
သက္ဆို င္သူမ  ်ား သတ မှတ ချက မျ ်ား
ထထဆိုင္ ဝမ သဆို ို့ လ ရ  က  န  

အကျ ို်ားဝင္ မှု
ထဆိုင္  ဝမ သဆို ို့လ ရ  က  န  လဆိုအပ သညို့  အချက မျ ်ား

နဆိုင္  င္  ခခ ်ားသ ်ား

သက တမ ်ားရှဆရသ ရနထဆိုင္ ခငွ္ ို့ ကဒ 

ခပ ်ားကဆိုင္  ရ  င္ ထ ်ားသမူျ ်ား

1. အရ က င္ ်ား င္ ်ားမခွွဲခခ ်ားဘွဲ ခပည ဝင္ နဆိုင္  သည ။

2. ရနထဆိုင္ သညို့  အရ က င္ ်ား င္ ်ားမှ  ရ  ွှေ့ရခပ င္ ်ားလိုပ သ ်ားခြစ ပါက ထပ မ ခပည ဝင္ ခငွ္ ို့  ပူ်ားတွွဲကဆိုင္  ရ  င္ ထ ်ား မည ။

○

1. ရလယ ဥ ရပေါ်မတက မီ ၂  က  အတငွ္ ်ား COVID-19 nucleic 

acid စစ ရ ်ားမှု အနိုတ လကခဏ  အစ ီင္ ခ စ ကဆို

ပူ်ားတွွဲတင္ ခပ မည ။

2. အဆမ ၌ အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှုအစအီမ အ ်ား 

တဆို်ားခမြှင္ို့ ရ  င္  ွက မည ။  *မှတ ချက  1
ရနထဆိုင္ ခငွ္ ို့ လက မှတ  မရှဆသူ

1. အရ ်ားရပေါ်အရခခအရန သဆို ို့မဟိုတ  လသူ ်ားချင္ ်ားစ န ရထ က ထ ်ားမှုကဆို ထညို့  သငွ္ ်ားစဥ ်ားစ ်ား န လဆိုအပ သညို့   

ခငွ္ ို့ ခပိုထ ်ားရသ သမူျ ်ား

2. နဆိုင္  င္  သ ်ား၏ နဆိုင္  င္  ခခ ်ားသ ်ား အဆမ  ရထ င္ ြက မျ ်ားနငှ္ ို့  အ ွယ မရ  က ရသ်ားရသ  

ကရလ်ားသငူ္ယ မျ ်ားနွင္႔ေဆြမ်ိဳးမ   ်ိဳးမ  
3. ပည ရ ်ားဝန ကက်ီားဌ နမှ ခငွ္ို့ ခပိုချက  ရှဆထ ်ားရသ  ရကျ င္ ်ားသ ်ားရကျ င္ ်ားသမူျ ်ား *မှတ ချက  3

4. ရနထဆိုင္ ခငွ္ ို့ ကတ ခပ ်ား ကဆိုင္  ရ  င္ ထ ်ားရသ  နဆိုင္  င္  ခခ ်ားသ ်ား အဆမ ရထ င္ ြက မျ ်ားနငှ္ ို့  အ ွယ မရ  က ရသ်ားရသ  

သ ်ားသမီ်ားမျ ်ားနွင္႔ေဆြမ်ိဳးမ   ်ိဳးမ  
5. စ်ီားပွ ်ားရ ်ားလိုပ င္န ်ား ဆိုင္     လှုပ ရှ ်ားမှုမျ ်ား

အထက ပါစည ်ားမျဥ ်ားစည ်ားကမ ်ားနငှ္ ို့  ကဆိုက ညမီှုမရှဆရသ နဆိုင္  င္  ခခ ်ားသ ်ားမျ ်ား X

သက္ဆို င္သူမ  ်ား ခ ီ်ားသ ွ်ား  ဇဝင္ ထဆိုင္  ဝမ သဆို ို့ ခပန လ  န  အကျ ို်ားဝင္ မှု ထဆိုင္  ဝမ သဆို ို့ ခပန လ ပပီ်ားရန က  လဆိုအပ သညို့  အချက မျ ်ား

