ြြည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ြမန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ေဆးြညာေောင်စီ
(တိရစ္ဆာန်ေဆးေုဆရာဝန်အြြစ် မှတ်ြုံတင်ခွင့်ရရှိရန် ေ
မှတ်ြုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာ

ျှောေ်ေားသည့် နိုင်ငံြခားသားနှင့်ြတ်သေ်၍

ုြ်ေံးု

ုြ်နည်းများ)

အမိန့်ေ ော်ြငာစာအမှတ်၊ ၁/ ၂၀၂၀
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ သီတင်းေျွတ်

ဆန်း ၄ ရေ်

(၂၀၂၀ ြြည့န
် ှစ်၊ ေအာေ်တိုဘာ

၂၀ ရေ်)

ြမန်မာနိုင်ငဳတိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေောင်စီသည် တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေောင်စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)
အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ေို ေျငဴ်သုဳဵ၍ ေအာေ်ပါလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵေို ထုတြ် ပန်လုေ
ိ ်
သည်။
၁။

ဤလုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵေို တိရစ္ဆာန်ေဆးေုဆရာဝန်အြြစ် မှတ်ြုံတင်ခွင့်ရရှိရန် ေ
သည့် နိုင်ငံြခားသားနှင့်ြတ်သေ်၍ မှတ်ြုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာ

ုြ်ေံးု

ျှောေ်ေား

ုြ်နည်းများ ဟု ေခါ်တွင်ေစ

ရမည်။
၂။

ဤလုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵပါ စောဵရပ်မျာဵသည် တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေောင်စီဥပေဒ ပါအတိင
ု ်ဵ
အဓိပ္ပာယ်သေ်ေရာေ်ေစရမည်။ ြုံစံ ဆိုသည်မှာ ဤလုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵတွင် ပါရှိေသာ ပုဳစဳေို
ဆိုသည်။

၃။

တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေောင်စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁-ေ၊ ပုဒ်မခွဲ(ေ)ပါ ေောင်စီေ အသိအမှတ်ြပုသညဴ်
ြပည်ပတေ္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဘွဲ့နှငဴ် အလာဵတူ ဘွဲ့ရရှိသူ နိုင်ငဳြခာဵသာဵသည်(ေ) တိရစ္ဆာန်ေဆဵေုဆရာဝန်အြဖစ် မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ရရှိလိုပါေ ေလျှောေ်လာွှ ပုဳစဳ ၆(ေ)တွင်
အချေ်အလေ်မျာဵေို

ြပညဴ်စုဳစွာြဖညဴစ
် ွေ်ပပီဵ

ေောင်စီေ

ေတာင်ဵခဳေသာ

အြခာဵ

အေထာေ်အထာဵ စာရွေ်စာတမ်ဵ မိတ္တူမျာဵ ပူဵတွဲ၍ ေောင်စီသို့ ေလျှောေ်ထာဵရမည်။
(ခ)

ေောင်စီေ

အေကောင်ဵကောဵသညဴ်အချိန်တွင်

အပိုဒ်ခွ(ဲ ေ)ပါ

အေထာေ်အထာဵ

စာရွေ်စာတမ်ဵ မူရင်းမျာဵေို ေောင်စီသို့ တင်ြပရမည်။
၄။

ေောင်စီသည် အပိုဒ် ၃၊ အပိုဒ်ခွ(ဲ ေ)အရ ေလျှောေ်ထာဵသညဴ် ပုဳစဳ ၆(ေ)ေို လေ်ခဳရရှိသညဴအ
် ခါ(ေ) အချေ်အလေ်မျာဵ ြပညဴစ
် ုဳမှန်ေန်စွာ ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵ ရှိ မရှိ နှငဴ် ရရှိထာဵသညဴ် တိရစ္ဆာန်
ေဆဵပညာဘွဲ့နှငဴ်အလာဵတူ ဘွဲ့အတွေ် ဘွဲ့လေ်မှတ်အပါအဝင် ေောင်စီေ ေတာင်ဵခဳ
ထာဵေသာ ပူဵတွဲတင်ြပရမညဴ် အေထာေ်အထာဵစာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵ ြပညဴစ
် ုဳမှန်ေန်ြခင်ဵ ရှိ
မရှိ စိစစ်ရမည်။

