ဂျပန်နိုင်ငံတွ င်နနထို င်နောနို င်ငံခြားေားများေို ့
မြန်ြာဘာသာ（ビルマ語）

၂၀၁၂ခူ နှ စ် ဇဲ လိူ င်လ ၉ရက်
နနထို င်မှုကြီ းကြပ် နေးစနစ်ေစ်ြို နခပာင်းလဲြျင့်ေု ံ းမှု အေ “နနထို င်ြွင့ ်ြတ်ခပား” ြို ထု တ်နပးမည်။
(နို င်ငံခြားေားမှတ်ပုံတင်စနစ်ြိုဖျြ်ေိမ်းမည်ခဖစ်ေည်)

“ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြား”ထူ တ်ဳြးမခင်း


ရည်ညွှန်းသဲ : “၃လ”အထက်ြိူဳသာဳနထိူ င်ခွင့်ကာလ၏ ဳနထိူ င်ခွင့်အဆင့် အတန်းအလိူ က် ဂျြန်နိူင်ငံ
အတွ င်း ဳနထိူ င်သဲအား ထူတ်ဳြးြည်မြစ်သည်။



“ရက်တိူဳနထိူ င်မခင်း” ဆိူ သည့် ဳနထိူ င်ခွင့်အဆင့် အတန်း၊ “နိူ င်ငံမခားဳရး” သိူ ့ြဟူ တ် “အစိူ းရကိ စ္စ”

စသည့် ဳနထိူ င်ခွင့်အဆင့် အတန်း ရှိဳသာသဲ ြျားအတွ က် ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြားထူ တ်ြဳြးြါ။


အထဲ းအမြဴ တြ်းဳနထိူ င်ခွင့်ရရှိသဲအား ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြားြဟူ တ်ဳသာ “အထဲ းအမြဴ တြ်းဳနထိူ င်ခွင့်ရ
သဲ ဳထာက်ခံစာ”ကိူ ထူတ်ဳြးြည်မြစ် ြါသည်။



ဳရးသွ င်းြည့် အချက်ြျား : ြျက်နှာဓာတ်ြူံ၊ အြည်၊ နိူ င်ငံသား/ဳေသ၊ ဳြွ းသက္က ရာဇ် ၊ လိင်၊ ဳနထိူ င်ခွင့်
အဆင့် အတန်း၊

ဳနထိူ င်ခွင့်ကာလနှ င့်

ကူန်ဆူံးြည့် ရက်

အလူ ြ်ကန်သ
့ တ်ထားမခင်း

ရှိြရှိ

စသည့်

အချက်အလက်ြျား


အကျ ိုးသက်ဳရာက်ြှုကာလ
၁၆နှ စ်အထက်

၁၆နှ စ်ဳအာက်

အမြဴ တြ်းဳနထိူ င်ခွင့်ရှိသဲ

ထူတ်ဳြးသည့် ဳန့ြှစ၍ ၇ နှ စ်

၁၆နှ စ်မြည့် ဳြွ းဳန့အထိ

အမြဴ တြ်းဳနထိူ င်ခွင့်ရှိသဲြှ

ဳနထိူ င်ခွင့်ကာလကူ န်ဆူံးသည့် ဳန့

ဳနထိူ င်ခွင့်ကာလ ကူ န်ဆူံးသည့် ဳန့ြှ

အြ

အထိ

၁၆နှ စ်မြည့် ဳြွ းဳန့အကကားြှ ဳစာလျင်
ဳသာ အချိန်ကာလ

ထု တ်နပးမည့်နနော


ဳေသဆိူ င်ရာလဲ ဝင်ြှုကကီ းကကြ်ဳရးရူံ း(NARITAနရီ တာဳလဆိ ြ်၊ HANEDAဟာဳနေါဳလဆိ ြ်၊ CHUBU
ချေးဘူဳလဆိ ြ်နှင့် KANSAIကန်ဆိူင်းဳလဆိ ြ်ြျားတွ င် ၂၀၁၂ခူ နှ စ် ဇဲ လိူ င်လ ၉ရက်ဳန့ဳနာက်ြိူင်းြှစ၍
အလယ်အလတ်နှင့် ဳရရှည် ဳနထိူ င်ခွင့် သတ်ြှတ်ချက် သဳဘာ သက်ဳရာက်သည့် ဳနထိူ င်ခွင့် အဆင့်
အတန်းမြင့် ၊ အသစ်ဝင်ဳရာက်လာြါက ဝင်ဳရာက်လာချိန်တွင် ထူတ်ဳြးြည်မြစ်သည်။ သိူ ့ဳသာ် အမခား
ဳလဆိ ြ်ြျားြှ ဝင်ဳရာက်လာြါက နိူ င်ငံအတွ င်းသိူ ့ ဝင်ဳရာက်မြီးဳနာက်တွင် မြိ ့၊ မြိ ့နယ်၊ ရြ်ကွက်၊
ဳကျးရွာရူံ းတွ င် တင်မြထားဳသာ ဳနထိူ င်သည့် လိြ်စာသိူ ့ ြှတ်ြူံတင်စာစနစ်မြင့် စာတိူ က်ြှ ဳြးြိူ ့ြါြည်။
အဳသးစိ တ် အချက်အလက်ြျားကိူ

