ဟိုတယ်နှင်ခရီးသာီးလာရရီးဝန်က

REGIONAL LEVEL

ီးဌာန

ရည်ရွယ်ချက်
• COVID-19အလွန်ကာလတွင် ဟိုတယ်နှင် ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးမျ ီးကို
ပပန်လည် ပမြှင်တင်ပပီးနိုင်ရန်
• ပပည်တင်ီးပပည်ပခရီးသ ီးဧည်သည်မျ ီးအတက်ကျန်ီးမ ပရီးနှင်
ပ

ီးအနတရ ယ်ကင်ီးရှင်ီးသည် ဝန်ပ

င်မှုပပီးနိုင်ပသ ဟိုတယ်၊

မိုတယ်၊ အင်ီး နှင် တည်ီးခိုရပ်သ မျ ီး၊ စ ီးပသ က်
ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီး

ိုင်ရ ဝန်ပ

င်မှုလိုပ်ငန်ီးမျ ီးအ ီး COVID-

19 Safe Service အသအမှတ်ပပြု တံ

NATIONAL LEVEL

ိုင်မျ ီး

ပ်မျ ီး စနစ်တကျ

သတ်မှတ်ပပီးအပ်နိုင်ရန်
• ကျန်ီးမ ပရီးနှင်ပ ီးကင်ီးလံိုခခံြုပသ ဝန်ပ
ပ

င်ရွက်ပခင်ီး မှတ

င်မှုလိုပ်ငန်ီးမျ ီး

င် ပမန်မ နိုင်ငံ၏ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးပံိုရပ်ကို

ပမြှင်တင်ပပီးရန်

လိုပ်ငန်ီးအမျြုီးအစ ီးမျ ီး
• ဟိုတယ်၊ မတ
ို ယ်၊ အင်ီးနှင် တည်ီးခရ
ို ပ်သ လိုပင
် န်ီးမျ ီး
INTERNATIONAL LEVEL

• စ ီးပသ က်

ိုင်မျ ီး

• သယ်ယူပပ
ိုို့

င်ပရီးလိုပ်ငန်ီးမျ ီး

• ခရီးသ ီးကိုမပဏမျ ီး
• ဧည်လမ်ီးညွှန်မျ ီး
• ခရီးစဉ်ပေသမျ ီးနှင်ခရီးသ ီး

ွဲပ

• အမှတတ
် ရပစစည်ီးအပရ င်ီး

ိုင်မျ ီး

•
• အမှတတ
် ရပစစည်ီးအပရ င်ီး
Enchanting Myanmar Health and Safety Protocol
အစအစဉ်အရ

ာင်အထည်ရ ာ်ရ

ာင်ရွ

်မည် စမံချ

်

ိုင်မျ ီး

င်မှုမျ ီး

ဟတ
ို ယ်နင
ှ ်ခရီးသ ီးလ ပရီးဝန်ကကီးဌ န
“Enchanting Myanmar Health and Safety Protocol” အစအစဉ်
အပက င်အထည်ပ

်ပ

င်ရွက်မည် စမံချက်

နေါန်ီး
၁။

ကူီးစက်ပမန်အ

ိုတ်ပရ င်ပရ ဂါ COVID-19 သည် ကမဘ အနှံို့တင် ကူီးစက်ပျံျံ့ပ ီး

လျက်ရှရ ဟိုတယ်မျ ီး၊ အပပည်ပပည်

ိုငရ
် ပလပ က င်ီးလိုငီး် မျ ီး၊ ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးမျ ီးနှင်

အပခ ီး က်စပ်လိုပ်ငန်ီးမျ ီးစသည် ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးဧည်ဝန်ပ
ထခိုက်လျက်ရှပါသည်။

ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးမျ ီးသည်

ပေသခံပပည်သူမျ ီးအတ က်
အ

င်မှုကဏ္ဍအ ီး အကကီးအကျယ်

င ်ပ ီးအကျ ြုီးသက်ပရ က်ပစပသ

ိုပါလိုပ်ငန်ီးမျ ီးအတ က် COVID-19 ထ န်ီးချြုပ်ပ

လိုပ်ငန်ီး ပ စ်ပါသပ င ်

င်ရွက်ပနပသ က လအတ င်ီးနှင်

COVID-19 အလန်က လမျ ီးတင် လိုပ်ငန်ီးမျ ီးလျင်ပမန်စ

ပပန်လည် ျံ့ံ ဖ ြုီးတိုီးတက်လ ပစ

ပရီးအတက် လိုအပ်ပသ လိုပ်ငန်ီးစဉ်မျ ီးကို ကကြုတင်ချမှတ် စမံပ
၂။

ပိုဂဂလကလိုပ်ငန်ီးမျ ီးနှင်

င်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလ ပရီးဝန်ကကီးဌ နသည် COVID-19က လအတင်ီးနှင်အလန်က လ

