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(၂၆-၃-၂၀၂၀)

၁။ ေန ဴစဲံ ဘဝမ္ာ ခပံခးာခးာေနြြပါ (

)

 ြိုရိုနာဗိုငဵံ ရပံစံြပံေရာဂါြို ေြ့ာံျဖတံနုိငံဖုိ ဴအတးြံ အထိေရာြံဆုဳဵ
နညံဵလမံဵ

တစံဦဵန္ငဴံတစံဦဵ ခပံခးာခးာေနထိုငံျခငံဵပဲ ျဖစံပါတယံ။

 ြိုရိုနာဗိုငံဵရပံစံေရာဂါြူဵစြံပ့ဳ န္ဴ ဳမှုဴ ြိုြာြးယံဖို ဴ လူအမ့ာဵနဲ ထိ
ဴ ေတး မှုဴ ြို
တတံနိုငံသမျှ ေလ့ာဴခ့ရမ္ာ ျဖစံပါတယံ။
 ဒါေြြာငံဴ တတံနိုငံသမျှ မိမိ၏ အိမံထဲမ္ာပဲေနပါ။
 လူစုလူေဝဵ

ေရ္ာငံြြဲံပါ။

ပးဲလမံဵသဘငံမ့ာဵ၊

အလ္ူအတနံဵမ့ာဵနဲ ဴ

မဂဂလာပးဲမ့ာဵ ျပုလုပံျခငံဵြို ေခတ္တ ေရ္ာငံြြဲံပါ။
 ျဖစံနိုငံလျှငံ အိမံတးငံ ဧညံဴသညံလြံခဳျခငံဵ မျပုပါန္ငံဴ။
 လူတစံဦဵန္ငံဴတစံဦဵ အနညံဵဆုဳဵ တစံမီတာ (၃ ေပ) အြးာတးငံသာ
ေနထိင
ု ံပါ။
 တတံနိုငံသမျှ အိမံမ္ာပဲ အလုပံလုပံပါ။
 ေန ဴစဲံဘဝတးငံ လူအမ့ာဵန္ငံဴထိေတး မှုဴ မ့ာဵြို ေလျှာဴခ့နိုငံလျှငံ ေလျှာဴခ့
နိုငံသေလာြံ ေရာဂါြူဵစြံမှုြေန ြာြးယံနိုငံမ္ာ ျဖစံပါတယံ။
 လူအမ့ာဵနဲ ဴ မထိေတး ဘဲ
ဴ မိမအ
ိ ိမံမ္ာ ေနထိင
ု ံတဴဲသူေတးအတးြံ ြူဵစြံ
နိုငံေျခဟာ မရ္ိသေလာြံ နညံဵပါဵပါတယံ။
“ြိယ
ု ံခ့ငံဵခးာေနေပမယံဴ န္လုဳဵသာဵခ့ငံဵနီဵြာရယံ
COVID-19 ြာြးယံ ြြမယံ”

လို ဴ ေျပာြြာဵတိုြံတးနဵံ လိုြံပါတယံ။

(၂၆-၃-၂၀၂၀)

၂။ ေန ဴစဲံ ဘဝမ္ာ ခပံခးာခးာေနြြပါ ( )
 ယခုအခ့ိနံမ္ာ

COVID-19

ြူဵစြံပ့ဳ န္ဴ ဳမှုဴ ြို

ြာြးယံဖို ဴ

လူအမ့ာဵနဲ ဴ ထိေတး မှုဴ ြို တတံနိုငံသမျှ ေလျှာဴခ့ရမ္ာ ျဖစံပါတယံ။
 ေန ဴစဲံဘဝတးငံ

လူအမ့ာဵန္ငံဴထေ
ိ တး မှုဴ မ့ာဵြို

ေလျှာဴခ့နိုငံသေလာြံ

ေရာဂါြူဵစြံမှုြို

ေလျှာဴခ့နိင
ု ံရငံ
ြာြးယံနိုငံမ္ာ

ျဖစံပါတယံ။
 ဒါေြြာငံဴ တတံနိုငံသမျှ မိမိ၏ အိမံထဲမ္ာပဲေနပါ။
 လူတစံဦဵန္ငံဴတစံဦဵ အနညံဵဆုဳဵ တစံမီတာ (၃ ေပ) အြးာ
တးငံသာ ေနထိုငံပါ။
 မျဖစံမေန အိမံအျပငံထးြံရမယံ၊ ေစ့ဵဝယံထးြံရမယံဆိုလျှငံ
လညံဵ

