ ၀.၇ ၁၀၀ ၄၇.၃ ၃၇၀၇၇ ၈၃၅ 

ြ င ် ၁.၇ ၉၁.၉ ၅.၃ ၀.၆ ၀.၅ ၁၀၀ ၃၇.၆ ၁၇၂၁၇၃ ၈၇၈ 

ချင်ား ၁၆.၁ ၆၁.၉ ၁၉.၅ ၁.၀ ၁.၅ ၁၀၀ ၅၃.၅ ၄၅၆၅၉ ၆၈၁ 

စစ်ြ ုင်ား ၂.၁ ၉၂.၉ ၄.၀ ၀.၀ ၀.၉ ၁၀၀ ၃၈.၉ ၈၁၀၅၄၃ ၁၆၅၄ 

တနသသ    ၇.၈ ၈၀.၅ ၉.၇ ၁.၄ ၀.၇ ၁၀၀ ၃၈.၉ ၁၈၈၅၃၆ ၁၀၁၆ 

ပဲခူား ၄.၂ ၉၂.၂ ၂.၈ ၀.၂ ၀.၆ ၁၀၀ ၃၅.၅ ၉၅၁၄၀၇ ၁၈၄၆ 

မရြွား ၄.၁ ၉၄.၁ ၁.၄ ၀.၀ ၀.၃ ၁၀၀ ၂၆.၈ ၉၁၅၂၁၅ ၁၉၇၂ 

မနတရလား ၃.၇ ၈၉.၂ ၅.၆ ၀.၆ ၀.၈ ၁၀၀ ၃၇.၄ ၁၃၅၂၅၂၈ ၂၄၄၆ 
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န ်ြ ် တစ်ပတ်လိုပ်ခလစာ ပျြ်ားြျှ ခန့််ြှန်ား လ ဦားထရ နြ နာ 

လ ဦားထရ < ၁၀ ၁၀ - ၅၉ ၆၀- ၁၀၉ ၁၁၀- ၁၅၉ ၁၆၀+ စိုစိုထပါင်ား 

မွန် ၁.၆ ၉၀.၃ ၇.၅ ၀.၁ ၀.၅ ၁၀၀ ၄၀.၃ ၂၀၀၉၆၇ ၈၀၄ 

 ခ ုင် ၅.၂ ၈၈.၄ ၄.၁ ၀.၄ ၁.၉ ၁၀၀ ၄၆.၂ ၂၇၃၇၃၉ ၉၃၅ 

 န်ြုန ် ၁.၂ ၇၃.၂ ၁၈.၃ ၃.၀ ၄.၃ ၁၀၀ ၇၁.၀ ၁၅၇၃၉၄၄ ၂၃၃၄ 

 ှမ်ား ၀.၄ ၈၁.၉ ၁၇.၃ ၀.၃ ၀.၁ ၁၀၀ ၄၃.၀ ၃၁၁၆၅၄ ၆၄၀ 

ဧ  ဝတ  ၆.၆ ၉၁.၅ ၁.၂ ၀.၂ ၀.၅ ၁၀၀ ၂၈.၄ ၈၃၈၂၀၂ ၁၃၄၈ 

ရနပပည်ရတ ် ၁၁.၇ ၆၇.၅ ၁၈.၁ ၀.၈ ၁.၈ ၁၀၀ ၄၈.၆ ၂၆၇၁၁၉ ၁၅၂၁ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၃၀၁၇၄၅ ၆၉၄၂၃၇၉ ၆၃၃၁၆၂ ၇၀၁၃၉ ၁၁၃၄၃၅ ၈၀၆၀၈၅၉ 
 

X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၈၄၄ ၁၆၅၃၁ ၁၈၃၆ ၁၅၆ ၂၅၇ ၁၉၆၂၄ 
 

X X 
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ဇယာား (၁၁) သြရ ိုားကျအလိုပ်အက ိုငတ် င် လိုပ်က ိုင်ထနသ ြျာား၏ တစ်ပတ်ပျြ်ားြျှလိုပ်ခေင်ထင  (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်၊ လိုပ်ငနာ်းကဏ္ဍ၊ မပည်ထ ာင်စိုနယထ်မြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ 

မပည်နယ)် 

န ်ြ ် သြရ ိုားကျအလိုပ်အက ိုင် ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာ 
လ ဦားထရ တစ်ပတ်လိုပ်ခလစာ (Binned) 

