
ပြည်ြအလုြ်အက ငုလ်မ််းညွှန်သငတ်န််း တက်ရ ောက်ခငွ့််တငပ်ြပခင််းနငှ့််ြတ်သက်၍ အသ ရြ်း 

ရ ကညောပခင််း 

၁။ ပြည်ြန ိုငင်မံ ောျားသ ိုို့ သွောျားရ ောကအ်လိုြ်လိုြ်က ိုငမ်ည ် အလိုြ်သမောျားမ ောျားအတွက် ပြည်ြ 

အလိုြ်အက ိုငလ်မျ်ားညွှန်သငတ်န်ျားမ ောျားက ို အလိုြ်သမောျားညွှန်ကကောျားရ ျားဦျားစီျားဌောန၏အစီအစဉ် 

ပြင ် ကျွမ်ျားက ငမ်ှုရလ က င ်ရ ျားသငတ်န်ျားရက ောင်ျား ( န်ကိုန်နှင  ် မနတရလျား)တ ိုို့တွင် ၂၀၁၇ 

ခိုနှစ်ကတည်ျားက အခမ  သငက်ကောျားြ ိုို့ခ ရြျားလ က် ှ ြါသည်။ 

၂။ ယခိုအခါ ပြည်ြန ိုင်ငံမ ောျားသ ိုို့ သွောျားရ ောက်အလိုြ်လိုြ်က ိုင်မည ်သူမ ောျား မ ောျားပြောျားလောပြီျား 

ပြည်ြအလိုြ်အက ိုငလ်မ်ျားညွှန်သငတ်န်ျား တက်ရ ောက်လောသူမ ောျား ြ ိုမ ိုမ ောျားပြောျားလောလ က် 

 ှ  ော သငတ်န်ျားမ ောျား စနစ်တက  သငက်ကောျားြ ိုို့ခ န ိုငရ် ျားနှင  ် မလ ိုလောျားအြ်သည ် ပြဿနာမ ောျား 

မပြစ်ရြေါ်ရစရ ျားတ ိုို့အတွက် ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်လမျ်ားညွှန်သငတ်န်ျားတက်ရ ောက်ခွင်  

တငပ်ြပခငျ်ားမ ောျားအောျား ၁၂-၁၂-၂၀၂၂  က်ရနို့မှစတင၍် ရအောကြ်ါအစီအစဉ်အတ ိုငျ်ား 

ရ ောင ်ွက်သွောျားမည်ပြစ်ြါသည်- 

(က) မ မ အစအီစဉ်ပြင  ်ကျွမ်ျားက ငလ်ိုြ်သောျားအပြစ ်လမျ်ားညွှနသ်ငတ်နျ်ား တက်ရ ောက်ပခငျ်ား  

(၁) မ မ အစီအစဉ်ပြင့်် ကျွမ််းကျငလ်ုြ်သော်းအပြစ် ပြည်ြန ုင်ငမံျော်းသ ုို့ 

သွော်းရ ောက်လုြ်က ငု်မည့််သူမျော်းအတွက် ပြည်ြအလုြ်အက ုင်လမ််းညွှန် 

သငတ်န််း တက်ရ ောက်ခွင့််အော်း သငတ်န််းတစ်ြတ်စဉ်လျှင်  န်ကုန်မမ  ြို့တွင် 

သငတ်န််းသော်း ၅၀ ဦ်းနှင့်် မနတရလ်းမမ  ြို့တွင် သင််းတန််းသော်း ၅၀ ဦ်းပြင့်် 

သင ်ကော်းြ ုို့ချရြ်းသွော်းမည် ပြစ်ြါရ ကောင််း၊   

(၂) သငတ်န််းတက်ရ ောကခ်ွင့််အော်း န ိုငင်ကံူျားလက်မှတ်မ တတူ၊ စင်ကောြူန ိုင်ငံ 

ပြစ်ြါက IPA Letter (လစော SGD 1200 အထက ် ှ သူမျော်းသော)၊ ဂ ြန် 

န ိုငင် ံ ပြစ်ြါက COE (Skilled Labor နှင့်် Engineer/ Specialist in 

Humanities/ Int’l Services အမျ   ်းအစော်း  ှ သူမျော်းသော)၊ အပခောျားန ိုငင်မံ ောျား 

