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Covid 19                                                                             

                                                                            (คบต.) 20 ဇျနးလိုငးလ 2020 

1 

4 ႏြစး်ပညးံ MOU    

တငးသျငး့လာသညးံ MOU အုပးစု  3 ႏုိငးငဵသာ့ ်မနးမာ  ေလာ    ၻာဒီ့ယာ့ မ္ာ့ကေနမြ 4 ႏြစး်ပညးံအလုပး 

လုပးကုိငးခဲံသူအေရအတျကး 84022 ေယာကး  

  

2 

Namelist ေလ္ာကးတငးရနး လျေဲခ္ားသညးံ လူေဟာငး့ NV အုပးစု 

30 စကးတငးဘာလ 2019  ကေနမြ  30 ဇျနးလ 2020  ထိအလုပးလုပးပိုငးချငးံလကးမြတး သကးတမး့ကုနးဆဵု့သညးံ 

PP/TD/CI ကိုငးေဆာငးထာ့သညးံ ႏိုငးငဵသာ့စီစစးထာ့ေသာလူေဟာငး့အုပးသညး  

20 ၾသဂုတးလ 2019  အစုိ့ရဝနးႀကီ့မ္ာ့ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး အတိုငး့လုိကးနာလုပးေဆာငးရျကးစရာမလိုသညးံ 

သူအေရအတျကး 475,085ေယာကး 

   



 

3 

လုပးငနး့ရြငးေ်ပာငး့လုိ႔မရသညးံ MOU  အုပးစု 

ပုဒးမ 51,53,55 အရ အလုပး လုပးပိုငးချငးံ႐ုပးသိမး့်ခငး့ခဵရေသာ   MOU အလုပးသမာ့မ္ာ့ ၏ ( ဥပမာ) 30 ရကးအတျငး့ 

လုပးငနး့ရြငးေ်ပာငး့ရနး မမြီေသာသူ - လုပးငနး့ရြငးေ်ပာငး့ရနးသတးမြတးထာ့ေသာ 

စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ခ္ကးႏြငးံကိုကးညီမြဳ မရြိထာ့်ခငး့ တုိ႔သညး အလုပးသမာ့ဝနးႀကီ့ဌာန႐ုဵ့တျငးအေရအတျကးေသခ္ာစျာ 

မရြိေသာေၾကာငးံ ခနး႕မြနး့ေခ္ အေရအတျကးမြ 100,000 ေယာကး  

 

4 

နယးစပးေဒသ အလုပးခနး႕အပးမြဳ အုပးစု 

နယးစပးေဒသ အလုပးခနး႕အပးမြဳ အုပးစု     Border Pass ကိုငးေဆာငးၿပီ့ အလုပး လာေရာကးလုပးကိုငးသညးံသူမ္ာ့ကို 

အလုပး လုပးပိုငးချငးံ တစးႀကိမးလ္ငး 3 လ ထိအလုပးလုပးပိုငးချငးံရရြိမညး ်ဖစးၿပီ့  လကးရြိတျငး အလုပး လုပးပိုငးချငးံ 

ကုနးဆဵု့ၾကေသားလညး့ ထိုငး့ကေနမြ ထျကးချာႏိုငး်ခငး့ မရေသ့သညးံသူအေရအတျကးမြာ  92,572 ေယာကး 

 

                            1-2       3                        MOU        ၏ 

                                                                                              

 

အလုပး လုပးပုိငးချငးံ တငးေလြ္ာကး်ခငး့ 

အလုပးသမာ့ 2 ႏြငးံ 3  အုပးစုသညး  1ရကးေန႔  ၾသဂုတးလ ကေနမြ 31ရကးေန႔ ေအာကးတုိဘာလအထိအလုပး 

လုပးပုိငးချငးံ တငးေလြ္ာကးရမညး်ဖစးၿပီ့   4 ႏြစး်ပညးံ MOU အုပးစုသညး 31  ရကးေန႔ ေအာကးတုိဘာလ ထိအလုပး 

