
 

 

 

A ေနထိ ုင ္ခ ြင ့ ္စ ီမ ံခန ္ ့ခ ဲ ြ ျခင ္းစနစ္သစ္၊ႏ ိ ုင ္င ံ ျခားသားေနထိ ုင ္သူမ ွတ္တမ္းစနစ္ 
（※2012.7.9မွ စတင္က်င ္ ့သံ ု းသည္။）  

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 

 

 

 Aေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္သစ္၊ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမွတ္ပံုတင္စနစ္ ထိပ္သုိ႔ 

 
ေအာက္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ကာလရွည္ကာလလတ္ ေနထိုင္သူမ်ား ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စနစ္ႏွင့္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းျပပါမည္။ 

အထူးရာသက္ပန္ေနထုိင္သူမ်ား ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာစနစ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကုိ ကုိးကားရန္။ 

တရားေရးရာဝန္ၾကီးဌာန၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံး အင္တာနက္ပင္မစာမ်က္ႏွာ  

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html 

1 ေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္သစ္ဆုိသည္မွာ 

1-1 အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား 

ေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္သစ္ဆုိသည္မွာ ယခင္ ႏုိင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ ႏွင့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ ဟူ၍ဥပေဒ 

၂မ်ိဳးျဖင့္ ေနထုိင္ခြင့္ကို စီမံခန္႔ခြျဲခင္းကို ေျပာင္းလဲ၍ ကာလရွည္၊ကာလလတ္ေနထုိင္ခြင့္ျဖင့္ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္သည့္ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား(ေနာက္တြင္ လာလရွည္၊ကာလလတ္ေနထုိင္သူဟု ေဖၚျပသြားမည္။)ကုိ 

အသစ္ေျပာင္းလျဲပဌာန္းသည့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒသစ္ျဖင့္သာ စီမံခန္႔ခြသဲည့္စနစ္ျဖစ္သည္။   

ေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္သစ္ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ကာာလရွည္၊ကာလလတ္ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ 

အမ်ိဳးအစားတြင္ အက်ံဳးမ၀င္သူမ်ားျဖစ္သည္။ 

 
 သုံးလေအာက္ ေနထုိင္ခြင့္ကာလအားရရိွထားေသာသူ 
 
 ေရတုိေနထုိင္ခြင့္အားရရိွထားေသာသူ 
 
 သံတမန္ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ ေနထုိင္ခြင့္အား ရရိွထားေသာသူ  
 
 အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ ၃ မ်ိဳးႏွင့္ တူညီသည္ဟု တရားေရးရာဝန္ၾကီးဌာနအမိန္႔မွာသတ္မွတ္ထားသူ 

(“သီျခားသတ္မွတ္သည့္လႈပ္ရွားမႈ" ေနထုိင္ခြင့္ရရွိထားေသာသူ)   
 
 အထူးရာသက္ပန္ေနထိုင္သူ 
 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/index.html
http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 

 

 

 Aေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္သစ္၊ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမွတ္ပံုတင္စနစ္ ထိပ္သုိ႔ 

 ေနထိုင္ခြင့္မရိွသူ 
 

 ဤစနစ္အတြြင္း အက်ံဳးဝင္မည့္ ကာလရွည္၊ကာလလတ္ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ဥပမာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ 

ျပဳထားသူမ်ား၊ ဂ်ပန္အႏြယ္ဖြားမ်ား (ေနထိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားသည္ “ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား၏အိမ္ေထာင္ဘက္” ႏွင့္”အေျခခ်ေနထုိင္သူ” 

ျဖစ္သူမ်ား)၊  ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသူ၊ (ေနထိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားသည္ “နည္းပညာ”ႏွင့္ “၀ိဇၨာပညာ၊ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား” အစရရိွထားေသာသူ)၊ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မ ႈအလုပ္သင္၊ ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား၊ 

ရာသက္ပန္ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ခရီးသြားေနထိုင္ခြင့္ျဖင့္ ဂ်ပန္တြင္ ကာလတုိေနထုိင္မည့္သူမ်ား အက်ံဳးမဝင္ပါ။  

  
 ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္စနစ္အတြင္း တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားပင္လွ်င္ မွတ္ပုံမတင္မေနရ ျဖစ္ခ့ဲေသာ္လည္း၊ 

ေနထိုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္သစ္တြြင္မူ ထုိသူမ်ားသည္ အက်ံဳးမဝင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားမဝင္ေနထုိင္ေနသူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ 

အျမန္ဆုံး အနီးဆုံးေနရာရိွ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံး၌ လုိအပ္သည္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရမည္။ အေသးစိပ္သိရိွလိုပါက 

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံး ပင္မအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာရိွ (ရုံးသုိ႔လာေရာက္အေၾကာင္းၾကားျခင္း - တရားမဝင္ေနထုိင္ျပီး ေသာ 

