
 

 
ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ဖြုခံရရန်လျှောက်ထားျိုသူများအတွက်  

ျမ်းညွန်။ 
ဂျပနန်ိင်ငတံွင်ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသအိမှတ်ဖပုခရံရန်လ ျှောကထ်ား ုိသမူျားသထိားသင့်လသာ 

လ ျှောက်ထားပုနံည်း မ်းအဆင်ဆ့င့်နှင်အ့ကကဖံပုချက်များ။ 

( ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ ် ) 

 

 
                      

 
ဒုက္ခသည်ကူညီစောင့်စ ေှာက်စှးအဖွဲ(့ ဂျပန်ပပည်) ။ 

 

 

 

 

 
 

        

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
 

NPOဒုက္ခသည်ကူညီလစာင့်လရှာက်လရးအြဲွ (့ဂျပန်ဖပည်)။ 

 

Dai San Shikakura Bld. 6thFloor 

1-7-10 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004 

Tel: 0120-477-472 ( For refugees / asylum seekers ) 
Tel: 03-5379-6003（For refugees / asylum seekers） 

Fax: 03-5379-6002 

Email : info@refugee.or.jp  

http://www.refugee.or.jp  
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အခဏ်း    စခါင်းေဥ်                             ောမျက်နော 

 

Ⅰ မိတ်ဆက၊် ဒုက္ခသည်ဆိုတာဘယ်သူလဲ        ( 1)  

 

Ⅱ စလှောက်ထားပခင်းမပပုမသီိထားသင့်စသာအချက်များ       ( 2)  

1. ဂျပနန်ိုင်ငံှ ဲဒ့ုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုသည့်ေနေ ်               ( 2)  

1)  ပခံုငံု ံကကည့်ရှုပခင်း                      ( 2)  

2)   ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှ လှေင်        ( 3)  

3)   ောှင်းအင်းအချက်အလက်များ         ( 3)  

4)   ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှ ှန ်စလှောက်ထားပံု ံအဆင့်ဆင့်              ( 4)  

 ○1  ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်လွှာတင်ပခင်း                     ( 4)  

 ○2  ေေစ်ဆးသူအှာှေိက လူစတွ့စမးပမန်းေေ်စဆးပခင်းနေင့်ှလဒ်ကိုစကကညာပခင်း    ( 5)  

○3  အသနားခံောတင်သွင်းပခင်း         ( 5)  

○4  အသနားခံောတင်သွင်းအပပီး လူစတွစ့မးပမန်းေေစ်ဆးပခင်းနေင့်ှလဒ်     ( 5)  

○5  တှားေွပဲခင်း (တှားေီှင်ေေ်စဆးပခင်း)                ( 5)  

2. ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုပခင်းဆိုင်ှာအစပခခံအချက်များ      ( 6)  

1)  ဖိနိေပ်ချူပ်ချယ်ခံှပခင်းဆိုသည်မော                 ( 6)  

2)  ဖိနိေပ်ချူပ်ချယ်ခံှပခင်းအစကကာင်းအှင်းများ                ( 6)   

3)  ဖိနိေပ်ချူပ်ချယ်ခံှစကကာင်း သက်စသအစထာက်အထားများ              ( 7)  

 

3. စလှောက်ထားတင်သွင်းှန်လိုအပ်သည့် ောှွက်ောတမ်းများ      ( 7)  

1)  စလှောက်လွှာကိုမည်သည့်စနှာက ှယူမည်နည်း       ( 8)  

2)  ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်လွှာပဖည့်ပခင်း               ( 8)  

3)  စလှောက်လွှာကိုဘယ်မောတင်ှမည်နည်း        ( 8)  

  4)  ကိုယ်စှးှာဇဝင်စှးသားပခင်း                        ( 8)  

5)  အပခားတင်ပပလိုစသာအစထာက်အထားများ       ( 9)  

 

4. ယာယစီနထိုင်ခွင့်စပးပခင်း        ( 10)  

5. လူသားချင်းောနာမူကိုစထာက်ထားပပီးအထူးစနထိုင်ခွင့်စပးပခင်း     ( 10)  

 

6. နိုင်ငံှ င်းသိုပပန်ပ့ုိပခင်းဆိုင်ှာလုပ်ထံု ံးလုပ်နည်းများ      ( 11)  

1)  ဥပစဒချိုးစဖါက်ပခင်းှေိ မှေိေံု ံေမ်းေေ်စဆးပခင်း               ( 12)  

2)  စလှောက်ထားပခင်းနေင့် ယာယီအချုပ်ကင်းလွတခ်ွင့်ပပုပခင်း     ( 12)  

3)  ဆက်လက်လုပ်စဆာင်မည့် လုပ်ထံု ံးလုပ်နည်းများ      ( 13)  

 

Ⅲ မကကာခဏစမးပမန်းစလ့ှေိစသာစမးခွန်းများ       ( 13)  

 

စနာက်ဆက်တွဲⅠ၊ သိထားသင့်စသာဂျပန်ေကားလံု ံးများနေင့် ေကားေုအချို့            ( 18)  

 

စနာက်ဆက်တွဲⅡ၊ သိထားသင့်စသာရံု ံးလိပ်ောများ              ( 19)  

 
 
 

အခဏ်း(Ⅰ) မိတ်ဆက်။ ဒုက္ခသည်ဆိတုာဘယ်သ ူဲ။ 
                                                                                                           

၁၉၅၁ခုနေေ် ဒုက္ခသည်အဆင့်နေင့်သက်ဆိုင်စသာောချုပ်အပိုဒ်1 - A( 2 ) တွင်စအာက်ပါအတိုင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။  

 

အမျိုးအနွယစ်ကကာင့်ပဖေ်စေ၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာတှားစကကာင့်ပဖေ်စေ၊ နုိင်ငသံားစှးှာစကကာင့်ပဖေ်စေ၊ သီးပခားလူမစူှးအဖွဲ့အေည်းတ

ခခုု၏အဖွဲ့ဝငပ်ဖေ်မူ ( သို့)  နိုင်ငစံှး ယံု ံကကည်မစူကကာင့်ပဖေ်စေ၊ ဖိနေိပ်ချုပ်ချယ်ပခင်းကိုခံှနိုင်ဖွယ်ှေိသည်ဟူသည့် ခိုင်လံု ံစသာအစကကာင်းှင်း 

ှေိ၍ အန္တာှယ်ှေိစသာစကကာင့် နိုင်ငံှင်းမေပပင်ပနိုင်ငံသို့စှာက်ှေိစနစသာသူပဖေ်ပပီး မိမိစနထိုင်ှာနိုင်ငံှ င်းသိို့ မပပန်နိုင်ပဖေ်စနပခင်း ( သို့)  အ
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ထက်စဖါ်ပပပါအစကကာင်းှင်းများအနက် တခ ု( သို့)  တခုထက်ပိုစသာအစကကာင်းှင်းများစကကာင့် နိုင်ငံှင်းပပန်လှေင် အစှးယူအပပေ်စပးခံ

ှနုိင်သည်ဟု ခိုင်လံု ံေွာတင်ပပနိုင်ပပီး၊ နိုင်ငံှင်းသို့မပပန်လိုပ ဲ စှာက်ှေိှာနိုင်င၏ံအကာအကွယ်လိုအပ်စနသူ (  သို့)  အထက်စဖါပ်ပပါအ

စကကာင်းှင်းများအနက် တခ ု( သို့)  တခုထက်ပိုစသာ အစကကာင်းှင်းများစကကာင့် နိုင်ငမံဲပ့ဖေ်ခဲပ့ပီး၊ နိုင်ငပံပင်ပသို့စှာက်ှေိလာကာ နုိင်ငံှ င်း

သို့မပပန်နိုင်ပပဲဖေ်စနပခင်း( သို့)  အထက်ပါအစကကာင်းများစကကာင့် နုိင်ငံှင်းသိုပပန်ှန ်စကကာက်ှွံစ့နသူကိုဆိုလိုသည်။ 

( မျဥ်းတားထားစသာအချက်သည်JARမေစှးေွတ်ထားပခင်းပဖေ်သည် )  

 

အပပည်ပပည်ဆိုင်ှာဒုက္ခသည်ကွန်ဗင်းှေင်းကကီးတွင် ဒုက္ခသည်အပဖေ်သတ်မေတ်နိုင်စသာ ေံနှုန်း( ၄)  ှပက်ိုစဖါ်ပပထားသည်။ ယင်းတို့မော -  

 ( 1)  နိုင်ငံှင်းမေ ပပင်ပသို့စှာက်ှေိစနသူပဖေ်ှမည်။ 

 ( 2)  နိုင်ငံှင်းသို့ပပန်လှေင် အစှးယူအပပေ်စပးခံှ နိုင်သည်ဟု ခိုင်လံု ံစသာအစကကာင်းပပချက်ှေိစနှမည်။ 

( 3)  အစှးယူအပပေ်စပးခံှ နုိင်သည့် အစကကာင်းပပချက်များမော လူမျိုး၊ နိုင်ငသံားပဖေ်မူ၊ သီးပခားလူမအူဖွဲ့အေည်းတခခု၏ု အဖွဲ့          

ဝင်ပဖေ်မှု ( သို့)  နိုင်ငစံှးယံု ံကကည်မှု၊ ဘာသာစှးအေ ေှိသည့်အစကကာင်းပပချက်ပဖေ်ှမည်။ 

( 4) မိခင်နုိင်ငံ ၏ကယွ်ကာစောင့်စလှောက်မူကိုမှပခင်း၊ ( သို့) ေိုးှိမ်စကကာက်ှွံ့စသာစကကာင့်ကွယ်ကာစောင့်စလှောက်ပခင်းကိုမ        

လိုလားစသာသူပဖေ်ှမည်။ 

 

ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းစပးအပ်ှန် ( သို့)  ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုှန်သင့်မသင့် အဆံု ံးအပဖတ်စပးပုိင်ခွင့် မည်သူတွင်ှေိသနည်း။ 

 

ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုှန်( အဆင့်အတန်းစပးှန)်  သင့်မသင့်ဆံု ံးပဖတ်ပိုင်ခွင့်သည် ဂျပနအ်ေိုးှတွင်သာှေိပါသည်။ ဂျပနအ်ေိုးှ 

ကဒုက္ခသည်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်ထားပံအဆင့်ဆင့်အား ှေင်းလင်းစဖါ်ပပသွားပါမည်။ 

 

 

အခဏ်း(Ⅱ)။ လ ျှောက်ထားဖခင်းမဖပုမီှသိထားသင့်လသာ အချက်များ 
                                                                                                                         
 

1. ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဒုက္ခသညအ်ပဖေ်အသိအမေတပ်ပုသည်ေနေ်။ 

 

1)  ပခံု၎ံကကည့်ရှု့ပခင်း 

ဂျပနန်ိုင်ငသံည် ၁၉၈၁( ၁၉၈၂ခနုေေ်မေေတင်အသက်ဝင်သည်) တွင် အပပည်ပပည်ဆိုင်ှာ ဂျီနဗီာဒုက္ခသည်ကွန်ဗင်းှေင်းကကီးကိုလက်မေတ်ထိုး

ပပီး အဖွဲ့ဝင်အပဖေ်ပါဝင်ခဲသ့ည်။ ဂျပနန်ိုင်ငံ၏ဥပစဒေနေပ်ါ လူဝငမ်ှုကကီးကကပ်စှးနေင့် ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုစှး ဥပစဒ(  ရှူဆုနယူး

ကိုကုကန်းှ ိအိုယိုဘိ နန်းမင်းနင်းစတးဟိုး)  ကဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုသည့် လုပ်ထံု ံးလုပ်နည်းကို ပပဌာန်းပါသည်။ 

 

 

 

                                            

 

 

 

  

 

 

 

 
 

အဆုံု ံးအပဖတ်စပးပခင်း( ခက်က)  

စလှောက်ထားပခင်း(  ေှင်းစဆး )  

လူစတ့ွေေ်စဆးပခင်း( စလှောက်ထားသူကုိ ေေ်စဆးစှးအှာ ေှိကစမးပမန်းေေ်စဆးပခင်း 

 အသနားခံပခင်း( အဂိိမုိ ေှိဒဲ)  ( အဆုံ ံးအပဖတ်ကျပပီးခုနေေ်ှက်အတွင်း)  

ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပု

ပခင်း ( သ့ုိ)  လူသားချင်းောနာပပီး 

အထူးစနထုိင်ခွင့်ပပုပခင်း (  ဇုိင်းှီ

ယူး တုိကုဘဲဆုခိယုိးက)  

ေေ်စဆးစှးအှာ ေှိမေအချက်အလက် ေှာစဖွေုစဆာင်းပခင်း 

ယာယီစနထုိင်ခွင့်စလှောက်ထား

ပခင်း( ခါှီးထုိင်းဇိုင်း ေှင်းစဆး )  

( စနထုိင်ခွင့်မ ေှိသူပဖေ်ပါက)  



  Japan Association for REFUGEES  3 

 

 
 

လူဝင်မကူကီးကကပ်စှးနေင့် ဒုက္ခသ္ည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုစှးဗျူရိုမေထုတ်ပပန်သည် ့ ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုစှးဆုိင်ှာ

နည်းလမ်းများလမ်းညွန်ဟုစခါ်တွင်သည့် ောစောင်တွင်(ဂျပန်၊အဂ္လလ ိပ်တရုတ်၊ပပင်သေ်၊ေပိန်၊အာှပ်၊တူှကီ၊ပမန်မာ၊အူှဒူ၊ ပီရူ 

ေှား၊ ရူ ေှား၊ကုိးှိးယား၊ဒါလီ၊ဘာရူတုိးဘာသာပဖင့်) အသိအမေတ်ပပုပခင်းဆုိင်ှာနည်းလမ်း အဆင့်ဆင့်ကုိ ှေင်းလင်းစဖါ်ပပထားပါ

သည်။ 

 

 

2)  အကယ်၍ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှလှေင်-  

အကယ်၍ သင့်အားဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခ့ဲလှေင် သင်သည်ပမာအားပဖင့် စအာက်စဖါ်ပပပါအခွင့်အစှးနေင့် ှပုိင်ခွင့်များ

ကုိ ှ ေှိခံေားနုိင်သည်။ 

 အမိနိုင်ငံသ့ုိပပန်ပ့ုိခံှမည်မဟုတ် : အမိနိုင်ငံသ့ုိ ပပန်ပ့ုိခံှပခင်းမ ေှိပါ။  

 စနထုိင်ခွင့်ှ ေှိပခင်း :   သင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံသ့ုိ တှားမဲဝ့င်စှာက်ခဲသ့ည့်တုိင်၊ ဗီဇာှက်စကျာ်လွန် 

စနထုိင်ခ့ဲသည့်တုိင်၊ တုိးှေ်ဗီဇာက့ဲသ့ုိ ှက်တုိဗီဇာပဖင့်စနခဲသ့ည့်တုိင်၊ ဂျပန်

နုိင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်၊ စနထုိင်ခွင့် ေှိသည့် စှ ေှည်မေီတင်းစနထုိင်ခွင့်ဗီဇာ 

ှှေိမည်ပဖေ်ပါသည်။ 

 ဒုက္ခသည်ခှီးသွားလာခွင့်လက်မေတ် : နုိင်ငံကူးလက်မေတ်က့ဲသ့ုိအသုံ ံးပပုနုိင်သည့် ဒုက္ခသည်ခှီးသွားလာခွင့်လက်     

မေတ်ှှေိမည်ပဖေ်ပပီး၊ ယင်းလက်မေတ်ပဖင့် ဂျပန်နုိင်ငံပပင်ပသ့ုိ အလညအ်ပတ်

သွားနိုင်မည်ပဖေ်သည်။ သ့ုိစသာ ်ဤလက်မေတ်ှ ေှိှန်စလှောက်လွှာတင်ှမည်

ပဖေ်သည်။ 

 အပခားစသာအခွင့်အစှးများှ ေှိပခင်း : စှ ေှည်မေီတင်းစနထုိင်ခွင့် ှ ေှိထားပပီပဖေ်သပဖင့် လူမူဖူလုံ စံှးအစထာက်အပံ့ 

များ၊ အာမခံေနေ်အတွင်းပါဝင်မူများ၊ အလုပ်လုပ်ပုိင်ခွင့်၊ ( သ့ုိမဟုတ်)  ပညာ 

သင်ကကားခွင့်သည်က့ဲသ့ုိ အစပခခနုိံင်ငံသားှပုိင်ခွင့်များကုိ ဂျပန်နုိင်ငံသား 

နည်းတူ ခံေားခွင့်ှ ေှိမည်ပဖေ်သည်။ 

 

3)  ေါှင်းအင်းများ။ 

ဂျပန်နုိင်ငံတွင် ဒုက္ခသည်အပဖေ်စလှောက်ထားမှုအစပခအစနကုိ စအာက်ပါဇယားတွင်စဖါ်ပပထားပါသည်။ ( တှားစှးဝန်ကကီးဌာန

စအာက် ေှိလူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးဌာနမေ ကူးယူစဖါ်ပပထားပါသည်။ 

 

 

လူစတ့ွေေ်စဆးပခင်း( စလှောက်ထားသူအားကကားနာ 

ေေ်စဆးပခင်း)  

တှားေီှင်ေေ်စဆးပခင်း(တှားှင်ဆုိင်ပခင်း) 

အုပ်ချုပ်စှးမဏိ္ဏင်၏လုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းများပပီးဆုံ ံး

ခခခခခ 

ကကားစနေေ်စဆးစှးအတုိင်ပင်ခမံျား

၏စတ့ွဆုံ စံမးပမန်းမူကုိခံယူပပီးသ

စဘာထားှယူပခင်း 

ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုပခင်း

( သ့ုိ)   အထူးစနထုိင်ခွင့်ပပုပခင်း 

အဆုံု ံးအပဖတ်စပးပခင်း( ခက်က)  

အေုိးှဆုံ ံးပဖတ်ချက်ကုိပယ်ဖျက်ရုတ်သိမ်း

ခခခခခ 

အေုိးှဆုံ ံးပဖတ်ချက်ကုိအတည်ပပု

ခခခခခ 

ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုပခင်း 

( သ့ုိ)   အထူးစနထုိင်ခွင့်ပပုပခင်း 
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* ( ) အယူခံတင်ပပီးမေ စနထုိင်ခွင့်ှ ေှိသူ ေုေစုပါင်းပဖေ်ပပီး ေုေုစပါင်းောှင်းတင်ွမပါ၀င်ပါ။ 

 

4) ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ဖြုခံရရန် လျှောက်ထားြုံ အံဆင့်ဆင့်။ 
 
○1  ဒုက္ခသည်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်လွှာတင်ပခင်း၊ 

ဒုက္ခသည်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်လွှာတင်ပခင်းကာလအား ကန့်သတ်သည့်သတ်မေတ်ချက်မ ေှိပါ။ စနထုိင်ခွင့် ေှိဆဲကာလ တွင်  

ဒုက္ခသည်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်လွှာတင်ပခင်းပပုလုပ်ခဲ့ပါက စနထုိင်ခွင့်သက်တမ်းတုိးပခင်း/စနထုိင်ခွင့်အမျိုးအေားစပပာင်း ပခင်း  

အေ ေှိသည့်လုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းများပပုလုပ်ပခင်းအားပဖင့် စနထုိင်ခွင့်သက်တမ်းတိုးယူှ ေှိနိုင်ပါသည်။ စနထုိင်ခွင့်မ ေှိစသာသူ ပဖေ်ခ့ဲ  

