
①ပြနလ်ညပ်ြညဝ်ငခ်ငွ ပ်ြင ် ဂျြနမ်ှထကွခ်ွွာနနဆတဲငွ် နနထ ိုငခ်ွင က်ွာလ နကျွ်ာလနွသ်ွွာွားသမူျွာွား၊ ②နနထ ိုငခ်ွင အ်ရညအ်ချငွ်ား ပြည မ်ီန ကွာငွ်ား
နထွာကခ်ံချကလ်ကမ်တှ၏်အကျံ ွားဝငသ်ကတ်မ်ွား ကိုနသ်ွွာွားသမူျွာွား နနထ ိုငခ်ွင အ်ရညအ်ချငွ်ား ပြည မ်ီန ကွာငွ်ား နထွာကခ်ံချကလ်ကမ်တှ် ရရှ ရန်

နလ ွာကထ်ွာွားပခငွ်ားနငှ ် စြ်လျဉွား၍

① ပြန်လည်ပြည်ဝငခွ်င ပ်ြင ် ဂျြန်မှထကွခွ်ွာနနဆတဲငွ် နနထ ိုငခွ်င က်ွာလ
နကျွာ်လန်ွသွွာွားသမူျွာွား

② နနထ ိုငခွ်င အ်ရည်အချငွ်ား ပြည ်မီန ကွာငွ်ား နထွာကခံ်ချက်လကမှ်တ၏်
အကျံ ွားဝငသ်ကတ်မ်ွား ကိုန်သွွာွားသမူျွာွား
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〇 ပြန်လညပ်ြညဝ်ငခွ်င ပ်ြင ် ဂျြန်မှမထကွခွ်ွာစဉ်မှစ၍၊ လှုြ်ရှွာွားမှုအန ကွာငွ်ားအရွာှငှ ် မ မ ှငှ ်

ြကသ်က၍် နပြွာငွ်ားလရဲန်မရှ သမူျွာွား။

〇 ပြန်လညပ်ြညဝ်ငခွ်င် ခွင ပ်ြ ချကအ်ရ ပြညဝ်ငခွ်င န်နွာကဆ်ံိုွားရကမှ်ွာ ၂၀၂၀ ခိုှစှ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရကန်န  မှ
၂၀၂၃ခိုှစှ် ဧပြီလ ၃၀ ရကအ်တငွွ်ားပြစ်သည။်

(မတှခ်ျက် ၁) နနထ ိုငခ်ငွ က်ွာလသကတ်မွ်ားကိုနသ်ည ရ်ကအ်ထ ၁လမ ြင် မလ ိုနတွာ သမူျွာွားတငွ၊် သကတ်မွ်ား

ကွာလအတငွွ်ား ပြညလ်ညပ်ြညဝ်ငရ်န် ရညရွ်ယမ်ထွာွားသမူျွာွားလညွ်ားြါဝငသ်ည။်

(မတှခ်ျက် ၂) ယွာယပီြနလ်ညပ်ြညဝ်ငခ်ငွ လ်ညွ်ား ြါဝငသ်ည။်

(မတှခ်ျက် ၃) "အဆင ပ်မင က်ျွမွ်ားကျငဝ်နထ်မွ်ားအမတှစ်ဉ ၂"အနနပြင ် နနထ ိုငခ်ဲ သမူျွာွားမွှာယခငလ်ှုြ်ရှွာွားမှုမျွာွား

အလ ိုက် "အဆင ပ်မင က်ျွမွ်ားကျငဝ်နထ်မွ်ားအမတှစ်ဉ ၁" (i,ro,ha မှတစခ်ိုခို။) ပြင ် နလ ွာကထ်ွာွားြါ။

〇 ယခငန်လ ွာကထ်ွာွားသည ် အန ကွာငွ်ားအရွာမျွာွားမှ နပြွာငွ်ားလရဲန်မရှ သမူျွာွား။
※ ထ ို  အပြင် နနထ ိုငခွ်င အ်ရညအ်ချငွ်ား ပြည မီ်န ကွာငွ်ား နထွာကခံ်ချက် လကမှ်တ်၏

အကျံ ွားဝငသ်ကတ်မ်ွားသည် ြံိုမှန်မှွာ ၃လအ ကွာထ သကတ်မ်ွားရှ နသွာ်လညွ်ား၊
ခခငွ်ားချကအ်နနပြင ် ထ ိုနထွာကခံ်ချက် လကမှ်တအ်ွာွား ပြ လိုြ်ခဲ သည ်
အချ န်ကွာလနြေါ်မူတည၍် အသွီားသွီားသကတ်မ်ွားမကိုန်နသွား ဟိုယဆူသည ် ကွာလက ို
သတမှ်တထ်ွာွားြါသည။် (အနသွားစ တက် ို ဤနနရွာတငွ်  ကည ြ်ါ။)

