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The Government of the Republic of the Union of Myanmar
Ministry of Immigration and Population
Notification No. 1/ 2014
12th Waning Day of Tazaungmone1376 ME
18-11-2014
The Ministry of Immigration and Population here by issues the
following rules in exercising the power conferred under Section 16 of the
Myanmar Immigration (Emergency Provisions) Act, 1947.
Chapter I
Title and Definition
1.
These rules shall be called the Permanent Residence of a Foreigner
Rules.
2.
The expressions contained in these rules shall have the same
meanings as contained in the Myanmar Immigration (Emergency
Provisions) Act, 1947. Moreover, the following expressions shall have the
meanings given here under:
(a)
Law means the Myanmar Immigration (Emergency
Provisions) Act, 1947.
(b)
Permanent Residence means granting the permanent
residence in Myanmar within the stipulated period
permitted to a foreigner who is in conformity with the
qualifications contained in these rules;
(c)
Permanent Residence Certificate means the certificate and
card issued under these rules to emigrate into Myanmar
within the period granted the permanent residence in
Myanmar to a foreigner;
(d)
Myanmar Citizen means a citizen who is prescribed by the
Myanmar Citizenship Law;

ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
လူ၀င်မ ကီး ကပ်ေရးှင့်ြပည်သူ အင်အား၀န် ကီးဌာန
အမိန်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၄
၁၃၇၆ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်း လဆုတ် ၁၂ ရက်
(၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်)
လူ၀င်မ ကီး ကပ်ေရးှင့်ြပည်သူ အင်အား၀န် ကီးဌာနသည် ၁၉၄၇ခုှစ်၊ ြမန်မာိုင်ငံ
လူဝင်မ ကီး ကပ်ေရး (လတ်တေလာပ
ြ ဌာန်းချက်များ) အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်
ကိုကျင့်သုံး၍ ေအာက်ပါနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်ှင့်အဓိပါယ်ေဖပ
ြ ချက်
၁။
ဤနည်းဥပေဒများကို ိုင်ငံြခားသားအမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒများ ဟု ေခ'
တွင်ေစရမည်။
၂။
ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် ၁၉၄၇ ခုှစ်၊ ြမန်မာိုင်ငံ
လူဝင်မ ကီး ကပ်ေရး (လတ်တေလာပ
ြ ဌာန်းချက်များ) အက်ဥပေဒတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း
အဓိပ)ါယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထို ြပင်ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း
အဓိပ)ါယ်သက်ေရာက်ေစရမည် (က)

ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ၁၉၄၇ ခုှစ်၊ ြမန်မာိုင်ငံလူဝင်မ ကီး ကပ်ေရး (လတ်တ
ေလာပ
ြ ဌာန်းချက်များ) အက်ဥပေဒကိုဆိုသည်။

(ခ)

အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့် ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပေဒများပါ အရည်အချင်း သတ်မှတ်
ချက်များှင့်ကိုက်ညီေသာ ိုင်ငံြခားသားကို ခွင့်ြပ-သည့် သတ်မှတ်ကာလ
အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံတွင် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းကို ဆိုသည်။

(ဂ)

အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ိုင်ငံြခားသားတစ်ဦးကို ြမန်မာိုင်ငံ
တွင် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-သည့် ကာလအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းသို
ဝင်ေရာက်ေနထိုင်ိုင်ရန် ဤနည်းဥပေဒများအရ ထုတ်ေပးထားသည့်
သက်ေသခံအေထာက်အထား လက်မှတ်ှင့် ကတ်ကိုဆိုသည်။

(ဃ)

ြမန်မာိုင်ငံသား ဆိုသည်မှာ ြမန်မာိုင်ငံသား ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထား
ေသာိုင်ငံသားကို ဆိုသည်။

2
(e)
(f)
(g)

(h)

(i)
(j)

(k)

(l)

Associate Citizen means an associate citizen who is
prescribed by the Myanmar Citizenship Law;
Naturalized Citizen means a naturalized citizen who is
prescribed by the Myanmar Citizenship Law;
Holder of the National Registration Card means a person
who is holding the certificate issued in accord with rules
made under Registration of Residents in the Union of
Myanmar Act, 1949;
Ex-Myanmar Citizen means a citizen who is prescribed by
the Myanmar Citizenship Law or a person who has held
associate citizen scrutiny card or naturalized citizen scrutiny
card or national registration card and a person who adopts
a citizenship of any foreign countries;
Expert means a qualified scholar in the respective fields
according to the requirement of work;
Person who Desires to Invest and Operate Business means a
person who desires to come and invest in business of
Myanmar in accord with the Foreign Investment Laws;
Foreigners Related to the Myanmar citizen means a
foreigner wife or husband who has married to a Myanmar
citizen in accord with Myanmar Customary Law, existing
laws relating to marriage of Myanmar citizens who are not
Buddhism and directives and, offsprings who are unmarried
and under 18 years of age born or adopted by them;
Contributor to Long Term Benefits of the State means
a person who is enable to the extent of his ability
in any of education, economic and social sectors of

၂
(င)

ဧည့်ိုင်ငံသား ဆိုသည်မှာ ြမန်မာိုင်ငံသားဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထား
ေသာ ဧည့်ိုင်ငံသားကို ဆိုသည်။

(စ)

ိုင်ငံသားပ
ြ -ခွင့်ရသူ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာိုင်ငံသားဥပေဒအရ သတ်မှတ်
ထားေသာ ိုင်ငံသားပ
ြ -ခွင့်ရသူကို ဆိုသည်။

(ဆ)

အမျိ-းသားမှတ်ပုံတင် သက်ေသခံကတ်ြပားကိုင်ေဆာင်သူ ဆိုသည်မှာ
၁၉၄၉ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ေနထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်
ေရးအက်ဥပေဒအရ ြပ-လုပ်သည့် နည်းဥပေဒများှင့်အညီ ထုတ်ေပး
ေသာ သက်ေသခံကတ်ြပား ကိုင်ေဆာင်သူကို ဆိုသည်။

(ဇ)

ြမန်မာိုင်ငံသားေဟာင်း ဆိုသည်မှာ ြမန်မာိုင်ငံသားဥပေဒအရ သတ်မှတ်
ထားေသာ ိုင်ငံသားေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဧည့်ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်
ြပား သို မဟုတ် ိုင်ငံသားပ
ြ -ခွင့်စိစစ်ေရးကတ်ြပား သို မဟုတ် အမျိ-းသား
မှတ်ပုံတင်သက်ေသခံကတ်ြပား ကိုင်ေဆာင်ခဲ့ဖူးသူေသာ်လည်းေကာင်း
ြဖစ်.ပီး ြပည်ပိုင်ငံတစ်ခုခု၏ ိုင်ငံသားအဖ
ြ စ် ခံယူထားသူကို ဆိုသည်။

(ဈ)

က0မ်းကျင်ပညာရှင် ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အရည်အချင်းြပည့်မီသူ ပညာရှင်ကိုဆိုသည်။

(ည)

ရင်းှီးြမ2-ပ်ှံ၍ စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်လိုသူ ဆိုသည်မှာ ိုင်ငံ ြခားရင်းှီး
ြမ:-ပ်ှံမဆိုင်ရာ ဥပေဒများှင့်အညီ ြမန်မာိုင်ငံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင်
လာေရာက် ရင်းှီးြမ:-ပ်ှံလုပ်ကိုင်လိုသူကို ဆိုသည်။

(ဋ)

ြမန်မာိုင်ငံသားှင့်ဆက်စပ်သူိုင်ငံြခားသားများ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာဓေလ့
ထုံးတမ်းဥပေဒ၊ ဗုဒ<ဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများ၏
လက်ထပ်ထိမ်းြမားခ
ြ င်းှင့်သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပေဒများ၊ =>န် ကား
ချက်များှင့်အညီ ြမန်မာိုင်ငံသားှင့် လက်ထပ်ထားေသာ ိုင်ငံြခားသား
ဇနီး သို မဟုတ် ခင်ပွန်းှင့် ယင်းတို ကေမွးဖွားေသာ သို မဟုတ် တရားဝင်
ေမွးစားေသာ အသက် ၁၈ ှစ်ေအာက် အိမ်ေထာင်မြပ-ရေသးသည့်
သားသမီးများကို ဆိုသည်။

(ဌ)

ိုင်ငံေတာ်၏ ေရရှည်အကျိ-းစီးပွား အတွက် အေထာက်အကူြပ-ိုင်သူ
ဆိုသည်မှာ ိုင်ငံေတာ်၏ ပညာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရးစသည့် နယ်ပယ်

3
the State for the development of the State;
(m)

(n)

(o)
(p)
(q)
(r)

(s)

(t)
(u)

Implementation Central Committee means the Central
Committee relating to Implementation for granting the
permanent residence for foreigners which is formed,by
notification, by the President of the Union of Myanmar;
Implementation Working Committee means the
Implementation Working Committee for granting the
permanent residence for foreigners which is formed by the
Central Committee for Implementation in order to scrutinize
the applications of the permanent residence for foreigners in
accord with laws and rules;
Ministry means the Ministry of Immigration and Population;
Department means the Department of Immigration and
National Registration;
Section means the section of Permanent Residence of a
foreigner of the Department;
Office of Township Staff Officer-in-Charge, means the
Department of Township Immigration and National
Registration;
Inspection Officer means the Immigration Officer from the
Department of Immigration and National Registration who is
assigned duty by the Ministry to inspect the relevant person
at the necessary time and place whether or not in
conformity with orders and directives issued under these
rules in applying the permanent residence in Myanmar
inholding and using of the Permanent Residence
Certificate;
Form means the prescribed form contained in these rules.
Appendix means the appendix prescribed by the
requirements of these rules.

၃
တစ်ရပ်ရပ်တွင် ိုင်ငံေတာ်ဖွံA.ဖိ-းတိုးတက်ေရးအတွက် တတ်စွမ်းသေရွA
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ိုင်သူကို ဆိုသည်။
(ဍ)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ိုင်ငံေတာ်သမတက
အမိန် ေက
 ာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ ဖွဲAစည်းသည့် ိုင်ငံြခားသားအမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်
ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီကို ဆိုသည်။

(ဎ)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ိုင်ငံြခားသား
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ေလCာက်ထားခ
ြ င်းများအား ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ
ှင့်အညီ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟို
ေကာ်မတီကဖွဲAစည်းသည့် ိုင်ငံြခားသားအမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ဆိုသည်။

(ဏ)

ဝန် 6ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ လူဝင်မ ကီး ကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ အင်အားဝန် ကီး
ဌာနကို ဆိုသည်။

(တ)

ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ လူဝင်မ ကီ ကပ်ေရးှင့် အမျိ-းသားမှတ်ပုံတင်ေရး
ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ထ)

ဌာနစိတ် ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာန၊ ိုင်ငံြခားသားအမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်း
ဆိုင်ရာဌာနစိတ်ကို ဆိုသည်။

(ဒ)

"မိ-နယ်ဦးစီးဌာနမှ8း9ုံး
ဆိုသည်မှာ
.မိ- နယ်လူဝင်မ ကီး ကပ်ေရးှင့်
အမျိ-းသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာနမှDးEုံးကို ဆိုသည်။

(ဓ)

စစ်ေဆးေရးအရာရှိ
ဆိုသည်မှာ
ြမန်မာိုင်ငံတွင်အ.မဲေနထိုင်ခွင့်
ေလCာက်ထားရာ၌လည်းေကာင်း၊ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို ကိုင်ေဆာင်
အသုံးြပ-ရာ၌လည်းေကာင်း ဤနည်းဥပေဒများအရ ထုတ်ြပန်သည့်အမိန် ၊
=>န် ကားချက်များှင့်
ညီ=ွတ်ြခင်းရှိမရှိကို
လိုအပ်သည့်အချိန်၊
လိုအပ်သည့်ေနရာတွင် သက်ဆိုင်သူအားစစ်ေဆးရန် ဝန် ကီးဌာနမှ
တာဝန်ေပးထားခ
ြ င်းခံရေသာ
လူဝင်မ ကီး ကပ်ေရးှင့်
အမျိ-းသား
မှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာနမှ လူဝင်မ ကီး ကပ်ေရးအရာရှိကို ဆိုသည်။

(န)

ပုံစံ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပေဒများပါသတ်မှတ် ပုံစံကို ဆိုသည်။

(ပ)

ေနာက်ဆက်တွဲ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပေဒများပါ လိုအပ်ချက်များကို
သတ်မှတ်ေဖာ်ြပသည့် ေနာက်ဆက်တွဲကို ဆိုသည်။
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Chapter II
Provisions Relating to the Application of the Permanent Residence
3.
The ex-Myanmar citizen or foreigner is entitled to apply the permanent
residence as an expert if it is in conformity with the following particulars:
(a)
being the holder of a type of visa which is not entitled to
settle in Myanmar before obtaining the permanent
residence if he/she is the ex-Myanmar citizen;
(b)
being the holder of a type of visa which is not entitled to
settle before the date of application of the permanent
residence within the consecutive 10 years of such date if
he/she is the foreigner and he/she accesses and resides in
Myanmar not less than 3 years consecutively; and if he/she
departs to abroad while residing as such, the period of
his/her stay in abroad does not exceed the consecutive 90
days within one year;
(c)
being an expert who has experience of work place in the
respective fields and is enable to perform the interests of the
State which are consistent with the requirement of the State;
(d)
being a person who is enable to submit the certificate or
document of the relevant State organizations as an expert in the
respective business adopted by the relevant Ministry of Myanmar;
(e)
being a person who is enable to pay tax in accord with the
existing laws, rules, regulations and directives according to the
category of business operated in the country if he/she gets the
permanent residence;
(f)
not being a person who is regarded as an international
refugee;
(g) not being a person who has the political asylum in any country;
(h)
not being a person listed in local, foreign or international
criminal record;

၄
အခန်း (၂)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်ေလ:ာက်ထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာပ
ြ ဌာန်းချက်များ
၃။
ြမန်မာိုင်ငံသားေဟာင်း သို မဟုတ် ိုင်ငံြခားသားသည် ေအာက်ပါအချက်များှင့်
ညီ=ွတ်လCင် ကGမ်းကျင်ပညာရှင်အ ြဖစ် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားခွင့်ရှိသည် (က)

ြမန်မာိုင်ငံသားေဟာင်းြဖစ်ပါက အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်မရမီ ြမန်မာိုင်ငံ၌
အေခ
ြ ချေနထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိ-းအစားကို ကိုင်ေဆာင်ေနထိုင်သူ
ြဖစ်ြခင်း၊

(ခ)

ိုင်ငံြခားသားဖ
ြ စ်ပါက အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသည့် ေန မတိုင်မီ
ယင်းေန ှင့် တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေသာ ၁၀ ှစ်အတွင်း အေခ
ြ ချေနထိုင်ခွင့်
မရှိသည့်ဗီဇာအမျိ-းအစားကို ကိုင်ေဆာင်၍ ြမန်မာိုင်ငံတွင် သုံးှစ်
ေအာက်မနည်း စH်ဆက်မြပတ် ဝင်ထွက်သွားလာေနထိုင်.ပီး ယင်းသို
ေနထိုင်စH် ြပည်ပသို ထွက်ခွာပါက ြပည်ပ၌ ေနထိုင်ေသာကာလသည်
တစ်ှစ်အတွင်း တစ်ဆက်တည်း ရက်ေပါင်း ၉၀ ထက်မပိုြခင်း၊

(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌
လုပ်ငန်းခွင်
အေတွAအက
 -ံရှိ.ပီး
ိုင်ငံေတာ်၏ လိုအပ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီေသာ ိုင်ငံအကျိ-းကို ေဆာင်ရွက်
ိုင်သူ ပညာရှင်ြဖစ်ြခင်း၊

(ဃ)

ြမန်မာိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနက သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင်
ကGမ်းကျင်ပညာရှင်ြဖစ်ေ ကာင်း လက်ခံအတည် ြပ-သည့် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ
အဖွဲAအစည်း၏ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပ-လက်မှတ် သို မဟုတ် အေထာက်
အထားတင်ြပိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

(င)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိပါက ြပည်တွင်းတွင်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းအမျိ-း
အစားအလိုက် တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျH်း၊ =>န် ကားချက်များ
ှင့်အညီ အခွန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

(စ)

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဒုကIသည်အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူ မဟုတ်ြခင်း၊

(ဆ)

ိုင်ငံတစ်ခုခု၌ ိုင်ငံေရးခိုလံခွင့် ရရှိေနထိုင်သူမဟုတ်ြခင်း၊

(ဇ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပသို မဟုတ် ိုင်ငံတကာြပစ်မမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ
မဟုတ်ြခင်း၊
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(i)

being a person who is enable to submit the original copy of
official recommendation of the relevant country which is in
good health and free from contagious disease;
(j)
being a person who gives admission that he/she respects the
sovereignty of the Union of Myanmar and he/she is a person
who desires to respect and provide the interests of the State;
(k)
being a person who is enable to be examined by appearing
himself/herself when informs the Implementation Central
Committee.
4.
The ex-Myanmar citizen or foreigner,if it is conformity with the following
particulars, is entitled to apply the permanent residence as the person who
desires to invest and operate business:
(a)
being the holder of a type of visa which is not entitled to settle in
Myanmar before getting the permanent residence if he/she is
the ex-Myanmar citizen;
(b)
being the holder of a type of visa which is not entitled to settle
before the date of application of the permanent residence and
within the consecutive 10 years of such date if he/she is the
foreigner and he/she accesses and resides in Myanmar not less
than 3 years consecutively; and if he/she departs to abroad
while residing as such, the period of his/her stay in abroad does
not exceed the consecutive 90 days within one year;
(c)
being a person who is enable to invest in accord with Laws related
to foreign investment if he/she invests in productions and
services;
(d)
being a person who is enable to pay tax in accord with the
existing laws, rules, regulations and directives according to the
category of business operated in the country if he/she is
granted the permanent residence;
(e)
being a person who is enable to submit the official document
taken in possession of amount of money equivalent to the
volume of investment;
(f)
not being a person who is regarded as an international refugee;

၅
(ဈ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေ ကာင်းှင့်
ကူးစက်ေရာဂါကင်းရှင်းေက
 ာင်း
သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏ တရားဝင်ေထာက်ခံချက်မူရင်း တင်ြပိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

(ည)

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အချ-ပ်အြခာအာဏာကို ေလးစားလိုက်နာပ
. ီး ိုင်ငံ၏
အကျိ-းစီးပွားအတွက် အေလးထားလိုလားသူ၊ ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်မည့်
သူြဖစ်ေ ကာင်း ဝန်ခံချက်ေပးသူ ြဖစ်ြခင်း၊

(ဋ)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟုိေကာ်မတီက အေက
 ာင်း ကားသည့်အခါ
ေလCာက်ထားသူ ကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ အစစ်ေဆးခံိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

၄။
ြမန်မာိုင်ငံသားေဟာင်းသို မဟုတ် ိုင်ငံြခားသားသည် ေအာက်ပါအချက်များှင့်
ညီ=ွတ်လCင် ရင်းှီးြမ:-ပ်ှံ၍ စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်လိုသူအြဖစ် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ေလCာက်ထား
ခွင့်ရှိသည် (က)

ြမန်မာိုင်ငံသားေဟာင်းြဖစ်ပါက အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်မရမီ ြမန်မာိုင်ငံ၌
အေခ
ြ ချေနထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိ-းအစားကို ကိုင်ေဆာင်ေနထိုင်သူ
ြဖစ်ြခင်း၊

(ခ)

ိုင်ငံြခားသားဖ
ြ စ်ပါက
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသည့်ေန မတိုင်မီ
ယင်းေန ှင့် တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေသာ ၁၀ ှစ်အတွင်း အေခ
ြ ချေနထိုင်ခွင့်
မရှိသည့် ဗီဇာအမျိ-းအစားကို ကိုင်ေဆာင်၍ ြမန်မာိုင်ငံတွင် သုံးှစ်
ေအာက်မနည်း စH်ဆက်မြပတ် ဝင်ထွက်သွားလာေနထိုင်.ပီး၊ ယင်းသို
ေနထိုင်စဥ် ြပည်ပသို ထွက်ခွာပါက ြပည်ပ၌ ေနထိုင်ေသာကာလသည်
တစ်စှ ်အတွင်းတစ်ဆက်တည်း ရက်ေပါင်း ၉၀ ထက်မပိုြခင်း၊

(ဂ)

ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများအတွက် ရင်းှီး
ြမ:-ပ်ှံမြပ-လုပ်မည်ဆိုပါက ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမ:-ပ်ှံမှင့် သက်ဆိုင်ေသာ
ဥပေဒများှင့်အညီ ရင်းှီးြမ:-ပ်ှံိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

(ဃ)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိပါက ြပည်တွင်းတွင်ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအမျိ-း
အစားအလိုက် တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျH်းှင့် =>န် ကားချက်
များှင့်အညီ အခွန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊

(င)

ရင်းှီးြမ:-ပ်ှံမပမာဏှင့် ညီမCေသာေငွေ ကးပမာဏကို ပိုင်ဆိုင်ေ ကာင်း
တရားဝင်အေထာက်အထားတင်ြပိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

(စ)

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဒုကIသည်အ ြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူ မဟုတ်ြခင်း၊
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(g)

not being a person who has the political asylum in any
country;
(h)
not being a person listed in local, foreign or in the
international criminal record;
(i)
being a person who is enable to submit the original copy of
official recommendation of the relevant country which is in
good health and free from contagious disease;
(j)
being a person who gives admission that he/she respects
the sovereignty of the Union of Myanmar and he/she is a
person who desires to respect and provide the interests of
the State;
(k)
being a person who is enable to be examined by
appearing himself/herself when informs the Implementation
Central Committee.
5.
The ex-Myanmar citizen who is not intended to perform as an
expert or a person who desires to invest and operate business is entitled to
apply the permanent residence if it is in conformity with the following
particulars:
(a)
(b)
(c)

(d)

(e)

being the holder of a type of visa which is not entitled to
settle in Myanmar before getting the permanent residence;
being a person who is enable to contribute long term
benefits of the State;
being a person who has adequate money for livelihood
during the stay is Myanmar or who is enable to submit
guarantee that the citizen of Myanmar who settles within
Myanmar takes responsibility for his/her livelihood;
being a person who is enable to pay tax in accord with the
existing laws, rules, regulations and directives if he/she
operates any of earned income businesses;
not being a person who is regarded as an international
refugee;

၆
(ဆ)

ိုင်ငံတစ်ခုခု၌ ိုင်ငံေရးခိုလံခွင့်ရရှိေနထိုင်သူ မဟုတ်ြခင်း၊

(ဇ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ သို မဟုတ် ိုင်ငံတကာပ
ြ စ်မမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ
မဟုတ်ြခင်း၊

(ဈ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေ ကာင်းှင့်
ကူးစက်ေရာဂါကင်းရှင်းေက
 ာင်း
သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏ တရားဝင် ေထာက်ခံချက်မူရင်းတင်ြပိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊

(ည)

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အချ-ပ်အြခာအာဏာကို ေလးစားလိုက်နာိုင်.ပီး ိုင်ငံ၏
အကျိ-းစီးပွားအတွက် အေလးထားလိုလားသူ၊ ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်မည့်
သူြဖစ်ေ ကာင်း ဝန်ခံချက်ေပးသူ ြဖစ်ြခင်း၊

(ဋ)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီက အေက
 ာင်း ကားသည့်အခါ
ေလCာက်ထားသူကိုယ်တိုင် လာေရာက်၍ အစစ်ေဆးခံိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

၅။
ကGမ်းကျင်ပညာရှင် အဖ
ြ စ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရင်းှီးြမ:-ပ်ှံ၍ စီးပွားေရး
လုပ်ကိုင်လိုသူအ ြဖစ်ေသာ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ရန်မရည်ရွယ်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံသား
ေဟာင်းသည် ေအာက်ပါအချက်များှင့် ညီ=ွတ်လCင် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ေလCာက်ထားခွင့်
ရှိသည် (က)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်မရမီ ြမန်မာိုင်ငံသို အေခ
ြ ချေနထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာ
အမျိ-းအစားကို ကိုင်ေဆာင်ဝင်ေရာက်ေနထိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊

(ခ)

ိုင်ငံေတာ်၏ ေရရှည်အကျိ-းစီးပွားအတွက် အေထာက်အကူ ြပ-ိုင်သူ
ြဖစ်ြခင်း၊

(ဂ)

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းေနထိုင်စH် ေနထိုင်စားေသာက်ေရးအတွက် ေငွေ ကး
အလုံအေလာက်ရှိသူ သို မဟုတ် ယင်း၏ ေနထိုင်စားေသာက်ေရးအတွက်
ြမန်မာိုင်ငံ အတွင်းအေခ
ြ ချေနထိုင်သူ ြမန်မာိုင်ငံသားက တာ၀န်ယူ
ေက
 ာင်း အာမခံချက် တင်ြပိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊

(ဃ)

ဝင်ေငွရရှိေသာ လုပ်ငန်းတစ်စုံတစ်ရာေဆာင်ရွက်ပါက တည်ဆဲဥပေဒ၊
နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျH်း၊ =>န် ကားချက်များှင့်အညီ အခွန်ထမ်းေဆာင်
ိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

(င)

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဒုကIသည်အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူ မဟုတ်ြခင်း၊
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(f)

not being a person who has the political asylum in any country;

(g)

not being a person listed in local, foreign or in the international
criminal record;

(h)

being a person who is enable to submit the original copy of
official recommendation of the relevant countries which is in
good health and free from contagious disease;

(i)

being a person who gives admission that he/she respects the
sovereignty of the Union of Myanmar and he/she is a person
who desires to respect and provide the interests of the State;

(j)

being a person who is enable to be examined by appearing
himself/herself when informs by the Implementation Central
Committee.

