နက္ရ္္ွ ဗီးလ္္ ပည္နယ္ ္ ပန္လ ည္ည္ြင္
ွ ္္ ခင္္ီးအတြက္္ လမ္္ီး္ ပပ္ မပုံ
့ ္လစ
နက္ဗီးလ္ၿမ႕တြင္
ိဳ
ၿမ႕႕ြာ္္
ိဳ
္ ပန္လ ည္လည္ပြ္္ ္္င္႕္ရီးအတြက္ ႕္အာက္႕္ဖာ္္္ ပပါအစဗအစဥ္ ို ္ ပိဳလ္ပ္ာီးခဲ့ပါသည္။
ခကခ႕္သာ အမွန္ရ
တ ာီးမွာ ဗင္္ီးရပ္တြက္
ထ႕္ရာက္႕္သာ ကာတကယ္႕္ဆီးမရွ မခ်င္္ီး တကၽ ္္္ပတ ို႔၏ၿမ႕႕ြာ္္
ိဳ
သည္ COVID-19
အ
္ ္ွင္
သ ္႕္နထငရမည္္ ဖစသ ည္။
ဲ့ ္အြူ ရွ ငန
COVID-19 ္ ္ွင္
ဲ့ ္အြူ ႕္နထငရသည္္ိုသည္္မာ COVID-19 ္ ္ွင္
ဲ့ ္အြူ လ္ပငန္္ီးခခင္ာ် ီးသ႔ ္ ပန္လ ညည္သာီး႕္ရာက္္ ခင္္ီး္ ဖစသ ည္။
တကၽ ္္္ပတ ို႔အာီးလ္ီးက မူရင္္ီးဌာ႕္နသ႔ ္ ပန္လ ည္ပို႕႔ဆာငလမဲ့္္မည္္ ဖစသ ည္
ဲ့ ္ ကူီးစက္ႈြစဟ ို န္္ ိုီး္ မင္
ဲ့ ္ြက္ႈက မဖန္တီးဗ မ႕္စရ န္အ တြက္
တကၽ ္္္ပတ ို႔႕အန္ ဖင္
ဲ့ ္ အထူီးဂ႐္ ပိဳ လ္ပ္႕္ဆာငရမည္။
နက္ဗီးလ္ၿမ႕၏
ိဳ စဗီးခပာီး႕္ရီးက အဆင္
ဲ့ ္မ်ာီး္ ဖင္
ဲ့ ္ ခဖင္
ဲ့ ္လ္ွစ စသာီးမည္။ အဆင္
ဲ့ ္ြစ္င္
ဲ့ ္္ ္ွင္
ဲ့ ္ြစ္င္
ဲ့ ္အၾကာီး အနည္္ီးဆီး 14 ရက္ ရွ သညဲ့္္
လ္ကခ ္္င္႕္သာကာလ္ြစခိုအတြင္္ီး ႕အ္ ခ႕အနမ်ာီးသည္ အ ပိဳ႕သဘာ႕္ဆာင္႕္သာ ြီးြက္ႈ/ြည္ၿငမ္ႈမ်ာီးရွ ပါမွသာ
တကၽ ္္္ပတ ို႔႕အန္ ဖင္
ဲ့ ္ ႕္နာကတစ္င္
ဲ့ ္သ႔ ကူီး႕္္ ပာင္္ီးမည္။
လုံၿခမႈရွ ွိပ္အာင္

စာီးပ္သာက္္ ွိိုငာီး်ားႏ္ွင္္ ့

ဘာီးမာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

လက္လ ပအရာင္္ီးဆွိုံငာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

လက္သ ည္္ီးအလွ္ ပင္ ွိ ိုငာီး

က္န္္ီးမာပ္ရီးပ္စာင့္္ပ္ရွ ာက္ႈ်ားႏ

အာီးက္စာီး႐ုံုံမာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

က္စာီးတက္င္္ီးမာီး၊

အာီးက္စာီးမာီး

အွိမ္ မြ ငသာ

ပ္နထွိင
ုံ သ ူအာီးလုံီး

အစာီးပအသာက္ြ ည္္င္္ီးပ္သာ

ပ္ဖာ္္ပ္္ ပဖရီး

က္ုံမ္ န္သယႈဆွိုံငာရ

ဆပငအလွ္ ပင္ ွိ ိုငာီး

္ွင္
့ ္

က္န္္ီးမာၾက္ခ
့ ွိုံငပ
္ ္ရီး်ားႏ

ြင္္ီးနစ္္်ားႏ္ွင္
့ ္

က္င္္ီးပရာပ္နရာမာီး

ပ္နထွိင
ုံ ါပ

ဘာီးမာီး

က္င္္ီးပရာပ္နရာမာီး

စီးပပာီးပ္ရီးလုံပငန္္ီးမာီး

အ်ားႏ္ွ္ွိပ္န္္ီးမာီး အစရွ ွိသည္

တသာီးပ္ဆီးခန္္ီး

္ွင္္ ့

ဘက္စက္ြ္ပ္ဘာ

(5/10 တြင္

တက္င္္ီးမာီး

အဆုံီးသြ္သည္
ခ ့
)
႕္နထငသ ူအာီးလ္ီး
မ ဖ႕စ္န
လ္အပ္ႈ
မရွ ပါက
အစ မတ ငသာ ႕္နထငပါ။
မရွ မ ဖစလ ိုအပ္ႈ

ပြ္ာီးရန္
လ္မ္္ီး႕္ဘီး႕္ဈီးဆင္ာ် ီး
္ ္ွင္္ ဲ့
ပါဆယ္ိုပရသည္္ဆ
ဲ့ င္ာ် ီး

ပြ္ာီးရန္

ပြ္ာီးရန္

ပြ္ာီးရန္

ဧၿပဗ 30 တြင္

လ္ပ္ ိုီးလ္ပနည္္ီးမ်ာီး
အသက္ 70 ႕္အာက္
ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက
႕္န႔စဥ္

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီးကဝြ္ငရမ

ပြ္ာီးရန္

အမ်ာီး႕သဘာြူ

အမ္မသာ အလ္ပလ ိုပပါ

ရွ သည္္ ဲ့အခါ

ပြ္ာီးရန္

ပမွန္ လ ိုပ္႐ီးလ္ပစဥာ်္ ီး ္ွင္
ဲ့ ္

မဟြလမ်င္

႕္နထငသ ူအာီးလ္ီး

ပြ္ာီးရန္

စြင္၍

စစ္႕္ဆီး႕္ပီးၿပဗီး
္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီးမ်ာီး
ဝြ္င္႕္စရမည္

