အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝင်/ထွက်ဂတ်မ ာျားနှင် နယ်စြ်ဝင်/ထွက်ဂတ်မ ာျားမှ
ပမန်မာနင
ို ်ငံသဝ
ိုို့ င်ရရာက်လာမည် ခရျားသွာျားမ ာျားအတွက် အသွာျားအလာကနို့်သတ်မှုနင
ှ ်
ဓာတ်ခွွဲစမ်ျားသြ်စစ်ရဆျားပခင်ျား ရဆာင်ရက
ွ မ
် ညအ
် စအစဉ် (၂၁-၁-၂၀၂၂)
ကာကွယ်ရဆျားအကကမ်ပြည် ထျားို နှံပြျားသူမ ာျားတွင် ရဆာင်ရက
ွ ်မည်အစအစဉ်
၁။

မြန်ြာနင
ို ်ငံသိုို့ ြလာရ ာက်ြီ လွန်ခရ
ဲ့ သာ(၁၄) က်ရကျာ်က ကျန််းြာရ ်းဝန်ကကီ်းဌာနြှ အသ

အြှတ်မပြုသညဲ့် ရအာက်ပါ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရ
ရ ကာင််း ကာကွယ်ရ

်းြျာ်းအာ်း ကာကွယ်ရ

်းအကကြ်မပညဲ့် ထ်းို နှံပပီ်း

်းထို်း အရထာက်အထာ်းလက်ြှတ် မပသနင
ို ် ြည် -

• CoronaVac (Sinovac Biotech Ltd.)
• AstraZeneca or Covishield (AstraZeneca & University of Oxford/ SK Bioscience
(Korea) /Siam BioScience/ Serum Institute of India (SII))
• Pfizer- BioNTech COVID-19 Vaccine or Comirnaty (Pfizer Inc.,& BioNTech)
• Janssen or Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceuticals Companies of
Johnson & Johnson)
• Moderna (ModernaTX,Inc.)
• Sinopharm or COVILO or BIBP-CorV (Beijing Institute of Biological Products
Co.Ltd)
• Sputnik

V(Gam-COVID-Vac)(Gamaleya

National

Research

Centre

of

Epidemiology and Microbiology)
• Covaxin by Bharat Biotech
၂။

နိုင်ငံမခာ်းသာ်း ခ ီ်းသည်ြျာ်းအရနမြငဲ့် မြန်ြာနိုငင
် ံသိုို့ ြလာရ ာက်ြီ လွန်ခဲ့ရသာ(၇၂)နာ ီ

အတွင််း ကိုဗစ်-၁၉ ကင််း င
ှ ််းရ ကာင််း RT-PCR နည််းမြငဲ့် စစ်ရ
စတင်ခ ီ်းထွက်ခွာြညဲ့ရ
် လ
သညဲ့် ရလ

်းထာ်းသညဲ့် ဓာတ်ခွအရမြအာ်း

ပ်နှငဲ့် ခ ီ်းစဉ်အတွင််း ှရလရ ကာင််းလင
ို ််းြျာ်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံသဝ
ိုို့ င်ရ ာက်

ပ်နှငဲ့် ဝင်/ထွက်ဂတ်ြျာ်းတွင် မပသ န်၊
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၃။

မြန်ြာနင
ို ်ငံသိုို့ ဝင်ရ ာက်သညဲ့်ရလ

ချက် (Health Declaration card) အာ်း သက်
၄။

သက်

ိုင် ာ ကျန််းြာရ ်းအ ာ ှထံမပသ န်၊

ိုင် ာကျန််းြာရ ်းအ ာ ှြှ ခ ီ်းသည်ြျာ်းတွင် ကိုယ်အပူချန်တင
ို ််းတာမခင််းနှငဲ့် လအ
ို ပ်

ရသာ ကျန််းြာရ ်းစစ်ရ
၅။

ပ်နှငဲ့် ဝင်/ထွက်ဂတ်ြျာ်းတွင် ကျန််းြာရ ်းရ ကညာ

်းြှုြျာ်းအာ်း လက်ခံရ

ာင် ွက် န်၊

ကိုယ်အပူချန် မြငဲ့်တက်မခင််းအပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ရ ာဂါ သံသယလကခဏာြျာ်း ရတွွေ့ ှသညဲ့်

