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   သင္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ေနထိုင္စားေသာက္ဖို႔ရာ၀ယ္ ေနထိုင္သူမွတ္ပံုတင္၊ ျပည္သူ႔က်န္မားေရးအာမခံ၊ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးမွတ္ပံုတင္  
စသည္႔တို႔ကို ျမိဳ႕နယ္အစုိးရရံုးတြင္ ေလွ်ာက္ထားလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင္႔ ၎ကိစၥအဝဝမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေဒသအစိုးရရံုး ႏွင္႔ပတ္သတ္၍ မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ 
 

1 ၿမိဳ႕နယ္အစုိးရရုံး 
  သင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္စားေသာက္ေသာအခါ၌ လိုအပ္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ 
ေနရာမွာ ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရရံုးျဖစ္သည္။ 

(1) ၿမိဳ ႔နယ္အစုိးရရုံး၏တာဝန္ 

      သင္ေနထိုင္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ျမိဳ႕နယ္အစိုးရရံုးသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းၾကားေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ား၊ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကိစၥအဝဝမ်ားကုိလည္း ေမးျမန္းတိုင္ပင္ႏိုင္ရန္ 
ေကာင္တာထားရိွေသာေၾကာင္႔ အခက္အခဲတစ္စုံတစ္ရာေပၚလာပါက စိတ္လက္ေပါ႔ပါးစြာ တိုင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။ 
 

 ၿမိဳ႕နယ္အစုိးရရံုးတြင္ ေအာက္ပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ 
 

ေနထုိင္သူမွတ္ပုံတင္ ျပည္သူ႕ပင္စင္ ျပည္သူ႕က်န္မားေရးအာမခံ 

မူလတန္း ၊ အလယ္တန္း ၀င္ခြင့္ လက္ထပ္ပုံစံတင္သြင္းျခင္း ေမြးဖြားမွဳအေၾကာင္းၾကားျခင္း ေသဆုံးမႈအေၾကာင္းၾကားျခင္း 

 

（２） ရုံးပိတ္ရက္ ၊ ညအခ်ိန္ေကာင္တာ 
      ၿမိဳ႔နယ္အေပၚမူတည္၍ ရုံးပိတ္ရက္မ်ားႏွင္႔ ညအခ်ိန္တြင္ ေထာက္ခံစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုရယူႏိုင္ရန္ 
အလိုအေလွ်ာက္ထုတ္ေပးစက္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ရံုးပိတ္ရက္ႏွင့္ ညအခ်ိန္၌ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဖုန္း၊ 
အီးေမးလ္ျဖင္႔ေမးျမန္းပါက ေျဖၾကားေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေနရာမ်ားလည္း ရွိသည္။ 
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2 သန္းေခါင္စာရင္း 

   သန္းေခါင္စာရင္းစနစ္ဆိုရာ၌ တစ္ဦးခ်င္း၏ ေမြးဖြားမႈ၊ ေသဆံုးမႈ၊ လက္ထပ္ျခင္း စသည္႔ မိမိႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္မ်ားကို 

မွတ္ပံုတင္၍ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ သက္ေသခံေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒသည္ ေဒသတြင္းေနထိုင္သူမ်ားအေပၚ 

သက္ေရာက္မႈရွိသည့္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင္႔လည္း အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ 

ေနထိုင္ေနေသာႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္း၌ ေမြးဖြား၊ ေသဆံုးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လက္ထပ္၊ 

ကြာရွင္းလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒႏွင္႔အည ီ မိမိေနထိုင္ရာၿမိဳ႔နယ္အစိုးရရံုး၌ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ 

၎အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို ရံုးမွ ထိန္းသိမ္းထား၍ ေနာင္တြင္ ယင္းလူႏွင္႔ပတ္သက္သက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားကို သက္ေသခံႏိုင္မည္႔ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္လာပါမည္။ 

  

※  ေမြးဖြားးမႈႏွင္႔ ေသဆံုးမႈရွိခဲ႔လွ်င္ တခ်ိန္တည္း၌ မိမိႏိုင္ငံတြင္လည္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါ။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ သံရံုး  သို႔မဟုတ္ ေကာင္စစ္၀န္ရုံး တြင္ စံုစမ္းပါ။
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3 ႏုိင္ငံသားေျပာင္းလဲခံယူျခင္း 

   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားေျပာင္းလဲခံယူျခင္းႏွင္႔ ရာသက္ပန္ေနထိုင္ခြင္႔တို႔ ျခားနားခ်က္မွာ ႏိုင္ငံသားေျပာင္းလဲခံယူျခင္းဆိုရာ၌ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ရယူပိုင္ဆိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တျခားႏိုင္ငံသားက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ရယူပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ 

