ြပည်ေထာင်စသ
ု မ္မတ ြမန်မာနိငု င် ေံ တာ်အစိးု ရ
လူ၀င်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်ြပည်သူ့အင်အား၀န် ကီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၄
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်း လဆုတ် ၁၂ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်)
လူ၀င်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်ြပည်သူ့အင်အား၀န် ကီးဌာနသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှု
ကီး ြကပ်ေရး(လတ်တေလာပ
ြ ဌာန်းချက်များ)အက်ဥပေဒပုဒ်မ၁၆ ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍
ေအာက်ပါနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နငှ အ
့် ဓိပါ္ပ ယ်ေဖါ်ပ
ြ ချက်
၁။

ဤနည်းဥပေဒများကိနု ငုိ င် ံြခားသားအမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ ဆ
့် ိငု ရ
် ာနည်းဥပေဒများဟု

ေခါ်တွင်ေစရမည်။
၂။

ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံ

လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရး(လတ်တေလာပ
ြ ဌာန်းချက်များ)

အက်ဥပေဒတွင်

ပါရှိသည့်အတိုင်း

အဓိပ္ပါယ် သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထို့ြပင်ေအာက်ပါ စကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း
အဓိပ္ပါယ်သက်ေရာက်ေစရမည် (က)

ဥပေဒ

ဆိုသည်မှာ၁၉၄၇

ခုနှစ်၊

ြမန်မာနိုင်ငံ

လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရး

(လတ်တေလာပ
ြ ဌာန်းချက်များ) အက်ဥပေဒကိုဆိုသည်။
(ခ)

အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ ့ဆ
် ိုသည်မှာဤနည်းဥပေဒများပါ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်
များနှင့် ကိုက်ညီေသာနိုင်ငံ ြခားသားကို ခွင့်ြပုသည့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ြပုခ
ြ င်းကို ဆိုသည်။

(ဂ)

အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ လ
့် က်မတ
ှ ်ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံြခားသားတစ်ဦးကို ြမန်မာနိုင်ငံတွင်
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုသည့် ကာလအတွင်း ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ေရာက်

ေနထိုင်နိုင်ရန်

ဤနည်းဥပေဒများအရထုတ်ေပးထားသည့်

သက်ေသခံ

အေထာက်အထား လက်မှတ်နှင့်ကတ် ကိုဆိုသည်။
(ဃ)

ြမန်မာနိငု င် သ
ံ ားဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံသား ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ
နိုင်ငံသားကို ဆိုသည်။

(င)

ဧည်န့ ိုငင် သ
ံ ားဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံသားဥပေဒအရ

သတ်မှတ်ထားေသာ

ဧည့်နိုင်ငံသားကို ဆိုသည်။
(စ)

နိငု င် သ
ံ ားပ
ြ ုခွငရ
့် သူဆိုသည်မှာ

ြမန်မာနိုင်ငံသားဥပေဒအရ

သတ်မှတ်

ထားေသာ နိုင်ငံသားပ
ြ ုခွင့်ရသူကို ဆိုသည်။
(ဆ)

အမျုိ းသားမှတပ် တ
ံု င် သက်ေသခံကတ်ြပားကိငု ေ် ဆာင်သူ ဆိုသည်မှာ ၁၉၄၉
ခုနှစ်၊

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း

ေနထိုင်သူများမှတ်ပုံတင်ေရး

အက်ဥပေဒအရ ြပုလုပ်သည့် နည်းဥပေဒများနှင့်အညီ ထုတ်ေပးေသာ
သက်ေသခံကတ်ြပား ကိုင်ေဆာင်သူကိုဆိုသည်။
(ဇ)

ြမန်မာနိငု င် သ
ံ ားေဟာင်း ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံသားဥပေဒအရ သတ်မှတ်
ထားေသာ နိုင်ငံသားေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဧည့်နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား
သို့မဟုတ် နိုင်ငံသား ြပ ုခွင့်စိစစ်ေရးကတ် ြပ ား သို့မဟုတ် အမျိ ု းသား
မှတ်ပုံတင်သက်ေသခံကတ် ြပ ား ကိုင်ေဆာင်ခဲ့ဖူးသူ ေသာ်လည်းေကာင်း
ြဖစ်ြပီး ြပည်ပနိုင်ငံ တစ်ခုခု၏ နိုင်ငံသားအဖ
ြ စ် ခံယူထားသူကို ဆိုသည်။

(ဈ)

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အရည်အချင်းြပည့်မီသူ ပညာရှင်ကိုဆိုသည်။

(ည)

ရင်းနှးီ ြမှုပ်န၍
ံှ စီးပွားေရး လုပက
် ငုိ လ
် သ
ုိ ူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံြခားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
ဆိုင်ရာဥပေဒများနှင့်အညီ ြမန်မာနိုင်ငံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင် လာေရာက်
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံလုပ်ကိုင်လိုသူကိုဆိုသည်။

(ဋ)

ြမန်မာနိငု င် သ
ံ ားနှငဆ
့် က်စပ်သူနငုိ င် ံြခားသားများ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာဓေလ့
ထုံးတမ်းဥပေဒ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ြမ န်မာနိုင်ငံသားများ၏
လက်ထပ်ထိမ်းြမားခ
ြ င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပေဒများ၊ ညွှန် ြကားချက်
များနှင့် အညီ ြမန်မာနိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ထားေသာ နိုင်ငံြခားသား ဇနီး
သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းနှင့် ယင်းတို့ကေမွးဖွားေသာ သို့မဟုတ် တရားဝင်
ေမွးစားေသာ အသက်၁၈နှစ်ေအာက် အိမ်ေထာင်မြပုရေသးသည့် သားသမီး
များကို ဆိုသည်။

(ဌ)

နိငု င် ေံ တာ်၏

ေရရှည်အကျိုးစီးပွား အတွက် အေထာက်အကူြပုနိငု သ
် ူ

ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်၏ ပညာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမှုေရးစသည့် နယ်ပယ်
တစ်ရပ်ရပ်တွင်နိုင်ငံေတာ် ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး အတွက် တတ်စွမ်းသေရွ့
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နိုင်သူကို ဆိုသည်။
(ဍ)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိေု ကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက
အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ ဖွဲ့စည်းသည့် နိုင်ငံြခားသား အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်
ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီကို ဆိုသည်။

(ဎ)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပင် န်းေကာ်မတီဆိုသည်မှာ
နိုင်ငံြခားသားအမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာေလျှာက်ထားခ
ြ င်းများအား
နည်းဥပေဒများနှင့်အညီစိစစ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
ဗဟိုေကာ်မတီကဖွဲ့စည်းသည့်

ဥပေဒ၊

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး

နိုင်ငံြခားသားအမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီကိုဆိုသည်။
(ဏ)

ဝန် ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်ြပည်သူ့အင်အားဝန် ကီးဌာန
ကိုဆိုသည်။

(တ)

ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ေရး
ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ထ)

ဌာနစိတ် ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံြခားသားအမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
ဌာနစိတ်ကို ဆိုသည်။

(ဒ)

ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုးံ ဆိုသည်မှာ ြမို့နယ်လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့် အမျိုးသား
မှတ်ပုံတင်ေရး ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကိုဆိုသည်။

(ဓ)

စစ်ေဆးေရးအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံတွင်အ ြမဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထား
ရာ၌ လည်းေကာင်း၊ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို ကိုင်ေဆာင်အသုံးြပုရာ၌
လည်းေကာင်း ဤနည်းဥပေဒများအရ ထုတ်ြပန်သည့်အမိန့်၊ ညွှန် ြကားချက်
များနှင့် ညီညွတ်ြခင်းရှိမရှိကို လိုအပ်သည့်အချိန်၊ လိုအပ်သည့်ေနရာတွင်
သက်ဆိုင်သူအားစစ်ေဆးရန် ဝန် ကီးဌာနမှ တာဝန်ေပးထားခ
ြ င်းခံရေသာ
လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်အမျိုးသား

မှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာနမှ

လူဝင်မှု

ကီး ြကပ်ေရး အရာရှိကို ဆိုသည်။
(န)

ပုစံ ံ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပေဒများပါသတ်မှတ် ပုံစံကို ဆိုသည်။

(ပ)

ေနာက်ဆက်တွဲဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပေဒများပါ လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်
ေဖာ်ြပသည့် ေနာက်ဆက်တွဲကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ ေ့် လျှာက်ထားခ
ြ င်းဆိငု ရ
် ာပ
ြ ဌာန်းချက်များ
၃။

ြမန်မာနိုင်ငံသားေဟာင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံြခားသားသည် ေအာက်ပါအချက်များနှင့်

ညီညွတ်လျှင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အြဖစ်အြမဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားခွင့်ရှိသည် (က)

ြမန်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းြဖစ်ပါက အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်မရမီ ြမန်မာနိုင်ငံ၌ အေခ
ြ ချ
ေနထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိုးအစားကို ကိုင်ေဆာင်ေနထိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊

(ခ)

နိုင်ငံ ြခ ားသား ြဖ စ်ပါကအ ြမ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသည့်

ေန့မတိုင်မီ

ယင်းေန့နှင့် တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေသာ ၁၀ နှစ်အတွင်း အေခ
ြ ချေနထိုင်ခွင့်
မရှိသည့်ဗီဇာ အမျိုးအစားကို ကိုင်ေဆာင်၍ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးနှစ်ေအာက်
မနည်း စဉ်ဆက်မြပတ် ဝင်ထွက်သွားလာေနထိုင် ြပီး ယင်းသို့ေနထိုင်စဉ်
ြပည်ပသို့ ထွက်ခွာပါက ြပည်ပ၌ ေနထိုင်ေသာကာလသည် တစ်နှစ်အတွင်း
တစ်ဆက်တည်း ရက်ေပါင်း ၉၀ ထက်မပိုြခင်း၊
(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ လုပ်ငန်းခွင် အေတွ့အ ကုံရှိြပီး နိုင်ငံေတာ်၏
လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီေသာ နိုင်ငံအကျိုးကိုေဆာင်ရွက်နိုင်သူ ပညာရှင်
ြဖစ်ြခင်း၊

(ဃ)

ြမန်မာနိုင်ငံရှိသက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနက သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင်
ပညာရှင်ြဖစ်ေြကာင်း လက်ခံအတည်ြပုသည့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ အဖွဲ့အစည်း၏
တရားဝင်

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်

သို့မဟုတ်

အေထာက်အထား

တင်ြပနိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊
(င)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိပါက ြပည်တွင်းတွင်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
အလိုက် တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ ညွှန် ြကားချက် များနှင့်အညီ
အခွန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

(စ)

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဒုက္ခသည်အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူ မဟုတ်ြခင်း၊

(ဆ)

နိုင်ငံတစ်ခုခု၌ နိုင်ငံေရးခိုလှုံခွင့် ရရှိေနထိုင်သူမဟုတ် ြခင်း၊

(ဇ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပသို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ြပစ်မှုမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ
မဟုတ်ြခင်း၊

(ဈ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေ ြကာင်းနှင့်

ကူးစက်ေရာဂါ

ကင်းရှင်းေက
ြ ာင်း

သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ တရားဝင် ေထာက်ခံချက် မူရင်းတင်ြပနိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊
(ည)

ြမန်မာနိုင်ငံ၏

အချုပ်အ ြခာအာဏာကို

အကျိုးစီးပွားအတွက်

ေလးစားလိုက်နာပ
ြ ီး

အေလးထားလိုလားသူ၊

နိုင်ငံ၏

ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်မည့်

သူြဖစ်ေြကာင်း ဝန်ခံချက်ေပးသူြဖစ်ြခင်း၊
(ဋ)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး

ဗဟုိေကာ်မတီက

အေက
ြ ာင်း ြကားသည့်အခါ

ေလျှာက်ထားသူ ကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ အစစ်ေဆးခံနိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊
၄။

ြမန်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းသို့မဟုတ်

နိုင်ငံြခားသားသည်

ေအာက်ပါအချက်များနှင့်

ညီညွတ်လျှင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံ၍ စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်လိုသူအြဖစ် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားခွင့်
ရှိသည် (က)

ြမန်မာနိုင်ငံသားေဟာင်း ြဖစ်ပါကအမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်မရမီ ြမန်မာနိုင်ငံ၌ အေခ
ြ ချ
ေနထိုင်ခွင့်မရှိသည့်ဗီဇာအမျိုးအစားကိုကိုင်ေဆာင်ေနထိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

(ခ)

နိုင်ငံြခားသားဖ
ြ စ်ပါကအမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်

ေလျှာက်ထားသည့်ေန့

မတိုင်မီ

ယင်းေန့နှင့် တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေသာ ၁၀ နှစ်အတွင်း အေခ
ြ ချေနထိုင်ခွင့်
မရှိသည့် ဗီဇာအမျိုးအစားကို ကိုင်ေဆာင်၍ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးနှစ်ေအာက်
မနည်း စဉ်ဆက်မြပတ် ဝင်ထွက်သွားလာေနထိုင် ြပီး၊ ယင်းသို့ ေနထိုင်စဥ်
ြပည်ပသို့ထွက်ခွာပါက ြပည်ပ၌ ေနထိုင်ေသာကာလသည် တစ်နှစ်အတွင်း
တစ်ဆက်တည်း ရက်ေပါင်း ၉၀ ထက်မပို ြခင်း၊

(ဂ)

ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
ြပုလုပ်မည်ဆိုပါက နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒများနှင့်
အညီ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံနိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

(ဃ)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိပါက ြပည်တွင်းတွင်ေဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
အလိုက် တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်ညွှန် ြကားချက်များနှင့်အညီ
အခွန်ထမ်း ေဆာင်နိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊

(င)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့်

ညီမျှေသာေငွေ ြကးပမာဏကို

ပိုင်ဆိုင်ေ ြကာင်း

တရားဝင် အေထာက်အထားတင်ြပနိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊
(စ)

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်အ ြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူ မဟုတ်ြခင်း၊

(ဆ)

နိုင်ငံတစ်ခုခု၌ နိုင်ငံေရးခိုလှုံခွင့်ရရှိေနထိုင်သူ မဟုတ်ြခင်း၊

(ဇ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာပ
ြ စ်မှုမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ
မဟုတ်ြခင်း၊

(ဈ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေ ြက ာင်းနှင့်

ကူးစက်ေရာဂါကင်းရှင်းေ ြက ာင်း

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တရားဝင် ေထာက်ခံချက်မူရင်းတင်ြပနိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊
(ည)

ြမန်မာနိုင်ငံ၏အချုပ်အ ြခာအာဏာကို

ေလးစားလိုက်နာနိုင်ြပီး

နိုင်ငံ၏

အကျိုးစီးပွား အတွက် အေလးထားလိုလားသူ၊ ကူညီပံ့ပိုး ေဆာင်ရွက်မည့်သူ
ြဖစ်ေြကာင်း ဝန်ခံချက်ေပးသူ ြဖစ်ြခင်း၊
(ဋ)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီက

အေ ြကာင်း ြကားသည့်အခါ

ေလျှာက်ထားသူ ကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ အစစ်ေဆးခံနိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

၅။

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အဖ
ြ စ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံ၍ စီးပွားေရး လုပ်ကိုင်

လိုသူ အဖ
ြ စ်ေသာ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ရန် မရည်ရွယ်ေသာ ြမန်မာနိုင်ငံသားေဟာင်း
သည် ေအာက်ပါအချက်များနှင့် ညီညွတ်လျှင် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားခွင့်ရှိသည် (က)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်မရမီ ြမန်မာနိုင်ငံသို့အေခ
ြ ချေနထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိုး
အစားကို ကိုင်ေဆာင်ဝင်ေရာက်ေနထိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊

(ခ)

နိုင်ငံေတာ်၏

ေရရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက်

အေထာက်အကူြပုနိုင်သူ

ြဖစ်ြခင်း၊
(ဂ)

ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းေနထိုင်စဉ် ေနထိုင်စားေသာက်ေရးအတွက် ေငွေ ြကးအလုံ
အေလာက်ရှိသူ

သို့မဟုတ်

ယင်း၏

ေနထိုင်စားေသာက်ေရးအတွက်

ြမန်မာနိုင်ငံ အတွင်းအေခ
ြ ချေနထိုင်သူ ြမန်မာနိုင်ငံသားက တာ၀န်ယူေ ြကာင်း
အာမခံချက် တင်ြပနိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊
(ဃ)

ဝင်ေငွရရှိေသာ

လုပ်ငန်းတစ်စုံတစ်ရာေဆာင်ရွက်ပါက

တည်ဆဲဥပေဒ၊

နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ ညွှန် ြကားချက်များနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သူ
ြဖစ်ြခင်း၊
(င)

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်အ ြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူ မဟုတ်ြခင်း၊

(စ)

နိုင်ငံတစ်ခုခု၌ နိုင်ငံေရးခိုလှုံခွင့် ရရှိေနထိုင်သူ မဟုတ်ြခင်း၊

(ဆ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာြပစ်မှုမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ
မဟုတ်ြခင်း၊

(ဇ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေ ြကာင်းနှင့်

ကူးစက်ေရာဂါ

ကင်းရှင်းေက
ြ ာင်း

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်ေထာက်ခံချက် မူရင်းတင်ြပနိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

(ဈ)

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အ ြခာအာဏာကို ေလးစားလိုက်နာနိုင်ြပီး နိုင်ငံ၏
အကျိုး စီးပွားအတွက် အေလးထားလိုလားသူ၊ ကူညီပံ့ပိုး ေဆာင်ရွက်မည့်သူ
ြဖစ်ေ ြကာင်း ဝန်ခံချက်ေပးသူ ြဖစ်ြခင်း၊

(ည)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီက အေ ြကာင်း ြကားသည့် အခါ
ေလျှာက်ထားသူကိုယ်တိုင် လာေရာက်၍ အစစ်ေဆးခံနိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

၆။

ြမန်မာနိုင်ငံသားနှင့်ဆက်စပ်သူနိုင်ငံြခားသားများသည်

ေအာက်ပါအချက်များနှင့်

ညီညွတ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာမ
ြ န်မာနိုင်ငံသားက တာဝန်ယူ၍အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားခွင့်
ရှိသည် (က)

ြမန်မာဓေလ့ထုံးတမ်း ဥပေဒ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ြမန်မာနိုင်ငံသား
များ၏ လက်ထပ်ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပေဒများ၊
ညွှန် ြက ားချက်များနှင့်အညီ

ြမ န်မာနိုင်ငံသားနှင့်

လက်ထပ်ထားေသာ

နိုင်ငံြခားသား ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းြဖစ်ြခင်းနှင့် ယင်းတို့က ေမွးဖွားေသာ
သို့မဟုတ် တရားဝင်ေမွးစားေသာ အသက် ၁၈ နှစ်ေအာက် အိမ်ေထာင်
မပ
ြ ုရေသးသည့် သားသမီးများြဖစ်ြခင်း၊
(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းြဖစ်ပါက အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်မရမီ ြမန်မာနိုင်ငံ၌ အေခ
ြ ချ
ေနထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိုးအစားကို ကိုင်ေဆာင်ေနထိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

(ဂ)

နိုင်ငံ ြခ ားသား ြဖ စ်ပါက အ ြမ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားသည့်ေန့မတိုင်မီ
ယင်းေန့နှင့် တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေသာ ၁၀ နှစ်အတွင်း အေခ
ြ ချေနထိုင်ခွင့်
မရှိသည့်ဗီဇာအမျိုး အစားကို ကိုင်ေဆာင်၍ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ် နှစ် ေအာက်
မနည်း စဉ်ဆက်မြပတ်ဝင် ထွက်သွားလာေနထိုင်ြပီး ယင်းသို့ေနထိုင်စဉ်
ြပည်ပသို့ထွက်ခွာပါက ြပည်ပ၌ေနထိုင်ေသာကာလသည် တစ်နှစ်အတွင်း
တစ်ဆက်တည်း ရက်ေပါင်း ၉၀ ထက်မပိုြခင်း၊

(ဃ)

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်အ ြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူ မဟုတ်ြခင်း၊

(င)

နိုင်ငံတစ်ခုခု၌ နိုင်ငံေရးခိုလှုံခွင့် ရရှိေနထိုင်သူ မဟုတ်ြခင်း၊

(စ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာြပစ်မှုမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ
မဟုတ်ြခင်း၊

(ဆ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေ ြက ာင်းနှင့်

ကူးစက်ေရာဂါကင်းရှင်းေ ြက ာင်း

သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ တရားဝင် ေထာက်ခံချက်မူရင်း တင်ြပနိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊
(ဇ)

ြမန်မာနိုင်ငံ၏အချုပ်အ ြခာအာဏာကို

ေလးစားလိုက်နာနိုင်ြပီး

နိုင်ငံ၏

အကျိုးစီးပွားအတွက် အေလးထားလိုလားသူ၊ ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်မည့်သူ
ြဖစ်ေ ြကာင်း ဝန်ခံချက်ေပးသူ ြဖစ်ြခင်း၊
(ဈ)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီက

အေ ြက ာင်း ြက ားသည့်အခါ

ေလျှာက်ထားသူကိုယ်တိုင် လာေရာက်၍ အစစ်ေဆးခံနိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊
၇။

နည်းဥပေဒ ၆(က) အရ ြမန်မာနိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ထားေသာ နိုင်ငံြခားသား

ဇနီးသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းသည်တရားဝင်အိမ်ေထာင်သက် အနည်းဆုံး နှစ်နှစ် ရှိရမည်ြဖစ်ြပီး
လက်ရှိ ြမန်မာနိုင်ငံသား တရားဝင်ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းမှတစ်ပါး အခ
ြ ားဇနီး သို့မဟုတ်
ခင်ပွန်း မရှိေ ြကာင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်ြပုရမည်။
၈။

နည်းဥပေဒ

၆(က)တွင်ပါဝင်သူများအတွက်

ခွင့်ြပုချက်မရရှိမီတာဝန်ခံေလျှာက်ထားသူ

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားရာတွင်

ြမန်မာနိုင်ငံသားသည်

ေအာက်ပါဖ
ြ စ်စဥ်များ

ေပါ်ေပါက်ပါကအမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားမှု ပျက်ြပယ်ေစရမည်(က)

ေသဆုံး ြခင်း၊

(ခ)

နိုင်ငံသားအဖ
ြ စ်မှ ရပ်စဲ သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခံရ ြခင်း၊

(ဂ)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိလိုသူအား တရားဝင် ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းအဖ
ြ စ်မှ
ကွာရှင်း ြပတ်စဲြခင်း၊

(ဃ)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိလိုသူအား တရားဝင် သားသမီး အဖ
ြ စ်မှ စွန့်လွှတ်ြခင်း၊

အခန်း (၃)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ ေ့် လျှာက်ထားခ
ြ င်း
၉။

ဤနည်းဥပေဒများအရအမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူသည်

ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများနှင့်အတူဌာနစိတ်တွင်အ ြမဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်
ထားသူကိုယ်တိုင်ေလျှာက်ထားရမည်(က)

နိုင်ငံြခားသားအမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုရန်ေလျှာက်လွှာပုံစံအမန- ၁၊

(ခ)

လွန်ခဲ့ေသာေခ
ြ ာက်လ အတွင်းက ရိုက်ကူးထားသည့် တစ်ဒဿမငါး လက်မ x
နှစ် လက်မ အရွယ် ေရာင်စုံဓါတ်ပုံ သုံးပုံ၊

(ဂ)

သက်တမ်းရှိေသာ တရား၀င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်း
အေထာက်အထားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ(တစ်မျိုးထက်ပိုေသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်
ေဆာင်ထားပါကယင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူတို့ကိုပူးတွဲေဖာ်ြပရန်)၊

(ဃ)

အမ
ြ ဲေနခွင့်ေလျှာက်ထားသူ၏ မူရင်းနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားဖ
ြ စ်ေြကာင်း ခိုင်လုံေသာ
အသိအမှတ်ြပု အေထာက်အထား၊

(င)

အနည်းဆုံး တစ်နှစ်သက်တမ်းနှင့်အထက် ရှိသည့်အလုပ်ခန့်စာ သို့မဟုတ်
ခွင့်ြပုဖိတ်ေခါ်စာ၊

(စ)

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက်ပညာအရည်အချင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တရားဝင်
အသိအမှတ်ြပု

အေထာက်အထားလက်မှတ်များနှင့်

ေလျှာက်ထားသည့်

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်အေတွ့အကုံ၊ လုပ်သက်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်းများ၏ ခိုင်လုံေသာတရားဝင်ေထာက်ခံစာများ၊

(ဆ)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူနှင့်အတူ လိုက်ပါေနထိုင်မည့် ဇနီး သို့မဟုတ်
ခင်ပွန်းနှင့် အသက် ၁၈နှစ်ေအာက် အိမ်ေထာင်မြပုရေသးသည့် တရားဝင်
သားသမီးများပါရှိပါက (၁)

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းမှတ်တမ်း၊

(၂)

မိသားစုဝင်များ၏ အမည်၊ အသက်၊အလုပ်အကိုင် စသည့်ကိုယ်ေရး
အချက်အလက်၊

(၃)

ဇနီး

သို့မဟုတ်

ခင်ပွန်းအတွက်

တရားဝင်လက်ထပ်စာချုပ်

မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
(၄)

အသက် ၁၈နှစ်ေအာက် သားသမီးများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရက
အသိအမှတ်ြပု အဂလိ
င်္ ပ်ဘာသာ ြပန်ဆိုထားသည့် ေမွးစာရင်း
သက်ေသခံလက်မှတ်၊

(၅)

အသက် ၁၈ နှစ်ေအာက် ေမွးစားသားသမီးများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရက

အသိအမှတ်ြပု

အဂလိ
င်္ ပ်ဘာသာြပန်ဆိုထားသည့်

ေမွးစားေသာ တရားဝင်အုပ်ထိန်းခွင့် သက်ေသခံလက်မှတ်၊
(ဇ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံ၍စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်

ေအာက်ပါ

လိုအပ်ချက်များ တင်ြပရမည်(၁)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့်ခွင့်ြပုမိန့်နှင့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံ
တင်အေထာက်အထား၊

(၂)

ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအစီအစဥ်၊

(၃)

အခ
ြ ားနိုင်ငံများတွင်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများရှိပါက

သုံးနှစ်စာေငွစာရင်းအတွက် အေထာက်အထားမှတ်တမ်း၊

ကုမ္ပဏီ၏

(စျ)

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် မဟုတ်ေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု မပ
ြ ုလုပ်နိုင်ေသာ နိုင်ငံေတာ်
၏ ေရရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက် အေထာက်အကူြပုနိုင်သူ ြမန်မာနိုင်ငံ
သားေဟာင်းများအတွက် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ တာ၀န်ယူအာမခံမည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏
ကိုယ်ေရးအချက်အလက်နှင့်တာဝန်ခံချက်၊

(ည)

ြမန်မာနိုင်ငံသားနှင့် ဆက်စပ်သူနိုင်ငံ ြခားသားဖ
ြ စ်ပါက (၁)

နိုင်ငံြခားသားအတွက် ဆက်စပ်သူ ြမန်မာနိုင်ငံသား၏ တာ၀န်ခံ
ေလျှာက်ထားချက်၊

(၂)

နိုင်ငံြခားသားသည် လက်ရှိြမန်မာနိုင်ငံသားဇနီး သို့မဟုတ်ခင်ပွန်းမှ
တစ်ပါး အခ
ြ ားဇနီးသို့မဟုတ် ခင်ပွန်းရှိသူမဟုတ်ေ ြကာင်း ဝန်ခံချက်
ကို

၎င်းနိုင်ငံြခားသား၏

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ

အသိအမှတ်ြပု

သက်ေသခံပိုင်ခွင့်ရှိသူက မှန်ကန်ေ ြကာင်း အဂလိ
င်္ ပ်ဘာသာ ြပန်ဆို
ထားသည့် တရား၀င်အေထာက်အထား၊
၁၀။

နည်းဥပေဒ ၉ အရ ေလျှာက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိလျှင် ဌာနစိတ်တာ၀န်ခံအရာရှိက

လိုအပ်သလိုစိစစ်ေဆာင်ရွက်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီသို့ေဆာလျင်စွာ
တင်ြပရမည်။
၁၁။

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပင် န်းေကာ်မတီသည် နည်းဥပေဒ ၁၀ အရ တင်ြပချက်ကို

လက်ခံရရှိလျှင် ဤနည်းဥပေဒများ ပါသက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်အေထာက်အထားများနှင့်
ြပည့်စုံညီညွတ်မှု ရှိ မရှိကိုလည်းေကာင်း၊ ၀န် ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ထားသည့် အမိန့်၊
ညွှန် ြကားချက်များနှင့်ညီညွတ် ြခင်း ရှိ မရှိ ကိုလည်းေကာင်းစိစစ်ြပီး(က)

သတ်မှတ်ချက် အေထာက်အထားများနှင့် ညီညွတ်ြပည့်စုံေ ြကာင်းေတွ့ရလျှင်
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုနိုင်ေရးအတွက် ေထာက်ခံတင်ြပချက်နှင့်အတူ အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီသို့ေဆာလျင်စွာတင်ြပရမည်။

(ခ)

သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ် ြခင်းသို့မဟုတ် အေထာက်အထားများ ြပည့်စုံြခင်း
မရှိလျှင် ေလျှာက်ထားသူထံမှ လိုအပ်ချက်များကို ေတာင်းခံရမည်။

(ဂ)

နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေတာင်းခံေသာ်လည်း ေလျှာက်ထားသူက လိအ
ု ပ်
ချက်များ ြပည့်စုံစွာတင်ြပနိုင်ြခင်းမရှိပါက ကျိုးေက
ြ ာင်းေဖာ်ြပချက်နှင့် အတူ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီသို့ကန့်ကွက်တင်ြပရမည်။

၁၂။

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်းဥပေဒ ၁၁ နည်းဥပေဒခွဲ (က) နှင့်

(ဂ) အရတင် ြပချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ (က)

နည်းဥပေဒ ၁၁၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ တင်ြပချက်ြဖစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ
ေလျှာက်ထားသူအားေခါ်ယူေတွ့ဆုံ၍ေလျှာက်ထားလွှာပါ အေထာက်အထား
များနှင့်တိုက်ဆိုင်ေမးမ
ြ န်းစုံစမ်း ြပီး

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ြပုရန်

ဆုံးြဖတ်ပါက

သက်ဆိုင်ရာ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူထံ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ြပုေ ြကာင်း
စာဖ
ြ င့်အေက
ြ ာင်း ြကားရမည်။
(ခ)

နည်းဥပေဒ ၁၁၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ တင်ြပချက်ကို လက်ခံရရှိလျှင်
တင်ြပချက်ကိုစိစစ်ြပီးအမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ခွင့်မ ြပုေက
ြ ာင်းဆုံး ြဖတ်၍သက်ဆိုင်ရာ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူထံ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ခွင့်မြပုေ ြကာင်း စာဖ
ြ င့်
အေက
ြ ာင်း ြကားရမည်။

