
မေလ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနစှ် COVID-19 နငှ စ်ပ်လျှင််း၍ အ ငုအ် ဝုါအပ်ုချျုပ်မရ်းေ ်း၏မ ကညာချက် 

အကျဉ်းချျုပ် 

အ ိုငအ် ိုဝါ၌ COVID-19 ပ  ျံ့ န  ှံ့နေသည်ှံ့ နေရာအခ   ျံ့ ရ  နေပါသည်။ ၎င််းသည် အ ိုငအ် ိုဝါပပည်ေယ်၊ 

အနေရ ကေန် ငှံ့ ်ကေဘာအန  ှံ့ရ   လူေှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းေ ာ်းအနပေါ်သက်နရာက်နေနသာ နရာဂါအသစ် 

တစ်ခိုပြစ်သည်။ ၎င််းသည်နသဆ ို်းပခင််းအပါအ၀င ်ပပင််းထေခ်က်ခဲနသာ၊ ရှုပ်နထ ်းေှုေ ာ်း 

ပြစ်နစန ိုငသ်ည်။ 

ဤပြစ်ပ ာ်းေှုက ို ထ ေ််းခ  ပ်ရေန် ငှံ့ ်အ ိုငအ် ို၀ါပပည်သူ/သာ်း(Iowans) ေ ာ်းက ို ကာက ယ်ရေ ်

ပပည်ေယ်အိုပ်ခ  ပ်နရ်းေ ်းသည် ပပည်သူ ှံ့က ေ််းောနရ်းန ်းအနတရာယ်အနရ်းနပေါ်အနပခအနေက ို 

န ကပငာခဲှံ့သည်။ ကျန််းောမရ်းအမ ခအမန အာ်းနည််းမသာသေူျာ်း၊ အသက ်၆၅ 

နစ်ှနငှ အ်ထက်သက်ကက ်းရွယ်အ ေုျာ်း အပါအ၀င၊်  ခုခံန ငုစွ်ေ််းအာ်းနည််းသည ် အ ငုအ် ၀ုါ ပည်သ ူ(Iowans) 

ေျာ်းအမန ြင  ်ေ ေ အ ေ်၌သာတတန် ငုသ်ေျှ ဆက်လက်မနသင ပ်ပ ်းေရှ ေ ြစ်လ ုအပ်မသာ 

အရာေျာ်းအတကွ်သာ အ ပငသ်ာွ်းသင သ်ည်။ က ေ််းောနရ်းအနပခအနေ အာ်းေည််းနသာ 

အ ိုငအ် ို၀ါပပည်သူ/သာ်း(Iowans) ေ ာ်းသည ်လူဥ ်းနရေည််းသညပ်ြစ်နစ၊ေ ာ်းသည်ပြစ်နစ 

ေည်သညှံ့်ရည်ရ ယ်ခ က်အတ က်ေဆ ို လူစိုလူနဝ်းပပ ပခင််းအာ်း နရ ာငရ် ာ်းသငှံ့သ်ည်။ 

 

အ ိုငအ် ို၀ါပပည်သူ/ေ ာ်း (Iowans)  အာ်းလ ို်းသည် - 

●က ေ််းောနရ်းအနပခအနေအာ်းေည််းသညှံ့် အ ိုငအ် ို၀ါပပည်သူ (Iowans) ေ ာ်းန ငှံ့ ်လူခ င််း 

နတ ျံ့ဆ ိုနပပာဆ ိုေှုေ ာ်းအာ်း ကေ ှံ့သ်တ်ရေန် ငှံ့ ်ေပြစ်ေနေလူခ င််းနတ ျံ့ဆ ိုနပပာဆ ိုရေလ် ိုအပ်ပါက 

ဂရိုပပ ရေညှံ့်အရာေ ာ်းအာ်း သတ ထာ်း၍လ ိုက်ောသငှံ့သ်ည်။ 

● လူေှုဆ ိုငရ်ာ အက ာအနဝ်းသတ်ေ တ်ခ က်န ငှံ့ ်လက်နဆ်းပခင််း သ ို ှံ့ေဟိုတ် လက်သေ ှံ့န်ဆ်းက ိုေ ကာခဏ 

