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ျ္မန္မာႏိုင န ္ငံ၌ COVID-19 ေရမာဂေ ေမ င့္န
စီးပမီးေရီးးႏိုင ရ
န မ သေဘမတူစမခ ်ဳပ္
န မီးာွ င့္န အလငပအ
န ေငႏို အ
န ေပပၚ အေ ်ဳႏို ီးသေနေရမေန္ႈ

၁။

Coronavirus (Covid-19) ေရမာဂျ စနပမီးျခ နီးေ ေမ င့္န ေ္ၻမင့္စီးပမီးေရီးေစ ီးေေနအေပပၚ သႏိုသမထ နရွမီးေစသသနင့္
အေ ႏို်ဳီးသေနေရမေန္ႈတစနခငေငႏို ျ စနေပပၚေစသသန။ ေ္ၻမတစန၀ွ္ီးန Coronavirus ရငႏိုေနခတနေမခ ႏိုမနတ န ျ္မန္မာႏိုင န
ေင့္သႏိုင႔ေသမ တငႏိုီးတေနးာႏိုင န

္နေလီး္ မီးသသန တငႏိုီးတေနကပီးမငႏို န ္ မီးထေန စီးပမီးေရီးေစ ီးေေနစႏိုမနေခပၚ္ႈ္ မီးေႏိုင ပငႏို္ငႏို

ရ နးႏိုင နေမပဂသသန။
၂။

၂၀၂၀

ျပသနင့္ာွစနႏွစ္၊

ပႏိုတနသႏို္နီးျခ နီးႏွစ္၊

္တနလ္ွစ၍

ာငႏို န ေတမနအစႏိုငီးရေ

ျ္မန္မမငႏို န အတ နီးသငႏို႔

ေရမာဂပ ံပမီး္ႈေလ မင့္ခ မငႏို နေရီးအတေန

ဝ နေရမေနလမေသမ

ခရီးသသန္ မီးအမီး

္မ္

visa

အသမီးအလမေမန႔သတနျခ နီးႏွစ္၊

ခရီးသမီး္ မီးအမီးလငီးေငႏို သတန္ွတနေမရမ္ မီး၌ ေစ ာင္ပ့ၾငပ့ၾင္ ့္ ာငျ (quarantine ျပ်ဳလငပနျခ နီး) စသသနင့္တႏိုင႔ေႏိုင
္ျ စန္ေမ

ေးမ နရေန္ႈလပ
င န မနီးစးနေင့္သငႏို႔

စတ နေးမ နရေနခင့္ပဂသသန။

ထႏိုင႔အျပ န

ာငႏို န ေတမနအစငႏိုီးရ္ွ

ျပသနသူ္ မီးထသငႏို႔ ပမန ေမီးထမီးသသန္ွမ ျ္မန္မာွစနသစနေူီးအခ မ
ႏို နအခဂသ္္ျ စနသသနင့္ ္ဟမသ ေၤမနေမလအတ နီး
လူစငလူေဝီး္ျပ်ဳ လငပန ေပဂရမနမွ နင့္ ္ႏို္ႏိုေမအႏို္န္ငံ၌သမေမထႏိုင န ေရမန အသမီးအလမထႏိုမနီးခ ်ဳပန၍ ႀေီး ေပနေးမ နရေန္ႈ
္ မီး ျပ်ဳလငပနခပ
င့္ ဂသသန။
၃။

ာငႏို န ေတမနအစငႏိုီးရ္ွ
၄ နီးတငႏို႔ိ႔၏

ျပသနသူ္ မီးအတေန

(တစနးီးခ နီးေသမနလသနီးေေမ နီးႏွစ္၊

ေ ေ ေီးးငႏို နရမစႏိုငီးရႏို္နပူပမန္ႈ္ မီး

ေလ မင့္မသနီးေစရမနရသနရ္န၍

အ ႔အစသနီးေသမနလသနီးေေမ ီးန )
လူ္ႈေရီးာွ နင့္

စီးပမီးေရီးးႏိုင နရမ

အေထမေနအေူျ စနေစသသနင့္ လငပန မနီး္ မီးေငႏို ေအမေနပဂအတငႏို နီး စ္ေးမ နရေနထမီးရွႏိုငကပီးျ စနပဂသသန။
(ေ)

၂၀၂၀ ျပသနင့္ာွစနႏွစ္၊ ဧျပလ ၇ ရေနေမ႔တ န လွ ပနစစနာွ င့္န စ္နီးအ န၀မန ေီးးမမ္ွ အႏို္နသငီးအ္ ႏို်ဳီးအစမီး
လွ ပနစစနဓဂတနအမီးသငီးစ္ႈအတေန (၁၅၀) ္ူမစနအထႏိုေႏိုင ေ ေ ေီးေေမေနခ္ႈ ေ နီးလတနခ နင့္ (အခ္င့္)
ဧျပလေငမနအထႏို ေပီးျခ နီးႏွစ္၊

(ခ)

ျ္မန္မာႏိုင န ရ နီးာွီးျ္ွ်ဳပနာွ္ႈေေမန္ရွ န္ွ ၂၀၂၀ ျပသနင့္ာွစနႏွစ္၊ ဧျပလ ၂၀ ရေနေမ႔္ွစတ န၍ ရ နီးာွီးျ္ွ်ဳပနာသူ
ွ ္ မီး
အတေန အး နေျပေစရမန Covid-19 ေရမာဂျ စနပမီးေမသသနင့္ ေမလအတ နီး ေလွ မေနလလမေ ေီး္ မီးေငႏို
၅၀ ရမခႏိုင ာ
န ႈမနီးသႏိုင႔ ေလ မင့္ခ ေပီးျခ နီးႏွစ္၊

1

( )

၂၀၂၀

ျပသနင့္ာွစနႏွစ္၊

္တနလ

၁၈

ရေနေမ႔တ န

စ္ေႏိုမနီးႏွစ္၊

ဘ႑မေရီးာွ နင့္

ေ ေသမခ ေနအ္ွတန ၁/၂၀၂၀ အရ Covid-19 ရမနပငေ အတေန ေ ပနေ

စေန္ႈ၀မန ေီးးမမ္ွ

၁၀၀ ဘလ္ (အေ္ရႏို

ေမနေ ပၚလမ ၇၀ ္လ္ာွ င့္သ
န ္ ွေသမ) ေငႏို ထူေထမ နေပီးျခ ီးန ႏွစ္၊ ၄ နီးရမနပငေ ေငႏို CMP လငပန မနီး္ မီးႏွစ္၊
ဟႏိုငတ္နာွ နင့္ ခရီးသမီးလမေရီးလငပန မနီး္ မီးာွ နင့္ အေသီးစမီးစီးပမီးေရီးလငပန မနီး္ မီး ("းီးစမီးေပီးလငပန မနီး
္ မီး") တ န အသငီးျပ်ဳသမီး္သနျ စနေ ေမ နီးႏွစ္၊ ထႏို႔အ
င ျပ န အးႏိုငပဂးီးစမီးေပီး စီးပမီးေရီး လငပန မနီး္ မီး၏
လစးနေငမနသ္နလငပန မနီးခမနအတေန

