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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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ေ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
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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 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

(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 
○ 
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ေ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၊ 

  

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


 

 

 
 B ေနထိုင္ခြင့္ ထိပ္သို႔  

  

B ေနထိုင္ခြင္ ့ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ေနထုိင္ခြင့္ 
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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 
○ 
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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 
○ 

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


 

 

 
 B ေနထိုင္ခြင့္ ထိပ္သို႔  

  

B ေနထိုင္ခြင္ ့ 
 

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


 

 

 
 B ေနထိုင္ခြင့္ ထိပ္သို႔  

  

B ေနထိုင္ခြင္ ့ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

2 ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းျခင္း၊ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈခြင့္ျပဳခ်က္၊ ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ သုိ႕မဟုတ္ 

ေနထုိင္ခြင့္ ရယူျခင္း 

2-1 ေနထုိင္ခြင့္ကာလ 

ေနထုိင္ခြင့္ကာလမွာ ၁၅ရက္၊ ၃၀ရက္၊ ၉၀ရက္၊ ၃လ၊ ၆လ၊ ၁ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္နဲ႔၃လ၊ ၂ႏွစ္၊ ၂ႏွစ္နဲ႔၃လ၊ ၃ႏွစ္၊ ၅ႏွစ္ ဟု 

၁၁မိ်ဳးရွိသည္အျပင္ ထြက္ခြါရန္ျပင္ဆင္ေသာကာလအျဖစ္ လႏႈန္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳေသာေနထုိင္ခြင့္ကာလလည္း ရွိသည္။ 

ခြင့္ျပဳထားေသာကာလထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီး ေနထုိင္သြားမည္ဆုိလွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လုိအပ္သည္။ 

※ ေနထုိင္ခြင့္အသီးသီး၏ ေနထုိင္ခြင့္ကာလကုိ 1 ေနထုိင္ခြင့္ေသခ်ာစစ္ေဆးျခင္းတြင္ ေလ့လာႏုိင္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/01.pdf
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B ေနထိုင္ခြင္ ့ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

2 ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းျခင္း၊ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈခြင့္ျပဳခ်က္၊ ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ သုိ႕မဟုတ္ 

ေနထုိင္ခြင့္ ရယူျခင္း 

2-2 ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း 

ေနထုိင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ကာလကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းျပီး ခြင့္ျပဳထားသည့္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ထပ္တူေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ဆက္လက္ 

ျပဳလုပ္လုိလွ်င ္ ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတိုးရန္ေလွ်ာက္ရပါမည္။ ေနထုိင္ခြင့္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးမည့္ရက္မတုိင္ခင္ 

(၆လထက္ ၾကာရွည္ေသာေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းရွိသူမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းမကုန္ဆုံးခင္ ၃လခန္႔မွ) 

သက္တမ္းတိုးရန္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ 

အကယ္၍ ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းရွိသည့္ကာလအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း၏အေျဖထြက္လာျခင္းမရွိပါက 

လက္ရိွေနထုိင္ခြင့္ကုန္ဆုံးျပီး အၾကာဆုံး၂လအထိ လက္ရိွေနထုိင္ခြင့္ျဖင့္ ေနထုိင္ႏုိင္ပါသည္။ (၂လအတြင္း 

အေျဖထြက္လာပါက ထုိရက္က ေနထုိင္ခြင့္ကုန္ဆုံးသည့္ရက္ျဖစ္သြားပါသည္။) 

သက္တမ္းတိုးရန္လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည့္ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းအေပၚမူတည္၍ 

ကြာျခားေနေသာေၾကာင့္ မိမိေနထုိင္သည့္ ေဒသလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံးသို႔ ေမးျမန္းစုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။ 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ၊စုံစမ္းရန္ မည္သည့္အခ်ိန္မွ 
မည္သည့္အခ်ိန္အထိ 

အခေၾကးေငြ 

1 ေနထုိင္ခြင့္ သက္တမ္းတုိးခြင့္ 

ေလွ်ာက္လႊာ 

2 ဓါတ္ပံု 

3 ဂ်ပန္တြင္ျပဳလုပ္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈ 

ႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္း 

4 ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (သို႔) 

ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာ 

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္။ မိမိ 

ေနထိုင္သည္ ေနရပ္၏ 

 ေဒသဆိုင္ရာ လူ၀င္မႈ 

ၾကီးၾကပ္ေရးရံုး 

စံုစမ္းရန္။ ေနရပ္၏ ေဒသ 

ဆိုင္ရာ လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရး 

ရံုး (သို႔) ႏိုင္ငံျခား သားအေထြ  

ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း 

ကုန္ဆံုးမည့္ရက္မတိုင္ခင္မွ 

(၆လထက္ၾကာရွည္ေသာ 

ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းရိွ 

သူမ်ားအတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ 

သက္တမ္းမကုန္ဆံုးခင္ 

၃လခန္႔မွ)） 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသည့္ 

အခါ ယန္း၄၀၀၀ 

 ေပးေဆာင္ရမည္။ 

(တံဆိပ္ေခါင္း) 

