သတင််းထုတ်ပြန်ချက်
(၁၀-၁-၂၀၂၂ ရက်၊ နနပြည်နတ ်)

၁။

ပြည်နထ င်စုသမ္မတ

ပမ္န်မ္ နုင်ငံနတ ်အနနပြငာ့်

ကမ္္ ာ့ကျန််းမ္ နရ်းအြွဲ့

(WHO)

၏

သတ်မ္ှတပ် ြဋ္ဌ န််းချက်မ္ျ ်းနှငာ့်အညီ ကုဗစ်-၁၉ နရ ဂါြျံွဲ့နမ္
ှံှံ့ ှုအ ်း က ကယ်နင
ု ်ရန်အတက် ပြည်ြ/
ပြည်တင််း

လုက်နာရမ္ညာ့်

လတ်တနလ

လုြ်ငန််းစဉ်မ္ျ ်းအ ်း

ကမ္္ ာ့နုင်ငံအသီ်းသီ်းတင်

အပြညာ့်အဝ

ချမ္ှတ်န

င်ရွက်လျက်ရှသည်။

ပြစ်ြ ်းနနသညာ့် အုမ္ီခရွန်ဗုင််းရြ်စ်ဗီဇမ္ျ ်းက

က်းစက်

ြျံွဲ့နမ္
ှံှံ့ ှုအ ်း က ကယ်ထန််းချ ြ်နုင်ရန်အတက် ကျန််းမ္ နရ်းဝန်ကကီ်းဌ နမ္ှ ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နနှံ့တင်
ထုတ်ပြန်ထ ်းနသ

“အပြည်ပြည်

ုင်ရ

ဝင်/ထက်ဂတ်မ္ျ ်းနှငာ့်

နယ်စြ်ဝင်/ထက်ဂတ်မ္ျ ်းမ္ှ

ပမ္န်မ္ နုင်ငံသုှံ့ လ နရ က်မ္ညာ့် ခရီ်းသ ်းမ္ျ ်းအတက် အသ ်းလ ကနှံ့်သတ်မ္ှုနှငာ့် ဓါတ်ခစမ္််းသြ်
စစ်န

်းပခင််း

န

င်ရွက်မ္ညာ့်အစီအစဉ်နှငာ့်စြ်လျဉ််း၍

န ကည ချက်ကု

ယင််းနနှံ့၌ြင်

ရန်ကုန်မမ္ ွဲ့အနပခစုက်

အြွဲ့အစည််းမ္ျ ်းနှငာ့် အပြည်ပြည်

ထြ်မ္ံပြညာ့်စက်ထ ်းသညာ့်
နုင်ငံပခ ်းသံရံု်းမ္ျ ်း၊

လုြ်ငန််းစဉ်”

ကုလသမ္ဂဂ

ုင်ရ

ုင်ရ အြွဲ့အစည််းမ္ျ ်းသုှံ့ နြ်းြှံ့ထ
ု
်းမြီ်း ယင််းအတင
ု ််း လုက်နာရန်

အသနြ်းမြီ်းပြစ်သည်။
၂။

၂-၁-၂၀၂၂ ရက်နနှံ့တင် ပမ္န်မ္ နုင်ငံသုှံ့ နလန က င််းမ္ှ ဝင်နရ က်ခာ့သညာ့် အနမ္ရကန်

သံတမ္န်နုင်ငံက်းလက်မ္တ
ှ ် ကုင်န
ဓါတ်ခခန််းစစ်န
၂၀၂၂

င်သတစ်ဉီ်းသည်

ရ စံဟုတယ်၌ Quarantine နနထုင်စဉ်

်းချက်အရ ၄-၁-၂၀၂၂ ရက်တင် ကုဗစ်-၁၉ နရ ဂါြ်းု နတွဲ့ရခ
ှ ာ့ြါသည်။ ထုှံ့အပြင် ၃-၁-

ရက်နနှံ့တင်

ပမ္န်မ္ နုင်ငံသုှံ့

နလန က င််းမ္ှ

ဝင်နရ က်ခာ့သညာ့်

အနမ္ရကန်သံရံု်း

ဝန်ထမ္််းတစ်ဉီ်းသည် Pan Pacific Hotel ၌ Quarantine နနထုင်နနစဉ် ၆-၁-၂၀၂၂ ရက်နနှံ့၊
ဓါတ်ခခန််း

