
စ ီးပ  ီးရ ီးကိစစနငှ ့် က လလတ့်မှက လရှည့်ရေထိိုင့် ေ့်  ည့်  ယ့်ချက့် (ရကျ င့်ီးသ ီးမျ ီးနငှ ့် ေည့်ီးပည အလိုပ့်သင့် 

သင့်တေ့်ီးသ ီးမျ ီးစသည့်တိို   အပါအဝင့်) စသည့်တိို  ဖြင ့် ဂျပေ့်နိိုင့်ငသံိို   သ  ီးရ  က့်ကကမည ့် ဖမေ့်မ နိိုင့်ငသံ ီးမျ ီးအတ က့် 

ဗ ဇ ထိုတ့်ရပီးဖခင့်ီး (နိိုင့်ငဖံခ ီးသ ီးမျ ီး၏ ဖပည့်ဝင့်ခ င ့်အသစ့် စသည့်တိို  ကိို ရဖြရလျ  ဖခင့်ီး) နငှ့်  ပတ့်သက့်၍ (၂၀၂၂ ခိုနစှ့် 

ရြရြ ့်ဝါ  လ ၂၅  က့်) 

 

 

ဖမေ့်မ နိိုင့်ငတံ င့် ရေထိိုင့်လျက့်ရိှရသ  ဂျပေ့်နိိုင့်ငသံ ီးမျ ီးသိို   

ဖမေ့်မ နိိုင့်ငတံ င့် ရေထိိုင့်သမူျ ီးအ ီးလံိုီးသိို    

 

၂၀၂၂ ခိုနစှ့် ရြရြ ့်ဝါ  လ ၂၅  က့် 

 

 

      ရြရြ ့်ဝါ  လ ၂၄  က့်ရေ  တ င့် ဂျပေ့်အစိိုီး သည့် ယခိုနစှ့် မတ့်လမှ စတင့်ကျင ့်သံိုီးမည့်  COVID – 19 

ရ  ဂါကူီးစက့်ပျံျံ့ နှံ  မှု တ ီးဆ ီးက က ယ့်ထေိ့်ီးချျုပ့်ရ ီးစ မံချက့်ဆိိုင့်   ဖပေ့်လည့်သံိုီးသပ့်ချက့်အရသီးစိတ့်ကိို 

ထိုတ့်ဖပေ့်ရကကည ခ  ပါသည့်။ စ မံချက့်၏ အကျဥ့်ီးချျုပ့်အရကက င့်ီးအ  မှ  ရအ က့်ပါအတိိုင့်ီးဖြစ့်ပါသည့်။  

(ဂျပေ့်) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html 

 

 

အဆိိုပါစ မံချက့်အ  ဖမေ့်မ နိိုင့်ငဆံိိုင့်  ဂျပေ့်သံရံိုီးတ င့် ဗ ဇ ရလ  က့်ထ ီးဖခင့်ီးနငှ ့် ပတ့်သက့်၍ ရအ က့်ပါအတိိုင့်ီး 

အသိရပီးအရကက င့်ီးကက ီးအပ့်ပါသည့်။  

 

   ရကျ င့်ီးသ ီးမျ ီးနငှ ့် ေည့်ီးပည အလိုပ့်သင့်သင့်တေ့်ီးသ ီးမျ ီး စသည့်တိို  အပါအဝင့် ဂျပေ့်နိိုင့်ငသံိို   

သ  ီးရ  က့်လိိုသမူျ ီးအတ က့် ဗ ဇ ရလ  က့်ထ ီး  တ င့် ဂျပေ့်နိိုင့်ငအံတ င့်ီးရိှ တ ဝေ့်ယလူက့်ခံမည ့် တ ဝေ့်ခ ံ

(ရကျ င့်ီးမျ ီး၊ ကိုမပဏ နငှ ့် အြ  ျံ့အစည့်ီးမျ ီး) သည့် ကျေ့်ီးမ ရ ီး၊ အလိုပ့်သမ ီးနငှ့်  လူမှုြလူံိုရ ီး၀ေ့်ကက ီးဌ ေ၏ 

နိိုင့်ငတံ င့်ီးဝင့်ရ  က့်မည ့်သ၏ူကျေ့်ီးမ ရ ီးစစ့်ရဆီးမှုစေစ့် (ERFS) တ င့် သတ့်မှတ့်ထ ီးသည ့် ရလ  က့်ထ ီးမှုမျ ီးကိို 

