
 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္အတည္တက်ေနထုိင္သူအျဖစ္စာရင္းသြင္းထားသည့္ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ 

Burmese

သင့္လူမူလုံျခံဳေရး နံပါတ္ 12 လုံးႏွင့္အခြန္နံပါတ္(တစ္ဦးခ်င္းနံပါတ္သုိ႔မဟုတ္ "ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္" ဟုလည္း 
ေခၚဆုိသည္) တုိ႔ကို ေအာက္တုိဘာလ 2015 အစပုိင္းတြင္သင့္ကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား သြားမည္။  
 
 
 
တစ္ဦးခ်င္းနံပါတ္မ်ားကုိ လူမႈလုံျခံဳေရး ႏွင့္အခြန္နံပါတ္စနစ္ေအာက္တြင္ ထုတ္ေပးထား၍ ၎မွာကိုယ္ပုိင္နံ 
ပါတ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္၏အမည္ခံျဖင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ျဖန္႔ေဝထားသည့္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္ကို 
စုစည္း၍ခိ်တ္ဆက္ထားသည့္ အေျချပဳစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈလုံျခံဳေရး ႏွင့္အခြန္စနစ္ပြင့္လင္းျမင္သာေရးႏွင့္ 
ထိေရာက္ေရးပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ပုိမုိအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးကုိေဆာင္က်ဥ္းလ်က္ 
တရားမွ်တသည့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိဖန္တီးရန္ ဤစနစ္က လူမႈေရးအေျခခံအေဆာက္အဦးအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္အတည္တက်ေနထုိင္သူအျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ 
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား( ေရရွည္-ေရတုိ ေနထုိင္သူမ်ား၊ ထာဝရ အျဖစ္အထူးအေျခအေနျဖင့္ ေနထုိင္သူမ်ား၊ 
စသည္ျဖင့္။) တုိ႔သည္လည္း ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္နံပါတ္မ်ားကုိ လက္ခံရရိွသြားပါမည္။ 
 
 
 
 ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္ကုိ ဝင္ေငြရရိွသည့္အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

အခြန္အခေပးေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း အခြန္ခႏွင့္လူမႈလုံျခံဳေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္လုိ 
အပ္သည့္အခ်ိန္တြင္သင္၏အလုပ္ရွင္ထံသို႔ တင္ျပရပါမည္။  

 အခြန္ခလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတြက္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစနစ္အျဖစ္သြင္းရာတြင္လုံျခံဳေရး 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အာမခံကုမၸဏီမ်ားမွာ သင့္ကုိယ္ပိုင္နံပါတ္ကုိတင္ျပရပါမည္။  

 သင္၏ဝန္ထမ္းပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိေတာင္းဆိုရာတြင္ ပင္စင္ရံုးတြင္ သင့္ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ကို 
တင္ျပရပါမည္။ 

 လူမႈဖူလံုေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိလက္ခံရရိွရန္ စည္ပင္သာယာရုံးတြင္သင့္ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္ကုိ 
တင္ျပရပါမည္။  
 

 
 
 စည္ပင္သာယာရုံးက အေၾကာင္းစာဆင့္ေခၚစာကဒ္ကုိ သင္၏စာရင္းသြင္းထားေသာ လိပ္စာသုိ႔ေပးပုိ႔သြား 

ပါမည္။သင္၏လက္ရိွလိပ္စာကုိစာရင္းမသြင္းထားပါက အေၾကာင္းစာဆင့္ေခၚစာကဒ္ကုိ သင္မရရိွဘဲျဖစ္ 
ေနတတ္ပါသည္။  သင္၏စာရင္းသြင္းထားသည့္လိပ္စာကုိ ၾကိဳတင္အတည္ျပဳေပးပါ။ 