တစံမိသာဵစုလုဳဵ

တစံဦဵသာ

မိမိ၏

အျပငံထးြံျခငံဵမျပုဘဲ

မိသာဵစုအတးြံ

မိသာဵစုဝငံ

လိုအပံတဲပ
ဴ မာဏြို

ဝယံယူပါ။
 Supermarket ှြီဵမ့ာဵတးငံ လူစုလူေဝဵျဖငံဴ တိုဵေဝ္ ဴဝယံယူျခငံဵ

မျပုဘဲ နီဵစပံရာ အိမံဆိုငံမ့ာဵမ္သာ ဦဵစာဵေပဵဝယံယူ

(၂၆-၃-၂၀၂၀)

။

၃။ လြံြို စနစံတြ့ မြြာခဏ ေဆဵေြြာပါ (
 ယခုအခ့ိနံ

ြိုရိုနာဗိင
ု ံဵရပံစံေရာဂါြာြးယံနိုငံဖို ဴ

)

အထိေရာြံဆုဳဵ

နညံဵလမံဵေတးထဲြ တစံခုြေတာဴ ဆပံျပာန္ငံဴေရြို အသုဵဳ ျပု၍ လြံြို
မြြာခဏ စနစံတြ့ေဆဵေြြာျခငံဵပဲ ျဖစံပါတယံ။
 ြိုရိုနာဗိုငဵံ ရပံစံေရာဂါြူဵစြံခဳေနရသူ

န္ာေခ့၊

ေခ့ာငံဵဆိုဵရာမ္

ထးြလ
ံ ာတဲဴ ဗိုငံဵရပံစံပိုဵပါဝငံတဲဴအစြံအမှုနံေတး အသြံရ္ူလမံဵေြြာငံဵ
မ္တစံဆငံဴ တိုြံရိုြံဝငံေရာြံျခငံဵေြြာငံဴျဖစံေစ၊ ေရာဂါပိုဵြပံတငံြ့နံ
ေနေသာ အရာဝတ္ထ ုေတးြို ြိုငံတးယံထာဵတဲဴလြံနဲ ဴ မ့ြံစိ၊ န္ာေခါငံဵ၊
ပါဵစပံတို ဴြို ြိုငံတးယထ
ံ ိေတး ဴရာမ္ျဖစံေစ ြူဵစြံပ့ဳ ဴန္ဳ ဴပါတယံ။ အဓိြ
အာဵျဖငံဴေတာဴ လြံြတစံဆငံဴ ြူဵစြံနိုငံပါတယံ။
 ဒါေြြာငံဴ လြံြို ဆပံျပာန္ငဴံေရ(သို ဴမဟုတံ)အယံြုိေဟာလံ အနညံဵဆုဳဵ
(၆၀)% ပါတဲဴ လြံသနံ ဴစငံေဆဵရညံတို ဴြို အသုဳဵျပု၍ အနညံဵဆုဳဵ စြ္က နံ ဴ
(၂၀) ြြာေအာငံ ေဆဵရပါမယံ။
 အမ့ာဵသုဳဵပစ္စညံဵေတး ြိုငံတးယံွပီဵတိုငံဵ၊ အစာဵအစာမ့ာဵြို ြိုငတ
ံ းယံ
ခ့ြံျပုတံျခငံဵမျပုမီ၊

အစာ

မစာဵမီန္ငံဴ

အညစံအေြြဵစးနံ ဴွပီဵတိုငံဵ

လြံြို စနစံတြ့ေဆဵေြြာပါ။
 လြံမေဆဵဘဲ မိမိန္ငံဴ အျခာဵသူမ့ာဵ၏ မ့ြံစိ၊ ပါဵစပံ၊ န္ာေခါငံဵတို ဴြို
မြိုငံတးယပ
ံ ါန္ငံဴ။

 ဒီြဗ့ာြေလဵရးတံဆွို ပီဵ လြံေဆဵလိုြံြြရေအာငံ “ဖဝါဵ၊ ဖမိဵု ၊ လြံေခါြံခ့ိုဵ၊ လြံြြာဵလြံမ မြ့နံရ
ြုတံ၍ ျခစံပါ လြ္ခဏာ ၊ လြံေြာြံဝတံမ္ာ အဆုဳဵသတံပါ။”


လြံေဆဵျခငံဵျဖငံဴ

မိမိြိုယံတင
ို ံအပါအဝငံ

မိသာဵစုန္ငံဴ

ရပံရား ြိုပါ

ြူဵစြံေရာဂါအန္တရာယံမ္ ြာြးယံြြပါစို ဴ။
ြ့နံဵမာေရဵအသိပညာျမှငံဴတငံေရဵဌာနခးဲ

ြ့နံဵမာေရဵန္ငအ
ံဴ ာဵြစာဵဝနံှြီဵဌာန
(၂၆-၃-၂၀၂၀)