သငီးလတစန ေႏို္န

၀ နေ ခမနေပီးသ နီးရ္သနင့္ေမမေနးငီးရေနာွ နင့္

ပႏိုင႔ေငမန္ မီးအေပပၚ ေႏို်ဳတ န၀ နေ ခမန ၂% ေငႏို ေ နီးလတနခ နင့္စသသနင့္ အခမနးႏိုင နရမ သေနသမခ င့္္
န မီး
ေႏိုငလသနီး ၂၀၂၀ ျပသနင့္ာွစနႏွစ္၊ စေနတ နဘမလ ၃၀ ရေနေမ႔အထႏို ခ နင့္ျပ်ဳေပီးျခ နီးႏွစ္၊
(ဃ)

၂၀၂၀ ျပသနင့္ာွစနႏွစ္၊ ္တနလ ၂၀ ရေနေမ႔တ န လူ၀ န္ႈ ေီး ေပနေရီးာွ င့္န ျပသနင့္သူ႔အ နအမီး၀မန ေီးးမမ္ွ
ေ ေသမခ ေနအ္ွတန

၃၆/၂၀၂၀

အရ

လေငမျန ပီးေမမေန

၁၅

ရေနအတ နီး

ေပီးသ နီးရ္သနင့္

လူ္ႈ ူလငေရီးထသနင့္၀ နေ ေီး္ မီး (အလငပနရွ နာွ င့္န အလငပနသ္မီး ာွစနးီးလငီးအတေန) ေႏိုင လေငမနျပီးေမမေန
၃ လအထႏို တႏိုငီးျ္ွ နင့္လႏိုငေနျခ နီး။
( )

၂၀၂၀ ျပသနင့္ာွစနႏွစ္၊ ္တနလ ၂၄ ရေနေမ႔တ န ျ္မန္မာႏိုင န ေတမန ဟႏိုငဘဗဟိုဘဏန္ွ သလမန ေမီးခ ေနအ္ွတန ၄/၂၀၂၀
အရ ၂၀၂၀ ျပသနင့္ာွစနႏွစ္၊ ဧျပလ ၁ ရေနေမ႔္ွစတ န၍
၈.၅

%)

ေလ မင့္ခ ျခ နီးႏွစ္၊

ဟငႏိုဘဗဟိုဘဏနိ႔၏ အတႏိုငီးာႈမနီး ၁% (းႏိုငလႏိုငသသန္ွမ

အေပဂ နပစၥသနီးပဂ၀ နေသမ

ေခ ီးေ ္ မီးေငႏို

၁၁.၅%ႏွစ္၊

အေပဂ နပစၥသနီး

္ပဂ၀ ေ
န သမ ေခ ီးေ ္ မီးအတေနႏို အျ္ င့္း
န ငီးေခ ီးေ ာႈမနီးထမီး္ မီးေငႏို ၁၄.၅%ႏွစ္၊ ဘဗဟိုဘဏနအပနေ ာႈမီးန ထမီးေႏိုင
၆.၅%ႏွစ္၊ စသသနျ
၄။

င့္န အသီးသီးျပ နး နေပီးျခ နီး။

အထေနတ နေ မျနပခင့္သသနင့္ စ္ေးမ နရေနခ ေန္ မီးအျပ နႏွစ္၊ ာငႏို န ျခမီးသမီးာွ င့္န ာငႏို န သမီးရ နီးာွီးျ္ွ်ဳပနာွသူ္ မီးသသန
၎တႏိုင႔၏

္ႏို္နီး္ႏိုင နေမသသနင့္စ္ေႏိုမနီး္ မီးာွ နင့္

စီးပမီးေရီးလငပန မနီး္ မီးအတေန

ေမမေနထပနစ္ခ ေန္ မီးႏွစ္၊

သလမန ေမီးခ ေန္ မီးေငႏိုေစမ င့္ေ
န ္ွ မနေမလွ ေနရွႏိုပဂသသန။ ဤေပနေရမာဂ ေီးေ ေမ င့္န ျ္မန္မာငႏို န ရွႏိုအေျခခ အေးမေနအ
အငလငပန မနီး္ မီးာွ နင့္ ၄ နီးတငႏို႔ိ႔၏လငပနသမီး္ မီးအတေန းေနလေနလသနပတနာငႏို နေရီး္ွမ အလမနႀေီး္မီးသသနင့္ ရႏိုငေနခတန္ႈ
ျ စနသသန္ွမ ေျပမစရမ္လႏိုငေပ။ ရ နီးာွီးျ္ွ်ဳပနာွသူ္ မီးာွ နင့္ အလငပနသ္မီး္ မီး၏ စႏိုငီးရႏို္နပူပမန္ႈ္ မီးေႏိုင အမ္ခေပီးာႏိုင နသသနင့္
လ္နီးသလမန္ႈ္ မီး သႏိုင႔္ဟငတန ထႏိုေရမေနေသမ စ္ေးမ နရေနခ ေန္ မီးေငႏို ျ္မန္မာႏိုင န အစႏိုငီးရ္ွ ္သနသသနင့္အခ ႏိုမႏွစ္၊န
္သနသသနင့္အတႏိုင နီးအတမအထႏို

စ္ေးမ နရေနရမန

အေေမ နအထသနေ မနရ္သနင့္

လငပန မနီး္ မီးလသနီး

ေ မနရွႏို

ေမပဂေသီးသသန။ ၄ နီးာွ င့္စ
န ပနလ းနီး၍ လေနရွႏိုအေျခအေမတ န းပေ ေဘမ န္ွ အဓႏိုေေ ေသမအခ ေနျ စနသသနင့္
ပဋႏိုသမးနးငႏို နရမ အ ႏိုငီးစမီးမမီးာွ နင့္ ေငစမီး္ႈ္ မီးအေ ေမ နီးအမီး အေ းနီးအမီးျ

င့္န သငီးသပနေ မနျပသမီး္သနျ စနသသန။

္လမနးမနာႏိုင ေ
န သမျ စနရပန (Force Majeure) ာွ င့္န ပဋႏိုသမးနပ ေနျပ္နျခ ီးန သေဘမတရမီး (Doctrine of Frustration of
Contract) ေ င့္သ
န ီးျခ
င
ီးန
၅။

