အလုပ်သမ ား၊ လူဝင်မှုကြားကြပ်ရ ားနှင့်် ပပည်သူူ့အင်အ ားဝန်ကြားဌ နမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ အတွင်ား
အလုပ်သမ ားရ ား

ဆုင်

ရဆ င် ွြ်ချြ်မျ ား

နိုင်ငံတတော်၏ကိုန်ထိုတ်စွမ််းအော်းတို်းတက်တစတရ်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ််းမှအတထောက်အကူပ ြုရော
တွင်

စက်ရံိုအလို ်ရံိုမ ော်း၏

ကိုန်ထိုတ်စွမ််းအော်းတို်းတက်တရ်းအတွက်

လို ်ငန််းခွင်တ

်းအနတရောယ်

ကင််းရှင််းတရ်း၊ လို ်ငန််းခွင်တအ်းခ မ််းသောယောတရ်း၊ စက်ရံို၊ အလို ်ရံိုမ ော်းရှ အလို ်သမော်းမ ော်းအော်း
လူမှုဖူလံိုတရ်း

အက ြု်းခံစော်းခွင့်မ
် ော်းရရှတရ်းနှင့််

တ

်းဝ ်းကိုသတ ်းပခင််း၊

ဥ တေ ရ ိုင်ခွင့််မ ော်းကို

ပ ည့််ပ ည့််ဝဝမှန်မှန်ကန်ကန်ရရှတစတရ်းတအ
ိုို့ ော်း အလို ်သမော်း၊ လူဝင်မှုကက်းကက ်တရ်းနှင့်် ပ ည်သူူ့
အင်အော်းဝန်ကက်းဌောနမှ စဉ်

က်မပ တ် တ

ောင်ရက
ွ ်တ ်းလျှက်ရှ သည်။

အလို ်သမော်းညွှန်ကကော်းတရ်းဦ်းစ်းဌောနအတနပဖင့်် အလို ်ခန်ို့ထော်းမှု

ိုင်ရော သတ

ောတူစောခ ြု ်

ံိုစံပဖင့်် က ော်း (၃၉၇၁) ဦ်း၊ မ (၅၅၉၁)ဦ်းတအ
ိုို့ တွက် အလို ်ခန်ို့ထော်းမှု

ိုင်ရော သတ

ောတူစောခ ြု ်

စိုစိုတ င််း(၉၅၆၂) ဦ်း ခ ြု ်

ိုခ့် သည်။ အလို ်ရှင/် အလို ်သမော်းအပငင််း ွော်းမှုမ ော်းကိုညနှုင််းဖ န်တပဖ

တ ်းရန်အတွက် မမြုြို့နယ်မ ော်းတွင် မမြုြို့နယ်ညနှုင််းဖ န်တပဖတရ်းအဖွြို့မ ော်းကို ဖွြို့စည််းထော်းရှ တ

ောင်ရွက်

ခ့်ရော ၂၀၁၉ခိုနှစ် ဇွန်လ အတွင််း လက်ခံရရှမှု (၈၃) မှုတွင် တက တအ်းမှု (၁၄) မှု၊ လွှတပ ောင််းမှု (၈) မှု
တ်သမ််းမှု(၈) မှုနှင်တ
့် ငွတကက်းအက ြု်းခံစော်းခွင့်် (၅၃)မှုတပိုို့ ဖစ်မ ်း တငွတကက်းအက ြု်းခံစော်းခွင့််ရှသူ ၁၃၂ ဦ်း
အော်းတငွက ် ၇၁,၃၁၅,၄၆၉ ကိုခံစော်းခွင့််ရရှတစခ့် သည်။ ကျွမ််းက င်လို ်သော်းမ ော်းရရှတစရန်တလ့်က င့််
တ ်းပခင််းနှင့်် ကျွမ််းက င်မအ
ှု

င့််အလိုက်ကျွမ််းက င်လို ်သော်းမ ော်းအော်းကျွမ််းက င် မှုစစ်တ

်းအကပဖတ်၍

အသအမှတ်ပ ြုလက်မှတ်မ ော်းထိုတ်တ ်းပခင််းမ ော်းအတနပဖင့်် တအောက် အတိုင််း ပဖစ် သည်ကျွမ််းက င်မှုတလက င့််တရ်းသင်တန််းတက ောင််းမ ော်းတွင် ၂၀၁၉ ခိုနှစ် ဇွန်လ အတွင််းဖွင့််လှစ်ခ့်တသော
သင်တန််းမ ာ်းစာရင််း
စဉ်