မျ ီးတင်

ပမန်မ နိုင်ငံ၏ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီး

အတက် ပ

င်ရွက်မည် COVID-19

ပပန်လည် ံျံ့ဖ ြုီးလ ရန်နှင်

ဦီးပမ လ ပစပရီး

ိုင်ရ ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးကိုစ ီးမှု အစအစဉ် (COVID-19

Tourism Relief Plan) ကို နိုငင
် ပ
ံ တ မ
် ှထိုတ်ပပန်ထ ီးရှသည် COVID-19 Economic Relief
Plan(CERP) အပပေါ်အပပခခံ၍ ပရီး

ွဲထိုတ်ပပန်ခွဲဖပီး ပ စ်ပါသည်။ အ

ိုင်ရ ခရီးသ ီး လိုပ်ငန်ီးကိုစ ီးမှုအစအစဉ်တင် ပါဝင်ပသ

ပ
ို ါ COVID-19

လိုပ်ငန်ီးစဉ်မျ ီးအရ COVID-19

အလန်က လတင် ပမန်မ နိုင်ငံ၏ ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးကဏ္ဍ စနစ်တကျ ပပန်လည် ံျံ့ဖ ြုီးတိုီးတက်
ပစပရီးအတက် ခရီးသ ီးဧည်သည်မျ ီးအ ီး ခရီးစဉ်မျ ီးစစဉ်ပ
ဝန်ပ
ပ

င်မှုပပီးပခင်ီး၊ ပပည်တင်ီးသယ်ယူပပ
ိုို့
င်ရွက်ရ ၌ သက်

င်ပရီးဝန်ပ

င်ရွက်ပပီးပခင်ီး၊ ဧည်လမ်ီးညွှန်
င်မှုပပီးပခင်ီး စသည်လိုပ်ငန်ီးမျ ီး

ိုင်ရ လိုပ်ငန်ီးခင်မျ ီးအတင်ီး လိုပ်ငန်ီးခင် ပ

ီးအနတရ ယ်ကင်ီးရှင်ီး

ပစပရီး၊ ပပည်တင်ီးပပည်ပခရ ီးသ ီးဧည ်သည်မျ ီးအတ က် ကျန်ီး မ ပရီးနှင ်ပ
ကင်ီးရှင်ီးစ

ီးအနတရ ယ်

တည်ီးခိုပနထင
ို န
် ိုင်သည် ဟိုတယ်၊မိုတယ်၊ အင်ီးနှင် တည်ီးခိုရပ်သ မျ ီး၊
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စ ီးပသ က်

ိုင်မျ ီးအပ စ် စနစ်တကျသတ်မှတ်ပပီးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဤစမံချက်ကို ပရီး

ွဲ

တင်ပပရပခင်ီးပ စ်ပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ပအ က်ပါအတိုငီး် ပ စ်ပါသည်(က)

COVID-19 အလန်က လတင် ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးမျ ီးကို ပပန်လည်
ပမြှင်တင်ပပီးနိုငရ
် န်

(ခ)

ပပည်တင်ီးပပည်ပခရီးသ ီးဧည်သည်မျ ီးအတက်
ကင်ီးရှင်ီးသည် ဝန်ပ
ရပ်သ မျ ီး၊

ကျန်ီးမ ပရီးနှင်ပ ီးအနတရ ယ်

င်မှုပပီးနိုင်ပသ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်ီး နှငတ
် ည်ီးခို

စ ီးပသ က်

ိုင်မျ ီး၊

ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီး

ိုငရ
် ဝန်ပ

လိုပ်ငန်ီးမျ ီးအ ီး COVID-19 Safe Service အသအမှတ်ပပြုတံ

င်မှု
ပ်မျ ီး

စနစ်တကျ သတ်မှတ်ပပီးအပ်နိုင်ရန်
(ဂ)

ကျန်ီးမ ပရီးနှင်ပ ီးကင်ီးလံိုခခံြုပသ
မှတ

ပ
၄။

ဝန်ပ

င်မှုလိုပ်ငန်ီးမျ ီးပ

င်ရွက်ပခင်ီး

င် ပမန်မ နိုငင
် ံ၏ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးပံိုရပ်ကို ပမြှင်တင်ပပီးရန်