ဖပျုလိုပ့်ပပ ီး  ရိှလ ရသ 「ရလ  က့်ထ ီးမှုလက့်ခံပပ ီးစ ီးရကက င့်ီးရထ က့်ခံစ 」ကိိုတင့်ဖပ ေ့် လိိုအပ့်ပါရသ ရကက င့်  

ပထမဦီးစ   တ ဝေ့်ယူလက့်ခံမည ့် တ ဝေ့်ခံအ ီး လိိုအပ့်ရသ ကစိစ ပ့်မျ ီးကိို ရဆ င့်  က့်ရပီး ေ့် ရတ င့်ီးဆိို မည့် 

ဖြစ့်ပါသည့်။ 

    ဂျပေ့်နိိုင့်ငအံတ င့်ီးရိှ တ ဝေ့်ယူလက့်ခံမည ့် တ ဝေ့်ခံထမံှ 「ရလ  က့်ထ ီးမှုလက့်ခံပပ ီးစ ီးရကက င့်ီးရထ က့်ခံစ 」ကိို 

လက့်ခံ ရိှပပ ီးသူမျ ီး ဂျပေ့်သံရံို ီးသိို   ဗ ဇ ရလ  က့်ထ ီး  တ င့် အဖခ ီးလိိုအပ့်ရသ စ   က့်စ တမ့်ီးမျ ီးမှ  ရအ က့်ပါ 

အတိိုင့်ီး ဖြစ့်ပါသည့်။ 

     ထိို  ဖပင့် ဗ ဇ ရလ  က့်ထ ီး  ရက င့်တ တ င့် လူစိုလူရ၀ီးဖြစ့်ရပေါ် ဖခင့်ီးကိို ရရှ င့်ရှ ီး ေ့်အတ က့် ဗ ဇ  

ရလ  က့်ထ ီးမှုမျ ီးအ ီးလံိုီးကိို ကကျိုတင့် က့်ချိေ့်ီးယူစေစ့်ဖြင့်  ရဆ င့်  က့်လျက့်ရိှပါသည့်။ ကကျိုတင့် က့်ချိေ့်ီးယူ ေ့် 

ေည့်ီးလမ့်ီးကိို ရအ က့်တ င့် ရြ ့်ဖပထ ီးပါသည့်။  

 

 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html


၁။ ဗ ဇ ရလ  က့်ထ ီး ေ့် အကျံျုီးဝင့်သမူျ ီး 

(၁) ကာလတ ိုနေထ ိုငခွ်င  ်(စ ီးပွာီးန ီးက စစ)  

   ဂျပေ့်နိိုင့်ငသံိို   အလိုပ့်ကစိစ ည့်  ယ့်ချက့်ဖြင့်  သ  ီးရ  က့်ရဆ င့်  က့်မည့်  လိုပ့်ငေ့်ီးရ ီး  ဆက့်သ ယ့်ဖခင့်ီး၊ 

စ ီးပ  ီးရ ီးဆိိုင့်   ည ိနှုငိ့်ီးရဆ ီးရန ီးဖခင့်ီး၊ စ ချျုပ့်ချျုပ့်ဆိိုဖခင့်ီး၊ ရေ က့်ဆက့်တ  ဝေ့်ရဆ င့်မှုရပီးဖခင့်ီး၊ ရကက ့်ဖင ဖခင့်ီး၊ 

ရစျီးက က့်ရလ လ ဖခင့်ီး အစရိှသည့်  ဂျပေ့်နိိုင့်ငတံ င့်  က့် ၉၀ အတ င့်ီး ရေထိိုင့်ပပ ီး ဝင့်ရင နငှ့်  အကျိျုီးခံစ ီးခ င့်  

တစ့်စံိုတစ့်  မရိှရသ  လိုပ့်ရဆ င့်ချက့်မျ ီး။ 

 ※အထက့်ရြ ့်ဖပပါ စ ီးပ  ီးရ ီးကိစစမျ ီးနငှ ့် ပတ့်သက့်ဖခင့်ီးမရိှရသ  အဖခ ီးက လတိိုရေထိိုင့်ခ င့် မျ ီး 