(ခ)

ေဖာ်ြပထာဵေသာ အချေ်အလေ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လိအ
ု ပ်သညဴအ
် ေထာေ်အထာဵမျာဵ
ေို သေ်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် တေ္ကသိုလ်တမ
ို့ ှ ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။

(ဂ)

သေ်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် တေ္ကသိုလ်တမ
ို့ ှ လိအ
ု ပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵ
ရယူ တင်ြပရန် ေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ ညွှန်ကောဵနိုင်သည်။

(ဃ) မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် ခွငဴ်ြပုေကောင်ဵ၊ ြငင်ဵပယ်ေကောင်ဵ သို့မဟုတ် ေောင်စီ၏ အဆုဳဵအြဖတ်
ေို ေလျှောေ်ထာဵသူထဳ အေကောင်ဵကောဵရမည်။
(င)

အပိုဒ်ခ(ွဲ ဃ) အရ မှတ်ပုဳတင်ေပဵရာတွင် လုပ်ေိုင်ခွငဴ်ြပုေသာ တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ
အတတ်ပညာအမျိုဵအစာဵနှငဴ် အဆငဴ်အတန်ဵ၊ လုပ်ေိုင်ခွငဴ်ြပုေသာ ေနရာေဒသ၊ လုပ်ေိုင်
ခွငဴ်ြပုေသာ အချိန်ောလနှငဴ် အြခာဵစည်ဵေမ်ဵမျာဵေို သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၅။

(ေ) ေောင်စီသည် တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေောင်စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁-ေ၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ ေောင်စီေ
အသိအမှတ်ြပုထာဵြခင်ဵမရှိသညဴ် ြပည်ပတေ္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဘွဲ့နှငဴ်
အလာဵတူ

ဘွဲ့ရရှိသူ

နိုင်ငဳြခာဵသာဵတိရစ္ဆာန်ေဆဵေုဆရာဝန်ေ

မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ြပုရန်

အလို့ငှာ အရည်အချင်ဵစစ် စာေမဵပွဲေြဖဆိုခွငဴ် ေလျှောေ်ထာဵလာလျှေင် စစ်ေဆဵနိုင်ေရဵ
အတွေ် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ေို ေအာေ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵရမည်-

(၁)

ေောင်စီဝင် ၁ ဦဵ

ဥေ္ကဋ္ဌ

(၂)

တိရစ္ဆာန်ေဆဵေုဆရာဝန် ၂ ဦဵမှ ၃ ဦဵထိ

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

(၃)

အဖွဲ့ဥေ္ကဋ္ဌေ တာဝန်ေပဵအပ်သူ

အတွင်ဵေရဵမှူဵ

(ခ)

ေောင်စီသည်(၁)

ယင်ဵအဖွဲ့၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵေို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

(၂)

လိအ
ု ပ်ပါေ အပိုဒ်ခ(ွဲ ေ)အရ ဖွဲ့စည်ဵသညဴအ
် ဖွဲ့ေို ြပင်ဆင်၊ တိုဵချဲ့ ဖွဲ့စည်ဵ
နိုင်သည်။

(ဂ)

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏

သေ်တမ်ဵသည်

ေောင်စီ၏

သေ်တမ်ဵနှငဴ်အညီ

ြဖစ်သည်။
၆။

တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေောင်စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁-ေ၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ ေောင်စီေ အသိအမှတ်ြပု
ထာဵြခင်ဵမရှိသညဴ် ြပည်ပတေ္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဘွဲ့နှငဴ် အလာဵတူဘွဲ့ရရှိသူ
နိုင်ငဳြခာဵသာဵသည်(ေ) တိရစ္ဆာန်ေဆဵေုဆရာဝန်အြဖစ်

မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ရရှိလိုပါေ

အရည်အချင်ဵစစ်စာေမဵပွဲ

ေြဖဆို ခွငဴ်ြပုရန်ေလျှောေ်လာွှ ပုဳစဳ ၁၃ တွင် အချေ်အလေ်မျာဵေို ြပညဴစ
် ုဳစွာ ြဖညဴစ
် ွေ်ပပီဵ

ေောင်စီေ ေတာင်ဵခဳေသာ အြခာဵအေထာေ်အထာဵစာရွေ်စာတမ်ဵ မိတ္တူမျာဵ ပူဵတွဲ၍
ေောင်စီသို့ ေလျှောေ်ထာဵရမည်။
(ခ)

ေောင်စီေ အေကောင်ဵကောဵသညဴအ
် ချိန်တွင် အပိုဒ်ခွဲ(ေ)ပါ အေထာေ်အထာဵစာရွေ်
စာတမ်ဵ မူရင်းမျာဵေို ေောင်စီသို့ တင်ြပရမည်။

၇။

ေောင်စီသည် အပိုဒ် ၆ အရ ေလျှောေ်ထာဵသညဴ် ပုဳစဳ ၁၃ ေို လေ်ခဳရရှိသညဴအ
် ခါ(ေ) အချေ်အလေ်မျာဵ

ြပညဴစ
် ုဳမှန်ေန်စွာ

ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵ

ရှိ

မရှိနှငဴ်

ရရှိထာဵသညဴ်

တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာ ဘွဲ့နှငဴ် အလာဵတူဘွဲ့အတွေ် ဘွဲ့လေ်မှတ်အပါအဝင် ေောင်စီေ
ေတာင်ဵခဳထာဵေသာ ပူဵတွဲတင်ြပရမညဴ် အေထာေ်အထာဵစာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵ ြပညဴ်စုဳ
မှန်ေန်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။
(ခ)

ေဖာ်ြပထာဵေသာ အချေ်အလေ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လိအ
ု ပ်သညဴအ
် ေထာေ်အထာဵမျာဵ
ေို သေ်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် တေ္ကသိုလ်တမ
ို့ ှ ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။

(ဂ)

သေ်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် တေ္ကသိုလ်တမ
ို့ ှ လိအ
ု ပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵ
မျာဵရယူတင်ြပရန် ေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ ညွှန်ကောဵနိုင်သည်။

(ဃ) အပိုဒ်ခ(ွဲ ေ)ပါ အတိင
ု ်ဵ စိစစ်ချေ်အရ(၁)

အရည်အချင်ဵစစ်စာေမဵပွဲ ေြဖဆိုရန် ခွငဴ်ြပုေကောင်ဵ၊ ြငင်ဵပယ်ေကောင်ဵ သို့မဟုတ်
ေောင်စီ၏ အဆုဳဵအြဖတ်ေို ေလျှောေ်ထာဵသူထဳ အေကောင်ဵကောဵရမည်။

(၂)

အရည်အချင်ဵစစ်စာေမဵပွဲ ေြဖဆိုခွငဴ်ရရှိသူထဳ စာေမဵပွဲေျင်ဵပမညဴ် အစီအစဉ်နှငဴ်
စာေမဵပွဲေကေဵ ေပဵသွင်ဵရမညဴ်နည်ဵလမ်ဵေို ကေိုတင်အေကောင်ဵကောဵရမည်။

(င)

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ထဳမှ စာေမဵပွဲေအာင်စာရင်ဵေို ရရှိလျှေင် စာေမဵပွဲ ေြဖဆိုသူ
ထဳ အေကောင်ဵကောဵရမည်။

(စ)

အပိုဒ်ခွဲ (င)အရ စာေမဵပွဲေျရှုဳဵေကောင်ဵ၊ အေကောင်ဵကောဵခဳရသူေ အရည်အချင်ဵစစ်
စာေမဵပွဲ ထပ်မဳေြဖဆိုခွငဴ်ြပုရန် ေလျှောေ်ထာဵပါေ ခွငဴ်ြပုေကောင်ဵ၊ ခွငဴ်မြပုေကောင်ဵ
ေောင်စီ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချေ်ေို ေလျှောေ်ထာဵသူထဳ အေကောင်ဵကောဵရမည်။

၈။

အပိုဒ် ၇၊ အပိုဒ်ခ(ွဲ င)အရ အရည်အချင်ဵစစ်စာေမဵပွဲေအာင်ြမင်သူသည်(ေ) တိရစ္ဆာန်ေဆဵေုဆရာဝန်အြဖစ် မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ြပုရန် ေလျှောေ်လာွှ ပုဳစဳ ၆(ခ)တွင် အချေ်
အလေ်မျာဵေို ြပညဴစ
် ုဳစွာြဖညဴစ
် ွေ်ပပီဵ ေောင်စီေ ေတာင်ဵခဳေသာ အြခာဵအေထာေ်
အထာဵ စာရွေ်စာတမ်ဵ မိတ္တူမျာဵ ပူဵတွဲ၍ ေောင်စီသို့ ေလျှောေ်ထာဵရမည်။
(ခ)

ေောင်စီေ

အေကောင်ဵကောဵသညဴအ
် ချိန်တွင်

အပိုဒ်ခ(ွဲ ေ)

စာရွေ်စာတမ်ဵ မူရင်းမျာဵေို ေောင်စီသို့ တင်ြပရမည်။
၉။

ေောင်စီသည်-

ပါ

အေထာေ်အထာဵ

(ေ) အပိုဒ် ၈၊ အပိုဒ်ခွဲ(ေ)အရ ေလျှောေ်ထာဵသညဴ် ပုဳစဳ ၆(ခ)ေို လေ်ခဳရရှိသညဴအ
် ခါ
အချေ်အလေ်မျာဵ ြပညဴစ
် ုဳမှန်ေန်စွာ ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵရှိ မရှိ နှငဴ် ေောင်စီေ ေတာင်ဵခဳ
ထာဵေသာ ပူဵတွဲတင်ြပရမညဴ် အေထာေ်အထာဵစာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵ ြပညဴစ
် ုဳမှန်ေန်ြခင်ဵ ရှိ
မရှိ စိစစ်ရမည်။
(ခ)

မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် ခွငဴ်ြပုေကောင်ဵ၊ ြငင်ဵပယ်ေကောင်ဵ သို့မဟုတ် ေောင်စီ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချေ်
ေို အပိုဒ်ခွဲ (ေ)အရ ေလျှောေ်ထာဵသူထဳ အေကောင်ဵကောဵရမည်။

(ဂ)

အပိုဒ်ခ(ွဲ ခ) အရ မှတ်ပုဳတင်ေပဵရာတွင် လုပ်ေိုင်ခွငဴ်ြပုေသာ တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ
အတတ်ပညာ အမျိုဵအစာဵနှငဴ် အဆငဴ်အတန်ဵ၊ လုပ်ေိုင်ခွငဴ်ြပုေသာေနရာေဒသ၊ လုပ်ေိုင်
ခွငဴ်ြပုေသာ အချိန်ောလနှငဴ် အြခာဵစည်ဵေမ်ဵမျာဵ သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၁၀။

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်(ေ) မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် ခွငဴ်ြပုချေ်ရရှိသူထမ
ဳ ှ မှတ်ပုဳတင်ေကေဵလေ်ခဳရရှိလျှေင် တိရစ္ဆာန်ေဆဵေု
ဆရာဝန် မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ပုဳစဳ ၇ (ေ) တွင် အမှတ်စဉ်ေရှ့၌ “တဆမ-အေ်ဖ် (TaSaMaF)” ဟု ေဖာ်ြပပပီဵ မှတ်ပုဳတင်ရမည်။
(ခ)

တိရစ္ဆာန်ေဆဵေုဆရာဝန် မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ

ပုဳစဳ

၇(ေ)တွင် စာမျေ်နှာအသီဵသီဵ၌

မှန်ေန်ေကောင်ဵ လေ်မှတ်ေရဵထိဵု ရမည်။
(ဂ)

တိရစ္ဆာန်ေဆဵေုဆရာဝန် မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် ပုဳစဳ ၈(ေ)ေို ေောင်စီဥေ္ကဋ္ဌနှငဴ် မိမိတို့ေ
လေ်မှတ်ေရဵထိဵု ပပီဵ သေ်ဆိုင်ရာေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ ထုတေ
် ပဵရမည်။

၁၁။

ေောင်စီသည် သေ်ဆိုင်ရာေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ ေအာေ်ပါအချေ်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် ပငိစွန်ဵေကောင်ဵ
ေတွ့ရှိလျှေင် မှတ်ပုဳတင်ေပဵြခင်ဵေို ောလအေန့်အသတ်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ အပမဲတမ်ဵြဖစ်ေစ ြငင်ဵပယ်
နိုင်သည်(ေ) မမှန်မေန် အချေ်အလေ်မျာဵ ေဖာ်ြပေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ၊
(ခ)

တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေျငဴ်ဝတ်မျာဵေို
မေစာငဴ်ထိန်ဵေကောင်ဵ

သို့မဟုတ်

စည်ဵေမ်ဵချေ်တစ်ရပ်ရပ်ေို

ေဖာေ်ဖျေ်ေကောင်ဵ

ခိုင်လဳသ
ု ညဴ် အေထာေ်အထာဵေတွ့ရှိြခင်ဵ၊
(ဂ)

ေိုယ်အဂေါ ချွတ်ယွင်ဵြခင်ဵေကောငဴ်ြဖစ်ေစ၊ အြခာဵေရာဂါေဝဒနာ စွဲေပ်ြခင်ဵေကောငဴ်ြဖစ်ေစ
တိရစ္ဆာန် ေဆဵပညာေို မှန်ေန်စွာ အသုဳဵချနိုင်မှု အေြခအေန မရှိြခင်ဵ၊

(ဃ) မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသုဳဵစွဲသူြဖစ်ြခင်ဵ၊
(င)

အေျငဴ်စာရိတ္တ ပျေ်ြပာဵရာေရာေ်သည်ဟု ဤေိစ္စအလိ့င
ု ှာ ေောင်စီေ သတ်မှတ်
ေကေညာသညဴ် ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ြဖငဴ် တရာဵရုဳဵ၏ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ခဳရြခင်ဵ၊

၁၂။

(ေ) တိရစ္ဆာန်ေဆဵေုဆရာဝန်အြဖစ်

မှတ်ပုဳတင်ေပဵြခင်ဵေို

ောလအေန့်အသတ်ြဖငဴ်

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵခဳရသူသည် ယင်ဵောလေုန်ဆုဳဵသညဴ်အခါ တိရစ္ဆာန်ေဆဵေုဆရာဝန်အြဖစ်
မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ရရှိရန် ေောင်စီသို့ ြပန်လည်ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။
(ခ)

ေောင်စီသည် အပိုဒ်ခွဲ(ေ)အရ ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေို စိစစ်ပပီဵ သတ်မှတ်ချေ်နှငဴ် ညီညွတ်
ပါေ တိရစ္ဆာန်ေဆဵေုဆရာဝန်အြဖစ် မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ြပုရမည်။

၁၃။

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်၏ သေ်တမ်ဵသည် အပိုဒ် ၄၊ အပိုဒ်ခွဲ(င) သို့မဟုတ် အပိုဒ် ၉၊ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)ပါ
အချိန်ောလသတ်မှတ်ချေ်အတိုင်ဵ ြဖစ်သည်။

၁၄။

(ေ) မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူသည်

သေ်ဆိုင်ရာဌာန၊

အဖွဲ့အစည်ဵထဳမှ

ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ

ြပည်ဝင်ခွငဴ် ဗီဇာ(Entry Visa) ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် ေောင်စီေ အပိုဒ် ၄၊ အပိုဒ်ခွဲ(င)
သို့မဟုတ် အပိုဒ် ၉၊ အပိုဒ်ခွဲ (ဂ) အရ လုပ်ေိုင်ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာ
ဆိုင်ရာ အတတ်ပညာ၊ ေနရာေဒသ၊ အချိန်ောလနှငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵေမ်ဵ
မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်သညဴ် ထိလ
ု ုပ်ငန်ဵမျာဵေို လုပ်ေိုင်ေဆာင်ရွေ်ခွငဴ်ရှိသညဴ် ြပည်ဝင်ခွငဴ်
ဗီဇာအမျိုဵအစာဵေို ေလျှောေ်ထာဵရယူရမည်။
(ခ)

