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　　歡迎加入臺灣這個大家庭！

　　新住民透過婚姻關係歸化為中華民國的一分子，是一種難

得的緣分。期間，又有著一連串的考量、選擇，甚至學習的過

程 ––– 包括：結婚登記、辦理簽證、居留到歸化，期望透過此
本手冊的資訊提供，能讓新住民更便利、迅速且愉快地完成這

些流程，與另一半順利地在寶島攜手共度人生！

結婚登記 
新住民如非為外交部公告之特定國家人士

1.  國人與新住民在國內結婚者，須攜帶下列文件向任一戶政事
務所辦理結婚登記：

 (1)  結婚雙方當事人身分證明文件（國人為國民身分證，新
住民為護照、外僑居留證）。

 (2)  經駐外使領館、代表處或辦事處（以下簡稱駐外館處）
驗證原核發機關核發 6個月內之婚姻狀況證明文件及中
文譯本。

居留與入籍

 ထုိင္ဝမ္မိသားစုသုိ ့ဝင္ေရာက္ရန္ လိ ႈက္လ ွစဲ ြာ ႀ ကိဳဆုိပါသည္။

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျ မားျ ခင္းျ ဖင့္ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္အျ ဖစ္ 

ႏိုင္ငံသား အျ ဖစ္ခံယူႏိုင္သည္၊ ဒါကရာွးပါးတဲ့ေရစက္ တစ္မ ် ိဳးပါ။ ဒီကာလအတ ြင္း အတ ြလုိဲက္ 

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမ ႈမ ်ား၊ ေရ ြးခ ်ယ္မ ႈ၊ ေလ့လာသင္ယူတဲ့ ျ ဖစ္စဥ္။  ။ လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတ္ွပံုတင္ျ ခင္း၊ 

ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားျ ခင္း၊ ေနထုိင္ျ ခင္း ႏငွ့္ သင္ႏိုင္ငံသား အျ ဖစ္ခံယူျ ခင္းတုိ ့ပါဝင္ၿ ပီး၊ ဒီလက္စ ြစဲာအုပ္မ ွ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေ ပးၿ ပီးသင့္ကုိ လ ြယ္ကူအဆင္ေျ ပ ေစၿ ပီး၊ ျ မန္ဆန္ေပ်ာ္ရ ႊင္စ ြာ 

ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ ်ား အၿ ပီးသတ္ၿ ပီး၊ သင္၏အိမ္ေထာင္ဘက္ႏငွ့္ ခ ်မ္းေျ မ ့ေပ ်ာ္ရ ႊင္ စ ြာျ ဖင့္ 

လက္တ ြ ဲျ ဖတ္သန္း ႏိုင္ပါေစလို ့ ေမ ွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

လက္ထပ္ထိမ္းျမား မွတ္ပံုတင္ျခင္း

 ႏိုင္ငံသားသစ္ေနထိုင္သူသည္    ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 
ေၾကညာခ်က္အရ အထူးသတ္မွတ္ ထားေသာ ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူ

၁။  အသစ္ေနထုိင္သူသည္ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားႏငွ့္လက္ထပ္ထိမ္း ျ မားပါက၊ ေအာက္ပါ 

စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားကုိ ယူေဆာင္ၿ ပီး မည္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမတ္ွပံုတင္ရံုးတ ြင္ မဆုိ 

လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတ္ွပံုတင္ျ ခင္းကုိ ျ ပဳရမည္။  ။

 (၁)  လက္ထပ္ထိမ္းျ မားသူႏစွ္ဦးလုံး၏ အေထာက္အထား စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား 

(အမ် ိဳးသားမတ္ွပံုတင္ကတ္၊ အသစ္ေနထိုင္သူ၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မတ္ွ၊ ႏိုင္ငံျ ခားသားေနထုိင္ခ ြင့္ပါ

မစ)္ ။။ 

 (၂)  သံရံုး သုိ ့မဟုတ္ ႏိုင္ငံျ ခား ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး၊ ကုိယ္စားလယ္ွရံုး သုိ ့မဟုတ္ ရုံး(ျ ပည္ပရ ွထုိိင္ဝမ္ရံုး 

ဟုအလ ြယ္ေခၚသည္) မူရင္းထုတ္ေပးရန္ အခ ြင့္အာဏာကုိ စိစစ္ရန္  ၆ လအတ ြင္း 

အိမ္ေထာင္ေရးအေျ ခအေန သက္ေသအေထာက္အထားႏငွ့္ တရုတ္ဘာသာျ ပန္ ။

ေနထိုင္ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ခံယူျခင္း 03
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 (3)  結婚書約（須載有 2人以上
證人簽名）。

 (4)  國人戶口名簿、最近 2年內
拍攝之符合規格相片 1張或
上傳數位相片（新式國民身分

證相片規格可至「內政部戶政司

全球資訊網」網站 https://www.ris.
gov.tw查詢）。

 (5)  新住民取用中文姓名聲明書。（以上均須攜帶正本）

2.  國人與新住民在國外結婚已生效者，須攜帶下列文件向任一
戶政事務所辦理結婚登記：

 (1)  結婚雙方當事人身分證明文件（國人為國民身分證，新
住民為護照、外僑居留證）。

 (2)  經駐外館處驗證之結婚證明或已向當地政府辦妥結婚登
記（或結婚註冊）之證明文件及中文譯本；加註「符合

行為地法」字樣者，得免附婚姻狀況證明文件。

 (3)  國人戶口名簿、最近 2年內拍攝之符合規格相片 1張或
上傳數位相片（新式國民身分證相片規格可至「內政部

戶政司全球資訊網」網站 https://www.ris.gov.tw查詢）。

 (4)  新住民取用中文姓名聲明書。（以上均須攜帶正本）

戶政事務所 
အိမ္ေထာင္စု မတွ္ပံုတင္ရံုး

 (၃)  လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ (သက္ေသႏစွ္ဦး အထက္ လက္မတ္ွထုိးတာပါရမည္)။ 

 (၄)  အိမ္ေထာင္စု မတွ္ပုံတင္စာအုပ္၊ ၂ ႏစွ္အတ ြင္း သတ္မတ္ွခ်က္ႏငွ့္အညီ ရုိက္ထားေသာ ဓါတ္ပံု ၁ ပုံ 

သို ့မဟုတ္ ဒစ္ဂ ်စ္တယ္ဓါတ္ပံု လ ႊတ္တင္ပါ။ (အမ် ိဳးသား ID 

ကတ္အသစ္၏သတ္မတ္ွခ်က္မ ်ားကိ「ု ျ ပည္ထဲေရးဝန္ႀ ကီးဌာန ျ ပည္သူ ့အင္အားအုပ္ခ ်ဳပ္ေရး 

ကမာ ၻလုံးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္က ြန္ယက္」 ဝက္ဘ္ဆိုက္https://www.ris.gov.

twတ ြင္စံုစမ္းပါ）။

 (၅)  အသစ္ေနထိုင္သူ၏ တရုတ္အမည္ ထုတ္ျ ပန္ခ ်က္။ ( အထက္ပါအရာအားလုံးမူရင္းယူေဆာင္

လာရမည္)

၂ ။  ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားႏငွ့္ အသစ္ေနထုိင္သူသည္ ႏိုင္ငံျ ခားတ ြင္ လက္ထပ္ထိမ္း ျ မားၿ ပီးပါက၊ ေအာက္ပါ 

စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားကုိ ယူေဆာင္ၿ ပီး မည္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမတ္ွပံုတင္ရံုးတ ြင္ မဆုိ 

လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတ္ွပံုတင္ျ ခင္းကုိ ျ ပဳရမည္။

 (၁)  လက္ထပ္ထိမ္းျ မားသူႏစွ္ဦးလုံး၏ အေထာက္အထား စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား 

(အမ် ိဳးသားမတ္ွပံုတင္ကတ္၊ အသစ္ေနထိုင္သူ၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မတ္ွ၊ ႏိုင္ငံျ ခားသားေနထုိင္ခ ြင့္ပါ

မစ)္ ။

 (၂)  ျ ပည္ပရ ွထုိိင္ဝမ္ရံုးမ ွ စစ္ေဆးၿ ပီးေသာလက္ထပ္စာခ်ဳပ္ သုိ ့မဟုတ္ အဆုိပါေဒသႏ ရၱ 

အစိုးရတ ြင္လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတ္ွပံုတင္ၿ ပီးစီး (သုိ ့မဟုတ္ လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတ္ွပံုတင)္ 

သည့္ သက္ေသခံစာရ ြက္စာတမ္းႏငွ့္ တရုတ္ဘာသာျ ပန္။ 「အျ ပဳအမူသည္ ဥပေဒႏငွ့္အည」ီ 

ဆိုသည့္စကားလုံး ျ ဖည့္ထားလ ွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးအေျ ခအေန 

သက္ေသအေထာက္အထားမလိုပါ။

 (၃)  အိမ္ေထာင္စု မတွ္ပုံတင္စာအုပ္၊ ၂ ႏစွ္အတ ြင္း သတ္မတ္ွခ်က္ႏငွ့္အညီ ရုိက္ထားေသာ ဓါတ္ပံု ၁ ပုံ 

သို ့မဟုတ္ ဒစ္ဂ ်စ္တယ္ဓါတ္ပံု လ ႊတ္တင္ပါ။ (အမ် ိဳးသား ID 

ကတ္အသစ္၏သတ္မတ္ွခ်က္မ ်ားကိ「ု ျ ပည္ထဲေရးဝန္ႀ ကီးဌာန ျ ပည္သူ ့အင္အားအုပ္ခ ်ဳပ္ေရး 

ကမာ ၻလုံးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္က ြန္ယက္」 ဝက္ဘ္ဆိုက္https://www.ris.gov.

twတ ြင္စံုစမ္းပါ）။

 (၄)  အသစ္ေနထိုင္သူ၏ တရုတ္အမည္ ထုတ္ျ ပန္ခ ်က္။ ( အထက္ပါအရာအားလုံးမူရင္းယူေဆာင္

လာရမည)္
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外交部領事事務局 
ႏိုင္ငံျခားေရး ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး

 新住民如為外交部公告之特定國家人士

　　須先在原屬國完成結婚程序後，持原屬國核發之結婚登記

書或結婚證書等結婚證明文件及中文譯本，向駐外館處申請面

談及文件驗證，俟面談通過完成文件驗證後，國人配偶可持憑

下列文件向任一戶政事務所辦理結婚登記：

1.   結婚雙方當事人身分證明文件（國人為國民身分證，新住
民為護照、外僑居留證）。

2.   經駐外館處驗證之結婚證明或已向當地政府辦妥結婚登記
（或結婚註冊）之證明文件及中文譯本。「符合行為地法」

字樣者，得免附婚姻狀況證明文件。

 ႏိုင္ငံသားသစ္ေနထိုင္သူသည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေၾကျငာခ်က္အရ 
အထူးသတ္မွတ္ ထားေသာ ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံသား

ဦးစ ြာ မူလႏိုင္ငံ၏ လက္ထပ္ထိမ္းျ မား အစီအစဥ္ၿ ပီးေနာက္၊ မူလႏိုင္ငံကထုတ္ေပးေသာ 

လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတ္ွပံုတင္စာအုပ္ သုိ ့မဟုတ္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ အပါအဝင္ စသည့္ လက္ထပ္ထိမ္းျ

မားသက္ေသခံစာရ ြက္စာတမ္းႏငွ့္ တရုတ္ဘာသာျ ပန္ႏငွ့္ ျ ပည္ပရ ွထိိုင္ဝမ္ရံုးတ ြင္အင္တာဗ်ဴးရန္ႏငွ့္ 

စာရ ြက္စာတမ္း စိစစ္အတည္ျ ပဳရန္ ေလ ွ်ာက္ထားရမည္။ အင္တာဗ်ဴးၿ ပီးျ ပည့္စံုေသာfile ကုိ 

စိစစ္အတည္ျ ပဳၿ ပီးေနာက္ ႏိုင္ငံသား၏အိမ္ေထာင္ဘက္သည္ ေအာက္ပါ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားကုိ 

ယူေဆာင္ၿ ပီး မည္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမတွ္ပံုတင္ရံုးတ ြင္ မဆုိ လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတွ္ပံုတင္ျ ခင္းကုိ 

ျ ပဳရမည္။

၁ ။  လက္ထပ္ထိမ္းျ မားသူႏစွ္ဦးလုံး၏ အေထာက္အထား စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား 

(အမ် ိဳးသားမတ္ွပံုတင္ကတ္၊ အသစ္ေနထုိင္သူ၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မတ္ွ၊ ႏိုင္ငံျ ခားသားေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ)္ 

၂ ။  ျ ပည္ပရ ွထိိုင္ဝမ္ရံုး စိစစ္ထုတ္ေပးထားသည့္ လက္ထပ္ထိမ္းျ မားသက္ေသ သုိ ့မဟုတ္ အဆုိပါေဒသႏ 

ရၱ အစိုးရတ ြင္လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတ္ွပံုတင္ၿ ပီးစီး (သုိ ့မဟုတ္ လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတ္ွပံုတင္ၿ ပီး) 

သည့္ သက္ေသခံစာရ ြက္စာတမ္းႏငွ့္ တရုတ္ဘာသာျ ပန္။ 「အျ ပဳအမူသည္ ဥပေဒႏငွ့္အည」ီ 

ဆိုသည့္စကားလုံး ျ ဖည့္ထားလ ွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရး အေျ ခအေန သက္ေသအေထာက္အထားမလုိပါ။
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3.   國人戶口名簿、最近 2年內拍攝之符合規格相片 1張（新
式國民身分證相片規格可至「內政部戶政司全球資訊網」

網站 https://www.ris.gov.tw查詢）。

4.  新住民取用中文姓名聲明書。（以上均須攜帶正本）

　　我國自 108年 5月 24日起，國人與阿根廷、澳洲、奧
地利、比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、

德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥（部分地區）、

荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、英國（部

分地區）、美國、烏拉圭等 26個同性婚姻合法國家或地區
之外籍人士，得辦理同性結婚登記。相關資訊請洽內政部戶

政司。

၃ ။  အိမ္ေထာင္စု မတ္ွပုံတင္စာအုပ္၊ ၂ ႏစွ္အတ ြင္း သတ္မတ္ွခ်က္ႏငွ့္အညီ ရုိက္ထားေသာ ဓါတ္ပံု ၁ ပုံ သုိ 

့မဟုတ္ ဒစ္ဂ ်စ္တယ္ဓါတ္ပံု လ ႊတ္တင္ပါ။ (အမ် ိဳးသား IDကတ္အသစ္   ဓါတ္ပံု 

၏သတ္မတ္ွခ်က္မ ်ားကိ「ု ျ ပည္ထဲေရးဝန္ႀ ကီးဌာန ျ ပည္သူ ့အင္အားအုပ္ခ ်ဳပ္ေရး ကမာ ၻလုံးဆုိင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္က ြန္ယက္」 ဝက္ဘ္ဆုိက္https://www.ris.gov.twတ ြင္စံုစမ္းပါ）။

၄ ။  အသစေ္နထုိငသူ္၏ တရုတ္အမည ္ထုတ္ျ ပနခ္်က္။ ( အထက္ပါအရာအားလုံးမရူငး္ယူေဆာငလ္ာရမည)္

ထိုင္ဝမ္သည္ထုိင္ဝမ္သက ရၠာဇ္ ၁၀၈ ခုႏစွ္ ၅ လ ၂၄ ရက္ေန ့မစွ၍၊ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားႏငွ့္ 

အာဂ်င္တီးနား၊ ၾ သစေတးလ်၊ ၾ သစႀ တီးယား၊ ဘယ္လ္ဂ်ယံီ၊ ဘရာဇီး၊ ကေနးါ၊ ကုိလံဘီယာ၊ ဒိန္းမတ္၊ 

ဖင္လန္၊ ျ ပင္သစ္၊ ဂ ်ာမနီ၊ အုိက္စလန္၊ အုိင္ယာလန္၊ လူဇင္ဘတ္၊ ေမာ္လတာ၊(အခ် ိဳ ့ေဒသမ်ားအတ ြက္) 

မက စၠီကုိ၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ေပၚတူဂီ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ စပိန္၊ ဆီ ြဒင္၊ (အခ် ိဳ 

့ေဒသမ်ားအတ ြက္) ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း၊ အေမရိကန္ျ ပည္ေထာင္စု၊ ဥရုေဂ ြး၊ အစရ ွေိသာ ၂၆ လိင္တူ 

လက္ထပ္ထိမ္းျ မား တရားဝင္ ႏိုင္ငံ သုိ ့မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ားသည္ လိင္တူ 

လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတ္ွပံုတင္ရန္ေလ ွ်ာက္ထားရမည္။ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ျ ပည္ထဲေရးဝန္ႀ ကီးဌာန ျ ပည္သူ ့အင္အားအုပ္ခ ်ဳပ္ေရး ဝန္ႀ ကီးဌာနသုိ ့ ဆက္သ ြယ္ပါ။
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簽證
　　新住民來臺前須向我國駐外館處申請依親簽證，應備文件

如下：

1.  申請人本國護照，所餘效期須有 6個月以上且有空白頁。

2.  填妥簽證申請表，申請表須至外交部領事事務局「線上填寫
申請表專區」填寫，列印產出具有條碼之簽證申請表，申請

人須親自簽名確認，並黏貼 6個月內 2吋彩色照片 2張，
照片背景須以白色為底色。

3.  最近 3個月內國人配偶全戶戶籍謄本正本 1份，已有結婚登
記並載明新住民之國籍、外文姓名及出生日期。

4.  申請人本國政府所核發之結婚登記證明正本及影本 1份，
無婚姻登記制度之國家須繳結婚證書正本及影本 1份，須
附中文或英文譯本，並經中華民國駐外館處驗證（正本驗

畢退還）。

ဗီဇာ

ထိုင္ဝမ္သုိ ့ အသစ္ေနထုိင္ရန္ မလာမီ ျ ပည္ပရ ွထုိိင္ဝမ္ရံုးတ ြင္ မ ွခီိုဗီဇာ ေလ ွ်ာက္ထားရမည္၊ 

လိုအပ္ေသာ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားမာွ ေအာက္ပါအတုိင္းျ ဖစ္သည္။  ။

၁။   ေလ ွ်ာက္ထားသူ၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မတ္ွ သက္တမ္းသည္ ၆ လႏငွ့္အထက္ရ ွရိမည္ ျ ဖစ္သည့္ အျ ပင္ 

စာမ်က္ႏာွအလ ြတ္ ရ ွရိမည္။

၂ ။   ဗီဇာေလ ွ်ာက္လ ႊာပံုစံ ျ ဖည့္စ ြက္ေရးသားျ ခင္း၊ ေလ ွ်ာက္လ ႊာပံုစံမ ်ားကုိ ႏိုင္ငံျ ခားေရးဝန္ႀ ကီးဌာန၏ 

ေကာင္စစ္ဝန္္ရံုးသုိ 「့အ ြန္လုိင္းေလ ွ်ာက္လ ႊာပံုစံဧရိယာ 」ျ ဖည့္စ ြက္ေရးသား၍ တင္သ ြင္းရပါမည္။ 

ဘားကုဒ္ပါသည့္ ဗီဇာေလ ွ်ာက္လ ႊာပံုစံကုိ ပံုႏိပွ္ထုတ္ၿ ပီး၊ ေလ ွ်ာက္ထားသူ လက္မတ္ွထုိး 

အတည္ျ ပဳရမည္၊ ၆ လအတ ြင္း ၂ လက ၼ ေရာင္စံုဓါတ္ပံု ၂ ပုံ ကပ္ရမည္၊ ဓါတ္ပံု၏ ေနာက္ခံသည္ 

အျ ဖဴေရာင္ျ ဖစ္ရမည္။

၃ ။   နာက္ဆုံး ၃ လ အတ ြင္း ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္ဖက္ အိမ္သားစုအားလံုး၏ 

သန္းေခါင္စာရင္းမတွ္တမ္း ၁ စုံ၊ အသစ္ေနထုိင္သူ၏ ႏိုင္ငံ ေရးသားထားေသာ လက္ထပ္ထိမ္းျ မား 

မတ္ွပံုတင္၊ ႏိုင္ငံျ ခားအမည္ႏငွ့္ ေမ ြးေန ့သက ရၠာဇ္။

၄ ။   ေလ ွ်ာက္ထားသူ၏  ထုိင္ဝမ္အစိုးရအတည္ျ ပဳေသာ လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတ္ွပံုတင္မူရင္းႏငွ့္ မိတ ၱဴ  ၁ စံု 

၊ လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတွ္ပံုတင္စနစ္မရ ွေိသာ ႏိုင္ငံျ ဖစ္ပါက လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ မူရင္းႏငွ့္ မိတ ၱဴ  ၁ စုံ ၊ 

တရုတ္ သုိ ့မဟုတ္ အဂ ၤလိပ္ ဘာသာျ ပန္ပါရမည္ျ ဖစ္ၿ ပိး  ထုိင္ဝမ္ ျ ပည္ပရ ွထုိိင္ဝမ္ရံုး 

စိစစ္အတည္ျ ပဳၿ ပီး (မူရင္းကုိ စစ္ေဆးၿ ပီး ျ ပန္လည္ေပးအပ္မည္) ။
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5.  效期內之申請人本國政府所核發之無犯罪紀錄證明（即良民
證）正本 1份，須附中文或英文譯本，並經中華民國駐外館
處驗證（倘該證明註明效期，以該效期為準；倘未註明效期，

則以申請人本國政府核發日起 1年內為效期）。

6.  由衛生福利部指定外籍人士國內體檢醫院或國外醫院出具的
最近 3個月內健康檢查合格證明（居留或定居健康檢查項目
表）正本及影本 1份，國外體檢證明須附中文或英文譯本，
並經中華民國駐外館處驗證。

7.  其他視個案要求提供財力證明、來臺目的證明、來臺關係人
保證書等審核所需之有關文件。

8.  簽證規費。

9.  本說明如有更動，則依據外交部領事事務局資訊網站（網址：
https://www.boca.gov.tw）公告之最新資料及駐外館處公告
為準。

၅ ။   သက္တမ္းကာလတ ြင္း ေလ ွ်ာက္ထားသူ၏သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံအစိုးရ အသိမတွ္ျ ပဳ ထုတ္ေပးေသာ 

အျ ပစ္ကင္းရငွ္းေၾ ကာင္း ေထာက္ခံစာ (ေကာင္းမ ြန္မနွ္ကန္ေသာႏိုင္ငံသားျ ဖစ္ေၾ ကာင္း လက္မတ္ွ) 

မူရင္း ၁ စုံ ၊တရုတ္ သုိ ့မဟုတ္ အဂ ၤလိပ္ ဘာသာျ ပန္ပါရမည္ျ ဖစ္ၿ ပိး ျ ပည္ပရ ွထုိိင္ဝမ္ရံုး 

စိစစ္အတည္ျ ပဳၿ ပီး (ဤအေထာက္အထားမတ္ွတမ္းသက္တမ္းကာလပါရ ွရိမည္၊ သက္တမ္းကာ 

လအတ ြင္းျ ဖစ္ၿ ပီး၊ သက္တမ္းကာလမပါရ ွပိါက၊ ေလ ွ်ာက္ထားသူ၏သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံအစိုးရ 

ထုတ္ေပးေသာေန ့မစွ၍ သက္တမ္းကာလသည္၁ နစွ္အတ ြင္းျ ဖစ္သည္ ) ။

၆။   ေလ ွ်ာက္ထားသူ၏ ႏိုင္ငံျ ခားသားအိမ္ေထာင္ဖက္သည္ က်န္းမာေရးႏငွ့္ လုမ ႈဖူလုံေ ရးဝန္ႀ ကီးဌာန 

သတ္မတ္ွထားေသာေဆးရံု သုိ ့မဟုတ္ ႏိုင္ငံျ ခားေဆးရံုတ ြင္ ၃ လ 

အတ ြင္းစစ္ေဆးမ ႈျ ပဳလုပ္ထားေသာ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမတ္ွတမ္းေထာက္ခံစာ(ေနထိုင္ သုိ ့မဟုတ္ 

အေျ ခခ်ေနထုိင္ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမ ႈစာရင္း) မူရင္းႏငွ့္ မိတ ၱဴ  ၁ စံု ၊ ႏိုင္ငံျ ခားေဆးရံုတ ြင္ျ ပဳ

လုပ္ထားေသာ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမတ္ွတမ္း ေထာက္ခံစာကုိ တရုတ္ သုိ ့မဟုတ္ အဂ ၤလိပ္ 

ဘာသာျ ပန္ရမည္ျ ဖစ္ၿ ပီး ျ ပည္ပရ ွထုိိင္ဝမ္ရံုး စိစစ္အတည္ျ ပဳရမည္။

၇။   အျ ခားအမ ႈအရ ေတာင္းဆိုမ ႈ ဘ႑ာေရး အေထာက္အထားမ်ား၊ ထုိင္ဝမ္လာေရာက္ျ ခင္း၏ရည္ရ ြယ္

ခ ်က္အေထာက္အထားမ်ား၊ထုိင္ဝမ္ဆက္သ ြယ္သူ၏ အာမခံစာ စသည့္ စစ္ေဆးအတည္ျ ပဳရန္ 

လိုအပ္ေသာ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား။

၈။   ဗီဇာအခေၾ ကး။

၉။   အကယ္၍ အေျ ပာင္းအလဲရ ွပိါက ေကာင္စစ္ေရးရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားဝက္ဘ္ဆုိက္ 

(ဝက္ဘ္ဆိုက္။  ။https://www.boca.gov.tw) ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏငွ္ ့ 

ျ ပည္ပရ ွထုိိင္ဝမ္ရံုး၏ ေၾ ကညာခ်က္အရျ ဖစ္သည္။ 

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္ အခြင့္အေရး
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居留
申請外僑居留證

1.  持依親居留簽證經查驗入國者：持依親居留簽證經查驗入國
者，應於入國後 15天內，擁有婚姻關係兩人一起前往移民
署服務站（居留地）申請「外僑居留證」。

　 •  申請時應準備的文件及費用包括：

 (1)  申請書並貼最近 1年內同國民身分證規格之 2吋彩色照
片 1張。

 (2)  護照及居留簽證。

 (3)  申請居留目的之證明文件，例如：辦妥結婚登記的戶口
名簿或國人配偶身

分證。

 (4)  證件費（第 1次申
請， 僅 給 1 年 效
期，費用為每年新

臺幣 1,000 元）。

 (5)  外國文件須翻譯成
中文，並經我駐外

館處驗證，才可持

至國內使用。 內政部移民署 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန

ေနထိုင္ျခင္း

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
၁ ။  မ ွခီိုေနထုိင္ခ ြင့္ ဗီဇာျ ဖင့္လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး စစ္ေဆးၿ ပီး ဝင္ေရာက္သူ။  ။ မ ွခီိုေနထုိင္ခ ြင့္ ဗီဇာျ ဖင့္ 

လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး စစ္ေဆးၿ ပီး ဝင္ေရာက္သူသည္ ႏိုင္ငံတ ြင္းသုိ ့ဝင္ေရာက္ၿ ပီး ၁၅ ရက္အတ ြင္း၊ 

(ေနထုိင္ရာေဒသရ ွ ိ ) လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရးဌာနတ ြင္ 「ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ」္

ကိုေလ ွ်ာက္ထားရမည္။

 •ေလ ွ်ာက္ထားခ ်နိ္တ ြင္ ျ ပင္ဆင္ရမည့္ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားႏငွ့္ ကုန္က်စရိတ္မ ်ား။  ။

 (၁)  ေလ ွ်ာက္လ ႊာတ ြင္ ၁ႏစွ္အတ ြင္း အမ် ိဳးသား ID ကတ္ သတ္မတွ္ခ ်က္ႏငွ့္အညီ ရုိက္ထားေသာ ၂ 

လက ၼ ေရာင္စံုဓါတ္ပံု ၁ ပံု ကပ္ရမည္။

 (၂)  ႏိုင္ငံကူးလက္မတ္ွႏငွ့္ ေနထုိင္ခ ြင့္ဗီဇာ

 (၃)  ေနထုိင္ခ ြင့္ဗီဇာ ေလ ွ်ာက္ထားျ ခင္း ရည္ရ ြယ္ခ ်က္၏စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား၊ ဥပမာ။  ။မတ္ွပံုတင္  

ၿ ပီး ေသာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း သုိ ့မဟုတ္ ထုိင္ဝမ္အိမ္ေထာင္ဖက္၏ မတွ္ပံုတင္။

 (၄)  စာရ ြက္စာတမ္းေၾ ကး (ပထမ အႀ ကိမ္ေလ ွ်ာက္လ ွ်င္၊ သက္တမ္း ၁ ႏစွ္သာ ေပးၿ ပီး၊ တစ္ႏစွ္လ ွ်င္ 

NT $ ၁၀၀၀ ယ ြမ္ ေပးရမည္ ) ။

 (၅)  ႏိုင္ငံျ ခား စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားကုိ တရုတ္ဘာသာျ ပန္ထားၿ ပီး၊ ျ ပည္ပရ ွထုိိင္ဝမ္ရံုး၏ 

စိစစ္အတည္ျ ပဳၿ ပီးမသွာ ထုိင္ဝမ္တ ြင္အသုံးျ ပဳခ ြင့္ရ ွသိည္။
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2.  持依親停留簽證經查驗入國者：持依親停留簽證的新住民於
入國後，停留期限屆滿前 30日，得向移民署服務站（居留
地）申請改辦「外僑居留證」；但須停留期限在 60天以上，
且未經簽證核發機關加註限制不准延期（NO EXTENSION）
或其他限制之有效簽證，才可申請。