ပြစ်ြါက Demand Letter (or) Offer Letter (or) Appointment Letter 

(အလုြ်အက ုင်အမျ   ်းအစော်း၊  ောထ်ူးနှင့်် လစောနှုန််းသတ်မှတ် ရြောပ်ြချက် 

မျော်းြါ ှ  မည်) မ ောျားနှင် အတူ သငတ်န်ျားတက်ရ ောက်ခွင် အောျား အလုြ်သမော်း 

ညွှန် ကော်းရ ်းဦျားစီျားဌောန (ရံိုျားခ ျုြ်) ရနပြည်ရတော်သ ိုို့ ြူျားတွ ြါရလ ောကလ်ွှော 
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ြံိုစံအတ ိုင်ျား သတ်မှတ်အရထောကအ်ထောျားမ ောျား ပြည ်စံိုစွောြူျားတွ ၍ လူက ိုယ် 

တ ိုင်ပြစ်ရစ၊ စောတ ိုက်မှပြစ်ရစ၊ အပမန်ရခ ောပြင် ပြစ်ရစတငပ်ြ ရြျား န်ပြစ်ြါ 

ရကကောင်ျား၊ 

(၃) ဦျားစီျားဌောနမှ ကျွမ်ျားက ငလ်ိုြ်သောျားသတ်မှတ်ခ က်နှင်  က ိုက်ညီသူမ ောျားက ို 

စ စစ်၍ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်လမ်ျားညွှန်သငတ်န်ျား တက်ရ ောက်ခွင် ပြျုသည်  

စော င်ျားပြျုစို၍ သငတ်န်ျားသောျားစော ငျ်ားအောျား  န်ကိုန်ပမ ျုြို့နှင်  မနတရလျားပမ ျုြို့တ ိုို့ ှ  

သငတ်န်ျားရက ောငျ်ားမ ောျားသ ိုို့ ရြျားြ ိုို့သွောျားမည်ပြစ်မြီ်း ကောယကံ ှငမ် ောျား သ  ှ န ိုင် 

ရ ျား Safe Migration Telegram Channel တွင် ရကကညောရြျားသွောျားမည် 

ပြစ်ြါရကကောငျ်ား၊ 

(၄)  န်ကိုန်နှင်  မနတရလျားသင်တန်ျားရက ောငျ်ားမ ောျားတွင ် မ မ အစီအစဉ်ပြင်  သငတ်န်ျား 

တက်ရ ောက် န် စော င်ျားရြျားသွင်ျားထောျားသူမ ောျားတွင် ၁၂-၁၂-၂၀၂၂  က်ရနို့၏ 

ရနာကြ် ိုင်ျားအြတ်စဉ်မ ောျားတွင် တက်ရ ောက်ခွင်   ှ ထောျားသူမ ောျားအရနပြင်  

အထက်အြ ိုဒ်ခွ ြါရြောပ်ြခ က်မ ောျားအတ ိုငျ်ား ကျွမ်ျားက င်လိုြ်သောျားနှင်  အက ံျုျား 

ဝငြ်ါက ၅-၁၂-၂၀၂၂  က်ရနို့မှစတင၍် သတ်မှတ်အရထောကအ်ထောျားမ ောျား 

ြူျားတွ ၍ အလုြ်သမော်းညွှန် ကော်းရ ်းဦျားစီျားဌောန (ရံိုျားခ ျုြ်) ရနပြည်ရတော်သ ိုို့ 