ဳေသဆိူ င်ရာ လဲ ဝင်ြှုကကီ းကကြ်ဳရးရူံ း၊ ရူံ းခွဴ ၊ ဆိူ က်ဳရာက်ရံူ းခွဴ

စသည်တိူ့တွင် စူ ံ စြ်းဳြးမြန်းနိူ င်ြါသည်။)



နိူ င်ငံမခားသားြှတ်ြူံတင်ကတ်မြားြှ ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြားသိူ ့လဴလှယ်ရန်အချိန်
နိူ င်ငံမခားသားြှတ်ြူံတင်ကတ်မြားသည် ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြားကိူ ထူတ်ဳြးြည့် အချိန်သတ်ြှတ်ထား
ဳသာ အချိန်ကာလတစ်ခူအထိ ဳနရြ်လိြ်စာြှတ်ြူံတင်မခင်း စသည့် လဲ ဝင်ြှုကကီ းကကြ်ဳရးလူ ြ်ငန်းရြ်

ြျားတွ င် ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြားကဴ့ သိူ ့ ယဲ ဆ၍ရနိူ င်ြါသမြင့် ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြားသိူ ့ ချက်ချင်း ဳမြာင်းလဴ
ရန် ြလိူ အြ်ြါ။


ဳေသဆိူ င်ရာလဲ ဝင်ြှုကကီ းကကြ်ဳရးဌာနတွ င်ဳနထိူ င်ခွင့်ကာလသက်တြ်းတိူ းခွ င့်ရသည့် အချိန်တွင်ကတ်
မြား အသစ်ကိူ ထူတ်ဳြးြည်မြစ် ြါသည်။
အမြဴ တြ်းဳနထိူ င်သဲ

သည်၂၀၁၅ခူနှ စ်၇လ၈ရက်ဳန့ြတိူ င်ြီ၊

၁၆

(ြှတ်ချက်) အမြဴ တြ်းဳနထိူ င်သဲ

၁၆နှ စ်ြမြည့် ဳသးသဲ သည် ၂၀၁၅ခူနှ စ်၇လ၈ရက်၊

၁၆နှ စ်မြည့် ဳြွ းဳန့ရက်
ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြားနှ င့် လဴလှယ်ရန်လိူအြ်သည်။
(ြှတ်ချက်)ဳနထိူ င်ခွင့်အဆင့် အတန်း“အထဲ းလှု ြ်ရှားြှု ”မြင့် “၄နှ စ်”သိူ ့ြဟူ တ်“၅နှ စ်”

ရှိဳသာဳနထိူ င်ခွင့်ကာလမြင့် ဳနထိူ င်ဳနသဲ ြျားလည်း၂၀၁၅ခူနှ စ်၇လ၈ရက်ဳန့ြတိူ င်ြီ
ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြားနှ င့် လဴလှယ်ရန် လိူ အြ်ြါသည်။
အဆင်ဳမြဳစနိူ င်ြည့် အချက်ြျား




နိူ င်ငံကဲ းလက်ြှတ်(ြတ်စြိူ ့)နှ င့် ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြားကိူ ယဲ ဳဆာင်ကာ နိူ င်ငံမြင် ြသိူ ့ ထွ က်ခွာသည့်
အခါတွ င် ၁ နှ စ်အတွ င်း၊ ထိူ ့အမြင် အကျုံးဝင်ဳနဳသးသည့် ဳနထိူ င်ခွင့်ကာလအတွ င်း ဳနာက်တစ်ကကိ ြ်
နိူ င်ငံအတွ င်းသိူ ့ မြန်လည်ဝင်ဳရာက်ြည် ဆိူ ြါက (ြှတ်ချက်) ြဲ အားမြင့်

