
ဇြန္လ 1ရက္ (အဂၤါေန႔) မနက္0နာရီ မွ ဇြန္လ 20ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) ည12နာရီထိဘယ္အခ ိန္မွ ဘယ္အခ ိန္ထိ

ေမတ ာရပ္ခံခ က္

အမ  ိ်ိဳးအစာ်ိဳးသစကိ္ိုရိိုနာဗိိုင်္ိဳးရပစ္္ COVID-19 ႏွင္ပ့တ္သက္၍ တိိုက  ိျမ ိ႕၏ျျမ ိ႕၏သူျမ ိ႕၏သာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳးလံို်ိဳးကိို ေမတ ာရပခ္အံပပ္ါသည္။

○ယခို အမ ိ ်ိဳးအစာ်ိဳးသစ္ကိိုရိိုနာဗိိုင္်ိဳးရပ္စ္ COVID-19 ျဖစ္ပြာ်ိဳးေနသည့္လူမ ာ်ိဳးမွာ အလြန္မ ာ်ိဳးျပာ်ိဳးပါသည္။ ထပ္ျပီ်ိဳး တိို်ိဳးပြာ်ိဳးလာပါက အႏ ရာယ္ရွိပါသည။္ အႏ ရာယ္မ ာ်ိဳးပါသည္။

○တိိုက  ိျမိ ႕၏တြင္ အေရ်ိဳးေပၚအေျခအေနေၾကျငာခ က္ ထိုတ္ျပန္ခခ့ပါသည။္ ယခို အေရ်ိဳးၾကီ်ိဳးသည္မွာ တတ္နိိုင္သမွ အိမ္ထခတြင္ေနရန္၊ အျပင္မထြက္ၾကပါရန္။
လူမ ာ်ိဳးသြာ်ိဳးလာလႈပ္ရွာ်ိဳးျခင္်ိဳး မျပ လိုပ္ၾကရန္ျဖစ္သည။္ လူမ ာ်ိဳးႏွင္ေ့တြ႔ဆံိုျခင္်ိဳး၊ စကာ်ိဳးေျပာဆိိုျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး မလိုပ္ၾကပါႏွင့္။

○ အေရ်ိဳးေပၚအေျခအေနေၾကျငာခ က္သည္ သင့္ဘဝေနထိိုင္မႈကိို ေျပာင္်ိဳးလခရန္အတြက္ ေမတ ာရပ္ခံျခင္်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

တိိုက ိ ျမိ ႕၏တြင္ ေနထိိုင္သူမ ာ်ိဳး

ဆိိုင္ဖြင့္ထာ်ိဳးသူမ ာ်ိဳး

အိမ္ထခတြင္ေနပါ
○တတ္နိိုင္သမွ အိမ္ထခတြင္ ေနပါ။ တတႏိ္ိုင္သမွ အျပင္မထြက္ပါႏွင့္။
○ညဘက္ႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြတိုိ႔တြင္ အိမ္ထခ၌သာေနပါ။
○တိိုက ိ ျမိ ႕၏သိို႔ ဝင္ျခင္်ိဳး၊ ထြက္ျခင္်ိဳးမ ာ်ိဳး မျပ လိုပ္ၾကပါႏွင့္။

ဆိိုင္ပိတ္ျခင္်ိဳး၊ အခ ိန္ေလွ ာျ့ခင္်ိဳး၊ ပြခလမ္်ိဳးသဘင္မ ာ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမတ ာရပ္ခံခ က္
※ ေနာက္စာမ က္ႏွာကိို ၾကည့္ပါ။



ေမတ ာရပ္ခံခ င္သည့္ စင္တာမ ာ်ိဳး

စင္တာမ ာ်ိဳး- ဥပမာ ေမတ ာရပခ္ခံ က္

စင္တာ
-ဆိိုင္မ ာ်ိဳး

ကိုန္တိိုက္မ ာ်ိဳး၊ ေစ ်ိဳးဝယ္စင္တာ စသည္ 
(ေန႔စဥ္သံို်ိဳး အေရာင္်ိဳးေကာင္တာမ ာ်ိဳးမွ အပ) 【1,000㎡ ထက္က ယသ္ည့္စင္တာမ ာ်ိဳး】

