�ပည်�ထ�င်စ�တရ��လတ်�တ�်ခ�ပ်
အထ��အယ�ခ�ခ���တ�င် ၉:၃၀ န�ရ�အခ��န် ခ��န်�ဆ���သ� ရက်သတတစ်ပတ်အတ�က် (တရ��မဆ�င
� ်ရ�) 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

၂၁ - ၃ -၂၀၂၂

တရ��မအထ��

၁၇ /၂၀၂၀

(တနလ��န�)

အယ�ခ�မ

(ရန်က�န)်

အယ�ခ�တရ��လ��/
�လ�က်ထ��သ�
၅

�ဒ�ဝ�ဝ�င်� ပ� ၃ ( ၃က��ယ်တ�င်�င�်
အယ�ခ�တရ��လ�� ၁ ၊ ၂ တ��၏

၂၁

ရက်မ� မတ်လ ၂၅ ရက်�န�အထ�)
အယ�ခ�တရ��လ�� /
�လ�က်ထ��သ�
�ရ��န

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/
�လ�က်ထ��ခ�ရသ�

၆

�ဒလ�လ�လ�င်

အခ�င�်ရက��ယ်စ��လ�ယ်)

၇

၁။ �ဒ�မင�်�ဌ� (က�ယ်လ�န်)
က�ယ်လ�န်သ�

�ဒ�မင�်�ဌ�၏

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/
�လ�က်ထ��ခ�ရသ�

မ�တ်ခ�က်

�ရ��န
၈

၉

က�ယ်လ�န်သ� �ဒ�မင�်�ဌ�၏

က�ယ်လ�န်သ� အယ�ခ�

တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်

တရ��ပ�င်(၁) �ဒ�မင�်�ဌ�

တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ် အ�ဖစ်

အ�ဖစ် ထည�်သ�င်��ပ�ပ�ရန်

အတ�က်တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်

ဦ��အ�င်�အ�င်စ��)

ဦ��အ�င်�အ�င်စ�� အတ�က်

က��န�ရန်

ထည�်သ�င်��ပ�ပ�ရန် �လ�က်ထ��သ�
၂။ �မ�င်�က��်�က��်စ��

�လ�က်ထ��သ�

ဦ�မင်�စ�န် ၊ ဦ��ပည�်ဖ��ဦ� ၊

ထည�်သ�င်� သင�် မသင�်

�ဒခ��င်ဇ�လင်�

(၂) ဦ�မင်�စ�န် ၊ �ဒခ��င်ဇ�လင်�
၂

၎င်�

၎င်�

၁၈ /၂၀၂၀

၎င်�

၎င်�

၎င်�

၎င်�

၎င်�

၃

၎င်�

၎င်�

၁၅ /၂၀၂၀

ဦ�ခင်�မ�င်သန်� (ခ) ဦ�လ�ထ�န်�

ဦ��န�်�ဝ

�ဒစ���စ���ရ� ပ� ၄

ဦ�စ����မင�် ၊ �ဒသ�ဇ�ဝင်�

က��န�ရန်

၄

၎င်�

၎င်�

၄ /၂၀၂၁

�ဒခင်သ�တ��အ�င်

ဦ�သက်စ���အ�င် ၊ ဦ��မသ�န်�

�ဒသ�တ�ခ��င်

ဦ��သ�င်�ထ�န်� ၊ ဦ�ဖ���ဝဇင်

၎င်�

၅

၎င်�

၎င်�

၅ / ၂၀၂၁

၎င်�

၎င်�

ဦ��မင�်�င် ပ� ၂

၎င်�

၎င်�

မ�တ်ခ�က်။ (၁)
(၂)

(ရန်က�န)်

(မ�လ�)

(ဧရ�ဝတ�)

(ဧရ�ဝတ�)

�ရ�သ���လ�က်လ�ခ�က် (၇) �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 (RDT) 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။

�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

အယ�ခ�တရ��လ��/

၂၁

ရက်မ� မတ်လ ၂၅ ရက်�န�အထ�)
အယ�ခ�တရ��လ��/
�လ�က်ထ��သ�

က��န�မည်��န�

အမအမ���အစ��

အမအမ�တ်

၁

၂

၃

၄

၁

၂၂-၃-၂၀၂၂

တရ��မ�ပင်ဆင်မ

၅၆ /၂၀၂၂

ဦ��က��်စ��ထ�န်�

၂

၎င်�

၎င်�

၅၇ /၂၀၂၂

�ဒခင်ဝင်�ကည် (ခ) �ဒ�မ��မ� ပ� ၂

ဦ��က��်�န�် ၊ ဦ�မ���ခ��င် ၊

၃

၎င်�

တရ��မအယ�ခ�မ

၃၆ /၂၀၂၂

�ဒ�မမ����မင�်ခ�င်

ဦ�ရ�လင်��အ�င်

၄

၎င်�

၎င်�

၃၇ / ၂၀၂၂

ဦ��မ�င်�မ�င်�မင�် ပါ ၂

ဦ�လ��မင�် ၊ ဦ��ဇ�်လင်�ဝင်�

၅

၎င်�

၎င်�

၅၉၇ /၂၀၂၀

စ်

(အဂ��န�)

�လ�က်ထ��သ�
၅

(မ�လ�)

(မ�လ�)

(ရန်က�န်)

(မ�လ�)

(တနသ�ရ�)

၁။ ဦ�လ�န်�တင် (က�ယ်လ�န်) (က�ယ်လ�န်သ�
ဦ�လ�န်�တင်၏တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်

အ�ဖစ် ထည�်သင
� �် �ပ�ရန်�လ�က်ထ��သ�

၁။ ဦ�ထ��လ��အ�င် ၂။ �ဒသန်�ရ��န်
၃။ ဦ�ဘ�ဆ��လ� (ခ) ဦ��အ�င်စ��

၄။ �ဒသန်��အ� ၅။ �ဒသ�န်�ယ� )
၂။ ဦ�မ����အ�င်
၆

၎င်�

တရ��မ�ပင်ဆင်မ

၃၂၂ /၂၀၂၁
(ရန်က�န်)

ဦ�ည�ည��ဆ�တင် (ခ) ဦ�မင်��ဆ�တင်
(က�ယ်လ�န်သ� �ဒကည်ကည်ဒ�င်၏

တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်�လ�က်ထ��သ�)

�ရ��န

၈

၉

�ဒ�မင�်ကည် ပါ ၆

-

လက်ခ�သင်� မသင်�က��န�ရန်

�ဒန�န�ဝင်� (၎င်�၏

-

၎င်�

�ဒက (၎င်�၏

-

�ဒရင်မင်��အ�င်

-

လက်ခ�သင်� မသင�်က��န�ရန်

ဦ�လ�သ�န်� ပ� ၂ (၂ က��ယ်တ�င်�င�် အမ�တ် (၁)

�ဒသက်သက်ဇင် ၊

က�ယ်လ�န်သ� အယ�ခ�တရ��ပ�င် အမ�တ်(၁)

ဦ��ပည�်ဖ���မ�င်၊ ဦ�သန�်ဇင်�က��်

�ဒ�ကခ��င်ဦ�

(က�ယ်လ�န်သ� ဦ�လ�န်�တင်၏

တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်အ�ဖစ်

ထည�်သ�င်��ပ�ရန်�လ�က်ထ��သ�

အခ�င�်ရက��ယ်စ��လ�ယ် �ဒရ�ရ��ဆ�)

အယ�ခ�တရ��ပ�င်၏ အခ�င�်ရက��ယ်စ��လ�ယ်)

�ဒ�ယ်�ယ်ဦ�

လက်ခ�သင�် မသင�်က��န�ရန် (က�လ

စည်�ကမ်�သတ်�က��်လ�န်�ခင်�က�စပ�သည်)