င်ရက
ွ ်ထ ီးရှမှု
ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလ ပရီးဝန်ကကီးဌ န၏ ဦီးပ

င်လမ်ီးညွှန်မှု၊ ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီး

ညွှန် က ီးမှုဦီးစီးဌ န၏ ကကီး ကပ်စစဉ်မှုပ င် ပအ က်ပါလိုပ်ငန်ီးစဉ်မျ ီးပ င် စမံပ

င်ရွက်

သ ီးပါမည် (က)

တင
ို ်ီးပေသကကီးနှင်ပပည်နယ်မျ ီးအလိုက်ကျန်ီးမ ပရီးနှင်
ကင်ီးရှငီး် ပရီး

ပ

ီးအနတရ ယ်

င
ို ရ
် သင်တန်ီးမျ ီး င်လစ
ှ ်ပို့ခ
ို ျပခင်ီး

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်ီးနှင်တည်ီးခိုရပ်သ မျ ီး/ စ ီးပသ က် ိုင်မျ ီးမှ မန်ပနဂျ နှင်
ဝန်ထမ်ီးမျ ီး၊

ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးကိုမပဏမျ ီးမှ

ဧည်လမ်ီးညွှန်မျ ီး၊

ပပည်တင်ီးသယ်ယူပို့ပ
ို

Enchanting Myanmar Health and Safety Protocol (Final)

မန်ပနဂျ နှင်ဝန်ထမ်ီးမျ ီး၊
င်ပရီးလိုပ်ငန်ီးမျ ီးမှ

ယ ဉ်

ဝန်ထမ်ီးမျ ီး၊ ခရီးစဉ်ပေသနှင် ခရီးသ ီး

ွဲပ

င်မှုပနရ မျ ီးနှင် အမှတ်တရ

ပစစည်ီးအပရ င်ီး ိုင်မျ ီးတင်လိုပ်ကိုင်ပ

င်ရွကပ
် နသူမျ ီးအတက်COVID-19

အလန်က လတင်ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးကဏ္ဍအတင်ီးလိုပ်ငန်ီးခင်ပ
ကင်ီးရှင်ီးပရီး

ီးအနတရ ယ်

ိုင်ရ Online သင်တန်ီးမျ ီးကို ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလ ပရီး

ဝန်ကကီးဌ န၊ အလိုပ်သမ ီး၊လူဝင်မှုကကီး ကပ်ပရီးနှင်ပပည်သူူ့အင်အ ီးဝန်ကကီး
ဌ န၊ ပမန်မ နိုငင
် လ
ံ ိုပ်သ ီးမျ ီးကျွမ်ီးကျင်မှု ‘စံ’ သတ်မှတ် ပပဌ န်ီးပရီးအ ွဲျံ့၊
အပပည်ပပည်
လျ ထ ီးပ

ိုင်ရ အလိုပ်သမ ီးမျ ီးအ ွဲျံ့တန
ိုို့ ှင် ပူီးပပါင်ီး၍

င်လှစ်နိုင်ရန်

င်ရွက်လျက်ရှပါသည်။ အလ ီးတူဟိုတယ်မျ ီးနှင် စ ီးပသ က် ိုင်

မျ ီးမှ ကကီး ကပ်သူမန်ပနဂျ မျ ီးနှင် ဝန်ထမ်ီးမျ ီးအတက်

နိုငင
် တ
ံ က

ံျံ့ဖ ြုီးမှုမတ် က်အ ွဲျံ့အစည်ီးပ စ်ပသ Swisscontact၏စစဉ်မှုပ င် COVID19 Related Workplace Health and Safety သင်တန်ီးနှင် Food Safety
and Hygiene သင်တန်ီးမျ ီးကို တိုင်ီးပေသကကီးနှင်ပပည်နယ်မျ ီးအသီးသီး
တတ
ိုို့ င် ယခိုနှစ် စက်တင်

လမှ ေဇင်

လအတင်ီး

င်လစ
ှ ်လျက်ရှ

ပါသည်။
(ခ)

အသမှတ်ပပြုပအ င်လက်မတ
ှ ်မျ ီးပပီးအပ်ချီးပမြှင်ပခင်ီး
ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးကဏ္ဍအတင်ီး

