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စာအမှတ်၊ မဗဘ/MP/FIR/ဘဏ်စိစစ်/၁(၄/၂၀၂၁)                                                         
ရက်စဲွ     ၊   ၂၀၂၁  ခုှစ်၊  ဩဂုတ်လ      ၂      ရက် 
 

အမာှစာ  
            

အေကာင်းအရာ။ ဘဏ်များအေနြဖင့် ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများ ခန်ထားြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

လုိက်န ရန်ကိစ 
 

ရည် န်း ချက် ။  ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ မဗဘ/ MP/ 

FIR/ ဘဏ်စိစစ်/၁(၂/၂၀၂၀)  
 

၁။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် ရည်န်းချက်ပါ အမှာစာြဖင့် ြပည်တွင်းပုဂလိကဘဏ် 

များတွင် ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းခန်အပ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ်များ၏တာဝန်ယူမြဖင့် ခန်အပ်ရန် 

လုိက်န ေဆာင်ရက်ရမည့်အချက်များှင့် တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးရမည့်အချက်များကို သတ်မှတ် 

ေပးခ့ဲပါသည်။   
 

၂။ သုိရာတွင် ဘဏ်များ၌ ခန်အပ်ထားသည့် ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ 

ှင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မပီးဆံုးြခင်း၊ မပီးဆံုးမီ လုပ်ငန်းတာဝန်မှကင်းကွာြခင်း၊ အလုပ်မှုတ်ထွက် 

ြခင်းများ ြဖစ်ေပလာပါက အဆိုပါိုင်ငံြခားသား တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများ 

စဉ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် ရည်ရယ်၍ အ ကံေပးအပါအဝင် ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းခန်အပ်ရာတွင် 

လုိက်န ရန်အတွက် ဤအမှာစာအား ထုတ်ြပန်လုိက်သည်။ 
 

၃။ ဘဏ်များအေနြဖင့် ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းခန်အပ်ရာ၌ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ ကိတင် 

ခွင့်ြပချက်ကုိ အတည်ြပခန်အပ်ြခင်းမြပမီ ရက်ေပါင်း ၃၀ ကိတင်၍ တင်ြပရမည်။ ယင်းသို 

ကိတင်ခွင့်ြပချက်တင်ြပရာ၌ ေအာက်ပါအချက်များကို လိုက်န ေဆာင်ရက်ရမည-် 

(က) ဘဏ်ကီး၊ ဘဏ်လတ်ှင့် ဘဏ်ေသးတိုသည် ိုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများကို 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ခန်ထားရမည်- 
 

စဉ် ဘဏ်အမျိးအစား 
ိုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းခန်အပ်ရန် 
အများဆုံးဦးေရ သတ်မှတ်ချက် 

၁ ဘဏ်ကီး* ၂၅ ဦးထက်မပို 
၂ ဘဏ်လတ်** ၁၅ ဦးထက်မပို 
၃ ဘဏ်ေသး*** ၈ ဦးထက်မပို 

    

 

*   ဘဏ်ကီးဆိုသည်မာှ ဘဏ်၏ရရန်ပိုင်ခွင့်များက ေဈးကွက်ေဝစု၏ ၅% ထက်ေကျာ်သည့် ဘဏ်ကုိဆိုသည်။ 
** ဘဏ်လတ်ဆုိသည်မှာ ဘဏ်၏ရရန်ပိုင်ခွင့်များက ေဈးကွက်ေဝစု၏ ၁% ထက်ေကျာ်ေသာ်လည်း ၅% ထက်နည်းသည့်ဘဏ်ကိုဆုိသည်။ 
***ဘဏ်ေသးဆိုသည်မှာ ဘဏ်၏ရရန်ပုိင်ခွင့်များက ေဈးကွက်ေဝစု၏ ၁% ေအာက်နည်းသည့်ဘဏ်ကုိဆိုသည်။ 
    (ဘဏ်ကီး၊ ဘဏ်လတ်ှင့် ဘဏ်ေသး အမျိးအစားခွဲြခားမစာရင်းအား ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် Website တွင် ကည့်ုိင်ပါသည်။) 

 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 
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သုိရာတွင် ဘဏ်များအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသားများကိုသာ တတ်ုိင်သမခန်ထား 

ရမညြ်ဖစ်သည်၊ 

(ခ) ုိင်ငံသားပိုင်ဘဏ်များတွင် ုိင်ငံြခားသားများအား ဘဏ်၏ဥက သုိမဟုတ် ဒုတိယ 

ဥကအြဖစ် ခန်အပြ်ခင်းမြပရ၊ 

(ဂ) အမေဆာင်အရာရိှချပ်ရာထူးကုိ ုိင်ငံြခားသားအား ခန်အပ်ထားြခင်းြဖစ်ပါက  ဒုတိယ 

အမေဆာင်အရာရှိချပ်ရာထူးအား ြမန်မာိုင်ငံသားကို ခန်အပ်ရမည်၊  

(ဃ) ိုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများကို ဌာနအကီးအကဲအြဖစ် ခန်အပ်မည်ဆိုပါက မိမိတို 

