ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားသည့္
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားထံသို႔ -

2016 ဧျပီ လ
၊ ျပန္လည္ထုတ္
ေဝျခင္း

ျမန္မာ

ဇန္န၀ါရီလ 2016 မွ စတင္ျပီး၊ လူမႈလံုျခံဳေရး ႏွင့္ အခြန္နံပါတ္မ်ား (တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္မ်ား သို႔မဟုုတ္ “ကြ်ႏုု္ပ္၏ နံပါတ္မ်ား” ဟုုလည္း
ေခၚဆိုသည္) အား လူမႈလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ အစရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။

1. တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္သိုနည္း။


တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္မ်ား (“ကြ်ႏ္ုပ္၏ နံပါတ္မ်ား” ဟုုလည္း နာမည္ေျပာင္ေခၚဆိုသည့္ နံပါတ္မ်ား) သည္ ဂဏန္း 12 လံုးရွိျပီး၊
လူမႈလံုျခံဳေရး ႏွင့္ အခြန္နံပါတ္ စနစ္လက္ေအာက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္သည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီထံသို႔ ေပးအပ္ထားသည့္ နံပါတ္မ်ား ျဖစ္သည္။
၎တို႔အား လူမႈလံုျခံဳေရး၊ အခြန္ ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ အစရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။ ဤစနစ္သည္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းအား တုုိးျမင့္ေစရန္၊ လူထုထံသို႔ ပို၍ သက္သာလြယ္ကူစြာေရာက္ရွိနိုင္ေစရန္ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိေသာ
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအား ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အစရွိသည္တို႔အတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေပးသည္။



ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား (ကာလ အလယ္လတ္တစ္ခုအထိ ေနထိုင္သူမ်ား၊ အထူး အျမဲတမ္း
ေနထိုင္သူမ်ား အစရွိသျဖင့္) သည္ ၎တို႔၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္မ်ားအား လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။

2. သင္၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္နံပါတ္အား သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္


အကယ္၍ သင္သည္ ဂ်ပန္တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားလွ်င္ သင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ လိပ္စာ၏ ျမဴနီစပယ္ရံုးခန္းထံမွ သင္
လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ေသာ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကဒ္ေပၚတြင္ သင္၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္အား ပရင့္ထုတ္ရိုက္ႏွိပ္ထားသည္။
(သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ ကဒ္သည္ မည္သည့္အခါမွ် သက္တမ္းကုုန္ဆံုးသြားမည္မဟုုတ္ေပ။ သင္၏ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ ကဒ္အား
လႊင့္ပစ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သင့္အေနျဖင့္ ၎အား လံုျခံဳစြာ သိမ္းဆည္းထားရမည္ျဖစ္သည္။



ကာလအလယ္အလတ္ မွ ကာလရွည္ ေနထိုင္သူ အေနအထားတစ္ခုျဖင့္ ဂ်ပန္သို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ေနထိုင္သူ
စာရင္းသြင္းမႈျပဳသည့္ အခ်ိန္ကာလ၌ ၎တို႔၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္မ်ားအား လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။

3.တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳရမည္နည္း။



2016 ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလအတြက္ သင့္ အခြန္ျပန္အမ္းမႈအား ဖိုင္တြဲတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ရံုးခန္းသို႔ သင္၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ အလိုက္ နံပါတ္အား သင္မွ ျပသရမည္ျဖစ္သည္။



အခြန္ ႏွင့္ လူမႈလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ သင့္ အလုုပ္ရွင္ျဖစ္သူထံသို႔ သင္၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ အလိုက္
နံပါတ္အား သင္မွ ျပသရမည္ျဖစ္သည္။



အခြန္ဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အာမခံ ကုုမၸဏီမ်ားထံသို႔ သင္၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ အလိုက္
နံပါတ္အား သင္မွ ျပသရမည္ျဖစ္သည္။



လူမႈေရးလံုျခံဳဆိုင္ရာ အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား လက္ခံရရွိႏိုင္ရန္၊ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးအာမခံ ႏွင့္ သူနာျပဳေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံ (National Health
Insurance and Nursing Care Insurance) အစီအစဥ္မ်ား လက္ေအာက္ရွိ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ သင္၏ ျမဴနီစပယ္ရံုးခန္းထံသို႔ သင္၏
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္အား သင္မွ ျပသရမည္ျဖစ္သည္။



အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထံမွ/သို႔ ေငြေၾကး လက္ခံရယူ/လႊဲေျပာင္းေပးပို႔မႈ ျပဳသည့္အခါ၌ ဘဏ္ သို႔မဟုုတ္ စာတိုက္ရံုးသို႔ သင္၏
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္အား သင္မွ ျပသရမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ - အထက္ေဖာ္ျပပါ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ သင္၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္အား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရသည့္ အဆိုပါ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ (1) နံပါတ္၏ အသံုးျပဳရရွိႏိုင္မႈ၊ ႏွင့္ (2) ကိုင္ေဆာင္ထားသူ၏ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား တို႔ကို
အတည္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးအေထာက္အထား ခိုးယူလိမ္လည္မႈမ်ားကို တားဆီးသြားမည္ျဖစ္သည္။
သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကဒ္သည္ နံပါတ္ကိုသာလွ်င္ သက္ေသျပသႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သင့္ ကိုယ္ပိုင္ ID (ဥပမာ ေနထိုင္မႈအေထာက္အထားကဒ္၊ အထူး အျမဲတမ္း ေနထိုင္သူ အေထာက္အထားစာရြက္) အား ျပသရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

4. တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္ကဒ္ (ကြ်ႏ္ုပ္၏ နံပါတ္ကဒ္) ဆိုသည္မွာ အဘယ္သိုနည္း။


ဤကဒ္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္နံပါတ္သို႔ ဆက္ႏြယ္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မွန္သမွ်တြင္ သင္၏
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္ ႏွင့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ႏွစ္မ်ိဳစလံုးကို သက္ေသျပေပးသည္။ ၬ၎သည္ သင္၏

တရား၀င္ ID အေထာက္အထားကဒ္အျဖစ္လည္း ထမ္းေဆာင္ေပးသည္။


တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္ကဒ္တစ္ခုအတြက္ သင္ ေလွ်ာက္ထားမႈျပဳႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေလွ်ာက္လႊာတင္ ေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို
ရရွိႏိုင္ပါသည္၊ (သင့္ သတိေပးအေၾကာင္း ၾကားခ်က္ကဒ္ျဖင့္ လက္ခံရရွိသည့္) ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္အား သင့္ မ်က္ႏွာပံုပူးတြဲထားသည့္ ဓာတ္ပံုျဖင့္
စာတိုက္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း၊ သို႔မွမဟုုတ္ PC သို႔မဟုုတ္ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳျပီး အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအစရွိသည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေပသည္။ ကဒ္အား ပထမအၾကိမ္ ထုုတ္ေပးမႈသည္ အခမဲ့ျဖစ္ေပသည္။



တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္ကဒ္တစ္ေစာင္အား သင္ ေလွ်ာက္ထားျပီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ သင့္ကဒ္အား ထုုတ္ေပးရန္
အသင့္ျဖစ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ပို႔စကဒ္ တစ္ေစာင္အား သင္ လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ (1) ဤပို႔စကဒ္၊ (2) သင့္
သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကဒ္၊ ႏွင့္ (3) သင့္ ကိုယ္ပိုင္ ID (ေနထိုင္မႈ အေထာက္အထားကဒ္ အစရွိသျဖင့္) တို႔အား ယူေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္
ျမဴနီစပယ္ရံုးခန္းတြင္ သင့္ကဒ္အား သင္ ထုုတ္ယူႏိုင္ေပသည္။ ထုုတ္ယူမႈျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ အေထာက္အထားနံပါတ္တစ္ခုအား သင္
သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ေပမည္။



သင္၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္ကဒ္သည္ အကယ္၍ သင္သည္ အသက္ 20 အထက္ဆိုလွ်င္ ၎ကဒ္ အားထုုတ္ယူမႈျပဳျပီးသည့္ေနာက္
ဆယ္ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ အခ်ိန္အထိ၊ သို႔မွမဟုုတ္ အကယ္၍ သင္သည္ အသက္ 20 ေအာက္ျဖစ္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ရက္အထိ
အက်ံဳး၀င္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သတိျပဳရမည္မွာ သက္တမ္းကုုန္ဆံုးသည့္ေန႔စြဲသည္ သင ေနထိုင္ရာကာလ သို႔မဟုုတ္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ား
ေပၚတြင္ မူတည္ျပီး ကြဲျပားေကာင္း ကြဲျပားႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။



၎ကဒ္တြင္ အြန္လိုင္း အခြန္ျပန္အမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ အီလက္ထေရာနစ္



အခ်ိဳ႕ေသာ ျမဴနီစပယ္မ်ားတြင္မူ ဤ ကဒ္အား လူထု၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

