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မာတိကာ
စဉ်

အရကကာင်းအော

စာမျက်နှာ

၁။

နိဒါန်း

၂

၂။

ေည်ေွယ်ချက်

၂

၃။

ရောင်ေွက်မည့်လပ
ု ်ငန်းများ

၂

၃(က)။ ဘုေား၊ပုထုးိ ၊ရစတီရဂါပကအြွဲ့များကတာဝန်ယူရောင်ေွက်ေမည့်အချက်များ

၃

၃(ခ)။

ဘုေားြူးဖပည်သူများအရနဖြင့်လက
ို ်နာရောင်ေွက်ေမည့်အချက်များ

၉

ပုဂံ-ရညာင်ဦးရေှးရောင်းနယ်ရဖမများေှိဘုေား၊ပုထုးိ ၊ရစတီများြူးရဖမာ်ဖခင်း

၁၁

၄။

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရောင်ေွက်မည့်အချက်များ
၅။

အုပ်ချုပ်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စဉ်ေက်မဖပတ်ေန်းစစ်ကကီးကကပ်ဖခင်းနှင့် ဖပန်လည်

၁၃

သုံးသပ်ဖခင်း
၆။

အချန်ိ ကိုက်စနစ်တကျေက်သွယ်ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ဖခင်း

၁၃

(synchronized coordination)
၇။

နိဂုံး

၁၄
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၁။ နိဒါန်း
မန္တလေးတိုင်းလဒသကကီး၊ ပုဂလ
ံ ောင်ဦးနယ်လ မရှိ ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီများနှင့် မိမိအိမ်
တွင်သာလနထိုင်လရး

(Stay

at

home)

သတ်မှတ်ထား ခင်းမရှိလသာ

တိုင်းလဒသကကီး

(သို့မဟုတ)် ပေ်နယ်များရှိ တန်ခိုးကကီး ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီများကို လန့ေဉ်နံနက်ပိုင်းတွင်
တေ်ကကိမ်၊ လန့ေေ်ပိုင်းတွင်တေ်ကကိမ် ဘုရားဖူး ပေ်သူများအားေူဦးလရကန့်သတ်ချက် ဖင့်
ပန်ေေ်ဖူးလ မာ်ခွင့် ပုနိုင်ရန် ဤလုပ်ငန်းလမ်းညွန်(Version 1.0)ကို (၉-၁၂-၂၀၂၀) ရက်လန့
တွင် သာသနာလရးနှင့်ယဉ်လကျးမှုဝန်ကကီးဌာနနှင့် ကျန်းမာလရးနှင့်အားကေားဝန်ကကီးဌာနမှ
တာဝန်ရှိသူများ ပူးလပါင်းလရးဆွဲတင် ပ ခင်း ဖေ်ပါသေ်။
ပေ်လထာင်ေုသမ္မတ မန်မာနိုင်ငံလတာ်အတွင်း(၂၃-၃-၂၀၂၀)ရက်လန့မှေ၍

ကိုဗစ်-၁၉

ရောဂါ ဖေ်ပွားသူ ေတင်လတွ့ရှိခဲ့ရာ(၇-၁-၂၀၂၁)ရက်လန့အထိလရာဂါပိုးလတွ့သူ (၁၂၈,၇၇၂) ဦး၊
လသဆုံးသူ (၂,၇၉၉) ဦးနှင့် ပန်ေေ်လကာင်းမွန်ောသူ (၁၁၂,၀၄၈)ဦး ရှိပါသေ်။ တိုင်း
လဒသကကီး/ ပေ်နယ်များတွင် ဖေ်ပွားေျက်ရှိပပီး အ ဖေ်အများဆုံးမှာ ရန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီး၊
ရခိုင် ပေ်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းလဒသကကီး၊ ပဲခူးတိုင်းလဒသကကီးတို့ ဖေ်ကကပါသေ်။
၂။ ရေ်ရွယ်ချက်
ကိုဗစ်-၁၉ လရာဂါ ဖေ်ပွားလနေဉ်ကာေအတွင်း Stay at home သတ်မှတ်ထား ခင်း
မရှိလသာ တိုင်းလဒသကကီး (သို့မဟုတ)် ပေ်နယ်များရှိ ပမို့နယ်များတွင် ထင်ရှားလသာ ဘုရား၊
ပုထိုး၊ လေတီများကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဟန်း၊ ရှင်၊ ေူ ပေ်သူအများ ဖူးလ မာ်ကကေ်ေိုခွင့်
ရရှိလေရန် ဤ Pilot Project (ကနဦးေီမံချက်)ကို လရးဆွဲတင် ပ ခင်း ဖေ်ပါသေ်။
၃။ လဆာင်ရွက်မေ့်ေုပ်ငန်းများ
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်လရာဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ ကုသနိုင်လရးအတွက် အမျုးသားအဆင့
ိ
်
ဗဟိုလကာ်မတီတေ်ရပ်ဖွဲ့ေေ်းကာ ေမ်းညွှန်ချက်များ၊ ပန်ကကားချက်များ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကား
ချက်များထုတ် ပန်လဆာင်ရွက်ေျက်ရှိပပီး Stay at home သတ်မှတ်ထား ခင်း မရှိလသာ
ပမို့နယ်များရှိ ထင်ရှားလသာ ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီများကို အများ ပေ်သူ ဖူးလ မာ်ကကေ်ေိုခွင့်
ရရှိလရး လအာက်လဖာ် ပပါအတိုင်း ေီေဉ်လဆာင်ရွက်သွားပါမေ်(က) ဘုရား၊ပုထိုး၊လေတီလဂါပကအဖွဲ့များကတာဝန်ယလ
ူ ဆာင်ရွက်ရမေ့်အချက်များ
(၁)

ဘုေား၊

ပုထိုး၊

ရစတီများကို

ဖပည်သူများ

ဖပန်လည်ြူးရဖမာ်ခွင့်ဖပုောတွင်

အေင်ရဖပ ရချာရမွ့ရစရေးအတွက်သက်ေိုင်ောမမို့နယ်သာသနာရေးမှူး (အြွဲ့
ရခါင်းရောင်)၊ ရဂါပကဥက္ကဌ(အတွင်းရေးမှူး) ၊မမို့နယ်အရထွရထွအုပ်ချုပ်ရေး
ဦးစီးဌာန(အြွဲ့ဝင်)၊ မမို့နယ်ကျန်းမာရေးအြွဲ့ဝင်၊ ေပ်/ရကျး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
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(အြွဲ့ဝင်)၊ ရဂါပကအြွဲ့ဝင်များ(အြွဲ့ဝင်)ပါဝင်ရသာ မမို့နယ်အလိုက်ရကာ်မတီ
အြွဲ့များအား ြွဲ့စည်းတာဝန်ရပးအပ်ရောင်ေွက်သွားေပါမေ်၊
(၂)

