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ေဟာင္ေကာင္၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေျခခံအလုပ္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္ (SEC) အရ ေအာက္ပါတို႔ကုိ သင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္

သင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက:္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား 

စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ား

www.fdh.labour.gov.hk

www.eaa.labour.gov.hk

www.customs.gov.hk

www.consumer.org.hkစားသံုးသူေကာင္စီ

သင္သည္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကုိ ခံရပါက သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ ကုိယ္ေရးလံုျခံဳမႈအတြက္ 
အႏၱရာယ္ရွိေနပါက အကူအညီရယူရန္ ရဲဌာန အေရးေပၚဖုန္းလုိင္း “999” သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းေခၚဆုိပါ။

သင့္အား လုပ္အားခမေပးပါက သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ သင္၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အခါ စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ႏွင့္ အကူအညီရယူရန္အတြက္ 24 နာရီစံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေသာ 
အလုပ္သမားေရးရာဌာနထံ အေရးေပၚဖုန္းလိုင္း “2157 9537” သုိ႔ ေခၚဆုိပါ သုိ႔မဟုတ္ 
အလုပ္သမားေရးရာဌာန၏ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ဌာနခြဲ၏ ရုံးခြဲထံ 
ရုံးခ်ိန္အတြင္း သြားေရာက္ပါ။

ေရွာင္ရန္မ်ား

အလုပ္ခန္႔အပ္ထားစဥ္အတြင္း သင့္အား ခြင့္ျပဳမထားသည္မွာ

သင့္အလုပ္ရွင္မွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္ပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ 
မည္သည့္အလုပ္အကုိင္ကိုမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
SEC တြင္ သတ္မွတ္ထားသည္မွတပါး အျခားလိပ္စာတစ္ခုတြင္ 
ေနထိုင္ျခင္း။

သင့္လခကို မရရွိမီ လစာရွင္းတမ္း သုိ႔မဟုတ္ 
လက္ခံေျပစာတစ္ခုခုတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း။

ေဖာ္ျပထားေသာ ေကာ္မရွင္ခမွလြဲ၍ မွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ား၊ စာရင္းသြင္းေၾကးမ်ားႏွင့္ မိတၳဴကူးခမ်ားက့ဲသုိ႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အဖုိးအခမ်ားကိုမွ EA ကို မေပးသင့္ပါ။ 

EA မွ ေတာင္းဆုိ သုိ႔မဟုတ္ အၾကံျပဳသည့္တုိင္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွတဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြေခ်း၍ EA 
ကို မေပးသင့္ပါ။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သင္နားမလည္ပါက သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ အဓိပၸာယ္ကုိ သင္ေသခ်ာမသိပါက 
မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း (သင့္အလုပ္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ EA အပါအဝင္) ႏွင့္ မည္သည့္ 
စာရြက္စာတမ္း၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ကုိမွ လက္မွတ္ေရးမထိုးသင့္ပါ။
သင့္ SEC တြင္ မည္သည့္ မွားယြင္းေသာအခ်က္အလက္ (သင္၏လခႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္လိပ္စာအပါအဝင္) ကုိမွ မေပးသင့္ပါ သုိ႔မဟုတ္ပါက ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္မိျခင္းအတြက္ 
သင့္တြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အျပစ္ဒဏ္ ရိွသည္။

အခ်ိန္တိုင္းတြင္ သင္သည္

ေဟာင္ေကာင္၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေျခခံ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္ (SEC) အရ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ သင္ရပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္
ခုနစ္ရက္လွ်င္ အနည္းဆုံး တစ္ရက္ အလုပ္နားခြင့္၊ ျပဌာန္းဥပေဒအရ ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ လစာျဖင့္ လုပ္သက္ခြင့္မ်ား ခံစားခြင့္။ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္သင္၏နားရက္အတြင္း 
အလုပ္လုပ္ရန္ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစျခင္း မျပဳသင့္ပါ သုိ႔မဟုတ္ သင့္အတြက္ ျပဌာန္းဥပေဒအရ ပိတ္ရက္ေပးမည့္အစား လုပ္ခေပးၿပီး ေစခုိင္းျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

