အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဝင်/ထွက်ဂိတ်မျာဵနှငဴ် နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်မျာဵမှ
ြမန်မာနိုင်ငဳသို့ဝင်ေရာက်လာမညဴ် ခရီဵသွာဵမျာဵအတွက် အသွာဵအလာကန့်သတ်မှုနှငဴ်
ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ် (၁၆-၁၂-၂၀၂၁)
ကာကွယ်ေဆဵအကကိမ်ြပညဴ် ထိဵု နှဳပပီဵသူမျာဵတွင် ေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ်
၁။

မြန်ြာနိုင်ငဳသို့ ြလာေောက်ြီ လွန်ခဲဴေသာ(၁၄)ေက်ေကျော်က ကျေန်ဵြာေေဵဝန်ကကီဵဌာနြှ အသိ

အြှတ်မပုသညဴ် ေအာက်ပါ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆဵြျောဵအာဵ ကာကွယ်ေဆဵအကကိြ်မပညဴ် ထိဵု နှဳပပီဵ
ေ ကာင်ဵ ကာကွယ်ေဆဵထိဵု အေထာက်အထာဵလက်ြှတ် မပသနိုင်ေြည်  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။

နိုင်ငဳမခာဵသာဵ ခေီဵသည်ြျောဵအေနမဖငဴ် မြန်ြာနိုင်ငဳသို့ ြလာေောက်ြီ လွန်ခဲဴေသာ(၇၂)နာေီ

အတွင်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ ကင်ဵေှင်ဵေ ကာင်ဵ RT-PCR နည်ဵမဖငဴ် စစ်ေဆဵထာဵသညဴ် ဓာတ်ခွဲအေမဖအာဵ
စတင်ခေီဵထွက်ခွာြညဴေ
် လဆိပ်နှငဴ်

ခေီဵစဉ်အတွင်ဵေှိ

ေလေ ကာင်ဵလိင
ု ်ဵြျောဵ၊

မြန်ြာနိုင်ငဳသဝ
ို့ င်

ေောက်သညဴ် ေလဆိပ်နှငဴ် ဝင်/ထွက်ဂိတ်ြျောဵတွင် မပသေန်၊
၃။

မြန်ြာနိုင်ငဳသို့ ဝင်ေောက်သညဴ်ေလဆိပ်နှငဴ် ဝင်/ထွက်ဂိတ်ြျောဵတွင် ကျေန်ဵြာေေဵေ ကညာ

ချေက် (Health Declaration card) အာဵ သက်ဆိုင်ော ကျေန်ဵြာေေဵအောေှိထဳမပသေန်၊
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၄။

သက်ဆိုင်ောကျေန်ဵြာေေဵအောေှိြှ ခေီဵသည်ြျောဵတွင် ကိုယ်အပူချေိန်တိုင်ဵတာမခင်ဵနှငဴ် လိအ
ု ပ်

ေသာ ကျေန်ဵြာေေဵစစ်ေဆဵြှုြျောဵအာဵ လက်ခဳေဆာင်ေွက်ေန်၊
၅။

ကိုယ်အပူချေိန် မြငဴ်တက်မခင်ဵအပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ေောဂါ သဳသယလက္ခဏာြျောဵ ေတွ့ေှိသညဴ်

ခေီဵသည်ြျောဵအာဵ သီဵမခာဵထာဵေှိပပီဵ ကျေန်ဵြာေေဵဝန်ကကီဵဌာနြှ သတ်ြှတ်ထာဵသညဴ် ေဆဵရုဳြျောဵသို့
လွှေ
ဲ မပာင်ဵပို့ေဆာင်ေန်၊
၆။

မြန်ြာနိုင်ငဳသာဵြျောဵအာဵ သတ်ြှတ် Quarantine Center (သို့ြဟုတ်) သတ်ြှတ် Hotel ြျောဵ

တွင် အသွာဵအလာ ကန့်သတ်မခင်ဵ(၇)ေက် ေဆာင်ေွက်ေန်၊
၇။

နိုင်ငဳမခာဵသာဵြျောဵအာဵ သတ်ြှတ် Hotel ြျောဵတွင် အသွာဵအလာ ကန့်သတ်မခင်ဵ(၇)ေက်

ေဆာင်ေွက်ေန်၊
၈။

နိုင်ငဳမခာဵသဳအောေှိြျောဵနှငဴ် ကုလသြဂ္ဂလက်ေအာက်ခဳအဖွဲ့အစည်ဵြျောဵြှ ဝန်ထြ်ဵြျောဵအာဵ