  ေအာက္တိုဘာလ 2015 အေစာပုိင္းတြင္၊ အိမ္ေထာင္စုတုိင္းက၊ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား၏ကုိယ္ပိုင္နံပါတ္ျပ 
သထားေသာ အေၾကာင္းၾကားဆင့္ေခၚစာကဒ္ပါသည့္  စာပုိ႔တုိက္မွေပးပုိ႔သည့္ စာအိတ္ကို လက္ခံရရိွ 
သြားပါမည္။ ဤကဒ္က အေရးၾကီးရသည္မွာ အဆုိပါကဒ္သည္ သင္၏ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္ကုိအခြန္ခႏွင့္ 
လူမႈလုံျခံဳေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမွာပါဝင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
မွားယြင္းစြာ အဆုိပါကဒ္ကုိ လြင့္မပစ္လုိက္မိဖို႔ ဂရုစုိက္ပါ။ 

 ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္ကဒ္တစ္ခုရယူရန္သင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ 
သင့္မ်က္ႏွာသီးသန္႔ ဓါတ္ပံုတြဲထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ကဒ္ကိုစာတုိက္ျဖင့္ ေပးပုိ႔၍ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ရိုက္ထားသည့္ သင့္မ်က္ႏွာသီးသန္႔ဓါတ္ပံုျဖင့္ အြန္လုိင္းမွ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အေသး 
စိတ္အခ်က္အလက္ပါသည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ ေအာက္တိုဘာလ 2015 
အတြင္းသုိ႔မဟုတ္ေနာက္ပုိင္းတြက္ ေပးပုိ႔သြားမည့္ စာအိတ္ထဲတြင္ပါရွိသည့္ညြန္ၾကား ခ်က္စာ 
ရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ေရးသားေဖာ္ျပသြားမည္။  

 ထုိအခ်ိန္တြင္ သင္သည္ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ကဒ္ကိုလက္ခံရရိွလိမ့္မည္။ ဇန္နဝါရီလျဖစ္ေစ 2016 
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ျဖစ္ေစ သင္၏ ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္ကဒ္မွာ အာမခံအတြက္အသင့္ျဖစ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကား 
စာကုိသင္လက္ခံရရိွသြားမည္။ကဒ္ကုိစည္ပင္သာယာရုံးတြင္သင္သြားယူလက္ခံလုိပါက ေအာက္ပါပစၥည္း 
သုံးမ်ိဳးကိုေဆာင္ယူသြားပါ။ပထမဆုံးအာမခံခ်က္မွာအခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ 
 အေၾကာင္းၾကားစာကဒ္ 
 အာမခံအေၾကာင္းၾကားစာ (ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီးေနာက္ရထားသည္) 
 မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ( ဒရုိက္ဘာလုိင္စင္၊ 

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္၊ေနထိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္းကဒ္၊ စသည္ျဖင့္။) 
 

1. တစ္ဦးခ်င္းနံပါတ္သို႔မဟုတ္ ( အိမ္အမည္ "ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္")ဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။ 

2. ကုိယ္ပိုင္နံပါတ္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္သုံးႏိုင္ပါသလဲ၊ 

3. လုိအပ္သည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း။ 

MjAxNS8wOC8xNyAwOTo0NDowNiB1IDM2MzUz



 
 
  ဤ

ပါ
သ

 က
ခြ

  ေ
တ
ဝ
တ
စ

 သ
သ
ႏံွ

  က
ႏွ
န
အ

 
 

 
 

 ဥ
မ

 အ
က
က
က
အ
 

 
 
 ေ

0
0
[
9
ႏွ
[

 
 
 

4. က

5. က

6. ဆ

 

ဤကဒ္သည္ က
ပါတ္ႏွင့္မည္သူမ
သက္ေသအေထ
ကဒ္တြင္ အီလက
ခြန္ချပန္လည္ေ
ေဒသခံအစုိးရ၏
တံဆိပ္ေခါင္း စာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာ
တခ်ိဳ ႔ေသာစည္
စတုိးဆုိင္ေလးမ
သင္၏အေျခခံအ
သုိ႔ရာတြင္၊ ကုိယ
ႏရမည္။ 
ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္
ႏင့္ကဒ္မ်က္ႏွာစ
နစ္ေထာက္ခံစာ
အခ်က္အလက္