SEC တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္အားခမ်ားႏွင့္ စရိတ္မ်ားကို လစာထုတ္ေပးရက္ သုိ႔မဟုတ္ SEC အား ရပ္စဲသည့္ရက္မွစ၍ ခုႏွစ္ရက္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲေပးရမည္။ 
SEC အား လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးလိုက္ခ်ိန္တြင္ စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္လစာသည္ ေနရာအႏွံ႔က်င့္သုံးေနေသာ အနည္းဆံုး ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ လစာထက္ မနည္းသင့္ပါ ။

အခမ့ဲ အစားအေသာက္ (သို႔မဟုတ္ ယင္းအစား အစားအေသာက္ စရိတ္) ရပိုင္ခြင့္၊ အလုပ္ရွင္၏ ေနအိမ္၌ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ၿပီး သီးသန္႔ရွိသည့္ 
အခမဲ့ေနရာထိုင္ခန္း၊ အခမ့ဲေဆးကုသမႈႏွင့္ စာခ်ဳပ္ျပည့္သည့္အခါ/ရပ္စဲသည့္အခါ သင္၏ မူရင္းေနရပ္သုိ႔ ျပန္ရန္စရိတ္ကုိ အခမဲ့ပံ့ပုိးေပးမႈ။

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ (EA) ႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္
ထုိ EA တြင္ ေဟာင္ေကာင္အထူးစီမံခန္႔ခြဲေရးနယ္ေျမ (HKSAR) အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တရားဝင္ EA လုိင္စင္ရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဝန္ထမ္းကုိ EA လုိင္စင္ ျပခိုင္းပါ သုိ႔မဟုတ္ ထုိ EA အား လုိင္စင္ထုတ္ေပးထားျခင္း ရိွ မရွိ အြန္လုိင္းတြင္ 
စစ္ေဆးပါ။

အတည္ျပဳရန္ အတြက္ လက္မွတ္မေရးထုိးမီ SEC တြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို 
သင္သိရွိနားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ သင္လက္မွတ္ထုိးထားေသာ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္၏ မူရင္းမိတၳဴကုိ သိမ္းဆည္းထားပါ။

သင္၏ ပထမဆံုး လုပ္အားခ ရရွိၿပီးမွသာ သတ္မွတ္ေကာ္မရွင္ခကို EA (၎အတြက္ အမ်ားဆံုးမွာ သင့္ပထမဆံုးလအတြက္ လုပ္အားခ၏ 
10% ျဖစ္ပါသည္) ကုိ ေပးပါ။ မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမဆုိအတြက္ EA ထံမွ လက္ခံေျပစာရရွိေအာင္ လက္ေတြ႕က်က် ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။

သင္၏ ကုိယ္ပိုင္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား (ဥပမာ- ေဟာင္ေကာင္သက္ေသခံကတ္ျပားႏွင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္) ႏွင့္ 
ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား (ဥပမာ- ဘဏ္ကတ္မ်ား) ကုိ သိမ္းဆည္းထားပါ။  သင့္အလုပ္ရွင္ႏွင့္ EA ဝန္ထမ္းတို႔ အပါအဝင္ အျခားပုဂိၢဳလ္မ်ားက 
ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ၎တို႔ထံ အတင္းအက်ပ္ လက္ဆင့္ကမ္းလႊဲခုိင္းၿပီး သိမ္းထား၍မရပါ။

သင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအားခ်ိဳးေဖာက္သည့္အခါ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္

ေဆာင္ရန္မ်ား

EA ႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ သင္သည္

ဌာနမ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ား အေရးေပၚဖုန္းလုိင္းမ်ား ဝဘ္ဆုိက္မ်ား

(“1823”မွ ဖုန္းကုိင္ပါသည္)

FDH ဗီဇာ

စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈမ်ား

အေရးေပၚ အတြက္

SEC တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ လစာအတုိင္း သင္၏ FDH ကုိ အခ်ိန္မွန္ႏွင့္ အျပည့္အဝေပးပါ။ SEC အား လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ိန္တြင္ စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္လစာသည္ 
ေနရာအႏွံ႔က်င့္သုံးေနေသာ အနည္းဆုံး ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ လစာထက္ မနည္းသင့္ပါ ။