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

6 ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈ  

ခြင့္ျပဳခ်က္ စာရြက္ (ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပ 

လႈပ္ရွားမႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွ ထားပါက)  

7 ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အာမခံ 

စသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

ေထြသတင္း အခ်က္အလက္ 

ဌာန  

(4 ေနထိုင္ခြင့္မ်ား 

ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း ကို 

ေလ့လာပါ။) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/04.pdf
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 ရည္ညြန္း။ ။တရားေရး၀န္ၾကီးဌာန။ ။ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတိုးခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

နမူနာ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

2 ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းျခင္း၊ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈခြင့္ျပဳခ်က္၊ ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ သုိ႕မဟုတ္ 

ေနထုိင္ခြင့္ ရယူျခင္း 

2-3 တရားမ၀င္က်န္ေနျခင္း(ေနထုိင္ျခင္း) 

 ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းကုိ ၁ရက္မွ်ပင္ ေက်ာ္လြန္၍ေနထ္ုိင္ပါက ‘တရားမ၀င္ဆက္လက္ေနထုိင္ျခင္း (overstay) ျဖစ္ျပီး၊ 

အခ်ိန္ကာလ အတုိင္းအတာတစ္ခုတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳပါ။ တရားမ၀င္ဆက္လက္ေနထ္ုိင္သူမ်ား 

မိမိႏုိင္ငံသုိ႔ျပန္သြားရန္ ေအာက္ပါ အတ္ုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

သာမန္နည္းျဖင့္ ျပန္သြားျခင္း 

ေရာဂါစသည့္မလြမဲေရွာင္ႏိုင္သည့္အေျခအေနအရ(သို႔) ရက္အနည္း 

ငယ္သာေက်ာ္လြန္၍ တရားမ၀ငဆ္က္လက္ေနထိုင္ခဲ့လွ်င္ ေနထိုင္ခြင့္ သက္တမ္း 

တိုးခြင့္ ေလွ်ာက္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွပါက သာမန္နည္းျဖင့္ ျပန္သြားႏိုင္ေျခ 

ရိွေသာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သမွ်ေစာလ်င္စြာ နီးစပ္ရာ ေဒသလူ၀င္မႈ 

ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

ထြက္ခြာမိန့္ျဖင့္ ျပန္သြားခုိင္းျခင္း 

လ၀ကဥပေဒက်ဴးလြန္သူမ်ားအနက္ သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ျပည့္စံုသည့္သူမ်ား 
အတြက္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမခံဘဲႏွင့္ လြယ္ကူသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္သြားခိုင္း 
သည့္စနစ္က ထြကခ္ြာမိန္႔စနစ္ျဖစ္ပါသည္။  

ထြက္ခြာမိန္႔စနစ္တြင္ အက်ံဳး၀င္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္ အလက္အားလံုးႏွင့္ 
ကိုက္ညီသည့္တရားမ၀ငဆ္က္လက္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(1) အျမန္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွထြက္ခြါရန္ စိတ္ဆႏၵရွိ၍ ကို္ယ့္ဘာသာကိုယ္ ေဒသလူ၀င္မႈ 
ၾကီးၾကပ္ေရးရံုးသို႔ အေၾကာင္းၾကားအဖမ္းခံသူျဖစ္ရမည္။ 
(2) ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ျခင္းအျပင္ မည္သည့္ အတင္းအၾကပ္ 
တြက္ခြါခိုင္းျခင္းအေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူျဖစ္ရမည္။ 
(3) ၀င္ေရာက္ျပီးေနာက္ ခုိးမႈစသည့္သတ္မွတ္ထားေသာျပစ္မႈက်ဳးလြန္၍ 
အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္သို႔ ေထာင္ဒဏ္က်ခံျခင္းမရိွသူျဖစ္ရမည္။ 
(4) အတင္အၾကပ္ထြက္ခြါခိုင္ျခင္း (သို႔) ထြကခ္ြါမိန္႔ျဖင့္ ျပန္သြားျခင္းမရိွ 
သူျဖစ္ရမည္။ 
(5) လ်င္ျမန္စြာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြါရန္ေသခ်ာႏုိင္သည္ဟု ယူဆရသူျဖစ္ရမည္။ 

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

 

အတင္းအၾကပ္ထြက္ခြါခုိင္းျခင္း (ျပည္ႏွင္ဒဏ္) 

