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နိဒါန္း 

   ၡ                 ဆိုင္ရာ                        (    ႀကိမ္)   ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 

ႏိုင္ငံေတာ ္ ဒုကၡသည္အေနအထား အဆင့္အတန္းဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ သေဘာတူပါဝင္ 

လက္မွတ္ေရးထိုးမႈအရ ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ 

လာေစရန္အတြက္၊ ၁၉၈၁ခုႏွစ္တြင္ တစိတ္တပိုင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလခဲဲ့သည္။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ 

ေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရးဆိုင္ရာဥပေဒကိ ု အေျခခံ၍ တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ယခုုအခါတြင္ ယာယီေနထိုင္ခြင့္စနစ္ႏွင့္ ဒုကၡသည္စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ေရး အၾကံေပး 

ပုဂၢိဳလထ္ားရွိေရးစနစ္အား ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္ 

အသိအမွတ္ျပဳေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၏ တစိတ္တပိုင္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲမည္ ဟုဆုိေသာ 

တရားဥပေဒကုိ၂၀ဝ၄ခႏုွစ္၊ ေမလ၂၇ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ (၁၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမာန္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီး၊ ထိုႏွစ္ဇြန္လ၂ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍့၊ ယခင္ထုတ္ေဝခဲသ့ည္ ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလမ္းၫႊန္အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ 

ကာဒုေတိယအႀကိမ္ထုတ္ေဝခဲသ့ည္။ ေခတၲကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

ကိျုဖည့္စြက္ေရးသားကာ၊ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္လမ္းၫႊန္အား ထပ္မံထုတ္ေဝခဲၿ့ပီး၊ ယခုုအႀကိမ္ 

ထပ္မံ၍ ၂၀၁၂ခုုႏွစ္၊ဇူလုုိင္လ၉ရက္ေန႔တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရး 

ဆိုင္ရာဥပေဒ၏တစိတ္တပိုင္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလသဲည့္ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းကုု ိ အေၾကာင္းျပဳ၍ 

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာကအ္ျဖစ္ ထုုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေအာက္တုိုဘာလ 

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန ၊ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန 
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အခန္း ၁။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရးဆုိင္ရာစနစ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ဒုကၡသည္အေနအထား အဆင့္အတန္းဆိငု္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း (ေအာက္တြင္ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ 

စာခ်ဳပ္စာတမ္းဟုေခၚတြင္မည္)ႏွင့္ဒုကၡသည္အေနအထားအဆင့္အတန္းဆိုင္ရာညီလာခံမွတတ္မ္း 

(ေအာက္တြငည္ီလာခံမွတ္တမ္းဟုေခၚတြင္မည္) သည ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္မွစ၍ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာပါသျဖင့္၊ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ ညီလာခံမွတ္တမ္းပါ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္၊ ဒုကၡသည္ 

အသိအမွတ္ျပဳေရးစနစ္အား      ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤစနစ္အရ ဒုကၡသည္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား 

သည ္ ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရးေလွ်ာက္ထားျခင္းအားျပဳလုပ၍္၊ တရားေရးဝန္ႀကီးထံမ ွ

ဒုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိုခံယူနိုင္ၿပီး၊ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္စာတမ္း၌ ျပဌာန္းထား 

ေသာဒုကၡသည္အျဖစ္       ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိ ုခံယူရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဤလမ္းၫႊန္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဒုကၡသည္ဆိုသည္မွာ၊ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္စာတမ္း၏ 

ပုဒ္မ(၁) (သို႔) ညီလာခံမွတ္တမ္းပုဒ္မ(၂)တို႔တြင ္ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ဒုကၡသည္ကို ဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ 

၄င္းတို႔သည္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံသား၊ သီးျခားလူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ျခင္း (သို႔) 

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအထင္အျမင္အယူအဆမ်ားေၾကာင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စကျ္ခင္းခံရမည့္ အေျခအေနရိွ 

သညဟူ္ေသာ ခိုင္လံသုည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိေသာ စိုးရိမ္မႈရွိ၍ မိမိႏိုင္ငံ၏ျပင္ပ၌ ေရာက္ရွိ 

ေနသုူျဖစ္ၿပီး၊ မိမိႏိုင္ငံ၏      ေစာင့္ေရွာက္မႈကိ ု ရယခူံစားႏိုင္သည္ ့အေျခအေနတြင္မရွိသ ူ 

(သို႔) မခံစားခ်င္ေသာသူကို ဆိုလုိခင္းျဖစ္သည္။ 

ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုသည္မွာ၊ ႏိုင္ငံျခားသား အေနျဖင့္ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေနအထားအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင၊္မဝင္    စံုစမ္း 

စစ္ေဆးၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစသ္ည္။ 
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အခန္း ၂ ။ ဒုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာႏုိင္ငံျခားသား၏ 

ခံစားပုိင္ခြင့္ရိွေသာအခြင့္အေရး(သုိ႔)အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 

ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံျခားသားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခြင့္အေရး 

(သို႔) အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

 

၁။ အၿမဲတမ္းအတည္တက်ေနထုိင္ခြင့္ရရိွရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္ တစိတ္တပုိင္း  

ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္း 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံျခားသားသည္၊ အျမဲတမ္းအတည္တက် ေနထိုင္ခြင့္ရရွိရန္  

