
ပြည်ြ သ  ို့ သ ောွားရ  ော က် လ ြ်က  င် လ  သူ မ ောွား သ     မ ည့်် အခ က်မ ောွား 

၁။ တရောားဝင်သ ောားရရောက်လုပ်က ငုခ်ြငာ်း အက   ားရက ားဇ ားမ ောား 

(က) လ ခုြ  စ တ်ြ စ ော ြရ ားသ ောားလောအလုပ်လုပ်က ုင်န ုငခ်ြငာ်း၊  

(ြ) သက်ဆ ုငရ်ောန ုငင် ၏ ဥပရေပါ ြ စောားြ င့််မ ောားနှင့်် ကောက ယ်ရစောင့််ရရှောက် မှုမ ောား 

ရရှ ခြင်ား၊ 

(ဂ) သတ်မှတ်လုပ်ြလစောက ု ြ စောားြ င့််ရခြငာ်း၊ 

(ဃ) သ ောားရရောက်လုပ်က ငု်သည့်် န ုငင် အတ င်ားလ တ်လပ်စ ော သ ောားလောန ုငခ်ြငာ်း၊ 

(င) က န်ားမောရရားရစောင့််ရရှောက်မှု၊ လ မှုဖ လ ုရရားြ စောားြ င့််၊ အခြောားအောမြ နှင့်် ရလ ောရ် ကား 

ရင မ ောား ရရှ ြ စောားန ုင်ခြငာ်း၊  

(စ) လ ကနု်က ားြ ရမှု၊ လုပ်အောားရြါင်ားပ ုခဖတ်ြ ရမှုနှင့်် အလုပ်ရှင်ဖ နှ ပ်မှုမ ောားမှ 

လ တ်ရခမောက်ခြငာ်း၊ 

(ဆ) အလုပ်လုပ်က ုငြ် င့််သက်တမ်ားကုန်ဆ ုားပါက မ မ န ုငင် သ ုို့ လ ခုြ  စ တ်ြ စ ော ခပန်လော 

န ုငခ်ြငာ်း။ 

၂။ တရောားမဝင ်သ ောားရရောက်ခြင်ားရ ကောင့်် ကက  ရတ ွေ့န ုင်သည့်် အြက်အြဲမ ောား 

(က) သ ောားရရောက်လုပ်က ငု်သည့်် န ုင်င အတ ငာ်း လ တ်လပစ် ော သ ောားလောန ုငမ်ှု မရှ ခြင်ားနှင့်် 

ြ  ပရ်နှှောငြ် ုင်ားရစြ ရန ုငခ်ြင်ား၊ 

(ြ) သက်ဆ ုငရ်ောန ုငင် ၏ ဥပရေပါ ြ စောားြ င့်န်ှင့် ်ကောက ယ်ရစောင့််ရရှောက်မှု မရန ုင်ခြငာ်း၊  

(ဂ) က န်ားမောရရားရစောင့််ရရှောက်ြ င့််နှင့်် လ မှုဖ လ ရုရားအက   ားြ စောားြ င့််မ ောားမရန ုငခ်ြငာ်း၊ 

(ဃ) ဖမ်ားဆ ားြ ရခြငာ်း၊ အခပစ်ရပား အရရားယ ြ ရခြင်ားနှင့်် ခပည်နှငေ်ဏရ်ပားြ ရခြငာ်း၊  

(င) လ ကနု်က ားြ ရန ုငခ်ြငာ်း၊ လုပ်အောားနှင့်် ရင ရ ကားရြါင်ားပ ုခဖတ်မှုနှင့်် အလုပ်ရှင်၏ 

ဖ နှ ပမ်ှု ြ ရန ုငခ်ြငာ်း၊ 

(စ) ရင ရ ကားလ မ်လည်ြ ရန ုင်ခြငာ်းနှင့်် သတ်မှတ်လုပ်ြလစောမရရှ ခြင်ား၊  

(ဆ) တရောားမဝင် နယ်စပ်ခဖတ်ရက ေ်ာခြငာ်းရ ကောင့်် သက်ဆ ုင်ရောန ုငင် မ၏ ဥပရေနှင့််အည  

အရရားယ ြ ရန ုင်ခြငာ်း။ 

၃။ ခပည်ပသ ုို့ သ ောားရရောက်လုပ်က ငု်လ ုပါက ရအောက်ပါတ ုို့က ု ရဆောငရ်ွက်ရမည်- 
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(က) တ ုင််းဒေသကက ်းနှင့်် ပပည်နယ်မ  ်းရှ  မမ  ွေ့နယ်အလုပ်အက ုငန်ှင့်် အလုပ်သမောားရှောရဖ  