ဘုေား၊ ပုထိုး၊ ရစတီများတွင် တာဝန်ထမ်းရောင်ရနသည့် ရဂါပကအြွဲ့များ
အဖပင် လိုအပ်ပါက ကျန်းမာရေးစစ်ရေးရေးအြွဲ့၊ လုံခခုံရေးအြွဲ့၊ လူမှုရေး
အသင်းအြွဲ့များအား တာဝန်ချထားရပါမေ်၊

(၃)

ေက်သွယ်ေမည့်

သက်ေိုင်ောကျန်းမာရေးဌာနများ၏

ြုန်းနံပါတ်များအား

ရဂါပကရုံးခန်းတွင် အသင့်ဖပုစုထားေပါမေ်၊
(၄)

မမို့နယ်များအလိုက် ြူးရဖမာ်ခွင့်ဖပုထားသည့် ဘုေား၊ ပုထိုး၊ ရစတီများတွင်
လိုအပ်ပါက

အဖခားကိစ္စေပ်များရောင်ေွက်နိုင်ရေး

ေပ်ေွာအရဖခဖပုလူမှုရေး

အသင်းအြွဲ့များ၊ ရစတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ဖပည်သူများပူးရပါင်းပါဝင် ရောင်
ေွက်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးရောင်ေွက်ထားေပါမေ်၊
(၅)

ဘုေား၊ ပုထိုး၊ ရစတီများအား ြူးရဖမာ်ခွင့်စတင်ြွင့်လှစ်ဖခင်းမဖပုမီ မမို့နယ်
အလိက
ု ် ြွဲ့စည်းထားရသာရကာ်မတီများမှ ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ ရောင်ေွက်
ထားဖခင်း ေှိ/မေှိ ကကိုတင်စစ်ရေးဖခင်းနှင့် (၂)ပတ်လျှင် တစ်ကကိမ် ရေှာင်တခင်
စစ်ရေးဖခင်းများ ရောင်ေွက်သွားေပါမေ်၊

(၆)

ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီများ ဖူးလ မာ်ချန်ိ ကို နံနက်ပိုင်းတွင် ၀၆:၀၀ နာရီအချန်ိ မှ
၁၀:၀၀ နာရီအချန်ိ ထိေေ်းလကာင်း၊ ေလနပိုင်းတွင် ၁၅:၀၀ နာရီအချန်ိ မှ
၁၈:၀၀ နာရီအချန်ိ ထိ ကန့်သတ်ခွင့် ပုရမေ်၊

(၇)

ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီများသို့ ဝင်လရာက်ရန်ခွင့် ပုမေ့် ေူဦးလရအလရအတွက်ကို
သတ်မှတ်ရာတွင် ဘုရားပရဝုဏ် (သို့မဟုတ)် ရင် ပင်လတာ်၏အကျယ်အဝန်း
အနီး ေပ်ဆုံးဧရိယာေတုရန်းလပကို (၃၆) ဖင့်ေား၍ ရရှိသေ့်အလရအတွက်ကို
ဘုရားဖူး ခွင့် ပုသေ့်အချန်ိ တေ်ကကိမ်တွင် အများဆုံးခွင့် ပုရမေ့်အလရအတွက်
အ ဖေ် ခွင့် ပုရပါမေ်၊ ၎င်းအလရအတွက်ထက်လကျာ်ေွန်၍ ေုံးဝခွင့်မ ပုရပါ၊

(၈)

ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီများ ဖူးလ မာ်ချန်ိ အ ဖေ်ဘုရားဖူးရန် (၁)နာရီသာ ခွင့် ပုမေ်
ဖေ်လကကာင်းနှင့်ေူဦးလရကန့်သတ်ချက်လကျာ်ေွန်၍လသာ်ေေ်းလကာင်း၊ ပါးေပ်
နှင့်နှာလခါင်းေေ်း မ ဖေ်မလနေနေ်တကျတပ်ဆင်ထား ခင်း မရှိေျှင်လသာ်ေေ်း
လကာင်း ဘုရားဖူးခွင့်မ ပုလကကာင်းနှင့် ကိုဗေ်-၁၉လရာဂါကာကွယ်လရးနေ်းေမ်း
များကို အဝင်မုခဦ
် း၊ ပရိဝုဏ်အတွင်းနှင့် မင်သာလသာလနရာများတွင် ဗီနိုင်း
ဆိုင်းဘုတ်များ ဖင့် ချတ်
ိ ဆွဲထားရှိရမေ်၊

(၉)

လောင်းတန်း (၄)သွယ်ရှိပါက လောင်းတန်း(၂)သွယ်သာအသုံး ပုခွင့် ပုရမေ်၊
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(၁၀) တက်လရာက်ခွင့် ပုသေ့် လောင်းတန်း(၂)သွယ်အနက် အဝင်လောင်းတန်းတေ်ခု
နှင့် အထွက်လောင်းတန်းတေ်ခု သတ်မှတ်လပးထားရမေ်၊
(၁၁) ဖျား ခင်း (ကိုယ်အပူချန်ိ ၁၀၀.၄°F/ ၃၈°C ထက်လကျာ်ေွန်သူများ)၊ လချာင်းဆိုး
ခင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲ ခင်း၊ ရုတ်တရက်အနံ့အရသာလပျာက်ဆုံး ခင်းေသေ့်
ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါသံသယေက္ခဏာရှိသူများကို ဘုရားဖူးောလရာက် ခွင့်မ ပုရ
ပါ၊ ထိုသို့ောလရာက်ခွင့်မ ပုလကကာင်းကိုေေ်း online မှတေ်ဆင့် ဘုရားဖူးခွင့်
ကို registeration ပုေုပ်ရမေ့် ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီများ၏ အင်တာနက်
ောမျက်နှာ (သို့မဟုတ)် ေူမှုကွန်ယက်ောမျက်နှာတွင် ကကိုတင်၍လကကော ခင်း
(သို့မဟုတ)် အ ခားနေ်းေမ်းများအသုံး ပု၍ကကိုတင်လကကောထားရမေ်၊
(၁၂) ဘုရားဖူး ပေ်သူများအား ပါးေပ်နှင့်နှာလခါင်းေေ်း(Mask)များ တပ်ဆင်ထားသူ
များကိုသာ လေတီလတာ်ရင် ပင်သို့ တက်လရာက်ဖူးလ မာ်ခွင့် ပုရမေ်၊ တတ်နိုင်သ
လရွ့ အသက်(၆၀)နှေ်နှင့်အထက် အသက်အရွယ်ကကီးရင့်သူများ၊ နာတာရှေ်
လရာဂါအခံရှိသူများအလန ဖင့် မျက်နှာအကာ(Face Shield)ကို တွဲြက်တပ်ေင်
ေန်ေိုအပ်လကကာင်း တိုက်တွန်းရဖပာကကားရပးေမည်၊
(၁၃) ဘုေား၊ ပုထိုး၊ ရစတီများသို့ လာရောက်ြူးရဖမာ်သည့် ေေန်း၊ သံဃာ၊ ဖပည်သူ
များ Mask များ မပါေှိပါက အခမဲ့ဖြန့်ရဝနိုင်ရေး ကကိုတင်စီစဉ်ရောင်ေွက်
ထားေပါမေ်။ (သို့မဟုတ)် ပါးေပ်နှင့်နှာလခါင်းေေ်း (Mask)၊ မျက်နှာအကာ
(Face Shield) နှင့် လရမေိုေက်သန့်ေင်လဆးရေ် (Hand Sanitizer) များကို
ဘုရားဖူး ပေ်သူများ အေွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်လရးအတွက်ေီေဉ်ထားရှိရမေ်၊
(၁၄) ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီများ ၏ဝင်လပါက် (သို့မဟုတ)် လောင်းတန်းအဝင်ဝတွင်
Non-contact thermometer
ခန္ဓာ

