
 

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အ ောက်တ ုဘောလ တွင််း ပြည်ြသ ုို့တရော်းဝင်  လုြ်သွော်းအရောက်လုြ်က ုင်သူ 

၂၇၀၀၀ အက ေ်ာနှင့်် ပြည်တွင််း လုြ်အေရော ၂၇၀၀၀ အက ော် ော်းခေ်ို့ထော်းန ုငခ် ့် 
 

န ိုင်ငံဖ ံွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်ရ ြိုးနှင့်် အလိုပ်လိုပ်က ိုင်န ိုင်သူတစ်ဦြိုးချင်ြိုး ဝင်ရင တ ိုြိုးပ  ြိုးရစရ ြိုး အတ က် 

 ည် ွယ်၍အလိုပ်အက ိုင်အခ င့််အလမ်ြိုးမျ ြိုးပ ိုမ ို  ှ ရစရ ြိုးအတ က် ပပည်ပသ ိုို့တ  ြိုးဝင်ရစလွှတ်ပခင်ြိုးနှင့်် 

ပပည်တ င်ြိုးအလိုပ်အက ိုင်မျ ြိုး ှ ရဖ ရပြိုးပခင်ြိုးတ ိုို့အ ြိုး အလိုပ်သမ ြိုး၊ လူဝင်မှုကက ြိုးကကပ်ရ ြိုးနှင့်် ပပည်သူူ့ 

အင်အ ြိုးဝန်ကက ြိုးဌ နမှ စဉ်ဆက်မပပတ်ကက  ြိုးပမ်ြိုးရဆ င် ွက်လျက် ှ ပါသည်။ 

 ထ ိုသ ိုို့ရဆ င် ွက်  တ င် ပပည်တ င်ြိုးအလိုပ်အက ိုင ် ှ ရ ြိုးက ို ဦြိုးစ ြိုးရပြိုးရဆ င် ကွ်ရပြိုးခ ့်ဖပ ြိုး 

သင့််ရတ ်ရက ငြ်ိုးမ န်သည့်် အလိုပ်အက ိုငမ်ျ ြိုး  ှ ရစရ ြိုးနှင့်် အလိုပ် ငှ်မျ ြိုးအတ က်လည်ြိုးအလိုပ် 

သမ ြိုးလံိုရလ က်စ  ခန်ို့အပ်ထ ြိုး ှ  န်အလိုပ်အက ိုင်နှင့််အလိုပ်သမ ြိုး ှ ရဖ ရ ြိုးရံိုြိုးမျ ြိုးတ င် Labour 

Exchange Management System ပဖင့်် Online မှရဆ င် ကွ်ရပြိုးပခငြ်ိုးတ ိုို့အ ြိုးလိုပ်ရဆ င်လျက် ှ    

၂၀၁၉ခိုနှစ၊် ရအ ကတ် ိုဘ လအတ င်ြိုး ရအ က်ရဖ ်ပပပါအတ ိုငြ်ိုး အလိုပ်အက ိုင်မျ ြိုး ရဆ င် ကွ်ရပြိုး 

ခ ့်ပါသည်။ 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊အ ောက်တ ုဘောလ တွင််း ပြည်အထောင်စုေယ်အပြေ၊ တ ုင််းအေသကက ်းနှင့််ပြည်ေယ် လ ကု် 

 လုြ်ရရှ ြေှု အပခ အေ 

စဉ် 
ပြည်အထောငစ်ုေယ်အပြေ/တ ုင််းအေသကက ်း/ 

ပြည်ေယ် 

 လုြ်ရ 

ြေှတ်ခ က်  

 စ ု်းရ 

 

ြုဂ္ဂလ က 

 

စုစုအြေါင််း 

၁။ ပပည်ရထ ငစ်ိုနယ်ရပမ ၁၇၈ ၁၉ ၁၉၇  

၂။  န်ကိုန်တ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၁၀၁ ၁၇၁၄၀ ၁၇၂၄၁  

၃။ ဧ  ဝတ တ ိုငြ်ိုးရေသကက ြိုး ၁၀၆ ၁၇၇၂ ၁၈၇၈  

၄။ ပ ခူြိုးတ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၈၂ ၂၈၄၂ ၂၉၂၄  

၅။ မနတရလြိုးတ ိုငြ်ိုးရေသကက ြိုး ၁၃၂ ၁၃၀၀ ၁၄၃၂  

၆။ စစ်က ိုင်ြိုးတ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၈၃ ၆၅၀ ၇၃၃  

၇။ မရက ြိုးတ ိုငြ်ိုးရေသကက ြိုး ၆၂ ၄၇၆ ၅၃၈  

၈။ တနသသ   တ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၂၂ ၂၇၈ ၃၀၀  

၉။ ကချင်ပပည်နယ် ၁၀ ၃၅၉ ၃၆၉  

၁၀။ ကယ ြိုးပပည်နယ် ၁၅ ၅၅ ၇၀  



 

 

 

စဉ် 
ပြည်အထောငစ်ုေယ်အပြေ/တ ုင််းအေသကက ်း/ 

ပြည်ေယ် 

 လုြ်ရ 

ြေှတ်ခ က်  

 စ ု်းရ 

 

ြုဂ္ဂလ က 

 

စုစုအြေါင််း 

၁၁။ က င်ပပည်နယ် ၉ ၃၉၄ ၄၀၃  

၁၂။ ချင်ြိုးပပည်နယ် ၃၂ - ၃၂  

၁၃။ မ န်ပပည်နယ် ၄၄ ၂၀၉ ၂၅၃  

၁၄။  ခ ိုင်ပပည်နယ် ၂၆ ၇၀ ၉၆  

၁၅။  မှ်ြိုးပပည်နယ် ၁၀၀ ၆၉၆ ၇၉၆  

စုစုအြေါင််း ၁၀၀၂ ၂၆၂၆၀ ၂၇၂၆၂  

 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ အ ောကတ် ုဘောလ တွင််း န ုင်င ံလ ကု် ပြည်ြ လုြ် က ုင်ရရှ ြေှု အပခ အေ 

စဉ် န ုငင်ံ အစလွှတ်ဦ်းအရ ြေှတ်ခ က် 

၁။ မရလြိုး  ှြိုးန ိုင်ငံ ၆၆၇၉  

၂။ စငက် ပူန ိုင်ငံ ၂၁  

၃။ က ို  ြိုးယ ြိုးန ိုင်ငံ ၁၂၁  

၄။ ထ ိုငြ်ိုးန ိုင်ငံ ၁၉၆၆၇  

၅။ ဂျပန်န ိုင်ငံ ၆၅၉  

၆။ ယူရအအ ြိုးန ိုင်ငံ ၁၈  

၇။ ရဂျ ်ေန်န ိုင်ငံ ၁၆  

၈။ က တ န ိုင်ငံ ၅  

စုစုအြေါင််း ၂၇၁၈၆ ဦ်း  

 