အခန်း (၄)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ လ
့် က်မတ
ှ ်ထုတ်ေပးရန်ေလျှာက်ထားခ
ြ င်း
၁၃။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူသည်

နည်းဥပေဒ၁၂(က)အရ

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်

ြပုေက
ြ ာင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏အေက
ြ ာင်း ြကားစာကိုလက်ခံရရှိလျှင်
အေက
ြ ာင်း ြကားသည့် ေန့ရက်မှရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း ဌာနစိတ်သို့ လာေရာက်၍ အမ
ြ ဲ
ေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်

ထုတ်ယူခွင့်ြပုပါရန်ေအာက်ပါ

စာရွက်စာတမ်း

အေထာက်

အထားများနှင့် အတူ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူကိုယ်တိုင် ေလျှာက်ထားရမည်(က)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန်ေလျှာက်လွှာပုံစံအမန-၂၊

(ခ)

သက်တမ်းရှိေသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်း အေထာက်
အထား မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊အမ
ြ ဲေနခွင့်ေလျှာက်ထားသူ၏ မူရင်းနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသား
ြဖစ်ေ ြကာင်း ခိုင်လုံေသာ အသိအမှတ်ြပုအေထာက်အထား၊

(ဂ)

နိုင်ငံြခားသား

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး

ဗဟိုေကာ်မတီမှ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ြပုေက
ြ ာင်း ကာယကံရှင်သို့ အေက
ြ ာင်း ြကား
စာ မူရင်း၊
(ဃ)

အမ
ြ ဲေနခွင့်ေလျှာက်ထားသူနှင့်အတူ မိသားစုဝင်များပါရှိပါက ေအာက်ပါ
အေထာက်အထားများတင်ြပရမည်(၁)

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းမှတ်တမ်း၊

(၂)

မိသားစုဝင်များ၏အမည်၊

အသက်၊

အလုပ်အကိုင်စသည့်

ေနာက်ေ ြကာင်းရာဇဝင်၊
(၃)

သားသမီးများအတွက် ေမွးစာရင်းသက်ေသခံလက်မှတ်၊

(၄)

အသက်

၁၈နှစ်

ေအာက်

ေမွးစားသားသမီးများ

ပါရှိပါက

ေမွးစားေသာ တရားဝင် အုပ်ထိန်းခွင့် သက်ေသခံလက်မှတ်။
၁၄။

ဌာနစိတ်

တာ၀န်ခံအရာရှိသည်

နည်းဥပေဒ

၁၃အရ

ေလျှာက်ထားချက်ကို

လက်ခံရရှိလျှင်ဝန် ကီးဌာနကသတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ထားသည့် အမိန့်၊ညွှန် ြကားချက်များနှင့်အညီ
စိစစ်၍ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူကို သတ်မှတ်အခေက
ြ းေငွ ေပးသွင်းေစပ
ြ ီး အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်
လက်မှတ် ထုတ်ေပးရမည်။
၁၅။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားသူသည် အမ
ြ ဲ ေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေလျှာက်ထားခ
ြ င်း

နှင့် ထုတ်ယူြခင်းတို့ကို နည်းဥပေဒ ၁၃ အရ သတ်မှတ်ရက် ၆၀ အတွင်း ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်း
မရှိပါက ထိုေန့မှစ၍ ရက်ေပါင်း၁၂၀အတွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီသို့
ခိုင်လုံေသာအေက
ြ ာင်း ြပချက် တင်ြပ၍ေဆာင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၅)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ သ
့် က်တမ်းနှငန့် စှ စ် ဥ်သက်တမ်းအတည်ြပုမှတ်ပုံတင်ြခင်း
၁၆။

(က)

အြမဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်

ရရှိသူသည်

အြမဲေနထိုင်ခွင့်သက်တမ်းအဖ
ြ စ်

ကနဦး ငါးနှစ် ရရှိမည်ြဖစ်သည်။
(ခ)

အြမဲေနထိုင်ခွင့်သက်တမ်း ကနဦးငါးနှစ်ြပည့်ြပီးပါက ထပ်မံ၍တစ် ကိမ်လျှင်
ငါးနှစ်သက်တမ်းတိုး ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။

(ဂ)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ်ရရှိသူသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က) ပါ အ ြမဲေနထိုင်ခွင့်
သက်တမ်း

ကာလအတွင်း

တစ်နှစ်လျှင်တစ် ကိမ်

လက်မှတ်သက်တမ်း

အတည်ြပုမှတ်ပုံတင်ရန် တစ်နှစ်ြပည့်သည့် ေန့မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း
ေအာက်ပါ စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထား များနှင့်အတူ ဌာနစိတ်သို့
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ ကိုယ်တိုင် ေလျှာက်ထားရမည်(၁)

အ ြမ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်

သက်တမ်းအတည် ြပ ုမှတ်ပုံတင်ရန်

ေလျှာက်လွှာပုံစံအမန- ၃၊
(၂)

သက်တမ်းရှိေသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ခရီးသွား စာရွက်စာတမ်း
အေထာက်အထားမူရင်းနှင့်မိတ္တ ူ၊ အ ြမ ဲေနခွင့် ေလျှာက်ထားသူ၏
မူရင်းနိုင်ငံမှနိုင်ငံသား ြဖ စ်ေ ြက ာင်း ခိုင်လုံေသာ အသိအမှတ် ြပ ု
အေထာက်အထား၊

(၃)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်မူရင်း နှင့် မိတ္တူ၊

(၄)

သက်ဆိုင်ရာဌာနမှလုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ြပ ုထားသည့်
အေထာက်အထား၊

(၅)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံ၍ စီးပွားေရး လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် တည်ဆဲ
ဥပေဒနှင့်

အညီထုတ်ေပးသည့်

အခွန်ကင်းလွတ်ေ ြကာင်း

သက်ေသခံလက်မှတ်နှင့်

သက်တမ်းမကုန်ေသးေသာ

ကုမ္ပဏီ

မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့်မိတ္တူများ၊
(ဃ)

ဌာနစိတ်တာဝန်ခံအရာရှိသည်နည်းဥပေဒခွဲ ၁၆(ခ)အရ ေလျှာက်ထားချက်ကို
လက်ခံရရှိလျှင်

ဝန် ကီးဌာနက

သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ထားသည့်

အမိန့်၊

ညွှန် ြကားချက် များနှင့်အညီစိစစ်၍ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူကို သတ်မှတ်
အခေက
ြ းေငွေပးသွင်းေစပ
ြ ီး အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်း အတည်ြပု
မှတ်ပုံတင်ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။

အခန်း(၆)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ သ
့် က်တမ်းတိးု ေလျှာက်ထားခ
ြ င်း
၁၇။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်

ရရှိသူသည်

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်

သက်တမ်းတိုး ြမှင့်

ေလျှာက်ထားလိုက သက်တမ်းငါးနှစ် မကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံးရက်ေပါင်း ၉၀အတွင်း အမ
ြ ဲ
ေနထိုင်ခွင့်

သက်တမ်းတိုးခွင့်ြပုရန် ေလျှာက်လွှာပုံစံအမန- ၄တွင်ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်ြပီး၊

နည်းဥပေဒ ၉ပါ ကနဦး ေလျှာက်ထားစဥ်က တင်ြပသည့် စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထား
များနှင့်အတူ လုပ်ငန်းစဥ်အတိုင်း ဌာနစိတ်သို့၎င်းကိုယ်တိုင်လာေရာက် ေလျှာက်ထားရမည်။

အခန်း (၇)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ ရ
့် ရှသ
ိ အ
ူ မိ ေ် ထာင်စလ
ု ူဦးေရစာရင်းေလျှာက်ထားခ
ြ င်း
၁၈။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည် ယင်းအေခ
ြ ချေနထိုင်မည့် ေဒသတွင်တည်ဆဲ

ဥပေဒများနှင့်အညီ ေနထိုင်နိုင်ေရးအတွက် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ
စာရင်းထုတ်ေပးပါရန် ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ
ြမုိ ့နယ် ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင်အြမဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူ ကိုယ်တိုင်ေလျှာက်ထား ရမည်(က)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းထုတ်ယူခွင့်ေလျှာက်လွှာပုံစံအမန-၅၊

(ခ)

ကာယကံရှင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊

(ဂ)

ကာယကံရှင်၏အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊

(ဃ)

အိမ်ေထာင်စုတွင်ပါဝင်မည့်

မိသားစုဝင်များ၏

ကိုယ်ေရးအချက်များ

(အေထာက်အထားမူရင်း/ မိတ္တူများ)
(င)

မိမိ၏ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုတွင် ေနထိုင်ေ ြကာင်း သက်ဆိုင်ရာ
ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူး၏ ေထာက်ခံချက်၊

(စ)

အိမ်ငှားရမ်းေနထိုင်ပါက
အိမ်ရှင်အိမ်ငှားစာချုပ်၊အိမ်ဝယ်၍ေနထိုင်ပါကအေရာင်းအဝယ်စာချုပ်
အေထာက်အထား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

အခန်း (၈)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ လ
့် က်မတ
ှ ်ေပျာက်ဆးံု ြခင်း သို့မဟုတ် ပျကစ် းီ ြခင်းအတွကမ် တ
ိ ္တ ူေလျှာက်ထားခ
ြ င်း
၁၉။ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံး ြခင်း သို့မဟုတ်
ပျက်စီးြခင်း ြဖစ်ေပါ်ပါက ယင်းသို့ြဖစ်ေပါ်ချိန်မှ ၇၂ နာရီ အတွင်းသက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်
သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံးသို့သတင်းပို့ ြပီး ထိုမှတစ်ဆင့် ေအာက်ပါ
အေထာက်အထားများနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာမ
ြ ို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းနှင့်ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံး သို့မဟုတ် ပျက်စီးသူ
ကိုယ်တိုင် သွားေရာက်
တိုင် ြကားရမည်(က) ေပျာက်ဆုံး ြခင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီး ြခင်းအတွက် မိတ္တူ ထုတ်ေပးရန်
ကိုယ်တိုင်ေရး ေလျှာက်လွှာ မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
(ခ)
လွန်ခဲ့ေသာ ေခ
ြ ာက်လအတွင်းက ရိုက်ကူးထားသည့်တစ်ဒဿမငါး လက်မ x
နှစ်လက်မ အရွယ်ရှိ ေရာင်စုံ ဓါတ်ပုံ ငါးပုံ၊
(ဂ)
ေပျာက်ဆုံး သို့မဟုတ် ပျက်စီးသည့် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်အမှတ် နှင့်
ရက်စွဲ၊
(ဃ) သက်တမ်းရှိေသာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊
(င)
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊
(စ)
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ေပျာက်ဆုံး ြခင်းအတွက် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ်
ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူး၏ ေထာက်ခံချက်။
၂၀။ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် နည်းဥပေဒ ၁၉ အရ တိုင် ြကားပ
ြ ီးေ ြကာင်း အေထာက်
အထားများနှင့်အတူ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးပျက်စီးြခင်းအတွက် မိတ္တူ
ထုတ်ယူခွင့် ေလျှာက်လွှာပုံစံ အမန - ၆ ကို ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်၍အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်
မိတ္တူထုတ်ယူခွင့် ြပုပါရန်ဌာနစိတ်တွင် ၎င်းကိုယ်တိုင်ေလျှာက်ထားရမည်။
၂၁။ ဌာနစိတ်သည် အပိုဒ် ၂၀အရ ေလျှာက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဥ်း၍ လိုအပ်ေသာ
အေထာက်အထားများကို စိစစ်ြပီး ဝန် ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့်အမိန့်၊ ညွှန် ြကားချက်

များနှင့်အညီ စိစစ်၍ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မိတ္တူေလျှာက်ထားသူအား သတ်မှတ်
အခေက
ြ းေငွ ေပးေဆာင်ေစပ
ြ ီး မိတ္တူထုတ်ေပးနိုင်သည်။

အခန်း (၉)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ လ
့် က်မတ
ှ ်ရရှသ
ိ ၏
ူ ကိယ
ု ေ် ရးဖ
ြ စ်စဥ်ေြပာင်းလဲြခင်းဆိငု ရ
် ာေဆာင်ရက
ွ ်ရမည့်
အချကမ် ျား
၂၂။

(က)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြဖင့်ေနထိုင်စဉ် ကာလအတွင်း အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ်
ရရှိသူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ ပညာအရည်အချင်း
သို့မဟုတ်
အိမ်ေထာင်ေရးအေခ
ြ အေနေပ
ြ ာင်းလဲမှု
ြဖစ်စဥ်များရှိလျှင်
ေပ
ြ ာင်းလဲမှုရှိသည့် ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်
လက်မှတ်ရရှိသူ ကိုယ်တိုင် ြဖစ်ေစ၊ ယင်း၏ကိုယ်စား တာဝန်ခံ ေဆာင်ရွက်
သူက ြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ ဦးစွာ ေလျှာက်ထား
ရမည်။

(ခ)

နည်းဥပေဒခွဲ(က)နှင့်အညီ ေလျှာက်ထားချက်အရ ြမို့နယ်ဦးစီး ဌာနမှူးရုံးက
ထုတ်ေပးေသာ ေထာက်ခံချက်နှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်း အေထာက်
အထားများ တင်ြပရမည်(၁)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ကိုယ်ေရးဖ
ြ စ်စဥ်ေြပာင်းလဲြခင်း ေလျှာက်လွှာ
ပုံစံအမန-၇၊

(၂)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(၃)

နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(၄)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊

(၅)

ြဖစ်စဥ်အေက
ြ ာင်းအရာ ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းနှင့်စပ်လျဥ်းသည့် တရား၀င်
အေထာက်အထား

မူရင်းနှင့်မိတ္တူများ(နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ဘွဲ့လက်မှတ်၊
လက်ထပ်စာချုပ် စသည်)၊
(ဂ)

ဌာနစိတ်သည် နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) အရ ေလျှာက်ထားချက်ကိုရရှိသည့်အခါ
သက်ဆိုင်ရာအမိန့်၊ညွှန် ြကားချက်များနှင့်အညီေဆာင်ရွက်၍ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်
လက်မှတ်ရရှိသူ၏ ကိုယ်ေရးဖ
ြ စ်စဥ်ေြပာင်းလဲမှုကိုလက်ခံေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၁၀)

ြမန်မာနိငု င် အ
ံ တွငး် ကေလးေမွးဖွားခ
ြ င်းသိ့ု မဟုတက
် ေလးေသဆုးံ ြခင်းဆိငု ရ
် ာေဆာင်ရက
ွ ်ရမည့်
အချကမ် ျား
၂၃။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ မိဘတစ်ဦးဦးသည် ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကေလး

ေမွးဖွားခ
ြ င်း အတွက်(က)

ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကေလးေမွးဖွားေက
ြ ာင်း မှတ်ပုံတင်ေပးနိုင်ေရးအတွက်
ကေလးေမွးဖွားသည့်ေန့မှစ၍

ခုနှစ်ရက်အတွင်းသက်ဆိုင်ရာ

ရပ်ကွက်

သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံးသို့ သွားေရာက် အေက
ြ ာင်း ြကား
ရမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ကေလးေမွးဖွားသည့်ေန့မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း
ြပည့်စုံမှန်ကန်စွာ ြဖည့်စွက်ထားသည့် ပုံစံအမန-၇ နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ
ြမို့နယ် ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် ြဖစ်စဥ်ေြပာင်းလဲမှု ေလျှာက်ထားရမည်။
(ခ)