　 •  申請時應準備的文件包括：

 (1)  申請書並貼最近 1年內同國民身分證規格之 2吋彩色照
片 1張。

 (2)  護照及停留簽證。

 (3)  衛生福利部指定之外籍人士體檢醫院或國外合格醫院 3
個月內發給的健康檢查合格證明（居留或定居健康檢查

項目表）（國外檢驗者，正本及中譯本須經我駐外館處

驗證）。

 (4)  距核發日起 1年內之申請人本國政府所核發之無犯罪紀
錄證明（即良民證，須含最近 5年內之紀錄，正本及中
譯本須經我駐外館處驗證）。

中華民國居留證正面
အာအိုစီ ေနထိုင္ခြင့္ ပါမစ္ မ်က္ႏွာဖံုး

中華民國居留證反面
အာအိုစီ ေနထိုင္ခြင့္ ပါမစ္ ေနာက္ေက်ာ

၂ ။  မ ွခီိုရပ္နား ဗီဇာျ ဖင့္ လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး စစ္ေဆးၿ ပီး ဝင္ေရာက္သူ။  ။ မ ွခီိုရပ္နားရက္ေပါင္း ၃၀ 

မျ ပည့္မီ၊ (ေနထုိင္ရာေဒသရ ွ ိ ) လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရးဌာနတ ြင္ 「ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ေနထိုင္ခ ြင့္ပါမစ္

」ကုိ ေျ ပာင္းလဲ ေလ ွ်ာက္ထားရမည္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ မ ွခီိုရပ္နားရက္ေပါင္းသည္ ၆၀ ေက်ာ္ပါက၊ 

ျ ပည္ဝင္ခ ြင့္ဗီဇာတ ြင္ ရက္တုိးခ ြင့္မျ ပဳ （NO EXTENSION）သုိ ့မဟုတ္ အျ ခားကန္ ့သတ္ 

သတ္မတွ္ထားေသာ ဗီဇာ မဟုတ္ပါက ေလ ွ်ာက္ထားခ ြင့္ ရ ွသိည္။ 

 •  ေလ ွ်ာက္ထားခ ်နိ္တ ြင္ ျ ပင္ဆင္ရမည့္ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား။  ။

 (၁)  ေလ ွ်ာက္လ ႊာတ ြင္ ၁ႏစွ္အတ ြင္း အမ် ိဳးသား ID ကတ္ သတ္မတွ္ခ ်က္ႏငွ့္အညီ ရုိက္ထားေသာ ၂ 

လက ၼ ေရာင္စံုဓါတ္ပံု ၁ ပံု ကပ္ရမည္။

 (၂)  ႏိုင္ငံကူးလက္မတ္ွႏငွ့္ ေနထုိင္ခ ြင့္ဗီဇာ

 (၃)  ေလ ွ်ာက္ထားသူ ႏိုင္ငံျ ခားသားအိမ္ေထာင္ဖက္သည္ က်န္းမာေရးႏငွ့္ 

လုမ ႈဖူလုံေရးဝန္ႀ ကီးဌာန သတ္မတ္ွထားေသာေဆးရံု သုိ ့မဟုတ္ ႏိုင္ငံျ ခားေဆးရံုတ ြင္ ၃ လ 

အတ ြင္းစစ္ေဆး မ ႈျ ပဳလုပ္ထားေသာ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမတ္ွတမ္းေထာက္ခံစာ(ေနထိုင္ သုိ 

့မဟုတ္ အေျ ခခ်ေနထုိင္ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမ ႈစာရင္း) ။ (ႏိုင္ငံျ ခားေဆးရံုတ ြင္ 

ျ ပဳလုပ္ထားေသာ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမတွ္တမ္း ေထာက္ခံစာကိုတရုတ္ သုိ ့မဟုတ္ အဂ ၤလိပ္ 

ဘာသာျ ပန္ပါရမည္ျ ဖစ္ၿ ပီး ျ ပည္ပရ ွထိိုင္ဝမ္ရံုး စိစစ္အတည္ျ ပဳရမည္ ) ။

 (၄)  ေလ ွ်ာက္ထားသူ၏ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံအစိုးရ ထုတ္ေပးေသာေန ့မစွ၍ သက္တမ္းကာလသည္ ၁ န ွ

စ္အတ ြင္းျ ဖစ္သည့္အျ ပစ္ကင္းရငွ္းေၾ ကာင္း ေထာက္ခံစာ(ေကာင္းမ ြန္မနွ္ကန္ေသာႏိုင္ငံသားျ ဖ

စ္ေၾ ကာင္း လက္မတ္ွ ၊ ၅ ႏစွ္ အတ ြင္း ရာဇဝင္မတွ္တမ္း အပါအဝင္၊ မူရင္းႏငွ့္ 

တရုတ္ဘာသာျ ပန္ၿ ပီး ျ ပည္ပရ ွထုိိင္ဝမ္ရံုးစိစစ္အတည္ျ ပဳၿ ပီး) ။
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 (5)  居留地址證明（同戶籍者免附）。

 (6)  戶口名簿或國人配偶身分證（已有結婚登記並載明配偶國
籍及外文姓名）。

 (7)  證件費（第 1次申請，僅給 1年效期，費用為每年新臺幣
1,000元，惟持依親停留簽證辦理者，須另加新臺幣 2,200
元）。

 (8)  外國文件須翻譯成中文，並經我駐外館
處驗證，才可持至國內使用。

 (9)  移民署對於持依親停留簽證經查驗入國，
嗣申請外僑居留證之案件，得現場面談。

3.  本說明如有更動，則依據內政部移民署全球資訊網公告之最
新資料為準（網址：https://www.immigration.gov.tw/

    5385/7244/7250/7317/居留 /181946/）。

申請外僑居留證
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေနထိုင္ခြ
င့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

 (၅)  ေနရပ္လိပ္စာ အေထာက္အထား (သန္းေခါင္ စာရင္းႏငွ့္ တူလ ွ်င္မလုိပါ) ။

 (၆)  အိမ္ေထာင္စုစာရင္း သုိ ့မဟုတ္ထုိင္ဝမ္အိမ္ေထာင္ဖက္၏ မတ္ွပံုတင္ (လက္ထပ္ထိမ္းျ မား 

မတ္ွပံုတင္ ၿ ပီးေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ႏိုင္ငံႏငွ့္ ႏိုင္ငံျ ခားအမည္) ။

 (၇)  စာရ ြက္စာတမ္းေၾ ကး (ပထမ အႀ ကိမ္ေလ ွ်ာက္လ ွ်င္၊ သက္တမ္း ၁ ႏစွ္သာ ေပးၿ ပီး၊ တစ္ႏစွ္လ ွ်င္ 

NT $ ၁၀၀၀ ယ ြမ္ ေပးရမည္၊ မ ွခီိုရပ္နား ဗီဇာျ ဖင့္ ေလ ွ်ာက္ထားသူသည္ NT $ ၂၂၀၀ ယ ြမ္ 

ေပးရမည္ ) ။

 (၈)  ႏိုင္ငံျ ခား စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားကုိ တရုတ္ဘာသာျ ပန္ထားၿ ပီး၊ ျ ပည္ပရ ွထုိိင္ဝမ္ရံုး၏ 

စိစစ္အတည္ျ ပဳၿ ပီးမသွာ ထုိင္ဝမ္တ ြင္အသုံးျ ပဳခ ြင့္ရ ွသိည္။

 (၉)  လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရးမ ွ မ ွခီိုရပ္နား ဗီဇာကုိ စစ္ေဆးအတည္ျ ပဳၿ ပီးမသွာ ထုိင္ဝမ္သို ့ 

ဝင္ေရာက္ခ ြင့္ရ ွ ိၿ ပီး၊ ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ေလ ွ်ာက္ထားသည့္ အမ ႈျ ဖစ္လ ွ်င္ 

၊တိုက္ရိုက္ အင္တာဗ်ဴး ဝင္ရလိမ့္မည္။ 

၃.  အကယ္၍ ဤေဖာ္ျ ပခ ်က္ အေျ ပာင္းအလဲရ ွခိဲ့လ ွ်င္ ျ ပည္ထဲေရး လူဝင္မ ႈ ႀ ကီးၾ ကပ္ေရး ေအဂ်င္စီ 

သတင္းအခ်က္အလက္က ြန္ယက္ (ဝက္ဘ္ဆုိက္။  ။ https://www.immigration.gov.

tw/5385/7244/7250/7317/居留/181946/) ၏ ေနာက္ဆုံးေၾ ကညာခ်က္ အရျ ဖစ္သည္။
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　　我國自 108年 5月 24日起，受理國人之外籍同性配偶（以
26個同婚合法化國家或地區之人民為限）申請依親居留。比
照現行異性婚姻外籍配偶規定，應在國外結婚→返國向戶政機

關辦理同性結婚登記，或直接在國內辦理同性結婚登記→向駐

外館處申辦簽證→向移民署申辦居留。相關資訊請洽下述相關

服務機關。

服務機構 服務項目

各鄉鎮市戶政事務所
申請結婚登記、歸化、戶籍登記、國

民身分證

臺灣駐外館處 申請簽證、文件證明

移民署各地服務站
申請外僑居留證、外僑永久居留證、

臺灣地區居留證、臺灣地區定居證

ထိုင္ဝမ္သည္ထုိင္ဝမ္သက ရၠာဇ္ ၁၀၈ ခုႏစွ္ ၅ လ ၂၄ ရက္မစွ၍၊ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားမအွပ 

ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား၏လိင္တူ စုံတ ြ ဲ လူမ ် ိဳးလက ၡမံ ႈ (၂၆ လိင္တူ လက္ထပ္ထိမ္းျ မား တရားဝင္ ႏိုင္ငံ သုိ 

့မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား အကန္ ့အသတ္္ အရ) မ ွခီိုေနထုိင္ခ ြင့္ ဗီဇာကုိ 

ေလ ွ်ာက္ထားရမည္။ လက္ရ ွ ိ လိင္တူ လက္ထပ္ထိမ္းျ မား ႏိုင္ငံျ ခား အိမ္ေထာင္ဖက္ စည္းမ ်ဥ္းအရ ၊ 

ျ ပည္ပတ ြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျ မား → ထုိင္ဝမ္သုိ ့ျ ပန္ေရာက္ၿ ပီး အိမ္ေထာင္စုမတ္ွပံုတင္ရံုးတ ြင္ လိင္တူ 

လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတ္ွပံုတင္ျ ခင္း၊ (သုိ ့) ထုိင္ငံႏိုင္ငံတ ြင္းလိင္တူ လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတ္ွပံုတင္ျ ခင္း 

→ ျ ပည္ပရ ွထုိိင္ဝမ္ရံုးတ ြင္ ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားျ ခင္း → လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရးရံုးတ ြင္ 

ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားျ ခင္း ။ ေ က်းဇူးျ ပဳ၍ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ 

ဆက္စပ္မ ႈရ ွေိသာ ဝန္ေဆာင္မ ႈ အဖ ြ ဲ ့အစည္းမ ်ားႏငွ့္ ဆက္သ ြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈအဖြ ဲ ့ ့အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ၿမိဳ ့ ့နယ္ႏွ င့္ေဒသအိမ္ေထာင္စု 
မွတ္ပံုတင္ရံုး

လက္ထပ္ထိမ္းျမား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ႏိုင္ငံသားခံ
ယူျခင္း၊အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊အမ် ိဳးသား 
ID ကတ္

ျပည္ပရွထိိုင္ဝမ္ရံုး
ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္း၊သက္ေသအေထာက္အ
ထား
စာရြက္စာတမ္း 

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနတိုင္း

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္၊ 
ထိုင္ဝမ္
ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္၊ ထိုင္ဝမ္ အေျခခ် 
ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္
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申請外僑永久居留證

1.  取得外僑居留證之新住民於合法連續居留
5年，且每年居住超過 183日，可以向移
民署服務站（居留地）申請外僑永久居留

證。以下相關說明如有更動，則依據移民

署全球資訊網公告之最新資料為準（網址：

https://www.immigration.gov.
tw/5385/7244/7250/7317/永久居留 /30029/）。

　 •  申請時應準備的文件及費用包括：

 (1)  永久居留申請書並貼最近 1年內同國民身分證規格之 2
吋彩色照片 1張。

 (2)  新、舊護照正、影本各 1份（正本驗畢後歸還）。

 (3)  外僑居留證正、影本各 1份（正本驗畢後歸還）。

 (4)  健康檢查合格證明，檢查項目依據衛生福利部規定辦理。

 (5)  財產或特殊藝能證明。

 (6)  自核發之日起 6個月內之 5年內申請人本國政府所核發
之無犯罪紀錄證明（即良民證，正本及中譯本須經我駐

外館處驗證）及 3個月內之我國警察刑事紀錄證明。

申請外僑
永久居留證

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္း 
ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္

ထားျခင္း

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
၁ ။  အသစ္ေနထုိင္သူသည္ ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ ရရ ွ ိၿ ပီး တရားဝင္ ၅ ႏစွ္ 

ဆက္လက္ေနထိုင္ၿ ပီး၊ ႏစွ္တုိင္း ေနထုိင္ျ ခင္းသည္ ၁၈၃ ရက္ေက်ာ္ရ ွလိ ွ်င္၊ လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး 

ဝန္ေဆာင္မ ႈရံုး （ေနထုိင္သူ၏ ေဒသ）တ ြင္ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား အၿ မဲတမ္း ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ေလ ွ်ာက္ထား

ရမည္။ အကယ္၍ ေအာက္ပါ သက္ဆုိင္ရာ ေဖာ္ျ ပခ ်က္ကုိ ေျ ပာင္းလဲျ ခင္း ရ ွပိါက၊ လူဝင္မ ႈ 

ႀ ကီးၾ ကပ္ေရး ေအဂ်င္စီ သတင္းအခ်က္ အလက္က ြန္ယက္ ေၾ ကညာခ်က္၏ ေနာက္ဆုံး 

သတင္းအခ်က္အလက္ အရ ျ ဖစ္သည္ (ဝက္ဘ္ဆုိက္။  ။ https://www.immigration.gov.

tw/5385/7244/7250/7317/永久居留/30029/)။

 • ေ လ ွ်ာက္ထားခ ်နိ္တ ြင္ ျ ပင္ဆင္ရမည့္ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားႏငွ့္ ကုန္က်စရိတ္မ ်ား။  ။

 (၁)  အၿ မဲတမ္း ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ ေလ ွ်ာက္လ ႊာတ ြင္ ၁ႏစွ္အတ ြင္း အမ် ိဳးသား ID ကတ္ 

သတ္မတ္ွခ်က္ႏငွ့္အညီ ရုိက္ထားေသာ ၂ လက ၼ ေရာင္စံုဓါတ္ပံု ၁ ပုံ ကပ္ရမည္။

 (၂)  ႏိုင္ငံကူးလက္မတွ္ အသစ္ ႏငွ့္ အေဟာင္း မူရင္းႏငွ့္ မိတ ၱဴ  ၁စံုစီ  (မူရင္းကို စစ္ေဆးၿ ပီးၿ ပီး 

ျ ပန္လည္ေပးအပ္မည္) ။

 (၃)  ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ မူရင္းႏငွ့္ မိတ ၱဴ  ၁စံုစီ  (မူရင္းကုိ စစ္ေဆးၿ ပီးၿ ပီး 

ျ ပန္လည္ေပးအပ္မည္) ။

 (၄)  က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမတ္ွတမ္းေထာက္ခံစာ၊ လုမ ႈဖူလုံေရးဝန္ႀ ကီးဌာန သတ္မတ္ွခ်က္အရ 

ျ ပဳလုပ္သည္။

 (၅)  ဘ႑ာေရး အေထာက္အထားမ်ား (သုိ ့) အထူးအႏုပညာ သက္ေသအေထာက္ထား။

 (၆)  အျ ပစ္ကင္းရငွ္းေၾ ကာင္း ေထာက္ခံစာ ထုတ္ေပးေသာေန ့မစွ၍ ၆ လအတ ြင္းမ ွ ၅ ႏစွ္အတ ြင္း 

ေလ ွ်ာက္ထားသူ၏သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံအစိုးရ အသိမတ္ွျ ပဳ ထုတ္ေပးေသာ 

အျ ပစ္ကင္းရငွ္းေၾ ကာင္း ေထာက္ခံစာ (ေကာင္းမ ြန္မနွ္ကန္ေသာႏိုင္ငံသားျ ဖစ္ေၾ ကာင္း 

လက္မတ္ွ) ႏငွ့္ ၃ လအတ ြင္း ထုိင္ဝမ္ရဲတပ္ဖ ြ ဲ ့၏ ျ ပစ္မ ႈဆုိင္ရာမတ္ွတမ္းေထာက္ခံစာ 

(ျ ပစ္မ ႈက်ဴးလ ြန္မ ႈမရ ွ ိ၊ ပထမအႀ ကိမ္ ထုိင္ဝမ္သုိ ့ဝင္ေရာက္သူ ေပးရန္မလုိပါ) ။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္ အခြင့္အေရး

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္ အခြင့္အေရး身分權益篇
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 (7)  其他相關證明文件，如戶口名簿或國人配偶身分證（已
有結婚登記並載明配偶國籍及外文姓名）、結婚證書及

視個案狀況要求之文件。

 (8) 證件費新臺幣 1萬元。

  備註： 外國人於合法連續居留 5年期間，每次出國在 3
個月以內者，得免附健康檢查合格證明及本國警

察紀錄證明書。

2.  永久居留之流程圖：新住民來臺居留後，可以選擇申請永久
居留或歸化我國國籍。

申請永久居留之流程圖

戶政事務所 結婚登記

臺灣駐外館處

申請居留簽證或申請停留期限在60日以

上，且未經加註限制不准延期或其他限

制之有效簽證

移民署 申請外僑居留證

（於我國合法連續居留5年，

每年居住超過183日）

移民署 申請永久居留

 (၇)  အျ ခားသက္ဆုိင္ရာ အေထာက္အထား စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား၊ ဥပမာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (သုိ ့) 

ထိုင္ဝမ္အိမ္ေထာင္ဖက္၏ မတ္ွပံုတင္ (လက္ထပ္ထိမ္းျ မား မတွ္ပံုတင္ ၿ ပီးေသာ 

အိမ္ေထာင္ဖက္၏ႏိုင္ငံႏငွ့္ ႏိုင္ငံျ ခားအမည္) ၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ႏငွ့္ အမ ႈကိစ ၥ အေျ ခအေနအရ 

ေတာင္းဆိုေသာ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား။

 (၈)  စာရ ြက္စာတမ္းေၾ ကးNT $ ၁၀၀၀၀ ယ ြမ္ ။

   မတ္ွခ ်က္။  ။ ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ ရရ ွ ိၿ ပီး တရားဝင္ ၅ ႏစွ္ ဆက္လက္ ေနထုိင္ၿ ပီး၊ 

ျ ပည္ပသုိ ့သ ြားတုိင္း ၃ လအတ ြင္းသာရ ွသူိသည္၊ က်န္းမာေရး စစ္ေဆး 

မတ္ွတမ္းေထာက္ခံစာႏငွ့္ ရဲတပ္ဖ ြ ဲ ့၏ ျ ပစ္မ ႈဆိုင္ရာမတ္ွတမ္းေထာက္ခံစာ 

ေပးရန္မလုိပါ။

၂ ။  အၿ မဲတမ္းေနထုိင္ခ ြင့္အစီအစဥ္ ဇယား။  ။ အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ထုိင္ဝမ္သုိ ့ ေရာက္ရ ွေိနထုိင္ၿ ပီးေနာက္၊ 

အၿ မဲတမ္းေနထုိင္ျ ခင္း (သုိ ့) ႏုငိ္ငံသားအျ ဖစ္ ခံယူျ ခင္းကုိ ေရ ြးခ ်ယ္ႏုငိ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
အစီအစဥ္ဇယား

အိမ္ေထာင္စု မွတ္ပံုတင္ရံုး လက္ထပ္ထိမ္းျမားမွတ္ပံုတင္ျခင္း

ျပည္ပရွိ ထုိင္ဝမ္သံရံုး

ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း (သုိ ့) 
ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ သက္တမ္း ရက္ ၆၀ အထက္ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ သက္တမ္းတုိးရန္ ကန္ ့
သတ္ထားျခင္း မရွိ (သုိ ့) အျခားတရားဝင္ဗီဇာ

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္း တရားဝင္ ဆက္တုိက္ ၅ 
ႏွစ္ေနထုိင္ၿပီး၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေနထုိင္ေသာ 
ရက္ေပါင္း ၁၈၃ ရက္ေက်ာ္ရမည္)

အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
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申請變更居留地

　　在臺灣居住後如果因故變更居留地，務必於事實發生後 15
日內辦理住址變更，逾期辦理，處新臺幣 2,000元以上 10,000
元以下罰鍰。

1.  受理單位：新居留地移民署服務站（可查閱附表六或網址：
https://www.immigration.gov.tw/5385/5388/7181/7184/7193/）

2. 申請變更居留地應備文件：

 (1)  申請書並貼最近 1年內同國民身分證規格之 2吋彩色照片
1張。

 (2)  護照。

 (3)  外僑居留證。

 (4)  相關證明文件正本：如租賃契約。

辦理外僑居留證延期：

　　新住民有延期居留之必要時，應於

居留期限屆滿前 30日內提出申請。

1. 受理單位：移民署服務站（居留地）

2. 應備文件及費用：

 (1)  申請書並貼最近 1年內同國民身
分證規格之 2吋彩色照片 1張。

 (2)  護照。

 (3)  外僑居留證。

 (4)  臺籍配偶的身分證或戶口名簿。

 ေနရပ္လိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္း 
ထိုင္ဝမ္တ ြင္ေနထုိင္ၿ ပီး ေနရပ္လိပ္စာ ေျ ပာင္းလဲ ပါက၊ ေနရပ္လိပ္စာ ေျ ပာင္းလဲ ေနထုိင္ၿ ပီး ၁၅ 

ရက္အတ ြင္း ေလ ွ်ာက္ထားရမည္၊ အခ်နိ္ေက်ာ္ၿ ပီးမ ွ ေလ ွ်ာက္လ ွ်င္ ဒဏ္ေင ြ NT $ ၂၀၀၀ ယ ြမ္ အထက္မ ွ 

NT $ ၁၀၀၀၀ ယ ြမ္ ေအာက္ ေပးေဆာင္ရမည္။

၁.   ဝန္ေဆာင္ရာဌာန။  ။အသစ္ေနထုိင္သူ၏ ေဒသအလုိက္ လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး ဝန္ေဆာင္မ ႈရံုး（ဇယား 

၆ (သုိ ့) ဝက္ဘ္ဆုိက္ ကုိ လနွ္ေလ်ာ ၾ ကည့္ရ ႈႏိုင္ပါသည္။  ။ https://www.immigration.gov.

tw/5385/5388/7181/7184/7193/）

၂. ေနရပ္လိပ္စာ ေျ ပာင္းလဲျ ခင္း ေလ ွ်ာက္ထားခ ်နိ္တ ြင္ ျ ပင္ဆင္ရမည့္ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား။

 (၁)   ေလ ွ်ာက္လ ႊာတ ြင္ ၁ႏစွ္အတ ြင္း အမ် ိဳးသား ID ကတ္ သတ္မတ္ွခ်က္ႏငွ့္အညီ ရုိက္ထားေသာ ၂ 

လက ၼ ေရာင္စံုဓါတ္ပံု ၁ ပံု ကပ္ရမည္။

 (၂) ႏိုင္ငံကူးလက္မတ္ွ

 (၃)ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ 

 (၄) အျ ခားသက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထား စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား၊ ဥပမာ။  ။ အိမ္ငာွးစာခ်ဳပ္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ သက္တမ္းတိုးရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
အသစ္ေနထိုင္သူ၏ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ သက္တမ္းတုိးရန္ လုိအပ္ပါက၊ ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ သက္တမ္း 

မေရာက္မီ ရက္ ၃၀ အတ ြင္း ေလ ွ်ာက္ထားရမည္။

၁။   ဝန္ေဆာင္ရာဌာန။  ။လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး ဝန္ေဆာင္မ ႈရံုး （ေနထုိင္သူ၏ ေဒသ）

၂ ။   ျ ပင္ဆင္ရမည့္ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားႏငွ့္ ကုန္က်စရိတ္မ ်ား။  ။

 (၁)  ေလ ွ်ာက္လ ႊာတ ြင္ ၁ႏစွ္အတ ြင္း အမ် ိဳးသား ID ကတ္ သတ္မတွ္ခ ်က္ႏငွ့္အညီ ရုိက္ထားေသာ ၂ 

လက ၼ ေရာင္စံုဓါတ္ပံု ၁ ပံု ကပ္ရမည္။

 (၂)  ႏိုင္ငံကူးလက္မတွ္

 (၃)  ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ေနထုိင္ခ ြင့္ကတ္
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 (5)  證件費（每年效期新臺幣 1,000元）。

3.  外僑居留證忘記延期，其裁罰基準：建議新住民要熟知自己
的居留證效期，凡逾期居留未滿 30日，原申請居留原因仍
繼續存在者，經依規定繳納罰鍰後，得向移民署重新申請居

留。 逾期居（停）留者，其裁罰基準如下：

 (1)  逾期 10日以下者，處新臺幣 2,000元罰鍰。

 (2)  逾期 11日以上，30日以下者，處新臺幣 4,000元罰鍰。

 (3)  逾期 31日以上，60日以下者，處新臺幣 6,000元罰鍰。 

 (4)  逾期 61日以上，90日以下者，處新臺幣 8,000元罰鍰。 

 (5)  逾期 91日以上者，處新臺幣 10,000元罰鍰。

 (6)  未滿 14歲者不罰；14 歲以上未滿 18歲者減半。

 小叮嚀：逾期 30日以上，將限令（強制）出境。

因配偶死亡或離婚，後續居留問題：

1.  國人配偶死亡者，新住民依法得申請繼續居留；惟如發現有
違法的情形，仍可廢止其居留許可，並註銷其外僑居留證。

 (၄)  ထုိင္ဝမ္အိမ္ေထာင္ဖက္၏ မတ္ွပံုတင္ (သုိ ့) အိမ္ေထာင္စုစာရင္း

 (၅)  စာရ ြက္စာတမ္းေၾ ကး (တစ္ႏစွ္တာ သက္တမ္းအတ ြက္ NT $ ၁၀၀၀ ယ ြမ္ ေပးရမည္)

၃ ။  ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ေနထုိင္ခ ြင့္ကတ္ကုိ သက္တမ္းတုိးရန္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ပါက၊ ဒဏ္ေင ြသည္ 

တရားရံုးျ ပစ္ဒဏ္ စံခ ်နိ္စံည ႊန္းအရ ျ ဖစ္ၿ ပီး။  ။အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားသည္ မိမိတုိ ့၏ ေနထုိင္ခ ြင့္ကတ္ 

သက္တမ္းကုိမတ္ွထားသင့္သည္၊ သက္တမ္း ေက်ာ္ၿ ပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတ ြင္းျ ဖစ္ပါက၊ မူရင္းေနထုိင္ခ ြင့္ 

ေလ ွ်ာက္ထားျ ခင္းေၾ ကာင့္ ဆက္လက္ရ ွသူိ၊ သတ္မတွ္ထားေသာ စည္းမ ်ဥ္းႏငွ့္ အညီ 

ဒဏ္ေင ြေပးေဆာင္ၿ ပီး၊ လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရးရံုးသုိ ့ေနထုိင္ခ ြင့္ကုိ အသစ္ ထပ္မံ 

ေလ ွ်ာက္ထားရမည္။  သက္တမ္း ေက်ာ္ၿ ပီး (ရပ္နား) ေနထုိင္သူသည္၊ တရားရံုးျ ပစ္ဒဏ္ 

စံခ ်နိ္စံည ႊန္းအရ ေအာက္ပါအတုိင္း ဒဏ္ေင ြေဆာင္ရမည္။

 (၁)  သက္တမ္း ရက္ေပါင္း ၁၀ရက္ေအာက္ ေက်ာ္သူသည္၊ဒဏ္ေင ြ NT $ ၂၀၀၀

 (၂)  သက္တမ္း ရက္ေပါင္း ၁၁ရက္အထက္ ၃၀ရက္ေအာက္ ဒဏ္ေင ြ NT $ ၄၀၀၀ ယ ြမ္ 

ေပးေဆာင္ရမည္။

 (၃)  သက္တမ္း ရက္ေပါင္း ၃၀ရက္အထက္ ၆၀ရက္ေအာက္ ေက်ာ္သူသည္၊ဒဏ္ေင ြ NT $ ၆၀၀၀ ယ ြမ္ 

ေပးေဆာင္ရမည္။

 (၄)  သက္တမ္း ရက္ေပါင္း ၆၀ရက္အထက္ ၉၀ရက္ေအာက္ ေက်ာ္သူသည္၊ဒဏ္ေင ြ NT $ ၈၀၀၀ ယ ြမ္ 

ေပးေဆာင္ရမည္။

 (၅)  သက္တမး္ ရက္ေပါငး္ ၉၁ရက္အထက္ေက်ာသူ္သည၊္ဒဏ္ေင ြ NT $ ၁၀၀၀၀ ယ ြမ ္ေပးေဆာငရ္မည။္

 (၆)  အသက္ ၁၄ ႏစွ္ မျ ပည့္ေသးသူကုိ အျ ပစ္ဒဏ္ မခ်ပါ၊ အသက္ ၁၄ ႏစွ္ အထက္ ၁၆ 

ႏစွ္ေအာက္ျ ဖစ္သူ အျ ပစ္ဒဏ္ တဝက္သာေပးရမည္။ 

    သတိေပးခ်က္။  ။သက္တမ္း ရက္ေပါင္း ၃၀ရက္အထက္ေက်ာ္သူသည္၊ 
(မျဖစ္မေန) ထြက္ခြာရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