< ၁၀ ၁၀ - ၅၉ ၆၀- ၁၀၉ ၁၁၀- ၁၅၉ ၁၆၀+ စိုစိုထပါင်ား 

မပည်ထ ာင်စို ၀.၇ ၈၂.၂ ၁၃.၇ ၁.၁ ၂.၄ ၁၀၀ ၄၄၁၄၃၅ ၁၁၂၁ 

ြ ောိုး၊ မ္ 

 ျာ်း ၀.၆ ၈၁.၀ ၁၄.၆ ၁.၃ ၂.၆ ၁၀၀ ၁၉၉၃၀၇ ၅၀၈ 

မ ၀.၄ ၇၉.၅ ၁၅.၇ ၁.၅ ၂.၈ ၁၀၀ ၂၄၂၁၂၉ ၆၁၃ 

ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ် 

မမ  ြို့ဖြ ၀.၈ ၇၆.၁ ၁၈.၁ ၁.၉ ၃.၂ ၁၀၀ ၂၉၆၉၇၁ ၇၆၅ 

ဒ ျ်းလ   ၀.၁ ၉၁.၀ ၇.၅ ၀.၀ ၁.၄ ၁၀၀ ၁၄၄၄၆၄ ၃၅၆ 

လုြ်ငန်ိုးြဏ္ဍ 

လယ ယာ ၀.၀ ၈၆.၇ ၁၃.၃ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀ ၈၂၀၁ ၂၃ 

စ  မှို ၀.၆ ၈၀.၇ ၁၄.၃ ၀.၈ ၃.၆ ၁၀၀ ၈၅၆၅၅ ၁၆၆ 

ဝန ဒဆာင မှို ၀.၆ ၈၀.၉ ၁၄.၇ ၁.၅ ၂.၄ ၁၀၀ ၃၄၇၅၇၉ ၉၃၂ 

ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ တ ုင်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ် 

ြချင် ၀.၀ ၈၅.၈ ၁၄.၂ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀ ၅၁၀၂ ၂၉ 

ြယ ား ၀.၀ ၉၁.၅ ၈.၅ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀ ၄၈၅၄ ၁၀၈ 

ြ င ် ၀.၀ ၈၈.၇ ၇.၄ ၀.၀ ၃.၉ ၁၀၀ ၁၄၈၀၈ ၆၉ 

ချင်ား ၀.၀ ၈၂.၉ ၁၇.၁ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀ ၆၂၀ ၉ 

စစ်ြ ုင်ား ၀.၀ ၈၀.၉ ၁၄.၈ ၀.၀ ၄.၃ ၁၀၀ ၁၀၀၁၂ ၂၃ 

တနသသ    ၀.၀ ၈၁.၀ ၁၀.၀ ၀.၀ ၉.၁ ၁၀၀ ၃၂၈၁ ၁၈ 

ပဲခူား ၀.၀ ၉၂.၀ ၇.၀ ၀.၀ ၁.၀ ၁၀၀ ၆၅၈၀၄ ၁၄၅ 
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န ်ြ ် သြရ ိုားကျအလိုပ်အက ိုင် ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာ 

လ ဦားထရ တစ်ပတ်လိုပ်ခလစာ (Binned) 

< ၁၀ ၁၀ - ၅၉ ၆၀- ၁၀၉ ၁၁၀- ၁၅၉ ၁၆၀+ စိုစိုထပါင်ား 

မရြွား ၀.၀ ၉၃.၁ ၅.၃ ၀.၀ ၁.၆ ၁၀၀ ၃၃၄၀၂ ၈၀ 

မနတရလား ၀.၀ ၈၄.၀ ၁၂.၇ ၁.၃ ၂.၀ ၁၀၀ ၃၅၄၂၂ ၈၁ 

မွန် ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀ ၂၆၂၉ ၁၃ 

 ခ ုင် ၅.၄ ၈၂.၃ ၉.၁ ၀.၀ ၃.၂ ၁၀၀ ၅၉၉၄ ၂၆ 

 န်ြုန ် ၁.၀ ၇၆.၃ ၁၇.၀ ၂.၄ ၃.၃ ၁၀၀ ၂၁၀၅၁၇ ၃၂၅ 

 ှမ်ား ၀.၀ ၁၀၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀ ၇၀၃၈ ၁၆ 

ဧ  ဝတ  ၀.၀ ၉၂.၆ ၄.၃ ၀.၀ ၃.၁ ၁၀၀ ၁၇၁၅၃ ၂၇ 

ရနပပည်ရတ ် ၀.၀ ၄၆.၇ ၅၀.၂ ၁.၃ ၁.၉ ၁၀၀ ၂၄၇၉၉ ၁၅၂ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၂၄၄၂ ၃၅၇၃၅၆ ၆၄၄၆၃ ၅၇၆၄ ၁၁၄၁၁ ၄၄၁၄၃၅ X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၅ ၈၈၇ ၁၉၃ ၁၁ ၂၅ ၁၁၂၁ X X 
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ဇယာား(၁၂) သြရ ိုားကျြဟိုတ်ထသာအလိုပ်အက ိုငတ် င် လိုပ်က ိုင်ထနသ ြျာား၏ တစ်ပတ်ပျြ်ားြျှ လိုပ်ခေင်ထင  (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်၊ လိုပ်ငန်ားကဏ္ဍ၊ မပညထ် ာင်စို နယ်ထမြ၊ 

တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပညန်ယ)် 

န ်ြ ် သြရ ိုားကျအလိုပ်အက ိုင် ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာ 
လ ဦားထရ တစ်ပတ်လိုပ်ခလစာ (Binned) 

< ၁၀ ၁၀ - ၅၉ ၆၀- ၁၀၉ ၁၁၀- ၁၅၉ ၁၆၀+ စိုစိုထပါင်ား 

မပည်ထ ာင်စို ၅.၈ ၈၇.၈ ၄.၇ ၀.၆ ၁.၂ ၁၀၀ ၇၆၁၉၄၂၄ ၁၈၅၀၃ 

ြ ောိုး၊ မ္ 

 ျာ်း ၃.၉ ၈၆.၄ ၇.၅ ၀.၈ ၁.၃ ၁၀၀ ၄၄၄၁၄၈၃ ၁၁၂၂၄ 

မ ၂.၆ ၈၅.၅ ၉.၅ ၁.၀ ၁.၅ ၁၀၀ ၃၁၇၇၉၄၁ ၇၂၇၉ 

ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ် 

မမ  ြို့ဖြ ၁.၉ ၇၈.၁ ၁၅.၅ ၁.၇ ၂.၈ ၁၀၀ ၂၅၂၂၇၈၈ ၇၂၉၅ 

ဒ ျ်းလ   ၄.၉ ၉၀.၆ ၃.၅ ၀.၄ ၀.၆ ၁၀၀ ၅၀၉၆၆၃၆ ၁၁၂၀၈ 

လုြ်ငန်ိုးြဏ္ဍ 

လယ ယာ ၆.၁ ၉၂.၇ ၁.၀ ၀.၀ ၀.၂ ၁၀၀ ၂၅၅၃၄၃၉ ၅၄၁၁ 

စ  မှို ၂.၅ ၈၅.၁ ၁၀.၀ ၁.၁ ၁.၄ ၁၀၀ ၂၃၃၉၅၉၇ ၅၆၄၈ 

ဝန ဒဆာင မှို ၃.၁ ၈၁.၈ ၁၁.၄ ၁.၄ ၂.၄ ၁၀၀ ၂၇၂၅၈၅၈ ၇၄၄၃ 

ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ တ ုင်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ် 

ြချင် ၄.၉ ၈၀.၆ ၁၃.၁ ၁.၀ ၀.၄ ၁၀၀ ၁၁၆၉၉၆ ၆၈၅ 

ြယ ား ၁.၉ ၇၈.၀ ၁၈.၂ ၁.၀ ၀.၈ ၁၀၀ ၃၂၂၂၂ ၇၂၇ 

ြ င ် ၁.၈ ၉၂.၂ ၅.၁ ၀.၇ ၀.၂ ၁၀၀ ၁၅၇၃၆၅ ၈၀၉ 

ချင်ား ၁၆.၃ ၆၁.၆ ၁၉.၅ ၁.၀ ၁.၅ ၁၀၀ ၄၅၀၃၉ ၆၇၂ 

စစ်ြ ုင်ား ၂.၂ ၉၃.၀ ၃.၉ ၀.၀ ၀.၉ ၁၀၀ ၈၀၀၅၃၁ ၁၆၃၁ 

တနသသ    ၇.၉ ၈၀.၅ ၉.၆ ၁.၄ ၀.၅ ၁၀၀ ၁၈၅၂၅၅ ၉၉၈ 

ပဲခူား ၄.၅ ၉၂.၂ ၂.၅ ၀.၂ ၀.၅ ၁၀၀ ၈၈၅၆၀၃ ၁၇၀၁ 
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န ်ြ ် သြရ ိုားကျအလိုပ်အက ိုင် ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာ 

လ ဦားထရ တစ်ပတ်လိုပ်ခလစာ (Binned) 