အလုပ္ခန္႔ထားစဥ္အတြင္း အစားအေသာက္အား အခေၾကးေငြမယူဘဲ ပ့ံပိုးမည္ မပံ့ပိုးမည္ကို FDH ႏွင့္ သေဘာတူၿပီး SEC တြင္ ထုိ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းပါ။ 
မဟုတ္ပါက SEC အား လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ိန္တြင္ ေနရာအႏွံ႔က်င့္သံုးေနေသာ ႏႈန္းထားမနည္းေသာ အစားအေသာက္စရိတ္ပမာဏကုိ FDH အား လစဥ္ေပးသင့္ပါသည္ ။

္  

ခုႏွစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ သင့္ FDH အား တစ္ရက္ထက္မနည္းေသာ အနားယူရက္ေပးပါ။ 

သင့္ FDH အတြက္ သူ/သူမ၏ လုပ္သက္ကုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ ျပဌာန္းဥပေဒအရ ပိတ္ရက္မ်ား  ခံစားႏုငိ္ရန စီစဥ္ေပးပါ။ သင္၏ 
FDH အား သုံးလၾကာကာလ အလုပ္ခန္႔ၿပီးျဖစ္ပါက သူ/သူမသည္ ျပဌာန္းဥပေဒအရ ပိတ္ရက္မ်ားကို လစာျဖင့္ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွသိည္။

သင့္ေနအိမ္ရွိ အတန္အသင့္ သီးသန္႔ျဖစ္သည့္ ေနရာတစ္ခု၌ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာထုိင္ခင္းကို FDH အတြက္ စီစဥ္ေပးပါ။

ေဆးစစ္ခမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာေကာင္စစ္ဝန္ရုံးမွ အေထာက္အထားစစ္မွန္ေၾကာင္း စိစစ္ေၾကးမ်ား၊ ဗီဇာေၾကးမ်ား၊ 
အာမခံေၾကးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဖိလစ္ပိုင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားမွတင္ျပထားေသာ အလားတူသေဘာရိွသည့္ အျခားအခေၾကးေငြမ်ား စသည္တုိ႔က့ဲသုိ႔ 
လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းအားလုံး ရရွိေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ သင့္ FDH ကို ေငြျပန္ထုတ္ေပးပါ။

FDH မ်ား၏ 
အလုပ္ရွင္မ်ား

ေဆာင္ရန္မ်ား

ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အိမ္အကူမ်ား 
(FDH မ်ား) ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အိမ္အကူမ်ား 

(FDH မ်ား)

အလုပ္သမားေ
ရးရာဌာန

လူဝင္မႈႀကီးၾက
ပ္ေရးဌာန

အေကာက္ခြန္ႏွ
င့္ မူးယစ္ခြန္ဌာန 

ေဟာင္ေကာင္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔

ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ဥပေဒမ်ားမွ တားျမစ္ထားသည့္ 

တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

EA လုိင္စင္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ေကာ္မရွင္ခ 

FDH မ်ားအတြက္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား

www.immd.gov.hk/eng/
services/visas/foreign_
domestic_helpers.html

ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွအိမ္အကူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ 

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက့ဲသို႔ေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ကို 

ဂရုတစိုက္ဖတ္သင့္ပါသည္ 

ဤလက္ကမ္းစာေစာင္က ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွအိမ္အကူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွအိမ္အကူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း အတုိခ်ံဳးေဖာ္ျပထားသည့္ စာေစာင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားလာ အေျခအေနမ်ားကုိ အေသးစိတ္သိရွိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ 

အိမ္အကူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံအလုပ္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္ (ID 407) ႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒတို႔ကို ကိုးကားသင့္ပါသည္။ 

အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာအခြင့္အာဏာအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ဥပေဒအား 

အဓိပၸါယ္ျပန္ဆုိပုိင္ခြင့္သည္ တရားရုံးတြင္သာ ရွိပါသည္။

ဤလက္ကမ္းစာေစာင္က ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွအိမ္အကူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွအိမ္အကူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း အတုိခ်ံဳးေဖာ္ျပထားသည့္ စာေစာင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားလာ အေျခအေနမ်ားကုိ အေသးစိတ္သိရွိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ 

