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ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားသတင္းမွတ္တမ္း 
အမွတ္စဥ္# ၂၈ - ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 

ယခုထုတ ္ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား သတင္းမွတ္တမ္းတြင္ ပင္လယ္ ကမ္းရိုးတန္း ျပည္နယ္ ၂၂  ျပည္နယ္ရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၌ 

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ပင္လယ္အစားအစာ ထုပ္ပိုးမႈလုပ္ငန္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အသစ္ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ လူမႈဖူလံုေရး အက္ဥပေဒ (အမွတ္ ၄) Social Security 

Act (No.4) အရ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္အသစ္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရာထူးအသစ္အေနျဖင့္ 

ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚတြင္ ေရေၾကာင္းစက္မႈကၽြမ္းက်င္သူ marine technician ရာထူး ခန္႔ထားျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

ေနာက္ဆုံး သတင္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခ ႊ်န္လႊာ (MOU) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းကုိလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

၁။ ပင္လယ္ ကမ္းရိုးတန္း ျပည္နယ္ ၂၂  ျပည္နယ္ရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၌ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ဒုတိယ အႀကိမ္ 

မွတ္ပုံတင္ျခင္း (အစုိးရအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၅ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္) 

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန Ministry of Labour (MOL) လက္ေအာက္ရွိ အလုပ္သမားခန္႔ထားေရး ဦးစီးဌာန Department of 

Employment (DOE) သည္ ကေမာၻဒီယားႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတို ႔မွ လာေရာက္ၾကေသာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွိ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္  ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ကမ္းရိုးတန္းျပည္နယ္ ၂၂ ခုရွိ 

One Stop Service Centers မ်ား၌ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထ ိဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ား 

၁) က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ခ                                                                  ၅၀၀ ဘတ္ 

၂) က်န္းမာေရး အာမခ ံ                                                                    ၁၆၀၀ ဘတ္ 

၃) ေလွ်ာက္လႊာဖိုး(ဘတ္ ၁၀၀) အလုပ ္လုပ္ခြင္ ့(WP) လက္မွတ္ဖုိး(ဘတ္ ၉၀၀)       ၁၀၀၀ ဘတ္ 

၄) မွတ္ပံုတင္ခ                                                                  ၈၀ ဘတ္ 

စုစုေပါင္း ၃၁၈၀ ဘတ္ 

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိႏိုင္ရန္ www.doe.go.th  တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ၿပီး DOE ၏ 

Hotline တယ္လီဖုန္းနံပါတ ္၁၆၉၄ ကိုလဲေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 

http://www.doe.go.th/
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၂။ ပင္လယ္အစားအစာ ထုပ္ပုိးမႈလုပ္ငန္းရိွ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း 

ပင္လယ္အစားအစာ ထုပ္ပိုးမႈလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္သမားရွားပါးမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဤလုပ္ငန္းရွိ 

(ျမန္မာ၊လာအို၊ကေမာၻဒီယား ႏိုင္ငံတို႔မွ) ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း အသစ္တႀကိမ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္ျပလာမႈကို အစိုးရအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အစိုးရ အဖြဲ႔၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း ျပည္နယ္ ၂၂ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 

မွီခိုသူမ်ား (၁၅ႏွစ္ေအာက္) တို႔အတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အပ္ႏွင္းလိုက္သည္။ အသစ္တႀကိမ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ ရက္ေပါင္း ၉၀ ၾကာျမင့္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 

အလုပ္သမားမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ၁ ႏွစ္ အလုပ္ လုပ္ခြင့္ ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၃။ လူမႈဖူလံုေရးအက္ဥပေဒ (အမွတ္ ၄) Social Security Act (No.4)၊ ထိုင္းသကၠရာဇ္ ၂၅၅၈(၂၀၁၅) သည္ ၂၀၁၅ 

ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔၌္ အာဏာတည္ေစခ့ဲသည္။ 

လူမႈဖူလံုေရးအက္ဥပေဒ (အမွတ္ ၄) Social Security Act (No.4) သည္၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔၌ 

အာဏာတည္ေစခဲ့ပါသည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ အာမခံထားေသာ သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 