ည္

1

နက္ရ္္ွ ဗီးလ္္ ပည္နယ္ ္ ပန္လ ည္ည္ြင္
ွ ္္ ခင္္ီးအတြက္္ လမ္္ီး္ ပပ္ မပုံ
့ ္လစ
႕္က်ာင္္ီးမ်ာီးပြရန္
10 ႕္ယာက္က္႕္က်ာ္္တလ္န္
မစ႕္ဝီးရ
14 ရက္ၾ က္ာပ္အာင္ အ ပပသဘာပ္ဆာင္ပ္သာ ပအ္ ခပအန ြွိီးုံ ြက္ႈ ရွ ွိလွင္/ပအ္ ခပအန ၿငွိမ္ပ္နလွင္ အဆင္္ ့ြစ္ွိ ို စြငပါ။

အဆင့္္

စာီးပ္သာက္္ ွိိုငာီး်ားႏ္ွင္္ ့

ဘာီးမာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

လက္လ ပအရာင္္ီးဆွိုံငာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

လက္သ ည္္ီးအလွ္ ပင္ ွိ ိုငာီး

က္န္္ီးမာပ္ရီးပ္စာင့္္ပ္ရွ ာ

အာီးက္စာီး႐ုံုံမာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

က္စာီးတက္င္္ီးမာီး၊

အာီးက္စာီးမာီး

ြစ္

ပ္နထွိင
ုံ သ ူအာီးလုံီး

အစာီးပအသာက္ြ ည္္င္္ီးပ္သာ

ပ္ဖာ္္ပ္္ ပဖရီး

က္ုံမ္ န္သယႈဆွိုံငာရ

ဆပငအလွ္ ပင္ ွိ ိုငာီး

က္ႈ်ားႏ္ွင္
့ ္

က္န္္ီးမာၾက္ခ
့ ွိုံငပ
္ ္ရီး်ားႏ္ွင္

ြင္္ီးနစ္္်ားႏ္ွင္
့ ္

က္င္္ီးပရာပ္နရာမာီး

(5/11-5/24)

ဘာီးမာီး

က္င္္ီးပရာပ္နရာမာီး

စီးပပာီးပ္ရီးလုံပငန္္ီးမာီး

အ်ားႏ္ွ္ွိပ္န္္ီးမာီး အစရွ ွိသည္

တသာီးပ္ဆီးခန္္ီး

့္

ဘက္စက္ြ္ပ္ဘာ

အသက္ 65 ္ ္ွစအထက္္ ္ွငဲ့္္

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 1/2 ္ ဖင္္ ဲ့

ပြ္ာီးရန္

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 1/2 ္ ဖင္္ ဲ့

ပြ္ာီးရန္

ပမွန္ လ ိုပ္႐ီးလ္ပစဥာ်္ ီး ္ွင္
ဲ့ ္

ပြ္ာီးရန္

ပြ္ာီးရန္

ပြ္ာီးရန္

႕္ရာဂါကူီးစကခရ ္္င္႕္္ ခ

ခဖင္္ ဲ့ရန္

ခဖင္္ ဲ့ရန္

အသီး္ ပိဳၿပဗီးြင္္ီး

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

မ်က္္ ္ွ္ာ္ ပင္ာ် ီးအာီးလ္ီးက

႕္န႔စဥ္

သန႔ရမင္္ီး႕္ရီး္ ပိဳလ္ပရန္

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီးမ်ာီး

႕္န႔စဥ္

ဝြ္င္႕္စရမည္

စစ္႕္ဆီး႕္ပီးၿပဗီး

ပ္န႔ ပအပာ္္စခန္္ီးမာီး

လမႈပ္ရီးအရ

အာီးက္စာီးပပခႀက္ီးမာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

တြန္္ီးအာီးပ္ပီးပ္ပနသာ

ပ္ဖာ္္ပ္္ ပဖရီး

စီးပပာီးပ္ရီးလုံပငန္္ီးမာီး

က္င္္ီးပရာပ္နရာမာီး

ပြ္ာီးရန္

ပြ္ာီးရန္

တက္င္္ီးမာီး

္ မင္္ ဲ့မာီးသူမ်ာီးအစ မတင္႕္နပါ
မရွ မ ဖစလ ိုအပ္ႈ
အာီးလ္ီးအမ္မ အလ္ပလ ိုပပါ
႕္နထငသ ူအာီးလ္ီး

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက
႕္န႔စဥ္

အမ်ာီး႕သဘာြူ
လ္ပ္ ိုီးလ္ပနည္္ီးမ်ာီး
အသက္ 70 ႕္အာက္

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီးမ်ာီး

အမ်ာီး္ ပည္သူဆငရာ ႕္နရာမ်ာီးတြင္ စစ္႕္ဆီးၿပဗီး
ရွ သည္္ ဲ့အခါ

ဝြ္င္႕္စရမည္

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီးကဝြ္ငရမည္ ဝြ္ငရမည္ဟို
႕္က်ာင္္ီးမ်ာီးပြရန္

