
○ တ ိုက  ျိုမ  ျိုြို့တွင် က ူးစက်ပြန ဲ့ြွ်ောူး ှုတောူးဆ ူးရ ူးက ဲ့သ ို ဲ့ရသော ဦူးစောူးရြူးလိုြ်ရဆောငခ် က်  ောူး မြ ူးရပ ောက်ခ ဲ့ြသသ်် 

○ ထြ်မြ ူး က ိုရ ိုနော(က ိုဗစ်-၁၉)ပြစ်လောသ တ ိုူးလောြသက အန္တ ောယ်ရ  ြသသ်် 

○ တ ိုက  ျိုြို့ မ  ျိုြို့သ်် ပြနလ်််က ူးစက် ှုသတ ရြူးကောလပြစ်ြသသ်် 

ယခိုအရ ူးကက ူးသ််  ော အ   ျိုူးအစောူးသစ်က ိုရ ိုနောဗ ိုငူ်း ြ်စ် COVID-19 ထြ် ံ ပြစ်လော ်ဲ့်သ    ောူးလောရစ န် ကောကွယ်ရ ူး ပြစ်သ်် 

○ အ   ျိုူးအစောူးသစ်က ိုရ ိုနောဗ ိုငူ်း ြ်စ် COVID-19  ပြစ်ြွောူးရစ န် ရနထ ိုငစ်ောူးရသောက်ြံိုက ို ရပြောငူ်းလ ြသ န် ရ တတ ော ြ်ခံြသသ်် 

ရ တတ ော ြ်ခခံ က်

တ ိုက  ျိုမ  ျိုြို့တွင် ရနထ ိုငသ်   ောူး

ဆ ိုငြွ်ငဲ့ထ်ောူးသ   ောူး ဆ ိုငြွ်ငဲ့ခ်  န် ရလ ောဲ့ခ ပခငူ်း၊ ြွ လ ်ူးသဘင ် ောူးန္ ငဲ့် ြတ်သက်သ်ဲ့် ရ တတ ော ြ်ခံခ က်

※ ရနောကစ်ော  ကန်္ ောက ို ကက်ဲ့ြ်သ 

〇 လ ကကြ်ရသောအခ  န၌် အပြငထ်ကွပ်ခငူ်း၊ လ ထ ထြ်ရသောရန ော  ောူးသ ို ဲ့သေွာူးပခငူ်း  ပြျိုြသန္ ငဲ့ ်

〇 ပြတငူ်းရြသက ်ရ  ရသောရန ော  ောူး သ ို ဲ့ ဟိုတ် ရလဝငရ်လထကွ ်ရကောငူ်းရသောရန ော  ောူးသ ို ဲ့ သေွာူးြသန္ ငဲ့ ်

〇 တစဦ်ူးန္ င်ဲ့တစ်ဦူး န ူးကြ်၍ စကောူးရပြောပခငူ်း၊ အသကံ ယက် ယ် စကောူးရပြောပခငူ်းတ ို ဲ့က ို ရရ ောငက်ကဉ်ြသ 

〇 တစ်ဦူးန္ င်ဲ့တစ်ဦူး ကကောူးတငွ် ရန ောပခောူးထောူးြသ 

〇 န္ ောရခသငူ်းစ်ူ်း Mask တြ်ထောူးြသ 

〇 လကက် ို တစ်ရန ဲ့အကက  ်ရြသငူ်း  ောူးစွော ရဆူးြသ 〇

၃ လြ ိုငူ်း ၂၂  က်ရန ဲ့ (အင်္ဂ သရန ဲ့) ် ၁၂ နော    ၄ လြ ိုငူ်း ၂၄  က်ရန ဲ့ (တနင်္ဂရန္ရွန ဲ့) ် ၁၂ နော  အထ ဘယအ်ခ  န ် ဘယအ်ခ  နထ် 