တငပ်ြ မည်ပြစ်ရကကောငျ်ား၊ သငတ်န်ျားတက်ရ ောက်ခွင် တင်ပြ ောတွင ် မ မ  

တက်ရ ောက်လ ိုသည်   န်ကိုန် သ ိုို့မဟိုတ် မနတရလျားသငတ်န်ျားရက ောငျ်ားက ို 

သီျားပခောျားရြောပ်ြ န်လ ိုအြ်ရကကောင်ျား၊ သငတ်န်ျားတက်ရ ောက်ခွင် အောျား  က် 

သတတြတ် ၇  က်ခွော၍ ခွင် ပြျုရြျားသွောျားမည်ပြစ်ရကကောင်ျား (ဥြမော ၅  က် 

ရနို့နှင်  ၆  က်ရနို့ဝငစ်ောပြစ်ြါက ၁၂ /၁၃  က်ရနို့သငတ်န်ျားအြတ်စဉ်တွင် 

တက်ရ ောကခ်ွင် ခ ရြျားြါမည်)၊  

(၅) ဦျားစီျားဌောနမှ ခွင ်ပြျုထောျားသည ် သငတ်န်ျားအြတ်စဉ်အလ ိုက်၊ ရနို့ က်အလ ိုက် 

သငတ်န်ျားသောျားစော ငျ်ားတွငြ်ါ ှ သူက ိုသော သငတ်န်ျားတက်ရ ောက်ခွင ရ်ြျားမည် 

ပြစ်ပြီျား အစောျားထ ိုျားသင်တန်ျားတက်ရ ောက်ပခငျ်ား၊ သငတ်န်ျားအြတ်စဉ်နှင ် 

ရနို့ က်ရပြောငျ်ားလ တက်ရ ောက်လ ိုပခင်ျားမ ောျားက ို ခွင ်ပြျုရြျားသွောျားမည်မဟိုတ် 

ရကကောင်ျား၊ သတ်မှတ်ရနို့ က်တွင် အရကကောငျ်ားအမ  ျုျားမ  ျုျားရကကောင်  သွောျားရ ောက် 
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တက်ရ ောက်န ိုငပ်ခငျ်ားမ ှ ြါက သငတ်န်ျားတက်ရ ောက်ခွင် အောျား ဦျားစီျားဌောနသ ိုို့ 

သတ်မှတ်ခ က်မ ောျားနှင် အညီ ထြ်မံတင်ပြ မည်ပြစ်ြါရကကောငျ်ား၊  

(ခ) ပြည်ြအလိုြ်အက ိုငအ်က  ျုျားရ ောငလ် ိုင်စင ်ရအဂ ငစ်မီ ောျားမ ှ တငပ်ြသည ် အလိုြ် 

သမောျားမ ောျား လမျ်ားညွှနသ်ငတ်နျ်ားတက်ရ ောက်ပခငျ်ား 

(၁) ပြည်ြအလိုြ်အက ိုငအ်က  ျုျားရ ောင် လ ိုငစ်င် ရအဂ ငစ်ီမ ောျားသည် မ မ  

ရစလွှတ်မည်  အလိုြ်သမောျားမ ောျား ပြည်ြအလိုြ်အက ိုငလ်မျ်ားညွှန်သငတ်န်ျား 

တက်ရ ောက်ခွင်   ှ န ိုငရ် ျား Demand Letter ၊ တက်ရ ောက်မည်  အလိုြ် 

သမောျားအမည်စော ငျ်ား(Excel Soft Copy ပြင့််)၊ န ိုငင်ကံူျားလက်မှတ်မ တတူမ ောျား 

တ ိုို့နှင အ်တူ ပမန်မောပြည်ြအလုြ်အက ုငဝ်န်ရ ောင်မှုလုြ်ငန််း ှင်မျော်းအြွ ြို့ 

ချ ြ ် (MOEAF)၊ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုငလ်မျ်ားညွှန်သငတ်န်ျား လက်ခံစ စစ်ရ ျား 

ရကော်မတီသ ိုို့ တငပ်ြ န်ပြစ်ရကကောင်ျား၊ (န ိုင်ငအံလ ိုက်တငပ်ြ မည်  စော ွက် 

စောတမ်ျားမ ောျားသတ်မှတ်ထောျား ှ သည်ပြစ်၍ အရသျားစ တ်သ  ှ န ိုင်ရ ျား MOEAF 

သ ုို့  က်သွယ်စံုစမ််း န်)  

