
 

 

 

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 

4 ေနရပ္လိပ္စာ (ေနထုိင္သည့္ေနရာ)၊ အိမ္ေထာင္စု၀င္အေျပာင္းအလဲ အေၾကာင္းၾကားျခင္း 
ေနထုိင္သူမွတ္တမ္းတင္သည့္ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု၀င္အေျပာင္းအလဲရွိလာပါက ျမိဳ႕နယ္သုိ႔ 

အေၾကာင္းၾကားရမည္။ အေၾကာင္းၾကားရမည့္ကာလကုိ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မီွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အေျခခံအားျဖင့္ ကာယကံရွင္ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွ ျမိဳ႕နယ္ရုံးသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

 
4-1 ေနရပ္လိပ္စာေျပာင္းလဲသည့္အခ်ိန္ 

ကာလရွည္၊ကာလလတ္ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေနရပ္လိပ္စာေျပာင္းလသဲည့္အခ်ိန္တြင္ "ေနရပ္သစ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ့ျခင္း” 

"ေနရပ္သစ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း” "အိမ္ေျပာင္းျခင္း” အေၾကာင္းၾကားမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္  

"ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူလိပ္စာေျပာင္းလျဲခင္း အေၾကာင္းၾကားစာ" ကုိပါ ေဆာင္ရြက္မည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း  

ေဒသသစ္သုိ႔ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ေျပာင္းျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ ေနထုိင္သူမွတ္တမ္းတင္ထားသူမ်ား 

အားလုံး၏ ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားမ်ားကုိ တင္ျပမည္ဆုိလွ်င္ “ႏိုင္ငံျခားသား ေနထုိင္သူလိပ္စာ အေၾကာင္းၾကားစာ”ကုိ 

တင္သြင္းရန္မလုိပါ။ ေအာက္တြင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ အေျခခံ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းထားသည္။  

 
(１) ေနရပ္သစ္သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ့ျခင္း  

ေနရပ္သစ္သုိ႔ မေျပာင္းေရႊ့မီွ ေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ ျမိဳ႕နယ္ရုံးသုိ႔ အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကို အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၎ကုိျပဳလုပ္လွ်င္ ေထာက္ခံစာ ကုိ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။  

 

အေၾကာင္းၾကားခြင့္ရိွသူ 
လုိအပ္သည့္ 

စာရြက္စာတမ္း (ဥပမာ)  
အေၾကာင္းၾကားရန္/ 

စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ 
မည့္သည့္အခ်ိန္မွ၊ 

မည္သည့္အခ်ိန္အထိ 
ေဆာင္ရြက္ခ 

1 ကာယကံရွင္ သို႔မဟုတ္ 
အိမ္ေထာင္ဦးစီး  

 
2 ေနထုိင္သူမွတ္တမ္းဝင္ 

တစ္ဦးဦး 
 
3 ကာယကံရွင္၏ 

ကိုယ္စားလွယ္ 

1 ေနရပ္သစ္ေရႊ့ေျပာင္း 

ျခင္းအေၾကာင္းၾကားလႊာ 

（ပုံစံသည္ျမိဳ႕နယ္ရုံး 

တြင္ရွိသည္။） 

 

2 ျမိဳ႕နယ္ရံုးသို႔လာေရာက္ 

အေၾကာင္းၾကားသူ၏ 

လက္ရွိေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ 

ျမိဳ႕နယ္ရံုး 

(စာတိုက္မွ 

အေၾကာင္းၾကားစာပို႔ျခင္းျဖင့္ 

အေၾကာင္းၾကားႏိုင္သည္။) 

ေနရပ္သစ္သို႔ 

မေျပာင္းေရႊ့မီွ 
အခမဲ့ 

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

 

 

 Aေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္သစ္၊ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမွတ္ပံုတင္စနစ္ ထိပ္သုိ႔ 

မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း  

အေထာက္အထား။  

 

3<ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ 

အေၾကာင္းၾကားပါက> 

ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ 

ေရးေသာ 

ကိုယ္စားလွယ္လဲႊစာ။  

  
(２) ေနရပ္သစ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း ႏွင့္ ေနထုိင္သည့္ေနရာအေျပာင္းအလဲအား အေၾကာင္းၾကားျခင္း 

 

ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ျမိဳ႕နယ္မွ အျခားျမိဳ႕နယ္သုုိ႔ ေနရပ္လိပ္စာ ေျပာင္းလမဲည့္အခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းေရႊ့ျပီးရက္မွစ၍ ၁၄ 

ရက္အတြင္း လိပ္စာသစ္ျဖစ္သည့္ ျမိဳ႕နယ္ရုံး၌ “ေနရပ္သစ္သုိ႔ဝင္ေရာက္ျခင္း” ႏွင့္ လိပ္စာေျပာင္းလဲျခင္းကုိ 

အေၾကာင္းၾကားရန္  

အေၾကာင္းၾကားခြင့္ရိွသူ 
လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္း 

(ဥပမာ)  
အေၾကာင္းၾကားရန္ေနရာ/ 

စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ေနရာ 
မည့္သည့္အခ်ိန္မွ၊ 

မည္သည့္အခ်ိန္အထိ 
ေဆာင္ရြက္ခ  

     

1 ကာယကံရွင္ 
သို႔မဟုတ္ 
အိမ္ေထာင္ဦးစီး  

 
2 ကာယကံရွင္၏ 

အိမ္ေထာင္စုဝင္ 
တစ္ဦးဦး 

 
3 ကာယကံရွင္၏ 

ကိုယ္စားလွယ္ 
 

1 ေနရပ္သစ္ဝင္ေရာက္ျခင္း    

အေၾကာင္းၾကားလႊာ 

（ပုံစံသည္ျမိဳ႕နယ္ရုံး 

တြင္ရွိသည္။） 

 

