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ကျန့််းမာရ ်းနှင့်အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာန

COVID-19 ရ ာဂါ ဖြစ့်ပွာ်းရနစဉ့်ကာလအတွင့််း မ်း ထာ်းမျာ်းဖြင့် ခ ်းသွာ်းလာမှု
အဆင့်ရဖပရချာရမွွေ့ရစရ ်းအတွက့် လိုက့်နာရဆာင့် ွက့် မည့်အချက့်မျာ်း (Version 1.0)
(Updated as of 4-3-2021)
(က) အရထွရထွလိုကန
့် ာ မည့်အချက့်မျာ်း
• မြန်ြ ြ
ာ့ ီးရထ ီး၏ ခရီးစဉ်ြ ီးအ ီး သက်ဆိုငရ
် တိုင်ီးဒေသကကီး သိုို့ြဟိုတ် မြည်နယ်ြ ီးထံသိုို့
ဒြီးြလ
ိုို့
သညာ့်အခါ ဒေသအ ဏ ြိုငအ
် ဖွဲ့အစည်ီးြ ီး နှငာ့် ြီးဒြါင်ီး၍ COVID-19 ဒရ ဂါ
က ကယ် ထန်ီးခ ျုြ်ဒရီးအစအြံြ ီး ဒဆ င်ရွက်ဒြီးရန်၊
• ခရီးသ ီးမြည်သြည်သြဆိုဒအ က်ြါအခ က်ြ ီးအနက်တစ်ခိုခိုနှငာ့်ကိုက်ညဒနြါကြီးရထ ီး
ြ ီးမဖငာ့်ခရီးသ ီးလ ြှုမြျုမခင်ီး လံီးို ဝြမြျုလိုြ်ရြါ၊ ဝန်ထြ်ီးမဖစ်ြါက အြ်၌ဒန၍ ြြ၏အထက်
တ ဝန်ရှသထံဦီးစ ဆက်သယ်မခင်ီး၊သတင်ီးြိုို့မခင်ီးဒဆ င်ရွက်က ရရှလ ဒသ ညန်ကက ီးခ က်
အတိုငီး် ဒဆ င်ရွက်ြါ o ဖ ီးမခင်ီး၊ဒခ င်ီးဆိုီးမခင်ီး၊ အသက်ရှှူရခက်ခမခင်ီး၊ ရိုတ်တရက်အနံို့အရသ ဒြ က်ဆံိုီး
မခင်ီးနှငာ့် အ ီးအင်ကိုန်ခြ်ီးမခင်ီးစသညာ့် COVID-19 သံသယမဖစ်ဖယ်လကခဏ ြ ီး ခံစ ီး
ဒနရမခင်ီး၊
o ကိုယ်ခံအ ီး က ဆင်ီးဒစဒသ ဒဆီးဝါီးြ ီးမဖငာ့် ဒဆီးကိုသြှုခံယဒနရသြ ီး (ဥြြ Immuno-suppressive drugs ဒသ က်သံိုီးဒနရမခင်ီး (သြ
ိုို့ ဟိုတ်) ကင်ဆ ဒရ ဂါ
ကိုထိုီးံ ြ ီး ခံယဒနရမခင်ီး)၊
o COVID-19 ဓ တ်ခအတည်မြျုလနာနှင်လ
ာ့ န်ခာ့ဒသ (၁၄)ရက်အတင်ီးထဒတွဲ့ြှုရှခာ့ မခင်ီး၊
o တစ်အြ်တည်ီး အတဒန တစ်ဦီးဦီးကို COVID-19 ဒရ ဂါဒစ ငာ့်ကကညာ့်လနာအမဖစ်
သတ်ြှတ်ခံရမခင်ီး (သြ
ိုို့ ဟိုတ်) အသ ီးအလ ကနို့်သတ်ခံရမခင်ီး။
• ရြ်နာီးခ န်တင် စက်ဒခါင်ီးဒြ င်ီး၊ တဒစ ငာ့်၊ လက်ြှတ်စစ်၊ ရထ ီးထန်ီးနှင်ာ့ ရထ ီးရတြ်ဖွဲ့ ဝင်
ြ ီးအဒနမဖငာ့် ဘတ ရှဝန်ထြ်ီးြ ီး၊ အမခ ီးခရီးသ ီးြ ီး၊ ဒေသခံြ ီးနှင်ာ့အနီးကြ်ဒတွဲ့ဆံို၍

အခ န်ကက မြငာ့်စ စက ီးဒမြ ဆိုမခင်ီး၊ ြြတိုို့ဝန်ထြ်ီးအခ င်ီးခ င်ီးလည်ီး ဝိုင်ီးဖွဲ့စိုဖွဲ့စ ီးဒသ က်
မခင်ီးြ ီး ြမြျုလိုြ်ဒစဒရီး ကကြ်ြတ်ဒဆ င်ရွက်ရန်၊
• ခရီးသည်ြ ီး လြ်ီးခရီး၌ ဝယ်ယစ ီးသံိုီးမခင်ီးအ ီး ဒလ ခ
ာ့ ရန်အတက် စတင်ထက်ခ ရ
အရြ်ြှ ခရီးဆံိုီးဒရ က်သည်အထ ၎င်ီးတိုို့အတက် လိုအြ်ဒသ စ ီးစရ နှငာ့် ဒသ က်သံိုီးဒရအ ီး
ြြနှငာ့်အတ တြါတည်ီးြါရှဒစဒရီး အသဒြီးနှုီးဒဆ ် စစဉ်သ ီးရန်၊ ဘတ ြ ီး နှငာ့် ရထ ီး
ဒြေါ်တင် တရ ီးြဝင်ဒ ီးသည်ြ ီး တက်ဒရ က်ဒရ င်ီးခ မခင်ီးြမြျုဒစဒရီး တင်ီးကကြ်စ အထီး
သတမြျုတ ီးမြစ်ဒြီးရန်၊
• အဒကက င်ီးအြ ျုီးြ ျုီးဒကက ငာ့် ရထ ီးခရီးစဉ် ဖ က်သြ်ီးမခင်ီး၊ စက်ဒခါင်ီးြ က်မခင်ီး၊ ြဒတ ်တဆြှု
မဖစ်မခင်ီးစသညာ့် ခရီးစဉ်ဖ က်သြ်ီးြှုြ ီး မဖစ်ဒြေါ်လ ြါက ခရီးသည်ြ ီး ခရီးစဉ်ကီးဒမြ င်ီး
ဒြီးရြှုြ ီး ဒဆ င်ရွက်ရ တင် COVID-19 ဒရ ဂါက ကယ်ထန်ီးခ ျုြ်ဒရီး စည်ီးကြ်ီးခ က်ြ ီး
နှငအ
ာ့် ည ထြ်ဆငာ့်သယ်ယ ြဒ
ိုို့ ဆ င်နိုငဒ
် ရီးအတက် ကညဒဆ င်ရွက်ဒြီးရန်၊
• COVID-19 ဒရ ဂါက ကယ်ထန်ီးခ ျုြ်ဒရီး စည်ီးကြ်ီးခ က်ြ ီးနှငာ့် ကိုက်ညြှုရှ/ြရှ စစ်ဒဆီးြှု
ြ ီးအ ီး ခရီးစဉ်အလိုက် စနစ်တက ြှတ်တြ်ီးမြျုစို၍ သက်ဆိုင်ရ အ ဏ ြိုင်အဖွဲ့အစည်ီးြ ီး၊
ဌ နဆိုင်ရ တ ဝန်ရှသြ ီးအ ီး ြံိုြှန်တင်မြရန်၊ စည်ီးကြ်ီးခ က်ြ ီးကို