(၂) MOEAF 

ပြည်ြအလိုြ်အက ိုင်လမ်ျားညွှန်သငတ်န်ျားလက်ခံစ စစ်ရ ျားရကော်မတီမှ 

သငတ်န်ျား ၁ ြတ်စဉ်တွင် တက်ရ ောက်မည ်  န်ကိုန်သငတ်န်ျားရက ောင်ျား 

အတွက် ၄၄၀ ဦျားနှင်  မနတရလျားသငတ်န်ျားရက ောငျ်ားအတွက် ၄၄၀ ဦျားစီအောျား 

သတ်မှတ်အရထောကအ်ထောျားမ ောျားအတ ိုငျ်ားစ စစ်၍ ြူျားတွ ြါဇယောျားြံိုစံအတ ိုင်ျား 

အမည်စော ငျ်ားပြျုစို၍ ညွှန်ကကောျားရ ျားမှူျားခ ျုြ်ထံ လ ြ်မူရြျားြ ိုို့ န်၊ ထ ိုသ ိုို့ရြျားြ ိုို့ 

 ောတွင် ြူျားတွ အမည်စော င်ျားဇယောျား၌ တောဝန် ှ သူမှ လက်မှတ်တ ို ရ ျားထ ိုျား 

ထောျားသည်  PDF File နှင့်် Microsoft Excel ပြင်  Soft Copy အောျား 

dolmigrationtraining@gmail.com သ ုို့ရြ်းြ ုို့ န်၊  

(၃) ဦျားစီျားဌောနမှ သငတ်န်ျားတက်ရ ောက်ခွင် ပြျုမည်  သငတ်န်ျားသောျားစော င်ျားအောျား 

 န်ကိုန်တ ိုင်ျားရဒသကကီျားနှင ် မနတရလျားတ ိုငျ်ားရဒသကကီျားတ ိုို့ ှ  ကျွမ်ျားက င်မှု 

ရလ က င ်ရ ျားသငတ်န်ျားရက ောငျ်ားမ ောျားသ ိုို့ အြတ်စဉ်အလ ိုက် ရြျားြ ိုို့အရကကောင်ျား 

ကကောျားမည်ပြစ်ပြီျား သငတ်န်ျားတက်ရ ောက်ခွင်   ှ သူမ ောျား ကက ျုတင်သ  ှ န ိုင်ရ ျား 

mailto:dolmigrationtraining@gmail.com
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Safe Migration Telegram Channel တွင် ရကကညောရြျားသွောျားမည်ပြစ်ြါ 

ရကကောင်ျား၊ 

(၄) ဦျားစီျားဌောနမှ ခွင ်ပြျုထောျားသည ် သငတ်န်ျားအြတ်စဉ်အလ ိုက်၊ ရနို့ က်အလ ိုက် 

သငတ်န်ျားသောျားစော ငျ်ားက ိုသော သငတ်န်ျားတက်ရ ောက်ခွင ရ်ြျားမည်ပြစ်ပြီျား 

အစောျားထ ိုျားသငတ်န်ျားတက်ရ ောကပ်ခငျ်ား၊ သငတ်န်ျားအြတ်စဉ်နှင ် ရနို့ က် 

ရပြောင်ျားလ တက်ရ ောက်လ ိုပခငျ်ားမ ောျားက ို ခွင ်ပြျုရြျားသွောျားမည်မဟိုတ်ရကကောငျ်ား၊ 

(၅) အရကကောငျ်ားအမ  ျုျားမ  ျုျားရကကောင ် သငတ်န်ျားတက်ရ ောက ်န် ြ က်ကွက်ြါက 

ြ က်ကွက်သည ် ရအဂ င်စီနှင ် အလိုြ်သမောျားအရနပြင ် MOEAF၊ ပြည်ြ 

အလိုြ်အက ိုငလ်မျ်ားညွှန်သငတ်န်ျားလက်ခံစ စစ်ရ ျားရကောမ်တီထံသ ိုို့ ပြန်လည် 

တငပ်ြသွောျား မည်ပြစ်ပြီျား ဦျားစီျားဌောနမှ ပြန်လည်ခွင ်ပြျုရြျားထောျားသည ် 

သငတ်န်ျားအြတ်စဉ်၊ ရနို့ က်အတ ိုင်ျားသော ရစောင ်  ိုင်ျားတက်ရ ောက်သွောျား  

မည်ပြစ်ြါရကကောငျ်ား၊    

၃။ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုငအ်က  ျုျားရ ောငလ် ိုငစ်င် ရအဂ င်စီအစီအစဉ်ပြင ်ပြစ်ရစ၊ မ မ အစီအစဉ် 