ဥပေဒမွခြင့္မျပ
မထုတ္ယူႏုိငပ္ါ
အျခားသူမ်ား၏
ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္
ကုိင္တြယ္ေသာ
ကုိယ္ေရးကုိယ္
အျပစ္မိန္႔က်ခံေ

ေခၚဆုိရန္ စင္တ
0570-20-0178
0570-20-029
[စက္တင္ဘာလ
9:30-17:30 တ
ႏစ္သစ္အားလပ
[ေအာက္တိဘုာ

9:30-20:00

ကုိယ္ပိုင္နံပါတ္

ကုိယ္ပိုင္နံပါတ္က

ဆက္သြယ္ရန္အ

ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္
မည္ဝါျဖစ္ေၾက
ထာက္အထားက
က္ထေရာနစ္ အ
ေပးအပ္ေရးတြင္
၏အမိန္႔ထုတ္ျပ
စာရင္းသြင္းျခင္
းလက္ခံရရိွရန္

ည္ပင္သာယာေရ
မ်ားမွာပင္လွ်င္
အတည္တက်ေ
ယ္ပိုင္နံပါတ္က

တက္ဒ္အတြင္းမွ
စာတြင္ေရးသာ
ာတုိ႔ပါဝင္ပါသည

က္မ်ားကုိမႈ မွတ္

ျပဳထားလွ်င္ မည္
ပါ။  သင့္ကုိယပုိ္
၏ ကုိယ္ပုိင္နံပါ
တ္ပါဝင္သည့္ ဖိုင
ာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရ ပု

ယတ္ာအခ်က္လ
ေစရမည္။  

တာအခ်က္အလ
8 (ဂ်ပန္ဘာသ
1 (အဂၤလိပ္၊တ
လ 30 ရက္ 20
တနလၤာေန႔မွ ေ
ပ္ရက္မ်ားတြင္

ဘာလ 1 ရက္ 2
0 တနလၤာေန႔မွ

တ္ကဒ္ဆိုသည္မ

ကိုကုိင္တြယ္အ

အခ်က္အလက္

တ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေ
ၾကာင္းႏွစ္ခုစလုံးက
ကဒ္အျဖစ္လည
အသိအမွတျ္ပ
င္လည္းသံုးႏုိင္
ျပန္မႈမ်ား(ဥပမာ
း ေထာက္ခံစာ
န ဤကဒ္ကုိအ
ရးေဒသခံနယ္ေ
 ခြင့္ျပဳထားပါသ
ေနထုိင္ေရး မွတ
ဒ္ရရိွသည္ႏွင့္တ

မာ ID ျပားက သ
ားထားသည့္ တ
ည္။ သင့္ဝင္ေငြ
တမ္းတင္သြား

ည္သူတစ္ဦးတစ္
ပုိင္နံပါတ္ကုိ တ
ါတ္ကုိ တရားမ
င္ကုိတတိယပါ
ပုဂၢိဳလ္မဆုိေသာ
လက္တို႔ကုိ တရ

လက္ 
သာျဖင့္) 
တရုတ္၊ကုိရီးရား
015 အထိ] 
သာၾကာေန႔ (စ
ပိတ္ပါသည္)
015 မွမတ္လ 
မ ေသာၾကာေန

မွာအဘယ္နည္

အသုံးျပဳရာတြင္

က္ 

 သင့္ကုိ
၎ကသ

ေသာမည္သည
ကုိ ေထာက္ခံခ
ည္း သုံးႏိုင္ပါသ
ျပဳေထာက္ခံစာက
ပါသည္။ 
မာ- အမ်ားျပည္
ာအာမခံခ်က္)မွ
သုံးျပဳႏိုင္ပါသည
ေျမမ်ားသည္ အ
သည္။  
တ္ပုံတင္ကဒ္သ
တျပိဳက္နက္ သ