(အလည့်အပတ့်ခ  ီးသ  ီးဖခင့်ီး၊ မိသ ီးစိုရဆ မျိျုီးသ ီးချင့်ီးနငှ ့် အသိမိတ့်ရဆ ထ ံအလည့်အပတ့်သ  ီးဖခင့်ီးစသည့်တိို  ) ၏ 

ဗ ဇ အကျိျုီးသက့်ရ  က့်မှုမျ ီးကိို ယခိုလတ့်တရလ က လတ င့် ဆက့်လက့် ပ့်ဆိိုင့်ီးထ ီးဆ  ဖြစ့်ပါရသ ရကက င ့် 

ထိိုက လတိိုရေထိိုင့်ခ င ့်မျ ီးအတ က့် ဗ ဇ ရလ  က့်ထ ီးမှုမျ ီးကိို လက့်ခံရဆ င့်  က့်ရပီးနိိုင့်ဖခင့်ီး မရိှရသီးပါသဖြင ့် 

ေ ီးလည့်ရပီးပါ ေ့် ရမတတ   ပ့်ခအံပ့်ပါသည့်။  

 

○ တင့်ဖပ မည့်  စ   က့်စ တမ့်ီးမျ ီး 

       (က) ဗ ဇ ရလ  က့်လ   (ဓါတ့်ပံိုကပ့်ထ ီးရသ ) 

  (ခ) နိိုင့်ငကံူီးလက့်မှတ့်  

  (ဂ) ရလ  က့်ထ ီးသူ၏ အလိုပ့်အကိိုင့်ရထ က့်ခံစ   

  (ဃ) ြိတ့်ရခေါ်စ  

  (င) အ မခံစ  

   (စ) ရလ  က့်ထ ီးမှုလက့်ခံပပ ီးစ ီးရကက င့်ီးရထ က့်ခံစ  (ဂျပေ့်နိိုင့်ငအံတ င့်ီးရိှ တ ဝေ့်ယူလက့်ခံမည ့် ကိုမပဏ နငှ ့် 

အြ  ျံ့အစည့်ီးမျ ီး၊ ရကျ င့်ီးမျ ီးက ကကိျုတင့်ရလ  က့်ထ ီး ယူ မည ့် စ   က့်စ တမ့်ီး)  

※ ဗ ဇ စစ့်ရဆီးမှုအ  လိိုအပ့်ခ  ပါက အဖခ ီးစ   က့်စ တမ့်ီးမျ ီး ထပ့်မံတင့်ဖပ ေ့် ရတ င့်ီးဆိိုဖခင့်ီးမျ ီးလည့်ီး 

ရိှနိိုင့်ပါသည့်။ 

 

(၂) န ာကတ်ငွန် ာ်ပပထာီးန ာ ကာလရှည်နေထ ိုငခွ်င် လကမှ်တ ် (Certificate of Eligibility) 

က ိုငန် ာငထ်ာီး မူ ာီး 

 “Business manager”, “Intra-company transferee”, “Engineer / Specialist in humanities / International 

services”, “Nursing care”, “Highly skilled professional”, “Technical Intern Training”, “Specified Skilled 

Worker”, “Designated activities (Start-up)”, “Highly Skilled Foreign Professional“, “Professor”, “Artist”, 

“Religious Activities”, “Journalist”, “Legal/ Accounting Services”, “Medical Services”, “Researcher”, 

“Instructor”, “Entertainer”, “Skilled Labour”, “Cultural Activities”, “Student”, “Trainee”, “Spouse or Child of 

Japanese“, “Spouse or Child of Permanent Resident“, “Long-Term Resident / Dependent 

(ဂျပေ့်နိိုင့်ငတံ င့်လက့်ရိှရေထိိုင့်ရေသ၏ူ ဇေ ီး/ခင့်ပ ေ့်ီး သိို   သ ီးသမ ီးဖြစ့်ပပ ီး မိသ ီးစိုက  က  ရေရသ  အရဖခအရေရိှ 

ပိုဂ္ိျုလ့်မျ ီး)  ”  

 

○တင့်ဖပ မည့်  စ   က့်စ တမ့်ီးမျ ီး 

       (က) ဗ ဇ ရလ  က့်လ   (ဓါတ့်ပံိုကပ့်ထ ီးရသ ) 

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/visa_a_form.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472928.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472926.pdf
https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/visa_a_form.pdf


