
 

ကယားြြည်နယ်အတွင်း Community Based Facility Quarantine (CBFQ) ဝင်ေရာက်ရန် သတ်မှတ်ထားရှိချက်များ 

စဉ် သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် 

၁။  ြြည်နယ် ြြင်ြမှ ြြန်လညေ်ရာက်ရှိလာသည်ဴ နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵ အာဵလဳုဵ၊ 

 ရနက်ုန်တုိင်ဵ ေဒသကကီဵအတွင်ဵရှိ မမို့နယ်အသီဵသီဵမ ှြြန်လာသူမျာဵ၊ 

 မန္တေလဵ၊ မတ္တရာ၊ မိုဵညှင်ဵ၊ ကေလဵ၊ တီဵတနိ်၊ မူဆယ်၊ ေကျာက်မဲ၊ ကျ ိုင်ဵ တုဳ၊ တာချလီိတ်၊ မိုင်ဵြြတ်၊ ေတာင်ကကီဵ၊ မမို့သစ်၊ 

ေနြြည်ေတာ်၊ ြြည်၊ ေြါက်ေခါင်ဵ၊ ကျ ိုက်မေရာ၊ စစ်ကိုင်ဵ၊ ဟာဵခါဵစသည်ဴ COVID-19 ေရာဂါြိုဵ  ေတွ့ရှိသညဴ် မမို့နယ်မျာဵနှင်ဴ 

ေမာလ်မမိုင်၊ ြမစ်ကကီဵနာဵ၊ မေကွဵ၊ လာဵရှိုဵစသည်ဴ ၎င်ဵလူနာမျာဵကုိ ကုသေြဵေနသည်ဴ မမို့နယ်မျာဵမှ ြြန်လာသူမျာဵ၊ 

 ကယာဵြြည်နယ် ြြင်ြ၊ အြခာဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵနှငဴ ် ြြည်နယ်မျာဵမ ှ ြြန်လည်ဝင်ေရာကလ်ာမြီဵ အြုိဒ်ခွ ဲ (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှငဴ် 

အကျုဳဵ မဝငြ်ါက ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုခဳယူမြီဵ ြြည်နယ်ကုသေရဵနှငဴ ် ြြည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန ၏ ညွှန်ကကာဵချက်နှင်ဴအညီ 

လိကု်နာေဆာငရ်ွကရ်န၊် 

 အြခာဵတုိင်ဵ ြြည်/ နိုင်ငဳမျာဵမှ ြြန်လညဝ်င်ေရာကလ်ာမြီဵ နီဵစြ်ရာမမို့တငွ် Community Based Facility Quarantine (၂၁) ရက် 

မဝငေ်ရာက်ရေသဵသမူျာဵ၊ မှတ်ချက်။ ကယာဵြြည်နယ်ြြင်ြ ၊ COVID-19 ေရာဂါ ြြစ်ြွာဵမှုမရိှေသာ အြခာဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵနှငဴ် 

ြြည်နယ်မျာဵမ ှ ြြန်လညဝ်င်ေရာကလ်ာမြီဵ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှု အရ CBFQ ဝင်ေရာကရ်န ် မလိအုြ်သူမျာဵသည် 

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ COVID-19 ေရာဂါနှငဴ ် ြတ်သက်ေသာ လိကု်နာရမည်ဴ အချက်မျာဵကို 

ေကာင်ဵစွာသိရှလိိကု်နာမြီဵ  မိမိေနအိမ်တငွ ်Stay at Home (၂၀) ရက ်ေနထုိငရ်ြါသည်။ 

ကယာဵြြည်နယ်၊ 

လွိုင်ေကာ်ရုဳဵ 

ခွဲ၏ ၈−၅−၂၀၂၀ 

ရက်စွဲြါစာအမတ်ှ၊ 

လက/  ဟခက/ 

၂၀၂၀/  ၃၆၂ 

 



 

ေနြြည်ေတာ်၊ ေကာင်စီနယေ်ြမအတွငး် Community Based Facility Quarantine (CBFQ) လိကု်နာရန ်သတ်မှတ်ထားရှခိျက်များ  

စဉ် သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် 

၁။ 
 

 မည်သည်ဴအေကကာင်ဵကိစ္စြြင်ဴ လာေရာက်သည်ြြစ်ေစ မိမိေနထုိငရ်ာ မမို့နယ်/ ရြ်ကွက/် ေကျဵရွာမျာဵတွင် ေနထုိငေ်ကကာင်ဵ 

ေထာက်ခ ဳစာြြသေစရန်၊ 

 ေရာဂါြြစ်ြွာဵရာ တိငု်ဵေဒသကကီဵ  (သို့မဟုတ)် ြြည်နယ်မျာဵရိှ Stay at Home သတ်မှတထ်ာဵေသာ မမို့နယ်မျာဵတွင် 

ေနထုိငသ်ူမျာဵ အေနြြငဴ ် တာဝနရ်ှိသူမျာဵ၏ ခွငဴြ်ြုချက်မြါဘဲ ေနြြည်ေတာ်သို ့ လာေရာက်ြါက (သို့မဟုတ)် ေနြြည်ေတာ်သ့ုိ 

လာေရာက်ရန် ေခါ်ယူေကကာင်ဵ အေကကာင်ဵကကာဵစာအာဵ ြြသနုိငြ်ခင်ဵမရိှဘဲ ေနြြည်ေတာ်သို ့ လာေရာက်ြါက ေနြြည်ေတာ် 

ေကာင်စီမ ှြြင်ဆင်ထာဵေသာ Community Based Faclity Quarantine ေနရာမျာဵသို ့ဝင်ေရာက်၍ (၂၁) ရက ်ေနထုိငေ်စရန်၊ 

