
ဂျပန်နုိင်ငံတွင်နနထုိင်နောနုိင်ငံခြားေားများေ့ုိ 
မြန်ြာဘာသာ（ビルマ語） 

၂၀၁၂ခူနှစ် ဇဲလူိင်လ ၉ရက် 
နနထုိင်မှုကြီးကြပ်နေးစနစ်ေစ်ြုိ နခပာင်းလြဲျင့်ေံုးမှုအေ “နနထုိင်ြွင့်ြတ်ခပား” ြုိထုတ်နပးမည်။ 
(နုိင်ငံခြားေားမှတ်ပံုတင်စနစ်ြုိဖျြ်ေိမ်းမည်ခဖစ်ေည်) 
 
“ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြား”ထူတ်ဳြးမခင်း 
 ရည်ညွှန်းသဲ : “၃လ”အထက်ြူိဳသာဳနထူိင်ခွင့်ကာလ၏ ဳနထူိင်ခွင့်အဆင့်အတန်းအလူိက် ဂျြန်နူိင်ငံ 

အတွင်း ဳနထူိင်သဲအား ထူတ်ဳြးြည်မြစ်သည်။ 
 “ရက်တူိဳနထူိင်မခင်း” ဆူိသည့် ဳနထူိင်ခွင့်အဆင့်အတန်း၊ “နူိင်ငံမခားဳရး” သ့ူိြဟူတ် “အစူိးရကိစ္စ” 

စသည့် ဳနထူိင်ခွင့်အဆင့်အတန်း ရိှဳသာသဲြျားအတွက် ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြားထူတ်ြဳြးြါ။ 
 အထဲးအမြဴတြ်းဳနထူိင်ခွင့်ရရိှသဲအား ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြားြဟူတ်ဳသာ “အထဲးအမြဴတြ်းဳနထူိင်ခွင့်ရ 

သဲဳထာက်ခံစာ”ကူိ ထူတ်ဳြးြည်မြစ်ြါသည်။ 
 ဳရးသွင်းြည့် အချက်ြျား : ြျက်နှာဓာတ်ြံူ၊ အြည်၊ နူိင်ငံသား/ဳေသ၊ ဳြွးသက္ကရာဇ်၊ လိင်၊ ဳနထူိင်ခွင့် 

အဆင့်အတန်း၊ ဳနထူိင်ခွင့်ကာလနှင့် ကူန်ဆံူးြည့်ရက် အလူြ်ကန်သ့တ်ထားမခင်း ရိှြရိှ စသည့် 
အချက်အလက်ြျား 

 အကျ ိုးသက်ဳရာက်ြှုကာလ 
 ၁၆နှစ်အထက် ၁၆နှစ်ဳအာက် 
အမြဴတြ်းဳနထူိင်ခွင့်ရိှသဲ ထူတ်ဳြးသည့်ဳနြှ့စ၍ ၇ နှစ် ၁၆နှစ်မြည့် ဳြွးဳနအ့ထိ 
အမြဴတြ်းဳနထူိင်ခွင့်ရိှသဲြှ 
အြ 

ဳနထူိင်ခွင့်ကာလကူန်ဆံူးသည့်ဳန ့
အထိ 

ဳနထူိင်ခွင့်ကာလ ကူန်ဆံူးသည့်ဳနြှ့ 
၁၆နှစ်မြည့် ဳြွးဳနအ့ကကားြှ ဳစာလျင် 
ဳသာ အချနိ်ကာလ 

 
ထုတ်နပးမည့်နနော 
 ဳေသဆူိင်ရာလဲဝင်ြှု ကကီးကကြ်ဳရးရံူး(NARITAနရီတာဳလဆိြ်၊ HANEDAဟာဳနေါဳလဆိြ်၊ CHUBU 

