
ဟ ိုတယ်နှင ခ်ရ  ီး သ ာီးလာရရီးဝန်က  ီးဌာန 

 

 

 

 
 

 

ရည်ရွယ်ချက ်

• COVID-19အလွန်ကာလတွင် ဟ ိုတယ်နှင ် ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးမျ ီးက ို 

ပပန်လည် ပမြှင ်တင်ပပီးန ိုင်ရန် 

• ပပည်တ င်ီးပပည်ပခရ ီးသ  ီးဧည ်သည်မျ ီးအတ က်ကျန်ီးမ ပရီးနှင ် 

ပ ီးအနတရ ယ်ကင်ီးရှင်ီးသည ် ဝန်ပ  င်မှုပပီးန ိုင်ပသ  ဟ ိုတယ် 

နှင ်တည်ီးခ ိုရ ပ်သ မျ ီး၊ စ ီးပသ က်  ိုင်မျ ီး ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီး 

  ိုင်ရ  ဝန်ပ  င်မှုလိုပ်ငန်ီးမျ ီးအ ီး COVID-19 Safe Service 

အသ အမှတ်ပပြု တံ  ပ်မျ ီး စနစ်တကျ သတ်မှတ်ပပီးအပ်န ိုင်ရန် 

• ကျန်ီးမ ပရီးနှင ်ပ ီးကင်ီးလံိုခခံြုပသ ဝန်ပ  င်မှုလိုပ်ငန်ီးမျ ီး 

ပ  င်ရွက်ပခင်ီး မှတ င ် ပမန်မ န ိုင်ငံ၏ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးပံိုရ ပ်က ို 

ပမြှင ်တင်ပပီးရန် 

 

လိုပ်ငန်ီးအမျ  ြုီးအစ ီးမျ ီး 

• ဟ ိုတယ်နငှ ်တည်ီးခ ိုရ ပ်သ လိုပ်ငန်ီးမျ ီး 

• စ ီးပသ က်  ိုင်မျ ီး 

• သယ်ယူပ ိုို့ပ  ငပ်ရီးလိုပ်ငန်ီးမျ ီး 

• ခရ ီးသ  ီးကိုမပဏ မျ ီး 

• ဧည ်လမ်ီးညွှန်မျ ီး 

• ခရ ီးစဉ်ပေသမျ ီးနှင ်ခရ ီးသ  ီး  ွဲပ  င်မှုမျ ီး 

• အမတှတ်ရပစစည်ီးအပရ င်ီး  ိုင်မျ ီး 

•  

• အမတှတ်ရပစစည်ီးအပရ င်ီး  ိုင်မျ ီး 
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         ဟ ိုတယ်နငှ ်ခရ ီးသ  ီးလ ပရီးဝန်ကက ီးဌ န 

“Enchanting Myanmar Health and Safety Protocol” အစ အစဉ် 

အပက င်အထည်ပ  ်ပ  င်ရွက်မည ် စ မံချက် 

န ေါန်ီး 

၁။ ကူီးစက်ပမန်အ ိုတ်ပရ ငပ်ရ ဂါ COVID-19 သည် ကမဘ အနှံို့တ င် ကူီးစက်ပျံျံ့ပ  ီး 

လျက်ရှ ရ  ဟ ိုတယ်မျ ီး၊ အပပည်ပပည်  ိုငရ် ပလပ က င်ီးလ ိုငီ်းမျ ီး၊ ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးမျ ီးနှင ် 

အပခ ီး က်စပ်လိုပ်ငန်ီးမျ ီးစသည ် ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးဧည ်ဝန်ပ  င်မှုကဏ္ဍအ ီး အကက ီးအကျယ် 

ထ ခ ိုက်လျက်ရှ ပါသည်။ ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးမျ ီးသည် ပိုဂဂလ ကလိုပ်ငန်ီးမျ ီးနှင ် 

ပေသခံပပည်သူမျ ီးအတ က်  င ်ပ  ီးအကျ  ြုီးသက်ပရ က်ပစပသ  လိုပ်ငန်ီးပ စ်ပါသပ င ် 

အ  ိုပါလိုပ်ငန်ီးမျ ီးအတ က် COVID-19 ထ န်ီးချြုပ်ပ  င်ရွက်ပနပသ က လအတ င်ီးနှင်  

COVID-19 အလ န်က လမျ ီးတ င် လိုပ်ငန်ီးမျ ီးလျင်ပမန်စ   ပပန်လည်  ျံံ့ဖ  ြုီးတ ိုီးတက်လ ပစ 

