
ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ သ ောွားရ ောကက်ကမညို့ ် မမနမ်ောန ိုငင်သံောွားမျောွားအောွား ဗီဇောထိုတရ်ပွားမြငွ်ား (န ိုငင်မံြောွားသောွားမျောွား၏ 

မပညဝ်ငြ် ငို့အ်သစ်ဆ ိုင ်ောကန ို့သ်တြ်ျကမ်ျောွားအောွား မပနလ်ညသ်ံိုွားသပ်မပငဆ်ငမ်ြငွ်ား) နငှို့ ် ပတသ်က၍် 

(၂၀၂၂ ြိုနစ်ှ ဇ နလ် ၁  ကရ်န ို့)  

 

မမနမ်ောန ိုငင်တံ င ်ရနထ ိုငလ်ျကရ်ှ ရသော ဂျပနန် ိုငင်သံောွားမျောွားသ ို ို့  

မမနမ်ောန ိုငင်တံ င ်ရနထ ိုငသ်မူျောွားအောွားလံိုွားသ ို ို့  

 

၂၀၂၂ ြိုနစှ် ဇ နလ် ၁  က ် 

 

 ရမလ ၂၆  ကရ်န ို့တ င ်ဂျပနအ်စ ိုွား သည ်ယြိုနစှ် ဇ နလ်မှ စတငက်ျငို့သ်ံိုွားမညို့ ်COVID – 19 

ရ ောဂါကွူားစကပ်ျံျံ့ နှံ ို့မှု တောွားဆွီားကောက ယထ် နွ်ားြျျုပ်ရ ွားစီမံြျကက် ို ထိုတမ်ပနရ်ကကညောြ ို့ပါသည။် 

အရသွားစ တန်ငှို့ ်ပတသ်က၍် စီမံြျက၏် အကျဥ်ွားြျျုပ်အရကကောငွ်ားအ ောမှော 

ရအောကပ်ါအတ ိုငွ်ားမြစ်ပါသည။်  

 

〇COVID – 19 ရ ောဂါကွူားစကပ်ျံျံ့ နှံ ို့မှု တောွားဆွီားကောက ယထ် နွ်ားြျျုပ်ရ ွားစီမံြျကအ်သစ် (COVID – 19 

ရ ောဂါကွူားစကပ်ျံျံ့ နှံ ို့မှု တောွားဆွီားကောက ယထ် နွ်ားြျျုပ်ရ ွားတ ိုွားမမြှငို့မ်ြငွ်ားဆ ိုင ်ော စီမံြျကအ်သစ် (၂၈) အ  

န ိုငင်နံငှို့ ်ရေသမျောွား သတမှ်တမ်ြငွ်ားနငှို့ ်ပတသ်က၍်) 

(ဂျပန)် https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C048.html 

 

〇န ိုငင်တံကောမှ လအူဝငအ်ထ ကမ်ျောွား မပနလ်ညစ်တင ်န ်မပညဝ်ငြ် ငို့အ်သစ်မျောွားအတ က ်

ဗီဇောရလ ောကထ်ောွားမြငွ်ား  

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

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

 

 ယြိုတစ်ကက မ် စီမံြျကအ်  ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ သ ောွားရ ောက ်န ်လ ိုအပ်သညဟ်ို 

အသ အမတှမ်ပျုြ ံသညို့ ်မ သောွားစို/ အသ မ တရ်ဆ ထ ံအလညအ်ပတသ် ောွားရ ောက ်န ် ည ် ယရ်သော 

န ိုငင်မံြောွားသောွားမျောွားသည ်ဇ နလ် ၁  ကရ်န ို့မှ စတင၍် ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ဝငရ် ောကန် ိုငမ်ညမ်ြစ်သညို့အ်မပင ်

ြ ီွားသ ောွားကိုမပဏမီျောွားက စီစဥ်သညို့ ်အြ  ျံ့လ ိုကြ် ီွားစဥ်မျောွားတ င ်ပါဝငမ်ညို့ ်န ိုငင်မံြောွားသောွားမျောွားသညလ်ညွ်ား 

