ျပည္ပသို႔ Aလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ျပည္ပမထြက္ခာြ မွီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား
၁။

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္

Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေAဂ်င္စီမ်ားသည္

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္မ်ား

Aတြက္ Aလုပ္ကမ္းလွမ္းစာ (Demand Letter) နွင့္ Aလုပ္ရွင္၊ Aလုပ္သမား သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ (Employment Contract) မ်ားကို Aလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးUီးစီးဌာနသို႔ သတ္မွတ္
ထားသည့္ Aလုပ္ကမ္းလွမ္းစာပံုစံျဖင့္ တင္ျပရမည္။
၂။

AဆိုပါAလုပ္ကမ္းလွမ္းစာနွင့္

Aလုပ္ရွင္၊

Aလုပ္သမား

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္

Aလုပ္

တည္ေနရာ၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ Aလုပ္Aကို္င္Aမ်ိဳးAစား၊ လုပ္ငန္းသဘာ၀၊ လုပ္ခ
လစာ၊ Aလုပ္ခ်ိန္၊ Aခ်ိန္ပို၊ နားရက္၊ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း၊ ေလယာU္စရိတ္ သြား/ျပန္၊ ေနရာ
ထိုင္ခင္း၊ ေရ၊ မီး၊ AစားAေသာက္၊ Aာမခံစနစ္မ်ား၀င္ေရာက္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲျခင္း၊ EC
လက္မွတ္ထိုးမည့္သူ၊ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာ၊ ဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ Aီးေမး စသည့္ Aခ်က္Aလက္
မ်ား ပါရွိရမည္။
၃။

Aလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးUီးစီးဌာနသည္

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္Aက်ိဳးေဆာင္

လိုင္စင္ရ

ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ျပလာသည့္ Aလုပ္ကမ္းလွမ္းစာကို စိစစ္လက္ခံ၍ Aလုပ္သမား၊ Aလုပ္
Aကိုင္နွင့္ လူမွဳဖူလံုေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ၎ႏိုင္ငံရွိျမန္မာသံရံုးသို႓ Demand Letter မွန္/မမွန္
ေမးျမန္းရန္ တင္ျပရပါသည္။
၄။

သက္ဆိုင္ရာသံရံုးမွ Aလုပ္ကမ္းလွမ္းစာ မွန္ကန္မွဳရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားစာရရွိပါက Aလုပ္
သမား၊ Aလုပ္Aကိုင္ႏွင့္ လူမွဳဖူလံုေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ပတြင္Aလုပ္လုပ္ကိုင္မွဳ ၾကီးၾကပ္ေရး
ေကာ္မတီမွတဆင့္ AစိုးရAဖြဲ႔ သို႓ တင္ျပရပါသည္။

၅။

Aလုပ္ကမ္းလွမ္းစာAား

AစိုးရAဖြဲ႔ က

Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေAဂ်င္စီသည္

Aတည္ျပဳျပီးေနာက္

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္

Aလုပ္သမားစုေဆာင္းေရးAတြက္

Aလုပ္သမား

ညႊန္ၾကားေရးUီးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားနွင့္ Aလုပ္
Aကိုင္နွင့္ Aလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုး (Labour Exchange Office) မ်ားႏွင့္ Aလုပ္သမား
ေရးရာ စာေစာင္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္သင
ြ ္းနိုင္သည္။
၆။

ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာAလုပ္ရွင္၏ လိုလားခ်က္Aတိုင္း က်န္းမာေရး စစ္ေဆး
ရမည္။

2
၇။

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္ Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေAဂ်င္စီမ်ားသည္ Aလုပ္Aကိုင္ Aမ်ိဳးAစားနွင့္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားAားလံုးကို

မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားAတြက္

ေပးရသည္ကို

Aလုပ္ရွင္ႏွင့္

Aလုပ္သမားAား ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားရမည္။
၈။

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္ Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေAဂ်င္စီမ်ားသည္ Aလုပ္သမားမ်ားAား Aလုပ္
Aကိုင္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို Aျပည့္A၀နားလည္
ေစေရးAတြက္ မိခင္ဘာသာစကားကိုသံုးစြဲ၍ Aလုပ္သမားAား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီးေနာက္
Aလုပ္သမားက သေဘာတူညီမွသာ Aလုပ္Aကိုင္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္Aား လက္မွတ္
ေရးထိုးေစရမည္။

၉။

ေဆးေAာင္ျပီးေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္Aတြက္

Aလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးUီးစီးဌာနတြင္

ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္
(Overseas

Worker’s

Recommendation Card) ထုတ္ယူရမည္။
၁၀။

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္ Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေAဂ်င္စီမ်ားသည္ Aလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္
မည့္ႏိုင္ငံသို႔ သတ္မွတ္ရက္Aတြင္း Aလုပ္သမားမ်ား ေရာက္ရွိႏို္င္ေစရန္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္
လ်င္ျမန္စြာရရွိေရးAတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၁၁။

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရ ေAဂ်င္စီမ်ားသည္ ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္ သြား
ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ထြက္ခြာမည့္Aလုပ္သမားမ်ားAား Aလုပ္Aကိုင္နွင့္ Aလုပ္သမား ရွာေဖြ
ေရးရံုးမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္၍ (Overseas Worker’s Identification Card) ထုတ္ယူရန္
ေဆာင္ရြကရ
္ မည္။

၁၂။

Aလုပ္သမားမ်ားAတြက္ Work Permit/ Calling Visa ရရွိျပီးေနာက္ ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္
Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေAဂ်င္စီသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Aစိုးရဘဏ္
တစ္ခုခုတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ရမည္။

၁၃။

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္Aက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္ရ

ေAဂ်င္စီမ်ားသည္

Aလုပ္ခန္႔ ထားမွဳဆိုင္ရာ

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ Aလုပ္သမား၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ၎တို႓Aား
AကာAကြယ္ေပးမွဳAစီAမံမ်ား၊

သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ဘာသာစကား

ယU္ေက်းမွဳ၊ ထိေရာက္ျပီး Aားထားယံုၾကည္ရေသာ ေငြလႊဲတင္ပုိ႓မွဳ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ Aဓိက
ဆက္သြယ္ရမည့္ပုဂိဳလ္၊ ဌာနမ်ား၊ မေက်နပ္မွဳမ်ားကို တိုင္တန္းရမည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ Aလုပ္
လုပ္ကိုင္မွဳႏွင့္ ေနထိုင္မွဳဆိုင္ရာUပေဒမ်ားကို မထြက္ခြာမီ Aလုပ္သမားမ်ားAား သင္တန္း
ပို႓ခ်ျခင္း (သို႓မဟုတ္) ရွငး္ လင္းေျပာၾကားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။

3
၁၄။

သက္ဆိုင္ရာေAဂ်င္စီမ်ားမွ

ေစလႊတ္မည့္Aလုပ္သမားစာရင္းAား

Aလုပ္သမားညႊန္ၾကား

ေရးUီးစီးဌာနသို႓ တင္ျပAတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။
၁၅။

Aလုပ္သမားျပည္ပထြက္ခြာသြားပါက

ထြက္ခြာမွဳကို

Aလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးUီးစီးဌာန၊

ရံုးခ်ဳပ္သို႓လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေသာ Aလုပ္Aကို္င္နွင့္ Aလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ားသို႓
လည္းေကာင္း Aေၾကာင္းၾကားရမည္။
၁၆။

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္

Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေAဂ်င္စီမ်ားသည္

Aလုပ္သမားေစလႊတ္မွဳ

၀န္ေဆာင္စရိတ္မ်ားကို Aနည္းဆံုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ Aလုပ္သမားမ်ားထံမွ Aျမင့္ဆံုး
ေတာင္းခံရမည့္ ၀န္ေဆာင္ေၾကးသည္ Aလုပ္သမားရရွိမည့္ Aေျခခံလစာ (၄) ဆထက္
မပိုေစရပါ။
၁၇။