ႏိုင္ငံသားေျပာင္းလဲခံယူျခင္းကိုေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားႏွစ္ခု ကိုင္ဆိုင္ျခင္းကို 

အသိအမွတ္မျပဳေသာေၾကာင္႔ မိခင္ႏုိင္ငံ၏ႏိုင္ငံသားကို စြန္႔လြတ္ရပါမည္။  ၎အတြက္ တရားေရး၀န္ၾကီး၏ ခြင္႔ျပဳခ်က္ကို 

ရယူရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားႏွင္႔လက္ထပ္ျခင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား၏ ေမြးစားသားသမီးျဖစ္ျခင္း တို႔ေၾကာင္႔ အလိုအေလ်ာက္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားမည္မဟုတ္ေပ။ 

 

ႏိုင္ငံသားေျပာင္းလဲခံယူေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေဒသအသီးသီးရွိ တရားေရးဌာန၌ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

ခံရလွ်င္ ေနထိုင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေတာ႔ဘဲ ဂ်ပန္သန္းေခါင္စာရင္းတြင္၀ငၿ္ပီး ဆႏၵမဲထည့္ပိုင္ခြင္႔ စသည့္အခြင္႔အေရးကို 

ရရိွမွာျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အခြန္ေဆာင္ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း စသည္႔တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ 

အေသးစိပ္ကို နီးစပ္ရာ ေဒသဆိုင္ရာတရားေရးဌာနသုိ႔ ေမးျမန္းပါ။ အခေၾကးေငြ→ အခမဲ့ 
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4 ေသဆုံးမႈအေၾကာင္းၾကားပုံစံ 
  ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ေသဆံုးပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ 

 
ႏိုင္ငံျခားသားက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေသဆံုးသည္႔အခါတြင္လည္း သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒသည္ ေဒသတြင္းေနထိုင္သူမ်ား 

အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိသည့္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း ရွိႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း သက္ေရာက္မွာျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ယင္းဥပေဒအရ 
ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရရံုး၌ ေသဆံုးမွဳကို အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ 

 
ေသဆံုးသူ၏ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္ႏွင္႔ အထူးရာသက္ပန္ေနထုိင္သူေထာက္ခံစာကို လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသို႔ ျပန္အပ္ရပါမည္။ 

(ေနထိုင္သူမွတ္ပံုတင္ထားေသာ ျမိဳ႕နယ္အစုိးရရံုးမွလက္ခံထား၍ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသုိ႔ ျပန္အပ္ေပးသည့္ 
အခါလည္းရွိပါသည္။) ထို႕ေနာက္ ေသဆံုးသူ၏ႏိုင္ငံ၌လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ ႏိုင္ငံအလိုက္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကြာျခားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွမိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ သံရံုး၊ ေကာင္စစ္၀န္ရံုး၌ စံုစမ္းပါ။ 

 
ေသဆံုးသူသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား ခင္ပြန္း သို႔မဟုတ္ ဇနီးျဖစ္ျပီး ေနထိုင္ခြင္႔အမ်ိဳးအစားသည္ “ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား၏ 

အိမ္ေထာင္ဖက္စသည့္” ဆိုသူမ်ားသည္ ေနထိုင္ခြင့္ ကာလကိုထပ္မံသက္တမ္းတိုး၍မရႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ 
ဆက္လက္ေနထိုင္လိုလ်ွင္ လူ၀န္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနႏွင္႔တိုင္ပင္ပါ။ 

 

 

 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း တင္သြင္းရန္ေနရာ အခ်ိန္ကာလ 
အခေၾကးေ

ငြ 

1  ေသဆံုးမွဳအေၾကာင္းၾကားပံုစံ 

   ျမိဳ႕နယ္အစိုးရရံုး သို႔မဟုတ္ 

ေဆးရံုးမ်ား၌ရွိသည္။ 

2  ေသဆံုးမႈေဆးစစ္စာ 

   ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ေသဆံုးမႈအေၾကာင္းၾကားပံုစံ၏  
ေသဆံုးမႈေဆးစစ္စာေနရာ၌ဆရာ၀န္၏ 
ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိေသာအရာ 

3  ေလွ်ာက္ထားသူ၏ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုး 

 လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးမရွိေသာသူသည္ 
လက္မွတ္ထိုးရန္ 

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ေနထိုင္ရာ 

အရပ္ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးရာ 

အရပ္ရွိ ၿမိ ႔ဳနယ္အစိုးရရံုး 

 

