�ပည်�ထ�င်စ�တရ��လတ်�တ�်ခ�ပ်
တရ��သ�က�� (၁) ဦ��ရ�တ�င် ၉:၃၀ န�ရ�အခ��န် ခ��န်�ဆ���သ� ရက်သတတစ်ပတ်အတ�က် (တရ��မဆ��င်ရ�) က�တင်သတ��ပ�အမ�ခစ�ရင်�
(၂၀၂၂ ခ��စ်၊ မတ်လ
အမ�တ်
စ်

က��န�မည်��န�

အမအမ���အစ��

အယ�ခ�တရ��လ��/

အမအမ�တ်

�လ�က်ထ��သ�

ရက်မ� မတ်လ ၁၈ ရက်�န�အထ�)

အယ�ခ�တရ��လ��/

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/

�လ�က်ထ��သ�

�လ�က်ထ��ခ�ရသ�

�ရ��န

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/
�လ�က်ထ��ခ�ရသ�

မ�တ်ခ�က်

�ရ��န

၁

၂

၃

၄

၆

၇

၈

၉

၁

၁၄-၃-၂၀၂၂

တရ��မ�ပင်ဆင်မ

၅၂/၂၀၂၂

ဦ��သ�်ဇင်

�ဒ�ဟမ�ဝင�်�အ�င် ၊

�ဒသင်�သင်�မ�န်

-

လက်ခ�သင�် မသင�်က��န�ရန် (က�လ

၂

၎င်�

၎င်�

၅၃/၂၀၂၂

�ဒ�အ��အ��မင�်

�ဒင�မ်�င�မ်�အ��က��် ၊

�ဒခင်စ�စ��ဝ

-

၃

၎င်�

တရ��မအယ�ခ�မ

၃၁/၂၀၂၂

�ဒ�ဝ�� (၎င်�၏ အထ��

ဦ�ရ��န�င်

ဦ�သ�န်�ဝင်�

-

၄

၎င်�

၎င်�

၂၇၆/၂၀၂၀

(၁) ဦ�ခင်�မ�င်�န�်

ဦ�သ�န်�စ��� ပ� ၂

(တနလ��န�)

၅

၁၄

(ရန်က�န်)

(ရ�မ်�)

(ပ�ခ��)

(ဧရ�ဝတ�)

က��ယ်စ��လ�ယ် စ�ရသ� ဦ�ခင်�မ�င်�အ�) ပ� ၂

၁။ ဦ�ဘ�မင�် (က�ယ်လ�န်) (က�ယ်လ�န်သ� ဦ�ဘ�မင�်

၏တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်ထည�်သ�င်��ပ�ပ�ရန်

�လ�က်ထ���ခင်�ခ�ရသ� ဦ�စ���ဆက်�အ�င်)

�ဒဇင်ဝင်�ထ��က်

�ဒမ���မ���ခ��င်

(၂) ဦ�ဖ��သ�င်၊ ဦ�ခင်�မ�င်�န�်

(၁) ဦ��နဝင်�

(၂) ဦ��မင�်�င်ဦ� ၊ �ဒအ�အ�သ�

၂။ ဦ��မင�်ဦ�
၅

၎င်�

၎င်�

၃၅၆/၂၀၂၀
(ဧရ�ဝတ�)

ဦ�သ�န်�စ���

ဦ��နဝင်�

၁။ ဦ�ဘ�မင�် (က�ယ်လ�န်) (က�ယ်လ�န်သ� ဦ�ဘ�မင�်၏

တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်အ�ဖစ်ထည�်သ�င်��ပ�ပ�ရန်
�လ�က်ထ���ခင်�ခ�ရသ� ဦ�စ���ဆက်�အ�င်
�ဒ�န�ခည်�မင�် )

၂။ ဦ��မင�်ဦ�
၆

၎င်�

တရ��မ�ပင်ဆင်မ

၂၆၀/၂၀၂၁
(ရ�မ်�)

�လ�က်ထ��သ�တ�၏ က��ယ်စ��လ�ယ်စ�ရသ�) ပ� ၆

၇

၎င်�

တရ��မအယ�ခ�မ

၁၇၆/၂၀၂၁

�ဒ�အ��အ�သန်�

မ�တ်ခ�က်။ (၁)
(၂)