အမ   ျိုးအစာျိုးသစက် ိုရ ိုနာဗ ိုငျ်ိုးရပ်စ် COVID-19 နငှ ပ်တသ်က၍် တ ိုက   မမ  ြို့၏မမ  ြို့သမူမ  ြို့သာျိုးမ ာျိုးအာျိုးုံးကိုျိုးက ို မမတတ ာရပ်ခကအပ်ပါသည။်

〇 ခ  ူးသေွာူးပခငူ်း၊ အလိုြ်က စစပြငဲ့် တ ိုက  ျို  ထကွခ်ွောပခငူ်းန္ ငဲ့် တ ိုက  ျိုမ  ျို ြို့သ ို ဲ့ဝငရ် ောကပ်ခငူ်းတ ို ဲ့ပြျိုလိုြ် ောတငွ်
အထ ူးသတ ထောူးြသ 

〇 သငဲ့တ်ငွ် အ   ျိုူးအစောူးသစ်က ိုရ ိုနောဗ ိုငူ်း ြ်စ် COVID-19 ရ ောင်္သ ရ   ရ  စ ိုူး   ်ြသက PCR စစ်ရဆူး ှု ပြျိုလိုြ်ြသ 



စငတ်ာမ ာျိုး မမတတ ာရပ်ခကခ က်

စောူးရသောကဆ် ိုင ် ောူး

⚫ 『လိုြ်ငနူ်းအလ ိုက် ညွှနက်ကောူးခ က』်    ောူးက ို လ ိုကန်ောြသ 

⚫ 「အမသျိုးစ တစ်စမ် ျိုးမရျိုး TOKYO Support」ပမရာဂ ကမှ် 「ကျူိုးစကမ်ှုထ န်ျိုးခ  ပ်မရျိုး အမသျိုးစ တစ်စမ် ျိုးခ က်

ုံးကမှ်တ※်１」က ိုုံးကခ်ကရရှ ထာျိုးမပ ျိုး   ိုငမ်ရှ ြို့တငွက်ပ်ထာျိုးမသာ  ိုင်

(ရစဲ့စြ်ရသခ ော စစ်ရဆူးပခငူ်း တ ိုက  ျိုအရထောကအ်ြံဲ့) ြရ ောင်္ က ် ဲ့စ်ူ်းက ်ူးက ို လ ိုကန်ောြသ 

① လ တ ိုငူ်း  ော က ိုရ ိုနောက ူးစက ်ှုရ   ရ   သ သ်ဲ့အ်ခသ

အိုြ်စိုလ ိုက် ဧ်ဲ့သ်် ် ောူးအရနန္ ငဲ့် 4ဦူးအထ သော စောူးြွ တစ်ခိုတ်ူ်းတငွ် ထ ိုငန်္ ိုငသ်် ်

ဆ ိုငတ်ငွ် ရနန္ ိုငရ်သောအခ  န် : ၂နော  ကကော

② လ တ ိုငူ်း  ော က ိုရ ိုနောက ူးစက ်ှု ရ  ရကကောငူ်းက ို သ သ်ဲ့အ်ခသ

(က ူးစက ်ှု ရ  ရကကောငူ်းအရထောကအ်ထောူး) (က ိုရ ိုနောက ူးစက ်ှု ရ  ရကကောငူ်း သ န္ ိုငရ်သော အရထောကအ်ထောူး) စသ် ် ောူးက ို ကက်ဲ့ြ်သ 

ငသူးဦူးန္ ငဲ့အ်ထကဆ် ိုြသကလ်ူ်း တ ်  တ ဲ့စောူးြွ ဝ ိုငူ်းက ို အသံိုူးပြျိုန္ ိုငြ်သသ် ်

ဆ ိုငတ်ငွ် ရနန္ ိုငရ်သောအခ  န် : ၂နော  ထကြ် ိုရနန္ ိုငြ်သသ် ်

⚫ 「ကျူိုးစကမ်ှုထ န်ျိုးခ  ပ်မရျိုး အမသျိုးစ တစ်စမ် ျိုးခ ကု်ံးကမှ်တ※်１」ရရှ ထာျိုးခခငျ်ိုးမရှ ၊   ိုငမ်ရှ ြို့တငွက်ပ်ထာျိုးခခငျ်ိုး