ပါက ယာယီစနထုိင်ခွင့်နေင့် ပက်သက်၍ ေေ်စဆးေီေေ်ပခင်းပပုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ဂျပန်နုိင်ငံသ့ုိ၀င်စှာက်လာခဲ့သည့်ှက်(ဂျပန်နုိင်ငံ 

တွင်စနထုိင်လှေက် ေှိေဥ်တွင်ဒုက္ခသည်ပဖေ်သွားခဲ့သည့်အစပခအစနအစကကာင်းအှင်းများ ေှိခ့ဲသူပဖေ်ပါကထုိအစပခအစန အစကကာင်း 

အှင်းများကုိ သိှေိခ့ဲသည့်ှက်) မေ ၆လ အတွင်းတင်ွ ဒုက္ခသည်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်လွှာတင်ပခင်း ပပုလုပ်ှမည်ပဖေ်စကကာင်း 

သတိပပုှပါမည်။ 

( အစသးေိတ်အားအခဏ်း ၄ တွင်ဖတ်ရှူကကည့်ပါှန်။) 

 

ခုနေ် စလှောကထ်ားသူ  စပးအပ်ခံှသူ ပငင်းပယ်ခံှသူ ရုတသ်ိမ်း လူသားချင်းောနာချကပ်ဖင့် 

ဗီဇာစပးအပ်ခံှသူ 

၁၉၈၂ ၅၃၀ ၂၂ ၆၇ ၄၀ ၅၉  

၁၉၈၃ ၄၄ ၇ ၆၃ ၁၇၇ ၂၃  

၁၉၈၄ ၆၂ ၅၅ ၃၁ ၁၁၄ ၁၈  

၁၉၈၅ ၂၉ ၂၃ ၁၀ ၂၈ ၇  

၁၉၈၆ ၅၄ ၅ ၃ ၅ ၅  

၁၉၈၇ ၄၈ ၂၉ ၆ ၃၅ ၁၁  

၁၉၈၈ ၄၇ ၅၃ ၁၂ ၆၂ ၇  

၁၉၈၉ ၅၀ ၂၆ ၂ ၂၃ ၇  

၁၉၉၀ ၃၂ ၂၃ ၂ ၃၁ ၄  

၁၉၉၁ ၄၂ ၁၀ ၁ ၁၃ ၅ ၇ 

၁၉၉၂ ၆၈ ၃၆ ၃ ၄၁ ၂ ၂ 

၁၉၉၃ ၅၀ ၂၈ ၆ ၃၃ ၁၆ ၃ 

၁၉၉၄ ၇၃ ၃၃ ၁ ၄၁ ၉ ၉ 

၁၉၉၅ ၅၂ ၃၉ ၁( ၁)  ၃၂ ၂၄ ၃ 

၁၉၉၆ ၁၄၇ ၃၅ ၁ ၄၃ ၆ ၃ 

၁၉၉၇ ၂၄၂ ၄၁ ၁ ၈၀ ၂၇ ၃ 

၁၉၉၈ ၁၃၃ ၁၅၉ ၁၅( ၁)  ၂၉၃ ၄၁ ၄၂ 

၁၉၉၉ ၂၆၀ ၁၅၈ ၁၃( ၃)  ၁၇၇ ၁၆ ၄၄ 

၂၀၀၀ ၂၁၆ ၆၁ ၂၂ ၁၃၈ ၂၅ ၃၆ 

၂၀၀၁ ၃၅၃ ၁၇၇ ၂၄( ၂)  ၃၁၆ ၂၈ ၆၇ 

၂၀၀၂ ၂၅၀ ၂၂၄ ၁၄ ၂၁၁ ၃၉ ၄၀ 

၂၀၀၃ ၃၃၆ ၂၂၆ ၆( ၄)  ၂၉၈ ၂၃ ၁၆ 

၂၀၀၄ ၄၂၆ ၂၀၉ ၉( ၆)  ၂၉၄ ၄၁ ၉ 

•၂၀၀၅ ၃၈၄ ၁၈၃ ၃၁(၁၅) ၂၄၉ ၃၂ ၉၇ 

၂၀၀၆ ၉၅၄ ၃၄၀ ၂၂(၁၂) ၃၈၉ ၄၈ ၅၃ 

၂၀၀၇ ၈၁၆ ၃၆၂ ၃၇(၄) ၄၄၆ ၆၁ ၈၈ 

၂၀၀၈ ၁၅၉၉ ၄၂၉ ၄၀(၁၇) ၇၉၁ ၈၇ ၃၆၀ 

၂၀၀၉ ၁၃၈၈ ၁၁၅၆ ၂၂(၈) ၁၇၀၃ ၁၂၃ ၅၀၁ 

၂၀၁၀ ၁၂၀၂ ၈၅၉ ၂၆(၁၃) ၁၃၃၆ ၉၃ ၃၆၃ 

၂၀၁၁ ၁၈၆၇ ၁၇၁၉ ၇(၁၄) ၂၀၀၂ ၁၁၀ ၂၄၈ 

၂၀၁၂ ၂၅၄၅ ၁၇၃၈ ၅(၁၃) ၂၀၈၃ ၁၁၀ ၁၁၂ 

T o t a l  ၁၄၂၉၉ ၈၄၆၅ ၅၀၃( ၁၁၃)  ၁၁၅၂၃ ၁၁၀၇ ၂၁၀၆ 
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 ○2 ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ဖြုခံရရန်သင့်မသင့် စစ်လဆးလရးအရာရိှက ျူလတေ့လမးဖမန်းစစ်လဆးဖခင်းနှင့်ရျဒ်။ 
သင့်စလှောက်လွှာကုိ ေီေေ်ပပီးစနာက် လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးရုံ ံးမေ ေေ်စဆးစှးအှာှေိ( nanmin chousa-kan)က ဒုက္ခသည်အပဖေ်  

အသိအမေတ်ပပုခံှှန် သင့်မသင့်ကုိ လူစတွစ့မးပမန်းေေ်စဆးမည်ပဖေ်ပါသည်။ ဤလူစတွစ့မးပမန်းေေ်စဆးမှုတွင် သင့်စ ေှ့စန( သ့ုိ)   

မိတ်စဆွတ့ုိ အတူလုိက်ပါခွင့် ေှိမည်မဟုတ်ပါ။ လူစတ့ွေေ်စဆးမှုပပီးဆုံ ံးသွားလှေင် ှလဒ်ကုိသင်အားအဆုိပါအှာ ေှိမေ အစကကာင်း 

ကကားအသိစပးမည်ပဖေ်ပါသည်။ စလှောက်လွှာတင်သွင်းအပပီး လူစတွစ့မးပမန်းေေ်စဆးဖို့ စခါ်သည်ောှ ေှိှန်နေင့် လူစတ့ွစမးပမန်းေေ်

စဆးမှှု လဒ်ကုိ အသိစပးှန်စခါ်သည့်အစကကာင်းကကားောှှေိှန် လအနည်းငယ်ကကာပမင့်နုိင်စကကာင်း သတိပပုသင့်စပသည်။ 

လူစတ့ွေေ်စဆးစမးပမန်းသည့် အစမးအစပဖများအား ထွက်ဆုိချက်လွှာအပဖေ် မေတ်သားထားပါလိမ့်မည်။ လူစတွ့ေေ်စဆးစမးပမန်း 

ပခင်း ပပီးဆုံ ံးပါက ထုိထွက်ဆုိချက်လွှာတွင် လက်မေတ်စှးထုိးခုိင်းပါလိမ့်မည်။ ေကားပပန်မေတဆင့် စှးသားထားစသာအစကကာင်းအ 

ှာများကုိ စကာင်းမွန်ေွာနားလည်သစဘာစပါက်ပပီးစနာက် မေားယွင်းသည့်အချက်များပါမပါ စသချာေေ်စဆးပပီးသည့်စနာက်မေသာ 

လှေင် လက်မေတ်စှးထုိးကကပါှန်သတိပပုသင့်ပါသည်။  

 
 

○3 အသနားခံစာ တင်သေင်းဖခင်းျုြ်ငန်းအဆင့်ဆင့် 
အကယ်၍ သင့်စလှောက်ထားချက်ပငင်းပယ်ခံှ ပါက သင်မေ ပပန်လည်ေေ်စဆးစပးပါှန် အသနားခေံာတင်လှေက် အယူခံဝင်နိုင် 

သည်။အယူခံ၀င်သည့်စလှောက်လွှာတွင်အယူခံ၀င်ှသည့်အစကကာင်းအှာများကုိစှးသားပပီး၊အယူခံ၀င်ှသည့်အစကကာင်းအှင်း

အား သက်စသထူသည့် ောှွက်ောတမ်းများကုိ ပူးတွဲ၍ တှားစှး၀န်ကကီးထံသ့ုိ တင်သွင်းှမည်ပဖေ်ပါသည်။ စနာက်ဆက်တဲွအ

စကကာင်းပပချက်များနေင့် သက်ဆုိင်ှာအစထာက်အထားများကုိေ ပဖည့်ေွတ်တင်သွင်းနုိငစ်သာလ်ည်း အသနားခေံာစလှောက်လွှာကုိမူ 

( ၇) ှက်အတွင်း( ဒုက္ခသည်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်ထားပခင်းအား ပယ်ချလုိက်သည့်ှက်ေွမဲေ ေတင်စှတွက်ပခင်းမဟုတ်ပါ။ 

အစပဖကကား သိှသည့်ှက်မေ ေတင်စှတွက်ှပါမည်။)တင်သွင်းှန်လုိအပ်ပါသည်။အသနားခံောစလှောက်လွှာပံု ံေံကုိ ပငင်းပယ်ခံှ

သည့်အစကကာင်းကကားောလက်ခံှယူေဥ် အှာ ေှိကစပးမည်ပဖေ်ပါသည်။ အကယ်၍ အဆုိပါအှာ ေှိက မစပးခ့ဲလှေင် လူဝင်မှုကကီး

ကကပ်စှးရုံ ံးတွင် စတာင်းယူှမည်ပဖေ်ပါသည်။ ထုိစနာက် အယူခံ၀င်သည့်ှက်မေေ၍ ၆ပတ်အတွင်းတင်ွ ကန့်ကွက်ပခင်းဆုိင်ှာ 

စလှောက်လွှာကုိ တင်သွင်းှပါမည်။ ( သတ်မေတ်ထားသည့်ှက်အတွင်းတွင် မတင်သွင်းနုိင်ပါက တင်သွင်းှမည့်ှက်ေွနဲေင့် 

ပတ်သပ်၍ လူ၀င်မူကကီ္း ကကပ်စှးဌါနနေင့်စဆွးစနွးစဆာင်ှွက်ကကပါှန်။) 

 
 

○4 အသနားခံစာ တင်သေင်းဖြီးလနာက် ျူလတေစ့စ်လဆးလမးဖမန်းဖခင်းရျဒ် 

အယူခံ၀င်ထားသူူသည ်လူစတွ့ေေ်စဆးကကားနာစမးပမန်းမူအား စတာင်းဆုိနုိင်ခွင့်ှေိသည်။ လူစတ့ွေေ်စဆးကကားနာစမးပမန်းမူ  

အားဒုက္ခသည်ေီေေ်စှးကကားနာအတုိင်ပင်ခံများပါ၀င်၍ သင်၏စ့ှေစနလည်းပါ၀င်တက်စှာက်နုိင်ပါသည်။ပုံ ံမေန်တေ်ကကိမ်သာ  

ပပုလုပ်မည် ပပီး၊ ေကားပပန်ချိန်၊ ကကားစနအတုိင်ပင်ခံများ၏စမးပမန်းကကားနာမူအပါအ၀င် ၂နာှီခန့်ပပုလုပ်မည်ပဖေ်ပါသည်။သင့်မိတ် 

စဆွ ( သ့ုိ)  အပခားသက်ဆုိင်သူများ အတူတက်စှာက်နုိင်ပပီး မိမိတ့ုိထင်ပမင်ချက်သစဘာထားကုိ တင်ပပခွင့် ေှိပါသည်။ ထုိသ့ုိပပု 

လုပ်နုိင်ှန် သင်နေင့်အတူ မည်သူမည်ဝါတက်စှာက်မည်ဆုိသည်ကုိ လူဝင်မူကကီးကကပ်စှးအှာှေိထံ ကကိုတင်အသိစပးှန်လုိအပ် 

မည်ပဖေ်သည်။  

ဤကကားနာမှုအပပီး ှလဒ်ကုိ အသိစပးမည်ပဖေ်သည်။ အကယ်၍ ပထမအကကိမ်ပငင်းပယ်မှုမေားယွင်းစကကာင်း စတ့ွှေိှပါက ပငင်းပယ်

ချက်ကုိ  ပယ်ဖျက်ပပီး ဒုက္ခသည်အပဖေ် အသိအမေတ်ပပုမည်ပဖေ်ပပီး ထုိသ့ုိမဟုတ်ပါက အသနားခေံာ( အယူခံ) ကုိ ပယ်ဖျက်မည်

ပဖေ်သည်။ထူိစနာက် ဒုတိယအကကိမ်အယူခံပခင်း ပပုလုပ်၍မှပါ။ အစကကာင်းအှာအသေ်များ ေှိခဲ့ပါက ဒုက္ခသညစ်လှောက်ထားပခင်း 

ကုိ ပပန်လည်စလှောက်ထားနုိင်ပါသည်။ 

 

○5 တရားစေဲဖခင်း(တရားစီရင်စစ်လဆးဖခင်း) 
အကယ်၍ သင်၏အသနားခံောပယ်ချခံှ ပါက တှားရုံ ံးစတာသ့ုိ် ပပင်ဆင်ှန်ဦးတုိက်စလှောက်ထားနုိင်သည်။ ဤစလှောက်ထားမှုကုိ 

အသနားခံောပယ်ချခံှပပီး စပခာက်လအတွင်း ပပုလုပ်ှမည်ပဖေ်သည်။ ( အကယ်၍ သင်သည်ပယ်ချခံှောကုိ ဇန်နဝါှ(ီ ၁၀) ှက်

စန့ ှ ေှိသည်ဆုိပါက ဇွန်လ( ၁၀) ှက်စန့သည် ရံု ံးပိတ်ှက်ပဖေ်စနပါက ဇွန်လ( ၁၁) ှက်စန့တွင် တင်သွင်းနုိင်သည်။ တှားေွဆုိဲ 

ပခင်းအားပထမအကကိမ်ဒုက္ခသည်စလှောက်ထားပခင်းအားပယ်ချှသည့်အဆင့်တွင် အယူခံ၀င်ပခင်းနေင့်တပပိုင်တည်း ပပုလုပ်နုိင်ပါ 

သည်။ 

တှားရံု ံးစတာ်သ့ုိ ဦးတုိက်စလှောက်ထားှာတွင် တှားေွဆုိဲေှိတ် စပးအပ်ှမည်ပဖေ်သည်။ တှားရံု ံးစတာ်အတွက် ( ၈၂၀၀) ယန်း

တန်တံဆိပ်စခါင်းနေင့် ောတုိက်တံဆိပ်စခါင်း( ၆၄၀၀) ယန်းဖိုးခန့် ကုန်ကျမည်ပဖေ်သည်။ အကယ်၍ တှားေဲွဆုိမှုအတွက် ဘာသာ

ပပန်လုိအပ်ပါက ဘာသာပပန်စကကးယန်းစသာင်းဂဏန်းခန့်ကုိလည်းစပးသွင်းှပါမည်။ အကယ်၍ အဆုိပါကုန်ကျေှိတ်များကုိ သင်

ကစပးစဆာင်နုိင်ပခင်းမှေိပါက တှားေွဲသည့်အခုိက် စထာက်ပံစငွစတာင်းခံှန်လုိမည်ပဖေ်သည်။ 
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2. ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ဖြုခံရမှုဆုိင်ရာ အလဖခခံများ 
 
စအာက်စဖါ်ပပပါသတင်းအချက်အလက်များသည် ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှန် စလှောက်ထားဖ့ုိပပင်ဆင်ှာတွင် သင့်အားအ

စထာက်အကူပဖေ်စေပါလိမ့်မည်။ 

 

1)  ဖိနေိပ်ချုပခ်ျယ် ခံှပခင်းဆုိသည်မော(hakugai) 

 
ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆုိင်ှာမဟာမင်းကကီးရုံု ံးကထုတ်စဝစသာ ဒုက္ခသညအ်ပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှန် လုိအပ်သည်ေံ့သတ်မေတ်

ချက်များအှ ဖိနေိပ်ချုပ်ချယ် ဖမ်းဆီးချုပ်စနောင်အစှးယူခံှပခင်းကုိ အများသစဘာတူလက်ခံထားစသာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချက်မ ေှိ

စသးပါ။ ဒုက္ခသည်ဆုိင်ှာဂျီနီဗာကွန်ဗင်း ေှင်း အပုိဒ်( ၃၃) တွင် မိမအိသက်အုိးအိမ်( သ့ုိ) လွတ်လပ်မှုကုိ ပခိမ်းစပခာက်ခံှပခင်းကုိ ဖိ

နေိပ်ချုပ်ချယ် ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှပခင်းဟု ဆုိလုိပခင်းပဖေ်သည်။ ထ့ုိအပပင် အထက်ပါအစကကာင်းှင်းများစကကာင့် အပခားစသာလ့ူအခွင့်

အစှးအကကီးအကျယ်ချိုးစဖါက်ခံှပခင်းကုိိလည်း ဖိနေိပ်ချုပခ်ျယ် ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှပခင်းတွင်ထည့်သွင်းနိင်သည်။ 

စလှောက်ထားသူတေ်ဦးသည် ဖိနေိပ်ချုပ်ချယ် ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှပခင်းစလာက် မပပင်းထန်စသာ်လည်း အပခားစသာအစှးယူခံမှုများ

နေင့် ှင်ဆုိင်စနှဖွယ် ေှိပါသည်။ ( ဥပမာ-  အပခားမတူညီစသာပုံ ံေံများနေင့်ခဲွပခားနေိပ်ကွပ်ခံှ ပခင်းမျိုး) ၊ အချိုအ့မှုကိေ္စများတွင် အပခား

ဆန့်ကျင်ဖက်ဆုိးကျိုးများနေင့်ဒွန်တဲွပပီး ပဖေ်စပါ်ပခင်း (  ဥပမာ-  နုိင်ငံှင်းတွင် အစထွစထွလုံ ပံခံုမှုကင်းမဲစ့နစသာ အစပခအစနပဖေ်စပါ်

စနပခင်းမျိုး) ။ အဆုိပါပဖေ်စပါ်စနစသာ အစပခအစနဆုိးအမျိုးမျိုးကုိ တခုပခင်းသီးပခားေီမဟုတ်ပဲ၊ တေတုေည်းတည်း ပုံ ံစဖါ်ကကည့်ပါက 

စလှောက်ထားသူှဲေိ့တ်ထဲမော အစပခခုိင်စသာ ဖနိေိပ်ချုပ်ချယ် ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှ ပခင်း( သ့ုိ) ခံှနုိင်ေှာ ေှိစနပပီဟု ယူဆေှာပဖေ်လာ

နုိင်ပခင်းကုိဆုိလုိပါသည်။ သ့ုိပင်ညားလည်း အစကကာင်းှင်းများကုိတေုတေည်းထဲစပါင်းေပ်ကကည့်ပခင်းပဖင့် မည်သည့်အခါဒုက္ခသည်

အပဖေ် အသိအမေတ်ပပုှန်လုိအပ်သည့် ေံသတ်မေတ်ချက်များနေင့်ကုိက်ညီစနပပီဟုဆုိနုိင်ှန် တိကျစသာေနံှုန်းသတ်မေတ်ှန်ပဖေ်နုိင်