သြ္မြရန္

10 ႕္ယာက္က္႕္က်ာ္္တလ္န္

ဘာီးမ်ာီးက ပြ္ာီးၿပဗီး

မစ႕္ဝီးရ

ြက္႐ကဂဗ႕ြဖ်ာ္္႕္္ ဖမႈ
မ ပိဳလ္ပရ

14 ရက္ၾ က္ာပ္အာင္ ပအ္ ခပအန ြွိီးုံ ြက္ႈ ရွ ွိလွင္/ပအ္ ခပအန ၿငွိမ္ပ္နလွင္

ပအ္ ခပအန သွိသသ
ွိ ာသာ ဆွိုံီးတသာီးလွင္ အဆင္္ ့သ္ုံ္ီးသွိ႔
ုံ ္ ပမ္န္သာီးပါ

အဆင့္္ ္်ားႏ္ွစသွိ ို႔ က္ီးပ္္ ပာင္္ီးပါ
အဆင့္္

စာီးပ္သာက္္ ွိိုငာီး်ားႏ္ွင္္ ့

လက္လ ပအရာင္္ီးဆွိုံငာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

ြစ္ွိ ိုယ္ပ္ရ ပ္စာင့္္ပ္ရွ ာက္ႈ

က္န္္ီးမာၾက္ခ
့ ွိုံငပ
္ ္ရီး်ားႏ္ွင္္ ့

္ ပြွိက္
ုံ ာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

္်ားႏ္ွစ္

ပ္နထွိင
ုံ သ ူအာီးလုံီး

အစာီးပအသာက္ြ ည္္င္္ီးပ္သာ

က္ုံမ္ န္သယႈဆွိုံငာရ

ဝန္ပ္ဆာငႈလုံပငန္္ီးမာီး

ပ္လ့က္င္္ ့ခန္္ီး

လည္ပြရ
စ ာ ပ္နရာမာီး

(5/25 တြင္

ဘာီးမာီး

စီးပပာီးပ္ရီးလုံပငန္္ီးမာီး

အသက္ 65 ္ ္ွစအထက္္ ္ွငဲ့္္

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 3/4 ္ ဖင္္ ဲ့

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 3/4 ္ ဖင္္ ဲ့ ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 1/2 ္ ဖင္္ ဲ့

အာီးကစာီး႐မ်ာီး ္ွင္
ဲ့ ္ ကယခ ၶာႀကဲ့ခင္ႈ ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 1/2 ္ ဖင္္ ဲ့

ဘြ္္ာီးမ်ာီး

အ ္ရာယရမ ္္င္႕္္ ခ မငဲ့္္မာီး

ခဖင္္ ဲ့ရန္

ခဖင္္ ဲ့ရန္

ခဖင္္ ဲ့ရန္

စငတာမ်ာီးက

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့လ္ူဥဗီး႕္ရ 1/2

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

(ဆပင္္ ္ွင္
ဲ့ ္

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 1/2 ္ ဖင္္ ဲ့ခဖင္္ ဲ့ရန္ (ပါဝငသ ည္္မာ-

႕္န႔စဥ္

႕္န႔စဥ္

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

မရွ မ ဖစလ ိုအပ္ႈ

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး

အာီးလ္ီးအမ္မ

ဝြ္ငရမည္ဟို

ဝြ္ငရမည္ဟို

စြင္သည္
ခ ့
)

သူမ်ာီး္ ဖစ္္ ္္ငပါက
သ္္ီးပါ

လ္ကသည္္ီးအလ္ွ္ ပင္ ိုင္ာ် ီး၊
အ ္ွ္ပ္ ိုင္ာ် ီး၊
အသာီးည႕္႕စသာဆ
ိဳ
င္ာ် ီး၊
အ ္ွ္ပခန္္ီးမ်ာီး ္ွင္
ဲ့ ္
ြကတူီးဝန္႕္ဆာင္ႈမ်ာီး

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက
႕္န႔စဥ္
စစ္႕္ဆီးၿပဗီး
္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး ဝြ္ငရမည္ဟို

ခဖင္္ ဲ့ရန္
္ ပြက္်ာီး
႐ပရမင္
ရ
႕္ဂါညက္င္္ီး ႕အသီးစာီး
ဘီးလ္င္္ီးပစ္စာီးသည္္ ဲ့
လ္မ္္ီး႕္ၾကာင္္ီးမ်ာီး

္ ဖင္္ ဲ့ခဖငဲ့္္လ္ွစရမည္

ပါဝငသ ည္္မာဘာီးမ်ာီး၊ ကလ္ပ္်ာီး

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

ကာရာအ႕္က ဘာီးမ်ာီး၊

႕္န႔စဥ္

က ႕ပဖ်ာ္္႕္္ ဖမႈမ်ာီး၊

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

လ္ူႀကဗီး
႕္ဖ်ာ္္႕္္ ႕ဖရီး၊

2

နက္ရ္္ွ ဗီးလ္္ ပည္နယ္ ္ ပန္လ ည္ည္ြင္
ွ ္္ ခင္္ီးအတြက္္ လမ္္ီး္ ပပ္ မပုံ
့ ္လစ
သ္္ီးပါ

သြ္မြရန္

သြ္မြရန္

စသည္္ ဖင္္ ဲ့)

သြ္မြရန္

႕္ရပန္္ီးဥယ်ာဥ္်ာီး

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး

ယာဥ္႕္ပၚ

စသည္္ ဖင္္ ဲ့)

ဝြ္ငရမည္ဟို

႕္ဖ်ာ္္႕္္ ႕ဖရီးအစဗအစဥ္၊

သြ္မြရန္

ြက္႐က္ိုြလႊင္္ ဲ့

႕္နထငသ ူအာီးလ္ီး

အသီး္ ပိဳၿပဗီးြင္္ီး

အသီး္ ပိဳၿပဗီးြင္္ီး

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

အသီး္ ပိဳၿပဗီးြင္္ီး

အမ်ာီး္ ပည္သူဆငရာ

မ်က္္ ္ွ္ာ္ ပင္ာ် ီးအာီးလ္ီးက

မ်က္္ ္ွ္ာ္ ပင္ာ် ီးအာီးလ္ီးက

႕္န႔စဥ္

မ်က္္ ္ွ္ာ္ ပင္ာ် ီးအာီးလ္ီးက

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

႕္နရာမ်ာီးတြင္

သန႔ရင
မ ္္ီး႕္ရီး္ ပိဳလ္ပရန္

သန႔ရင
မ ္္ီး႕္ရီး္ ပိဳလ္ပရန္

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

သန႔ရင
မ ္္ီး႕္ရီး္ ပိဳလ္ပရန္

႕္န႔စဥ္

စခန္္ီးခ် ႕္နထငသ ူမ်ာီးက

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

႕္န႔စဥ္

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး ဝြ္ငရမည္ဟို

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

သြ္မြရန္

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး

ရွ သည္္ ဲ့အခါ
္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီးကဝြ္ငရမ
ည္
႕္က်ာင္္ီးမ်ာီးပြရန္
ြစခ် န္တ ည္္ီးတြင္
စ႕္ဝီးမႈသည္
25 ႕္ယာကအထသာ
(ပါဝငသ ည္္မာပပ႕္ြာ္္မ်ာီး၊
အစည္္ီး႕အဝီးမ်ာီး၊
မဂၤလ္ာပပမ်ာီး၊
အသဘမ်ာီး စသည္တို႔
အပါအဝင္)