လုပးပိုငးချငးံေပ့ထာ့ၿပီ့   31ရကးေန႔ မတးလ 2022 ထိအလုပးလုပးပိုငးချငးံေပ့ထာ့သညး 

အလုပး လုပးပိုငးချငးံ 1900 ဘတး ဝနးေဆာငးေငျ ေပ့သျငး့ရမညး 

 



က္နး့မာေရ့ စစးေဆ့မြဳ 

က္နး့မာေရ့စစးေဆ့်ခငး့ ႏြငးံ က္နး့မာေရ့အာမခဵမြဳ ကုိ အစို့ရေဆ့႐ုဵ ၌သာ ေဆ့စစးမြဳ်ပဳလုပးရမညး 

က္နး့မာေရ့ စစးေဆ့မြဳကုနးက္ေငျ 1000 ဘတး /2 ႏြစးစာ ( တစးႏြစးတစးႀကိမး ေဆ့စစးရမညး ) 

3 လ က္နး့မာေရ့အာမခဵမြဳကုနးက္ေငျ 500 ဘတး 

2 ႏြစး က္နး့မာေရ့အာမခဵမြဳကုနးက္ေငျ 3200 ဘတး   

31                 2021                               

 

 

visa ဗီဇာေလြ္ာကးတငး်ခငး့ 

31 ရကးေန႔ မတးလ 2022  ထိ ေနထိုငးချငးံရရိြရနး visa ဗီဇာေလြ္ာကးတငးရတျငးးတစးႀကိမး ကုိ 1 ႏြစး သာ visa 

ဗီဇာချငးံ်ပဳခ္ကးရမညး်ဖစးၿပီ့  ဗီဇာေလြ္ာကးတငးမြဳ တစးႀကိမးတျငး 1900ဘတးဝနးေဆာငးေၾက့ေပ့ရမညး 

 

ပနး့ေရာငးဘတးကတး ်ပဳလုပး်ခငး့ 

 

ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့ မဟုတးေသာသူမ္ာ့ကို  ဘတးကတးအေထာကးအထာ့်ပဳလုပးေပ့်ခငး့တျငး 

                           -                                           

                             ၏                                             
ပနး့ေရာငးဘတးကနးထုတးေပ့်ခငး့ဝနးေဆာငးေၾက့ 80 ဘတး 

1ရကးေန႔ ေဖေဖားဝါရီလ  ကေနမြ  31ရကးေန႔ မတးလ 2021 ထိ လုပးေဆာငးသျာ့ႏိုငးသညး 

 

 

 

 



                         

ထိုငး့ႏိုငးငဵအတျငး့တျငး ေနထိုငး အလုပး လုပးကုိငး ခဲံသညးံအလုပးသမာ့ ်ဖစးေနရမညး်ဖစးၿပီ့  ထုိငး့ႏိုငးငဵကေနမြ 

မထျကးချာေသ့သညးံသူမ္ာ့ ်ဖစးေနရမညး 

                                         MOU                               

 

နယးစပးေဒသအလုပးခနး႕အပးမြဳ ( နယးစပး်ဖတးေက္ားချငးံလကးမြတးကိုငးေဆာငးထာ့သူ)  အတျကးလုပးေဆာငးရမညးံ 

လုပးငနး့စဥး 

ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့အလုပးသမာ့ အလုပးစီမဵခနး႕ချမဲြဳအကးဥအေဒ  ပုဒးမ 64 အရ နယးစပးေဒသ တျငး ေန႔ခ္ငး့်ပနးအလုပး 

ခနး႕အပး်ခငး့ ႏြငးံ ရာသီအလိုကးအလုပးခနး႕အပး်ခငး့ 

 

             

                        31            2022                                                

                                                          3                                  

 26                  2020                                     

 

အလုပး လုပးပုိငးချငးံ ေလြ္ာကးတငး်ခငး့ 

31                    2021           အလုပး လုပးပုိငးချငးံ                   

 

