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 သင္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထုိင္ရန္ ေနထုိင္ခြင့္တစ္ခုခုလုိအပ္ပါသည္။ ေနထုိင္ခြင့္ ၂၈မ်ိဳးရွိပါသည္။ 

ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္  လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳကာလကုိ 

သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

1 ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားစစ္ေဆးရန္ 

သင္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိ၀င္ေရာက္ေနထုိင္သည့္အခါ ၀င္ေရာက္ေသာရည္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ 

ေနထုိင္ခြင့္အမ်ုိးအစားႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳကာလကုိ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ သင့္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ 

ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳကာလကုိ ေရးမွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာစစ္ေဆးထားပါ။ 

 

စာညႊန္း။ ။လ၀ူင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးသိေကာင္းစရာ လက္ကမ္းစာ 

 

ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ၂၈မိ်ဳးသာျဖစ္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳထားေသာ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွအပ မည္သည့္လႈပ္ရွားေဆာက္ရြက္မႈကုိမွ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

၂၀၀၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ရက္မွာ 

ခရီးသြား၊ ေဆြးမိ်ဳးထံလည္ျခင္းစ 
သည့္ယာယီဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာေနထုိင္ရန္ 

ရက၉္၀ ေနထိုင္ခြင့္ရျပီး 

အမွတ္၂Naritaေလဆိပ္ကေန 
၀င္ေရာက္လာတယ္လိုဆုိလိုတယ္ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
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(1) အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွေသာ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစား (၁၈မ်ိဳး) 

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

သံတမန္ 

ဂ်ပန္အစိုးရမွ လက္ခံေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ 

(သို႔) ေကာင္စစ္၀န္ရုံးမ်ား၏ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊စာခ်ဳပ္(သို႔) အျပည္ျပည္္ဆိုင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အရ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အလားတူေသာ အခြင့္ထူး 

(သို႔)ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွသူႏွင့္၊ အထက္ေဖၚျပထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အိမ္ 

ေထာင္စုစာရင္းတူညီေသာမိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေနထိုင္လႈပ္ရွားျခင္း   

≪သံအမတ္ၾကီး၊ သံမွဴး၊ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္၊ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္စသည္ 

မ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏မိသားစု၀င္မ်ား≫ 

‘သံတမန္းေရးရာ 

ကိစၥမ်ား’ ကို လုပ္ 

ေဆာင္သည့္ ကာလ  

○ 

အစုိးရပုိင္း 
ဆုိင္ရာ 

ဂ်ပန္အစိုးရက အတည္ျပဳလက္ခံထားေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား(သို႔) အျပည္ 

ျပည္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူႏွင့္၊ ထိုသူ၏ 

အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတူညီေသာမိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေနထိုင္ လႈပ္ရွား ျခင္း 

(ဤဇယား၏ “သံတမန္”တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာ မပါ။)  

≪သံရံုး၀န္ထမ္း၊ ေကာင္စစ္၀န္ရံုး၀န္ထမ္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္း 

စသည္တို႕၏ အစုိးရပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေၾကာင့္ ေစလႊတ္ျခင္းခံထားသူမ်ားႏွင့္ 

၎တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္၊ ၃လ၊ 

၃၀ရက္ (သို႔) ၁၅ရက္ 
○ 

ပါေမာကၡ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းရိွ တကၠသိုလ္(သို႔) တကၠသိုလ္ႏွင့္ အဆင့္တူညီေသာအဖဲြ႔ ဌာ 

နႏွင့္ အထက္တန္းသီးျခားပညာသင္ေက်ာင္းတို႔တြင္ သုေတသန ျပဳျခင္း၊ သု 

ေတသနျပဳရာတြင္ ပို႔ခ်လမ္းညႊန္ျခင္း(သို႔) သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းစသည့္ လႈပ္ရွား 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ≪တကၠသိုလ္ပါေမာကၡ စသည္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၃လ 
○ 

အႏုပညာ 

၀င္ေငြရရိွႏုိင္သည့္ ေတးဂီတ၊ပန္းခ်ီ၊စာေပအစရွိေသာ အႏုပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (“ေဖ်ာ္ေျဖေရး”တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အေၾကာင္း 