 ေရာဂါြြစ်ြွာဵရာ တိငု်ဵေဒသကကီဵ (သို့မဟုတ)် ြြည်နယ်မျာဵရှ ိ Stay at Home သတ်မှတထ်ာဵေသာ မမို့နယ်မျာဵတွင ် ေနထုိင် 

ေသာလ်ည်ဵ ြြည်ေထာင်စုအြွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ြြည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနမျာဵနငှဴ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရကွ်ရမညဴ ်လုြင်န်ဵမျာဵရိှသြြင်ဴ 

ေနြြည်ေတာ်သို့ လာေရာက်ရန် အေကကာင်ဵကကာဵစာ ရရိှသညဴသူ်မျာဵအာဵ မမို့အဝင်ဂိတ်မျာဵတွင ် ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှု 

ခဳယူေစမြီဵ သဳသယြြစ်ြွယ်ေရာဂါလက္ခဏာ  မေတွ့ရှမိှသာ သက်ဆုိင်ရာ အြွဲ့ အစည်ဵ/ ဌာနမျာဵသ့ုိ ေစလွှတ်သွာဵရန်၊ 

 ေရာဂါြြစ်ြွာဵရာ တိငု်ဵေဒသကကီဵ  (သို့မဟုတ)် ြြည်နယ်မျာဵရိှ Stay at Home သတ်မှတထ်ာဵေသာ မမို့နယ်မျာဵတွင် 

ေနထုိငေ်သာလ်ည်ဵ ၎င်ဵတိုန့ှငဴ်သက်ဆိုငေ်သာ လုြင်န်ဵမျာဵေဆာင်ရက်ွရန် ေနြြည်ေတာ်သ့ုိ လာေရာက်လိုေသာ ြမန်မာနုိငင် ဳ

အေြခစိုက် နိုင်ငဳြခာဵ သဳတမန်မျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂလက်ေအာကခ်ဳအြွဲ့အစည်ဵ မျာဵနှငဴ် အြြည်ြြည်ဆိုငရ်ာ အြွဲ့ အစည်ဵ မျာဵမှ 

ဝန်ထမ်ဵ မျာဵအေနြြင်ဴ သက်ဆိုငရ်ာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၏ ေထာက်ခဳချက်ြြသနိုင်လျှင ် မမို့အဝင်ဂိတ်မျာဵတွင ် ကျန်ဵမာေရဵ 

စစ်ေဆဵမှု ခဳယူေစမြီဵ သဳသယြြစ်ြွယ် ေရာဂါ လက္ခဏာမေတွ့ရှမိှသာ မမို့တွင်ဵ သို့ ဝင်ေရာကခ်ွငဴြ်ြုရန်၊ 

ေနြြည်ေတာ်ေကာင်စီ

၏ ၂၈−၄−၂၀၂၀ 

ရက်စွဲြါအမိန့အ်မတ်ှ 

(၄၄/၂၀၂၀) 



 

 ေရာဂါြြစ်ြွာဵရာ တိငု်ဵေဒသကကီဵ (သို့မဟုတ)် ြြည်နယ်မျာဵရှ ိ Stay at Home သတ်မှတထ်ာဵေသာ မမို့နယ်မျာဵတွင ် ေနထုိင် 

ေသာလ်ည်ဵ တာဝန်ထမ်ဵ ေဆာင်ရန် မမို့နယ်ြြင်ြသ့ုိသာွဵလာခငွဴ်ရိှသညဴ် အြွဲ့ အစည်ဵမျာဵနှငဴ ် ကုမ္ပဏီမျာဵမ ှ ဝန်ထမ်ဵ မျာဵ 

ေနြြည်ေတာ် ရိှ ၎င်ဵတိုန့ှငဴ ် သက်ဆိုငေ်သာလုြ်ငန်ဵ မျာဵ ေဆာင်ရကွ်ရန ် လာေရာက် လိုြါက သက်ဆိုငရ်ာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၏ 

ေထာက်ခဳချက်ြြသ နိုင်လျှင် မမို့အဝင်ဂိတ်မျာဵတွင ် ကျန်ဵမာေရဵ စစ်ေဆဵမှုခဳယူေစမြီဵ သဳသယြြစ်ြွယ်ေရာဂါ လက္ခဏာ 

မေတွ့ရှမိှသာ မမို့တငွ်ဵသို ့ဝင်ေရာက် ခွငဴြ်ြုရန်၊ 

 ေရာဂါြြစ်ြွာဵေနသည်ဴတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ သို့မဟုတ်ြြည်နယ်မျာဵြြစ်ေသာလ်ည်ဵ ေရာဂါကူဵစက်ခဳရမှုမရိှေသဵေသာ မမို့နယ်မျာဵမှ 

ေနြြည်ေတာ်သို့ လာေရာက်သူမျာဵ၊ ေရာဂါြြစ်ြွာဵြခင်ဵမရှေိသဵေသာတုိင်ဵ ေဒသကကီဵသ့ုိမဟုတြ်ြည်နယ်မျာဵမှေနြြည်ေတာ်သ့ုိ 

လာေရာက်သေဒသကကီဵသို့မဟုတြ်ြည်နယ်မျာဵြြစ်ေသာ်လည်ဵ  ေရာဂါကူဵ စက်ခဳရမှုမရှိေသဵေသာ မမို့နယ်မျာဵမှ ေနြြည်ေတာ်သ့ုိ 

လာေရာက်သူမျာဵ၊ ေရာဂါြြစ်ြွာဵြခင်ဵမရှိေသဵေသာ တိငု်ဵေဒသကကီဵ(သို့မဟုတ)်ြြည်နယ်မျာဵမေှနြြည်ေတာ်သို ့ လာေရာက် 

သူမျာဵကုိ မမို့အဝင်ဂိတ်မျာဵတွင် ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုခဳယူေစမြီဵ သဳသယြြစ်ြွယ်ေရာဂါလက္ခဏာမေတွ့ရှမိှသာ မမို့တငွ်ဵသ့ုိ 

