
ွ 

ဂ်ပန္န္နနင္ငတံြငေ္နထ္နနငေ္သာအသက၂္၀နွင့္၅၉နွစ္ၾကာားရွေ္သာန္နင္ငသံာား၊ န္နငင္ံျခာားသာားမ်ာားအပါအ၀င္အာားလံနားတ္န႔သည္ဂ်ပန္န္နင္ငံ၏ျပညသ္ူပ္နင္ပင္စငစ္နစ္ျဖစ္ေသာ အမ်္ ားသာားပင္စင္ 

စနစတ္ြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ျပ ား ပင္စင္အာမခံေၾကားေဆာင္ရနတ္ာ၀န္ရွ္ေၾကာင္ားဥပေဒအရျပ႒ာန္ားထာားသည္။(ေနထ္နငသ္ည့္အခ်္န္ကာလနွင့္မသကဆ္္နငပ္ဲ ဂ်ပန္န္နငင္ံအတြင္ား အ္မလ္ပ္္စာ 

ရွ္သည့္မညသ္ူမဆ္နဂ်ပနန္္နင္င၏ံျပည္သပူ္နင္ပင္စငစ္နစ္ျဖစ္ေသာအမ်္ ားသာားပင္စင္စနစ္တြင္ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ျပ ားပင္စငအ္ာမခံေၾကားေဆာင္ရနတ္ာ၀န္ရွ္ေၾကာင္ားဥပေဒ အရျပ႒ာန္ားထာား 

သည္။)  

အကယ္၍ အာမခံေၾကားေဆာင္ရန္ ေငြေၾကားအရအခက္အခရဲွ္ပါက ႏွစ္စဥေ္လွ်ာကလ္ႊာတင္ျခင္ားအာားျဖင့္ အာမခေံၾကားကင္ားလြတ္ခြင့္(သ္န႔မဟနတ)္ အာမခံေၾကား ေပားေဆာငရ္နဆ္္နင္ားငံ့မ 

စသညတ္္န႔က္နလနပ္ေဆာင္န္ငပ္ါသည။္ ျပ ားခဲ့ေသာႏွစ္တစ္နစွ္တာ၀ငေ္ငြမ်ာားက္နစစ္ေဆားျပ ားအသ္အမတွ္ျပ ခရံလွ်င္အာမခံေၾကားကင္ားလြတ္ခြင့္(သ္န့မဟနတ္)အာမခေံၾကား 

ေပားေဆာင္ရနဆ္္နင္ားငံ့မွ ရရွ္န္နငသ္ည။္ (ဤကဲသ့္န႔ေလွ်ာကထ္ာားျခင္ားသည္ ႏွစ္စဥမ္ျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစသ္ည္။)  

ဤကဲသ့္န႔ေလွ်ာကထ္ာားျခင္ားအာားျဖင့္ သင္၏အနာဂါတတ္ြငရ္ရွန္္နင္မည့္ သက္ၾက ားပင္စင္သာမက အကယ္၍ သငထ္္ခ္နနက္ဒါဏ္ရာရျပ ား မသန္စြမ္ားမႈ ျဖစပ္ြာားခဲပ့ါက မသနစ္ြမ္ားသူမ်ာား 

အတြက္အေျခခံပင္စင္က္နပါ ခံစာားခြင္ ့ရရွန္္နင္မည္ျဖစ္သည္။ 

(၁) ကင္ားလြတ္ခြင့ ္(အျပည့္အဝကင္ားလြတ္ခြင့ ္သ္နန႕မဟနနတ ္တစ္စ္တ္တစ္ပ္နင္ား ကင္ားလြတ္ခြင့)္ ေလ်ွာက္ထာားျခင္ား 

သငႏွ္င့္သင၏္အ္မ္ေထာင္ဖက္၊ အ္မ္ေထာငဥ္ ားစ ား၏ ယခငႏွ္စ္တစႏွ္စ္တာ၀င္ေငြပမာဏသည္ သတ္မတွထ္ာားေသာ ပမဏေအာက္ျဖစခ္ဲလ့ွ်င္ေသာ္လည္ားေကာင္ား၊ အလနပလ္က္မဲ ့

ျဖစ္သြာားလွ်ငေ္သာ္လည္ားေကာင္ား အာမခံေၾကားအျပည့္အဝကင္ားလြတ္ခြင့္ သ္နန႕မဟနနတ္ တစ္စတ္တ္စ္ပ္နင္ား ကင္ားလြတခ္ြင့္  ေလွ်ာက္ထာားန္နနငပ္ါသည။္  (တစ္စတ္တ္စပ္္နင္ား 

ကင္ားလြတ္ခြင့္ရရွ္ခဲလ့ွ်င္၄င္ားမႏွနတ္၍က်န္ေသာအာမခံေၾကားက္နနေပားေဆာင္ရမညျ္ဖစ္ျပ ား ေပားေဆာငရ္န္ပ်ကက္ြက္ခဲ့ပါက တစစ္္တတ္စ္ပ္နင္ားကင္ားလြတခ္ံစာားခြင့္ ပ်က္ျပယက္ာ 

