
နိုင်ငံတကာပံုမှန်ေေေ ကာင်းခရီးစဉ်များြဖင့် ြမန်မာနုိင်ငံသ့ုိ ဝင်ေရာက်မည့် 

ခရီးသွားများအတွက် ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ  

(၁-၁၂-၂၀၂၂) 

၁။ ခရီဵသွာဵမျာဵတွင် ေောက်ပါစာရွက်စာတမ်ဵ/ေေထာက်ေထာဵမျာဵ ရှိရမည်- 

(က) ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနက ေသိေမှတ်ြပုထာဵသညဴ ် ေောက်ပါကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆဵမျာဵေနက် တစ်မျ ိုဵမျ ိုဵကို ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ ဆုိက်ေရာက်သညဴ် ေန့ရက် 

မတိုင်မီ လွန်ခဲဴေသာ (၁၄) ရက်ေကျာ်က ေကကိမ်ြပညဴ် ထိုဵ နှဳပပီဵေ ကာင်ဵ သက်ေသခဳ 

လက်မှတ်- 

- 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) နှစ်ေောက် ကေလဵမျာဵေေနြဖငဴ် ကာကွယ်ေဆဵ ေကကမ်ိြပညဴ်ထိုဵနဳှထာဵသည်ဴ မိဘ 

(သ့ုိမဟုတ်) ေုပ်ထိန်ဵသူနှငဴ်ေတူ ခရီဵသွာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက ဤသတ်မှတ်ချက်မှ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပု သည်။ 

သက်ေသခဳလက်မှတ်တွင် ကာကွယ်ေဆဵေမည်၊ ထုိဵနှဳသညဴ်နုိင်ငဳနှငဴ်ရက်စဲွမျာဵကုိ ခရီဵသွာဵ၏ နုိင်ငဳ 

ကူဵလက်မှတ်ပါ ေချက်ေလက်မျာဵနှင်ဴေတူေဂေလိပ်ဘာသာြဖငဴ် ြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာဘာသာြဖင်ဴ ြဖစ်ေစ၊ 

နှစ်မျ ိုဵစလုဳဵြဖင်ဴ ြဖစ်ေစ ရှင်ဵလင်ဵတိကျစွာ ေဖာ်ြပရမည်။] 
 

(ခ) ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆဵေကကိမ်ြပညဴ် မထိုဵ နဳှထာဵသူမျာဵေေနြဖငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ 

ဆုိက်ေရာက်သညဴ ် ေချနိ်မတိုင်မီ ေမျာဵဆဳုဵ (၄၈) နာရီေတွင်ဵ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ RT-PCR နည်ဵြဖင်ဴ စစ်ေဆဵထုတေ်ပဵထာဵသညဴ ်ဓာတ်ခွဲေေြဖ 

 [ေသက် (၁၂) နှစ်ေောက် ကေလဵမျာဵကုိ ဤသတ်မှတ်ချက်မှ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပုသည။် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ စစ်ေဆဵထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ဓာတ်ခဲွေေြဖနှင်ဴ စစ်ေဆဵသည်ဴ ေန့ရက်ကို 

ခရီဵသွာဵ၏ နုိင်ငဳကူဵလက်မှတ်ပါ ေချက်ေလက်မျာဵနှငဴ်ေတူ ေဂေလိပ်ဘာသာြဖင်ဴ ရှင်ဵလင်ဵ 

တိကျစွာ ေဖာ်ြပရမည်။] 
 

(ဂ) နိုင်ငဳြခာဵသာဵခရီဵသွာဵမျာဵေတွက် ြမန်မာေဴာမခဳလုပ်ငန်ဵထဳမှ ကိုဗစ်-၁၉ ဆုိင်ရာ 

ကျန်ဵမာေရဵ ောမခဳဝယ်ယူထာဵေ ကာင်ဵ ေေထာက်ေထာဵ။  

(ေေသဵစိတ်ကိ ု ြမန်မာဴောမခဳလုပ်ငန်ဵ website Myanma Insurance (mminsurance. gov.mm) 

တွင် ေလဴလာနုိင်ပါသည်။ နိုင်ငဳြခာဵသာဵသဳတမန်မျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂေဖဲွ့ေစည်ဵမျာဵမှ နိုင်ငဳြခာဵသာဵ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ မိသာဵစုဝင်မျာဵသည် သက်ဆိငု်ရာနုိင်ငဳမှ ဝယ်ယူထာဵေသာ ကျန်ဵမာေရဵောမခဳောဵ 

တင်ြပရမည်။) 

၂။ ခရီဵသွာဵမျာဵေေနြဖင်ဴ စာပိုဒ် ၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ ် စာရွက်စာတမ်ဵ/ ေေထာက်ေထာဵ 