သတ်ြှတ် Quarantine Center (သို့ြဟုတ်) သတ်ြှတ် Hotel ြျောဵတွင် အသွာဵအလာကန့်သတ်
မခင်ဵ (၇)ေက်ေဆာင်ေွက်ေန်၊ (ထိသ
ု အ
ို့ သွာဵအလာကန့်သတ်မခင်ဵေဆာင်ေွက်ောတွင် သီဵမခာဵလုဵဳ ချေင်ဵ
ေနအိြ်ေှိပါက မြန်ြာနိုင်ငဳသို့ေောက်ေှိပပီဵ (၁)ေက်ေမြာက်ေန့နှငဴ် (၃)ေက်ေမြာက်ေန့တို့တွင် RT-PCR
နည်ဵမဖငဴ်စစ်ေဆဵပပီဵ Negative ထွက်ြှသာ ြိြိေနအိြ်တွင် အသွာဵအလာကန့်သတ်မခင်ဵ ဆက်လက်
ေဆာင်ေွက်ေန်နှငဴ် ကွန်ဒိြ
ု ျောဵနှငဴ်တက
ို ်ခန်ဵြျောဵတွင် ေနထိုင်သူြျောဵအာဵ သတ်ြှတ် Hotel ြျောဵတွင်
သာ အသွာဵအလာကန့်သတ်မခင်ဵေဆာင်ေွက်ေန်) (နိုင်ငဳမခာဵေေဵဝန်ကကီဵဌာန၏ သဳအောေှိနှငဴ်ကုလသြဂ္ဂ
လက်ေအာက်ခဳအဖွဲ့အစည်ဵ သတ်ြှတ်ချေက်ြျောဵအတိုင်ဵ ေဆာင်ေွက်သွာဵြည်မဖစ်ပါသည်။)
၉။

ခေီဵသည်ြျောဵအာဵ မြန်ြာနိုင်ငဳသို့ေောက်ေှိပပီဵ (၁)ေက်နှငဴ် (၆)ေက်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေောဂါ

ေှ/ိ ြေှိ RT-PCR နည်ဵမဖငဴ် ဓာတ်ခွဲစြ်ဵသပ် စစ်ေဆဵြည်မဖစ်ပပီဵ နိုင်ငဳမခာဵသာဵ ခေီဵသည်ြျောဵအေနမဖငဴ်
ကုန်ကျေစေိတ်ြျောဵအာဵ ကိုယ်တိုင် ကျေခဳေြည်မဖစ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငဳသို့ ြလာေောက်ြီ လွန်ခဲဴေသာ
(၇၂)နာေီအတွင်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ ကင်ဵေှင်ဵေ ကာင်ဵ RT-PCR နည်ဵမဖငဴ် စစ်ေဆဵထာဵသညဴ် ဓာတ်ခွဲအေမဖ
ြပါေှိသူြျောဵအေနမဖငဴ် မြန်ြာနိုင်ငဳသို့ေောက်ေှိပပီဵ(၁)ေက်၊ (၃)ေက်နှငဴ် (၆)ေက်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေောဂါ
ေှိ/ြေှိ RT-PCR နည်ဵမဖငဴ် ဓာတ်ခွဲစြ်ဵသပ် စစ်ေဆဵြည်မဖစ်ပါသည်။
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ကာကွယ်ေဆဵအကကိမ်ြပညဴ် ထိဵု နှဳထာဵြခင်ဵမရှိသူမျာဵနှငဴ် ကာကွယ်ေဆဵလုဳဵဝထိဵု နှဳထာဵြခင်ဵ မရှိသူ
မျာဵတွင် ေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ်
၁။

နိုင်ငဳမခာဵသာဵ ခေီဵသည်ြျောဵအေနမဖငဴ် မြန်ြာနိုင်ငဳသို့ ြလာေောက်ြီ လွန်ခဲဴေသာ(၇၂)နာေီ

အတွင်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ ကင်ဵေှင်ဵေ ကာင်ဵ RT-PCR နည်ဵမဖငဴ် စစ်ေဆဵထာဵသညဴ် ဓာတ်ခွဲအေမဖအာဵ
စတင်ခေီဵထွက်ခွာြညဴေ
် လဆိပ်နှငဴ်

