COVID-19 ရ ောဂါရ ောင့်ကြပ့်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ့်သြ့်၍ သတင့််းထုတ့်ပပန့်ပြင့််း
(၁၄-၁၀-၂၀၂၁) ြ့်ရနေ့၊ ည (၈:၀၀) နာ ီ
ကျန််းမာရ ်းဝန်ကက်းဌာနအရနဖြင် နိုင်ငံအတွင််း က်းစက်ဖြစ်ပွာ်းရနရ
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ပါဝင်ရ

တရပ်းဖခင််းတက
ိုို့ ို လတိုင််း၊ မ

ာ်းစိုတိုင််းမ တက်ကကွစွာ ပ်းရပါင််း

ာင် ွက်ကကပါ န် ရမတတာ ပ်ခံပါ ည်။

 COVID-19 ရ ာဂါ

ိုင် ာ

တင််းအချက်အလက်မျာ်းကို ကျန််းမာရ ်းဝန်ကက်းဌာန၏ တ ာ်းဝင်

အင်တာနက်စာမျက်နှာ www.mohs.gov.mm တွင် ဝင်ရ ာက်ကကည်ရှုနိုငပ
် ါ ည်။