(သို့မဟုတ)် Thermal Scanner အသုံး ပု၍

ကိုယ်အပူချန်ိ တိုင်းတာနိုင်ရန်ေီေဉ်ထားရပါမေ်၊

ခန္ဓာကိုယ်အပူချန်ိ

တိုင်းတာောတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနမှ ထုတ်ဖပန်ထားရသာ
COVID-19 Infrared (Non-touch) အပူချန်ိ တိုင်းကိေိယာကို အသုံးဖပု၍
အပူချန်ိ တိုင်းတာ ဖခင်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်(၄-၅-၂၀၂၀) (www.mohs.gov.mm)
အတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာရောင်ေွက်ေပါမည်၊
(၁၅) ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာရတွ့ေှိပါက ဘုေား၊ ပုထိုး၊ ရစတီများ ၏ဝင်ရပါက်
(သို့မေုတ)် ရစာင်းတန်းအဝင်ဝတွင် သီးဖခားရနောတွင် ရခတ္တရနထိုင်ရစ၍
အရေးရပါ်ရေးကုသမှုခံယူနိုင်ေန် သက်ေိုင်ောမမို့နယ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မမို့နယ်
ဖပည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပေေိတလူမှုရေးအသင်းအြွဲ့တို့နှင့်
ေက်သွယ်ရောင်ေွက်ေမည်၊
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(၁၆) တန်ခိုးကကီးဘုရားများနှင့်
ောလရာက်ခွင့်ကို
online မှ register

ေူဝင်/ေူထွက်များလသာဘုရားများတွင်

ဘုရားဖူး

online registration ကကိုတင် ပုေုပ်ထားရန် (သို့မဟုတ)်
ကကိုတင် ပုေုပ်မထားနိုင်သူ ဘုရားဖူးများအား register

ောအုပ်တွင် မှတတ
် မ်းတင်ထားရှိနိုင်ရန် အဝင်လောင်းတန်းမုခ်ဦး၌ (၃)လယာက်
ထက်မပိုလသာလဂါပကဝန်ထမ်းများကို လဆာင်ရွက်လေရမေ်၊
(၁၇) လဂါပကဝန်ထမ်းများ၊ ေုံခခုံလရးနှင့်သန့်ရှင်းလရးဝန်ထမ်းများတာဝန်ထမ်းလဆာင်
ရာတွင် သတ်မှတ်ထားရသာ ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပါးစပ်နှာရခါင်းစည်း (Surgical
Mask), မျက်နှာအကာ (Face Shield) အဖပည့်အစုံဝတ်ေင်ေန်နှင့် လက်
သန့်စင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအားစနစ်တကျလုပ်ရောင်ေန်၊ (ပစ္စည်းများကို ကိုင်
တွယ်မပီး တိုင်းေပ်ဖပာနှင့်ရေအသုးံ ဖပု၍အနည်းေုံးစက္ကန့်(၂၀)ကကာ မကကာခဏ
ရေးရကကာေန် (သို့မေုတ်) အနည်းေုံးအယ်ကိုရောလ်(၆၀%) ပါဝင်သည့်
ရေမလိုလက်သန့်ရေးေည်

အသုံးဖပု၍

မကကာခဏရေးရကကာသန့်စင်ေန်)၊

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး (၆)ရပအကွာ ခပ်ခွာခွာတာဝန်ထမ်းရောင်ေန်၊ စားရသာက်
ချန်ိ တွင်

စုရုံးစားရသာက်ဖခင်းမဖပုေန်…စသည့်

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား

ဝန်ကကီးဌာန၏ ရုံးလုပ်ငန်းဌာနများတွင်ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်း
လမ်းညွန် (www.mohs.gov. mm) တွင်ပါေှိသည့်အချက်များကို တိကျစွာ
လိုက်နာရောင်ေွက်ေမည်၊
(၁၈) ဘုရားဖူးဝင်လရာက်သူဦးလရကို
ဘုရားဖူးချန်ိ တေ်ချန်ိ အတွက်

မှတ်တမ်း(Register)ောအုပ်တွင်
သတ်မှတ်ထားသေ့်

လရးသွင်း၍

ဝင်လရာက်ရမေ့သ
် ူဦးလရ

ပေ့်ပါက ထပ်မံဝင်လရာက် ခင်း ကိုလခတ္တရပ်ဆိုင်းထားရပါမေ်၊ လူဦးရေများ
ဖပား၍ အကကိမ်အရေအတွက်တိုးမပီး ရောင်ေွက်ေမည်ေိုပါက တစ်ကကိမ်နှင့်
တစ်ကကိမ်ကကား အနည်းေုံး တစ်နာေီဖခား၍ ရောင်ေွက်သွားေပါမေ်၊
(၁၉) ဓါတ်လေှကားများရှိပါက သက်ကကီးရွယ်အိုများ၊ မသန်ေွမ်းသူများကိုသာ Social
Distancing ရရှိနိုင်မေ့် အနေ်းဆုံးေူဦးလရအလရအတွက် ဖင့် အသုံး ပုခွင့်
ပုရမေ်၊