နဆိုင္  င္  သ ်ား နဆိုင္  င္   (နယ စပ ) ခပင္ ပမှ ထဆိုင္  ဝမ သဆို ို့ခပန လ ခခင္ ်ား ○

1. ရလယ ဉ်ရပေါ်မတက မီ သ ို်ား က အတငွ္ ်ား စစ ရ ်ားထ ်ားသညို့   ကဆိုဗစ -၁၉ မရှဆရ က င္ ်ားပါသညို့   နျူကလစ အက  စ  စစ ရ ်ားမှု 

အစ ီင္ ခ စ ကဆို ယရူ  င္ လ  ပါမည ။

2. အဆမ ၌ အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှုအစအီမ အ ်ား တဆို်ားခမြှင္ို့ ရ  င္  ွက မည ။  *မှတ ချက  1

ထထဆိုင္ ဝမ နဆိုင္ င္ သဆို ို့ ဝင္ ရ  က လ သမူျ ်ားအရပေါ် ကန ို့ သတ ချက မျ ်ားဇယ ်ား-1/4-

နဆိုင္ င္ သ ်ား နငှ္ို့  နဆိုင္ င္ ခခ ်ားသ ်ား

မှတ ချက  -

1. ထဆိုင္ ဝမ နဆိုင္  င္  သဆို ို့ လ ရ  က မညို့  သမူျ ်ားအ ်ားလ ို်ား က ွ န တင္ ်ားကဆို ၁၀  က  လိုပ ရ  င္  မည ခြစ ပပီ်ား ၇  က တ  မဆမဆကဆိုယ တဆိုင္   ကျန ်ားမ ရ ်ားစမီ ခန ို့ ခွွဲမှုကဆိုလည ်ား လိုပ ရ  င္  မည ခြစ သည ။ ရလယ ဥ မစ်ီားနငှ္  ်ားမီ က ွ န တင္ ်ားလိုပ ရ  င္ မညို့  ရန  ကဆို ကကဆိုတင္ စစီဥ ထ ်ားရှဆ မည ။ 

ရ  ဂါထဆန ်ားချိုပ ရ ်ားနငှ္ို့  က ကယွ ရ ်ားဗဟဆိုဌ န၏ သက  ဆိုင္     စည ်ားမျဉ််ားမျ ်ားနငှ္ ို့ အည ီရ  င္  ွက မည ခြစ သည ။

2. ၂၀၂၁ခိုနစှ  ရမလ ၁၉ က ရန ို့ ၀၀:၀၀ အချဆန မှစတင္ ၍ ထဆိုင္ ဝမ ရလ ဆပ ၌ ခ ီ်ားအက်ူားအရခပ င္ ်ားလိုပ ရ  င္ မှုမျ ်ားအ ်ားလ ို်ားကဆို ပဆတ ပင္ တ ်ားခမစ သည ။

3. နဆိုင္  င္  ခခ ်ားရ ်ားဝန ကက်ီားဌ နဝန ထမ ်ားမျ ်ားရ ရ  ွှေ့ရခပ င္ ်ားအလိုပ သမ ်ားမျ ်ားရ နဆိုင္  င္  ခခ ်ားသ ်ား ရကျ င္ ်ားသ ်ားမျ ်ားအရနခြင္ို့  နဆိုင္  င္  ခခ ်ားရ ်ားဝန ကက်ီားဌ နရ အလိုပ သမ ်ားဝန ကက်ီားဌ နရ ပည ရ ်ားဝန ကက်ီားဌ နတဆို ို့မှ ချမှတ ထ ်ားရသ  စမီ ကပွ ကွဲမှု ဆိုင္    နည ်ားလမ ်ားမျ ်ားကဆို ပူ်ားရပါင္ ်ားရ  င္  ွက ရပ်ားပါ။

4. ဤအစီအစဥ္၏ေနထ ိုင္ခမင္႔ကတ္ၿပ  က ိုင္ေဆြ င္ထ  သူ်ိဳးမ  တမင္ေရႊ႔ေၿပ င္ ိုုပ္သ  ်ိဳးမ  ်ိဳးပဝငင္ပဝ။

