(၁၆-၁၀-၂၀၁၇)မှ(၃၁-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေန�အထိကာလအတွင်း
အလုပ်သမားေရးရာကိစ�ေဆာင်ရွက်ေပးမ�အေခ
ြ အေန
၁။

အလုပ်သမားေရးရာည�ိ�ိ�င်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲ�မှေဆာင်ရွက်ေသာအမ�များ
(က) ယခင်အပတ်လက်ကျန်အမ�
( ၂) မ�
(ခ) ယခုအပတ်လက်ခံရရှိသည့် အင
ြ င်းပွါးမ�
(၆၃) မ�
(ဂ) ယခုအပတ်ေဆာင်ရွက်�ပီးစီးသည့်အမ�
(၆၃) မ�
(ဃ) အကျိ�းခံစားခွင့်လုပ်သားဦးေရ
(၁၂၁) ဦး
(င) အကျိ�းခံစားခွင့်ေငွေပါင်း
(၄၁,၆၄၂,၀၉၂)ကျပ်
(စ) ေဆာင်ရွက်ဆဲအမ�
(၂) မ�

၂။

တိုင်စာ/ပစ်စာအမ�များ
(က) ယခင်အပတ်လက်ကျန်အမ�
(ခ) ယခုအပတ်လက်ခံရရှိသည့် တိုင်စာ/ပစ်စာအမ�ေပါင်း
(ဂ) ယခုအပတ်ေဆာင်ရွက်�ပီးစီးသည့် အမ�ေပါင်း
(ဃ) အကျိ�းခံစားခွင့်လုပ်သားဦးေရ
(င) အကျိ�းခံစားခွင့်ေငွေပါင်း
(စ) ေဆာင်ရွက်ဆဲအမ�
ထူးြခားဖ
ြ စ်စဥ်များ
(က) ယခင်အပတ်လက်ကျန်အမ�
(ခ) ြဖစ်ပွါးသည့်် ထူး ြခားြဖစ်စဥ်ေပါင်း
(ဂ) �ပီးစီးသည့်ြဖစ်စဥ်ေပါင်း
(ဃ) အကျိ�းခံစားခွင့်ဦးေရ
(င) အကျိ�းခံစားခွင့်ေငွေပါင်း
(စ) ေဆာင်ရွက်ဆဲအမ�

၃။

၄။

၅။

(-) မ�
(-) မ�
(-) မ�
(-) ဦး
(-) ကျပ်
(-) မ�
(-) မ�
(-) မ�
(-) မ�
(-) ဦး
(-) ကျပ်
(-) မ�

အလုပ်သမားေလျာ်ေ �ကးအမ�များ
(က) ယခင်အပတ်လက်ကျန်အမ�
(၅) မ�
(၂) မ�
(ခ) ယခုအပတ်လက်ခံရရှိသည့် ေလျာ်ေ �ကးအမ�ေပါင်း
(ဂ) ယခုအပတ်ေဆာင်ရွက်�ပီးစီးသည့် အမ�ေပါင်း
(၂) မ�
(ဃ) အကျိ�းခံစားခွင့်လုပ်သားဦးေရ
(၂) ဦး
(င) အကျိ�းခံစားခွင့်ေငွေပါင်း
(၁,၂၀၀,၀၀၀)ကျပ်
(စ) ေဆာင်ရွက်ဆဲအမ�
(၃ ) မ�
အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမားသေဘာတူစာချ�ပ်များ ချ�ပ်ဆိုေဆာင်ရွက်ြခင်း
(က) အထည်ချ�ပ်စက်�ုံေပါင်း
(၇) �ုံ
(ခ) အခ
ြ ားစက်�ုံေပါင်း
(၁၅၃) �ုံ
(ဂ) စက်�ုံစုစုေပါင်း
(၁၆၀) �ုံ

Settlement of Labour Affairor
from (16-10-2017) to (31-10-2017)
1. Disputes settled by the Conciliation Body
(a) Balance of previous week
(b) Received cases in this week
(c) Settled cases in this week
(d) No. of workers benefited
(e) Total Cash Benefit
(f)
Cases in progress

(2) cases
(63) cases
(63) cases
(121) persons
(41,642,092)ks
(2) cases

2.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Complaints
Balance of previous week
Received complaints in this week
Settled complaints in this week
No. of workers benefited
Total Cash Benefit
Complaints in progress

(-) cases
(-) cases
(-) cases
(-) persons
(-) Kyats
(-) cases

3.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Special Cases
Balance of previous week
Special cases occured in this week
Finished Case
No. of beneficiary
Total Cash Benefit
Case in progress

(-) cases
(-) cases
(-) cases
(-) persons
(-) Kyats
(-) cases

4.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Workmen’s Compensation Cases
Balance of previous week
Received compensation cases in this week
Settled cases in this week
No. of workers benefited
Total Cash Benefit
Cases in progress

(5) cases
(2) cases
(2) cases
(2) persons
(1,200,000) Ks
(3) cases

5.
(a)
(b)
(c)

Signing of Employment Cases
Garment Factories
Other Factories
Total of Factories

(7) factories
(153) factories
(160) factories

