၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံြခားသားများ မှတ်ပုံတင်ရေးနည်းဥပရေများ
[ ြပင်ဆင် : 16.09.2013 ]
၁။

(၁)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံြခားသားများ မှတ်ပုံတင်ရေး နည်းဥပရေများ
ဟု ေေါ်ဆိုရမည်။

(၂)
၂။

ဤနည်ဵဥပေဒသည် ၁၉၄၉ ေုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေန့မှစတင်၍အာဏာတည်ရမည်။

၎င်ဵနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်(က) ‘အက်ဥပေဒ’ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငဳြောဵသာဵမျာဵ မှတ်ပုဳတင်ေရဵအက်ဥပေဒကိုဆိုလိုသည်။
(ေ)

‘မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်’ ဆိုသည်မှာ နည်ဵဥပေဒ -၆ အရ ထုတေ
် ပဵထာဵသညဴ် နိုင်ငဳြောဵသာဵ
မှတ်ပုဳ တင်လက်မှတ်ကို ဆိုလိုသည်။

(ဂ)

‘ေရိုင်’ ဆိုသည်မှာ အုပ်ေျုပ်မှုစီရင်စုေဒသတစ်ေုေုကို ဆိုလိုသည်။ေအာက်ပါတို့ကိုလည်ဵ
ေရိုင်ဟူ၍ မှတ်ယူရမည် (၁)

ေြမာက်ပိုင်ဵ ရှမ်ဵြပည်နယ်မျာဵ၊

(၂)

ေတာင်ပိုင်ဵ ရှမ်ဵြပည်နယ်မျာဵ၊

(၃)

(ကရင်နီနယ်) ကယာဵြပည်နယ်၊

(၄)

ေြမာက်ပိုင်ဵ ေျင်ဵေတာင်နယ်မျာဵ၊

(၅)

ေတာင်ပိုင်ဵ ေျင်ဵေတာင်နယ်မျာဵ၊

(၆)

ဗန်ဵေမာ်ေရိုင်(ကေျင်ြပည်နယ်)၊

(၇)

ြမစ်ကကီဵနာဵေရိုင်(ကေျင်ြပည်နယ်)၊

(ဃ) ‘ပုဳစဳ’ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် အကျုဳဵဝင်သညဴ် ပုဳစဳတစ်ေုေုကိုဆိုလိုသည်။
(င)

‘ယာဉ်တာဝန်ေဳအရာရှိ’ဆိုသည်မှာ ေလေ ကာင်ဵအုပ်ေျုပ်ေရဵ အပါအဝင်နှငဴ် ၎င်ဵသေဘော
တာဝန်ေဳ

အရာရှိ

သို့မဟုတ်

ေလေ ကာင်ဵအရာရှိတ့က
ို

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ

ေဆာင်ရွက်ရန် ၎င်ဵတို့ကိုယ်စာဵ တာဝန်လဲအ
ွှ ပ်ြေင်ဵ ေဳရေသာ သူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်
ကိုဆိုလိုသည်။
(စ)

‘ေရီဵသည်’

ဆိုသည်မှာ

သေဘောသာဵ

သို့မဟုတ်

ေလယာဉ်သမာဵမဟုတ်သညဴ်

ေရီဵသွာဵမညဴသ
် ူ သို့မဟုတ် ေရီဵသွာဵရန် ကကဳရွယ်သူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်ကို ဆိုလသ
ို ည်။
(ဆ)

‘မှတ်ပုဳတင်လပ
ိ ်စာ’

ဆိုသည်မှာ

နည်ဵဥပေဒအပိုဒ်

၅

အရ

တိုင် ကာဵထာဵသညဴ်

နိုင်ငဳြောဵသာဵ တစ်ဦဵ တစ်ေယာက်၏ ြမန်မာြပည်ရှိလိပ်စာ(နိုင်ငဳြောဵသာဵ မှတ်ပုဳတင်
လက်မှတ် အပိုဒ် ၁၈ တွင် ထညဴ်သွင်ဵထာဵေသာ)
(ဇ)

‘မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ’ ဆိုသည်မှာ ေတာ်လှန်ေရဵေကာင်စီ ဥက္ကဋ္ဌကနည်ဵဥပေဒအပိုဒ် ၃ အရ
ေန့်အပ် ထာဵေသာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိကိုဆိုလိုသည်။

(ဈ)

‘ေနထိင
ု ်ရာအရပ်’ဆိုသည်မှာ ြမန်မာြပည်ရှိ ရိုဵရိုဵေနထိုင်သညဴ် ေနရာကိုဆိုလိုသည်။

(ည)

‘သေဘောသာဵ’ဆိုသည်မှာ သေဘောတစ်ေုေုတွင် အလုပ်လုပ်သူကိုဆိုလိုသည်။

(ဋ)

‘ကမ္ဘာလှညဴ်ေရီဵသည်’ဆိုသည်မှာ

သုဳဵလထက်မမျာဵေသာ

အေျိန်သာ

ေနထိင
ု ်သူကို

ဆိုလိုသည်။
(ဌ)

‘ေရယာဉ်’ ဆိုရာတွင် ေလယာဉ်ပါအကျုဳဵဝင်သည်။

၃။

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတသည် လိအ
ု ပ်သညဴ် ေဒသမျာဵအတွက် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိကို ေန့်အပ်နိုင်သည်။