ဝင်ေရာကခ်ွငဴြ်ြုရန်၊ 

 သဳသယြြစ်ြွယ် ေရာဂါလက္ခဏာေတွ့ရှြိါက သက်ဆိုငရ်ာေဆဵရုဳသ့ုိ ြို့ေဆာင်မြီဵ လိအုြ်ေသာ ေဆဵကသုမှုကုိ ခဳယူေစရန၊်  

ေနြြည်ေတာ်တွင ်အေြခချေနထိငု်သူများ လိုက်နာရန် 

 ေနြြည်ေတာ်သို့ ြြန်လည်ဝငေ်ရာက်ြါက မည်သည်ဴ တိငု်ဵေဒသကကီဵ (သို့မဟုတ်) ြြည်နယ်မျာဵရှ ိ မမို့မျာဵသို ့ သွာဵေရာကခဴဲ် 

သည်ဆိုသညဴ် အေထာကအ်ထာဵ တင်ြြေစရန်၊ 

 မည်သည်ဴမမို့သို့ သွာဵေရာကခ်ဲဴေကကာင်ဵ အေထာကအ်ထာဵ ခိုငလ်ုစဳွာ မတင်ြြနိုင်သူမျာဵ၊ တင်ြြရန် ြငင်ဵဆန်သူမျာဵအာဵ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ Stay at Home သတ်မှတထ်ာဵေသာ မမို့နယ်မျာဵသို ့ သွာဵေရာကခ်ဲဴေကကာင်ဵ ခိုငလ်ုေဳသာ အေထာကအ်ထာဵ 



 

ေတွ့ရှရိလျှင်ေသာ ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေနြြည်ေတာ်ေကာင်စီမ ှ ြြင်ဆင်ထာဵေသာ Community Based Faclity Quarantine 

ေနရာမျာဵသို ့ဝင်ေရာက်ေစမြီဵ (၂၁) ရက်ေနထုိငေ်စရန်၊ 

 ေရာဂါြြစ်ြွာဵေနသည်ဴ တိငု်ဵေဒသကကီဵ (သို့မဟုတ)် ြြည်နယ်မျာဵြြစေ်သာလ်ည်ဵ ေရာဂါကူဵစက်ခဳရမှု မရှိေသဵေသာ 

မမို့နယ်မျာဵမှ ြြန်လာသူမျာဵ၊ ေရာဂါြြစ်ြွာဵြခင်ဵမရိှေသဵေသာ တုိင်ဵေဒသကကီဵ (သို့မဟုတ)် ြြည်နယ်မျာဵမ ှ ြြန်လာသူမျာဵအာဵ 

မမို့အဝင်ဂိတ်မျာဵ တွင် ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုခဳယူေစမြီဵ သဳသယြြစ်ြွယ် ေရာဂါလက္ခဏာမေတွ့ရှမိှသာ မမို့တွင်ဵ သို ့

ဝင်ေရာကေ်စရန်၊ 

 သဳသယြြစ်ြွယ် ေရာဂါလက္ခဏာေတွ့ရှြိါက သက်ဆိုငရ်ာေဆဵရုဳသ့ုိ ြို့ေဆာင်မြီဵ လိအုြ်ေသာ ေဆဵကုသမှုကုိ ခဳယူေစရန၊် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကကီးအတွင်း Community Based Facility Quarantine (CBFQ) ဝင်ေရာက်ရန် သတ်မှတ်ထားရှိချက်များ 

စဉ် သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် 

၁။ 
 

 ရနက်ုန်မမို့မ ှ ြြန်လညေ်ရာက်ရှိလာသည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵလဳုဵကို မြြစ်မေန Facility Quarantine (၂၁) ရက်နငှဴ ် Home 

Quarantine (၇) ရက် ဝင်ေရာကေ်စရန်နှင်ဴ ၎င်ဵတိုအ့ာဵ အြခာဵေဒသမှ ြြန်လာသူမျာဵနှငဴအ်တူ မထာဵဘဲ 

သီဵြခာဵေနရာခွဲြခာဵထာဵရှရိန၊် 

 (ရနက်ုန်မမိုမြါ) အြခာဵြြည်နယ်/ တိငု်ဵေဒသကကီဵမျာဵမှ ြြန်လညေ်ရာက်ရှိလာသညဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵလဳုဵကိုလည်ဵ 

ေနရာေရွဵချယ် သတ်မှတ၍် Facility Quarantine (၂၁) ရက်နငှဴ ်Home Quarantine (၇) ရက် ဝင်ေရာက်ေစရန်၊ 

 အထက် Facility Quarantine ြြုလြု်ြခင်ဵခဳရမည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် ေနရာသတ်မှတ်ချက်သည် ရည်ညွှန်ဵစာ အြိုဒ် (၃)၊ (၄) 

ြါ အတုိင်ဵ  ြြစ်ြါသည်။ 

 Facility Quarantine ြြုလုြ်ြခင်ဵခဳရမည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် မိမိအစအီစဉ်ြြင်ဴ အြိ်ယာလိြ ်(အြါအဝင်) လိအုြ်ေသာြစ္စည်ဵမျာဵ 

ယူေဆာင်လာရန်နှင်ဴ ၎င်ဵတိုေ့န့စဉ် စာဵေသာက်ေရဵကိစ္စမျာဵကိ ုဌာနအကကီဵအကဲမျာဵ၏ အစအီမဳြြင်ဴ ေဆာငရ်ွကေ်ြဵရန်၊ 

 မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရှိ မမို့နယ်မျာဵသို ့ သွာဵေရာကခ်ဲဴသည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵကိ ု ဌာနအစီအစဉ်ြြငဴ ် Home Quarantine 