  (ခ) နိိုင့်ငကံူီးလက့်မှတ့် 

  (ဂ) က လရှည့်ရေထိိုင့်ခ င ့်လက့်မတှ့်  

       (ဃ) ရလ  က့်ထ ီးမှုလက့်ခံပပ ီးစ ီးရကက င့်ီးရထ က့်ခံစ  (ဂျပေ့်နိိုင့်ငအံတ င့်ီးရိှ တ ဝေ့်ယူလက့်ခံမည ့် ကိုမပဏ နငှ ့် 

အြ  ျံ့အစည့်ီးမျ ီး၊ ရကျ င့်ီးမျ ီးက ကကိျုတင့်ရလ  က့်ထ ီး ယူ မည ့် စ   က့်စ တမ့်ီး)   (မှတ့်ချက့် ၁)  

※ ဗ ဇ စစ့်ရဆီးမှုအ  လိိုအပ့်ခ  ပါက အဖခ ီးစ   က့်စ တမ့်ီးမျ ီး ထပ့်မံတင့်ဖပ ေ့် ရတ င့်ီးဆိိုဖခင့်ီးမျ ီးလည့်ီး 

ရိှနိိုင့်ပါသည့်။ 

 

※ (မှတ့်ချက့် ၁) ရေထိိုင့်ခ င ့်အ ည့်အချင့်ီး “Spouse or Child of Japanese“, “Spouse or Child of Permanent 

Resident“, “Long-Term Resident / Dependent” မျ ီးသည့် 「ရလ  က့်ထ ီးမှုလက့်ခံပပ ီးစ ီးရကက င့်ီးရထ က့်ခံစ 」

 ယူ ေ့် မလိိုအပ့်ပါ။ 

   သိို    တ င့် ၂၀၂၀ ခိုနစှ့် ဇေ့်ေဝါ  လ ၁  က့်ရေ   ရေ က့်ပိိုင့်ီးတ င့် ထိုတ့်ရပီးထ ီးပပ ီး သက့်တမ့်ီးကိုေ့်ဆံိုီးရေရသ  

က လရှည့်ရေထိိုင့်ခ င့် လက့်မှတ့်ဖြင့်  ဗ ဇ ရလ  က့်ထ ီးမည့်ဆိိုပါက ဂျပေ့်နိိုင့်ငဘံက့်ရိှ မိသ ီးစိုဝင့်မျ ီးထမံှ 

「က လရှည့်ရေထိိုင့်ခ င့် လက့်မှတ့် ထိုတ့်ရပီး ေ့် ရလ  က့်ထ ီးခ  စဥ့်က တင့်ဖပထ ီးရသ  လိုပ့်ရဆ င့်ချက့်မျ ီးအတိိုင့်ီး 

ဆက့်လက့် လက့်ခံနိိုင့်ရကက င့်ီး」 ရ ီးသ ီးရြ ့်ဖပထ ီးသည့် စ ကိို တင့်ဖပ ေ့်လိိုအပ့်ပါသည့်။ 

  (ဂျပေ့်) https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf 

    (အဂဂလိပ့်) https://www.moj.go.jp/isa/content/930005023.pdf  

    (ဖမေ့်မ ) https://www.moj.go.jp/isa/content/001339113.pdf  

 

 

(၃)  ထကပ်ါေံပါတ ်(၁) နငှ  ်(၂) တငွ ် က ံ ီးမဝင ်ည ် န ာကန် ာ်ပပပါ ကာလတ ိုနေထ ိုငမ်ည  ်မူ ာီး  

   「ဂျပေ့်နိိုင့်ငသံ ီး/ Permanent Resident ကိိုင့်ရဆ င့်ထ ီးသူမျ ီး၏ ရဆ မျိျုီး (နစှ့်ဘက့်မိဘ၊ အဘိိုီးအဘ  ီး၊ 

သ ီးသမ ီး၊ ရဖမီး နငှ ့် ရမ င့်နမှအ င့်ီးအဖခ ) နငှ ့် Long-Term Resident ကိိုင့်ရဆ င့်ထ ီးသူမျ ီး၏ ရဆ မျိျုီး 

(နစှ့်ဘက့်မိဘ နငှ ့် သ ီးသမ ီး) 」၊ 「ဂျပေ့်နိိုင့်ငတံ င့်ရေထိိုင့်လျက့်ရိှရသ  ေ မကျေ့်ီးသူ (သိို  ) မ ီးြ  ီးမည ့်သူကိို 

