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(က) အလုပ်ေှင်များ အရနဖြင့်
၁။

အလုပ်သမားများ အအာက်ပါအချက်များအနက် တစ်ခုခုနှင့်ကိုက်ညီအနပါက အလုပ်ခွင်
သို့ မလာအောက်အစေန် ကကီးကကပ်အပးေပါမည်o ဖျားခခင်း(အပူချန်ိ ၃၈. C / ၁၀၀.၄. F နှင့်အထက်)၊ အချာင်းဆိးု ခခင်း၊ အသက်ေှူေ
ခက်ခဲခခင်းနှင့်

အားအင်ကုန်ခန်းခခင်းစသည့်

သံသယခဖစ်ဖွယ်လက္ခဏာများ

ခံစား အနေခခင်း၊
o ကိုယ်ဝန်အဆာင်မိခင်ခဖစ်ခခင်း၊
o (COVID-19)အောဂါ သံသယေှိသူနှင့် တစ်အိမ်ထဲအတူတကွအနထိုင်ခခင်း၊
၂။

အလုပ်သမားများအား အလုပ်တက်/ဆင်း ခပုလုပ်ေန်အတွက် ဝန်ထမ်းကကို/ပို့ယာဉ်

များကို စီစဉ်အဆာင်ေွက်အပးပါ။

အဆိုပါဝန်ထမ်းကကို/ပို့ယာဉ်များအပါ်တွင်

လက်သန့်စင်

အဆးေည်၊ တစ်ခါသုံးတစ်ေှူး၊ ခွဲစိတခ
် န်းသုံး ပါးစပ်နှင့်နှာအခါင်းစည်း (Surgical Mask)များ
ထားေှိအပးပါ။ လမ်းခေီးတွင် ကျန်းမာအေးအသိပညာအပးအချက်အလက်များအား ရုပ်/သံခပသ
ခခင်း (သို့မဟုတ်) အသံဖိုင်ခဖင့် အခပာကကားအပးခခင်းများ အဆာင်ေွက်အပးပါ။
၃။

လုပ်ငန်းခွင် ဝင်/ထွက်အပါက်များတွင်
o အလုပ်တက်/ဆင်းချန်ိ များ၌ လူစုလူအဝးမခဖစ်အစေန် အလုပ်ဌာနအလိုက် အလုပ်
တက်/ ဆင်းချန်ိ ခွဲခခားသတ်မှတအ
် ပးပါ။
o ကိုယ်အပူချန်ိ တိင
ု ်းတာသည့်စက်များ (Non Touch Thermometer) (သို့မဟုတ)်
(Thermal Scanner)တပ်ဆင်အပးပပီး ဝန်ထမ်းများအားလုံး ကိုယ်အပူချန်ိ တိုင်းတာ
ပပီးမှသာ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်အောက်ခွင့်ခပုပါ။ ထိုသို့ တိုင်းတာောတွင် ကိုယ်အပူချန်ိ
၃၈. C/၁၀၀.၄. F ထက်များအနပါက လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်အောက်ခခင်း မခပုအစဘဲ အနား
အပးပါေန်။
o အလုပ်တက်/ဆင်းသည့် ဝင်အပါက်/ထွက်အပါက်များတွင် လူစုလူအဝး မခဖစ်အစေန်
တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး (၃)အပအကွာမှ ခွာ၍ အဝင်အထွက် ခပုလုပ်နိုင်ေန် စီစဉ်အပးပါ။
ထိုသို့ အဆာင်ေွက်မည်ခဖစ်အကကာင်းကိုလည်း ကကိုတင်အအကကာင်းကကားထားအပးပါ။

