“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညျောသင့်နှစ့်”
COVID-19 ကျောကွယ့်၊ ထန့််းခ ျုပ့်၊ တျော်းဆီ်းနင့်က ်းနှငပ
့် တ့်သက့်၍
ကက ျောင့််းသို့ မလျောမီနှင့် ကက ျောင့််းပို့ခ န့်၊ ကက ျောင့််းခ န့်အတွင်း့် ၊ မန့်ို့/ထမင့််းစျော်းနာ်းခ န့်၊ ကက ျောင့််းဆင့််းခ န့်
တို့တွင့် မဘ၊ ဆ ျောနှင့် ကက ျောင့််းသျော်းမ ျော်း လက့်နာ မည့်အခ က့်မ ျော်း
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(က) ကက ျောင့််းသို့မလျောမီနှင့် လျောက ျောက့်စဉ့် မဘနှင့် ကက ျောင့််းသျော်း/ကက ျောင့််းသူမ ျော်း လက့်နာ
မညအ
့် ခ က့်မ ျော်း

❖က

ျောင်းသို့မလျောမီ မမတို့၏ရငကသ်းငယ က

ရင်းနီ်း

ျွမ်းဝငသညအထ သငက

• ဆပပပျောနင့်ကရ

အသ်းပပြု၍ လ

• နှာကခ ၊ ကခ ျောင်းဆ်းရျောတင လ
ျောင်းသျော်း/က

ကစရန၊ တစ
ဖ ျော်းနှာပခင်း (

စ

ျောင်းက

(ဆ

ကအျော

စနစတ

ျောကအျောင စနစတ

ပါအခ
ကဆ်းကက

နှာရမည့်

ြု/ပပို့ ပြုလပရန

ကနမက

ကဆျောငရွ

ျောင်းပဖစကနကသျော

ျော်းပပီ်း နီ်းစပရျော

ကစရန၊ အပကရ်းဝကအျောင အပ

ပါ။

က

ျောင်းသျော်း/က

န်းမျောကရ်းဌျောနသို့ အပမနဆ်းဆ

မဘ/အပထန်းသူ

သယရန ကနရပလပစျောနင့် ဖန်းနပါတ

တစဦ်း
က

သျော

အသ

အရွယက

ကသ်းတ်း၊

ျောင်းပရ
ို့ ျောတင က
ီ်းရင့်သူ(အသ

နစနင့်အထ

)နင့်

ငဆျော၊ အဆတ၊ အသည်း …….ကရျောဂါ )ရသူမ ျော်း က
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က

ျောင်းသလ
ို့

ပို့ပခင်း

လ်းဝ ကရျောငက

ဉပါ။

ျောင်းသူမ ျော်းအျော်း
သယပါ။

ျောင်းက

ြု/ပပို့ ခင်း

ပခင်း မပပြုပါနင့်။

နှာတျောရညကရျောဂါရသူမ ျော်း
ျောင်းက

ြု/ပပို့ ခင်း

လ်းဝ မပပြုလပပါနင့်။ ဖ ျော်းနှာပခင်း၊ ကခ ျောင်းဆ်းပခင်း၊ နှာကခ ပခင်းစသည့် မမ
ပဖစပါ

ရပခင်း)၊

ျောင်းအပ/ အတန်းပင ဆရျော၊ဆရျောမ(မ ျော်း)

ျောင်းဝင်းအတင်းသို့ ဝငကရျော
၆၀

အထ

သတသတမတမတထျော်းပါ။

ထတင စျောရင်းသင်းပါ။) သတမတစျောရင်းကပ်းထျော်းကသျော အပထန်းသူမသျော က
ပပြုလပပါ။ က

ျောနည်း

င့်ဝတမ ျော်း

ယပူခ န ၃၈ ဒီဂရီစငတီဂရတ (သ)ို့ ၁၀၀.၄ ဒီဂရီဖျောရငဟ
နှာကခ ပခင်းစသည့်

မ ျော်း

တပဆငနည်းနင့် ကဆျောငရန/ကရျောငရနမ ျော်း

ျောင်းသူမ ျော်း အျောဟျောရပပည့်ဝကအျောင စျော်းကသျော

ျောင်းသို့ မလွှတပါနင့်။ ခင့်တငက

❖က

ကနို့(၂၀)က

ယကရသနို့ရင်းကရ်း ပပြုလပရန ဂရစ

ကခ ျောင်းဆ်းပခင်း၊
က

ျောင်းသူမ ျော်း

ျော်းကပ်းထျော်းပါ-

• ပါ်းစပနင့်နှာကခါင်းစည်း (Mask)