ခပည ဝင္ ခခင္ ်ားမခပိုမီ "ခပည ဝင္ ခခင္ ်ား ဆိုင္    အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှုစနစ " ၌ 
အနွ လဆိုင္ ်ားမှတစ  င္ို့  ရလ  က ထ ်ားပပီ်ား ထဆိုင္ ဝမ သဆို ို့ရ  က ရှဆစဉ် 
အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှု ဆိုင္    တ ဝန ရှဆသထူ သဆို ို့ သက ရသခ စ တဆို ခပသ မည ။

ခပည ဝင္ ခခင္ ်ား ဆိုင္    
အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှုစနစ ဇယ ်ား ွွဲသညို့  အချဆန  -

ရြ င္ ရ ်ား ွွဲသညို့  အြွွဲ ွှေ့အစည ်ား - ခပည ထွဲရ ်ားဝန ကက်ီားဌ န 

လဝူင္ မှုကက်ီား ကပ ရ ်ားဦ်ားစီ်ားဌ န



သက  ဆိုင္ သမူျ ်ား သတ မှတ ချက မျ ်ား

ထထဆိုင္ ဝမ သဆို ို့ 

လ ရ  က  န  

အကျ ို်ားဝင္ မှု

ထဆိုင္ ဝမ သဆို ို့လ ရ  က  န  လဆိုအပ သညို့  အချက မျ ်ား

ရဟ င္ ရက င္ ရ 

မက အဆိုနယ သ ်ား

မျ ်ား

အကျ ို်ားဝင္ ရသ  ရနထဆိုင္ ခွင္ို့ လက မှတ  

ကဆိုင္ ရ  င္ ထ ်ားသူ
အရ က င္ ်ား င္ ်ားမခွွဲခခ ်ားဘွဲ ခပည ဝင္ နဆိုင္ သည ။

○

1. ရလယ ဥ ရပေါ်မတက မီ ၂  က  အတငွ္ ်ား 

COVID-19 nucleic acid စစ ရ ်ားမှု 

အနိုတ လကခဏ  အစီ င္ ခ စ ကဆို 

ပူ်ားတွွဲတင္ ခပ မည ။

2. အဆမ ၌ 

အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှုအစီအမ အ ်ား

တဆို်ားခမြှင္ို့ ရ  င္  ွက မည ။  *မှတ ချက  1

အကျ ို်ားဝင္ ရသ  

ခပည ဝင္ ခပည ထကွ ခွင္ို့ လက မှတ  

ကဆိုင္ ရ  င္ ထ ်ားသူ

1. အရ ်ားရပေါ်အရခခအရန သဆို ို့မဟိုတ  လသူ ်ားချင္ ်ားစ န ရထ က ထ ်ားမှုကဆို ထညို့  သငွ္ ်ားစဥ ်ားစ ်ား န လဆိုအပ သညို့   

ခငွ္ ို့ ခပိုထ ်ားရသ သမူျ ်ား

2. နဆိုင္  င္  သ ်ား၏ ရဟ င္ ရက င္ ရ မက အဆို တဆို ို့မှ အဆမ  ရထ င္ ြက မျ ်ားနငှ္ ို့  အ ွယ မရ  က ရသ်ားရသ  

ကရလ်ားသငူ္ယ မျ ်ား

3. ပည ရ ်ားဝန ကက်ီားဌ နမှ ခငွ္ ို့ ခပိုချက  ရှဆထ ်ားရသ  ရကျ င္ ်ားသ ်ားရကျ င္ ်ားသမူျ ်ား *မှတ ချက  3

4. ရနထဆိုင္ ခငွ္ ို့ ကတ ခပ ်ား ကဆိုင္  ရ  င္ ထ ်ားရသ  နဆိုင္  င္  ခခ ်ားသ ်ား အဆမ ရထ င္ ြက မျ ်ားနငှ္ ို့  

အ ွယ မရ  က ရသ်ားရသ  သ ်ားသမီ်ားမျ ်ား

5. စ်ီားပွ ်ားရ ်ားလိုပ င္န ်ား သရဘ တစူ ချိုပ  ချိုပ  ဆိုခခင္ ်ားရ နဆိုင္  င္  နစှ နဆိုင္  င္  တွင္  အရခခစဆိုက ထ ်ားရသ  

