နေထိုင်ခွင့်် နှင့်် မမဘာသာရပ်တည်နိုင်နရေး တရာေးဝင် န ြေညာချြေ်
အမည်မှတ်ပိုတင် အမှတ်/စီပအ
ီ ာ ေပါတ်-

ကျွန််ုပက
် ်ုယတ
် ်ုင်၊ ကျွန််ုပ၏
် မခ
ှီ ်ုကလ ေးမ ေး နင့်် ကျွန််ုပ်၏ အမ်လ
တို့်ုအတွက် က်ုယတ
် ်ုင် အလ

င်ဖက်/အတူလပေါင်ေးသင်ေးလေ ်ုင်သူ

က်အပလ
့် ပေးအပ်ရေ် အ ်ုပ် ်ုပက
် ်ုင်သွ ေးမည်ဖဖစ်လ က င်ေး၊ ဒေ်ေးမတ်

အသ်ုင်ေးအဝ်ုင်ေးနင့်် တက်ကကွစွ ပူေးလပေါင်ေးပေါဝင်ပပှီေး

ူမှု

ည့််ဝင်ဖဖည့််ဆှီေးသွ ေးမည်ဖဖစ်လ က င်ေး ဤတွင် ကျွန််ုပ်

လ ကည အပ်ပေါသည်။
ကျွန််ုပသ
် ည် လအ က်ပေါတို့်ုက်ု လ ကည အပ်ပေါသည်•

ဒေ်ေးမတ် တရာေးဥပနဒမျာေးအာေးလေးို နှင့််အညီ လိုြေ်ောနေထိုင်သွာေးမည်ဖြစ်ပါသည်၊ ဒေ်ေးမတ်

ဒီမိုြေနရစီ စေစ် စတေ်ြေးို မူအာေးလေးို ြေို နလေးစာေးလိုြေေ
် ာမည်ဖြစ်ပါသည်။
•

ဒေ်ေးမတ်နိုင်ငတွင် နြောင်ေးမွေတ
် င့််တယ်သည့်် လူနေမှု ဘဝရရှနရေးအတွြေ် အဓြေနသာ့်ချြေ်မာှ

ဒေ်ေးမတ် ဘာသာစြောေး နှင့်် ဒေ်ေးမတ် လူမအ
ှု ြွွဲ့အစည်ေးအန ြောင်ေး နြောင်ေးစွာသရှောေးဖခင်ေးဖြစ်န ြောင်ေး
ြေျွန်ိုပအ
် သအမှတ်ဖပြုပါသည်။
•

နိုင်ငသာေး တစ်ဦေးတစ်နယာြေ်စီ နှင့်် မသာေးစိုဝင်မျာေးသည် မမနဖခနထာြေ်နပေါ်တွင်ရပ်တည်နိုင်နရေး

မမတွင်သာ တာဝေ်ရှန ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ် အသအမှတ်ဖပြုပါသည်။
•

ဒေ်ေးမတ်နိုင်င၌ အမျြုေးသာေး နှင့်် အမျြုေးသမီေးတိုို့တွင် တေ်ေးတူညီမျှနသာ အခွင့််အနရေး နှင့်် တာဝေ်မျာေး

ရှန ြောင်ေး၊ အမျြုေးသာေး နှင့်် အမျြုေးသမီေးတိုို့ နှစ်ဦေးစလိုေးသည် လူူ့အြွွဲ့အစည်ေးအတွြေ် ထည့််ဝင် ဖြည့််ဆီေးနပေး
ရမည်ဖြစ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ် အသအမှတ်ဖပြုပါသည်။ ဒီမြေ
ို နရစီြေျသည့်် လိုပ်ငေ်ေးစဉ်တွင် ပါဝင်ရေ်
အမျြုေးသာေး နှင့်် အမျြုေးသမီေးတိုို့တွင် သာတူညီမျှနသာ အခွင့််အနရေး ရှသြေ့်သိုို့ပင် - ပညာသင်ယူရေ်၊
အလိုပ်ခွင်ဝင်ရေ် စသည့်် - တူညီနသာ အခွင့််အနရေး နှင့်် တူညီနသာ တာဝေ်မျာေးလည်ေးရှပါသည်။ အမျြုေးသာေး
နှင့်် အမျြုေးသမီေး နှစ်ဦေးစလိုေးတိုို့တွင် အခွေ်ထမ်ေးနဆာင်ရေ် နှင့်် မမတ၏
ိုို့ ြေနလေးမျာေးအာေး
ဖပြုစိုနစာင့််နရှာြေ်ရေ် တာဝေ်ရှပါသည်။
•