6.
Foreigners related to a Myanmar citizen is entitled to apply the
permanent residence in taking responsibility by the relevant Myanmar citizen
and if it is in conformity with the following particulars:
(a)
being a foreigner wife or husband who has married a
Myanmar citizen and being offspring who are unmarried and
under 18 years of age born or adopted by them in accord with
Myanmar Customary Law and existing laws and directives
relating to marriage of Myanmar citizens who are not
Buddhism;
(b)
being the holder of a type of visa which is not entitled to settle in
Myanmar before obtaining the permanent residence if he/she
is the ex-Myanmar citizen;
(c)
being the holder of a type of visa which is not entitled to settle
before the date of application of the permanent residence and
within the consecutive 10 years of such date if he/she is the
foreigner and he/she accesses and resides in Myanmar not less
than 3 years consecutively; and if he/she departs to abroad
while residing as such, the period of his/her stay in abroad does
not exceed the consecutive 90 days within one year;

၇
(စ)

ိုင်ငံတစ်ခုခု၌ ိုင်ငံေရးခိုလံခွင့် ရရှိေနထိုင်သူ မဟုတ်ြခင်း၊

(ဆ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ သို မဟုတ် ိုင်ငံတကာြပစ်မမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ
မဟုတ်ြခင်း၊

(ဇ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေ ကာင်းှင့် ကူးစက်ေရာဂါ ကင်းရှင်းေက
 ာင်း
သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏ တရားဝင်ေထာက်ခံချက် မူရင်းတင်ြပိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

(ဈ)

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အချ-ပ်အြခာအာဏာကို ေလးစားလိုက်နာိုင်.ပီး ိုင်ငံ၏
အကျိ-းစီးပွားအတွက် အေလးထားလိုလားသူ၊ ကူညီပံ့ပိုး ေဆာင်ရွက်မည့်
သူြဖစ်ေ ကာင်း ဝန်ခံချက်ေပးသူ ြဖစ်ြခင်း၊

(ည)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီက အေက
 ာင်း ကားသည့်အခါ
ေလCာက်ထားသူကိုယ်တိုင် လာေရာက်၍ အစစ်ေဆးခံိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

၆။
ြမန်မာိုင်ငံသားှင့်ဆက်စပ်သူိုင်ငံြခားသားများသည် ေအာက်ပါအချက်များှင့်
ညီ=ွတ်လCင် သက်ဆိုင်ရာမ
ြ န်မာိုင်ငံသားကတာဝန်ယူ၍ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားခွင့်
ရှိသည် (က)

ြမန်မာဓေလ့ထုံးတမ်း ဥပေဒ၊ ဗုဒ<ဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံ
သားများ၏ လက်ထပ်ထိမ်းြမားခ
ြ င်းှင့် သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပေဒ
များ၊ =>န် ကားချက်များှင့်အညီ ြမန်မာိုင်ငံသားှင့် လက်ထပ်ထားေသာ
ိုင်ငံြခားသား ဇနီး သို မဟုတ် ခင်ပွန်းြဖစ်ြခင်းှင့် ယင်းတို က ေမွးဖွား
ေသာ သို မဟုတ် တရားဝင်ေမွးစားေသာ အသက် ၁၈ ှစ်ေအာက်
အိမ်ေထာင်မြပ-ရေသးသည့် သားသမီးများြဖစ်ြခင်း၊

(ခ)

ြမန်မာိုင်ငံသားေဟာင်းြဖစ်ပါက အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်မရမီ ြမန်မာိုင်ငံ၌
အေခ
ြ ချေနထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိ-းအစားကို ကိုင်ေဆာင်ေနထိုင်သူ
ြဖစ်ြခင်း၊

(ဂ)

ိုင်ငံြခားသားဖ
ြ စ်ပါက အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ေလCာက်ထားသည့်ေန မတိုင်မီ
ယင်းေန ှင့် တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေသာ ၁၀ ှစ်အတွင်း အေခ
ြ ချေနထိုင်ခွင့်
မရှိသည့် ဗီဇာအမျိ-းအစားကို ကိုင်ေဆာင်၍ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ှစ် ှစ်
ေအာက်မနည်း စH်ဆက်မြပတ် ဝင်ထွက်သွားလာေနထိုင်.ပီး ယင်းသို
ေနထိုင်စH် ြပည်ပသို ထွက်ခွာပါက ြပည်ပ၌ေနထိုင်ေသာကာလသည်
တစ်ှစ်အတွင်း တစ်ဆက်တည်း ရက်ေပါင်း ၉၀ ထက်မပို ြခင်း၊

8
(d)

not being a person who is regarded as an international
refugee;
(e)
not being a person who has the political asylum in any
country;
(f)
not being a person listed in local, foreign or in the
international criminal record;
(g) being a person who may submit the original copy of official
recommendation of the relevant countries which is in good
health and free from contagious disease;
(h)
being a person who gives admission that he/she respects
the sovereignty of the Union of Myanmar and he/she is a
person who desires to respect and provide the interests of
the State;
(i)
being a person who is enable to be examined by
appearing himself/herself when informs the Implementation
Central Committee.
7.
The foreigner wife or husband who has married a Myanmar citizen
under sub-rule (a) of rule 6 shall make acknowledgement that he/she has
at least two years of legal marriage term and has no other wife or
husband except the present legal wife or husband of Myanmar citizen.
8.
The application of the permanent residence shall be voided in
applying the permanent residence for the persons in sub-rule (a) of rule 6,
if the following matters arise in the responsible Myanmar citizen applicant
before obtaining the permission:
(a)
decease;
(b)
termination or revocation from being a citizenship;
(c)
divorce from being legal wife or husband to a person who
desires to get the permanent residence;
(d)
abandoning from being legal offspring to a person who
desires to get the permanent residence.

၈
(ဃ)

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဒုကIသည်အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူ မဟုတ်ြခင်း၊

(င)

ိုင်ငံတစ်ခုခု၌ ိုင်ငံေရးခိုလံခွင့် ရရှိေနထိုင်သူ မဟုတ်ြခင်း၊

(စ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ သို မဟုတ် ိုင်ငံတကာြပစ်မမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ
မဟုတ်ြခင်း၊

(ဆ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေ ကာင်းှင့်
ကူးစက်ေရာဂါကင်းရှင်းေက
 ာင်း
သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏ တရားဝင်ေထာက်ခံချက်မူရင်း တင်ြပိုင်သူြဖစ်ြခင်း၊

(ဇ)

ြမန်မာိုင်ငံ၏အချ-ပ်အ ြခာအာဏာကို ေလးစားလိုက်နာိုင် .ပီး ိုင်ငံ၏
အကျိ-းစီးပွားအတွက် အေလးထားလိုလားသူ၊ ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်မည့်
သူြဖစ်ေ ကာင်း ဝန်ခံချက်ေပးသူ ြဖစ်ြခင်း၊

(ဈ)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီက အေက
 ာင်း ကားသည့်အခါ
ေလCာက်ထားသူကိုယ်တိုင် လာေရာက်၍ အစစ်ေဆးခံိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊

၇။
နည်းဥပေဒ ၆(က) အရ ြမန်မာိုင်ငံသားှင့် လက်ထပ်ထားေသာ ိုင်ငံြခားသား
ဇနီး သို မဟုတ် ခင်ပွန်းသည်တရားဝင်အိမ်ေထာင်သက် အနည်းဆုံး ှစ်ှစ် ရှိရမည်ြဖစ်.ပီး
လက်ရှိ ြမန်မာိုင်ငံသား တရားဝင်ဇနီး သို မဟုတ် ခင်ပွန်းမှတစ်ပါး အခ
ြ ားဇနီး သို မဟုတ်
ခင်ပွန်း မရှိေ ကာင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်ြပ-ရမည်။
၈။
နည်းဥပေဒ ၆(က)တွင်ပါဝင်သူများအတွက် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားရာတွင်
ခွင့်ြပ-ချက်မရရှိမီတာဝန်ခံေလCာက်ထားသူ ြမန်မာိုင်ငံသားသည် ေအာက်ပါဖ
ြ စ်စဥ်များ
ေပ'ေပါက်ပါက အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားမ ပျက်ြပယ်ေစရမည်(က)

ေသဆုံးြခင်း၊

(ခ)

ိုင်ငံသားအဖ
ြ စ်မှ ရပ်စဲ သို မဟုတ် Eုပ်သိမ်းခံရြခင်း၊

(ဂ)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိလိုသူအား တရားဝင် ဇနီး သို မဟုတ် ခင်ပွန်းအဖ
ြ စ်မှ
ကွာရှင်း ြပတ်စဲြခင်း၊

(ဃ)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိလိုသူအား တရားဝင် သားသမီး အဖ
ြ စ်မှ စွန် လ>တ်ြခင်း၊
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Chapter III
Application for the Permanent Residence
9.
The applicant for permanent residence under these rules shall
apply in the Section himself/ herself together with the following
documents:
(a)
(b)
(c)

(d)

(e)
(f)

(g)

the application form Ah Ma Na – 1 for the permanent
residence of a foreigner;
three coloured photographs sized in 1.5 inches x 2 inches
which were taken during last six months;
original and copy of valid passport and travel document (to
attach the original and copy of such passport if he/she holds
more than one type of passport);
sufficient recognized document as being the citizenship
from the state of origin of the applicant for the permanent
residence;
appointment letter or invitation letter of which term is at
least one year and above;
official recognized documents in respect of education
qualification for the experts and valid recommendations of
the relevant organizations for experience of work place,
service term relating to applied business;
if the applicant of the permanent residence is
accompanied by the wife or husband and legal offspring
who are unmarried under 18 years of age:
(i)
record of household members list;
(ii)
curriculum vitae such as name, age and occupation
of family members;

၉
အခန်း (၃)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်ေလ:ာက်ထားခ
ြ င်း
၉။
ဤနည်းဥပေဒများအရ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူသည် ေအာက်ပါ စာရွက်
စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့်အတူ ဌာနစိတ်တွင်အ.မဲေနထိုင်ခွင့် ေလCာက်ထားသူ
ကိုယ်တိုင် ေလCာက်ထားရမည်(က)

ိုင်ငံြခားသားအမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ရန် ေလCာက်လ>ာပုံစံအမန- ၁၊

(ခ)

လွန်ခဲ့ေသာေခ
ြ ာက်လအတွင်းက Eိုက်ကူးထားသည့်
လက်မ x ှစ် လက်မ အရွယ် ေရာင်စုံဓါတ်ပုံ သုံးပုံ၊

(ဂ)

သက်တမ်းရှိေသာ တရား၀င်ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ှင့် ခရီးသွားစာရွက်
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းှင့် မိတLD (တစ်မျိ-းထက်ပိုေသာ ိုင်ငံကူး
လက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်ထားပါက ယင်းိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းှင့် မိတLD
တို ကို ပူးတွဲေဖာ်ြပရန်)၊

(ဃ)

အမ
. ဲေနခွင့်ေလCာက်ထားသူ၏ မူရင်းိုင်ငံမှိုင်ငံသားဖ
ြ စ်ေ ကာင်း ခိုင်လုံ
ေသာအသိအမှတ်ြပ-အေထာက်အထား၊

(င)

အနည်းဆုံး တစ်ှစ်သက်တမ်းှင့်အထက် ရှိသည့်အလုပ်ခန် စာ သို မဟုတ်
ခွင့်ြပ-ဖိတ်ေခ'စာ၊

(စ)

ကGမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက်
ပညာအရည်အချင်းှင့်ပတ်သက်၍
တရားဝင်အသိအမှတ်ြပ- အေထာက်အထားလက်မှတ်များှင့် ေလCာက်
ထားသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်အေတွAအက
 -ံ၊ လုပ်သက်အတွက်
သက်ဆိုင်ရာအဖွဲAအစည်းများ၏ ခိုင်လုံေသာတရားဝင်ေထာက်ခံစာများ၊

(ဆ)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ေလCာက်ထားသူှင့်အတူ လိုက်ပါေနထိုင်မည့် ဇနီး
သို မဟုတ် ခင်ပွန်းှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ေအာက် အိမ်ေထာင်မြပ-ရေသး
သည့် တရားဝင်သားသမီးများပါရှိပါက -

တစ်ဒဿမငါး

(၁)

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းမှတ်တမ်း၊

(၂)

မိသားစုဝင်များ၏ အမည်၊ အသက်၊ အလုပ်အကိုင် စသည့်
ကိုယ်ေရးအချက်အလက်၊
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(iii)

(h)

(i)

(j)

original and copy of legal marriage certificate for
the wife or husband;
(iv) birth certificate for offspring under 18 years of age
which is translated into English language recognized
by the relevant government;
(v)
official guardianship certificate for adoption for
adopted offspring under 18 years of age which is
translated into English language recognized by the
relevant government;
The following requirements of the persons who desires to
invest and operate business shall be submitted:
(i)
permission and company registration document
issued under the Investment Law;
(ii)
commercial activity of the company;
(iii)
record of company's account for three years if there
are economic business in other countries;
curriculum vitae and responsibility of the responsible person
in Myanmar for ex-Myanmar citizens who are enable to
contribute to long-term benefits of the State who is not an
expert and not enable to invest;
if he/she is the foreigner related to Myanmar citizen:
(i)
application for foreigner which is undertaken by
his/her related Myanmar citizen;
(ii)
official document authenticated and translated into
English language by the person who is recognized
and entitled to testify by the relevant Government of the
said foreigner of the admission that the foreigner has no
other wife or husband except the present wife or
husband of a Myanmar citizen.

၁၀

(ဇ)

(၃)

ဇနီး သို မဟုတ် ခင်ပွန်းအတွက် တရားဝင်လက်ထပ်စာချ-ပ် မူရင်း
ှင့်မိတLD၊

(၄)

အသက် ၁၈ ှစ်ေအာက် သားသမီးများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရက အသိအမှတ်ြပ-အဂလိ
M ပ်ဘာသာပ
ြ န်ဆိုထားသည့် ေမွး
စာရင်းသက်ေသခံလက်မှတ်၊

(၅)

အသက် ၁၈ ှစ်ေအာက် ေမွးစားသားသမီးများအတွက်
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရက အသိအမှတ်ြပ- အဂလိ
M ပ်ဘာသာြပန်ဆို
ထားသည့် ေမွးစားေသာ တရားဝင်အုပ်ထိန်းခွင့် သက်ေသခံ
လက်မှတ်၊

ရင်းှီးြမ:-ပ်ှံ၍ စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်လိုသူများှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေအာက်
ပါလိုအပ်ချက်များ တင်ြပရမည်(၁)

ရင်းှီးြမ:-ပ်ှံမဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့်ခွင့် ြပ-မိန် ှင့် ကုမ)ဏီ
မှတ်ပုံတင်အေထာက်အထား၊

(၂)

ကုမ)ဏီ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအစီအစဥ်၊

(၃)

အခ
ြ ားိုင်ငံများတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများရှိပါက ကုမ)ဏီ၏
သုံးှစ်စာေငွစာရင်းအတွက် အေထာက်အထားမှတ်တမ်း၊

(စျ)

ကGမ်းကျင်ပညာရှင် မဟုတ်ေသာ ရင်းှီးြမ:-ပ်ှံမ မပ
ြ -လုပ်ိုင်ေသာ
ိုင်ငံေတာ်၏ ေရရှည်အကျိ-းစီးပွားအတွက် အေထာက်အကူ ြပ-ိုင်သူ
ြမန်မာိုင်ငံသားေဟာင်းများအတွက် ြမန်မာိုင်ငံရှိ တာ၀န်ယူအာမခံမည့်
ပုဂNိ-လ်၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်ှင့်တာဝန်ခံချက်၊

(ည)

ြမန်မာိုင်ငံသားှင့် ဆက်စပ်သူိုင်ငံြခားသားဖ
ြ စ်ပါက (၁)

ိုင်ငံြခားသားအတွက် ဆက်စပ်သူ ြမန်မာိုင်ငံသား၏ တာ၀န်ခံ
ေလCာက်ထားချက်၊

(၂)

ိုင်ငံြခားသားသည် လက်ရှိြမန်မာိုင်ငံသား ဇနီး သို မဟုတ်
ခင်ပွန်းမှတစ်ပါး အခ
ြ ားဇနီး သို မဟုတ် ခင်ပွန်းရှိသူမဟုတ်
ေက
 ာင်း ဝန်ခံချက်ကို ၎င်းိုင်ငံြခားသား၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ
အသိအမှတ်ြပ- သက်ေသခံပိုင်ခွင့်ရှိသူက မှန်ကန်ေ ကာင်း
အဂလိ
M ပ်ဘာသာပ
ြ န်ဆိုထားသည့် တရား၀င်အေထာက်အထား၊
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10.
If the application under rule 9 is received, it shall be scrutinized, as
may be necessary, by the officer in charge of the Section and submitted
as soon as possible to the Implementation Working Committee.
11.
The Implementation Working Committee shall, when it receives the
submission under rule 10, after scrutinizing whether such submission is in
conformity with the relevant prescribed documents contained in these
rules or not and whether such submission is in conformity with orders and
directives issued by the Ministry or not:
(a)
submit as soon as possible to the Implementation Central
Committee together with the recommendation for granting
the permanent residence if it is in conformity with the
documents;
(b)
request the requirements from the applicant if it is not in
conformity with the stipulation or incomplete with
documents;
(c)
submit the objection to the Implementation Central
Committee together with reason if the requirements are not
able to be submitted completely by the applicant although
it is requested under sub-rule (b).
12.
When the Implementation Central Committee receives the
submission under sub-rules (a) and (c) of rule 11:
(a)
it shall inform in writing as the permanent residence is
granted to the relevant applicant if it decides to grant the
permanent residence after summoning the relevant
applicant and verifying with the documents in application if
the submission is under sub-rule (a) of rule 11;
(b)
it shall decide not to grant the permanent residence after
scrutinizing the submission and inform in writing as the
permanent residence is not granted to the relevant
applicant if it receives the submission under sub-rule (c) of
rule 11.

၁၁
၁၀။ နည်းဥပေဒ ၉ အရ ေလCာက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိလCင် ဌာနစိတ်
တာ၀န်ခံအရာရှိက လိုအပ်သလိုစိစစ်ေဆာင်ရွက်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း
ေကာ်မတီသို ေဆာလျင်စွာ တင်ြပရမည်။
၁၁။ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် နည်းဥပေဒ ၁၀ အရ တင်ြပ
ချက်ကိုလက်ခံရရှိလCင် ဤနည်းဥပေဒများပါသက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်အေထာက်အထား
များှင့် ြပည့်စုံညီ=ွတ်မ ရှိ မရှိကိုလည်းေကာင်း၊ ၀န် ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ထား
သည့် အမိန် ၊=>န် ကားချက်များှင့်ညီ=ွတ်ြခင်း ရှိ မရှိ ကိုလည်းေကာင်းစိစစ်.ပီး(က)

သတ်မှတ်ချက် အေထာက်အထားများှင့် ညီ=ွတ်ြပည့်စုံေ ကာင်း ေတွAရ
လCင် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ိုင်ေရးအတွက် ေထာက်ခံတင်ြပချက်ှင့်အတူ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီသို ေဆာလျင်စွာတင်ြပရမည်။

(ခ)

သတ်မှတ်ချက်ှင့် ညီ=ွတ်ြခင်း သို မဟုတ် အေထာက်အထားများ
ြပည့်စုံြခင်းမရှိလCင် ေလCာက်ထားသူထံမှ လိုအပ်ချက်များကို ေတာင်းခံ
ရမည်။

(ဂ)

နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေတာင်းခံေသာ်လည်း ေလCာက်ထားသူက
လိုအပ်ချက်များ ြပည့်စုံစွာတင်ြပိုင်ြခင်းမရှိပါက ကျိ-းေက
 ာင်းေဖာ်ြပချက်
ှင့်အတူ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီသို ကန ်ကွက်တင်ြပ
ရမည်။

၁၂။ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်းဥပေဒ ၁၁ နည်းဥပေဒခွဲ (က)
ှင့် (ဂ) အရတင်ြပချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ (က)

နည်းဥပေဒ ၁၁၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ တင်ြပချက်ြဖစ်လCင် သက်ဆိုင်ရာ
ေလCာက်ထားသူအားေခ'ယူေတွAဆုံ၍ ေလCာက်ထားလ>ာပါ အေထာက်
အထားများှင့် တိုက်ဆိုင်ေမးမ
ြ န်းစုံစမ်း.ပီး အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ရန် ဆုံးြဖတ်
ပါက သက်ဆိုင်ရာအမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူထံ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပေက
 ာင်း စာဖ
ြ င့်အေက
 ာင်း ကားရမည်။

(ခ)

နည်းဥပေဒ ၁၁၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ တင်ြပချက်ကို လက်ခံရရှိလCင်
တင်ြပချက်ကိုစိစစ်.ပီး အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ခွင့်မြပ-ေက
 ာင်း ဆုံးြဖတ်၍
သက်ဆိုင်ရာအမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူထံ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ခွင့်မြပေက
 ာင်း စာဖ
ြ င့် အေက
 ာင်း ကားရမည်။
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Chapter IV
Application to Issue the Permanent Residence Certificate
13.
If the applicant of the permanent residence receives the notice of
the Implementation Central Committee that the permanent residence is
granted under sub-rule (a) of rule 12, he/she shall come to the Section
within 60 days from the day of such notice and apply himself/ herself to
issue the Permanent Residence Certificate together with the following
documents:
(a)

application form Ah Ma Na – 2 to issue the Permanent
Residence Certificate;
(b)
valid passport, and original and copy of travel document
and sufficient recognized certificate that he/she is a citizen
from the State of origin of the applicant of the permanent
residence;
(c)
original notice to the applicant as the permanent residence
is granted by the Implementation Central Committee
relating to the permanent residence of a foreigner;
(d)
the following documents shall be submitted if the applicant
of the permanent residence is accompanied by his/her
family member:
(i)
record of household members list;
(ii)
background such as name, age and occupation of
the family members;
(iii)
birth certificate for offspring;
(iv) official guardianship certificate for adoption if he/she
has the adoptive offspring under 18 years of age.
14.
If the Officer-in-Charge of the Section receives the application
under rule 13, shall issue the Permanent Residence Certificate after
scrutinizing this application in accord with orders and directives prescribed
by the Ministry and causing the prescribed fees to be paid by the person
who obtains the permanent residence.

