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၁။ ြမန်မာြပညတ်ငွး် သင့တ်င့ေ်သာ လပ်ုအားခ 
 

ြမန်မာြပညတ်ငွး် သင့တ်င့ေ်သာလပ်ုအားခ စမံီကန်ိး၏ 

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 
၂၀၂၀ ခု�စ်ှတွင ် အ�ပီးသတ်ရနလ်ျာထားေသာ ြမနမ်ာ�ိငုင်တံွငး် အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခအဆင့သ်စ်များ 

ချမှတ်ြပငဆ်ငရ်ာတွင ်ြမနမ်ာြပည်တွငး် သင့တ်င့ေ်သာလုပ်အားခ စီမံကိနး်အေန�ငှ့ ်လုပ်အားခ�ငှ့ ်ေနထိငုစ်ရိတ်ဆိုငရ်ာ 

ေဒတာများေကာက်ယူ�ပီး အလ�ာလိုက်ရပ်ဝှမ်းများကို အပုိငး်သံုးပုိငး်ပါေသာ ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ�များ�ငှ့ ်အ�ကံေပးမ�များ 

ြပုလုပ်ေပးရန ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ WageIndicator သည် ေရွးချယ်ထားေသာ လုပ်အားခနည်း လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်

ေရွးချယ်ထားေသာ နယေ်ြမများမှ ေကာက်ယူရ�ှိေသာ အဆိုပါ လုပ်အားခေဒတာများကို အစီအရငခ်ံ တငြ်ပပါမည်။ 

အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခ ဥပေဒ (၂၀၁၃) တွင ် အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခကို ပငစ်ငမ်ျား�ငှ့ ် ဆုေ�ကးေငမွျား၊ လူမ�လံုြခံုေရး 

ေငသွားအကျိုးခံစားခွင့မ်ျား၊ အလုပ်ရပ်နားခံရ၍ ရ�ှိေသာ ေလျာ်ေ�ကးေငမွျား၊ ခရီးသွားစရိတ်၊ တည်းခိုေနထိုငစ်ရိတ်၊ 

စားေသာက်စရိတ်၊ လ�ပ်စစ်မီတာ ေရမီတာများ�ငှ့ ် အခွနမ်ျား၊ ကျနး်မာေရး ေဆးကုစရိတ်များ�ငှ့ ် အနားယူစရိတ်များ 

မပါဝငေ်သာ အေြခခံလစာအြဖစ် အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိုထားသည်။ 

အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခ ဥပေဒသည် ဌာေနတစ်ခုစီတွင ် အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခဆိုငရ်ာ သံုးပွင့ဆ်ိုငေ်ကာ်မတီများ ဖွဲ�စည်း�ပီး 

အေြခခံ အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခများကို သုေတသနလုပ်တွက်ချက်ရန ် အ�ကံြပုထားပါသည်။ အဆိုပါေကာ်မတီများက 

၎ငး်တို၏့ အဆိုြပုချက်များကိ ု တစ်�ိငုင်လံံုးဆိုငရ်ာ အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခ ေကာ်မတီသို ့ တငြ်ပပါမည်။ 

အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခအြဖစ် အကျံုးဝငေ်သာ စီးပွားေရးလုပ်ငနး် အမျိုးအစားများကို တစ်�ိငုင်လံံုးဆိုငရ်ာ 

အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခ ေကာ်မတီမှ ဆံုးြဖတ်ပါသည်။ ေကာ်မတီသည် အလုပ်သမားများ�ငှ့ ် ၎ငး်တိုမိ့သားစုများ၏ 

လိုအပ်ချက်များ၊ လက်�ှိလစာ၊ လူမ�လံုြခံုေရး အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား၊ ေနထိုငစ်ရိတ်တိုအ့ြပင ် သဟဇာတြဖစ်ေသာ 

လူေနမ�အဆင့အ်တနး် 0

1 တိုက့ို ထည့်သွငး် စဉ်းစားရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 

၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ဇွနလ် - စက်တငဘ်ာလ အတွငး်တွင ် ြမနမ်ာလုပ်ငနး်များ၊ လက်မ�ပညာ�ငှ့ ် ဝနေ်ဆာငမ်� 

အလုပ်သမားသမဂ�များ အဖွဲ�ချုပ် (MICS-TUsF) သည် Mondiaal FNV �ငှ့ ်APHEDA Myanmar တို၏့ ပ့ံပုိးမ�ြဖင့် 

အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခ သံုးသပ်ေရးဆိုငရ်ာ အလုပ်သမားအတိုငပ်ငခ်ံဖိုရမ် (LCF) ကို ြပုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖိုရမ်အား ြမနမ်ာ�ိငုင် ံ

ကုနသ်ွယ်ေရး သမဂ� (CTUM) �ငှ့ ် ြမနမ်ာ�ိငုင် ံ လယ်ယာလုပ်ကိုငသ်ူများအဖွဲ�ချုပ် (AFFM-IUF) �ငှ့ ်

အလုပ်သမားအခွင့အ်ေရး အဖွဲ�များ စသည့် အလုပ်သမဂ� ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ေရာက်ခဲ့�ကသည်။  

 

1  ရငး်ြမစ်- https://wageindicator.org/labour-laws/labour-law-around-the-world/minimum-wages-regulations/minimum-wages-regulations-

myanmar 

https://wageindicator.org/labour-laws/labour-law-around-the-world/minimum-wages-regulations/minimum-wages-regulations-myanmar
https://wageindicator.org/labour-laws/labour-law-around-the-world/minimum-wages-regulations/minimum-wages-regulations-myanmar
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MICS-TUsF က ပူးတွဲစည်း�ံုးေရးအတွက် အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခစစ်တမ်းကို LCF ၏ ပလက်ေဖာငး်အြဖစ် 

လိုအပ်ေ�ကာငး် တငြ်ပခဲ့သည်။ စစ်တမ်းရလဒမ်ျားကို သံုးပွင့ဆ်ိုင ် လုပ်အားခေကာ်မတီတွင ်

လူမ�ေရးေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွေရး�ငှ့ ် ည�ိ��ငိး်မ�များအတွက် လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များအြဖစ်လည်း အသံုးြပုသည်။ 

FNV Mondiaal သည် WageIndicator ေဖာငေ်ဒး�ှငး်အား ၎ငး်တိုအ့ေန�ငှ့ ်လုပ်ငနး်အေတွ�အ�ကံု�ှိ�ပီးသားြဖစ်ေသာ 

လုပ်အားခစစ်တမ်းတစ်ခု�ငှ့ ် ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက် စစ်တမ်းတစ်ခုတိုက့ို စီမံခန ့ခ်ွဲေပးရန ် ေတာငး်ဆိုခဲ့ပါသည်။ 

WageIndicator က စစ်တမ်းများအတွက် လိုအပ်ေသာ ကွငး်ဆငး်ေဆာငရွ်က်မ�ကို ြပုလုပ်ရာတွင ် ရနက်ုန�်မို� �ှိ 

စီးပွားေရး�ငှ့ ်လူမ�ဖွံ� �ဖိုးေရးစငတ်ာ (CESD) �ငှ့ ်ပူးေပါငး်လုပ်ေဆာငခ်ဲ့ပါသည်။ ဤ WageIndicator ေဒတာ ရီပုိတ့ွင် 

၎ငး်စစ်တမ်းများ�ှိ ရလဒမ်ျားကို တငြ်ပထားပါသည်။ 

စစတ်မ်း�စှခ် ု 
ြမနမ်ာြပည်တွငး် သင့တ်င့ေ်သာလုပ်အားခ စီမံကိနး် အတွက် စစ်တမ်း�စ်ှခ ု ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ြမနမ်ာြပည်တွငး် 

ေနထိငုစ်ရိတ်စစ်တမ်း ၂၀၁၉ သည် ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး်�ှ ိေနထိုငစ်ရိတ်ကို စိစစ်ရန�်ငှ့ ်သက်ဆိုငရ်ာ ေနထိုငရ်နဖ်ူလံုေသာ 

လုပ်အားခကို တွက်ချက်ရနြ်ဖစ်သည်။ ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး် သင့တ်င့ေ်သာ လုပ်အားခ စစ်တမ်း ၂၀၁၉ သည် 

ေရွးချယ်ထားေသာ လုပ်ငနး်က�များ�ငှ့ ်နယေ်ြမေဒသများ�ှိ ကိုယ်ပုိငလ်ုပ်ငနး်လုပ်သူများအပါအဝင ်ြမနမ်ာြပည်သား 

အလုပ်သမားများ၏ လုပ်အားခအေသးစိတ်ကို အစီအရငခ်�ံိငုရ်န ်ရည်ရွယ်သည်။ 

WageIndicator ေဖာငေ်ဒး�ှငး်သည် လုပ်အားခများ�ငှ့ ် အလုပ်ခွငအ်ေြခအေနများ�ငှ့ ် ပတ်သက်ေသာ 

ဘာသာစကားေပါငး်စုံြဖင့ ် ေရးသားထားသည့် အွနလ်ိုငး် ဝက်ဘဆိုက်-စစ်တမ်းတစ်ခု�ငှ့ ် ေနထိငုစ်ရိတ်�ငှ့ ်

ပတ်သက်ေသာ ဘာသာစကားေပါငး်စုံြဖင့ ် ေရးသားထားသည့် အွနလ်ိုငး်ဝက်ဘဆိုက်-စစ်တမ်းတစ်ခု တိုက့ို 

ြပုလုပ်ထားသည်မှာ �စ်ှေပါငး်များစွာ�ကာ�ပီြဖစ်သည်။ လုပ်အားခ�ငှ့ ် သက်ဆိုငေ်သာ ေမးခွနး်များကို ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံှ ိ

မျက်�ာှချငး်ဆိုင ် လူေတွ� အငတ်ာဗျူးလုပ်သူများအတကွ် အဆငေ်ြပေအာင ် ြပုြပငထ်ားပါသည်။ လုပ်အားခ�ငှ့ ်

အလုပ်ခွငအ်ေြခအေနစစ်တမ်း�ငှ့ ် ေနထိုငစ်ရိတ်စစ်တမ်း �စ်ှမျိုးစလံုး၏ စစ်တမ်း ေမးခွနး်များကို အွနလ်ိုငး်သာမက 

အက(်ပ်)ြဖင့ပ်ါ ရ�ှိေအာင ် ြပုလုပ်ထားပါသည်။ ေနထိုငစ်ရိတ်စစ်တမ်းအတွက် ေဒတာေကာက်ယူရာတွင ် အက(်ပ်)ကို 

သံုး�ပီး သင့တ်င့ေ်သာ လုပ်အားခ စစ်တမ်း ကိုမူ ကလစ်ဘုတ်တွင ် ည�ပ်ထားေသာ စာရွက်များြဖင့ ် ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ေနာက်တစ်ဆင့အ်ြဖစ် ေဒတာများကို CESD �ံုးချုပ်များတွင ် အွနလ်ိုငး်စစ်တမ်းအတွငး်သို ့ ထည့်သွငး်ခဲ့သည်။ 

ေဒတာေကာက်ယူြခငး်ကို တစ်ေနစ့ာစီ စိစစ်အကဲြဖတ်ခဲ့သည်။ ြမနမ်ာြပည်တွငး် သင့တ်င့ေ်သာ လုပ်အားခ စစ်တမ်းပါ  

ေမးခွနး်�ငှ့ ် အေြဖများကို ဤစာေစာင�်ှ ိ Appendix 2 တွင ် �ကည့်���ိငုပ်ါသည်။ ြမနမ်ာြပည်တွငး် 

ေနထိငုစ်ရိတ်စစ်တမ်းပါ ေမးခွနး်များကို ဤလင့(်ခ်)တွင ် �ကည့်���ိငုပ်ါသည် - 

https://mywage.org/myanmar/salary/cost-of-living-survey 

CESD သည် စစ်တမ်း�စ်ှခုစလံုးအတွက် ကွငး်ဆငး်လုပ်ေဆာငမ်�ကို ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ စက်တငဘ်ာလ�ငှ့ ်

ေအာက်တိုဘာလတိုတ့ွင ် ြပုလုပ်ခဲ့သည်။ လုပ်အားခများ�ငှ့ ် အလုပ်ခွငအ်ေြခအေနများအတွက် 

ေဒတာထည့်သွငး်ြခငး်ကို ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ စက်တငဘ်ာ ၂၃ �ငှ့ ် �ိဝုငဘ်ာ ၁၀ �ကားတွင ် ြပုလုပ်ခဲ့သည်။ သင့တ်င့ေ်သာ 

လုပ်အားခ စစ်တမ်း အတွက် ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံှ ိ နယ်ေြမေဒသေလးခုတွင ် အလုပ်သမားများ�ငှ့ ် မျက်�ာှချငး်ဆိုင ် လူေတွ� 

အငတ်ာဗျူးေပါငး် ၁၅၁၄ ခု ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ေနထိုငစ်ရိတ်စစ်တမ်း အတွက် ေမးခွနး်လ�ာေပါငး် အေစာင ် ၈၀ ကို 

ြဖည့်�ပီးခဲ့�ပီး ေရွးချယ်ထားေသာ နယ်ေြမေဒသ တစ်ခုစီတွင ်အေစာင ်၂၀ စီြဖစ်သည်။  

https://mywage.org/myanmar/salary/cost-of-living-survey
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နယေ်ြမေဒသများ�ငှ့ ်လပ်ုငန်းက�များေရွးချယြ်ခငး် 
ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံှ ိ စီမံကိနး်လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ်က်များ�ငှ့ ် အနးီကပ်ေဆွးေ�းွ�ပီးေနာက် နယ်ေြမေဒသေလးခု�ငှ့ ်

လုပ်ငနး်က�ငါးခုတိုက့ို စစ်တမ်းအတွက် ေရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိသုိုေ့ရွးချယ်ရာတွင ် လုပ်ငနး်သေဘာသဘာ၊ 

နယ်ေြမေဒသ၏ အရွယ်အစား၊ �မို�ေတာ်�ငှ့ ် အနးီအေဝး၊ အငတ်ာဗျူးလုပ်သူများအတွက် ရာသဦတု�ကမ်းတမ်းမ� 

အေ�ာှင့အ်ယှက်များ (မုိး) စသည်တိုက့ို ထည့်သွငး်စဉ်းစားခဲ့ရပါသည်။ နယ်ေြမေဒသေလးခုမှာ ဧရာဝတီတိုငး်ေဒသ�ကီး၊ 

ပဲခူးတိုငး်ေဒသ�ကီး၊ မ��ေလးတိုငး် ေဒသ�ကီး�ငှ့ ် ရနက်ုနတ်ိုငး်ေဒသ�ကီးတို ့ ြဖစ်သည်။ ေရွးချယ်ေသာ 

လုပ်ငနး်က�ငါးခုမှ အဝတ်အထည် (နယ်ေြမအားလံုး)၊ ေဆာက်လုပ်ေရး (ရနက်ုန)်၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငနး် (ဧရာဝတီ၊ 

ရနက်ုန)်၊ အစားအေသာက် ြပငဆ်ငထ်တု်လုပ်ေရး�ငှ့ ် သိုေလှာငေ်ရး (ရနက်ုန)် �ငှ့ ် စုိက်ပျိုးေရးလုပ်ငနး် 

(နယ်ေြမအားလံုး) တို ့ြဖစ်သည်။ 

ေရွးထားေသာ လုပ်ငနး်က�များ�ငှ့ ် နယ်ေြမေဒသများသည် ြမနမ်ာတစ်�ိငုင်လံံုး�ှိ အလုပ်သမားများကို 

ကိုယ်စားမြပုပါ။ သိုေ့သာ် ဤလုပ်ငနး်က�များသည် အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခအဆင့�်ငှ့ ် သက်ဆိုငေ်သာေ�ကာင့ ်

လုပ်အားခနမ့်ိေသာလုပ်ငနး်က�များ၏ သေဘာသဘဝကို ြမငေ်တွ�ရပါမည်။ 

နမူနာြပုဗျူဟာ 
CESD သည် အြခားစစ်တမ်းများကိုလည်း ြပုလုပ်ဖူးသူများ ြဖစ်သည့်အေလျာက် နမူနာြပုဗျူဟာ အတွက် 

စက်မ�ဇုံတစ်ခုစီ�ငှ့ ် �မို�ေတာ်နယ်ေြမများအတွငး်တည်�ှိေသာ စက်�ံုအေရအတွက်ကို သ�ိိငုရ်နအ်တွက ်

စက်�ံုများအတွက် အလုပ်သမားဥပေဒအများစုကို ြပ�ာနး်ြခငး်�ငှ့ ် လိုက်နာကျင့သ်ံုးြခငး်တိုက့ို ြပုလုပ်ေနကျြဖစ်ေသာ 

အလုပ်သမားဦးစီးဌာန�ငှ့ ် စက်မ��ကီး�ကပ်ေရး�ငှ့ ် စစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာနတို�့ငှ့ ် ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငခ်ဲ့ပါသည်။ 

ဦးစီးဌာန�စ်ှခုလံုးတွင ် မှတ်ပုံတငထ်ားသည့် အလုပ်သမား အနည်းဆံုး ၁၀ ဦးအထိပါဝငေ်သာ စက်�ံုများစာရငး်ကို 

ရ�ှိခဲ့ပါသည်။ အလုပ်သမားဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်အရ အလုပ်သမား ၁၀-၄၉ ဦး �ှိေသာ လုပ်ငနး်များကို 

လုပ်ငနး်ေသးများ၊ ၅၀ - ၉၉ ဦး �ှိေသာ  လုပ်ငနး်များကို အလယ်အလတ်လုပ်ငနး်များ၊ အလုပ်သမား ၁၀၀ �ငှ့ ်အထက် 

�ှိေသာ လုပ်ငနး်များကို လုပ်ငနး်�ကီးများဟ ုသတ်မှတ်ပါသည်။ 

အဝတ်အထည်က�အတွက် အထည်အလိပ်�ငှ့ ် အထည်ချုပ်စက်�ံုများဟူ၍�ှိရာ CESD ၏ နမူနာယူစစ်တမ်းသည် 

မ��ေလးမှလွဲ၍ နယ်ေြမအားလံုးမှ အလုပ်သမား ၁၀၀ �ငှ့ ် အထက်�ှိေသာ စက်�ံုများ�ှ ိ အလုပ်သမားများကို 

အဓိကထားခဲ့ပါသည်။ မ��ေလးတွင ် အထည်အလိပ်စက်�ံုများ�ငှ့ ် ရက� နး်စက်�ံုများ �ှိေသာ်လည်း ၎ငး်တိုတ့ွင ်

အလုပ်သမား ၁၀၀ ေအာက်သာ �ှိပါသည်။ အချို�ကို CESD က ေဒတာေကာက်ရာတွင ် ထည့်သွငး်ခဲ့သည်။ 

အြခားလုပ်ငနး်က�အတွက် အေသးစားလုပ်ငနး်များ�ငှ့ ် စက်�ံု �ကီးများအပါအဝင ် စက်�ံုများကို ရနက်ုနမှ်အပ 

အြခားနယ်ေြမများတွင ် ေရွးချယ်ခဲ့သည်။ နယ်ေြမအားလံုးတွင ် CESD သည် စက်�ံုတစ်ခုစီမှ အလုပ်သမား ၁၀-၁၅ 

ဦးကို အငတ်ာဗျူးလုပ်ခဲ့သည်။ CESD သည် အလုပ်သမားများကိ ုအငတ်ာဗျူးလုပ်ရာတွင ်၎ငး်တို၏့ အလုပ်�ှငမ်ျား�ငှ့ ်

မနေ်နဂျာများထံမှ တရားဝင ် လက်ခံခွင့ြ်ပုချက် လိုအပ်ေသာေ�ကာင့ ် အငတ်ာဗျူးလုပ်သူ အလုပ်သမား အများစုမှာ 

အလုပ်�ှငမ်ျား�ငှ့ ် မနေ်နဂျာများက ေရွးေပးသူများသာ ြဖစ်သည်။ စုိက်ပျိုးေရး�ငှ့ ် ေဆာက်လုပ်ေရးက�တို ့ တွငသ်ာ 

ထိသုို ့ မဟုတ်ပါ။  
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ရနက်ုနတ်ွင ် CESD ၏ နမူနာြပုဗျူဟာတွင ် ထုတ်လုပ်ေရးစက်�ံုအများစုတည်�ှိေသာ ေြမာက်ပုိငး်�ငှ့ ်

အေ�ှ� ပုိငး်စက်မ�ဇုံ�စ်ှခုလံုးကို ြခံုငံမိုေအာင ်အားထတု်ခဲ့ပါသည်။ အထးူစီးပွားေရးဇုံ ဥပေဒ အကန ့အ်သတ်များေ�ကာင့ ်

ထိဥုပေဒအရ လိုအပ်ေသာ အထးူခွင့ြ်ပုမိန ့မ်ျားြပုလုပ်ရန ်အချိနမ်ေလာက်ခဲ့၍ သလီဝါ အထးူစီးပွားေရးဇုံ တည်�ှိေသာ 

ေတာငပုိ်ငး်ဇုံကို CESD အေန�ငှ့ ်ထည့်သွငး်�ိငုြ်ခငး်မ�ှိခဲ့ပါ။ CESD သည် အေနာက်တိုငး် စက်မ�ဇုံကိုလည်း ဆပ်ိကမ်း�ငှ့ ်

ကုနတ်ငက်ုနခ်ျလုပ်ငနး်များသာ�ှိ�ပီး အလုပ်သမားလည်း အနည်းသာ�ှိသည့်အြပင ် ၎ငး်�ှိအလုပ်သမားများမှာ 

လစာများသူများြဖစ်�ပီး အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခမူဝါဒများ�ငှ့လ်ည်း ကိုက်ညီြခငး်မ�ှိေသာေ�ကာင့ ် ထိုဇုံကို 

ထည့်သွငး်ြခငး်မ�ှိခဲ့ပါ။  

အလုပ်သမားများ အငတ်ာဗျူးတွင ် ပါဝငေ်ရးသည် အလုပ်သမားသမဂ�များအေပါ် မူတည်ေသာေ�ကာင့ ် CESD သည် 

စက်�ံုများသို ့ ကွငး်ဆငး်ရာတွင ် �ကံုရာကျပနး် မသွား�ိငုခ်ဲ့ပါ။ စက်�ံု ပုိင�်ှင ် သိုမ့ဟုတ် အလုပ်သမားသမဂ�ထမှံ 

�ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက် လိုအပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎ငး်တိုက့ စေန၊ တနဂင်္ေ� ွ စက်�ံု ပိတ်ချိနတ်ွင ် အလုပ်သမားများကိ ု

အလုပ်သမားသမဂ� အဖွဲ�ဝင ်ဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ မဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ေနရာများသို ့ လာခိုငး်�ပီး CESD အတွက် 

တစ်စုတစ်စည်းတည်းကို တစ်�ပိုငန်က် စစ်တမ်းေကာက်�ိငုရ်န ်စီစဉ်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

ေဆာက်လုပ်ေရးက�မှ အငတ်ာဗျူးအလုပ်သမား ေရွးရာတွင ် စိနေ်ခါ်မ� အေြမာက်အြမားရငဆ်ိုငခ်ဲ့ရသည်။ 

ကုမ�ဏအီနည်းစုကသာ CESD အား အငတ်ာဗျူးလုပ်ရန ် ခွင့ြ်ပုေ�ကာငး် တံု ့ြပနသ်ည့်အြပင ် ၎ငး်တိုက့လည်း 

ဆိုက်များတွင ် အလုပ်သမားမလံုေလာက်ဟု အေ�ကာငး်ြပ�ပီး အငတ်ာဗျူးရကက်ို ေနာက်ဆုတ်ခဲ့�ကပါသည်။ CESD 

သည် ရနက်ုန�်ှ ိေဆာက်လုပ်ေရးက�မှ အလုပ်သမားများကိ ုအငတ်ာဗျူးရန ်ဆက်လက်အားထတု်ခဲ့ပါသည်။ 

ေနထိငုစ်ရိတ် စစ်တမ်းအတွက် CESD က သေဘာတူညီထားသည့်အတိုငး် ေမးခွနး်လ�ာ ၈၀ �ပီးေြမာက်ခဲ့ပါသည်။ 

နယ်ေြမတစ်ခုစီအတွက် ခန ့မှ်နး်ေြခ ေမးခွနး်လ�ာ ၂၀ စီ အေပါ်မူတည်�ပီး ေနထိငုရ်နဖ်ူလံုေသာ လုပ်အားခကို 

တွက်ချက်ခဲ့ပါသည်။ 

က�ေလးခု�ငှ့ ် ပတ်သက်ေသာ တစ်�ိငုင်လံံုးကိုယ်စားြပု အချက်အလက်များကို နယ်ေြမေလးခု�ငှ့ပူ်းေပါငး် 

မရ�ှိ�ိငုခ်ဲ့ေသာေ�ကာင့ ်ေဒတာချိနဆ်ြခငး် မြပုလုပ်ခဲ့ပါ။ 

သင့တ်င့ေ်သာလုပ်အားခ စစ်တမ်း အငတ်ာဗျူးများအတွက် အငတ်ာဗျူးလုပ်သူ ၁၉ ဦး�ှိ�ပီး ၎ငး်တိုအ့နက်မှ သံုးဦးက 

တစ်ဦးလ�င ် အငတ်ာဗျူး ၁၃၀ ခုထက် ပုိလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စေန၊ တနဂင်္ေ�တွွင ် စုစည်းလုပ်ေသာ အငတ်ာဗျူးအချို�ကို 

ကိုယ်တိုငြ်ဖည့်�ပီး အချို�ကို အငတ်ာဗျူးလုပ်သူ၏ အကူအညီ�ငှ့ ် ြဖည့်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို ့ ကူညီ�ိငုရ်နအ်တွက် 

အငတ်ာဗျူးလုပ်သူများကိ ုသငတ်နး်ေပးထားခဲ့ပါသည်။ 

သင့တ်င့ေ်သာလပ်ုအားခ စစတ်မ်း ၂၀၁၉ ေဒတာများ 
ြမနမ်ာြပည်တွငး် သင့တ်င့ေ်သာ လုပ်အားခ စစ်တမ်း ၂၀၁၉ ြပုလုပ်ရာတွင ် �စ်ှဦးက စစ်တမ်းေြဖရန ် ြငငး်ဆိုခဲ့�ပီး 

�စ်ှဦးက ၎ငး်တိုတ့ွင ် လုပ်အားခရေသာ အလုပ်မ�ှိဟု ဆိုပါသည်။ ထိသုူေလးဦးကို ထည့်သွငး်ထားြခငး်မ�ှပိါ။ 

ေဒတာရလဒတ်ွင ်အလုပ်သမား ၁၅၁၄ ဦးထမှံ ေဒတာများ ပါဝငသ်ည်။ ဤစာတမ်း�ှိ ဇယားများသည် အဆိုပါ ၁၅၁၄ 

ခုေသာ အငတ်ာဗျူးများအေပါ် အေြခခံသည်။ ဇယား ၁ တွင ်နယ်ေြမ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်အလိုက် အငတ်ာဗျူးအေရအတွက်ကို 
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ေဖာ်ြပသည်။ အငတ်ာဗျူးေြဖေသာ အလုပ်သမား ဆယ်ဦးတွင ်�ှစ်ဦးအထက်သည် ဝနထ်မ်းများြဖစ်သည်။ ဆယ်ဦးတွင ်

�စ်ှဦးနးီပါးသည် ကိုယ်ပုိငလ်ုပ်ငနး်လုပ်သူများြဖစ်�ပီး အချို�တွင ်ပုံမှနဝ်နထ်မ်း�ှိ�ပီး အချို�တွင ်ဝနထ်မ်းမ�ှိပါ။ 

ဇယား ၁ - နမူနာြပုဇယား - နယေ်ြမ�ငှ့ ်က�အလိကု ်�ပီးစီးေသာ အငတ်ာဗျူးအေရအတွက ်

 
ပဲခူးတိငုး်ေဒသ�ကီး မ��ေလးတိငုး်ေဒသ�ကီး ရန်ကနု်တိငုး်ေဒသ�ကီး ဧရာဝတတီိငုး်ေဒသ�ကီး စုစုေပါငး် 

