
Announcement on Extension of the Precautionary Restriction Measures 

Related to Control of COVID-19 Pandemic until 15 May 2020 

 

1. With a view to strengthening measures to contain the spread of COVID-

19 pandemic, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of 

Myanmar has issued the following announcements regarding the temporary 

entry restrictions for visitors from all countries which are in force till 30 April 

2020:– 

(a)  Announcement dated 15 March 2020 regarding precautionary 

measures for all travellers visiting Myanmar; 

(b)  Announcement dated 20 March 2020 regarding additional 

precautionary measures for travellers visiting Myanmar and temporary 

suspension of issuance of visa on Arrival and e-visa; 

(c)  Announcement dated 24 March 2020 regarding additional 

precautionary for travellers from all countries visiting Myanmar; 

(d)  Announcement dated 28 March 2020 regarding temporary suspension 

of all types of visas (including social visit visas) and visa exemption 

services. 

 

2. In order to continue its effective measures to protect the populations in 

the country from the risks of importation and spread of COVID-19, the 



Government of the Republic of the Union of Myanmar has extended the 

aforementioned entry restriction measures until 15 May 2020.  

3. In accordance with the directive of the Ministry of Health and Sports 

dated 11 April 2020, all incoming travellers including Myanmar nationals will 

be subject to 21-day facility quarantine and 7-day home quarantine on their 

arrival in Myanmar. 

 

 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

Dated. 25 April 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COVID-19 ကာကွယထ်န်ိ်းချျုပ်ရရ်းနငှ  ်စပ်လျဉ်းသည  ်ကကျိုတငက်ာကွယရ်ရ်းဆိိုငရ်ာ 

ကန  ်သတခ်ျကမ်ျာ်းအာ်း ၂၀၂၀ ပပည န်စှ်၊ ရမလ ၁၅ ရကရ်န  အထ ိ

တိို်းပမြှင သ်တမှ်တရ် ကာင််း ရ ကညာချက် 

 

၁။ COVID-19 ကပ်ရ ောဂါ က ူးစက်ပပန  ပွ်ောူးမှုကိို ကောကွယ်ထနိူ်းခ ျုပ်သည  ်အစီအမံမ ောူးအောူး ပိိုမိို 

ထရိ ောက်စွော ရ ောင ွ်က်နိိုင ်နရ်  ှေ့ ရှုလ က် ပပညရ်ထောငစ်ိုသမမတပမနမ်ောနိိုငင်ရံတော်၊ နိိုငင်ပံခောူးရ ူး 

ဝနက်ကီူးဌောနအရနပြင  ် ကမ္ော နိိုငင်အံသူီးသီူးမ  ပမနမ်ောနိိုငင်သံိို   လောရ ောက်ကကမည  ် ခ ီူးသွောူးမ ောူး 

အရပေါ် ပပညဝ်ငခ်ငွ ယ်ောယီကန  သ်တ်ခ က်မ ောူးအောူး ၃၀-၄-၂၀၂၀  က်ရန  အထိ ပပျုလိုပ်ခ  ပခငူ်းန င  ်

စပ်လ ဉူး၍ ရအောက်ရြေ်ာပပပါ ရကကညောခ က်မ ောူးအောူး ထိုတ်ပပနထ်ောူးခ  ပါသည်-  

 

(က) ပမနမ်ောနိိုငင်သံိို   လောရ ောက်ကကသည  ်ခ ီူးသွောူးမ ောူးအရပေါ် ကကိျုတငက်ောကွယ်ရ ူး ကန  သ်တ် 

ခ က်မ ောူးန င စ်ပ်လ ဉူး၍ ၁၅-၃-၂၀၂၀  က်စွ ပါ ရကကညောခ က်၊  

(ခ) ပမနမ်ောနိိုငင်သံိို   လောရ ောက်ကကသည  ် ခ ီူးသွောူးမ ောူးအရပေါ် ကကိျုတငက်ောကွယ်ရ ူး ထပ်တိိုူး 

ကန  သ်တ်ခ က်မ ောူးန င  ်  ိိုက်ရ ောက်ဗီဇောန င  ် အီလက်ထရ ောနစဗီ်ဇော ထိုတ်ရပူးပခငူ်းမ ောူး 