၄။ လြံြို စနစံတြ့ မြြာခဏ ေဆဵေြြာပါ။ ( )
 ြိုရိုနာဗိုငံဵရပံစံေရာဂါသညံ ေရာဂါပိုဵြူဵစြံခေ
ဳ နရသူ န္ာေခ့၊ ေခ့ာငံဵဆိုဵရာမ္
ထးြံလာတဲဴ ဗိင
ု ံဵရပံစံပဵို ပါတဲဴအစြံအမှုနံေတး အသြံရ္ူလမံဵေြြာငံဵမ္တစံဆငံဴ
တိုြံရိုြံ ဝငံေရာြံျခငံဵေြြာငံဴျဖစံေစ၊ ေရာဂါပိုဵြပံတငံြ့နံေနေသာ အရာဝတ္ထ ု
ေတးြို ြိုငံတးယံထာဵတဲဴလြံနဲ ဴ မ့ြံစိ၊ န္ာေခါငံဵ၊ ပါဵစပံတို ဴြို ြိုငံတးယံ
ထိေတး ရာမ္
ဴ ျဖစံေစ ြူဵစြံပ့ဳ ဴန္ဳ ဴပါတယံ။

 အဓိြအာဵျဖငံဴေတာဴ လြံြတစံဆငံဴ ြူဵစြံနိုငံပါတယံ။
 ဒါေြြာငံဴ ဆပံျပာန္ငံဴေရြို အသုဳဵျပုွပီဵ အနညံဵဆုဳဵ စြ္က နံ ဴ(၂၀)ြြာေအာငံ
စနစံတြ့ေဆဵေြြာျခငံဵျဖငံဴ လြံမ္ာ ြပံွငိေနနိုငံတဲဴ ြိုရိုနာဗိုငံဵရပံစံပိုဵြို
ေသဆုဳဵပ့ြံစီဵေစွပီဵ ေရာဂါပိုဵြူဵစြံခဳရျခငံဵမ္ ြာြးယံနိုငံပါတယံ။
 ဆပံျပာန္ငံဴေရ အလးယံတြူ မရနိုငံပါြ အနညံဵဆုဳဵ အယံြိုေဟာလံ (၆၀)%
ပါဝငံေသာ လြံသနံ ဴစငံေဆဵရညံြို အသုဳဵျပုနိုငံပါတယံ။
 လြံမေဆဵဘဲ မိမိန္ငံဴအျခာဵသူမ့ာဵ၏ မ့ြံစိ၊ ပါဵစပံန္ငံဴ န္ာေခါငံဵတို ဴြို မြိုငံတးယံ

ပါန္ငံဴ။
 အျပငံြျပနံလာတိုငံဵ လြံေဆဵျခငံဵျဖငံဴ မိမိန္ငံဴအတူေန အသြံအရးယံှြီဵရငံဴသူ
မိဘမ့ာဵ၊ နာတာရ္ညံေရာဂါ (ဆီဵခ့ို၊ န္လုဳဵ၊ ေသးဵတိုဵ၊ ေြ့ာြံြပံ၊ ြငံဆာ) စတဲဴ
ေရာဂါရ္ိသေ
ူ တးရဲ ဴ အသြံြို ြာြးယံပါ။

 အမ့ာဵအသုဳဵျပုတဲဴ ေလ္ြာဵလြံရနံဵ၊ တဳခါဵလြံြိုငံန္ငံဴ ေငးစြ္က ူေတးြိုငံတးယံ
ွပီဵတိုငံဵ မြြာခဏ လြံေဆဵ

။

 ဒီြဗ့ာြေလဵရးတံဆိုွပီဵ လြံေဆဵလိုြံြြရေအာငံ “ဖဝါဵ၊ ဖမိုဵ၊ လြံေခါြံခ့ိုဵ၊ လြံြြာဵလြံမ မြ့နံရ
ြုတံ၍ ျခစံပါ လြ္ခဏာ ၊ လြံေြာြံဝတံမ္ာ အဆုဳဵသတံပါ။”

 လြံေဆဵျခငံဵျဖငံဴ မိမိြိုယံတိုငံ အပါအဝငံ မိသာဵစုန္ငံဴ ရပံရးာြိုပါ ြူဵစြံေရာဂါ
အန္တရာယံမ္ ြာြးယံပါ။

(၂၆-၃-၂၀၂၀)

၅။ န္ာေခ့၊ ေခ့ာငံဵဆိုဵရာတးငံ လိုြံနာရမညံဴ
အခ့ြံမ့ာဵ (
 ြိရ
ု ိုနာဗိုငံဵရပံစံေရာဂါပိုဵရ္ိသူတစံဦဵ

)
န္ာေခ့၊

ေခ့ာငံဵဆိုဵတဲဴ

အခါမ္ာ ထးြံလာတဲဴ ေရာဂါပိုဵပါဝငံတအ
ဲဴ စြံအမှုနံေတးြ အနီဵ
ပတံဝနံဵြ့ငံရ္ိအရာဝတ္ထ ုေတး၊ မ့ြံန္ာျပငံေတးေပ်ြို ြ့ေရာြံ
တတံပါတယံ။
 ေရာဂါပိုဵပါဝငံတဲဴအစြံအမှုနံေတး
တစံဆငံဴ