၁။

သင်တန််းအမည်

သင်တန််းကာလ

လေလ ေးလပေးစက်တပ်ဆင်/

၃၁-၅-၁၉မှ ၅-

ပပြုပပင်ပြင်ေးသင်တန်ေး

၇-၁၉ ထိ

၂။

ေျှပ်စစ်သင်တန်ေး

၃။

Assessor Methodology Training

၃၁-၅-၁၉မှ ၅၇-၁၉ ထိ
၃-၆-၁၉မှ
၇-၆-၁၉ ထိ

သင်တန််းသာ်းဦ်းရရ
က ာ်း

မ

ရ ေါင််း

၃၂

-

၃၂

၂၆

၆

၃၂

၁၁

၂၄

၃၅

စဉ်

သင်တန််းအမည်

၄။

Inspector Training

၅။

၆။

သင်တန််းသာ်းဦ်းရရ

သင်တန််းကာလ

က ာ်း

မ

ရ ေါင််း

၁၂

၇

၁၉

၄,၁၇၇

၉၀၂

၅,၀၇၉

၂,၇၈၇

၇၆၀

၃,၅၄၇

၇,၀၄၅

၁,၆၉၉

၈,၇၄၄

၁၉-၆-၁၉မှ
၂၁-၆-၁၉ ထိ

ပပည်ပ ေုပ် ကိုင်ဆိုင်ရာေမ်ေးညွှန်သင်

၂၆-၅-၁၉မှ

တန်ေး(လပမာက်ဒဂု)

၂၈-၆-၁၉ ထိ

ပပည်ပ ေုပ် ကိုင်ဆိုင်ရာေမ်ေးညွှန်သင်

၃-၆-၁၉မှ

တန်ေး(မန္တလေေး)

၃၀-၆-၁၉ ထိ

စုစုရ ေါင်း်

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ဇွန်လအတွင််း ကျွမ််းက င်လု ်သာ်းမ ာ်းအာ်း ကျွမ််းက င်မှုစစ်ရ
စဉ်

အလု ်အကုင်အမည်

အ

င့််

ရဖြ

်းအကဲဖြတ်ဖခင််းဇယာ်း

ုသူ

ရအာင်ဖမင်သူ

က ာ်း

မ

ရ ေါင််း

က ာ်း

မ

ရ ေါင််း

၁။ Hydraulic Excavator

Level-1

၁၀

-

၁၀

၁၀

-

၁၀

၂။ Garment

Level-1

၅

၄၈

၅၃

၅

၄၆

၅၁

၃။ Electrician

Level-1

၃၉

၁

၄၀

၃၇

၁

၃၈

၄။ Motorized Farm

Level-1

၃၀

-

၃၀

၃၀

-

၃၀

၅။ Cabinet Maker

Level-1

၁၅

၁

၁၆

၁၅

၁

၁၆

၉၉

၅၀

၁၄၉

၉၇

၄၈

၁၄၅

စုစုရ ေါင်း်

အလို ်ရန
ံို ှင့်် အလို ်သမော်းဥ တေစစ်တ

်းတရ်းဦ်းစ်းဌောနအတနပဖင့်် အမ ော်းပ ည်သအ
ူ လို ် တ်ရက်

အလို လ
် ို ်ပခင််း၊ လို ်သက်ခွင့််ကို တငွတကက်းပဖင့်် ခံစော်းခွင့််တ ်းပခင််း၊ လို ်အော်းခ က န်တငွမရရှမှုမ ော်း၊
တရှောင်တခင်ခွင့််၊ တ ်းခွင့််နှင့်် မ်းဖွော်းခွင့််မ ော်းယူရောတွင် တငွတကက်းခံစော်းခွင့််မ ော်းရရှတအောင်တ ောင်ရွက်တ ်းခ့်ရော
တငွတကက်းခံစော်းခွင့်် တငွက ် သန််းတ င််း ၂၄၀၀၀ တက ော် ကိုခံစော်းခွင့််တ ်းနိုင်ခ့်မ ်း စက်ရံို/အလို ်ရံိုမ ော်းတွင်
အလို ်သမော်းမ ော်း လို ်ငန််းခွင်တ

်း အနတရောယ်ကင််းရှင််းတရ်းနှင့်် က န််းမောတရ်း အသ ညောရရှတစရန်

အတွက်မမြုြို့နယ်အလို ်ရံိုနှင့််အလို ်သမော်းဥ တေစစ်တ ်းတရ်းဦ်းစ်းဌောန၊ စစ်တ ်းတရ်းအရောရှမ ော်းက စက်ရ/ံို