o အလုပ်သမားများ အလုပ်တက်အောက်ခခင်း ေှိ/မေှိ ဆန်းစစ်ော၌ ဝင်အပါက်အနော
တွင် ကကီးကကပ်အေးမှူးများအား တာဝန်ချထားပပီး ကကီးကကပ်အဆာင်ေွက်ပါ (စာေွက်
အပါ်တွင် စုရံးု လက်မှတ်ထိုးခခင်း၊ Fingerprint scanners ခဖင့် ရုံးတက်/မတက်
ဆန်းစစ်ခခင်းတိ့ုကို အေှာင်ကကဉ်ပါေန်)။
o ကုန်တင်ကုန်ချ ခပုလုပ်မည့်ကားများအတွက် ယာဉ်အမာင်းများအားလည်း ယာဉ်
အပါ်၌သာအနအစပပီး ကုန်တင်ကုန်ချ ခပုလုပ်မည့်လုပ်သားများနှင့် အနီးကပ်အနထိုင်
ခခင်းမှ အေှာင်ကကဉ်ပါေန်၊ ကုန်တင်ကုန်ချ မခပုလုပ်မီ၊ ခပုလုပ်ဆဲနှင့် ခပုလုပ်ပပီးကာလ
များတွင် လုပ်သားများအအနခဖင့် လက်ကိုမကကာခဏစနစ်တကျအဆးေန် အခပာကကား
အပးပါ။
o လက်အဆးမည့်အနောများကို လုံအလာက်စွာစီစဉ်အဆာင်ေွက်အပးပါ။
၄။

လက်အဆးသည့် အနောတိင
ု ်းတွင်
o လုပ်သားများအား အလုပ်စတင်ဝင်ချန်ိ ၊ အလုပ်မှထွကခ
် ွာချန်ိ များတွင် လက်အဆး
အစေန် ကကီးကကပ်အဆာင်ေွက်ပါ။
o မိမိတို့၏ဝန်ထမ်းများ စနစ်တကျလက်အဆးမှုကို အအထာက်အကူခပုအစေန် လိုအပ်
အသာ အထာက်ပံ့မှုများ (ဆပ်ခပာ၊ အေ၊ လက်သန့်စင်အဆးေည် စသည်) တိ့ုကို
အလုံအအလာက် ေေှိအစအေး အဆာင်ေွက်အပးပါ။
o ဝန်ထမ်းများ လက်အဆးော အနောတိုင်းတွင် စနစ်တကျလက်အဆးနည်းပိုစတာ
များကို ကပ်ထားအပးပပီး စနစ်တကျလက်အဆးခခင်း ေှိ/မေှိ ကကီးကကပ်အဆာင်ေွက်ပါ။
o လက်အဆးပပီး

လက်အအခခာက်ခံေန်အတွက်

လိုအပ်အသာပစ္စည်းများ

(ဥပမာ-

တစ်ေှူးစက္ကူများ) ထားေှိအပးပါ။
၅။

အိမ်သာအသုံးခပုခခင်းကိစ္စေပ်များတွင်
o အိမ်သာအသုံးခပုေန်အတွက် အလုပ်သမား အများအခပား အစာင့်ဆိုင်းေခခင်း မေှိ
အစေန် စီစဉ်အဆာင်ေွက်ပါ။
o အိမ်သာတံခါး၊ လက်ကိုင်၊ အေဆွဲချအသာ လက်ကိုင်များ/ခလုတမ
် ျားကို မကကာခဏ
သန့်ေှင်းအေး ခပုလုပ်ေန် ကကပ်မတ်အဆာင်ေွက်ပါ။
o အိမ်သာထဲတင
ွ ် အမှိုက်ပုံးများကို

အလုံအအလာက်

ထားေှိေန်နှင့် မကကာခဏ

သိမ်းဆည်းခခင်းနှင့် စနစ်တကျစွန့်ပစ်နုင
ိ ်ေန် စီစဉ်အဆာင်ေွက်ပါ။ အေဆိုးစွန့် ထုတ်
ခခင်းစနစ်နှင့် မိလ္လာစနစ်တင
ွ ် ယိုစမ
ိ ့်မှုများ မေှိအစအေးအဆာင်ေွက်ပါ။
၆။

