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ထိုကဲဴသုိ္ဓတရာဵစ်ဲဆိခုဳထာဵရမှုမးာဵတင့်  ညမထ်က့ရအမိန့့ကို ခး ိုဵေဖာက့္ခင့ဵအတ်က့ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ှ၅၅ ္ဖင့ဴ လက့ရျိ 

တရာဵစ်ဲဆိုေထာင့ဒဏ့ခးမျတ့္ခင့ဵခဳထာဵရသူ စုစုေပါင့ဵ (၁၂၂) ဦဵရျိပပီဵ ကူဵစက့ေရာဂါမးာဵ ကာက်ယန့ျိမ့နျင့ဵေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ 
(ှ၅) ္ဖငဴ့ လက့ရျိတရာဵစ်ဲဆိုေထာင့ဒဏ့ခးမျတ့္ခင့ဵခဳထာဵရသူ ှ၅ ဦဵ ရျိသည့၈  

ထို္ဓ္ပင့ က်ာရန့တင့ဵစင့တာတ်င့ ေနထိုင့ေနစဉ့ သတ့မျတ့ထာဵေသာ စည့ဵကမ့ဵမးာဵကို လိုက့နာ္ခင့ဵမရျိ၊ သဘာဝ 
ေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒပုဒ့မ ဿ၂၇ ဿ၃၇ ဿ၃(က)၇ ဿ၄၇ ဿ၅(ခ)၇ ၀ွ(က)(ခ)၇ ကူဵစက့ေရာဂါမးာဵ ကာက်ယ့ 

နျိမ့နျင့ဵေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ  ှ၂၇ှ၅ တို္္ဓ ဖင့ဴ လက့ရျိတရာဵစ်ဲဆို ေထာင့ဒဏ့ခးမျတ့္ခင့ဵခဳထာဵရသူ စုစုေပါင့ဵ (ှ၃၃) ဦဵ ရျိ သည့၈ 

မူဵယစ့ေဆဵဝါဵနျင့ဴ စိတ့ကို ေ္ပာင့ဵလဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမးာဵဆိုင့ရာ ဥပေဒပုဒ့မ ှ၃(ဂ) ္ဖငဴ့ တရာဵစ်ဲဆို္ ခင့ဵခဳထာဵရသူ  (ဿ) ဦဵ 

ရျိပါသည့၈ 

သတ့မျတ့ထာဵေသာ အမိန့့မးာဵကို ခး ိုဵေဖာက့္ခင့ဵအတ်က့  ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၀ဿ၂/ှှ၁ ္ဖငဴ့ (၀) ဦဵ၇ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ 

ဿ၆၁/၂ွ၃/၀၂၀/၀ဿ၁ ္ဖငဴ့ (၁) ဦဵ၇ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၀၀၀/ ၀ဿ၀/ ၁ဿ၄/ ၂ွ၃/ ှှ၁ ္ဖငဴ့ (ှှ) ဦဵ၇ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ 
၀၀၀/၂ွ၃/ဿ၆၁ ္ဖငဴ့ (ှ) ဦဵ၇ ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စီတန့ဵလျညဴ့လည့ခ်င့ဴဥပေဒ ပုဒ့မ ှ၆ ္ဖငဴ့ (ှ) ဦဵ၇ 

COVID-19 အေရဵနငှဴ်ဆက်နွယ်၍ ြဖစ်ပွာဵခဴဲေသာ အမှုြဖစ်စဉမ်ျာဵ 

ြြန်ြာနိင်ုငဳတွင်ဵ၌ COVID-19 အသက်ရှူလြ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါ 

ကာလအတွင်ဵ   အဆိုပါကိစ္စရပ်နင်ဴှဆက်နွယ်၍ အြှုြဖစ်စဉ်ြျာဵကုိ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵြျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ အသင်ဵ (AAPP) ြှ ေစာင်ဴ ကညဴ် 

ြှတ်တြ်ဵတင်ခဲဴသည။် ထိုြှတ်တြ်ဵြျာဵအရ ြတလ်ြှ ဧပပီလကုန်အထိ 

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ (၆၇၀) ဦဵသည် တရာဵစွဲဆို၊ ေထာင်ဒဏ်ချြှတ်ြခင်ဵခဳခဲရဴသည်။ 
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ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၀၀၃/ ၀၂၀/ ဿ၆၁/ ှှ၁ ္ဖငဴ့ (ဿ) ဦဵ၇ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၀၂၀/၂ွ၃/ ၀ဿ၀/ ဿ၆၁ ္ဖငဴ့ (ှ) ဦဵ၇ ရာဇသတ့ကကီဵ 

ပုဒ့မ ဿ၆၂(က)္ဖငဴ့ (၀)ဦဵ တို္ဓသည့ အသီဵသီဵ အမှုဖ်င့ဴတရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵခဳထာဵရသည့၈  

ရဲအက့ဥပေဒပုဒ့မ ၁၄ ္ဖင့ဴ (ဿ) ဦဵ၇ နိုင့ငဳ္ခာဵသာဵမးာဵ မျတ့ပုဳတင့ေရဵအက့ဥပေဒပုဒ့မ ၂(ှ) ္ဖငဴ့ (ှ)ဦဵတို္ဓသည့လည့ဵ 
တရာဵစ်ဲဆို ေထာင့ဒဏ့ခးမျတ့္ခင့ဵခဳထာဵရသည့၈  

ထို္ဓ္ပင့ ဓာဵ္ဖင့ဴရန့္ပု္ခင့ဵခဳခဲဴရသညဴ့အတ်က့ ေသဆုဳဵသူ တစ့ဦဵနျင့ဴ ဒဏ့ရာရရျိသူ ငါဵဦဵရျိခဲဴသည့၈ ထို္ဓ္ပင့ ဓာဵ္ဖငဴ့ရန့္ပုခဲဴသူ 

တစ့ဦဵကို ဖမ့ဵဆီဵရမိစဉ့ အေမာေဖာက့ေနသ္ဖင့ဴ ေဆဵရုဳသုိ္ဓတင့ပို္ဓခဲဴရာ ေဆဵရုဳ၉ ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴသည့၈  

 

ကချင်ြပည်နယ် 

 
သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

COVID-19 သတိေပဵ နဳရဳပန်ဵချေီရဵဆွဲခဲဴသူ သုဳဵဦဵကို တရာဵစွဲဆို 

ဧပပီလ ၀ ရက့ေန့တ်င့ ကခးင့္ပည့နယ့ သာသနာေရဵမျူဵရုဳဵ ဒုတိယ ညွှန့ကကာဵေရဵမျူဵ ဦဵထ်န့ဵ္မငဴ့ေအာင့မျ  ကခးင့ေဒသန္တရ 
သုေတသနအဖ်ဲ့-ဒါရိုက့တာ ေနာ့ထ်န့ဵေအာင့၇ ကိုေဇယးာေနျာင့ဵ နျင့ဴ  မဂးာဆိုင့ဵတို္ဓ သဳုဵဦဵကို ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ဿ၆၂(က) 

္ဖငဴ့ ္မစ့ကကီဵနာဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵ၉ ဦဵတိုက့ေလျှောက့ထာဵကာ တရာဵစ်ဲဆိုခဲဴသည့၈ ။င့ဵတို္ဓ သဳုဵဦဵသည့ ္မစ့ကကီဵနာဵ ဘူတာ 

တိုက့နဳရဳ၉ COVID-19 ေရာဂါ အသိပညာေပဵေခါင့ဵစဉ့္ဖင့ဴ ဂရက့ဖက့တီ ပန့ဵခးဆီ်ဲခဲဴ္ခင့ဵအတ်က့ ထိုကဲဴသုိ္ဓ တရာဵစ်ဲဆိခုဳခဲဴ 

ရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၀ ရက့ေန့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၁ ရက့ေန့၇ အီလဲဗင့ဵ/္မန့မာ 

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၅ ရက့ေန့၇ မဇ္စျမိ   

ကယာဵြပည်နယ် 
 

ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ဒီေမာဴဆိုနှင်ဴ လွိုင်ေကာ်တွင်  ညမထွက်ရအမိန့် ချ ိုဵေဖာက်သူမျာဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ဧပပီလ ဿ၁ ရက့ေန့တ်င့ ကယာဵ္ပည့နယ့၇ ဒီေမာဴဆိုပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ညမထ်က့ရ အမိန့့ကို ခး ိုဵေဖာက့သူ ငါဵဦဵအနက့ 
ေလဵဦဵအာဵ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ှ၅၅ ္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ တစ့လစီ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴပပီဵ ကးန့တစ့ဦဵကို ကေလဵသူငယ့ 

အခ်င့ဴအေရဵဆိုင့ရာဥပေဒပုဒ့မ ၅၆(က)အရ ဆိုဆုဳဵမ၊ လွှတ့မိန့့ ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ။င့ဵတို္ဓ ငါဵဦဵအနက့ သဳုဵဦဵသည့ ဒီေမာဴဆို 

ပမို့နယ့၇ ေဒါငဳေရာက့ေကးဵရွာမျ္ဖစ့ပပီဵ ကးန့နျစ့ဦဵသည့ ေဒါဘူဵငဳရယ့ေကးဵရွာမျ္ဖစ့သည့၈ ဧပပီလ ဿ၀ ရက့ေန့ ညအခးနိ့တ်င့ 
။င့ဵတုိ္ဓ ငါဵဦဵသည့ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို လိုက့နာ္ခင့ဵမရျိဘဲ သ်ာဵလာေနသည့ကို စစ့ေဆဵေတ့်ရျိခဲဴ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့၈ 

ဒီေမာဴဆိုပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵမျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊ ။င့ဵတုိ္ဓငါဵဦဵကို အမှုဖ်င့ဴ တိုင့တန့ဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 

https://myanmar.mmtimes.com/news/137912.html
https://news-eleven.com/article/167741
http://www.mizzima.com/article/criminal-charges-against-street-artists-should-be-dropped-hrw
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။င့ဵ္ပင့ ဧပပီလ ဿ၀ ရက့ေန့တ်င့ လ်ိုင့ေကာ့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို ခး ိုဵေဖာက့သူတစ့ဦဵကို အလုပ့မဲဴ 
ေထာင့ဒဏ့ တစ့လကးခဳေစရန့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၀ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၂ ရက့၇ BNI/္မန့မာ 
 

ကရင်ြပည်နယ် 
 

ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ြမဝတီမမို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ချ ိုဵေဖာက်သူ ၁၃၁ ဦဵကို အမိန့်ချမှတ် 

ကရင့္ပည့နယ့၇ ္မဝတီပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ COVID-19 ကာက်ယထ့ိန့ဵခးုပ့နိုင့ေရဵအတ်က့ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို လိုက့နာ္ခင့ဵ 
မရျိသူ ှ၀ှ ဦဵကို ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ှ၅၅ ္ဖင့ဴ ဒဏ့ေင်ကးပ့ ၂ွ,ွွွ စီ ေပဵေဆာင့ရန့ သို္ဓမဟုတ့ ေထာင့ဒဏ့ တစ့လစီ 

ကးခဳေစရန့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈  ္မဝတီပမို့နယ့ အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵပဖိုဵေဇာ့ကိုကိုမျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊ ။င့ဵတို္ဓကို 
္မဝတီပမို့နယ့တရာဵရုဳဵတ်င့ ဦဵတိုက့ေလျှောက့ထာဵကာ တရာဵစ်ဲဆိုခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ ။င့ဵတို္ဓသည့ ဧပပီလ ဿှ ရက့၇ ဿဿ ရက့နျင့ဴ 

ဿ၀ ရက့ေန့မးာဵတ်င့ အသီဵသီဵဖမ့ဵဆီဵခဳခဲဴရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿဿ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ /္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ေမလ ၃ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ချင်ဵြပည်နယ် 

