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ကယ်ဆယ်ရရးရလယာဉ်ခရးီစဉ် Relief Flight နှင့ ်ဝင်ရရာက်လာမည့် 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်မှုနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ရဆးြခင်း 

ရဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်  

(၈-၁၀-၂၀၂၂)  

၁။ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပု ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆဵ အကကိမ်ြပညဴ် မထိုဵ နဳှ 

ထာဵသူမျာဵအေနြဖင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳသ့ုိ ဆုိက်ေရာက်သညဴ ်အချနိ်မတိုင်မီ အမျာဵဆဳုဵ (၄၈) နာရီအတွင်ဵ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ RDT/ RT-PCR နည်ဵြဖင်ဴ စစ်ေဆဵထုတေ်ပဵထာဵသညဴ ်

ဓာတ်ခွဲအေြဖ မတင်ြပနိုင်ပါက ကယ်ဆယ်ေရဵေလယာဉ် (Relief Flight) မျာဵြဖင်ဴ လိုက်ပါနုိင်သည်။  

၂။ ကယ်ဆယ်ေရဵေလယာဉ်ခရီဵစဉ် (Relief Flight) မျာဵတွင် နိုင်ငဳြခာဵသာဵခရီဵသည်မျာဵအာဵ 

လိကု်ပါခွငဴ်ြပုမည် မဟုတ်ပါ။ 

၃။ ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိဝင်ေရာက်သညဴေ်လဆိပ်နှငဴ် ဝင်/ထွက်ဂိတ်မျာဵတွင် ကျန်ဵမာေရဵေ ကညာချက် 

(Health Declaration card) အာဵ သက်ဆုိင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵအရာရိှထဳ ြပသရန်၊ 

၄။ သက်ဆုိင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵအရာရှိမှ ခရီဵသည်မျာဵတွင် ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ် လိအုပ် 

ေသာ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵအာဵ လက်ခဳေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၅။ ကိုယ်အပူချန်ိ ြမင်ဴတက်ြခင်ဵအပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သဳသယလက္ခဏာမျာဵ ေတွ့ရှိသညဴ ်

ခရီဵသည်မျာဵအာဵ သီဵြခာဵထာဵရိှပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ ် ေဆဵရုဳမျာဵသ့ုိ 

လွှေဲြပာင်ဵ ပ့ုိေဆာင်ရန်၊ 

၆။ ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ ေရာက်ရှိပါကအသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵ (၅) ရက်ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပပီဵ 

(၁) ရက်ေြမာက်ေန့တွင် RDT ြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ (၃) ရက်ေြမာက်ေန့တွင် RT-PCR နည်ဵြဖင်ဴ 

လည်ဵေကာင်ဵ ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမည် ြဖစ်ပါသည်။   

၇။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေတွ့ ရှိသညဴ ်ခရီဵသွာဵမျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ စဳသတ်မှတ်ချက် 

မျာဵနှငဴ်အညီ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေရာဂါအတညြ်ပုလူနာမျာဵထာဵရိှသညဴ ်ေဆဵရုဳ/ကုသေရဵစင်တာ/ 

ဟုိတယ်မျာဵသ့ုိ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ လမ်ဵညွှန်ချက်နှငဴ်အညီ ပ့ုိေဆာင်၍ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴ 

ေရှာက်မှုခဳယရူမည်ြဖစ်ပပီဵ ပုဂ္ဂလကိေဆဵရုဳ (သ့ုိမဟုတ်) သတ်မှတ်ဟုိတယ်မျာဵတွင် ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာငဴ်ေရှာက်မှုခဳယူမည်ဆုိပါက ေဆဵကုသမှုစရိတ်မျာဵနှင်ဴ အြခာဵကုန်ကျစရိတ်မျာဵအာဵ မိမိစရိတ် 

ြဖင်ဴ ကျခဳရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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1. Travelers who can't present the vaccination certificate and a negative COVID-19 RDT/ 

RT-PCR test result issued at most 48 hours before arrival may enter Myanmar only by 

relief flights. 

2. Foreigners will not be allowed to take relief flight to Myanmar 

3. Travelers 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 travelers found to be symptomatic during screening shall be immediately isolated 

and taken to medical facility as per health protocol. 

6. All travelers will be tested for COVID-19 by RDT on Day 1 and RT-PCR on Day 3 during 

their 5 days quarantine period.  

7. Travelers who tested positive for COVID-19 shall be immediately isolated and taken to a 

medical facility/treatment center/hotel as per health protocol. Myanmar nationals shall 

bear the medical cost and other costs related to isolation and treatment in designated 

private hospital and hotel. 
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