အိမ္အကူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံအလုပ္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္ (ID 407) ႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒတို႔ကို ကိုးကားသင့္ပါသည္။ 

အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာအခြင့္အာဏာအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ဥပေဒအား 

အဓိပၸါယ္ျပန္ဆုိပုိင္ခြင့္သည္ တရားရုံးတြင္သာ ရွိပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရွိရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားထံ တုိက္ရုိက္ စံုစမ္းေမးျမန္း၍ျဖစ္ေစ၊ ေအာက္ပါ 
ဝဘ္ဆုိက္မ်ားသုိ႔သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ပါ-

FDH မ်ားအတြက္ Hotline 
နံပါတ္ကို ညႊန္ၾကားထားပါသည္။

2157 9537
(“1823”မွ ဖုန္းကုိင္ပါသည္)



Licence

Insurance

Employment Agency
Regulations

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး 
ေအဂ်င္စီမ်ား 
(EA မ်ား)

FDH မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံသည့္အခါ EA ၏ လိုင္စင္ရသူႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳမထားသည္မွာ
FDH ၏ ပထမဆံုးလအတြက္ လုပ္အားခ၏ 10% ထက္ပိုၿပီး FDH ထံမွ ဝန္ေဆာင္ခကုိ ေတာင္းခံျခင္း။
ပတ္စ္ပို႔၊ သက္ေသခံကတ္၊ ATM ဘဏ္ ကတ္မ်ား/ အေၾကြးဝယ္ကတ္မ်ား၊ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ စာခ်ဳပ္၊ FDH သုိ႔ အစိုးရ/သက္ဆုိင္ရာ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးမ်ား မွ ျဖန္႔ေဝထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ 
လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား စသည္တုိ႔္အပါအဝင္ FDH ၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း။
ေဖာ္ျပထားေသာေကာ္မရွင္ခမွတပါး မိတၱဴကူးခမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ေၾကးမ်ား၊ ဓာတ္ပံုေၾကးမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္မွာယူခမ်ားအပါအဝင္ ကန္႔သတ္မထားဘဲ မည္သည့္ ကန္က်စရိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အဖိုးအခမ်ား/က်သင့္ေငြမ်ားကို FDH မ်ားထံမွ လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ FDH မွ ပထမဆံုးလခကို မရမီ ေကာ္မရွင္ခကို လက္ခံျခင္းအျပင္ FDH ၏ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေခ်းေငြရရွိရန္ ၎တို႔အား စီစဥ္ေပးျခင္း။ 
ဥပေဒတစ္ခုခုကွိ ေဖာက္ဖ်က္ရန္အတြက္ FDH မ်ားအား ကူညီျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အားေပးျခင္း။
အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းမကုန္မီအလုပ္ထြက္ရန္ FDH မ်ားအား အားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖားေယာင္းျခင္း။

EA လုိင္စင္ ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအတြက္ လိုင္စင္ရရွိထားသူအား ခြင့္ျပဳမထားသည္မွာ 

FDH မ်ား၏ 
အလုပ္ရွင္မ်ား

အခ်ိန္တိုင္းတြင္ သင္သည္ 
EA ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက FDH ထံမွ 
ေကာက္ခံေသာ ေကာ္မရွင္ခ သုိ႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခ 
သုိ႔မဟုတ္ FDH မွ ေပးရန္ရွိသည့္ အေၾကြးမ်ားအား ေပးရန္ သင့္ FDH 
၏ လုပ္အားခထဲမွ မႏႈတ္ရပါ။

တရားဥပေဒ ႏွင့္မညီညႊတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ သင့္ FDH ႏွင့္ 
မည္သည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကိုမွ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရပါ။

ေရွာင္ရန္မ်ား

သင့္ FDH ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းယူျခင္း မျပဳရပါ (ဥပမာ- 

သူ/သူမ၏ ပတ္ပို႔စ္/သက္ေသခံ ကတ္၊ ဘဏ္၏ ေအတီအမ္စက္ကတ္မ်ား/အေၾကြး 

ဝယ္ကတ္မ်ား၊ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ စာခ်ဳပ္၊ FDH မ်ားအတြက္ အစိုးရမွ ထုတ္ေဝသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား)။ သို႔မဟုတ္ပါက ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ အျပစ္ကို 