အထေနတ နေ မျနပခင့္သသနင့္အတႏိုင နီး COVID-19 ေရမာဂပ ံာွ႔္ႈေႏိုငထႏိုမနီးခ ်ဳပနာငႏို နရမန ျ္မန္မာငႏို န သသန အ္ ႏို်ဳီး္ ်ဳႏို ီးေသမ
လငပန မနီးစးန္ မီးေႏိုင ခ ္ွတနထမီးျပီးျ စနေသမနလသနီး စီးပမီးေရီးအ ႔အစသနီး္ မီးအတေန ပဋႏိုသမးနးႏိုင နရမ တမ၀မန
၀တၱရမီး္ မီးေ ေမ င့္န ၄ နီးတငႏို႔ိ႔၏လငပန မနီး္ မီးအေေမ နီးအထသနေ မနေးမ နရေနေရီးအတေန အ ေပနအတသနီး ျ စနေစ
သသန။ အလမီးတူပ န စီးပမီးေရီးအ ႔အစသနီး္ မီးအေမျ
ပဋႏိုသမးနးႏိုင နရမ

္ ၀နင၀္ၱ

ျမခ ျ့ိဆ

င့္န ၎တႏိုင႔၏ စျၾ ျေ ျးဆိာင

အာျ္ျဂ ိ့ၾ် မၾင္အ ခဆန့င စငၾစပၾငသည္။

စမခ ်ဳပနခ ်ဳပနးႏိုငသူတစနးီးသသန ၎၏ စျၾ ျေ ျးဆိာင

စ

ခ်ၾင္ာငပ္ငမမ္ငေ

မေး ာင ့ငႏုိဆာင့ ာငျေပ့ ာင္ ၾကဆၾ ့ ငၾခ့င့ၾဥင့ ာငျမ့ စငေစခင ့ာငျ

ခ်ၾင္ာင ေ

့ငၾာျ္ ျပၾင္

အေ္ီးအ္ မီးးငီးေ္ီးခမနီး္ွမ

့ငၾာျ္ ျပၾင္ ္ ၀နင ၀္ၱ

္င ာင့္ၾ်ႏုိဆာငပၾင္ Force

စမပႏိုင နေႏိုင အဓႏိုေ ္ွခႏိုငအမီးထမီး၍ ရာႏိုင န္သနလမီး းငႏိုသသနင့္ ေ္ီးခမနီးျ စနပဂသသန။
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စ

ျမခ ျ

Majeure

(၆) းႏိုငရ္သနးႏိုငလွ န စမခ ်ဳပနတ န Force Majeure စမပႏိုင နအမီး ထသနင့္သ နီးခ ်ဳပနးႏိုငထမီးျခ နီးရွႏို္ရွႏိုာွ နင့္ ထငႏိုအပငႏို နသသန
လေနရွႏိုျ စနပမီးေမသသနင့္ COVID-19 ေင့္သႏိုင႔ေသမ ေပနေရမာဂေႏိုင အေမအေ္နေပီးထမီးာငႏို နသသနင့္ အခ ေန္ မီး
ထသနင့္သ နီးထမီးျခ နီးရွႏို္ရွႏိုအေပပၚတ န ္ူတသနေမပဂသသန။

Force Majeure စမပႏိုင ္
န မီး
၇။

သမ္မမနအမီးျ

င့္န Force Majeure စမပႏိုင န္ မီးေႏိုင သီးျခမီးစမပငႏို နအျ စန စမခ ်ဳပနခ ်ဳပနးႏိုသ
င ူ္ မီးအ ေမီးတ န အေမ

အေ္နေပီးာငႏို နရမနအတေန ထသနင့္သ နီးခ ်ဳပနးႏိုငေလင့္ရွႏိုသသန။ သငႏို႔္ွသမ စမခ ်ဳပနဝ နတစနးီးးီးအမီး ္ နီးစမခ ်ဳပနတ န
သတန္ွတနေ မနျပထမီးေသမ ေတမ နီးးငႏိုခ ေန္ မီးေငႏို ေးမ နရေနရမ္ငံ၌ ္ခငေင့္သငႏို႔ အတမီးအးီးျ စနေပပၚလမမငႏို နေသမ
သမ္မမန္ဟငတနသသနင့္ အျ စနအပ ေနတစနစငတစနရမေငႏို ေ်ဳေတ႔ရခ ႏိုမနတ န Force Majeure စမပႏိုင နသသန သတန္ွတန
ထမီးေသမ ပဋႏိုသမးနးႏိုင နရမေတမ နီးးငႏိုခ ေန္ မီးအတေန ေငစမီးခ င့္န သႏိုင႔္ဟငတန လတနျ ႏို္နီးခ နင့္ျပ်ဳမႏိုင န္သန ျ စနသသန။
၈။

COVID-19 ေရမာဂေင့္သႏိုင႔ေသမ အျ စနအပ ေန္ မီးတစနစငတစနရမ ျ စနပမီးသသနင့္အခ ႏိုမနတ န စမခ ်ဳပခ
န ်ဳပနးႏိုငသူ္ မီးအ ေမီး
စမခ ်ဳပနတ န အေမအေ္နေပီးမငႏို နသသနင့္ Force Majeure စမပႏိုင နအေပပၚ ေအမေနပဂအခ ေန္ မီးအမီး ္ နီးအပငႏို နတ န
ေ မျနပထမီးျခ နီးရွႏို္ရွႏို စစနေးီးရ္သနျ စနသသန။
(ေ)COVID-19

သသန

Force

Majeure

စမပႏိုင နတ န

သီးျခမီးအပငႏို နအျ စန

ေ မနျပထမီးသသနင့္အခ ေန္ မီး

ထသင့္နသ နီးျခ နီး ရွႏို္ရွႏို။
Force

Majeure

အသငီးျပ်ဳသသနင့္

စမပႏိုင နေႏိုင

စမခ ်ဳပန္ူ ေ္နီးျ

မသနီးလ္နီး္ွမ

င့္န

ေရီးးာႏိုင နသသနင့္

စမခ ်ဳပနဝ နတစနးီးးီးေ

မသနီးလ္နီး္ မီးစမရွႏိုပဂသသန။

၎၏

ပဋႏိုသမးနးႏိုင နရမတမ၀မန၀တၱရမီး္ မီး္ွ

သေနသမခ နင့္ျပ်ဳထမီးသသနင့္ ္ နီးအျ စနအပ ေနအတေန သီးျခမီးအပငႏို နအျ
“ပငလႏိုပနေရမာဂႏွစ္၊

virus

ျ စနပမီးျခ နီးႏွစ္၊

ေူီးစေနေရမာဂ

သႏို႔္
င ဟငတန

အ္ မီးးငီး

င့္န ေ မနျပသတန္ွတနျခ နီးျ စနသသန။

ေ္ၻမလငီးးႏိုင နရမေူီးစေနေရမာဂ"