❖က

ျောင်းသျော်း/က

(ဆီ်းခ ြု၊

အတတနငဆ်း

ယတင ကနမက

ျောင်း

❖က

ျောင်းပို့ခ နတင တစဦ်းနင့်တစဦ်းအက

အခ င်းခ င်း လ

❖က

ဆန
ွဲ ှုတဆ

ပခင်း၊ နီ်းနီ်း

ျောင်းလျောသည့် လမ်းတစကလျှျော

(Face Shield)

ျော်း တတနငသမျှ (၆)ကပ

စနစတ

ပ

ျောပချော်း၍ ခပချောချောကနပါ။

ပကနပခင်း လ်းဝမပပြုလပပါနင။့်

တင ပါ်းစပနင့် နှာကခါင်းစည်း(mask)နင့် မ

နှာအ

ျော

လခခြုစျော တပဆငပါ။

❖ တစကနို့တျောလအပမည့် အစျောအျောဟျောရ (ထမင်း+မနို့+ကရ) မ ျော်း

ပဖစနငလျှင အမမစီစဉ၍

ယူကဆျောငလျောပါ။

❖က

ျောင်းသို့လျောခ နတင က

ပဖစပါ

ျောင်းက

ြု/ပို့ယျောဉမ ျော်းအသ်းပပြုရျောတင air-con အသ်းပပြုကသျောယျောဉ

အသ်းမပပြုဘွဲ ပပတင်းတခါ်းမ ျော်း တတနငသမျှဖင့်ထျော်းပါ။ တစခလျှင တစဦ်းသျော

ဓျော်းလယခတအကနအထျော်းပဖင့် ထငပါ။ (အနတရျောယရသပဖင့် လ
က

ျောင်းက

ြု/ပို့ယျောဉမ ျော်းတင အယ

ထျော်းရပပီ်း က
ကဆ်းရည

ျောင်းသျော်း၊ က

တို့

ျောင်းသူမ ျော်း ယျောဉကပေါ်သို့ တ
က

သနို့စငကဆ်းရည

/ဆင်းသည့်အခ နတင်း လ

ြု/ပို့ယျောဉမ ျော်းကပေါ်တင COVID-19 ကရျောဂါ

သနို့စင

ျော

ယကရ်း

ပထျော်းပခင်း၊ အသဖငမ ျော်း၊ သီခ င်းမ ျော်းဖင့်လစပခင်း၊ ဗီဒီယမ ျော်းပပသပခင်း

ပပြုလပပါ။

❖ ယျောဉကမျောင်းသည
က

ျောင်းသျော်း/က

ပချော်းထျော်းပါ။

ပါ်းစပနင့်

ဆပပပျောနင့်ကရ
ကဆ်းကက

ကလ်းမ ျော်း

အ

အတင/အခ
နှာအ

အသ်းပပြု၍ လ

တင က

ျောပချော်း၍ စနစတ

ခယူရပါမည။

ျောအရ

ပပြုလပမည့် ယျောဉကနှာ

ျော (Face Shield)
အနည်းဆ်း စ

တပဆငပပီ်း

(ပလတစတစအ

စနစတ

ကန(ို့ ၂၀)က

ျော၊
လ

၎င်းနင့်

မန အ
သည

ျော)ပဖင့်

ပါ်းစပနင့်

လခခြုစျော တပဆငပါ။

ျောကအျောင မက

ျောင်းသျော်း၊ က

ျောခဏ စနစတ

ယအပူခ န စစကဆ်းပပီ်းကနှာ

တျောဝနရသူ (သ)ို့ နီ်းစပရျော

ျောင်းသူမ ျော်းသည တစဦ်းနင့် တစဦ်း တတနငသမျှ

တန်းစီပပီ်း Infrared Thermometer ပဖင့်

(သို့) ၁၀၀.၄ ဒီဂရီဖျောရငဟ
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ျော်းတင

စနစတ

ျောပါ။

ျောင်းတခါ်းဝငကပါ

(၆)ကပ

နှာကခါင်းစည်း(mask)