ေသဆံုးေၾကာင္း 

သိရွိသည့္ရက္မွ ၇ 

ရက္အတြင္း 
အခမ႔ဲ 

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


 

 

 

D အျခားအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား 
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစံုေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

 D အျခားအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ားထိပ္ဆုံးသုိ႔ 
 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း တင္သြင္းရန္ေနရာ အခ်ိန္ကာလ 
အခေၾကးေ

ငြ 

1  ေသဆံုးသူ၏ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္    
   အထူးရာသက္ပန္ ေနထိုင္သူေထာက္ခံစာ 

 
2  
ေသဆံုးမူအေၾကာင္းၾကားပံုစံလက္ခံထားေၾကာင္း  
   ေထာက္ခံစာ 

 

နီးစပ္ရာေဒသဆုိင္ရာလူ၀င္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရး သို႔မဟုတ္ 
စာတိုက္မွတဆင္႔ ျပန္အပ္ရန္ 
(ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္ျပန္အပ္ျခင္း 
လို႔ေရးရန္) 

 
Tokyo Immigration 
Odaiba Bunshitsu 
〒135-0064 
Tokyo-To Koto-Ku Aomi 2-7-11 
Tokyo Kowan Godo Chosha 9F  
 
※ေသဆံုးသူ၏ ေနထိုင္သူ 

မွတ္ပံုတင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အစုိးရရံုးမွ 
လက္ခံထားၿပီး 
ျပန္အပ္ေပးေသာအခါလည္း 
ရိွသည္။ 

ေသဆံုးသည့္ရက္ 
(ေသဆံုးျပီးေနာက္ေနထိုင္ခြင္႔ 
လက္မွတ္စသည္တို႔ေတြ႕ရွိသ
ည့္ရက္)မ ွ၁၄ရက္အတြင္း 

 

အခမ႔ဲ 
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နမူနာ 
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ဘာသာစကားေပါင္းစံုေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
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နမူနာ 
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D အျခားအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား 
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစံုေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

 D အျခားအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ားထိပ္ဆုံးသုိ႔ 
 

5 လက္မွတ္တံဆိပ္တုံး 
  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လက္မွတ္အစား လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးကို အသံုးျပဳပါသည္။ 

5-1 လက္မွတ္တံဆိပ္တုံးဆုိရာတြင္ 

  လက္မွတ္တံဆ္ိပ္တံုးတြင္ ေန႔စဥ္သံုးစြေဲနသည့္ “အသိအမွတ္ျပဳတံဆိပ္တံုး” ႏွင္႔ အေရးၾကီးေသာစာရြက္စာတမ္း၌ အသံုးျပဳေသာ 
“ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္တံုး’’တို႔ရွိပါသည္။ မည္သည့္တံဆိပ္တံုးမဆို “တံဆိပ္တံုးဆိုင္”တြင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး အသံုးျပဳသည့္ ကုန္ၾကမ္း 
အရည္အေသြးအေပၚမႈတည္၍ အလြန္ေစ်းႏွဳန္းကြားျခားမွာျဖစ္သည္။ 
 
(1) အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္တံဆိပ္တုံး 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးသို ႔ အေၾကာင္းၾကားေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင္႔ စာတုိက္မွပါဆယ္မ်ား 
လက္ခံယူသည့္အခါတြင္ လက္မွတ္ႏွင္႔မျခားအသုံးျပဳသည့္ ေသးငယ္ေသာတံဆိပ္တံုး 
ျဖစ္သည္။ အေထြအထူး ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွ ေသာ္လည္း ဘဏ္စာရင္းဖြင္႔ေသာအခါ၌ 
အသံုးျပဳခဲ႔ေသာ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုး (ဘဏ္တံဆိပ္တံုး) သည္ ေငြစုစာအုပ္ကိုအသံုးျပဳ၍ 
ေငြေၾကးထုတ္ယူေသာအခါႏွင္႔ ဘဏ္စာရင္းပိတ္ေသာအခါ၌ လိုအပ္ေသာ ေၾကာင္႔ 
ဂရုတစိုက္ထိန္းသိမ္းပါ။ 

 

 

 

 

 

(2) ကုိယ္ပုိင္လက္မွတ္တံဆိပ္တုံး 

     ကိုယ္ပိုင္လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးသည္ အမ်ားႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ အေရးၾကီးသည့္ စာရြက္စာတမ္း၌ 
ရိုက္ႏွိပ္ေသာအခါအသံုးျပဳေသာ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးကို ေခၚဆိုသည္။ သင္ေနထိုင္ေသာျမိဳ႕နယ္၏ အစုိးရရံုးတြင္ တံဆိပ္တံုးအရာ 
(ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာတံဆိပ္တံုး) ကို မွတ္ပံုတင္ (လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးမွတ္ပံုတင္) ရပါမည္။ 
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5 လက္မွတ္တံဆိပ္တုံး 