လိုပ်ငန်ီးခင်ပ

ီးအနတရ ယ်ကင်ီးရှင်ီးပရီး

ိုင်ရ Online သင်တန်ီးမျ ီး တက်ပရ က်ဖပီးစီးသူမျ ီးကို ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီး
လ ပရီးဝန်ကကီးဌ န၊

ကျန်ီးမ ပရီးနှင်အ ီးကစ ီးဝန်ကကီးဌ နတိုို့

ပူီးပပါင်ီး၍

လည်ီးပက င်ီး၊ COVID-19 Related Workplace Health and Safety
သင်တန်ီးနှင် Food Safety and Hygiene သင်တန်ီးတက်ပရ က်ဖပီးသူ မျ ီးကို
ဝန်ကကီးဌ နနှင် Swisscontact အ ျံ့ွဲ အစည်ီးတမ
ိုို့ ှ လည်ီးပက င်ီး သင်တန်ီး င်ီး
လက်မှတ် (Completion Certificate) မျ ီးအသီးသီး ပပီးအပ်သ ီးမည်
ပ စ်ပါသည်။
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(ဂ)

အကွဲပ တ်စစ်ပ

ီးပခင်ီး

ကျန်ီးမ ပရီးနှင်အ ီးကစ ီးဝန်ကကီးဌ န၊ သက်
ပရီး

ိုင်ရ

အ ွဲျံ့အစည်ီးမျ ီးနှင်

ိုင်ရ ခရီးစဉ်ပေသ စမံခနို့်ခွဲ

က်စပ်အသင်ီးအ ွဲျံ့မျ ီး

(Industry

Associations) ပေသအသ ီးသ ီးရှ ဟိုတယ်မျ ီးနှင်စ ီးပသ က်
ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးကိုမပဏမျ ီး၊ ပပည်တင်ီးသယ်ယူပပ
ိုို့
ဧည်လမ်ီးညွှန်မျ ီးစသည်ပ င် သက်
စစ်ပ

ိုင်မျ ီး၊

င်ပရီးယ ဉ်မျ ီးနှင်

ိုင်ရ လိုပ်ငန်ီးနယ်ပယ်အလိုက် ကင်ီး င်ီး

ီးသ ီးမည်ပ စ်ဖပီး ထိုတ်ပပန်ထ ီးပသ Health and Safety ဆိုင်ရာ

လမ််းညွှန်ချက် (Guidelines) မျာ်းနှင် လက
ို ်နာဆဆာင်ရွက်ရန် (Protocols)
မျာ်း၊ Standard Operating Procedures- SOPs မျာ်း၊ လိုပ်ငန််းမျာ်းအတွက်
ဆဆာင်ရွက်ရန်သတ်မှတ်ထာ်းဆသာ Checklists မျာ်းကို ဆဆာင်ရွက်ထာ်းရှမှု
စသည်တိုို့နှင် ကိုက်ညမှုရှပါက “Enchanting Myanmar Health and
Safety Protocol” အသအမှတ်ပပြု လက်မှတ်နှင်တံ

ပ်အ ီး ပပီးအပ်သ ီး

မည်ပ စ်ပါသည်။
(ဃ)

ပရှ င်တခင်အကွဲပ တ်စစ်ပ
အပိုေခ
် ွဲ(င)ပ

ီးပခင်ီး

ပ် ပပါအတိုငီး် (၆) လ (၁)ကကမ်နှုန်ီးပ င် စစ်ပ

ီးပ

င်ရွက်

သ ီးမည်ပ စ်ဖပီး သက်တမ်ီးကို (၁)နှစ် (၁)ကကမ်တိုီးပမြှင်ရန်ပ စ်ပါသည်။
(င)

ပ
(၁)

င်ရက
ွ ်မည်အ
ပထမအ

င်မျ ီး
င်အပနပ င် တိုင်ီးပေသကကီးနှင်ပပည်နယ်မျ ီး (Regional

Level)တင် ပေသ

ိုင်ရ ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးပက ်မတမျ ီးမှ မမတိုို့

သက် ိုင်ရ ပေသအလိုက်လိုပ်ငန်ီးမျ ီး င်လှစ်နိုင်ပရီးအတက် စစ်ပ ီး
ပ
(၂)

င်ရွက်ပခင်ီး

ေိုတယအ

င်အပနပ င် အမျြုီးသ ီးအ

ယခိုပပြုစိုပရီး

င် (National Level) တင်

ွဲထ ီးသည် “Enchanting Myanmar Health and

Safety Protocol” အစအစဉ်ကိုအပက င်အထည်ပ

Enchanting Myanmar Health and Safety Protocol (Final)

