အလုပသ
် မ ား၊ လူဝင်မကှု ြားကြပ်ရ ားနှင့်် ပပည်သူ့ူအင်အ ားဝန်ကြားဌ နမှ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ၊် ရေရေ ဝ
် ါ လ
အတွငား် အလုပ်သမ ားရ ား

ဆုင်

ရဆ င် ြ
ွ ခ
် ျြ်မျ ား

နုင်ငံရတ ်၏ြုန်ထုတ်စွမ်ားအ ားတုားတြ်ရစရ ားြုတစ်ေြ်တစ်လမ်ားမှအရထ ြ်အြူပပြု
တွင်

စြ်ရံုအလုပ်ရံုမျ ား၏

ြုန်ထုတ်စွမ်ားအ ားတုားတြ်ရ ားအတွြ်

လုပ်ငန်ားခွင်ရ ားအနတ

ယ်

ြင်ား ှငား် ရ ား၊ လုပ်ငန်ားခွင်ရအားချမ်ားသ ယ ရ ား၊ စြ်ရံု၊ အလုပ်ရမ
ံု ျ ား ှ အလုပ်သမ ားမျ ားအ ား
လူမှုေူလရ
ံု ား

အြျြုားခံစ ားခွငမ
့်် ျ ား

ပပည့််ပပည့််ဝဝမှန်မှန်ြန်ြန်

ရ
ှ ားနှင့််

ရဆားဝါားြုသရပားပခင်ား၊

ဥပရေပါ ပုငခ
် ွင့််မျ ားြု

ှရစရ ားတုို့အ ား အလုပ်သမ ား၊ လူဝင်မှုကြားကြပ်ရ ားနှင့်် ပပည်သူူ့

အင်အ ားဝန်ကြားဌ နမှ စဉ်ဆြ်မပပတ် ရဆ င် ွြ်ရပားလျှြ် ပါသည်
ှ
။
အလုပ်သမ ားညွှန်ကြ ားရ ားဦားစားဌ နအရနပေင့်် အလုပ်ခန်ို့ထ ားမှုဆုင်

သရ

တူစ ချြုပ်

ပံုစံပေင့်် ြျ ား (၅၆၁၅) ဦား၊ မ (၆၈၅၆)ဦားတအ
ုို့ တွြ် အလုပ်ခန်ထ
ို့
ားမှုဆုင်

သရ

တူစ ချြုပ်

စုစုရပါင်ား(၁၂၄၇၁) ဦား ချြုပ်ဆုခ့်ပါသည်။အလုပ် င
ှ ်/အလုပ်သမ ားအပငင်ားပွ ားမှုမျ ားြုညနှုင်ားေျန်ရပေ
ရပား န်အတွြ် မမြုြို့နယ်မျ ားတွင် မမြုြို့နယ်ညနှုင်ားေျန်ရပေရ ားအေွြို့မျ ားြု ေွြို့စည်ားထ ား ှ ရဆ င် ွြ်
ခ့်

၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်နဝါ လအတွင်ား လြ်ခံ

ှမှု (၅၄) မှုတွင် ရြျရအားမှု (၆) မှု၊ ပတ်သမ်ားမှု(၁၁)

မှု နှင့်် ရငွရကြားအြျြုားခံစ ားခွင့်် (၃၇) မှု တပုို့ ေစ်မပားရငွရကြား အြျြုားခံစ ားခွင့်် ှသူ ၉၉ ဦားအ ားရငွြျပ်
၂၂,၁၀၈,၈၁၀ နှင့်် US$ ၂၄,၆၁၂ ြုခံစ ားခွင့််

ှရစခ့်ပါသည်။

အလုပ်ရံုနှင့်် အလုပ်သမ ားဥပရေစစ်ရဆားရ ားဦားစားဌ နအရနပေင့်် အမျ ားပပည်သူအလုပ်ပတ် ြ်
အလုပ်လုပ်ပခင်ား၊ လုပ်သြ်ခွင့််ြု ရငွရကြားပေင့်် ခံစ ားခွင့််ရပားပခင်ား၊ လုပ်အ ားခ ြျန်ရငွမ
ရ ှ င်တခင်ခွင့််၊ ရဆားခွင့််နှင့်် မားေွ ားခွင့််မျ ားယူ တွင် ရငွရကြားခံစ ားခွင့််မျ ား

ှမှုမျ ား၊

ှရအ င်ရဆ င် ွြ်ရပားခ့်

ရငွရကြားခံစ ားခွင့်် ရငွြျပ် သန်ားရပါင်ား ၃၉၀၀၀ ရြျ ် ခံစ ားခွင့််ရပားနုင်ခ့်မပား စြ်ရံ/ု အလုပ်ရံုမျ ားတွင်
အလုပ်သမ ားမျ ား လုပ်ငန်ားခွင် ရ

