
                                                                                           ၂၀၂၀ခုနစှ်  ၄ လ  ၃၀ ရက် 

                                                                     လူဝငမ်ှုကက ြီးကကပ်ရရြီးနငှ စ် မံခန  ခ် ွဲရရြီးဥ ြီးစ ြီးဌာန 

ရလ ာက်လ ာလက်ခံခခငြ်ီးကာလသ ု  တည်ြီးမဟုတ်ရလ ာက်လ ာနငှ သ်က်ဆ ုငရ်သာအရကကာငြ်ီးအရာမ ာြီးလက်ခံခခငြ်ီး

(န ငုင်ခံခာြီးသာြီးကဒခ်ပာြီးထုတ်ရပြီးခခငြ်ီးအစရှ သည်ခြင )်သက်တမ်ြီးကာလတ ုြီးခမြှင ခ်ခငြ်ီးနငှ စ်ပ်လ ဥ်ြီး၍ 

○လလ ျှောက်လ ျှောလက်ခံခခင််းကျှောလအျှော်းတ  ်းခ ြှင ခ်ခင််း 

က ုရ ုနာဗ ုငြ်ီးရပ်စ်အမ   ြီးအစာြီးသစ်ကူြီးစက်ရရာဂါအရခခအရနရကကာင ကူ်ြီးစက်ခပန  ပ် ာြီးမှုအာြီးကာက ယ်ရနအ်တ က်

ရနထ ုငခ် င သ်က်တမ်ြီးတ ုြီးခမင ခ်ခငြ်ီးရကာငတ်ာအာြီးလူရှုပ်ရထ ြီးမ ာြီးခခငြ်ီးမရှ ရစရနအ်တ က် 

မတ်,ဧပပ ,ရမလသ ု  တည်ြီးမဟုတ်ဂျွနလ်မ ာြီးတ ငရ်နထ ုငခ် င သ်က်တမ်ြီးကုနဆ်ံုြီးခခငြ်ီး(သတ ခပ ရန)် 

သက်တမ်ြီးကုနခ်ါန ြီးရသာန ငုင်ခံခာြီးသာြီးမ ာြီး

【သက်ဆ ုငရ်ာလုပ်ရှာြီးမှုအသ ြီးသ ြီး(ခပညပ်ထ က်ခ ာရနခ်ပငဆ်ငရ်နသည ်ကာလ)ရနထ ုငရ်နသည ်န ငုင်ခံခာြီးသာြီးမပါ)】

ရနထ ုငခ် င ဗ် ဇာအမ   ြီးအစာြီးရခပာငြ်ီးလွဲရလ ာက်လ ာတငခ်ခငြ်ီးသ ု  တည်ြီးမဟုတ်ရနထ ုငခ် င သ်က်တမ်ြီးတ ုြီးခခငြ်ီးမ ာြီးနှ

င သ်က်ဆ ုငရ်သာန ငုင်ခံခာြီးသာြီးမ ာြီးသညသ်က်တမ်ြီးခပည ်သည်မသှံုြီးလတာအထ လက်ခံသည်။ 

(သတ ခ ြုရန်)မတ်,ဧပပ ,ရမလသ ု  တည်ြီးမဟုတ်ဇ နလ်မ ာြီးတ ငရ်နထ ုငခ် င ရ်လ ာက်ရနလ် ုအပ်ရသာဂ ပန ်

န ငုင်တံ ငရ်မ ြီးြ ာြီးရသာခရလြီးငယ်မ ာြီးလည်ြီးအက ံ ြီးဝငသ်ည်။ 

(သတ ခ ြုရန်)ရနထ ုငခ် င သ်က်တမ်ြီးကုနဆ်ံုြီးပပ ြီးရနာက်ပ ုငြ်ီးနငှ ခ်ပနလ်ည်ခပညဝ်ငခ် င န်ငှ ရ်နထ ုငခ် င သ်က်တမ်ြီးကုန်

ဆံုြီးခါန ြီးသူမ ာြီးသည်ခပည်ပသ ု  ထ က်ခ ာသ ာြီးခွဲ ပါကခပနလ်ည်၍ခပည်ဝငခ် င မ်ရရှ န ငုရ်ကကာငြ်ီးသတ ခပ ပါ။  