ထမင်းစားခန်းနှင့် နားအနခန်းများတွင်
o အလုပ်သမား တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး (၃)အပအကွာ ခွာ၍ အနားယူစားအသာက်နိုင်ေန်
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စီစဉ်အဆာင်ေွက်ပါ။
o ထမင်းစားခန်း၊ နားအနခန်းသို့ မဝင်မီနင
ှ ့် အစားအစာ မစားအသာက်မီ အလုပ်သမား
များအား လက်ကို ဆပ်ခပာ (သို့မဟုတ်) Hand Sanitizer များခဖင့်အဆးေန် ကကီးကကပ်
အဆာင်ေွက်ပါ။
o ထမင်းစားခန်းေှိ စားပွဲမျက်နှာခပင်များ၊ လူအများထိအတွ့ောအနောများကို ဆပ်ခပာ
နှင့်အေ (သို့မဟုတ်) အေက်ခပန် (Alcohol) ၇၀% ပါဝင်အသာ သန့်စင်အဆးေည်ခဖင့်
စနစ်တကျ အဆးအကကာသန့်စင်ပါ။
o ထမင်းစားခန်းမှ

အထွက်တင
ွ ်

လက်ကိုအဆးအကကာသန့်စင်အစအေး

ကကီးကကပ်

အဆာင်ေွက် အပးပါ။
၇။

နီးကပ်စွာ အလုပ်လုပ်ခခင်းမှ အေှာင်ကကဉ်နုင
ိ ်ေန်အတွက်
o တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး (၃)အပအကွာ ခွာ၍ အလုပ်လုပ်နိုင်ေန်နင
ှ ့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း
လူစု လူအဝးခဖင့် အလုပ်လုပ်ကုင
ိ ်ခခင်းမှ အေှာင်ကကဉ်နုင
ိ ်ေန် စီစဉ်အဆာင်ေွက်အပးပါ။
o တစ်ခါသုံး

တစ်ကယ
ို ်ေည်သုံး

အကာအကွယပ
် စ္စည်းများကို

အသုံးခပုပပီးပါက

စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ပါ။ တစ်ခါသုံး မဟုတအ
် သာ တစ်ကိုယ်ေည်သုံး အကာအကွယ်
ပစ္စည်းများကို အသုံးခပုပပီးပါက သန့်ေှင်းအေးခပုလုပ်ေန်နှင့် အလုပ်သမားအချင်းချင်း
မျှအဝအသုံးခပုခခင်း မေှိအစအေး ကကီးကကပ်အဆာင်ေွက်အပးပါ။
o တတ်နုင
ိ ်သမျှ ဓာတ်အလှကား အသုံးခပုခခင်းကို အေှာင်ကကဉ်၍ ရိုးရိုးအလှကားမှသာ
အဆင်းအတက် ခပုလုပ်ေန်နှင့် ဓာတ်အလှကားခဖင့် မခဖစ်မအန အဆင်းအတက်
ခပုလုပ်ေမည်ဆပ
ို ါက (၄)အယာက်ထက်ပို၍ မျက်နှာချင်းဆိင
ု ် မစီးအစေန် ကကပ်မတ်
အပးပါ။
o လုပ်ငန်းခွင်များကို တတ်နိုင်သမျှ အလဝင်အလထွက် အကာင်းမွန်အအာင် စီစဉ်အပးပါ။
ခပတင်းအပါက်များ ဖွင့်ထားအပးပါ။
၈။

အစည်းအအဝးများ/ ပညာအပးလုပ်ငန်းများ ခပုလုပ်ောတွင်
o လူစုလူအဝးခဖင့် အစည်းအအဝးများ ခပုလုပ်ခခင်းမှ အေှာင်ကကဉ်ေန်နှင့် မခဖစ်မအန
ခပုလုပ်ေမည်ဆိုပါက တက်အောက်သူများအား အနည်းဆုံး(၃)အပအကွာခွာ၍ အနော
ချထားပပီး အလဝင်အလထွက်အကာင်းအသာအနောများတွင်သာ ခပုလုပ်ပါ။
o စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် လူစုလူအဝးခပုလုပ်၍ ကျန်းမာအေးအသိပညာအပးခခင်းကို
မခပုလုပ်ေန်နှင့်

