
ဂျပန်န ိုငင်အံတငွ််း COVID – 19 ရ ောဂါက ်းစကပ်ျံျံ့ န ံ ှံ့မှု တော်းဆ ်းကောကယွထ် န််းချျုပ်ရ ်း 

(Omicron Strain မျ ျု်းဗ ဇရမပောင််းဗ ိုင််း ပ်စအ်တကွ ်စ မံချကတ် ို်းမမြှင်ှံ့မခင််း) 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလ ၂ ရက် 

ဂျပနအ်စျိိုုးရသည် ဒဇီငဘ်ာလ ၂ ရက်နန ေ့ ၀၀:၀၀နာရီ (ဂျပနစံ်နတာ်ချျိန)် နနာက်ပျိငုိ်ုးမှစ၍ ဂျပနန်ျိငုင်တံွငိ်ုးသျို ေ့ 

နျိငုင်ခံခာိုးသာိုးမျာိုး၏ ဝငန်ရာက်မှုအသစ်မျာိုးအာိုး ရပ်ဆျိုငိ်ုးန ကာငိ်ုး (ဗီဇာထတု်နပိုးပပီိုးနသာသူမျာိုး အပါအ၀င)် 

ထပ်တ ို်းစ မံချကက်ျို ဒဇီငဘ်ာလ ၁ ရက်နန ေ့တွင ်ထတု်ခပနန် ကညာခ ေ့သညေ့အ်တွက် အသျိနပိုးန ကညာအပ်ပါသည။် 

အနသိုးစျိတ်အချက်အလက်မျာိုးနငှ်ေ့ပတ်သက်၍ နအာက်န ာ်ခပပါ ဂျပနန်ျိငုင်ခံခာိုးနရိုး၀နက်ကီိုးဌာန၏ ၀က်ဘဆ်ျိုက် 

တွင ်ဝငန်ရာက် ကညေ့ရ်ှုနျိငုပ်ါသည။် 

နျိ၀ုငဘ်ာလ ၁၀ ရက်နန ေ့စွ ခ ငေ့ ် ခမနမ်ာနျိငုင်ဆံျိုငရ်ာ ဂျပနသ်ရုံံိုး၏ ၀က်ဘဆ်ျိုက်စသညတ်ျို ေ့တွင ် 「 COVID -19 

နရာဂါကူိုးစက်ပျံျံ့ နှံ ေ့မှု တာိုးဆိီုးကာကွယ်ထျိနိ်ုးချျုပ်နရိုးနငှေ့ ် ပတ်သက်နသာ စီမံချက်အသစ် (နျိငုင်ခံခာိုးသာိုးအသစ် 

၀ငန်ရာက်မှု နခ နလျာေ့ခခငိ်ုးနငှ်ေ့ပတ်သက်၍)」၏ အချက်အလက်မျာိုးကျို အသျိနပိုးလမ်ိုးညွှနထ်ာိုးပပီိုးခါစ အနခခအနန 

ခ စ်နသာ်လညိ်ုး၊ နျိဝုငဘ်ာလ ၂၉ ရက်နန ေ့နငှေ့ ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁ ရက်နန ေ့တွင ် ထတု်ခပနန် ကညာခ ေ့နသာ ဂျပနအ်စျိိုုးရ၏ 

န ကညာချက်အသစ်မျာိုးအရ နျိငုင်ခံခာိုးသာိုးမျာိုး၏ အသစ်၀ငန်ရာက်မှုမျာိုးကျို ခပနလ်ညခ်ွင်ေ့ခပျုချျိနမ်တျိုငမီ် ကာလ 

အတွငိ်ုးတွင ် နညိ်ုးပညာအလုပ်သင ် သငတ်နိ်ုးသာိုးမျာိုး၊ နကျာငိ်ုးသာိုးမျာိုး အပါအဝင ် နအာက်ပါနနထျိုငခ်ွင်ေ့ အရည် 

အချငိ်ုးမျာိုး ရရှျိထာိုးသူမျာိုးသည ် ဂျပနန်ျိငုင်တံွငိ်ုးသျို ေ့ အသစ်ဝငန်ရာက်ခခငိ်ုးနငှေ့ ် ဗီဇာအသစ် နလ ာက်ထာိုးခခငိ်ုးမျာိုး 

ခပျုလုပ်နျိငုဦ်ိုးမည ်မဟုတ်န ကာငိ်ုးကျို သတျိခပျုနစလျိုပါသည။် 

(၁) ကာလတျိုနနထျိုငခ်ွင်ေ့ (စီိုးပာွိုးနရိုးကျိစစ) 

  ဂျပနန်ျိငုင်သံျို ေ့ အလုပ်ကျိစစရညရွ်ယ်ချက်ခ င်ေ့ သွာိုးနရာက်နဆာငရွ်က်မည်ေ့ စီိုးပွာိုးနရိုးဆက်သွယ်ခခငိ်ုး၊ 