ရရားရ ုမ ောားသ ုို့ သ ောားရရောက်၍ ခပည်ပ အလုပ်အက ငု် အလုပ်သမောားမှတ်ပ ုတင်ရန်၊   

(ြ) ခပည်ပအလုပ်အက ုငအ်က   ားရဆောငလ် ုငစ်င်ရရအဂ င်စ မ ောားနှင့်် တ ုက်ရ ကု်ြ  တ်ဆက် 

ရန်၊  

(ဂ) က န်ားမောရရား ရဆားစစ်ရန်၊ 

(ဃ) န ုငင် က ားလက်မှတ် (Passport for Job- PJ) ရလ ောကထ်ောားရယ ရန်၊ 

(င) ခပည်ပအလုပ်အက ုငဆ် ုင်ရော လမာ်းညွှန်သငတ်န်ားတက်ရရောက်ရန်၊ 

(စ) သက်ဆ ုငရ်ောအလုပ်ရှင်နှင့်် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမောား၊ အလုပ်ြနို့်ထောားမှုဆ ုင်ရော 

သရ ောတ စောြ  ပ် ြ  ပ်ဆ ုရန်၊ 

(ဆ) ခပည်ပအလုပ်အက ုငအ်လုပ်သမောားသက်ရသြ ကတ်ခပောား ရလ ောက်ထောားရယ ရန်၊  

(ဇ) သက်ဆ ုငရ်ောန ုငင် အလ ုက် ခပည်ဝငြ် င့်် ဗ ဇောရလ ောကထ်ောားရယ ရန်၊ 

(ဈ) ခပည်ပသ ုို့ သတ်မှတ်ဂ တ်မ ောားမှ တရောားဝငထ် က်ြ ောရန်၊ 

(ည) သက်ဆ ုငရ်ောန ုငင် သ ုို့ ရရောက်ရှ ပါက အလုပ်လုပ်က ငုြ် င့််လက်မှတ် ရလ ောက်ထောား 

ရန်။  

၄။ ခပည်ပအလုပ်အက ုငအ်က   ားရဆောငလ် ုငစ်င်ရရအဂ င်စ မ ောားနှင့်် ြ  တ်ဆက်ရဆောငရ်ွက် 

ရောတ င ် 

(က) အလုပ်သမောား၊ လ ဝငမ်ှု ကက ား ကပ်ရရားနှင့်် ခပည်သ ူ့အင်အောားဝန်ကက ားဌောနမှ တရောားဝင် 

ထုတ်ရပားထောားသည့်် ခပည်ပအလုပ်အက ုင် အက   ားရဆောင်လ ငုစ်င်ရရအဂ ငစ် မ ောားနှင့်် 

တ ုက်ရ ုက်ြ  တ်ဆက်ရန်၊ 

(ြ) န ုငင် အလ ကု် သတ်မှတ်ဝန်ရဆောင်ြက ုသော ရစလွှတ်မည့်် ခပည်ပအလုပ်အက ုင် 

အက   ားရဆောင်လ ငုစ်ငရ်ရအဂ ငစ် ထ  တ ုက်ရ ုက်ရပားသ င်ား၍ မ မ ရပားသ ငာ်းသည့်် 

ရင ရ ကားပမောဏ ရရားသ ငာ်းထောားသည့်် ရင ရရခပစောက ု မပ က်မက က် (မပ က်မက က်) 

ရတောင်ားြ ရန်၊ 

(ဂ) ခပည်ပအလုပ်အက ုငအ်က   ားရဆောငလ် ုငစ်င်ရ ရအဂ ငစ် မ ောားနှင့်် တရောားဝငြ်န်ို့အပ် 

သည့်် နယ်က ုယ်စောားလှယ်မ ောားကသော အလပု်သမောားစုရဆောင်ားြ င့််ရှ ၍ ြ င့််ခပ ြ က် 
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မရှ  ဲ စုရဆောင်ားပါက ခပည်ပအလုပ်အက ုငဆ် ုင်ရော ဥပရေအရ ရထောငေ်ဏ ် ၇ နှစ် 

နှင့်် ရင ေဏ် ြ မှတ်န ုင်ရ ကောင်ား သ ထောားရန်။ 

 

