ပညြ်ထောင်ထုသမ္မတ ပည္မ်ထ္မငို်သ ထ်တေ ငထ အုုးသ ရ

ပည္မ်ထ္မငမတုတသး ု်ထကငြူြ္မုု့

Online Passport Application System
ေ င်ထရကထ္မ အေည အေ် ်ထညြည ်ထး
ပည္မ်ထ္မငမတုသတး ု်ထကငြူ၏ website ပညြုထမ်ထ
www.myanmarembassy.sg ်ထလ်ထး ရယူိသ်ု ြထ ါမ်ထ။

ေ်ရင ပည္မ်ထ္မငမတုသးတ ု်ထကငြူြ္မုု့
ရကထုဲ ၂၀၁၄ သိှုထ ေြေြငထ၀ါရ ၂၈ ရကထ

က့်မ
ထ
ထ

ပညြ်ထောင်ထုသမ္မတ ပည္မ်ထ္မငို်သ ်ထ တေ ငထ အုုးသ ရ
ို်သ ်ထ တည ငးေရး၀်ထ ြကးဌင်
ပည္မ်ထ္မငမတုးသတ ု်ထကငြူြ္မုု့
ို်သ ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထ ာသ ထယူရ်ထ ေ င်ထရကထြအ
သတ
်ထ ်ထ

်ုဒါ်ထး
၁။ ု်ထကငြူိုသ်ထ်တ ်ထ
ရငး၀်ထ လငေရငကထ၍ အလသြထလသြထက်ုသ ထလျကထရှု ြကမူ္မျငး
ေကျင်ထးမငး/ေကျင်ထးမူ္မျငး ေ ္တ လငေရငကထလ်ထြ ထ ြကမူ္မျငး
္မှ သမ
ု ူ /
အသြထာု္မထးမူအညြုထ ေ်ာု်သ ထလျကထရှု ြကမူ္မျငးမ်ထ ု်ထကငြူိ်ုသ ထ်တ ုသ်ထရင ပည္မ်ထ္မငမတုသတးမုသ့
လငေရငကထ၍ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ုငအသြထအမုထ ရယူရ်ထ ေလျငကထာငးမ်ထ အ ျု်ထ ်ထ
လသြထ််ထး ေ င်ထရကထြသတ အ ်ထ ်ထကုသ မုရိှု ်ုသ ထေုရ်ထ ရ်ထရယထ၍ ်ထညြာငး ည ်ထး ညြုထြါမ်ထ။
ို်သ ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထ ေလျငကထာငးရ်ထ အ ကထ လသြထ််ထးုဥထ အ ်ထ ်ထ
( ၁) အ်ထလု်သ ထး္မှ ရကထ ျု်ထးရယူ ည ်ထး
(၂ ) ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထ ာသ ထယူရ်ထ အ ကထ ုငရကထုင ္မထး္မျငးြုသ်ထ ဲ ည ်ထး
/ဓါ ထြသတ ုုက
သ ထကူးည ်ထး/ လကထေွိှြု ထ ည ်ထး / လကထ္မှ ထရယူည ်ထး
(၃ ) ဝ်ထေ် ်ထ ကထ ျကထ ည ်ထး/ ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထ ာသ ထယူရ်ထ အ ကထ
ုငရကထုင ္မထး္မျငး ်ထညြ ည ်ထး
(၄ ) ဝ်ထေ် ်ထာ္မထးေ င်ထည ်ထး
(၅)

ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ ုငအသြထ အမုထ ာသ ထယူည ်ထး

အ်ထလ်ုသ ထး္မှ ရကထ ျု်ထးရယူည ်ထး
၂။ ေကင်ထုုထေရးရငကုု္စရြထ္မျငး ေ င်ထရကထရ်ထ အ ်ထေြးေ င်ထည ်ထး ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ
အမုထလဲလှယထည ်ထးိှ်ထ ောငကထ တုငအ္မျုုး္မျုုး ရယူရ်ထအ ကထ Appointment ကုသ
ပည္မ်ထ္မငမတုးသတ ု်ထကငြူြ္မုု့၏ website ပညြုထမ်ထ www.myanmarembassy.sg ်ထ online
ု်ုထပညြ်ထ ္မ်ထမူ္မ သု ရယူိုသ်ထြါမ်ထ။ Appointment ရရှမ
ု ်ေထ ့် ်ထ ကငယကတရှ်ထ
ကုသယထ ုသ်ထ လငေရငကထရ်ထညြုထြြး ုငရကထုင ္မထး္မျငးြ
ည ်ထုသတ္မှ်ထက်ထ္မရှြု ါက ေ့် ျ်ထး ြြး
ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ ုငအသြထအမုထအငး ာသ ထယူိ်ုသ ထြါမ်ထ။

လသြထ််ထးေ င်ထရကထြသတ အ ်ထ ်ထ
(်တ်ကထြ်ုသ ထးေ င်ထရကထရ်ထ)
်တ်ကထ (၈း၀၀) ်ငရ္မှ (၁၃း၀၀)်ငရအာု
ို်သ ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထ ာသ ထယူရ်ထ အ ကထ ုငရကထုင ္မထး္မျငးြုသ်ထ ဲပည ်ထး /ဓါ ထြသတ
ုုက
သ ထကူးည ်ထး/ လကထေွိှုြထည ်ထး / လကထ္မှ ထရယူည ်ထး အ ်ထ ်ထ
၃။ ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ ုငအသြထ အမုထ ာသ ထယူရ်ထ အ ကထ ေရှးဦးုင online ု်ုထပညြ်ထ
ရကထ ျု်ထးရယူရ်ထ လုသအြထြါမ်ထ။ ရကထ ျု်ထးရရှုမ်ထေ့်ရကထ ်ထ မတုးသတ မုသ့ ်တ်ကထ ၈ ်ငရ
္မြျကထ္မကကထ လငေရငကထရ်ထလုသအြထြြး မတုးသတ မုသ့ ေရငကထရှုလငြါက ြ ုထ ထြုသ့ေကင်ထ င
်တြါ ထ(၁)မုသ့ ဦးုင မငးေရငကထ၍ ုငရကထုင ္မထး ပညြ်ထု္မသတ ှ်ထက်ထ္မရှ္မု ရှု ပညြမ၍
ငဝ်ထကျဝ်ထာ္မထး္မှ လုသအြထေမင ုငရကထုင ္မထး္မျငးကုသ ္မု ္တ ူကူးည ်ထး ြုသ်ထ ဲ ည ်ထး္မျငး
ပညြုလသြထေြးြါ္မ်ထ။ ာုသ့ေ်ငကထ ဓါ ထြသတ ုုက
သ ထကူးည ်ထး/ လကထေွိှြု ထည ်ထး / လကထ္မှ ထရယူ ည ်ထး
ုမ်ထ လသြထ််ထး အ ်ထ ်ထ ု ်ထ ေ င်ထရကထရြါ္မ်ထ။
၄။

ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ုငအသြထအမုထ ( MRP ) ်ထ အမသတးညြုရ်ထ အ ကထ ဓါ ထြက
သတ ုသ မတုးသတ
်ထ ်တ်ကထ (၈) ်ငရ ္မှ ေ့်လ်ထ (၁)်ငရအ ်ထး ဓါ ထြသတ ်ထး(၁) ဓါ ထြသတ ်ထး(၂)ိှ်ထ
ဓါ ထြသတ ်ထး(၃) ုသ့ ်ထ ုုက
သ ထကူးိုသ်ထရ်ထ ုုဥထာငးရှြု ါမ်ထ။ ဓါ ထြု
သတ က
ုသ ထကူး ည ်ထး လကထေွိှြု ထ
ပည ်ထး လကထ္မှ ထရယူည ်ထး ္မု ္တ ူကူး ည ်ထးုမ်ထ လသြထ််ထး္မျငးကုသ ေ င်ထရကထရ်ထ ပညြုထြါမ်ထ။
- ဓါ ထြသု
တ ုက
သ ထကူးရင ်ထ ်ငးရကထ ိှုထြကထေြါ်ာငးရြါ္မ်ထ။
- ္မျကထ္မှ်ထ ြထ ်ထာငး ည ်ထး ္မြ
ည ုရြါ။
- မငး္မေြါ်ရြါ။

၅။ ဓါ ထြသု
တ ုက
သ ထ ြြးေ်ငကထ ္မု္မု ၏ လကထေွရင ိှ်ထ ေရးာုးသ ြ္မဲ လကထ္မှ ထ္မျငးကုသ ေြးရ္မ်ထ
ညြုထြါမ်ထ။ လကထ္မှ ထေရးာုသးေြးြ
ြ း ္မု္မု၏ လကထ္မှ ထကုသ
င၀်ထကျ ၀်ထာ္မထး္မှ
ာသ ထေြးမ်ထ ို်သ ထ်တကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ အမုထ ေရးယူရ်ထ အ ကထ ျလတ ုငရကထ ေြါ် ်ထ
ပညြ်ထလ်ထ ြက်ထု၍ ုု ထ ု်သ ထး ္မကျလျ်ထ မကထ သ်ု ထရင င၀်ထကျ ၀်ထာ္မထးအငး ိုသ်ထ်တကူး
လကထ္မှ ထ ္မာသ ထေြး္မ ေြ
ည ငက
ြ ငးိုသ်ထြါမ်ထ။
- ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ္မျငး အမုထ လဲလှယထရ်ထ အ ကထ လကထေွိှုြထည ်ထး /
ာုသး ြ္မဲလကထ္မှ ထ ရယူည ်ထး ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ုငအသြထ အမုထ ်ထ အမသတးညြုရ်ထ
အ ကထ ဓါ ထြသတရယူည ်ထး ုမ်ထ လသြထ််ထးုဥထ အ ်ထ ်ထ အငးလသတးကုသ ုထေ့် ်ထး
အြ
ြ း ေ င်ထရကထရ္မ်ထ ညြုထ၍ ကငယကတရှ်ထ ကုသယထ သ်ု ထ လငေရငကထထရ်ထ လုသအြထ ည ်ထး
ညြုထြါမ်ထ။
- ၀်ထေ် ်ထာ္မထးေ င်ထရ်ထိှ်ထ ောငကထ တုင အ္မျုုး္မျုုးရယူရ်ထအ ကထ အု္မထောင်ထုသ
၀်ထ္မုမငးုသ(Immediate Family)္မှ မ်ထးေ ါ်ထုငရ်ထး /လကထာြထုင ျုြထ
ေ ငထုြထြသတ အောငကထအာငးြ
ည လျကထ ကုသယထုငး ေ င်ထရကထိ်ုသ ထြါမ်ထ။
သံရံုးသုိ႔ လာေရာက္စဥ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မပ်က္မကြက္ ယူေဆာင္လာရပါမည္(က) အြန္လိုင္းမွ အပြိဳင့္မက္ရယူထားသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ အခြန္ေဆာင္ရန္
ေလွ်ာက္လႊာ
(ခ) ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ (ေဖာင္ပံုစံတြင္ မိမိအိမ္မွယူေဆာင္လာသည့္ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုအား ကပ္ရန္)
(ဂ) (31-12-2011) မတိုင္ခင္အထိ ေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ အခြန္ေျပစာမူရင္းႏွင့္ မိတၱဴမ်ား
(ဃ) ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ (ဓါတ္ပံုပါေသာ စာမ်က္နွာႏွင့္ ေနာက္ဆံုး
သက္တမ္းတိုးသည့္ စာမ်က္နွာ)
(င) WP/SPass/EP/PR Card (မူရင္း / မိတၱဴ)
မွီခုိသူမ်ားျဖစ္ပါက
အထက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားအျပင္(က)

အိမ္ေထာင္စုစာရင္း

/

လက္ထပ္စာခ်ဳပ္

/

ေမြးစာရင္း

(မူရင္း

/

မိတၱဴ)

(ခ) မိမိမွီခိုသူ၏ Passport (မူရင္း/ မိတၱဴ) ၊ IC (မူရင္း/ မိတၱဴ) ႏွင့္ (၃၁-၁၂-၂၀၁၁)အထိ
ေပးေဆာင္ထားသည့္ အခြန္ေျပစာ (မူရင္း / မိတၱဴ)

နုိင္ငံျခားသား

လက္ထပ္ထားသူျဖစ္ပါက

အျပန္ေလယာဥ္စရိတ္

စင္ကာပူေဒၚလာ

၅၀၀

ေပးသြင္းထားသည့္ ေထာက္ခံစာ (မူရင္း/ မိတၱဴ)

ေက်ာင္းသားျဖစ္ပါက
အထက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားအျပင္(က) သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ ေက်ာင္းသားျဖစ္ေျကာင္း ေထာက္ခံစာ မူရင္း၊
(ခ) Student Pass (မူရင္း/ မိတၱဴ)
မူရင္းအေထာက္အထား တင္ျပနုိင္ျခင္းမရွိပါက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။

ေြါ်ြ
ည ြါ ုငရကထုင ္မထး္မျငး ပညြ်ထုသုတ င
်ထညြိုသ်ထည ်ထး ္မရှြု ါက ုသးတ လသြထ််ထး လသြထာသတး
ညွှ်ထ ြကငး ျကထ္မျငး အရ လသတး၀( လသတး၀) ေ င်ထရကထေြး္မ်ထ ္မဟသ ထေ ြကင်ထး ပြကုု ်ထအမုေြး
အြထြါမ်ထ။
၀်ထေ် ်ထ
်ထညြည ်ထး

ကထ ျကထည ်ထး/ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထေ င်ထရကထရ်ထ ုငရကထုင ္မထး္မျငး