ေမွးဖွားေသာကေလးအမည်စာရင်းကို

ေရးသွင်းနိုင်ရန်မိဘ၏

အမ
ြ ဲ

ေနထိုင်ခွင့် ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း မူရင်းနှင့်မိတ္တူကို ပူးတွဲ
တင်ြပရမည်။
(ဂ)

သက်တမ်းရှိေသာ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် မိဘတစ်ဦးဦး၏
နိုင်ငံသားလက်မှတ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား
လက်မှတ်၊ ဧည့်နိုင်ငံသား စိစစ်ေရးကတ်ြပား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပ
ြ ုခွင့်

စိစစ်ေရးကတ်ြပားသို့မဟုတ် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် သက်ေသခံကတ်ြပား
မူရင်းနှင့်မိတ္တူတို့ ပါရှိရမည်။
(ဃ)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူမိဘ၏သက်တမ်းရှိေသာ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်
မူရင်းနှင့် မိတ္တူတို့ပါရှိရမည်။

(င)

ေမွးဖွားေက
ြ ာင်း

အေထာက်အထားလက်မှတ်သို့မဟုတ်ကေလးဖွားစာရင်း

မူရင်းနှင့်မိတ္တူတို့ကိုတင် ြပရမည်။
၂၄။

(က)

နည်းဥပေဒ

၂၃အရ

ေလျှာက်ထားချက်သည်

ဝန် ကီးဌာန၏

အမိန့်၊

ညွှန် ြကားချက်များနှင့်အညီ ြပည့်စုံမှန်ကန်ြခင်း ရှိ မရှိ ကို သက်ဆိုင်ရာမ
ြ ို့နယ်
ဦးစီးဌာနမှူးရုံးကစိစစ်ြပီး

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်တွင်

ကေလးအမည်

ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပုေရးအတွက် ဦးစီးဌာနသို့တင်ြပရမည်။
(ခ)

ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရမ
ြ ို့နယ် ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ တင်ြပချက်
ကို လက်ခံရရှိလျှင် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်တွင် ကေလးအမည်ကို ြဖည့်စွက်ြပီး
ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှတစ်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာ ေလျှာက်ထားသူထံ ထုတ်ေပး
ရမည်။

(ဂ)

ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရ ေဆာင်ရွက်ချက်ကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီနှင့်ဝန် ကီးဌာနသို့တင်ြပရမည်။

၂၅။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူမိဘ တစ်ဦးဦးသည်(က)

ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း

ကေလးေသဆုံးေ ြကာင်းမှတ်ပုံတင်ေပးနိုင်ေရးအတွက်

ကေလးေသဆုံးသည့်ေန့မှစ၍ခုနှစ်ရက်အတွင်း

သက်ဆိုင်ရာ

ရပ်ကွက်

သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံးသို့ သွားေရာက် အေက
ြ ာင်း ြကား
ရမည်။ကေလးေသဆုံးသည့်ေန့မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ြပည့်စုံ

မှန်ကန်စွာ ြဖည့်စွက်ထားသည့် ပုံစံအမန-၇ နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်
ဦးစီးဌာနမှူးရုံး တွင် ြဖစ်စဥ်ေြပာင်းလဲမှု မှတ်ပုံတင်ရန် ေလျှာက်ထားရမည်။
(ခ)

ေသဆုံးေသာကေလးအမည်စာရင်းကို

ပယ်ဖျက်နိုင်ရန်

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်

လက်မှတ်ရရှိသူမိဘ၏ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း
မူရင်းနှင့်မိတ္တူကိုပူးတွဲ တင်ြပရမည်။
(ဂ)

မိဘ၏သက်တမ်းရှိေသာအမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် မိဘ တစ်ဦးဦး
၏ နိုင်ငံသားလက်မှတ်၊နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား
လက်မှတ်၊ ဧည့်နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားြပုခွင့်
လက်မှတ်၊

နိုင်ငံသားပ
ြ ုခွင့်စိစစ်ေရးကတ်ြပား

သို့မဟုတ်

အမျိုးသား

မှတ်ပုံတင်သက်ေသခံကတ် ြပား မူရင်းနှင့်မိတ္တူပါရှိရမည်။
(ဃ)

ေသဆုံးေသာကေလးအမည်ပါရှိေသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်

သို့မဟုတ်

မိဘ

တစ်ဦးဦး၏ သက်တမ်းရှိေသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူတို့ပါရှိရမည်။
(င)

ကေလးေသဆုံးေ ြကာင်းအေထာက်အထားလက်မှတ်

သို့မဟုတ်

ေသဆုံး

ဝန် ကီးဌာန၏

အမိန့်၊

စာရင်း မူရင်းနှင့်မိတ္တူတို့တင်ြပရမည်။
၂၆။

(က)

နည်းဥပေဒ၂၅

အရ

ေလျှာက်ထားချက်သည်

ညွှန် ြကားချက်များနှင့်အညီ ြပည့်စုံမှန်ကန်ြခင်းရှိမရှိကို သက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်
ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှစိစစ်ြပီးအမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရ
စာရင်းတွင်ကေလးအမည် ပယ်ဖျက်ေရးအတွက် ဦးစီးဌာနသို့ တင်ြပရမည်။
(ခ)

ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ တင်ြပချက်
ကို လက်ခံရရှိလျှင် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ စာရင်းတွင်
ကေလးအမည်ကိုပယ်ဖျက်ြပီး ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ
ေလျှာက်ထားသူထံ ထုတ်ေပးရမည်။

(ဂ)

ဦးစီးဌာနသည်နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရ ေဆာင်ရွက်ချက်ကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီနှင့် ဝန် ကီးဌာနသို့ တင်ြပရမည်။
အခန်း (၁၁)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ ရ
့် ရှသ
ိ ေူ သဆုးံ ြခင်းဆိငု ရ
် ာေဆာင်ရက
ွ ်ရမည်အ
့ ချက်များ

၂၇။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ ေသဆုံးပါက ေသဆုံးသည့်ေန့မှစ၍ ရက်ေပါင်း၃၀

အတွင်းအနီးစပ်ဆုံးေဆွမျိုး သို့မဟုတ် တာဝန်ခံေဆာင်ရွက်သူက ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်း
အေထာက်အထားများနှင့်အတူေသဆုံးသူကိုင်ေဆာင်ခဲ့ေသာ

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို

သက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှတစ်ဆင့် ဌာနစိတ်သို့ ြပန်လည် အပ်နှံရမည်(က)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ြပန်လည်အပ်နှံြခင်းေလျှာက်လွှာပုံစံအမန - ၈၊

(ခ)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ

ေနထိုင်ေသာ

သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်

သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံးသို့ ၎င်းေသဆုံးသည့်ေန့မှစ၍
ခုနှစ်ရက်အတွင်း သွားေရာက်အေ ြကာင်း ြကားထားသည့် စာမိတ္တူ၊
(ဂ)

ေသဆုံးသူ၏အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မူရင်း၊

(ဃ)

နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(င)

ေသဆုံးေက
ြ ာင်း

အေထာက်အထားလက်မှတ်

သို့မဟုတ်

ေသစာရင်း

မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
(စ)

ေသဆုံးသူအမည်အား

ပယ်ဖျက်ရန်အတွက်

၎င်းရရှိထားေသာ

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိသူအိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ စာရင်းမူရင်းနှင့် မိတ္တူ။

အခန်း (၁၂)
အခေက
ြ းေငွ သတ်မတ
ှ ခ် ျက်
၂၈။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူသည်

ကနဦးအမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်

ေလျှာက်ထားခ
ြ င်း

အတွက် ြပန်လည်ထုတ်ယူ၍မရသည့် အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၅၀၀ ကိုဌာနစိတ်တွင် ေပးသွင်း
ရမည်။
၂၉။

ဤနည်းဥပေဒ ၁၂၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင်ြ့ ပုေက
ြ ာင်း အေက
ြ ာင်းြကားစာ

ရရှိသူသည် နည်းဥပေဒ ၁၃ နှင့်အညီ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ယူခွင့်ြပုပါရန်
ဌာနစိတ်သို့ေလျှာက်ထား၍ နည်းဥပေဒ ၁၄ နှင့်အညီ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ယူရာ
တွင် လည်းေကာင်း၊ နည်းဥပေဒ ၁၆ နှင့်အညီ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ်သက်တမ်း အတည်ြပု
မှတ်ပုံတင်ရာတွင်လည်းေကာင်း ေအာက်ပါအတိုင်းအခေက
ြ းေငွကို ေပးေဆာင် ရမည် (က)

နိုင်ငံြခားသားတစ်ဦးအတွက် တစ်နှစ်လျှင် အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၁၀၀၀၊

(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းတစ်ဦးအတွက်တစ်နှစ်လျှင်အေမရိကန်ေဒါ်လာ၅၀၀၊

(ဂ)

နည်းဥပေဒခွဲ (က) သို့မဟုတ် (ခ) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်အတူ တစ်ပါတည်း
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားသည့် အသက် ခုနှစ်နှစ်အထက်မှ ၁၈နှစ် အထိ
ယင်းတို့၏တရားဝင်သားသမီးတစ်ဦးစီအတွက် တစ်နှစ်လျှင် အေမရိကန်
ေဒါ်လာ ၃၀၀၊
ြွခင်းချက်။

နည်းဥပေဒခွဲ (က) သို့မဟုတ် (ခ) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်အတူ
တစ်ပါတည်း အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားသည့် ယင်းတို့၏
တရားဝင်သားသမီးသည် အသက် ခုနှစ်နှစ် နှင့်ေအာက်
ြဖစ်ပါက အခမဲ့ေနထိုင် ခွင့်ြပုသည်။

၃၀။

နည်းဥပေဒ ၁၆ နှင့်အညီ တစ်နှစ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးြပီး၊ ရက်ေပါင်း၃၀အတွင်း

သက်တမ်း အတည်ြပုမှတ်ပုံတင်ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ ရက်ေပါင်း ၃၀ ေကျာ်လွန်ြပီး ရက်ေပါင်း ၉၀
အတွင်း မှတ်ပုံတင်ြခင်းြပုလျှင် ဒဏ်ေြကးေငွအြဖစ် အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၂၀၀ ကို လည်းေကာင်း၊

ရက်ေပါင်း ၉၀ ေကျာ်လွန် ြပီး ၁၈၀ အတွင်း သက်တမ်းအတည်ြပု မှတ်ပုံတင်ြခင်းြပုလျှင်
ဒဏ်ေ ြကးေငွ အဖ
ြ စ် အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၅၀၀ ကိုလည်းေကာင်း ေပးေဆာင်ရမည်။
၃၁။

နည်းဥပေဒ ၁၉၊၂၀ တို့နှင့်အညီ အမ
ြ ဲေနထိုင် ခွင့်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံး ြခင်း သို့မဟုတ်

ပျက်စီးြခင်း အတွက် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မိတ္တူထုတ်ေပးရန် ေလျှာက်ထားချက်အရ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ်ထုတ်ေပးရလျှင် ေပျာက်ပျက်မိတ္တူ ထုတ်ေပးခအဖ
ြ စ် ေလျှာက်ထား
သူက အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၃၀၀ ေပးေဆာင်ရမည်။
၃၂။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားခ
ြ င်း၊ထုတ်ယူြခင်း၊ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်း

နှစ်စဉ် အတည်ြပုမှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ သတ်မှတ်ဒဏ်ေ ြကးေပးေဆာင်ြခင်းနှင့် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်
လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးပျက်စီး၍ မိတ္ထူထုတ်ယူြခင်း တို့အတွက် သတ်မှတ်အခေ ြကးေငွများကို
ဌာနစိတ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ေလျှာက်ထားသူကိုယ်တိုင် ေပးေဆာင်ရမည်။

အခန်း (၁၃)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ ရ
့် ရှသ
ိ ၏
ူ တာဝန်နငှ အ
့် ခွငအ
့် ေရးများ
တာဝန်များ
၃၃။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည်(က) ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အ ြခာအာဏာနှင့် တည်ဆဲဥပေဒများကို လည်းေကာင်း၊
သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီး၏ဥပေဒများကိုလည်းေကာင်းေလးစားလိုက်နာ၍
ေကာင်းမွန်စွာ ေနထိုင်ရမည်။
(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရရှိသည့်

ဝင်ေငွအေပါ်တည်ဆဲအခွန်

ဥပေဒပါ

ြပဌာန်းချက် များနှင့်အညီ အခွန်ေပးေဆာင်ရမည်။
(ဂ)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်သက်တမ်းငါးနှစ်အတွင်း ြမန်မာနိုင်ငံြပင်ပတွင် တစ်နှစ်နှင့်
အထက် တစ်ဆက်တည်း ေနထိုင်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေက
ြ ာင်းြပချက်
တင်ြပ၍ခွင့်ြပုချက်ရယူရမည်။

(ဃ) အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ

အိမ်ေထာင်စု

လူဦးေရစာရင်း

ရရှိေရးအတွက်

အေခ
ြ ချေနထိုင်မည့် တိုင်းေဒသ ကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ

ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် နည်းဥပေဒ ၁၈နှင့်အညီ ေလျှာက်ထား ေနထိုင်
ရမည်။
(င)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို ပျက်စီးြခင်း၊ ေပျာက်ဆုံးြခင်း မရှိေစရန်စနစ်တကျ
ကိုင်ေဆာင်ထိန်းသိမ်းရမည်။

အခွင့်အေရးများ
၃၄။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည် (က)

မိမိအမည်ြဖင့်ဝယ်ယူထားေသာစုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အအုံရှိ

တိုက်ခန်းများကို

တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

မိမိအမည်ြဖင့် ဝယ်ယူထားသည့် စုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အအုံရှိ တိုက်ခန်းတွင်
သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူအိမ်ေထာင်စု လူဦးေရစာရင်း
ြပုလုပ်နိုင်ေရးအတွက် ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ
ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။

(ဂ)

မိမိနှင့်

ေအာက်ပါအတိုင်းေတာ်စပ်သူများကို

အိမ်ေထာင်စု

လူဦးေရစာရင်းတွင်

အ ြမ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ

ထည့်သွင်းနိုင်ခွင့်နှင့်

မဟုတ်ပါက

အေ ြခ ချေနထိုင်ခွင့်

၎င်းတို့သည်
မရှိေသာ

ဗီဇာ ြဖ င့်ေနထိုင်နိုင်ြပီး ဗီဇာသက်တမ်းတိုး ြမှင့်ေလျှာက်ထား၍ ေနထိုင်ခွင့်
ရှိသည် -

(ဃ)

(၁)

တရားဝင်ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်း၊

(၂)

တရားဝင်မိဘများ၊

(၃)

တရားဝင်သားသမီးများ၊

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီအချိန်ထိ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်နှင့်

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏

တရား၀င် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တို့ကို

သက်တမ်းရှိေသာ

ပူးတွဲကိုင်ေဆာင်၍

အတွင်းသို့ အ က ိမ် က ိမ် ဝင်ထွက်ခွင့်ရှိသည်။

ြမ န်မာနိုင်ငံ

(င)

ြမန်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းြဖစ်ပါက အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံ
တွင် ငါးနှစ်ေနထိုင်ြပီးချိန်တွင် နိုင်ငံသားအဖ
ြ စ် ြပန်လည် ခံယူခွင့်ြပုလျှင်
အခ
ြ ားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားဖ
ြ စ်မှုကိုစွန့်လွှတ်မည်ြဖစ်ေ ြကာင်း ၀န်ခံချက်နှင့်အတူ
ြမန်မာနိုင်ငံသားအဖ
ြ စ်
ြမန်မာနိုင်ငံသား

