
  ပြ ည်ထ ောင ်စုသမ္ မတပမ္နမ်္ ော န ငု ်ငံထတော ် 

အလြု ်သမ္ော ား ၊ လ ူဝငမ်္ ှုကြ ားကြြ ်ထ ား နငှ ့်် ပြညသူ်ူ့အင ်အော ား ဝနက် ြ ား ဌော န 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) နငှ ့််စြ်လ ျဉ်ား၍ 

စြ်ရံု၊ အလြု ်ရံု၊ အလြု ်ဌောနမ္ ျောား လ  ုြ်နာ ထ ောင ်ွြ် န် 

ပြ ည့််စွြ်အသ ထြား တု်ပြ နထ်ကြညော ပြငာ်း 

၁၃၈ ၂ ြုန စ်၊ ြ ုန် လ  န ်ား ၁၂  ြ် 

(၂၀ ၂၀ ပြည့််နှစ်၊ ထမ္လ ၃  ြ်) 

၁။  ကမ္ဘာလ ိုုံးဆ ိုင်ရာကပ်ရရာဂါ (Pandemic)အဖြစ် ထိုတ်ဖပန်ထာုံးရ ာ Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) အာုံး ကာကွယ်ထ န်ုံးခ ျုပ်န ိုင်ရန်အတွက် ဖမ္န်မ္ာတစ်န ိုင်င လ ိုုံးရ   စက်ရ ို၊ အလိုပ်ရ ို၊ 

အလိုပ်ဌာနမ္ ာုံးက ို  က န်ုံးမ္ာရရုံးန င ်အာုံးကစာုံးဝန်ကက ုံးဌာန၏  တ်မ္ တ်ခ က်၊ အကက ျုဖပျု ခ က်မ္ ာုံးန င်  

အည  လ ိုက်နာရဆာငရ်ွက်ပပ ုံးမ္  ာ ြွင် လ စ်ကကရန်န င်  ၂၀-၄-၂၀၂၀ ရက်ရနေ့မ္  ၃၀-၄-၂၀၂၀ ရက်ရနေ့ 

ကာလအတွင်ုံး က န်ုံးမ္ာရရုံးန င် အာုံးကစာုံးဝန်ကက ုံးဌာန၊ အလိုပ် မ္ာုံး၊ လူဝင်မ္ှုကက ုံးကကပ်ရရုံးန င်  

ဖပည် ူူ့အငအ်ာုံးဝန်ကက ုံးဌာနန င်  ကျွမ္်ုံးက င်မ္ှုဆ ိုင်ရာပုူံးရပါင်ုံးအြွ ွဲ့မ္ ာုံး၏ စစ်ရဆုံးမ္ှုမ္ ာုံးက ိုခ ယူပပ ုံး 

ယငု်ံးအြွ ွဲ့မ္ ာုံး၏  တ်မ္ တ်ခ က်၊ အကက ဖပျုခ က်မ္ ာုံးန င်  က ိုက်ည မ္  ာ ဖပန်လည်ြွင် လ စ်ရန်ဖြစ် 

ရကကာင်ုံးက ို အလိုပ် မ္ာုံး၊ လူဝင်မ္ှုကက ုံးကကပ်ရရုံးန င်  ဖပည် ူူ့အငအ်ာုံးဝန်ကက ုံးဌာနက ၁၉-၄-၂၀၂၀ 

ရက်ရနေ့တွင် အ  ရပုံးထိုတ်ဖပန် ရကကညာခ  ပပ ုံးဖြစ်ပါ ည်။  

၂။ ယငု်ံးအ  ရပုံးထိုတ်ဖပန်ရကကညာခ က်ပါ စက်ရ ို၊ အလိုပ်ရ ိုမ္ ာုံးန င်  အလိုပ်ဌာနမ္ ာုံးအနက် 

ကမ္ဘာလ ိုုံးဆ ိုင်ရာကပ်ရရာဂါ (Pandemic) အဖြစ် ထိုတ်ဖပန်ထာုံးရ ာ Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) က ို ကာကယ်ွထ န်ုံးခ ျုပ်ရန ည် ကာလအတွင်ုံး ရအာက်ရြာဖ်ပပါလိုပ်ငန်ုံးမ္ ာုံးက ို 

မ္ရ  မ္ဖြစ်လ ိုအပ် ည် လိုပ်ငန်ုံးမ္ ာုံး၊ အမ္ ာုံးဖပည် ူဆ ိုင်ရာဝန်ရဆာင်မ္ှုလိုပ်ငန်ုံးမ္ ာုံးန င  ် အမ္ ာုံးဖပည် ူ 

အတွက်လ ိုအပ်ရ ာလိုပ်ငန်ုံးမ္ ာုံးအဖြစ်  တ်မ္ တ်လ ိုက် ည်- 

 (က) မ္ ှ မ္ပြစ် လ အု ြ်သ ည့်် လု ြ်ငန်ားမ္ျ ောား 

  (၁) န ိုငင် ရတာ်ပ ိုင် စက်ရ ို၊ အလိုပ်ရ ိုန င ် လိုပ်ငန်ုံး၊ 

(၂) ရရရပုံးရဝရရုံးလိုပ်ငန်ုံး၊ 

  (၃) လျှပ်စစ်ဓါတ်အာုံး န င ် ရလာင်စာစွမ္်ုံးအင်ထိုတ်လိုပ်ပ ို ေ့လွှတ်ဖြန်ေ့ဖြ ုံး ည်  