5-2 လက္မွတ္တံဆိပ္တုံးမွတ္ပုံတင္ 

  လက္မွတ္တံဆိ္ပ္တံုးမွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ ၿမိဴ႕နယ္၏ထူးျခားေသာ ရုံးလုပ္ငန္းေဆာင္တာျဖစ္ျပီး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပံုမွာ 
ၿမိဳ႔နယ္၏လက္မွတ္တံဆိပ္တံုး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ေနေသာပံုစံမွာ 
ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးမွတ္ပံုတင္ႏိုင္သူသည္ ေနထိုင္သူမွတ္ပံုတင္ ထားေသာ 
အသက္(၁၅)ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ ၿမိဳ႔နယ္အစုိးရရံုး၌ေလွ်ာက္ထားရမည္။ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေသာ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးသည္ 
တစ္ဦးလွ်င္တစ္ခု ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားျပီးဆံုးပါက 
လက္မွတ္တံဆိပ္တံုး မွတ္ပံုတင္ကတ္ကို ထုတ္ေပးပါမည္။ ကိုယ္ပိုင္လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးႏွင့္ 
လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးမွတ္ပံုတင္ကတ္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင္႔ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ 
ေငြေၾကးေခ်းယူျခင္း စသည္႔အခါတြင္အသံုးျပဳေသာ အေရးၾကီးသည့္အရာမ်ားျဖစ္ျပီး လက္မွတ္ေနရာ၌ 
အစားထိုးေသာအရာျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ၎တို႔ကိုေသခ်ာစြာ ထိန္းသိမ္းထားပါ။ 
 

 ※ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးမွတ္ပံုတင္ကတ္ ေပ်ာက္ဆံုးသည့္အခါ ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင္႔အတူ အသစ္တဖန ္
လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးကို မွတ္ပံု တင္ရန္လိုအပ္သည္။ 

※ ကိုယ္စားေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာလိုအပ္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာျမင္႔ပါမည္။ 

 

● လက္မွတ္တံဆိပ္တုံးမွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း (အသက္ ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ျပီး ကုိယ္တုိင္ေလွ်ာက္ထားလွ်င္) 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း တင္သြင္းရန္ေနရာ အခ်ိန္ကာလ အခေၾကးေငြ 

1. မွတ္ပံုတင္မည့္လက္မွတ္တံဆိပ္တံုး 
2. အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမွထုတ္ေပးေသာ 
   ဓါတ္ပုံပါသက္ေသခံစာရြက္စာတမ္း 
   ● ေနထု္ိင္ခြင္႔လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္  

       အထူးရာသက္ပန္ေနထိုငသ္ူေထာက္ခံစာ 
        ● ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ 
         
      စသည့္ 
 

ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရရံုး ေလွ်ာက္သည့္ေန႔ 

မွတ္ပံုတင္ → အခမ႔ဲ 

(ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အခေပး 

ရသည္လည္းရွိသည္) 

ေထာက္ခံစာထုတ္ → အခေပး 
( ယန္း ၃၀၀ ခန္႔၊ ျမိဳ႕နယ္ အစုိးရရုံး 
အလိုက္ကြာျခားႏိုငသ္ည္) 
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D အျခားအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား 
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစံုေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

 D အျခားအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ားထိပ္ဆုံးသုိ႔ 
 

လက္မွတ္တံဆိပ္တုံးမွတ္ပုံတင္ကတ္ (ေရွ႕မ်က္ႏွာဘက္) 

 

 

 (1) မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ေသာစာလုံး 

 ● ခန္းဂ်ိျဖင့္ အမည္ကုိမွတ္ပုံတင္ ျပဳလုပ္ထားလ်ွင္ 

    1.  ခန္းဂ်ိအတိုင္း မ်ိဳးရိုး၊ မွည့္ေခၚအမည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုး 

2. ခန္းဂ်ိအတိုင္း မ်ိဳးရိုးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုး 

3. ခန္းဂ်ိအတိုင္း မွည့္ေခၚအမည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုး 

  

  ● အဂၤလိပ္စာလုံးျဖင္႔ အမည္ကုိေနထုိင္သူမွတ္ပုံတင္ ျပဳလုပ္ထားလ်ွင္ 

      ေနာက္ဆံုးအမည္၊ အေရွ႕ဆံုးအမည္၊ အလယ္အမည္ တစခု္ခုျဖင္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာလက္မွတ္တံဆိပ္တံုး 