ြေနလေးမျာေးအပါအဝင် အမ်နထာင်ြြေ်အနပေါ် အ ြေမ်ေးြြေ်ဖခင်ေး၊ အနိုင်ြေျင့်် နှပ်စြေ်ဖခင်ေးတမ
ိုို့ ှာ

ဒေ်ေးမတ်ေ်််ိုင်ငတွင် တရာေးမဝင်ဘ ဥပနဒဖပဌာေ်ေးချြေ်အရ ဖပစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပနဒချြုေးနြာြေ်မဖှု ြစ်န ြောင်ေး
ြေျွန်ိုပ် သရှပါသည်။

•

ဒေ်ေးမတ်နိုင်င၌ ြေနလေးမျာေးအာေးလိုေးတွင် - နယာြေျာ်ေးနလေး နှင့်် မေ်ေးြေနလေးတို့ို နှစ်ဦေးစလိုေး-

တေ်ေးတူညီနသာ နလေးစာေးမှု နှင့်် ြွွဲ့ဖြြုေးတိုေးတြေ်မှု အခွင့််အလမ်ေးမျာေးရှသဖြင့်် ြေနလေးမျာေးအရွယ်နရာြေ်
ကြေီေးဖပင်ေးလာသည့််အခါ တာဝေ်သနသာ နိုင်ငကြေီေးသာေးမျာေးဖြစ်လာဖပီေး သူတြေ
ိုို့ ိုယ်တင
ို ် နရွေးချယ်မှုမျာေး
ဖပြုလိုပ်နိုင် ြေမည်ဖြစ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ် အသအမှတ်ဖပြုပါသည်။ ြေျွန်ိုပ၏
် ြေနလေးမျာေးသည် အနြောင်ေးဆိုေး
အနဖခအနေနအာြေ်တင
ွ ် အရွယ်နရာြေ်ကြေီေးဖပင်ေးလာနစရေ်၊ နြေျာင်ေးတြေ်နရာြေ်ရေ် နှင့်် ဒေ်ေးမတ်
လူူ့အြွွဲ့အစည်ေးတွင် တြေ်ကြေွစွာ ပူေးနပါင်ေးပါဝင်သူမျာေးဖြစ်လာနစရေ် ြေျွန်ိုပ် နသချာနဆာင်ရွြေ်လိုပါသည်။
ြေျွန်ိုပ၏
် ြေနလေးမျာေးသည် ဒေ်ေးမတ်ဘာသာစြောေးြေို အဖမေ်ဆိုေး သင်ယူဖပီေး နြေျာင်ေး၏ သင်ရိုေးညွှေ်ေးမျာေးအာေး
လိုြေ်နိုင်ရေ် ြေျွန်ိုပအ
် နလေးထာေးနဆာင်ရွြေ်မည်ဖြစ်၍ နေို့ြေနလေးထေ်ေးနြေျာင်ေး/မူကြေြုနြေျာင်ေး သမ
ိုို့ ဟိုတ်
နြေျာင်ေးတန
ိုို့ ှင့်် တြေ်ကြေွစွာ လြေ်တွ နဆာင်ရွြေ်သွာေးပါမည်။
•

မေ်ေးြေနလေးငယ်မျာေး၏ မေ်ေးမြေိုယ် အစတ်အပိုင်ေးြေို ဖြတ်နတာြေ်ဖခင်ေး၊ ြေနလေးငယ်မျာေးနှင့််

အတင်ေးအဓဓမ အမ်နထာင်ဖပြုမှုတမ
ိုို့ ှာ ဒေ်ေးမတ်နိုင်ငတွင် ရာဇဝတ် ဖပစ်မှုနဖမာြေ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ
် ရှပါသည်။
•