ဖပျုစိုရစ င ့်ရရှ က့် ေ့် (သိို   ) ရေ  စဥ့်လှုပ့်ရှ ီးသ  ီးလ မှုကိို ကူည ရစ င ့်ရရှ က့် ေ့် 

သ  ီးရ  က့်မည ့်ရဆ မျိျုီးအ င့်ီးအဖခ 」၊ 「ဂျပေ့်နိိုင့်ငတံ င့်ရေထိိုင့်သည ့် ရဆ မျိျုီးအ င့်ီးအဖခ ၏ ေ ရ ီး (သိို   ) 

အသက့်အနတ  ယ့်စိိုီး ိမ့် ရသ  ရ  ဂါရဝဒေ ခစံ ီးရေ သူထ ံသ  ီးရ  က့်မည ့်ရဆ မျိျုီး」၊

「အသက့်မဖပည ့်ရသီးရသ ကရလီးမျ ီး (သိို   ) ကျေ့်ီးမ ရ ီးအရဖခအရေရကက င ့် 

တစ့်ဥ ီးတည့်ီးခ  ီးသ  ီး ေ့်အခက့်အခ ရိှသူမျ ီးကိို ဂျပေ့်နိိုင့်ငသံိို  သ  ီး ေ့် အတူလိိုက့်ပိို  ရပီးမည ့် ရဆ မျိျုီး」 

※ အထက့်ပါ ည့်  ယ့်ချက့်ဖြင ့် ဂျပေ့်နိိုင့်ငသံိို   သ  ီးရ  က့်မည ့်ပိုဂ္ိျုလ့်မျ ီးမှအပ အဖခ ီးက လတိိုရေထိိုင့်ခ င့် မျ ီး 

(မိသ ီးစိုရဆ မျိျုီးသ ီးချင့်ီးနငှ ့် အသိမိတ့်ရဆ ထ ံအလည့်အပတ့်သ  ီးဖခင့်ီးစသည့်တိို  ) ၏ 

ဗ ဇ အကျိျုီးသက့်ရ  က့်မှုမျ ီးကိို ယခိုလတ့်တရလ က လတ င့် ဆက့်လက့် ပ့်ဆိိုင့်ီးထ ီးဆ  

ဖြစ့်ပါရသ ရကက င့်  ထိိုက လတိိုရေထိိုင့်ခ င့် မျ ီးအတ က့် ဗ ဇ ရလ  က့်ထ ီးမှုမျ ီးကိို လက့်ခံ 

ရဆ င့်  က့်ရပီးနိိုင့်ဖခင့်ီး မရိှရသီးပါ၍ ေ ီးလည့်ရပီးပါ ေ့် ရမတတ   ပ့်ခံအပ့်ပါသည့်။ 

 

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005023.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001339113.pdf


○တင့်ဖပ မည့်  စ   က့်စ တမ့်ီးမျ ီး 

       (က) ဗ ဇ ရလ  က့်လ   (ဓါတ့်ပံိုကပ့်ထ ီးရသ ) 

  (ခ) နိိုင့်ငကံူီးလက့်မှတ့် 

    (ဂ) ခ  ီးသ  ီးလ မည ့် အစ အစဥ့် ※ 

       (ဃ) ရလယ ဥ့်လက့်မှတ့် ကကိျုတင့်မ ှထ ီးရကက င့်ီးအရထ က့်အထ ီး 

       (င) ဆ  ဝေ့် ရဆီးရထ က့်ခံချက့် (လိိုအပ့်ပါက)  

       (စ)  ြိတ့်ရခေါ်စ  ※ (အရသီးစိတ့် တတိိကျကျ ရြ ့်ဖပပါ ေ့်)  

    (ဆ) အ မခစံ  ※ 

  (ဇ) ဝင့်ရင ခ ေ့်အရထ က့်အထ ီးဖပ စ   က့်စ တမ့်ီး၊ GENSEN CHOSHU စသည့် (တစ့်နစှ့်စိုစိုရပါင့်ီးဝင့်ရင ကိို  

စိစစ့်နိိုင့်ရသ  စ   က့်စ တမ့်ီး)  

