
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတ  မြ န်မာနုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

လူ၀င်မှု ကီးကြ ပ်ေရးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်အား၀န်ကီးဌာန 

အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၄ 

၁၃၇၆ ခုနှစ်၊  တန်ေဆာင်မုန်း   လဆုတ်    ၁၂   ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝငဘ်ာလ   ၁၈   ရက်) 

 

လူ၀င်မှု ကီးကြ ပ်ေရးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်အား၀န်ကီးဌာနသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊  မြ န်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှု 

 ကးီကြ ပေ်ရး(လတ်တေလာပြ ဌာန်းချက်များ)အက်ဥပေဒပုဒ်မ၁၆ ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ 

ေအာက်ပါနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ပြ န်လိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ေဖါ်ပြ ချက် 

၁။ ဤနည်းဥပေဒများကိနုိုင်ငံခြ ားသားအမြ ေဲနထုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာနည်းဥပေဒများဟ ု

ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊  မြ န်မာနိုင်ငံ 

လူဝင်မှုကးီကြ ပေ်ရး(လတ်တေလာပြ ဌာနး်ချကမ်ျား) အက်ဥပေဒတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း 

အဓိပ္ပါယ် သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထို့ပြ ငေ်အာကပ်ါ စကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း 

အဓိပ္ပါယ်သက်ေရာက်ေစရမည် - 

(က) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ မြ န်မာနိုင်ငံ လဝူင်မှု ကီးကြ ပ်ေရး 

(လတ်တေလာပြ ဌာန်းချက်များ) အက်ဥပေဒကိုဆိုသည်။ 

(ခ) အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်ဆိုသည်မှာဤနည်းဥပေဒများပါ အရည်အချငး် သတ်မှတ်ချက် 

များနှင့် ကိုက်ညီေသာနိုင်ငံခြ ားသားကိ ု ခွင့်ပြ ုသည့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

 မြ န်မာနိုင်ငံတွင် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ ငး်ကို ဆိုသည်။ 

(ဂ) အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်လက်မှတ်ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြ ားသားတစ်ဦးကိ ု မြ န်မာနိုင်ငံတွင် 

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုသည့် ကာလအတွင်း မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ေရာက ်



 
 

ေနထိုင်နိုင်ရန် ဤနည်းဥပေဒများအရထုတ်ေပးထားသည့် သကေ်သခံ 

အေထာက်အထား လက်မှတ်နှင့်ကတ ်ကိုဆိုသည်။ 

(ဃ)  မြ န်မာနုိင်ငံသားဆိုသည်မှာ  မြ န်မာနိုင်ငံသား ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ 

နိုင်ငံသားကို ဆိုသည်။ 

(င) ဧည့်နိင်ုငံသားဆိုသည်မှာမြ န်မာနိုင်ငံသားဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ 

ဧည့်နိုင်ငံသားကို ဆိုသည်။ 

(စ) နုိင်ငံသားပြ ုခွင့်ရသူဆိုသည်မှာ  မြ န်မာနိုင်ငသံားဥပေဒအရ သတ်မှတ် 

ထားေသာ နိုင်ငံသားပြ ုခငွ့်ရသကူို ဆိုသည်။ 

(ဆ) အမျိုးသားမှတ်ပံုတင် သက်ေသခံကတ်ပြ ားကုိင်ေဆာင်သူ ဆိုသည်မှာ ၁၉၄၉ 

ခုနှစ်၊  ပြ ညေ်ထာင်စုမြ န်မာနိုင်ငံအတွငး် ေနထိုင်သူများမှတ်ပုံတင်ေရး 

အက်ဥပေဒအရ ပြ ုလပုသ်ည့် နည်းဥပေဒများနှင့်အညီ ထုတ်ေပးေသာ 

သက်ေသခံကတ်ပြ ား ကိုင်ေဆာင်သူကိုဆိုသည်။ 

(ဇ)  မြ န်မာနုိင်ငံသားေဟာင်း ဆိုသည်မှာ မြ န်မာနိုင်ငံသားဥပေဒအရ သတ်မှတ် 

ထားေသာ နိုင်ငံသားေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဧည့်နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ား 

သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြ ုခွင် ့စိစစ်ေရးကတ်ပြ ား သို့မဟုတ် အမျိုးသား 

မှတ်ပုံတင်သက်ေသခံကတ်ပြ ား ကိုင်ေဆာင်ခဲ့ဖူးသူ ေသာ်လည်းေကာင်း 

 ဖြ စ်ပြ းီပြ ည်ပနိုင်ငံ တစ်ခုခု၏ နိုင်ငံသားအဖြ စ ်ခံယူထားသူကို ဆိုသည်။ 

(ဈ) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက ် သက်ဆိုငရ်ာ 

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင ်အရည်အချင်းပြ ည့်မီသူ ပညာရှင်ကိုဆိုသည်။ 

(ည) ရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှ၍ စီးပွားေရး လုပ်ကုိင်လုိသူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြ ားရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှု 

ဆိုင်ရာဥပေဒများနှင့်အည ီမြ န်မာနိုငင်ံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင ်လာေရာက ်

ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံလုပ်ကိုင်လိုသူကိုဆိုသည်။ 



 
 

(ဋ)  မြ န်မာနုိင်ငံသားနှင့်ဆက်စပ်သူနုိင်ငံခြ ားသားများ ဆိုသည်မှာ မြ နမ်ာဓေလ့ 

ထုံးတမ်းဥပေဒ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် မြ န်မာနိုင်ငံသားများ၏ 

လက်ထပ်ထိမ်းမြ ားခြ င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပေဒများ၊ ညွှန်ကြ ားချက် 

များနှင့် အညီ မြ န်မာနိုင်ငံသားနှင့် လကထ်ပထ်ားေသာ နိုင်ငံခြ ားသား ဇနီး 

သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းနှင့် ယင်းတို့ကေမွးဖွားေသာ သို့မဟုတ် တရားဝင် 

ေမွးစားေသာ အသက်၁၈နှစ်ေအာက်  အိမ်ေထာင်မပြ ုရေသးသည့် သားသမီး 

များကို ဆိုသည်။  

(ဌ) နုိင်ငံေတာ်၏  ေရရှည်အကျို းစီးပွား အတွက် အေထာက်အကူပြ ုနုိင်သူ 

ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်၏ ပညာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လမူှုေရးစသည့် နယပ်ယ် 

တစ်ရပ်ရပ်တွင်နိုင်ငံေတာ် ဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရး အတွက် တတ်စွမ်းသေရွ့ 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နိုင်သူကို ဆိုသည်။ 

(ဍ) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟုိေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက 

အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ ဖွဲ့စည်းသည့် နိုင်ငံခြ ားသား အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် 

 ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရး ဗဟိုေကာ်မတီကိ ုဆိုသည်။ 

(ဎ) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီဆိုသည်မှာ 

နိုင်ငံခြ ားသားအမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာေလျှာက်ထားခြ ငး်များအား ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများနှင့်အညစီိစစ်ေဆာင်ရကွ်နိုင်ရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 

ဗဟိုေကာ်မတီကဖွဲ့စည်းသည့် နိုင်ငံခြ ားသားအမြ ေဲနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာ 

အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီကိုဆိုသည်။ 

(ဏ) ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ လူဝင်မှုကးီကြ ပေ်ရးနှင့် ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကးီဌာန 

ကိုဆိုသည်။ 

(တ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ လူဝင်မှုကီး ကြ ပ်ေရးနှင့်အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ေရး 

ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ 



 
 

(ထ) ဌာနစိတ် ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြ ားသားအမြ ေဲနထိုင်ခွင့်  ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာ 

ဌာနစိတ်ကို ဆိုသည်။ 

(ဒ)  မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရံုးဆိုသည်မှာ မြ ို ့နယ်လဝူင်မှုကးီကြ ပေ်ရးနှင် ့အမျို းသား 

မှတ်ပုံတငေ်ရး ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကိုဆိုသည်။ 

(ဓ) စစ်ေဆးေရးအရာရိှ ဆိုသည်မှာ မြ န်မာနိုင်ငံတွင်အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် ေလျှာကထ်ား 

ရာ၌ လည်းေကာင်း၊ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို ကိုင်ေဆာင်အသုံးပြ ုရာ၌ 

လည်းေကာင်း ဤနည်းဥပေဒများအရ ထုတ်ပြ နသ်ည့်အမနိ့် ၊ ညွှန်ကြ ားချက် 

များနှင့် ညီညွတ်ခြ င်းရှိမရှိကို လိုအပ်သည့်အချိန်၊ လိုအပ်သည့်ေနရာတွင် 

သက်ဆိုင်သူအားစစ်ေဆးရန် ဝန်ကီးဌာနမ ှ တာဝန်ေပးထားခြ င်းခရံေသာ 

လူဝင်မှုကးီကြ ပ်ေရးနှင့်အမျိုးသား မှတ်ပုံတငေ်ရးဦးစီးဌာနမှ လူဝင်မှု 

 ကးီကြ ပေ်ရး အရာရှိကိ ုဆိုသည်။ 

(န) ပံုစံ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပေဒများပါသတ်မှတ် ပုံစံကိ ုဆိုသည်။ 

(ပ) ေနာက်ဆက်တဲွဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပေဒများပါ လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ် 

ေဖာ်ပြ သည့် ေနာက်ဆက်တွဲကို ဆိုသည်။ 

  



 
 

အခန်း (၂) 

 အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်ေလျှာက်ထားခြ င်းဆုိင်ရာပြ ဌာန်းချက်များ 

၃။  မြ န်မာနိုင်ငံသားေဟာင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြ ားသားသည် ေအာက်ပါအချက်များနှင့်် 

ညီညွတ်လျှင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖြ စ်အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားခွင့်ရှိသည် - 

(က)  မြ န်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းဖြ စ်ပါက အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်မရမီ  မြ န်မာနိုင်ငံ၌ အေခြ ချ 

ေနထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိုးအစားကို ကိုင်ေဆာင်ေနထိုင်သူ  ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ခ) နိုင်ငံ ခြ ားသားဖြ စ်ပါကအမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသည့် ေန့မတိုင်မီ 

ယင်းေန့နှင် ့ တစ်ဆက်တည်းဖြ စ်ေသာ ၁၀ နှစ်အတွင်း အေခြ ချေနထိုင်ခွင့် 

မရှိသည့်ဗီဇာ အမျိုးအစားကို ကိုငေ်ဆာင၍် မြ န်မာနိုင်ငံတွင် သုံးနှစ်ေအာက် 

မနည်း စဉ်ဆက်မပြ တ် ဝင်ထွက်သွားလာေနထိုင်ပြ းီ ယင်းသို့ေနထိုင်စဉ ်

 ပြ ည်ပသို့ ထွက်ခွာပါက ပြ ညပ်၌ ေနထိုင်ေသာကာလသည် တစ်နှစ်အတွင်း 

တစ်ဆက်တည်း ရက်ေပါင်း ၉၀ ထက်မပို ခြ ငး်၊ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယပ်ယ်၌ လုပ်ငန်းခွင် အေတွ့အကုံရှိပြ းီ နိုင်ငံေတာ်၏ 

လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီေသာ နိုင်ငံအကျို းကိုေဆာင်ရွကန်ိုင်သူ ပညာရှင် 

 ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ဃ)  မြ န်မာနိုင်ငံရှိသက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီဌာနက သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင် 

ပညာရှင်ဖြ စ်ေကြ ာင်း လက်ခံအတည်ပြ ုသည့် သက်ဆုိင်ရာနုိင်ငံ အဖဲွ့အစည်း၏ 

တရားဝင် အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ် သို့မဟုတ် အေထာက်အထား 

တင်ပြ နိငု်သူ  ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(င) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိပါက ပြ ည်တွင်းတွင်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 

အလိုက ်တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ ညွှန်ကြ ားချက် များနှင့်အည ီ

အခွန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သူဖြ စ်ခြ ငး်၊  



 
 

(စ) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ဒုက္ခသည်အဖြ စ် သတ်မှတ်ခြ ငး်ခရံသူ မဟုတ်ခြ ငး်၊ 

(ဆ) နိုင်ငံတစ်ခုခု၌ နိုင်ငံေရးခိုလှုခွင့် ရရှိေနထိုင်သူမဟုတ်ခြ ငး်၊ 

(ဇ)  ပြ ည်တွင်း၊  ပြ ည်ပသို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ပြ စ်မှုမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ 

မဟုတ် ခြ ငး်၊ 

(ဈ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကြ ာင်းနှင့် ကူးစက်ေရာဂါ ကငး်ရငှး်ေကြ ာငး် 

သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ တရားဝင် ေထာက်ခံချက ်မူရင်းတင်ပြ နိုငသ် ူ ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ည)  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြ ာအာဏာကို ေလးစားလိုက်နာပြ းီ နိုင်ငံ၏ 

အကျို းစီးပွားအတွက် အေလးထားလုိလားသူ၊ ကူညီပ့ံပုိးေဆာင်ရွက်မည့် 

သူ ဖြ စ်ေကြ ာင်း ဝန်ခံချက်ေပးသူ ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ဋ) အေကာင်အထည်ေဖာ် ေရး ဗဟုိေကာ်မတီက အေကြ ာင်းကြ ားသည့်အခါ 

ေလျှာက်ထားသူ ကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ အစစ်ေဆးခံနိုင်သူဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

၄။  မြ န်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းသို့မဟုတ် နိုင်ငံခြ ားသားသည် ေအာက်ပါအချက်များနှင့်် 

ညီညွတ်လျှင် ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံ၍ စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်လိုသူအဖြ စ ်အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားခွင့် 

ရှိသည် - 

(က)  မြ န်မာနိုင်ငံသားေဟာင်း  ဖြ စ်ပါကအမြ ေဲနထိုင်ခွင့်မရမီ  မြ န်မာနိုင်ငံ၌ အေခြ ချ 

ေနထိုင်ခွင့်မရှိသည့်ဗီဇာအမျိုးအစားကိုကိုင်ေဆာငေ်နထိုင်သူဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ခ)  နိုင်ငံခြ ားသားဖြ စပ်ါကအမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားသည့်ေန့ မတိုင်မ ီ

ယင်းေန့နှင် ့ တစ်ဆက်တည်းဖြ စ်ေသာ ၁၀ နှစ်အတွင်း အေခြ ချေနထိုင်ခွင့် 

မရှိသည် ့ဗီဇာအမျိုးအစားကို ကိုငေ်ဆာင၍် မြ န်မာနိုင်ငံတွင် သုံးနှစ်ေအာက် 

မနည်း စဉ်ဆက်မပြ တ် ဝင်ထွက်သွားလာေနထိုင်ပြ းီ၊ ယင်းသို့ ေနထိုင်စဥ ်

 ပြ ည်ပသို့ထွက်ခွာပါက ပြ ညပ်၌ ေနထိုင်ေသာကာလသည် တစ်နှစ်အတွင်း 

တစ်ဆက်တည်း ရက်ေပါင်း ၉၀ ထက်မပို ခြ ငး်၊ 



 
 

(ဂ) ကနုထ်တုလ်ပု်မှုလပုင်နး်များ၊ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှု 

 ပြ ုလုပ်မည်ဆိုပါက နိုင်ငံခြ ားရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှုနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒများနှင့် 

အညီ ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံနိုင်သူဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ဃ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိပါက ပြ ည်တွင်းတွင်ေဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 

အလိုက ်တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီ 

အခွန်ထမ်း ေဆာင်နိုင်သူ ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(င) ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှုပမာဏနှင့် ညီမျှေသာေငွေကြ းပမာဏကို ပိုင်ဆိုင်ေကြ ာင်း 

တရားဝင် အေထာက်အထားတင်ပြ နိငု်သူ ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(စ) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်အဖြ စ ်သတ်မှတ်ခြ ငး်ခံရသူ မဟုတ်ခြ ငး်၊ 

(ဆ) နိုင်ငံတစ်ခုခု၌ နိုင်ငံေရးခိုလှုခွင့်ရရှိေနထိုင်သူ မဟုတ်ခြ င်း၊ 

(ဇ)  ပြ ည်တွင်း၊  ပြ ညပ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာပြ စ်မှုမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ 

မဟုတ် ခြ ငး်၊ 

(ဈ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကြ ာင်းနှင် ့ ကူးစက်ေရာဂါကင်းရှင်းေကြ ာင်း 

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တရားဝင ်ေထာက်ခံချက်မူရငး်တင်ပြ နိငု်သူ ဖြ စ်ခြ င်း၊ 

(ည)  မြ န်မာနိုင်ငံ၏အချုပ်အခြ ာအာဏာကို ေလးစားလိုက်နာနိုင်ပြ းီ နိုင်ငံ၏ 

အကျို းစီးပွား အတွက် အေလးထားလုိလားသူ၊ ကူညီပ့ံပုိး ေဆာင်ရွက်မည့်သူ 

 ဖြ စ်ေကြ ာင်း ဝန်ခံချက်ေပးသူဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ဋ) အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရးဗဟိုေကာ်မတီက အေကြ ာင်းကြ ားသည့်အခါ 

