ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားသတင္းမွတ္တမ္း
Aမွတ္စU္# ၂၉ - မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

ယခုထုတ္ IOM ေရႊ႕ေျပာင္း Aလုပ္သမား သတင္းမွတ္တမ္း (Migrant Information Note- MIN) တြင္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ပင္လယ္ AစာAစား ထုတ္ပုိးမႈလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAတြက္မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
မတ္လ ၃၁ ရက္ေနာက္ပုိင္း ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား စီမံကပ
ြ ္ကေ
ဲ ရး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ AစုိးရAဖဲ႔ြ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္Aရ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ (ထုိင္းသကၠရာဇ္ ၂၅၅၉) ထုတ္ Aလုပ္ရွင္မ်ားကို
Aသက္ ၁၈ႏွစ္ ေAာက္ကေလးမ်ားAား Aလုပ္ခန္႔ထားမႈခြင့္မျပဳသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ စည္းမ်U္း၊
Aာဆီယံ Aျပန္Aလွန္ AသိAမွတ္ျပဳ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား (ASEAN Mutual Recognition Arrangements-

MRAs)Aရ AာဆီယံစီပြားေရးAသုိက္A၀န္း (ASEAN Economic Community -AEC)
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊

ႏုိင္ငံAတြင္းျပန္လည္၀င္ခြင့္Aား တားျမစ္ေသာ

တြင္း၌ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား

ခြင့္ျပဳရက္ထက္ေက်ာ္လန
ြ ္ေနထုိင္ခ့ေ
ဲ သာ

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးAမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ Aမွတ္ ၁/၂၅၅၈၊ ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး

သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား၏ စာရင္းAခ်က္Aလက္မ်ား ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁။ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပင္လယ္AစားAစာ ထုပ္ပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAတြက္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးျခင္း
၂၀၁၆ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တင
ြ ္ Aလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္ျပလာေသာ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ကေမာၻဒီးယား၊ လာAို၊
ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ၁၈ႏွစ္ေAာက္ သားသမီးမ်ားAတြက္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးမႈကို
AစုိးရAဖဲ႔မ
ြ ွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။
၁) ငါးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ကေမာၻဒီးယား၊ လာAို၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ၁၈ႏွစ္ေAာက္
သားသမီးမ်ားAတြက္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးမႈကုိ ၂၀၁၆ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္ေန႔
Aထိလက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ထုိAခ်ိန္ကာလAတြင္း၌ မွတ္ပုံတင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAား
ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ေန႔မွ စတင္၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ Aထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ Aလုပ္လုပ္ခြင့္
ျပဳပါသည္။
၂) ပင္လယ္AစာAစားထုပ္ပိုးမႈ လုပ္ငန္းရွိ ကေမာၻဒီးယား၊ လာAို၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္း Aလုပ္သမားမ်ားႏွင့္
၎တို႔၏ ၁၈ႏွစ ္ေAာက္ သားသမီးမ်ားAတြက္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးျခင္းကုိ ၂၀၁၆ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔
မွ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ ၂၂ရက္ေန႔ Aထိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ထိုAခ်ိန္ကာလAတြင္း၌ မွတ္ပုံတင္သည့္

1

ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAား ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည့္ေန႔မွ စတင္၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၂
ရက္ေန႔Aထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ Aလုပ္လုပ္ခြင့္ ျပဳပါသည္။
၂။ ၂၀၁၆ မတ္လ၃၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမား စီမံကြပ္ကဲမႈ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ AစုိးရAဖဲြ႔သည္ Aလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္ျပလာေသာ ေAာက္
ေဖာ္ျပပါ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈကုိ မူAားျဖင့္ သေဘာတူညီခ့သ
ဲ ည္။
ကေမာၻဒီးယား၊ လာAို၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္း Aလုပ္သမားမ်ားAား က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္၊ က်န္း
မာေရးAာမခံ ၀ယ္ယူရန္၊ Aလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ (work permit) ေလွ်ာက္ထားရန္တုိ႔Aတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ (၂၀၁၆
ခုႏွစ္ Eၿပီ ၁ ရက္မွ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္Aထိ) ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ရက္ ယာယီေနထုိင္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ထိုAခ်ိန္ ကာလ
Aတြင္း၌ မွတ္ပုံတင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAား ၂၀၁၆ခုႏွစ္ Eၿပီလ ၁ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္
ေန႔ Aထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ Aလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳပါလိမ့္မည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း Aလုပ္သမားမ်ားမွာ
ေAာက္ပါAတုိင္းျဖစ္ပါသည္၊
၁) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ထိန္းသိမ္းေရးေကာင္စီ (National Council for Peace and Order) ၏
Aမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာAရ ထုိင္းႏုိင္ငံAတြင္း Aလုပ္ လုပ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကေမာၻဒီးယား၊ လာAို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ
ေရႊ႕ေျပာင္း Aလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ ၁၈ႏွစ္ေAာက္ သားသမီးမ်ား။ ၎တုိ႔မွာ ပန္းေရာင္ကတ္ ကုိင္ေဆာင္
ထားသူ ၁၆၂၆၂၃၅ Uီး ျဖစ္ပါသည္။
၂)

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား

သုိ႔မဟုတ္

ခရီးသြားလာခြင့္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ထားၿပီး

ႏုိင္ငံသား

စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစU္ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း Aလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေလးႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္ႏွစ္ Aခ်ိန္ကာလ
Aထိ Aလုပ္လုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း Aလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ၁၈ႏွစ္ေAာက္ သားသမီးမ်ား။
(MOU) မ်ားျဖင့္ Aလုပ္ခန္႔ထားခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း Aလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ႏွစ္ခု၌
မွတ္ပုံတင္ေသာ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ Aလုပ္သမားတုိ႔သည္ ဤAစီAစU္တင
ြ ္ မပါ၀င္ပါ။
ႏုိင္ငံသား

စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစU္သည္

မူရင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ ျပဳလုပ္ရပါမည္။

Aလုပ္သမား

၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ AကူAညီျဖင့္ မူရင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၃။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ AစုိးရAဖဲြ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္Aရ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊
ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ Eၿပီလ ၁ရက္ေန႔မွ ဇူလုိင္လ ၂၉ရက္ေန႔ Aထိ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ၾကာ
လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ထုိAခ်ိန္ကာလAတြင္း၌ မွတ္ပုံတင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAား ၂၀၁၆ခုႏွစ္
Eၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔Aထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ Aလုပ္လုပ္ခြင့္ ျပဳပါသည္။
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၁။ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား AစုAဖဲြ႔ႏွစ္ခု