၁၂
အခန်း (၄)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန်ေလ:ာက်ထားခ
ြ င်း
၁၃။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူသည် နည်းဥပေဒ ၁၂(က)အရ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပေက
 ာင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏ အေက
 ာင်း ကားစာကို လက်ခံရရှိလCင်
အေက
 ာင်း ကားသည့် ေန ရက်မှရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း ဌာနစိတ်သို လာေရာက်၍
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ယူခွင့်ြပ-ပါရန် ေအာက်ပါ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်
အထားများှင့်အတူ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူကိုယ်တိုင် ေလCာက်ထားရမည်(က)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန် ေလCာက်လ>ာပုံစံအမန-၂၊

(ခ)

သက်တမ်းရှိေသာ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ှင့် ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်း
အေထာက်အထား မူရင်းှင့် မိတLD၊ အမ
. ဲေနခွင့်ေလCာက်ထားသူ၏ မူရင်း
ိုင်ငံမှ ိုင်ငံသားဖ
ြ စ်ေ ကာင်း ခိုင်လုံေသာ အသိအမှတ်ြပ- အေထာက်
အထား၊

(ဂ)

ိုင်ငံြခားသားအမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
ဗဟိုေကာ်မတီမှ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ေက
 ာင်း ကာယကံရှင်သို အေက
 ာင်း
ကားစာမူရင်း၊

(ဃ)

အမ
. ဲေနခွင့်ေလCာက်ထားသူှင့်အတူ မိသားစုဝင်များပါရှိပါက ေအာက်ပါ
အေထာက်အထားများတင်ြပရမည်(၁)

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းမှတ်တမ်း၊

(၂)

မိသားစုဝင်များ၏အမည်၊
ေနာက်ေ ကာင်းရာဇဝင်၊

(၃)

သားသမီးများအတွက် ေမွးစာရင်းသက်ေသခံလက်မှတ်၊

(၄)

အသက် ၁၈ ှစ်ေအာက် ေမွးစားသားသမီးများ ပါရှိပါက
ေမွးစားေသာတရားဝင် အုပ်ထိန်းခွင့် သက်ေသခံလက်မှတ်။

အသက်၊

အလုပ်အကိုင်စသည့်

၁၄။ ဌာနစိတ်တာ၀န်ခံအရာရှိသည် နည်းဥပေဒ ၁၃ အရ ေလCာက်ထားချက်ကို လက်ခံ
ရရှိလCင် ဝန် ကီးဌာနကသတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ထားသည့် အမိန် ၊ =>န် ကားချက်များှင့်အညီ
စိစစ်၍ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူကို သတ်မှတ်အခေက
 းေငွ ေပးသွင်းေစပ
. ီး အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်
လက်မှတ်ထုတ်ေပးရမည်။
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15.
If the applicant of the permanent residence does not apply and
draw the Permanent Residence Certificate within 60 days prescribed
under rule 13, he/she shall submit the sufficient ground to the
Implementation Central Committee within 120 days commencing from
such day.

၁၃
၁၅။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ေလCာက်ထားသူသည် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေလCာက်ထား
ြခင်းှင့် ထုတ်ယူြခင်းတို ကို နည်းဥပေဒ ၁၃ အရ သတ်မှတ်ရက်
၆၀ အတွင်း
ေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်းမရှိပါက ထိုေန မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၁၂၀ အတွင်း အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီသို ခိုင်လုံေသာအေက
 ာင်းြပချက် တင်ြပ၍ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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Chapter V
Validation and Registration for the Term of the Permanent Residence and the
Annual Term
16. (a)
The person who obtains the Permanent Residence Certificate
shall have initial stay for five years as the term of the permanent
residence;
(b)

(c)

(d)

If the initial stay for five years of the term of the permanent
residence has been expired, he/she may reapply the renewal
of five years at a time;
The person who obtains the Permanent Residence Certificate
shall apply to the Section himself/herself to register the term of
certificate once in a year within the term of the permanent
residence in sub-rule (a) together with the following documents
within 30 days from the date of completion of one year:
(i)
application form Ah Ma Na-3 to register the validity term
of the Permanent Residence Certificate;
(ii)
valid passport, and original and copy of travel
document and sufficient recognized certificate that
he/she is a citizen from the State of origin of the
applicant of the permanent residence;
(iii)
original and copy of the Permanent Residence
Certificate;
(iv)
document permitted to continue to operate business
from the relevant department;
(v)
tax exemption certificate issued in accord with the
existing law, and original and copies of valid company
registration which has not been expired for the persons
who desires to invest and operate business.
If the Officer-in-Charge of the Section receives the application
under sub-rule (b) of rule 16, registration for the approval of term
of the Permanent Residence Certificate shall be made after
scrutinizing in accord with orders and directives prescribed and
issued by the Ministry and causing the prescribed fees to be
paid by the person who obtains the permanent residence.

၁၄
အခန်း (၅)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်သက်တမ်းှင့် ှစ်စဥ်သက်တမ်းအတည်ြပ-မှတ်ပုံတင်ြခင်း
၁၆။

(က)

အ.မဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည် အ.မဲေနထိုင်ခွင့်သက်တမ်းအဖ
ြ စ်
ကနဦးငါးှစ် ရရှိမည်ြဖစ်သည်။

(ခ)

အ.မဲေနထိုင်ခွင့်သက်တမ်း ကနဦးငါးှစ်ြပည့်.ပီးပါက ထပ်မံ၍ တစ် ကိမ်
လCင် ငါးှစ်သက်တမ်းတိုး ေလCာက်ထားိုင်သည်။

(ဂ)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတရ
် ရှိသူသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က) ပါ အ.မဲ
ေနထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကာလအတွင်း တစ်ှစ်လCင်တစ် ကိမ် လက်မှတ်
သက်တမ်းအတည်ြပ-မှတ်ပုံတင်ရန် တစ်ှစ်ြပည့်သည့်ေန မှစ၍ ရက်ေပါင်း
၃၀ အတွင်း ေအာက်ပါ စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့်အတူ
ဌာနစိတ်သို အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ ကိုယ်တိုင် ေလCာက်ထားရမည်-

(ဃ)

(၁)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်း
ေလCာက်လ>ာပုံစံအမန- ၃၊

အတည်ြပ-မှတ်ပုံတင်ရန်

(၂)

သက်တမ်းရှိေသာ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ှင့် ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်း
အေထာက်အထား မူရင်းှင့် မိတLD၊ အမ
. ဲေနခွင့်ေလCာက်ထားသူ၏
မူရင်းိုင်ငံမှ ိုင်ငံသားဖ
ြ စ်ေ ကာင်း ခိုင်လုံေသာ အသိအမှတ်ြပအေထာက်အထား၊

(၃)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်မူရင်း ှင့် မိတLD၊

(၄)

သက်ဆိုင်ရာဌာနမှလုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ြပ-ထားသည့်
အေထာက်အထား၊

(၅)

ရင်းှီးြမ:-ပ်ှံ၍ စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် တည်ဆဲဥပေဒ
ှင့အ
် ညီထတ
ု ်ေပးသည့်အခွန်ကင်းလွတ်ေကာင်းသက်ေသခံလက်မှတ်
ှင့် သက်တမ်းမကုန်ေသးေသာ ကုမ)ဏီမှတ်ပုံတင် မူရင်းှင့်မိတLDများ၊

ဌာနစိတ်တာဝန်ခံအရာရှိသည် နည်းဥပေဒခွဲ ၁၆(ခ)အရ ေလCာက်ထားချက်ကို
လက်ခံရရှိလCင် ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ထားသည့် အမိန်၊ =>န်ကား
ချက်များှင့်အညီစိစစ်၍ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူကို သတ်မှတ်အခေက
 းေငွ
ေပးသွင်းေစပ
. ီး အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်း အတည်ြပ-မှတ်ပုံတင်ြခင်း
ကို ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
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Chapter VI
Application for the Renewal of thePermanent Residence
17.
If the person who obtains the Permanent Residence Certificate
desires to renew the term of the permanent residence, after the filling up
completely of the application form Ah Ma Na -4 to permit the renewal of
the permanent residence at least within 90 days before the expiry of fiveyear term, he/she shall apply himself/ herself to the Section according to
procedure together with the documents submitted in the initial
application contained in rule 9.
Chapter VII
Application for the Household Member List of the Person Who Obtains the
Permanent Residence Certificate
18.
The person who obtains the Permanent Residence Certificate shall
apply himself/herself in the relevant Office of Township Staff Officer-inCharge together with the following documents for issue of the household
member list of the person who obtains the permanent residence in order
to reside in the area to be settled in accord with the existing laws:
(a)
application form Ah Ma Na – 5 to draw permit of the
household member list of the person who obtains the
permanent residence;
(b)
original and copy of passport of the applicant;
(c)
original and copy of the Permanent Residence Certificate
of the applicant;
(d)
curriculum vitae of household members who are to be in the
household (original/ copy of document);
(e)
recommendation of the relevant ward or village-tract
administrator that the applicant resides in his/her ward or
village-tract;
(f)
original and copy of tenancy agreement if the applicant
hires a house and resides in it and procurement agreement if
he/she purchases a house and resides in it.

၁၅
အခန်း (၆)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိုးေလ:ာက်ထားခ
ြ င်း
၁၇။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်သက်တမ်း တိုးြမ:င့်ေလCာက်
ထားလိုက သက်တမ်းငါးှစ်မကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံးရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်
သက်တမ်းတိုးခွင့်ြပ-ရန် ေလCာက်လ>ာပုံစံအမန-၄ တွင် ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်.ပီး၊ နည်းဥပေဒ ၉
ပါ ကနဦးေလCာက်ထားစဥ်ကတင်ြပသည့် စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့်အတူ
လုပ်ငန်းစဥ်အတိုင်း ဌာနစိတ်သို ၎င်းကိုယ်တိုင်လာေရာက် ေလCာက်ထားရမည်။
အခန်း (၇)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူအိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းေလ:ာက်ထားခ
ြ င်း
၁၈။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတရ
် ရှိသူသည် ယင်းအေခ
ြ ချေနထိုင်မည့်ေဒသတွင် တည်ဆဲ
ဥပေဒများှင့်အညီေနထိုင်ိုင်ေရးအတွက် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ
စာရင်းထုတ်ေပးပါရန် ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့်အတူ သက်ဆိုင်
ရာမ
. ိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDးEုံးတွင် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူကိုယ်တိုင် ေလCာက်ထားရ
မည်(က)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း ထုတ်ယူခွင့်ေလCာက်
လ>ာပုံစံအမန-၅၊

(ခ)

ကာယကံရှင်၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းှင့်မိတLD၊

(ဂ)

ကာယကံရှင်၏အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်မူရင်းှင့်မိတLD၊

(ဃ)

အိမ်ေထာင်စုတွင်ပါဝင်မည့် မိသားစုဝင်များ၏ ကိုယ်ေရးအချက်များ
(အေထာက်အထားမူရင်း/မိတLDများ)

(င)

မိမိ၏ ရပ်ကွက် သို မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုတွင် ေနထိုင်ေ ကာင်း
သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သို မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး၏
ေထာက်ခံချက်၊

(စ)

အိမ်ငှားရမ်းေနထိုင်ပါက အိမ်ရှင် အိမ်ငှားစာချ-ပ်၊ အိမ်ဝယ်၍ ေနထိုင်
ပါက အေရာင်းအဝယ်စာချ-ပ် အေထာက်အထား မူရင်းှင့် မိတLD၊

16
Chapter VIII
Application for the Copy of the Permanent Residence Certificate for Loss
or Damage
19.
If the loss or damage of the Permanent Residence Certificate
occurs, the person who obtains the permanent residence shall complain
himself/herself to the relevant Township Police Station and Office of the
Township Staff Officer-in-Charge, together with the following documents
after reporting to the relevant ward or village-tract administrator within 72
hours from the time of such occurrence:
(a)
original and copy of application written by himself/herself to
issue the copy for loss or damage;
(b)
five coloured photographs sized in 1.5 inches x 2 inches
which were taken during last six months;
(c)
number and date of loss or damage of the Permanent
Residence Certificate;
(d)
original and copy of valid passport;
(e)
original and copy of household member list of the person
who obtains the permanent residence;
(f)
recommendation of ward or village-tract administrator for
loss of the Permanent Residence Certificate.
20.
The person who obtains the permanent residence shall apply to
draw permit of the copy of the Permanent Residence Certificate
himself/herself to the Section after filling up completely the application
form Ah Ma Na-6 to draw permit of the copy for loss and damage of the
Permanent Residence Certificate together with documents that he/she has
complained under rule 19.
21.
The Section may issue the copy after scrutinizing the necessary
documents in respect of the application under rule 20 in accord with
orders and directives issued by the Ministry and causing the prescribed
fees to be paid by the person who applies the copy of the Permanent
Residence Certificate.

၁၆
အခန်း (၈)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ေပျာက်ဆုံးြခင်း သိုမဟုတ်
ပျက်စီးြခင်းအတွက် မိတ<8ေလ:ာက်ထားခ
ြ င်း
၁၉။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးြခင်း သို မဟုတ်
ပျက်စီးြခင်းြဖစ်ေပ'ပါက ယင်းသို ြဖစ်ေပ'ချိန်မှ ၇၂ နာရီ အတွင်းသက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်
သို မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု အုပ်ချ-ပ်ေရးမှDးEုံးသို သတင်းပို .ပီး ထိုမှတစ်ဆင့် ေအာက်ပါ
အေထာက်အထားများှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာမ
. ိ- နယ်ရဲတပ်ဖွဲAစခန်းှင့် .မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDး
Eုံးသို အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံး သို မဟုတ် ပျက်စီးသူ ကိုယ်တိုင် သွားေရာက်
တိုင် ကားရမည်(က) ေပျာက်ဆုံးြခင်း သို မဟုတ် ပျက်စီးြခင်းအတွက် မိတLD ထုတ်ေပးရန်
ကိုယ်တိုင်ေရးေလCာက်လ>ာ မူရင်းှင့်မိတLD၊
(ခ)
လွန်ခဲ့ေသာ ေခ
ြ ာက်လအတွင်းက Eိုက်ကူးထားသည့် တစ်ဒဿမငါး
လက်မ x ှစ်လက်မ အရွယ်ရှိ ေရာင်စုံ ဓါတ်ပုံ ငါးပုံ၊
(ဂ)
ေပျာက်ဆုံး သို မဟုတ် ပျက်စီးသည့် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်အမှတ် ှင့်
ရက်စွဲ၊
(ဃ) သက်တမ်းရှိေသာ ိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းှင့် မိတLD၊
(င)
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း မူရင်းှင့် မိတLD၊
(စ)
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ေပျာက်ဆုံးြခင်းအတွက် ရပ်ကွက် သို မဟုတ်
ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး၏ ေထာက်ခံချက်။
. ီးေက
 ာင်း အေထာက်
၂၀။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် နည်းဥပေဒ ၁၉ အရ တိုင် ကားပ
အထားများှင့်အတူ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးပျက်စီးြခင်းအတွက် မိတLD
ထုတ်ယူခွင့် ေလCာက်လ>ာပုံစံ အမန - ၆ ကို ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်၍ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်
မိတLDထုတ်ယူခွင့်ြပ-ပါရန် ဌာနစိတ်တွင် ၎င်းကိုယ်တိုင်ေလCာက်ထားရမည်။
၂၁။ ဌာနစိတ်သည် အပိုဒ် ၂၀ အရ ေလCာက်ထားချက်ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လိုအပ်ေသာ
အေထာက်အထားများကိုစိစစ်.ပီး ဝန် ကီးဌာနမှထုတ်ြပန်ထားသည့်အမိန် ၊ =>န် ကားချက်
များှင့်အညီစိစစ်၍ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်မိတLDေလCာက်ထားသူအား သတ်မှတ်အခ
ေက
 းေငွေပးေဆာင်ေစပ
. ီး မိတLDထုတ်ေပးိုင်သည်။
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Chapter IX
Particulars to be Carried Out as to the Change of the Curriculum Vitae of
the Person Who Obtains the Permanent Residence Certificate
22

(a)

The person who obtains the Permanent Residence
Certificate or the responsible person on behalf of him/her
shall apply to the relevant Office of Township Staff Officerin-Charge, within 30 days from the date of the change if
there are changing processes of passport number,
education qualification or marital status relating to the
person who obtains the Permanent Residence Certificate
while residing with the permanent residence.

(b)

According to the application in accord with sub-rule (a),
together with the recommendation issued by the Office of
Township Staff Officer-in-Charge, the following documents
shall be submitted:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(c)

application form Ah Ma Na-7 of the change of
curriculum vitae of the person who obtains the
permanent residence;
original and copy of the Permanent Residence
Certificate;
original and copy of passport;
original and copy of household member list of the
person who obtains the permanent residence;
original and copies of official documents in respect
of the change of facts in curriculum vitae (passport,
degree certificate, marriage certificate, etc.)

The Section shall, when it receives the application under subrule (b), perform in accord with the relevant orders and
directives and undertake the change of curriculum vitae of
the person who obtains the permanent residence.

၁၇
အခန်း (၉)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ၏ကိုယ်ေရးဖ
ြ စ်စဥ်ေြပာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာ
ေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ
၂၂။

(က)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြဖင့် ေနထိုင်စH်ကာလအတွင်း အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ်
ရရှိသူှင့်သက်ဆိုင်သည့် ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ ပညာအရည်အချင်း
သို မဟုတ် အိမ်ေထာင်ေရးအေခ
ြ အေနေပ
ြ ာင်းလဲမ ြဖစ်စဥ်များရှိလCင်
ေပ
ြ ာင်းလဲမရှိသည့် ေန ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်
လက်မှတ်ရရှိသူ ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ယင်း၏ကိုယ်စား တာဝန်ခံ
ေဆာင်ရွက်သူကြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာ.မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDးEုံးသို ဦးစွာ
ေလCာက်ထားရမည်။

(ခ)

နည်းဥပေဒခွဲ(က)ှင့်အညီ ေလCာက်ထားချက်အရ .မိ- နယ်ဦးစီး ဌာနမှDး
Eုံးကထုတ်ေပးေသာ ေထာက်ခံချက်ှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်း
အေထာက်အထားများ တင်ြပရမည်-

(ဂ)

(၁)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ ကိုယ်ေရးဖ
ြ စ်စဥ်ေြပာင်းလဲြခင်း ေလCာက်
လ>ာပုံစံ အမန-၇၊

(၂)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မူရင်းှင့် မိတLD၊

(၃)

ိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းှင့် မိတLD၊

(၄)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း မူရင်းှင့်
မိတLD၊

(၅)

ြဖစ်စဥ်အေက
 ာင်းအရာ ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းှင့်စပ်လျဥ်းသည့် တရား
၀င်အေထာက်အထား မူရင်းှင့် မိတLDများ (ိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊
ဘွဲAလက်မှတ်၊ လက်ထပ်စာချ-ပ် စသည်)၊

ဌာနစိတ်သည် နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေလCာက်ထားချက်ကိုရရှိသည့်အခါ
သက်ဆိုင်ရာအမိန် ၊ =>န် ကားချက်များှင့်အညီေဆာင်ရွက်၍ အမ
. ဲေနထိုင်
ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ၏ ကိုယ်ေရးဖ
ြ စ်စဥ်ေြပာင်းလဲမကို လက်ခံေဆာင်ရွက်
ရမည်။
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Chapter X
Particulars to be Carried Out as to the Birth or Decease of the Child
in Myanmar
23.
Any of the parents who have obtained the Permanent Residence
Certificate give birth to a child in Myanmar shall:
(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
24.

(a)

inform the relevant ward or village-tract administrator within
seven days from the date of birth in order to make
registration on the birth of the child within Myanmar and
shall apply the change of curriculum vitae together with the
correctly filled up form Ah Ma Na-7 within 30 days from the
date of birth to the relevant Office of Township
Departmental Officer-in-Charge,;
attach and submit the original and copy of household
member list of the person who obtains the permanent
residence of the parents to enter into the name list of the
child who was born;
contain original and copy of valid Permanent Residence
Certificate or national certificate of any of the parents,
citizen scrutiny card or associate citizen certificate,
associate citizen scrutiny card or naturalized citizen scrutiny
card or national registration card;
contain original and copy of parental valid passport of the
person who obtains the Permanent Residence Certificate;
submit original and copy of birth certificate or register of
birth of a child.
The application under rule 23 shall be submitted to
the Department for permitting to complete the name of the
child in the Permanent Residence Certificate after
scrutinizing whether this application is complete and proper
in conformity with the orders and directives of the Ministry
or not by the relevant Office of Township Departmental
Officer-in-Charge,.

၁၈
အခန်း (၁၀)
ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းကေလးေမွးဖွားခ
ြ င်း သိုမဟုတ်
ကေလးေသဆုံးြခင်းဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ
၂၃။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ
ကေလးေမွးဖွားခ
ြ င်းအတွက်-

၂၄။

မိဘတစ်ဦးဦးသည်

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း

(က)

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ကေလးေမွးဖွားေက
 ာင်းမှတ်ပုံတင်ေပးိုင်ေရးအတွက်
ကေလးေမွးဖွားသည့်ေန မှစ၍ ခုှစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်
သို မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချ-ပ်ေရးမှDးEုံးသို သွားေရာက်အေက
 ာင်း
ကားရမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ကေလးေမွးဖွားသည့်ေန မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀
အတွင်း ြပည့်စုံမှန်ကန်စွာြဖည့်စွက်ထားသည့် ပုံစံအမန-၇ ှင့်အတူ
သက်ဆိုင်ရာမ
. ိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDးEုံးတွင် ြဖစ်စဥ်ေြပာင်းလဲမ ေလCာက်ထား
ရမည်။

(ခ)

ေမွးဖွားေသာကေလးအမည်စာရင်းကို ေရးသွင်းိုင်ရန် မိဘ၏ အမ
. ဲ
ေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း မူရင်းှင့် မိတLDကို ပူးတွဲ
တင်ြပရမည်။

(ဂ)

သက်တမ်းရှိေသာ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သို မဟုတ် မိဘတစ်ဦးဦး၏
ိုင်ငံသားလက်မှတ်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား သို မဟုတ် ဧည့်ိုင်ငံ
သားလက်မှတ်၊ ဧည့်ိုင်ငံသား စိစစ်ေရးကတ်ြပား သို မဟုတ် ိုင်ငံသားပ
ြ ခွင့်စိစစ်ေရးကတ်ြပား သို မဟုတ် အမျိ-းသားမှတ်ပုံတင် သက်ေသခံကတ်
ြပားမူရင်းှင့် မိတLDတို ပါရှိရမည်။

(ဃ)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူမိဘ၏
လက်မှတ်မူရင်းှင့် မိတLDတို ပါရှိရမည်။

(င)

ေမွးဖွားေက
 ာင်း အေထာက်အထားလက်မှတ်သို မဟုတ်ကေလးဖွားစာရင်း
မူရင်းှင့် မိတLDတို ကိုတင်ြပရမည်။

(က)

နည်းဥပေဒ ၂၃ အရ ေလCာက်ထားချက်သည် ဝန် ကီးဌာန၏ အမိန် ၊
=>န် ကားချက်များှင့်အညီ ြပည့်စုံမှန်ကန်ြခင်းရှိမရှိကို သက်ဆိုင်ရာ
.မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDးEုံးကစိစစ်.ပီး အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်တွင် ကေလး
အမည် ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပ-ေရးအတွက် ဦးစီးဌာနသို တင်ြပရမည်။

သက်တမ်းရှိေသာ

ိုင်ငံကူး
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(b)

If the Department receives the submission of Office of the
Township Departmental Officer-in-Charge, under sub-rule
(a), it shall issue to the relevant applicant through the Office
of Township Departmental Officer-in-Charge, after the
complement of the name of the child in the Permanent
Residence Certificate.
(c)
The Department shall submit the performance under subrule (b) to the Central Implementation Committee and the
Ministry.
25.
Any of the parents who have obtained the Permanent Residence
Certificate shall:
(a)
inform the relevant ward or village-tract administrator within
seven days from the date of decease of the child for
enabling to register the decease of the child in Myanmar
and apply to register the change of curriculum vitae in the
relevant Office of Township Departmental Officer-inCharge, together with form Ah Ma Na-7 completely filled
up within 30 days from the date of the decease of the child;
(b)
attach and submit the original and copy of household
member list of the person who obtains the permanent
residence of the parents to cancel the name list of
deceased child;
(c)
contain original and copy of valid Permanent Residence
Certificate of the parents or national certificate of any of the
parents, citizen scrutiny card or associate citizen certificate,
associate citizen scrutiny card or naturalized citizen
certificate, naturalized citizen scrutiny card or national
registration card;
(d)
contain original and copy of passport having the name of
deceased child or valid passport of any of the parents;
(e)

submit original and copy of the documentation of the
decease of the child or death certificate.