“မြန်လည်မြည်ဝင်ခွင့်

ခွ င့်ပြချက်” ကိူ ရယဲ ရန် ြလိူ အြ်ြါ။ ဤစနစ်ကိူ “မြန်လည်မြည်ဝင်ခွင့် ခွ င့်ပြချက်ဟူ ြှတ်ယဲမခင်း”
ဟူ ဳခါ်ြါသည်။ သိူ ့ဳသာ် အကျုံးဝင်ဳနဳသးသည့် ဳနထိူ င်ခွင့်ကာလအတွ င်း မြန်လည်ဝင်ဳရာက်မခင်း
ြရှိြါက ဳနထိူ င်ခွင့် အဆင့် အတန်းကိူ ဆူံးရှုံ းြည်မြစ်ြါသည်။ ထိူ ့အမြင် အကျုံးဝင်ဳနထိူ င်ခွင့်ကာလကိူ
နိူ င်ငံမခားတွ င် သက်တြ်းတိူ းမခင်းပြလူ ြ်၍ ြရနိူ င် ြါသမြင့် သတိ ပြဳစလိူ ြါသည်။
(ြှတ်ချက်)အထဲ းအမြဴ တြ်းဳနထိူ င်ခွင့်ရထားသဲ သည် ၂ နှ စ်အတွ င်း မြန်လည်ဝင်ဳရာက်ြည်ဆိူြါက အကျုံးဝင်

ြါသည်။
ဳနထိူ င်သဲြှတ်တြ်းပြလူ ြ်မခင်း
ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြား သိူ ့ြဟူ တ် အထဲ းဳနထိူ င်ခွင့်ရသဲ ဳထာက်ခံစာထူတ်ဳြးခံ ရြည့် သဲ သည်၊ နိူ င်ငံမခား
သားဳနထိူ င်သဲအမြစ် မြင့်

ဳနထိူ င်ရာမြိ ့၊ မြိ ့နယ်၊ ရြ်ကွက်၊ ဳကျးရွာရူံ းတွ င် ဂျြန်လဲြျ ိုးကဴ့ သိူ ့ ဳနထိူ င်သဲ

ြှတ်တြ်းကိူ ပြစူ မခင်းခံ ရြါြည်။


ဳရးသွ င်းြည့် အချက်ြျား
နိူ င်ငံမခားသားဳနထိူ င်သဲြှတ်တြ်းတွ င်အြည်၊ ဳြွ းသက္က ရာဇ် ၊ လိင်၊ ဳနရြ်လိြ်စာအမြင် နိူ င်ငံမခားသား

အထဲ းမြည့် စွ က် ချက်အမြစ် နိူ င်ငံသား/ဳေသ၊ ဳနထိူ င်ခွင့်အဆင့် အတန်း၊ ဳနထိူ င်ခွင့်ကာလ စသည်တိူ့ကိူ
ြှတ်တြ်းတင်ြည်မြစ်သည်။


ဳနထိူ င်သဲြှတ်တြ်းထူတ်ယဲနိူ င်မခင်း
ဂျြန်လဲြျ ိုးကဴ့ သိူ ့ြင် မြိ ့၊ မြိ ့နယ်၊ ရြ်ကွက်၊ ဳကျးရွားရူံ း၏ ဳကာင်တာတွ င် ဳနထိူ င်သဲြှတ်တြ်း(သိူ ့ြဟူ တ်

ဳနထိူ င်သဲြှတ်တြ်းဳရးသွ င်းချက်ဳထာက်ခံစာ)ထူတ်ယဲခွ င့် ကိူ ရရှိြါြည်။
※ဳနထိူ င်သဲအဳမခခံ စာရင်းစနစ်၏ အဳသးစိ တ်အချက်အလက်ြျားကိူ “နိူ င်ငံမခားသားဳနထိူ င်သဲဆိူ င်ရာ ဳန

ထိူ င်သဲအဳမခခံ စာရင်းစနစ်နှင့် ြတ်သက်၍ (ဝန်ကကီ းချုြ်ရံူ း)ကိူ ကကည့် ရှု ြါ။ ကိူ းကားရန် HP :
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

ြှတ်ြူံတင်မခင်း・ဳလျှောက်ထားရန်လိူအြ်ြည့် အဳမခအဳန
ြှတ်ြူံတင်မခင်း・ဳလျှောက်ရန်လိူအြ်ြည့် အဳမခအဳန
၁။ ဳနရြ်လိြ်စာသစ်ကိူသတ်ြှတ်ထားြည့် အချိန်၊့ သိူ ့ြဟူ တ်