စကကာင်း စပပာစနှန်ပင်လုိမည်မထင်ပါ။ ဤသ့ုိ သတ်မေတ်နုိင်ှန် သီးပခားပထဝဝီင်ဆုိင်ှာ၊ သမိုင်းစကကာင်းဆုိင်ှာ၊ လူမျိုးေု ေုေည်း

စနထုိင်မှုဆုိင်ှာ ပတ်ဝန်းကျင်အစပခအစနကုိ မပဖေ်မစန ထည့်သွင်းေဥ်းေားှန်လိုအပ်မည်ပဖေ်သည်။ 

 

ဥပမာအားပဖင့် ဖိနေိပ်ချုပခ်ျယ် ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှ ပခင်းတွင် စအာက်ပါအစပခအစနများပါဝင်နိုင်သည်။ 

အသက်အုိးအိမ်၊ ဘဝလုံ ပံခံုမှု( သ့ုိ)  လွတ်လပ်မှုထိပါးပခိမ်းစပခာက်ခံှပခင်း  

 အသက်အန္တှယ်ပခိမ်းစပခာက်ခံှမှု( mi no kiken)ဥပမာ-  မိခင်နုိင်ငံအေုိးှကလုပ်ကကံှန်ပေ်မေတ်အပဖေ်ထားှေိခံှသူ။ 

 ဖမ်းဆီးပခင်း/ ထိန်းသိမ်းပခင်းခံှပခင်း( taiho/koukin) တှားဝငပ်ဖေ်စေ၊ တှားမဝင်ပဖေ်စေ၊ ှဲကပဖေ်စေ၊ လုံ ပံခံုစှးတပ်ဖ့ဲွက

ပဖေ်စေ ဖမ်းဆီးချုပ်စနာင်ပခင်း၊ စဒသန္ှတ အေိုးှက ကာကွယ်ှန်ပျက်ကွက်ပခင်း၊ဆန္ဒမ ေှိပခင်း( သ့ုိ) မတတ်ေွမ်းနုိင်ပခင်း သူ

ပုန်သူပန်များ၏ ဖမ်းဆီးချုပ်စနာင်ခလုံဆဲဆဲပဖေ်ခဲပ့ပီး ကံသီ၍လွတ်စပမာက်လာပခင်း။ 

 ညဥ်းပမ်းနေိပ်ေက်ခံှပခင်း၊(gomon) ညဥ်းပမ်းနေိပ်ေက်ခံှပခင်းဆုိတာအမျိုးမျိုးပဖေ်နုိင်ပါတယ်။ ဥပမာ-  ဖမ်းဆီးထားှေဥ ်အ

ောစှောမစပးပခင်း( သ့ုိ) အိပ်ခွင့်မစပးပခင်းတ့ုိလည်းပါဝင်ပါတယ်။ 

 ပခိမ်းစပခာက်ခံှပခင်း(kyohaku) ပခိမ်းစပခာက်ခံှ ပခင်းမောစလှောက်ထားသူကုိယ်တုိင်( သ့ုိ)  စလှောက်ထားသူှဲမိ့သားေုတေ်ဦး

ဦး( သ့ုိ) မိတ်စဆွအစပါင်းအသင်းတေ်ေုံ ံတေ်စယာက်ပခိမ်းစပခာက်ခံှပခင်းလည်း အကကံုးဝင်ပါသည်။ 

 စပျာက်ကွယ်သွားပခင်း၊ စပျာက်ကွယ်သွားပခင်းဟုဆုိှာမော စလှောက်ထားသူကုိယ်တုိင်( သ့ုိ)  စလှောက်ထားသူှ့ဲမသိားေု

တေ်ဦးဦး( သ့ုိ) မိတ်စဆွအစပါင်းအသင်းတေ်ေုံ ံတေ်စယာက်ဖမ်းဆီးခံှအပပီး စပျာက်ဆုံ ံးစနပခင်းကုိဆုိလုိပါသည်။ 

 

 

ေီးပွါးစှးဘဝနေင့် ဓနဥေ္စာလုံ ံပခံုလွတ်လပ်မှုနေင့်ပတ်သက်သည့်အစပခအစနများ။ 

 ဓနဥေ္စာသိမ်းဆည်းခံှ ပခင်း။ 

 အလုပ်လုပ်ပခင်းမေ တားဆီးခံှ ပခင်း( သ့ုိ) အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းပိတ်ပင်ခံှပခင်း၊ 

 ပညာသင်ကကားစှးအခွင့်အလမ်းပိတ်ပင်ခံှ ပခင်း။ 

 

အပခားထူပခားသည်အ့စပခအစနများ။ 

 ဘာသာတှားတေ်ခုခုသ့ုိ အတင်းအကကပ်ကူးစပပာင်းှန်ဖိအားစပးခံှပခင်း။ 

 နုိင်ငံစှးပါတီတေ်ခခုုသ့ုိ အတင်းအကကပ်ဝင်စှာက်စေပခင်း( သ့ုိ) အတင်းအကကပ်နှုတ်ထွက်စေပခင်း။ 

 

 

2)  ဖိနေိပ်ချုပ်ချယ်ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှပခင်း အစကကာင်းှင်းများ 

 အမျိုးအနွယ်(jinshu)လူမျိုး၊မျိုးနွယ်ေုနေင့် မျိုးနွယ်ငယ်တ့ုိပါဝင်သည်။ 
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 ဘာသာတှား(shukyo) 

 နုိင်ငံသားပဖေ်မှု(kokuseki) 

 နုိင်ငံစှးအယူအဆ(seijiteki iken)နိုင်ငံစှးနေင့်ပတ်သက်သည့်အယူအဆကုိ စဖါ်ထုတ်ပပပခင်း( သ့ုိ)  နုိင်ငစံှးလုပ် ေှားမှု

တွှင်ပါဝင်ပခင်း။ 

 သီးပခားလူမှုစှးအဖ့ဲွအေည်းတခုခုှဲ ့အဖ့ဲွဝင်ပဖေ်ပခင်း၊ စယဘူယျအားပဖင့် စနာက်ခံဘဝတူသူတေ်ေု၊ ဓစလ့တူ( သ့ုိ) လူမှုအ

ဆင့်အတန်းတူတ့ုိက ဖ့ဲွထားစသာအေုအဖွဲ့ကုိဆုိလုိသည်။အဖွဲ့အေည်းတေ်ခုှ ဲအ့ဖွဲ့ဝင်ပဖေ်သည် ဆုိရုံ ံမှေပဖင့် ဒုက္ခသညပ်ဖေ်ပပီ

ဟု မစြွကးစကကာ်နိုင်ပါ။ အဖွဲ့အေည်းတေ်ခခုုှ့ဲ အဖ့ဲွဝင်ပဖေ်သည်ဆုိရုံ ံပဖင့် ဖိနေိပ်ချုပ်ချယ်ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှ နုိင်စသာ ထူးပခား

သည့်အစပခအစနတေ်ေုံ ံတေ်ှာ ေှိဖ့ုိလုိသည်။ 

 

 

3)  ဖိနေိပ်ချုပ်ချယ်ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှစကကာင်း( သ့ုိ) ခံှနုိင်စကကာင်းသက်စသအစထာက်အထား 

 
UNHCRမေထုတ်စဝစသာ လက်ေဲွောအုပ်အဆုိအှ ဒုက္ခသည်ပဖေ်စကကာင်းကုိ သက်စသပပှန်တာဝန်မောစလှောက်ထားသူှဲတ့ာဝန်ပဖေ်

သည်ဟု ဆုိထားပါသည်။စလျာက်ထားသူက-  

 

1) ပဖေ်ေဥ်ကုိအမေန်အတုိင်းစပပာှမည်ပဖေ်ပပီး၊ ဒုက္ခသညပ်ဖေ်စကကာင်းကုိ သက်စသထူနုိင်ှန် ေေ်စဆးသူအှာ ေှိကုိ  

အေွမ်းကုန်ကူညီှမည်။ 

2) မိမကိဒုက္ခသည်ပဖေ်စကကာင်းစြွကးစကကာ်ချက်ကုိှနုိင်သမှေစသာသက်စသအစထာက်ထားများနေင့်အေွမ်းကုန် သက် 

စသ ထူစထာင်နုိင်ှန် ကကိုးေားှမည်။သက်စသအစထာက်အထားများ တင်ပပနိုင်ှန်အစပခအစနမ ေှိပါက အဘယ်

စကကာင့်မတင်ပပနုိင်စကကာင်း ေေ်စဆးသူက စကကနပ်စလာက်စအာင် ှေင်းပပနုိင်ှမည်။လုိအပ်လှေင် စနာက်တုိးအ  

စထာက်အထားများတင်ပပနိုင်ှန် အေွမ်းကုန်ကကိုးေားှမည်။ 

3) ေေ်စဆးသူက အချက်ကျကျနေင့် စ ေှ့စနာက်ညီသည့် အချက်အလက်များထူစထာင်နိုင်ှန် မိမ၏ိအတိတ်က အပဖေ်အ

ပျက်အစတွအ့ကကံုများနေင့်ပတ်သက်ပပီး အစသးေိတ်နိုင်သမှေေိတ်ပပီး ေနေ်တကျတင်ပပှမည်။ 

 

မိမအိစပါ် အဘယ့်စကကာင့်အန္ှတ ယ်ကျစှာက်နိုင်စကကာင်းကုိ ဂျပန်အေိုးှအား အစသးေိတ် ေှင်းလင်းတင်ပပှန် အလွန်အစှးကကီးပါ

သည်။ မိမအိေုိးှက လ့ူအခွင့်အစှးချိုးစဖာက်စနသည်( သ့ုိ) မိမိနိုင်ငံတွင် အစပခအစနများ မပငိမ်အသက်ပဖေ်စနပါသည်ဆုိရုံ ံမှေပဖင့် 

လုံ စံလာက်မည်မဟုတ်ပါ။ မမိိကုိယ်တုိင် အဘယ့်စကကာင့် ဖိနုိပ်ချုပ်ချယ်ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှစကကာင်းကုိ ေှင်းလင်းပပသနုိင်ှမည်ပဖေ်

သည်။လုိအပ်စသာ အစထာက်အထားောှွက်ောတမ်းများကုိ လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးဌာနသ့ုိမတင်မီ၊ မိမိထံပါး သိမ်းဆည်းနုိင်ှန် 

မိတ္တူကူးထားှန် မစမ့ပါနေင့်။ 

 
 

3.လျှောက်ထားရန်ျုိအြ်သည့်စာရေက်စာတမ်းများ 
 
စအာက်ပါောှွက်ောတမ်းများလုိအပ်မည်ပဖေ်သည်။မေတ်တမ်းအစနပဖင့် ဤောှွက်ောတမ်းများအားcopyတေ်ေုံ ံကူးထားကကပါှန်။ 

 ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းအတွက်စလှောက်ှမည့်စလှောက်လွှာတေ်ေုံ ံ။( A4 ဆုိက် ( ၁၂ ) ှွက်) ။ 

 ကုိယ်စှးအချက်အလက်များနေင့် ဒုက္ခသည်ပဖေ်စနစကကာင်းစနာက်ခံပဖေ်ှပ်များ (  မတင်မစနှလည်းမဟုတ်၊ မည်မှေစှးှ

မည်ဟုကန့်သတ်ထားပခင်းမ ေှိစသာ်လည်း ေေ်စဆးသည့်အခါ အလွန်အစှးပါ၊ အှာစှာက်စကကာင်းသတိပပုပါ။)  

 မိမကိဒုက္ခသည်ပဖေ်စနစကကာင်း သက်စသပပသည့်အပခားအစထာက်အထားများ။ 
 လွန်ခဲစ့သာနေေ်လအတွင်းရုိက်ကူးထားသည့် ၅x ၅ေင်တီ၊ ဦးထုပ်မစဆာင်း၊ စ ေှ့လေည့်ကုိယ်တေ်ပုိင်းစပါ် ဓါတ်ပုံ ံနေေ်ပုံ ံ။  

    ( အကယ်၍စနထုိင်ခွင့်ှထားပခင်းမ ေှိသူပဖေ်ပါက ဓါတ်ပုံ ံသုံ ံးပံု ံ) ။ 

 

စလှောက်လွာတင်သွင်းှာတွင် စအာက်ပါောှွက်ောတမ်းများအား တင်ပပှန်လုိအပ်ပါသည်။ 

 နုိင်ငံကူးလက်မေတ်( သ့ုိ) စနထုိင်ခွင့် အဆင့်အတန်းကုိစဖါ်ပပသည့်ောှွက်ောတမ်းအစထာက်အထား။(ှေိပါက) 

 နုိင်ငံပခားသားမေတ်ပုံ ံတင်ကဒ်ပပား( ဂုိင်းဂျင်းကဒ်) (  gaijin card;gaikokojin touroku shomeisho) ။( ေှိပါက) 

 ယာယီအချုပ်ကင်းလွတ်ခွင့် ောှွက်ောတမ်း ( kari homen)  ( ေှိပါက)  

 ယာယီထိန်းသိမ်း၀င်စှာက်ခွင့်အစထာက်အထား။( ေှိပါက) 
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1)  စလှောက်လွှာကုိ ဘယ်ကှယူှမောလဲ။ 

 

Kanagawa ခရိုင်မေအပ kanto koshin etsu ခရိုင် (Tokyo, Saitama, Chiba, Tochigi, Gunma, Ibaraki, Yamanashi, 

Nagano နေင့် Niigata)အတွင်းစနထုိင်ကကသူများအတွက်စလှောက်လွှာပုံ ံေံများကုိ ဒုက္ခသည်ပဖေ်မပဖေ်ေုံ ံေမ်းေေ်စဆးစှးဌာန 

( nanmin chousa bumon) မေ ှယူနုိင်ပါသည်။ အဆုိပါဌာနသည် Shinagawa ေှိ တုိကျိုလူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးဗျုရုိ (Tokyo 

nyukoku kanrikyoku ( သ့ုိ)  nyukan) အစဆာက်အဦးတတိယအထပ်တွင် ေှိပါသည်။ အဆုိပါရံု ံးသ့ုိသွားစှာက်ပပီး ဒုက္ခသည်အ

ပဖေ် အသိအမေတ်ပပုခံှ ှန်စလှောက်လုိစကကာင်း စပပာပပပါက စလှောက်လွှာထုတ်စပးပါလိမ့်မည်။ 

Kanagawaခရုိင်တွင်စနထုိင်သူပဖေ်ပါက တုိကျိုလူ၀င်မူကကီးကကပ်စှးဌါန၏ yokohama ဌါနခွတွဲင်ှယူနုိင်ပါသည်။စလှောက်လွှာ 

ဖုိင်ကုိ တှားစှး၀န်ကကီးဌါန၏၀ဲက်ဆုိက်ပဖေ်စသာ http://www.moj.go.jp မေ ( PDF format )ကုိလည်းကူးယူနုိင်ပါသည်။စလှောက် 

လွှာပုံ ံေံများကုိ ဘာသာမျိုးေုံ ံပဖင့် စှးသားပပင်ဆင်ထားပါသည်။ (အဂ္္လိပ်၊ အာမူဟာှာ၊ အာှပ်၊ အင်ဒုိနီး ေှား၊ ေှင်ဟာှာ၊ ေပိန်၊ 

ေု၀ဟီှီ၊ ထုိင်း၊ တဂစှာ့ဂူ၊ တမီးရု၊ ဒါှီ၊ တူှကီ၊ နီစပါ၊ ပါရူတူး၊ ပန်ဂျာပီ၊ ဟင်ဒူ၊ ပပင်သေ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ပဲရူး ေှား၊ ဘန်ဂါလီ၊ စပါ်တူဂီ၊ 

ပမန်မာ၊ မွန်ဂုိ၊ ရု ေှား၊ ဘူရူဒူဘာသာ)။JAR မေလည်း ဒုက္ခသညအ်သိအမေတ်ပပုစလှောက်လွှာများှ ေှိနုိင်ပါသည်။ 

Kanagawa ခရုိင်မေအပ၊ Kanto Koshinetsu စဒသတွင်စနထုိင်သူများအတွက် စဒသဆုိင်ှာ လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးဗျူရုိရုံ ံးများော

ှင်းကုိ စနာက်ဆက်တဲွ( ၂) တွင် စဖါ်ပပထားပါသည်။ 

လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးထိန်းသိမ်းစှးေခန်းများတွင် ဖမ်းဆီးခံထားှသူများမော ထိန်းသိမ်းစှးေခန်းှေိ အှာ ေှိထံတွင် စလှောက်လွှာကုိ 

စတာင်းယူနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍သင်သည် စလဆိပ်အစှာက်တွင် ဒုက္ခသည်အဆင့်စလှောက်ထားလုိပါက စလဆိပ် ေှိ လူဝင်မှုကကီး

ကကပ်စှးအှာ ေှိထံတွင် စပပာဆုိစလှောက်ထားနုိင်ပါသည်။ ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်စ ေှာက်စှးအဖ့ဲွ (JAR) ဖုန်းနံပတ် 

(၀၁၂၀-၄၇၇-၄၇၂ )(  ၀၃- ၅၃၇၉- ၆၀၀၉)  ( သ့ုိ)  UNHCR ( ၀၃- ၃၄၉၉- ၂၀၁၁) သ့ုိ ဆက်သွယ်အကူအညီစတာင်းခံနုိင်ပါ

သည်။ 

 

 

2)  ဒုက္ခသည်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်လွှာပဖည့်ပခင်း။ 

စလှောက်လွှာအား စလှောက်ထားသူကုိယ်တုိင်ပဖည့်ေွတ်ှပါမည်။ မိခင်ဘာသာေကားအေ ေှိသည့် မိမိကျွမ်းကျင်သည့်ဘာသာေကား 

ပဖင့်အမေားအယွင်းမပါစအာင် ပဖင့်ေွတ်စှးသားှမည်။ ောမစှးမဖတ်တတ်စသာစကကာင့် မိမိကုိယ်တုိင်စလှောက်လွှာစှးသားနုိင်ပခင်း 

မ ေှိပါက လူ၀င်မူကကီးကကပ်စှ း၌သွားစှာက်တုိင်ပင်ပါ။ စလှောက်လွှာပဖည့်ေွတ်ှာတွင် ပဖည့်ေွတ်စှးသားမည်စနှာမ ေှိပါက 「ကုိယ် 

စှးှာဇာ၀င်တွင်စဖါ်ပပထားသည့်အတုိင်း」သ့ုိမဟုတ်「ကုိယ်စှးှာဇ၀င်တွင်ဖတ်ရူပါှန်」ဟူ၍စှးသား၍ အစသးေိတ်စှးသား 

ထားစသာကုိယ်စှးှာဇ၀င်အား ပူးတဲွတင်ပပပါ။ 

 

 

3)  စလှောက်လွှာကုိ ဘယ်မောတင်ှမောလဲ။ 

စလှောက်လွှာကုိ လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးရုံ ံး၊ ဒုက္ခသည်ေေ်စဆးစှးဌာန သ့ုိတင်သွင်းှမည်ပဖေ်ပါသည်။ အဆုိပါဌာနက စလှောက်လွှာကုိ

လက်ခံှ ေှိပပီးစနာက် လက်ခံှ ေှိစကကာင်းအသိအမေတ်ပပုပဖတ်ပုိင်းငယ် ( juri hyo) ကုိ စလှောက်ထားသူထံ ချက်ချင်းထုတ်စပးမည်

