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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 

 

 

 Aေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္သစ္၊ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမွတ္ပံုတင္စနစ္ ထိပ္သုိ႔ 

1-5 သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား 
 
(1)  အေၾကာင္းၾကားရျခင္းဝတၱရား 

 
ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားအား လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအရာရိွရုံးထံသုိ႔ 

အေၾကာင္းၾကားရျခင္း မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ၁၄ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ 

ပါက ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရာေရာက္ပါသည္။ 

အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွေသာ ေနထိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားကုိ ရရိွထားသူျဖစ္ပါက မိမိလုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္မွ 

အလုပ္အသစ္သုိ႔ ေျပာင္းမည္ဆုိလွ်င္ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား သုုိ႔မဟုတ္ ရာသက္ပန္ေနထုိင္သူ ႏွင့္ 

လက္ထပ္ထားသူ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ေနထုိင္ခြင့္ကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး မွီခို (သုိ႔) သီးျခားသတ္မွတ္သည့္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ 

ေနထုိင္သူသည္ ကြာရွင္းသည့္အခ်ိန္ ေသဆုံးသည့္အခ်ိန္တြင္ မပ်က္မကြက္ အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္သည္။ 

မိမိေနထုိင္ေသာ ျမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ားတြင္ အေၾကာင္းၾကားရန္လုိအပ္သည္။ (5-2 ေနရပ္လိပ္စာ ႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ 

အျခားအေျပာင္းအလဲမ်ာအားအေၾကာင္းၾကားျခင္း ကုိကုိးကားရန္) 

 

(2) အျမဲကုိင္ေဆာင္ထားရမည့္ ဝတၱရား 

ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပားကုိ သြားေလရာအျမဲေဆာင္ထားရမည့္ ဝတၱရားရိွသည္။ နုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိင္ထားသည္ပင္ျဖစ္ေစ 

ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားသည္ မိမိကုိယ္ႏွင့္အတူအျမဲရွိရမည္။ ရဲဝန္ထမ္း ႏွင့္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဝင္ထမ္းမ်ားမွ 

ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားကုိ ျပသရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရလွ်င္ ျပသရမည့္ ဝတၱရားလည္းရိွ၏။ ျပသရန္ျငင္းဆန္ပါက 

ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရာေရာက္မည္။ 

 

(3) ေနထ္ုိင္ခြင့္ကုိရုတ္သိမ္းႏုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ျပည္ႏွင္ျခင္းခံႏုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား 

အထက္ပါ (1) ႏွင့္ (2) ႏွင့္ စပ္ဆက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေနထုိင္ခြင့္ကုိ ရုပ္သိမ္းႏုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ 

ျပည္ႏွင္ျခင္းခံရႏ္ုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ အျဖစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပဌာန္းထားသည္။ 

တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းအားေပးကူညီမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး အလုပ္သမားက တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနျခင္းကုိ 

အလုပ္ရွင္မွ မသိရွိေသာ္လည္း ေပါ့ေလ်ာ့ပ်က္ကြက္ျခင္းရွိသည္ဟု ယူဆႏုိင္ေသာေၾကာင့္  အေရးယူျခင္းခံရလိမ့္မည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/05_2.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/05_2.pdf


 

 

 

A ေနထိ ုင ္ခ ြင ့ ္စ ီမ ံခန ္ ့ခ ဲ ြ ျခင ္းစနစ္သစ္၊ႏ ိ ုင ္င ံ ျခားသားေနထိ ုင ္သူမ ွတ္တမ္းစနစ္ 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 

 

 

 Aေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္သစ္၊ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမွတ္ပံုတင္စနစ္ ထိပ္သုိ႔ 

 
【အသစ္ထပ္မံျပဌာန္းလိုက္သည့္ ေနထ္ုိင္ခြင့္ကုိရုတ္သိမ္းႏုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား】 
 
①  မမွန္မကန္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အထူးေနထုိင္ခြင့္ကုိရယူျခင္း 

②  ေနထ္ုိင္ခြင့္ အမ်ိဳးအစား "ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား၏ အိမ္ေထာင္ဖက္" "ရာသက္ပန္ေနထုိင္သူ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္" ျဖင့္  

ေနထုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္သူက *ခုိင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ ၆လထက္ေက်ာ္လြန္၍ အိမ္ေထာက္ဖက္ 

အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိဘဲ ေနထုိင္ျခင္း။ 

*အိမ္ေထာက္ဖက္အျဖစ္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမွာ ခုိင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနစသည့္ 

ေနထုိင္ခြင့္ကုိ ရုပ္သိမ္ျခင္း မျပဳလုပ္သည့္ ဥပမာမ်ားကုိ ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖၚျပထားသည္။ 

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/info/120703_01.html 

③  ခုိင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ ေနရပ္လိပ္စာ အေၾကာင္းမၾကားျခင္း ႏွင့္ မမွန္မကန္အေၾကာင္းၾကားျခင္း။ 

*ေနရပ္လိပ္စာ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမွာ ခုိင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ရိွေၾကာင့္ အေျခအေနသည့္ ေနထုိင္ခြင့္ကုိ 

ရုပ္သိမ္းျခင္း မျပဳလုပ္သည့္ ဥပမာမ်ားကုိ ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖၚျပထားသည္။ 

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/info/120703_02.html 

④  ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားမႈ ကန္႕သတ္ခ်က္ရိွသည့္ ေနထုိင္ခြင့္ အမ်ိဳးအစား (လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 

ဥပေဒ သီးျခားထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္-၁ ပါ ေနထုိင္ခြင့္ အမ်ိဳးအစား) ျဖင့္ ေနထုိင္ပါလ်က္ လက္ေတြ႕တြင္ ေနထုိင္ခြင့္ 

အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ မလုပ္ျခင္း၊ ထုိ႕အျပင္၊ အျခားလႈပ္ရွားမႈကုိ လုပ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 

လုပ္ရန္အတြက္ ေနထုိင္ျခင္း 

 

【အသစ္ထပ္မံျပဌာန္းလိုက္သည့္ ျပည္ႏွင္ျခင္းခံရႏုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား】 

① ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားအား အတုျပဳလုပ္ျခင္း 

②  မမွန္မကန္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းၾကားေသာေၾကာင့္ အလုပ္ႏွင့္ေထာက္ဒဏ္ထက္ ၾကီးမားေသာ 

ျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံျခင္း။ 

*အလုပ္ရွင္သည္ ခန္႔အပ္ေသာႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားက တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိ 

မသိရိွေသာ္ျငားလည္း ေနထုိင္ခြင့္္ရိွမရိွကုိ ေသခ်ာမစစ္ေဆးျခင္းစသည့္ ေပါ့ေလ်ာ့ပ်က္ကြက္ျခင္းရွိသည့္အခါ 

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 

အလုပ္ရွင္သည္ အေရးယူျခင္းခံရႏုိင္သည္။ 

အလုပ္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းအားေပးကူညီျခင္းသည္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ 

ခတ္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထူးသတိျပဳရန္လုိအပ္သည္။ 

 
【အသစ္ထပ္မံျပဌာန္းလိုက္သည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား】 
 
①  ကာလရွည္ကာလလတ္ေနထိုင္သူ မမွန္ကန္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားရန္ 

ဝတၱရားမ်ားကုိ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားအား လက္ခံရယူျခင္း၊ ကုိင္ေဆာင္ျခင္း၊ ျပသျခင္းစသည့္ ဝတၱရား 
မ်ားအား ပ်က္ကြက္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း။ 

 
②  ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားအတုျပဳလုပ္ျခင္း 
③  လိမ္လည္ျခင္းႏွင့္အျခားမမွန္ကန္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ရယူကာ ဝင္ေရာက္လာသူ၊ ေနထုိင္ခြင့္ အမ်ိဳးအစား 

ေျပာင္းလခဲြင့္ ရယူသူ၊ ေနထုိင္ခြင့္ သက္တမ္းတုိးခြင့္ ရယူသူ၊ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ ရယူသူ စသူမ်ား 
 
■ ကုိးကားရန္။ ။ တရားေရးရာဝန္ၾကီးဌာန၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံး 
 

“ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထုိင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသုိ႔ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ (တနလၤာေန့) မွစ၍ 
ေနထုိင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးစနစ္သစ္ စတင္ျပီ” 
（http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/NewResidencyManagementSystem-(JA).pdf） 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/index.html
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/NewResidencyManagementSystem-(JA).pdf