ထိုသို့

ခွင့် ပုရာတွင်

မျက်နှာချင်းမဆိုင်လေဘဲ

ေူဦးလရကန့်သတ် ခင်း၊

တေ်ဦးနှင့်တေ်ဦး

ဖေ်နိုင်သလရွ့လထာင့်တေ်လထာင့်တွင်

တေ်ဦးေီသာ

ေီးနင်းနိုင်လေရန် ေီေဉ်လဆာင်ရွက်လပးရပါမေ်၊
(၂၀) လောင်းတန်းများတွင် တေ်ဦးနှင့်တေ်ဦး (၆)လပ ခား၍ တက်လရာက်ဖူးလ မာ်နိုင်
လရး လနရာသတ်မှတ်လပးထားရမေ်၊
(၂၁) ဘုရားဖူးချန်ိ မေမီ နံနက်(၁)ကကိမ်၊ ေလန(၁)ကကိမ်တိုင်းတွင် ဘုရားဝင်းအတွင်းရှိ
ထိလတွ့မှုများလသာပေ္စေ်းများ၊ မျက်နှာ ပင်များ (ဥပမာ- လောင်းတန်း ေက်ကိုင်
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လနရာများ၊တံခါးေက်ရန်းများ၊

လေှခါးေက်ကိုင်များ၊

ဓာတ်လေှကားခေုပ်

များ၊ Wheel chair ေက်ကိုင်များ၊ လရပိုက်လခါင်းများ၊ အိမ်သာများ... ေသေ်)
ကို ပိုးသတ်လဆးရေ် ဖင့် မကကာခဏ ပိုးသတ်သန့်ေင်လပးရမေ်၊ (ပိုးသတ်
သန့်စင်ောတွင် ကလိုေင်းကို အရဖခခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားရသာ ပိုးသတ်သန့်စင်
ရေးေည် (0.1% Sodium Hypochlorite Solution (သို့မေုတ်) 0.1% Calcium
Hypochlorite Solution)နှင့် (70% Ethyl Alcohol)တို့ကို အသုံးဖပုနိုင်မပီး
(ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ (၂.၆.၂၀၂၀) ေက်စွဲပါ Coronavirus
Disease 2019(COVID-19) ဖြစ်ပွားရနစဉ် ကာလအတွင်း အများဖပည်သူနှင့်
သက်ေိုင်ရသာရနောများတွင် ပိုးသတ်သန့်စင်ဖခင်းေိုင်ော သိရကာင်းစောများ
(Version 2.0)၊ (www.mohs.gov.mm)၊ အေရောင်ေွက်ေမည်)၊
(၂၂)

မမို့နယ်များအလိုက် ြူးရဖမာ်ခွင့်ဖပုထားသည့် ဘုေား၊ ပုထိုး၊ ရစတီများအတွင်း
ရန့စဉ် (၁၇:၀၀) အချန်ိ ရနာက်ပိုင်းတွင် ပိုးသတ်ရေးဖြန်းဖခင်းလုပ်ငန်းများ
ရောင်ေွက်သွားေပါမေ်၊

(၂၃) လောင်းတန်း(၂)သွယ်၏ဝင်လပါက်/ထွက်လပါက်တွင်မ ဖေ်မလနအ ဖေ်လသာ်ေေ်း
လကာင်း၊ ဖေ်နိုင်သလရွ့ဘုရား ရင် ပင်လပါ်တွင်လသာ်ေေ်းလကာင်း ေက်သန့်ေင်
နိုင်ရန်

ေက်လဆးဆပ် ပာနှင့်လဘေင်များ

အေုံအလောက်ေီေဉ်ထားရှိရမေ်၊

ေက်လဆးလဘေင်တွင်ေူအများ ေုခပုံလန ခင်းမရှိလေရန် Social Distancing ရရှိ
နိုင်မေ့်(၆)လပအကွာ အကွက်များချထား၍ ေူတေ်ဦးချင်းေီ ေက်လဆးနိုင်လရး
ေီေဉ်ထားရမေ်၊
(၂၄) မမို့နယ်များအလိုက် ြူးရဖမာ်ခွင့်ဖပုထားသည့် ဘုေား၊ ပုထိုး၊ ရစတီများအတွင်း
ရလရအးစက်များ

မြွင့်ဘဲ

ရလဝင်/ရလထွက်

ရကာင်းမွန်ရစရေးအတွက်

ဖပတင်း ရပါက်များကို ြွင့်ထားရပးေပါမေ်၊
(၂၅) ရင် ပင်လတာ်၊ ဇရပ်၊ တန်လဆာင်းများ၌ ဘုရားဖူး ပေ်သူများ တေ်ဦးနှင့် တေ်ဦး
(၆)လပအကွာ

ဖူးလ မာ်နိုင်လရး

ထင်ရှားလသာအမှတ်အသား ပုေုပ်၍

လနရာ

သတ်မှတ်လပးထားရမေ်၊
(၂၆) ဘုရားဖူး ပေ်သူများ တေ်ဦးနှင့်တေ်ဦး (၆)လပကကား သတ်မှတ်ထားလသာဧရိယာ
အတွင်း

ဖူးလ မာ်နိုင်လရးအတွက်ဘုရားဖူးသူအချင်းချင်း

နိုင်ရန်အတွက် ောတန်းများချတ်
ိ ဆွဲထား ခင်း၊

အသိလပး/သတိလပး

သက်ဆိုင်ရာလဂါပကအဖွဲ့ရုံး

ဝန်ထမ်းများက ကကပ်မတ်လပး ခင်းများ လဆာင်ရွက်ရမေ်၊
(၂၇) ဘုရားဖူး ပေ်သူများ ေိုက်နာရမေ့် COVID-19 လရာဂါကာကွယ်လရး ကျန်းမာ
လရးဆိုင်ရာသတိလပးချက်များကို ဗီနိုင်းဆိုင်းဘုတ်များ ဖင့် လောင်းတန်းများတွင်
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ောလရာက်သူများ၏ မျက်ေိအ မင်နှင့် တတန်းတေ်း ဖေ်လေနိုင်လသာအ မင့်တွင်
ေနေ်တကျချတ်
ိ ဆွဲထားရှိရမေ်၊
(၂၈) သတ်မှတ်ထားလသာဘုရားဖူးချန်ိ တွင် COVID-19 လရာဂါကာကွယ်တားဆီးလရး
ဆိုင်ရာအချက်များနှင့် ဘုရားဖူးချန်ိ သတိလပးချက်များကို နာရီဝက်တေ်ကကိမ်
အသံချဲ့ေက် (သို့မဟုတ)် ေက်ကိုင်အသံချဲ့ေက် (Hand Speaker) ဖင့် နှိုးလဆာ်
တိုက်တွန်း အသိလပး သတိလပးရမေ်၊
(၂၉) ကျန်းမာလရးနှင့် အားကေားဝန်ကကီးဌာန၏ ေမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အေီ လဆာင်
ရွက်ထားလသာ လောင်းတန်းလေျးဆိုင်များ၊ ထမင်းဆိုင်များ၊ ေက်ဖက်ရေ်ဆိုင်
များနှင့် အလအးဆိုင်များကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းလဒသကကီး/ ပေ်နယ် ကိုဗစ်-၁၉
ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသလရးလကာ်မတီ၏ ခွင့် ပုချက်ရရှိမှသာ အလရအတွက်
ကန့်သတ်၍ ခွင့် ပုရမေ်၊ ကျန်းမာလရးနှင့် အားကေားဝန်ကကီးဌာန၏ ကိုဗစ်-၁၉
ကာကွယ်ရေး