၆။ ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထ ာသ ထယူရ်ထ အ ကထ ုငရကထုင ္မထး္မျငးြုသ်ထ ဲပည ်ထး
/ဓါ ထြသတ ုုက
သ ထကူးည ်ထး/ လကထေွိှြု ထ ည ်ထး / လကထ္မှ ထရယူည ်ထး အ ်ထ ်ထေ င်ထရကထ ြြးေ်ငကထ
ေကင်ထ င်တြါ ထ(၅)ိှ်ထ ေကင်ထ င်တြါ ထ(၆)္မှ Queue Number ္မျငး ေ ါ်ယူမ်အ
ထ ါ
ဝ်ထေ် ်ထ ကထ ျကထည ်ထး/ ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထေ င်ထရကထရ်ထ ုငရကထုင ္မထး
္မျငး ်ထညြ ည ်ထးကုသ ေ င်ထရကထို်သ ထြါမ်ထ။ အ်ထလုသ်ထး္မှ ာသ ထေြးာငးမ်ထ ို်သ ထ်တကူး လကထ္မှ ထ
ေလျငကထာငး္မ်ထ ေလျငကထလွှင ိှ်ထ ၀်ထေ် ်ထ ာ္မထးေ င်ထရ်ထ ေလျငကထာငးမ်ထ ေလှေငကထလွှင
့ုသ ်ထ လုသအြထမ်ထ အ ျကထအလကထ္မျငးကုသ ပညြ်ထုသတ ္မှ်ထက်ထုင ညြ်ထုကထေရးမငးလျကထ
ြူး ဲ ်ထညြရ္မ်ထ ုငရကထုင ္မထး္မျငးာ်ထမ်ထးာငးမ်ထ ေကင်ထ င်တြါ ထ(၁)္မှ
ဲေြး
လုသကထမ်ထ ြုသ်ထကုသ မကထ ု်သ ထရငေကင်ထ င ်ထ Queue Number ္မျငး ေ ါ်ယူမ်အ
ထ ါ
်ထညြရ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။
၇။ ေကင်ထ င်တြါ ထ(၅)ိှ်ထေကင်ထ င်တြါ ထ(၆)္မှ ဝ်ထေ င်ထ္မေြးေ်မ်ထ Queue
Number ္မျငးကုသ ်ငးေ်ေ င်ထရှု Queue Board ္မျငး ်ထ ပညြမာငး ြြး ္မု္မု၏ Queue
Number ေ ါ်ယူမ်အ
ထ ါ မကထ ု်သ ထရငေကင်ထ ငမု့သ မငးေရငကထရ်ထညြုထြြး ္မု္မု၏ Queue

Number အလှ်ထ္မ ုသ်ထ္မ မတုသးတ ရှု ်ငးေ်ေ င်ထ္မျငး ်ထ မကထေ င်ထမကထ င အ်ငးယူ
ေုင်ထ ်ုသ ထးိုသ်ထြါမ်ထ။

၀်ထေ် ်ထ ကထ ျကထည ်ထး
၈။ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ုငအသြထ အမုထ ာသ ထယူရ်ထ အ ကထ ေလျငကထာငးမူ္မျငး အေ်ြ
ည ်ထ
၀်ထေ် ်ထ ကုသ ၂၀၁၂ သိှုထ ဇ်ထ်၀ါရလ (၁) ရကထေ်. ္မှု ်ထ၍ ိုသ်ထ်တေ ငထမုသ.
အ ်ထေြးေ င်ထရ်ထ က်ထးလ ထ ်ထ ညြုလုသကထြြ ညြုထ၍ ၂၀၁၁ သိှုထ ဒဇ်ထဘငလ အာု
္မြျကထ္မကကထ ာ္မထးေ င်ထရ်ထ လုသအြထြါမ်ထ။
အ ်ထာ္မထး ပညြ်ထမူ္မျငးအငးလသတး
ုထေ ညြး ုထ််င ်ထး ညြုထေုရ်ထ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ အမုထ ာသ ထယူမ်ထ ကငလ
အာု ု်ထး ြကြထ ည ်ထး ညြုထြါမ်ထ။ မုသ.ညြုထြါ၍ ၀်ထေ် ်ထ ေလျငေြါေြးရ်ထ / ု်ထး ြကြထမ်ထ
ကငလ ေလျငေြါ မ ထ္မှ ထ ေြးရ်ထ အေက
ြ င်ထး အ္မျုုး္မျုုးညြလျကထ ေလျငကထလွှင ်ထညြည ်ထး္မျငး
ကုသ လကထ တ ေ င်ထရကထေြး္မ်ထ ္မဟသ ထေ ြကင်ထး ေြါ်ြ
ည အြထြါမ်ထ။
၉။
ု်ထကငြူြ္မုု့ ည္မ်ထ္မငမတုးသတ ္မှ အ ်ထေကငကထ တ္မိ်ထးာငး္မျငး္မှင ေအငကထြါအ ်ုသ ထး
ညြုထြါမ်ထ(က) အ ်ထေ်ေကငကထ တ္မိ်ထးာငး္မျငး
ြ ုထ ထြုသ့္မူရ်ထး IC ကဒထ္မူရ်ထးိှ်ထ ယ ်ထအ ်ထေ င်ထ ဲြူးြါက အ ်ထ
ုငရကထ္မူရ်ထး္မျငးအငး ုုုုထ၍ အလသြထလသြထမ်ထလ္မျငးအငး ကုသ်ထေ င်ထ
ာငးမ်ထ ကဒထ္မျငးအလုသကထ မ ထ္မှ ထိ်ထးာငး္မျငးြ
ည ်ထ အ ်ထ ကထ ျကထ
ြါမ်ထ၁၉-၈-၂၀၁၁ ္မ ု်သ ထ္မှ ကငလ အ ကထ ္မူလ ိ်ထးာငး ၁၀% ိှ်ထ ေအငကထြါအ ်ုသ ထး
ေကငကထ တ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။
ကဒထအ္မျုုးအုငး္မျငး

ုထလလှေ်ထ ု်ထကငြူေဒါ်လင ေကျင်ထး Part-Time ကထမူ

Work permit (WP)

40

30

Domestic Worker

25

-

Nursing Aide/ Healthcare

35

25

Skill Pass (SPass)

80

60

Employment Pass (EP)

120

80

Permanent Resident (PR)

120

80

ပညြ်ထောင်ထုသ အုုးသ ရ အြဲ.ုသးတ ၏ ၁၅၇ / ၂၀၁၁ အ္မု်ထ.ေက
ြ ငထ ည်ငုင အရ
(၁၉-၈-၂၀၁၁ ရကထေ်. ္မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရကထေ်. ) အာု ၂ % ညြ်ထေအငကထြါအ ုသ်ထး
ေကငကထ တ ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။
ကဒထအ္မျုုးအုငး္မျငး

ုထလလှေ်ထ ု်ထကငြူေဒါ်လင ေကျင်ထး Part-Time ကထမူ

Work permit (WP)

၈

၈

Domestic Worker

၈

-

Nursing Aide/ Healthcare

၈

၈

Skill Pass (SPass)

၁၆

၁၆

Employment Pass (EP)

၂၄

၂၄

Permanent Resident (PR)

၂၄

၂၄

အ ြုသ ါ အ္မု်.ထ ေက
ြ ငထည်ငုင အရ ၂၀၁၁ သိှုထ ဩဂသ ထလ(၁)ရကထေ့်္မှ (၁၈)ရကထေ့်္မှင
ဝ်ထေ် ်ထ၏ ၁၀% ေြးေ င်ထရ၍ ၂၀၁၁ သိှုထ ဩဂသ ထလ(၁၉)ရကထေ့်္မှ (၃၁)ရကထေ့်ာု္မှင
ဝ်ထေ် ်ထ၏ ၂% မငေြးေ င်ထရြါမ်ထ။ မု့သ ြါ၍ ၂၀၁၁ သိှုထ ဩဂသ ထလအ ကထ
ဝ်ထေ်ေကငကထ တ္မိ်ထးာငး္မှင ေအငကထြါအ ်ုသ ထးညြုထြါမ်ထ။
ကဒထအ္မျုုးအုငး္မျငး

