အလုပသ
် မ ား၊ လူဝင်မကှု ြားကြပ်ရ ားနှင့်် ပပည်သူ့ူအင်အ ားဝန်ကြားဌ နမှ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ၊် နဝ
ု င်ဘ လ အတွငား်
အလုပ်သမ ားရ ား

ဆင
ု ်

ရဆ င် ြ
ွ ခ
် ျြ်မျ ား

နုင်ငံရတ ်၏ြုန်ထုတ်စွမ်ားအ ားတုားတြ်ရစရ ားြုတစ်ဖြ်တစ်လမ်ားမှအရထ ြ်အြူပပြု
တွင်

စြ်ရံုအလုပ်ရံုမျ ား၏

ြုန်ထုတ်စွမ်ားအ ားတုားတြ်ရ ားအတွြ်

လုပ်ငန်ားခွင်ရဘားအနတ

ယ်

ြင်ား ှင်ားရ ား၊ လုပ်ငန်ားခွင်ရအားချမ်ားသ ယ ရ ား၊ စြ်ရံု၊ အလုပ်ရံုမျ ား ှ အလုပ်သမ ားမျ ားအ ား
လူမှုဖူလရ
ံု ားအြျြုားခံစ ားခွင့််မျ ား
ပပည့််ပပည့််ဝဝမှန်မှန်ြန်ြန်

ှရ ားနှင့််

ရဆားဝ ားြုသရပားပခင်ား၊

ဥပရေပ ပုငခ
် ွင့််မျ ားြု

ှရစရ ားတအ
ုို့ ား အလုပ်သမ ား၊ လူဝင်မှုကြားကြပ်ရ ားနှင့်် ပပည်သူူ့

အင်အ ားဝန်ကြားဌ နမှ စဉ်ဆြ်မပပတ် ရဆ င် ွြ်ရပားလျှြ် ှပ သည်။
အလုပ်သမ ားညွှန်ကြ ားရ ားဦားစားဌ နအရနပဖင့်် အလုပ်ခန်ို့ထ ားမှုဆုင်

သရဘ တူစ ချြုပ်

ပံုစံပဖင့်် ြျ ား (၂၀၄၇၁)ဦား၊ မ (၉၅၈၈)ဦားတအ
ုို့ တွြ် အလုပ်ခန်ထ
ို့
ားမှုဆုင်

သရဘ တူစ ချြုပ်

စုစုရပ င်ား(၃၀၀၅၉)ဦား

ချြုပဆ
် ုခ့်ပ သည်။အလုပ် ှင်/အလုပ်သမ ားအပငင်ားပွ ားမှုမျ ားြုညနှုင်ားဖျန်ရပဖ

ရပား န်အတွြ် မမြုြို့နယ်မျ ားတွင် မမြုြို့နယ်ညနှုငား် ဖျန်ရပဖရ ားအဖွြို့မျ ားြု ဖွြို့စည်ားထ ား ှ ရဆ င် ွြ်
ခ့်

၂၀၁၈ခုနှစ် နုဝင်ဘ လအတွင်ား လြ်ခံ

ှမှု (၁၀၁) မှု တွင် ရြျရအားမှု (၂၉) မှု၊ ပတ်သမ်ားမှု

(၁၂)မှု၊ရုပ်သမ်ားမှု (၃)မှု၊ရငွရကြားအြျြုားခံစ ားခွင့်် (၅၆)မှု နှင့်် လြ်ြျန်အမှု(၁)မှုတုို့ပဖစ်မပားရငွရကြား
အြျြုားခံစ ားခွင့်် ှသူ ၂၂၁ ဦားအ ားရငွြျပ် ၆၉,၃၃၅,၂၈၄ နှင့်် ထုင်ား ဘတ်ရငွ ၄၈,၇၄၀ ြုခံစ ားရစခ့်
ပ သည်။
အလုပ်ရံုနှင့်် အလုပ်သမ ားဥပရေစစ်ရဆားရ ားဦားစားဌ နအရနပဖင့်် အမျ ားပပည်သူအလုပ်ပတ် ြ်
အလုပ်လုပ်ပခင်ား၊

လုပ်သြ်ခွင့််ြုရငွရကြားပဖင့််ခံစ ားခွင့််ရပားပခင်ား၊

ရ ှ င်တခင်ခွင့််၊ ရဆားခွင့််နင
ှ ့်် မားဖွ ားခွင့််မျ ားယူ တွင် ရငွရကြားခံစ ားခွင့််မျ ား

လုပ်အ ားခြျန်ရငွမ

ှမှုမျ ား၊

ရအ
ှ
င်ရဆ င် ွြ်ရပားခ့်

ရငွရကြားခံစ ားခွင့်် ရငွြျပ် သန်ားရပ င်ား ၃၀၀၀၀ ရြျ ် ခံစ ားခွင့််ရပားနုင်ခ့်မပား စြ်ရံ/ု အလုပ်ရံုမျ ားတွင်
အလုပ်သမ ားမျ ား လုပ်ငန်ားခွင် ရဘားအနတ