 အိမ္ေထာင္ဖက္ ေသဆံုး (သုိ ့) ကြာရွင္းျခင္းေၾကာင့္၊ ေနာက္ဆက္တြ ဲ 
ေနထိုင္ခြင့္ ျပႆနာ

၁။   ထုိင္ဝမ္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေသဆုံးသူ၊ အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ဥပေဒအရ ဆက္လက္ ေနထုိင္ခ ြင့္ကုိ 

ေလ ွ်ာက္ထားရမည္။ အကယ္၍ တရားမဝင္ အေျ ခအေနမ်ား ရ ွခိဲ ့လ ွ်င္၊ ထုိေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ကုိ 

ဖ ်က္သိမ္း မည့္အျ ပင္၊ ႏိုင္ငံျ ခားသား ေနထုိင္ခ ြင့္ကတ္ ပယ္ဖ်က္ လိမ့္မည္။
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2.  外國人為臺灣地區設有戶籍國民之配偶，其本人遭受配偶身
體或精神虐待，經法院核發保護令者，得申請繼續居留。

3.  新住民離婚後，居留原因即消失，由移民署廢止其居留許
可，並註銷其外僑居留證。惟取得在臺灣地區已設有戶籍未

成年親生子女監護權者，得申請繼續居留。

4.  因遭受家庭暴力經法院判決離婚，且有在臺灣地區設有戶籍
之未成年親生子女者，得申請繼續居留。

5.  因居留許可被廢止而遭強制出國，對在臺灣地區已設有戶籍
未成年親生子女造成重大且難以回復損害之虞者，得申請繼

續居留。

6.  外國人與本國雇主發生勞資爭議，正在進行爭訟程序，得准
予繼續居留。

7.  新住民取得永久居留證者，因與國人配偶離婚，已取得永久
居留之離婚配偶無需於 10日返回其原屬國。

8.  另外，為進一步保障新住民離婚後之家庭團聚權，並兼顧未
成年子女最佳利益，未來我國移民法規之修法將朝離婚後如

對未成年子女有撫育事實或會面交往，亦得申請繼續居留的

方向修正。

၂ ။  ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ထုိင္ဝမ္တ ြင္ အိမ္ေထာင္စုမတ္ွပံုတင္ၿ ပီး အိမ္ေထာင္ဖက္ သည္ႏိုင္ငံသား၊ 

မိမိကုိယ္တုိင္ အိမ္ေထာင္ဖက္္၏ ကုိယ္ခႏ ၶာ (သုိ ့) စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အလ ြသုံဲးစားမ ႈမ ်ား ရ ွခိဲ့လ ွ်င္၊ 

ထိူသူကို တရားရံုးက ကာက ြယ္ေစာင့္ေရ ာွက္ေရးအမိန္ ့ ထုတ္ေပးခဲ့လ ွ်င္၊ ဆက္လက္ ေနထုိင္ခ ြင့္ကုိ 

ေလ ွ်ာက္ထားရမည္။

၃ ။  အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား က ြာရငွ္းၿ ပီးေနာက္၊ ေနထိုင္ခ ြင့္ အေၾ ကာင္းရင္း ေပ်ာက္က ြယ္သ ြား 

ေသာေၾ ကာင့္၊ လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရးဌာနမ ွ ထုိေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ကိုဖ ်က္သိမ္းၿ ပီး၊ ႏိုင္ငံျ ခားသား 

ေနထုိင္ခ ြင့္ကတ္ ပယ္ဖ်က္ လိမ့္မည္။ သုိ ့ေသာ္ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ အိမ္ေထာင္စုမတ္ွပံုတင္ ထားေသာ 

အရ ြယ္မေရာက္ေသးေသာ သားသမီးရင္း၏ အုပ္ထိန္းခ ြင့္ရ ွသူိျ ဖစ္လ ွ်င္၊ ဆက္လက္ေနထုိင္ခ ြင့္ကုိ 

ေလ ွ်ာက္ထားရမည္။ 

၄ ။  အိမ္တ ြင္းအၾ ကမ္းဖက္မ ႈေၾ ကာင့္ တရားရံုးမဆုံွးျ ဖတ္က ြာရငွ္းၿ ပီး၊ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ 

အိမ္ေထာင္စုမတ္ွပံုတင္ ထားေသာ အရ ြယ္မေရာက္ေသးေသာ သားသမီးရင္း ရ ွသူိ ျ ဖစ္လ ွ်င္၊ 

ဆက္လက္ ေနထိုင္ခ ြင့္ကုိ ေလ ွ်ာက္ထားရမည္။

၅ ။  ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ကုိဖ ်က္သိမ္းၿ ပီး ျ ပည္ႏငွ္ဒဏ္ခံရေသာေၾ ကာင့္၊ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ 

အိမ္ေထာင္စုမတ္ွပံုတင္ ထားေသာ အရ ြယ္မေရာက္ေသးေသာ သားသမီးရင္း အေပၚ ႀ ကီးမားၿ ပီး 

ျ ပန္လည္ နာလန္ထူရန္ မလ ြယ္ေသာ ဆုံးရ ႈ ံးမ ႈအႏ ရၱာယ္ ရ ွသူိျ ဖစ္ခဲ့လ ွ်င္္၊ ဆက္လက္ ေနထုိင္ခ ြင့္ကို 

ေလ ွ်ာက္ထားရမည္။  

၆ ။  ႏိုင္ငံျ ခားသားႏငွ့္ ထုိင္ဝမ္အလုပ္ရငွ္ အလုပ္သမားေရးရာ အျ ငင္းပ ြားမ ႈျ ဖစ္ၿ ပီး၊ အျ ငင္းပ ြားမ ႈ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ရငွ္းလင္းေနဆဲ ျ ဖစ္ပါက၊ဆက္လက္ ေနထိုင္ခ ြင့္ကို ခ ြင့္ျ ပဳရမည္။ 

၇ ။  အသစ္ေနထုိင္သူသည္ အၿ မဲတမ္းေနထိုင္ခ ြင့္ရရ ွ ိၿ ပီး၊ ထုိင္ဝမ္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏငွ့္ 

က ြာရငွ္းေသာေၾ ကာင့္၊ အၿ မဲတမ္းေနထိုင္ခ ြင့္ရ ွေိသာ က ြာရငွ္းအိမ္ေထာင္ဖက္သည္ ၁၀ ရက္အတ ြင္း 

မူရင္းတုိင္းျ ပည္သုိ ့ျ ပန္ရန္မလုိအပ္ပါ။

၈ ။  သည့္အျ ပင္၊ တဆင့္တက္၍ အသစ္ေနထုိင္သူကုိ က ြာရငွ္းၿ ပီးေနာက္ မိသားစုႏငွ့္ ဆုံစည္းခ ြင့္ 

အာမခံအတ ြက္၊ အရ ြယ္မေရာက္ေသးေသာ သားသမီးရင္းမ ်ား၏ ေကာင္းက် ိဳးကုိေမ ွ်ာ္ကုိးၿ ပီး၊ 

ေနာင္တ ြင္္အရ ြယ္မေရာက္ေသးေသာ သားသမီးရင္းမ ်ားကုိ ေကၽ ြးေမ ြးသ ြန္သင္ျ ခင္း (သုိ ့) ေတ ြ 

့ဆံုဆက္ဆံျ ခင္းအတ ြက္ ရည္မနွ္း၍ ထုိင္ဝမ္၏ လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး စည္းမ ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ 

ျ ပင္ဆင္မည္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ဆက္လက္ ေနထုိင္ခ ြင့္ကုိ ခ ြင့္ျ ပဳရန္ ေမ ွ်ာ္မနွ္းၿ ပီး ျ ပင္ဆင္မည္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္ အခြင့္အေရး
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 註銷外僑居留證，被撤銷或廢止居留許可情況：

1.  在居留期間內，居留原因消失者。

2.  申請資料虛偽或不實者。

3.  持用不法取得、偽造或變造之證件者。

4.  經判處 1年有期徒刑以上之刑確定者。但因過失犯罪者，不
在此限。

5.  回復我國國籍者。

6.  取得我國國籍者。

7.  兼具我國國籍，以國民身分入出國、居留或定居者。

8.  已取得外僑永久居留證者。

9.  受驅逐出國者。

尋求停（居）留法令問題：

　　當您有停（居）留法令問題時，可到移民署各縣市服務站

洽詢或使用電話請求諮詢和協助。

　 •  移民署各縣市服務站電話及地址（附表六）。

  ႏိုင္ငံျခားသား ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ကို 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း 

၁ ။  ေနထုိင္ခ ြင့္ကာလအတ ြင္း၊ ေနထုိင္ခ ြင့္ အေၾ ကာင္းရင္း ေပ်ာက္က ြယ္သ ြားသူ။

၂ ။  ေလ ွ်ာက္လ ႊာသတင္းအခ်က္အလက္ မမနွ္ကန္ (သို ့) မဟုတ္မနွ္သူ။

၃ ။  တရားမဝင္အရာကုိ အသုံးျ ပဳျ ခင္း၊ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားကို အတုအပ လုပ္ျ ခင္း (သို ့) ေျ ပာင္းလဲျ ခင္း

၄ ။  ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏစွ္ အျ ပစ္ေပးခံရသူ။ ဒါေပမဲ့ ေပါဆ့ရာဇဝတ္မ ႈျ ဖစ္သူ့၊ ဒါကုိမကန္ ့သတ္ပါ။

၅ ။  ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားအျ ဖစ္ ျ ပန္ၾ ကားသူ။

၆ ။  ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသား အျ ဖစ္ရယူသူ။

၇ ။  ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားျ ဖစ္သူ ႏစွ္ႏိုင္ငံသားသည္၊ ထုိင္ဝမ္အမ် ိဳးသားအေနျ ဖင့္ ျ ပည္ပသုိ ့သ ြားေရာက္၊ 

ေနထုိင္ (သုိ ့) အေျ ခခ်သူ။

၈ ။  ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ ရရ ွသူိ။

၉ ။  ျ ပည္ႏငွ္ဒဏ္ေပးခံရသူ။

 ရပ္တန ့္(ေနထုိင ္  )ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားကို 
ရွာေဖြျခင္း

သင္သည္ရပ္တန္ ့(ေနထုိင)္ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးရာကိစ ၥမ ်ားကုိ၊ 

လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရးရံုးသုိ ့ကုိယ္တုိင္သ ြားေရာက္ေမးျ မန္း (သုိ ့) တယ္လီဖုန္းျ ဖင့္ ဆက္သ ြယ္ေမးျ မန္း 

အကူညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္။

 •   လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရးဦးစီးဌာန ခရိုင(္ၿ မိဳ ့)တုိင္း ဝန္ေဆာင္မ ႈေနရာ ဖုန္းႏငွ့္လိပ္စာ(ဇယား၆)

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္ အခြင့္အေရး
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歸化
　　申請歸化我國國籍的新住

民，必須經過結婚登記、申

請簽證、申請外僑居留證後，

合法居留連續滿三年，且每年

有 183日以上居留之事實後，
依序向各單位申請，主要申請流

程， 詳 如 網 址：https://www.ris.
gov.tw/app/portal/190

　 •  外國籍人士與國人結婚申請歸化中華民國國籍暨戶籍登
記流程表（附表十一）。

申請歸化國籍

　　受理機關：國內住所地的戶政事務所

　 •  須準備的文件包括：

1.  歸化國籍申請書。

2.  合法有效的外僑居留證或外僑永久居留證。

3.  原屬國政府核發之警察紀錄證明或其他相關證明文件。

 (1)  向原屬國政府申請，核發日期須在申請日前 6個月內，
原屬國政府核發日期以後，申請人入國後有再出國相當

時日，經主管機關認有疑慮者，得請當事人繳交出國期

間無犯罪紀錄證明。

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူျခင္း

ႏိုင္ငံသားအျ ဖစ္ခံယူျ ခင္း ေလ ွ်ာက္ထားေသာ အသစ္ေနထုိင္သူသည္၊ လက္ထပ္ထိမ္းျ မား 

မတ္ွပံုတင္ၿ ပီး၊ ဗီဇာ ေလ ွ်ာက္ထားၿ ပီး၊ ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ကုိ ေလ ွ်ာက္ထားၿ ပီးေနာက္ 

တရားဝင္ သုံးႏစွ္ျ ပည့္ ဆက္တုိက္ေနထုိင္ရမည္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ႏစွ္တုိင္း ေနထုိင္ျ ခင္းသည္ ၁၈၃ 

ရက္ေက်ာ္မနွ္ကန္ရမည့္ေနာက္၊ အစီစဥ္လိုက္ သက္ဆုိင္ရာဌာနတ ြင္ ေလ ွ်ာက္ထားရမည္၊ 

အဓိကေလ ွ်ာက္ထားျ ခင္းျ ဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္ကုိ ဝက္ဘ္ဆုိက္။  ။https://www.ris.gov.tw/app/

portal/190တ ြင္ရ ာွေဖ ြႏိုင္ပါသည္။

 •  ႏိုင္ငံျ ခားသားသည္ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားႏငွ့္ လက္ထပ္ထိမ္းျ မားၿ ပီး ႏိုင္ငံသားအျ ဖစ္ခံယူရန္ 

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားအျ ဖစ္ ေလ ွ်ာက္ထားျ ခင္း ႏငွ့္ အိမ္ေထာင္စု မတ္ွပံုတင္ျ ခင္း အစီအစဥ္ဇယား 

(ဇယား၁ ၁ )

ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူရန ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ဝန္ေဆာင္ရာဌာန။  ။လက္ရ ွေိနထိုင္ေသာ သက္ဆုိင္ရာၿ မိဳ ့နယ္ အိမ္ေထာင္စု မတ္ွပံုတင္ရံုး

 •  ျ ပင္ဆင္ရမည့္ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား

၁ ။  ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားအျ ဖစ္ခံယူရန္ ေလ ွ်ာက္လ ႊာ

၂ ။  တရားဝင္သက္တမ္းရ ွေိသးေသာ ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ေနထုိင္ခ ြင့္ကတ္ (သို ့) ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား 

အၿ မဲတမ္း ေနထုိင္ခ ြင့္ကတ္

၃ ။  မူလႏိုင္ငံ အစိုးရမ ွ ထုတ္ေပးေသာ ရဲတပ္ဖ ြ ဲ ့၏ ျ ပစ္မ ႈဆိုင္ရာမတွ္တမ္းေထာက္ခံစာ  (သို ့) အျ ခား 

သက္ဆိုင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထား စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား

 (၁)  မူလႏိုင္ငံ အစိုးရထံတ ြင္ ေလ ွ်ာက္ထားရမည္ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ အျ ပစ္ကင္းရငွ္းေၾ ကာင္း  ေထာက္ခံစာ 

ထုတ္ေပးေသာေန ့မစွ၍ ၆ လအတ ြင္း၊ မူလႏိုင္ငံ အစိုးရ အသိမတ္ွျ ပဳ ထုတ္ေပးေသာေန ့မစွ၍၊ 

ေလ ွ်ာက္ထားသူသည္ ထုိင္ဝမ္သို ့ဝင္ေရာက္ၿ ပီး ျ ပည္ပသုိ ့အခ်နိ္ အေတာ္ၾ ကာသ ြားခဲ့ပါက၊ 

သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ ်ားက သံသယရ ွသိည္ဟု ယူဆခဲ့လ ွ်င္၊ ေလ ွ်ာက္ထားသူအား ျ ပည္ပ

တ ြင္ေနထုိင္ခ ်နိ္တ ြင္း၌ျ ပစ္မ ႈဆုိင္ရာ မတ္ွတမ္း ေထာက္ခံစာကုိ ေပးရမည္။
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 (2)  申請人外僑居留證居留事由載明為「依親（配偶）」者
或已取得外僑永久居留證者，得免附。

4.  具備歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本
常識證明文件。

申請歸化國籍

（自申請日起往前推算，須合法居留繼續3年以

上，且每年有183日以上之居留事實）

受理機關／戶政事務所

（須居留滿一定期間：自核准居留之日起，連續

居住1年；或居留滿2年且每年居住270日以上；

或居留滿5年且每年居住183日以上）

申請喪失原屬國國籍
（應於許可歸化之日起，1年內提出喪失原有國籍證明）

受理機關／原屬國或原屬國駐臺辦事處 

結婚登記 受理機關／戶政事務所

申請居留簽證 受理機關／外交部駐各國辦事處

申請外僑居留證 受理單位／移民署各縣市服務站（居留地）

 申請臺灣地區居留證

申請戶籍登記及
請領國民身分證

 申請臺灣地區定居證

（得於戶政事務所申請歸化國籍時一併送件）

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ 

ခံယူျခင္း

မူလႏိုင္ငံသား ဆံုးရႈံးေၾကာင္း 
ေလွ်ာက္ထားျခင္း  

လက္ထပ္ထိမ္းျမား 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္ရာဌာန /အိမ္ေထာင္စု မွတ္ပုံတင္ရံုး

ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား 
ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဝန္ေဆာင္ရာဌာန/လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနတုိင္း (ေနထုိင္ရာေဒသရွိ ) 

ထိုင္ဝမ္ ေဒသတြင္း 
ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ထိုင္ဝမ္ ေဒသတြင္း အေျခခ် 

ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု မွတ္ပုံတင္ျခင္းအစီအစဥ္ဇယား
/ဝန္ေဆာင္ရာဌာန

ဝန္ေဆာင္ရာဌာန /ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ပရွိ ထုိင္ဝမ္သံရံုး

(ေလွ်ာက္ထားသည္ေန ့ မွစ၍ ေလွ်ာက္ထားသည္ေန ့ မတိုင္မီအေတာအတြင္း၊ 
ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ တရားဝင္ ဆက္တိုက္ ၃ ႏွစ္ေနထိုင္ၿပီး၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
ေနထိုင္ေသာ ရက္ေပါင္း ၁၈၃ ရက္ေက်ာ္ရမည္)

ဝန္ေဆာင္ရာဌာန /အိမ္ေထာင္စု မွတ္ပုံတင္ရံုး

ဝန္ေဆာင္ရာဌာန / မူလႏိုင္ငံ (သုိ ့) ထုိင္ဝမ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားသံရံုး

ဝန္ေဆာင္ရာဌာန /ေဒသတုိင္းရွိလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန
(ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူျခင္းကုိ အိမ္ေထာင္စု မွတ္ပုံတင္ရံုးတြင္ ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ တခါတည္းပို ့ရမည္)

(သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတြင္း ေနထိုင္ရမည့္ရက္ေပါင္း။  ။ေနထုိင္ခြင့္ကို အတည္ျပဳသည့္ေန ့မွ စ၍၊ 
၁ ႏွစ္ဆက္တုိက္ ေနထုိင္ျခင္း၊ (သုိ ့) ေနထုိင္ျခင္းသည္ ၂ ႏွစ္ ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရက္ေပါင္း ၂၇၀ အထက္ေ
နထုိင္ျခင္း၊ (သုိ ့) ၅ ႏွစ္ ေနထုိင္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေနထုိင္ျခင္းသည္ ရက္ေပါင္း ၁၈၃ အထက္ရွိရမည္ )

ဝန္ေဆာင္ရာဌာန /လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန (ေဒသတုိင္းရွိ )

အိမ္ေထာင္စု မွတ္ပုံတင္ရန္ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသား 

မွတ္ပံုတင္ကတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ဝန္ေဆာင္ရာဌာန /အိမ္ေထာင္စု မွတ္ပုံတင္ရံုး

(ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူခြင့္ ရရွိသည့္ ေန ့မွစ၍၊ ၁ ႏွစ္အတြင္း မူရင္းႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ စြန္ ့လႊတ္ေၾကာင္း 
အေထာက္အထား တင္ျပရမည္)

 (၂)  ေလ ွ်ာက္ထားသူ ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ေနထိုင္ခ ြင့္ကတ္၏ အၾ ကာင္းရင္းသည္ 

「မ ွခီို(အိမ္ေထာင္ဖက္)」 ျ ဖစ္လ ွ်င္ (သုိ ့)ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား အၿ မဲတမ္း ေနထုိင္ခ ြင့္ကတ္ 

ရရ ွ ိၿ ပီးသူ ျ ဖစ္လ ွ်င္၊ ေပးရန္မလုိပါ ။

၄ ။  ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားအျ ဖစ္ခံယူသူသည္ အေျ ခခံဘာသာစကား ကၽ ြမ္းက်င္မ ႈႏငွ့္ ႏိုင္ငံသားမ ်ား၏ အခ ြင့္ 

အေရးႏငွ့္ သဘာဝတာဝန္ ဝတ ရၱား အေျ ခခံအသိပညာ သက္ေသအေထာက္အထား 

စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားႏငွ့္ ၿ ပီးျ ပည့္စံုရမည္။
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အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



　　社會福利政策是我國基本國策之一，大抵以社會保險、社

會救助、福利服務、醫療保健、就業服務、社會住宅，以及教

育為社會福利政策之主要內容，特將與新住民生活息息相關的

資訊羅列出來，希望對初到臺灣的新住民有所助益。

醫療資訊
　　臺灣為促進全民健康及福祉，提供健全福利服務體系，優

先照顧弱勢族群，保障民眾就醫權益，以營造互助祥和社會。

全民健保

　　「全民健康保險」是臺灣最主要、也最重要的社會保險，

主要目的在提升全體國民的身心健康和生活品質，當我們生病

時，只需付掛號費及部份負擔給診所，不用付大筆的診療費

用，減輕許多人的負擔。不只對本國國民，「全民健康保險」

的加保條件、服務內容，都和新住民在來臺後的健康生活息息

相關，依法新住民也可以申請加入全民健康保險。

社會福利

健保卡
က်န္းမာေရးအာမခံကတ္

လူမ ႈဖူလုံေရး ေပၚလစီသည္ ထုိင္ဝမ္၏ အေျ ခခံ အမ် ိဳးသားေရးမူဝါဒ တစ္ခု ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ 

လုမ ႈေရးအာမခံမ ်ား၊ လူမ ႈအကူအညီမ်ား၊ လူမ ႈဖူလံုေရး ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရ ာွက္မ ႈ၊ 

အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မ ႈ၊ လူမ ႈအိမ္ရာႏငွ့္ ပညာေရး စသည့္ လူမ ႈဖူလုံေရး ေပၚလစီ အဓိက 

အေၾ ကာင္းအရာမ်ားသည္၊ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား၏ ေနထိုင္မ ႈဘဝႏငွ့္ ဆက္သ ြယ္ႏ ွ ီးေႏာွ ေနေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္စာရင္းမ ်ားမ၊ွ ထုိင္ဝမ္သုိ ့ေရာက္ခါစ အသစ္ေနထုိင္သူအတ ြက္ အကူညီမ ်ား ျ ဖ

စ္ေစရန္ေမ ွ်ာ္လင့္ရည္မနွ္းပါသည္။

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ထိုင္ဝမ္၏ျ ပည္သူလူထုမ်ား က်န္းမာေရးႏငွ့္ သာယာဝေျ ပာေစရန္၊ သက္သာေခ်ာင္ခ ်ေိရး 

ဝန္ေဆာင္မ ႈစနစ္သည္၊ ခ ် ိဳ ့တဲ့ အားနည္းအုပ္စုကုိ ဦးစားေပးၿ ပီး ကာက ြယ္ေစာက့္ေရာွက္သည္၊ 

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လူမ ႈအခ ြင့္ေရးမ ်ားကုိ အာမခံေပးသည္၊ အျ ပန္အလနွ္ ေအးျ မၿ ငိမ္းခ ်မ္းေသာ လူမ ႈအဖ ြ ဲ 

့အစည္း တည္ေဆာက္သည္။

အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံ
「အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခ」ံ သည္ထုိင္ဝမ္၏ 

အေရး အပါဆုံး အာမခံျ ဖစ္သည္။ အဓိကရည္ရ ြယ္ခ ်က္မာွ 

ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏငွ့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

က်န္းမာေရး ဘဝႏငွ့္ အရည္အေသ ြး ျ မငွ့္တင္ရန္ 

ျ ဖစ္သည္။ ကၽ ြႏ္ုပ္တုိ ့ ေနမေကာင္း ျ ဖစ္ေသာအခါ၊ 

ေဆးခန္းတ ြင္ မတ္ွပံုတင္ေၾ ကးႏငွ့္ ေဆးကုသစရိတ္၏ 

တစိတ္တပိုင္း သာေပးရၿ ပီး၊ ႀ ကီးမားမ ်ားျ ပားေသာ 

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေပးရန္မ လုိေသာေၾ ကာင့္ 

ႏိုင္ငံသားမ ်ားအေနျ ဖင့္ ဝန္ထုပ္ကုိ ေလ ွ်ာ့ခ ်ခ ြင့္ရသည္။ ဤ「အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခ」ံ 

သည္ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားသာမက၊ အပိုေဆာင္း အာမခံ အေျ ခအေနမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မ ႈ အေၾ ကာင္းအရာ၊ 

အစရ ွသိည္တုိ ့သည္ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား ထုိင္ဝမ္သုိ ့ေရာက္ရ ွ ိၿ ပီးေနာက္ က်န္းမာေရးဘဝႏငွ့္ 

ဆက္သ ြယ္ႏ ွ ီးေႏာွ ေနၿ ပီး၊ အဆုိပါ ဥပေဒအရ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံကုိ 

ပါဝင္ေလ ွ်ာက္ထားခ ြင့္ ရ ွသိည္။ 

လူမႈဖူလံုေရး03
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အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



　 •  新住民申請加入全民健康保險的方式以及服務的內容如下：

1. 加保條件：

　 　　在臺灣地區領有居留證明文件者，在臺灣連續居留滿 6
個月或曾出境 1次未逾 30日，其實際居住期間扣除出境日
數後，併計達 6個月之日起，都應該參加全民健康保險。但
有一定雇主之受僱者，自受僱日起就應該投保，不受 6個月
的限制。

2.  申請程序：符合參加全民健康保險之新住民，應檢附居留證
明文件，並依下列手續辦理。

 (1)  有一定雇主之受僱者，應在服務單位申請參加健保。

 (2)  沒有工作的新住民，應在臺連續居留滿 6個月或曾出境
1次未逾 30日，實際居住期間扣除出境日數後，併計達
6個月之日起，依附臺籍配偶投保。

 (3)  沒有工作也不符合以眷屬身分投保的新住民，應在臺連
續居留滿 6個月或曾出境 1次未逾 30日，其實際居住期
間扣除出境日數後，併計達 6個月之日起，攜帶居留證
明文件到居留地的鄉（鎮、市、區）公所辦理投保。

 (4)  衛生福利部中央健康保險署服務諮詢電話：0800-030-
598（手機請撥 02-4128-678）。

 •   အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံကုိ ပါဝင္ေလ ွ်ာက္ထားရန္ နည္းလမ္း ႏငွ့္ 

ဝန္ေဆာင္မ ႈေပးေသာ အေၾ ကာင္းအရာမ်ားမာွ ေအာက္ပါ အတုိင္းျ ဖစ္သည္။  

၁ ။  အပိုေဆာင္း အာမခံအေျ ခအေနမ်ား။  ။

  ထုိင္ဝမ္တ ြင္ ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ရ ွသူိ၊ ဆက္တုိက္ေနထုိင္ျ ခင္းသည္ ၆ လ ျ ပည့္ၿ ပီး (သုိ ့) ျ ပည္ပသုိ ့ 

၁ ခါထ ြက္ခ ြာၿ ပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ မေက်ာ္ခဲ့လ ွ်င္္၊ အမနွ္တကယ္ေနထုိင္ေသာ ရက္ေပါင္းမ ွ ျ ပည္ပသုိ ့ 

သ ြားေသာ ရက္မ်ားဖယ္ႏ ႈတ္ၿ ပီး၊ စုစုေပါင္း ၆ လ ျ ပည့္သည့္ေန ့မစွ၍၊ အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံကုိ 

ပါဝင္ေလ ွ်ာက္ထား ရမည္။ သုိ ့ေသာ္ အလုပ္ရ ငွ္ရ ွေိသာ ဝန္ထမ္း အတ ြက္မူ၊ အလုပ္စတက္သည့္ေန 

့မစွ၍အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံကို ပါဝင္ရမည္၊ ၆ လ ျ ပည့္သည့္ေန ့ထိ ေနရမည့္ ကန္ ့သတ္မ ႈမရ ွပိါ။

၂ ။  လ ွ်ာက္ထားျ ခင္းအစီအစဥ္။  ။ အမ် ိဳးသား က်န္းမာေရး အာမခံကုိ ပါဝင္ရန္ ညီည ြတ္ေသာ 

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား၊ ေနထုိင္ခ ြင့့္ပါမစ္ သက္ေသ အေထာက္အထားကုိ ပူးတ ြ၍ဲ၊ ေအာက္ပါ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏငွ့္ အညီ ေလ ွ်ာက္ထားရမည္

 (၁)  အလုပ္ရငွ္ရ ွေိသာ ဝန္ထမ္းသည္၊ အလုပ္တက္သည့္ေနရာတ ြင္ အမ် ိဳးသား က်န္းမာေရး အာမခံကို 

ပါဝင္ရန္ ေလ ွ်ာက္ထားရမည္။

 (၂)  အလုပ္မရ ွေိသာ အသစ္ေနထုိင္သူသည္၊ ဆက္တုိက္ေနထုိင္ျ ခင္း ၆ လ ျ ပည့္ၿ ပီး (သုိ ့) ျ ပည္ပသုိ ့ ၁ 