သတ်မှတ်ေပးရန်

အ ြဖ စ်သတ်မှတ် ြခ င်း

ေလျှာက်ထားခွင့်ရှိသည်။
မခံရပါက

အ ြမ ဲေနထိုင်ခွင့်

လက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ဆက်လက်ခံစားခွင့် ြပုရန် ေလျှာက်ထား
နိုင်သည်။
(စ)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိ ြပီး ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်သုံး
ပစ္စည်းများကို ြပည်ပမှတင်သွင်းပါက အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ တည်ဆဲ
အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ၊ ညွှန် ြကားချက်များနှင့်အညီ အေကာက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်
ကို ခံစားခွင့် ရှိသည်။

(ဆ)

နိုင်ငံေတာ်မှတရားဝင်ထုတ် ြပန်ထားေသာ
တား ြမ စ်နယ်ေ ြမ များမှတစ်ပါး

ကန့်သတ်နယ်ေ ြမ

အ ြခ ားနယ်ေ ြမ များသို့

သို့မဟုတ်

တည်ဆဲလုပ်ထုံး

လုပ်နည်းများနှင့် အညီ သွားေရာက် ေနထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဇ)

နိုင်ငံြခားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုနှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ

မိမိအားခွင့်ြပုထားသည့်လုပ်ငန်းများ၌

တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း

လုပ်ကိုင်

ေဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်။
(ဈ)

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ြမန်မာနိုင်ငံသားများနည်းတူ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ေဆးဝါးကုသ
ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ည)

ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပညာသင်ယူခွင့်ရှိသည်။

အခန်း(၁၄)
တားမ
ြ စ်ချကမ် ျားနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ
တားမ
ြ စ်ချကမ် ျား
၃၅။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည် (က)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို

မည်သူ့ကိုမျှလွှဲေ ြပာင်းြခင်း၊

အပ်နှံြခင်း၊

ကိုင်ေဆာင် အသုံးြပုရန် ခွင့်ြပုခ
ြ င်းမပ
ြ ုရ။
(ခ)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ေပါ်တွင်ေဖာ် ြပထားေသာအချက်များကို နည်းဥပေဒ
၂၂ အရ မှတစ်ပါး ြပုပ
ြ င်ေ ြပာင်းလဲြခင်း၊ တစ်စုံတစ်ရာ ြပင်ဆင်ေရးသားခ
ြ င်း
နှင့် ြဖည့်စွက်ြခင်းမပ
ြ ုရ။

(ဂ)

စစ်ေဆးေရးအရာရှိက

ယင်း၏

တာဝန်ဝတ္တ ရားအရ

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်

လက်မှတ်နှင့် အခ
ြ ားလိုအပ်ချက်များ၊ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထား
များကို စစ်ေဆးရန်ေတာင်းဆိုသည့် အခါတွင် ြငင်းဆိုြခင်းမပ
ြ ုရ။
ကန့်သတ်ချက်များ
၃၆။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ် ရရှိသူ သည် (က)

လွှတ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သူမှ
ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ေသာ

ကိုယ်စားလှယ်

အဖ
ြ စ်ေသာ်လည်းေကာင်း

ေရွးချယ်ခံပိုင်ခွင့် မရှိေစရ။
(ခ)

မဲဆန္ဒနယ်ေြမများတွင် လွှတ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဆန္ဒမဲ ေပးပိုင်ခွင့်
မရှိေစရ။

(ဂ)

နိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏လုပ်ငန်းများတွင်နိုင်ငံေတာ်

ဘ ာေငွရယူခံစားသည့်

အမ
ြ ဲတမ်း၀န်ထမ်းအဖ
ြ စ် တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ခွင့် မရှိေစရ။

အခန်း (၁၅)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ ရ
့် ပု သ
် မိ း် ြခင်းနှငပ့် ယ်ဖျက်ြခင်း
ရုပသ
် မိ း် ြခင်း
၃၇။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည် ေအာက်ပါအေက
ြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်

ပါက အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ကို ရုပ်သိမ်းြခင်းခံရမည်(က)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး

ဗဟိုေကာ်မတီက

နိုင်ငံေတာ်အကျိုးငှာ

အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်သည့်တားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်
ကျူးလွန်ြခင်း၊
(ခ)

နိုင်ငံေရးပါတီများနှင့်နိုင်ငံေရးပါတီ

အဖွဲ့အစည်းများတွင်

ပါ၀င်ြခင်း၊

လှုပ်ရှားခ
ြ င်း၊ ေဆာင်ရွက်ြခင်းသို့မဟုတ်ေထာက်ပံ့ကူညီ ြခင်း၊
(ဂ)

လူမျိုးေရး၊ဘာသာေရးေသွးကွဲေစရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊လှုပ်ရှားခ
ြ င်း သို့မဟုတ်
ေထာက်ပံ့ကူညီြခင်း၊

(ဃ)

မူလေလျှာက်ထားချက်တွင်

ပါဝင်သည့်

အချက်အလက်များ

မမှန်ကန်

ေက
ြ ာင်း၊ လိမ်လည်ေဖါ်ပ
ြ ေ ြကာင်း၊ အတုြပုလုပ်ေ ြကာင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်း
နည်းြဖင့် တရားမဝင် ဖန်တီးေက
ြ ာင်းေတွ့ရှိြခင်း၊
(င)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားရန်

ရည်ရွယ်၍

လက်ထပ်ြခင်း ြဖစ်သည်ဟု

စိစစ်ေတွ့ရှိ ြခင်း၊
(စ)

ြမန်မာဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င် မဟုတ်သည့် ြမန်မာနိုင်ငံသား
များ၏ လက်ထပ်ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပေဒများ၊
ညွှန် ြကားချက်များနှင့်အညီ

ြမန်မာနိုင်ငံသားနှင့်

လက်ထပ်ထားေသာ

နိုင်ငံြခားသား ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်း အတွက် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုချက်
ရရှိြပီးေနာက်

ြမန်မာနိုင်ငံသား

ဇနီး

သို့မဟုတ်

ခင်ပွန်းသည်

နိုင်ငံသားအဖ
ြ စ်မှ ရပ်စဲခံရ ြခင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခံရ ြခင်း၊ တရားဝင် ဇနီး
သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းအဖ
ြ စ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲြခင်း၊ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိသူသည်
ေနာက်အိမ်ေထာင်ြပုခ
ြ င်း၊
(ဆ)

ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒ၊
သားများ၏
ဥပေဒများ၊

ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်

လက်ထပ်ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းများနှင့်
ညွှန် ြကားချက်များနှင့်အညီ

မဟုတ်သည့်
သက်ဆိုင်သည့်

ြမန်မာနိုင်ငံသားနှင့်

ြမန်မာနိုင်ငံ
တည်ဆဲ
လက်ထပ်

ထားေသာ နိုင်ငံြခားသား ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းတို့မှ ေမွးဖွားေသာ
သို့မဟုတ် ေမွးစားေသာအသက် ၁၈ နှစ်ေအာက် တရားဝင် သားသမီးများ
အတွက် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိြပီးေနာက် ြမန်မာနိုင်ငံ သား မိခင်
သို့မဟုတ် ဖခင်သည် နိုင်ငံသားအဖ
ြ စ်မှ ရပ်စဲခံရ ြခင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်း
ခံရြခင်း၊ ၎င်းသားသမီးသည် တရားဝင်သားသမီးအဖ
ြ စ်မှ စွန့်လွှတ် ခံရြခင်း၊
(ဇ)

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် သို့မဟုတ် ရင်းနှီး ြမုပ်နှံသူြဖစ်ပါက အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ြပုပ
ြ ီး
သုံးနှစ်အတွင်း မူလလုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ လုပ်ငန်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
ဗဟိုေကာ်မတီ၏ခွင့်ြပုချက်မရဘဲ ေပ
ြ ာင်းလဲလုပ်ကိုင် ြခင်း၊

(ဈ)

နည်းဥပေဒ ၃၀ အရ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် တစ်နှစ် သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးြပီးေနာက်ရက် ေပါင်း ၁၈၀ ြပည့်သည့် ေန့အထိ သက်တမ်းအတည် ြပု
မှတ်ပုံတင်ရန်ပျက်ကွက် ြခင်း၊

(ည)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ တားမ
ြ စ်ချက်များ၊ကန့်သတ်ချက်များကို ချိုးေဖာက်ြခင်း။

ပယ်ဖျက်ြခင်း
၃၈။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည် ေအာက်ပါအေက
ြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်

ပါက ခွင့်ြပုထားေသာ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ကိုပယ်ဖျက်ြခင်း ခံရမည် (က)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ ေသဆုံး ြခင်း၊

(ခ)

ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကျူးလွန်သြဖင့်
တည်ဆဲဥပေဒအရပ
ြ စ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းခံရြပီးေနာက် ြပည်နှင်ဒဏ်ေပးခံရ ြခင်း၊

၃၉။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားချက်ကိုခွင့် ြပုခ
ြ င်း၊ခွင့်မြပုခ
ြ င်း၊

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်

ရုပ်သိမ်းြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏
အဆုံးအဖ
ြ တ်သည် အပ
ြ ီးအပ
ြ တ် ြဖစ်သည်။

အခန်း (၁၆)
စစ်ေဆးေရးအရာရှမိ ျားခန့်အပ်ြခင်း
၄၀။

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည်

ေလျှာက်ထားခ
ြ င်း၊

နိုင်ငံြခားသားများ၏

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်အ ြမဲေနထိုင်ခွင့်

ထုတ်ယူကိုင်ေဆာင်

အသုံး ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာ

ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဥ်း၍သက်ဆိုင်သူများက ဤနည်းဥပေဒနှင့် ဤနည်းဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်
သည့်အမိန့်၊

ညွှန် ြကားချက်များနှင့်အညီ

အလို့ငှာဦးစီးဌာနမှ

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်းရှိမရှိကို

လူ၀င်မှု ကီး ြကပ်ေရးအရာရှိများကို

စစ်ေဆးရန်

စစ်ေဆးေရးအရာရှိများအဖ
ြ စ်

ခန့်အပ်ေရး အတွက် ၀န် ကီးဌာနအား တာဝန်ေပးအပ်နိုင်သည်။
၄၁။

၀န် ကီးဌာနသည်

စစ်ေဆးေရးအရာရှိများ

ခန့်အပ်ြခင်းနှင့်၎င်းတို့၏

တာဝန်များ သတ်မှတ်ြခင်းတို့ကို အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာထုတ် ြပန်၍ေဆာင်ရွက်ရမည်။

လုပ်ငန်း

အခန်း (၁၇)
အေထွေထွ
၄၂။ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူသည် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မရရှိေသးမီ ကာလ
အထိ တည်ဆဲဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကာလကန့်သတ်ချက် ြဖင့် ဆက်လက်ေနခွင့်
သက်တမ်း တိုးြမှင့်ေနထိုင်ရမည်။
၄၃။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် သို့မဟုတ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံ၍ စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်သူသည်
မိမိလုပ်ကိုင်ေသာ လုပ်ငန်းကို အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိြပီး သုံးနှစ်အတွင်းေြပာင်းလဲလိုပါက
သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာန၏ ေထာက်ခံချက်နှင့်အတူ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီ
သို့ တင်ြပခွင့်ြပုချက်ရယူရမည်။
၄၄။ ဝန် က ီးဌာနသည် အ ြမ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထား ြခ င်း ၊ အ ြမ ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ်
ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကို
စနစ်တကျအေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန် အလို့ငှာလိုအပ်သည်များကို ညွှန် ြကားနိုင်သည်။
၄၅။ ဦးစီးဌာနသည် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ေပးခ
ြ င်းနှင့် သက်တမ်းအတည်ြပု
မှတ်ပုံတင်ြခင်းကိုလည်းေကာင်း၊
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်
မိတ္တူထုတ်ေပးခ
ြ င်းကို
လည်းေကာင်း၊ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ ကိုယ်ေရးဖ
ြ စ်စဥ်ေြပာင်းလဲြခင်းကိုလည်းေကာင်း
ေဆာင်ရွက်ြပီးစီးမှုအေခ
ြ အေနကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီသို့ တင်ြပ
ရမည်။
၄၆။ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံြခားသား
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုေရးအတွက်
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက်
လိုအပ်သည့်
အရည်အချင်းစံ န ှု န ် း များနှ င ် ့ သတ် မ ှ တ ် အ မျိ ု းအစားအလိ ု က ် ခွ င ် ့ ြပ ုလိ ု သ ည် ့ အေရ
အတွ က ် တ ိ ု ့ ကိ ု အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီသို့တင်ြပရမည်။
အမိန့်အရ

(ပုံ)ခင်ရီ
ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး
လူ၀င်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်ြပည်သူ့အင်အားဝန် ကီးဌာန

ေနာက်ဆက်တွ
တဲ (က)
ပုံစံအမန (၁)

ြပည်ေထာင်စသမ္မ
သ
ု တြမန်မာနိငု င်ငံေတာ်
လူဝင်မှုမှု ကီး ြကပ်ေရးနှင်င့ြပည်သူ့အင်အ
အားဝန် ကီးဌာန
နိင်ငု ငံြခားသားအမ
ြမေဲ နထိငု ခ် ငွ ့်ေလျှာက်လွှာ
ဤေလျှာက်လ
လွှွှာသည်
ြပဌာန်းချက်မများ)
ျ

၁၉၄၇

အက်ဥပေဒ
ပ

ခုနှစ်

ြမန်မာနိုင်ငံလူဝဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရး
ရ

အရပ
ြ ုလု
ု ပ်သည့်

(လတ်တေလာ
ေ

နိုင်ငံြခားသားအ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင်ဆိ
့ဆငုိ ်ရာ

နည်းဥပေဒမျျားအရ အမ
ြ ဲေနထ
ထိုင်ခွင့်အတွက်
က် ေလျှာက်ထား ြခင်း ြဖစ်သည်။
အပိုင်း(က)
သူ၏ကိုယ်ေရးအ
အချက်များ(ေလျှာက်ထားသူြဖည့်သ
သွင်းရန်အချက်မျ
များ)
ေလျှာက်ထားသ
၁။ ခရီးသွာားအေထာက်အထားလက်
ထ
မှတပါအမည်
ပ် ါ
၂။ အခ
ြ ားအ
အမည်ရှိလျှင်
၃။ လိင်
က
ကျား

မ

၄။ နိုင်ငံသာား
(က) လ
လက်ရှိ
(ခ) ယ
ယခင်
၅။ ေမွးသက္က
က္က ရာဇ်
၆။ ေမွးဖွားရ
ရာေဒသ
၇။ ကိုးကွယ
ယ််သည့်ဘာသာ

၁.၅ လက်
က်မနှင့်
၂ လက်
က်မ
အရွယ် ဓာာတ်ပုံ

တတ်ကျွမ်းနားလည်နငုိ မ် စှု မွ း် ရည်
စဥ်

အေရး
အဖတ်
ဘာသာ
စကား ကျွမ်း အ
အ ကျွမ်း
အ
ကျင် သင့် နည်း ကျင် သင့်
အ
အ ငယ်
တင့်
တင့်

အေပ
ြ ာ
အ ကျွမ်း အသင့် အ
နည်း ကျင် အတင့် နည်း
ငယ်
ငယ်

မှတ်
ချက်

၁
၂

၈။ တတ်ကျွမ်းသည့် စာေပ / ဘာသာစကားအမျိုးအစားများ
(မှတ်ချက်။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။

ဘာသာစကား၌ ြမန်မာ / အဂလိ
င်္ ပ် / တရုတ် / ဂျပန် / ြပင်သစ်စသည်ြဖင့်
တတ်ကျွမ်းသည့် ဘာသာစကားများေဖာ်ြပရန်)
ကိုယ်အေလးချိန်
အရပ်အြမင့်
ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား
အိမ်ေထာင်ရှိ/ မရှိ
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်
ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ
ကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ
ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ
ြမန်မာနိုင်ငံသို့ပထမဆုံးေရာက်ရှိသည့်ရက်စွဲ
. ဝင်ေရာက်သည့်ေလဆိပ်