ျောင်းသူမ ျော်းက

နှာကခါင်းစည်း(mask)နင့် မ

က

ကဟျောလ အနည်းဆ်း (၆၀%)ပါဝငကသျော လ

အသ်းပပြုကစပါ။ ပဖစနငပါ

အသပညျောကပ်းပစတျောမ ျော်း

၊ ကခါင်း လ်းဝ မထတပါကစနင့်။)

) အထ

ရပါ

ဖ ျော်းနှာပခင်း (
က

ယအပူခ န တင်းတျောပခင်း

ယအပူခ န ၃၈ ဒီဂရီစငတီဂရတ

ျောင်းအတင်းသို့ ဝငကရျော

န်းမျောကရ်းဌျောနသို့ အပမနဆ်းဆ

သယပါ။

ပခင်း မပပြုကစဘွဲ

(ခ)

ကက ျောင့််းသို့က ျောက့် ှပပီ်း

ကက ျောင့််းခ န့်အတွင်း့်

ဆ ျော/ဆ ျောမမ ျော်းနှင့်

ကက ျောင့််းသျော်း/

ကက ျောင့််းသူမ ျော်း လက့်နာ မညအ
့် ခ က့်မ ျော်း

❖ စျောသငခန်းအတင်းသို့ ဝငကရျော ရျောတင မသနစမ်းကသျော က
ကပ်း၍ ဝငကရျော
(၆)ကပအ
စျောသငက

ျောမသျော စည်း

ျော်းခ

ျောင်းသျော်း/က

မ်းတ

ျော်းခ နမ ျော်းအတင်း မ

ညွှနက

လ

ကစပါ။ က

ျောင်းသူမ ျော်း

နှာအ

ကရနင့် ဆပပပျောအသ်းပပြု၍ စ

ဦ်းစျော်း

ျောင်းသူမ ျော်းအျော်းလ်း တစဦ်းနင့်တစဦ်း တတနငသမျှ

တန်းစီ၍ စျောသငခန်းအတင်းသို့ ဝငကရျော

မ ျော်းအတင်း စနစတ

(သို့မဟတ) အယလ

ျောင်းသျော်း/က

က

ပါ။

ျော (Face Shield) တပ၍ ပါ်းစပနင့်နှာကခါင်းစည်း (Mask)
တပဆငပါ။

ကနို့ (၂၀) က

ျောကအျောင စနစတ

ကဟျောလ အနည်းဆ်း (၆၀%)

မက

ျောခဏ ကဆ်းကက

ပါဝငကသျော လ

ျောပါ။

သနို့စငကဆ်းရည

အသ်းပပြုပါ။
အထူ်းသပဖင့်
မ

အစျောမစျော်းမီတင်း၊

ငတယမီနင့်

နှာကခ ၊

ငတယပပီ်းတင်း အညစအကက

တင်း၊ အမ ျော်းသ်းပစစည်းမ ျော်း (ဥပမျော- ကလ
တို့
လ

မ

ငတယမီနင့်

မကဆ်းဘွဲ မ

ကခ ျောင်းဆ်းပပီ်းတင်း၊

ျော်းလ

ငတယပပီ်းတင်း လ

စ၊ ပါ်းစပ၊ နှာကခါင်းတို့

်း

ငတယပပီ်းတင်းနင့် အမသျောမဆင်းပပီ်း

ရန်းမ ျော်း၊ တခါ်းလ

လ်းဝ မ

စနို့ပစပါ။ စနပ
ို့ စပပီ်းလျှင လ

လူစလူကဝ်းပဖစကစမည့် အစည်းအကဝ်းမ ျော်း၊ က
သမျှကရျောငက

ဉပါ။

မူနင့်အညီ ကဆျောငရွ

(ဂ)

စ

ငတယပါနင့်။

ကနို့(၂၀)က

အဖ်းပါကသျော အမှု

ျောကအျောင စနစတ

ျောင်းတင်းလှုပရျော်းမှုမ ျော်း ကဆျောငရွ

မပဖစမကနပပြုလပရမညဆပါ

ခပချောချောကနပခင်း

ပ်းထွဲသို့

ပပနကဆ်းပါ။
ပခင်း

(physical

တတနင
distancing)

ပါ။

အတန်းကခါင်းကဆျောငသတမတကပ်းပါ။
ျော

ငမ ျော်း …. စသည)

