နိုင်ငံတကာလေလ ကာင််းခရ်းစဉ်မ ာ်းဖြင် ဖမန်မာနင
ို ်ငံသိုို့ ဝင်လရာက်မည်
ခရ်းသွာ်းမ ာ်းအတွက် ဖြည်သူ့က န််းမာလရ်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်း (၇-၄-၂၀၂၂)
၁။

ခရီးသွောီးမ ောီးတွင် အအောက်ပါစောရွက်စောတမ်ီး/အအထောက်အထောီးမ ောီး ရှိရမည်(က) က န်ီးမောအရီးဝန်ကကီးဌောနက အသှိအမတ်ပပြုထောီးသည် အအောက်ပါကှိိုဗစ်-၁၉ အရောဂါ
ကောကွယ်အ

ီးမ ောီးအနက် တစ်မ ြုှိ ီးမ ြုှိ ီးကှိို ပမန်မောနှိိုင်ငံသှိိုို့

က
ှိို ်အရောက်သညအ
် နို့ရက်

မတှိိုင်မ လွန်ခအသော (၁၄) ရက်အက ော်က အကကှိမ်ပပညထ
် ီးှိို နံပပီးအ ကောင်ီး သက်အသခံ
လက်မတ်-

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)၊

-

Sputnik Light (Gamaleya National Research Centre of Epidemiology
and Microbiology)၊

-

Covaxin by Bharat Biotech။

-

Myancopharm by Ministry of Industry, Myanmar

[အသက် (၆) နစ်အအောက် ကအလီးမ ောီးအအနပြင် ကောကွယ်အ

ီး အကကှိမ်ပပည်ထှိိုီးနံထောီးသည် မှိဘ

(သှိမ
ိုို့ ဟိုတ်) အိုပ်ထှိန်ီးသူနငအ
် တူ ခရီးသွောီးပခင်ီးပြစ်ပါက ဤသတ်မတ်ခ က်မ ကင်ီးလွတ်ခွင်ပပြုသည်။
သက်အသခံလက်မတ်တွင် ကောကွယ်အ

ီးအမည်၊ ထှိိုီးနံသည်နှိိုငင
် ံနင်ရက်စွမ ောီးကှိို ခရီးသွောီး၏ နှိိုင်ငံ

ကူီးလက်မတ်ပါ အခ က်အလက်မ ောီးနငအ
် တူအဂဂလှိပ်ဘောသောပြင် ပြစ်အစ၊ ပမန်မောဘောသောပြင် ပြစ်အစ၊
နစ်မ ြုှိ ီးစလံိုီးပြင် ပြစ်အစ ရင်ီးလင်ီးတှိက စွော အြော်ပပရမည်။]
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(ခ)

ပမန်မောနှိင
ို ်ငံသှိိုို့

ှိိုက်အရောက်သည် အခ န
ှိ ်မတှိိုင်မ အမ ောီး

၁၉ အရောဂါကင်ီးရင်ီးအ ကောင်ီး RT-PCR နည်ီးပြင် စစ်အ

ံိုီး (၇၂) နာရအတွင်ီး ကှိိုဗစ်ီးထိုတအ
် ပီးထောီးသည် ဓောတ်ခွ

အအပြ
[အသက် (၆) နစ်အအောက် ကအလီးမ ောီးကှိို ဤသတ်မတ်ခ က်မ ကင်ီးလွတ်ခွင်ပပြုသည်။ ကှိဗ
ို စ်-၁၉
အရောဂါကင်ီးရင်ီးအ ကောင်ီး RT-PCR နည်ီးပြင် စစ်အ

ီးထိုတ်အပီးထောီးသည် ဓောတ်ခွအအပြနင် စစ်အ

ီး

သည် အနို့ရက်ကှိို ခရီးသွောီး၏ နှိိုင်ငံကူီးလက်မတ်ပါ အခ က်အလက်မ ောီးနင်အတူ အဂဂလပ
ှိ ် သောသောပြင်
ရင်ီးလင်ီး တှိက စွော အြော်ပပရမည်။]

(ဂ)

နှိိုင်ငံပခောီးသောီးခရီးသွောီးမ ောီးအတွက် ပမန်မောအောမခံလိုပ်ငန်ီးထံမ ကှိိုဗစ်-၁၉ ဆိုငရ
် ာ
က န်ီးမောအရီး အောမခံဝယ်ယူထောီးအ ကောင်ီး အအထောက်အထောီး။
(အအသီးစှိတ်ကှိို ပမန်မောအောမခံလပ
ို ်ငန်ီး website တွင် အလလောနှိိုငပ
် ါသည်)

၂။

ခရီးသွောီးမ ောီးအအနပြင် စောပှိိုဒ် ၁ တွင် အြော်ပပထောီးသည် စောရွကစ
် ောတမ်ီး/အအထောက်အထောီး