၄။

ြမန်မာြပည်သို့လာေရာက်ေသာ

မည်သညဴေ
် ရီဵသည်မဆို

သေဘောအရာရှိ

သိမ
ု့ ဟုတ်

၎င်ဵ၏

ကိုယ်စာဵ လှယ်တစ်ဦဵဦဵက ေတာင်ဵဆိုေသာအေါ ၎င်ဵ၏အမည်၊ လူမျိုဵ၊ အသက်၊ ေယာက်ျာဵ၊
မိန်ဵမ၊ ေမွဵဖွာဵရာ အရပ်နှငဴ် ြမန်မာြပည်တွင်ေနမညဴ်ေနရပ်၊ ၎င်ဵလာေရာက်သညဴ်အေ ကာင်ဵအရာ
နှငဴ် မည်မျှေနမည် စသည် တို့ကိုေပဵရမည်။
၅။

(၁)

ြမန်မာြပည်သို့လာေရာက်သညဴ် သို့မဟုတ် ေနထိင
ု ်သညဴ် နိုင်ငဳြောဵသာဵတိုင်ဵ နည်ဵဥပေဒ
၆ အရ မှတ်ပုဳ တင်ရမည်။

(၂)

နိုင်ငဳြောဵသာဵမျာဵသည် ပုဳစဳ ‘က’ ရှိ အပိုဒ် ၂ မှ ၁၈ နှငဴ် ၁၉ မှ ၂၂ အထိ လိအ
ု ပ်
သညဴအ
် ေျက်အလက်မျာဵကို

အမှန်အတိုင်ဵြဖညဴ်သွင်ဵရမည်။

၎င်ဵအြပင်

မိမိ၏ဓါတ်ပုဳ

သုဳဵပုဳကိုပါ ေပဵရ မည်။ အိမ်တွင်ဵပုန်ဵအမျိုဵသမီဵမျာဵအတွက် ဓါတ်ပုဳေပဵရန်မလို။
(၃)

အပိုဒ်ငယ် (၂) အတွက် နိုင်ငဳြောဵသာဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာက်၏ ြမန်မာြပည်ရှိ လိပ်စာမှာ(က) မိမိ၏ေနအိမ်၊
(ေ)

အိမ်မရှိလျှင် ပထမအေ ကာင်ဵ ကာဵစဉ်က ေနထိင
ု ်ေနသညဴ် ေနရာ သို့မဟုတ်
ြမန်မာြပည် ေရာက်သညဴ် အေါ ေနရန်ရည်ရွယ်သညဴ် ေနရာြဖစ်သည်။

၆။

(၁)

အပိုဒ်ငယ် (၅) (၁)တွင် ရည်ညွှန်ဵထာဵသညဴ် အေ ကာင်ဵေျက်အရ ေဆာင်ရွက်ရမည်မှာ (က) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို

စတင်ြပဋ္ဌာန်ဵသညဴေ
် န့တွင်

ြမန်မာြပည်၌ရှိေနေသာ

နိုင်ငဳြောဵသာဵတစ်ဦဵသည် ထိေ
ု န့မှစ၍ (၃၀၁) ရက်အတွင်ဵ မိမိေနထိင
ု ်သညဴ်
သက်ဆိုင်ရာနယ်ရှိမှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
အကယ်၍အြောဵေဒသတစ်ေုေုတွင်

ေရာက်ရှိေနပါက

ေရာက်ရှိရာအရပ်ရှိ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(ေ)

သေဘောြဖငဴ်

ြမန်မာြပည်သို့

ဝင်ေရာက်လာသညဴ်

နိုင်ငဳြောဵသာဵတစ်ဦဵသည်

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိက သတ်မှတ်ေပဵသညဴ် သေဘောဆိပ် သို့မဟုတ် ေရာက်ရှိသညဴ်
ေနရာတစ်ေုေုတွင် ၎င်ဵေရာက်ရှိသညဴ် ေန့ရက်၊ အေျိန်တက
ို့ ို တိုင် ကာဵရမည်။
(ဂ)

ကုန်ဵလမ်ဵေရီဵြဖငဴ် ဝင်ေရာက်လာသညဴ် နိုင်ငဳြောဵသာဵသည်သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငဳြောဵ
သာဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ (၇၂) နာရီအတွင်ဵတိုင် ကာဵရမည်။

(၂)

မည်သညဴန
် ိုင်ငဳြောဵသာဵမဆို တိုင် ကာဵသညဴအ
် ေါတွင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ ေကျနပ်ေအာင်
မိမိ တတ်နိုင်သမျှ အမှန်အကန်အေ ကာင်ဵအရာကို ေပဵရမည်။ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ပုဳစဳ
‘က’(၃)