အဖမ္းခံသည့္အခါ အခ်ဳပ္ခန္းစသည့္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ 
ေဒသလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရံုးသို႔ လဲႊအပ္၍ အတင္းအၾကပ္ထြက္ခြါ 
ခိုင္းရန္ျပဳလုပ္သည့္အခိ်န္အခါရွိသလို တရားစြဆဲိုျခင္းခံရ၍ တရားရံုး ရင္ဆိုင္ရမည့္ 
အေျခအေနလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အတင္းအၾကပ္ထြက္ခြါခိုင္း ျခင္းေၾကာင့္ 
ျပန္သြားေသာသူသည္ ၅ႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳပါ။ ယခင္း 
အတင္းအၾကပ္ထြက္ခြါခိုင္းျခင္းခံထားရသူသည္ ၁၀ႏွစ္အတြင္း (သို႔) တစ္သက္လံုး 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္၀င္ခြင့္မျပဳပါ။ 
※အထူးေနထိုင္ခြင့္။ ။အတင္းအၾကပ္ထြက္ခြါခိုင္းျခင္းျပဳရမည့္သူ ျဖစ္ေသာ္ျငား 
လည္း အေျခအေနကုိ ငဲ့ညွာ၍ တရားေရး၀န္ၾကီးသည္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ 
ဤအစီအစဥ္ကို အထူးေနထိုင္ခြင့္ဟုေေခၚပါသည္။ 
 ေနထိုင္ခြင့္ျပဳမျပဳကုိ တရာေရး၀န္ၾကီးက ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္ 
အခါမွသာ ဆက္လက္၍ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင ္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ 
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2 ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းျခင္း၊ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈခြင့္ျပဳခ်က္၊ ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ သုိ႕မဟုတ္ 

ေနထုိင္ခြင့္ ရယူျခင္း 

2-4 ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းျခင္း 

 ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားသည္ “ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား၏အိမ္ေထာင္ဖက္”၊ “အေျခခ်ေနထုိင္သူ”၊ “ရာသက္ပန္ေနထုိင္သူ”၊” 

ရာသက္ပန္ေနထုိင္သူ၏အိမ္ေထာင္ဖက္” ျဖစ္သည့္သူ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမွာ အကန္႔အသတ္မရွိသျဖင့္ 

အလုပ္အကုိင္ေၾကာင့္ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းရန္မလုိအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အထက္တြင္မပါသည့္ 

ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားျဖင့္ ေနထုိင္ သူမ်ားသည္ အလုပ္ေျပာင္းသည့္အခါ၊ အလုပ္၀င္သည့္အခါ ဤအလုပ္အကုိင္ႏွင့္ 

သက္ဆုိင္သည့္ေနထုိင္ခြင့္သုိ႔ အမ်ိဳးအစားေျပာင္းရန္လုိအပ္သျဖင့္. ေဒသဆုိင္ရာလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၌ 

ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ လုိအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ 

ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္း အေပၚမူတည္၍ ကြာျခားေသာေၾကာင့္ အေသးစိတ္ကုိ နီးစပ္ရာ 

ေဒသဆုိင္ရာလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံးသို႔ ေမးျမန္း စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။  

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ 

၊စုံစမ္းရန္ 

မည္သည့္အခ်ိန္မွ 
မည္သည့္အခ်ိန္အထိ 

အခေၾကးေငြ 

1 ေနထုိင္ခြင့္ အမ်ိဳးအစားေျပာင္းခြင့္ 

ေလွ်ာက္လႊာ 

2 ဓါတ္ပံု 

3 ဂ်ပန္တြင္ျပဳလုပ္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈ 

ႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္း 

4 ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (သို႔) 

ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာ 

5 ေနထ္ုိင္ခြင့္ကတ္ျပား  

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္။ 

မိမိေန ထိုင္သည့္ ေနရပ္၏ 

ေဒသဆိုင္ရာ 

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရံုး 

စံုစမ္းရန္။ ေနရပ္၏ 

ေဒသလူ၀င္မႈ ၾကီး 

ၾကပ္ေရးရုံး (သို႔) ႏိုင္ငံျခား 

သားအေထြ ေထြသတင္း 

ေနထိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္း 

ရန္လိုအပ္သည့္အေၾကာင္း 

အရာျဖစ္ေပၚလာသည့္အခ်ိန္မွ 

လက္ရိွေနထိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစား 

ကုန္ဆံုးသည့္ေနမတိုင္ခင္။ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသည့္ 

အခါ ယန္း၄၀၀၀ 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 

(တံဆိပ္ေခါင္း) 