စုိက်ပျို းေရးလပ်ုငန်း 15 160 0 109 284 

ငါးဖမ်းလပ်ုငန်း 0 0 52 14 66 

အစားေသာက်ထတုလ်ပ်ုမ�လပ်ုငန်း 9 114 154 21 298 

အဝတအ်ထည် 150 160 346 84 740 

ေဆာကလ်ုပ်ေရး 38 22 66 0 126 

စုစုေပါငး် 212 456 618 228 1514 

ရငး်ြမစ် - ြမနမ်ာြပည်တွငး် သင့တ်င့ေ်သာလုပ်အားခ စစ်တမ်း ၂၀၁၉  

နယ်ေြမေဒသတိုငး် လုပ်ငနး်က�တိုငး်တွင ် အမျိုးသား�ငှ့ ် အမျိုးသမီးများကို အချိုးကျ အငတ်ာဗျူး�ိငုေ်ရးက 

လွယ်ကူခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်းတွငပ်ါဝငေ်သာ အမျိုးသမီးဦးေရသည် အမျိုးသားဦးေရထက် များြပားခဲ့�ပီး (၉၁၀ - ၆၁၀) 

ကျားမ မသခိဲ့သ ူ၃ ဦးပါသည်။ ဇယား ၂ တွင ်ြပထားသည့်အတိုငး် အငတ်ာဗျူးေြဖသူ အမျိုးသား အလုပ်သမားများသည် 

ပျမ်းမ� အသက ် ၃၅ �စ်ှ �ှိ�ပီး အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများမှာ ပျမ်းမ�အသက် ၂၉ �စ်ှ�ှိသည်။ 

အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများသည် အများအားြဖင့ ် အသက် ၂၀ ေအာက်ြဖစ်�ပီး အမျိုးသားအလုပ်သမားများမှာ 

အများအားြဖင့ ်အသက ်၅၀ �ငှ့ ်အထက်ြဖစ်သည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး �စ်ှရပ်လံုးအတွက် အသက ် ၂၀-၂၉ သည် 

ပျမ်းမ� ြဖစ်သည် - အမျိုးသမီးအလုပ်သမား ထက်ဝက်�ငှ့ ် အမျိုးသား သံုးပုံတစ်ပုံသည် 

ဤအသက်အပုိငး်အြခားြဖစ်သည်။ 

ဇယား ၂ အသကအ်ရွယ�်ငှ့ ်ကျားမအလိကု ်အငတ်ာဗျူးအေရအတွက ်
  <၂၀ ၂၀ - ၂၉ ၃၀ - ၃၉ ၄၀ - ၄၉ ၅၀+ စုစုေပါငး် သက်တမ်းပျမ်းမ� 

မိန်းမ 23 233 157 108 79 600 34.55 

ေယာကျ်ား 96 451 215 87 48 897 29.31 

စုစုေပါငး် 119 684 372 195 127 1497 31.41 

ရငး်ြမစ် - ြမနမ်ာြပည်တွငး် သင့တ်င့ေ်သာလုပ်အားခ စစ်တမ်း ၂၀၁၉၊ အသကမ်သသူိ ၁၄ ဦး ကျား/မ မသသူိ ၃ ဦး 

အငတ်ာဗျူးလုပ်စဉ် အလုပ်သမားများ၏ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�မှာ ေကာငး်မွနခ်ဲ့ပါသည်။ အလုပ်သမား ဆယ်ဦးတွင ်

�ှစ်ဦးသည် ေကာငး်စွာ သိုမ့ဟုတ ် အလွနေ်ကာငး်စွာ ေြဖဆို�ပီး ကျန�်စ်ှဦးမှာ အသင့အ်တင့ြ်ဖစ်သည်။ 

ေကာငး်စွာမေြဖသူ ၅ ဦးသာ �ှိပါသည်။ ဤအခနး်အစတွင ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် အလုပ်သမား ဆယ်ဦးအနက် 

ေလးဦးကို ၎ငး်တို၏့ အလုပ်ခွငေ်နရာတွင ် အငတ်ာဗျူးလုပ်ခဲ့�ပီး ဆယ်ဦးတွင ် ေလးဦးနးီပါးကို အစည်းအေဝးတွင ်

အငတ်ာဗျူးလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆယ်ဦးတွင ် တစ်ဦးအထက်ကို ၎ငး်တို၏့ ေနအမ်ိ သိုမ့ဟုတ ် လမ်းတွင ်

အငတ်ာဗျူးလုပ်ခဲ့သည်။ ကျန�်ှိေသာ အငတ်ာဗျူးများအတွက ်ေနရာထးူထးူြခားြခား မ�ှိပါ။ 

အခနး် ၂ �ငှ့ ်ဤရီပုိ၏့ ကျန�်ှိေသာ ေနရာများတွင ်စစ်တမ်း�စ်ှခုစလံုး၏ ရလဒမ်ျားကို ေဖာ်ြပထားသည်။ ၎ငး်တိုတ့ွင ်

လုပ်အားခ၊ အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခ�ငှ့ ်ေနထိုငမ်�ဖူလံုေသာ လုပ်အားခ အဆင့မ်ျား၏ ဆက်စပ်ပုံကိ ု ြပသည့် ဇယားများ�ငှ့် 

ကိနး်ဂဏနး်များပါဝငသ်ည်။ ဤရီပုိက့ို အွနလ်ိုငး်တွင ် အဂင်္လိပ်၊ ြမနမ်ာ �စ်ှဘာသာြဖင့ ် ရ�ှိ�ိငုပ်ါမည် - 

https://wageindicator.org/  

https://wageindicator.org/
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၂။ လပ်ုငန်းက�များ�ငှ့ ်ကမု�ဏီများ 

လပ်ုငန်းက�ငါးခ ု
အငတ်ာဗျူးများကိ ုမူလက စီစဉ်ထားသည့်အတိုငး် စုိက်ပျိုးေရး၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငနး်၊ အစားအေသာက်ထတု်လုပ်မ�လုပ်ငနး်၊ 

အဝတ်အထည်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး် ဟူ၍ လုပ်ငနး်က�ငါးခုခွဲြခမ်း�ပီး ြပုလုပ်ထားပါသည်။ ဇယား - ၃ 

တွင ် က�တစ်ခုစီအတွက် ြပုလုပ်ေသာ အငတ်ာဗျူးအေရအတွက်ကို ေဖာ်ြပထားသည်။ အငတ်ာဗျူးအေရအတွက် 

ထက်ဝက်နးီပါးကို အဝတ်အထည်က�တွင ် ြပုလုပ်ထား�ပီး ၎ငး်ေနာက် အစားအေသာက် ထတု်လုပ်မ�လုပ်ငနး်�ငှ့ ်

စုိက်ပျိုးေရးလုပ်ငနး်တိုက့ ဒတုိယလိုက်သည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငနး်�ငှ့ ် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်အတွက် ြပုလုပ်ေသာ 

အငတ်ာဗျူးအေရအတွက်မှာ အနည်းစုသာြဖစ်သည်။  

ဇယား ၃ က�အလိကု ်အမျ ိုးသမီးပါဝငမ်� အေရအတွက ်
  က�များအတကွ ်

ပ့ံပုိးေင ွ%   အငတ်ာဗျူးအေရအတကွ ် အမျိုးသမီးအေရအတကွ ်
က�တစ်ခုစီ�ိှ 

အမျိုးသမီး ရာခိုင�်�န်း 

စုိက်ပျို းေရးလပ်ုငန်း 18.8 
 

284 124 43.7% 

ငါးဖမ်းလပ်ုငန်း 4.4 
 

66 6 9.1% 

အစားအေသာကထ်တုလ်ပ်ုမ�လုပ်ငန်း 19.7 
 

298 173 52.0% 

အဝတအ်ထည် 48.9 
 

740 585 77.8% 

ေဆာကလ်ုပ်ေရး 8.3 
 

126 13 10.3% 

စုစုေပါငး် 100.0 
 

1514 901 57.7% 

ရငး်ြမစ် - ြမနမ်ာြပည်တွငး် သင့တ်င့ေ်သာလုပ်အားခ စစ်တမ်း ၂၀၁၉၊ အေရအတကွ် - ၁၅၁၄၊   ကျား/မ မသသူိ ၃ ဦး 

လုပ်ငနး်က�ငါးခုအေ�ကာငး် အေသးစိတ်မှာ ေအာက်ပါအတိုငး်ြဖစ်သည် -  

• စုိက်ပျိုးေရးက�တွင ် အလုပ်သမားများ စုိက်ခငး်တွင ် အလုပ်လုပ်စဉ်၊ စုိက်ပျိုးသးီ�ှမံျားကို 

ေဈးကွက်တငပုိ်စ့ဉ်�ငှ့ ်ဉယျာဉ်စုိက်ပျိုးေနစဉ် အချိနမ်ျား၌ အငတ်ာဗျူးအများစု (စုစုေပါငး် အငတ်ာဗျူး ၂၈၄ ခု 

အနက်မှ ၁၀၃ ခု) ကို ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စုိက်ပျိုးေရး�ငှ့ ် ေမွးြမူေရး�စ်ှခုေပါငး် လုပ်ငနး်များတွင ် ဒတုယိ�ငှ့ ်

တတိယအများဆံုး ေမးြမနး်ခဲ့သည်။ စုိက်ခငး် ၃၀ ခန ့တ်ွင ် အေသးစိတ်မသရိပါ။ ဤက��ှိ အလုပ်သမား 

ေလးဦးအနက် သံုးဦးမှာ ကိုယ်ပုိငလ်ုပ်ငနး်လုပ်သ်ူများြဖစ်သည်။ 

• ငါးဖမ်းလုပ်ငနး်အတွက် အငတ်ာဗျူးအများစု (စုစုေပါငး် အငတ်ာဗျူး ၆၆ ခု အနက်မှ ၅၅ ခု) ကို 

ငါးေမွးကနမ်ျား�ငှ့ ် ငါး�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များေဆာငရွ်က်ေန�ကစဉ်တွင ် ြပုလုပ်ခဲ့သည်။ 

အလုပ်သမား ဆယ်ဦးတွင ် တစ်ဦးမြပည့်တြပည့်သည် ကိုယ်ပုိငလ်ုပ်ငနး်လုပ်သူများြဖစ်�ပီး ဆယ်ဦးတွင ်

ငါးဦးမှာ စာချုပ်ြဖင့ ် အလုပ်လုပ်ေသာ အ�မဲတမ်းဝနထ်မ်းများြဖစ်ကာ ဆယ်ဦးတွင ် သံုးဦးေကျာ်မှာ 

စာချုပ်မ�ှိသူများြဖစ်သည်။ 

• အစားအေသာက်ထတု်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်များအတွက် အငတ်ာဗျူးအများစု (စုစုေပါငး် အငတ်ာဗျူး ၂၉၈ ခု 

အနက်မှ ၉၃ ခု) ကို စားေသာက်ကုနထ်တု်လုပ်စဉ်၊ စုိက်ပျိုးေရးထတု်ကုနမ်ျား၊ အစားအစာများ၊ 

အေဖျာ်ယမကာများ�ငှ့ ်ေဆးရွက်�ကီး (၁၃) တိုက့ို လက်ကားေရာငး်ချစဉ်၊ ကုနပ်စ�ည်းများ ဂုိေဒါငသ်ွငး်စဉ်�ငှ့ ်

သိုေလှာငစ်ဉ် အချိနမ်ျားတွင ် ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အြခား စားေသာက်ကုနထ်တု်လုပ်ငနး်ခွင ် ၈၅ ခုတွင ်

အေသးစိတ်မသရိပါ။ ဤက�တွင ် ကိုယ်ပုိငအ်လုပ်လုပ်သူ မ�ှိသေလာက်ြဖစ်သည်။ အလုပ်သမား 
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ဆယ်ဦးတွင ်ေလးဦးသည် စာချုပ်မ�ှိဘ ဲလုပ်ကိုင�်ပီး ဆယ်ဦးတွင ်�စ်ှဦးအထက်မှာ ကာလအပုိငး်အြခားြဖင့ ်

ချုပ်ထားေသာ စာချုပ်ြဖင့ ် လုပ်ကိုငက်ာ ဆယ်ဦးတွင ် သံုးဦးမှာ အ�မဲတမ်း စာချုပ်ြဖင့ ်

လုပ်ကိုငသ်ူများြဖစ်သည်။  

• အဝတ်အထည်က�တွင ် အငတ်ာဗျူး စုစုေပါငး် ၇၄၀ ခု ြပုလုပ်ခဲ့�ပီး အထည်အလိပ်လုပ်ငနး် (၃၀၇)၊ 

အထည်ချုပ်စက်�ံု (၄၁၀) �ငှ့ ် သားေရ�ငှ့ ် ဆက်စပ်ပစ�ည်း ထတု်လုပ်ေရးတွင ် (၁၃) ခု ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ဤက�တွင ်ကိုယ်ပုိငအ်လုပ်လုပ်သူ မ�ှိပါ။ အလုပ်သမားဆယ်ဦးတွင ်သံုးဦးသည် စာချုပ်မ�ှိဘ ဲလုပ်ကိုင�်ပီး 

ဆယ်ဦးတွင ် ေလးဦးမှာ ကာလအပုိငး်အြခားြဖင့ ် ချုပ်ထားေသာ စာချုပ်ြဖင့ ် လုပ်ကိုငက်ာ ဆယ်ဦးတွင ်

သံုးဦးမှာ စာချုပ်ြဖင့ ်လုပ်ကိုငသ်ူများြဖစ်သည်။ 

• ေဆာက်လုပ်ေရးက�အတွက် အငတ်ာဗျူးလုပ်ရာတွင ် ဤက�တွင ် ပါဝငေ်သာ အထးူြပုလုပ်ငနး်များ 

ဥပမာ - အေဆာက်အအံုစီမံကိနး်များ ြပုလုပ်ေရး၊ ေနအမ်ိ�ငှ့ ် ေနအမ်ိမဟုတ်ေသာ အေဆာက်အအံုများ 

ေဆာက်လုပ်ေရး၊ တွငး်တူးြခငး်�ငှ့ ် အေပါက်ေဖာ်ြခငး်လုပ်ငနး်များ၊ လ�ပ်စစ်တပ်ဆငေ်ရး၊ အဂင်္ေတကိငုေ်ရး၊ 

ကျည်းေဘာငတ်ပ်ေရး၊ ေဆးသုတ်ေရး�ငှ့ ် မှနတ်ပ်ေရးလုပ်ငနး်များတွင ် ခွဲြခားြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

အငတ်ာဗျူးအများစု (စုစုေပါငး် အငတ်ာဗျူး ၁၂၆ ခု အနက်မှ ၉၄ ခု) ကို အေဆာက်အအံုများ 

ေဆာက်လုပ်ေနစဉ် အချိနတ်ွင ် ြပုလုပ်ခဲ့သည်။ လုပ်ငနး်အချို�တွင ်ခုတွင ်အေသးစိတ်မသရိပါ။ ဤက�တွင ်

ကိုယ်ပုိငအ်လုပ်လုပ်သူ မ�ှိပါ။ အလုပ်သမားဆယ်ဦးတွင ်�ှစ်ဦးသည် စာချုပ်မ�ှိဘ ဲလုပ်ကိုင�်ပီး ဆယ်ဦးတွင ်

တစ်ဦးမှာ ကာလအပုိငး်အြခားြဖင့ ်ချုပ်ထားေသာ စာချုပ်ြဖင့ ်လုပ်ကိုငက်ာ ဆယ်ဦးတွင ်တစ်ဦးမှာ စာချုပ်ြဖင့ ်

လုပ်ကိုငသ်ူများြဖစ်သည်။ 

ဇယား - ၃ တွင ် က�တစ်ခုစီ၌ အငတ်ာဗျူး လုပ်ခဲ့ေသာ အမျိုးသမီးဦးေရကို ေဖာ်ြပထားသည်။ 

အဝတ်အထည်လုပ်ငနး်တွင ်အမျိုးသမီး အများစုြဖစ်ေ�ကာငး် သရိသည် (ဤက�အတွက် အငတ်ာဗျူးသူ အမျိုးသမီး 

ဦးေရ ၇၇% �ှိသည်)။ ၎ငး်�ငှ့ေ်ြပာငး်ြပန ် ငါးဖမ်း�ငှ့ ် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်များတွင ် အမျိုးသားဦးေရ များြပား�ပီး 

အမျိုးသမီး ၁၀ % သာ�ှိသည်။ အလုပ်ခွငမ်ျားကို ကျားမ ေနရာကွဲြပားေ�ကာငး်လည်း စစ်တမ်းက ေဖာ်ြပသည်။ 

အမျိုးသမီးအလုပ်သမား ဆယ်ဦးတွင ် �ှစ်ဦးအထက်က ၎ငး်တို�့ငှ့ ် ရာထးူတ ူ လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ်က်အများစုသည် 

အမျိုးသမီးများြဖစ်ေ�ကာငး် ေြဖဆို�ပီး အမျိုးသားအလုပ်သမား ဆယ်ဦးတွင ် ခုနစ်ဦးက ၎ငး်တို၏့ 

လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ်က်အများစုသည် အမျိုးသားများြဖစ်သည်ဟု ေြဖဆို�ကသည်။ 

ကမု�ဏီများ 
ပုံ ၁ အရ စုိက်ပျိုးေရးလုပ်ငနး်တွင ်လုပ်ကိုငေ်သာ အလုပ်သမားများကိ ုအငတ်ာဗျူးရာတွင ်၎ငး်တိုသ့ည် ဝနထ်မ်း ၁၀ 

ဦးထက်နည်းေသာ အလုပ်ခွငတ်ွင ် လုပ်ကိုင�်ပီး အြခားက�များတွငမူ် အလုပ်သမား ငါးဦးထက်နည်းေသာ 

အလုပ်ခွငမ်ျားတွင ် လုပ်ကိုင�်ကသည်။ အဝတ်အထည်က��ှိ အလုပ်သမားများမှာ အလုပ်သမား ၁၀၀၀ �ငှ့ ်

အထက်�ှိေသာ ကုမ�ဏ�ီကီးများတွင ် လုပ်ကိုင�်က�ပီး အလုပ်သမားထ၏ု သံုးပုံတစ်ပုံခန ့သ်ည် ဤက�တွင ်

လုပ်ကိုင�်ကေ�ကာငး် ေတွ�ရသည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငနး်�ငှ့ ် အစားအေသာက်ထတု်လုပ်ေရး လုပ်ငနး်�ှ ိ အလုပ်သမားများမှာ 

ဝနထ်မ်း ၁၀၀ မှ ၁၀၀၀ အတွငး် �ှိေသာ ကုမ�ဏမီျားတွင ်လုပ်ကိုင�်ပီး ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်�ှိ အလုပ်သမားများမှာ 

ဝနထ်မ်း ၁၀ �ငှ့ ် ၁၀၀ အ�ကား�ှိေသာ လုပ်ငနး်များတွင ် လုပ်ကိုင�်ကသည်။ အငတ်ာဗျူးေသာ အလုပ်သမား 

ဆယ်ဦးအနက် ေြခာက်ဦးလုပ်ကိုငေ်သာ ကုမ�ဏီများတွင ် ၎ငး်လုပ်ငနး်တစ်ခုတည်းသာ �ှိသည်။ အြခား ဆယ်ဦးတွင ်

တစ်ဦးလုပ်ကိုငေ်သာ ကုမ�ဏမီျားတွင ် လုပ်ငနး်ခွဲ တစ်ခုထက် ပုိ�ှိ�ပီး တစ်�မို�တည်းတွငသ်ာ ြဖစ်သည်။ ဆယ်ဦးတွင ်
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�စ်ှဦးသည် �ိငုင်တံွငး်၌ လုပ်ငနး်ခွဲ တစ်ခုထက်ပုိ�ှိေသာ လုပ်ငနး်များတွင ် လုပ်ကိုင�်ကသည်။ ကျန�်ှိေသာ 

အုပ်စုအနည်းစု (၂ %) သာလ�င ်�ိငုင်ြံခားတွင ်လုပ်ငနး်ခွဲ�ှိသည့် လုပ်ငနး်များတွင ်လုပ်ကိုငသ်ည်။ ဤေနရာတွင ်တစ်ခု 

ေဖာ်ြပလိုသည်မှာ - အငတ်ာဗျူးလုပ်သူ အလုပ်သမားအေယာက်�စ်ှဆယတ်ွင ် တစ်ဦးသည် ၎ငး်အလုပ်လုပ်ေနေသာ 

ကုမ�ဏတီွင ်လုပ်ငနး်ခွဲ �ှိမ�ှိ မသ�ိကပါ။ 

ပံု ၁ - က�တစ်ခုစီအတွက ်လုပ်ငန်းအရွယအ်စားအလိုက ်

 
ရငး်ြမစ် - ြမနမ်ာြပည်တွငး် သင့တ်င့ေ်သာလုပ်အားခ စစ်တမ်း ၂၀၁၉၊ အေရအတကွ် - ၁၅၁၄၊  ၊ လုပ်ငနး်အရွယ်အစား မသ ိ၄ ခု 

ကမု�ဏီမှတပုံ်တငြ်ခငး် 
စစ်တမ်းအရ ဤေမးခွနး်တစ်ခု �ှိလာပါသည် - “သငအ်လုပ်လုပ်ေနေသာ ကုမ�ဏသီည် တရားဝင ်မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ 

ကုမ�ဏတီစ်ခု ြဖစ်ပါသလား။”စုစုေပါငး် အလုပ်သမား ၁၅၁၄ ဦးတွင ် ၄၁၉ ဦးသည် အသအိမှတ်ြပု 

လုပ်ငနး်အဖွဲ�အစည်းတွင ် လုပ်ကိုင�်ကသည်။ အလုပ်သမား ထက်ဝက်ေကျာ်က မှတ်ပုံတငအ်ေ�ကာငး်ကို မသ�ိကပါ။ 

ဆယ်ဦးတွင ် တစ်ဦးက ၎ငး်တို၏့ လုပ်ငနး်သည် မှတ်ပုံတငထ်ားေ�ကာငး် ေြဖဆို�ပီး ဆယ်ဦးတွင ် တစ်ဦးက 

၎ငး်တိုလ့ုပ်ငနး်သည် မှတ်ပုံတငထ်ားြခငး်မ�ှိေ�ကာငး်ေြဖဆိုကာ လုပ်ငနး်ေသးအများစုက မှတ်ပုံတငရ်န ် မလိုအပ်ဟု 

ေြဖဆို�ကပါသည်။ ကိုယ်ပုိငလ်ုပ်ငနး်လုပ်သူများသည် သူတပါးလုပ်ငနး်တွင ် အလုပ်လုပ်သူများထက် 

မှတ်ပုံတငြ်ခငး်အေ�ကာငး်ကို သ�ိှိ�ကသည်။ ကိုယ်ပုိငလ်ုပ်ငနး်လုပ်သူများသည် ၎ငး်တိုတ့ွင ်ပုံမှနဝ်နထ်မ်း�ှိသည်ြဖစ်ေစ 

တစ်ဦးတည်းလုပ်ရသည်ြဖစ်ေစ မှတ်ပုံတငရ်န ် မလိုလ�င ် ၎ငး်တို ့ သ�ိှိသည်။ မိမိတို ့ အလုပ်လုပ်ေသာ ကုမ�ဏီ 

မှတ်ပုံတငထ်ားေ�ကာငး် သ�ိှိသူအများစုသည် မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ ကုမ�ဏီများတွင ် လုပ်ကိုင�်ကသည်။ ထိသုူများက 

မှတ်ပုံတငြ်ခငး်သည် မလိုအပ်ဟု ေြပာဆိုြခငး် မ�ှိ�ကပါ။  

စစ်တမ်းအရ မှတ်ပုံတငထ်တု်ေပးခွင့�်ှိသူ မည်သူက အသအိမှတ်ြပု မှတ်ပုံတငက်ို ထတု်ေပးသနည်းဟူေသာ 

ထပ်ေမးစရာ ေမးခွနး်တစ်ခု �ှိလာြပနပ်ါသည်။ ေရွးစရာအြဖစ် ဤငါးမျိုး ေပးထားခဲ့ပါသည် - စီမံခန ့ခ်ွဲေရး�ငှ့ ်

ဘ�ာေရး ဝန�်ကီးဌာန၊ စီးပွားေရး�ငှ့ ် ကူးသနး်ေရာငး်ဝယ်ေရး ဝန�်ကီးဌာန၊ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ် အားကစားဝန�်ကီးဌာန၊ 

�မို�ေတာ် စည်ပငသ်ာယာေရး ေကာ်မတီ သိုမ့ဟုတ ်အြခား။ အလုပ်သမား ၄၁၉ ဦးက မှတ်မိသိ�ှိေ�ကာငး် ေဖာ်ြပ�ပီး၊ ၂၉၈ 

ဦးက ‘အြခား’ ကို ေရွးချယ်�ကပါသည်။ အလုပ်သမား ၆၁ ဦးက ၎ငး်တိုသ့ည် �မို�ေတာ် စည်ပငသ်ာယာေရး ေကာ်မတီမှ 

အသအိမှတ်ြပုေသာ လုပ်ငနး်များတွင ် လုပ်ကိုငေ်န�ကေ�ကာငး် ေဖာ်ြပသည်။ ကျန�်ှိေသာ အလုပ်သမား ၆၀ ဦးက 

အြခား ဝန�်ကီးဌာန သံုးခုကို ေရွးချယ်�ကပါသည်။ 
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၁၀ ေအာက် ၁၀ , ၁၀၀ ၁၀၀ , ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ �ငှ့် အထက်
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၃။ ဝငေ်ငမွျား 

တစန်ာရီစာ�ငှ့ ်တစလ်စာ ဝငေ်ငမွျား 
စစ်တမ်း၌ သူတစ်ပါးလုပ်ငနး်တွင ် လုပ်ကိုငသ်ူအလုပ်သမားများအတွက် အသားတငဝ်ငေ်ငမွျား၊ လုပ်အားခကာလ�ငှ့ ်

တစ်ပတ်လ�ငရ်�ှိေသာ လုပ်အားခတိုအ့ေ�ကာငး် ေမးြမနထ်ားသည့် ေမးခွနး်များပါ�ှိသည်။ 

ကိုယ်ပုိငလ်ုပ်ငနး်လုပ်သူများကိုမူ ယခငလ်ဝငေ်င�ွငှ့ ် တစ်ပတ်လ�င ် လုပ်ရေသာ အလုပ်ချိနန်ာရီတိုအ့ေ�ကာငး် 

ေမးြမနး်ခဲ့ပါသည်။ ဤအချက်အလက်အေပါ်အေြခခံ�ပီး ကိုယ်ပုိငလ်ုပ်ငနး်လုပ်သူများ�ငှ့် 

သူတစ်ပါးလုပ်ငနး်လုပ်သူများအတွက် တစ်နာရီစာ ဝငေ်ငကွိ ု တွက်ချက်�ိငုသ်ည်။ ဤနည်းအားြဖင့ ် ဝငေ်ငမွျားကို 

အလုပ်ချိနန်ာရီ�ငှ့ ်တွက်ချက်�ိငုသ်ည်။ အလုပ်ချိနန်ာရီများအေ�ကာငး်ကို အခနး် ၆ တွငလ်ည်း �ှငး်ြပထားပါသည်။ 

စစ်တမ်းြပုလုပ်ေသာ အလုပ်သမား ဆယ်ဦးတွင ် ကိုးဦးမှာ လုပ်အားခကို လစာြဖင့ ် ရ�ှိသည်။ ဆယ်ဦးတွင ်

တစ်ဦးေအာက်သည် ေနတ့ွက်�ငှ့ ်ရ�ှိသည်။ ကိုယ်ပုိငလ်ုပ်ငနး်လုပ်သူများကို ယခငလ် လစာအေ�ကာငး် ေမးြမနး်ရာတွင ်

“�ပီးခဲ့သည့်�စ်ှက လစဉ် ဝငေ်င�ွှိခဲ့ပါသလား” ဟူသည့် ေမးခွနး်တစ်ခုကိုပါ ထည့်သွငး် ေမးြမနး်ခဲ့သည်။ ဆယ်ဦးတွင ်

တစ်ဦးခန ့သ်ည် �ပီးခဲ့သည့်�စ်ှက လစဉ် ဝငေ်ငမွ�ှိေ�ကာငး် ေဖာ်ြပ�ပီး ဆယ်ဦးတွင ် �ှစ်ဦးက �ပီးခဲ့သည့်�စ်ှ�ှိ 

လအများစုတွင ် ယခငလ်ထက်ေလျာန့ည်းခဲ့ေ�ကာငး် ေြဖဆိုကာ ဆယ်ဦးတွင ် တစ်ဦးကသာ ယခငလ်ထက် ပုိေ�ကာငး် 