၂၀၁၁ သိှုထ
ဩဂသ ထလအ ကထ
ု်ထကငြူေဒါ်လင

ေကျင်ထး Part-Time ကထမူ

Work permit (WP)

၂၇

၂၇

Domestic Worker

၁၇

၁၇

Nursing Aide/ Healthcare

၂၃

၂၃

Skill Pass (SPass)

၅၃

၅၃

Employment Pass (EP)

၈၀

၈၀

Permanent Resident (PR)

၈၀

၈၀

္မှ ထ ျကထ။ ပည္မ်ထ္မငိုသ်ထ်တမုသ့ လိှ်ထ ျ၍ ပညြ်ထမူ္မျငး ု်ထကငြူိုသ်ထ်တ ်ထ အလသြထလသြထကုသ်ထည ်ထး ္မရှု
မ်ထကုသ ုငရကထုင ္မထး အောငကထအာငးြ
ည ်ထုသတ ္မှ်ထက်ထုငြ
ည ်ထ ်ထညြမူ္မျငး လသြထ််ထး ်ထ
်ထ ာု ုက
သ ထဒဏထရငရ၍ ေ းုသ္မတ ှ ုငရကထုင ္မထးညြ်ထ
်ထညြလငမူ္မျငးအငး အ သြု ါ
လ္မျငးအ ကထ ဝ်ထေ် ်ထ ေကငကထ တ ည ်ထး္မရှြု ါ။ PR ္မျငးအေ်ြ
ည ်ထ ု်ထကငြူိ်ုသ ထ်တ ်ထ
အလသြထလသြထ ကုသ်ထည ်ထး ္မရှုမ်ထ လ ္မျငးရှေု ြကင်ထး ်ထညြလငြါက Central Provided FundCPF ြ်ထညြရ်ထ လုသအြထြါမ်ထ။
၁၀။ ၀်ထေ် ်ထာ္မထးေ င်ထရင ်ထ ြူး ဲ
အ ုသ်ထး ညြုထြါမ်ထ-

်ထညြရ္မ်ထ ုငရကထုင ္မထး္မျငး္မှင ေအငကထြါ

- WP/S pass / EP / PR ္မူရ်ထး ိှ်ထ ္မု ္တ ူ္မျငး
- ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ္မူရ်ထး ိှ်ထ ဓါ ထြသတ ကြထာငးေမငုင္မျကထိှင
ိှ်ထမကထ ္မထးြါရှမ
ု ်ထ ုင္မျကထိှင ္မု ္တ ူ
- ၀်ထေ် ်ထာ္မထးေ င်ထ ဲမ်ထ ေြ
ည ုင ္မူရ်ထး ိှ်ထ ္မု ္တ ူ ္မျငး
၀်ထေ် ်ထ ကထ ျကထ္မ ပြြးုးြါက ာ္မထးေ င်ထရ္မ်ထ ၀်ထေ် ်ထ အ ုအကျ ေြါ်ညြာငးမ်ထ
ျလတ ုငရကထကုသ မကထ ု်သ ထရငေကင်ထ င္မှ ာသ ထေြး္မ်ထညြုထ ြြး ေ့်လ်ထ (၃)်ငရ
ေကင်ထ င်တြါ ထ(၇) ်ထ ဝ်ထေ် ်ထေြးေ င်ထမ်ထအ ါ အ သြု ါ ျလတကုသ ပညြမ၍ အ ်ထေ်
ေြးေ င်ထရ္မ်ထညြုထြါမ်ထ။

၀်ထေ် ်ထက်ထးလ ထ ်ထညြုေက
ြ င်ထးေက
ြ ငထည်င ျကထ
၁၁။ ညြ်ထောင်ထုသ မ္မတ ည္မ်ထ္မင ိုသ်ထ်တေ ငထ ပညြ်ထောင်ထုသ အုုးသ ရအြဲ. ၏ (၂၁-၁၂၂၀၁၁ ) ရကထုဲ ြါ အ္မု်ထ.ေက
ြ ငထည်င ုင အ္မှ ထ ၅၇ / ၂၀၁၁ အရ ညြ်ထြေ် ိုသ်ထ်တမငး္မျငးက
ိုသ်ထ်တည ငးေ် ညြ်ထရရှုမ်ထ လုငေ ါ်ထးုဥထ ေအငကထရှု ၀်ထေ်ုသုေသ ြါ်ထး အေြါ် ရရှမ
ု ်ထ
ိုသ်ထ်တည ငးေ် အ္မျုုးအုငး ပညြ်ထ ေြးေ င်ထေုမ်ထ ၀်ထေ် ်ထ ကုသ ၀်ထေ် ်ထ ဥြေဒ ြသဒ္မထ ၅