ခေီဵစဉ်အတွင်ဵေှိ

ေလေ ကာင်ဵလိင
ု ်ဵြျောဵ၊

မြန်ြာနိုင်ငဳသို့ဝင်

ေောက်သညဴ် ေလဆိပ်နှငဴ် ဝင်/ထွက်ဂိတ်ြျောဵတွင် မပသေန်၊
၂။

မြန်ြာနိုင်ငဳသို့ ဝင်ေောက်သညဴေ
် လဆိပ်နှငဴ် ဝင်/ထွက်ဂိတ်ြျောဵတွင် ကျေန်ဵြာေေဵေ ကညာ

ချေက် (Health Declaration card) အာဵ သက်ဆိုင်ော ကျေန်ဵြာေေဵအောေှိထဳ မပသေန်၊
၃။

သက်ဆိုင်ော ကျေန်ဵြာေေဵအောေှိြှ ခေီဵသည်ြျောဵတွင် ကိုယ်အပူချေိန်တိုင်ဵတာမခင်ဵနှငဴ် လိအ
ု ပ်

ေသာ ကျေန်ဵြာေေဵစစ်ေဆဵြှုြျောဵအာဵ လက်ခဳေဆာင်ေွက်ေန်၊
၄။

ကိုယ်အပူချေိန် မြငဴ်တက်မခင်ဵအပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ေောဂါ သဳသယလက္ခဏာြျောဵ ေတွ့ေှိသညဴ်

ခေီဵသည်ြျောဵအာဵ သီဵမခာဵထာဵေှိပပီဵ ကျေန်ဵြာေေဵဝန်ကကီဵဌာနြှ သတ်ြှတ်ထာဵသညဴ် ေဆဵရုဳြျောဵသို့
လွှေ
ဲ မပာင်ဵပို့ေဆာင်ေန်၊
၅။

မြန်ြာနိုင်ငဳသာဵြျောဵအာဵ သတ်ြှတ် Quarantine Center (သို့ြဟုတ်) သတ်ြှတ် Hotel ြျောဵ

တွင် အသွာဵအလာ ကန့်သတ်မခင်ဵ(၁၀)ေက် ေဆာင်ေွက်ေန်၊
၆။

နိုင်ငဳမခာဵသာဵြျောဵအာဵ သတ်ြှတ် Hotel ြျောဵတွင် အသွာဵအလာ ကန့်သတ်မခင်ဵ(၁၀)ေက်

ေဆာင်ေွက်ေန်၊
၇။

နိုင်ငဳမခာဵသဳအောေှိြျောဵနှငဴ် ကုလသြဂ္ဂလက်ေအာက်ခဳအဖွဲ့အစည်ဵြျောဵြှ ဝန်ထြ်ဵြျောဵအာဵ

သတ်ြှတ် Quarantine Center (သို့ြဟုတ်) သတ်ြှတ် Hotel ြျောဵတွင် အသွာဵအလာ ကန့်သတ်
မခင်ဵ(၁၀)ေက် ေဆာင်ေွက်ေန်၊ (ထိသ
ု ို့ အသွာဵအလာ ကန့်သတ်မခင်ဵ ေဆာင်ေွက်ောတွင် သီဵမခာဵလုဵဳ
ချေင်ဵေနအိြ်ေှိပါက မြန်ြာနိုင်ငဳသို့ေောက်ေှိပပီဵ (၁)ေက်ေမြာက်ေန့နှငဴ် (၃)ေက်ေမြာက်ေန့တို့တွင် RTPCR နည်ဵမဖငဴ်စစ်ေဆဵပပီဵ Negative ထွက်ြှသာ ြိြိေနအိြ်တွင် အသွာဵအလာ ကန့်သတ်မခင်ဵ
ဆက်လက်ေဆာင်ေွက်ေန်နှငဴ် ကွန်ဒိုြျောဵနှငဴ် တိုက်ခန်ဵြျောဵတွင် ေနထိင
ု ်သူြျောဵအာဵ သတ်ြှတ် Hotel
ြျောဵတွင်သာအသွာဵအလာကန့်သတ်မခင်ဵေဆာင်ေွက်ေန်) (နိုင်ငဳမခာဵေေဵဝန်ကကီဵဌာန၏ သဳအောေှိနှငဴ်
ကုလသြဂ္ဂလက်ေအာက်ခဳအဖွဲ့အစည်ဵသတ်ြှတ်ချေက်ြျောဵအတိုင်ဵ ေဆာင်ေွက်သွာဵြည်မဖစ်ပါသည်။)
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၈။