ပရီးအတ က် လ ိုအပ်ပသ လိုပ်ငန်ီးစဉ်မျ ီးက ို ကက ြုတင်ချမှတ် စ မံပ  င်ရွက်ရန်လ ိုအပ်ပါသည်။  

၂။ ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးလ ပရီးဝန်ကက ီးဌ နသည် COVID-19က လအတ င်ီးနှင ်အလ န်က လ 

မျ ီးတ င် ပမန်မ န ိုင်ငံ၏ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီး ပပန်လည်  ံျံ့ဖ  ြုီးလ ရန်နှင ် ဦီးပမ  လ ပစပရီး 

အတ က် ပ  ငရ်ွက်မည ် COVID-19   ိုင်ရ ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးကိုစ ီးမှု အစ အစဉ် (COVID-19  

Tourism Relief Plan) က ို န ိုငင်ပံတ မ်ှထိုတ်ပပန်ထ ီးရှ သည ် COVID-19 Economic Relief 

Plan(CERP) အပပေါ်အပပခခံ၍ ပရီး  ွဲထိုတ်ပပန်ခွဲ ဖပ ီး ပ စ်ပါသည်။ အ  ိုပါ COVID-19 

  ိုင်ရ ခရ ီးသ  ီး လိုပ်ငန်ီးကိုစ ီးမှုအစ အစဉ်တ င် ပါဝင်ပသ  လိုပ်ငန်ီးစဉ်မျ ီးအရ COVID-19 

အလ န်က လတ င် ပမန်မ န ိုင်င၏ံ ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးကဏ္ဍ စနစ်တကျ ပပန်လည်  ံျံ့ဖ  ြုီး 

တ ိုီးတက်ပစပရီးအတ က် ခရ ီးသ  ီးဧည ်သည်မျ ီးအ ီး ခရ ီးစဉ်မျ ီးစ စဉ်ပ  င်ရွက်ပပီးပခငီ်း၊ 

ဧည ်လမ်ီးညွှန် ဝန်ပ  င်မှုပပီးပခင်ီး၊ ပပည်တ င်ီးသယ်ယူပ ိုို့ပ  င်ပရီးဝန်ပ  င်မှုပပီးပခင်ီး 

စသည  ် လိုပ်ငန်ီးမျ ီးပ  င်ရွက်ရ ၌ သက်  ိုင်ရ လိုပ်ငန်ီးခ င်မျ ီးအတ င်ီး လိုပ်ငန်ီးခ င် 

ပ ီးအနတရ ယ်ကင်ီးရှင်ီးပစပရီး၊ပပည်တ င်ီးပပည်ပခရ ီးသ  ီးဧည ်သည်မျ ီးအတ က်ကျန်ီးမ ပရီး 

နှင ်ပ ီးအနတရ ယ်ကင်ီးရှင်ီးစ    တည်ီးခ ိုပနထ ိုငန် ိုင်သည ် ဟ ိုတယ်နှင ်တည်ီးခ ိုရ ပသ် မျ ီး၊ 



Enchanting Myanmar Health and Safety Protocol(Final) 

စ ီးပသ က်  ိုင်မျ ီး အပ စ်စနစ်တကျ သတ်မှတ်ပပီးန ိုငရ်န် ရည်ရွယ်၍ ဤစ မံချက်က ို 

ပရီး  ွဲတင်ပပရပခငီ်း  ပ စ်ပါသည်။  

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ပအ က်ပါအတ ိုငီ်းပ စ်ပါသည်- 

(က) COVID-19 အလ န်က လတ င် ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးမျ ီးက ို ပပန်လည် 