ဇ နလ် ၁၀  ကရ်န ို့မှ စတင၍် ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ ဝငရ် ောကန် ိုငမ်ည ်မြစ်ပါသည။်  

 အဆ ိုပါ စီမံြျကအ်သစအ်  မမနမ်ောန ိုငင်ဆံ ိုင ်ော ဂျပနသ်ရံံိုွားတ င ်ဗီဇောရလ ောကထ်ောွားမြငွ်ားနငှို့ ်

ပတသ်က၍် ရအောကပ်ါအတ ိုငွ်ား အသ ရပွားအရကကောငွ်ားကကောွားအပ်ပါသည။်  

 

 ရကျောငွ်ားသောွားမျောွား၊ နညွ်ားပညောအလိုပ်သငသ်ငတ်နွ်ားသောွားမျောွားနငှို့ ်ြ ီွားသ ောွားကိုမပဏစီသညတ် ို ို့က 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C048.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html


လကြ်ရံဆောင ် ကရ်ပွားသညို့ ်အလညအ်ပတသ် ောွားရ ောကမ်ညို့သ်မူျောွား စသညတ် ို ို့အပါအဝင ်

ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ သ ောွားရ ောကလ် ိုသမူျောွားအတ က ်ဗီဇောရလ ောကထ်ောွား ောတ င ်ဂျပနန် ိုငင်အံတ ငွ်ားရှ  

တောဝနယ်လူကြ်မံညို့ ်တောဝနြ် ံ(ရကျောငွ်ားမျောွား၊ ကိုမပဏနီငှို့ ်အြ  ျံ့အစညွ်ားမျောွား၊ ြ ီွားသ ောွားကိုမပဏမီျောွား) 

သည ်ကျနွ်ားမောရ ွား၊ အလိုပ်သမောွားနငှို့ ်လမူှုြူလံိုရ ွားဝနက်ကွီားဌောန၏ န ိုငင်တံ ငွ်ားဝငရ် ောကမ်ညို့သ်၏ူ 

ကျနွ်ားမောရ ွားစစ်ရဆွားမှုစနစ် (ERFS) အတ က ်သတမ်ှတထ်ောွားသညို့ ်ရလ ောကထ်ောွားမှုမျောွားက ို မပျုလိုပ်ပပီွား 

 ရှ လောရသော 「ရလ ောကထ်ောွားမှု လကြ်ပံပီွားစွီားရကကောငွ်ားရထောကြ်စံော」က ို တငမ်ပ န ်

လ ိုအပ်ပါရသောရကကောငို့ ်ပထမဦွားစ ော တောဝနယ်လူကြ်မံညို့ ်တောဝနြ်အံောွား လ ိုအပ်ရသောက စစ ပ်မျောွားက ို 

ရဆောင ် ကရ်ပွား န ်ရတောငွ်ားဆ ို မည်မြစ်ပါသည။်  

 ဂျပနန် ိုငင်အံတ ငွ်ားရှ  တောဝနယ်လူကြ်မံညို့ ်တောဝနြ်ထံမံှ 「ရလ ောကထ်ောွားမှု လကြ်ပံပီွားစီွား 

ရကကောငွ်ားရထောကြ်စံော」က ို လကြ် ံရှ ပပီွားသမူျောွားအတ ကမ်ူ ဂျပနသ်ရံံိုွား၌ ဗီဇောလ ောကထ်ောွား ောတ င ်

အမြောွားလ ိုအပ်ရသောစော  ကစ်ောတမ်ွားမျောွားမှော ရအောကပ်ါ အမှတစ်ဥ် ၁ အတ ိုငွ်ား မြစ်ပါသည။်  

 သ ို ို့ ောတ င ်မ သောွားစို၊ အသ မ တရ်ဆ ထ ံအလညအ်ပတ ်ည ် ယြ်ျကမ်ြငို့ ်

သ ောွားရ ောကသ်မူျောွားအတ က ်「ရလ ောကထ်ောွားမှု လကြ်ပံပီွားစီွားရကကောငွ်ားရထောကြ်စံော」မလ ိုအပ်ပါ။  

 