အတြက္ 

(၁) အက်င့္စာရိတၲေကာင္းမြန္ရမည္ 

(၂) မိမိကိုယ္တိုင္ကုိယ္က် အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ 

(သို႔)အတတ္ပညာအရည္အခ်င္းရိွရမည္ ဟူေသာ လိုအပ္ခ်က၂္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္ဟ ု      

ျပဌာန္းထားသည္။ သို႔ရာတြင ္ ဒုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရ၍ ေနထိုင္ေနေသာ 

ႏိုင္ငံျခားသားသည္ အထက္ပါ ဒုတိယသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္စံုခဲ့သည္ရွိေသာ္လည္း တရား 

ေရးဝန္ႀကီး၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အျမဲတမ္း အတည္တက်ေနထုိင္ခြင့္ကုိရရွိႏိုင္သည္။ 

 

၂။ ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း 

ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံျခားသားအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ခရီးသြားမည္ဆို 

ပါက၊ ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္အား ေလွ်ာက္ထားရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္ 

ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားသည္၊ ထိုလက္မွတ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ ့သက္တမ္း 
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ကာလအတြင္းျဖစ္ပါက အႀကိမ္ေပါင္းမည္မွ်ပင္ျဖစ္ေစဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွထြက္ခြာၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ 

ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

 

၃။ ဒုကၡသည္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္စာတမ္း၌ ျပဌာန္းထားေသာ အခြင့္အေရးအမ်ိဳးအစားမ်ား 

   ဒုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံျခားသားသည္၊ မူအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံသား (သို႔) သာမန္ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္တူညီေသာ အခြင့္အေရး 

မ်ားခံစားရရိွႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားပင္စင္လစာ၊ ကေလးသူငယ္စရိတ္ေထာက္ပံ့ 

ေၾကး၊ လူမႈဖူလုံေရးေထာက္ပံ့ေၾကး စသည္တို႔ကုိ လက္ခံရရွိႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးရမည္ျဖစ္၍ဂ်ပန္ 

 ပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရယူခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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အခန္း ၃။ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရးဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

၁၊ေလွ်ာက္ထားပုံေလွ်ာက္ထားနည္း 

(၁) ေလွ်ာက္ထားတင္                               

ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ေလွ်ာက္ရန္          ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ 

(၂) ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းရန္ေကာင္တာ 

ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရးေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုေးလွ်ာက္ထားသူေနထိုင္ေသာေဒသႏွင့္သက ္

ဆိုင္သည့္ေဒသဆုိင္ရာလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဌာနခြ ဲ(သို႔) ဌာနစိတ္ တို႔၌ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းျခင္းအား၊ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုငမ္ွျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္္၊ 

ေလွ်ာက္ထားသူသည္အသက္၁၆ႏွစ္မျပည့္ေသးပါက (သို႔)ေရာဂါဒဏ္ရာစသည္အ့ေၾကာင္းရင္း 

မ်ားေၾကာင္ ့ ကိုယ္တိုင္မလာေရာက္ႏိုင္ပါက မိဖ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သားသမီး (သို႔) 

ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းက ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္စား ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုငသ္ည္။ 

ေဒသဆုိင္ရာလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဌာနခြမဲ်ားရိွ ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းရန္ 

ေကာငတ္ာမ်ား ကိ ု                       ေရးသားေဖၚျပထားသည္။ 

(၃) ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းရာတြင္လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းရာတြင္၊ ေအာက္ေဖၚျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာစသည့္ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရး 

ေလွ်ာက္လႊာံေရးသားျဖည့္စြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာႏိုင္ငံျခားသားသည္၊ ေလွ်ာက္လႊာအစား ေလွ်ာက္ 

လႊာတြင္ ေရးသားျဖည့္သြင္းရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ   ဝင္မႈစီစစ္စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ေရး 

အရာရွိ (သို႔) ဒုကၡသည္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရိွထံသုိ႔ ႏႈတ္ျဖင့္ထုတ္ေဖာ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 
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၁။  တင္သြင္းရန္စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

က။ ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရးေလွ်ာက္လႊာပံုစံ(ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ေကာင္တာ 

မ်ားတြင္        သည္။)                                        ၁ေစာင ္

ခ။ ေလွ်ာက္ထားသူ    ဒုကၡသည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားအခ်က ္

အလက္မ်ား (ဒုကၡသည္ျဖစ္ေၾကာင္း             ထားသည္စ့ာရြက္စာတမ္းအပါအဝင္)  

                                                           ၁ေစာင ္

ဂ။ ဓါတ္ပံ ု(ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျပည့္စုုံၿပီး၊ ေနာက္ေၾကာတြင္အမည္ 

ေရးသြင္းရမည္)                                                   ၂ပုုံ 

  (ေနထိုင္ခြင့္မရရွိေသးေသာ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက                ၃ပုုံ) 
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【လုုိအပ္ခ်က္မ်ား】 

  (က) ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးတည္းသာရုုိက္ကူးထားေသာပံျုဖစ္ရမည္။ 