ဘာီးမ်ာီးက ပြ္ာီးၿပဗီး
ပြ္ာီးရန္
ြက္႐က္ိုြလႊင္္ ဲ့
႕္ဖ်ာ္္႕္္ ႕ဖရီးက
ခခင္္ ဲ့္ ပိဳသည္

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး ဝြ္ငရမည္ဟို
သြ္ြ
မ ရန္
အသီး္ ပိဳၿပဗီးြင္္ီး
မ်က္္ ္ွ္ာ္ ပင္ာ် ီးအာီးလ္ီးက
သန႔ရမင္္ီး႕္ရီး္ ပိဳလ္ပရန္

ကရယာမ်ာီး
႕မွ်ဝသ္္ီးပစ္ ခင္္ီးက
ကရယာမ်ာီးအာီးလ္ီးက
႕္အ႐ီးဗစ္
လ္ႈပရမာီးမႈမ်ာီးအတြက္ ခပပခာခခာ႕္န္ ခင္္ီး

အသီး္ ပိဳၿပဗီးြင္္ီး
မ်က္္ ္ွ္ာ္ ပင္ာ် ီးအာီးလ္ီးက
သန႔ရင
မ ္္ီး႕္ရီး္ ပိဳလ္ပရန္

ခပပခာခခာ႕္န္ ခင္္ီး

႕္စာငဲ့္္ဆင္္ီးသည္႕္နရာရွ

စည္္ီးမ်ဥ္္ီးက လ္ကနာ

စည္္ီးမ်ဥ္္ီးက

႕္ဖာကသည္္ာ် ီးက

႕္နရမည္္ ဲ့စည္္ီးမ်ဥ္္ီးက

အ ပန္အလ္ွန္ ္ ညကသယရသည္္ ဲ့

လ္ကနာ

ဝင္မႈပမာဏစ
စ႕္ပါင္္ီးအတြက္
ဲ့

လ္ကနာ႕္စကာ

္ ပပပမ်ာီးက ခင္္ီးက်င္္ီး္ ပသရန္

႕္နရမည္္ ဲ့စည္္ီးမ်ဥ္္ီးက

႕္ရတြကပါ

ခပပခာခခာ႕္နရမည္္ ဲ့အတကာ႕အဝီးမွာ

လ္ကနာ႕္စကာ
႕္ဖာကသည္္ာ် ီးအာီးလ္ီးသည္
စာီးပပဝင္္ီးတြင္
ထင္႕္နရမည္္ ဖစၿပဗီး
ြက္႐က္႕္ဖ်ာ္္႕္္ ဖမႈ္ ပိဳ
လ္ပ္႕္သာ
ဘာီး ္ွင္
ဲ့ ္
စာီး႕္သာက္ိုင္ာ် ီးတြင္
စာီးပပြင္ဝန္႕္ဆာင္ႈကသာ
ြက္႐က္ိုြလႊင္္ ဲ့
ြစ္ဥဗီးဥဗီး
အသ္္ီး္ ပိဳၿပီးြင္္ီး

10 ႕္ပ ္ ဖစသ ည္။
္ ဖစ္္ ္္ငလင
မ် ္
အမအျ ပင္႕္နရာမ်ာီးက
သ္္ီးပါ

ကစာီးရ္မ်ာီးက
ပြ္ာီးရန္
က ႕ပဖ်ာ္္႕္္ ဖမႈမ်ာီးက ပြရန္

ဝြ္ငရမည္ဟို
သြ္မြရန္
႕္ကာ္္ဖဗဆင္ာ် ီး
ပြ္ာီးရမည္၊
႕္န႔လ္ည္စာက ထပပိုီး

႕္ဖ်ာ္္႕္္ ႕ဖရီး
က်င္္ီးပရာ ႕္နရာမ်ာီး
(ဘာီးမ်ာီးမွ
လလ္၍
အစာီးအစာ
ြည္ခင္္ီးဧည္္ ဲ့ခသည္္႕္နရာ
ဲ့
မ်ာီး
္ ္ွင္္ ဲ့
စာီး႕္သာက္ိုင္ာ် ီး
စသည္္ ဖင္္ ဲ့)

သ႔မဟြ္
ဘူီးထထည္္ ဲ့၍သာ
႕္နထငပါ
ညအပ္
႕္န႔စခန္္ီးမ်ာီး

႕္ရကူီးကန္္ာ် ီးက
ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့လ္ူဥဗီး႕္ရ 1/2 ္ ဖင္္ ဲ့
ခဖငဲ့္္လ္ွစရမည္
(႕္ရကူီးကန္ဘ ိုြ္္ ပာီး/
႕္ရကူီးသူ
႕အရအတြကအရ)

႕္ဖ်ာ္္႕္္ ႕ဖရီး

ြင္္ီးနစ စ္င္္ီးမ်ာီး

ကရယာမ်ာီးအာီးလ္ီးက

ခပပခာခခာ

သန႔ရမင္္ီး႕္ရီး္ ပိဳလ္ပရမည္။

႕္နရမည္္ ဲ့စည္္ီးမ်ဥ္္ီးက
လ္ကနာ႕္စကာ
ခဖငဲ့္္လ္ွစရမည္
အပဖ႕လ္ကလို႕ပရသာ
အာီးကစာီးမ်ာီးက
ပြ္ာီးရန္၊
သ႕႔သာ္္
ထ႕္တြ႕မႈမရွ ႕္သာ
႕္လ္ဲ့က်င္
ဲ့ ္ခန္္ီးမ်ာီးက
ခပပခာခခာ႕္န္ ခင္္ီး
လ္ပ္ ိုီးလ္ပနည္္ီးမ်ာ ္ွင္္ ဲ့
ခဖငဲ့္္လ္ွစရမည္
အပြယအစာီး
ကန္႔သြခ်က္်ာီးအြင္္ီး
ကန္႔သြခ်က္်ာီး

3

နက္ရ္္ွ ဗီးလ္္ ပည္နယ္ ္ ပန္လ ည္ည္ြင္
ွ ္္ ခင္္ီးအတြက္္ လမ္္ီး္ ပပ္ မပုံ
့ ္လစ
႕ကလ္ီးကစာီးတကင္္ီးမ်ာီးက
ပြ္ာီးရန္
အပန္္ီး႕္္ ဖ
အသင္္ီးမ်ာီးက
ပြ္ာီးရန္

