
ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ သ ောွားရရောကရ်န ်စ တဝ်ငစ်ောွားမှုရ  ကကရသော မမနမ်ောန ိုငင်သံောွားမျောွားသ ို ို့ (စကတ်ငဘ်ောလ ၁ ရကရ်န ို့) 

       ၂၀၂၀ မပည်ို့န စ် စကတ်ငဘ်ောလ ၁ ရက ်

 

 မမနမ်ောန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ောဂျပနသ်ရံံို ွားတ င ် မမနမ်ောန ိုငင်သံောွားအမျောွားအမပောွားသည ် ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့သ ောွားရရောက ်

မည်ို့က စစန င်ို့ပတသ်က၍် စံိုစမ်ွားရမွားမမနွ်ားကကပါသည။် ကသဂိုတလ်ကိုနအ်ထ  COVID-19 ရရောဂါက ွားစကပ်ျံျံ့ န ံ ို့မှု 

ကောက ယထ် နွ်ားချျုပ်ရရွားအတ က ် ဂျပနန် ိုငင်မံပညဝ်ငခ် င်ို့ကန် ို့သတသ်ည်ို့ရဆောငရ် ကခ်ျကမ်ျောွားက ို ယောယအီောွား 

မြင်ို့ ဆကလ်ကတ် ိုွားမမြှင်ို့လ ိုကရ်သောရကကောင်ို့ ၎ငွ်ားရဆောငရ် ကခ်ျကမ်ျောွားန င်ို့ပတသ်က၍် ရအောကပ်ါအတ ိုငွ်ား 

ထပ်မံအသ ရပွားအပ်ပါသည။်  

 ဂျပနသ်ရံံိုွားအရနမြင်ို့ မမနမ်ောန ိုငင်သံောွားအမျောွားအမပောွား ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့သ ောွားရရောကရ်န ် စ တဝ်ငစ်ောွားမှု 

ရ  ကကသည်ို့အတ က ်ဝမ်ွားရမမောကမ် ပါသည။် အကယ၍် မရ ငွ်ားလငွ်ားရသောအရကကောငွ်ားအရောမျောွားန င်ို့ စ ိုွားရ မ်မှုမျောွား 

ရ  ပါက ဂျပနသ်ရံံိုွားရကောငစ်စ်ဌောနသ ို ို့ ဆကသ် ယစံ်ိုစမ်ွားရမွားမမနွ်ားန ိုငပ်ါသည။်  

၁။ ဂျပနအ်စ ိုွားရက အရကောငအ်ထညရ်ြေ်ာကျင်ို့သံိုွားလျကရ်  ရသော COVID-19 ရရောဂါ ကောက ယထ် နွ်ားချျုပ်ရရွား 

စီမံချကတ် င ် ဂျပနန် ိုငင်တံ ငွ်ားသ ို ို့ဝငရ်ရောကမ်ခငွ်ားက ို ပ တပ်ငမ်ခငွ်ား၊ သွီားသန် ို့ရနထ ိုငရ်စောင်ို့ကကည်ို့မှုက ို တ ိုွားမမြှင်ို့ 

လိုပ်ရဆောငမ်ခငွ်ား၊ ထိုတရ်ပွားထောွားရသောမပညဝ်ငဗီ်ဇောမျောွား၏ အကျ ျုွားသကရ်ရောကမ်ှုက ို ရပ်ဆ ိုငွ်ားမခငွ်ား 

စသညတ် ို ို့က ို ရဆောငရ် ကလ်ျကရ်  ပါသည။် ၎ငွ်ားကောက ယထ် နွ်ားချျုပ်ရရွားစီမံချကမ်ျောွား၏ အရသွားစ တက် ို  

ရအောကပ်ါဝကဆ် ိုကတ် င ်ကကည်ို့ရှုန ိုငပ်ါသည။်  
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၎ငွ်ားဝကဆ် ိုကထ်တဲ င ်မမနမ်ောန ိုငင်မံ  သ ောွားရရောကမ်ညို့သ် မျောွားန င်ို့ တ ိုကရ် ိုကသ်ကဆ် ိုငရ်သော အရကကောငွ်ားအရော 

မျောွားက ို တငမ်ပထောွားပါသည။်  

(၁) ပထမဦွားစ ော၊ လကရ်  တ င ်န ိုငင်နံ  င်ို့ ရေသရပါငွ်ား ၁၅၉ ခို (တရိုတ၊် က ိုရီွားယောွား၊ ထ ိုငွ်ား၊ စကကောပ ၊ မရလွားရ ောွား 

