ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်အစုိုးရ

အလုြ်သမ္ောိုး၊ လူဝင်မ္ှုကြိုးကြြ်ထရိုးနှင် ပြည်သူူ့အင်အောိုးဝန်ကြိုးဌောန
အမ္နအ
် မ္ှတ် (၁၉၈/၂၀၂၀)
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ထတော်သလင်ိုးလဆန်ိုး ၁၁ ရြ်
၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ စြ်တင်ဘောလ ၂၇ ရြ်
၁။

ြျန်ိုးမ္ောထရိုးနှင် အောိုးြစောိုးဝန်ကြိုးဌောန၏ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ရြ်စွဲြါ အမ္န်အမ္ှတ် ၁၁၀/၂၀၂၀

စောတင် မ္န်ပြည်နယ်၊ မ္နတထလိုးတုင်ိုးထေသကြိုး၊ ြွဲခူိုးတုင်ိုးထေသကြိုးနှင် ဧရောဝတတုင်ိုးထေသကြိုး
အတင်ိုးမ္ှ မမ္ ြို့နယ် (၁၁) မမ္ ြို့နယ်ရှ ြုန်ကြမ္်ိုးယူ ြုန်ထချောထြိုးထဆောင်ရွြ်ထသော လြ်ခစောိုးလုြ်ငန်ိုး
(CMP) စြ်ရံု၊အလုြ်ရံုမ္ျောိုးတင် တောဝန်

မ္်ိုးထဆောင်မ္ည်သူမ္ျောိုး၊ လုြ်ငန်ိုးထဆောင်ရွြ်ခင်နှင်စြ်လျဉ်ိုး၍

မ္ည်သု ထဆောင်ရွြ်သင်သည်ြု သြ်ဆုင်ရော တုင်ိုးထေသကြိုး/ပြည်နယ် အစုိုးရအဖွဲြို့မ္ျောိုး အထနပဖင်
အလုြ်သမ္ောိုး၊လူဝင်မ္ှုကြိုးကြြ်ထရိုးနှင်ပြည်သူူ့အင်အောိုးဝန်ကြိုးဌောန၊ ြျန်ိုးမ္ောထရိုးနှင်အောိုးြစောိုးဝန်ကြိုးဌောန
တနှ
ု င် ညနှုင်ိုး၍ ထနောြ်ဆြ်တွဲအမ္န်စော
၂။

ုတ်ပြန်ထြိုးရန်ထဖော်ပြြါရှြါသည်။

နုငင
် ထ
ံ တော်တင် COVID-19 ထရောဂါ ြူိုးစြ်ပြန်ြောိုးထနမ္ှုမ္ျောိုးြု

ထရောြ်စော

န်ိုးသမ္်ိုးနုင်

ရန်အတြ် တုင်ိုးထေသကြိုး/ပြည်နယ်အလုြ် ထရောဂါပဖစ်ြောိုးမ္ှု မ္ျောိုးပြောိုးထနထသော မမ္ ြို့နယ်မ္ျောိုးအောိုး
Stay at Home ထဆောင်ရွြ်ရန်လုအြ်သြွဲသု အဆြ
ု ါထေသမ္ျောိုးရှ အလုြ်သမ္ောိုးမ္ျောိုး၏ အလုြ်
အြုင်အခင်အလမ္်ိုး မ္ဆံုိုးရံှုိုးထစထရိုးနှင် စိုးြောိုးထရိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ျောိုး စဉ်ဆြ်မ္ပြတ် လည်ြတ်လုြ်ြုင်
နုငထ
် ရိုးအတြ်လည်ိုး

ြျန်ိုးမ္ောထရိုးဆုငရ
် ော

ြန်သတ်ချြ်မ္ျောိုးြု

မ္

ခုြ်ထစဘွဲ

န်ိုးည

လုြ်ထဆောင် သောိုးရမ္ည်ပဖစ်ြါသည်။
၃။

ြျန်ိုးမ္ောထရိုးနှင် အောိုးြစောိုးဝန်ကြိုးဌောနအထနပဖင် COVID-19 ထရောဂါ ြောြယ်ထရိုးနှင်

ြတ်သြ်၍ စြ်ရံု၊ အလုြ်ရံု၊ လုြ်ငန်ိုးခင်မ္ျောိုးတင်
ထအောြ်ြါအတုင်ိုး

ုတ်ပြန်ထကြညောထြိုး

(ြ) Coronavirus

Disease

လုြ်နောထဆောင်ရွြ်မ္ည် အချြ်မ္ျောိုးြု

ောိုးခမြ
ွဲ ိုးပဖစ်ြါသည်2019(COVID-19)

ြောြယ်ထရိုးနှင်ြတ်သြ်၍

စြ်ရံု၊

အလုြ်ရံုမ္ျောိုးသု လမ္်ိုးညွှန်ချြ် (၁၉-၃-၂၀၂၀)၊
(ခ)