< ၁၀ ၁၀ - ၅၉ ၆၀- ၁၀၉ ၁၁၀- ၁၅၉ ၁၆၀+ စိုစိုထပါင်ား 

မရြွား ၄.၃ ၉၄.၂ ၁.၂ ၀.၀ ၀.၃ ၁၀၀ ၈၈၁၈၁၃ ၁၈၉၂ 

မနတရလား ၃.၈ ၈၉.၄ ၅.၅ ၀.၆ ၀.၈ ၁၀၀ ၁၃၁၇၁၀၆ ၂၃၆၅ 

မွန် ၁.၆ ၉၀.၂ ၇.၆ ၀.၁ ၀.၆ ၁၀၀ ၁၉၈၃၃၈ ၇၉၁ 

 ခ ုင် ၅.၂ ၈၈.၅ ၄.၀ ၀.၄ ၁.၉ ၁၀၀ ၂၆၇၇၄၄ ၉၀၉ 

 န်ြုန ် ၁.၃ ၇၂.၇ ၁၈.၅ ၃.၂ ၄.၄ ၁၀၀ ၁၃၆၃၄၂၇ ၂၀၀၉ 

 ှမ်ား ၀.၄ ၈၁.၄ ၁၇.၇ ၀.၃ ၀.၁ ၁၀၀ ၃၀၄၆၁၅ ၆၂၄ 

ဧ  ဝတ  ၆.၇ ၉၁.၅ ၁.၂ ၀.၂ ၀.၅ ၁၀၀ ၈၂၁၀၄၉ ၁၃၂၁ 

ရနပပည်ရတ ် ၁၂.၉ ၆၉.၆ ၁၄.၈ ၀.၈ ၁.၈ ၁၀၀ ၂၄၂၃၂၀ ၁၃၆၉ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၂၉၉၃၀၃ ၆၅၈၅၀၂၃ ၅၆၈၆၉၉ ၆၄၃၇၅ ၁၀၂၀၂၄ ၇၆၁၉၄၂၄ X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၈၃၉ ၁၅၆၄၄ ၁၆၄၃ ၁၄၅ ၂၃၂ ၁၈၅၀၃ X X 
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ဇယာား (၁၃) သြရ ိုားကျကဏ္ဍတ င် လိုပ်က ိုင်ထနသ ြျာား၏ တစ်ပတ်ပျြ်ားြျှေင်ထင  (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်၊ လိုပ်ငန်ားကဏ္ဍ၊ မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ်) 

န ်ြ ် သြရ ိုားကျအလိုပ်အက ိုင် ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာ 

လ ဦားထရ တစ်ပတ်လိုပ်ခလစာ (Binned) 

< ၁၀ ၁၀ - ၅၉ ၆၀- ၁၀၉ ၁၁၀- ၁၅၉ ၁၆၀+ စိုစိုထပါင်ား 

မပည်ထ ာင်စို ၂.၀ ၈၂.၁ ၁၂.၁ ၁.၁ ၂.၇ ၁၀၀ ၂၇၀၅၂၁၁ ၇၄၇၂ 

ြ ောိုး၊ မ္ 

 ျာ်း ၁.၉ ၇၉.၁ ၁၄.၂ ၁.၃ ၃.၅ ၁၀၀ ၁၄၁၈၄၇၇ ၄၀၅၉ 

မ ၂.၁ ၈၅.၄ ၉.၇ ၀.၉ ၁.၉ ၁၀၀ ၁၂၈၆၇၃၄ ၃၄၁၃ 

ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ် 

မမ  ြို့ဖြ ၁.၀ ၇၅.၀ ၁၈.၂ ၁.၇ ၄.၀ ၁၀၀ ၁၃၅၉၈၉၉ ၄၁၄၁ 

ဒ ျ်းလ   ၂.၉ ၈၉.၃ ၅.၈ ၀.၆ ၁.၄ ၁၀၀ ၁၃၄၅၃၁၁ ၃၃၃၁ 

လုြ်ငန်ိုးြဏ္ဍ 

လယ ယာ ၆.၀ ၉၁.၄ ၁.၆ ၀.၁ ၁.၀ ၁၀၀ ၄၃၀၃၁၆ ၁၀၉၃ 

စ  မှို ၁.၅ ၈၁.၅ ၁၃.၀ ၁.၄ ၂.၆ ၁၀၀ ၇၁၇၃၇၇ ၁၇၉၄ 

ဝန ဒဆာင မှို ၁.၁ ၇၉.၈ ၁၄.၅ ၁.၃ ၃.၃ ၁၀၀ ၁၅၅၇၅၁၈ ၄၅၈၅ 

ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ တ ုင်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ် 

ြချင် ၁.၈ ၈၄.၂ ၁၃.၀ ၀.၆ ၀.၅ ၁၀၀ ၇၆၀၅၆ ၄၃၉ 

ြယ ား ၀.၂ ၇၆.၃ ၂၁.၃ ၁.၅ ၀.၇ ၁၀၀ ၁၈၉၅၇ ၄၃၁ 

ြ င ် ၀.၇ ၉၀.၉ ၆.၈ ၀.၅ ၁.၀ ၁၀၀ ၈၂၅၉၂ ၄၂၉ 

ချင်ား ၇.၅ ၆၄.၈ ၂၅.၄ ၀.၇ ၁.၇ ၁၀၀ ၂၅၀၂၀ ၃၈၀ 

စစ်ြ ုင်ား ၁.၇ ၈၈.၄ ၉.၁ ၀.၀ ၀.၉ ၁၀၀ ၂၆၉၂၀၁ ၅၈၆ 

တနသသ    ၀.၀ ၈၆.၄ ၉.၂ ၁.၄ ၃.၀ ၁၀၀ ၄၁၉၆၁ ၂၅၃ 

ပဲခူား ၁.၇ ၉၄.၅ ၂.၉ ၀.၂ ၀.၇ ၁၀၀ ၄၆၃၀၅၈ ၉၄၇ 

မရြွား ၂.၇ ၉၁.၈ ၄.၄ ၀.၀ ၁.၁ ၁၀၀ ၂၄၆၉၁၄ ၅၇၆ 
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န ်ြ ် သြရ ိုားကျအလိုပ်အက ိုင် ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာ 