       (စျ) ဘဏ့်အပ့်ရင လက့်ကျေ့် အရထ က့်အထ ီးဖပ စ   က့်စ တမ့်ီးနငှ ့် လစ ရင အသ င့်ီးအထိုတ့်ဖပျုလိုပ့်ထ ီးသည ့် 

ဘဏ့်စ အိုပ့်စ မျက့်န ှ မိတတ ူ (စ မျက့်န ှအ ီးလံိုီး၊ အေည့်ီးဆံိုီး ၃ လစ  တင့်ဖပ ေ့်)  

      (ည) JUMINHYO (အချက့်အလက့်မျ ီး ချေ့်လှပ့်ထ ီးဖခင့်ီးမရိှဘ  ဖပည ့်စံိုစ  ပါဝင့် မည့်)  

      (ဋ) Resident Card မိတတ ူ (ပါဝင့်ဆက့်စပ့်သူ)  

      (ဌ) မိသ ီးစိုြ  ျံ့စည့်ီးပံိုဖပသသည ့် အရထ က့်အထ ီး (အိမ့်ရထ င့်စိုစ  င့်ီး) (ရလ  က့်ထ ီးသနူငှ ့် ြိတ့်ရခေါ်သူတိို  ၏ 

ရဆ မျိျုီးရတ ့်စပ့်ပံိုကိိုဖပသနိိုင့်သည့်  အရထ က့်အထ ီး) နငှ ့် အဆိိုပါစ   က့်စ တမ့်ီး၏ ဂျပေ့်ဘ သ ဖပေ့် 

 

 

၂။  သရံံိုီးသိို လ ရ  က့် ေ့်အတ က့် ကကိျုတင့် က့်ချိေ့်ီးယူ ေ့် ေည့်ီးလမ့်ီး 

     ဖမေ့်မ နိိုင့်ငဆံိိုင့်   ဂျပေ့်သံရံို ီးသည့် ဖမေ့်မ နိိုင့်ငတံ င့် COVID – 19 ရ  ဂါကူီးစက့်ပျံျံ့ နှံ  မှု ဖြစ့်ပ  ီးလျက့်ရိှရသ  

ရကက င ့် ဗ ဇ ရလ  က့်ထ ီးသည့်  ရက င့်တ တ င့် လူစိုလူရ၀ီးဖြစ့်ရပေါ် ဖခင့်ီးကိို က က ယ့်တ ီးဆ ီးပပ ီး သံရံို ီးသိို   

လ ရ  က့်သူမျ ီး သတ့်မှတ့်ထ ီးရသ  အက  အရဝီးတ င့် စေစ့်တကျ ရစ င ့်ဆိိုင့်ီးနိိုင့် ေ့်အတ က့် ရအ က့်ပါအတိိုင့်ီး 

ကကိျုတင့် က့်ချိေ့်ီးယူစေစ့်ကိို ရဆ င့်  က့်လျက့်ရိှပါသည့်။   

 

＜ရက င့်စစ့်ဌ ေ ဗ ဇ ရလ  က့်ထ ီးသည ့်ရက င့်တ သိို   လ ရ  က့် ေ့်အတ က့် ကကျိုတင့် က့်ချိေ့်ီးယူ ေ့်ေည့်ီးလမ့်ီး ＞ 

အ ီးရမီးလ့် ： ryoji@yn.mofa.go.jp 

 

ဗ ဇ ရလ  က့်ထ ီး ေ့်အတ က့်  က့်ချိေ့်ီးယူ ေ့် ြိုေ့်ီးေပံါတ့် ： (ဂျပေ့်၊ အဂဂလိပ့်၊ ဖမေ့်မ ဘ သ )  

０９－５０１－２２０３ 

０９－２５０９－５４５５３ 

 

အထက့်ပါ အ ီးရမီးလ့်လိပ့်စ  သိို  မဟိုတ့် တယ့်လ ြိုေ့်ီးေပံါတ့်မျ ီးသိို   ရအ က့်ရြ ့်ဖပပါအချက့်အလက့်မျ ီးကိို 

အရကက င့်ီးကက ီး ပါမည့်။ (အမှ ီးအယ င့်ီးမျ ီးဖြစ့်ရပေါ် ဖခင့်ီးကိို ရရှ င့်ရှ ီးနိိုင့် ေ့်အတ က့် ဖြစ့်နိိုင့်မည့်ဆိိုပါက 