အသြံရ္ူလမံဵေြြာငံဵမ္

တိုြံရိုြံဝငံေရာြံျခငံဵေြြာငံဴျဖစံေစ၊

အစြံအမှုနံေတး

ြပံွငိေနတဲဴအရာဝတ္ထ ုေတး

ေရာဂါပိုဵ

ြိုငံတးယံမိတဲဴ

လြံနဲ ဴ မ့ြံစိ၊ န္ာေခါငံဵ၊ ပါဵစပံတို ဴြို ထိေတး ရာမ္
ဴ တစံဆငံဴ
ျဖစံေစ ေရာဂါြူဵစြံနိုငံပါတယံ။


ဒါေြြာငံဴမို ဴ COVID-19 ြို ျဖစံပးာဵေစတဲဴ ြိုရိုနာဗိင
ု ံဵရပံစံ
အပါအဝငံ အျခာဵေရာဂါပိုဵမ့ာဵ မိမိမတ
္ စံဆငံဴ မိမိ၏ မိသာဵစု၊
အတူေနသူမ့ာဵန္ငံဴ

မိမိရပံရးာြို

ြူဵစြံမှုမရ္ိေစဖို ဴ

န္ာေခ့၊

ေခ့ာငံဵဆိုဵသညံဴအခါတိုငံဵ န္ာေခါငံဵန္ငံဴ ပါဵစပံြုိ လုဳျခုဳေအာငံ
ဖုဳဵအုပံ

။

(၂၆-၃-၂၀၂၀)

၆။ န္ာေခ့၊ ေခ့ာငံဵဆိုဵရာတးငံ လိုြံနာရမညံဴ
အခ့ြံမ့ာဵ ( )
မိမိန္ငံဴ မိမိပတံဝနံဵြ့ငံရ္ိ လူအမ့ာဵသို ဴ ေရာဂါပိုဵမ့ာဵ ြူဵစြံ
ျခငံဵမရ္ိေစရနံ  န္ာေခ့၊ ေခ့ာငံဵဆိုဵတိုငံဵ တစံရ္ူဵ (သို ဴမဟုတံ) တဳေတာငံေြးဵျဖငံဴ
ပါဵစပံနင
္ ံဴ န္ာေခါငံဵြို လုဳျခုဳေအာငံ ဖုဳဵအုပံပါ။

 လြံြုင
ိ ံပဝါန္ငံဴ အဝတံစမ့ာဵ အသုဳဵမျပုပါန္ငံဴ။
 အသုဳဵျပုွပီဵေသာ တစံရ္ူဵြို အမှိုြပ
ံ ုဳဵထဲသို ဴ စနစံတြ့ စးနံ ဴပစံ
။
 န္ာေခ့၊ ေခ့ာငံဵဆိုဵွပီဵသညံအ
ဴ ခါတိုငံဵ ဆပံျပာန္ငံဴေရ (သို ဴမဟုတံ)
အနညံဵဆုဳဵ အယံြေ
ို ဟာလံ (၆၀)% ပါေသာ လြံသနံ ဴစငံ
ေဆဵရညံတုိ ဴြို

အသုဳဵျပု၍

လြံြို

စနစံတြ့

ျပနံလညံ

ေဆဵေြြာပါ။
 န္ာေခ့၊ ေခ့ာငံဵဆိုဵေနပါြ လူအမ့ာဵန္ငံဴ ထိေတး ဆြံ
ဴ
ဆဳသညံဴ
အခါတိုငံဵ ပါဵစပံနင
္ ံဴန္ာေခါငံဵစညံဵ (Surgical mask) ြို
စနစံတြ့တပံဆငံပါ။
 န္ာေခ့၊

ေခ့ာငံဵဆိုဵေနပါြ

အလုပံခးငံသို ဴ သးာဵေရာြံျခငံဵ၊

ဘတံစံြာဵစီဵျခငံဵန္ငံဴ လူစုလူေဝဵရ္ိရာသို ဴသးာဵျခငံဵ စသညံတို ဴြို
လုဳဵဝေရ္ာငံြြဲံပါ။

(၂၆-၃-၂၀၂၀)

၇။ ပါဵစပံန္ငံဴန္ာေခါငံဵစညံဵ(Surgical mask)ြို
အသုဳဵျပုရမညံဴ အခ့ိနံမ့ာဵ
 ြိရ
ု ိုနာဗိုငံဵရပံစံေရာဂါ မိမိြစြာြးယံပါ။
 မိမိအတးြံြာြးယံသလို