ခေီဵသည်ြျောဵအာဵ မြန်ြာနိုင်ငဳသို့ ေောက်ေှိပပီဵ (၁)ေက်၊ (၃)ေက်နှငဴ် (၇)ေက်တိတ
ု့ ွင် ကိုဗစ်-၁၉

ေောဂါ ေှိ/ြေှိ RT-PCR နည်ဵမဖငဴ် ဓာတ်ခွဲစြ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြည်မဖစ်ပပီဵ နိုင်ငဳမခာဵသာဵ ခေီဵသည်ြျောဵ
အေနမဖငဴ် ကုန်ကျေစေိတ်ြျောဵအာဵ ကိုယ်တိုင်ကျေခဳေြည်မဖစ်ပါသည်။
၉။

ကိုဗစ်-၁၉ ေောဂါေတွ့ေှိသညဴ် ခေီဵသွာဵြျောဵအာဵ ကျေန်ဵြာေေဵဝန်ကကီဵဌာနြှ စဳသတ်ြှတ်ချေက်

ြျောဵနှငဴ်အညီ သတ်ြှတ်ေဆဵရုဳြျောဵသို့ ပို့ေဆာင်၍ ကျေန်ဵြာေေဵေစာငဴ်ေေှာက်ြှုလုပ်ငန်ဵြျောဵ ေဆာင်
ေွက်သွာဵြည်မဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငဳမခာဵသာဵြျောဵအေနမဖငဴ် ေဆဵကုသြှုစေိတ်ြျောဵနှငဴ် ေဆဵရုဳတက်ေောက်
ကုသြှုစေိတ်ြျောဵအာဵ ကျေခဳေြည်မဖစ်ပါသည်။
အထူဵအစီအစဉ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
၁။

မြန်ြာနိုင်ငဳသို့ အထူဵေလေ ကာင်ဵခေီဵစဉ်ြျောဵမဖငဴ်

လာေောက်ေသာ အေေဵကကီဵပုဂ္ဂိုလ်ြျောဵ၊

စီဵပွာဵေေဵလုပ်ငန်ဵေှင်ြျောဵ၊ စီြဳကိန်ဵြျောဵအတွက် လာေောက်ေသာ ပညာေှင်ြျောဵအေနမဖငဴ် အသွာဵ
အလာ ကန့်သတ်မခင်ဵလုပ်ငန်ဵြျောဵအာဵ သီဵမခာဵအစီအစဉ်မဖငဴ် ေဆာင်ေွက်ေန်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉
ေောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်ဵချေုပ်၊ ကုသေေဵ ဗဟိုေကာ်ြတီ၊ နိုင်ငဳမခာဵေေဵဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ကျေန်ဵြာေေဵ
ဝန်ကကီဵဌာနသို့ ရုဳဵဖွငဴ်ေက်(၅)ေက် ကကိုတင်ေလျှောက်ထာဵပပီဵ ခွငဴ်မပုချေက် ေတာင်ဵခဳနိုင်ပါသည်။
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Testing and Quarantine Requirements for International Travellers to Myanmar (16-12-2021)
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
(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 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 7-day facility
quarantine or hotel quarantine on arrival
7. All foreign nationals who are fully vaccinated will be subjected to 7-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 7 days quarantine on arrival. Diplomats and UN
officials who do not have fully vaccinated for COVID-19 will be subjected to 10 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.
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Otherwise, they will be subjected to hotel quarantine designated by the Ministry of Health on
their arrival in Myanmar.) (As per Ministry of Foreign Affairs classification on diplomatic
and UN status)
8. All travellers will be tested for COVID-19 by RT-PCR on Day 1 and Day 6 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.
Travelers who did not have 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 will be tested for COVID-19 by RTPCR on Day 1, Day 3 and Day 6 during their quarantine period.
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
(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 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 10-day facility quarantine or hotel
quarantine on arrival
6. All foreign nationals will be subjected to 10-day hotel quarantine on arrival.
7. All foreign nationals who are fully vaccinated will be subjected to 7-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 7 days quarantine on arrival. Diplomats and UN
officials who do not have fully vaccinated for COVID-19 will be subjected to 10 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
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their arrival in Myanmar.) (As per Ministry of Foreign Affairs classification on diplomatic
and UN status)
8. All travellers will be tested for COVID-19 by RT-PCR on Day 1, Day 3 and Day 7 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.
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.