လိုက်နာမခင်ီးြရှြါက

သက်ဆိုင်ရ တ ဝန်ရှသြ ီးထံတင်မြ၍ ြည ဒြီးမခင်ီးအြါအဝင် လိုအြ်သလို အဆငာ့်ဆငာ့်
အဒရီးယ ဒဆ င်ရွက်ရန်၊
• အထက်အြိုေ်ြ ီးြါ စည်ီးကြ်ီးခ က်ြ ီးအ ီး ခရီးသည်နှင်ရ
ာ့ ထ ီးလက
ို ်ဝန်ထြ်ီးြ ီး အ ီးလံိုီး
သရှနိုင်ဒရီး ဒနမြည်ဒတ မ် ြည်ဒထ င်စိုနယ်ဒမြ၊ တိုင်ီးဒေသကကီးနှင်ာ့ မြည်နယ်အသီးသီးနှင်ာ့
မြန်ြ ြ
ာ့ ီးရထ ီးတိုို့ ညနှုင်ီး၍ ထိုတ်မြန် ဒကကည ဒြီးရန်။

(ခ) ခ ်းသွာ်းဖပည့်သမ
ူ ျာ်းအရနဖြင့် လိုက့်နာရဆာင့် ွက့် န့်အချက့်မျာ်း
အထက်တင်ြါရှသညာ့် အဒထဒထလိုက်နာရြညာ့် အခ က်ြ ီးအမြင် ဒအ က်ြါအခ က်ြ ီးကိုလည်ီး
လက
ို ်နာရြါြည်• မြည်သြ ီးအဒနမဖငာ့်တတ်နိုင်သြျှအြ်တင်ဒနရြါြည်။ အြ်အမြင်သိုို့ထက်လျှင် စ ီးဒသ က်ခ န်
ြှလ၍ အခ န်တိုင်ီးတင်ြါီးစြ်နှငာ့်နှာဒခါင်ီးစည်ီး(Mask)ကို ြမဖစ်ြဒနြြ က်ြကက်တြ်ဆင်ထ ီးရ
ြါြည်။
• ရထ ီးလက်ြှတ်ဝယ်ယရ တင်လည်ီးဒက င်ီး ရထ ီးြထက်ခ ြ ဘတ ရံိုြ ီးတင် ဒစ ငာ့်ဆိုင်ီး
ခ န်တင်လည်ီးဒက င်ီး တစ်ဦးနှငတ
် စ်ဦး တတ်နိုင်သြျှ အနည်းဆး(၆)ပေခန်ခွာ၍ ပစွာင်ဆင်း
ရေါမည်၊ စိုပြံျု၍ဒစ ငာ့်ဆိုငီး် မခင်ီး ြမြျုရြါ၊

• ရထ ီးဒြေါ်သိုို့ ြတက်ြနှငာ့် ရထ ီးဒြေါ်ြှ ဆင်ီးသညာ့်အခ န်တိုင်ီးတင် လက်ဒဆီးနိုင်ရန် အနည်ီးဆံိုီး
Alcohol 60% ြါဝင်ဒသ ဒရြလိုလက်သန်ို့စင်ဒဆီးရည်က မမနှင်အတူ တေါတည်း ဒဆ င်
ထ ီး၍ လအြ ီးသံိုီးြစစည်ီးြ ီးကိုြကိုငတ
် ယ်ြနှငက
ာ့် ိုင်တယ်ပြီးတိုင်ီး အသံိုီးမြျုရြါြည်။
• ခရီးစဉ်တဒလျှ က်ြြအတက်သတ်ြှတ်ဒနရ တင်သ ဒနထိုငရ
် န် ဝိုင်ီးဖွဲ့စိုဖွဲ့စ ီးဒသ က်မခင်ီး
ြ ီးြမြျုလြ
ို ်ရန်၊ အမခ ီးခရီးသ ီးြ ီး၏ဒနရ သိုို့သ ီးဒရ က်မခင်ီး၊ အနီးကြ်ဒနထိုငမ် ခင်ီး၊ ဝိုင်ီး
ဖွဲ့၍စက ီးဒမြ ဆမို ခင်ီး ြမြျုလြ
ို ်ရန်။
• ြြတစ
ိုို့ နို့်ြစ်ရြညာ့် အြှုက်ြ ီး (ဥြြ -တစ်ရှှူီးြ ီး၊ ေါးစေ်နှင် နှာဒခါင်ီးစည်ီး (Mask) ြ ီး၊ ဒရ
သနို့်ဘီးခံြ ီး)ကို ရထ ီးဒြေါ်တင် စနို့်ြစ်မခင်ီး၊ ခ န်ထ ီးခာ့မခင်ီးြ ီး ြမြျုလြ
ို ်ဘ ြြတန
ိုို့ ှငာ့် အတ
ယဒဆ င်သ ီးပြီး အဖးေါပ

ွာအြှုကြ
် ံိုီးမ ွားတင် စနစ်တက စနို့်ြစ်ရြါြည်။ စည်ီးကြ်ီးြာ့

ကြ်ီးတံဒတီးဒထီးမခင်ီး၊တံဒတီးဒထီးမခင်ီး၊ဒဆီးလြ်ဒသ က်သံိုီးမခင်ီးတိုို့ကိုဒရှ င်ကကဉ်ရြါြည်။