  (ခ) ဓာတ္ပုုံအရြယ္အစား 

    ေဘာငမ္ပါဝင္သည့္အရြယ္အစားမွာေအာက္ပါအရြယ္အစားအတိုင္းျဖစ္ရမည္။  

မ်က္ႏွာအရြယ္အစား၊ ေခါင္းထိပ္မွေမးအထ ိ(ဆံပငအ္ပါအဝင္) ) 

 

 

  

 

(ဂ) ဦးထုုပ္ေဆာင္းမထားဘဲ အေရွ႕ကိုုၾကည့္ေနရမည္။ (ဘာသာေရးအရ သုုိ႔မဟုုတ ္က်န္း 

မာေရးအရအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ဤလုုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္စုုံေသာဓာတ္ပံုုကုုိမတင္ျပႏိုုင္ေသာအ 

ထူးအေၾကာင္းအရာမ်ားရိွပါက ထုုိအေၾကာင္းအရာကုုိေရးသားထားသည့္အေၾကာင္းျပစာကိ ု

(ပုုံစံသတ္မွတ္ျခင္းမရွိ)တင္ျပရမည္။ 

(ဃ) ေနာက္ခ ံ(အရိပ္ပါဝင္မႈ) မရွိေစရ 

(င)               ရမည္ (ဓာတ္ပုုံခ်ိန္ခ်ကတ္ည္၍့၊ အစြန္း၊ ညစ္ေပမႈ၊ အေပါက္မ်ားမပါေစရ၊ 

    မ်က္ႏွာဓာတ္ပုုံတြင္ အရိပ္မက်ေစရ၊ အဝတ္အစားႏွင့္ဆံပငေ္ၾကာင့္ မ်က္စိ၊ ႏွာေခါင္း၊  

    ပါးစပ္မ်ားကုု ိကြယ္ဝွက္ျခင္းမရွိေစရ၊ ေနာက္ခံကိုေျဗာင္ျဖစ္ေစရမည္။)  

ပံုကိလုူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၏အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာျ္ပထားေသာေလွ်ာက္လႊာ 

ဓါတပ္ုုံနမူနာကုုၾိကည့္ပါ။) 

(စ) ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ္ ၃လအတြင္းရိုုက္ထားေသာ ပုုံျဖစ္ရမည္ (ေဆးရုုံတက္ေနၿပီး ဓာတ္ပုု ံ

ယူနစ္     ( မီလီမီတာ) 
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မရုုိက္ႏိုုင္သည့္အတြက္ ၃လအတြင္းရုုိက္ထားေသာဓာတ္ပုုံကုု ိမတင္ျပႏုုိင္ျခင္း အစရွိသည့္ 

မလႊမဲေရွာင္သာေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ရွိပါက၊  တတ္ႏိုုင္ဆံုးအနီးစပ္ဆံုးေသာ ဓာတ္ပုုကံုု ိ  

တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမည္။) 

(ဆ) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (သို႔) ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္အမ်ဳိးအစားတင္ျပႏိုုင္ျခင္းမရွိသူသည္၊ ၎အ 

ေၾကာင္းျပခ်က္ကုိေရးျထားေသာစာရြက္စာတန္း      ၁ေစာင္ 

 

၂။ တင္ျပရန္စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

က။  ႏွစ္ရွည္၊ ႏွစ္လတ္ ေနထုုိင္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ ္(သို႔) ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္  

ခ။ အထူးအၿမဲတန္းေနထုုိငသ္ူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ ္(သို႔)  အထူးအၿမဲတန္း ေနထိုင္ခြင္ ့

လက္မွတ္ 

ဂ။ႏွစ္ရွည္၊ႏွစ္လတ္ေနထုုိင္သူမ်ား(သုုိ႔)အထူးအၿမဲတန္းေနထိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ႏိုင္ငံကူးလက္ 

မတ္ွ(သို႔   နထိုင္ခြင့္အမ်ဳိးအစားလက္မွတ ္(ယာယီလႊတ္ေပးထားေသာႏိုင္ငံျခားသားသည္၊ 

    ၎ခြင့္ျပဳလက္မွတ္) 

ဃ။ ယာယီကမ္းတက္ခြင့္၊ သေဘၤာသားကမ္းတက္္ခြင့္၊အေရးေပၚကမ္းတက္ခြင့့္္၊ေဘးအႏၲရာယ ္

က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ကမ္းတက္ျခင္းအားခြင့္ျပဳခ်က(္သို႔)ေခတၱကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ 

ကမ္းတကခ္ြင္ရ့ရွိထားသူသည္ ၎ခြင့္ျပဳလက္မွတ္၊ 

 

(၄) ဒုကၡသည္ျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသထူျခင္း 

ဒုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို္၊ေလွ်ာက္ထားသူထံမွတင္သြင္းျပသေသာ အေထာက္အထား  

အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ 
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ဒုကၡသည္ျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံအေထာက္အထား(သို႔)ပတ္သက္္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သက္ေသထြက္ 

ဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္သက္ေသထူရန္လိုအပ္သည္။ ၎အျပင္၊ ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းေသာ 

အေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ား(   ၡ                                          

      အပါအဝင္)   ႏိုုင္ငံျခားဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားပါက ထုုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုုိ ဂ်ပန္ 