ားအနတ

ယ်ြင်ား ှငား် ရ ားနှင့်် ြျန်ားမ ရ ားအသပည

ှရစ န်

အတွြ် မမြုြို့နယ်အလုပ်ရန
ံု ှင့််အလုပ်သမ ားဥပရေစစ်ရဆားရ ားဦားစားဌ န၊ စစ်ရဆားရ ား အ

ှမျ ားြ

စြ်ရ/ံု အလုပ်ရံု (၇၉၇) ရံုမှ အလုပ် ှင်၊အလုပ်သမ ားမျ ားအ ား လုပ်ငန်ားခွင်ရ ားအနတ
ြျန်ားမ ရ ားဆုင်

နှင့်် ဥပရေရ ား

သမှတ်ေွယ်

မျ ားအ ား ပည ရပားရ

ယ် ြင်ား ှင်ားရ ား၊

ရပပ ပခ
ုို့ ျမှု (၂၁၀) ကြမ်

ရဆ င် ြ
ွ ်ခ့်ပါသည်။
အလုပ်သမ ားရ ား ဆြ်ဆံရ ားဦားစားဌ နအရနပေင့််

ခံုသမ ဓအေွြို့တွင်လြ်ြျန်အမှု

ြုဆြ်လြ်ရဆ င် ွြ်သွ ားမည်ပေစ်မပား ၂၀၁၉ခုနှစ် ရေရေ ဝ
် ါ လအတွင်ား တ

(၃)မှု

ားစွဆုရဆ င် ွြ်

မပားစားမှု (၄) မှုမှ အလုပ်သမ ား (၄) ဦားအတွြ် ရငွရကြားအြျြုားခံစ ားခွင့်် ြျပ်သန်ား ၁၀၀ ရြျ ်
ရစခ့်ပါသည်။

ှ

လူမှုေူလရ
ံု ားအေွြို့အရနပေင့်် လူမှုေူလရ
ံု ားဥပရေတွင် အြျံြုားဝင်ရသ စြ်ရံု၊ အလုပ်ရံုမျ ား ှ
အလုပ်သမ ားမျ ားအ ား
ရဆ င် ြ
ွ ်

လူမှုေူလရ
ံု ားအြျြုားခံစ ားခွင့််မျ ား

ရ
ှ ားနှင့််

ရဆားဝါားြုသရပားပခင်ားမျ ား

တွင် ရငွရကြားအြျြုားခံစ ားခွင့််မျ ား ထုတ်ရပားမှုအရနပေင့်် အ မခံအလုပ်သမ ားမျ ား

အ ား ရငွရကြားအြျြုားခံစ ားခွင့််မျ ားအလြ
ု ် ရငွြျပ်သန်ားရပါင်ား ၁၂၀၀၀ ရြျ ် အြျြုားခံစ ားခွင့်ရ
် ပား
ခ့်မပား အ မခံအလုပ်သမ ား ၉၄၃ ဦား အတွြ်ရဆားေုားြုန်ြျရငွ ြျပ်သန်ား ၁၁၀၀ ရြျ ် ပပန်လည်
ထုတ်ရပားခ့်ပါသည်။
အ မခံအလုပ်သမ ားမျ ားအ ား ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ရေရေ ်ဝါ လ အတွင်ား အလုပ်သမ ားရဆားရံုကြားမျ ား၊
လူမှုေူလံုရ ားရဆားခန်ားမျ ား နှင့်် ဌ နကြားရဆားခန်ားမျ ားတွင် ရဆားြုသရပားမှု

အရပခအရနမျ ားမှ

ရအ ြ်ပါအတုငား် ပေစ်ပါသည်ရဆားဝါားြုသရပားမှုအရပခအရန
စဉ်
ြ

အရကြ င်ားအ
အလုပ်သမ ားရဆားရံကု ြား (၃)ရံု

ရဆားြုသရပားမှုဦားရ
၇၉၆၆ ဦား

(ပပင်ပလူန ၇၃၃၇ ဦား ၊ အတွင်ားလူန ၆၂၉ ဦား)
ခ

လူမှုေူလရ
ံု ားရဆားခန်ား(၉၆)ခန်ား၊ ဌ နကြားရဆားခန်ား

၈၀၉၃၄ ဦား

(၅၆)ခန်ားနှင့်် လူမှုေူလံုရ ား-ြဝလ်ရဆားခန်ား(၄)ခန်ား
နှင့်် PPS စနစ်ပေင့််စ ချြုပ်ချြုပ်ဆုထ ားသည့်် ရဆားခန်ား
(၅)ခန်ားတမ
ုို့ ှ ရဆားြုသရပားမှု
ဂ

အလုပ်သမ ားရဆားရံကု ြား (၃)ရံု မှ
ဆ

ဃ

ဝန်မျ ားြွငား် ဆင်ားရဆားြုသရပားမှု (၃)ကြမ်

လူမှုေူလရ
ံု ားရဆားခန်ားမျ ားမှ
ဆ

၈၃၈ ဦား

ဝန်မျ ားြွငား် ဆင်ားရဆားြုသမှု (၆၅)ကြမ်

၁၄၇၉ ဦား