လေးလရာင်း/လေးဝယ်ရာတွင်ေိုက်နာရမေ့အ
် ချက်များ(ဥပမာ-

လေျးလရာင်းချသူများသေ် ပါးေပ်နှင့်နှာလခါင်းေေ်း(Mask)နှင့် မျက်နှာအကာ
(Face Shield)များကို မ ဖေ်မလနဝတ်ဆင် ခင်း၊ လေျးလရာင်းသူနှင့်ဝယ်သူအကကား
အနေ်းဆုံးရှိရမေ့်

(၆)လပခန့်

အကွာအလဝး

သတ်မှတ်ထား ခင်း..ေသေ်)

တို့ကို တိကျေွာေိုက်နာလေရမေ်၊ ေိုက်နာလေလရး ပောလပးေမ်းညွန်မှုများ၊
ေေ်းကမ်းထိန်းသိမ်းကကီးကကပ်မှုများ ေဉ်ဆက်မ ပတ်လဆာင်ရွက်ရမေ်၊
(၃၀) ဘုရား၊

ပုထိုး၊

လေတီပရဝုဏ်အတွင်း

ေူေုေူလဝး ပုေုပ် ခင်း၊

ေတုဒီသာ

လကျွေးလမွးေှူဒါန်း ခင်းများကို ေုံးဝ မ ပုေုပ်ရပါ၊
(၃၁) အသုံး ပုပပီး ပါးေပ်နှင့်နှာလခါင်းေေ်း (Mask)နှင့် တေ်ခါသုံးတေ်ရှူးေက္ကူများ
ေနေ်တကျေွန့်ပေ်နိုင်လရး အဖုံးပါလသာအမှိုက်ပုံးများေုံလောက်ေွာထားရှိရမေ်၊
(၃၂) ယာဉ်ရပ်နားရာလနရာများကို ေနေ်တကျ သတ်မှတ်လပးရမေ်၊ ယာဉ်လမာင်းများ
ကို သီး ခားေီလနထိုင်လေရန်နှင့်

ေုရုံးေားလသာက် ခင်း၊ နီးကပ်ေွာေကားလ ပာ

ခင်းများ မ ပုလေရန် တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်မှ ကကီးကကပ်လဆာင်ရွက်ရမေ်၊
(၃၃) ေူဦးလရကန့်သတ်ချက် ဖင့် ဝင်လရာက်ခွင့် ပုရာတွင်

ပင်ပတွင် လောင့်ဆိုင်း

လနသူများအလန ဖင့် ေူေုေူလဝးမ ဖေ်လေလရး ကျန်းမာလရးနှင့်အားကေားဝန်ကကီး
ဌာနမှထုတ် ပန်ထားလသာရောဂါကာကွယ်ရေးေိုင်ောအချက်များနှင့်အေီေိုက်
နာလဆာင်ရွက်နိုင်ရန်ေီမံထားရှိ၍ေိုက်နာလဆာင်ရွက်မှုရှိ/မရှိကိုေဉ်ဆက်မ ပတ်
ကကီးကကပ်လဆာင်ရွက်ရပါမေ်။
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(ခ) ဘုရားဖူး ပေ်သူများအလန ဖင့်ေိုက်နာလဆာင်ရွက်ရမေ့်အချက်များ
(၁)

ဖျား ခင်း (ကိုယ်အပူချန်ိ ၁၀၀.၄°F/ ၃၈°C ထက်လကျာ်ေွန် ခင်း)၊ လချာင်းဆိုး
ခင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲ ခင်း၊ ရုတ်တရက်အနံ့အရသာလပျာက်ဆုံး ခင်း ေသေ့်
COVID-19 သံသယေက္ခဏာတေ်ခုခုရှိလနေျှင် ဘုရားဖူးောလရာက် ခင်း ေုံးဝ
မ ပုရပါ၊

(၂)

ဘုရားဖူးောလရာက်ရာတွင် သာသနာဝင်ေိေေ်လရးကတ် (သို့မဟုတ)် သာသနာ
နွယ်ဝင်ေိေေ်လရးကတ် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားေိေေ်လရးကတ်(သို့မဟုတ)် ယာဉ်
လမာင်းေိုင်ေင် (သို့မဟုတ)် လကျာင်းသားကတ် (သို့မဟုတ)် ဝန်ထမ်းကတ် ယူ
လဆာင်ောရမေ်၊

(၃)

ဘုရားဖူး ပေ်သူများအလန ဖင့်

ပါးေပ်နှင့်နှာလခါင်းေေ်း

(Mask)ကိုမ ဖေ်မလန

တပ်ဆင်ောရမေ်၊ အသက်(၆၀)အထက်အသက်အရွယ်ကကီးရင့်သူများ၊ ဆီးချု၊ိ
လသွးတိုး ေသေ့်နာတာရှေ်လရာဂါအခံရှိသူများအလန ဖင့်မျက်နှာအကာ (Face
Shield) များကိုပါတွဲဖက်၍ တပ်ဆင်ောရပါမေ်၊
(၄)

ဘုရားဖူး ပေ်သူများ၏ ကိုယ်လရးအချက်အေက်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို Online
Registration (သို့မဟုတ)် Register ောအုပ်တွင် မှတတ
် မ်းတင်ထားရှိ ခင်း
ေုပ်ငန်းကို ပူးလပါင်းလဆာင်ရွက်ရမေ်၊

(၅)

ဘုရားဖူး ပေ်များအလန ဖင့် COVID-19 လရာဂါကာကွယ် တားဆီးလရးဆိုင်ရာ
သတိလပးချက်များနှင့် နှိုးလဆာ်ချက်များကို တိကျေွာ ေိုက်နာရမေ်၊