 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

http://burmese.dvb.no/archives/384098?fbclid=IwAR1-DJTJ12cCupMy7cwxpf7QzqrZkZlKBv6Fu-1afWcLDzbejO4CoCJMZDw
https://www.bnionline.net/mm/news-72436
https://news-eleven.com/article/170214
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ချင်ဵြပည်နယ်တွင် COVID-19 ကပ်ေဘဵကာလ ေဒသန္တရအမိန့်လိုက်နာြခင်ဵမရှိသညဴ် ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာ နှစ်ဦဵ 
တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵခဳရ 

ခးင့ဵ္ပည့နယ့၇ ဟာဵခါဵပမို့တ်င့ ေဒသန္တရအမိန့့နျင့ဴ ညွှန့ကကာဵခးက့မးာဵကို ဆန့့ကးင့ပပီဵ လူစုလူေဝဵ္ဖင့ဴ သင့တန့ဵေပဵခဲဴသညဴ့ 
ခရစ့ယာန့ ဓမ္မဆရာနျစ့ဦဵသည့ တရာဵစ်ဲဆို္ ခင့ဵခဳခဲဴရသည့၈ ဟာဵခါဵပမို့တ်င့ ထိုဓမ္မဆရာနျစ့ဦဵသည့ လူစုလူေဝဵ္ဖင့ဴ 
သင့တန့ဵမးာဵပို္ဓခးခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု  ခးင့ဵ္ပည့နယ့စည့ပင့ဝန့ကကီဵ ဦဵစိုဵထက့မျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
 

မွန်ြပည်နယ် 
 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 
Covid -19 ေစာင်ဴကကညဴ်မှု ခဳယူေနသညဴ် ြပည်ေတာ်ြပန်ေလဵဦကို မူဵယစ်ရမ်ဵကာဵသြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴ 

ဧပပီလ ှ၁ ရက့ေန့တ်င့ မ်န့္ပည့နယ့၇ ေမာ့လပမိုင့ပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵေဝလင့ဵထန့်ဵမျ မ်န့္ပည့နယ့၇ 
ေမာ့လပမိုင့တက္ကသုိလ့၇ ပုလဲေဆာင့၉ Community Base Facility Quarantine ေစာင့ဴကကညဴ့မှုခဳယူေနကကသူမးာဵ္ဖစ့သညဴ့ 

ပဲခူဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ မိုဵညိုပမို့နယ့၇ ထိန့ေတာေကးဵရွာမျ  ကိုေဇယးာဝင့ဵ၇ ေညာင့ေလဵပင့ပမို့နယ့၇ ဘိုင့ဵနာဵေကးဵရွာမျ 

ကိုသက့ထ်န့ဵ၇ ကဝပမို့ေန ကိုေအာင့ကိုလင့ဵ နျင့ဴ မေက်ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ ေအာင့လဳပမို့နယ့မျ ကိုပဖိုဵေအာင့(ခ)ကိုပဖိုဵ 

တို္ဓေလဵဦဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒပုဒ့မ၀ွ(က)္ဖငဴ့ မုပ်န့နယ့ေ္မရဲစခန့ဵ၉ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ 

ဧပပီလ ှ၀ ရက့ေန့၇ ည ှွ နာရီခန့့တ်င့ ္ပည့ေတာ့္ပန့ ထိုအမး ိုဵသာဵေလဵဦဵသည့ သက့ဆိုင့ရာမျ ထုတ့္ပန့ထာဵသညဴ့ 

သတ့မျတ့စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵကို လိုက့နာ္ခင့ဵမရျိဘဲ ဆူပူေအာ့အစ့ေသာင့ဵကးန့ဵေနသညဴ့အတ်က့ မ်န့္ပည့နယ့၇ ေမာ့လပမိုင့ 

ပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵေဝလင့ဵထန့်ဵနျင့ဴအဖ်ဲ့မျ သ်ာဵေရာက့ကကညဴ့ရှုစစ့ေဆဵခဲဴပပီဵ ထိုကဲဴသုိ္ဓ အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇ 7day-News/္မန့မာ 
 
 

ေမာ်လမမိုင် Quarantine အေဆာင်မှ ထွက်ေြပဵသညဴ် ဇနီဵေမာင်နှဳအာဵအမှုဖွင်ဴ 

ေမာ့လပမိုင့ပမို့၇ ှွ ပမို့နယ့အေဆာင့ဝန့ဵအတ်င့ဵရျိ ေမာ့လပမိုင့ေဆာင့တ်င့ Community Based facility Quarantine 
(CBFQ) ေဆာင့ရွက့ေနရာမျ ထ်က့ေ္ပဵသ်ာဵခဲဴသညဴ့ ဇနီဵေမာင့နျဳ နျစ့ဦဵအာဵ ္ပန့လည့ေတ့်ရျိခဲဴသညဴ့အတ်က့ ကူဵစက့ေရာဂါ 

ကာက်ယေ့ရဵဥပေဒ္ဖင့ဴ အမှုဖ်င့ခဲဴသည့၈ ။င့ဵတို္ဓသည့ က်ာရန့တင့ဵဝင့ေနသညဴ့အေဆာင့မျ ေရခး ိုဵမည့ဟုဆိုကာ ဧပပီလ ဿ၃ 
ရက့ေန့ညတ်င့ ထ်က့ေ္ပဵသ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့ပပီဵ ဧပပီလ ဿ၅ ရက့ေန့ နဳနက့ပိုင့ဵတ်င့ မ်န့္ပည့နယ့၇ ေရဵပမို့နယ့၇ အစင့စဳ္ပ 

ေကးဵရွာသုိ္ဓ ေရာက့ရျိစဉ့ ္ပန့လည့ေတ့်ရျိခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၅ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရိှ၍ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

http://burmese.dvb.no/archives/379871
https://myanmar.mmtimes.com/news/138297.html
https://7day.news/detail?id=184007
https://myanmar.mmtimes.com/news/138687.html?fbclid=IwAR0BK-AUVvr2kverx1WAjG4gr63QbV11scIbByOVrS7XFH2I9Vbt268XThE
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မွန်ြပည်နယ်ရိှ  ကွာရန်တင်ဵစခန်ဵတစ်ခု၌ စည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်သူတစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ် သုဳဵလ ချမှတ် 

ဧပပီလ ဿ၀ ရက့ေန့တ်င့ မ်န့္ပည့နယ့၇ ေရဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ေရဵပမို့နယ့၇ ေကာဴဒ်တ့ေကးဵရွာ အ.ထ.က တ်င့ 
က်ာရန့တင့ဵဝင့ေနသူ  ကိုမး ိုဵနိုင့ဦဵ(ေခ္ဒ) မး ိုဵလှိုင့ဦဵအာဵ ှ၆၆၂ ခနုျစ့ ကူဵစက့ေရာဂါမးာဵ ကာက်ယ့နျိမ့နင့ဵေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ 

ှ၅ ္ဖငဴ့ အလုပ့နျင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ သဳုဵလ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ထိုင့ဵနိုင့ငဳမျ ္ပန့လာသညဴ့  ကိုမး ိုဵနိုင့ဦဵ(ေခ္ဒ) 

မး ိုဵလှိုင့ဦဵသည့ ေကးဵရွာရျိ က်ာရန့တင့ဵစခန့ဵ၉ ေနထိုင့လးက့ရျိစဉ့ ဧပပီလ ှ၅ ရက့ေန့တ်င့ ေကးာင့ဵပိုင့ပစ္စည့ဵမးာဵအာဵ 
ဖးက့ဆီဵ္ခင့ဵ၇ ခးမျတ့ထာဵေသာစည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵကို လိုက့နာ္ခင့ဵမရျိ္ခင့ဵတို္ဓေကကာင့ဴ အေရဵယူခဳရ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့ဟု 

ေကာဴဒ်တ့ေကးဵရွာ အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵနိုင့ေမာငမ့ျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ှ၅ ရက့ေန့တ်င့  ကးန့ဵမာေရဵဆရာမ 

ေဒ္ဒရည့ရည့မ်န့မျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊  ကိုမး ိုဵနိုင့ဦဵ(ေခ္ဒ) မး ိုဵလှိုင့ဦဵ ကို ေရဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵ၉ အမှုဖ်င့ဴ တိုင့ကကာဵခဲဴသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၀ ရက့၇ BNI/္မန့မာ 

 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

မွန်ြပည်နယ်တွင် စုလူေဝဵလုပ်သူကို စတင်အေရဵယူ 

မ်န့္ပည့နယ့၇ ကး ိုက့မေရာက့ပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵေကးာ့္မငဴ့မျ ကး ိုက့မေရာပမို့နယ့အတ်င့ဵ လူစုလူေဝဵ္ဖင့ဴ 

ဘုရာဵထီဵေတာ့ပင့ဴေဆာင့မှု ္ပုလုပ့ခဲဴသညဴ့ ္ဖစ့စဉ့နျင့ဴပတ့သက့၊ ဦဵေဆာင့သူ ကး ိုက့မေရာပမို့နယ့၇ ေကာဴခလိန့ဵ 

ေကးဵရွာအုပ့စု၇ ကကာအင့ဵေခးာင့ဵေကးဵရွာမျ ဦဵေဇာ့မင့ဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒပုဒ့မ ၀ွ (က) 

္ဖငဴ့  စတင့တရာဵစ်ဲဆိခုဲဴသည့၈ 

အဆိုပါ ဘုရာဵထီဵလျညဴ့လည့ခဲဴမှု္ဖစ့စဉ့မျာ မတ့လ ၀ွ ရက့ေန့တင့် ဦဵေဇာ့မင့ဵ ဦဵေဆာင့၊ ေကးဵရွာအတ်င့ဵရျိ ဒါယကာ၇ 

ဒါယိကာမ ှ၂ွ ဦဵခန့့သည့ ေမာ့ေတာ့ယာဉ့ ှ၅ စီဵ၇ ေဆာင့ဵေဘာက့တင့ယာဉ့နျစ့စီဵ္ဖငဴ့ ဘုရာဵထီဵပင့ဴေဆာင့ရန့ 
လူစုလူေဝဵ္ဖငဴ့ ဓမ္မြဘုန့ဵကကီဵေကးာင့ဵမျ ေကာဴကး ိုက့- ဓမ္မြေကးဵရွာလမ့ဵအတိုင့ဵပင့ဴေဆာင့လာခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿရက့၇ TheVoice/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၀ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ /္မန့မာ 
 

ရခုိင်ြပည်နယ် 
 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ေရာဂါေစာင်ဴကကညဴ်ထိန်ဵသိမ်ဵခဳေနရသည်ကို ေကျနပ်ြခင်ဵမရှိ၍ မူဵယစ်ကာ ဆဲဆိုေအာ်ဟစ်သူကို အမှုဖွင်ဴ 

ဧပပီလ ှ၀ ရက့ေန့၇ နဳနက့ ၅ နာရီ ၂၂ အခးနိ့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေတာင့ကုတ့ပမို့နယ့၇ မအီပမို့၇ လက့ပန့ေကးဵရွာ 

အ.ထ.က(ခ်ဲ)၉ ေစာင့ဴကကညဴ့ထာဵသူမးာဵအနက့မျ ကိုေနမး ိုဵထ်န့ဵသည့ ေရာဂါေစာင့ဴကကညဴ့ထိန့ဵသိမ့ဵခဳေနရသည့ကို 

http://thevoicemyanmar.com/news/40755-mon
https://news-eleven.com/article/167537


 
 

6 
 
 