ဘာသာျပန္ဆုုိ၍ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။ 

ေလွ်ာက္ထားသူမွတင္ျပေသာ စာရြက္စာတန္းမ်ားတြင္ ျပည့္စုုံေသာအေထာက္အထားမ်ား 

မပါရွိပါက၊ ဒုုကၡသည္စစ္ေဆးေရးအရာရိွမွ အျဖစ္အပ်က္ အခ်က္အလကဟ္ုတ္မဟုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ 

၍သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ႐ုံးသို႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႔ကုိျပဳလပု္ကာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိ 

အမွတ္ျပဳျခင္းအား တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

၂။ ယာယီေနထုိင္ခြင့္ျပဳျခင္း 

တရားမဝင္ေနထိုင္သူအစရွိသည္ ့နထိုင္ခြင့္မရရွိေသးေသာႏိုင္ငံျခားသားထံမွ ဒုကၡသည္အသ ိ

အမွတ္္ျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအားလက္ခံရရွိပါက၊ ထိုသူ၏ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွအဆင့္အတန္း 

ကိတုည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္အတြက္၊္ ၎နိုင္ငံျခားသားဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔       ္ေသာေန႔ (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ရွိ 

ေနစဥ္၊ဒုကၡသည္ျဖစ္ရမည့္အေၾကာင္းရင္းေပၚေပါက္ခဲ့ပါကထိုအေၾကာင္းရင္းအားသိရွိရေသာေန႔)မွ

စ၍၆လအတြင္းတြငဒ္ုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအားျပဳလုပခ္ဲ့ျခင္း(သို႔)ဒုကၡ

သည ္ ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္စာတမ္း၌ျပဌာန္းထားေသာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံရမည့္ အေျခအေနရွိသည့္ 

နယ္ေျမမ ွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္လာျခင္း စသည့္အခ်က္အလကမ္်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါက၊ 

ယာယီသေဘာအျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ျခင္းအား ခြင့္ျပဳၿပီး၊     အတြင္း ျပည္ပ 

ႏွင္ထုတ္ဒဏ္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္မႈကိ ုေခတၱရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္သည္။ 
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ယာယီေနထိုငခ္ြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဆံုးျဖတ္မႈကိ၊ု ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

ေလွ်ာက္ထားသူထံမ ွတင္သြင္းျပသေသာ ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရးေလွ်ာက္လႊာပံုစံ အစရိွေသာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ျပဳလုပမ္ည္ျဖစ္ပါသျဖင့္၊ သီးသန္႔ ယာယီေနထိုင္ခြင့္အတြက္ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ 

 

(၁) ယာယီေနထိုင္ခြင့္ျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္း 

ယာယီေနထိုင္ခြင့္ရရွိပါက၊ ျပည္ပႏွင္ထုတ္ဒဏ္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္မႈ ေခတၲရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ၿပီး၊၊ 

ယာယီေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းကာလကုန္ဆုံးသည္အထိ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ေနထိုင္ႏိုင္သည္။ 

 

(၂) ယာယီေနထိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ 

တရားေရးဝန္ႀကီးထံမွ ယာယီေနထိုင္မႈခြင့္ျပဳျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံျခားသားအား၊ ယာယီေနထိုင္ခြင့္ျပဳ 

လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ခြင့္ျပဳမႈရရွိထားေသာကာလအတြင္း၊ ဤခြင့္ျပဳလက္မွတ္အား 

အျမဲတမ္း ကိုင္ေဆာင္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ 

 

(၃) ယာယီေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းႏွင့္ သက္တမ္းထပ္တိုးေပးျခင္း 

ယာယီေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းသည္၊ မူအားျဖင့္ ၆လျဖစ္သည္။ ယာယီေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းကုိ 

ထပ္တုိးရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား၊ ခြင့္ျပဳသက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ ၁၀ရက ္အလိုမွစ၍လက္ခံ ေဆာင္ 

ရြက္ေပးေနၿပီး၊ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံအား ေဒသဆုိင္ရာလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဌာနခြမဲ်ားရိွ 

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းေကာင္တာမ်ားတြင္         သည္။ 
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(၄) ယာယီေနထိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာသတ္မွတခ္်က္မ်ား 

ယာယီေနထိုငခ္ြင္ရ့ရွိထားသူသည္၊ေနရပ္ ေနရာႏွင့္ သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာအား 

ကန္႔သတ္ျခင္းခံရမည့္အျပင္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ 

၍လည္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကိတုားျမစ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္၊ ဒုကၡသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 

အရာရွိထံမလွာေရာက္ရန္ ေတာင္းဆိုပါက ခ်ိန္းဆိုသတ္မွတ္ေသာ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာသို႔ 

လာေရာက္ၿပီး ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရးလုပ္ေဆာင္မႈအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ 

ရွိသည္ဟူ၍ စသည္တို႔ကုိသတ္မွတ္ထားရွိသည္။ 

 

 (၅) ယာယီေနထိုငခ္ြင့္ျပဳျခင္းအား႐ုပ္သိမ္းျခင္း 

ယာယီေနထိငု္္ခြင့္ျပဳျခင္းခံထားရသူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ 

ျခင္း၊   ကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံယူရရွိေရးအတြက ္ မဟုတ္မမွန္သည္ ့ နည္းလမ္းျဖင့္ 