ဘဏ်ရိှ ဌာနအေရအတွက် စုစုေပါင်း၏ ၅၀% အထိသာ ခန်အပ်ရမည်။ ဌာန 

အကီးအကဲ(Head of Department) သည် ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ဒုတိယ 

ဌာနအကီးအကဲသည် ြမန်မာုိင်ငံသားြဖစ်ရမည်၊ 

(င) ဘဏ်သည် ခန်အပ်မည့်ိ ုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းထံမှ ရရှိိ ုင်သည့် ေမာ်မှန်းချက် 

သုိမဟုတ် တာဝန်ေပးအပ်မည့် သီးြခားလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၊ ကမ်းကျင်မ၊ ဌာနတွင်း 

သင်ကားေပးမည့် အရည်အေသွးြမင့်တင်မ သင်တန်းအစီအစဉ်၊ အေသးစိတ် 

အချက်အလက်များှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သုိတင်ြပရမည်၊  

(စ) ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သုိ ကိတင်ခွင့်ြပချက်ရယူရန်အတွက် ေလာက်ထားရာတွင် 

ေအာက်ပါအချက်များအား ပူးတွဲတင်ြပရမည်- 

(၁) ဘဏ်ှင့် ုိင်ငံြခားသားများအကား အလုပ်သမားဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

ှင့်အညီ ချပ်ဆိထုားပီး အထက်အပိုဒ် ၃(င) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အချက် 

များအား ထည့်သွင်းချပ်ဆုိထားသည့် အလုပ်ခန်အပ်မဆိုင်ရာ သေဘာတူ 

စာချပ်(မူကမ်း)၊ 

(၂) ၎င်း၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်အြပည့်အစုံ (ပူးတွဲ-၁)၊ ကပ်မတက်ွပ်ကဲသည့် 

အဖဲွအစည်း (Regulator) သုိမဟုတ် ေန က်ဆုံးေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့် အဖဲွအစည်း၏ 

ေထာက်ခံချက်၊  

(၃) ပညာအရည်အချင်းှင့် လုပ်ငန်းအေတွအ ကံဆုိင်ရာ ေဆာင်ရက်ခ့ဲမမှတ်တမ်း 

အြပည့်အစံု၊ 

(၄) ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းသည် ုိင်ငံေရးကင်းရှင်းေကာင်း၊ ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်း၊ 

န မည်ပျက်စာရင်းဝင်မဟုတ်ေကာင်းစသည့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစအဝဝကုိ 

ဘဏ်က တာဝန်ယူစိစစ်ထားသည့် အေထာက်အထား၊ 

(၅) ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းသည် ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မကုိ ေငွေကး 

ေထာက်ပံ့မကိစရပ်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းမရှိေကာင်း ဘဏ်က 

တာဝန်ယူစိစစ်ထားေသာ အေထာက်အထား။ 
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(ဆ) ခန်ထားမည့်ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများသည် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၇၆ ှင့် ပုဒ်မ ၇၇ တိုပါ ြပာန်းချက်များှင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏    

၂၅-၃-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ န်ကားချက်အမှတ် (၈/၂၀၁၉) ပါ သင့်ေလျာ်မှန်ကန်ြခင်း 

ရိှမဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကုိက်ညီရမည။် 
 

၄။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် ဘဏ်များမှ ကိတင်ခွင့်ြပချက် ေတာင်းခံလာသည့် 

ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်း၏ ကမ်းကျင်မ၊ သင့်ေလျာ်မှန်ကန်ြခင်းရှိမတုိအား စိစစ်ြခင်း၊ အကဲြဖတ် 

ေမးြမန်းြခင်းများြပလုပ်ပီးေန က် သင့်ေလျာ်သည်ဟုယူဆပါက အဆိုပါုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းအား 

ဌာနအကီးအကဲ(Head of Department) ြဖစ်ပါက အစမ်းခန်ကာလ (၁) ှစ်၊ ဌာနအကီးအကဲ 

(Head of Department) ေအာက်ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အစမ်းခန်ကာလ(၆)လ ခန်အပ်ရန်ခွင့်ြပမည် 