ေကးနပ့္ခင့ဵမရျိ၊ အရက့ေသာက့စာဵ မူဵယစ့ကာ ဆဲဆိုေအာ့ဟစ့ ္ခင့ဵမးာဵ ္ပုလုပ့ခဲဴေသာေကကာင့ဴ မအီနယ့ေ္မရဲစခန့ဵတ်င့ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာစီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒ ပုဒ့မ ဿ၃ ္ဖင့ဴ အမှုဖ်င့ဴ စစ့ေဆဵလးက့ရျိသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
 

ရှမ်ဵြပည်နယ် 

 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရိှ၍ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာ မှေနအိမ်သ့ုိ ခိုဵြပန်သူမှ အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵကို ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် 

ရျမ့ဵ္ပည့နယ့၇ ဟုိပုဳဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ က်ာရန့တင့ဵစင့တာမျ ေနအိမ့သုိ္ဓ ခိုဵ္ပန့သူ အမး ိုဵသာဵ တစ့ဦဵကို သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ့ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒ ပုဒ့မ ၀ွ (က)္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ ေ္ခာက့လ ကးခဳေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ 

ထိုအမး ိုဵသာဵသည့ မတ့လ ဿ၄ ရက့ေန့တ်င့ ္ပည့ပမျ ္ပန့လည့ ေရာက့ရျိခဲဴသူ္ဖစ့ပပီဵ ဟုိပုဳဵပမို့နယ့၇ နမဴ့ခုတ့ေကးဵရွာ 

အေ္ခခဳပညာ အထက့တန့ဵေကးာင့ဵ က်ာရန့တင့ဵစင့တာ၉ ေ္ခခးုပ့္ဖငဴ့ ေနထိုင့စဉ့ ဧပပီလ ၂ ရက့ေန့ညပိုင့ဵ၉ ေနအိမ့သို္ဓ 
ခိုဵ္ပန့ခဲဴသည့၈ ထို္ဓေကကာင့ဴ သက့ဆိုင့ရာ တာဝန့ရျိသူမးာဵမျ သ်ာဵေရာက့ေခ္ဒေဆာင့ရာတ်င့ ရုန့ဵရင့ဵဆန့ခတ့္ဖစ့ခဲဴပပီဵ 

ထိုအမး ိုဵသာဵမျ ခုခဳတိုက့ခိုက့ခဲဴ္ခင့ဵေကကာင့ဴ လုဳခခုဳေရဵတပ့ဖ်ဲ့ဝင့တစ့ဦဵ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့၈ ထို္ဓေကကာင့ဴ ဟုိပုဳဵပမို့မရဲစခန့ဵမျ 

ေနအိမ့သုိ္ဓ ခိုဵ္ပန့ခဲဴေသာ ထိုအမး ိုဵသာဵကို ဟိုပုဳဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ တရာဵစ်ဲဆိုတင့ပို္ဓခဲဴရာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ 

စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒ ၀ွ (က)္ဖငဴ့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ ။င့ဵ္ပင့ ထိုအမး ိုဵသာဵသည့ လုဳခခုဳေရဵတပ့ဖ်ဲ့ဝင့တစ့ဦဵကို 

ဒဏ့ရာရရျိေအာင့ တိုက့ခိုက့ခဲဴ္ခင့ဵအတ်က့ သီဵ္ခာဵ တရာဵစ်ဲဆိခုဳရမည့္ဖစ့သည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၂ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ /္မန့မာ 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
  

ေစာင်ဴကကညဴ်လူနာမျာဵထာဵရာ ေကျာင်ဵအတွင်ဵ ဝင်ေရာက်သူကို အမှုဖွင်ဴ 

ဧပပီလ ှှ ရက့ေန့တ်င့ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့၇ ေညာင့ေရွှေပမို့နယ့၇ ဟဲလုဳေကးဵရွာမျ ကိုေဇာ့မင့ဵဦဵသည့  အရက့ေသစာေသာက့စာဵ 

မူဵယစ့၊ ကိုရိုနာဗိုင့ဵရပ့စ့ကူဵစက့ေရာဂါသဳသယ္ဖင့ဴ ေစာင့ဴကကညဴ့လူနာမးာဵထာဵရျိသညဴ့ ဟဲလုဳေကးဵရွာ၇ အေ္ခခဳပညာ 

မူလတန့ဵေကးာင့ဵဝင့ဵအတ်င့ဵသုိ္ဓ ခ်င့ဴ္ပုခးက့မရျိဘဲ ဝင့ေရာက့ခဲဴသညဴ့အတ်က့ နန့ဵပန့နယ့ေ္မရဲစခန့ဵမျ ။င့ဵအာဵ သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာစီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒပုဒ့မ ၀ွ(က)(ခ)္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴ အေရဵယူခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ှဿ ရက့ေန့တ်င့ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ 
ကိုေဇာ့မင့ဵဦဵအာဵ ဖမ့ဵဆီဵရမိခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၀ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယထ်ိန်ဵချုပ်ေရဵ ေနှာင်ဴယှက်သူကို အမှုဖွင်ဴအေရဵယူ 

ဧပပီလ အတင့်ဵတ်င့ ရျမ့ဵ္ပည့ယ၇့ ကး ိုင့ဵတဳုပမို့နယ့၇ ဟုိနာဵေအာက့ေကးဵရွာမျ ဆယ့အိမ့မျူဵမျ တိုင့တန့ဵခဲဴ္ခင့ဵ 
ေကကာင့ဴ  အသက့ ၂၄ နျစ့အရွယ့ ဦဵဝင့ဵေအာင့ကို ကး ိုင့ဵတုဳပမို့မရဲခန့ဵ၉ သဘာဝေဘဵ အန္တရာယ့ဆိုင့ရာဥပေဒပုဒ့မ ဿ၃ ္ဖငဴ့ 

အမှုဖ်င့ဴ စစ့ေဆဵခဲဴသည့၈ မတ့လ ၀ွ ရက့ေန့ ညပိုင့ဵတ်င့ ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵေအာင့္မငဴ့သန့ဵနျင့ဴအတူ ရွာအတ်င့ဵ၉ 

https://myanmar.mmtimes.com/news/138291.html
https://elevenbroadcasting.com/broadcast/16348
https://myanmar.mmtimes.com/news/138264.html?fbclid=IwAR1Fa229ywAdKCcEPL4SFtGe8jmrUTwv96S0PixKNGFCRnYnurn6u-0GtEA
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ကိုရိုနာဗိုင့ဵရပ့စ့ကူဵစက့ေရာဂါကာက်ယသ့ညဴ့အေန္ဖငဴ့ ေနအိမ့မးာဵ၉ ဧညဴ့သည့မးာဵေရာက့ရျိလျှေင့ သတင့ဵပို္ဓရန့ လျညဴ့လည့ 

ေ္ပာကကာဵေနစဉ့ ဦဵေအာင့ဝင့ဵ မျ ဆဲဆိုေနျာင့ဴယျက့ပပီဵ ဓာဵ္ဖင့ဴ လိုက့လဳထိုဵခဲဴသည့၈ ထို္ဓေကကာင့ဴ ဦဵေအာင့္မငဴ့သန့ဵတ်င့ 

ဝမ့ဵဗိုက့ ေဘဵပ်န့ဵ္ခစ့ ၇ေနာက့ေကးာလက့္ပင့္ပတ့ရျဒဏ့ရာမးာဵရရျိခဲဴသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှွ ရက့၇ ဧရာဝတီ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှဿ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှဿ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့ 

ေဒသန္တရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴသညဴ် ရဲတပ်သာဵအာဵ ပုဒ်မ နှစ်ခုြဖငဴ် အေရဵယူ 

အစိုဵရထုတ့္ပန့ထာဵသညဴ့ ေဒသန္တရအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့ပပီဵ သကကေန့ပ်ဲကးင့ဵပ္ခင့ဵ အပါအဝင့ လက့ထက့ခ်င့ဴ မတငပ့ဲ 
အိမ့ေထာင့္ပုထာဵသညဴ့ တာခးလီိတ့ပမို့နယ့၇ ဝမ့ေကာင့ဵရပ့က်က့၇ ကဳဴေကာ့လမ့ဵရျိ Mr. Crush Bar ပိုင့ရျင့၌ ခင့ပ်န့ဵ္ဖစ့သူ 

ရဲတပ့သာဵကို ဖမ့ဵဆီဵခးုပ့ေနျာင့ကာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဆိုင့ရာဥပေဒ ပုဒ့မ ဿ၂/၀ွ(က)နျင့ဴ ရဲစည့ဵကမ့ဵ 
ထိန့ဵသိမ့ဵေရဵဥပေဒတို္ဓ္ဖငဴ့ တေပါင့ဵတည့ဵ အေရဵယူထာဵသည့ဟု သိရျိရသည့၈ တာခးလီိတ့ပမို့နယ့ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျူဵ ဒုရဲမျူဵ 

ညီညီေဌဵမျ ရဲတပ့ဖ်ဲ့ဝင့တစ့ဦဵ္ဖစ့ပါလျှေက့နျင့ဴ လက့ထပ့ခ်င့ဴကို မတငဘ့ဲ၇ အထက့ကိုလည့ဵ တင့္ပမှုမရျိဘဲ အိမ့ေထာင့္ပု 

ထာဵသညဴ့အတ်က့ အေရဵယူထာဵသည့ဟုေ္ပာကကာဵခဲဴသည၈့ 

တာခးလီိတ့ပမို့နယ့၇ ဝမ့ေကာင့ဵရပ့က်က့၇ ကဳဴေကာ့လမ့ဵရျိ Mr. Crush Bar ပိုင့ရျင့နျင့ဴ ။င့ဵ၌ ခင့ပ်န့ဵ္ဖစ့သူ ရဲတပ့သာဵ 
တို္ဓသည့ ထိုင့ဵနိုင့ငဳသာဵမးာဵနျင့ဴအတူ လူစုလူေဝဵမလုပ့ရဆိုသညဴ့ ေဒသန္တရအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့ကာ ကခုန့ေရကစာဵ 

ခဲဴ္ခင့ဵကို ဧပပီလ ှဿ ရက့ေန့တ်င့ လူမူက်န့ရက့တ်င့ live လွှင့ဴတင့ခဲဴသည့၈ ထိုအေကကာင့ဵအရာကို ေတ့်ရျိသ္ဖငဴ့ ဧပပီလ ှ၀ 

ရက့ေန့တ်င့ တာခးလီိတ့ရဲစခန့ဵမျ တာဝန့ရျိသူမးာဵသည့ စည့ဵကမ့ဵေဖာက့ေဖာက့ခဲဴသူမးာဵကို သ်ာဵေရာက့ဖမ့ဵဆီဵ ရာတ်င့ 

ရဲတပ့သာဵ အပါအဝင့ စုစုေပါင့ဵ ှဿ ဦဵကို ဖမ့ဵဆီဵရမိခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 

ထို္ဓေကကာင့ဴ စည့ဵကမ့ဵေဖာက့ဖးက့သူ ှဿ ဦဵလုဳဵ ကို တာခးလီိတ့ ပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵခးမ့ဵေ္မဴေစာမျ တရာဵလို္ ပုလုပ့၊ 

တာခးလီိတ့ပမို့မရဲစခန့ဵတ်င့ ေဒသန္တရအမိန့့၇ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဆိုင့ရာဥပေဒ ပုဒ့မ ဿ၂/၀ွ(က) ္ဖငဴ့ 

အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿဿ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ 
 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

တာချလီိတ်တွင် သ္ကေန်ပါတီပွဲကျင်ဵပသူမျာဵကို ဒဏ်ေငွ ကျပ် ၅၀၀၀ ေပဵေဆာင်ေစရန် အမိန့်ချမှတ် 

ေဒသန္တရအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့ပပီဵ လူစုလူေဝဵ္ဖင့ဴ ပါတီပ်ဲကးင့ဵပခဲဴ္ခင့ဵအတ်က့ ဧပပီလ ဿ၅ ရက့ေန့တ်င့ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့၇ 