စသသနင့္

္ နီးေသ
င့္ ႏိုင႔ေသမ စေမီးလငီး္ မီးသသန COVID-19 ျ စနပမီးျခ နီးေႏိုင အေမအေ္နေပီးာႏိုင နသသန။
အေ္န၍ အးႏိုငပဂစေမီးလငီး္ မီးေႏိုင Force Majeure စမပႏိုင နတ န ေ မနျပထမီးျခ နီး္ရွႏိုလွ နႏွစ္၊ "စမခ ်ဳပနခ ်ဳပနးႏိုငသူ္ မီး
အ့္င ထႏိုငေနသ နင့္ေသမခ ်ဳပနောွမ န္ႈ္ွ ေေ မနလမနျ စနပမီးသသနင့္ ျ စနရပန္ မီး" သႏိုင႔္ဟငတန Covid-19 ေ ေမ နင့္
"အစႏိုငီးရ၏

ေးမ နရေနခ ေန"

quarantine
့ဆိေ့ခ င

ျပ်ဳလငပနျခ နီးာွ င့္န

ျ စနသသနင့္

သေနးႏိုင နရမအစႏိုငီးရအ ႔္ွ

ေငမနသ္န္ႈတမီးျ္စနျခ နီး္ မီးသသန

ခရီးသမီးလမျခ နီးေႏိုငတမီးျ္စနျခ နီးႏွစ္၊

စမခ ်ဳပနခ ်ဳပနးႏိုငသူ္ မီး၏

ာျ္ဆနငျ ခ်ၾငႏုာ
ဆိ ငစမငီး

နငပၾင္အ့ စငအၾခ့ငမခ ျစပၾင္ ၾဆိမဆိ့ခဥင့ၾနင္ပၾင္ အသဆၾ့ ဥင ာင္းဆိ ခ့ငမခ ျ့ဆိ မ ေ ု ရွာေဖြ၍ ့ိဆျ့ ျ

နိဆာငၾစပၾငသည္။
(ခ)Force Majeure ျ စနပမီးခ ႏိုမနတ န စမခ ်ဳပနခ ်ဳပနးႏိုငသူ္ မီးသသန တစန ေနစမခ ်ဳပခ
န ်ဳပနးႏိုငသူအမီး အေ ေမ နီး ေမီးရမန
လႏိုငအပနျခ နီးရွႏို္ရွႏို။
အးႏိုငပဂလႏိုငအပနခ ေနသသန Forece Majeure စမပႏိုင နတ န စမခ ်ဳပ္
န ႈ ေ္နီးေရီးးပငာွ နင့္ ေျပမီးသသန။ Force
Majeure စမပႏိုင နတ န အေ ေမ နီး ေမီးစမ ခ ေနခ နီးေပီးပႏို႔ရ
င မန လႏိုငအပနမငႏို နသသန။ ေပီးပႏိုင႔ရမန ပ ေနေေနလ န
စမခ ်ဳပနခ ်ဳပနးႏိုငသူ ္ မီးသသန Force Majerue စမပႏိုင နေႏိုင ၄ နီးတငႏို႔အ ေမီး စမခ ်ဳပနပဂအတငႏို နီး ေတမ နီးးငႏိုခ ေန္ မီး္ွ
လတနေျ္မေနခ င့္န သငႏို္ဟငတန ေျပမ နီးလခ နင့္္ မီး ရမငႏို နေတမင့္္သန္ဟငတနေပ။
းပ္မအမီးျ

င့္း
န ႏိုငရေသမနႏွစ္၊ Force Majeure စမပႏိုင နတ န Force Majeure အျ စနအပ ေနသသန [ေမ႔ရေန]

ထေနေေ မန၍ းေနလေနျ စနပမီးလွ န စမခ ်ဳပနခ ်ဳပနးႏိုငသူ္ မီးသသန ေရီးသမီးထမီးေသမ စမျ
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င့္အ
န ေ ေမ နီး ေမီးျပီး

စမခ ်ဳပနေႏိုင

ရပနစာငႏို နသသန

စသသနင့္ျ

နင့္

ထသနင့္သ နီးခ ်ဳပနးငႏိုေလင့္ရွႏိုသသန။

သတန္ွတနရေနေငမနးငီးသသနအထႏို

းေနလေနျ စနပမီးေသမ Force Majeure အျ စနအပ ေနတ န စမခ ်ဳပနခ ်ဳပနးႏိုငသူ္ မီး္ွ စမခ ်ဳပရ
န ပနစရမနအတေန
စမျ

င့္ေ
န ရီးသမီး၍ အေ ေမ နီး ေမီးရမန လႏိုငအပန္သနျ စနသသန။

ထႏိုင႔အျပ န Force Majeure ျ စနပမီးသသနင့္ေမလအတ နီး စမျ

င့္ေ
န ရီးသမီး၍ အေ ေမ နီး ေမီးရမန္လႏိုငအပနဘ

စမခ ်ဳပနအမီး အလႏိုငအေလ မေန ရပနစသမီးျခ နီး္ ႏို်ဳီးလသနီး ရွႏိုာႏိုင နသသန။ စမခ ်ဳပနတ နထသနင့္သ နီးခ ်ဳပနးႏိုငထမီးသသနင့္
ျပးမမနီးခ ေန္ မီး

အေပပၚ္ူတသနျပီး

Force

Majeureိ႔၏

ေမမေနးေနတႏွစ္၊

စမခ ်ဳပနအေေမ နအထသနေ မန

ရမန ောွမ င့္ေ
န ာွီးျခ နီး သႏိုင႔္ဟငတန ရပနစျခ နီးအထႏို ေမီးေမလတ န ျ စနလမာငႏို နသသန။
၉။ ထႏိုငေင့္သႏိုင႔ေသမ အျ စနအပ ေန္ မီးတ န စမခ ်ဳပနအရ Force Majeure စမပႏိုင နေႏိုင ေသခ မးမနီးစစန၍ အသငီးခ ာငႏို နရမနာွ င့္န
စမခ ်ဳပနခ ်ဳပနးႏိုငသူ္ မီးရရွႏိုာႏိုင နသသနင့္ ေငစမီးခ နင့္္ မီးာွ နင့္ ေရီးခ ္နပငႏို နခ နင့္္ မီးေႏိုင ရရွႏိုေစရမနအလႏိုင႔းမ ေအမေနပဂျပးမမနီး
ခ ေန္ မီးေႏိုင အေသီးစႏိုတနးမနီးစစနရ္သနျ စနသသန။

ပဋႏိုသမးနပ ေနျပ္နျခ ီးန သေဘမတရမီး (Doctrine of Frustration of Contract)
၁၀။ Force Majeure စမပႏိုင န ထသနင့္သ နီးခ ်ဳပနးႏိုငထမီးျခ နီး္ရွႏိုေသမ ေႏိုစၥရပန္ မီးတ န စမခ ်ဳပနခ ်ဳ်ဳပနးႏိုငသူ္ မီးသသန COVID19 ျ စနပမီးခ ႏိုမနတ န ၎တႏိုင႔၏ ပဋႏိုသမးနးႏိုင နရမ တမ၀မန၀တၱရမီး္ မီး္ွ လတနျ ႏို္နီးခ နင့္အတေန "Doctrine of
Frustartion" အေပပၚ အမီးေႏိုငီးအမီးထမီးျပ်ဳာငႏို နရမနျ စနသသန။
သမ္မနအမီးျ