ေြဖဆိုခဲ့သည်။ မည်သိုပ့ငဆ်ိုေစ တစ်�စ်ှစာ ဝငေ်ငဆွိုငရ်ာ အချက်အလက် တစ်ခုမ� မ�ှိေသာေ�ကာင့ ် ရ�ှိေသာ 

ဝငေ်ငမွျားကိ ုတစ်လစာအတွက် ပျမ်းမ� တွက်ချက်၍ မရပါ။ 

ပုိမုိနားလည်�ိငုေ်စရနအ်တွက် တစ်ပတ်လ�ငစံ်သတ်မှတ်ထားေသာ အလုပ်ချိန ်၄၄ နာရီ တစ်လ�င ်စံသတ်မှတ်ထားေသာ 

ပျမ်းမ� ၄.၃၃ ပတ် တိုအ့ေပါ် အေြခခံ�ပီး တစ်နာရီစာလုပ်အားခများကိ ုတစ်လစာလုပ်အားခအြဖစ် ေြပာငး်ေပးပါမည်။  

ဤတစ်လစာ ဝငေ်ငမွျားကို အနမ့်ိဆံုး လုပ်အားခအြပင ် ေနထိုငစ်ရိတ် စစ်တမ်းမှ ရ�ှိလာေသာ ေနထိငုရ်နဖ်ူလံုေသာ 

လုပ်အားခ တို�့ငှ့ ် ��ငိး်ယှဉ်�ကည့်�ိငုသ်ည်။ ေဒတာထည့်ရာတွင ် အမှားအယွငး်�ှိ�ိငုသ်ည်များကို ထနိး်ချုပ်ရနအ်တွက် 

မှားေနေသာ အေြဖများကို ေဒတာေပျာက်များအြဖစ် ကုဒသ်တ်မှတ်ထား�ပီး အြမင့ဆ်ံုး�ငှ့ ် အနမ့်ိဆံုး 

တစ်နာရီစာဝငေ်ငမွျားသည် တစ်ရာခိုင�်�နး်သာ�ှိပါက မယံု�ကည်ရေသာ ေဒတာများအြဖစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

အလုပ်သမား ၁၄၅၃  ဦး (စုစုေပါငး် စစ်တမ်းေြဖသူ ၁၅၁၄ ဦး၏ ၉၆ %) က ဝငေ်ငအွမှနမ်ျားကိ ုေဖာ်ြပခဲ့သည်။ 

လပ်ုငန်းက�ငါးခု�ိှ တစလ်စာ လပ်ုအားခများ 
တစ်လစာလုပ်အားခဥပမာ၏ အလယ်မှတ်သည်  ၁၆၆၂၂၂ ကျပ် (ြမနမ်ာကျပ်ေင)ွ 1

2 ြဖစ်သည်။ ပုံ ၂ သည် 

လုပ်အားခအလယ်မှတ်များကို 2

3 ကိုယ်စားြပုသည်။ က�လိုက် အေနြဖင့ ် အဝတ်အထည်လုပ်ငနး်�ှိ လုပ်အားခ 

 

2  လုပ်အားခအလယ်မှတ်ဆုိသည်မှာ သတ်မှတ်ထားေသာ အမျိုးအစားအတွက် ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�များ၏ အလယ်�ှိ အမှတ်အသားတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

လုပ်အားခများကို အနမိ့်ဆုံးမှ အြမင့ဆုံ်းသို ့ စီေသာအခါ အလယ်တည့်တည်�့ှိ ဂဏနး်ကို ယူသည်။ ၎ငး်သည် ပျမ်းမ�လုပ်အားခ�ငှ့ ်မတူပါ။ ပျမ်းမ�လုပ်အားခတွင ်

စုစုေပါငး်လုပ်အားခများကို လူစုစုေပါငး်�ငှ့ ် စား�ပီး တွက်ချက်ြခငး်ြဖစ်သည်။ အလယ်မှတ်တွက်ချက်ြခငး်ြဖင့ ် လစာအလွနမ်ျားေသာ လူနည်းစု၏ 

ကိနး်ဂဏနး်များေရာမပါေသာ အားသာချက်�ှိပါသည်။ 
3  ြမနမ်ာ�ိငုင် ံ �စှ်စဉ် လုပ်သားအငအ်ား စစ်တမ်း ၂၀၁၇၊ သံုးလတစ်�ကိမ ် ရပို ့၊ ဇနန်ဝါရီ - မတ် ၂၀၁၇ စာမျက်�ာှ ၄ တွင ် Q1 - ၂၀၁၇ တွင ် တစ်�ိငုင်လံံုး လစဉ် 

ပျမ်းမ�လုပ်အားခသည် ၁၆၉၈၀၀ ကျပ် ဟု ေဖာ်ြပသည်။ ၎ငး်သည် Q3 - ၂၀၁၉ ြမနမ်ာ�ိငုင်တံငွး် သင့တ်င့ေ်သာ လုပ်အားခ စစ်တမ်း�ှိ ၁၆၆၂၂၂ ကျပ ် ထက် 



Decent Wage Myanmar 2019 

 
10 

အလယ်မှတ်သည် အနမ့်ိဆံုးြဖစ်�ပီး ေဆာက်လုပ်ေရး�ှိ လုပ်အားခ အလယ်မှတ်သည် အြမင့ဆ်ံုးြဖစ်သည်။ 

ရာထးူအလိုက်ဆိုလ�င ် ပညာ�ှငမ်ျားအတွက် အလယ်မှတ်အြမင့ဆ်ံုးြဖစ်�ပီး စက်ေမာငး်များ၏ အလယ်မှတ်မှာ 

အနမ့်ိဆံုးြဖစ်သည်။ နယ်ေြမအလိုက်ဆိုလ�င ် ရနက်ုန�်ှိ အလယ်မှတ်သည် အြမင့ဆ်ံုးြဖစ်�ပီး ဧရာဝတီတိုငး်�ှိ 

အလယ်မှတ်သည် အနမ့်ိဆံုးြဖစ်သည်။ ကုမ�ဏအီရွယ်အစားအလိုက် ဆိုလ�င ် အလုပ်သမား ၀ - ၁၀ ဦး�ှိေသာ 

လုပ်ငနး်များ�ှိ အလယ်မှတ်သည် အြမင့ဆ်ံုးြဖစ်�ပီး အလုပ်သမား ၁၀၀၀ ေကျာ်�ှိေသာ ကုမ�ဏမီျားတွင ် အလယ်မှတ် 

အနမ့်ိဆံုးြဖစ်သည်။ က�တိုငး်တွင ်အမျိုးသားများ၏ အလယ်မှတ်သည် အမျိုးသမီးများထက် ပုိြမင့သ်ည်။ 

ပံု ၂ လပ်ုငန်းက�အလိကု၊် နယ်ေြမေဒသအလိုက၊် ကမု�ဏီအရွယ်အလိကု ်လစဉ် အလယမ်ှတ် ကျပ်ေငြွဖင့ ်

 
ရငး်ြမစ် - ြမနမ်ာြပည်တွငး် သင့တ်င့ေ်သာလုပ်အားခ စစ်တမ်း ၂၀၁၉၊ အေရအတကွ် - ၁၅၁၄၊ လုပ်အားခ မသသူိ ၆၁ ဦး  

အနိမ့်ဆံးု လပ်ုအားခ  
ြမနမ်ာ�ိငုင်တံွင ် တစ်�ိငုင်လံံုးဆိုငရ်ာ အနမ့်ိဆံုး လုပ်အားခကို ၂၀၁၈ ခု�စ်ှ ဇနန်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနတ့ွင ် သတ်မှတ်ခဲ့�ပီး 

၎ငး်သည် တစ်ရက်အလုပ်ချိန ်၈ နာရီအေပါ် မတူတည်၍ တစ်နာရီလ�င ်၆၀၀ ကျပ်၊ တစ်ေနလ့�င ်၄၈၀၀ ကျပ် ြဖစ်သည်။ 

တစ်လစာ အနမ့်ိဆံုး လုပ်အားခသည် ၁၁၄၃၁၁ ကျပ် 3

4 ဟ ု တွက်ချက်ရ�ှိသည်။ အလုပ်သမားများ၏ တစ်လစာ 

လုပ်အားခကို တစ်လစာ အနမ့်ိဆံုး လုပ်အားခ ��နး်ထား�ငှ့ ် ��ငိး်ယှဉ်ခဲ့ရာ စစ်တမ်းအရ ၈၃ % ေသာ 

အလုပ်သမားများသည် အနမ့်ိဆံုး လုပ်အားခအတိုငး် သိုမ့ဟုတ ်၎ငး်ထက် ပုိရ�ပီး  

 

ြမင့ေ်နရသည့် အေ�ကာငး်�စှ်ခု�ှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ အလုပ်သမားအငအ်ား စစ်တမ်းတွင ် ပျမ်းမ� လုပ်အားခကိုသာ ေဖာ်ြပ�ပီး ၎ငး်သည် လုပ်အားခ 

အလယ်မှတ်ထက် အ�မဲြမင့ပ်ါသည်။ ဒတုိယအေ�ကာငး်မှာ သင့တ်င်ေ့သာ လုပ်အားခ စစ်တမ်းတွင ်လုပ်ငနး်အားလံုးမပါဘဲ လုပ်အားခ နမိ့်ပါးေသာ လုပ်ငနး်များသာ 

ပါဝငေ်သာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ 
4  တစ်ပတ်လ�င ်စံသတ်မှတ်ထားေသာ အလုပ်ချိနမ်ှာ ၄၄ နာရီြဖစ်�ပီး တစ်လ�င ်ပျမ်းမ� ၄.၃၃ ပတ်�ှိသည်။ 
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ပံု ၃ - နယေ်ြမ၊ ရာထးူ၊ က�၊ လပ်ုငန်းအရွယ်အစား၊ ကျားမ အလိကု ် အနိမ့်ဆံးုလပ်ုအားခ �ငှ့ ် အထက ် ရ�ှိသ ူ

ရာခိုင�်�န်း 

 
ရငး်ြမစ် - ြမနမ်ာြပည်တွငး် သင့တ်င့ေ်သာလုပ်အားခ စစ်တမ်း ၂၀၁၉၊ အေရအတကွ် - ၁၅၁၄၊  လုပ်အားခ မသသူိ ၆၁ ဦး 

၁၇% က အနမ့်ိဆံုး လုပ်အားခထက် ေလျာန့ည်းေ�ကာငး် ေတွ�ရသည်။ မည်သည့် အုပ်စုတွင ်ထိသုို ့ အြဖစ်များသည်ကို ပုံ 

၃ - တွင ် အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထားသည်။ အနမ့်ိဆံုး လုပ်အားခအတိုငး် သိုမ့ဟုတ ် ၎ငး်ထက် ပုိရသူဦးေရသည်  

စုိက်ပျိုးေရးလုပ်ငနး်တွင ် အနည်းဆံုးြဖစ်�ပီး ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်တွင ် အများဆံုးြဖစ်သည်။ စုိက်ပျိုးေရး�ငှ့ ်

ငါးဖမ်းလုပ်ငနး်အလုပ်သမားများအတွက် အနမ့်ိဆံုးြဖစ်�ပီး ပညာ�ှငမ်ျား လက်မ�ပညာ�ငှ့ ်

ဆက်စပ်ပစ�ည်းေရာငး်ဝယ်ေရး အလုပ်သမားများအတွက ် အြမင့ဆ်ံုးြဖစ်သည်။ ဧရာဝတီတိုငး်တွင ် အနမ့်ိဆံုးြဖစ်�ပီး 

ရနက်ုနတ်ိုငး်တွင ် အြမင့ဆ်ံုးြဖစ်သည်။ အလုပ်သမား ၁၀ ေအာက်�ှိေသာ လုပ်ငနး်ေသးများတွင ် အနမ့်ိဆံုးြဖစ်�ပီး 

အလုပ်သမား ၁၀၀ - ၁၀၀၀ �ကား�ှိေသာ လုပ်ငနး်�ကီးများတွင ်အြမင့ဆ်ံုးြဖစ်သည်။ အမျိုးသးီအလုပ်သမားများအတွက် 

အမျိုးသားအလုပ်သမားများထက် ေလျာန့ည်း�ကသည်။ 

လမူ�လံြုခံုေရး (လစာ�ငှ့ ်ရိက�ာတိုအ့ြပင)် 
စစ်တမ်းတွင ်လူမ�လံုြခံုေရး�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး အလုပ်သမားများအား ေမးခွနး်များစွာ ေမးထားပါသည်။ အလုပ်�ှငသ်ည် 

အလုပ်သမား၏ ပငစ်ငရ်နပုံ်ေငအွတွက် ထည့်ဝငြ်ခငး်�ှိသလား၊ တစ်�စ်ှတစ်�ကိမ်း လစာြပည့ ် ခွင့ေ်ပးသလား၊ 

လစာြပည့ ် နာမကျမ်းခွင့�်ငှ့ ် ကျမ်းမာေရးဆိုငရ်ာ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား ေပးသလား။ ပငစ်ငရ်နပုံ်ေငအွတကွ် 

ထည့်ဝငေ်သာ အလုပ်�ှင ်မ�ှိသေလာက် ြဖစ်သည် (၆ %)။ အလုပ်သမား ဆယ်ဦးတွင ်ငါးဦးအထက်သည် လစာြပည့် 

တစ်�စ်ှတစ်�ကိမ် ခွင့ရ်�ှိသည် (၅၅%)၊ ဆယ်ဦးလ�င ် ေြခာက်ဦးခန ့က် လစာြပည့် ေဆးခွင့ ် ရ�ှိသည် (၅၉%)။ (၅၇%) 

ေသာ အလုပ်�ှငမ်ျားက ကျနး်မာေရး အကျိုးခံစားခွင့ေ်ပးသည်။ အလုပ်သမား ထက်ဝက်ေကျာ်ေကျာ်ခန ့က် 

အားလုပ်ရက်မုန ့ဖိ်ုး၊ �စ်ှကုနဆ်ုေ�ကး၊ လစဉ် အပုိဆုေင၊ွ အြမတ်ေငေွဝစု သိုမ့ဟုတ ်တစ်�စ်ှတစ်�ကိမ် ဘွနး်နပ်ရ�ှိသည် 

(၅၁%)။ အချို�အလုပ်သမားများက အစားအစာ၊ ေနအမ်ိ၊ အဝတ်အစား�ငှ့ ်သွားလာေရးတို ့ ရ�ှိသည် ( အစဉ်လိုက် ၂၁%၊ 

၂၄%၊ ၅၇% �ငှ့ ်၆၆%)။ 
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ပံု ၄ လစာ�ငှ့ ်ရိက�ာအြပင ်ကျားမအလိကု ်လမူ�လံြုခံုေရး ရ�ှိသ ူရာခိုင�်�န်း 

 
ရငး်ြမစ် - ြမနမ်ာြပည်တွငး် သင့တ်င့ေ်သာလုပ်အားခ စစ်တမ်း ၂၀၁၉၊ အေရအတကွ် - ၁၂၇၂၊ ကိုယ်ပုိငလ်ုပ်ငနး်များမပါ 

အချိန်မှန် ေငသွားြဖင့ရ်�ိှေသာ လပ်ုအားခများ 
စစ်တမ်းတွင ်အလုပ်သမားများအား ၎ငး်တိုသ့ည် လစာကို အချိနမှ်နရ်မရ�ငှ့ ်လစာကိ ုေငသွားြဖင့ ်ရသလား သိုမ့ဟုတ် 

ဘဏမှ်တစ်ဆင့ ် ရသလားဟ ု ေမးြမနး်ခဲ့ပါသည်။ အလုပ်သမား ၁၂ ဦးတွင ် တစ်ဦးသာလ�င ် လစာကို အချိနမှ်န ်

မရေ�ကာငး် ေတွ�ရပါသည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငနး်�ငှ့ ် အစားအေသာက ် ထတု်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်တွင ်

အလုပ်သမားအများစုသည် လုပ်အားခလစာအချိနမှ်န ် ရ�ှိပါသည်။ အလုပ်သမားအုပ်စုများ�ကားတွင ် ကွဲြပားမ� 

မ�ှိလှပါ။ အမျိုးသားအလုပ်သမားများသည် အမျိုးသမီး အလုပ်သမားများထက ် လစာအချိနမှ်နရ်�ှိတတ်ပါသည်။ 

(၉၆% �ငှ့ ်၉၄% ကွာဟမ��ှိသည်) 

အလုပ်သမား ဆယ်ဦးတွင ် ကိုးဦးအထက်သည် ၎ငး်တို၏့ လုပ်အားခကို ေငသွားြဖင့ရ်�ှိ�ပီး တစ်ဦးေအာက် ပမာဏ 

အလုပ်သမားများသာလ�င ် ဘဏေ်ငလွ�ဲြဖင့ ် ရ�ှိပါသည်။ အလုပ်သမားအနည်းငယ်က ၎ငး်တို၏့ လုပ်အားခကို 

�စ်ှမျိုးစလံုးြဖင့ ် ရ�ှိပါသည်။ အစားအစာ ထတု်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်တွင ် လုပ်အားခအများစုကို 

ဘဏမှ်တစ်ဆင့ရ်�ှိေသာ်လည်း အြခားနယ်ပယ်များတွငတ်ူ ကွဲြပားမ� မ�ှိလှပါ။ အလုပ်သမားအုပ်စုများကို 

ေလလ့ာ�ကည့်ရာတွင ် ပညာ�ှငမ်ျား၊ အေရာငး်�ငှ့ ် ဝနေ်ဆာငမ်� အလုပ်သမားများက ၎ငး်တို၏့ လုပ်အားခကို 

ဘဏေ်ငလွ�ဲြဖင့ ် ရ�ှိ�ပီး အြခားေအာက်ေြခ အလုပ်သမားအများစုက ေငသွားြဖင့ ် ရ�ှိပါသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး 

�စ်ှစုအ�ကား သသိာေသာ ကွဲြပားမ�မ�ှိပါ။ 

လစာတိးုမ�များ 
စစ်တမ်းတွင ်လစာတိုးမ��ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး အလုပ်သမားများအား ေမးခွနး်�စ်ှခု ေမးခဲ့ပါသည်  - ၎ငး်တိုသ့ည် �ပီးခဲ့သည့် 

၁၂ လတာ ကာလအတွငး် လစာတိုးေတာငး်ခဲ့ြခငး်�ှိမ�ှိ�ငှ့ ်လစာတိုးခဲ့မ� �ှိမ�ှိတို ့ ြဖစ်သည်။ အလုပ်သမား ေလးဦးတွင ်

တစ်ဦးသည် လစာတိုးေတာငး်ခဲ့�ပီး လစာတိုးခဲ့ပါသည်။ လစာတိုးေတာငး်တတ်ေသာ အလုပ်သမားများသည် 

လစာတိုးမေတာငး်ေသာ အလုပ်သမားများ�ငှ့ ် ယှဉ်လ�င ် လစာပုိတိုးတတ်ေ�ကာငး် ေတွ�ရပါသည်။ 
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လုပ်ငနး်က�အားလံုး�ှိ အလုပ်သမားအားလံုးအတွက် ဤြဖစ်ရပ်က အတူတူပငြ်ဖစ်�ပီး ငါးဖမ်းလုပ်သားမားအတွက်မူ 

လစာတိုးမ�ရာခိုင�်�နး် အနည်းငယ်သာ �ှိခဲ့သည်။ လုပ်သမားအုပ်စုများကို ေလလ့ာ�ကည့်�ပီး ဤပုံကို အတည်ြပုပါသည်။ 

စုိက်ပျိုးေရး�ငှ့ ် ငါးဖမ်းလုပ်ငနး်မှလွဲ၍ ကျနအ်ုပ်စုအားလံုးသည် လစာတိုးခဲ့�ကသည်။ လစာတိုးမ�သည် ကုမ�ဏ ီ

အ�ကီးအေသး�ငှ့ ်မသက်ဆိုငေ်�ကာငး် ေတွ�ရသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး �စ်ှရပ်လံုးသည် လစာတိုးရာတွင ်ကွဲြပားမ� 

မ�ှိပါ။ အသက ် ၂၀ ေအာက် အလုပ်သမားများ�ငှ့ ် အသက ် ၅၀ အထက် အလုပ်သမားများသည် 

လူလတ်ပုိငး်အလုပ်သမားများထက်စာလ�င ် လစာတိုးမ� နည်းေ�ကာငး် ေတွ�ရသည်။ ၂၀၁၈ ခု�စ်ှ ဇနန်ဝါရီလတွင ်

အနမ့်ိဆံုးလုပ်အားခ သတ်မှတ်�ပီးေနာက် အလုပ်သမား ဆယ်ဦးတွင ် ေလးဦးက  �ပီးခဲ့သည့ ် ၁၂ လအတွငး် 

လစာတိုးခဲ့သည်မှာ အံ�့သဖွယ်ရာြဖစ်ရပ်တစ်ခု မဟုတ်ပါေချ။ 

လပ်ုခလစာအတကွ ်ေကျနပ်�စှသ်ကမ်� 
ဤစစ်တမ်းတွင ် "သင၏် လုပ်ခလစာအတွက် မည်မ�စိတ်ေကျနပ်မ��ှိပါသလဲ" ဟူေသာ ေမးခွနး် တစ်ရပ်ကို 

ထည်သ့ွငး်ထားပါသည်။ ဤေမးခွနး်အတွက်အေြဖများတွင ် လံုးဝေကျနပ်မ�မ�ှိပါ (=1) မှ လံုးဝေကျနပ်ပါသည် (=5) 

အထ ိ အမျိုးမျိုးပါဝငပ်ါသည်။ က��်ပ်ုတိုေ့မ�ာ်မှနး်ထားသကဲသ့ိုပ့င ် ပုံ ၂ ပါ ေဖာ်ြပချက်အရ လွနခ်ဲ့ေသာ �စ်ှများအတွငး် 

လုပ်ခလစာ တိုးြမင်ရ့�ှိသည့် လုပ်သားများသည် ၎ငး်တို၏့ လုပ်ခလစာအတွက် ပုိမုိေကျနပ်မ� �ှိ�ကပါသည်။ 

ေရလပ်ုငနး်က�အတွငး်�ှိ လုပ်သား များမှာ အြမင်ဆ့ံုးေသာ ေကျနပ်�စ်ှသက်မ�အဆင်မ့ျားကို ြပသခဲ့�ကေသာ်လည်း 

အထည်ချုပ် လုပ်ငနး်က�အတွငး် လုပ်ကိုငေ်နသူများသည် အနမ့်ိဆံုးအဆင်မ့ျားကို ေဖာ်ြပခဲ့�ကပါသည်။ 

ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ် ့ အေရာငး်လုပ်ငနး်က�အတွငး် လုပ်ကိုငေ်နေသာ ဝနထ်မ်းများမှာ ေကျနပ် �စ်ှသက်မ�အ�ှိဆံုးသူများ 

ြဖစ်�ကေသာ်လည်း စက်�ံုဝနထ်မ်းများ�ငှ် ့ စက်ယ��ရားေမာငး်�ငှသ်ူများ မှာမူ ေကျနပ်�စ်ှသက်မ� အနည်းဆံုးသူများ 

ြဖစ်�ကပါသည်။ အသက်အရွယ်အုပ်စုများ�ငှ် ့ ကျား/မ ြဖစ်တည်မ�အေပါ် အေြခခံ၍ဆနး်စစ်ေသာ 

ေကျနပ်�စ်ှသက်မ�တွင ်သသိသိာသာ ကွဲြပားြခားနားမ� မ�ှိပါ။ 

ပံု 1 လပ်ုခလစာအတွက ် ေကျနပ်�စှ်သကမ်�ကိ ု ေြဖ�ကားရာတွင ် ေကျနပ်မ� လံးုဝမ�ှိပါ (=1) မှ 

လံးုဝေကျနပ်ပါသည် (=5) အထ ိ  အမျ ိုးမျ ိုးပါဝငေ်သာ်လည်း က�အလိကု၊် အသကေ်မွးဝမ်းေ�ကာငး်မ� 

အုပ်စုလိကု၊် အသက်အရွယ်အုပ်စု အလိကု�်ငှ် ့ ကျား/မြဖစ်တည်မ�အလိကု ် လပ်ုခလစာများ 

တုိးြမင်ရ့�ှိလ�က�်ှိသည်။  

 
ရငး်ြမစ် - ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ေကာငး်မွနသ်င်ေ့လျာ်ေသာ လုပ်ခလစာ စစ်တမ်း (N=၁၅၁၄ အနက် ြဖစ်ရပ်ေလလ့ာချက ်၁၃ ခု မပါဝငပ်ါ) 
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ြမန်မာ�ိငုင် ံတိငုး်ေဒသ�ကးီများအတငွး် 

ေနထိငုစ်ရိတအ်တကွလ်ိအုပ်ေသာ လပ်ုခလစာများ 

ေနထိငုစ်ရိတအ်တကွလ်ိအုပ်ေသာ လပ်ုခလစာများဆိငုရ်ာ 

အေြခခံအယအူဆကိ ုမိတဆ်ကြ်ခငး် 
WageIndicator ၏ ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာဆိုငရ်ာ ေဖာ်ြပချက်သည် 

သင်ေ့လျာ်ေကာငး်မွနေ်သာ လူမ�ဘဝတွင ် မိသားစုများ ေနထိုင�်ိငုေ်စမည် ့ လုပ်ခလစာအဆင် ့ တစ်ရပ်ကို ��နြ်ပရန ်

ရည်ရွယ်ပါသည်။ ယငး်သည် အစားအစာ၊ အိမ်ရာ�ငှ် ့ပုိေ့ဆာငေ်ရးစရိတ်များ အြပင ်ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး သိုမ့ဟုတ် 

အဝတ်အစားကဲသ့ိုေ့သာ အြခားစရိတ်စခများအတွက် ၁၀% ထပ်ေဆာငး်ေပါငး်ထည်ထ့ားသည့် 

ခန်မှ့နး်လစဉ်အသံုးစရိတ်တစ်ရပ်ကို ရည်��နး်ပါသည်။ အစားအစာ၊ အမ်ိယာ�ငှ် ့ ပုိေ့ဆာငေ်ရးစရိတ်များအား 

ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာများဆိုငရ်ာ စစ်တမ်းတစ်ရပ်အားြဖင် ့ စုေဆာငး်ပါသည်။5 

ဤစစ်တမ်းအား �ိငုင်တံစ်�ိငုင်ခံျငး်စီအလိုက် စားသံုးမ�ပုံစံများ�ငှ်အ့ညီ ြပငဆ်ငဖ်နတ်ီးထားြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာများဆိုငရ်ာ စစ်တမ်းတစ်ရပ်အား ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ 

တိုငး်ေဒသ�ကီးေလးရပ်ြဖစ်ေသာ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ မ��ေလး�ငှ် ့ ရနက်ုနတ်ိုတ့ွင ် ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ဤစစ်တမ်းတွင ်

အစားအေသာက်အမျိုးအမည်ေပါငး် ၈၀ ခန်၏့ ေဈး��နး်များ�ငှ်သ့က်ဆိုငေ်သာ ေမးခွနး်များ ပါ�ှိပါသည်။ 

ေနစ့ဉ်အစားအစာလိုအပ်ချက်များအတွက် လူတစ်ဦးေပးေချရေသာ ပမာဏကို တွကခ်ျက်ရနအ်တွက် အစားအစာ 

စားသံုးမ���နး်ထားအား တစ်ေနလ့�င ် လူတစ်ဦး လိုအပ်ေသာ ကယ်လီရီ ၂၁၀၀ �ငှ်အ့ညီ ထား�ှိထားပါသည်။ 

ဤပမာဏအား ကျနး်မာေရး ေကာငး်မွနေ်စမည် ့ အဟာရလိုအပ်ချက်အြဖစ် ကမ�ာဘ့ဏက် အဆိုြပုထားပါသည်။ 

အစားအစာများ အားလံုးအား ေနအမ်ိတွင ် စီမံချက်ြပု�ပီး တနဆ်ာပလာများအား ေဈး��နး်သက်သာေသာ 

စူပါမားကက်များ သိုမ့ဟုတ ်ေဈးများမှ ဝယ်ယူသည်ဟု ဤတွက်ချက်မ�က မှတ်ယူထားပါသည်။ ကေလးသူငယ်များ၏ 

အစားအစာလိုအပ်ချက်များသည် လူ�ကီးများ�ငှ် ့ အတူတူပငြ်ဖစ်သည်ဟုလည်း မှတ်ယူထားပါသည်။ 

ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာတွက်ချက်မ�များအတွက် ေနထိငုစ်ရိတ်ဆိုငရ်ာ စစ်တမ်းေကာက်ယူမ�တွင ်