• ထင
ို ခ
် ံိုြ ီးသည် ဒက ခ င်ီးကြ်မဖစ်လျှင် ဒရှွဲ့ဒနာက်တစ်တန်ီးတည်ီး ြထိုငရ
် ြါ။ သတ်ြှတ်
ထ ီးဒသ ဒနရ ြ ီးတင်သ စနစ်တက လက
ို ်ြါစီးနင်ီးြါ။ ဥြြ - ဒရှွဲ့ခံိုတင် ထင
ို ်သသည်
ထင
ို ခ
် ံို၏ ည အစန်တင် ထင
ို လ
် ျှင် ဒနာက်ခံိုတင် ထင
ို ်သသည် ထင
ို ခ
် ံို၏ ဘယ်အစန်၌ ထိုင်ရ
ြါြည်။

• ခရီးစဉ်တစ်ဒလျှ က်လိုီးံ ြါီးစြ်နှငာ့်နှာဒခါင်ီးစည်ီး(Mask)ကိုစနစ်တက ြြ က်ြကက် တြ်ဆင်
ထ ီးရြါြည်။ တြ်ဆင်ထ ီးဒသ ြါီးစြ်နှငာ့်နှာဒခါင်ီးစည်ီး(Mask)သည် စိုစတ်မခင်ီး၊ ညစ်ဒြ
မခင်ီးတိုို့ မဖစ်ဒြေါ်ြါက အသစ်လလှယ်ရြါြည်။ အသံိုီးမြျုပြီးဒသ

ြါီးစြ်နှငန
ာ့် ှာဒခါင်ီးစည်ီး

(Mask) ကို စနစ်တက စန်ြ
ို့ စ်ရြါြည်။

• ခရီးစဉ်အတင်ီး ဖ ီးမခင်ီး၊ ဒခ င်ီးဆိုီးမခင်ီး၊ အသက်ရှှူရခက်ခမခင်ီး၊ ရိုတ်တရက်အနံအ
ို့ ရ
သ ဒြ က်ဆိုီးံ မခင်ီးနှငအ
ာ့် ီးအင်ကိုန်ခြ်ီးမခင်ီးစသညာ့် COVID-19 သံသယမဖစ်ဖယ် လကခ
ဏ ြ ီးဒြေါ်ဒြါက်ခံစ ီးလ ရြါက ရထ ီးဒြေါ်ရှသက်ဆိုင်ရ တ ဝန်ရသ
ှ ထံအဒကက င်ီး
ကက ီး၍ ညန်ကက ီးခ က်အတိုင်ီးလိုက်နာဒဆ င်ရွက်ြါ။

(ဂ) ဖမန့်မာမ်း ထာ်းမှ လက
ို ့်နာရဆာင့် ွက့် မညအ
့် ချက့်မျာ်း
• ညအြ်/ ခရီးရှည်ရထ ီးြ ီးတင် ဒရ ၊ြီး၊ အြ်သ မြညာ့်စံိုဒအ င် ဒဆ င်ရွက်ဒြီးရန်၊
• ရထ ီးဒြေါ်တင် ဒရြလိုလက်သနို့်ဒဆီးရည်ြ ီးထ ီးရှရန်၊ အြှုက်ြ ီးအ ီးစနစ်တက စနို့်ြစ်ဒစ
ရန် နှငာ့် ၎င်ီးတန
ိုို့ ှငာ့်ြတ်သက်သညာ့် က န်ီးြ ဒရီးအသဒြီးစ ဒစ င်ြ ီးအ ီး ခ တ်ဆထ ီး ရှရန်၊