်ပ

င်ရွက်ပခင်ီး

(၃)

တတယအ င်အပနပ င်နိုင်ငံတက အ င် (International Level)တင်
ဝန်ကကီးဌ နအပနပ င် UNWTO, WTTC တ၏
ိုို့ Guidelines မျ ီးနှင်
အည အစစ်ပ

(စ)

ပ
(၁)

ီးခံနိုင်ရန် ပပင်

င်ပ

င်ရွက်ပခင်ီး

င်ရွက်မည်ပစ
ံို ံ
တိုင်ီးပေသကကီးနှင်ပပည်နယ်မျ ီး

(Regional

Level)တင်

ပေသ

ိုင်ရ ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးပက ်မတအ ွဲျံ့တင်ပါဝင်ပသ ကျန်ီးမ ပရီး
နှငအ
် ီးကစ ီးဝန်ကကီးဌ န၊ ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလ ပရီးဝန်ကကီးဌ န၊
အလိုပ်သမ ီး၊ လူဝင်မှုကကီး ကပ်ပရီးနှငပ် ပည်သူူ့အင်အ ီးဝန်ကကီးဌ န၊
ပမန်မ နိုင်ငခ
ံ ရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးအ ျံ့ွဲ ချြုပ်နှင်

ညပနောင်(၁၁)သင်ီးတိုို့

အပနပ င် ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလ ပရီးဝန်ကကီးဌ နမှ ထိုတပ် ပန်ထ ီး
ပသ “Health and

Safety

ညညွှတ်ပခင်ီးရှ/မရှစစ်ပ

(၂)

Protocol”

ီးဖပီး ပေသအ

Guidelines

မျ ီးနှင်

င်အသအမှတ်ပပြုလက်မှတ်

နှင် တံ

ပ်မျ ီးထိုတ်ပပီးပခင်ီး

နိုငင
် အ
ံ

င်(National Level)တင် COVID-19 က ကယ်၊ထန်ီးချျူပ်၊

ကိုသပရီး အမျြုီးသ ီးအ

င်ဗဟိုပက မ
် တ၏ လမ်ီးညွှန်မှုနှင်အည

ကျန်ီးမ ပရီးနှင်အ ီးကစ ီးဝန်ကကီးဌ န၊

ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလ ပရီး

ဝန်ကကီးဌ န၊ အလိုပ်သမ ီး၊လူဝင်မှုကကီး ကပ်ပရီးနှင်ပပည်သူူ့အင်အ ီး
ဝန်ကကီးဌ န၊

ပမန်မ နိုင်ငခ
ံ ရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးအ ွဲျံ့ချြုပ်နှင်

ညပနောင်

(၁၁)သင်ီးမျ ီး ပူီးပပါင်ီးဖပီး National Level “Health and Safety
Protocol” Plaque မျ ီးထိုတ်ပပီးနိုငရ
် န် ပ
(၃)

နိုငင
် တ
ံ က အ

င်ရွက်ပခင်ီး

င် (International Level) တင် ဟိုတယ်နှင်ခရီး

သ ီးလ ပရီးဝန်ကကီးဌ နမှ အသံိုီးပပြုပနပသ Health and Safety
Guidelines မျ ီးကို WTTC မှ ချမှတ်ထ ီးပသ Guidelines မျ ီးနှင်
ကိုက်ညမှုရှပစရန် WTTC အ ွဲျံ့အစည်ီးနှင် ညြှနှုင်ီးဖပီး နိုင်ငံတက အ င်
WTTC၏ Safe Travel Logo ထည်သင်ီးပပီးအပ်နိုငပ
် ရီးပ
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င်ရွက်ပခင်ီး

(၄)

သက်

ိုငရ
် လိုပ်ငန်ီးရှင်မျ ီးအပနပ င် ဝန်ကကီးဌ နမှလွှင်တင်ထ ီး

ပသ Website တင် မှတ်ပံိုတင်ပခင်ီး
(၅)

သက်

ိုင်ရ လိုပ်ငန်ီးရှင်မှ Website တ င် အချက်အလက်မျ ီး

ပ ည်စက်ပခင်ီး
(၆)

Industry Associations မျ ီးမှ ပ ည်စက်ထ ီးပသ အချက်အလက်
မျ ီးအ ီး ကိုက်ညမှုရှ/မရှ စစ်ပ

(၇)