ကဆ်းပါ။

❖ အသ်းပပြုပပီ်းကသျောတစရ ်းမ ျော်း၊ ပါ်းစပနင့်နှာကခါင်းစည်း (Mask) မ ျော်း
စနစတ

ပါ်းစပနင့်နှာကခါင်းစည်း

ယကရ်းအသပညျောကပ်း အခ

မနို့့်စျော်းနာ်းခ န့်နင
ှ ့်

က

မ ျော်း

လ

ျောင်းသျော်း/သူမ ျော်းအခ င်းခ င်း

COVID-19

ကရျောဂါ

နှာရန သတကပ်းကပပျောဆပါ။

ထမင့််းစျော်းနာ်းခ န့်တွင့်

ဆ ျော/ဆ ျောမမ ျော်းနှင့်

ကက ျောင့််းသျော်း/

ကက ျောင့််းသူမ ျော်း လက့်နာ မည့် အခ က့်မ ျော်း
န်းမျောကရ်းနင့်အျော်း

❖

ရမည့်

သတမတခ

မပပြုပါနင့်။
Version 1.3

စျော်းဝနက
မ ျော်းနင့်

ီ်းဌျောနမ ထတပပနထျော်းကသျော ကစ ်းကရျောင်း ကစ ်းဝယမ ျော်း လ
ညီမှု

မရသည့်

က

ျောင်းမနို့ကစ ်းဆငမ ျော်း

နှာ/

ဖင့်လစခင့်

အမမစီစဉ၍ ယူကဆျောငလျောကသျော အစျောအျောဟျောရမ ျော်း(ထမင်း၊မနို့၊ကရ)

မမအတန်း စျောသငခ

တငသျော တစဉီ်းခ င်း သီ်းပချော်း စျော်းသ်းကစပါ။ စကပါင်းစျော်းသ်းပခင်း လ်းဝမပပြုရပါ။
❖ အစျော်းမစျော်းမီနင့် စျော်းပပီ်းခ နတင ကရနငဆ
့် ပပပျော
စနစတ

ကဆ်းကက

ျောပါ။ကရနင့်ဆပပပျော

အနည်းဆ်း ၆၀)%) ပါဝငကသျော လ
ကပချော

အသ်းပပြု၍ လ
အလယတ

သနို့ကဆ်းရည

ကသျောအခါမသျော အစျော်းအစျောမ ျော်း

စ

ကနို့က

ူမရနငပါ

ျောကအျောင (၂၀)

အယလ

အသ်းပပြု၍ လ

ကဟျောလ

သနို့စငကဆ်းရည

ငတယစျော်းသ်းပါ။

(ဃ) ကက ျောင့််းဆင့််းခ န့်တွင့် မဘနှင့် ကက ျောင့််းသျော်း/ကက ျောင့််းသူမ ျော်း လက့်နာ မည့်အခ က့်မ ျော်း

❖က
က

ျောင်းဆင်းခ နတင
ျောင်းသျော်း၊ က

က

ျောင်းက

ြုရျော၌

ျောင်းသူမ ျော်းနင့် ကသျောလည်းက

တစဦ်းနငတ
့် စဦ်း တတနငသမျှ (၆)ကပအ

❖က

လျောက

ျောင်းဆင်းခ နတင လျောက

အတင်းသို့ ဝငကရျော

ကရျောငက

ျောင်းက

က

ျောင်းဆင်းခ နတင က

ပဖစပါ

ျောင်းက

ြုပါ။ အသ

ျောင်းသျော်း/က

ပချော်းထျော်းပါ။

ျောင်းက

ပါ်းစပနင့်

ယတင ကနမက

၆၀

ငဆျော၊ အဆတ၊ အသည်း

ျောင်းပဖစပါ

၌ ပါ်းစပနင့်နှာကခါင်းစည်း(mask)

က

ျောင်းက

ြုပခင်း

လ်းဝ

စနစတ

တပဆငပါ။

ြု/ပို့ယျောဉမ ျော်းအသ်းပပြုရျောတင air-con အသ်းပပြုကသျောယျောဉ

ဆပပပျောနင့်ကရ
ျောပါ။

နှာကခါင်းစည်း(mask)

ျောင်းသူမ ျော်းက
ကလ်းမ ျော်း

နှာကခါင်းစည်း(mask)နင့် မ
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ီ်းရင့်သူ(အသ