င့္န အေ ေမ နီးတစနစငတစနခငေ ေမ င့္န ပဋႏိုသမးနပ ေနျပမီးျခ နီးသသန စမခ ်ဳပခ
န ်ဳပး
န ႏိုငသူ္ မီးိ႔၏ ထႏိုမနီးခ ်ဳပန

ာႏိုင နစ္နီး္ရွႏိုသသနင့္ ေႏို်ဳတ န္ျ္ ာ
န ငႏို နေသမ ျ စနပမီး္ႈတစနစငတစနရမေ ေမ င့္န ၄ နီးတငႏို႔ိ႔၏ စမခ ်ဳပနပဂစသနီးေ္နီးခ ေန္ မီးေႏိုင
းေနလေနေးမ နရေနရမန

သႏိုင႔္ဟငတန

တငႏိုီးခ ံရမန

္ျ စနာငႏို နေတမင့္ျခ နီးႏွစ္၊

၄ နီးတငႏို႔ိ႔၏ပဋႏိုသမးန္ မီးအတငႏို နီး

းေနလေနေးမ နရမနရမန ေတမ နီးးငႏိုလမျခ နီးသသန တရမီး္ွ တ္ႈ္ရွႏိုသသနင့္ အေျခအေမသငႏို႔ ျ စနလမသသန။
၁၁။ ၁၈၇၂ ခငာွစနႏွစ္၊ ျ္မန္မာႏိုင န

ပဋႏိုသမးနအေနးပေ

ပင န္ ၅၆ တ န "Doctrine of Furstration" ေႏိုင Common Law

စမစနအရ လေနခထမီးျပီးႏွစ္၊ ျပပမမနီးထမီးသသန္ွမ "ပဋႏိုသမးနျပ်ဳလငပနျပီးေမမေနတ န ေတႏိုျပ်ဳသူေ တမီးးီးျခ နီး
္ျပ်ဳာႏိုင နသသနင့္

အေ ေမ နီးတစနစငတစနရမေ ေမ င့္န

္ျ စနာႏိုင နေသမ

အေျခအေမသႏို႔ေ
င ရမေနရွႏိုလွ နျ စနေစႏွစ္၊

းပေ ာွ နင့္

္သသလတနလမသသနင့္အခဂတ နျ စနေစ ပဋႏိုသမးနသသန ပ ေနျပ္နသသန။"
၁၂။ ၁၈၇၂

ခငာွစနႏွစ္၊

ျ္မန္မာႏိုင န

ပဋႏိုသမးနအေနးပေ

ပင န္

၅၆

သသန

COVID-19

ျ စနပမီးျခ နီးေ ေမ င့္န

ပဋႏိုသမးနးႏိုင နရမတမ၀မန၀တၱရမီး္ မီးအမီး ေးမ နရေနာႏိုင နျခ နီး္ျပ်ဳာငႏို နသသနင့္အခ ႏိုမနတ န စမခ ်ဳပနခ ်ဳပး
န ႏိုငသူ္ မီးေငႏို အေမ
အေ္နေပီးျခ နီး ျ စနသသန။ ခရီးသမီးလမျခ နီးေႏိုငတမီးျ္စနျခ နီးႏွစ္၊ quarantine ျပ်ဳလငပနျခ နီး ာွ နင့္ ေငမနသ္န္ႈတမီး
ျ္စနျခ နီး္ မီးစသသနင့္

ာငႏို န အ္ မီးအျပမီး္ွ

သတန္ွတနထမီးျခ နီးေ ေမ နင့္

ပဋႏိုသမးနးႏိုင နရမတမ၀မန၀တၱရမီး

္ မီးေႏိုင ေးမ နရေနရမန ္ျ စနာငႏို နေတမင့္ျခ နီး သႏိုင႔္ဟငတန ခေနခေတ႔ေစျခ နီး္ မီးတ န Doctrine of Frustration ေငႏို
အထူီးသျ

နင့္ အသငီးျပ်ဳာငႏို နသသန။

၁၃။ အထေနတ နးႏိုငခင့္သသနင့္အတႏိုင နီးႏွစ္၊

ျ္မန္မာႏိုင န ရွႏိုတရမီးရငီး္ မီး္ွ

စရ နထငီး္ မီးတ န အမေနအဓႏိုပ့မ္န

Doctrine

of

Frustration

ာွ နင့္ပတနသေန၍

နင့္းႏိုငထမီးျခ နီး္ရွႏိုေ ေမ နီး သတႏိုထမီး္ႏိုပဂသသန။ ျ္မန္မာႏိုင န ရွႏိုတရမီးရငီး္ မီး္ွ

Doctrine of Frustration ေႏိုင ေမန႔သတနခ ေန္ မီး္ထမီးဘ အသငီးျပ်ဳ္သန္ဟငတနဟင ္ူး္ႏိုသသန။ အထူီးသျ
္ျ စနာငႏို နျခ နီးဟငးႏိုငရမတ န စီးပမီးေရီးးႏိုင နရမေးမ နရေနရမန ္ျ စနာႏိုင နျခ နီး ္ပဂ၀ ေ
န ပ။

4

နင့္

အလငပနခမန႔ထမီး္ႈေႏိုငရပနစျခ နီး
၁၄။ ျ္မန္မာငႏို န တ န တရငတနအထသနခ ်ဳပနစေနရင ၂၆၂ ခငႏွစ္၊ ျ္မန္မအထသနခ ်ဳပနစေနရင ၂၀ ေေ မနႏွစ္၊ ာ ပမနအထသနခ ်ဳပနစေနရင ၆၀
ခငာွ နင့္ ေႏိုငီးရီး္မီးအထသနခ ်ဳပနစေနရင ၂၀ ေေ မနရွႏိုသသန။ ၂၀၂၀ ျပသနင့္ာွစနႏွစ္၊ ္တနလ္ွစတ ျန ပီးႏွစ္၊ စေနရင္ မီးသသန ေငမန ေ္နီး
ပစၥသနီးျပတနလပန္ႈေ ေမ နင့္ေေသမနလသနီးေေမ နီး

အေရမ နီးအဝ္န္ျ စနေတမင့္ျခ နီးေ ေမ နင့္ေသမနလသနီးေေမ နီးႏွစ္၊

အလငပနရငအတ နီး ေူီးစေနေရမာဂ္ပ ံပမီးေရီးတႏိုင႔အတေန လငပန မနီးလသနပတန္ႈ္ မီးေႏိုင ရပနတမန႔ခင့္သသန။
၁၅။ ေမမေနးေနတအေ ႏို်ဳီးးေနအေမျ

