
ဗီဇာလ  ာကထ်ာားမှု ပြန် ည ်ကခ်ံပခငာ်းနငှ့်် ဗီဇာလ  ာကထ်ာားရန် 

ကကျိြိုတငရ်ကခ် ျိန်ားယစူနစ ်(Booking System) ကျိို က င့််သံိုားပခငာ်းဆျိိုငရ်ာ အသျိလြားခ က ်

                          ၂၀၂၀ခနုစ်ှ သြဂုတလ် ၁၉ ရကန် ေ့ 

 

မြ ြ်ာန ငုင်ဆံ ငုရ်ာ ဂျပ ြ်ရုံံုံးတငွ ် ဧပပြီလ ၂၂ ရကန် ေ့ြှစတင၍် နကာငစ်စ်ဌာ  ဖွင်ေ့လစ်ှချ  က်  ု

နလ ာေ့ချထာုံးခ ေ့ရာ မြ ြ်ာန ငုင်တံငွ ် COVID-19နရာဂါက ုံးစကြ်ှုအြစ ် မဖစ်ပွာုံးြည်ေ့ လ ဥြီုံးနရ နလျာေ့ ညု်ံး 

လာြည်ေ့အတကွ ် သြဂုတလ် ၂၄ ရကန် ေ့ြှ စတငက်ာ နအာကပ်ါ နံြါတ ်၁ အတ ငုု်ံး ြ လအချ  ြ် ု ေ့ မပ လ်ည ်

နမပာငု်ံးလ  ဖွင်ေ့လစ်ှြာွုံးြည်ေ့အနသကာငု်ံး အြ နပုံးအပ်ပါြည။် 

ထ ု ေ့မပင ် COVID-19နရာဂါက ုံးစကြ်ှုက  ု ကာကယွတ်ာုံးဆြီုံးရ အ်တကွ ် ဗြီဇာနလ ာကထ်ာုံးြည်ေ့ 

နကာငတ်ာတငွ ်လ စလု န၀ုံးမဖစ်မခငု်ံးက  ုနရှာငရ်ှာုံးရ န်ငှ်ေ့ ြရုံံုံးြ ု ေ့လာနရာကန်ြာ ဧည်ေ့ြညြ်ျာုံးအသကာုံးတငွ ်

ြတြ်ှတအ်ကာွအန၀ုံးထာုံးရှ ြှု လ ကု ်ာန ငုရ် အ်တကွ ် ဗြီဇာနလ ာကထ်ာုံးရ  ် ကက ြိုတငရ်ကခ်ျ  ု်ံးယ စ စက်  ု

နအာကပ်ါ နံြါတ ်၂ အတ ငုု်ံး ကျင်ေ့ြံုုံးြာွုံးပါြည။် 

၁။ လကာငစ်စဌ်ာန ဖွင့်် စှခ် ျိန်အလပြာငာ်းအ  ဲ(တန လာလန ့်မှ လသာကကာလန ့်အထျိ(သရံံို ားြျိတရ်ကမှ်အြ)) 

 (၁) ဂျပ လ် ြျ ြိုုံးြျာုံး၏ န ငုင်ကံ ုံးလကြ်ှတ၊် နထာကခ်စံာ၊ အနသကာငု်ံးသကာုံးစာက စစရပ်ြျာုံးနငှ်ေ့ 

     အနထနွထစွံုစြ်ုံးနြုံးမြ ု်ံးရ  ်

(ယခ)ု    ံက ်၈  ာရြီခွ ြှ န ေ့လယ ်၄  ာရြီ 

(ယခင)်   ံက ်၈  ာရြီခွ ြှ န ေ့လယ ်၂  ာရြီ 

(၂) ဗြီဇာနလ ာကထ်ာုံးရ  ်(ကက ြိုတငရ်ကခ်ျ  ု်ံးယ စ စ)် 

     လကရ်ှ တငွ ်ဗြီဇာထတုန်ပုံးန ငုန်ြာ န ထ ငုခ်ငွ်ေ့အရညအ်ချငု်ံးြျာုံးြှာ “ဂျပ လ် ြျ ြိုုံး၏ ဇ ြီုံး/ ခငပ်ွ ု်ံး 