၁.၁။ ပန္းေရာင္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား
၁.၁.၁။ NCPO ၏ မူ၀ါဒAရ ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား။ ကတ္ျပား၏ေနာက္ေက်ာဘက္ရွိ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္
သည္ ၂၀၁၄ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဆုိလွ်င္ရပါသည္။
၁.၁.၂။ NCPO ၏ မူ၀ါဒAရ ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၁ ေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္Aတြက္
ကတ္ျပားAသစ္ေလွ်ာက္ထားရန္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာသူမ်ား။
၁.၁.၃။ ထိုကာလAတြင္း မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မရွိေသာ ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား

•

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား

•

ငါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္Aစာ Aစားထုပ္ပိုးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမား မ်ား

ငါးလုပ္ငန္း
•

ပန္းေရာင္ကတ္၏ ေနာက္ေက်ာရွိ

သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္သည္

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

ႏို၀င္ဘာလ

၁

ရက္ဟု

၃၁

ရက္ဟု

ေဖာ္ျပထားလွ်င္၊

•

ပန္းေရာင္ကတ္၏ ေနာက္ေက်ာရွိသက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္သည္

၂၀၁၇

ခုႏွစ္

ဇန္န၀ါရီလ

ေဖာ္ျပထားလွ်င္၊

ပင္လယ္AစားAစာ ထုပ္ပိုးမႈလုပ္ငန္း
•

ပန္းေရာင္ကတ္၏ေနာက္ေက်ာရွိ

သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္သည္

၂၀၁၆ခုႏွစ္

ႏို၀င္ဘာလ

၂၄ရက္ဟု

ေဖာ္ျပထားလွ်င္၊
•

ပန္းေရာင္ကတ္၏ေနာက္ေက်ာရွိ

သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္သည္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ

၂၂

ရက္ဟု

ေဖာ္ျပထားလွ်င္။

၁.၂။ မူရင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ေပးထားေသာ Aေထာက္Aထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား

၁.၂.၁။ ေAာက္ေဖာ္ျပပါ

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစU္ျပဳလုပ္ၿပီးစီးထားေသာ

ကေမာၻဒီးယား၊ လာAို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ Aလုပ္သမားမ်ားAားလံုးႏွင့္ ၎တို႔၏ ၁၈ႏွစ္ေAာက္ သားသမီးမ်ား-
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ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport – PP)
•

ယာယီႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ (Temporary Passport – TP)

•

ခရီးသြား စာရြက္စာတမ္း (Travel Document – TD)

•

သက္ေသခံAေထာက္Aထား လက္မွတ္ (Certificate of Identity – CI)

၁.၂.၂။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ AေျခAေနမ်ား

•

Aကယ္၍ Aပိုဒ္ ၁.၂.၁ ပါ Aေထာက္Aထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ စာရြက္ စာတမ္း
မ်ား သက္တမ္း မကုန္ဆံုးေသးေသာ္လည္း ျပည္၀င္ခြင့္(visa) မရွိလွ်င္
ျပည္၀င္ခြင့္(visa)

ရွိလွ်င္

(သုိ႔) ျပည္၀င္ခြင့္(visa)

(သုိ႔) သက္တမ္းမကုန္ေသးေသာ

သက္တမ္းကုန္ဆုံးေနလွ်င္တုိ႔ျဖစ္ေစ

ထုိေရႊ႕ေျပာင္း

Aလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး လုပ္ငန္းစU္ ေAာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးၿပီး ၄ ႏွစ္ ႏွင့္ ၅ ႏွစ္ AထိAလုပ္
လုပ္ခဲ့လွ်င္လည္းေကာင္း၊ Aေထာက္Aထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ (MOU) တံဆိပ္တုံးတစ္ခုပါရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း
Aလုပ္သမားမ်ားသည္လည္းေကာင္း Aလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (work permit) ေလွ်ာက္ထားရန္ Aတြက္ မွတ္ပုံ
တင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ (MOU)မ်ားမွတဆင့္ Aလုပ္ခန္႔ထားခဲ့ေသာ ကေမာၻဒီးယား၊ လာAို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ
Aလုပ္သမားမ်ားမွာ မွတ္ပုံတင္ခြင့္တင
ြ ္ မပါ၀င္ပါ။
Aကယ္၍ Aပိုဒ္ ၁.၁.၁ ႏွင့္ ၁.၁.၂ တို႔ပါ ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကတ္ျပားမ်ား
ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့လွ်င္ ခရိုင္/ ေဒသခံရံုးမ်ားမွ သက္ေသခံလက္မွတ္Aျဖစ္ Aသံုးျပဳရန္ ေတာေရာ္ ၃၈/၁ (Tor Ror 38/1)
လက္မွတ္တစ္ေစာင္ကို ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုAပ္ပါသည္။ ေတာေရာ္ ၃၈/၁ (Tor Ror 38/1)လက္မွတ္၏မူရင္းကိုသာ
မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ လက္ခံပါသည္ (မိတၱဴမ်ားကို လက္မခံပါ)။ Aပိုဒ္ ၁.၂.၁ တို႔ပါ မူရင္းႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးေသာ
လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား

လက္မွတ္ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့လွ်င္

ထိုလက္မွတ္မ်ား၏

မိတၱဴတစ္ခုတည္းကုိ

လက္မခံပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားသည္ TP သုိ႔မဟုတ္ TD သို႔မဟုတ္ CI ပါ ၎တို႔၏ နာမည္ Aျပည့္Aစံုကို
စာလံုးေပါင္းတူညီစြာ ေဖာ္ျပထားသည့္ Aလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (work permit) ကဲ့သို႔ေသာ Aေထာက္Aထား
လက္မွတ္တစ္ခု တင္ျပရမည္။

•

၎တို႔၏ ပန္းေရာင္ကတ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လက္ရွိAလုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ Aလုပ္ လုပ္ကိုင္လိုေသာ
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ကတ္ျပားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ ႏွင့္ နာမည္မတူေသာ Aလုပ္ရွင္Aသစ္မ်ားထံ
Aလုပ္ လုပ္လိုေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ Aလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (work permit)
ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါသည္။

•

၁၈ႏွစ္ေAာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားသည္ UပေဒAရ ေဖာ္ျပထားေသာ Aလုပ္Aကုိင္မ်ားမွAပ Aျခားတြင္
Aလုပ္ လုပ္ခြင့္ မရွိပါ။
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၂။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းAဆင့္မ်ား
သတ္မွ တ္ခ်က္ႏွင္ ့ကိုက္ညီေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားသည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ႀကီ းဌာနမွ