ပဖေ်သည်။ ဤလက်ခံပဖတ်ပုိင်းငယ်အား ပံု ံမေန်အားပဖင့်နုိင်ငံကူးလက်မေတ်တွင်တွကဲပ်စပးပါလိမ့်မည်။အဆုိပါ လက်ခံှ ေှိစကကာင်းအ

သိအမေတ်ပပုပဖတ်ပုိင်းငယ်တွင် စလှောက်လွှာအမေတ်ကုိ စဖါ်ပပထားပါလိမ့်မည်။ လက်ခံှ ေှိစကကာင်း အသိအမေတ်ပပုပဖတ်ပုိင်းငယ်သည် 

သင့်အတွက် အလွန်အစှးကကီးစကကာင်း စကာင်းေွာသတိပပုပါ။ အှာ ေှိကသင့်စလှောက်လွှာကုိလက်ခံသည့်တုိင် အသိအမေတ်ပပု

ပဖတ်ပိုင်းငယ်ထုတ်စပးပခင်းမပပုက သင့်စလှောက်ထားမှု တှားမဝင်စကကာင်းစကာင်းေွာသတိပပုပါ။စလှောက်ထားမှုကာလမပပီးဆုံ ံးမ

ချင်းဤပဖတ်ပုိင်းမစပျာက်ှစလစအာင် အထူးဂရုပပုထိန်းသိမ်းထားပါ။ 

 

 

4)  ကုိယ်စှးှာဇ၀င်စှးသားပခင်း( Personal Statement)  

သင့်ကုိယ်စှးှာဇ၀င်တင်ပပချက်များသည် သင့်စလှောက်ထားမှုတွင် အလွန်အစှးကကီးစသာအေိတ်အပုိင်းပဖေ်စကကာင်း စကာင်းေွာ

သတိပပုပါ။ အစသးေိတ်နေင့်ပတ်သက်၍ သီးပခားောှွက်(Self help kid) ကုိဖတ်ရှုပါှန်။ကုိယ်စှးအချက်အလက်များတင်ပပှာတွင် 

မိမကိ စနှင်းနိုင်ငံသ့ုိ မည်သည့်အတွက်မပပန်နိုင်စကကာင်း အစသးေိတ် ပပည့်ပပည့်ေံု ံေုံ ံ စှးသားတင်ပပှန်လုိအပ်မည်ပဖေ်သည်။ကုိယ် 

စှးှာဇ၀င်တွင် စအာက်ပါအချက်အလက်များအား တင်ပပှပါမည်။ 

 

1. ဖိနေိပ်ချုပ်ချယ်မှုအစပခအစန - မည်ကဲ့သ့ုိဖိနိေပ်ချုပ်ချယ်သည်။ စလှောက်ထားသူကုိယ်တုိင် စတ့ွကကံုခံေားခ့ဲှ သည့ ်အ          

စကကာင်းကုိစှးှန်။ 

 

2. ဖိနိေပ်ချုပ်ချယ်ခံှသည့်အစကကာင်းအှင်း - စလှောက်ထားသူက ဖိနိေပ်ချုပ်ချယ်ပခင်းခံှသည့် အစကကာင်းအှင်း။  မည်သည့်  

http://www.moj.go.jp/
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အစကကာင်းအှင်းစကကာင့်ဖိနိေပ်ချုပ်ချယ်ပခင်းကုိခံှမည့်အန္တ္ှယ် ေှိစကကာင်းကုိစှးသားှန်။ 

  3. လက် ေှိအစပခအစန - အမိနိုင်ငံသ့ုိပပန်သွားခဲ့ပါက ဖိနိေပ်ချုပ်ချယ်ခံှနုုိင်မည့်အစပခအစန ေှိစကကာင်းကိုစှးသားှန်။ 

  4. အထက်ပါ 1 ~ 3အချက်များအားအစသးေိတ်စှးသားှန်။ သင်ကုိယ်တုိင်ခံေားစနှပံု ံသာမက သင့်မိသားေုဝင်တဦးဦး သို့      

မဟုတ်အသိမိတ်စဆွတဦးဦး( သ့ုိ) သင်ပါဝင်စနသည့်၊ပါဝင်ခဲဘူ့းသည့်အဖွဲ့အေည်းဝင်တဦးဦးအစှးယူခံှပံု ံကုိပါအစသး

ေိတ် တင်ပပပါ။ 

သင့်ကုိယ်စှးအချက်အလက်များကုိ အစသးေိတ်နုိင်သမှေ အစသးေိတ်စှးသားပါ။ စမွးဖွားခဲခ့ျိန်မေ ယစန့အထိ ( လုိအပ်သည့်စနှာ

တွင် မိသားေုဝင်နေင့် စဆွမျိုးများအစကကာင်းအပါအဝင်)  မေတ်မိသမှေ အစသးေိတ်စှးပါ။ သ့ုိစသာ် အစှးအကကီးဆုံ ံးအပိုင်းမောသင်အ

မေန်တကယ်ဖမ်းဆီးအစှးယူခံခဲ့ှ မှု( သ့ုိ)  ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှဖွယ်အစပခအစနများကုိ စှးသားှမည်ပဖေ်စပသည်။ အမည်များ၊ 

ှက်ေွမဲျား၊ အချက်အလက်များသည် အစှးအပါဆုံ ံးပဖေ်သည်။ သင်ကုိယ်တုိင်ဘယ်လုိခံေားှနုိင်သည်၊ သင်ကုိယ်တုိင် မည်သ့ုိစသာ

အန္တှယ်နေင့်ကကံုစတ့ွနိုင်သည်ဆုိသည်မောအစှးအပါစကကာင်းပဖေ်စကကာင်း အထူးသတိပပုပါ။  

အထူးသပဖင့် သင့်အတွက်အန္ှတ ယ် ေှိစနပုံ ံကုိ ဘယ်လုိ၊ ဘယ်မော၊ ဘယ်စနှာ၊ဘာစ့ကကာင့်၊ ဘယ်သူ ဆုိသည့် ဘယ်ငါးလုံ ံးကုိအစပဖ

စပးစှးသားပခင်းမော အထိစှာက်ဆုံ ံးပဖေ်စကကာင်း မစမ့ပါနေင့်။သင့်နုိင်ငံှင်းမေ ထွက်စပပးခဲပ့ခင်းမ ေှိက ( သ့ုိ)  နုိင်ငံှင်းသ့ုိပပန်ပို့ပခင်းခံှ

ပါက မည်သ့ုိပဖေ်နိုင်သည်ကုိ အထူးပပုစှးပါ။ သင်ကတင်ပပထားစသာ သက်စသခံအစထာက်အထားများကုိ လုိအပ်သည့်စနှာ

တုိင်းတွင်းကုိးကားပါ။ သင်က မိမိှ ဲကုိ့ယ်စှးှာဇဝငကုိ်စှးသားစနပခင်းမဟုတ်ပဲ သင်စတွက့ကံုခံေားခဲ့ှ ပုံ ံများ ( သ့ုိ)  သင်စတ့ွကကံုခံ

ေားခ့ဲှမှုနေင့် ဆက်နွယ်စသာ သင့်မိသားေု၊ စဆွမျိုးအစပါင်းအသင်းများအစကကာင်း စှးသားစနစကကာင်းမစမ့ပါနေင့်။ သင်စှးသား

ထားချက်အားလုံ ံးနေင့်ပတ်သက်ပပီး ေေ်စဆးစမးပမန်းသူက ခစှစေ့တွင်းကျ စမးပမန်းစပလိမ့်မည်။ 

သင့်ကုိယ်စှးအချက်အလက်များတင်ပပချက်များ အလွန် ေှည်လျားသွားမည်ေုိးပပီး အတုိချံုးပခင်းမလုပ်ပါနေင့်။ အစှးအပါဆုံ ံးမော သင်

က အဘယ်စကကာင့်ဤနုိင်င၏ံအကာအကွယ်ကုိလုိအပ်စနပါသလဲဆုိတာထင် ေှားှန်ပင်ပဖေ်သည်။ 

သင့်ကုိယ်စှးအချက်အလက်တင်ပပချက်များ ( Personal Statement) ၏ မိတ္တူကုိသိမ်ဆည်းထားှန်မစမ့ပါနေင့်။ သင့်စလျာက်

ထားချက်၏ အသက်ဝိညာဥ်မော သင့်ကုိယ်စှးအချက်အလက်တင်ပပချက်များ ( Personal Statement) ပဖေ်စကကာင်းမစမ့ပါနေင့်။ 

လူစတ့ွကကားနာေေ်စဆးချိန်တွင် သင့်စှးသားတင်ပပမှုနေင့်စ ေှ့စနာက်မညီမှုများပါ ေှိစနပါက သင်စလှောက်ထားချက်ကုိ အကကီးအ

ကျယ် အားနည်းသွားစေမည်ပဖေ်စကကာင်း စကာင်းေွာသတိပပုပါ။ 

 

 

5) အဖခားတင်ဖြျုိလသာအလထာက်အထားများ။ 
သင်ဒုက္ခသည်အပဖေ် အသိအမေတ်ပပုခံှှန်စလှောက်ထားမှုအတွက် သက်စသအစထာက်အထား တင်ပပှန်လုိစပမည်။ သင်နုိင်ငံ

ှင်းသ့ုိပပန်ှလှေင် ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှနုိင်စကကာင်းကုိ သက်စသခံအစထာက်အထားများပဖင့် အစထာက်ကူပပုှန်လုိစပမည်။ အ

ကယ်၍ သင့်တွင် သက်စသခအံစထာက်အထားများတင်ပပှန် လုံ ံးဝမ ေှိလှေင်ပဖေ်စေ၊ အနည်ငယ်သာ ေှိစနပပီး မလုံ ံမစလာက်ပဖေ်စန

လှေင်ပဖေ်စေ၊ သက်စသထုနိုင်ှန်အလွန်ခက်ခနုိဲင်ပါသည်။ မည်သ့ုိပင်ပဖေ်စေ၊ သက်စသထူနုိင်ှန် ှနုိင်သမှေအစထာက်အထားများ

ကုိ ကကိုးေား ေှာစဖွေုစဆာင်းှန်အလွန်အစှးကကီးပါသည်။သက်စသအစထာက်အထားများက အစှးမပါလေဟုထင်မေတ်ှသည့်တုိင် 

တင်ပပှန်မပျက်ကွက်ပါနေင့်။ ေေ်စဆးသူအှာ ေှိက သက်စသအစထာက်အထားများတင်ပပှန်စတာင်းဆုိပခင်းမပပုခ့ဲပါစသာ်လည်းှ

နုိင်သမှေအစထာက်အထားများကုိ တင်ပပထားပါ။ 

 

ဥပမာအားပဖင့်၊ စအာက်ပါအစထာက်အထားများသည် သက်စသထူှာ၌ အစှးပါပါသည်။ 

 သင့်လှုပ် ေှားမှုများ( သ့ုိ)  သင့်အားဖမ်းဆီစအစှးယူနုိင်စကကာင်းကုိစဖါ်ပပထားစသာ သတင်းော၊ မဂ္ဂဇင်း ( သ့ုိ)  ောစောင်များ။ 

 သင့်နုိင်ငံစှးအယူအဆကုိ စဖါ်ပပထားစသာသတင်းော၊ မဂ္ဂဇင်း( သ့ုိ) ောစောင်များ။ 

 ဖမ်းဝှမ်း( သ့ုိ) ှောစဖွေေ်စဆးခွင့်အမိန့်က့ဲသ့ုိစသာ သင်အားဖမ်းဆီးအစှးယူနုိင်ှန်ှည်ှွယ်စသာောှွက်ောတမ်းများ။ 

 သင်ပါဝင်ခဲစ့သာအဖ့ဲွအေည်းက ထုတ်စပးထားသည် ့ အဖွဲ့ဝင်ပဖေ်စကကာင်းစထာက်ခေံာများ။ ( ဥပမာ- သင်ကအဖွဲ့ဝင်ပဖေ်

စကကာင်းနေင့် သင်ထမ်းစဆာင်စနစသာှာထူး၊ တာဝန်နေင့် လှုပ်ှေားမှုများကုိ စှးသားစဖါ်ပပထားစသာ စထာက်ခံော) ။ 

 စလှောက်ထားသူ၏တင်ပပစလှောက်ထားချက်များနေင့်ပတ်သက်စသာ မေတ်ပံု ံတင်ကဒ်၊ စကျာင်းသာကဒ်အေ ေှိသည်များ။ 

 နုိင်ငံပခားအေုိးှနေင့်လ့ူအခွင့်အစှးအဖ့ဲွအေည်းများမေထူတ်စ၀စသာ အေီှင်ခံောများ၊ ဥပမာအားပဖင့်၊ အစမှိကန်နိုင်ငံပခားစှး 

ဝန်ကကီးဋ္္ဌါန၊အဂ္လလန်ပပည်ထဲစှးဝန်ကကီးဋ္္ဌါန၊Amnesty International,Human Rights Watchမေထူတ်စ၀ သည့်အေီှင်ခံောများ။ 

ောှွက်ောတမ်းများအားလုံ ံးသည် စလှောက်ထားသူနေင့်ပတ်သက်၍ အစသးေိတ်စှးသားစဖာ်ပပထားပခင်း ေှိှန်မလုိအပ်ပါ။ ဥပမာအား 

ပဖင့်၊ စလှောက်ထားသူမေ ပါ၀င်လုပ် ေှားလှေက် ေှိစသာ အဖ့ဲွအေည်းမေစှးသားစပးစသာစထာက်ခံောတွင် စလှောက်ထားသူ၏အမည်၊ အ 

ဖွဲ့အေည်း၏ မည်သည့်ှာထူး၊အဆင့်တွင် ေှိသည်ဟူသည့် အချက်များအားစပါ်လွှင်ေွာစှးသားစဖါ်ပပှပါမည်။ အမိနိုင်ငံတွင် 

စလှောက်ထားသူမေ စတ့ွကကံုခ၍ေားခ့ဲှစသာအစကကာင်းအှာများအားလည်း စှးသားစဖါ်ပပနုိင်ပါသည်။ သ့ုိစသာ်၊ တင်ပပစသာအ 

စထာက်အထားများမော သတင်းောပဖေ်ခ့ဲပါက စလှောက်ထားသူနေင့်ပတ်သက်၍ စလှောက်ထားသူနေင့်ပတ်သက်၍ စှးသားတင်ပပထား 

ပခင်းမ ေှိလှေင်လည်း တင်ပပ၍ှပါသည်။ စလှောက်ထားသူမေ ပါ၀င်လှုပ် ေှားလှေက် ေှိစသာအဖ့ဲွအေည်း၏အဖ့ဲွ၀င်များ ဖိနိေပ်ချုပ်ချယ်ခံှ 
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လှေက်ှေိသည် ဟူ၍စဖါ်ပပထားသည့် သတင်းောပဖေ်လျင်လည်း တင်ပပနုိင်ပါသည်။ လ့ူအခွင့်အစှးအဖ့ဲွအေည်းမေထုတ်စ၀သည့် အေီ 

ှင်ခံောနေင့်ပတ်သက်၍လည်း ထုိနည်း၎င်းပဖေ်ပါသည်။ စလှောက်ထားသူ၏အမည်အားစှးသားစဖါ်ပပထားပခင်းမ ေှခဲ့လှေင်လည်း အ 

စှးပါစသာ ောှွက်ေတမ်းများပဖေ်ပါသည်။ စလှောက်ထားသူနေင့် ဘ၀တူ၊ အစပခအစနတူစသာသူများဖိနိေပ်ချုပ်ချယ်ခံှလှေက် ေှိသည် 

ဆုိသည့် အေီှင်ခံောပဖပ်ပါက လွန်ေွာအစထာက်အကူပပသည့် ောှွက်ောတမ်းများပဖေ်နိုုင်ပါသည်။ 

အစှးကကီးစသာောှွက်ောတမ်းများ၏မှုှင်းအား မိမိလက်၀ယ်တွင်သိမ်းဆီးထား၍ စကာ်ပီအားဒုက္ခ္သည်ေီေေ်စှးအှာ ေှိထံသ့ုိ 

တင်ပပပါ။ ဒုက္ခ္သည်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်လွှာတင်စသာအခိျန်၊ သ့ုိမဟုတ် လူစတ့ွကကားနာေေ်စဆးစသာအချိန်တွင်မှုှင်းအား 

ဒုက္ခ္သည်ေီေေ်စှးအှာ ေှိအားပပသ၍ စကာ်ပီနေင့်မှုှင်းသည်ကုိက်ညီမူ ေှိစကကာင်းေေ်စဆးကကည့်ခိုင်းပါ၊ ောှွက်ောတမ်းမှုှင်းအား 

မတင်ပပပါနေင့်။ 

 
 

4. ယာယီလနထုိင်ခေင့်လြးအြ်ဖခင်း (kari taizai) 

 
အကယ်၍ သင်သည်ဒုက္ခသည်အပဖေ်စလှောက်ထားပပီး တှားဝင်စနထုိင်ခွင့်ဗီဇာ မှေိပါက၊သတ်မေတ်ထားစသာေည်းကမ်းချက်များ 

နေင့်ကုိက်ညီပါက သင့်အားယာယီစနထုိင်ခွင့်စပးအပ်နုိင်ဘွယ် ေှိပါသည်။သ့ုိစသာ် ယင်းသ့ုိယာယီစနထုိင်ခွင့်ှ ေှိနိုင်ှန်မော စအာက်ပါ

စဖါ်ပပပါေည်းကမ်းချက်များနေင့်ကုိက်ညီှန်လုိအပ်ပါမည်။ 

 

(1)စလှောက်ထားသူနိုင်ငံပခားသားသည် နိုင်ငံှင်းသ့ုိပပန်ပ့ုိခံှှန် အစကကာင်း ေှိစနပပီဟုသံသယပဖေ်ေှာအစကကာင်းေုိးေင်မှေ မှေိ 

သူပဖေ်ှမည်။ 

(2)စလှောက်ထားသူနိုင်ငံပခားသားသည် ဂျပန်နိုင်ငံသ့ုိစှာက် ေှိအပပီး (ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ေှိေဥ် ဒုက္ခ္သည်ပဖေ်သွားှသည့်အ   

စကကာင်းအှင်းပဖေ်စပါခ့ဲ်သူပဖေ်ပါက ထုိအစကကာင်းအှင်းကုိသိ ေှိသည်စန့မေေ၍) ၆လ အတွင်း စလှောက်လွှာတင်သွင်းသူ   

ပဖေ်ှမည်။ 

(3)စလှောက်ထားသူနိုင်ငံပခားသားသည် ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှမည်ဟု ေုိးှိမ်ှစသာစဒသမေ ဂျပန်နုိင်ငံသ့ုိ တုိက်ရုိက်စှာက် လာ 

သူပဖေ်ှမည်။ 

(4)စလှောက်ထားသူနိုင်ငံပခားသားသည် ဂျပန်နုိင်ငသ့ုိံဝင်စှာက်ခ့ဲပပီး ှာဇာသတ်ကကီးပုဒ်မတေ်ေံု ံတှာပဖင့် အလုပ်နေင့်( သ့ုိ)   

အလုပ်မဲပ့ပေ်ဒဏ်ချမေတ်ခံထားှပပီးသူမပဖေ်စေှ။ 

(5)စလှောက်ထားသူနိုင်ငံပခားသားအား ောပဖင့်စှးသားထားစသာပပည်နေင်ဒဏ်စပးထားခံှပပီးသူမပဖေ်စေှ။ 