 ဂျပနသ်ရံံိုွား ဗီဇောရလ ောကထ်ောွား ောရကောငတ်ောတ င ်လစူိုလရူဝွားမြစ်ရပေါ် မြငွ်ားက ို 

ရရှောငရ်ှောွား နအ်တ က ်ဗီဇောရလ ောကထ်ောွားမှုမျောွားအောွားလံိုွားက ို ကက ျုတင ်ကြ်ျ နယ်စူနစ်မြငို့ ်

ရဆောင ် ကလ်ျကရ်ှ ပါသည။် ကက ျုတင ်ကြ်ျ နွ်ားယ ူနန်ညွ်ားလမ်ွားက ို ရအောကပ်ါ အမှတစ်ဥ် ၂ တ င ်

ကကညို့ရ်ှုန ိုငပ်ါသည။်  

 

၁။ ဗီဇောရလ ောက်ထောွား န ်အကျံျုွားဝငသ်မူျောွား  

(၁) ကောလတ ိုရနထ ိုငြ် ငို့ ်(စီွားပ ောွားရ ွားက စစ)  

 ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ အလိုပ်က စစ ည ် ယြ်ျကမ်ြငို့ ်သ ောွားရ ောက ်ရဆောင ် ကမ်ညို့ ်

လိုပ်ငနွ်ားရ ွား ောဆကသ် ယမ်ြငွ်ား၊ စီွားပ ောွားရ ွားဆ ိုင ်ော ညြှ နှု ငွ်ားရဆ ွားရန ွားမြငွ်ား၊ စောြျျုပ်ြျျုပ်ဆ ိုမြငွ်ား၊ 

ရနောကဆ်ကတ်  ဝနရ်ဆောငမ်ှုရပွားမြငွ်ား၊ ရကကောမ်ငောမြငွ်ား၊ ရစျွားက ကရ်လို့လောမြငွ်ား အစရှ သညို့ ်

ဂျပနန် ိုငင်တံ င ် က ်၉၀ အတ ငွ်ားရနထ ိုငပ်ပီွား ဝငရ်င နငှို့ ်အကျ ျုွားြစံောွားြ ငို့ ်တစ်စံိုတစ ်ောမရှ ရသော 

လိုပ်ရဆောငြ်ျကမ်ျောွား။  

 

〇ရလ ောကထ်ောွား ောတ ငလ် ိုအပ်သညို့ ်စော  ကစ်ောတမ်ွားမျောွား  

(ဂျပန)် https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/2017business.jp.pdf 

(အဂဂလ ပ်) https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100312612.pdf 

(မမနမ်ော) https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100326385.pdf 

※ ရလ ောကထ်ောွားမှု လကြ်ပံပီွားစွီားရကကောငွ်ားရထောကြ်စံော (အထကပ်ါ စော  ကစ်ောတမ်ွားမျောွားအမပင ်

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/2017business.jp.pdf
https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100312612.pdf
https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100326385.pdf


ဂျပနန် ိုငင်အံတ ငွ်ားရှ  တောဝနယ်ူလကြ်မံညို့ ်ကိုမပဏ၊ီ အြ  ျံ့အစညွ်ားမျောွားက ကက ျုတငရ်လ ောကထ်ောွား 

 ယရူပွား မညို့ ်စော  ကစ်ောတမ်ွား)  

※ ဗီဇောစစ်ရဆွားမှုအ  လ ိုအပ်ြ ို့ပါက အမြောွားစော  ကစ်ောတမ်ွားမျောွား ထပ်မံတငမ်ပ န ်

ရတောငွ်ားဆ ိုမြငွ်ားမျောွားလညွ်ား ရှ န ိုငပ်ါသည။်  

 

(၂) ကောလတ ိုရနထ ိုငမ်ြငွ်ား (Sightseeing အလညအ်ပတ)်  

 Sightseeing အလညအ်ပတ ်ည ် ယြ်ျကမ်ြငို့ ်ကောလတ ိုရနထ ိုငမ်ြငွ်ား (ဂျပနန် ိုငင်အံတ ငွ်ား၌ 