ေုကိုတင
ို ် ကာဵသညဴ်

ထိသ
ု ူ၏ဓါတ်ပုဳတစ်ပုဳစီ

နိုင်ငဳြောဵသာဵအတွက်

ကပ်၍

၎င်ဵ၏နိုင်ငဳြောဵသာဵ

နိုင်ငဳြောဵသာဵ၏

လက်မှတ်

ေရဵထိဵု ေစရမည်။

နှိပ်ထာဵရမည်။

နိုင်ငဳြောဵသာဵသည်

ြဖညဴစ
် ွက်ရမည်။

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်မျာဵတွင်

စာမတတ်သူြဖစ်ပါက

အဆိုပါပုဳစဳ

ပုဳစဳတိုင်ဵတွင်

‘က’၏

လက်မပုဳစဳကို

တတိယ

ပိုင်ဵကို

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳမှရယူရမည်။
ြမန်မာြပည်သို့

သေဘောြဖငဴ်

နိုင်ငဳြောဵသာဵ

တစ်ဦဵဝင်လာေသာ

နယ်ပယ်သည်

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ၏ အာဏာသက်ေရာက်သညဴ် နယ်ပယ်အတွင်ဵမဟုတ်ေဲဴပါက ၎င်ဵအာဵ
ယာယီမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ပုဳစဳ ‘ေ’ ကိုထုတ်ေပဵရမည်။ အဆိုပါ နိုင်ငဳြောဵသာဵသည် ပုဳစဳ ‘
ေ’ တွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ လိက
ု ်နာ ရမည်။
အကယ်၍ နိုင်ငဳြောဵသာဵတစ်ဦဵတစ်ေယာက်သည် မိမိ၏မှတ်ပုဳတင်သက်တမ်ဵ မကုန်ဆုဳဵမီ
ြမန်မာြပည် သို့ ြပန်ဝင်လာသူြဖစ်၍ ၎င်ဵဝင်ေရာက်လာေ ကာင်ဵ ဝင်ေရာက်သညဴ် ေန့မှ
ရက်(၃၀)

အတွင်ဵ

အေ ကာင်ဵ

ကာဵပါက၎င်ဵအာဵ

၎င်ဵ၏မှတ်ပုဳတင်

လက်မှတ်အေဟာင်ဵကိုြပန်လည် အတည်ြပု၍ေပဵအပ်ရမည်၊ သို့မဟုတ် နည်ဵဥပေဒအပိုဒ်
၅ (၁) အရ ြပန်လည် မှတ်ပုဳတင် ေစရမည်။
(၃)

အပိုဒ်ငယ်(၁) အပိုဒ်ေ(ွဲ က) အရ နိုင်ငဳြောဵသာဵတစ်ဦဵသည် ၎င်ဵမှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ်
ေနရပ်

မဟုတ်သညဴ်

အြောဵေနရာရှိမှတ်ပုဳတင်အရာရှိတစ်ဦဵဦဵထဳတင
ွ ်

အေ ကာင်ဵ ကာဵထာဵပါက ၎င်ဵ၏ မှတ်ပုဳတင်ရာေနရပ်သို့ မြပန်မေျင်ဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၀၊ ၁၁၊
၁၂ အရ ထိေ
ု ဒသရှိ မှတ်ပုဳတင် အရာရှိသည် မိမိ၏ မှတ်ပုဳတင်ရာအရာရှိ ဟုမှတ်ယူရမည်။
(၄)

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိက ကမ္ဘာလှညဴ်ေရီဵသည်ဟု နည်ဵဥပေဒ ၇ (၁) အရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်
နိုင်ငဳြောဵသာဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာက်သည် ပုဳစဳ ‘က’တွင် ပါရှိသညဴ် အပိုဒ် ၂၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၀၊
၂၁ နှငဴ် ၂၃ တို့သာ ြဖညဴ်သွင်ဵရမည်။ ဓါတ်ပုဳေပဵြေင်ဵမှလည်ဵ လွတင် ငိမ်ဵေွငဴ်ြပုသည်။

(၅)

(က) အသက် ၁၈ နှစ်ေအာက်ရှိ ကေလဵမျာဵ၏ အမည်ကို ၎င်ဵတို့မိဘ၏ မှတ်ပုဳတင်
လက်မှတ်မျာဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵရမည်။ မိဘမရှိသူမျာဵအတွက် ၎င်ဵတို့အာဵအုပ်ထန
ိ ်ဵ
သူမျာဵ၏ မှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်တွင် ထညဴ်သွင်ဵရမည်။ ထိ့ြု ပင် ၁၈ နှစ်ေအာက် နှငဴ်
၁၂

နှစ်အထက်ကေလဵမျာဵကိုမူ

နှစ်ြပညဴသ
် ညဴေ
် န့မှစ၍

ပုဳစဳ

‘ကက’

ရက်ေပါင်ဵ(၃၀)အတွင်ဵ

ထုတေ
် ပဵရမည်။

သီဵြောဵမှတ်ပုဳတင်

၁၈

လက်မှတ်

ေလျှာက်ထာဵရမည်။ အသက် ၁၂ နှစ် ြပညဴသ
် ညဴေ
် န့မှစ၍ ရက် (၃၀) အတွင်ဵ
“ကက” ေလျှာက်ထာဵရမည်။

(ေ)

မိဘနှငဴ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူမရှိသညဴ် ၁၈ နှစ်ေအာက် ကေလဵမျာဵကို မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်
အေမဲဴ

ထုတေ
် ပဵရမည်။

သို့ရာတွင်

အသက်

၁၈

နှစ်ြပညဴသ
် ညဴအ
် ေါ

သတ်မှတ်ထာဵသညဴအ
် ေြဖငဴ် မှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်ြပုလုပ်ရမည်။
(၆)

၁၉၅၆ ေု၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့မတိုင်မီ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် နိုင်ငဳြောဵသာဵ
တိုင်ဵသည် ဤအပိုဒ်ငယ်အရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ မှတ်ပုဳတင်သည်ဟု ယူဆ၍
အသက် ၁၈ နှစ်ြပညဴင် ပီဵ သည်ဴ နိုင်ငဳြောဵသာဵတိုင်ဵသည် ၁၉၅၆ ေု၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁
ရက်ေန့၊ သို့မဟုတ် ၎င်ဵေန့ေနာက် ပိုင်ဵတွင် ၎င်ဵတို့၏ နိုင်ငဳြောဵသာဵ မှတ်ပုဳတင်
လက်မှတ်မျာဵကို လဲလှယ်ရမည်။ သို့မဟုတ် ၁၉၅၆ ေု၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့
ေနာက်ပိုင်ဵေန့မျာဵတွင် ၎င်ဵ၏ နိုင်ငဳြောဵသာဵ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵ
ေဲဴလျှင် နည်ဵဥပေဒအပိုဒ်၇