ချေးဘူဳလဆိြ်နှင့် KANSAIကန်ဆူိင်းဳလဆိြ်ြျားတွင် ၂၀၁၂ခူနှစ် ဇဲလူိင်လ ၉ရက်ဳန့ဳ နာက်ြူိင်းြှစ၍ 
အလယ်အလတ်နှင့်ဳရရှည် ဳနထူိင်ခွင့် သတ်ြှတ်ချက် သဳဘာ သက်ဳရာက်သည့် ဳနထူိင်ခွင့် အဆင့် 
အတန်းမြင့်၊ အသစ်ဝင်ဳရာက်လာြါက ဝင်ဳရာက်လာချနိ်တွင် ထူတ်ဳြးြည်မြစ်သည်။ သူိ့ဳသာ် အမခား 
ဳလဆိြ်ြျားြှ ဝင်ဳရာက်လာြါက နူိင်ငံအတွင်းသ့ူိ ဝင်ဳရာက်မြီးဳနာက်တွင် မြိ၊့ မြိန့ယ်၊ ရြ်ကွက်၊ 
ဳကျးရွာရံူးတွင် တင်မြထားဳသာ ဳနထူိင်သည့် လိြ်စာသူိ့ ြှတ်ြံူတင်စာစနစ်မြင့် စာတူိက်ြှ ဳြးြ့ူိြါြည်။ 
အဳသးစိတ် အချက်အလက်ြျားကူိ ဳေသဆူိင်ရာ  လဲဝင်ြှု ကကီးကကြ်ဳရးရံူး၊ ရံူးခဴွ၊ ဆူိက်ဳရာက်ရံူးခဴွ 
စသည်တူိတွ့င် စံူစြ်းဳြးမြန်းနူိင်ြါသည်။) 

 နူိင်ငံမခားသားြှတ်ြံူတင်ကတ်မြားြှ ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြားသူိ့လဴလှယ်ရန်အချနိ် 
 နူိင်ငံမခားသားြှတ်ြံူတင်ကတ်မြားသည် ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြားကူိ ထူတ်ဳြးြည့်  အချနိ်သတ်ြှတ်ထား 

ဳသာ အချနိ်ကာလတစ်ခူအထိ ဳနရြ်လိြ်စာြှတ်ြံူတင်မခင်း စသည့် လဲဝင်ြှု ကကီးကကြ်ဳရးလူြ်ငန်းရြ် 
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ြျားတွင် ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြားက့ဴသ့ူိ ယဲဆ၍ရနူိင်ြါသမြင့် ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြားသူိ့ ချက်ချင်း ဳမြာင်းလဴ 
ရန် ြလူိအြ်ြါ။ 

 ဳေသဆူိင်ရာလဲဝင်ြှု ကကီးကကြ်ဳရးဌာနတွင်ဳနထူိင်ခွင့်ကာလသက်တြ်းတူိးခွင့်ရသည့်အချန်ိတွင်ကတ် 
မြား အသစ်ကူိ ထူတ်ဳြးြည်မြစ်ြါသည်။ 
အမြဴတြ်းဳနထူိင်သဲ            ၁၆               သည်၂၀၁၅ခူနှစ်၇လ၈ရက်ဳနြ့တူိင်ြီ၊ 
(ြှတ်ချက်) အမြဴတြ်းဳနထူိင်သဲ            ၁၆နှစ်ြမြည့် ဳသးသဲသည် ၂၀၁၅ခူနှစ်၇လ၈ရက်၊ 
         ၁၆နှစ်မြည့် ဳြွးဳနရ့က်                                        
ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြားနှင့်လဴလှယ်ရန်လူိအြ်သည်။ 
(ြှတ်ချက်)ဳနထူိင်ခွင့်အဆင့်အတန်း“အထဲးလှုြ်ရှားြှု”မြင့်“၄နှစ်”သ့ူိြဟူတ်“၅နှစ်” 
ရိှဳသာဳနထူိင်ခွင့်ကာလမြင့်ဳနထူိင်ဳနသဲြျားလည်း၂၀၁၅ခူနှစ်၇လ၈ရက်ဳနြ့တူိင်ြီ 
ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြားနှင့် လဴလှယ်ရန် လူိအြ်ြါသည်။ 

 အဆင်ဳမြဳစနူိင်ြည့် အချက်ြျား 
 နူိင်ငံကဲးလက်ြှတ်(ြတ်စြ့ူိ)နှင့် ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြားကူိ ယဲဳဆာင်ကာ နူိင်ငံမြင်ြသူိ့ ထွက်ခွာသည့်  