င့္ႏွစ္၊န အးႏိုငပဂလငပန မနီး္ မီးသသန လငပနခလစမ အလငအေလမေန္ေပီးာႏိုင နျခ နီးာွ နင့္

လငပနခလစမ္ေပီးာငႏို နျခ နီး္ မီးေ ေမ နင့္ အလငပနသ္မီး္ မီးေလ မင့္ခ ျခ နီးအထႏို ရ နးႏိုင န ေ်ဳေတံရသသန။ ္တနလ ၁၁
ရေနေမ႔ထငတန ျ္မန္မတႏိုင နီး္နသတ နီးစမတ န ေ မနျပထမီးခ ေနအရႏွစ္၊ အထသနခ ်ဳပနစေနရင ၁၆ ခငသသန ေငမန ေ္နီး
ပစၥသနီးျပတနလပန္ႈ ာွ င့္န အေရမ နီးအဝ္န္ရွႏိုျခ နီးတႏို႔ေ
င ေမ နင့္ စေနရငပႏိုတနသႏို္နီးလငႏိုေနေ ေမ နီးသႏိုရွႏိုရသသန။ အ္ မီးျပသနသူ
သငႏို႔ ရရွႏိုာငႏို နေသမ သမသတ နီးအခ ေနအလေန္ မီးအရႏွစ္၊ ပခူီးတႏိုင နီးေ သ ေီးအတ နီးရွႏို စေနရငေပဂ နီး ၇ ခငေလမေနသသန
၎တႏိုင႔အလငပနသ္မီး္ မီးေႏိုင

ေလ မင့္ခ ႔လ
ႏိုင ႏိုငအပနေ ေမ နီးာွ င့္န

ေမမေနထပန

စေနရင

၇

ခင္ွမလသနီး

ဧျပလတ န

အလငပနသ္မီးေလ မင့္ခ ႔ႏိုင စစးနေမေ ေမ နီးသႏိုရွႏိုရသသန။
၁၆။ းပေ ေ အလငပနရွ နေႏိုင အလငပနသ္မီး္ မီးေလ မင့္ခ ျခ နီးာွ င့္စ
န ပနလ းနီး၍ လငပနေးမ နခ နင့္ျပ်ဳထမီးသလမီး။ ေမမေနးေနတ
ျ စနေပပၚလမာငႏို နသသနင့္ အခ ေန္ မီးေႏိုင ေအမေနပဂအတငႏို နီး ေငႏိုီးေမီးေ မနျပထမီးပဂသသန။
(ေ)အလငပနသ္မီးသသန အသမီးအလမေမန႔သတနေမ သတန္ွတနေမရမ္ မီး၌ ေစ ာင္ပ့ၾငပ့ၾင္ ့္ ာငျ ခင္း (quarantine)
ခ္ူေမျခ နီး သႏို႔္
င ဟငတန ေရမာဂေူီးစေနခရေသမေ ေမ င့္န ေငသ္ႈခ္ူခ င့္ရ
န ွႏိုသသန။
၁၉၅၁ ခငာွစနႏွစ္၊ ခ င့္ရ
န ေနာွ င့္န အလငပနပႏိုတနရေနအပနးပေ

(၂၀၁၄ ခငာွစနအထႏို ျပ နး နခ ေန္ မီးေငႏို) ာွ နင့္ ခ င့္ရ
န ေနာွ နင့္

အလငပနပႏိုတနရေန မသနီးးပေ အရႏွစ္၊ လငပနသေန ၆ လျပသနင့္ျပီးသူသသန ေးီးလေန္ွတနတ နျပျပီး လစမအျပသနင့္ျ

နင့္

တစနာွစနလွ န ေးီးခ င့္ရ
န ေနေပဂ ီးန ၃၀ ခစမီးခ နင့္ရွႏိုသသန။ ထႏိုင႔အျပ နႏွစ္၊ အလငပနစတ န၀ နေရမေနသသနင့္ေမ႔ရေန္ွ ၁၂
လအတ နီး ေရွမ နတခ နခ င့္န ၆ ရေန ာွ နင့္ လငပနသေန ၁၂ လ တစနးေနတသနီးျပသနင့္ျပီးပဂေ တစနာွစနလွ န ၁၀ ရေန
တစနးေနတသနီးခစမီးခ နင့္ရွႏိုသသန။ ထငႏို႔ေ ေမ နင့္ အလငပနရွ နအေမျ

င့္န အလငပနသ္မီးခမန႔ထမီး္ႈရပနစျခ နီးျပ်ဳလပ
င နရမ

တ န အထေနတ နေ မနျပထမီးေသမ အခ င့္အ
န ေရီး္ မီးာွ င့္န အလငပနခမန႔ထမီး္ႈးႏိုင နရမစမခ ်ဳပနပဂ စသနီးေ္နီးခ ေန္ မီးေႏိုင
လႏိုငေနမမရ္သနျ စနသသန။ ထႏိုငေသ
င့္ ႏိုင႔္ျပ်ဳလငပနပဂေ အလငပနရပနးႏိုင ီးန လငႏိုေနျခ နီးေ ေမ နင့္ ေပီးရ္သနင့္ မစနမမေ ေီးေ ္ မီး
ရွႏိုလမာႏိုင န္သနျ စနသသန။
(ခ) အလငပနရွ နပၾင ေ ေ ေီးးႏိုင နရမစႏိုငီးရႏို္နပူပမန္ႈ ငေၡ ပ့်ဳံ ပၾငသည္။
၂၀၁၇

ခငာွစနေ

သတန္ွတနထမီးသသနင့္

အတသနျပ်ဳခမန႔ထမီးေသမ

လေနရွႏိုအလငပနခမန႔ထမီး္ႈးႏိုင နရမ

အလငပနသ္မီးသသန

အလငပနတမ၀မန္ွ

စသေဘမတူသခ ေနစမခ ်ဳပနအရ

ာႈတနထေနလႏိုငပဂေ

အေ ေမ နီး ေမီးစမေႏိုင

အမသနီးးငီး တစနလ ေႏို်ဳတ န၍ အေ ေမ နီး ေမီးရ္သနႏွစ္၊ အလငပနရပနးႏိုင နီးျခ နီးမစနမမေ ေီးေ ေႏိုငလသနီး အလငပနသ္မီး
၏

ိၾငပ့ငအေၾၚ

အေ့

ဳံ့ၾျ ခင္း (

ေအ ့ငၾစအ ခ့ငမခ ျေပ့ ာင္ ပေခ ္စ

မမ ွ

ာျ္ဆထ ့္င ခ့င မၾငညိ ေ

င့ၾာျ္ ျၾစပၾငသည္။ ာျ္ိဆ္အ့ၾာင

ခ်ၾင ၾငစငႏုိဆာငပၾငသည္။

(ေ)

စေနရငႏွစ္၊ အလငပနရငႏွစ္၊ အလငပနးမမႏွစ္၊ ေင္ၸဗဟိုဘဏႏွစ္၊ လငပန မနီး ေနသႏို္နီးျခ နီးႏွစ္၊

(ခ)