တောဝနယ်လူကြ်မံညို့သ်မူှော ြ ီွားသ ောွား ကိုမပဏစီသညတ် ို ို့သောလ င ်မြစ် မည)်  

※တစ်ဦွားြျငွ်ားစီ Sightseeing အလညအ်ပတသ် ောွားမြငွ်ားအတ က ်ဗီဇောအကျ ျုွားသကရ် ောကမ်ှုမျောွားက ို 

ယြိုလတတ်ရလောကောလတ င ်ဆကလ်က ်ပ်ဆ ိုငွ်ားထောွားဆ  မြစ်ပါရသောရကကောငို့ ်ဗီဇောရလ ောကထ်ောွားမှုက ို 

လကြ်ရံဆောင ် ကရ်ပွားန ိုငမ်ြငွ်ား မရှ ရသွားသညက် ို နောွားလညရ်ပွားပါ န ်ရမတတ ော ပ်ြအံပ်ပါသည။်  

 

〇ရလ ောကထ်ောွား ောတ ငလ် ိုအပ်သညို့ ်စော  ကစ်ောတမ်ွားမျောွား  

(ဂျပန)် https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/2017sightseeing.jp.pdf 

(အဂဂလ ပ်) https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100312619.pdf 

(မမနမ်ော) https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100326390.pdf 

※ ရလ ောကထ်ောွားမှု လကြ်ပံပီွားစွီားရကကောငွ်ားရထောကြ်စံော (အထကပ်ါ စော  ကစ်ောတမ်ွားမျောွားအမပင ်

ဂျပနန် ိုငင်အံတ ငွ်ားရှ  တောဝနယ်လူကြ်မံညို့ ်ြ ီွားသ ောွားကိုမပဏမီျောွားက ကက ျုတငရ်လ ောကထ်ောွား 

 ယ ူမညို့ ်စော  ကစ်ောတမ်ွား)  

※ ဗီဇောစစ်ရဆွားမှုအ  လ ိုအပ်ြ ို့ပါက အမြောွားစော  ကစ်ောတမ်ွားမျောွား ထပ်မံတငမ်ပ န ်

ရတောငွ်ားဆ ိုမြငွ်ားမျောွားလညွ်ား ရှ န ိုငပ်ါသည။် 

 

(၃) ကောလတ ိုရနထ ိုငမ်ြငွ်ား (ရဆ မျ ျုွားသောွားြျငွ်ား၊ အသ မ တရ်ဆ ထ ံအလညအ်ပတသ် ောွားမြငွ်ား)  

 ဂျပနန် ိုငင်တံ င ်ရနထ ိုငလ်ျကရ်ှ ရသော ရဆ မျ ျုွားသောွားြျငွ်ားထ ံအလညအ်ပတသ် ောွား ရ ောကမ်ညို့သ် ူ

မျောွားနငှို့ ်အသ မ တရ်ဆ မျောွား၏ သောရ ွားနောရ ွားက စစအတ က ်သ ောွားရ ောကမ်ညို့သ်မူျောွားစသည်ို့ ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ 

ကောလတ ိုလောရ ောက ်န ်လ ိုအပ်သညဟ်ို အသ အမှတမ်ပျုြ ံသမူျောွားသောလ င ်ဗီဇောရလ ောကထ်ောွားန ိုငပ်ါ 

သည။်  

(မှတြ်ျက)် အကက မ်ကက မ်မပညဝ်ငဗီ်ဇော (Multiple Visa) မျောွား၏အကျ ျုွားသက ်ရ ောကမ်ှုက ို 

ယြိုလတတ်ရလောကောလတ င ်ဆကလ်က ်ပ်ဆ ိုငွ်ားထောွားဆ  မြစ်ပါရသောရကကောငို့ ်ဗီဇောရလ ောကထ်ောွားမှုက ို 

လကြ်ရံဆောင ် ကရ်ပွားန ိုငမ်ြငွ်ား မရှ ရသွားသညက် ို နောွားလညရ်ပွားပါ န ်ရမတတ ော ပ်ြအံပ်ပါသည။် 

 