အပိုဒ်ငယ်(၂) (က) (ေ) တို့အရ နှစ်စဉ် နိုင်ငဳြောဵသာဵ

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် လဲလှယ်ရမည်။
၇။

(၁)

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်
ကမ္ဘာလှညဴ်ေရီဵသည်

ြမန်မာြပည်သို့ဝင်လာသညဴ်

နိုင်ငဳြောဵသာဵတစ်ဦဵဦဵသည်

တစ်ဦဵဟုယုဳ ကည်ေကျနပ်ပါက

၎င်ဵ၏မှတ်ပုဳတင်

လက်မှတ်

ေပါ်တွင် ကမ္ဘာလှညဴ်ေရီဵသည်ဟု ေရဵသာဵရမည်။ ၎င်ဵ၏လက်မှတ်ကုန်သညဴ် ေန့မှာ
ဗီဇာေပါ်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊

လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵဌာနမှ

ထုတေ
် ပဵသညဴ်

လက်မှတ်ေပါ်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ ေနေွငဴ်ကုန်ဆုဳဵသညဴ်ေန့ရက်ြဖစ်ရမည်။
(၂)

(က) နိုင်ငဳြောဵသာဵတစ်ဦဵဦဵအာဵ

ထုတေ
် ပဵထာဵသညဴ်

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်

သည်

မှတ်ပုဳတင်သညဴ် ေန့မှစ၍ တစ်နှစ်တာသက်တမ်ဵရှိရမည်။
(ေ)

နိုင်ငဳြောဵသာဵတိုင်ဵသည် ၎င်ဵ၏ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို နှစ်စဉ်လလ
ဲ ှယ် ရမည်။
မှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ (၃၀) အတွင်ဵ
လဲလှယ်ရမည်။

(၃)

ကမ္ဘာလှညဴ်ေရီဵသည်

တစ်ဦဵတစ်ေယာက်သည်

၎င်ဵ၏

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်

သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵငပီဵသညဴအ
် ေါတွင် ကမ္ဘာလှညဴ်ေရီဵသည်ဟု သတ်မှတ်ြေင်ဵ မှရပ်စဲသည်။
၈။

(၁)

ြမန်မာြပည်သို့ဝင်ေရာက်လာသညဴ်
ေတာင်ဵဆိုသညဴအ
် ေါ

၎င်ဵ၏

စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵကို

နိုင်ငဳြောဵသာဵတိုင်ဵသည်
နိုင်ငဳကူဵလက်မှတ်

ေပဵအပ်၍

၎င်ဵနိုင်ငဳကူဵ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိက

သို့မဟုတ်

အြောဵသက်ေသေဳ

လက်မှတ်နှငဴ်

အြောဵသက်ေသေဳ

စာရွက်မျာဵကို ြပန်ယူရန် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိက ေျိန်ဵဆိုသညဴ် ေနရာသို့သွာဵရမည်။
(၂)

နည်ဵဥပေဒအပိုဒ်ငယ်(ေ)

အရ

နိုင်ငဳကူဵလက်မှတ်နှငဴ်အြောဵ

သက်ေသေဳစာရွက်

စာတမ်ဵမျာဵကို ေပဵအပ်သညဴအ
် ေါ နိုင်ငဳြောဵသာဵတစ်ဦဵဦဵသည် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ ထဳမှ
ရရှိေ ကာင်ဵြဖတ်ပိုင်ဵကို ရယူထာဵေွငဴ် ရှိသည်။

၉။

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ၊ တရာဵသူကကီဵ သို့မဟုတ် ရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် လူဝင်မှု ကကီဵ ကပ်ေရဵဌာနမှ
လက်ေထာက်မှူဵထက် ရာထူဵမငယ်သူ တစ်ဦဵဦဵက မှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်ကို စစ်ေဆဵရန်
ေတာင်ဵဆိုေသာအေါ

နိုင်ငဳြောဵသာဵတိုင်ဵသည်

ေတာင်ဵဆို

သညဴ်(၂၄)

နာရီအတွင်ဵ

ေပဵအပ်ရမည်။ အဆိုပါ အရာရှိ တို့သည် ၎င်ဵနိုင်ငဳြောဵသာဵက အေ ကာင်ဵလုေ
ဳ လာက်စွာြပေဲဴလျှင်
(၂၄)နာရီ ထက်ပိ၍
ု မှတ်ပုဳတင် လက်မှတ် ေပဵနိုင်သညဴ် အေျိန်ကို သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။
၁၀။

(၁)

အကယ်၍ နိုင်ငဳြောဵသာဵတစ်ဦဵသည် ၎င်ဵ၏မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေနရပ်မှ တစ်လမျှ
တစ်ဆက်တည်ဵ မေနထိင
ု ်ေဲဴပါမူ ၎င်ဵယာယီေရာက်ရှိေနသညဴ် ေနရပ်ရှိ နိုင်ငဳြောဵသာဵ
မှတ်ပုဳတင် အရာရှိထဳတွင် ၎င်ဵ၏ယာယီလပ
ိ ်စာကိုတင
ို ် ကာဵရမည်။ ၎င်ဵအြပင်ေနာက်ထပ်
ေြပာင်ဵေရွှေ့ေနထိင
ု ်ေသာ ေနရပ်လပ
ိ ်စာ အသီဵသီဵတို့ကို လည်ဵမိမိ ယာယီေနထိင
ု ်ေနသညဴ်
ေနရပ်အသီဵသီဵရှိေသာ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင် အရာရှိကို တိုင် ကာဵရမညဴ်အြပင် ၎င်ဵ၏
မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေနရပ်ကိုြပန်သညဴ် အေါတွင် ေနရပ်ရှိ ေရိုင်မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ
လည်ဵအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