အသ်းမပပြုဘွဲ ပပတင်းတခါ်းမ ျော်း တတနငသမျှဖင့်ထျော်းပါ။ တစခလျှင တစဦ်းသျော

❖ ယျောဉကမျောင်းသည

ကဆ်းကက

အရွယက

အတတနငဆ်း လ်းဝမပပြုလပပါနင့်။ ဖ ျော်းနှာပခင်း၊

ဓျော်းလယခတအကနအထျော်းပဖင့် ထငပါ။ (အနတရျောယရသပဖင့် လ

က

ျောင်းဝင်း

ဉပါ။

ျောင်းဆင်းခ နတင လမ်းတစကလျှျော

❖က

ြုပါ၊ က

ဉပါ။

ြု/ပပို့ ခင်း

ကခ ျောင်းဆ်းပခင်း၊ နှာကခ ပခင်းစသည့် မမ
ကရျောငက

ျောင်းဂတဝတငသျော လျောက

)နင့် နှာတျောရညကရျောဂါရသူမ ျော်း (ဆီ်းခ ြု၊ ကသ်းတ်း၊

…….ကရျောဂါ )ရသူမ ျော်း က

ျောင်း၊

ျောင်း (physical distancing) မူနင့် အညီ

ြုကသျောမဘမ ျော်း က

ပခင်း

လည်းက

ျောတင ကနပါ။

❖ သတမတထျော်းကသျော မဘအပထန်းသူမသျော က
နစနင့်အထ

ြုသူမ ျော်းအခ င်းခ င်းကသျော

ျော်းတင

အ

အတင/အခ
နှာအ

အသ်းပပြု၍ လ

ျောအရ

၊ ကခါင်း လ်းဝ မထတပါကစနင့်။)
စနစတ

(ပလတစတစအ

ပပြုလပမည့် ယျောဉကနှာ

ျော (Face Shield)
အနည်းဆ်း စ

တပဆငပပီ်း

ကန(ို့ ၂၀)က

စနစတ

ျော၊
လ

၎င်းနင့်

မန အ
သည

ျော)ပဖင့်

ပါ်းစပနင့်

လခခြုစျော တပဆငပါ။

ျောကအျောင မက

ျောခဏ စနစတ

❖ အမသက
ို့ ရျော သညနင့်

ဝတဆငခွဲ့်ကသျောအဝတမ ျော်း

မခါပါနင့်။ ဆပပပျော နင့် မနစ (၃၀) က

ခ

ျောစမပပီ်းကနှာ

ခ င်းလွဲလယပါ။

ခ

အဝတမ ျော်း

ခ င်း ကလျှျောဖပပါ။ ဆပပပျောနင့်

ကရခ ြု်းပါ။
ယလ

❖

အနီ်း

(င)

သနို့စငပခင်းမပပြုမီ အမရမသျော်းစမ ျော်း (အထူ်းသပဖင့် သ

ရွယက

ီ်းရင့်သူမ ျော်း) နင့်

ပထကတွေ့ပခင်း မပပြုပါနင့်။

ကက ျောင့််းမ ျော်း၊ စျောသင့်ခန့််းမ ျော်းတွင့် ပပင့်ဆင့်ထျော်း ှ မည့် အခ က့်မ ျော်း

❖ လူထအကပခပပြုသီ်းသနို့ခွဲပချော်းကနထငပခင်းစငတျော (Community Based Facility Quarantine
Center) အပဖစ အသ်းပပြုထျော်းကသျော က
အပဖစ
ကရျော

❖က

ပပနလညပပငဆငပခင်း၊

ျောင်းမ ျော်း

ပပနလညဖင့်လစပခင်း မပပြုမ၊ီ စျောသငခန်းမ ျော်း

ပ်းသနို့စငပခင်းလပငန်းမ ျော်း

ကဆျောငရွ

ပပီ်း

သတမတအခ န

မသျော ဖင့်လစပခင်းပပြုရမည။
ျောင်းမ ျော်းစတငဖင့်လစခ နမစ၍ ကရျောဂါမ

ူ်းစ

ကစရန လခခြုစတခ စျော စနစတ

စီစဉ

ပပငဆငဖင့်လစနငကရ်း (ပ်းသတကဆ်းပဖန်းပခင်း၊ ပါ်းစပနင့် နှာကခါင်းစည်း (Mask)၊ တစခါသ်း
လ