〇ရလ ောကထ်ောွား ောတ ငလ် ိုအပ်သညို့ ်စော  ကစ်ောတမ်ွားမျောွား  

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/2017sightseeing.jp.pdf
https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100312619.pdf
https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100326390.pdf


(ဂျပန)် https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/2017relatives.jp.pdf 

(အဂဂလ ပ်) https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100312634.pdf 

   https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100312616.pdf 

(မမနမ်ော)    https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100326394.pdf 

         https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100326389.pdf 

※ ဗီဇောစစ်ရဆွားမှုအ  လ ိုအပ်ြ ို့ပါက အမြောွားစော  ကစ်ောတမ်ွားမျောွား ထပ်မံတငမ်ပ န ်

ရတောငွ်ားဆ ိုမြငွ်ားမျောွားလညွ်ား ရှ န ိုငပ်ါသည။် 

※ ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ သ ောွားရ ောကမ်ညို့ ် ည ် ယြ်ျကက် ို သ သောထငရ်ှောွားရစသညို့ ်မဂဂလောရဆောငြ် တစ်ော၊ 

ဆ ောဝန ်ရဆွားရထောကြ်စံောစသညတ် ို ို့၏ မ တတ ူက ို တငမ်ပ ပါမည။်  

※ ဂျပနန် ိုငင်အံတ ငွ်ား ရနထ ိုငလ် ကရ်ှ သညို့ ်ရဆ မျ ျုွားသောွားြျငွ်ား သ ို ို့မဟိုတ ်အသ မ တရ်ဆ က ြ တရ်ြေါ်သ ူ

အရနမြငို့ ်သရံံို ွားမျောွား၌ ဗီဇောလ ောကထ်ောွားသညို့အ်ြါ ရ ောဂါကွူားစကပ်ျံျံ့ နှံ ို့မှု တောွားဆွီားကောက ယရ် ွား 

ဆ ိုင ်ော စီမံြျကမ်ျောွားက ို အရလွားထောွားလ ိုကန်ောမညမ်ြစ်ရကကောငွ်ား ကတ မပျုြျကမ်ျောွားက ို သရ ောတပူပီွား 

မှသော ြ တရ်ြေါ်စောက ို တငမ်ပ န ်လ ိုအပ်ပါသည။်  

・ကတ မပျုြျကမ်ျောွား :  

(ဂျပန)် https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100351133.pdf 

(အဂဂလ ပ်) https://www.mofa.go.jp/files/100351152.pdf 

・ြ တရ်ြေါ်စော : 

(ဂျပန)် https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100351134.pdf 

(အဂဂလ ပ်) https://www.mofa.go.jp/files/100351153.pdf 

 

(၄) ရအောကတ် ငရ်ြေ်ာမပထောွားရသော ကောလရှညရ်နထ ိုငြ် င်ို့လကမှ်တ ် (Certificate of Eligibility) 

က ိုငရ်ဆောငထ်ောွားသမူျောွား 

“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”. 

〇ရလ ောကထ်ောွား ောတ ငလ် ိုအပ်သညို့ ်စော  ကစ်ောတမ်ွားမျောွား  

(က) ဗီဇောရလ ောကလ် ော (ဓါတပံ်ိုကပ်ထောွားရသော)  

(ြ) န ိုငင်ကံွူားလကမ်တှ ်

(ဂ) ကောလရှညရ်နထ ိုငြ် ငို့လ်ကမှ်တ ်

(ဃ) ရလ ောကထ်ောွားမှုလကြ်ပံပီွားစီွားရကကောငွ်ားရထောကြ်စံော (ဂျပနန် ိုငင်အံတ ငွ်ားရှ  တောဝနယ်လူကြ်မံညို့ ်

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/PDF%20file/2017relatives.jp.pdf
https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100312634.pdf
https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100312616.pdf
https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100326394.pdf
https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100326389.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100351133.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/100351152.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100351134.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/100351153.pdf


ကိုမပဏနီငှို့ ်အြ  ျံ့အစညွ်ားမျောွား၊ ရကျောငွ်ားမျောွားက ကက ျုတငရ်လ ောကထ်ောွား ယရူပွား မညို့ ်စော  ကစ်ောတမ်ွား) 

