
 

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ န ုဝင်ဘာလအတွင််း ပြည်ြသ ုို့တရာ်းဝင် အလုြ်သွာ်းရရာက်လုြ်က ုင်သူ 

၃၀၀၀၀ ရက ာ်နှင့်် ပြည်တွင််းအလုြ်ရေရာ ၂၄၀၀၀ ရက ာ်အာ်းခေ်ို့ထာ်းန ု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 ှ    

၂၀၁၉ခိုနှစ်၊န ိုဝင်ဘ လအတ င်ြိုးရအ က်ရဖ ်ပပပါအတ ိုင်ြိုးအလိုပ်အက ိုင်မျ ြိုးရဆ င် ွက်ရပြိုးခ ့်ပါသည်။ 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊န ုဝင်ဘာလအတွင််း ပြည်ရထာငစ်ုေယ်ရပြေ၊ တ ုင််းရေသကက ်းနှင့််ပြည်ေယ်အလ ုက် 

အလုြ်ရရှ ြေှုအရပခအရေ 

စဉ် 
ပြည်ရထာငစ်ုေယ်ရပြေ/တ ုင််းရေသကက ်း/ 

ပြည်ေယ် 

အလုြ်ရ 

ြေှတ်ခ က်  

အစ ု်းရ 

 

ြုဂ္ဂလ က 

 

စုစုရြေါင််း 

၁။ ပပည်ရထ ငစ်ိုနယ်ရပမ ၈၂ ၁၂၈ ၂၁၀  

၂။  န်ကိုန်တ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၆၃ ၁၅၅၀၇ ၁၅၅၇၀  

၃။ ဧ  ဝတ တ ိုငြ်ိုးရေသကက ြိုး ၄၆ ၁၄၅၇ ၁၅၀၃  

၄။ ပ ခူြိုးတ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၂၉ ၂၇၇၀ ၂၇၉၉  

၅။ မနတရလြိုးတ ိုငြ်ိုးရေသကက ြိုး ၅၀ ၁၀၄၆ ၁၀၉၆  

၆။ စစ်က ိုင်ြိုးတ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၁၂၂ ၅၁၅ ၆၃၇  

၇။ မရက ြိုးတ ိုငြ်ိုးရေသကက ြိုး ၄၆ ၅၆၂ ၆၀၈  

၈။ တနသသ   တ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၂၅ ၂၄၀ ၂၆၅  

၉။ ကချင်ပပည်နယ် ၄ ၆၉၄ ၆၉၈  

၁၀။ ကယ ြိုးပပည်နယ် ၂ ၇၂ ၇၄  

၁၁။ က င်ပပည်နယ် ၁၁ ၃၅၇ ၃၆၈  



 

 

 

စဉ် 
ပြည်ရထာငစ်ုေယ်ရပြေ/တ ုင််းရေသကက ်း/ 

ပြည်ေယ် 

အလုြ်ရ 

ြေှတ်ခ က်  

အစ ု်းရ 

 

ြုဂ္ဂလ က 

 

စုစုရြေါင််း 

၁၂။ ချင်ြိုးပပည်နယ် ၄ ၂၇ ၃၁  

၁၃။ မ န်ပပည်နယ် ၄ ၁၉၄ ၁၉၈  

၁၄။  ခ ိုင်ပပည်နယ် ၁၂ ၃၇ ၄၉  

၁၅။  မှ်ြိုးပပည်နယ် ၂၅ ၃၃၇ ၃၆၂  

စုစုရြေါင််း ၅၂၅ ၂၃၉၄၃ ၂၄၄၆၈  

 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ န ုဝင်ဘာလ အတွင််း န ုငင်အံလ ကု် ပြည်ြအလုြ်အက ုင်ရရှ ြေှုအရပခအရေ 

စဉ် န ုငင်ံ ရစလွှတ်ဦ်းရရ ြေှတ်ခ က် 

၁။ မရလြိုး  ှြိုးန ိုင်ငံ ၈၄၄၀  

၂။ စငက် ပူန ိုင်ငံ ၆၁  

၃။ က ို  ြိုးယ ြိုးန ိုင်ငံ ၂၃၀  

၄။ ထ ိုငြ်ိုးန ိုင်ငံ ၂၁၄၀၅  

၅။ ဂျပန်န ိုင်ငံ ၅၉၁  

၆။ ယူရအအ ြိုးန ိုင်ငံ ၂၄  

၇။ ရဂျ ်ေန်န ိုင်ငံ ၈၃  

၈။ က တ န ိုင်ငံ ၇  

စုစုရြေါင််း ၃၀၈၄၁ ဦ်း  

 