သတ္မွ တ္ေသာ

ေဆးရံုမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ Eၿပီ ၁ရက္မွ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္Aတြင္း က်န္မားေရးေဆးစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီး က်န္းမာေရးAာမခံ တစ္ခု
၀ယ္ယူထားရမည္။ ေဆးစစ္ေဆးခ စရိတ္မွာ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၅၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ ၂ ႏွစ္စာ က်န္းမာေရးAာမခံသည္ ထိုင္းဘတ္
၃၂၀၀ က်ပါသည္။ လူမႈဖူလံုေရးရံပံုေငြ (Social Security Fund) Aရ Aာမခံထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားသည္
က်န္းမာေရးAာမခံ ၀ယ္ယူရန္ မလိုAပ္ပါ။ လူမႈဖူလံုေရးရံပံုေငြ တြင္ Aဖြ႔၀
ဲ င္Aျဖစ္ မလုပ္မေနရ ျပဳလုပ္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ
လု ပ ္ င န္ း မ်ားတြ င ္

Aလု ပ ္

လု ပ ္ ေ န ေသာ္ လ ည္ း

၎တိ ု ႔ ဘ ာသာ

Aာမခံ ထ ားျခင္ း

မရွ ိ ေ သးေသာ

ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားသည္ ရက္ ၉၀ က်န္းမာေရးAာမခံ ၀ယ္ယူရန္လိုAပ္ပါသည္။

က်န္မာေရးေဆးစစ္ေဆးရန္Aတြက္ ေနရာမ်ား
၁။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၇ ေနရာ ရွိပါသည္။

•

ကလန္ေဆးရံု (Klang Hospital)

•

ႏုတ္ပါရက္ေဆးရံု (Nopparat Hospital)

•

လက္ဆင္ေဆးရံုး (Lerdsin Hospital)

•

ရာဂ်ာဗီသီ ေဆးရံု (Rajavithi Hospital)

•

တက္ခ္ဆင္ ေဆးရံု(Taksin Hospital)

•

Charoenkrung Pracharak ေဆးရံု (Charoenkrung Pracharak Hospital)

•

ဗီဂ်ီရေဆးရံု (Vajira Hospital)

၂၊ Aျခားျပည္နယ္မ်ားAတြက္ ေဆးစစ္ရန္ေနရာမ်ားကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန(MoPH)မွ သတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

၂.၂။ Aလုပ္ လုပ္ခင
ြ ့္လက္မွတ္ (Work Permit) ေလွ်ာက္ထားခ ကုန္က်စရိတ္
၂.၂.၁၊ တားျမစ္ထားေသာ ေရာဂါတစ္ခုခု မရွိခဲ့ဘူးဟု

Aတည္ျပဳ ေပးေသာ ေဆးစစ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း

Aလု ပ ္ သ မားသည္ ေကာင္ တ ာဆားဗစ္ (counter

service)၌ျဖစ္ ေ စ၊ ျပည္ န ယ္ A လု ပ ္ ခ န္ ႔ ထ ားမႈ (Provincial

Employment Office)ရံုး သို႔မဟုတ္ ဘန္ေကာက္ Aလုပ္ခန္႔ထားမႈရံုး Aမွတ္ ၁ - ၁၀ (Bangkok Employment

Offices 1-10) တို႔တြင္ျဖစ္ေစ Aလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (work permit) ေလွ်ာက္ထားခေငြ ေပးသြင္းရမည္။ ၂ ႏွစ္
Aလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ခ (work permit fee)ထိုင္းဘတ္ ၁၈၀၀၊ ေလွ်ာက္လႊာဖိုး ထုိင္းဘတ္ ၁၀၀၊ စုစုေပါင္း
ထိုင္းဘတ္ ၁၉၀၀ က်ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားသည္ မူရင္းေဆးလက္မွတ္ႏွင့္Aတူ သူ/သူမ၏ ပန္းေရာင္
ကတ္ျပား သို႔မဟုတ္ PP/TP/TD/CI လက္မွတ္တို႔ကို Aတူတကြယူေဆာင္ လာရမည္။
Aကယ္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားသည္ သူ/သူမ၏ လက္မွတ္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့လွ်င္ ေလွ်ာက္ထားခ လက္မခံခင္
တာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းမွ သူ/သူမ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမား AေျခAေနကို ဆန္းစစ္ရန္လုိAပ္သည့္Aတြက္ ျပည္နယ္
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Aလုပ္ခန္႔ထားေရးရံုး(Province Employment Office) သို႔မဟုတ္ ဘန္ေကာက္ Aမွတ္ ၁-၁၀ Aလုပ္ခန္႔ထားေရးရံုး
(Bangkok Employment Office 1-10) တခုခု၌သာ ေလွ်ာက္ထားခေငြကိုေပးသြင္း ရမည္။
Aလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားသည္ ေငြေပးသြင္းမႈ မျပဳလုပ္ခင္ Aလုပ္သမား၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ညီညြတ္မႈ
ရွိ၊မရွိကို Aရင္စစ္ေဆးရမည္။ Aကယ္၍ Aလုပ္သမားသည္ မွတ္ပံုတင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီခဲ့လွ်င္
သြင္းထားေသာ ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္မရွိပါ။
၂.၂.၂။ Aခေငြ ေပးေဆာင္ရန္ေနရာမ်ား
၁။ ေကာင္တာ ၀န္ေဆာင္မႈ (Counter Service)
ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားတေယာက္စီသည္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး ထုိင္းဘတ္ ၁၀၀၊ ၂ ႏွစ္စာ Aလုပ္ လုပ္ခြင့္ ထိုင္းဘတ္ ၁၈၀၀၊
ႏွင့္ ေကာင္တာ၀န္ေဆာင္ခ(counter service fee)

ထုိင္းဘတ္

၁၀၊

စုစုေပါင္း

ထုိင္းဘတ္

၁၉၁၀ေပးသြင္းရမည္။

Aလုပ္ရွင္တင
ြ ္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမား AေရAတြက္Aမ်ားAျပား ရွိခဲ့လွ်င္ ေကာင္တာ ၀န္ေဆာင္မႈ(Counter Service)ႏွင့္
ႀကိဳတင္ရက္ ခ်ိန္းျပဳလုပ္ထားသင့္ပါသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား လက္ခံရရွိမည္မွာ

•

ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းစလစ္(Appointment slip)

•

Aလုပ္ရွင္၏ Aလုပ္သမားမွ ေပးထားေသာ ဖုန္းနံပတ္သို႔ ေငြလက္ခံရရွိေၾကာင္း Aတည္ျပဳသည့္ SMS