၁၉

၂၅။

(ခ)

ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ .မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDးEုံး၏ တင်ြပ
ချက်ကိုလက်ခံရရှိလCင် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်တွင် ကေလးအမည်ကို
ြဖည့်စွက်.ပီး .မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDးEုံးမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာေလCာက်ထား
သူထံ ထုတ်ေပးရမည်။

(ဂ)

ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)အရ ေဆာင်ရွက်ချက်ကို အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီှင့် ဝန် ကီးဌာနသို တင်ြပရမည်။

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ မိဘတစ်ဦးဦးသည်(က)

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ကေလးေသဆုံးေက
 ာင်းမှတ်ပုံတင်ေပးိုင်ေရးအတွက်
ကေလးေသဆုံးသည့်ေန မှစ၍ခုှစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်
သို မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချ-ပ်ေရးမှDးEုံးသို သွားေရာက်အေက
 ာင်း
ကားရမည်။ ကေလးေသဆုံးသည့်ေန မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း
ြပည့်စုံမှန်ကန်စွာ ြဖည့်စွက်ထားသည့် ပုံစံအမန-၇ ှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ
.မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDးEုံးတွင် ြဖစ်စဥ်ေြပာင်းလဲမ မှတ်ပုံတင်ရန် ေလCာက်
ထားရမည်။

(ခ)

ေသဆုံးေသာကေလးအမည်စာရင်းကို ပယ်ဖျက်ိုင်ရန် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်
လက်မှတ်ရရှိသူ မိဘ၏ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ
စာရင်း မူရင်းှင့်မိတLDကို ပူးတွဲတင်ြပရမည်။

(ဂ)

မိဘ၏သက်တမ်းရှိေသာ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သို မဟုတ် မိဘတစ်ဦး
ဦး၏ ိုင်ငံသားလက်မှတ်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား သို မဟုတ် ဧည့်
ိုင်ငံသားလက်မှတ်၊ ဧည့်ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား သို မဟုတ် ိုင်ငံ
သားြပ-ခွင့်လက်မှတ်၊ ိုင်ငံသားပ
ြ -ခွင့်စိစစ်ေရးကတ်ြပား သို မဟုတ် အမျိ-း
သားမှတ်ပုံတင်သက်ေသခံကတ်ြပား မူရင်းှင့် မိတLDပါရှိရမည်။

(ဃ)

ေသဆုံးေသာကေလးအမည်ပါရှိေသာ ိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို မဟုတ် မိဘ
တစ်ဦးဦး၏ သက်တမ်းရှိေသာ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းှင့် မိတLDတို ပါရှိ
ရမည်။

(င)

ကေလးေသဆုံးေက
 ာင်းအေထာက်အထားလက်မှတ် သို မဟုတ် ေသဆုံး
စာရင်း မူရင်းှင့် မိတLDတို တင်ြပရမည်။
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26.

(a)

(b)

(c)

The application under rule 25 shall be submitted to the
Department for cancellation of the name of the child in the
household member list of the Permanent Residence
Certificate after scrutinizing whether the application is
complete and proper in conformity with the orders and
directives of the Ministry or not by the relevant Office of the
Township Staff Officer-in-Charge,.
If the Department receives the submission of Office of the
Township Departmental Officer-in-Charge, under sub-rule
(a), it shall issue to the relevant applicant through the Office
of Township Departmental Officer-in-Charge, after the
cancellation of the name of the child in the household
member list of the person who obtains the permanent
residence.
The Department shall submit the performance under subrule (b) to the Implementation Central Committee and the
Ministry.

၂၀
၂၆။

(က)

နည်းဥပေဒ၂၅ အရ ေလCာက်ထားချက်သည် ဝန် ကီးဌာန၏ အမိန် ၊
=>န် ကားချက်များှင့်အညီ ြပည့်စုံမှန်ကန်ြခင်း ရှိ မရှိကို သက်ဆိုင်ရာ
.မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDးEုံးမှစိစစ်.ပီး အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် အိမ်ေထာင်စု
လူဦးေရစာရင်းတွင် ကေလးအမည် ပယ်ဖျက်ေရးအတွက် ဦးစီးဌာနသို
တင်ြပရမည်။

(ခ)

ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ .မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDးEုံး၏
တင်ြပချက်ကို လက်ခံရရှိလCင် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦး
ေရစာရင်းတွင် ကေလးအမည်ကိုပယ်ဖျက်.ပီး .မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDးEုံးမှ
တစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာေလCာက်ထားသူထံ ထုတ်ေပးရမည်။

(ဂ)

ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)အရ ေဆာင်ရွက်ချက်ကို အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီှင့် ဝန် ကီးဌာနသို တင်ြပရမည်။
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Chapter XI
Particulars to be Carried Out as to the Decease of the Person Who Obtains
the Permanent Residence Certificate
27. If the person who obtains the Permanent Residence Certificate is
deceased, the Permanent Residence Certificate of the deceased shall be
returned to the Section through the relevant Office of the Township
Departmental Officer-in-Charge, within 30 days from the date of such
decease by the next of kin or responsible person together with the
following documents:
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

application form Ah Ma Na-8 of the return of the Permanent
Residence Certificate;
copy of the notice within seven days from the date of such
decease to the relevant Office of the ward or village-tract
administrator where the person who obtains the Permanent
Residence Certificate resides;
original Permanent Residence Certificate of the deceased;
original and copy of the passport;
original and copy of documentation of the decease or
death certificate;
original and copy of the household member list of the
person who obtains the permanent residence for
cancellation of the name of the deceased.

၂၁
အခန်း (၁၁)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူေသဆုံးြခင်းဆိုင်ရာေဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်များ
၂၇။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ ေသဆုံးပါက ေသဆုံးသည့်ေန မှစ၍ ရက်ေပါင်း
၃၀ အတွင်း အနီးစပ်ဆုံးေဆွမျိ-း သို မဟုတ် တာဝန်ခံေဆာင်ရွက်သူက ေအာက်ပါ
စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့်အတူေသဆုံးသူကိုင်ေဆာင်ခဲ့ေသာ အမ
. ဲေနထိုင်
ခွင့်လက်မှတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ .မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDးEုံးမှတစ်ဆင့် ဌာနစိတ်သို ြပန်လည်အပ်ှံ
ရမည်(က)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ြပန်လည်အပ်ှံြခင်းေလCာက်လ>ာပုံစံအမန - ၈၊

(ခ)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ ေနထိုင်ေသာ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်
သို မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချ-ပ်ေရးမှDးEုံးသို ၎င်းေသဆုံးသည့်ေန မှစ၍
ခုှစ်ရက်အတွင်း သွားေရာက်အေက
 ာင်း ကားထားသည့် စာမိတLD၊

(ဂ)

ေသဆုံးသူ၏အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မူရင်း၊

(ဃ)

ိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းှင့် မိတLD၊

(င)

ေသဆုံးေက
 ာင်း အေထာက်အထားလက်မှတ် သို မဟုတ် ေသစာရင်း
မူရင်းှင့်မိတLD၊

(စ)

ေသဆုံးသူအမည်အား ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် ၎င်းရရှိထားေသာ အမ
. ဲ
ေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း မူရင်းှင့် မိတLD။
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Chapter XII
Imposition of Fees
28.
The applicant for the permanent residence shall pay US $ 500
which is not returnable for the initial application for the permanent
residence to the Section.
29.
The person who has obtained the notice of the permanent
residence under sub-rule (a) of this rule 12 shall, after applying to draw
permit of the Permanent Residence Certificate in accord with rule 13 to
the Section, and in drawing the Permanent Residence Certificate in
accord with rule 14 and in registering the term of the Permanent
Residence Certificate in accord with rule 16, pay the fees as follows:
(a)
US $ 1000 per annum for a foreigner;
(b)
US $ 500 per annum for ex-Myanmar citizen;
(c)
US $ 300 per annum for each of their legal offspring at the
age of seven years to 18 years of age applied for the
permanent residence along with the persons in sub-rule (a)
or (b).
Proviso:
If the legal offspring applied for the
permanent residence along with the persons
in sub-rule (a) or (b) are seven years and
under of age, they are allowed to reside free
of charge.
30.
If the registration is made within 90 days after exceeding 30 days
without the registration of term approval within 30 days after the expiry of
one year in accord with rule 16, US $ 200 shall be paid as a fine and if the
registration of term approval is made within 180 days after 90 days, US $
500 shall be paid as a fine.

၂၂
အခန်း (၁၂)
အခေကးေငွ သတ်မှတ်ချက်
၂၈။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူသည် ကနဦးအမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ေလCာက်ထားခ
ြ င်း
အတွက် ြပန်လည်ထုတ်ယူ၍မရသည့် အေမရိကန်ေဒ'လာ ၅၀၀ ကို ဌာနစိတ်တွင် ေပးသွင်း
ရမည်။
၂၉။ ဤနည်းဥပေဒ ၁၂၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ေက
 ာင်း အေက
 ာင်း
ကားစာရရှိသူသည် နည်းဥပေဒ ၁၃ ှင့်အညီ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ယူခွင့်ြပ-ပါ
ရန် ဌာနစိတသ
် ို ေလCာက်ထား၍ နည်းဥပေဒ ၁၄ ှင့်အညီ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်
ထုတ်ယူရာတွင်လည်းေကာင်း၊ နည်းဥပေဒ ၁၆ ှင့်အညီ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင်လ
့ က်မှတ်
သက်တမ်းအတည်ြပ- မှတ်ပုံတင်ရာတွင်လည်းေကာင်း ေအာက်ပါအတိုင်းအခေက
 းေငွကို
ေပးေဆာင်ရမည် (က)

ိုင်ငံြခားသားတစ်ဦးအတွက် တစ်ှစ်လCင် အေမရိကန် ေဒ'လာ ၁၀၀၀၊

(ခ)

ြမန်မာိုင်ငံသားေဟာင်းတစ်ဦးအတွက် တစ်ှစ်လCင် အေမရိကန် ေဒ'လာ
၅၀၀၊

(ဂ)

နည်းဥပေဒခွဲ (က) သို မဟုတ် (ခ) ပါ ပုဂNိ-လ်တို ှင့်အတူ တစ်ပါတည်း
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ေလCာက်ထားသည့် အသက် ခုှစ်ှစ်အထက်မှ ၁၈ ှစ်
အထိ ယင်းတို ၏ တရားဝင်သားသမီးတစ်ဦးစီအတွက် တစ်ှစ်လCင်
အေမရိကန် ေဒ'လာ ၃၀၀၊
Pခင်းချက်။

နည်းဥပေဒခွဲ (က) သို မဟုတ် (ခ) ပါ ပုဂNိ-လ်တို ှင့်အတူ
တစ်ပါတည်း အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသည့် ယင်း
တို ၏ တရားဝင်သားသမီးသည် အသက် ခုှစ်ှစ်ှင့်
ေအာက်ြဖစ်ပါက အခမဲ့ေနထိုင် ခွင့်ြပ-သည်။

၃၀။ နည်းဥပေဒ ၁၆ ှင့်အညီ တစ်ှစ် သက်တမ်းကုန်ဆုံး.ပီး၊ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း
သက်တမ်းအတည်ြပ-မှတ်ပုံတင်ြခင်းမပ
ြ -ဘဲ ရက်ေပါင်း ၃၀ ေကျာ်လွန်.ပီး ရက်ေပါင်း ၉၀
အတွင်း မှတ်ပုံတင်ြခင်းြပ-လCင် ဒဏ်ေ ကးေငွအြဖစ် အေမရိကန်ေဒ'လာ ၂၀၀ ကို
လည်းေကာင်း၊ ရက်ေပါင်း ၉၀ ေကျာ်လွန်.ပီး ၁၈၀ အတွင်း သက်တမ်းအတည်ြပမှတ်ပုံတင်ြခင်းြပ-လCင် ဒဏ်ေ ကးေငွအြဖစ် အေမရိကန် ေဒ'လာ ၅၀၀ ကိုလည်းေကာင်း
ေပးေဆာင်ရမည်။
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31.
The applicant shall pay US $ 300 as a fee for the issue of a copy of
loss if the Permanent Residence Certificate is issued according to the
application to issue copy of the Permanent Residence Certificate for loss
or damage of it in accord with rules 19 and 20.
32.
The relevant applicant shall pay himself/herself for the imposed
fees for application and issue of the permanent residence, annual
approval of the registration for the Permanent Residence Certificate,
paying the imposed fine and the drawal of copy for loss and damage of
the Permanent Residence Certificate to the Section.

၂၃
၃၁။ နည်းဥပေဒ ၁၉၊၂၀ တို ှင့်အညီ အမ
. ဲေနထိုင် ခွင့်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးြခင်း
သို မဟုတ် ပျက်စီးြခင်းအတွက် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မိတLDထုတ်ေပးရန် ေလCာက်ထား
ချက်အရ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရလCင် ေပျာက်ပျက်မိတLD ထုတ်ေပးခအဖ
ြ စ်
ေလCာက်ထားသူက အေမရိကန် ေဒ'လာ ၃၀၀ ေပးေဆာင်ရမည်။
၃၂။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ေလCာက်ထားခ
ြ င်း၊ ထုတ်ယူြခင်း၊ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်
သက်တမ်း ှစ်စH်အတည်ြပ-မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ သတ်မှတ်ဒဏ်ေ ကးေပးေဆာင်ြခင်းှင့် အမ
. ဲ
ေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးပျက်စီး၍ မိတQDထုတ်ယူြခင်းတို အတွက် သတ်မှတ်အခ
ေက
 းေငွများကို ဌာနစိတ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ေလCာက်ထားသူကိုယ်တိုင် ေပးေဆာင်ရမည်။
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Chapter XIII
Duties and Rights of the Person Who Obtains the Permanent Residence
Certificate
Duties
33.
The duties of the person who obtains the Permanent Residence
Certificate shall:
(a)
respect the sovereignty of Myanmar and existing laws
and laws of the respective country and reside
peacefully;
(b)
pay tax in accord with the provisions of the existing
revenue law upon the income which is earned within
Myanmar;
(c)
submit the sufficient ground and obtain the permission if
desires to reside one year and above consecutively beyond
the territory of Myanmar within five years term of the
permanent residence;
(d)
apply and reside in accord with rules 18 in the relevant
Office of the Township Departmental Officer-in-Charge, in
the Region or State to be settled for obtaining the household
member list of the person who obtains the permanent
residence;
(e)
hold and keep systematically the Permanent Residence
Certificate so not as to damage and loss.
Rights
34.
The person who obtains the Permanent Residence Certificate:
(a)
(b)

has the right to do the apartment of the complex building
bought by own name in accord with the existing laws;
may apply in order to make the household member list of
the person who obtains the permanent residence in accord
with the stipulation in the apartment of the complex
building bought by own name to the Office of Township
Departmental Officer-in-Charge, in accord with the stipulation;

၂၄
အခန်း (၁၃)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ တာဝန်ှင့် အခွင်အ
့ ေရးများ
တာဝန်များ
၃၃။
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည်(က) ြမန်မာိုင်ငံ၏ အချ-ပ်အ ြခာအာဏာှင့် တည်ဆဲဥပေဒများကိုလည်း
ေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံအသီးသီး၏ ဥပေဒများကိုလည်းေကာင်း
ေလးစားလိုက်နာ၍ ေကာင်းမွန်စွာ ေနထိုင်ရမည်။
(ခ)

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ရရှိသည့်ဝင်ေငွအေပ' တည်ဆဲအခွန်ဥပေဒပါ ြပဌာန်း
ချက်များှင့်အညီ အခွန်ေပးေဆာင်ရမည်။

(ဂ)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်သက်တမ်းငါးှစ်အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံြပင်ပတွင် တစ်ှစ်ှင့်
အထက် တစ်ဆက်တည်းေနထိုင်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေက
 ာင်းြပချက်
တင်ြပ၍ခွင့်ြပ-ချက်ရယူရမည်။

(ဃ) အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရစာရင်း ရရှိေရးအတွက်
အေခ
ြ ချေနထိုင်မည့် တိုင်းေဒသက
 ီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ
.မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDးEုံးတွင် နည်းဥပေဒ ၁၈ ှင့်အညီ ေလCာက်ထားေနထိုင်
ရမည်။
(င)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို ပျက်စီးြခင်း၊ ေပျာက်ဆုံးြခင်းမရှိေစရန် စနစ်
တကျကိုင်ေဆာင်ထိန်းသိမ်းရမည်။

အခွင့်အေရးများ
၃၄။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည် (က)

မိမိအမည်ြဖင့်ဝယ်ယူထားေသာ စုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အဦရှိ တိုက်ခန်း
များကို တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ)

မိမိအမည်ြဖင့် ဝယ်ယူထားသည့် စုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အဦရှိ တိုက်ခန်း
တွင် သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ
စာရင်းြပ-လုပ်ိုင်ေရးအတွက် .မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDးEုံးသို သတ်မှတ်ချက်
ှင့်အညီ ေလCာက်ထားိုင်သည်။
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(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

may have the right to enter into the household member list
of the person who obtains the permanent residence to the
next of kin as follows and may reside with visa without
having the right to settle and have the right to reside by
applying the renewal of visa if they are not the persons who
obtain permanent residence:
(i)
legal wife or husband;
(ii)

legal parents;

(iii)

legal offsprings;

has the right to access several times into Myanmar by
holding the Permanent Residence Certificate and valid
passport of the relevant country until the period before the
expiry of the term of the Permanent Residence Certificate;
has the right to apply to determine as Myanmar citizenship
together with admission to be relinquished the citizenship of
other country if he/she is ex-Myanmar citizen and
regranted the citizenship after residing five years in
Myanmar with the Permanent Residence Certificate and
may apply to permit to continue to enjoy the benefits of the
Permanent Residence Certificate if he/she is not determined
as Myanmar citizenship;
has the right to free of customs duties in accord with the
existing notifications and directives of the Customs
Department if his/her own properties are imported from
abroad within 90 days after obtaining the Permanent
Residence Certificate;
has the right to stay and work in other areas except the
restricted or prohibited area officially declared by the State
in accord with the existing procedures;
has the right to operate economic business in the businesses
permitted to him/her in accord with the existing laws
related to foreign investment;

၂၅
(ဂ)

မိမိှင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ေတာ်စပ်သူများကို အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းိုင်ခွင့်ှင့် ၎င်းတို သည် အမ
. ဲ
ေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူမဟုတ်ပါက အေခ
ြ ချေနထိုင်ခွင့်မရှိေသာ ဗီဇာဖ
ြ င့်
ေနထိုင်ိုင်.ပီး ဗီဇာသက်တမ်းတိုးြမ:င့်ေလCာက်ထား၍ ေနထိုင်ခွင့်ရှိသည် (၁)

တရားဝင် ဇနီး သို မဟုတ် ခင်ပွန်း၊

(၂)

တရားဝင် မိဘများ၊

(၃)

တရားဝင် သားသမီးများ၊

(ဃ)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီအချိန်ထိ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်
လက်မှတ်ှင့် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏ သက်တမ်းရှိေသာ တရား၀င် ိုင်ငံကူး
လက်မှတ်တို ကို ပူးတွဲကိုင်ေဆာင်၍ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းသို အက
 ိမ် ကိမ်
ဝင်ထွက်ခွင့်ရှိသည်။

(င)

ြမန်မာိုင်ငံသားေဟာင်းြဖစ်ပါက အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ြဖင့် ြမန်မာ
ိုင်ငံတွင် ငါးှစ်ေနထိုင်.ပီးချိန်တွင် ိုင်ငံသားအဖ
ြ စ် ြပန်လည်ခံယူခွင့်ြပလCင် အခ
ြ ားိုင်ငံ၏ ိုင်ငံသားဖ
ြ စ်မကို စွန် လ>တ်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ၀န်ခံ
ချက်ှင့်အတူ ြမန်မာိုင်ငံသားအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်ေပးရန်ေလCာက်ထားခွင့်
ရှိသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသားအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်ြခင်းမခံရပါက အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်
လက်မှတ်အကျိ-းခံစားခွင့်ကို ဆက်လက်ခံစားခွင့်ြပ-ရန် ေလCာက်ထားိုင်
သည်။

(စ)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိ.ပီး ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း မိမိ၏
ကိုယ်ပိုင်သုံးပစRည်းများကို ြပည်ပမှတင်သွင်းပါက အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန
၏ တည်ဆဲအမိန် ေက
 ာ်ြငာစာ၊ =>န် ကားချက်များှင့်အညီ အေကာက်ခွန်
ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

(ဆ)

ိုင်ငံေတာ်မှ တရားဝင်ထုတ်ြပန်ထားေသာ ကန် သတ်နယ်ေြမ သို မဟုတ်
တားမ
ြ စ်နယ်ေြမများမှတစ်ပါး အခ
ြ ားနယ်ေြမများသို တည်ဆဲလုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများှင့်အညီ သွားေရာက် ေနထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ဇ)

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမ:-ပ်ှံမှင့် သက်ဆိုင်ေသာ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ
မိမိအားခွင့်ြပ-ထားသည့် လုပ်ငန်းများ၌ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
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(i)
(j)

has the right to take medical treatment as Myanmar citizens
in Myanmar;
has the right to study in accord with the stipulation of the
Ministry of Education.

၂၆
(ဈ)

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ြမန်မာိုင်ငံသားများနည်းတူ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ေဆးဝါး
ကုသခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ည)

ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ ပညာသင်ယူခွင့်ရှိသည်။
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Chapter XIV
Prohibitions and Restrictions
Prohibitions
35.

The person who obtains the Permanent Residence Certificate shall:
(a)

not allow to transfer, return, hold and use the Permanent
Residence Certificate to anybody;

(b)

not change, edit and add the particulars mentioned in the
Permanent Residence Certificate except under rule 22;

(c)

not refuse when the Inspection Officer requests to inspect
the Permanent Residence Certificate and other
requirements and documents according to his/her
responsibilities.

Restrictions
36.

The person who obtains the Permanent Residence Certificate shall:
(a)

not be entitled to elect as a representative of any Hluttaw or
a representative who has been elected by the public;

(b)

not be entitled to vote for any Hluttaw in constituencies;

(c)

not be entitled to serve as a permanent staff who enjoys the
State budget in the functions of the Government.