လိုပ်ငန်ုံး၊ 

  (၄) မ္ ုံး တ်လိုပ်ငန်ုံး၊ 
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  (၅)  ပိုဂဂလ ကရဆုံးရ ို၊ ရဆုံးခန်ုံးမ္ ာုံးန င ် က န်ုံးမ္ာရရုံးဝန်ရဆာငမ်္ှုလိုပ်ငန်ုံး၊  

  (၆)  ဆက် ွယ်ရရုံး၊  တငု်ံးအခ က်အလက်န င်  နည်ုံးပညာဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငန်ုံး။ 

 

 (ခ) အမ္ျ ောားပြ ည် သူ   ု င ် ောဝန် ထ ော ငမ်္ှု လု ြ်ငန်ားမ္ျ ောား  

  (၁)   ယ်ယူပ ိုေ့ရဆာငရ်ရုံး၊   ိုရလ ာင်ရ ိုန င  ်ပွ ရ ိုလိုပ်ငန်ုံး၊ 

  (၂) ဆ ပ်ကမ္ု်ံးလိုပ်ငန်ုံး၊ ကိုန်ပစစည်ုံးပ ိုေ့ရဆာင်ရရုံးန င ် ကိုန်တငက်ိုန်ခ လိုပ်ငန်ုံး၊ 

  (၃) ပ ိုေ့ကိုန်၊  ွငု်ံးကိုန်လိုပ်ငန်ုံးမ္ ာုံးန င ် ကိုန် ွယ်မ္ှုလိုပ်ငန်ုံး၊  

  (၄) စညပ်င် ာယာရရုံးဆ ိုင်ရာလိုပ်ငန်ုံး၊ 

  (၅) ဘဏ်န င  ်ရငွရကကုံးဆ ိုငရ်ာဝန်ရဆာငမ်္ှုလိုပ်ငန်ုံး၊  

  (၆) အာမ္ခ ကိုမ္ပဏ န င်  ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မ္ှုမ္ရ  ရ ာကိုမ္ပဏ လိုပ်ငန်ုံး၊ 

  (၇) အလိုပ်အက ိုငရ် ာရြွရရုံးလိုပ်ငန်ုံး၊ 

  (၈) ဖပန်ကကာုံးရရုံးလိုပ်ငန်ုံး၊ 

  (၉) ပမ္ ျုွဲ့ဝငရ်ကကုံး၊ လမ္ု်ံးအ  ိုုံးဖပျုခ၊ တ တာုံးဖြတ် န်ုံးခ ရကာက်ခ  ည် လိုပ်ငန်ုံး၊ 

  (၁၀) ဟ ိုတယ်၊ မ္ ိုတယ်န င ် တည်ုံးခ ိုခန်ုံးလိုပ်ငန်ုံး၊ 

 ( ဂ ) အမ္ျ ောားပြ ည် သူအတ ွ ြ်လ ု အြ်ထ သော လုြ် ငန်ားမ္ျောား 

  (၁) ပ ိုန  ပ်ဖခငု်ံးန င ် ထိုတ်ရဝဖခငု်ံးဆ ိုင်ရာလိုပ်ငန်ုံး၊ 

  (၂)  တတျုန င ်  ယ ဇာတလိုပ်ငန်ုံး၊ 

  (၃) ဓါတိုရေဒဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငန်ုံး၊ 

  (၄) ရဆာက်လိုပ်ရရုံးလိုပ်ငန်ုံး၊ 

  (၅) ငါုံး၊ ပိုဇွန်ရမ္ွုံးဖမ္ ရရုံး၊ ြမ္်ုံးဆ ုံးရရုံးန င ် အရအုံးခန်ုံးလိုပ်ငန်ုံး၊   

၃။ အပ ိုဒ ် (၂) ပါ လိုပ်ငန်ုံးမ္ ာုံးအာုံးဆက်လက်ြွင ်လ စ် ာွုံးရန်ဖြစ်ပပ ုံး က န်ုံးမ္ာရရုံးန င် အာုံးကစာုံး 

ဝန်ကက ုံးဌာန၏ COVID-19 ကာကွယ်၊ထ န်ုံးခ ျုပ်ရရုံးန င ်ပတ် က်၍ စက်ရ ို၊ အလိုပ်ရ ိုမ္ ာုံး၊ လိုပ်ငန်ုံးခွင် 

မ္ ာုံးတွင် ရဆာင်ရွက်ထာုံးရမ္ည ်အခ က်မ္ ာုံးန င ်အည  ဖပငဆ်ငရ်ဆာင်ရွက်ထာုံးရ  ရမ္ည်ဖြစ်ပါ ည်။ 

ရဆာငရ်ွက်ပပ ုံးစ ုံးပါက အရထာကအ်ထာုံးမ္ ာုံးဖြင ် အလိုပ် မ္ာုံး၊ လူဝင်မ္ှုကက ုံးကကပ်ရရုံးန င ် ဖပည် ူူ့ 

အင်အာုံးဝန်ကက ုံးဌာန န င ် က န်ုံးမ္ာရရုံးန င ် အာုံးကစာုံးဝန်ကက ုံးဌာန  ိုေ့ ဖပန်လည်တင်ဖပရန်န င ် 

 က်ဆ ိုင်ရာ ပူုံးရပါင်ုံးအြွ ွဲ့မ္ ာုံး၏ စစ်ရဆုံးမ္ှုခ ယူန ိုင်ရရုံး ရဆာင်ရွက်ထာုံးရ  ရန်ဖြစ်ရကကာင်ုံး 

ဖြည် စွက် အ  ရပုံးရကကညာလ ိုက် ည်။ 
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အလိုပ် မ္ာုံး၊ လူဝငမ်္ှုကက ုံးကကပ်ရရုံးန င်  ဖပည် ူူ့အင်အာုံးဝန်ကက ုံးဌာန  

 