အာမခံေၾကား မသြင္ားထာားသည့္ ကာလအျဖစ္သတမ္ွတခ္ံရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာမခံေၾကားက္နမပ်က္မကြက္ေဆာငရ္နလ္္နအပပ္ါသည္။  
(၂) အာမခံေၾကားေပားေဆာင္ရန္ဆ္နင္ားငံ့မွ ေလွ်ာက္ထာားျခင္ား 

အသက္၅၀နွစေ္အာက္ (ေက်ာင္ားသာား/သူမလွြျဲပ ား) ျဖစပ္ါကသငႏွ္င့္သင၏္အ္မေ္ထာင္ဖက္၊ အ္မ္ေထာင္ဥ ားစ ား၏ယခင္နစွ္တစ္နွစတ္ာ၀ငေ္ငြပမာဏသည္သတမ္တွထ္ာားေသာ 

ပမာဏ ေအာက္ျဖစ္ခဲလ့ွ်င္ အာမခေံၾကားေပားေဆာင္ရနဆ္္နင္ားငံ့မွ ေလွ်ာကထ္ာားန္နငပ္ါသည္။ 

ေလွ်ာကလ္ႊာတငရ္ာတြင ္သတ္ထာားရန္္အခ်ကမ္်ာား 

• ေလွ်ာကထ္ာားရမည့္နစွႏွ္င့္ပတသ္က၍္

- ကင္ားလြတ္ခြင့္ ၏ တစန္ွစတ္ာဆ္နသညမ္ွာ နွစတ္စ္ႏွစ္တာ၏ ဇလူ္နနင္လမွ ေနာက္ႏွစ္ဇြနလ္အထ္ျဖစ္ပါသည။္ (နွစတ္စႏ္ွစတ္ာ၏ ဇူလ္နနငလ္မွ စတင္ျပ ား ေနာက္ႏွစ္ဇြနလ္တြင္

အဆံနနားသတ္ပါသည။္)

- ေနွာက္ႏွစ္တြငလ္ည္ားဆကလ္က္၍ကင္ားလြတ္ခြင့္ေလွ်ာက္မညဆ္္နပါက ေယဘနနယ်အာားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ဇလူ္နနင္လတ္နနင္ားတြင္ ေလွ်ာကလ္ႊာတင္သြင္ားရန္ လ္နနအပပ္ါသည။္

• အခြန္ကင္ားလြတခ္ြင့္ေလွ်ာက္န္နင္ေသာကာလ

- ယခင္နွစမ္်ာားအတြက…္…ေလ်ွာကလ္ႊာလက္ခသံည့္လမွစတင္၍ လြနခ္ဲ့ေသာ၂၅လ (အာမခေံၾကားေပားေဆာင္ျပ ားသည့္လမလွြ၍ဲ) အထ္။

- လက္ရွ္နစွ္အတြက္…… ေနာကန္ွစဇ္ြနလ္ (ဇနန္ဝါရ  နွင့္ ဇြနလ္အတြင္ား ေလွ်ာကလ္ႊာတင္ပါက ၄င္ားနစွ္၏ ဇြနလ္) အထ္။ 

   ေလွ်ာကလ္ႊာတစ္ေစာငလ္ွ်ငဇ္ူလ္နနငလ္မွ ေနာကန္ွစ္ဇြနလ္အထသ္ာေလွ်ာကထ္ာားန္နင္ေသာေၾကာင့္ လ္နအပ္ေသာ ေလွ်ာကလ္ႊာအေရအတြက္အေပၚ မတူညျ္ပ ား ေလွ်ာကလ္ႊာတင္ 

န္နင္ပါသည္။ 

 မတွခ္်က:္ ယခငန္ွစ္မ်ာားအတြကသ္ညလ္ြန္ခဲ့ေသာ၂၅လအထ္ေလွ်ာက္န္နင္ေသာ္လည္ား ေလွ်ာက္ထာားျခင္ားေႏွာင့္ေနွားၾကံၾကာမွ ေၾကာင့္ မသန္စြမ္ားသပူင္စငခ္ံစာားခြင့္ မရရွန္္နင ္  

 သည္ ့အလာားအလာျဖစ္ပြာားန္နင္ေသာေၾကာင့္ အခ်္န္မ ေလွ်ာက္ရနလ္္နအပ္ပါသည။္

• ပာူးတြတဲငရ္မည့္စာရြကစ္ာတမာ္းမ်ာား

အလနနပလ္က္မဲ့ျဖစ္မႈ၊ ေဒဝါလ ခံမႈ၊စ ားပြာားေရားလနနပ္ငနာ္းပတ္သ္္မ္ားမွ ေၾကာင့္စသည့္အေၾကာင္ားျပခ်ကမ္်ာားနွင့္ေလွ်ာကလ္ႊာတငမ္ညဆ္္နပါက ေထာကခ္စံာ (အလနပသ္မာားအာမခေံထာကခ္စံာ

သ္နမ့ဟနတ ္အလနပသ္မာားအာမခအံလနပထ္ြကစ္ာ မတ္ ၱဴ) နငွ့္တကြပူားတြတဲင္ရမည္ျဖစသ္ည္။ထ္န႔အျပငသ္ကဆ္္နင္ရာ ရပက္ြက္၊ခရန္င္၊ျမ္ ႕နယရ္နံားရွ္အမ်္ ားသာားပင္စငေ္ကာငတ္ာ သ္န့မဟနတ္