အ ီးရမီးလ့်ဖြင ့် အရကက င့်ီးကက ီးကကပါ ေ့် ရမတတ   ပ့်ခံအပ့်ပါသည့်။)  

 

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/visa_a_form.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472928.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472926.pdf
mailto:ryoji@yn.mofa.go.jp


・သံရံိုီးသိို   လ ရ  က့်မည ့်သူ အမည့် 

・ဗ ဇ ရလ  က့်ထ ီးသူအမည့် 

・သံရံိုီးသိို  လ ရ  က့်လိိုသည ့် အချိေ့်နငှ ့်ရေ   က့် (သံရံို ီးသိို   လ ရ  က့်နိိုင့်မည ့် အချိေ့်မှ  ၈ီး၃၀ မှ ၁၅ီး၀၀ 

အတ င့်ီးဖြစ့်ပပ ီး မိမိနစှ့်သက့်   အချိေ့် ၃ ချိေ့်အထ ိရ  ီးချယ့်နိိုင့်ပါသည့်။)  

・ရလ  က့်ထ ီးမည ့်အရကက င့်ီးအ  ကိစစ (နိိုင့်ငကံူီးလတ့်မှတ့်၊ ရထ က့်ခံစ  စသည့်)  

・ဆက့်သ ယ့် ေ့် (ြိုေ့်ီးေပံါတ့်နငှ ့် အ ီးရမီးလ့်လိပ့်စ  【မဖြစ့်မရေထည ့်သ င့်ီးရြ ့်ဖပ ေ့်】) 

 

 

၃။ အဖခ ီးဆက့်စပ့်သည ့် သတင့်ီးအချက့်အလက့်မျ ီး 

(၁) ယခိုတစ့်ကကိမ့် စ မံချက့်နငှ ့်ပတ့်သက့်ရသ  သတင့်ီးအချက့်အလက့်မျ ီး၊ ဆက့်စပ့်စ   က့်စ တမ့်ီးမျ ီး စသည့် 

(ကျေ့်ီးမ ရ ီး၊ အလိုပ့်သမ ီးနငှ ့် လူမှုြူလံိုရ ီး ဝေ့်ကက ီးဌ ေ အင့်တ ေက့်စ မျက့်န ှ)  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

 

 

(၂) ယခိုတစ့်ကကိမ့် စ မံချက့်နငှ ့် ပတ့်သက့်၍ ရမီးဖမေ့်ီးစံိုစမ့်ီး ေ့် (Call Center) 

          ０５０－１７５１－２１５８ 

   ０５０－１７４１－８５５８ 

လက့်ခံရဖြကက ီးချိေ့် ：၉ီး၀၀ ေ   မှ ၂၁ီး၀၀ ေ   အထ ိ(စရေ၊ တေဂဂရန နငှ ့် အစိိုီး ရံိုီးပိတ့် က့်မျ ီး အပါအဝင့်)  

 

 

(၃) နိိုင့်ငတံက မ ှလူအဝင့်အထ က့်မျ ီး ဖပေ့်လည့်စတင့် ေ့်အတ က့် စ မံချက့်အဆင ့်ဆင ့်နငှ ့် ပတ့်သက့်၍  

 (ဂျပေ့်) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html 

 (အဂဂလပိ့်) https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html 

 

 

(၄) COVID-19 ရ  ဂါကူီးစက့်ပျံျံ့ နှံ  မှု တ ီးဆ ီးက က ယ့်ထေိ့်ီးချျုပ့်ရ ီး တိိုီးဖမ င့် ဖခင့်ီးဆိိုင့်   စ မံချက့်မျ ီးနငှ့်  ပတ့်သက့်၍ 

  (ဂျပေ့်) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html 

  (အဂဂလိပ့်) https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html 

 

 

(၅) နိိုင့်ငတံက မှ လူအဝင့်အထ က့်မျ ီး ဖပေ့်လည့်စတင့် ေ့် ဖပည့်ဝင့်ခ င ့်အသစ့်မျ ီးအတ က့် ဗ ဇ ရလ  က့်ထ ီးဖခင့်ီး 

     (ဂျပေ့်) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html 

  (အဂဂလိပ့်) https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html 

 

 

(၆) COVID-19 ရ  ဂါကူီးစက့်ပျံျံ့ နှံ  မှုနငှ ့် သက့်ဆိိုင့်သည ့် ဖပည့်ဝင့်ခ င ့်ဖငင့်ီးဆိိုဖခင့်ီးဆိိုင့်  စ မံချက့်စသည့်တိို  နငှ ့် 

