
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပြည ထ်ောင ထ် သုမ္မတ  ပ္မည ထ်္မငိုသ် ထ တ်ေ ငထ အုုသးရ 
 

 

 

ပ္မည ်ထ္မငမတုသတး  ု်ထကငြူ ္မြ ုု့ 

 

 

Online Passport Application System 

                              

 

ပ္မည ်ထ္မငမတုသတး  ု်ထကငြူ၏ website ပြည ုထမ်ထ  www.mesingapore.org.sg 
 ွ်ထလ်ထး ရယူိုသ်ထြါမ်ထ။ 

 

 

 

 

ေ်ရင  ပ္မည ထ်္မငမတုသတး  ု်ထကငြူ ္မြ ုု့ 

ရကထုဲွ  ၂၀၁၄ ခသိှုထ              ၂၈  ရကထ 

 

 

က့်ထမ ထ 

 

http://www.mesingapore.org.sg/


 

 

 

ပြည ထ်ောင်ထု သမ္မတ  ပ္မည ထ်္မငိုသ် ထ် တေ ငထ အုုသးရ 

ိုသ် ထ် တ ခည ငးေရး၀ ထ် ကြ ီးဌင် 
ပ္မည ထ်္မငမတ သုတး  ု်ထကငြူ ္မြ ုု့ 

 

 

ိုသ် ထ တ်ကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမ ထု ာသ ထယူရ်ထ ေေင ထ်ရွကထြသတအေ ထ် ေ ထ်  

 

်ုဒါ ထ်း 

၁။ ု်ထကငြူိုသ်ထ်တ ွ်ထ  ရငး၀်ထ လငေရငကထ၍ အလသြထလသြထကုသ် ထလျကထရှု ကြ မူ္မျငး  
ေကျင်ထးမငး/ေကျင်ထးမူ္မျငး  ေခ ္တ  လငေရငကထလ်ထြ ထ ကြ မူ္မျငး   ္မှီခုသမူ / 
အသြထာု္မထးမူအ ြည ုထ ေ်ာုသ် ထလျကထရှု ကြ မူ္မျငးမ်ထ ု်ထကငြူိုသ် ထ်တေုသ်ထရင ပ္မည ထ်္မငမတုသတးမုသ့ 
လငေရငကထ၍ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ုငအသြထအမုထ ရယူရ ထ် ေလျငကထာငးမ်ထ  အချု ထ် ွ်ထ 
လသြထ််ထး ေေင်ထရွကထြသတ အေ်ထ ေ်ထ ကုသ မုရှုိ ုသ် ထေုရ ထ် ရ်ထရွယထ၍  ်ထ ြည ာငး ခည ်ထး ညြုထြါမ်ထ။ 

ိုသ် ထ တ်ကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမ ထု ေလျငကထာငးရ ထ် အ ွကထ လသြထ် ထ်းုဥထ အေ ထ် ေ ထ်  

( ၁) အွ် ထလုသ် ထး္မှ ရကထချု ထ်းရယူ ခည ်ထး 

(၂ ) ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထ ာသ ထယူရ်ထ အ ွကထ ုငရွကထုင ္မထး္မျငးြုသ်ထ ဲွ ခည ်ထး 
/ဓါ ထြသတ ုုသကထကူးညခ်ထး/ လကထေွွိှြုထ ခည ်ထး / လကထ္မှ ထရယူ ခည ်ထး  

 
(၃ ) ဝ်ထေ်ွခွ ထ် ွကထချကထ ခည ်ထး/  ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထ ာသ ထယူရ ထ် အ ွကထ 

ုငရွကထုင ္မထး္မျငး ်ထညြ ခည ်ထး 

 

(၄ ) ဝ်ထေ်ွခွ ထ်ာ္မထးေေင်ထ ခည ်ထး 

 

(၅) ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ ုငအသြထ အမုထ ာသ ထယူ ခည ်ထး 
 



 

အွ ထ်လုသ် ထး္ှမ ရကထချု် ထးရယူ ခည ထ်း 

၂။ ေကင်ထုုထေရးရငကုု္စရြထ္မျငး ေေင်ထရွကထရ ထ် အခွ ထ်ေြးေေင်ထ ခည ်ထး  ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ 
အမုထလဲလှယထ ခည ်ထးိှ် ထ ောငကထခတုငအ္မျုု း္မျုု း ရယူရ ထ်အ ွကထ Appointment ကုသ 
ပ္မည ထ်္မငမတုသတး  ု်ထကငြူ ္မြ ုု့၏ website ပြည ုထမ် ထ www.mesingapore.org.sg  ွ်ထ online 
ု်ုထပြည ် ထ ္မ်ထမူ္မေုသ ရယူိုသ်ထြါမ်ထ။ Appointment ရရှမု် ထေ့် ွ်ထ ကငယကတရှ ထ် 
ကုသယထ ုသ်ထ လငေရငကထရ ထ်ညြုထ ြြ ီး ုငရွကထုင ္မထး္မျငး ြည ် ထုသတ္မှ ထ်က်ထ္မှုရှြုါက ေ့်ချ်ထး ြြ ီး 
ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ ုငအသြထအမုထအငး ာသ ထယူိုသ် ထြါမ်ထ။  

 

လသြထ် ထ်းေေင ထ်ရွကထြသတ အေ ထ် ေ ထ်  

( တ််ကထြုသ် ထးေေင ထ်ရွကထရ်ထ) 

တ််ကထ (၈း၀၀) ်ငရီ္ှမ (၁၃း၀၀)်ငရီအာု 

ိုသ် ထ တ်ကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမ ထု ာသ ထယူရ်ထ အ ွကထ ုငရွကထုင ္မထး္မျငးြုသ ထ် ွဲပခည ထ်း /ဓါ ထြသတ 
ုုသကထကူးညခ ထ်း/ လကထေွွိုှြထ ခည ်ထး / လကထ္ှမ ထရယူ ခည ထ်း အေ ထ် ေ်ထ  
 
၃။ ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ ုငအသြထ အမုထ ာသ ထယူရ်ထ အ ွကထ ေရးှဦးုွင online ု်ုထပြည ် ထ 
ရကထချု ထ်းရယူရ ထ် လုသအြထြါမ်ထ။ ရကထချု ထ်းရရှုမ် ထေ့်ရကထ ွ်ထ မတုသတးမုသ့ တ််ကထ ၈ ်ငရီ 
္မြျကထ္မကွကထ လငေရငကထရ်ထလုသအြထ ြြ ီး မတုသတးမုသ့ ေရငကထရှုလငြါက ြ ထု ထြုသ့ေကင်ထ င 

တ်ြါ ထ(၁)မုသ့ ဦးုွင မွငးေရငကထ၍ ုငရွကထုင ္မထး ပြည ် ထုသတ္မှ ထ်က်ထ္မှုရှ္ုမရှု ပြည မ၍ 
 ငဝ ထ်ကျဝ ထ်ာ္မထး္မှ လုသအြထေမင ုငရွကထုင ္မထး္မျငးကုသ ္မု ္တ ူကူး ခည ်ထး  ြုသ်ထ ဲွ ခည ်ထး္မျငး 
ပြည ုလသြထေြးြါ္မ်ထ။ ာုသ့ေ်ငကထ ဓါ ထြသတ ုုသကထကူးညခ်ထး/ လကထေွွိှြုထ ခည ်ထး / လကထ္မှ ထရယူ ခည ်ထး 
ုမ် ထ လသြထ််ထး အေ်ထ ေ်ထ  ု ်ထ ေေင်ထရွကထရြါ္မ်ထ။ 
   