(ရ�မ်�)

ဦ�သက်�ဝ (က��ယ်တ�င်�င�် အမ�တ် ၂ မ� ၆ ထ�

�ဒသင်�သင်��မတ်

ဦ�စ�န်ဝင်�ခ�မ်� ၊�ဒခ��မ�ထ�န်�၊
�ဒ�ပည�်�ပည�်�အ�င်

(၃) ဦ��မင�်�င်ဦ�၊ �ဒအ�အ�သ�

လက်ခ�သင်� မသင�်က��န�ရန်

လက်ခ�သင�် မသင�်က��န�ရန် (က�လ

စည်�ကမ်�သတ်�က��်လ�န်�ခင်�က�စပ�သည်)

က�ယ်လ�န်သ� အယ�ခ�တရ��လ��အမ�တ်(၁) ၏
တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ် ထည�်သ�င်�ရန်
သင�် မသင�် က��န�ရန်

က�ယ်လ�န်သ� အယ�ခ�တရ��ပ�င်အမ�တ်(၁)

၏ တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ် ထည�်သ�င်�ရန်
သင�် မသင�် က��န�ရန်

၃။ ဦ��အ�င်ခင်�ဆ�
ဦ�စ��င်��က��်လ�

ဖ�သ�ရ်လ�ဘန် ပ� ၂ ( ၂ က��ယ်တ�င်�င�်

ကက်သလစ်သ�သန�အသင်��တ�်ခရစ်ယ�န်
�က��င်��တ�်၏ အဖ��ဝင်မ���က��ယ်စ��)

�ဒခ��င်ဇ�လင်�၊

က��န�ရန်

�ဒကည်ကည်သန်� ၊

၎င်�

ဦ�ခ��င်ထ���အ�င်၊ �ဒစန်�စန်���

�ဒသင်�သင်��မတ်

�ရ�သ���လ�က်လ�ခ�က် (၃) �စ�င်စ� တင်သ�င်�ရပ�မည်။ ( လ��င်စင်အမ�တ်ပ�ရမည် )
�န�ပည်�တ�်�က�င်စ�နယ်��မအတ�င်��နထ��င်သ�မ���မ�အပ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) က�က�ယ်၊ ထ�န်�ခ�ပ်၊ က�သ�ရ�ဗဟ���က�်မတ�၏ ၂၃-၆-၂၀၂၁ ရက်စ�ပ� စ�အရ (၇၂) န�ရ�အတ�င်� စစ်�ဆ�ထ���သ� Rapid Diagnostic Test
စစ်�ဆ�ခ�က်အ��ဖ Negative �ဖစ်�က�င်� �ထ�က်ခ�ခ�က်တင်�ပ��င်မ�သ� တရ��ခ�င်အတ�င်� ဝင်�ရ�က်ခ�င�်�ပမည် �ဖစ်ပ�သည်။

(၃)

(၁၊ ၂) ဦ�ခင်�မ�င်�န�်

�ဒခင်ခ��မ�န်၊ �ဒ�မဇင်�သ�်

စည်�ကမ်�သတ်�က��်လ�န်�ခင်�က�စပ�သည်)

��ပ�င်�လ�မ ရ��ပ�က ထပ်မ��ကည�ပ�မည်။

(RDT)

�ပည်�ထ�င်စ�တရ��လတ်�တ�်ခ�ပ်
တရ��သ�က�� (၁) ဦ��ရ�တ�င် ၉:၃၀ န�ရ�အခ��န် ခ��န်�ဆ���သ� ရက်သတတစ်ပတ်အတ�က် (တရ��မဆ��င်ရ�) က�တင်သတ��ပ�အမ�ခစ�ရင်�
(၂၀၂၂ ခ��စ်၊ မတ်လ
အမ�တ်
စ်

က��န�မည်��န�

အမအမ���အစ��

အမအမ�တ်

အယ�ခ�တရ��လ��/
�လ�က်ထ��သ�

ရက်မ� မတ်လ ၁၈ ရက်�န�အထ�)