ြသဒ္မထ ဲ ( ) အရ
ညြုထြါမ်ထ။

၂၀၁၂

သိှုထ ဇ်ထ်၀ါရလ ၁ ရကထေ်. ္မှု၍ က်ထးလ ထ ်ထညြုလုက
သ ထြြး

၁၂။ အာကထေြါ်ြ
ည ြါ အ္မု်ထ. ေက
ြ ငထည်ငုင အရ ၁-၁-၂၀၁၂ ္မှု၍ ၀်ထေ် ်ထ
က်ထးလ ထ ်ထ ညြုလုသကထြြး ညြုထြါမ်ထ။
်ထ ဲ ု်ထး္မျဥထး ဥြေဒ ု်ထး္မျဥထး္မျငးအရ
ေအငကထေြါ်ြ
ည ြါ အ ျကထ္မျငး အ ု်သ ထး ေ င်ထရကထ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ(က) ၁၉-၈-၂၀၁၁ ္မ သု်ထ္မှ ကငလ အ ကထ ္မူလ ိ်ထးာငး ၁၀% ိှ်ထ ြ်ထ
ေကငကထ တ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။
( ) ပညြ်ထောင်ထုသ အုုးသ ရ အြဲ.ုသးတ ၏ ၁၅၇ / ၂၀၁၁ အ္မု်ထ.ေက
ြ ငထ ည်ငုင အရ
(၁၉-၈-၂၀၁၁ ရကထေ်. ္မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရကထေ်. ) အာု ၂ % ညြ်ထ ေကငကထ တ
္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။
(ဂ) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍငေရး ိှုထ အ ကထ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရကထေ်. အာု
၀်ထေ် ်ထ ကုသ ြကုု ်ထ ေြးေ င်ထမူ္မျငး အေ် ပညြ်ထ ဥြေဒ ေ်ငကထေ ြကင်ထးညြ်ထ
အငဏငမကထေရငကထ္မှူ ္မရှမ
ု ်ထ အေလျငကထ အ ်ထ ြကုု ်ထ ာ္မထးေ င်ထြြး
မ်ထ ကုု္စ္မျငး အကျုတး၀်ထ္မ ္မရှေု ြကင်ထး ေြါ်ြ
ည အြထြါမ်ထ။
ည ငး်ငး အ ်ထ ေ် (မု.သ ္မဟသ ထ ) ေလျင််ထး ေြးေ င်ထ ဲမ်ထ ၀်ထေ် ်ထကုသ ေကငကထ တည ်ထး
၁၃။ ဘဏ္ဍငေရး ိှ်ထ အ ်ထ၀်ထ ြကးဌင် ပညြ်ထ ်ထးအ ်ထ္မျငး ဦးုးဌင် ( ၀်ထေ် ်ထ) ၏
(၂၆-၇-၂၀၀၇) ရကထုဲြါ ုငအ္မှ ထ ြ
/၀် / ၇-၃/ ၂၀၀၇ (၅၀၅) ုငြုသဒထ (၂ ) အရ - “
ပညြ်ထြေ် ို်သ ထ်တမငး မ်ထ ိုသ်ထ်တည ငးေ် ညြ်ထ ၀်ထေ်ရရှြု ါက ရရှေု မင ိုသ်ထ်တည ငးေ် ုသုသေြါ်ထး
၏ ၁၀% ကုသ ၄်ထးရရှေု မင ိုသ်ထ်တည ငးေ်ညြ်ထြ်ထ - ၀်ထေ် ်ထ အြ
ည ုထ ိုသ်ထ်တေ ငထ အုုသးရ မု.သ
ေြးမ်ထးရ်ထ ၀်ထေ် ်ထေြးေ င်ထမ်ထ ကုု္စရြထ္မျငး ကုသ မကထ ်ုသ ထရင ည္မ်ထ္မငမတုးသတ ္မျငး ၌
ေြးမ်ထးရ်ထ ” ဟသ ပညြဌင်ထးာငးြါမ်ထ။
၁၄။ ည္မ်ထ္မငမတုသးတ ္မျငးိှ်ထ အလှ္မထးေ၀းကငမ်ထို်သ ထ်္မတ ျငး ်ထ ေ်ာု်သ ထ အလသြထလသြထက်ုသ ထ
ေ်က
ြ မ်ထ ည္မ်ထ္မင ို်သ ထ်တမငး္မျငး အ ကထမင ္မု္မု ုသ.ရရှုေမင ိုသ်ထ်တည ငးေ် ုသုသေြါ်ထး၏ ၁၀
% အေြါ် ကျမ်ထ ၀်ထေ် ်ထ ကုသ ည္မ်ထ္မငိုသ်ထ်တ မုသ. ပညြ်ထေရငကထမ်ထ အ ျု်ထ ်ထ မကထ သ်ု ထရင
ပြ္မုု.်ယထ အ ်ထဦးုးဌင်္မှူး ုသးတ ္မျငး ္မှ ၀်ထေ် ်ထ ု်ထး ြကြထေကငကထ တရ်ထ ညြုထြါမ်ထ။
၁၅။ မုသ.ြါ၍ ု်ထကငြူ ိုသ်ထ်တ ်ထ အလသြထလသြက
ထ ်ုသ ထလျကထရှု ြကမ်ထ ပညြ်ထြေ်ိုသ်ထ်တမငး္မျငး
္မှင ု်ထကငြူ ိုသ်ထ်တ ု်သ ထရင ည္မ်ထ္မငမတုသးတ ်ထမင ၀်ထေ် ်ထ ေြးေ င်ထ ြကရ်ထ ညြုထြါမ်ထ။

၁၆။ မုသ.ရင ်ထ ပညြ်ထြေ် ိုသ်ထ်တမငး အ ျုု.္မှင ပည္မ်ထ္မငမတုသတး ်ထ ၀်ထေ် ်ထာ္မထးေ င်ထ
ိုသ်ထေမငထလ်ထး ္မု္မု သု.ကုသ်ထေ င်ထမ်ထ ကဒထညြငး အလုသကထ ်ထ ဲ ု်ထး္မျဥထး ု်ထးက္မထး
ဥြေဒ္မျငးအရ ာ္မထးေ င်ထရ္မ်ထ ၀်ထေ်ာကထ ေလျင််ထးုငာ္မထးေ င်ထရ်ထ အလုသ.်ှင
ည္မ်ထ္မငိုသ်ထ်တ၌ ာ္မထထးေ င်ထ ြကည ်ထး ညြုထြါမ်ထ။
၁၇။ ု်ထကငြူိုသ်ထ်တ အုုးသ ရ္မှ ာသ ထေြးာငးမ်ထ ကဒထ ညြငး အ္မျုုးအုငး အလုသကထ
၀်ထေ်ကငည ငး္မ ရှုရင မတုသးတ ္မှ မ ထ္မှ ထာငးမ်ထ ိ်ထးာငးအ ုသ်ထး ည ငး်ငးေ်မ်ထ (မုသ.)
ေလျင််ထးေြးေ င်ထ ဲမ်ထ ၀်ထေ် ်ထ္မျငး ကုသ
်ထ ဲ ု်ထး္မျဥထး ု်ထးက္မထး ််ထး
ဥြေဒ္မျငး ိှ်ထ အ် ု်ထကငြူ ်ထ အလသြထလသြထက်ုသ ထလျကထ မတုးသတ မု.သ အ ်ထေြးေ င်ထမ်ထ
ို်သ ထ်တမငး္မျငး််ထး ူ
ုထေညြး ုထ််င ်ထး ညြုထေုရ်ထ ေလျင််ထးေြးေ င်ထ ဲမ်ထ
အ ်ထေ်္မျငး ကုသ
ပညြ်ထလ်ထေြးမ်ထးြြး္မှမင အည ငး ေကင်ထုုထေရးရင ကုု္စ္မျငးကုသ
ကထလကထေ င်ထရကထ ေြး္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။
၁၈။ ည္မ်ထ္မငိုသ်ထ်တ ်ထ အ ်ထာ္မထးေ င်ထမူ္မျငးအငးလသတး္မှင ု်ထကငြူိ်ုသ ထ်တ ်ထ အလသြထလသြထ
ေ်က
ြ မ်ထ အလသြထမ္မငး္မျငး ( WP ) အငး မ ထ္မှ ထေကငကထ တမ်ထ
ုထလ လုငေ်
ု်ထကငြူေဒါ်လင ၄၀၀ / - ိ်ထး ညြ၍ေ င်ထ ဲ ြကည ်ထး ညြုထြါမ်ထ။ ဥြ္မင- ည္မ်ထ္မငမတုသတး ၌ (
PR ) ကဒထညြငး ကုသ်ထေ င်ထာငးမူမ်ထ ုထလ ု်ထကငြူေဒါ်လင (၁၂၀) ေ င်ထရ္မ်ထ
ညြုထေမငထလ်ထး ု်ထကငြူိုသ်ထ်တ ်ထ အလသြထလသြထကုသ်ထေ်မ်ထ အလသြထမ္မငး ုထဦး ၏
အေည တ လုငအေြါ် မ ထ္မှ ထာငးမ်ထ
ုထလ ာ္မထးေ င်ထရ္မ်ထ ၀်ထေ်အ ်ထ
ု်ထကငြူေဒါ်လင (၄၀) ိ်ထး ပညြမ၍ ေလျငေြါေြးေ င်ထ ဲမ်ထ အ ကထမင ည ငး်ငးေ်
ု်ထကငြူ ေဒါ်လင (၈၀)ကုသ ညြ်ထုကထ ေြးမ်ထးုည ်ထးညြုထြါမ်ထ။ ည္မ်ထ္မငိုသ်ထ်တ ်ထ
ာ္မထးေ င်ထ ဲမ်ထ အ ကထ အ ်ထိ်ထးာငးအငး ြုသ္မေုသ ကငကထ တည ်ထး္မဟသ ြထ ါ။ ည္မ်ထ္မငမတုးသတ
မုသ.၀်ထေ် ်ထ ေြးေ င်ထ ြကရမ်ထ အည ငး ည္မ်ထ္မငို်သ ထ်တမငး္မျငး အငးလသးတ ််ထး ူ ်္မှေုင
ေ င်ထုည ်ထးမင ညြုထြါမ်ထ။
၁၉။ ာုသ့အ ူ ည္မ်ထ္မငိုသ်ထ်တ ်ထ ေြးမ်ထး ဲမ်ထ ၀်ထေ် ်ထ ္မှင ု်ထကငြူ ိုသ်ထ်တ ်ုသ ထရင
ည္မ်ထ္မငမတုးသတ ်ထ မ ထ္မှ ထာငး မ်ထ ိ်ထးာငး ာကထ ေလျင််ထးေြးေ င်ထ ဲ ည ်ထး အ ကထ
္မု္မု ုသ. ကုသ်ထေ င်ထာငးမ်ထ ကဒထညြငး ၏ ၀်ထေ် ်ထ ိ်ထးာငး မ ထ္မှ ထ ျကထ ိှ်ထ အ်
ေလျင််ထးေြးမ်ထး ဲမ်ထ အ ်ထေ် ကုသ ာြထ္မတ ညြ်ထုကထ ေြးမ်ထး ြြး ္မှ မငလျ်ထ ္မု္မု အငး
္မှ သေု ်ာုသ်ထ ေ်မ်ထ ္မုမငးုသ၀်ထ္မျငးအငး မတုးသတ ္မှ ေကင်ထုုထေရးရင ကုု္စ္မျငး ကုသ ကထလကထ
ေ င်ထရကထေြး္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။
၂၀။ အ ်ထာ္မထး ြသဂ္ဂုု လထ ကုသယထ ု်သ ထ ည္မ်ထ္မငိုသ်ထ်တမုသ. ပညြ်ထေရငကထ၍ အ ်ထေြးမ်ထး ဲလျ်ထ
ည ငး်ငး အ ်ထ ေ် (မုသ.္မဟသ ထ ) ေလျင််ထး ေြးေ င်ထ ဲမ်ထ ၀်ထေ် ်ထ ကုသ ာြထ္မတ
ညြ်ထုကထ ေြးမ်ထး ြြး ေကင်ထုုထေရးရင ကုု္စ္မျငးကုသ ကထလကထ ေ င်ထရကထ ်ထညြုြါမ်ထ။
မုသ.ရင ်ထ ည္မ်ထ္မင ိုသ်ထ်တည ငး ကသ်ထမယထ္မ. ဘဏထ္မှ ဘဏထအ္မှငုင ( Bank Memorandum
) ( မုသ.္မဟသ ထ) ဘဏထေ်ေြး အ္မု်ထ. ( Payment Order ) ာသ ထေြးမ်ထ ရကထေ်. အာု
အ ်ထာ္မထးေ င်ထ မ်ထ ြသဂ္ဂုု လထ မ်ထ ည္မ်ထ္မင ို်သ ထ်တ ်ထ ရှေု ်ရ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ အ သြု ါ