ပမြှင ်တင်ပပီးန ိုငရ်န် 

(ခ) ပပည်တ င်ီးပပည်ပခရ ီးသ  ီးဧည ်သည်မျ ီးအတ က် ကျန်ီးမ ပရီးနှင ်ပ ီးအနတရ ယ် 

ကင်ီးရှင်ီးသည ် ဝန်ပ  င်မှုပပီးန ိုင်ပသ  ဟ ိုတယ်နှင ်တည်ီးခ ိုရ ပ်သ မျ ီး၊ 

စ ီးပသ က်  ိုင်မျ ီး၊ ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီး  ိုငရ် ဝန်ပ  ငမ်ှု လိုပ်ငန်ီးမျ ီး အ ီး 

COVID-19 Safe Service အသ အမှတ်ပပြုတံ  ပ်မျ ီး စနစ်တကျ သတ်မှတ ်

ပပီးအပ်န ိုင်ရန် 

(ဂ) ကျန်ီးမ ပရီးနှင ်ပ ီးကင်ီးလံိုခခံြုပသ ဝန်ပ  င်မှုလိုပ်ငန်ီးမျ ီးပ  င်ရွက်ပခငီ်း 

မှတ င ် ပမန်မ န ိုငင်ံ၏ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးပံိုရ ပ်က ို ပမြှင ်တင်ပပီးရန် 

         

ပ  င်ရကွ်ထ ီးရှ မှု  

၄။ ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးလ ပရီးဝန်ကက ီးဌ န၏ ဦီးပ  င်လမ်ီးညွှန်မှု၊ ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီး 

ညွှန် က ီးမှုဦီးစ ီးဌ န၏ ကက ီး ကပ်စ စဉ်မှုပ င ် ပအ ကပ်ါလိုပ်ငန်ီးစဉ်မျ ီးပ င ် စ မံ ပ  ငရ်ွက် 

သ  ီးပါမည် -  

(က)   ပပည်နယ်နှင ်တ ိုင်ီးပေသကက ီးအလ ိုက်ကျန်ီးမ ပရီးနှင ် ပ ီးအနတရ ယ်ကင်ီး 

ရှင်ီးပရီး  ိုငရ်  သငတ်န်ီးမျ ီး  င ်လစှ်ပ ိုို့ချပခငီ်း 

 ဟ ိုတယ်နှင ်တည်ီးခ ိုရ ပ်သ မျ ီး/ စ ီးပသ က်  ိုင်မျ ီးမှ မန်ပနဂျ နှင ်ဝန်ထမ်ီးမျ ီး၊ 

ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးကိုမပဏ မျ ီးမှ မန်ပနဂျ နှင ်ဝန်ထမ်ီးမျ ီး၊ ဧည ်လမ်ီးညွှန်မျ ီး၊ 

ပပည်တ င်ီးသယ်ယူပ ိုို့ပ  င်ပရီးလိုပ်ငန်ီးမျ ီးမှ ယ ဉ်ဝန်ထမီ်းမျ ီး၊ ခရ ီးစဉ် 
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ပေသနှင ် ခရ ီးသ  ီး  ွဲပ  င်မှုပနရ မျ ီးနှင  ် အမှတ်တရပစစည်ီး အပရ င်ီး 

  ိုင်မျ ီးတ င် လိုပ်က ိုင်ပ  င်ရွက်ပနသူမျ ီးအတ က် COVID-19 အလ န် 

က လတ င် ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးကဏ္ဍအတ င်ီး လိုပ်ငန်ီးခ င် ပ ီးအနတရ ယ် 

ကင်ီးရှင်ီးပရီး  ိုင်ရ Online သငတ်န်ီးမျ ီးက ို ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးလ ပရီး 

ဝန်ကက ီးဌ န၊ အလိုပ်သမ ီး၊လူဝငမ်ှုကက ီး ကပ်ပရီးနှင ်ပပည်သူူ့အင်အ ီးဝန်ကက ီး 

ဌ န၊ ပမန်မ န ိုငင်လံိုပ်သ ီးမျ ီးကျွမ်ီးကျငမ်ှု ‘စံ’ သတ်မှတ် ပပဌ န်ီးပရီးအ  ွဲျံ့၊ 

အပပည်ပပည်  ိုင်ရ အလိုပ်သမ ီးမျ ီးအ  ွဲျံ့တ ိုို့နှင ် ပူီးပပါငီ်း၍   င ်လှစ်န ိုင်ရန် 