၂၇
အခန်း (၁၄)
တားမ
ြ စ်ချက်များှင့် ကန်သတ်ချက်များ
တားမ
ြ စ်ချက်များ
၃၅။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည် (က)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို မည်သူ ကိုမCလ>ဲေြပာင်းြခင်း၊
ကိုင်ေဆာင်အသုံးြပ-ရန် ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းမပ
ြ -ရ။

အပ်ှံြခင်း၊

(ခ)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ေပ'တွင် ေဖာ်ြပထားေသာအချက်များကို နည်း
ဥပေဒ ၂၂ အရ မှတစ်ပါး ြပ-ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ တစ်စုံတစ်ရာ ြပင်ဆင်
ေရးသားခ
ြ င်းှင့် ြဖည့်စွက်ြခင်းမပ
ြ -ရ။

(ဂ)

စစ်ေဆးေရးအရာရှိက ယင်း၏ တာဝန်ဝတL ရားအရ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်
လက်မှတ်ှင့် အခ
ြ ားလိုအပ်ချက်များ၊ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထား
များကို စစ်ေဆးရန်ေတာင်းဆိုသည့် အခါတွင် ြငင်းဆိုြခင်းမပ
ြ -ရ။

ကန်သတ်ချက်များ
၃၆။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူသည် (က) လ>တ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်၏ ကိုယ်စားလှယ် အဖ
ြ စ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သူ
မှ ေရွးချယ်တင်ေြမာ: က်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် ေသာ်လည်းေကာင်း
ေရွးချယ်ခံပိုင်ခွင့် မရှိေစရ။
(ခ)

မဲဆSနယ်ေြမများတွင် လ>တ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဆSမဲေပးပိုင်ခွင့်
မရှိေစရ။

(ဂ)

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏လုပ်ငန်းများတွင် ိုင်ငံေတာ်ဘTာေငွရယူခံစားသည့်
အမ
. ဲတမ်း၀န်ထမ်းအဖ
ြ စ် တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ခွင့် မရှိေစရ။
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Chapter XV
Revocation and Cancellation of the Permanent Residence
Revocation
37.
The person who obtains the Permanent Residence Certificate shall
be revoked the permanent residence if any of the following matters arises:
(a)

breaching of any of the prohibitions issued by the
Implementation Central Committee from time to time for the
interests of the State;

(b)

participating, doing activity, performing or contributing in
State Parties and State Parties Organization;

(c)

making activity, instigating or contributing to be dissented
in race and religion;
finding that incorrect, fraudulent, fogery or created by any
illegal means to the particulars in original application;

(d)
(e)

finding on the fact that his/her marriage is aimed to apply
the permanent residence;

(f)

terminating or revocating of wife or husband who is a
citizen of Myanmar from being the citizenship after
obtaining the permanent residence for the foreigner wife or
husband who has married Myanmar citizen in accord with the
Myanmar Customary Law and existing laws and directives
relating to marriage of Myanmar citizen who are not
Buddhism, divorcing from legal wife or husband and late
marriage of the person who obtains the permanent residence;

(g)

terminating or revocating of father or mother who is a citizen
of Myanmar from being the citizenship after obtaining the
permanent residence for legal offsprings who are under 18
years of age born or adopted by the foreigner wife or
husband who has married Myanmar citizen in accord with

၂၈
အခန်း (၁၅)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်9ုပ်သိမ်းြခင်းှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်း
9ုပ်သိမ်းြခင်း
၃၇။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတရ
် ရှိသူသည် ေအာက်ပါအေက
 ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေပ'ေပါက်
ပါက အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ကို Eုပ်သိမ်းြခင်းခံရမည်(က)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီက ိုင်ငံေတာ်အကျိ-းငှာ အခါ
အားေလျာ်စွာထုတ်ြပန်သည့် တားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်
ကျDးလွန်ြခင်း၊

(ခ)

ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် ိုင်ငံေရးပါတီအဖွဲAအစည်းများတွင် ပါ၀င်ြခင်း၊
လပ်ရှားခ
ြ င်း၊ ေဆာင်ရွက်ြခင်း သို မဟုတ် ေထာက်ပံ့ကူညီြခင်း၊

(ဂ)

လူမျိ-းေရး၊ ဘာသာေရးေသွးကွဲေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ လပ်ရှားခ
ြ င်း
သို မဟုတ် ေထာက်ပံ့ကူညီြခင်း၊

(ဃ)

မူလေလCာက်ထားချက်တွင် ပါဝင်သည့်အချက်အလက်များ မမှန်ကန်
ေက
 ာင်း၊ လိမ်လည်ေဖ'ပ
ြ ေက
 ာင်း၊ အတုြပ-လုပ်ေ ကာင်း သို မဟုတ်
တစ်နည်းနည်းြဖင့် တရားမဝင် ဖန်တီးေက
 ာင်းေတွAရှိြခင်း၊

(င)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားရန် ရည်ရွယ်၍ လက်ထပ်ြခင်းြဖစ်သည်ဟု
စိစစ်ေတွAရှိြခင်း၊

(စ)

ြမန်မာဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒ၊ ဗုဒ<ဘာသာ၀င် မဟုတ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံသား
များ၏ လက်ထပ်ထိမ်းြမားခ
ြ င်းှင့်သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပေဒများ၊
=>န် ကားချက်များှင့်အညီ ြမန်မာိုင်ငံသားှင့် လက်ထပ်ထားေသာ
ိုင်ငံြခားသား ဇနီး သို မဟုတ် ခင်ပွန်းအတွက် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ချက်
ရရှိ.ပီးေနာက် ြမန်မာိုင်ငံသား ဇနီး သို မဟုတ် ခင်ပွန်းသည် ိုင်ငံသား
အဖ
ြ စ်မှရပ်စဲခံရြခင်း သို မဟုတ် Eုပ်သိမ်းခံရြခင်း၊ တရားဝင် ဇနီး
သို မဟုတ် ခင်ပွန်းအဖ
ြ စ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲြခင်း၊ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ရရှိသူ
သည် ေနာက်အိမ်ေထာင်ြပ-ခ
ြ င်း၊

(ဆ)

ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒ၊ ဗုဒ<ဘာသာ၀င်မဟုတ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံသား
များ၏ လက်ထပ်ထိမ်းြမားခ
ြ င်းများှင့် သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပေဒများ၊
=>န် ကားချက်များှင့်အညီ ြမန်မာိုင်ငံသားှင့် လက်ထပ်ထားေသာ
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the Myanmar Customary Law and existing laws and directives
relating to marriage of Myanmar citizens who are not
Buddhism;
(h)

(i)

(j)

changing operation of original business without the
approval of the Implementation Central Committee after
obtaining the permanent residence within three years if
he/she is expert or investor;
failing to register the term approval of the Permanent
Residence Certificate under rule 30 after the expiry of one
year up to 180 days;
breaching of prohibitions and restrictions of the permanent
residence.

Cancellation
38.
The person who obtains the Permanent Residence Certificate shall
be cancelled the permitted permanent residence if any of the following
matters arises:
(a)

death of the person who obtains the Permanent Residence
Certificate;

(b)

deportation after being punished under the existing law
due to commiting any offence.

39.
The decision of the Implementation Central Committee shall,
relating to permit or not to permit the application of permanent
residence, revocation and cancellation of the permanent residence, be
final and conclusive.

၂၉
ိုင်ငံြခားသား ဇနီး သို မဟုတ် ခင်ပွန်းတို မှ ေမွးဖွားေသာ သို မဟုတ်
ေမွးစားေသာအသက် ၁၈ ှစ်ေအာက် တရားဝင်သားသမီးများအတွက်
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတရ
် ရှိ.ပီးေနာက် ြမန်မာိုင်ငံသား မိခင် သို မဟုတ်
ဖခင်သည် ိုင်ငံသားအဖ
ြ စ်မှ ရပ်စဲခံရြခင်း သို မဟုတ်Eုပ်သိမ်းခံရြခင်း၊
၎င်းသားသမီးသည် တရားဝင်သားသမီးအဖ
ြ စ်မှ စွန် လ>တ်ခံရြခင်း၊
(ဇ)

ကGမ်းကျင်ပညာရှင် သို မဟုတ် ရင်းှီးြမ-ပ်ှံသူြဖစ်ပါက အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ.ပီး သုံးှစ်အတွင်း မူလလုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ လုပ်ငန်းအား အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပ-ချက်မရဘဲ ေပ
ြ ာင်းလဲလုပ်ကိုင်ြခင်း၊

(ဈ)

နည်းဥပေဒ ၃၀ အရ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် တစ်ှစ်သက်တမ်း
ကုန်ဆုံး.ပီးေနာက် ရက်ေပါင်း ၁၈၀ ြပည့်သည့်ေန အထိ သက်တမ်း
အတည်ြပ-မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊

(ည)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ
ချိ-းေဖာက်ြခင်း။

တားမ
ြ စ်ချက်များ၊

ကန် သတ်ချက်များကို

ပယ်ဖျက်ြခင်း
၃၈။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည် ေအာက်ပါအေက
 ာင်းတစ်ရပ်ရပ် ေပ'ေပါက်
ပါက ခွင့်ြပ-ထားေသာ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ကိပု ယ်ဖျက်ြခင်း ခံရမည် (က)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ ေသဆုံးြခင်း၊

(ခ)

ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကျDးလွန်သြဖင့် တည်ဆဲဥပေဒအရ ြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်း ခံရ
.ပီးေနာက် ြပည်ှင်ဒဏ်ေပးခံရြခင်း၊

၃၉။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားချက်ကို ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်း၊ ခွင့်မြပ-ခ
ြ င်း၊ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်
Eုပ်သိမ်းြခင်း၊ ပယ်ဖျက် ြခင်းများှင့်စပ်လျH်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏
အဆုံးအဖ
ြ တ်သည် အပ
. ီးအပ
ြ တ် ြဖစ်သည်။
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Chapter XVI
Appointment of Inspection Officers
40.
The President of the Union may assign duties to the Ministry to
appoint the Immigration Officers from the Department as the Inspection
Officers in order to inspect whether or not whom it concerns comply with
these rules and orders and directives issued under these rules in respect of
the application of the permanent residence for foreigners in Myanmar
and the matters relating to hold and use of the Permanent Residence
Certificate.
41.
The Ministry shall, by notification, appoint Inspection Officers and
prescribe the functions and duties thereof.

၃၀
အခန်း (၁၆)
စစ်ေဆးေရးအရာရှိများခန်အပ်ြခင်း
၄၀။ ိုင်ငံေတာ်သမတသည် ိုင်ငံြခားသားများ၏ ြမန်မာိုင်ငံတွင်အ .မဲေနထိုင်ခွင့်
ေလCာက်ထားခ
ြ င်း၊ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ယူကိုင်ေဆာင်အသုံးြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
ကိစRရပ်များှင့်စပ်လျဥ်း၍ သက်ဆိုင်သူများက ဤနည်းဥပေဒှင့် ဤနည်းဥပေဒအရ
ထုတ်ြပန်သည့်အမိန ်၊ =>န် ကားချက်များှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်းရှိမရှိကို စစ်ေဆး
ရန်အလို ငှာ ဦးစီးဌာနမှ လူ၀င်မ ကီး ကပ်ေရးအရာရှိများကို စစ်ေဆးေရးအရာရှိများအဖ
ြ စ်
ခန် အပ်ေရးအတွက် ၀န် ကီးဌာနအား တာဝန်ေပးအပ်ိုင်သည်။
၄၁။ ၀န် ကီးဌာနသည် စစ်ေဆးေရးအရာရှိများ ခန် အပ်ြခင်းှင့် ၎င်းတို ၏ လုပ်ငန်း
တာဝန်များ သတ်မှတ်ြခင်းတို ကို အမိန် ေက
 ာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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Chapter XVII
Miscellaneous
42.
The applicant of the permanent residence shall renew a term
of further residence by limitation of period in accord with the
provisions of existing laws until the period before he/she obtains the
Permanent Residence Certificate.
43. If the expert or the person who invests and operates business
desires to change own business within three years after obtaining the
permanent residence, he/she shall submit to the Implementation
Central Committee with the approval of the relevant Ministry for
obtaining the permission.
44. The Ministry may direct the requirements for the purpose of
systematic implementation of the provisions contained in the rules in
respect of the application of the permanent residence and the
matters thereof.
45. The Department shall, the tasks completion conditions of issuing
Permanent Residence Certificate and registering of term approval,
issuing of the copy of Permanent Residence Certificate, changing the
curriculum vitae of the person who obtains the permanent residence,
report to the Implementation Working Committee.
46. The relevant government departments and government
organizations shall submit the required qualification norms in the
respective fields and number to permit respectively in the prescribed
type for granting the permanent residence of a foreigner in Myanmar
to the Implementation Central Committee.
By order,
(Khin Yi)
Union Minister

၃၁
အခန်း (၁၇)
အေထွေထွ
၄၂။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူသည် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်မရရှိေသးမီကာလ
အထိ တည်ဆဲဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များှင့်အညီ ကာလကန် သတ်ချက်ြဖင့် ဆက်လက်
ေနခွင့်သက်တမ်း တိုးြမ:င့်ေနထိုင်ရမည်။
၄၃။ ကGမ်းကျင်ပညာရှင် သို မဟုတ် ရင်းှီး ြမ:-ပ်ှံ၍ စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်သူသည် မိမိ
လုပ်ကိုင်ေသာလုပ်ငန်းကို
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိ.ပီး
သုံးှစ်အတွင်းေြပာင်းလဲလိုပါက
သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာန၏ ေထာက်ခံချက်ှင့်အတူ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟို
ေကာ်မတီသို တင်ြပခွင့်ြပ-ချက်ရယူရမည်။
၄၄။ ဝန် ကီးဌာနသည် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားခ
ြ င်း၊ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်
ေလCာက်ထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာကိစRရပ်များှင့်စပ်လျH်း၍ နည်းဥပေဒပါပ
ြ ဌာန်းချက်များကို စနစ်
တကျအေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန်အလို ငှာ လိုအပ်သည်များကို =>န် ကားိုင်သည်။
၄၅။ ဦးစီးဌာနသည် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းှင့် သက်တမ်းအတည်ြပမှတ်ပုံတင်ြခင်းကိုလည်းေကာင်း၊ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မိတLDထုတ်ေပးခ
ြ င်းကိုလည်း
ေကာင်း၊
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏
ကိုယ်ေရးဖ
ြ စ်စဥ်ေြပာင်းလဲြခင်းကိုလည်းေကာင်း
ေဆာင်ရွက်.ပီးစီးမအေခ
ြ အေနကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီသို တင်ြပ
ရမည်။
၄၆။ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲAအစည်းများသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ိုင်ငံြခား
သားအမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် လိုအပ်သည့်
အရည်အချင်းစံန်းများှင့် သတ်မှတ်အမျိ-းအစားအလိုက် ခွင့်ြပ-လိုသည့်အေရအတွက်
တို ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီသို တင်ြပရမည်။
အမိန် အရ

(ပုံ) ခင်ရီ
ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး
လူ၀င်မ ကီး ကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ အင်အားဝန် ကီးဌာန
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Annexure (a)
Form No. Ah Ma Na (1)

The Republic of the Union of Myanmar
The Ministry of Immigration and Population
The Application for the Permanent Residence of a Foreigner
This application is applied for permanent residence as to the
Permanent Residence of a Foreigner Rules made under the Myanmar
Immigration (Emergency Provisions) Act, 1947.
Part (a)
Particulars of an applicant (particulars to be filled by an applicant).
1.

Name of the holder of the travel document .........................................
1.5 inches x

2.

2 inches
Other name (if any) ...................................................................................

3.

Sex ...............................................................................................................

Photograph

Male
4.

Female

Citizen
(a) Present .................................................................................................
(b) Previous ................................................................................................

5.

Date of birth ................................................................................................

6.

Birth place ..................................................................................................

7.

Religion ........................................................................................................

၃၂
ေနာက်ဆက်တွဲ (က)
ပုံစံအမန (၁)

ြပည်ေထာင်စုသမ=တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
လူဝင်မ> 6ကီး ကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဝန် 6ကီးဌာန
ိုင်ငံြခားသားအမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်ေလ:ာက်လ?ာ
ဤေလCာက်လ>ာသည် ၁၉၄၇ ခုှစ် ြမန်မာိုင်ငံလူဝင်မ ကီး ကပ်ေရး (လတ်တေလာ
ြပဌာန်းချက်များ) အက်ဥပေဒအရပ
ြ -လုပ်သည့် ိုင်ငံြခားသားအမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနည်း
ဥပေဒများအရ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်အတွက် ေလCာက်ထားခ
ြ င်းြဖစ်သည်။
အပိုင်း (က)
ေလ:ာက်ထားသူ၏ ကိုယ်ေရးအချက်များ (ေလ:ာက်ထားသူြဖည့်သွင်းရန်အချကမ် ျား)
၁။

ခရီးသွားအေထာက်အထားလက်မှတ်ပါအမည် ..................................................
၁.၅ လက်မှင့်

၂။

အခ
ြ ားအမည်ရှိလCင် .........................................................................................

၃။

လိင် ...............................................................................................................

၂ လက်မ
အရွယ် ဓာတ်ပုံ

ကျား
၄။

မ

ိုင်ငံသား
(က) လက်ရှိ ................................................................................................
(ခ)

ယခင် ..................................................................................................

၅။

ေမွးသကU ရာဇ် .................................................................................................

၆။

ေမွးဖွားရာေဒသ ..............................................................................................

၇။

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ .....................................................................................
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8.

Literature / Language skill

Re marks

Fair

Moderate

Speaking
Good

Fair

Moderate

Good

Reading
Fair

Moderate

Writing
Good

Sr
.

Language

Ability of comprehension

1
2
(Note.

Language skill such as Myanmar / English / Chinese / Japanese/
French etc.)

9.

Height ........................ Weight ..................................................................

10.

Distinguished mark ....................................................................................

11.

Marital status ..............................................................................................

12.

Passport No. ................................................................................................

13.

Date of issue ...............................................................................................

14.

Date of expiry ............................................................................................

15.

Place of issue ..............................................................................................

16.

Date of first arrival to Myanmar ................................................................
Entry airport .................................................................................................

17.

Type of visa (date of issue and place) ...................................................

18.

Duration of stay in Myanmar and address ............................................
......................................................................................................................

19.

Permanent address ...................................................................................
.......................................................................................................................

၃၃
၈။

တတ်ကGမ်းသည့် စာေပ / ဘာသာစကားအမျိ-းအစားများ
တတ်ကGမ်းနားလည်ိုင်မစွမ်းရည်

ဘာ
သာ
စဥ်
စ
ကား

အေရး
အဖတ်
အေပ
ြ ာ
မှတ်
အ
အ
အ
အ
အ
အ ချက်
ကGမ်း သင့်
ကGမ်း သင့်
ကGမ်း သင့်
နည်း
နည်း
နည်း
ကျင်
အ
ကျင် အ
ကျင် အ
ငယ်
ငယ်
ငယ်
တင့်
တင့်
တင့်

၁
၂
(မှတ်ချက်။

ဘာသာစကား၌ ြမန်မာ / အဂလိ
@ ပ် / တ9ုတ် / ဂျပန် / ြပင်သစ်စသည်ြဖင့်
တတ်ကGမ်းသည့် ဘာသာစကားများေဖာ်ြပရန်)

၉။

အရပ်အ ြမင့် ........................ ကိုယ်အေလးချိန်...................................................

၁၀။

ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား .............................................................................

၁၁။

အိမ်ေထာင်ရှိ/ မရှိ ..........................................................................................

၁၂။

ိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ် ...............................................................................

၁၃။

ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ ........................................................................................

၁၄။

ကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ ............................................................................................

၁၅။

ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ ........................................................................................

၁၆။

ြမန်မာိုင်ငံသို ပထမဆုံးေရာက်ရှိသည့်ရက်စွဲ ................. ဝင်ေရာက်သည့်ေလဆိပ်
.......................................................................................................................

၁၇။

ဗီဇာအမျိ-းအစား(ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲှင့်ေနရာ) ...............................................

၁၈။

ြမန်မာိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ခဲ့သည့်ကာလှင့်ေနရပ်လိပ်စာ .......................................
......................................................................................................................

၁၉။

အမ
. ဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ ....................................................................................
......................................................................................................................
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20.

Permanent address in Myanmar ..............................................................
.......................................................................................................................

21.

Purpose of visit to Myanmar (in details) ..................................................
.......................................................................................................................

22.

Sponsor’s name and address during the stay in Myanmar .................
......................................................................................................................

23.

Present occupation ..................................................................................

24.

Occupation performed during the previous one year .........................

Acknowledgement
25.

In addition to the paragraph (23), I do acknowledge that the

present occupation will not be changed within (3) years after receiving
the permit for permanent residence without the permission of the
Implementation Central Committee.
26.

I do acknowledge that I will not involve, act, perform, support in

political parties, not act, support to cause dissension of race and religion.
27.

I do understand that if I make false statement by premeditation or

alteration or cancellation by wrongful means in applying permanent
residence, I may be taken action against under the existing laws of
Myanmar and may be deported.

Caution
28.

(a)

Application must be made in person concerned.

(b)

Regarding to the above particulars, originals and (3) copies
of documents shall be attached and submitted with the
application.

၃၄
၂၀။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် အမ
. ဲေနထိုင်မည့်လိပ်စာ ............................................................
......................................................................................................................

၂၁။

ြမန်မာိုင်ငံသို လာေရာက်လိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်(အေသးစိတ်ေဖ'ပ
ြ ရန်) ................
......................................................................................................................

၂၂။

ြမန်မာိုင်ငံတွင်ေနထိုင်စဥ် အာမခံေပးေသာသူ၏ အမည်ှင့်လိပ်စာ ....................
......................................................................................................................

၂၃။

လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ......................................................................................

၂၄။

လွန်ခဲ့ေသာ ၁ ှစ်အတွင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာအလုပ်အကိုင်......................................
.......................................................................................................................

ကတိ၀န်ခံချက်
၂၅။ အပိုဒ် (၂၃) ပါ ေဖာ်ြပချက်အ ြပင် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ပ
. ီး (၃) ှစ်အတွင်း မူလ
လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာလုပ်ငန်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပ-ချက်မရရှိ
ဘဲ ေပ
ြ ာင်းလဲလုပ်ကိုင်ြခင်းမပ
ြ -ေက
 ာင်း ကတိြပ-ပါသည်။
၂၆။ ိုင်ငံေရးပါတီအဖွဲအစည်းများတွင် ပါဝင်ြခင်း၊ လပ်ရှားခ
ြ င်း၊ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
ေထာက်ပံ့ကူညီြခင်းှင့်လူမျ-ိးေရး၊ ဘာသာေရးေသွးကွဲေစရန်လပ်ရှားခ
ြ င်း ေထာက်ပံ့
ကူညီြခင်းမပ
ြ -ေက
 ာင်း ကတိြပ-ပါသည်။
၂၇။ ကGန်ေတာ်/ကGန်မသည် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ေလCာက်ထားရာတွင် ကိ-တင်ရည်ရွယ်
ချက်ြဖင့် မမှန်မကန်ေဖာ်ြပ ြခင်း သို မဟုတ် မသမာေသာနည်းြဖင့် ြပင်ဆင်ေဖာ်ြပြခင်း
သို မဟုတ် ထိမ်ချန်ေဖာ်ြပ ြခင်းများပ
ြ -လုပ်မိပါက ြမန်မာိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒများအရ
တရားစွဲဆိုြခင်း/ြပည်ှင်ြခင်းခံရမည်ြဖစ်ေ ကာင်း သိရှိနားလည်သေဘာေပါက်ပါသည်။
သတိေပးချက်
၂၈။

(က)

ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ေလCာက်ထားရမည်။

(ခ)

အထက်ပါ အေက
 ာင်းအရာများှင့်စပ်လျဥ်း၍ အေထာက်အထားမူရင်း
ှင့် မိတQD (၃)စုံကို ဤေလCာက်လ>ာှင့်အတူပူးတွဲတင်ြပရမည်။
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(c)

The application fee is US$ (500) and the fee shall not be
reimbursed whether the application is approved or not.

(d)

If committed or involved in any crime, the punishment as to
the relevant Country’s Court of Law shall be served.

(e)

I shall be the tax payable person in accord with the existing
laws, rules, procedures, directives and shall be the person
who respects the sovereignty and desires to take
consideration and is able to assist for the interests of the
country.

Signature of the applicant .......................................................
Contact telephone No ..............................................................
Date .............................................................................................

(Entries to be made by the office)
Application No .............................................. Date ..........................................
True copy..................................
Checked .................................

Inspection Officer
Date .............................................