အရာမ်ား မအွပ)≪ပန္းခ်ီဆရာ၊ ေတးေရးဆရာ၊ စာေရးဆရာစသည္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၃လ 
○ 

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


 

 

 
 B ေနထိုင္ခြင့္ ထိပ္သို႔  

  

B ေနထိုင္ခြင္ ့ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

သာသနာျပဳ 
 

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔  ေစလႊတ္ ေသာ 

သနာျပဳဆရာက ျပဳလုပ္သည့္ သာသနာျပဳေရးႏွင့္ အျခားသာသနာျပဳေရး 

ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ≪ျပည္ပႏုိင္ငံ၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႔ 

အစည္းမွ ေစလႊတ္ျခင္း ခံထားေသာ သာသနာျပဳ ဆရာစသည့္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၃လ 
○ 

သတင္းမီဒီယာ 

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ သတင္းမီဒီယာဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အရ 

လုပ္ေဆာင္သည့္ သတင္းရယူျခင္းႏွင့္ အျခားသတင္းမီဒီယာႏွင့္ဆိုင္ေသာ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ≪ျပည္ပသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္၊ 

ဓါတ္ပုံဆရာ≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၃လ 
○ 

အဆင့္ျမင့္ 
ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္ 

အမ်ိဳးအစား ၁  

အဆင့္ျမင့္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈရိွသူအျဖစ္ တရားေရးဝန္ႀကီး 

ဌာန၏ အမိန္႕ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူသည္ 

ေအာက္ပါ (က)မ(ွဂ)အထိအတြင္း တစ္ခ်က္ခ်က္ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္ 

လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာရပ္သုေတသန သို႕မဟုတ္ စီးပြားေရး 

တိုးတက္မႈအတြက္ အက်ိဳးုျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အားကိုးႏိုင္သူ 

(က) တရားေရးဝန္ႀကီးက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ၊  

ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အရ သုေတသန၊ 

သုေတသနဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း လႈပ္ရွားမႈ 

(သို႕) ထိုလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကိုယ္တိုင္ 

စီမံခန္႕ခြျဲခင္း သို႕မဟုတ္ ထိုအဖြ႕ဲအစည္း မဟုတ္သည့္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက 

အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အရသုေတသန၊ 

သုေတသနဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း လႈပ္ရွားမႈ 

(ခ) တရားေရးဝန္ႀကီးက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက 

အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အရ သဘာဝသိပၸံ  

သို႕မဟုတ္္ ဝိဇၨာပညာ နယ္ပယ္တြင္ပါဝင္ေသာ အသိပညာ သို႕မဟုတ္ 

အမ်ဳိးအစား ၁ မွာ ၅ႏွစ္၊ 

အမ်ိဳးအစား ၂ မွာ 

အကန္႕အသတ္ 

မရိွ 

○ 
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ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

အဆင့္ျမင့္ 
ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္သည့္ တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ေသာလႈပ္ရွားမႈ (သို႕) 

ထိုလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကိုယ္တိုင္ 

ထူေထာင္စီမံခန္႕ခြျဲခင္း လႈပ္ရွားမႈ 

(ဂ) တရားေရးဝန္ႀကီးက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက 

အဖြ႕ဲအစည္းတြင္ ကုန္သြယ္ေရး ၊ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုစီမံခန္႕ခြျဲခင္း 

သို႕မဟုတ္ ထို လုပ္ငန္း၏ စီမံခန္႕ခြမဲႈသက္ဆိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ (သို႕) 

ထိုလုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကိုယ္တိုင္ 

ထူေထာင္စီမံခန္႕ခြျဲခင္း လႈပ္ရွားမႈ 

အမ်ိဳးအစား ၂ 

အမ်ိဳးအစား ၁ ပါ လႈပ္ရွားမႈကို လုပ္ေဆာင္သူျဖစ္ၿပီး၊ ထိုေနထိုင္ 

မႈသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည္ဟု 

တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံညႊန္း 

ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သူက လုပ္ေဆာင္သည့္ေအာက္ပါ လႈပ္ရွားမႈ 

