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Fast Track နည်းလမ်းြြင့် ဗီဇာေလျှောက်ေား၍                                               

ြမနမ်ာနုိင်ငံသို့ ဝင်ေောက်လုိသူများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အသေိြးအေကကာင်းကကားြြင်း  

၁။ ြမန်မာ - တရုတ် နှစ်နုိင်ငဳအကြာဵ လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ြုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ် 

မှုမျာဵ၊ စီမဳြိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ြပန်လည်စတငန်ိုင်ရန်နှင်ဴ နှစ်နိုငင်ဳအကြာဵ ဆြ်သွယ်မှုမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာငရွ်ြ်မှုမျာဵ အဆငေ်ြပေ ျာေမွ့ေစေရဵ Fast Track နည်ဵ လမ်ဵ ထာဵရှေိဆာငရွ်ြ်သွာဵမည်ြဖစ် 

ေကြာင်ဵ ြမန်မာသဳရဳုဵအေနြဖင်ဴ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ြာြွယ်၊ ထိန်ဵ ျု ပ်၊ ြုသေရဵ 

အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ဗဟိုေြာ်မတီသ့ုိ တငြ်ပ ွငဴ်ြပု ျြ်ရရှိ ဲဴပပီဵ ေဆာင်ရွြ်ေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ေကြာင်ဵ  

၇-၇-၂၀၂၀ ရြ်စွဲပါ ေကြညာ ျြ်ြဖငဴ် အသိေပဵအေကြာင်ဵ ကြာဵ ဲဴပပီဵြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ြမန်မာနိုင်ငအဳတွင်ဵ ရှိ စီမဳြိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေဆာြ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵနှငဴ ် ဌာနဆိုငရ်ာလပု်ငန်ဵမျာဵ အေြာငအ်ထည်ေဖာ်ေရဵတို့အတွြ် ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ အေရဵတကြီဵ 

သွာဵေရာြ်ရန်ရိှသည်ဴ တရုတ်နုိင်ငဳသာဵမျာဵအေနြဖင်ဴ Fast Track နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ဗီဇာေလျှောြ်ထာဵြာ 

ြမန်မာနုိင်ငဳသ့ုိ ဝင်ေရာြ် ွင်ဴရရိှေရဵအတွြ် ေအာြ်ပါအ ျြ်အလြ်မျာဵအာဵ ြမန်မာသဳရဳုဵ၏ e-mail 

လိပ်စာ info@myanmarembassy.com သ့ုိြဖစ်ေစ၊ ေပြျင်ဵပမို့၊ ြမန်မာသဳရဳုဵသ့ုိ လူြုိယ်တုိင် (သ့ုိမဟုတ်) 

ြိုယ်စာဵလှယ်ေစလွှတ်၍ြဖစ်ေစ ေပဵပို့ေဆာင်ရွြ်သွာဵနိုင်ပါသည် - 

(ြ) Fast Track နည်ဵ လမ်ဵြဖင်ဴ ဝငေ်ရာြ်ရန်လိုအပ်သည်ဴ အေကြာင်ဵ ြိစ္စရပ်ြိ ုတိြျစွာ 

ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ တရုတ်နုိင်ငဳရိှ ြုမ္ပဏီ၏ ေလျှောြ်ထာဵစာ၊ ြုမ္ပဏီမှတ်ပဳုတင်မိတ္တူနှင်ဴ 

ြုမ္ပဏီဆုိင်ရာအ ျြ်အလြ်မျာဵ (ဆြ်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်ဵအမှတ်မျာဵနှင်ဴ e-mail 

လိပ်စာမျာဵ အပါအဝင်) 

( ) စီမဳြိန်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှသည်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳရိှ အစုိဵရဝန်ကြီဵ 

ဌာန၊ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ြမန်မာဘြ်ရိှြုမ္ပဏီမျာဵ၏ အ ျြ်အလြ်မျာဵ၊ မည်သည်ဴစီမဳြိန်ဵ 

လုပ်ြုိင်ေနေကြာင်ဵ ေဖာ်ြပရန် (ဆြ်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်ဵအမှတ်မျာဵနှင်ဴ e-mail လိပ်စာ 

မျာဵ အပါအဝင်) 

(ဂ) ေပြျင်ဵပမို့၊ ြမန်မာသဳရဳုဵ၏ လုပ်ငန်ဵြပည်ဝင်ဗီဇာေလျှောြ်လွှာ (ြုိယ်ေရဵအ ျြ်အလြ် 

မျာဵြုိ ြပည်ဴစဳုစွာြဖည်ဴသွင်ဵ၍) နှင်ဴအတူ လုပ်ငန်ဵြပည်ဝင်ဗီဇာေလျှောြ်ထာဵရာတွင် ပူဵတဲွ 