(၆)

ဘုရားသိုေ
့ တင်ဝင်လရာက် ခင်းမ ပုမီ၊ ဘုရားရှိခိုးပပီးသေ့်အခါတိုင်း (ေက်ကို
ကကမ်း ပင်(သို့မဟုတ)် ဘုရားရင် ပင်နှင့်ထိလတွ့ပပီးသေ့်အခါ)နှင့်ဘုရားဖူးပပီး၍ဘု
ရားမှထွက်သေ့်အခါတွင်လောင်းတန်းအဝင်ဝ၊ ဘုရားရင် ပင်နှင့် ထွက်လပါက်
များရှိ ေက်လဆးလဘေင်များတွင် ဆပ် ပာနှင့် လရကိုအသုံး ပု၍ ေက်ကို
အနေ်းဆုံး ေက္ကန့်(၂၀)ကကာလအာင် ေနေ်တကျလဆးလကကာ ခင်း (သို့မဟုတ်)
အယ်ကိုလဟာေ် အနေ်းဆုံး(၆၀%)ပါဝင်လသာ လရမေိုေက်သန့်ေင်လဆးရေ်
(Hand Sanitizer) အသုံး ပု ခင်းတို့ကို လဆာင်ရွက်ရပါမေ်၊

(၇)

ဘုရားရှိခိုးပပီးတိုင်း (ေက်ကိုကကမ်း ပင် (သို့မဟုတ)် ဘုရားရင် ပင်နှင့်ထိလတွ့ပပီး
တိုင်း)

ေက်ကိုေနေ်တကျချက် ခင်း ပန်ေေ်လဆးလကကာနိုင်ရန်

အယ်ကို

လဟာေ် အနေ်းဆုံး (၆၀%)ပါဝင်လသာ လရမေိုေက်သန့်ေင်လဆးရေ် (Hand
Sanitizer) ဗူးလသးများယူလဆာင်ော၍အသုံး ပုရမေ်၊
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(၈)

လောင်းတန်းဝင်လပါက်များ၌ တာဝန်ရှိသူများက Non-contact thermometer
(သို့မဟုတ)် Thermal Scanner များ ဖင့် အပူချန်ိ တိုင်းတာ ခင်းကို ခံယရ
ူ မေ်၊

(၉)

ဘုရားဖူး ပေ်သူများအလန ဖင့်

လောင်းတန်းဝင်/ထွက်လပါက်များနှင့်

ရင် ပင်

လပါ်တို့တွင် တေ်ဦးနှင့်တေ်ဦး (၆)လပအကွာ တက်လရာက်/ဖူးလ မာ်နိုင်လရး သတ်
မှတထ
် ားသေ့်အတိုင်း ေနေ်တကျ တိကျေွာေိုက်နာရမေ်၊
(၁၀) ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီများ၏ ပရဝုဏ်အတွင်းရှိ ဇရပ်၊ တန်လဆာင်းများ၌ အချန်ိ
ကကာ မင့်ေွာ ပူလဇာ် ခင်း၊ လခတ္တနားလန ခင်း၊ ဝိုင်းဖွဲ့ေားလသာက် ခင်း၊ ေတုဒီသာ
လကျွေးလမွးေှူဒါန်း ခင်းတို့ကို ေုံးဝ လရှာင်ကကဉ်ရမေ်၊
(၁၁) ဘုရားဖူး ပေ်သူများအလန ဖင့် အသုံး ပုပပီး ပါးေပ်နှင့်နှာလခါင်းေေ်း (Mask)နှင့်
တေ်ခါသုံးတေ်ရှူးေက္ကူများကို အဖုံးပါလသာအမှိုက်ပုံးများအတွင်းသို့ ေနေ်တကျ
ေွန့်ပေ်ရမေ်၊
(၁၂) ဘုရားပုထိုးလေတီများသို့ ကုသိုေ်ယူသွားလရာက်ခဲ့ပပီးလနာက် (၇)ရက်အတွင်း
ဖျား ခင်း၊ လချာင်းဆိုး ခင်း၊ ရုတ်တရက်အနံ့အရသာလပျာက်ဆုံး ခင်း၊ အသက်
ရှူရခက်ခဲ ခင်း ေသေ့်လရာဂါေက္ခဏာများခံေားရပါက နီးေပ်ရာကျန်းမာလရး
ဌာနသို့ ချက်ချင်းဆက်သယ
ွ ်၍ လဆးကုသမှုခံယူရပါမေ်။
၄။ ပုဂ-ံ လောင်ဦးလရှးလဟာင်းနယ်လ မများရှိဘုရား၊ပုထိုး၊လေတီများဖူးလ မာ် ခင်းနှင့်ေပ်ေျဉ်း၍
လဆာင်ရွက်မေ့်အချက်များ
(၁)

လဂါပကအဖွဲ့က ထိန်းချုပ်လောင့်လရှာက်ေျက်ရှိသေ့် ပုဂံ-လောင်ဦးလရှးလဟာင်း
နယ်လ မများရှိ

ဘုရား၊

ပုထိုး၊

လေတီများအနက်

ပုထိုးလေတီအဆူ(၂၀)နှင့်

ေပ်ေျဉ်း၍ ခရိုင်ေီမံခန့်ခွဲလရးလကာ်မတီများက ေီမံခန့်ခွဲေျက်ရှိသ ဖင့် ပန်ေေ်
ဖွင့်ေှေ်နိုင်လရးအတွက် အထက်အပိုဒ်(၃)(က)ပါ လဂါပကအဖွဲ့များက ေိုက်နာ
လဆာင်ရွက်ရမေ့် (၃၃)ချက်နှင့်အေီ လဆာင်ရွက်သွားမေ် ဖေ်ပါသေ်၊
(၂)

လရှးလဟာင်းသုလတသနနှင့် အမျုးသား
ိ
ပတိုက်ဦးေီးဌာန၊ ပုဂံဌာနခွဲက ထိန်း
သိမ်းလောင့်လရှာက်ေျက်ရှိသေ့် ယဉ်လကျးမှုတန်ဖိုး မင့်မားလသာ လရှးလဟာင်း
ေက်ရာ ထူး ခားကျန်ရှိမှုအဆင့်-၁ရှိ (၂၅)ဆူအား ၀၉:၀၀ နာရီအချန်ိ မှ ၁၂:၀၀
နာရီအချန်ိ ထိေေ်းလကာင်း၊