ကေရာက္ေနသူ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္) အား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါရန္  

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html 

 
၂၀၁၂ခုနစ္ ဇူလုိင္လ မတုိင္ခင္ က်င့္သုံးသည့္လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရစနစ္မွ အဓိကေျပာင္းလဲသြားသည့္အခ်က္မ်ားသည္ 
ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္္သည္။ 

  
 ႏုိင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ရုပ္သိမ္း၍ "ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပား” ကုိထုတ္ေ၀သည္။ 
 ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ရိွဟုယူဆျခင္းစနစ္ စတင္က်င့္သုံးသည္။ 
 ခြင့္ျပဳသည့္အရွည္ဆုံးေနထုိင္ခြင့္ကာလကုိ ၅ႏွစ္အထိ တုိးေပးထားသည္။ (ေနထုိင္ခြင့္ ၁ ေနထုိင္ခြင့္ အမ်ိဳးအစား 

ေသခ်ာေစျခင္းကုိ ၾကည့္ပါ။) 
 

(1) “ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား” ထုတ္ေပးျခင္း 
 

ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားသည္ ကာလရွည္ကာလလတ္ ေနထိုင္သူမ်ားကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ 

ျပည္၀င္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေနထိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း အစရိွသည့္ ေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေပးသည့္အခါ ထုတ္ေပးသည့္ကတ္ျပားျဖစ္သည္။ 

ျပည္ဝင္ခြင့္အသစ္ေပးသည့္အခ်ိန္၌ ခ်က္ခ်င္း ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားကုိ လက္ခံရယူ ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားမွာ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/index.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/01.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/01.pdf
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 Aေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္သစ္၊ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမွတ္ပံုတင္စနစ္ ထိပ္သုိ႔ 

ေအာက္ပါေနရာမ်ား၌သာျဖစ္၏။  

 နာရီတာေလဆိပ္ 

 ဟာေနဒါေလဆိပ္ 

 ခ်ဴးဘုေလဆိပ္ 

 ခန္းဆုိင္ေလဆိပ္ 

ျပည္ဝင္သည့္အခ်ိန္၌ ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပား မရရိွသည့္ ကာလရွည္ကာလတ္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ေနထိုင္ရာ 

လိပ္စာအား ျမိဳ႕နယ္ရုံးတြင္ အေၾကာင္းၾကားပါက ထုိလိပ္စာသုိ႔ မွတ္ပံုတင္ေခ်ာစာျဖင့္ ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားကုိ 

ပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/index.html
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 Aေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္သစ္၊ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမွတ္ပံုတင္စနစ္ ထိပ္သုိ႔ 

[ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား] 

 

① ဓါတ္ပုံ 

② အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ က်ားမ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည့္ႏုိင္ငံ(သုိ႔)ေဒသ 

③ ေနရပ္ (ဂ်ပန္ျပည္တြင္ေနထုိင္မည့္လိပ္စာ) 

④ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစား၊ ေနထိုင္ခြင့္ကာလ ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းကုန္မည့္ရက္ 

⑤ ခြင့္ျပဳခ်က္အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ေန႔စြဲ 

⑥ ေနထုိင္ခြင့္ကတ္နံပါတ္၊ ထုတ္ေပးသည့္ရက္ႏွင့္ သက္တမ္းျပည့္မည့္ေန႔ 

⑦ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ကန္႔သတ္ထားျခင္း ရွိ၊မရိွ 

⑧ ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားပါက ထုိအေၾကာင္း 

* ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားတြင္ အတုျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ IC chip ျပားအား တပ္ဆင္ထားျပီး၊ ကတ္ျပားေပၚတြင္ 

ေရးသားထားေသာ အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ အားလုံး သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိ ု မွတ္တမ္းတင္ထား 

မည္ျဖစ္သည္။  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ကတ္ျပားမ်က္ႏွာစာ 

ကတ္ျပားေက်ာဘက္ 

ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားကုိ ထုတ္ေပးမည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါအရြယ္အစား ဓါတ္ပံုတစ္ပုံ 
လုိအပ္ မည္ျဖစ္သည္။  

ယူနစ္: မီလီမီတာ 

 ဦးထုပ္မေဆာင္းရ ေဘးတေစာင္းပံုမျဖစ္ရ။ 
 ေနာက္ခံရႈခင္းမပါရ။ 
 ပံုထင္ထင္ရွားရွားရိွရမည္။ 
 သံုးလအတြင္းရိုက္ထားေသာပံုျဖစ္ရမည္။ 
 ေလွ်ာက္လႊာတင္သူကာယကံရွင္၏ပံုအစစ္အ