ခ ီ်းသည်ြျာ်းအာ်း သီ်းမခာ်းထာ်း ှပပီ်း ကျန််းြာရ ်းဝန်ကကီ်းဌာနြှ သတ်ြှတ်ထာ်းသညဲ့် ရ
လရမပာင််းပရ
ိုို့
၆။

ာင် န်၊

မြန်ြာနင
ို ်ငံသာ်းြျာ်းအာ်း သတ်ြှတ် Quarantine Center (သြ
ိုို့ ဟိုတ်) သတ်ြှတ် Hotel ြျာ်း

တွင် အသွာ်းအလာကနို့်သတ်မခင််း(၁၀) က် ရ
၇။
ရ
၈။

်းရံိုြျာ်းသိုို့

ာင် ွက် န်၊

နိုင်ငံမခာ်းသာ်းြျာ်းအာ်း သတ်ြှတ် Hotel ြျာ်းတွင် အသွာ်းအလာကနို့်သတ်မခင််း (၁၀)

က်

ာင် ွက် န်၊
မြန်ြာနိုင်ငံသြ
ိုို့ လာရ ာက်ြီ လွန်ခဲ့ရသာ (၇၂)နာ ီအတွင််း ကိုဗစ်-၁၉ ကင််း ှင််းရ ကာင််း RT-

PCR နည််းမြငဲ့် စစ်ရ

်းထာ်းရသာ ဓာတ်ခွအရမြပါ ှသညဲ့် နိုငင
် ံမခာ်းသာ်းြျာ်းနှငဲ့် မြန်ြာနိုင်ငံ

သာ်းြျာ်းအရနမြငဲ့် မြန်ြာနင
ို ်ငံသရ
ိုို့ ာက် ှပပီ်း (၁) က် နှငဲ့် (၉) က်တိုတ
ို့ ွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရ ာဂါ ှ/ြ ှ
RT-PCR နည််းမြငဲ့် ဓာတ်ခွစြ််းသပ် စစ်ရ

်းြည်မြစ်ပပီ်း နင
ို ်ငံမခာ်းသာ်း ခ ီ်းသည်ြျာ်းအရနမြငဲ့်

ကိုန်ကျစ တ်ြျာ်းအာ်း ကိုယ်တိုင် ကျခံ ြည်မြစ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုငင
် ံသိုို့ ြလာရ ာက်ြီ လွန်ခဲ့ရသာ
(၇၂)နာ ီအတွင််း ကဗ
ို စ်-၁၉ ကင််း ှင််းရ ကာင််း RT-PCR နည််းမြငဲ့် စစ်ရ

်းထာ်းသညဲ့် ဓာတ်ခွအရမြ

ြပါ ှသူြျာ်းအရနမြငဲ့် မြန်ြာနိုငင
် ံသရ
ိုို့ ာက် ှပပီ်း (၁) က်၊ (၃) က် နှငဲ့် (၉) က်ရနို့တိုို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉
ရ ာဂါ ှ/ြ ှ RT-PCR နည််းမြငဲ့် ဓာတ်ခွစြ််းသပ် စစ်ရ
၉။

်းြည်မြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံမခာ်းသံအ ာ ှြျာ်းနှငဲ့် ကိုလသြဂဂလက်ရအာက်ခံအြွွေ့အစည််းြျာ်းြှ ဝန်ထြ််းြျာ်းအာ်း

သတ်ြှတ် Quarantine Center (သြ
ိုို့ ဟိုတ်) သတ်ြှတ် Hotel ြျာ်းတွင်အသွာ်းအလာကနို့်သတ်မခင််း
(၁၀) က် ရ

ာင် က
ွ ် န်၊ (ထသ
ို ိုို့ အသွာ်းအလာကနို့်သတ်မခင််း ရ

ာင် က
ွ ် ာတွင် သီ်းမခာ်းလံို်းချင််း
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ရနအြ် ှပါက မြန်ြာနိုငင
် ံသရ
ိုို့ ာက် ှပပီ်း (၁) က်ရမြာက်ရနို့နှငဲ့် (၃) က်ရမြာက်ရနို့တတ
ိုို့ ွင် RT-PCR
နည််းမြငဲ့စ
် စ်ရ
ရ