(မှတြ်ျက)် 

※ ဗီဇောစစ်ရဆွားမှုအ  လ ိုအပ်ြ ို့ပါက အမြောွားစော  ကစ်ောတမ်ွားမျောွား ထပ်မံတငမ်ပ န ်

ရတောငွ်ားဆ ိုမြငွ်ားမျောွားလညွ်ား ရှ န ိုငပ်ါသည။် 

(မှတြ်ျက)် ရနထ ိုငြ် ငို့အ် ညအ်ြျငွ်ား  “Spouse or Child of Japanese”, “Spouse or Child of 

Permanent Resident”, “Long-Term Resident” , “Dependent” မျောွားသည ်

「ရလ ောကထ်ောွားမှုလကြ်ပံပီွားစွီားရကကောငွ်ားရထောကြ်စံော」  ယ ူန ်မလ ိုအပ်ပါ။ 

သ ို ို့ ောတ င ် ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ ဇနန်ဝါ ီလ ၁  ကရ်န ို့ ရနောကပ် ိုငွ်ားတ င ် ထိုတရ်ပွားထောွားပပီွား 

သကတ်မ်ွားကိုနဆ်ံိုွားရနရသော ကောလရှညရ်နထ ိုငြ် င်ို့လကမှ်တမ်ြင်ို့ ဗီဇောရလ ောကထ်ောွားမညဆ် ိုပါက 

ဂျပနန် ိုငင်အံတ ငွ်ားရှ  တောဝနယ်လူကြ်မံညို့ ် ကိုမပဏနီငှို့ ် အြ  ျံ့အစညွ်ားမျောွား၊ မ သောွားစိုဝငမ်ျောွားထမှံ 

「ကောလရှညရ်နထ ိုငြ် င်ို့လကမှ်တ ်ထိုတရ်ပွား န ် ရလ ောကထ်ောွားြ ို့စဥ်က တငမ်ပထောွားရသော လိုပ်ရဆောင ်

ြျကမ်ျောွားအတ ိုငွ်ား ဆကလ်က ်လကြ်နံ ိုငရ်ကကောငွ်ား」 ရ ွားသောွားရြော်မပထောွားသည်ို့စောက ို တငမ်ပ နလ် ိုအပ် 

ပါသည။် 

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

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

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

၂။ သရံံို ွားသ ို ို့ လောရ ောက် နအ်တ က် ကက ျုတင ်က်ြျ နွ်ားယူ န ်နည်ွားလမ်ွား 

မမနမ်ောန ိုငင်ဆံ ိုင ်ော ဂျပနသ်ရံံို ွားသည ်မမနမ်ောန ိုငင်တံ င ်COVID – 19 ရ ောဂါကွူားစကပ်ျံျံ့ နှံ ို့မှု 

အရမြအရနမျောွားအ  ဗီဇောရလ ောကထ်ောွားသည်ို့ ရကောငတ်ောတ င ်လစူိုလရူ၀ွားမြစ်ရပေါ် မြငွ်ားက ို 

ရရှောငရ်ှောွားန ိုငပ်ပီွား သရံံိုွားသ ို ို့ လောရ ောကသ်မူျောွား သတမှ်တထ်ောွားရသော အက ောအရဝွားတ င ်စနစ်တကျ 

ရစောငို့ဆ် ိုငွ်ားန ိုင ်နအ်တ က ်ရအောကပ်ါအတ ိုငွ်ား ကက ျုတင ်ကြ်ျ နွ်ားယစူနစ်က ို ရဆောင ် ကလ်ျကရ်ှ ပါသည။် 

ရကောငစ်စ်ဌောန ဗီဇောရလ ောကထ်ောွားသညို့ရ်ကောငတ်ောသ ို ို့ လောရ ောက ်နအ်တ က ်

ကက ျုတင ်ကြ်ျ နွ်ားယ ူနန်ညွ်ားလမ်ွား 

အွီားရမွားလ ်： ryoji@yn.mofa.go.jp 

ရမွားမမနွ်ားစံိုစမွ်ား န ်ြိုနွ်ားနပံါတ ်： (ဂျပန၊် အဂဂလ ပ်၊ မမနမ်ော ောသော) 