အယ�ခ�တရ��လ��/
�လ�က်ထ��သ�
�ရ��န

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/

�လ�က်ထ��ခ�ရသ�

�လ�က်ထ��ခ�ရသ� �ရ��န

မ�တ်ခ�က်

၁

၂

၃

၄

၆

၇

၈

၉

၁

၁၅-၃-၂၀၂၂

တရ��မ�ပင်ဆင်မ

၂၉/၂၀၂၂

ဦ�တန်အင်ဝ�က် (ခ) ဦ�သ�န်�ထ�န်�

ဦ��အ�င်မ����က��်

ဦ�တင်ဝင်� ပ� ၃

-

လက်ခ�သင်�မသင်�က��န�ရန်

၂

၎င်�

တရ��မအယ�ခ�မ

၃၃/၂၀၂၂

�ဒယ� ပ� ၄

ဦ�မ����န�် ၊ ဦ�ရ�ဇ�ဝင်�

�ဒ��စ�� ပ� ၆

-

၎င်�

၃

၎င်�

တရ��မအ�ထ��ထ�

၂/၂၀၂၂

ဦ��က�င်�ဇ� (ဒ���က်တ�)

ဦ��အ�င်�င�

King Royal Technologies Co.Ltd

-

၎င်�

(အဂ��န�)

၄

၎င်�

(ရန်က�န်)

(ရန်က�န်)

�လ�က်လ�

(မ�လ�)

တရ��မအယ�ခ�မ

၅၈၁/၂၀၂၀
(မ�လ�)

၅

၁၄

(၎င်�အတ�က် ဦ�ရ��အ�င်�အ�င်တင်
Managing Director MD) ပ� ၃

�ဒ�မ�လ� ပ� ၉

�ဒခ��င်ဇ�လင်� ၊ �ဒ�မလင်�

ဦ�ခ�စ်သန်� (က�ယ်လ�န်) (က�ယ်လ�န်သ�

ဦ�ခ�စ်သန်�၏ တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်အ�ဖစ်
�လ�က်ထ��ခ�ရသ�
၂။ ဦ�တင်လင်

၅

၎င်�

တရ��မ�ပင်ဆင်မ

၄၄၅/၂၀၂၀
(ရန်က�န်)

အခ�င�်ရက��ယ်စ��လ�ယ် �ဒမ���သ�)

�ဒဝင်�ဝင်�ခ��င် (၎င်�၏

ဦ�သန်��ဇ�် ၊ �ဒစ���စ����ယ်

၆

၎င်�

တရ��မအယ�ခ�မ

၆၀/၂၀၂၁

�ဒပ�န�� ပ� ၄

ဦ��က��်ဆန်�ဝင်� ၊

၇

၎င်�

မ�တ်ခ�က်။ (၁)
(၂)

တရ��မအယ�ခ�မ

(ရ�မ်�)

၁၈၆/၂၀၂၁
(မ�န်)

�ဒတင်�ဖ

က�ယ်လ�န်သ� အယ�ခ�တရ��ပ�င်

ဦ�ခ�စ်သန်�၏ တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်
မ���အ�ဖစ် ထည�်သ�င်�ရန် သင�် မသင�်

၁။ �ဒလ�မ�င်

က��န�ရန်

၃။ �ဒကကတင် )

�ဒရ�ရ��ဌ�

ဦ�ထ�န်�ဝင်���င်၊ �ဒခ��င်ဇ�လင်�

က��န�ရန် (က�လစည်�ကမ်�သတ်

ဦ��အ�င်ဝင်� (က�ယ်လ�န်သ�

(၁) �ဒဥမ�လ�င်၊ �ဒသ�တ�စ���

၎င်�

�ဒခ��င်ဇ�လင်�

�ဒက၏ တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်) ပ� ၃

ဦ��က��်ဝင်� ၊ �ဒမ���မ����အ�

�ဒစ�န်�သ�င်�

ဦ��ပည�် ဖ���အ�င်

(၂ ၊ ၃) �ဒဥမ�လ�င၊်

�က��်လ�န်�ခင်� က�စပ�သည်)