၁၇။
၁၈။

ဗီဇာအမျိုးအစား(ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲနှင့်ေနရာ)
ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ခဲ့သည့်ကာလနှင့်ေနရပ်လိပ်စာ

၁၉။

အမ
ြ ဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ

၂၀။

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အမ
ြ ဲေနထိုင်မည့်လိပ်စာ

၂၁။

ြမန်မာနိုင်ငံသို့လာေရာက်လိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်(အေသးစိတ်ေဖါ်ပ
ြ ရန်)

၂၂။

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ေနထိုင်စဥ် အာမခံေပးေသာသူ၏ အမည်နှင့်လိပ်စာ

၂၃။

လက်ရှိအလုပ်အကိုင်

၂၄။

လွန်ခဲ့ေသာ ၁ နှစ်အတွင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာအလုပ်အကိုင်

ကတိ၀န်ခခံ ျက်
၂၅။

အပိုဒ်(၂၀)ပါ ေဖာ်ြပချက်အြပင်အ ြမဲေနထိုင်ခွင့်ြပုပ
ြ ီး (၃)နှစ် အတွင်းမူလ လုပ်ကိုင်

ခဲ့ေသာ လုပ်ငန်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲေ ြပာင်းလဲ
လုပ်ကိုင် ြခင်း မပ
ြ ုေ ြကာင်း ကတိြပုပါသည်။
၂၆။

နိုင်ငံေရးပါတီအဖွဲအစည်းများတွင်ပါဝင်ြခင်း၊

လှုပ်ရှားခ
ြ င်း၊

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ေထာက်ပံ့ ကူညီြခင်းနှင့် လူမျုိးေရး၊ ဘာသာေရးေသွးကွဲေစရန် လှုပ်ရှားခ
ြ င်း ေထာက်ပံ့
ကူညီြခင်းမပ
ြ ုေက
ြ ာင်း ကတိြပုပါသည်။
၂၇။

ကျွန်ေတာ်/ကျွန်မသည် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားရာတွင် ကိုတင် ရည်ရွယ်ချက်

ြဖင့် မမှန်မကန်ေဖာ်ြပ ြခင်းသို့မဟုတ် မသမာေသာနည်းြဖင့်ြပင်ဆင် ေဖာ်ြပခ
ြ င်း သို့မဟုတ်
ထိမ်ချန်ေဖာ်ြပ ြခင်းများပ
ြ ုလုပ်မိပါက ြမန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒများအရ တရားစွဲဆို ြခင်း/
ြပည်နှင်ြခင်းခံရမည်ြဖစ်ေ ြကာင်း သိရှိနားလည်သေဘာေပါက်ပါသည်။
သတိေပးချက်
၂၈။

(က) ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ေလျှာက်ထားရမည်။
(ခ) အထက်ပါ

အေက
ြ ာင်းအရာများနှင့်စပ်လျဥ်း၍

အေထာက်အထားမူရင်းနှင့်

မိတ္ထူ(၃)စုံကို ဤေလျှာက်လွှာနှင့်အတူပူးတွဲတင်ြပရမည်။
(ဂ) ေလျှာက်ထားမှုအခေက
ြ းေငွမှာ အေမရိကန်ေဒါ်လာ (၅၀၀) ြဖစ်ြပီး ေလျှာက်ထား
မှု ခွင့်ြပုချက် ရရှိသည်ြဖစ်ေစ/ မရရှိသည်ြဖစ်ေစ အခေက
ြ းေငွ ကိုြပန်လည်
ထုတ် ေပးမည်မဟုတ်ပါ။

(ဃ) ြပစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာကို ကျူးလွန်ြခင်း၊ ပါ၀င်ပတ်သက်ြခင်းရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ
နိုင်ငံတရားရုံး၏ စီရင်ဆုံးြဖတ်သည့်ြပစ်ဒဏ်အတိုင်းကျခံရမည်။
(င) ြမန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ညွှန် ြကားချက်
များနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သူြဖစ်ြပီး အချုပ်အြခာ အာဏာကို ေလးစား
လိုက်နာ၍

နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်

အေလးထားလိုသူ၊

ကူညီပံ့ပိုး

ေဆာင်ရွက်နိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။

ေလျှာက်ထားသူလက်မှတ်
ဆက်သွယ်နိုင်မည့်ဖုန်းနံပါတ်
ရက်စွဲ

(ရုးံ မှေရးသွငး် ရန်)
ေလျှာက်လွှာနံပါတ်

ရက်စွဲ

မိတ္တူမှန်
စစ်ေဆးပ
ြ ီး

စစ်ေဆးေရးအရာရှိ
လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်ြပည်သူ့အင်အားဝန် ကီးဌာန
ေန့စွဲ

လက်ခရ
ံ ရှိြခင်း
ကျွန်ေတာ်/ကျွန်မ၏ အေထာက်အထားစာရွက် စာတမ်းများ (မူရင်း)ကို
တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။

လွဲေြပာင်းေပးအပ်သူ

လက်ခရ
ံ ရှသ
ိ ူ

လက်မှတ်

လက်မှတ်

ရာထူး

ရာထူး

ရက်စွဲ

ရက်စွဲ

အပိငု း် (ခ)
သီးြခားတင်ြပရမည့် အရည်အချင်း ဆိငု ရ
် ာအချက် အလက်များ (အေထာက်အထားများ ပူးတွဲ
တင်ြပရန်)
၁။ ပညာအရည်အချင်း
ကာလ

စဥ် ဘွဲ့အမျိုးအစား
မှ

ထိ

ေကျာင်းအ အရည်အချင်းသ
တ်မှတ်ချက်
မည်၊
လိပစ် ာ

အချိန်ြပည့်/
အချနိ ပ် ငုိ း်

၂။တက်ေရာက်ခဲ့ဖူးေသာသင်တန်းများ

စ
ဥ်

သင်တန်းအမ
ည်

ကာလ

ေကျာင်း/
အဖွဲ့အစည်း

မှ ထိ

အရည်အချငး် သတ်မတ
ှ ်

မှတ်
ချက်

ချက်

အမည်၊ လိပစ် ာ

၃။ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင် အေတွ့အကုံများ
စဥ်

ကာလ

လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာလုပ်ငန်းများ

မှ

အဖွဲ့အစည်းအမည်၊
လိပစ် ာ
ထိ

ရာထူး/
တာဝန်

ပျှ မ်းမျှ
လစာနှုနး်

၄။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် (ပညာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမှုေရး)တို့တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့မှုများ
စဥ်

လုပင် န်းနယ်ပယ်/

ကာလ

အဖွဲ့အစည်းအမည် မှ

ထိ

့ဲ ည်တ
့ ာဝန် မှတခ် ျက်
တည်ေနရာ ထမ်းေဆာင်ခသ

၅။ လွန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်တာ ကာလအတွင်း (လက်ရှိအချိန်ထိ) ေနထိုင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံများ
စဥ်

ေနထိငု ခ် သ
့ဲ ည့်
နိငု င် ံ

ကာလ
မှ

ေနရပ်လပိ စ် ာ

မှတခ် ျက်

ထိ

၆။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လာေရာက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့်/လုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
ကာလ

စဥ် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
မှ

မှတ်ချက်။

၇။

ထိ

ကုမ္ပဏီ/အမည် သက်ဆငုိ ရ
် ာဝ
အဖွဲ့အစည်းလိ
န် ကးီ ဌာန
ပ်စာ

မှတခ် ျက်

အနည်းဆုံး (၁)နှစ်သက်တမ်းနှင့် အထက်ရှိသည့် အလုပ်ခန့်စာ သို့မဟုတ်
ခွင့်ြပု ဖိတ်ေခါ်စာပူးတွဲတင်ြပရမည်။

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
(က)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ပမာဏ/ေငွေ ြကး

(ခ)

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မည့်ဘဏ်နှင့်ဘဏ်စာရင်းအမှတ်

၈။

(ဂ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုမိန့် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါကခွင့်ြပုမိန့်
အေထာက်အထား (မူရင်း/မိတ္တူ)

(ဃ)

ြမန်မာကုမ္ပဏီအက်ဥပေဒဖ
ြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း ြဖစ်ပါက ကုမ္ပဏီ
မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (မူရင်း/မိတ္တူ)

(င)

အထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင် ရင်းနှှီးြမှုပ်နှံ ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ
စီမံခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီမှ ထုတ်ေပးသည့် ခွင့်ြပုမိန့် (မူရင်း/မိတ္တူ)

(စ)

အထက် အပိုဒ်ခွဲ(က)ပါ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့် ညီမျှေသာေငွေ ြကး
ပမာဏအား ပိုင်ဆိုင်ေ ြကာင်း အေထာက်အထားများအားပူးတွဲတင်ြပရမည်။

(ဆ)

ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အစီအစဥ်

(ဇ)

(၃)နှစ်စာေငွစာရင်းအတွက် အေထာက်အထားမှတ်တမ်း

ြမန်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းြဖစ်ပါကသီးြခားတင်ြပရမည့် ကိုယ်ေရးအချက်အလက်
(က)

ယခင်ကိုင်ေဆာင်ခဲ့သည့် ြမန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်

(ခ)

ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ

(ဂ)

သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ

(ဃ)

ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ

(င)

ြမန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာခဲ့သည့်ရက်စွဲနှင့်၀င်ထွက်ေပါက်

(စ)

ြမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာခဲ့သည့် အေက
ြ ာင်းအရာ

(ဆ)

ကိုင်ေဆာင်ခဲ့ေသာအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်

(ဇ)

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ခဲ့ေသာလိပ်စာ

၉။ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းေနထိုင်စဥ် ေနထိုင်စားေသာက်မှုအတွက် တင်ြပရမည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
(အေထာက်အထားပူးတွဲတင်ြပရန်) (ြမန်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းများအတွက်သာ)
(က)

လက်၀ယ်ရှိေငွေ ြကး

(ခ)

ဘဏ်ရှိေငွေ ြကး

(ဂ)

မေရွှ့မေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာပိုင်ဆိုင်မှု

၁၀။ ြမန်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းအတွက် တာ၀န်ယူအာမခံမည့် သူ၏ ကိုယ်ေရး အချက်
အလက်များ
(က)

အမည်

(ခ)

ေမွးသက္က ရာဇ် (ရက်/လ/နှစ်)

(ဂ)

ဖခင်အမည်

(ဃ)

အလုပ်အကိုင်

(င)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူနှင့်ေတာ်စပ်ပုံ

(စ)

ေနရပ်လိပ်စာ

(ဆ)

ဖုန်းနံပါတ်

တာ၀န်ခံသူ၏လက်မှတ်
၁၁။ ြမန်မာနိုင်ငံသားနှင့်ဆက်စပ်ေသာ
ကတိြပုချက်-

နိုင်ငံြခားသားဖ
ြ စ်ပါကကာယကံရှင်၏

နိုင်ငံသား၊ ကျွန်ေတာ်/ကျွန်မ

၀န်ခံ
သည်

အား တည်ဆဲ
ြမန်မာနိုင်ငံသား ဦး/ေဒါ်
ဓေလ့ထုံးတမ်း ဥပေဒအရလွန်ခဲ့ေသာ (
)နှစ်ကတည်းက တရား၀င် လက်ထပ်ခဲ့
ပါသည်။ ၎င်းမှတစ်ပါး အခ
ြ ားသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်အား ခင်ပွန်း/ဇနီးအဖ
ြ စ် လက်ထပ်
ထားခ
ြ င်း မရှိပါေက
ြ ာင်းကိုယ်တိုင်၀န်ခံကတိြပုပါသည်။

၀န်ခံကတိ ြပုသူ၏လက်မှတ်
အမည်
ဆက်သွယ်နိုင်မည့်ဖုန်းနံပါတ်

၁၂။

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားမှုအတွက် တင်ြပသည့် အေထာက်

အထားများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကတိြပုချက် (က)

၁၉၄၇ခုနှစ် ြမန်မာနိုင်ငံလူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရး (လတ်တေလာပ
ြ ဌာန်းချက်များ)
အက်ဥပေဒ၊ နိုင်ငံြခားသား အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများနှင့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များအရ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိရန် လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာနသို့

ေလျှာက်ထားမှုအတွက်

ဝင်ေငွ

သို့မဟုတ် ဝင်ေငွဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ အခ
ြ ားသတင်းအချက် အလက်
များနှင့်

စပ်လျဥ်း၍

စိစစ်နိုင်သည်ဟူေသာ

သေဘာတူညီချက်ြဖင့်

ေလျှာက်လွှာပုံစံအား ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်အပ်ပါသည်။
(ခ)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိရန် ေလျှာက်ထားမှုနှင့် စပ်လျဥ်း၍ ြမန်မာနိုင်ငံရှိ
သက်ဆိုင်ရာ ဝန် ကီးဌာနသို့မဟုတ် လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့် အမျိုးသား
မှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာနမှ

စိစစ်ရန်

သေဘာတူပါသည်။အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်

ေလျှာက်ထားမှုအား စိစစ်ရန်အတွက် အဆိုပါအချက်အလက် အေထာက်
အထားများကိုပူးတွဲတင်ြပအပ်ပါသည်။
(ဂ)

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်လွှာတွင် ေဖာ်ြပထားေသာအချက်အလက်များသည်
မှန်ကန် ေက
ြ ာင်း ဝန်ခံကတိ ြပုအပ်ပါသည်။

အမည်

ေလျှာက်ထားသူလက်မှတ်

နိုင်ငံသားလက်မှတ် အမှတ် /နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်

ေန့စွဲ

အပိငု း် (ဂ)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ ေ့် လျှာက်ထားသူ၏

မိသားစုဝင်များနှင့်

သက်ဆိုင်သည့်

အလက်များ (အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းပူးတွဲတင်ြပရမည်)
ဇနီး/ခင်ပနွ း် ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ
၁။

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါအမည််

၂။

အခ
ြ ားအမည်ရှိလျှင်

၃။

လိင်
ကျား

မ

၄။

နိုင်ငံသား

၅။

လူမျိုး

၆။

ဘာသာ

၇။

ေမွးသက္က ရာဇ်(ရက်/လ/နှစ်)

၈။

ေမွးဖွားရာေဒသ

၉။

အလုပ်အကိုင်

၁၀။

လက်ထပ်စာချုပ်( မူရင်း/မိတ္တူ)

၁၁။

လက်ထပ်သည့်ရက်စွဲ (ရက်/လ/နှစ်)

၁၂။

လက်ထပ်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ

၁၃။

နိုင်ငံသားခံယူထားေသာနိုင်ငံရှိေနရပ်လိပ်စာ

၁၄။

နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်

၁၅။

ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ(ရက်/လ/နှစ်)

ကိုယ်ေရးအချက်

၁၆။

ကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ(ရက်/လ/နှစ်)

၁၇။

ဗီဇာအမျိုးအစား (ထုတ်ေပးရက်စွဲနှင့်ေနရာ)

၁၈။

ြမန်မာနိုင်ငံသို့ပထမဆုံးအ ကိမ်၀င်ေရာက်ခဲ့သည့်ေန့

၁၉။

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ခဲ့သည့်ကာလ

၂၀။

လက်ရှိြမန်မာနိုင်ငံတွင် အမ
ြ ဲတမ်းေနထိုင်ေသာလိပ်စာ

၂၁။

ယခင်ကလက်ထပ်ခဲ့ဘူး ြခင်းရှိ/မရှိ

၂၂။

ယခင်လက်ထပ်ခဲ့ဘူး ြခင်းရှိပါကသီး ြခားစာရွက်ြဖင့် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပရန်