လိမ္လည္စာရင္းျဖည့္သြင္းျခင္း၊ လွည့္ဖ်ားျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္ခAား Aဆမတန္ေတာင္းခံျခင္း
စသည္တို႔ ကိုျပဳလုပ္ပါက လိုင္စင္ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရမည့္Aျပင္ UပေဒAရလည္း Aေရးယူျခင္း
ခံရမည္။

၁၈။

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရ ေAဂ်င္စီမ်ားသည္ မိမိေစလႊတ္ေသာ Aလုပ္
သမားမ်ား မျဖစ္သင့္ေသာ Aႏၱရာယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသဘာ၀Aရ Aႏၱရာယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္း
ခြင္မ်ား၊ စြန္႓စားလုပ္ကိုင္ရမွဳမ်ား၊ မေလ်ာ္မကန္ျပဳက်င့္ခံရျခင္းမ်ား (သို႓မဟုတ္) ခြဲျခားဆက္ဆံ
ခံရျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစေရးAတြက္ AကာAကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၉။

ျပည္ပသြားေရာက္လုပ္ေဆာင္မည့္ Aလုပ္သမားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊
Aလုပ္သမားလက္ခံမည့္ႏိုင္ငံရွိ

Aလုပ္ရွင္ကုမၸဏီနွင့္ပတ္သက္သည့္

Aခ်က္Aလက္မ်ား

Aလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးUီးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္၍ မိမိရံုး/ ဌာန/
ကုမဏီ၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းထားရမည့္Aျပင္ Aလုပ္
သမားညႊန္ၾကားေရးUီးစီးဌာနသို႓လည္း E-mail ျဖင့္ ေပးပို႓ရမည္။
၂၀။

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္ Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေAဂ်င္စီမ်ားသည္ မိမိေစလႊတ္ေသာ Aလုပ္
သမားမ်ားAား သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ Uပေဒပါရပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္နွင့္ AကာAကြယ္မ်ား ရရွိ
ေစရမည့္Aျပင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးAႏၱရာယ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပ မေတာ္တဆထိခိုက္မွဳမ်ား
တြင္လည္း

Aလုပ္သမားမ်ားAတြက္

ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

လံုေလာက္ေသာAကာAကြယ္ေပးႏိုင္ရန္

Aတတ္

4
၂၁။

ျပည္ပသို႓ထြက္ခြာရာတြင္
Aလုပ္သမားAား

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္

Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေAဂ်င္စီမ်ားသည္

ေလဆိပ္သို႓ပို႓ေဆာင္ေပးေရးAပါA၀င္

လိုAပ္ေသာAကူAညီမ်ား

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
ျပည္ပထြက္ခာြ ျပီးေနာက္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား
၂၂။

Aလုပ္သမားသြားေရာက္မည့္ႏိုင္ငံ၏ ေလဆိပ္တြင္ Aလုပ္သမားေရာက္ရွိသည့္Aခါ ျပည္ပ
Aလုပ္Aကိုင္Aက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္ေရ ေAဂ်င္စီ (သို႓မဟုတ္) Aလုပ္ရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္မွ
Aလုပ္သမားAား ၾကိဳဆို၍ Aလုပ္ခြင္သို႓ ပို႓ေဆာင္ေပးရန္ စီစU္ထားရမည္။

၂၃။

မိမိေAဂ်င္စီမွ

ျပည္ပသို႓ေစလႊတ္၍

သြားေရာက္Aလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္

ျမန္မာAလုပ္သမား

မ်ားသည္ မိသားစုလႊဲပို႔ ေငြကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မွဳဘဏ္မွတစ္ဆင့္ တရား၀င္လႊဲပို႓ရန္
Aလုပ္သမားေစလႊတ္ေသာ ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္Aက်ိဳးေဆာင္ လုိင္စင္ရေAဂ်င္စီမွ တာ၀န္
ယူ စီမံေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရမည္။
၂၄။