(မတှခ်ျက)် ဂျြနန် ိုငင်သံ ို  ပြနလ်ညဝ်ငန်ရွာကမ်ည ရ်ကတ်ငွ် နနထ ိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချငွ်ား

ပြည မ်နီ ကွာငွ်ား နထွာကခ်ခံျက်လကမ်တှ၏် အကျံ ွားဝငသ်ကတ်မွ်ား ကိုန်

မည သ်ူ မျွာွားလညွ်ား ြါဝငသ်ည။်
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・နလ ွာကလ် ွာ
※ နနထ ိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချငွ်ားနငှ ်က ိုကည်နီသွာ "နနထ ိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချငွ်ား ပြည မ်နီ ကွာငွ်ား နထွာကခ်ခံျက်
လကမ်တှရ်ရှ ရန် နလ ွာကလ် ွာ"က ို အသံိုွားပြ ရန် နမတတ ွာရြ်ခြံါသည။်

・လကခံ်နအဂျငစ်မှီ နရွားသွာွားထွာွားနသွာအန ကွာငွ်ားပြစွာ
※ ြွူားတွြဲါနသွာက ိုွားကွာွားြံိုစ(ံနနွာကဆ်ကတ်ွဲ ၁ အတကွ၊် နနွာကဆ်ကတ်ွဲ ၂ အတကွ)်တ ို  က ို က ိုွားကွာွားပြီွား နရွားရန်
နမတတ ွာရြ်ခြံါသည။်

・ယခင် နနထ ိုငခွ်င က်တပ်ြွာွား၏မ တတ ူ

※ ကတန်ြေါ် ရှ အချကအ်လကမ်ျွာွားက ို အတညပ်ြ ၍ရန ိုငြ်ါက ဓါတြံ်ိုနငှ ် FAX ပြင လ်ညွ်ားရသည။်
မတငသ်ငွွ်ားန ိုငြ်ါကအန ကွာငွ်ားပြချကက် ို ပြည သ်ငွွ်ားထွာွားသည ် ရှငွ်ားပြစွာ(ကက  ကရ်ွာြံိုစပံြင )်က ိုတငသ်ငွွ်ားရန်
နမတတ ွာရြ်ခြံါသည။်

・နလ ွာကလ် ွာ

※ နနထ ိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချငွ်ားနငှ ်က ိုကည်နီသွာ "နနထ ိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချငွ်ား ပြည မ်နီ ကွာငွ်ား
နထွာကခ်ခံျက်လကမ်တှရ်ရှ ရန် နလ ွာကလ် ွာ"က ို အသံိုွားပြ ရန် နမတတ ွာရြ်ခြံါသည။်

・လကခံ်နအဂျငစ်ီမှ နရွားသွာွားထွာွားနသွာအန ကွာငွ်ားပြစွာ
※ ြွူားတွြဲါနသွာက ိုွားကွာွားြံိုစ(ံနနွာကဆ်ကတ်ွဲ ၁ အတကွ၊် နနွာကဆ်ကတ်ွဲ ၂ အတကွ)်တ ို  က ို

က ိုွားကွာွားပြီွား နရွားရန် နမတတ ွာရြ်ခြံါသည။်

・ထိုတန်ြွားထွာွားပြီွားနသွာ နနထ ိုငခွ်င အ်ရညအ်ချငွ်ား ပြည မီ်န ကွာငွ်ား
နထွာကခံ်ချက် လကမှ်တ် (မူရငွ်ား (သ ို  ) မ တတ ူ) 
※ အကယ၍်သငသ်ည် ဗီဇွာနလ ွာကထ်ွာွားနသွာအခါ နနထ ိုငခ်ငွ ် အရညအ်ချငွ်ား ပြည မ်နီ ကွာငွ်ား

နထွာကခ်ခံျကလ်ကမ်တှက် ို တငသ်ငွွ်ားပြီွား ပြစန်သွာအန ကွာင် ထိုတန်ြွားထွာွားပြီွားနသွာ
နနထ ိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချငွ်ား ပြည မ်နီ ကွာငွ်ား နထွာကခ်ခံျက်လကမ်တှ် မရူငွ်ား (သ ို  ) မ တတ ူက ို ြွူားတွပဲြီွား
မတငပ်ြန ိုငြ်ါက နကျွားဇူွားပြ ၍ဘွာန ကွာင် မတငသ်ငွွ်ားန ိုငန် ကွာငွ်ားက ို သွီားပခွာွားနရွားသွာွားထွာွားနသွာ
ရှငွ်ားပြစွာ (ကက  ကရ်ွာြံိုစပံြင )် သ ို  မဟိုတ် ဗီဇွာနလ ွာကလ် ွာ၏လကခ်ပံြတြ် ိုငွ်ား မ တတ ူတစစ်ံိုက ို
ြွူားတွြဲ ို  နြွားြါ။
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・၂၀၂၃ ခိုှစှ် ဧပြီလ ၃၀ ရကန်န  အထ ・ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၂၃ အထ 