မရှ မသာ  ိုင်

အိုြ်စိုလ ိုက် ဧ်ဲ့သ်် ် ောူးအရနန္ ငဲ့် 4ဦူးအထ သော စောူးြွ တစ်ခိုတ်ူ်းတငွ် ထ ိုငန်္ ိုငသ်် ်

ဆ ိုငတ်ငွ် ရနန္ ိုငရ်သောအခ  န် : ၂နော  ကကော

အ ကရ်သောကသ်ံိုူးန္ ိုငရ်သောအခ  န် :  နက် ၁၁နော    ် ၉နော  အတငွူ်း

စောူးသံိုူးသ ဧ်ဲ့သ်် ် ဆ ိုငသ် ို ဲ့အ ကယ် ရဆောငလ်ောန္ ိုငရ်သောအခ  န် :  နက် ၁၁နော    ် ၉နော  အတငွူ်း

အြနူ်းရပြစငတ်ော  ောူး
စသ််

အစ်ူ်းအရဝူးခနူ်း 

စသ််

( င်္ဂလောခနူ်း )

အသငျ်ိုးအဖွ ြို့မ ာျိုး(စာျိုးမသာက ် ိုင/်မကာ်ဖ   ိုငစ်သညခ်ဖင )် တငွမ်တာငျ်ိုး  ိုခခငျ်ိုး①

※１



စငတ်ာမ ာျိုး မမတတ ာရပ်ခကခ က်

စောူးရသောကဆ် ိုင ် ောူး ⚫ ကော ောအ ိုရက ြသရ  ရသောဆ ိုင်

・အခနူ်းတစ်ခနူ်းထ တငွ် လ အ  ောူး စိုရဝူးပခငူ်း  ပြျိုြသန္ ငဲ့ ်

・အခနူ်းအတငွူ်းရ  ရလထိုက ို အမ  သန ဲ့စ်ငရ်စြသ 

・န္ ောရခသငူ်းစ်ူ်း Mask က ို ြံို  နြ် ိုူးသတြ်သ 

・အ   ျိုူးအစောူးသစ်က ိုရ ိုနောဗ ိုငူ်း ြ်စ်ရ ောင်္သ  ပြစ်ြွောူးရစ န် င်္ရိုစ ိုကြ်သ 

အြနူ်းရပြစငတ်ော  ောူး
စသ််

အစ်ူ်းအရဝူးခနူ်း 

စသ််

( င်္ဂလောခနူ်း )

အသငျ်ိုးအဖွ ြို့မ ာျိုး(စာျိုးမသာက ် ိုင/်မကာ်ဖ   ိုငစ်သညခ်ဖင )် တငွမ်တာငျ်ိုး  ိုခခငျ်ိုး ②



စငတ်ာမ ာျိုး မမတတ ာရပ်ခကခ က်

ရိုြ်ရ ငရံ်ို ၊ ပြဇောတရံ်ို ၊ အန္ိုြ်ောခနူ်း စသ််
⚫ ကော ောအ ိုရက အသံိုူးပြျိုသ််ဲ့အခသ