က္နး့မာေရ့စစးေဆ့်ခငး့ 

အစို့ရေဆ့႐ုဵတျငးသာ က္နး့မာေရ့စစးေဆ့ရမညး 

က္နး့မာေရ့စစးေဆ့ခ 500 ဘတး က္နး့မာေရ့အာမခဵေၾက့3 လ 500 ဘတး 

 

 



သကးတမး့တုိ့ချငးံေလြ္ာကးတငး်ခငး့ 

ဒုတိယအႀကိမး သကးတမး့တုိ့ချငးံေလြ္ာကးတငး ရာတျငးက္နး့မာေရ့ေဆ့စစးေထာကးခဵခ္ကးရြိရမညး 

 

လုိကးနာေဆာငးရျကးရမညးံအခ္ကးမ္ာ့မြာ 

                                                                                             

                             -(                )                                                  

       

 

ႏိုငးငဵတျငး့ ဝငးေရာကးလာသညးံ ေရျ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ 

Covid 19 စီမဵခနး႕ချေဲရ့စငးတာ တို့တကးမြဳ သေဘာတူညီခ္ကးအရ  (ศบค.) 22ရကးေန႔ ဇျနးလုိငးလ  2020   

ဝငးေရာကးလာမညးံ ေရျ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အုပးစု မ္ာ့မြာ 

1. Visa                                                    Reentry (                               

             

ဝငးေရာကးလာမညးံ အလုပးသမာ့  

2.                                                               

                                                                42,168       

 

လုပးေဆာငးရမညးံၾကာ်မငးံခ္ိနး 

ศบค ႏြငးံ အလုပးသမာ့ဝနးႀကီ့ဌာန ထဵ စီမဵခ္ကးမ္ာ့ မထုတး်ပနးေသ့ပါ 

 

 

 



ဝငးေရာကးလာ ႏုိငးသညးံ စညး့မြ္ဥး့စညး့ကမး့ မ္ာ့မြာ 

 Fit to Travel                                                                            

              

 Reentry visa ( အိမး်ပနးတုဵ့ထု်ပနးသူ ) ်ပဳလုပးထာ့သူကုိ covid 19 ခ္ကးခ္ငး့စစးေဆ့မြဳခဵယူရမညး်ဖစးၿပီ့ 

  14 ရကး ထိမး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးထာ့်ခငး့ ်ပဴလုပးရမညး 

 MOU စနစး်ဖငးံ ဝငးေရာကးလာမညးံသူမ္ာ့ covid 19စစးေဆ့မြဳခဵယူ်ခငး့  +                       

                             - 14 ရကး ထိမး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးထာ့်ခငး့ - visa ဗီဇာ ႏြငးံ အလုပး 

လုပးပိုငးချငးံလကးမြတး  လကးခဵ်ခငး့မ္ာ့လုပးေဆာငးရမညး 

 

 ထိုငး့ႏိုငးငဵအတျငး့ ဝငးေရာကးလာႏိုငးသညးံနယးစပးေဒသ ခ႐ိုငးတျငး့ရြိ ကိတးမ္ာ့မြာ ဇာေက္ာကးခ႐ိုငး   

ေနာငးခုိငး့ ခ႐ိုငး   တပးမးခံ႐ိုငး ႏြငးံ လရးေႏြာငး့ခ႐ိုငး တို႔်ဖစးၾကၿပီ့ 

covid 19စစးေဆ့မြဳ ကုနးက္စရိတး ႏြငးံ 14 ရကး ထိမး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးထာ့မြဳ ကုနးက္စရိတး 

မြာအလုပးသမာ့ တစးဦ့တျငး 13200ဘတး –19300 ဘတးထိ ကုနးက္မညး ။  လကးရြိ လုပးငနး့ရြငးဘကးကေနမြ 

တာဝနးယူရမညး်ဖစးၿပီ့  အလုပးသမာ့တငးသျငး့လာရာတျငးလညး့ လုပးငနး့ရြငးကိုယးတိုငး တငးသျငး့လာရမညး။ 

 

                            6                                                                  

                            

 21                   2020 

                        ၏                                                         

 

ဦ့တညးခ္ကး အုပးစု 

      33                                                                                           - 