သင္က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေဒသခံမဟုတ္ေသာ အလည္အပတ္လာေရာက္သူမ်ားကို အိမ္အကူမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ 

အျခားလူမ်ား၏ FDH မ်ားကို အခ်ိန္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ျပည့္ အိမ္အကူမ်ားအျဖစ္ 

အစားဝင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ FDH အား အိမ္တြင္း မဟုတ္ေသာ 

တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ SEC တြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ 

ေနရာမဟုတ္ဘဲ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အိမ္တြင္း သို႔မဟုတ္ အျခား တာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အသုံးခ်ျခင္းမ်ိဳး မျပဳရပါ။ ၎သည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းဥပေဒအရ 

ျပစ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး 
ေအဂ်င္စီမ်ား (EA မ်ား)

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံသည့္အခါ EA လုိင္စင္ရရွိထားသူႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ခြင့္ျပဳမထားသည္မွာ 
၎တို႔ေခ်းေငြအတြက္ ျပန္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္ခ/ပြဲစားခ/သင္တန္းေပးခမ်ားအတြက္ FDH မ်ားထံမွ လုပ္ခမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ႏႈတ္ယူေပးရန္ သို႔မဟုတ္ 

နားရက္ သို႔မဟုတ္ ျပဌာန္းထားသည့္ အားလပ္ရက္မ်ား မေပးရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ေတာင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း။

မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပရန္ (လုပ္ခလစာမ်ား၊ ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္ေပးမႈမ်ား စသည္ျဖင့္) အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း။ ယင္းက FDH မ်ားအတြက္ ဗီဇာ 

ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒအရ ျပစ္မႈျဖစ္သည္။ 

သက္ဆုိင္ရာအဖိုးအခမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယပုဂၢိဳလ္မွ ေဟာင္ေကာင္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ မလာမီ ၎၏ မူရင္းႏိုင္ငံရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

ျပဌာန္းထားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေပးေခ်ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို FDH သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား အၾကံျပဳျခင္း။

FDH မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မွားယြင္းသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အထင္အျမင္မွားေစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ေပးျခင္း။ 

ေရွာင္ရန္မ်ား

သက္တမ္းရိွသည့္ EA လိုင္စင္ႏွင့္ ဒုတိယအခ်ိန္ဇယားအျပင္၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ေရး ေအဂ်င္စီအတြက္ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ဆိုလိုသည္မွာ အလုပ္ရွာေဖြသူအတြက္ EA မွ ေကာက္ခံႏုိင္ေသာ 
အမ်ားဆုံး ေကာ္မရွင္ခ) ကို EA ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ေနရာ၌ သိသာထင္ရွားသည့္ 
အေနအထားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ျပသရမည္။

လက္ရွိ EA လိုင္စင္ကို သက္တမ္းတိုးရန္လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းအားလုံးကို ပူးတြဲၿပီး 
လိုင္စင္သက္တမ္းမကုန္မီ အနည္းဆုံး ႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက လိုင္စင္ကို 
အခ်ိန္မီ သက္တမ္းတိုးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားခ်က္အတြက္ မွန္ကန္ၿပီး ေနာက္ဆုံးျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အလုပ္သမားေရးရာဌာန (LD) ထံ ပ့ံပုိးေပးၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါအေျပာင္းအလဲမ်ားအေၾကာင္းကို 
စာျဖင့္ေရးသားၿပီး ျပဌာန္းထားေသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း LD ထံ အေၾကာင္းၾကားပါ- (၁) 
စီမံခန္႔ခြဲမႈပုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ၿပီး 14 ရက္အတြင္း၊ (၂) လုပ္ငန္းလိပ္စာ မေျပာင္းလဲမီ 14 
ရက္အတြင္းႏွင့္ (၃) လုပ္ငန္းကို ရပ္နားၿပီး ခုနစ္ရက္အတြင္း

အလုပ္ရွင္မ်ားအား တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အၾကံဥာဏ္တုိ႔ကုိ ပ့ံပိုးေပးၿပီး ၎တုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား (အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ စည္းကမ္းဥပေဒ၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးစည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္ 
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ စည္းကမ္းဥပေဒ အပါအဝင္) ႏွင့္ အေျခခံအလုပ္ခန္႔အပ္မႈ စာခ်ဳပ္ (SEC) (အနည္းဆံုး ခြင့္ျပဳႏိုင္ေသာ လုပ္အားခ၊ 
နားရက္မ်ား၊ ျပန္ဌာန္းဥပေဒအရ ပိတ္ရက္မ်ား၊ လုပ္သက္ခြင့္၊ နာမက်န္း စရိတ္ႏွင့္ လုပ္အားခ ေပးေခ်မႈတုိ႔ အပါအဝင္) ကုိ ရွင္းလင္းေျပာျပပါ။ 

အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွ မပံ့ပိုးမီ ၎တုိ႔အား ေအဂ်င္စီ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္အရာမ်ား၊ 
အခေၾကးေငြေပးရမည့္ အစီအစဥ္၊ အာမခံ ကာလ၊ ေငြျပန္အမ္းမႈ မူဝါဒ၊ စသည္တုိ႔ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပၿပီး ၎တုိ႔ႏွင့္ 
ေရးသားထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ပါ။ အလားအလာရိွသူတစ္ဦးကုိ ေတြ႕သည့္အခါ သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း 
FDH က ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အစားထုိးေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ထုိ FDH ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္၊ တာဝန္ကုိ အစီရင္ခံရန္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ရက္စြဲတုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားရမည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ EA 
ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ေအဂ်င္စီ၏ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ မိတၳဴအျပင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ FDH ၏ သီးျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိလည္း မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ သိမ္းဆည္းသင့္ပါသည္။

SEC ၏ စာပုိဒ္ငယ္ ၉(က) အရႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးဆုိင္ရာ စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ တာဝန္ယူရမည့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ျခံဳငုံထည့္သြင္းရန္ ျပည့္စုံေသာ FDH အာမခံမူဝါဒတစ္ခုကို 
သတ္မွတ္ထားသင့္ေၾကာင္း အလုပ္ရွင္မ်ားအား သတိေပးပါ။ 

ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားထံ ေငြလက္ခံေျပစာမ်ား ထုတ္ေပးၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ ယင္းတို႔ကို မိတၳဴကူး သိမ္းဆည္းပါ။

အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ ေကာင္စစ္ဝန္ရုံးမ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ HKSAR အစိုးရမွ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္ FDH မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ FDH 
မ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို တုိက္တြန္းအားေပးပါ။

EA မ်ားသည္ အခ်ိန္တိုင္း“အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆိုင္ရာ 

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း” ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

မွတ္တမ္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားရမည္။ FDH မ်ားထံ ေငြေပးေခ်မႈအားလုံးအတြက္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး 
လက္ေတြ႕က်က်ျဖင့္ လက္ခံေျပစာကို ထုတ္ေပးၿပီး ယင္းလက္ခံေျပစာမိတၱဴမ်ားကို မွတ္တမ္းထဲတြင္ သိမ္းထားရမည္။

FDH မ်ားအား ျပဌာန္းဥပေဒအရ ၎တို႔၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေပးထားမႈမ်ားအျပင္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ 
အလုပ္လုပ္စဥ္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေျပာျပထားရမည္။ အထူးသျဖင့္ FDH မ်ားအား 
ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့၍ေပးျခင္း/ နားရက္မ်ား/အားလပ္ရက္မ်ား ခံစားခြင့္မျပဳျခင္း စသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု 
သံသယရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားမွ အကူအညီရယူရန္ FDH မ်ားအား လမ္းညႊန္/အၾကံျပဳေပးရပါမည္။

ေဆာင္ရန္မ်ား

FDH မ်ား၏ 
အလုပ္ရွင္မ်ား

သင့္ FDH အတြက္ ခြင့္ျပဳ/ေပးထားေသာ ခြင့္၊ လုပ္အားခမ်ား၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ စသည္တုိ႔အတြက္ 
ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ေရးသားထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းပါ။