အစားအစာတစ်မျိုးလ�င ် အနည်းဆံုးအားြဖင် ့ ေစာင်�့ကည်မ့� ၁၀ ခု ြပုလုပ်ေပးရန ် လိုအပ်ပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး် 

စစ်တမ်းေကာက်ယခူဲ့ေသာ တိုငး်ေဒသ�ကီးေလးရပ်တိုငး်တွင ် အစားအစာ ကုနက်ျစရိတ်ကို တွက်ချက်ရနအ်တွက် 

ေစာင်�့ကည်မ့� ၁၅ ခုမှ ၂၀ ခုအထ ိအသံုးြပု�ိငုခ်ဲ့ပါသည်။ 

အမ်ိရာကုနက်ျစရိတ်မှာ အထးူြခားဆံုး ကုနက်ျစရိတ်ြဖစ်�ပီး အိမ်ရာတိုက်တနး် မတူညီမ�များ�ငှ် ့ေဒသ��ရ ေဈး��နး်များ 

သသိသိာသာ ကွဲြပားေနြခငး်ေ�ကာင် ့ ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေ့�ကာင် ့ အိမ်ရာ ကုနက်ျစရိတ်များကို တွကခ်ျက်ရာတွင ်

အရည်အေသွးြပည်ဝ့ေသာ စံ��နး်များကို ထည်သ့ွငး်စဉ်းစား သင်�့ပီး အနမ့်ိဆံုးထား၍ လက်ခံ�ိငုေ်သာ 

 

5  �ိငုင်အံမျိုးမျိုး�ငှ် ့�ိငုင်မံျားအတွငး်�ှိ ေဒသအမျိုးမျိုး၏ ေနထုိငစ်ရိတ်အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာများကို တွက်ချက်ရနအ်တွက် WageIndicator Fondation 

သည် ေနထုိငစ်ရိတ်အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာများ ဆုိငရ်ာ စစ်တမ်းအား ၂၀၁၄ ခု�စှ်မှစတင၍် အသံုးြပုခဲ့ပါသည်။ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် 

https://wageindicator.org/salary/living-wage/faq-living-wage တွင ်�ကည်�့�ပါ။ 

https://wageindicator.org/salary/living-wage/faq-living-wage
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အမ်ိရာအရည်အေသွး (ဥပမာ - သင်ေ့လျာ်ေသာ အခနး် အေရအတွက်၊ တည်ေနရာ) ကို ေ�ှာင�်ကဉ်သင်ပ့ါသည်။ 

ေနထိငုစ်ရိတ်ဆိုငရ်ာ ဤစစ်တမ်း ေကာက်ယူမ�တွင ် ပါဝငေ်ြဖ�ကားသူများအား ၎ငး်တို၏့ အမ်ိငာှးရမ်းခများအေ�ကာငး် 

ေမးြမနး်ခဲ့�ပီး ထိအုိမ်ငာှးရမ်းခများတွင ် အိမ်ရာ�ငှ်သ့က်ဆိုငသ်ည် ့ လ�ပ်စစ်မီး၊ ေသာက်သံုးေရ၊ အမ�ိက်ခွန၊် 

အငတ်ာနက်�ငှ် ့ အခွနအ်ခများ ပါဝငြ်ခငး်�ှိ-မ�ှိအား ၎ငး်တိုက့ိုယ်တိုင ် အတည်ြပု ေြဖ�ကားေပးခဲ့�ကသည်။ 

စစ်တမ်းေြဖဆိုသူများသည် ၎ငး်တိုတ့ိုက်ခနး်များ သိုမ့ဟုတ် အမ်ိများ၏ အရွယ်အစား�ငှ် ့ တည်ေနရာ (�မို�တွငး် 

သိုမ့ဟုတ ်�မို� ြပင)် များကိုလည်း ေဖာ်ြပခဲ့�ကသည်။ ဤစ�ိုက်လက�ဏာများအေပါ်တွင ်အေြခခံ၍ မီှးြငမ်းကိုးကားေသာ 

အမ်ိရာတိုက်တာတစ်ခု၏ ကုနက်ျစရိတ်အား အေကာငး်ဆံုး အသံုးြပု�ိငုသ်ည် ့ ေဘာဂေဗဒဆယ်လီစိတ်နည်းစနစ်များ 

(econometric tools) ကို အသံုးြပု၍ ခန်မှ့နး်ခဲ့ပါသည်။  

လူများစွာသည် အလုပ်အတွက ် ေနစ့ဉ်အသွား၊အြပန ် ြပုလုပ်ရြခငး် သိုမ့ဟုတ ် နစိ�ဓူဝလုပ်ငနး်များ (ဥပမာ - 

ေဈးဝယ်ြခငး်) အတွက် ခရီးသွားလာရြခငး်များ �ှိေနြခငး်ေ�ကာင် ့ သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရး စရိတ်မှာ 

အမ်ိေထာငစု်များအတွက် အေရး�ကီးပါသည်။ ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာတွင ်ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ် 

သိုမ့ဟုတ ် ကားတစ်စီး ပုိငဆ်ိုငမ်�ကို ထည်သ့ွငး် တွက်ချက်ြခငး်မြပုဘ ဲ အြခားေသာ 

သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရးနည်းလမ်းများကို မိသားစုများ အသံုးြပု ေနရသည်ဟု ဤစစ်တမ်းက မှတ်ယူထားပါသည်။ 

အများြပည်သူသံုး သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ရပ်အား �မို� ြပေဒသအားလံုးနးီပါးတွင ် ရ�ှိ�ိငုေ်သာေ�ကာင် ့

လစဉ်ယာဉ်စီးခအား အရွယ်ေရာက်�ပီးသူတစ်ဦး၏ သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရး ကုနက်ျစရိတ်အြဖစ် မှတ်ယူထားပါသည်။ 

ဤသိုေ့သာ လစဉ်ယာဉ်စီးခ၏ ပျမ်းမ�ေဈး��နး်အား သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရးစရိတ်များအတွက်သာ မက 

အများြပည်သူဆိုငရ်ာ သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�များကို မရ�ှိ�ိငုေ်သာ ေဒသများတွင ် ေနထိုငေ်နသည့် 

မိသားစုများအတွက် အဓိပ�ယ်�ှိေသာ ခန်မှ့နး်ချက်တစ်ရပ်အြဖစ် အသံုးြပု ထားပါသည်။  

အစားအစာ၊ အမ်ိရာ�ငှ် ့ သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရး စရိတ်များအား အမ်ိေထာငစု် အေြခအေနများစွာ အတွက် ြပုလုပ်သည် ့

WageIndicator ၏ ေနထိုငစ်ရိတ်အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာ တွက်ချက်မ�အတွငး်သို ့ ထည်သ့ွငး်ခဲ့ပါသည်။ 

မိသားစုဟူေသာ စကားရပ်ကို အနက်ဖွင်ဆ့ိုြခငး်မှာ ဤတွက်ချက်မ�အတကွ် အေရးပါ�ပီး ေနထိုငစ်ရိတ်အတွက် 

လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာတစ်ရပ်သည် မည်သည်ကို ကိုယ်စားြပုသည်ဆိုြခငး်အား အနက်ဖွင်ဆ့ို�ိငုေ်စပါသည်။ 

မိသားစုစ�ိုက်လက�ဏာ အမျိုးမျိုး၏ ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာကို တွက်ချက်မ�သည် 

လုပ်ငနး်ခွင�်ငှ် ့ မိသားစုဘဝအ�ကား အချိနေ်ပးရေသာ အေြခအေနများတွင ် မတူကွဲြပားမ��ှိသည်ဟူေသာ 

��နး်ဆိုချက်တစ်ရပ်ကို ေဖာ်ထုတ်ေပးခဲ့ပါသည်။  

ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များအတွက် လိုအပ်ချက ် အမျိုးမျိုးကို 

တံု ့ြပနရ်နအ်လိုင့ာှ အမ်ိေထာငစု်အမျိုးအစားသံုးမျိုးအား WageIndicator က အနက် ဖွင်ဆ့ိုခဲ့ပါသည်။ 

ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာေဖာ်ြပချက်သည် ပုံမှနအ်ားြဖင် ့တစ်ဦးတည်းေနထိငုေ်သာ အိမ်ေထာငစု်၊ 

အလုပ်လုပ်ေနသည် ့အရွယ် ေရာက်�ပီးသူ�စ်ှဦး�ငှ် ့ကေလး�စ်ှဦးပါဝငေ်သာ ၂+၂ မိသားစု�ငှ် ့ ပုံမှနမိ်သားစုတိုက့ို တငြ်ပ 

ေပးပါသည်။ ပံှမှနမိ်သားစု တစ်စုသည် �ိငုင်တံစ်�ိငုင်အံတွငး် အေတွ�ရအများဆံုးေသာ မိသားစု ဖွဲ�စည်းပုံတစ်ရပ်ကို 

ေဖာ်ြပ ေပးပါသည်။ ကေလးအေရအတွက်အား �ိငုင်လံံုးဆိုငရ်ာ သားဖွား��နး် အေပါ် အေြခခံထားသည် ့ အြပင ်

အရွယ်ေရာက်�ပီးသူတစ်ဦးမှာ အချိနြ်ပည်အ့လုပ်အကိုင ် တစ်ခုကို လုပ်ကိုငလ်ျက်�ပီး အြခား အရွယ်ေရာက်�ပီးသူ၏ 

အလုပ်အကိုငရ်�ှိမ���နး်ထားမှာမူ �ိငုင်လံံုးဆိုငရ်ာ အလုပ်အကိုငရ်�ှိမ���နး် ထားမှ ထကွ်ေပါ်လာသည်ဟု 

မှတ်ယူထားြခငး်များေ�ကာင် ့ ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအ့ြပင ် ေနထိငုစ်ရိတ် အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာဆိုငရ်ာ 
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ဤတွက်ချက်မ�၌ အရွယ်ေရာက်�ပီးသူ များသည် စီးပွားေရးအရ လုပ်ကိုင�်ိငုစွ်မ်း�ှိေသာ အသက်အရွယ်တွင�်ှိ�ပီး 

မိမိတို၏့ မိသားစု ဘတ်ဂျတ် များကို အကျိုး�ှိထေိရာက်စွာ စီမံ�ိငုစွ်မ်း�ှိသည်ဟု မှတ်ယူထား ပါသည်။ 

အမ်ိေထာငစု်တစ်စု အတွငး်�ှိ မိသားစုဝငမ်ျားအားလံုး ကျနး်မာေရးေကာငး်မွန�်ကသည် ဟုလည်း မှတ်ယူထားပါသည်။ 

ေ�ှ �စာမျက်�ာှများ၌ ေဖာ်ြပထားသည် ့ ကိနး်ဂဏနး်များတွင ် ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ တိုငး်ေဒသ�ကီးေလးရပ် အတွငး် 

ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာဆိုငရ်ာ ဂရပ်များ၌ လစဉ် အနမ့်ိဆံုး လုပ်ခလစာ၊ 

အမ်ိေထာငစု်အမျိုးအစား သံုးမျိုးစလံုးအတွက် လစဉ်ေနထိုငစ်ားေသာက်ရန ် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာတိုအ့ြပင ်

ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး်�ှိ သင်ေ့လျာ်ေကာငး်မွနေ်သာ လုပ်ခလစာ ဆိုငရ်ာ စစ်တမ်းတွငပ်ါဝငသ်ည် ့အေတွ�ရအများဆံုးေသာ 

လုပ်သားများ (အတနသ်င် ့က�မ်းကျငေ်သာ လုပ်သားများ) ၏ လစဉ်ဝငေ်ငမွျားလည်း ပါဝငပ်ါသည်။ လစဉ်ဝငေ်ငအွဆင် ့

များကို တငြ်ပရာတွင ်လုပ်သား ၁၀၀ ပါဝငသ်ည် ့ဤက�မ်းကျငလ်ုပ်သားအုပ်စုအတွငး်�ှိ ၂၅ ဦးေြမာက်၊ ၅၀ ဦးေြမာက်�ငှ် ့

၇၅ ဦးေြမာက် လုပ်သားများ၏  ဝငေ်ငြွဖန် ့ြဖူးမ�အတွက် တငြ်ပ ေပးထားပါသည်။ ထိုေ့�ကာင် ့ လုပ်သား ၁၀၀ ၏ 

ဝငေ်ငမွျားအား အနမ့်ိဆံုးမှ အြမင်ဆ့ံုးသို ့ အဆငလ်ိုက်သတ်မှတ်မည်ဆိုပါက ဤကိနဂ်ဏနး်များသည် ၂၅ ဦးေြမာက်၊ ၅၀ 

ဦးေြမာက်�ငှ် ့ ၇၅ ဦးေြမာက် လုပ်သားများ၏ ဝငေ်ငမွျားကိ ု ြပသေပးပါမည်။ အတနသ်င် ့ လုပ်ငနး်က�မ်းကျငေ်သာ 

လုပ်သားဟူသည် ့ စကားရပ်အတွက် အနက်ဖွင်ဆ့ိုချက်အား ဤအစီအရငခ်ံစာ၏ အခနး် ၅ တွင ် �ကည်�့�ေပးပါ။ 

သင်ေ့လျာ်ေကာငး်မွနေ်သာ လုပ်ခလစာဆိုငရ်ာ ဤစစ်တမ်းတွင ် ပါဝငေ်သာ လုပ်သားအများစုအား 

အသင်အ့တင်က့�မ်းကျငေ်သာလုပ်သားများအြဖစ် စိစစ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ပဲခူးတိငုေ်ဒသ�ကးီ  
ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာအား မိသားစုအမျိုးအစားများစွာ�ငှ် ့ အလုပ် အချိနဇ်ယား 

အမျိုးမျိုးအတွက ် တွက်ချက်ထားြခငး် ြဖစ်ပါသည် (ဇယား ၄ တွင�်ကည်ရ့န)်။ ပုံမှနမိ်သားစုတစ်စုအတွငး်�ှိ 

လုပ်အားစွမ်းပကား အြပည်အ့ဝအသံးုချမ�မှာ ၁.၆ ြဖစ်ပါသည်။ မိဘ  တစ်ဦးမှာ အချိနြ်ပည့်အလုပ်လုပ်ေန�ပီး 

အြခားတစ်ဦး၏ လုပ်အားစွမ်းပကား အြပည်အ့ဝအသံုးချမ� ��နး်မှာ ၆၀% ြဖစ်သည်ဟု ဆိုလိုြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာ (ကျပ်ေင ွ၁၈၃၊ ၇၀၀) အား မိဘတစ်ဦးချငး်စီက ရ�ှိေသာအခါ သိုမ့ဟုတ် 

ေနထိငု ် စရိတ်အတကွ် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာ�ငှ်ညီ့မ�ေသာ အချိနပုိ်ငး်အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ေနေသာအခါ 

မိဘ�စ်ှဦးစလံုး၏ စုစုေပါငး်ဝငေ်ငသွည် မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ မိသားစုအသံုးစရိတ်များ (ကျပ်ေင ွ ၂၆၇,၂၀၀) ကိ ု

ြဖည်စ့ည်းေပးရန ်လံုေလာက်ပါသည်။ 

ဇယား 1 ပဲခူးတုိငး်ေဒသ�ကးီအတွက ် အသံးုစရိတ်�ငှ် ့ ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက ် လိအုပ်ေသာ လပ်ုခလစာတွကခ်ျကမ်� 

(ကျပ်ေငြွဖင်ေ့ဖာ်ြပထားသည့် လစဉ်��န်းထား၊ စကတ်ငဘ်ာ-ေအာကတုိ်ဘ ၂၀၁၉ ခု�စှ)် 
 Typical family Standard family Single – adult 
 from - to from - to from – to 
Food expenses 153500 - 215000 146200 - 204700 36500 - 51200 
Housing expenses 50000 - 65400 50000 - 65400 30000 - 44800 
Transport expenses  24000 - 24000 24000 - 24000 12000 - 12000 
Healthcare expenses 5000 - 20000 5000 - 20000 1250 - 5000 
Education expenses 22000 - 35000 22000 - 35000 - 
Other expenses 12700 - 18000 12400 - 17500 3990 - 5650 
Total Expenditure 267200 - 377400 259600 - 366600 83740 - 118650 
Net Living Wage 167000 - 235875 144222 - 203667 83740 - 118650 
Gross Living Wage 183700 - 259500 158700 - 224000 92100 - 130500 

ရငး်ြမစ် - ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ေနထိုငစ်ရတိ ်စစ်တမ်း 
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ပုံ ၆ အရ ပဲခူးတိုငး်ေဒသ�ကီးအတွငး်�ှိ အတနသ်င် ့ လုပ်ငနး်က�မ်းကျငသ်ည် ့ ၂၅ ဦးေြမာက် လုပ်သားတစ်ဦး၏ 

ဝငေ်ငမွျားသည် လူ�ကီးလူလွတ်တစ်ဦး၏ ေနထိုငစ်ရိတ်အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာအဆင်က့ို ြပည့်မီေသာ်လည်း 

ပုံမှနမိ်သားစု (၂+၂) သိုမ့ဟုတ ်သာမနမိ်သားစုတစ်စု အတွက် လံုေလာက်မ� မ�ှိပါ။ အတနသ်င် ့လုပ်ငနး်က�မ်းကျငသ်ည် ့

၅၀ ဦးေြမာက် လုပ်သား တစ်ဦး၏ ဝငေ်ငမွျားသည် လူ�ကီးလူလွတ်တစ်ဦးအတွက် လံုေလာက်ေသာ်လည်း ပုံမှနမိ်သားစု 

(၂+၂) သိုမ့ဟုတ ်သာမနမိ်သားစုတစ်စုအတွက် လံုေလာက်မ� မ�ှိပါ။ အတနသ်င် ့လုပ်ငနး် က�မ်းကျငသ်ည် ့၇၅ ဦးေြမာက် 

လုပ်သားတစ်ဦး၏ ဝငေ်ငမွျားသည် လူ�ကီးလူလွတ်တစ်ဦး အတွက်သာမက  ပုံမှနမိ်သားစု (၂+၂) တစ်စု�ငှ် ့

သာမနမိ်သားစုတစ်စုအတွက် လံုေလာက်မ� �ှိပါသည်။ လက်�ှိသတ်မှတ်ထားသည် ့ အနည်းဆံုးလုပ်ခလစာသည် 

အတနသ်င် ့လုပ်ငနး် က�မ်းကျငေ်သာ လုပ်သားသံုးမျိုးစလံုး၏ ဝငေ်ငမွျားထက ်နည်းပါးပါသည်။ 

ပံု 2 ပဲခူးတုိငး်ေဒသ�ကးီအတွငး်�ှိ ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက ်လိအုပ်ေသာ လပ်ုခလစာများ (ကျပ်ေငြွဖင်ေ့ဖာ်ြပေသာ 

လစဉ်��န်းထားများ၊ ပိုမိုနည်းပါး�ိငုဟ် ုခန်မ့ှန်း)  

 
ရငး်ြမစ် - ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ေနထိုငစ်ရတိစ်စ်တမ်း�ငှ် ့၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ သင်ေ့လျာ်ေကာငး်မွနေ်သာ လုပ်ခလစာ စစ်တမ်း 

မ��ေလးတိငုး်ေဒသ�ကးီ  
ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာအား မိသားစုအမျိုးအစားများစွာ�ငှ် ့ အလုပ် အချိနဇ်ယား 

အမျိုးမျိုးအတွက် တွက်ချက်ထားြခငး် ြဖစ်ပါသည် (ဇယား 5 တွင�်ကည်ရ့န)်။ ပုံမှနမိ်သားစုတစ်စုအတွငး်�ှိ 

လုပ်အားစွမ်းပကား အြပည့်အဝအသံးုချမ�မှာ ၁.၆ ြဖစ်ပါသည်။ မိဘ တစ်ဦးမှာ အချိနြ်ပည်အ့လုပ်လုပ်ေန�ပီး 

အြခားတစ်ဦး၏ လုပ်အားစွမ်းပကား အြပည်အ့ဝအသံုးချမ� ��နး်မှာ ၆၀% ြဖစ်သည်ဟု ဆိုလိုြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာ (ကျပ်ေင ွ၁၆၅,၈၀၀) အား မိဘတစ်ဦးချငး်စီက ရ�ှိေသာအခါ သိုမ့ဟုတ ်

ေနထိငုစ်ရိတ် အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာ�ငှ်ညီ့မ�ေသာ အချိနပုိ်ငး်အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ေနေသာအခါ 

မိဘ�စ်ှဦးစလံုး၏ စုစုေပါငး်ဝငေ်ငသွည် မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ မိသားစုအသံုးစရိတ်များ (ကျပ်ေင ွ ၂၄၁,၁၀၀) ကိ ု

ြဖည်စ့ည်းေပးရန ်လံုေလာက်ပါသည်။ 
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အနမိ့ဆ်ံးုလပ်ုခဥပေဒ။ ြမနမ်ာ

ေနထိငုစ်ရိတ် , လ�ူကးီ လလူတွ်

ေနထိငုစ်ရိတ် , သာမနမ်သိားစု

ေနထိငုစ်ရိတ် , ပံမုနှ် မသိားစု ၂*၂(

၂၅ ဦးေြမာက် , လစဉ်ဝငေ်ငအွဆင့် များကို ,…

၅၀ ဦးေြမာက် , လစဉ်ဝငေ်ငအွဆင့် များကို ,…

၇၅ ဦးေြမာက် , လစဉ်ဝငေ်ငအွဆင့် များကို ,…

ပဲခူးတိငုး်ေဒသ�ကးီ
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ဇယား 2 မ��ေလးတုိငး်ေဒသ�ကးီအတွက ်အသံးုစရိတ်�ငှ် ့ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက ်လိုအပ်ေသာ လပ်ုခလစာတွကခ်ျက်မ� 

(ကျပ်ေငြွဖင်ေ့ဖာ်ြပထားသည့် လစဉ်��န်းထား၊ စကတ်ငဘ်ာ-ေအာကတုိ်ဘ ၂၀၁၉ ခု�စှ)် 
 Typical family Standard family Single - adult 
 from – to from - to from - to 
Food expenses 155600 – 200000 148200 - 190400 37100 - 47600 
Housing expenses 50000 – 68000 50000 - 68000 30000 - 44300 
Transport expenses  4000 – 7000 4000 - 7000 2000 - 3500 
Healthcare expenses 5000 – 30000 5000 - 30000 1250 - 7500 
Education expenses 15000 – 20000 15000 - 20000 0 
Other expenses 11500 – 16300 11100 - 15800 3520 - 5150 
Total Expenditure 241100 – 341300 233300 - 331200 73870 - 108050 
Net Living Wage 150688 – 213313 129611 - 184000 73870 - 108050 
Gross Living Wage 165800 – 234700 142600 - 202400 81300 - 118900 

ရငး်ြမစ် - ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ေနထိုငစ်ရတိ ်စစ်တမ်း 

ပုံ ၇ အရ မ��ေလးတိုငး်ေဒသ�ကီးအတွငး်�ှိ အတနသ်င် ့ လုပ်ငနး်က�မ်းကျငသ်ည် ့ ၂၅ ဦးေြမာက် လုပ်သားတစ်ဦး၏ 

ဝငေ်ငမွျားသည် လူ�ကီးလူလွတ်တစ်ဦး၏ ေနထိုငစ်ရိတ်အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာအဆင်က့ို ြပည့်မီေသာ်လည်း 

ပုံမှနမိ်သားစု (၂+၂) သိုမ့ဟုတ ်သာမနမိ်သားစုတစ်စု အတွက် လံုေလာက်မ� မ�ှိပါ။ အတနသ်င် ့လုပ်ငနး်က�မ်းကျငသ်ည် ့

၅၀ ဦးေြမာက် လုပ်သား တစ်ဦး၏ ဝငေ်ငမွျားသည် လူ�ကီးလူလွတ်တစ်ဦးအတွက် လံုေလာက်ေသာ်လည်း ပုံမှနမိ်သားစု 

(၂+၂) သိုမ့ဟုတ ်သာမနမိ်သားစုတစ်စုအတွက် လံုေလာက်မ� မ�ှိပါ။ အတနသ်င် ့လုပ်ငနး် က�မ်းကျငသ်ည် ့၇၅ ဦးေြမာက် 

လုပ်သားတစ်ဦး၏ ဝငေ်ငမွျားသည် လူ�ကီးလူလွတ်တစ်ဦး အတွက်သာမက  ပုံမှနမိ်သားစု (၂+၂) တစ်စု�ငှ် ့

သာမနမိ်သားစုတစ်စုအတွက် လံုေလာက်မ� �ှိပါသည်။ လက်�ှိသတ်မှတ်ထားသည် ့ အနည်းဆံုးလုပ်ခလစာသည် 

အတနသ်င် ့လုပ်ငနး်က�မ်းကျငေ်သာ လုပ်သားသံုးမျိုးစလံုး၏ ဝငေ်ငမွျားထက် နည်းပါးပါသည်။  

ပံု 3 မ��ေလးတုိငး်ေဒသ�ကးီအတွငး်�ှိ ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက် လိအုပ်ေသာ လုပ်ခလစာများ 

(ကျပ်ေငြွဖင်ေ့ဖာ်ြပေသာ လစဉ်��န်းထားများ၊ ပိုမိုနည်းပါး�ိငုဟ် ုခန်မ့ှန်း)  

 
Source: ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ေနထိုငစ်ရတိ ်စစ်တမ်းand Myanmar Decent Wage Survey 2019 
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ေနထိငုစ်ရိတ် , ပံမုနှ် မသိားစု ၂*၂(

၂၅ ဦးေြမာက် , လစဉ်ဝငေ်ငအွဆင့် များကို ,…

၅၀ ဦးေြမာက် , လစဉ်ဝငေ်ငအွဆင့် များကို ,…

၇၅ ဦးေြမာက် , လစဉ်ဝငေ်ငအွဆင့် များကို ,…

မ��ေလးတိငုး်ေဒသ�ကးီ
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ရန်ကန်ုတိငုး်ေဒသ�ကးီ  
ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာအား မိသားစုအမျိုးအစားများစွာ�ငှ် ့ အလုပ် အချိနဇ်ယား 

အမျိုးမျိုးအတွက် တွက်ချက်ထားြခငး် ြဖစ်ပါသည် (ဇယား 6 တွင�်ကည်ရ့န)်။ ပုံမှနမိ်သားစုတစ်စုအတွငး်�ှိ 

လုပ်အားစွမ်းပကား အြပည့်အဝအသံးုချမ�မှာ ၁.၆ ြဖစ်ပါသည်။ မိဘတစ်ဦးမှာ အချိနြ်ပည်အ့လုပ်လုပ်ေန�ပီး 

အြခားတစ်ဦး၏ လုပ်အားစွမ်းပကား အြပည်အ့ဝ အသံုးချမ���နး်မှာ ၆၀% ြဖစ်သည်ဟ ု ဆိုလိုြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာ (ကျပ်ေင ွ၁၉၆,၂၀၀) အား မိဘတစ်ဦးချငး်စီက ရ�ှိေသာအခါ သိုမ့ဟုတ် 

ေနထိငုစ်ရိတ် အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာ�ငှ်ညီ့မ�ေသာ အချိနပုိ်ငး်အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ေနေသာအခါ 

မိဘ�စ်ှဦးစလံုး၏ စုစုေပါငး်ဝငေ်ငသွည် မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ မိသားစုအသံုးစရိတ်များ (ကျပ်ေင ွ ၂၈၅,၃၀၀) ကိ ု

ြဖည်စ့ည်းေပးရန ်လံုေလာက်ပါသည်။ 

ဇယား 3 ရန်ကနု်တုိငး်ေဒသ�ကးီအတွက ်အသံးုစရိတ်�ငှ် ့ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက ်လိုအပ်ေသာ လပ်ုခလစာတွကခ်ျကမ်� 

(ကျပ်ေငြွဖင်ေ့ဖာ်ြပထားသည့် လစဉ်��န်းထား၊ စကတ်ငဘ်ာ-ေအာကတုိ်ဘ ၂၀၁၉ ခု�စှ)် 
 Typical family Standard family Single – adult 
 from - to from - to from – to 
Food expenses 164700 - 219300 156900 - 208800 39200 – 52200 
Housing expenses 60000 - 85000 60000 - 85000 36000 – 58600 
Transport expenses  22000 - 30000 22000 - 30000 11000 – 15000 
Healthcare expenses 10000 - 11000 10000 - 11000 2500 – 2750 
Education expenses 15000 - 20000 15000 - 20000 0 
Other expenses 13600 - 18300 13200 - 17700 4440 - 6430 
Total Expenditure 285300 - 383600 277100 - 372500 93140 - 134980 
Net Living Wage 178313 - 239750 153944 - 206944 93140 - 134980 
Gross Living Wage 196200 - 263700 169300 - 227600 102500 - 148500 