(က) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထား ေသာ 

စာခ်ဳပ္အရ သုေတသန၊ သုေတသနဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ 

သင္ၾကားျခင္း လႈပ္ရွားမႈ  

(ခ) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထား  

ေသာ စာခ်ဳပ္အရ သဘာဝသိပၸံ သို႕မဟုတ္္ ဝိဇၨာပညာ နယ္ပယ္တြင္  

ပါဝင္ေသာ အသိပညာ သို႕မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္သည့္ တာဝန္ကို 

ထမ္းေဆာင္ေသာလႈပ္ရွားမႈ 

(ဂ) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကုန္သြယ္ေရး ၊ အျခား 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုစီမံခန္႕ခြျဲခင္း သို႕မဟုတ္ ထို လုပ္ငန္း၏ 

စီမံခန္႕ခြမဲႈသက္ဆိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ 

(ဃ) အမ်ိဳးအစား ၂ ၏ (က)မွ (ဂ)အထိ တစ္ခ်က္ခ်က္ႏွင့္  

အက်ဳံးဝင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္သည့္ ပါေမာကၡ၊ အႏုပညာ၊ 
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ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

 

ဘာသာေရး၊ သတင္းမီဒီယာ၊ ဥပေဒႏွင့္ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္း၊ 

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၊ ပညာေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ ဝိဇၨာပညာႏွင့္ အျပည္ျပည္ 

ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ေနထိုင္ခြင့္အမ်ဳိးအစား 

မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈ (အမ်ိဳးအစား ၂ ၏ (က)မ ွ(ဂ)အထိ 

တစ္ခ်က္ခ်က္ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ အပ) 

 ≪အမွတ္ေပးစနစ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္လူအရင္းအျမစ္≫ 

  

စီမံခန့္ခြမဲႈႏွင့္ 
ႀကီးၾကပ္မႈ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ကုန္္သြယ္ေရးစသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံခန္႕ခြျဲခင္း 

(သို႔) ထိုလုပ္ငန္းအား ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ (“ဥပေဒ ႏွင့္ 

စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္း” တြင္ေဖာ္ျပေသာ အစုိးရလက္မွတ္ မပါလွ်င္ ဥပေဒအရ 

လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈမွအပ)  

≪ကုမၸဏီ စီမံခန္႔ခြသဲူ၊ ႀကီးၾကပ္သူ≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္၊ ၄လ 

(သို႔) ၃လ 
○ 

ဥပေဒႏွင့္  
စာရင္းကုိင္ 
လုပ္ငန္း 
 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရေရွ႕ေန၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရ 

အစိုးရလက္မွတ္ရစာရင္းကိုင္ႏွင့္ အျခားဥပေဒအရလုိအပ္ေသာ 

အရညအ္ခ်င္းရိွသူမ်ားက လုပ္ေဆာင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္စာရင္းကိုင္ဆိုင္ရာ 

လႈပ္ရွားမႈ ≪ေရွ႕ေန၊ အစိုးရလက္မွတ္ရ စာရင္းကိုင္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၃လ 
○ 

ေဆးဘက္ 
ဆုိင္ရာ  

ဆရာ၀န္၊ သြားဆရာ၀န္ႏွင့္ အျခားဥပေဒအရ လိုအပ္ေသာ အရည္ အခ်င္း  

ရိွသူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေသာ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

≪ဆရာ၀န္၊ သြားဆရာ၀န ္ႏွင့္ သူနာျပဳ ≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၃လ 
○ 

သုေတသန 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ(သို႔) ပုဂၢလိက အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္စာခ်ဳပ္ အရ 

ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (“ပါေမာကၡ” တြင္ 

ေဖၚျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမပါ။)  

≪အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း (သုိ႔) ပုဂၢလိကကုမၸဏီ၏ သုေတသီ≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၃လ 
○ 

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


 

 

 
 B ေနထိုင္ခြင့္ ထိပ္သို႔  

  

B ေနထိုင္ခြင္ ့ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
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ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

ပညာေရး 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ မူလတန္းေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္း၊ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားေက်ာင္း၊ သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အျခား 

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား (သို႔) ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ စာသင္ေက်ာင္း 

ဟုယူဆႏိုင္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္  ဘာသာစကား 

သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းစသည့္ပညာေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

≪အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း၏ ဘာသာစကားဆရာ  

စသည္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၃လ 
○ 

နည္းပညာ၊ 
၀ိဇၨာပညာ၊ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ 
ရာလုပ္ငန္းမ်ား 
 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ(သို႔) ပုဂၢလိက အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္စာခ်ဳပ္ အရ 

ျပဳလုပ္သည့္ သိပၸံ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အျခားသိပၸံပညာရပ္နယ္ပယ္ 

သို႕မဟုတ္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရး၊၊ အျခားဝိဇၨာ ပညာရပ္နယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္သည့္ 

နည္းပညာ သို႔မဟုတ္ အသိပညာ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္း (သို႔) ျပည္ပႏုိင္ငံ၏ 

ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ အေျခခံေသာစဥ္စားထင္ျမင္မႈ၊ ခံစားခ်က္အျမင္လိုအပ္ေသာ 

လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ (ပါေမာကၡ၊ အႏုပညာ၊ သတင္းမီဒီယာ၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ 

ႀကီးၾကပ္မႈ၊ ဥပေဒႏွင့္စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္း၊ ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာ၊ သုေတ သန၊ 

ပညာေရး၊ ကုမၸဏီတာ၀န၊္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ  

ထားေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ အပ)  

≪စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ စကားျပန္၊ ဒီိဇုိင္းနာ၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ၏ 

ႏိုင္ငံျခားဘာသာဆရာ၊ ေဈးကြက္ေလ့လာေရးသမားစသည့္မ်ား≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၃လ 
○ 

ကုမၸဏီတာ၀န္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ရံုးခ်ုဳပ္၊ရံုးခြႏဲွင့္ အျခားရုံးဌာနမ်ားရိွေသာ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက 

အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ျပည္ပႏုိင္ငံတြင္ရိွ ရံုးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ 

ရံုးဌာနသို႔ သက္တမ္းကာလသတ္မွတ္ျပီး၊ ေျပာင္းေရႊ႕လာ၍ ယခုဇယားပါ 

“နည္္းပညာ၊၀ိဇၨာပညာ၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား" တြင္ ေဖာ္ျပ 

ထားေသာ လႈပ္ရွားမႈ 

≪ျပည္ပႏုိင္ငံရိွရုံးဌာနမွ တာ၀န္အရ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ ၀န္ထမ္း≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၃လ 
○ 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

လူမမာျပဳစုေရး 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္စာခ်ဳပ္အရ 

လူမမာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးကၽြမ္းက်င္သူ လက္မွတ္ရသူက လူမမာ ျပဳစုေရး 

(သို႕) လူမာျပဳစုေရး လမ္းညႊန္သင္ျပသည့္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္သည့္ 

လႈပ္ရွားမႈ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၃လ 
○ 

ေဖ်ာ္ေျဖေရး 

ျပဇာတ္၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ အားကစား စသည့္မ်ားကို စီးပြားျဖစ္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း နွင့္ 

အျခားေဖ်ာ္ေျဖမႈဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (“စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ 

ႀကီးၾကပ္မႈ"တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမ ွအပ)  

≪သရုပ္ေဆာင္၊ အဆိုေတာ္၊ ကေခ်သည္၊ ေၾကးစားအားကစားသမား စသည္

≫  

၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္၊ ၆လ၊ ၃လ 

(သို႔) ၁၅ရက္ 
○ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္စာခ်ဳပ္အရ 

ထူးျခားေသာ နယ္ပယ္တြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္း 

ကိုလုပ္ေဆာင္သည့္လႈပ္ရွားမႈ ≪ႏိုင္ငံျခားအစားအစာ စားဖိုမႈး၊ 

အားကစားနည္းျပ၊ ေလယာဥ္မွဴး၊ ပန္းထိမ္ဆရာစသည္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၃လ 
○ 

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

 

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

အတတ္ပညာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္ 

အမ်ိဳးအစား ၁ 

(က) အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ဥပေဒျဖင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အလုပ္သင္စီမံကိန္း (အမ်ိဳးအစား ၁ 

ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းပုံစ ံကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္သာ) အရ 

သင္တန္း တက္ျခင္း၊ ထို႕အျပင္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

(ခ) အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 

အလုပ္သင္စီမံကိန္း (အမ်ိဳးအစား ၁ အဖြဲ႕ကႀကီးၾကပ္သည့္ ပုံစံ 

ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္သာ) အရ သင္တန္း တက္ျခင္း၊ 

ထို႕အျပင္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 

လႈပ္ရွားမႈ 

 

အမ်ိဳးအစား ၂ 

(က) အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ဥပေဒျဖင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အလုပ္သင္စီမံကိန္း (အမ်ိဳးအစား ၂ 

ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းပုံစံ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္သာ) အရ  

အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

(ခ) အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထား 

ေသာ အလုပ္သင္စီမံကိန္း (အမ်ိဳးအစား ၂ အဖြ႕ဲကႀကီးၾကပ္သည့္ ပုံစံ 

ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္သာ) အရ အတတ္ပညာ  

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

 

အမ်ိဳးအစား ၁ 

တရားေရးဝန္ႀကီး က 

တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ 

သတ္မွတ္ထား 

သည့္ကာလ 

(၁ႏွစ္ မေက်ာ္သည့္  

ပမာဏအတြင္း) 

 

 

 

 

အမ်ိဳးအစား ၂ 

တရားေရးဝန္ႀကီး က 

တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ 

သတ္မွတ္ထား 

သည့္ကာလ 

(၂ႏွစ္ မေက်ာ္သည့္  

ပမာဏအတြင္း) 

 

 

 

 

 

○ 
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ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

 

အမ်ိဳးအစား ၃ 

(က) အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ဥပေဒျဖင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အလုပ္သင္စီမံကိန္း (အမ်ိဳးအစား ၃ 

ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းပုံစံ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္သာ) အရ 

အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

(ခ) အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 

အလုပ္သင္စီမံကိန္း (အမ်ိဳးအစား ၃ အဖြဲ႕ကႀကီးၾကပ္သည့္ ပုံစံ 

ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္သာ) အရ 

အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

အမ်ိဳးအစား ၃ 

တရားေရးဝန္ႀကီး က 

တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ 

သတ္မွတ္ထား 

သည့္ကာလ 

(၂ႏွစ္ မေက်ာ္သည့္  

ပမာဏအတြင္း) 
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 (2)  အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းခြင့္မရွိေသာ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစား (၅မ်ိဳး) 

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆ္ုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈ 

၀င္ေငြရရိွျခင္းမရိွေသာ ပညာေရး(သို႔)အႏုပညာဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား (သို႔) 

ထူးျခားေသာ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈ(သို႔) အႏုပညာအား သုေတသနျပဳ 

ျခင္း (သို႔) တတ္ကၽြမ္းသူထံမွ ၎ပညာသင္ယူျခင္း ("ေက်ာင္းသား" မ ွ

"သင္တန္း" အထိ ေဖၚျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမ ွအပ)  

≪ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈကို ေလ့လာသည့္ သုေတသီ≫ 

၃ႏွစ္၊၁ႏွစ္၊ ၆လ (သို႔) 

၃လ 
× 

ကာလတုိ 
ေနထုိင္ျခင္း 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ကာလတိုေနထိုင္လွ်က္ ျပဳလုပ္သည့္ ခရီးသြားျခင္း၊ အပန္ေျဖ 

အနားယူျခင္း၊ အားကစား၊ ေဆြမ်ိဳးထံလည္ပတ္ျခင္း၊  ေလ့လာခရီး၊ သင္တန္း 

(သို႔) အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းကိစၥေဆြးေႏြး ျခင္းႏွင့္ 

အလားတူေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  

≪ကမၻာလွည့္ခရီးသည္၊ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူစသည့္≫ 

၉၀ရက္၊ ၃၀ရက္ 

(သို႔) ၁၅ရက္ 

အတြင္း ရက္ႏႈန္းျဖင့္ 

သတ္မွတ္မည္။ 

× 

ပညာေတ္သင 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ တကၠသိုလ္၊ နည္းပညာေကာလိပ္၊ အထက္တန္းေက်ာင္း 

