
 

 

 

န ေ့စ ွဲ။  ။ မတ်လ ၂၁ရက၊် ၂၀၂၀ 

ပ ွဲလမ််းသဘင်နှင့်် အခမ််းအန ်းမျာ်း ယာယီရပ်ဆ ိုင််းထာ်းရန် က ြေငငာချြေ် 
 

နလေးစောေးအပ်ပါနသော ကကယ်စင်အိမ်ရောဝင်ေးအတ င်ေး န ထိိုင်ကကသူမ ောေးခင်ဗ ော/ရှင် 

Star City သည် လူထိုဗဟိိုပပြုအဖ ွဲွဲ့အစည်ေး တစ်ခိုပဖစသ်ည့််အောေးနလ ော်စ ော အိမ်ရောန ပပညသူ်မ ောေး၏ က  ်ေးမောနရေး၊ 

သောယောနရေးနငှ့်် န ေးကင်ေးလ ိုခခ ြုနရေးသည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အောေးလ ိုေး၏ အထူေးဦေးစောေးနပေးပဖစပ်ါသည်။ မတ်လ ၁၂ရက၊် 

၂၀၂၀ ခိုနစှ်တ င် ကမ္ော့်က  ်ေးမောနရေးအဖ ွဲွဲ့၏ နကကပငောခ ကအ်ရ COVID-19 ကိို ကမ္ော့်ကပ်နရောဂါပဖစ် သတ်မှတ်ခွဲ့်ပါ 

သည်။ 

 

သိိုေ့ပဖစပ်ါ၍ အိမ်ရော၏ပ ွဲလမ်ေးသ င်မ ောေး၊ လူစိုလူနဝေးပဖင့််က င်ေးပနသော အခမ်ေးအ  ေးမ ောေးအောေး နိိုငင် နတော်အစိိုေးရမှ 

န  က်ထပ်နကကပငောခ က် မထိုတ်ပပ ်မခ င်ေး ယောယီရပ်ဆိိုင်ေးထောေးမည်ပဖစ်နကကောင်ေး အသိနပေးအနကကောင်ေးကကောေး 

အပပ်ါသည်။  

ကကယ်စင်မမိြုွဲ့နတောအ်ိမ်ရောန  မိသောေးစိုမ ောေးမှလည်ေး ယခိုအခ  ိ်အခါသမယတ င် ပ ွဲလမ်ေးသ င်မ ောေး၊ လူစိုလူနဝေးပဖင့်် 

က င်ေးပနသော အခမ်ေးအ  ေးမ ောေး မပပြုလိုပ်ကကရ ် နလေးစောေးစ ောပဖင့်် တိိုကတ်  ်ေးအပပ်ါသည်။  

 

ယခိုကွဲ့်သိိုေ့ ကောက ယ်လိုပ်နဆောင်ခ က်မ ောေး ပပြုလိုပ်ရပခင်ေးမှော နိိုင်င နတော်သမမတရ ိုေးမှ ထိုတ်ပပ ်ထောေးနသော “ဧမပီလ 

ကို ်အထိ ပ ွဲလမ်ေးသ င်မ ောေး၊ လူစိုလူနဝေးပဖင့််က င်ေးပနသော အခမ်ေးအ  ေးမ ောေး လ ိုေးဝမပပြုလိုပ်ကကရ ်ပ ်ကကောေးခ က်” 

အောေး နလေးစောေးလိိုက ် ပခင်ေး နကကောင့်် ပဖစပ်ါသည်။ 

 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အန ပဖင့်် COVID-19 ကူေးစက်ပပ ်ေ့ပ ောေးမှုမရှိနိိုင်ရ အ်တ က် အနရေးနပေါ်စမီ ခ ေ့်ခ ွဲမှု လိုပ်ထ ိုေးလိုပ် ည်ေးမ ောေး 

