
နိုင်ငံတကာပုံမှန်လေလ ကာင်းခရးီစဉ်များဖြင့ ်ဖမန်မာနုိငင်ံသို ့ဝင်လရာက်မည့် 

ခရီးသွားများအတွက် ဖပည်သူ့ကျန်းမာလရးဆိုင်ရာ သတ်မှတခ်ျက်များ  

(၂၂-၃-၂၀၂၃) 
 

၁။ ခရီးသွားများတွင ်အောကပ်ါစာရွက်စာတမ်း/ေအောက်ေေားများ ရိှရမည်- 

(က) ကျန်းမာအရးဝန်ကကီးဌာနက ေသိေမှတ်ပပုေားသည့် အောက်ပါကိဗုစ်-၁၉ အရာဂါ 

ကာကယ်ွအေးများေနက် တစ်မျ ိုးမျ ိုးကုိ ပမန်မာနုိငင်ံသို ့ ေိုက်အရာက်သည့ ် အန့ရက် 

မတိုငမီ် လွန်ခဲ့အသာ (၁၄) ရက်အကျာ်က ေကကိမ်ပပည့် ေိးုနှံပပီးအ ကာင်း သက်အသခံ 

လက်မှတ-် 

- 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 

- Nuvaxovid (NVX-CoV2373) vaccine, Novavax Co.Ltd 

- Covovax, Serum Institute of India Pvt Ltd 

- CorBEvaxTM , Biological E Limited 

- COMIRNATY®, BioNTech Manufacturing GmbH 

- COMIRNATY®Original/Omicron BA.1, BioNTech Manufacturing GmbH 

- VAXZEVRIA, AstraZeneca AB / SK Bioscience Co. Ltd 



- COVISHIELD™, Serum Institute of India Pvt. Ltd 

- COVID-19 Vaccine, Janssen–Cilag International NV 

- SPIKEVAX, Moderna Biotech 

- CONVIDECIA, CanSino Biologics Inc 

[ေသက် (၁၂) နှစ်အောက် ကအလးများေအနပြင့် ကာကွယအ်ေး ေကကိမ်ပပည့်ေိုးနှံေားသည့် မိဘ 

(သို့မဟုတ်) ေုပ်ေိန်းသူနှင့်ေတူ ခရီးသွားပခင်းပြစ်ပါက ဤသတမ်ှတ်ချက်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပပု သည။် 

သက်အသခံလက်မှတ်တွင် ကာကွယ်အေးေမည်၊ ေိုးနှံသည့်နိုင်ငံနှင့်ရကစ်ွဲများကို ခရီးသွား၏ နိုင်ငံ 

ကူးလက်မှတ်ပါ ေချက်ေလက်များနှင့်ေတူေဂဂလိပ်ဘာသာပြင့် ပြစအ်စ၊ ပမန်မာဘာသာပြင့် ပြစအ်စ၊ 

နှစ်မျ ိုးစလုံးပြင့် ပြစအ်စ ရှင်းလင်းတိကျစာွ အြာ်ပပရမည်။] 
 

(ခ) ကိုဗစ်-၁၉ ကာကယ်ွအေးေကကိမ်ပပည့် မေိးုနှံေားသူများေအနပြင့် ပမန်မာနုိငင်ံသို့ 

ေိုက်အရာက်သည့် ေချနိ်မတိငု်မီ ေများေံုး (၄၈) နာရီေတွငး် ကိုဗစ်-၁၉ အရာဂါ 

ကင်းရှငး်အ ကာငး် RT-PCR နည်းပြင့် စစ်အေးေတု်အပးေားသည့် ဓာတ်ခွဲေအပြ 

 [ေသက် (၁၂) နှစ်အောက် ကအလးများကို ဤသတ်မှတ်ချက်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုသည။် ကိုဗစ်-၁၉ 

အရာဂါကင်းရှင်းအ ကာင်း စစ်အေးေုတ်အပးေားသည့် ဓာတ်ခဲွေအပြနှင့် စစ်အေးသည့် အန့ရက်ကုိ 

ခရီးသွား၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါ ေချက်ေလက်များနှင့်ေတ ူ ေဂဂလိပ်ဘာသာပြင့် ရှင်းလင်း 