၄။ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ုငအသြထအမုထ (  MRP ) ွ်ထ အမသတး ြည ုရ ထ် အ ွကထ ဓါ ထြသတကုသ  မတုသတး 
 ွ်ထ တ််ကထ (၈) ်ငရီ ္မ ှ ေ့်လ်ထ (၁)်ငရီအ ွ်ထး  ဓါ ထြသတခ ထ်း(၁)  ဓါ ထြသတခ ထ်း(၂)ိှ် ထ 
ဓါ ထြသတခ်ထး(၃) ုသ့ ွ်ထ ုုသကထကူးိုသ်ထရ်ထ ုီုဥထာငးရှြုါမ်ထ။ ဓါ ထြသတု ုသကထကူး ခည ်ထး  လကထေွွိှြုထ 
ပခည ်ထး  လကထ္မှ ထရယူ ခည ်ထး  ္မု ္တ ူကူး ခည ်ထးုမ် ထ လသြထ််ထး္မျငးကုသ ေေင်ထရွကထရ်ထ ပြည ုထြါမ်ထ။  
 

- ဓါ ထြသတု ုသကထကူးရင ွ်ထ ်ငးရွကထ ိှုထြကထေြါ်ာငးရြါ္မ်ထ။ 
- ္မျကထ္မှ်ထ  ြထေ်ထာငး ခည ်ထး ္မ ြည ုရြါ။ 
- မွငး္မေြါ်ရြါ။ 

 

http://www.mesingapore.org.sg/


 

၅။ ဓါ ထြသတု ုသကထ ြြ ီးေ်ငကထ  ္မု္မု ၏ လကထေွွရင ိှ်ထ  ေရးာုသး ္မြ ဲ လကထ္မှ ထ္မျငးကုသ ေြးရ္မ ထ် 
ညြုထြါမ်ထ။ လကထ္မှ ထေရးာုသးေြး ြြ ီး ္မု္မု၏ လကထ္မှ ထကုသ  င၀ ထ်ကျ ၀ ထ်ာ္မထး္မှ 
ာသ ထေြးမ် ထ ိုသ် ထ တ်ကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ အမ ထု ေရွးယူရ်ထ အ ွကထ ချလတ ုငရွကထ ေြါ် ွ ထ် 
ပြည ထ်လ်ထ ကြ ်ထ ုှု၍ ုု ထ ုသ် ထး ္မကျလျ်ထ မကထေုသ်ထရင  င၀ ထ်ကျ ၀ ထ်ာ္မထးအငး ိုသ်ထ်တကူး 
လကထ္မှ ထ ္မာသ ထေြး္မီ ေ ြည င ကြ ငးိုသ်ထြါမ်ထ။  
 

- ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ္မျငး အမုထ လဲလှယထရ ထ် အ ွကထ လကထေွွိှုြထ ခည ်ထး / 
ာုသး ္မြ ဲလကထ္မှ ထ ရယူ ခည ်ထး   ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ုငအသြထ အမုထ  ွ်ထ အမသတး ြည ုရ်ထ 
အ ွကထ ဓါ ထြသတရယူ ခည ်ထး ုမ်ထ လသြထ််ထးုဥထ အေ်ထ ေ်ထ  အငးလသတးကုသ  ုထေ့် ်ထး 
အ ြြ ီး ေေင်ထရွကထရ္မ်ထ ညြုထ၍  ကငယကတရှ်ထ ကုသယထ ုသ်ထ လငေရငကထထရ်ထ လုသအြထ ခည ်ထး 
ညြုထြါမ်ထ။  
 

- ၀်ထေ်ွခွ ထ်ာ္မထးေေင်ထရ်ထိှ် ထ ောငကထခတုင အ္မျုု း္မျုု းရယူရ ထ်အ ွကထပ အ္ုမထောင်ထုသ 
၀်ထ္မုမငးုသ(Immediate Family)္မ ှ မ ထ်းေခါ်ထုငရ်ထး /လကထာြထုငချုြထ 
ေ ငထုြထြသတ အောငကထအာငး ြည လျကထ ကုသယထုငး ေေင်ထရွကထိုသ် ထြါမ်ထ။ 

 

သံရုံးသို႔ လာေရာက္စဥ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မပ်က္မကြက္ ယူေဆာင္လာရပါမည္- 

(က) အြန္လုိင္းမွ အပြိဳင့္မက္ရယူထားသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ အခြန္ေဆာင္ရန္  

ေလွ်ာက္လႊာ  

(ခ) ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ (ေဖာင္ပံုစံတြင္ မိမိအိမ္မွယူေဆာင္လာသည့္ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုအား ကပ္ရန္) 

(ဂ) (31-12-2011) မတိုင္ခင္အထ ိေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ အခြန္ေျပစာမူရင္းႏွင့္ မိတၱဴမ်ား 

(ဃ) ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ (ဓါတ္ပံုပါေသာ စာမ်က္နွာႏွင့္ ေနာက္ဆုံး 

သက္တမ္းတုိးသည့္ စာမ်က္နွာ) 

(င) WP/SPass/EP/PR Card (မူရင္း / မိတၱဴ) 

မီွခိုသူမ်ားျဖစ္ပါက 

အထက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားအျပင္- 

(က) အိမ္ေထာင္စုစာရင္း / လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ / ေမြးစာရင္း (မူရင္း / မိတၱဴ) 

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

ေ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 တင္ျပနုိင္ျခင္းမရိွပါက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။ 

ေြါ် ြည ြါ ုငရွကထုင ္မထး္မျငး ပြည ်ထ ုသတု ွင  ်ထညြိုသ်ထညခ်ထး ္မရှြုါက ုသတးလသြထ််ထး  လသြထာသတး 
ညွှ ထ် ကြ ငးချကထ္မျငး အရ လသတး၀(ပ လသတး၀) ေေင်ထရွကထေြး္မ်ထ ္မဟသ ထေ ကြ င်ထး ပကြ ုု ်ထအမုေြး 
အြထြါမ်ထ။ 

 
 ၀ ထ်ေ်ွခွ ထ်  ွကထချကထ ခည ထ်း/ိုသ ထ် တ်ကူးလကထ္ှမ ထုငအသြထအမ ထုေေင ထ်ရွကထရ ထ် ုငရွကထုင ္မထး္မျငး 
 ထ် ြည ခည ထ်း 
 
၆။ ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထ ာသ ထယူရ်ထ အ ွကထ ုငရွကထုင ္မထး္မျငးြုသ်ထ ဲွပခည ်ထး 
/ဓါ ထြသတ ုုသကထကူးညခ်ထး/ လကထေွွိှြုထ ခည ်ထး / လကထ္မှ ထရယူ ခည ်ထး အေ်ထ ေ်ထ ေေင်ထရွကထ ြြ ီးေ်ငကထ 
ေကင်ထ င တ်ြါ ထ(၅)ိှ် ထ ေကင်ထ င်တြါ ထ(၆)္မ ှ Queue Number ္မျငး ေခါ်ယူမ် ထအခါ 
ဝ်ထေ်ွခွ ထ်  ွကထချကထ ခည ်ထး/ ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထေေင်ထရွကထရ ထ် ုငရွကထုင ္မထး 
္မျငး  ်ထ ြည ခည ်ထးကုသ ေေင်ထရွကထိုသ် ထြါမ်ထ။ အွ် ထလုသ်ထး္မှ ာသ ထေြးာငးမ်ထ  ိုသ် ထ တ်ကူး လကထ္ှမ ထ 
ေလျငကထာငး္မ ထ်  ေလျငကထလွှင ိှ်ထ  ၀ ထ်ေ်ွခွ ထ် ာ္မထးေေင ထ်ရ်ထ ေလျငကထာငးမ ထ်  ေလှေငကထလွှင 