(၂၁) ရက ် ဝင်ေရာက်ေစရန်နှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵအငအ်ာဵ၏ ၅၀% ြြငဴ ် ရုဳဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာငရ်ွကန်ိုင်ေရဵ ဌာနအကကီဵအကဲမ ှ

စီမဳေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 သကကေန်ကာလရုဳဵြိတ်ရကအ်တွင်ဵ  ခွငဴြ်ြုချက်မရိှဘဲ ေနရြ်အသီဵသီဵသို့ သွာဵေရာကခ်ဲဴသည်ဴ ဝန်ထမ်ဵ မျာဵကုိ 

သက်ဆိုငရ်ာဌာနအကကီဵ အကဲ၏ အစအီစဉ်ြြင်ဴ ဝန်ထမ်ဵ  စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ ဉြေဒ၊ နည်ဵဉြေဒနှင်ဴအည ီလိအုြ်သလုိ အေရဵယ ူ

ေဆာငရ်ွက်သွာဵရန်၊ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသ

ကကီဵ အစိုဵရ 

အြွဲ့ရုဳဵ၏ 

၂၁−၄−၂၀၂၀ 

ရက်စွဲြါစာအမှတ် 

၁/၂−၁/၁၀ ဦဵ ၆ 

(၁၃၁၀) 



 

 သက်ဆိုငရ်ာ ရုဳဵ / ဌာနအလုိက ်Facility Quarantine ၊ Home Quarantine ြြုလြု်ထာဵရိှမှုအာဵ ၂၃-၄-၂၀၂၀ ရက်ေန့ (၁၄:၀၀) 

နာရ ီေနာက်ဆုဳဵထာဵ၍ သတ်မှတဇ်ယာဵြုဳစဳအတိငု်ဵ ြြုစုတငြ်ြရန်၊ 

 COVID-19 ေရာဂါကူဵ စက် ြြန့်ြွာဵမှုအေြါ်မူတည်၍ ဝန်ထမ်ဵ မျာဵအာဵလဳုဵ မိမိရုဳဵစုိက်ရာ မမို့၌သာေနထုိငမ်ြီဵ ေန့စဉ် 

ရုဳဵတက်ေရာက ် နိုင်ေရဵအတက်ွ ဌာနအစီအစဉ်ြြင်ဴ ကကိုတင်စီမဳထာဵရိှရန်၊ (ဉြမာ။ မန္တေလဵမမို့ရိှ ရုဳဵစိုက်ရာေနရာသို့ 

အြခာဵမမို့နယ်မျာဵမှ လာေရာက် ရုဳဵတက်ေရာက်ေနရြခင်ဵ)  

 Quarantine ဝင်ေရာကေ်နစဉ် ဝန်ထမ်ဵ အချင်ဵချင်ဵ စနစတ်ကျ စည်ဵကမ်ဵလိကု်နာေစေရဵအတက်ွ သက်ဆိုငရ်ာ Quarantine 

Center တွင် ြါဝင်သညဴ် ရာထူဵအကကီဵဆုဳဵဝန်ထမ်ဵက ကကြ်မတ်ေဆာင်ရွက်ေစေရဵ ြွဲ့စည်ဵတာဝန်ေြဵအြ်ရန၊် 

 သကကေန်ကာလရုဳဵြိတ်ရကအ်တွင်ဵ ရုဳဵစိုက်ရာ ေဒသမှ ထွကခ်ွာခဴဲသညဴ် ဝန်ထမ်ဵ အချ ို့မှာ သွာဵေရာကခ်ဲဴသည်ဴ ေဒသအမှန်ကို 

(ဉြမာ- ရနက်ုန)် ေြာြ်ြဝန်ခဳြခင်ဵမရိှဘဲ Quarantine တိမ်ဵေရှာင်မှုမရှေိစေရဵ ဌာနအကကီဵအကဲမ ှ တာဝနယူ်/ တာဝန်ခဳ 

ေဆာငရ်ွက်ရန်၊ 

 ယခုရကြ်ိုင်ဵအတွင်ဵ  ေဒသအသီသီဵမှ ြြန်လညေ်ရာက်ရှိလာေသာ ဝန်ထမ်ဵ မျာဵရှိြါက အစည်ဵ အေဝဵဆုဳဵြြတ်ချကအ်တုိင်ဵ  

Quarantine ဝင်နိငု်ေရဵ သက်ဆိုငရ်ာ ဌာနအလုိက် ညွှန်ကကာဵကကြ်မတ ်ေဆာငရ်ွကသ်ွာဵရန်၊ 

 

 

 

 

 



 

ြဲခူးတိုင်းေဒသကကီးအတွင်း Community Based Facility Quarantine (CBFQ) ဝင်ေရာက်ရန် သတ်မှတ်ထားရှိချက်များ 

စဉ် သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် 

၁။ 
 

 ြြည်ြနိုင်ငဳမျာဵကိ ုရက်တုိ/ ရက်ရှည်၊ အစည်ဵ အေဝဵ၊ သင်တန်ဵ ၊ ေလလဴာေရဵခရီဵသွာဵေရာကမ်ြီဵ ြြန်လညေ်ရာက်ရှိလာသူမျာဵ၊ 

ြြည်ြ နိုငင်ဳမျာဵတွင် အလုြ်သွာဵေရာကလ်ုြကုိ်ငမ်ြီဵ ြြန်လည်ေရာကရ်ှလိာသူမျာဵအေနြြငဴ် နီဵစြ်ရာကျန်ဵမာေရဵဌာနသို ့

သွာဵေရာကသ်တင်ဵ ြို့မြီဵ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှု ခဳယူရန်၊ 

 ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုခဳယူမြီဵေနာက် သဳသယြြစ်ြွယ် ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ေတွ့ရှြိါက ကျန်ဵမာေရဵဌာနက သတ်မှတထ်ာဵ