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

၊စုံစမ္းရန္ 

မည္သည့္အခ်ိန္မွ 
မည္သည့္အခ်ိန္အထိ 

အခေၾကးေငြ 

6 ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွမႈ ခြင့္ျပဳလႊာ 

(ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပ 

လႈပ္ရွားမႈခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွ ထားပါက)  

7 ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အာမခံ 

စသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

အခ်က္ အလက္ဌာန  

(4 ေနထိုင္ခြင့္မ်ား 

ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း ကို 

ေလ့လာပါ။) 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/04.pdf
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ရည္ညႊန္း။ ။တရားေရး၀န္ၾကီးဌာန။ ။ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

နမူနာ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html
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2 ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းျခင္း၊ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈခြင့္ျပဳခ်က္၊ ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ သုိ႕မဟုတ္ 

ေနထုိင္ခြင့္ ရယူျခင္း 

2-5 ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ရန္ဆႏၵရွိသူသည္ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

ေဒသဆုိင္ရာလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံး၌ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ရမည္။ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ရရွိပါက 

ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳး အစားသည္ ရာသက္ပန္ေနထုိင္သူ ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားသားအေနျဖင့္ အစဥ္အျမဲ ဂ်ပန္ 

ႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္သြားႏုိင္သည္။ ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတိုးျခင္းႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစား ေျပာင္းျခင္းျပဳလုပ္ရန္ 

မလုိအပ္ေသာ္လည္း ခရီးသြားျခင္းစသည္ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြါေသာအခါတြင္ ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္လုိအပ္ပါသည္။ 

(မွတ္ခ်က္။ ။သက္တမ္းမကုန္ေသးေသာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပားရွိသူသည္ ထြက္ခြါသည့္ရက္မွ 

တစ္ႏွစ္အတြင္းျပန္၀င္ေရာက္လွ်င္ ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ ရယူရန္မလုိအပ္ပါ။) ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ရယူရန္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ အေသးစိတ္ကုိ နီးစပ္ရာ ေဒသဆုိင္ရာလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံးသုိ႔ ေမးျမန္း 

စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။  

 

အခေၾကးေငြ။ ။ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္အခါ ယန္း၈၀၀၀ ေပးေဆာင္ရမည္ (တံဆိပ္ေခါင္း) 

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

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

2 ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းျခင္း၊ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈခြင့္ျပဳခ်က္၊ ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ သုိ႕မဟုတ္ 

ေနထုိင္ခြင့္ ရယူျခင္း 

2-6 ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈခြင့္ျပဳခ်က္ 

ဥပမာ ႏုိင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားသည္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ခ်င္သည့္အခါ လုိအပ္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 

(ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားလက္ရွိတက္ေနေသာတကၠသုိလ္(သုိ႔)နည္းပညာေကာလိပ္(စတုတၳႏွစ္ႏွင့္ပဥၥမႏွစ္သာ)တြင္ 

နည္းျပလက္ေထာက္ႏွင့္ သုေတသနလက္ေထာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္အခါမူ မလုိအပ္ပါ။)  

အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္မရွိေသာေနထုိင္ခြင့္ရွိသူက အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္စသျဖင့္ ၀င္ေငြရရွိရနေဒသဆုိင္ရာလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး 

ရုံးမွ ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပလႈပရွားမႈခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရပါမည္။ ပညာေတာ္သင္၊ မွီခို စသည့္ေနထုိင္ခြင့္ျဖင့္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္ 

သည့္အခါ အလုပ္ခ်ိန္၊ အလုပ္အကုိင္အမ်ိဳးအစားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါသည္။ မိမိေနထုိင္ခြင့္တြင္ ခြင့္မျပဳေသာ 

အလုပ္ကုိ လုပ္လွ်င္ တရားမ၀င္ လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခံရပါလိမ့္မည္။ အေသးစိတ္ကုိ နီးစပ္ရာ 

ေဒသဆုိင္ရာလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံးသို႔ ေမးျမန္း စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။  

 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ၊စုံစမ္းရန္ မည္သည့္အခ်ိန္မွ 

မည္သည့္အခ်ိန္အထိ 

အခေၾကးေငြ 

1 ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈခြင့္ျပဳခ်က္ 

 ေလွ်ာက္လႊာ  

2 ဲျပဳ မႈအေၾကာင္းကိ ုရွင္ျပသည့္စာရြက္ စာတမ္း 

3 ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (သို႔) ေနထုိင္ခြင့္ေထာက္ခံစာ 

4 ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပား စသည္ 

5 မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံသည့္ 

  စာရြက္စာတမ္းစသည့္မ်ားတင္ျပျခင္း 

(ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သည့္အခါ) 