ေလျှာက်ထားသူ ကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ အစစ်ေဆးခံနိုင်သူဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

 



 
 
၅။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အဖြ စ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံ၍ စီးပွားေရး လုပ်ကိုင် 

လိုသူ အဖြ စ်ေသာ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ရန် မရည်ရယွ်ေသာ  မြ န်မာနိုင်ငံသားေဟာင်း 

သည် ေအာက်ပါအချက်များနှင့် ညီညွတ်လျှင် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားခွင့်ရှိသည် - 

(က) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်မရမ ီ မြ န်မာနိုင်ငံသို့အေခြ ချေနထိုင်ခွင့်မရှိသည် ့ ဗီဇာအမျိုး 

အစားကိ ုကိုင်ေဆာင်ဝင်ေရာက်ေနထိုင်သူ ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ခ) နိုင်ငံေတာ်၏ ေရရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက် အေထာက်အကူ ပြ ုနိုင်သူ 

 ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ဂ)  မြ န်မာနိုငင်ံအတွင်းေနထိုင်စဉ် ေနထိုင်စားေသာက်ေရးအတွက ်ေငေွကြ းအလုံ 

အေလာက်ရှိသူ သို့မဟုတ် ယငး်၏ ေနထိုင်စားေသာက်ေရးအတွက် 

 မြ န်မာနိုင်ငံ အတွင်းအေခြ ချေနထိငု်သူ မြ န်မာနိုင်ငံသားက တာ၀န်ယူေကြ ာငး် 

အာမခံချက် တင်ပြ နိငု်သူ ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ဃ) ဝင်ေငွရရှိေသာ လုပ်ငန်းတစ်စုံတစ်ရာေဆာင်ရကွပ်ါက တည်ဆဲဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉး်၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သူ 

 ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(င) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်အဖြ စ ်သတ်မှတ်ခြ ငး်ခံရသူ မဟုတ်ခြ ငး်၊ 

(စ) နိုင်ငံတစ်ခုခု၌ နိုင်ငံေရးခိုလှုခွင့် ရရှိေနထိုင်သူ မဟုတ်ခြ ငး်၊ 

(ဆ)  ပြ ည်တွင်း၊  ပြ ညပ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ပြ စ်မှုမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ 

မဟုတ် ခြ ငး်၊ 

(ဇ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကြ ာင်းနှင့် ကူးစက်ေရာဂါ ကငး်ရငှး်ေကြ ာငး် 

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်ေထာက်ခံချက် မူရင်းတင်ပြ နိုငသ်ူဖြ စ်ခြ ငး်၊ 



 
 

(ဈ)  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြ ာအာဏာကို ေလးစားလိုက်နာနိုင်ပြ းီ နိုင်ငံ၏ 

အကျိုး စီးပွားအတွက် အေလးထားလိုလားသူ၊ ကညူပီံ့ပိုး ေဆာင်ရွက်မည့်သူ 

 ဖြ စေ်ကြ ာငး် ဝန်ခံချက်ေပးသူဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ည) အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရး ဗဟိုေကာ်မတီက အေကြ ာငး်ကြ ားသည့် အခါ 

ေလျှာကထ်ားသူကိုယ်တိုင် လာေရာက်၍ အစစ်ေဆးခံနိုင်သူဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

၆။  မြ န်မာနိုင်ငံသားနှင့်ဆက်စပ်သူနိုင်ငံခြ ားသားများသည် ေအာက်ပါအချက်များနှင့်် 

ညီညွတ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာမြ န်မာနိုင်ငံသားက တာဝန်ယူ၍အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားခွင့် 

ရှိသည် - 

(က)  မြ န်မာဓေလ့ထုံးတမ်း ဥပေဒ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် မြ န်မာနိုင်ငံသား 

များ၏ လကထ်ပထ်ိမး်မြ ားခြ ငး်နငှ် ့ သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပေဒများ၊ 

ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီ မြ န်မာနိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ထားေသာ 

နိုင်ငံခြ ားသား ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းဖြ စ်ခြ ငး်နငှ့် ယင်းတို့က ေမးွဖာွးေသာ 

သို့မဟုတ် တရားဝင်ေမွးစားေသာ အသက် ၁၈ နှစ်ေအာက် အိမ်ေထာင် 

မပြ ုရေသးသည့်  သားသမီးများ ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ခ)  မြ န်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းဖြ စ်ပါက အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်မရမီ  မြ န်မာနိုင်ငံ၌ အေခြ ချ 

ေနထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိုးအစားကို ကိုင်ေဆာင်ေနထိုင်သူဖြ စ်ခြ င်း၊ 

(ဂ) နိုင်ငံ ခြ ားသားဖြ စ်ပါက အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားသည့်ေန့မတိုင်မီ 

ယင်းေန့နှင် ့ တစ်ဆက်တည်းဖြ စ်ေသာ ၁၀ နှစ်အတွင်း အေခြ ချေနထိုင်ခွင့် 

မရှိသည့်ဗီဇာအမျိုး အစားကို ကိုင်ေဆာင်၍ မြ န်မာနိုင်ငံတွင် နှစ် နှစ် ေအာက ်

မနည်း စဉ်ဆက်မပြ တဝ်င် ထကွသ်ာွးလာေနထိုင်ပြ ီး ယင်းသို့ေနထိုင်စဉ် 

 ပြ ည်ပသို့ထွက်ခွာပါက ပြ ည်ပ၌ေနထိုင်ေသာကာလသည် တစ်နှစ်အတွင်း 

တစ်ဆက်တည်း ရက်ေပါင်း ၉၀ ထက်မပို ခြ ငး်၊ 

(ဃ) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်အဖြ စ ်သတ်မှတ်ခြ ငး်ခံရသူ မဟုတ်ခြ ငး်၊ 



 
 

(င) နိုင်ငံတစ်ခုခု၌  နိုင်ငံေရးခိုလှုခွင့် ရရှိေနထိုင်သူ မဟုတ်ခြ ငး်၊ 

(စ)  ပြ ည်တွင်း၊  ပြ ညပ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ပြ စ်မှုမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ 

မဟုတ် ခြ ငး်၊ 

(ဆ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကြ ာင်းနှင့် ကူးစက်ေရာဂါကင်းရှင်းေကြ ာင်း 

သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ တရားဝင် ေထာက်ခံချက်မူရင်း တင်ပြ နိုငသ်ူဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ဇ)  မြ န်မာနိုင်ငံ၏အချုပ်အခြ ာအာဏာကို ေလးစားလိုက်နာနိုင်ပြ းီ နိုင်ငံ၏ 

အကျိုးစီးပွားအတွက် အေလးထားလိုလားသူ၊ ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်မည့်သူ 

 ဖြ စေ်ကြ ာငး် ဝန်ခံချက်ေပးသူဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ဈ) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီက အေကြ ာင်းကြ ားသည့်အခါ 

ေလျှာကထ်ားသူကိုယ်တိုင် လာေရာက်၍ အစစ်ေဆးခံနိုင်သ ူဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

၇။ နည်းဥပေဒ ၆(က) အရ မြ န်မာနိုင်ငံသားနှင့် လကထ်ပထ်ားေသာ နိုင်ငံခြ ားသား 

ဇနီးသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းသည်တရားဝင်အိမ်ေထာင်သက် အနည်းဆုံး နှစ်နှစ် ရှိရမည်ဖြ စ်ပြ းီ 

လက်ရှိ မြ န်မာနိုင်ငံသား တရားဝင်ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းမှတစ်ပါး အခြ ားဇနီး သို့မဟုတ် 

ခင်ပွန်း မရှိေကြ ာငး် ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက် ပြ ုရမည။် 

၈။ နည်းဥပေဒ ၆(က)တွင်ပါဝင်သူများအတွက် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ေလျှာကထ်ားရာတွင် 

ခွင့်ပြ ုချက်မရရှိမီတာဝန်ခံေလျှာက်ထားသူ  မြ န်မာနိုင်ငံသားသည် ေအာက်ပါဖြ စ်စဥ်များ 

ေပါ်ေပါက်ပါကအမြ ေဲနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားမှု ပျက်ြပယ်ေစရမည်- 

(က) ေသဆုံးခြ ငး်၊ 

(ခ) နိုင်ငံသားအဖြ စမ်ှ ရပ်စဲ သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခံရခြ ငး်၊ 

(ဂ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိလိုသူအား တရားဝင် ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းအဖြ စမ်ှ 

ကွာရှင်း  ပြ တ်စဲခြ ငး်၊ 

(ဃ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိလိုသူအား တရားဝင် သားသမးီ အဖြ စ်မှ စွန့်လွှတ်ခြ ငး်၊ 



 
 

အခန်း (၃) 

 အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်ေလျှာက်ထားခြ င်း 

၉။ ဤနည်းဥပေဒများအရအမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူသည် 

ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများနှင့်အတူဌာနစိတ်တွင်အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်

ထားသူကိုယ်တိုင်ေလျှာက်ထားရမည်- 

(က)  နိုင်ငံခြ ားသားအမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုရန်ေလျှာက်လွှာပုံစံအမန- ၁၊ 

(ခ) လွန်ခဲ့ေသာေခြ ာကလ် အတွင်းက ရိုက်ကူးထားသည့် တစ်ဒဿမငါး လက်မ x 

နှစ ်လက်မ အရယွ ်ေရာင်စုံဓါတ်ပုံ သုံးပုံ၊ 

(ဂ) သက်တမ်းရှိေသာ တရား၀င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ခရီးသွားစာရကွ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းနှင့်မိတ္တ ူ(တစ်မျိုးထက်ပိုေသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်

ေဆာင်ထားပါကယင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူတို့ကိုပူးတွဲေဖာ်ပြ ရန်)၊ 

(ဃ) အမြ ေဲနခွင့်ေလျှာက်ထားသူ၏ မူရင်းနုိင်ငံမှ နုိင်ငံသားဖြ စ်ေကြ ာင်း ခုိင်လံုေသာ 

အသိအမှတ်ပြ ု အေထာက်အထား၊ 

(င) အနည်းဆုံး တစ်နှစ်သက်တမ်းနှင့်အထက် ရှိသည့်အလုပ်ခန့်စာ သို့မဟုတ် 

ခွင့်ပြ ုဖတိေ်ခါ်စာ၊ 

(စ) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက်ပညာအရည်အချင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တရားဝင် 

အသိအမှတ်ပြ ု အေထာက်အထားလက်မှတ်များနှင့် ေလျှာက်ထားသည့် 

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်အေတွ့အကုံ၊ လုပ်သက်အတွက် သက်ဆိုငရ်ာ 

အဖွဲ့အစည်းများ၏ ခိုင်လုံေသာတရားဝင်ေထာက်ခံစာများ၊ 



 
 

(ဆ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူနှင့်အတူ လိုက်ပါေနထိုင်မည် ့ဇနီး သို့မဟုတ် 

ခင်ပွန်းနှင့် အသက် ၁၈နှစ်ေအာက် အိမေ်ထာင်မပြ ုရေသးသည့် တရားဝင် 

သားသမီးများပါရှိပါက - 

(၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းမှတ်တမ်း၊ 

(၂) မိသားစုဝင်များ၏ အမည၊် အသက်၊အလုပ်အကိုင် စသည့်ကိုယ်ေရး 

အချက်အလက်၊ 

(၃) ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းအတွက် တရားဝင်လက်ထပ်စာချုပ် 

မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူ၊ 

(၄) အသက် ၁၈နှစ်ေအာက် သားသမီးများအတွက် သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရက 

အသိအမှတ်ပြ ု အ င်္ဂလိပ်ဘာသာ  ပြ န်ဆိုထားသည့် ေမွးစာရင်း 

သက်ေသခံလက်မှတ်၊ 

(၅) အသက ်၁၈ နှစ်ေအာက် ေမွးစားသားသမီးများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

အစိုးရက အသိအမှတ်ပြ ု အ င်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြ န်ဆိုထားသည် ့

ေမွးစားေသာ တရားဝင်အုပ်ထိန်းခွင့် သက်ေသခံလက်မှတ်၊ 

(ဇ) ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံ၍စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေအာက်ပါ 

လိုအပ်ချက်များ တင်ပြ ရမည်- 

(၁) ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှုဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့်ခွင့် ပြ ုမိန့်နှင့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံ 

တင်အေထာက်အထား၊ 

(၂)  ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအစီအစဥ်၊ 

(၃) အခြ ားနိုင်ငံများတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများရှိပါက ကုမ္ပဏီ၏ 

သုံးနှစ်စာေငွစာရင်းအတွက ်အေထာက်အထားမှတ်တမ်း၊ 



 
 

(စျ) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင ်မဟုတ်ေသာ ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှု မပြ ုလုပ်နိုင်ေသာ နိုင်ငံေတာ် 

၏ ေရရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက် အေထာကအ်ကူပြ ုနိုင်သူ မြ န်မာနိုင်ငံ 

သားေဟာင်းများအတွက် မြ န်မာနိုင်ငံရှိ တာ၀န်ယူအာမခံမည့် ပုဂ္ဂုလ၏် 

ကိုယ်ေရးအချက်အလက်နှင့်တာဝန်ခံချက၊် 

(ည)  မြ န်မာနိုင်ငံသားနှင့် ဆက်စပ်သူနိုင်ငံခြ ားသားဖြ စ်ပါက - 

(၁) နိုင်ငံခြ ားသားအတွက် ဆက်စပ်သူ  မြ န်မာနိုင်ငံသား၏ တာ၀န်ခံ 

ေလျှာက်ထားချက်၊ 

(၂) နိုင်ငံခြ ားသားသည် လက်ရှိမြ န်မာနိုင်ငံသားဇနီး သို့မဟုတ်ခင်ပွန်းမှ 

တစ်ပါး အခြ ားဇနီးသို့မဟုတ် ခင်ပွန်းရှိသူမဟုတ်ေကြ ာငး် ဝန်ခံချက် 

ကို ၎င်းနိုင်ငံခြ ားသား၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ အသိအမှတ်ပြ ု 

သက်ေသခံပိုင်ခွင့်ရှိသူက မှန်ကန်ေကြ ာင်း အ င်္ဂလိပ်ဘာသာ  ပြ န်ဆို 

ထားသည့် တရား၀င်အေထာက်အထား၊ 

၁၀။ နည်းဥပေဒ ၉ အရ ေလျှာကထ်ားချက်ကို လက်ခံရရှိလျှင ်ဌာနစိတ်တာ၀န်ခံအရာရှိက 

လိုအပ်သလိုစိစစ်ေဆာင်ရွက်၍ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီသို့ေဆာလျင်စွာ 

တင်ပြ ရမည။် 

၁၁။ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် နညး်ဥပေဒ ၁၀ အရ တင်ပြ ချက်ကို 

လက်ခံရရှိလျှင် ဤနည်းဥပေဒများ ပါသက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်အေထာက်အထားများနှင့် 

 ပြ ည့်စုံညီညွတ်မှု ရှ ိမရှိကိုလည်းေကာင်း၊ ၀န်ကးီဌာနက ထုတ်ပြ န်သတ်မှတ်ထားသည့် အမိန့် ၊ 

ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့််ညီညွတ်ခြ ငး် ရှိ မရှိ ကိုလည်းေကာင်းစိစစ်ပြ းီ- 

(က) သတ်မှတ်ချက် အေထာက်အထားများနှင့် ညညီတွ်ပြ ည့်စုံေကြ ာင်းေတွ့ရလျှင် 

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုနိုင်ေရးအတွက် ေထာက်ခံတင်ပြ ချက်နှင့်အတူ အေကာင် 

အထညေ်ဖာေ်ရး ဗဟိုေကာ်မတီသို့ေဆာလျင်စွာတင်ပြ ရမည။် 



 
 

(ခ) သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ခြ င်းသို့မဟုတ ်အေထာက်အထားများ  ပြ ည့်စုံခြ ငး် 

မရှိလျှင် ေလျှာက်ထားသူထံမ ှလိုအပ်ချက်များကို ေတာင်းခရံမည။် 

(ဂ) နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေတာင်းခံေသာ်လည်း ေလျှာက်ထားသူက လုိအပ် 

ချက်များ  ပြ ည့်စုံစွာတင်ပြ နိုင်ခြ င်းမရှိပါက ကျို းေကြ ာငး်ေဖာ်ပြ ချက်နှင့် အတ ူ

အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရးဗဟိုေကာ်မတီသို့ကန့က်ကွ်တင်ပြ ရမည။်  

၁၂။ အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရးဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်းဥပေဒ ၁၁ နည်းဥပေဒခွ ဲ(က) နှင့် 

(ဂ) အရတင်ပြ ချက်ကိ ုလက်ခံရရှိသည့်အခါ - 

(က) နည်းဥပေဒ ၁၁၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ တင်ပြ ချက်ဖြ စလ်ျှင် သက်ဆိုငရ်ာ 

ေလျှာကထ်ားသူအားေခါ်ယူေတွ့ဆုံ၍ေလျှာက်ထားလွှာပါ အေထာက်အထား 

များနှင့်တိုက်ဆိုင်ေမးမြ န်းစုံစမ်းပြ းီ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် ပြ ုရန် ဆုံးဖြ တ်ပါက 