်းပပီ်း Negative ထွက်ြှသာ ြြရနအြ်တင
ွ ် အသွာ်းအလာကနို့်သတ်မခင််း

က်လက်

ာင် ွက် န်နှငဲ့် ကွန်ဒိုြျာ်းနှငဲ့်တက
ို ်ခန််းြျာ်းတွင်ရနထင
ို ်သူြျာ်းအာ်း သတ်ြှတ် Hotel ြျာ်းတွင်သာ

အသွာ်းအလာကနို့်သတ်မခင််းရ
တွင် ဓာတ်ခွစစ်ရ

်းမခင််းရ

ာင် က
ွ ် န်နှငဲ့် (၉) က်ရမြာက်ရနို့တွင် ရနအြ် (သြ
ိုို့ ဟိုတ်) ဟိုတယ်
ာင် က
ွ ် န်) (နိုင်ငံမခာ်းရ ်းဝန်ကကီ်းဌာန၏ သံအ ာ ှနှငဲ့် ကိုလသြဂဂ

လက်ရအာက်ခံအြွွေ့အစည််း သတ်ြှတ်ချက်ြျာ်းအတင
ို ််း ရ

ာင် ွက်သွာ်းြည်မြစ်ပါသည်။)

ကာကွယ်ရဆျားအကကမ်ပြည် ထျားို နှံထာျားပခင်ျားမရှသူမ ာျားနင
ှ ် ကာကွယ်ရဆျားလျားံို ဝထျားို နှံထာျားပခင်ျား မရှသူ
မ ာျားတွင် ရဆာင်ရက
ွ ်မည်အစအစဉ်
၁။

နိုင်ငံမခာ်းသာ်း ခ ီ်းသည်ြျာ်းအရနမြငဲ့် မြန်ြာနိုငင
် ံသိုို့ ြလာရ ာက်ြီ လွန်ခဲ့ရသာ(၇၂)နာ ီ

အတွင််း ကိုဗစ်-၁၉ ကင််း င
ှ ််းရ ကာင််း RT-PCR နည််းမြငဲ့် စစ်ရ
စတင်ခ ီ်းထွက်ခွာြညဲ့ရ
် လ
သညဲ့ရ
် လ
၂။

ပ်နှငဲ့် ခ ီ်းစဉ်အတွင််း ှရလရ ကာင််းလင
ို ််းြျာ်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံသဝ
ိုို့ င်ရ ာက်

ပ်နှငဲ့် ဝင်/ထွက်ဂတ်ြျာ်းတွင် မပသ န်၊

မြန်ြာနိုင်ငံသိုို့ဝင်ရ ာက်သညဲ့ရ
် လ

(Health Declaration card) အာ်း သက်
၃။

သက်

ပ်နှငဲ့် ဝင်/ထွက်ဂတ်ြျာ်းတွင် ကျန််းြာရ ်းရ ကညာချက်
ိုင် ာ ကျန််းြာရ ်းအ ာ ှထံ မပသ န်၊

ိုင် ာ ကျန််းြာရ ်းအ ာ ှြှ ခ ီ်းသည်ြျာ်းတွင် ကိုယ်အပူချန်တင
ို ််းတာမခင််းနှငဲ့် လအ
ို ပ်

ရသာ ကျန််းြာရ ်းစစ်ရ
၄။

်းထာ်းသညဲ့် ဓာတ်ခွအရမြအာ်း

်းြှုြျာ်းအာ်း လက်ခံရ

ာင် ွက် န်၊

ကိုယ်အပူချန် မြငဲ့်တက်မခင််းအပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ရ ာဂါ သံသယလကခဏာြျာ်း ရတွွေ့ ှသညဲ့်

ခ ီ်းသည်ြျာ်းအာ်း သီ်းမခာ်းထာ်း ှပပီ်း ကျန််းြာရ ်းဝန်ကကီ်းဌာနြှ သတ်ြှတ်ထာ်းသညဲ့် ရ
လရမပာင််းပရ
ိုို့
၅။