စီစဉ ်နဆောင်ရွကန် ခ  ိတ် င် လူကကီေးမင်ေးမ ောေးအန ပဖင့်် ပူေးနပါင်ေးပါဝင်နပေးကကရ  ်တိိုကတ်  ်ေးလိိုပါသည်။  

“ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့၏ အ မ်ရာဝင််းအတ င််း ကရာဂါပ ို်း ဝင်ကရာြေ်ငပန်ို့ပ ာ်းမှုမရှ ကေရန် အတတူြေ  လြေတ် ွဲတ န််းလှန် ြေပါေ ိုို့။” 

ထိိုေ့အပပင် က  ်ေးမောနရေးနှင့်် အောေးကစောေးဝ ်ကကီေးဌော မှ ခ မှတထ်ောေးနသော အနပခခ ကောက ယန်စောင့််နရေှာကန်ရေး လမ်ေး 

ညွှ ်ခ ကမ် ောေးနှင့်် မူဝါဒမ ောေးကိို မိမိနှင့်် မိမိပတ်ဝ ်ေးက င်အကကောေး နရောဂါပပ ေ့်နှ ေ့မှုကင်ေးနဝေးနစရ  ် နိိုေးနိိုေးကကောေးကကောေး 

ပဖင့်် လိိုက ် ကကရ ် လိိုအပ်နကကောင်ေး နိှုေးနဆော်အပ်ပါသည်။ 



 

 

 

ထူေးပခောေးနသောအနပခအန ပဖစ်စဉ်မ ောေးနှင့်် ပတ်သက်၍ပဖစန်စ၊ သိရိှလိိုနသောအခ က်မ ောေးနငှ့်် ပတ်သက်၍ပဖစန်စ 

customercare@yomaland.com သိိုေ့ စောပိိုေ့၍ အနကကောင်ေးကကောေးနိိုင်ပါသည်။ န  က်ဆ ိုေးရ သတင်ေးအခ က်အလက် 

မ ောေးကိိုလည်ေး လူကကီေးမင်ေးတိိုေ့ထ  အခ  ိ်နှင့််တနပပေးညီ နပေးပိိုေ့ဆက်သ ယ်သ ောေးမည် ပဖစ်ပါသည်။ 

 

အနရေးနပေါ်က  ်ေးမောနရေးဆိိုင်ရောဌော မ ောေး၏ ဆက်သ ယ်ရ ်ဖို ်ေး  ပါတ်မ ောေး 

• ရ က်ို ်တိိုင်ေးနဒသကကီေး ပပညသူ်ူ့က  ်ေးမောနရေး ဦေးစီေးဌော  – 09-449001261, 09-794510057 

• မနတနလေးတိိုင်ေးနဒသကကီေး ပပညသူ်ူ့က  ်ေးမောနရေး ဦေးစီေးဌော  – 09-2000344, 09-43099526  

• ဗဟိိုကေူးစကန်ရောဂါတိိုကဖ် ကန်ရေးဌော  - 067-3431432, 067-3431434, 09-429228991,  

  09-459149477 

• ပပည်သူူ့က  ်ေးမောနရေး အနရေးနပေါ်တို ေ့်ပပ န်ရေးဌော  – 067- 3420268 

• သ ်လ င်နဆေးရ ို - 056 21 511  

• ခ မ်ေးနပမ့်နမတတောနဆေးရ ို (သ လ် င်) – 09 42012 3047 

 

ယခိုလိို ပူေးနပါင်ေးပါဝငန်ဆောင်ရကွ်နပေးသည့််အတ က် အထူေးပငန်က ေးဇေူးတင်ရှိပါနကကောင်ေးနှင့်် လူကကီေးမင်ေးတိိုေ့ အောေးလ ိုေး 

က  ်ေးမော၊ န ေးကင်ေးပါနစနကကောင်ေး ဆိုမ  န်ကောင်ေးနတောင်ေးအပပ်ါသည်။ 

 

နလေးစောေးစ ောပဖင့် ်

Star City Management 
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