တိကျစွာ အြာ်ပပရမည်။] 
 

(ဂ) နိုင်ငံပခားသားခရီးသွားများေတွက် ကိုဗစ-်၁၉ေိုင်ရာ ကျန်းမာအရးောမခ ံ ဝယယ်ူ 

ေားအ ကာင်း ေအောက်ေေား 

(နိုင်ငံခြားသားြရီးသွားများအတွက် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရ/ ကျန်းမာရရးအာမြံ လုပ်ငန်းများထံမှ 

လည်းရကာင်း၊ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ခပု ကျန်းမာရရးအာမြံ လုပ်ငန်းများထံမှလည်းရကာင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ဆုိင်ရာ ကျန်းမာရရးအာမြံအပါအဝင် ကျန်းမာရရးအာမြံဝယ်ယူထားရ ကာင်း အရထာက် 

အထားတင်ခပနိုင်ပါက ခမန်မာအ့ာမြံလုပ်ငန်းထံမှ ကျန်းမာရရးအာမြံဝယ်ယူခြင်းအား ကင်းလွတ် 

ြွင့်ခပုပါမည်။ အထက်ရော်ခပပါကျန်းမာရရးအာမြံဝယ်ယူထားရ ကာင်း အရထာက်အထား မတင်ခပနုိင် 

ပါက ခမန်မာ့အာမြံလုပ်ငန်းထံမှ ကုိဗစ်-၁၉ ဆုိင်ရာ ကျန်းမာရရးအာမြံ ဝယ်ယူရပါမည်။ အရသးစိတ်ကို 

ခမန်မာအ့ာမြံလုပ်ငန်း website Myanma Insurance (mminsurance.gov.mm) တွင် 

ရလ့လာနိုင်ပါသည်။) 

၂။ ခရီးသွားများေအနပြင့် စာပိုဒ် ၁ တွင ် အြာပ်ပေားသည့် စာရွက်စာတမ်း/ ေအောကေ်ေား 

ေသီးသီး၏ မိတ္တူတစ်စုစံီကိ ု ပမန်မာနုိငင်ံသို ့ လာအရာက်မည့် အလယာဉ်အပါ်သို့ တက်အရာကရ်န ်

စာရင်းသွင်းစဉ် အလအ ကာင်းလုိင်းဝန်ေမ်းများကုိလည်းအကာင်း၊ ပမန်မာနုိင်ငံသ့ုိ ေုိက်အရာက်ချန်ိတွင် 

သက်ေုိင်ရာအလေိပ်ရှ ိကျန်းမာအရးေရာရှိများကိုလည်းအကာင်း ပပသရမည်။ 

၃။ ခရီးသွားများေအနပြင့် ကျန်းမာအရးအ ကညာချက် (Health Declaration Form) ကို ပမန်မာ 

နုိင်ငံသ့ုိ ေုိက်အရာက်ချန်ိတွင် သက်ေုိင်ရာအလေိပ်ရှ ိကျန်းမာအရးေရာရိှများေံသို ့တင်ပပရမည်။ 



[ကျန်းမာအရးအ ကညာချက်တွင် မည်သည့်ေချက်ေလက်ကိမုေို မှန်ကန်စွာ ပြည့်စွက်ပခင်းမရှိပါက ဥပအဒေရ 

ေအရးယူအောင်ရွက်ပါမည်။] 

၄။ ခရီးသွားများေအနပြင့် ပမန်မာနုိငင်ံသိုေ့ိုက်အရာကခ်ျနိ်တငွ် သက်ေုိငရ်ာ အလေိပက်ျန်းမာ 

အရးေရာရိှများက အောင်ရွက်အသာ ကုိယ်ေပူချန်ိတုိင်းတာပခင်းနှင့် လုိေပ်အသာကျန်းမာအရးစစ်အေး 