အတုုျပဳလုပ္ေရးသားထားေသာ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ား 

တင္သြင္းျခင္း၊ မမွန္မကန္လိမ္လည္ထြက္ဆုိျခင္း အစရိွသည္တုိ႕ျပဳလုပ္ပါက ရရွိထားေသာ 

ယာယီေနထိုငခ္ြင့္ျပဳျခင္းအား႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။ 

 

၃၊ ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း 

တရားေရးဝန္ႀကီးထံမွ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံျခားသားအား ဒုကၡသည္ 

အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္အေနျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ပံ့ပိုးမႈ 

အသီးသီးကိ ုရယူခံစားရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာက ဒုကၡသည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား 

ေတာင္းဆိလုာခဲ့ပါက၊ဤလက္မွတ္ကိတုင္ျပရမည္။ 
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၄၊ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ပတ္သက္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား 

 ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ ႏုိင္ငံျခားသားသည္၊ ေနထိုင္ခြင့္မရရွိေသးသူျဖစ္ပါက 

 ထိုႏိုင္ငံျခားသား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔        ေသာေန႔မွ ၆လအတြင္း၌ ဒုကၡသည္      အသအိမွတ္ 

 ျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း (သို႔)ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္စာတမ္း၌ ျပဌာန္းထားေသာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ 

 ျခင္းခံရမည့္အေျခအေနရိွသည့္နယ္ေျမမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔တုိက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္လာျခင္း အစရိွ     

သတ္မွတထ္ားေသာအခ်က္အလက္္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုပါက၊ ၾကာရွည္ေနထိုင္ခြင့္အား မွ်တစြာခ်ေပးမည္ 

ျဖစ္သည္။ 
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ထို႔အျပင္၊ ၎ႏိုင္ငံျခားသားသည္၊ ဤသတ္မွတထ္ားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုခဲ့သည္ 

ရွိေသာ္လည္း အထူးအေနျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ခြင္ျ့ပဳသင့္သည့္ အေျခအေနအေၾကာင္းအရာ ရွိသည္ဟု 

ယူဆရပါက၊ အထူးအေနျဖင့္ ေနထိုငခ္ြင့္ျပဳသည့္အခါမ်ဳိးလည္းရိွသည္။ထုုိ႔ကဲ့သို႕ေသာ၃လေက်ာ္ 

ေနထုုိင္ရန္ ျဖစ္လာသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူအား ေနထုုိင္ခြင့္ကဒ္ျပားကုု ိထုုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္္။ 

 

အခန္း ၄ ။              ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

၁။              ေလွ်ာက္ထားပုံေလွ်ာက္ထားနည္း 

(၁)             ေလွ်ာက္ထားသူဒုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း 

   အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရေသာႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိ ုဖ်က္သိမ္း 

ျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံျခားသားသည္၊ တရားေရးဝန္ႀကီးအား                        ႏိုင္သည္။ 

 

(၂)              ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာသက္တမ္းကာလ 

                ေလွ်ာက္ထားရမည့္သက္တမ္းကာလသည္၊ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳ 

ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာသည့္ေန႔ရက(္သို႔)ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းအား 

ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားလာသည့္ ေန႔ရကမ္ွ၇ရက္အတြင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္၊ သဘာဝ 

ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ အျခားမလႊမဲေရွာင္သာေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိပါက၊               

ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား ၇ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ေနသည့္တိုင္ ျပဳလုပ္ႏိုငသ္ည္။ 

 

(၃)              ေလွ်ာက္ထားရနေ္ကာင္တာ 

               ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား၊ဒုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားသကဲ့သို႔ 
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             ေလွ်ာက္ထားသူ၏ေနရပ၊္ေနရာႏွင့္သက္ဆိုငေ္သာေဒသဆိုင္ရာလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ 

ေရးဦးစီးဌာန၊ ဌာနခြဲ(သို႔)ဌာနစိတ္တုိ႔၌ျပဳလုပ္ႏိုငသ္ည္။ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္                      

   ႏိုင္သည့္အျပင္ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိ ု စာတိုက္မွပို႕၍လည္း               

 လွ်ာက္ထားနိုငသ္ည္။ ေဒသဆုိင္ရာလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဌာနခြမဲ်ားရွိ               

ေလွ်ာက္ထားရနေ္ကာင္တာမ်ားကိ ု                     ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။ 

 

(၄)              ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား 

    ေအာက္ေဖၚျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္သြင္းပါရန္။ 

က။                      လႊာပံုစ ံ    ၁ေစာင္ 
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၂။ ဒုကၡသည္စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား 

တရားေရးဝန္ႀကီးသည္၊              ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီရင္ခ်က္ခ်ရာတြင္ 

ဒုကၡသည္စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ေရး အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အား ၾကားနာရမည္ 

ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ေရး အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္၊ ဂုုဏ္၊သိကၡာျမင့္မား၍၊ 

             ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘက္မလိုက္ပဲ တရားမွ်တစြာ ေကာက္ခ်က ္

ခ်ႏိုင္ရမည္႐ံုသာမက၊ တရားဥပေဒ(သို႔)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ 

အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာပညာရွင္မ်ားထမဲွခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုုိ႔အျပင္၊ 