ဒေ်ေးမတ်နိုင်င လူမှုအြွွဲ့အစည်ေး၏ အနဖခခအိုတဖ် မစ်မျာေးဖြစ် ြေနသာ တစ်ဦေးတစ်နယာြေ်ချင်ေးစီ၏

လွတ်လပ်ခွင့််၊ ရိုေးသာေးမှု၊ ဂိုဏ်သြေခာ၊ ြေျာေးမ တေ်ေးတူညီမျှမှု၊ လွတ်လပ်စွာ ြေိုေးြေွယ်ယို ြေည်မှု နှင့််
လွတ်လပ်စွာ နရေးသာေးနြာ်ထိုတ်မှုြေို ြေျွန်ိုပန
် လေးစာေးလိုြေ်ောပါသည်။
•

ဒေ်ေးမတ်နိုင်ငတွင် လင် သိုို့မဟိုတ် အသာေးအနရာင်အာေး အစွဖပြု၍ ခွဖခာေးဆြေ်ဆဖခင်ေး နှင့်် ြေိုေးြေွယ်

ယို ြေည်မှု သမ
ိုို့ ဟိုတ် လင်ပင
ို ်ေးဆိုင်ရာ ခယူချြေ်တအ
ိုို့ ာေး အနဖခဖပြု၍ အနိုင်ြေျင့်် ပျြေ်ရယ်ဖပြု
နလှာင်နဖပာင်ဖခင်ေး နှင့်် ဖခမ်ေးနဖခာြေ်မတ
ှု ို့သ
ို ည် ဥပနဒအရ ဖပစ်မှုနဖမာြေ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ
် ရှပါသည်။
•

ဒေ်ေးမတ် လူူ့အြွွဲ့အစည်ေးသည် အ ြေမ်ေးြြေ်မြေ
ှု ို ဆေ်ို့ြေျင်ရှုတခ
် ျန ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ်

အသအမှတ်ဖပြုပါသည်။ ဖပည်သူလူထို၏ အသြေ်အိုေးအမ်ြေိုနသာ်လည်ေးနြောင်ေး
နြောင်ေးြေျြုေးချမ်ေးသာြေိုနသာ်လည်ေးနြောင်ေး လူမှုအသိုင်ေးအဝိုင်ေး၏
တေ်ြိုေးစနှုေ်ေးမျာေးအနပေါ်ြေိုနသာ်လည်ေးနြောင်ေး ကြေီေးမာေးစွာ အနတရာယ်ဖပြု ဖခမ်ေးနဖခာြေ်နိုင်သည့််
ရာဇဝတ်မှုြေျ ေးလွေ်ရေ် ကြေရွယ်နေသူ တစ်ဦေးဦေးြေို ြေျွန်ိုပ်သရှပါြေ ြေျွန်ိုပ၏
် နဝြေ်ပိုင်ေးဖခာေးနိုင်စွမ်ေး နှင့််
လိုပ်ပိုင်ခွင့််အာဏာအရ ထိုသူ ဖပစ်မှုမြေျ ေးလွေ်နအာင် တာေးဆီေးဖခင်ေး၊ လိုအပ်ပါြေ ရထ အန ြောင်ေး ြောေးဖခင်ေး
ဖပြုလိုပ်ရမည်ဖြစ်ဖပီေး ကြေရွယ်သူအန ြောင်ေး သလျြေ်နှင့်် တာေးဆီေးမှု၊ ရထအန ြောင်ေး ြောေးမှု လိုပ်ရေ်
ပျြေ်ြေွြေ်ပါြေ နငွဒဏ်ဖြစ်နစ 3 နှစ်အထ နထာင်ဒဏ်ဖြစ်နစ အဖပစ်နပေးမှု ခရမည်ဖြစ်န ြောင်ေး
ြေျွန်ိုပသ
် ရှပါသည်။

•

ဒေ်ေးမတ်နိုင်ငတွင်ေး၌ ြေျွန်ိုပ်မည်မျှ ြော နေထိုင်ခွင့််ရှနေနစြောမူ ဒေ်ေးမတ် လူမှုအြွွဲ့အစည်ေး၌

ပါဝင်ဖခင်ေး နှင့်် ထည့််ဝင်ဖြည့််ဆီေးဖခင်ေးအတွြေ် တြေ်ကြေွစွာ ပူေးနပါင်ေးပါဝင်မှုမှာ မရှမဖြစ် လိုအပ်ချြေ်တစ်ရပ်
ဖြစ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ် အသအမှတ်ဖပြုပါသည်။