ခါထ ြက္ခ ြာၿ ပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ မေက်ာ္ခဲ့လ ွ်င္္၊ အမနွ္တကယ္ေနထုိင္ေသာ ရက္ေပါင္းမ ွ ျ ပည္ပသို ့ 

သ ြားေသာ ရက္မ်ားဖယ္ႏ ႈတ္ၿ ပီး၊ စုစုေပါင္း ၆ လ ျ ပည့္သည့္ေန ့မစွ၍၊ အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး 

အာမခံကို အိမ္ေထာင္ဖက္ႏငွ့္ ပူးတ ြ၍ဲ ပါဝင္ေလ ွ်ာက္ထား ရမည္။  

 (၃)  အလုပ္မရ ွ ိ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏငွ့္ ပူးတ ြ၍ဲ ပါဝင္ေလ ွ်ာက္ထား မကုိက္ညီေသာ အသစ္ေနထုိင္သူ၊ 

ဆက္တိုက္ေနထိုင္ျ ခင္းသည္ ၆ လ ျ ပည့္ၿ ပီး (သုိ ့) ျ ပည္ပသုိ ့ ၁ ခါထ ြက္ခ ြာၿ ပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ 

မေက်ာ္ခဲ့လ ွ်င္္၊ အမနွ္တကယ္ေနထုိင္ေသာ ရက္ေပါင္းမ ွ ျ ပည္ပသုိ ့ သ ြားေသာ 

ရက္မ်ားဖယ္ႏ ႈတ္ၿ ပီး၊ စုစုေပါင္း ၆ လ ျ ပည့္သည့္ေန ့မစွ၍၊ အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံကုိ 

ေနထုိင္ခ ြင့့္ပါမစ္ သက္ေသ အေထာက္အထားကုိ ယူေဆာင္၍ ေနထုိင္ရာ ခရိုင(္ၿ မိဳ ့၊ၿ မိဳ ့၊ၿ မိဳ ့နယ)္ 

ရံုးမ ်ားတ ြင္ ေလ ွ်ာက္ထား ရမည္။

 (၄)  ဗဟုိက်န္းမာေရး အာမခံ ေအဂ်င္စီ၊ က်န္းမာေရးႏငွ့္ လူမ ႈဖူလုံေရး ဝန္ႀ ကီးဌာန။  ။၀၈၀၀-၀၃၀-

၅၉၈ (မိုဘုိင္းဖုန္း ၀၂-၄၁၂၈-၆၇၈ သုိ ့ေခၚပါ) ။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္ အခြင့္အေရး

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္ အခြင့္အေရး身分權益篇

03
Part

內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 178 179အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



3.  全民健康保險的服務項目

　 　　保險對象發生疾病、傷病、生育及事故時，可提供門診
或住院診療服務。但保險對象應依醫療相關規定就醫，並負

擔部分醫療費用。

4.   就醫就診時記得攜帶「健保卡」

　 　　不論看病、領藥或做檢查，請記得攜帶健保卡及國民身
分證或其他足以證明身分之文件，到門口掛有全民健康保險

標誌的診所或醫院，就能夠以健保的身分看醫生，請分別依

診所或醫院掛號費收費標準及健保部分負擔規定繳交費用。

　 　　如果因故在就醫時未帶健保卡，所有醫療費用都須先自
付。但只要在 10日內（不含例假日）攜帶健保卡到原就醫
診所或醫院，診所或醫院即會在扣除應繳部分負擔後，退還

其餘費用。

衛生福利部中央健康保險署 
အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံဝန္ႀကီးဌာန က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာန

၃ ။   အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံ ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား

  အာမခံသူ ေရာဂါျ ဖစ္ျ ခင္း၊ ဒဏ္ရာရျ ခင္း၊ သားဖ ြားႏငွ့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မ ႈမ ်ား၊ 

စသည့္အခါမ ်ားတ ြင္၊ ျ ပင္ပလူနာ (သုိ ့) အတ ြင္းလူနာ ကုသဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား ေပးပါသည္။ ဒါေပမဲ့ 

အာမခံသူသည္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ သက္ဆုိင္ရာ ျ ပဌာန္းခ ်က္ႏငွ့္ အညီ ေဆးကုသမ ႈကုိ 

ခံယူၿ ပီး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရ ာွက္မ ႈ ကုန္က်စရိတ္၏ အစိတ္အပိုင္းကုိ တာဝန္ယူရမည္။ 

၄ ။  ဆးကုသမ ႈကို ခံယူေသာအခါ က်န္းမာေရးအာမခံကတ္ ယူေဆာင္ရမည္ကို သတိရပါ။

  ဆရာဝန္ျ ပသည္ျ ဖစ္ေစ၊ ေဆးည ႊန္းအရ ေဆးထုတ္ျ ခင္း (သုိ ့) က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျ ခင္း 

ျ ပဳေသာအခါ၊ ေက်းဇူးျ ပဳ၍ က်န္းမာေရးအာမခံကတ္ႏငွ့္ အမ် ိဳးသား ID ကတ္ (သုိ ့) 

အျ ခားလုံေလာက္ေသာ သက္ေသခံစာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားကုိ ယူေဆာင္ ရမည္။ ေဆးခန္း(သုိ ့) ေဆးရံု 

တံခါးဝတ ြင္ အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံ ဆုိင္းဘုတ္ဆ ြထဲား မသွာ၊ က်န္းမာေရး အာမခံယူခ ြင့္ျ ဖင့္ 

ဆရာဝန္ျ ပသရမည္။ ေက်းဇူးျ ပဳ၍ 

  ေဆးခန္း(သို ့) ေဆးရံု တုိ ့၏ မတ္ွပံုတင္ေၾ ကး သတ္မတ္ွခ်က္ ႏငွ့္ ေဆးကုသစရိတ္၏ 

တစိတ္တပိုင္းကို သတ္မတ္ွခ်က္ အရ တာဝန္ယူ ေပးေဆာင္ရမည္။ အကယ္၍ 

ေဆးကုသမ ႈခံယူခ ်နိ္တ ြင္ အေၾ ကာင္းအမ် ိဳးမ ် ိဳးေၾ ကာင့္ က်န္းမာေရးအာမခံကတ္  မပါပါက၊ ရ ွသိမ ွ် 

ေဆးကုသစရိတ္ကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ သုိ ့ေသာ္ ၁၀ ရက္အတ ြင္း (အားလပ္ရက္မပါပါ ) 

က်န္းမာေရးအာမခံကတ္ ယူေဆာင္ၿ ပီး ေဆးခန္း(သုိ ့) ေဆးရံု တ ြင္ တာဝန္ယူ ေပးေဆာင္ရမည့္ 

မတ္ွပံုတင္ေၾ ကး သတ္မတ္ွခ်က္ ႏငွ့္ ေဆးကုသစရိတ္၏ တစိတ္တပိုင္းကုိ သတ္မတ္ွခ်က္ 

အရႏ ႈတ္ၿ ပီး၊ ပုိေပးထားသည္မ်ားကုိ ျ ပန္အမ္းေပးရမည္။
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 產前檢查

　　懷孕時，無論是否取得健保身份，政府皆提供孕婦 10次
產前檢查、1次超音波檢查、1次孕婦乙型鏈球菌篩檢、2次
產前衛教指導等預防保健服務，產檢項目包含免費愛滋病毒篩

檢，建議於第 1孕期第 1次產檢進行篩檢，以及早發現及早
治療，降低寶寶感染愛滋病毒的風險；此外，針對感染愛滋病

毒的孕婦，政府提供孕婦及其新生兒免費醫療服務，包括孕

期、產程中及產後所需的治療性或預防性藥物、分娩方式等衛

教諮詢，另提供寶寶母乳替代品、定期追蹤採檢及專人協助寶

寶服藥等服務。

 ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
ကုိယ္ဝန္ရ ွေိသာအခါ၊ က်န္းမာေရး အာမခံ မရရ ွေိသးေသာ္လည္း၊ အစိုးရက 

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ် ိဳးသမီးကုိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျ ခင္း ၁၀ ႀ ကိမ္ ultrasound ၁ ႀ ကိမ္ 

ေပးပါတယ္၊ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ် ိဳးသမီးကုိ ၁ ႀ ကိမ္ B ပုိး ပုတီးကုံးဘက္တီးရီးယားစစ္ေဆးျ ခင္း၊ ၂ ႀ ကိမ္ 

မီးမဖ ြားမီ လမ္းည ႊန္မ ႈႏငွ့္ အျ ခားႀ ကိဳတင္ကာက ြယ္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ားကုိ သင္ၾ ကားျ ခင္း၊ 

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျ ခင္းတ ြင္ HIV ပုိး အခမဲ့ စစ္ေဆးျ ခင္းလည္း ပါဝင္ၿ ပီး၊ ဤသည္ ပထမဦးဆုံးကိုယ္ဝန္ တ ြင္ 

ပထမအႀ ကိမ္ စစ္ေဆးသင့္သည့္ အၾ ကံျ ပဳျ ခင္းျ ဖစ္သည္၊ ေစာေစာရာွေတ ြ ့ျ ခင္းႏငွ့္ 

ေစာေစာကုသျ ခင္းသည္၊ ကေလးငယ္မ်ား ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ျ ခင္းအႏ 

ရာယ္ကုိေလ ွ်ာ့ခ ်ေပးသည့္ အျ ပင္ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ် ိဳးသမီး 

အဖို ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ် ိဳးသမီးႏငွ့္ ၎၏ ေမ ြးကင္းစကေလးအတ ြက္ အစိုးရက အခမဲ့ က်န္းမာေရး 

ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ားကို ေပးၿ ပီးကုိယ္ဝန္အပါအဝင္၊ ေမ ြးဖ ြားစဥ္ႏငွ့္ ေမ ြးဖ ြားၿ ပီး လုိအပ္ေသာ ကုသမ ႈႏငွ့္ 

ႀ ကိဳတင္ ကာက ြယ္မ ႈေဆးဝါးမ ်ား၊ သားဖ ြားျ မင္ျ ခင္းနည္းလမ္း ႏငွ့္ အျ ခားက်န္းမာေရး 

အၾ ကံေပးျ ခင္းမ ်ား၊ ကေလးကုိမိခင္ႏို ့တုိက္ေကၽ ြးျ ခင္း၏ အျ ခားနည္းလမ္း ေပးျ ခင္း၊ အခ်နိ္မနွ္ 

ေနာက္လုိက္စစ္ေဆးျ ခင္း ႏငွ့္ ကၽ ြမ္းက်င္သူမ ်ားက ကေလးကုိ ေဆးတုိက္ျ ခင္းစေသာ ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား။  
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政府為照護新住民孕婦也提供多項資源

未納健保產前檢查

印製多國語言孕婦健康手冊及兒童健康手冊等

生育補助

孕產婦關懷諮詢專線（電話：0800-870-870）

托育補助或育兒津貼相關資訊請參考以下網站
全國教保資訊網https://www.ece.moe.edu.tw/

衛生福利部社會及家庭署https://www.sfaa.gov.tw/
或撥打1957諮詢專線洽詢

全國教保資訊網
အမ် ိဳးသား ပညာေရး 

သတင္းအခ်က္အလက္ 
ကြန္ယက္

衛生福利部
社會及家庭署

က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန

လူမႈေရးႏွင့္ မိသားစုဦးစီးဌာန

衛生福利部
國民健康署
孕產婦關懷網站

က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး အမ် ိဳးသား 
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဦးစီးဌာန  

မိခင္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝက္ဘ္ဆိုက္

衛生福利部
國民健康署

က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန

အမ် ိဳးသား က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန

အစိုးရမ ွအသစ္ေနထိုင္သ ူကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ကူညီေထာက္ပံ့ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား

က်န္းမာေရး အာမခံ မပါဝင္ေသးေသာ္လည္း ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း

မိခင္က်န္းမာေရး လက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရး လက္စြဲစာအုပ္ 
စသည္တို ့ကို ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထားပါသည္

မီးဖြားျခင္းကို ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အၾကံေပးလိုင္း  (ဖုန္း။  ။၀၈၀၀-၈၇၀-၈၇၀)

ပ်ိဳးခင္းေက်ာင္း ေထာက္ပံ့ျခင္း (သို ့) ကေလးေစာင့္ေရွာက္စရိတ္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း သက္ဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကုိ လွန္ေလ်ာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္

အမ်ိဳးသား ပညာေရး သတင္းကြန္ယက္  https://www.ece.moe.edu.tw/
က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန လူမႈေရးႏွင့္ မိသားစုဌာန  https://www.sfaa.gov.tw/

(သို ့)အၾကံေပးလိုင္း ၁၉၅၇ သို ့ဆက္၍ စုံစမ္းေမးျမန္း ႏ္ုိင္ပါသည္။
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　　已經加入全民健康保險的新住民，懷孕後可以直接到各醫

院或診所進行產前檢查；還沒有納入全民健康保險者，國民健

康署也有提供新住民未納保前的產前健康檢查補助服務，所以

懷孕但未具健保身分之新住民可以向當地鄉鎮市區衛生所申請

開立產前檢查補助單，每胎補助 10次為上限。 

社會保險與國民年金
　　社會保險是一種保險制度，臺灣的社會保險主要包括：勞

工保險、農民健康保險、學生團體保險、國民年金及全民健康

保險等，使民眾生活獲得保障，避免國民在遭受疾病、老年及

死亡時，因喪失收入、無力就醫導致貧窮。 

 勞工保險

1.  勞工保險簡稱為勞保，是我國政府制定的社會保險之一種。
勞保給付分為普通事故保險及職業災害保險二大類。

2.  雇主應為僱用之新住民申報加保及提繳勞工退休金

　 　　新住民自到職日起，雇主即應依法為其申報勞、就保及
提繳勞工退休金！新住民也能享有與本國籍勞工相同的退休

金權益。

အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံကုိ ရရ ွ ိၿ ပီးေသာ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ရ ွ ိၿ ပီးေနာက္ေ ဆးရံု 

(သို ့) ေဆးခန္းသုိ ့တုိက္ရိုက္သ ြားၿ ပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျ ခင္း။ အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး 

အာမခံ မပါဝင္ေသးေသာသူ၊ အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေလ ွ်ာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မ ႈဦးစီးဌာနမ ွ 

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား က်န္းမာေရး အာမခံ မပါဝင္ေသးေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျ ခ

င္းကုိ ေထာက္ပံ့မ ႈဝန္ေဆာင္မ ႈေပးၿ ပီး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿ ပီး က်န္းမာေရး အာမခံမရ ွေိသးေသာအသစ္ေနထုိ

င္သူမ ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာခရိုင္၊ၿ မိဳ ့၊ၿ မိဳ ၊၊ၿ မိဳ ့နယ္ ေဒသႏ ရၱေဆးခန္းမ ်ားတ ြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္္စမ္း

သပ္စစ္ေဆးျ ခင္း စရိတ္ေထာက္ပံ့လ ႊာကုိ ေလ ွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ကေလးတစ္ဦးလ ွ်င္ 

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျ ခင္း ၁၀ ႀ ကိမ္ ကန္ ့သတ္ထား ပါသည္။

လူမႈေရးအာမခံႏွင့္ အမ် ိဳးသားပင္စင္

လူမ ႈေရးအာမခံ သည္ အာမခံစနစ္ တစ္မ ် ိဳးျ ဖစ္သည္၊ ထုိင္ဝမ္၏ လူမ ႈေရးအာမခံ တ ြင္ 

အဓိကအားျ ဖင့္ အလုပ္သမား အာမခံ၊ ေတာင္သူလယ္သမား က်န္းမာေရးအာမခံ၊ ေက်ာင္းသားအုပ္စု 

အာမခံ၊ အမ် ိဳးသားပင္စင္ႏငွ့္ အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံ စသည္တို ့ပါဝင္ၿ ပီး၊ လူမ ်ား၏လူေနမ ႈဘဝကုိ 

အာမခံၿ ပီး၊ ႏိုင္ငံသားမ ်ား ေရာဂါဒုက ၡ ခံစားျ ခင္းမ ွ ေရ ာွင္ရ ာွးႏိုင္ၿ ပီး၊အသက္ႀ ကီးျ ခင္းႏငွ့္ ေသဆုံးျ ခင္း၊ 

ဝင္ေင ြမရ ွေိသာေၾ ကာင့္ ဆင္းရဲျ ခင္း၊ ေဆးကုသရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာေၾ ကာင့္ ဆင္းရဲမ ြေဲတျ ခင္း။

 အလုပ္သမား အာမခံ
၁ ။  အလုပ္သမား အာမခံကို အလ ြယ္အားျ ဖင့္ ေလာင္ေပါင္ ေခၚသည္၊ ဤသည္ကၽ ြႏ္ုပ္တုိ ့ 

အစိုးရေရးဆ ြသဲတ္မတ္ွထားေသာ လူမ ႈေရးအာမခံတစ္မ ် ိဳးျ ဖစ္သည္၊ အလုပ္သမား အာမခံ 

ေပးေခ်မ ႈကုိ သာမန္မေတာ္တဆ အာမခံ ႏငွ့္ လုပ္ငန္းခ ြင္မေတာ္တဆ ထိခိုက္မ ႈ အာမခံ ဟူ၍ 

အမ် ိဳးအစား ႏစွ္မ ် ိဳး ခ ြ ဲျ ခားထားသည္။

၂ ။  အလုပ္ရငွ္သည္ အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားကုိ ငာွးရမ္းျ ခင္းေၾ ကာင့္ အပိုေဆာင္း အာမခံႏငွ့္ 

အလုပ္သမားေရးရာပင္စင္ေၾ ကးကုိ ႀ ကိဳတင္ေပးသ ြင္းျ ခင္း  

အသစ္ေနထိုင္သူသည္ အလုပ္စတက္သည့္ေန ့မစွ၍၊ အလုပ္ရငွ္သည္ ဥပေဒအရ 

အသစ္ေနထိုင္သူအတ ြက္ လစာႏငွ့္ အလုပ္သမား အာမခံ၊ အမ် ိဳးသားပင္စင္ အတ ြက္ ေလ ွ်ာက္ၿ ပီး 

ႀ ကိဳတင္ေပးသ ြင္းရမည္။ အသစ္ေနထုိင္သူသည္လည္း ထုိင္ဝမ္အလုပ္သမားႏငွ့္ တူညီသည့္ 

ခံစားခ ြင့္ရ ွသိည္။
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3.  新住民員工加保應檢附相關證明文件

　 　　投保單位應於新住民員工到職當日申報加保，加保時應
檢附工作許可證明文件或居留證影本（註 15）。

勞工保險相關資訊 အလုပ္သမား အာမခံ သတင္းအခ်က္အလက္

၃ ။  အသစ္ေနထုိင္သူအလုပ္သမားသည္ အပိုေဆာင္းအာမခံကုိ ေလ ွ်ာက္ထားေသာ အခါတ ြင္ တင္ျ ပရမည့္ 

သက္ဆိုင္ရာစာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား 

အာမခံထားသည့္ယူနစ္သည္ အသစ္ေနထုိင္သူအလုပ္သမား အတ ြက္ အလုပ္စတက္သည့္ ေန 

့မစွ၍ အပိုေဆာင္းအာမခံကုိ ေလ ွ်ာက္ထားရမည္၊ အပိုေဆာင္းအာမခံကို ေလ ွ်ာက္ထားေသာ အခါတ ြင္ 

တင္ျ ပရမည့္ သက္ဆုိင္ရာစာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား (သုိ ့) ေနထုိင္ခ ြင့္ကတ္ မိတ ၱဴ  (မတ္ွခ ်က္ ၁၅) 
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 國民年金保險

1. 基本概念

　 　　「國民年金」是我國於 97年 10月 1日開辦的社會保
險制度，提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年

金」三大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」二

種一次性給付保障。被保險人只要按時繳納保險費，在生

育、遭遇重度以上身心障礙或死亡事故，以及年滿 65歲時，
就可以依規定請領相關年金給付或一次性給付，以保障本人

或其遺屬的基本經濟生活。

2.  主要納保對象：年滿 25歲、未滿 65歲，在國內設有戶籍，
且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民。

國民年金相關資訊 
အမ် ိဳးသား ပင္စင္ သတင္းအခ်က္အလက္

 အမ် ိဳးသားပင္စင္
၁ ။  အေျ ခခံအယူအဆ

「အမ် ိဳးသားပင္စင」္ သည္ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ ထုိင္ဝမ္သက ရၠာဇ္ ၉၇ ခုႏစွ္ ၁၀ လ ၁ ရက္ေန 

့မစွတင္ေသာ လူမ ႈေရးအာမခံံစနစ္ တစ္မ ် ိဳးျ ဖစ္သည္၊ 「သက္ႀ ကီးရ ြယ္အုိပင္စင」္၊「မသန္မစ ြမ္းပင္စင္

」၊「က်န္ရစ္သူပင္စင」္၊ သုံးပင္စင္ေင ြေပးေခ်မ ႈလုံျ ခံဳေရး ႏငွ့「္သားဖ ြားလစာ」၊

「စ်ာပနအခမ္းအနားေင ြေပးေခ်ျ ခင္း」၊ တစ္ႀ ကိမ္ေင ြေပးေခ်မ ႈ အာမခံခ ်က္ ႏစွ္မ ် ိဳးရရ ွသိည္။ 

အာမခံသူသည္ အာမခံေၾ ကးကုိ အခ်နိ္မနွ္ ေပးေခ်ျ ခင္းအားျ ဖင့္၊ ကေလးေမ ြးဖ ြားျ ခင္း၊ 

ျ ပင္းထန္စ ြာခံစားရေသာ မသန္စ ြမ္း (သို ့) ေသဆုံးျ ခင္းႏငွ့္ အသက္ ၆၅ ႏစွ္ေက်ာ္အထက္တ ြင္၊ 

ျ ပဌာန္းခ ်က္ႏငွ့္ အတူ သက္ဆုိင္ရာ ပင္စင္ကုိ ေတာင္းဆုိႏိုင္ၿ ပီး၊ ပင္စင္ေင ြေပးေခ်မ ႈသည္ 

တစ္ႀ ကိမ္တည္း ေင ြေပးေခ်ျ ခင္း (သို ့) လစဥ္ေပးေခ်ျ ခင္း၊ ကုိယ္တုိင္အတ ြက္အာမခံျ ခင္း (သုိ ့) 

ထိုသူ၏က်န္ရစ္သူက အေျ ခခံစီးပ ြားေရးဘဝကုိ ျ ဖတ္သန္းႏိုင္သည္။

၂ ။  အဓိကေပးေဆာင္နိုင္သူ။  ။ အသက္ ၂၅ ႏစွ္ျ ပည့္ၿ ပီး၊ ၆၅ ႏစွ္မျ ပည့္ေသးသူ၊ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ေနထုိင္ျ ခင္း

မတ္ွပံုတင္ၿ ပီး၊ အလုပ္သမား အာမခံ ၊ ေတာင္သူလယ္သမား က်န္းမာေရးအာမခံ၊ ျ ပည္သူ 

့ပညာေရးအာမခံ၊ အမ် ိဳးသားစစ္တပ္လုံျ ခံဳေရး အာမခံ မဝင္ထားသူမ်ား။
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3.  未來新住民拿到中華民國身分證，在國內設有戶籍，那就
如同我國國民一樣，只要符合國民年金加保規定，就會被

主動納保，享受國保給予的保障（註 16）。

勞動權益
　　臺灣經濟繁榮，擁有各種就業和創業機會。新住民只要獲

准合法居留、永久居留或定居者，不需申請工作許可證，不需

持有身分證，就可以在臺灣工作。

工時規定

　　勞工目前工作時間，每日不得超過 8小時，每週不得超過
40小時。另雇主徵得勞工同意得延長工作時間，其連同正常
工時每日不得超過 12小
時，每月延長工作時間總

時數不得超過 46小時，
但如遇天災、事變或突發

事件有例外規定。另，雇

主經工會同意，如事業單

位無工會者，經勞資會議

同意後，延長工作時間得

採三個月總量管控，但一

個月不得超過 54小時，
每三個月不得超過 138小
時（註 17）。

၃ ။   နာင္တ ြင္ အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ထုိင္ဝမ္အမ် ိဳးသား မတွ္ပံုတင္ကတ္ ရရ ွ ိၿ ပီး၊ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ အိမ္ေထာင္စု 

စာရင္းမတ္ွပံုတင္ၿ ပီးလ ွ်င္၊ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားႏငွ့္ အတူတူပင္ျ ဖစ္သည္၊ အမ် ိဳးသားပင္စင္၏ 

အပိုေဆာင္း အာမခံျ ပဌာန္းခ ်က္အရ ၊ အလုိအေလ်ာက္ အမ် ိဳးသားပင္စင္ကုိခံစားရၿ ပီး၊ အမ် ိဳးသား 

က်န္းမာေရးအာမခံ ကာက ြယ္ေစာင့္ေရ ာွက္မ ႈကုိ ခံစားရမည္။ (မတွ္ခ ်က္ ၁၆ )

အလုပ္သမား အခြင့္အေရး

ထိုင္ဝမ္၏ စီးပ ြားေရး သာယာဝေျ ပာမ ႈေၾ ကာင့္၊ အလုပ္အကုိင္ႏငွ့္ စီးပ ြားေရး စ ြမ္းေဆာင္မ ႈဆုိင္ရာ 

အခ ြင့္ အလမ္းမ ်ား အမ် ိဳးမ ် ိဳး ရ ွပိါသည္။ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား ေနထုိင္ခ ြင့္ ပါမစ္၊ အၿ မဲတမ္းေနထုိင္ခ ြင့္ 

ပါမစ္၊ အေျ ခခ်ေနထုိင္ခ ြင့္ ပါမစ္ ႏငွ့္ ေနထိုင္သူ ျ ဖစ္ပါက၊ အလုပ္ပါမစ္ေလ ွ်ာက္ထားရန္ မလိုပါ၊ 

ထိုင္ဝမ္တ ြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ခ်နိ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား
လက္ရ ွ ိ အလုပ္သမား၏ အလုပ္ခ ်နိ္သည္ တစ္ေန ့လ ွ်င္ ၈ နာရီထက္မပိုရပါ၊ တစ္ပတ္လ ွ်င္ ၄၀ 

နာရီထက္ မပိုရပါ။ အျ ခားအေနျ ဖင့္ အလုပ္ရငွ္သည္ အလုပ္သမား၏ သေဘာတူညီခ ်က္ ရရ ွမိသွာ 

အခ်နိ္ပို လုပ္ခ ြင့္ရ ွသိည္၊ တစ္ေန ့အလုပ္ခ ်နိ္သည္ အခ်နိ္ပို ႏငွ့္ ပုံမနွ္အလုပ္ခ ်နိ္ ၁၂ နာရီထက္ မေက်ာ္ရပါ၊ 

တစ္လလ ွ်င္ အခ်နိ္ပို ဆင္းသည့္ အလုပ္ခ ်နိ္ စုစုေပါင္းသည္ ၄၅ နာရီထက္ မေက်ာ္ရပါ၊ ဒါေပမဲ့ 

သဘာဝေဘးအႏ ရၱာယ္ႏငွ့္ အျ ဖစ္အပ်က္မ်ား (သုိ ့) အေရးေပၚ ကိစ ၥအေျ ခအေနမ်ားတ ြင္မူ 

ခၽ ြင္းခ ်က္ရ ွသိည္။ သည့္အျ ပင္ အလုပ္ရငွ္သည္ အလုပ္သမား အဖ ြ ဲ ့အစည္း၏ သေဘာတူညီမ ႈ ရယူၿ ပီး၊ 

အကယ္၍ လုပ္ငန္းရ ငွ္သည္ အလုပ္သမား အဖ ြ ဲ ့အစည္း မရ ွပိါက၊ အလုပ္သမား ညီလာခံ၏ 

သေဘာတူညီခ ်က္အရ၊ အလုပ္ခ ်နိ္ အခ်နိ္ပို လုပ္ျ ခင္းသည္ သုံးလ စုစုေပါင္းထိန္းခ ်ဳပ္မ ႈကုိ က်င့္သုံးသည္၊ 

သို ့ေသာ္ နာရီေပါင္း ၅၄ နာရီထက္ မေက်ာ္ရပါ၊ သုံးလတိုင္း နာရီေပါင္း ၁၃၈ နာရီထက္ မေက်ာ္ရပါ 

(မတ္ွခ ်က္ ၁၇  ) ။
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就業歧視之防制

　　「就業歧視」是指雇主以求職人或所僱用員工與執行特定

工作無關之特質，來決定是否僱用求職人或受僱人的勞動條

件，且雇主在該項特質上的要求是不平等、不合理的行為。

　　新住民於求職或受僱時均受「勞動基準法」、「就業服務

法」及「性別工作平等法」保障，不論是在招募、甄試、進用、

分發、配置、考績、陞遷、薪資給付、退休、資遣、離職及解

僱時，雇主皆不得因其種族、性別、年齡⋯⋯等而有差別待遇

或就業歧視。

　　工作規則、勞動契約或團體協約，不得規定或事先約定新

住民有結婚、懷孕、分娩或育兒之情事時，應行離職或留職停

薪；亦不得以其為解僱之理由。

　　新住民就業時如有任何疑問，可洽詢公立就業服務機構尋

求協助，另外，新住民如發現雇主有違反「勞動基準法」、「就

業服務法」或「性別工作平等法」的情

形，可以直接向地方主管機關（直轄

市或縣市政府勞工處、局或社會處、

局）提出申訴或檢舉。主管機關將

依法查處，如經屬實，將依法令

規定處以罰鍰（註 18）。

အလုပ္အကိုင္ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈကိုကာကြယ္ျခင္း
「အလုပ္အကုိင္ ခ ြ ဲျ ခားဆက္ဆံမ ႈ」သည္ အလုပ္ရငွ္္က 