်းရံိုြျာ်းသိုို့

ာင် န်၊

မြန်ြာနင
ို ်ငံသာ်းြျာ်းအာ်း သတ်ြှတ် Quarantine Center (သြ
ိုို့ ဟိုတ်) သတ်ြှတ် Hotel ြျာ်း

တွင် အသွာ်းအလာကနို့်သတ်မခင််း(၁၄) က် ရ

ာင် ွက် န်၊
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၆။
ရ

နိုင်ငံမခာ်းသာ်းြျာ်းအာ်း သတ်ြှတ် Hotel ြျာ်းတွင် အသွာ်းအလာ ကနို့်သတ်မခင််း(၁၄) က်
ာင် ွက် န်၊

၇။

နိုင်ငံမခာ်းသာ်းခ ီ်းသည်ြျာ်းနှငဲ့် မြန်ြာနင
ို ်ငံသာ်းြျာ်းအရနမြငဲ့် မြန်ြာနိုငင
် ံသိုို့ ရ ာက် ှပပီ်း

(၁) က်၊ (၃) က်နင
ှ ဲ့် (၁၁) က်တိုို့ တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရ ာဂါ ှ/ြ ှ RT-PCR နည််းမြငဲ့် ဓာတ်ခစြ်
ွ ်းသပ်
စစ်ရ

်းြည်မြစ်ပပီ်း နိုငင
် ံမခာ်းသာ်း ခ ်းီ သည်ြျာ်းအရနမြငဲ့် ကိုန်ကျစ တ်ြျာ်းအာ်း ကိုယ်တိုငက
် ျခံ

ြည်မြစ်ပါသည်။
၈။

နိုင်ငံမခာ်းသံအ ာ ှြျာ်းနှငဲ့် ကိုလသြဂဂလက်ရအာက်ခံအြွွေ့အစည််းြျာ်းြှ ဝန်ထြ််းြျာ်းအာ်း

သတ်ြှတ် Quarantine Center (သြ
ိုို့ ဟိုတ်) သတ်ြှတ် Hotel ြျာ်းတွင် အသွာ်းအလာ ကနို့်သတ်
မခင််း(၁၄) က် ရ

ာင် က
ွ ် န်၊ (ထသ
ို ိုို့ အသွာ်းအလာ ကနို့်သတ်မခင််း ရ

ာင် ွက် ာတွင် သီ်းမခာ်းလံို်း

ချင််းရနအြ် ပါက
ှ
မြန်ြာနိုင်ငံသရ
ိုို့ ာက် ှပပီ်း (၁) က်ရမြာက်ရနို့နှငဲ့် (၃) က်ရမြာက်ရနို့တတ
ိုို့ ွင် RTPCR နည််းမြငဲ့စ
် စ်ရ
လက်ရ

်းပပီ်း Negative ထွက်ြှသာ ြြရနအြ်တင
ွ ် အသွာ်းအလာကနို့်သတ်မခင််း

ာင် ွက် န်နှငဲ့် ကွန်ဒိုြျာ်းနှငဲ့် တက
ို ်ခန််းြျာ်းတွင် ရနထင
ို ်သူြျာ်းအာ်း သတ်ြှတ် Hotel ြျာ်း

တွင်သာ အသွာ်းအလာကနို့်သတ်မခင််းရ
ဟိုတယ်တွင် ဓာတ်ခွစစ်ရ

်းမခင််းရ

ာင် ွက် န်နှငဲ့် (၁၁) က်ရမြာက်ရနို့တွင် ရနအြ်(သြ
ိုို့ ဟိုတ်)

ာင် ွက် န်) (နိုင်ငံမခာ်းရ ်း ဝန်ကကီ်းဌာန၏ သံအ ာ ှနှငဲ့် ကိုလ

သြဂဂလက်ရအာက်ခံအြွွေ့အစည််းသတ်ြှတ်ချက်ြျာ်းအတိုင််း ရ
၉။

က်

ာင် ွက်သွာ်းြည် မြစ်ပါသည်။)