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္ Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေAဂ်င္စီမ်ားသည္ Aလုပ္သမားမ်ားAား ျပည္ပ
သို႓ ေစလႊတ္ျပီးေနာက္ ဆက္သြယ္မွဳမျပတ္ေစဘဲ လိုAပ္ေသာAကူAညီမ်ားAား ေဆာင္ရြက္
ေပးရမည္။

၂၅။

မိမိေAဂ်င္စီမွေစလႊတ္ေသာ
(သို႓မဟုတ္)

ေသဆံုးပါက

Aလုပ္သမားသည္

ျပည္ပတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း

လိုAပ္ေသာAကူAညီမ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ေပး၍

Aလုပ္သမား

ညႊန္ၾကားေရးUီးစီးဌာနသို႓ သတင္းေပးပို႓ရမည္။ ထိုသို႓ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက လိုင္စင္
Aာမခံစေပၚေငြမွ ထိုAလုပ္သမား၏ လိုAပ္ခ်က္Aတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကို သေဘာ
တူညီရမည္။
Aလုပ္သမားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႓ ျပန္ေရာက္ျပီးေနာက္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား
၂၆။

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္Aက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္ရ
Aလုပ္သမားမ်ား

ေAဂ်င္စီမ်ားသည္

စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မိမိေစလႊတ္ထားေသာ
Aေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ

ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမျပည့္မီ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႓ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါက
Aလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးUီးစီးဌာနသို႓ သတင္းေပးပို႓၍ Aလုပ္သမားAား ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ
(Overseas Worker’s Identification Card) ျပန္လည္Aပ္ႏွံရန္ စီစU္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
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ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရသူမ်ားမွ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း
၂၇။

ျပည္ပAလုပ္Aကိုင္ Aက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရသူမ်ားသည္ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Trade မ်ားကို
သင္တန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ Uီးစီးဌာနသို႓ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ ၀န္ၾကီး
ဌာန၏ စီစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ရမည္။

လိုင္စင္ရုပ္သိမ္းျခင္း
၂၈။

ေAာက္ပါတို႓ကို စီစစ္ေတြ႓ရွိပါက ျပည္ပAလုပ္Aကို္င္ဆိုင္ရာUပေဒAမွတ္ (၃/၉၉) ပုဒ္မ ၈

(င) Aရ လိုင္စင္ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရနိုင္ပါသည္(က)

တရားမ၀င္ေစလႊတ္ေၾကာင္း တစ္ၾကိမ္စစ္ေဆးေတြ႓ရိျွ ခင္း၊

(ခ)

မိမိေAဂ်င္စီမွေစလႊတ္ေသာ

Aျခားႏိုင္ငံေရာက္Aလုပ္သမားမ်ားက

Contract

စာခ်ဳပ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားAေပၚ တိုင္ၾကားခံရျခင္းႏွင့္ ထိုသို႓တိုင္ၾကားခ်က္
မွန္ကန္ေၾကာင္း (၃) ၾကိမ္ထက္မနည္း စစ္ေဆးေတြ႓ရွိျခင္း၊
(ဂ)

စာခ်ဳပါAလုပ္နွင့္

ရရွိေသာAလုပ္

မကုိက္ညီေၾကာင္း

(၃)

ၾကိမ္ထက္

မနည္း

တိုင္ၾကားခံရျခင္း၊
(ဃ)

Aလုပ္ကမ္းလွမ္းလႊာ (Job Offer) လိမ္လည္တင္ျပျခင္းAား စစ္ေဆး ေတြ႓ရွိရျခင္း၊

(င)

၀န္ေဆာင္မွဳတန္ဖိုးကို Aေျခခံလစာ၏ (၄) ဆထက္ ပိုမိုေတာင္းခံျခင္း၊