စစ်န

နတွဲ့ရသ
ှ မ္ျ ်းအ ်း

်းချက်အရ

ကုဗစ်-၁၉

နရ ဂါြ်းု

ကျန််းမ္ နရ်းဝန်ကကီ်းဌ နမ္ှ

ထြ်မ္ံနတွဲ့ရှခသ
ာ့ ည်။

ချမ္ှတ်ထ ်းသညာ့်

သတ်မ္ှတထ
်
်းသညာ့် န

်းရံုမ္ျ ်း (အစု်းရနှငာ့် ြုဂဂလကန

အသနြ်းခာ့နသ ်လည််း

အနမ္ရကန်သံရံု်း

ကုဗစ်နရ ဂါြ်းု

စံသတ်မ္ှတ်ချက်မ္ျ ်းနှငာ့်အညီ

်းရံုမ္ျ ်း) သုှံ့ တက်နရ က် ကုသမ္ှုခံယရန်

ဝန်ထမ္််းတစ်ဉီ်းနှငာ့်

အနြါင််းအြါတက
ုှံ့

မ္ည်သညာ့်

ခငာ့်ပြ ချက်မ္ှ မ္ြါရှဘ ဟုတယ်သုှံ့ လ နရ က်၍ ြ်းု နတွဲ့ရှသ အနမ္ရကန်နုင်ငံသ ်းနှစ်ဉီ်းအ ်း ၎င််းတှံ့ု၏
အစီအစဉ်ပြငာ့် ကုသမ္ည်
၃။

ယခုအခါ

ုက ပြန်လည် နခေါ်န

င်သ ်းခာ့သည်။

အုမ္ီခရွန်ဗုင််းရြ်စ်ဗဇ
ီ မ္ျ ်းကမ္ျ ်း

ကမ္္ တစ်ဝန််း

လျှင်ပမ္န်စ

က်းစက်ြျံွဲ့နှံှံ့

နနသညာ့်အတက် ပမ္န်မ္ နုင်ငံအစု်းရအနနပြငာ့် ယင််းနရ ဂါြ်းု ပမ္န်မ္ နုင်ငံသုှံ့ ဝင်နရ က်လ ပခင််း
မ္ရှနစရန်နှငာ့်

ပမ္န်မ္ နုင်ငံအတင််း

က်းစက်ပြနှံ့်ြ ်းမ္ှုကု

ထန််းချ ြ်နုင်ရန်အတက်

စံညွှန််းမ္ျ ်းနှငာ့်အညီ ကုဗစ်-၁၉ က ကယ်၊ ထန််းချ ြ်ကုသနရ်း
ကြ် ကြ်မ္တ်မ္တ် န

ုင်ရ

WHO

၏

လမ္််းညွှန်ချက်မ္ျ ်းချမ္ှတ်၍

င်ရွက်နနသညာ့်က လ ပြစ်သည်။ ၎င််းပြင် သံတမ္န်

က်

ံနရ်း

ုင်ရ

ဗီယင်နာ ကန်ဗင််းရှင််း အြဒ
ု ် ၄၁ တင် “အခငာ့်အနရ်းမ္ျ ်းနှငာ့် ကင််းလတ်ခငာ့်မ္ျ ်း ရရှသအ ်းလံု်းသည်

မ္မ္တ၏
ုှံ့

အခငာ့်အနရ်းမ္ျ ်းနှငာ့်

ကင််းလတ်ခငာ့်မ္ျ ်းကု

မ္ထခုက်နစဘ၊

လက်ခံသညာ့်

နုင်ငံ၏

တရ ်းဥြနဒမ္ျ ်းနှငာ့် စည််းမ္ျဉ််း ဥြနဒမ္ျ ်းကု နလ်းစ ်းရန် တ ဝန်ရှ ကသည်။ ထုှံ့ပြင် ၎င််းတှံ့ုသည်
ထုနုင်ငံ၏ ပြည်တင််းနရ်းရ ကစစမ္ျ ်းတင် ဝင်နရ က်စက်ြက်ပခင််း မ္ပြ ရန်လည််း တ ဝန်ရသည်
ှ
။” ဟု
နြ ်ပြထ ်းြါသည်။
၄။

