
COVID – 19 ရ ောဂါ က ူးစက်ပ  ျံ့ န  ှံ့မှု တောူးဆ ူးကောကယွ်၊ ထနိူ်းခ ျုပ်ရ ူးန ငှံ့ ်ပတသ်က်ရသော 

စ မ ခ က်အသစ် (Residence Track ဖြငှံ့ ်သေွာူးရ ောကမ်ည်ှံ့နိိုငင် ဖခောူးသောူးမ ောူးအောူး ဖပည်ဝငခ်ွင်ှံ့ 

ယောယ  ပ်ဆိိုငူ်းဖခငူ်းန င်ှံ့ ပတ်သက်၍ အရကကောငူ်းကကောူးဖခငူ်း)  

 ဂ ပနအ်စိိုူး သည် ဇနန်ဝါ  လ ၁၃  က်ရန ှံ့တွင ်COVID – 19 ကပ်ရ ောဂါအတကွ် 

အထ ူးအစ အမ အက်ဥပရေ (The Act on Special Measure for Pandemic Influenza) အ  

အရ ူးရပေါ်အရဖခအရနရကကညောခ ကက်ိို ထိုတ်ဖပနထ်ောူးသည်န င်ှံ့အည  ဇနန်ဝါ  လ ၁၄  က် န နက် 

၀၀ူး၀၀ နော   (ဂ ပနစ် ရတောခ် ိန)် ရနောက်ပိိုငူ်းမ စတင၍် အဆိိုပါ ရကကညောခ က် 

ဖပနလ်ည်မရိုပ်သမ်ိူးမ ကောလအတွငူ်း အလိုပ်ကိစစ၊ ကောလရ ည် ရနထိိုင ်န ် ည် ွယ်ခ က်ဖြငှံ့ ်

သေွာူးရ ောက်လိိုရသော ဖမနမ်ောနိိုငင် သောူးမ ောူးန ငှံ့ ်ပတ်သက်၍ ကန ှံ့သ်တ်ခ က်ကိို ရဖြရလ ောှံ့ထောူးသညှံ့် 

Residence Track ရဆောင ွ်က်ဖခငူ်းကိို ယောယ  ပ်ဆိိုငူ်းလိိုက်ပပ ူး ဖမနမ်ောနိိုငင် မ  ရအောက်ပါ န ပါတ် 

(၁) တွင ်ရြော်ဖပထောူးရသော ရနထိိုငခ်ွင်ှံ့အ ည်အခ ငူ်းရ ိသ မ ောူး၏ ဖပည်ဝငခ်ွင်ှံ့ကိို 

ယောယ  ပ်ဆိိုငူ်းရကကောငူ်း ရကကညောလိိုက်ပါသဖြငှံ့ ်အသရိပူးအရကကောငူ်းကကောူးအပ်ပါသည်။  

(ဂ ပနန်ိိုငင် သောူးမ ောူးသည် ဂ ပနန်ိိုငင် သိို ှံ့ ဆက်လက်ဝငရ် ောကန်ိိုငရ်သော်လည်ူး ယခငက် 

အသရိပူးအရကကောငူ်းကကောူးခ ှံ့သည်ှံ့အတိိုငူ်း ဂ ပနန်ိိုငင် သိို ှံ့ ဝငရ် ောက်ခ ိနတ်ွင ်ဖမနမ်ောနိိုငင် မ  

မထကွ်ခွောမ  ၇၂ နော  အတငွူ်းထိုတ်ရပူးထောူးရသော COVID – 19 

ကငူ်းစငရ်ကကောငူ်းအရထောက်အထောူးကိို တငဖ်ပဖခငူ်းစသည်ှံ့ သတ်မ တ်ခ က်မ ောူး ရ ိပါသဖြင်ှံ့ 

သတိဖပျုနိိုင ်န ်အရကကောငူ်းကကောူးအပ်ပါသည်။)  

 (၁) “Business manager”, “Intra-company transfer”, “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”, “Dependent”, “Temporary Visa (Business)” 

ရနထိိုငခ်ွင်ှံ့အ ည်အခ ငူ်းမ ောူးန ငှံ့ ်ပတ်သက်၍ အရ ူးရပေါ်အရဖခအရနရကကညောခ က် 



ဖပနလ်ည်ရိုပ်သမ်ိူးရကကောငူ်း မရကကညောမခ ငူ်း အဆိိုပါထိုတ်ရပူးထောူးရသောဗ ဇောမ ောူးကိို အသ ိုူးဖပျု၍ 

ဂ ပနန်ိိုငင် သိို ှံ့ မဝငရ် ောကန်ိိုငပ်ါ။ ထိို ှံ့ဖပင ်ဗ ဇောရလ ောကထ်ောူးဖခငူ်းကိိုလည်ူး လက်မခ ပါသဖြင်ှံ့ 

သတိဖပျုနိိုင ်န ်ရမတတ ော ပ်ခ အပ်ပါသည်။  

သိို ှံ့ ောတွင ်“Business manager”, “Intra-company transfer”, “Engineer / Specialist in 

humanities / International services”, “Nursing care”, “Highly skilled professional”, 