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ြောြယ်

န်ိုးချ ြ်ထရိုးနှင်ြတ်သြ်၍ စြ်ရံု၊

အလုြ်ရံုမ္ျောိုး၊ လုြ်ငန်ိုးခင်မ္ျောိုးနှင် ထဆောြ်လုြ်ထရိုးလုြ်ငန်ိုးခင်မ္ျောိုးသု လမ္်ိုးညွှန် ချြ်
(၃၀-၃-၂၀၂၀)၊
(ဂ)

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ြောြယ်
အလုြ်ရံုမ္ျောိုး၊ လုြ်ငန်ိုးခင်မ္ျောိုးတင် ထဆောင်ရွြ်

န်ိုးချ ြ်ထရိုးနှင်ြတ်သြ်၍ စြ်ရံု၊

ောိုးရမ္ည်အချြ်မ္ျောိုး(၁၉-၄-၂၀၂၀)၊
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(ဃ)

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ြောြယ်
အလုြ်ရံုမ္ျောိုး၊

လုြ်ငန်ိုးခင်မ္ျောိုးနှင်

န်ိုးချ ြ်ထရိုးနှင်ြတ်သြ်၍ စြ်ရံု၊

ထဆောြ်လုြ်ထရိုးလုြ်ငန်ိုးခင်မ္ျောိုးသု

လမ္်ိုးညွှန်

ချြ်(၁၉-၄-၂၀၂၀)၊
(င)

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ြောြယ်
အလုြ်ရံုမ္ျောိုး၊

လုြ်ငန်ိုးခင်မ္ျောိုးနှင်

န်ိုးချ ြ်ထရိုးနှင်ြတ်သြ်၍ စြ်ရံု၊

ထဆောြ်လုြ်ထရိုးလုြ်ငန်ိုးခင်မ္ျောိုးသု

လမ္်ိုးညွှန်

ချြ်(၂၆-၆-၂၀၂၀)၊
(စ)

COVID-19 ြောြယ်

န်ိုးချ ြ်ထရိုးနှင်ြတ်သြ်၍ စြ်ရံု၊ အလုြ်ရံုမ္ျောိုး၊ လုြ်ငန်ိုးခင် မ္ျောိုး၊

အလုြ်ဌောနမ္ျောိုးတင် အ ူိုးဂရုပြ လုြ်နောရမ္ည်အချြ်မ္ျောိုး (၂၆-၈-၂၀၂၀)။
၄။

ုသထကြညောချြ်
ု
မ္ျောိုး

ုတ်ပြန်ခွဲသည်အပြင် နုင်ငံထတော်၏ စိုးြောိုးထရိုးြု အထ

ောြ်အြူ

ပဖစ်ထစရန်အတြ် စြ်ရံု၊ အလုြ်ရံု၊ အလုြ်ဌောနမ္ျောိုးအထနပဖင် စောြုေ် ၃ ြါညွှန်ကြောိုးချြ်မ္ျောိုးနှင် အည
ထဆောင်ရွြ်

ောိုးရှမ္ှု ရှ/မ္ရှအောိုး သြ်ဆုင်ရော တုင်ိုးထေသကြိုး/ပြည်နယ်အစုိုးရအဖွဲြို့မ္ျောိုးမ္ှ ကြိုးကြြ်၍

အလုြ်သမ္ောိုး၊

လူဝင်မ္ှုကြိုးကြြ်ထရိုးနှင်

အောိုးြစောိုးဝန်ကြိုးဌောနနှင်

ပြည်သူူ့အင်အောိုးဝန်ကြိုးဌောန၊

တုင်ိုးထေသကြိုး/ပြည်နယ်မ္ျောိုးမ္ှ

ြျန်ိုးမ္ောထရိုးနှင်

တောဝန်ရှသူမ္ျောိုးြါဝင်ထသော

ြူိုးထြါင်ိုး

စစ်ထဆိုးထရိုးအဖွဲြို့မ္ျောိုးမ္ှ သောိုးထရောြ်စစ်ထဆိုးမြိုး ညွှန်ကြောိုးချြ်နှငြ
် ုြ်ညထသော စြ်ရံု၊ အလုြ်ရံု၊
အလုြ်ဌောနမ္ျောိုးအောိုး သြ်ဆုင်ရောတုင်ိုးထေသကြိုး/ပြည်နယ်အစုိုးရအဖွဲြို့မ္ျောိုးမ္ှ ပြန်လည်ဖ င ်လှစ်ခ င ်
အသ အမ္ှတ်ပြ လြ်မ္ှတ ်မ္ျောိုး