သက်ဆိုင်ရာ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူထံ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ပြ ုေကြ ာငး် 

စာဖြ င့်အေကြ ာငး်ကြ ားရမည်။ 

(ခ) နည်းဥပေဒ ၁၁၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ တင်ပြ ချက်ကို လက်ခံရရှိလျှင် 

တင်ပြ ချက်ကိုစိစစ်ပြ းီအမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ခွင့်မပြ ုေကြ ာငး်ဆုံးဖြ တ်၍သက်ဆိုင်ရာ 

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူထ ံ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် ခွင့်မပြ ုေကြ ာင်း စာဖြ င့် 

အေကြ ာငး်ကြ ားရမည။် 

 

  



 
 

အခန်း (၄) 

 အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန်ေလျှာက်ထားခြ င်း 

၁၃။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူသည် နည်းဥပေဒ၁၂(က)အရ အမြ ေဲနထိုင်ခွင် ့

 ပြ ုေကြ ာငး် အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရးဗဟိုေကာ်မတီ၏အေကြ ာငး်ကြ ားစာကိုလက်ခံရရှိလျှင် 

အေကြ ာငး်ကြ ားသည့် ေန့ရက်မှရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း ဌာနစိတ်သို့ လာေရာက်၍ အမြ ဲ 

ေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ယူခွင့် ပြ ုပါရန်ေအာက်ပါ စာရွက်စာတမ်း အေထာက် 

အထားများနှင့် အတူ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ရရှိသူကိုယ်တိုင် ေလျှာက်ထားရမည်- 

(က) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန်ေလျှာက်လွှာပုံစံအမန-၂၊ 

(ခ) သက်တမ်းရှိေသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်း အေထာက ်

အထား မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူ၊အမြ ဲေနခွင့်ေလျှာက်ထားသူ၏ မူရင်းနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသား 

 ဖြ စေ်ကြ ာငး် ခိုင်လုံေသာ အသအိမှတ်ပြ ုအေထာကအ်ထား၊ 

(ဂ) နိုင်ငံခြ ားသား အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 

ဗဟိုေကာ်မတီမှ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် ပြ ုေကြ ာင်း ကာယကံရှင်သို့ အေကြ ာငး်ကြ ား 

စာ မူရင်း၊ 

(ဃ) အမြ ဲေနခွင့်ေလျှာက်ထားသူနှင့်အတူ မိသားစုဝင်များပါရှိပါက ေအာကပ်ါ 

အေထာက်အထားများတင်ပြ ရမည်- 

(၁) အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းမှတ်တမ်း၊ 

(၂) မိသားစုဝင်များ၏အမည်၊ အသက၊် အလုပ်အကိုင်စသည့် 

ေနာက်ေကြ ာငး်ရာဇဝင်၊ 

(၃) သားသမီးများအတွက် ေမွးစာရင်းသက်ေသခံလကမ်ှတ်၊ 



 
 

(၄) အသက ် ၁၈နှစ် ေအာက် ေမွးစားသားသမီးများ ပါရှိပါက 

ေမွးစားေသာ တရားဝင် အုပ်ထိနး်ခွင့် သက်ေသခံလက်မှတ်။ 

၁၄။ ဌာနစိတ် တာ၀န်ခံအရာရှိသည ် နညး်ဥပေဒ ၁၃အရ ေလျှာကထ်ားချက်ကို 

လက်ခံရရှိလျှင်ဝန်ကးီဌာနကသတ်မှတ်ထုတ်ပြ န်ထားသည် ့ အမိန့် ၊ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီ 

စိစစ်၍ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူကို သတ်မှတ်အခေကြ းေင ွ ေပးသွင်းေစပြ းီ အမြ ဲေနထိုင်ခွင် ့

လက်မှတ ်ထုတ်ေပးရမည်။ 

၁၅။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာကထ်ားသသူည် အမြ  ဲ ေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေလျှာကထ်ားခြ ငး် 

နှင့် ထုတ်ယူခြ င်းတို့ကို နည်းဥပေဒ ၁၃ အရ သတ်မှတ်ရက်  ၆၀ အတွငး် ေဆာင်ရွက်နိုင်ခြ ငး် 

မရှိပါက ထိုေန့မှစ၍ ရက်ေပါင်း၁၂၀အတွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီသို့ 

ခိုင်လုံေသာအေကြ ာငး်ပြ ချက ်တင်ပြ ၍ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

အခန်း (၅) 

အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်သက်တမ်းနှင့်နှစ်စဥ်သက်တမ်းအတည်ပြ ုမှတ်ပုတံင်ခြ င်း 

၁၆။ (က) အ မြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည် အ မြ ေဲနထိုင်ခွင့်သက်တမ်းအဖြ စ် 

ကနဦး ငါးနှစ် ရရှိမည်ဖြ စသ်ည။်  

(ခ) အ မြ ဲေနထိုင်ခွင့်သက်တမ်း ကနဦးငါးနှစ်ပြ ည့်ပြ းီပါက ထပ်မံ၍တစ်ကိမ်လျှင ်

ငါးနှစ်သက်တမ်းတိုး ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။ 

(ဂ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ်ရရှိသူသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က) ပါ အ မြ ေဲနထိုင်ခွင့် 

သက်တမ်း ကာလအတွင်း တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကမိ ် လက်မှတ်သက်တမ်း 

အတည်ပြ ုမှတ်ပုံတငရ်န် တစ်နှစ်ပြ ည့်သည် ့ေန့မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွငး် 

ေအာက်ပါ စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထား များနှင့်အတူ ဌာနစိတ်သို့ 

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ ကိုယ်တိုင် ေလျှာကထ်ားရမည်- 

(၁)  အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်းအတည်ပြ ုမှတ်ပုံတင်ရန် 

ေလျှာကလ်ွှာပုံစအံမန- ၃၊ 

(၂) သက်တမ်းရှိေသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ခရီးသွား စာရွက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းနှင့်မိတ္တ ူ၊ အမြ ဲေနခွင့် ေလျှာက်ထားသူ၏ 

မူရင်းနိုင်ငံမှနိုင်ငံသားဖြ စ်ေကြ ာင်း ခိုင်လုံေသာ အသိအမှတ်ပြ ု 

အေထာက်အထား၊ 

(၃) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်မူရင်း နှင့် မိတ္တ ူ၊ 

(၄) သက်ဆိုင်ရာဌာနမှလုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ ုထားသည့် 

အေထာက်အထား၊ 

(၅) ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံ၍ စီးပွားေရး လပု်ကိုင်လိုသူများအတွက် တည်ဆဲ 

ဥပေဒနှင့် အညီထုတ်ေပးသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ေကြ ာင်း 



 
 

သက်ေသခံလက်မှတ်နှင့် သက်တမ်းမကုန်ေသးေသာ ကုမ္ပဏ ီ

မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူများ၊ 

(ဃ) ဌာနစိတ်တာဝန်ခံအရာရှိသည်နည်းဥပေဒခွဲ ၁၆(ခ)အရ ေလျှာက်ထားချက်ကို 

လက်ခံရရှိလျှင် ဝန်ကးီဌာနက သတ်မှတ်ထုတ်ပြ န်ထားသည့် အမိန့် ၊ 

ညွှန်ကြ ားချက် များနှင့်အညီစိစစ်၍ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူကို သတ်မှတ် 

အခေကြ းေငေွပးသငွး်ေစပြ းီ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်း အတည်ပြ ု 

မှတ်ပုံတင်ခြ င်းကို ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

အခန်း(၆) 

 အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်သက်တမ်းတုိးေလျှာက်ထားခြ င်း 

၁၇။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးမြ ှင့် 

ေလျှာက်ထားလိုက သက်တမ်းငါးနှစ် မကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံးရက်ေပါင်း ၉၀အတွင်း အမြ ဲ 

ေနထိုင်ခွင့် သက်တမ်းတုိးခွင့်ပြ ုရန် ေလျှာက်လွှာပံုစံအမန- ၄တွင်ပြ ည့်စံုစွာ  ဖြ ည့်စွက်ပြ းီ၊ 

နည်းဥပေဒ ၉ပါ ကနဦး ေလျှာက်ထားစဥ်က တင်ပြ သည့် စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

များနှင့်အတူ လုပ်ငန်းစဥ်အတိုင်း ဌာနစိတ်သို့၎င်းကိုယ်တိုင်လာေရာက် ေလျှာက်ထားရမည်။ 

 

အခန်း (၇) 

အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်ရရိှသူအိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းေလျှာက်ထားခြ င်း 

၁၈။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည် ယင်းအေခြ ချေနထိုင်မည့် ေဒသတွင်တည်ဆဲ 

ဥပေဒများနှင့်အညီ ေနထိုင်နိုင်ေရးအတွက် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်းထုတ်ေပးပါရန် ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ 

 မြ ို ့နယ် ဦးစီးဌာနမှူ းရုံးတွင်အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူ ကိုယ်တိုင်ေလျှာက်ထား ရမည်- 

(က) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းထုတ်ယူခွင့်ေလျှာက်လွှာပုံစံအမန-၅၊ 

(ခ) ကာယကံရှင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူ၊ 

(ဂ) ကာယကံရှင်၏အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူ၊ 

(ဃ) အိမ်ေထာင်စုတွင်ပါဝင်မည့် မိသားစုဝင်များ၏ ကိုယ်ေရးအချက်များ 

(အေထာက်အထားမူရင်း/ မိတ္တ ူများ) 

(င) မိမိ၏ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုတွင် ေနထိုင်ေကြ ာငး် သက်ဆိုငရ်ာ 

ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူး၏ ေထာက်ခံချက်၊ 



 
 

(စ) အိမ်ငှားရမ်းေနထိုင်ပါက 

အိမ်ရှင်အမိ်ငှားစာချုပ်၊အိမ်ဝယ်၍ေနထိုင်ပါကအေရာငး်အဝယ်စာချုပ် 

အေထာက်အထား မူရင်းနှင့် မိတ္တ ူ၊ 

 

အခန်း (၈) 

အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်လက်မှတ်ေပျာက်ဆံုးခြ င်း သုိ့မဟုတ် ပျက်စီးခြ င်းအတွက်မိတ္တ ူေလျှာက်ထားခြ င်း 

 

၁၉။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးခြ ငး် သို့မဟုတ ်

ပျက်စီးခြ ငး်  ဖြ စ်ေပါ်ပါက ယင်းသို့ ဖြ စ်ေပါ်ချိန်မ ှ ၇၂ နာရီ အတွင်းသက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် 

သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံးသို့သတင်းပို့ ပြ းီ ထိုမှတစ်ဆင့် ေအာက်ပါ 

အေထာက်အထားများနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာမြ ို ့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းနှင့် မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေပျာကဆ်ုံး သို့မဟုတ် ပျက်စီးသ ူ  ကိုယ်တိုင ် သွားေရာက ်

တိုင်ကြ ားရမည်- 

(က) ေပျာကဆ်ုံးခြ င်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြ င်းအတကွ် မိတ္တ ူ ထုတ်ေပးရန ်

ကိုယ်တိုင်ေရး ေလျှာကလ်ွှာ မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူ၊ 

(ခ) လွန်ခဲ့ေသာ ေခြ ာကလ်အတွငး်က ရိုက်ကူးထားသည့်တစ်ဒဿမငါး လက်မ x 

နှစ်လက်မ အရွယ်ရှိ ေရာင်စုံ ဓါတ်ပုံ ငါးပုံ၊ 

(ဂ) ေပျာကဆ်ုံး သို့မဟုတ် ပျက်စီးသည့် အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်အမှတ် နှင့် 

ရက်စွဲ၊ 

(ဃ) သက်တမ်းရှိေသာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တ ူ၊ 

(င)  အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း မူရင်းနှင့် မိတ္တ ူ၊ 

(စ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ေပျာက်ဆုံးခြ ငး်အတွက် ရပက်ကွ် သို့မဟုတ် 

ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူး၏ ေထာက်ခံချက်။ 

၂၀။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် နည်းဥပေဒ ၁၉ အရ တိုင်ကြ ားပြ းီေကြ ာငး် အေထာက် 

အထားများနှင့်အတူ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်လက်မှတ ် ေပျာက်ဆုံးပျက်စီးခြ ငး်အတွက် မိတ္တ ူ 

ထုတ်ယူခွင့် ေလျှာကလ်ွှာပုစံံ အမန - ၆ ကို ပြ ည့်စုံစွာ ဖြ ည့်စွက၍်အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် 

မိတ္တ ူထုတ်ယူခွင့်ပြ ုပါရန်ဌာနစိတ်တွင် ၎င်းကိုယ်တိုင်ေလျှာက်ထားရမည်။ 

၂၁။ ဌာနစိတ်သည် အပိုဒ် ၂၀အရ ေလျှာက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဥ်း၍ လိုအပ်ေသာ 

အေထာက်အထားများကိ ု စိစစ်ပြ းီ ဝန်ကးီဌာနမ ှ ထုတ်ပြ န်ထားသည့်အမိန့် ၊ ညွှန်ကြ ားချက် 



 
 
များနှင့်အညီ စိစစ်၍ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မိတ္တ ူေလျှာက်ထားသူအား သတ်မှတ် 

အခေကြ းေငွ ေပးေဆာင်ေစပြ းီ မိတ္တ ူထုတ်ေပးနိုင်သည်။ 

 

အခန်း (၉) 

အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်လက်မှတ်ရရိှသူ၏ကုိယ်ေရးဖြ စ်စဥ်ေပြ ာင်းလဲခြ င်းဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်ရမည့် 

အချက်များ 

၂၂။ (က) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ဖြ င့်ေနထိုငစ်ဉ ် ကာလအတွင်း အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် လကမ်ှတ် 

ရရှိသူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ ပညာအရည်အချင်း 

သို့မဟုတ် အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေနေပြ ာငး်လမဲှု ဖြ စ်စဥ်များရှိလျှင် 

ေပြ ာင်းလဲမှုရှိသည့် ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတငွး် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် 

လက်မှတ်ရရှိသူ ကိုယ်တိုင် ဖြ စေ်စ၊ ယင်း၏ကိုယ်စား တာဝန်ခံ ေဆာင်ရွက် 

သူက  ဖြ စေ်စ သက်ဆိုင်ရာ မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့  ဦးစွာ ေလျှာက်ထား 

ရမည်။ 

(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ(က)နှင့်အညီ ေလျှာက်ထားချက်အရ  မြ ို ့နယ်ဦးစီး ဌာနမှူးရုံးက 

ထုတ်ေပးေသာ ေထာက်ခံချက်နှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်း အေထာက် 

အထားများ တင်ပြ ရမည်- 

(၁) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ကိုယ်ေရးဖြ စစ်ဥ်ေပြ ာငး်လဲခြ ငး် ေလျှာကလ်ွှာ 

ပုံစံအမန-၇၊ 

(၂) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တ ူ၊ 

(၃) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တ ူ၊ 

(၄) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူ၊ 

(၅)   ဖြ စစ်ဥအ်ေကြ ာငး်အရာ ေပြ ာငး်လဲခြ င်းနှင့်စပ်လျဥ်းသည့် တရား၀င် 

အေထာက်အထား 



 
 

မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူများ(နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ဘွဲ့လက်မှတ်၊ 

လက်ထပ်စာချုပ် စသည်)၊  

(ဂ) ဌာနစိတ်သည် နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) အရ ေလျှာကထ်ားချက်ကိုရရှိသည့်အခါ 

သက်ဆိုင်ရာအမိန့် ၊ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီေဆာင်ရွက်၍ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် 

လက်မှတ်ရရှိသူ၏ ကိုယ်ေရးဖြ စစ်ဥေ်ပြ ာင်းလဲမှုကိုလက်ခံေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း (၁၀) 

 မြ န်မာနုိင်ငံအတွင်းကေလးေမွးဖွားခြ င်းသုိ့မဟုတ်ကေလးေသဆံုးခြ င်းဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်ရမည့်

အချက်များ 

 

၂၃။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ မိဘတစ်ဦးဦးသည်  မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း ကေလး 

ေမွးဖွားခြ ငး် အတွက်- 

(က)  မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း ကေလးေမွးဖွားေကြ ာငး် မှတ်ပုံတင်ေပးနိုင်ေရးအတွက် 

ကေလးေမွးဖွားသည့်ေန့မှစ၍ ခုနှစ်ရက်အတွင်းသက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် 

သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံးသို့ သွားေရာက် အေကြ ာငး်ကြ ား 

ရမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ကေလးေမွးဖွားသည့်ေန့မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း 

 ပြ ည့်စုံမှန်ကန်စွာ  ဖြ ည့်စွက်ထားသည့် ပုံစံအမန-၇ နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ 

 မြ ို ့နယ် ဦးစီးဌာနမှူ းရုံးတွင်  ဖြ စစ်ဥေ်ပြ ာငး်လမဲှု ေလျှာက်ထားရမည်။ 

(ခ) ေမွးဖွားေသာကေလးအမည်စာရင်းကို ေရးသွင်းနိုင်ရန်မိဘ၏ အမြ ဲ 

ေနထိုင်ခွင့် ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူကို ပူးတွဲ 

တင်ပြ ရမည။် 

(ဂ) သက်တမ်းရှိေသာ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် မိဘတစ်ဦးဦး၏ 

နိုင်ငံသားလက်မှတ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား 

လက်မှတ်၊ ဧည့်နိုင်ငံသား စိစစ်ေရးကတ်ပြ ား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြ ုခွင့် 



 
 

စိစစ်ေရးကတ်ပြ ားသို့မဟုတ် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် သက်ေသခံကတ်ပြ ား 

မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူတို့ ပါရှိရမည်။ 

(ဃ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူမိဘ၏သက်တမ်းရှိေသာ နိုင်ငံကူး လက်မှတ် 

မူရင်းနှင့် မိတ္တ ူတို့ပါရှိရမည်။ 

(င) ေမွးဖွားေကြ ာငး် အေထာက်အထားလက်မှတ်သို့မဟုတ်ကေလးဖွားစာရင်း 

မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူတို့ကိုတင်ပြ ရမည။် 

၂၄။ (က) နည်းဥပေဒ ၂၃အရ ေလျှာက်ထားချက်သည် ဝန်ကီးဌာန၏ အမိန့် ၊ 

ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီ  ပြ ည့်စုံမှန်ကန်ခြ ငး် ရှိ မရှိ ကို သက်ဆိုင်ရာမြ ို ့နယ် 

ဦးစီးဌာနမှူးရုံးကစိစစ်ပြ းီ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်တွင် ကေလးအမည် 

 ဖြ ည့်စွက်ခွင့်ပြ ုေရးအတွက် ဦးစီးဌာနသို့တင်ပြ ရမည။် 

(ခ)  ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရမြ ို့နယ် ဦးစီးဌာနမှူ းရုံး၏ တင်ပြ ချက် 

ကုိ လက်ခံရရိှလျှင် အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်လက်မှတ်တွင် ကေလးအမည်ကုိ  ဖြ ည့်စွက်ပြ းီ 

 မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှတစ်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာ ေလျှာက်ထားသူထံ ထုတ်ေပး 

ရမည်။ 

(ဂ)  ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရ ေဆာင်ရွက်ချက်ကို အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီနှင့်ဝန်ကးီဌာနသို့တင်ပြ ရမည။် 

၂၅။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူမိဘ တစ်ဦးဦးသည်- 

 (က)  မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း ကေလးေသဆုံးေကြ ာင်းမှတ်ပုံတင်ေပးနိုင်ေရးအတွက် 

ကေလးေသဆုံးသည့်ေန့မှစ၍ခုနှစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် 

သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံးသို့ သွားေရာက် အေကြ ာငး်ကြ ား 

ရမည်။ကေလးေသဆုံးသည့်ေန့မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း  ပြ ည့်စုံ 



 
 

မှန်ကန်စွာ  ဖြ ည့်စွက်ထားသည့် ပုံစံအမန-၇ နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာ  မြ ို ့နယ် 

ဦးစီးဌာနမှူးရုံး တွင်  ဖြ စ်စဥ်ေပြ ာငး်လဲမှု မှတ်ပုံတငရ်န် ေလျှာက်ထားရမည်။ 

(ခ) ေသဆုံးေသာကေလးအမည်စာရင်းကို ပယ်ဖျက်နိုင်ရန် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် 

လက်မှတ်ရရှိသူမိဘ၏ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း 

မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူကိုပူးတွဲ တင်ပြ ရမည။် 

(ဂ) မိဘ၏သက်တမ်းရှိေသာအမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် မိဘ တစ်ဦးဦး 

၏ နိုင်ငံသားလက်မှတ်၊နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား 

လက်မှတ်၊ ဧည့်နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသား ပြ ုခငွ့် 

လက်မှတ်၊ နိုင်ငံသားပြ ုခွင့်စိစစ်ေရးကတ်ပြ ား သို့မဟုတ် အမျိုးသား 

မှတ်ပုံတငသ်က်ေသခံကတ်ပြ ား မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူပါရှိရမည်။ 

(ဃ) ေသဆုံးေသာကေလးအမည်ပါရှိေသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် မိဘ 

တစ်ဦးဦး၏ သက်တမ်းရှိေသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူတို့ပါရှိရမည်။ 

(င) ကေလးေသဆုံးေကြ ာင်းအေထာက်အထားလက်မှတ် သို့မဟုတ် ေသဆုံး 

စာရင်း မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူတို့တင်ပြ ရမည။် 

၂၆။ (က) နည်းဥပေဒ၂၅ အရ ေလျှာက်ထားချက်သည် ဝန်ကးီဌာန၏ အမိန့် ၊ 

ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီ  ပြ ည့်စုံမှန်ကန်ခြ င်းရှိမရှိကို သက်ဆိုင်ရာ  မြ ို ့နယ် 

ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှစိစစ်ပြ းီအမြ ေဲနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရ 

စာရငး်တငွက်ေလးအမည် ပယ်ဖျက်ေရးအတွက်   ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ရမည။် 

(ခ) ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ  မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ တင်ပြ ချက် 

ကို လက်ခံရရှိလျှင် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ စာရင်းတွင် 

ကေလးအမည်ကိုပယ်ဖျက်ပြ းီ  မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ 

ေလျှာက်ထားသူထံ ထုတ်ေပးရမည်။ 



 
 

(ဂ) ဦးစီးဌာနသည်နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရ ေဆာင်ရွက်ချက်ကို အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီနှင့် ဝန်ကးီဌာနသို့ တင်ပြ ရမည။် 

အခန်း (၁၁) 

အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်ရရိှသူေသဆံုးခြ င်းဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ 

၂၇။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ ေသဆုံးပါက ေသဆုံးသည့်ေန့မှစ၍ ရက်ေပါင်း၃၀ 

အတွင်းအနီးစပ်ဆုံးေဆွမျိုး သို့မဟုတ် တာဝန်ခံေဆာင်ရွက်သူက ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများနှင့်အတူေသဆုံးသူကိုင်ေဆာင်ခဲ့ေသာ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို 

သက်ဆိုင်ရာ မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှတစ်ဆင် ့ဌာနစိတ်သို့   ပြ နလ်ည် အပ်နှံရမည်- 

(က)  အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပြ န်လညအ်ပ်နှံခြ င်းေလျှာက်လွှာပုံစံအမန - ၈၊ 

(ခ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ ေနထိုင်ေသာ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် 

သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံးသို့ ၎င်းေသဆုံးသည့်ေန့မှစ၍ 

ခုနှစ်ရက်အတွင်း သွားေရာက်အေကြ ာင်းကြ ားထားသည့် စာမိတ္တ ူ၊ 

(ဂ) ေသဆုံးသ၏ူအမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မူရင်း၊ 

(ဃ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တ ူ၊ 

(င)  ေသဆုံးေကြ ာငး် အေထာက်အထားလက်မှတ် သို့မဟုတ် ေသစာရငး် 

မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူ၊ 

(စ) ေသဆုံးသအူမည်အား ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် ၎င်းရရှိထားေသာ 

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိသူအိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ စာရင်းမူရင်းနှင့် မိတ္တ ူ။ 

 

 

 



 
 

အခန်း (၁၂) 

အခေကြ းေငွ သတ်မှတ်ချက် 

၂၈။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူသည် ကနဦးအမြ ေဲနထိုင်ခွင့ ် ေလျှာကထ်ားခြ ငး် 

အတွက် ပြ န်လည်ထတု်ယူ၍မရသည့် အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၅၀၀ ကိုဌာနစိတ်တွင ် ေပးသွင်း 

ရမည်။ 

၂၉။ ဤနည်းဥပေဒ ၁၂၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်ပြ ုေကြ ာင်း အေကြ ာင်း ကြ ားစာ 

ရရှိသူသည ် နည်းဥပေဒ ၁၃ နှင့်အည ီ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ယူခွင့် ပြ ုပါရန် 

ဌာနစိတ်သို့ေလျှာက်ထား၍ နည်းဥပေဒ ၁၄ နှင့်အညီ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ယူရာ 

တွင ်လည်းေကာင်း၊ နည်းဥပေဒ ၁၆ နှင့်အညီ အမြ ေဲနထိုင်ခွင် ့လက်မှတ်သက်တမ်း အတည်ပြ ု 

မှတ်ပုံတငရ်ာတွငလ်ည်းေကာင်း ေအာက်ပါအတိုင်းအခေကြ းေငွကို ေပးေဆာင် ရမည် - 

(က) နိုင်ငံခြ ားသားတစ်ဦးအတွက် တစ်နှစ်လျှင ်အေမရကိန် ေဒါ်လာ ၁၀၀၀၊ 

(ခ)  မြ န်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းတစ်ဦးအတွက်တစ်နှစ်လျှင်အေမရိကန်ေဒါ်လာ၅၀၀၊ 

(ဂ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) သို့မဟုတ် (ခ) ပါ ပုဂ္ဂုလ်တို့နှင့်အတူ တစ်ပါတည်း 

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားသည့် အသက် ခုနှစ်နှစ်အထက်မ ှ၁၈နှစ် အထ ိ

ယင်းတို့၏တရားဝင်သားသမီးတစ်ဦးစီအတွက် တစ်နှစ်လျှင် အေမရိကန် 

ေဒါ်လာ ၃၀၀၊  

 ခြွ ငး်ချက။် နည်းဥပေဒခွဲ (က) သို့မဟုတ် (ခ) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်အတူ 

တစ်ပါတည်း အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားသည့် ယင်းတို့၏ 

တရားဝင်သားသမီးသည် အသက် ခုနှစ်နှစ် နှင့်ေအာက် 

 ဖြ စပ်ါက အခမဲ့ေနထိုင် ခွင့် ပြ ုသည။် 

၃၀။ နည်းဥပေဒ ၁၆ နှင့်အညီ တစ်နှစ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြ းီ၊ ရက်ေပါင်း၃၀အတွင်း 

သက်တမ်း အတည်ပြ ုမှတ်ပုံတင်ခြ ငး်မပြ ုဘဲ ရက်ေပါင်း ၃၀ ေကျာ်လွန်ပြ းီ ရက်ေပါင်း ၉၀ 

အတွင်း မှတ်ပံုတင်ခြ င်းပြ ုလျှင် ဒဏ်ေကြ းေငွအဖြ စ် အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၂၀၀ ကုိ လည်းေကာင်း၊ 



 
 
ရက်ေပါင်း ၉၀ ေကျာ်လွန် ပြ းီ ၁၈၀ အတွင်း သက်တမး်အတည်ပြ ု မှတ်ပုံတင်ခြ ငး်ပြ ုလျှင် 

ဒဏ်ေကြ းေင ွအဖြ စ် အေမရိကန ်ေဒါ်လာ ၅၀၀ ကိုလည်းေကာင်း ေပးေဆာငရ်မည။် 

၃၁။ နည်းဥပေဒ ၁၉၊၂၀ တို့နှင့်အညီ အမြ ေဲနထိုင် ခွင့်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးခြ ငး် သို့မဟုတ် 

ပျက်စီးခြ ငး် အတွက် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်လက်မှတ ် မိတ္တ ူထုတ်ေပးရန ် ေလျှာက်ထားချက်အရ 

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ်ထုတ်ေပးရလျှင် ေပျာကပ်ျကမ်ိတ္တ ူ ထုတ်ေပးခအဖြ စ ် ေလျှာက်ထား 

သူက အေမရိကန ်ေဒါ်လာ ၃၀၀ ေပးေဆာငရ်မည။်  

၃၂။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်် ေလျှာကထ်ားခြ င်း၊ထုတ်ယူခြ ငး်၊ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သက်တမး် 

နှစ်စဉ ် အတည ်ပြ ုမှတ်ပုံတင်ခြ ငး်၊ သတ်မှတ်ဒဏ်ေကြ းေပးေဆာင်ခြ ငး်နှင့ ် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် 

လက်မှတ ် ေပျာက်ဆုံးပျက်စီး၍ မိတ္ထူထုတ်ယူခြ ငး် တို့အတွက် သတ်မှတ်အခေကြ းေငွများကို 

ဌာနစိတ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ေလျှာကထ်ားသူကိုယ်တိုင် ေပးေဆာင်ရမည်။ 

 

အခန်း (၁၃) 

အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်ရရိှသူ၏တာဝန်နှင့်အခွင့်အေရးများ 

တာဝန်များ 

၃၃။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည်- 

(က)  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြ ာအာဏာနငှ့် တည်ဆဲဥပေဒများကိ ုလည်းေကာင်း၊ 

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီး၏ဥပေဒများကိုလည်းေကာင်းေလးစားလိုက်နာ၍ 

ေကာင်းမွန်စွာ ေနထိုင်ရမည်။ 

(ခ)  မြ န်မာနိုငင်ံအတွင်းရရှိသည့် ဝင်ေငွအေပါ်တည်ဆဲအခွန် ဥပေဒပါ 

 ပြ ဌာနး်ချက် များနှင့်အညီ အခွန်ေပးေဆာင်ရမည်။ 

(ဂ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်သက်တမ်းငါးနှစ်အတွင်း မြ န်မာနိုင်ငံပြ ငပ်တွင် တစ်နှစ်နှင့် 

အထက် တစ်ဆက်တည်း ေနထိုင်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေကြ ာငး်ပြ ချက် 

တင်ပြ ၍ခငွ့်ပြ ုချက်ရယူရမည်။ 

(ဃ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရစာရင်း ရရှိေရးအတွက် 

အေခြ ချေနထိုင်မည် ့ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် ပြ ညန်ယရ်ှိ သက်ဆိုငရ်ာ 



 
 

 မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် နည်းဥပေဒ ၁၈နှင့်အညီ ေလျှာက်ထား ေနထိုင် 

ရမည်။ 

(င)  အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်လက်မှတ်ကုိ ပျက်စီးခြ င်း၊ ေပျာက်ဆံုးခြ င်း မရိှေစရန်စနစ်တကျ 

ကိုင်ေဆာင်ထိန်းသိမ်းရမည်။ 

အခွင့်အေရးများ 

၃၄။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည ်- 

(က) မိမိအမည်ဖြ င့်ဝယ်ယူထားေသာစုေပါင်းပုိင်အေဆာက်အအံုရိှ တုိက်ခန်းများကုိ 

တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(ခ) မိမိအမည်ဖြ င့် ဝယ်ယူထားသည့် စုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အအုံရှ ိတိုက်ခန်းတွင် 

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ရရှိသူအမိ်ေထာင်စု လူဦးေရစာရင်း 

 ပြ ုလုပ်နိုင်ေရးအတွက် မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ 

ေလျှာကထ်ားနိုင်သည်။ 

(ဂ) မိမိနှင့် ေအာက်ပါအတိုင်းေတာ်စပ်သူများကို အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ 

အိမ်ေထာင်စု လဦူးေရစာရငး်တငွ် ထည့်သွငး်နိုင်ခွင့်နှင့် ၎င်းတို့သည် 

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ မဟုတ်ပါက အေခြ ချေနထိုင်ခွင့် မရှိေသာ 

ဗီဇာဖြ င့်ေနထိုင်နိုင် ပြ းီ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးမြ ငှ့်ေလျှာကထ်ား၍ ေနထိုင်ခွင့် 

ရှိသည ်- 

(၁) တရားဝင်ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်း၊ 

(၂) တရားဝင်မိဘများ၊ 

(၃) တရားဝင်သားသမီးများ၊  

(ဃ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီအချိန်ထိ 

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ သက်တမ်းရှိေသာ 

တရား၀င် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တို့ကို ပူးတွဲကိုင်ေဆာင်၍  မြ န်မာနိုင်ငံ 

အတွင်းသို့ အကိမ်ကိမ် ဝင်ထွက်ခွင့်ရှိသည်။ 



 
 

(င)  မြ န်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းဖြ စ်ပါက အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ဖြ င့် မြ န်မာနိုင်ငံ 

တွင ် ငါးနှစ်ေနထိုင်ပြ းီချနိ်တငွ ် နိုင်ငံသားအဖြ စ ် ပြ န်လည် ခံယူခွင့် ပြ ုလျှင် 

အခြ ားနိငုင်ံ၏ နိုင်ငံသားဖြ စ်မှုကိုစွန့်လွှတ်မည်ဖြ စေ်ကြ ာငး် ၀န်ခံချက်နှင့်အတူ 

 မြ န်မာနိုင်ငံသားအဖြ စ် သတ်မှတ်ေပးရန် ေလျှာက်ထားခွင့်ရှိသည်။ 

 မြ န်မာနိုင်ငံသား အဖြ စ်သတ်မှတ်ခြ င်း မခံရပါက အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် 

လက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့်ကိ ု ဆက်လက်ခံစားခွင့် ပြ ုရန် ေလျှာက်ထား 

နိုင်သည်။ 

(စ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိ ပြ းီ ရကေ်ပါငး် ၉၀ အတွင်း မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်သုံး 

ပစ္စည်းများကို ပြ ည်ပမှတင်သွင်းပါက အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ တည်ဆဲ 

အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီ အေကာက်ခွန ်ကင်းလွတ်ခွင့် 

ကို ခံစားခွင့် ရှိသည်။ 

(ဆ) နိုင်ငံေတာ်မှတရားဝငထ်ုတ် ပြ နထ်ားေသာ ကန့်သတ်နယ်ေမြ  သို့မဟုတ် 

တားမြ စ်နယ်ေမြ များမှတစ်ပါး အခြ ားနယ်ေမြ များသို့ တည်ဆဲလုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများနှင့် အည ီသွားေရာက ်ေနထိုင်အလပု်လပု်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(ဇ) နိုင်ငံခြ ားရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှုနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ 

မိမိအားခွင့် ပြ ုထားသည့်လုပ်ငန်းများ၌ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် 

ေဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်။ 

(ဈ)  မြ န်မာနုိင်ငံတွင်  မြ န်မာနုိင်ငံသားများနည်းတူ ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ေဆးဝါးကုသ 

ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(ည) ပညာေရးဝန်ကးီဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပညာသင်ယူခွင့်ရှိသည်။ 

 

 

 



 
 

အခန်း(၁၄) 

တားမြ စ်ချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ 

တားမြ စ်ချက်များ 

၃၅။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည ်- 

(က) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို မည်သူ့ကိုမျှလွှေပြ ာင်းခြ ငး်၊ အပ်နှံခြ ငး်၊ 

ကိုင်ေဆာင် အသုံးပြ ုရန် ခွင့် ပြ ုခြ ငး်မပြ ုရ။ 

(ခ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ေပါ်တွင်ေဖာ်ပြ ထားေသာအချက်များကို နညး်ဥပေဒ 

၂၂ အရ မှတစ်ပါး ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လဲခြ ငး်၊ တစ်စုံတစ်ရာ  ပြ ငဆ်ငေ်ရးသားခြ ငး် 

နှင့် ဖြ ည့စ်ကွ်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

(ဂ) စစ်ေဆးေရးအရာရှိက ယင်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားအရ အမြ ဲေနထိုင်ခွင် ့

လက်မှတ်နှင့် အခြ ားလိုအပ်ချက်များ၊ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

များကို စစ်ေဆးရန်ေတာင်းဆိုသည့် အခါတငွ ်ငြ ငး်ဆိုခြ ငး်မပြ ုရ။ 

ကန့်သတ်ချက်များ 

၃၆။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ် ရရှိသူ သည် - 

(က) လွှတ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်၏ ကိုယစ်ားလယှအ်ဖြ စ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ပြ ည်သူမှ 

ေရွးချယ်တင်ေမြ ာှကေ်သာ ကိုယ်စားလှယ် အဖြ စ်ေသာ်လည်းေကာင်း 

ေရွးချယ်ခံပိုင်ခွင့် မရှိေစရ။ 

(ခ) မဲဆန္ဒနယ်ေမြ များတွင် လွှတ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဆန္ဒမဲ ေပးပိုင်ခွင့် 

မရှိေစရ။ 

(ဂ) နိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏လုပ်ငန်းများတွငန်ိုင်ငံေတာ် ဘ ာေငွရယူခံစားသည့် 

အမြ ဲတမ်း၀န်ထမ်းအဖြ စ် တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ခွင့် မရှိေစရ။ 

 



 
 

အခန်း (၁၅) 

 အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်ရုပ်သိမ်းခြ င်းနှင့်ပယ်ဖျက်ခြ င်း 

ရုပ်သိမ်းခြ င်း 

၃၇။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည ် ေအာက်ပါအေကြ ာင်းတစရ်ပရ်ပ် ေပါ်ေပါက ်

ပါက အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ကို ရုပ်သိမ်းခြ ငး်ခရံမည်- 

(က) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီက နိုင်ငံေတာ်အကျိုးငှာ 

အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ပြ နသ်ည့်တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက် 

ကျူးလွန်ခြ ငး်၊ 

(ခ) နိုင်ငံေရးပါတီများနှင့်နိုငင်ံေရးပါတီ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါ၀င်ခြ ငး်၊ 

လှုပ်ရှားခြ ငး်၊ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းသို့မဟုတ်ေထာက်ပံ့ကူညီခြ ငး်၊ 

(ဂ) လူမျိုးေရး၊ဘာသာေရးေသွးကွဲေစရနေ်ဆာင်ရွက်ခြ င်း၊လှုပ်ရှားခြ ငး် သို့မဟုတ် 

ေထာက်ပံ့ကူညီခြ ငး်၊ 

(ဃ) မူလေလျှာက်ထားချက်တွင် ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များ မမှနက်န် 

ေကြ ာငး်၊ လိမ်လည်ေဖါ်ပြ ေကြ ာင်း၊ အတုပြ ုလုပ်ေကြ ာင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်း 

နည်းဖြ င့် တရားမဝင် ဖန်တီးေကြ ာင်းေတွ့ရှိခြ ငး်၊ 

(င) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားရန် ရည်ရွယ်၍ လက်ထပ်ခြ ငး်ဖြ စ်သည်ဟု 

စိစစ်ေတွ့ ရှိခြ ငး်၊ 

(စ)  မြ န်မာဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င ် မဟုတ်သည့် မြ န်မာနိုငင်သံား 

များ၏ လကထ်ပထ်ိမး်မြ ားခြ ငး်နငှ် ့ သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပေဒများ၊ 

ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီ မြ န်မာနိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ထားေသာ 

နိုင်ငံခြ ားသား ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်း အတွက် အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုချက် 

ရရှိပြ းီေနာက် မြ န်မာနိုင်ငံသား ဇနီး သို့မဟုတ ် ခင်ပွန်းသည် 



 
 

နိုင်ငံသားအဖြ စမ် ှ ရပ်စဲခံရခြ ငး် သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခံရခြ ငး်၊ တရားဝင ် ဇနီး 

သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းအဖြ စမ်ှ ကွာရှင်းပြ တ်စဲခြ ငး်၊ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိသူသည် 

ေနာက်အိမ်ေထာင်ပြ ုခြ ငး်၊ 

(ဆ)  မြ န်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င် မဟုတ်သည့် မြ န်မာနိုင်ငံ 

သားများ၏ လကထ်ပ်ထမိး်မြ ားခြ င်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲ 

ဥပေဒများ၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီ မြ န်မာနိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ် 

ထားေသာ နိုင်ငံခြ ားသား ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းတို့မှ ေမွးဖွားေသာ 

သို့မဟုတ် ေမွးစားေသာအသက် ၁၈ နှစ်ေအာက် တရားဝင် သားသမးီများ 

အတွက် အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိပြ ီးေနာက ် မြ န်မာနိုင်ငံ သား မိခင် 

သို့မဟုတ် ဖခင်သည် နိုင်ငံသားအဖြ စမ်ှ ရပ်စဲခံရခြ ငး် သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်း 

ခံရခြ ငး်၊ ၎င်းသားသမီးသည် တရားဝင်သားသမီးအဖြ စမ် ှစွန့်လွှတ ်ခံရခြ ငး်၊ 

 (ဇ) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင ်သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြ ုပ်နှံသူဖြ စပ်ါက အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် ပြ ုပြ းီ 

သုံးနှစ်အတွင်း မူလလုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ လပုင်နး်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 

ဗဟိုေကာ်မတီ၏ခွင့်ပြ ုချက်မရဘ ဲေပြ ာငး်လဲလုပ်ကိုင်ခြ ငး်၊ 

 (ဈ) နည်းဥပေဒ ၃၀ အရ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် တစ်နှစ ် သက်တမး် 

ကုန်ဆုံးပြ းီေနာကရ်က် ေပါင်း ၁၈၀  ပြ ည့်သည့် ေန့အထ ိသက်တမး်အတည်ပြ ု 

မှတ်ပုံတငရ်န်ပျက်ကွက်ခြ င်း၊ 

 (ည) အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ တားမြ စ်ချက်များ၊ကန့်သတ်ချက်များကုိ ချို းေဖာက်ခြ င်း။ 

ပယ်ဖျက်ခြ င်း 

၃၈။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည ် ေအာက်ပါအေကြ ာင်းတစရ်ပရ်ပ် ေပါ်ေပါက ်

ပါက ခွင့် ပြ ုထားေသာ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ကိုပယ်ဖျက်ခြ ငး် ခံရမည ်- 

(က) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ ေသဆုံးခြ ငး်၊ 



 
 

(ခ)  ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကျူးလွန်သဖြ င့် 

တည်ဆဲဥပေဒအရပြ စ်ဒဏ်စီရင်ခြ ငး်ခရံပြ းီေနာက်  ပြ ည်နှင်ဒဏေ်ပးခံရခြ ငး်၊ 

၃၉။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားချက်ကိုခွင့်ပြ ုခြ င်း၊ခွင့်မပြ ုခြ ငး်၊ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် 

ရုပ်သိမ်းခြ င်း၊ ပယ်ဖျက်ခြ င်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏ 

အဆုံးအဖြ တ်သည် အပြ းီအပြ တ ်ဖြ စ်သည်။ 

 

အခန်း (၁၆) 

စစ်ေဆးေရးအရာရိှများခန့်အပ်ခြ င်း 

၄၀။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည် နိုင်ငံခြ ားသားများ၏  မြ န်မာနိုင်ငံတွင်အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် 

ေလျှာက်ထားခြ ငး်၊ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ယူကိုင်ေဆာင် အသုံးပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဥ်း၍သက်ဆိုင်သူများက  ဤနည်းဥပေဒနှင့် ဤနည်းဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န် 

သည့်အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ခြ င်းရှိမရှိကို စစ်ေဆးရန် 

အလို့ငှာဦးစီးဌာနမှ လူ၀င်မှုကးီကြ ပ်ေရးအရာရှိများကို စစ်ေဆးေရးအရာရှိများအဖြ စ် 

ခန့်အပ်ေရး အတွက် ၀န်ကးီဌာနအား တာဝန်ေပးအပ်နိုင်သည်။ 

၄၁။ ၀န်ကးီဌာနသည် စစ်ေဆးေရးအရာရှိများ ခန့်အပ်ခြ င်းနှင့်၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များ သတ်မှတ် ခြ င်းတို့ကို အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

အခန်း (၁၇) 

အေထွေထွ 

၄၂။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူသည် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်လက်မှတ ် မရရှိေသးမီ ကာလ 

အထ ိတည်ဆဲဥပေဒပါ ပြ ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကာလကန့်သတ်ချက်ဖြ င့် ဆက်လက်ေနခွင့် 

သက်တမ်း တိုးမြ ငှ့်ေနထိုငရ်မည်။ 

၄၃။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင ် သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံ၍ စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်သူသည် 

မိမိလုပ်ကိုင်ေသာ လုပ်ငန်းကို အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိ ပြ းီ သုံးနှစ်အတွင်း ေြပာင်းလဲလိုပါက 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီဌာန၏ ေထာက်ခံချက်နှင့်အတူ အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရး ဗဟိုေကာ်မတီ 

သို့  တင်ပြ ခငွ့်ပြ ုချက်ရယူရမည်။ 

၄၄။ ဝန်ကီးဌာနသည် အမြ ဲေနထိုင်ခွင် ့ ေလျှာက်ထားခြ င်း၊ အမြ ဲေနထိုင်ခွင် ့ လက်မှတ် 

ေလျှာက်ထားခြ င်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပေဒပါ  ပြ ဌာနး်ချကမ်ျားကို 

စနစ်တကျအေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန် အလို့ငှာလိုအပ်သည်များကို ညွှန်ကြ ားနိုင်သည်။  

၄၅။ ဦးစီးဌာနသည် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ ငး်နှင့် သက်တမ်းအတည်ပြ ု 

မှတ်ပုံတင်ခြ င်းကိုလည်းေကာင်း၊ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မိတ္တ ူထုတ်ေပးခြ ငး်ကို 

လည်းေကာင်း၊ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ ကိုယ်ေရးဖြ စစ်ဥေ်ပြ ာငး်လဲခြ င်းကိုလည်းေကာင်း 

ေဆာင်ရွက် ပြ းီစးီမှုအေခြ အေနကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီသို့ တင်ပြ  

ရမည်။ 

၄၆။ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည်  မြ န်မာနိုင်ငံတွငန်ိုင်ငံခြ ားသား 

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် လိုအပ်သည့် 

အရည်အချင်းစံနှုန ်းများနှင် ့ သတ်မှတ်အမျ ိုးအစားအလိုက် ခွင် ့ ပြ ုလိ ုသည် ့ အေရ 

အတွက်တိ ု ့ကိ ု အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီသို့တင်ပြ ရမည။် 

 

 အမိန့်အရ 

 

 

  

 (ပုံ)ခင်ရီ 

  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကးီ 

  လူ၀င်မှုကးီကြ ပေ်ရးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကးီဌာန 

 



 
 

ဤေလျှာကလ်ွှ

 ပြ ဌာန်းချက်မျ

နည်းဥပေဒမျ

ေလျှာက်ထားသ

၁။ ခရီးသာွ

၂။ အခြ ားအ

၃။ လိင် 

       က

၄။ နိုင်ငံသာ

(က) လ

(ခ) ယ

၅။ ေမွးသက္က

၆။ ေမွးဖွားရ

၇။ ကိုးကွယ်

 

လူဝင်မှု

နုိင

လွှာသည် ၁၉

များ) အက်ဥပ

ျားအရ အမြ ေဲနထ

သူ၏ကုိယ်ေရးအ

ားအေထာက်အထ

အမည်ရှိလျှင်  

 

ကျား            မ 

ား 

လက်ရှိ  

ယခင်   

က္ကရာဇ်  

ရာေဒသ  

ယသ်ည့်ဘာသာ 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသ

မှုကီးကြ ပ်ေရးနှင

င်ငံခြ ားသားအမြ ဲ

၄၇ ခုနှစ် 

ပေဒ အရပြ ု

ထိုင်ခွင် ့အတွက်

အပုိင်း(က)

အချက်များ(ေလျှာ

ထားလက်မှတပ်ါ

  

  

  

  

  

  

 

သမ္မတမြ န်မာနုိင်င

င် ့ပြ ည်သူ့အင်အ

မြ ေဲနထုိင်ခွင် ေ့လျှ

 မြ န်မာနိုင်ငံလဝူ

ုလုပ်သည့် နို

က် ေလျှာက်ထား  

 

က်ထားသူဖြ ည် ့သ

ပါအမည် 

 

 

 

 

 

 

 

ငံေတာ် 

အားဝန်ကီးဌာန 

လျှာက်လွှာ 

ဝငမ်ှုကးီကြ ပေ်ရ

နိငုင်ံခြ ားသားအ

 ခြ ငး်ဖြ စ်သည်။ 

သွင်းရန်အချက်မျ

  

  

  

  

  

  

  

 

ရး (လတ်တေ

အမြ ဲေနထိုင်ခွင် ့ဆို

များ) 

 

 

  

  

  

  

  

ေနာက်ဆက်တ

ပုံစံအမန 

၁.၅ လက်
၂ လက်
အရွယ် ဓာ

ေလာ 

ဆိုငရ်ာ 

တွဲ (က) 

(၁) 

က်မနှင့် 
က်မ 
ာတ်ပံု 



 
 

၈။ တတ်ကျွမ်းသည့် စာေပ / ဘာသာစကားအမျိုးအစားများ 

(မှတ်ချက်။  ဘာသာစကား၌   မြ န်မာ / အ င်္ဂလိပ် / တရုတ် / ဂျပန် /  ပြ င်သစ်စသည်ဖြ င့်    
  တတ်ကျွမ်းသည့် ဘာသာစကားများေဖာ်ပြ ရန်) 
၉။ အရပ်အမြ င့်      ကိုယ်အေလးချိန ်   
၁၀။ ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား        
၁၁။ အိမ်ေထာင်ရှိ/ မရှိ         
၁၂။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်        
၁၃။ ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ         
၁၄။ ကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ         
၁၅။ ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ         
၁၆။ ြမန်မာနိုင်ငံသို့ပထမဆုံးေရာက်ရှိသည့်ရက်စွဲ     . ဝင်ေရာက်သည့်ေလဆိပ် 

           
၁၇။ ဗီဇာအမျိုးအစား(ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲနှင့်ေနရာ)      
၁၈။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ခဲ့သည့်ကာလနှင့်ေနရပ်လိပ်စာ     
             
၁၉။ အမြ ဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ         
            
၂၀။  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် အမြ ေဲနထိုင်မည့်လိပ်စာ       
            
၂၁။  မြ န်မာနိုင်ငံသို့လာေရာက်လိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်(အေသးစိတ်ေဖါ်ပြ ရန်)  

            

စဥ် ဘာသာ 
စကား 

တတ်ကျွမ်းနားလည်နုိင်မှုစွမ်းရည်   

မှတ် 
ချက် 

အေရး အဖတ် အေပြ ာ 

ကျွမ်း
ကျင် 

အ 
သင့် 
အ  
တင့် 

အ 
နည်း 
ငယ် 

ကျွမ်း 
ကျင် 

အ 
သင့် 
အ 
တင့် 

အ 
နည်း 
ငယ် 

ကျွမ်း 
ကျင် 

အသင့် 
အတင့် 

အ 
နည်း 
ငယ် 

၁            

၂            



 
 
၂၂။  မြ န်မာနိုင်ငံတွင်ေနထိုင်စဥ် အာမခံေပးေသာသူ၏ အမည်နှင့်လိပ်စာ   

           

၂၃။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်         

၂၄။ လွန်ခဲ့ေသာ ၁ နှစ်အတွင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာအလုပ်အကိုင်    

           

ကတိ၀န်ခံချက် 

၂၅။ အပိုဒ်(၂၀)ပါ ေဖာ်ြပချက်အပြ ငအ်မြ ေဲနထိုင်ခွင့် ပြ ုပြ းီ (၃)နှစ် အတွင်းမူလ လုပ်ကိုင် 

ခဲ့ေသာ လုပ်ငန်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏ ခွင့်ပြ ုချက်မရရှိဘဲေပြ ာငး်လဲ 

လုပ်ကိုင်  ခြ ငး် မပြ ုေကြ ာငး် ကတိပြ ုပါသည။် 

၂၆။ နိုင်ငံေရးပါတီအဖွဲအစည်းများတွင်ပါဝင်ခြ ငး်၊ လှုပ်ရှားခြ ငး်၊ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

ေထာက်ပံ့ ကူညီခြ ငး်နငှ့် လူမျုိးေရး၊ ဘာသာေရးေသွးကွဲေစရန် လှုပ်ရှားခြ င်း ေထာက်ပံ့ 

ကူညီခြ ငး်မပြ ုေကြ ာငး် ကတိပြ ုပါသည။်  

၂၇။ ကျွန်ေတာ်/ကျွန်မသည် အမြ ဲေနထိုင်ခွင ့် ေလျှာက်ထားရာတွင်  ကို တင် ရည်ရွယ်ချက် 

 ဖြ င့် မမှန်မကန်ေဖာ်ပြ ခြ င်းသို့မဟုတ် မသမာေသာနည်းဖြ င့်ပြ င်ဆင် ေဖာ်ြပခြ င်း သို့မဟုတ် 

ထိမ်ချန်ေဖာ်ပြ   ခြ ငး်များပြ ုလုပ်မိပါက  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒများအရ တရားစွဲဆိုခြ ငး်/ 

 ပြ ည်နှင်ခြ ငး်ခံရမည်ဖြ စေ်ကြ ာငး် သိရှိနားလည်သေဘာေပါက်ပါသည်။ 

သတိေပးချက် 

၂၈။ (က) ကာယကံရှင်ကိုယတ်ိုင်ေလျှာက်ထားရမည်။ 

(ခ) အထက်ပါ အေကြ ာငး်အရာများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ အေထာက်အထားမူရင်းနှင့် 

မိတ္ထူ(၃)စုံကို ဤေလျှာက်လွှာနှင့်အတူပူးတွဲတင်ပြ ရမည။် 

(ဂ) ေလျှာက်ထားမှုအခေကြ းေငွမှာ အေမရိကန်ေဒါ်လာ (၅၀၀) ဖြ စ်ပြ းီ ေလျှာက်ထား 

မှု ခွင် ့ပြ ုချက် ရရှိသည်ဖြ စ်ေစ/ မရရှိသည်ဖြ စေ်စ အခေကြ းေငွ ကိုပြ န်လည် 

ထုတ် ေပးမည်မဟုတ်ပါ။ 



 
 

(ဃ) ြပစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာကို ကျူးလွန်ြခင်း၊ ပါ၀င်ပတ်သက်ခြ ငး်ရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ 

နိုင်ငံတရားရုံး၏ စီရင်ဆုံးြဖတ်သည့်ပြ စ်ဒဏ်အတိုင်းကျခံရမည်။ 

(င)  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ညွှန်ကြ ားချက် 

များနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သူဖြ စ်ပြ းီ အချုပ်အခြ ာ အာဏာကို ေလးစား 

လိုက်နာ၍ နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားအတွက် အေလးထားလိုသူ၊ ကူညီပံ့ပိုး 

ေဆာင်ရွက်နိုင်သူ  ဖြ စ်ရမည်။ 

 

 

ေလျှာက်ထားသူလက်မှတ်    

ဆက်သွယ်နိုင်မည့်ဖုန်းနံပါတ်    

ရက်စွဲ       

 

(ရံုးမှေရးသွင်းရန်) 

ေလျှာကလ်ွှာနံပါတ်    ရက်စွဲ      

 

မိတ္တ ူမှန်      

စစ်ေဆးပြ းီ     

   

 

စစ်ေဆးေရးအရာရှိ 

လူဝင်မှုကီးကြ ပ်ေရးနှင ့်ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကးီဌာန 

ေန့စွဲ     

 



 
 

လက်ခံရရိှခြ င်း 

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

 

 

 

လဲွေပြ ာင်းေပးအပ်သူ      လက်ခံရရိှသူ 

လက်မှတ်      လက်မှတ်    

ရာထူး       ရာထူး     

ရက်စွဲ       ရက်စွဲ     

 

အပုိင်း (ခ) 

သီးခြ ားတင်ပြ ရမည့် အရည်အချင်း ဆုိင်ရာအချက် အလက်များ (အေထာက်အထားများ ပူးတဲွ 
တင်ပြ ရန်) 

၁။ ပညာအရည်အချငး် 

စဥ် ဘဲွ့အမျို းအစား ကာလ ေကျာင်းအ

မည်၊ 

လိပ်စာ 

အရည်အချင်းသ

တ်မှတ်ချက် 

အချန်ိပြ ည့်/ 

အချိန်ပုိင်း 
မှ ထိ 

       

       

       



 
 
 
၂။တက်ေရာက်ခဲ့ဖူးေသာသင်တန်းများ 

 

၃။ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင် အေတွ့အကုံများ 

စဥ် 
လုပ်ကုိင်ခဲ့ေသာလုပ်ငန်းများ 

ကာလ အဖဲွ့အစည်းအမည်၊ 
လိပ်စာ 

ရာထူး/  
တာဝန် 

ပျှ မ်းမျှ 
လစာနှုန်း 

မှ ထိ 

       

       

       

 

၄။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် (ပညာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမှုေရး)တို့တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရကွ်ခဲ့မှုများ 

စ
ဥ် 

သင်တန်းအမ
ည် 

ကာလ ေကျာင်း/ 
အဖဲွ့အစည်း 

အမည်၊ လိပ်စာ 

အရည်အချင်းသတ်မှတ် 

ချက် 
မှတ် 
ချက် မှ ထိ 

       

       

       

စဥ် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်/ 

အဖဲွ့အစည်းအမည်  

ကာလ တည်ေနရာ ထမ်းေဆာင်ခ့ဲသည့်တာဝန် မှတ်ချက် 

မှ ထိ 

       

       



 
 

၅။ လွန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်တာ ကာလအတွင်း (လက်ရှိအချိန်ထိ) ေနထိုင်ခဲ့သည် ့ နိုင်ငံများ 

 
 
၆။  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် လာေရာက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့့်/လုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 

 

မှတ်ချက်။ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်သက်တမ်းနှင့် အထက်ရှိသည့် အလုပ်ခန့်စာ သို့မဟုတ် 
ခွင့်ပြ ု ဖိတ်ေခါ်စာပူးတွဲတင်ပြ ရမည။် 

 

၇။  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား     

(က) ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှု ပမာဏ/ေငွေကြ း       

(ခ) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မည့်ဘဏ်နှင့်ဘဏ်စာရင်းအမှတ်    

       

စဥ် ေနထုိင်ခ့ဲသည့် 
နုိင်ငံ 

ကာလ ေနရပ်လိပ်စာ မှတ်ချက် 

မှ ထိ 

      

      

      

စဥ် လုပ်ငန်းအမျို းအစား ကာလ ကုမ္ပဏီ/အမည် 
အဖဲွ့အစည်းလိ
ပ်စာ 

သက်ဆုိင်ရာဝ
န်ကီးဌာန 

မှတ်ချက် 

မှ ထိ 

       

       

       



 
 

(ဂ) ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှုေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ပြ ုမနိ့် ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ဖြ စ်ပါကခငွ့်ပြ ုမနိ့်  
အေထာက်အထား (မူရင်း/မိတ္တ ူ)        

(ဃ)  မြ န်မာကုမ္ပဏီအက်ဥပေဒဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းဖြ စပ်ါက ကုမ္ပဏီ 
မှတ်ပုံတင် လကမ်ှတ် (မူရင်း/မိတ္တ ူ)      
          

(င) အထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင် ရင်းနှှီးမြ ှု ပ်နှံ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ဖြ စပ်ါက သက်ဆိုင်ရာ 
စီမံခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီမှ ထုတ်ေပးသည့် ခွင ့်ပြ ုမနိ့်  (မူရင်း/မိတ္တ ူ)   
          

(စ) အထက် အပိုဒ်ခွဲ(က)ပါ ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှုပမာဏနှင့် ညီမျှေသာေငွေကြ း 
ပမာဏအား ပိုင်ဆိုင်ေကြ ာင်း အေထာက်အထားများအားပူးတွဲတင်ပြ ရမည။် 

(ဆ) ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အစီအစဥ်      

(ဇ) (၃)နှစ်စာေငွစာရင်းအတွက် အေထာက်အထားမှတ်တမ်း    

၈။  မြ န်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းဖြ စ်ပါကသးီြခားတင်ပြ ရမည့် ကိုယ်ေရးအချက်အလက် 

(က) ယခငက်ိုင်ေဆာင်ခဲ့သည့်  မြ န်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်    

(ခ) ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ        

(ဂ) သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ       

(ဃ) ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ        

(င)  မြ န်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာခဲ့သည့်ရက်စွဲနှင့်၀င်ထွက်ေပါက်    

(စ)  မြ န်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာခဲ့သည့် အေကြ ာင်းအရာ     

(ဆ) ကိုင်ေဆာင်ခဲ့ေသာအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်     

(ဇ)  မြ န်မာနိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ခဲ့ေသာလိပ်စာ      

၉။  မြ န်မာနိုငင်ံအတွင်းေနထိုင်စဥ် ေနထိုင်စားေသာက်မှုအတွက် တင်ပြ ရမည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ    
(အေထာက်အထားပူးတွဲတင်ပြ ရန်) ( မြ န်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းများအတွက်သာ) 

(က)  လက်၀ယ်ရှိေငွေကြ း        

(ခ) ဘဏ်ရှိေငွေကြ း         

(ဂ) မေရွှ မေပြ ာငး်နိုင်ေသာပိုင်ဆိုင်မှု       



 
 
၁၀။  မြ န်မာနိုင်ငံသားေဟာင်းအတွက် တာ၀န်ယူအာမခံမည့် သူ၏ ကိုယ်ေရး အချက် 
အလက်များ 

(က) အမည်          

(ခ) ေမွးသက္ကရာဇ် (ရက်/လ/နှစ်)       

(ဂ)  ဖခင်အမည်         

(ဃ) အလုပ်အကိုင်         

(င)  အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူနှင့်ေတာ်စပ်ပုံ     

(စ)  ေနရပ်လိပ်စာ         

(ဆ) ဖုန်းနံပါတ်         

 

 

တာ၀န်ခံသူ၏လက်မှတ်    

 

၁၁။  မြ န်မာနိုင်ငံသားနှင့်ဆက်စပ်ေသာ နိုင်ငံခြ ားသားဖြ စ်ပါကကာယကံရှင်၏ ၀န်ခံ 
ကတိပြ ုချက်- 

   နိုင်ငံသား၊ ကျွန်ေတာ်/ကျွန်မ    သည် 
 မြ န်မာနိုင်ငံသား ဦး/ေဒါ်     အား တည်ဆဲ   
 ဓေလထ့ုံးတမ်း ဥပေဒအရလွန်ခဲ့ေသာ (    )နစှက်တညး်က တရား၀င် လက်ထပခ်ဲ့ 
ပါသည်။ ၎င်းမှတစ်ပါး အခြ ားသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်အား ခင်ပွန်း/ဇနီးအဖြ စ် လက်ထပ် 
ထားခြ ငး် မရှိပါေကြ ာင်းကိုယ်တိုင်၀န်ခံကတိပြ ုပါသည။် 

 

 

    ၀န်ခံကတိပြ ုသူ၏လက်မှတ်     
အမည်        
ဆက်သွယ်နိုင်မည့်ဖုန်းနံပါတ်     

 



 
 
၁၂။  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားမှုအတွက် တင်ပြ သည့် အေထာက် 

အထားများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကတိပြ ုချက် - 

(က) ၁၉၄၇ခုနှစ်  မြ န်မာနိုင်ငလံဝူင်မှုကီးကြ ပ်ေရး (လတ်တေလာပြ ဌာန်းချက်များ) 

အက်ဥပေဒ၊ နိုင်ငံခြ ားသား အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများနှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များအရ အမြ ေဲနထိုင်ခွင့်ရရှိရန် လူဝင်မှုကးီကြ ပ်ေရးနှင ့် 

အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာနသို့ ေလျှာက်ထားမှုအတွက် ဝငေ်ငွ 

သို့မဟုတ် ဝင်ေငွဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ အခြ ားသတငး်အချက် အလက် 

များနှင့် စပ်လျဥ်း၍ စိစစ်နိုင်သည်ဟူေသာ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 

ေလျှာကလ်ွှာပုံစအံား  ပြ ည် ့စုံစွာ  ဖြ ည ့်စွက်အပ်ပါသည်။  

(ခ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိရန် ေလျှာကထ်ားမှုနှင့် စပ်လျဥ်း၍  မြ န်မာနိုငင်ရံှိ 

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကးီဌာနသို့မဟုတ် လူဝင်မှုကးီကြ ပေ်ရးနှင ့် အမျိုးသား 

မှတ်ပုံတငေ်ရးဦးစီးဌာနမှ စိစစ်ရန် သေဘာတူပါသည်။အမြ ေဲနထိုင်ခွင့် 

ေလျှာက်ထားမှုအား စိစစ်ရန်အတွက် အဆိုပါအချက်အလက် အေထာက် 

အထားများကိုပူးတွဲတင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

(ဂ) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်လွှာတွင် ေဖာ ်ပြ ထားေသာအချက်အလက်များသည် 
မှန်ကန် ေကြ ာငး် ဝန်ခံကတိပြ ုအပပ်ါသည။် 

 

 

 

အမည်    နိုင်ငံသားလက်မှတ် အမှတ် /နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ် 

 

 

ေလျှာက်ထားသူလက်မှတ်     ေန့စွဲ   
   



 
 

အပုိင်း (ဂ) 

အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူ၏ မိသားစုဝင်များနှင့် သက်ဆုိင်သည့် ကုိယ်ေရးအချက် 

အလက်များ (အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းပူးတဲွတင်ပြ ရမည်) 

ဇနီး/ခင်ပွန်း၏ ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များ 

၁။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါအမည််        

၂။ အခြ ားအမည်ရှိလျှင်         

၃။ လိင် 

ကျား မ 

၄။ နိုင်ငံသား          

၅။ လူမျို း           

၆။ ဘာသာ           

၇။ ေမွးသက္ကရာဇ်(ရက်/လ/နှစ်)        

၈။ ေမွးဖွားရာေဒသ          

၉။ အလုပ်အကိုင်          

၁၀။ လက်ထပ်စာချုပ်( မူရင်း/မိတ္တ ူ)        

၁၁။ လက်ထပ်သည် ့ရက်စွဲ (ရက်/လ/နှစ်)       

၁၂။ လက်ထပ်ခဲ့သည ့်နိုင်ငံ         

၁၃။ နိုင်ငံသားခံယူထားေသာနိုင်ငံရှိေနရပ်လိပ်စာ     

           

၁၄။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်        

၁၅။ ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ(ရက်/လ/နှစ်)       



 
 
၁၆။ ကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ(ရက်/လ/နှစ်)        

၁၇။ ဗီဇာအမျိုးအစား (ထုတ်ေပးရက်စွဲနှင့်ေနရာ)      

၁၈။  မြ န်မာနိုငင်ံသို့ပထမဆုံးအကိမ်၀င်ေရာက်ခဲ့သည့်ေန့     

၁၉။  မြ န်မာနိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ခဲ့သည ့်ကာလ       

၂၀။ လက်ရှိမြ န်မာနိုင်ငံတွင် အမြ တဲမ်းေနထိုင်ေသာလိပ်စာ     

၂၁။ ယခငက်လက်ထပခ်ဲ့ဘးူခြ ငး်ရှိ/မရှိ   ရှိ/မရှိ   

၂၂။ ယခငလ်က်ထပ်ခဲ့ဘူးခြ င်းရှိပါကသီးခြ ားစာရကွ်ဖြ င ့် အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ရန် 

၂၃။ လွန်ခဲ့သည့် (၃) နှစ်မှ ယေန့အထိ ေလျှာက်ထားသူ၏ ဇနီး/ခင်ပွန်း (၁)နှစ် 

(သို့မဟုတ်) (၁)နှစ် ထက်ပို၍ ေနထိုင်ခဲ့ဖူးေသာနိုင်ငံများနှင် ့ လိပ်စာများအား 

ေဖာ်ပြ ရန်၊  

မှ      ထ ိ     

ေနရပ်လိပ်စာ          

နိုင်ငံ           

၂၄။ ဇနီး/ခင်ပွန်းမိဘများ၏ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ - 

(က) ဖခင်နှင့် မိခင် အမည်အပြ ည့်အစုံ       

(ခ) နိုင်ငံသား         

(ဂ) လူမျိုး          

(ဃ) ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ         

(င) မှတ်ပုံတငအ်မှတ်/ သက်ေသခံလက်မှတ်အမှတ်     

(စ) ေမွးသက္ကရာဇ် (ရက်/လ/နှစ်)       

(ဆ) ေမွးဖွားရာေဒသ         

(ဇ) အမြ ဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ        



 
 

(ဈ) အသက်ထင်ရှားရှိ/မရှိ         

၂၅။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူ၏ သားသမီးနှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ကိုယ်ေရး အချက် 

အလက်များ (တစဦ်းထကပ်ိုပါကသးီခြ ားစာရကွ်ဖြ င်ေ့ဖာ်ပြ ရန်) 

(က) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါအမည်       

(ခ) ကျား/မ          

(ဂ) ေမွးသက္ကရာဇ် (ရက် /လ/နှစ်)       

(ဃ) နိုင်ငံသား         

(င) နိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်       

(စ) ခရီးသွားအေထာက်အထား(နိုင်ငံကူးလက်မှတ်) 

(၁) အမျိုးအစား        

(၂) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်       

(၃) ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲနှင့်ကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ     

(၄) ဗီဇာအမျိုးအစား        

(၅) ထုတ်ေပးရက်စွဲနှင့် ကုန်ဆုံးရက်စွဲ      

(၆) ြမန်မာပြ ည်သို့ စတင်၀င်ေရာက်သည် ့ရက်စွဲ     

(၇) ေနထိုင်ခဲ့သည့်ကာလ       

(၈) လက်ရှိမြ န်မာနိုင်ငံတွင် ေနထိုင်မည့် လိပ်စာ     

(၉) အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် 
ေလျှာကထ်ားသူနှင် ့အတူတစ်ပါတညး်ေလျှာက်ထားခြ ငး်ရှိ/မရှိ   
          

 

 



 
 

အပုိင်း (ဃ) 

အမြ ေဲနထုိင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူ၏ အခြ ားတရား၀င် သားသမီးများ (ေမွးစားသားသမီးများ) နှင့် 

စပ်လျဥ်းသည့် အချက်အလက်များ 

၁။ အခြ ားလက်ထပ်ခြ ငး်ရှိက တင်ပြ ရမည့် အချက်အလက်များ 

(က) ဇနီး/ခင်ပွန်း၏အမည်        

(ခ) နိုင်ငံသား         

(ဂ) ေမွးဖွားရာေဒသ         

(ဃ) ေမွးသက္ကရာဇ် (ရက်/လ/နှစ်)       

(င) လက်ထပ်သည် ့ရက်စွဲ(ရက် /လ/နှစ်)      

(စ) လက်ရှိေနရပ်         

(ဆ) ကွာရှင်း/ေသဆုံးခြ ငး်ဖြ စ်ပါကရက်စွဲ(ရက်/ လ/နှစ်)     

၂။ အခြ ားတရား၀င်သားသမီးများ (ေမွးစားသားသမီးများ) ရှိပါကကိုယ်ေရး အချက် 

အလက်များ (တစဦ်းထကပ်ိုပါကသးီခြ ားစာရကွ်ဖြ င်ေ့ဖာ်ပြ ရန်) 

(က) အမည်          

(ခ)  ေမွးဖွားရာေဒသ         

(ဂ) ေမွးဖွားသည ့်ရက်စွဲ (ရက် /လ/နှစ်)      

(ဃ) နိုင်ငံသား         

(င) ပညာအရည်အချငး်         

(စ) အဘအရင်းအမည်        

(ဆ) အမိအရင်းအမည်         



 
 

(ဇ) ေမွးစားမိဘအမည်        

(ဈ)  ေမွးစားသည့် ရက်စွဲ(ရက် /လ/နှစ်)      

(အ င်္ဂလိပ်ဘာသာဖြ င့် Notary Public  ပြ ုလုပ်ထားသည့် တရားဝင် 

အုပ်ထိန်းခွင့် သက်ေသခံလက်မှတ် ပူးတွဲတင်ပြ ရမည်) 

(ည) လက်ရှိေနရပ်လိပ်စာ        

(ဋ) ခရီးသွားအေထာက်အထား (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်) 

(၁) အမျိုးအစား        

(၂) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်       

(၃) ထုတ်ေပးရက်စွဲနှင့်ကနု်ဆုံးရက်စွဲ      

(၄)  ဗီဇာအမျိုးအစား        

(၅) ထုတ်ေပးရက်စွဲနှင့်ေနရာ       

(၆) ြမန်မာနိုင်ငံသို့စတင်၀င်ေရာက်သည် ့ရက်စွဲ     

(၇)  မြ န်မာနိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ခဲ့သည့်ကာလ     

 

 

 

      

 

 

 

 



 
 

အပုိင်း (င) 

အမြ ေဲနထုိင်ခွင် ့ တစ်ပါတည်းေလျှာက်ထားမည့် ဇနီး၊/ခင်ပွန်း၊ သားသမီးများနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် 

အချက်အလက်များ 

စဥ် အမည် ေမွးသက္ကရာဇ် ကျား / မ ေတာ်စပ်ပံု ဓါတ်ပံု 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

ဇနီး/ခင်ပွန်းဓါတ်
ပုံ 

 

သား/သမီး   
ဓါတ်ပုံ 

 

သား/သမီး   
ဓါတ်ပုံ 

 

သား/သမီး   
ဓါတ်ပုံ 



 
 

အပုိင်း(စ) 

အမြ ေဲနထုိင်ခွင့် ေလျှာက်ထားသူနှင် ့ မိသားစုဝင်တုိ့၏ သီးခြ ားေဖာ်ပြ ချက်နှင့် ကတိပြ ုဝန်ခံချက် 

၁။ သက်တမ်းရှိေသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် 

တစ်မျိုးထက်ပို၍ကိုင်ေဆာင်သူဖြ စ်ပါကေဖာ်ပြ ရန်- 

(က) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါအမည်       

(ခ) နိုင်ငံသား          

(ဂ) ေမွးသက္ကရာဇ်          

(ဃ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမျိုးအစား       

(င) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်       

(စ) ထုတ်ေပးရက်စွဲနှင့် ကုန်ဆုံးရက်စွဲ       

(ဆ)     ထုတ်ေပးသည့်နိုင်ငံ        

(ဇ) အသုံးပြ ုခဲ့သည့်နိုင်ငံကူး လက်မှတ်များပါ အေသးစိတ်အချက် အလက်များကို 

ေဖာ်ပြ ေပးရန်         

၂။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားသူနှင်အ့ပုိင်း(င)တွင် ပါရှိသည့် မိသားစုဝင်တို့သည် - 

(က) အပြ ည ်ပြ ည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်အဖြ စ် သတ်မှတ်ခြ င်းမခံရသူ၊ အခြ ားနိငုင်ံ 

တစ်ခုခု၏ နိုင်ငံေရးခိုလှုံခွင့် ခံယူထားခြ ငး်မရှသိူဖြ စ်ပါသည်။ 

(ခ)  ပြ ည်တွင်း၊  ပြ ညပ်နှင့် နိုင်ငံတကာပြ စ်မှုမှတ်တမ်းဝင် မရှိသူဖြ စပ်ါသည။် 

(ဂ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကြ ာငး်၊ ကူးစက်ေရာဂါ ကင်းရှင်းေကြ ာငး်၊ 

သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ တရားဝင်ေထာက်ခံချက်(မူရင်း) ပူးတွဲတင်ပြ ပါသည်။ 

(ဃ)  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြ ာအာဏာနငှ့် တည်ဆဲဥပေဒများကို ေလးစား 

လိုက်နာပြ းီ နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားအတွက် အေလးထားေဆာင်ရကွ်ပါမည်။ 

 

၃။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိရန်  ေအာက်ပါပုဂိ္ဂုလ်များအတွက် ေလျှာက်ထားအပ်ပါသည် - 



 
 
မိမိကုိယ်တုိင်/ ဇနီး/ခင်ပွန်း(ေလျှာက်လွှာပုံစံ၏ အပိုင်း“ဂ”(သို့မဟုတ်) “င”တွင် ေဖာ်ပြ  

ထားသည် ့) /သားသမီးများ (ေလျှာကလ်ွှာပုံစအံပိငုး်“ဂ”နှင ့်“ဃ”(သို့မဟုတ်) “င”တွငေ်ဖာ်ပြ  

ထားသည့်) 

၄။ ဤေလျှာက်လွှာတွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာအချက်အလက်များနှင် ့ ပူးတွဲေဖာ်ပြ ထားေသာ 

စာရွက်စာတမ်းများ အားလုံးသည် မှန်ကန်ပါေကြ ာငး်၊ အတုပြ ုလပု်ခြ ငး်၊ပြ င်ဆငထ်ားခြ ငး် 

မရှိပါေကြ ာငး် ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိပြ ုအပ်ပါသည။်  

၅။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မှတ်ပုံတငေ်လျှာက်ထားရာတွင် လူဝင်မှုကးီ ကြ ပ်ေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များေဆာင်ရွက်ရာ၌ စိစစ်အတည်ပြ ုနိုင်ေရးအတွက် ေလျှာက်ထားသူ၏ လက်ေဗွရာ 

များနှင့် ဓါတ်ပုံတို့ကိုလိုအပ်သလိုေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သေဘာတူညီပါသည်။ 

၆။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ေလျှာက်ထားရာတွင် ေလျှာက်ထားသူထံမှ လိုအပ်သည့် အချက် 

အလက်များအား လူဝင်မှုကးီကြ ပ်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ စိစစ် အတည်ပြ ု 

နိုင်ေရး အတွက်လိုအပ်ေသာမည်သည့် စုံစမ်းေမးမြ န်းမှုမျိုးမဆိုလိုက်နာမည်  ဖြ စေ်ကြ ာင်း 

သိရှိသေဘာတူညီပါသည်။ 

 

 ရက်စွဲ    ေလျှာက်ထားသူ၏ လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဘယ်လက်ေဗွ 

      

ေလျှာက်ထားသူ၏ ဇနီး/ခင်ပွန်း ၏လက်မှတ် (သို့မဟုတ်) ဘယ်လက်ေဗွ 

 

 

ေလျှာက်ထားသူ၏ သားသမီး ၏ လက်မှတ် (သို့မဟုတ်) ဘယ်လက်ေဗွ 

( အကယ်၍အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်ေလျှာက်ထားသူနှင် ့အတူတစ်ပါတည်းေလျှာက်ထားလျှင်) 



 

၁။ အမည

၂။ အခြ ာ

၃။ နိုငင်ံ

၄။ အဘ

၅။ လမူျိ

၆။ ကျား

 ၇။ ေမွးသ

၈။ လက်

၉။ လက်

  

၁၀။  မြ န်မ

စဥ် 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

 
 
 

 

အမြ ေဲနထ

ည်   

ားအမည်ရှိလျှင်

ငကးူလက်မှတ် အ

ဘအမည်  

ုးနှင့်နိုင်ငံသား 

း/မ   

သက္ကရာဇ်  

က်ရှိအလုပ်အကိငု

က်ရှိေနရပ်လိပ်စာ

  

မာနိုငင်ံအတွင်းေ

 

 

 

 

 

 

ထုိင်ခွင့် လက်မှတ

  

င်   

အမှတ်  

  

  

  

  

င်   

ာ(အပြ ည့်အစုံ) 

  

ေနထိုင်ခဲ့သည့်က

ခုနှစ်မှ ခုနှစ်ထိ 

 

တ်ထုတ်ေပးရန် ေ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ကာလနှင့် ေနထို

 

 

ေလျှာက်လွှာပံုစံ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ငု်ခဲ့သည့်ေဒသ-

ေနထုိင်ခဲ့သ

 

 

 

 

 

 

စ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 

သည့်ေနရပ်လိပ်စ

ေနာက်ဆက်တ
ပုံစံအမန

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စာ 

တွဲ(ခ)  
န (၂) 



 
 
၁၁။ ပူးတွဲတင်ပြ သည့် အေထာက်အထား- 

(၁)           

(၂)           

(၃)           

(၄)           

(၅)           

၁၂။ အေထွေထွတင်ပြ ချက။်         

            

            

 

         
 ေလျှာက်ထားသူလက်မှတ် 

 

၁၃။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ 

သေဘာထား မှတ်ချက်        

          

          

           

 

         

 ဥက္ကဌ   
   

 အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ 



 
 
၁၄။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏ 

သေဘာထား မှတ်ချက်        

  

            

           

           

 

           

 ဥက္ကဌ   
 
 အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

အမြ ဲ

၁။ အမည

၂။ အခြ ာ

၃။ လမူျိ

၄။ ကျား

၅။ အမြ ဲ

၆။ အလု

၇။  မြ န်မ

၈။ အဘ

၉။ အမအိ

၁၀။ ပးူတွဲ

 (၁) 

 (၂) 

 (၃) 

 

  

 

 

မြ ေဲနထုိင်ခွင့်လက

ညအ်ပြ ည့်အစုံ 

ားအမည်ရှိလျှင်

ုးနှင့်နိုင်ငံသား 

း/မ   

ေနထိုင်ခွင့်လက်

လုပ်အကိုင်  

မာပြ ညေ်နရပ်လိ

ဘအမည်၊နိုင်ငံသ

အမည်၊နိုင်ငံသာ

တွဲတင်ပြ သည့်အေ

  

  

  

  

  

 ဖနု်

ရက

 

က်မှတ် သက်တမ်

  

င်    

  

  

က်မှတ်အမှတ်နှင့်

  

လိပ်စာ   

သား   

ား   

ေထာက်အထား

  

  

  

ေလျှာ

 လ

အ

ေနရပ်လိပ

န်းနံပါတ်  

က်စွဲ    

 

မ်းအတည်ပြ ုမှတ

 

 

 

 

င့်ရက်စဲွ  

 

 

 

 

များ  

 

 

 

 

ကထ်ားသူ(သို့မ

လက်မှတ် 

အမည်  

ပ်စာအပြ ည့်အစံ

 

 

 

တ်ပံုတင်ရန်ေလျှာ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

မဟုတ်)မိဘ(သို့

  

  

စုံ   

  

  

 

ာက်လွှာပံုစံ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

့မဟုတ်)အုပ်ထိ

  

  

  

  

  

ေနာက်ဆက်တ
ပုံစံအမန

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

န်းသူ 

 

 

 

 

တွဲ(ဂ)  
န (၃) 



 
 
  

၁၁။ ရပ်ကွက်(သို့မဟုတ်)ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူး၏စိစစ်ေတွ့ရှိချက််   

            

            

 

         
 အုပ်ချုပ်ေရးမှူး 

ရက်စွဲ        ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု 

၁၂။  မြ ို ့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး (သို့မဟုတ်)  မြ ို ့မရဲစခန်း၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်     

            

            

            

 

 

       
  မြ ို ့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး(သို့မဟုတ်)စခန်းမှူး 

ရက်စွဲ         မြ ို ့နယ် 

 

၁၃။  မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်       

            

            

      

 မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး 

ရက်စွဲ         မြ ို ့နယ် 



 
 
 

၁၄။  မြ ို ့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်    

            

            

            

 

 

         
 အုပ်ချုပ်ေရးမှူး 

ရက်စွဲ      မြ ို ့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

၁၅။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ 

သေဘာထား မှတ်ချက်         

            

            

            

 

   

 ဥက္ကဌ 

 အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ 

 



 
 
 

၁၆။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရးဗဟိုေကာ်မတီ၏ 

သေဘာထား မှတ်ချက်        

  

            

           
           

 

           

 ဥက္ကဌ   
  
 အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

၁။ အမည

၂။ အခြ ာ

၃။ ကျား

၄။ လမူျိ

၅။ ေမွးသ

၆။ အလု

၇။ အဘ

၈။ အမြ ဲ

၉။ အမြ ဲ

 သက်

၁၀။ ေနရ

  

၁၁။ ရပ်က

  

 

အမြ ေဲနထ

ညအ်ပြ ည့်အစုံ 

ားအမည်(ရှိလျှင

း/မ   

ုး/နိုင်ငံသား  

သက္ကရာဇ်  

လုပ်အကိုင်  

ဘအမည်၊နိုင်ငံသ

ေနထိုင်ခွင့်လက်

ေနထိုင်ခွင့်လက်

က်တမ်းကုန်ဆုံးသ

ရပ်လိပ်စာအပြ ည

  

ကွက်(သို့မဟုတ်

  

 

ထုိင်ခွင့်သက်တမ

  

င်)   

  

  

  

  

သား   

က်မှတ်အမှတ်နှင့်

က်မှတ်   

သည့်ေန့  

ည့်အစုံ   

  

)ေကျးရွာအုပ်စု

  

 

မ်းတုိးခွင့်ပြ ုရန်ေ

 

 

 

 

 

 

 

င့်ရက်စွဲ  

 

 

 

 

အုပ်ချုပ်ေရးမှူး

 

 

ေလျှာက်လွှာပံုစံ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ူး၏စိစစ်ေတွ့ရှိခ

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ချက်  

  

အုပ်ချုပ်ေရ

ေနာက်ဆက်တွဲ
ပုံစံအမန

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရးမှူး 

တွဲ(ဃ)  
န (၄) 