(6)စလှောက်ထားသူနိုင်ငံပခားသားသည် ထွက်စပပးသွားနုိင်သည်ဟု ေုိိးှိမ်ေှာမ ေှိသူပဖေ်ှမည်။ 

 

တုိက်ရိုက်ဟုဆုိှာတွင် မည်သည့်နုိင်ငံကုိမှေ ဝင်စှာက်ပခင်းမှေိပဲ ဂျပန်နုိင်ငသ့ုိံ တုိက်ရုိက်လာစှာက်ပခင်းသာပဖေ်ှမည်ဟု ဆုိလုိပခင်း

မဟုတ်ပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံသ့ုိ တုိက်ရုိက်လာစှာက်ှန် အလွန်ခက်ခပဲါသည်။ ထ့ုိစကကာင့် ဂျပန်နုိင်ငံသ့ုိအဘယ်စကကာင့်တုိက်ရုိက်လာ

စှာက်နုိင်ခ့ဲပခင်းမ ေှိစကကာင်းကုိစသချာေွာ ေှင်းပပှန်လုိအပ်မည်ပဖေ်သည်။စယဘူယအားပဖင့် ယာယီစနထုိင်ခွင့်သက်တမ်းသည်

( ၆) လပဖေ်ပါသည်။ သက်တမ်းမကုန်မီ( ၁၀) ှက်ကကိုတင်ပပီး သက်တမ်းတုိးှန်စလှောက်ထားှမည်ပဖေ်သည်။ ယာယီစနထုိင် 

ခွင့်ှ ေှိထားသည့်အချိန်တွင် ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းပခင်းပပုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ နုိင်ငံှင်း သ့ုိပပန်ပို့သည့်အဆင့်အားလည်း ှပ်တန့်ထား 

မည်ပဖေ်ပါသည်။ 

ယာယီစနထုိင်ခွင့်ှ ေှိခဲ့ပါက ယာယီစနထုိင်ခွင့်အားမပဖတ်သိမ်းမပခင်းနုိင်ငံှင်းသ့ုိပပန်ပ့ုိမည့်အဆင့်အား ှပ်တန့်ထားမည်ပဖေ်ပါသည်။ 

ယာယီစနထုိင်ခွင့်မှ ေှိခ့ဲပါက နုိင်ငံှင်းသ့ုိပပန်ပ့ုိမည့်အဆင့်အား ှပ်တန့်ထားမည်မဟုတ်စသာစကကာင့် နုိင်ငံှင်းသ့ုိပပန်ပ့်ုိှန်အမိန့် 

ထုတ်ပပန်နိုင်ဖွယ် ေှိပါသည်။ သ့ုိစသာ်၊ ဒုက္ခ္သည်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်ထားဆဲကာလတွင် အတင်းအဓ္ဓ္မနုိင်ငံှင်းသို့ပပန်ပ့ုိပခင်းမ ေှိ 

ပါ။ 

 

 

5. ျူသားချင်းစာနာမှုကုိလထာက်ထားဖြီး အထူးလနထုိင်ခေင့်ဖြုဖခင်း(Zairyu Tokubetsu Kyoka) 

 
ဒုက္ခ္သည်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်ထားပခင်းအား ပယ်ချပခင်းခံှလှေင်လည်း၊ လူသားောနာစထာက်ထားမူအှ စနထုိင်ခွင့်စပးပခင်း 

လည်း ေှိပါသည်။ စနထုိင်ခွင့် ေှိသည့်အချိန်တွင် ဒုက္ခ္သည်စလှောက်ထားခ့ဲပါက စနထုိင်ခွင့်အမျိုးအေားစပပာင်းလစဲပး၍ သက်တမ်း 

တုိးစပးပါလိမ့်မည်။ စနထုိင်ခွင့်မ ေှိခ့ဲသူပဖေ်ပါက အထူးစနထုိင်ခွင့်ကုိစပးပါလိမ့်မည်။ လူ၀င်မှုကကီးကကပ်စှးနေင့် ဒုက္ခ္သည်အသိအမေတ် 

ပပုစှးဥပစဒအှ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်စနထုိင်ခွင့်ပပုှမည့် အထူးအစကကာင်းအှာများ ေှိခဲ့ပါက စနထုိင်ခွင့်စပးပါလိမ့်မည်။ သ့ုိစသာ်၊ 「အ 

ထူးအစကကာင်းအှာ」ဆိုသည့်သတ်မေတ်ချက်ကို တိကျပပတ်သားစပါ်လွှင်ောွ စဖါ်ပပထားပခင်းမှေိပါ။ တှားစှး၀န်ကကီးဋ္ဌ္ါနသည်အစပခခံအားပဖင့် 

i ) စလှောက်ထားသူ၏အတိတ်သမိုင်း ၊ i i ) မိသားေုဖွဲ့ေည်းပံု ံ၊ i i i ) အမိနိုင်ငံ၏အစပခအစနအေှေိသည့်အစကကာင်းအှာများကို ထည့်သွင်း 
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ေဥ်းေားသည်ဟူ၍ ယူဆနိုင်ပါသည်။ ဒုက္ခ္သည်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်ထားခ့ဲပါက ပပည်နေင်ဒဏ်စပးသည့်အဆင့်မဟုတ်ဘဲ၊ ဒုက္ခ္သည်စလှောက် 

ထားပခငး်အစပါ်တွင် အထူးစနထိုင်ခငွ့်ပပုှန်သင့်မသင့် ေဥ်းေားစပးမည်ဟူသည့်အချက်အားသတိပပုှမည်ပဖေ်ပါသည်။ 

 

6) နုိင်ငံရင်းဖြန်ြ့ုိလရးျုြ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်(Taikyo kyosei tetsuzuki) 

 
စနထုိင်ခွင့်မ ေှိဘဲ ဒုက္ခ္သည်စလှောက်ထားသူပဖေ်ခ့ဲပါက၊ လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးဋ္္ဌါန၏ ဥပစဒချိုးစဖါက်မူေေ်စဆးစှးဋ္္ဌါနမေ လာစှာက် 

ှန်ဆင့်စခါေ်ာပ့ုိလာပခင်း၊ ဖုန်ဆက်အစကကာင်းကကားလာပခင်းများ ေှိပါလိမ့်မည်။ဤဆင့်စခါ်ပခင်းသည် ဒုက္ခသညအ်ပဖေ်အသိအမေတ်ပပု

ှန်ပပုလုပ်သည့် လူစတ့ွေေ်စဆးမှုနေင့်မတူပဲ၊ ဗဇီာှက်စကျာစ်နထုိင်မှု၊ တှားမဝင်ဂျပန်နုိင်ငအံတွင်းဝင်စှာက်မှုတ့ုိပဖင့် နုိင်ငံှင်းပပန်

ပ့ုိစှးလုပ်ငန်းေဥ်( Taikyo kyosei tetsuzuki) ှဲအ့ေိတ်အပုိင်းအပဖေ်ေေ်စဆးစမးပမန်းမည်ပဖေ်ပါသည်။ အများအားပဖင့် နိုင်ငံှင်းပပန်

ပ့ုိစှးလုပ်ငန်း ေဥ်အဆင့်ဆင့် ( Taikyo kyosei tetsuzuki) သည် စအာက်ပါအတုိင်းပဖေ်ပါသည်။ 

‘‘ လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးနေင့်ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုစှးဥပစဒအမေတ်( ၅၅) ၊ အပိုဒ်ခဲွ( ၂၇) ’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သ္ာွးစှာက်အစကကာင်းကကားပခင်း၊သို့မဟုတ်လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးဝန်ထမ်းှဲများ၏ဖမ်းဆီးခံှပခင်း 

ေံု ံေမ်းေေစ်ဆးပခင်း ( ယာယီအချုပ်အစနောင်ကင်းလွတ်ခငွ့်စလှောက်ထားပခင်း)  

ေံု ံေမ်းစမးပမန်းပခင်း (  ယာယီစနထိုင်ခွင့်ပပုပခင်း)  

ဥပစဒချိုးစဖါက်စကကာင်းအသိအမေတပ်ပုစကကာင်းအသိစပးပခင်း 

ေံု ံေမ်းကကားနာမှုကိုအသိစပးပခင်း 

ေံု ံေမ်းကကားနာမှုကိုစတာင်းခံပခင်း 

အထူးေုံ ံေမ်းေေ်စဆးစှးအှာှေိ၏ေုံ ေံမ်းေေ်စဆးမှု 

နိုင်ငံှင်းသိုပ့ပန်ပ့ုိှန်အမိန့်ောထုတ်

ပခင်း၊ပပန်ပို့ပခင်း၊ 

အကယ်၍ေံု ံေမ်းကကားနာမှုကိ ု

သင်မေစတာင်းဆိပုခင်းမှေိပါက 

အထူးေုံ ံေမ်းေေ်စဆးစှးအှာှေိ၏အဆံု ံးအပဖတ ်

တှားစှးဝန်ကကီးဌာနသို ့အယူခံဝင်ပခင်း 

အထူးစနထိုင်ခွင့်စပးပခင်း 

အဆံု ံးအပဖတအ်ားခံယူခဲစ့သာ ်

နိုင်ငံှင်းသိုပ့ပန်ပ့ုိှန်အမိန့်ောထုတ်

ပခင်း၊ပပန်ပို့ပခင်း၊ 

နိုင်ငံှင်းသိုပ့ပန်ပ့ုိှန်အမိန့်ောထုတ်

ပခင်း၊ပပန်ပို့ပခင်း၊ 

အယူခံဝင်ှန်အစကကာင်းမှေိ 
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* အထူးစနထိုင်ခွင့်ဆိုသည်မော၊ စနထိုင်ခွင့်မှေိစသာနုိင်ငံပခားသားအား၊ တှားစှဝန်ကကီးမေ အထူးအစပခအစန ေှိစကကာင်းကိုအသိအမေတ်ပပု၍ အထူးစနထိုင် 

ခွင့်စပးစသာေနေ်ပဖေ်ပပီး အထူးစနထိုင်ခွင့်အမျိုးအေားကုိစပးပါလိမ့်မည်။ 

 

1) ဥြလဒချိုးလြ က်ဖခင်းရှိမရိှ စုံ စံမ်းစစ်လဆးဖခင်း။ 
ဦးေွာ(တုိကျိုလူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးဋ္္ဌါနပဖေ်ပါက ၆ထပ် ေှိအမေတ် ၁ ေုံ ံေမ်းေေ်စဆးစှးနေင့်ဥပစဒချိုးစဖါက်မူေံု ံေမ်းေေ်စဆးစှးဋ္္ဌါနတွင်)ဥ

ပစဒကုိချိုးစဖါက်ပခင်း ေှိ၊ မှေိနေင့်ပက်သက်ပပီး ေံု ံေမ်းေေ်စဆးှန်နေင့်လူစတ့ွစမးပမန်းှန် သင့်အားဆင့်စခါ်မည်ပဖေ်သည်။ သင်က ေေ်

စဆးသူလူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးအှာှေိအား သင်မိမိနုိင်ငံှင်းသ့ုိ ပပန်ှန်ဆန္ဒမ ေှိစကကာင်းနေင့် အဘယ်စကကာင့်ထုိသ့ုိပဖေ်စနစကကာင်းကုိ 

စသချာေွာ ေှင်းပပှမည်ပဖေ်သည်။ 

 

 

2)  ယာယီအချုပ်အစနောင်ကင်းလွတ်ခွင့်စလှောက်ထားပခင်း၊ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်။ 

အကယ်၍ လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးနေင့် ဒုက္ခသည်အသိအမေတ်ပပုစှးဥပစဒကုိ နုိင်ငပံခားသားတေ်ဦးက ချိုးစဖါက်စကကာင်းစတွ့ှ ေိပါကအ

ဆုိပါနိုင်ငံပခားသားကုိ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းှမည်ပဖေ်သည်။ယာယီအချုပ်အစနောင်ကင်းလတ်ွခွင့်ဆုိသည်မော၊ ချုပ်စနာင်မူမပပုလုပ်ပခင်း 

(ချုပ်စနောင်မူမေလွတ်စပးပခင်း) အတွက်ေည်းကမ်းချက်များထား ေှိကာ၊ှာဇဝတ်မှုနေင့်တူညီစသာလုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းကဲ့သ့ုိအာမခံပဖင့် 

လွတ်စပးပခင်းဥပစဒပဖေ်သည်။ ယာယီအချုပ်အစနောင်ကင်းလွတ်ခွင့်ှ ေှိထားစသာ နုိင်ငပံခားသားတေ်ဦးသည် စအာက်ပါေည်းကမ်း

ချက်များကုိ အတိအကျလုိက်နာှမည်ပဖေ်သည်။ 

 

 တေ်လမေသုံ ံးလလှေင်တေ်ကကိမ် လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးရုံ ံးသ့ုိ လာစှာက်ှမည်။ 

 ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ှယူပခင်းမ ေှိပ ဲ မိမစိနထုိင်စနစသာခရုိင်မေ နယ်စကျာ်သွားလာပခင်းမပပုှ။(သ့ုိစသာ် စလှောက်ထားပခင်း 

ပပုလုပ်ပါက ခှီးသာွးလာခွင့်ှ ေှိနိုင်ပါသည်။) 

 စနထုိင်သည်လိပ်ော အစပပာင်းအလဲ ေှိပါက လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးရံု ံးသ့ုိ အပမန်ဆုံ ံးအစကကာင်းကကားှမည်။( မကကာခဏ ကကို

တင်အစကကာင်းကကားှမည်ဟု စပပာစလ့ှေိစသာ်လည်း အတိအကျလုိက်နာှမည်ဟု ဆုိလုိပံု ံမှပါ။ အမေန်တကယ်အိမ်

စပပာင်းပခင်း ေှိမ ေှိ ေေ်စဆးှန်အိမ်ဌားှမ်းောချုပ်ကုိ စတာင်းဆုိစကာင်း၊ စတာင်းဆုိနုိင်ပါသည်။)  

 

အထက်စဖါ်ပပပါေည်းကမ်းချက်များကုိ သင်မေလုိက်နာစေစှးကုိ စသချာစေှန် အာမခံစငွစကကးနေင့် အာမခံမည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တေ်ဦး ေှာ

စဖွှန် သင့်အားစတာင်းဆုိစပလိမ့်မည်။ ထွက်စပပးတိမ်းစ ေှာင်မူမပပုလုပ်ပါက၊ နိုင်ငံှင်းပပန်ပ့ုိစှးလုပ်ထုံု ံးများပပီးစပမာက်သွားပါက 

(  ဆုိလုိသည်မော -  နုိင်ငံှင်းပပန်ပ့ုိှန် ဖမ်းဆီးလှေင်ပဖေ်စေ၊ စနထုိင်ခွင့်အဆင့်အတန်းှ ေှိလှေင်ပဖေ်စေ)  အာမခံစငွကုိပပန်အမ်းမည်

ပဖေ်သည်။ အာမခံမည့်လူပုဂ္ဂိုလ်မော အာမခံစငွအတွက်တာဝန်ယူှန်မလုိစသာ်လည်း အထက်စဖါ်ပပပါေည်းကမ်းများကုိ သင်က

လုိက်နာစေှန် တာဝန်ယူှမည်ပဖေ်သည်။ 

 

သတ်မေတ်ထားသည့် အာမခံစငွစကကးစပးသွင်းပခင်းက ယာယီအချုပ်အစနောင်မေ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်စလှောက်ထားပခင်းကိေ္စပပီး

စပမာက်ပပီပဖေ်ပါသည်။ အာမခံစငွမော ယန်းစသာင်း ၃၀၀ အထိ ေှိတတ်သည်။ သက်ဆုိင်ှာတေ်ဦးပခင်း၏ အမှုအစနအထားအှ အာမ

ခံစငွစကကးသတ်မေတ်စလ့ ေှိပါသည်။ (  အကယ်၍ သတ်မေတ်စတာင်းဆုိစသာစငွစကကးက မိမိတတ်ေွမ်းနုိင်သည်ထက်များစနပါက 

လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးအှာှေိနေင့်ညိနိှုင်းသင့်ပါသည်။)  

 

သတ်မေတ်ထားသည့်အာမခံစငစွကကးစပးသွင်းပပီးပါက လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးအှာှေိက ယာယီအချုပ်အစနောင်မေ ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုော

ှွက်ကုိထုတ်စပးမည်ပဖေ်ပါသည်။ထ့ုိစနာက် ဥပစဒချိုးစဖါက်မူနေင့်ပက်သက်စသာေုံ ံေမ်းစမးပမန်းပခင်းအဆင့် ဆက််လက်ပပုလုပ်သွား 

မည်ပဖေ်ပါသည်။ 

 

ယာယီအချုပ်အစနောင်မေ ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုမှု၏ သက်တမ်းမော တေ်ကကိမ်ထုတ်စပးလုိက်သည်နေင့် ပပည်နေင်ဒဏ်စပးသည့်လုပ်ထုံ ံးလုပ်

နည်းအားလုံ ံးပပီးစပမာက်သည်အထိ တည်ပမဲပါသည်။ အကယ်၍ ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုစှးစလှောက်ထားပခင်းအမှုကုိ ေေ်

စဆးစနဆဲကာလအတွင်း သင့်ကုိနုိင်ငံှင်းပပန်ပ့ုိစှးလုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းအှ ေေ်စဆးစမးပမန်းေဥ်ပဖေ်စေ၊ သင်က လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှး

နေင့် ဒုက္ခသည်အသိအမေတ်ပပုစှးဌာနသ့ုိ မိမိဆန္ဒအစလှောက် သတင်းပို့ခ့ဲလှေင်ပဖေ်စေ၊ ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုစှးစလှောက်

ထားပခင်းအမှု မပပီးစပမာက်မပခင်း နုိင်ငံှင်းသ့ုိ ကာယကံစပမာက် ပပန်ပ့ုိမည်မဟုတ်ပါ။ထ့ုိစကကာင့် ဒုက္ခ္သည်အသိအမေတ်ပပုစလှောက် 

ထားပခင်းလုပ်ထုံု ံးလုပ်နည်းအဆင့်အားလုံ ံးပပီးဆုံ ံးသွားသည့်အချိန်အထိ ယာယီအချုပ်အစနောင်မေ ကင်းလတ်ွခွင့်တည်ပမဲမည်မဟူတ် 

ပါ။ 
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3)  ဆက်လက်လုပ်စဆာင်ှမည့်လုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းများ။ 

အကယ်၍ လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးအှာ ေှိက သင်၏ဂျပန်နုိင်ငံအတွင်းဝင်စှာက်မှု( သ့ုိ) ဗီဇာှက်စကျာ်စနထုိင်မှုသည် တှားမဝင်ဟု 

သတ်မေတ်ပါက သင်က အထူးေုံ ံေမ်းေေ်စဆးစှးအှာ ေှိကပပုလုပ်သည့် စနာက်ထပ်လူစတ့ွစမးပမန်းမှုကုိ စလှောက်ထားစတာင်းဆုိနုိင်

ပါသည်။ 

ဤလူစတ့ွစမးပမန်းမှုတွင် သင်နေင့်အတူ သင့်စ ေှ့စနကုိ၎င်း၊ သင်ေိတ်ချယုံ ံကကည်စသာ မိတ်စဆွကုိ၎င်း၊ အတူလုိက်နာခွင့်စပးအပ်မည်

ပဖေ်ပါသည်။ 

 

အကယ်၍ အထက်ပါလူစတွစ့မးပမန်းမှု၏ှလဒ်ကုိ သင်ကမစကျနပ်စသးပါက သင်သည် တှားစှးဝန်ကကီးဌာန( ှံဖန်ှံခါ တှား