ကိုဗစ်-၁၉ ရ ာဂါရတွွေ့ ှသညဲ့် ခ ီ်းသွာ်းြျာ်းအာ်း ကျန််းြာရ ်းဝန်ကကီ်းဌာနြှ စံသတ်ြှတ်ချက်

ြျာ်းနှငဲ့်အညီ သတ်ြှတ်ရ

်းရံိုြျာ်းသိုို့ ပရ
ိုို့

ာင်၍ ကျန််းြာရ ်းရစာငဲ့်ရ ှာက်ြှုလပ
ို ်ငန််းြျာ်း ရ

ွက်သွာ်းြည်မြစ်ပါသည်။ နင
ို ်ငံမခာ်းသာ်းြျာ်းအရနမြငဲ့် ရ
ကိုသြှုစ တ်ြျာ်းအာ်း ကျခံ ြည်မြစ်ပါသည်။

်းကိုသြှုစ တ်ြျာ်းနှငဲ့် ရ

ာင်

်းရံိုတက်ရ ာက်
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အထူျားအစအစဉ်ပြင် ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ျား
၁။

မြန်ြာနင
ို ်ငံသိုို့ အထူ်းရလရ ကာင််းခ ီ်းစဉ်ြျာ်းမြငဲ့်

လာရ ာက်ရသာ အရ ်းကကီ်းပိုဂြုလ်
ဂ ြျာ်း၊

စီ်းပွာ်းရ ်းလိုပ်ငန််း င
ှ ်ြျာ်း၊ စီြံကန််းြျာ်းအတွက် လာရ ာက်ရသာ ပညာ င
ှ ်ြျာ်းအရနမြငဲ့် အသွာ်း
အလာကနို့်သတ်မခင််းလိုပင
် န််းြျာ်းအာ်း သီ်းမခာ်းအစီအစဉ်မြငဲ့် ရ

ာင် ွက် န်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉

ရ ာဂါ ကာကွယ်၊ ထန််းချြုပ်၊ ကိုသရ ်း ဗဟိုရကာ်ြတီ၊ နိုငင
် ံမခာ်းရ ်းဝန်ကကီ်းဌာနနှငဲ့် ကျန််းြာရ ်း
ဝန်ကကီ်းဌာနသိုို့ ရံ်းို ြွငဲ့် က်(၅) က် ကကြုတင်ရလ ာက်ထာ်းပပီ်း ခွငဲ့်မပြုချက် ရတာင််းခံနင
ို ်ပါသည်။
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Testing and Quarantine Requirements for International Travellers to Myanmar (21-1-2022)
Requirements for fully vaccinated travellers
1. Travellers who are fully vaccinated with one of the following vaccines approved by Ministry
of Health for more than 14 days prior to departure and travellers must submit their vaccination
card.
•

CoronaVac (Sinovac Biotech Ltd.)

•

AstraZeneca or Covishield (AstraZeneca & University of Oxford/ SK Bioscience (Korea)
/Siam BioScience/ Serum Institute of India (SII))

•

Pfizer- BioNTech COVID-19 Vaccine or Comirnaty (Pfizer Inc.,& BioNTech)

•

Janssen or Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceuticals Companies of Johnson &
Johnson)

•

Moderna (ModernaTX,Inc.)

•

Sinopharm or COVILO or BIBP-CorV (Beijing Institute of Biological Products Co.Ltd)

•

Sputnik V(Gam-COVID-Vac)(Gamaleya National Research Centre of Epidemiology and
Microbiology)