ေ်.ရကထ အာု ္မရှု ဲလျ်ထ ေမငထလ်ထးေကင်ထး (မုသ.္မဟသ ထ) ကုသယထ ်ုသ ထ ညြ်ထည ်ထး ္မရှုြဲ ်ထြ်ထး /
ဇ်း/မငးမ္မး အြါအ၀်ထ အည ငး ္မ်ထမူ ိှ်ထ ္မ ုသ ကုသယထုငး ေြးေ င်ထ ဲ္မ်ထ သလ
ု ျ်ထ
အ သြု ါ ၀်ထေ် ်ထ ာ္မထးေ င်ထ ဲ ည ်ထး္မှင ည္မ်ထ္မငိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထာသ ထေြးေရး အြဲ. မုသ.မင
ုသ ထ ုုက
က
သ ထ ်ထညြေ င်ထရကထရ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ ည္မ်ထ္မငမတုသတး ်ထ ေကင်ထုုထေရးရင ကုု္စ္မျငး
ေ င်ထရကထ္မ်ထ သုြါက အ ်ထေ်္မျငး အငးလသတး ပညြ်ထလ်ထ ေြးမ်ထး ြြး္မှ မင ေ င်ထရကထေြး
္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။
၂၁။ ည္မ်ထ္မငိုသ်ထ်တ ်ထ အ ်ထ ေြးေ င်ထ ဲ ြြး ေ်ငကထ ္မု္မု ုသ. ေလျင််ထးေြးေ င်ထ ဲမ်ထ
အ ်ထေ်္မျငး ညြ်ထုကထ ေြးမ်ထးရ်ထအ ကထ ေအငကထေြါ်ြ
ည ြါ ုငရကထုင ္မထး (္မူရ်ထး) ္မျငးကုသ
်ထညြရ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ ္မု ္တ ူညြ်ထ
်ထညြ ည ်ထးကုသ လကထ တည ်ထး ညြု္မ်ထ ္မဟသ ထေ ြကင်ထး
အမုေြးအြထြါမ်ထ။
(က) မကထ ု်သ ထရင ပြ္မုု.်ယထ အ ်ထဥးုးဌင်္မှူးုသးတ ၏ အ ်ထေြးမ်ထးမ်ထ
ျလတ ြသတုတ ( ြ (၀်)-၁၉)
( ) ည္မ်ထ္မင ိုသ်ထ်တ ည ငး ကသ်ထမယထ္မ.ဘဏထ ( Myanmar Foreign Trade
Bank ) ၏ ဘဏထအ္မှငုင ( Bank Memorandum ) ( မုသ.္မဟသ ထ)
ဘဏထေ်ေြး အ္မု်ထ. ( Payment Order )

ို်သ ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထေ င်ထရကထရ်ထ ုငရကထုင ္မထး္မျငး ်ထညြည ်ထး
၂၂။ ုကထညြ်ထ ြ ု
ထ ့ုုထေ းိုသ်ထမ်ထ ပည္မ်ထ္မင ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ ( MRP
) ုငအသြထ ကုသ
ေြ
ည င်ထးလဲ ကုသ်ထေ င်ထ ်ထညြုရ်ထ အ ကထ Queue Number ေ ါ်ယူမ်ထ အ ါ ေအငကထြါ
ုငရကထုင ္မထး္မျငး ိှ်ထ အ ူ မကထ ု်သ ထရငေကင်ထ ငမု့သ ်ထညြေလျငကထာငးရြါ္မ်ထ- ကုသယထေရးရငဇ၀်ထ အ ျကထအလကထ္မျငးကုသ ပညြ်ထုသတ္မ်ှ ထက်ထုင ညြ်ထုကထာငးရ်ထ
လုသအြထြါမ်ထ။( ္မုဘ္မျငးကယထလ်ထြြးလျ်ထလ်ထး ညြ်ထုကထရ်ထလအ
ုသ ြထြါမ်ထ။)
- ဓါ ထြသတ ( ၁ )ြသတ ( ၆ လ အ ်ထးုုက
သ ထကူးာငးေမငဓါ ထြသတ ညြုထရြါ္မ်ထ ဓါ ထြသတ၏
ေ်ငကထ တ္မှင အြ
ည ူ ညြုထရြါ္မ်ထ။်ငးရကထိှုြထ ကထေြါ်ရြါ္မ်ထ။္မျကထ္မှ်ထ ြထ ်ထ ည ်ထး
္မြ
ည ုရ။ )
- အ ်ထေ င်ထာငးေမင ေြ
ည ုင ္မူရ်ထး ိှ်ထ ္မု ္တ ူ ္မျငး

- ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ္မူရ်ထး ိှ်ထ ္မု ္တ ူ ( ဓါ ထြြသတ ါေမင ုင္မျကထိှင ိှ်ထ
ေ်ငကထ တသးမကထ ္မထး ုးသ မ်ထ ုင္မျကထိှင )
- WP/SPass/EP/PR / Student Pass/Visit Pass ္မူရ်ထး ိှ်ထ ္မု ္တ ူ္မျငး
- ္မှ သုမူ္မျငး ညြုထြါက ( ္မု္မု္မ ုသမူ၏ ြ ု
ထ ထြ့ုသ ုထ IC (၃၁-၁၂-၂၀၁၁)အာု
ေြးေ င်ထာငးမ်ထ အ ်ထေညြုင ္မူရ်ထး/္မု ္တ ူ အု္မထောင်ထုသုငရ်ထး / လကထာြထ
ုင ျုြထ / ေ္မးုငရ်ထး ္မူရ်ထး/္မု ္တ ူ)
(္မှ ုမ
သ ူ္မျငး ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထမကထ ္မထး းုသ မ်ထ အ ျု်ထ ်ထ အု္မထောင်ထဦးုး
ညြုထမူ
အေ်ြ
ည ်ထ
(၃၁-၁၂-၂၀၁၁)အာု
၀်ထေ် ်ထ္မျငး
ေကျြ်ထုင
ာ္မထးေ င်ထာငးြ
ြ း ညြုထရ်ထ လသအ
ု ြထြါမ်ထ)
ႏိုင္ငံၿခားသားမီွခိုသူမ်ားၿဖစ္ပါက
ေပးသြင္းထားသည့္ေထာက္ခံစာ

သံရံုးသုိ႕

အၿပန္ေလယာဥ္စရိတ္

(မူရင္း

/

S$500
မိတၱဴ)

- ေကျင်ထးမငး ညြုထြါက Student Pass ေကျင်ထးောငကထ တုင ္မူရ်ထး ိှ်ထ ္မု ္တ ူ
(ေကျင်ထးမငး/ေကျင်ထးမူ္မျငး ္မှင ို်သ ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထာသ ထယူ ျု်ထ ်ထ
ေကျင်ထးမငးကဒထ ၏ မကထ ္မထး အ််ထး တးသ ( ၄ ) လရှေု ်ရ်ထ လုအ
သ ြထြါမ်ထ။
ဒြလု္မသ င/ဒကရ ဘဲ. ္မျငး ပြြး းသတ ၍ ္မဟငဘ.ဲ ္မျငးာြထ္မတ ကထရ်ထ အုအုဥထ ရှြု ါက
ေ်ငကထာြထ မ်ထ ြကငး္မ်ထ ဘ.ဲ အ ကထ ေကျင်ထး ္မှ လကထ တ မ်ထ ုင
(Acceptance Letter) အြ
ည ်ထ ေကျင်ထးအြထမ်ထ ေ် ( Admission Fees )
ေြ
ည ုင ္မူရ်ထး / ္မု ္တ ူ ်ထညြရ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ ေကျင်ထး္မှ ာသ ထေြးမ်ထ
ောငကထ တုင္မူရ်ထး ကုသ ်ထညြေြးရ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ လုအ
သ ြထြါက မကထ ်ုသ ထရင
ေကျင်ထး မု့သ ကထမယထေ္မး္မ
ည ်ထး္မ်ထ ပညြုထြါမ်ထ။ )
အသက္(၂၁)ႏွစ္အထက္ PR ၿဖစ္ပါက CPF (Central Provided Fund) ဖြင့္ၿပရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂၃။ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ္မူရ်ထးကုသ္မူ ုငအသြထအမုထ လဲလှယထရ်ထ အ ကထ
ေ ္တ မု္မထး ်ထး လုသကထ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ အမုထ ေလှေငကထာငးမူ
အေ်ြ
ည ်ထ လုအ
သ ြထမ်ထ ုငရကထုင ္မထး္မျငးကုသ ပညြ်ထုသတုင ်ထညြို်သ ထည ်ထး ္မရှြု ါက လကထ တ
ေ င်ထရကထေြး္မ်ထ ္မဟသ ထေ ြကင်ထး ပြကုု ်ထ အမုေြးအြထြါမ်ထ။
( ်တ်ကထ ြု်သ ထး ေ င်ထရကထရ္မ်ထ လသြထ််ထးြြး းသတ ြါမ်ထ။ )