(၂)

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်

ထုတေ
် ပဵသညဴအ
် ေါ

နိုင်ငဳြောဵသာဵ

တစ်ဦဵဦဵအာဵ ေနရပ်လပ
ိ ်စာ ေြပာင်ဵပါက (၂၄) နာရီအတွင်ဵ လိပ်စာအသစ်ကို ေပဵရန်
စာြဖငဴ်ညွှန် ကာဵရမည်။ ၎င်ဵြပင် စာြဖငဴ် တိုင် ကာဵေစရမည်။
၁၁။

(၁)

နိုင်ငဳြောဵသာဵတိုင်ဵသည်
အသစ်ေနရာသို့

ြမန်မာြပည်အတွင်ဵ

ေရာက်ရှိငပီဵ

(၇၂)

ေနရပ်လပ
ိ ်စာေြပာင်ဵပါက

နာရီအတွင်ဵ

လိပ်စာအသစ်ရှိရာ

လိပ်စာ
မှတ်ပုဳတင်

အရာရှိထဳစာြဖငဴ်အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(၂)

နိုင်ငဳြောဵသာဵတစ်ဦဵသည်

ေအာက်ပါအတိုင်ဵြပုလုပ်လျှင်

လိပ်စာေြပာင်ဵလဲ

သည်ဟုမှတ်ယရ
ူ မည်။
(က) ြမန်မာြပည်တွင်ဵတစ်ေနရာမှ တစ်ေနရာသို့ေြပာင်ဵလျှင် ေသာ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊
(ေ)

အိမ်မရှိသြဖငဴ် မှတ်ပုဳတင်လပ
ိ ်စာမှ ေြပာင်ဵေရွှေ့ငပီဵ (၆) လအတွင်ဵြပန် မေရာက်နိုင်
ဟုယူဆသညဴအ
် ေါ ၎င်ဵ၏ မှတ်ပုဳတင်လပ
ိ ်စာကိုေြပာင်ဵရမည်။

၁၂။

နည်ဵဥပေဒ ၁၀ နှငဴ် ၁၁ တို့ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကို ထိေက
ို ်မှုမရှိေစဘဲ မှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်ရှိ
အြောဵအေျက်အလက်မျာဵကို တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် ေြပာင်ဵလဲရန်အေ ကာင်ဵ ေပါ်ေပါက်လာေဲဴေသာ်
(၁၄) ရက်အတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင် အရာရှိထဳစာြဖငဴ် အေ ကာင်ဵ ကာဵ ရမည်။

၁၃။

ကမ္ဘာလှညဴ်ေရီဵသည်သည် ၎င်ဵ၏ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်သက် တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵ သမျှနည်ဵဥပေဒ
၁၁(၂) အရ ယာယီေနရပ်လပ
ိ ်စာကို(၂၄) နာရီေကျာ်မျှ ေြပာင်ဵလဲမှု ရှိလျှင်တိုင် ကာဵရမည်။

၁၄။

(၁)

ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တိုင်ဵသည် ၎င်ဵဟိုတယ်သို့ လာေရာက်သညဴ် ဧညဴသ
် ည်စာရင်ဵကို မှန်ကန်
စွာမှတ်ယူထာဵရမည်။ သို့မဟုတ် လိအ
ု ပ်ေသာ အေျက်အလက်မျာဵကို မှတ်သာဵထာဵ

ရမည်။ ၎င်ဵဟိုတယ် သို့ေရာက်သညဴအ
် ေါ ဧညဴသ
် ည်၏အမည် ၊ လူမျိုဵ စာရင်ဵြပုလုပ်
ထာဵရမည်။ အကယ်၍ ဧညဴသ
် ည်သည် နိုင်ငဳြောဵသာဵတစ်ဦဵြဖစ်ေဲဴလျှင်
(က) ၎င်ဵ(ဟိုတယ်သို့

လာေရာက်သညဴအ
် ေါ)

ပုဳစဳ

‘ဂ’တွင်ပါရှိသညဴအ
် ေျက်အလက်

မျာဵကို ြဖညဴသ
် ွင်ဵ ေိုင်ဵရမည်။
(ေ)

(၎င်ဵထွက်ေွာသွာဵသညဴအ
် ေါ) အဆိုပါစာရင်ဵတွင် ထွက်ေွာသညဴအ
် ေျိန်၊ ေန့စွဲနှငဴ်
မည်သညဴေ
် ဒသသို့ ထွက်ေွာသွာဵမည်ကိုပါ မှတ်သာဵရမည်။

(၂)

နည်ဵဥပေဒအပိုဒ်ငယ်(၁)အရ

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

စာရင်ဵကိုမှတ်ပုဳတင်အရာရှိ၊

တရာဵသူကကီဵ သို့မဟုတ် ရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် လူဝင်လထ
ူ ွက်ရုဳဵမှ လက်ေထာက်အင်စပက်
ေတာ် အဆငဴ်အတန်ဵထက် မနိမဴ်သူတက
ို့ ေတာင်ဵဆိုသညဴအ
် ေါြပရမည်။
(၃)