စှးဝန်ကကီးဌာနအေား စဒသဆုိင်ှာ လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးဗျူရိုအကကီးအကဲထံ) သ့ုိအယူခံဝင်နုိင်ပါသည်။ မည်သ့ုိပင်ဆုိစေ၊ သင့်ဒုက္ခ

သည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုစှးစလှောက်ထားပခင်းအမှုကုိ တှားစှးဝန်ကကီးဌာနက ေဥ်ေားစနဆဲကာလအတွင်း နုိင်ငံှ င်းသ့ုိကာယ

ကံစပမာက်ပပန်ပ့ုိမည်မဟုတ်ပါ။ 

 
 

Ⅲ မကကာခဏလမးဖမန်းလ ့ရိှလသာလမးခွန်းများ။ 

                                                    
 
မကကာခဏစမးပမန်းစလ့ ေှိစသာစမးခွန်းများကုိစအာက်တွင်စဖါ်ပပထားပါသည်။ 

 

စမးခွန်း( 1) ။ အကယ်၍ ဥပစဒချိုးမှုေုံ ံေမ်းေေ်စဆးစှးအတွက်ဟုဆုိကာ က န်စတာ့အားရုံ ံးသ့ုိလာစှာက်ှန် ဆင့်စခါ်ပါက မည်သ့ုိ

ပပုှမည်နည်း။ 

အစပဖ။ ဥပစဒချိုးစဖါက်မှုနေင့်ပက်သက်ပပီးေုံ ံေမ်း၊ စမးပမန်းေေ်စဆးပခင်းကုိပပန်ကကည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကဗီဇာှက်စကျာ်စနထုိင်

ပပီး( သ့ုိ)  မမေန်မကန်၊ တှားမဝင်နည်းပဖင့် ဂျပန်နုိင်ငံအတွင်းဝင်စှာက်ခ့ဲသူပဖေ်ပါက သင့်ကုိ ဥပစဒချိုးစဖါက်မှုေံု ံေမ်းေေ်စဆးစှး 

( ဒုတိယအဆင့်ေေ်စဆးစှးဌာန)  အတွက်လာစှာက်ှန်ဆင့်စခါ်မည်ပဖေ်သည်။ လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးအှာ ေှိက သင်ှဲဒု့က္ခသည်

အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုစှးစလှောက်လွှာကုိလက်ခပံခင်းမပပုစသးပဲ၊ ဥပစဒချိုးမှုေေ်စဆးစှး(ihan chosa) လုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းကုိေတင်

ှန် စပပာစကာင်းစပပာလာနုိင်ပါသည်။သ့ုိစသာ် ဒုက္ခ္သည်အသိအမေတ်ပပုစလှောက်လွာမေတင်ှစသးခင်တွင် ပပည်နေင်ဒဏ် 

စပးသည့်လုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းများ မပပုလုပ်နုိင်ှန်အတွက် ဥပစဒချိုးစဖါက်မှုေုံ ံေမ်းေေ်စဆးပခင်းမပပုလုပ်မေီ စလှောက်လွှာတင်နုိင်လှေင် 

စကာင်းပါလိမ့်မည်။ 

 

စမးခွန်း( 2) ။ ဗဇီာှက်စကျာ်စနထုိင်( သ့ုိ)  မမေန်မကန်၊ တှားမဝင်နည်းပဖင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် စနထုိင် ( chouka taizai (or) 

fuseiki nyukoku)  စနသူပဖေ်သည်တုိ့င် ဂျပန်နုိင်ငတွံင် ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှစှး စလှောက်ထားနုိင်ပါသလား။ 

အစပဖ။ စလှောက်ထားနုိင်ပါသည်။ ဂျပန်နုိင်ငံတွင်စနထုိင်စနသမှေ ဒုက္ခသည်အပဖေ် အသိအမေတ်ပပုခံှ စှးစလှောက်ထားနုိင်ပါ

သည်။ ဗီဇာှက်စကျာ်သွားပခင်း(ဗီဇာသက်တမ်းကုန်ပခင်း၊ သက်တမ်းတုိး၍မှပခင်း) နုိင်ငကူံးောအုပ်( Passport) အတုပဖင့် ဂျပန်နုိင်

ငံတွင်းသ့ုိ တှားမဝင်ဝင်စှာက်( illegel entry, fuhou nyukoku) ခဲသ့ည့်တုိင်သင့်တွင် ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှစှး

စလှောက်ထားခွင့် အပပည့်အဝ ေှိပါသည်။ သာမေန်အားပဖင့် ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှစှးစလှောက်ထားှန် လူဝင်မှုကကီးကကပ်

စှးရုံု ံးသ့ုိသွားစှာက်ပခင်းပဖင့် ဖမ်ဆီးခံှနိုင်ေှာမ ေှိပါ။ 

 

စမးခွန်း( 3) ။ က န်စတာ့်တွင် လုိအပ်စသာောှွက်ောတမ်းများ ေုံ ံလင်မှု ေှိမ ေှိ မစသချာပါ။ လုိအပ်စသာောှွက်ောတမ်းေုံ ံလင်စအာင်

ပပုလုပ်ပပီးမေ စလှောက်ထားှမည်လား။ 

အစပဖ။ ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှ စှးစလှောက်လွှာတင်ပပီးစနာက်မေ အပခားလုိအပ်စသာောှွက်ောတမ်းများကုိ စနာက်

ဆက်တဲွတင်ပပနိုင်ပါသပဖင့် ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှစှးစလှောက်လွှာကုိ မဆုိင်းမတွ အပမန်ဆုံ ံးတင်ပပပခင်းက ပုိစကာင်းပါ

သည်။ 

 

စမးခွန်း( 4) ။ တင်သွင်းှမည့်ောှွက်ောတမ်းအားလုံ ံးကုိ ဂျပန်ဘာသာသ့ုိပပန်ဆုိနိုင်ပခင်းမ ေှိက မည်သ့ုိပဖေ်လာနုိင်ပါသနည်း။ 

အစပဖ။ တှားစှးဝန်ကကီးဋ္္ဌါန၊လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးဋ္္ဌါနအစနပဖင့် တင်သွင်းစသာောှွက်ောတမ်းအားလုံ ံးကုိ ဘာသာပပန်ပပီးတင်

သွင်းှန် စလှောက်ထားသူ၏တာဝန်ပဖေ်သည်ဟု ပပဌာန်းထားပါသည်။ ပဖေ်နုိင်ပါက ဂျပန်ဘာသာသ့ုိပပန်ဆုိထားစသာ ောှွက်ော 

တမ်းများကုိတင်ပပပါှန်တုိက်တွန်းလိုပါသည်။ ထ့ုိစကကာင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင် ေှိသူငယ်ချင်း၊မိတ်စဆွများအား ဂျပန်ဘာသာပပန်ဆုိ 

စပးှန်အကူအညီစတာင်းကကည့်ပါ။သ့ုိစသာ် ဘာသာပပန်ဆုိှာတွင် ဘာသာပပန်ဆုိခများပပားမည်ပဖေ်စသာစကကာင့် 「ောှွက်ော 

တမ်းများအားလုံ ံးကုိပပန်ဆုိှန်」တတ်နိုင်မူမ ေှိ၊ ပဖေ်စကာင်းပဖေ်ပါလိမ့်မည်။တင်ပပထားစသာောှွက်ောတမ်းများသည် အဂ္လလ ိပ် သ့ုိမ 

ဟုတ် အပခားစသာေကားပဖင့်စှးသားစဖါ်ပပထားခ့ဲလှေင်လည်း ေေ်စဆးှာတွင်လုိအပ်လာပါက လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးဋ္္ဌါနမေ ဘာသာ 
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ပပန်ဆုိယူလိမ့်မည်ဟူ၍ထင်ပမင်ှပါသည်။မည်သ့ုိပင်ဆုိစေ၊ ဂျပန်ဘာသာသ့ုိပပန်ဆုိထားပခင်းမ ေှိစသာ ောှွက်ောတမ်းအားလုံ ံးကုိ သူ

တ့ုိက ဖတ်ရှုစလ့လာလိမ့်မည်ဟု အစသအချာမစပပာနိင်ပါ။ ထ့ုိစကကာင့် တင်သွင်းမည့်ောှွက်ောတမ်းအားလုံ ံးကုိ ဂျပန်ဘာသာသ့ုိ

ပပန်ဆုိှန် အထူးတုိက်တွန်းပါသည်။ ဂျပန်ဘာသာသ့ုိပပန်ဆုိစပးှန် အသိမိတ်စဆွများအား အကူအညီစတာင်းပါ။ 

 

စမးခွန်း( 5 ) ။ စ ေှ့စန( bengoshi) လုိပါသလား။ 

အစပဖ။ စ ေှ့စနမှေိလှေင်လည်း ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှစှးစလှောက်လွှာကုိတင်နိုင်ပါသည်။ သ့ုိစသာ်၊ စလှောက်ထားပခင်း

အဆင့်ဆင့်တွင် ဥပစဒစှးှာအကကံစပးမှုက အသုံ ံးဝင်စကာင်းဝင်နိုင်ပါသည်။ စ ေှ့စနများအသင်းတွင်တုိင်ပင်ပခင်း၊ သ့ုိမဟုတ် အခမဲ့

ပဖင့်နုိင်ငပံခားသားမျာအတွက် စဆွးစနွးတုိင်ပင်ပခင်းများကုိ ပပုလုပ်လှေက်ှ ေိစသာဌါနများှေိပါသည်။ အနီးအနားတွင်ှေိစသာစ ေှ့စနများ

အသင်းတွင် စဆွးစနွးတုိင်ပင်ကကည့်ပါ။ 

စ ေှ့စနဌားစသာအခါတွင်၊ ပုံ ံမေန်အားပဖင့်ယန်းနေေ်သိန်း( ၂၀၀, ၀၀၀) မေ ငါးသိန်း( ၅၀၀, ၀၀၀) ထိကုန်ကျတတ်ပါသည်။( ေကားပပန်

နေင့်ခှီးေှိတ်အေှေိသည့် အသုံ ံးေှိတ်လည်းသီးသန့်ေှိတ်အစနပဖင့်စပးစချှသည့်အခါလည်း ေှိသည်။)  စ ေှ့စနေှိတ်မတတ်နုိင်သူ

မျာအတွက် ကူညီစထာက်ပံစှးေနေ်များလည်းှေိပါသည်။ တာဝန်ခံစ ေှ့စနနေင့် စဆွးစနွးတုိင်ပင်ကကည့်ပါ။ 

 

စမးခွန်း( 6) ။ ဂျပန်အန်ဂျီအုိ( NGO) များမေ မည်သ့ုိစသာအကူအညီများှ ေှိနိုင်ပါသနည်း။ 

အစပဖ။ ဥပစဒစှးှာနေင့်လူမှုစှးှာ အခမဲအ့ကကံဥာဏ်များကုိ ဂျပန်အန်ဂျီအုိ( NGO) များနေင့် အေုိးှလက်စဝခအံဖ့ဲွအေည်းများ

ထံမေ ှယူနုိင်ပါသည်။ ဥပမာ-  ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆုိင်ှာမဟာမင်းကကီးရုံ ံး( UNHCR) မိတ်ဖက်ကုိယ်ေားလေယ်ပဖေ်သည့် 

ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်စ ေှာက်စှးအဖွဲ့( J AR) က ဒုက္ခသည်အသိအမေတ်ပပုခံှ ှန်စလှောက်ထားပုံ ံအဆင့်ဆင့်၊ လူဝင်မှုကကီး

ကကပ်စှးဆုိင်ှာဥပစဒဆုိင်ှာလုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းများအစကကာင်း၊ အပခားသက်ဆုိင်သည် ့ဥပစဒနေင့်လုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းများနေင့်ပတ်သက်

သည့် အကကံဥာဏ်များစပးစနပါသည်။ ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်စ ေှာက်စှးအဖ့ဲွ( J AR) လူမှုစှးအစထာက်အကူစပးစှးဝန်

ထမ်းများက စန့ေဥစ်နထုိင်မှုနေင့်ပတ်သက်သည့် ကျန်းမာစှး၊ အလုပ်အကုိင်၊ စနအိမ်ှ ေှိစှးတ့ုိနေင့်ပတ်သက်သည့်အကူအညီ၊ အ

ကကံဥာဏ်များစပးလှေက်ှ ေိပါသည်။ ပိုမုိ၍ကူညီစထာက်ပ့ံမူများလုိအပ်ပါက J ARမေအပပည်ပပည်ဆုိင်လူမှုဝန်ထမ်းအဖ့ဲွ ဂျပန်ပပည် 

International Social Service Japan (ISSJ) က့ဲသ့ုိစသာအထူးသီးသန့်အဖ့ဲွအေည်းများ၊ ဂျပန်ဥပစဒအကကံစပးအစထာက်အကူ

ပပုအဖ့ဲွ ( Japan Legal Aid Association )  ( သ့ုိ)  ဂျပန်အီဗင်ဂလီဲကဲလ်လူသာှင် ခှေ်ယာန်အကျိုးစဆာင်အဖ့ဲွ (  Japan 

Evangelical Lutheran Association ) က့ဲသ့ုိစသာအဖ့ဲွအေည်းများသ့ုိ ဆက်သွယ်ည နိိှုင်းစပးပခင်းတ့ုိကုိ ပပုလုပ်စပးလှေက်ှေိပါ

သည်။ 

ဂျပန်အေုိးှထံ ဒုက္ခသညအ်ပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှစှးစလှောက်လွှာတင်ပပီးစသာ ဒုက္ခသည်များကုိလည်း နိုင်ငံစတာ်က စထာက်ပံ့

စနစသာလူမှုစှးအကူအညီများကုိRHQမေတဆင့်ှယူစပးစနပါသည်။ 

 

အစမး( 7) ။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆုိင်ှာမဟာမင်းကကီးရုံ ံး( UNHCR) ( kokuren nanmin koutobenmuken)  က ဒုက္ခ

သည်အပဖေ်စလှောက်ထားသူများကုိ မည်သ့ုိစသာအကူအညီများစပးအပ်စနပါသလဲ။ 

အစပဖ။ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆုိင်ှာမဟာမင်းကကီးရုံ ံး( တုိကျို) သည် ဒုက္ခသညမ်ျားဆုိင်ှာကွန်ဗင်းှေင်းများကုိ ဂျပန်အေုိးှ

က လုိက်နာစဆာင်ှွက်မှုအစနအထားကုိ ကကီးကကပ်ှပါသည်။ အထူးသပဖင့် -  

 အပပည်ပပည်ဆုိင်ှာှဲအ့ကာအကွယ်စပးမှုလုိအပ်စနသူများ ဒုက္ခသည်အပဖေ်စလှောက်ထားနုိင်ခွင့်ှေိမ ေှိ၊ ဒုက္ခသည်အပဖေ်အ

သိအမေတ်ပပုခံှ ပခင်းှေိမ ေှိကုိ စောင့်ကကည့်ှပါသည်။ 

 ဒုက္ခသည်အပဖေ်စလှောက်ထားဆဲပုဂ္ဂိုလ်များ ဒုက္ခွသည်စလှောက်ထားှပခင်း၏ှလဒ်သိ ေှိလုိသည့်အချိန်အထိ လုိအပ်စသာ

အစထာက်အကူများ(  လုိအပ်စသာသတင်းအချက်အလက်များ၊ ဖမ်းဆီးချုပ်စနောင်ခံှ မှုမေလွတ်ပငိမ်းခွင့်၊ လူမှုစှးနေင့် ရုပ်

ဝတ္တုလုိအပ်ချက်များ၊ သားသမီးတ့ုိပညာဆီးပူးနိုင်ခွင့်၊ အစပခခံကျန်းမာစှးစောင့်စ ေှာက်မှုေသည်များ)  လုံ ံစလာက်ေွာှ ေှိ

ပခင်းှေိမ ေှိကုိ စောင့်ကကည့်ှပါသည်။ 

ဤသ့ုိလုပ်စဆာင်နုိင်ငှန် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆုိင်ှာမဟာမင်းကကီးရုံ ံး( တုိကျို) က ဂျပန်နုိင်ငံတှားစှးဝန်ကကီး ဒုက္ခသည ်

စလှောက်ထားမှုေီေေ်စှးလုပ်ငန်းေဥ်များကုိစောင့်ကကည့်ပခင်း၊  ဒုက္ခသည် စလှောက်ထားသူများ နုိင်ငံှ င်းနေင့်ပတ်သက်စသာ သတင်း

အချက်အလက်များကုိ တှားစှးဝန်ကကီးဋ္္ဌါနသ့ုိစပးစဝပခင်းတ့ုိကုိလုပ်စဆာင်ပါသည်။ အကကံစပးလုပ်စဆာင်ချက်အေိတ်အပုိင်းအ

ပဖေ် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသညမ်ျားဆုိင်ှာမဟာမင်းကကီးရုံ ံး( တုိကျို) က လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးဌာနနေင့် တှားရုံ ံးတ့ုိကုိ ဒုက္ခသည်အပဖေ်

သတ်မေတ်မှုဆုိင်ှာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချက်များနေင့်ပတ်သက်သည့်ဥပစဒဆုိင်ှာထင်ပမင်ချက်များကုိ စပးအပ်ပါသည်။ 

ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆုိင်ှာမဟာမင်းကကီးရုံ ံး( တုိကျို) က ဒုက္ခသည်အပဖေ်စလှောက်ထားသူများနေင့် ဒုက္ခသည်အပဖေ် သတ်မေတ်

ခံှပပီးသူများကုိကူညီှန် ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်စ ေှာက်စှးအဖွဲ့(JAR)နေင့် ပူးစပါင်းစဆာင်ှွက်လှေက်ှေိပါသည်။ အကယ်၍သင်

သည်စအာက်စဖါ်ပပပါ အကူအညီမျိုးလုိအပ်စနပါက ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်စ ေှာက်စှးအဖွဲ့(JAR)သ့ုိ ဦးေွာဆက်သွယ်ပါ။ 

 ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှ စှးအတွက် စလှောက်ထားမှုဆုိင်ှာလုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းများအစကကာင်း။ 

 ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှ စှးအတွက်စလှောက်ထားေဥ် လုိအပ်စသာလူမှုစှးနေင့် ရုပ်ဝတ္တုလုိအပ်ချက်များ၊ ှ ေှိနုိင်
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စှးအတွက် တုိင်ပင်စဆွးစနွးပခင်း။ 

 တှားရံု ံးသ့ုိ ဦးတုိက်စလှောက်ထားသည့်အခါ စ ေှ့စနှှေိစှးအတွက်စဆွးစနွးပခင်း။ 

 ယာယီအချုပ်အစနောင်မေ ကင်းလတ်ွခွင့်ှ ေှိစှးနေင့်ပတ်သက်၍အကကံပပုပခင်း။ 

 ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှ စှးအတွက်စလှောက်ထားေဥ် ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းစနစှးထုိင်စှးနေင့်ပတ်သက်သည့်သ

တင်းအချက်အလက်များ ှယူလုိပခင်း။ 

 

အစမး( 8) ။ လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးအှာ ေှိ ၏လူစတ့ွစမးပမန်းေေ်စဆးပခင်း( interview) မောဘာစတွကကံုစတွ့နုိင်ှပါသလဲ။ 

အစပဖ။ လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးအှာှေိ ၏ လူစတ့ွစမးပမန်းေေ်စဆးပခင်းသည် သာမန်အားပဖင့် ှက်စပါင်းများေွာကကာတတ်ပပီး၊ တစန