(ေ်.လ်ထြု်သ ထး ေ င်ထရကထရ်ထ )
ေ်.လ်ထ (၀၃၀၀ ) ်ငရ ္မှ (၀၅း၃၀) ်ငရ
၀်ထေ် ်ထာ္မထးေ င်ထည ်ထး
၂၄။ ၀်ထေ် ်ထ ေကငကထ တမ်ထ ေကင်ထ င်တြါ ထ(၇) ကုသ ်ေ် (၃) ်ငရ
်ထ
ု ်ထြ်ထလှုထ၍ ေ်မငး ညြ်ထ ေကငကထ တြါမ်ထ။ အ ်ထာ္မထးေ င်ထရ်ထ အ္မ်ထ္မျငးကုသ
္မေ ါ်ယူ္မှ ်ငးေ်ေ င်ထ ်ထ မကထေ င်ထမကထမငုငညြ်ထ ေ ္တ ေုင်ထ ်ုသ ထး ေ်က
ြ ရ်ထ
ညြုထြါမ်ထ။ ္မု္မု အ္မ်ထ ေ ါ်ယူ မ်ထ အ ျု်ထ ္မှ မင ်ထး္မ ေ င်ထအ ်ထးမုသ. ၀်ထေရငကထ
လျကထ ေကင်ထ င အ္မှ ထ (၃) ေရှ. မ ထ္မှ ထေ်ရင၌ ်ထးု ေ်ရင ယူေြးရ်ထ ညြုထြါမ်ထ။
ေ်ေြးေ င်ထမ်ထ ေကင်ထ င ်ထ မူာကထ်ါ းုသ ေ၀ှ. လျကထ ရှရ
ု င္မှ ္မက
ြ င ဏ
ြုသကထ တအု ထ ိှ်ထ ေ်ေြျငကထုညှ ်ထး ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ္မျငး ္မှငးယ်ထး ယူ္မု ြက ည ်ထး္မျငး က်ထး
ေ၀းေုရ်ထ အ ကထ ုုဥထာငးည ်ထး ညြုထြါမ်ထ။ ာ္မထးေ င်ထရ္မ်ထ ၀်ထေ် ကုသ ေ်မငး (
Cash ) ညြ်ထ ေြးမ်ထးရ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ ေ်္မျငးကုသ အ ုအကျ ပြကုု ်ထ
ေရ ကထာငးေြးည ်ထး ညြ်ထ လျ်ထည္မ်ထုင ေ င်ထရကထိုသ်ထေရး အ ကထ ြူးေြါ်ထး ကူ် ္မ ေြးရ်ထ
ေ္မ ္တ ငရြထ တအြထြါမ်ထ။ ကျမ်ထေ်ကုသ ေြးမ်ထး ြြးြါက ၀်ထေ် ်ထေကငကထ တြြးေ ြကင်ထး
ေ်ရေြ
ည ုင ( ္မူရ်ထး) အေြါ် ေ်ေြးေ င်ထြြးေက
ြ င်ထး (PAID )ုငမငး ကုသ ္မှ်ထ အ် ေရင်ထ
ပညြ်ထ ုုက
သ ထိှုြလ
ထ ျကထ ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထညြ်ထလ်ထ ာသ ထယူိသု်ထေ ြကင်ထး (ISSUED)ဟသ
ေြငထညြာငးမ်ထ ္မု ္တ ူ ုထေုင်ထ ိှ်ထ အ ူ ပညြ်ထလ်ထ ာသ ထေြးြါမ်ထ။ ္မူရ်ထး ကုသ
္မေြျငကထရှေုရ်ထ ာု္မထးမု္မထးာငးရ်ထ အ္မှ်ထ ကယထ လုသအြထြါမ်ထ။ ( ၀်ထေ် ်ထ ေကငကထ တ
မ်ထ ေကင်ထ င (၇) ်ထ ကျမ်ထမ်ထ ၀်ထေ် ်ထ ကုသ ေြးေ င်ထရ်ထမင ညြုထညြး ်ေ် (၃)
်ငရ္မှ (၄)်ငရအ ်ထးမင ၀်ထေ် ်ထေကငကထ တြါေက
ြ င်ထးိှ်ထ ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ အြါအ၀်ထ
အည ငးုငရကထုင ္မထး္မျငး ်ထညြရ်ထ ္မလုအ
သ ြထေ ြကင်ထး အမုေြးအြထြါမ်ထ။)
ို်သ ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထာသ ထယူ ပည ်ထး
၂၅။ ်ေ် (၀၅၀၀ )်ငရ ္မှ (၀၅၃၀) ်ငရ အ ်ထး ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ အမုထ္မျငး
ကုသ ပညြ်ထလ်ထ ာသ ထေြးြါမ်ထ။ ္မ်ကထြ်ုသ ထး ဓါ ထြု
သတ ုသကထကူးမ်ထ ေကင်ထ င္မှ ာသ ထေြး
ာငးမ်ထ ျလတုငရကထ ိှ်ထ (၃၁-၁၂-၂၀၁၁)အာု ၀်ထေ် ်ထေကငကထ တ ြြးေ ြကင်ထး
ေ်ရ
ေြ
ည ုင္မု ္တ ူအေြါ် ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ ာသ ထယူရ်ထ (ISSUED)ုငမငးကုသ ္မှ်ထ အ်ေရင်ထ ပညြ်ထ
ုုက
သ ထိှုြာ
ထ ငးမ်ထ အောငကထအာငး ိှ်ထအ ူ ္မ်ထမူ္မ ုသ ်ေ် (၀၅၀၀) ္မှ (၀၅၃၀) ်ငရ
အ ်ထး မတုသးတ ၌ ေကင်ထ င ်တြါ ထ(၇) ်ထ လငေရငကထာသ ထယူိုသ်ထြါမ်ထ။ ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ
ုငအသြထ အမုထ ုထအသြထအ ကထ ကျမ်ထေ်္မှင ု်ထကငြူ ေဒါ်လင ၃၅ ပညြုထြါမ်ထ။ ိုသ်ထ်တကူး

လကထ္မှ ထ၏ မကထ ္မထးကငလ ္မှင ု ်ထ ာသ ထေြးမ်ထ ေ့်္မှ ု၍ ( ၅ ) ိှုထ မကထ ္မထး
ရှြု ါမ်ထ။
၂၆။ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ အေဟင်ထး ကုသ Cancelled တ ြု ထ းသတ ုုက
သ ထိှုြလ
ထ ျကထ
ုငအသြထအမုထ ိှ်ထ အ ူ ု်ထကငြူ ိုသ်ထ်တ Immigration and Check Point Authority (
ICA ) ိှ်ထ MOM ( Ministry of Man Power ) ်ထ ယ ်ထ ုငအသြထ ၌ ြါရှုမ်ထ ု်ထကငြူ
ိုသ်ထ်တ ္မှ ုုက
သ ထိှုြာ
ထ ငးမ်ထ ပညြ်ထ၀်ထ ်ထ တ ြု ထ္မျငး ေ်ာု်သ ထ ်ထ ြါ္မုထ ( Stay Permit ) ္မျငး
ကူးေြ
ည င်ထး ုုက
သ ထိှုြထ ိုသ်ထရ်ထ အ ကထ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ုငအသြထ အေဟင်ထး ကုသ ေ ္တ ုထလ
ပြကင ကုသ်ထေ င်ထ ်ထညြုာငး္မ်ထညြုထြါမ်ထ။
ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ုငအသြထအမုထ ိှ်ထ
အေဟင်ထး ုသ.ကုသ ာသ ထယူ ြြး ေ်ငကထ ေကင်ထ င ်ထ ာငးရှုာငးမ်ထ
ိုသ်ထ်တကူး
လကထ္မှ ထုငအသြထအမုထ္မျငး ာသ ထေြးမ်ထ ္မှ ထ ္မထးုငအသြထ ်ထ အ္မ်ထ
ိုသ်ထ်တကူး
လကထ္မှ ထုငအသြထ အမုထ ိှ်ထ အေဟင်ထး ့ုသ ၏ အ္မှ ထ ိှ်ထ ေ်ရြထလုြထုင ြသ်ထး အ္မှ ထ ့ုသ ကုသ
ညြ်ထုကထေရးမငး ၍ လကထ တ ရရှုြြးေ ြကင်ထး လကထ္မှ ထေရးာုသးရြါ္မ်ထ။ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ
ုငအသြထ အေဟင်ထး ကုသ ုထလ ပညြ်ထြြးေ်ငကထ မတုးသတ မုသ့ ကုသယထ ုသ်ထညြုထေု (မုသ.္မဟသ ထ) လူ ြကုတ
ိှ်ထ ညြုထေု ္မြျကထ္မကကထ ပညြ်ထလ်ထ အြထိှတရ်ထ လုသအြထြါမ်ထ။
ရကထုဲ ၂၀၁၄ သိှုထ ္မ လ
ထ ၄ ရကထ
ေကင်ထုုထေရးရင ဌင်
ည္မ်ထ္မငမတုးသတ
ု်ထကငြူြ္မုု့။

