
 

 

၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ ဖေဖေ ့်ဝါရီလ အတွင့််း ပြည့်ြသ  ို့တရ ်းဝင့် အလ ြ့်သွ ်းဖရ က့်လ ြ့်က  င့်သူ   

၂၇၀၀၀ ဖက  ့် နှင့်  ပြည့်တွင့််း အလ ြ့်ဖေရ  ၂၆၀၀၀ ဖက  ့်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 ိုင်   ှ ရ ြိုးက ို ဦြိုးစ ြိုးရပြိုး ရဆ င ်ွ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၊ ရဖရဖ ်ဝါ  လ အတ င်ြိုး ရအ က်ရဖ ်ပပပါအတ ိုငြ်ိုး အလိုပ်အက ိုင်မျ ြိုးရဆ င် ွက်ရပြိုး 

ခ ့်ပါသည်။ 

၂၀၂၀ပြည ့်နှစ့်၊ ဖေဖေ ့်ဝါရီလ အတွင့််း ပြည့်ဖထ င့်စ ေယ့်ဖပြေ၊ တ  င့််းဖေသကကီ်းနှင့်  ပြည့်ေယ့်အလ  က့် 

အလ ြ့်ရရှ ြေှုအဖပခအဖေ 

စဉ့် 
ပြည့်ဖထ င့်စ ေယ့်ဖပြေ/တ  င့််းဖေသကကီ်း/ 

ပြည့်ေယ့် 

အလ ြ့်ရ 

ြေှတ့်ခ က့်  

အစ  ်းရ 

 

ြ ဂ္ဂလ က 

 

စ စ ဖြါင့််း 

၁။ ပပည်ရထ င်စိုနယ်ရပမ ၁၇၅ ၂၈ ၂၀၃  

၂။  န်ကိုန်တ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၂၀ ၁၇၀၈၀ ၁၇၁၀၀  

၃။ ဧ  ဝတ တ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၅ ၁၂၂၄ ၁၂၂၉  

၄။ ပ ခူြိုးတ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၁၆ ၃၁၂၀ ၃၁၃၆  

၅။ မနတရလြိုးတ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၃၁ ၁၆၂၇ ၁၆၅၈  

၆။ စစ်က ိုင်ြိုးတ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၁၀၀ ၆၆၅ ၇၆၅  

၇။ မရက ြိုးတ ိုင်ြိုးရေသကက ြိုး ၁၄ ၄၆၉ ၄၈၃  

၈။ တနသသ   တ ိုငြ်ိုးရေသကက ြိုး ၁၇ ၂၃၇ ၂၅၄  

၉။ ကချငပ်ပည်နယ် ၃၁ ၄၂၃ ၄၅၄  

၁၀။ ကယ ြိုးပပည်နယ် - ၈၅ ၈၅  

၁၁။ က င်ပပည်နယ် - ၃၆၂ ၃၆၂  

၁၂။ ချင်ြိုးပပည်နယ် - ၉ ၉  

၁၃။ မ န်ပပည်နယ် ၁၂ ၂၈၂ ၂၉၄  

၁၄။  ခ ိုင်ပပည်နယ် - ၆၆ ၆၆  



 

 

 

စဉ့် 
ပြည့်ဖထ င့်စ ေယ့်ဖပြေ/တ  င့််းဖေသကကီ်း/ 

ပြည့်ေယ့် 

အလ ြ့်ရ 

ြေှတ့်ခ က့်  

အစ  ်းရ 

 

ြ ဂ္ဂလ က 

 

စ စ ဖြါင့််း 

၁၅။  ှမ်ြိုးပပညန်ယ် ၁၄ ၈၀၅ ၈၁၉  

စ စ ဖြါင့််း ၄၃၅ ၂၆၄၈၂ ၂၆၉၁၇  

၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ ဖေဖေ ့်ဝါရီလ အတွင့််း န  င့်ငအံလ  က့် ပြည့်ြအလ ြ့်အက  င့်ရရှ ြေှုအဖပခအဖေ 

 

စဉ့် န  င့်ငံ ဖစလွှတ့်ဦ်းဖရ ြေှတ့်ခ က့် 

၁။ မရလြိုး ှ ြိုးန ိုင်ငံ ၄၁၄၅  

၂။ စငက် ပူန ိုငင်ံ ၉  

၃။ က ို  ြိုးယ ြိုးန ိုင်ငံ ၅၈  

၄။ ထ ိုငြ်ိုးန ိုင်ငံ ၂၂၃၆၂  

၅။ ဂျပန်န ိုင်ငံ ၆၉၈  

၆။ ယူရအအ ြိုးန ိုင်ငံ ၁၅  

၇။ ရဂျ ေ်န်န ိုငင်ံ ၃၅  

၈။ က တ န ိုငင်ံ ၈  

စ စ ဖြါင့််း ၂၇၃၃၀ ဦ်း  

 

 