ကုန် မုိးလင်းမေ မုိးချုပ်ပပုလုပ်စလ့ ေှိပါသည်။ သင်၏ ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှစှးစလှောက်ထားချက် မည်မှေခိုင်လုံ သံနည်း

ဆုိသည်ကုိ သိ ေှနိားလည်ှန် စမးခွန်းစပါင်းှာနေင့်ချီပပီး စမးပမန်းပခင်းခံှပါလိမ့်မည်။ စပဖဆုိချက်များတိကျလာစေှန်နေင့် အဓိပ္ပါယ်

စကာက်လဲွမေားမှုကုိ တားဆီးနိင်ှန် ပံု ံေံတူစမးခွန်းများကုိထပ်တလဲလဲ စမးပမန်းလိမ်မည်ပဖေ်သည်။ စမးပမန်းလာစသာစမးခွန်းများကုိ 

တတ်နိုင်သမှေမေန်ကန်မေန်ကန်ေွာစပဖဆုိှန် လွန်ေွာအစှးကကီးပါသည်။ ထ့ုိစကကာင့် စမးပမန်းမှုပဖေ်ေဥစ်တလှောက်လုံ ံးတွင် အချက်အ

လက်တုိင်းကုိစသစသချာချာသတိထားပပီး ပပည့်ပပည့်ေုံ ံေုံ ံ ေှင်းလင်းစပဖဆုိှန် မပျက်ကွက်ပါနေင့်။ 

သင့်မိခင်ဘာသာေကားကုိ စကာင်းမွန်ေွာနားလညစ်ပပာဆုိနုိင်စသာ ဘာသာပပန်တေ်ဦးကုိ ထားှေိစပးပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အဆုိ

ပါဘာသာပပန်က ဘာသာပပန်နုိင်ေွမ်းနိမ့်သည်ဟု ထင်ပမင်လှေင်ပဖေ်စေ၊ နုိင်ငစံှးအှ ဘက်လုိက်သညဟု်ယူဆလှေင်ပဖေ်စေ၊ ဘာသာ

ပပန်အသေ်တဦး ေေီဥ်စပးစှးအတွက် ပပင်းပပင်းထန်ထန်စတာင်းဆုိှန်မစမ့ပါနေင့်။ အဓိပ္ပါယ်စကာက်လဲွမေားမှုကုိ တားဆီးနုိင်ှန် 

ကျွမ်းကျင်ပပီး တှားမှေတမှှု ေိစသာ ဘာသာပပန်ှ ေှိစှးမော အထူးအစှးကကီးပါသည်။ 

ဒုက္ခသည်ေီေေ်စှးအှာှေိက လူစတ့ွစမးပမန်းမှုပဖေ်ေဥ်တေ်ခလုံု ံးအတွင် သင့်စပဖဆုိချက်အားလုံ ံးကုိ ဂျပန်ဘာသာပဖင့် မေတ်တမ်းတင်

ထားမည်ပဖေ်ပါသည်။ ေေ်စဆးစမးပမန်းမှုပပီးဆုံု ံးသွားလှေင် သူက ေေ်စဆးစမးပမန်းမှုထွက်ဆုိချက်များ( kyojitsu sho) ကုိသင့်အားပပ

သပပီး၊ ဘာသာပပန်က စှးထားသမှေအားလုံ ံးကုိ အေအဆုံ ံးဖတ်ပပမည်ပဖေ်ပါသည်။ ပပီးလှေင်သင့်အား မေန်ကန်စကကာင်း လက်မေတ်ထုိး

ခုိင်းမည်ပဖေ်ပါသည်။ 

စလှောက်ထားသူသည် အသက်၂၀စကျာ်သူပဖေ်ပါက စ ေှ့စန( သ့ုိ) အသိမိတ်စဆွကုိ သင်နေင့်အတူလုိက်ပါခွင့်စပးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 

သ့ုိစသာ် အယူခဝံင်သည့်အခါတွင်မ ူလုိက်ပါခွင့်ှမည်ပဖေ်ပါသည်။ 

လူစတ့ွေေ်စဆးစမးပမန်းမှုအတွက် စကာင်းေွာကကိုတင်ပပင်ဆင်ပါ။ လူစတ့ွေေ်စဆးစမးပမန်းမှု၊သင်၏ကုိယ်စှးအချက်အလက်များနေင့်

ပဖေ်ေဥ်အကျဥ်းချုပ်( statement) ကုိ စသစသချာချာ အပပန်အလေန်ဖတ်ရှုပါ။ လုိအပ်စသာောှွက်ောတမ်းများကုိ မိမနိေင့် အတူယူ

သွားှန် မစမ့ပါနေင့်။ ဒုက္ခသည်ေေီေ်စှးအှာ ေှိက သင့်ကုိယ်စှးအချက်အလက်များ နေင့်ပဖေ်ေဥအ်ကျဥ်းချုပ်( statement) ကုိအ

စပခခံပပီး စမးခွန်းများစမးလိမ့်မည်ပဖေ်သည်။ သင်၏မှုလတင်ပပထားစသာ ကုိယ်စှးအချက်အလက်များ နေင့်ပဖေ်ေဥ်အကျဥ်းချုပ်

( statement) တွင်စဖါ်ပပထားပခင်းမ ေှိစသာ(သ့ုိ)ကွလွဲစဲနစသာအချက်အလက်များကုိ စပပာဆုိတင်ပပလာပါက အှာ ေှိကသင့်ကုိ 

စသစသချာချာ ေှင်းပပှန်စတာင်းဆုိလိမ့်မည်ပဖေ်သည်။ 

 

စမးခွန်း( 9) ။ ဒုက္ခသည်ပဖေ်သတ်မေတ်ခံှသညအ်ထိ အချိန်မည်မှေကကာနုိင်ပါသလဲ။ 

အစပဖ။ ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုသည်ပဖေ်စေ၊ မပပုသညပ်ဖေ်စေ ှလဒ်အားအသိစပးအစကကာင်းကကားပါလိမ့်မည်။ ထ့ုိ

စကကာင့် ေုံ ံေမ်းေေ်စဆးမှုအချိန်မည်မှေကကာနုိင်သည်ကုိ ပံု ံစသစပပာ၍မှပါ။ သ့ုိစသာ် ယခလုတ်တေ်စလာအချိန်တွင်မှု ပထမအကကိမ် 

ဒုက္ခ္သည်စလှောက်ထားှပခင်း၏ှလဒ်သည် ၆လခန့်ပဖင့်ှလဒ်သုိ ေှိှစသာ်လည်း အယူခံဝင်သည့်အဆင့်တွင်မူ ှလဒ်ထွက်ှန်အ 

ခိျန်ကကာပမင့်လှေက် ေှိပါသည်။ှလဒ်ထွက် ေှိှန် နေေ် ေှည်ကကာပမင့်သည့်အမှုလည်း ေှိတတ်ပါသည်။ 

 

စမးခွန်း( 10) ။ ေုံ ံေမ်းေေ်စဆးပခင်းအဆင့်တွင် ေှိစသာ စလှောက်ထားသူ၏အစပခအစနမော မည်သ့ုိှေိမည်နည်း။ 

အစပဖ။ ှက်တုိစနထုိင်ခွင့်ကဲ့သ့ုိစသာ စနထုိင်ခွင့်အမျိုးအေားတေ်မျိုးမျိုးကုိှေိထားပပီး၊ ထုိကာလအတွင်းတွင် ဒုက္ခသညအ်ပဖေ်အ

သိအမေတ်ပပုခံှ စှးစလှောက်ထားပခင်းကုိ ထပ်ခါတလဲပပုလုပ်ပါက ှလဒ်ထွက်စပါ်သည့်အချိန်အထိ လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးစနထုိင်ခွင့်

သက်တမ်းတုိးစပးပခင်းကုိ ထပ်ခါတေ်လည်းပပုလုပ်စပးစလ့ ေှိပါသည်။ ယခုလတ်တစလာအချိန်တွင်မူ ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်

ပပုခံှစှးကုိ စလှောက်ထားပပီးစနာက် အစပခခံအားပဖင့် ‘အထူးလုပ်ှေားပခင်း’ဆုိသည့် စနထုိင်ခွင့်အမျိုးအေားကုိစပပာင်းစပးပပီး

စနာက်၊ စလှောက်ထားချိန်မေ ၆လအကကာတွင် လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးမေ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကုိလည်း ှ ေှိနိုင်ပါသည်။ သက်တမ်းတုိးှန်လူ

ဝင်မှုကကီးကကပ်စှးရံု ံးသ့ုိသွားပပီး သင်အားထုတ်စပးထားစသာဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှ စှးစလှောက်လွှာတင်ထားစကကာင်း 

လက်ခံပဖတ်ပုိင်းကုိပပသလှေက ်သက်တမ်းတုိးစလှောက်လွှာတင်ပါ။ သက်တမ်းတုိးခ ယန်း( ၄၀၀၀) စပးှပါသည်။ 

သက်တမ်း ေှိစသာစနထုိင်ခွင့်မ ေှိဘဲ စလှောက်ထားခ့ဲသူပဖေ်ပါက၊ ဒုက္ခ္သည်စလှောက်ထားပခင်းအား ပယ်ချခံှပပီးသည့်စနာက်တွင် 

ထိန်းသိမ်းပခင်းခံှနုိင်ဖွယ် ေှိပါသည်။ သတ်မေတ်ထားစသာေည်းမျဥ်းသတ်မေတ်ချက်များနေင့်ကုိက်ညီပါက ယာယီစနထုိင်ခွင့် ှ ေှိနိင်ပါ 

စသာ်လည်း ဤယာယီစနထုိင်ခွင့်သည် တှားဝင်စနထုိင်ခွင့်အမျိုးအေားမဟုတ်ပါ။ ယာယီစနထုိင်ခွင့်ှ ေှိထားစသာ ကာလအတွင်း 

တွင် ပပည်နေင်ဒဏ်စပးပခင်းလုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းများ ှပ်ဆုိင်းထားပါလိမ့်မည်။ လက် ေှိဥပစဒအှ၊ ဒုက္ခသ္ည်စလှောက်ထားသည်ဟူစသာ 
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အစကကာင်းပပချက်ပဖင့် စနထုိင်ခွင့်ကုိမှ ေှိနိုင်ပါ။ ဖမ်းဆီးချုပ်စနောင်ပခင်းကုိမခံှမေီ ဒုက္ခ္သည်စလှောက်ထားပခင်းကုိပပုလုပ်ခဲ့ပါက ချုပ် 

စနောင်ပခင်းမခံှဘဲ ယာယီအချုပ်အစနောင်မေ ကင်းလွတ်ခွင့်ကုိှ ေှိနုိင်ပါသည်။ ယာယီစနထုိင်ခွင့်၊ သ့ုိမဟုတ် ယာယီအချုပ်အစနောင် မေ 

ကင်းလတ်ွခွင့်ှ ေှိထားစသာသူများသည် ှဲများ၏ဖမ်းဆီးထိန်းချုပ်ပခင်းကိုခံှမည်မဟုတ်ပါ။ ထ့ုိအပပင် ဒုက္ခ္သည်အသိအမေတ်ပပု 

စလှောက်ထားပခင်းလုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့့်ပပီးဆုံ ံးသည့်တုိင်စအာင် လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးမေ သင့်အားနုိင်ငံှင်းသ့ုိအတင်းအဓ္ဓ္မ 

ပပန်ပ့ုိမည်မဟုတ်ပါ။ 

 

စမးခွံန်း( 11) ။ ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုခံှစှးစလှောက်ထားဆဲကာလတွင် အေုိးှထံမေ တေုံ ံတှာစထာက်ပံကူညီမှု ှနုိင်ပါ

လား။ 

အစပဖ။ ဒုက္ခသည်ကူညီစောင့်စ ေှာက်စှးဌာနချုပ်( RHQ) မေ ေားစသာက်ေှိတ်၊ စနထုိင်ေှိတ်နေင့် စဆးဝါးကုသခအေ ေှိသည့် 

စငွစကကးစထာက်ပံမူများနေင့်စနထုိင်ှန်အခန်း(အခန်းအစှအတွက်ကန့်သတ်မူ ေှိသည်)စထာက်ပံ့မူများှယူနုိင်ပါသည်။  စကျးဇူး

ပပုပပီး ဖုံ ံးနပံတ် ၀၁၂၀-၉၂၅-၃၅၇ သ့ုိ ဆက်သွယ်လှေက ်ှက်ချိန်းစတာင်းပါ။ 

 

စမးခွန်း ( 12) ။ စနထုိင်မစကာင်းပဖေ်သည့်အခါ ဘယ်သ့ုိလုပ်ှပါ့မလဲ။ 

အစပဖ။ ဂျပန်စဆးရုံ ံစတွက စနထုိင်ခွင့်ဗဇီာ ေှိသူပဖေ်စေ၊ မ ေှိသူပဖေ်စေ၊ စငွစကကးတတ်နုိင်သညပ်ဖေ်စေ၊ ချိုတ့ဲ့သည်ပဖေ်စေ အစှး

စပါ်လူနာကုိပပုေုကုသစပးပါသည်။ စဆးကုသေှိတ်ကုိ စဆးဝါးကုသစပးပပီးစနာက်မေ စတာင်းပါသည်။ သ့ုိစသာ် ေှိတ်ပငိမ်းကုသ

စပးပခင်းမဟုတ်ပါ။ 

အထက်အစပဖ၌ပါသက့ဲသ့ုိ ဒုက္ခသည်ကူညီစောင့်စ ေှာက်စနဌာနကစပးအပ်စသာ အစထာက်အပမံျားအပပင် JAR (Tel : 

0120-477-472 / 03-5379-6003 ) မေတဆင့်ပဖေ်စေ၊ ISSJ(International Social Service Japahn : 03-5840-5711) မေတဆင့်

ပဖေ်စေ စဆးဝါးကုသေှိတ်စထာက်ပံ့မူများကုိှ ေှိနုိင်ပါစသာ စကကာင့်စဆွးစနွးတုိင်ပင်နိေင်ပါသည်။ အမျိုးသားကျန်းမာစှးအာမခံ

( kokumin kenko hoken) သည်စနထုိင်ခွင့်၆လအထက်ှ ေှိထားစသာဒုက္ခ္သည်စလှောက်ထားသူများနေင့် ယာယီစနထုိင်ခွင့် 

ှထားသူများ  ှယူနုိင်ပါသည်။ စကျးဇူးပပုပပီး သင်စနထုိင်ှာှပ်ကွက်ရံု ံး( သ့ုိ) ပမိုုုန့ယ်ရုံု ံး( kuyakusho or shiyakusho) သ့ုိဆက်

သွယ်ပပီး အမျိုးသားကျန်းမာစှးအာမခံေနေ်နေင့်ပတ်သက်ပပီး အစသးေိတ်အချက်အလက်များကုိ စမးပမန်းေုံ ံေမ်းပါ။ အမျိုးသားကျန်း 

စှးအာမခံသည် နိုင်ငံစတာ်မေဦးေီး စသာကျန်းမာစှးအာမခံေနေ်ပဖေ်ပါသည်။ ဤကျန်းမာစှးအာမခံသ့ုိဝင်ပါက ကျန်းမာစှး 

အာမခံကဒ်ှ ေှိ၍ စဆးကုသေှိတ်သက်သာပါလိမ့်မည်။ (သ့ုိစသာ်အခမဲ့မဟုတ်ပါ။ အစပခခံအားပဖင့်စဆးကုသေှိတ်၏ ၃၀ 

ှာခုိင်နှုန်းအား မိမိကစပးစဆာင်ှမည်ပဖေ်ပါ သည်။)ဤကျန်းမာစှးအာမခံ၌ ဝင်မည်ဆုိပါကမိမိ၏ဝင်စငွစပါတွ်င်မှုတည်၍ အာမခံ 

စကကးစပးစဆာင်ှပါလိမ့်မည်။အစှးစပါ်စဆးကုသမှုေှိတ် အလွန်အမင်းကကီးမားစနပပီးသင်စပးစဆာင်ှန် မတတ်နိင်လှေင် စဆးရုံ ံ ေှိ

လူမှုစှးအှာှေိထံပဖေ်စေ၊ RHQထံပဖေ် စေ၊JAR ( သ့ုိ)  ISSJ အဖွဲ့များထံချဥ်းကပ်ပပီးအကူအညီှယူနုိင်ပါသည်။ 

ပထမဦးဆုံ ံးပပသသည့်စဆးဝါးကုသစကကးအား အခမ့ဲ( သ့ုိ) သက်သာေွာပပုလုပ်စပးသည့်အခမ့ဲသက်သာစဆးဝါးကုသစကကးေနေ်

လည်းအသုံ ံးပပု၍ ှ ေှိနိုင်ပါစသာစကကာင့် ဒုက္ခသညကူ်ညစီောင့်စလှောက်စှးအဖွဲ့ထံသ့ုိ စဆွးစနွးတုိင်ပင်နိင်ပါသည်။ 

 

စမးခွန်း( 13) ။ သားသမီးပညာသင်ကကားစှးနေင့်ပတ်သက်ပပီး မည်သ့ုိလုပ်ှမည်နည်း။ 

အစပဖ။ ဗီဇာစနထုိင်ခွင့် ေှိ ေှိ၊ မှေိ ေှိ၊ အစပခခပံညာ( ၁- တန်းမေ ၉- တန်း)  ကုိသင်ကကားနုိင်ခွင့်ှေိပါသည်။ သင့်သားသမီး မူလတန်းမေ 

အလယ်တန်းစကျာင်းဝင်ခွင့်ှ ေှိှန် သင်စနထုိင်ှာ ှပ်ကွက်ရုံ ံး( သ့ုိ)  ပမို့နယ်ရုံ ံး ( kuyakusho or shiyakusho) ကုိဆက်သွယ်ပပီး 

စကျာင်းဝင်ခွင့်နေင့်ပတ်သက်ပပီး ေံု ံေမ်းစမးပမန်းပါ၊။ 

 

စမခွန်း( 14) ။ ဂျပန်နုိင်ငတွံင် နုိင်ငံစှးစလှောက်ထားေဥ် Canada, USA, Austrslia က့ဲသ့ုိစသာ တတိယနုိင်ငံသ့ုိ သွားစှာက်နုိင်

ပါသလား။ 

အစပဖ။ ဂျပန်နုိင်ငံက အပပည်ပပည်ဆုိင်ှာဒုက္ခသည်ကွန်ဗင်း ေှင်းကုိ ပါဝင်လက်မေတ်စှးထုိးထားပါသပဖင့် နုိင်ငံှင်းသ့ုိမပပန်နုိင်ပဲ အ

ပပည်ပပည်ဆုိင်ှာအကာအကွယ်ကုိလုိအပ်စနသူ၏ ဒုက္ခသည်စလှောက်ထားချက်ကုိ ေီေေ်ပပီး ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုှန် အ

ခွင့်အာဏာမော ဂျပန်အေုိးှတွင်သာ ေှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်ကအပပည်ပပည်ဆုိင်ှာအကာအကွယ်ကုိလုိအပ်စနပပီး ဂျပန်အေိုးှထံ

မေ အကာအကွယ်မယူပဲ၊ တတိယနိုင်ငံတေ်ခသ့ုို ပပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာှယူလုိပါက သက်ဆုိင်ှာနိုင်ငံ၏သံရုံ ံးသ့ုိချဥ်းကပ်ပပီး မည်သ့ုိ

စလှောက်ထားှမည်ကုိစမးပမန်းပါ။ 

 
 