လျ ထ ီးပ  င်ရွက်လျက်ရှ ပါသည်။ အလ ီးတူဟ ိုတယ်မျ ီးနှင ်စ ီးပသ က်  ိုင် 

မျ ီးမှ ကက ီး ကပ်သူမန်ပနဂျ မျ ီးနှင ် ဝန်ထမ်ီးမျ ီးအတ က်  န ိုငင်တံက  

  ံျံ့ဖ  ြုီးမှုမ တ် က်အ  ွဲျံ့အစည်ီးပ စ်ပသ  Swisscontact၏စ စဉ်မှုပ င ် COVID-

19 Related Workplace Health and Safety သငတ်န်ီးနှင  ်Food Safety 

and Hygiene သင်တန်ီးမျ ီးက ို ပပည်နယ်နှင တ် ိုင်ီးပေသကက ီးအသ ီးသ ီး 

တ ိုို့တ င် ယခိုနှစ် စက်တင ် လမှ ေ ဇင ် လအတ င်ီး   င ်လစှ်လျက်ရှ  

ပါသည်။ 

(ခ) အသ မတှ်ပပြုပအ င်လက်မတှ်မျ ီးပပီးအပ်ချ  ီးပမြှင ်ပခင်ီး 

 ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးကဏ္ဍအတ င်ီး လိုပ်ငန်ီးခ င်ပ ီးအနတရ ယ်ကငီ်းရှင်ီးပရီး 

  ိုင်ရ  Online သင်တန်ီးမျ ီး တက်ပရ က်ဖပ ီးစ ီးသူမျ ီးက ို ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီး 

လ ပရီးဝန်ကက ီးဌ န၊ ကျန်ီးမ ပရီးနှင ်အ ီးကစ ီးဝန်ကက ီးဌ နတ ိုို့ ပူီးပပါင်ီး၍ 

လည်ီးပက င်ီး၊ COVID-19 Related Workplace Health and Safety 

သင်တန်ီးနှင ် Food Safety and Hygiene သင်တန်ီးတက်ပရ က်ဖပ ီးသူ 

မျ ီးက ို ဝန်ကက ီးဌ နနှင  ် Swisscontact အ  ွဲျံ့အစည်ီးတ ိုို့မှ လည်ီးပက င်ီး 

သင်တန်ီး င်ီးလက်မှတ် (Completion Certificate) မျ ီးအသ ီးသ ီး 

ပပီးအပ်သ  ီးမည် ပ စ်ပါသည်။  

(ဂ)  အကွဲပ တ်စစ်ပ ီးပခင်ီး 

 ကျန်ီးမ ပရီးနှင ်အ ီးကစ ီးဝန်ကက ီးဌ န၊ သက်  ိုင်ရ ခရ ီးစဉ်ပေသ စ မံ 
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ခနိ်ု့ခ ွဲပရီး  ိုင်ရ  အ  ွဲျံ့အစညီ်းမျ ီးနှင ်  က်စပ်အသငီ်းအ  ွဲမျ ီး (Industry 

Associations) ပေသအသ ီးသ ီးရှ  ဟ ိုတယ်မျ ီးနှင ်စ ီးပသ က်   ိုင်မျ ီး၊   

ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးကိုမပဏ မျ ီး၊ ပပည်တ ငီ်းသယ်ယူပ ိုို့ပ  ငပ်ရီးယ ဉ်မျ ီး နှင ် 