ေသာ ေဆဵရုဳတစ်ခုခတုွင ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေရာဂါလက္ခဏာ မေတွ့ရှြိါက သတ်မှတထ်ာဵေသာ CBFQ သီဵြခာဵေနရာတွငသ်ာ (၁၄) 

ရက ်ေစာင်ဴကကည်ဴမှု (Quarantine) ခဳယူရန်၊ 

 ြမန်မာနိုင်ငဳသို ့ ေလေကကာင်ဵ လိုင်ဵမျာဵြြင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ တရာဵဝင်ြွငဴလ်ှစ်ထာဵသည်ဴ နှစ်နိုင်ငဳနယ်စြ်ဂိတ်မျာဵမှ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

အြခာဵ တစ်နည်ဵနည်ဵြြင်ဴ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမန်မာနုိငင်ဳအတွင်ဵ သို့ ြြန်လည်ဝင်ေရာကလ်ာကကသည်ဴ ြမန်မာနုိငင်ဳသာဵအာဵလဳုဵ 

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမ ှထုတ်ြြန်ထာဵေသာ (၁၄) ရက်ကကာ သီဵသန့် ေနထုိငေ်စာင်ဴကကည်ဴမှု (Quarantine) ကိ ု

ြြုလုြ်သွာဵရမည် ြြစ်ြါ၍ သတ်မှတေ်နရာအတိငု်ဵ တိကျစွာ လိကု်နာေဆာငရ်ွက်ရန်၊ 

 ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်ေန့ ေနာက်ြိုင်ဵ  ဝင်ေရာကလ်ာသူမျာဵကုိ Community Based Facility Quarantine (CBFQ) ၌ သတ်မှတထ်ာဵ 

ေသာ သီဵြခာဵေနရာတွင်သာ ေနထုိငေ်စာင်ဴကကည်ဴမှု ြြုလုြ်မည်ြြစ်ြါ၍ ကကည်ြြူစွာ ြါဝင်ြူဵေြါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 ြြည်သူမျာဵအေနြြင်ဴ လတ်တေလာ အသက်ရှူ လမ်ဵေကကာင်ဵ ဆိုင်ရာ Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) ကကိုတင် 

ကာကယ်ွ နိုင်ေရဵ၊ မြြစ်ြွာဵေစေရဵအတွက ်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴအ်ာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနက အချနိ်နှငဴ်တစ်ေြြဵည ီထုတ်ြြန်ထာဵသညဴ ်

သတိေြဵချက် မျာဵအာဵ တိကျစွာ လိကု်နာေဆာငရ်ွကသ်ွာဵရန်၊ 

ြဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

အစိုဵရအြွဲရုဳဵ၏ 

ေကကညာချက်အမှတ် 

(၁/၂၀၂၀) 



 

 မိမိြတ်ဝန်ဵကျင်တွင ် သဳသယလူနာေတွ့ရှြိါက ရြ်ကွက်/ ေကျဵရွာအြု်စ ု အြု်ချုြေ်ရဵမှူဵမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ 

သက်ဆိုငရ်ာအြဲွ့အစည်ဵမျာဵ နှငဴ် နီဵစြ်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵသို့ အြမန်ဆဳုဵ သတင်ဵြ့ုိ အသိေြဵ ေဆာင်ရကွ်သွာဵရန်၊ 

 အမျာဵြြည်သူ စိုဵရိမ်ထိတလ်န့်ေစမညဴ ်မမနှ်သတင်ဵ ၊ ေကာလာဟလမျာဵကိ ုြန်တီဵြြန့ေ်ဝြခင်ဵ မြြုရန်၊ 

 ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနက (COVID-19) ေရာဂါြုိဵေတွ့ ရှသိူဟု သတ်မှတထ်ာဵသူနှင်ဴ 

ထိေတွ့ဆက်ဆဳခဲဴသမူျာဵသည် နီဵစြ်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ လျှင်ြမန်စွာ ဆက်သွယ်ရန်နှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာန၏ 

လမ်ဵညွှန်မှုကို လိကု်နာေဆာငရ်ွက်ရန်၊ 

 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်ဵချုြ်၊ ကုသေရဵဆုိင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵအေထာကအ်ကူြစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေဆဵဝါဵမျာဵ၊ 

စာဵသုဳဵ ကုန်ြစ္စည်ဵမျာဵ အာဵ ေဈဵနှုန်ဵြမှငဴတ်င်ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ြြန့်ြြူဵြခင်ဵ၊ ေဈဵကစာဵြခင်ဵ၊ သိုေလှာင်ြခင်ဵမျာဵ မြြုလုြ်ရန်၊ 

 

  



 

တနသသာရီတိုင်းေဒသကကီးအတွင်း Community Based Faclity Quarantine (CBFQ) ဝင်ေရာက်ရန် သတ်မှတ်ထားရှိချက်များ 

စဉ် သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် 

၁။ 
 

 တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵအတင်ွဵရှ ိ မမို့နယ်မျာဵအတွင်ဵ အမျာဵြြည်သူမျာဵမ ှ ေနအိမ် ြြင်ြသွာဵလာရာတွင ် Mask မျာဵ 

စနစတ်ကျ တြ်ဆင်သွာဵရန်၊ 

 ြြည်ြနိုင်ငဳမျာဵမှ ြြန်လာသူမျာဵအာဵ သက်ဆိုငရ်ာ ရြ်ကွက/် ေကျဵရာွအုြ်စုမျာဵတွင် Community Based Facility 

Quarantine (၂၁) ရက်နငှဴ ်Home Quarantine (၇) ရက ်စုစေုြါင်ဵ  (၂၈) ရက ်ေဆာငရ်ွကရ်န၊် 

 တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ြြင်ြေရာဂါြုိဵေတွ့ ရိှမှုမျာဵသည်ဴေဒသတွင ် သွာဵေရာကေ်နထုိငခ်ဲဴမြီဵ ြြန်လည်ေရာကရ်ှသိူမျာဵ 

ြြစ်ြါက Community Based Facility Quarantine (၂၁) ရက်နငှဴ ်Home Quarantine (၇) ရက် ေဆာငရ်ကွ်ရန၊် 

 ေရာဂါြုိဵေတွ့ ရိှြခင်ဵ မရှိသညဴ်ေဒသတွင် သွာဵေရာကေ်နထုိငခ်ဲဴမြီဵ ြြန်လာသူြြစ်ြါက တာဝန်ရှိသူမျာဵ၏စစ်ေဆဵမှုခဳယူမြီဵ 

လိအုြ်မှသာ Community Based Facility Quarantine (၂၁) ရက်နငှဴ ်Home Quarantine (၇) ရက ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵအတင်ွဵ နာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵကိစ္စမှအြ ခရီဵသွာဵလာလိုြါက မိမိေနရြ် အြု်ချုြေ်ရဵမှူဵရုဳဵမှ 

ခရီဵသွာဵလာမှု ေထာက်ခဳချက်ြုဳစကဳိုထုတယ်ူသွာဵရန်နှငဴ် မိမိတို့ေဒသသို့ြြန်လညေ်ရာက်ရှိြါက မိမိတို့၏ ေနရြ် 

အြု်ချုြေ်ရဵမှူဵသ့ုိ ြြန်လညအ်ြ်နှရဳန၊် 

 မြြစ်မေန ခရီဵသွာဵလာရာတွင်လည်ဵ  ကိုယ်ြိငု်ယာဉ်မျာဵတငွ် လူ (၄) ဦဵထက်ြုိ၍ စီဵနင်ဵြခင်ဵမြြုရန်၊ 

 နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ တာဝန်ြြင်ဴ ခရီဵသွာဵလာြခင်ဵ မအှြ အြခာဵကစိ္စြြင်ဴ ခရီဵသွာဵြခင်ဵမြြုရန်၊ 

 ထာဵဝယခ်ရိုင်၊ ေရြြူမမို့နယ်ရှိ မလွှေဲတာင် စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်မ ှစာဵသုဳဵ ကုန/် ေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ ်စက်သုဳဵဆီတငေ်ဆာင် လာေသာ 

ယာဉ ်မျာဵမှအြ အြခာဵကုန်တင်ယာဉမ်ျာဵအာဵ တာဝနရ်ှသိူမျာဵ၏ ခွငဴြ်ြုချက်ြြင်ဴသာ ြြတ်သန်ဵခွင်ဴြြုရန်၊ 

တနသောရီတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵတိုင်ဵေဒသ  

ကကီဵအဆငဴ် COVID 19 

ထိန်ဵချုြ်ေရဵနှငဴ် 

အေရဵေြါ်တုဳ့ြြန်ေရဵ 

ေကာ်မတီ၏၂၂−၄−၂၀  

အမိန့်အမှတ်(၃/၂၀၂၀) 

 



 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကကီးအတွင်း Community Based Facility Quarantine (CBFQ) ဝင်ေရာက်ရန် သတ်မှတ်ထားရှိချက်များ 

စဉ် သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် 

၁။ 
 

 စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵြြင်ြ ေရာဂါြိုဵ ေတွ့ရှိသညဴ်ေဒသတွင ် သွာဵေရာကေ်နထုိငခ်ဲဴသူမျာဵြြစြ်ါက Community Based 

Faclity Quarantine (၂၁) ရက်နှင်ဴ Home Quarantine (၇) ရက ်ေဆာငရ်ွကသွ်ာဵရန်၊ 

 ေရာဂါြုိဵမေတွ့ရှသိညဴ်ေဒသတွင ် သွာဵေရာကေ်နထုိငခ်ဲဴမြီဵ ြြန်လာသူြြစ်ြါက တာဝနရ်ှိသူမျာဵ၏ စစ်ေဆဵမှုခဳယူမြီဵ 

လိအုြ်မှသာ Community Based Faclity Quarantine (၂၁) ရက်နငှဴ ်Home Quarantine (၇) ရက ်ေဆာင်ရွက်သွာဵရန်၊ 

 စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵသ့ုိ ေန့ချင်ဵြြန်လာေရာက်မည်ဆိုြါက သက်ဆိုငရ်ာ စစ်ေဆဵေရဵဂိတမ်ျာဵတွင် 

ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှု ခဳယူြခင်ဵ၊ မိမိသွာဵေရာက်မည်ဴ ေနရာအတိအကျနှင်ဴ ဆက်သွယ်ရမညဴ ် ြုန်ဵနဳြါတ်မျာဵအာဵ 

စစ်ေဆဵေရဵဂိတမ်ျာဵတွင ် သတင်ဵေြဵြို ့ စာရင်ဵေြဵသငွ်ဵသွာဵရန်နငှဴ ် ြြန်လည်ထကွ်ခွာချနိ်၌လည်ဵ 

သက်ဆိုငရ်ာစစ်ေဆဵေရဵဂိတမ်ျာဵသို့ မြျက်မကွက် (မြျက်မကွက်) သတင်ဵေြဵြို့ ေဆာင်ရကွ်ရန၊် 

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

အစိုဵရအြွဲ့၏၂၉−၄−၂၀ 

ရက်စွဲြါအမိန့်ေကကာ်ြငာ 

စာအမှတ် ၈/၂၀၂၀ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကကီးအတွင်း Community Based Facility Quarantine (CBFQ) ဝင်ေရာက်ရန် သတ်မှတ်ထားရှိချက်များ 