အထူးမှာကကားချက်။ 

 
တေ်ေုံ ံတှာ စမးပမန်းေုံ ံေမ်းလုိလှေင်ပဖေ်စေ၊ အကူအညီလုိအပ်လှေင်ပဖေ်စေ ဒုက္ခသည်ကူညီစောင့်စ ေှာက်စှးအဖွဲ့( ဂျပန်)  J AR ရုံ ံး

သ့ုိဖုန်းဆက်ပါ။ 
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ဒုက္ခသည်တေ်ဦး၏အစတ့ွအကကံု။ 

 

ကျွန်စတာ်သည် ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုပါှန် စလှောက်လွှာတင်သွင်းပပီး ( ၄) နေေ်ကကာမေ ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပု

ပခင်းခခ့ဲံှပါသည်။ အေုိးှက ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုစှး လုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းများပပဌာန်းထားစသာ်လည်း ကျွန်စတာစ့လှောက်

ထားချက်ကုိ အဆုိပါလုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းများနေင့်အညီ လုပ်စဆာင်ခ့ဲပခင်းမ ေှိပါ။ အစပခခံအားပဖင့် အေုိးှတွင် ေိတ်ထင်ှာလုပ်ခွင့်မ ေှိပဲ၊ 

အထက်စဖါ်ပပပါကွန်ဗင်း ေှင့်ပပဌာန်းချက်များနေင့် ကုိက်ညီမှှု ေိက မဆုိင်းမတွ ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုစပးှမည်ပဖေ်သည်။ သ့ုိ

စသာ် တကယ့်ပဖေ်ှပ်တွင် သင်က သင့်နုိင်ငံှ င်းသ့ုိပပန်လှေင် ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှ နုိင်သည်ဟု ယုံ ကံကည်ထားစသာ်လည်း ဂျပန်အေုိးှ

က သင့်ယုံ ကံကည်ချက်ကုိ သစဘာတူ လက်ခပံခင်းမှေိပဲ၊ သင့်စလှောက်ထားချက်ကုိ ပယ်ချနုိင်ေှာ ေှိသည်။မည်သ့ုိပင်ဆုိစေ၊ သင့်ကုိ

ေေ်စဆးသည့်အှာ ေှိအားသင့်တွင်အန္တှယ် ေှိစနပပီး၊ သင်အကာအကွယ်လုိအပ်စနစကကာင်း သစဘာစပါက်စအာင်ပပုလုပ်ှန်မော 

သင့်တာဝန်သာပဖေ်စကကာင်းစကာင်းေွာသတိပပုပါ။ ကျွန်စတာစ်တ့ွကကံုခဲ့ှ သည့် ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုှန် စလှောက်ထား

သည့်ပဖေ်ေဥမ်ော အလွန်ကကာှေည်ခဲပ့ါသည်။ အလွန် ေှည်ကကာခက်ခသဲည့်ပဖေ်ေဥ်တစလှောက်ေိတ်ဓါတ်ကက့ံခိုင်မှု၊ ဇွဲှ ေိသည်းခံမှုက အလွန်

အစှးပါသည်ဟုယုံ ံကကည်ပါသည်။ ကျွန်စတာ့စ ေှ့စန၏စပပာပပချက်အှ၊ ဖမ်းဆီးနေိပ်ေက်မှုကုိ မည်သ့ုိခံခ့ဲှသည်၊ နုိင်ငံှ င်းသ့ုိပပန်ှ

လှေင် မည်သ့ုိဖမ်းဆီးနေိပ်ေက်ခံှနိုင်ဖွယ် ေှိသညဆုိ်သည်ကုိ အစသအချာသိသူမော ကျွန်ပ်သာပဖေ်ပပီး၊လုိအပ်သည့် အစထာက်အထား

များကုိ ေှာစဖွှ န်တာဝန်ှေိသူမောလည်း ကျွန်ပ်သာပဖေ်စကကာင်း စပပာပပပါသည်။စ ေှ့စနများနေင့် NGO များက ကျွန်စတာ့အားအကူအ

ညီများေွာစပးခဲစ့သာ်လည်း၊ ကျွန်စတာ်အဘယ်စကကာင့်အမနုိိင်ငံသ့ုိ မပပန်နိင်သနည်းဆုိသည်ကုိ ဂျပန်အေုိးှသစဘာစပါက်စအာင်

ပပုလုပ်ှန်တာဝန်မော ကျွန်ပ်၏တာဝန်သာပဖေ်စပသည်။ ေှည်ကကာသည့် လုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းများနေင့်အတူ အခက်အခမဲျား ေှိစနသည်ဟု 

ကျွန်စတာ်ခံေားှပါသည်။ ဒုက္ခသည်အပဖေ်အသိအမေတ်ပပုှန်စလှောက်ထားပခင်းမပပုမီကတည်းက အလုပ်လုပ်ခွင့်မ ေှိခ့ဲသပဖင့် 

စလှောက်ထားမှုပဖေ်ေဥ်တစလှောက် အလုပ်လုပ်ခွင့်မှခဲပ့ါ။ 

ကုိယ်စှးပဖေ်ေဥ် ( personal ststement)  ဟာစလှောက်လွှာတင်သွင်းမှုမော အလွန်အစှးကကီးတ့ဲအေိတ်အပိုင်းပဖေ်တယ်လ့ုိထင်ပါ

တယ်။ ကျွန်စတာ်၏ ( personal statement)  မော ကျွန်စတာကုိယ်တုိင်ကုိယ်ကျခေံားခဲ့ှ ပံု ံစတွကုိ စသစသချာချာစှးပပခ့ဲပါတယ်။

ကျွန်စတာ်သာ နုိင်ငံှင်းသ့ုိပပန်ှလှေင် ဘယ်လုိဘယ်ပုံ ံပဖေ်နုိင်တယ်၊ ဘယ်လုိအစှးယူအပပေ်စပးခံှ နုိင်သလဲဆုိတာကုိ အစသးေိတ် 

ခစှစေ့သွင်းကျ ေှင်းပပနုိင်ဖို့ကကိုးေားခဲ့ပါတယ်။လူစတ့ွေေ်စဆးမူမပပုလုပ်မေီ ကုိယ်စှးအချက်အလက်စတွ ကုိစသစသချာချာပပန် 

ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ လူစတ့ွေေ်စဆးစမးပမန်းချိန်မောလည်း တူညီတဲ့စမးခွန်းစတွကုိ ထပ်ခါတလဲ စမးပမန်းပခင်းခံခ့ဲှပါ တယ်။ ကျွန်စတာ် 

ဟာ စမးခွန်းစတွကုိ အပဖေ်မေန်အတုိင်းရုိးသားေွာ၊ အတတ်နိုင်ဆုံ ံးအစသးေိတ်စပဖဆုိခ့ဲပါတယ်။ 

ကျွန်စတာ်၏စနာက်ဆုံ ံးလူစတွစ့မးပမန်းေေ်စဆးမှုအပပီး တနေေ်အကကာမော လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးရုံု ံးကဆင့်စခါ်ပပီး ဒုက္ခသညအ်ပဖေ်အသိ

အမေတ်ပပုပခင်းခံခဲ့ှ ပါတယ်။ 
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လနာက်ဆက်တဲွ(Ⅰ)။ သိထားသင့်လသာ ဂျပန်စကား ံုးများနှင့်စကားစုအချို ။့ 
 
ကျွန်စတာ်က ဒုက္ခသည(် ှေ်ဖျူဂျီ) တေ်ဦးပဖေ်ပါတယ်။ - -  watashi wa nanmin desu 

ကျွန်စတာ်က အမိနုိင်ငံှ င်းကုိမပပန်နုိင်ပဖေ်စနပါတယ်။ - -  watashi wa jibun no kuni ni kaeremasen 

ကျွန်စတာ်က ဒုက္ခသည်( ှေ်ဖျူဂျီ) အပဖေ် အသိအမေတ်ပပုခံှဖ့ုိစလှောက်ထားလုိပါတယ်။ - -  nanmin nintei shinsei o shitai 

desu 

ကျွန်စတာ်ဟာနုိင်ငံှင်းမောစနေဥဖ်မ်းဆီးအစှးယူခံှဘူးပါတယ်။ - -  watashi wa hakugai sare mashita 

အဲဒါ အင်မတန်အန္တှာယ်ကကီးပါတယ်။ - -  kiken desu 

ဒုက္ခသည်( ှေဖ်ျူဂျီ) အပဖေ် အသိအမေတ်ပပုခံှဖ့ုိစလှောက်ထားချက်ပယ်ချခံှလ့ုိ အယူခံဝင်ပခင်း။ - -  igi moushi-de 

အယူခံတင်သွင်းစလှောက်လွှာပုံ ံေံ။ - -  shinsei youshi 

နုိင်ငံှင်းသ့ုိပပန်ပ့ုိပခင်း။ - -  taikyo kyousei (or) kyousei soukan 

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပခင်း။ - -  koukin,shuuyou 

မိသားေု။ - -  kazoku 

အေုိးှ။ - -  seifu 

လ့ူအခွင့်အစှး။ - -  jinken  

လ့ူအခွင့်အစှးချိုးစဖါက်ပခင်း။ - -  jinken shingai 

လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးရုံ ံး။ - -  nyuukoku kanri-kyoku or nyuukan 

စ ေှ့စန။ - -  bengoshi 

ဖမ်းဆီးအစှးယူခံှ ပခင်း။ - -  hakugai 

နုိင်ငံစှးပါတီ။ - -  seitou 

လူမျိုး( အမျိုးအနွယ်) ။ - -  jinshu 

စလှောက်လွှာလက်ခံှ ေှိစကကာင်းအသိအမေတ်ပပုလက်ခံပဖတ်ပုိင်း။ - -  juri-hyou 

ဒုက္ခသည်( ှေ်ဖျူဂျီ) ။ - -  nanmin 

ဒုက္ခသည်( ှေ်ဖျူဂျီ) အပဖေ် အသိအမေတ်ပပုှန်သင့်မသင့် ေုံ ံေမ်းေေ်စဆးပခင်း။ - -  nanmin chousa 

ဒုက္ခသည်( ှေ်ဖျူဂျီ) အပဖေ် အသိအမေတ်ပပုပခင်း။ - -  nanmin nintei 

ဒုက္ခသည်( ှေ်ဖျူဂျီ) အပဖေ် အသိအမေတ်ပပုှန်သင့်မသင့် ေုံ ံေမ်းေေ်စဆးသည့်လုပ်ထုံ ံးလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်။ - -  nanmin nintei 

tetsuzuki 
စဒသန္တှ( စဒသဆုိင်ှာ)  လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးရုံု ံး။ - -  chihou nyuukoku kanri-kyoku 

ဒုက္ခသည်( ှေ်ဖျူဂျီ) အပဖေ် အသိအမေတ်ပပုဖ့ုိစလှောက်ထားချက်ကုိပယ်ချပခင်း။ - -  nanmin fu-nintei 

ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာတှား။ - -  shukyoo 

တုိကျိုလူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးရုံု ံး။ - -  nyuukoku kanri-kyoku  or Tokyo nyuukan 

အကျဥ်းချဖမ်းဆီးခံထားှေဥ် ညဥ်းပမ်းနေိပ်ေက်ခံှပခင်း။ - -  goumon 

တှားရံု ံး။ - -  saiban 

UNHCR ကမ ာကု့လသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်စှးှာမဟာမင်းကကီးရံု ံး။ - -  kokuren nanmin koutou benmu-kan or simply 

UNHCR 

 

 

 

 ‘  
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လနာက်ဆက်တဲွ(Ⅱ) ။ သိထားသင့်လသာရံုး ိပ်စာအချို ။့ 
 
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)  Bureau for Japan/Korea 

ကမ ာ့ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်စှးှာ မဟာမင်းကကီးရံု ံး၊ ဂျပန်ဌာနခွဲ။ 

Wesley Center, 6-10-11 Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan   

〒107-0062 Tel: 03-3499-2011 Fax: 03-3499-2272  http://www.unhcr.or.jp 

ရံု ံးချိန်။ နနံက် ၁၀ နာှ ီမေ ညစန ၆ နာှ ီ

 

Foundation for the Education and Welfare of the Asian People 
Refugee Assistance Headquarters Offices (RHQ) 

အာ ေှတုိက်သားများအတွက် ပညာစှးနေင့်လူမှုဖှုလံု ံစှးစဖာင်စဒးှေင်း။ 

ဒုက္ခသည်များကူညီစထာက်ပံစှးဌာနချုပ်။ 

 Head Office ဌာနချုပရုံ် းံခန်း။ 

2nd floor, Foundation for the Welfare and Education of the Asian People Bldg. 

5-1-27 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo 〒106-0047 

Tel : 0120-925-357/ 03-3449-7011 Fax : 03-3449-7016 
 

 Kansai Branch 

အာ ေှတုိက်သားများအတွက် ပညာစှးနေင့်လူမှုဖှုလံု ံစှးစဖာင်စဒးှေင်း။ 

ဒုက္ခသည်များကူညီစထာက်ပံစှးဌာနချုပ်။( ကန်းဆုိင်းဌာနခွဲ)  

 

11th floor, Nihon Seimei Kobe Eki Mae Bldg 

2-1-18 Nakamachi-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 〒650-0027 

Tel : 0120-090-091 / 078-361-1700 Fax : 078-361-1323 
 

 

Immigration Control Offices လဝူင်မှုကကီးကကပ်စှးရုံ းံများ။ 

 

 Tokyo Immigration Bureau  တုိကျိုလူဝင်မှုကကီးကကပစ်ှးဗျူရုိ ရုံ းံခန်း။ 

5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo 〒108-8255, Japan 

Tel : 03-5796-7111 
 

Yokohama Branch ယုိကုိဟားမားဌာနခဲွ။ 

10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama City, Kanagawa, Japan 〒236-0002  

Tel: 045-769-1721 

 

Narita Branch နာှီတာစလဆိပ်ဌာနခွဲ။ 

Terminal 2 6thF,1-1 Aza Furugome, Furugome, Narita, Chiba 〒282-0004, Japan 

Tel: 0476-34-2211 
 

 Osaka Immigration Bureau အိုဆာကာ လူဝင်မှုကကီးကကပ်စှးဗျူရုိ။ 

1-29-53 Konankita,Suminoe-ku , Osaka-shi, Osaka 〒559-0034, Japan 

Tel 06-4706-2190 
 

Kansai Airport Branch ကန်းဆုိငစ်လဆိပဌ်ာနခွဲ။ 

1 Senshu-Kuko-Naka, Tajiri-cho, Osaka, Japan 〒549-0011  

Tel: 072-455-1457 

 

Kobe Branch ကုိစဘးဌာနခွဲ။ 

Kobe Chiho Godo Chosha, 29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 〒650-0024 

Tel: 078-391-6378 
 

 



  Japan Association for REFUGEES  20 

 

 Nagoya Bureau နာဂုိယာဗျူရုိ။ 

5-18 Shoho cho,Minato-ku, Nagoya, Aichi 〒455-8601 

Tel: 052-559-2120 
 

 Hiroshima Bureau ဟိရုိ ေှးီမားဗျူရုိ။ 

Hiroshima Homu Sogo Cho Shanai 2-31,Kami-hachobori, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima, Japan 

〒730-0012  

Tel: 082-221-4412 

 

 Fukuoka Bureau ဖူကူအုိကာ ဗျူရုိ။ 

Fukuoka Airport Domestic Flights Terminal #3, 778-1 Shimo-usui, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka, 

Japan〒812-0003  

Tel: 092-626-5151 
 

 Naha Bureau နဟဗျူရုိ။ 

Naha Dai-ichi Chiho Godo Chosha, 1-15-15 Higawa, Naha, Okinawa  〒900-0022 

Tel: 098-832-4186 
 

 Sendai Bureau ဆင်းဒိုင်းဗျူရုိ 

Sendai Dai-ni Chiho Houmu Godo Chosha, 1-3-20 Gorin Miyagino-ku, Sendai Miyagi 〒983-0842 

Tel: 022-256-6076 
 

 Sapporo Bureau ဆပုိရုိဗျူရုိ။ 

Sapporo Dai-san Godo Chosha, 12 Oh-dori Nishi Chuo-ku Sapporo, Hokkaido 〒060-0042 

Tel: 011-261-9658 
 

 Takamatsu Bureau တကမေုဗျူရုိ။ 

Takamatsu Houmu Godo Chosha, 1-1 Marunouchi Takamatsu, Kagawa 〒760-0033 

Tel: 087-822-5851 
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ဤလမ်းညနွ်ောစောင်နေင့်ပတ်သက်၍ စမးခွန်းများ ေှိခဲ့ပါကဆက်သွယ်စမးပမန်းနိုင်ပါသည်။ 

                                                                                                  

 

ဒုက္ခသည်ကူညီလစာင့်လရှာက်လရးအြဲွ  ့

 

Dai San Shikakura Bld. 6thFloor 

1-7-10 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo  

Tel: 0120-477-472 ( For refugees / asylum seekers ) 

Tel: 03-5379-6003（For refugees / asylum seekers） 

Fax: 03-5379-6002 

Email : info@refugee.or.jp  

http://www.refugee.or.jp  

 

                                                                                           

 

ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ဖြုခံရရန်လျှောက်ထားျိုသူများအတွက်ျမ်းညွန်။ 
 

ဒုက္ခသည်ကူညီလစာင့်လရှာက်လရးအြဲွ မှ့ထုတ်လေသည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ် 

 

                                                                                                   

 

ဒုက္ခသည်ကူညီစောင့်စ ေှာက်စှးအဖွဲ့( J AR) သည် ဒုက္ခ္သည်စလှောက်ထားသူများနေင့်ပတ်သက်စသာ အချက်အလက်များအား 

စလ့လာေေ်စဆးလှေက် ေှိပါသည်။ သင်၏ကုိယ်စှးအချက်အလက်များအား စလ့လာေေ်စဆးမူပပုှာတွင် အသုံု ံးပပုလျင်ပပုပါမည်။ 

စလ့လာေေ်စဆးှပခင်း၏ှည်ှွယ်ချက်မော၊ ဒုက္ခ္သည်စလှောက်ထားသူများ၏ လုိအပ်ချက်များနေင့် လက်ှေိအစပခအစနများကုိ သိ ေှိှ 

ပခင်းအားပဖင့်၊ ဒုက္ခ္သည်များအစနနေင့်သင့်စလှော်စသာပတ်ဝန်းကျင်အစပခအစနကုိ တည်စဆာက်သွားနုိင်ှန်ပဖေ်ပါသည်။ ဤစလ့ 

လာေေ်စဆးမှူတွင်ှ ေှိစသာကုိယ်စှးအချက်အလက်များအား အပခားတေ်စယာက်မေ သိှေိသွားပခင်းမ ေှိစေှပါ။ထုိစနာက် စလ့လာ 

ေေ်စဆးအေီှင်ခံောတွင်လည်း အမည်နေင့်မည်သူမည်ဝါပဖေ်စကကာင်းကုိသိ ေှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များအား စှးသားစဖါ်ပပမည် 

မဟုတ်ပါ။ ဒုက္ခ္သည်ကူညီစောင့်စ ေှာက်စှးအဖွဲ့အစနပဖင့် စလ့လာေေ်စဆး၊ သုံ ံးသပ်မူများကုိပပုုလုပ်ပခင်းပဖင့် ဒုက္ခ္သည်စလှောက် 

ထားသူများအတွက် အကျိုးဆုတ်ယုတ်နေေ်နာမူများ မပဖေ်စပါစ်ေပါစကကာင်းကတိပပုပါသည်။ 
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