ပြင ် ကျွမ်ျားက င်အလိုြ်သမောျားမ ောျားမှပြစ်ရစ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုငလ်မျ်ားညွှန်သငတ်န်ျား 

ရလ ောက်ထောျားပခင်ျား၊ သင်တန်ျားတက်ရ ောက်ပခငျ်ားမ ောျားအတွက် မည်သည ်အခရကကျားရငွက ိုမ  

ရြျားရ ောင ်န် မလ ိုအြ်ဘ  အခမ  ြွင ်လစှ်သငက်ကောျားြ ိုို့ခ  ရ ောင် ွက်ရြျားသွောျားမည် 

ပြစ်ရကကောင်ျား၊    

၄။ အထက်ြါ ပြည်ြအလိုြ်အက ိုငလ်မျ်ားညွှန်သငတ်န်ျားြွင ်လှစ်သငက်ကောျားြ ိုို့ခ မည ် အစီအစဉ် 

အောျား ၁၂-၁၂-၂၀၂၂  က်ရနို့မှ စတင်သငက်ကောျားြ ိုို့ခ သွောျားမည်ပြစ်ြါရကကောင်ျားနှင ် ပြည်ြ 

အလိုြ်အက ိုငလ်မျ်ားညွှန်သငတ်န်ျားတက်ရ ောကလ် ိုသူမ ောျားအရနပြင ် သတ်မှတ်ထောျားသည ် 

အရြေါ်စော၊ သတ်မှတ်ထောျားသည ် စော ွက်စောတမ်ျားအရထောကအ်ထောျား ပြည ်စံိုစွောပြင ် ၅-၁၂-

၂၀၂၂  က်ရနို့မှစတင၍် ကက ျုတင်တငပ်ြရလ ောကထ်ောျားရြျားကကြါ န် ရမတတော ြ်ခံအြ်ြါ 

ရကကောင်ျား၊ 

၅။ ကျွမ်ျားက င်အလိုြ်သမောျားသတ်မှတ်ခ က်မ ောျား- 
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(က) စင်ကောြူန ုင်ငံအတွက် စင်ကောြူန ိုငင် ံ လူူ့စွမျ်ားအောျားအ ငျ်ားအပမစ်ဝန်ကကီျားဌောနမှ 

ထိုတ်ရြျားသည ် in Principle Approval – IPA Letter သည် (S Pass) ပြစ်သမူ ောျား 

နှင  ် အခ  ျုြို့အလိုြ်သမောျားမ ောျား၏ in Principle Approval–IPA Letter သည် (Work 

Permit)ပြစ်ရသော်လည်ျား ၎င်ျားတ ိုို့စင်ကောြူန ိုငင်ံတွင် ရနထ ိုငလ်ိုြ်က ိုင်ခ  ြူျားသည ် 

လိုြ်ငန်ျားအရတွြို့အကကံျုမ ောျား၊ အလိုြ်အက ိုင် ောထူျားမ ောျားနှင  ်   ှ သည ်လစောသည် 

အရပခခံအလိုြ်သမောျားလစောမဟိုတ်ဘ  စငက်ောြူရဒေါ်လော ၁၂၀၀ နှင ်အထက် 

  ှ သည ်အလိုြ်သမောျားမ ောျား၊  

(ခ) ဂ ြန်န ိုင်ငအံတွက် COE တွင် Skilled Labor နှင့်် Engineer/ Specialist in 

Humanities/ Int’l Services အမျ   ်းအစော်းက ုင်ရ ောင်ထော်းသူမျော်း၊  

(ဂ) အပခောျားန ိုင်ငမံ ောျားအတွက် သက်  ိုင ်ောန ိုငင်ံ အလိုြ် ှင်၏ အလိုြ်ရခေါ်စော 

(သ ိုို့မဟိုတ်) အလိုြ်အက ိုငစ်ောခ ျုြ် (သ ိုို့မဟိုတ်) ပြည်ဝငခ်ွင ်ဗီဇောမ ောျားတွင် 

ရြောပ်ြထောျားရသော လိုြ်ငန်ျားအမ  ျုျားအစောျားမ ောျားသည်   ောဝန်၊ တကကသ ုလ် သ ုို့မဟုတ် 