မိမရ
ိ ဲ ဴ မိသာဵစုဝငံေတး၊

မိတံေဆး

ေတးန္ငံဴ မိမိရပံရးာြိလ
ု ညံဵ ြာြးယံပါ။
 ဖ့ာဵနာ၊ န္ာေခ့၊ ေခ့ာငံဵဆိုဵျခငံဵတို ဴ ခဳစာဵေနရသူမ့ာဵအေနျဖငံဴ
လူအမ့ာဵန္ငံဴ

ထိေတး ဆြံ
ဴ
ဆဳသညံအ
ဴ ခ့ိနတ
ံ ိုငံဵ

ပါဵစပံန္ငံဴ

န္ာေခါငံဵစညံဵ (Surgical mask) ြို စနစံတြ့တပံဆငံပါ။
ထိုသူမ့ာဵအေနျဖငံဴ ျဖစံနိုငံလျှငံ မိမိအိမံတးငံသာ ေနထိုငံပါ။
 သာမနံျပညံသူမ့ာဵအေနျဖငံဴ ဖ့ာဵနာ၊ န္ာေခ့၊ ေခ့ာငံဵဆိုဵေနသညံဴ
လူနာမ့ာဵြို

ျပုစုေစာငံေ
ဴ ရ္ာြံသညံဴအခ့ိနံ၊

လူထထ
ူ ပံေသာ

ေနရာမ့ာဵသို ဴ မျဖစံမေနသးာဵေရာြံရသညံအ
ဴ ခ့ိနံ၊ အေဝဵေျပဵ
ဘတံစံြာဵျဖငံဴ

ခရီဵသးာဵသညံအ
ဴ ခ့ိနမ
ံ ့ာဵတးငံ

ပါဵစပံန္ငံဴ

န္ာေခါငံဵစညံဵ (Surgical mask) ြို တပံဆငံ၍ ပါဵစပံန္ငံဴ
န္ာေခါငံဵြို လုဳျခုဳေအာငံ စနစံတြ့ ဖုဳဵအုပံပါ။
 ပါဵစပံနင
္ ံဴန္ာေခါငံဵစညံဵ
ထိေရာြံစးာ

(Surgical

Mask)

ေရာဂါြာြးယံနိုငံရနံ

အသုဳဵျပုပါြ

လြံြို

စနစံတြ့ ေဆဵေြြာပါ။

(၂၆-၃-၂၀၂၀)

မြြာခဏ

၈။ ပါဵစပံန္ငံဴန္ာေခါငံဵစညံဵ(Surgical mask)ြို
စနစံတြ့ အသုဳဵျပုနညံဵ
ပါဵစပံန္ငဴံန္ာေခါငံဵစညံဵ (Surgical mask) ြို တပံဆငံမညံဆိုလျှငံ
နညံဵစနစံတြ့

မ္နံြနံစးာ

တပံဆငံရမညံဴအခ့ြံမ့ာဵြို

ေျပာြြာဵ

ေပဵပါမယံ။
 ဖ့ာဵနာ၊

န္ာေခ့၊

ေခ့ာငံဵဆိုဵျခငံဵတို ဴ

ခဳစာဵေနရသူမ့ာဵ၊

၎ငံဵတို ဴြို

ျပုစုသူမ့ာဵအေနျဖငံဴ ပါဵစပံန္ငံဴန္ာေခါငံဵစညံဵ (Surgical Mask) ြို
တပံဆငံရမ္ာ ျဖစံပါတယံ။
 အေရာငံပိုရငံဴသညံဴ မ့ြံန္ာျပငံြို အျပငံတးငံ ထာဵပါ။
 ပလပံစတစံေခ့ာငံဵ (သို ဴမဟုတံ) သတ္တ ုေခ့ာငံဵပါသညံဴဘြံြို အေပ်
တးငံထာဵပါ။
 ပါဵစပံန္ငဴံ န္ာေခါငံဵ န္စံခုစလုဵဳ ြို လုဳျခုဳေအာငံ ဖုဳဵအုပံပါ။

 Mask ြို တပံထာဵစဲံ လြံျဖငံဴ လုဳဵဝ (လုဳဵဝ) မြိုငံရ။
 Mask ြို ဖယံရ္ာဵမညံဆိုပါြ အေနာြံဘြံရ္ိ ှြိုဵြိုသာ ြိုငံတးယံ
ဖယံပါ။
 အသုဳဵျပုွပီဵ Mask ြို အမှိုြံပုဳဵထဲသို ဴ စနစံတြ့ စးနံ ဴပစံပါ။
 ွပီဵလျှငံ လြံြို စနစံတြ့ ျပနံေဆဵပါ။ ပါဵစပံန္ငံဴန္ာေခါငံဵစညံဵ
(Surgical Mask) အသုဳဵျပုပါြ ထိေရာြံစးာေရာဂါြာြးယံနိုငံရနံ
လြံြို မြြာခဏ စနစံတြ့ ေဆဵေြြာပါ။
 မိမအ
ိ သုဳဵျပုေနေသာ Mask စိုစးတံလာပါြ အသစံလဲပါ။ အသုဳဵျပု
ွပီဵသာဵ Mask ြို လုဳဵဝျပနံမသုဳဵပါန္ငဴံ။
 ခ့ညံထညံ၊ ပိတံစ၊ အဝတံတို ဴျဖငံဴ ျပုလုပံထာဵေသာ Mask မ့ာဵြို