ီးပခင်ီး

ဝန်ကကီးဌ နမှလိုပ်ငန်ီးရှင်မျ ီး၏အချက်အလက်မျ ီးကိုကျန်ီးမ ပရီး
နှငအ
် ီးကစ ီးဝန်ကကီးဌ နနှင်ပီးူ ပပါင်ီး၍ပနောက်

ံိုီး အ

င်အပ စ်

အတည်ပပြုပခင်ီး
(၈)

စစ်ပ ီးအကွဲပ တ်ဖပီးပါကသက်

ိုင်ရ လိုပ်ငန်ီးအလိုက် “Enchanting

Myanmar Health and Safety Protocol” အသအမှတ်ပပြု
လက်မှတ်နှငတ
် ံ
(၉)

ပေသ

ပ်ပပီးအပ်ပခင်ီး

ိုငရ
် ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးပက ်မတ၊ ခရီးစဉ်ပေသစမံခနို့်ခွဲပရီး

ိုင်ရ အ ွဲျံ့အစည်ီး Destination Management Organization
(DMO)မျ ီးမှ ပရှ င်တခင်စစ်ပ

ီးပခင်ီး

(၁၀) ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလ ပရီးဝန်ကကီးဌ န၊ ကျန်ီးမ ပရီးနှင်အ ီးကစ ီး
ဝန်ကကီးဌ န၊ အလိုပ်သမ ီး၊ လူဝင်မှုကကီး ကပ်ပရီးနှင် ပပည်သူူ့အင်အ ီး
ဝန်ကကီးဌ န၊ သ သနောပရီးနှငယ
် ဉ်ပကျီးမှုဝန်ကကီးဌ န၊ ပပ
ိုို့
နှင်

င်ပရီး

က်သယ်ပရီးဝန်ကကီးဌ နစသည်ဝန်ကကီးဌ နပပါင်ီးစံိုပါဝင်ပသ

ပူီးပပါင်ီးအ ွဲျံ့ပ င် စစ်ပ

ီးပ

(၁၁) “Enchanting Myanmar

င်ရွက်ပခင်ီး
Health

and

Safety

Protocol”

အသအမှတ်ပပြုလက်မှတ်ရရှ ထ ီးပသ လိုပ်ငန်ီးမျ ီးကို အမျ ီးသရှ
ပစရန်ဝန်ကကီးဌ န၏ Website တင် လွှင်တင်ပ ကပင ပပီးပခင်ီး
(၁၂) Enchanting Myanmar Health and Safety Protocol တံဆိပ်
ရရိသ ော လိုပ်ငန်ီးအမျြုီးအစ ီးမျ ီးအပနပ င် သက်
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ိုင်ရ လိုပ်ငန်ီး

အလိုက် လိုင်စင်ပ ကီးထက်မပိုပသ မှတ်ပံိုတင်ပ ကီးနှင် နှစ်စဉ်ပ ကီး
မျ ီးကို ဝန်ကကီးဌ နမှ သတ်မှတ်ပပီးပခင်ီး
(အ
ပ

ိုပါ လိုပ်ငန်ီးမျ ီးအ ီး COVID-19 က လအတင်ီးတင် အထက်
ပ် ပပါစရတ်မျ ီးကိုကင်ီးလတ်ခငပ် ပြုဖပီး COVID-19 အလန်က လ

မျ ီးတင်မှ ပက က်ခံသ ီးရန် ပ စ်ပါသည်။)

(

)

Health and Safety Standard မျ ီးပ
ပရီး

်ထတ
ို ်ပခင်ီးနှင် Operational Guidelines

ွဲပခင်ီး

ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလ ပရီးဝန်ကကီးဌ န၏

ကကီး ကပ်မ၊ှု

အလိုပ်သမ ီး၊

လူဝင်မှု

ကကီး ကပ်ပရီးနှင်ပပည်သူူ့အင်အ ီးဝန်ကကီးဌ န၊ပမန်မ နိုင်ငံလိုပ်သ ီးမျ ီးကျွမ်ီးကျင်မှု‘စံ’ သတ်မှတ်
ပပဋ္ဌ န်ီးပရီးအ ွဲျံ့၊ အပပည်ပပည်