တာခးလီိတ့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ တာခးလီိတ့ပမို့နယ့၇ ဝမ့ေကာင့ဵရပ့က်က့၇ ကဳဴေကာ့လမ့ဵရျိ Mr. Crush Bar ပိုင့ရျင့နျင့ဴ ။င့ဵ၌ 
ခင့ပ်န့ဵ္ဖစ့သူ ရဲတပ့သာဵအပါအဝင့ လူကိုဵဦဵအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဆိုင့ရာဥပေဒ ပုဒ့မ ၀ွ(က) ္ဖငဴ့ 

ဒဏ့ေင်ကးပ့ ၂ွွွ ေပဵေဆာင့ေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ပါတီတင့် ပါဝင့သူ စုစုေပါင့ဵ ှဿ ဦဵ ္ဖစ့ေသာ့လည့ဵ 

သဳုဵဦဵသည့ အသက့မ္ပညဴ့ေသဵေသာေကကာင့ဴ နှုတ့္ဖင့ဴ ဆုဳဵမကာ လွှတ့ေပဵခဲဴသည့၈  

ဧပပီလ ှဿ ရက့ေန့တ်င့ တာခးလီိတ့ပမို့နယ့၇ ဝမ့ေကာင့ဵရပ့က်က့၇ ကဳဴေကာ့လမ့ဵရျိ Mr. Crush Bar ပိုင့ရျင့နျင့ဴ ။င့ဵ၌ 

ခင့ပ်န့ဵ္ဖစ့သူ ရဲတပ့သာဵ တို္ဓသည့ ထိုင့ဵနိုင့ငဳသာဵမးာဵနျင့ဴအတူ လူစုလူေဝဵမလုပ့ရဆိုသညဴ့ ေဒသန္တရအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့ 

https://myanmar.mmtimes.com/news/137759.html
http://burmese.dvb.no/archives/382042
https://www.mmtimes.com/news/five-myanmar-citizens-face-charges-anti-covid-19-mischiefs.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/22/221079.html?fbclid=IwAR1y6GjnoSctCg1zjQJLRrgu-Xo6SlN2hykCgI0xgup3j55Wp1c5U3gfBOI
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ကာ ကခုန့ေရကစာဵခဲဴ္ခင့ဵကို လူမူက်န့ရက့တ်င့ လိုက့ဖ့(live) လွှင့ဴတင့ခဲဴသည့၈ ထို္ဓေကကာင့ဴ ဧပပီလ ှ၀ ရက့ေန့တ်င့ 

တာခးလီိတ့ရဲစခန့ဵမျ တာဝန့ရျိသူမးာဵသည့ စည့ဵကမ့ဵေဖာက့ေဖာက့ခဲဴသူမးာဵကို သ်ာဵေရာက့ဖမ့ဵဆီဵ ရာ ရဲတပ့သာဵ 

အပါအဝင့ စုစုေပါင့ဵ ှဿ ဦဵကို ဖမ့ဵဆီဵ ရမိခဲဴသည့၈ ထို္ဓေကကာင့ဴ စည့ဵကမ့ဵေဖာက့ဖးက့သူ ှဿ ဦဵလုဳဵကို တာခးလီိတ့ ပမို့နယ့ 
အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵခးမ့ဵေ္မဴေစာမျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊ တာခးလီိတ့ပမို့မရဲစခန့ဵတ်င့ သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ့စီမဳခန့့ခ်ဲမှု 

ဆိုင့ရာဥပေဒ ပုဒ့မ ဿ၂/၀ွ(က) ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၅ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
 

ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ေတာင်္ကီဵမမို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို လိုက်နာြခင်ဵမရှိသူ ရှစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ဧပပီလ ဿဿ ရက့ေန့တ်င့ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့၇ ေတာင့ကကီဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို လိုက့နာ္ခင့ဵမရျိသူ ရျစ့ဦဵကို 

ရာဇာသတ့ကကီဵပုဒ့မ ှ၅၅္ဖင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ သဳုဵလစီကးခဳေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ေတာင့ကကီဵပမို့နယ့ အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ 
ဦဵပဖိုဵမင့ဵထိုက့မျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊ ။င့ဵတို္ဓရျစ့ဦဵကို အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ ဧပပီလ ဿှ ရက့ေန့ တ်င့ေတာင့ကကီဵပမို့မျ 

အမး ိုဵသာဵ နျစ့ဦဵနျင့ဴ အမး ိုသမီဵ တစ့ဦဵ၇ ေအဵသာယာပမို့မျ အမး ိုဵသမီဵ နျစ့ဦဵ နျင့ဴ အမး ိုဵသာဵ သဳုဵဦဵတို္ဓကို 

ညအခးနိ့မေတာ့ေတ့်ရျိခဲဴရ္ခင့ဵေကကာင့ဴ ထိုကဲဴသုိ္ဓ အေရဵယူခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပိလ ဿ၀ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ /္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပိလ ဿ၀ ရက့၇ Shannews/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပိလ ဿ၀ ရက့၇ သစ့ထူဵလ်င့/္မန့မာ 

ညမထွက်ရ အမိန့်ကို လိုက်နာြခင်ဵမရှိသူ ရှစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ရျမ့ဵ္ပည့နယ့၇ တာခးလီိတ့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ တာခးလီိတ့ပမို့တ်င့ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို လိုက့နာ္ခင့ဵမရျိသူ ရျစ့ဦဵအာဵ 
ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ှ၅၅ ္ဖင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ သဳုဵလ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ 
https://youtu.be/vVC15FFCgMw 
 
 
 
 
 
 
 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသ္ကီဵ 
 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

https://news-eleven.com/article/170272?fbclid=IwAR2t2Y2smyHg6IjSR8fzSJhgTlx7F1DmP0d2Opm9IpELFADWByE5eSMNt78
https://burmese.shannews.org/archives/16262
http://www.thithtoolwin.com/2020/04/blog-post_571.html?fbclid=IwAR22FNHsH25vjYDdHTj6VusMpGgTH0UFHcEb9B3S0jxnnTfs8CcQF4r7CdQ
https://youtu.be/vVC15FFCgMw
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မဂေလာေဆာင်သည်ဴ သတို့သာဵနှစ်ဦဵကို အမှုဖွငဴ်  

ရန့ကုန့တိင့ုဵေဒသကကီဵ၇ ေတာင့ပိုင့ဵခရိုင့၇ဒလပမို့နယ့ ကးန့စစ့သာဵရပ့က်က့၉ မဂေလာေဆာင့သည့ဴ သတို္ဓသာဵနျစ့ဦဵကို 

ဒုပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵေကးာ့ဇင့ဦဵမျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊အမှုဖ်ငဴ့မည့္ဖစ့ေကကာင့ဵ ပမို့မရဲစခန့ဵ၇ စခန့ဵမျူဵ ဒုရဲမျူဵ အုန့ဵလ်င့ 
မျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈ COVID - 19 ကူဵစက့ေရာဂါ ္ပန့့ပ်ာဵေနခးနိ့ လူစုလူေဝဵ္ဖငဴ့ ကးင့ဵပေသာ အခမ့ဵအနာဵ မးာဵအာဵ ဧပပီလ 

၀ွ ရက့ေန့အထိ ကးင့ဵပခ်ငဴ့မ္ပုဘဲရပ့ဆိုင့ဵရန့ ဒလပမို့နယ့အေထ်ေထ်အုပ့ခးုပ့ေရဵဦဵစီဵဌာနမျ မတ့လ ဿ၃ ရက့ေန့တ်င့ 

္ပည့သူသုိ္ဓ အသိေပဵခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၆ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 

တရာဵေဟာဆရာ ေစာေဒဵဗစ်လာဵ အပါအဝင် ေလဵဦဵ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

အစိုဵရ၌ COVID-19 ေရာဂါထိန့ဵခးုပ့ေရဵနျင့ဴ အေရဵေပ္ဒတုဳ္ဓ္ပန့ေရဵလုပ့ငန့ဵမးာဵနျင့ဴပတ့သက့၊ ထုတ့္ပန့ခဲဴေသာ 
ညွှန့ကကာဵခးက့ မးာဵအာဵ လိုက့နာရန့ ပးက့က်က့ခဲဴသညဴ့ တရာဵေဟာဆရာ ေစာေဒဵဗစ့လာဵ အပါအဝင့ ေလဵဦဵသည့ သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ့ ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒ ပုဒ့မ ၀ွ (က) ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴ္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့၈ သင့ဵအုပ့ဆရာ ဦဵေစာက်ယ့ဝါဵနျငဴ့ 
အမှုေတာ့ေဆာင့ ဦဵေစာေရဂန့ဒီတို္ဓအာဵ ေရာဂါ္ဖစ့ပ်ာဵေစနိုင့သညဴ့ လူစုလူေဝဵ ္ပုလုပ့ေဆာင့ရွက့ခဲဴ္ခင့ဵအေပ္ဒ သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဉပေဒအရ အင့ဵစိန့ပမို့မရဲစခန့ဵမျ (ပ)၄ွ၃/ဿွဿွ/ဿွှ၀ ္ဖင့ဴလည့ဵေကာင့ဵ၇ တရာဵေဟာ 

ဆရာ ဦဵေစာေဒဵဗစ့ (ခ) ဦဵေစာေဒဵဗစ့လာဵ နျင့ဴ ဦဵေဝထ်န့ဵ (နဝရတ့ေတဵသဳသ်င့ဵ) တို္ဓအာဵ ေရာဂါ္ဖစ့ပ်ာဵေစနိုင့ သညဴ့ 

လူစုလူေဝဵ္ပုလုပ့ခဲဴမှုအေပ္ဒ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒအရ မရမ့ဵကုန့ဵပမို့မရဲစခန့ဵမျ အမှုအမျတ့ 

ပ(၂၅၀/ဿွဿွ) ္ဖငဴ့လည့ဵေကာင့ဵ အမှုဖ်င့ဴလျစ့ခဲဴသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇ ဘီဘီစီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇  ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇  လ်တ့လပ့ေသာအာရျအသဳ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇ ဗ်ီအုိေအ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇ မဇ္စျမိ ္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇ Myanmar Now္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာအာရျအသဳ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၂ ရက့၇ မဇ္စျမိ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၂ ရက့၇ Myanmar Now 
 

ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

တွဳေတဵမမို့နယ်အတွင်ဵ ညမထွက်ရ အမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်သူ ေြခာက်ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ဧပပီလ ဿ၀ ရက့ေန့တ်င့ ရန့ကုန့တိင့ုဵေဒသကကီဵ၇ တ်ဳေတဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့ကးူဵလ်န့သူ 
ေ္ခာက့ဦဵအာဵ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ှ၅၅္ဖင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ တစ့လစီ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၀ ရက့၇ လူမှုက်န့ရက့စာမးက့နျာ/္မန့မာ 
 

https://myanmar.mmtimes.com/news/137616.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-52255205
http://burmese.dvb.no/archives/382402
https://www.rfa.org/burmese/news/four-pastors-are-charged-with-mob-violence-04142020083141.html
https://burmese.voanews.com/a/covid-19-myanmar/5371026.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/14/220634.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/68954
https://myanmar-now.org/mm/news/3564
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/two-pastors-04142020184812.html
http://www.mizzima.com/article/four-charged-organizing-public-gatherings-defying-covid-19-ban
https://myanmar-now.org/en/news/preacher-and-three-others-charged-for-defying-ban-on-large-gatherings
https://www.facebook.com/groups/870932083081861/permalink/1644674502374278/
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အလုပ်သမာဵမျာဵဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

သပိတ်ယာယီပိတ်သိမ်ဵေရဵ ညှိနှိုင်ဵခဲဴသူ နှစ်ဦဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင် ငါဵဦဵကို တရာဵစွဲဆို 