Ministry of Immigration and Population

၃၅
(ဂ)

ေလCာက်ထားမ အခေက
 းေငွမှာ အေမရိကန်ေဒ'လာ (၅၀၀)ြဖစ်.ပီး
ေလCာက်ထားမခွင့်ြပ-ချက် ရရှိသည်ြဖစ်ေစ/မရရှိသည်ြဖစ်ေစ အခေက
 း
ေငွကို ြပန်လည်ထုတ်ေပးမည်မဟုတ်ပါ။

(ဃ)

ြပစ်မတစ်စုံတစ်ရာကိုကျDးလွန်ြခင်း၊ ပါ၀င်ပတ်သက်ြခင်းရှိလCင် သက်ဆိုင်
ရာိုင်ငံတရားEုံး၏ စီရင်ဆုံးြဖတ်သည့်ြပစ်ဒဏ်အတိုင်း ကျခံရမည်။

(င)

ြမန်မာိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း =>န် ကား
ချက်များှင့်အညီ အခွန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်.ပီး အချ-ပ်အြခာအာဏာကို
ေလးစားလိုက်နာ၍ ိုင်ငံ၏အကျိ-းစီးပွားအတွက် အေလးထားလိုသူ၊
ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။
ေလCာက်ထားသူလက်မှတ် ..............................................
ဆက်သွယ်ိုင်မည့်ဖုန်းနံပါတ် ..............................................
ရက်စွဲ ..............................................
(9ုံးမှေရးသွင်းရန်)

ေလCာက်လ>ာနံပါတ် ..........................................

ရက်စွဲ ..........................................
မိတLDမှန် ........................................
စစ်ေဆးပ
. ီး ....................................

စစ်ေဆးေရးအရာရှိ
ေန စွဲ ...................................

လူဝင်မ ကီး ကပ်ေရးှင် ့ြပည်သူ အင်အားဝန် ကီးဌာန

36
Receipt
I received the supporting documents (original) on ..........................................

Hand over by

Taking over (receive) by

Signature ............................................... Signature..............................................
Name

............................................... Name

..............................................

Position

............................................... Position ...............................................

Date

............................................... Date

...............................................

၃၆
လက်ခံရရှိြခင်း
ကGန်ေတာ်/ကGန်မ၏ အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ (မူရင်း)ကို ............................
တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။

လွဲေြပာင်းေပးအပ်သူ

လက်ခံရရှိသူ

လက်မှတ်

..........................................

လက်မှတ်

..........................................

အမည်

..........................................

အမည်

..........................................

ရာထူး

..........................................

ရာထူး

..........................................

ရက်စွဲ

..........................................

ရက်စွဲ

..........................................
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Part (b)
Facts relating to the qualification to be submitted separately (to submit with
document attached)
1.
Sr.

Educational Qualification
Type of
Degree

Period
From

To

Name of the
school,
address

Specified
qualification

Full time/
part time

1.
2.
2.

Trainings attended

Period
Name of
Sr.
the
training From To

Name of the
school
/organization,
address

Specified
qualification

Remarks

Designation /
Responsibility

Average
pay scale

1.
2.
3.

Professional work experiences

Previous
Sr.
occupations
1.
2.

Period
From

To

Name of
organization,
address

၃၇
အပိုင်း (ခ)
သီးြခားတင်ြပရမည့် အရည်အချင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (အေထာက်အထားများ ပူးတွဲ
တင်ြပရန်)
၁။
စဥ်

၂။
စဥ်

၃။

ပညာအရည်အချင်း
ဘွဲB

ကာလ

အမျိ-းအစား

မှ ထိ

ေကျာင်းအမည်၊
လိပ်စာ

အရည်အချင်း
သတ်မှတ်ချက်

အချိန်ြပည့်/
အချိန်ပိုင်း

တက်ေရာက်ခဲ့ဖူးေသာသင်တန်းများ
သင်တန်း
အမည်

ကာလ
မှ ထိ

ေကျာင်း/
အဖွဲBအစည်းအမည်၊
လိပ်စာ

အရည်အချင်း
သတ်မှတ်ချက်

မှတ်ချက်

ကGမ်းကျင်မဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင် အေတွAအက
 -ံများ

စဥ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာလုပ်ငန်းများ

ကာလ

အဖွဲBအစည်းအမည်၊ ရာထူး/
လိပ်စာ
တာဝန်
မှ ထိ

ပ: မ်းမ:
လစာ>န်း
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4.

Activities in the field of work (education, commercial and social)

Sr.

Field of work/
name of
organization

Period
From

To

Duty
served

Locality

Remarks

1.
2.
5. Countries of residency within last (5) years (up to present).
Sr.

Country of
residency

Period
From

To

Address

Remarks

1.
2.
6. Type of business at the presenter intended employment in Myanmar
Period
Sr. Type of business

From

To

Name of the
company /
organization,
address

Relevant
Remarks
Ministry

1.
2.
Note. The appointment or invitation letter which has a validity at least (1)
year and above shall be attached and submitted.

၃၈
၄။
စဥ်

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်(ပညာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရး)တို တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့မများ
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်/
အဖွဲBအစည်းအမည်

ကာလ
တည်ေနရာ ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့်တာဝန် မှတ်ချက်
မှ ထိ

၅။

လွန်ခဲ့သည့် (၅)ှစ်တာ ကာလအတွင်း (လက်ရှိအချိန်ထိ) ေနထိုင်ခဲ့သည့် ိုင်ငံများ

စဥ်

ေနထိုင်ခဲ့သည့်
ိုင်ငံ

၆။
ြမန်မာိုင်ငံတွင်
အမျိ-းအစား

ကာလ
မှ

ေနရပ်လိပ်စာ

မှတ်ချက်

လာေရာက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့်/လုပ်ကိုင်လိုသည့်

ကာလ
စဥ် လုပ်ငန်းအမျိ-းအစား

ထိ

မှ ထိ

လုပ်ငန်း

ကုမဏီ/
အမည်
သက်ဆိုင်ရာဝန် 6ကီးဌာန မှတ်ချက်
အဖွဲBအစည်း
လိပ်စာ

မှတ်ချက်။ အနည်းဆုံး (၁)ှစ်သက်တမ်းှင့် အထက်ရှိသည့် အလုပ်ခန် စာ သို မဟုတ်
ခွင့်ြပ- ဖိတ်ေခ'စာပူးတွဲတင်ြပရမည်။
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7.

Type of business to be invested in Myanmar. ........................................
(a)

Volume of investment / finance ..................................................

(b)

Corresponding Bank and Bank Account No ............................

(c)

If it is engaging as to the permission order of the Investment
Commission, permission order (original/ copy) ..........................

(d)

If it is engaging as to the Myanmar Company Act,
Company registration certificate (original/ copy) ....................

(e)

If it is investment engaging in the special economic zone,
permission order issued by the management committee
(original / copy)..............................................................................

(f)

The document of ownership for the financial volume which
is equivalent to the volume of investment contained in the
aforesaid clause (a) shall be attached and submitted.

(g)

Company's economic programme ...........................................

(h)

Certificate for the clearance of account for (3)years ..............

8.
If he is the ex-citizen of Myanmar, the personal data to be
submitted separately.
(a)

Previous Myanmar passport No .................................................

(b)

Date of issue ...................................................................................

(c)

Date of expiry .................................................................................

(d)

Place of issue .................................................................................

(e)

Date of departure from Myanmar and the access .................

(f)

Reason of departure from Myanmar ..........................................

(g)

National Registration Card No......................................................

(h)

Address of residence in Myanmar .............................................

၃၉
၇။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ရင်းှီးြမ:-ပ်ှံမည့် လုပ်ငန်းအမျိ-းအစား .......................................
(က)

ရင်းှီးြမ:-ပ်ှံမ ပမာဏ/ေငွေ ကး ...........................................................

(ခ)

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မည့်ဘဏ်ှင့်ဘဏ်စာရင်းအမှတ် .........................

(ဂ)

ရင်းှီးြမ:-ပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပ-မိန် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါက ခွင့်ြပမိန် အေထာက်အထား (မူရင်း/မိတLD) ....................................................

(ဃ)

ြမန်မာကုမ)ဏီအက်ဥပေဒဖ
ြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းြဖစ်ပါက ကုမ)ဏီ
မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (မူရင်း/မိတLD) ......................................................

(င)

အထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင် ရင်းှှီးြမ:-ပ်ှံ ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်
ရာစီမံခန် ခွဲမေကာ်မတီမှ ထုတ်ေပးသည့် ခွင့်ြပ-မိန် (မူရင်း/မိတLD) ............
..........................................................................................................

၈။

(စ)

အထက်အပိုဒ်ခွဲ(က)ပါ ရင်းှီးြမ:-ပ်ှံမပမာဏှင့် ညီမCေသာေငွေကးပမာဏ
အားပိုင်ဆိုင်ေ ကာင်း အေထာက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ြပရမည်။

(ဆ)

ကုမ)ဏီ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အစီအစဥ် ..............................................

(ဇ)

(၃)ှစ်စာေငွစာရင်းအတွက် အေထာက်အထားမှတ်တမ်း ........................

ြမန်မာိုင်ငံသားေဟာင်းြဖစ်ပါကသီးြခားတင်ြပရမည့် ကိုယ်ေရးအချက်အလက်
(က)

ယခင်ကိုင်ေဆာင်ခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ် .......................

(ခ)

ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ ...........................................................................

(ဂ)

သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ .............................................................

(ဃ)

ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ ..........................................................................

(င)

ြမန်မာိုင်ငံမှထွက်ခွာခဲ့သည့်ရက်စွဲှင့်၀င်ထွက်ေပါက် .............................

(စ)

ြမန်မာိုင်ငံမှ ထွက်ခွာခဲ့သည့် အေက
 ာင်းအရာ .....................................

(ဆ)

ကိုင်ေဆာင်ခဲ့ေသာအမျိ-းသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် .....................................

(ဇ)

ြမန်မာိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ခဲ့ေသာလိပ်စာ ..................................................
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9.
Ownership for the livelihood to be submitted during the stay in
Myanmar (the document shall be attached and submitted) (Only for the
ex-citizens of Myanmar)

10.

(a)

Cash in hand .................................................................................

(b)

Cash at the bank ..........................................................................

(c)

Immovable property ownership ..................................................

Personal data of sponsor for the ex-citizen of Myanmar.
(a)

Name .............................................................................................

(b)

Date of birth (day / month / year) .............................................

(c)

Father's name .................................................................................

(d)

Occupation ....................................................................................

(e)

Relationship to the applicant of the Permanent Residence.....

(f)

Address ..........................................................................................

(g)

Telephone No ................................................................................

Signature of the sponsor ........................................................

၄၀
၉။
ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းေနထိုင်စဥ် ေနထိုင်စားေသာက်မအတွက် တင်ြပရမည့် ပိုင်ဆိုင်မ
များ (အေထာက်အထားပူးတွဲတင်ြပရန်) (ြမန်မာိုင်ငံသားေဟာင်းများ အတွက်သာ)

၁၀။

(က)

လက်၀ယ်ရှိေငွေ ကး ............................................................................

(ခ)

ဘဏ်ရှိေငွေ ကး ..................................................................................

(ဂ)

မေရ>Aမေပ
ြ ာင်းိုင်ေသာပိုင်ဆိုင်မ .........................................................

ြမန်မာိုင်ငံသားေဟာင်းအတွက် တာ၀န်ယူအာမခံမည့်သူ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ
(က)

အမည် ...............................................................................................

(ခ)

ေမွးသကU ရာဇ် (ရက်/လ/ှစ်) ...............................................................

(ဂ)

ဖခင်အမည် .......................................................................................

(ဃ)

အလုပ်အကိုင် .....................................................................................

(င)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူှင့်ေတာ်စပ်ပုံ ........................................

(စ)

ေနရပ်လိပ်စာ .....................................................................................

(ဆ)

ဖုန်းနံပါတ် .........................................................................................
တာ၀န်ခံသူ၏လက်မှတ် ...........................................
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11.
If he is the foreigner related to the Myanmar citizen, the
acknowledgement of the applicant in person :
................................................ Citizen, I ............................................................ do
acknowledge that I got married to the Myanmar citizen U / Daw
............................................................................... as to the existing
.......................................... Customary Law since last (
) years. Except
for this spouse I had not married to any person as my spouse and I do
acknowledge in person.

Signature of the person who acknowledge ................................
Name .............................................................................................
Contact Telephone No .................................................................

12.
The acknowledgement regarding documents that submit for the
application of the Permanent Residence in Myanmar:
(a)

I do fill up the application form with the consent of enabling
to scrutinize in respect of the income or financial facts and
other information for the application to the Immigration and
National Registration Department as to the Myanmar
Immigration (Emergency Provision) Act, 1947 and
procedures for permanent residence.

(b)

Regarding the application for the Permanent Residence, I
do agree to scrutinize by the Ministry concerned or
Immigration and National Registration Department. The
said facts and documents are attached and submitted in
order to scrutinize the application for the permanent
residence.

၄၁
၁၁။ ြမန်မာိုင်ငံသားှင့်ဆက်စပ်ေသာ ိုင်ငံြခားသားဖ
ြ စ်ပါက ကာယကံရှင်၏ ၀န်ခံ
ကတိြပ-ချက် .......................................... ိုင်ငံသား၊ ကGန်ေတာ်/ကGန်မ ..................................... သည်
ြမန်မာိုင်ငံသား ဦး/ေဒ' .................................... အား တည်ဆဲ .....................................
................... ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ လွန်ခဲ့ေသာ (
) ှစ်ကတည်းက တရား၀င်
လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းမှတစ်ပါး အခ
ြ ားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်အား ခင်ပွန်း/ဇနီးအဖ
ြ စ်
လက်ထပ်ထားခ
ြ င်းမရှိပါေက
 ာင်း ကိုယ်တိုင်၀န်ခံကတိြပ-ပါသည်။

၀န်ခံကတိြပ-သူ၏လက်မှတ် ............................
အမည် ..........................................................
ဆက်သွယ်ိုင်မည့်ဖုန်းနံပါတ် ..........................
၁၂။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ေလCာက်ထားမအတွက် တင်ြပသည့် အေထာက်
အထားများှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကတိြပ-ချက် (က)

၁၉၄၇ ခုှစ် ြမန်မာိုင်ငံလူဝင်မ ကီး ကပ်ေရး (လတ်တေလာပ
ြ ဌာန်းချက်
များ) အက်ဥပေဒ၊ ိုင်ငံြခားသားအမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒများ
ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိရန် လူဝင်မ ကီး ကပ်ေရး
ှင့် အမျိ-းသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာနသို ေလCာက်ထားမအတွက် ဝင်ေငွ
သို မဟုတ် ဝင်ေငွဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ အခ
ြ ားသတင်းအချက်
အလက်များှင့် စပ်လျဥ်း၍ စိစစ်ိုင်သည်ဟူေသာ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်
ေလCာက်လ>ာပုံစံအား ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်အပ်ပါသည်။

(ခ)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိရန် ေလCာက်ထားမှင့် စပ်လျဥ်း၍ ြမန်မာိုင်ငံရှိ
သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာန သို မဟုတ် လူဝင်မ ကီး ကပ်ေရးှင့် အမျိ-းသား
မှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာနမှစိစစ်ရန် သေဘာတူပါသည်။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်
ေလCာက်ထားမအား စိစစ်ရန်အတွက် အဆိုပါအချက်အလက် အေထာက်
အထားများကို ပူးတွဲတင်ြပအပ်ပါသည်။
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(c)

The facts described in the application for the Permanent
Residence I do acknowledge that they are authentic.

....................................................

....................................................

Name

Citizenship Card No / Passport No

....................................................

....................................................

Signature of the applicant

Date

၄၂
(ဂ)

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်လ>ာတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များ
သည် မှန်ကန်ေ ကာင်း ဝန်ခံကတိြပ-အပ်ပါသည်။

.......................

...............................................................................

အမည်

ိုင်ငံသားလက်မှတ် အမှတ် /ိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်

.......................

...............................................................................

ေလCာက်ထားသူလက်မှတ်

ေန စွဲ
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Part (c)
Personal data relating to particulars of the family members of the applicant
for the Permanent Residence (Household members list/ shall be attached
and submitted)
1.
The particulars of the parents of the applicant for the Permanent
Residence.
(a)

Parents name in full ......................................................................

(b)

Citizen ............................................................................................

(c)

Nationality .....................................................................................

(d)

Religion ............................................................................................

(e)

Registration card No / Certificate No .........................................

(f)

Date of birth (day/month/ year) ...............................................

(g)

Place of birth ..................................................................................

(h)

Permanent address ......................................................................

(i)

Still living / or not ...........................................................................

2.
The particulars of the wife/husband's parents of the applicant for
the Permanent Residence
(a)

Parents name in full ......................................................................

(b)

Citizen ............................................................................................

(c)

Nationality .....................................................................................

(d)

Religion ............................................................................................

(e)

Registration card No / Certificate No .........................................

(f)

Date of birth (day/month/ year) ...............................................

(g)

Place of birth ..................................................................................

(h)

Permanent address ......................................................................

(i)

Still living / or not ...........................................................................

၄၃
အပိုင်း (ဂ)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်ေလ:ာက်ထားသူ၏ မိသားစုဝင်များှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်ေရးအချက်
အလက်များ (အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းပူးတွဲတင်ြပရမည်)
၁။

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူ မိဘများ၏ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ (က)

ဖခင်ှင့် မိခင် အမည်အြပည့်အစုံ .........................................................

(ခ)

ိုင်ငံသား ..........................................................................................

(ဂ)

လူမျိ-း ................................................................................................

(ဃ)

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ......................................................................

(င)

မှတ်ပုံတင်အမှတ်/ သက်ေသခံလက်မှတ်အမှတ် .....................................

(စ)

ေမွးသကU ရာဇ် (ရက်/လ/ှစ်) ...............................................................

(ဆ)

ေမွးဖွားရာေဒသ .................................................................................

(ဇ)

အမ
. ဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ .......................................................................

(ဈ)

အသက်ထင်ရှားရှိ/မရှိ ........................................................................

၂။
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူ ဇနီး/ခင်ပွန်းမိဘများ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်
များ (က)

ဖခင်ှင့် မိခင် အမည်အြပည့်အစုံ .........................................................

(ခ)

ိုင်ငံသား ..........................................................................................

(ဂ)

လူမျိ-း ................................................................................................

(ဃ)

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ......................................................................

(င)

မှတ်ပုံတင်အမှတ်/ သက်ေသခံလက်မှတ်အမှတ် .....................................

(စ)

ေမွးသကU ရာဇ် (ရက်/လ/ှစ်) ...............................................................

(ဆ)

ေမွးဖွားရာေဒသ .................................................................................

(ဇ)

အမ
. ဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ .......................................................................

(ဈ)

အသက်ထင်ရှားရှိ/မရှိ ........................................................................
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3.
Particulars of wife / husband of the applicant for the Permanent
Residence
(a)
Name in the passport ..................................................................
(b)

Other name (if any) .....................................................................

(c)

Sex
Male

female

(d)

Citizen ............................................................................................

(e)

Nationality .......................................................................................

(f)

Religion .........................................................................................

(g)

Date of birth (day/month/year) ..................................................

(h)

Place of birth ..................................................................................

(i)

Occupation ....................................................................................

(j)

Marriage certificate (original / copy).........................................

(k)

Date of marriage (day/month/year) ........................................

(l)

Country where married ...............................................................

(m)

Address of the country where citizenship is obtained ...........

(n)

Passport No ...................................................................................

(o)

Date of issue (day/month/year) ................................................

(p)

Date of expiry (day/month/year) ...............................................

(q)

Type of visa (Issued date and place) ........................................

(r)

Date of First Arrival to Myanmar ..................................................

(s)

Duration of Stay in Myanmar ........................................................

(t)

Present address in Myanmar .....................................................

(u)

Whether previously married or not (Yes/No) ............................

(v)

If so, describe the detail in a separate paper.

၄၄
၃။

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူ ဇနီး/ခင်ပွန်း၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ
(က)

ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါအမည်် ..................................................................

(ခ)

အခ
ြ ားအမည်ရှိလCင် .............................................................................

(ဂ)

လိင်
ကျား

မ

(ဃ)

ိုင်ငံသား .........................................................................................

(င)

လူမျိ-း ................................................................................................

(စ)

ဘာသာ ............................................................................................

(ဆ)

ေမွးသကU ရာဇ် (ရက်/လ/ှစ်) ...............................................................

(ဇ)

ေမွးဖွားရာေဒသ .................................................................................

(ဈ)

အလုပ်အကိုင် ...................................................................................

(ည)

လက်ထပ်စာချ-ပ်( မူရင်း/မိတLD) .........................................................

(ဋ)

လက်ထပ်သည့်ရက်စွဲ (ရက်/လ/ှစ်) ....................................................

(ဌ)

လက်ထပ်ခဲ့သည့်ိုင်ငံ ........................................................................

(ဍ)

ိုင်ငံသားခံယူထားေသာိုင်ငံရှိေနရပ်လိပ်စာ .....................................

(ဎ)

ိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ် .................................................................

(ဏ)

ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲ(ရက်/လ/ှစ်) ......................................................

(တ)

ကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ(ရက်/လ/ှစ်) .........................................................

(ထ)

ဗီဇာအမျိ-းအစား (ထုတ်ေပးရက်စွဲှင့်ေနရာ) ........................................

(ဒ)

ြမန်မာိုင်ငံသို ပထမဆုံးအက
 ိမ်၀င်ေရာက်ခဲ့သည့်ေန .............................

(ဓ)

ြမန်မာိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ခဲ့သည့်ကာလ .................................................

(န)

လက်ရှိြမန်မာိုင်ငံတွင် အမ
. ဲတမ်းေနထိုင်ေသာလိပ်စာ ............................

(ပ)

ယခင်ကလက်ထပ်ခဲ့ဘူးြခင်းရှိ/မရှိ ...................... ရှိ/မရှိ ......................

(ဖ)

ယခင်လက်ထပ်ခဲ့ဘူးြခင်းရှိပါကသီးြခားစာရွက်ြဖင့် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပရန်
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(w)

To descirbe the country and the address of the
wife/husband of the applicant stayed (1) year (or) more
than (1) year starting from last (3) years up to present.
From ............................................ To .............................................
Address ...........................................................................................
Country ...........................................................................................

4.
Particulars of the children applicant for the Permanent Residence
(if more than one, it is to describe in a separate paper)
(a)

Name in the passport .................................................................

(b)

Male/ Female ................................................................................

(c)

Date of birth (day/month/year) ...................................................

(d)

Citizen .............................................................................................

(e)

Citizenship Card No ......................................................................

(f)

Travel document (Passport)
(1)

Type ...................................................................................

(2)

Passport No ........................................................................

(3)

Date of issue and expiry date .......................................

(4)

Type of visa ........................................................................

(5)

Date of issue and expiry date .........................................

(6)

Date of first arrival to Myanmar .......................................

(7)

Duration of stay .................................................................

(8)

Present address in Myanmar ...........................................

(9)

Whether applied along with the applicant for the
Permanent Residence or not .............................................

၄၅
(ဗ)
လွန်ခဲ့သည့် (၃) ှစ်မှ ယေန အထိ ေလCာက်ထားသူ၏ ဇနီး/ခင်ပွန်း (၁)ှစ်
(သို မဟုတ်) (၁)ှစ် ထက်ပို၍ ေနထိုင်ခဲ့ဖူးေသာိုင်ငံများှင့် လိပ်စာများအား
ေဖာ်ြပရန်၊
မှ ........................................................... ထိ ..................................................
ေနရပ်လိပ်စာ ..................................................................................................
ိုင်ငံ ..............................................................................................................
၄။
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူ၏သားသမီးှင့်စပ်လျဥ်းသည့်
အလက်များ (တစ်ဦးထက်ပိုပါက သီးြခားစာရွက်ြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)

ကိုယ်ေရးအချက်

(က)

ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါအမည် .................................................................

(ခ)

ကျား/မ .............................................................................................

(ဂ)

ေမွးသကU ရာဇ် (ရက် /လ/ှစ်) ..............................................................

(ဃ)

ိုင်ငံသား ..........................................................................................

(င)

ိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ် ..................................................................

(စ)

ခရီးသွားအေထာက်အထား(ိုင်ငံကူးလက်မှတ)်
(၁) အမျိ-းအစား ..............................................................................
(၂) ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ် ............................................................
(၃) ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲှင့်ကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ ...................................
(၄) ဗီဇာအမျိ-းအစား .......................................................................
(၅) ထုတ်ေပးရက်စွဲှင့် ကုန်ဆုံးရက်စွဲ ................................................
(၆) ြမန်မာပ
ြ ည်သို စတင်၀င်ေရာက်သည့်ရက်စွဲ ..................................
(၇) ေနထိုင်ခဲ့သည့်ကာလ .................................................................
(၈) လက်ရှိြမန်မာိုင်ငံတွင် ေနထိုင်မည့် လိပ်စာ .................................
(၉) အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူှင့်အတူ တစ်ပါတည်းေလCာက်ထား
ြခင်း ရှိ/မရှိ ...............................................................................
.................................................................................................
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Part (d)
Particulars relating to other legal children (adopted sons and daughters) of
the applicant for the permanent residence.
1.