မွန္ ျဖစ္ရမည္။ 
 မ်က္ႏွာအရြယ္အစားသည္ အထက္ပါ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္အညီျဖစ္ရမည္။။ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/index.html


 

 

 

A ေနထိ ုင ္ခ ြင ့ ္စ ီမ ံခန ္ ့ခ ဲ ြ ျခင ္းစနစ္သစ္၊ႏ ိ ုင ္င ံ ျခားသားေနထိ ုင ္သူမ ွတ္တမ္းစနစ္ 
（※2012.7.9မွ စတင္က်င ္ ့သံ ု းသည္။）  

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 

 

 

 Aေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္သစ္၊ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမွတ္ပံုတင္စနစ္ ထိပ္သုိ႔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပား၏သက္တမ္းကာလ] 

<ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ရွိသူ> 

၁၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္။ ။ထုတ္ေပးသည့္ေန႔မွစ၍ ၇ႏွစ္ 

၁၆ ႏွစ္ေအာက္။ ။၁၆ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အထိ 

<ရာသက္ပန္ေနထိုင္ခြင့္ရသူမွအပ အျခား> 

၁၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္။ ။ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းျပည့္သည့္ေန႔အထိ 

၁၆ ႏွစ္ေအာက္။ ။ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္း ျပည့္သည့္ေန႔အထိ သုိ႔မဟုတ္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အထိ ယင္း၂မိ်ဳးတြင္ ေစာသည့္ေန႔ 

အထိ  

 
(2) ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ရွိဟုယူဆျခင္းစနစ္ 

သက္တမ္းရိွေသးေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားအား ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ႏုိင္ငံျခာသားမ်ားသည္ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွထြက္ခြာသည့္ေန႔မွစ၍ ၁ႏွစ္ျပည့္မည့္ေန႔မတုိင္မီ သုိ႔မဟုတ္ ေနထုိင္ခြင့္ သက္တမ္းကုန္မည့္ေန႔ 

တစ္ေန႔ေန႔မတုိင္ခင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိျပန္၀င္မည္ဆုိပါက အေျခခံအားျဖင့္ ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ကုိ ရယူရန္မလုိပါ။ 

ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ရွိဟုယူဆျခင္းပံုစံျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့လွ်င္ သတ္မွတ္ထားေသာကာလထက္ ၁ ရက္ပင္ ေနာက္က်ေစကာမူ 

ျပည္ဝင္ခြင့္ လုံးဝ ျပန္လည္ ရရိွမည္မဟုတ္ပါ။  

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာမည့္အခ်ိန္တြင္ မပ်က္မကြက္ ျပည္ထြက္ဆိပ္၌ရွိေသာ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအရာရိွ အား 

ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ ေနထိုင္ခြင့္္အမ်ိဳး 
အစားေျပာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ထားခ်ိန္အတြင္း 
ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေမည့္ 
ကြက္လပ္ 

 

လိပ္စာေျပာင္းမည့္အခါ လိပ္စာသစ္အား 
ေရးသားရန္ ကြက္လပ္ 

⑧ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/index.html


 

 

 

A ေနထိ ုင ္ခ ြင ့ ္စ ီမ ံခန ္ ့ခ ဲ ြ ျခင ္းစနစ္သစ္၊ႏ ိ ုင ္င ံ ျခားသားေနထိ ုင ္သူမ ွတ္တမ္းစနစ္ 
（※2012.7.9မွ စတင္က်င ္ ့သံ ု းသည္။）  

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 

 

 

 Aေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္သစ္၊ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမွတ္ပံုတင္စနစ္ ထိပ္သုိ႔ 

ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပားအားျပသျခင္း၊ "ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ရွိဟုယူဆျခင္း" အား ရယူလုိေၾကာင္း ေဖၚျပရန္အတြက္ 

"ျပည္ျပန္၀င္ျခင္းထြက္ခြာျခင္းမွတ္တမ္း (ျပည္ျပန္ဝင္သုံး ED ကတ္ျပား)"၏ အက်ိဳအေၾကာင္းျပ ဇယားအား 

အမွတ္ျခစ္ရန္လုိအပ္သည္။ အမွတ္မျခစ္ပါက သာမန္ဂ်ပန္ျပည္မွထြက္ခြာသူ (ေမြးရပ္ႏုိင္ငံသုိ႔ အျပီးျပန္မည့္သူ) အျဖစ္ 

သတ္မွတ္ျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရိွ ဂ်ပန္သံရုံးတြင္ တဖန္ျပန္လည္၍ 

ေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမတင္ပါက ျပည္ျပန္ဝင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။  

 
“ျပည္ျပန္၀င္ျခင္းထြက္ခြာျခင္းမွတ္တမ္း (ျပည္ျပန္ဝင္သုံး ED ကတ္ျပား)" ပုံစံ 
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