ပင္စင္ရနံားတြငေ္မားျမန္ားန္နငပ္ါသည။္

• My Number က္နနအသံနားျပ ၍ ေလွ်ာကထ္ာားရာတြင ္ပာူးတြဲတငရ္မည့္စာရြကစ္ာတမာ္းမ်ာား

•ေလွ်ာကလ္ႊာတင္ရမည့္ေနရာမ်ာားမာွမမ္္ေနထ္နငေ္သာသကဆ္္နင္ရာရပက္ြက္၊ခရန္င္၊ျမ္ ႕နယ္ရနံားရွ္အမ်္ ားသာားပငစ္ငေ္ကာငတ္ာသ္န့မဟနတ္ပင္စငရ္နံားမ်ာား

(စာတ္နက္မတွစဆ္င့္ပ္န႔ေဆာင္ ေလွ်ာကထ္ာားန္နင္ပါသည)္ ျဖစ္ပါသည။္

*အေသားစတ္မ္်ာားသလ္္နနပါက မ္မ္ေနထ္နငရ္ာ ရပက္ြက၊္ခရန္င္၊ျမ္ ႕နယ္ရနံားရွ္အမ်္ ားသာားပင္စင္ေကာငတ္ာ သ္နမ့ဟနတ ္ပငစ္ငရ္နံားတြငစ္ံနစမ္ားေမားျမန္ားန္နင္ပါသည။္

အကယ၍္သငသ္ညအ္မ် ္ားသာားပငစ္ငအ္ာမခေံၾကားကငာ္းလြတခ္ြင့္/ေငြေပားေခ်ရနဆ္္နနငာ္းငံမ့ႈအတြက ္ေလွ်ာကလ္ႊာတငမ္ညဆ္္နပါကေလွ်ာကလ္ႊာျဖည့္စြကန္ညာ္းနာမနူာပံနစံ 

က္နန ေနာကစ္ာမ်ကန္ာွတြင ္ၾကည့္ရႈေလလ့ာန္နငပ္ါသည။္

အမ် ္ားသာား ပငစ္ငအ္ာမခေံၾကား ကငာ္းလြတခ္ြင့္/ေငြေပားေခ်ရန ္ဆ္နနငာ္းငံမ့ႈအတြက ္ေလွ်ာကထ္ာားျခငာ္း [一般用] 

၁။   ျပညသ္ပူ္နနငပ္ငစ္ငစ္နစ ္ျဖစေ္သာ အမ် ္ားသာားပငစ္ငစ္နစ၏္အေရားၾက ားအခ်ကအ္လကမ္်ာား 

(၁) ဂ်ပနန္္နနငင္ံတြင္ေနထ္နနင္ေသာအသက္၂၀နွင့္၅၉နွစ္ၾကာားရွ္ေသာန္နငင္ံသာား၊ န္နင္ငံျခာားသာားမ်ာားအပါအ၀င္ အာားလံနားတ္န႔သည္ အမ်္ ားသာားပငစ္ငစ္နစတ္ြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ျပ ား 

 ပင္စင္အာမခံေၾကားေဆာငရ္နတ္ာ၀န္ရွ္ေၾကာင္ားဥပေဒအရျပ႒ာန္ားထာားသည။္ 

(၂) ျပညသ္ပူ္နနင္ပင္စင္စနစသ္ညလ္ူ႔ေဘာင္အဖြ႕ဲအစည္ားတစခ္နလံနားက္နအေထာကအ္ပံ့ျဖစ္ေစေသာမ်္ ားရန္ားအစဥ္အဆက္ၾကာားေကၽြားေမြားေစာင့္ေရွာက္ေသာ ပံနစံစနစ္ျဖင့္ 

 ဖြဲ႔စည္ားထာားပါသည။္

(၃) ျပညသ္ပူ္နနင္ပင္စင္စနစ္မ်ာားက အသက္အရြယ္ၾက ားသမူ်ာားအတြက ္ပငစ္ငသ္ာမက မသနစ္ြမ္ားသူမ်ာားအတြက္ပင္စင ္နွင့္ အကယ္၍ သင့္ထတံြင္ မေမွ်ာ္လင့္ထာားေသာ 

 ေငြေၾကားပ္နနငာ္းဆ္နနင္ရာ အခက္အခမဲ်ာားရွ္ခ်္န္၌ က်နရ္စသ္ူအတြက္ပငစ္ငက္္နနလည္ား ေပားအပပ္ါသည။္

(၄) ဂ်ပနန္္နနငင္ံေတာ္အစ္နနားရက ပင္စင္အက်္ ားခံစာားခြင့္ ေငြေၾကားရန္ပံနနေငြ၏ တစ္စတ္တ္စ္ပ္နနင္ားက္နန ေပားေဆာငပ္ါသည။္

(၅) ျပညသ္ပူ္နနင္ပင္စင္တြင္ ေပားေဆာငထ္ာားေသာအာမခေံၾကား အာားလံနားသည္ လူမႈဖူလံနနေရားအာမခေံၾကားမွႏနတ္ပယ္ခစံာားခြင့္ရွ္သည။္