ဧည ်လမ်ီးညွှန်မျ ီးစသည်ပ င ် သက်  ိုင်ရ လိုပ်ငန်ီးနယ်ပယ်အလ ိုက် 

က င်ီး င်ီး စစ်ပ ီးသ  ီးမညပ် စ်ဖပ ီး သတ်မှတ်စညီ်းကမ်ီးချက်မျ ီး နှင ် 

က ိုက်ည မှုရှ ပါက “Enchanting Myanmar Health and Safety 

Protocol” တံ  ပ်အ ီး ပပီးအပ်သ  ီးမည်ပ စ်ပါသည်။ 

(ဃ) ပရှ ငတ်ခငအ်ကွဲပ တ်စစ်ပ ီးပခငီ်း 

 အပ ိုေခ် ွဲ(င)ပ  ပ်ပပါအတ ိုငီ်း (၆) လ (၁)ကက မ်နှုန်ီးပ င ် စစ်ပ ီးပ  ငရ်ွက် 

သ  ီးမည်ပ စ်ဖပ ီး သက်တမ်ီးက ို (၁)နှစ် (၁)ကက မ်တ ိုီးပမြှင ်ရန်ပ စ်ပါသည်။ 

(င) ပ  င်ရကွ်မည ်အ င ်မျ ီး 

(၁) ပထမအ င ်အပနပ င ် ပပည်နယ်နှင ်တ ိုငီ်းပေသကက ီးမျ ီး (Regional 

 Level)တ င် ပေသ  ိုင်ရ ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးပက ်မတ မျ ီးမှ မ မ တ ိုို့ 

 သက်  ိုင်ရ ပေသအလ ိုက်လိုပ်ငန်ီးမျ ီး  င ်လှစ်န ိုင်ပရီးအတ က် စစ်ပ ီး 

 ပ  ငရ်ွက်ပခငီ်း 

(၂)  ေိုတ ယအ င ်အပနပ င ် အမျ  ြုီးသ ီးအ င ် (National Level) တ င် 

 ယခိုပပြုစိုပရီး  ွဲထ ီးသည ် “Enchanting Myanmar Health and 

 Safety Protocol” အစ အစဉ်က ိုအပက င်အထည်ပ  ်ပ  င်ရွက်ပခင်ီး  

(၃) တတ ယအ င ်အပနပ င ်န ိုင်ငံတက အ င ် (International Level)တ င်  

 ဝန်ကက ီးဌ နအပနပ င ် UNWTO, WTTC တ ိုို့၏ Guidelines  မျ ီးနှင ် 

 အည  အစစ်ပ ီးခံန ိုင်ရန် ပပင ်ငပ်  င်ရွက်ပခငီ်း 

(စ) ပ  င်ရွက်မည ်ပံိုစံ 

(၁) ပပည်နယ်နှင ်တ ိုငီ်းပေသကက ီးမျ ီး (Regional Level)တ င် ပေသ 

   ိုင်ရ ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးပက ်မတ အ  ွဲျံ့တ င်ပါဝင်ပသ  ကျန်ီးမ ပရီး 

 နငှ အ် ီးကစ ီးဝန်ကက ီးဌ န၊ ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးလ ပရီးဝန်ကက ီးဌ န၊ 

 အလိုပ်သမ ီး၊ လူဝင်မှုကက ီး ကပ်ပရီးနှင ်ပပည်သူူ့အင်အ ီးဝန်ကက ီးဌ န၊ 
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 ပမန်မ န ိုင်ငခံရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးအ  ွဲျံ့ချြုပ်နှင ် ည ပနောင်(၁၁)သင်ီးတ ိုို့ 

 အပနပ င  ် ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးလ ပရီးဝန်ကက ီးဌ နမှ ထိုတ်ပပန်ထ ီး 

 ပသ “Health  and Safety Protocol” Guidelines မျ ီးနှင ် 

 ည ညွှတ်ပခငီ်းရှ /မရှ  စစ်ပ ီးဖပ ီး Reopening Certificate မျ ီးထိုတ် 

 ပပီးပခငီ်း 

(၂) န ိုငင်အံ င ်(National Level)တ င် COVID-19 က က ယ်၊ထ န်ီးချျူပ်၊  

 ကိုသပရီး အမျ  ြုီးသ ီးအ င ်ဗဟ ိုပက မ်တ ၏ လမီ်းညွှန်မှုနှင ်အည  

 ကျန်ီးမ ပရီးနှင ်အ ီးကစ ီးဝန်ကက ီးဌ န၊ ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးလ ပရီး 

 ဝန်ကက ီးဌ န၊ အလိုပ်သမ ီး၊လူဝင်မှုကက ီး ကပ်ပရီးနှင ်ပပည်သူူ့အင်အ ီး 

 ဝန်ကက ီးဌ န၊ ပမန်မ န ိုင်ငခံရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးအ  ွဲျံ့ချြုပ်နှင ် ည ပနောင် 

 (၁၁)သငီ်းမျ ီး ပူီးပပါငီ်းဖပ ီး National Level “Health and Safety 

 Protocol” Plaque မျ ီးထိုတ်ပပီးန ိုငရ်န် ပ  င်ရွက်ပခငီ်း 

(၃) န ိုငင်တံက အ င ် (International Level) တ င ် ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီး 

 သ  ီးလ ပရီးဝန်ကက ီးဌ နမှ အသံိုီးပပြုပနပသ  Health and Safety 

 Guidelines မျ ီးက ို WTTC မ ှချမှတ်ထ ီးပသ  Guidelines မျ ီးနှင ် 

 က ိုက်ည မှုရှ ပစရန် WTTC အ  ွဲျံ့အစည်ီးနှင ် ညြှ န ှုင်ီးဖပ ီး န ိုင်ငံတက အ င ် 

 WTTC၏ Safe Travel Logo ထည ်သ င်ီးပပီးအပ်န ိုင်ပရီးပ  င်ရွက်ပခင်ီး  

(၄) သက်  ိုငရ် လိုပ်ငန်ီးရှင်မျ ီးအပနပ င ် ဝန်ကက ီးဌ နမှလွှင ်တင်ထ ီး 

 ပသ  Website တ င် မှတ်ပံိုတင်ပခင်ီး 

(၅) သက်  ိုင်ရ လိုပ်ငန်ီးရှင်မှ Website တ င် အချက်အလက်မျ ီး 

 ပ ည ်စ က်ပခငီ်း 

(၆) Industry Associations မျ ီးမ ှပ ည ်စ က်ထ ီးပသ  အချက်အလက် 

 မျ ီးအ ီး က ိုက်ည မှုရှ /မရှ  စစ်ပ ီးပခငီ်း 

(၇) ဝန်ကက ီးဌ နမှလိုပ်ငန်ီးရှင်မျ ီး၏အချက်အလက်မျ ီးက ိုကျန်ီးမ ပရီး 

 နှင အ် ီးကစ ီးဝန်ကက ီးဌ နနှင ်ပီူးပပါင်ီး၍ပနောက် ံိုီး  အ င ်အပ စ် 
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 အတညပ်ပြုပခငီ်း  

(၈) စစ်ပ ီးအကွဲပ တ်ဖပ ီးပါကသက်  ိုင်ရ လိုပ်ငန်ီးအလ ိုက် “Enchanting 

 Myanmar Health and Safety Protocol”  အသ အမှတ်ပပြု 

 လက်မှတ်ပပီးအပ်ပခငီ်း 

(၉) ပေသ  ိုငရ် ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီးပက ်မတ ၊ ခရ ီးစဉ်ပေသစ မံခနိ်ု့ခ ွဲပရီး 

   ိုင်ရ အ  ွဲျံ့အစည်ီး Destination Management Organization  

 (DMO)မျ ီးမ ှပရှ ငတ်ခငစ်စ်ပ ီးပခငီ်း  

(၁၀) ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးလ ပရီးဝန်ကက ီးဌ န၊ ကျန်ီးမ ပရီးနှင ်အ ီးကစ ီး 

 ဝန်ကက ီးဌ န၊ အလိုပ်သမ ီး၊ လူဝင်မှုကက ီး ကပ်ပရီးနှင ် ပပည်သူူ့အင်အ ီး 

 ဝန်ကက ီးဌ န၊ သ သနောပရီးနှင ်ယဉ်ပကျီးမှုဝန်ကက ီးဌ န၊ ပ ိုို့ပ  င်ပရီး 

 နှင  ်က်သ ယ်ပရီးဝန်ကက ီးဌ နစသည ်ဝန်ကက ီးဌ နပပါင်ီးစံိုပါဝင်ပသ  

 ပူီးပပါငီ်းအ  ွဲျံ့ပ င ် စစ်ပ ီးပ  င်ရွက်ပခငီ်း 

(၁၁)  “Enchanting  Myanmar Health and Safety Protocol”  

