
 

 

 
 B ေနထိုင္ခြင့္ ထိပ္သို႔  

  

B ေနထိုင္ခြင္ ့ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိ ၀င္ေရာက္လာရင္ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္စဥ္ 

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ 
1 

ေနထိုင္ခြင့္ 
နဲ႔ 
 

2-1 

ေနထိင္ုခြင့္သက္တမ္း 
ကိုစစ္ေဆးမယ္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစား (၂၈မ်ိဳး) အလိုက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွမရွိနဲ႔ 
သက္တမ္းအား သတ္မွတ္ထားတယ္။ 

(1) အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွေသာေနထိုင္ခြင့္…၁၈မ်ိဳး 
 
(2) အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိေသာေနထိုင္ခြင့္…၅မ်ိဳး 
 
(3) ခြင့္ရအေၾကာင္းအရာကုိမူတည္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိမရွိသတ္မွတ္သည့္ ေနထုိင္ခြင့္…၁မ်ိုး  

(4) အဆင့္ ရာထူးကိုအေျခခံသည့္ေနထိုင္ခြင့္(အလုပ္အကိုင္အကန္႔အသတ္မရိွ)…၄မ်ိဳး 

ေနထုိင္စဥ္ ဤသုိ႔ေသာအခ်ိန္တြင္ လုိအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အခ်ိန္ ေနရာ 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း 
သက္ေသျပရန္လိုအပ္ျခင္း 

1 အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာေလွ်ာက္လႊာ 

2 ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္(သို႔)ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာ 

3 ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား (သို႔) အထူးအျမဲေနထိုင္သူ 

ေထာက္ခံစာ  

4 ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ့ခြင့္ျပဳ စာ 

(ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ့ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိသည့္အခါ) 

စသည့္မ်ား 

* ေထာက္ခံစာ ထုတ္ေပးသည့္ အခါ ယန္း ၉၀၀ ေပး 

ေဆာင္ ရမည္။ (တံဆိပ္ေခါင္း) 

 

ေဒသဆုိင္ရာ 
လူ၀င္မႈ 

ၾကီးၾကပ္ေရး 
ရံုးမွာ 

3 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစ 

ေလွ်ာက္ရန္။  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
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ေနထုိင္စဥ္ ဤသုိ႔ေသာအခ်ိန္တြင္ 

 

လုိအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
 

 

ေဆာင္ရြက္ရန္ 

လက္ရိွေနထိုင္ခြင့္တြင္ခြင့္မျပဳ
ထားေသာအလုပ္ကိုလုပ္ျပီး ၀င္ 
ေငြရေအာင္လုပ္လိုျခင္း။ 

1 သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္မႈျပင္ပလုပ္ကိုင္ခြင့္ 

  ေလွ်ာက္လႊာ 

2 ျပဳလုပ္သြားမည့္လုပ္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းကို 

ရွင္းျပသည့္စာရြက္စာတမ္း 

3 ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္(သို႔)ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ ခံစာ 

4 ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား 

စသည္ 
* အခမဲ့ 

ေဒသဆုိင္ရာ 
လူ၀င္မႈ 

ၾကီးၾကပ္ေရး 
ရံုးမွာ 

 

2-6 

ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေလွ်ာက္ရန္။ 

ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းတုိး 
လိုလွ်င္။ 

1 ေနထိုင္ခြင့္ သက္တမ္းတုိးခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ 

2 ဓါတ္ပုံ 

3 ဂ်ပန္တြင္ျပဳလုပ္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈ 

ႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္း  

4 ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္(သို႔)ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာ 

5 ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား (သို႔) အထူးအျမဲေနထိုင္သူ 

 ျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ  

6 ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ့ခြင့္ျပဳ စာ 

(ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ့ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိသည့္အခါ) 

7 ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အာမခံစာ 

စသည့္မ်ား 

* ခြင့္ျပဳခ်က္က်ခ်ိန္တြင္ ယန္း ၄၀၀၀  

 ေပးေဆာင္ရမည္။ (တံဆိပ္ေခါင္း) 

 

ေဒသဆုိင္ရာ 
လူ၀င္မႈ 

ၾကီးၾကပ္ေရး 
ရံုးမွာ 

 

2-2 

ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း 
တိုးျခင္း ေလွ်ာက္ရန္။ 

ေနထုိင္ခြင့္သက္ 
တမ္းမကုန္ဆုံး 
ခင္ ၃လၾကိဳမွ 

ေနထုိင္ခြင့္ 
သက္တမ္းကုိ  
၁ရက္ျဖစ္ေစ 

ေက်ာ္လြန္ပါက 

2-3 

တရားမ၀င္ 
ဆက္လက္ေနျခင္း 

(ေနထုိင္ျခင္း) 

ေနရာ 

 

 

အခ်ိန္ 
 

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

 

ေနထုိင္စဥ္ ဤသုိ႔ေသာအခ်ိန္တြင္ 

 

 

လုိအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
 

 

ေဆာင္ရြက္ရန္ 
 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ရာသက္ပန္ေန
ထိုင္လိုလွ ႈ်င္။ 

ခြင့္ျပဳခ်က္က်ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီရမယ္။ 

* ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္ အခါ ယန္း 8000 ေပး ေဆာင္ 

ရမည္။ (တံဆိပ္ေခါင္း)） 

 

ေဒသဆုိင္ရာ 
လူ၀င္မႈ 

ၾကီးၾကပ္ေရး 
ရံုးတြင္ 

 

2-5 

ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ 
ေလွ်ာက္ရန္။ 

ယာယီ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ထြက္သြား 
လိုလွ်င္။ 

1 ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ 

2 ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ 

3 ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား(သို႔)အထူးအျမဲ ေနထိုင္သူ 

ေထာက္ခံစာ 

* ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္ အခါ ယန္း ၃၀၀၀ 

(တစ္ၾကိမ္ခြင့္ျပဳခ်က္) (သို႔) ယန္း ၆၀၀၀(အ 

ၾကိမ္ၾကိမ္ခြင့္ျပဳခ်က္) 

ေဒသဆုိင္ရာ 
လူ၀င္မႈ 

ၾကီးၾကပ္ေရး 
ရံုးၽတြင ္

 

2-7 

ျပည္လည္ျပည္၀င္ခြင့္(တစ္ၾကိမ္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္)ေလွ်ာက္ရန္။ 
ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္း 

မကုန္ဆံုးမီ 

2-7 

ျပည္လည္ျပည္၀င္ခြင့္(အၾကိမ္ 

ၾကိမ္ခြင့္ျပဳခ်က္)ေလွ်ာက္ရန္။ 

 

<ကာလရွည္၊ကာလလတ္ေန
ထိုင္သ>ူ 

ဂ်ပန္မွာေမြးေသာကေလးအတြ
က္ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္လုိလွ်င္။ 

1 ေနထိုင္ခြင့္ရယူျခင္းေလွ်ာက္လႊာ 

2 ေမြးဖြားျခင္းေထာက္ခံစာ၊ 

မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး မွတ္တမ္း စသည့္မ်ား 

3 မိဘ၏ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား 

4 ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အာမခံစာ  

など 

ေဒသဆုိင္ရာ 
လူ၀င္မႈ 

ၾကီးၾကပ္ေရး 
ရံုးတြင္ 

 

2-8 

ေနထိင္ုခြင့္ရယူျခင္း 
ေလွ်ာက္ရန္။ 

ေနရာ 

 

 

အခ်ိန္ 
 

 

ေနထိုင္ခြင့္အမိ်ဳးအစားေျပာင္း 
လိုလွ်င္။ 

1 ေနထိုင္ခြင့္ အမ်ိဳးအစားေျပာင္းခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ 

2 ဓါတ္ပုံ 

3 ဂ်ပန္တြင္ျပဳလုပ္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင္ ့ပတ္ 

သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္း 

4 ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္(သို႔)ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာ 

5 ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား (သို႔) အထူးအျမဲေနထိုင္သူ 

ေထာက္ခံစာ  

6 ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ့ခြင့္ျပဳ စာ 

(ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ့ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိသည့္အခါ) 

7 ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အာမခံစာ   

* ခြင့္ျပဳခ်က္က်ခ်ိန္တြင္ ယန္း ၄၀၀၀  

 ေပးေဆာင္ရမည္။ (တံဆိပ္ေခါင္း) 

 

ေဒသဆုိင္ရာ 
လူ၀င္မႈ 

ၾကီးၾကပ္ေရး 
ရံုးတြင္ 

 

2-4 

ေနထိုင္္ခြင့္အမ်ိဳးအစား 
ေျပာင္းခြင့္ေလွ်ာက္ရန္။ 
 

ေနထိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္း 

ရန္လိုအပ္သည့္အေၾကာင္း 

အရာျဖစ္ေပၚလာသည့္အခ်ိန္မွ 

လက္ရွိေနထိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစား 

ကုန္ဆံုးသည့္ေနမတိုင္မီ။ 

＜ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ရွိဟုယူဆျခင္း＞ 

1 ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ 

2 ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား(သို႔)အထူးအျမဲေနထိုင္သူ 

  ေထာက္ခံစာ 

ေမြးျပီး 
ရက္၃၀အတြင္း 

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