္ေ္ွ မန္ွမနီးာႏိုင နေသမျ စနရပနေ ေမ နင့္ လငပန မနီးရပနးႏိုင နီးသမီးျခ နီးႏွစ္၊

(ာ)

အလငပနသ္မီးေသးငီးျခ နီး။

သႏိုင႔ျ စန၍ႏွစ္၊ အလငပနရွ ္
န ွ အလငပနသ္မီးေလ မင့္ခ ရမတ န အလငပနသ္မီး္ွ အလငပနထေနစမေႏိုင ၁ လ ေႏို်ဳတ နအေ ေမ နီး
ေမီးျခ နီးႏွစ္၊

သႏိုင႔္ဟငတန

လငပန မနီးပႏိုတနသႏို္နီးလႏိုငေနျခ နီးတႏိုင႔ျ

နင့္

5

အလငပနသ္မီးေငႏို

လငေလမေနေသမ

မစနမမ

ေ ေီးေ ပ္မဗဟိုဘဏအပဂအဝ န ေပီးျခ နီးျ
ေေမန္ရွ န္ွ

ခ င့္ျန ပ်ဳ္ႏိုမ႔န

နင့္ ေလ မင့္ခ ာႏိုင နသသန။ သတႏိုျပ်ဳရ္သနင့္အခ ေန္ွမႏွစ္၊ ျ္မန္မာႏိုင န ရ နီးာွီးျ္ွ်ဳပနာွ္ႈ

သႏိုင႔္ဟငတန

အတသနျပ်ဳ္ႏိုမ႔န

ရ္ူထမီးေသမ

ရ နီးာွီးျ္ွ်ဳပနာွသူ္ မီးသသန

အလငပနသ္မီးေလ မင့္ခ ရမတ န ၂၀၁၆ ခငာွစနႏွစ္၊ ျ္မန္မာငႏို န ရ နီးာွီးျ္ွ်ဳပနာွ္ႈးပေ ာွ နင့္ ၂၀၁၇ ခငာွစန မသနီးးပေ (၂၀၁၈
ခငာွစနအထႏို ျပ နး နခ ေန) ေႏိုင လငႏိုေနမမရ္သန။ ၂၀၁၆ ခငာွစနႏွစ္၊ ျ္မန္မာငႏို န ရ နီးာွီးျ္ွ်ဳပနာွ္ႈးပေ ႏွစ္၊ ပင န္ ၆၅(စ ) အရ
အလငပနခမန႔ထမီး္ႈးႏိုင နရမ
လလေျပမ နီးေရမ နီးခ ျခ နီးႏွစ္၊

သေဘမတူစမခ ်ဳပန

ေ မေန ေနျခ နီးႏွစ္၊

ရ နီးာွီးျ္ွ်ဳပနာွ္ႈလငပန မနီးရပနးႏိုင နီးျခ နီးႏွစ္၊

ရ နီးာွီးျ္ွ်ဳပနာ္ႈ
ွ

လငပနသမီး

အျပီးပႏိုတနသႏို္နီးျခ နီးႏွစ္၊

အ နအမီးေလွ မင့္ခ ျခ နီးတႏို႔အ
င တေန

အလငပနသ္မီး္ မီးအမီး တသနးးပေ ္ မီးာွ နင့္အသ မစနမမေ ေီးေပီးျပီး္ွသမ ရ နီးာွီးျ္ွ်ဳပနာွ္ႈေႏိုင ရပနးႏိုင နီးပႏိုတနသႏို္နီး
ရ္သန။

ျ္မန္မာငႏို န နရ နီးာွီးျ္ွ်ဳပာ
န ွ္ႈမသနီးးပေ

ခ့င့ ာင္
ေ

၁၉၇

အရႏွစ္၊

ရ နီးာွီးျ္ွ်ဳပာ
န ွသူသသန

ေေမန္ရွ န၏

ိၾငာနငျေး ာင ့ငေနစ့ ငအ္ာငျ ့မနငမ ႏုဆိာငာဳံ ာငျႏုမျ့မ်ၾငႏုမဳံမ္ ့ ၾေႏ ၾိႏငမ ္ွ ၾစ့ၾ

င့ၾာျ္ ျေပ အမ္ာျ္ မငျမခ ျႏုမာ္င အ

ိၾငပမ ျမခ ျ နင္ာျ္ ျ့ ာငျ ၾစ၀ာငေပ

ာင့္ၾ်

နငျ ခ့ငအ္ိဆာငျ

ိၾာ
င နငျ အစ ာင ဳံစ ့ိဆ ခင္း ( ထ

ခင္း (ွထ ပ့ဆမင ေ့ ငမ မာင့ ပ္ငမမ္ငေ္ ာငျ ဳံပၾင္ ၾဳံိစဳံ့ ာင္ ္ာင့ၾ မၾငသည္။
၁၇။ အသမီးအလမေမန႔သတနတမီးျ္စနျခ နီး

(lockdown)

သႏိုင႔္ဟငတန

လငပန မနီး္မ္ပႏိုတနသႏို္နီးျခ နီး

ေမလအတ နီး

အလငပနရွ န္ွ အလငပနသ္မီးအမီး လစမအျပသနင့္ေပီးရမန လႏိုငအပနပဂသလမီး။
(ေ)အမသနီးးငီးအခေ ေီးေ းပေ ႏွစ္၊ ပင န္ ၁၄ (း) အရႏွစ္၊ ေမ႔စမီးအလငပနတ န သတန္ွတနထမီးသသနင့္ တစနေမ႔
အလငပနခ ႏိုမနမမရထေနေလ မင့္၍ အလငပနလငပနျခ နီး္ွမ အလငပနသ္မီး၏းႏုၵအ
အ

ိၾင မာင့ အ

ိၾငမေၾျႏုဆိာငပၾင္အ့္င အ

ိၾငန ျ

မခာငေပ င

မညိ္င

မခာငေပ င

ၾငျေ့ ာငျ

ၾငျေ့ ာငျ အ ခဆနင့ၾၾင္ အ

ိၾင

ိ ၾငခဆ

ပ့င္ပဆိ္ အ ေပ့ျော ာျ္ဆိ့င ာင္ မဆပၾငသည္။
(ခ) ၂၀၁၃ ခငာွစနႏွစ္၊ အလငပနအေႏိုင နာွ င့္ေ
န ္္နီးေ န္ႈ ံျ ်ဳႏို ီးတငႏိုီးတေနေရီးးပေ ႏွစ္၊ ပင န္ ၅(ဃ) အရ အလငပခ
န မန႔ထမီး္ႈးႏိုင နရမ
သေဘမတူသခ ေနစမခ ်ဳပနအရ