၂။ ျပည္နယ္Aလုပ္ခန႔္ထားေရးရံုးမ်ား (Provincial Employment Offices) ႏွင့္ ဘန္ေကာက္Aလုပ္ခန္႔ထားေရးရံုး Aမွတ္ ၁၁၀ (Bangkok Employment Office 1-10)
ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားတေယာက္စီသည္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး ထုိင္းဘတ္ ၁၀၀၊ ၂ ႏွစ္စာ Aလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ခ (work
permit fee) ထုိင္းဘတ ္၁၈၀၀၊ စုစုေပါင္း ထုိင္းဘတ္ ၁၉၀၀ ေပးသြင္းရမည္။ ၀န္ေဆာင္ခေပးရန္ မလိုAပ္ပါ။ Aလုပ္ရွင္တြင္
ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားAေရAတြက္Aမ်ားAျပား ရွိခ့လ
ဲ ွ်င္ ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမား လက္ခံရရွိမည္မွာ

•

ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း

•

ရက္ခ်ိန္းစလစ္ (Appointment slip)

၂.၃။ Aလုပ္ လုပ္ခြင့္ (Work Permit)ေလွ်ာက္လႊာAတြက္ လိုAပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
Aလုပ္ လုပ္ခြင့္ (Work permit)ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ေတာေတာ ၈(Tor Tor 8) ႏွင့္Aတူ ေAာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကို
Aတူတင္ျပရမည္။
၁။ ေဆးလက္မွတ္ မူရင္း
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၂။ ႏိုင္ငံသားကတ္ျပား/Aိမ္မွတ္ပံုတင္ သုိ႔မဟုတ္ Aကယ္၍ရွိခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကဲ့သုိ႔ Aလုပ္ရွင္၏
စာရြက္စာတမ္းမ်ား
၃။ Aလုပ္ခန္႔ထားမႈ စာခ်ဳပ္
၄။ Aလုပ္ခန္႔ထားမႈ လက္မွတ္
၅။ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမား၏

Aလုပ္တည္ေနရာကို

Aတည္ျပဳေသာ

Aိမ္မွတ္ပံုတင္/သက္ေသခံAေထာက္Aထား

စာရြက္စာတမ္း/Aျခား စာရြက္စာတမ္းမ်ား
၆။ လုပ္ငန္းခြင္ ေနရာျပေျမပုံ
၇။ ၃ x ၄ cm. (စင္တီမီတာ) ရွိဓာတ္ပုံ ႏွစ္ပုံ
၈။ ေကာင္တာဆားဗစ္

စလစ္

(Counter

Service

slip)

သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္Aလုပ္သမားခန္႔ထားေရး

(သို႔)

ဘန္ေကာက္Aလုပ္သမားေရးရံုးတို႔မွ ထုတ္ေပးေသာ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း
Aကယ္၍ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခုထက္ပိုခဲ့လွ်င္ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ခုစီAတြက္ Aလုပ္ရွင္၏ စာရြက္စာတမ္းAစုံတစ္စံုစီ လိုAပ္
ပါလိမ့္မည္။

Aလုပ္ခန္႔ထားမႈစာခ်ဳပ္Aား

ေAာက္ေျခတြင္

Aလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားတစ္Uီးခ်င္းစီAၾကားျပဳလုပ္ထားရမည္။

“တြဲဖက္ပါရွိပါစာရင္းတြင္ ပါရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား Aလုပ္ခန္႔ထားမႈ သက္ေသျပဳျခင္း

(certifying the employments of migrant workers on the list in the attachment)”ဟု မွတ္ခ်က္တစ္ခု ေရးသား
ထားျခင္းျဖင့္ Aလုပ္ခန္႔ထားမႈ သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ေစာင္သာ လိုAပ္သည္ (AျခားAလုပ္ရွင္၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ကိုလည္း ၎Aတိုင္းျပဳလုပ္ရမည္)။ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား၏ နာမည္စာရင္း တစ္ခုAတူပါရွိရမည္။
၂.၄။ Aလုပ္ရွင္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမား(မ်ား)ႏွင့္Aတူ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားသည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို (One Stop Service Center - OSSC)မ်ားရွိ တာ၀န္ခံ၀န္ထမ္းမ်ားထံ တင္ရမည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း
Aလုပ္သမားသည္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ တရက္ထဲတြင္ Aလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (work permit) ရရွိလိမ့္မည္။
Aလုပ္သမားသည္ ပန္းေရာင္ကတ္ဖိုး ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဖိုး( ေတာ္ေရာ္ ၃၈/၁ Tor Ror 38/1) Aတြက္ စုစုေပါင္း ထိုင္းဘတ္
၈၀ ေပးရမည္။
၂.၅။ Aလုပ္ရွင္/ေနရာ/လုပ္ငန္းခြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

-

OSSC မ်ား၌္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး Aလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္(work permit)ရရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားသည္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ Eၿပီလ ၁ ရက္မွ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔Aထိရွိ မွတ္ပံုတင္ကာလAတြင္း Aလုပ္ရွင္ ေျပာင္းလဲခြင့္ မျပဳပါ။

-

မွတ္ပံုတင္ကာလၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ေAာက္ပါAေျခAေနမ်ားတြင္ Aလုပ္ရွင္ေျပာင္းလဲခြင့္ ျပဳပါမည္။
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Aလုပ္ရွင္မွ Aလုပ္ခန္႔ထားမႈစာခ်ဳပ္ Aဆံုးသတ္ျခင္း
•

Aလုပ္ရွင္သည္ ၎၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းAားပိတ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမား ပါ၀င္သည့္
Aလုပ္ဌာနခဲြ ပိတ္သိမ္းျခင္း။

•

Aလုပ္ရွင္မွ Aၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း။

•

Aလုပ္ရွင္မွ လုပ္ခလစာေပးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း / Aလုပ္သမားကာကြယ္မႈ Uပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း။

Aလုပ္ရွင္ေျပာင္းလဲျခင္း၀န္ေဆာင္ခကုိ UပေဒAရ ေပးရမည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားသည္ Aလုပ္ရွင္ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္
သူ/သူမတို႔၏ ပန္းေရာင္ကတ္ႏွင့္ Aလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (work permit) (ကတ္ျပား၏ ေနာက္ဖက္ရွိ Aခ်က္Aလက္မ်ား)
သင့္ေလ်ာ္သလိုေျပာင္းလဲရန္Aတြက္ ခရိုင္မွတ္ပံုတင္ရံုး/ ေဒသခံမွတ္ပံုတင္ရံုးသို႔ သြားေရာက္သတင္းပို႔ရမည္။
Aလုပ္ရွင္ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမား

သို႔မဟုတ္

Aလုပ္ခန္႔Aပ္မည့္

Aလုပ္ရွင္Aသစ္သည္

ယခင္Aလုပ္ရွင္ထံမွ

စာခ်ဳပ္

Aဆံုးသတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ယခင္Aလုပ္ရွင္Aားတိုင္းၾကားစာ စသည့္ သက္ေသမ်ားကုိ တင္ျပ
ရမည္ (စာမ်က္ႏွာ ၅ရွိ ‘Aလုပ္ရွင္မွ Aလုပ္ခန္႔ထားမႈစာခ်ဳပ္ Aဆံုးသတ္ျခင္း ကိုၾကည့္ပါ)
၂။ Aလုပ္သမားကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးUီးစီးဌာနသည္ ရာဇသံေပးရန္Aတြက္ Aၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လုပ္ခလစာေပးရန္
ေႏွာင့္ေႏွးမႈ/ Aလုပ္သမားကာကြယ္မႈ Uပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယခင္Aလုပ္ရွင္Aား တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ Aလုပ္ရွင္တြင္ Aျပစ္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါက ၂ ႏွစ္Aတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမား ခန္႔Aပ္မႈကို
ခြင့္မျပဳပါ။
၃။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်ိဳးေၾကာင္းျပခ်က္ခိုင္လံုမႈမရွိဘဲ Aလုပ္ရွင္ေျပာင္းလဲသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAား ၂ ႏွစ္
Aတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံAတြင္း၌ Aလုပ္ လုပ္ခြင့္ ခြင့္မျပဳပဲ မူရင္းႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ ထြက္ခြာရမည္။ Aကယ္၍ သူ/သူမသည္
ထိုင္းႏိုင္ငံ Aတြင္းသို႔ ျပန္ လာ၍ Aလုပ္ လုပ္လိုလွ်င္ သူ/သူမသည္ (MOU) Aရ Aလုပ္ခန္႔ထားျခင္းAတြက္ Aလုပ္
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
၄။ စာရြက္စာတမ္းAေထာက္Aထားမရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားကုိ Aလုပ္ခန္႔ထားေသာ Aလုပ္ရွင္မ်ားသည္
ရာဇာသံေပးထားသည့္Aတုိင္း တရားစဲြဆုိခံရမည္။
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ One Stop Service Centerမ်ား ၏တည္ေနရာမ်ား

ေနရာ

ခရိုင္

Laksi IT Square, Tလႊာ၊ ခ်န္၀ပ္ထနာ ခရိုင္Aမွတ္ ၂ [ခ်က္တူခ်က္ (Chatuchak)၊ ဒြန္ေမာင္း (Don Muang)၊
လမ္း (Changwattana Road)၊ လက္ခ္စီ ဘန္စူး (Bang Sue)၊ဘန္ခန္း (Bang Khen) ႏွင့္ လတ္ခ္စီ (Laksi)]
(Laksi)ခရိုင္
ခရိုင္Aမွတ္ ၃ [ဒင္ဒမ္း (Din Dang) ၊ဖရာထိုင္း (Phayathai)၊ ရက္ခ်ာသီ၀ီ
(Ratchathewi) ႏွင့္ ေဟြ႔ကမ
ြ ္ (Huay Kwang)]
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ေနရာ

ခရိုင္

ဗန္ စင္ တာAေဆာက္ AUီး(Van

Center ခရိုင္Aမွတ္

Building)၊ ဘန္ေကာက္ကားဂိတ္ (ေတာင္)

၅

[ခေရာင္စမ္

(Khlong

San)၊သြန္ဘူရီ

(Thonburi)၊

ဘန္ေကာက္ႏိြဳင္ (Bangkok Noi)၊ ဘန္ေကာက္ရိုင္(Bangkok Yai) ႏွင့္
ဘန္ပလပ္ (Bang Plad )]

ဘိုရြမ္မာရန္ခ်ခၽြမ္နနီ

(Borommaratchachonnani) လမ္း၊
တလန္းခ်မ္ ခရိုင္(Taling Chan District)

ခရိုင္Aမွတ္

၆

[တလန္းခ်မ္

(Taling

Chan)၊

တ၀ီ၀ပ္တနာ

(Taweewattana)၊ ဘန္ေခ (Bang Khae)၊ ဖစီခ်ရြမ္(Phasi Charoen)၊
ေနာင္းခမ္း (Nong Kham) ႏွင့္ ႏြံခမ္း (Nhong Kham)]
ခရိုင္Aမွတ္

၇ [ ဂၽြန္းသုန္

(Jom Thong)၊ သက္ခူ (Thung Khru)၊

ဘန္ခြန္သိမ္

(Bang

Thian)၊

Khun

ဘန္ဘြန္း

(Bang

Bon)

ႏွင့္

ရက္ခ်ဘူရာန (Ratchaburana)]
သန္ရ ပန္းၿခံ (Thanya Park)
စီ န ဂရင္ ဒ ရာ

ခရိုင္Aမွတ္

(Srinagarindra)လမ္ း ၊

စနမ္ရူရမ္ (Suan Luang District)

၈

[ကလုန္ေသြ႕(Klong

Toei)၊

ဘန္နား

(Bang

Na)၊

ဖက္ရခႏုန္(Phrakanong)၊ ၀တ္တန (Wattana)၊ စနမ္ရူရမ္(Suan Luang)
ႏွင့္ ပရာ၀ပ္ (Prawet)]
ခရိုင္Aမွတ္

၉ [ကန္နာရြန္ (Kannayao)၊ ဘန္ကပိ (Bang Kapi)၊

လက္ဖေရာင္ (Lad Prao)၊ ၀မ္သြန္လန္ (Wang Thonglang) ႏွင့္ ဘြန္ခမ္
(Bueng Kum)]
ေနာင္ ဂ ်ဳတ္ လမ္း ဆု ံ ေ စ်း

(Nong

Jok

လက္ခရဘန္ (Lad Krabang)၊ စဖန္ ဆန္ (Saphan Sung)၊ ေနာင္ဂ်ဳတ္

Intersection)
စူ ၀ င္ သ ၀မ္

ခရိုင္Aမွတ္ ၁၀ [ခေရာင္စမ္၀ (Khlong Sam Wa)၊ မင္ဘူရီ (Meenburi)၊

(Suwinthawong)

လမ္ း ၊

(Nong Jok) ႏွင့္ စိုင္းမိုင္ (Sai Mai)]