ပိုမိုရရွိေစခဲ့ၿပီး ရံပံုေငြစီမံခန္႔ခြမဲႈ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈတုိ႔ကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အာရုံစုိက္ထားသည္။ 

ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား1: 

အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ယခင္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ အရ 
ေပးအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 

အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 
ထုိင္းႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား 
အတြက္ သက္ႀကီးလုပ္သက္ 
ဆုေၾကးေငြ 

အာမခံထားေသာ လူတစ္ဦးသည္ ေငြေၾကး 
ထည္၀င္မႈကုိ လေပါင္း ၁၈၀လ ေက်ာ္အထိ 
ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ သူ/သူမ သည္ သက္ႀကီးပင ္စင္ 
ရရွိ ႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာ အာမခံ 
ထားေသာ လူတစ္ဦး သည္ အာမခံ 
ထားသူ အျဖစ္မွ အဆုံးသတ္ၿပီး ထုိင္း 
ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာရန္ ဆႏၵရွိေသာ အခ်ိန္ 
တြင္  သူ/သူမတုိ႔ရရွိရမည့္ စုေပါင္း တြက္ 
ခ်က္ထားေသာ ပင္စင္ေငြ ပမာဏ 
အားလုံးကုိ တစ္လုံးတခဲတည္း ရရွိ လိမ္ ့
မည္။ (ထုိင္းႏုိင္ငံသား မဟုတ္ေသာ  
အာမခံထားသူမ်ား အတြက္ လေပါင္း 
၁၈၀ ေငြေၾကးထည့္၀င္မႈ စည္းမ်ဥ္းမရွိ 
ေတာ့ပါ) 

အလုပ္ႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ 
ဒဏ ္ရာရမႈ သို ႔မဟုတ္ 

က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ဆုိင္ရာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ေဆးရုံတက္ေရာက္မႈႏွင့္ 

ေအာက္ပါ တုိ႔ကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ ထပ္တုိး 
အက်ဳိး ခံစားခြင့္မ်ား 

                                                            
1 ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ခြဲျခားမႈမရိွပါ။ 
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အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ယခင္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ အရ 
ေပးအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 

အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 
ဖ်ားနာမႈတုိ႔ အတြက္ အက်ဳိး 
ခံစားခြင့္မ်ား 

ေဆးကုသမႈ၊ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းဆုိင္ရာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ လူနာ အတြက္ လူနာတင္ 
ယာဥ္ သုိ႔မဟုတ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ 
ႏွင့္ အျခား လိုအပ္ေသာ ကုန္က် စရိတ္တုိ႔ကု ိ
ပံ့ပုိး ေပးပါသည္။ 

- က်န္းမာေရး ပညာေပးမႈ 
- ေရာဂါကာကြယ္မႈ 
- ေဆး၀ါးကုသမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 

ရရွိလာေသာ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား 
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ 

 
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈဆုိင္ရာ 
အက်ဳိး ခံစားခြင့္ 

အာမခံထားေသာလူတစ္ဦးသည္ အလုပ္ 
လက္မဲ့စတင္ျဖစ္သည့္ ေန႔ရက္မွ ရွစ္ရက္ 
ေျမာက္ေန႔ မွ စ၍ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းအတြက္ 
အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္မႈ ဆုိင္ရာ အက်ဳိးခံစား ခြင့္ 
မ်ား ရရွိခြင့္ရွိသည္။ (အလုပ္ခန္႔ထားမႈ အဆုံး 
သတ္ ခံရေသာ ျဖစ္ရပ္တြင္သာ) 

အေရးေပၚ/ အဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က် 
ေရာက္သည့္ အေျခအေနတြင္ ပံ့ပုိးေပး 
ရန္ ထပ္တုိး အက်ဳိးခံစားခြင့္ - အေရး 
ေပၚ/ အဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ 
သည့္ အေျခအေနတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားမ ွ
သူတုိ႔ ၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ ရပ္ဆုိင္ 
ထားခ်ိန္ တြင္ အာမခံထားေသာသ ူမ်ား 
သည ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ 
 

ကေလးမီးဖြားျခင္းဆု ိင ္ရာ 
အက်ဳိး ခံစားခြင့္  

အာမခံထားေသာ သ ူမ်ားသည္၂ ႀကိမ္ အထိ 
သာ သတ္မွတ္ထားေသာ  ကေလး မီးဖြားျခင္း 
ဆုိင္ရာ အက်ဳိး ခံစားခြင့္ရရွိ ႏုိင္ပါ သည္။ 
 