(ြ ု ေ့) ကနလုံး”「Spouse or Child of Japanese」၊ “အပြ တြ်ုံးန ထ ငုခ်ငွ်ေ့ရရှ ထာုံးြ ၏ ဇ ြီုံး/ ခငပ်ွ ု်ံး 

(ြ ု ေ့) ကနလုံး” 「 Spouse or Child of Permanent Resident 」၊ ဂျပ န် ငုင်တံငွ ်

ကွ ကာွန နြာြ ြာုံးစု၀ငြ်ျာုံးရှ ြည်ေ့ “ကာလရှညန် ထ ငုခ်ငွ်ေ့ရရှ ထာုံးြ ၏ ဇ ြီုံး/ ခငပ်ွ ု်ံး (ြ ု ေ့) 

ကနလုံး”「 Spouse or Child of Long-Term Resident 」၊ “ြတံြ န်ရုံးရာနငှ်ေ့ အစ ုုံးရဆ ငုရ်ာ 

အထ ုံးက စစရပ်ြျာုံး” အတကွမ်ဖစ်ြည။် လ ြာုံးချငု်ံးစာ ာနထာကထ်ာုံးြှုဆ ငုရ်ာ က စစရပ်ြျာုံးအတကွ ်

လ အုပ်ပါက ြရုံံုံးနငှ်ေ့ နဆုွံးနနုွံးတ ငုပ်ငန် ငုပ်ါြည။် 



     “ကာလတ နု ထ ငုခ်ငွ်ေ့” 「Short-Term Stay」စြည်ေ့ အထကန်ဖာ်မပပါ န ထ ငုခ်ငွ်ေ့အရညအ်ချငု်ံး 

ြျာုံးြှလွ ၍ အမခာုံးန ထ ငုခ်ငွ်ေ့အရညအ်ချငု်ံး ရရှ ထာုံးြ ြျာုံးက  ု ဂျပ န် ငုင်အံစ ုုံးရက   လကရ်ှ ချြတှ ်

ထာုံးနြာ ဗြီဇာက ေ့ြ်တခ်ျကြ်ျာုံးနသကာငေ့ ်အနမခခအံာုံးမဖငေ့ ်ဗြီဇာထတုန်ပုံးန ငုမ်ခငု်ံး  ြရှ နြုံးပါ။ 

(ယခ)ု  ဗြီဇာနလ ာကထ်ာုံးချ   ်        ：  ံက ်၉  ာရြီြှ ၁၁  ာရြီ (ကက ြိုတငရ်ကခ်ျ  ု်ံးယ စ စ)် 

           ဗြီဇာထတုခ်ျ  ၊် ထပ်ြံလ အုပ်နြာစာရွကစ်ာတြု်ံးြျာုံးတငခ်ျ  ：်န ေ့လယ ်၂  ာရြီြှ ၄  ာရြီ 

(ယခင)် ဗြီဇာနလ ာကထ်ာုံးချ  /်ထတုခ်ျ  ၊် ထပ်ြံလ အုပ်နြာစာရွကစ်ာတြ်ုံးြျာုံးတငခ်ျ  ：်   ံက ်၉  

  ာရြီြှ ၁၁  ာရြီ 

၂။ ဗီဇာလ  ာကထ်ာားရန် ကကျိြိုတငရ်ကခ် ျိန်ားယပူခငာ်းနငှ့််ြတသ်က၍် 

 (၁) ကက ြိုတငရ်ကခ်ျ  ု်ံးယ ရ ဖု် ု်ံး ပံါတ ်

      ကက ြိုတငရ်ကခ်ျ  ု်ံးယ ရ အ်တကွ ်နအာကပ်ါဖု ု်ံး ပံါတြ်ျာုံးက ဆုကြ်ယွပ်ပြီုံး ဗြီဇာနလ ာက ်