၅။ ရအောက်ရဖေ်ာခပပါ ရနရောမ ောားတ င် သတငာ်းအြ က်အလက်မ ောားရရှ န ုင်မပ ား ရအဂ င်စ မ ောားက 

ဝန်ရဆောင်ြ ပ ုမ ုရတောငာ်းြ ပါက ရင ရရခပစောနှင့််အတ  စောရွက်စောတမ်ား အရထောက်အထောား 

အခပည့််အစ ုခဖင့်် တ ုင် ကောားန ုငသ်ည်- 

(က) ရနခပည်ရတောရ်ှ  အလုပ်သမောားညွှန် ကောားရရားဦားစ ားဌောန၊ ရရ ွေ့ရခပောင်ားအလုပ်သမောား 

ဌောနြ ဲ (၀၆၇-၄၃၀၁၈၃၊ ၀၆၇-၄၃၀၁၈၅)၊ 

(ြ) ရနခပည်ရတောန်ှင့်် ရန်ကုန်မမ  ွေ့တ ုို့တ င် ၂၄ နှောရ ဖ င့််လှစ်ထောားသည့်် Complaints 

Mechanism Centre မ ောား (၀၆၇-၄၃၀၁၈၄၊ ၀၆၇-၄၃၀၂၈၄၊ ၀၁-၆၅၀၀၈၉, ၀၁-

၆၅၀၁၈၇) ၊ 

(ဂ) အလုပ်သမောားညွှန် ကောား ရရားဦားစ ားဌောနရ ုားမ ောား၊ မမ  ွေ့နယ်အလုပ်အက ငုန်ှင့်် 

အလုပ်သမောားရှောရဖ ရရားရ ုားမ ောား၊  

(ဃ) ရရ ွေ့ရခပောငာ်းလုပ်သောားမ ောား ရထောက်ပ ့်က ည ရရားဗဟ ုဌောန (Migrant Resource 

Centres - MRCs) မ ောား၊ 

(င) ဝန်ကက ားဌောန Website www.mol.gov.mm နှင့်် Ministry of Labour, 

Immigration and Population facebook page၊ 

(စ) ဦားစ ားဌောန၏ Safe Migration facebook page၊ 

(ဆ) ခမန်မောခပည်ပအလုပ်အက ုင်ဝန်ရဆောင်မှုလုပ်ငန်ားရှင်မ ောားအဖ ဲွေ့ြ  ပ်ရ ုား (၀၁-၂၅၆၇၂၇, 

၀၁-၂၅၆၈၈၇) ။ 

၆။ လ  က်နာ ရ ော င ွ် က် မ ည့်် အခ က်မ ောွား 

(က) မ မ သ ောားရရောက်လုပ်က ုင်မည့်် န ုငင် ၏ ဥပရေ၊  ောသောစကောား၊ ယဉ်ရက ားမှုနှင့်် 

ဓရလ့်ထ ုားတမ်ားမ ောားက ု သ ရှ  ရလားစောားလ ကု်နှောရန်၊ 

(ြ) အလုပ်ရှင၊် အလုပ်သမောား သရ ောတ စောြ  ပ်ပါ အြ က်အလက်မ ောား၊ လုပ်ငန်ား 

သရ ောသ ောဝနှင့်် လုပ်ငန်ားြ င်ဆ ုင်ရော ရလားစောားလ ကု်နှောရန် က စစရပ်မ ောား၊ ရဆောင် 

ရန်/ ရရှောငရ်န်မ ောား၊ လုပ်ငန်ားြ င်ရ ားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားရရားနှင့်် က န်ားမောရရားဆ ုင် 



4 
 

ရော အြ က်မ ောားနှင့်် အလုပ်ရှင်၊အလုပ်သမောား သရ ောတ စောြ  ပ်ပါ အလုပ်သမောား၏ 

တောဝန်ဝတတရောားမ ောားက ု သ ရှ လ ုက်နှောရဆောင်ရွက်ရန်၊  

(ဂ) တရောားဝင် အလုပ်သမောားအခဖစ် လုပ်က ုငန် ုငရ်ရား သက်တမ်ားရှ ရသော န ုငင် က ား 

လက်မှတ်၊ သက်ဆ ုငရ်ောန ုငင် မှ ထုတ်ရပားထောားသည့်် သက်တမ်ားရှ ရသော ရနထ ုင်ြ င့်် 

ဗ ဇောနှင့် ်အလုပ်လုပ်က ုင်ြ င့်် လက်မှတ်ရယ ရန်၊ 

(ဃ) မ မ  န ုငင် က ားလက်မှတ်၊ အလုပ်လုပ်က ုငြ် င့်် လက်မှတ်နှင့်် ြရ ားသ ောားအရထောက် 