မသုဳဵပါန္ငံဴ။
ြ့နံဵမာေရဵအသိပညာျမှငံဴတငံေရဵဌာနခးဲ
ြ့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵြစာဵဝနံှြီဵဌာန
(၂၆-၃-၂၀၂၀)

၉။ COVID-19 ေရာဂါ ြာြးယံရနံ ေြ့ဵရးာ၊
ရပံြးြန
ံ ္ငံဴ ေစ့ဵအတးငံဵရ္ိ ေစ့ဵဆိုငံမ့ာဵ
လိုြံနာရမညံဴ အခ့ြံမ့ာဵ
 ေရာငံဵခ့သူမ့ာဵအေနျဖငံဴ ြိုယံတိုငံ န္ာေခ့၊ ေခ့ာငံဵဆိုဵ၊ ဖ့ာဵနာ
ေန

အိမံတးငံသာအနာဵယူပါ။ ေစ့ဵသို ဴသးာဵေရာြံ ေရာငံဵခ့

ျခငံဵ (သို ဴမဟုတ)ံ မိမြ
ိ ုယ
ိ ံတင
ို ံ အိမံတးငံ ေစ့ဵေရာငံဵခ့ျခငံဵ
မ့ာဵြို ေရ္ာငံြြဲံပါ။ တစံြိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵမှု အထူဵဂရုျပုပါ။
 ေရာငံဵခ့သူမ့ာဵန္ငံဴ ဝယံယူသူမ့ာဵအြြာဵ(သို ဴမဟုတံ) ဝယံယူသူ
အခ့ငံဵခ့ငံဵအြြာဵ အနညံဵဆုဳဵ (၃)ေပ ြးာေစရနံ စီစဲံထာဵပါ။
 ေငးမ့ာဵ လြံခဳြိုငံတးယံွပီဵတိုငံဵ လြံြုစ
ိ နစံတြ့ေဆဵေြြာ
။
 လူအမ့ာဵ

ထိေတး ေလဴ
ဴ ရ္ိေသာေနရာမ့ာဵ

(ဥပမာ-ေြာငံတာ

စာဵပးဲ၊တဳခါဵလြံြိုငံန္ငြံဴ ြမံဵျပငံစသညံ)တို ဴြို အယံြိုေဟာလံ
(၇၀)% ပါေသာ ပိုဵသနံ ဴစငံေဆဵရညံျဖငံဴ မြြာခဏ သနံ ဴရ္ငံဵ
ေရဵျပုလုပံပါ။
 မိမိြုယ
ိ ံတိုငံန္ငံဴ ေစ့ဵဝယံသူမ့ာဵ အသုဳဵျပုနိုငံရနံ ဆပံျပာန္ငံဴေရ၊

လြံေဆဵရနံေနရာ၊

အယံြုေ
ိ ဟာလံ

အနညံဵဆုဳဵ

ပါေသာ လြံသနံ ဴစငံေဆဵရညံမ့ာဵ ထာဵရ္ိေပဵပါ။

(၂၆-၃-၂၀၂၀)

(၆၀)%

၁၀။ COVID-19 ေရာဂါြာြးယံရနံ မိသာဵစုမ့ာဵ
လိုြံနာေဆာငံရးြံရမညံအ
ဴ ခ့ြံမ့ာဵ
 အိမံရ္ငံမမ့ာဵအေနျဖငံဴ

မိသာဵစုဝငံမ့ာဵ

ဖ့ာဵနာေနပါြ

အိမံတးငံသာ

အနာဵယူခိုငံဵပါ။ တစံြိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵမှု အထူဵဂရုျပုပါ။
 အစာဵအေသာြံြိုငံတးယံခ့ြံျပုတံျခငံဵမ့ာဵမျပုမီ လြံြို စနစံတြ့
ေဆဵေြြာ
 အသာဵစိမံဵ၊

