
【စားေသာက်ဆငိမ်ျား】

(၁)ေမတာရပ်ခခံျငသ်ည့ဆ်ငိမ်ျား။ အရကေ်ရာငး်သည့စ်ားေသာက်ဆငိမ်ျား၊
ကာရာအေိကစသည်
ေမတာရပ်ခခံျက ်။ ေခတပိတထ်ားပါ

(၂)ေမတာရပ်ခခံျငသ်ည့ဆ်ငိမ်ျား။ (၁)အြပငအ်ြခားဆငိမ်ျား
ဆငိဖွ်င့၍်ရေသာအချိန်  ။ မနက ်5နာရီမ ည 8နာရီအထိ

【event ပွဲများြပလပ်သည့ဆ်ငိမ်ျား※】

○ ဧည့သ်ညဦ်းေရက ိ5000 င့ေ်အာကေ်လာခ့ျပါ။ 

ဧည့သ်ညမ်ျားက ိဝငဆ်ံသ့ည့ဦ်းေရ၏ 50% အထေိလာခ့ျပါ။
※ြပဇာတ် ံ၊ အစညး်အေဝးခနး်မ၊ အားကစားစငတ်ာ၊ အပနး်ေြဖဥယျာ  စသည်

○ ဆငိဖွ်င့်၍်ရေသာအချိန။် မနက ်5နာရီမ ည 9နာရီအထိ

○ တတ် ငိသ်မ  အမိထ်တဲငွ ်ေနပါ။

တတ် ငိသ်မ  အြပငမ်ထကွပ်ါ င့။်

○ တကိျိ မိ သိ ့ ဝငြ်ခငး်၊ ထကွြ်ခငး်များ မြပလပ်ကပါ င့။်

○ အမတဲမး်အတမေနသည့သ်များ င့ ်အွနလ်ငိး်တငွေ်တပွါ။

○ ထမငး်က ိမသိားစများ၊ အတေနထငိေ်နသည့သ်များ င့ ်စားပါ။

○ လမး်များ၊ ပနး်ြခမံျားတငွ ်စေဝး ပီး အရကမ်ေသာက်သးံပါ င့။်

အမျိ းအစားသစက်ိ ိနာဗိငး်ရပ်စ ်COVID-19 င့ပ်တသ်က၍် တကိျိ မိ ၏ မိ သ မိ သားများအားလးံက ိေမတာရပ်ခံအပ်ပါသည။်

ေမလ 12ရက ်(ဗဒဟးေန)့ မနက0်နာရီ မ ေမလ 31ရက ်(တနလာေန)့ည12နာရီထိဘယ်အချိနမ် ဘယ်အချနိထ်ိ

○ ယခ အမျိ းအစားသစ်ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စ ်COVID-19 ြဖစ်ပာွးေနသည့လ်များမာ အလွနမ်ျားြပားပါသည။် ထပ် ပီး တိးပာွးလာပါက အ ရာယ် ိပါသည။် အ ရာယ်များပါသည။်

○ တိကျိ မိ တွင ်အေရးေပအေြခအေနေကြငာချက် ထတ်ြပနခ်ဲပ့ါသည။် ယခ အေရးကီးသညမ်ာ တတ် ငိသ်မ  အမိ်ထတဲငွေ်နရန၊် အြပငမ်ထကွ် ကရန ်ြဖစ်ပါသည။်

ထိအ့ြပင ်လများ င့ေ်တွဆြံခငး်၊ စကားေြပာဆြိခငး်များ မလပ်ကပါ င့။်

○ အေရးေပအေြခအေနေကြငာချက်သည ်သင့ဘ်ဝေနထငိမ်ကိ ေြပာငး်လဲပါ ဟေမတာရပ်ခြံခငး်ြဖစ်ပါသည။်