ပိုစတာ၊

လက်ကမ်းစာအစာင်များကို

သက်ဆုိင်ောလုပ်ငန်းခွင်

အလိုက်ခဖန့်အဝအပးခခင်းခဖင့်အသာ်လည်းအကာင်း၊ အသံဖိုင်များအသုံးခပု၍ သက်ဆိုင်ော
3

လုပ်ငန်းခွင်အလိုက်နားဆင်နိုင်ေန် စီစဉ်အဆာင်ေွက်အပးခခင်းခဖင့်အသာ်လည်းအကာင်း၊
ဝန်ထမ်းများအချင်းချင်း (သို့မဟုတ)် ဝန်ထမ်းအုပ်စုငယ်များအကကား ကျန်းမာအေး
အသိပညာ မျှအဝခခင်းကို အဆာင်ေွက်အပးပါ။
o ကျန်းမာအေးအသိပညာအပးခခင်းလုပ်ငန်းများ

အဆာင်ေွက်ောတွင်

ကျန်းမာအေးနှင့်

အားကစားဝန်ကကီးဌာနမှ ထုတ်ခပန်ထားအသာ အသိအပးချက်များ၊ သတိအပးချက်
များနှင့် လမ်းညွှနခ
် ျက်များကို အသုံးခပု၍ လိုက်နာအဆာင်ေွက်အစအေး အသိအပး
အခပာကကားပါ။
o ကျန်းမာအေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနမှ ထုတ်ခပန်ထားအသာ သတင်းအချက်အလက်
များကို

ကျန်းမာအေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏

တေားဝင်အင်တာနက်

စာမျက်နှာ (သို့မဟုတ)် Facebook Page, (www.mohs.gov.mm နှင့် www.
facebook.com/MinistryOfHealthAndSportsMyanmar)

တိ့တ
ု င
ွ ်

ဝင်အောက်

ကကည့်ရှုခခင်းခဖင့်လည်းအကာင်း၊ QR code scanning မှတစ်ဆင့် ဝင်အောက်
ကကည့်ရှုခခင်းခဖင့်လည်းအကာင်း သိေှိနုင
ိ ်ပါသည်။ ၎င်းစာမျက်နှာများတွင် အချန်ိ နင
ှ ့်
တစ်အခပးညီ

ထုတခ် ပန်ထားေှိအသာ

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာအေးအဖွဲ့၏

သတင်းမှန်များနှင့်

ထုတခ် ပန်ချက်များနှင့်

အဆာင်ေွက်ချက်များ၊

အောဂါကာကွယ်အေးဆိုင်ော

သိအကာင်းစောများ၊ COVID-19 ကာကွယ်အေး အသံလွှင့်အခပာကကားချက်အသံဖိုင်များ၊
ကျန်းမာအေးပညာအပးအေဒီယို
နှာအခါင်းစည်း

(Surgical

အသံလွှင့်ချက်များနှင့်
Mask)

အသုံးခပုခခင်း

သီချင်းများ၊

ပါးစပ်နှင့်

ဆိင
ု ်ောအကကံခပုချက်များကို

ကကည့်ရှုကိုးကား အသုံးခပုပါ။
o ဝန်ထမ်းများအကကား အကာလာဟလသတင်းအမှားများ ပျ ံ့နှံ့မှု မေှိအစအေး ကကီးကကပ်
အဆာင်ေွက်အပးပါ။
၉။

သန့်ေှင်းအေး ခပုလုပ်ခခင်းကိစ္စေပ်များတွင်
 အလုပ်သမားများ အန့စဉ်အသုံးခပုအသာ ပစ္စည်းကိေိယာများကို 70% ethanol ခဖင့်
သန့်ေှင်းအေး မကကာခဏခပုလုပ်ေန် ကကီးကကပ်ေပါမည်။ ဥပမာo အလုပ်သမားများ အသုံးခပုအသာ စားပွဲအစေှိသည့် အသုံးအဆာင်ပစ္စည်းများ၊
o အေပိုက်အခါင်းများနှင့်အဆးအကကာသန့်စင်ောတွင် အသုံးခပုအသာပစ္စည်းများ၊
o အိမ်သာအေဆွဲ ခလုတမ
် ျား၊ အိမ်သာထိုင်ခမ
ုံ ျား၊
o တံခါးလက်ကိုင်များ၊ အလှကားလက်ေန်းများ၊ ဝေံတာများ၊
o စက်အလှကားလက်ေန်းများနှင့် ဓာတ်အလှကား ခလုတမ
် ျား၊
o လုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းများ၊ ကိေိယာများ၊
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o ကွန်ခပူတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်များ၊ မိတူ္တ ကူးစက်များ အစေှိအသာ ရုံးသုံး
ပစ္စည်းများ၊
 ကကမ်းခင်းအနောများကို 0.5% Sodium Hypochlorite Solution (သို့မဟုတ)် 1%
Chlorine Solution ခဖင့် အနည်းဆုးံ တစ်အန့(၁)ကကိမ် သန့်ေှင်းအေး ခပုလုပ်အစေ
ပါမည်။
 အမှိုက်သိမ်းဆည်းမှုများကို မကကာခဏခပုလုပ်ပပီး အန့စဉ်ပုံမှန်စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ေန်
အဆာင်ေွက်ေပါမည်။