။
ငါဵစိမဵံ မ့ာဵြို

ေသခ့ာစးာေဆဵေြြာွပီဵ

ြ့ြံေအာငံ

ခ့ြံျပုတံပါ။
 အစာဵအေသာြံဝယံယူရနံလိုအပံပါြ အိမံသို ဴ ဝယံယူေသာစနစံ (Hand
carry) ျဖငံသ
ဴ ာ သးာဵေရာြံဝယံယူပါ။
 ေစ့ဵတးငံ ပစ္စညံဵဝယံယူသညံဴအခါ ေရာငံဵခ့သူန္ငံဴ (၃)ေပ အြးာမ္သာ
ဝယံယူပါ။
 ေငးမ့ာဵ ြိုငံတးယံွပီဵတိင
ု ံဵ လြံြို စနစံတြ့ေဆဵေြြာပါ။
 တတံနိုငံသမျှ ဧညံဴသညံလြံခဳျခငံဵ၊ အိမံလညံျခငံဵမ့ာဵ မျပုပါန္ငံဴ။
 အထြံျမငံဴတိုြံခနံဵမ့ာဵတးငံ

လူအမ့ာဵ

ထိေတး ေလဴ
ဴ ရိေ
္ သာေနရာမ့ာဵ

(ဥပမာ - တဳခါဵလြံြိုငံ၊ ေလ္ြာဵလြံရနံဵန္ငံဴ ြြမံဵျပငံစသညံတို ဴ) ြို
အယံြုိေဟာလံ (၇၀)% ပါေသာ ပိုဵသနံ ဴစငံေဆဵရညံျဖငံဴ မြြာခဏ
သနံ ဴရ္ငံဵေရဵ ျပုလုပံရနံလိုအပံ ပါသညံ။ တိုြံတာဝနံခဳမ္ ှြီဵြြပံေပဵပါ။
 လိုအပံလျှငံ

အသုဳဵျပုနိုငံရနံ

ဆပံျပာန္ငံဴေရ၊

လြံေဆဵရနံေနရာ၊

အယံြိုေဟာလံ အနညံဵဆုဳဵ (၆၀)% ပါေသာ လြံသနံ ဴစငံေဆဵရညံမ့ာဵ
ထာဵရ္ိေပဵပါ။

(၂၆-၃-၂၀၂၀)

၁၁။ စိတံခ့ယုဳြြညံရေသာ သတငံဵအရငံဵအျမစံမ္
ထုတံျပနံေြြျငာခ့ြံမ့ာဵြိုသာ ရယူလိုြံနာပါ။
 ယခုအခ့ိနံမ္ာ ျပညံသူလူထုမ္ ြိုရိုနာဗိုငံဵရပံစံေရာဂါျဖစံပးာဵမှုနင
္ ံဴပတံသြံ၍
သိလိုစိတံမ့ာဵ၊ ေလဴလာလိုစိတံမ့ာဵ ျမငံဴတြံလာတာနဲ ဴအမျှ ေြာလာဟ
သတငံဵအမ္ာဵမ့ာဵလညံဵ မ့ာဵစးာထးြံေပ်လာပါတယံ။
 အထူဵသျဖငံဴ

အရပံေျပာစြာဵမ့ာဵန္ငဴံ

လူမှုြးနံရြံမ့ာဵ

(ဥပမာ-

Facebook)မ္ သတငံဵမ္ာဵ၊ သတငံဵတုမ့ာဵ မ့ာဵစးာျပနံ ဴပးာဵလ့ြံရ္ိပါတယံ။
 သတငံဵမ္ာဵ၊ သတငံဵတုမ့ာဵေြြာငံဴ ျပညံသူလူထုအေနန္ငံဴ လိုအပံသညံထြံ
ပို၍ ထိတံလနံ ဴေြြာြံရဳး ဴြြျခငံဵ၊ မ္ာဵယးငံဵေသာ ြာြးယံနညံဵမ့ာဵ၊ ြုသ
ညံဵမ့ာဵ

ခဳယူြြျခငံဵန္ငံဴ

ေနာြံဆြံတဆ
းဲ ိုဵြ့ိုဵမ့ာဵစးာ

ခဳစာဵြြရမ္ာ

ျဖစံပါတယံ။
 လူအမ့ာဵထိတံလနံ ဴွပီဵ

ဆိုဵြ့ိုဵမ့ာဵသာျဖစံပးာဵေစေသာ

သတငံဵမ္ာဵ၊

သတငံဵတုမ့ာဵြို ေျပာဆိုေရဵသာဵျခငံဵ၊ ဆြံလြံျဖနံ ဴေဝျခငံဵမ့ာဵ မျပုလုပံ
ြြပါရနံ တိုြံတးနံဵလိုပါတယံ။
 COVID-19

ြိုရိုနာဗိုငဵံ ရပံစံေရာဂါန္ငဴံပတံသတံ၍

ြ့နံဵမာေရဵန္ငံဴ

အာဵြစာဵဝနံှြီဵဌာန၊ ျပနံြြာဵေရဵဝနံှြီဵဌာနတို ဴ၏တရာဵဝငံဝြံဘံဆိုဒံ
စာမ့ြံန္ာန္ငံဴ Facebook စာမ့ြံန္ာမ့ာဵတးငံ အခ့ိနံန္ငံဴတစံေျပဵညီ ေဖာံျပ
လ့ြံရိပ
္ ါတယံ။
 သို ဴျဖစံပါ၍ ျပညံသူလူထုအေနျဖငံဴ ြ့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵြစာဵဝနံှြီဵဌာနန္ငံဴ