Particulars to be submitted if there is other marriage
(a)

Wife / Husband name .................................................................

(b)

Citizen ..........................................................................................

(c)

Place of birth ..................................................................................

(d)

Date of birth (day/month/year) .................................................

(e)

Date of marriage (day/month/year) .........................................

(f)

Present address .............................................................................

(g)

Date of divorced/ expired (day/month/year) ..........................

2.
Personal data if there are legal children (adopted children) (if
more than one, it is to describe in a separate paper)
(a)

Name ..............................................................................................

(b)

Place of birth ..................................................................................

(c)

Date of birth (day/month/year) .................................................

(d)

Citizen ...........................................................................................

(e)

Qualification .................................................................................

(f)

Natural father's name ...................................................................

(g)

Natural mother's name ...............................................................

(h)

Name of the adopted parents ..................................................

(i)

Date of adoption (day/month/year) ..........................................
(The legal guardianship certificate made in Notary Public in
English Language shall be attached and submitted)

(j)

Present address .............................................................................

၄၆
အပိုင်း (ဃ)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်ေလ:ာက်ထားသူ၏ အခ
ြ ားတရား၀င်သားသမီးများ(ေမွးစားသားသမီးများ)ှင့်
စပ်လျဥ်းသည့် အချက်အလက်များ
၁။

အခ
ြ ားလက်ထပ်ြခင်းရှိက တင်ြပရမည့် အချက်အလက်များ
(က)

ဇနီး/ခင်ပွန်း၏အမည် .........................................................................

(ခ)

ိုင်ငံသား ...........................................................................................

(ဂ)

ေမွးဖွားရာေဒသ .................................................................................

(ဃ)

ေမွးသကU ရာဇ် (ရက်/လ/ှစ်) ...............................................................

(င)

လက်ထပ်သည့်ရက်စွဲ (ရက် /လ/ှစ်) ...................................................

(စ)

လက်ရှိေနရပ် .....................................................................................

(ဆ)

ကွာရှင်း/ေသဆုံးြခင်းြဖစ်ပါကရက်စွဲ (ရက်/ လ/ှစ်) ...............................

၂။
အခ
ြ ားတရား၀င်သားသမီးများ (ေမွးစားသားသမီးများ) ရှိပါက ကိုယ်ေရးအချက်
အလက်များ (တစ်ဦးထက်ပိုပါကသီးြခားစာရွက်ြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
(က)

အမည်................................................................................................

(ခ)

ေမွးဖွားရာေဒသ ..................................................................................

(ဂ)

ေမွးဖွားသည့်ရက်စွဲ (ရက် /လ/ှစ်) .......................................................

(ဃ)

ိုင်ငံသား ...........................................................................................

(င)

ပညာအရည်အချင်း ............................................................................

(စ)

အဘအရင်းအမည် ..............................................................................

(ဆ)

အမိအရင်းအမည် ...............................................................................

(ဇ)

ေမွးစားမိဘအမည် .............................................................................

(ဈ)

ေမွးစားသည့် ရက်စွဲ(ရက် /လ/ှစ်) ......................................................
(အဂလိ
M ပ်ဘာသာဖ
ြ င့် Notary Public ြပ-လုပ်ထားသည့် တရားဝင်
အုပ်ထိန်းခွင့် သက်ေသခံလက်မှတ် ပူးတွဲတင်ြပရမည်)

(ည)

လက်ရှိေနရပ်လိပ်စာ ..........................................................................
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(k)

Travel document (Passport)
(1)

Type ..................................................................................

(2)

Passport No ........................................................................

(3)

Date of issue and expiry date .......................................

(4)

Type of visa ........................................................................

(5)

Date of issue and expiry date ........................................

(6)

The first arrival date in Myanmar ...................................

(7)

Duration of stay in Myanmar ..........................................

၄၇
(ဋ)

ခရီးသွားအေထာက်အထား (ိုင်ငံကူးလက်မှတ)်
(၁)

အမျိ-းအစား ...........................................................................

(၂)

ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ် .........................................................

(၃)

ထုတ်ေပးရက်စွဲှင့်ကုန်ဆုံးရက်စွဲ ..............................................

(၄)

ဗီဇာအမျိ-းအစား ....................................................................

(၅)

ထုတ်ေပးရက်စွဲှင့်ေနရာ .........................................................

(၆)

ြမန်မာိုင်ငံသို စတင်၀င်ေရာက်သည့်ရက်စွဲ ................................

(၇)

ြမန်မာိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ခဲ့သည့်ကာလ ........................................
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Part (e)
The particulars relating to the wife/husband and children applied along
with the Permanent Residence

Sr

Name

Date of
birth

Male/female Relationship

Photograph

Wife/
husband

Son/
daughter

Son/
daughter

Son/
daughter

Son/
daughter

၄၈
အပိုင်း (င)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်တစ်ပါတည်းေလ:ာက်ထားမည့် ဇနီး၊/ခင်ပွန်း၊ သားသမီးများှင့်စပ်လျဥ်းသည့်
အချက်အလက်များ
စဥ်

အမည်

ေမွးသကE ရာဇ်

ကျား / မ

ေတာ်စပ်ပုံ

ဓါတ်ပုံ

ဇနီး/ခင်ပွန်း
ဓါတ်ပုံ

သား/သမီး
ဓါတ်ပုံ

သား/သမီး
ဓါတ်ပုံ

သား/သမီး
ဓါတ်ပုံ
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Part (f)
Separate description and the acknowledgement of the applicant for the
Permanent Residence and family members.
1.
To describe if he is holding more than one passport which has
validity:
(a)
Name in the passport .................................................................
(b)

Citizen ...........................................................................................

(c)

Date of birth ...................................................................................

(d)

Type of passport ..........................................................................

(e)

Passport No......................................................................................

(f)

Date of issue and expiry date ......................................................

(g)

Country of issue .............................................................................

(h)

To describe the detail particulars in the passport which has
used .................................................................................................

2.
Either of the applicant for the Permanent residence and a family
member contained in Part (e):
(a)
is a person who is not regarded as the international refugee,
and who had seeked asylum in any other country.
(b)

is a person who is not in the list of the local, foreign and
international crime records

(c)

Attaches and submits the official recommendation original
of the relevant country that he is healthy and free from the
contagious disease.

(d)

Respects the sovereignty and abide by the existing laws of
Myanmar and take consideration for the interest of the
country.

3.
To get the Permanent Residence, do apply for the following
persons:
For self / wife / husband (described in

Part "c" or "e" of the

၄၉
အပိုင်း(စ)
အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့် ေလ:ာက်ထားသူှင့် မိသားစုဝင်တို၏ သီးြခားေဖာ်ြပချက်ှင့် ကတိြပဝန်ခံချက်
၁။
သက်တမ်းရှိေသာိုင်ငံကူးလက်မှတ် တစ်မျိ-းထက်ပို၍ ကိုင်ေဆာင်သူြဖစ်ပါက
ေဖာ်ြပရန်-

၂။

၃။

(က)

ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါအမည် .................................................................

(ခ)

ိုင်ငံသား ............................................................................................

(ဂ)

ေမွးသကU ရာဇ် .....................................................................................

(ဃ)

ိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမျိ-းအစား ............................................................

(င)

ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ် .....................................................................

(စ)

ထုတ်ေပးရက်စွဲှင့် ကုန်ဆုံးရက်စွဲ .........................................................

(ဆ)

ထုတ်ေပးသည့်ိုင်ငံ ..............................................................................

(ဇ)

အသုံးြပ-ခဲ့သည့် ိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပါ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ
ကို ေဖာ်ြပေပးရန် ...............................................................................

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူှင့် အပိုင်း(င) တွင်ပါရှိသည့် မိသားစုဝင်တို သည် (က)

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဒုကIသည်အ ြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းမခံရသူ၊ အခ
ြ ားိုင်ငံ
တစ်ခုခု၏ ိုင်ငံေရးခိုလံခွင့် ခံယူထားခ
ြ င်းမရှိသူြဖစ်ပါသည်။

(ခ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပှင့် ိုင်ငံတကာပ
ြ စ်မမှတ်တမ်းဝင် မရှိသူြဖစ်ပါသည်။

(ဂ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေ ကာင်း၊ ကူးစက်ေရာဂါ ကင်းရှင်းေက
 ာင်း၊
သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏ တရားဝင်ေထာက်ခံချက်(မူရင်း) ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။

(ဃ)

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အချ-ပ်အြခာအာဏာှင့် တည်ဆဲဥပေဒများကို ေလးစား
လိုက်နာပ
. ီး ိုင်ငံ၏အကျိ-းစီးပွားအတွက် အေလးထားေဆာင်ရွက်ပါမည်။

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိရန် ေအာက်ပါပုဂိN-လ်များအတွက် ေလCာက်ထားအပ်ပါသည် -

မိမိကိုယ်တိုင်/ဇနီး/ခင်ပွန်း (ေလCာက်လ>ာပုံစံ၏ အပိုင်း“ဂ”(သို မဟုတ်) “င”တွင် ေဖာ်ြပထား
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application form)/children (described in part "c" and "d" or "e" of the
application form)
4.
I do acknowledge myself that the facts described in this
application and the attached documents are true and not making
forgery and amending so.
5.
I do agree to use fingerprints and the photographs of the
applicant to scrutinize and adopt for performing the immigration functions
in applying for the registration of permanent resident certificate.
6.
I do believe and abide by any necessary investigation to scrutinize
and adopt the acquired facts from the applicant for performing the
immigration functions in applying for the permanent residence.
....................................................

....................................................

Date

Signature or the left hand
Fingerprint of the applicant
....................................................
Signature or the left hand Fingerprint
of the applicant's wife/husband
....................................................
Signature or the left hand fingerprint
of the applicant's children
(If it is applied along with the
Applicant for Permanent Residence)

၅၀
သည့်)/သားသမီးများ (ေလCာက်လ>ာပုံစံအပိုင်း“ဂ”ှင့်“ဃ”(သို မဟုတ်) “င”တွင် ေဖာ်ြပထား
သည့်)
၄။
ဤေလCာက်လ>ာတွင် ေဖာ်ြပထားေသာအချက်အလက်များှင့် ပူးတွဲေဖာ်ြပထား
ေသာစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးသည် မှန်ကန်ပါေက
 ာင်း၊ အတုြပ-လုပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ထား
ြခင်းမရှိပါေက
 ာင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိြပ-အပ်ပါသည်။
၅။
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မှတ်ပုံတင်ေလCာက်ထားရာတွင် လူဝင်မ ကီး ကပ်ေရး
ဆိုင်ရာကိစRရပ်များေဆာင်ရွက်ရာ၌ စိစစ်အတည်ြပ-ိုင်ေရးအတွက် ေလCာက်ထားသူ၏
လက်ေဗွရာများှင့် ဓါတ်ပုံတို ကိုလိုအပ်သလိုေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် သေဘာတူညီပါသည်။
၆။
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် ေလCာက်ထားရာတွင် ေလCာက်ထားသူထံမှ လိုအပ်သည့် အချက်
အလက်များအား လူဝင်မ ကီး ကပ်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာ၌ စိစစ်အတည်ြပိုင်ေရးအတွက်လိုအပ်ေသာ မည်သည့်စုံစမ်းေမးမ
ြ န်းမမျိ-းမဆို လိုက်နာမည်ြဖစ်ေ ကာင်း
သိရှိသေဘာတူညီပါသည်။
.......................

...............................................................................

ရက်စွဲ

ေလCာက်ထားသူ၏ လက်မှတ် သို မဟုတ် ဘယ်လက်ေဗွ
...............................................................................
ေလCာက်ထားသူ၏ ဇနီး/ခင်ပွန်း လက်မှတ်
(သို မဟုတ်) ဘယ်လက်ေဗွ
...............................................................................
ေလCာက်ထားသူ၏ သားသမီး၏ လက်မှတ်
(သို မဟုတ်) ဘယ်လက်ေဗွ
(အကယ်၍ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ေလCာက်ထားသူှင့်အတူ
တစ်ပါတည်းေလCာက်ထားလCင်)
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Annexure (b)
Form No. Ah Ma Na (2)

Application form to issue the Permanent Residence Certificate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Name ........................................................................................................
Other Name (if any) ...................................................................................
Passport Number ......................................................................................
Father's Name ...........................................................................................
Nationality and Citizenship .......................................................................
Gender ......................................................................................................
Date of Birth.................................................................................................
Present Occupation ................................................................................
Present Address (in full) ..............................................................................
.......................................................................................................................

10.

Duration of stay in Myanmar and Places;
Sr.

From -------- year to ------- year

Address once stayed

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
11.

Attached Documents
(1)
..........................................................................................................

၅၁
ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ)
ပုံစံအမန (၂)

၁။

အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန် ေလ:ာက်လ?ာပုံစံ
အမည် ..........................................................................................................

၂။

အခ
ြ ားအမည်ရှိလCင် .........................................................................................

၃။

ိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ် ................................................................................

၄။

အဘအမည် ....................................................................................................

၅။

လူမျိ-းှင့်ိုင်ငံသား ..........................................................................................

၆။

ကျား/မ ..........................................................................................................

၇။

ေမွးသကU ရာဇ် .................................................................................................

၈။

လက်ရှိအလုပ်အကိုင် .......................................................................................

၉။

လက်ရှိေနရပ်လိပ်စာ (အပ
ြ ည့်အစုံ) ...................................................................
.......................................................................................................................

၁၀။ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းေနထိုင်ခဲ့သည့်ကာလှင့် ေနထိုင်ခဲ့သည့်ေဒသစဥ်
ခုှစ်မှ ခုှစ်ထိ
ေနထိုင်ခဲ့သည့်ေနရပ်လိပ်စာ
၁
၂
၃
၄
၅
၁၁။

ပူးတွဲတင်ြပသည့် အေထာက်အထား(၁) .............................................................................................................
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(2)
..........................................................................................................
(3)
..........................................................................................................
(4)
..........................................................................................................
(5)
..........................................................................................................
12.
General submission ...................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Signature of the applicant
13.
Comments of the Implementation Working Committee for the
Permanent Residence ..........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Chairman
Implementation Working Committee for the Permanent Residence
14.
Comments of the Implementation Central Committee for the
Permanent Residence ..........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Chairman
Implementation Central Committee for the Permanent Residence

၅၂
(၂) .............................................................................................................
(၃) .............................................................................................................
(၄) .............................................................................................................
(၅) .............................................................................................................
၁၂။

အေထွေထွတင်ြပချက် ။ ...................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ေလCာက်ထားသူလက်မှတ်
၁၃။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း ေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် ..................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ
၁၄။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် .................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ
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Annexure (c)
Form No. Ah Ma Na (3)

Application form to register the validity term of the Permanent Residence
Certificate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Name in full ................................................................................................
Other Name (if any) ...................................................................................
Nationality and Citizenship .......................................................................
Gender ........................................................................................................
Number of Permanent Residence Certificate and Date ....................
.......................................................................................................................
Occupation ................................................................................................
Address in Myanmar ..................................................................................
Father's Name/Citizenship...........................................................................
Mother's Name/ Citizenship ......................................................................
Attached Documents
(a)
...............................................................................................
(b)
...............................................................................................
(c)
..............................................................................................
Applicant (or) Parents (or) Guardian
Signature ..................................................
Name .........................................................
Address in Full ..........................................
Phone No

..........................................

Date ........................................................

၅၃
ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ)
ပုံစံအမန (၃)

၁။

အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်းအတည်ြပ-မှတ်ပုံတင်ရန်ေလ:ာက်လ?ာပုံစံ
အမည်အ ြပည့်အစုံ .........................................................................................

၂။

အခ
ြ ားအမည်ရှိလCင် ........................................................................................

၃။

လူမျိ-းှင့်ိုင်ငံသား .........................................................................................

၄။

ကျား/မ ..........................................................................................................

၅။

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်အမှတ်ှင့်ရက်စဲွ ..........................................................

၆။

အလုပ်အကိုင် ................................................................................................

၇။

ြမန်မာပ
ြ ည်ေနရပ်လိပ်စာ .................................................................................

၈။

အဘအမည်၊ ိုင်ငံသား ....................................................................................

၉။

အမိအမည်၊ ိုင်ငံသား ......................................................................................

၁၀။

ပူးတွဲတင်ြပသည့် အေထာက်အထား(၁) .............................................................................................................
(၂) .............................................................................................................
(၃) .............................................................................................................

ေလCာက်ထားသူ(သို မဟုတ်)မိဘ(သို မဟုတ်)အုပ်ထိန်းသူ
လက်မှတ် .................................................................
အမည် .......................................................................
ေနရပ်လိပ်စာအပ
ြ ည့်အစုံ ............................................
ဖုန်းနံပါတ် .................................................................
ရက်စွဲ .......................................................................
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11.
Findings of the administrator of ward or Village-tract ..........................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Administrator
Date ................................................... .............................. Ward/ Village-tract

12.
Findings of the Township Police Station ..................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Officer-in-Charge, of the Police Station
Date ...................................................

...................................... Township

13.
Findings of the Township Departmental Officer-in-Charge, ...............
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Township Departmental Officer-in-Charge,
Date ...................................................
...................................... Township
14.
Comments of the Implementation Working Committee for
Permanent Residence ...........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Chairman
Implementation Working Committee for the Permanent Residence

၅၄
၁၁။ ရပ်ကွက် (သို မဟုတ်) ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် ..............
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
အုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး
ရက်စွဲ ......................................

....................... ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု

၁၂။ .မိ- နယ်ရဲတပ်ဖွဲAမှDးEုံး (သို မဟုတ)် .မိ- မရဲစခန်း၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် .......................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.မိ- နယ်ရဲတပ်ဖွဲAမှDး(သို မဟုတ်)စခန်းမှDး
ရက်စွဲ ......................................

............................................. .မိ- နယ်

၁၃။ .မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDး၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် .............................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDး
ရက်စွဲ ......................................

............................................. .မိ- နယ်

၁၄။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် ..................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ
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15.
Comments of the Implementation Central Committee for
Permanent Residence ...........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Chairman
Implementation Central Committee for the Permanent Residence

၅၅
၁၅။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် .................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ

56
Annexure (d)
Form No. Ah Ma Na (4)

Application form to permit the renewal of the Permanent Residence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Name in full ................................................................................................
Other Name (if any) ...................................................................................
Gender ........................................................................................................
Nationality and Citizenship .......................................................................
Date of Birth ................................................................................................
Occupation ................................................................................................
Father's Name/ Citizenship........................................................................
Number of Permanent Residence Certificate and Date .....................
Expire date of the Permanent Residence Certificate .......................
......................................................................................................................
Address in full ............................................................................................
......................................................................................................................
Findings of Ward or Village-tract Administrator ....................................
......................................................................................................................

Administrator
Date ................................................... .............................. Ward/ Village-tract
12.
Findings of the Township Police Station ..................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

၅၆
ေနာက်ဆက်တွဲ (ဃ)
ပုံစံအမန (၄)

အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိုးခွင့်ြပ-ရန်ေလ:ာက်လ?ာပုံစံ
၁။

အမည်အ ြပည့်အစုံ .........................................................................................

၂။

အခ
ြ ားအမည်(ရှိလCင်) ......................................................................................

၃။

ကျား/မ .........................................................................................................

၄။

လူမျိ-း/ိုင်ငံသား .............................................................................................

၅။

ေမွးသကU ရာဇ် ................................................................................................

၆။

အလုပ်အကိုင် .................................................................................................

၇။

အဘအမည်၊ိုင်ငံသား .....................................................................................

၈။

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်အမှတ်ှင့်ရက်စွဲ .........................................................

၉။

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ေန .........................................

၁၀။

ေနရပ်လိပ်စာအပ
ြ ည့်အစုံ .................................................................................

၁၁။

ရပ်ကွက် (သို မဟုတ်) ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် ..............
......................................................................................................................
အုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး

ရက်စွဲ ......................................

....................... ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု

၁၂။ .မိ- နယ်ရဲတပ်ဖွဲAမှDးEုံး(သို မဟုတ)် .မိ- မရဲစခန်း၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် .......................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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Officer-in-Charge, of the Police Station
Date ...................................................

...................................... Township

13.
Findings of the Township Departmental Officer-in-Charge, ...............
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Township Departmental Officer-in-Charge,
Date ...................................................
...................................... Township
14.
Comments of the Implementation Working Committee for
Permanent Residence ...........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Chairman
Implementation Working Committee for the Permanent Residence

15.
Comments of the Implementation Central Committee for
Permanent Residence ...........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Chairman
Implementation Central Committee for the Permanent Residence

၅၇
.မိ- နယ်ရဲတပ်ဖွဲAမှDး(သို မဟုတ်)စခန်းမှDး
ရက်စွဲ ......................................

............................................. .မိ- နယ်

၁၃။ .မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDး၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် .............................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDး
ရက်စွဲ ......................................

............................................. .မိ- နယ်

၁၄။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် ..................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ
၁၅။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် .................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ
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Annexure (e)
Form No. Ah Ma Na (5)

Application form to draw permit of the household member list of the person
who obtains the Permanent Residence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Note.

Name in full ................................................................................................
Other Name (if any) ...................................................................................
Nationality and Citizenship .......................................................................
Sex (Male/Female) ...................................................................................
Number of Permanent Residence Certificate and Date .....................
Occupation ................................................................................................
Address in Myanmar ..................................................................................
Father's Name, Nationality ......................................................................
Mother's Name, Nationality .....................................................................
If family members live together please mention it.

Signature of applicant for the Permanent Residence
Name .........................................................
Address in Full ..........................................
Phone No

..........................................

Date ........................................................

၅၈
ေနာက်ဆက်တွဲ (င)
ပုံစံအမန (၅)

အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း ထုတ်ယူခွင့် ေလ:ာက်လ?ာပုံစံ
၁။

အမည်အ ြပည့်အစုံ .........................................................................................

၂။

အခ
ြ ားအမည်(ရှိလCင်) ......................................................................................

၃။

လူမျိ-းှင့်ိုင်ငံသား ..........................................................................................

၄။

ကျား/မ ........................................................................................................

၅။

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်အမှတ်ှင့်ရက်စွဲ .........................................................

၆။

အလုပ်အကိုင် .................................................................................................

၇။

ြမန်မာပ
ြ ည်ေနရပ်လိပ်စာ ..................................................................................

၈။

အဘအမည်၊ ိုင်ငံသား ....................................................................................

၉။

အမိအမည်၊ ိုင်ငံသား ....................................................................................

မှတ်ချက်။

အတူေနထိုင်သည့် မိသားစုဝင်ရှိက အမည်စာရင်းပူးတွဲတင်ြပရန်။
ေလCာက်ထားသူ (အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ)
လက်မှတ် .................................................................
အမည် .......................................................................
ေနရပ်လိပ်စာအပ
ြ ည့်အစုံ ............................................
ဖုန်းနံပါတ် .................................................................
ရက်စွဲ .......................................................................
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Annexure (f)
Form No. Ah Ma Na (6)

Application form to draw permit of the copy for loss and damage of
the Permanent Residence Certificate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Name in full ................................................................................................
Other Name (if any) ...................................................................................
Loss/damage Permanent Residence Certificate No. and Date ...............
......................................................................................................................
Occupation ................................................................................................
Address in full .............................................................................................
......................................................................................................................
Father's Name, Nationality, holding card No .........................................
......................................................................................................................
Mother's Name, Nationality, holding card No ........................................
......................................................................................................................
Date of loss / damage and reason .........................................................
......................................................................................................................
Attached Document ..............................................................................
......................................................................................................................
Signature of applicant for the Permanent Residence
Name .........................................................
Address in Full ..........................................
......................................................................
Date ........................................................
Phone No ...................................................