(ခ) ဝန်ထမ်းများ အရနဖြင့်
o အေနှင့်ဆပ်ခပာအသုံးခပု၍ မကကာခဏ စနစ်တကျလက်အဆးပါ။ လက်မအဆးဘဲ မျက်စိ၊
နှာအခါင်းနှင့်ပါးစပ်တု့က
ိ ို မကိုင်တယ
ွ ်ပါနှင့်။ တစ်ကိုယ်အေသန့်ေှင်းမှု ဂရုခပုအဆာင်ေွက်
ပါ။ အာဟာေခပည့်ဝစွာ စားသုံးပပီး အကာင်းစွာအိပ်စက်အနားယူပါ။
o မိမိလုပ်ငန်းခွင်နှင့် အနအိမ/် အအဆာင်တို့မှအပ လူထူထပ်အသာအနောများသို့ သွားအောက်
ခခင်းကို တတ်နုင
ိ ်သမျှ အေှာင်ကကဉ်ပါ။
o ဖျားခခင်း(အပူချန်ိ ၃၈. C / ၁၀၀.၄. F နှင့်အထက်)၊ အချာင်းဆိးု ခခင်း၊ အသက်ေှူေ ခက်ခဲ
ခခင်းနှင့် အားအင်ကုန်ခမ်းခခင်းစသည့် သံသယခဖစ်ဖွယ်လက္ခဏာများ ခံစားေပါက
လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်အောက်ခခင်းမခပုဘဲ လူအများနှင့် ထိအတွ့မှုကိုလည်း တတ်နုင
ိ ်သမျှ
အေှာင်ကကဉ်ပပီး

နီးစပ်ောကျန်းမာအေးဌာနသို့

ဖုန်းခဖင့်

ကကိုတင်အအကကာင်းကကားပပီး

အခမန်ဆံးု ကုသမှုခံယူပါ။
o ဝန်ထမ်းများအကကား သံသယခဖစ်ဖွယ်အောဂါလက္ခဏာများကို သတိထားအစာင့်ကကည့်ေန်
နှင့် အတွ့ေှိပါက ကကီးကကပ်သူမှတစ်ဆင့် တာဝန်ေှိသူအဆင့်ဆင့်သို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့
ပါ။
o တတ်နုင
ိ ်သမျှ ဝန်ထမ်းကကိုပို့ယာဉ်များနှင့် အလုပ်တက်/ဆင်း ခပုလုပ်ေန်နှင့် အများသုံး
ယာဉ်များအား အသုံးမခပုပါနှင့်။
o နားအနအဆာင် (သို့မဟုတ)် အနအိမ်သို့ ခပန်လည်အောက်ေှိပါက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း
ဝတ်ဆင်ထားအသာ အဝတ်အစားများကို ချက်ချင်းအလျှာ်ဖွပ်ပပီး အေချုးပါ။
ိ
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(ဂ) ဝန်ထမ်းကကီးကကပ်ရေးမှူးများ အရနဖြင့်
o မိမိဌာနေှိ ဝန်ထမ်းများ စနစ်တကျ လက်အဆးတတ်အစအေး သရုပ်ခပသင်ကကား ကကီးကကပ်
အပးပါ။
o လုပ်ငန်းခွင်၏ ဝင်အပါက်/ထွက်အပါက်များတွင် ကိုယ်အပူချန်ိ တိင
ု ်းတာသည့်စက်များ
အသုံးခပု၍ ဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင် မဝင်မီ ဖျားနာခခင်းေှိ/မေှိ အစာင့်ကကည့်စစ်အဆးပပီး
သတ်မှတအ
် ပူချန်ိ ထက် ခမင့်မားအနသူများကို လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်အောက်အစခခင်း မခပုဘဲ
အဆးကုသမှု ခံယူနိုင်အေး အဆာင်ေွက်အပးပါ။
o မိမိဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအကကား ဖျားနာခခင်းနှင့် သံသယခဖစ်ဖွယ် လက္ခဏာများ ေှိ/မေှိ
အပမဲမခပတ် အစာင့်ကကည့်၍ သံသယလူနာ အတွ့ေှိပါက အနီးဆုးံ ကျန်းမာအေးဌာနသို့
ကကိုတင်ဖုန်းဆက်အအကကာင်းကကား၍ ပို့အဆာင်အပးပါ။
o လုပ်ငန်းခွင်သို့