အသီးသီး၏ မှိတတူတစ်စံိုစကှိို ပမန်မောနှိင
ို င
် ံသှိိုို့ လောအရောက်မည် အလယောဉ်အပေါ်သှိိုို့ တက်အရောက်ရန်
စောရင်ီးသွင်ီးစဉ် အလအ ကောင်ီးလှိင
ို ်ီးဝန်ထမ်ီးမ ောီးကှိိုလည်ီးအကောင်ီး၊ ပမန်မောနှိင
ို ်ငံသှိိုို့
တွင် သက်
၃။

ှိိုင်ရော အလ

ှိပ်ရှိ က န်ီးမောအရီးအရောရှိမ ောီးကှိိုလည်ီးအကောင်ီး ပပသရမည်။

ခရီးသွောီးမ ောီးအအနပြင် က န်ီးမောအရီးအ ကညောခ က် (Health Declaration Form) ကှိို ပမန်မော

နှိိုင်ငံသှိိုို့

ှိိုက်အရောက်ခ န
ှိ တ
် ွင် သက်

ှိိုင်ရောအလ

ှိပ်ရှိ က န်ီးမောအရီးအရောရှိမ ောီးထံသှိိုို့ တင်ပပရမည်။

[က န်ီးမောအရီးအ ကညောခ က်တွင် မည်သည်အခ က်အလက်ကမ
ှိို
အအရီးယူအ

၄။

ှိိုက်အရောက်ခ န
ှိ ်

ှိို မန်ကန်စွော ပြည်စွက်ပခင်ီးမရှိပါက ဥပအဒ အရ

ောင်ရွက်ပါမည်။]

ခရီးသွောီးမ ောီးအအနပြင် ပမန်မောနှိိုငင
် ံသှိိုို့

အရီးအရောရှိမ ောီးကအ

ှိိုက်အရောက်ခ န
ှိ ်တင
ွ ် သက်

ှိိုင်ရောအလ

ှိပ်က န်ီးမော

ောင်ရွက်အသော ကှိယ
ို ်အပူခ န
ှိ ်တှိိုင်ီးတောပခင်ီးနင်လှိိုအပ်အသောက န်ီးမောအရီးစစ်အ

ီး

ပခင်ီးတှိိုက
ို့ ှိို ခံယူရမည်။
၅။

ခရီးသွောီးမ ောီးအအနပြင် အအောက်ပါကှိစစမ ောီးအတွက် ကိုနက
် စရှိတ်မ ောီး မှိမှိအစအစဉ်ပြင် က ခံ

ရမည်(က) သတ်မတ်ထောီးအသော သီးသနို့်အမော်အတော်ယောဉ်ပြင် ဟှိိုတယ်သှိိုို့ သွောီးအရောက်ပခင်ီး၊
(ခ)

ကှိိုဗစ်-၁၉ အရောဂါ RT-PCR နည်ီးပြင် စစ်အ

ီးထောီးသည် ဓောတ်ခွအအပြရရှိပပီးသည်

အခ န
ှိ ်အထှိ သတ်မတ်ထောီးသည် ဟှိိုတယ်မ ောီးတွင် အနထှိင
ို ်ပခင်ီး၊
(သတ်မတ်ဟှိိုတယ်စောရင်ီးကှိို ဟှိိုတယ်နင်ခရီးသွောီးလောီးအရီးဝန်ကကီးဌောန၊ websiteတွင် ရရှိနင
ှိို ်သည်။)
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(ဂ)

က န်ီးမောအရီးဝန်ကကီးဌောနက အသှိအမတ်ပပြုထောီးသည် ဓောတ်ခွခန်ီးမ ောီး၌ ကှိိုဗစ်-၁၉
အရောဂါ RT-PCR နည်ီးပြင် စစ်အ

၆။

ခရီးသွောီးမ ောီးအအနပြင် သက်

ီးမှုခံယူပခင်ီး၊

ှိိုင်ရောက န်ီးမောအရီးဌောနထံမ ကှိိုဗစ်-၁၉ အရောဂါကင်ီးရင်ီး အ ကောင်ီး

ဓောတ်ခွအအပြကှိို လက်ခံရရပှိ ပီးပါက သတ်မတ်ဟှိိုတယ်မ ထွက်ခွောနှိိုင်သည်။
(သောမန်အောီးပြင် ဓောတ်ခွအအပြကှိို (၂၄) နာရအတွင်ီး သက်
တစ်

၇။

င
ှိို ်ရောက န်ီးမောအရီးဌောနက သတ်မတ်ဟှိိုတယ်မ

င် အပီးပှိမ
ိုို့ ည် ပြစ်သည်။)