�ဒစ�စ�လင်၊ �ဒသ�တ�စ���
�ဒသ�တ��ထ�� ၊ �ဒ�မင�်�မင�်ခ�င်

က��န�ရန်

�ရ�သ���လ�က်လ�ခ�က် (၃) �စ�င်စ� တင်သ�င်�ရပ�မည်။ ( လ��င်စင်အမ�တ်ပ�ရမည် )
�န�ပည်�တ�်�က�င်စ�နယ်��မအတ�င်��နထ��င်သ�မ���မ�အပ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) က�က�ယ်၊ ထ�န်�ခ�ပ်၊ က�သ�ရ�ဗဟ���က�်မတ�၏ ၂၃-၆-၂၀၂၁ ရက်စ�ပ� စ�အရ (၇၂) န�ရ�အတ�င်� စစ်�ဆ�ထ���သ� Rapid Diagnostic Test
စစ်�ဆ�ခ�က်အ��ဖ Negative �ဖစ်�က�င်� �ထ�က်ခ�ခ�က်တင်�ပ��င်မ�သ� တရ��ခ�င်အတ�င်� ဝင်�ရ�က်ခ�င�်�ပမည် �ဖစ်ပ�သည်။

(၃)

�ဒငယ်ငယ် ၊ �ဒသ�တ�စ���

��ပ�င်�လ�မ ရ��ပ�က ထပ်မ��ကည�ပ�မည်။

(RDT)

�ပည်�ထ�င်စ�တရ��လတ်�တ�်ခ�ပ်
တရ��သ�က�� (၃) ဦ��ရ�တ�င် ၉:၃၀ န�ရ�အခ��န် ခ��န်�ဆ���သ� ရက်သတတစ်ပတ်အတ�က် (တရ��မဆ��င်ရ�) က�တင်သတ��ပ�အမ�ခစ�ရင်�
(၂၀၂၂ ခ��စ်၊ မတ်လ
အမ�တ်
စ်

က��န�မည်��န�

အမအမ���အစ��

အမအမ�တ်

အယ�ခ�တရ��လ��/
�လ�က်ထ��သ�

ရက်မ� မတ်လ ၁၈ ရက်�န�အထ�)
အယ�ခ�တရ��လ��/
�လ�က်ထ��သ�
�ရ��န

၁

၂

၃

၄

၁

၁၇-၃-၂၀၂၂

(က�သပ�တ��န�)

တရ��မအ�ထ��ထ�

�လ�က်လ� (အထ��)

၁၅၅/၂၀၂၁

�ဒည�ည�

�ဒ�လ��လ�ထ��က် ၊ �ဒခင်စမ်�လ�

၎င်�

၎င်�

၁၅၈/၂၀၂၁

ဦ�လ�သန်�

ဦ�စ�န်�မင�် ၊ �ဒသင်�သင်��မတ် ၊

၂

(ပ�ခ��)

(မ�က��)

၅

၁၄

၆

�ဒ�မသန�်ဇင်

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/

�လ�က်ထ��ခ�ရသ�
၇

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/

�လ�က်ထ��ခ�ရသ�
�ရ��န

မ�တ်ခ�က်

၈

၉

ဦ�ခင်�မ�င်လ�င် ပ� ၂ (၎င်�တ��၏

-

အထ��အယ�ခ�ဝင်ခ�င�်�ပသင�် မသင�်

�ဒဝင်�လ� ပ� ၂

-

အခ�င�်ရက��ယ်စ��လ�ယ် �ဒလ��လ��ဆ�)

က��န�ရန်

အထ��အယ�ခ�၀င်ခ�င်��ပသင်� မသင်�

က��န�ရန် (က�လစည်�ကမ်�သတ်
�က��်လ�န်�ခင်�က�စပ�သည်)