ဦ�လ�န်�တင်၏ �နရ�တ�င်တရ��ဝင်
က��ယ်စ��လ�ယ် ထည�်သ�င်�ရန်
သင�် မသင�် က��န�ရန်

�ဒခင်ခင်ခ��

(၂) �ဒလ��သ�င်�ရ�၊
�ဒခင်ခင်ခ��

ဦ��မဟန် ၊ ဦ�သ�ရ�န်ဝင်� ၊
ဦ��ဇ�်မင်�ထ�ဋ်

ဦ�စန်��မင�်

�ဒ�အ�င�မ်�စ�ဝင်� ၊

၈

၎င်�

၎င်�

၁၉၆ /၂၀၂၁

က��တင်ဝင်���င်

�ဒ�အ�သဇင်

�ဒတင်မ��ဌ�

�ဒ�မသ�တ�

ဦ�မ���တင�် ၊

�ဒ�အ��အ��အ�င် ၊

က��န�ရန်

�ဒခ��င်ဇ�လင်�

�ဒဝင်�

�ဒခင်ခင်ခ��

၎င်�

�ဒ�အ��အ�သန်� (ခ) �ဒ�မ�မသက်

ဦ�ရ��မင�်

၎င်�

မင်�သရဖ�အ�သ�စ���င��ရ��က��ရ�လ�ပ်ငန်�
က�မဏ�လ�မ�တက် ၊ မန်�နဂ�င်�ဒ���က်တ�

�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)

က��ယ်စ��လ�ယ်စ�ရသ� ဦ��မ�င်သင်)

ဦ�ထ��လ��အ�င်) ပ� ၅ အတ�က်

၁၈၉ /၂၀၂၁

(၂)

�ရ��န

ဦ��ဆ�သန�်ဝင်� ၊

တရ��မအယ�ခ�မ

မ�တ်ခ�က်။ (၁)

မ�တ်ခ�က်

၇

၎င်�

(ဧရ�ဝတ�)

�လ�က်ထ��ခ�ရသ�

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/
�လ�က်ထ��ခ�ရသ�

၆

၇

(မ�လ�)

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/

��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 ၂၅ ရက်�န�အထ�)

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

�ဒသက်သက်မ� ၊

�ဒ�လ��လ�စ�မ�င်

က�မ�ဇဘဏ်လ�မ�တက် (၎င်�၏ က��ယ်စ��

ပ�ခ��ဘဏ်ခ� (၁) ၊ ဘဏ်ခ�တ�ဝန်ခ� �ဒသ��သ���အ�)

-

လက်ခ�သင်� မသင�်က��န�ရန်

ဦ��မင�်�အ�င် ၊ ဦ�စစ်ဦ�က��

ဦ�ရ��မင�် (ခ) ဦ��ဘ�်န�

-

၎င်�

�ဒခ��င်ဇ�လင်� ၊

�ဒခင်�မင�် ပ� ၅

-

၎င်�

ဦ�သန်�တင�်

−

�လ�က်ထ��သ�
�ရ��န

၁

၂

၃

၄

၁

၂၃ - ၃ -၂၀၂၂

တရ��မ�ပင်ဆင်မ

၅၈ /၂၀၂၂

�ဒခင်မ��ဦ�

၂

၎င်�

၎င်�

၅၉ /၂၀၂၂

ဦ��က��်ခ�င်ဝင်� ပ� ၂

၃

၎င်�

တရ��မအယ�ခ�မ

၃၈ /၂၀၂၂

�ဒ�ဌ��မင�်

၄

၎င်�

၎င်�

၃၉ /၂၀၂၂

ဦ��က��်�င်မ�� ပါ ၂

�ဒကည်သ�ရည် ၊ �ဒဇင်မ��မင�် ၊

၅

၎င်�

တရ��မ�ပင်ဆင်မ

၇၆၀ /၂၀၂၀

ဦ��က��်မ����အ�င်

ဦ�စ����မင�် ၊ �ဒသ�ဇ�ဝင်� ၊

(ဗ�ဒဟ���န�)