၂၃။

လွန်ခဲ့သည့် (၃) နှစ်မှ ယေန့အထိ ေလျှာက်ထားသူ၏ ဇနီး/ခင်ပွန်း (၁)နှစ်
(သို့မဟုတ်) (၁)နှစ် ထက်ပို၍ ေနထိုင်ခဲ့ဖူးေသာနိုင်ငံများနှင့် လိပ်စာများအား
ေဖာ်ြပရန်၊
မှ

ရှိ/မရှိ

ထိ

ေနရပ်လိပ်စာ
နိုင်ငံ
၂၄။

ဇနီး/ခင်ပွန်းမိဘများ၏ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ (က)

ဖခင်နှင့် မိခင် အမည်အ ြပည့်အစုံ

(ခ)

နိုင်ငံသား

(ဂ)

လူမျိုး

(ဃ)

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

(င)

မှတ်ပုံတင်အမှတ်/ သက်ေသခံလက်မှတ်အမှတ်

(စ)

ေမွးသက္က ရာဇ် (ရက်/လ/နှစ်)

(ဆ)

ေမွးဖွားရာေဒသ

(ဇ)

အမ
ြ ဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ

(ဈ)

အသက်ထင်ရှားရှိ/မရှိ

၂၅။ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူ၏ သားသမီးနှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ကိုယ်ေရး အချက်
အလက်များ (တစ်ဦးထက်ပိုပါကသီးြခားစာရွက်ြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
(က)

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါအမည်

(ခ)

ကျား/မ

(ဂ)

ေမွးသက္က ရာဇ် (ရက် /လ/နှစ်)

(ဃ)

နိုင်ငံသား

(င)

နိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်

(စ)

ခရီးသွားအေထာက်အထား(နိုင်ငံကူးလက်မှတ်)
(၁) အမျိုးအစား
(၂) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်
(၃) ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲနှင့်ကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ
(၄) ဗီဇာအမျိုးအစား
(၅) ထုတ်ေပးရက်စွဲနှင့် ကုန်ဆုံးရက်စွဲ
(၆) ြမန်မာပ
ြ ည်သို့ စတင်၀င်ေရာက်သည့်ရက်စွဲ
(၇) ေနထိုင်ခဲ့သည့်ကာလ
(၈) လက်ရှိြမန်မာနိုင်ငံတွင် ေနထိုင်မည့် လိပ်စာ
(၉) အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်
ေလျှာက်ထားသူနှင့်အတူတစ်ပါတည်းေလျှာက်ထားခ
ြ င်းရှိ/မရှိ

အပိငု း် (ဃ)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ ေ့် လျှာက်ထားသူ၏ အခ
ြ ားတရား၀င် သားသမီးများ (ေမွးစားသားသမီးများ) နှင့်
စပ်လျဥ်းသည့် အချက်အလက်များ
၁။

အခ
ြ ားလက်ထပ်ြခင်းရှိက တင်ြပရမည့် အချက်အလက်များ
(က) ဇနီး/ခင်ပွန်း၏အမည်
(ခ)

နိုင်ငံသား

(ဂ)

ေမွးဖွားရာေဒသ

(ဃ) ေမွးသက္က ရာဇ် (ရက်/လ/နှစ်)
(င)

လက်ထပ်သည့်ရက်စွဲ(ရက် /လ/နှစ်)

(စ)

လက်ရှိေနရပ်

(ဆ) ကွာရှင်း/ေသဆုံး ြခင်းြဖစ်ပါကရက်စွဲ(ရက်/ လ/နှစ်)
၂။

အခ
ြ ားတရား၀င်သားသမီးများ (ေမွးစားသားသမီးများ) ရှိပါကကိုယ်ေရး အချက်

အလက်များ (တစ်ဦးထက်ပိုပါကသီးြခားစာရွက်ြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
(က) အမည်
(ခ)

ေမွးဖွားရာေဒသ

(ဂ)

ေမွးဖွားသည့်ရက်စွဲ (ရက် /လ/နှစ်)

(ဃ) နိုင်ငံသား
(င)

ပညာအရည်အချင်း

(စ)

အဘအရင်းအမည်

(ဆ) အမိအရင်းအမည်

(ဇ)

ေမွးစားမိဘအမည်

(ဈ)

ေမွးစားသည့် ရက်စွဲ(ရက် /လ/နှစ်)
(အဂလိ
င်္ ပ်ဘာသာဖ
ြ င့်

Notary

Public

ြပုလုပ်ထားသည့်

အုပ်ထိန်းခွင့် သက်ေသခံလက်မှတ် ပူးတွဲတင်ြပရမည်)
(ည) လက်ရှိေနရပ်လိပ်စာ
(ဋ)

ခရီးသွားအေထာက်အထား (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်)
(၁) အမျိုးအစား
(၂) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်
(၃) ထုတ်ေပးရက်စွဲနှင့်ကုန်ဆုံးရက်စွဲ
(၄) ဗီဇာအမျိုးအစား
(၅) ထုတ်ေပးရက်စွဲနှင့်ေနရာ
(၆) ြမန်မာနိုင်ငံသို့စတင်၀င်ေရာက်သည့်ရက်စွဲ
(၇) ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ခဲ့သည့်ကာလ

တရားဝင်

အပိငု း် (င)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ ့် တစ်ပါတည်းေလျှာက်ထားမည့် ဇနီး၊/ခင်ပနွ း် ၊ သားသမီးများနှင့် စပ်လျဥ်းသည့်
အချက်အလက်များ

စဥ်

အမည်

ေမွးသက္က ရာဇ်

ကျား / မ

ေတာ်စပ်ပံု

ဓါတ်ပံု

ဇနီး/ခင်ပွန်းဓါတ်
ပုံ

သား/သမီး
ဓါတ်ပုံ

သား/သမီး
ဓါတ်ပုံ

သား/သမီး
ဓါတ်ပုံ

အပိငု း် (စ)
အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ ့် ေလျှာက်ထားသူနငှ ့် မိသားစုဝင်တ့ုိ ၏ သီးြခားေဖာ်ြပချကန် ငှ ့် ကတိြပုဝန်ခခံ ျက်
၁။

သက်တမ်းရှိေသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်

တစ်မျိုးထက်ပို၍ကိုင်ေဆာင်သူြဖစ်ပါကေဖာ်ြပရန်(က)

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါအမည်

(ခ)

နိုင်ငံသား

(ဂ)

ေမွးသက္က ရာဇ်

(ဃ)

နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမျိုးအစား

(င)

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်

(စ)

ထုတ်ေပးရက်စွဲနှင့် ကုန်ဆုံးရက်စွဲ

(ဆ)

ထုတ်ေပးသည့်နိုင်ငံ

(ဇ)

အသုံးြပုခဲ့သည့်နိုင်ငံကူး လက်မှတ်များပါ အေသးစိတ်အချက် အလက်များကို
ေဖာ်ြပေပးရန်

၂။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားသူနှင်အ
့ ပိုင်း(င)တွင် ပါရှိသည့် မိသားစုဝင်တို့သည် (က)

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်အ ြဖစ်

သတ်မှတ်ြခင်းမခံရသူ၊

အခ
ြ ားနိုင်ငံ

တစ်ခုခု၏ နိုင်ငံေရးခိုလှုံခွင့် ခံယူထားခ
ြ င်းမရှိသူြဖစ်ပါသည်။
(ခ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပနှင့် နိုင်ငံတကာပ
ြ စ်မှုမှတ်တမ်းဝင် မရှိသူြဖစ်ပါသည်။

(ဂ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေ ြကာင်း၊

ကူးစက်ေရာဂါ

ကင်းရှင်းေက
ြ ာင်း၊

သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ တရားဝင်ေထာက်ခံချက်(မူရင်း) ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။
(ဃ)

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အ ြခာအာဏာနှင့် တည်ဆဲဥပေဒများကို ေလးစား
လိုက်နာပ
ြ ီး နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားအတွက် အေလးထားေဆာင်ရွက်ပါမည်။

၃။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိရန် ေအာက်ပါပုဂိ္ဂုလ်များအတွက် ေလျှာက်ထားအပ်ပါသည် -

မိမက
ိ ယ
ုိ တ
် ငုိ ်/ ဇနီး/ခင်ပနွ း် (ေလျှာက်လွှာပုံစံ၏ အပိုင်း“ဂ”(သို့မဟုတ်) “င”တွင် ေဖာ်ြပ
ထားသည့်) /သားသမီးများ (ေလျှာက်လွှာပုံစံအပိုင်း“ဂ”နှင့်“ဃ”(သို့မဟုတ်) “င”တွင်ေဖာ်ြပ
ထားသည့်)
၄။

ဤေလျှာက်လွှာတွင် ေဖာ်ြပထားေသာအချက်အလက်များနှင့် ပူးတွဲေဖာ်ြပထားေသာ

စာရွက်စာတမ်းများ အားလုံးသည် မှန်ကန်ပါေ ြကာင်း၊ အတုြပုလုပ်ြခင်း၊ပ
ြ င်ဆင်ထားခ
ြ င်း
မရှိပါေ ြကာင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိြပုအပ်ပါသည်။
၅။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မှတ်ပုံတင်ေလျှာက်ထားရာတွင် လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရးဆိုင်ရာ

ကိစ္စရပ်များေဆာင်ရွက်ရာ၌ စိစစ်အတည်ြပုနိုင်ေရးအတွက် ေလျှာက်ထားသူ၏ လက်ေဗွရာ
များနှင့် ဓါတ်ပုံတို့ကိုလိုအပ်သလိုေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သေဘာတူညီပါသည်။
၆။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားရာတွင် ေလျှာက်ထားသူထံမှ လိုအပ်သည့် အချက်

အလက်များအား လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ စိစစ် အတည် ြပု
နိုင်ေရး အတွက်လိုအပ်ေသာမည်သည့် စုံစမ်းေမးမ
ြ န်းမှုမျိုးမဆိုလိုက်နာမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း
သိရှိသေဘာတူညီပါသည်။

ရက်စွဲ

ေလျှာက်ထားသူ၏ လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဘယ်လက်ေဗွ

ေလျှာက်ထားသူ၏ ဇနီး/ခင်ပွန်း ၏လက်မှတ် (သို့မဟုတ်) ဘယ်လက်ေဗွ

ေလျှာက်ထားသူ၏ သားသမီး ၏ လက်မှတ် (သို့မဟုတ်) ဘယ်လက်ေဗွ
( အကယ်၍အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူနှင့်အတူတစ်ပါတည်းေလျှာက်ထားလျှင်)

ေနာက်ဆက်တွ
တဲ(ခ)
ပုံစံအမနန (၂)

အမ
ြ ဲေနထ
ထိငု ခ် ငွ ့် လက်မတ်
တ
ှ ထုတ်ေပးရန် ေေလျှာက်လာွှ ပုံစံ
၁။

အမည
ည်

၂။

အခ
ြ ာားအမည်ရှိလျှင်င်

၃။

နိုငင်ငကူ
ံ းလက်မှတ် အမှ
အ တ်

၄။

ဘအမည်
အဘ

၅။

လူမျိုးနှင့်နိုင်ငံသား

၆။

ကျားး/မ

၇။

ေမွးသ
သက္က ရာဇ်

၈။

လက်
က်ရှိအလုပ်အကိင်ငု

၉။

လက်
က်ရှိေနရပ်လိပ်စာ(အပ
ာ ြ ည့်အစုံ)

၁၀။

ြမန်မမာနိုင်ငံအတွင်းေနထိ
ေ ုင်ခဲ့သည့်ကာလနှ
က
င့် ေနထိုင်ခဲ့သည့်ေဒသ-စဥ်
၁
၂
၃
၄
၅

ခုနစှ မ် ှ ခုနစှ ်ထိ

ေနထိုင်ခသည်
သ
ဲ့
ေ့ နရပ်လိပ်စာ
စ

၁၁။

ပူးတွဲတင်ြပသည့် အေထာက်အထား(၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)

၁၂။

အေထွေထွတင်ြပချက်။

ေလျှာက်ထားသူလက်မှတ်

၁၃။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏

သေဘာထား မှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

၁၄။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏
သေဘာထား မှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ

ေနာက်ဆက်တွ
တဲ(ဂ)
ပုံစံအမနန (၃)

အမ
ြမဲေနထိငု ခ် ငွ လ
့် က်
ကမတ
ှ ် သက်တမ်းအတည်ြပုမှတ
တ်ပတ
ံု င်ရန်ေလျှာက်
ာ လွှာပုစံ ံ
၁။

အမည
ည်အ ြပည့်အစုံ

၂။

အခ
ြ ာားအမည်ရှိလျှင်င်

၃။

လူမျိုးနှင့်နိုင်ငံသား

၄။

ကျားး/မ

၅။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်အမှတ်နှင်င့်ရက်စဲွ

၆။

အလု
လုပ်အကိုင်

၇။

ြမန်မမာပ
ြ ည်ေနရပ်လိ
လပိ ်စာ

၈။

အဘ
ဘအမည်၊နိုင်ငံသား
သ

၉။

အမိအ
အမည်၊နိုင်ငံသား
ာ

၁၀။

ပူးတွဲတင်ြပသည့်အေထာက်
ေ
အထားများ
(၁)
(၂)
(၃)

ေလျှာက်ထားသူ(သို့မမဟုတ်)မိဘ(သို့မဟုတ်)အုပ်ထိန်းသူ
လ မှတ်
လက်
အ
အမည်
ေနရပ်လိပ်ပစာအပ
ြ ည့်အစံစုံ
ဖုန်နး် နံပါတ်
ရက
က်စွဲ

၁၁။

ရပ်ကွက်(သို့မဟုတ်)ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူး၏စိစစ်ေတွ့ရှိချက််

အုပ်ချုပ်ေရးမှူး
ရက်စွဲ
၁၂။

ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု

ြမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး (သို့မဟုတ်) ြမို့မရဲစခန်း၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်

ြမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး(သို့မဟုတ်)စခန်းမှူး
ရက်စွဲ

၁၃။

ြမို့နယ်

ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်

ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
ရက်စွဲ

ြမို့နယ်

၁၄။

ြမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်

အုပ်ချုပ်ေရးမှူး
ြမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ

၁၅။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏
သေဘာထား မှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

၁၆။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏

သေဘာထား မှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ

ေနာက်ဆက်တွ
တွဲ(ဃ)
ပုံစံအမနန (၄)

အမ
ြ ဲေနထ
ထိငု ခ် ငွ သ
့် က်တမ်မးတိးု ခွင့်ြပုရန်ေေလျှာက်လာွှ ပုစံ ံ
၁။

အမည
ည်အ ြပည့်အစုံ

၂။

အခ
ြ ာားအမည်(ရှိလျှင်င)

၃။

ကျားး/မ

၄။

လူမျိုး/နိုင်ငံသား

၅။

ေမွးသ
သက္က ရာဇ်

၆။

အလု
လုပ်အကိုင်

၇။

အဘ
ဘအမည်၊နိုင်ငံသား
သ

၈။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်အမှတ်နှင်င့်ရက်စွဲ

၉။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်
သက်
က်တမ်းကုန်ဆုံးသည်
သ ့ေန့

၁၀။

ေနရ
ရပ်လိပ်စာအပ
ြ ည်
ည့အစုံ

၁၁။

ရပ်က
ကွက်(သို့မဟုတ်)ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူူး၏စိ
း စစ်ေတွ့ရှိခချက်