သြံဆိုငရ
ံ ာ

အစိုဵရဌာနအသီဵသီဵမ္

တရာဵဝငံထုတံျပနံေသာ

သတငံဵ

အခ့ြံအလြံမ့ာဵ၊ လမံဵေွှနံခ့ြံမ့ာဵြိုသာ လိုြံနာြြပါရနံ တိြ
ု ံတးနံဵ
နှိုဵေဆာံအပံပါတယံ။

(၂၆-၃-၂၀၂၀)

၁၂။ ျပညံပမ္ဝငံေရာြံလာေသာ ျမနံမာနိုငံငဳသာဵမ့ာဵ
အေနျဖငံဴ လိုြံနာရမညံအ
ဴ ခ့ြံမ့ာဵ
 ျပညံပမ္ ဝငံေရာြံလာေသာ ျမနံမာနိုငံငဳသာဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ မိမိတို ဴေနထိုငံရာ
ွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ

ရပံြးြံ/

ေြ့ဵရးာအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵမ့ာဵ

(သို ဴမဟုတံ)

ြ့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ ဆြံသးယံအေြြာငံဵြြာဵပါ။
 မိမိ၏ ခရီဵသးာဵရာဇဝငံြို မခခငံဵမခ့နံ ေျပာျပရမ္ာျဖစံပါတယံ။
 သတံမ္တံထာဵသညံဴေနရာတးငံသာ ေနထိင
ု ံွပီဵ အသးာဵအလာြနံ ဴသတံျခငံဵ
(Quarantine) ျပုလုပံျခငံဵခဳရမညံဆိုပါြ ြြညံျဖူစးာ ခဳယူပါ။
 မိမိတးငံ ြိုရိုနာဗိုငံဵရပံစံေရာဂါရ္ိ/မရ္ိ မသိရေသဵမီအခ့ိနံတးငံ တာဝနံရ္ိသူမ့ာဵ
ထုတံျပနံထာဵတဲဴ အသးာဵအလာြနံ ဴသတံေစာငံဴြြညံဴျခငံဵ (Quarantine)
ဆိုငံရာ လိုြံနာရမညံအ
ဴ ခ့ြံမ့ာဵြို တိတိြ့ြ့လိုြံနာပါ။ အျခာဵသူမ့ာဵ
န္ငံဴ နီဵြပံစးာ မေနပါန္ငံဴ။
 ျပညံပမ္ျပနံလာွပီဵ

တာဝနံရ္ိသူန္ငံဴ

(၁၄)ရြံအတးငံဵ

ဖ့ာဵနာ၊

န္ာေခ့၊

သြံဆိုငံရာြ့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ

ေခ့ာငံဵဆိုဵလျှငံ

ခ့ြံခ့ငံဵဆြံသးယံ

အေြြာငံဵြြာဵွပီဵ ြုသမှု ခဳယူပါ။
 ဒီလို လိုြံနာရမညံဴအခ့ြံေတးြို လိုြံနာျခငံဵျဖငံဴ မိမိ၏မိသာဵစုအပါအဝငံ
မိမရ
ိ ပံရား ပတံဝနံဵြ့ငံရိ္ လူမ့ာဵအာဵ ေရာဂါြူဵစြံျခငံဵမ္ ြာြးယံနိုငံမာ္
ျဖစံပါတယံ။
 ျပညံသူမ့ာဵအေနျဖငံဴ မိမပ
ိ တံဝနံဵြ့ငံတးငံ ျပညံပမ္ျပနံလာွပီဵ သြံဆိုငံရာ

တာဝနံရ္ိသူန္ငံဴ ြ့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ အေြြာငံဵြြာဵရနံ ပ့ြံြးြံသူြို
ေတး ဴရ္ိပါြ

တာဝနံသိစးာသတငံဵေပဵပို ဴျခငံဵျဖငံဴ

ြူဵစြံေရာဂါပ့ဳ ဴန္ဳ ဴမှုြို

ြာြးယံပါ။
 ျပညံပမ္ျပနံလာသူမ့ာဵြို ခးဲျခာဵဆြံဆဳျခငံဵမျပုဘဲ တတံနိုငံသမျှ ေဖဵမ
ြူညီပါ။
ြ့နံဵမာေရဵအသိပညာျမှငံဴတငံေရဵဌာနခးဲ

ြ့နံဵမာေရဵန္ငအ
ံဴ ာဵြစာဵဝနံှြီဵဌာန
(၂၆-၃-၂၀၂၀)