•

ဒေ်ေးမတ်နိုင်ငတွင် ြေျွန်ိုပန
် ေထိုင်မဆ
ှု ိုင်ရာ အဓြေမူနဘာင်မာှ ြေျွန်ိုပ၏
် နေထိုင်ခွင့်် အနဖခခ

အန ြောင်ေးရင်ေးနပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတထ
် ာေးဖခင်ေးဖြစ်ဖပီေး အချြုွဲ့နသာ အိုပစ
် ိုမျာေးအတွြေ် ြေေဦေးစတင်မမ
ှု ှာမူ
ယာယီနေထိုင်ခွင့််န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ
် ရှပါသည်။

•

ြေျွန်ိုပ၏
် မခင်နိုင်ငတွင်ေးရှ အနဖခအနေမျာေးနဖပာင်ေးလသွာေး၍ အြောအြေွယ်မလအ
ို ပ်နတာ့်ဘ

နိုင်ငရင်ေးသိုို့ နဘေးြေင်ေးစွာဖပေ်နိုင်ခ့်လျှင် စည်ေးမျဉ်ေးအရ ဒိုြေခသည်တစ်ဦေးအနေဖြင့်် နေထိုင်ခွင့််
မရရှနိုင်နတာ့်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ်သရှပါသည်။ ဤနိုင်င၌ နေထိုင်ခွင့််ရရှထာေးသည့်် ဒိုြေခသည် -သည်
ြောြေွယ်နစာင့််နရှာြေ်မှု မလိုအပ်နတာ့်သည့််အခါ စည်ေးမျဉ်ေးအရ ဒိုြေခသည် မသာေးစိုဝင်နှင့််
ဖပေ်လည်နပါင်ေးစည်ေးရေ် နလျှာြေ်ထာေးသူ အနေဖြင့်် နေထိုင်ခွင့််ရရှနိုင်နတာ့်မည် မဟိုတန
် ြောင်ေး
ြေျွန်ိုပသ
် ရှပါသည်။ သဖိုို့ ြစ်၍ ယာယီနေထိုင်ခွင့််ြေို ဖပေ်လည်ရိုတသ
် မ်ေးဖခင်ေး သမ
ိုို့ ဟိုတ်
ဖငင်ေးဆိုဖခင်ေးဖြစ်နိုင်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ
် ရှပါသည်။
•

တြေ်ကြေွစွာပါဝင်ဖခင်ေး၊ ဒေ်ေးမတ် လူူ့အြွွဲ့အစည်ေးအတွြေ် ထည့််ဝင်ဖြည့််ဆီေးဖခင်ေး၊ မမနဖခနထာြေ်နပေါ်

ရပ်တည်ရေ် အာေးထိုတဖ် ခင်ေးတသ
ိုို့ ည် ြေျွန်ိုပ၏
် မခင်နိုင်ငသိုို့ ဖပေ်ပ/ိုို့ သွာေးနရေး အဆိုေးအဖြတ်နပေးရာတွင်
အာေးသာချြေ်တစ်ခိုဖြစ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ
် ရှပါသည်။

•

တစ်ချေ်ချေ်၌ မခင်နိုင်ငသိုို့ ဖပေ်သွာေးနရာြေ် အနဖခချရေ်ဖြစ်နစ ယခင် နေထိုင်ခွင့််ရရှထာေးသည့််

နိုင်ငသိုို့ ဖပေ်သွာေးနရာြေ်လိုလျှင်ဖြစ်နစ နေထိုင်ခွင့််ရရှထာေးသူတစ်ဦေးအနေဖြင့်် နိုင်ငရင်ေးသဖိုို့ ပေ်ပန
ိုို့ ရေး
ဥပနဒနအာြေ်တင
ွ ် နငွန ြေေးအနထာြေ်အပ့် နလျှာြေ်ထာေးနိုင်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ်သရှပါသည်။