ရငး်ြမစ် - ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ေနထိုငစ်ရတိ ်စစ်တမ်း 

ပုံ ၈ အရ ရနက်ုနတ်ိုငး်ေဒသ�ကီးအတွငး်�ှိ အတနသ်င် ့ လုပ်ငနး်က�မ်းကျငသ်ည် ့ ၂၅ ဦးေြမာက် လုပ်သားတစ်ဦး၏ 

ဝငေ်ငမွျားသည် လူ�ကီးလူလွတ်တစ်ဦး၏ ေနထိုငစ်ရိတ်အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာအဆင်က့ို ြပည့်မီေသာ်လည်း 

ပုံမှနမိ်သားစု (၂+၂) သိုမ့ဟုတ ်သာမနမိ်သားစုတစ်စု အတွက် လံုေလာက်မ� မ�ှပိါ။ အတနသ်င် ့လုပ်ငနး်က�မ်းကျငသ်ည် ့

၅၀ ဦးေြမာက် လုပ်သား တစ်ဦး၏ ဝငေ်ငမွျားသည် လူ�ကီးလူလွတ်တစ်ဦးအတွက် လံုေလာက်ေသာ်လည်း ပုံမှနမိ်သားစု 

(၂+၂) သိုမ့ဟုတ ်သာမနမိ်သားစုတစ်စုအတွက် လံုေလာက်မ� မ�ှိပါ။ အတနသ်င် ့လုပ်ငနး် က�မ်းကျငသ်ည် ့၇၅ ဦးေြမာက် 

လုပ်သားတစ်ဦး၏ ဝငေ်ငမွျားသည် လူ�ကီးလူလွတ်တစ်ဦး အတွက်သာမက  ပုံမှနမိ်သားစု (၂+၂) တစ်စု�ငှ် ့

သာမနမိ်သားစုတစ်စုအတွက် လံုေလာက်မ� �ှိပါသည်။ လက်�ှိသတ်မှတ်ထားသည် ့ အနည်းဆံုးလုပ်ခလစာသည် 

အတနသ်င် ့လုပ်ငနး် က�မ်းကျငေ်သာ လုပ်သားသံုးမျိုးစလံုး၏ ဝငေ်ငမွျားထက ်နည်းပါးပါသည်။  
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ပံု 4 ရန်ကနု်တုိငး်ေဒသ�ကးီအတွငး်�ှိ ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက် လိအုပ်ေသာ လပ်ုခလစာများ 

(ကျပ်ေငြွဖင်ေ့ဖာ်ြပေသာ လစဉ်��န်းထားများ၊ ပိုမိုနည်းပါး�ိငုဟ် ုခန်မ့ှန်း)  

 
ရငး်ြမစ် - ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ေနထိုငစ်ရတိ ်စစ်တမ်း�ငှ် ့၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး်�ှိ သင်ေ့လျာ်ေကာငး်မွနေ်သာ လုပ်ခလစာ စစ်တမ်း 

ဧရာဝတ ီတိငုး်ေဒသ�ကးီ 
ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာအား မိသားစုအမျိုးအစားများစွာ�ငှ် ့ အလုပ် အချိနဇ်ယား 

အမျိုးမျိုးအတွက် တွက်ချက်ထားြခငး် ြဖစ်ပါသည် (ဇယား 7 တွင�်ကည်ရ့န)်။ ပုံမှနမိ်သားစုတစ်စုအတွငး်�ှိ 

လုပ်အားစွမ်းပကား အြပည့်အဝအသံးုချမ�မှာ ၁.၆ ြဖစ်ပါသည်။ မိဘ တစ်ဦးမှာ အချိနြ်ပည်အ့လုပ်လုပ်ေန�ပီး 

အြခားတစ်ဦး၏ လုပ်အားစွမ်းပကား အြပည်အ့ဝအသံုးချမ� ��နး်မှာ ၆၀% ြဖစ်သည်ဟု ဆိုလိုြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာ (ကျပ်ေင ွ၁၇၁,၅၀၀) အား မိဘတစ်ဦးချငး်စီက ရ�ှိေသာအခါ သိုမ့ဟုတ် 

ေနထိငုစ်ရိတ် အတွက်လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာ�ငှ်ညီ့မ�ေသာ အချိနပုိ်ငး်အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ေနေသာအခါ မိဘ 

�စ်ှဦးစလံုး၏ စုစုေပါငး်ဝငေ်ငသွည် မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ မိသားစုအသံုးစရိတ်များ (ကျပ်ေင ွ ၂၄၉,၅၀၀) ကို 

ြဖည်စ့ည်းေပးရန ်လံုေလာက်ပါသည်။ 

ဇယား  4 ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသ�ကးီအတွငး် အသံးုစရိတ်�ငှ် ့ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက ်လိုအပ်ေသာ လပ်ုခလစာတွကခ်ျကမ်� 

(ကျပ်ေငြွဖင်ေ့ဖာ်ြပထားသည့် လစဉ်��န်းထား၊ စကတ်ငဘ်ာ-ေအာကတုိ်ဘ ၂၀၁၉ ခု�စှ)် 
 Typical family Standard family Single-adult 
 from - to from - to from – to 
Food expenses 155900 - 206100 148500 - 196300 37100 - 49100 
Housing expenses 41700 - 78500 41700 - 78500 25000 - 53100 
Transport expenses  10000 - 20000 10000 - 20000 5000 - 10000 
Healthcare expenses 15000 - 20000 15000 - 20000 3750 - 5000 
Education expenses 15000 - 25000 15000 - 25000 0 
Other expenses 11900 - 17500 11500 - 17000 3550 - 5860 
Total Expenditure 249500 - 367100 241700 - 356800 74400 - 123060 
Net Living Wage 155938 - 229438 134278 - 198222 74400 - 123060 
Gross Living Wage 171500 - 252400 147700 - 218100 81800 - 135400 

ရငး်ြမစ် - ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ေနထိုငစ်ရတိ ်စစ်တမ်း 

114.311

102.500

196.200

169.300

144.000

170.347

210.833

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

အနမိ့ဆ်ံးုလပ်ုခဥပေဒ။ ြမနမ်ာ

ေနထိငုစ်ရိတ် , လ�ူကးီ လလူတွ်

ေနထိငုစ်ရိတ် , သာမနမ်သိားစု

ေနထိငုစ်ရိတ် , ပံမုနှ် မသိားစု ၂*၂(

၂၅ ဦးေြမာက် , လစဉ်ဝငေ်ငအွဆင့် များကို ,…

၅၀ ဦးေြမာက် , လစဉ်ဝငေ်ငအွဆင့် များကို ,…

၇၅ ဦးေြမာက် , လစဉ်ဝငေ်ငအွဆင့် များကို ,…

ရန်ကန်ုတိငုး်ေဒသ�ကးီ
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ပုံ ၉ အရ ဧရာဝတီတိုငး်ေဒသ�ကီးအတွငး်�ှိ အတနသ်င် ့ လုပ်ငနး်က�မ်းကျငသ်ည် ့ ၂၅ ဦးေြမာက် လုပ်သားတစ်ဦး၏ 

ဝငေ်ငမွျားသည် ပုံမှနမိ်သားစု (၂+၂) သိုမ့ဟုတ ် သာမနမိ်သားစုတစ်စု အတွက်သာမက လူ�ကီးလူလွတ်တစ်ဦး၏ 

ေနထိငုစ်ားေသာက်ေရးစရိတ်အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ခလစာ အဆင်က့ိုပင ် ရ�ှိြခငး်မ�ှိပါ။ အတနသ်င် ့

လုပ်ငနး်က�မ်းကျငသ်ည် ့ ၅၀ ဦးေြမာက် လုပ်သားတစ်ဦး၏ ဝငေ်ငမွျားသည် လူ�ကီးလူလွတ်တစ်ဦးအတွက် 

လံုေလာက်ေသာ်လည်း ပုံမှန ် မိသားစု (၂+၂) သိုမ့ဟုတ ်သာမနမိ်သားစုတစ်စုအတွက် လံုေလာက်မ� မ�ှိပါ။ အတနသ်င် ့

လုပ်ငနး် က�မ်းကျငသ်ည် ့၇၅ ဦးေြမာက် လုပ်သားတစ်ဦး၏ ဝငေ်ငမွျားသည်သာ လူ�ကီးလူလွတ်တစ်ဦး အတွက်သာမက  

ပုံမှနမိ်သားစု (၂+၂) တစ်စု�ငှ် ့ သာမနမိ်သားစုတစ်စုအတွက် လံုေလာက်မ��ှိပါ သည်။ လက်�ှိသတ်မှတ်ထားသည့် 

အနည်းဆံုးလုပ်ခလစာသည် အတနသ်င် ့ လုပ်ငနး် က�မ်းကျငသ်ည် ့ ၅၀ ဦးေြမာက်�ငှ် ့ ၇၅ ဦးေြမာက် လုပ်သားများ၏ 

ဝငေ်ငမွျားထက ်နည်းပါးပါသည်။  

ပံု 5 ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသ�ကးီအတွငး် ေနထိငုစ်ရိတ်အတွက် လိအုပ်ေသာ လုပ်ခလစာများ 

(ကျပ်ေငြွဖင်ေ့ဖာ်ြပေသာ လစဉ်��န်းထားများ၊ ပိုမိုနည်းပါး�ိငုဟ် ုခန်မ့ှန်း)  

 
ရငး်ြမစ် - ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ေနထိုငစ်ရတိ ်စစ်တမ်း�ငှ် ့၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ သင်ေ့လျာ်ေကာငး်မွနေ်သာ လုပ်ခလစာ စစ်တမ်း 

114.311

81.800

171.500

147.700

99.000

132.733

217.708

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

အနမိ့ဆ်ံးုလပ်ုခဥပေဒ။ ြမနမ်ာ

ေနထိငုစ်ရိတ် , လ�ူကးီ လလူတွ်

ေနထိငုစ်ရိတ် , သာမနမ်သိားစု

ေနထိငုစ်ရိတ် , ပံမုနှ် မသိားစု ၂*၂(

၂၅ ဦးေြမာက် , လစဉ်ဝငေ်ငအွဆင့် များကို ,…

၅၀ ဦးေြမာက် , လစဉ်ဝငေ်ငအွဆင့် များကို ,…

၇၅ ဦးေြမာက် , လစဉ်ဝငေ်ငအွဆင့် များကို ,…

ဧရာဝတတီိငုး်ေဒသ�ကးီ
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အလပ်ုအကိငု�်ငှ် ့ပညာေရး 

အလပ်ုအကိငု ်
၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ေကာငး်မွနသ်င်ေ့လျာ်ေသာ လုပ်ခလစာဆိုငရ်ာ စစ်တမ်းတွင ် လုပ်သား များအား ၎ငး်တို၏့ 

အလုပ်အကိုငအ်ေ�ကာငး် ေမးြမနး်ခဲ့ပါသည်။ အေြဖများအတွက် �ကိုတင ် စာရငး်ြပုစုထားသည် ့ စာရငး်တစ်ရပ်အား 

စာေရးသားေြဖဆိုရန ် ကွက်လပ်တိုက့ို ေပါငး်စပ် အသံုးြပုခဲ့ ပါသည်။ လုပ်သားေပါငး် ၁၂၂၂ ဦး၏ 

အလုပ်အကိုငရ်ာထးူများကို စိစစ်ေဖာ်ထတု်�ိငုခ်ဲ့ ေသာ်လည်း ၂၉၂ ဦးအတွက်မူ အမျိုးအစား သတ်မှတ်�ိငုခ်ဲ့ြခငး် မ�ှိပါ။ 

ဇယား ၈ အရ အလုပ်သမား ဆယ်ဦးအနက ် ေလးဦးမှာ စက်�ံုလုပ်သားများ�ငှ် ့ စက်ယ��ရား ေမာငး်�ငှသ်ူများ (၃၉%) 

ြဖစ်�ကပါသည်။ ဆယ်ဦးအနက် �စ်ှဦးမှာ လုပ်ငနး်က�မ်းကျငေ်သာ စုိက်ပျိုးေရးလုပ်သား�ငှ် ့ေရလုပ်သားများ သိုမ့ဟုတ ်

လက်မ�ပညာ�ငှ် ့ ဆက်စပ်ကုနသ်ွယ်ေရးလုပ်သားများ (၂၁% �ငှ် ့ ၂၃%) ြဖစ်�ကပါသည်။ ဆယ်ဦးအနက် 

အနည်းဆံုးတစ်ဦးမှာ အေြခခံအဆင် ့ အလုပ်အကိုငတ်စ်ရပ်ကို လုပ်ကိုငေ်နသူများ ြဖစ်ပါသည်။ ကျနအ်ုပ်စုငယ်အား 

အြခားအလုပ်အကိုငအ်ုပ်စုအတွငး်သို ့ ထည်သ့ွငး်ထားပါသည်။ 

�ိငုင်တံကာစံြပု အလုပ်အကိုင ် အမျိုးအစားခွဲြခားမ�စနစ်တွင ် အလုပ်အကိုငမ်ျားအား လိုအပ်ေသာ 

က�မ်းကျငမ်�အဆင်အ့ေပါ် အေြခခံ၍ ခွဲြခားထား�ပီး က�မ်းကျငမ်�မ့ဲ၊ အတနသ်င်က့�မ်းကျင၊် က�မ်းကျင�်ငှ် ့

က�မ်းကျင်မ့�ြမင်ဟ့ူေသာ အုပ်စုေလးစုအြဖစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဤစစ်တမ်းတွင ် ပါဝငေ်ြဖဆိုသူ 

အားလံုးနးီပါးသည် အတနသ်င် ့က�မ်းကျငေ်သာအမျိုးအစားတွင ်ပါဝင�်ပီး ကျနေ်ြဖဆိသုူများသည် က�မ်းကျငမ်�မ့ဲေသာ 

လုပ်သားများ ြဖစ်�ကပါသည်။ က�မ်းကျင�်ငှ် ့က�မ်းကျင်မ့�ြမင် ့လုပ်သားအနည်းငယ်ကိုသာ အငတ်ာဗျူးခဲ့ရပါသည်။ 

ဇယား 5 �ိငုင်တံကာစံြပု အလုပ်အကိုင ် အမျ ိုးအစားခွဲြခားမ�စနစ် (ISCO-2008) အရ အုပ်စုခွဲထားေသာ 

အလပ်ုအကိငုရ်ာထးူများ 
 

စိုက်ပျိုးေရး

လုပ်ငန်း 

ငါးဖမ်း

လုပ်င

န်း 

အစားေသာက်ထု

တလု်ပ်မ�လုပ်င

န်း 

အဝတအ်ထ

ည် 

ေဆာက်လုပ်

ေရး 

စုစုေပါ

ငး် 

ရာခုိင�်�န် 

မနေ်နဂျာများ 0 0 2 0 0 2 0% 

ပညာ�ှငမ်ျား 1 0 5 1 4 11 1% 

နည်းပညာ�ှငမ်ျား�ငှ့ ်တွဖဲကပ်ညာ�ှငမ်ျား 0 0 0 0 3 3 0% 

�ုံးအကူလပ်ုသားများ 1 1 5 3 0 10 1% 

အေရာငး်�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်� လပ်ုသားများ 2 1 6 4 2 15 1% 

စက်ပျို းေရး၊ သစ်ေတာ�ငှ့ ်ငါးေမွးြမူေရး 

က�မ်းကျငလ်ပ်ုသားများ 
226 32 1 0 0 259 21% 

လကမ်��ငှ့ ်ဆက်စပ်ပစ�ည်းေရာငး်ဝယေ်ရး 

လုပ်သားများ 
3 2 31 149 99 284 23% 

စက်�ုံ၊ စက်ပစ�ည်းေမာငး်�ငှေ်ရး�ငှ့ ်

တပ်ဆငေ်ရးလပ်ုသားများ 
0 0 67 412 0 479 39% 

ေအာကေ်ြခသမ်ိး ရာထးူများ 27 0 66 61 5 159 13% 

စုစုေပါငး် 260 36 183 630 113 1222 100% 

ရငး်ြမစ် - ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ သင်ေ့လျာ်ေကာငး်မွနေ်သာ လပ်ုခလစာ စစ်တမ်း၊ အေရအတကွ ် (N) =၁၅၁၄၊ မပါဝငေ်သာ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်မ� ၂၉၂ ခု။ 
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အလုပ်အကိုငတ်စ်ခုချငး်စီအတွငး် အမျိုးသမီးများပါဝငမ်� ရာခိုင�်�နး်မှာ သသိသိာသာ ကွဲြပား ေနသည် (ပုံ ၁၀ တွင ်

�ကည်ပ့ါ)။ အမျိုးသမီးများသည် အများအားြဖင် ့ စက်�ံုများ၊ စက်ယ��ရား ေမာငး်�ငှေ်ရး�ငှ် ့ ပစ�ည်းတပ်ဆငေ်သာ 

အလုပ်များတွင ် ပါဝငေ်နေသာ်လည်း စုိက်ပျိုးေရး�ငှ် ့ ငါးဖမ်းလုပ်ငနး်များတွင ် ပါဝငမ်�မ�ှိသေလာက် နည်းပါးပါသည်။ 

အလုပ်သမားဆယ်ဦးတွင ် �စ်ှဦးမှာ အြခားသူများကို �ကီး�ကပ်ေသာအလုပ်အား လုပ်ကိုငလ်ျက်�ှိပါသည် (၁၉%)။ 

ဤအေြခအေနအား စုိက်ပျိုးေရး�ငှ် ့ငါးဖမ်းလုပ်သားများတွင ်အေတွ�ရများ�ပီး စက်�ံုများ၊ စက်ယ��ရား ေမာငး်�ငှေ်ရး�ငှ် ့

ပစ�ည်းတပ်ဆငေ်သာ လုပ်သားများ၊ အေြခခံအလုပ်အကိုငမ်ျားအ�ကားတွင ်အေတွ�ရနည်းဆုံး ြဖစ်ပါသည် (၅၁% �ှင့် ၁၂%)။ 

ပံ◌ ု ၁၀ - အလပု�ကိငု�လိုက္ ႀကးီၾကပ�ာထးူေ◌နရာတစ္ေ◌နရာအ�တက္ အလပု�မားရာခိုင္◌ႏ◌ႈန္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့

အမ် ဳ ိးသမီးလပု�ားပါဝင�ႈ ရာခိုင္◌ႏ◌ႈန္◌း။  

 
ရင္◌း◌ျမစ္ - ၂၀၁၉ ခုႏ◌ွစ္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�၏ံ သင္◌ေ့◌လ်ာ◌္ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ လုပ�လစာ စစ�မ္◌း၊ ေအရအ�တက ္ (N) =၁၅၁၄၊ မပါဝင္ေ◌သာ 

လုပ်ငနး်အရွယ်အစား ၂၉၂ ခု။ 

ပညာေရး 
လုပ်သားများ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်ခန်သ့ည် ပုံ ၃ တွင ် ေဖာ်ြပထားသကဲသ့ို ့ မူလတနး်ပညာ သငယ်ူထားသူများ 

ြဖစ်�ကသည်။ ဆယ်ဦးအနက် �စ်ှဦးနးီပါးသည် အထက်တနး်ပညာေရး �ပီးဆံုးထားသူများြဖစ်�ပီး ဆယ်ဦးအနက် 

တစ်ဦးေကျာ်ေကျာ်သည် တက� သိုလ်အဆင် ့ ပညာေရးကို သငယ်ူထားသူများ ြဖစ်�ကသည်။ 

ပညာေရးအဆင်အ့တနး်ပုိငး်အရ အမျိုးသမီး�ငှ် ့ အမျိုးသား လုပ်သားများအ�ကား သသိသိာသာ ကွဲြပားြခငး်မ�ှိပါ။ 

အထက်တနး်ပညာေရး �ပီးဆံုးထားေသာ အမျိုးသားလုပ်သားအေရအတွက်သည် အမျိုးသမီးများထက် 

အနည်းငယ်ပုိများေသာ်လည်း တက� သိုလ်ပညာေရး�ပီးဆံုးမ�အပုိငး်တွင ် အမျိုးသမီးများက အနည်းငယ် 

ပုိများေလ�့ှိပါသည်။ 
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ပံု 6 ပညာေရး�ငှ် ့ကျား/မကွြဲပားမ�အေပါ် အေြခခံသည့် လုပ်သားရာခိုင�်�န်း 

 
ရငး်ြမစ် - ၂၀၁၉ ခုႏ◌ွစ္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိုင�၏ံ သင္◌ေ့◌လ်ာ◌္ေ◌ကာင◌္းြမန္ေ◌သာ လပု�လစာ စစ�မ္◌း၊ ေအရအ�တက ္(N) =၁၅၁၄၊ မပါဝင္ေ◌သာ ကျား/မ 

၃ ဦး။ 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

အစိးုရေကျာငး်တကထ်ားြခငး်မ�ှိပါ

မလူတနး်ေကျာငး် �စှအ်နညး်ငယ်

မလူတနး်ေကျာငး်

ေ�ရွာသသီငတ်နး်

အထကတ်နး်ေကျာငး် , ဝဇိ�ာဘာသာရပ်

အထကတ်နး်ေကျာငး် , သပိ�ံဘာသာရပ်

ေဆးတက� သိလု်

တက� သိလု်

စစုေုပါငး် ေယာကျ်ား မနိး်မ
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အလပ်ုလပ်ုရေသာ အချိန်များ 

တစပ်တအ်တကွ ်အလပ်ုလပ်ုရေသာရကမ်ျား 
ပျမ်းမ�အားြဖင် ့ ဤစစ်တမ်းတွင ် ပါဝငေ်သာ လုပ်သားများသည် တစ်ပတ်လျင ် ၆.၁ ရက်မ� အလုပ်လုပ်ေန�ကသူများ 

ြဖစ်ပါသည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငနး်၊ စားေသာက်ကုန ် စီမံထတု်လုပ်ေရး�ငှ် ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က�များအတွငး်�ှိ 

အလုပ်သမားအများစုသည် တစ်ပတ်ေြခာက်ရက်မ� အလုပ်လုပ်ကိုငလ်ျက်�ှိပါသည်။ စုိက်ပျိုးေရး�ငှ် ့

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်များတွငမူ် တစ်ပတ်လျင ်ခုနစ်ရက်��နး်ြဖစ် အလုပ်လုပ်ေနသူများကို ပုိ၍အေတွ�ရများပါသည်။ 

အမျိုးသမီးလုပ်သား ဆယ်ဦးအနက် �ှစ်ဦးနးီပါးသည် တစ်ပတ်လျင ် ၆ ရက်��နး်ြဖင် ့ အလုပ်လုပ်ေနေသာ်လည်း 

အမျိုးသား လုပ်သားဆယ်ဦးတွင ်ငါးဦးကသာ တစ်ပတ်လျင ်၆ ရက်��နး် အလုပ်လုပ်ကိုငလ်ျက်�ှိ�ပီး ကျနေ်လးဦးသည် 

တစ်ပတ်လျင ်ခုနစ်ရက်��နး်ြဖင် ့အလုပ်လုပ်ကိုငေ်နပါသည် (ပုံ ၁၂)။ 

ပံု 7 တစ်ပတ်အတွက ် အလပ်ုလုပ်ရေသာရက်ေပါငး်�ငှ် ့ လုပ်ငန်းက��ငှ် ့ ကျား/မကွြဲပားမ�အလိကု ်

အလပ်ုသမား ပါဝငမ်�ရာ��န်းများ။  

 
ရငး်ြမစ် - ၂၀၁၉ ခုႏ◌ွစ္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိုင�၏ံ သင္◌ေ့◌လ်ာ◌္ေ◌ကာင◌္းြမန္ေ◌သာ လပု�လစာ စစ�မ္◌း၊ ေအရအ�တက ္(N) =၁၅၁၄၊ မပါဝင္ေ◌သာ ကျား/မ 

၃ ဦး။ 

တစပ်တအ်တကွ ်အလပ်ုလပ်ုရေသာ နာရီေပါငး် 
ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ြပ�ာနး်ဥပေဒအရ စံြပုသတ်မှတထ်ားသည် ့တစ်ပတ်စာအတွက် အလုပ်လုပ်ရေသာ နာရီအေရအတွက်မှာ 

၄၄ နာရ ီြဖစ်ပါသည်။ သိုေ့သာ် စစ်တမ်းေကာက်ယူသည် ့လုပ်ငနး်က�များတွင ်တစ်ပတ်စာအတွက် အလုပ်လုပ်ရေသာ 

ပျမ်းမ�နာရီအေရအတွက်မှာ ၄၉.၂ နာရီြဖစ်ပါသည်။  အလွတ်တမ်းအလုပ် လုပ်ကိုငသ်ူ ဆယ်ဦးအနက် ခု�စ်ှဦး၏ 

အဆိုအရ ၎ငး်တိုသ့ည် ၎ငး်တိုအ့လုပ်လုပ်မည် ့ နာရီအေရအတွက်အား ၎ငး်တိုထ့ ံ အလုပ်အပ်သူများ�ငှ် ့ စာအားြဖင် ့

သိုမ့ဟုတ ် ��တ်အားြဖင် ့ သေဘာတူညီမ� ရယူထား�ကသည်။ ကျနသ်ံုးဦးကမူ အလုပ်လုပ်မည် ့ နာရီအေရအတွက်အား 

သေဘာတူညီမ� ရယူထားြခငး်မ�ှိပါ။ စာချုပ်အရ အလုပ်လုပ်ေပးရမည့်နာရီအေရအတွက်ကို သေဘာတူထားေသာ 

လုပ်သားများသည် ပုံမှနအ်ားြဖင် ့ တစ်ပတ်လ�င ် ၆ ရက် သိုမ့ဟုတ ် ၄၈ နာရီ��နး်ြဖင် ့ အလုပ်လုပ်�ကပါသည်။ 

ဤစစ်တမ်းေကာက်ယူမ�တွင ် အလုပ်လုပ်ချိနအ်တွက် သေဘာတူညီမ� ရယူထားြခငး်မ�ှိေသာ လုပ်သားများအား 
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၎ငး်တို၏့ ပုံမှနအ်လုပ်လုပ်မည့် နာရီအေရအတွက်အေ�ကာငး် ေမးြမနး်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုသည် ပျမ်းမ�အားြဖင် ့

တစ်ပတ် ၅၃ နာရီမ� အလုပ်လုပ်�ကပါသည်။  

အလုပ်လုပ်မည် ့ နာရီအေရအတွက်ကို သေဘာတူထားေသာ လုပ်သားများအား ၎ငး်တိုစ့ာချုပ်ပါ 

နာရီအေရအတွက်အတိုငး် ပုံမှနအ်လုပ်လုပ်ြခငး်�ှ-ိမ�ှေိမးြမနး်ခဲ့ပါသည်။ ဆယ်ဦးအနက် �ှစ်ဦးနးီပါးသည် 

စာချုပ်အတိုငး် အမှနတ်ကယ် အလုပ်လုပ်လျက်�ှိပါသည်။ ထိဆုယ်ဦးအနက် အြခား�စ်ှဦးသည် စာချုပ်အတိုငး် 

အလုပ်လုပ်ြခငး်မ�ှိပါ။ ဤအုပ်စုသည် တစ်ပတ်လ�င ် ပ�မ်းမ�အားြဖင် ့ ၁၀ နာရီမ� အချိနပုိ်အလုပ်ဆငး်ရပါသည်။ 

ဤအလုပ်ချိနမ်ျားအတွက် ပုံမှနန်ာရီ��နး်ထားများြဖင် ့ ရ�ှ�ိကသည်ဟု ေလးပုံသံုးပုံခန်က့ ေြဖ�ကားခဲ့ေသာ်လည်း 

အြခားေလးပုံတစ်ပုံကမူ ဤအချိနပုိ်အတွက် ပုံမှနန်ာရီေ�ကးအြပင ် ပရီမံယံေ�ကးတစ်ရပ်ကိုလည်း ရ�ှိသည်ဟု 

ေြဖ�ကားခဲ့�ကသည်။ ကျနအ်ဖွဲ�ငယ်ကသာ အချိနပုိ်နာရီေ�ကးအတွက် အခေ�ကးေငမွရ�ှိဟု ေြဖ�ကားခဲ့သည်။  