ခရီးသွောီးမ ောီးအအနပြင် ပမန်မောနှိင
ို ်ငံတင
ွ ် အနထှိင
ို ်စဉ်အတွင်ီး ကှိိုဗစ်-၁၉ အရောဂါလကခဏောမ ောီး

အပေါ်အပါက်လောပါက သက်
(သက်

ှိိုင်ရောက န်ီးမောအရီးဌောနသှိိုို့ သတင်ီးအပီးပှိရ
ိုို့ မည်။

င
ှိို ်ရောက န်ီးမောအရီးဌောနမ ောီးသှိိုို့

က်သွယ်ရန်လှိပ်စောမ ောီးကှိို သတ်မတ်ဟှိိုတယ်မ ောီးတွင်လည်ီးအကောင်ီး

ရရှိနှိိုင်သည်။)

၈။

ခရီးသွောီးမ ောီးတွင် ကှိိုယ်အပူခ န
ှိ ်ပမင်တက်ပခင်ီး အပါအဝင် ကှိိုဗစ်-၁၉ အရောဂါ လကခဏောမ ောီး

အတွွေ့ရှိပခင်ီး၊ သှိမ
ိုို့ ဟိုတ် RT-PCR အအပြ နည်ီးပြင် စစ်အ

ီးပခင်ီးစဉ်အတွင်ီး ကှိဗ
ို စ်-၁၉ အရောဂါရှိ

အ ကောင်ီးအတွွေ့ရှိလျှင် ၎င်ီးတှိိုို့ကှိို က န်ီးမောအရီးအစအမံမ ောီးနင်အည ခ က်ခ င်ီးသီးပခောီးထောီးရှိမည်ပြစ်ပပီး
က န်ီးမောအရီးဝန်ကကီးဌောနက သတ်မတ်ထောီးသည် အ
ဟှိိုတယ်သှိိုို့ လအပပောင်ီးပှိအ
ိုို့
၉။

ီးရံို (သှိမ
ိုို့ ဟိုတ်) ကိုသအရီးစင်တော (သှိမ
ိုို့ ဟိုတ်)

ောင်ကိုသမည်။

ခရီးသွောီးမ ောီးအအနပြင် ပမန်မောနှိိုင်ငံမ ပပန်လည်ထက
ွ ်ခွောပခင်ီးမပပြုမ ၎င်ီးတှိိုို့ သွောီးအရောက်မည်

(သှိမ
ိုို့ ဟိုတ်) ခရီးတစ်အထောက်ရပ်နာီးမည် နှိိုင်ငံမ ောီး၏ လှိအ
ို ပ်ခ က်နင်အည ကှိိုဗစ်-၁၉ အရောဂါ
ဓောတ်ခွစစ်အ

ီးမှုမ ောီးကှိို က န်ီးမောအရီးဝန်ကကီးဌောနက အသှိအမတ်ပပြုထောီးသည် ဓောတ်ခွခန်ီးမ ောီးတွင်

မှိမှိစရှိတ်ပြင် အ
၁၀။

ောင်ရက
ွ ်နှိိုင်သည်။

အပှိိုဒ် ၁ (က) နင် (ခ) တှိတ
ိုို့ ွင် အြော်ပပထောီးသည် စောရွကစ
် ောတမ်ီး/အအထောက်အထောီးမ ောီးကှိို

မတင်ပပနှိင
ို ်သည် ခရီးသွောီးမ ောီးအအနပြင် ကယ်

ယ်အရီးအလယောဉ်ခရီးစဉ် ပြငသ
် ော ပမန်မောနှိိုငင
် ံသှိိုို့

ဝင်အရောက်နှိိုင်မည်ပြစ်ပပီး က န်ီးမောအရီးဝန်ကကီးဌောနမ ထိုတပ် ပန်ထောီးအသော အပပည်ပပည်

ှိိုင်ရော ဝင်/

ထွက် ဂှိတ်မ ောီးနင် နယ်စပ်ဝင်ထက
ွ ်ဂတ
ှိ ်မ ောီးမ ဝင်အရောက်လောမညခ
် ရီးသွောီးမ ောီးအတွက် အသွောီး
အလောကနို့်သတ်ပခင်ီး ညန် ကောီးခ က်မ ောီးအတှိင
ို ်ီး အ
(ကယ်

ောင်ရက
ွ ်သွောီးမည် ပြစ်ပါသည်။

ယ်အရီးအလယောဉ်ခရီးစဉ်မ ောီးတွင် နှိိုင်ငံပခောီးသောီးမ ောီးအောီး (၁၇-၄-၂၀၂၂) ရက်အနို့မ စ၍ လှိိုကပ
် ါခွင် ပပြုမည်

မဟိုတ်ပါ)