 ုသ့  ွ်ထ လုသအြထမ်ထ  အချကထအလကထ္မျငးကုသ  ပြည ်ထ ုသတ ္မှ ထ်က ထ်ုွင ညြ်ထ ုွကထေရးမငးလျကထ   
ြူး ွဲ ်ထ ြည ရ္မ်ထ  ုငရွကထုင ္မထး္မျငးာ် ထမွ်ထးာငးမ် ထ ေကင်ထ င တ်ြါ ထ(၁)္မှ  ဲေွြး 
လုသကထမ် ထ ြုသ်ထကုသ မကထေုသ် ထရငေကင်ထ င ွ်ထ Queue Number ္မျငး ေခါ်ယူမ် ထအခါ 
 ်ထ ြည ရ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။  
 
၇။ ေကင်ထ င တ်ြါ ထ(၅)ိှ် ထေကင်ထ င တ်ြါ ထ(၆)္မ ှ ဝ်ထေေင်ထ္မှုေြးေ်မ် ထ Queue 
Number ္မျငးကုသ ်ငးေ်ေေင်ထရှု Queue Board ္မျငး ွ်ထ ပြည မာငး ြြ ီး ္မု္မု၏ Queue 
Number ေခါ်ယူမ် ထအခါ မကထေုသ် ထရငေကင်ထ ငမုသ့  မွငးေရငကထရ်ထ ြည ုထ ြြ ီး ္မု္မု၏ Queue 



 

Number အလှ် ထ္မ ုသ်ထ္မီ မတုသတးရှု ်ငးေ်ေေင်ထ္မျငး ွ်ထ မကထေ င် ထမကထ င အ်ငးယူ 
ေုင် ထေုသ် ထးိုသ်ထြါမ်ထ။  
 
 
၀ ထ်ေ်ွခွ ထ်  ွကထချကထ ခည ထ်း 
 
၈။ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ုငအသြထ အမုထ ာသ ထယူရ်ထ အ ွကထ ေလျငကထာငးမူ္မျငး အေ် ြည ်ထ  
၀်ထေ်ွခွ ထ် ကုသ ၂၀၁၂ ခသိှုထ ဇ်ထ်၀ါရီလ (၁) ရကထေ်. ္မှု ်ထ၍ ိုသ်ထ်တေ ငထမုသ. 
အခွ်ထေြးေေင်ထရ ထ် က်ထးလွ ထခွ်ထ ြည ုလုသကထ ြြ ီ ညြုထ၍   ၂၀၁၁ ခသိှုထ ဒီဇ်ထဘငလ အာု  
္မြျကထ္မကွကထ ာ္မထးေေင်ထရ်ထ လုသအြထြါမ်ထ။  အခွ်ထာ္မထး ပြည ်ထမူ္မျငးအငးလသတး 
 ုထေ ြည း ုထ်ီ်င ်ထး ညြုထေုရ ထ် ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ အမုထ ာသ ထယူမ်ထ  ကငလ 
အာု  ု်ထး ကြ ြထ ညခ်ထး ညြုထြါမ်ထ။  မုသ.ညြုထြါ၍  ၀ ထ်ေ်ွခွ ထ် ေလျင ေြါ ေြးရ ထ် / ု ထ်း ကြ ြထမ ထ်  
ကငလ ေလျင ေြါ  မ ထ္ှမ ထ ေြးရ ထ် အေ ကြ င ထ်း အ္မျုု း္မျုု းညြလျကထ ေလျငကထလွှင  ထ်ညြ ခည ထ်း္မျငး 
ကုသ လကထခတ ေေင ထ်ရွကထေြး္မ ထ် ္မဟသ ထေ ကြ င ထ်း ေြါ် ြည အြထြါမ ထ်။  
 

၉။  ု်ထကငြူ ္မြ ုု့  ည္မ ထ်္မငမတုသတး္မှ အခွ ထ်ေကငကထခတ္မှုိှု ထ်းာငး္မျငး္မှင ေအငကထြါအ ုသ် ထး 
ညြုထြါမ်ထ- 

(က)  အခွ်ထေ်ွေကငကထခတ္မှုိှု ထ်းာငး္မျငး 

 ြ ထု ထြုသ့္မူရ်ထး  IC ကဒထ္မူရ်ထးိှ်ထ  ယခ်ထအခွ ထ်ေေင်ထခဲ ြူးြါက အခွ ထ် 
ုငရွကထ္မူရ်ထး္မျငးအငး ုုုုထ၍ အလသြထလသြထမ်ထ လ္မျငးအငး ကုသ်ထေေင်ထ 
ာငးမ်ထ  ကဒထ္မျငးအလုသကထ မ ထ္မ ှထိှု ထ်းာငး္မျငး ြည ်ထ  အခွ ထ် ွကထချကထ 
ြါမ်ထ- 

၁၉-၈-၂၀၁၁ ္မ ုသ် ထ္ီှမ ကငလ အ ွကထ ္ူမလ ိှု ထ်းာငး ၁၀% ိှ်ထ  ေအငကထြါအ ုသ် ထး 
ေကငကထခတ္မ ထ် ညြုထြါမ ထ်။ 

 

ကဒထအ္မျုုးအုငး္မျငး  ုထလလှေ်ထ ု်ထကငြူေဒါ်လင ေကျင်ထး Part-Time ကထမူ 

Work permit (WP) 

Domestic Worker 

Nursing Aide/ Healthcare 

40 

25 

35 

30 

- 

25 



 

Skill Pass (SPass) 80 60 

Employment Pass (EP) 120 80 

Permanent Resident (PR) 120 80 
 

ပြည ်ထောင်ထုသ အုုသးရ အြွဲ.ုသတး ၏ ၁၅၇ / ၂၀၁၁ အ္မု်ထ.ေ ကြ ငထည် ငုင အရ  
(၁၉-၈-၂၀၁၁ ရကထေ်. ္မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရကထေ်. )  အာု ၂ % ညြ်ထ ေအငကထြါအ ုသ်ထး 

ေကငကထခတ ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ 
 

ကဒထအ္မျုုးအုငး္မျငး  ုထလလှေ်ထ ု်ထကငြူေဒါ်လင ေကျင်ထး Part-Time ကထမူ 

Work permit (WP) 

Domestic Worker 

Nursing Aide/ Healthcare 

၈ 

၈ 

၈ 

၈ 

- 

၈ 

Skill Pass (SPass) ၁၆ ၁၆ 

Employment Pass (EP) ၂၄ ၂၄ 

Permanent Resident (PR) ၂၄ ၂၄ 

 

အေုသြါ အ္ုမ ထ်.ေ ကြ ငထည် ငုင အရ ၂၀၁၁ ခသိှုထ   ဩဂသ ထလ(၁)ရကထေ့်္ှမ (၁၈)ရကထေ့်္ှမင 
ဝ ထ်ေ်ွခွ ထ်၏ ၁၀% ေြးေေင ထ်ရ၍ ၂၀၁၁ ခသိှ ထု   ဩဂသ ထလ(၁၉)ရကထေ့်္ှမ (၃၁)ရကထေ့်ာု္မှင 
ဝ ထ်ေ်ွခွ ထ်၏ ၂% မငေြးေေင ထ်ရြါမ ထ်။ မုသ့ ြါ၍ ၂၀၁၁ ခသိှုထ  ဩဂသ ထလအ ွကထ 
ဝ ထ်ေ်ွေကငကထခတ္မှု ှို ထ်းာငး္ှမင ေအငကထြါအ ုသ် ထး ြည ထုြါမ ထ်။ 

ကဒထအ္မျုုးအုငး္မျငး ၂၀၁၁ခသိှုထ  
ဩဂသ ထလအ ွကထ 
ု်ထကငြူေဒါ်လင 

ေကျင်ထး Part-Time ကထမူ 

Work permit (WP) 

Domestic Worker 

Nursing Aide/ Healthcare 

၂၇ 

၁၇ 

၂၃ 

၂၇ 

၁၇ 

၂၃ 



 