အလုပ္ရ ာွေဖ ြသူ (သုိ ့) ဝန္ထမ္းမ ်ားအား အလုပ္ႏငွ့္ ဆက္စပ္မ ႈမရ ွေိသာ 

အျ ခားအရာလုပ္ခိုင္းျ ခင္းျ ဖင့္ အလုပ္ရ ာွေဖ ြသူ (သုိ ့) ဝန္ထမ္းမ ်ား၏ 

အလုပ္သမားေရးရာ အေျ ခအေနမ်ားအရ၊ ခန္ ့သင့္ မခန္ ့သင့္ကုိ 

ဆံုးျ ဖတ္ျ ခင္းသည္၊ အလုပ္ရငွ္၏ မညီမ ွ်ေသာ စရိုက္လက ၡဏာ 

လိုအပ္ခ ်က္သည္ တရားမ ွ်တမ ႈမရ ွ ိ၊ အဓိပ ၸါယ္မရ ွေိသာ 

အျ ပဳအမူျ ဖစ္သည္။

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား အလုပ္ရ ာွေဖ ြခ ်နိ္ (သို ့) အလုပ္တက္ခ်နိ္တ ြင္ 「အလုပ္အကုိင္ 

ဝန္ေဆာင္မ ႈဥပေဒ 」ႏငွ့္ 「က်ား-မ အလုပ္အကုိင္တန္းတူ ဥပေဒ」၏ကာက ြယ္မ ႈကုိ ခံစားခ ြင့္ရသည္၊ 

စုေဆာင္းေရး၊ စမ္းသပ္ျ ခင္း၊ အသုံးျ ပဳျ ခင္း၊ ျ ဖန္ ့ျ ဖဴးျ ခင္း၊ ခ ြေဲဝျ ခင္း၊ စ ြမ္းေဆာင္ရည္၊ အကဲျ ဖတ္၊ 

ျ မငွ့္တင္ေရး၊ လစာေင ြေပးျ ခင္း၊ ပင္စင္ယူျ ခင္း၊ အလုပ္ျ ဖဳတ္ျ ခင္း၊ ႏ ႈတ္ထ ြက္ျ ခင္းႏငွ့္ 

အလုပ္ဆက္လက္မခန္ ့ ေသာအခါ၊ အလုပ္ရငွ္သည္ လူမ် ိဳးစား၊ က်ား-မ၊ အသက္ စသည့္ 

ခ ြ ဲျ ခားေသာအခေပးျ ခင္း (သုိ ့) အလုပ္အကုိင္ ခ ြ ဲျ ခားဆက္ဆံမ ႈ ျ ဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခ ြင္ စည္းမ ်ဥ္းစည္းကမ္းမ ်ား၊ အလုပ္သမားစာခ်ဳပ္ (သုိ ့) အုပ္စု၏ သေဘာတူညီခ ်က္၊ 

သေဘာတူညီခ ်က္ (သုိ ့) ႀ ကိဳတင္၍သေဘာတူညီခ ်က္ အရ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ားအား 

လက္ထပ္ထိမ္းျ မား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္၊ မီးဖ ြား (သုိ ့) ရင္ေသ ြးငယ္ျ ပဳစုေစာင့္ေရ ာွက္ေသာ အေျ ခအေနတ ြင္၊ 

အလုပ္ႏ ႈတ္ထ ြက္ျ ခင္း (သုိ ့) လစာမယူေသာခ ြင့္ယူျ ခင္းတုိ ့သည္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ျ ခင္း၏ 

အေၾ ကာင္းျ ပခ ်က္ မဟုတ္ပါ။ 

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား အလုပ္ရ ာွခ ်နိ္တ ြင္ အကယ္၍ သိရ ွလိိုသည္မ ်ား ရ ွခိဲ့ေသာ္၊ ျ ပည္သူ ့ 

အလုပ္အကုိင္ ရ ာွေဖ ြေရး ဝန္ေဆာင္မ ႈ အဖ ြ ဲ ့အစည္းတ ြင္ ေမးျ မန္းအကူညီေတာင္း ႏိုင္ၿ ပီး၊ သည့္အျ ပင္ 

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား အလုပ္ရငွ္က အလုပ္သမား「စံခ ်နိ္စံည ႊန္းဥပေဒ」၊「အလုပ္အကုိင္ ဝန္ေဆာင္မ ႈဥပေဒ 」

(သို)့「က်ား-မ အလုပ္အကုိင္တန္းတူ ဥပေဒ」ကုိခ ် ိဳးေဖာက္သည့္အေျ ခအေန ရ ွခိဲ့ ေသာ္ ၊ 

ေဒသခံအာဏာပိုင္မ ်ားထံ ( ျ မဴနီစီပယ(္သုိ ့) ခရိုင္အစိုးရ အလုပ္သမား ဦးစီးဌာန၊ ဌာန (သုိ ့) 

လူမ ႈေရးဦးစီးဌာန၊ ဌာန) တုိ ့တ ြင္ တုိက္ရိုက္ တုိင္ၾ ကားျ ခင္း (သုိ ့) အစီရင္ခံစာတင္ျ ခင္း ျ ပဳႏိုင္သည္။ 

ေဒသခံအာဏာပိုင္မ ်ားမ ွ စုံစမ္းလိမ့္မည္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊တုိင္ၾ ကားျ ခင္းသည္ မနွ္ကန္ပါက၊ တရားဥပေဒ 

ျ ပဌာန္းခ ်က္အရ ဒဏ္ေင ြေဆာင္ရလိမ့္မည္ (မတ္ွခ ်က္ ၁၈ ) ။
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 職場暴力防範

　　為強化雇主建立職場暴力預防機制，勞動部主管的「職業

安全衛生法」，已明定雇主對於勞工執行職務因他人行為可能

遭受身體或精神不法侵害行為，應採取必要之安全衛生措施規

定。若勞工遭受職場霸凌，建議先循事業單位內部申訴管道辦

理。若事業單位未依規定辦理，勞工可依同法第 39條規定，
提供公司名稱、地址與事件相關資訊向當地勞動檢查機構或勞

工主管機關申訴。

　　惟若職場霸凌已涉及傷害、毀謗、公然汙辱等情事，建議

可直接向當地警察機關報案，若有法令或訴訟等相關協助資源

之需求，建議可洽詢財團法人法律扶助基金會（全國專線

412-8518，手機請
加 02）。

　　此外，若事業單

位之管理作為有損勞

動權益，勞工尚可直

接向所在地勞工主管

機關提出勞資爭議調

解申請，透過第三方

協助解決爭議問題

（註 19至註 20）。

 အလုပ္ခြင ္အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး
အလုပ္ရ ငွ္မ ်ားကုိ အလုပ္ခ ြင္ အၾ ကမ္းဖက္မ ႈ ႀ ကိဳတင္ ကာက ြယ္တားဆီးေရး စနစ္ ခုိင္ခံ့ေစရန္ ၊ 

တာဝန္ခံ အလုပ္သမားေရးရာ ဝန္ႀ ကီးဌာန အလုပ္အကုိင္ အႏ ရၱာယ္က င္းရငွ္းေရးႏငွ့္ 

က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒ၊ အလုပ္ရငွ္သည္ အလုပ္သမား တာဝန္ထ မ္းေဆာင္စဥ္ တျ ခားသူ၏ 

အျ ပဳအမူေၾ ကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ (သုိ ့) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒခ် ိဳးေဖာက္ေသာ အျ ပဳအမူ ရ ွပိါက၊ 

လိုအပ္ေသာ လုံျ ခံဳမ ႈ က်န္းမာေရး အတ ြက္ေဆာင္ရ ြက္ခ ်က္ စည္းမ ်ဥ္းခ ်က္ကုိ သတ္မတ္ွရမည္။ 

အကယ္၍ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္ခ ြင္ အၾ ကမ္းဖက္မ ႈ ခံစားရပါက၊ ပထမဦးဆံုး အလုပ္ဌာန အတ ြင္းပိုင္း 

အဖ ြ ဲ ့အစည္းသုိ ့ အစီရင္ခံစာ တင္ရမည္။ အကယ္၍ အလုပ္ဌာနမ ွ သတ္မတ္ွခ်က္အရ 

ေျ ဖရငွ္းျ ခင္းမရ ွပိါက၊ အလုပ္သမားသည္ တူညီေသာ အက္ဥပေဒ ၃၉ သတ္မတ္ွခ်က္ အရ၊ ကုမ ၸဏီအမည္၊ 

လိပ္စာႏငွ့္ အျ ဖစ္အပ်က္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဒသခံ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးမ ႈး (သုိ ့) 

အလုပ္သမားအာဏာပိုင္မ ်ားထံသုိ ့ တင္ျ ပၿ ပီး အယူခံဝင္ရမည္။ 

အကယ္၍ အလုပ္ခ ြင္တ ြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစျ ခင္း၊ ကဲ့ရဲ ့ျ ခင္း၊ ေစာ္ကားျ ခင္း စသည့္ 

အေျ ခေနမ်ားရ ွခိဲ့လ ွ်င္၊ ေဒသခံရဲတပ္ဖ ြ ဲ ့ အာဏာပိုင္မ ်ားဆီသုိ ့ တုိက္ရိုက္ အစီရင္ခံ တင္ျ ပရန္ 

အၾ ကံျ ပဳၿ ပီး၊ ထုိသို ့ေသာ ဥပေဒ (သုိ ့) တရားစီရင္ျ ခင္း ႏငွ့္ ပတ္သက္ေသာ အရင္းအျ မစ္ 

လိုအပ္ခ ်က္မ ်ားမ ်ား ရ ွေိနပါက၊ ဥပေဒေရးရာအကူအညီေဖာင္ေဒးရငွ္း (တႏိုင္ငံလုံး ၄၁၂-၈၅၁၈၊ မုိဘုိင္းဖုန္း 

၀၂ အရင္ႏ ွပိ္ပါ) ႏငွ့္ တိုင္ပင္ေဆ ြးေႏ ြးရန္ အၾ ကံျ ပဳပါသည္။

ထို ့အျ ပင္ ဤလုပ္ငန္းအဖ ြ ဲ ့အစည္း၏ စီမံခန္ ့ခ ြမဲ ႈသည္ အလုပ္သမား အခ ြင့္အေရးကုိ 

ထိခိုက္ေစပါက၊ ေဒသခံ  အလုပ္သမား ည ႊန္ၾ ကားမ ႈ အာဏာပိုင္မ ်ားဆီသုိ ့ တုိက္ရိုက္ အလုပ္သမား အျ

ငင္းပ ြားဖ ်န္ေျ ဖျ ခင္းေလ ွ်ာက္လ ႊာကို ေလ ွ်ာက္ထားၿ ပီး၊ တတိယပါတီမတွဆင့္ အျ ငင္းပ ြားမ ႈမ ်ား၏ 

ကိစ ၥရပ္မ ်ားကုိ ကူညီေျ ဖရငွ္းရမည္ (မတ္ွခ ်က္ ၁၉မ ွ မတွ္ခ ်က္ ၂၀  ) ။
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1955勞工諮詢申訴專線
　1.  目的：為提供移工、雇主及一般社會大眾方便記憶及撥打之

申訴專線，協助專線服務人員快速處理申訴電話，立即派案
至各地方勞工主管機關，提供因地制宜之服務，積極保障雇
主及移工之權益。

　2.  語言：中文、泰國語、印尼語、越南語、英語等 5種語言之
免付費電話諮詢。

　3.  服務時間：為全國性 24小時單一申訴諮詢窗口，不分上班、假
日或夜間，提供 24小時免付費服務。

　4.  服務項目：法令諮詢服務、受理申訴服務、提供法律扶助諮
詢資訊、轉介保護安置服務及轉介其他相關部門服務。

1957福利諮詢專線
　1.  目的：民眾或周遭的親朋好友在生活上如遭遇困難，而有上

開各項福利需求，都可以使用手機或室內電話撥打 1957免付
費電話，專線即可提供多元而完善的服務。 

　2.  語言：中、臺、客、英語等 4種語言之免付費電話諮詢。
　3.  服務時間：每日上午 8點至晚上 10點，全年服務不間斷。
　4.  服務項目：急難救助、社會救助、老人福利、身心障礙福利、

兒少福利、特殊境遇家庭、國民年金保險等各項社會福利諮
詢與通報轉介服務。

諮詢
專線

၁၉၅၅ အလုပ္သမားေရးရာ အၾ ကံေပးအဖ ြ ဲ ့ အယူခံလုိင္း
၁.  ရည္ရ ြယ္ခ ်က္။ ။ေရ ႊ ့ေျ ပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရငွ္မ ်ားႏငွ့္ အမ်ားျ ပည္သူတုိ ့ 

အလ ြယ္တကူ မတ္ွသားေရးႏငွ့္ အယူခံလုိင္းမ ်ားေခၚဆုိရန္ ေပးျ ခင္း၊ တုိင္ၾ ကားမ ႈ 
တယ္လီဖုန္းမ ်ားကို အကူညီလုိင္းဝန္ေဆာင္မ ႈ ပုဂ ၢ ိဳလ္မ ်ား၏ လ်င္ျ မန္စ ြာ ကုိင္တ ြယ္ 
ေျ ဖရငွ္းျ ခင္း၊ ေဒသခံ အလုပ္သမား ည ႊန္ၾ ကားမ ႈ အာဏာပိုင္မ ်ားဆီသုိ ့အမ ႈမ ်ား 
ခ ်က္ခ ်င္း ေစလ ႊတ္ျ ခင္း စသည့္ ေဒသခံ အေျ ခအေနျ ပဌာန္းခ ်က္၊ တက္ၾ က ြစ ြာျ ဖင့္ 
အလုပ္ရငွ္မ ်ားႏငွ့္္ ေ ရ ႊ ့ေျ ပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခ ြင့္အေရးကုိ 
ကာက ြယ္ေပးသည္။

၂.  ဘာသာစကား။။  ။တရုတ္၊ ထုိင္း၊ အင္ဒိုနီးရ ာွး၊ ဗီယက္နမ္၊ အဂ ၤလိပ္ႏငွ့္ စသည့္ ၅ 
ဘာသာစကားမ်ား အခမဲ့ တယ္လီဖုန္း ဝန္ေဆာင္မ ႈေပးသည္။

၃.  ဝန္ေဆာင္မ ႈေပးခ ်နိ္။  ။တႏိုင္ငံလုံး တစ္ခုတည္းေသာ ၂၄ နာရီ အၾ ကံေပးတုိင္ပင္ခံ 
ေနရာဌာန ၊ ေန ည့ ၊ အားလပ္ရက္ (သုိ ့) ညဥ့္အခါ မခ ြ ဲျ ခားပဲ၊ ၂၄ နာရီ အခမဲ့ 
ဝန္ေဆာင္မ ႈ ေပးသည္။

၄.  ဝန္ေဆာင္မ ႈစီမံခ ်က္မ်ား။  ။ဥပေဒေရးရာ အၾ ကံေပးျ ခင္း၊ တုိင္ၾ ကားျ ခင္းကို လက ၡ ံ 
ဝန္ေဆာင္ျ ခင္း၊ ဥပေဒေရးရာအၾ ကံဥာဏ္ အကူအညီ ေပးျ ခင္း၊ ကာက ြယ္ေနရာခ် 
ထားဝန္ေဆာင္မ ်ားလ ႊ ဲဲေျ ပာင္းျ ခင္းႏငွ့္ အျ ခားသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား 

၁၉၅၇လူမ ႈဖူလံုေရးအၾ ကံဉာဏ္လုိင္း 
၁.  ရည္ရ ြယ္ခ ်က္။  ။ျ ပည္သူလထူု (သို ့) အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္ရ ွ ိ ေဆ ြမ ် ိဳးမိတ္ေဆ ြမ ်ား 

လူေနမ ႈဘဝတ ြင္ အခက္အခဲမ ်ားႏငွ့္ ရင္ဆုိင္ၾ ကံဳေတ ြ ့ရေသာအခါ၊ 
ကူညီမ ႈလုိအပ္ခ ်က္မ်ား ရ ွလိ ွ်င္၊ မုိဘုိင္းဖုန္း(သို ့) အမိ္သုံးဖုန္းကုိ အသံုးျ ပဳ၍ ၁၉၅၇ အခမဲ့ 
ဝန္ေဆာင္မ ႈ၊ ထုိသီးသန္ ့လုိင္းမ ွ က ြ ဲျ ပားျ ခားနားျ ခင္းႏငွ့္ ၿ ပီးျ ပည့္စံုေသာ 
ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ားေပးသည္။

၂.  ဘာသာစကား။။  ။တရုတ္၊ ထုိင္ဝမ္တရုတ္၊ ဟက္က၊ အဂ ၤလိပ္ႏငွ့္ စသည့္ 
၄ဘာသာစကားမ်ား အခမဲ့ တယ္လီဖုန္း ဝန္ေဆာင္မ ႈေပးသည္။

၃.  ဝန္ေဆာင္မ ႈေပးခ ်နိ္။  ။ေန ့စဥ္ မနက္ ၈ နာရီ မ ွ ည ၁၀ နာရီ ၊ တႏစွ္ပါတ္လုံး ဝန္ေဆာင္မ ႈ 
ေပးသည္။

၄.  ဝန္ေဆာင္မ ႈစီမံခ ်က္မ်ား။  ။အေရးေပၚ အေျ ခအေနမ်ား၊ လူမ ႈအကူအညီမ်ား၊ 
သက္ႀ ကီးရ ြယ္အိုမ ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ ်ေိရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏငွ့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
မသန္စ ြမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ ်ေိရး၊ ကေလးသူငယ္သက္သာေခ်ာင္ခ ်ေိရး၊ အထူးမိသားစု 
အခ ြင့္အေရး၊ အမ် ိဳးသားပင္စင္အာမခံ စသည့္ အျ ခားလူမ ႈဖူလုံေရးအၾ ကံဉာဏ္ 
အကူအညီေပး အသိေပးျ ခင္း ႏငွ့္လ ႊေဲျ ပာင္းျ ခင္း။

အၾကံဉာဏ္လိုင္း
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1996內政服務熱線
　1.  目的： 彙整內政業務服務內容，與民眾息息相關的熱門問答

資料庫，只要您撥打1996，接線人員將耐心瞭解並提供諮詢，
或為您找到合適窗口，幫您找到解答！

　2.  服務時間：每日上午 8點至晚上 10點（含例假日）。
　3.  服務項目：
　 (1)  內政業務諮詢服務：提供一般性及活動事件之內政業務諮

詢服務。

　 (2)  電話轉接服務：協助民眾電話轉接至業務單位承辦人員。
　 (3)  為民服務：受理民眾陳情、貪瀆不法檢舉、訴願等服務。
　 (4)  身分證掛失：24小時線上身分證掛失服務，提供遺失補

辦諮詢，或電話轉接至各戶政事務所進行掛失確認服務。

諮詢
專線

၁၉၆၆ျ ပည္တ ြင္းဝန္ေဆာင္မ ႈ Hotline 
၁.  ရည္ရ ြယ္ခ ်က္။  ။ျ ပည္တ ြင္းစီးပ ြာေရး ခုိင္မာရန္ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား၊ ျ ပည္သူႏငွ့္ 

ဆက္ႏ ြယ္ေသာ ထိပ္တန္းအေမးအေျ ဖမ်ား ေဒတာေဘ့စ္၊ သင္သည္ ၁၉၉၆ ကုိ 
ဖုန္းဆက္ေခၚလ ွ်င္၊ ဖုန္းကိုင္ဝန္ထမ္းက သည္းခံျ ခင္းႏငွ့္ နားလည္မ ႈျ ဖင့္ 
အၾ ကံဉာဏ္ေပးျ ခငး္ (သို ့) သင္ႏငွ့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာဌာနရာွေဖ ြေပးၿ ပီး၊ 
သင္၏အေျ ဖကုိ ရ ာွေဖ ြကူညီမည္။

၂.  ဝန္ေဆာင္မ ႈေပးခ ်နိ္။  ။ေန ့စဥ္ မနက္ ၈ နာရီ မ ွ ည ၁၀ နာရီ (အားလပ္္ရက္ အပါဝင)္ ။
၃.ဝန္ေဆာင္မ ႈစီမံခ ်က္မ်ား။  ။

(၁)  ျ ပည္တ ြင္းစီးပ ြာေရး ခုိင္မာရန္ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား။  ။သာမန္ႏငွ့္ အခန္းနားလ ႈပ္ရ ာွးမ ႈ 
ကိစ ၥရပ္မ ်ား၏ ျ ပည္တ ြင္းစီးပ ြာေရး လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား။

(၂)  တယ္လီဖုန္းလ ႊေဲျ ပာင္းဝန္ေဆာင္မ ႈ။  ။ျ ပည္သူလူထုကုိကူညီရန္ တယ္လီဖုန္းအား 
စီးပ ြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရ ြက္ျ ခင္းသုိ ့ လ ႊေဲျ ပာင္းျ ခင္း။

(၃)  သင့္အတ ြက္ဝန္ေဆာင္ျ ခင္း။  ။လူထုေလ ွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ လက ၡ ံျ ခင္း၊ တရားမဝင္ 
အက်င့္ပ ်က္ျ ခစားျ ခင္း အစီရင္ခံစာ၊ အယူခံႏငွ့္ အျ ခားဝန္ေဆာင္မ ႈ။

(၄)  အမ် ိဳးသားမတ္ွပံုတင္ကတ္ ေပ်ာက္ဆံုးျ ခင္း။  ။ ၂၄ နာရီအတ ြင္း 
အမ် ိဳးသားမတ္ွပံုတင္ ကတ္ ေပ်ာက္ဆုံးျ ခင္း အ ြန္လုိင္း ဝန္ေဆာင္မ ႈ၊ 
ေပ်ာက္ဆုံးျ ခင္းကို အသစ္ျ ပန္ထုတ္ရန္ ေမးျ မန္းတုိင္ပင္ျ ခင္း (သုိ ့) အိမ္ေထာင္စု 
မတ္ွပံုတင္ရံုးတ ြင္ ေပ်ာက္ဆုံးျ ခင္းကုိ ဝန္ေဆာင္ျ ခင္း အတ ြက္ 
ဖုန္းျ ဖင့္လ ႊေဲျ ပာင္းျ ခင္း။ 

အၾကံဉာဏ္လိုင္း

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္ အခြင့္အေရး
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就業服務

1. 提供個別化就業服務

　 　　新住民想找工作，可以攜帶有效
的外僑居留證或外僑永久居留證至公立

就業服務機構，公立就業服務機構提供個別

化就業服務，包含求職登記、就業諮詢、推介就業、陪同面

試及協調雇主服務，並安排參加就業促進研習課程，協助瞭

解就業市場，促進就業。

2. 運用就業促進措施協助就業

 (1)  「促進新住民就業補助作業要點」：公立就業服務機構
受理失業的新住民辦理求職登記，經就業諮詢後，依個

案需求運用臨時工作津貼、僱用獎助津貼及職場學習津

貼等就業促進措施，提供職場適應工作機會，鼓勵企業

僱用，協助新住民就業。

 (2)  提供多元化職業訓練課程：失業的新住民可以免費參加
職業訓練，並發給職業訓練生活津貼。

 (3)  協助獨力負擔家計、中高齡失業等新住民取得技術士證，
補助其學、術科測試費、報名資格審查費及證照費。

3.  勞動部勞動力發展署在台灣就業通網站（網址
https://www.taiwanjobs.gov.tw）設有「新住
民專區」，及客服中心免費諮詢專線：0800-
777-888，提供 24小時專人服務，協助新住
民查詢工作機會及各種就業資訊。

台灣就業通

ထုိင္ဝမ္ 
အလုပ္အကုိင္

အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
၁ ။  သီးျ ခား အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား

  အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား အလုပ္ရ ာွေဖ ြ ေသာအခါ၊ သက္တမ္းရ ွေိသာ ႏိုင္ငံျ ခားသား ေနထုိင္ခ ြင့္ကတ္ 

(သို ့) ႏိုင္ငံျ ခားသား အၿ မဲ ေနထုိင္ခ ြင့္ကတ္ကုိ ယူေဆာင္၍ ျ ပည္သူ ့အလုပ္အကုိင္ရ ာွေဖ ြေရး ဝန္ေဆာင္မ ႈ 

ရံုးမ ်ားတ ြင္၊ အလုပ္အကုိင္ရ ာွေဖ ြရန္ မတွ္ပံုတင္ျ ခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ အၾ ကံေပးျ ခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ 

မိတ္ဆက္္ျ ခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးရန္ လုိက္ပါသ ြားၿ ပီး အလုပ္ရငွ္မ ်ားႏငွ့္ ဝန္ေဆာင္မ ႈညိ ႏွိ ႈင္းျ ခင္း၊ 

အလုပ္အကုိင္ရ ာွေဖ ြေရး ျ မငွ့္တင္ရန္အတ ြက္ ေလ့လာေရးသင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ စီမံေပးျ ခင္း၊ 

အလုပ္သမားေဈးက ြက္ကုိ နားလည္ရန္ေထာက္ပံ့ကူညီၿ ပီး၊ အလုပ္အကုိင္ ျ မငွ့္တင္ျ ခင္း။

၂ ။  အလုပ္အကုိင္ ကူညီေပးရန္ အလုပ္အကုိင္ ျ မငွ့္တင္ေရးစီမံျ ခင္း

 (၁)  「အလုပ္အကုိင္ ျ မငွ့္တင္ေရးအတ ြက္ အေရးႀ ကီး အခ်က္မ်ား」။  ။ျ ပည္သူ ့အလုပ္အကုိင္ရ ာွေဖ ြေရး 

ဝန္ေဆာင္မ ႈ ရုံးမ ်ားတ ြင္ အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား အလုပ္အကုိင္မဲ့ အလုပ္အကုိင္ရ ာွေဖ ြေရး 

မတ္ွပံုတင္ျ ခင္း၊ အလုပ္အကိုင္္ အၾ ကံေပးျ ခင္း၊ တစ္ဦးခ ်င္းစီ၏ လုိအပ္ခ ်က္ေပၚ အေျ ခခံ၍ 

ယာယီအလုပ္ေထာက္ပံ့ေၾ ကး၊ အလုပ္အကုိင္္ ေထာက္ပံ့ေင ြစရိတ္၊ အလုပ္ခ ြင္သင္ယူရန္ 

ေထာက္ပံ့ေၾ ကးႏငွ့္ အလုပ္အကုိင္ ျ မငွ့္တင္ရန္ အျ ခားစီမံျ ခင္း၊ လုိက္ေလ်ာညီေထ ြေစရန္ 

အသက္ေမ ြးဝမ္းေက်ာင္း အခ ြင့္အလမ္းမ ်ား ေပးျ ခင္း၊ ကုမ ၸဏီကို ဝန္ထမ္းအသစ္ငာွးရမ္းရန္ 

အားေပးျ ခင္း၊ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား အလုပ္အကုိင္ ပ့ံပိုးျ ခင္း။

 (၂)  အသက္ေမ ြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းအမ် ိဳးမ ် ိဳးေပးျ ခင္း။  ။အလုပ္အကုိင္မဲ့ အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားကို 

အခမဲ့ အသက္ေမ ြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းေပးျ ခင္း၊ အသက္ေမ ြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းတက္ျ ခင္းျ ဖင့္ 

လူေနမ ႈစရိတ္ ထုတ္ေပးျ ခင္း။

 (၃)  မိသားစုတာဝန္ကုိ လ ြတ္လပ္စ ြာ ကုိယ္တုိင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ျ ခင္း၊ လူလတ္ပိုင္းႏငွ့္ 

အလုပ္လက္မဲ့ အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားကုိ နည္းပညာဆုိင္ရာ သင္တန္း ေအာင္လက္မတ္ွမ်ား ရရ ွေိစရန္၊ 

သင္တန္းတက္ျ ခင္း၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ စမ္းသပ္ခ၊ အရည္အခ်င္းသုံးသပ္စစ္ေဆးေသာမတ္ွပံုတင္ေၾ

ကး ႏငွ့္ လုိင္စင္ေၾ ကးတုိ ့ကုိ ေထာက္ပံ့ျ ခင္း။

၃.  အလုပ္သမားအင္အားဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ၏ ထုိင္ဝမ္အလုပ္အကုိင္က ြန္ယက္ (ဝက္ဘ္ဆုိက္။  ။ https://

www.taiwanjobs.gov.tw）တ ြင္ 「အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားအပိုင္း」ႏငွ့္ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား အလုပ္အကုိင္ 

ရ ာွေဖ ြေရး အခ ြင့္အလမ္းႏငွ့္ အလုပ္အကိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ် ိဳးမ ် ိဳးကုိ ကူညီေသာ ၂၄ နာရီ အခမဲ့ 

တိုင္ပင္ေဆ ြးေႏ ြး ဝန္ေဆာင္မ ႈစင္တာ သီးသန္ ့လုိင္း။  ။၀၈၀၀-၇၇၇-၈၈၈ ။
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福利資源
　　社會福利資源是指能夠滿足社會福利體系各類服務對象需