ပခင်းတိုက့ို ခံယူရမည်။ 

၅။ ခရီးသွားများတွင ် ကိုယ်ေပူချနိ်ပမင့်တက်ပခင်း ေပါေဝင် ကိုဗစ်-၁၉ အရာဂါ လက္ခဏာများ 

အတွ့ရှပိါက RDT နည်းပြင့် အလေိပ်ကျန်းမာအရးဌာနတွင် စစ်အေး၍ ကိုဗစ်-၁၉ အရာဂါရိှအ ကာင်း 

အတွ့ရှလိျှင် ၎င်းတ့ုိကုိ ကျန်းမာအရးေစီေမံများနှင့်ေညီ ချက်ချင်း သီးပခားေားရိှမည်ပြစ်ပပီး 

ကျန်းမာအရးဝန်ကကီး ဌာနက သတ်မှတ်ေားသည့် အေးရံု (သ့ုိမဟုတ်) ကုသအရးစင်တာ (သ့ုိမဟုတ်) 

ဟုိတယ်သ့ုိ လွှဲအပပာင်း ပ့ုိအောင်၍ ကျန်းမာအရးဝန်ကကီးဌာန၏ ကုသအရးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များေတုိင်း 

ကုသမှုခံယူရမည်။  

၆။  ပမန်မာနုိငင်ံတငွ် အနေုိင်စဉ်ေတွငး် ကိုဗစ-်၁၉ အရာဂါလက္ခဏာများ အပါ်အပါက်လာပါက 

ခရီး သွားများေအနပြင့် မိမိတိုအ့ရာက်ရှိရာအဒသရှိ ကျန်းမာအရးဌာနသို့ သတင်းအပးပို့ရမည်။ 

၇။ ခရီးသွားများေအနပြင့် ပမန်မာနုိငင်ံမှ ပပန်လည်ေကွ်ခွာပခင်းမပပုမီ ၎င်းတို့ သွားအရာက်မည့် 

(သိုမ့ဟတု်) ခရီးတစ်အောကရ်ပ်နားမည့် နိုင်ငံများ၏ လိေုပ်ချက်ေရ ကိုဗစ်-၁၉ အရာဂါ ဓာတ်ခွဲ 

စစ်အေးမှု ပပုလုပ်လုိပါက ကျန်းမာအရးဝန်ကကီးဌာနက ေသိေမှတ်ပပုေားသည့် ဓာတ်ခဲွခန်းများတွင် 

မိမိစရိတ်ပြင့် အောင်ရွက်နုိင်သည်။ 

၈။ ေပိုဒ် ၁ (က) နှင့် (ခ) တို့တငွ် အြာ်ပပေားသည့် စာရွက်စာတမ်း/ေအောကေ်ေားများကုိ 

မတင်ပပနိုင်သည့် ခရီးသွားများေအနပြင့် ကယ်ေယ်အရးအလယာဉ်ခရးီစဉ် Relief Flight ပြင့်သာ 

ပမန်မာနိုငငံ်သို ့ဝင်အရာကန်ိုင်မည်ပြစပ်ါသည်။  

၉။ ခရီးသည်များေအနပြင့် အလေိပ်ောဏာပိုင်နှင့ ် သက်ေိုင်ရာကျန်းမာအရးဌာန၏ ညွှန် ကား 

ချက်များကုိ တိကျစွာလိကု်နာရမည်ပြစ်ပပီးနှင့် လိကု်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက ဥပအဒေရေအရးယ ူ

အောငရ်ွက်သွားမည်။ 

၁၀။ ပမန်မာနိုင်ငံသို ့ နိုင်ငံအတာေ်ေင့အ်လယာဉ်ခရးီစဉ် (state flight) များ (သိုမ့ဟုတ်) သီးသန့် 

အလယာဉ်ခရးီစဉ်များပြင့် လာအရာက်အသာ နိုင်ငံအတာ်ေေင့် ဧည့သ်ည်အတာ်များ (သို့မဟုတ)် နိုင်ငံ 

ပခားကုိယ်စားလှယ်အတာမ်ျားေအနပြင့် ေိုက်အရာကမ်ည့် အန့ရက်မတုိငမ်ီ ေလုပ်လုပ်ရက် ေနည်း 