လ ဦားထရ တစ်ပတ်လိုပ်ခလစာ (Binned) 

< ၁၀ ၁၀ - ၅၉ ၆၀- ၁၀၉ ၁၁၀- ၁၅၉ ၁၆၀+ စိုစိုထပါင်ား 

မနတရလား ၀.၇ ၈၆.၃ ၁၀.၀ ၀.၆ ၂.၄ ၁၀၀ ၂၁၅၄၉၈ ၄၂၀ 

မွန် ၀.၅ ၉၀.၃ ၇.၀ ၀.၃ ၁.၉ ၁၀၀ ၄၀၃၇၉ ၁၇၃ 

 ခ ုင် ၅.၁ ၈၉.၂ ၃.၄ ၀.၁ ၂.၂ ၁၀၀ ၁၅၄၃၅၅ ၅၃၂ 

 န်ြုန ် ၁.၄ ၆၉.၄ ၁၉.၅ ၃.၃ ၆.၅ ၁၀၀ ၆၉၉၇၇၇ ၁၀၄၄ 

 ှမ်ား ၀.၆ ၇၃.၇ ၂၄.၇ ၀.၆ ၀.၃ ၁၀၀ ၁၃၅၀၂၁ ၂၉၄ 

ဧ  ဝတ  ၁.၆ ၉၀.၅ ၃.၅ ၁.၄ ၃.၀ ၁၀၀ ၁၀၄၄၇၆ ၁၇၉ 

ရနပပည်ရတ ် ၆.၄ ၅၅.၈ ၃၃.၈ ၁.၂ ၂.၈ ၁၀၀ ၁၃၁၉၄၄ ၇၈၉ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၅၃၃၅၅ ၂၂၂၁၃၉၀ ၃၂၅၉၈၂ ၃၁၀၉၅ ၇၃၃၈၉ ၂၇၀၅၂၁၁ X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၁၆၆ ၅၉၈၇ ၁၀၇၁ ၇၃ ၁၇၅ ၇၄၇၂ X X 
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ဇယာား (၁၄) သြရ ိုားကျြဟိုတ်ထသာကဏ္ဍတ င် လိုပ်က ိုငထ်နသ ြျာား၏ တစ်ပတ်ပျြ်ားြျှေင်ထင  (ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်၊ လိုပ်ငန်ားကဏ္ဍ၊ မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ 
မပည်နယ)် 

န ်ြ ် သြရ ိုားကျအလိုပ်အက ိုင် ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာ 
လ ဦားထရ တစ်ပတ်လိုပ်ခလစာ (Binned) 

< ၁၀ ၁၀ - ၅၉ ၆၀- ၁၀၉ ၁၁၀- ၁၅၉ ၁၆၀+ စိုစိုထပါင်ား 

မပည်ထ ာင်စို ၄.၆ ၈၈.၁ ၅.၇ ၀.၇ ၀.၇ ၁၀၀ ၅၃၅၅၆၄၈ ၁၂၁၅၂ 

ြ ောိုး၊ မ္ 

 ျာ်း ၂.၇ ၈၇.၉ ၇.၈ ၀.၉ ၀.၇ ၁၀၀ ၃၂၂၂၃၁၂ ၇၆၇၃ 

မ ၇.၅ ၈၈.၅ ၂.၇ ၀.၄ ၀.၉ ၁၀၀ ၂၁၃၃၃၃၆ ၄၄၇၉ 

ပမ္  ွဲ့ပြ၊ ထြ ိုးလြ် 

မမ  ြို့ဖြ ၂.၅ ၈၀.၆ ၁၃.၄ ၁.၈ ၁.၇ ၁၀၀ ၁၄၅၉၈၆၀ ၃၉၁၉ 

ဒ ျ်းလ   ၅.၄ ၉၁.၀ ၂.၉ ၀.၃ ၀.၄ ၁၀၀ ၃၈၉၅၇၈၉ ၈၂၃၃ 

လုြ်ငန်ိုးြဏ္ဍ 

လယ ယာ ၆.၁ ၉၂.၉ ၀.၉ ၀.၀ ၀.၀ ၁၀၀ ၂၁၃၁၃၂၄ ၄၃၄၁ 

စ  မှို ၂.၈ ၈၆.၃ ၈.၉ ၀.၉ ၁.၀ ၁၀၀ ၁၇၀၇၈၇၅ ၄၀၂၀ 

ဝန ဒဆာင မှို ၄.၆ ၈၃.၅ ၉.၀ ၁.၅ ၁.၅ ၁၀၀ ၁၅၁၅၉၁၉ ၃၇၉၀ 

ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ တ ုင်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ် 