ဧပပီလ ှဿ ရက့ေန့တ်င့ ေတာင့ဒဂဳု အလစ ဦဵစီဵဌာနမျ ဒဂဳုပမို့သစ့ေတာင့ပိုင့ဵ စက့မှုဇုန့ရျိ  Earth Tamura Electronic 
Myanmar(ETEC)အီလက့ထေရာနစ့ပစ္စည့ဵမးာဵ ထုတ့လပု့သညဴ့စက့ရဳုသပိတ့ ယာယီပိတ့သိမ့ဵေရဵ ကူညီညှိနှိုင့ဵခဲဴေသာ 

ကို္မတ့ေကးာ့၇ အနာဂတ့အလင့ဵတန့ဵမးာဵအဖ်ဲ့မျ ကိုသန့ဵ္မငဴ့ေအာင့နျင့ဴ အလုပ့သမာဵေခါင့ဵေဆာင့ ငါဵဦဵကို 
သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့စီမဳခန့့ခ်ဲမျူဆိုင့ရာ ဥပေဒ ပုဒ့မ ၀ွ ္ဖငဴ့ တရာဵစ်ဲဆိုခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ၆ ရက့ေန့တ်င့ ETEC စက့ရုဳမျ 

လုပ့သာဵမးာဵသည့ ဥပေဒပါလုပ့သက့ခ်င့ဴ၇ ရုဳဵပိတ့ရက့အစာဵ္ပန့ဆင့ဵေပဵရ္ခင့ဵ၇ OTေကကဵမးာဵအာဵ ဥပေဒနျင့ဴအညီေပဵမှု 

မရျိ္ခင့ဵ စသညဴ့အခးက့မးာဵကို သပိတ့စခန့ဵဖ်င့ဴ၊ ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့ေတာင့ဵဆိုခဲဴသည့၈ ထိုေန့တ်င့ ကို္မတ့ေကးာ့နျငဴ့ 

ကိုသန့ဵ္မင့ဴေအာင့တို္ဓမျ အလုပ့သမာဵမးာဵနျင့ဴ ညှိနှိုင့ဵတိုင့ပင့ခဲဴကကပပီဵေနာက့ အစိုဵရညွှန့ကကာဵခးက့အတိုင့ဵ လိုက့နာရန့ 

သေဘာတူညီမှုရရျိခဲဴ၊ သပိတ့စခန့ဵကို  ဧပပီလ ှွ ရက့ နဳနက့ ၀ နာရီခန့့တ်င့ ယာယီရုတ့သိမ့ဵခဲဴသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှဿ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 

အလုပ်သမာဵအေရဵ ေဆာင်ရွက်သူ နှစ် ဦဵ နှင်ဴ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင် ၁၃ ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ  

ရန့ကုန့တိင့ုဵေဒသကကီဵ၇ ေမျာ့ဘီပမို့နယ့၇ ေ္မာင့ဵတကာစက့မှုဇုန့ရျိ Iron King စက့ရုဳမျ အလုပ့သမာဵအေရဵ ညှိနှိုင့ဵ 
ေဆာင့ရွက့ေပဵသူ နျစ့ဦဵနျင့ဴ အလုပ့သမာဵေခါင့ဵေဆာင့ ှ၀ ဦဵတို္ဓသည့ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒ ပုဒ့မ 

၀ွ ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴ္ခင့ဵခဳထာဵရေကကာင့ဵ သိရျိရသည့၈  ေ္မာင့ဵ တကာစက့မှုဇုန့ရျိ Iron King စက့ရုဳအမျန့တကယ့ 

ပိတ့သိမ့ဵ္ခင့ဵမရျိဘဲ COVID-19 ေရာဂါေကကာင့ဴ စက့ရုဳအာဵ ပိတ့သိမ့ဵသည့ဟု ဆိုကာ ကကိုတင့လစာ တစ့လစာေပဵ၊ 

အေကကာင့ဵမဲဴ အလုပ့ထုတ့ခဲဴ္ခင့ဵေကကာင့ဴ အလုပ့သမာဵ ၂ွ ေကးာ့မျ  ဆန္ဒ္ပခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  
ဿွဿွ ခနုျစ့၇ ဧပပီလ ှ၃ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ  

အလုပ်သမာဵအခွင်ဴအေရဵရရှိရန် ေတာင်ဵဆိုဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴြခင်ဵအတွက် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသ္ကီဵအတွင်ဵ ၇၀ ေကျာ်ရှိ 

ကိုရိုနာဗိုင့ဵရပ့စ့္ဖစ့ပ်ာဵေနသညဴ့ကာလတ်င့ အလုပ့သမာဵအခ်င့ဴအေရဵမးာဵ အ္ပညဴ့အဝရရျိရန့ ေတာင့ဵဆိုဆန္ဒထုတ့ေဖာ့ခဲဴ 
ကကသညဴ့ ရန့ကုန့တိုင့ဵ၇ ဒဂဳုပမို့သစ့ေတာင့ပိုင့ဵ၇ ဒဂဳုဆိပ့ကမ့ဵ၇ ေမျာ့ဘီနျင့ဴ ေရွှေ္ပည့သာပမို့နယ့မးာဵ၉ရျိသညဴ့ စက့ရုဳမးာဵမျ ဆန္ဒ္ပ 
အလုပ့သမာဵမးာဵနျင့ဴ ။င့ဵတုိ္ဓကို ကူညီေဆာင့ရွက့ေပဵသူ စုစုေပါင့ဵ ၄ွ ေကးာ့ခန့့သည့ အမှုဖ်င့ဴ္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့၈ အစိုဵရ၌ 

ညွှန့ကကာဵခးက့္ဖင့ဴ ။င့ဵတုိ္ဓကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ ဥပေဒပုဒ့မ ၀ွ ္ဖငဴ့ တရာဵစ်ဲထာဵသည့ဟု သိရျိရေကကာင့ဵ 

အလုပ့သမာဵအေရဵ ေဆာင့ရွက့ေပဵေနသညဴ့ ကို္မတ့ေကးာ့မျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၄ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာအာရျအသဳ/္မန့မာ 
 

ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသ္ကီဵ 
 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

COVID-19 ေစာငဴ်ကကညဴ်စခန်ဵတွင် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရှိသညဴ် အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 

https://myanmar.mmtimes.com/news/138244.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/16/220709.html?fbclid=IwAR2ZPH7s5KD17aZCnrKtSGyF279MYUcFL4HImkKZsgTkqWmeNA3wSpm2DuE
https://www.rfa.org/burmese/news/70cases-for-labour-protest-04272020023703.html
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ဧပပီလ ၀ရက့ေန့တ်င့ ပဲခူဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ သာယာဝတီပမို့နယ့၇ ဒုပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵမျ သာယာဝတီပမို့နယ့ရျိ COVID-19 
ေစာင့ဴကကညဴ့ေရဵစခန့ဵ၉ ေစာင့ဴကကညဴ့္ခင့ဵခဳရသူ အမး ိုဵသာဵတစ့ဦဵအာဵ ေဒသန္တရအုပ့ခးုပ့ေရဵအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့မှုဥပေဒ ၀ွ 

(က) ္ဖငဴ့ သာယာဝတီ ပမို့မရဲစခန့ဵ၉ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ အဆိုပါ အမး ိုဵသာဵသည့ ေစာင့ဴကကညဴ့ေရဵစခန့ဵ၉ စည့ဵကမ့ဵလိုက့နာ 
္ခင့ဵမရျိဘ ဲေအာ့ဟစ့ဆဲဆိုကာ ပစ္စည့ဵမးာဵကို ဖးက့ဆီဵခဲဴပပီဵ ကးန့ဵမာေရဵဝန့ထမ့ဵမးာဵ၌ အလုပ့တာဝန့မးာဵကို ေနျာင့ဴယျက့ခဲဴ 

သညဴ့အတ်က့ အမှုဖ်င့ဴ အေရဵယူခဳခဲဴရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၁ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

COVID-19 မမှန်သတင်ဵေရဵတင်သူကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ 

ပဲခူဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ ေရတာရျည့ပမို့နယ့ COVID -19 ကာက်ယ့ထိန့ဵခးုပ့ကုသေရဵ ေကာ့မတီ ဥက္ကဌ၇ ပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ 
ဦဵမင့ဵေအာင့နိုင့မျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊ ဦဵဘနု့ဵ္မင့ဴမိုဵလူမှုက်န့ရက့စာမးက့နျာပိုင့ရျင့ကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ 

စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒ ပုဒ့မ ဿ၄ ္ဖင့ဴ ေရတာရျည့ရဲစခန့ဵ၉ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ ဦဵဘနု့ဵ္မင့ဴမိုဵသည့ ေရတာရျည့ ပမို့သူပမို့သာဵမးာဵ၌ 

Group တ်င့ ေရတာရျည့ပမို့၉ COVID-19 ကူဵစက့ခဳရသူေတ့်ရျိဟု မဟုတ့မမျန့သတင့ဵေရဵတင့ခဲဴ္ခင့ဵအတ်က့ 

အမှုဖ်င့ဴခဳခဲဴရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ ဧပပီလ ၁ ရက့ေန့တ်င့ ဦဵဘနု့ဵ္မင့ဴမိုဵသည့ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၁ ရက့၇ TheVoice/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၂ ရက့၇ မဇ္စျမိ/္မန့မာ 

 

ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴကကညဴ်မှု ၁၄ ရက်ခဳယူရန် တိမ်ဵေရှာင်ေနသညဴ် ဇနီဵေမာင်နှကဳို အမှုဖွင်ဴ အေရဵယူ 

ပဲခူဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ ပဲခူဵပမို့ မဇင့ဵရပ့က်က့(ှ)လမ့ဵရျိ ကိုဟူစိန့ (ခ) မး ိုဵကိုကိုလတန့ျင့ဴ ။င့ဵ၌ဇနီဵ္ဖစ့သူတို္ဓသည့ ကးန့ဵမာေရဵ 
ေစာင့ဴကကညဴ့မှု ှ၁ ရက့ခဳယူရန့ တိမ့ဵေရျာင့ေနသညဴ့အတ်က့ ဦဵေအာင့မင့ဵမျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊ ။င့ဵတုိ္ဓ နျစ့ဦဵအာဵ  ပဲခူဵပမို့ 

အမျတ့ဿ နယ့ေ္မရဲစခန့ဵတ်င့ (ပ) ၂ွှ/ဿွဿွ/၀ွ (က)ဿွှ၀ ္ဖငဴ့ ဧပပီလ ၁ ရက့ေန့၉ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ၀ ရက့ ေန့၉ 

။င့ဵတုိ္ဓနျစ့ဦဵသည့ ထိုင့ဵနိုင့ငဳ၇ မဲေစာက့ပမို့မျ ပဲခူဵပမို့သုိ္ဓ ္ပန့လည့ေရာက့ရျိလာခဲဴသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၂ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ /္မန့မာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယထ်ိန်ဵချုပ်ေရဵ ေနှာင်ဴယှက်သူကို အမှုဖွင်ဴအေရဵယူ 

ပဲခူဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ ပဲခူဵပမို့၇ ကးုဳဵရိုဵကးူဵေကးာ့ရပ့တ်င့ေနထိုင့သူ ဦဵမး ိုဵခိုင့သည့ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု 
ဥပေဒပုဒ့မ ၀ွ(က)္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ အမှုဖ်င့ဴ္ခင့ဵခဳထာဵရသည့၈ ဧပပီလ ှှ ရက့ေန့ ညေနပိုင့ဵ၉ ပဲခူဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ ပဲခူဵပမို့၇ 