အသစ်လရ က်ရ

သူမ ေးအတွက် လအ က်ပေါဥပလဒမ ေး ခ မတ်သက်လရ က်လ က င်ေး အသစ်လရ က်ရ

သူတစ်ဦေးအလေဖဖင့်် ကျွန််ုပ်ေ ေး ည် သရပေါသည်(နအာြေ်ပါအချြေ်မျာေးသည် န ြေညာချြေ်အာေး လြေ်မှတ်နရေးထိုေးနသာ အသစ်နရာြေ်ရှလာသည့်် နရွဲ့နဖပာင်ေးအနဖခချသူမျာေး
အတွြေ်သာ သြေ်ဆိုင်ပါသည်)

•

ြေျွန်ိုပသ
် ည် ဒေ်ေးမတ်ဘာသာစြောေး နှင့်် ဒေ်ေးမတ်လူမှုအြွွဲ့အစည်ေးအန ြောင်ေးြေို အဖမေ်ဆိုေး

နလ့်လာ သင်ယူပါမည်။ ဖမ ေီစီပယ် ဖမြု ့််အိုပခ
် ျြုပ်နရေးမှ ပပ
့် ေးို ထာေးသည့်် ဒေ်ေးမတ် ဘာသာစြောေး
သင်တေ်ေးနြေျာင်ေးတွင် ဒေ်ေးမတ်ဘာသာစြောေး နလ့်လာသင်ယူနိုင်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ
် ရှပါသည်။

•

အလိုပ်ခွင်တင
ွ ် အလိုပ်အဖမေ်ဆိုေးရှာဖပီေး အလိုပ်စတင်လိုပြေ
် ိုင်ဖခင်ေးဖြင့်် မမနဖခနထာြေ်နပေါ်

မမရပ်တည်နိုင်နအာင် ြေျွန်ိုပ်ကြေြုေးစာေး အာေးထိုတပ
် ါမည်။ ဒေ်ေးမတ်ဘာသာစြောေး သင်ယူဖခင်ေးသည် ပမ
ို ှေအ
်
လိုပ်အြေိုင်ရရှနရေး၊ မမဘာသာမမ ရပ်တည်နိုင်နရေးတွင် အနထာြေ်အပဖ့် ြစ်နစန ြောင်ေး၊ ဖမ ေီစီပယ်
ဖမြုွဲ့အိုပခ
် ျြုပ်နရေးနှင့်် ြေျွန်ိုပ်တို့ို ြောေး စာချြုပ်တင
ွ ် နြာ်ဖပထာေးသည့််အတိုင်ေး လှုပ်ရှာေးနဆာင်ရွြေ်မမ
ှု ျာေးတွင်
ပါဝင်မည်ဖြစ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ်သရှပါသည်။

•

ပထမဆိုေး နပေးအပ်ထာေးသည့်် နေထိုင်ခွင့််ဆိုင်ရာ စည်ေးမျဉ်ေးမျာေးနှင့််အညီ ြေျွန်ိုပ၏
် နေထိုင်ခွင့််ြေို

သြေ်တမ်ေး တေးို နပေးသွာေးမည်ဖြစ်၍ နယဘိုယျအာေးဖြင့်် ဒိုြေခသည်တစ်ဦေးသည် ြောြေွယ်နစာင့််နရှာြေ်မှု
မလိုအပ်နတာ့်ဘ မခင်နိုင်ငရင်ေးသိုို့ ဖပေ်နိုင်ခ့်လျှင် ဒေ်ေးမတ်နိုင်ငတွင် နေထိုင်ခွင့်် မရရှနိုင်နတာ့်န ြောင်ေး
ြေျွန်ိုပသ
် ရှပါသည်။ ဤနိုင်င၌ နေထိုင်ခွင့််ရရှထာေးသည့်် ဒိုြေခသည်-သည် ြောြေွယ်နစာင့််နရှာြေ်မှု
မလိုအပ်နတာ့်သည့််အခါ စည်ေးမျဉ်ေးအရ ဒိုြေခသည် မသာေးစိုဝင်နှင့်် ဖပေ်လည်နပါင်ေးစည်ေးရေ် နလျှာြေ်ထာေးသူ
အနေဖြင့်် နေထိုင်ခွင့််ရရှနိုင်နတာ့်မည် မဟိုတ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ
် ရှပါသည်။

ရြေ်စွ-

ထိုေးဖမလြေ်မတ
ှ ်-