ဳလျှောက်ထားြှု ပြလူ ြ်ရန်ဳနရာ
မြိ ့၊ မြိ ့နယ်၊ ရြ်ကွက်၊ ဳကျးရွာရူံ း

ဳနရြ်လိြ်စာကိူ ဳမြာင်းလဴြည့် အချိန်၊
(ဳမြာင်းဳရွှ ့လာဳကကာင်းတင်မြချက် (၁)၊

အိ ြ်ဳမြာင်းရန်

တင်မြချက်(၁)၊ ဳမြာင်းဳရွှ ့သွ ားဳကကာင်းတင်မြချက်(၂)။
(၁)

ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြား၊ အထဲ းအမြဴ တြ်းဳနထိူ င်ခွင့်ရသဲ
ဳထာက်ခံစာ

(သိူ ့ြဟူ တ်

နိူ င်ငံမခားသားြှတ်ြူံတင်

ကတ်မြား ) ကိူ ယဲ ဳဆာင်လာဳစလိူ ြါသည်။
(၂)

အမခားမြိ ့၊ မြိ ့နယ်၊ ရြ်ကွက်၊ ဳကျးရွာသိူ ့ အိ ြ်ဳမြာင်းြည်
ဆိူ ြါက၊ ဳနထိူ င်ခဴ့ဳသာမြိ ့၊ မြိ ့နယ်၊ ရြ်ကွက်၊ ဳကျးရွာ
တွ င် အိ ြ်ဳမြာင်းဳရွှ ့သွ ားဳကကာင်း တင်မြထားရန် လိူ
အြ်ြါသည်။

၂။ အြည်၊ နိူ င်ငံသား/ဳေသစသည်တိူ့ကိူ ဳမြာင်းလဴခဴ့ြါက

ဳေသဆိူ င်ရာလဲ ဝင်ြှုကကီ းကကြ်ဳရးရူံ း

၃။ ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြားကိူ ဳြျာက်ဆူံးမခင်း၊ သူံးစွဴ ၍ ြရနိူ င်
ဳအာင် ညစ်ဳြဳစခဴ့ ြါက
၄။ «အမြဴ တြ်းဳနထိူ င်ခွင့်ရှိသဲ・၁၆နှ စ်ဳအာက်»


ဳနထိူ င်ခွင့်ကတ်မြား၏

အကျ ိုးသက်ဳရာက်ြှုကာလ

ကူ န်ဆူံးသည်ဆိူြါက
၅။ «အလူ ြ်လူြ်ကိူင်ခွင့်အဆင့် အတန်း(အချ ို ့ြြါဝင်ြါ)၊ ြညာ
ဳတာ်သင်နှင့် “ဳလ့ကျင့် ဳရးဳကျာင်းသား”»


တင်မြချက်ကိူ ဳေသဆိူ င်ရာလဲ ဝင်ြှုကကီ းကကြ်
ဳရးရူံ းသိူ ့ ယဲ ဳဆာင်လာရန်။

အြါအဝင်အလူ ြ်ခန်ထ
့ ားဳသာ အြွဴ အ
့ စည်း၊ ြညာဳရး သိူ ့ြဟူ တ် တိူ ကျ ိုလဲ ဝင်ြှုကကီ းကကြ်ဳရးရူံ းသိူ ့
အြွဴ အ
့ စည်း စသည့် သက်ဆိူင်ရာအြွဴ အ
့ စည်း၏ အြည် စာတိူ က်ြှ ဳြးြိူ ့ြါရန်။
ဳမြာင်း၊ ဳနရာဳမြာင်း၊ ကူ ြ္မဏီြျက်သိြ်းမခင်း၊ ငှားရြ်း
စာချုြ်မြီးဆူ ံ း၊ ငှားရြ်းစာချုြ်သစ်ကိူ ခူ ြ်ဆိူမခင်း စသည်
တိူ ့ကိူ ပြလူ ြ်ခဴ့ြည်ဆိူြါက

၆

«အိ ြ်ဳထာင်ြက်အမြစ်မြင့်

“ြိ သားစူ

ဳနထိူ င်မခင်း”၊

“အထဲ းလှု ြ်ရှားြှု ့”၊

“ဂျြန်လဲြျ ိုး၏

အိ ြ်ဳထာင်ြက်

စသည်တိူ့”နှ င့် “အမြဴ တြ်းဳနထိူ င် ခွ င့်ရှိသဲ၏ အိ ြ်ဳထာင်
ြက် စသည်” ဳနထိူ င်ခွင့် အဆင့် အတန်းကိူ ရရှိမြီး ဳန
ထိူ င်သဲ»
အဆိူ ြါ အိ ြ်ဳထာင်ြက်နှင့် မြတ်စဴ၊ သိူ ့ြဟူ တ် အိ ြ်