ကေလးမီဖြားမႈျဖစ္စဥ္ တုိင္တြင္ ပံ့ပုိးေပး 
ရန္ ထပ္တုိးထားသည ္

ကေလးသ ူငယ ္  အက် ဳ ိ း 
ခံစားခြင့္ 

- ၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
အာမခံထားေသာသူမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္ 
လွ်င္ ကေလး၂ ေယာက္ အတြက္သာ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အက်ိဳး ခံစားခြင့္မ်ား 
ရရွိ ႏိုင္သည္။ 

- တရား၀င္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္သာ 
သတ္မွတ္ထားသည။္ 

 
 

- ၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး သူငယ္မ်ား 
အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အသစ္ကုိ 
တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ကေလး ၃ေယာက္ 
အထိ ပံ့ပိုးေပးရန္ တိုးျမႇင့္ထားပါ 
သည္။ 

- တရား၀င္ မဟုတ္ေသာ ကေလးမ်ား 
ကို ပံ့ပိုးေပးရန္လည္း တိုးျမႇင့္ထား 
သည္။ 

အလုပ္လုပ ္ႏ ု ိင ္စ ြမ ္ းမရ ွ ိမ ႈ 
အက်ိဳး ခံစားခြင့္ 

အလုပ္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိမႈဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ကို 
ဥပေဒ အရ “ထိုအလုပ္သမားသည္ အလုပ္ 
မလုပ္ ႏိုင္သည့္ အတုိင္အတာအထိ” ဟု ဖြင့္ 
ဆိ ုထားသည္။ 

အဓိပၸာယ္အသစ္သည္ အာမခံထားသူ၏ 
အလုပ္ လုပ္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ ဆုတ္ယုတ္ 
လာေစသည့္ မသန္းမစြမ္း ျဖစ္မႈ အတိုင္ 
အတာအထိဟု တိုးျမႇင့္ထားသည္ (ဤ 
အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိရန္အတြက္ အာမ ခံ 
ထားေသာ သူတစ္ဦးသည္ အလုပ္ လုပ္ 
ႏိုင္ေကာင္း လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္၊ သို႔ေသာ္ 
သူ၏ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈသည္ သူ သို႔မ 
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အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ယခင္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ အရ 
ေပးအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 

အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 
ဟုတ္ သူမ၏ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းရည္အား 
ပံုမွန္ အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ 
ေနခဲ့လွ်င)္ 

ေသဆံုးမႈ အက်ိဳး ခံစား 
ခြင့္မ်ား 

- အကယ္၍ အာမခံထားသူသည္ လေပါင္း ၃၆ 
လထက္ပို၍ ရံပံုေငြတြင္ ေငြထည့္၀င္ထား 
ခဲ့လွ်င္ သူ/သူမ ၏လစဥ္ လစာ၏ ၅၀% 
အား ၃ျဖင့္ေျမႇာက္၍ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

- အကယ္၍ အာမခံထားသူသည္ လေပါင္း 
၁၂၀ လထက္ပို၍ ရံပံုေငြတြင္ ေငြထည့္၀င ္
ထား ခဲ့လွ်င္ သူ/သူမ ၏ လစဥ္လစာ၏ 
၅၀% အား ၁၀ျဖင့္ေျမႇာက္၍ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

- တူညီေသာ အေျခအေနေအာက္ 
အတြက္ သူ/သူမ ၏လစဥ္ လစာ၏ 
၅၀% အား ၄ ျဖင့္ေျမႇာက္၍ ရရွိႏိုင္ ပါ 
သည္။ 

- တူညီေသာ အေျခအေနေအာက္တြက ္
သူ/သူမ ၏လစဥ္ လစာ၏ ၅၀%အား 
၁၂ျဖင့္ေျမႇာက္၍ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