ဤအစီအရငခ်ံစာအတွက် ပုံမှနအ်လုပ်လုပ်ရမည် ့ နာရီအေရအတွက်အား လုပ်သားများအားလံုး အတွက် 

တွက်ချက်�ိငုပ်ါသည်။ နာရီအေရအတွက် သေဘာတူထား�ပီး အချိနပုိ်လည်း မဆငး်ရေသာ လုပ်သားများအတွက် 

ပုံမှနအ်လုပ်လုပ်ရမည် ့ နာရီအေရအတွကသ်ည် စာချုပ်ပါ နာရီအေရအတွက်�ငှ် ့ ညီမ�ပါသည်။ ဤလုပ်သာများ 

အချိနပုိ်ဆငး်ရပါက အခေ�ကးေင ွရသည်ြဖစ်ေစ သိုမ့ဟုတ ်မရသည်ြဖစ်ေစ ၎ငး်တို၏့ စာချုပ်ပါ နာရီအေရအတွက်�ငှ် ့

အချိနပုိ် ဆငး်ရေသာ နာရီအေရအတွက်အား ၎ငး်တို၏့ ပုံမှနလ်ုပ်လုပ်ရသည် ့ နာရီအေရအတွက်အြဖစ် မှတ်ယူြခငး် 

ခံရပါသည်။ ကိုယ်ပုိငအ်လုပ်လုပ်ေသာ လုပ်သားများအားလံုးအား ၎ငး်တို ့ ပုံမှနအ်လုပ်လုပ်ေသာ နာရီအေရအတွက်ကို 

ေမးြမနး်ခဲ့ပါသည်။ ပုံ ၁၃ တွင ် လုပ်သားများ အားလံုးအတွက် ပုံမှနအ်လုပ်လုပ်ေသာ နာရီအေရအတွက်ကို 

ြပသထားပါသည်။  

ပံု 8 အမျ ိုးသားလပ်ုသများ�ငှ် ့ အမျ ိုးသမီး လပ်ုသားများအတွက ် အုပ်စုများအလိကု ် ပိုငး်ြခားေဖာ်ြပသည့် 

ပံုမှနအ်လုပ်လပ်ုရေသာ နာရီအေရအတွက။် 

 
ရင္◌း◌ျမစ္ - ၂၀၁၉ ခုႏ◌ွစ္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�၏ံ သင္◌ေ့◌လ်ာ◌္ေ◌ကာင◌္းြမန္ေ◌သာ လပု�လစာ စစ�မ္◌း၊ ေအရအ�တက ္(N) =၁၅၁၄၊ မပါဝင္ေ◌သာ ကျား/မ 

၃ ဦး။ 

အလုပ်လုပ်ရသည် ့ ပျမ်းမ�နာရီအေရအတွက်တွင ် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်က�သည် အ�ှည်�ကာဆံုးြဖစ်�ပီး 

စုိက်ပျိုးေရးက�မှာ အတိုဆံုးြဖစ်သည် (ပုံ ၁၄)။ အချိနက်ာလ သတ်မှတ်ထားသည် ့စာချုပ်တစ်ရပ်ြဖစ် လုပ်ကိုငေ်သာ 

လုပ်သားများ၏ အလုပ်လုပ်ရသည် ့ နာရီအေရအတွက်မှာ အ�ှည်�ကာဆံုးြဖစ်�ပီး ဝနထ်မ်းမ�ှိသည့် 

ကိုယ်ပုိငအ်လုပ်လုပ်သူများမှာ အတိုဆံုးြဖစ်ပါသည်။ ၎ငး်တိုအ့ုပ်စုတွင ် အမျိုးသား�ငှ် ့ အမျိုးသမီးများအတွက ်
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အတူတူနးီပါးပင ်ြဖစ်ပါသည်။ စုိက်ပျိုးေရးက�အတွငး်�ှိ လုပ်သားများသည် တစ်ပတ်လ�င ်ခုနစ်ရက် အလုပ်လုပ်ရဟန ်

�ှိေသာ်လည်း တစ်ေနတ့ာအတွက်အလုပ်လုပ်ရေသာ နာရီအေရအတွက် အနည်းငယ် ပုိမုိနည်းပါးပါသည်။ 

စုိက်ပျိုးက�အတွငး်�ှိ အလုပ်လုပ်ရသည် ့ နာရီအေရအတွက်သည် ရာသအီလိုက် အမျိုးမျိုးြဖစ်�ိငုသ်ည်ဆိုြခငး်ကို 

သတိြပုေပးပါ။ သိုေ့သာ် ဤစစ်တမ်းတွင ် �စ်ှစဉ်အလုပ်လုပ်ရသည် ့ နာရီအေရအတွက်�ငှ်သ့က်ဆိုငေ်သာ 

အချက်အလက်များ မပါဝငပ်ါ။ ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ စက်တငဘ်ာလ သိုမ့ဟုတ ် ေအာက်တိုဘာလအတွက် အလုပ်လုပ်ရသည့် 

နာရီအေရအတွက်သာ ပါဝငပ်ါသည်။ 

ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ် ့ အေရာငး်ဝနထ်မ်းများ၊ လက်မ�လုပ်ငနး်က��ငှ် ့ ဆက်စပ်ကုနသ်ွယ်ေရး လုပ်ငနး်က�မှ 

လုပ်များသာမက စက်�ံုများ�ငှ် ့စက်ယ��ရားေမာငး်�ငှေ်သာ လုပ်သားများသည် အလုပ်လုပ်ရေသာ ရက်သတ� ပတ်တွင ်

အ�ှည်�ကာဆံုးြဖစ်ပါသည် (၅၀ စီ�ှိ�ပီး ပ�မ်းမ�အားြဖင် ့၄၉ နာရီ�ကာြမင်သ့ည်)။ လုပ်ငနး်က�မ်းကျငသ်ည် ့စုိက်ပျိုးေရး�ငှ် ့

ေရလုပ်ငနး် လုပ်သားများ (၄၁ နာရ)ီ၊ ပညာ�ှငမ်ျား (၄၂ နာရီ) �ငှ် ့ �ံုးစာေရးများ (၄၄.၅ နာရီ) အလုပ်လုပ်ရသည် ့

နာရီအေရအတွက်မှာ အတိုဆံုးြဖစ်ပါသည်။ 

ပံု 9 လပ်ုငန်းက�၊ အလပ်ုအကိငုအု်ပ်စု�ငှ် ့ ကျား/မကွြဲပားမ�အလိကု ် အလပ်ုလပ်ုရသည့် ရသတ� ပတ်၏ 

ပျမ်းမ��ကာချ ိန် 

 
၂၀၁၉ ခုႏ◌ွစ္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိုင�၏ံ သင္◌ေ့◌လာ်◌္ေ◌ကာင◌္းြမန္ေ◌သာ လုပ�လစာ စစ�မ္◌း၊ ေအရအ�တက ္(N) =၁၅၁၄၊ မပါဝင္ေ◌သာ ကျား/မ ၃ ဦး။. 
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အလပ်ုအကိငုဆ်ိငုရ်ာ ဝိေသသ လက�ဏာများ 

အလပ်ုအကိငု ်အေြခအေန 
လုပ်သားဆယ်ဦးအနက ် �ှစ်ဦးေကျာ်မှာ ဝနထ်မ်းများြဖစ်�က�ပီး အြခား�စ်ှဦးနးီပါးမှာ ကိုယ်ပုိငအ်လုပ် လုပ်ကိုငသ်ူများ 

ြဖစ်�ကသည်။ အြခားအုပ်စုငယ်တစ်ခုတွင ် ပါဝငသ်ူများမှာ အခေ�ကးေငရွ�ှိသည် ့ အလုပ်သငတ်စ်ဦး သိုမ့ဟုတ် 

ရာသစီားတစ်ဦး သိုမ့ဟုတ ် ကျပနး်လုပ်သားတစ်ဦး ြဖစ်ေနြခငး်ေ�ကာင် ့ အထက်ပါ အမျိုးအစားများတွင ် မပါဝငပ်ါ။ 

အလုပ်သမားစုစုေပါငး်၏ ထက်ဝက်ေကျာ်ခန်သ့ာသာသည် စာြဖင်ေ့ရးသားထားသည် ့ အလုပ်အကိုငစ်ာချုပ်တစ်ရပ် 

ချုပ်ဆိုထားသူများ ြဖစ်�ကသည်။ လုပ်သားအားလံုး၏ ေလးပုံတစ်ပုံခန်က့သာ အ�မဲထမ်းဝနထ်မ်းစာချုပ်ကိ ု

ချုပ်ဆိုထားသူများြဖစ်�ပီး ကျနအ်ဖွဲ�သည် သတ်မှတ်အချိနက်ာလတစ်ခုအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားေသာ သိုမ့ဟုတ ်

စာချုပ်လံုးဝမ�ှိေသာသူများ ြဖစ်�ကသည်။ ကိုယ်ပုိငအ်လုပ်လုပ်ကိုငေ်နသူများသည် အများအားြဖင် ့

တစ်ဦးတည်းလုပ်ကိုငေ်နသူများြဖစ်�ပီး ကိုယ်ပုိငအ်လုပ် လုပ်ကိုငေ်နသူ အနည်းငယ်၌သာ ပုံမှနဝ်နထ်မ်းများ 

�ှိေနပါသည်။ ကိုယ်ပုိငအ်လုပ် လုပ်ကိုငေ်နသူများအား စုိက်ပျိုးေရးလုပ်ငနး်က�တွင ် အများဆံုးေတွ� �ှိရ�ပီး 

အြခားလုပ်ငနး်က�များတွင ် အေတွ�ရနည်းပါသည်။ အလွတ်တမ်းအလုပ် လုပ်ကိုငေ်နသူများတွင ် အမျိုးသမီးများကို 

ပုိမုိေတွ� �ှိရေသာ်လည်း ကိုယ်ပုိငအ်လုပ် လုပ်ကိုငေ်နသူများတွင ်အမျိုးသားလုပ်သားများကိ ုအေတွ�ရ ပုိများသည်။ 

ပုံ ၁၅ တွင ် ဤအလုပ်အကိုငအ်မျိုးအစား ေြခာက်စုအား အငတ်ာဗျူးခဲ့သည် ့ လုပ်သားများ၏ လုပ်ငနး်က�များ၊ 

အလုပ်အကိုငမ်ျား၊ လုပ်ငနး်အရွယ်အစားများ�ငှ် ့ ကျား/မကွဲြပားမ�များအေပါ် အေြခခံကာ ပုိငး်ြခားထားပုံကို 

ြပသထားသည်။ ဤဇယားအရ ဝနထ်မ်းမ�ှိသည် ့ ကိုယ်ပုိငအ်လုပ် လုပ်ကိုငေ်နသူများအား စုိက်ပျိုးေရးက�တွင ်

အများဆံုးေတွ�ရ�ပီး အလုပ်အကိုင ် စာချုပ်မ�ှိသည် ့ လုပ်သားများအား ေဆာက်လုပ်ေရးက�တွင ် အများဆံုး 

ေတွ�ရပါသည်။ အလုပ်အကိုငအ်ရ ပုိငြ်ခား�ကည်ရ့ာတွင ်ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ် ့အေရာငး်စာေရးများအား အ�မဲတမ်းစာချုပ်ြဖင် ့

အလုပ်လုပ်ကိုငေ်နသူများအြဖစ် အများဆံုးေတွ�ရ�ပီး စက်�ံုများ�ငှ် ့ စက်ယ��ရား ေမာငး်�ငှသ်ူများအား 

သတ်မှတ်သက်တမ်းတစ်ရပ်အတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည် ့ လုပ်သားများအြဖစ် အများဆံုးေတွ�ရပါသည်။ 

လုပ်ငနး်အရွယ်အစားအလိုက် ပုိငး်ြခား�ကည်ရ့ာတွင ် ကုမ�ဏပုိီ�ကီးေလေလ သတ်မှတ်သက်တမ်းတစ်ရပ်အတွက် 

စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည် ့ လုပ်သားများ�ငှ် ့ အ�မဲတမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည် ့ လုပ်သားများပုိများေလေလ 

ြဖစ်ေနေ�ကာငး် ေတွ� �ှိရပါသည်။ ပုံ ၅ အရ အမျိုးသားလုပ်သားများအား ဝနထ်မ်း�ှိသည် ့ ကိုယ်ပုိငအ်လုပ် 

လုပ်ကိုငေ်နသူများအြဖစ် အေတွ�ရပုိများ�ပီး အမျိုးသမီးလုပ်သားများအား သတမှ်တ်သက်တမ်းတစ်ရပ်အတွက် 

စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည် ့ သိုမ့ဟုတ ် အချိနြ်ပည်ခ့ျုပ်ဆိုထားသည် ့ စာချုပ်တစ်ရပ်ြဖင် ့ အလုပ်လုပ်ကိုငေ်နသူများ၏ 

အုပ်စုတွင ်ပုိမုိေတွ� �ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 
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ပံု 10 လပ်ုငန်းက�၊ အလပ်ုအကိုင၊် လပ်ုငန်းအရွယအ်စား�ငှ် ့ ကျား/မကွြဲပားမ�များအေပါ် အေြခခံ၍ 

ေဖာ်ြပထားေသာ အလပ်ုအကိငု ်အေြခအေန�ငှ် ့အလုပ်အကိုငစ်ာချုပ် 

 
ရငး်ြမစ် - ၂၀၁၉ ခုႏ◌ွစ္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိုင�၏ံ သင္◌ေ့◌လ်ာ◌္ေ◌ကာင◌္းြမန္ေ◌သာ လပု�လစာ စစ�မ္◌း၊ ေအရအ�တက ္(N) =၁၅၁၄၊ မပါဝင္ေ◌သာ ကျား/မ 

၃ ဦး၊ မပါဝငေ်သာ အလုပ်အကိငု ်၂၉၂ ခု။ 

လပ်ုသက ်
ဤစစ်တမ်းတွင ် ပါဝငေ်ြဖဆိုေသာ လုပ်သားများ၏ ပျမ်းမ�လုပ်သက်မှာ ၁၉ �စ်ှ ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်သားေလးဦးအနက် 

သံုးဦးတွင ် လုပ်သက် ၁၀ �စ်ှ�ငှ် ့ ၁၉ �စ်ှအ�ကား�ှိပါသည်။ ကျနအ်ုပ်စု အတွငး်တွင ် လုပ်သက် ၂၀ မှ ၂၉ 

အထ�ိှိသူများပါဝင�်ပီး လုပ်သက ်၁၀ �စ်ှေအာက်�ှိသူမှာ အနည်းငယ်သာ ပါဝငပ်ါသည်။ အမျိုးသမီးလုပ်သားများသည် 

အမျိုးသားလုပ်သားများထက် လုပ်သက်အနညး◌်ငယ် ပုိြမင်ပ့ါသည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငနး်တွင ် လုပ်ကိုငေ်နသူများသည် 

လုပ်သက် အေတွ�အ�ကံု အ�ှိဆံုးသူများ ြဖစ်�ကေသာ်လည်း စုိက်ပျိုးေရးက�တွင ် လုပ်ကိုငေ်နသူများမှာ 

လုပ်သက်အနည်းဆံုးသူများ ြဖစ်�ကပါသည်။ ဝနထ်မ်းမ�ှိသည် ့ ကိုယ်ပုိငအ်လုပ် လုပ်ကိုငေ်နသူ များသည် 

လုပ်သက်အတိုဆံုးသူများ ြဖစ်�က�ပီး အ�မဲတမ်းဝနထ်မ်းစာချုပ်ြဖင် ့ လုပ်ကိုငေ်နေသာ လုပ်သားများမှာ 

လုပ်သက်အေတွ�အ�ကံု အ�ှိဆံုးသူများ ြဖစ်�ကပါသည်။ 

အငတ်ာဗျူးေြဖဆိုခဲ့သည်လ့ုပ်သားများအား ၎ငး်တို၏့ ကုမ�ဏီများတွင ် ရာထးူတိုးခံခဲ့ရြခငး် �ှိ-မ�ှိဆိုသည်ကို 

ေမးြမနး်ခဲ့ပါသည်။ မိမိတိုက့ို ရာထးူတိုးေပးခဲ့ေ�ကာငး်အား ဆယ်ဦးအနက ် �စ်ှဦးပငမ်�ှိေသာ အေရအတွက်ကသာ 

ေြဖ�ကားခဲ့ပါသည်။ ေမ�ာ်မှနး်ထားသကဲသ့ိုပ့င ် လုပ်ငနး်ခွင်အ့ေတွ�အ�ကံုအများဆံုး�ှိသည် ့ လုပ်သားများကို 

ရာထးူတိုးြမ�င်ေ့ပးြခငး်အား အများဆံုးေတွ� �ှိခဲ့ရပါသည်။ 
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ဝနထ်မး် , စာချုပ်မချုပ်ထား ဝနထ်မး် , သကတ်မး်စာချုပ်ြဖင့်

ဝနထ်မး် , အ�မတဲမး် ကိယုပိ်ငုအ်လပ်ု , အြခားဝနထ်မး်မ�ှိ

ကိယုပိ်ငုအ်လပ်ု , အြခားဝနထ်မး်�ှိ အြခား
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အမ်ိေထာငစ်ုဖဲွ�စညး်ပုံ�ငှ် ့ဝငေ်င ွ

အမ်ိေထာငစု်ဖဲွ�စညး်ပုံ 
ဤစစ်တမ်းတွင ်ပါဝငေ်ြဖဆိုေသာ လုပ်သားများသည် ပျမ်းမ�အားြဖင် ့၎ငး်တိုအ့ပါအဝင ်မိသားစုဝငေ်လးဦးနးီပါး�ှိေသာ 

အမ်ိေထာငစု်များတွင ် ေနထိုငေ်နသူများ ြဖစ်�ကသည်။ ပုံ ၁၆ အရ လုပ်သားအနည်းငယ်သာလျင ်

တစ်ဦးတည်းေနထိငုလ်ျက်�ှိပါသည် (ဘားတနး်စုစုေပါငး် - ၇%) ကို �ကည်ပ့ါ။ ခန်မှ့နး်ေြခအားြဖင် ့

လုပ်သားတကျိပ်တပါးေသာအလုပ်သမားခုနစ်ေယာက်းသာလျင ် လူ�စ်ှဦးမှ ငါးဦးအထ ိ ပါဝငေ်သာ 

အမ်ိေထာငစု်များတွင ်ေနထိုငေ်နပါသည် (ဘားတိုင ်- ၁၅% မှ ၁၉% အထ ိ�ကည့်ပါ)။  ငါးဦးအနက် တစ်ဦးေကျာ်ကသာ 

မိသားစုဝင ် ၆ ဦး�ငှ်အ့ထက် ေနထိငုလ်ျက်�ှိပါသည် (၂၂%)။ လူဦးေရးများစွာ ပါဝငေ်သာ အမ်ိေထာငစု်များအား 

အထးူသြဖင် ့ အသက ် ၄၀ �ငှ်အ့ထက်�ှိသူများ အ�ကား အေတွ�ရများပါသည်။ ဤအပုိငး်တွင ် အများသားများ�ငှ် ့

အမျိုးသမီးများအ�ကား သသိသိာသာ ကွဲြပားမ�မ�ှိပါ။ 

ပံု 11 အသက်အရွယအု်ပ်စု၊ ကျား/မ�ငှ် ့စုစုေပါငး်အားြဖင် ့ပိုငး်ြခားေဖာ်ြပသည့် အမိ်ေထာငစ်ုအရွယ်အစားများ  

 
ရငး်ြမစ် - ခုႏ◌ွစ္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိုင�၏ံ သင္◌ေ့◌လ်ာ◌္ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ လုပ�လစာ စစ�မ္◌း၊ (ေအရအ�တက ္ (N) =၁၄၉၆၊ ဤေအရအ�တက္၏ 

◌ျဖစ�ပ္ေ◌လလ့ာခ်က္ ၁၈ ခု မပါဝင�ါ) 

အမ်ိေထာငဖ်က�်ငှ် ့ကေလးများြဖင် ့ေနထိငုြ်ခငး် 
ပုံ ၁၇ တွင ်ြပသထားသကဲသ့ိုပ့င ်လုပ်သားဆယဦ်းလ�င ်ေလးဦးနးီပါးသည် အိမ်ေထာငဖ်က်�ငှ် ့ကေလးတစ်ဦး သိုမ့ဟုတ ်

တစ်ဦးမကြဖင် ့ ေနထိုငလ်ျက်�ှိပါသည်။ ထိသုိုေ့နထိုငေ်နသူများတွင ် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက 

ပုိများသကဲသ့ို ့ ငယ်ရွယ်ေသာ လုပ်သားများထက ် အသက်ပုိ�ကီးေသာ လုပ်သားများက ပုိများပါသည်။ 

လုပ်သားဆယ်ဦးအနက ် ေလးဦးတွင ် အမ်ိေထာငဖ်က်ေသာ်လည်းေကာငး်၊ ကေလးေသာ်လည်းေကာငး် မ�ှိပါ။ 

ထိသုိုေ့နထိုငေ်နသူ များတွင ် အမျိုးသားများထက ် အမျိုးသမီးများက ပုိများပါသည်။ ကေလးတစ်ဦး သိုမ့ဟုတ် 

တစ်ဦး�ငှ်အ့ထက်�ှိ�ပီး အမ်ိေထာငဖ်က်မ�ှိသည် ့လုပ်သားများကိ ုအေတွ�ရ အလွနန်ည်းပါသည်။ 
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ပံု 12 အသက်အရွယအု်ပ်စု၊ ကျား/မ�ငှ် ့စုစုေပါငး်အားြဖင် ့ပိုငး်ြခားေဖာ်ြပသည့် အမိ်ေထာငစ်ုဖွဲ �စည်းပံု 

 
ရငး်ြမစ် -  ခုႏ◌ွစ္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိုင�၏ံ သင္◌ေ့◌လ်ာ◌္ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ လုပ�လစာ စစ�မ္◌း၊ (ေအရအ�တက္ (N) =၁၄၉၆၊ ဤေအရအ�တက၏္ 

◌ျဖစ�ပ္ေ◌လလ့ာခ်က္ ၁၈ ခု မပါဝင�ါ) 

အမ်ိေထာငစု်ဝငေ်င ွ
“သင၏် အြခားေသာအိမ်ေထာငစု်ဝငမ်ျားအနက် မည်မ�သည် အလုပ်၊ အကျိုးခံစားခွင် ့ သိုမ့ဟုတ် 

အြခားအရငး်ြမစ်များမှ ဝငေ်ငရွ�ှိေနသနည်း” ဟူသည် ့ ဤစစ်တမ်း၏ ေနာက်ဆံုးေမးခွနး်များအား 

အမ်ိေထာငစု်ဝငေ်ငအွတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎ငး်တို၏့ အေြဖများအရ အမ်ိေထာငစု်တစ်စု အတွငး် ေနထိငုေ်နသည် ့

လုပ်သားဆယ်ဦးအနက ် သံုးဦးေကျာ်သည် ၎ငး်တိုအ့မ်ိေထာငစု်၏ တစ်ဦးတည်းေသာ ဝငေ်ငရွ�ှိသူြဖစ်ေန�ပီး 

အြခားငါးဦးေကျာ်တွင ်ဝငေ်ငရွ�ှိသူ�စ်ှဦး �ှိသည်ကို ေတွ� �ှိရပါသည်။ ကျနအ်ဖွဲ�ငယ်တွင ်ပါဝငသ်ူများသည် ဝငေ်င�ွှိသူ 

သံုးဦး�ငှ်အ့ထက်ပါဝငသ်ည် ့ အမ်ိေထာငစု်တစ်စုတွင ် ေနထိုငေ်နသူများြဖစ်�ပီး ဤအေြခအေနအား အမ်ိေထာငစု်ဝင ်

ေလးဦး�ငှ်အ့ထက်�ှိသည် ့အိမ်ေထာငစု်များတွင ်ေတွ� �ှိရပါသည်။ 

မိသားစုထသံို ့ ေငလွ�ဲေြပာငး်မ�သည် အမ်ိေထာငစု်အသံုးစရိတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

အလုပ်သမားသံုးဦးအနက် တစ်ဦးသည် ဤသိုေ့သာေငလွ�ဲေြပာငး်မ�ကို ြပုလုပ်ေနရပါသည်။ ဤလုပ်သားများအနက် 

ကေလးများမ�ှိဘ ဲ ေငလွ�ဲေြပာငး်ေနရသည် ့ လုပ်သားများအား အြခားေသာ အမ်ိေထာငစု်အမျိုးအစားများထက် 

ပုိများသည်ကို ေတွ� �ှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ေငလွ�ဲေြပာငး်မ�ပုိများသည်ကိုလည်း 

ေတွ� �ှိရပါသည်။  

ြပည်ပ�ှိေဆွမျိုးများထမှံ ေငေွြပာငး်လ�ဲေြပာငး်မ�ကို လက်ခံရယူမ�များအား အနည်းငယ်သာေတွ�ရ�ပီး 

လုပ်သား�စ်ှဆယ်ဦးလ�င ် တစ်ဦးသာလက်ခံရ�ှိေ�ကာငး် ေတွ� �ှိရပါသည်။ အမ်ိေထာငဖ်က်မ�ှိေသာ်လည်း 

ကေလး�ှိသည် ့ လုပ်သားများသည် ဤသိုေ့သာ ေငလွ�ေဲြပာငး်မ�များကိ ု ပုိမုိရ�ှိလျက်�ှိ�ပီး ၎ငး်တိုေ့နာက်တွင ်

အမ်ိေထာငဖ်က်�ှိေသာ်လည်း ကေလးမ�ှိသည်သ့ူများက ရ�ှိလျက်�ှိပါသည်။ ဤသိုေ့သာလ�ဲေြပာငး်မ�ကို ရ�ှိေနသည်ဟု 

ေဖာ်ြပသူများတွင ်အြခားလုပ်ငနး်က�များ�ငှ်�့�ငိး်ယှဉ်ပါက ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်များတွင ်လုပ်ကိုငေ်နသည်များမှာ 

အများဆံုးြဖစ်သည်။ 
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၁ - လပ်ုငန်းက�အေသးစတိ�်ငှ် ့

ကျား/မကွြဲပားမ� အေပါ်အေြခခံသည့် အငတ်ာဗျူး 

ြပုလပ်ုသ ူအေရအတကွ ်
စက်မ�လပ်ုငန်း မိန်းမ ေယာကျ်ား မ�ိှေသာ စုစုေပါငး် 

ေ◌ကာက�ဲသးီႏ◌ွ◌မ်ံား၊ ဟင္◌းသးီဟင္◌း��က္◌ႏ◌ငွ္◌သ့းီႏ◌ွ◌ေံ◌စ်း�ကက၊္ 

ဥယာ်ဥ�ခ ံစုိက�် ိ ဳး◌ျပဳစု◌ျခင္◌းအတတ ္ြဖ့ံၿဖိ ဳး◌ျခင◌္း 

55 48 0 103 

အသးီ၊ အြခံမာသးီ၊ ေအဖ်ာ◌္ယမကာႏ◌ငွ္◌ ့

ဟင◌္းခေတ� မႊးအႀကိငဳေ္◌ကာက�ဲသးီႏ◌ွ◌ ံႀကီး�ထား◌ျခင္◌း 

0 1 0 1 

တရိိစၧာ��ာ်း ေ◌ြမး◌ျမဴ◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ္◌ ့လယ� ာစုိက�် ိ ဳး◌ျခင္◌း 42 21 0 63 

ေ◌ရာေ◌◌ႏ◌◌ွာသည္◌ ့လယယ္ာစုိက�် ိ ဳးေ◌ရး 47 29 0 76 

စုိက�် ိ ဳးေ◌ရးႏ◌ငွ္◌ ့သးီေ◌◌ႏ◌◌ွာင◌္း-ရိတ� မိ္◌းကာလ ေ◌ကာက�ဲသးီႏ◌ွ◌ ံ

ပ့ံပုိးသည္◌ ့လႈပ� �ားမႈမ်ား 

4 7 0 11 

ငါးဖမ္◌း◌ျခင◌္း 11 0 0 11 

ငါးေ◌ြမး◌ျမဴေ◌ရးႏ◌ငွ္◌ ့ငါးႏ◌ငွ္◌ဆ့က�ပ္ေ◌သာဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား 49 6 0 55 

အစားအစာထတု� ု��ာ်း ထတု� ုပ္◌ျခင္◌း 43 49 1 93 

ခ်��ၽငွ◌္ႏ◌ွင◌္အ့ထ��်ား ထတု� ုပ္◌ျခင◌္း 91 216 0 307 

ဝတ� င�ို င္ေ◌သာ အဝတ� စားမ်ား ထတု� ုပ◌္ျခင္◌း 58 351 1 410 

သားေ◌ရႏ◌ွင◌္ဆ့က�ပေ္◌နသည္◌ ့ထတု� ု��ာ်းထတု� ုပ◌္ျခင◌္း 5 18 0 23 

ဆပ်ြပာ, ေရေမ �း, သန ့်စငခ်န်းသံးု�ငှ်ဓ့ာတထုတုက်နု ် 0 1 1 2 

ေအဆာက� အံစီုမံကနိ္◌းမ်ား၏ြဖ့ံၿဖိ ဳးတိးုတကေ္◌ရး 1 0 0 1 

လူေ◌နအမိ◌္ႏ◌ွင◌္ ့လူေ◌နအမိ�ဟတု� ည္◌ေ့အဆာကအအံမ်ုား 

ေ◌ဆာက� ုပ္◌ျခင္◌း 

85 9 0 94 

ေဂေဟဆာ◌္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွင◌္ ့ေအပါက္ေ◌ဖာက◌္ျခင◌္း စမ◌္းသပ� ုပ�န္◌း 12 0 0 12 

လၽပွ�စ�ါတ� ား တပ�င္◌ျခင္◌း 1 0 0 1 

အဂၤေ◌တကိုင္◌ျခင◌္း 1 0 0 1 

က်ည္◌းေ◌ပါငေ္◌ြခ တပ�င◌္ျခင◌္း 1 0 0 1 

ေ◌ဆးသတု္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွင◌္ ့စဥ္◌သ့တု္◌ျခင◌္းလပု�န္◌း 4 0 0 4 

လယ� ာစုိက�် ိ ဳးေ◌ရးကု��ကမ္◌းပစၥည္◌းမ်ားႏ◌ွင◌့ ္သက� �တိရိိစၧာ��ာ်း၏ 

လက� ားေအရာင◌္း 

4 8 0 12 

အစားအစာ၊ ေအဖ်ာ◌္ယမကာႏ◌ငွ◌့ေ္◌ဆး��က� ကီး လက� ားေအရာင◌္း 1 0 0 1 

ကု����ိုေ◌လွာင�ား◌ျခင္◌း ◌ႏ◌ွင◌္သ့ိေု◌လွာင�ႈ 36 69 0 105 

အျခားေ◌သာ - စုိက်ပျိုးေရး 12 18 0 30 

အျခားေ◌သာ - ထတု� ု��ာ်းထတု� ုပ္◌ျခင◌္း 39 46 0 85 

အျခားေ◌သာ - ေဆာက်လပ်ုေရး 8 4 0 12 

စုစုေပါငး် 610 901 3 1514 
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၂ - စစတ်မ်းေမးခွန်းလ�ာ 

 

PAGE ITEM TYPE UNIQUE IDENTIFIER ROUTING ENGLISH BURMESE 
start Heading interviewer_heading   WageIndicator Salary 

Survey 
လုပ�လစာ အညႊန္◌းကိန္◌း စစ�မ္◌း 

start question - API 
interviewers 

interviewer_API   Interviewer: what is 
your number or name? 