အထက်နြ ်ပြြါပြစ်စဉ်၌
နှံ့်ကျင်သညာ့် ပြ မ္န

အနမ္ရကန်

င်ရွက်မ္သ
ှု ည် သက်

နုင်ငံသ ်းနှစ်ဉီ်းနှငာ့်

ုင်ရ နုင်ငံရှ ပြည်သမ္ျ ်း၏ ကျန််းမ္ နရ်းကု

ထခုက်နစသည်။ ထုှံ့ပြင် ယင််းလုြ်ရြ်သည် လက်ခံနုင်ငံ၏ တည်
သံတမ္န်

က်

ံနရ်း

ုင်ရ

သံရံု်းဝန်ထမ္််း၏

ဥြနဒနှငာ့်
ု်းရွ ်းစ

ဥြနဒမ္ျ ်းနှငာ့် လမ္််းညွှန်ချက်မ္ျ ်း၊

ဗီယင်နာကန်ဗင််းရှင််းြါ ပြဌ န််းချက်မ္ျ ်းကု နပြ င်နပြ င်တင််းတင််း

ချ ်းနြ က်လုက်ပခင််းပြစ်သပြငာ့် ယင််းလုြ်ရြ်အနြေါ် နုင်ငံပခ ်းနရ်းဝန်ကကီ်းဌ နအနနပြငာ့် ပြင််းထန်စ
ကနှံ့်ကက်သည်။ ပမ္န်မ္ နုင်ငံ၏

ကုဗစ်နရ ဂါ က ကယ်ထန််းချ ြ်နရ်း စည််းကမ္််းချက်မ္ျ ်းအ ်း

တတကျကျလုက်နာရန် ထြ်မ္ံအသနြ်းအြ်ြါသည်။ ပမ္န်မ္ နုင်ငံ အတင််း ကုဗစ်-၁၉ ဗီဇမ္ျ ်းကမ္ျ ်း
ပြနှံ့်နမ္
ှံှံ့ ှုကု ထန််းချ ြ်နုင်ရန်အတက် သက်
န

င်ရွက်မ္မ္
ှု ျ ်းကု

က်လက်န

နုင်ငံပခ ်းနရ်းဝန်ကကီ်းဌ န
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်

ုင်ရ

တ ဝန်ရသ
ှ မ္ျ ်းအနနပြငာ့် လုအြ်သညာ့် အနရ်းယ

င်ရွက်သ ်းမ္ည်ပြစ်သည်။

Press Release
(10-1-2022, Nay Pyi Taw)

The Government of the Republic of the Union of Myanmar is obliged to take
effective precautionary measures in order to contain the spread of the COVID-19 in accord
with the guidelines of the World Health Organization (WHO). Additionally, with a view to
preventing and controlling the outbreak of Omicron variant, an announcement on the
update of testing and Quarantine Requirements for International Travellers to Myanmar
(Updated as of 16-12-2021) issued by the Ministry of Health was distributed to all
diplomatic and consular missions and offices for the United Nations, its specialized
agencies and international organizations on 16 December 2021.
It is reported that a U.S. diplomatic passport holder, who entered Myanmar by air
on 2 January 2022, was tested positive for COVID-19 on 4 January 2022 during his
quarantine period at Sayar San Hotel. In addition, a staff of the U.S. Embassy, who
entered Myanmar by air on 3 January 2022, was tested positive for COVID-19 on 6 January
2022 after undergoing RT-PCR test during his quarantine period at Pan Pacific Hotel. The
said two U.S. nationals were transferred to the properties of the U.S. Embassy by a staff
and party of the Embassy at their own will in order to take treatment by their own
arrangement without any permission from the concerned authorities, although the
Embassy has been duly informed the health protocols for COVID-19 detected patients
issued by the Ministry of Health and to admit the patients to the designated hospitals
(public and private hospitals).
As the rapid escalation of the spread of the Omicron variant has occurred across
the globe, Myanmar government has been effectively undertaking to prevent and control
the spread of the virus in the country by adopting rigorous precautionary restrictions
measures in accordance with the WHO standards. Moreover, it is mentioned in the Article
41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations that “Without prejudice to their
privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and
immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a
duty not to interfere in the internal affairs of that State.”

The unlawful action of the said two U.S. nationals and the staff of the Embassy
could adversely affect the public health of the receiving country. In addition, such action
blatantly violates the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and
the laws and regulations of the receiving country. Therefore, the Ministry of Foreign Affairs
strongly condemns this action. The Ministry, once again, calls upon those concerned to
strictly adhere to precautionary restriction measures relating to the control of the COVID19 pandemic of the country. The authorities concerned will continue to take necessary
actions in due course in order to contain the spread of the COVID-19 variants in the
country.
Ministry of Foreign Affairs
10 January 2022

