
မသိထားလုိ႔မျဖစ္သည့္ စီးရီး ၁/၄- နံပါေတ္အဟာင္းကုိအသစ္သို႔ မည္သုိ႔ ေျ

ပာင္းရမလဲ။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ NIA စနစ္အသစ္ ေရႊေ႕ျပာ

င္းေနထိုင္သူ လူဦးေရ စုစည္းထားေသာ သက္ေသခံလ

က္မွတ္ နံပါတ္မ်ားဧရိယာ ြတင္ ၾကည့္ပါ။

တူညီေသာအစားထုိးယႏၱရားစနစ္

(ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ မူလ ပုံစံကုိ အ

သုံးျပဳသည္။)

စနစ္အသစ္ ေအကာင့္နံပါတ္ တစ္ခုကုိျပန္လည္

ထုတ္လုိသည္။

(ေလွ်ာက္လႊာ အသစ္ ကုိအသုံးျပဳသည္။)

ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း၊ ေဒတာေျပာင္းလဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သ

က္ေသခံလက္မွတ္ အစားထုိး (ေျပာင္းလ)ဲ ထုတ္ေ

ပးေသာအခါ စနေစ္အဟာင္းနံပါတ္ကုိ တစ္ခ်ိန္တ

ည္းအသစ္သုိ႔ အသစ္ေျပာင္းလဲေပးလိမ့္မည္။ 

ေရႊေ႕ျပာင္းေနထုိင္သူလူဦးေရ၏ စနစ္အသစ္

ကုိရယူလုိက္ပါ။

အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းျဖင့္ စနစ္အသေစ္အကာင့္

နံပါတ္ ေျပာင္းလ ဲပါက အေခၾကးေြင အပုိထပ္ေဆာ

င္းေပးစရာမလုိပါ။ မူလ သက္တမ္း တုိးျခင္း၊ ေဒ

တာေျပာင္းလဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သက္ေသခံ လက္မွတ္

အစားထုိး (ေျပာင္းလ)ဲ ျခင္းမ်ားအြတက္ အေခၾကးေ

ြငကုိ သာ ေပးေဆာင္ ရန္လုိအပ္သည္။ 

သက္တမ္းကုန္ဆုံးျခင္းမတုိင္မီွ စနစ္အသေစ္အကာင့္နံပါ

တ္တစ္ခုကုိသာ ျပန္လည္ထုတ္ယူလုိသူမ်ား (ေနာက္တ

စ္ခုမွာ အမ်ားျပည္သူသည္ ြခဲဲျခား၍ စနစ္အသစ္ ေအကာ

င့္နံပါတ္တစ္ခု ေျပာင္းလထုဲတ္ယူႏုိင္သည္။ ေဤဆာြင္ရ

က္ ခ်က္သည္ ေရႊေ႕ျပာင္းအလုပ္သမား မဟုတ္ေသာ

ေရႊေ႕ျပာင္း ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ဦးစားေပးသည္။)

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္

ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔အထိ စနစ္အသေစ္အကာင့္နံပါ

တ္ေျပာင္းလဲျခင္း၏ တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းကုိ အေခၾကးေြင

ေပးေဆာင္ရန္ ကင္းြလြတ္ခင့္ေပးသည္။

၂၀၃၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ စနစ္ေဟာင္း နံပါတ္မ်ား အသုံးျပဳ ျခင္း လုံးဝရပ္ဆုိင္း

ြသားမည္ျဖစ္သည္။  

၂၀၃၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မတုိင္မီ နံပါတ္အသစ္ ေမျပာင္းလ ဲေရသးပါက နံပါေတ္အ

ဟာင္းကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ဆဲျဖစ္သည္။ 

သက္ေသခံလက္မွတ္ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ စနစ္အသစ္ ေအကာင့္ နံပါတ္ ေျပာင္း႐ုံသာဆုိပါ

က သက္ေသခံလက္မွတ္၏ သက္တမ္း ကာလသည္ ေမျပာင္းလပဲါ။ 

မွတ္ခ်က္။ ။ ေရႊေ႕ျပာင္းေနထိုင္သူလူဦးေရြတင္ "ထိုင္ဝြမ္တင္ မွတ္ပံုတင္ ထားျခင္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား

သားမ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္ မႀကီးမွျပည္သူမ်ား၊ ေဟာင္ေကာင္ သို႔မဟုတ္ မကာအို ြတင္ ေနထုိင္ သူမ်ား" ပါဝင္သည္။