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
mailto:ryoji@yn.mofa.go.jp


０９－５０１－２２０３ 

０９－２５０９－５４５５３ 

အထကပ်ါ အွီားရမွားလလ် ပ်စော သ ို ို့မဟိုတ ်တယလ်ြီိုနွ်ားနပံါတမ်ျောွားသ ို ို့ 

ရအောကရ်ြော်မပပါအြျကအ်လကမ်ျောွားက ို အရကကောငွ်ားကကောွား ပါမည။်  

・ သရံံိုွားသ ို ို့ လောရ ောကမ်ညို့သ် ူအမည ်

・ ဗီဇောရလ ောကထ်ောွားသအူမည ်

・ ရလ ောကထ်ောွားလ ိုသညို့ ်အြျ နန်ငှို့ရ်န ို့ က ်(ရလ ောကထ်ောွားန ိုငမ်ညို့ ်အြျ နမ်ှော ၈ွား၃၀ မှ ၁၁ွား၀၀) 

・ သ ောွားရ ောကမ်ညို့ ်ည ် ယြ်ျက ်(Technical Intern Training/ Student/ Visiting Relative and 

friends etc. ) 

・ ဆကသ် ယ ်န ်(ြိုနွ်ားနပံါတန်ငှို့ ်အွီားရမွားလလ် ပ်စော 【မမြစမ်ရနထညို့သ် ငွ်ားရြော်မပ န】်) 

 ၃။ အမြောွားဆက်စပ်သညို့် သတငွ်ားအြျက်အလက်မျောွား 

(၁) ဂျပနန် ိုငင်၏ံ COVID – 19 ရ ောဂါကွူားစကပ်ျံျံ့ နှံ ို့မှု တောွားဆွီားကောက ယထ် နွ်ားြျျုပ်ရ ွားစီမံြျက ်(၂၀၂၂ 

ြိုနစှ် ဇ နလ် ၁  ကရ်န ို့ ရနောကပ် ိုငွ်ား ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ ရ ောကရ်ှ လောမညို့သ်မူျောွား) (ကျနွ်ားမောရ ွား၊ 

အလိုပ်သမောွားနငှို့ ်လမူှုြူလံိုရ ွား ဝနက်ကွီားဌောန အငတ်ောနကစ်ောမျကန်ေှာ) 

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

(အဂဂလ ပ်) ）https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html 

(၂) ယြိုတစ်ကက မ် စီမံြျကန်ငှို့ ်ပတသ်က၍် ရမွားမမနွ်ားစံိုစမ်ွား န ်(Call Center) 

・０１２０－２９７－６９９（ဂျပန ်ောသောမြငို့သ်ော） 

・０１２０－２４８－６６８（ဂျပန ်ောသောမြငို့သ်ော） 

・０５０－１７５１－２１５８（ဂျပန ်ောသော・အဂဂလ ပ် ောသော・တရိုတ ်ောသော・

က ိုွား ီွားယောွား ောသော） 

・０５０－１７４１－８５５８（ဂျပန ်ောသော・အဂဂလ ပ် ောသော・တရိုတ ်ောသော・

က ိုွား ီွားယောွား ောသော） 

လကြ်ရံမြကကောွားြျ န ်：၉ွား၀၀ နော ီမှ ၂၁ွား၀၀ နော ီထ  (ပ တ ်ကမ်ရှ ) 

(၃) န ိုငင်တံကောမှ လအူဝငအ်ထ ကမ်ျောွား မပနလ်ညစ်တင ်နအ်တ က ်စီမံြျကအ်ဆငို့ဆ်ငို့န်ငှို့ ်

ပတသ်က၍် 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html


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

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

(၄) COVID-19 ရ ောဂါကွူားစကပ်ျံျံ့ နှံ ို့မှု တောွားဆွီားကောက ယထ် နွ်ားြျျုပ်ရ ွား တ ိုွားမမြှင်ို့မြငွ်ားဆ ိုင ်ော 