ရုဳဵကကီဵရပ့က်က့တ်င့ ရုဳဵကကီဵရပ့က်က့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵမျ အေ္ခခဳလူတန့ဵစာဵမးာဵအတ်က့ နိုင့ငဳေတာ့အစိုဵရမျ ေထာက့ပဳဴေပဵ 

သညဴ့ ရိက္ခာမးာဵကိုေပဵေဝေနစဉ့ ဦဵမး ိုဵခိုင့သည့ အရက့မူဵယစ့၊ ေရာက့ရျိလာခဲဴပပီဵ ဆဲဆိုခဲဴသညဴ့အ္ပင့ လူမှုကူညီေရဵအသင့ဵ 
အဖ်ဲ့ဝင့မးာဵကို လိုက့လဳ တ်န့ဵထုတ့ ေနျာင့ဴယျက့ခဲဴ္ခင့ဵေကကာင့ဴ ပဲခူဵပမို့မရဲစခန့ဵ၉ ဖမ့ဵဆီဵ ၊ အမှုဖ်င့ဴ စစ့ေဆဵလးက့ရျိသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှွ ရက့၇ ဧရာဝတီ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှဿ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှဿ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့ 

http://burmese.dvb.no/archives/380364
http://thevoicemyanmar.com/news/40786-yay
http://www.mizzimaburmese.com/article/68606
https://news-eleven.com/article/168004?fbclid=IwAR241jG9Il7BwO8C_jwcfDRaQxM2eHNaT61o8HCeoalD5yob-9w4en2Dejs
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-citizens-face-covid-19-prosecutions-breaching-rules.html
http://burmese.dvb.no/archives/382042
https://www.mmtimes.com/news/five-myanmar-citizens-face-charges-anti-covid-19-mischiefs.html
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နတ်သဳကွင်ဵေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵအာဵ သဳပိုက်ြဖင်ဴရိုက်သညဴ် တိုင်ဵေဒသ္ကီဵ လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵ 
အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ၊ တိုင်ဵေဒသ္ကီဵ လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စာဵလှယမ်ှလည်ဵ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵအာဵ ြပန်လည် အမှုဖွင်ဴ 

ပဲခူဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ ေကးာက့ကကီဵပမို့နယ့၇ နတ့သဳက်င့ဵေကးဵရွာတ်င့ ေကးာက့ကကီဵပမို့နယ့ အမျတ့(ဿ) မဲဆန္ဒနယ့ တိုင့ဵေဒသ 
ကကီဵ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ ့ဦဵတင့ဆန့ဵဦဵမျ နတ့သဳက်င့ဵေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵသန့ဵလ်င့ကို သဳပိုက့္ဖငဴ့ ရိုက့နျက့ခဲဴ 
ေသာေကကာင့ဴ နတ့သဳက်င့ဵေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵသန့ဵလ်င့၌ဇနီဵ္ဖစ့သူမျ ဦဵတင့ဆန့ဵဦဵနျင့ဴ အမည့မသိလူ နျစ့ဦဵတို္ဓအာဵ 

နတ့သဳက်င့ဵနယ့ေ္မရဲစခန့ဵတ်င့ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၀ဿ၂/ှှ၁ ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ ္ဖစ့စဉ့မျာ ဧပပီလ ၃ ရက့ေန့ မ်န့ဵလ်ဲ ှ 

နာရီခ်ဲအခးနိ့တ်င့ နတ့သဳက်င့ဵေကးဵရွာအုပ့စု၇ တဳခ်န့တိုင့ (၀) ရပ့က်က့ရျိ COVID-19 ေစာင့ဴကကညဴ့ေရဵ စခန့ဵတ်င့ ဦဵသန့ဵလ်င့ 

နျင့ဴ ဦဵတင့ဆန့ဵဦဵတို္ဓ စကာဵမးာဵ ရန့္ဖစ့ခဲဴကကပပီဵ ဦဵတင့ဆန့ဵဦဵမျ အနီဵရျိ သဳပိုက့နျစ့ေခးာင့ဵ္ဖင့ဴ ဦဵသန့ဵလ်င့အာဵ 

ရိုက့ခဲဴသညဴ့အတ်က့ ဦဵသန့ဵလ်င့လဲကးသ်ာဵစဉ့ အမည့မသိလူနျစ့ဦဵမျလည့ဵ ဝင့ေရာက့ရိုက့နျက့ခဲဴေသာေကကာင့ဴ ဦဵသန့ဵလ်င့ 
တ်င့ ထိခိုက့ဒဏ့ ရာမးာဵရရျိခဲဴသည့၈ ထို္ဓေကကာင့ဴ ေကးာက့ကကီဵပမို့နယ့္ပည့သူ့ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင့ခဲဴပပီဵ ညေနပိုင့ဵတ်င့ 

ေန္ပည့ေတာ့သုိ္ဓ ထပ့မဳ လွှဲေ္ပာင့ဵကုသခဲဴရသည့၈  

ထို္ဓ္ပင့ ဦဵတင့ဆန့ဵဦဵမျလည့ဵ ဦဵသန့ဵလ်င့အာဵ တဳခ်န့တိုင့ (၀) ရပ့က်က့ရျိ COVID-19 ေစာင့ဴကကညဴ့ေရဵစခန့ဵ ဖ်င့ဴလျစ့ထာဵ 
ေသာ (အ.ထ.က)နတ့သဳက်င့ဵေရျ့ လမ့ဵေပ္ဒမျေန၊ ေအာ့ဟစ့ဆဲဆိခုဲဴေသာေကကာင့ဴ နတ့သဳက်င့ဵနယ့ေ္မရဲစခန့ဵတ်င့ အမှုဖ်ငဴ့ 

တိုင့တန့ဵခဲဴ၊ နတ့သဳက်င့ဵနယ့ေ္မရဲစခန့ဵမျ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ဿ၆၁ ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴထာဵေကကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၄ ရက့၇ TheVoice/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၅ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ /္မန့မာ 
 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ေနအိမ်၌ ကွာရန်တင်ဵ (Home Quarantine)ေနထိုင်ေနေသာ ဆဲဆိုမူဵယစ်ရမ်ဵကာဵသူကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ပဲခူဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ ္ပည့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ္ပည့ပမို့နယ့၇ ဝက့ထီဵကန့တိကု့နယ့ လွှစင့ေကးဵရွာအုပ့စုတ်င့ ေနအိမ့၉ 
က်ာရန့တင့ဵ (Home Quarantine) ခဳဝန့္ဖငဴ့ ေနထိုင့သညဴ့ ကိုဘိုစိန့ (ခ) စိန့ေအာင့အာဵ သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ 

စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒပုဒ့မ ၀ွ(က) ္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ ေ္ခာက့လ ကးခဳေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ဿ ရက့ေန့တ်င့ 

ကိုဘိုစိန့ (ခ) စိန့ေအာင့သည့ ရန့ကုန့ပမို့မျ ္ပန့လာ္ခင့ဵ္ဖစ့ပပီဵ ေနအိမ့၉ က်ာရန့တင့ဵ (Home Quarantine) ္ဖငဴ့ ှ၁ ရက့ 

ေနထိုင့ရန့ သက့ဆိုင့ရာ ကးန့ဵမာေရဵ၇ အုပ့ခးုပ့ေရဵ အဖ်ဲ့အစည့ဵမးာဵေရျ့တ်င့ ခဳဝန့ကတိလက့မျတ့ေရဵထိုဵခဲဴသ္ဖငဴ့ ေနထိုင့ 
ခ်င့ဴ္ပုခဲဴသည့၈ သုိ္ဓေသာ့လည့ဵ ဧပပီလ ၂ ရက့ေန့ ညေနပိုင့ဵတ်င့ အဆိုပါအမး ိုဵသာဵသည့  သတ့မျတ့ထာဵသညဴ့ ခဳဝန့အာဵ 

ခး ိုဵေဖာက့ကာ ေနအိမ့ အ္ပင့ထ်က့၊ အရက့ေသစာ ေသာက့စာဵေနခဲဴသည့၈ ထို္ဓေကကာင့ဴ ေနအိမ့အတ်င့ဵေနထိုင့ရန့ 

သ်ာဵေရာက့ သတိေပဵ ေ္ပာဆိုခဲဴသညဴ့ တာဝန့ရျိသူမးာဵအာဵ ဆဲဆိုကကိမ့ဵေမာင့ဵခဲဴသညဴ့အတ်က့ ေထာင့ဒဏ့ခးမျတ့ခဳရ္ခင့ဵ 

္ဖစ့ေကကာင့ဵ သိရျိရသည့၈  

ထို္ဓ္ပင ့ ဧပပီလ ၃ ရက့ေန့တ်င့ ပဲခူဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ေပါင့ဵတည့ခရိုင့၇ ေပါင့ဵတည့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ COVID-19 

ေရာဂါထိန့ဵခးုပ့နိုင့ေရဵအတ်က့ အသိပညာေပဵလှုဳ့ေဆာ့သူမးာဵအာဵ ဟန့့တာဵ ေနျာက့ယျက့ခဲဴေသာ ဦဵေဌဵေအာင့ နျင့ဴ 

ဦဵဆန့ဵနိုင့တို္ဓ ညီအစ့ကို နျစ့ဦဵကို ရဲအက့ဥပေဒပုဒ့မ ၁၄ ္ဖင့ဴ အလုပ့နျင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ ရျစ့ရက့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ဧပပီလ 
၂ ရက့ေန့ ညေနပိုင့ဵတ်င့ ။င့ဵတုိ္ဓ ညီအစ့ကို နျစ့ဦဵသည့ ေပါင့ဵတည့ပမို့နယ့၇ ဘုရာဵငါဵဆူေကးဵရွာတ်င့ COVID-19 

ေရာဂါထိန့ဵခးုပ့နိုင့ေရဵအတ်က့ အသိပညာေပဵလှုဳ့ေဆာ့သူမးာဵအာဵ ဟန့့တာဵ ေနျာင့ဴယျက့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  
ဿွဿွ ခနုျစ့၇ ဧပပီလ ၄ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မ  

http://thevoicemyanmar.com/news/40842-ply
https://news-eleven.com/article/168364
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/07/220209.html
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ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ခဲဴေသာ ြပည်မမို့ခဳ ၂၁ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ၍ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် 

ဧပပီလ ဿှ ရက့ေန့တ်င့ ပဲခူဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ္ပည့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့ ကးူဵလ်န့ခဲဴေသာ 
္ပည့ပမို့ခဳ အမး ိုဵသာဵ ဿှ ဦဵကို ရာဇသတ့ကကီဵဥပေဒပုဒ့မ ှ၅၅ ္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ ခုနျစ့ ရက့ သုိမဟုတ့ ဒဏ့ေင် 

ကးပ့နျစ့ေသာင့ဵ ေပဵေဆာင့ေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ အဆိုပါအမး ိုဵသာဵ ဿှ ဦဵစလုဳဵမျ ဒဏ့ေင်ေပဵေဆာင့ခဲဴေကကာင့ဵ 
္ပည့ပမို့နယ့ အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵဦဵေကးာ့ေဇယးမျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ဿွ ရက့ေန့ ည ှွ နာရီေကးာ့ အခးနိ့တ်င့ အဆိုပါ 

အမး ိုဵသာဵ ဿှ ဦဵကို ဖမ့ဵမိခဲဴပပီဵ ေနာက့တစ့ရက့တ်င့ စစ့ေဆဵကာ ေန့ခးင့ဵအမိန့့ခးမျတ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု ။င့ဵမျ ဆိုသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿဿ ရက့၇ Myanmar Now/္မန့မာ 

 

 

လက်ပဳတန်ဵမမို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်သူ  ေလဵဦဵကို ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီချမှတ် 