သ ို်းရေည်ွှေ ်ကာ်း ခ က်ေ ာ်းအာ်းလ ိုက်ောက ငှံ့သ် ို်းသငှံ့သ်ည်။ 

 

တစ်န ငုင်လုံံ်းအတ ုင််းအတာ ြင  ်ပ တပ်ငေ်ှုေျာ်းအာ်း ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ မေလ ၂၇ ရက်မန   အထ ဆက်လက် 

တည်ရှ ေည် ြစ်သည်။ ဤပ တ်ပငတ်ာ်းပေစ်ေှု၌ ယေကာဆ ိုငေ် ာ်း၊ ရိုပ်ရ ငရ် ိုေ ာ်း၊ ကာစ န ိုန ငှံ့ ်



နလာင််းကစာ်းရ ိုေ ာ်း၊ သက်ကက ်းရ ယ်အ ိုေ ာ်းနေထ ိုငရ်ာဌာေေ ာ်းန ငှံ့၊် နေ ှံ့ကနလ်းထ ေ််း (daycare) ဌာေေ ာ်း၊  

ပပတ ိုက်ေ ာ်းန ငှံ့တ် ရစဆာေရ် ိုေ ာ်း၊ စက တ်က င််းေ ာ်း၊ ကစာ်းက င််းေ ာ်း၊ နရကူ်းကေေ် ာ်းအာ်းလ ို်းပါဝငသ်ည်။ 

တစ်အ ေ်တက်ဆင််းနစ ်းနရာင််းခ ပခင််းက ိုလည််း တာ်းပေစ်သည်။ 

 

လူ ၁၀ ဦ်း နငှ အ်ထက်စုရုံ်း ခင််းက ု ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ မေလ ၂၇ ရက်မန   အထ ဆက်လက်တာ်း ေစ်ထာ်းသည်။ 

လူ ၁၀ ဦ်းန ငှံ့ ်အထက်စိုရ ို ်းေှုေ ာ်းန ငှံ့ ်ပ ဲအစ အစဉ်ေ ာ်းအာ်းလ ို်းက ိုြ က်သ ေ််းရေည် (သ ို ှံ့) ရက်နရွှျံ့ဆ ိုင််း 

ရေည်။ ယ ို ကည်သက်၀ငေ်ှုန ငှံ့ ် ာသာနရ်းဆ ိုငရ်ာစိုရ ို ်းေှုေ ာ်းအာ်း တာ်းပေစ်ထာ်းပခင််းေရ  နသာ်လည််း 

COVID-19 ပပေ ှံ့ပ် ာ်းေှုအနတရာယ်က ိုနလ ာှံ့ခ ရေအ်တ က် လူေှုဆ ိုငရ်ာ အက ာအနဝ်းသတ်ေ တ်ခ က်ေ ာ်း၊ 

တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရ် င််းနရ်းအနလှံ့အက ငှံ့ေ် ာ်းတ ို်းပေြှငှံ့ပ်ခင််းန ငှံ့ ်အပခာ်းပပည်သူ ှံ့က ေ််းောနရ်းအစ အေ ေ ာ်းက ို 

နသခ ာစ ာနဆာငရ် က်ရေည်။ 

အချ ျု ျို့မသာစ ်းပွာ်းမရ်းလုပ်ငန််းေျာ်းက ု  ပဌာန််းထာ်းသည ်တ ကျမသာလေ််းညွှန်ချက်ေျာ်းအတ ငု််း 

ြွင ရ်န်ခွင  ်ပျုထာ်းသည်။ အ ငုအ် ဝုါ ပည်နယ်ရှ ခရ ုငေ်ျာ်း၏ စ ်းပွာ်းမရ်းလုပ်ငန််းေျာ်းအာ်းလုံ်း 

 ပန်လည်ြွင လှ်စ်ရာ၌ ၎င််းကန  ်သတထ်ာ်းရှ ချက်ေျာ်းအာ်း ၂၀၂၀ ခုနစှ၊် မေလ ၂၇ ရက်မန  အထ  

လ ုက်နာရန် ြစ်သည်။ လယ်သော်းနစ ်းက က်ေ ာ်း၊ နလလ ပ ဲေ ာ်းန ငှံ့ ်နရ ်းနကာက်တငန်ပေြှာက်ပခင််း 

ဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်ေည််းေ ာ်းအာ်းပ ှံ့ပ ို်းနပ်းနသာသူေ ာ်းသည ်COVID-19 ပပေ ှံ့ပ် ာ်းေှုက ိုတာ်းဆ ်းရေ ်

အတ က ်လက်ရ  ပပဌာေ််းထာ်းသညှံ့်လေ််းညွှေခ် က်ေ ာ်းအာ်းဆက်လက်လ ိုက်ောရေည်။ 

စ ်းပ ာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််းေ ာ်းအနေပြငှံ့ ်လူေှုဆ ိုငရ်ာ အက ာအနဝ်းသတ်ေ တ်ခ က်ေ ာ်း၊ တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရ် င််းေှု 

အနလှံ့အထေ ာ်းန ငှံ့ ်COVID-19 ပပေ ှံ့ပ် ာ်းေှုက ိုနလ ာှံ့ခ ရေအ်ပခာ်းအစ အေ ေ ာ်းက ို နသခ ာနစရေ ်

သငှံ့န်လ ာ်နသာနဆာငရ် က်ေှုေ ာ်းပပ လိုပ်ရေည်။ အ ိုငအ် ိုဝါပပည်ေယ်ရ   ခရ ိုင၂်၂ ခို၌ ယခငက် 

ပ တ်ထာ်းခဲှံ့သညှံ့်စာ်းနသာက်ဆ ိုငေ် ာ်းန ငှံ့ ် က ှံ့ခ ိုငန်ရ်း (fitness centers) စငတ်ာေ ာ်းကဲှံ့သ ို ှံ့နသာ 

အပခာ်းစ ်းပ ာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််းေ ာ်းသည် ယခင ်ခရ ိုင ်၇၇ ခိုတ ငသ်ာ ခ ငှံ့ပ်ပ ထာ်းသညှံ့်ကေ ှံ့သ်တ်ခ က်ေ ာ်းန ငှံ့ ်

လေ််းညွှေခ် က်ေ ာ်းအတ ိုင််းြ ငှံ့န်  ိုငသ်ည်။ 

• စာ်းမသာက်ဆ ုငေ်ျာ်းသည ်၎င််းတ ို ှံ့ပ ိုေ ေလ်ည်ပတ်ေှု၏ ၅၀% က ိုသာလည်ပတ်နစပပ ်း၊ 

အိုပ်စို/အြ ဲျံ့၏အရ ယ်အစာ်းက ို လူ ၆ နယာက်ထက်ေပ ိုနစရေ ်ကေ ှံ့သ်တ်ပခင််း၊ 

အိုပ်စိုတစ်စိုန ငှံ့တ်စ်စိုအ ကာ်း အေည််းဆ ို်း ၆ နပအက ာအနဝ်းထာ်းရ  ပခင််း၊ 



စာ်းသ ို်းသူက ိုယ်တ ိုင၀်ေန်ဆာငေ်ှု (self-service) စေစ် (ဥပော  ူနြ်းန ငှံ့အ်ရ က်သိုပ် (salad bars) 

ဆ ိုငေ် ာ်း) အာ်းတာ်းပေစ်ပခင််းန ငှံ့ ်လူေှုဆ ိုငရ်ာ အက ာအနဝ်းသတ်ေ တ်ခ က်ေ ာ်း၊ 

တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရ် င််းေှုအနလှံ့အထေ ာ်းအာ်းနသခ ာစ ာလ ိုက်ောပါက စာ်းနသာက်ဆ ိုငေ် ာ်း 

ပပေလ်ည်ြ ငှံ့လ် စ်န ိုငသ်ည်။ 

o ေ တ်ခ က် -  ာ်း (bars)ဆ ိုငေ် ာ်းအာ်း ဆက်လက်ပ တ်ထာ်းရေည်။ 

 

•  ကံ ခ ုငမ်ရ်း (fitness center) စငတ်ာေျာ်းသည် ၄င််းတ ို ှံ့ပ ိုေ ေလ်ည်ပတ်ေှု၏ ၅၀% က ိုသာ 

လည်ပတ်နစပခင််းန ငှံ့ ်အသ ို်းပပ န ိုငန်သာအာ်းကစာ်းပစစည််းကရ ယာေ ာ်းအာ်း တစ်ခိုန ငှံ့တ်စခ်ို 