၂။ လစဥ ္အာမခေံၾကား 

2021 ခနနနွစ္ ဧျပ လ မွ 2022 ခနနနွစ္ မတ္လအထ ္အမ် ္ ားသာားပင္စင ္အတြက ္တစ္လလွ်င ္အာမခံေၾကား ¥16,610 ျဖစ္ပါသည္။ အာမခံေၾကားက္နန 

ဘဏ္စေသာေငြေၾကားဆ္နနင္ရာ အဖြ ဲ႕အစည္ားမ်ာား၊ စာတ္နနက္မ်ာား၊ ၂၄နာရ စတ္နနားဆ္နနင္မ်ာားတြင္ေကာင္တာေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ေပားနွ ္နင္ပါသည္။ ထ္န႕အျပင္ ေ

အာ္တ္နနမက္တစ္ဘဏ္ေငြလြႊ ဲ၊ အေၾကြားဝယ္ကတ္မ်ာား သ္နန႕မဟနနတ ္အင္တာနက္ေငြေခ်စနစ္က္နန အသံနားျပ ျပ ား  ေငြေပားေခ်န္နနင္ပါသည္။  

၃။  အမ် ္ားသာားပငစ္ငမ္ ွေထာကပ္ံေ့ပားေသာပငစ္ငမ္်ာား 

(၁) သက္ၾက ားအေျခခံပငစ္င ္

အမ်္ ားသာားပင္စင၏္အာမခံေၾကားက္န၁၀နွစ္အထက္ေပားေဆာင္ၿပ ား၊ထ္နအခ်က္နငွ့္က္နကည္ ေသာသသူည္ေယဘနယ်အာားျဖင့္ အသက္၆၅နစွ္ မွစတင္၍ ပင္စငေ္ထာကပ္ံ့

ေၾကားခစံာားခြင့္ရွ္သည္။

(၂) မသနမ္စြမ္ားသမူ်ာားအတြက္ အေျခခပံင္စင္ 

 အမ်္ ားသာားပင္စငစ္နစ္၏အဖြ႕ဲ၀ငျ္ဖစ္ျပ ားနာမက်န္ားျဖစ္ျခင္ားႏွင့္တစစ္နတံစ္ရာထ္ခ္နက္ဒါဏ္ရာျခင္ားမ်ာားက္နကနသလွ်ငထ္္နကနသျခင္ားစတင္ခယံသူည့္ေန႔မွစ၍ ထ္နေရာဂါ၊  

 ထ္ခ္နက္ ဒါဏ္ရာေၾကာင့္ မသန္စြမ္ားျဖစ္မွ  အဆင့္ ၁ သ္နန႕မဟနနတ္ အဆင့္၂ စသည့္သကဆ္္နင္ရာအဆင့္မ်ာား ခြျဲခာားသတ္မတွက္ာ မသန္စြမ္ားမွ အေျခအေနေပၚမွ တည္ျပ ား  

 မသန္စြမ္ားသမူ်ာားအတြက္ အေျခခံပငစ္ငက္္နန ေပားအပပ္ါသည။္   

(၃) က်နရ္စသ္ူမသ္ာားစန၀င္မ်ာားအတြက္ အေျခခံပင္စင ္

အမ်္ ားသာားပင္စင္စနစ္၏အဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္ျပ ားအာမခရံရွထ္ာားသတူစဥ္ ားေသဆံနနားခဲ့ပါက၄င္ား၏စာား၀တ္ေနေရားအတြက္ေစာင့္ေရွာကေ္ပားခဲ့ေသာက်န္ရစ္သမူသ္ာားစန၀ငမ္်ာား 

(ကေလား ရွေ္သာ အ္မေ္ထာင္ဖက္ သ္န႔မဟနတ္ သာား၊သမ ား)ထသံ္န႔  က်န္ရစ္သမူသ္ာားစန၀ငမ္်ာားအတြက္အေျခခံပင္စင္ခံစာားခြင့္ေပားအပပ္ါသည။္   

အေသားစ္တ္မ်ာားသ္လ္နနပါက ေက်ားဇူားျပ ၍ JPS ရံနနားခြ ဲ သ္နန႕မဟနနတ ္သင္ေနထ္နနင္ရာ ျမ္န႔၊ရြာ၊ရပ္ကြက္ရံနားရွ ္ အမ် ္ ားသာား ပင္စင္ဌာန သ႔ ္န ဆက္သြယ္ေမားျမန္ားႏ္နင္ပါသည္။ 

JPS ဝက္ဘ္ဆ္နနက္က္နန https://www.nenkin.go.jp/international/index.html  ဂ်ပန္န္နနင္င ံပင္စင ္ဝန္ေဆာင္မႈ (Japan Pension Service)နွပ္္ပါ 

ပင္စင္ဝငရ္နန္ွင့္ပတသ္က္၍ အေထြေထြစံနစမ္ားေမားျမန္ားမႈမ်ာားအတြက္ ကြၽနန္ပ္တ္န႕အာား ေအာကပ္ါဖနန္ားနံပါတ္သ႔္န ဆကသ္ြယ္ေမားျမန္ားႏ္နင္ပါသည။္