・အခနူ်းတစ်ခနူ်းထ တငွ် လ အ  ောူး စိုရဝူးပခငူ်း  ပြျိုြသန္ ငဲ့ ်

・အခနူ်းအတငွူ်းရ  ရလထိုက ို အမ  သန ဲ့စ်ငရ်စြသ 

・န္ ောရခသငူ်းစ်ူ်း Mask က ို ြံို  နြ် ိုူးသတြ်သ 

・အ   ျိုူးအစောူးသစ်က ိုရ ိုနောဗ ိုငူ်း ြ်စ်ရ ောင်္သ  ပြစ်ြေွာူးရစ န်

င်္ရိုစ ိုကြ်သ 

⚫ စငတ်ော  ောူး  ဧ််ဲ့သ်ရ်တော်  ောူးထံ ရ တတ ော ြ်ခံခ က်

・လ ဥ ူးရ   ောူးရသောအြွ ြို့  ောူး စောူးသံိုူး၍  န္ ိုငြ်သ

・အခ  နက်ကောပ င်ဲ့စေွာ စောူးသံိုူးပခငူ်း၊ အ ကရ်သစော ရသောကစ်ောူးပခငူ်း  ပြျိုြသန္ င်ဲ့ 

⚫ ဆ ိုငန်္ ငဲ့် စငတ်ော  ောူးအတငွူ်းသ ို ဲ့ဝငရ် ောက ််ဲ့် လ ဦူးရ က ို ရလ ောဲ့ခ ြသ 

⚫ 『လိုြ်ငနူ်းအလ ိုက် ညွှနက်ကောူးခ က』်   ောူးက ို လ ိုကန်ောြသ 

⚫ အ   ျိုူးအစောူးသစ်က ိုရ ိုနောဗ ိုငူ်း ြ်စ်ရ ောင်္သ  ပြစ်ြေွာူးရစ န် င်္ရိုစ ိုကြ်သ 

အစ်ူ်းအရဝူးခနူ်း ၊ ပြ်သ် ဲ့ခနူ်း စသ််

ပြခနူ်း၊ ယဉ်ရက ူး ှုပြတ ိုက် စသ််

ကိုနတ် ိုက၊် ရ ူးဝယစ်ငတ်ော စသ််

ဟ ိုတယ၊် င်္ ြနစ်တ ိုငတ််ူ်းခ ိုခနူ်း
(စိုရဝူး နအ်သံိုူးပြျို ်ဲ့ရ်န ောသောလ င)်

ရဘဲ့စ်ရဘောကငွူ်း၊ အောူးကစောူးရံို ၊ အောူးကစောူးကလြ် စသ််

Theme Park ရြ ော်စ ောြနူ်းပခ၊ံ ကရလူးကစောူးကငွူ်း၊ pachinko 
ဆ ိုင ် ောူး၊ င်္  ်ူးစငတ်ော စသ််

ပြတ ိုက၊် အန္ိုြ်ောပြခနူ်း၊ တ   စဆောနရံ်ိုစသ််

သ ူးသန ဲ့ခ်နူ်းြသရ ခ  ျိုူးခနူ်းလိုြ်ငနူ်းန္ ငဲ့်
ဆ ိုငရ်သောအ  ောူးသံိုူးရ ခ  ျိုူးခနူ်း၊ သ ူးသန ဲ့ခ်နူ်းြသဗ ဒ ယ ိုဆ ိုင်
စသ််

စ ြသ ောူးကတရ်  အ  ောူးသံိုူးရ ခ  ျိုူးခနူ်း၊
အလ အြဆ ိုင ်ောလိုြ်ငနူ်း စသ််

စကဘ် ူးစ ူး ရလဲ့က င်ဲ့ကငွူ်း  ောူး၊ သငက်ကောူးရ ူးက ျူရ င ် ောူး
စသ််

ထ ိုမနရာမ ာျိုးအခပငအ်ခခာျိုးသငျ်ိုးအဖွ ြို့မ ာျိုးတငွ် မတာငျ်ိုး  ိုခခငျ်ိုး



စငတ်ာမ ာျိုး အသငျ်ိုးအဖွ ြို့သ ို  ဝငန် ိုငသ်ည ု်ံးဦူျိုးမရ

ရိုြ်ရ ငရံ်ို ၊ ပြဇောတရံ်ို ၊ အန္ိုြ်ောခနူ်း စသ််
■  တမ်င မ်၍ ုံးဝူငု်ံးထူကွန်ည်ျိုးမသာ မနရာမ ာျိုး