စီိုးပာွိုးနရိုးဆျိုငရ်ာ ည ျိနှုျိငိ်ုးနဆွိုးနနိွုးခခငိ်ုး၊ စာချျုပ်ချျုပ်ဆျိုခခငိ်ုး၊ နနာက်ဆက်တွ ဝနန်ဆာငမ်ှုနပိုးခခငိ်ုး၊ န ကာ်ခငာခခငိ်ုး၊ 

နစျိုးကွက်နလေ့လာခခငိ်ုး အစရှျိသည်ေ့ ဂျပနန်ျိငုင်တံွင ် ရက် ၉၀ အတွငိ်ုး နနထျိုငပ်ပီိုး ဝငန်ငနွငှ်ေ့ အကျျိျုိုးခံစာိုးခွင်ေ့ 

တစ်စံတုစ်ရာမရှျိနသာ လုပ်နဆာငခ်ျက်မျာိုး။ 

(၂) နအာက်တွငန် ာ်ခပထာိုးနသာ ကာလရှညန်နထျိငုခ်ွင်ေ့လက်မှတ် (Certificate of Eligibility) ကျိုငန်ဆာငထ်ာိုးသူ 

မျာိုး 

  “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“, “Artist”, “Religious 

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

“Skilled Labour”, “Cultural Activities”, “Student”, “Trainee”, “Dependent”, “Professor”, “Instructor”, 



လတ်တနလာအနခခအနနတွင ် ယခုစီမံချက်ကျို ကာလအာိုးခ ငေ့ ် တစ်လ သတ်မတှ်ထာိုးပပီိုး နျိငုင်ခံခာိုးသာိုး 

အသစ်၀ငန်ရာက်မှုမျာိုးကျို ခပနလ်ညခ်ွင်ေ့ခပျုပါက ခမနမ်ာနျိငုင်ဆံျိုငရ်ာ ဂျပနသ်ရုံံိုး၀က်ဘဆ်ျိုက်နငှ်ေ့ Facebook တျို ေ့တွင ်

ထပ်မံအသျိနပိုးလမ်ိုးညွှနသ်ွာိုးမည ်ခ စ်ပါသည။် 

သျို ေ့နသာ် နအာက်တွငန် ာ်ခပထာိုးနသာ ကာလရှညန်နထျိုငခ်ွင်ေ့လက်မတှ်မျာိုးကျို ရရှျိထာိုးသူမျာိုးသည ်ဂျပနန်ျိငုင် ံ

တွငိ်ုးသျို ေ့ ဝငန်ရာက်ခခငိ်ုးနငှေ့ ်ဂျပနသ်ရုံံိုးတွင ် ဗီဇာ နလ ာက်ထာိုးခခငိ်ုးမျာိုးကျို ဆက်လက် လုပ်နဆာငန်ျိငုမ်ညခ် စ်နသာ် 

လညိ်ုး ယခုနစ်ှမကုနခ်ငအ်ချျိနက်ာလအတွငိ်ုး ဂျပနန်ျိငုင်သံျို ေ့ မခ စ်မနနသွာိုးနရာက်ရမညေ့ ် အန ကာငိ်ုးရငိ်ုးကျို စာခ ငေ့ ်

နရိုးသာိုးတငခ်ပရနလ်ျိုအပ်ပါသည။် 

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

/ Official” “ Temporary Visitor (Humanitarian Cases), “ Person who has obtained Re-entry permit” 

o COVID – 19 နရာဂါကူိုးစက်ပျံျံ့ နှံ ေ့မှု တာိုးဆိီုးကာကွယ်ထျိနိ်ုးချျုပ်နရိုးနငှ်ေ့ ပတ်သက်၍ စီမံချက်အသစ် 

ချမတှ်ခခငိ်ုး (Omicron Strain မျျိျုိုးကွ ဗီဇအသစ်အတွက်စီမံချက်တျိုိုးခမ င်ေ့ခခငိ်ုး) 

(ဂျပန)် https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C145.html  

 

o နျိငုင်တံကာမ ှလူ အ၀ငအ်ထကွ်မျာိုး ခပနလ်ည်စတငရ်နအ်တွက် စီမံချက် အဆငေ့ဆ်ငေ့န်ငှ်ေ့ ပတ်သက်၍ 

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

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

 

o နျိငုင်တံကာမ ှလူ ဝငအ်ထကွ်မျာိုးခပနလ်ည်စတငရ်နခ်ပည်ဝငခ်ွငေ့အ်သစ်မျာိုးအတွက်ဗီဇာနလ ာက်ထာိုးခခငိ်ုး 

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

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

 

 

■ စံစုမ်ိုးနမိုးခမနိ်ုးရန ်: ခမနမ်ာနျိငုင်ဆံျိုငရ်ာ ဂျပနသ်ရုံံိုး နကာငစ်စ်ဌာန 

   ုနိ်ုး : 95-1-549644 – 549648 

  အိီုးနမိုးလ် : ryoji@yn.mofa.go.jp 
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