○ဗီဇျှောထ တလ် ်းခခင််းနငှ လ်က်ခံရယူခခင််းကျှောလအျှော်းအခ  န်ကျှောလတ  ်းခ ြှင ခ်ခင််း 

ရနထ ုငခ် င ဗ် ဇာအာြီးရခပာငြ်ီးလွဲရလ ာက်ထာြီးခခငြ်ီးသ ု  တည်ြီးမဟုတ်ရနထ ုငခ် င က်ာလသက်တမ်ြီးတ ုြီးခမြှင ခ်ခငြ်ီးအာြီး

【出典：出入国在留管理庁　　翻訳：（公財）アジア福祉教育財団】



ရလ ာက်ထာြီးပပ ြီးစ ြီး၍ရနထ ုငခ် င က်ဒခ်ပာြီးက ုငရ်ဆာငထ်ာြီးရသာ(သက်တမ်ြီးအလယ်အလတ်တနြ်ီးစာြီးနငှ န်စှ်ရှည်

ရနထ ုငခ် င ရ်ရှ ထာြီးသူ )မ ာြီးမှာ ရနထ ုငခ် င က်ဒခ်ပာြီးထတ်ုရပြီးခခငြ်ီးအာြီးသက်တမ်ြီးကုနဆ်ံုြီးပပ ြီး၂လအတ ငြ်ီးသတ် 

မှတ်ထာြီးရသာ်လည်ြီးယခုလက်ရှ အခ  နတ် င၃်လအထ တ ုြီးခမြှင ထ်ာြီးပါသည်။ရရာဂါပ ုြီးကူြီးစက်ခပန  ပ် ာြီးခခငြ်ီးအာြီး

ကာက ယ်ရနအ်တ က်အရရြီးကက ြီးရသာအရကကာငြ်ီးအရာက စစမရှ ခွဲ ပါကလူဝငမ်ှုကက ြီးကကပ်ရရြီးဌာနသ ု  လာရရာက် 

ခခငြ်ီးအာြီးရခတတ ခဏဆ ုငြ်ီးငံ ထာြီးပါ။ 

 

၄လပ ိုင််း၂၇ရကန်ေ ေ့မှစ၍နလ ျှောကလ် ျှောတငခ်ြင််းနေထ ိုငြွ်ငေ့န်ခပျှောင််းလခဲြင််းနငှေ့သ်ကတ်မ််းတ ို်းခြင််း (နေ

  ထ ိုငြွ်ငေ့က်ဒခ်ပျှော်းထိုတန်ပ်းခြင််း)မ ျှော်းအျှော်းကိုေ်ဆ ို်းရကမှ် (၃)လတျှောအြ  ေ်ကျှောလတ ို်းခမြှငေ့ထ်ျှော်းသည။်

 (日本語)　　　 (English)          (简体中文)              (繁体中文)               (한국)

(Bahasalandonesia) (Tiếng việt)         (Tagalog)             (Portuges)             ((नेपाली)

【  တ ိုက  ျိုလဝူငမ်ှုကက ်းကကပ်နရ်းဌျှောေမှအသ နပ်းြ က်】

တ ိုက  ျိုလဝူငမ်ှုကကြီီးကကပ်ရ ြီးဌာနမှကြူီးစကရ် ာဂါပပန ို့ပွ်ာြီးမှုကာကယွရ် ြီးအတကွအ်ရ ာကအ်ဦရ ို ြီးအတငွြ်ီးသ ို ို့ဝင်

ရ ာကပ်ြငြ်ီးအာြီးလဦူြီးရ ကန ို့သ်တထ်ာြီးပါသပြငို့် မ မ အလညှို့သ် ို ို့ရ ာကရှ်  နအ်တကွအ်ရ ာကအ်ဦြီးပပငပ်တငွရ်စာငို့်

  ိုငြ်ီး မှုမ  ျိုြီးလညြ်ီးရှ တတပ်ါသည။်

က ုရ ုနာဗ ုင်ြီးရပ်စ်ကူြီးစက်ရရာဂါနငှ ်သက်ဆ ုင်ရသာအရကကာင်ြီးအရာသတင်ြီးအ

ခ က်အလက်မ ာြီးအာြီး  တရာြီးရရြီးဝန်ကက ြီးဌာန ဝက် ဆ် ုဒ ်တ င်ရြာ်ခပထာြီးသည။်  