ေသီဵသီဵ၏ မိတ္တူတစ်စုဳစီကို ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ လာေရာက်မညဴ် ေလယာဉ်ေပါ်သ့ုိ တက်ေရာက်ရန် 

စာရင်ဵသွင်ဵစဉ် ေလေ ကာင်ဵလုိင်ဵဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳသ့ုိ ဆုိက်ေရာက်ချန်ိတွင် 

သက်ဆုိင်ရာေလဆိပ်ရှိ ကျန်ဵမာေရဵေရာရှိမျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ ြပသရမည်။ 

၃။ ခရီဵသွာဵမျာဵေေနြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေ ကညာချက် (Health Declaration Form) ကုိ ြမန်မာ 

နုိင်ငဳသ့ုိ ဆုိက်ေရာက်ချန်ိတွင် သက်ဆုိင်ရာေလဆိပ်ရှိ ကျန်ဵမာေရဵေရာရိှမျာဵထဳသ့ုိ တင်ြပရမည်။ 

[ကျန်ဵမာေရဵေ ကညာချက်တွင် မည်သညဴ်ေချက်ေလက်ကိမုဆို မှန်ကန်စွာ ြဖညဴ်စွက်ြခင်ဵမရိှပါက ဥပေဒေရ 

ေေရဵယူေဆာင်ရွက်ပါမည်။] 



၄။ ခရီဵသွာဵမျာဵေေနြဖင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိဆုိက်ေရာက်ချနိ်တွင် သက်ဆုိင်ရာ ေလဆိပ်ကျန်ဵမာ 

ေရဵေရာရိှမျာဵက ေဆာင်ရွက်ေသာ ကုိယ်ေပူချန်ိတုိင်ဵတာြခင်ဵနှင်ဴ လုိေပ်ေသာကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵ 

ြခင်ဵတ့ုိကို ခဳယူရမည်။ 

၅။ ခရီဵသွာဵမျာဵတွင် ကုိယ်ေပူချနိ်ြမင်ဴတက်ြခင်ဵ ေပါေဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ လက္ခဏာမျာဵ 

ေတွ့ ရှပိါက RDT နည်ဵြဖင်ဴ ေလဆိပ်ကျန်ဵမာေရဵဌာနတွင် စစ်ေဆဵ၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါရှိေ ကာင်ဵ 

ေတွ့ ရှိလျှင် ၎င်ဵတ့ုိကုိ ကျန်ဵမာေရဵေစီေမဳမျာဵနှင်ဴေညီ ချက်ချင်ဵ သီဵြခာဵထာဵရိှမည်ြဖစ်ပပီဵ 

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵ ဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေဆဵရဳု (သ့ုိမဟုတ်) ကုသေရဵစင်တာ (သ့ုိမဟုတ်) 

ဟုိတယ်သ့ုိ လွှဲေြပာင်ဵ ပ့ုိေဆာင်၍ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ကုသေရဵလုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်မျာဵေတုိင်ဵ 

ကုသမှုခဳယူရမည်။  

၆။  ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေနထိင်ုစဉ်ေတွင်ဵ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ေပါ်ေပါက်လာပါက 

ခရီဵ သွာဵမျာဵေေနြဖင်ဴ မိမိတို့ေရာက်ရိှရာေဒသရှိ ကျန်ဵမာေရဵဌာနသ့ုိ သတင်ဵေပဵပ့ုိရမည်။ 

၇။ ခရီဵသွာဵမျာဵေေနြဖင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳမှ ြပန်လည်ထကွ်ခွာြခင်ဵမြပုမီ ၎င်ဵတို့ သွာဵေရာက်မည်ဴ 

(သ့ုိမဟုတ်) ခရီဵတစ်ေထာက်ရပ်နာဵမည်ဴ နိုင်ငဳမျာဵ၏ လိေုပ်ချက်ေရ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲ 

စစ်ေဆဵမှု ြပုလုပ်လုိပါက ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနက ေသိေမှတ်ြပုထာဵသည်ဴ ဓာတ်ခဲွခန်ဵမျာဵတွင် 

မိမိစရိတ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်နုိင်သည်။ 

၈။ ေပိုဒ် ၁ (က) နှငဴ် (ခ) တ့ုိတငွ် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ ် စာရွက်စာတမ်ဵ/ေေထာက်ေထာဵမျာဵကုိ 

မတင်ြပနိုင်သညဴ် ခရီဵသွာဵမျာဵေေနြဖင်ဴ ကယ်ဆယ်ေရဵေလယာဉ်ခရီဵစဉ် Relief Flight ြဖင်ဴသာ 

ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ ဝင်ေရာက်နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