ြဖစ်ပီး ယင်းကာလအတွင်း ေဆာင်ရက်မအေပမူတည်၍ အတည်ြပခန်အပ်ြခင်းကို အစမ်းခန် 

ကာလအပါအဝင် အများဆုံး (၃) ှစ် ခွင့်ြပမည်ြဖစ်သည်။ 
 

၅။ ခန်အပ်ြခင်းခံရသည့် ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများသည် ြမန်မာုိင်ငံသားဝန်ထမ်းများှင့်အတူ 

ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းေဆာင်၍ ြမန်မာိုင်ငံသားဝန်ထမ်းများအား သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် 

ကမ်းကျင်မပညာရပ်များ (သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (IT) အပါအဝင်) အား သင်ကားြပသ 

ေပးရမည်။ ဘဏ်သည် ြပည်တငွ်းဝန်ထမ်းများက ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများထံမှ ရာထူး/တာဝန်ရှိမ 

များအား လဲေြပာင်းရယူိုင်ရန်အတွက် သက်ဆုိင်ရာနယ်ပယ်အလုိက် ကမ်းကျင်မပညာရပ်များ 

သင်ကားေရးအစီအစဉ်တစ်ရပက်ို ချမှတ်ေဆာင်ရက်ထားရမည်။ 
 

၆။ (က) ဘဏ်သည် ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းအား အတည်ြပခန်အပ်သည့်ကာလ(၃)ှစ် ပီးဆံုး 

ပီးေန က် ခန်အပ်မည့်ကာလ သက်တမ်းတိုးြမင့်လုိြခင်းအတွက် ေအာက်ပါတိုကုိ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သုိ တင်ြပရမည်- 

  (၁) ခန်အပ်လိုသည့် ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်း၏ လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်အတွက်      

ဘဏ်၏ အကဲြဖတ်ချက်၊ 

(၂) အဆိုပါ ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းှင့် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မည့်အစီအစဉ်။ 
 

(ခ) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ခန်အပ်ြခင်းခံရသည့် ိုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်း၏ 

သက်တမး်တိုးကာလကုိ အများဆုံး (၂) ှစ်အထိ  ခွင့်ြပမည်။ 
 

၇။ ခန်အပြ်ခင်းခံရသည့် ိုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများသည်- 

(က) အေကာင်းကိစတစ်ရပ်ရပ် (ဥပမာ - မိသားစုဆိုင်ရာကိစရပ်များှင့် အလုပ်ကိစ 

တစ်ရပ်ရပ်) ေကာင့် ၎င်းတို၏တာဝန်အရ မိခင်ိုင်ငံ/ ြပည်ပသုိသွားေရာက်ရမည် 

ဆုိပါက သက်ဆိုင်ရာဘဏ်မှတစ်ဆင့် ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သုိ အသိေပးတင်ြပ 

ရမည်။ ယင်းသုိသွားေရာက်ြခင်းအတွက် ဌာနှင့်ကင်းကွာသည့်ကာလသည် ၃ လထက် 
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မပုိေစရ။ သုိရာတွင် အထူးကိစရပ်များအတွက် ဗဟုိဘဏ်သုိ တင်ြပခွင့်ြပချက်ရယူရ 

မည်၊ 

(ခ)   ြမန်မာိုင်ငံသုိ  ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာပါက ေရာက်ရိှေကာင်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ်မှ 

တစ်ဆင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သုိ ြပန်လည်တင်ြပရမည်၊ 

(ဂ) တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းမှ ရပ်စဲြခင်းခံရြခင်း သိုမဟုတ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မပီးဆံုး 

သည့်အခါ မိခင်ိုင်ငံသိုမြပန်မီ သုိမဟုတ် အြခားအဖဲွအစည်းတစ်ခုခုသုိ ေြပာင်းေရ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းမြပမီ ရက်သတတစ်ပတ် ကိတင်၍ သက်ဆုိင်ရာဘဏ်မှ 

တစ်ဆင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သုိ တင်ြပရမည။် 
 

၈။  ဘဏ်များသည် မိမိတိုဘဏ်တွင် ခန်ထားခွင့်ရရိှထားသည့် ိုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများ၏ 

ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များှင့် ခန်ထားရာတွင်သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်တာဝန်ဝတရားများ 

အပါအဝင် ဗဟိုဘဏ်ကေတာင်းခံသည့်အချက်အလက်များကို ၃ လတစ်ကိမ်ှင့် ေြပာင်းလဲမ   

ရိှတိုင်း (ပူးတွ-ဲ၂ )ပါ ပုံစြံဖင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သို တင်ြပရမည်။ 
 

၉။ ဘဏ်တွင် လက်ရှိခန်အပ်ထားသည့် ိုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာချပ် 

သက်တမး်မကုန်ဆံုးေသးပါက ဤအမှာစာပါ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်က သတ်မှတ်ထားသည့် 