 အသ အမှတ်ပပြုလက်မှတ်ရရှ   ထ ီးပသ လိုပ်ငန်ီးမျ ီးက ို အမျ ီးသ ရှ  

 ပစရန်ဝန်ကက ီးဌ န၏ Website တ င် လွှင ်တင်ပ ကပင ပပီးပခငီ်း 

(၁၂) Enchanting Myanmar Health and Safety Protocol တ ံဆိပ ်

 ရရ  ိသ ောလိုပ်ငန်ီးအမျ  ြုီးအစ ီးမျ ီးအပနပ င ် သက်  ိုင်ရ လိုပ်ငန်ီး 

 အလ ိုက် လ ိုင်စင်ပ ကီးထက်မပ ိုပသ  မှတ်ပံိုတငပ် ကီးနှင ်  နှစ်စဉ် 

 ပ ကီးမျ ီးက ို ဝန်ကက ီးဌ နမှ သတ်မှတ်ပပီးပခငီ်း  

 (အ  ိုပါ လိုပ်ငန်ီးမျ ီးအ ီး COVID-19 က လအတ င်ီးတ င် အထက် 

 ပ  ပ်ပပါစရ တ်မျ ီးက ိုကငီ်းလ တ်ခ င ပ်ပြုဖပ ီး COVID-19 အလ န်က လ 

 မျ ီးတ င်မှ ပက က်ခံသ  ီးရန် ပ စ်ပါသည်။) 
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( ) Health and Safety Standard မျ ီးပ  ်ထိုတ်ပခင်ီးနငှ ် Operational Guidelines

 ပရီး  ွဲပခငီ်း 

 ဝန်ကက ီးဌ န၏ ကက ီး ကပ်မှု၊ အလိုပ်သမ ီး၊ လူဝင်မှုကက ီး ကပ်ပရီးနှင ပ်ပည်သူူ့အငအ် ီး 

ဝန်ကက ီးဌ န၊ ပမန်မ န ိုင်ငံလိုပ်သ ီးမျ ီးကျွမ်ီးကျင်မှု ‘စံ’ သတ်မှတ်ပပဋ္ဌ န်ီးပရီးအ  ွဲျံ့၊ အပပည်ပပည် 

  ိုင်ရ အလိုပ်သမ ီးပရီးရ အ  ွဲျံ့စသည  ်  က်စပ်ဝန်ကက ီးဌ နမျ ီးနှင ် အ  ွဲျံ့အစည်ီးမျ ီး၏ 

ပူီးပပါငီ်းပါဝငမ်ှု၊ န ိုငင်တံက   ံျံ့ဖ  ြုီးမှုမ တ် က်အ  ွဲျံ့အစည်ီး Swisscontact ၏ ပံ ပ ိုီးကူည မှုပ င ် 

“Enchanting  Myanmar Health and Safety Protocol” အစ အစဉ်တ င် ပါဝငမ်ည ် အဓ က 

လိုပ်ငန်ီးနယ်ပယ် (၇) ခိုတ ိုို့အတ က် စံနှုန်ီးမျ ီး ပ  ထ်ိုတ်ပရီး  ွဲပခင်ီး၊ န ိုငင်တံက စံနှုန်ီး 

သတ်မှတ်ချက်မျ ီးနှင ်အည  Operational Guidelines ပရီး  ွဲပခင်ီးလိုပ်ငန်ီးစဉ်မျ ီးက ို ပ  င်ရွက် 

သ  ီးမည်ပ စ်ပါသည်။  

(ဇ) “Enchanting  Myanmar Health and Safety Protocol” Website တည်ပ  က် 

 ပခင်ီး  

  ဝန်ကက ီးဌ န၏ ကက ီး ကပ်မှု၊န ိုင်ငတံက   ံျံ့ဖ  ြုီးမှုမ တ် က်အ  ွဲျံ့အစည်ီး Swisscontact 

၏ ပံ ပ ိုီးကူည မှုပ င ် “Enchanting  Myanmar Health and Safety Protocol” Website 

တည်ပ  က်ရန်အတ က် Website ပရီး  ွဲပသ နညီ်းပည ကိုမပဏ မျ ီးအ ီး ပခေါ်ယူပရီး  ွဲ 

မည်ပ စ်ပါသည်။ အ  ိုပါ Website တ င် ပအ က်ပါအချက်မျ ီးပါဝငပ်ါသည်- 

 (၁) Register ပပြုလိုပ်သည ် စနစ်မျ ီး 

 (၂) Health and Safety Standard Manual မျ ီး 

 (၃) Register ပပြုလိုပ်ပံိုအ င ် င ် 

 (၄) လိုပ်ငန်ီးအလ ိုက် Certificate မျ ီး 

 (၅) အတညပ်ပြု Certificate ထိုတ်ပပီးသည ်စနစ်မျ ီး 
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အိုပ်ချြုပ်မှုနငှ ်က ပ်ကွဲမှု  