Skill Pass (SPass) ၅၃ ၅၃ 

Employment Pass (EP) ၈၀ ၈၀ 

Permanent Resident (PR) ၈၀ ၈၀ 

 

္ှမ ထချကထ။  ပ္မည ထ်္မငိုသ်ထ်တမုသ့ လိှ်ထ ချီ၍ ပြည ထ်မူ္မျငး   ု်ထကငြူိုသ်ထ်တ ွ်ထ အလသြထလသြထကုသ်ထ ခည ်ထး ္မရှု 
မ်ထကုသ ုငရွကထုင ္မထး အောငကထအာငး ြည ်ထ ုသတ ္မှ ထ်က ထ်ုွင ြည ်ထ   ်ထ ြည မူ္မျငး  လသြထ််ထးခွ်ထ 
 ွ်ထ ာုခုသကထဒဏထရငရ၍ ေေးုသတ္မှ ုငရွကထုင ္မထး ြည ်ထ   ်ထ ြည လငမူ္မျငးအငး အေုသြါ 
လ္မျငးအ ွကထ ဝ်ထေ်ွခွ ထ် ေကငကထခတ ခည ်ထး္မရှြုါ။ PR ္မျငးအေ် ြည ် ထ ု်ထကငြူိုသ် ထ်တ ွ်ထ 
အလသြထလသြထ ကုသ်ထ ခည ်ထး ္မရှုမ် ထ လ ္မျငးရှေု ကြ င်ထး  ်ထ ြည လငြါက Central Provided Fund- 
CPF ြွ် ထ ြည ရ ထ် လုသအြထြါမ်ထ။ 

၁၀။ ၀်ထေ်ွခွ ထ်ာ္မထးေေင်ထရင ွ်ထ ြူး ွဲ  ်ထညြရ္မ်ထ  ုငရွကထုင ္မထး္မျငး္မှင ေအငကထြါ 
အ ုသ်ထး ညြုထြါမ်ထ- 
 

- WP/S pass / EP / PR ္မူရ်ထး ိှ်ထ  ္မု ္တ ူ္မျငး 
- ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ္မူရ်ထး ိှ်ထ  ဓါ ထြသတ ကြထာငးေမငုင္မျကထိှင 

ိှ်ထ မကထ ္မထးြါရှမု်ထ  ုင္မျကထိှင ္မု ္တ ူ  
- ၀်ထေ်ွခွ ထ်ာ္မထးေေင်ထခဲ မ်ထ  ေ ြည ုင ္မူရ်ထး ိှ်ထ  ္မု ္တ ူ ္မျငး 

 
၀်ထေ်ွခွ ထ်  ွကထချကထ္မှု ပြြ ီးုီးြါက   ာ္မထးေေင်ထရ္မ်ထ   ၀ ထ်ေ်ွခွ ထ် အ ုအကျ ေြါ်ညြာငးမ ထ်  
ချလတ ုငရွကထကုသ မကထေုသ် ထရငေကင်ထ င္မှ ာသ ထေြး္မ်ထ ြည ုထ ြြ ီး ေ့်လ်ထ (၃)်ငရီ 
ေကင်ထ င တ်ြါ ထ(၇) ွ်ထ ဝ်ထေ်ွခွ ထ်ေြးေေင်ထမ် ထအခါ အေုသြါချလတကုသ ပြည မ၍ အခွ ထ်ေ်ွ 
ေြးေေင်ထရ္မ်ထ ြည ုထြါမ်ထ။ 
 
 
၀ ထ်ေ်ွခွ ထ်က်ထးလွ ထခွ ထ် ြည ုေ ကြ င ထ်းေ ကြ ငထည် ငချကထ 
 
၁၁။ ညြ်ထောင်ထုသ မ္မတ  ည္မ ထ်္မင ိုသ်ထ်တေ ငထ   ပြည ်ထောင်ထုသ အုုသးရအြွဲ. ၏ (၂၁-၁၂-
၂၀၁၁ ) ရကထုွဲ ြါ  အ္မု ထ်.ေ ကြ ငထည် င ုင အ္မှ ထ   ၅၇ / ၂၀၁၁ အရ ညြ်ထြေ် ိုသ်ထ်တမငး္မျငးက 
ိုသ်ထ်တ ခည ငးေ်ွ ညြ်ထ ရရှုမ်ထ  လုငေခါ်ထးုဥထ ေအငကထရှု ၀်ထေ်ွုသုသေြါ်ထး အေြါ် ရရှမု်ထ  
ိုသ်ထ်တ ခည ငးေ်ွ အ္မျုု းအုငး ပြည ်ထ  ေြးေေင်ထေုမ်ထ  ၀်ထေ်ွခွ ထ် ကုသ ၀်ထေ်ွခွ ထ် ဥြေဒ ြသဒထ္မ ၅   



 

ြသဒထ္မခွဲ (ခ) အရ  ၂၀၁၂ ခသိှုထ ဇ ထ််၀ါရီလ ၁ ရကထေ်. ္မှု၍ က်ထးလွ ထခွ ထ် ြည ုလုသကထ ြြ ီး 
ညြ ထုြါမ ထ်။ 
 
၁၂။ အာကထေြါ် ြည ြါ အ္မု ထ်. ေ ကြ ငထည် ငုင အရ ၁-၁-၂၀၁၂ ္မှု၍ ၀်ထေ်ွခွ်ထ 
က်ထးလွ ထခွ်ထ ြည ုလုသကထ ြြ ီး ညြုထြါမ်ထ။  ်ထေဲ ု်ထး္မျဥထး ဥြေဒ ု်ထး္မျဥထး္မျငးအရ 
ေအငကထေြါ် ြည ြါ အချကထ္မျငး အ ုသ် ထး ေေင်ထရွကထ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ- 
 

(က) ၁၉-၈-၂၀၁၁ ္မ ုသ်ထ္မှီ ကငလ အ ွကထ ္မူလ ိှု ထ်းာငး ၁၀% ိှ်ထ  ြ်ထ 
ေကငကထခတ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ 

(ခ) ပြည ်ထောင်ထုသ အုုသးရ အြွဲ.ုသတး ၏ ၁၅၇ / ၂၀၁၁ အ္မု်ထ.ေ ကြ ငထည် ငုင အရ  
(၁၉-၈-၂၀၁၁ ရကထေ်. ္မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရကထေ်. )  အာု ၂ % ညြ်ထ  ေကငကထခတ 
္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ 

(ဂ) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍငေရး ိှုထ အ ွကထ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရကထေ်. အာု 
၀ ထ်ေ်ွခွ ထ် ကုသ ကြ ုု ်ထ ေြးေေင ထ်မူ္မျငး အေ် ပြည ထ်  ဥြေဒ ေ်ငကထေ ကြ င ထ်း ြည ်ထ 
အငဏငမကထေရငကထ္မှူ ္မရှမု ထ်  အေလျငကထ အခွ ထ် ကြ ုု ်ထ ာ္မထးေေင ထ် ြြ ီး 
မ ထ်  ကု ္ုစ္မျငး အကျ တုး၀ ထ်္မှု ္မရုှေ ကြ င ထ်း ေြါ် ြည အြထြါမ ထ်။   

 

ညခငး်ငး အခွ ထ် ေ်ွ (မုသ.္မဟသ ထ ) ေလျင ် ထ်း ေြးေေင ထ်ခဲ မ ထ်  ၀်ထေ်ွခွ ထ်ကုသ ေကငကထခတ ခည ထ်း 
 
၁၃။ ဘဏ္ဍငေရး ိှ်ထ  အခွ်ထ၀ ထ် ကြ ီးဌင်   ပြည ်ထ ွ်ထးအခွ ထ်္မျငး ဦးုီးဌင် ( ၀်ထေ်ွခွ ထ်)   ၏ 