အထောားမ ောားအခပင် အရရားကက ားစောရွက်စောတမ်ားမ ောားက  ုရသြ ောစ ော သ မ်ားဆည်ားရန်၊ 

(င) န ုငင် က ားလက်မှတ်နှင့်် အလုပ်လုပ်က ုငြ် င့််လက်မှတ်က  ု မ မ နှင့််တစ်ပါတည်ား 

ယ ရဆောင်သ ောားရန်၊ 

(စ) အရရားကက ား စောရွက်စောတမ်ား မ ရငာ်းမ ောားက ု အခြောားသ မ ောားထ  အပ်နှ ခြငာ်း၊ ရပားအပ်ခြငာ်း 

မခပ ရန်၊ 

(ဆ) ခပည်ပတ င ် ဆက်သ ယ်အက အည  ရတောင်ားြ ရမည့်် ဖုန်ားန ပါတ်နှင့် ် လ ပ်စောမ ောား၊ 

တောဝန်ယ ရစလွှတ်ြဲ့်ရသော ရအဂ ငစ် ၏ ဖုန်ားန ပါတ်၊ သက်ဆ ုငရ်ောန ုငင် ရှ  ခမန်မော 

သ ရ ုားနှင့်် အလုပ်သမောားသ အရောရှ တ ုို့၏ ဖုန်ားန ပါတ်နှင့်် လ ပ်စောမ ောား၊ ခမန်မောန ုငင် ရှ  

ရရ ွေ့ရခပောငာ်းအလုပ်သမောားဌောနြ ဲနှင့်် Complaints Mechanism Centers တ ုို့၏ 

ဖုန်ားန ပါတ်မ ောား မှတ်သောားထောားရန်၊ 

(ဇ) ခပည်ပသ ုို့ ရရောက်ရှ ပါက ခမန်မောန ုင်င ရှ  မ သောားစုမ ောား၊ မ တ်ရဆ  သ ငယ်ြ ငာ်းမ ောားထ  

အဆက်အသ ယ်ခပ လုပ်ထောား၍ မ မ  ရနထ ုငရ်သော လ ပ်စောနှင့်် ဆက်သ ယ်ရမည့်် 

ဖုန်ားန ပါတ်မ ောား အသ ရပားရန်၊ 

(ဈ) အလုပ်ရှင၊် အလုပ်သမောား သရ ောတ စောြ  ပ်ြ  ပ်ဆ ုြ  န် စောြ  ပ်ပါ အြ က်မ ောား 

ရသြ ောစ ော သရ ောရပါက်နှောားလည်မပ ား မ မ အမှန်တကယ် လုပ်က ုင်န ုင်မည့်် 

လုပ်ငန်ားြ င်အမ   ားအစောားခဖစ်မှသော သရ ောတ လက်မှတ်ရရားထ ုား၍ စောြ  ပ်ြ  ပ်ဆ ု 

ရန်၊ 

(ည) ခပည်ပတ င် ရနထ ငုြ် င့််သက်တမ်ား ရက ောလ် န်ရနထ ငုခ်ြငာ်း၊ အလုပ်လုပ်က ငု်ြ င့်် 

လက်မှတ်ပါ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်ရနရောနှင့်် အမှန်တကယ် လုပ်က ုင ် ရနသည့်် 

အလုပ်ရှင၊် အလုပ်ရနရော လွှမဲှောားခြင်ားတ ုို့ရ ကောင့်် တရောားဝင် သ ောားရရောက် လုပ်က ုင် 
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ရသေ်ာလည်ား တရောားမဝင ် အလုပ်သမောားအခဖစ် ရရောကရ်ှ ၍ အရရားယ  ြ ရန ုင၍် 

အရလားထောားရဆောငရ်ွက်ရန်၊ 

(ဋ) တရောားဝင်လမ်ားရ ကောင်ားခဖင့်် မ သောားစုထ  ရင လွှပဲ ုို့န ုငရ်ရား ကက  တငရ်လ့်လောမပ ား 

တရောားဝင်လမ်ားရ ကောင်ားခဖင့််သော ရင လွှပဲ ုို့ရန်။ 

 