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္။ မိမိေနထုိင္ သည့္ 

ေနရပ္၏ ေဒသဆုိင္ရာ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ 

ေေေေရးရံုး 

စံုစမ္းရန္။  ေနရပ္၏ ေဒသလူ၀င္မႈ ၾကီး  

ၾကပ္ေရးရံုး (သို႔) ႏိုင္ငံျခားသား အေထြ 

ေထြသတင္း အခ်က္ အလက္ဌာန  

(4 ေနထုိင္ခြင့္မ်ား ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း ကိ ု

ေလ့လာပါ။) 

လက္ရိွေနထို္င္ခြင့္ အရ 

ခြင့္ျပဳေသာလႈပ္ရွားမႈ  

မဟုတ္သည့္ 

လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ 

၀င္ေငြရလိုသည့္အခါ 

အခမဲ့ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/04.pdf
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B ေနထိုင္ခြင္ ့ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

စာညြန္း။ ။တရားေရး၀န္ၾကီးဌာန ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွာေဆာင္ရြက္မႈခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

နမူနာ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html


 

 

 
 B ေနထိုင္ခြင့္ ထိပ္သို႔  

  

B ေနထိုင္ခြင္ ့ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

2 ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းျခင္း၊ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈခြင့္ျပဳခ်က္၊ ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ သုိ႕မဟုတ္ 

ေနထုိင္ခြင့္ ရယူျခင္း 

2-7 ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ 

ေနထုိင္ခြင့္ရိွသူသည္ ျပည္ပခရီးစသည့္အေၾကာင္းျဖင့္ ေခတၱ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြါသြားသည့္အခါ မပ်က္မကြက္ ေဒသ 

ဆုိင္ရာလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရံးုမွ ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ရယူထားရပါမည္။ ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတြင္း ေခတၱ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ 

ထြက္ခြါကာ ေနာက္တစ္ဖန္ ဂ်ပန္ႏုိင္င္သုိ႔၀င္ေရာက္သည့္အခါ မထြက္ခြြါမီ ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ရရွိထားလွ်င္ ေနာက္တစ္ခါ 

၀င္ေရာက္သည့္အခါ ဗီဇာအသစ္မလုိအပ္ဘဲ ျပည္ပသုိ႔မသြားမီမွာ ရရွိထားေသာေနထုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဂ်ပန္ 

ႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ႏုိင္ပါသည္။ 

(1) ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ဆုိသည္မွာ 

 ေရတုိေနထုိင္ခြင့္ျဖင့္၀င္ေရာက္သူ (ခရီးသြား၊ စီးပြားေရးတုိင္ပင္ျခင္း၊ ေဆြမိ်ဳးသူငယ္ခ်င္းထံလာလည္ျခင္းစသည့္ 

လုပ္ကုိင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မပါဘဲ ေရတုိဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔၀င္ေရာက္လာသူ)မွတပါး အျခားေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားရွိသူသည္ 

ေခတၱ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြါကာ ေနာက္တစ္ဖန္၀င္ ေရာက္သည့္အခါ လုိအပ္သည့္အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္လည္ျပည္၀င္ခြင့္မရရွိဘဲ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြါလွ်င္ လက္ရွိ ေနထုိင္ခြင့္သည္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

( ※ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ဟုယူဆျခင္းစနစ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ A လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးစနစ္သစ္၊ 

ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမွတ္တမ္းစနစ္ 1-1(2) ျပန္လည္၀င္ျပည္၀င္ခြင့္ဟုယူဆျခင္းစနစ္ ကုိေလ့လာရန္။ ） 

(2) တစ္ၾကိမ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ခြင့္ျပဳျခင္း 

ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္မွာ တစ္ၾကိမ္ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိပါသည္။ 

 တစ္ၾကိမ္ခြင့္ျပဳခ်က္။ ။တစ္ၾကိမ္သာအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

 အၾကိမ္ၾကိမ္ခြင့္ျပဳခ်က္။ ။သက္တမ္းရွိကာလတြင္း အၾကိမ္ၾက္ိမ္အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/01_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/01_1.pdf
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B ေနထိုင္ခြင္ ့ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

(3) သက္တမ္းကာလ 

ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္သက္တမ္းသည္ ထုိခြင့္ကုိေလွ်ာက္ထားသူမွ ရရွိထားေသာ ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းအထိျဖစ္၍ 

အမ်ားဆုံး ၅နွစ္(အထူးအျမဲေနထုိင္သူသည္ ၆ႏွစ္) ျဖစ္ျပီး ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းထက္ ေက်ာ္၍ မေပးႏုိင္ပါ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ 

ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းမကုန္ဆုံးခင္၌ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ၊စုံစမ္းရန္ မည္သည့္အခ်ိန္မွ 
မည္သည့္အခ်ိန္အထိ 