(၂၆-၇-၂၀၀၇) ရကထုွဲြါ ုငအ္မှ ထ  ြ ခ /၀်ခ / ၇-၃/ ၂၀၀၇ (၅၀၅) ုငြသုဒထ (၂ ) အရ - “ 
ပြည ထ်ြေ် ိုသ် ထ တ်မငး မ ထ် ိုသ်ထ တ် ခည ငးေ်ွ ညြ်ထ  ၀်ထေ်ွရရုှြါက   ရရှေုမင ိုသ ထ် တ် ခည ငးေ်ွ ုသ သုေြါ ထ်း 
၏ ၁၀% ကုသ ၄်ထးရရုှေမင ိုသ ထ် တ် ခည ငးေ်ွညြ ထ် ြ်ထ - ၀ ထ်ေ်ွခွ ထ် အ ြည ုထ ိုသ ထ် တ်ေ ငထ အုုသးရ မုသ. 
ေြးမွ်ထးရ ထ်   ၀်ထေ်ွခွ ထ်ေြးေေင ထ်မ ထ်  ကု ္ုစရြထ္မျငး ကုသ မကထေုသ် ထရင ည္မ ထ်္မငမတ သုတး္မျငး ၌ 

ေြးမွ်ထးရ ထ် ” ဟသ ပြည ဌင ထ်းာငးြါမ်ထ။ 
 

 
၁၄။ ည္မ ထ်္မငမတ သုတး္မျငးိှ်ထ  အလှ္မထး ေ၀းကွငမ ထ် ိ ုသ် ထ တ်္မျငး ွ ထ် ေ်ာုသ် ထ အလသြထလသြထကုသ် ထ 
ေ် ကြ မ ထ်  ည္မ ထ်္မင ိုသ် ထ တ်မငး္မျငး အ ွကထမင ္မု္မု  ုသ.ရရှုေမင ိုသ်ထ်တ ခည ငးေ်ွ ုသုသေြါ်ထး၏ ၁၀ 
% အေြါ် ကျမ်ထ  ၀်ထေ်ွခွ ထ် ကုသ ည္မ ထ်္မငိုသ်ထ်တ မုသ. ပြည ထ်ေရငကထမ်ထ  အချု ထ်  ွ်ထ မကထေုသ်ထရင 
ပ္မြ ုု.်ယထ အခွ ထ်ဦးုီးဌင်္မှူး ုသတး္မျငး ္မှ ၀်ထေ်ွခွ ထ် ု်ထး ကြ ြထေကငကထခတရ်ထ  ညြုထြါမ်ထ။ 

 
၁၅။ မုသ.ြါ၍   ု်ထကငြူ ိုသ်ထ်တ ွ်ထ အလသြထလသြထကုသ် ထလျကထရှု ကြ မ်ထ  ပြည ်ထြေ်ိုသ်ထ်တမငး္မျငး 
္မှင ု ထ်ကငြူ ိုသ်ထ တ်ေုသ် ထရင ည္မ ထ်္မငမတ သုတး  ွ ထ်မင ၀်ထေ်ွခွ ထ် ေြးေေင ထ် ကြ ရ ထ် ညြ ထုြါမ ထ်။ 
 



 

၁၆။ မုသ.ရင ွ်ထ ပြည ်ထြေ် ိုသ်ထ်တမငး အချုု.္မှင   ပ္မည ထ်္မငမတုသတး ွ်ထ ၀်ထေ်ွခွ ထ်ာ္မထးေေင်ထ 
ိုသ်ထေမငထလ်ထး     ္မု္မု သု.ကုသ်ထေေင်ထမ်ထ  ကဒထ ြည ငး အလုသကထ  ်ထေဲ ု်ထး္မျဥထး   ု်ထးက္မထး  
ဥြေဒ္မျငးအရ ာ္မထးေေင်ထရ္မ်ထ  ၀်ထေ်ွာကထ ေလျင ််ထးုွငာ္မထးေေင်ထရ်ထ အလုသ.်ှင   
ည္မ ထ်္မငိုသ်ထ်တ၌ ာ္မထထးေေင်ထ ကြ ညခ်ထး ညြုထြါမ်ထ။ 
 
၁၇။ ု်ထကငြူိုသ်ထ်တ အုုသးရ္မှ ာသ ထေြးာငးမ်ထ   ကဒထ ြည ငး အ္မျုု းအုငး  အလုသကထ 
၀်ထေ်ွကွငညခငး္မှု ရှုရင   မတုသတး ္မ ှ မ ထ္မှ ထာငးမ်ထ  ိှု ထ်းာငးအ ုသ်ထး ညခငး်ငးေ်မ်ထ  (မုသ.) 
ေလျင ််ထးေြးေေင်ထခဲ မ်ထ  ၀်ထေ်ွခွ်ထ္မျငး ကုသ  ထ်ေဲ ု ထ်း္မျဥထး  ု ထ်းက္မထး  ် ထ်း 
ဥြေဒ္မျငး ိှ ထ်  အ်ီ   ု ထ်ကငြူ ွ်ထ  အလသြထလသြထကုသ် ထလျကထ မတ သုတးမုသ. အခွ ထ်ေြးေေင ထ်မ ထ်  
ိုသ် ထ တ်မငး္မျငး် ထ်း ူ   ထုေ ြည း ုထ်ီ်င ထ်း ညြုထေုရ ထ်   ေလျင ် ထ်းေြးေေင ထ်ခဲ မ ထ်  
အခွ ထ်ေ်ွ္မျငး ကုသ   ပြည ထ်လ ထ်ေြးမွ ထ်း ြြ ီး္မှမင အ ခည ငး ေကင ထ်ု ထုေရးရင ကု ္ုစ္မျငးကုသ 
ေကထလကထေေင ထ်ရွကထ ေြး္မ ထ် ညြ ထုြါမ ထ်။ 
 
၁၈။ ည္မ ထ်္မငိုသ်ထ်တ ွ်ထ အခွ ထ်ာ္မထးေေင်ထမူ္မျငးအငးလသတး္မှင  ု်ထကငြူိုသ် ထ်တ ွ်ထ အလသြထလသြထ 
ေ် ကြ မ်ထ  အလသြထမ္မငး္မျငး ( WP ) အငး မ ထ္မှ ထေကငကထခတမ်ထ     ုထလ လုငေ်ွ 
ု်ထကငြူေဒါ်လင ၄၀၀ / - ိှု ထ်း ညြ၍ေေင်ထခဲ ကြ ညခ်ထး ညြုထြါမ်ထ။ ဥြ္မင- ည္မ်ထ္မငမတုသတး ၌  ( 
PR  ) ကဒထ ြည ငး ကုသ်ထေေင်ထာငးမူမ်ထ  ုထလ ု်ထကငြူေဒါ်လင (၁၂၀) ေေင်ထရ္မ်ထ 
ညြုထေမငထလ်ထး   ု်ထကငြူိုသ်ထ်တ ွ်ထ အလသြထလသြထကုသ်ထေ်မ်ထ  အလသြထမ္မငး  ုထဦး ၏ 