စီမံြျကမ်ျောွားနငှ်ို့ ပတသ်က၍်  

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

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

(၅) COVID-19 ရ ောဂါကွူားစကပ်ျံျံ့ နှံ ို့မှုနငှို့ ်သကဆ် ိုငသ်ညို့ ်

မပညဝ်ငြ် ငို့မ်ငငွ်ားဆ ိုမြငွ်ားဆ ိုင ်ောစီမံြျကစ်သညတ် ို ို့နငှို့ ်လဝူငမ်ှုကကွီားကကပ်ရ ွားဌောန 「န ိုငင်မံြောွားသောွားမျောွား၏ 

မပညဝ်ငြ် ငို့အ်သစ်ဆ ိုင ်ော ကန ို့သ်တြ်ျကမ်ျောွားက ို မပနလ်ညသ်ံိုွားသပ်မြငွ်ား」 (အကျဥ်ွားြျျုပ်) 

(လဝူငမ်ှုကကွီားကကပ်ရ ွားဌောန အငတ်ောနကစ်ောမျကန်ေှာ) 

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

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

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

(၆) ကျနွ်ားမောရ ွား၊ အလိုပ်သမောွားနငှ်ို့ လမူှုြူလံိုရ ွား၀နက်ကွီားဌောန COVID-19 ရ ောဂါကွူားစကပ်ျံျံ့ နှံ ို့မှု 

တောွားဆွီားကောက ယထ် နွ်ားြျျုပ်ရ ွားဆ ိုင ်ော ရဆ ွားရန ွားန ိုငရ်သော ရကောငတ်ော (သွီားသန် ို့ရနထ ိုငရ်စောငို့က်ကညို့မ်ှု 

တငွ်ားကကပ်မြငွ်ား)  

ဂျပနန် ိုငင်တံ ငွ်ားမှ : 0120-565-653  

မပညပ်န ိုငင်မံျောွားမှ : +81-3-3595-2176 (ဂျပန၊် အဂဂလ ပ်၊ တရိုတ၊် က ို ီွားယောွား ောသောမြင်ို့ 

စံိုစမ်ွားရမွားမမနွ်ားန ိုငပ်ါသည)် 

(၇) ဂျပနန် ိုငင်၏ံ သကဆ် ိုင ်ော လ၀ူငမ်ှုကကွီားကကပ်ရ ွားဌောန ( မပည၀်ငြ် င်ို့ မငငွ်ားဆ ိုမြငွ်ား၊ ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ 

မပနလ်ည၀်ငရ် ောကမ်ြငွ်ား)  

ြိုနွ်ား : (က ိုယစ်ောွားလယှ)် 03-3580-4111 (လ ိုငွ်ားြ   4446, 4447 ) 

(၈) ဂျပနန် ိုငင်တံ ငွ်ား ရနထ ိုငသ်နူ ိုငင်မံြောွားသောွားမျောွား ရထောကပံ်ို့ရ ွားစငတ်ောရှ  န ိုငင်မံြောွားရ ွား၀နက်ကွီားဌောန 

ဗီဇော၊ သတငွ်ားအြျကအ်လကမ်ျောွား  

ြိုနွ်ား : 0570-011000 (လမ်ွားည နြ်ျကအ်တ ိုငွ်ားလိုပ်ရဆောငပ်ပီွား ဂျပန ်ောသောစကောွားအတ ကန်ပံါတ ်「၁」က ို 

ရ  ွားြျယပ်ပီွားရနောက ်နပံါတ ်「၅」 က ိုနှ ပ်ပါ။ ) အြျ ျုျံ့ IP ြိုနွ်ားမျောွားမြင်ို့ ရြေါ်ဆ ိုလ င ်03-5363-3013 

■ရမွားမမနွ်ားစံိုစမ်ွား န ်: မပညရ်ထောငစ်ိုသမမတမမနမ်ောန ိုငင်ဆံ ိုင ်ော ဂျပနသ်ရံံိုွား ရကောငစ်စ်ဌောန 

ြိုနွ်ား : 95-1-549644～549648 

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
http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf


အွီားရမွားလ ်: ryoji@yn.mofa.go.jp 

 