သတန္ွတနေမလထေနေစမ၍

္ေ္ွ မနလ နင့္ေသမအေ ေမ နီးေ ေမ နင့္

လငပန မနီးျပီးးငီးသမီးလွ နေသမနလသနီးေေမ နီးႏွစ္၊

လငပန မနီးတစနခငလငီးေႏိုငျ စနေစႏွစ္၊

ရပနစလငႏိုေနရလွ နေသမနလသနီးေေမ နီးႏွစ္၊

အေ ေမ နီးအ္ ႏို်ဳီး္ ႏို်ဳီးေ ေမ င့္န

လငပန မနီးတစနစႏိုတနတစနေ သေႏိုင
အလငပနရပနစရမနေႏိုစၥ

ျ စနေစ

ေပပၚေပဂေနလမ

လွ နေသမနလသနီးေေမ နီးႏွစ္၊ အလငပနရွ နေအလငပနသ္မီးအမီး သတန္ွတနထမီးေသမ မစနမမေ ေီးေပီးရမန ၀မန ေီးးမမ
သသန အ္ႏိုမန႔ေ ေမနျ မစမထငတနျပမနရ္သန။ သႏိုင႔ေသမနလသနီး ထႏိုငေင့္သငႏို႔ေသမ အ္ႏိုမန႔ေ ေမနျ မစမအမီး ္ေမ႔အခ ႏိုမနထႏို
ထငတနျပမနျခ နီး္ရွႏိုေသီးပဂ။
အထေနတ န

ေ မျနပထမီးသသနင့္

အခ ေနအလေန္ မီးအရႏွစ္၊

အလငပနသ္မီးသသန

အလငပနခမန႔ထမီး္ႈ္ရပနစခ န

အခ ႏိုမနေမလအထႏို လစမအျပသနင့္ခစမီးခ င့္ရ
န ွႏိုသသန။
၁၈။ အလငပနသ္မီး္ မီး ္ႏို္ႏိုေႏိုင္နေႏိုင အသမီးအလမေမန႔သတနျခ နီး (self-quarantine) ေးမ နရေနေပီးရမန အလငပနရွ နအမီး
ခ င့္ျန ပ်ဳသလမီး။
အလငပနခမန႔ထမီး္ႈးႏိုင နရမ စသေဘမတူသခ ေနစမခ ်ဳပန၏ (အလငပနရွ နာွ င့္န အလငပနသ္မီး္ မီး၏္ ၀နင၀္ၱ
စမပႏိုင န ၁၇ အ

အ

ိၾင မာငပၾင

းီးစမီးေပီးေးမ နရေနရ္သနႏွစ္၊

ျမခ ျထ

ိၾငာနငျ၏လႏိုငအပနခ ေနအရ လငပန မနီးခ န ေဘီးအာၱရမ္နေ နီးရွ နီးေရီးေႏိုင အထူီး
အလငပနသ္မီးသသန

ိၾငာနငျ၏လႏိုငအပနခ ေနအရ

ထငတနျပမနထမီးေသမ

လငပန မနီးခ န ေဘီးအာၱရမ္နေ နီးရွ နီးေရီးးငႏို နရမ သလမန ေမီးခ ေန္ မီးေႏိုင လငႏိုေနမမေးမ နရေနရ္သန။ ထႏိုင႔အျပ နႏွစ္၊
အလငပနရွ န္ မီးသသန ၁၉၉၅ ခငာွစနႏွစ္၊ ေူီးစေနေရမာဂ္ မီးေမေ္နာွႏို္နာွ နီးေရီးးပေ

အရထငတျန ပမနေသမ သလမန ေမီး

ခ ေန္ မီးေႏိုင လႏိုငေနမမရ္သန။ ထႏို႔ေ
င ေမ င့္ႏွစ္၊န ေ မနီး္မီးေရီးစစနေးီးျခ နီးႏွစ္၊ quarantine သႏိုင႔္ဟငတန ေးီးရငတေနေရမေနျခ နီး
ေင့္သႏိုင႔ေသမ ေးမ နရေနရမနလႏိုငအပနသသန္ မီးေႏိုင အလငပနရွ န ာွ င့္န အလငပနသ္မီး ာွစန ေနစလငီး္ွ လငႏိုေနမမရ္သန။
အးႏိုငပဂးပေ သသန ာငႏို န သမီး္ မီးာွ နင့္ ာႏိုင န ျခမီးသမီး္ မီးအေပပၚလသနီး အမဗဟိုဘဏမသေနေရမေန္ႈရွႏိုသသန။
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မႏိုာငီးခ ်ဳပန
၁၉။ အထေနပဂေ မျနပထမီးခ ေန္ မီးအရ

စီးပမီးေရီးလငပန မနီးရွ န္ မီးအေမျ

င့္န

၎တႏိုင႔၏စီးပမီးေရီးလငပန မနီး္ မီးေႏိုင

းေနလေနေးမ နရေနာငႏို နရမန တသနးးပေ ္ မီးႏွစ္၊ အ္ႏိုမ႔ေ
န ေသမစမ္ မီးာွ င့္န ပဋႏိုသမးနးႏိုင နရမ စသနီးေ္နီးခ ေန္ မီးေႏိုင
ေသနင့္ရႈရမနလႏိုငအပနသသန။ အဘ္နေ ေမ နင့္းႏိုငေသမန COVID-19 ျ စနပမီးသသနင့္ေမလအတ နီး းပေ းႏိုင နရမ သႏို႔္
င ဟငတန
ပဋႏိုသမးနးႏိုင နရမေးမ နရေနခ ေန္ မီးအတေန

အးငီးအျ တန

ျပ်ဳလငပနလမရာႏိုင နေခ ရွႏိုသသန။

စမခ ်ဳပနခ ်ဳပနးႏိုငရမတ န

COVID-19 ျ စနပမီးျခ နီးေ ေမ င့္န ျ စနလမသသနင့္အေ ႏို်ဳီးသေနေရမေန္ႈ္ မီးေႏိုင လေနေတ႔ေ ေ းမနီးစစန္ႈ ျပ်ဳလငပရ
န မ
တ န ေအမေနတ နေ မျနပထမီးသသနင့္မသနီး

ဟမ္ မီးေႏိုင ထသနင့္သ နီးစးနီးစမီးရ္သနျ စနသသန။

(ေ) တသနးစမခ ်ဳပန္ မီးတ န အဓႏိုေထႏိုခႏိုငေန္ႈျ စနေစသသနင့္ ျပးမမနီးခ ေန္ မီးေႏိုင ေ မနထငတန၍ ျပမနလသနးမနီးစစနျခ နီး။
(ခ) တသနးစမခ ်ဳပနပဂ ျပပမမနီးခ ေန္ မီး္ငံ၌ ထႏိုခႏိုငေန္ႈေလ မင့္ေပဂင့္ေစရမန ေးမ နရေနေပီးျခ နီး။
(ာ) ပဋႏိုသမးနးငႏို နရမ တမ၀မနာွ င့္န အခ င့္အ
န ေရီး္ မီးေငႏို းမနီးစစနအေျ တနျခ နီးအေပပၚ းပေ အ ေေပီးျခ နီး။
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