(ပ�ခ��)

(မ�လ�)

(မ�လ�)

(မ�လ�)

(မ�လ�)

၅

၂၁

ဦ�တင်�မ�င်လတ်

ဦ��ဇ�်ရ��က��်

�ဒခ��င်ဇ�လင်�

၁။ �ဒမ�ရင်န� ပ� ၃

၎င်�

၇၆၁/၂၀၂၀

၇

၎င်�

တရ��မအယ�ခ�မ

၁၉၈ /၂၀၂၁

(မ�လ�)

(ရန်က�န်)

၎င်�

�ဒလ�လ��ထ��

�ပ�ပ�ရန် �လ�က်ထ��သ� (၁) က���ဇ�်မ���ဦ� (ခ)

ရန်�လ�က်ထ��သ� က���ဇ�်မ���ဦ�

က��ယ်စ��လ�ယ် အ�ဖစ် ထည�်သ�င်��ပ�ရန်

(၃) က��သန်��ဇ�်ဦ�)

�ဒ�အ�င�မ်�စ�ဝင်� ၊�ဒခင်ခင်ခ��၊

�မ�င်သန်��ဇ�်ဦ�၏ အ�ပ်ထ�န်�သ� အ�ဖစ်

�နရ�တ�င် တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ် ထည�်သ�င်�

၅။ �ဒကည်ကည်�မ ပ� ၂

၎င်�

မ�တ်ခ�က်။ (၁)
(၂)

၎င်�

၂၀၃ / ၂၀၂၁
(မ�လ�)

ဦ�ရန်ဂ��ရ�

(ခ) ဇ�ဘ�န�ယ် ပ� ၃ အတ�က်
�ဒစန်�စန်��

(၇ ၊ ၈ ၊ ၉ ) က��ယ်တ�င်

ထည�်သ�င်�ရန် သင�် မသင�် �င�် တရ��ဝင်
�လ�က်ထ��ခ�ရသ� တစ်ဦ��ဖစ်သည�်
ခန�်အပ်ရန် သင�် မသင�် က��န�ရန်

၎င်�

၎င်�

၎င်�

�ဒမ���မ����အ� ၊

ဦ��အ�င်မင်� (ခ) ဦ��အ�င်သန်�မင်� ပ� ၃

�ဒခ�ယ်ရ��အ�င်

က��န�ရန် (က�လ စည်�ကမ်�သတ်

�ဒ�မင�်�မင�်စန်� ၊

အမ�တ် (၁)၏ အခ�င�်ရက��ယ်စ��လ�ယ်)

ဦ�ခင်�မ�င်သန်� ၊

လ�စန်�ရ�င် (ခ) ဦ�တင်�မ�င် (၎င်�၏ အ�ထ��ထ�

�ဒန��မင�်သ�န်� ၊

က��န�ရန်

�ဒခ��င်ဇ�လင်�၊ �ဒမ��မ�ထ�ဋ် ၊

ဦ��ဇယ��ထ�န်� ၊

ဦ��အ�င်�ဇ�်သန်�

( ၂ က��ယ်တ�င်�င�် အယ�ခ�တရ��ပ�င်

က��ယ်စ��လ�ယ်စ�ရသ� �ဒဝင်�ဝင်�မ�)

�ဒဆ�မ�န်မ�န်၊ဦ��က��်�က��်�င်

�က��်လ�န်�ခင်�က�စပ�သည်)

�ဒ�ရ�ရည်ဝင�်�င် ၊ �ဒသ�တ�စ���

�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)