(ေန႔စဥ္သံို်ိဳး အေရာင္်ိဳးေကာင္တာမ ာ်ိဳးမွ အပ)
⚫ ၾကာ်ိဳးရက္ : ဆိိုင္ဖြင့္၍ရေသာအခ ိန္ ။ မနက္ 5နာရီမွ ည 8နာရီအထိ

ဆိိုင္ဝင္သည့္ လူဦ်ိဳးေရကိို ေလွ ာခ့ ပါ။
⚫ စေန၊ တနဂၤေႏြ : ဆိိုင္ပိတ္ပါ။

【1,000㎡ ေအာက္စင္တာမ ာ်ိဳး】(ေန႔စဥ္သံို်ိဳး အေရာင္်ိဳးေကာင္တာမ ာ်ိဳးမွ အပ)
⚫ ဆိိုင္ဖြင့္၍ရေသာအခ ိန္ ။ မနက္ 5နာရီမွ ည 8နာရီအထိ

ဆိိုင္ဝင္သည့္ လူဦ်ိဳးေရကိို တတႏိ္ိုင္သမွ ေလွ ာ့ခ ပါ။

pachinko ဆိိုင္မ ာ်ိဳး၊ ဂိမ္်ိဳးစင္တာ စသည္

သီ်ိဳးသန္႔ခန္်ိဳးပါေရခ ိ ်ိဳးခန္်ိဳးစီ်ိဳးပြာ်ိဳးေရ်ိဳးႏွင့္ 
ဆိိုင္ေသာအမ ာ်ိဳးသံို်ိဳးေရခ ိ ်ိဳးခန္်ိဳး၊ သီ်ိဳးသန္႔ခန္်ိဳးပါဗီဒီယိိုဆိိုင္

စူပါမာ်ိဳးကတ္အမ ာ်ိဳးသံို်ိဳးေရခ ိ ်ိဳးခန္်ိဳး၊ အလွအပဆိိုင္ရာလိုပ္ငန္်ိဳး 
စသည္

စင္တာ
-event ပြခမ ာ်ိဳး

ျပတိိုက္၊ အနိုပညာျပခန္်ိဳး၊ တိရိစာၦန္ရံိုစသည္
⚫ ဧည့္သည္ဦ်ိဳးေရကိို 5000 နွင့္ေအာက္ေလွ ာ့ခ ပါ။
⚫ ဧည့္သည္မ ာ်ိဳးကိို ဝင္ဆံ့သည့္ဦ်ိဳးေရျ 50% အထိေလွ ာ့ခ ပါ။
⚫ ဆိိုင္ဖြင့္္၍ရေသာအခ ိန္

〇 event ပြခမ ာ်ိဳးရွိေသာအခါတြင္ ည 9နာရအီထိ
〇 event ပြခမ ာ်ိဳးမရွိေသာအခါ

1,000㎡ ထက္က ယသ္ည့္စင္တာမ ာ်ိဳး : ည 8နာရီအထိ
1,000㎡ ေအာက္စင္တာမ ာ်ိဳး : တတ္ႏိိုင္သမွ  ည 8နာရီအထိ

⚫ ဧည့္သည္ဦ်ိဳးေရကိို ေလွ ာ့ခ ပါ။

ေဘ့စ္ေဘာကြင္်ိဳး၊ အာ်ိဳးကစာ်ိဳးရံို၊ အာ်ိဳးကစာ်ိဳးကလပ္

ရိုပ္ရွင္ရိုံ၊ ျပဇာတ္ရံို၊ အနိုပညာခန္်ိဳးမ

ေပ ာ္စရာပန္်ိဳးျခံ၊ အပန္်ိဳးေျဖဥယ ာဥ္

အစည္်ိဳးအေဝ်ိဳးခန္်ိဳးမ၊ ျပည္သူ႔ခန္်ိဳးမ စသည္

ျပခန္်ိဳး၊ ယဥ္ေက ်ိဳးမႈျပတိုိက ္စသည္

ဟိိုတယ္၊ ဂ ပန္စတိိုင္တည္်ိဳးခိိုခန္်ိဳး 
(စိုေဝ်ိဳးရန္အသိုံ်ိဳးျပ မည့္ေနရာသာလွ င္)

