
 

 

၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ မတ့်လ အတွင့််း ပြည့်ြသ  ို့တရ ်းဝင့် အလ ြ့်သွ ်းရရ က့်လ ြ့်က  င့်သူ   

၁၅၀၀၀ ရက  ့် နှင့်  ပြည့်တွင့််း အလ ြ့်ရေရ  ၂၄၀၀၀ ရက  ့်အ ်းခေ့်ို့ထ ်းန  င့်ခ   

 န ိုငင်ဖံ ံွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်ရ ြိုးနှင့်် အလိုပ်လိုပ်က ိုငန် ိုင်သူ တစ်ဦြိုးချင်ြိုးဝင်ရင တ ိုြိုးပ  ြိုးရစရ ြိုးအတ က် 

 ည ်ွယ်၍ အလိုပ်အက ိုငအ်ခ င့််အလမ်ြိုးမျ ြိုးပ ိုမ ို  ှ ရစရ ြိုးအတ က် ပပည်ပသ ိုို့တ  ြိုးဝငရ်စလွှတ်ပခင်ြိုး 

နှင့််ပပည်တ ငြ်ိုးအလိုပ်အက ိုင်မျ ြိုး  ှ ရဖ ရပြိုးပခင်ြိုးတ ိုို့အ ြိုး အလိုပ်သမ ြိုး၊ လူဝင်မှုကက ြိုးကကပ်ရ ြိုးနှင့်် 

ပပည်သူူ့အငအ် ြိုးဝန်ကက ြိုးဌ နမှ စဉ်ဆက်မပပတ်ကက  ြိုးပမ်ြိုးရဆ င ်ွက်လျက် ှ ပါသည်။ 

 ထ ိုသ ိုို့ရဆ င် ွက်  တ င် ပပည်တ င်ြိုးအလိုပ်အက ိုင ်  ှ ရ ြိုးက ို ဦြိုးစ ြိုးရပြိုး ရဆ င် ွက်ရပြိုးခ ့်ဖပ ြိုး 

သင့််ရတ ်ရက င်ြိုးမ န်သည့်် အလိုပ်အက ိုငမ်ျ ြိုး  ှ ရစရ ြိုးနှင့်် အလိုပ် ှင်မျ ြိုးအတ က်လည်ြိုး အလိုပ် 

သမ ြိုးလံိုရလ က်စ  ခန်ို့အပ်ထ ြိုး ှ  န် အလိုပ်အက ိုငန်ှင့််အလိုပ်သမ ြိုး ှ ရဖ ရ ြိုးရံိုြိုးမျ ြိုးတ င် Labour 

Exchange Management System ပဖင့်် Online မှရဆ င် ွက်ရပြိုးပခင်ြိုးတ ိုို့အ ြိုး လိုပ်ရဆ င်လျက် ှ    

၂၀၂၀ပပည့််နှစ်၊ မတ်လ အတ င်ြိုး ရအ က်ရဖ ်ပပပါအတ ိုငြ်ိုး အလိုပ်အက ိုင်မျ ြိုးရဆ င ်ွက်ရပြိုးခ ့် 

ပါသည်။ 

၂၀၂၀ပြည ့်နှစ့်၊ မတ့်လ အတွင့််း ပြည့်ရထ င့်စ ေယ့်ရပမ၊ တ  င့််းရေသကက ်းနှင့်  ပြည့်ေယ့်အလ  က့် 

အလ ြ့်ရရှ မှုအရပခအရေ 

စဉ့် 
ပြည့်ရထ င့်စ ေယ့်ရပမ/တ  င့််းရေသကက ်း/ 

ပြည့်ေယ့် 

အလ ြ့်ရ 

မှတ့်ခ က့်  

အစ  ်းရ 

 

ြ ဂ္ဂလ က 

 

စ စ ရြေါင့််း 

၁။ ပပည်ရထ င်စိုနယ်ရပမ ၆၄ ၂၈ ၉၂  

၂။  န်ကိုန်တ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၉ ၁၆၀၇၁ ၁၆၀၈၀  

၃။ ဧ  ဝတ တ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၄ ၁၀၅၅ ၁၀၅၉  

၄။ ပ ခူြိုးတ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၁၇၃ ၂၄၉၄ ၂၆၆၇  

၅။ မနတရလြိုးတ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၄၁ ၁၆၈၇ ၁၇၂၈  

၆။ စစ်က ိုင်ြိုးတ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၁၁ ၅၆၄ ၅၇၅  

၇။ မရက ြိုးတ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၂၃ ၄၅၈ ၄၈၁  

၈။ တနသသ   တ ိုငြ်ိုးရေသကက ြိုး ၅ ၂၆၀ ၂၆၅  

၉။ ကချငပ်ပည်နယ် ၅ ၄၃၇ ၄၄၂  

၁၀။ ကယ ြိုးပပည်နယ် ၂ ၇၅ ၇၇  

၁၁။ က င်ပပည်နယ် ၂ ၂၉၁ ၂၉၃  

၁၂။ ချင်ြိုးပပည်နယ် ၂၇ ၁၅ ၄၂  

၁၃။ မ န်ပပည်နယ် ၂ ၂၄၃ ၂၄၅  

၁၄။  ခ ိုင်ပပည်နယ် ၆ ၁၇၆ ၁၈၂  



 

 

 

စဉ့် 
ပြည့်ရထ င့်စ ေယ့်ရပမ/တ  င့််းရေသကက ်း/ 

ပြည့်ေယ့် 

အလ ြ့်ရ 

မှတ့်ခ က့်  

အစ  ်းရ 

 

ြ ဂ္ဂလ က 

 

စ စ ရြေါင့််း 

၁၅။  ှမ်ြိုးပပညန်ယ် ၂၅ ၆၅၄ ၆၇၉  

စ စ ရြေါင့််း ၃၉၉ ၂၄၅၀၈ ၂၄၉၀၇  

 

၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ မတ့်လ အတွင့််း န  င့်ငအံလ  က့် ပြည့်ြအလ ြ့်အက  င့်ရရှ မှုအရပခအရေ 

စဉ့် န  င့်ငံ ရစလွှတ့်ဦ်းရရ မှတ့်ခ က့် 

၁။ မရလြိုး ှ ြိုးန ိုင်ငံ ၂၀၈၃  

၂။ စငက် ပူန ိုငင်ံ ၈  

၃။ က ို  ြိုးယ ြိုးန ိုင်ငံ ၁၈၈  

၄။ ထ ိုငြ်ိုးန ိုင်ငံ ၁၂၆၉၄  

၅။ ဂျပန်န ိုင်ငံ ၆၅၅  

၆။ ယူရအအ ြိုးန ိုင်ငံ ၁၀  

၇။ ရဂျ ေ်န်န ိုငင်ံ ၆၂  

စ စ ရြေါင့််း ၁၅၇၀၀ ဦ်း  

 

 