※သတ်  တ်ဦူးရ ＝ဝငဆ်ံဲ့သ်ဲ့်ဦူးရ 

・သတ်  တ်ဦူးရ 5,000ဦူး ရအောက်

→သတ်  တ်ဦူးရ အထ 

・သတ်  တ်ဦူးရ ၅၀၀၁ဦူး   ၁၀၀၀၀ဦူးရအောက်ဆ ိုြသက

→5,000ဦူး အထ 

・သတ်  တ်ဦူးရ ၁၀၀၀၁ဦူးန္ ငဲ့အ်ထက်ဆ ိုြသက

→ သတ်  တ်ဦူးရ ၏ တစ်ဝက်အထ 

・သတ်  တ်ဦူးရ ၅၀၀၁ဦူးန္ င်ဲ့အထက်၊ စောူးသံိုူးသ ဧ်ဲ့်သ််  ောူး  ော ၅၀၀၁ဦူးန္ ငဲ့အ်ထက်၊

စောူးသံိုူးသ ဧ်ဲ့်သ််  ောူး  ော သတ်  တ်ဦူးရ   ဲ့၅၀ ောခ ိုငန်္ှုနူ်းထက် ြ ို  ောူး ််ဆ ိုြသက

→「ကျူိုးစကမ်ှုထ န်ျိုးခ  ပ်မရျိုးနငှ် မ ျိုးအနတရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးမရျိုးအစ အစဥ※်１」 က ို တ ိုက   မမ  ြို့၌

ထိုတခ်ပန်မသာအခါတငွ် သတမှ်တဦ်ျိုးမရအထ သာ

■အသကအုံးန်ွက ယသ်ည ် ပွ မ ာျိုး

→သတ်  တ်ဦူးရ ၏ တစ်ဝက်အထ 

အစ်ူ်းအရဝူးခနူ်း ၊ ပြ်သ် ဲ့ခနူ်း စသ််

ပြခနူ်း၊ ယဉ်ရက ူး ှုပြတ ိုက် စသ််

ကိုနတ် ိုက၊် ရ ူးဝယစ်ငတ်ော စသ််

ဟ ိုတယ၊် င်္ ြနစ်တ ိုငတ််ူ်းခ ိုခနူ်း
(စိုရဝူး နအ်သံိုူးပြျို ်ဲ့ရ်န ောသောလ င)်

ရဘဲ့စ်ရဘောကငွူ်း၊ အောူးကစောူးရံို ၊ အောူးကစောူးကလြ် စသ််

Theme Park ရြ ော်စ ောြနူ်းပခ၊ံ ကရလူးကစောူးကငွူ်း၊ pachinko 
ဆ ိုင ် ောူး၊ င်္  ်ူးစငတ်ော စသ််

ပြတ ိုက၊် အန္ိုြ်ောပြခနူ်း၊ တ   စဆောနရံ်ိုစသ််

သ ူးသန ဲ့ခ်နူ်းြသရ ခ  ျိုူးခနူ်းလိုြ်ငနူ်းန္ ငဲ့်
ဆ ိုငရ်သောအ  ောူးသံိုူးရ ခ  ျိုူးခနူ်း၊ သ ူးသန ဲ့ခ်နူ်းြသဗ ဒ ယ ိုဆ ိုင်
စသ််

စ ြသ ောူးကတရ်  အ  ောူးသံိုူးရ ခ  ျိုူးခနူ်း၊
အလ အြဆ ိုင ်ောလိုြ်ငနူ်း စသ််

စကဘ် ူးစ ူး ရလဲ့က င်ဲ့ကငွူ်း  ောူး၊ သငက်ကောူးရ ူးက ျူရ င ် ောူး
စသ််

အခမ်ျိုးအနာျိုးမ ာျိုးခပ ုံးိုပ်သည ်အသငျ်ိုးအဖွ ြို့မ ာျိုးတငွမ်တာငျ်ိုး  ိုခခငျ်ိုး

※１