ထာုံးြည်ေ့ န ေ့ရကန်ငှ်ေ့အချ  က်  ုဘတွက်ငယ် ရ  ်နြတတ ာရပ်ခပံါြည။် ြ ု ေ့ရာတငွ ်အြီုံးနြုံးလ၊်  

ဖကစ််တ ု ေ့မဖင်ေ့ ဘတွက်ငယ် မခငု်ံးက  ုလကခ်ြံညြ်ဟတုပ်ါ။ 

 ဗြီဇာနလ ာကထ်ာုံးရ  ်ကက ြိုတငရ်ကခ်ျ  ု်ံးယ ရြည်ေ့ဖု ု်ံး ပံါတ ်(အဂဂလ ပ်ဘာြာ/မြ ြ်ာဘာြာမဖင်ေ့) 

① ０９－５０１－２２０３/ ②０９－２５０９－５４５５３ 

 

(၂) ကက ြိုတငရ်ကခ်ျ  ု်ံးယ ရ အ်ချ   ်

     တ လဂာန ေ့ြှ နြာသကာန ေ့  (ြရုံံုံးပ တရ်ကြှ်အပ)   ံက ်၉  ာရြီြှ န ေ့လယ ်၄  ာရြီအထ   

 (ထြငု်ံးစာုံးချ   ်န ေ့လယ ်၁၂ ာရြီခွ ြှ ၁ ာရြီခွ အတငွု်ံးနငှ်ေ့ အထကန်ဖာ်မပပါ အချ  အ်တငွု်ံးြှလွ ၍ 

 ကျ အ်ချ  ြ်ျာုံးတငွ ်ကက ြိုတငဘ်တွက်ငယ် မခငု်ံးက  ုလကခ်ြံည ်ြဟတုပ်ါ။) 

 

(၃) ကက ြိုတငရ်ကခ်ျ  ု်ံးယ ရ  ်ညု်ံးလြ်ုံး 

     ဗြီဇာနလ ာကထ်ာုံးြှုအတကွ ်ကက ြိုတငဘ်တွက်ငက်  ုြ ြ နလ ာကထ်ာုံးြည်ေ့ရကြ်တ ငုြ်ြီ ၃ ရက ် 

(ရုံုံးဖွင်ေ့ရက)် ကက ြိုတငယ် ရပါြည။် ဘတွက်ငအ်ချ  ြ်ျာုံးက  ုနအာကပ်ါအတ ငုု်ံး ၁ ြှ ၃ အထ  အုပ်စု  



၃ စု ခွ ထာုံးနြာနသကာင်ေ့ ြ ြ နစ်ှြကရ်ာအချ  က်  ု ကက ြိုတငဘ်တွက်ငယ် န ငုပ်ါြည။်  

အကယ၍် ကက ြိုတငဘ်တွက်ငြ်ယ ထာုံးပါက ြရုံံုံးြ ု ေ့လာနရာကန်ြာ်လညု်ံး ဗြီဇာြနလ ာကန် ငုပ်ါ။ 

ထ ု ေ့မပင ် နလ ာကထ်ာုံးြ ြျာုံး နစာင်ေ့ဆ ငုု်ံးြည်ေ့ အခ ု်ံးအတငွု်ံး လ စုလ န ုံးမဖစမ်ခငု်ံးက  ု နရှာငရ်ှာုံးရ  ်

နလ ာကထ်ာုံးြ နငှ်ေ့ အတ လ ကုပ်ါလာြ ြျာုံးအာုံး  ြရုံံုံးအတငွု်ံးြ ု ေ့  ငခ်ငွ်ေ့ြမပြိုြည်ေ့အတကွ ် 