၁၄:၀၀

နာရီအချန်ိ မှ

၁၇:၀၀

နာရီအချန်ိ ထိ

ေေ်းလကာင်း တေ်လန့(၂)ကကိမ် ဖူးလ မာ်ခွင့် ပုနိုင်လရးအတွက် လအာက်ပါအတိုင်း
လဆာင်ရွက်သွားမေ် ဖေ်ပါသေ်(ကက)

ဖွင့်ချန်ိ ၊ ပိတ်ချန်ိ နှင့် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသလရးအမျုးသားအဆင့
ိ
်ဗဟိုလကာ်မတီ
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ညွှန်ကကားချက်များနှင့် ကျန်းမာလရးနှင့်အားကေားဝန်ကကီးဌာန၏
ေမ်းညွှန်ချက်များကို

လရှးလဟာင်းအလဆာက်အဦ

ပရဝုဏ်၏

အဝင်တွင် ဗီနိုင်း ဖင့်လဖာ် ပထားပါမေ်။ ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီ၏
အကျယ်အဝန်းနှင့် လေဝင်/ထွက်အလ ခအလနအရေေ်းလကာင်း၊
Social Distancing အရေေ်းလကာင်း တေ်ကကိမ်ေျှင် ဝင်လရာက်
ခွင့် ပုမေ့်ေူဦးလရ (ေည်ညွှန်း(၃က-၇)အေ) တို့ကို ဘုရားတေ်ဆူ
ေီလရှ့တွင် ဗီနိုင်း ဖင့် လဖာ် ပထားရှိပါမေ်၊ ထို့အ ပင် ဆပ် ပာ၊ လရ
နှင့် ေက်လဆးလဘေင်များ ေုံလောက်ေွာထားရှိ ခင်း၊ ပါးေပ်နှင့်
နှာ လခါင်းေေ်း (Mask) နှင့် အယ်ကိုလဟာေ်အနေ်းဆုံး (၆၀%)
ပါဝင်လသာ

လရမေိုေက်သန့်ေင်လဆးရေ်များ၊

အဖုံးပါလသာ

အမှိုက်ပုံးများထားရှိ ခင်း၊ တေ်ဦးနှင့်တေ်ဦး (၆)လပအကွာလနရာ
သတ်မှတလ
် ပး ခင်းတို့ကို လဆာင်ရွက်ထားပါမေ်၊
(ခခ)

ေူဦးလရကန့်သတ်ချက်အရ

ဝင်လရာက်မေ့်

ပုဂို္ဂ ေ်များအား

Online Registration ပုေုပ်၍ ဝင်လရာက်လေပါမေ်၊
(ဂဂ)

တေ်နာရီအတွင်း တေ်ကကိမ်ဝင်လရာက်ခွင့် ပုမေ့် ဦးလရ (ရေ်ညွှန်း
(၃က-၇)အရ)နှင့်ဘုရားဖူးချန်ိ
တေ်နာရီသာခွင့် ပုမေ် ဖေ်လကကာင်း ကို ဘုရားပရဝုဏ်အဝင်တွင်
ဗီနိုင်းချတ်
ိ ဆွဲလဖာ် ပထားပါမေ်၊

(ဃဃ)

ဘုရားဖူးဝင်လရာက်သူဦးလရကို

မှတတ
် မ်း(Register)ောအုပ်တွင်

လရးသွင်း၍ ဘုရားဖူးချန်ိ တေ်ချန်ိ အတွက် သတ်မှတ်ထားသေ့်
ဝင်လရာက်ရမေ့်သူ

ဦးလရ ပေ့်ပါက

လခတ္တရပ်ဆိုင်းထားရပါမေ်၊

ထပ်မံဝင်လရာက် ခင်းကို

လူဦးရေများဖပား၍

အကကိမ်အရေ

အတွက်တိုးမပီး ရောင်ေွက်ေမည်ေိုပါက တစ်ကကိမ်နှင့် တစ်ကကိမ်
ကကား အနည်းေုံး တစ်နာေီဖခား၍ ရောင်ေွက်သွားေပါမေ်၊
(ငင)

ဘုရား(၂၅)ဆူတွင် CCTV များ ဖင့် လောင့်ကကပ်ကကေ့်ရှုနိုင်ရန် ေီေဉ်
လဆာင်ရွက်ထားပပီး ဝန်ထမ်း(၂)ဦးေီကို လန့ေဉ်အေှေ့်ကျ တာဝန်
ချထားပါမေ်။ ဆက်ေပ်ဌာနဆိုင်ရာများ ပါဝင်လသာေေ်းကမ်း
ထိန်းသိမ်းလရးလကာ်မတီက ကကပ်မတ်နိုင်လရး ေှိနှိုင်းလဆာင်ရွက်
သွားပါမေ်၊

(ေေ)

လဆာင်ရွက်မေ့်အေီအေဉ်များကို ဌာန၏ Website တွင် ထေ့်သွင်း
လဖာ် ပအသိလပးသွားမေ် ဖေ်ပါသေ်၊
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(၃)

လရှးလဟာင်းသုလတသနနှင့်အမျုးသား
ိ
ပတိုက်ဦးေီးဌာန၊ ပုဂံဌာနခွဲက ထိန်းသိမ်း
လောင့်လရှာက်ေျက်ရှိလသာ

ယဉ်လကျးမှုတန်ဖိုးသာမန်ရှိသေ့်

လရှးလဟာင်း

ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီများ ဖူးလ မာ် ခင်းနှင့်ေပ်ေျဉ်း၍ နှေ်(၁၀၀၀)လကျာ်ရှိပပီး
အလောင့် သီး ခားမရှိဘဲ ဝန်းခခံကာရံထားမှုများမရှိသ ဖင့် အချန်ိ မလရွးဝင်လရာက်
ဖူးလ မာ်နိုင်ပပီး

ဘုရားဖူး ပေ်သူများောလရာက်လေ့ရှိလသာ

ဘုရား၊

ပုထိုး၊

လေတီအချု့၏
ိ
အလရှ့တွင် COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးလရးဆိုင်ရာ ညွှန်ကကား
ချက်များ၊ ေေ်းကမ်းချက်များကို ဗီနိုင်းများ ဖင့် ချတ်
ိ ဆွဲထားရှိ ခင်း၊ ေက်လဆး
လဘေင်များထားရှိ ခင်း၊ Social Distancing သတ်မှတ်ချက်များထားရှိ ခင်း၊
တေ်ကကိမ်ေျှင် ခွင့် ပုနိုင်သေ့်ေူဦးလရကန့်သတ်ချက်များကို လဆာင်ရွက်ထား
ရှိပါမေ်။
၅။ အုပ်ချုပ်မှု၊ ေီမံခန့်ခွဲမှု၊ ေဉ်ဆက်မ ပတ်ဆန်းေေ်ကကီးကကပ် ခင်းနှင့် ပန်ေေ်သုံးသပ် ခင်း
ကိုဗစ်-၁၉ လရာဂါ ဖေ်ပွားလနေဉ်ကာေအတွင်း Stay at Home