 “Nenkin Kanyusha Dial”  0570‐003‐004 (Navi-Dial Service)

   အကယ္၍ သင္၏ ဖနနန္ားနံပါတ္ 050 ျဖင့္ ေခၚဆ္နမညဆ္္နပါက ေက်ားဇူားျပ ၍ နံပါတ္ 03-6630-2525 က္နနေခၚဆ္နနပါ။ (ၾက္ ားဖနန္ား) 

ဝန္ေဆာင္ခ်္န္မ်ာား - တနလၤာေန႕ - ေသာၾကာေန႕  နံနက္ 8:30 နာရ  - ည 7:00 နာရ  

 လစဥ္ ဒနတယ္ စေနေန႕  နနံက္ 9:30 နာရ  - ညေန 4:00 နာရ  

အမ်ာားျပညသ္ူအာားလပရ္က္(ရံနားပ္တ္ရက)္ (လစဥ္ ဒနနတယ္ စေနေန႕မလွြျဲပ ား) ဒ ဇငဘ္ာလ ၂၉  ရကေ္န႕မွ ဇႏၷဝါရ လ ၃ ရက္ေန႕အထတ္ြင ္ဝနေ္ဆာငမ္ႈမရွပ္ါ) 

အမ် ္ားသာား ပငစ္ငအ္ာမခေံၾကား ကငာ္းလြတခ္ြင့္/ေငြေပားေခ်ရန ္ဆ္နနငာ္းငံမ့ႈအတြက ္ေလွ်ာကထ္ာားျခငာ္း [一般用] 

14

ဂ်ပနႏ္္န္ငင္၏ံ အမ် ္ားသာားပငစ္ငစ္နစ္  ျမနမ္ာ／ミャンマー語 

2107 1016 047 

[ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္ေနရာမ်ာား] 

သင်၏ မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးံးတွင် ����� My Number ပါဝင်သည့် ေဖာင်တင်လင်�  သင်၏ My Number ကတ်ကိ� ြပသရန် လိအပ်ပါသည်။� အကယ်၍
သင့်တွင် ကတ်မိလ��� င် ေအာက်ပါအမတ်စ��  (1) င်�� ့ (2) တစ်ခစီတွင� င်းြပထားသ�� ည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခကိ�� ြပသရပါမည်—

 
အကယ်၍ သင်၏ ေဖာင်ပံစံများကိ ��စာတိက်မ ��ေပးပိ� ပ့ါက သင့် My Number ကတ်၏ စ်ဖက်စလံးကိ ���� မိတl ကး၍ �� ပးတွဲေပးပိ�� ရ့ပါမည်။ အကယ်၍
သင့်တွင် ကတ်မ:� ိလင်�  ေအာက်ပါအမတ်စ (�� 1) င်�� ့ (2) တစ်ခစီတွင� 

င်းြပထားသည့်��  စာရွက်စာတမ်းများ၏ မိတl ကိ �� ပးတွဲေပးပိ�� ရ့ပါမည်—

(1) သင်၏ My Number အစစ်အမန်ြဖစ်ေကာင်း သ�� က်ေသြပိင်ရန်၊��  သင်၏ My Number ကိေဖာ်ြပေသာ �သင်၏ ေနထိင်ခွင်�့မတ်ပံတင် ��မိတl 
d (သိ)�့ (သင်၏ My Number အသိေပး အေကာင်းကားစာ(အကယ်၍ေနထိင်ခွင်��� ့မတ်ပံတင်တွင် မ��တ်တမ်းတင်ထားသည်�့ အမည်င်�� ့လိပ်စာ တလင်�� )

(2) ဤ  နံပါတ်ပိင်�G:င်  အစစ်အမန်ြဖစ်ေကာင်း ��  သက်ေသြပိင်�� ရန်  သင်၏  ယာေမာင်းလိင်စင် ��  (သိ)� ့ ိင်ငံကးလက်မတ်�� � �   (သိ)� ့ ေနထိင်ခွင်�့ကဒ်ြပား
(သိ) �့ အြခားသက်ေသခံ  အေထာက်အထားစာရွက်များ (အေသးစိတ်အတွက် ေကျးဇးြပ၍ �� JPS ံးခွဲကိ ဆ��� က်သွယ်ေမးြမန်းိင်�� ပါသည်။)

https://www.nenkin.go.jp/international/index.htm


 

အေျခခံအာားျဖင့္သင္သည္ ကင္ားလြတ္ခြင့္ သ္န႔မဟနတ္ ေရႊ႕ဆ္နင္ားလ္နပါက ေလၽာွက္လႊာက္န ဇူလ္နင္လတြင္ 

တင္ရန္လ္နအပ္သည္။ သ္န႔ေသာ္ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ ျပင္ဆင္လ္နပါက ⑬တြင္ ေရားပါ။  

၁။ သင္သည္ ယခနႏွစ္အတြက္ အခြန္ကင္ားလြတ္ခြင့္ သ္န႔မဟနတ္ ေရႊ႕ဆ္နင္ားျခင္ား ခြင့္ျပ ခ်က္ရထာားျပ ား 