(အလယ္တန္းအဆင့္ပညာသင္ေက်ာင္း၏ နွစ္ႀကီးပိုင္း အဆင့္ပါ၀င္) 

သို႕မဟုတ္ အထူးေထာက္ပံ့မႈေက်ာင္း၏ အထက္တန္း အဆင့္၊ အလယ္တန္း 

(အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာသင္ေက်ာင္း၏ အေစာပုိင္း ႏွစ္ အဆင့္ပါဝင္) 

သို႕မဟုတ္ အထူးေထာက္ပံ့မႈေက်ာင္း၏ မူလတန္းအဆင့္၊ 

အသက္ေမြးပညာေလ့လာေရးေက်ာင္း သို႕မဟုတ္ ေက်ာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (သို႔) 

ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအရ ေက်ာင္းဟု ယူဆႏိုင္ေသာ အဖဲြ႔ အစည္းတြင္ 

ပညာသင္ယူေရး လႈပ္ရွားမႈ 

≪တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ နည္းပညာ ေကာလိပ္၊ အထက္တန္းေက်ာင္း 

အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းစသည္မ်ား၏  

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား≫ 

၄ႏွစ္ႏွင့္၃လ၊ ၄ႏွစ္၊ 

၃ႏွစ္ႏွင့္ ၃လ၊ ၃ႏွစ္၊ 

၂ႏွစ္ႏွစ့္ ၃လ၊ ၂ႏွစ္၊ 

၁ႏွစ္ႏွင့္ ၃လ၊ ၁ႏွစ္၊ 

၆လ (သို႔) ၃လ  

× 
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ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

သင္တန္း 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ အစိိုးရ၊ ပုဂၢလိကအဖဲြ႔အစည္းက လက္ခံ၍ လုပ္ေဆာင္သည့္  

နည္းပညာစသည္မ်ားကို ရယူသည့္လႈပ္ရွားမႈ ("အလုပ္သင္ အမ်ဳိးအစား ၁ 

"ႏွင့္ "ေက်ာင္းသား" ေနထိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပသည့္ လႈပ္ရွားမႈမွအပ)  

≪သင္တန္းသား≫ 

 

၁ႏွစ္၊ ၆လ (သို႔) ၃လ 
× 

မွီခုိ 

"ပါေမာကၡ"မ ွ"ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ"အထိ ေနထိုင္ခြင့္ျဖင့္ ေနထိုင္သူ 

("အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္"မွအပ) (သုိ႔) "ပညာ ေတာ္သင္" 

ေနထိုင္ခြင့္ျဖင့္ေနထိုင္သူကို မီွခိုေနသည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ (သို႔) ရင္ေသြးအျဖစ္ 

နိစၥဒူဝ လႈပ္ရွားမႈ  

≪ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သည့္ႏိုင္ငံျခားသားကိုမွီခိုသည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ႏွင့္ 

ရင္ေသြး≫ 

၅ႏွစ္၊ ၄ႏွစ္ႏွင့္ ၃လ၊ 

၄ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္ ႏွင့္၃လ၊ 

၃ႏွစ္၊ ၂ႏွစ္ႏွစ့္၃လ၊ 

၂ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ႏွင့္ ၃လ၊ 

၁ႏွစ္၊ ၆လ (သို႔) ၃လ 

× 
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(3) ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ ခြင့္ျပဳထားေသာအေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္၍ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိမရွိ 

သတ္မွတ္သည့္ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစား (၁မ်ိဳး) 

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္း ဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

သီးျခားသတ္ 
မွတ္သည့္  
လႈပ္ရွားမႈ 

တရားေရး၀န္ၾကီးက ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ အထူး 

သတ္မွတ္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

≪သံတမန္စသူ၏အိမ္အကူ၊ Working Holiday၊ စီးပြားေရး 

သေဘာတူညီခ်က္အရ ႏုိင္ငံျခားသားသူနာျပဳႏွင့္္ 

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးပညာရွင ္အေလာင္းအလ်ာစသူမ်ား≫ 

၅ႏွစ္၊ ၄ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊  

၂ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္၊ ၆လ၊  

၃လ (သို႔) တရားေရး  

၀န္ၾကီး က တစ္ဦးခ်င္း 

အလိုက္သတ္မွတ္ 

သည့္ကာလ 

(၅ႏွစ္ထက္မေက်ာ္)  

○ 

(4) အဆင့္အတန္း(သုိ႕) ရာထူးအေပၚအေျခခံသည့္ေနထုိင္ခြင့္ (၄မိ်ဳး) 
ေနထုိင္ခြင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ရထားသည့္ အဆင့္အတန္း (သုိ႕) ရာထူး ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

ရာသက္ပန္ 
ေနထုိင္သူ 

တရားေရး၀န္ၾကီးက ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ျပဳသူ  

≪တရားေရး၀န္ၾကီး ထံမွ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ရရွိထားသူ 

(လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ျခြင္းခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ အထူးရာသက္ပန္ေနထိုင္သူ မွအပ)≫ 

အခ်ိန္အကန္႔ အသတ္မရိွ ◎ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား၏ 
အိမ္ေထာင္ဖက္ 
စသည့္မ်ား 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား၏အိမ္ေထာက္ဖက္(သို႔)တရားမဥပေဒ  

(‘မဂဲ်ီ်’၂၉ႏွစ္ ဥပေဒအမွတ္၈၉) ပုဒ္မ ၈၁(၂)၏ျပဌာန္းခ်က္အရ 

အထူးေမြးစားသား (သို႔) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား၏ကေလးအျဖစ္ေမြးဖြားသူ 

≪ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား၏အိမ္ေထာင္ဖက္၊ကေလး၊အထူးေမြးစားသား≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၆လ 
◎ 
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ေနထုိင္ခြင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ရထားသည့္ အဆင့္အတန္း (သုိ႕) ရာထူး ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

ရာသက္ပန္ေနထုိင္သူ 

၏အိမ္ေထာင္ဖက္ 
စသည္မ်ား 

ရာသက္ပန္ေနထုိင္သူေနထိုင္ခြင့္ရွိသူ သို႕မဟုတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
စာခ်ဳပ္အရ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသားျပန္အပ္ႏံွသူမ်ားဆိုင္ရာလူ၀င္မႈအထူး 
ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အထူးရာသက္ပန္ေနထိုင္သူ 
(ေအာက္တြင္ "ရာသက္ပန္ေနထိုင္သူစသည္မ်ား"ဟုေခၚဆိုမည္။) 
၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ (သို႔) ရာသက္ပန္ေနထုိင္သူ စသည္၏ ရင္ေသြး 
အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြား ကာ ဆက္လက္ေန ထိုင္ေနသူ 

≪ရာသက္ပန္ေနထိုင္သူ၊ အထူးရာသက္ပန္ေနထိုင္သူ၏ 
အိမ္ေထာင္ဖက္(သို႔)ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြားျပီး ဆက္လက္ 
ေနထိုင္ေနသည့္ ရင္ေသြး အရင္း≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) ၆လ  ◎ 

အေျခခ်ေနထုိင္သူ 

တရားေရး၀န္ၾကီးက ထူးျခားေသာအေၾကာင္းအရာကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစား၍ သက္တမ္းအတိုင္းအတာတစ္ခုကို သတ္မွတ္ျပီး ေနထိုင္ 
ခြင့္ျပဳသူ  

≪တတိယႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်သည့္ ဒုကၡသည္၊ ႏိုင္ငံျခားသား 
ဂ်ပန္မ်ဳိးႏြယ္ တတိယမ်ဳိးဆက္၊ စစ္ျပီးခ်ိန္တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ 
က်န္ေနေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားစသည္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္  
(သို႔)၆လ (သို႔) 
တရားေရး၀န္ၾကီး က 
တစ္ဦးစီအလိုက္ 
သတ္မွတ္သည့္ကာလ 
(၅ႏွစ္ထက္မပိုရ) 

◎ 

 

မွတ္ခ်က္။ ။ “အလုပ္" ေကာ္လံ တြင္အသံုးျပဳထားေသာသေကၤတ 

◎：အကန္႔အသတ္မရိွ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ 

○： သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ 

×： အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိ 

 ရည္ညႊန္း။ ။တရားေရး၀န္ၾကီးဌာန လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ားဇယား 

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