စသညတ် ို ို့ပါဝငသ်ည။်) က ို မပညဝ်ငခ် င်ို့ပ တပ်ငရ်သော န ိုငင်မံျောွားအမြစ် သတမ် တထ်ောွားပါသည။် 

မမနမ်ောန ိုငင်သံည ် မပညဝ်ငခ် င်ို့ပ တပ်ငထ်ောွားသည်ို့န ိုငင်မံျောွားထတဲ င ် မပါဝငရ်သေ်ာလညွ်ား မမနမ်ောန ိုငင်မံ  

အထကရ်ြေ်ာမပပါ မပညဝ်ငခ် င်ို့ပ တပ်ငထ်ောွားရသောန ိုငင်၊ံ ရေသမျောွားမ တစ်ဆင်ို့မြတသ်နွ်ားမခငွ်ား သ ို ို့မဟိုတ ်

Transit မြင်ို့ ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ဝငရ်ရောကမ်ခငွ်ားက ို မ အောွားမြင်ို့ ခ င်ို့မမပျုပါသမြင်ို့ သတ မပျုရပွားရစလ ိုပါသည။် 

မပညဝ်ငခ် င်ို့ပ တပ်ငထ်ောွားရသော န ိုငင်၊ံ ရေသ အမညမ်ျောွားက ို အထကပ်ါ နပံါတ ် ၁ ရ   ဂျပနန် ိုငင် ံ

န ိုငင်မံခောွားရရွားဝနက်ကွီားဌောန၏ ဝကဆ် ိုက်တ င ်ကကည်ို့ရှုန ိုငပ်ါသည။် သ ို ို့ရောတ င ်ရအောကရ်ြေ်ာမပပါ ပိုဂ္ ျုလမ်ျောွားက ို 
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ခခငွ်ားချကအ်ရနမြင်ို့သတမ် တထ်ောွားပါသမြင်ို့ အဆ ိုပါပိုဂ္ ျုလမ်ျောွားသည ် ဂျပနသ်ရံံို ွားသ ို ို့ ဆကသ် ယစံ်ိုစမ်ွား 

ရမွားမမနွ်ားန ိုငပ်ါသည။် 

* ရနထ ိုငခ် င်ို့အရညအ်ချငွ်ား “Permanent Resident” (အမမဲတမ်ွားရနထ ိုငခ် င်ို့ရရ  ထောွားသ )၊ “Spouse or Child 

of Japanese” (ဂျပနလ် မျ ျုွား၏ ဇနွီား/ခငပ် နွ်ား (သ ို ို့) ကရလွား)၊ “Spouse or Child of Permanent Resident” 

(အမမဲတမ်ွားရနထ ိုငခ် င်ို့ရရ  ထောွားသ ၏ ဇနွီား/ခငပ် နွ်ား (သ ို ို့) ကရလွား)၊ “Long-Term Resident” 

(ကောလရ ညရ်နထ ိုငခ် င်ို့ရရ  ထောွားသ ) မြစ်မပီွား၊ တစ်ဆင်ို့မြတသ်နွ်ား (Transit) မည်ို့န ိုငင် ံ(သ ို ို့) ရေသက 

မပညဝ်ငခ် င်ို့ပ တပ်ငထ်ောွားသည်ို့ န ိုငင်၊ံ ရေသအမြစ် သတမ် တမ်ခငွ်ားမခရံမီရရ ျံ့တစ်ရကအ်ထ  မပညမ်ပနဝ်ငခ် င်ို့ 

ခ င်ို့မပျုချက ်(Re-Entry Permit)မြင်ို့ ဂျပနန် ိုငင်မံ  ထ ကခ် ောလောသ မျောွား။  

မပညမ်ပနဝ်ငခ် င်ို့ ခ င်ို့မပျုချက ်(Re-Entry Permit) သကတ်မ်ွားကိုနဆ်ံိုွားရနပါက သကတ်မ်ွားတ ိုွားရဆောငရ် က်န ိုင ်

မညမ်ြစ်သည်ို့အတ က ်ဂျပနသ်ရံံိုွားသ ို ို့ ဆကသ် ယရ်မွားမမနွ်ားန ိုငပ်ါသည။် 

(၂) ထ ို ို့အမပင ်အထကရ်ြေ်ာမပပါ မပညဝ်ငခ် င်ို့ပ တပ်ငထ်ောွားရသော န ိုငင်၊ံ ရေသမျောွားမ လ ၍ဲ ကျနန် ိုငင်၊ံ ရေသမျောွား 

မ တစ်ဆင်ို့မြတသ်နွ်ား (Transit) ဝငရ်ရောကမ်ညဆ် ိုပါကလညွ်ား မမနမ်ောန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ော ဂျပနသ်ရံံိုွားက ဧမပီလ ၂ 