အတ (Gloves)၊ မ

နှာအ

ျော (Face Shield)၊ လ

စျော်းရနကနရျော၊ သနို့စငခန်း… စသည) စီစဉကဆျောငရွ
စျောသငက

ျော်းခ နတင က

ျောင်းသျော်း/က

ကဆ်းရန ကရနင့် ဆပပပျော၊ ကနို့လညစျော

ပါ။

ျောင်းသူ တစဦ်းနငတ
့် စဦ်းအက

ျော်း(၆)ကပအ

ျော ကနရျောခ ထျော်း

ရန ပပငဆငပါ။ အကယ်၍ ခတ
ုံ န််းရှည်(လ ်းလယောက်ထုံင)် ဖြစ်ပါက တစ်ဦ်း ျှင် (၃၆) စတုံရန််းလပနှုန်း် ဖြင်
လရှှေ့လနောက် (၆)လပ စီခော၍ စီစဉ်ပါ။

❖ ဆရျောမ ျော်းအခ င်းခ င်းက ျော်း၊ က
တစဦ်းနင့်တစဦ်း
အျော်း

စျော်းဝနက

ျောင်းသျော်းမ ျော်း အခ င်းခ င်းက

တတနငသမျှ

(၆)ကပအ

ီ်းဌျောန၏ လမ်းညွှနခ

ျော်းနင့် ဆရျောနင့် က

ျောမသျော

ကပပျောဆဆ

ျောင်းသျော်းမ ျော်းက

ဆ၍

ျော်း

န်းမျောကရ်းနင့်

မ ျော်းအတင်း (physical distancing) မူပဖင့် သငက

ျော်း၊

သငယူနငကရ်း စီစဉပါ။

❖က

ျောင်းမ ျော်းတင COVID-19 ကရျောဂါ

ပစတျောမ ျော်းထျော်းရပခင်းပဖင့်

က

နီ်းစပရျော

န်းမျောကရ်းဌျောနနင့် ဆ

ယကရ်းအသပညျောကပ်း ပစတျောမ ျော်း၊ ဗီနင်းမ ျော်း၊ ကပမစ

ျောင်းသျော်း/က

အသပညျောပမြှင့်တငကရ်း ကဆျောငရွ

❖ အမှု စနို့ပစရျောတင စနစတ

ျော

ျောင်းသူမ ျော်း၊

န်းမျောကရ်း

ပါ။
ရကစရန စီစဉကဆျောငရွ

ပါ။

သယရန ဖန်းနပါတ၊ ကဆ်းရ/ကဆ်းခန်းတညကနရျော၊ ဆရျောဝန၊

သူနှာပပြုမ ျော်း၏ အမညနင့် ဖန်းနပါတမ ျော်း ရယူထျော်းပါ။
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ဆရျော/ဆရျောမမ ျော်း၏

❖က

ျောင်းခ နအတင်း

ဆရျော/ဆရျောမမ ျော်း
ဆ

COVID-19
ကတွေ့ရပါ

သယသတင်းပို့နငကရ်း က

သသယကရျောဂါလ

ခဏျောရကသျော

က

ျောင်းသျော်း/က

သီ်းပချော်း အခန်း၌ထျော်းရနငကရ်း၊ နီ်းစပရျော

ျောင်းသူ၊

န်းမျောကရ်းဌျောနသို့

ြုတင ပပငဆငထျော်းရပါ။

အကရ်းကပေါ်အကပခအကနတင လ ငပမနစျော တနို့ပပနကဆျောငရွ

နငရနအတ

အပခ ြုပကရ်းဌျောနမ ျော်းနင့် အပချော်းနီ်းနယဌျောနမ ျော်း၊ လူမှုကရ်းအဖွဲွေ့အစည်းမ ျော်းနင့် က

န်းမျောကရ်းဌျောနမ ျော်း၊
ြုတငညြှနှုင်း ပပငဆင

ထျော်းပါ။
❖

ပညျောက ်းဝန့်ကကီ်းဌျောနနှင့်
က န့််းမျောက ်းနှင့်အျော်းကစျော်းဝန့်ကကီ်းဌျောန
(၂၃-၆-၂၀၂၀)
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