“Technical Intern Training”, “Specified Skilled Worker”, “Designated activities (Start-

up)” ဗ ဇောမ ောူးကိို ကိိုငရ်ဆောငထ်ောူးသ မ ောူးသည် ယောယ ရစောင်ှံ့ဆိိုငူ်းကောလဖြစ်သည်ှံ့ ဇနန်ဝါ  လ ၂၁ 

 က်ရန ှံ့ န နက် ၀၀ူး၀၀ နော   (ဂ ပနစ် ရတော်ခ နိ)် အထ ိဂ ပနန်ိိုငင် သိို ှံ့ဝငရ် ောက်နိိုငပ်ပ ူး 

ထိိုအခ ိနရ်နောက်ပိိုငူ်း ဖပညဝ်ငဖ်ခငူ်းမ ောူးကိို ခွင်ှံ့မဖပျုပါသဖြင်ှံ့ သတိဖပျုနိိုင ်န ်

ရမတတ ော ပ်ခ အပ်ပါသည်။ 

※ အထက်ပါ န ပါတ် (၁) တွင ်ရြော်ဖပထောူးရသော ကောလရ ည်ရနထိိုငခ်ွင်ှံ့လက်မ တ် (Certificate of 

Eligibility) ကိိုငရ်ဆောငထ်ောူးသ မ ောူးန င်ှံ့ ထိိုသ တိို ှံ့၏ မိသောူးစိုဝငမ် ောူး၊ ကောလတိိုရနထိိုငခ်ွင်ှံ့ဗ ဇောမ ောူး 

(ဥပမော : ရဆမွ ိျုူးသောူးခ ငူ်း၊ အသမိိတ်ရဆထွ အလည်အပတ်သေွာူးဖခငူ်း စသည်) န င်ှံ့ပတ်သက်၍ 

အဆိိုပါဗ ဇောမ ောူး၏ အက ိျုူး သက်ရ ောက်မှုကိို ယောယ အောူးဖြင်ှံ့ 

ဆက်လက် ပ်ဆိိုငူ်းထောူးရသောရကကောင်ှံ့ ဗ ဇောရလ ောကထ်ောူးဖခငူ်းကိို လက်မခ ရသူးပါသဖြင်ှံ့ 

နောူးလည်ရပူးပါ န ်ရမတတ ော ပ်ခ အပ်ပါသည်။ 

(၂) “Spouse or Child of Japanese”, “Spouse or Child of Permanent Resident”, “Long-

Term Resident” ရနထိိုငခ်ွင်ှံ့အ ည်အခ ငူ်းရ ိသ မ ောူးသည် ထိိုဗ ဇောမ ောူးဖြင်ှံ့ ဂ ပနန်ိိုငင် သိို ှံ့ 

ဆက်လက်ဝငရ် ောကန်ိိုငမ်ည်ှံ့အဖပင ်ဂ ပနသ် ရ ို ူးတွင ်ဗ ဇောရလ ောက်ထောူးမှုမ ောူးလည်ူး 

ဆက်လက်လိုပ်ရဆောငန်ိိုငပ်ါသည်။  

ဗ ဇောရလ ောက်ထောူးဖခငူ်းန င်ှံ့ ပတ်သက်ရသော အရသူးစိတ်အခ က်အလက်မ ောူးမ ော 

ရအောက်ပါအတိိုငူ်းဖြစ်ပါသည်။ မရ ငူ်းလငူ်းရသော အခ က်အလက်မ ောူးရ ိပါက 

ဂ ပနသ် ရ ို ူးရကောငစ်စ်ဌောနသိို ှံ့ ဆက်သယွ်ရမူးဖမနူ်းနိိုငပ်ါသည်။  



၃။ တငဖ်ပ မည်ှံ့ စော ွက်စောတမ်ူးမ ောူး 

ကောလရ ည်ရနထိိုငခ်ငွ်ှံ့လက်မ တ် ကိိုငရ်ဆောငထ်ောူးသ မ ောူး (အထက်ပါ န ပါတ် (၂) တွင ်

ရြော်ဖပထောူးရသော ပိုဂ္ိျုလ်မ ောူး) 

(က) ဗ ဇောရလ ောက်လ ော(ဓါတ်ပ ိုကပ်ထောူးရသော) 

(ခ) နိိုငင် က ူးလက်မ တ်  

(ဂ) ကောလရ ည်ရနထိိုငခ်ငွ်ှံ့လက်မ တ ်(မ တ်ခ က် ၁) 

(ဃ) ကတိခ ဝနစ်ော (၂ ရစောင၊် ဂ ပနန်ိိုငင် ရ ိ လက်ခ မည်ှံ့ကိုမပဏ ၊ အြွ ျံ့အစည်ူးက ထိုတ်ရပူးရသော 

စောမိတတ ူ)  

 