 
မိမိပေရာဂေၾကာင့္ရရွိေသာ 
ဒဏ္ရာမ်ားအတြက္ အက်ိဳး 
ခံစားခြင့္ 
 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ ထိုသူ သို႔မဟုတ္ 
ထိုသူ၏ သေဘာတူခ်က္ျဖင့္ အျခား သူ 
တစ္ဦးမွ ပေရာဂျဖင့္ တမင္ရည္ရြယ္၍ သိသာ 
ထင္ရွားစြာ ျပဳလုပ္ေသာ ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ဖ်ားနာမႈ၊ 
မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးမႈတို႔အား 
မပ့ံပိုးေပးပါ။  

ထိုသူ သို႔မဟုတ္သူ၏ သေဘာတူခ်က္ 
အရ အျခားသူ တစ္ဦးမွ ပေရာဂျဖင့္ 
တမင္ရည္ရြယ္၍ သိသာ ထင္ရွားစြာ 
ျပဳလုပ္ေသာ ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ဖ်ားနာမႈ၊ 
မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးမႈတို႔ 
အား ပံ့ပုိးေပးရန္ တုိးျမႇင့္ထား ပါသည ္
 

 

ရံပံုေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ  

လူမႈဖူလံုေရးအက္ဥပေဒ (အမွတ္ ၄) Social Security Act (No.4) တြင္ ‘လူမႈဖူလံုေရးေကာ္မတီ Social Security 

Committee’ အတြက္ ေရြးေကာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္မႈ စံႏႈန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ေယာက္မွ ၇ ေယာက္ကို အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ရၿပီး အျခား အဖြဲ႔၀င္ ၇ေယာက္ကို က်ား၊မ 

ညီမွ်မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ မသန္စြမ္းသူအုပ္စုႏွင့္ လူနည္းစုအပယ္ခံအုပ္စုမ်ား ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ အာမခံထားသူမ်ားမွ 

ေရြးခ်ယ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းမွာ ၂ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မွ ဥကၠဌ 

အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာင္စီ National Council for Peace and Order မွလူမႈဖူလံုေရး 

ဘုတ္အဖြဲ႔အသစ္၊ က်န္းမာေရးဘုတ္အဖြဲ႔၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး ရံပံုေငြေကာ္မတီတုိ႔ကု ိခန္႔ထားရန္အတြက္ ယာယီအေျခခံဥပေဒ  

အခန္း၄၄ အရ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၄၀/၂၅၅၈ ကိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ အမိန္႔ကို ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ 

ေတာ္၀င္ျပန္တမ္း တြင ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၿပီး ခ်က္ခ်င္းအာဏာသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ထိုအသစ္ခန္႔ထားခဲ့ေသာ ေကာ္မတီမ်ား 

သည ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ တစ္ခု ရုံးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရလိမ့္မည္။  
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အက္ဥပေဒသည္ ရံပံုေငြသံုးစြဲမႈကို ႀကီးၾကပ္ရန္ လုပ္ငန္းစစ္ေကာ္မတီ Auditor Committee  တစ္ခု ကိုလည္း ဖဲြ႔စည္းလိုက္ၿပီး 

လူမႈဖူလံုေရးေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ အရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

စည္းမ်ဥ္းအရ(အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား) ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စစ္ေဆးမႈမ်ား တို႔ပါ၀င္သည္။ အကဥ္ပေဒအသစ္ 

သည္ အေရးေပၚ/ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ၎တို႔၏ ဥပေဒအရ 

ေငြေၾကး ထည့္၀င္ရမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားသည္။ အက္ဥပေဒသည္ မိမိဘာသာ အာမခံေလွ်ာက္ထားသူ (ဥပမာ ၎တို႔၏ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ၎တို႔အား စာရင္းမသြင္းေပးထားသူမ်ား) အတြက္ အစိုးရမွ ေငြေၾကးထည္၀့င္မႈေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 

၄။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚတြင္ ေရေၾကာင္းစက္မႈကၽြမ္းက်င္သူမ်ား marine technician အျဖစ္ 

အလုပ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရိွ 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္သမားရွားပါးမႈ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ DOE ၏ ၂၀၁၅ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အရ 

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို ေရေၾကာင္းစက္မႈကၽြမ္းက်င္သူမ်ား marine technicians အျဖစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