၅။ ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးလ ပရီးဝန်ကက ီးဌ န၏ ဦီးပ  ငမ်ှု၊  က်စပ်ဝန်ကက ီးဌ နမျ ီးနှင ် 

အ  ွဲျံ့အစည်ီးမျ ီး၏ ပူီးပပါင်ီးပါဝငမ်ှု၊ ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးညွှန် က ီးမှုဦီးစ ီးဌ န၏ ကက ီး ကပ်မှု၊ 

နယ်ရံိုီးခ ွဲမျ ီး၊ ခရ ီးစဉ်ပေသစ မံခနို့်ခ ွဲပရီး  ိုင်ရ အ  ွဲျံ့အစည်ီးမျ ီးနှင ်  က်စပ်အသငီ်းအ  ွဲျံ့ 

မျ ီး (Industry Associations) ၏ ပူီးပပါငီ်းပါဝင်ပ  ငရ်ွက်မှုပ င ် စ မံပ  င်ရွက် သ  ီးမည် 

ပ စ်ပါသည်။ 

န ဂံိုီး 

၆။ ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးလ ပရီးဝန်ကက ီးဌ န၏ ဦီးပ  င်မှု၊ ကျန်ီးမ ပရီးနှင ်အ ီးကစ ီး 

ဝန်ကက ီးဌ န၊ အလိုပ်သမ ီး၊ လူဝင်မှုကက ီး ကပ်ပရီးနှင ်ပပည်သူူ့အင်အ ီးဝန်ကက ီးဌ န၊ အပပည်ပပည် 

  ိုင်ရ  အလိုပ်သမ ီးအ  ွဲျံ့တ ိုို့၏ ပူီးပပါငီ်းပါဝငမ်ှု ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးညွှန် က ီးမှုဦီးစ ီးဌ န၏ 

ကက ီး ကပ်မှု၊ နယ်ရံိုီးခ ွဲမျ ီး၊ ခရ ီးစဉ်ပေသစ မံခနိ်ု့ခ ွဲပရီး  ိုင်ရ အ  ွဲျံ့အစည်ီးမျ ီးနှင ်  က်စပ် 

အသင်ီးအ  ွဲျံ့မျ ီး (Industry Associations)၏ ပူီးပပါင်ီးပါဝင်ပ  င်ရွက်မှုပ င ် ပပည်တ င်ီး 

ပပည်ပခရ ီးသ  ီးဧည ်သည်မျ ီးအတ က် ကျန်ီးမ ပရီးနှင ပ် ီးအနတရ ယ်ကင်ီးရှင်ီးစ    တည်ီးခ ို 

ပနထ ိုငန် ိုင်သည ် ဟ ိုတယ်နှင ်တည်ီးခ ိုရ ပ်သ မျ ီး၊ စ ီးပသ က်  ိုငမ်ျ ီး၊ ခရ ီးသ  ီးကိုမပဏ မျ ီး၊ 

ခရ ီးစဉ်ပေသမျ ီး၊ အမှတ်တရ ပစစည်ီးအပရ ငီ်း  ိုင်မျ ီး၊ သယ်ယူပ ိုို့ပ  ငပ်ရီးလိုပ်ငန်ီး 

မျ ီးနှင  ် ခရ ီးသ  ီးလိုပ်ငန်ီး ဝန်ပ  င်မှုလိုပ်ငန်ီးမျ ီးက ို “COVID-19 Safe Services” 

အပ စ်စနစ်တကျ သတ်မှတ်ပပီးန ိုငရ်န် “Enchanting Myanmar Health and Safety 

Protocol” အစ အစဉ်က ို စနစ်တကျ အပက င်အထည်ပ  ် ပ  ငရ်ွက်သ  ီးမည်ပ စ်ပါ 

ပ က င်ီး တငပ်ပအပ်ပါသည်။ 

 

       ဟ ိုတယ်နှင ်ခရ ီးသ  ီးလ ပရီးဝန်ကက ီးဌ န 