ယ်ြင်ား ှင်ားရ ားနှင့်် ြျန်ားမ ရ ားအသပည

ှရစ န်

အတွြ် မမြုြို့နယ်အလုပ်ရန
ံု ှငအ
့်် လုပ်သမ ားဥပရေစစ်ရဆားရ ားဦားစားဌ န၊ စစ်ရဆားရ ား အ

ှမျ ားြ

စြ်ရ/ံု အလုပ်ရံု (၂၁၁) ရံုမှ အလုပ် ှင်၊အလုပ်သမ ားမျ ားအ ား လုပ်ငန်ားခွင်ရဘားအနတ
ြျန်ားမ ရ ားဆုင်

နှင့်် ဥပရေရ ား

သမှတ်ဖွယ်

မျ ားအ ား ပည ရပားရ

ယ် ြင်ား ှင်ားရ ား၊

ရပပ ပုခ
ို့ ျမှု (၂၀၁) ကြမ်

ရဆ င် ွြ်ခ့်ပ သည်။
အလုပ်သမ ားရ ား

ဆြ်ဆံရ ားဦားစားဌ နအရနပဖင့််

ခံုသမ ဓအဖွြို့မှ

အလုပ်သမ ားရ ား

အပငင်ားပွ ားမှု (၁) မှုနှင့််ခံုသမ ဓရြ င်စတွင် အမှု (၂) ြု၂၀၁၈ ခုနှစ် နုဝင်ဘ လ အတွင်ား ရပဖ ှင်ား
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ရဆ င် ွြ်ရပားခ့်

ဆံုားပဖတ်ချြ်ချမှတ်သည့်် ရနို့မှစ၍

သမ ားမျ ားရပားရချ မည့်် အြျြုားခံစ ားခွင့််

ြ်ရပ င်ား(၃၀)အတွင်ား အလုပ် ှင်မှ အလုပ်

ှရ ားဆြ်လြ်ရဆ င် ွြ်လျှြ် ှပ သည်။

လူမှုဖူလရ
ံု ားအဖွြို့အရနပဖင့်် လူမှုဖူလရ
ံု ားဥပရေတွင် အြျံြုားဝင်ရသ စြ်ရ၊ံု အလုပ်ရံုမျ ား ှ
အလုပ်သမ ားမျ ားအ ား
ရဆ င် ွြ်

လူမှုဖူလရ
ံု ားအြျြုားခံစ ားခွင့််မျ ား

ှရ ားနှင့််

ရဆားဝ ားြုသရပားပခင်ားမျ ား

တွင် ရငွရကြားအြျြုားခံစ ားခွင့်မ
် ျ ား ထုတ်ရပားမှုအရနပဖင့်် အ မခံအလုပ်သမ ားမျ ား

အ ား ရငွရကြားအြျြုားခံစ ားခွင့််မျ ားအလြ
ု ် ရငွြျပ်သန်ားရပ င်ား ၁၀၀၀၀ ရြျ ် အြျြုားခံစ ားခွင့််ရပား
ခ့်မပား အ မခံအလုပ်သမ ား ၇၈၄ ဦား အတွြ်ရဆားဖုားြုန်ြျရငွ ြျပ်သန်ား ၉၂၀ ရြျ ် ပပန်လည်
ထုတ်ရပားခ့်ပ သည်။
အ မခံအလုပ်သမ ားမျ ားအ ား၂၀၁၈ခုနှစ်၊ နုဝင်ဘ လ အတွင်ား အလုပ်သမ ားရဆားရံုကြားမျ ား၊
လူမှုဖူလံုရ ားရဆားခန်ားမျ ား နှင့်် ဌ နကြားရဆားခန်ားမျ ားတွင် ရဆားြုသရပားမှု

အရပခအရနမျ ားမှ

ရအ ြ်ပ အတုငား် ပဖစ်ပ သည်ရဆားဝ ားြုသရပားမှုအရပခအရန
စဉ်

အရကြ င်ားအ

(ြ) အလုပ်သမ ားရဆားရံကု ြား (၃)ရံု

ရဆားြုသရပားမှုဦားရ
၈၂၈၉ ဦား

(ပပင်ပလူနာ ၇၅၉၉ ဦား ၊ အတွင်ားလူနာ ၆၉၀ ဦား)
(ခ ) လူမှုဖူလရ
ံု ားရဆားခန်ား(၉၆)ခန်ား၊

၇၁၀၂၁ ဦား

ဌ နကြားရဆားခန်ား(၅၅)ခန်ားနှင့်် လူမှုဖူလရ
ံု ားြဝလ်ရဆားခန်ားနှင့်် PPS စနစ်ပဖင့််စ ချြုပခ
် ျြုပ်ဆု
ထ ားသည့်် ရဆားခန်ား (၃)ခန်ားတမ
ုို့ ှ ရဆားြုသရပားမှု
(ဂ ) အလုပ်သမ ားရဆားရံကု ြား (၃)ရံု မှ
ဆ

ဝန်မျ ားြွငား် ဆင်ားရဆားြုသရပားမှု (၄)ကြမ်

(ဃ) လူမှုဖူလရ
ံု ားရဆားခန်ားမျ ားမှ
ဆ

၁၀၇၂ ဦား

ဝန်မျ ားြွငား် ဆင်ားရဆားြုသမှု (၇၂)ကြမ်

၁၆၁၇ ဦား