အေည််းဆ ို်း ၆ နပအက ာအနဝ်း၌ထာ်းရ  န ိုငပ်ါက  က ှံ့ခ ိုငန်ရ်း (fitness center) စငတ်ာေ ာ်းက ို 

ပပေလ်ည်ြ ငှံ့လ် စ်န ိုငသ်ည်။ လူ ၁၀ ဥ ်း (သ ို ှံ့) ၁၀ ဥ ်းထက်ေည််းပပ ်း  တစ်ဥ ်းန ငှံ့တ်စ်ဥ ်း အေည််းဆ ို်း 

၆ နပအက ာအနဝ်းထာ်းရ  န ိုငေ် သာ အိုပ်စိုလ ိုက် လှုပ်ရ ာ်းနဆာငရ် က်ေှု (group activities) ေ ာ်း 

ပပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။  က ှံ့ခ ိုငန်ရ်းစငတ်ာေ ာ်းအာ်းလ ို်းသည် လူေှုဆ ိုငရ်ာ အက ာအနဝ်းသတ်ေ တ်ခ က် 

ေ ာ်းန ငှံ့၊် တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရ် င််းေှုအနလှံ့အထေ ာ်းအာ်း နသခ ာနစရေအ်ပခာ်းအစ အေ ေ ာ်းအာ်း 

အနကာငအ်ထည်နြာ်လိုပ်နဆာငရ်ေည်ပြစသ်ည်။ 

• ပ ိုေ ေလ်ည်ပတ်ေှုစ ေ််းရည်၏ ၅၀ % က ိုသာ ခ ငှံ့ပ်ပ ပပ ်း လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာ 

အက ာအနဝ်းသတ်ေ တ်ခ က်န ငှံ့ ်တစ်က ိုယ်နရ သေ ှံ့ရ် င််းေှုအတ က် အပခာ်းအစ အေ ေ ာ်းက ို 

အနကာငအ်ထည်နြာ်လိုပ်နဆာငန် ိုငေ် သာ ကုန်တ ကု်ကက ်းေျာ်းက  ုြွင န် ငုေ်ည်။ 

နေရာတ ငထ် ိုငစ်ာ်းန ိုငသ်ညှံ့် စာ်းနသာက်ဆ ိုငတ်ေ််းေ ာ်း (Food Court)၊ 

အပခာ်းထ ိုငခ် ိုေ ာ်းန ငှံ့က်စာ်းက င််းေ ာ်းက ို ဆက်လကပ် တ်ထာ်းရေည်။ 

 

• အထက်တ ငန်ြာ်ပပထာ်းနသာခရ ိုငေ် ာ်းရ   စာအိုပ်ဆ ိုငေ် ာ်းန ငှံ့အ်ဝတ်အထည်စတ ို်းဆ ိုငေ် ာ်း 

ကဲှံ့သ ို ှံ့နသာ ေရ  ေပြစ်လ ိုအပ်သညှံ့်လက်လ နရာင််းဝယ်ေှုဌာေေ ာ်းသည် ပပေလ်ည်ြ ငှံ့လ် စ် 

န ိုငန်သာ်လည််း၊ ၎င််းတ ို ှံ့ပ ိုေ ေလ်ည်ပတ်ေှုစ ေ််းရည်၏ ၅၀% က ိုသာခ ငှံ့ပ်ပ ပပ ်း 

လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာအက ာအနဝ်း သတ်ေ တ်ခ က်န ငှံ့ ်တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရ် င််းေှုအတ က် 

အပခာ်းအစ အေ ေ ာ်းက ို နသခ ာစ ာလ ိုက်ောနဆာငရ် က်ရေည်။ 

• အလှ ပငဆ် ုငန်ငှ ဆ်သံဆ ုငေ်ျာ်းသည် ၄င််းတ ို ှံ့ပ ိုေ ေလ်ည်ပတ်ေှု၏ ၅၀% က ိုသာခ ငှံ့ပ်ပ ပပ ်း၊ 

နစာငှံ့ဆ် ိုင််းသညှံ့်နေရာေ ာ်းတ ငစ်ိုရ ို ်းပခင််းက ိုနရ ာငရ် ာ်းန ိုငရ်ေ ်ကက  တငခ်  ေ််းဆ ိုေှုစေစ်အာ်း 