အုပ်ချုပ်ေရးမှ
ရ ူး

ရက်စွဲ
၁၂။

ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု

ြမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး(သို့မဟုတ်) ြမို့မရဲစခန်း၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်

ြမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး (သို့မဟုတ်)စခန်းမှူး
ြမို့နယ်

ရက်စွဲ

၁၃။

ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏စိစစ်ေတွ့ရှိချက်

ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
ြမို့နယ်

ရက်စွဲ

၁၄။
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီီ၏
သေဘာထား မှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ
၁၅။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ

ေနာက်ဆက်တွ
တဲ(င)
ပုံစံအမနန (၅)

အြြမေဲ နထိငု ခ် ငွ လ
့် က်
ကမတ
ှ ် ေပျာက်ဆု
ဆံး/ပျကစ် းီ ြခင်းအတွက် မိတ္တူထု
ထတ်ယူခငွ ့်
ေလျှာက်လွှာပုံစံေပျာက်ဆု
ဆံး/ပျက်စးီ ြခင်းအတွ
း
က် အေက
ြကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်မတ
ှ တ
် မ်း
၁။
၂။
၃။

အမည
ည်အ ြပည့်အစုံ
အခ
ြ ာားအမည်(ရှိလျှင်င)
ေပျာာက်ဆုံး/ပျက်စီးသည်
သ ့အြမဲေနထိင်ု ခွင့်ကတ်ြပားလ
လက်မှတ်အမှတ်
တ်နှင့်ရက်စွဲ

၄။
၅။

အလု
လုပ်အကိုင်
ေနရ
ရပ်လိပ်စာအပ
ြ ည်
ည့အစုံ

၆။

အဖအ
အမည်၊နိုင်ငံသားအမျိ
ာ
ုးအစားနှနင့်ကိုင်ေဆာင်သ
သည့်လက်မှတအမှ
အ
် တ်

၇။

အမိအ
အမည်၊ နိုင်ငသားအမျိ
ံသ
ုးအစားနှနှင့်ကိုင်ေဆာင်သ
သည့်လက်မှတအမှ
အ
် တ်

၈။

ေပျာာက်ဆုံးပျက်စီးသည်
သ ့ရက်စွဲနှင်အကျိ
အ
့
ုးအေက
ြ ာင်းေဖာ်ြပချက်

၉။

ပူးတွဲတင်ြပေသာအေေထာက်အထားး

ေလျှာက်ထားသူ
ာ (သို့)မိဘ(သ
သို့)အုပ်ထိန်းသူ၏လက်မှတ်
အမည်
ေနရပ်လိပ်စာအပ
စ ြ ည့်အစုံ
ရက်စွဲ
ဖုံးနံပါတ်

၁၀။

ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု၏စိစစ်ေတွ့ရှိချက်

အုပ်ချုပ်ေရးမှူး
ရက်စွဲ

၁၁။

ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံး ြခင်းအတွက် ြမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး (သို့မဟုတ်)
ြမို့မရဲစခန်း ၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်

ြမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး(သို့မဟုတ်)စခန်းမှူး
ရက်စွဲ

၁၂။

ြမို့နယ်

ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ စစ်ေဆးေတွ့ရှိချက်

ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
ရက်စွဲ

ြမို့နယ်

၁၃။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏

သေဘာထား မှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

၁၄။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ

ေနာက်ဆက်တွ
တဲ(စ)
ပုံစံအမနန (၆)

အမ
ြ ဲေနထိငု ခ် ငွ ရ
့် ရှသ
ိ ၏
ူ ကိုယ်ေရးဖ
ြ စ်စဥ်
စ အေက
ြ ာင်းအ
အရာေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းများအတွက်
ေလျှျှာက်လာွှ ပုစံ ံ
၁။

အမည်
ည်အ ြပည့်အစုံ၊

၂။

အခ
ြ ားအမည်ရှိလျှင်၊

၃။

လူမျိုးနှနှင့်နိုင်ငံသား

၄။

ကျား/မမ

၅။

အမ
ြ ဲေနနထိုင်ခွင့်လက်မှမတ
ှ ်အမှတ်နှင့်ရက်
ရ စွဲ၊

၆။

အလုပပ််အကိုင်

၇။

ြမန်မာြြပည်ေနရပ်လိပ်စာ

၈။

အဘအ
အမည်၊ နိုင်ငံသား
ာ

၉။

အမိအ
အမည်၊ နိုင်ငံသားး

၁၀။ မိဘအ
အလုပ်အကိုင်နှငေနရပ်
့်
လိပ်စာ
၁၁။ လိပ်စာာမှအပအခ
ြ ားအ
အေက
ြ ာင်းအရာေေပ
ြ ာင်းလွှဲေပးရနန်
ေရးးသားထားသည်အေက
့ ြ ာင်းအရာာ

ေပ
ြ ာာင်းလွှဲလိုသည့်အေက
အ ြ ာင်းအရာ

၁၂။ ေပ
ြ ာင်းလဲရသည့်အေက
ြ ာင်းအကျဥ်းေဖာ်ြပရန်

၁၃။ ပူးတွဲတင်ြပသည့်အေထာက်အထားများ
(၁)
(၂)
(၃)
(၄)

ေလျှာက်ထားသူ(သို့မဟုတ်)မိဘ(သို့မဟုတ်)အုပ်ထိန်းသူ

လက်မှတ်
အမည်
ေနရပ်လိပ်စာအပ
ြ ည့်အစုံ
ဖုန်းနံပါတ်
ရက်စွဲ

၁၄။ ရပ်ကွက် (သို့မဟုတ်) ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူး၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်

အုပ်ချုပ်ေရးမှူး
ရက်စွဲ

ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု

၁၅။ ြမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး (သို့မဟုတ်) ြမို့မရဲစခန်း၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်

ြမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး (သို့မဟုတ်) စခန်းမှူး
ရက်စွဲ

ြမို့နယ်

၁၆။ ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်

ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
ရက်စွဲ

ြမို့နယ်

၁၇။ ြမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်

အုပ်ချုပ်ေရးမှူး
ြမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ

၁၈။ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

၁၉။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏

သေဘာထားမှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ

ေနာက်ဆက်တွ
တွဲ(ဆ)
ပုံစံအမနန (၇)

အမ
ြ ေဲေနထိငု ခ် ငွ ့် လက်
က်မတ
ှ ်ရရှသ
ိ ူ၏ ေနရပ်
ေ လပိ စ် ာေပ
ြပာင်းေရွှ့ခွငေ့် လျှာက်လာွှ ပုစံ ံ
၁။

ေပ
ြ ာာင်းေရွှ့လိုသူအမည်
မ

၂။

အဘ
ဘအမည်

၃။

လူမျိုးနှင့်နိုင်ငံသား

၄။

ကျားး/မ

၅။

ေမွးသ
သက္က ရာဇ်

၆။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် အမှတ်နင်ငှ ့ ရက်စွဲ

၇။

အလု
လုပ်အကိုင်

၈။

လက်
က်ရှိအလုပ်အကိင်ငု

၉။

လက်
က်ရှိေနရပ်လိပ်စာ (အပ
ြ ည့်အစုံ)

၁၀။

ေပ
ြ ာာင်းေရွှ့မည့် ေနရ
ရပ်လိပ်စာ (အပ
ြပည့်အစုံ)

၁၁။

ေပ
ြ ာာင်းေရွှ့လိုသည့် အေက
ြ ာင်းြပချက်
က (အပ
ြ ည့်အစုံ)

၁၂။

ြမန်မမာနိုင်ငံအတွင်းေနထိ
ေ ုင်ခဲ့သည့် ကာလနှ
က
င့် ေနထိ
ထိုင်ခဲ့သည့် ြမို့/ရွာစဥ်
(၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)

ခုနစ်
နှ မှ

ခုနစှ အ
် ထိ

ေနထိငု ခ် သ
့ဲ ည်ေနရပ်လပိ စ် ာ

၁၃။

ေလျှာက်ထားသူနှင့် တပါတည်းေပ
ြ ာင်းေရွှ့မည့်သူများ -

စဥ်
၁

အမည်

ကျား/မ

ေတာ်စပ်ပံု

ကိငု ေ် ဆာင်သည်လ
့ က်မတ
ှ ်

၂
၃
၄
၅
၁၄။

အိမ်သားအားလုံးေပ
ြ ာင်းေရွှ့လျှင် တိုက်ခန်းမည်သို့စီစဥ်မည်(၁)
ေရာင်းမည်
(၂)
(၃)

ြပန်အပ်မည်
ငှားရမ်းမည်

(၄) အခ
ြ ား
၁၅။ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ေနထိုင်မည့် အရပ်ေဒသရှိတိုက်ခန်းအေ ြကာင်းအရာ(၁)
၀ယ်သူအမည်
(၂)
ြပန်အပ်မည်
(၃)
ေဆွမျိုးမိတ်သဂဟအိ
င်္
မ်
(၄)
အခ
ြ ား
၁၆။ သားသမီးများအေက
ြ ာင်းအရာ စဥ်
အမည်
ကျား/မ ေမွးသက္က ရာဇ်
ေမွးရပ်
ကိငု ေ် ဆာင်သည့်
လက်မတ
ှ ်
၁
၂
၃
၄
၅
မှတခ် ျက။်

သားသမီးများအားလုံး၏ အေက
ြ ာင်းအရာကိုေဖာ်ြပရမည်။

၁၇။

လက်ထပ်သည့် ေန့ရက်နှင့် အရပ်ေဒသ

၁၈။

ခင်ပွန်း/ ဇနီးသည်နှင့်အတူေနထိုင်ခဲ့ြခင်းရှိ/မရှိ၊ အတူေနထိုင်ခဲ့ပါကေနထိုင်ခဲ့သည့်
ကာလနှင့် ေဒသ

၁၉။

ခင်ပွန်း/

ဇနီးသည်နှင့်

မည်သည့်အေက
ြ ာင်းေက
ြ ာင့်

သီး ြခားေနထိုင်ခဲ့သည်နှင့်

သီးြခားေနထိုင်ခဲ့ သည့် ကာလ

၂၀။

နိုင်ငံြခားသို့ သွားေရာက်ဘူးြခင်းရှိ/မရှိ၊
အေက
ြ ာင်းအရာ

စဥ် သွားေရာက်ခသ
့ဲ ည့်
နိငု င် နံ ငှ ့် ြမို့အမည်
၁
၂
၃
၄

သွားေရာက်ဘူးပါကသွားေရာက်ခဲ့သည့်

ြမန်မာပ
ြ ည်မထ
ှ က
ွ ခ် ာွ သွား

ြမန်မာပ
ြ ည်သို့ေရာက်သည့်

သည်ေ့ န့

အေက
ြ ာင်းအရာနှင့် ေန့

၂၁။

အစိုးရကရရန်ရှိသာ ေကးြမီများရှိ/မရှိ၊
ေကးမ
ြ ီအမျိုးအစား

ေပးရန်ရေိှ သာတန်ဘးုိ

မှတခ် ျက်

(၁) အမ
ြ တ်ခွန်
(၂) ေရာင်း၀ယ်ခွန်
(၃) မီးခွန်၊ ေရခွန်
၂၂။

လက်ရှိေနရပ်တွင်

မိမိနှင့်ပတ်သက်၍

ရင်ဆိုင်ေနရေသာအမှုအခင်းများအေက
ြ ာင်းအရာ (ဥပမာ- တရားမမှု၊ ရာဇ၀တ်မှု၊
၀ါဏ္ဏိဇပဋိပက္ခမှု၊ စသည် ြဖင့်

၂၃။

မေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာပစ္စည်းများစဥ်

ပစ္စညး် အမည်နငှ ့်

တည်ရသ
ိှ ည့်

မည်ကသ
့ဲ ့ုိ

ရရှိသည့်

ကာလတ

အမျိုးအစား

လိပစ် ာ

လက်၀ယ်

ေန့

န်ဖးုိ

ရရှိသည်

၂၄။

အေထွေထွတင်ြပချက်။

ေလျှာက်ထားသူလက်မှတ်

၂၅။ လက်ရှိေနရပ်လိပ်စာနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ြမို့နယ်လူ၀င်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့် အမျိုးသား
မှတ်ပုံတင်ေရး ဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်။

ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
လူ၀င်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာန
ြမို့နယ်

၂၆။

ြမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်

ြမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူး
ြမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန
ြမို့နယ်
၂၇။

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး
လူ၀င်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်
ဦးစီးဌာန၏ သေဘာ ထားမှတ်ချက်။

အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရး

ြပည်နယ်/ တိုင်းေဒသ ကီးဦးစီးဌာနမှူး
လူ၀င်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာန
ြမို့နယ်

၂၈။

ြပည်နယ်/ တိုင်းေဒသ ကီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ြပုမိန့် (ပူးတွဲပါသည်)

အတွင်းေရးမှူး
ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသ ကီး
အစိုးရအဖွဲ့
ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး
၂၉။

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့မည့် ေနရပ်လိပ်စာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသ ကီး
လူ၀င်မှု ကီး ြကပ်
ေရးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာနမှူး၏
သေဘာထားမှတ်ချက်။

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးဦးစီးဌာနမှူး
လူ၀င်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာန
ြပည်နယ်/ တိုင်းေဒသ ကီး

၃၀။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏

သေဘာထားမှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

၃၁။

အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ

ေနာက်ဆက်တွ
တဲ(ဇ)
ပုံစံအမနန (၈)

အမ
ြ ဲေနထိ
ထိုင်ခွင့်လက်မတ်
ှတ ရရှိသူေသဆ
ဆုံးသဖ
ြ င့် ပယ်
ယ်ဖျက်ေပးရန် ေလျှာက်လွှာပုံစံ
၁။

ေသ
သဆုံးသူအမည် အပ
ြ ည့်အစုံ

၂။

အခ
ြခားအမည် (ရှလျှ
ိလ င်)

၃။

ကျာား/မ

၄။

လူမမျိျိုး/နိုင်ငံသား

၅။

ေသ
သဆုံးသူ၏ အမ
ြမဲေနထိုင်ခွင့် လက်
လ မှတ်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ

၆။

ေသ
သဆုံးသူ၏ အဖဖအမည် နှင့် ကိ
ကုင်ေဆာင်သည့် လက်မှတအမှ
် တ်

၇။

ေသ
သဆုံးသူ၏ ေနရ
ရပ်လိပ်စာအပ
ြပည့်အစုံ

၈။

ေသ
သဆုံးရသည့် အေက
အ ြ ာင်းအရ
ရင်း

၉။

ေသ
သဆုံးသည့် ေနရ
ရာ

၁၀။ ေသ
သဆုံးေက
ြ ာင်းလက်
လ မှတ် အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ
၁၁။ တိုငင်က
် ြ ားသူအမည
ည်၊ ကိုင်ေဆာင်င်သည့်လက်မမတ်
ှ အမှတ်

၁၂။ ေသဆုံးသူနှင့် ေတာ်စပ်ပုံ
၁၃။ တိုင်က
ြ ားသူေနရပ်လိပ်စာ

တိုင်က
ြ ားသူလက်မှတ်
အမည်
ရက်စွဲ

၁၄။ ရပ်ကွက် (သို့မဟုတ)် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူး၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်

အုပ်ချုပ်ေရးမှူး
ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ
၁၅။

ြမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး (သို့မဟုတ)် ြမို့မရဲစခန်း၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်

ြမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး (သို့မဟုတ)် စခန်းမှူး
ရက်စွဲ
၁၆။

ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်

ြမို့နယ်

ြမို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
ြမို့နယ်

ရက်စွဲ
၁၇။

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ သေဘာထားမှတ်ချက်

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး

၁၈။ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း
ေကာ်မတီ ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ
၁၉။ အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက်

ဥက္က ဌ
အမ
ြ ဲေနထိုင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ