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူ ရရှိထာဵေသာ ြပည်ဝင်ခွငဴ်ဗီဇာသည် ေောင်စီေ အပိုဒ် ၄၊ အပိုဒ်ခွဲ(င)
သို့မဟုတ် အပိုဒ် ၉၊ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ) အရ ခွငဴ်ြပုချေ်၊ သတ်မှတ်ချေ်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်မှု
မရှိေကောင်ဵ

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိရပါေ

ေောင်စီသည်

ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ

မှတ်ပုဳတင်

လေ်မှတ်ေို ောလအေန့်အသတ်ြဖငဴ် ြဖစ်ေစ၊ အပမဲတမ်ဵ ြဖစ်ေစ ရုပ်သမ
ိ ်ဵခွငဴ်ရှိသည်။
၁၅။

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူသည်(ေ) မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်ေို သေ်တမ်ဵတိုဵလိုပါေ သေ်တမ်ဵမေုန်ဆုဳဵမီ ရေ်ေပါင်ဵ ၃၀
ကေိုတင်၍ ေလျှောေ်လာွှ ပုဳစဳ ၉(ေ)တွင် ြပညဴစ
် ုဳမှန်ေန်စွာ ေဖာ်ြပပပီဵ ေောင်စီသို့ ေလျှောေ်
ထာဵရမည်။
(ခ)

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်

သေ်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ်ေပဵရန်

ေောင်စီေ

ခွငဴ်ြပုလျှေင်

မှတ်ပုဳတင်

လေ်မှတ် သေ်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ်ခေို ေပဵသွင်ဵရမည်။
၁၆။

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်သေ်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ်ေပဵရန်

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

အခေကေဵေငွေို လေ်ခဳရရှိလျှေင် မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် ြုံစံ ၈(ေ) တွင် လေ်မှတ်ေရဵထိဵု ပပီဵ
သေ်တမ်ဵ တိုဵြမှငဴ်ေပဵရမည်။
၁၇။

ေောင်စီသည် မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်သေ်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ်ေပဵရန် ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေို စိစစ်ရာတွင်(ေ) အချေ်အလေ်မျာဵ ြပညဴစ
် ုဳမှန်ေန်စွာ ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵ ရှိ မရှိ နှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ အပိုဒ်
၁၁ ပါ အချေ်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် ပငိစွန်ဵြခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။

(ခ)

အပိုဒ်ခ(ွဲ ေ)ပါ အတိင
ု ်ဵ စိစစ်ချေ်အရ ပငိစွန်ဵေကောင်ဵ သို့မဟုတ် ြဖစ်ေပါ်ေကောင်ဵ
ခိုင်လဳသ
ု ညဴ်

အေထာေ်အထာဵေတွ့ရှိလျှေင်

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်

သေ်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ်

ေပဵြခင်ဵေို ောလအေန့်အသတ် ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ အပမဲတမ်ဵြဖစ်ေစ ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
၁၈။

(ေ) မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် သေ်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ်ေပဵြခင်ဵေို ောလအေန့်အသတ်ြဖငဴ် ြငင်ဵပယ်
ြခင်ဵခဳရသူသည် ယင်ဵောလေုန်ဆုဳဵသညဴအ
် ခါ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် သေ်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ်
ေပဵရန် သေ်ဆိုင်ရာ အေထာေ်အထာဵစာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵပူဵတွဲ၍ ေောင်စီသို့ ြပန်လည်
ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။
(ခ)

ေောင်စီသည် အပိုဒ်ခ(ွဲ ေ) အရ ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေို စိစစ်ပပီဵ သတ်မှတ်ချေ်မျာဵနှငဴ်
ညီညွတ်ပါေ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် သေ်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ်ေပဵရန် ခွငဴ်ြပုရမည်။