အအပြေအအေ သှိသသ
ှိ ြာသြာ

14 ရက်ကကြာအအြာင် အပ ြုသအ ြာအ ြာင်အသြာ တှိိုးတက်မှုရှိလျှင်/အအပြေအအေငငှိမ်လျှင်

ိုးရ
ှိ ြာိုးလြာ ါက အ ငို့န
် စ်သ ှိ ပို့ ေ်သြာိုး ါ

အ ငို့သ
် သှိ အပ
ို့ ြာင်ိုး ါ
ပ င် င်ထြာိုးအသြာ အ ငို့န
် စ်

အေထှိင်သအ
ူ ြာိုးလိုး

အစြာိုးအအသြာက်မ ြာိုး

လက်လီ

ဧညို့ ်ြေအသြာ

စီိုး ြာိုးအရိုး လ ်ငေ်မ ြာိုး

စြာိုးအသြာက်

င်
ှိ မ ြာိုးနငို့်

တစ်ကှိယ်အရ အစြာငို့အ
် ရြာက်အရိုး

က ေ်ိုးမြာကကို့ြေှိင်အရိုးနငို့်

ပ တှိက်မ ြာိုးနငို့်

ဝေ်အ ြာင်မှုမ ြာိုး

အလို့က ငို့ြေ
် ေ်ိုး

စှိတဝ
် င်စြာိုးဖယ်အေရြာမ ြာိုး

စြေေ်ိုးမ ြာိုး

လူမှုအရိုးအစို့အ ြာ်အသြာ

အြာိုးကစြာိုး ွဲမ ြာိုးနငို့်

လ ်ငေ်ိုးမ ြာိုး

အဖ ြာ်အပဖအရိုး

င်
ှိ မ ြာိုးနငို့်

ကင်ိုးပ င်မ ြာိုး

ြာိုးမ ြာိုး

ဤအမှိေ်အ
ို့ ရ

က်လက်၍

ဖငို့ထ
် ြာိုးသညို့ ်
လ ်ငေ်ိုးမ ြာိုးအတက် အမှိေ် ို့

အသက် 65+ နှင်

အကယ်၍-

ကူူးစက်နင
ို ခ
် ြေမ ူးသူမ ူးသည်

အစြာိုးအအသြာက်အရြာင်ိုးအြာိုးမ

ြစ်နင
ို ပ
် ါက အမ်မှ ခေရမည်

အပမတ်အင၏ 50 % အအြာက်

7 တင် ါဝင်အသြာ
အ ိုးကင်ိုးအရိုး
ကကှိြုတင်သတှိအ ိုးြေ က်မ ြာိုး
မြာ
က်လက်၍ရှိအေ ါသည်

လူဝင်ဆမှု၏ 3/4 ြွငသ
် ည်

လူဝင်ဆမှု၏ 1/2 ြွငသ
် ည်

လူဝင်ဆမှု၏ 1/2 ြွငသ
် ည်

ကိုယ်က ယခလက ငြေ
် ေ်ူးနှင်
ကကြေိုငခ
် ရူး

စင်တ မ ူးသည်

လူဝင်ဆမှု၏

1/2

အထ

ခက ်ြီဆိုငမ
် ူး

ဝင်ဆမှု၏ 50% သမဟို
ို
တ်

ပတ်ထ ူးသည်၊

ခြ က်သည် 25 ဦူး

ပါကင် သမဟို
ို
တ်

အမ ူးဆိုူး

ပတ်ထ ူးသည်

ခေလယ်စ ဘူူးသီူးသေ်

ြွငန
် င
ို သ
် ည်
ြစ်နင
ို ပ
် ါက

ဘ ူးမ ူးမှ အေည်ူးဆိုူး 14

ခေထိုငသ
် ူအ ူးလိုူးက

ရက်ကက ပတ်ရပါမည်

အမ်မှ ခေရမည်

Metro Parks သည် အဆင် 3
အတိုငူး် ဆက်ြွငထ
် ူးသည်

အကယ်၍ခေထိုငသ
် ူအ ူးလိုူးသည်

အစြာိုးအအသြာက်အရြာင်ိုးအြာိုးမ

အမ ူး ပည်သူကက ူးတွင်

အပမတ်အင၏ 50 % အထက်

Rec အ ူးကစ ူးလဂ်မ ူးကို
ဆက်ြွငထ
် ူးသည်

နှ ခြေါင်ူးစည်ူးမ ူး ဝတ်ရမည်
တစ်လ လျှင် ခြ က်သည်
တစ်ကကမ်လျှင် 25 ဦူးအထ

လူဦူးခရ 50% သိုမဟိုတ် 100

စိုခဝူး ြေင်ူးမ ူး

ဦူး

ဘ ူးခက င်တ မ ူးကို
ပတ်ထ ူးရမည်။

4

နက္ရ္္ွ ဗီးလ္္ ပည္နယ္ ္ ပန္လ ည္ည္ြင္
ွ ္္ ခင္္ီးအတြက္္ လမ္္ီး္ ပပ္ မပုံ
့ ္လစ
14 ရက္ၾ က္ာပ္အာင္ ပအ္ ခပအန ြွိီးုံ ြက္ႈ ရွ ွိလွင္/ပအ္ ခပအန ၿငွိမ္ပ္နလွင္

ပအ္ ခပအန သွိသသ
ွိ ာသာ ဆွိုံီးတသာီးလွင္ အဆင္္ ့သ္ုံ္ီးသွိ႔
ုံ ္ ပမ္န္သာီးပါ

အဆင့္္ပ္လီးသွိ႔
ုံ တသာီးပါ
အဆင့္္

စာီးပ္သာက္္ ွိိုငာီး်ားႏ္ွင္္ ့

လက္လ ပအရာင္္ီးဆွိုံငာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

ြစ္ွိ ိုယ္ပ္ရ ပ္စာင့္္ပ္ရွ ာက္ႈ

က္န္္ီးမာၾက္ခ
့ ွိုံငပ
္ ္ရီး်ားႏ္ွင္္ ့

္ ပြွိက္
ုံ ာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

သ္ုံ္ီး

ပ္နထွိင
ုံ သ ူအာီးလုံီး

အစာီးပအသာက္ြ ည္္င္္ီးပ္သာ

က္ုံမ္ န္သယႈဆွိုံငာရ

ဝန္ပ္ဆာငႈလုံပငန္္ီးမာီး

ပ္လ့က္င္္ ့ခန္္ီး

လည္ပြရ
စ ာ ပ္နရာမာီး

(6/22 တြင္ စြင္သည္
ခ ့
)