အခါတွင် ၁ နှစ်အတွင်း၊ ထ့ူိအမြင် အကျုံးဝင်ဳနဳသးသည့်ဳနထူိင်ခွင့်ကာလအတွင်း ဳနာက်တစ်ကကိြ် 
နူိင်ငံအတွင်းသ့ူိ မြန်လည်ဝင်ဳရာက်ြည် ဆူိြါက (ြှတ်ချက်) ြဲအားမြင့် “မြန်လည်မြည်ဝင်ခွင့် 
ခွင့်ပြချက်” ကူိရယဲရန် ြလူိအြ်ြါ။ ဤစနစ်ကူိ “မြန်လည်မြည်ဝင်ခွင့် ခွင့်ပြချက်ဟူ ြှတ်ယဲမခင်း” 
ဟူဳခါ်ြါသည်။ သူိ့ဳသာ် အကျုံးဝင်ဳနဳသးသည့်ဳနထူိင်ခွင့်ကာလအတွင်း မြန်လည်ဝင်ဳရာက်မခင်း 
ြရိှြါက ဳနထူိင်ခွင့် အဆင့်အတန်းကူိ ဆံူးရှုံ းြည်မြစ်ြါသည်။ ထ့ူိအမြင် အကျုံးဝင်ဳနထူိင်ခွင့်ကာလကူိ 
နူိင်ငံမခားတွင် သက်တြ်းတူိးမခင်းပြလူြ်၍ ြရနူိင်ြါသမြင့် သတိပြဳစလူိြါသည်။ 

(ြှတ်ချက်)အထဲးအမြဴတြ်းဳနထူိင်ခွင့်ရထားသဲသည် ၂ နှစ်အတွင်း မြန်လည်ဝင်ဳရာက်ြည်ဆူိြါက အကျုံးဝင် 
ြါသည်။ 

 
ဳနထူိင်သဲြှတ်တြ်းပြလူြ်မခင်း 

ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြား သူိ့ြဟူတ် အထဲးဳနထူိင်ခွင့်ရသဲဳထာက်ခံစာထူတ်ဳြးခံရြည့်သဲသည်၊ နူိင်ငံမခား 
သားဳနထူိင်သဲအမြစ်မြင့် ဳနထူိင်ရာမြိ၊့ မြိန့ယ်၊ ရြ်ကွက်၊ ဳကျးရွာရံူးတွင် ဂျြန်လဲြျ ိုးက့ဴသူိ့ ဳနထူိင်သဲ 
ြှတ်တြ်းကူိ ပြစူမခင်းခံရြါြည်။ 
 ဳရးသွင်းြည့် အချက်ြျား 

နူိင်ငံမခားသားဳနထူိင်သဲြှတ်တြ်းတွင်အြည်၊ ဳြွးသက္ကရာဇ်၊ လိင်၊ ဳနရြ်လိြ်စာအမြင် နူိင်ငံမခားသား 
အထဲးမြည့် စွက် ချက်အမြစ် နူိင်ငံသား/ဳေသ၊ ဳနထူိင်ခွင့်အဆင့်အတန်း၊ ဳနထူိင်ခွင့်ကာလ စသည်တူိ့ကူိ 
ြှတ်တြ်းတင်ြည်မြစ်သည်။ 
 ဳနထူိင်သဲြှတ်တြ်းထူတ်ယဲနူိင်မခင်း 

ဂျြန်လဲြျ ိုးက့ဴသ့ူိြင် မြိ၊့ မြိန့ယ်၊ ရြ်ကွက်၊ ဳကျးရွားရံူး၏ ဳကာင်တာတွင် ဳနထူိင်သဲြှတ်တြ်း(သ့ူိြဟူတ် 
ဳနထူိင်သဲြှတ်တြ်းဳရးသွင်းချက်ဳထာက်ခံစာ)ထူတ်ယဲခွင့် ကူိ ရရိှြါြည်။ 
※ဳနထူိင်သဲအဳမခခံစာရင်းစနစ်၏ အဳသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကူိ “နူိင်ငံမခားသားဳနထူိင်သဲဆူိင်ရာ ဳန 

ထူိင်သဲအဳမခခံစာရင်းစနစ်နှင့်ြတ်သက်၍ (ဝန်ကကီးချုြ်ရံူး)ကူိ ကကည့်ရှုြါ။ ကူိးကားရန် HP : 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html 



 
 