ဒုကၡသညစ္စ္ေဆးဆံုးျဖတ္ေရးအၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား၊              ေလွ်ာက္ထားသူ 

စသည္တို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအားထြက္ဆိုုခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္း 

မ်ားတြင္ ကိုုယ္တိုင္ပါဝင္၍ ၾကားနာႏိုုင္သည့္ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ကိုု ေပးအပ္ထားသည္။ 

 

၃၊တရားေရးဝန္ႀကီး၏စီရင္မႈ 

တရားေရးဝန္ႀကီးမွ၊       တငသ္ြင္းေလွ်ာက္ထားေသာ ကန္႔ကြက္ခ်က္သည္ အက်ိဳးအေၾကာင္း 

သင့္ေလွ်ာ္မႈရွိသည္ဟစုီရင္ပါက၊ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္အျဖစ္ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ ၎ႏိုင္ငံျခားသားအား၊ ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ထုတ္ေပး 

မည္ျဖစ္သည္။ 

 ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံျခားသားသည္၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က ္

အလက္မ်ားျပည့္စံုပါက၊ ၾကာရွည္ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုငခ္ြင့္္ျပဳမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

  ၎ႏိုင္ငံျခားသားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား မျပည့္စံုခဲ့သည္ရွိေသာ္လည္း 
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ေနထိုင္မႈအားအထူးအေနျဖင့္ခြင့္ျပဳသင့္သည့္ အေျခအေန အေၾကာင္းအရာရိွသည္ဟုယူဆရပါက၊ 

ေနထိုငရ္န္ အထူးအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း    ရွိသည္။ 

ထုုိ႔ေၾကာင့္ ၃လေက်ာ္ေနထုုိင္ေနေသာ ေလွ်ာက္ထားသူအား ေနထုုိင္ခြင့္ကဒ္ျပားကုုိ ထုုတ္ေပးမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

 

အခန္း ၅ ။ ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္ 

 

ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေသာ ဒုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရေသာ ႏိုင္ငံျခား 

သားသည္၊ ျပည္ပသို႔ထြက္မည္ဆိုပါက တရားေရးဝန္ႀကီးထံမွ ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္ ထုုတ္ 

ေပးျခင္းကုု ိလက္ခံရယူႏိုုင္သည္။ 

 

 

 

 

၁။ ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းရန္ေကာင္တာ 

ဒုကၡသည္ ခရီးသြားလက္မွတ္ထုတ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းရမည့္ ေကာင္တာမ်ားမွာ၊ ဒုကၡသည ္

အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းသည့္ေကာင္တာ (အခန္း၃။ ၁ ၊(၂)ကိၾုကည့္ရႈရန္) 

ႏွင့္တေနရာတည္းပင္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းေသာအခါတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ 

လာေရာက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူ    အသက္၁၆ႏွစ္မျပည့္ျခင္းႏွင့္ေရာဂါဒဏ္ရာ  

အစရွိေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္မလာေရာက္ႏိုင္ပါက၊ မိဖ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ 
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သားသမီး (သို႔)  ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းက ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္စား ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းျခင္း 

ျပဳလုပ္ႏိုငသ္ည္။ ထုုိအခါတြင္ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ သည ္ ႏိုုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ေနထုုိင္ခြင့္ကဒ္ျပား၊ 

ေမြးစာရင္းေထာက္ခံစာ၊ အိမ္ေထာင္စုုစာရင္း မိတၱဴ စသည္ ့ ကုုိယ္စားျပဳအေထာက္အထားမ်ားကိုု  

ေဖာ္ျပသည္ ့စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုုိ တင္ျပရမည္။ 

 

၂။ ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းရာတြင္လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား 

(၁) တင္သြင္းရန္စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

က။ ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိေုလွ်ာက္လႊာပံုစံ (ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္း 

ရန္ေကာင္တာမ်ားတြင္ျဖန္႔ေဝေနသည္။)                                    ၁ေစာင္ 

ခ။ ဓါတ္ပံ ု(တင္သြင္းမည့္ေန႔မတိုင္မီ ၆ လအတြင္း၌ ႐ိုက္ထားေသာ ၅ဆင္တီမီတာ × ၅ဆင ္   

တီမီတာ ဦးထုပ္မေဆာင္း၊ ေ႐ွ႔တည့္တည့္ ကိုယ္အေပၚတပိုင္းပံုျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္  

အမည္ႏွင့္ေမြးေန႔သကၠရာဇ္ ေရးသားထားေသာပံု)                             ၂ပံု 

ဂ။ ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္ (ရရွိၿပီးသားျဖစ္ပါက) 

ဃ။ ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္ရရွိထားၿပီးသူသည္၊ ၎အေထာက္အထားမ်ားကုုိတင္ျပႏိုုင္ျခင္း 

မရွိပါက ထုုိအေၾကာင္းျပခ်က္ကိုုေရးသားထားေသာ စာရြက္စာတမ္း             ၁ေစာင္ 

 င။            လက္မွတ္ (သုုိ႔) ေနထုုိင္ခြင့္အမ်ဳိးအစားလက္မွတ္မ်ားကုုိ တင္ျပႏိုုင္ျခင္းမရိွပါက 