ကိုမပဏီမျ ်ားအတငွ္ ်ားရှဆ ဝန ထမ ်ားမျ ်ား တစ နဆိုင္  င္  မှ တစ နဆိုင္  င္  သဆို ို့ ရခပ င္ ်ားရ  ွှေ့ခန ို့ အပ ခခင္ ်ား

အထက ပါအချက မျ ်ားနငှ္ို့ မကဆိုက ညီရသ  ရဟ င္ ရက င္ ရ မက အဆိုနယ သ ်ားမျ ်ား X

မှတ ချက  -

1. ထဆိုင္ ဝမ နဆိုင္  င္  သဆို ို့ လ ရ  က မညို့  သမူျ ်ားအ ်ားလ ို်ား က ွ န တင္ ်ားကဆို ၁၀  က  လိုပ ရ  င္  မည ခြစ ပပီ်ား ၇  က တ  မဆမဆကဆိုယ တဆိုင္   ကျန ်ားမ ရ ်ားစမီ ခန ို့ ခွွဲမှုကဆိုလည ်ား လိုပ ရ  င္  မည ခြစ သည ။ ရလယ ဥ မစ်ီားနငှ္  ်ားမီ က ွ န တင္ ်ားလိုပ ရ  င္ မညို့  ရန  ကဆို ကကဆိုတင္ စစီဥ ထ ်ားရှဆ မည ။ 

ရ  ဂါထဆန ်ားချိုပ ရ ်ားနငှ္ို့  က ကယွ ရ ်ားဗဟဆိုဌ န၏ သက  ဆိုင္    စည ်ားမျဉ််ားမျ ်ားနငှ္ ို့ အည ီရ  င္  ွက မည ခြစ သည ။

2. ၂၀၂၁ခိုနစှ  ရမလ ၁၉ က ရန ို့ ၀၀:၀၀ အချဆန မှစတင္ ၍ ထဆိုင္ ဝမ ရလ ဆပ ၌ ခ ီ်ားအက်ူားအရခပ င္ ်ားလိုပ ရ  င္ မှုမျ ်ားအ ်ားလ ို်ားကဆို ပဆတ ပင္ တ ်ားခမစ သည ။

3. နဆိုင္  င္  ခခ ်ားသ ်ား ရကျ င္ ်ားသ ်ားမျ ်ားအရနခြင္ို့  ပည ရ ်ားဝန ကက်ီားဌ နမှ ချမှတ ထ ်ားရသ  စမီ ကပွ ကွဲမှု ဆိုင္    နည ်ားလမ ်ားမျ ်ားကဆို ပူ်ားရပါင္ ်ားရ  င္  ွက ရပ်ားပါ။

4. ဤအစအီစဥ ၏ ရနထဆိုင္ ခငွ္ ို့ ကတ ခပ ်ား ကဆိုင္  ရ  င္ ထ ်ားသမူျ ်ားတငွ္  ရ  ွှေ့ရခပ င္ ်ားလိုပ သ ်ားမျ ်ားနငှ္ ို့  ရကျ င္ ်ားသ ်ားမျ ်ား မပါဝင္ ပါ။

ထဆိုင္ ဝမ နဆိုင္ င္ သဆို ို့ ဝင္ ရ  က လ သမူျ ်ားအရပေါ် ကန ို့ သတ ချက မျ ်ားဇယ ်ား-2/4-

ရဟ င္ ရက င္ ရ မက အဆိုနယ သ ်ားမျ ်ား

ခပည ဝင္ ခခင္ ်ားမခပိုမီ "ခပည ဝင္ ခခင္ ်ား ဆိုင္    အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှုစနစ " ၌ 
အနွ လဆိုင္ ်ားမှတစ  င္ို့  ရလ  က ထ ်ားပပီ်ား ထဆိုင္ ဝမ သဆို ို့ရ  က ရှဆစဉ် 
အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှု ဆိုင္    တ ဝန ရှဆသထူ သဆို ို့ သက ရသခ စ တဆို ခပသ မည ။