ဘာီးမာီး

စီးပပာီးပ္ရီးလုံပငန္္ီးမာီး

အသက္ 65 ္ ္ွစအထက္္ ္ွင္
ဲ့ ္

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 3/4 ္ ဖင္္ ဲ့

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 3/4 ္ ဖင္္ ဲ့ ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 1/2 ္ ဖင္္ ဲ့

အာီးကစာီး႐မ်ာီး ္ွင္
ဲ့ ္ ကယခ ၶာႀကဲ့ခင္ႈ ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 1/2 ္ ဖင္္ ဲ့

အ ္ရာယရမ ္္င္႕္္ ခ မငဲ့္္မာီးသူ

ခဖင္္ ဲ့ရန္

ခဖင္္ ဲ့ရန္

ခဖင္္ ဲ့ရန္

စငတာမ်ာီးက

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

႕္န႔စဥ္

႕္န႔စဥ္

႕္န႔စဥ္

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

႕္န႔စဥ္

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

႕္န႔စဥ္

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

႕္နထငသ ူအာီးလ္ီး

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး ဝြ္ငရမည္ဟို

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး ဝြ္ငရမည္ဟို

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး ဝြ္ငရမည္ဟို

အမ္မ အလ္ပလ ိုပရန္

သြ္ြ
မ ရန္

ဝြ္ငရမည္ဟို

သြ္ြ
မ ရန္

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး ဝြ္ငရမည္ဟို

သြ္ြ
မ ရန္

မ်ာီး္ ဖစ္္ ္္ငပါက
သ္္ီးပါ

အာီးလ္ီးအမ္မ
သ္္ီးပါ
႕္နထငသ ူအာီးလ္ီး
အမ်ာီး္ ပည္သူဆငရာ ႕္နရာမ်ာီးတြင္
ရွ သည္္ ဲ့အခါ
္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီးကဝြ္ငရမည္

အသီး္ ပိဳၿပဗီးြင္္ီး

သြ္မြရန္

အသီး္ ပိဳၿပဗီးြင္္ီး

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 1/2 ္ ဖင္္ ဲ့ခဖင္္ ဲ့ရန္

သြ္မြရန္

ခဖင္္ ဲ့ရန္
ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

အသီး္ ပိဳၿပဗီးြင္္ီး

မ်က္္ ္ွ္ာ္ ပင္ာ် ီးအာီးလ္ီးက

အသီး္ ပိဳၿပဗီးြင္္ီး

မ်က္္ ္ွ္ာ္ ပင္ာ် ီးအာီးလ္ီးက

အသီး္ ပိဳၿပဗီးြင္္ီး

မ်က္္ ္ွ္ာ္ ပင္ာ် ီးအာီးလ္ီးက

သန႔ရမင္္ီး႕္ရီး္ ပိဳလ္ပရန္

မ်က္္ ္ွ္ာ္ ပင္ာ် ီးအာီးလ္ီးက

သန႔ရမင္္ီး႕္ရီး္ ပိဳလ္ပရန္

မ်က္္ ္ွ္ာ္ ပင္ာ် ီးအာီးလ္ီးက

သန႔ရမင္္ီး႕္ရီး္ ပိဳလ္ပရန္

ဘာီးမ်ာီးက ပြ္ာီးၿပဗီး

သန႔ရင
မ ္္ီး႕္ရီး္ ပိဳလ္ပရန္

သန႔ရင
မ ္္ီး႕္ရီး္ ပိဳလ္ပရန္

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 1/2 ္ ဖင္္ ဲ့

႕္အ႐ီးဗစ္

ခဖင္္ ဲ့ရန္၊ ဘာီးမ်ာီးတြင္

လ္ႈပရမာီးမႈမ်ာီးအတြက္ ခပပခာခခာ႕္န္ ခင္္ီး

မြတပရပ္္ ခင္္ီး

စည္္ီးမ်ဥ္္ီးက လ္ကနာ

ခခင္္ ဲ့မ ပိဳ

႕္နရမည္္ ဲ့စည္္ီးမ်ဥ္္ီးက

ြက္႐က္ိုြလႊင္္ ဲ့
႕္ဖ်ာ္္႕္္ ႕ဖရီးက ခခင္္ ဲ့္ ပိဳသည္
ကပပခန္္ီးမ
မပါပါ

လ္ကနာ႕္စကာ
ခပပခာခခာ႕္နရမည္္ ဲ့အတကာ႕အဝီးမွာ
10 ႕္ပ ္ ဖစသ ည္။
ကရယာမ်ာီး
႕မွ်ဝသ္္ီးပစ္ ခင္္ီးက
ကရယာမ်ာီးအာီးလ္ီးက

အ ပန္အလ္ွန္ ္ ညကသယရသည္္ ဲ့
္ ပပပမ်ာီးက ခင္္ီးက်င္္ီး္ ပသရန္
ကယပိုငပါဝင္
ပဲ့ပီးကာ ကစာီးသည္္ ဲ့႕္နရာမ်ာီးက
ခဖင္္ ဲ့ရန္
(ကစာီးရ္မ်ာီး၊ ႕္ရကူီးကန္၊
္ မာီးပစ္စာီး္ ခင္္ီးမ်ာီး၊ ဖစ္႕္ဘာ၊
စသည္္ ဖင္္ ဲ့)
က ႕ပဖ်ာ္္႕္္ ဖမႈမ်ာီး ္ွင္္ ဲ့
္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီးကဝြ္ငရမည္
ပပအစဗအစဥ္

႕္ရကူီးကန္္ာ် ီးက

မ်ာီးက

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့လ္ူဥဗီး႕္ရ 1/2 ္ ဖင္္ ဲ့

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့လ္ူဥဗီး႕္ရ 1/2 ္ ဖင္္ ဲ့

ခဖငဲ့္္လ္ွစရမည္

ခဖငဲ့္္လ္ွစရမည္

(႕္ရကူီးကန္ဘ ိုြ္္ ပာီး/
႕္ရကူီးသူ
႕အရအတြကအရ)
အာီးကစာီးရ္မ်ာီးက
ခဖင္္ ဲ့ရန္
႕ကလ္ီးကစာီးတကင္္ီးမ်ာီးက
ခဖင္္ ဲ့ရန္
အပန္္ီး႕္္ ဖ