求的資源，包括金錢救助、實物供給、人力支援、專業諮商、

心理治療、醫療照護、身心障礙者之扶助、老人安養、安寧照

顧等社會支持網絡。

　　為了解決新住民語言溝通障礙的問題，移民署建置

「0800-024-111外來人士在臺生活諮詢服務熱線」，在臺灣
生活如果遭遇到任何困難、語言溝通上有任何困境，都可以直

接撥打這個免費電話。

လူမႈဖူလံုေရးအရင္းအျမစ္မ်ား

လူမ ႈဖူလုံေရးအရင္းအျ မစ္မ ်ားမာွ လူမ ႈဖူလုံေရးစနစ္က အမ် ိဳးမ ် ိဳးေသာဝန္ေဆာင္မ ႈ လုိအပ္သူ၏ 

လိုအပ္ခ ်က္မ ်ားကုိ ျ ဖည့္ဆည္းေသာ အေၾ ကာင္းအရင္းအျ မစ္ကုိ ရည္ည ႊန္းၿ ပီး၊ 

ေင ြေၾ ကးျ ဖင့္ကူညီျ ခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာေထာက္ပံ့ေရး၊ လူအားျ ဖင့္ေထာက္ခံမ ႈ၊ ပေရာ္ဖက္ရငွ္နယ္ 

တိုင္ပင္ေဆ ြးေႏ ြးျ ခင္း၊ စိတ္ပညာနည္းျ ဖင့္ ကုသျ ခင္း၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာေစာင့္ေရ ာွက္မ ႈ၊ မသန္မစ ြမ္း 

လူမ ်ားအတ ြက္ပံ့ပိုးမ ႈ၊ သက္ႀ ကိးရ ြယ္အုိမ ်ားအား သူနာျ ပဳေစာင့္ေရ ာွက္ျ ခင္း၊ ၿ ငိမ္းခ ်မ္းစ ြာ 

ေစာင့္ေရ ာွက္ျ ခင္း စေသာအျ ခား လူမ ႈေရးေထာက္ခံမ ႈ က ြန္ယက္မ်ား။

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား၏ ဘာသာစကား အတားအဆီး ျ ပႆနာကုိ ေျ ဖရငွ္းႏိုင္ရန္အတ ြက္၊ 

လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး ဦးစီးဌာနက「 ျ ပည္ပမလွာသူမ်ား ထိုင္ဝမ္၏လူေနမ ႈဘဝ 
တိုင္ပင္ေဆ ြးေႏ ြးဝန္ေဆာင္မ ႈ အက် ိဳးေဆာင္အထူးဖုန္းလိုင္း ၀၈၀၀-၀၂၄-၁၁၁」 ကိုဖ ြ ဲ 

့စည္းထားေပးၿ ပီး၊ သင္သည္ထုိင္ဝမ္၌ မည္သည့္အခက္အခဲေတ ြ ့ၾ ကံဳရျ ခင္း၊ 

ဘာသာစကားဆက္သ ြယ္ေရးတ ြင္ အခက္အခဲေတ ြ ့ၾ ကံဳရျ ခင္းတို ့ျ ဖစ္ပါက ဤအခမဲ့ဖုန္းကုိ တုိက္ရိုက္ 

ဆက္သ ြယ္ႏိုင္ပါသည္။
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外來人士在臺生活諮詢服務熱線

　1.  服務熱線：0800-024-111
　2.  語言：提供中、英、日、越南、印尼、泰國、柬埔寨等 7種

語言之免付費電話諮詢。

　3.  服務時段如下：
　 (1)  中、英、日語：24 小時、全年無休
　 (2)  越南語、印尼語、泰國語、柬埔寨語：每週一至週五上午

9 時至下午 5 時（不含國定例假日及其他休息日）
　4.  服務內容：簽證、居留、定居法令、工作、教育文化、稅務、

健保、交通、就業服務、醫療衛生、人身安全、子女教養、
交通資訊、福利服務、法律資訊、通譯服務、家庭關係及其
他生活訊息等有關照顧輔導諮詢。

諮詢
專線

社會資源

　　臺灣有很多的民間社

會福利機構，除了在全臺

灣各地區辦理「新住民生

活適應輔導班」外，也辦

理各種讀書會、成長課程、

教育講座、才藝課程、社

區服務等多樣化的課程，

是許多新住民在臺灣生活

的好夥伴和好幫手。

လူမႈေရး အရင္းအျမစ္မ်ား
ထိုင္ဝမ္တ ြင္ ပုဂ ၢလိက လူမ ႈဖူလုံေရး အဖ ြ ဲ ့အစည္း အမ်ားအျ ပားရ ွ ိၿ ပီး၊ ထုိင္ဝမ္ေဒသအႏ ွ ံ ့တ ြင္ 

「ႏိုင္ငံသားသစ္ ဘဝလိုက္ေလ်ာညီေထ ြေရး အၾ ကံေပးျ ခင္းအတန္း」 ကုိဖ ြင့္လစွ္ ေပးခဲ့သည့္ အျ ပင္၊ 

အမ် ိဳးမ ် ိဳးေသာစာဖတ္ျ ခင္း၊ ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးေရးသင္တန္းမ ်ား၊ ပညာေရး ေဆ ြးေႏ ြးပ ြမဲ ်ား၊ ပင္ကုိယ္ဉာဏ္သင္တန္း၊ 

ရပ္ရ ြာဝန္ေဆာင္မ ႈႏငွ့္ အမ် ိဳးမ ် ိဳးေသာ သင္တန္းမ ်ား၊ မ ်ားျ ပားေသာ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ားအဘုိ 

့ထိုင္ဝမ္ဘဝသည္  ေကာင္းေသာ မိတ္ဖက္ႏငွ့္ ေကာင္းေသာလက္ေထာက္။

 ျ ပည္ပမလွာသူမ်ား ထုိင္ဝမ္၏လူေနမ ႈဘဝ တုိင္ပင္ေဆ ြးေႏ ြးဝန္ေဆာင္မ ႈ အက် ိဳးေဆာင္ 
အထူးဖုန္းလုိင္း
၁. ဝန္ေဆာင္မ ႈ အက် ိဳးေဆာင္ အထူးဖုန္းလုိင္း။  ။၀၈၀၀-၀၂၄-၁၁၁
၂.  ဘာသာစကား။။  ။တရုတ္၊ အဂ ၤလိပ္၊ ဂ ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရ ာွး ၊ ထုိင္း၊  

ကေမာ ၻဒီးယား စသည့္ ၇ ဘာသာစကားမ်ား အခမဲ့ တယ္လီဖုန္း ဝန္ေဆာင္မ ႈေပးသည္။
၃. ဝန္ေဆာင္မ ႈေပးခ ်နိ္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္းျ ဖစ္သည္။  ။
 (၁) တရုတ္၊ အဂ ၤလိပ္၊ ဂ ်ပန္။  ။ ၂၄ နာရီ၊ တႏစွ္ပါတ္လုံး မနားပါ။
 (၂)  ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရ ာွး ၊ ထုိင္း၊  ကေမာ ၻဒီးယား။  ။အပတ္တိုင္း တနလ ၤာေန ့ မ ွ 

ေသာၾ ကာေန ့ မနက္ ၉ နာရီ မ ွ ညေန ၅ နာရီ (အမ် ိဳးသား အားလပ္ရက္ႏငွ့္ 
ရံုးပိတ္ရက္ မပါ) 

၄. ဝန္ေဆာင္မ ႈ အေၾ ကာင္းအရာမ်ား။  ။ ဗီဇာ၊ ေနထုိင္ခ ြင့္၊ အေျ ခခ်ေနထုိင္ခ ြင့္ ဥပေဒ၊ 
အလုပ္အကုိင္၊ ပညာေရးယဥ္ေက်းမ ႈ၊ အခ ြန္ေကာက္ခံမ ႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရ ာွက္မ ႈ၊ 
သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရ ာွက္မ ႈ၊ 
ပုဂ ၢ ိဳလ္ေရး လုံျ ခံဳမ ႈ၊ မိဘအုပ္ထိန္းမ ႈ၊ ယာဥ္အသ ြားအလာ၊ လုမ ႈဖူလုံေရးဝန္ေဆာင္မ ႈ၊ 
ဥပေဒေရးရာသတင္းအခ်က္အလက္၊ ဘာသာျ ပန္ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား ၊ မိသားစုဆက္ဆံေရး 
ႏငွ့္ အျ ခားလူေနမ ႈသတင္းမ ်ား စေသာ အျ ခားသက္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရ ာွက္မ ႈ 
အၾ ကံေပးျ ခင္း။

အၾကံဉာဏ္လိုင္း
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　　例如以下的民間團體：

•  賽珍珠基金會：（02）2504-8088 

•  善牧基金會：（02）2381-5402 ／ （07）338-0618

•  伊甸社會福利基金會新移民家庭成長中心：（02）2230-0339 

•  中華民國基督教女青年會協會：（02）2314-0408 

•  財團法人法律扶助基金會：全國專線：412-8518（手機加 02）
•
•
•
•
•
•

社會救助

　　社會救助之目的，在於照顧低收入戶、中低收入戶及救助

遭受急難或災害者，協助其自立，以期確實保障弱勢民眾基本

生活水準，並定期檢討社會救助規定，加強與失業給付及福利

服務體系間的結合，確保需要的人口得到適切的救助，維持其

基本生存水準，以進一步積極協助其脫貧（註 21）。

　　按社會救助法第 18條、第 19條規定，現行之醫療補助
除補助低收入戶及中低收入戶參加全民健康保險所需之保險費

外，對於經濟弱勢之傷、病患者及患嚴重傷、病，所需醫療費

用非其本人或扶養義務人所能負擔者，亦予以補助，以補強全

民健康保險醫療給付不足之部分。

ဥပမာအားျ ဖင့္ ေအာက္ပါ အရပ္ဘက္ လူ ့အဖ ြ ဲ ့အစည္္းမ ်ား။  ။

•  စိုက္က်န္းၾ ကဴး ေဖာင္ေဒးရငွ္း။  ။ ထုိင္ေပ (၀၂) ၂၅၀၄-၈၀၈၈

•  ဆန္ ့မု ေဖာင္ေဒးရငွ္း။  ။ ထုိင္ေပ (၀၂) ၂၃၈၁-၅၄၀၂/ေကာင္းရ ႈန္ (၀၇) ၃၃၈-၀၆၁၈

•  ဧဒင္လူမ ႈဝန္ထမ္းေဖာင္ေဒးရငွ္း ေရ ႊ ့ေျ ပာင္းေနထုိင္ေသာ ႏိုင္ငံသားသစ္မိသားစုမ ်ားႀ ကီးထ ြားေရးစ

င္တာ  (၀၂) ၂၂၃၀-၀၃၃၉

•  ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံ အမ် ိဳးသမီးလူငယ္ခရစ္ယာန္အသင္း  (၀၂) ၂၃၁၄-၀၄၀၈

•  ဥပေဒေရးရာအကူအညီေဖာင္ေဒးရငွ္း  တႏိုင္ငံလံုးဖုန္းလုိင္း ၄၁၂-၈၅၁၈ (မိုဘိုင္းဖုန္း ၀၂ အရင္ႏ ွပိ္ပါ)

•
•
•
•
•
•

လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး
လူမ ႈကူညီေစာင့္ေရ ာွက္ေရး၏ ရည္ရ ြယ္ခ ်က္သည္၊ ဝင္ေင ြနည္းအိမ္ေထာင္စုကုိဂရုစိုက္ရန္၊ ဝင္ေင ြ

အလယ္အလတ္နည္းအိမ္ေထာင္စုႏငွ့္ ဒုက ၡဆင္းရဲသူမ ်ားကယ္ဆယ္ေရး (သုိ ့) သဘာဝေဘးအႏ 

ရၱာယ္ဒဏ္ခံရသူ၊ ယင္း၏လ ြတ္လပ္ေရးအတ ြက္ကူညီ၊ အဆုိပါ ခ ် ိဳ ့တဲ့ေသာအေျ ခခံလူေနမ ႈအဆင့္အတန္း

ကို အာမခံႏိုင္ရန္အတ ြက္၊ ပုံမနွ္လူမ ႈေရး အကူအညီမ်ားျ ပဌာန္းခ ်က္ ျ ပန္လည္သုံးသပ္ရန္၊ အလုပ္လက္မဲ့ 

အက် ိဳးခံစားခ ြင့္ႏငွ့္ သက္သာခ ြင့္ စနစ္မ ်ားႏငွ့္အတူ ေပါင္းစည္းမ ႈကုိ ခုိင္ခံ့ေစျ ခင္း၊  

လူဦးေရ၏လုိအပ္ခ ်က္ကုိ ျ ဖည့္ ဆည္း၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းကုိ လက္ခံရရ ွရိန္ 

အာမခံၿ ပီး၊ အေျ ခခံလူေနမ ႈ အဆင့္အတန္းကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္၊ ေနာက္ထပ္၍ 

တက္ၾ က ြစ ြာျ ဖင့္ သူတုိ ့၏ဆင္းရဲမ ႈကုိ အေထာက္အကူျ ပဳရန္။ ( မတ္ွခ ်က္ ၂၁ )

လူမ ႈကူညီေစာင့္ေရ ာွက္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ၊ ပုဒ္မ ၁၉ ပါျ ပဌာန္းခ ်က္မ ်ား အရ၊ စီးပ ြားေရးခ ် ိဳ 

့တဲ့ေသာဒဏ္ရာ ရသူမ ်ားအတ ြက္၊ လူနာႏငွ့္ ႀ ကီးမားေသာဒဏ္ရာ ၊ ေရာဂါ ခံစားေနရၿ ပိး၊ ကုိယ္တုိင္ (သို ့) 

တရားဝင္ အုပ္ထိန္းသူက ေဆးဝါးကု သကုန္က်စရိတ္ကုိ မတတ္ႏိုင္ေသာေၾ ကာင္၊့  

ေထာက္ပံ့သည့္အျ ပင္၊ အမ် ိဳးသား က်န္းမာေရးအာမခံ မလံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ ရ ာွက္မ ႈ 

အႀ ကိဳးခံစားခ ြင့္အပိုင္း အားျ ဖည့္ရန္။ 
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　　遇到任何問題有需要可洽各縣市政府社會局及所屬新住民

家庭服務中心。

•  各直轄市、縣（市）政府社會局（處）及所屬新住民家庭服
務中心通訊資料（附表三）。

1. 生活扶助 

　 　　低收入戶生活扶助係針對家庭總收入平均分配全家人
口，每人每月在最低生活費以下，且家庭財產未超過中央、

直轄市主管機關公告之當年度一定金額者，提供持續性的經

濟協助，為社會救助工作重要的一環。

2. 醫療補助

　 　　依社會救助法第 20條「醫療補助之給付項目、方式及
標準，由中央、直轄市主管機關定之；至縣（市）政府，則

以衛生福利部發布之「縣（市）醫療補助辦法」為辦理醫療

補助之依據。

3. 急難救助

　 　　急難救助提供遭遇臨時急難的民眾，給予及時救助，得
以渡過難關，迅速恢復正常生活的臨時救助措施。

သင္သည္ မည္သည့္ျ ပႆနာႏငွ့္မဆုိ ၾ ကံဳေတ ြ ့ရလ ွ်င္ ခရိုင္ႏငွ့္ ၿ မိဳ ့အစိုးရ လူမ ႈဌာနခ ြမဲ ်ားႏငွ့္ 

အသစ္ေနထိုုင္သူမိသားစု စင္တာမ်ားသုိ ့ ဆက္သ ြယ္ပါ။

•  ၿ မိဳ ့ေတာ္စည္ပင္တုိင္း၊ခရိုင္ႏငွ့(္ၿ မိဳ ့) လူမ ႈေရးရာဦးစီးဌာန(ဌာန) ႏငွ့္ အသစ္ေနထုုိင္သူ မိသားစု 

စင္တာ ဆက္သ ြယ္ေရးေဒတာ (ဇယား ၃ ) 

၁ ။  လူေနမ ႈဘဝေထာက္ခံမ ႈ

  ဝင္ေင ြနည္း အိမ္ေထာင္စုမ ်ား စားဝတ္ေနေရး အကူအညီမ်ား အတ ြက္ အိမ္ေထာင္စု 

စုစုုေပါင္းဝင္ေင ြသည္ မိသားစုလူဦးေရကို ပ ်မ္းမ ွ်ျ ဖန္ ့ျ ဖဴးၿ ပီး၊ တစ္လလ ွ်င္ လူတစ္ဦး၏ 

လူေနမ ႈအနိမ့္ဆုံး ကုန္က်စရိတ္ ေအာက္တ ြင္ရ ွ ိၿ ပီး၊ မိသားစု၏စည္းစိမ္ ပမာဏသည္၊ ဗဟုိအစိုးရ၊ ၿ မိဳ 

့ေတာ္စည္ပင္ အာဏာပိုင္မ ်ားက ထုတ္ျ ပန္ေၾ ကညာခဲ့သည့္ ယခုႏစွ္ သတ္မတ္ွထားသည့္ 

ေင ြပမာဏထက္ မပိုမ ်ားခဲ့ပါက၊ စဥ္ဆက္မျ ပတ္ဘ႑ာေရး အကူအညီမ်ားေပးျ ခင္းသည္၊ လူမ ႈေရး 

အကူအညီမ်ား၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျ ဖစ္သည္။ 

၂ ။  ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား

  လူမ ႈကူညီေစာင့္ေရ ာွက္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ ႏငွ့္အည「ီေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား 

ေင ြေပးေခ်မ ႈ အစီအစဥ္၊ နည္းလမ္းမ ်ားႏငွ့္ စံခ ်နိ္စံည ႊန္းမ ်ား၊ ဗဟုိအစိုးရ၊ ၿ မိဳ ့ေတာ္စည္ပင္ 

အာဏာပိုင္မ ်ားက သတ္မတ္ွခဲ့ေသာ ခရိုင(္ၿ မိဳ ့)အစိုးရမ၊ွ က်န္းမာေရးႏငွ့္ လူမ ႈဖူလုံေရး ဝန္ႀ ကီးဌာနမ ွ 

ထုတ္ျ ပန္ေသာ ခရိုင(္ၿ မိဳ ့)အစိုးရ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား」ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား၏ 

ကိုင္တ ြယ္မ ႈမ ်ားအတ ြက္ အေျ ခခံ။

၃ ။  အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး

  အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးသည္ ယာယီဒုက ၡဆင္းရဲ ခံစားရသူမ်ား၊ အခ်နိ္မီ အကူအညီမ်ား 

ေပးျ ခင္း၊ အခက္အခဲေက်ာ္လ ႊားၿ ပီး၊ လ်င္ျ မန္စ ြာ သာမန္ဘဝသုိ ့ျ ပန္လည္ေရာက္ရ ွေိစေသာ 

ယာယီကယ္ဆယ္ေရး အစီအမံမ ်ား။
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4. 特殊境遇家庭扶助

　 　　政府為扶助特殊境遇家庭解決生活困難，給予緊急照
顧，協助其自立自強及改善生活環境，提供特殊境遇家庭扶

助，包括緊急生活扶助、子女生活津貼、子女教育補助、傷

病醫療補助、法律訴訟補助及創業貸款補助（同註 10）。

新住民培力發展資訊網

　　為提供中、英、越、印、泰、緬、柬等 7國語版之新住民
培力發展資訊網站，主題包括新住民生活輔導、教育與學習、

培力與就業、衛生與福利、多元文化推廣與新住民發展基金

等，供各界瀏覽新住民相關福利及權益資訊。

　　新住民培力發展資訊網 Line官方帳號，使用 Line ID搜尋
「@ifitw」，即可加入「新住民培力發展資訊網」群組，設為
好友獲得相關活動資訊，使新住民透過訂閱即時並快速獲得網

站最新訊息（同註 10）。

新住民培力發展資訊網
https://ifi.immigration.gov.tw/

Line官方帳號，使用搜尋
Line ID：@ifitw

或掃描 QRcode即可加入
Line တရားဝင္အေကာင့္၊ ရွာေဖြေရးကိုသံုးပါ

Line ID：@ifitw
 (သို ့) စကင္ QRcode ဖတ္ျခင္းျဖင့္ အဖြ ဲ ့ဝင္ျခင္း 

အသစ္ေနထိုင္သူမ်ား၏ ဖြ ံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ကြန္ယက္

https://ifi.immigration.gov.tw 網站服務內容圖示 
ဝက္ဘ္ဆိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အေၾကာင္းအရာ အိုင္ကြန္

新住民培力
發展資訊網
(7國語版)

新住民事務
協調會報

影音及
出版品

新住民
發展基金

公共參與
及發展

統計資訊
法令宣導

多元
文化推廣

衛生與
福利

培力與
就業

教育與
學習

新住民生活輔導

新住民
生活輔導

၄ ။  အထူးအေျ ခအေန မိသားစုကုိေထာက္ပံ့ျ ခင္း

  အစိုးရသည္ အထူးအေျ ခအေန မိသားစု၏ ဘဝအခက္အခဲမ ်ား ေျ ဖရငွ္းႏိုင္ရန္၊ 

အေရးေပၚေစာင့္ေရ ာွက္မ ႈေပးျ ခင္း၊ မိမိကုိယ္တုိင္အလုပ္အကုိင္ အေထာက္အပံ့ႏငွ့္ လူေနမ ႈ 

ပတ္ဝန္းက်င္ တုိးတက္ေကာင္းမ ြန္ေအာင္ကူညီၿ ပီး၊ အထူးအေျ ခအေန မိသားစုကုိ ေထာက္ပံ့ျ ခင္း၊ 

အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး၊ သားသမီးမ ်ားကုိေထာက္ပံ့ျ ခင္း၊ ကေလးမ်ား၏ပညာေရးစရိတ္ေထာက္ပံ့ျ

ခင္း၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ အေရးယူေထာက္ပံ့ေင ြႏငွ့္ စီးပ ြားေရးလုပ္ငန္းစတ

င္ျ ခင္းေခ ်းေင ြ ေထာက္ပံ့ျ ခင္း (မတ္ွခ ်က္၁၀ႏငွ့္တူညီသည္ )။

 အသစ္ေနထိုင္သူမ်ား၏ ဖြ ံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ကြန္ယက္
တရုတ္၊ အဂ ၤလိပ္၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရ ာွး ၊ ထုိင္း၊ ျ မန္မာ၊ ကေမာ ၻဒီးယား စသည့္ ၇ ဘာသာစကားမ်ား 

ဗားရငွ္းကို ေပးႏိုင္ရန္အတ ြက္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ အဓိကေၾ ကာင္းရင္းမ ်ားမာွ အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားက္ို 

အၾ ကံဉာဏ္ေပးျ ခင္း၊ ပညာေရးႏငွ့္သင္ၾ ကားေရး၊ လုပ္ပိုင္ခ ြင့္ႏငွ့္ အလုပ္အကုိင္၊ က်န္းမာေရးႏငွ့္ 

လူမ ႈဖူလုံေရး၊ ယဥ္ေက်းမ ႈေပါင္းစံု ျ မငွ့္တင္ေရးႏငွ့္ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ားဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးေရး ရန္ပံုေင ြ စသည္တုိ 

့ပါဝင္ၿ ပီး၊ အားလုံးေသာသူမ ်ားသည္ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ားႏငွ့္ ဆက္စပ္ေသာ အက် ိဳးမ ်ားႏငွ့္ 

တန္းတူညီမ ွ်မ ႈ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

လနွ္ေလ်ာရ ာွေဖ ြ ၾ ကည့္ရ ႈႏိုင္ပါသည္။ 

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား၏ ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးတုိးတက္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ က ြန္ယက္ Lineတရားဝင္  

အေကာင့္၊ Line ID「@ifitw」ကုိရ ာွေဖ ြၿ ပီးဝင္ေရာက္ပါက၊ 

「အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား၏ ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးတုိးတက္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ က ြန္ယက္」 အုပ္စု အဖ ြ ဲ 

့ဝင္ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ သူငယ္ခ ်င္းအျ ဖစ္ သတ္မတ္ွပါက 

သက္ဆိုင္ရာ လ ႈပ္ရ ာွးမ ႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

သိရ ွ ိၿ ပီး၊ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား ဖတ္ျ ခင္းမ ွ ဝက္ဘ္ဆုိက္၏ 

ေနာက္ဆုံး သတင္းမ ်ားကုိ ခ ်က္ခ ်င္း အလ်င္အျ မန္ 

သိရ ွ ိျ ခင္း (မတွ္ခ ်က္၁၀ႏငွ့္တူညီသည္ ) ။
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　　新住民較常遭遇的人身安全威脅有人口販運、性侵害防治

及性騷擾、家庭暴力，當遭遇這些情況，不只個人的身心層面

受影響，對家人、朋友及社會整體亦產生衝擊。故學會識別及

防範，是保護自己的最佳方式之一。

人口販運防制 
　　人口販運（一）指意圖使人從事性交易、勞動與報酬顯不

相當之工作或摘取他人器官，而以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、

監控、藥劑、 催眠術、詐術、故意隱瞞重要資訊、不當債務
約束、扣留重要文件、利用他人不能、不知或難以求助之處境，

或其他違反本人意願之方法，從事招募、買賣、質押、運送、

交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留國內外人口，或以前述

方法使之從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取其器

官。（二）指意圖使未滿十八歲之人從事性交易、勞動與報酬

顯不相當之工作或摘取其器官，而招募、買賣、質押、運送、

交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留未滿十八歲之人，或使

未滿十八歲之人從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘

取其器官。

人身安全
အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား အမ်ားအားျ ဖင့္ ၾ ကံဳေတ ြ ့ေလ့ရ ွေိသာ လူကုန္ကူးမ ႈ၏ ပုဂ ၢ ိဳလ္ေရး လုံျ ခံဳမ ႈကုိ 

ၿ ခိမ္းေျ ခာက္ျ ခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခ်မ ႈန္းကာက ြယ္တားဆီးေရးႏငွ့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏာွက္ယက္ွျ ခင္း၊ 

အိမ္တ ြင္းအၾ ကမ္ဖက္မ ႈမ ်ား၊ ဤအေျ ခအေနမ်ားႏငွ့္ ေတ ြ ့ၾ ကံဳရသည့္အခါ၊ တုိသူ၏ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏငွ့္ 

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အဆင့္ဆင့္ကုိ ထိခိုက္ေစသည္မက၊ ထုိသူ၏ မိသားစု၊ မ္ိတ္ေဆ ြႏငွ့္ လူမ ႈေရးတုိ ့အေပၚ 

အားလုံးသက္ေရာက္မ ႈ ျ ဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾ ကာင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏငွ့္ ကာက ြယ္ တားဆီးဖို 

သင္ယူျ ခင္းသည္၊ ထုိသူ၏ ကုိယ္ပိုင္ကာက ြယ္ရန္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းမ ်ားမ ွ တစ္ခု ျ ဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္တားဆီးေရး

လူကုန္ကူးမ ႈ (၁) လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကုန္သ ြယ္မ ႈအတ ြက္ ထိေတ ြ ့ဆက္ဆံျ ခင္းကုိ 

ရည္ရ ြယ္မ ႈျ ဖစ္ၿ ပီး၊ အလုပ္ႏငွ့္ လုပ္ခ ေတာ္ေတာ္ေလးသိသိသာသာ မဟုတ္ေသာ အလုပ္ (သုိ ့) တပါးသူ၏ 

ကိုယ္တ ြင္းအဂ ၤ ါကုိ ထုတ္ယူျ ခင္း၊ ထုိ ့အျ ပင္ အဓမ ၼျ ပဳက်င့္မ ႈ၊ စိတ္ဖိစီးမ ႈ၊ ၿ ခိမ္းေျ ခာက္မ ႈ၊ 

ထိန္းသိမ္းခံရျ ခင္း၊ ေစာင့္ေရ ာွက္ခံရျ ခင္း၊ ေဆးအသုံးခ ်ခံရျ ခင္း၊ အိပ္ေမ ြ ့ခ ်ခံရျ ခင္း၊ လိမ္ညာမ ႈ၊ 

တမင္တကာ အေရးႀ ကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ဝက္ွထားျ ခင္း၊ မသင့္ေတာ္ေသာေၾ က ြးၿ မီ 

သတ္မတ္ွျ ခင္း၊ အေရးႀ ကီးေသာ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားကုိ သိမ္းယူထားျ ခင္း၊ တပါးသူ၏ မတတ္ႏိုင္၊ 

မသိျ ခင္း (သို ့) ကူညီရန္ခက္ခဲေသာ အေျ ခအေန (သုိ ့) တပါးသူ၏ အလိုဆႏ ၵကုိ ဆန္ ့က်င္ေသာ 

နည္းလမ္း၊ ဝန္ထမ္းေခၚယူမ ႈတ ြင္ ပါဝင္ျ ခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္၊ ေပါင္ႏ ွ ံျ ခင္း၊ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ျ ခင္း၊ ျ ဖန္ 

့ေဝျ ခင္း၊ လက္ခံျ ခင္း၊ ပုန္းေအာင္းျ ခင္း၊ လ ွ် ိဳ ့ဝက္ွျ ခင္း၊ ပ ြစဲားလုပ္ျ ခင္း၊ ျ ပည္တ ြင္းျ ပည္ပ တရားမဝင္သူကုိ္ 

လက္ခံထားျ ခင္း (သုိ ့) အထက္တ ြင္ ေဖာ္ျ ပထားေသာ နည္းလမ္းမ ်ား၌ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျ ခင္း၊ အလုပ္ႏငွ့္ လုပ္ခ ေတာ္ေတာ္ေလးသိသိသာသာ မဟုတ္ေသာ အလုပ္ (သုိ ့) 

တပါးသူ၏ ကုိယ္တ ြင္း အဂ ၤ ါကုိ ထုတ္ယူျ ခင္း။ (၂) လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ျ ခင္းတ ြင္ 

အသက္ ၁၈ ႏစွ္ မျ ပည့္သူကို ဆုိလုိၿ ပီး၊  အလုပ္ႏငွ့္ လုပ္ခ ေတာ္ေတာ္ေလး သိသိသာသာ မဟုတ္ေသာ 