※ ဗ ဇောစစ်ရဆူးမှုလိိုအပ်ခ က်အ  စော ွက်စောတမ်ူးမ ောူးထပ်မ တငဖ်ပ န ်

ရတောငူ်းဆိိုမှုမ ောူးလည်ူးရ ိနိိုငပ်ါသည်။  

(မ တ်ခ က် ၁) ၂၀၁၉ ခိုန စ် ရအောက်တိိုဘောလ ၁  က်ရန ှံ့ ရနောက်ပိိုငူ်းတွငထ်ိုတ်ရပူးထောူးပပ ူး 

သက်တမ်ူးကိုနဆ် ိုူးရနရသော ကောလရ ည်ရနထိိုငခ်ငွ်ှံ့လက်မ တ်ကိိုတငဖ်ပ၍ 

ဗ ဇောရလ ောက်ထောူးမည်ဆိိုပါက ဂ ပနန်ိိုငင် ဘက်ရ ိ လက်ခ မည်ှံ့ အြွ ျံ့အစည်ူးထ မ  

「ကောလရ ည်ရနထိိုငခ်ငွ်ှံ့လက်မ တ်ထိုတ်ရပူး န ်ရလ ောက်ထောူးခ ှံ့စဥ်က တငဖ်ပထောူးရသော 

လိုပ်ရဆောငခ် က်မ ောူးအတိိုငူ်း ဆက်လက် လက်ခ နိိုငရ်ကကောငူ်း」 ရ ူးသောူးရြော်ဖပထောူးသည်ှံ့ စောကိို 

တငဖ်ပ နလ်ိိုအပ်ပါသည်။  

“Spouse or Child of Japanese”, “Spouse or Child of Permanent Resident” မ ောူးသည် 

ကတိခ ၀နစ်ော တငဖ်ပ န ်မလိိုအပ်ပါ။ 

(မ တ်ခ က် ၂) ဤရဖြရလ ောှံ့ဖခငူ်းဆိိုင ်ောစ မ ခ က်ကိို အရကောငအ်ထည်ရြော် ောတငွ ်

လက်ရ ိ ပ်ဆိိုငူ်းထောူးသည်ှံ့ ယခငထ်ိုတ်ရပူးခ ှံ့ပပ ူးရသောဗ ဇောမ ောူးကိို ဖပနလ်ည်အသ ိုူးဖပျုနိိုငမ်ည် 

မဟိုတ်ပါ။ ဤစ မ ခ က်အ  ဗ ဇောအသစ် ထပ်မ ထိုတ်ရပူး မည်ဆိိုပါက 

ယခငထ်ိုတ်ရပူးခ ှံ့ပပ ူးရသောဗ ဇောမ ောူးကိို ပယ်ြ က် (Void) ပါမည်။  

 

၄။ အဖခောူးသက်ဆိိုငရ်သောအခ က်အလက်မ ောူး  

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/visa_a_form.pdf
https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/20201123ResidenceTrack.pdf


(၁) ဗ ဇောရလ ောက်ထောူး န ်ကကိျုတင ်က်ခ ိနူ်းယ စနစ်န င်ှံ့ပတ်သက်၍ 

ဗ ဇောရလ ောက်ထောူးသည်ှံ့ရကောငတ်ောတွင ်လ စိုလ ရ၀ူးဖြစ်ရပေါ် ဖခငူ်းကိို ရရ ောငရ် ောူး နအ်တွက် 

ဂ ပနသ် ရ ို ူးတငွ ်ဗ ဇောရလ ောက်ထောူးဖခငူ်းမ ောူးအောူးလ ိုူးကိို ကကိျုတင ်က်ခ နိူ်းယ စနစ်ဖြင်ှံ့ 

ရဆောင ွ်က်ပါမည်။ ကကိျုတင ်က်ခ နိူ်းယ  န ်နည်ူးလမ်ူးကိို ရအောက်ပါ URL တွင ်

ကကညှံ့်ရှုနိိုငပ်ါသည်။ 

(ဂ ပန)်  

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/news/2020/new-216.html 

(ဖမနမ်ော)  

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/myanmar/news/2020/new-26.html 

 

(၂) နိိုငင် တကောမ လ မ ောူး၏ အသေွာူးအလောဖပနလ်ည်စတင ်န ်စ မ ခ က်အဆင်ှံ့ဆင်ှံ့ (ဗ ဇော၊ 

ဖပည်ဖပနဝ်ငဖ်ခငူ်း ဆိိုင ်ော စော ွက်စောတမ်ူးမ ောူးတငဖ်ပမှု အတည်ဖပျုရလ ောက်လ ော စသည်)  

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

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

 

(၃) COVID-19 ရ ောဂါက ူးစက်ပ  ျံ့ န  ှံ့မှု တောူးဆ ူးကောကယွ်ရ ူး တိိုူးဖမြှင်ှံ့ဖခငူ်းဆိိုင ်ော စ မ ခ က်မ ောူးန င်ှံ့ 

ပတ်သက်၍  

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

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

 

(၄) COVID-19 ရ ောဂါဖြစ်ပွောူးသ န င်ှံ့ထရိတွျံ့ ဖခငူ်းရ ိမရ ိစစ်ရဆူးရသော Application (COCOA)  

(ဂ ပန)် https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

(အဂဂလိပ်) https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000647649.pdf 
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