ြချင် ၉.၄ ၇၅.၂ ၁၃.၅ ၁.၇ ၀.၂ ၁၀၀ ၄၆၀၄၂ ၂၇၅ 

ြယ ား ၃.၂ ၈၃.၄ ၁၂.၃ ၀.၃ ၀.၇ ၁၀၀ ၁၈၁၂၀ ၄၀၄ 

ြ င ် ၂.၅ ၉၂.၈ ၃.၉ ၀.၈ ၀.၀ ၁၀၀ ၈၉၅၈၁ ၄၄၉ 

ချင်ား ၂၆.၅ ၅၈.၅ ၁၂.၄ ၁.၄ ၁.၃ ၁၀၀ ၂၀၆၃၉ ၃၀၁ 

စစ်ြ ုင်ား ၂.၄ ၉၅.၁ ၁.၆ ၀.၁ ၀.၉ ၁၀၀ ၅၄၁၃၄၂ ၁၀၆၈ 

တနသသ    ၁၀.၀ ၇၈.၈ ၉.၈ ၁.၄ ၀.၀ ၁၀၀ ၁၄၆၅၇၄ ၇၆၃ 

ပဲခူား ၆.၆ ၉၀.၁ ၂.၆ ၀.၁ ၀.၅ ၁၀၀ ၄၈၈၃၅၀ ၈၉၉ 
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န ်ြ ် သြရ ိုားကျအလိုပ်အက ိုင် ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ နြ နာ 

လ ဦားထရ တစ်ပတ်လိုပ်ခလစာ (Binned) 

< ၁၀ ၁၀ - ၅၉ ၆၀- ၁၀၉ ၁၁၀- ၁၅၉ ၁၆၀+ စိုစိုထပါင်ား 

မရြွား ၄.၇ ၉၅.၀ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၁ ၁၀၀ ၆၆၈၃၀၁ ၁၃၉၆ 

မနတရလား ၄.၃ ၈၉.၈ ၄.၈ ၀.၆ ၀.၅ ၁၀၀ ၁၁၃၇၀၂၉ ၂၀၂၆ 

မွန် ၁.၈ ၉၀.၃ ၇.၇ ၀.၀ ၀.၂ ၁၀၀ ၁၆၀၅၈၈ ၆၃၁ 

 ခ ုင် ၅.၄ ၈၇.၃ ၄.၉ ၀.၈ ၁.၆ ၁၀၀ ၁၁၉၃၈၃ ၄၀၃ 

 န်ြုန ် ၁.၁ ၇၆.၃ ၁၇.၃ ၂.၉ ၂.၄ ၁၀၀ ၈၇၄၁၆၇ ၁၂၉၀ 

 ှမ်ား ၀.၂ ၈၈.၁ ၁၁.၆ ၀.၁ ၀.၀ ၁၀၀ ၁၇၆၆၃၃ ၃၄၆ 

ဧ  ဝတ  ၇.၃ ၉၁.၆ ၀.၉ ၀.၀ ၀.၂ ၁၀၀ ၇၃၃၇၂၆ ၁၁၆၉ 

ရနပပည်ရတ ် ၁၆.၉ ၇၈.၉ ၂.၉ ၀.၅ ၀.၉ ၁၀၀ ၁၃၅၁၇၄ ၇၃၂ 

ခန့််ြှန်ားလ ဦားထရ ၂၄၈၃၉၁ ၄၇၂၀၉၈၉ ၃၀၇၁၈၀ ၃၉၀၄၃ ၄၀၀၄၅ ၅၃၅၅၆၄၈ X X 

နြ နာလ ဦားထရ ၆၇၈ ၁၀၅၄၄ ၇၆၅ ၈၃ ၈၂ ၁၂၁၅၂ X X 
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ဇယာား (၁၅) အသက ်၁၅ နှစ်နငှ့််အ က ်အလိုပ်လက်ြွဲ့်ဦားထရ (ပညာထရားအဆင့််၊ ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်၊ မပည်ထ ာင်စိုနယထ်မြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ်) 

န ်ြ ် စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ပြည်ထ ောင်စု ၃၄၆၈၄၆ ၁၅၆၂၉၉ ၁၉၀၅၄၇ ၁၃၃၅၂၇ ၅၈၃၉၁ ၇၅၁၃၅ ၂၁၃၃၁၉ ၉၇၉၀၈ ၁၁၅၄၁၂ 