• စက်ဒခါင်ီးဒြ င်ီး၊ တဒစ ငာ့်၊ လက်ြှတ်စစ်၊ ရထ ီးထန်ီးနှငာ့်ရထ ီးရတြ်ဖွဲ့ဝင်ြ ီးအ ီး ညအြ်/
တစ်ဒထ က်နာီး ရြ်ဒနရ အဝန်ီးအဝိုင်ီးြှလ၍ ြည်သညာ့်အမခ ီးဒနရ ြ ီးသိုို့ သ ီးလ မခင်ီး
ြမြျုဒစရန်၊
• စ ီးဒသ က်တြါရှဒသ ရထ ီးြ ီးတင်အစ ီးအစ ြ ီးကိုြါဆယ်စနစ်မဖငာ့်သ ဒရ င်ီးခ ရန်၊
• ရထ ီးစီးနင်ီးဒနစဉ်က တစ်ဒလျှ က်တင် ြါီးစြ်နှငန
ာ့် ှာဒခါင်ီးစည်ီး(Mask) ြြ က်ြကက် တြ်
ဆင်ထ ီး၍ စီးနင်ီးဒစဒရီးအတက် အသဒြီးသညာ့်ြည ဒြီးစတစ်က ြ ီးကို ရထ ီးတြ ီး
အတင်ီး တတ်နိုင်သဒရွွဲ့ြ က်စနှငာ့်တတန်ီးတည်ီးမဖစ်ရ ဒနရ ြ ီးတင် ြမဖစ်ြဒနကြ်ထ ီး
ဒြီးရန်၊
• ခရီးသည်ြ ီးအတက် လစီးရထ ီးြ ီးတင် Social Distancing နှငာ့်ကိုက်ညဒရီးတအ
ိုို့ တက်
ရီးို ရိုီးတန်ီးစီးခရီးသည်(၁)ဦီးလျှင် ထင
ို ခ
် ံိုနံြါတ်(၂)ဒနရ တြ်၍ (၁)ခံိုအမဖစ် ဒရ င်ီးခ ဒြီးရန်၊
• အထက်တန်ီးစီးခရီးသည်ြ ီးအတက်(၃၀)ခံိုြါတမဖစ်လျှင်ခံိုအြှတ်(A)နှငာ့်(C)ကိုသ ဒရ င်ီးခ
ဒြီးပြီး (၄၀)ခံိုြါတ မဖစ်လျှင် ခံိုအြှတ်(A) နှင(ာ့် D) တဒ
ိုို့ ရ င်ီးခ ဒြီးလ က် (၂)ခံိုတမဖစ်ြါက
ထင
ို ခ
် ံိုနံြါတ်(၂)ခိုဒရ တြ်၍ (၁)ခံိုအမဖစ်ဒရ င်ီးခ ဒြီးရန်၊
• ရထ ီးစီးခရီးသည်ြ ီး၏ ခရီးသ ီးရ ဇဝင်ကို ြှတ်တြ်ီးတင်ထ ီးနိုငရ
် န်၊ သံသယလနာဒတွဲ့ရှ
ြါက ဒနာက်ဒကက င်ီးရ ဇဝင်ကိုအခ န်ြြီးဒြါင်ီးရှ ဒဖဒဖ ်ထိုတ်နိုငရ
် န်တအ
ိုို့ တက် လက်ြှတ်
ဒရ င်ီးခ သြ ီးအဒနမဖငာ့် လက်ြှတ်ဝယ်ယသညာ့် ခရီးသည်ြ ီး၏ အြည်၊ ြှတ်ြံိုတင်အြှတ်၊
တယ်လဖိုန်ီးနံြါတ်နှငာ့် လြ်စ ြ ီးဒတ င်ီးခံရယပြီး လက်ြှတ်ထိုငခ
် ံိုဇယ ီး(Chart)၌ တစ်ြါ
တည်ီး မဖညာ့်သင်ီးဒဆ င်ရွက်သ ီးရန်၊
• ရထ ီးြ ီး၊ ခရီးသည်နာီးဒနဒသ အခန်ီးြ ီး၊ ဝန်ထြ်ီးြ ီးတ ဝန်ထြ်ီးဒဆ င်ရ ဒနရ ြ ီးရှ
တံခါီးြ ီးနှငာ့် မြတင်ီးဒြါက်ြ ီးအ ီး ဖငာ့်ထ ီး၍ ဒလဝင်ဒလထက်ဒက င်ီးဒစဒရီး ဒဆ င်ရွက်
ရန်၊ တံခါီးြ ီးနှငမာ့် ြတင်ီးဒြါက်ြ ီးအ ီးဖငာ့်ထ ီးရန်ခက်ခဒသ ဒနရ ြ ီး၌ ဒလဝင်ဒလထက်
စနစ်(Ventilation System) ဒက င်ီးြန်ဒနဒစဒရီး ဒဆ င်ရွက်ရန်
• တ ဝန်ရှသြ ီးအဒနမဖငာ့် ြါီးစြ်နှငာ့်နှာဒခါင်ီးစည်ီး(Mask) ြတြ်ဆင်ထ ီးလျှင် စီးနင်ီးခငာ့်ြမြျု
မခင်ီး၊ ဘတ အဝင်နှငာ့် ရထ ီးြ ီးဒြေါ်တင်ခရီးသည်ြ ီး၏ ကိုယ်အြခ န်တိုင်ီးတ ဒစမခင်ီး၊
ဘတ အဝင်အထက် လက်ဒဆီးခံိုြ ီး၌ လက်ဒဆီးဒစမခင်ီး၊ ြါီးစြ်နှငာ့်နှာဒခါင်ီးစည်ီး(Mask)
တြ်ဆင်ပြီးြှသ ဘတ အတင်ီးနှင်ရ
ာ့ ထ ီးဒြေါ်သိုို့ တက်ဒရ က်ဒစမခင်ီး၊ သတ်ြှတ်ခရီးသည်
ဦီးဒရြှအြ ထိုငခ
် ံိုြာ့ လံီးို ဝြဒရ င်ီးခ ဒစမခင်ီးတက
ိုို့ ို ကကြ်ြတ်ဒဆ င်ရွက်ရန်
• ရထ ီးစီးနင်ီးဒနစဉ် အဒကက င်ီးအြ ျုီးြ ျုီးဒကက ငာ့် ရထ ီးစီးခရီးသည်ြ ီးြှ ြါီးစြ်နှငာ့်နှာဒခါင်ီး
စည်ီး(Mask)ြ ီး ြ က်စီး/ဒြ က်ဆံိုီးြါက အစ ီးထီးို လလှယ်ဒြီးနိုငဒ
် ရီး ကကျုတင်စြံ ဒဆ င်
ရွက်ထ ီးရန်၊

• ခရီးစဉ်အတင်ီး ခရီးသည်တစ်ဦီးဦီးအဒနမဖငာ့် ဖ ီးမခင်ီး၊ ဒခ င်ီးဆိုီးမခင်ီး၊ အသက်ရှှူရခက်ခမခင်ီး၊
ရိုတ်တရက်အနံို့အရသ ဒြ က်ဆံိုီးမခင်ီးနှငာ့် အ ီးအင်ကိုန်ခြ်ီးမခင်ီးစသညာ့် COVID-19 သံသယ
မဖစ်ဖယ် လကခဏ ြ ီး ဒြေါ်ဒြါက်ခံစ ီးရဒကက င်ီးသတင်ီးြိုို့လ ြါကထိုသအ ီး သီးသနို့်ဒနရ
တင်ခမခ ီး၍ထ ီးြါ၊ လနာ၏က န်ီးြ ဒရီးအဒမခအဒနဒြေါ်ြတည်၍ ခရီးစဉ်အဆံီးို အထ လိုက်
ြါခငာ့်မြျု၍က န်ီးြ ဒရီးဌ နသို့ိုသ ီးဒရ က်ဒစမခင်ီး၊ အဒရီးဒြေါ်အဒမခအဒနမဖစ်ြါက နီးစြ်ရ
က န်ီးြ ဒရီးဌ နသိုို့ လဒမြ င်ီး ြဒ
ိုို့ ဆ င်ဒြီးမခင်ီးြ ီးဒဆ င်ရွက်ဒြီးြါ၊

(ဃ) ခ ်းစဉ့်တစ့်ရလ ာက့်ဘူတာရမ
ို ျာ်းတွငလ
့် ိုက့်နာရဆာင့် ွက့် မညအ
့် ချက့်မျာ်း
• ဘ တ ရံိုြ ီး၌ထ ီးရှ ဒသ