ခပည ဝင္ ခခင္ ်ား ဆိုင္    
အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှုစနစ 

ဇယ ်ား ွွဲသညို့  အချဆန  -

ရြ င္ ရ ်ား ွွဲသညို့  အြွွဲ ွှေ့အစည ်ား - ခပည ထွဲရ ်ားဝန ကက်ီားဌ န 

လဝူင္ မှုကက်ီား ကပ ရ ်ားဦ်ားစီ်ားဌ န



သက  ဆိုင္ သမူျ ်ား သတ မှတ ချက မျ ်ား
ထထဆိုင္ ဝမ သဆို ို့ လ ရ  က  န  

အကျ ို်ားဝင္ မှု
ထဆိုင္ ဝမ သဆို ို့လ ရ  က  န  လဆိုအပ သညို့  အချက မျ ်ား

ခပည မကက်ီားမှလ 

ရ  က သမူျ ်ား

အကျ ို်ားဝင္ ရသ  

ရနထဆိုင္ ခွင္ို့ လက မှတ 

ကဆိုင္ ရ  င္ ထ ်ားသူ

အရ က င္ ်ား င္ ်ားမခွွဲခခ ်ားဘွဲ ခပည ဝင္ နဆိုင္ သည ။

○

1. ရလယ ဥ ရပေါ်မတက မီ ၂  က  အတငွ္ ်ား COVID-19 

nucleic acid စစ ရ ်ားမှု အနိုတ လကခဏ  အစီ င္ ခ စ ကဆို 

ပူ်ားတွွဲတင္ ခပ မည ။

2. အဆမ ၌ အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှုအစီအမ အ ်ား

တဆို်ားခမြှင္ို့ ရ  င္  ွက မည ။  *မှတ ချက  1

အကျ ို်ားဝင္ ရသ  

ခပည ဝင္ ခပည ထကွ ခွင္ို့ လက မှ

တ  ကဆိုင္ ရ  င္ ထ ်ားသူ

1. အရ ်ားရပေါ်အရခခအရန သဆို ို့မဟိုတ  လသူ ်ားချင္ ်ားစ န ရထ က ထ ်ားမှုကဆို 

ထညို့ သငွ္ ်ားစဥ ်ားစ ်ား န လဆိုအပ သညို့   ခငွ္ ို့ ခပိုထ ်ားရသ သမူျ ်ား

2. နဆိုင္  င္  သ ်ား၏ တ ိုတ ခပည မကက်ီားမှ အဆမ  ရထ င္ ြက မျ ်ားနငှ္ ို့  အ ွယ မရ  က ရသ်ားရသ  

ကရလ်ားသငူ္ယ မျ ်ား

3. ပည ရ ်ားဝန ကက်ီားဌ နမှ ခငွ္ ို့ ခပိုချက  ရှဆထ ်ားရသ  ရကျ င္ ်ားသ ်ားရကျ င္ ်ားသမူျ ်ား *မှတ ချက  

3

4. ရနထဆိုင္ ခငွ္ ို့ ကတ ခပ ်ား ကဆိုင္  ရ  င္ ထ ်ားရသ  နဆိုင္  င္  ခခ ်ားသ ်ား အဆမ ရထ င္ ြက မျ ်ားနငှ္ ို့  

အ ွယ မရ  က ရသ်ားရသ  သ ်ားသမီ်ားမျ ်ား

5. စ်ီားပွ ်ားရ ်ားလိုပ င္န ်ား သရဘ တစူ ချိုပ  ချိုပ  ဆိုခခင္ ်ားရ နဆိုင္  င္  နစှ နဆိုင္  င္  တငွ္  အရခခစဆိုက ထ ်ားရသ  

ကိုမပဏီမျ ်ားအတငွ္ ်ားရှဆ ဝန ထမ ်ားမျ ်ား တစ နဆိုင္  င္ မှ တစ နဆိုင္  င္ သဆို ို့ ရခပ င္ ်ားရ  ွှေ့ခန ို့ အပ ခခင္ ်ား