 

  ● လူအမ်ားေခၚေ၀ၚေသာ အမည္ကုိေနထုိင္သူမွတ္ပုံတင္ ျပဳလုပ္ထားလ်ွင္ 

    မွတ္ပံုတင္ထားေသာ လူအမ်ားေခၚေ၀ၚေသာ အမည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာလက္မွတ္တံဆိပ္တံုး 

※  အမည္ေျပာင္ႏွင္႔ အတိုေကာက္အမည္ စသည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးကို မွတ္ပံုတင္၍မရပါ။ 

※  လူအမ်ားေခၚေ၀ၚေသာအမည္ဟုဆိုရာတြင္ ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘ၀၌အသံုးျပဳေနေသာ အမည္ရင္းႏွင့္ ကြျဲပားျခားနားေသာအမည္ကို 
ဆိုလိုသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ လူအမ်ားေခၚေ၀ၚေသာအမည္ကို မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည္။ 

※  KATAKANA ျဖင္႔ လူအမ်ားေခၚေ၀ၚေသာ အမည္ကို မွတ္ပံုတင္ထားလွ်င္ KATAKANA  ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ 
အမွတ္တံဆိပ္တံုးလည္း မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည္။ 
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 D အျခားအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ားထိပ္ဆုံးသုိ႔ 
 

(2) မွတ္ပုံတင္၍မရေသာ လက္မွတ္တံဆိပ္တုံး 

   မွတ္ပံုတင္မည့္လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးတြင္ အကန္႔အသက္ရိွၿပီး ေအာက္ပါကဲ႔သို႔ေသာ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးသည္ မွတ္ပံုတင္၍မရပါ။ 

 

 

 

(3) လက္မွတ္တံဆိပ္တုံးေထာက္ခံစာ 
 
   ကိုယ္ပိုင္လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးကိုအသံုးျပဳေသာအခါ ထိုကိုယ္ပိုင္လက္မွတ္တံဆိပ္တံုး အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 
သက္ေသခံမည့္အရာမွာ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးေထာက္ခံစာ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေျမႏွင့္အိမ္၊ ေမာ္ေတာ္ကားကို 
၀ယ္ယူသည့္အခါကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္စာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္လက္မွတ္ တံဆိပ္တံုးႏွင့္ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုး 
ေထာက္ခံစာတို႔ လိုအပ္ပါသည္။ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးေထာက္ခံစာသည္ ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္က ျမိဳ႕နယ္အစိုးရရံုး 
ေကာင္တာတြင္ ေလွ်ာက္ထားလ်ွင္ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးေထာက္ခံစာကို ထုတ္ယူရရွိႏိုင္ပါမည္။ ကိုယ္စားထုတ္ယူေသာအခါ၌လည္း 
ကိုယ္စားလွယ္လြဲ စာမလိုအပ္ေပ။ သို႔ေသာ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာတံဆိပ္တံုးတစ္ခုတည္းႏွင့္ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးေထာက္ခံစာကုိ 
ထုတ္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ 
 

※ တခ်ိဳ႕ေသာျမိဳ႕နယ္အစုိးရရံုးမ်ားတြင္ အလိုေလ်ွာက္ထုတ္ေပးေသာစက္ကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။ 

 

 

・ေနထိုင္သူမွတ္တမ္းတြင္ေရးသြင္းထားေသာ အမည္အျပည့္အစံုႏွင့္ မွည့္ေခၚအမည္၊ အလယ္အမည္မွအပ 

ေဖၚျပထားေသာအရာ 

・အလုပ္အကိုင္၊ ကုန္ပစၥည္းအမည္ စသည္ႏွင္႔ အမည္မွအပ ေဖာ္ျပထားေသာအရာ 

・ေရာ္ဘာတံုးစသည့္ အသြင္သ႑နလ္ြယ္ကူစြာေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာပစၥည္းႏွင္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာအရာ 

・ရိုက္ႏိွပ္ထားေသာ လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးအရြယ္အစားသည္ အနားတစ္ဘက္လ်ွင္ 8mm မွ 25mm ရွိ စတုရန္းကြက္တြင္းမွ 

စြန္းထြက္ေနေသာအရာ 

・ရိုက္ႏိွပ္ထားေသာလက္မွတ္တံဆိပ္တံုးသည္ ထင္ရွားျခင္းမရွိေသာအရာ (ဖတ္၍မရေသာအရာ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 

ပ်က္ေနေသာအရာ) 
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