စဉ် သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် 

၁။ 
 

 တိငု်ဵေဒသကကီဵအတင်ွဵရှမိမို့နယ်အာဵလဳုဵတွင် ည(၁၀)နာရီအချနိ်မ ှ ေနာက်တစေ်န့ နဳနက(်၄)နာရီအထိ အချနိ်အတွင်ဵ 

ညမထွက်ရအမိန ်ထုတ်ြြန်ထာဵရှမိှုအာဵ လိကု်နာသွာဵရန်၊ 

 ရနက်ုန်တုိင်ဵ ေဒသကကီဵအတွင်ဵရှိ (Stay at Home) သတ်မှတထ်ာဵသည်ဴ မမို့နယ်(၇)မမို့နယ်အြါအဝင် အြခာဵတုိင်ဵ နှငဴ် 

ြြည်နယ်မျာဵမ ှ (COVID-19) အတည်ြြုလူနာေတွ့ရှသိညဴ် မမို့နယ်မျာဵတွင ်အမမဲေနထိငု်ခဲသဴူြြစ်ေစ၊ ယာယီေနထိငု်ခဲ ဴသူြြစ်ေစ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ ဝင်ေရာကလ်ာြါက  မည်သူမဆုိ Community Based Facility Quarantine (၂၁)ရက်ထာဵရိှမြီဵ 

အသွာဵအလာ ကန့်သတ်ြခင်ဵမျာဵ လုြေ်ဆာင်မှုခဳယူရန်၊ 

 ကုန်တင်ကာဵယာဉ်ကကီဵမျာဵ၊ ယာဉ်ေမာင်ဵ အြါအဝင်(၅)ဦဵထက်မြိုေသာ သာမန်အိမ်စီဵကာဵမျာဵနင်ဴှအေရဵကကီဵသွာဵလာရန် 

ခရီဵသွာဵေထာက်ခဳချက်ြါသည်ဴ Taxi အငာှဵေမာေ်တာ်ယာဉင်ယ်မျာဵမအှြ ကျန်ေမာ်ေတာ်ယာဉမ်ျာဵအာဵ (၃၀.၄.၂၀၂၀) 

ရက်ေနဳအထိသွာဵလာခငွဴ ်ေခတ္တြိတ်ထာဵရန်၊ 

 ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြုသိမ်ခရိငု်အတွင်ဵ ရှ ိ ေချာင်ဵသာ၊ ေငွေဆာင်၊ ေရွှေေသာင်ယဳ၊ ေဂါ်ရန်ဂျကီမ်ဵေြခေဒသမျာဵအြါအဝင် 

တိငု်ဵေဒသကကီဵအတင်ွဵရှ ိဟုိတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်ခိခုန်ဵ၊ Inn မျာဵကုိ (၃၀.၄.၂၀၂၀) ရက်ေန့အထ ိယာယြီိတ်သိမ်ဵထာဵရန်၊ 

 စည်ြင်သာယာေရဵအြဲွ့ြိုင်ေစျဵမျာဵတွင်အေြခခဳစာဵေသာက်ကုနန်ှငဴ်ေဆဵဝါဵဆိုင်ရာမှလွှဲ၍ အြခာဵဆိုင်မျာဵအာဵ (၃၀.၄.၂၀၂၀) 

ရက်ေန့အထ ိ ယာယြီိတ်သိမ်ဵထာဵရန် ေစျဵအတွင်ဵ ေရာင်ဵဝယ်ရာတွင် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ြြန် 

ထာဵသည်ဴ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵအတိုင်ဵ ေရာင်ဵဝယ်သွာဵကကရန၊် 

 တိငု်ဵေဒသကကီဵအတင်ွဵရှတိန်ခိုဵကကီဵဘုရာဵမျာဵ၊ ေစတြီုထိုဵမျာဵအာဵ (၃၀.၄.၂၀၂၀)ရက်ေန့အထ ိယာယီြိတသ်ိမ်ဵထာဵရန်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵတိုင်ဵေဒသ 

ကကီဵအစိုဵရအဆငဴ် 

COVID-19 

ထိန်ဵချုြ်ေရဵနှငဴ် 

တုဳ့ြြန်ေရဵေကာ်မတီ 

မှ (၂၂.၄၂၀၂၀) 

ရက်ေန့အထိ 

ထုတ်ြြန်ချက် 

 

 



 

 တိငု်ဵေဒသကကီဵအတင်ွဵ ခရီဵသွာဵလာမှုမျာဵအတွက ် သက်ဆုိငရ်ာရြ/်ေကျဵအြ်ုချုြ်ေရဵမှူ ဵမျာဵထဳမှ ခရီဵသွာဵေထာက်ခဳချက ်

ယူေဆာင်လာရန်နှင်ဴ အြခာဵတုိင်ဵနှငဴ ် ြြည်နယ်မျာဵမှ ခရီဵသွာဵဝင်ေရာကသ်ူမျာဵအေနြြင်ဴလည်ဵ မိမိတို့လာေရာက်ခဲဴသည်ဴ 

သက်ဆိုငရ်ာ ရြ်/ေကျဵအြု်ချုြေ်ရဵမျာဵထဳမ ှခရီဵသွာဵေထာက်ခဳချက ်ယူေဆာင်လာရန်၊ 

 တိငု်ဵေဒသကကီဵအတင်ွဵရှ ိ စက်ရုဳ၊ အလုြ်ရု၊ဳ အလုြ်ဌာနမျာဵအေနြြင်ဴ (၂၀.၄.၂၀၂၀)ရက်ေန့မှ (၃၀.၄.၂၀၂၀)ရက်ေန့အတွင်ဵ  

စစ်ေဆဵမှုမျာဵကုိ စစ်ေဆဵမှုမျာဵကိ ု ဌာနကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုငရ်ာ ြူဵေြါင်ဵအြွဲ့ မျာဵမှ ေဆာငရ်ွကမ်ြီဵ သတ်မှတခ်ျက်မျာဵနှင်ဴ 