 
 

ရက်စွဲ       ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု 

၁၂။  မြ ို ့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး(သို့မဟုတ်)  မြ ို ့မရဲစခန်း၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်    

            

            

  

       မြ ို ့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး (သို့မဟုတ်)စခန်းမှူး 

ရက်စွဲ          မြ ို ့နယ် 

 

၁၃။  မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏စိစစ်ေတွ့ရှိချက်       

            

            

 

 မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး 

ရက်စွဲ          မြ ို ့နယ် 

 

၁၄။

 အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီီ၏

သေဘာထား မှတ်ချက်        

          

           

  



 
 
 ဥက္ကဌ 

 အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ 

၁၅။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏ 

သေဘာထားမှတ်ချက်        

          

          

  

 

 

 ဥက္ကဌ 

 အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

အြ

ေလျှာက်

၁။ အမည
၂။ အခြ ာ
၃။ ေပျာ

 
၄။ အလု
၅။ ေနရ
  
၆။ အဖအ
  
၇။ အမအိ

 
၈။ ေပျာ

 
၉။ ပးူတွဲ

 
  

 

မြ ေဲနထုိင်ခွင့်လက

က်လွှာပံုစံေပျာက်ဆ

ညအ်ပြ ည့်အစုံ  
ားအမည်(ရှိလျှင
ာကဆ်ုံး/ပျက်စီးသ

  
လုပ်အကိုင်  
ရပ်လိပ်စာအပြ ည

  
အမည်၊နိုင်ငံသာ

  
အမည်၊ နိုင်ငံသ

  
ာကဆ်ုံးပျက်စီးသ

  
တွဲတင်ပြ ေသာအေ

  
  

ေလျှာက်ထာ
အမည်  
ေနရပ်လိပ်စ
ရက်စွဲ  
ဖုံးနံပါတ် 

 

က်မှတ် ေပျာက်ဆ

ဆံုး/ပျက်စီးြခင်း

   
င်)   
သည့်အမြ ေဲနထို

  
  

ည့်အစုံ   
  

ားအမျိုးအစားနှ
  

သားအမျိုးအစားနှ
  

သည့်ရက်စွဲနှင်အ့
  

ေထာက်အထား
  
  

ားသူ(သို့)မိဘ(သ
  

စာအပြ ည့်အစုံ  
  
  

 

ဆံုး/ပျက်စီးခြ င်း

းအတွက် အေကြ

 
 

င်ခွင့်ကတ်ပြ ားလ
 
 
 
 

နင့်ကိုင်ေဆာင်သ
 

နငှ့်ကိုင်ေဆာင်သ
 

အကျို းအေကြ ာင်
 

း  
 

သို့)အုပ်ထိန်းသူ
 
 
 
 

 

အတွက် မိတ္တ ူထ

ကြ ာင်းအရာေဖာ်ပြ

  
  
လက်မှတ်အမှတ်

  
  
  
  

သည့်လက်မှတအ်
  
သည့်လက်မှတအ်

  
းေဖာ်ပြ ချက် 
  
  
  

သူ၏လက်မှတ် 
  
  
  
  

 

ထုတ်ယူခွင့် 

ပြ ချက်မှတ်တမ်း 

  
  

တ်နှင့်ရက်စွဲ  
  
  
  
  

အမှတ်  
  

အမှတ်  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ေနာက်ဆက်တ
ပုံစံအမန

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

တွဲ(င)  
န (၅) 



 
 
၁၀။ ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု၏စိစစ်ေတွ့ရှိချက်      

           

            
 

 

အုပ်ချုပ်ေရးမှူး 

ရက်စွဲ       ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု 

 

၁၁။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေပျာကဆ်ုံးခြ ငး်အတွက်  မြ ို ့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး (သို့မဟုတ်) 

 မြ ို ့မရဲစခန်း ၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက် 

           

           

           

      
  မြ ို ့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး(သို့မဟုတ်)စခန်းမှူး 

ရက်စွဲ          မြ ို ့နယ် 

 

၁၂။  မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ စစ်ေဆးေတွ့ရှိချက်     

          

           

 

 မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး 

ရက်စွဲ          မြ ို ့နယ် 



 
 
၁၃။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ 

သေဘာထား မှတ်ချက်        

          

          

           

  

 

ဥက္ကဌ 

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ 

 

၁၄။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏ 

သေဘာထားမှတ်ချက်        

  

            

           
           

 

 

 

ဥက္ကဌ 

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ 

 



 
 

အမြ ေဲန

၁။ အမည်

၂။ အခြ ား

၃။ လမူျိုးနှ

၄။ ကျား/မ

၅။ အမြ ဲေန

၆။ အလုပ်

၇။  မြ န်မာြ

၈။ အဘအ

၉။ အမအိ

၁၀။ မိဘအ

၁၁။ လိပ်စာ

ေရး

 

 

 

ထုိင်ခွင့်ရရိှသူ၏

ည်အပြ ည့်အစု၊ံ 

အမည်ရှိလျှင်၊ 

နငှ့်နိုင်ငံသား 

မ   

နထိုင်ခွင့်လက်မှ

ပအ်ကိငု်  

ပြ ည်ေနရပ်လိပ်

အမည်၊ နိုင်ငံသာ

အမည်၊ နိုင်ငံသား

အလပုအ်ကိုင်နငှ့်

ာမှအပအခြ ားအ

းသားထားသည့်

 

၏ ကုိယ်ေရးဖြ စ်စ

ေလျှ

  

  

  

  

မတှ်အမှတ်နှင့်ရ

  

စာ   

ား   

း   

ေနရပ်လိပ်စာ  

အေကြ ာငး်အရာေ

အေကြ ာင်းအရာ

 

စဥ်အေကြ ာင်းအ

ျှာက်လွှာပံုစံ 

 

 

 

 

ရက်စွဲ၊   

 

 

 

 

 

ေပြ ာင်းလွှဲေပးရန

ာ ေပြ ာ

 

 

 

အရာေပြ ာင်းလဲခြ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

န် 

ာင်းလွှလုိသည့်အ

 

ခြ င်းများအတွက် 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

အေကြ ာင်းအရာ 

ေနာက်ဆက်တ
ပုံစံအမန

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တွဲ(စ)  
န (၆) 



 
 
၁၂။ ေပြ ာင်းလဲရသည့်အေကြ ာင်းအကျဥ်းေဖာ်ပြ ရန် 

            

           

           

           

           

            

၁၃။ ပူးတွဲတင်ပြ သည့်အေထာက်အထားများ 

 (၁)            

 (၂)            

 (၃)            

 (၄)            

 

ေလျှာက်ထားသူ(သို့မဟုတ်)မိဘ(သို့မဟုတ်)အုပ်ထနိ်းသူ  

        

 

 

 

 

 

လက်မှတ်         

အမည်         

ေနရပ်လိပ်စာအပြ ည့်အစုံ       

ဖုန်းနံပါတ်         

ရက်စွဲ         



 
 
၁၄။ ရပ်ကွက် (သို့မဟုတ်) ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးမှူး၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်   

           

            

 

 

 

 

၁၅။  မြ ို ့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး (သို့မဟုတ်)  မြ ို ့မရဲစခန်း၏  စိစစ်ေတွ့ရှိချက်    

           

           

           

            

 

 

 

၁၆။  မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်       

           

           

            

 

 

အုပ်ချုပ်ေရးမှူး 

   ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု 

 

ရက်စွဲ    

 

 မြ ို ့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး (သို့မဟုတ်) စခန်းမှူ း 

    မြ ို ့နယ် 

 

ရက်စွဲ     

 

 မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး 

    မြ ို ့နယ် 

 

ရက်စွဲ     

 



 
 
၁၇။   မြ ို ့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်   

           

           

           

            

 

 

 

 

 

၁၈။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ 

သေဘာထားမှတ်ချက်         

           

           

            

 

 

 

 

 

 

အုပ်ချုပ်ေရးမှူး 

   မြ ို ့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ    

 

ဥက္ကဌ 

အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ 



 
 
၁၉။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာေ်ရးဗဟိုေကာ်မတီ၏ 

သေဘာထားမှတ်ချက်         

           

           
 

           

                                                                                     ဥက္ကဌ    
  

 အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

အမြ ေဲ

၁။ ေပြ ာ

၂။ အဘ

၃။ လမူျိ

၄။ ကျား

၅။ ေမွးသ

၆။ အမြ ဲ

၇။ အလု

၈။ လက်

၉။ လက်

၁၀။ ေပြ ာ

၁၁။ ေပြ ာ

၁၂။  မြ န်မ

 စဥ် 

 (၁) 

 (၂) 

(၃) 

(၄) 

(၅) 

 

 

ေနထုိင်ခွင့် လက်

ာင်းေရွှ့လိုသူအမ

ဘအမည်  

ုးနှင့်နိုင်ငံသား 

း/မ   

သက္ကရာဇ်  

ေနထိုင်ခွင့်လက်

လုပ်အကိုင်  

က်ရှိအလုပ်အကိငု

က်ရှိေနရပ်လိပ်စာ

ာင်းေရွှ့မည့် ေနရ

ာင်းေရွှ့လိုသည့် 

မာနိုငင်ံအတွင်းေ

 ခုနှ

  

  

  

  

  

 

က်မှတ်ရရိှသူ၏ ေ

မည်   

  

  

  

  

က်မှတ် အမှတ်နငှ

  

င်   

ာ (အပြ ည့်အစုံ)

ရပ်လိပ်စာ (အပြ

အေကြ ာငး်ပြ ချက

ေနထိုင်ခဲ့သည့် က

နစ်မှ  ခု

  

  

  

  

  

 

ေနရပ်လိပ်စာေပြ

 

 

 

 

 

င့် ရက်စွဲ 

 

 

  

ပြ ည့်အစုံ) 

က် (အပြ ည့်အစုံ

ကာလနှင့် ေနထို

ခုနှစ်အထိ 

 

 

 

 

 

 

ပြ ာင်းေရွ့ှ ခွင့်ေလျှ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

စုံ)  

ထိငု်ခဲ့သည့်  မြ ို ့/ရွ

ေနထုိင်ခ့ဲသည်

  

  

  

  

  

 

လျှာက်လွှာပံုစံ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ရာွ- 

ည်ေနရပ်လိပ်စာ 

  

  

  

  

  

ေနာက်ဆက်တွဲ
ပုံစံအမန

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တွဲ(ဆ)  
န (၇) 



 
 
၁၃။ ေလျှာကထ်ားသူနှင့် တပါတည်းေပြ ာင်းေရွှ မည့်သူများ - 

စဥ် အမည် ကျား/မ ေတာ်စပ်ပံု ကုိင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ် 
၁     

၂     

၃     

၄     

၅     

 
၁၄။ အိမ်သားအားလုံးေပြ ာငး်ေရွှလျှင် တိုက်ခန်းမည်သို့စီစဥ်မည်- 

 (၁) ေရာင်းမည်        

 (၂)  ပြ န်အပ်မည်         

 (၃)  ငှားရမ်းမည်        

 (၄) အခြ ား          

၁၅။ ေပြ ာင်းေရွှ့ေနထိုင်မည့် အရပ်ေဒသရှိတိုက်ခန်းအေကြ ာင်းအရာ- 

 (၁) ၀ယ်သူအမည်        

 (၂)  ပြ န်အပ်မည်        

 (၃)  ေဆွမျိုးမိတ်သ င်္ဂဟအိမ်       

 (၄) အခြ ား          

၁၆။ သားသမီးများအေကြ ာငး်အရာ - 

စဥ် အမည် ကျား/မ ေမွးသက္ကရာဇ် ေမွးရပ် ကုိင်ေဆာင်သည့်
လက်မှတ် 

၁      

၂      

၃      

၄      

၅      

 
မှတ်ချက်။ သားသမီးများအားလုံး၏ အေကြ ာငး်အရာကိုေဖာ်ပြ ရမည။် 



 
 
၁၇။ လက်ထပ်သည့် ေန့ရက်နှင့် အရပ်ေဒသ      

          

          

         
၁၈။ ခင်ပွန်း/ ဇနီးသည်နှင့်အတူေနထိုင်ခဲ့ ခြ ငး်ရှိ/မရှိ၊ အတူေနထိုင်ခဲ့ပါကေနထိုင်ခဲ့သည့် 

ကာလနှင့် ေဒသ         

          

           
၁၉။ ခင်ပွန်း/ ဇနီးသည်နှင့် မည်သည့်အေကြ ာင်းေကြ ာင့် သီးခြ ားေနထိုင်ခဲ့သည်နှင့် 

သီးခြ ားေနထိုင်ခဲ့ သည့် ကာလ       

          

           

၂၀။ နိုင်ငံခြ ားသို့  သွားေရာက်ဘူးခြ ငး်ရှိ/မရှိ၊ သာွးေရာက်ဘးူပါကသာွးေရာကခ်ဲ့သည့် 
အေကြ ာငး်အရာ 

           
           

စဥ် သွားေရာက်ခ့ဲသည့် 

နုိင်ငံနှင့်  မြ ို ့အမည် 

 မြ န်မာပြ ည်မှထွက်ခွာသွား  

သည့်ေန့ 

 မြ န်မာပြ ည်သုိ့ေရာက်သည့် 

အေကြ ာင်းအရာနှင့် ေန့ 

၁    

၂    

၃    

၄    

 
 

 

 



 
 
၂၁။ အစိုးရကရရန်ရှိသာ ေကးြမီများရှိ/မရှိ၊ 

 ေကးမြ အီမျို းအစား ေပးရန်ရိှေသာတန်ဘုိး   မှတ်ချက် 

 (၁) အမြ တ်ခွန ်          

 (၂) ေရာင်း၀ယ်ခွန်         

 (၃) မီးခွန်၊ ေရခွန်         

၂၂။ လက်ရှိေနရပ်တွင် မိမိနှင့်ပတ်သက်၍ 

ရင်ဆိုင်ေနရေသာအမှုအခင်းများအေကြ ာင်းအရာ (ဥပမာ- တရားမမှု၊ ရာဇ၀တ်မှု၊ 

၀ါဏ္ဏိဇပဋိပက္ခမှု၊ စသည်ဖြ င့်       

          

          

      

၂၃။ မေရွှ ေပြ ာင်းနိုင်ေသာပစ္စည်းများ- 

စဥ် ပစ္စည်းအမည်နှင့် 

အမျို းအစား 

တည်ရိှသည့် 

လိပ်စာ 

မည်က့ဲသုိ့ 

လက်၀ယ် 

ရရိှသည် 

ရရိှသည့်

ေန့ 

ကာလတ

န်ဖုိး 

      

      

      

 
၂၄။ အေထွေထွတင်ပြ ချက။်        

          

           
 
 

ေလျှာက်ထားသူလက်မှတ် 
 



 
 
၂၅။ လက်ရှိေနရပ်လိပ်စာနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ  မြ ို ့နယလ်ူ၀င်မှုကးီကြ ပ်ေရးနှင့် အမျိုးသား 

မှတ်ပုံတငေ်ရး ဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်။ 
 
 
 

 မြ ို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး 

လူ၀င်မှုကီးကြ ပ်ေရးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာန 

    မြ ို ့နယ် 

 

 

၂၆။  မြ ို ့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက် 

 

 

 မြ ို ့နယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူး 

 မြ ို ့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန 

    မြ ို ့နယ် 

၂၇။  ပြ ညန်ယ်/တိုင်းေဒသကးီ လူ၀င်မှုကးီကြ ပေ်ရးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရး 
ဦးစီးဌာန၏ သေဘာ ထားမှတ်ချက်။ 

 

 

 ပြ ညန်ယ်/ တိုင်းေဒသကးီဦးစီးဌာနမှူး 

လူ၀င်မှုကးီကြ ပ်ေရးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာန 

    မြ ို ့နယ် 

 



 
 
၂၈။  ပြ ညန်ယ်/ တိုင်းေဒသကးီအစိးုရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြ ုမနိ့်  (ပူးတွဲပါသည်) 

 

 

အတွင်းေရးမှူး 

 ပြ ညန်ယ်/တိုင်းေဒသ ကးီ
အစိုးရအဖွဲ့ 

     ပြ ညန်ယ်/တိုင်းေဒသကးီ 

၂၉။ ေပြ ာငး်ေရွှ မည့် ေနရပ်လိပ်စာနှင့် သက်ဆိုင်သည့်  ပြ ညန်ယ်/တိုင်းေဒသကးီ 
လူ၀င်မှုကးီကြ ပ် ေရးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာနမှူး၏ 
သေဘာထားမှတ်ချက်။ 

 

       
  ပြ ညန်ယ်/တိုင်းေဒသကးီဦးစီးဌာနမှူး 

လူ၀င်မှုကးီကြ ပ်ေရးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာန 

 ပြ ညန်ယ်/ တိုင်းေဒသကးီ 

 

၃၀။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ 

သေဘာထားမှတ်ချက် 

            

            

            

           

               ဥက္ကဌ     

   

 အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ 



 
 
၃၁။ အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏ 

သေဘာထားမှတ်ချက် 

           

            

            

 

  

       ဥက္ကဌ 

   
 အမြ ဲေနထိုင်ခွင့် ပြ ုခြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ 
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