အခေၾကးေငြ 

1 ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ 

ေလွ်ာက္လႊာ 

2 ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ 

3 ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပား (သို႔) 

အထူးရာသက္ပန္ 

ေနထိုင္သူ ေထာက္ခံစာ 

စသည့္မ်ား 

4 မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း 

သက္ေသျပႏိုင္သည့္ 

စာရြက္စာတမ္း တင္ျပျခင္း 

(ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ 

ေလွ်ာက္လႊာ 

တင္သည့္အခါ)  

 

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္။ 

မိမိေနထိုင္သည္ 

ေနရပ္၏ ေဒသဆိုင္ရာ 

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရံုး 

စံုစမ္းရန္။ ေနရပ္၏ 

ေေဒသလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရံုး 

(သို႔) ႏိုင္ငံျခားသား 

အေထြေေထြသတင္း အခ်က္ 

အလက္ဌာန (4 

ေနထိုင္ခြင့္မ်ား 

ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း ကို 

ေလ့လာပါ။) 

ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း  

မကုန္ဆံုးခင္ ေလွ်ာက္ 

ထားရမည္။ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသည့္ အခါ 

 

〈တစ္ၾကိမ္ျပန္လည္ ျပည္၀င္ခြင့္〉 

ယန္း၃၀၀၀ (တံဆိပ္ေခါင္း) 

 

〈အၾကိမ္ၾကိမ္ျပန္လည္း 

ျပည္၀င္ခြင့္〉 

ယန္း၆၀၀၀ (တံဆိပ္ေခါင္း) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/04.pdf
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http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html


 

 

 
 B ေနထိုင္ခြင့္ ထိပ္သို႔  

  

B ေနထိုင္ခြင္ ့ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

2 ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းျခင္း၊ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈခြင့္ျပဳခ်က္၊ ျပန္လည္ျပည္၀င္ခြင့္ သုိ႕မဟုတ္ 

ေနထုိင္ခြင့္ ရယူျခင္း 

2-8 ေနထုိင္ခြင့္ရယူျခင္း 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေမြးေဖြးသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္ကေလးသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ရန္ ေမြးသည့္ေနမွစ၍ 

ရက္၃၀အတြင္း သက္ဆုိင္ရာ ေဒသဆုိင္ရာလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား၍ ေနထုိင္ခြင့္ရယူရန္ 

ေလွ်ာက္ထားရမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရက္၆၀အတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြါပါက ေလွ်ာက္ထားရန္မလုိအပ္ပါ။ 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ၊စုံစမ္းရန္ မည္သည့္အခ်ိန္မွ 
မည္သည့္အခ်ိန္အထိ 

အခေၾကးေငြ 

1 ေနထုိင္ခြင့္ရယူျခင္း 

 ေလွ်ွာက္လႊာ 

2 ေမြးဖြားျခင္းေထာက္ခံစာ၊ 

မခိင္ႏွင့္ကေလး 

က်န္းမာေရး မွတ္တမ္း 

စသည့္မ်ား 

3 မိဘ၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ 

ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား  

4 ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ 

အာမခံ 

စသည့္ 

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္။ မိမိေနထုိင္ သည့္ 

ေနရပ္၏ ေဒသဆိုင္ရာ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရံုး 

စံုစမ္းရန္။ ေနထို္င္သည့္ေဒသ၏ ေဒသလူ၀င္မႈ 

ၾကီးၾကပ္ေရးရံုး (သို႔) ႏိုင္ငံျခား သားအေထြ 

ေထြသတင္း အခ်က္ အလက္ဌာန (4 

ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း ကို 

ေလ့လာပါ။) 

ေမြးဖြားသည့္ရက္မွ 

ရက္၃၀အတြင္း 

(မွတ္ခ်က္။ ။ရက္၆၀ 

အတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ 

ထြက္ခြါပါက မလို 

အပ္ပါ။) 

အခမဲ့ 

အထူးရာသက္ပန္ေနထုိင္္သူ၏ကေလးအတြက္ ေမြးဖြားသည့္ရက္မွ ရက္၆၀အတြင္း မိမိေနထုိင္ေသာျမိဳ႕နယ္ရုံးတြင္ 

အထူးရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ကုိ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/04.pdf
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ရည္ညြန္း။ ။တရားေရး၀န္ၾကီးဌာန ေနထုိင္ခြင့္ရယူျခင္းေလွ်ာက္ထားျခင္း 
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http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html
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3 အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေထာက္ခံစာရယူျခင္း 

အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေထာက္ခံစာသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ေရာ  ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ပါ အဆင္ေျပေစရန္ 