နအွာက်ြါ① နငှ ် ② အတ ိုငွ်ား တငသ်ငွွ်ားရနစ်ွာရွကစ်ွာတမ်ွားမျွာွားက ို ရ ို ွားရှငွ်ားလွယ်ကူနအွာင် ပြ လိုြ်မည်။ တစ်ြန် ြံိုမှနထ်က် ပမနဆ်နစ်ွွာ သံိုွားသြ်စစ်နဆွားြါမည်။

➢ လိုြ်နဆွာငမ်ည က်ွာလသည် နစှခ်ိုစွာလံိုွား ၁ြတခ်န   ်ကွာမညဟ်ို ခန  မ်နှွ်ားသည။် ①တငွ်ယခငခ်ငွ ပ်ြ ချက၊်②တငွ်ယခင် နနထ ိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချငွ်ား ပြည မ်နီ ကွာငွ်ား နထွာကခ်ခံျက်လကမ်တှ် နလ ွာကထ်ွာွားချ နမ်ှ မ မ နငှ ြ်ကသ်က၍်
နပြွာငွ်ားလပဲခငွ်ားရှ ခဲ ြါက၊လ ိုအြ်သလ ို အပခွာွားနသွာသကန်သခစံွာရွကစ်ွာတမွ်ားမျွာွားတငသ်ငွွ်ားရန် နတွာငွ်ားဆ ိုခရံသညမ်ျွာွားရှ သည် (ထ ိုသ ို  ပြစခ်ဲ ြါကသံိုွားသြ်စစန်ဆွားရန်အချ န ်ကွာသညမ်ျွာွား ရှ သည။်)။

➢ နနထ ိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချငွ်ား"အပမတဲမွ်ားနနထ ိုငသ်"ူ၊ "အနပခချနနထ ိုငသ်"ူနငှ ် "အထွူားလှုြ်ရှွာွားမှု"မျွာွားမှ အသ နြွားပခငွ်ားမရှ နသွာလှုြ်ရှွာွားမှုမျွာွားအပြစသ်တမ်တှခ်ထံွာွားရသမူျွာွားမွှာ၊ နနထ ိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချငွ်ား ပြည မ်နီ ကွာငွ်ား နထွာကခ်ခံျက်
လကမ်တှ် မရရှ န ိုငသ်မူျွာွားပြစ၍် န ိုငင်ပံခွာွားသတံမနန်ရွားရွာဦွားစွီားဌွာတငွ် ဗီဇွာနလ ွာကြ်ါ (အနသွားစ တက် ို ဤနနရွာ (အပမတဲမွ်ားနနထ ိုငသ်)ူ သ ို  မဟိုတ်ဤနနရွာ ("အနပခချနနထ ိုငသ်"ူနငှ ် "အထွူားလှုြ်ရှွာွားမှု") တငွ ်ကည ြ်ါ။

တစြ်န်အပခွာွားနသွာ နနထ ိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချငွ်ားမျွာွားက ို ရညမ်နှွ်ားထွာွားပြီွား၊ ဂျြနတ်ငွ်က ိုယစ်ွာွားလယှန်လ ွာကထ်ွာွားနြွားသူ မရှ ြါကလညွ်ား န ိုငင်ပံခွာွားသတံမနန်ရွားရွာဦွားစွီားဌွာတငွ် ဗီဇွာနလ ွာကြ်ါ။

၂၀၂၀ခိုနစ်ှ ဇွနလ် ၂၆ရက်

(၂၀၂၂ခိုနစ်ှ နအွာက်တ ိုဘွာလ ၇ ရက် တွငမ်ွမ်ွားမံသည်)
လူဝငမ်ှုကကီွား ကြ်နရွားနငှ ် နနထ ိုငခ်ွင န်ရွားရွာစီမံခန  ခ်ွဲနရွားဌွာန

Immigration Services Agency of Japan

နအွာကန်ြွာ်ပြြါ လိုြ်နဆွာငမ်ှုသည် ၂၀၂၃ ခိုှစှ် ဧပြီလ ၃၀ ရကန်န  အထ သွာ ရရှ ှ ိုငြ်ါသည။် *အနသွားစ တအ်တကွ် လင် ခ် တစခ်ိုချငွ်ားစကီ ို  ကည ြ်ါ။
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