အလို ်ရံို (၉၈၇) ရံိုမှ အလို ်ရှင်၊ အလို ်သမော်းမ ော်းအော်း လို ်ငန််းခွင်တ ်းအနတရောယ် ကင််းရှင််းတရ်း၊
က န််းမောတရ်း ိုင်ရောနှင့်် ဥ တေတရ်းရောသမှတ်ဖွယ်ရောမ ော်းအော်း
တ

ောတပ ော ခ
ိုို့ မှု (၂၂၁) ကကမ်

ောင်ရက
ွ ်ခ့် သည်။
အလို ်သမော်းတရ်းရော က်

တပဖရှင််းတ
တ

ညောတ ်းတ

ံတရ်းဦ်းစ်းဌောနအတနပဖင့််

အလို ်ရှငအ
် လို ်သမော်းအပငင််း ောွ ်းမှုမ ော်း

ောင်ရွက်ရောတွင် ခံိုသမောဓအဖွြို့တွင် (၁)မှု နှင့်် ခံိုသမောဓ တကောင်စတွင် (၁)မှု ကတ
ို ပဖရှင််း

ောင်ရက
ွ ်တ ်းခ့် သည်။
လူမှုဖူလံိုတရ်းအဖွြို့အတနပဖင့်် လူမှုဖူလံိုတရ်းဥ တေတွင် အက ံြု်းဝင်တသောစက်ရံို၊ အလို ်ရံိုမ ော်းရှ

အလို ်သမော်းမ ော်းအော်း
တ

လူမှုဖူလံိုတရ်းအက ြု်းခံစော်းခွင့််မ ော်းရရှတရ်းနှင့််

တ

်းဝ ်းကိုသတ ်းပခင််းမ ော်း

ောင်ရက
ွ ်ရောတွင် တငွတကက်းအက ြု်းခံစော်းခွင့််မ ော်း ထိုတ်တ ်းမှုအတနပဖင့်် အောမခံအလို ်သမော်းမ ော်း

အော်း တငွတကက်းအက ြု်းခံစော်းခွင့််မ ော်းအလိုက် တငွက ်သန််းတ င််း ၁၃၀၀၀ တက ော် အက ြု်းခံစော်းခွင့််တ ်း
ခ့်မ ်း အောမခံအလို ်သမော်း ၁၁၅၂ ဦ်း အတွက် တ

်းဖို်းကိုန်က တငွ က ်သန််း ၁၁၀၀ တက ော် ပ န်လည်

ထိုတ်တ ်းခ့် သည်။
အောမခံအလို ်သမော်းမ ော်းအော်း ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ဇွနလ
်
အတွင််း အလို ်သမော်းတ
လူမှုဖူလံိုတရ်းတ

်းခန််းမ ော်း နှင့်် ဌောနကက်းတ

်းခန််းမ ော်းတွင် တ

်းကိုသတ ်းမှု

်းရံကို က်းမ ော်း၊

အတပခအတနမ ော်းမှော

တအောက် အတိုင််းပဖစ် သည်ရဆားဝ ားြုသရပားမှုအရပခအရန
စဉ်
က

အရကြ င်ားအ
အလို ်သမော်းတ

ရဆားြုသရပားမှုဦားရ

်းရံကို က်း (၃)ရံို

၁၀၇၃၃ ဦ်း

(ပ င် လူနော ၁၀၀၀၁ ဦ်း ၊ အတွင်း် လူနော ၇၃၂ ဦ်း)
ခ

လူမှုဖူလံိုတရ်းတ

်းခန််း(၉၆)ခန််း၊ ဌောနကက်းတ

(၅၇)ခန််းနှင့်် လူမှုဖလ
ူ ံိုတရ်း-ကဝလ်တ
နှင့်် PPS စနစ်ပဖင့််စောခ ြု ်ခ ြု ်

ဂ

်းကိုသတ ်းမှု

အလို ်သမော်းတ

်းရံကို က်း (၃)ရံို မှ

ရောဝန်မ ော်းကွင်း်
ဃ

လူမှုဖူလံိုတရ်းတ

င််းတ

်းခန််း

င််းတ

၂၀၉၀ ဦ်း

်းကိုသတ ်းမှု (၃)ကကမ်

်းခန််းမ ော်းမှ

ရောဝန်မ ော်းကွင်း်

၉၆၆၇၂ ဦ်း

်းခန််း(၄)ခန််း

ိုထော်းသည့်် တ

(၇)ခန််းတမ
ိုို့ ှ တ

်းခန််း

၁၄၉၇ ဦ်း
်းကိုသမှု (၈၂)ကကမ်