အလုပ္ (သုိ ့) တပါးသူ၏ ကုိယ္တ ြင္း အဂ ၤ ါအစိတ္အပိုင္းကုိ ထုတ္ယူျ ခင္း၊ ဝန္ထမ္းေခၚယူမ ႈတ ြင္ ပါဝင္ျ ခင္း၊ 

အေရာင္းအဝယ္၊ ေပါင္ႏ ွ ံျ ခင္း၊ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ျ ခင္း၊ ျ ဖန္ ့ေဝျ ခင္း၊ လက္ခံျ ခင္း၊ ပုန္းေအာင္းျ ခင္း၊ လ ွ် ိဳ 

့ဝက္ွျ ခင္း၊ ပ ြစဲားလုပ္ျ ခင္း၊ ၁၈ ႏစွ္ မျ ပည့္ သူကုိ္ လက္ခံထားျ ခင္း (သို ့) ၁၈ ႏစွ္ မျ ပည့္ သူကုိ္ 

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေစျ ခင္း၊ အလုပ္ႏငွ့္ လုပ္ခ ေတာ္ေတာ္ေလး သိသိသာသာ 

မဟုတ္ေသာ အလုပ္ (သုိ ့) တပါးသူ၏ ကုိယ္တ ြင္း အဂ ၤ ါအစိတ္အပိုင္းကုိ ထုတ္ယူျ ခင္း။

ပုဂၢ ိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈ03
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အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



　　人口販運犯罪集團常用的欺騙伎倆包括：承諾提供工作、

給予教育或婚姻機會，辦理免費護照、獲得觀光簽證、協助取

得工作許可證、接送出入境等。

　　人口販運的被害人不分年齡、性別，可能是女性，也可能

是兒童或成年男子。因此提醒每一個人都必須提高警覺「明智

的判斷和及時的求援」。人口販運的加害人並非都是陌生人，

也可能是認識的朋友、鄰居或親戚，也可能是組織或個人。因

此特別提醒：

1. 在任何文件上簽名之前必須詳細了解其內容。

2. 保管好自己的護照及機票。

3.  隨身攜帶家人電話，並熟悉臺灣的人口販運通報專線：110
（內政部警政署）1955（勞動部），或 (02)2388-3095（我
想爸爸響鈴救我）（內政部移民署）。

လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး
လူတိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾက

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက ္ျပည့္စံုေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္

အလုပ္သမားလုပ္အားသည္ အမွန္တကယ္ရေသာလုပ္ခႏွင့္ မကုိက္ညီ

ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ ေစာင့္္ၾကည့ ္ထိန္းခံရျခင္း (သို ့) အျခားတရားမဝင ္ဆက္ဆံခံရျခင္း

ခရီးသြားအေထာက္အထား အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း

အတင္းအဓမၼ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံခိုင္းျခင္း

အမႈတိုင္ရန္လိုင္း

လူကုန္ကူးမ ႈ ရာဇဝတ္မ ႈ အုပ္စုသည္ မၾ ကာခဏ အသုံးျ ပဳသည့္ လညွ့္က ြက္မ ်ားတ ြင္၊ 

အလုပ္ေပးမည့္ ဂတိေပးျ ခင္း၊ ပညာေရး (သုိ ့) အိမ္ေထာင္ျ ပဳျ ခင္း အခ ြင့္အလမ္းေပးျ ခင္း၊ အခမဲ့ 

ႏိုင္ငံကူးလက္မတွ္ ေလ ွ်ာက္ေပးျ ခင္း၊ ခရီးသ ြားဗီဇာ ရယူျ ခင္း၊ အလုပ္ပါမစ္အတ ြက္ အကူညီေပးျ ခင္း၊ 

ႏိုင္ငံတ ြင္းသုိ ့ဝင္ထ ြက္ေသာ အခါ အႀ ကိဳအပို ့လုပ္ေပးျ ခင္းစသျ ဖင့္ ပါဝင္ပါသည္။   

လူကုန္ကူးမ ႈခံရသူသည္ အသက္အရ ြယ္မေရ ြး၊ က်ား-မ မခ ြ ဲ၊ အမ် ိဳးသမီးျ ဖစ္ႏိုင္ျ ခင္း၊ ကေလး  (သုိ ့) 

အရ ြယ္ေရာက္ေသာ အမ် ိဳးသားလည္းျ ဖစ္ႏိုင္သည္။ ထုိ ့ေၾ ကာင့္ လူတိုင္း တက္ၾ က ြ ႏိုးၾ ကား သတိရ ွ ိ 

ေနရမည္ျ ဖစ္ၿ ပီး 「ပညာရ ွဆုံိးျ ဖတ္မ ႈႏငွ့္ အခ်နိ္မီ အကူအည」ီ ရ ွေိနရမည္လုိ ့ သတိေပးပါရေစ။ 

လူကုန္ကူးမ ႈ ျ ပဳသူမ ်ားသည္ သူစိမ္းျ ဖစ္ခ ်င္မ ျွ ဖစ္မည္၊ သိကၽ ြမ္းသူ (သုိ ့) ေဆ ြမ ် ိဳး၊ အဖ ြ ဲ ့အစည္း 

တစ္ဦးခ ်င္းလည္း ျ ဖစ္ႏိုင္သည္။ ထုိ ့ေၾ ကာင္ ့အထူးသတိေပးပါရေစ။ ။

၁ ။  သင္သည္ မည္သည့္ စာရ ြက္စာတမ္းဖိုင္ေပၚတ ြင္ လက္မတ္ွမထုိးမီ အေၾ ကာင္းအရာမ်ားကုိ 

အေသးစိတ္ သိနားလည္ျ ခင္း ရ ွရိမည္။ 

၂ ။  မိမိ၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မတွ္ႏငွ့္ ေလယာဥ္လက္မတ္ွကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းဆည္းထားရမည္။ 

၃ ။  ကုိယ္ႏငွ့္မက ြာ အိမ္သားမ ်ား၏ဖုန္းနံပါတ္၊ ရင္းႏ ွ ီးကၽ ြမ္းဝင္ေသာ လူကုန္ကူးမ ႈ တုိင္ၾ ကားေရး 

ထိုင္ဝမ္အခမဲ့ ဖုန္းလိုင္း။ ။ ၁၁၀ ( အမ် ိဳးသားရဲတပ္ဖ ြ ဲ ့ဦးစီးဌာန)၊ ၁၉၅၅ ( 

အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀ ကီးဌာန)၊ (သုိ ့)( ၀၂)၂၃၈၈-၃၀၉၅( ေဝၚရနွ္ပါပ့ါ ရနွ္လိန္က် ိဳ ့ေဝၚ) (အမ် ိဳးသား 

လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရးဦးစီးဌာန) ။
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အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



4. 確保自己的身體安全不受他人侵害。

　　若有機會能與疑似人口販運被害人談話，可試著支開他的

陪同者，如配偶、家人或雇主，因為這些陪同者可能是人口販

子所偽裝的。你可提出以下問題幫助識別是否為人口販運被害

人。

1. 你曾試著離開而遭受威脅或傷害嗎？ 

2. 你的工作或住所條件如何？

3. 你在什麼地方吃飯和睡覺？

4. 吃飯、睡覺和上廁所有無被管控？

5. 你的門窗有被上鎖嗎？

6. 有沒有人威脅你的家人，脅迫你做不願意做的事？

　　如是，請撥打人口販運通報專線 110或 1955或 02-
2388-3095（我想爸爸響鈴救我）

性侵害防治及性騷擾防治
性侵害防治

1.  定義：所謂性侵害乃是對於男女、男男或女女以強暴、脅迫、
恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者。嚴重的

性侵害行為包括性交、口交、體外射精、性器官接觸、性猥

褻等等。

၄ ။  သင့္ခႏ ၶာကုိယ္ကုိ တျ ခားသူ မထိခိုက္ေစရန္ႏငွ့္ ေဘးကင္းေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ကာ က ြယ္ပါ။

အကယ္၍ သင္သည္ မသက ၤာေသာ လူကုန္ကူးမ ႈခံရသူႏငွ့္ စကားေျ ပာခ ြင့္ ၾ ကံဳခဲ့လ ွ်င္၊ သူ ့ရဲ 

့အေဖာ္ကို လ ႊတ္ဖို ့ စမ္းၾ ကည့္ပါ၊ ဥပမာအိမ္ေထာင္ဖက္ (သုိ ့) အလုပ္ရငွ္၊ အဘယ္ေၾ ကာင့္ဆုိေသာ္ 

ထိုသူမ ်ားသည္ လူကုန္ကူးမ ႈ ျ ပဳသူမ ်ားမ ွ ဟန္ေဆာင္သူ ျ ဖစ္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ 

ေအာက္ပါေမးျ မန္းျ ခင္းျ ဖင့္ လူကုန္ကူးမ ႈခံရသူ ဟုတ္မဟုတ္ကုိ  ခ ြ ဲျ ခားၿ ပီး ကူညီႏိုင္သည္။

၁ ။  သင္သည္ ထ ြက္ခ ြာရန္ ႀ ကိဳးစားေသာေၾ ကာင့္ ၿ ခိမ္းေျ ခာက္ျ ခင္း (သုိ ့) ထိခိုက္ျ ခင္း ခံရပါသလား။

၂ ။  သင္၏ အလုပ္အကိုင္ (သုိ ့) ေနထုိင္ရာ အေျ ခအေနက ဘယ္လိုရ ွပိါသလဲ။

၃ ။  သင္သည္ မည္သည့္ေနရာတ ြင္ ထမင္းစားၿ ပီး အိပ္စက္ပါသလဲ။

၄ ။  ထမင္းစားျ ခင္း၊ အိပ္စက္ျ ခင္းႏငွ့္ အိမ္သာတုိ ့တ ြင္ စီမံခန္ ့ခ ြမဲ ႈ ႈႏငွ့္ ထိန္းခ ်ဳပ္မ ႈ ရ ွပိါသလား။ 

၅ ။  သင့္အခန္း၏ တံခါးႏငွ့္ ျ ပတင္းေပါက္ကုိ ေသာ့ခတ္ပိတ္ထား ခံရပါသလား။

၆ ။  သင့္မိသားစု ၿ ခိမ္းေျ ခာက္ျ ခင္းကုိ ခံရပါသလား။ သင္မျ ပဳလုပ္ခ ်င္ေသာ ကိစ ၥကုိ 

အက်ပ္ကုိင္ခံရပါသလား။

အကယ္၍ဟုတ္မနွ္လ ွ်င္၊ လူကုန္ကူးမ ႈအေၾ ကာင္းၾ ကားေရးလုိင္း ၁၁၀ (သုိ ့) ၁၉၅၅ (သုိ ့) 

၀၂-၂၃၈၈-၃၀၉၅ ( ေဝၚရနွ္ပါပ့ါ ရနွ္လိန္က် ိဳ ့ေဝၚ) 

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခ်မႈန္းေရးကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္လိင္ပိုင္းဆိုင္
ရာေႏွာင့္ယွက္ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခ်မႈန္းေရးကာကြယ္တားဆီးေရး
၁ ။  အဓိပ ၸါယ္။  ။လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေခ်မ ႈန္းေရးသည္ အမ် ိဳးသား အမ် ိဳးသမီးတို ့အား၊ က်ား-က်ား (သုိ ့) မ-မ 

တို ့၏ မုဒိမ္းက်င့္ျ ခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ျ ခင္း၊ၿ ခိမ္းေျ ခာက္မ ႈ၊ အိပ္ေမ ြ ့ခ ် ခံရျ ခင္း၊ (သုိ ့) အျ ခားအေနျ ဖင့္ 

ထိုသူ၏ ဆႏ ၵကုိခ ် ိဳးေဖာက္ေသာ လိင္ဆက္ဆံသူ။ ေလးနက္ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခ်မ ႈန္းေရးတ ြင္ 

လိင္ဆက္ဆံျ ခင္း၊ ခံတ ြင္းျ ဖင့္ျ ပဳျ ခင္း၊ သုတ္ရည္လ ႊတ္ျ ခင္း၊ လိင္အဂ ၤ ါထိေတ ြ ့ျ ခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

ညစ္ညမ္းေသာ ေႏာွင့္ယက္ွျ ခင္း စသည္တုိ ့ျ ဖစ္သည္။ 
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2.  如果不幸遭受到性侵害時應該要：

　(1)  先不急著沖洗或換掉衣服，要
保留各種證據，立刻到醫院驗

傷採證。

　(2)  向警察報案求援，必要時員警會
陪同您至醫院驗傷採證。

　(3)  調查或審問中可由法定代理人、配偶、
直系或三等親內的旁系血親、家長或社工人員等陪伴。

　(4)  在調查過程中受害者的身分和相關文件都會保密，請放心。

　(5)  如需接受法律扶助、診療驗傷、緊急診療、心理治療、
輔導、安置時，可撥打 113保護專線或向各縣市政府「家
庭暴力及性侵害防治中心」尋求援助。

　(6)  如有急迫危險，立刻撥打 110向警方報案，請警察協助
處理。

性騷擾防治

1.  定義：只要一切不受到歡迎的、與性或性別有關，會讓您感
到不舒服不自在、覺得被冒犯、被侮辱的言行舉止。在嚴重

的情況下，甚至會影響到您就學或就業機會的表現，或影響

日常生活之進行，就可能構成性騷擾。

　 　　性騷擾是一種對人身安全的傷害，任何人都有可能被性
騷擾，嚴重的性騷擾行為可能演變成性侵害或強制猥褻臺灣

訂有「性騷擾防治法」之規範以協助民眾依法求助。

၂ ။  အကယ္၍ ကံဆုိးၿ ပီး လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခ်မ ႈန္းေရး ျ ဖစ္ခဲ့လ ွ်င္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျ ဖစ္သင့္သည္။

 (၁)  အလ်င္စလုိ ေဆးေၾ ကာျ ခင္း (သို ့) အဝတ္အစားကို လဲျ ခင္းမျ ပဳပါႏငွ့္၊ 

ရ ွသိမ ွ်သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ စုေဆာင္းထားၿ ပီး၊ ခ ်က္ခ ်င္း ေဆးရံုသုိ ့ သ ြားေရာက္၍ 

စစ္ေဆးၿ ပီး။ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို စုေဆာင္းရမည္။

 (၂)  ရဲကုိတိုင္ၾ ကားရန္ အကူအညီေတာင္းပါ၊ လုိအပ္လ ွ်င္ ရဲသည္သင္ႏငွ့္အတူ ေဆးရံုသုိ ့ လုိက္ပါၿ ပီး 

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကုိ စုေဆာင္းလိမ့္မည္။

 (၃)  စစ္တမ္းယူျ ခင္း (သုိ ့) ေမးျ မန္းစစ္ေဆးေသာ အခါ တရားဝင္ ကုိယ္စားလယ္ွ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ 

ေသ ြးရင္းသားရင္း (သို ့) တတိယဆက္ေဆ ြမ် ိဳး၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး (သုိ ့) လူမ ႈဝန္ထမ္း စသည္တုိ ့က 

အေဖာ္ျ ပဳလိမ့္မည္။

 (၄)  မးျ မန္းစစ္ေဆးမ ႈစစ္တမ္းယူခ ်နိ္တ ြင္ ခံစားသူ၏ အေထာက္အထားႏငွ့္ ဆက္စပ္ေသာဖိုင္မ ်ားကုိ 

လ ွ် ိဳ ့ဝက္ွမည္ျ ဖစ္၍၊ ေက်းဇူးျ ပဳ၍ စိတ္ခ ်ပါ။

 (၅)  အကယ္၍ ဥပေဒေရးရာအကူအညီမ်ား၊ အဆုိပါဒဏ္ရာႏငွ့္ ေရာဂါကုသမ ႈ၊ အေရးေပၚကုသမ ႈ၊ 

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာကုသမ ႈ၊ အၾ ကံေပးျ ခင္း၊ ေနရာခ်ထားေပးျ ခင္း  စသည္တုိ ့ကုိ 

လက္ခံရန္လုိအပ္လ ွ်င္၊ ၁၁၃ ကာက ြယ္ေရးလုိင္း (သုိ ့) ခရိုင္ႏငွ့္ ၿ မိဳ ့အစိုးရ「 အိမ္တ ြင္း အၾ ကမ္းဖ

က္မ ႈႏငွ့္လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခ်မ ႈန္းေရး ကာက ြယ္တားဆီးေရး စင္တာ 」သုိ ့ဖုန္းဆက္အကူအညီ 

ေတာင္းႏုငိ္ပါသည္။

 (၆)  အကယ္၍ အေရးေပၚ အႏ ရၱာယ္ႏငွ့္ၾ ကံဳခဲ့လ ွ်င္၊ ခ ်က္ခ ်င္း ၁၁၀ သုိ ့ဆက္၍ ရဲကုိ သတင္းပို ့ၿ ပီး၊ ရဲကို 

အကူအညီ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေႏာွင့္ယက္ွႀ ကိဳတင္ ကာက ြယ္ေရး

၁ ။  အဓိပ ၸါယ္။  ။မႀ ကိဳက္ႏစွ္သက္ေသာ အရာမ်ားျ ဖစ္ေသာ ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ (သုိ ့) က်ား- မ 

ႏငွ့္ဆက္စပ္ေသာ၊ သင့္အား မသက္မသာ ခံစားရျ ခင္း၊ အၿ ငိဳးထားခံစားရျ ခင္း၊ ကဲ့ရဲ ့ခံရျ ခင္း။ 

ျ ပင္းထန္ေသာ ျ ဖစ္ရပ္ အေျ ခအေနေၾ ကာင့္၊ သင္၏ ပညာေရး (သုိ ့) အလုပ္အကုိင္ စ ြမ္းေဆာင္ျ ခင္း 

အခ ြင့္အေရးကုိ ထိခိုက္ေစၿ ပီး၊ (သုိ ့) ေန ့စဥ္ဘဝ၏ တုိးတက္မ ႈကုိ ထိခိုက္ေစလ ွ်င္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

ေႏာွက္ယကွ္ျ ခင္း အျ ဖစ္သတ္မတ္ွႏိုင္သည္။

 လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏာွက္ယက္ွျ ခင္းသည္ ပုဂ ၢ ိဳလ္ေရး လုံျ ခံဳမ ႈကုိ ဒဏ္ရာရေစၿ ပီး၊ မည္သူမဆုိ 

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏာွက္ယက္ွျ ခင္းႏငွ့္ ၾ ကံဳေတ ြ ့ႏိုင္ၿ ပီး၊ ျ ပင္းထန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

ေႏာွက္ယက္ွျ ခင္း သည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေခ်မ ႈန္းမ ႈ (သုိ ့) လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ညစ္ညမ္းေသာ 

ေႏာွင့္ယက္ွျ ခင္း စသည္တုိ ့ ျ ဖစ္ႏိုင္သည္။ 
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2.  遇到性騷擾因應對策：一定要勇於制止、勇敢說不，當您遭
受性騷擾，您可以運用以下的資源或原則處理。處理過程中

有任何問題，都可以直撥「113」24小時保護專線，提供您
專業的協助（註 22）。

家庭暴力防治及兒少老人疏忽遺棄
家庭暴力防治

　　家庭暴力指的是「家庭成員間實施身體、精神或經濟上之

騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為」。其中家庭暴力案

件類型可分為「親密關係暴力」、「兒少保護」、「直系血 (姻 )
親卑親屬虐待尊親屬」及「其他家庭成員間暴力案件」，常見

之暴力類型可分為：肢體暴力、精神虐待、性虐待、經濟之不

法侵害。

　　若家庭暴力已經持續存在

一段時間，建議您立即尋求協

助，因為家庭暴力經常重複發

生，且施暴頻率與暴力行為嚴

重程度也會隨著時間加劇。及

早尋求幫助，將有機會制止暴

力傷害。另當家庭暴力正在發

生時，建議您：

家庭暴力防治相關的「紫絲帶電影節」 
ခရမ္းေရာင္ဖဲႀကိဳးရုပ္ရွင္ပြေဲတာ္

၂ ။  လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏာွက္ယက္ွျ ခင္းႏငွ့္ ၾ ကံဳေတ ြ ့ရေသာအခါ တုန္ ့ျ ပန္မ ႈ။  ။ သတ ၱရိ ွစိ ြာျ ဖင္ ့ရပ္တန္ 

့ရမည္၊ ရဲရင့္စ ြာျ ဖင့္ မဟုတ္သည္ကုိေျ ပာ၊ သင္သည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏာွက္ယက္ွျ ခင္းႏငွ့္ ၾ ကံဳေတ ြ 

့ရေသာအခါ၊ ေအာက္ပါ အရင္းအျ မစ္မ ်ားကုိ အသုံးျ ပဳ၍ ေျ ဖရငွ္းႏိုင္သည္။ ေျ ဖရငွ္းသည့္ 

အေျ ခအေနတ ြင္ အခက္ခဲမ ်ားႏငွ့္ၾ ကံဳေတ ြ ့ပါက၊ 「၁၁၃」 ၂၄ နာရီ ကာက ြယ္ေရးလုိင္းသုိ ့ 

ဆက္သ ြယ္ပါက၊ သင့္ကုိ က ြ ်မ္းက်င္သူမ ်ားက အကူအညီေပးလိမ့္မည္ (မတ္ွခ ်က္ ၂၂ ) ။

မိသားစု အၾကမ္းဖက္ကာကြယ္တားဆီးေရး ႏွင့္ ကေလးလူငယ္
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကိုလ်စ္လ်ဴရႈစြန္ ့ပစ္ျခင္း

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ကာကြယ္တားဆီးေရး
အိမ္တ ြင္း အၾ ကမ္းဖက္ျ ခင္းသည္ 「မိသားစုဝင္အတ ြင္း ခႏ ၶာကိုယ္တ ြင္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျ ခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ(သုိ ့) စီးပ ြားေရးအေပၚေႏာွက္ယက္ွျ ခင္း၊ ထိန္းခ ်ဳပ္ျ ခင္း၊ အက်ပ္ကုိင္ျ ခင္း၊(သုိ ့) 

ဥပေဒႏငွ့္ မညီေသာခ် ိဳးေဖာက္ျ ခင္းအျ ပဳအမ ႈ」။ အိမ္တ ြင္း အၾ ကမ္းဖက္မ ႈမ ်ားတ ြင္

「ရင္းႏ ွ ီးေသာဆက္ဆံေရး အၾ ကမ္းဖက္မ ႈမ ်ား」၊ 「ကေလးသူငယ္ကာက ြယ္ေစာင့္ေရ ာွက္ေရး」 ၊ 

「ေသ ြးရင္းသားရင္း(လက္ထပ)္ မိဘေဆ ြမ် ိဳးမ ်ား၏ အလ ႊသုံဲးစား ႏ ွမိ့္ခ ်ျ ခင္း」၊ ႏငွ့္ 

「အျ ခားမိသားစုဝင္မ ်ားအၾ ကား အၾ ကမ္းဖက္မ ႈ ျ ဖစ္ပ ြားသူ」အမ် ိဳးအစားမ ်ားခ ြ ဲျ ခားထားၿ ပီး၊ 

မၾ ကာခဏေတ ြ ့ရေသာ အၾ ကမ္းဖက္ အမ် ိဳးအစားမ ်ားမာွ၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾ ကမ္းဖက္မ ႈ၊ 

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အလ ြသုံဲးစားမ ႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အလ ြသဲံုးစားမ ႈ၊ စီးပ ြားေရးကုိ ဥပေဒႏငွ့္ မညီည ြတ္ေသာ 

ခ် ိဳးေဖာက္မ ႈ။

အိမ္တ ြင္း အၾ ကမ္းဖက္မ ႈ အခ်နိ္ အေတာ္ၾ ကာၿ ပီးေနာက္၊ သင့္ကုိ ခ ်က္ခ ်င္း အကူအညီ ရ ာွပါလုိ ့ 

အၾ ကံျ ပဳၿ ပီး၊ အိမ္တ ြင္း အၾ ကမ္းဖက္မ ႈသည္ မၾ ကာခဏ ထပ္ခါ တလဲလဲ ျ ဖစ္ေသာေၾ ကာင့္၊ 

အၾ ကမ္းဖက္မ ႈႏငွ့္ အၾ ကမ္းဖက္မ ႈ အႀ ကိမ္ေရသည္ အခ်နိ္ၾ ကာ လာသည္ ႏငွ့္ အမ ွ် ပုိ၍ျ ပင္းထန္ 

လာတတ္သည္။ အခ်နိ္ေစာေစာ အကူအညီ ရ ာွပါက၊ အၾ ကမ္းဖက္မ ႈ ရပ္တန္ ့ရန္ အခ ြင့္အေရးပိုမ ်ားသည္။ 

အိမ္တ ြင္း အၾ ကမ္းဖက္မ ႈ ျ ဖစ္ပ ြားေနစဥ္ ျ ဖစ္ပါက၊ သင့္ကုိ အၾ ကံေပးပါရေစ။ 
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1.  保持鎮定，不要激怒對方，以保護自身
安全為主。

2.  保護自己，尤其是頭、臉、頸、胸、腹
部等重要部位。

3. 大聲呼救，請家人或朋友幫忙。

4. 儘快避開、逃離現場，到朋友、親人或協助單位求救。

5.  如有急迫危險，要立刻撥打 110向警方報案，請警察協助
處理。

6. 立刻請醫生驗傷，並設法拍照存證。

7.  如果需要接受法律扶助、診療驗傷、緊急診療、心理治療、
輔導、安置時，可以撥打 113 保護專線或向各縣市政府「家
庭暴力及性侵害防治中心」尋求援助（同註 22）。

兒少及老人疏忽遺棄

　　兒少及老人的基本需求，如飲

食、穿著、居住環境、教育、醫療

照顧等，若受到長期忽視，以致危

害或損害健康或發展；另有關遺棄

則為依法令或契約有扶養義務而不

予適當照顧，致有生命、身體、健

康或自由之危難，皆屬於對兒少及

老人疏忽遺棄（同註 22）。

家庭暴力防治法
အိမ္တြင္း 

အၾကမ္းဖက္ကာကြယ္တားဆီးေရး

၁ ။  အးေဆးတည္ၿ ငိမ္္ေအာင္ေနၿ ပီး၊ တဖက္သားကုိ အမ်က္ေဒါသ ထ ြက္ေအာင္ မဆ ြပါႏငွ့္၊ 

မိမိ၏လုံျ ခံဳေရးသည္ သာလ ွ်င္ အဓိကပါ။

၂ ။  မိမိ၏ ကုိယ္ကုိ၊ အထူးသျ ဖင့္ ဦးေခါင္း၊ မ ်က္ႏာွ၊ လည္ပင္း၊ ရင္ဘတ္၊ ဝမ္းဗိုက္ စသည့္ အေရးႀ ကီးေသာ 

အစိတ္အပိုင္း တုိ ့ကုိ ကာက ြယ္ေစာင့္ေရ ာွက္ပါ။ 

၃ ။  အကူအညီ အတ ြက္ အိမ္သားမ ်ား (သုိ ့) မိတ္ေဆ ြမ ်ားကုိ၊အသံက်ယ္ျ ဖင့္ ေအာ္ဟစ္ၿ ပီး 

အကူညီေတာင္းပါ။

၄ ။  အျ မန္ဆံုး ေရ ာွင္ၾ ကဥ္ရန္၊ အခင္း ျ ဖစ္ရာမေွရ ာွင္တိမ္းၿ ပီး၊ ေဆ ြမ ် ိဳး မိတ္ေဆ ြဆီသုိ ့ (သို ့) 

ကူညီေစာင့္ေရ ာွက္ေရး ဌာနသုိ ့ အကူညီေတာင္းပါ။

၅ ။  အကယ္၍ အေရးေပၚ အႏ ရၱာယ္ႏငွ့္ ေတ ြ ့ၾ ကံဳခဲ့လ ွ်င္၊ ခ ်က္ခ ်င္း ၁၁၀ သုိ ့ဆက္ၿ ပီး ရဲတပ္ဖ ြ ဲ ့သုိ ့ 

အေၾ ကာင္းၾ ကားပါ၊ ေက်းဇူးျ ပဳ၍ ရဲတပ္ဖ ြ ဲ ့ကုိ ကူညီရန္ အကူညီေတာင္းပါ။

၆ ။  ခ ်က္ခ ်င္း ဆရာဝန္ ထံတ ြင္ ဒါဏ္ရာမ်ားကုိ စစ္ေဆးသည့္အျ ပင္၊ သက္ေသ အေထာက္အထားအတ ြက္ 

ႀ ကိဳးစားၿ ပီး ဓါတ္ပံု ရုိက္ထားပါ။

၇ ။  အကယ္၍ သင္သည္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီမ်ားလုိျ ခင္း၊ ဒါဏ္ရာေရာဂါမ ်ား ကုသျ ခင္း၊ အေရးေပၚ 

ကုသျ ခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကုသျ ခင္း၊ အၾ ကံဉာဏ္ေပးျ ခင္း၊ ေနရာခ်ထားေပးျ ခင္း၊ စသည္တုိ ့ 

လိုအပ္ပါက ၁၁၃ ကာက ြယ္ေရးလုိင္း (သို ့) ခရိုင္ႏငွ့္ ၿ မိဳ ့အစိုးရ「 အိမ္တ ြင္း အၾ ကမ္းဖက္မ ႈႏငွ့္လိင္ပိုင္း

ဆိုင္ရာ ေခ်မ ႈန္းေရး ကာက ြယ္တားဆီးေရး စင္တာ 」သုိ ့ဖုန္းဆက္အကူအညီ ေတာင္းႏုငိ္ပါသည္ 