အ ေညခခတ လုငအေြါ်  မ ထ္မှ ထာငးမ်ထ    ုထလ ာ္မထးေေင်ထရ္မ်ထ  ၀်ထေ်ွအခွ ထ် 
ု ထ်ကငြူေဒါ်လင (၄၀) ှို ထ်း ပြည မ၍  ေလျင ေြါ ေြးေေင ထ်ခဲ မ ထ်  အ ွကထမင   ညခငး်ငးေ်ွ 
ု်ထကငြူ ေဒါ်လင (၈၀)ကုသ ညြ်ထ ုွကထ ေြးမွ်ထးုညခ်ထးညြုထြါမ်ထ။ ည္မ်ထ္မငိုသ်ထ်တ ွ်ထ 
ာ္မထးေေင်ထခဲ မ်ထ  အ ွကထ အခွ ထ်ိှု ထ်းာငးအငး ြုသ္မုသေကငကထခတ ခည ်ထး္မဟသ ထြါ။ ည္မ ထ်္မငမတ သုတး 
မုသ.၀ ထ်ေ်ွခွ ထ် ေြးေေင ထ် ကြ ရမ ထ်  အ ခည ငး ည္မ ထ်္မငိုသ် ထ တ်မငး္မျငး အငးလသတး  ် ထ်း ူ   ်ီ္မှေုွင 

ေေင ထ်ုညခ ထ်းမင  ညြုထြါမ ထ်။  
 
၁၉။ ာုသ့အ ူ ည္မ်ထ္မငိုသ်ထ်တ ွ်ထ ေြးမွ်ထးခဲ မ်ထ  ၀်ထေ်ွခွ ထ် ္မှင  ု်ထကငြူ ိုသ်ထ်တေုသ် ထရင 
ည္မ ထ်္မငမတုသတး ွ်ထ  မ ထ္မှ ထာငး မ်ထ  ိှု ထ်းာငး ာကထ ေလျင ််ထးေြးေေင်ထခဲ ခည ်ထး အ ွကထ 
္မု္မု  ုသ. ကုသ်ထေေင်ထာငးမ်ထ  ကဒထ ြည ငး ၏ ၀်ထေ်ွခွ ထ် ိှု်ထးာငး မ ထ္မှ ထချကထ ိှ်ထ  အ်ီ  
ေလျင ််ထးေြးမွ်ထးခဲ မ်ထ  အခွ ထ်ေ်ွ ကုသ ာြထ္မတ ညြ်ထ ု ွကထ ေြးမွ်ထး ြြ ီး ္မှ မငလျ်ထ   ္မု္မု အငး 
္မှီခုသေ်ာုသ်ထ ေ်မ်ထ  ္မုမငးုသ၀်ထ္မျငးအငး  မတုသတး ္မ ှေကင်ထုုထေရးရင ကုု္စ္မျငး ကုသ ေကထလကထ 
ေေင်ထရွကထေြး္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ 
 
၂၀။ အခွ်ထာ္မထး ြသဂ္ဂုု လထ ကုသယထ ုသ် ထ ည္မ ထ်္မငိုသ်ထ်တမုသ. ပြည ်ထေရငကထ၍   အခွ ထ်ေြးမွ်ထးခဲ လျ်ထ     
ညခငး်ငး အခွ်ထ ေ်ွ (မုသ.္မဟသ ထ ) ေလျင ််ထး ေြးေေင်ထခဲ မ်ထ  ၀်ထေ်ွခွ ထ် ကုသ ာြထ္မတ 
ညြ်ထ ုကွထ ေြးမွ်ထး ြြ ီး ေကင်ထုုထေရးရင ကုု္စ္မျငးကုသ ေကထလကထ ေေင်ထရွကထခွ်ထ ြည ုြါမ်ထ။  
မုသ.ရင ွ ထ်   ည္မ ထ်္မင  ိုသ်ထ တ် ခည ငး ကသ ထ်မွယထ္မှု. ဘဏထ္မ ှ  ဘဏထအ္ှမငုင   ( Bank Memorandum 
) ( မုသ.္မဟသ ထ) ဘဏထေ်ွေြး အ္ုမ ထ်. (    Payment Order ) ာသ ထေြးမ ထ်  ရကထေ်. အာု 
အခွ ထ်ာ္မထးေေင ထ် မ ထ်  ြသဂ္ဂုု လထ မ ထ် ည္မ ထ်္မင ိုသ် ထ တ်  ွ ထ် ရှေု်ရ္မ ထ် ညြ ထုြါမ ထ်။ အေုသြါ 



 

ေ်.ရကထ အာု ္မရှုခဲ လျ်ထ ေမငထလ်ထးေကင်ထး (မုသ.္မဟသ ထ) ကုသယထ ုသ် ထ ညြ်ထညခ်ထး ္မရှုြဲ ခ်ထြွ ထ်း / 
ဇ်းီ/မငးမ္မီး အြါအ၀်ထ အ ခည ငး ္မ်ထမူ ိှ်ထ  ္မေုသ ကုသယထုငး ေြးေေင်ထခဲ ္မ်ထ ေုသလျ်ထ 
အေုသြါ ၀်ထေ်ွခွ ထ် ာ္မထးေေင်ထခဲ ခည ်ထး္မှင ည္မ်ထ္မငိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထာသ ထေြးေရး အြွဲ. မုသ.မင 
 ုသကထ ုုသကထ  ်ထညြေေင်ထရွကထရ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ ည္မ ထ်္မငမတုသတး ွ်ထ ေကင်ထုုထေရးရင ကုု္စ္မျငး 
ေေင်ထရွကထ္မ်ထ ေုသြါက အခွ်ထေ်ွ္မျငး အငးလသတး ပြည ထ်လ်ထ ေြးမွ်ထး ြြ ီး္မှ မင ေေင်ထရွကထေြး 
္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။  
  
၂၁။ ည္မ ထ်္မငိုသ်ထ်တ ွ်ထ အခွ ထ် ေြးေေင်ထခဲ ြြ ီး ေ်ငကထ ္မု္မု ုသ. ေလျင ််ထးေြးေေင်ထခဲ မ်ထ  
အခွ်ထေ်ွ္မျငး ညြ်ထ ုကွထ ေြးမွ်ထးရ ထ်အ ွကထ ေအငကထေြါ် ြည ြါ ုငရွကထုင ္မထး (္ူမရ်ထး) ္မျငးကုသ 
 ်ထညြရ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ ္မု ္တ ူညြ်ထ   ်ထညြ ခည ်ထးကုသ လကထခတ ခည ်ထး ြည ု္မ်ထ ္မဟသ ထေ ကြ င်ထး 
အမုေြးအြထြါမ်ထ။ 

(က) မကထေုသ် ထရင ပ္မြ ုု.်ယထ အခွ်ထဦးုီးဌင်္မှူးုသတး၏ အခွ ထ်ေြးမွ်ထးမ်ထ  
ချလတ ြသတုတ ( ြ ခ(၀်)-၁၉) 
  

 (ခ) ည္မ ထ်္မင  ိုသ်ထ်တ ခည ငး ကသ ထ်မွယထ္မှု.ဘဏထ  (  Myanmar Foreign Trade 
Bank ) ၏ ဘဏထအ္မှငုင   ( Bank Memorandum ) ( မုသ.္မဟသ ထ) 
ဘဏထေ်ွေြး အ္မု ထ်. ( Payment Order  ) 

 

 

 
ိုသ် ထ တ်ကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမ ထုေေင ထ်ရွကထရ ထ် ုငရွကထုင ္မထး္မျငး  ထ် ြည ခည ထ်း 
 
၂၂။ ုကထ ြည ်ထ  ြ ထု ှု့ုုထေေးိုသ်ထမ်ထ  ပ္မည ထ်္မင ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ (  MRP     ) ုငအသြထ ကုသ 
ေ ြည င်ထးလဲ ကုသ်ထေေင်ထခွ်ထ ြည ုရ ထ် အ ွကထ Queue Number ေခါ်ယူမ် ထ အခါ ေအငကထြါ 
ုငရွကထုင ္မထး္မျငး ိှ်ထ  အ ူ မကထေုသ် ထရငေကင ထ် ငမုသ့   ်ထညြေလျငကထာငးရြါ္မ်ထ- 
 