တငြ်ပရမည်ဴ အ ျြ်အလြ်မျာဵ၊ ( ြပည်ဝငဗ်ီဇာေလျှောြ်လွှာနှငဴ် လုပ်ငန်ဵြပည်ဝင်ဗီဇာ 
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၂ 

ေလျှောြ်ထာဵရာတွင် လုိအပ်သည်ဴအ ျြ်အလြ်မျာဵအာဵ ေပြျင်ဵပမို့၊ ြမန်မာသဳရဳုဵ၏ 

Website လိပ်စာ www.myanmarembassybeijing.com တွင် download ရယူ ကြည်ဴရှုနုိင် 

ပါသည်။) 

၃။ Fast Track နည်ဵ လမ်ဵြဖငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ ဝင်ေရာြ် ွငဴ်ရရှိမှုအေြ အေနြို ြမန်မာသဳရုဳဵမှ 

သငဴ်ေလျာ်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် အေကြာင်ဵကြာဵသွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ြပည်ဝင်ဗီဇာလာေရာြ်ထုတ်ယူသည်ဴ 

ေန့တွင် ြမန်မာနုိင်ငဳသ့ုိ ဝင်ေရာြ်မည်ဴေန့ရြ်နှင်ဴ ေလယာဉ် ရီဵစဉ်အစီအစဉ်တ့ုိြုိ တငြ်ပရမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ ြမန်မာသဳရုဳဵအေနြဖင်ဴ Fast Track ြဖငဴ် ြမန်မာနိုင်ငသိဳု့ ဝငေ်ရာြ်မည်ြဖစ်ေကြာင်ဵ  ြမန်မာဘြ် 

သ့ုိ ကြိုတင်အေကြာင်ဵကြာဵထာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ြမန်မာဘြ်မှ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဟုိတယ်တွင် တည်ဵ ုိြာ 

ေဆဵစစ်မှု ဳယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ Fast Track နည်ဵ လမ်ဵြဖငဴ ် ြမန်မာနိုငင်ဳသ့ုိ ဝငေ်ရာြ် ွငဴ်ရရိှ၍ ြပည်ဝငဗ်ီဇာထုတ်ယူရရိှသူမျာဵ 

အေနြဖင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ ဝငေ်ရာြ်ြ င်ဵ မြပုမီနှငဴ် ဝငေ်ရာြ်ပပီဵပါြ ေအာြပ်ါအ ျြ်မျာဵြို မြဖစ် 

မေန လိြု်နာေဆာင်ရွြ်သွာဵရမည်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ  အသိေပဵအေကြာင်ဵ ကြာဵအပ်ပါသည် - 

(ြ) သြ်ဆုိင်ရာနုိင်ငဳမှ ေလယာဉ်ေပါ်သ့ုိ မတြ်ေရာြ်မီ (၃၆) နာရီအတွင်ဵ စစ်ေဆဵ 

ထာဵေသာ Laboratory Evidence of Absence of COVID-19 Infection (Real – 

Time RT-PCR Nasal Swab Result) ပါရိှရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

( ) ြမန်မာနုိင်ငဳသ့ုိ ေရာြ်ရိှ ျန်ိတွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ Hotel Quarantine ၌ ေနထုိင်၍ 

ေနာြ် (၁) ရြ်တွင် နှာေ ါင်ဵတို့ဖတ် (Nasal Swab) ယူ စစ်ေဆဵ ဳယူရမည်ြဖစ်ပပီဵ 

စစ်ေဆဵပပီဵေနာြ် (၅) ရြ်အကြာတွင် ဒုတိယအကြိမ် နှာေ ါင်ဵတို့ဖတ် (Nasal Swab) 

ယူ ထပ်မဳစစ်ေဆဵ ဳရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဂ) စစ်ေဆဵ ျြ်အရ PCR Result Negative ြဖစ်မှသာ လုပ်ငန်ဵ ွင်သ့ုိ ဝင်ေရာြ် ွင်ဴြပုမည် 

ြဖစ်ပပီဵ ြျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှု ြုန်ြျစရိတ်အာဵ သြ်ဆိုငရ်ာပုဂ္ဂိုလ်မှ ြျ ဳရမည် ြဖစ် 

ပါသည်။ (ေဆဵစစ် သည်  န့်မှန်ဵအာဵြဖငဴ ်တစ်ကြိမ်လျှေင ် ြမန်မာေင ွြျပ်(၂၀၀,၀၀၀)/ 

အေမရိြန် ေဒါ်လာ (၁၄၀)  န့် ြုန်ြျမည်ြဖစ်ပါသည်။)  

 

ြမန်မာသဳရုဳဵ၊ ေပြျင်ဵပမို့ 

၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ဇူလိငု်လ ၁၃ ရြ် 

 

http://www.myanmarembassybeijing.com/