 ာုံးလညန်ပုံးပါရ  ်ကက ြိုတငန်ြတတ ာရပ်ခအံပ်ပါြည။်  

တ လဂာန ေ့တငွ ်သကာြပနတုံးန ေ့အတကွ ်ကက ြိုတငဘ်တွက်ငက်  ုလကခ်ပံါြည။်  

(၁။ ၀၉ုံး၀၀ ြှ ၀၉ုံး၃၀  ၂။ ၀၉ုံး၃၀ ြှ ၁၀ုံး၃၀  ၃။ ၁၀ုံး၃၀ ြှ ၁၁ုံး၀၀)  

အဂဂ ါန ေ့တငွ ်နြာသကာန ေ့အတကွ ်ကက ြိုတငဘ်တွက်ငက်  ုလကခ်ပံါြည။်  

(၁။ ၀၉ုံး၀၀ ြှ ၀၉ုံး၃၀  ၂။ ၀၉ုံး၃၀ ြှ ၁၀ုံး၃၀  ၃။ ၁၀ုံး၃၀ ြှ ၁၁ုံး၀၀) 

ဗုဒ္ဓဟ ုံးန ေ့တငွ ်လာြည်ေ့ြြီတငု်ံးပတ၏်တ လဂာန ေ့အတကွ ်ကက ြိုတငဘ်တွက်ငက်  ုလကခ်ပံါြည။်  

(၁။ ၀၉ုံး၀၀ ြှ ၀၉ုံး၃၀  ၂။ ၀၉ုံး၃၀ ြှ ၁၀ုံး၃၀  ၃။ ၁၀ုံး၃၀ ြှ ၁၁ုံး၀၀) 

သကာြပနတုံးန ေ့တငွ ်လာြည်ေ့ြြီတငု်ံးပတ၏်အဂဂ ါန ေ့အတကွ ်ကက ြိုတငဘ်တွက်ငက်  ု

လကခ်ပံါြည။်  

 (၁။ ၀၉ုံး၀၀ ြှ ၀၉ုံး၃၀  ၂။ ၀၉ုံး၃၀ ြှ ၁၀ုံး၃၀  ၃။ ၁၀ုံး၃၀ ြှ ၁၁ုံး၀၀) 

နြာသကာန ေ့တငွ ်လာြည်ေ့ြြီတငု်ံးပတ၏် ဗုဒ္ဓဟ ုံးန ေ့အတကွ ်ကက ြိုတငဘ်တွက်ငက်  ုလကခ်ပံါြည။်  

(၁။ ၀၉ုံး၀၀ ြှ ၀၉ုံး၃၀  ၂။ ၀၉ုံး၃၀ ြှ ၁၀ုံး၃၀  ၃။ ၁၀ုံး၃၀ ြှ ၁၁ုံး၀၀) 

 န ာကပ် ုငု်ံးတငွ ် မြ ြ်ာန ငုင်အံတငွု်ံးနရာဂါက ုံးစကပ်ျံျံ့ နှံ ေ့ြှု အနမခအန အနပေါ်ြ တည၍် ြရုံံုံး၏ 

ဆံုုံးမဖတခ်ျကမ်ဖင်ေ့ ဗြီဇာလကခ်ခံျ  က်  ု နလ ာေ့ချမခငု်ံး၊ ကက ြိုတငဘ်တွက်ငြ်ျာုံးက  ု ဖျကြ် ြ်ုံးမခငု်ံးြျာုံးလညု်ံးရှ န ငု ်

ပါြမဖင်ေ့ ြရုံံုံးြ ု ေ့ြလာနရာကြ်ြီ ြရုံံုံးအငတ်ာ ကစ်ာြျကန်ာှတငွ ် ြတငု်ံးအချကအ်လကအ်ြစ်ြျာုံးက  ု

နစာင်ေ့သကည်ေ့ဖတရ်ှု နပုံးနစလ ပုါြည။်  