ြှတ်ြံူတင်မခင်း・ဳလျှောက်ထားရန်လူိအြ်ြည့် အဳမခအဳန 
 
ြှတ်ြံူတင်မခင်း・ဳလျှောက်ရန်လူိအြ်ြည့် အဳမခအဳန ဳလျှောက်ထားြှု ပြလူြ်ရန်ဳ နရာ 

၁။ ဳနရြ်လိြ်စာသစ်ကူိသတ်ြှတ်ထားြည့်အချနိ်၊့ သ့ူိြဟူတ် 

ဳနရြ်လိြ်စာကူိဳမြာင်းလဴြည့်အချနိ်၊ 

(ဳမြာင်းဳရွှလ့ာဳကကာင်းတင်မြချက်(၁)၊ အိြ်ဳမြာင်းရန် 

တင်မြချက်(၁)၊ ဳမြာင်းဳရွှသွ့ားဳကကာင်းတင်မြချက်(၂)။ 
(၁) ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြား၊ အထဲးအမြဴတြ်းဳနထူိင်ခွင့်ရသဲ 

ဳထာက်ခံစာ (သူိ့ြဟူတ် နူိင်ငံမခားသားြှတ်ြံူတင် 

ကတ်မြား) ကူိ ယဲဳဆာင်လာဳစလူိြါသည်။ 
(၂) အမခားမြိ၊့ မြိန့ယ်၊ ရြ်ကွက်၊ ဳ ကျးရွာသ့ူိ အိြ်ဳမြာင်းြည် 

ဆူိြါက၊ ဳနထူိင်ခ့ဴဳသာမြိ၊့ မြိန့ယ်၊ ရြ်ကွက်၊ ဳကျးရွာ 

တွင် အိြ်ဳမြာင်းဳရွှသွ့ားဳကကာင်း တင်မြထားရန် လူိ 

အြ်ြါသည်။ 

မြိ၊့ မြိန့ယ်၊ ရြ်ကွက်၊ ဳကျးရွာရံူး 

၂။ အြည်၊ နူိင်ငံသား/ဳေသစသည်တ့ူိကူိ ဳမြာင်းလဴခ့ဴြါက ဳေသဆူိင်ရာလဲဝင်ြှု ကကီးကကြ်ဳရးရံူး 

၃။ ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြားကူိ ဳြျာက်ဆံူးမခင်း၊ သံူးစဴွ၍ ြရနူိင် 
ဳအာင် ညစ်ဳြဳစခ့ဴြါက 

၄။ «အမြဴတြ်းဳနထူိင်ခွင့်ရိှသဲ・၁၆နှစ်ဳအာက်» 
 ဳနထူိင်ခွင့်ကတ်မြား၏ အကျ ိုးသက်ဳရာက်ြှုကာလ 

ကူန်ဆံူးသည်ဆူိြါက 

၅။ «အလူြ်လူြ်ကူိင်ခွင့်အဆင့်အတန်း(အချ ိုြ့ြါဝင်ြါ)၊ ြညာ 
ဳတာ်သင်နှင့် “ဳလ့ကျင့်ဳရးဳကျာင်းသား”» 

 အြါအဝင်အလူြ်ခန်ထ့ားဳသာ အြဴွအ့စည်း၊ ြညာဳရး 
အြဴွအ့စည်း စသည့် သက်ဆူိင်ရာအြဴွအ့စည်း၏ အြည် 
ဳမြာင်း၊ ဳနရာဳမြာင်း၊ ကူြ္မဏီြျက်သိြ်းမခင်း၊ ငှားရြ်း 
စာချုြ်မြီးဆံူး၊ ငှားရြ်းစာချုြ်သစ်ကူိ ခူြ်ဆူိမခင်း စသည် 
တူိ့ကူိ ပြလူြ်ခ့ဴြည်ဆူိြါက 

တင်မြချက်ကူိ ဳေသဆူိင်ရာလဲဝင်ြှု ကကီးကကြ် 
ဳရးရံူးသ့ူိ ယဲဳဆာင်လာရန်။ 
သ့ူိြဟူတ် တူိကျ ိုလဲဝင်ြှု ကကီးကကြ်ဳရးရံူးသ့ူိ 
စာတူိက်ြှ ဳြးြ့ူိြါရန်။ 

၆ «အိြ်ဳထာင်ြက်အမြစ်မြင့် “ြိသားစူ ဳနထူိင်မခင်း”၊  



“အထဲးလှုြ်ရှားြှု ့”၊ “ဂျြန်လဲြျ ိုး၏ အိြ်ဳထာင်ြက် 
စသည်တူိ့”နှင့် “အမြဴတြ်းဳနထူိင် ခွင့်ရိှသဲ၏ အိြ်ဳထာင် 
ြက် စသည်” ဳနထူိင်ခွင့် အဆင့်အတန်းကူိ ရရိှမြီး ဳန 
ထူိင်သဲ» 