ေ◌◌ျဖဆိုသူ၏ အမည္ (သို႔) အမွတ�ဥ္ 

start Hint interviewer_API_hint   Please select your 
number or name 

  

start question - text 
box 

surveint   Please type in your 
name 

ေ◌◌ျဖဆိုသူအမ��ို ထည္◌�့သင္◌းပါ 

start question - API 
regions 

regihome_API   In which region and 
city do you do the 
interview? 

မ��ည္◌ ့ေ◌နရာေ◌ဒသ�တင္ သင္◌က့ိ ု

ေ◌�တ႔ဆံ◌ေု◌မး◌ျမန္◌းခဲ့ပါသနည္◌း။ 

intro questionnaire 
text 

intro   The government and 
social partners discuss 
the Minimum Wage in 
Myanmar. Therefore, 
they like to know about 
the actual wages of 
many workers and 
employees in 
Myanmar. Please share 
your wage information 
for this purpose. 

အစုိးရႏ◌ွင္◌ ့မိတ�က� �ဖဲ႔အစည္◌းမ်ားသည္ 

◌ျမ��ာႏ◌◌ုိင�၏ံ အနမ္ိ◌ဆ့ံ◌◌ုးလုပ� လစာ 

ကိစၥရပ� �တက္ ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းမႈမ်ား 

ရွိေ◌နပါသည္။ ထိေု႔ၾကာင္◌ ့အလုပ�မားမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့

လုပ�လစာ◌ျဖင္◌အ့လုပ� ုပ� ူမ်ား၏ အမွ��ကယ္ 

ရရွိေ◌ေနသာ လုပ�လစာကို သရွိိလိုပါသည္။ 

ထိေု႔ၾကာင္◌ ့သင္၏ လုပ�လစာ အခ်က� လက�်ားကို 

အဆိုပါရ���ယ�်က� �တက္ ေမ်ွေဝစလိုပါသည္။ 

intro Question surveparticipation   Are you prepared to 
cooperate in the 
survey? 

သင္◌ေ့အ�ျဖင္◌ ့ယခုစစ�မ္◌း�တင္ 

ပူးေ◌ပါင္◌းပါဝင�ိ ုပါသလား။ 

intro Option surveparticipation_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 
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PAGE ITEM TYPE UNIQUE IDENTIFIER ROUTING ENGLISH BURMESE 
intro Option surveparticipation_0   No မရွိပါ 

intro Question surverefusalreason surveparticipation_0 Do you want to tell 
why you don't want to 
do so? 

မပါဝင�ိုပါက မ��ည္◌အ့�တက္ေ◌ၾကာင္◌ ့

မပါဝင�ိုပါသနည္◌း။ 

intro Option surverefusalreason_0   No မရွိပါ 

intro Option surverefusalreason_2   I don't have time မိမိ�တင္ အခ်�ိ�လံ◌ေု◌လာက�ါသျဖင္◌ ့

intro Option surverefusalreason_9   Other reasons အျခားေအၾကာင္◌းရင္◌းမ်ား 

intro Question refusal_sex surveparticipation_0 Interviewer: What is 
the gender of the 
respondent? 

သင္၏ လိင�ဘာဝကို ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

intro Option refusal_sex_1   Female ေ◌ယာက္◌်◌ာ◌း 

intro Option refusal_sex_2   Male မိန္◌းမ 

intro Option refusal_sex_3   Other အျခား 

intro Question refusal_AGEGR5 surveparticipation_0 Interviewer: How old is 
the respondent 
approximately? 

သင္၏ ခန္႔မွန္◌းအသက���� ်ရွိပါသနည္◌း။ 

intro Option refusal_AGEGR5_1   <20 <၂၀ 

intro Option refusal_AGEGR5_2   20 - 29 ၂၀ - ၂၉ 

intro Option refusal_AGEGR5_3   30 - 39 ၃၀ - ၃၉ 

intro Option refusal_AGEGR5_4   40 - 49 ၄၀ - ၄၉ 

intro Option refusal_AGEGR5_5   50+ ၅၀+ 

intro2 Question nrofjob1   Do you have a paid 
job? 

သင္◌�့တင္ လုပ�လစာရရွိေ◌သာ အလုပ��ိပါသလား။ 

intro2 Option nrofjob1_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

intro2 Option nrofjob1_0   No မရွိပါ 

intro2 Question contst140   What are you? သင�ာအလုပ� ုပ�လ။ဲ 



Decent Wage Myanmar 2019 

 
35 

PAGE ITEM TYPE UNIQUE IDENTIFIER ROUTING ENGLISH BURMESE 
intro2 Option contst140_140   Employee အလုပ�မား 

intro2 Option contst140_200   Self-employed လုပ�န္◌းရွင္ 

intro2 Option contst140_950   Other အျခား 

intro2 Question contst14 contst140_950 What are you mainly? သင�ည္ အဓိကအား◌ျဖင္◌.့.. 

intro2 Option contst14_308   Housekeeping အမိ�ႈကိစၥထိန္◌းသိမ္◌း◌ျခင္◌း 

intro2 Option contst14_165   Seasonal worker ရာသအီလိုက� လုပ�မား 

intro2 Option contst14_169   Casual worker က်ပန္◌း 

intro2 Option contst14_825   Paid apprentice ေ◌န႔စဥ�ုပ�ရ အလုပ�မား 

intro2 Option contst14_103   Paid family worker အေခၾကးေ◌ေြငပးရသည္◌ ့မိသားစုအလုပ�မား 

intro2 Option contst14_130   Community work 
scheme 

လူမႈအသိုင္◌းအဝုိင္◌း အလုပ�စီအစဥ္ 

intro2 Option contst14_131   Military service or 
equivalent 

စစ�ႈထမ္◌း◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ ္အလားတူ။ 

intro2 Option contst14_950   Other အျခား 

intro2 Question contst16 contst140_200 What are you mainly? သင�ည္ အဓိကအား◌ျဖင္◌.့.. 

intro2 Option contst16_201   Employer (with regular 
employees) 

အလုပ�မားမ်ား မဟုတ� ဲ ကိုယ� ို င�လုပ� ုပ္◌ျခင္◌း 

intro2 Option contst16_163   Contractor / 
subcontractor (labour 
only) 

က���ိုက� ာ / တဆင္◌က့���ိုက္ (လုပ�ားေ◌ပးသာလွ်င္) 

intro2 Option contst16_164   Contractor / 
subcontractor with 
equipment or vehicle 

ပစၥည္◌းကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ ္

ေ◌မာ◌္ေ◌တာ◌္ယာဥ္◌ႏ◌ွင္◌အ့တ ူက���ိုက� ာ / 

တဆင္◌က့���ိုက္ 

intro2 Option contst16_203   Own-account worker 
(without regular 
employees)  

ကု◌ယိ�ု◌ိင�လုပ� ုပ�ါသည္ 

intro2 Option contst16_950   Other အျခား 



Decent Wage Myanmar 2019 

 
36 

PAGE ITEM TYPE UNIQUE IDENTIFIER ROUTING ENGLISH BURMESE 
contract Question nrofjobs   Do you have one paid 

job or more? 
သင�ည္ အေခၾကးေ◌ြငရရွိေ◌သာ အလုပ�စ�ု (သို႔) 

တခုထက�ို၍ထက�ု◌ိ၍ ရွိပါသလား။ 

contract Option nrofjobs_1   One job အလုပ�စ�ု 

contract Option nrofjobs_3   Two jobs အလုပ္◌ႏ◌စွ�ု 

contract Option nrofjobs_4   Three or more jobs အလုပ�ံ◌ု◌းခု သို႔မဟုတ္ ထိထုက�ိုေ◌သာ အလုပ�်ား 

contract Hint nrofjobs_hint nrofjobs>1 & 
contst140_140 

If you have more than 
one job, please answer 
with reference to your 
main job. 

သင◌့္�တင္ အလုပ�စ�ုထက�ိုရွိပါက 

သင္၏အဓိကအလုပ�ကိုင�ိ ု ရ��ႊန္◌းၿပီး 

ေ◌က်းဇူး◌ျပဳ၍ေ◌◌ျဖဆိုပါ။ 

contract Question nrofjob3 nrofjobs>1 & 
contst140_200 

Do you have a paid job 
besides your own 
business? 

သ�င�င္ သင္၏ကိုယ�ိုင�းီြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းအျပင္ 

အေခၾကးေ◌ြငရသည္◌ ့အလုပ��ိပါသလား။ 

contract Option nrofjob3_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

contract Option nrofjob3_0   No မရွိပါ 

contract Question contract_written   Do you have a written 
employment contract 
with your employer? 

သင္◌�့တင္ လုပ�န္◌းရွင္◌ႏ◌ွင္◌ ့ခ်ပဳ�ိ ုထားေ◌သာ 

အလုပ�ကိုင�ာခ်ပ္ဳ ရွိပါသလား။ 

contract Option contract_written_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

contract Option contract_written_0   No မရွိပါ 

contract Question contrac5   Do you have a 
permanent contract? 

သင္◌�့တင္ အျမဲတမ္◌းဝ��မ္◌းစာခ်ပ္ဳ ခ်ပဳ� ု◌ထိားမႈ 

ရွိပါသလား ။ 

contract Option contrac5_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

contract Option contrac5_0   No မရွိပါ 

contract Question contrac51 contrac5_0 Do you have a fixed-
term contract? 

သင္◌�့တင္ သက� မ္◌းပါသည္◌ ့အလုပ�ကိုင�ာခ်ုပ္ 

ခ်ပဳ�ိ ုထားမႈ ရွိပါသလား။ 

contract Option contrac51_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 
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PAGE ITEM TYPE UNIQUE IDENTIFIER ROUTING ENGLISH BURMESE 
contract Option contrac51_0   No မရွိပါ 

contract Question confixed contrac51_1 What is the duration of 
your contract? 

သင္◌အ့လုပ�ကိုင�ာခ်ပဳ�ိ ု သက� မ္◌းကာလ မ���်◌ျဖင္◌ ့

ခ်ပဳ�ိ ုထားပါသနည္◌း။ 

contract Option confixed_1   Daily arrangement ေ◌နစ့ဥ္ စီစဥ�ပါသည္ 

contract Option confixed_2   2 days –1 month ၂ ရက္ - ၁ လ 

contract Option confixed_3   1 - 3 months ၁ - ၃ လ 

contract Option confixed_4   3 - 6 months ၃ - ၆ လ 

contract Option confixed_5   6 - 12 months ၆ - ၁၂ လ 

contract Option confixed_6   12+ months ၁ ◌ႏ◌စ္ွ သို႔မဟုတ ္ထို႔ထက�ို 

contract Question contract contrac5_0 What kind of 
employment contract 
do you have? 

သင္◌သ့ည္ မ��ည္◌ ့အလုပ�ကိုင�ာခ်ပဳ�မ် ိ ဳးအစား◌ျဖင္◌ ့

လုပ�ိ ုင္ေ◌နပါသနည္◌း။ 

contract Hint contract_hint   If more options are 
applicable, tick the 
option that comes 
closest 

ပုိမုိေ◌��းခ်ယ္◌ျခင္◌းကိ ုအသံ◌ု◌း◌ျပဳလိုပါက 

အနးီကပ�ံ ုး◌ျဖစ�ည္◌ ့ေ◌��းခ်ယ�ႈကို 

အမွတ� သား◌ျခစ�ါ 

contract Option contract_32   A fixed term contract of 
less than 12 months 

၁၂ လထက္ေ◌လ်ာ့နည္◌းေ◌သာ 

ပံ◌ေု◌သသက� မ္◌းစာခ်ပ္ဳ 

contract Option contract_42   A fixed term contract of 
12 months or more 

၁၂ လ သို႔မဟုတ ္ထိထုက�ိုေ◌သာ 

ပံ◌ေု◌သသက� မ္◌းစာခ်ပ္ဳ 

contract Option contract_7   A temporary 
employment agency 
contract 

ယာယီအလုပ�ကိုင္ေ◌အဂ်င�စီာခ်ပ္ဳ 

contract Option contract_40   Casual contract က်ပန္◌းစာခ်ပ္ဳ 

contract Option contract_12   No contract စာခ်ပဳ�ရွိပါ 

contract Option contract_99   Other type of contract အျခားစာခ်ပဳ�မ် ိ ဳးအစား 
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industry Question firmsize   How many people are 

employed at your place 
of work? 

သင္◌အ့လု�ပ�င��ာ လုပ�ား ဘယ္◌ႏ◌စ္ွေ◌ယာက္ 

အလုပ� ုပ�ကပါသလဲ။ 

industry Hint firmsize_hint   Applicable to your 
establishment 

သင◌့္၏အလ ုပ�ာ နပုံစံ 

industry Option firmsize_0   1 - I work alone ၁ - က�ၽႏ◌◌္ုပ�စ္ေ◌ယာက� ဲလုပ�ါတယ္ 

industry Option firmsize_11   2 - 4 ၂ - ၄ 

industry Option firmsize_12   5 - 9 ၅ - ၉ 

industry Option firmsize_2   10 - 20 ၁၀ -၂၀ 

industry Option firmsize_3   20 - 50 ၂၀ - ၅၀ 

industry Option firmsize_4   50 - 100 ၅၀ - ၁၀၀ 

industry Option firmsize_5   100 - 200 ၁၀၀ -၂၀၀ 

industry Option firmsize_6   200 - 500 ၂၀၀ - ၅၀၀ 

industry Option firmsize_7   500 - 1000 ၅၀၀ - ၁၀၀၀ 

industry Option firmsize_8   1000 - 2000 ၁၀၀၀ - ၂၀၀၀ 

industry Option firmsize_9   2000 - 5000 ၂၀၀၀ - ၅၀၀၀ 

industry Option firmsize_10   5000 or more ၅၀၀၀ သို႔မဟုတ ္ထိထုက�ို 

industry Question firmloca   Is your organisation 
established in more 
than one location? 

သင္◌အ့�ဖဲ႕အစည္◌းသည္ 

တည္ေ◌နရာတစ�ုထက�ိုသည္◌ေ့◌နရာ�တင္ 

တည္ေ◌ထာင�ားမႈရွိပါသလား။ 

industry Option firmloca_0   No မရွိပါ 

industry Option firmloca_1   Yes, in one 
city/municipality 

ရွိပါတယ္၊ ◌ျမိ႕ဳတစ္◌ျမိ႕ဳ/ ေ◌ဒသႏ◌ရၲ 

အုပ�်ပ္ဳေ◌ရးနယ� စ�ု�တင္ 

industry Option firmloca_2   Yes, in 1 region ရွိပါတယ္၊ ေ◌ဒသ ၁ ခုအ�တင္◌းမွာ 
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industry Option firmloca_3   Yes, in 2 or more 

regions 
ရွိပါတယ္၊ ေ◌ဒသ ၂ ခု သို႔မဟုတ ္ထိထုက�ိုေ◌သာ 

ေ◌ဒသမ်ားအ�တင္◌းမွာ 

industry Option firmloca_4   Yes, throughout the 
country 

ရွိပါတယ္၊ ◌ႏ◌◌ုိင�တံစ�ုလံ◌ု◌းမွာ 

industry Option firmloca_5   Yes, throughout the 
country and abroad 

ရွိပါတယ္၊ ◌ႏ◌◌ုိင�တံစ�ုလံ◌ု◌း◌ႏ◌င္ွ◌◌့ႏ◌◌ုိင�◌ံျခားမွာ 

industry Option firmloca_6   Yes, but only abroad ရွိပါတယ္၊ ဒါေ◌ပမယ္ �ိငု�◌ံျခား�တင�ာ 

industry question - API 
industries 

sector2_API   What is the main 
activity of the 
organization where 
you work? 

သင္ အလုပ� ုပ�ည္◌ ့အ�ဖဲ႔အစည္◌း၏ 

အဓိကလုပ္ေ◌ဆာင�ႈကို ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

industry Question firmrecogn   Is the organization 
where you work 
registered with any 
regulatory authority? 

သင္ အလုပ� ုပ္ေ◌သာ အ�ဖ့ဲအစည္◌းသည္ အစု◌◌ိးရ 

ဌာန တခုခု�တင္ မွတ�ံုတင�ားပါသလား 

industry Option firmrecogn_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

industry Option firmrecogn_2   No, not registered မတင�ားပါ 

industry Option firmrecogn_3   No, no registration 
required 

တင���လု◌ပိါ 

industry Option firmrecogn_-7   I don't know က�ၽႏ◌ု◌္◌္ပ�သပိါ 

industry Question firmrecogn1 firmrecogn_1 Where is it registered? မ��ည့◌္ဌာန�တင္ တင�ားပါသနည္◌း 

industry Option firmrecogn1_1   Ministry of Planning 
and Finance 

စီမံကိန္◌း �ငွ◌့္ ဘ႑ာေ◌ရးဝ��ကီးဌာန 

industry Option firmrecogn1_2   Ministry of Commerce စီးြပားေ◌ရး �င္ွ◌ ့

ကူးသန္◌းေ◌ရာင္◌းဝယ္ေ◌ရးဝ��ကီးဌာန 

industry Option firmrecogn1_3   Ministry of Hotel and 
Tourism 

ဟု◌တိယ္ �ငွ◌့္ ခရီး�သားလာေ◌ရး ဝ��ကီးဌာန 

industry Option firmrecogn1_4   Ministry of Health and 
Sport 

က်န္◌းမာေ◌ရး �ငွ◌့္ အားကစားဝ��ကီးဌာန 
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industry Option firmrecogn1_5   City Development 

Committee 
◌ျမိေဳ႕တာ◌္ စ��င�ာယာေ◌ရးေ◌ကာ◌္မတီ 

industry Option firmrecogn1_99   Other အျခား 

industry Question firmpriv   Do you work ... မ��ည္◌ေ့◌နရာ�တင္ အလုပ� ုပ�ါသလဲ။ 

industry Option firmpriv_1   In the private sector ပုဂၢလိကက႑�တင္ 

industry Option firmpriv_2   In the public sector အမ်ား◌ျပ��ူက႑�တင္ 

industry Option firmpriv_3   In the not-for-profit 
sector 

အက် ဳ ိးအျမတ��တက� ည္◌က့႑�တင္ 

industry Option firmpriv_7   In a co-operative 
organisation 

ပူးေ◌ပါင္◌းေ◌ဆာ�င�က� ည္◌အ့�ဖဲ႔အစည္◌း�တင္ 

industry Option firmpriv_8   In a family business မိသားစုစီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌း�တင္ 

industry Option firmpriv_99   Other အျခား 

occupation question - 
number box 

AGE   How old are you? သင္၏ အသက္ မ���်ရွိပါသနည္◌း။ 

occupation question - 
number box 

AGE_fstjob   At what age did you 
start working? 

မ��ည္◌အ့သက� ��ယ� �တင္ စတင္ 

အလုပ� ုပ�ဲပ့ါသနည္◌း။ 

occupation Question jobhist4   How many times have 
you changed jobs 
since? 

ထိကုထကဲ သင�ည္ အလုပ္ 

ဘယ္◌ႏ◌ွစ�ကိမ္ေ◌◌ျပာင္◌းၿပီးၿပီလဲ။ 

occupation Option jobhist4_0   Never ဘယ္ေ◌တာမွ့ 

occupation Option jobhist4_1   One time တၾကိမ္ 

occupation Option jobhist4_2   More than once တႀကိမ�က�ို၍ 

occupation question - 
number box 

AGE_curjob jobhist4_1 At what age did you 
start working with 
your current employer? 

သင္၏လက��ိအလုပ��င�က္ေ◌အာ�က� င္ 

သင္◌အ့သက� ယ္ေ◌လာက�  စတင�ုပ� ု◌ငိ�ဲပ့ါလဲ။  
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occupation question - 

number box 
s_AGE_curjob jobhist4_1 At what age did you 

start your business? 
သင္◌အ့သက� ယ္ေ◌လာက��ာ 

သင္◌စီ့းြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းကို မ��ည္◌အ့ခ်�ိ� 

စတင�ဲပ့ါသလဲ။ 

occupation question - API 
education 

educat_API   What is the highest 
level of education you 
have attained? 

သင္၏ပညာ အရ��ခ်င္◌းကု◌ ိေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

occupation question - API 
occupation 

occupai3_API   What is your 
occupation? 

သင္◌အ့လုပ�ကိုင္ အမ��ို ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

occupation question - text 
box 

occupai3_txt   Interviewer: write in 
the name of the 
occupation 

အလုပ�ကိုင္၏ အမ��ိုေ◌ရး�သင္◌းပါ 

occupation Question occtype   Do you want to specify 
your occupation in 
greater detail? 

သင�ည္ သင္◌အ့လုပ�ကိုင�ာထးူကိ ုပုိၿပီးေအသးစိတ ္

သတ��တ�်င�ါသလား။ 

occupation Option occtype_1   No, the job title is 
allright 

မသတ��တ�်င�ါ၊ အလုပ္ေ◌ခါင္◌းစဥ�ည္ 

အားလံ◌ု◌းမွ����ါသည္ 

occupation Option occtype_2   Assistant လက္ေ◌ထာက္ 

occupation Option occtype_30   Operator ကို�င�ယ� ူ 

occupation Option occtype_9   Team leader အ�ဖဲေ႕ခါင္◌းေ◌ဆာင္ 

occupation Option occtype_10   Supervisor ႀကီးၾကပ�ူ 

occupation Option occtype_29   Other အျခား 

occupation question - text 
box 

occtype_txt   Interviewer: write in 
the name of the job 

အလုပ�ကိုင္၏ အမ��ိုေ◌ရး�သင္◌းပါ 

occupation Question jobpromo   Have you been 
promoted? 

သင�ည္ ရာထးူတိုးဖူးပါသလား။ 

occupation Option jobpromo_0   No မရွိပါ 

occupation Option jobpromo_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 
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occupation Question supv0   Do you have a 

supervisory position? 
သင�ည္ စံမံခန္႔�ခဲႀကီးၾကေပ�သာသ ူ

ေတယာက္◌ျဖစ�ါသလား။ 

occupation Option supv0_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

occupation Option supv0_0   No မရွိပါ 

occupation Question supv2 supv0_1 How many people 
work directly under 
your supervision? 

သင္၏ ႀကီးၾကပ�ႈေ◌အာ�က� င္ 

တိုက�ိုက� လုပ� ုပ္ေ◌ေနသာ 

လုပ�ားဘယ္◌ႏ◌စ္ွေ◌ယာက��ိပါသလဲ။ 

occupation Hint supv2_hint   If the number of people 
varies, please enter the 
average. 

လူ ေအရအ�တက ္�ကဲ◌ျပား◌ျခားနားသ��ိုပါက 

ေ◌က်းဇူး◌ျပဳၿပီး ပ်မ္◌းမၽေွအရအ�တက� ို 

ထည္◌�့သင္◌းပါ။ 

occupation Option supv2_1   1 ၁ 

occupation Option supv2_2   2 ၂ 

occupation Option supv2_3   3 ၃ 

occupation Option supv2_4   4 ၄ 

occupation Option supv2_5   5 ၅ 

occupation Option supv2_6   6 ၆ 

occupation Option supv2_7   7 ၇ 

occupation Option supv2_8   8 ၈ 

occupation Option supv2_9   9 ၉ 

occupation Option supv2_10   10 or more ၁၀ သို႔မဟုတ ္ထို႔ထက�ို 

occupation Alert supv3_alert supv2_10 Please enter a number 
between 10 and 10000 

၁၀ ◌ႏ◌ွင္◌ ့၁၀၀၀၀ အၾကားနပံါတ� ို 

ေ◌က်းဇူး◌ျပဳၿပီး �ိုက� ည္◌ပ့ါ။ 
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occupation Question depmale   Are co-workers in 

similar positions 
mostly male? 

တူညီေ◌သာရာထးူေ◌နရာမ်ားရွိ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က ္

လုပ�ားအမ်ားစုမွာ ေ◌ယာက္◌်◌ာ◌းမ်ား◌ျဖစ�ါသလား။ 

occupation Option depmale_0   No မရွိပါ 

occupation Option depmale_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

work_time Question hrshisto   Do you work full-time? သင�ည္ အခ်န္ိ◌ျပည္◌အ့လုပ� ုပ�ပါသလား။ 

work_time Option hrshisto_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

work_time Option hrshisto_2   No မရွိပါ 

work_time Question hrsdayp2   How many days a 
week do you usually 
work? 

အမ်ားအား◌ျဖင္◌ ့တစ��တ� င္ ဘယ္◌ႏ◌စွ�က္ 

အလုပ� ုပ�ါသလဲ။ 

work_time Option hrsdayp2_1   1 ၁ 

work_time Option hrsdayp2_2   2 ၂ 

work_time Option hrsdayp2_3   3 ၃ 

work_time Option hrsdayp2_4   4 ၄ 

work_time Option hrsdayp2_5   5 ၅ 

work_time Option hrsdayp2_6   6 ၆ 

work_time Option hrsdayp2_7   7 ၇ 

work_time Alert hrsdayp2_alert   When you work full-
time, it is likely that 
you work at least 3 
days per week. Please 
check your answers. 

တပတ�� ်က�က္ေ◌ပါင္◌း (သင္◌ေ့အ◌ျဖကိ ု

◌ျပ����စ္ေ◌ဆးပါ) 

work_time Question hrscont3   Are your working 
hours agreed with your 
employer? 