ရကျောင််း၏နည််းပြ၊ မန်ရနဂျော၊ Supervisor ၊ ဟ ုတယ် Reservation၊ စော င််းက ုင၊် 

စော်းြ ုမှ ်း၊ စကော်းပြန်၊ သက်  ုင် ော န ုငင်ံအစ ု်း  သ ုို့မဟုတ် အြွ ြို့အစည််းတစ်ခုခု၏ 

ဝန်ထမ််း စသည့််အလုြ်အက ုင်  ှ သူမျော်းနှင့်် အခ  ျုြို့အလိုြ်သမောျားမ ောျားသည် 

အရပခခံအလိုြ်သမောျားပြစ်ရသေ်ာလည်ျား ၎င်ျားတ ိုို့ သက်  ိုင ်ောန ိုငင်တံွင် ရနထ ိုင် 

လိုြ်က ိုငခ်  ြူျားသည ် လိုြ်ငန်ျားအရတွြို့ အကကံျုမ ောျား၊ အလိုြ်အက ိုင ်ောထူျားမ ောျားနှင ် 

  ှ သည ်လစောသည် သက်  ိုင ်ောန ိုငင်ံ၏ အရပခခံအလိုြ်သမောျားလစောမဟိုတ်ဘ  

လစောနှုန်ျားပမင ်မောျားစွော  ှ သည ် အလိုြ်သမောျားမ ောျား၊  

၆။ အရပခခံအလိုြ်သမောျားသတ်မှတ်ခ က်မ ောျား -       

(က) စင်ကောြူန ုင်ငံအတွက် စငက်ောြူန ိုင်ငံ၊ လူူ့စွမ်ျားအောျားအ ငျ်ားအပမစ်ဝန်ကကီျားဌောနမှ 

ထိုတ်ရြျားသည ် in Principle Approval–IPA Letter သည် (Work Permit) ပြစ်ပြီျား 

အရပခခံလစောသည် စင်ကောြူရဒေါ်လော ၁၂၀၀ ရအောက်   ှ သည ် အလိုြ်သမောျားမ ောျား၊  

(ခ) ဂ ြန်န ိုင်ငအံတွက် COE တွင် Technical Intern Training နှင့်် Specified Skilled 

Worker အမျ   ်းအစော်းက ုင်ရ ောင်ထော်းသူမျော်း၊  

(ဂ) အပခောျားန ိုင်ငမံ ောျားအတွက် သက်  ိုင ်ောန ိုငင်ံ အလိုြ် ှင်၏ အလိုြ်ရခေါ်စော 

(သ ိုို့မဟိုတ်) အလိုြ်အက ိုင်စောခ ျုြ် (သ ိုို့မဟိုတ်) ပြည်ဝင်ခွင ် ဗီဇောမ ောျားတွင် ရြော်ပြ 

ထောျားရသော ရ ောက်လုြ်ရ ်းလုြ်ငန််း၊ စ ုက်ြျ   ်းရ ်း၊ ရမွ်းပမ ရ ်း၊ ကုန်ထုတ်လုြ်ငန််း၊ 
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အထည်ချ ြ်လုြ်ငန််း၊ ြ  ရ ောဂလုြ်ငန််း၊ ဟ ုတယ် ဝန်ရ ောင်မှုလုြ်ငန််း၊ 

သရ ဘောကျင််း၊ ဝန်ရ ောငမ်ှုလုြ်ငန််း၊ စော်းြွ ထ ်ုး၊ သက်ကကီ်း ွယ်အ ု ရစောင့််ရ ှောက်ရ ်း 

လုြ်ငန််း၊ ငါ်းြမ််းလုြ်ငန််းတ ုို့သည် အရပခခံအလုြ်အက ုင်အမျ   ်းအစော်းမျော်းပြစ်၍ 

၎င််းတ ုို့  ှ မည့်် အရပခခံလစောသည် သက်  ုင် ောန ုင်ငံ၏ အရပခခံလစောပြစ်မြီ်း 

လစောနှုန််းပမင့််မော်းစွော မ  ှ သည့်် အလုြ်သမော်းမျော်း၊  

 