၃

၎င်�

၎င်�

၁၅၉/၂၀၂၁

�ဒရတန�ထ�န်�

�ဒ�အ�န��က��်

ဦ��က��်စ�� (ခ) �င�လ�

-

၎င်�

၄

၎င်�

၎င်�

၁၆၀/၂၀၂၁

ဦ�ဟန်ဝင်�

ဦ�ဝင်��ဖ ၊ �ဒသန်�သန်� ၊

ဦ�မ���သန်� ပ� ၃

-

အထ��အယ�ခ�ဝင်ခ�င�်�ပသင�် မသင�်

၅

၎င်�

၎င်�

၁၆၃/၂၀၂၁

ဦ��လ��မ�င်

�ဒခ��င်ဇ�လင်� ၊

ဦ�ဖ���ဝလင်�

-

(ကရင်)

(မ�လ�)

(မ�န်)

ဦ��အ�င်မ���

�ဒထက်ထက်(ခ) �ဒတင်န�န�ထက်

က��န�ရန်

အထ��အယ�ခ�၀င်ခ�င်��ပသင်� မသင်�

က��န�ရန် (က�လစည်�ကမ်�သတ်
�က��်လ�န်�ခင်�က�စပ�သည်)

၆

၎င်�

၎င်�

၁၆၇/၂၀၂၁

ဦ��မ�င်�မ�င်လင် ပ� ၂

�ဒခ��င်ဇ�လင်� ၊ �ဒ�မင�်န�လ��ယ်

ဦ�ရ�ဂ�စ်ကရန် (ခ) ဦ�ထ�န်��အ�င်

-

၎င်�

၇

၎င်�

၎င်�

၁၆၈/၂၀၂၁

ဦ�စ�မ်ဆ�င်

ဦ��မင�်သ�င် ၊ �ဒခ��င်ဇ�လင်�

�ဒနန်�ဆ��င်လ�

-

၎င်�

၈

၎င်�

၎င်�

၁၆၉/၂၀၂၁
(ရခ��င်)

အခ�င�်ရက��ယ်စ��လ�ယ် �ဒ�အ��မသ�)

�ဒ�အ���ဝ (၎င်�၏

�ဒည�မ�လ�င် ၊ �ဒခင်ခင်ခ��

ဦ��မ�င်သ�န်��ရ�

-

အထ��အယ�ခ�ဝင်ခ�င�်�ပသင�် မသင�်

၉

၎င်�

၎င်�

၁၇၀/၂၀၂၁

၎င်�

၎င်�

ဦ��မ�င်သ�န်��ရ� ပ� ၅

-

၎င်�

၁၀

၎င်�

၎င်�

၁၇၁/၂၀၂၁

�ဒနန်�ခမ်��ရ� (က��ယ်တ�င်�င�်

ဦ�မ���တင�် ၊ �ဒခ��င်ဇ�လင်�

ဦ��က��်လင်� (က��ယ်တ�င်�င�်

-

မ�တ်ခ�က်။

(ရန်က�န်)

(ရ�မ်�)

(ရခ��င်)

(ကခ�င်)

က�ယ်လ�န်သ� ဦ�စ��င်��က��်�အ�၏
တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ)်

အမ�တ် ၂ မ� ၅ ထ� �လ�က်ထ��ခ�ရသ�မ���၏
အခ�င�်ရက��ယ်စ��လ�ယ်) ပ� ၅

က��န�ရန်

အထ��အယ�ခ�၀င်ခ�င်��ပသင်� မသင်�

က��န�ရန် (က�လစည်�ကမ်�သတ်
�က��်လ�န်�ခင်�က�စပ�သည်)

(၁)

�ရ�သ���လ�က်လ�ခ�က် (၅) �စ�င်စ� တင်သ�င်�ရပ�မည်။ ( လ��င်စင်အမ�တ်ပ�ရမည် )

(၂)

�န�ပည်�တ�်�က�င်စ�နယ်��မအတ�င်��နထ��င်သ�မ���မ�အပ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) က�က�ယ်၊ ထ�န်�ခ�ပ်၊ က�သ�ရ�ဗဟ���က�်မတ�၏ ၂၃-၆-၂၀၂၁ ရက်စ�ပ� စ�အရ (၇၂) န�ရ�အတ�င်� စစ်�ဆ�ထ���သ� Rapid Diagnostic
စစ်�ဆ�ခ�က်အ��ဖ Negative �ဖစ်�က�င်� �ထ�က်ခ�ခ�က်တင်�ပ��င်မ�သ� တရ��ခ�င်အတ�င်� ဝင်�ရ�က်ခ�င�်�ပမည် �ဖစ်ပ�သည်။