2 ေနထုိင္သူမွတ္တမ္းတြင္ မွတ္ 

တမ္းတင္ထားသူ အားလံုး၏ 

ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား 

(ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္ 

ကတ္ျပားအပါအဝင္) 

ေနရာသစ္တည္ရွိေသာ 

ျမိဳ႕နယ္ရံုး။  

ေနရာသစ္တြင္ 

စတင္ေနထုိင္သည့္ 

ရက္မွ ၁၄ ရက္အတြင္း 

အခမဲ့ 

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

 

 

 Aေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္သစ္၊ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမွတ္ပံုတင္စနစ္ ထိပ္သုိ႔ 

 

3 <ယခင္ကတည္းက တည္ရွိ 

ခဲ့သည့္ ေနအိမ္္သို႔ ေျပာင္းေရႊ့ 

ဝင္ေရာက္ မည္ျဖစ္ပါက အိမ္ 

ေထာင္ဦးစီး မွအပ က်န္လူ 

မ်ားသည္> 

အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ 

ေတာ္စပ္ပံုကို သက္ေသ 

ျပႏုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း 

4 ေဒသသစ္သို႔ ေရႊ့ေျပာင္းျခင္း 

ေထာက္ခံလႊာ။  

（ယခင္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ေနရာ၏ 

ျမိဳ႕နယ္ရံုးမွ ထုတ္ေပးေသာ） 

 

5  ျမိဳ႕နယ္ရံုးသို႔လာ 

အေၾကာင္းၾကားသူ၏ 

မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း 

အေထာက္အထား။ 

  

6 <ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ 

အေၾကာင္းၾကားပါက> 

ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ ေရးေသာ 

ကိုယ္စားလွယ္လဲႊစာ။  

 
* ေနရပ္ေနရာသစ္၏ လိပ္စာအား ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပေပးရန္လုိအပ္သည္။ ထုိေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 

ျမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ျပဳလုပ္ရန္။ အကယ္၍ ေပ်ာက္ဆုံးေနပါက ေဒသဆုိင္ရာ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံးတြင္ 
အသစ္ထပ္မံထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

 

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

 

 

 Aေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္သစ္၊ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမွတ္ပံုတင္စနစ္ ထိပ္သုိ႔ 

 
(3) အိမ္ေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ ေနထုိင္သည့္ေနရာအေျပာင္းအလဲအား အေၾကာင္းၾကားျခင္း 

လက္ရွိေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ ျမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌သာလွ်င္ အိမ္ေျပာင္းမည္ဆုိပါက ျမိဳ႕နယ္၏ ေကာင္စီရုံးတြင္ 

အိမ္ေျပာင္းေရႊ့ျခင္းႏွင့္ လိပ္စာအေျပာင္းအလဲကုိ အေၾကာင္းၾကားရန္။  

 

အေၾကာင္းၾကားခြင့္ရိွသူ 
လုိအပ္သည့္ 

စာရြက္စာတမ္း (ဥပမာ) 
အေၾကာင္းၾကားရန္ေနရာ/ 

စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ေနရာ 
မည့္သည့္အခ်ိန္မွ၊ 

မည္သည့္အခ်ိန္အထိ 
ေဆာင္ရြက္ခ 

1 ကာယကံရွင္ 
သို႔မဟုတ္ 
အိမ္ေထာင္ဦးစီး  

 
2 ကာယကံရွင္၏ 

အိမ္ေထာင္စုဝင္ 
တစ္ဦးဦး 

 
3 ကာယကံရွင္၏ 

ကိုယ္စားလွယ္ 
 
 

1 အိမ္ေျပာင္းျခင္း     

အေၾကာင္းၾကားလႊာ 

（ပုံစံသည္ျမိဳ႕နယ္ရုံး 

တြင္ရွိသည္။）  

 

2 ေနထုိင္သူမွတ္တမ္းတြင္ 

မွတ္တမ္းတင္ထားသူ 

အားလံုး၏ 

ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား 

(ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္ 

ကတ္ျပားအပါအဝင္) 

 

3 <ယခင္ကတည္းက 

တည္ရွိခဲ့သည့္ 

ေနအိမ္္သို႔ ေျပာင္းေရႊ့ 

ဝင္ေရာက္ 

မည္ျဖစ္ပါက 

အိမ္ေထာင္ဦးစီး မွအပ 

က်န္လူမ်ားသည္> 

အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ 

ေတာ္စပ္ပံုကို 

ေနရာသစ္တည္ရွိေသာ 

ျမိဳ႕နယ္ရံုး။ 

ေနရာသစ္တြင္ 

စတင္ေနထုိင္သည့္ 

ရက္မွ ၁၄ ရက္အတြင္း 

အခမဲ့ 

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 

သက္ေသျပႏိုင္သည့္ 

စာရြက္စာတမ္း 

 

4 ျမိဳ႕နယ္ရံုးသို႔လာ 

အေၾကာင္းၾကားသူ၏ 

မည္သူမည္၀ါျဖစ္ 

ေၾကာင္း အေထာက္ 

အထား။ 

  

5 <ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ 

အေၾကာင္းၾကားပါက> 

ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ 

ေရးေသာ 

ကိုယ္စားလွယ္လဲႊစာ။  

 

 
* ေနရပ္ေနရာသစ္၏ လိပ္စာအား ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပေပးရန္လုိအပ္သည္။ ထုိေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 

ျမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ျပဳလုပ္ရန္။ အကယ္၍ ေပ်ာက္ဆုံးေနပါက ေဒသဆုိင္ရာ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံးတြင္ 
အသစ္ထပ္မံထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 
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