●စင္တာျအရြယ္အစာ်ိဳးေပၚမူတည္၍ ကြချပာ်ိဳးမႈရွပိါသည္။



ေမတ ာရပ္ခံခ င္သည့္ စင္တာမ ာ်ိဳး (စာ်ိဳးေသာက္ဆိိုင္ ႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိိုင္ စသည္)

စင္တာမ ာ်ိဳး စင္တာမ ာ်ိဳး- ဥပမာ ေမတ ာရပခ္ခံ က္
စာ်ိဳးေသာက္ဆိိုင္မ ာ်ိဳး၊ အပန္်ိဳးေျဖစင္တာမ ာ်ိဳး
① မွ ③ အတြင္်ိဳး တစ္ခိုခိုရွိသည့္အခါ

① အရက္ ေရာင္်ိဳးခ ျခင္်ိဳး
② အရက္ သယ္ေဆာင္လာႏိိုင္ျခင္်ိဳး
➂ ကာရာအိိုေက ရိွျခင္်ိဳး

【စာ်ိဳးေသာက္ဆိိုင္】
စာ်ိဳးေသာက္ဆိိုင္ (အရက္ဆိိုင္အပါအဝင္) ႏွင့္
လက္ဖက္ရည္ဆိိုင္မ ာ်ိဳး
(Delivery ႏွင့္ Take out ဝန္ေဆာင္မႈမွ အပ)

【အပန္်ိဳးေျဖစင္တာမ ာ်ိဳး】
Cabaret အေပ ာ္မယ္ဆိိုင္မ ာ်ိဳး၊ အရက္ဘာ်ိဳးမ ာ်ိဳး

ဆိိုင္ပိတ္ပါ။

စာ်ိဳးေသာက္ဆိိုင္မ ာ်ိဳး၊ အပန္်ိဳးေျဖစင္တာမ ာ်ိဳး
(ဘာမွမရွ)ိ
① အရက္ ေရာင္်ိဳးခ ျခင္်ိဳး မရိွ
② ဧည့္သည္မွ အရက္သယ္ေဆာင္လာႏိိုင္ျခင္်ိဳးမရွိ
➂ ကာရာအိိုေက မရိွ

⚫ ဆိိုင္ဖြင့္္၍ရေသာအခ ိန္：ည 8နာရီအထိ
⚫ ဆိိုင္ဝင္သည့္ လူဦ်ိဳးေရကိို ေလွ ာ့ခ ပါ။
⚫ လိုပ္ငန္်ိဳးအလိိုက္ ညႊန္ၾကာ်ိဳးခ က္အတိိုင္်ိဳး လိိုက္နာပါ။

အစည္်ိဳးအေဝ်ိဳးခန္်ိဳးမ စသည္ မဂၤလာခန္်ိဳးမ ⚫ အရက္မေရာင္်ိဳးခ ပါႏွင့္။
⚫ ဧည့္သည္မွ အရက္ သယ္ေဆာင္လာႏိိုင္ခြင့္လည္်ိဳး မရွိပါ။
⚫ ကာရာအိိုေက မဖြင့္ပါႏွင့္။
⚫ ခန္်ိဳးမဖြင့္၍ရေသာအခ ိန：္ည 8နာရီအထိ
⚫ (တစ္နာရီခြခ အထိ)  (အေယာက္ 50 အထိ၊ တစ္ဖန္

ဝင္ဆံ့သည့္ဦ်ိဳးေရျ 50% အထိ) ေလွ ာ့ခ ပါ။

ပိတ္ထာ်ိဳးရန္ ေမတ ာရပ္ခံခ င္သည့္ စင္တာမ ာ်ိဳး ၊ ဖြင့္ခ န္ိေလွ ာခ့ ရန္ ေမတ ာရပ္ခံခ င္သည့္ စင္တာမ ာ်ိဳး