ရကရ်န ို့အထ  ထိုတရ်ပွားထောွားရသော တစ်ကက မ် (Single) န င်ို့ အကက မ်ကက မ် (Multiple) မပညဝ်ငဗီ်ဇောမျောွား၏ 

အကျ ျုွားသကရ်ရောကမ်ှုက ို ယောယအီောွားမြင်ို့ရပ်ဆ ိုငွ်ားထောွားရသောရကကောင်ို့ ဗီဇောအသစမ်ပနလ်ညရ်ယ န ိုငရ်သော 

ရအောကရ်ြော်မပပါရနထ ိုငခ် င်ို့အရညအ်ချငွ်ားရရ  ထောွားသ မျောွားမ လ ၍ဲ အမခောွားသ မျောွားသည ် ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ဝငခ် င်ို့ 

မရရ  န ိုငပ်ါ။  

ကသဂိုတလ် ၃၁ ရကရ်န ို့လကရ်  တ င ်ဂျပနသ်ရံံို ွားက ဗီဇောထိုတရ်ပွားန ိုငရ်သော ရနထ ိုငခ် င်ို့အရညအ်ချငွ်ား 

မျောွားမ ော “Spouse or Child of Japanese” (ဂျပနလ် မျ ျုွား၏ ဇနွီား/ ခငပ် နွ်ား (သ ို ို့) ကရလွား) ၊ “Spouse or Child of 

Permanent Resident” (အမမဲတမ်ွားရနထ ိုငခ် င်ို့ရရ  ထောွားသ ၏ ဇနွီား/ ခငပ် နွ်ား (သ ို ို့) ကရလွား)၊ “Spouse or Child 

of Long-Term Resident” ဂျပနန် ိုငင်တံ င ်က ကဲ ောရနရသောမ သောွားစို၀ငမ်ျောွားရ  သည်ို့ (ကောလရ ညရ်နထ ိုငခ် င်ို့ရရ   

ထောွားသ ၏ ဇနွီား/ ခငပ် နွ်ား (သ ို ို့) ကရလွား)၊ “On Medical Service” (ရဆွားကိုသမခငွ်ား)၊ “Instructor” 

(ဂျပနအ်ရမခခပံညောစောသငရ်ကျောငွ်ားမျောွားအတ က ် မမနမ်ောဘောသောနညွ်ားမပဆရော)၊ “Professor” (ပါရမောကခ)၊ 

“Diplomat” (သတံမနရ်ရွားရော) န င်ို့ “Official” (အစ ိုွားရဆ ိုငရ်ောအထ ွားက စစရပ်မျောွား) အတ ကမ်ြစ်သည။် 

လ သောွားချငွ်ားစောနောရထောကထ်ောွားမှုဆ ိုငရ်ော က စစရပ်မျောွားအတ က ် လ ိုအပ်ပါက သရံံိုွားန င်ို့ရဆ ွားရန ွားတ ိုငပ်ငန် ိုငပ်ါ 

သည။် 



၂။ ရနောကပ် ိုငွ်ားတ င ် အထကပ်ါနပံါတ ် ၁ တ င ် ရြော်မပထောွားရသောရဆောငရ် ကခ်ျကမ်ျောွားက ို ရမြရလ ောို့မပီွား 

မမနမ်ောန ိုငင်မံ  ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ဝငရ်ရောကန် ိုငမ်ပီဆ ိုပါက မမနမ်ောန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ောဂျပနသ်ရံံိုွားက အရသွားစ တအ်ချက ်

အလကမ်ျောွားက ို ထပ်မံထိုတမ်ပနရ်ကကညောပါမည။် (ထ ိုအချ နတ် င ်ဗီဇောသကတ်မ်ွားကျနရ်  ရနရသွားရသောသ မျောွား 

သည ် ထ ိုဗီဇောမြင်ို့ ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ို့ဝငရ်ရောကန် ိုငပ်ါသည။် ဗီဇောသကတ်မ်ွားကိုနဆ်ံိုွားသ ောွားရသောသ မျောွားသည ်

ဗီဇောရလ ောကထ်ောွားရန ် လ ိုအပ်ရသော စောရ ကစ်ောတမ်ွားမျောွားန င်ို့အတ  ဂျပနသ်ရံံိုွားတ င ် ရနောကတ်စ်ကက မ် 

ဗီဇောထပ်မံရလ ောကထ်ောွားရပွားကကပါရန ် ရမတတ ောရပ်ခအံပ်ပါသည။်) ။ အဆငမ်ရမပမြစမ်ှုမျောွားအတ ကလ်ညွ်ား 
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