လာမည့္ႏွစ္အတြက္လဲ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထာားႏ္နင္သည္ဆ္နပါက ေလွ်ာက္ထာားလ္နပါသလာား။  

မလ္နပါက ေက်ားဇူားျပ ၍ ညာဘက္ရ္ွအကြက္ထဲတြင္希望しません က္နဝ္နင္ားပါ။ 

၂။ ထ္န႔အျပင္၊ သင္သည္ ယခနႏွစ္အတြက္ အခြန္ကင္ားလြတ္ခြင့္ ခြင့္ျပ ခ်က္ရထာားျပ ား လာမည့္ႏွစ္အတြက္လဲ 

ဆက္လက္ ရရ္ွမည္ဆ္နပါက ေလွ်ာက္ထာားလ္နပါသလာား။  

မလ္နပါက ေက်ားဇူားျပ ၍ ညာဘက္ရ္ွအကြက္ထဲတြင္希望しません က္နဝ္နင္ားပါ။ 

*အေသားစတ္မ္်ာားသလ္္နနပါက JPS ရံနားခြ ဲသ္န႔မဟနတ္ ရပက္ြက္၊ခရန္င္၊ျမ္ ႕နယရ္နံားတြင ္စံနစမ္ားေမားျမန္ားန္နင္ပါသည။္

သင၏္ ဖနနနာ္းနပံါတ ္

သင၏္ေမြားေန႕ 

ျဖည့္စြကပ္ံနနမနူာ 

နံပါတ ္①တြင္ ဂဏန္ား 12 လံနနားပါသည့္ “My Number” (ဂ်ပန္န္နနင္ငံအတြင္ား သင္၏ သ ားသန္႕နံပါတ္) သ္နန႕မဟနနတ္ 

ဂဏန္ား 10 လံနနားပါသည့္ အေျခခံပင္စင္နံပါတ္က္နန ျဖည့္သြင္ားပါ။ အေျခခံပင္စင္နံပါတအ္တြက္ ဘယ္ဖက္တြင္ 

ကပ္ၿပ ားေရားပါ။ 

ပနံစံ၏ပထမအပ္နင္ားတြင္ သင္သည္ အာမခံထာားသူႏွင့္ေလၽွာက္ထာားသူအေနျဖင့္ အာမခံကင္ားလြတ္ခြင့္ သ္န႔မဟနတ္ 

ေရႊ႕ဆ္နင္ားရန္ေလၽွာက္ထာားေၾကာင္ားေဖာ္ျပသည္။  

သင္၊ သင္၏အ္မ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္သင့္အ္မ္ေထာင္ဦားစ ား၏ အေၾကာင္ားအခ်က္အလက္မ်ာားက္န ျပည့္စနံမွန္ကန္ေၾကာင္ားက္နလည္ား ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပပါ။ 

သင္၏ေလၽွာက္လႊာက္နစစ္ေဆားရန္လ္နအပ္သည့္ ဝင္ေငြအပါအဝင္က္နယ္ေရားက္နယ္တာအခ်က္အလက္မ်ာားက္န မၽွေဝရန္ ဂ်ပန္ပင္စင္ဝန္ေဆာင္မႈ (JPS) 

ႏွင့္ျမၱဴန စ ပယ္႐ုံးနံားမ်ာားက္န လႊဲအပ္ေၾကာင္ား အတည္ျပ သည့္ ေကာ္လံျဖစ္သည္၊ 
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သင့္အ္မေ္ထာင္ဖက၏္ ေမြားေန႕ 

3

ေလွ်ာကလ္ႊာတငသ္ည့္ နစွ ္

အမ် ္ားသာားပငစ္ငအ္ာမခေံၾကားကငာ္းလြတခ္ြင့္/ ေငြေပားေခ်ရနဆ္္နနငာ္းငံမ့ႈ ေလွ် ာကထ္ာားျခငာ္းပံနစနံမနူာျဖစသ္ည။္ အမ် ္ားသာားပငစ္ငအ္ာမခေံၾကားကငာ္းလြတခ္ြင့္/ ေငြေပားေခ်ရနဆ္္နနငာ္းငမံ ွေလွ် ာကလ္ႊာတြငသ္ငျ္ဖည့္စြကေ္ရားသာားရမည့္အပ္နငာ္းသည္မငွန္ ီျဖင့္ေရားထာားေသာအပ္နငာ္းျဖစသ္ည။္

(ဂ်ပနဘ္ာသာ သ္နမ့ဟနတအ္ဂၤလပ္အ္ကၡရာျဖင့္ ျဖည့္စြကေ္ရားသာားပါ။) အကယဤ္ ျဖည့္စြကထ္ာားသည့္အခ်ကမ္်ာားနာားမလညမ္ျပည့္စံနပါကဂ်ပနဘ္ာသာျဖင့္ျဖည့္စြကေ္ရားသာားမ ွက္န ေတာငာ္းဆ္နေကာငာ္းေတာငာ္းဆ္နလမ့္္မညျ္ဖစသ္ည၊္  