အချက်များှင့်မကုိက်ညီပါက ထပ်မံထည့်သွင်းချပ်ဆုိထားေသာ အလုပ်ခန်အပ်မဆုိင်ရာ သေဘာတူ 

စာချပ်ကို ြပင်ဆင်ချပ်ဆုိ၍ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သို တင်ြပရမည်။ သတ်မှတ်ဦးေရထက် 

ပုိပါက ေလာ့ချမည့်အစီအစဉ်ကုိ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သုိ တင်ြပရမည်။ 
 

၁၀။  ဘဏ်တွင် အစုရှယ်ယာပုိင်ဆိုင်မ(Equity Participation) အရ  ုိင်ငံြခားသားများ ဘဏ်၏ 

ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်အြဖစ်ပါဝင်ြခင်းအတွက် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို  တင်ြပရမည်ြဖစ်ပီး 

ကိစရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက် စိစစ်၍ ခွင့်ြပမည်ြဖစ်သည်။ 
 

၁၁။ ဘဏ်တွင် လက်ရိှခန်အပ်ထားသည့် ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက် 

များကို(ပူးတွဲ-၃)ပါပုံစံအတုိင်း ဤအမှာစာထုတ်ြပန်သည့်ေနမှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ြမန်မာ 

ုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သို တင်ြပရမည်။ 
 

၁၂။ ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများ၏ ြပည်တွင်းေနထိုင်ခွင့် (Stay Permit) ှင့် ြပည်ဝင်ခွင့် (Visa) 

ေထာက်ခံချက်ှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ ၁၀-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ အမှာစာ အမှတ်၊ 

မဗဘ/ဘဏ်စိစစ်/၁(၈/၂၀၁၉) အား ဆက်လက်လိုက်န ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

၁၃။ ြပည်တွင်းေနထိုင်ခွင့် (Stay Permit) ှင့် ြပည်ဝင်ခွင့် (Visa) ေထာက်ခံချက်ေလာက်ထားသူ 

အားလံုးသည် ြမန်မာုိင်ငံတွင်ေနထိုင်စဉ်အတွင်း တည်ဆဲဥပေဒများကိုလိုက်န ၍ သင့်ေလျာ်သည့် 

ြပမူေနထိုင်မများှင့်အည ီေနထိုင်ရမည်။  
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၁၄။ ဘဏ်သည် မိမိခန်အပ်ထားသည့် ိုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများက ြမန်မာိုင်ငံတငွ် ေနထိုင်စဉ် 

အတွင်း တည်ဆဲဥပေဒများကို လိုက်န ၍ သင့်ေလျာ်စွာြပမူေနထိုင်ေရးကို တာဝန်ယူေဆာင်ရက် 

ရမည်။ ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းက ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေနထုိင်စဉ်အတင်ွး တည်ဆဲဥပေဒများကို 

ချိးေဖာက်ေကာင်း၊ သင့်ေလျာ်စွာြပမူေနထုိင်မမရိှေကာင်းကုိ ေတွရိှရပါက သိလင်သိချင်း ြမန်မာ 

ုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သို သတင်းေပးပိုရမည။် ဘဏ်သည် ခန်အပ်ထားသည့် ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်း 

များက ြမန်မာုိင်ငံတငွ်ေနထုိင်စဉ်အတွင်း တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေကာင်း ေတွရိှ 

ရပါက ယင်းအား တာဝန်မှ ချက်ချင်းရပ်ဆုိင်းရမည။် 
 

၁၅။ ဘဏ်သည် ဤအမှာစာပါအချက်များအား လိုက်န ြခင်းမရိှေကာင်းေတွရှိခ့ဲပါက ေငွေရး 

ေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ၊ ပုဒ်မ ၁၅၄ အရ စီမံခန်ခဲွေရးနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် အေရးယူြခင်း 

ခံရမညြ်ဖစ်သည်။ 
 

၁၆။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ အမှာစာ အမှတ်၊ မဗဘ/MP/FIR/ 

ဘဏ်စိစစ်/၁ (၂/၂၀၂၀) အား ဤအမှာစာြဖင့် လမ်းမုိးပယ်ဖျက်လုိက်သည်။ 
 

၁၇။ ဤအမှာစာသည်  ထုတ်ြပန်သည့်ေနမှစ၍  အကျိးသက်ေရာက်ေစရမည်။  
 

 

 
             (ပုံ) xxxxxxxxx 

     ဥက(ကိုယ်စား) 
             (သန်းသန်းေဆွ၊ ဒုတိယဥက) 
ြဖန်ေဝြခင်း 

ဘဏ်များအားလုံး 
 

မိတကုိ 

 ဥကံုး၊ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

ဒုတိယဥကများ၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

ံုးလက်ခံ/ေမာစာတွဲ 

 