ႏုိင္ငံျခားသားမွေတာင္းဆုိလာပါက ယင္းႏုိင္ငံျခားသားက ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားကို  

အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားေသာေထာက္ခံစာျဖစ္ပါသည္။ ေဒသ ဆုိင္ရာလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံး၌ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ 

 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ၊စုံစမ္းရန္ မည္သည့္အခ်ိန္မွ 
မည္သည့္အခ်ိန္ထိ 

အခေၾကးေငြ 

1 အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေထာက္ခံ စာေလွ်ာက္လႊာ 

2 ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပား  

3 ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္(သို႔) 

ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာ 

4 ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွမႈခြင့္ျပဳခ်က္

〈ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈႈခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွသည့္ 

အခါ〉 

စသည့္မ်ား 

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္။ မိမိေနထုိင္သည့္ 

 ေနရပ္၏ ေဒသဆိုင္ရာ လူ၀င္မႈၾကီး  

ၾကပ္ေရးရုံး 

စံုစမ္းရန္။ ေနထိုင္ရာအရပ္၏ ေဒသလူ 

၀င္မႈ ၾကီး ၾကပ္ေရးရံုး (သို႔) ႏုိင္ငံျခား  

သားအေထြ ေထြသတင္း အခ်က္ 

အလက္ဌာန  

(4 ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္း  

စံုစမ္းျခင္း ကို ေလ့လာပါ။) 

လိုအပ္သည့္အခါ ေထာက္ခံစာ 

ထုတ္ေပးသည့္ 

အခါ ယန္း ၉၀၀ 

ေပး ေဆာင္ 

ရမည္။ 

(တံဆိပ္ေခါင္း) 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/04.pdf
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ရည္ညြန္း။ ။တရားေရး၀န္ၾကီးဌာန  အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေထာက္ခံစာေလွ်ာက္ထားျခင္းရ

見本 
みほん 
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http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html
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4 ေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္း 

 လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 

စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ရန္ Sendai၊ Tokyo၊ Yokohama၊ Nagoya၊ Osaka၊ Kobe၊ Hiroshimaႏွင့္ Fukuoka၌ရွိ ေဒသဆုိင္ရာ 

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံးနွင့္ ရုံးခြမဲ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားအေထြေထြသတင္း အခ်က္အလက္ဌာနကုိ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ 

ဤဌာနတြင္ ဖုန္းျဖင့္ (သုိ႔) ကုိယ္တုိင္လာေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္းမ်ားကုိ ဂ်ပန္ဘာသာအျပင္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ (အဂၤလိပ္စာ၊ 

ကုိရီးယားစာ၊ တရုတ္စာ၊ စပိန္စာ စသည့္မ်ား)ျဖင့္ ရွင္းျပေပးေနပါသည္။ 

 ထုိျပင္ Sapporo၊ Takamatsu ႏွင့္ Naha၌ရွိ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံးႏွင့္ရုံးခြမဲ်ားတြင္ အတုိင္ပင္ခံထားကာ ဖုန္းျဖင့္ (သုိ႔) 

ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အားနားစရာမလုိဘဲ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ 

 စာတုိက္ 
သေကၤတ 

လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္ 

ႏုိင္ငံျခား သား 
အေထြေထြသတင္း 
အခ်က္အလက္ဌာန 

Sendai 〒983-0842 Miyagi-Ken Sendai-Shi Miyagino-Ku Gorin  

1-3-20 

0570-013904 

(IP,PHS, 

ႏိုင္ငံျခားမွ 

ဖုုန္းဆက္လွ်င္ 

03-5796-7112) 

ရံုးဖြင့္ရက္ 

နနံက္ 8 :30 ～

ညေန 5:15 

Tokyo 〒108-8255 Tokyo-To Minato-Ku Konan 5-5-30 

Yokohama 〒236-0002 Kanagawa-Ken Yokohama-Shi Kanazawa-Ku 

Torihamacho 10-7 

Nagoya 〒455-8601 Aichi-Ken Nagoya-Shi Minato-Ku Shohocho 

5-18 

Osaka 〒559-0034 Osaka-Fu Osaka-Shi Suminoe-Ku Nankokita 

1-29-53 

Kobe 〒650-0024 Hyogo-Ken Kobe-Shi Chuo-Ku Kaigandori 29 

Hiroshima 〒730-0012 Hiroshima-Ken Hiroshima-Shi Naka-Ku 

Kamihacchobori 2-31 

Fukuoka 〒812-0003 Fukuoka-Ken Fukuoka-Shi Hakata-Ku 

Shimousui 778-1 Fukuoka Airport Domestic 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

Terminal 3 

အတုိင္ပင္ခံရွိရုံးမ်ား 
Sapporo 〒060-0042 Hokkaido Sapporo-Shi Chuo-Ku Odori- Nishi 