နည်ဵဥပေဒအပိုဒ်ငယ်

(၁)အရ

ြပုလုပ်ထာဵသညဴ်

စာရင်ဵတွင်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်က

၎င်ဵဟိုတယ်သို့ လာေရာက်သညဴ် ဧညဴသ
် ည်အာဵလိအ
ု ပ်ေသာ အေျက်အလက်မျာဵ ြဖညဴေ
် စ
သညဴအ
် ေါ ဧညဴသ
် ည် သည်၎င်ဵ၏ အမည်၊ အမျိုဵ အနွယ်တက
ို့ ို ေရဵထိဵု ရမည်။ အဆိုပါ
ဧညဴသ
် ည်သည် နိုင်ငဳြောဵသာဵ ြဖစ်ပါက(က) ပုဳစဳ ‘ဂ’ တွင်ပါရှိသညဴ် အေျက်အလက်မျာဵကို ဟိုတယ်သို့ေရာက်ရှိသညဴအ
် ေါြဖညဴ်
ရမည်။
(ေ)

အဆိုပါ စာရင်ဵတွင် ၎င်ဵထွက်ေွာသညဴအ
် ေါ ထွက်ေွာသညဴ် အေျိန်၊ ေန့စွဲနှငဴ်
မည်သညဴေ
် ဒသသို့ ထွက်ေွာသွာဵမည်ကိုပါ မှတ်သာဵရမည်။

(၄)

ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်၏ လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဧညဴသ
် ည်၏ လက်မှတ်မှ တပါဵ၊ ဤနည်ဵ
ဥပေဒအရ လိအ
ု ပ်ေသာ ပုဳစဳ

‘ဂ’ ပါအြောဵအေျက်အလက်မျာဵကိုအဂေလိပ်ဘာသာ

သို့မဟုတ် ြမန်မာဘာသာြဖငဴ် မှတ်သာဵရမည်။
(၅)

အကယ်၍ ဧညဴသ
် ည်သည် ြမန်မာဘာသာ သို့မဟုတ် အဂေလပ
ိ ်ဘာသာ ကိုမတတ်ပါက
ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်သည် ပုဳစဳ ‘ဂ’ ပါအေျက်အလက်မျာဵကို ဧညဴသ
် ည်အာဵရှင်ဵြပရမည်။

(၆)

ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်သည်

ပုဳစဳ

‘ဂ’

တစ်ေုကို

(၂၄)

နာရီထက်

ေနာက်မကျေစဘဲ

ြမန်နိုင်သမျှြမန်ေအာင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို့ ေပဵပို့ရမည်။
(၇)

၎င်ဵစည်ဵကမ်ဵဥပေဒအတွက် (က) ‘ဟိုတယ်’ဆိုသည်မှာ တည်ဵေိုေသာအိမ်၊ ကစာဵေုဳစာဵအသင်ဵ၊ ေေတ္တတည်ဵေိုရာအိမ်
စသညဴ် သေဘာပါဝင်သညဴ် အေဆာက်အအုဳကို ဆိုလိုသည်။
(ေ)

‘ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်’မှာဟိုတယ်ကိုတည်ေထာင်သူ သို့မဟုတ် ၎င်ဵကေန့်အပ်ထာဵသူ
နှငဴ် ၎င်ဵစည်ဵကမ်ဵ အရ ဟိုတယ် ၏ ဝတ္တရာဵကိုေဆာင်ရွက်သူကိုဆိုလိုသည်။

(ဂ)

‘လက်မှတ်’ဆိုရာ၌ လက်မှတ်မေရဵထိဵု တတ်ပါက လက်မပုဳစဳကိုဆိုလိုသည်။

(ဃ) ‘ဧညဴသ
် ည်’ဆိုရာ၌ ဟိုတယ်တွင် ေနရာတစ်ေုေု ေပဵရသူကိုဆိုလိုသည်။

၁၅။

(၈)

ပုဳစဳ ‘ဂ’ ကိုမှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳမှ ေလျှာက်ထာဵေတာင်ဵယူနိုင်သည်။

(၁)

ြမန်မာြပည်မှ ထွက်ေွာမညဴ် နိုင်ငဳြောဵသာဵတိုင်ဵသည် မိမိထွက်ေွာမညဴေ
် ဒသရှိ မှတ်ပုဳတင်
အရာရှိထဳတွင် ၎င်ဵ၏မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို ြပန်လည်ေပဵအပ်ရမည်။ ၎င်ဵမှတ်ပုဳတင်
အရာရှိသည် ၎င်ဵလက်မှတ်ေပါ်တွင် ြပန်လည်ေပဵအပ်ေ ကာင်ဵတဳဆိပ်နှိပ်၍ လက်မှတ်ထိုဵ
ထာဵရမည်။ ၎င်ဵလက်မှတ် ကို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိက သိမ်ဵဆည်ဵ၍ နိုင်ငဳြောဵသာဵအာဵ
မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်

ေပဵအပ်ငပီဵေ ကာင်ဵ

ေဖာ်ြပသညဴ်

ယာယီလက်မှတ်

တစ်ေုကို

ထုတေ
် ပဵရမည်။ ၎င်ဵလက်မှတ်သည် မည်သညဴေ
် န့ရက်အထိသာ သက်တမ်ဵရှိေ ကာင်ဵ
ေဖာ်ြပရမည်။

အကယ်၍

နိုင်ငဳြောဵသာဵတစ်ဦဵသည်

၎င်ဵ၏ယာယီေပဵထာဵသညဴ်

လက်မှတ်၏ သက်တမ်ဵအတွင်ဵြမန်မာြပည်မှ ထွက်ေွာြေင်ဵမြပုပါက မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ
ထဳသို့ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် သက်တမ်ဵအေျိန်တိုဵ ေပဵနိုင်သည်။
ယာယီလက်မှတ်သက်တမ်ဵမှာ ေနေွငဴ်လက်မှတ် သက်တမ်ဵထက် မေကျာ်လန
ွ ်ေစရ။
(၂)