ကိုက်ညီမှသာ ြြန်လညြွ်ငဴလ်ှစ်ြြုမည်ကုိ သိရှလိိကု်နာေဆာငရ်ွကသ်ွာဵရန်၊ 

 အထက်ြါအမိန့ည်ွှန်ကကာဵချက်မျာဵအာဵ လိကု်နာရန် ြျက်ကွက်မှုမျာဵရိှြါက ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ ကာကွယ်နှမိ်နှင်ဵ ေရဵ 

ဉြေဒနငှဴ်အညီ အေရဵယူေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြြစ်ေကကာင်ဵနှငဴ ် (COVID-19) အဆုတ်ေရာင် ေရာဂါြြန့်ြွာဵမှု ထိန်ဵချုြြ်ခင်ဵ 

လုြင်န်ဵကုိ အမျ ိုဵသာဵေရဵတာဝန်တစရ်ြ်အေနြြင်ဴ မှတ်ယူမြီဵ လိကု်နာေဆာငရ်ွက်သွာဵရန်၊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ရခိုင်ြြည်နယ်အတွင်း Community Based Facility Quarantine (CBFQ) ဝင်ေရာက်ရန် သတ်မှတ်ထားရှိချက်များ 

စဉ် သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် 

၁။  ရနက်ုန်တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ၊ အင်ဵ စိန်၊ ဗဟန်ဵ၊ ေတာင်ဉက္ကလာ၊ မရမ်ဵကုန်၊ ြန်ဵဘဲတန်ဵ ၊ လှိုင်သာယာ၊ ေရြွြည်သာ၊ 

မဂေလာေတာင်ညွှန့်၊ လှည်ဵ ကုန်ဵ၊ ေြမာကဉ်က္ကလာ၊ စမ်ဵေချာင်ဵ၊ မဂေလာဒုဳ၊အလု၊ဳ သကေန်ဵကျွန်ဵ၊ ြုစွနေ်တာင်၊ ဒဂုဳေတာင်၊ 

တာေမွမမို့နယ်၊ချင်ဵြြည်နယ် တီဵတိနမ်မို့နယ်၊ စစ်ကိုင်ဵတိငု်ဵေဒသကကီဵ ကေလဵမမို့နယ်၊ ြဲခူဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ ေြါက်ေခါင်ဵ၊ 

ြြည်မမို့နယ်၊ ရှမ်ဵြြည်နယ် ေတာင်ကကီဵ၊ ေကျာက်မဲ၊ မိုင်ဵြြတ်၊ တာချလီိတ်၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ မန္တေလဵမမို ့၊ 

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ  မေကွဵမမို့၊ ေနြြည်ေတာ်ေကာင်စ ီ ေနြြည်ေတာ်မမို့နှင်ဴ မွန်ြြည်နယ် ကျ ိုက်မေရာမမို့နယ်မျာဵမှ 

ြြန်လည်ေရာက်ရှိလာသူမျာဵအာဵ Facility Quarantine ထားရှိရန်၊  

 ၎င်းမမို့နယ်များအြြင် ြြည်နယ်ြြည်ြအြခားေနရာများမှ ဝင်ေရာက်လာြါက Community Based Facility Quarantine 

(သို့မဟုတ်) Home Quarantine သင်ဴေလျာ်ရာ တစ်ခခုုေဆာငရ်ွကသ်ွာဵရန်  

ရခိုင်ြြည်နယ်အစိုဵရ 

အြွဲ့၏ ၂၀.၄.၂၀၂၀ 

ရက်စွဲြါစာအမှတ်၊ 

(၈၅၈) /၄/၁၀-

၃(လူမှု) 

/အြရ(ရခိုင်) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ကချင်ြြည်နယ်အတွင်း၊ Community Based Facility Quarantine (CBFQ) ဝင်ေရာက်ရန် သတ်မှတ်ထားရှိချက်များ 

စဉ် သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် 

၁။  နိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵ ဝင်ေရာကလ်ာြါက  Facililty Quarantine ထာဵရှိရန်၊ 

 ေရာဂဂါြြစ်ြွားရာ ေဒသအြါအဝင် အြခားတိုင်းေဒသကကီး/ ြြညနယ်များမှ ဝင်ေရာက်လာသူများအား  

Home Quarantine သငဴ်ေလျာ်ရာ တစ်ခခုုေဆာင်ရကွ်သွာဵရန ်Facililty Quarantine ထာဵရှိရန်၊ 

 သက်ဆိုင်ရာဂိတ်အလိုက်၊ ေနရာအလိုက် စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်ရာတွင် အများြြည်သူအကျ ိုးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြြစ်သြြင့် ညွှန်ကကားချက်နှင့်အညီ တိကျစွာ စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 စစ်ေဆးေရးအြွဲ့များက ညွှန်ကကားချက်နှင့် အညီအများြြည်သူ အကျ ိုးအတွက် စစ်ေဆးြခင်း၊ Quarantine 

ထာဵရိှြခင်ဵ  တို့ကိ ု လိက်ုနာမှုမရှြိါက ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ ကာကယ်ွနှိမ်နှင်ဵေရဵ ဉြေဒ၊ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုငရ်ာ စီမဳခန့ခ်ွဲမှုဉြေဒတို့နှငဴ ်အညီ အေရဵယူေဆာင်ရွက်သွာဵရန်၊ 

ြမစ်ကကီဵနာဵခရိုင်အုြ်ချုြ်ေရဵမှုရုဳဵ၏ 

၈.၅.၂၀၂၀ ရက်စွဲြါစာအမှတ်၊ 

၂ /၈-၅၅/ခရအ  (မကန) (  ) 

 