အေထာက္အထားတစ္ခုအား သိုေလွာင္ထားႏိုင္ေသာ IC ခ်စ္ပ္ျပားတစ္ခု ပူးတြဲတပ္ဆင္ထားသည္။
(ဥပမာ - လူထုစာၾကည့္တိုက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ခ်ိတ္တံဆိပ္ပိတ္ စာရင္းသြင္း

အေထာက္အထား ထုုတ္ျပန္မႈမ်ား) အား လက္ခံရယူရန္၊ သို႔မဟုုတ္ သက္သာစတိုးဆိုင္တစ္ခုတြင္ သင္၏ ေနထိုင္မႈ အေထာက္အထားစာရြက္
မိတၳဴတစ္ေစာင္အား ရယူရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳေကာင္း အသံုးျပဳေပမည္။


IC ခ်စ္ပ္ျပားတြင္ သင္၏ အမည္၊ လိပ္စာ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္၊ ႏွင့္ ကဒ္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ပရင့္ထုတ္ထားသည့္ အျခားေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ သင့္ ၀င္ေငြလစာအေျခအေန ကဲ့သို႔ေသာ အလြန္ အထိအခိုက္မခံသည့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ
မွတ္တမ္းျပဳထားမည္မဟုုတ္ေပ။



တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္ကဒ္အား လက္ခံရရွိျပီးေနာက္ပင္လွ်င္ သင့္အေနႏွင့္ သင္၏ ေနထိုင္မႈအေထာက္အထားကဒ္၊ အထူး အျမဲတမ္း
ေနထိုင္သူ အေထာက္အထားစာရြက္ အစရွိသည္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုအပ္ဆဲျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။

5.တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္အား ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရာတြင္ သတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား


သတိေပး အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကဒ္ သို႔မဟုုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္ကဒ္အတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ လိပ္စာ သို႔မဟုုတ္ အျခားေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳရန္ လိုအပ္သည့္အခါတြင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး ျမဴနီစပယ္ရံုးခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။



ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေျခအေနမွလြဲ၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္မ်ားအား အသံုးျပဳ သို႔မဟုုတ္
စုုေဆာင္းေကာက္ယူရန္ အခြင့္မရွိေပ။ သင္၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္အား တစ္စံုတစ္ဦးမွ သင့္ထံ ေမးျမန္းလာသည့္ အခါတြင္ မည္သူမွ
မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။



အျခားသူမ်ား၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္မ်ားအား တရားမ၀င္ ရယူမႈျပဳသည့္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မဆိုသည္
အျပစ္ေပးျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။



သင္၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္အား အျခားသူမ်ားထံသို႔ အထူးသျဖင့္ မသကၤာဖြယ္ေကာင္းသည့္
တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုေမးျမန္းသူမ်ားထံသို႔ သတိလက္လြတ္ ေျပာျပမိျခင္း မရွိပါေစႏွင့္။

6. တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက နံပါတ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား


အေကာက္ခြန္ အခမဲ့နံပါတ္မ်ား၊ အဂၤလိပ္၊ တရုုတ္၊ ကိုရီးယား၊ စပိန္ ႏွင ေပၚတူဂီ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည
0120-0178-26

လူမႈဖူလံုေရး ႏွင့္ အခြန္နံပါတ္ စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား

0120-0178-27

သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကဒ္ ႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္ကဒ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား

ၾကားရက္မ်ားတြင္ 9:30–20:00 ၊ ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအားလပ္ရက္မ်ားတြင္ 9:30–17:30 (ႏွစ္ဆံုး/ႏွစ္သစ္ကူး အားလပ္ရက္မ်ားတြင္မူ ပိတ္သည္)
● သင္၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုကနံပါတ္ကဒ္အား ေပ်ာက္ဆံုးမႈ သို႔မဟုုတ္ ခိုးယူခံရမႈတို႔ေၾကာင့္ အေရးေပၚ ဆိုင္းငံ့မႈအတြက္မူ 0120-0178-27
သို႔ ေခၚဆိုပါ၊ 24/7 ရရွိႏိုင္ပါသည္။


တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ နံပါတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္ •

အစိုးရအဖြဲ႕

•

J-LIS - https://www.kojinbango-card.go.jp/

အတြင္း၀န္ဌာန - http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

လူတိုင္းကို အမ်ားႏွင့္မတူေသာ သီးျခားနံပါတ္တစ္ခုစီ
ေပးအပ္ထားပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳျပီး သင့္နံပါတ္အား
ဂရုုတစိုက္ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳပါ။