ေနာင္ဂ်ဳတ္ ခရိုင္ (Nong Jok District)
မွတ္ခ်က္မ်ား

ခရိုင္Aမွတ္ ၁ [ ဒူးဆစ္ (Dusit) ၊ဖြန္ဖရက္ (Pomprab) ၊ ဖရာနခြန္(Phranakorn) ႏွင့္ စဖန္သ၀န္
(Samphanthawong)]
ခရိုင္Aမွတ္ ၄ [ဘန္ရက္ (Bangrak) ၊ ပသူ၀န္ (Pathumwan) ၊ ရန၀ပ္ (Yannawa) ၊ စထုန္(Sathorn)
ႏွင့္ ဘန္ခိုလန္း(Bang Kho Laem)]မည္သည့္ OSSC တြင္မဆိုမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏွင့္ Aလုပ္ လုပ္ခြင့္ work permit ေလွ်ာက္လႊာမ်ားAတြက္ သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

http://www.doe.go.th/node/1322 တြင္ကူးယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
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၄။ ခြင့္ျပဳရက္ေက်ာ္လြန္ေနထုိင္ခဲ့ ေသာႏုိင္ငံျခားသားမ်ားAား ျပန္လည္၀င္ခြင့္ တားျမစ္ေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး
Aမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာAမွတ္ ၁/၂၅၅၈
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးတုိ႔သည္

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား

တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ေရွ႕ရႈ႕၍

ခြင့္ျပဳရက္ထက္ေက်ာ္

လြန္ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ျပန္လည္၀င္ခြင့္Aား တားျမစ္ရန္Aတြက္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ (ထုိင္းသကၠရာဇ္ ၂၅၂၂)
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး Aက္Uပေဒ Aခန္း ၁၆ ခြင့္ျပဳခ်က္Aရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ Aမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
Aမွတ္ ၁/၂၅၅၈ ကုိ ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။
၁) Aကယ္၍ ခြင့္ျပဳရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ေနထုိင္ခ့ၿဲ ပီး Aာဏာပုိင္မ်ားထံ လာေရာက္သတင္းပုိ႔ခ့လ
ဲ ွ်င္
၁.၁။ ထိုင္းႏိုင္ငံAတြင္း ခြင့္ျပဳရက္ထက္ ရက္ေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္လြန္၍ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားAား ၎တို႔
ထြက္ခြာသည့္ရက္မွစ၍ ၁ ႏွစ္Aတြင္းႏိုင္ငံAတြင္းသို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳပါ။
၁.၂။ ထိုင္းႏိုင္ငံAတြင္း ခြင့္ျပဳရက္ထက္ ၁ႏွစ္ေက်ာ္လြန္၍ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားAား ၎တို႔

ထြက္ခြာ

သည့္ရက္မွစ၍ ၃ ႏွစ္Aတြင္းႏိုင္ငံAတြင္းသို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ခြင့္မျပဳပါ။
၁.၃။

ထိုင္းႏိုင္ငံAတြင္း

ခြင့္ျပဳရက္ထက္

၃ႏွစ္ေက်ာ္လြန္၍ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားAား

၎တို႔

ထြက္ခြာသည့္ရက္မွစ၍ ၅ ႏွစ္Aတြင္းႏိုင္ငံAတြင္းသို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳပါ။

၁.၄။

ထိုင္းႏိုင္ငံAတြင္း

ခြင့္ျပဳရက္ထက္

၅ႏွစ္ေက်ာ္လြန္၍ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားAား

၎တို႔

ထြက္ခြာသည့္ရက္မွစ၍ ၁၀ ႏွစ္Aတြင္းႏိုင္ငံAတြင္းသို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္ ခြင့္မျပဳပါ။

၂) ခြင့္ျပဳရက္လြန္ေနထုိင္ျခင္းAတြက္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရလွ်င္
၂.၁။ ထိုင္းႏိုင္ငံAတြင္း ခြင့္ျပဳရက္ထက္ ၁ႏွစ္ေAာက္ေက်ာ္လြန္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားAား ၎တို႔
ထြက္ခြာသည့္ရက္မွစ၍ ၅ ႏွစ္Aတြင္းႏိုင္ငံAတြင္းသို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ခြင့္မျပဳပါ။
၂.၂။

ထိုင္းႏိုင္ငံAတြင္း

ခြင့္ျပဳရက္ထက္

၁ႏွစ္ေက်ာ္လြန္၍ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားAား

၎တို႔

ထြက္ခြာသည့္ရက္မွစ၍ ၁၀ ႏွစ္Aတြင္းႏိုင္ငံAတြင္းသို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ခြင့္မျပဳပါ။

၃) ဤ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး Aမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာသည္ ေAာက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ မသက္ေရာက္ပါ။
၃.၁။ Aသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည္ခင္ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား၊
၃.၂။ ဤAမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမထုတ္ခင္ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခဲြသြားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား၊
ဤAမိန္႔သည္ Aစုိးရျပန္တမ္း၌ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီး ေနာက္ ရက္၉၀ တြင္ Aာဏာတည္သည္။

၅။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ (ထုိင္းသကၠရာဇ္ ၂၅၅၉) ထုတ္ Aလုပ္ရွင္မ်ားမွ Aသက္ ၁၈ႏွစ္ ေAာက္ကေလးမ်ားAား Aလုပ္
ခန္႔ထားမႈခြင့္မျပဳသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ စည္းမ်U္း၊
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ (ထုိင္းသကၠရာဇ္ ၂၅၄၁) Aလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး Aက္Uပေဒ Aခန္း ၆ ႏွင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္
(ထုိင္းသကၠရာဇ္ ၂၅၅၁) Aလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး Aက္UပေဒAရ ျပင္ဆင္ေသာ Aခန္း ၅၀ (၄) တုိ႔ ခြင့္ျပဳ
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ခ်က္Aရ

Aလုပ္သမား၀န္ႀကီးသည္

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္

Aသက္ ၁၈ႏွစ္ ေAာက္ကေလးမ်ားAား Aလုပ္ခန္႔ထားမႈ

မျပဳလုပ္ရန္ Aလုပ္ရွင္မ်ားAား တားျမစ္ရန္Aတြက္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ စည္းမ်U္းတစ္ခု ကုိ ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။
၁) စက္ရုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Uပေဒမ်ားAရ ပင္လယ္AစားAစာ ထုပ္ပုိးေရး စက္ရုံ
၂) ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ (ထုိင္းသကၠရာဇ္ ၂၅၅၈) ထုတ္ ငါးလုပ္ငန္း Aေရးေပၚ Aမိန္႔ဒီဂရီAရ ပင္လယ္AစားAစာ ထုပ္ပုိးေရး
လုပ္ငန္းခြင္မ်ား
Aသက္ ၁၈ႏွစ္ေAာက္ Aလုပ္သမားမ်ားကုိ Aလုပ္ခန္႔ထားရန္ ခြင့္မျပဳေသာ

Aျခားလုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွာ သားသတ္ရုံမ်ား၊

ေဖ်ာ္ေျဖေရး Aက္Uပေဒ Aရ ေလာင္းကစား၀ို္င္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန စU္မ်U္းမ်ားမွ သတ္မွတ္ထား
ေသာ Aျခားလုပ္ငန္းခြင္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

၆။ MRAမ်ားA ရ AEC A တြင္း ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ A တြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊
ထုိင္းႏုိင္ငံ A လုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန Ministry of Labour (MoL)၊ A လုပ္ခန္႔ထားေရးUီးစီဌာန Department of

Employment

(DOE)

သည္

A ာဆီယံ A ျပန္ A လွ န ္ A သိ A မွတ္ ျ ပဳ သေဘာတူ ညီ ခ ်က္ မ ်ား Recognition

Arrangements (MRAs) A ရ A ာဆီယံ စီပြားေရး A သုိက္A ၀န္း ASEAN Economic Community (AEC) A တြင္း
ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ A တြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳစုေရးသားခဲ့ပါသည္။
၁၊

ဘရူႏိုင္း

ဒါရုစလင္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ A င္ဒိုးနီ းရွား၊ လာA ို၊ မေလးရွား၊ ျမန္ မာ၊ ဖိလစ္ပင္၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ ႏွင္ ့

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တို႔ပါ၀င္ေသာ A ာဆီယံA ဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား
၂။

A ာဆီယံA ဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ

ကြ်မ္းက်င္A လုပ္သမားမ်ားA တြက္

A လုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္

(work permit)

ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ေA ာာက္ပါA တုိင္းျဖစ္ပါသည္။
၂.၁။ ျပည္ပႏုိင္ငံသားA လုပ္လုပ္ျခင္း A က္Uပေဒ ၂၀၀၈ (ထုိင္းသကၠရာဇ္ ၂၅၅၁) Alien Working Act 2008

(B.E. 2551) - ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံA တြင္း ၀င္ေရာက္ရန္A တြက္ Non-Immigrant-B visa
ကုိရယူရမည္။
၂.၂။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားA ား ခြင့္မျပဳေသာ A လုပ္A ကုိင္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဆုိင္ရာ ၁၉၇၉ (ထုိင္းသကၠရာဇ္
၂၅၂၂) A မိန္႔ဒီဂရီ။
၂.၃၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားA ား A လုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (work permit) ထုတ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ၁၉၇၉ (ထုိင္းသကၠရာဇ္
၂၅၂၂) DOE လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
၂.၄။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ A ျပန္A လွန္ A သိA မွတ္ျပဳမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား (MRAs) A ရ သက္ဆုိင္ရာ
ကြ်မ္းက်င္မႈပညာရပ္ဆုိင္ရာ A ဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ားမွာ လုိင္စင္ သုိ႔မဟုတ္ A သိA မွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိရမည္။

A သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာ

A ဖြ႔A
ဲ စည္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

A င္ဂ်င္နီယာ (Engineer)

A င္ဂ်င္နီယာမ်ားေကာင္စီ (Council of Engineers)

စစ္ေဆးေရးA ရရွိ (Surveyor)

A င္ဂ်င္နီယာမ်ားေကာင္စီ (Council of Engineers)

ဗိသုကာ (Architect)

ဗိသုကာ ေကာင္စီ (Architect Council)

ဆရာ၀န္ Doctor

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆးေကာင္စီ
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A သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာ

A ဖြ႔A
ဲ စည္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ)
(Medical Council, Ministry of Public Health)

သြားဆရာ၀န္ (Dentist)

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆးေကာင္စီ
(Medical Council, Ministry of Public Health)

သူနာျပဳ (Nurse)

သူနာျပဳ ေကာင္စီ (Nursing Council)

စာရင္းကိုင္ (Accountant)

စာရင္းကုိင္ပညာရွင္မ်ား A ဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္

(Federation of Accounting Professions)
ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွိA လုပ္A ကုိင္ ၃၂ ခု

ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္ A ားကစား၀န္ႀကီးဌာန

၁။ ရံုးေရွ႕ပိုင္းမန္ေနဂ်ာ

(Ministry of Tourism and Sports)

(Front Office Manager)
၂။ ရံုးေရွ႕ပိုင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
(Front Office Supervisor)
၃၊Eည့္ႀကိဳ (Receptionist)
၄၊ တယ္လီဖုန္း ေA ာ္ပေရတာ
(Telephone Operator)
၅၊ ဘဲလ္ဘိဳြ င္း(Bell Boy)
၆၊ A ခန္းထိမ္းသိမ္းေရးမွဴး
(Executive Housekeeper)
၇၊ ပင္းမင္း မန္ေနဂ်ာ
(Laundry Manager)
၈၊ A လႊာႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
(Floor Supervisor)
၉၊ ပင္းမင္း၀န္ထမ္း
(Laundry Attendant)
၁၀၊ A ခန္းသိမ္း၀န္ထမ္း
(Room Attendant)
၁၁၊ A မ်ားဆုိင္ေနရာသန္႔ရွင္းေရးသမား
(Public Area Cleaner)
၁၂၊ A မႈေဆာင္စားဖိုမွဴး
(Executive Chef)
၁၃၊ A ထူးျပဳစားဖိုမွဴး
(Demi Chef)
၁၄၊ လက္ေထာက္စားဖိုမွဴး
(Commis Chef)
၁၅၊ တာ၀န္ခံစားဖိုမွဴး
(Chef de Partie)
၁၆၊ လက္ေထာက္မုန္႔ဖုတ္သူ
(Commis Pastry)
၁၇၊မုန္႔ဖုတ္သူ
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A သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာ

A ဖြ႔A
ဲ စည္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

(Baker)
၁၈၊ သားသတ္သမား
(Butcher)
၁၉၊ A ေဖ်ာ္ယမကာ ဒါရိုက္တာ
(F&B Director)
၂၀၊ A ေဖ်ာ္ယမကာဆုိင္မန္ေနဂ်ာ
(F&B Outlet Manager)
၂၁၊ စားပြဲထိုးေခါင္းေဆာင္
(Head Waiter)
၂၂၊ A ေဖ်ာ္ယမကာစပ္သူ
(Bartender)
၂၃၊ စားပြဲထိုး
(Waiter)
၂၄၊ A ေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ
(General Manger)
၂၅၊ လက္ေထာက္ A ေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
(Assistant General Manager)
၂၆၊ A ႀကီးတန္းA ေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
(Senior General Manager)
၂၇၊ ခရီးသြား A တိုင္ပင္ခံ
(Travel Consultant)
၂၈၊ ထုတ္ကုန္ မန္ေနဂ်ာ
(Product Manager)
၂၉၊ A ေရာင္း ႏွင့္ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး
မန္ေနဂ်ာ (Sales and Marketing
Manager)
၃၀၊ ေငြေၾကးမန္ေနဂ်ာ
(Credit Manager)
၃၁၊ လက္မွတ္ မန္ေနဂ်ာ
(Ticketing Manager)
၃၂၊ ခရီးသြားလာေရး မန္ေနဂ်ာ
(Tour Manager)

၃။ A ာဆီယံA ဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္A လုပ္သမားမ်ားA တြက္ A လုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ work permit ထုတ္ေပးမႈ
A ေထာက္A ကူျပဳမႈ
၃.၁။ ၂၀၁၅ (ထုိင္းသကၠရာဇ္ ၂၅၅၈)

လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈA ေထာက္A ကူျပဳမႈ A က္Uပေဒႏွင့္A ညီ ေလွ်ာက္လႊာ

A တြက
ဲ ုိ တင္ျပျခင္း
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၃.၂။ ရုံး၌ ASEAN LANE Special Channel မွတဆင့္ ထုတ္ေပးမႈကုိ (A လုပ္လုပ္ရက္ ၂-၄ ရက္ A စား)
တရက္A တြင္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
၄။ A လုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (Work permit) ေလွ်ာက္လႊာကုိ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ လုပ္ငန္းခြင္တည္ရွိရာ DOE ၏
ဌာနခဲြ၌္ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

-

ဘန္ေကာက္A တြက္ MoL လက္ေA ာက္ DOE ၏ ႏိုင္ငံျခား A လုပ္သမားမ်ား စီမံခန႔္ခြဲေရးရံုး (Office of
Foreign Workers Administration) သို႔ဆက္သယ
ြ ္သင့္ပါသည္။

-

A ျခားျပည္နယ္မ်ားA တြက္ ျပည္နယ္A လုပ္သမားေရးရံုး (Provincial Employment Office) သို႔ ဆက္သြယ္
သင့္ပါသည္။

၇။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းA လုပ္သမားမ်ား၏ စာရင္းမ်ား
ဇယား ၁။ MOU လုပ္ငန္းစU္မွ တဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံA တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ တရား၀င္ A လုုပ္ လုပ္ခင
ြ ့္ လက္မွတ္ရွိ
ေရႊ႕ေျပာင္းA လုပ္သမားမ်ားA ေရA တြက္ ( ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ A ထိ)

လူမ်ိဳး

A ေရA တြက္

ျမန္မာ

၁၄၃၄၆၁

ကေမာၻဒီးယား

၁၁၇၄၂၄

လာA ို

၃၁၇၉၅

စုစုေပါင္း

၂၉၂၆၈၀

ပင္ရင္း ။ A လုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန၊ A လုပ္ခန္႔ထားေရး Uီးစီဌာန Department of Employment ၊ ႏုိင္ငံျခားသားA လုပ္သမားမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရး Department of
Employment ရုံး

ဇယား ၂။ ထိုင္းႏိုင္ငံA တြင္းေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ (ျမန္မာ၊ လာA ို ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံတို႔မွ) ယခင္ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး
လုပ္ငန္းစU္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းA လုပ္သမားမ်ားA ေရA တြက္ ( ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ A ထိ)

လူမ်ိဳး

A ေရA တြက္

ျမန္မာ

၉၀၉၉၁၆

ကေမာၻဒီးယား

၁၁၁၄၉၃

လာA ို

၄၄၃၇၂

စုစုေပါင္း

၁၀၆၅၇၈၁

ပင္ရင္း ။ A လုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန၊ A လုပ္ခန္႔ထားေရး Uီးစီဌာန Department of Employment ၊ ႏုိင္ငံျခားသားA လုပ္သမားမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရး Department of
Employment ရုံး
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ဇယား၃၊ လူမႈဖူလံုေရး ရံပံုေငြေA ာက္တြင္ A ာမခံထားေသာ တရား၀င္ A လုပ္ လုပ္ခင
ြ ့္လက္မွတ္ Work Permit ရွိ
ေရႊ႕ေျပာင္းA လုပ္သမားမ်ားA ေရA တြက္ ( ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလ A ထိ)

လူမ်ိဳး

A ေရA တြက္

ျမန္မာ

၃၁၉၁၃၁

လာA ို

၁၂၃၆၇

ကေမာၻဒီးယား

၈၅၀၉၇

ဗီယက္နမ္

၅၂၁

A ျခား

၈၉၉၈၂

စုစုေပါင္း

၅၀၇၀၉၈

ပင္ရင္း ။ A လုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးရံုး Social Security Office

ဇယား ၄။ ထိုင္းႏိုင္ငံA တြင္းေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ (ျမန္မာ၊ လာA ို ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံတို႔မွ) ယခင္ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး
လုပ္ငန္းစU္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းA လုပ္သမားမ်ားA ေရA တြက္ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေA ာက္တိုဘာလ A ထိ)

ႏိုင္ငံသား

A ေရA တြက္

ျမန္မာ

၆၅၉၇၃၀

ကေမာၻဒီးယား

၄၉၆၇၉၇

လာA ို

၁၂၁၀၇၉

စုစုေပါင္း

၁၂၇၇၆၀၆

ပင္ရင္း။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး A ာမခံA ုပ္စု Health Insurance Group

ေရႊ႔ေျပာင္းA လုပ္သမားမ်ား သတင္းမွတ္တမ္းကုိ IOM ထုိင္းႏိုင္ငံရုံး၊ A လုပ္သမားမ်ား ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ A စီA စU္ မွ ထုတ္ေ၀သည္။
ထပ္မံသတင္းA ခ်က္A လက္ရရွိရန္A တြက္ ဖုန္း ၀၂-၃၄၃၉၃၀၀၊ ဖက္စ္ ၀၂-၃၄၃၉၃၉၉ သုိ႔မဟုတ္ e-mail:
migrantnews@iom.int
ထုိ ေရႊ႕ေျပာင္းA လုပ္သမားမ်ား သတင္း မွတ္တမ္းကုိ ေA ာက္ပါ online link ေနရာမွရရွိႏိုင္ပါသည္
http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/
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