ေံုး (၅) ရက် ကကိုတင်၍ ကုိဗစ်-၁၉ အရာဂါ ကာကွယ်၊ ေိန်းချုပ်၊ ကုသအရးဗဟုိအကာ်မတီ၊ နုိင်ငံပခား 

အရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် ကျန်းမာအရးဝန်ကကီးဌာနတ့ုိေံသ့ုိ တင်ပပ၍ ေေက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များမှ ကင်း 

လွတ်ခွင့် အတာင်းခံနုိင်သည်။ 



၁၁။ ပမန်မာနိုင်ငံတငွ် ခရီးတစ်အောကရ်ပ်နားရန် လိေုပ်သည့် နိုင်ငံပခားအလယာဉ်ေမှုေမ်းများ 

ေအနပြင့် ၎င်းတို၏့ အနာကတ်စ်ကကိမ်အလယာဉ်ခရီးစဉ် မတိုငမ်ီေေိ သတ်မှတေ်ားသည့် ဟိုတယ် 

များတွင် သက်ေုိငရ်ာကျန်းမာအရးေစေီမံများနှင့်ေညီ သးီပခားအနေုိငရ်မည်။ 

၁၂။ ခရီးသွားများေအနပြင့် မိမိတို့၏ ဗီဇာလိေုပ်ချက်/ ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့ ် ေပခားဗီဇာေုိငရ်ာ 

ကိစ္စရပ်များကို လူဝင်မှုကကီး ကပ်အရးနှင့ပ်ပည်သူ့ေင်ေားဝန်ကကီးဌာန website (https:// evisa.moip. 

gov.mm) တွင်  ကည့်ရှုနိုင်သည်။ 

၁၃။ ခရီးသွားများေအနပြင့် အလအ ကာင်းပို့အောငအ်ရးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတသ်ည့်အလေိပ်များ 

မှတစ်ေင့် ပမန်မာနုိငင်ံသို ့ဝင်အရာက်ခွင့်ပပုမညပ်ြစ်ပါသည်။ 

၁၄။ ဤသတ်မှတခ်ျက်များသည် ေချနိ်နှင့်တစအ်ပပးည ီအပပာင်းလဲမှုရှနိိုင်ပါသည်။ 

၁၅။ ဤသတ်မှတခ်ျက်များသည်  ၂၂-၃-၂၀၂၃ ရက်အန့၊ ပမန်မာစံအတာ်ချနိ် ၀၀:၀၁ နာရီမ ှ စတင် 

သက်ဝင်မည်ပြစ်ပပီး "နိုင်ငံတကာပုံမှန်အလအ ကာင်းခရီးစဉ်များပြင့် ပမန်မာနုိငင်ံသို ့ ဝင်အရာက်မည့် 

ခရီးသွားများေတွက် ပပည်သူ့ကျန်းမာအရးေုိငရ်ာ သတ်မှတ်ချက်များ (၁၈-၂-၂၀၂၃)" ကို ေစားေုိး 

မည် ပြစ်ပါသည်။ 



PUBLIC HEALTH REQUIREMENTS FOR TRAVELERS  

ENTERING MYANMAR THROUGH INTERNATIONAL COMMERCIAL FLIGHTS  

(22-3-2023) 

 

1. Travelers shall have the following documents: 

(a) a COVID 19 vaccination certificate showing that they were fully vaccinated, at 

least 14 days before arrival to Myanmar, with one of the following vaccines 

which has been approved by the Ministry of Health (MOH) - 

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; and 

- Myancopharm by Ministry of Industry, Myanmar. 

- Nuvaxovid (NVX-CoV2373) vaccine, Novavax Co.Ltd 

- Covovax, Serum Institute of India Pvt Ltd 

- CorBEvaxTM , Biological E Limited 

- CorBEvaxTM , Biological E Limited 

- COMIRNATY®, BioNTech Manufacturing GmbH 

- COMIRNATY®Original/Omicron BA.1, BioNTech Manufacturing GmbH 

- VAXZEVRIA, AstraZeneca AB / SK Bioscience Co. Ltd 

- COVISHIELD™, Serum Institute of India Pvt. Ltd 

- COVID-19 Vaccine, Janssen–Cilag International NV 

- SPIKEVAX, Moderna Biotech 

- CONVIDECIA, CanSino Biologics Inc 



(Children under 12 years old are exempted from this requirement, if they travel 

with fully vaccinated parent(s) or guardian(s). The country, name and date(s) of 

vaccination must be clearly stated in English and/or Myanmar, with the 

particulars of the travelers according to their passport.) 