က��ယ်စ��လ�ယ်ထည�်သ�င်� �ပ�ပ�

၎င်�

�ဒနန်�ဆင�်ဆင�်ထ�န်�
၈

က�ယ်လ�န်သ� �လ�က်ထ��ခ�ရသ� အမ�တ်(၄)

ဦ��မင�်�ဆ��နရ�တ�င်တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်

၇။ �ဒခင်စ��ဦ� ၈။ ဦ�စ����မင�် ၉။ �ဒခင်လ�ဦ�

၎င်�

လက်ခ�သင�် မသင�်က��န�ရန် (က�လ

စည်�ကမ်�သတ်�က��်လ�န်�ခင်�က�စပ�သည်)

ဦ��မင�်�ဆ� �နရ�တ�င် တရ��ဝင်

၄။ ဦ��မင�်�ဆ� (က�ယ်လ�န်) (က�ယ်လ�န်သ� ဦ��မင�်�ဆ�

ဇ�ဘ�န�ယ် (၂) က���နလင်�ဦ� (ခ) ဗန်ဒ��

၆

(၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ၊ ၅ ၊ ၆) �င�် က�ယ်လ�န်သ�

မ�တ်ခ�က်

��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

၁

၂

၃

၄

၁

၂၄ - ၃ -၂၀၂၂

တရ��မအ�ထ��ထ�

၃၅၂ /၂၀၂၀

�လ�က်ထ��သ�
၅

�ဒ�စ�တ��� (ခ) �ဒရ�ရ�သင်� (က�ယ်လ�န်သ�

အယ�ခ�တရ��လ��/

�လ�က်ထ��သ�

�ရ��န

၆

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/

�လ�က်ထ��ခ�ရသ�

အယ�ခ�တရ��ပ�င်/

�လ�က်ထ��ခ�ရသ�
�ရ��န

၇

မ�တ်ခ�က်

၈

၉

ဦ�ဟန်ဝင်���င်

�ဒတင် ပ� ၂

-

အထ��အယ�ခ�ဝင်ခ�င�်�ပသင�် မသင�်

�လ�က်လ� (အထ��)

၂

၎င်�

၎င်�

၃၅၃ /၂၀၂၀

ဦ�ဝင်��မ�င်

၎င်�

၎င်�

-

၎င်�

၃

၎င်�

၎င်�

၃၅၄ /၂၀၂၀

ဦ�မင်�သ�င်

၎င်�

၎င်�

-

၎င်�

၄

၎င်�

၎င်�

၄၄၆ /၂၀၂၀

�ဒ�အ��အ�လ�င်

�ဒခ��င်ဇ�လင်�

ဦ��အ�င်�င် (က�ယ်လ�န်သ� ဦ�သ�န်��မ�င်၏

-

၎င်�

၅

၎င်�

၎င်�

၄၅၂ /၂၀၂၀

ဦ��အ�င်�င် (က�ယ်လ�န်သ� ဦ�သ�န်��မ�င်၏

�ဒ�အ��အ�လ�င်

-

၎င်�

၆

၎င်�

၎င်�

၁၄၇ /၂၀၂၁

�ဒဝင်�ဝင်�ရ� ပ� ၃

ဗ��လ်မ��ခ�ပ် ဇင်�ယ�် (င�မ်�) (၎င်�၏

-

၎င်�

၎င်�

မ�လ���တရ��ပ�င် ဦ��က��်လ�င်၏

ရက်မ� မတ်လ ၂၅ ရက်�န�အထ�)

(က�သပ�တ��န�)

၇

(မ�လ�)

အယ�ခ�တရ��လ��/

၂၁

တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်)

(မ�လ�)

(မ�လ�)

(ပ�ခ��)

(ပ�ခ��)

(ဧရ�ဝတ�)

၁၇၂ /၂၀၂၁
(ပ�ခ��)

တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်) ပ� ၃

ဦ��မ�င်ပ� (ခ) ဦ��မင�်ဦ�

(၁) ဦ�သန�်�ဇ�်ဝင်�ဦ�

(၂ ၊ ၃)ဦ�သန�်�ဇ�်ဝင်�ဦ� ၊ �ဒသ�တ�စ���
ဦ��ဇ�်�ဇ�်�အ�င် ၊ ဦ�ရ�လင်��အ�င်

ဦ��မ�င်တ�� ၊ �ဒခ��င်ဇ�လင်�

တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်) ပ� ၃

အခ�င�်ရက��ယ်စ��လ�ယ် ဦ�မင်�သန်�လင်)

န်က���ရ�မ��ခ�ပ် ၊ �ရအ��လပ်စစ်

အ�က�င်အထည်�ဖ�်�ရ�ဦ�စ��ဌ�န ၊ လပ်စစ်

က��န�ရန်

အထ��အယ�ခ�၀င်ခ�င်��ပသင်� မသင်�

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

-

အထ��အယ�ခ�ဝင်ခ�င�်�ပသင�် မသင�်

၎င်�

စ�မ်�အ�� ဝန်က��ဌ�န ၊ �န�ပည်�တ�် (၎င်�၏

က��န�ရန်

အခ�င�်ရက��ယ်စ��လ�ယ် ဦ�ထ�န်�မင်�သ�န်� ၊
လက်�ထ�က်န်က���ရ�မ�� ၊ (မ��ပ))

၈

၎င်�

၎င်�

၁၇၃ /၂၀၂၁

ဦ��က��်တင�်

၎င်�

၎င်�

-

၉

၎င်�

၎င်�

၁၈၄ /၂၀၂၁

ဦ�မ���လ�င်

�ဒခင်ဝ����

ဦ�သန�်ဇင်

-

၁၀
မ�တ်ခ�က်။

၎င်�
(၁)
(၂)

(၃)

၎င်�

(ပ�ခ��)

(ဧရ�ဝတ�)

၁၈၅ /၂၀၂၁
(ကခ�င်)

�က��် �က��်လ�န်�ခင်�က�စပ�သည်)

ဦ�မ����အ�င် (က��ယ်တ�င်�င�် ၂ ၏

အ�ထ��ထ�က�ယ်စ��လ�ယ်စ�ရသ�) ပါ၂

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

ဦ�တင်�မ�င်�မင�် ၊ ဦ�ထ�န်�ထ�န်�လင်�

ဦ�က�မ်ရင်�ယ�်ဆန်� (၎င်�၏

အ�ထ��ထ�က�ယ်စ��လ�ယ်စ�ရရ��သ� �ဒခင်မ��မ���)

�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

�ထ�က်ခ�ခ�က်တင်�ပ��င်မ�သ� တရ��ခ�င်အတ�င်� ဝင်�ရ�က်ခ�င�်�ပမည် �ဖစ်ပ�သည်။
��ပ�င်�လ�မ ရ��ပ�က ထပ်မ��ကည�ပ�မည်။

အထ��အယ�ခ�၀င်ခ�င်��ပသင်� မသင်�

က��န�ရန် (က�လစည်�ကမ်�သတ်

-

အထ��အယ�ခ�ဝင်ခ�င�်�ပသင�် မသင�်
က��န�ရန်

Test (RDT) စစ်�ဆ�ခ�က်အ��ဖ Negative �ဖစ်�က�င်�

�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

က��န�မည်��န�

အမအမ���အစ��

အမအမ�တ်

၁

၂

၃

၄

၁

၂၅ - ၃ -၂၀၂၂

တရ��မ�ပင်ဆင်မ

၆၀ /၂၀၂၂

၂

၎င်�

၎င်�

၆၁ /၂၀၂၂

၃

၎င်�

တရ��မအယ�ခ�မ

စ်

(�သ�က��န�)

(ရ�မ်�)

(ရ�မ်�)