သင္၏ အလုပ�် �ိ �ိ ု သင္◌အ့လုပ��င္◌ႏ◌င္ွ◌ ့

ေသဘာတူညီထားမႈ ရွိပါသလား။ 

work_time Option hrscont3_1   Yes, in writing တူၿပီးပါၿပီ၊ စာ◌ျဖင္◌ ့
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work_time Option hrscont3_2   Yes, verbally တူၿပီးပါၿပီ၊ ◌ႏ◌ႈတ္◌ျဖင္◌ ့

work_time Option hrscont3_0   No မရွိပါ 

work_time Option hrscont3_-8   Not applicable မသက� ိုင�ါ 

work_time question - 
number box 

hrscontr hrscont3>0 How many hours per 
week do you work 
under the terms of your 
contract? 

သင္၏အလုပ�ာခ်ပဳ�ါ စည္◌းကမ္◌းခ်က�်ားအရ 

တစ�ါတ�� ်င္ နာရီမ��ၽ ွအလုပ� ုပ�ပါသလဲ။ 

work_time Question hrsreal0 hrscont3>0 Do you usually work 
the number of hours 
laid down in your 
contract? 

သင္၏စာခ် ဳ� ပ�င္ သတ��တ� ားသည္◌ ့

နာရီေအရအ�တက� တိုင္◌း သင�လုပ� ုပ�ပါသလား။ 

work_time Option hrsreal0_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

work_time Option hrsreal0_0   No မရွိပါ 

work_time Question hrsreal   How many hours a 
week do you usually 
work (normal + 
overtime hours)? 

အမ်ားအား◌ျဖင္◌ ့တစ�တ�� ်င္ နာရီမ��ၽ ွ

အလုပ� ုပ�ပါသလဲ။ (ပံ◌မွုန္ + အခ်�ိ�ို  အပါအဝင္) 

work_time Question wageotim   If you work overtime, 
how is this 
compensated? 

စာခ် ဳ� ပ�င္ သတ��တ� ားေ◌သာ အလုပ�် �ိ �က�ု◌ိ၍ 

အလုပ� ုပ�ပါက အခ်�ိ�ု ◌ိေ◌ၾကးကို 

မ��ို႔ရရွိပါသလဲ။ 

work_time Option wageotim_1   Paid as normal hours 
plus premium 

ပုံမွ��ာရီ အျပင္ အခ်�ိ�ို ပရီမီယံကို 

ေ◌ပါင္◌းၿပီးအခ်�ိ�ို လုေပ�ပးသည္ 

work_time Option wageotim_2   Paid as normal hours ပုံမွ��ာရီအတိုင္◌း အခ်�ိ�ို လုေပ�ပးသည္ 

work_time Option wageotim_3   Paid as time-off အခ်�ိ�ို နာရီမ်ားအ�တက္ အစားထိးု အားခ်န္ိေ◌ပးသည္ 

work_time Option wageotim_5   Not compensated ◌ျပေ��ပးပါ 

compensat Question wageper0_MONTH   Do you receive your 
salary per month? 

သင�ည္ တစ�တစ�ကိမ္ သင္၏ လစာေ◌ြငကို 

လက�ံရရွိပါသလား။ 
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compensat Option wageper0_MONTH_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

compensat Option wageper0_MONTH_0   No မရွိပါ 

compensat Question WAGEPER3 wageper0_MONTH_0 On what payment 
period was your last 
wage based? 

သင္၏ေ◌နာက� ံုးလုပ�လစာကု◌ ိ

မ��ည္◌ေ့◌ေြငပးေ◌ခ်မႈကာလ ေအပၚ�တင္ 

ေအ◌ျခခံ၍ ရရွိခဲ့ပါသလဲ။ 

compensat Option WAGEPER3_4   1 week ရက� တၱပတ္ ၁ ပတ္ 

compensat Option WAGEPER3_5   1 day ၁ ရက္ 

compensat Option WAGEPER3_99   Other အျခား 

compensat Question wageperi WAGEPER3_99 On what payment 
period was your last 
wage based? 

သင္၏ေ◌နာက� ံုးလုပ�လစာကု◌ ိ

မ��ည္◌ေ့◌ေြငပးေ◌ခ်မႈကာလ ေအပၚ�တင္ 

ေအ◌ျခခံ၍ ရရွိခဲ့ပါသလဲ။ 

compensat Option wageperi_2   4 weeks ရက� တၱပတ္ ၄ ပတ္ 

compensat Option wageperi_3   2 weeks ရက� တၱပတ္ ၂ ပတ္ 

compensat Option wageperi_6   1 hour ၁ နာရီ 

compensat Option wageperi_7   1 year ၁ ◌ႏ◌စ္ွ 

compensat Option wageperi_99   Other အျခား 

compensat question - 
number box 

wagene   What was your last net 
wage? 

သင္ေ◌နာက� ံ◌ု◌းေရသာလစာ�တင္ 

အသားတင�စာေ◌ြင မ���်ရရွိပါသနည္◌း။  

wage4 question - 
number box 

wagegr4   What was your income 
last month? 

ၿပီးခဲ့သည္◌လ့က သင�ည္ စုစုေ◌ပါင္◌းဝင္ေ◌ြင 

မ���်ရွိခဲ့ပါသနည္◌း 

wage4 Question wagemon6a   Over the last year, did 
you earn this income 
every month? 

�လ��ဲသ့ည္◌◌့ႏ◌ွစ� �တင္◌း အဆိုပါဝင္ေ◌ြငကိ ု

လစဥ�ရွခိဲ့ပါသလား။ 

wage4 Option wagemon6a_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 
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wage4 Option wagemon6a_2   No, most months I 

earned less 
မရပါ၊ လအမ်ားစု�တင္ ေ◌လ်ာ့နည္◌းြစာ 

ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

wage4 Option wagemon6a_3   No, most months I 
earned more 

မရပါ၊ လအမ်ားစု�တင္ ပုိ၍ ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

wage4 matrix group s_wagetax1   Do you contribute to 
your social security? 

သင�ည္ လူမႈဖူလႈ◌ေံ◌ရးအ�တက္ ရ��◌ံေု◌ြင 

ထည္◌ဝ့င္◌ျဖစ�ါသလား။ 

wage4 matrix 
question 

s_wagetaxpension   Pension fund ပင�င္ ရ��◌ံေု◌ြင 

wage4 matrix 
question 

s_wagetaxunempl   Unemployment fund အလုပ�က�ဲရ့��ံု ေ◌ြင 

wage4 matrix 
question 

s_wagetaxdisabil   Disability fund မသ���မ္◌းရ��ံု ေ◌ြင 

wage4 matrix 
question 

s_wagetaxmedical   Medical insurance ေ◌ဆးဘက� ိုင�ာအာမခံ 

wage4 matrix option s_wagetax1_yn_1   Yes ရွိပါသည္ 

wage4 matrix option s_wagetax1_yn_0   No မရွိပါ 

wage4 matrix option s_wagetax1_-8   Not applicable မသက� ိုင�ါ 

wage4 Question contrbas   What is the basis of 
your tarif? 

သင�ည္ အြခန္ေ◌ြငကို မ��ည္◌ေ့အ◌ျခခံ◌ျဖင္◌ ့

ေ◌ပးေ◌ဆာင�ါသလဲ။ 

wage4 Option contrbas_1   Hours နာရီအလိုက္ 

wage4 Option contrbas_2   Products/services ထတု� ုန္/ဝန္ေ◌ဆာင�ႈအလိုက္ 

wage4 Option contrbas_99   Other အျခား 

wage4 Question wagesize   How many clients did 
you have in the past 12 
months? 

�လ��ဲေ့◌သာ ၁၂ လ အ�တင္◌း သင္◌�့တင�လုပ� ပ�ူ 

ဘယ္◌ႏ◌ွစ္ေ◌ယာက္ ရွိခဲ့ပါသလဲ။ 

wage4 Option wagesize_1   1 - 4 ၁ - ၄ 

wage4 Option wagesize_2   5 - 9 ၅ - ၉ 
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wage4 Option wagesize_3   10 - 20 ၁၀ -၂၀ 

wage4 Option wagesize_4   20 - 50 ၂၀ - ၅၀ 

wage4 Option wagesize_5   50 - 100 ၅၀ - ၁၀၀ 

wage4 Option wagesize_6   100 or more ၁၀၀ (သို႔) ထို႔ထက�ို၍ 

wage3 Question wageinclbonu   Does this amount 
include any allowances 
or bonuses? 

သင္၏လုပ�လစာ�တင္ အျခားေ◌သာ 

ဆုေ◌ၾကးေ◌ြင၊စရိတ�်ား ပါရွိပါသလား ။ 

wage3 Option wageinclbonu_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

wage3 Option wageinclbonu_0   No မရွိပါ 

wage3 matrix group annualb_yn   Did you receive any of 
the following bonuses 
in the past 12 months? 

�လ��ဲေ့◌သာ ၁၂ လအ�တင္◌း သင�ည္ 

ေ◌အာက�ါအပုိဆုေ◌ၾကးေ◌ြငမွ မ����ို႔ကို 

လက�ံရရွိခဲ့ပါသလဲ။ 

wage3 matrix 
question 

frnhol61   Holiday allowance အားလပ�က္ေ◌ထာက�ံေ့◌ၾကး 

wage3 matrix 
question 

frnend61   End-of-year bonus, 
Christmas bonus, 
Festival bonus 

တစ္◌ႏ◌စွ�ပီးဆ◌ံ◌ုးခ်�ိ �ုေ◌ၾကးေ◌ြင၊ 

ခရစၥမတ� ုေ◌ၾကးေ◌ြင၊ 

�ပဲေ◌တာ◌္ဆုေ◌ၾကးေ◌ြင 

wage3 matrix 
question 

frnext61   Extra month payment အပုိတေစ�ေြငပးေ◌ခ်မႈ 

wage3 matrix 
question 

frnpro61   Profit share အျမတ� ြစန္◌းရွယ� ာ 

wage3 matrix 
question 

frnoth61   Other annual bonus အျခားႏ◌ွစ� ဥ�ပုိဆုေ◌ၾကး 

wage3 matrix option annualb_yn_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

wage3 matrix option annualb_yn_0   No မရွိပါ 
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wage3 matrix group GROUP_wages   Thinking about your 

earnings from your 
main job, what do they 
include 

သင္၏အဓိကအလုပ�ကိုင�� ရရွိေ◌သာ 

လစာ�တင�ါဝင္ေ◌သာ 

အက် ိ ဳးအျမတ္ေ◌ခါင္◌းစဥ�်ားကု◌ ိေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

(တု◌ငိ�ာ်း) 

wage3 matrix 
question 

wagesbasicfixed   Basic fixed 
salary/wage 

ေအ◌ျခခံ ပံ◌ေု◌သလစာ/လုပ�ားခ 

wage3 matrix 
question 

wagepiecerate   Piece rate or 
productivity payments 

ထတု� ုေ��ရအ�တေက� ပၚမူတည္၍၊ 

လုပ�ု◌�ိင�မ္◌းရည္ေ◌ပၚမူတည္၍ 

ေ◌ေြငပးေ◌ခ်မႈမ်ား 

wage3 matrix 
question 

frcar61   Transport 
arrangements (lease 
car, company car, 
commuting costs) 

ပုိေ႔ဆာင္ေ◌ရးအစီအစဥ�်ား (ငာွးရမ္◌းသည္◌ ့ကား၊ 

ကုမၸဏကီား၊ ခရီး�သားလာ ကု��စ်ရိတ�်ား) 

wage3 matrix 
question 

pacante   Free food or food 
voucher 

အခမ့ဲအစားအစာ သို႔မဟုတ္ အစားအစာ 

ေ◌ဘာက�်ာ 

wage3 matrix 
question 

frgdik61   Benefits in kind 
(vouchers or 
discounted goods and 
services) 

(ေ◌ဘာက�်ာ သို႔မဟုတ္ ေ◌လၽာွေ့◌စ်း 

ကု��စၥည္◌းမ်ားႏ◌င္ွ◌ဝ့န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား) 

အမ် ဳ ိးအစား�တင္ အျမတ�်ား 

wage3 matrix option GROUP_wages_yn_1   Yes ရွိပါသည္ 

wage3 matrix option GROUP_wages_yn_0   No မရွိပါ 

wage3 matrix option GROUP_wages_8   Not applicable မသက� ိုင�ါ 

wage3 matrix group GROUP_wages2   Does your employer 
provide the following? 

သင္◌အ့လုပ��င�� ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ 

ပ့ံပု◌◌ိးမွုမ်ားေ◌ပးပါသလား 

wage3 matrix 
question 

food   Food စားေ◌ရးေ◌သာက္ေ◌ရး 
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wage3 matrix 

question 
housing   Housing ေ◌နထု◌ငိ�ရာ အခန္◌း၊ အမ္ိ 

wage3 matrix 
question 

clothing   Clothing အဝတ� စား ယူနေီ◌ဖာင္◌း 

wage3 matrix 
question 

transport   Transport �သားေ◌ရးလာေ◌ရး ဖယ�ီ အၾကု◌အိပု◌◌ိ ့

wage3 matrix option GROUP_wages2_yn_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

wage3 matrix option GROUP_wages2_yn_0   No မရွိပါ 

wage3 matrix group opin_wage1   More about your wage သင္၏ လုပ�ားခႏ◌ွင္◌ ့ပတ� က္၍ ထပ�ိ ုးအခ်က� လက�်ား 

wage3 matrix 
question 

wageonti   Did you receive your 
last wage on time? 

က�ၽႏ◌ု◌္ပ္၏ ေ◌နာက� ံုးလုပ�ားခကိ ုအခ်�ိ� ီ

လက�ံရရွိခဲ့ပါသလား။ 

wage3 matrix 
question 

wageask   I have asked for a pay 
raise in the past 12 
months 

�လ��ဲေ့◌သာ ၁၂ လအ�တင္◌း�တင္ လစာတိုးရန္ 

ေ◌တာင္◌းဆိုခဲ့ၿပီးၿပီ 

wage3 matrix 
question 

wageincr   I have received a pay 
raise in the past 12 
months 

�လ��ဲေ့◌သာ ၁၂ လအ�တင္◌း�တင္ 

လစာတိုး◌ျခင္◌းကို လက�ံခဲ့ၿပီးၿပီ 

wage3 matrix 
question 

wagevary   My wage varies from 
month to month 

က�ၽႏ◌ု◌္ပ္၏လုပ�လစာသည္ တစ�ႏ◌ွင္◌တ့စ� 

�ကဲ◌ျပား◌ျခားနားေ◌နသည္ 

wage3 matrix 
question 

caoimpo1   I think it is important 
that my wages are 
covered by a collective 
agreement 

က�ၽႏ◌ု◌္ပ္၏လုပ�သည္ 

စုေ◌ပါင္◌းေသဘာတူညီခ်က္ေ◌အာက္ အက် ဳ ံးဝင�န္ 

ေအရးႀကီးသ��ု က�ၽႏ◌◌္ုပ� င�ည္။ 

wage3 matrix option opin_wage1_1   Yes ရွိပါသည္ 

wage3 matrix option opin_wage1_0   No မရွိပါ 

wage3 matrix option opin_wage1_-8   Not applicable မသက� ိုင�ါ 

wage3 Question wageregu   How did you receive 
your last wage? 

သင္၏ေ◌နာက� ံုးလုပ�လစာကု◌ ိ

မ��ဲသ့ု◌႔ိရရွိပါသလဲ။  
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wage3 Option wageregu_1   Into a bank account / 

by cheque 
ဘဏ္ေ◌ြငစာရင္◌းေအကာင္◌ ့(သို႔မဟုတ္) 

ခ်က� က��တ္ 

wage3 Option wageregu_2   Cash in hand ေ◌ြငသား◌ျဖင္◌ ့

wage3 Option wageregu_3   In kind ပစၥည္◌း◌ျဖင္◌ ့

wage3 Option wageregu_4   Combination ေ◌ြငသား ပစၥည္◌း ◌ႏ◌ွစ�ုစလံ◌◌ုး◌ျဖင္◌ ့

wage1 matrix group wagetax1   Do you yourself or 
your employer 
contribute to your 
social security? 

သင္၏ လူမႈဖူလံုေ◌ရးထည္◌ဝ့င္ေ◌ြငကု◌ ိ

သင�ု◌ယိ� ု◌ိင္ (သု◌ ိ႔မဟုတ)္ သင္၏အလုပ��င�� 

ထည္◌ဝ့င္ေ◌ပးပါသလား။  

wage1 matrix 
question 

wagetaxpension   Pension fund ပင�င္ ရ��◌ံေု◌ြင 

wage1 matrix 
question 

wagetaxunempl   Unemployment fund အလုပ�က�ဲရ့��ံု ေ◌ြင 

wage1 matrix 
question 

wagetaxdisabil   Disability fund မသ���မ္◌းရ��ံု ေ◌ြင 

wage1 matrix 
question 

wagetaxmedical   Medical insurance ေ◌ဆးဘက� ိုင�ာအာမခံ 

wage1 matrix option wagetax1_1   Yes, my employer ဟုတ� ဲ ့၊ �ကၽႏ◌ု◌္ပ�လုပ��င္ 

wage1 matrix option wagetax1_2   Yes, myself ဟုတ� ဲ ့၊ �ကၽႏ◌ု◌္ပ�ိ ုယ� ု◌ိင္ 

wage1 matrix option wagetax1_3   Yes, both ဟုတ� ဲ ့၊ ◌ႏ◌ွစ္ဦးစလံုး 

wage1 matrix option wagetax1_4   Yes ရွိပါသည္ 

wage1 matrix option wagetax1_0   No မရွိပါ 

wage1 matrix option wagetax1_-7   I don't know က�ၽႏ◌ု◌္◌္ပ�သပိါ 

wage1 Question wagepension   Does your employer 
pay contribution to 
pension or pay gratuity 
for you? 

သင္◌အ့လုပ��င�ည္ သင္◌အ့�တက ္

သက္◌ျပည့◌္ပင�င�စံားြခင္◌ ့(သု◌႔ိမဟုတ္) 

အျခား�စ္ွ◌ျပည္◌ ့ခံစားြခင္◌မ့်ား ေ◌ပးပါသလား။ 
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wage1 Option wagepension_1   Yes, Civil / Military 

Service Pension Scheme 
ေ◌ပးပါသည္ - စစ�က္ အရပ�က္ ပင�င္ 

ခံစားြခင္◌မ့်ားရပါသည္ 

wage1 Option wagepension_2   Yes, other non-
contributory pension 
scheme including lump 
sum retirement benefit 

ေ◌ပးပါသည္ - သက္◌ျပည့◌္ ပင�င္ 

ေ◌ြငလံုးေ◌ြငရင္◌းတလံုးတခဲတည္◌း ေ◌ပးပါသည္။ 

wage1 Option wagepension_3   Yes, contributory 
pension scheme incl. 
lump sum retirement 
benefit 

ေ◌ပးပါသည္ - ကု◌ယိ� လည္◌းထည္◌ ့ထား�ျ ပီး 

သက္◌ျပည္◌ ့ေ◌သာအခါ တလံုးတခဲတည္◌း 

ထတု� ူြခင္◌ ့ရွိပါသည္ 

wage1 Option wagepension_0   No မရွိပါ 

wage1 Option wagepension_-7   I don’t know က�ၽႏ◌ု◌္◌္ပ�သပိါ 

wage1 matrix group wagetax2   Which social security 
benefits do you have? 

လူမွုဖူလွံုေ◌ရးခံစားြခင္◌မ့်ားကိ ု

သင�ရွိထားပါသလား။ 

wage1 matrix 
question 

wagetax2annualleave   Paid annual leave လစာ�ငွ◌့္ �စ္ွ◌ျပည္◌ ့ြခင◌့္ယူြခင္◌ ့

wage1 matrix 
question 

wagetax2sickleave   Paid sick leave လစာႏ◌ွင္◌ ့နာမက်န္◌းြခင◌့္ယူြခင◌့္ 

wage1 matrix 
question 

wagetax2medical   Medical benefits အျခားေ◌ဆးြခင္◌မ့်ား 

wage1 matrix option wagetax2_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

wage1 matrix option wagetax2_0   No မရွိပါ 

satisfaction Question caofirm1   Are you covered by a 
collective agreement 
(about wages)? 

သင�ည္(လုပ�လစာႏ◌ွင္◌ ့ပတ� က�ပီး) 

တစ�ုတစ္ေ◌ပါင္◌းတည္◌း 

ေသဘာတူညီခ်က္ေ◌အာ�က� င္ 

အက် ဳ ံးဝင္ေ◌နပါသလား။ 

satisfaction Option caofirm1_1   Yes ရွိပါသည္ 
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satisfaction Option caofirm1_0   No မရွိပါ 

satisfaction Option caofirm1_-7   I don't know က�ၽႏ◌ု◌္◌္ပ�သပိါ 

satisfaction Question wagesat2   How satisfied are you 
with your pay? 

သင္၏လုပ�လစာေအပၚ မေ���်က်နပ�ႈရွိပါသနည္◌း။ 

satisfaction Option wagesat2_1   Highly dissatisfied အ�လ��ရာ ေမက်နပ�ါ 

satisfaction Option wagesat2_2   Dissatisfied ေမက်နပ�ါ 

satisfaction Option wagesat2_3   Neutral ထးူ◌ျခားမႈမရွိပါ 

satisfaction Option wagesat2_4   Satisfied ေ◌က်နပ�ါသည္ 

satisfaction Option wagesat2_5   Highly satisfied အ�လန္ေ◌က်နပ�ါသည္ 

soc_demo Question hhnrmemb   With how many people 
do you live in your 
household? 

သင္၏အိမ္ေ◌ထာင�ု �တင္ သင္◌ႏ◌င္ွ◌အ့တူေ◌နထိုင�ူ 

ဘယ္◌ႏ◌ွစ္ေ◌ယာက��ိပါသလဲ။ 

soc_demo Option hhnrmemb_1   1, just me ၁, ေတယာက� ည္◌း 

soc_demo Option hhnrmemb_2   2 ၂ 

soc_demo Option hhnrmemb_3   3 ၃ 

soc_demo Option hhnrmemb_4   4 ၄ 

soc_demo Option hhnrmemb_5   5 ၅ 

soc_demo Option hhnrmemb_6   6 or more ၆ သို႔မဟုတ ္ထို႔ထက�ို 

soc_demo matrix group hh_composition   With whom do you live 
in your household? 

သင္၏အိမ္ေ◌ထာင�ု �တင္ သင�ည္ 

မ��ူႏ◌ွင္◌အ့တူေ◌နထိငု�ါသလဲ။ 

soc_demo matrix 
question 

hhpartn1   Spouse / partner အမ္ိေ◌ထာင�က ္/ လ�က� ဲေ◌ဖာ◌္ 

soc_demo matrix 
question 

hhchild   One or more children ေကလး တစ္ေ◌ယာက္ သို႔မဟုတ ္

တစ္ေ◌ယာက� က�ို 
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soc_demo matrix 

question 
hhother   Other people အျခားလူမ်ား 

soc_demo matrix option hh_composition_yn_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

soc_demo matrix option hh_composition_yn_0   No မရွိပါ 

soc_demo Question chld   Do you have children? သင္◌�့တင္ ေကလးမ်ား ရွိပါသလား။ 

soc_demo Option chld_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

soc_demo Option chld_0   No မရွိပါ 

soc_demo matrix 
question 

chldhome chld_1 How many children 
live in your home? 

အမိ��ာေ◌နထိုင္ေ◌သာအ�ိမ�င္ ေကလးမ်ား 

ဘယ္◌ႏ◌ွစ္ေ◌ယာက��ိပါသလဲ။ 

soc_demo Option chldhome_0   0 ၀ 

soc_demo Option chldhome_1   1 ၁ 

soc_demo Option chldhome_2   2 ၂ 

soc_demo Option chldhome_3   3 ၃ 

soc_demo Option chldhome_4   4 ၄ 

soc_demo Option chldhome_5   5 ၅ 

soc_demo Option chldhome_6   6 or more ၆ သို႔မဟုတ ္ထို႔ထက�ို 

soc_demo Question hhinconr hhnrmemb>1 How many people in 
your household have 
an income from work, 
benefits or other 
sources? 

သင္◌အ့ိမ္ေ◌ထာင�ု �တင္ 

အျခားေ◌ထာက�ံေ့◌ၾကးမ်ား�င္ွ◌ ့ဝင္ေ◌ြငရရွိသူ 

မ���်ရွိပါသနည္◌း။ 

soc_demo Option hhinconr_0   0 ၀ 

soc_demo Option hhinconr_1   1 ၁ 

soc_demo Option hhinconr_2   2 ၂ 

soc_demo Option hhinconr_3   3 or more ၃ သို႔မဟုတ္ ထိ႔ုထက�ို 
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soc_demo Question hhfinsuc   In the past 12 months 

did you receive any 
financial support from 
relatives abroad? 

�လ��ဲေ့◌သာ ၁၂ လအ�တင္◌း ◌ႏ◌◌ုိင�ရံပ္◌ျခားရွိ 

ေ◌�ဆမ် ိ ဳးမ်ားထံမွ ေ◌ေြငၾကးဆိုင�ာ 

ကူညီေ◌ထာက�ံမ့ႈ ရရွိခဲ့ပါသလား။ 

soc_demo Option hhfinsuc_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

soc_demo Option hhfinsuc_0   No မရွိပါ 

soc_demo Question hhfinsend   In the past 12 months 
have you send 
monetary remittance to 
your family? 

◌ျပီးခဲ့သည္◌ ့၁၂ လအ�တင္◌း သင္◌မိ့သားစုထ ံ

ေ◌ြင�လဲေ◌ပးခဲ့ဖူးသလား 

soc_demo Option hhfinsend_1   Yes ဟုတ� ဲ ့ 

soc_demo Option hhfinsend_0   No မရွိပါ 

soc_demo questionnaire 
text 

INFO_end   Thank you for 
completing the wage 
and work survey. 

လုပ�ားခႏ◌ွင္◌◌့အ့လုပ� စ�မ္◌းကို 

◌ျဖည္◌ြ့စက� ည္◌အ့�တက္ ေ◌က်းဇူးတင�ါသည္။ 

end Question sex   What is gender of 
respondent? 

သင္၏ က်ားမလိင္ ကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

end Option sex_1   Woman မိန္◌းမ 

end Option sex_2   Man ေ◌ယာက္◌်◌ာ◌း 

end Option sex_3   Other အျခား 

end Question survcoop   Respondent’s 
cooperation during the 
interview 

မ်က္◌ႏ◌◌ွာခ်င္◌းဆိုင္ စစ�မ္◌းေ◌ကာက� ူ◌ျခင္◌း- 

အင�ာဗ် ဴးစဥ ္အ�တင္◌းေ◌◌ျဖဆိုသူ၏ 

ပူးေ◌ပါင္◌းေ◌ဆာ�င�က�ႈ 

end Option survcoop_1   Very good အ�လန္ေ◌ကာင္◌းသည္ 

end Option survcoop_2   Good ေ◌ကာင္◌းသည္ 

end Option survcoop_3   Fair ေ◌ကာင္◌းသ��ိုးသ��ရွိပါ 

end Option survcoop_4   Bad ဆိုးသည္ 
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end Option survcoop_5   Very bad အ�လ��ိုးသည္ 

end Question survloca   Location of interview မ်က္◌ႏ◌◌ွာခ်င္◌းဆိုင္ စစ�မ္◌းေ◌ကာက� ူ◌ျခင္◌း- 

အင�ာဗ် ဴးတည္ေ◌နရာ 

end Option survloca_1   Workplace လုပ�န္◌းြခင္ 

end Option survloca_2   Street လမ္◌း 

end Option survloca_3   Respondent's home ◌ျပ��ကားသူ၏အမ္ိ 

end Option survloca_4   Meeting, conference ေ◌�တ႔ဆံ◌စုည္◌းေ◌ဝး◌ျခင္◌း၊ ညီလာခံ 

end Option survloca_99   Other အျခား 

end questionnaire 
text 

survecomment_txt   Interviewer, is there 
anything that you want 
to comment concerning 
the interview? 

သင�ျ ခား ေ◌◌ျပာဆု◌ေိ◌�ဆးေ◌ြ�းလု◌သိည္◌ ့

ကိစၥရပ�်ား ရွိပါသလား 

end Hint interviewer_txt   Interviewer, thank you 
for doing this 
interview! 

အခုလု◌ေိ◌◌ျဖၾကားေ◌ပးတဲ့အ�တက္ 

ေ◌က်းဇူးတင�ါတယ္ 
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	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
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