အသံိုီး အဒဆ င်ြစစည်ီး ြ ီး သနို့်ရှင်ီးဒရီးဒဆ င်ရွက်ရ တ င်

ခရ ီးသည်ြ ီး အြ ီးဆံိုီးထ ဒတ ွဲ့ အသံိုီး မြျုဒသ အရ ဝတတျု ြ ီး (ဥြြ -ဒလှက ီးလက်ရန်ီး
နှငာ့်လက်ြှတ ်ဒရ င်ီးဒက င်တ ြ ီး) အ ီး အဓ ကထ ီး၍ ြ ိုီး သတ် သနို့်စင်မခင်ီး ြ ီး ဒဆ င်
ရွက်ရန် ၊
• ြ ိုီး သတ်သနို့်စင်မခင်ီး မခင်ီး လိုြ်ငန်ီးဒဆ င်ရွက်ရ တ င် ြ ိုီး သတ် သနို့်စင် ရန်ဒနရ ြ ီးနှငာ့်
ဒဆ င်ရွက်ရြညာ့်အခ န်က ို စနစ်တ က checklist မြျုလိုြ်၍ စ စစ်လိုြ်ဒဆ င်ရန် ၊
• ဒရ ဂါကီးစက်ြှုြှက ကယ်ရန်အလို့င
ို ှ

လက်ြှတ်ဒရ င်ီးဒက င်တ ြ ီးတင် ြလြ်စတစ်

အက အရံြ ီးထ ီးရှ ၍ ခရ ီးသည်နှငာ့် ဝန်ထြ်ီးြ ီးအကက ီး ကနို့်သတ်ထ ီးရန်၊
• လက်ြှတ ်ဒရ င်ီးခ ဒသ ဒနရ ြ ီး
ခရ ီးသည်ြ ီးတန်ီးစ န ိုင်ရန်

နှငာ့်

လက်ြှတ ်ဒရ င်ီးခ ဒသ

သတ်ြှတ ်အြှတ ်အသ ီးြ ီးထ ီးရှ ၍

ဒနရ ဒရှွဲ့ တ င်
social

Distance

အက အဒဝီး(၆)ဒြခနို့် ရရှ ဒစရန် အတ က်ကကြ်ြတ်ဒဆ င်ရွက်ရန် ၊
• ဘ တ ရံို ြ ီး၌ ခရ ီးသည်ြ ီးသည် လ ိုအြ်သညာ့်အခ န်တ င် လ ိုအြ်သလ ိုအသံိုီးမြျုန ိုင်ရန်
Alcohol အနည်ီးဆံိုီး (၆၀%)ြါရှ သညာ့် ဒရြလ ိုလက်သနို့်စင် ဒဆီးရည်၊ လက်ဒဆီးဒဘစင် ၊
ဆြ်မြ နှငာ့်ဒရ တ ိုို့က ိုအလံိုအဒလ က် ထ ီးရှ ရန်
• လက်ဒဆီးဒဘစင်၊ ဆြ်မြ နှငာ့်ဒရ (သ ိုို့ြဟိုတ ်) Alcohol အနည်ီးဆံိုီး (၆၀%)ြါရှ သညာ့်
ဒရြလ ိုလက်သနို့်စင်ဒဆီးရည်ဗ ီးြ ီးက ို လက်ြှတ ် အဒရ င်ီးဒက င်တ ြ ီး၊ နာီးဒနခန်ီး
ြ ီးနှငာ့် ခရ ီးသည်ြ ီးရထ ီးဒစ ငာ့် ဆ ိုင်ီး သညာ့်ဒနရ ြ ီးတ င် တတ်န ိုင်သဒရွွဲ့ ထ ီးရှ ရန် ၊

(င) COVID-19 ရ ာဂါနှငပ
့် တ့်သက့်သည့် ရဆာင့် ွက့် န့်အချက့်မျာ်းကို အသရပ်းဖခင့််း
• COVID-19 ဒရ ဂါဆိုင်ရ အသြည ဒြီးPosterြ ီးထ ီးရှမခင်ီး၊ အသဒြီးဒကကည မခင်ီးြ ီး/
တိုက်တန်ီးနှုီးဒဆ ်မခင်ီးြ ီးဒဆ င်ရွက်၍

ခရီးသည်ြ ီးအ ီး

ဘတ ရံိုနှငာ့်ရထ ီးဒြေါ်တင်

ဒအ က်ြါအခ က်ြ ီးကိုအဓကထ ီး၍က န်ီးြ ဒရီးအသြည ဒြီးဒကကည ဒြီးရန်o ရထ ီးဒြေါ်တင် ရထ ီးလက
ို ်ဝန်ထြ်ီးြ ီးအြါအဝင် ခရီးသည်ြ ီးအ ီးလံိုီး ြါီးစြ်နှငာ့်
နှာဒခါင်ီးစည်ီး(Mask)ြ ီး စနစ်တက ြြ က်ြကက်(ြြ က်ြကက်) တြ်ဆင်ထ ီးကက
ရန်နှင်ာ့ ြါီးစြ်နှငာ့်နှာဒခါင်ီး စည်ီး(Mask)ြြါဘ ရထ ီးစီးနင်ီးခငာ့်လီးံို ဝခငာ့်ြမြျုြါဒကက င်ီး
ဒမြ ကက ီးရန်၊
o ရထ ီးြ ီးနှငာ့် ခရီးသည်နာီးဒနဒသ

အခန်ီးြ ီး၌ ဒလဝင်ဒလထက်ဒက င်ီးဒစရန်၊

တံခါီးြ ီးနှငမာ့် ြတင်ီးဒြါက်ြ ီးအ ီး ဖငာ့်ထ ီးရန် (သြ
ိုို့ ဟိုတ်) ဒလဝင်ဒလထင်စနစ်
(Ventilation System)ကို ဖငာ့်ထ ီးရန်၊
o တစ်ဦီးနှငတ
ာ့် စ်ဦီး Social Distance ရရှဒစရန် သတ်ြှတ်ခ က်ြ ီးအ ီး လက
ို ်နာ ဒဆ င်
ရွက်ဒစရန်၊
o ရထ ီးစီးနင်ီးဒနစဉ်အတင်ီး အဒကက င်ီးတစ်စံိုတစ်ရ ြရှဘ စက ီးဒမြ ဆမို ခင်ီး၊ ဝိုင်ီးဖွဲ့
၍ဒမြ ဆမို ခင်ီးနှငာ့်ြ က်နှာမခင်ီးဆိုင်နီးကြ်စ ဝိုင်ီးဖွဲ့စ ီးဒသ က်မခင်ီးြ ီးဒရှ င်က ဉ်ရန်၊
o အြ ီးသံိုီးြစစည်ီးြ ီးကိုြကိုင်တယ်ြနှငာ့်ကိုင်တယ်ပြီးခ န်တိုင်ီးတင်စနစ်တက အနည်ီး
ဆံိုီးစကကနို့်(၂၀)အကက လက်ဒဆီးဒစမခင်ီး(သြ
ိုို့ ဟိုတ်) အနည်ီးဆံိုီး Alcohol 60% ြါဝင်
ဒသ ဒရြလလ
ို က်သန်ို့စင်ဒဆီးရည်ကို စနစ်တက အသံိုီးမြျုကကဒစရန်၊
o ဘတ ရံိုဧရယ