သင၏္အမည ္

သင့္အမ္ေ္ထာငဖ္က၏္အမည္ 

အမ္ေ္ထာငဥ္ ားစ ား၏အမည ္

ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ ရက္စြဲ (နွစ္/လ/ရက္)၊ သင္ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ေန႕တြင္ လက္ရ္ွေနထ္နနင္ေနေသာ 

သင္၏ေနရပ္လ္ပ္စာ၊ သင္၏အမည္က္နန သင္၏န္နနင္ငံကူားလက္မွတ္ အတြင္ား ျပထာားသည့္အတ္နနင္ား 

ရ္နနမန္အဂၤလ္ပ္အကၡရာမ်ာားျဖင့္ ျဖည့္သြင္ားပါ။  

 
အာမခေံၾကားကငာ္းလြတခ္ြင့္/ေငြေပားေခ်ရနဆ္္နနငာ္းငမံ ွေလွ်ာကလ္ႊာပံနျဖစပ္ါသည။္

Translation was ok. Using the 

same font from original. 
သင၏္အမည ္

သင၏္လပ္စ္ာ 

②တြင္ သင္၏ဖနန္ားနပံါတက္္နျဖည့္စြကပ္ါ။ ဖနန္ားအမ်္ ားအစာားက္န ေရြားခ်ယပ္ါ။

1. အ္မ္ဖနန္ား 2. ဟန္ားဖနန္ား 3. ရံနားဖနန္ား 4. အျခာား

④တြင္ ေမြားသကရၠာဇက္္နျဖည့္ပါ။ ⑥တြင္ အ္မ္ေထာင္ဖက္၏ ေမြားသကၠရာဇက္္နျဖည့္ပါ။

သင္၏အမည္က္န③တြင္၊ သင္၏အ္မ္ေထာင္ဖက္က္န⑤တြင္၊ အ္မ္ေထာင္ဥ ားစ ား(*)၏အမည္က္န ⑦တြင္ ျဖည့္ပါ။ 

(ယခနႏွစ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထာားလ္နပါက ယခနႏွစ္၏ ၊ ယခင္ႏွစ္မ်ာားအတြက္ေလွ်ာက္ထာားလ္နပါက 

ထ္နေနာက္ဆံနားကာလ ၏သင္၊ သင္၏အ္မ္ေထာင္ဖက္၊ အ္မ္ေထာင္ဥ ားနာမည္က္နျဖည့္စြက္ပါ။ 

ဥပမာ။ ။ 2020ခနႏွစ္အတြက္ေလွ်ာက္ထာားလ္နပါက 2021ခနႏွစ္၊ ဇြန္လ 30ရက္ေန႔မ ွနာမည္မ်ာားက္န ျဖည့္ပါ။) 

(*)အ္မ္ေထာင္ဥ ားစ ားသည ္- ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာပါအ္မ္ေထာင္စန၏အ္မ္ေထာင္ဥ ားနာမည္ျဖစ္ရမည္။ 

(*)အ္မ္ေထာင္ဥ ားစ ားသည ္- ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာပါအ္မ္ေထာင္စန၏အ္မ္ေထာင္ဥ ားနာမည္ျဖစ္ရမည္။ 

္ ့္ ္ ္

သင္ႏွင္ ့သင့္အ္မ္ေထာင္ဖက္သည္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ႏွစ္၏ 1လပ္နင္ား1ရက္ေန႔တြင ္  

ဂ်ပန္န္နင္ငံမဟနတ္ပဲ တစ္ျခာား န္နင္ငံတြင ္ရွေ္နခဲ့ပါက ထ္နန္နင္ငံ၏အမည္က္န ⑧တြင္ျဖည့္စြက္ေရားသာားပါ။ 

(ဥပမာ။ ။ သင္သည ္လက္ရွဂ္်ပန္န္နင္ငံတြင ္2021/7/1 မွစ၍ ျပန္လည္ ေနထ္နင္လ်က္ရွ ္ျပ ား 2021 

ခနနွစ္1လပ္နင္ား1ရက္ေန႕တြင္အေမရ္ကန ္န္နင္ငံတြင္ေနထ္နင္ခဲ့ကာ 2021ခနႏွစ္အတြက္ 

ေလွ်ာက္လႊာတင္လ္နပါက သင္၏နာမညနွင အေမရ္ကန ္န္နငငံက္နေရားသာားျဖည့စြက္ပါ။) 

သင့္အ္မ္ေထာငဖ္ကသ္ည္ ေလွ်ာကလ္ႊာတငသ္ည့္ေန႔ (ယခင္ႏွစ္အတြကေ္လွ်ာက္ျခင္ားျဖစ္ပါက 

ေလွ်ာကလ္ႊာတငသ္ည့္ႏွစ္၏ ဇြနလ္ 30ရက)္ တြင္ ဂ်ပနႏ္္နင္ငံရွ္ အျခာားလ္ပစ္ာတြင္ ေနထ္နငခ္ဲ့ပါက

ထ္နလ္ပ္စာက္န ျဖည့္ပါ။  

သင္၊ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ သိို႔မဟိုတ ္အိမ္ေထာင္ဦးစီးသည္ ⑩ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