အောူး ယောယီ ပ် ိိုငူ်းမှုတိို  န င စ်ပ်လ ဉူး၍ ၂၀-၃-၂၀၂၀  က်စွ ပါ ရကကညောခ က်၊ 

(ဂ) ကမ္ော နိိုငင်အံသီူးသူီးမ  ပမနမ်ောနိိုငင်သံိို   လောရ ောက်ကကသည  ် ခ ီူးသွောူးမ ောူးအရပေါ် ကကိျုတင ်

ကောကွယ်ရ ူး ထပ်တိိုူးကန  သ်တ်ခ က်မ ောူးန င  ် စပ်လ ဉူး၍ ၂၄-၃-၂၀၂၀  က်စွ ပါ 

ရကကညောခ က်၊ 

(ဃ) ကမ္ော နိိုငင်အံသီူးသူီးမ  ပမနမ်ောနိိုငင်သံိို   လောရ ောက်ကကမည  ် နိိုငင်ပံခောူးသောူးမ ောူးအောူး ဗီဇော 

ကငူ်းလွတ်ခငွ န်  င  ် လ မှုရ ူးဗီဇော အပါအဝင ် မညသ်ည ပ်ပညဝ်ငဗီ်ဇောအမ ိျုူးအစောူးကိိုမ ိို 

ယောယီ ပ် ိိုငူ်းမှုန င  ်စပ်လ ဉူး၍ ၂၈-၃-၂၀၂၀  က်စွ ပါ ရကကညောခ က်၊  

 



၂။ COVID-19 က ူးစက်ရ ောဂါ ပပညပ်မ  ဝငရ် ောက်လောနိိုငမ်ှုန င  ် က ူးစက်ပပန  ပွ်ောူးမှု အနတ ောယ်မ  

ပမနမ်ောပပညသ် မ ောူးအောူး ကောကွယ်ရစောင ရ်  ောက်ရပူးနိိုငရ် ူးအတွက် ထရိ ောက်သည ် အစအီမံမ ောူး 

ကိို  က်လက်ခ မ တ်ရ ောင ွ်က်နိိုင ်န ် ရ  ှေ့ ရှုလ က် ပပညရ်ထောငစ်ိုသမမတ ပမနမ်ောနိိုငင်ရံတော် 

အစိိုူး အရနပြင  ် ပပညဝ်ငခ်ငွ  ်ိိုင ်ော ကန  သ်တ်ခ က်မ ောူးန င စ်ပ်လ ဉူးသည  ် အထက်ရြေ်ာပပပါ 

ပပညဝ်ငခ်ငွ  ်ယောယီကန  သ်တ်မှု ိိုင ်ော အစအီမံမ ောူးကိို ၂၀၂၀ ပပည န် စ၊် ရမလ ၁၅  က်ရန  အထိ 

တိိုူးပမြှင သ်တ်မ တ်သွောူးမညပ်ြစပ်ါသည။်  

 

၃။ က နူ်းမောရ ူးန င  ် အောူးကစောူးဝနက်ကီူးဌောနမ  ၁၁-၄-၂၀၂၀  က်ရန  တွင ် ထိုတ်ပပနထ်ောူးသည ် 

လမ်ူးညွှနခ် က်န င အ်ည ီ ပမနမ်ောနိိုငင်သံောူးမ ောူး အပါအဝင ် ပမနမ်ောနိိုငင်သံိို   လောရ ောက်ကကမည ် 

ခ ီူးသွောူးမ ောူးအောူးလံိုူးအရနပြင  ် ပမနမ်ောနိိုငင်သံိို   ရ ောက်  ိသည အ်ခ ိနမ် စတင၍် သတ်မ တ်ရန ော 

မ ောူးတွင ်(၂၁) က်ကကော အသွောူးအလောကန  သ်တ်ရစောင က်ကပ်ကကည ရ်ှုမှု ခယံ ပခငူ်းန င  ်မိမိရနအမ်ိတွင ်

(၇) က်ကကော သူီးပခောူးရနထိိုငပ်ခငူ်းတိို  ကိို   လိိုက်နောရ ောင ွ်က်ကက မည ်ပြစပ်ါသည။်  

 

နိိုငင်ပံခောူးရ ူးဝနက်ကီူးဌောန 

ရနပပည်ရတော် 

၂၀၂၀ ပပည န် စ၊် ဧပပီလ ၂၅  က် 

 