    ထုုိအေၾကာင္းျပခ်က္ကိုုေရးသားထားေသာ စာရြက္စာတမ္း                    ၁ေစာင္ 

 

(၂) တင္ျပရန္စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

က။  ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 
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ခ။  ေရရွည္၊ေရလတ္ ေနထုုိင္သူျဖစ္ပါက ႏိုုင္ငံကူးလက္မွတ္ (ဂ်ပန္အစုုိးရမွထုုတ္ေပးထားေသာ 

ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္ မပါဝင္) ႏွင့္ ေနထုုိင္ခြင့္ကဒ္ျပား။ 

ဂ။ အထူးအၿမဲတမ္း ေနထုုိင္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ားျဖစ္ပါက ႏိုုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ အထူးအၿမဲ 

ေနထုုိင္ခြင့္လက္မွတ္ 

ဃ။ ေရရွည္၊ ေရလတ္ ေနထိုုင္သူ (သုုိ႔) အထူးအၿမဲေနထုုိင္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ားမဟုုတ္ပါက ႏိုုင္ငံကူး 

   လက္မွတ္ႏွင္ ့ေနထုုိင္ခြင့္အမ်ဳိးအစားလက္မွတ္ 

 (မွတ္ခ်က္) အက်ဳိးေဆာင္ကိုုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားပါက ေနထုုိင္ခြင့္ကဒ္ျပားႏွင့္ ႏုုိင္ငံကူး   

 လက္မွတ္ကိုုတင္ျပရန္လုုိအပ္ၿပီး၊ အက်ဳိးေဆာင္ကိုုယ္စားလွယ္မွမိတၱဴျပဳလုုပ္ကာ၊ အခအားေလွ်ာ္ 

စြာျဖင္အ့က်ဳိးေဆာင္ကုုိယ္စားလွယ္၏အမည္ႏွင့္အက်ဳိးေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ေလွ်ာက္ထား 

ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပရမည္။  အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ထံ ေနထုုိင္ခြင့္ကဒ္ျပားႏွင့္ႏိုုင္ငံကူး 

လက္မွတ္အားအပ္ႏွံထားသည့္အခ်ိန္အတြင္းေလွ်ာက္ထားသူအားမိတၱဴကိုုကုုိင္ေဆာင္ထားေစရ 

မည္။ 

 

၃။  ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္၏သက္တမ္းကာလ 

ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္ သက္တမ္းသည ္၁ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းကာလအတြင္းျဖစ္ပါက 

အႀကိမ္ေပါင္းမည္မွ်ပင္ျဖစ္ေစ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွထြက္ခြာၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

သို႔ရာတြင ္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း လက္က်န ္၁ႏွစ္မျပည့္ျခင္းစသည့္ ဒုကၡသည္ခရီး 

သြားလက္မွတ္၏သက္တမ္းကာလႏွင့္မဆိုင္ေသာအျခားဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ

ကာလကုန္ဆုံးခ်ိန္သတ္မွတ္ထားသည္ဆုိလွ်င္၊ ထိုကုန္ဆံုးခ်ိန္မတိုင္မ ီ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ 

ဝင္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ကာလကုန္ဆုံးခ်ိန္အား၊ 
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ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္၏စာမ်က္ႏွာ၁ ၊ ၂တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသျဖင့္ ေသခ်ာစြာ 

ႀကည့္႐ႈေလ့လာ၍၊ ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္၏ သက္တမ္းကာလႏွင့္မေရာေထြးေအာင္ 

သတိထား ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

၄။ က်သင့္ေငြ 

ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္ထုတ္ယူရရွိေသာအခါတြင္၊က်သင့္ေသာအခေၾကးေငြအားသြင္းေဆာင္ 

ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ႏိုင္ငံျခား၌ ဒုကၡသည္ခရီးသြားလက္မွတ္၏သက္တမ္းတိုးမည္ဆိုပါက၊ 

က်သင့္ေသာအခေၾကးေငြအား ၎ႏိုင္ငံ၏ေငြသားျဖင့္ သြင္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အခန္း ၆ ။ ေခတၱကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္အတြက္ေပးေသာကမ္းတက္ခြင့္ 

ေခတၱကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယရူန္အတြကေ္ပးေသာကမ္းတကခ္ြင့္ဆုိသည္မွာ၊ သေဘၤာအစရွိ 

ေသာယာဥ္စီးလာေသာႏိုင္ငံျခားသားသည္ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္စာတမ္း၌ ျပဌာန္းထားေသာ 

အေၾကာင္းရင္းႏွင့္၊ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္အက်ဳံးဝင္သည့္အျခားေသာအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္အသက္ 

ကိုယ္ခႏ̔̔ၶာ(သို႔)ကိုယ္ခႏၲာ၏လြတ္လပ္မႈအား ထိခိုက္ျခင္းခံရေသာ နယ္ေျမမ ွထြက္ေျပးလာသူျဖစ္ျပီး၊  

၎ႏိုင္ငံျခားသားကုိႏိုင္ငံတြင္းသို႔ေခတကၲမ္းတက္ခြင့္၊ေပးသင့္သည္ဟုယူဆပါကလူဝင္မႈစစ္ေဆးအ

ရာရွိမွခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး၊    တိုင္းျပည္မွ လွ်ငအ္ျမနက္ာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာအားျဖင့္္(နယ ္