ဘတ ယ ေ်ဝင်ီးြ ီးအတင်ီးသို့ို ဝင်ဒရ က်လ ြညာ့် ခရီးသည်နှင်ာ့

လက
ို ်ြါြဒ
ိုို့ ဆ င်သြ ီးအ ီးလံိုီး

ြါီးစြ်နှင်န
ာ့ ှာဒခါင်ီးစည်ီး(Mask)တြ်ဆင်ကကဒစရန်၊

အြခ န်တိုငီး် တ ြှုကခ
ို ံယကကဒစမခင်ီးရန်၊

တစ်ဦီးနှငတ
ာ့် စ်ဦီးတတ်နိုင်သဒရွွဲ့

(၆)ဒြ

အက ခြ်ခ ခ ဒနထင
ို က် ကဒစရန်၊

(စ) ဝန့်ထမ့််းမျာ်းကC
ို OVID-19 ရ ာဂါကူ်းစက့်မှုမှကာကွယ့် န့်ရဆာင့် ွက့် မည့်အချက့်မျာ်း
ြီးရထ ီးသယ်ယြို့ဒ
ို ဆ င်ဒရီးလိုြ်ငန်ီးရှ တ ဝန်ရှသြ ီး၊ ဝန်ထြ်ီးြ ီးအဒနမဖငာ့် ဒခါင်ီးစဉ်(က)ြါ
အဒထဒထလိုက်နာရြည်ာ့အခ က်ြ ီးအမြင် ဒအ က်ြါအခ က်တက
ိုို့ ိုြါလက
ို ်နာဒဆ င်ရွက်ြါ • ဒရ ဂါကီးစက်ြှုြှက ကယ်ရန် ဒနို့စဉ်က န်ီးြ ဒရီးစစ်ဒဆီးြှုမြျုလိုြမ် ခင်ီး
o ဝန်ထြ်ီးြ ီးသည် အြ်ြှ အလိုြ်သြ
ိုို့ လ ခင်ဒနို့စဉ်ကိုယ်အြခ န်တိုငီး် ၍ စစ်ဒဆီးရန်၊

• အလိုြ်ြသ ီးြနှငာ့်လိုြ်ငန်ီးခင်သစ
ိုို့ တင်ဝင်ဒရ က်ရ တင် ခနဓာကိုယ်အြခ န်တိုင်ီးတ စစ်ဒဆီး
မခင်ီးနှငာ့် COVID-19 သံသယမဖစ်ဖယ် လကခဏ ြ ီးရှ/ြရှစစ်ဒဆီးမခင်ီး
o ခနဓာကိုယ်အြခ န် ၃၈ ေဂရဆလ်ဆီးရြ်(သိုို့ြဟိုတ်) ၁၀၀.၄ ေဂရဖ ရင်ဟိုက်နှင်ာ့
အထက်ရှြါက၊ အိုြ်ခ ျုြ်သထံသိုို့သတင်ီးြိုို့ရန်၊ ခနဓာကိုယ်အြခ န်ြံိုြန
ှ ်မဖစ်ြါက အလိုြ်
သိုို့ လ ရန် (သိုို့ြဟိုတ်) လိုြ်ငန်ီးခင်တင်တ ဝန်ထြ်ီးဒဆ င်ရန်
o အလိုြ်လိုြ်ဒနစဉ် ဖ ီးမခင်ီး၊ဒခ င်ီးဆိုီးမခင်ီး၊ အသက်ရှှူရခက်ခမခင်ီး၊ ရိုတ်တရက်အနံို့
အရသ ဒြ က်ဆံိုီးမခင်ီးနှငာ့်အ ီးအင်ကိုန်ခြ်ီးမခင်ီးစသညာ့် COVID-19 သံသယမဖစ်ဖယ်
လကခဏ ြ ီးခံစ ီးလ ရြါက သက်ဆိုင်ရ တ ဝန်ရှသထံဆက်သယ်အဒကက င်ီးကက ီး
၍ ညန်ကက ီးခ က်အတိုငီး် လက
ို ်နာဒဆ င်ရွက်ြါ။
o က န်ီးြ ဒရီးြဒက င်ီးဒသ

ဝန်ထြ်ီးြ ီးသည် က န်ီးြ ဒရီးအဒမခအဒန မြန်လည်

ဒက င်ီးြန်လ သည်အထ အြ်ြှ ဒန၍ က န်ီးြ ဒရီး စစ်ဒဆီးြှုြ ီး ဒနို့စဉ်ဒဆ င်ရွက်
ရန်၊ သက်သ တိုီးတက်ြှုြရှြါက ဆရ ဝန်နှငာ့်ဒဆီးဒနီးရန်(သြ
ိုို့ ဟိုတ်) က န်ီးြ ဒရီး
ဌ နသိုို့ သ ီးဒရ က်ရန်၊
• အလိုြ်နှင်အ
ာ့ ြ်သိုို့ ြံိုြှန်သ ီးလ ရ တင် COVID-19 ဒရ ဂါက ကယ်ြှုြ ီးဒဆ င်ရွက်ဒစြါ
(ဥြြ -ြါီးစြ်နှငာ့်နှာဒခါင်ီးစည်ီး(Mask)စနစ်တက ြြ က်ြကက်တြ်ဆင်ဒစမခင်ီး၊