အထက ပါအချက မျ ်ားနငှ္ို့ မကဆိုက ညရီသ  ခပည မကက်ီားမှလ ရ  က သမူျ ်ား X

ခပည ဝင္ ခခင္ ်ားမခပိုမီ "ခပည ဝင္ ခခင္ ်ား ဆိုင္    အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှုစနစ " ၌ 
အနွ လဆိုင္ ်ားမှတစ  င္ို့  ရလ  က ထ ်ားပပီ်ား ထဆိုင္ ဝမ သဆို ို့ရ  က ရှဆစဉ် 
အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှု ဆိုင္    တ ဝန ရှဆသထူ သဆို ို့ သက ရသခ စ တဆို ခပသ မည ။

ခပည ဝင္ ခခင္ ်ား ဆိုင္    
အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှုစနစ 

ထဆိုင္ ဝမ နဆိုင္ င္ သဆို ို့ ဝင္ ရ  က လ သမူျ ်ားအရပေါ် ကန ို့ သတ ချက မျ ်ားဇယ ်ား-3/4-

ခပည မကက်ီားမှလ ရ  က သမူျ ်ား

မှတ ချက  -

1. ထဆိုင္ ဝမ နဆိုင္  င္  သဆို ို့ လ ရ  က မညို့  သမူျ ်ားအ ်ားလ ို်ား က ွ န တင္ ်ားကဆို ၁၀  က  လိုပ ရ  င္  မည ခြစ ပပီ်ား ၇  က တ  မဆမဆကဆိုယ တဆိုင္   ကျန ်ားမ ရ ်ားစမီ ခန ို့ ခွွဲမှုကဆိုလည ်ား လိုပ ရ  င္  မည ခြစ သည ။ ရလယ ဥ မစ်ီားနငှ္  ်ားမီ က ွ န တင္ ်ားလိုပ ရ  င္ မညို့  ရန  ကဆို ကကဆိုတင္ စစီဥ ထ ်ားရှဆ မည ။ 

ရ  ဂါထဆန ်ားချိုပ ရ ်ားနငှ္ို့  က ကယွ ရ ်ားဗဟဆိုဌ န၏ သက  ဆိုင္    စည ်ားမျဉ််ားမျ ်ားနငှ္ ို့ အည ီရ  င္  ွက မည ခြစ သည ။

2. ၂၀၂၁ခိုနစှ  ရမလ ၁၉ က ရန ို့ ၀၀:၀၀ အချဆန မှစတင္ ၍ ထဆိုင္ ဝမ ရလ ဆပ ၌ ခ ီ်ားအက်ူားအရခပ င္ ်ားလိုပ ရ  င္ မှုမျ ်ားအ ်ားလ ို်ားကဆို ပဆတ ပင္ တ ်ားခမစ သည ။

3. နဆိုင္  င္  ခခ ်ားသ ်ား ရကျ င္ ်ားသ ်ားမျ ်ားအရနခြင္ို့  ပည ရ ်ားဝန ကက်ီားဌ နမှ ချမှတ ထ ်ားရသ  စမီ ကပွ ကွဲမှု ဆိုင္    နည ်ားလမ ်ားမျ ်ားကဆို ပူ်ားရပါင္ ်ားရ  င္  ွက ရပ်ားပါ။

4. ဤအစအီစဥ ၏ ရနထဆိုင္ ခငွ္ ို့ ကတ ခပ ်ား ကဆိုင္  ရ  င္ ထ ်ားသမူျ ်ားတငွ္  ရ  ွှေ့ရခပ င္ ်ားလိုပ သ ်ားမျ ်ားနငှ္ ို့  ရကျ င္ ်ားသ ်ားမျ ်ား မပါဝင္ ပါ။

ဇယ ်ား ွွဲသညို့  အချဆန  -

ရြ င္ ရ ်ား ွွဲသညို့  အြွွဲ ွှေ့အစည ်ား - ခပည ထွဲရ ်ားဝန ကက်ီားဌ န 

လဝူင္ မှုကက်ီား ကပ ရ ်ားဦ်ားစီ်ားဌ န



အြွွဲွှေ့အစည ်ား
ဝက ဘ  ဆိုက စ မျက န ှလဆပ စ 

(စ လ ို်ားကဆို တဆိုက  ဆိုက  ကလစ နှဆပ ပါ)