၁၉။

(ေ) မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်ရရှိသူသည် မိမိလေ်မှတ်ေပျာေ်ဆုဳဵသညဴ်အခါ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်
မူရင်ဵခွဲရယူရန် သေ်ဆိုင်ရာ ြမန်မာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖွဲ့၏ ေထာေ်ခဳချေ်နှငဴ် သေ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵ
ေဒသကေီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ် သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာ
ဆိုင်ရာကေီဵကေပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ေထာေ်ခဳချေ်တေ
ို့ ို ပူဵတွဲ၍ ေောင်စီသို့ ေလျှောေ်ထာဵ
နိုင်သည်။
(ခ)

ေောင်စီသည် အပိုဒ်ခွ(ဲ ေ) အရ ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေို စိစစ်ပပီဵ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်
မူရင်ဵခွဲထုတေ
် ပဵရန် ခွငဴ်ြပုေကောင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ေကောင်ဵ အဆုဳဵအြဖတ်ေပဵရမည်။

(ဂ)

အပိုဒ်ခ(ွဲ ခ)အရ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်မူရင်ဵခွဲ ထုတေ
် ပဵရန် ခွငဴ်ြပုေကောင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်လျှေင်
မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်မူရင်ဵခွဲ

ထုတေ
် ပဵခ

ေပဵသွင်ဵရန်

ေလျှောေ်ထာဵသူထဳ အေကောင်ဵကောဵရမည်။
(ဃ) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် မူရင်ဵခွဲ ထုတေ
် ပဵခ လေ်ခဳရရှိလျှေင် မူရင်ဵခွဲ
တဳဆိပ် ရိုေ်နှိပ်၍ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်မူရင်ဵခွဲေို ေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ ထုတေ
် ပဵရမည်။
(င)

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်ရရှိသူသည် အမည်၊ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေနထိင
ု ်သညဴ် လိပ်စာ သို့မဟုတ်
ြပည်ပတွင် ေနထိင
ု ်သညဴလ
် ိပ်စာ ေြပာင်ဵလဲပါေ ေောင်စီသို့ ချေ်ချင်ဵ အေကောင်ဵကောဵ
ရမည်။

၂၀။

(ေ) မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူသည်

မှတ်ပုဳတင်ပပီဵေနာေ်မှ

ထပ်မဳရရှိေသာ

တိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာ

ဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာ သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ြပုလွှာေို မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵတွင် ြဖညဴသ
် ွင်ဵ
ေပဵရန်

သေ်ဆိုင်ရာ

အေထာေ်အထာဵစာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵနှငဴ်အတူ

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။
(ခ)

ေောင်စီသည် အပိုဒ်ခွဲ(ေ)အရ ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေို စိစစ်၍(၁)

အသိအမှတ်ြပုပါေ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵတွင် ြဖညဴသ
် ွင်ဵေပဵရမည်။

ေောင်စီသို့

(၂)

အသိအမှတ်မြပုပါေ အသိအမှတ်မြပုေကောင်ဵ ေလျှောေ်ထာဵသူထဳ အေကောင်ဵ
ကောဵရမည်။

၂၁။

မှတ်ပုဳတင်ေကေဵ၊ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်သေ်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ်ခ၊ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် မူရင်ဵခွဲထတ
ု ်
ေပဵခ တို့သည် ေောင်စီေ သတ်မှတ်သညဴ်အတိင
ု ်ဵ ြဖစ်သည်။

၂၂။

ေောင်စီသည်

ေအာေ်ပါအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်

ေပါ်ေပါေ်ပါေ

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်ေို

ပယ်ဖျေ် ေကောင်ဵ အမိန့်ချမှတ်ရမည်(ေ) မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူ ေသဆုဳဵြခင်ဵ၊
(ခ)

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူေ ပယ်ဖျေ်ခွငဴ်ေတာင်ဵခဳြခင်ဵ၊

(ပု)ဳ ပါေမာေ္ခေဒါေ်တာြမငဴ်သိန်ဵ
ဥေ္ကဋ္ဌ
ြမန်မာနိုင်ငဳတိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေောင်စီ