                               6                                                            

                                  



 

လူမြဳဖူလဵုေရ့စနစးအာမခဵခ္ကးလူဦ့ေရ 

လူမြဳဖူလဵုေရ့စနစးအာမခဵခ္ကးရြိသူကေနမြ                                                          

 

ရရြိမညးံနစးနာေၾက့ေငျမြာ 

      -                          2020                                  5000               

15000                                         ။ 

 

ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံၾကာ်မငးံခ္ိနးမ္ာ့မြာ 

                                ဏ                                                         

လူမြဳဖူလဵုေရ့စနစးအာမခဵခ္ကးရြိသူ၏ ဘဏး ထဲသုိ႔ကူညီေထာကးပံဵေငျ လျထဲညးံေပ့မညး ။ 

 

 Coronavirus 2019 – Covid 19 ကူ့စကး်ပနး႕ပျာ့မြဳေၾကာငးံ မိမိႏုိငးငဵတျငးမ်ပနးႏုိငးသညးံသူမ္ာ့ ၏ 

ကုိငးေဆာငးေသာ အေထာကးအထာ့ သကးတမး့ေက္ားလျနးကုနးဆဵု့်ခငး့ အတျကးက္နး့မာေရ့အာမခဵ 

တငးေလြ္ာကးႏုိငးေစရနး ဝယးယူ အာမခဵထာ့ႏုိငး်ခငး့ 

17ရကးေန႔ ဇျနးလုိငးလ 2020  ပနး့ေရာငးဘတးကတး႐ိုကးရနးေစာငးံေနသညးံသူမ္ာ့  က္နး့မာေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန 

စီမဵခနး႕ချမဲြဳ ထုတး်ပနးခ္ကးအရ 

 

.                              ဟ         30                  2020                        

                                

 

က္နး့မာေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ၏ စီမဵခ္ကးအတိုငး့ က္နး့မာေရ့အာမခဵ မြဳ  အာမခဵ ဝယးယူရနး  ချငးံ်ပဳထာ့်ခငး့ 

( က္နး့မာေရ့ မစစးေဆ့ခငး ႀကိဳတငး ၍ အာမခဵ ဝယးယူ ႏိုငး်ခငး့ ) 



 

• လူမြဳဖူလဵုေရ့စနစး ဝငးချငးံမရြိသညးံ လုပးငနး့အမ္ဳိ့အစာ့ အတျကး က္နး့မာေရ့အာမခဵ ခ္ကး 2 ႏြစးစာအတျကး 

3600 ဘတး 

လူမြဳဖူလဵုေရ့စနစး ဝငးေရာကးႏိုငးသညးံ လုပးငနး့အမ္ဳိ့အစာ့ အတျကး က္နး့မာေရ့အာမခဵ ခ္ကး 3 လ 

ဝယးယူရမညး 

 

( အကယးဤ က္နး့မာေရ့အာမခဵအေဟာငး့ သကးတမး့ကုနးဆုဵ့သျာ့ပါက ေဖား်ပထာ့သညးံ 

က္နး့မာေရ့အာမခဵခ္ကး အတိုငး့ ဆကးလကးၿပီ့ အရငး ဝယးယူသျာ့ပါရနး ) 

 

• 4 ႏြစး်ပညးံ MOU အုပးစု 

• ထုတးေပ့ထာ့သညးံ က္နး့မာေရ့ ေဆ့စစးေထာကးခဵခ္ကး ကုိ 1 ႏြစး်ပညးံသညးထိ အသုဵ့်ပဳသျာ့ႏိုငးသညး 

31 ရကးေန႔ ဇျနးလုိငးလ  ထိ   သို႔မဟုတး                                                         

• က္နး့မာေရ့ အာမခဵခ္ကး 3 လအတျကး  က္နး့မာေရ့စစးေဆ့ခ 500 ဘတး  က္နး့မာေရ့ အာမခဵေၾက့ 

500 ဘတး 
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                                     3    - 500                          

 

 

 

 

 

 