ပ္န႔စခန္္ီးမာီး

လမႈပ္ရီးအရ

အာီးက္စာီးပပခႀက္ီးမာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

တြန္္ီးအာီးပ္ပီးပ္ပနသာ

ပ္ဖာ္္ပ္္ ပဖရီး

စီးပပာီးပ္ရီးလုံပငန္္ီးမာီး

က္င္္ီးပရာပ္နရာမာီး

႕္န႔

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 1/2

ပြ္ာီးရန္

စခန္္ီးမ်ာီး ္ွင္္ ဲ့

္ ဖင္္ ဲ့

မသာီးစစခန္္ီးမ်ာီးက

ခဖင္္ ဲ့ရန္

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့
ပမာဏအ ပည္္ ဲ့္ ဖင္္ ဲ့
ခဖင္္ ဲ့ရန္

ပါဝငသ ည္္မာဘာီးမ်ာီး၊ ကလ္ပ္်ာီး
ကာရာအ႕္က ဘာီးမ်ာီး၊

စခန္္ီးခ် ႕္နထငသ ူမ်ာီးက

က ႕ပဖ်ာ္္႕္္ ဖမႈမ်ာီး၊

႕္န႔စဥ္

လ္ူႀကဗီး

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

႕္ဖ်ာ္္႕္္ ႕ဖရီး၊

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး

ယာဥ္႕္ပၚ

ဝြ္ငရမည္ဟို

႕္ဖ်ာ္္႕္္ ႕ဖရီးအစဗအစဥ္၊

သြ္မြရန္

ဂဗြပပ႕အသီးစာီးမ်ာီး၊

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

အခမ္္ီးအနာီး ႕အသီးစာီးမ်ာီး)

႕္န႔စဥ္

အခမ္္ီးအနာီးမ်ာီး ္ွင္္ ဲ့

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး

႕္ဖ်ာ္္႕္္ ဖပပမ်ာီးအတြက္

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး

ပရသြ္ဥဗီး႕္ရ

ဝြ္ငရမည္ဟို

250 ဟ သြ္မြ္ာီးရမည္၊

သြ္မြရန္

ပပၾကည္္ ဲ့ပရသြ္

႕္ကာ္္ဖဗဆင္ာ် ီး
ပြ္ာီးရမည္၊
႕္န႔လ္ည္စာက

အနည္္ီးဆ္္ီး
ြစ္ဝကအတြက္
ထငခ္ စဗစဥ္႕္ပီးရမည္

ထပပိုီး သ႔မဟြ္

ဝန္္မ္္ီးမ်ာီးက

ဘူီးထထည္္ ဲ့၍သာ

႕္န႔စဥ္

႕္နထငပါ

စစ္႕္ဆီးၿပဗီး
္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီး
ဝြ္ငရမည္ဟို
သြ္မြရန္
အသီး္ ပိဳၿပဗီးြင္္ီး
မ်က္္ ္ွ္ာ္ ပင္ာ် ီးအာီးလ္ီးက
သန႔ရင
မ ္္ီး႕္ရီး္ ပိဳလ္ပရန္
ြက္႐က္ိုြလႊင္္ ဲ့
႕္ဖ်ာ္္႕္္ ႕ဖရီးက
ခခင္္ ဲ့္ ပိဳသည္
ကပပခန္္ီးမ
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နက္ရ္္ွ ဗီးလ္္ ပည္နယ္ ္ ပန္လ ည္ည္ြင္
ွ ္္ ခင္္ီးအတြက္္ လမ္္ီး္ ပပ္ မပုံ
့ ္လစ
အသင္္ီးမ်ာီးက

မပါပါ

ခဖင္္ ဲ့ရန္၊

ဘာီးမ်ာီးက ပြ္ာီးၿပဗီး

ပပၾကည္္ ဲ့ပရသြ္်ာီးအၾကာီး

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏ 1/2

ခဖငဲ့္္လ္ွစရမည္

္ ဖင္္ ဲ့

႕္န္ ခင္္ီးက

ခဖင္္ ဲ့ရန္၊ ဘာီးမ်ာီးတြင္

လ္ကနာရမည္

မြတပရပ္္ ခင္္ီး
ခခင္္ ဲ့မ ပိဳ

28 ရက္ၾ က္ာပ္အာင္ ပအ္ ခပအန ြွိီးုံ ြက္ႈ ရွ ွိလွင္/ပအ္ ခပအန ၿငွိမ္ပ္နလွင္

ပအ္ ခပအန သွိသသ
ွိ ာသာ ဆွိုံီးတသာီးလွင္ အဆင္္ ့သ္ုံ္ီးသွိ႔
ုံ ္ ပမ္န္သာီးပါ

အဆင့္္ပ္လီးသွိ႔
ုံ တသာီးပါ

အဆင့္္

ပ္နထွိင
ုံ သ ူအာီးလုံီး

ပ္လီး

စာီးပ္သာက္္ ွိိုငာီး်ားႏ္ွင္္ ့

လက္လ ပအရာင္္ီးဆွိုံငာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

ြစ္ွိ ိုယ္ပ္ရ ပ္စာင့္္ပ္ရွ ာက္ႈ

က္န္္ီးမာၾက္ခ
့ ွိုံငပ
္ ္ရီး်ားႏ္ွင္္ ့

္ ပြွိက္
ုံ ာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

အစာီးပအသာက္ြ ည္္င္္ီးပ္သာ

က္ုံမ္ န္သယႈဆွိုံငာရ

ဝန္ပ္ဆာငႈလုံပငန္္ီးမာီး

ပ္လ့က္င္္ ့ခန္္ီး

လည္ပြရ
စ ာ ပ္နရာမာီး

ဘာီးမာီး

စီးပပာီးပ္ရီးလုံပငန္္ီးမာီး

ပ္န႔ ပအပာ္္စခန္္ီးမာီး

လမႈပ္ရီးအရ

အာီးက္စာီးပပခႀက္ီးမာီး်ားႏ္ွင္
့ ္

တြန္္ီးအာီးပ္ပီးပ္ပနသာ

ပ္ဖာ္္ပ္္ ပဖရီး

စီးပပာီးပ္ရီးလုံပငန္္ီးမာီး

က္င္္ီးပရာပ္နရာမာီး

အမ္မ အလ္ပလ ိုပရန္

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏအ ပည္္ ဲ့္ ဖင္္ ဲ့ ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏအ ပည္္ ဲ့္ ဖင္္ ဲ့ အာီးကစာီး႐မ်ာီး ္ွင္
ဲ့ ္ ကယခ ၶာႀကဲ့ခင္ႈ ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့