 အဆူိြါ အိြ်ဳထာင်ြက်နှင့် မြတ်စဴ၊ သူိ့ြဟူတ် အိြ် 
ဳထာင်ြက်ကဳသဆံူးခ့ဴြါက 

 
နူိင်ငံမခားဘာသာမြင့် စံူစြ်းဳြးမခင်း။ အဳသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကူိ စံူစြ်းဳြးမြန်းနူိင်ြါသည်။ 
 နူိင်ငံမခားသားဳနထူိင်မခင်းအတူိင်ြင်ခံဗဟူိဌာန 

တနလလ ာဳနြှ့ ဳသာကကာဳနအ့ထိ/. ၈:၃၀-၁၇:၁၅ 
 ြူန်း ဝ၅၇၀-ဝ၁၃၉၀၄ 

အဂလ လိြ်၊ တရူတ်၊ ကူိရီးယား၊ စြိန်၊ ဳ ြါ်တဲဂီ 

 တစ်ကကိြ်တည်းဳမြကကားဳသာစနစ်မြင့် 
အတူိင်ြင်ခံဗဟူိဌာန 

တနလလ ာဳနြှ့ ဳသာကကာဳနအ့ထိ/ ၉:ဝ၀-၁၆:ဝ၀ 
နူိင်ငံမခားသားအတူိင်ြင်ခံဗဟူိဌာန (SHINJUKU ရှင်ဂျုခူ) 

ဝ၃-၃၂၀၂-၅၅၃၅ 
နူိင်ငံမခားသားအတူိင်ြင်ခံဗဟူိဌာန(SAITAMA စူိင်းတြ) 

ဝ၄၈-၈၃၃-၃၂၉၆ 
 
(HAMAMATSU ဟာြြတ်ဆူ) တစ်ကကိြ်တည်းဳမြကကား 
ဳသာစနစ်မြင့် နူိင်ငံမခားသားအတူိင်ြင်ခံဗဟူိဌာန 

ဝ၅၃-၄၅၈-၁၅၁၀ 
HP: http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html 

 

တယ်လီြူန်း၊ လဲကူိယ်တူိင် လာဳရာက် စံူစြ်း 
ဳြးမြန်းြှုြျားအတွက် ဂျြန်ဘာသာစကား 
သာြက ဳအာက်ဳြာ်မြြါ ဘာသာစကား 
မြင့်လည်း ဳမြကကားဳြးြါသည်။ 
ဳမြကကားဳြးြည့် ဘာသာစကားြှာ 
ဳနအ့လူိက် ခဴွမခားထားြါသမြင့် အဳသးစိတ် 
ကူိ HPတွင် ကကည့် ရှုနူိင်ြါသည်။ 
(SHINJUKU ရှင်ဂျုခူ) အဂလ လိြ်၊ တရူတ်၊ 
စြိန်၊ဳြါ်တဲဂီ၊ အင်ေူိနီးရှား၊ ဘဂလ ါလီ၊ 
ဗီယက်နြ် 
(SAITAMA စူိင်းတြ) အဂလ လိြ်၊ တရူတ်၊ 
ကူိရီးယား၊ စြိန်၊ ဳြါ်တဲဂီ၊ ြိလစ်ြူိင်၊ ထူိင်း၊ 
ဗီယက်နြ် 
(HAMAMTSU ဟာြြတ်ဆူ) အဂလ လိြ်၊ 
တရူတ်၊ စြိန် ၊ဳြါ်တဲဂီ၊ ြိလစ်ြူိင် 

တရားဳရးဝန်ကကီးဌာနလဲဝင်ြှု ကကီးကကြ်ဳရးရံူး (ဳနထူိင်ြှု ကကီးကကြ်ဳရးစနစ်သစ်နှင့်ြတ်သက်၍） 
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html 

※ အဂလ လိြ်၊ တရူတ်၊ ကူိရီးယား၊ စြိန်၊ ဳြါတဲဂီဘာသာမြင့် ဳရးသားသည်။ 
 
ဘာသာမြန်ကဲညီြှု ၊ နူိင်ငံဳတာ်ြှတည်ဳထာင်ဳသာတက္ကသူိလ်အြဴွအ့စည်း၊ တူိကျ ိုနူိင်ငံမခားဘာသာသင်တက္ကသူိလ် 
 