လူဝင့်မှုကက ီးကကပ့်ရ ီးဌ ေ「နိိုင့်ငဖံခ ီးသ ီးမျ ီး၏ ဖပည့်ဝင့်ခ င ့်အသစ့်ဆိိုင့်   ကေ  ့်သတ့်ချက့်မျ ီးကိို ဖပေ့်လည့် 

သံိုီးသပ့်ဖခင့်ီး」(အကျဥ့်ီးချျုပ့်) (လူဝင့်မှုကက ီးကကပ့်ရ ီးဌ ေ အင့်တ ေက့်စ မျက့်န ှ)  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html


      (ဂျပေ့်) http://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf 

         http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf 

 

  (အဂဂလိပ့်) http://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf 

 

 

 

(၇) ကျေ့်ီးမ ရ ီး၊ အလိုပ့်သမ ီးနငှ့်  လူမှုြူလံိုရ ီး၀ေ့်ကက ီးဌ ေ COVID-19 ရ  ဂါကူီးစက့်ပျံျံ့ နှံ  မှု တ ီးဆ ီးက က ယ့် 

ထေိ့်ီးချျုပ့်ရ ီးဆိိုင့်   ရဆ ီးရန ီးနိိုင့်ရသ  ရက င့်တ  (သ ီးသေ့်  ရေထိိုင့်ရစ င ့်ကကည ့်မှု တင့်ီးကကပ့်ဖခင့်ီး) 

ဂျပေ့်နိိုင့်ငတံ င့်ီးမှ : 0120-565-653 

ဖပည့်ပနိိုင့်ငမံျ ီးမှ : +81-3-3595-2176 (ဂျပေ့်၊ အဂဂလိပ့်၊ တရိုတ့်၊ ကိို  ီးယ ီးဘ သ ဖြင့်  စံိုစမ့်ီးရမီးဖမေ့်ီးနိိုင့်ပါသည့်) 

 

 

(၈) ဂျပေ့်နိိုင့်င၏ံ သက့်ဆိိုင့်   လ၀ူင့်မှုကက ီးကကပ့်ရ ီးဌ ေ ( ဖပည့်၀င့်ခ င့်  ဖငင့်ီးဆိိုဖခင့်ီး၊ ဂျပေ့်နိိုင့်ငသံိို   

ဖပေ့်လည့်၀င့်ရ  က့်ဖခင့်ီး) 

ြိုေ့်ီး : (ကိိုယ့်စ ီးလှယ့်) 03-3580-4111 (လိိုင့်ီးခ   4446, 4447 ) 

 

 

(၉) ဂျပေ့်နိိုင့်ငတံ င့်ီး ရေထိိုင့်သူနိိုင့်ငဖံခ ီးသ ီးမျ ီး ရထ က့်ပံ ရ ီးစင့်တ ရိှ နိိုင့်ငဖံခ ီးရ ီး၀ေ့်ကက ီးဌ ေ ဗ ဇ ၊ 

သတင့်ီးအချက့်အလက့်မျ ီး 

ြိုေ့်ီး : 0570-011000 (လမ့်ီးည ေ့်ချက့်အတိိုင့်ီးလိုပ့်ရဆ င့်ပပ ီး ဂျပေ့်ဘ သ စက ီးအတ က့်ေပံါတ့် 「၁」 ကိို 

ရ  ီးချယ့်ပပ ီးရေ က့် ေပံါတ့် 「၅」 ကိိုနှပိ့်ပါ။ ) အချိျု ျံ့ IP ြိုေ့်ီးမျ ီးဖြင့်  ရခေါ်ဆိိုလ င့် 03-5363-3013 

 

 

■ ရမီးဖမေ့်ီးစံိုစမ့်ီး ေ့် : ဖပည့်ရထ င့်စိုသမမတဖမေ့်မ နိိုင့်ငဆံိိုင့်   ဂျပေ့်သံရံို ီး ရက င့်စစ့်ဌ ေ 

ြိုေ့်ီး : 95-1-549644 ~ 549648 

အ ီးရမီးလ့် : ryoji@yn.mofa.go.jp  

 

http://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf
mailto:ryoji@yn.mofa.go.jp