ဧပပီလ ဿှ ရက့ေန့တ်င့ ပဲခူဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ သာယာဝတီခရိုင့၇ လက့ပဳတန့ဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ လက့ပဳတန့ဵပမို့နယ့တ်င့ 
ညမထ်က့ရအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့ ကးူဵလ်န့သ ူ ေလဵဦဵအာဵ ရာဇာသတ့ကကီဵပုဒ့မ ှ၅၅္ဖင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ တစ့လစီ 
ကးခဳေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ။င့ဵတုိ္ဓ ငါဵဦဵမျာ လက့ပဳတန့ဵပမို့နယ့နျငဴ့ သဳုဵဆယ့ပမို့တို္ဓမျ ္ဖစ့ကကသည့၈ ။င့ဵတို္ဓ ငါဵဦဵ 

အနက့  အသက့မ္ပညဴ့ေသဵသညဴ့ မိန့ဵကေလဵငယ့တစ့ဦဵကို မိဘထဳသုိ္ဓ ခဳဝန့ခးုပ့နျင့ဴ ္ပန့လည့အပ့နျဳခဲဴေကကာင့ဵ 

သိရျိရသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၀ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 

ညမထွက်ရအမိန့်အာဵ ေဖာက်ဖျက်သူ(၂၂)ဦဵကို  ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ဧပပီလ ဿ၀ ရက့ေန့တ်င့ ပဲခူဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ေတာင့ငူပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ေတာင့ငူပမို့နယ့တ်င့ ညမထ်က့ရအမိန့့အာဵ 
ေဖာက့ဖးက့သူ ဿဿ ဦဵအာဵ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ှ၅၅ ္ဖင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ တစ့လစီ ကးခဳေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ 

ေတာင့ငူပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵမျ ညမထ်က့ရအမိန့့အာဵ ရာဇဝတ့ကးင့ဴထုဳဵဥပေဒပုဒ့မ ှ၁၁ အရ ထုတ့္ပန့ထာဵသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၀ ရက့၇ TheVoice/္မန့မ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၀ ရက့၇ သာဵကကီဵ၌လူမှုက်န့ရက့စာမးက့နျာ/္မန့မာ 
 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသ္ကီဵ 
 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 
နွာဵထိုဵ္ကီဵ၌ ေဒသန္တရအမိန့်ေဖာက်ဖျက်သ ူနှစ်ဦဵကို အေရဵယူ 

http://burmese.dvb.no/archives/383988?fbclid=IwAR3A7LDu2jed81ElldCurly4wyZq89xSHaLNe4upgzFPri7_nWDfg5iYHng
http://thevoicemyanmar.com/news/41034-guu?fbclid=IwAR1F1rmWt0FZJy7e4a4T-qgmETaqmLgcBPi7LUA37EdyRdUSPUK7BbkCHC8
https://www.facebook.com/tharrgyi.tgo/posts/1347781582085241
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မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ န်ာဵထိုဵကကီဵပမို့နယ့တ်င့ ေဒသန္တရအမိန့့ေဖာက့ဖးက့သူ နျစ့ဦဵကို အမှုဖ်င့ဴ အေရဵယူထာဵေကကာင့ဵ 

သိရျိရသည့၈ န်ာဵထိုဵ ကကီဵပမို့နယ့၇ ဆာဵေတာင့ရွာသာဵ ကိုေဇာ့လင့ဵဦဵသည့ ဖာဵကန့့ပမို့မျ ရွာသုိ္ဓ္ပန့ေရာက့လာသူ္ဖစ့ပပီဵ 

ဆာဵေတာင့ အထက(ခ်ဲ)တ်င့ ှ၁ ရက့ကကာ သီဵသန့့ေစာင့ဴကကညဴ့ေနစဉ့ ထ်က့ေ္ပဵသ်ာဵသ္ဖငဴ့ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ 

စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒပုဒ့မ ၀ွ(က)္ဖငဴ့ အေရဵယူထာဵသည့၈  

အလာဵတူ န်ာဵထိုဵကကီဵပမို့နယ့၇ ေဒါင့ဴဘိုဵရွာသာဵ ကိုစိုဵမိုဵလ်င့(ခ)ဖိုဵစိုဵသည့ တရုတ့နိုင့ငဳ ကကယ့ေခါင့မျ္ပန့လာပပီဵ  ှ၁ 

ရက့ကကာ ေစာင့ဴကကညဴ့စဉ့ မူဵယစ့သ်ာဵလာေန၊ ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵမျ တိုင့ကကာဵေသာေကကာင့ဴ န်ာဵထိုဵကကီဵရဲစခန့ဵတ်င့ 

သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ့ ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒ ပုဒ့မ ၀ွ(က)္ဖင့ဴ အေရဵယူထာဵသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှဿ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
 
 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရိှ၍ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

မတ္တရာမမို့နယ်တွင်  ကွာရန်တင်ဵဝင်ရန် လက်ခဳြခင်ဵမရှိဘ ဲရမ်ဵကာဵေြပာဆိုသူ နှစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လစီ ချမှတ် 

ဧပပီလ ဿ၅ ရက့ေန့တ်င့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ မတ္တရာပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ မတ္တရာပမို့နယ့အတ်င့ဵရျိ စကးင့ေကးဵရွာတ်င့ 
္ပည့ပမျ ္ပန့လာသူမးာဵအာဵ ကန့့သတ့ေနထိုင့ရန့ စီစဉ့ေပဵ္ခင့ဵကို လက့ခဳ္ခင့ဵမရျိဘဲ ရမ့ဵကာဵခဲဴသညဴ့ အမး ိုဵသာဵ နျစ့ဦဵအာဵ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဆိုင့ရာ ဥပေဒ ပုဒ့မ ဿ၃ ္ဖငဴ့ အလုပ့နျင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ ေ္ခာက့လစီ ကးခဳေစရန့ 

္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ မတ့လ ဿ၆ ရက့ေန့တ်င့ စကးင့ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵမျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊ ။င့ဵတို္ဓကို အမှုဖ်င့ဴ 

တိုင့ကကာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၀ွ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုအာဵလက်ခဳြခင်ဵမရှိေသာ မိုဵကုတ်မှ ဇနီဵေမာင်နှဳကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ဧပပီလ ဿ၀ ရက့ေန့တ်င့ မန ံတေလဵတိုင့ဵ မိုဵကုတ့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ COVID-19 တာဵဆီဵ ကာက်ယ့ေရဵအတ်က့ 
ကးန့ဵမာေရဵ စစ့ေဆဵ္ခင့ဵကို ဆန့့ကးင့ခဲဴေသာ ဇနီဵေမာင့နျဳအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒ ပုဒ့မ ဿ၃ 

္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ ေ္ခာက့လစီ ကးခဳေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ မတ့လ ၀ွ ရက့ေန့တ်င့ ဇနီဵေမာင့နျဳနျစ့ဦဵ္ဖစ့ေသာ 

ဦဵေဇာ့လ်င့နျင့ဴ ေဒ္ဒဝါဝါတို္ဓသည့ မိုဵကုတ့ပမို့အဝင့ ေကးာက့ဖာဵဂိတ့၉ COVID-19 ကာက်ယထ့ိန့ဵခးုပ့ေရဵအတ်က့ 

ပူဵေပါင့ဵအဖ်ဲ့၌ စစ့ေဆဵမှုကို ေကာင့ဵမ်န့စ်ာလက့မခဳဘဲ ကကမ့ဵတမ့ဵစ်ာ တုန့့္ပန့ခဲဴကကသည့၈ ထို္ဓ္ပင ့ စစ့ေဆဵေရဵအဖ်ဲ့မျ 

ကကက့ေ္ခနီတပ့ဖ်ဲ့ဝငတ့စ့ဦဵအာဵ ကိုယ့ထိလက့ေရာက့ ကးူဵလ်န့ခဲဴသည့၈ သုိ္ဓ္ဖစ့၊ ကကပ့္ပင့ေကးဵရွာအုပ့စု အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ 
မျတရာဵလို္ ပုလုပ့၊ ။င့ဵတို္ဓကို ကကပ့္ပင့ရဲစခန့ဵတ်င့ အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပိလ ှ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပိလ ဿ၁ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပိလ ၁ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
 

https://myanmar.mmtimes.com/news/138241.html
http://burmese.dvb.no/archives/385164
https://myanmar.mmtimes.com/news/137766.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/24/221323.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/137931.html
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တဳတာဵဦဵတွင် နှာေခါင်ဵစည်ဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵမရှိသညဴ် လူ (၄၆) ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ဧပပီလ ှ၆ ရက့ေန့တ်င့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ တဳတာဵဦဵပမို့နယ့တ်င့ နျာေခါင့ဵစည့ဵ (Mask) တပ့ဆင့္ခင့ဵမရျိသညဴ့ လူ ၁၃ 
ဦဵအာဵ ရဲစခန့ဵ၉ နာရီအေတာ့ကကာ ဖမ့ဵဆီဵ ထိန့ဵသိမ့ဵခဲဴသည့၈ ပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵရုဳဵခန့ဵတ်င့ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုေကာ့မတီနျငဴ့ 

Covid-19 ထိန့ဵခးုပ့ေရဵနျင့ဴ အေရဵေပ္ဒ တုဳ္ဓ္ပန့ေရဵေကာ့မတီဝင့မးာဵမျ ။င့ဵတုိ္ဓအာဵ ဝန့ခဳကတိ္ပု လက့မျတ့မးာဵေရဵထိုဵေစခဲဴ 
ပပီဵ ္ပန့လွှတခ့ဲဴသည့ဟု သိရျိရသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿွ ရက့၇HNM Newsstand/္မန့မာ 
 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ကွာရန်တင်ဵစခန်ဵကို ေလဵခွြဖငဴ်လာေရာက်ပစ်ခတ်သူမျာဵကို အမှုဖွင်ဴ  

မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ပုသမိ့ကကီဵပမို့နယ့၇ ေအာင့ခးမ့ဵသာေကးဵရွာအုပ့စု၇ ေရွှေကးင့က်က့သစ့ရျိ ေအဵပငိမ့ဵနိဗ္ဗာန့ လူမှုကူညီေရဵ 
အသင့ဵရုဳဵတ်င့ ဖ်င့ဴလျစ့ထာဵေသာ Facility Quarantine ေနရာသုိ္ဓ ဝင့ေရာက့ တိုက့ခိုက့သူ ေ္ခာက့ဦဵအအနက့ ေလဵဦဵကို 

ဧပပီလ ၆ ရက့ေန့တ်င့ ဖမ့ဵဆီဵမိခဲဴပပီဵ ဿွှ၀ သဘာဝေဘဵ အန္တရာယ့ဆိုင့ရာဥပေဒပုဒ့မ ဿ၂ ္ဖငဴ့ ပုသိမ့ကကီဵပမို့နယ့ 

ပမို့မရဲစခန့ဵတ်င့ အမှုဖ်င့ဴထာဵေကကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ ဧပပီလ ၃ ရက့ေန့ ညေနပိုင့ဵတ်င့ အဆိုပါ  Facility Quarantine ေနရာသို္ဓ 
အမည့မသိလူငယ့ ေ္ခာက့ဦဵသည့ ဆိုင့ကယ့ သဳုဵစီဵ္ဖင့ဴ ေရာက့ရျိလာပပီဵ ေစာင့ဴကကညဴ့လူနာမးာဵ အပါအဝင့ အသင့ဵရုဳဵ 

အတ်င့ဵရျိေနသူမးာဵအာဵ ေလဵခ်္ဖငဴ့ပစ့္ခင့ဵ၇ ခဲ္ဖင့ဴထု္ခင့ဵ၇ ကန့ေကကာက့္ခင့ဵမးာဵကို ္ပုလုပ့ခဲဴကကသည့၈ ထိုကဲဴသုိ္ဓ ဝင့ေရာက့ 