၉။ ခရီဵသည်မျာဵေေနြဖင်ဴ ေလဆိပ်ောဏာပိုင်နှငဴ် သက်ဆုိင်ရာကျန်ဵမာေရဵဌာန၏ ညွှန် ကာဵ 

ချက်မျာဵကုိ တိကျစွာလိကု်နာရမည်ြဖစ်ပပီဵနှငဴ် လိက်ုနာရန်ပျက်ကွက်ပါက ဥပေဒေရေေရဵယူ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်။ 

၁၀။ နိုင်ငဳတကာခရီဵသွာဵမျာဵောဵ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ခရီဵတစ်ေထာက်ရပ်နာဵြခင်ဵကို ခွငဴ်မြပုပါ။ 

၁၁။ ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ နိုင်ငဳေတာ်ေဆငဴေ်လယာဉ်ခရီဵစဉ် (state flight) မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) သီဵသန့် 

ေလယာဉ်ခရီဵစဉ်မျာဵြဖင်ဴ လာေရာက်ေသာ နုိင်ငဳေတာ်ေဆငဴ် ဧညဴသ်ည်ေတာ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) နုိင်ငဳ 

ြခာဵကုိယ်စာဵလှယ်ေတာ်မျာဵေေနြဖငဴ် ဆုိက်ေရာက်မညဴ် ေန့ရက်မတုိင်မီ ေလုပ်လုပ်ရက် ေနည်ဵ 

ဆဳုဵ (၅) ရက် ကကိုတင်၍ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်ဵချုပ်၊ ကုသေရဵဗဟုိေကာ်မတီ၊ နုိင်ငဳြခာဵ 

ေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနတ့ုိထဳသ့ုိ တင်ြပ၍ ေထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵမှ ကင်ဵ 

လွတ်ခွင်ဴ ေတာင်ဵခဳနုိင်သည်။ 



၁၂။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ခရီဵတစ်ေထာက်ရပ်နာဵရန် လိေုပ်သညဴ ် နိုင်ငဳြခာဵေလယာဉ်ေမှုထမ်ဵမျာဵ 

ေေနြဖင်ဴ ၎င်ဵတို့၏ ေနာက်တစ်ကကိမ်ေလယာဉ်ခရီဵစဉ် မတိုင်မီေထိ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ ် ဟုိတယ် 

မျာဵတွင် သက်ဆုိင်ရာကျန်ဵမာေရဵေစီေမဳမျာဵနှငဴ်ေညီ သီဵြခာဵေနထုိင်ရမည်။ 

၁၃။ ခရီဵသွာဵမျာဵေေနြဖင်ဴ မိမိတို့၏ ဗီဇာလိေုပ်ချက်/ ကင်ဵလွတခ်ွငဴ်မျာဵနှငဴ် ေြခာဵဗီဇာဆုိင်ရာ 

ကိစ္စရပ်မျာဵကုိ လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵနှင်ဴြပည်သူ့ေင်ောဵဝန်ကကီဵဌာန website (https:// evisa.moip. 

gov.mm) တွင်  ကညဴရ်ှုနိုင်သည်။ 

၁၄။ ခရီဵသွာဵမျာဵေေနြဖင်ဴ ေလေ ကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ သတ်မှတ်သည်ဴေလဆိပ်မျာဵ 

မှတစ်ဆငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ ဝင်ေရာက်ခွငဴ်ြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၅။ ဤသတ်မှတ်ချက်မျာဵသည် ေချနိ်နှငဴ်တစေ်ြပဵညီ ေြပာင်ဵလဲမှုရိှနိုင်ပါသည်။ 

၁၈။ ဤသတ်မှတ်ချက်မျာဵသည်  ၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက်ေန့၊ ြမန်မာစဳေတာ်ချန်ိ ၀၀:၀၁ နာရီမှ စတင် 

သက်ဝင်မည်ြဖစ်ပပီဵ "နုိင်ငဳတကာပုဳမှန်ေလေ ကာင်ဵခရီဵစဉ်မျာဵြဖင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ ဝင်ေရာက်မည်ဴ 

ခရီဵသွာဵမျာဵေတွက် ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ (၈-၁၀-၂၀၂၂)" ကုိ ေစာဵထုိဵ 

မည် ြဖစ်ပါသည်။ 



PUBLIC HEALTH REQUIREMENTS FOR TRAVELERS  

ENTERING MYANMAR THROUGH INTERNATIONAL COMMERCIAL FLIGHTS  

(1-12-2022) 

 

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 purchased from 

Myanma Insurance. 

(Detailed information can be obtained at the Myanma Insurance's website Myanma 

Insurance (mminsurance.gov.mm). Diplomats, UN officials and their families can submit 

the health insurance from their respective country) 

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. Foreigners are not allowed to transit through Myanmar. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

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

Aviation. 

15. These requirements are subject to changes. 

16. These requirements shall take effect from 1-12-2022 / 00:01 Hour Myanmar Standard 

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

Myanmar through International Commercial Flights (8-10-2022). 

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