က ငှံ့သ် ို်းပခင််း(ကက  တငခ်  ေ််းဆ ိုေှုေပပ လိုပ်ပါက ၀ငန်ရာက်ခ ငှံ့ေ်ပပ ပခင််း) န ငှံ့၊် 

နြာက်သည်ေ ာအာ်းလ ို်းအာ်း တစ်ဥ ်းန ငှံ့တ်စဥ် ်းအေည််းဆ ို်း ၆ နပအက ာအနဝ်း၌ ရ  နေရေည်။ 

အလ ပပငဆ် ိုငေ် ာ်းန ငှံ့ဆ် ပငည်ြှပ်ဆ ိုငေ် ာ်းသည် လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာအက ာအနဝ်း သတ်ေ တ်ခ က်န ငှံ့ ်

တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရ် င််းေှုအတ က် အပခာ်းအစ အေ ေ ာ်းက ို နသခ ာစ ာလ ိုက်ောနဆာငရ် က်ရေည်။ 

 

• မဆ်းဘက်ဆ ုငရ်ာ ၀န်မဆာငေ်ှုမပ်းသည ်မနရာ (Medical spas)ေျာ်း ြွင လှ်စ်န ငုမ်သာ်လည််း  

PPE ၀တ်စ ိုေ ာ်းက ိုထ ေ််းသ ေ််းနစာငှံ့န်ရ ာက်ရေ၊် ပပငပ်လူောဆ ိုငရ်ာလိုပ်ထ ို်းလိုပေ်ည််းေ ာ်းန ငှံ့ ်

COVID-19 အတ က်လူောစ စစ်နရ်းအတ က်လ ိုအပ်ခ က်ေ ာ်းက ိုလ ိုက်ောရေည်။  

 

• COVID-19 ပပေ ှံ့ပ် ာ်းေှုအနတရာယ်က ိုနလ ာှံ့ခ ရေအ်တ က် လူေှုဆ ိုငရ်ာအက ာအနဝ်းသတ်ေ တ်ခ က် 

ေ ာ်း၊ တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရ် င််းနရ်းအနလှံ့အက ငှံ့ေ် ာ်းတ ို်းပေြှငှံ့ပ်ခင််းန ငှံ့ ်အပခာ်းပပည်သူ ှံ့က ေ််းောနရ်း 

အစ အေ ေ ာ်းအာ်း နသခ ာစ ာနဆာငရ် က်န ိုငေ် သာ အသာ်းမရထ န််းသ ေ််းမရ်းဆ ုငရ်ာ 

၀န်မဆာငေ်ှုမပ်းသည ်မနရာ (Tanning facilities) ေျာ်း၊ တက်တ်ူးထ ်ုးရာမနရာေျာ်း၊ 

အနှ ပ်ကုထံ်ုးဌာနေျာ်းနငှ  ်စခန််းချရာမနရာေျာ်း (Campgrounds)အာ်း  ပန်လည် 

ြွင လှ်စ်န ငုသ်ည်။ 

 

• စာ ကည ်တ ကု်ေျာ်းသည် ၄င််းတ ို ှံ့ပ ိုေ ေလ်ည်ပတ်ေှုစ ေ််းရည်၏ ၅၀% က ိုသာခ ငှံ့ပ်ပ ပပ ်း၊ 

လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာအက ာအနဝ်းသတ်ေ တ်ခ က်န ငှံ့ ်တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရ် င််းေှုအတ က် 

အပခာ်းအစ အေ ေ ာ်းက ို နသခ ာစ ာလ ိုက်ောနဆာငရ် က်န ိုငေ် သာြ ငှံ့န်  ိုငသ်ည်။ 

 

• ပရ တ်သတ်ေ ာ်းပပ  ငပ် ဲနေရာ၌ လူက ိုယ်တ ိုငတ်က်နရာက်ပခင််းေရ  ပါက 

အပေေန်ပပ်းလေ််းေ ာ်းသ ို ှံ့ေဟိုတ် ပပ ျုငပ်ွွဲလေ််းမ ကာင််းေျာ်း၌ ပပ  ငပ် ဲေ ာ်းက င််းပန ိုငသ်ည်။ 

 