သင့္အမည္၊သ
တျခားအခ်က္အ
ငြကဲ့သုိ႔ေသာထိ
းမည္မဟုတ္ပါ။

စ္ေယာက္ကမွ
တျခားသူမ်ားထံ
မဝင္ရရိွထားသ
ပါတီသို႔ေပးသည
သာ္လည္းေကာင္
ရားမဝင္ေဆာင္

၊စပိန္ႏွင့္ေပၚတ

စေန/တနဂၤေႏြ

 31 ရက္ 201
န႔၊   9:30-17:3

သတိျပ
ျဖစ္သျဖ
သြားမည

ည္း။ 

င္ သတိျပဳသင့္သ

ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္က
သင့္ဘဝတေလ

ည့္ လုပ္ထုံးလုပ္
ခ်က္ေပးပါသည

သည္။ 
ကုိ အခမဲ့ထည

ည္သူသုံးစာၾကည
မွေဖာ္ျပသကဲ့သ
ည္။  
အမ်ားျပည္သူ 

သည္ ၎ကုန္ဆ
သင္ကအဆုိပါက

သင့္လိပ္စာ၊ေမြးသ
အလက္အျပင္ 
ထိခိုက္ရွလြယ္သ
။ 

 ကိုယ္ပိုင္နံပါတ
ထံသုိ႔ နေမာ္နမဲ့ႏိ
သည့္မည္သူမဆိ
ည့္ အျခားသူမ်ာ
င္း အျခားထိခုိက
င္ရြက္သည့္ အ

တူဂီဘာသာျဖင့္

ႏြ၊ အမ်ားျပည္သ

6 အထိ] 
30 စေန/တနဂၤ
ျပဳရန္ - အဆုိပါ
ျဖင့္ေခၚဆုိမႈမ်ာ
ည္။  

သည့္အရာမ်ာ

ကို ဂရုတစုိက္က
လွ်ာက္လုံးအတြ

ပ္နည္းႏွင့္မဆုိ 
ည္။ အဆုိပါကဒ္

ညသြင္း္းႏိုင္သလိ

ည့္တိုက္ဝန္ေဆ
သုိ႔ အစုိးရမွကမ္

ေထာက္ခံမ်ား

ဆုံးရက္စြဲအထိ 
ကဒ္ကို ခ်က္ခ်

သကၠရာဇ္၊လိင္
အက်ံဳးဝင္သည
သည့္ ကုိယ္ေရး

တ္ကုိ အသုံးမျပ
ႏုိင္စြာျဖင့္ မျပသ
ဆုိေသာ္လည္းေ
ား၏ကုိယ္ပုိင္နံ
က္လြယ္ေသာ 
ျပဳအမႈတို႔ေသာ္

) 

သူအားလပ္ရက္

ဂၤေႏြ ႏွင့္အားလ
ါဝန္ေဆာင္မႈက
ားကုိ အခေၾကး

း  

ကိုယ္တြယ္ပါ။ 
တြက္တရားဝင္ပါ

သင့္ကိုယ္ပိုင္နံ
ဒ္ကသင္၏ တ

လုိအြန္လိုင္းအ 

ဆာင္မႈမ်ား၊ 
မ္းလွမ္းထားသ

းကုိထုတ္ေပးရ

ထ တရားဝင္ပါသ
်င္းျပန္လည္အ

င္ ၊ကုိယ္ပိုင္နံပါ
ည့္ အီလက္ထ
းကုိယ္တာ 

ျပဳႏုိင္ပါ သုိ႔မဟ
သပါႏွင့္။ 
ေကာင္း 
နံပါတ္အား 

ာ္လည္းေကာင္

က္မ်ား၊ ႏွင့္ႏွစ္ဆ

လပ္ရက္မ်ား 
က နာဗီ-ဒုိင္း 
းေငြေကာက္ခံ 

ပါ သည္။ 

နံ 
တရားဝင္ 

သည့္ 

ရန္ 

သည္။ 
အပ္ 

ါတ္၊ 
ေရာ 

ဟုတ္ 

င္း 

ဆုံး/  