ဧည့်သည်များ

မလိုအပ်ဘဲ

လာအောက်ခခင်းမေှိအစေန်

ကကပ်မတ်

အဆာင်ေွကအ
် ပးပါ။
အဆာက်လုပ်အေးလုပ်ငန်းခွင်များအအနခဖင့် အထက်အဖာ်ခပပါအချက်အလက်များအခပင် အအာက်ပါ
အချက်များကိုလည်း အဆာင်ေွက်ေပါမည်o အလုပ်ခွင်တစ်ခုထဲတင
ွ ် ဝန်ထမ်းဦးအေ(၅၀)မအကျာ်အအာင် စီစဉ်အဆာင်ေွက်သင့်
ပါသည်။
o အန့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်သို့လာအောက်အသာ အလုပ်သမားအအေအတွက်ကိုအန့စဉ်မှတ်တမ်း

တင်ထားေပါမည်။
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(ဃ) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မဝင်ရောက်မီနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုက်နာရောင်ေွက်ေမည့်
အချက်များ
.

.

 အပူချန်ိ ၃၈ C / ၁၀၀.၄ F အကျာ်အသာ
ဝန်ထမ်းများကို လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဝင်အောက်
အစခခင်းမခပုဘဲ အနီးဆုံးကျန်းမာအေးဌာနသို့
ပို့အဆာင်ေန်၊
 စနစ်တကျ လက်အဆးပပီးမှသာ အလုပ်သမား
များအအနခဖင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသိ့ု ဝင်အောက်
ေန်၊
 လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဝန်ထမ်းများတစ်ဉီးနှင့်
တစ်ဉီး (၃)အပအကွာ အလုပ်လုပ်ကုင
ိ ်ေန်နှင့်
လူစုလူအဝးခဖင့် အလုပ်လုပ်ကုင
ိ ်ခခင်းမှ
အေှာင်ကကဉ်ေန်၊
 လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လက်အဆးေန်အနောများ
နှင့်လက်သန့်အဆးေည် (Hand Sanitizer)များ
အလုံအအလာက် ေှိအစအေးအဆာင်ေွကထ
် ားေှိေန်၊
 လုပ်ငန်းခွင်၏ကကမ်းခပင်များကို ၁%ကလိုေင်း
အဆးေည် အသုံးခပု၍ အန့စဉ် သန့်ေှင်းအေး
ခပုလုပ်ေန်
 မိမိလုပ်ငန်းခွင်နှင့်
အနအိမ်/အအဆာင်တို့မှ
အပ လူထူထပ်အသာ အနောများသို့ သွားအောက်
ခခင်းကို တတ်နိုင်သမျှ အေှာင်ကကဉ်ေန်။

လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲနှင့်
ကျန်းမာရေးအသိပညာဖမှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ

အရသးစိတ် သိေှိလိုပါက
ဤ QR Code ကို Scan ြတ်ပါ။

ဖပည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန
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