(၃)

��ပ�င်�လ�မ ရ��ပ�က ထပ်မ��ကည�ပ�မည်။

Test (RDT)

�ပည်�ထ�င်စ�တရ��လတ်�တ�်ခ�ပ်
တရ��သ�က�� (၁) ဦ��ရ�တ�င် ၉:၃၀ န�ရ�အခ��န် ခ��န်�ဆ���သ� ရက်သတတစ်ပတ်အတ�က် (တရ��မဆ��င်ရ�) က�တင်သတ��ပ�အမ�ခစ�ရင်�
(၂၀၂၂ ခ��စ်၊ မတ်လ
အမ�တ်
စ်

က��န�မည်��န�

အမအမ���အစ��

အမအမ�တ်

၁

၂

၃

၄

၁

၁၈-၃-၂၀၂၂

တရ��မ�ပင်ဆင်မ

၅၄/၂၀၂၂

(�သ�က��န�)

၂

၎င်�

၎င်�

၃

၎င်�

တရ��မအယ�ခ�မ

၄

၎င်�

၎င်�

၁၄

အယ�ခ�တရ��လ��/
�လ�က်ထ��သ�
၅

�ဒ�က်တ� �အ�င်�မင�်သ�န်� (က�ယ်လ�န်သ�

(ရန်က�န်)

�ဒကည်၏ တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်) (၎င်�၏

၅၅/၂၀၂၂

ဦ��က��်�ဆ� ပ� ၄ ( ၄ က��ယ်တ�င်�င�်

(ရ�မ်�)

၃၄/၂၀၂၂

အယ�ခ�တရ��လ��/

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/

�လ�က်ထ��ခ�ရသ�

�လ�က်ထ��ခ�ရသ� �ရ��န

၆

၇

၈

၉

ဦ���င်မင်�သ�န်� ၊ �ဒမ���သ�ဇ�

ဦ��အ�င်�င်ဦ� ပါ ၄

-

လက်ခ�သင်� မသင်�က��န�ရန်

�လ�က်ထ��သ�
�ရ��န

မ�တ်ခ�က်

အခ�င�်ရ က��ယ်စ��လ�ယ် ဦ��အ�င်ထ�န်��အ�)

က�န်�လ�က်ထ��သ�မ���၏
အခ�င�်ရက��ယ်စ��လ�ယ်)
ဦ�ထ�န်�ကည် (၎င်�၏

(မ�လ�)

က��ယ်စ��လ�ယ်စ�ရသ� �ဒ�မသ�ရ�ထ�န်�)

၇၁၆/၂၀၂၀

�ဒ�ဘဘ�� (ခ) �ဒ����

(မ�လ�)

ရက်မ� မတ်လ ၁၈ ရက်�န�အထ�)

�ဒ�မဘယ်လ်စ� ၊
�ဒနန်�ဖစ်မ�န်�

က��ယ်စ��လ�ယ်စ�ရသ� �ဒယ်မင်�င�မ်�)

�ဒင�မ်�ရ� (၎င်�၏ အခ�င�်ရ

-

၎င်�

�ဒဝင်�မ�န်မ�န်သ� ၊

ဦ�က�ခ���က�� ပါ ၁၀

-

၎င်�

ဦ�ထက်မင်��အ�င် ၊ ဦ�မ���သန�်

�ဒခင်�ဖဝင်� ၊ �ဒခ��င်ဇ�လင်� ၊

ဦ��က��်ဖ��ဦ� ၊�ဒခင်သန်��မ�် ၊
�ဒခင်မ����မင�် ၊ �ဒသန်�သန်�

၁။ ဦ�တင်စ�� (ခ) ဦ�တ�တ်တ�တ် ၂။ �ဒတင်�င�

၃။ ဦ�သ�န်���င် ၄။�ဒစန်�စန်��ယ် ၅။ ဦ���င်�ထ��
၆။ �ဒ�ယ်���င်� (၁ မ� ၆ က�ယ်လ�န်သ�

(၁) ဦ���င်လင်��အ�င်
(၂ မ� ၁၀) က��ယ်တ�င်

�ဒသန်��မင�်၏တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်မ���)