- ကုသယထေရးရငဇ၀်ထ အချကထအလကထ္မျငးကုသ ပြည ်ထ ုသတ္မှ် ထက်ထုွင ညြ်ထ ုကွထာငးရ ထ် 
လုသအြထြါမ်ထ။( ္ုမဘ္မျငးကွယထလွ ထ် ြြ ီးလျ်ထလ ထ်း ညြ ထ် ု ွကထရ်ထလုသအြထြါမ ထ်။) 

- ဓါ ထြသတ ( ၁ )ြသတ (  ၆ လ အ ွ်ထးုုသကထကူးာငးေမငဓါ ထြသတ ညြုထရြါ္မ်ထ ဓါ ထြသတ၏ 
ေ်ငကထခတ္မှင အ ြည ူ ညြုထရြါ္မ်ထ။်ငးရွကထိှုထြကထေြါ်ရြါ္မ်ထ။္မျကထ္မှ်ထ ြထေ်ထ ညခ်ထး 
္မ ြည ုရ။ ) 

- အခွ်ထေေင်ထာငးေမင ေ ြည ုင ္မူရ်ထး  ိှ်ထ  ္မု ္တ ူ ္မျငး 



 

- ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ္မူရ်ထး ိှ်ထ  ္မု ္တ ူ ( ဓါ ထြသတြါေမင ုင္မျကထိှင ိှ်ထ  
ေ်ငကထေသတးမကထ ္မထး  ုသးမ်ထ  ုင္မျကထိှင ) 

- WP/SPass/EP/PR / Student Pass/Visit Pass ္မူရ်ထး ိှ်ထ  ္မု ္တ ူ္မျငး 
- ္မှီခုသမူ္မျငး ညြုထြါက ( ္မု္မု္မီခုသမူ၏ ြ ထု ထြုသ့ ုထ  IC  (၃၁-၁၂-၂၀၁၁)အာု 

ေြးေေင်ထာငးမ် ထ အခွ ထ်ေ ြည ုင ္မူရ်ထး/္မု ္တ ူ  အ္ုမထောင်ထုသုငရ်ထး / လကထာြထ 
ုငချုြထ / ေ္မွးုငရ်ထး ္မူရ်ထး/္မု ္တ ူ) 

(္မှီခုသမူ္မျငး ိုသ ထ််တကူးလကထ္မှ ထမကထ ္မထး ုသးမ ထ်  အချု် ထ  ွ ထ် အု္မထောင ထ်ဦးုီး 
ညြ ထုမူ အေ် ြည ထ်  (၃၁-၁၂-၂၀၁၁)အာု ၀ ထ်ေ်ွခွ ထ်္မျငး ေကျြွ ထ်ုွင 
ာ္မထးေေင ထ်ာငး ြြ ီး ညြ ထုရ ထ် လသအုြထြါမ ထ်) 

ႏုိင္ငံၿခားသားမွီခုိသူမ်ားၿဖစ္ပါက သံရုံးသို႕ အၿပန္ေလယာဥ္စရိတ္ S$500 

ေပးသြင္းထားသည့္ေထာက္ခံစာ (မူရင္း / မိတၱဴ) 

 
- ေကျင်ထးမငး ညြုထြါက Student Pass   ေကျင်ထးောငကထခတုင ္မူရ်ထး ိှ်ထ  ္မု ္တ ူ 

(ေကျင ထ်းမငး/ေကျင ထ်းမူ္မျငး ္မှင ိုသ် ထ တ်ကူးလကထ္ှမ ထုငအသြထအမ ထုာသ ထယူချု ထ်  ွ ထ် 
ေကျင ထ်းမငးကဒထ ၏ မကထ ္မထး အ် ထ်းေသတး ( ၄ ) လရှေု်ရ ထ် လုသအြထြါမ ထ်။ 
ဒီြလုသ္မင/ဒီကရီ ဘဲွ. ္မျငး ပြြ ီးေသတး၍ ္မဟငဘဲွ. ္မျငးာြထ္မတ  ကထရ်ထ အုီအုဥထ ရုှြါက 
ေ်ငကထာြထ   မ ထ် ကြ ငး္မ ထ်  ဘဲွ. အ ွကထ    ေကျင ထ်း     ္ှမ လကထခတ   မ ထ်    ုင  
(Acceptance Letter) အ ြည ထ် ေကျင ထ်းအြထမ ထ်  ေ်ွ ( Admission Fees ) 
ေ ြည ုင ္ူမရ ထ်း / ္ုမ ္တ ူ  ထ် ြည ရ္မ ထ် ညြ ထုြါမ ထ်။ ေကျင ထ်း္ှမ ာသ ထေြးမ ထ်  
ောငကထခတုင္မူရ ထ်း ကုသ ထ်ညြေြးရ္မ ထ် ညြ ထုြါမ ထ်။ လုသအြထြါက မကထေုသ် ထရင 
ေကျင ထ်း မုသ့  ေကထမွယထေ္မး ္မည ထ်း္မ ထ် ပြည ုထြါမ ထ်။ )  
 

အသက္(၂၁)ႏွစ္အထက္ PR ၿဖစ္ပါက CPF (Central Provided Fund) ဖြင့္ၿပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 
၂၃။ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ္မူရ်ထးကုသ္မူ ုငအသြထအမုထ လဲလှယထရ ထ် အ ွကထ 
ေခ ္တ မု္မထးေ်ထး လုသကထ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ အမုထ ေလှေငကထာငးမူ 
အေ် ြည ်ထ  လုသအြထမ ထ်  ုငရွကထုင ္မထး္မျငးကုသ ပြည ထ် ု သတုငွ  ထ်ညြိုသ် ထညခ ထ်း ္မရှြုါက လကထခတ 
ေေင ထ်ရွကထေြး္မ ထ် ္မဟသ ထေ ကြ င ထ်း ပကြ ုု ထ် အမုေြးအြထြါမ ထ်။  
 
( တ််ကထ ြုသ် ထး ေေင ထ်ရွကထရ္မ ထ်  လသြထ် ထ်း ြြ ီးေသတးြါမ ထ်။ ) 
 
 
 



 