၎င်ဵယာယီလက်မှတ်သည်

ရက်ေပါင်ဵ(၃၀)ထက်မပိုေစရ။

အကယ်၍

နိုင်ငဳြောဵသာဵ

တစ်ဦဵသည် ြမန်မာြပည်မှ အဆိုပါ ယာယီလက်မှတ်သက်တမ်ဵအတွင်ဵ ထွက်ေွာသွာဵြေင်ဵ
မြပုပါက

ယာယီလက်မှတ်

လက်မှတ်ကိုထုတ်ေပဵသညဴ်

သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵငပီဵ
အရာရှိထဳ

ြပန်အပ်၍

(၇၂)

နာရီအ ကာတွင်

အဆိုပါ

၎င်ဵ၏ထွက်ေွာြေင်ဵမြပုေ ကာင်ဵ

အေ ကာင်ဵ ကာဵငပီဵ ၎င်ဵ၏ မှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်ေဟာင်ဵကို ြပန်လည် ရယူရမည်။
(၃)

ယာယီလက်မှတ်သည်

ထုတေ
် ပဵသညဴေ
် ဒသအတွက်သာ

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်သေဘာ

သက်ဝင်ရမည်။ ၎င်ဵ၏ သက်တမ်ဵမှာေွငဴ်ြပုထာဵသညဴအ
် ေျိန် သို့မဟုတ် ထွက်ေွာသွာဵမညဴ်
အေျိန်အထိသာ ြဖစ်ရမည်။
(၄)

ယာယီလက်မှတ်ကို (က) ြမန်မာြပည်မှ ေရယာဉ်ြဖငဴ် ထွက်ေွာသွာဵလျှင် ေရယာဉ်မှူဵထဳသို့လည်ဵေကာင်ဵ၊
(ေ)

ကုန်ဵလမ်ဵေရီဵြဖငဴ်

ထွက်ေွာလျှင်

ြမန်မာြပည်မှ

ေနာက်ဆုဳဵထွက်မညဴ်ေနရာရှိ

ရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵကင်ဵ စေန်ဵသို့လည်ဵေကာင်ဵ ေပဵအပ်ရ
မည်။
(၅)

အဆိုပါ စည်ဵကမ်ဵဥပေဒအတွက် မဂေလာဒုဳေလဆိပ်သည် ရန်ကုန်နှငဴ် အင်ဵစိန်နယ်အတွင်ဵ
သက်ေရာက်သည်ဟု ယူဆရမည်။

(၆)

ပယ်ဖျက်
<ြပင်ဆင် 16.09.2013>

၁၆။

(၁)

ြမန်မာြပည်တစ်ေနရာရာသို့ ေရာက်ရှိသညဴအ
် ေါ သို့မဟုတ် ထွက်ေွာသညဴအ
် ေါ ေရယာဉ်
မှူဵသည် ေအာက်ပါ အတိင
ု ်ဵေဆာင်ရွက်ရမည် -

(က) ဆင်ဵသညဴေ
် ရီဵသည် စာရင်ဵ၊ တက်သညဴေ
် ရီဵသည်စာရင်ဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိကိုပုဳစဳ
‘င’ နှငဴ် ပုဳစဳ‘စ’ အသီဵသီဵေပဵအပ်ရမည်။
(ေ)

ဤကဲဴသို့ေပဵအပ်နိုင်ရန်အတွက် ေရီဵသည်မျာဵထဳမှလုအ
ိ ပ်သညဴ် အေ ကာင်ဵအရာ
မျာဵေတာင်ဵယူ ရမည်။

(ဂ)

ြမန်မာြပည်မှထွက်ေွာမညဴန
် ိုင်ငဳြောဵသာဵ

ေရီဵသည်ထဳမှမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို

ေတာင်ဵယူ၍ ၎င်ဵ လက်မှတ်နှငဴ် ပုဳစဳ ‘စ’ ကိုမှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေပဵအပ်ရမည်။
(ဃ) သေဘောတွင်ပါရှိေသာ သေဘောသာဵတို့၏အမည်၊ အမျိုဵအနွယ်ေဖာ်ြပထာဵသည်
စာရွက်စာတမ်ဵ မျာဵကို နိုင်ငဳြောဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳေပဵအပ်ရမည်။
(င)

နိုင်ငဳြောဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိအာဵ

ဝတ္တရာဵေဆာင်ရွက်ရာ၌အကူအညီေပဵရ

မည်။
(၂)

ပုဳစဳ ‘က’ ကိုြမန်မာ သို့မဟုတ် အဂေလပ
ိ ်ဘာသာ ြဖငဴ်ြဖညဴ်သွင်ဵေရဵသာဵရမည်။

(၃)

အဂေလပ
ိ ်နှငဴ်ြမန်မာဘာသာကို

မတတ်သညဴေ
် ရီဵသည်အတွက်

ေရယာဉ်မှူဵက

ကူညီ

ြဖညဴစ
် ွက်ေပဵ ရမည်။
(၄)