ုတ ်ထြိုး၍

ရြ်စွဲပဖင်

အလုြ်ဌောနမ္ျောိုးတင်

စြ်ရံု၊

19)ြောြယ်

အလုြ်ရု၊ံ

န်ိုးချ ြ်ထရိုးနှငစ
် ြ်လျဉ်ိုး၍

ဆြ်လြ်လုြ်ြ ုင်ခ င ်ပြ ခွဲ သည ်အပြင် ၁၃-၆-၂၀၂၀
Coronavirus

Disease

2019(COVID-

ဆြ်လြ်ကြိုးကြြ်ထဆောင်ရွြ်ရမ္ည်

အစအစဉ်

ုုတ်ပြန် ထဆောင်ရွြ်ခွဲြါသည်။
၅။

စြ်ရံု၊ အလုြ်ရံု၊ အလုြ်ဌောနမ္ျောိုးရှ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမ္ောိုးမ္ျောိုးအထနပဖင် စောြုေ် ၃ ြါ

ညွှန်ကြောိုးချြ်မ္ျောိုးနှင်အည လုြ်နောထဆောင်ရွြ်

ောိုးရှမြိုး သြ်ဆုင်ရော တုင်ိုးထေသကြိုး/ပြည်နယ်

အစုိုးရအဖွဲြို့မ္ျောိုးမ္ှလည်ိုး စြ်ရံု၊ အလုြ်ရံု၊ အလုြ်ဌောနမ္ျောိုးအောိုး ြျန်ိုးမ္ောထရိုးနှင် အောိုးြစောိုးဝန်ကြိုး
ဌောန၏ ညွှန်ကြောိုးချြ်မ္ျောိုးနှငအ
် ည လြ
ု ်နောထဆောင်ရွြ် ောိုးမ္ှု ရှ/မ္ရှြု စောြုေ် ၄ ြါအတုင်ိုး စနစ်တြျ
ကြြ်မ္တ်စစစ်ထဆောင်ရွြြ
် ါြ COVID-19ထရောဂါြူိုးစြ်ပြန်ြောိုးမ္ြ
ှု ု
အလုြ်ရ၊ံု

အလုြ်ဌောနမ္ျောိုးြလ
ု ည်ိုး

န်ိုးချ ြ်နုင်မ္ည် ပဖစ်မြိုး စြ်ရံု၊

ဆြ်လြ်ဖင်လစ
ှ ်လုြ်ြင
ု ထ
် ဆောင်ရွြ်ခင်

ပြ နုငမ္
် ည်ပဖစ်ြါသည်။
၆။

သပဖစ်
ု ြါ၍ ြျန်ိုးမ္ောထရိုးနှင် အောိုးြစောိုးဝန်ကြိုးဌောန၏ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ရြ်စွဲြါ အမ္န်အမ္ှတ်

၁၁၀/၂၀၂၀ စောြါ မ္န်ပြည်နယ်၊ မ္နတထလိုးတုင်ိုးထေသကြိုး၊ ြွဲခူိုးတုင်ိုးထေသကြိုးနှင် ဧရောဝတတုင်ိုး
ထေသကြိုး အတင်ိုးမ္ှ မမ္ ြို့နယ် (၁၁)မမ္ ြို့နယ်ရှ ြုန်ကြမ္်ိုးယူြုန်ထချောထြိုး ထဆောင်ရွြ်ထသော လြ်ခစောိုး
လုြ်ငန်ိုး (CMP)မ္ျောိုးနှင်ြတ်သြ်မြိုး ြျန်ိုးမ္ောထရိုးနှင် အောိုးြစောိုးဝန်ကြိုးဌောနမ္ှ
စောြုေ် ၃ ြါ ညွှန်ကြောိုးချြ်မ္ျောိုးနှင်အည ထဆောင်ရွြ်

ုတ်ပြန်

ောိုးသည်

ောိုးပခင်ိုးရှ/မ္ရှအောိုး သြ်ဆုင်ရော တုင်ိုးထေသ
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ကြိုး/ ပြည်နယ်အစုိုးရအဖွဲြို့မ္ျောိုး၏ အစအစဉ်မ္ျောိုးပဖင် စစ်ထဆိုးမြိုး စစ်ထဆိုးထတြို့ရှချြ်အထြေါ်မ္ူတည်၍
ဆြ်လြ်ဖင်လှစ်ခင် ပြ /မ္ပြ တုင်ိုးထေသကြိုး/ပြည်နယ် အစုိုးရအဖွဲြို့မ္ျောိုးြ ဆံုိုးပဖတ်ထဆောင်ရွြ်
သောိုးရမ္ည်ပဖစ်ထကြောင်ိုး

ုတ်ပြန်ထကြညောလုြ်သည်။

အလုြ်သမ္ောိုး၊ လူဝင်မ္ှုကြိုးကြြ်ထရိုးနှင် ပြည်သူူ့အင်အောိုးဝန်ကြိုးဌောန