ထိ ုေၾကျငာခ်က္သည္ ထိ ုင ္းႏ ိ ုင ္င ံအတြင္း ယာယီေနထိုင ္ အလုပ္ လုပ္ခ ြင ္ ့ လက္မွတ္ရွ ိေသာ မွတ္ပံ ုတင္ထားသည့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး (NV)လုပ္ငန္းစဥ္ ျပဳလုပ္ၿပီးေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၊ MOU မ်ား 

မွတဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို ႔ ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အပါအ၀င္ စာရြက္စာတမ္းရွိေသာ 

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးအတြက္ အက်ံဳး၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွိ မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ား ( ပန္းေရာင္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား) သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာခ်က္ သက္၀င္ အာဏာ 

တည္ၿပီးမွ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။ ထိုအမိန္႔ေၾကာ္ျငာခ်က္ကို ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔၌ အစိုးရအဖြဲ႔မွ မူအားျဖင့္ 

အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ စဥ္းစားဆံးုျဖတ္မႈကုိ ေစာင့္စားလ်က္ရွိပါသည္။  

 

ထိုင္းသကၠရာဇ္ ၂၅၅၁ ခု ျပည္ပႏုိင္ငံသား အလုပ္ လုပ္ျခင္း အက္ဥပေဒ Alien Working Act ၏ အခန္း ၁၃(၂) အရ 

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား (ဥပမာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ယာယီေနထိုင္ အလုပ္ လုပ္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ား) အတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး 

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာခ်က္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ‘ေရေၾကာင္းစက္မႈကၽြမ္းက်င္သူ marine technician’ ရာထူးကို ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္  ရာထူးတစ္ခု အျဖစ္ေဖာ္ျပရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထို ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း 

ဦးစီးဌာန Marine Department မွထုတ္ေပးေသာ ေရေၾကာင္း စက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူ marine technician လိုင္စင္မ်ားလည္း 

ရွိထားရမည ္( ထိုလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္သည္ NV လုပ္ငန္းစဥ္ျပဳလုပ္ၿပီးေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 

MOU မ်ားမွတဆင့္ ခန္႔ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားတုိ႔ကု ိသက္ေရာက္မႈမရွိပါ)။ 

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာခ်က္သည္ စာရြက္စာတမ္းရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ MOU လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားမွတဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို ႔ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွိ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ( ပန္းေရာင္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား) သည္ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာခ်က္ သက္၀င္အာဏာတည္ၿပီးမွ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။ ထိုအမိန္႔ေၾကာ္ျငာခ်က္ကို ၂၀၁၅ 
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ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ ႔မွ မူအားျဖင္ ့ အတည္ျပဳခဲ ့ ၿပီး ႏိ ုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္မႈကုိ 

ေစာင့္စားလ်က္ရွိပါသည္။ 

ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားမွ စာရြက္စာတမ္းရိွေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အမ်ိဳးအစားအားလုံးသည္ 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အနည္းငယ္ကြျဲပားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္တုိ႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိၾကပါသည္။ 

- စာရြက္စာတမ္းရိွ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား။ ။ အခေၾကးေငြ ထိုင္းဘတ္ ၁၁၀၀ ( လုပ္ငန္း ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းပံုစံ2 အတြက္ 

ထိုင္းဘတ္ ၁၀၀ ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ အေျပာင္းအလရဲွိခဲ့လွ်င္ တစ္ႀကိမ္စီအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ ထိုင္းဘတ္ ၁၀၀၀ 

တို႔အပါအ၀င္) 

- အလားအလာရိွေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား(MOU လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္သာအက်ံဳး၀င္သည္) ။ ။ ေဆာင္ရြက္ခ 

ထိုင္းဘတ္ ၃၁၀၀ ( အလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ Work permit လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ ထိုင္းဘတ္ ၁၀၀ ႏွင့္ အလုပ္ 

လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ work permit ခ ထိုင္းဘတ္ ၃၀၀၀)။ ၎သည္  ေရေၾကာင္းစက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္ အလုပ္ခန္႔ 

ထားမႈ အတြက္သာျဖစ္သည္။  

-  [၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံးအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာေစာင့္ဆုိင္းလ်က္] ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရးအတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ မွတ္ပုံတင္ၿပီးသည့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား (ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား) ။ ။ အခေၾကးေငြ ထိုင္းဘတ္ ၁၁၀၀ ( လုပ္ငန္း 