သတ်မှတထ
် ား

ခင်းမရှိသေ့်ပမို့နယ်များရှိ ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီများတွင် ဘုရားဖူး ပေ်သူများ ေိတ်လအး
ချမ်းသာေွာ

ဖူးလ မာ်ကကေ်ေိုနိုင်လရးအတွက်

သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ်အုပ်ချုပ်လရးမှူး၊

ပမို့နယ်

သာသနာလရးမှူး၊ ပမို့နယ် ပေ်သူ့ကျန်းမာလရးနှင့်ကုသလရးဦးေီးဌာနမှူး၊ ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီ
လဂါပကအဖွဲ့များ၊ ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့များပူးလပါင်း၍ လဆာင်ရွက်သွားမေ် ဖေ်ပါသေ်(က) အလရးလပါ်လမာ်လတာ်ယာဉ်များ ေီေဉ်ထားရှိ ခင်း၊
(ခ)

ေတ်တလောအပူချန်ိ မင့်မားသူများလတွ့ရှိပါက လဆးကုသမှုခံယူနိုင်လရးေီေဉ်ထားရှိ ခင်း၊

(ဂ)

Mask, Hand Gel,

Face Shield နှင့် PPE ဝတ်ေုံများ ရရှိလေလရးေီေဉ်ထား ခင်း၊

အရံထားရှိ ခင်း၊
(ဃ) ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီရင် ပင်များကို လရှးလဟာင်းယဉ်လကျးမှုအလမွအနှေ်များ မထိခိုက်
လေဘဲ ပိုးသတ်သန့်ေင် ခင်း၊
(င)

ေုပ်ငန်းလဆာင်ရွက်ချက်များအားေုံးတွင်

ကျန်းမာလရးနှင့်အားကေားဝန်ကကီးဌာန၏

ေမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အေီ လဆာင်ရွက်လေ ခင်း၊
(ေ) ေုပ်ငန်းေဉ်အေိုက်လဆာင်ရွက်ချက်များကိုသက်ဆိုင်ရာေုပ်ငန်းအေိုက်ဆပ်လကာ်မတီ
များဖွဲ့ေေ်း၍ ေဉ်ဆက်မ ပတ်ဆန်းေေ်ကကီးကကပ် ခင်း၊

ပန်ေေ်သုံးသပ် ခင်းေုပ်ငန်း

များ လဆာင်ရွက် ခင်း၊ လဂါပကအဖွဲ့နှင့်တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်ထံပုံမှန်တင် ပ အေီရင်ခံ
ခင်း။
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၆။ အချန်ိ ကိုက်ေနေ်တကျဆက်သွယပ
် ူးလပါင်းလဆာင်ရွက် ခင်း (synchronized coordination)
ဘုရားဖူးရဟန်း၊ ရှင်၊ ေူ ပေ်သူများ ေိတ်လအးချမ်းသာေွာ ဖူးလ မာ်နိုင်လရးအတွက်
သက်ဆိုင်ရာလဂါပကအဖွဲ့များ၊

ပမို့နယ်/ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်လရးမှူးများ၊

ပမို့နယ်ကျန်းမာလရး

ဝန်ထမ်းများ၊ ပရဟိတအဖွဲ့များအချင်းချင်းဆက်သယ
ွ ်လဆာင်ရွက်မှုများကို လအာက်ပါအတိုင်း
ဆက်သွယ်လဆာင်ရွက်ပါမေ်(က) ေက်ကိုင်ဖုန်း၊ တယ်ေီဖုန်းတို့ ဖင့် ဆက်သယ
ွ ်လဆာင်ရွက် ခင်း၊
(ခ)

အလရးလပါ်အလ ခအလနတွင် Viber, Messenger, Fax, E-mail တို့ ဖင့် ဆက်သွယ်
လဆာင်ရွက် ခင်း၊

(ဂ)

အလရးလပါ်ဆက်သွယ်လဆာင်ရွက်ရမေ့် ဖုန်းနံပါတ်များကို ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီဝင်း
အတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာလဂါပကအဖွဲ့ရုံးတို့တွင် လရးသားထားရှိပါမေ်(၁)

ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်လရးမှူးရုံး၊

(၂)

ပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊

(၃)

ပမို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊

(၄)

ပမို့နယ်သာသနာလရးမှူးရုံး/ပမို့နယ်သာသနာလရးမှူး(ေဝက)ရုံး၊

(၅)

ပမို့နယ် ပေ်သူ့ကျန်းမာလရးနှင့်ကုသလရးဦးေီးဌာနမှူးရုံး၊

(၆)

ပမို့နယ်ေေ်ပင်သာယာလရးအဖွဲ့ရုံး၊

(၇)

ပမို့နယ်ကကက်လ ခနီတပ်ဖွဲ့ရုံး၊

(၈)

ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့များ။

၇။ နိဂုံး
ပေ်လထာင်ေုသမ္မတ မန်မာနိုင်ငံလတာ်အတွင်းရှိ

ပမို့နယ်လပါင်း(၃၃၀)လကျာ်အတွင်းရှိ

Stay at Home သတ်မှတ်ထား ခင်းမရှိလသာ ပမို့နယ်များ၌ ဘုရား၊ ပုထိုး၊ လေတီများတွင်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဟန်း၊ ရှင်၊ ေူ ပေ်သူအများ ေိတ်လအးချမ်းသာေွာ ဖူးလ မာ်နိုင်ခွင့်ရရှိလရး
ကမ္ဘာ့ကပ်လရာဂါအ ဖေ်သတ်မှတ်ထားရှိသေ့် ကိုဗစ်-၁၉ လရာဂါ ထိန်းချုပ်၊ ကာကွယ်၊ ကုသ
နိုင်လရးတို့အတွက် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသလရး
အမျုးသားအဆင့
ိ
်ဗဟိုလကာ်မတီနှင့် ကျန်းမာလရးနှင့်အားကေားဝန်ကကီးဌာနတို့၏ ေမ်းညွှန်
ချက်များနှင့်အေီ လဆာင်ရွက်သွားမေ် ဖေ်ပါသေ်။
ကျန်းမာလရးနှင့်အားကေားဝန်ကကီးဌာနနှင့်
သာသနာလရးနှင့်ယဉ်လကျးမှုဝန်ကကီးဌာန
(၅-၂-၂၀၂၁)
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