၅၉
ေနာက်ဆက်တွဲ (စ)
ပုံစံအမန (၆)

အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံး/ပျက်စီးြခင်းအတွက် မိတ<8ထုတ်ယူခွင့် ေလ:ာက်လ?ာပုံစံ
၁။
အမည်အ ြပည့်အစုံ ..........................................................................................
၂။

အခ
ြ ားအမည် (ရှိလCင်) .....................................................................................

၃။

ေပျာက်ဆုံး/ပျက်စီးသည့်အ.မဲေနထိုင်ခွင့်ကတ်ြပားလက်မှတ်အမှတ်ှင့် ရက်စွဲ .......
......................................................................................................................

၄။

အလုပ်အကိုင် .................................................................................................

၅။

ေနရပ်လိပ်စာအပ
ြ ည့်အစုံ .................................................................................
......................................................................................................................

၆။

အဖအမည်၊ိုင်ငံသားအမျိ-းအစားှင့်ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမှတ် ...............
......................................................................................................................

၇။

အမိအမည်၊ ိုင်ငံသားအမျိ-းအစားှင့်ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်အမှတ် ...............
......................................................................................................................

၈။

ေပျာက်ဆုံးပျက်စီးသည့်ရက်စွဲှင့်အကျိ-းအေက
 ာင်းေဖာ်ြပချက် ...........................
......................................................................................................................

၉။

ပူးတွဲတင်ြပေသာအေထာက်အထား ..................................................................
......................................................................................................................

ေလCာက်ထားသူ(သို မဟုတ်)မိဘ(သို မဟုတ်)အုပ်ထိန်းသူ
လက်မှတ် .................................................................
အမည် .......................................................................
ေနရပ်လိပ်စာအပ
ြ ည့်အစုံ ............................................
ဖုန်းနံပါတ် .................................................................
ရက်စွဲ .......................................................................
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10.

Findings of Ward or Village-tract Administrator ....................................

..................................................................................................................................
Administrator
Date ................................................... .............................. Ward/ Village-tract
11.
Findings of the Township Police Station ..................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Officer-in-Charge, of the Police Station
Date ...................................................

...................................... Township

12.
Findings of the Township Departmental Officer-in-Charge, ...............
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Township Departmental Officer-in-Charge,
Date ...................................................
...................................... Township
13.
Comments of the Implementation Working Committee for
Permanent Residence ...........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Chairman
Implementation Working Committee for the Permanent Residence

၆၀
၁၀။

ရပ်ကွက် (သို မဟုတ်) ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် ..............
......................................................................................................................
အုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး

ရက်စွဲ ......................................

....................... ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု

၁၁။ .မိ- နယ်ရဲတပ်ဖွဲAမှDးEုံး(သို မဟုတ)် .မိ- မရဲစခန်း၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် .......................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.မိ- နယ်ရဲတပ်ဖွဲAမှDး(သို မဟုတ်)စခန်းမှDး
ရက်စွဲ ......................................

............................................. .မိ- နယ်

၁၂။ .မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDး၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် .............................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDး
ရက်စွဲ ......................................

............................................. .မိ- နယ်

၁၃။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် ..................................................................................................
...................................................................................................................................
ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ
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14.
Comments of the Implementation Central committee for
permanent residence ...........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Chairman
Implementation Central Committee for the Permanent Residence

၆၁
၁၄။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် .................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ
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Annexure (g)
Form No. Ah Ma Na (7)

Application form of the change of curriculum vitae of the person who
obtains the Permanent Residence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Name in full ................................................................................................
Other Name .................................................................................................
Nationality and Citizenship ......................................................................
Gender.........................................................................................................
Permanent Residence Certificate No and date ...................................
......................................................................................................................
Occupation ................................................................................................
Address in Myanmar ..................................................................................
Father's Name/ Citizenship ......................................................................
Mother's Name/ Citizenship ......................................................................
Parents occupation and address ..........................................................
......................................................................................................................
Other Particulars to be altered except address
Particulars written

12.

Particulars to be altered

Describe reasons to be altered in brief
......................................................................................................................
......................................................................................................................

၆၂
ေနာက်ဆက်တွဲ (ဆ)
ပုံစံအမန (၇)

အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ ကိုယ်ေရးဖ
ြ စ်စဥ်အေကာင်းအရာေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းများအတွက်
ေလ:ာက်လ?ာပုံစံ
၁။

အမည်အ ြပည့်အစုံ၊ ..........................................................................................

၂။

အခ
ြ ားအမည်ရှိလCင်၊ ........................................................................................

၃။

လူမျိ-းှင့်ိုင်ငံသား .........................................................................................

၄။

ကျား/မ ..........................................................................................................

၅။

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ်အမှတ်ှင့်ရက်စွဲ၊ .........................................................

၆။

အလုပ်အကိုင် .................................................................................................

၇။

ြမန်မာပ
ြ ည်ေနရပ်လိပ်စာ ..................................................................................

၈။

အဘအမည်၊ ိုင်ငံသား ....................................................................................

၉။

အမိအမည်၊ ိုင်ငံသား ......................................................................................

၁၀။

မိဘအလုပ်အကိုင်ှင့်ေနရပ်လိပ်စာ ...................................................................

၁၁။

လိပ်စာမှအပအခ
ြ ားအေက
 ာင်းအရာေပ
ြ ာင်းလ>ဲေပးရန်
ေရးသားထားသည့်အေကာင်းအရာ

၁၂။

ေပ
ြ ာင်းလ?ဲလိုသည့်အေကာင်းအရာ

ေပ
ြ ာင်းလဲရသည့်အေက
 ာင်းအကျဥ်းေဖာ်ြပရန်

63
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
13.

Attached and submitted documents
(1)

..........................................................................................................

(2)

..........................................................................................................

(3)

..........................................................................................................

(4)

..........................................................................................................
Applicant (or) Parents (or) Guarding
Signature..................................................
Name .........................................................
Address in Full ..........................................
......................................................................
Phone No ...................................................
Date ........................................................

14.

Findings of Ward or Village-tract Administrator ....................................

...................................................................................................................................
Administrator
Date................................................... .............................. Ward/ Village-tract
15.

Findings of the Township Police Station ..................................................

...................................................................................................................................

၆၃
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
၁၃။

ပူးတွဲတင်ြပသည့်အေထာက်အထားများ
(၁) ...............................................................................................................
(၂) ...............................................................................................................
(၃) ...............................................................................................................
(၄) ...............................................................................................................

ေလCာက်ထားသူ(သို မဟုတ်)မိဘ(သို မဟုတ်)အုပ်ထိန်းသူ
လက်မှတ် .................................................................
အမည် .......................................................................
ေနရပ်လိပ်စာအပ
ြ ည့်အစုံ ............................................
ဖုန်းနံပါတ် .................................................................
ရက်စွဲ .......................................................................
၁၄။ ရပ်ကွက် (သို မဟုတ်) ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် ..............
...................................................................................................................................
အုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး
ရက်စွဲ ......................................

....................... ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု

၁၅။ .မိ- နယ်ရဲတပ်ဖွဲAမှDးEုံး(သို မဟုတ)် .မိ- မရဲစခန်း၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် .......................
...................................................................................................................................
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Officer-in-Charge, of the Police Station
Date ...................................................

...................................... Township

16.
Findings of the Township Departmental Officer-in-Charge, ...............
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Township Departmental Officer-in-Charge,
Date ...................................................
...................................... Township
17.
Comments of the Township General Administration Department .....
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Administrator
Date ................................................... ......................................
Township

18.
Comments of the Implementation Working Committee for
Permanent Residence ...........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Chairman
Implementation Working Committee for the Permanent Residence

၆၄
.မိ- နယ်ရဲတပ်ဖွဲAမှDး(သို မဟုတ်)စခန်းမှDး
ရက်စွဲ ......................................

............................................. .မိ- နယ်

၁၆။ .မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDး၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် .............................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDး
ရက်စွဲ ......................................

............................................. .မိ- နယ်

၁၇။ .မိ- နယ်အေထွေထွအုပ်ချ-ပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက် .....................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
အုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး
ရက်စွဲ ......................................

................ .မိ- နယ်အေထွေထွအုပ်ချ-ပ်ေရးဦးစီးဌာန

၁၈။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် ..................................................................................................
...................................................................................................................................
ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ
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14.
Comments of the Implementation Central Committee for
Permanent Residence ...........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Chairman
Implementation Central Committee for the Permanent Residence

၆၅
၁၉။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် .................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ
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Application form for transfer of address of the person who obtained the
Permanent Residence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sr
1.
2.
3.
4.
5.

Name of the person to transfer ...............................................................
Father's Name ........................................................................................
Nationality and Citizenship .....................................................................
Male / Female ............................................................................................
Date of Birth..................................................................................................
Permanent Residence Certificate No and date .................................
Occupation ...............................................................................................
Present occupation ....................................................................................
Present address (in full) .............................................................................
Address to be transferred (in full) ............................................................
Reasons of transfer (in full) ........................................................................
Duration stayed in Myanmar and name of the Township / village
(

) year to (

) year

Address once stayed

၆၆

အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ်ရရှိသူ၏ ေနရပ်လိပ်စာေပ
ြ ာင်းေရ?Bခွင့်ေလ:ာက်လ?ာပုံစံ
၁။

ေပ
ြ ာင်းေရ>Aလိုသူအမည် ...................................................................................

၂။

အဘအမည် ...................................................................................................

၃။

လူမျိ-းှင့်ိုင်ငံသား ..........................................................................................

၄။

ကျား/မ ..........................................................................................................

၅။

ေမွးသကU ရာဇ် ...............................................................................................

၆။

အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် အမှတ်ှင့် ရက်စွဲ .......................................................

၇။

အလုပ်အကိုင် ..................................................................................................

၈။

လက်ရှိအလုပ်အကိုင် .......................................................................................

၉။

လက်ရှိေနရပ်လိပ်စာ (အပ
ြ ည့်အစုံ) ..................................................................

၁၀။

ေပ
ြ ာင်းေရ>Aမည့် ေနရပ်လိပ်စာ (အပ
ြ ည့်အစုံ).......................................................

၁၁။

ေပ
ြ ာင်းေရ>Aလိုသည့် အေက
 ာင်းြပချက် (အပ
ြ ည့်အစုံ) ...........................................

၁၂။

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းေနထိုင်ခဲ့သည့် ကာလှင့် ေနထိုင်ခဲ့သည့် .မိ- /ရွာစဥ်
(၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)

ခုှစ်မှ

ခုှစ်အထိ

ေနထိုင်ခဲ့သည်ေနရပ်လိပ်စာ

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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13.

Persons to be transfer along with applicant.

Sr

Name

Relationship Holding Certificate

Gender

1.
2.
3.
4.
14.

If all the members of the family transfer, how to manage the
apartment / room / flat:
(1)
(2)
(3)
(4)

15.

Sell
Return
Lease
Other

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Particulars of the room/flat or apartment where to be transferred:
(1)
(2)
(3)
(4)

name of the purchaser
return
house of the relatives
others

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

16. Particulars of the children.
Sr

Name

Gender

Date of
Birth

Native
place of
Birth

Holding Certificate

1.
2.
3.
4.
Remark:

Particulars of all the children must be stated.

၆၇
၁၃။

ေလCာက်ထားသူှင့် တပါတည်းေပ
ြ ာင်းေရ>Aမည့်သူများ -

စဥ်

အမည်

ကျား/မ

ေတာ်စပ်ပုံ

ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်

၁
၂
၃
၄
၅
၁၄။

၁၅။

အိမ်သားအားလုံးေပ
ြ ာင်းေရ>AလCင် တိုက်ခန်းမည်သို စီစဥ်မည်(၁)

ေရာင်းမည် ........................................................................................

(၂)

ြပန်အပ်မည် ........................................................................................

(၃)

ငှားရမ်းမည် ........................................................................................

(၄)

အခ
ြ ား

........................................................................................

ေပ
ြ ာင်းေရ>Aေနထိုင်မည့် အရပ်ေဒသရှိတိုက်ခန်းအေက
 ာင်းအရာ(၁)

၀ယ်သူအမည် ....................................................................................

(၂)

ြပန်အပ်မည် ....................................................................................

(၃)

ေဆွမျိ-းမိတ်သဂဟအိ
M
မ် .......................................................................

(၄)

အခ
ြ ား

....................................................................................

၁၆။

သားသမီးများအေက
 ာင်းအရာ -

စဥ်

အမည်

ကျား/မ

ေမွးသကE ရာဇ်

ေမွးရပ်

ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်

၁
၂
၃
၄
၅
မှတ်ချက်။

သားသမီးများအားလုံး၏ အေက
 ာင်းအရာကို ေဖာ်ြပရမည်။
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17.
Date of Marriage and Locality ................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
18.
Whether he/she has stayed with husband or wife the duration and
the locality if he stayed together .........................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
19.
Reasons why staying separately from the husband or wife, the
duration of the period staying separately ..........................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
20.
Sr

Whether been to abroad or not if so abroad, particulars of the visit
Name of the Country
and Town visited

Date of
Departure From
Myanmar

Particulars of
arrival to Myanmar
and date

1
2
3
4
21. Whether there are debts or not to be received by the government.
Sr

Type of the debt

1

Income tax

2

Sale tax

3

Tax of electricity and water
supply

Value to be paid

remarks

22.
Particulars of cases facing in respect of himself at the present
locality (for example; civil case, criminal case or trade dispute. etc.)

၆၈
၁၇။ လက်ထပ်သည့် ေန ရက်ှင့် အရပ်ေဒသ ............................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
၁၈။ ခင်ပွန်း/ ဇနီးသည်ှင့်အတူေနထိုင်ခဲ့ြခင်းရှိ/မရှိ၊ အတူေနထိုင်ခဲ့ပါကေနထိုင်ခဲ့သည့်
ကာလှင့် ေဒသ .........................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
၁၉။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်ှင့် မည်သည့်အေက
 ာင်းေက
 ာင့် သီးြခားေနထိုင်ခဲ့သည်ှင့်
သီးြခားေနထိုင်ခဲ့သည့် ကာလ .....................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
၂၀။ ိုင်ငံြခားသို သွားေရာက်ဘူးြခင်းရှိ/မရှိ၊ သွားေရာက်ဘူးပါကသွားေရာက်ခဲ့သည့်
အေက
 ာင်းအရာ .........................................................................................................
..................................................................................................................................
စဥ်

သွားေရာက်ခဲ့သည့်
ိုင်ငံှင့် "မိ-အမည်

ြမန်မာပ
ြ ည်မှ
ထွက်ခွာသွားသည့်ေန

ြမန်မာပ
ြ ည်သိုေရာက်သည့်
အေကာင်းအရာှင့် ေန

၁
၂
၃
၄
၂၁။

အစိုးရကရရန်ရှိသာ ေက
V းြမီများရှိ/မရှိ၊
ေက
G းမ
" ီအမျိ-းအစား
(၁) အမ
ြ တ်ခွန်

ေပးရန်ရှိေသာတန်ဘိုး

မှတ်ချက်

.........................................................................................

(၂) ေရာင်း၀ယ်ခွန် .........................................................................................
(၃) မီးခွန်၊ ေရခွန် .........................................................................................
၂၂။

လက်ရှိေနရပ်တွင် မိမိှင့်ပတ်သက်၍ ရင်ဆိုင်ေနရေသာ အမအခင်းများ
အေက
 ာင်းအရာ (ဥပမာ-တရားမမ၊ ရာဇ၀တ်မ၊ ၀ါဏWိဇပဋိပကIမ၊ စသည်ြဖင့် ........
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......................................................................................................................
......................................................................................................................
23.

Sr

Immovable properties
Property
name and
category

Located
Address

How it is
possessed

Date of
receipt

Market
Value

1
2
3
4
24.

General Submission ..................................................................................

..................................................................................................................................

Signature of the Applicant
25.

Comments of the Township Immigration and National Registration

Department in respect of the present address

Officer-in-Charge, of the Township
Immigrationand National Registration Department
...................................................... Township

၆၉
......................................................................................................................
......................................................................................................................
၂၃။
စဥ်

မေရ>Aေပ
ြ ာင်းိုင်ေသာပစRည်းများပစHည်းအမည်ှင့်
အမျိ-းအစား

တည်ရှိသည့်
လိပ်စာ

မည်ကဲ့သို
လက်၀ယ်
ရရှိသည်

ရရှိသည့်ေန

ကာလ
တန်ဖိုး

၂၄။ အေထွေထွတင်ြပချက်။ ...................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ေလCာက်ထားသူလက်မှတ်

၂၅။ လက်ရှိေနရပ်လိပ်စာှင့်
သက်ဆိုင်ေသာ
.မိ- နယ်လူ၀င်မ ကီး ကပ်ေရးှင့်
အမျိ-းသားမှတ်ပုံတင်ေရး ဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက် .........................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDး
လူ၀င်မ ကီး ကပ်ေရးှင့် အမျိ-းသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာန
........................................ .မိ- နယ်
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26.
Comments of the township general administration department .......
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Township Administrator
Township General Administration Department
...................................... Township
27.
Comments of the Immigration and National Registration
Department of the State/Region. .......................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Officer-in-Charge, of the State / Divisional
Immigration and National Registration Department
...................................... Township
28.
Sanction of the government of the State / Region attached. ............
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Secretary
State / Region Government
...................................... State/ Region

၇၀
၂၆။ .မိ- နယ်အေထွေထွအုပ်ချ-ပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက် ......................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.မိ- နယ်အုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး
.မိ- နယ်အေထွေထွအုပ်ချ-ပ်ေရးဦးစီးဌာန
........................................ .မိ- နယ်
၂၇။ ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသက
 ီး လူ၀င်မ ကီး ကပ်ေရးှင့် အမျိ-းသားမှတ်ပုံတင်ေရး ဦးစီး
ဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက် .......................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသက
 ီးဦးစီးဌာနမှDး
လူ၀င်မ ကီး ကပ်ေရးှင့် အမျိ-းသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာန
........................................ .မိ- နယ်
၂၈။

ြပည်နယ်/ တိငု ်းေဒသက
 ီးအစိုးရအဖွဲA၏ ခွင့်ြပ-မိန် (ပူးတွဲပါသည်)
အတွင်းေရးမှDး
ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသက
 ီးအစိုးရအဖွဲA
.............................. ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသက
 ီး
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29.
Comments of Officer-in-Charge, of the Immigration and National
Registration Department of the state/region in respect of the address to
be transferred ........................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Officer-in-Charge, of the State/Region
Immigration and National Registration Department
...................................... State/ Region
30.
Comments of the Implementation Working Committee of the
permanent residence. ..........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Chairman
Implementation Working Committee for the Permanent Residence
31.
Comments of the Implementation Central Committee of the
permanent residence.. .........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Chairman
Implementation Central Committee for the Permanent Residence

၇၁
၂၉။ ေပ
ြ ာင်းေရ>Aမည့် ေနရပ်လိပ်စာှင့် သက်ဆိုင်သည့် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသက
 ီး
လူ၀င်မ ကီး ကပ် ေရးှင့်အမျိ-းသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာနမှDး၏ သေဘာထားမှတ်ချက် ...
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသက
 ီးဦးစီးဌာနမှDး
လူ၀င်မ ကီး ကပ်ေရးှင့် အမျိ-းသားမှတ်ပုံတင်ေရးဦးစီးဌာန
.............................. ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသက
 ီး
၃၀။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် ..................................................................................................
...................................................................................................................................
ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ
၃၁။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် .................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ
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Annexure (h)
Form No. Ah Ma Na (8)

Application form of the return of the Permanent Residence Certificate
1.

Name of the deceased in full ................................................................

2.

Other name (ifany) ..................................................................................

3.

Male / Female .........................................................................................

4.

Nationality / Citizenship ............................................................................

5.

Number of Permanent Residence Certificate of the deceased and
date ............................................................................................................

6.

Father's name of the deceased and holding certificate No ...............
.......................................................................................................................

7.

Address of the deceased in full .............................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

8.

Cause of death ........................................................................................
.......................................................................................................................

9.

Place of death ........................................................................................

10.

Death certificate number and date ......................................................

11.

Name of the person who informs holding certificate number ............
......................................................................................................................

12.

Relationship between the deceased

..................................................

၇၂
ေနာက်ဆက်တွဲ (ဇ)
ပုံစံအမန (၈)

အမ
" ဲေနထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိသူေသဆုံးသဖ
ြ င့် ပယ်ဖျက်ေပးရန် ေလ:ာက်လ?ာပုံစံ
၁။

ေသဆုံးသူအမည် အပ
ြ ည့်အစုံ ..........................................................................

၂။

အခ
ြ ားအမည် (ရှိလCင်) ....................................................................................

၃။

ကျား/မ ..........................................................................................................

၄။

လူမျိ-း/ိုင်ငံသား .............................................................................................

၅။

ေသဆုံးသူ၏ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ်အမှတ်ှင့် ရက်စွဲ ....................................
.......................................................................................................................

၆။

ေသဆုံးသူ၏ အဖအမည် ှင့် ကိုင်ေဆာင်သည့် လက်မှတ်အမှတ် ........................
.......................................................................................................................

၇။

ေသဆုံးသူ၏ ေနရပ်လိပ်စာအပ
ြ ည့်အစုံ ............................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

၈။

ေသဆုံးရသည့် အေက
 ာင်းအရင်း .....................................................................
.......................................................................................................................

၉။

ေသဆုံးသည့် ေနရာ ........................................................................................

၁၀။

ေသဆုံးေက
 ာင်းလက်မှတ် အမှတ်ှင့် ရက်စွဲ ......................................................

၁၁။

တိုင် ကားသူအမည်၊ ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ် အမှတ် ......................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

၁၂။

ေသဆုံးသူှင့် ေတာ်စပ်ပုံ ................................................................................
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13.

Address of the informer ............................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Signature of the Informer
Name ......................................................
Date ........................................................
14.

Findings of Ward or Village-tract Administrator ....................................

...................................................................................................................................
Administrator
Date ................................................... .............................. Ward/ Village-tract
15.
Findings of the Township Police Station ..................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Officer-in-Charge, of the Police Station
Date ...................................................

...................................... Township

16.
Findings of the Township Departmental Officer-in-Charge, ...............
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Township Departmental Officer-in-Charge,
Date ...................................................
...................................... Township

၇၃
၁၃။ တိုင် ကားသူေနရပ်လိပ်စာ ...............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

တိုင် ကားသူလက်မှတ်
အမည် ...........................................
ရက်စွဲ ...........................................
၁၄။ ရပ်ကွက် (သို မဟုတ်) ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် ..............
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
အုပ်ချ-ပ်ေရးမှDး
ရက်စွဲ ......................................

....................... ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု

၁၅။ .မိ- နယ်ရဲတပ်ဖွဲAမှDးEုံး(သို မဟုတ)် .မိ- မရဲစခန်း၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် .......................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.မိ- နယ်ရဲတပ်ဖွဲAမှDး(သို မဟုတ်)စခန်းမှDး
ရက်စွဲ ......................................

............................................. .မိ- နယ်

၁၆။ .မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDး၏ စိစစ်ေတွAရှိချက် .............................................................
...................................................................................................................................
.မိ- နယ်ဦးစီးဌာနမှDး
ရက်စွဲ ......................................

............................................. .မိ- နယ်
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17.
Comments of Office of the Government of the State/Region ............
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Date ...................................................

Department of the State / Region
.............................. State / Region

18.
Comments of the Implementation Working Committee for
Permanent Residence ...........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Chairman
Implementation Working Committee for the Permanent Residence

19.
Comments of the Implementation Central Committee for
Permanent Residence ...........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Chairman
Implementation Central Committee of the Permanent Residence

၇၄
၁၇။ ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသက
 ီးဦးစီးဌာနမှDးEုံး၏ သေဘာထားမှတ်ချက် ......................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ရက်စွဲ ......................................

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသက
 ီးဦးစီးဌာန
............................... ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသက
 ီး

၁၈။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် ..................................................................................................
...................................................................................................................................
ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ
၁၉။ အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီ၏
သေဘာထားမှတ်ချက် .................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ဥကU ဌ
အမ
. ဲေနထိုင်ခွင့်ြပ-ခ
ြ င်းဆိုင်ရာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ