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းပံုစံအတြက္ ထိုင္းဘတ္ ၁၀၀ ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ အေျပာင္းအလဲရွိခဲ့လွ်င္ တစ္ႀကိမ္စီအတြက္ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ခ ထိုင္းဘတ္ ၁၀၀၀ တို႔အပါအ၀င္) 

အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ 02-245-2476၊ 02-245-1730 တို႔ျဖင့္ အလုပ္သမားခန္႔ထားမႈ ဦးစီးဌာန 

Department of Employment ရွိ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး Foreign Workers Administration ရံုး သို႔ 

လည္းေကာင္း၊ ကမ္းရိုးတန္းျပည္နယ္ ၂၂ ခုရွိ ျပည္နယ္ အလုပ္သမားခန္႔ထားေရးရံုး Provincial Employment Offices 

သို႔လည္းေကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ရန္။ သက္ေသခံလက္မွတ္ရရွိရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ သင္တန္းတို ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဦးစီးဌာန Marine Department ရံုးမ်ားသို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ 

ဆက္သြယ္ရန္။  

 

၅။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခၽႊန္လႊာ (MOU) 

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ တရား၀င္ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ 

ႏိုင္ငံတို႔သည္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာနားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာ Memorandum of Understanding on 

Employment Cooperation ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ခန္႔ထားေရး သေဘာ တူညီမႈ Agreement on the Employment 

of Workers တို႔ကိ ု၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ 

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ MOU မွတဆင့္ အလုပ္သမားမ်ားတင္သြင္းမႈ၏ ပံုစံႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရန္ 

                                                            
2 ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္/အလုပ္ရွင္ေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္   အေျပာင္းအလဲမရွိပဲ ဆက္လက္တည္ရွ ိ
ေနသည္။ 
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ထိုင္းႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ National Fisheries Association of Thailand ႏွင့္ ထိုင္းကန္ထရိုက္တာ အဖြဲ႔ 

Thai Contractor Association တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လ်က္ရွိပါသည္။   

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင ္အစိုးရအဖြဲ႔သည ္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၀ယ္ယူရန္၊ ၁ ႏွစ္ အလုပ္ 

လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ work permit ေလွ်ာက္ထားရန္တုိ႔အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသား 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလမ္းညႊန္းခ်က္မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းအတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

၁။ ေနထိုင္ခြင့္ ကာလကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ရက္၃၀ ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳရန္ 

တိုးျမႇင့္လိုက္သည္။ 

၂။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရက္ေပါင္း၃၀ အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္တိုင္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ား၌ 

လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ 

၃။ အလုပ္ လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ work permit အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ 

၃.၁၊ ေလွ်ာက္ထားသူတြင္ သူ/သူမ ၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း ရွိရမည္။ အကယ္၍ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့လွ်င္ ေလွ်ာက္ထားသူ 

ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္မွာ  

     ၃.၁.၁၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဗီယက္နမ္သံရံုးတြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ေလွ်ာက္ထားရန္ 

၃.၁.၂၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ရရွိၿပီးေနာက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သူ/သူမ၏ စည္းကမ္းႏွင့္ 

အညီ ၀င္ေရာက္မႈကုိ သက္ေသအျဖစ္ရရွိရန္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ႏိုင္ငံကူလက္မွတ္ စာအုပ္ အေဟာင္းရွိ 

သူ/သူမ၏ ယခင္ ဗီဇာတံဆိပ္တံုး၏ ေကာ္ပီ ၁ ေစာင္ကို ေတာင္းခံရလိမ့္မည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေပးထား 

ေသာအခ်ိန္အတြင္း (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၃၀ ရက္ေန႔) အၿပီးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

၃.၂၊ ေလွ်ာက္ထားသူ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို ႔ တရား၀င္ ေနာက္ဆံုး၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္သည္ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လ ၁၀ 

ရက္ေန႔မတိုင္ခင္ျဖစ္ရမည္။  

၃.၃၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ခြင့္ျပဳထားေသာ ေနထိုင္ခြင့္ကာလသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္မတိုင္ခင္ 

ကုန္ဆံုးခဲရ့မည္။  

၃.၄၊ ေလ်ာက္ထားမႈေအာင္ျမင္ေသာေလွ်ာက္ထားသူသည္ အိမ္အကူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး သို႔မဟုတ္ 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၌္ ကာယလုပ္သားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁ ႏွစ္ အလုပ္ လုပ္ခြင့္ 

ရရွိပါသည္။ 

၃.၅ ၊ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ လက္ရွအိလုပ္ရွင္ တစ္ဦးရွိရမည္။ 

၃.၇ ၊ အလုပ္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ 
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၆။ ထုိင္းႏုိင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ စာရင္းမ်ား 

ဇယား ၁။ လူမႈဖူလုံေရး ရံပုံေငြေအာက္တြင္ အာမခံထားေသာ တရား၀င္ အလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ Work Permit ရိွ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရအတြက္ ( ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာအထိ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ပင္ရင္း ။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးရံုး Social Security Office  
 

ဇယား၂။ MOPH မွေထာက္ပံ့ေသာ အာမခံအစီအစဥ္ျဖင့္ အာမခံထားေသာ (တ၀က္-ပံုမွန္ ႏွင့္ ပံုမွန္ အဆင့္)  ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ားအေရအတြက္ (၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လ အထိ) 

 
 

 

 

 

ပင္ရင္း ။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး အာမခံအုပ္စု Health Insurance Group 

 

ဇယား ၃။ MOU လုပ္ငန္းစဥ္မွ တဆင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ တရား၀င္ အလုုပ္ လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ရိွ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရအတြက္ ( ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ေနာက္ဆုံးသတင္းရရိွမႈအရ) 

 
 
 
 
 
 

လူမ်ိဳး အေရအတြက္ 
ျမန္မာ ၃၁၂၂၁၄ 
လာအိ ု ၁၁၉၇၄ 
ကေမာၻဒီးယား ၈၇၇၅၇ 
ဗီယက္နမ္ ၅၄၇ 
အျခား ၈၆၀၀၇ 
စုစုေပါင္း ၄၉၈၄၉၉ 

လူမ်ိဳး အေရအတြက္ 
ျမန္မာ ၉၆၃၀၇၇ 
ကေမာၻဒီးယား ၆၆၈၁၀၂ 
လာအိ ု ၂၀၀၇၄၆ 
စုစုေပါင္း ၁၈၃၁၉၂၅ 

လူမ်ိဳး အေရအတြက္ 
ျမန္မာ ၁၃၅၃၆၀ 
ကေမာၻဒီးယား ၁၁၇၇၄၂ 
လာအိ ု ၂၈၂၁၃ 
စုစုေပါင္း ၂၈၁၃၁၅ 
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ပင္ရင္း ။ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ခန္႔ထားေရး ဦးစီဌာန Department of Employment ၊ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရး 
Department of Employment ရုံး 

 

ဇယား ၄။ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ   (ျမန္မာ၊ လာအုိ ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံတုိ႔မွ) ယခင္ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရအတြက္ ( ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ အထိ) 

 
 
 
 
 
 

ပင္ရင္း ။ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ခန္႔ထားေရး ဦးစီဌာန Department of Employment ၊ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရး 
Foreign Workers Administration ရုံး 

 

 
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သတင္းမွတ္တမ္းကို IOM ထိုင္းႏိုင္ငံရုံး၊ အလုပ္သမားမ်ား ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ အစီအစဥ္ မွ ထုတ္ေ၀သည္။ 

ထပ္မံသတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္အတြက္ ဖုန္း ၀၂-၃၄၃၉၃၀၀၊ ဖက္စ္ ၀၂-၃၄၃၉၃၉၉ သို႔မဟုတ္ e-mail: 
migrantnews@iom.int 

ထို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သတင္း မွတ္တမ္းကို ေအာက္ပါ online link ေနရာမွရရွိႏုိင္ပါသည ္
http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/ 

 

 

 

လူမ်ိဳး အေရအတြက္ 
ျမန္မာ ၈၉၇၆၈၆ 
ကေမာၻဒီးယား ၁၀၅၁၇၅ 
လာအိ ု ၃၉၈၁၃ 
စုစုေပါင္း ၁၀၄၂၆၇၄ 

mailto:migrantnews@iom.int
http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/