ြညောထရိုးအဆင ် 

မူလတန ်းဒအာ   ၈၁၄၅၂ ၃၆၈၃၂ ၄၄၆၂၀ ၁၅၅၈၉ ၄၄၈၁ ၁၁၁၀၉ ၆၅၈၆၂ ၃၂၃၅၁ ၃၃၅၁၁ 

မူလတန ်း ၁၅၃၄၂၆ ၇၄၁၆၉ ၇၉၂၅၇ ၅၃၆၄၂ ၂၄၈၃၆ ၂၈၈၀၆ ၉၉၇၈၄ ၄၉၃၃၃ ၅၀၄၅၁ 

အလယ တန ်း ၅၇၀၄၉ ၂၇၈၈၉ ၂၉၁၆၀ ၃၁၁၄၇ ၁၆၄၂၁ ၁၄၇၂၇ ၂၅၉၀၂ ၁၁၄၆၉ ၁၄၄၃၃ 

အထ  တန ်း ၅၄၉၁၉ ၁၇၄၀၉ ၃၇၅၁၀ ၃၃၁၄၈ ၁၂၆၅၅ ၂၀၄၉၃ ၂၁၇၇၁ ၄၇၅၄ ၁၇၀၁၇ 

ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ တ ုင်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ် 

ြချင် ၃၆၆၀ ၁၇၀၀ ၁၉၅၉ ၁၇၂၄ ၁၂၈၇ ၄၃၇ ၁၉၃၆ ၄၁၃ ၁၅၂၂ 

ြယ ား ၁၃၄၇ ၈၁၉ ၅၂၇ ၅၀၁ ၄၀၅ ၉၅ ၈၄၆ ၄၁၄ ၄၃၂ 

ြ င ် ၄၄၉၇ ၁၇၉၅ ၂၇၀၂ ၂၆၅၄ ၈၉၃ ၁၇၆၁ ၁၈၄၂ ၉၀၁ ၉၄၁ 

ချင်ား ၁၇၆၀၈ ၉၁၉၆ ၈၄၁၂ ၁၇၇၃ ၉၀၄ ၈၆၉ ၁၅၈၃၄ ၈၂၉၂ ၇၅၄၂ 

စစ်ြ ုင်ား ၁၁၁၃၂ ၁၂၁၆ ၉၉၁၇ ၆၂၅၂ ၆၀၃ ၅၆၄၉ ၄၈၈၁ ၆၁၃ ၄၂၆၈ 

တနသသ    ၅၀၁၁ ၃၁၂၁ ၁၈၉၀ ၁၇၇၂ ၁၃၀၀ ၄၇၂ ၃၂၃၉ ၁၈၂၁ ၁၄၁၈ 

ပဲခူား ၁၅၃၄၄၀ ၆၆၆၉၄ ၈၆၇၄၇ ၃၇၇၅၁ ၁၃၃၆၆ ၂၄၃၈၅ ၁၁၅၆၈၉ ၅၃၃၂၈ ၆၂၃၆၂ 

မရြွား ၇၉၅၉ ၃၀၇၅ ၄၈၈၄ ၃၈၆၁ ၁၅၃၂ ၂၃၂၉ ၄၀၉၉ ၁၅၄၄ ၂၅၅၅ 

မနတရလား ၈၂၂၀ ၇၄၃၆ ၇၈၄ ၁၈၇၅ ၁၈၇၅ ၀ ၆၃၄၄ ၅၅၆၁ ၇၈၄ 

မွန် ၄၃၀၂ ၂၃၈၅ ၁၉၁၇ ၇၆၁ ၂၁၉ ၅၄၂ ၃၅၄၁ ၂၁၆၆ ၁၃၇၅ 

 ခ ုင် ၁၂၄၉၇ ၉၀၀၇ ၃၄၉၁ ၂၅၀၅ ၁၅၅၃ ၉၅၂ ၉၉၉၂ ၇၄၅၄ ၂၅၃၈ 

 န်ြုန ် ၆၄၇၂၀ ၃၀၆၇၄ ၃၄၀၄၅ ၅၁၃၂၇ ၂၅၄၅၁ ၂၅၈၇၆ ၁၃၃၉၃ ၅၂၂၃ ၈၁၇၀ 

 ှမ်ား ၂၆၇၆၇ ၇၅၂၁ ၁၉၂၄၆ ၁၀၉၈၃ ၄၁၄၈ ၆၈၃၅ ၁၅၇၈၄ ၃၃၇၃ ၁၂၄၁၀ 

ဧ  ဝတ  ၉၆၄၉ ၄၆၇၈ ၄၉၇၂ ၃၂၄၀ ၂၃၂၇ ၉၁၃ ၆၄၀၉ ၂၃၅၁ ၄၀၅၈ 

ရနပပည်ရတ ် ၁၆၀၃၇ ၆၉၈၂ ၉၀၅၅ ၆၅၄၈ ၂၅၂၉ ၄၀၁၉ ၉၄၈၉ ၄၄၅၃ ၅၀၃၆ 
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ဇယာား (၁၆) အသက ်၁၅ နှစ်နငှ့််အ က ်အလိုပ်လက်ြွဲ့်နှုန်ား (ပညာထရားအဆင့််၊ ကျာား၊ ြ၊ မြ  ွေ့မပ၊ ထကျားလက်၊ မပည်ထ ာင်စိုနယ်ထမြ၊ တ ိုင်ားထေသကကီား၊ မပည်နယ်) 

န ်ြ ် စုစုထြါင်ိုး ပမ္  ွဲ့ပြ ထြ ိုးလြ် 

ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ ထြါင်ိုး ြ ောိုး မ္ 

ပြည်ထ ောင်စု ၁.၀ ၀.၉ ၁.၀ ၁.၂ ၁.၂ ၁.၂ ၀.၈ ၀.၈ ၀.၈ 