•

Covaxin by Bharat Biotech

2. Foreigners are required to present laboratory evidence of absence of COVID-19 infection (RTPCR) issued no more than 72 hours prior to the date of departure from the origin airport before
boarding to any airline destined for Myanmar and to the airport upon arrival to Myanmar.
3. Travellers must submit health declaration card to Health officials present at the airport upon
arrival to Myanmar.
4. Thermal screening would be carried out in respect of all the passengers by the Health officials
present at the airport.
5. The travellers found to be symptomatic during screening shall be immediately isolated and
taken to medical facility as per health protocol.
6. All incoming Myanmar nationals who are fully vaccinated will be subjected to 10-day facility
quarantine or hotel quarantine on arrival
7. All travellers with have laboratory evidence of absence of COVID-19 infection (RT-PCR)
issued no more than 72 hours prior to departure will be tested for COVID-19 by RT-PCR on
Day 1 and Day 9 during their quarantine period and will be required to pay for testing.
Myanmar Nationals who stay in facility quarantine may be exempted from payment of RTPCR laboratory testing fees. Travelers who did not have laboratory evidence of absence of
COVID-19 infection (RT-PCR) issued no more than 72 hours prior to the date of departure
from the origin airport before boarding to any airline destined for Myanmar will be tested for
COVID-19 by RT-PCR on Day 1, Day 3 and Day 9 during their quarantine period.
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8. All foreign nationals who are fully vaccinated will be subjected to 10-day hotel quarantine on
arrival. (All diplomats accredited to Myanmar and United Nations officials who have fully
vaccinated with the list of vaccines approved by Ministry of Health for more than 14 days prior
to travel date will be subjected to 10 days quarantine on arrival. Diplomats and UN officials
who do not have fully vaccinated for COVID-19 will be subjected to 14 days quarantine on
arrival. Diplomats and UN officials who live in standalone houses will be allowed for home
quarantine after testing negative by RT-PCR in day-1 and day-3 on arrival. Otherwise, they
will be subjected to hotel quarantine designated by the Ministry of Health on their arrival in
Myanmar. Diplomats and UN officials who live in standalone houses will be tested by RTPCR on Day-9 during Home Quarantine period) (As per Ministry of Foreign Affairs
classification on diplomatic and UN status)
9. Travellers who tested positive for COVID-19 shall be immediately isolated and taken to a
medical facility as per health protocol. Foreign nationals shall bear the medical cost and other
costs related to isolation and treatment in designated health facilities.
Requirements for incomplete or non-vaccinated travellers
1. Foreigners are required to present laboratory evidence of absence of COVID-19 infection (RTPCR) issued no more than 72 hours prior to the date of departure from the origin airport before
boarding to any airline destined for Myanmar and to the airport upon arrival to Myanmar.
2. Travellers must submit health declaration card to Health officials present at the airport upon
arrival to Myanmar.
3. Thermal screening would be carried out in respect of all the passengers by the Health officials
present at the airport.
4. The travellers found to be symptomatic during screening shall be immediately isolated and
taken to medical facility as per health protocol.
5. All incoming Myanmar nationals will be subjected to 14-day facility quarantine or hotel
quarantine on arrival
6. All foreign nationals will be subjected to 14-day hotel quarantine on arrival.
7. All travellers will be tested for COVID-19 by RT-PCR on Day 1, Day 3 and Day 11 during
their quarantine period and will be required to pay for testing. Myanmar Nationals who stay in
facility quarantine may be exempted from payment of RT-PCR laboratory testing fees.
8. All foreign nationals who are fully vaccinated will be subjected to 10-day hotel quarantine on
arrival. (All diplomats accredited to Myanmar and United Nations officials who have fully
vaccinated with the list of vaccines approved by Ministry of Health for more than 14 days prior
to travel date will be subjected to 10 days quarantine on arrival. Diplomats and UN officials
who do not have fully vaccinated for COVID-19 will be subjected to 14 days quarantine on
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arrival. Diplomats and UN officials who live in standalone houses will be allowed for home
quarantine after testing negative by RT-PCR in day-1 and day-3 on arrival. Otherwise, they
will be subjected to hotel quarantine designated by the Ministry of Health on their arrival in
Myanmar. Diplomats and UN officials who live in standalone houses will be tested by RTPCR on Day-11 during Home Quarantine period) (As per Ministry of Foreign Affairs
classification on diplomatic and UN status)
9. Travellers who tested positive for COVID-19 shall be immediately isolated and taken to a
medical facility as per health protocol. Foreign nationals shall bear the medical cost and other
costs related to isolation and treatment in designated health facilities.

Special Arrangement
1. Honorable guests and the foreigners coming to Myanmar for essential business and
project by special flights should submit request letter to Central Committee on COVID19 Treatment, Prevention and Control, Ministry of Foreign Affair and Ministry of Health
for permission of fast-track mechanism not less than (5) working days to have sufficient
time for official administrative process.