1
နည္းလမ္း

2
အေခၾကးေေြင

ကာက္ခံျခင္း 

3
အျခားမ်ား



လေတ္တလာထိခုိက္မႈမရိွေသာ သက္ေသခံ လက္

မွတ္မ်ား/ အခ်က္အလက္မ်ား

က်န္းမာေရးအာမခံကတ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္၊ ဘဏ္စာ

တုိက္ ေအကာင့္၊ အာမခံအခ်က္အလက္မ်ား (အလုပ္သ

မားက်န္းမာေရး အာမခံ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး အာမခံ)

ခ်က္ခ်င္းသက္တမ္းတုိးရန္လုိအပ္ေသာ သက္ေသ

ခံလက္မွတ္မ်ား။

သဘာဝႏိုင္ငံသား အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (တစ္ခ်ိန္တည္းြတင္ NIA ေကာ

င္တာြတင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။)

ထိခုိက္မႈမရိွေသာအခ်က္အလက္မ်ား

အြခန္ပုံစံတြင္သင္းျခင္း၊ ကုမၸဏီ/ အိမ္ၿခံေျမ မွတ္ပုံတင္ျခ

င္း၊ ဆြက္သယ္ ေရး

1

2

3

ေရႊေ႕ျပာင္းေနထုိင္သူလူဦးေရ၏ စနစ္အသစ္

ကုိရယူလုိက္ပါ။

မသိထားလုိ႔မျဖစ္သည့္ စီးရီး ၂/၄- အျခားသက္ေသခံ လက္မွတ္ မ်ားကုိ ထိ

ခုိက္ေစႏုိင္သလား။

မွတ္ခ်က္။ ။ ေရႊေ႕ျပာင္းေနထိုင္သူလူဦးေရြတင္ "ထိုင္ဝြမ္တင္ မွတ္ပံုတင္ ထားျခင္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား

သားမ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္ မႀကီးမွျပည္သူမ်ား၊ ေဟာင္ေကာင္ သို႔မဟုတ္ မကာအို ြတင္ ေနထုိင္ သူမ်ား" ပါဝင္သည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ NIA စနစ္အသစ္ ေရႊေ႕ျပာ

င္းေနထိုင္သူ လူဦးေရ စုစည္းထားေသာ သက္ေသခံလ

က္မွတ္ နံပါတ္မ်ားဧရိယာ ြတင္ ၾကည့္ပါ။



ေရႊေ႕ျပာင္းေနထိုင္သူလူဦးေရ၏

စနစ္အသစ္ကိုရယူလိုက္ပါ။

မသိထားလို႔မျဖစ္သည့္ စီးရီး ၃/၄- ေနထိုင္မႈဘဝကိစၥရပ္မ်ားကို

ထိခိုက္မႈ ရွိေစႏိုင္မလား။

ပုိမုိသိရိွလုိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ NIA စနစ္အသစ္ ေရႊေ႕ျပာ

င္းေနထုိင္သူ လူဦးေရ စုစည္းထားေသာ သက္ေသခံလ

က္မွတ္ နံပါတ္မ်ားဧရိယာ ြတင္ ၾကည့္ပါ။

ႏွာေခါင္းစည္း ႀကိဳတင္မွာယူဝယ္ယူျခင္း- ထိခုိက္မႈမရိွပါ။

ေဆးမွတ္တမ္း- ထိခုိက္မႈမရိွပါ။ 

က်န္းမာေရးအာမခံကတ္- ကတ္နံပါေတ္အဟာင္းျဖင့္ အာမခံတုိးျမႇင့္ ပါက ကေတ္အဟာ

င္းႏွင့္ ဆရာဝန္ျပသႏုိင္သည္။ ကတ္နံပါတ္ အသစ္ျဖင့္ အာမခံတုိးျမႇင့္ပါက ကတ္အသ

စ္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ သည္။ (ကုန္က် စရိတ္ ြယမ္ ၂၀၀ ေပးေဆာင္ရမည္။)

အြခန္ရွင္းတမ္း- စနစ္ အသစ္/ ေအဟာင္းနံပါတ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

ဘဏ္- အခ်က္အလက္ေျပာင္းလဲျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဘဏ္မွ အသိ ေပး ေအၾကာင္းၾကား

လိမ့္မည္။

စာတုိက္.အာမခံ- အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလရဲန္ မလုိ အပ္ပါ။

အီး-စီးြပားေရး ပလက္ေဖာင္း- အမ်ားစုကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိပါ။ 

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထား.ထုိင္ဝမ္ရထား.ခရီးသည္ပုိေ႔ဆာင္ေရး- စနစ္ အသစ္/ ေအဟာင္း ေအ

ကာင့္နံပါတ္/ပတ္စ္ပုိ႔နံပါတ္ အသီးသီးကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