QR Code

(QR Code ကဆို စကမဖကပါ)

ကျန ်ားမ ရ ်ားနငှ္ို့ ြူလ ိုရ ်ားဝန ကက်ီားဌ န

နဆိုင္ င္ တက ခ ီ်ားသ ွ်ားလ ရ ်ားနငှ္ို့   ဆပ ကမ ်ားက ွ န တင္ ်ား
ရ  ဂါထဆန ်ားချိုပ ရ ်ားဌ န 
တ  ်ားဝင္ ဝက ဘ  ဆိုက 

"ခပည ဝင္ ခခင္ ်ား ဆိုင္    

အသ ွ်ားအလ ကန ို့ သတ မှုစနစ "

ခပင္ ်ားထန ထ်ူားခခ ်ားက်ူားစက အ ိုတ ရ  င္ ရ  ဂါ ဆိုင္    အရမ်ားအရခြမျ ်ား

ခပင္ ်ားထန အထ်ူားက်ူားစက အ ိုတ ရ  င္ ရ  ဂါ ဆိုင္    ရန က   ို်ား  

သတင္ ်ားမျ ်ားနငှ္ို့  ကပ ရ  ဂါ ဆိုင္    အချက အလက မျ ်ား

နဆိုင္ င္ ခခ ်ားရ ်ားဝန ကက်ီားဌ န "ကဆိုဗစ -၁၉ (COVID-19" ကပ ရ  ဂါ ဆိုင္    နဆိုင္ င္ ခခ ်ားသ ်ားမျ ်ား ခပည ဝင္ မှုထဆန ်ားချိုပ ရ ်ားအစီအမ  သ်ီားသန ို့ ကဏ္ဍ

ပည ရ ်ားဝန ကက်ီားဌ န

ခပည ပမှရကျ င္ ်ားသ ်ားမျ ်ား ထဆိုင္ ဝမ သဆို ို့ခပန လ ၍ ပည သင္ ယရူ ်ား ဆိုင္    အရမ်ားအရခြမျ ်ား

ခပင္ ်ားထန ထ်ူားခခ ်ားက်ူားစက အ ိုတ ရ  င္ ရ  ဂါ ဆိုင္    ပည ရပ်ားသ်ီားသန ို့ ကဏ္ဍ

ပည ထွဲရ ်ားဝန ကက်ီားဌ န 

လဝူင္ မှုကက်ီား ကပ ရ ်ားဦ်ားစီ်ားဌ န
နယ စပ ထဆန ်ားချိုပ ရ ်ားနငှ္ို့  ကပ ရ  ဂါက ကယွ ရ ်ားဇိုန 

ထထဆိုင္ ဝမ နဆိုင္ င္ သဆို ို့ ဝင္ ရ  က လ သမူျ ်ားအရပေါ် ကန ို့ သတ ချက မျ ်ားဇယ ်ား-4/4-

 သက  ဆိုင္   ဝက ဘ  ဆိုက လဆပ စ မျ ်ား

ဇယ ်ား ွွဲသညို့  အချဆန  -

ရြ င္ ရ ်ား ွွဲသညို့  အြွွဲ ွှေ့အစည ်ား - ခပည ထွဲရ ်ားဝန ကက်ီားဌ န 

လဝူင္ မှုကက်ီား ကပ ရ ်ားဦ်ားစီ်ားဌ န

https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/6FjI4ZjqgAoROBmGA9W0_A
https://www.cdc.gov.tw/Category/QAPage/B5ttQxRgFUZlRFPS1dRliw
https://www.cdc.gov.tw/Category/List/4x3Ks7o9L_pvqjGI6c5N1Q
https://www.boca.gov.tw/cp-56-5078-41ac3-1.html
https://www.cdc.gov.tw/Category/QAPage/GBubBXM_fybbqX2Z39WzAQ
https://cpd.moe.gov.tw/index_new.php?guid=BD28807E-9D44-A1D4-D795-3408DA587793
https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7445/211420/229781/