(ေ်.လ ထ်ြုသ် ထး ေေင ထ်ရွကထရ်ထ ) 
ေ်.လ ထ် (၀၃၀၀ ) ်ငရီ ္ှမ (၀၅း၃၀) ်ငရီ  
 
၀ ထ်ေ်ွခွ ထ်ာ္မထးေေင ထ်ညခ ထ်း 
 
၂၄။ ၀်ထေ်ွခွ ထ် ေကငကထခတမ်ထ  ေကင်ထ င်တြါ ထ(၇) ကုသ ်ေ် (၃) ်ငရီ  ွ်ထ 
ု ်ထြွ်ထ လှုထ၍ ေ်ွမငး ညြ်ထ  ေကငကထခတြါမ်ထ။ အခွ ထ်ာ္မထးေေင်ထရ်ထ အ္မ်ထ္မျငးကုသ 
္မေခါ်ယူ္မှ ီ ်ငးေ်ေေင်ထ ွ် ထ မကထေ င်ထ မကထမငုွငညြ်ထ  ေခ ္တ  ေုင်ထ ေုသ် ထး ေ် ကြ ရ ထ် 
ညြုထြါမ်ထ။  ္မု္မု အ္မ်ထ ေခါ်ယူ မ်ထ  အချု ထ် ္မ ှ မင ခ်ထး္မ ေေင်ထအ ွ်ထးမုသ. ၀်ထေရငကထ 
လျကထ ေကင်ထ င အ္မှ ထ (၃) ေရှ. မ ထ္မ ှထေ်ရင၌   ထ်းုီ ေ်ရင ယူေြးရ ထ်  ညြုထြါမ်ထ။ 
ေ်ွေြးေေင်ထမ်ထ  ေကင်ထ င  ွ်ထ  မူာကထ်ါ  ုသးေ၀.ှ လျကထ ရှရုင္မှ ္မ ကြ ငခဏ 
ြုသကထေတအု ထ ိှ်ထ  ေ်ွေြျငကထုညခှ်ထး   ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ္မျငး ္မှငးယွ်ထး ယူ္မု ကြ ခည ်ထး္မျငး က်ထး
ေ၀းေုရ ထ် အ ွကထ ုီုဥထာငးညခ်ထး  ညြုထြါမ်ထ။  ာ္မထးေေင်ထရ္မ်ထ  ၀်ထေ်ွ ကုသ ေ်ွမငး ( 
Cash ) ညြ်ထ  ေြးမွ်ထးရ္မ်ထ ညြုထြါမ်ထ။ ေ်ွ္မျငးကုသ အ ုအကျ ပကြ ုု ်ထ 
ေရ ွကထာငးေြးညခ်ထး ညြ်ထ  လျ်ထည္မ ထ်ုွင ေေင်ထရွကထိုသ်ထေရး အ ွကထ ြူးေြါ်ထး ကူ်ီ ္မှု ေြးရ်ထ 
ေ္မ ္တ ငရြထခတအြထြါမ်ထ။ ကျမ်ထ ေ်ွကုသ ေြးမွ်ထး ြြ ီးြါက ၀်ထေ်ွခွ်ထေကငကထခတ ြြ ီးေ ကြ င်ထး     
ေ်ွရေ ြည ုင ( ္မူရ်ထး) အေြါ်    ေ်ွေြးေေင်ထ ြြ ီးေ ကြ င်ထး  (PAID )ုငမငး ကုသ ္မှ်ထ အ်ီ ေရင်ထ 
ပြည ်ထ  ုုသကထိှုြထလျကထ ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမုထ ြည ထ်လ်ထ ာသ ထယူိသု်ထေ ကြ င်ထး (ISSUED)ဟသ 
ေြငထ ြည ာငးမ် ထ ္မု ္တ ူ  ုထေုင်ထ ိှ်ထ  အ ူ ပြည ထ်လ်ထ ာသ ထေြးြါမ်ထ။ ္မူရ်ထး ကုသ 
္မေြျငကထရှေုရ ထ် ာု္မထးမု္မထးာငးရ ထ် အ္မှ်ထ ကယထ လုသအြထြါမ်ထ။ ( ၀်ထေ်ွခွ ထ် ေကငကထခတ 
မ်ထ  ေကင်ထ င (၇)  ွ်ထ ကျမ်ထ မ်ထ  ၀်ထေ်ွခွ ထ် ကုသ ေြးေေင်ထရ်ထမင ညြုထညြီး ်ေ် (၃) 
်ငရီ္မှ (၄)်ငရီအ ွ်ထးမင ၀်ထေ်ွခွ်ထေကငကထခတြါေ ကြ င်ထးိှ် ထ ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ အြါအ၀်ထ 
အ ခည ငးုငရွကထုင ္မထး္မျငး  ်ထ ြည ရ်ထ ္မလုသအြထေ ကြ င်ထး အမုေြးအြထြါမ်ထ။) 
 
ိုသ် ထ တ်ကူးလကထ္မှ ထုငအသြထအမ ထုာသ ထယူ ပခည ်ထး 
 
၂၅။ ်ေ် (၀၅၀၀ )်ငရီ ္မ ှ (၀၅၃၀) ်ငရီ အ ွ်ထး ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ အမုထ္မျငး 
ကုသ ပြည ထ်လ်ထ ာသ ထေြးြါမ်ထ။ ္မ်ကထြုသ် ထး ဓါ ထြသတု ုသကထကူးမ် ထ ေကင်ထ င္မှ ာသ ထေြး 
ာငးမ် ထ ချလတုငရွကထ ိှ်ထ  (၃၁-၁၂-၂၀၁၁)အာု ၀်ထေ်ွခွ်ထေကငကထခတ ြြ ီးေ ကြ င်ထး     ေ်ွရ 
ေ ြည ုင္မု ္တ ူအေြါ်    ိုသ်ထ်တကူးလကထ္မှ ထ ာသ ထယူရ ထ်  (ISSUED)ုငမငးကုသ ္မှ်ထ အ်ီေရင်ထ ပြည ်ထ  
ုုသကထိှုြထာငးမ် ထ အောငကထအာငး ိှ် ထအ ူ ္မ်ထမူ္မေုသ ်ေ် (၀၅၀၀) ္မ ှ (၀၅၃၀) ်ငရီ 
အ ွ်ထး မတုသတး၌ ေကင်ထ င တ်ြါ ထ(၇) ွ်ထ လငေရငကထာသ ထယူိုသ်ထြါမ်ထ။ ိုသ ထ် တ်ကူးလကထ္မှ ထ 
ုငအသြထ အမ ထု  ထုအသြထအ ွကထ ကျမ ထ် ေ်ွ္ှမင ု ထ်ကငြူ ေဒါ်လင ၃၅ ပြည ထုြါမ ထ်။ ိုသ်ထ်တကူး 



 

လကထ္မှ ထ၏ မကထ ္မထးကငလ ္မှင ု ်ထ ာသ ထေြးမ်ထ  ေ့်္မှ ု၍ ( ၅ ) ိှုထ မကထ ္မထး 
ရှြုါမ်ထ။ 
 
၂၆။ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထုငအသြထ အေဟင်ထး ကုသ Cancelled  တေြုထ သတး ုုသကထိှုြထလျကထ 
ုငအသြထအမုထ ိှ်ထ  အ ူ ု်ထကငြူ ိုသ်ထ်တ Immigration and Check Point Authority ( 
ICA ) ိှ်ထ  MOM ( Ministry of Man Power ) ွ်ထ ယခ်ထ ုငအသြထ ၌ ြါရှုမ်ထ  ု်ထကငြူ 
ိုသ်ထ်တ ္မ ှ ုုသကထိှုြထာငးမ်ထ  ပြည ်ထ၀်ထခွ်ထ   တေြုထ္မျငး   ေ်ာုသ် ထခွ်ထ  ြါ္မုထ ( Stay Permit ) ္မျငး 
ကူးေ ြည င်ထး ုုသကထိှုြထ ိုသ်ထရ်ထ အ ွကထ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ ုငအသြထ အေဟင်ထး ကုသ ေခ ္တ   ုထလ 
ပကြ င ကုသ်ထေေင်ထခွ်ထ ြည ုာငး္မ်ထညြုထြါမ်ထ။  ို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  ုသ့  ၏ အ္မှ ထ ိှ်ထ  ေ်ရြထလုြထုင   ြသ ထ်း အ္မှ ထ  ုသ့ကုသ 
ညြ်ထ ုကွထေရးမငး ၍  လကထခတ ရရှု ြြ ီးေ ကြ င်ထး လကထ္မှ ထေရးာုသးရြါ္မ်ထ။ ိုသ်ထ်တကူး လကထ္မှ ထ 
ုငအသြထ အေဟင်ထး ကုသ  ုထလ ပြည ်ထ ြြ ီးေ်ငကထ မတုသတး မုသ့ ကုသယထ ုသ်ထညြုထေု (မုသ.္မဟသ ထ) လူ ကြ တု  
ိှ်ထ  ညြုထေု ္မြျကထ္မကွကထ ပြည ထ်လ်ထ အြထိှတရ်ထ လုသအြထြါမ်ထ။ 
    

  ရကထုွဲ   ၂၀၁၄ ခသိှုထ     လ  ၄  ရကထ 
 
ေကင်ထုုထေရးရင ဌင် 
ည္မ ထ်္မငမတုသတး 
ု်ထကငြူ ္မြ ုု့။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