ေလယာဥ္ပ်ံ- ျပြည္တင္းေလယာဥ္မ်ားအြတက္ စနစ္ အသစ္/ ေအဟာင္း ေအကာင့္နံပါတ္/

ပတ္စ္ပုိ႔နံပါတ္ အသီးသီးကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္- ထိခုိက္မႈမရိွပါ။ (သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။)

စနစ္အသစ္ ေအကာင့္ပလက္ေဖာင္းကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေြတ႔ရွိ ပါက ေအာက္ပါလိုင္းမ်ား

မွတဆင့္ တံု႔ျပန္သတင္းပို႔ပါ။

ထိုင္ဝြမ္တင္ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအြတက္ အႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈ Hotline- (0800-024-111)

ျပည္ထဲေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Hotline (1996) ၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏စာတိုက္ပံုး။

စီးြပားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏အထူးလိုင္း (02-23212200 လိုင္းြခဲ 8751)

မွတ္ခ်က္။ ။ ေရႊေ႕ျပာင္းေနထုိင္သူလူဦးေရြတင္ "ထုိင္ဝြမ္တင္ မွတ္ပုံတင္ ထားျခင္းမရိွေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသား

မ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္ မႀကီးမွျပည္သူမ်ား၊ ေဟာင္ေကာင္ သုိ႔မဟုတ္ မကာအုိ ြတင္ ေနထိုင္ သူမ်ား" ပါဝင္သည္။



သဘာဝႏိုင္ငံသား အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္- (NIA ေကာင္တာ ေလွ်ာက္ထားမႈ) ေျပာင္းလဲရ

န္လိုအပ္သည္။

ျပည္သူ႔အဖဲြ႔အစည္းအသင္းဝင္ျခင္း- ထိခိုက္မႈမရွိပါ။

ေသဘၤာအမႈထမ္းလြက္စဲ- သက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိြန္တင္ တစ္ခ်ိန္တည္း အစားထိုးေျပာင္းလဲပါ။

ခန္းမႏစွခ္အုြတက ္လကမ္တွဝ္ယယ္ူျခင္း- ထခိိကုမ္ႈမရွပိါ။

အမ်ဳိးသားေအာပ္ရာ႐ံအုြတက ္လကမ္တွဝ္ယယ္ူျခင္း- ထခိိကုမ္ႈမရွပိါ။

ေဝဝ့ရူင ္လကမ္တွဝ္ယယ္ူျခင္း- ထခိိကုမ္ႈမရွပိါ။

ကမုၸဏမီတွပ္ံတုင္ျခင္း- ထခိိကုမ္ႈမရွပိါ။

ကနုအ္မတွတ္ဆံပိမ္တွပ္ံတုင္ျခင္း- ထခိိကုမ္ႈမရွပိါ။

အမိၿ္ခံေျမမတွပ္ံတုင္ျခင္း- ထခိိကုမ္ႈမရွပိါ။

ဗံပုိငု္ေရ- ထခိိကုမ္ႈမရွပိါ။

မိဘုိငု္းဖနု္းနပံါတ-္ ေလွ်ာကထ္ားျခင္းႏငွ့ ္သံုးြစဲျခင္းကိ ုထခိိကုမ္ႈမရွပိါ။

လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ား.သဘာဝဓာတ္ေြင႔- အခ်ကအ္လက ္ခ်ကခ္်င္း ေျပာင္းလရဲနမ္လိပုါ။

ပုိမုိသိရိွလုိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ NIA စနစ္အသစ္ ေရႊေ႕ျပာ

င္းေနထုိင္သူ လူဦးေရ စုစည္းထားေသာ သက္ေသခံလ

က္မွတ္ နံပါတ္မ်ားဧရိယာ ြတင္ ၾကည့္ပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ေရႊေ႕ျပာင္းေနထုိင္သူလူဦးေရြတင္ "ထုိင္ဝြမ္တင္ မွတ္ပုံတင္ ထားျခင္းမရိွေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသား

မ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္ မႀကီးမွျပည္သူမ်ား၊ ေဟာင္ေကာင္ သုိ႔မဟုတ္ မကာအုိ ြတင္ ေနထိုင္ သူမ်ား" ပါဝင္သည္။

ေရႊေ႕ျပာင္းေနထိုင္သူလူဦးေရ၏

စနစ္အသစ္ကိုရယူလိုက္ပါ။

မသိထားလို႔မျဖစ္သည့္ စီရီး ၄/၄- ေနထိုင္မႈဘဝကိစၥရပ္မ်ားကို

ထိခိုက္မႈ ရွိေစႏိုင္မလား။
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