ိုငရ
် အလိုပ်သမ ီးပရီးရ အ ွဲျံ့စသည်

နှင်အ ွဲျံ့အစည်ီးမျ ီး၏ပူီးပပါင်ီးပါဝင်မှု၊ နိုင်ငံတက

က်စပ်ဝန်ကကီးဌ နမျ ီး

ံျံ့ဖ ြုီးမှုမတ် က်အ ွဲျံ့အစည်ီး Swisscontact၏

ပံပိုီးကူညမှုပ င် “Enchanting Myanmar Health and Safety Protocol” အစအစဉ်တင်
ပါဝင်မည် အဓကလိုပ်ငန်ီးနယ်ပယ် (၇) ခိုတအ
ိုို့ တက် စံနှုန်ီးမျ ီး ပ

ထ
် ိုတ်ပရီး

ွဲပခင်ီး၊ နိုင်ငံ

တက စံနှုန်ီး သတ်မှတ်ချက်မျ ီးနှင်အည Operational Guidelines ပရီး ပွဲ ခင်ီးလိုပ်ငန်ီးစဉ်မျ ီးကို
ပ
(ဇ)

င်ရွကသ
် ီးမည်ပ စ်ပါသည်။
“Enchanting Myanmar Health and Safety Protocol” Website တည်ပ

က်

ပခင်ီး
ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလ ပရီးဝန်ကကီးဌ န၏ ကကီး ကပ်မ၊ှု နိုင်ငတ
ံ က

ံျံ့ဖ ြုီးမှုမတ် က်

အ ွဲျံ့အစည်ီး Swisscontact ၏ ပံပိုီးကူညမှုပ င် “Enchanting Myanmar Health and Safety
Protocol” Website တည်ပ
မျ ီးအ ီး ပခေါ်ယူပရီး

က်ရန်အတက် Website ပရီး

ွဲမည်ပ စ်ပါသည်။ အ

ကိုမပဏ

ပ
ို ါ Website တင် ပအ က်ပါအချက်မျ ီးပါဝင်

ပါသည်(၁)

ွဲပသ နည်ီးပည

Register ပပြုလိုပ်သည် စနစ်မျ ီး
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(၂)

Health and Safety Standard Manual မျ ီး

(၃)

Register ပပြုလိုပ်ပံိုအ

(၄)

လိုပ်ငန်ီးအလိုက် Certificate မျ ီး

(၅)

အတည်ပပြု Certificate ထိုတ်ပပီးသည်စနစ်မျ ီး

အပရီးယူပ
၅။

င်

င်

င်ရက
ွ ်မှု

တိုင်ီးပေသကကီးနှင်ပပည်နယ်မျ ီးအ

င် (Regional Level) အသအမှတ်ပပြုလက်မှတ်

(Certificate) မျ ီး၏သက်တမ်ီးကို ထိုတ်ပပီးသည်ပနို့မှစ၍ သက်တမ်ီး (၆)လ သတ်မှတ်ဖပီး
(၆)လပပည် ဖပီးပါက သတ်မှတ်ထ ီးပသ
ပ

င်ရွက်မှုရှ/မရှ သက်

ိုင်ရ စစ်ပ

ကကမ် (၆)လ သက်တမ်ီး တိုီးပမြှင်ပ
၆။

အမျြုီးသ ီးအ

ကျန်ီးမ ပရီး‘စံ’သတ်မှတ်ချက်မျ ီးကို လက
ို ်နော

ီးပရီးအ ွဲျံ့မျ ီးမှ ထပ်မစ
ံ စ်ပ

ီးဖပီးမှသ

ပနောက်(၁)

င်ရွက်ပပီးသ ီးမည် ပ စ်ပါသည်။

င် (National Level) Health and Safety Stamp ရရှဖပီးပသ

ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီး ိုင်ရ လိုပ်ငန်ီးမျ ီးအပနပ င် ပရှ င်တခင်အစစ်ပ ီးခံပခင်ီး၊ ပံိုမှန်အစစ်ပ ီး
ခံပခင်ီးမျ ီးတင် သတ်မှတ်ချက်မျ ီးနှငက
် ိုက်ညမှုမရှပ က င်ီး စစ်ပ
အတင်ီး ပပန်လည်ပပင်
ပ