SEC ကို စတင္ခ်ိန္၊ ျပီးေျမာက္ခ်ိန္/အဆုံးသတ္ခ်ိန္တြင္ သူ/သူမ၏ မူရင္းေနရပ္သို႔ အသြား၊အျပန္အတြက္ 
ေလယာဥ္လက္မွတ္ကို တိုက္ရုိက္ ဝယ္ယူပါ၊ ေငြသားမေပးပါႏွင့္။

SEC ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ နစ္နာေၾကးေပးေလ်ာ္ေရးဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း ေဆးကုသမႈအာမခံႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ နစ္နာေၾကးတို႔ျခံဳငံုပါဝင္ေသာ ျပည့္စုံသည့္ FDH အာမခံမူဝါဒတစ္ခုကုိ သင္ 
အလုပ္ခန္႔အပ္ထားသည့္ FDH အတြက္ ထုတ္ေပးပါ။

သင့္ FDH အား တာဝန္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး လုိအပ္သည္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ 
အပုိင္းမ်ားအား သရုပ္ျပေပးပါ။ 

လုပ္ရမည့္ အလုပ္အစီအစဥ္မ်ားကုိ သင့္ FDH ႏွင့္ သေဘာတူညီၿပီး သင့္ FDH အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အနားယူခ်ိန္ကုိ ေပးပါ။

ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ 
ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္နားလည္ေပးလ်က္ သင့္ 
FDH အား ေလးစားမႈရွိပါ။

FDH အား အလုပ္ခန္႔အပ္ထားစဥ္အတြင္း ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္အား အၾကံျပဳပါသည္-

လုိင္စင္ရထားသည့္ EA ထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈကုိသာ ရယူၿပီး ထုိ EA ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္ 
မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အက်ံဳးဝင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ တစ္ခုခ်င္းေဖာ္ျပထားေသာ အဖိုးအခမ်ား၊ ေငြျပန္အမ္းရန္မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ FDH ကို အသစ္လုပ္ရန္ 
မူဝါဒအပါအယင္ ေငြေပးေခ်ျခင္းမျပဳမီ ေအဂ်င္စီ၏ ဝန္ေဆာင္မႈအေသးစိတ္မ်ားအတြက္ EA ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး 
ေရးသားထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖင့္ သင့္ကုိယ္သင္ကာကြယ္ပါ။ သင့္ေလ်ာ္သူကို ေတြ႕ရွိပါက 
ထုိ FDH ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္၊ တာဝန္ကို အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရက္စြဲ၊ စသည္ကုိ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပရပါမည္။ 

ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ေဖာ္ျပထားသည့္ဥပေဒေအာက္တြင္ တားျမစ္ထားသည့္ က်င့္သုံးမႈကို EA က တရားမဝင္ အသုံးခ်သည္ဟု သင္ 
ယူဆလွ်င္ သို႔မဟုတ္ EA ႏွင့္ စားသုံးသူအျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းရန္အလို႔ငွာ အကူအညီ ရယူလိုလွ်င္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ဌာန 
သို႔မဟုတ္ စားသုံးသူေကာင္စီထံတြင္ တိုင္ၾကားရမည္။ 

အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားေရးရာ ဌာနႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားထံမွ 
အကူအညီရယူပါ။

ေဆာင္ရန္မ်ား

အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ (EA) ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ရာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ သင့္အားအၾကံျပဳတုိက္တြန္းပါသည္

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ရာတြင္ EA လိုင္စင္ရရွိသူႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္

FDH မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ EA လိုင္စင္ရရွိသူႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းတို႔သည္ ေအာက္ပါတို႔ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္- 

EA ၏ လုိင္စင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
လုိင္စင္ရရွိထားသူသည္

သူ/သူမ၏ လုိင္စင္ကုိအျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ ငွားျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခြဲေဝေပးျခင္း။

လိုင္စင္တြင္ ပါရိွသည့္ လိပ္စာေနရာမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ EA ၏ လုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ျခင္း။ 

လုိင္စင္မရမီ သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိလိုင္စင္ သက္တမ္းကုန္သြားၿပီးေနာက္ သက္တမ္းမတိုးရေသးမီ EA 

လုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ျခင္း။




