
 

 

န ေ့စ ွဲ - ၂၀၂၀ ခုနစှ် မတ်လ ၂၇ ရက ်

 

အမ်ိရာဝင််းအတငွ််းနေထိိုငန်  ာင််း စာရင််းသငွ််းရေ်နငှ  ်အသစန်  ာင််းန  ွှေ့ 

လာမည ်သမူ ာ်း နေထိိုငခ်ငွ်  နလ ာ ်ထာ်းရေ် န   ငာခ   ်

 

လူကက ြီးမငြ်ီးတို ေ့ ကက ြီးသိပ  ြီးဖြစ်တွဲေ့အတိုငြ်ီး COVID-19 နရ ဂါ ိုြီးသည် ယခုရက် ိုငြ်ီးအတ ငြ်ီး 

ဆက်လက်ကူြီးစက် ဖ  ် ေ့နှ ေ့လျက်ရိှပ  ြီး နိငုင် အမျ ြီးစုတ င ် အနရြီးန ေါ်အနဖခအန အဖြစ် သတ်မှတ်က  

အဝငအ်ထ က်နငှ်ေ့ သ  ြီးနရ က ် လည် တ်မှုမျ ြီးကို က ် ေ့သတ်လျက် ရိှ ါသည်။ ကျ ြ်ီးမ နရြီးနငှ်ေ့ 

အ ြီးကစ ြီးဝ က်က ြီးဌ  ၏ ၂၀၂၀ ခုနစှ် မတ်လ ၂၇ ရက်န ေ့ နကကဖင ချက်အရ ဖမ မ် နိငုင် တ င ်လက်ရိှအချိ ထ်ိ 

COVID-19 နရ ဂါကူြီးစက်ခ ရသည်ဟု နသချ သူ ၅ နယ က်ရှိသည်ဟ ုထုတ်ဖ  န်ကကဖင ထ ြီး ါသည်။ 

 

ကကယ်စငအ်ိမ်ရ ၏ အု ်ချျု ်မှုတ ဝ ရိှ်သူမျ ြီးအန ဖြင်ေ့လည်ြီး အိမ်ရ ဝငြ်ီးအတ ငြ်ီး န ထိုငသူ်မျ ြီးအ ြီး နရ ဂါ 

ကူြီးစက်ဖ  ် ေ့နှ ေ့မှုမ ှ အနက ငြ်ီးဆ ုြီးက က ယ်န ြီးနိငုရ်  ် အတတ်နိငုဆ် ုြီး ကကိျုြီးစ ြီးနဆ ငရ် က်လျက်ရှိ ါသည်။ 

နရ ဂါက က ယ်နရြီး  ည်ြီးလမ်ြီးမျ ြီးအ က်မှ တစ်ခုအန ဖြင်ေ့ ယခုလက်ရှိအိမ်ရ ဝငြ်ီးအတ ငြ်ီး န ထိုငသူ်မျ ြီး၊ 

အိမ်ရှငမ်ျ ြီးနငှေ့ ် အိမ်င ှြီးမျ ြီးအ ြီးလ ုြီးကို မှတ်တမ်ြီးထ ြီးရှိမည်ဖြစ် ါသည။် လိုအ န်သ  

အချက်အလက်မျ ြီးကိ ု နအ က် ါလင်ေ့ခ်တ ငလ်ည်ြီးနက ငြ်ီး၊ A5 အနဆ က်အဦြီးရှ ိ

အိမ်ရ စ မ အု ်ချျု ်နရြီးရ ု ြီးခ ြ်ီးမျ ြီးတ ငလ်ည်ြီးနက ငြ်ီး ဧပ ြီလ ၁ ရ န် ေ့ န  က်ဆ ုြီးထ ြီး၍ 

စ ရငြ်ီးန ြီးသ ငြ်ီးရမည်ဖြစ ်ါသည်။ 

 

 

အထူြီးသတိဖ ျုရ မ်ှ  အိမ် ိုငရှ်ငမ်ျ ြီးအန ဖြင်ေ့ မိမိအိမ်သုိ ေ့ နဖ  ငြ်ီးနရ ွှေ့န ထိုငသူ်/အိမ်င ှြီးအသစ်မျ ြီး နရ က်ရှိ 

လ  ါက အိမ်ရ စ မ အု ်ချျု ်နရြီးရ ု ြီးခ ြ်ီးသုိ ေ့ ဆက်သ ယ်အနကက ငြ်ီးကက ြီးရမည် ဖြစ် ါသည်။ အိမ်င ှြီးအသစ်/ 

နဖ  ငြ်ီးနရ ွှေ့န ထိုငသူ်အသစ်အန ဖြင်ေ့ အိမ်ရ ဝငြ်ီးအတ ငြ်ီး လ နရ က်န ထိုငခ် င်ေ့ရနရြီး မနဆ ငရ် က်မ တ င ်