ေျမအတြင္း၌ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း) အေရးေပၚေဆာင္ရြက္မႈအရ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

၁။ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

(၁) အက်ံဳးဝင္သ ူ
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သေဘၤာ(သို႔)ေလယာဥ္စီးလာေသာႏိုင္ငံျခားသား 

(၂) ေလွ်ာက္ထားနည္းလမ္း 

ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား၊ ဆိုက္ေရာက ္ေလဆိပ္၊ သေဘၤာဆိပ္တြင္းရွိ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန 

တို႔တြငေ္လွ်ာက္ထားသူကိုယ္တုိင္လာေရာက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္၊ေလွ်ာက္ထား 

သူအသက္၁၆ႏွစ္မျပည့္ေသးျခင္းႏွင့္ ေရာဂါဒဏ္ရာအစရွိေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ 

တိုင္မလာေရာက္ႏိုင္ပါက၊ မိဖ၊အိမ္ေထာင္ဖက္၊သားသမီး(သို႔)ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းက ေလွ်ာက္ထားသူ 

ကိုယ္စားေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းျခင္းအား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

 

၂။ ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းရာတြင္လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား 

(၁) တင္သြင္းရန္စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

က။ ႏိုင္ငံျခားသားႏိုင္ငံဝင္ေရာက္မႈမွတ္တမ္း(သာမာန္အားျဖင့္၊E/Dကပ္ျပားဟုေခၚသည္။  

ေလယာဥ္ထ္တြင္ေဝသည့္အခါလည္းရွိျပီး၊ေလဆိပထဲ္တြင္ေလယာဥ္ကုမၸဏီေေကာင္တာႏွင့္  

လူဝင္မႈစစ္ေဆးေရးေကာင္တာမ်ားတြင္ရယူႏိုင္သည္။)                       ၁ေစာင္ 

ခ။ ဖြင့္ဟဝ        (မိမိအေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းရေသာ 

အေၾကာင္းရင္းအားေရးသားေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ေလဆိပ္၊သေဘၤာဆိပ္တြင္းရွိလူဝင္မႈၾကီး 

ၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ျဖန္႔ေဝေနပါသည္။)                                  ၁ေစာင္ 

ဂ။ ဓါတ္ပံ ု(ကိုင္ေဆာင္ထားရွိပါက)                                         ၂ပံု 

ဃ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေတာင္းဆိုရေသာအေၾကာင္းရင္းရိွေၾကာင္း သက္ေသျပေသာ 

     အေထာကအ္ထားအခ်က္အလက္မ်ား (ကိုင္ေဆာင္ထားရွိပါက)               ၁ေစာင္ 
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(၂) တင္ျပရန္စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

က။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အစရွိေသာ ျပည္ပထြက္ခြာျခင္းဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ား 

(ကိုင္ေဆာင္ထားပါက) 

   ခ။ မိမိမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသျပသစာရြက္စာတမ္းမ်ား (ကိုင္ေဆာင္ထားရွိပါက) 

 

၃။ ေခတၱကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူႈခြင့္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း 

စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္အရ၊ ေခတၲကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ကမ္းတက ္ခြင့္ျပဳပါက 

ေခတၲကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယခူြင့္ျပဳလက္မတ္ွထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုခြင့္ျပဳလက္မွတ္ 

တြင္၊ ႏိုင္ငံကမ္းတက္ခြင့္ျပဳသည့္ သက္တမ္းကာလ၊ ေနရပ္၊ ႏွင့္ သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ 

ေနရာအတိုင္းအတာ အစရွိေသာ ႏိုင္ငံတြင္း ကမ္းတကဝ္င္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သကသ္ည္ ့

သတ္မွတခ္်က္မ်ားကိုလည္းေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
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(ေလွ်ာက္ထား) 

 

 

ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္းလင္းျပသဇယား 

 

ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္းရွိ ႏိုုင္ငံျခားသား 

ဂ်ပန္ျပည္တြင္းရွိႏုုိင္ငံျခားသားဒုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေရးေလွ်ာက္ထားျခင္း 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အသိအမွတ္မျပဳျခင္း 

တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန 
(လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန) 

ဒုုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္မွတ္ထုုတ္ေပးျခင္း 

အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္၎ အေၾကာင္းရင္းအား 
အေၾကာင္းၾကားျခင္း 

( တင္ျပေပးပိုု႔ရန္) 

ေဒသဆုိင္ရာလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန 

ဒုုကၡသည္စုုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရိွ 
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ေက်နပ္သည္ မေက်နပ္ပါ 

တရားေရးဝန္ႀကီးထံသိုု႔              ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

ဒုုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုုတ္ေပး လုုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းအရင္းမေတြ႔ရိွေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား 

လုုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းရင္းေတြ႔ေရွိပါ

က 
လုုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းရင္းမေတြ႔ရွိပါက 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တင္သြင္းျခင္း 

ဒုုကၡသည ္

စစ္ေဆး 

ဆုုံးျဖတ္ေရး 

အႀကံေပး 

ပုဂၢိဳလ္ 
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(   ၡ        ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းရန္ေကာင္တာ) 

(အယူခံတင္သြင္းေလွ်ာက္ထားရနေ္ကာင္တာ) 
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