- ြမန်မာ�ိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်တိုး၍ အသစ်ထုတ်ယူြခင်း ကျသင့်ေငွ��န်း ဆွစ်ဖရန်� ၂၅
ေနာက်ကျဒဏ်ေ �ကး(၁)�ှစ်လ�င် ဆွစ်ဖရန်� ၁၅ ြမန်မာ�ိုင်ငံကူးလက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးဒဏ်ေ �ကး ဆွစ်ဖရန်� ၇၅ - �ိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်(မူရင်း)�ှင့် ယင်း�ိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်မိတ��။
- ၂လက်မပတ်လည် ေနာက်ခံအြဖ�ဖ
ြ င့် ေရာင်စုံဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ
- �ိုငင် ံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးေလ�ာက်လ�ာတိ�ု ကို တင်ြပေလ�ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပါသည်။

- ၂၀၁၂ ခု�ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ ြပည်ပတွင် ေနထိုင်သူများ၏ �ိုင်ငံြခားေငွြဖင့် ရရှိသည့်
လစာမှ ၀င်ေငွခွန် ေပးေဆာင်မ�ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ြပ�ခဲ့ �ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေနာက်ပိုင်း
ကာလများအတွက် ၀င်ေငွခွန်ေပးေဆာင်ရန် မလိုေတာ့ဘဲ ယင်းရက် မတိုင်မီှ ကာလများ
အတွက်မူ အခွန်ေဆာင်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။

(က) ြပည်ပသို� တရားဝင််ေရာက်ရှိေနသည့်
မှီခိုေနထိုင်လျက်ရှိသူ မိသားစုများ။

ြမန်မာ�ိုင်ငသ
ံ ားများ�ှင့်

၎င်းတို�အား

(ခ)

�ုိင်ငံြခားသား သား/သမီးကို မှီခိုသူ မိဘများ �ိုင်ငံကူး လက်မှတ်သက်တမ်းတိုး
ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း

(ဂ)

�ိုင်ငံြခားသား ခင်ပွန်းအား မှီခိုသည့် ြမန်မာအမျိ�းသမီးများ၊ အပ
ြ န်ေလယာဥ်စရိတ်
အာမခံေငွ (Return Air Ticket Fee) ဆွစ်ဖရန်� ၈၀၀ ေပးသွင်းရပါမည်။
ြမန်မာ�ိုင်ငံသူသည် �ိုင်ငံြခားသားအဖ
ြ စ် ခံယူြဖစ်ခဲ့ပါလ�င် (သို�မဟုတ်) ခင်ပွန်းြဖစ်သူ
ေသဆုံးသွားခဲ့ပါလ�င် (သို�မဟုတ်) ကွာရှင်းြပတ်စဲ�ပီးခဲ့ပါလ�င် ြမန်မာ�ိုင်ငံကူး
လက်မှတ်အား ြပန်လည် အပ်�ှံ၍ ေငွလက်ခံြဖတ်ပိုင်းမူရင်း�ှင့်အတူ အေထာက်
အထားပ
ြ ည့်စုံစွာတင်ြပ၍ အဆိုပါ အပ
ြ န်ေလယာဥ်စရိတ်အား ြပန်လည်ထုတ်ယူ
�ိုင်ပါသည်။
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(ဃ) ကုလသမဂ�အဖွဲ�အစည်းများတွင်
များ�ှင့် ၎င်းအား မှီခိုေနသူများ
(င)

အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့်

ြမန်မာ�ိုင်ငံသား

ေကျာင်းသားများ �ိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးေလ�ာက်ထားြခင်း
အထက်တန်းေကျာင်း၊ တက� သိုလ်၊ ေကာလိပ�် ှင့် သက်ေမွးပညာသင်ေကျာင်းများတွင်
အချိန်ြပည့်တက်ေရာက်ေနသည့် ေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားများ။
သက်ဆိုင်ရာ ပညာေရးဌာန၏ ေထာက်ခံချက် (မူရင်း)၊ ေကျာင်းသားကဒ်(မိတ��)�ှင့်
အတူ ေလ�ာက်ထား�ိုင်ပါသည်။

�ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ေလ�ာက်ထားရာတွင် ေလ�ာက်လ�ာအား ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်၍ မိဘ ၂ပါး၏
လက်ထပ်စာချ�ပ်မိတ��၊ ကေလး၏ ေမွးစာရင်းမိတ��၊ မိဘ၏ ၀င်ေငွခွန်ေြပစာ မိတ��၊
ကေလးသည် မည်သည့်�ိုင်ငံသားအဖ
ြ စ်မှ ခံယူထားခ
ြ င်းမရှိေ �ကာင်း ခံဝန်ချက် �ှင့်
ကေလးအေနဖ
ြ င့် ြမန်မာ�ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်ရန် မိဘ ၂ဦးစလုံးမှ သေဘာ
တူေ �ကာင်း စာတိ�ု ြဖင့် တင်ြပေလ�ာက်ထားရပါမည်။

ေမွးဖွားသည့်ေန�မှ ၁ �ှစ်အတွင်း တင်ြပေလ�ာက်ထားရပါမည်။
၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်ေန�အထိ မိဘမှ ၀င်ေငွခွန်ေကျပွန်ရပါမည်။
ြမန်မာ�ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ေလ�ာက်ထားရာတွင် ေလ�ာက်လ�ာအား ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်၍ မိဘ
၂ပါး၏ လက်ထပ်စာချ�ပ်မိတ��၊ ကေလး၏ ေမွးစာရင်းမိတ��၊ မိဘ၏ ၀င်ေငွခွန်ေြပစာ မိတ��၊
ကေလးသည် မည်သည့်�ိုင်ငံသားအဖ
ြ စ်မှ ခံယူထားခ
ြ င်း မရှိေ �ကာင်း ခံဝန်ချက် �ှင့်
ကေလးအေနဖ
ြ င့် ြမန်မာ�ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်ရန် မိဘ ၂ဦးစလုံးမှ သေဘာ
တူေ �ကာင်း စာတိ�ု အား (၄)စုံြပ�လုပ်၍ တင်ြပ ေလ�ာက်ထားရပါမည်။

ေပျာက်ဆုံးခဲ့သည့် �ိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ�� (၄)စုံ၊ ရဲစခန်းသိ�ု ေပျာက်ဆုံးေက
� ာင်း
တိုင် �ကားထားေသာ ရဲစခန်းေထာက်ခံစာ (Police Report) မူရင်းအပါအဝင်(၄)စုံ၊
ြဖည့်စွက်�ပီး ကိုယ်ေရးရာဇဝင်(၄)စုံ၊ အခွန်ထမ်းေဆာင်�ပီးြဖစ်ပါက ဝင်ေငွခွန်ေ ြပစာ
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မိတ��(၄)စုံ၊ ေကျာင်းသားဖ
ြ စ်ပါက အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ၊ မှီခိုသူြဖစ်ပါက
မှီခိုသူအေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများတင်ြပ၍ ေလ�ာက်ထားရပါမည်။
�ိုင်ငံကူးလက်မှတ် ေပျာက်ဆုံး ဒဏ်ေ �ကး ဆွစ်ဖရန်� ၇၅ �ှင့် �ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် တန်ဖိုး
ဆွစ်ဖရန်� ၂၅ ကျသင့်ပါမည်။

(က) လက်ရှိသီတင်းသုံးေနသည့် ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်၏ ေထာက်ခံစာမူရင်း
(ခ)

သာသနာ၀င်လက်မှတ်မိတ��

(ဂ)

ဆွစ်ဇာလန်�ိုင်ငံတွင် ေနထိုင်ခွင့်ကဒ်မူရင်း(သို�မဟုတ်) ေနထိုငခ် ွင့်ဗီဇာ (သို�မဟုတ်)
ခိုင်မာသည့် အေထာက်အထားတစ်ခု

(ဃ) �ိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်း
(င)

ကိုယ်ေရးရာဇဝင်�ှင့် ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံတို�ကို တင်ြပရမည် ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာ�ိုငင် သ
ံ ားေဟာင်းများအေနြဖင့် ြမန်မာ�ိုငင် က
ံ ူးလက်မှတ်ြပန်လည် ကိုငေ် ဆာင်လိုြခင်း၊
ြမန်မာ�ိုငင် သ
ံ ားအြဖစ် ြပန်လည်ခံယူလိုြခင်းတိ�ု �ှင့် စပ်လျ�်း၍ ြမန်မာသံ�ုံး၊ ဂျီနီဗာ �မိ��သို�
စုံစမ်း�ိုင်ပါသည်။
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