႕္န႔ ႕အပ်ာ္္စခန္္ီးမ်ာီး

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့

႕အရအတြက္

မ ဖ႕စ္န

ခဖင္္ ဲ့ရန္

ခဖင္္ ဲ့ရန္

ခဖင္္ ဲ့ရန္

ပမာဏအ ပည္္ ဲ့္ ဖင္္ ဲ့

ဆ္္ီး္ ဖြၿပဗီးမွ

ခဖင္္ ဲ့ရန္

ခဖင္္ ဲ့ရန္

မလ္ပါ

ဘာီးမ်ာီးက ပြ္ာီးၿပဗီး

္ ္ွ္ာ႕္ခါင္္ီးစည္္ီးမ်ာီးက

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏအ ပည္္ ဲ့္ ဖင္္ ဲ့

မ ဖ႕စ္န ဝြ္ငရန္

ခဖင္္ ဲ့ရန္

မလ္႕္သာ္္လ္ည္္ီး
ဝြရန္ အၾက္ ပိဳပါသည္

အကခန္္ီးမမ်ာီးက
ခဖင္္ ဲ့ရန္

ပမာဏအ ပည္္ ဲ့္ ဖင္္ ဲ့
ခဖင္္ ဲ့ရန္

စငတာမ်ာီးက

ပမာဏအ ပည္္ ဲ့္ ဖင္္ ဲ့

ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏအ ပည္္ ဲ့္ ဖင္္ ဲ့

ခဖင္္ ဲ့ရန္

ခဖင္္ ဲ့ရန္
႕္အ႐ီးဗစ္
လ္ႈပရမာီးမႈမ်ာီးအတြက္ ခပပခာခခာ႕္န္ ခင္္ီး
စည္္ီးမ်ဥ္္ီးက လ္ကနာ
႕္နရမည္္ ဲ့စည္္ီးမ်ဥ္္ီးက
လ္ကနာ႕္စကာ
ခပပခာခခာ႕္နရမည္္ ဲ့အတကာ႕အဝီးမွာ
10 ႕္ပ ္ ဖစသ ည္။
႕္ရကူီးကန္္ာ် ီးက
ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏအ ပည္္ ဲ့္ ဖင္္ ဲ့
ခဖင္္ ဲ့ရန္

အ ပန္အလ္ွန္ ္ ညကသယရသည္္ ဲ့
္ ပပပမ်ာီးက ခင္္ီးက်င္္ီး္ ပသရန္
ကစာီးရ္မ်ာီးက ခဖင္္ ဲ့ရန္
က ႕ပဖ်ာ္္႕္္ ဖမႈမ်ာီးက ခဖင္္ ဲ့ရန္

မသာီးစ စခန္္ီးမ်ာီးက
ခဖင္္ ဲ့ရန္
ညအပ္
စခန္္ီးမ်ာီးက ခဖင္္ ဲ့ရန္

အခမ္္ီးအနာီးမ်ာီး ္ွင္္ ဲ့
႕္ဖ်ာ္္႕္္ ဖပပမ်ာီးအတြက္
အမ်ာီးဆ္္ီး
ပပၾကည္္ ဲ့ပရသြ္
႕အရအတြက္ို ဆ္္ီး္ ဖြရန္
ဘာီးမ်ာီးက ပြ္ာီးၿပဗီး
ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့
ပမာဏအ ပည္္ ဲ့္ ဖင္္ ဲ့
ခဖင္္ ဲ့ရန္
အကခန္္ီးမမ်ာီးက
ခဖင္္ ဲ့ရန္

အာီးကစာီး
႕္လ္ဲ့က်င္္ ဲ့႕္ရီးတကင္္ီးမ်ာီး ္ွင္္ ဲ့
ြရာီးရ္္ီးမ်ာီးက
ဝင္ ္ဲ့ ္ငသ ည္္ ဲ့ပမာဏအ ပည္္ ဲ့္ ဖင္္ ဲ့
ခဖင္္ ဲ့ရန္
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နက္ရ္္ွ ဗီးလ္္ ပည္နယ္ ္ ပန္လ ည္ည္ြင္
ွ ္္ ခင္္ီးအတြက္္ လမ္္ီး္ ပပ္ မပုံ
့ ္လစ
နကရ္
ိဳ
ဖင္္ ဲ့COVID 19 ႕္ရာဂါကူီးစက္ႈ ဆကလက္္ ဖပစပာီးၿပဗီး တကၽ ္္္ပတ ို႔အာီး ယခငအဆင္
္ ်ာီးသ႔
ဲ့ မ
မ ္ဗဗီးလ္ၿမ႕႕အန္
ြစစြတစပိုင္္ီး္ ဖစ္႕္စ အလ္ီးစ္ ဖစ္႕္စ ႕္နာက္႕္ၾကာင္္ီး္ ပစ န္သာီးရန္ ဖအာီး႕္ပီးခရသညဲ့္္ ႕အ္ ခ႕အနသ႔
ဆက္႕္ရာက္္ ္္င္႕္္ ခလ္ည္္ီး ရွ ပါသည္။
နကရ္
္ ဲ့စဗီးခပာီး႕္ရီးလ္ပငန္္ီးအာီးလ္္္ီး႕အန္ ဖင္္ ဲ့အစဗအမ၏ အဆင္္ြ
ဲ့ င္္ီးက
မ ္ဗဗီးညလ္တင္ ႕္နထငသ ူအာီးလ္္္ီး္ ္ွင္
ဂ႐ြစက္္ ဖင္္ ဲ့ပ၍ လ္ကနာ႕္ဆာပငရက္႕္႕လ္လ္ တကၽ ္္္ပတ ို႔႕အန္ ဖင္္ ဲ့လ္မ္္ီး႕္ၾကာင္္ီး႕္ပၚတြင္ ပ၍
႕္ရာကရကာ
လ္ပငန္္ီးမ်ာီးက ပမ္ မန္္ ပန္စာ္ ဖင္္ ဲ့႕္ပီးကင္္ီးခစာ ္ ပန္လ ည္လည္ပြ္
္ ္္င္ည္ ္ ဖစပါသည္။
မ
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