က�ယ်လ�န်သ�အယ�ခ�တရ��ပ�င်

အမ�တ် (၁၀) �ဒ��ရ�၏ တရ��ဝင်
က��ယ်စ��လ�ယ် ထည�်သ�င်�ရန်
သင�် မသင�် က��န�ရန်

၇။�ဒ�မ�မ�အ� ၈။ ဦ�မင်�ခ��င် ၉။�ဒ�ပ���ပ��
၁၀။ �ဒ��ရ� (က�ယ်လ�န်) (က�ယ်လ�န်သ�

�ဒ��ရ�၏ တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်အ�ဖစ်
ထည�သ
် �င်�ရန်�လ�က်ထ��ခ�ရသ�

၁။ ဦ�သန်�တ����အ�င် ၂။ ဦ��အ�င်�မင်ဖ��)
၅

၎င်�

တရ��မ�ပင်ဆင်မ

၈၆၅/၂၀၂၀
(ရန်က�န်)

�ဒ�ဖ�ဖဝင်��ဆ�

ဦ�ဝင်���င် ၊ �ဒသ�ယ်သယ်ဧ ၊
�ဒခ��င်ဇ�လင်�

၁။ ဗ��လ်မ��ခ�ပ် �က��်ဆန်�လင်� (၎င်�၏
အခ�င�်ရ က��ယ်စ��လ�ယ် �ဒသ�ဂခ�င်)

၂။ ဗ��လ်က�� တင်ထ�ဋ်�အ�င်(င�မ်�)

(၁) ဦ�သန်��အ�င်

က��န�ရန်

ဦ��အ�င်�က��်မင်� ၊

၎င်�

�ဒခင်အ�န်��မင�် ၊

၎င်�

(၂ ၊ ၃)က��ယ်တ�င်

၃။ �ဒလ��လ��ဆ�
၆

၎င်�

တရ��မအယ�ခ�မ

၁၈၇/၂၀၂၁

မလ�မ�င်

ဦ�တင်�အ�င်ခ�င် ၊ ဦ��မဦ�

၇

၎င်�

၎င်�

၁၈၈/၂၀၂၁

ဦဘ�န်� ပ� ၂

ဦ��အ�င်�ဇ�်�မင�် ၊ �ဒဖ��ဖ��စ�

မ�တ်ခ�က်။ (၁)
(၂)

(ကခ�င်)

(ရ�မ်�)

�ဒ�အ��အ��မင�် (၎င်�၏

က��ယ်စ��လ�ယ်စ�ရသ� ဦ�မ��ဟန်လ��)

�ဒခင်ခင်ခ��

�ဒသန်�သန်�၊ �ဒ�ယ်�ယ်

�ရ�သ���လ�က်လ�ခ�က် (၃) �စ�င်စ� တင်သ�င်�ရပ�မည်။ ( လ��င်စင်အမ�တ်ပ�ရမည် )
�န�ပည်�တ�်�က�င်စ�နယ်��မအတ�င်��နထ��င်သ�မ���မ�အပ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) က�က�ယ်၊ ထ�န်�ခ�ပ်၊ က�သ�ရ�ဗဟ���က�်မတ�၏ ၂၃-၆-၂၀၂၁ ရက်စ�ပ� စ�အရ (၇၂) န�ရ�အတ�င်� စစ်�ဆ�ထ���သ� Rapid Diagnostic Test
စစ်�ဆ�ခ�က်အ��ဖ Negative �ဖစ်�က�င်� �ထ�က်ခ�ခ�က်တင်�ပ��င်မ�သ� တရ��ခ�င်အတ�င်� ဝင်�ရ�က်ခ�င�်�ပမည် �ဖစ်ပ�သည်။

(၃)

�ဒက��င်���င်�

��ပ�င်�လ�မ ရ��ပ�က ထပ်မ��ကည�ပ�မည်။

(RDT)