• အေည််းဆ ို်း ၆ နပအက ာအနဝ်း၌ ကာ်းေ ာ်းအာ်းရပ်ထာ်းန ိုငပ်ါက  လဟာ ပင ်ရုပ်ရှငရုံ်(Drive-in 

movie theaters) ေျာ်းြွင န် ငုပ်ပ ်း လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာအက ာအနဝ်းသတ်ေ တ်ခ က်န ငှံ့ ်

တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရ် င််းေှုအတ က် အပခာ်းအစ အေ ေ ာ်းက ို နသခ ာစ ာလ ိုက်ောနဆာငရ် က်ရေည်။ 

o ေ တ်ခ က:် အပခာ်းရိုပ်ရ ငရ် ိုအေ   ်းအစာ်းေ ာ်းက ိုြ ငှံ့ရ်ေခ် ငှံ့ေ်ပပ ပါ။ 

 



• မ ါက်ကွင််းအသံ်ုး ပျုေှုက  ုလွယ်ကူမချာမေွျို့မစရန် လူ ၁၀ ဥ ်းထက်ေပ ုမသာ စ ်းပွာ်းမရ်း 

အစည််းအမဝ်းေျာ်းကျင််းပန ငုရ်န်နငှ  ်အစာ်းအစာ၀န်မဆာငေ်ှုေျာ်းမပ်းန ငုရ်န် American Legion 

သ ု  ေဟုတ ်VFW ပ ု  စ်အြွွဲျို့အစည််းေျာ်း၊ ခရ ုငက်လပ်ေျာ်းနငှ  ်မ ါက်ကွင််းကလပ် အသင််းေျာ်း 

ကွဲ သ ု  မသာလူေှုမရ်းနငှ အ်သင််းအြွွဲျို့ကလပ်ေျာ်းက ု လ ုအပ်သည ် အနည််းဆံု်းပောဏအတ ငု််း 

ြွင န် ငုသ်ည်။ ဤအြ ဲျံ့စည််းေ ာ်းသည် က ေ််းောနရ်းအနပခအနေအာ်းေည််းသညှံ့် အ ိုငအ် ို၀ါပပည်သူ 

(Iowans) ေ ာ်းတက်နရာက်ခ ငှံ့က် ိုကေ ှံ့သ်တ်ထာ်းပပ ်း၊ ၄င််းတ ို ှံ့ပ ိုေ ေစ် ေ််းနဆာငန် ိုငေ်ှု၏ ၅၀% 

က ိုသာခ ငှံ့ပ်ပ ရေည။် အိုပ်စို/အြ ဲျံ့ေ ာ်းအာ်း လူ ၆ ဦ်း (သ ို ှံ့) ၆ ဥ ်းထက်ေည််းရေ ်

လူဥ ်းနရကေ ှံ့သ်တ်ထာ်းပခင််း၊ အိုပ်စိုတစစ်ိုန ငှံ့တ်စ်စိုအ ကာ်း အေည််းဆ ို်း ၆ နပ 

အက ာအနဝ်းထာ်းရ  ပခင််း၊ စာ်းသ ို်းသူက ိုယ်တ ိုင၀်ေန်ဆာငေ်ှု (self-service) စေစ် (ဥပော 

 ူနြ်းန ငှံ့အ်ရ က်သိုပ် (salad bars) ဆ ိုငေ် ာ်း) အာ်းတာ်းပေစ်ပခင််းန ငှံ့ ်လူေှုဆ ိုငရ်ာ 

အက ာအနဝ်းသတ်ေ တ်ခ က်ေ ာ်း၊ တစ်က ိုယန်ရသေ ှံ့ရ် င််းေှုအနလှံ့အထေ ာ်းအာ်း 

နသခ ာစ ာလ ိုက်ောရေည်။ 

 

ယခငက်ယ်ဆယ်နရ်းန ငှံ့ပ်ပေလ်ည်ထူနထာငန်ရ်းဆ ိုငရ်ာစည််းေ ဉ််းေ ာ်းန ငှံ့ပ်ပဌာေ််းခ က်ဆ ိုင််းင ှံ့ထာ်းေှုေ ာ်း

သည ်နေလ ၂၇ ရက်နေ ှံ့အထ သက်နရာက်ေှုရ  သည်။  

 


