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===================== ========= ======== =====

ဿ။ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း မ်ားမၾကာမီရက္မ်ားအတြင္း သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ေသာ ၀ှ၀ှ မတ္ လ ၁ဿ
ရက္ကုန္ ဆံုးမည့္ CI စာအုပ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ဗီဇာသက္တမ္းထပ္မံ မတိုးေတာ့ေတာ့
ေၾကာင္း၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ရက္မတိုင္မီွ MOU- Utrun စနစ္ ကို ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ရမည္
ဆိုသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ၊ CI စာအုပ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ စိုးရိမ္မွုမ်ားျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ၊
သတင္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။
၀။

သို့ျဖစ္ပါ၍

ယေန႕(ဿ၁-၃-၀ှဿ၉)

ထိုင္းနိုင္ငံဘက္ျခမ္း

ရက္ေန့တြင္

တာှန္ရွိသူမ်ားနွင့္

စတင္က်င္းပသည့္

အထူးအစည္းအေှး

အစည္းအေှးမတိုင္မွီ

တစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ျပီး

ယင္းကိစၥရပ္

အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ကနဦး ေျဖေလ်ာ့ ခြင့္အား ေတာင္းဆို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္နိုင္ခဲ့ပါသည္(က) ၁ဿ-၁-၀ှ၀ှ ရက္ေန႕ အတြင္း ကုန္ဆံုးမည့္ Visa နွင့္ Work Permit မ်ားကို ၁ဿ-ဿ၀-၀ှ၀ှ
ရက္ေန့အထိ

ေနာက္ထပ္

၉

လ

သက္တမ္းကနဦး

ထပ္မံတိုးေပးမည္

ျဖစ္ပါသည္။

၂င္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ သက္တမ္း မကုန္ဆံုးခင္ကာလအတြင္း မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ MOU-U
Turn

Process

ကို

ေဆာင္ရြက္ရမည္

ကို

ထိုင္းနိုင္ငံဘက္ျခမ္းနွင့္

အေသးစိတ္ထပ္မံ

ညွိနွိုင္းထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမားဦးေရ ၄ သိန္း ခန့္ MOU U Turn စနစ္ျဖင့္
ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ရာ

မိမိတို့အေနျဖင့္

ယခုလက္ရွိ

MOU

U

Turn

စနစ္

ထက္ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ေသာ Process ကို Working Group အဆင့္တြင္ ထပ္မံေဆြးေနြးျပီး၊ နွစ္
နိုင္ငံအဆင့္ တြင္ အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) ဿ-ဿဿ-၀ှဿ၉ ရက္ေန့တြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ CI ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ေရလုပ္သား မ်ားသည္ လည္း
ေဖာ္ျပပါ အပိုဒ္(က)ပါအတိုင္း အက်ံဳးှင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးနွင့္ ယခု Data Collection Center တြင္ လည္းေကာင္း
ထုတ္ေပးထားေသာ

ME

Bangkok

စာအုပ္မ်ားအားလံုးအားလည္း၊

အပိုဒ္(က)ပါအတိုင္း

အက်ဳံးှင္ပါသည္။ ၂င္းစာအုပ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ စာအုပ္သက္တမ္း(၀) နွစ္နွင့္ အထက္
က်န္ရွိပါက MOU စနစ္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ ယင္းစာအုပ္အား ျပန္လည္ အသံုးျပဳနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁။ ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ေရာက္ရွိအလုပ္သမားမ်ားအားလံုးကို MOU စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္
ျဖစ္ေသာ္လည္း၊

ထိုင္းနိုင္ငံမူှါဒနွင့္

MOU

Uturn

Process

ကို

အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္ေအာင္၊

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေလ်ာ့ ခ်ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စခန္းမ်ား ထပ္မံတိုးျမွင့္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္

ရရွိျပီးေသာအခ်ိန္ကာလထက္

ထပ္မံတိုးျမွင့္

ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္

ရရွိေရး၊

ျပည္ေထာင္စု

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ အေထာက္အထားတစ္ခုခု ကို ကိုင္ေဆာင္၍ MOU
စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို္နိုင္ေရး ၊ တို့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ Working Group အစည္းအေှး မ်ားတြင္
ထပ္မံေဆြးေနြးေဆာင္ရြက္သာြ းမည္ျဖစ္ပါသည္။ Internatioanl Labour Organization ၏ မူှါဒအရ
ထိုင္းနုိင္ငံသည္

နွစ္နိုင္ငံသေဘာတူသည့္

MOU

စနစ္ကို

စာခ်ုပ္ခ်ုပ္ဆို

ေဆာင္ရြက္မည့္

အေျခအေနတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္ျခမ္း၊ အလုပ္သမား၊ လူှင္မွုၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ့အင္အား
ှန္ၾကီးဌာန ၊ ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံသံရံုး နွင့္ အလုပ္သမားညြွန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန တို့ အေန
ျဖင့္ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး

၏အက်ိဳးငွာ

ထိုင္းေရာက္

ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး

၏

အခက္အခဲမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ရွိသည္မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ နားေထာင္လ်က္ရွိျပီး၊ ယခု ကနဦး
သေဘာတူညီခ်က္သည္ လည္း လက္ရွိကာလအရျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္အေပၚတြင္
အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္ေအာင္
ပိုမိုလိုအပ္ေသာ

အျမန္ဆံုး

ညွိနိုင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ညွိနွိုင္းေဆြးေနြးသြားမည္

ျဖစ္ျပီး၊

ယခုထက္
ရရွိေသာ

အခ်က္အလက္ မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္နွင့္ တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဃ) ထိုင္းနုိင္ငံသည္ လည္း ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ာလျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြ႕ဲ စည္းေဆာင္ရြက္ ျပီးသည့္
အခ်ိန္တြင္

ေဖာ္ျပပါ

စာအုပ္

သက္တမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္

ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္

ကို

ဆက္လက္ညွိနွိုင္းတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၁ဿ-၁-၀ှ၀ှ ရက္ မတိုင္မွီ မိမိတို့ ဗီဇာသက္တမ္း မ်ားကို
ခြင့္ျပု ညွိနွိုင္းထားရွိသည့္ အတိုင္း ဆက္လက္ သက္တမ္း တိုးထားၾကရန္ တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။
(င) ျမန္မာနိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ လူမွုအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
လည္းေကာင္း၊

အလုပ္သမားေရးရာကိစၥ

ခ်ိတ္ဆက္၍

လည္းေကာင္း

၊

တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္အၾကံျပဳ နိုင္ပါသည္။
အလုပ္သမားသံအရာရွိရံုး
ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ထိုင္းနုိင္ငံ

ရပ္မ်ားနွင့္

ပတ္သက္၍

အလုပ္သမားသံအရာရွိရံုး

အၾကံျပဳ
ေမးလ္သို့

လုိပါက

ဖုန္းျဖင့္

လည္းေကာင္း