4

၁၁။

ခရီးသွောီးမ ောီးအအနပြင် ပမန်မောနှိင
ို ်ငံသှိိုို့ ရန်ကိုန်အပပည်ပပည်

ှိိုင်ရောအလ

ှိပ် မသော ဝင်အရောက်

သတ်မတ်ဟှိိုတယ်မ ောီးနင် ခရီးသည်မ ောီးအအနပြင် သက်

ှိိုင်ရောက န်ီးမောအရီးဌောန၏ ညန်

ရမည်။
၁၂။

ကောီးခ က်မ ောီးကှိို တှိက စွောလှိက
ို ်နာရမည်ပြစ်ပပီးနင် လှိက
ို ်နာရန်ပ က်ကက
ွ ်ပါက ဥပအဒအရအအရီးယူ
အ

ောင်ရွက်သွောီးမည်။

၁၃။

နှိိုင်ငံဝန်ထမ်ီးမ ောီးအအနပြင် ယောယတည်ီးခှိိုပခင်ီးနင် ဓောတ်ခွစစ်အ

အစဉ်ပြင် အ

ီးပခင်ီးမ ောီးအောီး သီးပခောီးအစ

ောင်ရက
ွ ်အပီးမည် ပြစ်ပါသည်။

၁၄။

နှိိုင်ငံတကောခရီးသွောီးမ ောီးအောီး ပမန်မောနှိင
ို ်ငတ
ံ ွင် ခရီးတစ်အထောက်ရပ်နာီးပခင်ီးကှိို ခွငမ
် ပပြုပါ။

၁၅။

ပမန်မောနှိင
ို ်ငံသှိိုို့ နှိိုငင
် ံအတော်အဆငအ
် လယောဉ်ခရီးစဉ် (state flight) မ ောီး (သှိမ
ိုို့ ဟိုတ်) သီးသနို့်

အလယောဉ်ခရီးစဉ်မ ောီးပြင် လောအရောက်အသော နှိိုငင
် ံအတော်အ
ပခောီးကှိိုယ်စောီးလယ်အတော်မ ောီးအအနပြင်

င် ဧညသ
် ည်အတော်မ ောီး (သှိမ
ိုို့ ဟိုတ်) နှိိုင်ငံ

ှိိုက်အရောက်မည် အနို့ရက်မတှိိုင်မ အလိုပ်လပ
ို ်ရက် အနည်ီး

ံိုီး (၅) ရက် ကကှိြုတင်၍ ကှိိုဗစ်-၁၉ အရောဂါ ကောကွယ်၊ ထှိန်ီးခ ြုပ်၊ ကိုသအရီး ဗဟှိိုအကော်မတ၊ နှိိုငင
် ံပခောီး
အရီးဝန်ကကီးဌောနနင်

က န်ီးမောအရီးဝန်ကကီးဌောနတှိထ
ိုို့ ံသှိိုို့

တင်ပပ၍

အထက်ပါသတ်မတ်ခ က်မ ောီးမ

ကင်ီးလွတခ
် ွင် အတောင်ီးခံနှိိုင်သည်။
၁၆။

ပမန်မောနှိင
ို ်ငံတွင် ခရီးတစ်အထောက်ရပ်နာီးရန် လှိအ
ို ပ်သည် နှိိုင်ငံပခောီးအလယောဉ်အမှုထမ်ီးမ ောီး

အအနပြင် ၎င်ီးတှိ၏
ိုို့ အနာက်တစ်ကကှိမအ
် လယောဉ်ခရီးစဉ် မတှိိုင်မအထှိ သတ်မတ်ထောီးသည် ဟှိိုတယ်
မ ောီးတွင် သက်
၁၇။

ှိိုင်ရောက န်ီးမောအရီးအစအမံမ ောီးနင်အည သီးပခောီးအနထှိင
ို ်ရမည်။

ခရီးသွောီးမ ောီးအအနပြင် မှိမှိတှိိုို့၏ ဗဇော လှိအ
ို ပ်ခ က်/ကင်ီးလွတ်ခွင်မ ောီးနင် အပခောီးဗဇော

ှိိုင်ရော

ကှိစစရပ်မ ောီးကှိို လူဝင်မှုကကီး ကပ်အရီးနင်ပပည်သူူ့အင်အောီးဝန်ကကီးဌောန website တွင် ကညရ
် ှုနင
ှိို ် သည်။
၁၈။

ဤသတ်မတ်ခ က်မ ောီးသည် အခ န်နင
ှ ်တပ ပြေးညီ ပ ပင်ြေးလဲမှုရှိနင
ှိို ်ပါသည်။

၁၉။

ဤသတ်မတ်ခ က်မ ောီးသည် ၁၇-၄-၂၀၂၂ ရက်အနို့၊ ပမန်မောစံအတော်ခ န
ှိ ် ၀၀:၀၀ နာရမစတင်

သက်ဝင်ပါမည်။