ေလွ ာက္ထားာွးႏစ္အတြင္း ာိးႏိုင္ငံရပ္ျခားသိို႔/မွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြား/လာခ ့ပါက ⑧ တြင္ 

သက္္ိိုင္ရာအမည္၊ ရက္စြ ာွးႏင့္ ာိးႏိုင္ငံကိို ႐ိိုက္ထည့္ပါ။ (ဥပမာ၊ အကယ္၍ သင္သည္ 

အေမရိကန္ာိးႏိုင္ငံမွ ဂ ပန္ာိးႏိုင္ငံသိို႔ 2020/11/1 တြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ ့ပါက “(သင္၏အမည္) သည္ 

အေမရိကန္ာိးႏိုင္ငံမွ 2020/11/1 ေန႔တြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ ့သည္” ဟို ျဖည့္ပါ။)

သင္ အာမခေံၾကားကင္ားလြတခ္ြင့္ သ္န့မဟနတ္ ေရႊ႕ဆ္နင္ားခြင့္ ေလွ်ာက္ထာားလ္နေသာ ခနႏွစ္(ဂဏန္ား4လံနား)က္န 

ျဖည့္စြက္ေရားသာားပါ။ 

ေလွ်ာက္လႊာႏွစ္သည ္ထ္နႏွစ္၏ဇူလ္နင္လ မွေနာက္ႏွစ္ဇြန္လ အထ္ျဖစ္သည္။ 

(ဥပမာ)2021ခနႏွစ္တစ္နွစ္တာအတြက ္⇒2021ခနနွစ္ဇူလ္နင္လမ2ွ022ခနႏွစ္ဇြန္လအထ ္  

ယခင္နွစမ္်ာားအတြက္ ေလ်ွာကထ္ာားလ္နပါက ေလွ်ာကလ္ႊာတငသ္ည့္ေန႔မွစတင၍္ လြနခ္ဲ့ေသာ25လ 

အတြက္ ေလွ်ာကႏ္္နင္သည္။ သ္န႔ေသာ္ 25လအတြင္ားရွ္ အာမခံေၾကား ေပားေဆာင္ျပ ားသည့္ လမ်ာားအတြကမ္ူ 

ထပမ္ံ ေလွ်ာက္ထာား၍ မရႏ္နင္ပါ။   

ၿပ ားခဲ့သည့္ဒ ဇငဘ္ာ 31 ရက္မွ ေလၽွာကလ္ႊာတငသ္ည့္ႏွစ္အတြင္ား သင၊္ သင္၏အ္မ္ေထာငဖ္က၊္ 

သ္န႔မဟနတ္အ္မေ္ထာငဦ္ားစ ားတြင္ 16ႏွစ္မွ 18 ႏွစ္အတြင္ား မွ ခ္နေနသည့္မ္သာားစနဝငမ္်ာားရွ္ပါက⑪တြင္ ျဖည့္ပါ။ 

သနံားလ္နင္ားရွ္ပါသည။္ ပထမအေၾကာင္ားသည္ သင့္အေၾကာင္ား၊ ဒနတယ္အေၾကာင္ားသည္  

သင့္အ္မ္ေထာငဖ္က ္အေၾကာင္ား၊ တတယ္အေၾကာင္ားသည ္  သင့္အ္မ္ေထာင္ဦားစ ား အေၾကာင္ား။ 

ဥပမာ၊ အကယ္၍ သင္၏အမ္္ေထာင္ဦားစ ားတြင္ မွ ခ္နေနေသာမသ္ာားစနဝငတ္စ္ဦား ရွပ္ါက 

တတ္ယစာေၾကာင္ား၏ထပ္္ႏွင့္ “あり” (ဟနတ္ကဲ)့ က္နစကဝ္္နင္ားႏွင့ ္ဝ္နင္ား၍ ညာဘက္ရွ္ ()တြင္ 1 က္နထည့္ပါ။ 

သင၊္ သင့္အ္မ္ေထာငဖ္က္ သ္န႔မဟနတ္ အ္မ္ေထာငဦ္ားစ ားသည္ အလနပလ္က္မဲ့ျဖစ္ျခင္ားေၾကာင့္ 

အာမခကံင္ားလြတ္ခြင့္ေလၽွာက္ထာားလ္နလွ်င္ ဥပမာ။ ။ကနမၸဏ မွႏနတထ္ြက္လ္နကသ္ည့္ေန႔၏ ေနာက္ေန႔ (yyyy 

/ mm / dd) က္နရ္နက္ထည့္ပါ။ ဆ္နလ္နသည္မွာ ⑫တြင္ပထမဆနံားအလနပလ္က္မဲ့ျဖစ္သည့္ေန႔က္နျဖည့္ပါ။ 

သင့္အခ်က္အလက္မ်ာားက္နပထမစာေၾကာင္ားတြင္၊ သင့္အ္မ္ေထာင္ဖက္၏ အခ်က္အလကမ္်ာားက္န 

ဒနတယ္လ္နင္ားတြင၊္ အ္မေ္ထာင္ဥ ားစ ား၏ ့အခ်က္အလက္မ်ာားက္န တတ္ယစာေၾကာငာ္းတြငထ္ည့္ပါ။  
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