င်တင်ပပအစစ်ပ

ီးပတျံ့ရှရပါက (၂)ပတ်

ီးခံရန်နှင် (၂) ပတ် က သည်အထ

လက
ို ်နော

င်ရွက်ပခင်ီး မရှပ က င်ီးပတျံ့ရှရပါက ပပီးအပ်ထ ီးပသ Health and Safety Stamp ကို

ပပန်လည်ရိုပ်သမ်ီးသ ီးမည်ပ စ်ပါသည်။ ကျန်ီးမ ပရီးနှင်ပ

ီးကင်ီးလံိုခခံြုပရီး‘စံ’သတ်မှတ်ချက်

မျ ီးနှင် ညွှန် က ီးချက်မျ ီးကို လက
ို ်နောပခင်ီးမရှပ က င်ီး အလ ီးတူပ စ်စဉ်မျြုီး ပနောက်ထပ်
(၁)ကကမ် ထပ်မံပ စ်ပ ီးပါက Health and Safety Stamp အ ီး အဖပီးတိုင်ပယ် ျက်ဖပီး
လိုပ်ငန်ီးပ

င်ရွက်ခင်ကို ရပ်

ိုင်ီးသ ီးမည်ပ စ်ပါသည်။

အိုပ်ချြုပ်မန
ှု င
ှ ်ကပ်ကွဲမှု
၇။

ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလ ပရီးဝန်ကကီးဌ န၏ ဦီးပ

င်မှု၊

က်စပ်ဝန်ကကီးဌ နမျ ီးနှင်

အ ွဲျံ့အစည်ီးမျ ီး၏ ပူီးပပါင်ီးပါဝင်မှု၊ ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးညွှန် က ီးမှုဦီးစီးဌ န၏ ကကီး ကပ်မှု၊
နယ်ရံိုီးခ ွဲမျ ီး၊ ခရီးစဉ်ပေသစ မံခနို့်ခ ွဲပရီး

ိုင်ရ အ ွဲျံ့အစည်ီးမျ ီးနှင ်
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က်စပ်အသင်ီးအ ွဲျံ့

မျ ီး (Industry Associations) ၏ ပူီးပပါင်ီးပါဝင်ပ

င်ရွက်မှုပ င် စမံပ

င်ရွက် သ ီးမည်

ပ စ်ပါသည်။
နဂံီးို
၈။

ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလ ပရီးဝန်ကကီးဌ န၏ ဦီးပ

င်မှု၊ ကျန်ီးမ ပရီးနှင်အ ီးကစ ီး

ဝန်ကကီးဌ န၊ အလိုပ်သမ ီး၊ လူဝင်မှုကကီး ကပ်ပရီးနှင်ပပည်သူူ့အင်အ ီးဝန်ကကီးဌ န၊ အပပည်ပပည်
ိုင်ရ အလိုပ်သမ ီးအ ွဲျံ့တ၏
ိုို့ ပူီးပပါင်ီးပါဝင်မှု ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးညွှန် က ီးမှုဦီးစီးဌ န၏
ကကီး ကပ်မှု၊

နယ်ရံိုီးခွဲမျ ီး၊

ခရီးစဉ်ပေသစမံခနို့်ခွဲပရီး

ိုင်ရ အ ွဲျံ့အစည်ီးမျ ီးနှင်

အသင်ီးအ ွဲျံ့မျ ီး (Industry Associations)၏ ပူီးပပါင်ီးပါဝင်ပ
ပပည်ပခရီးသ ီးဧည်သည်မျ ီးအတက် ကျန်ီးမ ပရီးနှငပ
်

ခရီးစဉ်ပေသမျ ီး၊
မျ ီးနှင်

အမှတ်တရ

ခရီးသ ီးလိုပ်ငန်ီး

ဝန်ပ

ပစစည်ီးအပရ င်ီး

ိုင်မျ ီး၊

င်မှုလိုပ်ငန်ီးမျ ီးကို

င်ရွက်မှုပ င် ပပည်တင်ီး

ီးအနတရ ယ်ကင်ီးရှင်ီးစ

ပနထင
ို န
် ိုင်သည် ဟိုတယ်နှင်တည်ီးခိုရပ်သ မျ ီး၊ စ ီးပသ က်

က်စပ်

တည်ီးခို

ိုငမ
် ျ ီး၊ ခရီးသ ီးကိုမပဏမျ ီး၊
သယ်ယူပို့ိုပ

“COVID-19

င်ပရီးလိုပ်ငန်ီး

Safe

Services”

အပ စ်စနစ်တကျ သတ်မှတ်ပပီးနိုငရ
် န် “Enchanting Myanmar Health and Safety
Protocol” အစအစဉ်ကို စနစ်တကျ အပက င်အထည်ပ

် ပ

င်ရွက်သ ီးမည်ပ စ်ပါ

ပ က င်ီး တင်ပပအပ်ပါသည်။

ဟိုတယ်နှင်ခရီးသ ီးလ ပရီးဝန်ကကီးဌ န
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