12 

Takamats

u 

〒760-0033 Kagawa-Ken Takamatsu-Shi Marunouchi 1-1 

Naha 〒900-0022 Okinawa-Ken Naha-Shi Higawa 1-15-15 

 စာညြန္။ ။လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ 

 

အထက္တြင္ ေဖၚျပပါရုံးဌာနအျပင္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနက ေဒသအစုိးရမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာေကာင္တာ၌ 

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္စဥ္ လိုအပ္လာႏုိင္ေသာ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အစုိးရရုံး 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေနထုိင္မႈဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ တစ္ေနရာတည္းမွာပ ဲစုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ 

ဤေကာင္တာတြင္လည္း ဖုန္းျဖင့္ (သုိ႔) ကုိယ္တုိင္လာေရာက္စုံစမ္းေမးျမန္ျခင္းမ်ားကုိ ဂ်ပန္ဘာသာအျပင္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ 

(အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ တရုတ္ဘာသာ စသည္) ျဖင့္ ရွင္းျပေပးေနပါသည္။ 
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 လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္ ဘာသာစကား 

ႏုိင္ငံျခားသား 

အေထြေထြ 

ေဆြးေႏြးကူညီမႈစင္တ

ာ 

〒160-0021 

Tokyo-To Shinjyuku-Ku 

Kabukicho 2-44-1 

Tokyo-To Kenko 

Center Hygeia 11F 

Shinjyuku 

Tabunkakyosei Plaza 

TEL 

03-3202-5535 

TEL・FAX 

03-5155-4039 

အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ တရုတ္ဘာသာ (တနလၤာမွ ေသာၾကာ 

ဒုတိယႏွင့္ စတုတၳ ဗုဒၶဟူး မွအပ))  

ေပၚတူဂီဘာသာ (ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ) 

စပိန္ဘာသာ (တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး) 

အင္ဒိုနီးရွားဘာသာ (အဂၤါ)  

ဗီယက္နမ္ဘာသာ（ေသာၾကာ） 

ဘဂၤါလီဘာသာ（အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး(ဒုတိယႏွင့္  စတုတၳ ဗုဒၶဟူး 

မွအပ） 

ႏုိင္ငံျခားသား 

အေထြေထြ 

ေဆြးေႏြးေရးစင္တာ  

Saitama 

〒330-0074 

Saitama-Ken 

Saitama-Shi Urawa-Ku 

Kita-Urawa 5-6-5 

Saitama-Ken 

Urawagodochosya 3F 

 

TEL 

048-833-3296 

FAX 

048-833-3600 

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ကိစၥ  

ေပၚတူဂီဘာသာ （တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ） 

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏အလုပ္အကိုင္ ဆိုင္ရာ 

အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ေပၚတူဂီဘာသာ ၊ စပိန္ဘာသာ၊   

တရုတ္ဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ဘာသာ၊  

ထိုင္းဘာသာ၊ ဗီယက္နမ္ဘာသာ (အဂၤါ） 

အေထြေထြေနထိုင္မႈႏွင့္ အျခား ေနထိုင္မႈဆို  

ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈကိစၥ 

 အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ေပၚတူဂီဘာသာ ၊ စပိန္ဘာသာ၊  

 တရုတ္ဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ဘာသာ၊  

 ယိုးဒယားဘာသာ၊ ဗီယက္နမ္ဘာသာ （ရုံးဖြင့္ရက္တုိင္း） 
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စာညြန္း။ ။လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ  

 လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္ ဘာသာစကား 

Hamamatsu  

ႏုိင္ငံျခားသား 

အေထြေထြကူညီေရး 

one stop စင္တာ 

〒430-0926 

Shizuoka-Ken 

Hamamatsu-Shi 

Naka-Ku Hayaumacho 

2-1 Create Hamamatsu 

Biru 4F    

TEL 

053-458-2170 

FAX 

053-458-2197 

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ကိစၥ 

 အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ေပၚတူဂီဘာသာ ၊ စပိန္ဘာသာ

（ဗုဒၶဟူး） 

 

အေထြေထြေနထိုင္မႈကိစၥႏွင့္ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ 

ကိစၥ 

 အဂၤလိပ္ဘာသာ（အဂၤါမွ ေသာၾကာအထိ） 

 ေပၚတူဂီဘာသာ（အဂၤါမွ ေသာၾကာအထိ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ） 

 တရုတ္ဘာသာ（အဂါၤ） 

 စပိန္ဘာသာ（ဗဒုၶဟူး） 

 ဖိလစ္ပိုင္ဘာသာ（ၾကာသပေတး） 
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