တကိျိ မိ တငွေ်နထငိသ်များとう きょう と

ေခတပိတထ်ားပါ၊ အချိန်ကေိလ ာပ့ါ

みせ
ဆငိဖွ်င့ထ်ားသများ

အမ်ိထတဲငွေ်နပါ

ထမငး်စားသည့်အခါ



စငတ်ာများ င့ပ်တသ်က၍် - ေခတပိတထ်ားရန်ေမတာရပ်ခံချက်

●စငတ်ာ၏အရွယအ်စားေပ မတည၍် ကွြဲပားမ ိပါသည။်

စငတ်ာများ ဥပမာများ ေမတာရပ်ခံချကမ်ျား

ြပဇာတ် ံ စသည် ပ် င် ံ၊ နကတ်တာရာြပခနး် စသည်

【1,000㎡ ထကက်ျယသ်ည့်စငတ်ာများ】

●ေခတပိတထ်ားပါ

【1,000㎡ ေအာကစ်ငတ်ာများ】

●တတ် ငိသ်မ  ေခတပိတထ်ားပါ

ေရာငး်ဝယ်ေရးစငတ်ာ
ေဈးဝယ်စငတ်ာ၊ ယနး်တစ်ရာဆငိ ်(ကနတ်ကိ်)၊ စပါမားကတ်၊ 

၂၄နာရီဖွင့သ်ည့ဆ်ငိ၊် ေဆးဆငိ၊် ဓာတ်ဆဆီငိ ်စသည်

အားကစားစငတ်ာ အားကစား ံ၊ ေရကးကန ်(pool)၊ မးိလံေလလတံငး်နစ်ကွငး် စသည်

ဂိမ်းစငတ်ာ
ဘးိလငး်ကစား ံ၊ အားကစားကလပ်၊ 

pachinko ဆငိမ်ျား၊ ဂိမ်းစငတ်ာ စသည်

ြပတကိ် စသည် ြပတကိ်၊ အ ပညာြပခနး်၊ ငါးြပတိက်၊ တိရိစာန် ံ စသည်

အပနး်ေြဖစငတ်ာ
သးီသန ့ခ်နး်ပါဗီဒယီိဆငိ၊် သးီသန ့ခ်နး်ပါေရချိ းခနး်စီးပာွးေရး င့်

ဆငိေ်သာအများသးံေရချိ းခနး်၊ ြမငး်ေလာငး်လက်မတ်အေရာငး်ဌာန 

စသည်

ဝနေ်ဆာငမ်လပ်ငနး်
စပါမားကတအ်များသးံေရချိ းခနး်၊ လကသ်ညး်အလြပငဆ်ငိ၊် 

အလအပဆငိရ်ာလပ်ငနး် စသည်



event ပဲွများ င့ပ်တသ်က၍် - ေမတာရပ်ခံချက်
●event ပဲွများ င့ပ်တသ်က၍်ေမတာရပ်ခံချက ်

・ ဧည့သ်ညဦ်းေရက ိ5000 င့ေ်အာက်ေလ ာခ့ျပါ။

ဧည့သ်ညမ်ျားက ိဝငဆ်ံသ့ည့်ဦးေရ၏ 50% အထေိလာခ့ျပါ။

・ဆငိဖွ်င့်၍်ရေသာအချိန။် မနက ်5နာရီမ ည 9နာရီအထိ

●ေမတာရပ်ခံချငသ်ည့စ်ငတ်ာများ

စငတ်ာများ ဥပမာများ ေမတာရပ်ခံချက်

ြပဇာတ် ံ စသည် ြပဇာတ် ံ၊ ေလလ့ာကည့် ကွငး် စသည် ●ဧည့သ်ညဦ်းေရက ိ5000 င့ေ်အာကေ်လ ာခ့ျပါ။

ဧည့သ်ညမ်ျားက ိဝငဆ်ံသ့ည့ဦ်းေရ၏ 50% 

အထေိလ ာခ့ျပါ။

●ဆငိဖွ်င့်၍်ရေသာအချိန်သည ်မနက ်5နာရီမ ည 

9နာရီအထ ိြဖစပ်ါသည။်

●ဝငသ်ည့လ်က ိေလ ာခ့ျလကိပ်ါ

●အရကမ်ေရာငး်ပါ င့်

●ဧည့သ်ညမ် ဆငိသ်ိအ့ရကယ်ေဆာငလ်ာ၍လညး် 

မရပါ။

●ကာရာအေိက မဖွင့ပ်ါ င့။်

အစညး်အေဝးခနး်မ စသည် အစညး်အေဝးခနး်မ၊ ြပညသ်ခ့နး်မ စသည်

ြပခနး် ြပခနး်၊ အဌားအစညး်အေဝးခနး် စသည်

ဟတိယ ်စသည် ဟတိယ်၊ ဂျပနစ်တငိတ်ညး်ခိခနး် (စေဝးရနအ်သးံြပ မည့ေ်နရာသာလင)်

အားကစားစငတ်ာ ေဘစ့်ေဘာက့ွငး်၊ ေဂါက်ကွငး်၊ ဘက်တံ ိက်ေလက့ျင့က်ွငး် စသည်

အပနး်ေြဖကငွး် ေပျာ်စရာပနး်ြခံ၊ အပနး်ေြဖဥယျာ