ရံီးို ကကျု/ြိုို့

ယ ဉ်ြ ီး စီးနင်ီးရ တင် (Social distancing)ြြ ီးနှငာ့်အည စီးနင်ီးဒဆ င်ရွက်ဒစမခင်ီး)
စသညာ့်က န်ီးြ ဒရီးနှငာ့်အ ီးကစ ီးဝန်ကကီးဌ နြှထိုတ်ဒဝထ ီးခာ့ဒသ ရံီးို လိုြ်ငန်ီးဌ နြ ီး တင်
ကိုဗစ်-၁၉ ဒရ ဂါက ကယ်ရန်အတက် ဒဆ င်ရွက်ရြညာ့်လိုြ်ငန်ီးလြ်ီးညွှန် (Version 3.0)
(4-12-2020) (https://www.mohs.gov.mm/page/2966)အရ ဒဆ င်ရွက်ြါရန်၊
• ရံီးို ခန်ီးအတင်ီး လထထြ်ြြ
ှု ှ ဒရှ င်က ဉ်နိုင်ရန်နှင်ာ့ တစ်ဦီးနှငာ့တ
် စ်ဦီး လံဒ
ို လ က်ဒသ အက
အဒဝီးတင်ဒနထိုင၍
် အလိုြ်လိုြ်ရန်အခက်အခရှြါက ရထ ီးသ ီးလ ဒရီးနှငြ
ာ့် သက်ဆိုင်ဒသ
ဝန်ထြ်ီးြ ီးအ ီး တတ်နိုငသ
် ဒရွွဲ့ Work from Home (အြ်ြှလိုြ်ငန်ီးဒဆ င်ရွက်ဒစဒသ )
ြံိုစံြ ျုီးမဖငာ့် အလိုြ်လိုြ်နိုငဒ
် စဒရီး စစဉ်ဒြီးြါရန်၊
• ရံီးို လိုြ်ငန်ီးခင်အတင်ီးတင် COVID-19 ဒရ ဂါကီးစက်မခင်ီးြှ က ကယ်နိုင်ရန်o လိုြ်ငန်ီးခင်အတင်ီး စ ီးဒသ က်ခ န်ြှလ၍ ြါီးစြ်နှငာ့်နှာဒခါင်ီးစည်ီး(Mask) စနစ်
တက ြြ က်ြကက် တြ်ဆင်ဒစရန်၊
o ရံီးို ခန်ီးမြတင်ီးဒြါက်ြ ီးအ ီးဖငာ့်၍ရခာ့လျှင် ဒလဝင်/ဒလထက်ဒက င်ီးဒစရန်၊ မြတင်ီး
ဒြါက် ြ ီးအ ီး ြံိုြှန်ဖငာ့်ဒြီးမခင်ီး လိုြ်ဒဆ င်ရန်၊ တံခါီးြ ီးနှငမာ့် ြတင်ီးဒြါက်ြ ီးအ ီး
ဖငာ့်ထ ီးရန် ခက်ခဒသ ဒနရ ြ ီး၌ ဒလဝင်ဒလထက်စနစ် (Ventilation System)
ဒက င်ီးြန်ဒနဒစဒရီး ဒဆ င်ရွက်ရန်

o ရံီးို ြ ီးတင် ဝန်ထြ်ီးြ ီးအကက ီး လံဒ
ို လ က်ဒသ

အက အဒဝီးရရှဒစရန် တတ်

နိုငသ
် ြျှဒဆ င်ရွက်မခင်ီး၊ လံဒ
ို လ က်ဒသ အက အဒဝီးြရရှြါက အက အရံ ထ ီးရှ
မခင်ီးြ ီး ဒဆ င်ရွက်ဒြီးရန်၊
o အြ ီးသံိုီးြစစည်ီးြ ီးကိုြကိုင်တယ်ြနှငာ့်ကိုင်တယ်ပြီးခ န်တိုင်ီးတင်စနစ်တက အနည်ီး
ဆံိုီးစကကနို့်(၂၀)အကက လက်ဒဆီးဒစရန်(သြ
ိုို့ ဟိုတ်) အနည်ီးဆံိုီး Alcohol 60% ြါဝင်
ဒသ ဒရြလလ
ို က်သန်ို့စင်ဒဆီးရည် စနစ်တက အသံိုီးမြျုဒစမခင်ီးဒဆ င်ရွက်ဒစရန်၊
o က န်ီးြ ဒရီးနှငာ့် အ ီးကစ ီးဝန်ကကီးဌ နြှ မြျုစိုထိုတ်ဒဝထ ီးခာ့ဒသ

ရံီးို လိုြ်ငန်ီးဌ န

ြ ီးတင် ကိုဗစ်-၁၉ဒရ ဂါ က ကယ်ရန်အတက် ဒဆ င်ရွက်ရြညာ့် လိုြ်ငန်ီးလြ်ီးညွှန်
(Version3.0) (4-12-2020) (https://www.mohs.gov.mm/page/2966) တင် ြါဝင်
ဒသ အခ က်ြ ီးကိုလိုက်နာဒဆ င်ရွက်ဒစရန်၊
• ခရီးစဉ်အတင်ီး ဝန်ထြ်ီးတစ်ဦီးဦီးအဒနမဖငာ့် ဖ ီးမခင်ီး၊ ဒခ င်ီးဆိုီးမခင်ီး၊ အသက်ရှှူရခက်ခမခင်ီး၊
ရိုတ်တရက်အနံို့အရသ ဒြ က်ဆံိုီးမခင်ီးနှငာ့် အ ီးအင်ကိုန်ခြ်ီးမခင်ီးစသညာ့် COVID-19 သံသယ
မဖစ်ဖယ် လကခဏ ြ ီး ဒြေါ်ဒြါက်ခံစ ီးရဒကက င်ီးသတင်ီးြိုို့လ ြါကထိုသအ ီး သီးသနို့်ဒနရ
တင်ခမခ ီး၍ထ ီးြါ၊ လနာ၏က န်ီးြ ဒရီးအဒမခအဒနဒြေါ်ြတည်၍ ခရီးစဉ်အဆံီးို အထ လိုက်
ြါခငာ့်မြျု၍က န်ီးြ ဒရီးဌ နသို့ိုသ ီးဒရ က်ဒစမခင်ီး၊ အဒရီးဒြေါ်အဒမခအဒနမဖစ်ြါက နီးစြ်ရ
က န်ီးြ ဒရီးဌ နသိုို့ လဒမြ င်ီး ြဒ
ိုို့ ဆ င်ဒြီးမခင်ီးြ ီးဒဆ င်ရွက်ဒြီးြါ၊