လိုအ ်နသ ကျ ြ်ီးမ နရြီး စစ်နဆြီးမှုမျ ြီးနငှ်ေ့ လတ်တနလ  ခရ ြီးသ  ြီးထ ြီးဖခငြ်ီး ရှိမရှိ စစ်နဆြီးနမြီးဖမ ြ်ီးမှုမျ ြီးကို 

ခ ယူရမည ်ဖြစ် ါသည်။ COVID-19 နရ ဂါ ိုြီးသည် လက်ရှိအချိ ထ် ိကမဘ တစ်ဝှမ်ြီးတ င ်လျငဖ်မ စ်   ကူြီးစက် 

ဖ  ် ေ့နှ ေ့လျက်ရိှနသ နကက င်ေ့ အိမ် ိုငရှ်ငမ်ျ ြီးအန ဖြင်ေ့ ယခုကွဲေ့သုိ ေ့နသ  လု ်င ြ်ီးစဉ်မျ ြီးကို ကျွန် ု်တို ေ့နငှ်ေ့ 



 

 

အတူတက   ူြီးန ါငြ်ီးနဆ ငရ် က်န ြီး ါရ န်ငှ်ေ့ ယခုကွဲေ့သုိ ေ့ လု န်ဆ ငန် ဖခငြ်ီးမျ ြီးအန ေါ်   ြီးလည်ခ င်ေ့လ တ်န ြီး 

 ါရ  ်နမတတ  ရ ်ခ အ ် ါသည်။  

 

ကကယ်စငပ်မိျု ွှေ့နတ ်အိမ်ရ တ င ် န ထိုငန်ကက ငြ်ီး စ ရငြ်ီးန ြီးသ ငြ်ီးထ ြီးနသ  အိမ်ရှငမ်ျ ြီးနငှ်ေ့ အိမ်င ှြီးမျ ြီးကိ ု

တကိုယ်ရညဖ်ြတ်သ ြ်ီးခ င်ေ့နငှ်ေ့ နမ ်နတ ်ယ ဉ် ဖြတ်သ ြ်ီးခ င်ေ့ “ဝငခ် ငေ့က်ဒမ်ျ ြီး” ဖ ျုလု ်န ြီးသ  ြီးမည် ဖြစ် ါ 

သည်။ “ဝငခ် င်ေ့ကဒမ်ျ ြီး”ကို A5 အနဆ က်အဦြီးရှ ိအိမ်ရ စ မ အု ်ချျု ်နရြီးရ ု ြီးခ ်ြီးတ င ်ထုတ်ယူနိငုမ်ည် ဖြစ်ပ  ြီး 

၂၀၂၀ ခိုနစှ် ဧပ ြီလ ၂ ရ န် ေ့မှစ၍ ၎ငြ်ီး ည်ြီးစ စ်ကို အိမ်ရ ဝငြ်ီးအတ ငြ်ီး စတငက်ျငေ့်သ ုြီးမည ်ဖြစ်ပ  ြီး အဆင်  ၁ 

အနရ်းန ေါ် အန ခအနေအ ြစ် တိို်း မြှင် သတမ်တှန်  ာင််း ထိုတ ် ေ်ပ ြီ်းသည် နေ   မစှ၍ အိမ်ရ ဝငြ်ီးအဝငဝ်ရှ ိ

လ ုဖခ ျုနရြီးဂိတ်တ င ်၎ငြ်ီးဝင်ခ ငေ့က်ဒက်ို ဖ သနိငုမ်ှသ  အိမ်ရ ဝငြ်ီးအတ ငြ်ီးသုိ ေ့ ဝငန်ရ က်ခ င်ေ့ဖ ျုနတ ေ့မည် ဖြစ် ါ 

သည်။  

 

ယခုကွဲေ့သုိ ေ့  ူြီးန ါငြ်ီး ါဝငန် ြီးဖခငြ်ီးနငှ်ေ့   ြီးလည်န ြီးဖခငြ်ီးအန ေါ် အထူြီး ငန်ကျြီးဇူြီးတငရိှ် ါသည်။ 

 

ထ ်မ သိရှိလိုသည်မျ ြီးကိ ု Hotline ြု ြ်ီး   ါတ် 09 699 872 699 သုိ ေ့ ဆက်သ ယ်၍လည်ြီး 

စ ုစမ်ြီးနမြီးဖမ ြ်ီးနိငုသ်လို  

customercare@yomaland.com သုိ ေ့လည်ြီး စ မျ ြီးန ြီး ို ေ့၍ စ ုစမ်ြီးနိငု ်ါသည်။ 

 

 

 

နလြီးစ ြီးစ  ဖြင်ေ့ 
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