(b) The negative COVID-19 RT-PCR result issued at most 48 hours before arrival to 

       Myanmar if the passenger is unvaccinated or not fully vaccinated 

(Children under 12 years old are exempted from this requirement. The negative COVID-

19 test result and the date of the test taken [or] information regarding COVID-19 

recovery must be clearly stated in English, with the particulars of the travelers according 

to their passport.) 

(c) (For travelers who are foreigners) a COVID-19 medical insurance 

(If they can submit the purchase documentation of the health insurance including 

COVID-19 medical insurance from the relevant country or internationally recognized 

insurance companies they can exempt from purchasing health insurance from Myanma 

insurance. If they cannot present any relevant document, they shall purchase the 

COVID-19 medical insurance from Myanma insurance. Detailed information can be 

obtained at the Myanma Insurance’s website (https://www.mminsurance.gov.mm)).   

2. Travelers shall present a printed copy of each document mentioned in the paragraph 1 

to airline staffs upon check-in before boarding the aircraft destined for Myanmar as well as to 

the respective airport health authorities upon arrival to Myanmar. 

3. Travelers shall submit a Health Declaration Form to the respective airport health 

authorities upon arrival to Myanmar. 

(A legal action will be taken against a traveler, if he or she provides any incorrect information 

in the Health Declaration Form.) 

4. Travelers shall be subject to a thermal screening to be conducted by the respective 

airport health authorities, upon arrival to Myanmar. 

5. If the travelers are fond to be symptomatic of COVID-19 at airport health fever 

screening, they will be tested on COVID-19 by RDT. Travelers shall be immediately isolated and 

taken to a medical facility or treatment center or hotel designated by the MOH as per health 

protocols, if positive on COVID-19 testing. 

6. Travelers shall report to the respective health authorities, if they have developed signs 

and symptoms of COVID-19 during their stay in Myanmar. 

(Contact details of the respective health authorities can be obtained from the designated 

hotels.)  



7. Before departure from Myanmar, travelers may take COVID-19 tests, as required by the 

countries they will travel to and transit through, at laboratories designated by the MOH, at 

their own cost. 

8. Travelers who can't present the documents mentioned in the paragraph 1 (a) and (b) 

may enter Myanmar only by relief flights. 

(Travelers who are foreigners shall not be allowed to take relief flights to Myanmar from 17 April 2022 

onward.) 

9. The travelers shall strictly follow the instructions made by the respective health 

authorities and airport authorities. A legal action will be taken against the traveler concerned, 

if there is a breach of COVID-19 control regulations. 

10. State guests or foreign delegates visiting Myanmar by state flights or special flights may 

seek exemptions from the above requirements by submitting a request letter to the Central 

Committee for Prevention, Control and Treatment of COVID-19, the Ministry of Foreign Affairs 

and the MOH, at least (5) working days prior to the date of arrival. 

11. Foreign air crew who need a layover in Myanmar are subjected to self-isolation at 

hotels designated by the MOH until their next flight, as per respective health protocols. 

12. Travelers shall access the website of Ministry of Immigration and Population 

(https://evisa.moip.gov.mm) for their visa requirements or exemptions and other visa-related 

matters. 

13. Travelers shall enter to Myanmar through airports approved by Department of Civil 

Aviation. 

14. These requirements are subject to changes. 

15. These requirements shall take effect from 22-3-2023/ 00:01 Hour Myanmar Standard 

Time, and supersede the Public Health Requirements for Travelers Who Wish to Enter into 

Myanmar through International Commercial Flights (18-2-2023). 

https://evisa.moip.gov.mm/