(ဆ) လူစ ်းတွွဲ မျာ်းက ို ပ ို်းသတ့်သန ့်စင့်ဖခင့််း
• ရထ ီးြ ီးတင် အသံိုီးမြျုသြ ီးနှငာ့် ထဒတွဲ့ြှု အြ ီးဆံိုီးမဖစ်သညာ့် ဒနရ ြ ီးမဖစ်ဒသ လစီးတ
အတက်/အဆင်ီး မြျုလိုြ်ရ ဒနရ ြ ီးရှ လက်တန်ီးြ ီး၊ လစီးတဒြေါ်ရှ လက်ကင
ို ်ကင်ီးြ ီး၊
ထင
ို ခ
် ံိုလက်တန်ီးြ ီး ၊ တံခါီးလက်ကင
ို ်ြ ီး၊ အြ်သ ြ ီး၊ သနို့်စင်ခန်ီးြ ီး၊ ဒရခ ျုီးခန်ီးြ ီး၊
မြတင်ီးဒြါက်ြှန်ြ ီး အစရှဒသ ဒနရ ြ ီးနှငာ့် အက အရံ မြျုလိုြ်ထ ီးဒသ ြှန်(သိုို့ြဟိုတ်)
ြလတ်စတစ်တက
ိုို့ ို ခရီးစဉ်တစ်ဒကက င်ီး ဒမြီးဆ ပြီးတိုင်ီး တစ်ကကြ် 0.1% Sodium
Hypochlorite Solution (1,000ppm) (သြ
ိုို့ ဟိုတ်) 0.1% Calcium Hypochlorite Solution
(သိုို့ြဟိုတ်) 70% Ethyl Alcohol Spray ဖ န်ီးပြီး ြိုီးသတ် သနို့်စင်ရြါြည်။ ထိုသိုို့
ြိုီးသတ်သနို့်စင်ရ တင် သတတျု ြ က်နှာမြင်ြ ီးကို 70% Ethyl Alcohol Spray ဖ န်ီးပြီး ြိုီးသတ်
သနို့်စင်ရြါြည်။

• ရထ ီးခရီးစဉ်အစ/အဆံီးို တစ်ဒနို့လျှင် အနည်ီးဆံိုီး (၁)ကကြ် နှငာ့် ရထ ီးသြ်ီးခ န်တင် လစီးတ
အတင်ီး/အမြင် ဒနရ အနှံို့အမြ ီးကို ြိုီးသတ်သနို့်စင်ရြါြည်။ ထိုသိုို့ ြိုီးသတ်သနို့်စင်ရ တင်
လစီးတကကြ်ီးခင်ီးြ ီးကို ဆြ်မြ ရည်နှင်ာ့ ဦီးစ ကကြ်ီးတိုက်ပြီး (၁၀)ြနစ်ြှ (၃၀)ြနစ်အကက
တင် ဒရစိုအဝတ်မဖငာ့် မြန်လည်ြတ်တိုက်မခင်ီးမဖငာ့် ြိုီးသတ်သနို့်စင်ရြါြည်။
• ြိုီးသတ်သနို့်စင်ရ တင် ဒလဝင်/ဒလထက်ဒက င်ီးဒစရန် လစီးတမြတင်ီးဒြါက်ြ ီးကို ဖင်ာ့
ထ ီးပြီး လအဝင်/ အထက် ြရှဒစရြါ။
• ြိုီးသတ်သနို့်စင်ြညာ့်သြ ီးသည်

လက်ရှည်အက ျီ၊

အက အကယ်ြ က်ြှန်၊

ြါီးစြ်နှင်ာ့

နှာဒခါင်ီးစည်ီး၊ ဒခါင်ီးစြ်၊ လက်အတ်အထအရှည်နှငာ့် လည်ရှည်ဖနြ်စဒသ တစ်ကိုယ်ဒရသံိုီး
အက အကယ်ြစစည်ီးြ ီးကို စနစ်တက ဝတ်ဆင်ရန် လအ
ို ြ်ြါသည်။

(ဇ) ပ ို်းသတ့်သန ့်စင့်ရဆ်း ည့်ရြျာ့်စပ့်ဖခင့််း
• ြိုီးသတ်သန်ို့စင်ဒဆီးရည် 0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1,000ppm) (သိုို့ြဟိုတ်)
0.1% Calcium Hypochlorite Solution (1,000ppm) ရရှဒစရန် အစန်ီးချွတ်ဒဆီးအရည်
Sodium Hypochlorite (သိုို့ြဟိုတ်) အစန်ီးချွတ်ဒဆီးအြှုန်ို့ Calcium Hypochlorite တက
ိုို့ ို
ဒရမဖင်ာ့ အခ ျုီးက ဒဖ စ
် ြ်နိုငြ
် ါသည်။
• အစန်ီးချွတ်ဒဆီးအရည် (5% Sodium Hypochlorite)ကို အသံိုီးမြျုြါက ဒဆီးရည် (1:50
အခ ျုီး) ဒရ(၁)လတ တင် ဒဆီးရည်(20ml) လက်ဖက်ရည်ဇန်ီး (၄) ဇန်ီးထညာ့်၍ ဒဖ စ
် ြ်ြါ။
• အစန်ီးချွတ်ဒဆီးအြှုန်ို့ Bleaching Powder (35% Calcium Hypochlorite)ကို အသံိုီးမြျုြါက
Bleaching Powder ထြင်ီးစ ီးဇန်ီးရှည် ဒြ က်ဒြ က်(၂)ဇန်ီး (28 gram) နှငာ့် ဒရ (၁)လတ
ကို ဦီးစ ဒရ ြါ။ ထို့ဒ
ို နာက် ဒရ (၉)လတ ထြ်ြံဒရ စြ်ြါ။
(ရြျာ့်စပ့်ပပ်း (၂၄) နာ အတွင့််း ကိုန့်ရအာင့် အသို်းမဖပြုပါက အာနသင့် ရလျာကျနိုငပ
့် ါသည့်)
• ဒဖ စ
် ြ်ရ တင် ဒအ က်ြါအခ က်ြ ီးကို လက
ို ်နာရြါြည်o ဒလဝင်/ဒလထက် ဒက င်ီးသညာ့်ဒနရ မဖစ်ရြါြည်။
o ဒရဒအီးကိုသ အသံိုီးမြျုရြါြည်။
o ြါီးစြ်နှငာ့် နှာဒခါင်ီးစည်ီး၊ ရ ဘ လက်အတ်၊ ရင်အက နှင်ာ့ အက အကယ်ြ က်ြှန်
တက
ိုို့ ို အသံိုီးမြျုရြါြည်။
ကျန့််းမာရ ်းနှင့်အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာန
(၄ - ၃ -၂၀၂၁)