ေရယာဉ်အုပ်ေျုပ်သညဴအ
် ရာရှိသည် ေအာက်ပါအတိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။
(က) ပယ်ဖျက်
(ေ)

ြဖညဴသ
် ွင်ဵငပီဵသညဴ် ပုဳစဳ ‘စ’ တို့ကို ထွက်ေွာမညဴဆ
် ိပ်ကမ်ဵရှိ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ
ေပဵရမည်။

(ဂ)

အထက်တွင်ေဖာ်ြပသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳလုအ
ိ ပ်သညဴ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵ
အတိင
ု ်ဵ လိက
ု ်နာ ငပီဵ မငပီဵစစ်ေဆဵငပီဵမှသာ နိုင်ငဳြောဵသာဵမျာဵ ကိုထွက်ေွာေစရ
မည်။

(၅)

ပုဳစဳ င နှငဴ် စ တို့ကို ြမန်မာ သို့မဟုတ် အဂေလပ
ိ ်ဘာသာြဖင်ဴ ြဖညဴ်သွင်ဵေစရမည်။
<ြပင်ဆင် 16.09.2013>

၁၇။

(၁)

ပဏာမမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ြပုလုပ်ြေင်ဵနှငဴ်

နှစ်စဉ်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်လလ
ဲ ှယ်ြေင်ဵတို့

အတွက် ကျပ် ၅၀/- ေပဵေဆာင်ရမည်။
(၂)

(က) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်တစ်ေုေု
ြဖစ်ေစ

သက်ဆိုင်ရာ

ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵသည်ြဖစ်ေစ၊

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ(၇၂)နာရီအတွင်ဵ

ပျက်စီဵသွာဵသည်
အေ ကာင်ဵ ကာဵ

ရမည်။ အေ ကာင်ဵ ကာဵြေင်ဵေဳရ သညဴ် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ေပျာက်ဆုဳဵေ ကာင်ဵ
နှငဴ် ပျက်စီဵေ ကာင်ဵယုဳ ကည်ပါက ၎င်ဵနိုင်ငဳြောဵသာဵ အာဵ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်
မိတ္တူ ထုတမ
် ေပဵမီ ယာယီလက်မှတ်တစ်ေု ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ေ)

နိုင်ငဳြောဵသာဵသည် နိုင်ငဳြောဵသာဵမှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်ေပျာက်ဆုဳဵသည်ြဖစ်ေစ၊
ပျက်စီဵသည်ြဖစ်ေစ (၇၂) နာရီ အတွင်ဵ စာြဖငဴ်ေရဵသာဵတိုင် ကာဵငပီဵ ၎င်ဵ၏

နိုင်ငဳကူဵလက်မှတ် အရွယ်ဓါတ်ပုဳ (၃) ပုဳ ေပဵရမည်။ အြောဵေဒသတစ် ေုေုတွင်
ြဖစ်ေပါ်ပါက ၎င်ဵ၏ေနရပ်ေဟာင်ဵမှ တစ်ဆငဴ်တင်ြပရမည်။
(ဂ)

ေပျာက်ဆုဳဵ၍ြဖစ်ေစ၊

ပျက်စီဵ၍ြဖစ်ေစ

နိုင်ငဳြောဵသာဵမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်

မိတ္တူထုတ်ယူပါက ကျပ် ၅၀/-ေပဵရမည်။
(ဃ) နည်ဵဥပေဒ ၆ အရ သက်တမ်ဵြပန်လည်အတည်ြပုပါက ကျပ် ၃၀/-ေပဵရမည်။
(င)

စုတ်ြပတ်ေဟာင်ဵနွမ်ဵေသာ နိုင်ငဳြောဵသာဵမှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်အတွက် မိတ္တူ
ထုတယ
် ူပါက ကျပ် ၁၀/-ေပဵရမည်။

၁၈။

(၁)

မည်သူမျှ နိုင်ငဳြောဵသာဵ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ပါ အေျက်အလက်၊ ေရဵထိဵု ငမဲလက်မှတ်၊
ဓါတ်ပုဳ၊ ရုဳဵတဳဆိပ် စသည်တ့က
ို ို ေြပာင်ဵလဲြပင် ဆင်ြေင်ဵမြပုရ။

(၂)

လူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်တွင် မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် တစ်ေုထက်ပို၍ကိုင်ေဆာင်ြေင်ဵမြပုရ။

(၃)

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပဵြေင်ဵေဳရသူ၏ကိုယ်စာဵ၊

မတရာဵေသာနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်

ကိုင်ေဆာင်ြေင်ဵ၊ လိမ် လည်ြေင်ဵ မြပုလုပ်ရ။
(၄)

မိမိ၏မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို

အြောဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်အာဵကိုင်ေဆာင်ေစြေင်ဵ

မြပုရ။
(၅)

နည်ဵဥပေဒပါ အေျက်အလက်မျာဵကို လိမ်လည်ထက
ွ ်ဆိုြေင်ဵမြပုရ။

(၆)

နည်ဵဥပေဒအရေပဵအပ်ထာဵေသာ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေနစဉ် ေနှာငဴ်ေနှဵ
ကန့် ကာေအာင် မြပုလုပ်ရ။

----- Footnote ----[ပင်ရင်ဵ- လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵနှငဴ်ြပည်သူ့အင်အာဵဝန်ကကီဵဋ္ဌာနမှ ထုတြ် ပန်ေသာ ဝန်ကကီဵဌာနဆိုင်ရာ
အက်ဥပေဒနှငဴ်နည်ဵဥပေဒမျာဵစာအုပ်မှ ကူဵယူတင်ြပသည်။]