ြညောထရိုးအဆင ် 

မူလတန ်းဒအာ   ၀.၉ ၁.၀ ၀.၈ ၀.၉ ၀.၇ ၁.၁ ၀.၉ ၁.၁ ၀.၈ 

မူလတန ်း ၀.၈ ၀.၈ ၀.၈ ၁.၀ ၁.၀ ၁.၀ ၀.၇ ၀.၇ ၀.၇ 

အလယ တန ်း ၁.၄ ၁.၄ ၁.၄ ၁.၇ ၁.၈ ၁.၆ ၁.၁ ၁.၀ ၁.၂ 

အထ  တန ်း ၁.၈ ၁.၅ ၂.၀ ၁.၇ ၁.၇ ၁.၇ ၁.၉ ၁.၁ ၂.၄ 

ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမ္၊ တ ုင်ိုးထေသကြ ိုး၊ ပြည်န ် 

ြချင် ၀.၄ ၀.၄ ၀.၄ ၀.၅ ၀.၇ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၅ 

ြယ ား ၀.၇ ၀.၉ ၀.၅ ၁.၀ ၁.၈ ၀.၄ ၀.၆ ၀.၆ ၀.၆ 

ြ င ် ၀.၅ ၀.၄ ၀.၅ ၁.၂ ၀.၉ ၁.၅ ၀.၃ ၀.၃ ၀.၂ 

ချင်ား ၅.၈ ၆.၄ ၅.၂ ၂.၆ ၃.၁ ၂.၃ ၆.၆ ၇.၂ ၆.၁ 

စစ်ြ ုင်ား ၀.၃ ၀.၁ ၀.၄ ၀.၈ ၀.၂ ၁.၄ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၂ 

တနသသ    ၀.၆ ၀.၈ ၀.၄ ၀.၈ ၁.၃ ၀.၄ ၀.၅ ၀.၆ ၀.၄ 

ပဲခူား ၄.၂ ၄.၀ ၄.၄ ၄.၆ ၃.၈ ၅.၂ ၄.၁ ၄.၁ ၄.၁ 

မရြွား ၀.၂ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၈ ၀.၇ ၀.၉ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၂ 

မနတရလား ၀.၂ ၀.၄ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၃ ၀.၀ ၀.၂ ၀.၄ ၀.၀ 

မွန် ၀.၃ ၀.၄ ၀.၃ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၃ ၀.၄ ၀.၅ ၀.၃ 

 ခ ုင် ၀.၇ ၁.၁ ၀.၄ ၀.၉ ၁.၃ ၀.၆ ၀.၆ ၁.၀ ၀.၃ 

 န်ြုန ် ၁.၂ ၁.၂ ၁.၁ ၁.၃ ၁.၅ ၁.၂ ၀.၈ ၀.၇ ၀.၉ 

 ှမ်ား ၀.၇ ၀.၄ ၁.၀ ၁.၁ ၀.၉ ၁.၃ ၀.၆ ၀.၃ ၀.၉ 

ဧ  ဝတ  ၀.၂ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၅ ၀.၈ ၀.၃ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၂ 

ရနပပည်ရတ ် ၂.၁ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၇ ၂.၄ ၂.၉ ၁.၈ ၁.၈ ၁.၇ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အ လုြ်သမ္ော ိုး၊ လူဝင်မ္ှုကြ ိုးက ြြ်ထရိုးနှင့်် ပ ြည်သူူ့အ င်အ ော ိုးဝန ်ကြ ိုးဌော န၊ အ လုြ်သမ္ော ိုးည ွှန်ကြော ိုးထ ရိုးဦိုး စ ိုးဌော န 

http://www.mol.gov.mm 