၄၀/၂၀၂၂

အယ�ခ�တရ��လ��/
�လ�က်ထ��သ�
၅

အယ�ခ�တရ��လ��/
�လ�က်ထ��သ�
�ရ��န

၉

-

လက်ခ�သင�် မသင�်က��န�ရန် (က�လ

ဦ��မင�်လင်

�ဒခ��င်ဇ�လင်� ၊ �ဒသ�တ�စ���

ဦ�မင်��ယ် ပ� ၅

-

လက်ခ�သင်� မသင�်က��န�ရန်

ဦ�ဟ�ရ�င် ပ� ၄ (၎င်�တ��၏

ဦ�ဇ�နည်က�က�

�ဒရ�မက်ဘ� ( ၆ က��ယ်တ�င်�င�်

-

၎င်�

-

၎င်�

(၎င်�၏ က��ယ်စ��လ�ယ် ဦ��မင�်�အ�)

�ဒခင်�မတ်ထ�န်� (ခ) �ဒသ�န်�

၅

၎င်�

၎င်�

၇၄၀ /၂၀၂၀

၁။ �ဒ�မခင် (က�ယ်လ�န်) (က�ယ်လ�န်သ�

�ဒ�မခင်၏ တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်အ�ဖစ်

�လ�က်ထ��သ� �ဒ�က်တ� နန်�ခ�ယ်ရ�ဝင်�)

၆

၎င်�

တရ��မ�ပင်ဆင်မ

၅၁၃ / ၂၀၂၀

၇

၎င်�

တရ��မအယ�ခ�မ

၂၀၉ /၂၀၂၁

ဦ�မ����မင�်

၈

၎င်�

၎င်�

၂၁၀ /၂၀၂၁

ဦ��ဇ�်ဝင်�

ဦ��ဇ�်ဝင်�

�ဒခ��င်ဇ�လင်� ၊ ဦ�ဝင်�လ�င်မ��၊

�ဒကည်�ပ�သ�မ၊�် �ဒသက်ထ���ဆ�

အမ�တ် (၁) မ� (၅) အယ�ခ�တရ��ပ�င်မ���၏

�ဒ�မ�မ (က�ယ်လ�န်သ�

ဦ��မင�်�က��်၏တရ��ဝင်က�ယ်စ��လ�ယ်)

�မန�ထ�န်� �ဆ�က်လ�ပ်�ရ�

က�မဏ�လ�မ�တက် (၎င်�၏ က��ယ်စ��
ဦ��မင�်�ဆ� ၊ ဒ���က်တ�)

�ဒစန်�ရ� ၊ �ဒသင်�သင်��ဆ�

က��မ���င်ဝင်�

ပ� ၂

ဦ��က��်�မင�် ၊ �ဒ�င်��မခ��င်

�ဒတင်တင်စ�န်

ပ� ၂

�ဒ�အ�ခ��င်ခ�င်သက်

ဦ�လဘန်�ယ�်

က��ဘ�စန်� (ခ) က��စန်�ယ�

စည်�ကမ်�သတ်�က��်လ�န်�ခင်�က�စပ�သည်)

�ဒဖ���ဝခင် ၊

�ဒ�ပည�်�ပည�်�အ�င်

က�ယ်လ�န်သ� အယ�ခ�တရ��လ��

အမ�တ်(၁) �ဒ�မခင်၏�နရ�တ�င်

တရ��ဝင် က��ယ်စ��လ�ယ်ထည�်သ�င်�
သင�် မသင�် က��န�ရန်

ဦ�ဝင်��ဇ�် ၊

က��န�ရန်

ဦ��မ�င်�မ�င်ခ�� ၊

၎င်�

ဦ��ဘ�မ်မ�င် ၊

၎င်�

�ဒသင်�သင်��မတ်

ဦ�ခ��ည�ည�

ဦ�သ��မ�င်�မ�င်

�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)

က��ယ်စ��လ�ယ် စ�ရသ� ဦ�ဝင်�မင်�ထက်)
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