(မတ္ွခ ်က္ ၂၂ ) ။

 ကေလးလူငယ္ႏွင့ ္သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအားလ်စ္လ်ဴရႈျခင္းႏွင့္ စြန့္ 
ပစ္ျခင္း

ကေလးလူငယ္ႏငွ့္ သက္ႀ ကီးရ ြယ္အိုမ ်ား၏ အေျ ခခံလုိအပ္မ ်ားမာွ၊ အစားအစာမ်ား၊ အဝတ္အစား၊ 

ေနထုိင္မ ႈပတ္ဝန္းက်င္၊ ပညာေရး၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာေစာင့္ေရ ာွက္မ ႈ စသည္တုိ ့ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ေရရ ညွ္ 

အေၾ ကာင္းမဲ့ လ်စ္လ်ဴရ ႈျ ခင္းေၾ ကာင့္၊ က်န္းမာေရးႏငွ့္ ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးတုိးတက္ျ ခင္းကိုအႏ ရၱာယ္ (သို ့) 

ပ ်က္ဆီးဆုံးရံ ႈးျ ခင္းျ ဖစ္ေစပါက။ ။ေနာက္ထပ္ ဆက္စပ္ေသာစ ြန္ ့ပစ္ျ ခင္းသည္ ဥပေဒအရ (သုိ ့) 

စာခ်ဳပ္အရစနစ္တက် တာဝန္ႏငွ့္ ေစာင့္ေရ ာွက္မ ႈမရ ွခိဲ့ျ ခင္း၊ အသက္၊ ခႏ ၶာကုိယ္၊ က်န္းမာျ ခင္း (သုိ ့) 

လ ြတ္လပ္ျ ခင္းစေသာ အႏ ရၱာယ္မ်ားသည္၊ ကေလးလူငယ္ႏငွ့္ သက္ႀ ကီးရ ြယ္အုိမ ်ားအား 

လ်စ္လ်ဴရ ႈျ ခင္းႏငွ့္ စ ြန္ ့့ပစ္ျ ခင္း ျ ဖစ္သည္ (မတ္ွခ ်က္ ၂၂) ။
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當您遇到上述家庭暴力防治及兒少老人疏忽遺棄情事
時，以下為求助資源：

各直轄市、縣 (市 )政府家庭暴力及性侵害防治中心
　 　　如果您對通報事宜、家庭暴力案件處理有任何疑
問，也可以與各縣市政府的家庭暴力防治中心聯繫。

　•  各直轄市、縣（市）政府家庭暴力及性侵害防治中
心通訊資料（附表七）

各縣市政府駐地方法院家庭暴力事件服務處

　 　　若您想聲請保護令，但不知道如何撰寫保護令聲
請書狀或有陪同出庭之需要，可就近尋求地方法院家
庭暴力事件服務處協助。

113保護專線
　 　　任何時間，若您發現有兒童、少年、老人、身心
障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性
侵害、性騷擾等情事，不分縣市、24小時全天候可以
手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」，將有
專業值機社工人員與您線上對談，提供您相關諮詢、
通報、轉介等專業服務，113保護專線將遵循保密原
則，不會任意向第三人透漏您的個人資料，請安心撥
打。

113線上諮詢
　 　　如果您是聽語障或不便言談的朋友，也可以手機
傳簡訊至 113，或利用 113線上諮詢與保護專線的專
業人員聯繫。

關懷 e起來
　 　　民眾可以在線上通報及諮詢有關家庭暴力、性侵
害及兒少保護事項，如果發現身旁兒少疑似遭受疏忽、
虐待等不當對待情形，請立即上網（關懷 e起來網址：
http://ecare.mohw.gov.tw）諮詢通報。

諮詢
專線

သင္သည္ အထက္တ ြင္ေဖာ္ျ ပထားသည့္ အိမ္တ ြင္း အၾ ကမ္းဖက္ကာက ြယ္တားဆီးေရး ႏငွ့္ ကေလးလူငယ္ႏငွ့္ 
သက္ႀ ကီးရ ြယ္အုိမ ်ားအား လ်စ္လ်ဴရ ႈျ ခင္းႏငွ့္ စ ြန္ ့ပစ္ျ ခင္းတုိ ့ႏငွ့္ ၾ ကံဳေတ ြ ့ရေသာ အခါတ ြင္၊ ေအာက္တ ြင္ 
အကူညီေပးသည့္ အရင္းအျ မစ္မ ်ား။ 
 ့ၿ မိဳ ့ေတာ္စည္ပင္၊ေကာင္တ(ီ ၿ မိဳ ့) အစိုးရတုိင္းတ ြင္အိမ္တ ြင္းအၾ ကမ္းဖက္မ ႈႏငွ့့္္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခ်မ ႈန္းေရး 

ကာက ြယ္ တားဆီးေရးစင္တာ
      သင္သည္အေၾ ကာင္းၾ ကားကိစ ၥရပ္မ ်ားႏငွ့္ ပတ္သက္၍၊ အိမ္တ ြင္း အၾ ကမ္းဖက္မ ႈ ကိစ ၥရပ္မ ်ားႏငွ့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေမးခ ြန္းမ ်ားရ ွပိါက၊ ေကာင္တ(ီ ၿ မိဳ ့) အစိုးရတုိ ့၏ အိမ္တ ြင္း အၾ ကမ္းဖက္မ ႈ ကာက ြယ္ 
ေရးစင္တာသုိ ့ ဆက္သ ြယ္ႏိုင္ပါသည္။

   •  ၿ မိဳ ့ေတာ္စည္ပင္၊ေကာင္တ(ီ ၿ မိဳ ့) အစိုးရ အိမ္တ ြင္း အၾ ကမ္းဖက္မ ႈ ႏငွ့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခ်မ ႈန္းေရး 
ကာက ြယ္တားဆီးေရးစင္တာ ဆက္သ ြယ္ေရးေဒတာမ်ား ( မတ္ွခ ်က္ ၇ )

ၿ မိဳ ့ေတာ္စည္ပင္၊ေကာင္တ(ီ ၿ မိဳ ့) အစိုးရ ခရိုင္တရားရံုးတိုင္းတ ြင္ အိမ္တ ြင္းအၾ ကမ္းဖက္မ ႈဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား
     သင္သည္ ကာက ြယ္ေစာင့္ေရ ာွက္ေရး အမိန္ ့ကုိေလ ွ်ာက္ထား လုိပါက၊ မည္သို   ့ကာက ြယ္ 
ေစာင့္ေရ ာွက္ေရး အမိန္ ့ေတာင္းဆုိမ ႈ ပုံစံကို ေရးသားရန္ (သုိ ့)တရားရံုးသုိ ့ အတူ လုိက္ပါရန္ လုိအပ္ျ ခင္း၊ 
စသည္တုိ ့ရ ွလိ ွ်င္ ခရိုင္တရားရံုး၏ အိမ္တ ြင္းအၾ ကမ္းဖက္မ ႈကိစ ၥရပ္ ဝန္ေဆာင္မ ႈသုိ ့ ဆက္သ ြယ္ၿ ပီး 
အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။
၁၁၃ကာက ြယ္ေစာင့္ေရ ာွက္ေရးလုိင္း
     အခ်နိ္မေရ ြး၊ သင္သည္ ကေလး၊ လူငယ္၊သက္ႀ ကီးရ ြယ္အုိ၊ မသန္စ ြမ္းသူမ ်ား ႏ ွပိ္စက္ညငွ္းဆဲျ ခင္းခံရသ
ည္ကုိေတ ြ ့ရ ွပိါက၊ (သုိ ့)သင္ကိုယ္တုိင္အိမ္တ ြင္းအၾ ကမ္းဖက္မ ႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအလ ြသဲံုးစားမ ႈ၊ 
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေႏာွက္အယက္ွ ေပးျ ခင္းစသည္ တုိ ့ကုိခံစားရျ ခင္းျ ဖစ္ခဲ့ပါက၊ ေနရာေဒသမေရ ြး၊ ၂၄ 
နာရီအခ်နိ္မေရ ြးမိုဘုိင္းဖုန္း၊ တယ္လီဖုန္း၊ စာသားမက္ေဆ့ခ် ္( ၾ ကားနာရန္မသန္စ ြမ္းသ)ူတုိက္ရိုက္ ၁၁၃ 
ကိုဆက္၍ အကူအညီေတာင္းဆုိႏိုင္ၿ ပီး၊ ပေရာ္ဖက္ရငွ္နယ္ လူမ ႈေရးဝန္ထမ္းမ ်ားကသင္ႏငွ့္ အ ြန္လုိင္းတ ြင္ 
စကားေျ ပာဆုိမည္ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ဆက္စပ္သည့္ အၾ ကံဉာဏ္မ ်ားေပးၿ ပီး၊ အေၾ ကာင္းၾ ကားျ ခင္း၊ 
လ ႊေဲျ ပာင္းေပးျ ခင္း၊ က ြ ်မ္းက်င္သူမ ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား၊ ၁၁၃ လုိင္းသည္ လ ွ် ိဳ ့ဝက္ွကာက ြယ္ေစာင့္ေရ ာွ
က္ျ ခင္းကိုလုိက္နာၿ ပီး၊ သင္၏ ပုဂ ၢ ိဳလ္ေရးရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္မည္ 
မဟုတ္ေသာေၾ ကာင့္ စိတ္ခ ်စ ြာျ ဖင့္ ဖုန္းကုိဆက္ပါ။ 
၁၁၃အ ြန္လိုင္းတ ြင္တုိင္ပင္ေဆ ြးေႏ ြးျ ခင္း
    အကယ္၍ သင္သည္ ၾ ကားနာရန္မသန္စ ြမ္းသူ ျ ဖစ္ျ ခင္း(သုိ ့)ေျ ပာဆုိရန္ 
အဆင္မေျ ပသူမိတ္ေဆ ြျ ဖစ္လ ွ်င္၊ မုိဘုိင္းဖုန္းျ ဖင့္ စာသားမက္ေဆ့ခ်ကုိ္ ၁၁၃ သုိ ့ပုိ ့ျ ခင္း၊ (သုိ 
့)၁၁၃အ ြန္လိုင္းတ ြင္ ေမးျ မန္းစံုစမ္းျ ခင္းႏငွ့္ ကာက ြယ္ေရးလုိင္း၏ က ြ ်မ္းက်င္သူမ ်ားႏငွ့္ ဆက္သ ြယ္ပါ။
အတူတူျ ပဳစုေစာင့္ေရ ာွက္ၾ ကစို ့
   လူထုသည္ အ ြန္လုိင္းတ ြင္ အိမ္တ ြင္း အၾ ကမ္းဖက္မ ႈႏငွ့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေၾ ကာင္ းၾ ကားျ ခင္း ႏငွ့္ 
စံုစမ္းေမးျ မန္းျ ခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အလ ြသုံဲးစားမ ႈႏငွ့္ ကေလးသူငယ္ ကာက ြယ္ ေစာင့္ေရ ာွက္ေရး ကိစ ၥမ ်ား၊ 
အကယ္၍ အနီးအနားရ ွ ိ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရ ႈျ ခင္း၊ ညငွ္းပန္းႏ ွပိ္စက္ျ ခင္း ခံရသည္ဟု သံသယ 
ရ ွခိဲ့ပါက၊ ခက်ခ္င်း္ အငတ္ာနက္ တကၿ္ပးီ (အတတူူျပစဳေုစာင့ေ္ရွာကၾ္ကစို ့ဝကဘ္ဆ္ိကု။္  ။http://ecare.mohw.
gov.tw )သို ့ စံစုမး္ ေမးျမနး္ အေၾကာငး္ၾကား အသေိပးပါ။

အၾကံဉာဏ္လိုင္း
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　　臺灣政府為保障人民居住生活基本權益，

制定相關法規提供人民依循，本篇特將與新住

民生活相關的法規羅列出來，希望對新住民生

活有所助益。

• 新住民法律諮詢服務窗口通訊資料（附表八）

國籍法
　　中華民國國籍之取得、喪失、回復與撤銷，依本法之

規定。外國人申請歸化，應於許可歸化之日起，或依原屬

國法令須滿一定年齡始得喪失原有國籍者自滿一定年齡之

日起，一年內提出喪失原有國籍證明。屆期未提出者，除

經外交部查證因原屬國法律或行政程序限制屬實，致使不

能於期限內提出喪失國籍證明者，得申請展延時限外，應

撤銷其歸化許可。

戶籍法
　　戶籍登記，以戶為單位。在一家，或同一處所同一

主管人之下共同生活，或經營共同事業者為一戶，以家

長或主管人為戶長；單獨生活者，得為一戶並為戶長。

一人同時不得有二戶籍。戶籍登記，由直轄市、縣（市）

主管機關於其轄區內分設戶政事務所辦理。

相關法規

國籍法
ႏိုင္ငံသားဥပေဒ

戶籍法
အိမ္ေထာင္စု 

မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ

ထိုင္ဝမ္အစိုးရမ ွ ျ ပည္သူ ့လူေနမ ႈဘဝ အေျ ခခံ အခ ြင့္အေရးကုိ အာမခံရန္ အတ ြက္၊ သက္ဆုိင္ရာ 

စည္းမ ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကို လူအမ်ား လုိက္နာရန္၊ အထူးသျ ဖင့္ ဤအပိုင္းသည္ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား၏ 

လူေနမ ႈဘဝႏငွ့္ ဆက္စပ္ေသာ စည္းမ ်ဥ္းမ ်ား ေရးဆ ြ ဲၿ ပီး၊ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား လူေနမ ႈဘဝအေပၚ 

အေထာက္္အကူ ျ ဖစ္မည္ဟု ေမ ွ်ာ္လင့္ ပါသည္။

• အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ားဥပေဒေရးရာအၾ ကံေပးဝန္ေဆာင္မ ႈ ေနရာဆက္သ ြယ္ေရးေဒတာ (ဇယား ၈)

ႏိုင္ငံသားဥပေဒ

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျ ဖစ္ ရယူျ ခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးျ ခင္း၊ ျ ပန္လည္ရယူျ ခင္း ႏငွ့္ ဖ ်က္သိမ္းခံရျ ခင္း 

တို ့သည္၊ ဤဥပေဒ သတ္မတွ္ ထားျ ခင္းအရ ျ ဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ႏိုင္ငံသားအျ ဖစ္ ခံယူရန္ 

ေလ ွ်ာက္ထားျ ခင္းသည္၊ ႏိုင္ငံသားအျ ဖစ္ ခံယူႏိုင္ေသာ ေန ့မစွ၍၊ (သုိ ့) မူရင္းႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ အရ 

သတ္မတ္ွထားေသာ အသက္အရ ြယ္ ေရာက္သည့္ေန ့တ ြင္ မူရင္းႏိုင္ငံသားမ ွ ဆုံးရံ ႈးၿ ပီး သတ္မတ္ွထားေသာ 

အသက္အရ ြယ္ ေရာက္သည့္ေန ့ မစွ၍၊ မူရင္းႏိုင္ငံသားမ ွ ဆုံးရံ ႈးၿ ပီး သက္ေသ အေထာက္အထားကုိ 

တစ္ႏစွ္အတ ြင္း တင္ျ ပရမည္။ အခ်နိ္တန္၍ မတင္ျ ပသူ မလွ ြ၍ဲ ႏိုင္ငံျ ခားေရးဝန္ႀ ကီးဌာနမ ွ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ 

မူလ တုိင္းျ ပည္၏ ဇစ္ျ မစ္ဥပေဒမ်ား (သုိ ့) အုပ္ခ ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ ်ား၏ စစ္မနွ္ေသာ ကန္ 

့သတ္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံသား ဆုံးရံ ႈးၿ ပီး သက္ေသ အေထာက္အထားကုိ အခ်နိ္ အတ ြင္း မတင္ျ ပႏိုင္သူ၊ အခ်နိ္ အကန္ 

့အသတ္ကုိ တိုးျ မငွ့္ေပးရန္ ေလ ွ်ာက္ထား ရမည့္အျ ပင္၊ ႏိုင္ငံသားအျ ဖစ္ ခံယူခ ြင့္ ကုိလည္း ရုပ္သိမ္းရလိမ့္မည္။

အိမ္ေထာင္စု မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ

အိမ္ေထာင္စု မတွ္ပံုတင္ျ ခင္းသည္၊ တစ္စုအျ ဖစ္ အိမ္ေထာင္စု၊ တစ္အိမ္၊ (သို ့) တစ္ေနရာတ ြင္ 

တစ္ေယာက္တည္း ဦးစီးၿ ပီး အတူတက ြ ေနထုိင္ျ ခင္း၊ (သို ့) စီးပ ြားေရး လုပ္ငန္းမ ်ား ပူးတ ြ ဲ လုပ္ကုိင္သူ၊ 

လူႀ ကီးသူမ (သုိ ့) အုပ္ခ ်ဳပ္သူကုိ အိမ္ေထာင္ဦးစီး။  ။တစ္ဦးတည္းေနသူ ျ ဖစ္လ ွ်င္္ 

တစ္အိမ္ေထာင္၏အိမ္ေထာင္ဦးစီး။ လူတစ္ေယာက္လ ွ်င္ တခ် ိန္္တည္း အိမ္ေထာင္စု ႏစွ္ခု မရ ွရိ။ အိမ္ေထာင္စု 

မတ္ွပံုတင္ျ ခင္းသည္၊ ၿ မိဳ ့ေတာ္စည္ပင္၊ေကာင္တီ( ၿ မိဳ ့) အစိုးရ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရး၏ နယ္ပယ္အတ ြင္း သက္ဆုိင္ရာ 

အိမ္ေထာင္စု မတ္ွပံုတင္ရံုးတ ြင္ ေလ ွ်ာက္ထားရမည္။

ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား03
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入出國及移民法
　　為統籌入出國管理，確保國家安全、保障人

權；規範移民事務，落實移民輔導，特制定本法。

入出國者，應經內政部移民署（以下簡稱移民

署）查驗；未經查驗者，不得入出國。

　　移民署於查驗時，得以電腦或其他科技設

備，蒐集及利用入出國者之入出國紀錄。前二項

查驗時，受查驗者應備文件、查驗程序、資料蒐

集與利用應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

勞動基準法
　　勞動基準法係依據我國憲法第 153條，「國
家為改良勞工及農民之生活，增進其生產技能，

應制定保護勞工及農民之法律，實施保護勞工及

農民之政策。」的規定而制訂。勞動基準法係規

定勞動條件最低標準，為保障勞工權益，加強勞

雇關係，促進經濟發展，適用勞動基準法之勞工

權益將獲得最基本之保障，凡適用該法之行業或

工作者，雇主與勞工所訂勞動條件，不得低於該

法所定之最低標準。

入出國及
移民法

လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး 
ဥပေဒ

勞動基準法
အလုပ္သမား 
အေျခခံစံညႊန္း

လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ

ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ လူဝင္မ ႈ စီမံခန္ ့ခ ြေဲရး၊ အမ် ိးုသား လုံျ ခံဳေရး ေသခ်ာေစရန္၊ လူ ့အခ ြင့္အေရး 

ကာက ြယ္ေစာင့္ေရ ာွက္ေရး။  ။လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး စံည ႊန္းအရ၊ လူဝင္မ ႈ ႀ ကီးၾ ကပ္ေရး အၾ ကံေပးျ ခင္းမ ်ား 

အေကာင္ထည္ေဖၚေရး အတ ြက္ ဤအက္ဥပေဒကုိ ျ ပဌာန္းထားသည္။ ျ ပည္ထဲေရးဝန္ႀ ကီးဌာန လူဝင္မ ႈ 

ႀ ကီးၾ ကပ္ေရးဦးစီးဌာန (အလ ြယ္အားျ ဖင့္ လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရးဦးစီးဌာန ) စစ္ေဆးမ ႈ 

ရ ွရိမည္ျ ဖစ္ၿ ပီး၊စစ္ေဆးမ ႈ မရ ွသိူကုိ ႏိုင္ငံတ ြင္းသုိ ့ ဝင္ခ ြင့္ မျ ပဳပါ။

လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရးဦးစီးဌာန စစ္ေဆးစဥ္၊ က ြန္ျ ပဴတာ(သုိ ့) အျ ခား နည္းပညာဆုိင္ရာ 

ပစ ၥည္းကိရိယာမ်ား၊ စုေဆာင္းေကာက္ခံျ ခင္းႏငွ့္ ႏိုင္ငံတ ြင္းသုိ ့ ဝင္ထ ြက္သူ၏ ႏိုင္ငံတ ြင္းသုိ ့ ဝင္ထ ြက္ 

မတ္ွတမ္းမ ်ား အသုံးျ ပဳႏိုင္သည္။ အထက္တ ြင္ေဖၚျ ပထားေသာ စစ္ေဆးေရး ႏစွ္ရပ္တ ြင္၊ စစ္ေဆးခံရသူသည္ 

လိုအပ္ေသာ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား ျ ပင္ဆင္ထားရမည္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ 

ေဒတာမ်ားစုေဆာင္းျ ခင္းႏငွ့္ လုိက္နာရမည့္ ကိစ ၥရပ္မ ်ား ႏငွ့္ နည္းလမ္းမ ်ားကို တာဝန္ခံ ဦးစီးဌာန မ ွ 

သတ္မတ္ွရမည္။

အလုပ္သမား အေျခခံစံညႊန္း

ထိုင္ဝမ္၏ အလုပ္သမား အေျ ခခံစံည ႊန္းသည္ ဖ ြ ဲ ့စည္းပံု အေျ ခခံ ပုဒ္မ ၁၅၃ ႏငွ့္ အညီ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊「 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အလုပ္သမားမ ်ားႏငွ့္ လယ္သမားမ်ား လူေနမ ႈဘဝ  တုိးတက္ ေကာင္းမ ြန္ေရး၊ သူတုိ ့၏ 

ထုတ္လုပ္မ ႈ ကၽ ြမ္းက်င္ျ မငွ့္တင္ေရး၊ အလုပ္သမား မ ်ားႏငွ့္ လယ္သမားမ်ား ကာက ြယ္မ ႈေပးရန္ ျ ပဌာန္း 

သင့္ၿ ပီး၊ အလုပ္သမား မ ်ားႏငွ့္ လယ္သမားမ်ား ကာက ြယ္ ေစာင့္ေရ ာွက္ရန္ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ 

」စည္းမ ်ဥ္းစည္းကမ္းမ ်ား ႏငွ့္ ပုံေသနည္းမ ်ား သတ္မတ္ွခဲ့သည္။အလုပ္သမားေရးရာ အေျ ခခံစံည ႊန္း 

အက္ဥပေဒ၏ သတ္မတ္ွထားေသာ အနိမ့္ဆုံး စံခ ်နိ္စံည ႊန္းမ ်ားသည္၊ အလုပ္သမား အခ ြင့္အေရး ကာက ြယ္မ ႈမ ်ား 

အတ ြက္၊ အလုပ္ရငွ္မ ်ား ႏငွ့္ ဝန္ထမ္းမ ်ား အၾ ကား ဆက္ဆံေရးကို ခုိင္ခံ့ေစျ ခင္း၊ စီးပ ြားေရးဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳး တုိးတက္မ ႈ  

ျ မငွ့္တင္ရန္၊ အလုပ္သမားေရးရာ အေျ ခခံစံည ႊန္း ဥပေဒသည္ အလုပ္သမား အခ ြင့္အေရးကုိ အေျ ခခံ အက်ဆံုး 

အကာအက ြယ္ရ ွ ိျ ခင္း၊ အထက္ပါ ဥပေဒႏငွ့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္း (သုိ ့) အလုပ္သမားမ ်ား၊ အလုပ္ရငွ္ႏငွ့္ 

အလုပ္သမား သတ္မတွ္ထားေသာ အလုပ္သမားေရးရာ အေျ ခအေနမ်ားသည္၊ ဥပေဒအားျ ဖင့္ 

သတ္မတ္ွထားေသာ အေျ ခခံစံည ႊန္း ထက္မနိမ့္ရပါ။ 

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္ အခြင့္အေရး

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္ အခြင့္အေရး身分權益篇
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就業服務法
　　為促進國民就業，以增進社會及經濟發展，

特制定本法；本法未規定者，適用其他法律之

規定。國民具有工作能力者，接受就業服務一

律平等。為保障國民就業機會平等，雇主對求

職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、

思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性

傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以

往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從

其規定。

結論
　　臺灣目前新住民人數逐年增加，新住民已經是臺灣不可或

缺的重要成員，而為了幫助新住民更快融入臺灣生活，移民署

將入國前相關事宜濃縮製作為輔導手冊，以落實之。從臺灣地

理環境介紹起，到入國後相關身分權益之認識與學習，本手冊

內容更提供了家庭與婚姻之維繫方式、臺灣新生活的適應及課

題等等，佐以豐富、詳細的政府資訊，讓新住民得以確實走向

「深耕臺灣新故鄉、展現新住民心力量」之目標。

就業服務法
အလုပ္အကိုင္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အက္ဥပေဒ

အလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အက္ဥပေဒ

ႏိုင္ငံသားမ ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ ျ မငွ့္တင္ရန္္၊ လူမ ႈေရးႏငွ့္ စီးပ ြားေရး တုိးတက္မ ႈ 

ျ မငွ့္တင္ရန္အတ ြက္၊ ဤဥပေဒကုိ ျ ပဌာန္းၿ ပီး။  ။ဤဥပေဒတ ြင္ မသတ္မတ္ွပါက၊ အျ ခား ဥပေဒမ်ား၏ 

ျ ပဌာန္းခ ်က္မ ်ားႏငွ့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူ ႏိုင္ငံသားမ ်ားသည္၊ အလုပ္အကိုင္ 

ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ားတ ြင္ တန္းတူျ ဖစ္သည္ကုိ လက္ခံရမည္။ အမ် ိဳးသား တူညီေသာ အခ ြင့္အေရးႏငွ့္ 

ညီမ ွ်ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခ ြင့္အလမ္းကုိ ကာက ြယ္ရန္၊ အလုပ္ရငွ္မ ်ားသည္ အလုပ္ရ ာွေဖ ြသူမ ်ား (သုိ ့) 

ဝန္ထမ္းမ ်ားအား၊ လူမ ် ိဳး၊ အဆင့္အတန္း၊ အေတ ြးအေခၚ၊ ဘာသာေရး၊ ပါတီ၊ ဇစ္ျ မစ္၊ ေမ ြးဖ ြားရာဇာတိ၊ 

က်ား- မ၊ လိင္စိတ္ခံယူမ ႈ၊ အသက္၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ပံုပန္းသ႑ာန္၊ မ ်က္ႏာွအဂ ၤ ါရုပ္၊ မသန္မစ ြမ္း၊ 

constellation၊ ေသ ြးအမ် ိဳးအစား၊ (သုိ ့) အတိတ္ကာလက အလုပ္သမား သမဂ ၢအဖ ြ ဲ ့ဝင္ဖူးသူ၊ 

စသည္အားျ ဖင့္ ခ ြ ဲျ ခားဆက္ဆံျ ခင္း မရ ွရိပါ။  ။ အျ ခား ဥပေဒမ်ား၏ ျ ပဌာန္းခ ်က္မ ်ား 

သတ္မတ္ွေဖၚျ ပခ ်က္အရ၊ ထုိသတ္မတွ္ အရျ ဖစ္၏။

နိဂံုးခ်ဳပ္

ယခု လက္ရ ွ ိ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ အသစ္ေနထုိင္သူ လူဦးေရသည္ 

ႏစွ္စဥ္ႏငွ့္အမ ွ် တုိးပ ြားလာၿ ပီး၊ အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားတ ြင္ 

မရ ွမိျ ဖစ္ေသာ အေရးႀ ကီးေသာ အဖ ြ ဲ ့ဝင္ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ 

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ထုိင္ဝမ္၏ လူေနမ ႈဘဝတ ြင္ ပုိမို၍ ျ မန္ဆန္စ ြာ 

ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္၊ ထုိင္ဝမ္သုိ ့မဝင္ေရာက္မီ ဆက္စပ္ေသာ 

ကိစ ၥရပ္မ ်ားကုိ နည္းျ ပစာအုပ္ အျ ဖစ္ စုစည္း၍ ထုတ္လုပ္ၿ ပီး၊ 

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားကို ထုိင္ဝမ္၏ လူေနမ ႈဘဝတ ြင္ ပုိမို၍ ျ မန္ဆန္စ ြာ 

ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ ကူညီႏိုင္မည္ဟု ေမ ွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ထုိင္ဝမ္ကုိ မိတ္ဆက္ျ ခင္းမ ွ သိရ ွနိားလည္ေစရန္၊ 

ထိုင္ဝမ္သုိ ့ဝင္ေရာက္္ၿ ပီး နားလည္မ ႈႏငွ့္ ဆက္စပ္ေသာ အခ ြင့္ အေရး ႏငွ့္ အက် ိဳးစီးပ ြား အေၾ ကာင္းကို 

ေလ့လာသင္ယူျ ခင္းျ ဖင့္၊ ထုိင္ဝမ္ေရာက္ၿ ပီးေနာက္ ထုိင္ဝမ္၏ လူေနမ ႈဘဝသစ္တ ြင္၊ သဟဇာတႏငွ့္ 

ေပ ်ာ္ရ ႊင္ေသာ မိသားစု ဘဝကုိ မည္သို ့ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္္းရမည္ကုိ၊ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား ထုိင္ဝမ္၏ 

လူေနမ ႈဘဝတ ြင္ ပုိမို၍ ျ မန္ဆန္စ ြာ ေပါင္းစည္းမ ႈကုိ ကူညီႏိုင္မည္ဟု ေမ ွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဤနည္းအားျ ဖင့္၊ 
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