ဳထာင်ြက်ကဳသဆူံးခဴ့ ြါက
နိူ င်ငံမခားဘာသာမြင့် စူ ံ စြ်းဳြးမခင်း။ အဳသးစိ တ်အချက်အလက်ြျားကိူ စူံစြ်းဳြးမြန်းနိူ င်ြါသည်။


နိူ င်ငံမခားသားဳနထိူ င်မခင်းအတိူ င်ြင်ခံဗဟိူ ဌာန

အဂလလိြ်၊ တရူ တ်၊ ကိူ ရီ းယား၊ စြိန်၊ ဳြါ်တဲ ဂီ

တနလလ ာဳန့ြှ ဳသာကကာဳန့အထိ /. ၈:၃၀-၁၇:၁၅


ြူန်း ဝ၅၇၀-ဝ၁၃၉၀၄



တစ်ကကိ ြ်တည်းဳမြကကားဳသာစနစ်မြင့်

တယ်လီြူန်း၊ လဲ ကိူ ယ်တိူင် လာဳရာက် စူ ံ စြ်း

အတိူ င်ြင်ခံဗဟိူ ဌာန

ဳြးမြန်းြှု ြျားအတွ က်

ဂျြန်ဘာသာစကား

တနလလ ာဳန့ြှ ဳသာကကာဳန့အထိ / ၉:ဝ၀-၁၆:ဝ၀

သာြက ဳအာက်ဳြာ်မြြါ ဘာသာစကား

နိူ င်ငံမခားသားအတိူ င်ြင်ခံဗဟိူ ဌာန (SHINJUKU ရှင်ဂျုခူ )

မြင့် လည်း ဳမြကကားဳြးြါသည်။

ဝ၃-၃၂၀၂-၅၅၃၅
နိူ င်ငံမခားသားအတိူ င်ြင်ခံဗဟိူ ဌာန(SAITAMA စိူ င်းတြ)
ဝ၄၈-၈၃၃-၃၂၉၆

ဳမြကကားဳြးြည့် ဘာသာစကားြှာ
ဳန့အလိူ က် ခွဴ မခားထားြါသမြင့် အဳသးစိ တ်
ကိူ HPတွ င် ကကည့် ရှုနိူင်ြါသည်။
(SHINJUKU ရှင်ဂျုခူ ) အဂလလိ ြ်၊ တရူ တ်၊

(HAMAMATSU ဟာြြတ်ဆူ) တစ်ကကိ ြ်တည်းဳမြကကား

စြိန်၊ဳြါ်တဲ ဂီ ၊

ဳသာစနစ်မြင့် နိူ င်ငံမခားသားအတိူ င်ြင်ခံဗဟိူ ဌာန

ဗီ ယက်နြ်

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

အင်ေိူနီးရှား၊

ဘဂလ ါလီ၊

(SAITAMA စိူ င်းတြ) အဂလလိြ်၊ တရူ တ်၊

ကိူ ရီ းယား၊ စြိန်၊ ဳြါ်တဲ ဂီ ၊ ြိ လစ်ြိူင်၊ ထိူ င်း၊
ဗီ ယက်နြ်
(HAMAMTSU ဟာြြတ်ဆူ) အဂလလိြ်၊

တရူ တ်၊ စြိန် ၊ဳြါ်တဲ ဂီ ၊ ြိ လစ် ြိူင်
တရားဳရးဝန်ကကီ းဌာနလဲ ဝင်ြှုကကီ းကကြ်ဳရးရူံ း (ဳနထိူ င်ြှုကကီ းကကြ်ဳရးစနစ်သစ်နှင့် ြတ်သက်၍）
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
※ အဂလလိြ်၊ တရူ တ်၊ ကိူ ရီ းယား၊ စြိန်၊ ဳြါတဲ ဂီ ဘာသာမြင့် ဳရးသားသည်။
ဘာသာမြန်ကဲညီြှု၊ နိူ င်ငံဳတာ်ြှတည်ဳထာင်ဳသာတက္က သိူလ်အြွဴ အ
့ စည်း၊ တိူ ကျ ိုနိူ င်ငံမခားဘာသာသင်တက္က သိူလ်