ရမ့ဵကာဵမှုေကကာင့ဴ ေစာင့ဴကကညဴ့လူနာ နျစ့ဦဵတ်င့ ေနာက့ေကးာတ်င့ ထိခိုက့ဒဏ့ရာရရျိ္ခင့ဵ၇ ညာဘက့ညှပ့ရိုဵ ဒဏ့ရာ 

ရရျိ္ခင့ဵမးာဵေကကာင့ဴ ပုသိမ့ကကီဵပမို့နယ့ ကးန့ဵမာေရဵနဌာတ်င့ ေဆဵဝါဵကုသမှုခဳယခူဲဴရေကကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှွ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှွ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ 

COVID-19 ကာကွယေ်ရဵေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴအဖွဲ့အာဵ ခဲြဖငဴ်ထုေြပဵသူကို အမှုဖွငဴ် 

ဧပပီလ ၁ ရက့ေန့တ်င့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ တဳတာဵဦဵပမို့နယ့ ဒုတိယပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵသီဟေအာင့မျ 
တရာဵလို္ပုလုပ့၊ တဳတာဵဦဵပမို့နယ့၇ စပါဵတင့်ဵေကးဵရွာေန ကိုစိုဵနိုင့အာဵ တဳတာဵဦဵပမို့နယ့ ေခးာင့ဵခ်နယ့ေ္မရဲစခန့ဵတ်င့ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဆိုင့ရာ ဥပေဒပုဒ့မ ဿ၃ ္ဖင့ဴ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ စပါဵတ်င့ဵေကးဵရွာေန ဦဵမာေကးာဴ၌ ေနအိမ့ 

တ်င့ ဧပပီလ ၀ ရက့ေန့ ည ၆ နာရီအခးနိ့တ်င့ အာဵကစာဵနျငဴ့ ကးန့ဵမာေရဵဝန့ကကီဵဌာနက ထုတ့္ပန့ထာဵသည့ဴလမ့ဵညွှန့ခးက့ 

မးာဵအာဵ အသဳခးဲ့စက့္ဖင့ဴနှိုဵေဆာ့၊ အ္ခာဵေဒသမးာဵမျ ေကးဵရွာသုိ္ဓ ္ပန့လည့ေရာက့ရျိလာသူမးာဵအာဵ ေကးဵရွာကးန့ဵမာေရဵ 

ေကာ့မတီ အဖ်ဲ့မျ ကးန့ဵမာေရဵစစ့ေဆဵ္ခင့ဵမးာဵ ေဆာင့ရွက့ေနစဉ့ ကုိစိုဵနိုင့သည့ အရက့ေသစာ ေသာက့စာဵ မူဵယစ့ပပီဵ 
အဆိုပါအဖ်ဲ့အာဵ ခဲ္ဖငဴ့ထု၊ ထ်က့ေ္ပဵသ်ာဵခဲဴသည့၈  ခဲနျငဴ့ထုထ်က့ေ္ပဵသူ စိုဵနိုင့အာဵ လိုက့လဳဖမ့ဵဆီဵခဲဴပပီဵ အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့ 

သည့၈   
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၃ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
 
မလှိုငမ်မို့နယ်၌ ကျန်ဵမာေရဵ စစ်ေဆဵခဳရမှုနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ေကျနပ်ြခင်ဵမရှိေသာေကကာင်ဴ ဓာဵြဖငဴ်ခုတ်သညဴ်အတွက် 

အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

Covid - 19 ေရာဂါပိုဵရျိ/မရျိ သ်ာဵေရာက့စစ့ေဆဵခဳခဲဴရမှုနျင့ဴပတ့သက့၊ ေကးနပ့္ခင့ဵမရျိေသာေကကာင့ဴ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ 
မလှိုငပ့မို့နယ့၇ သက္ကယက့းင့ဵေကးဵရွာေန ကိုနိုင့လင့ဵသည့ ရပ့ေကးဵအဖ်ဲ့ဝင့ အမး ိုဵသာဵအာဵ ဓာဵ္ဖငဴ့ခုတ့ခဲဴပပီဵ ။င့ဵနျငဴ့ 

https://whitesone.com/achoke/?fbclid=IwAR2Bcld8lM371WEff0xxhWJWG0H59zkl_6hXGy6LxbHKUrtPYbljxfTDuz8
http://burmese.dvb.no/archives/381630?fbclid=IwAR2S1debgONnYTwJ7BCQR__7nzLbi5UZeZcrrdddZ2b5JNzwxIl7u7IC_xU
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/10/220457.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/138028.html
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အတူေနထိုင့သူ ကိုေဇာ့ဦဵ ဆိုသူမျ လျဳ္ဖင့ဴ ထိုဵခဲဴေကကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ စစ့ေဆဵခးက့အရ တရုတ့နိုင့ငဳမျ ္ပန့လည့ 

ေရာက့ရျိေနသညဴ့ ကိုနိုင့လင့ဵအာဵ ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵနျင့ဴအတူ Covid - 19 ေရာဂါပိုဵရျိ/မရျိ သ်ာဵေရာက့စစ့ေဆဵခဲဴရာ 

ထိုသုိ္ဓ စစ့ေဆဵခဳရမှုနျင့ဴပတ့သက့၊ ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵအဖ်ဲ့၌ စီမဳမှု္ဖင့ဴ စစ့ေဆဵခဳရသည့ဟုဆိုပပီဵ အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵအာဵ 
ေခါင့ဵ္ဖတ့မည့၇ အိမ့ကို မီဵရှို့မည့ဟု ေအာ့ဟစ့ဆဲဆိုကကိမ့ဵဝါဵခဲဴသည့၈ ထို္ဓေကကာင့ဴ ရာအိမ့မျူဵမးာဵမျ အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵထဳ 

အေကကာင့ဵကကာဵကာ အုပ့ခးုပ့ေရဵအဖ်ဲ့က သ်ာဵေရာက့ ထိန့ဵသိမ့ဵစဉ့ ကိုနိုင့လင့ဵမျ ဓာဵရျည့ကိုင့ေဆာင့၊ လည့ဵေကာင့ဵ၇ 

ကိုနိုင့လင့ဵနျင့ဴအတူေနသူ ကိုေဇာ့ဦဵဆိုသူက လျဳကိုင့ေဆာင့၊ လည့ဵေကာင့ဵ ေနအိမ့မျထ်က့လာကာ အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵအာဵ 

ရန့္ပုစဉ့ ရပ့ေကးဵအဖ်ဲ့ဝင့ အမး ိုဵသာဵက ဝင့ေရာက့ တာဵ္မစ့ခဲဴသည့၈ ထိုသို္ဓတာဵ္မစ့ခဲဴေသာေကကာင့ဴ အဆိုပါရပ့ေကးဵအဖ်ဲ့ဝင့ 

အမး ိုဵသာဵအာဵ ဓာဵ၇လျဳ္ဖငဴ့ ထိုဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ ေနျာကန့ရဲစခန့ဵက ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မဿ၆၁/၂ွ၃/၀၂၀/၀ဿ၁ အရ အမှုဖ်င့ဴကာ 
ဆက့လက့ စစ့ေဆဵလးက့ရျိေကကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၃ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 

 

 

 

မန္တေလဵမမို့၌ ဝတ်ြပုသူ(၁၄)ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 

မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ မန္တေလဵပမို့၇ ခးမ့ဵ္မသာစည့ပမို့နယ့၇ ကန့သာယာရပ့က်က့ သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ 

စီမဳခန့့ခ်ဲမှု အဖ်ဲ့ဥက္ကဌ၇ ရပ့က်က့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵမျ ရပ့က်က့အတ်င့ဵ လူစုလူေဝဵ္ဖင့ဴ ကးင့ဵပ္ပုလုပ့ေသာ ဘုရာဵပ်ဲမးာဵ၇ တရာဵပ်ဲ 
မးာဵ၇ တရာဵစခန့ဵမးာဵ၇ ဝတ့္ပုဆုေတာင့ဵပ်ဲမးာဵ၇ အ္ခာဵ လူစုလူေဝဵနျင့ဴ ္ပုလုပ့ေသာ အခမ့ဵအနာဵမးာဵအာဵ မတ့လ ဿွ 

ရက့ေန့မျ ဧပပီလ ဿွ ရက့ေန့အထိ ေဆာင့ရွက့္ခင့ဵမ္ပုရန့ တာဵ္မစ့ထာဵေသာ့လည့ဵ ဧပပီလ ှွ ရက့ေန့၇ ေန့လည့ 

(ဿ)နာရီဝန့ဵကးင့တ်င့ ခးမ့ဵ္မသာစည့ပမို့နယ့၇ ကန့သာယာရပ့က်က့၇ လမ့ဵ(၃ွ)နျင့ဴ (ှှ၁)လမ့ဵရျိ အစ္စလာမ့ ဘာသာေရဵ 

တရာဵေဟာဆရာ၌ ေနအိမ့တ်င့ အမး ိုဵသာဵ(ှ၁)ဦဵကို ေတ့်ရျိရသ္ဖင့ဴ သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒ ပုဒ့မ 

ဿ၃ ္ဖင့ဴ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှှ ရက့၇ Rose ၌ လူမှုက်န့ရက့စာမးက့နျာ 

နွာဵထိုဵ္ကီဵ၌ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှု မခဳယူသူ နှစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 
မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ န်ာဵထိုဵကကီဵပမို့နယ့၉ ကးန့ဵမာေရဵစစ့ေဆဵမှုခဳယူ္ခင့ဵမရျိသညဴ့ သာဵ္ဖစ့သူနျင့ဴ ဖခင့္ဖစ့သူတို္ဓကို 
ကန့နာဵနယ့ေ္မရဲစခန့ဵ၉ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒပုဒ့မ ဿ၂/ဿ၃ ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ 

န်ာဵထိုဵကကီဵပမို့နယ့၇ လက့ပဳေကးဵရွာေန ကိုေနမး ိုဵထ်န့ဵသည့ လက့ပဳေကးဵရွာရျိ ။င့ဵ၌ဖခင့၌ေနအိမ့ကို ဧပပီလ ှ၂ 

ရက့ေန့တ်င့ ္ပန့လည့ေရာက့ရျိေန္ခင့ဵေကကာင့ဴ ဦဵရဲထ်န့ဵေအာင့ ဦဵစီဵသညဴ့အဖ်ဲ့မျ ကးန့ဵမာေရဵ စစ့ေဆဵရန့ သ်ာဵေရာက့စဉ့ 

ကိုေနမး ိုဵထ်န့ဵမျ  မေခးမငဳ္ပန့လည့ေ္ပာဆိုခဲဴပပီဵ ။င့ဵ၌ ဖခင့္ဖစ့သူ ဦဵ္မင့ဴေကးာ့မျ ဓာဵကိုင့ေဆာင့ကာ 

ပခိမ့ဵေ္ခာက့ခဲဴ္ခင့ဵေကကာင့ဴ အမှုဖ်င့ဴ အေရဵယူခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၅ ၄က့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 

နွာဵထိုဵ္ကီဵမမို့အဝင်တွင် ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုမခဳသညဴ် သီလရှင်ကို အမှုဖွင်ဴ  

မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ န်ာဵထိုဵကကီဵပမို့အေရျ့ဘက့ေမာင့ဵတဳဂိတ့၉ COVID-19 ကာက်ယထ့ိန့ဵခးုပ့ေရဵကးန့ဵမာေရဵ 

စစ့ေဆဵမှုမးာဵ္ပုလုပ့လးက့ရျိစဉ့ ဧပပီလ ှ၃ ရက့ေန့တ်င့ CROWN အမး ိုဵအစာဵယာဉ့္ဖင့ဴ ကိုယ့တုိင့ေမာင့ဵနျင့ ေရာက့ရျိလာ 
ေသာ သီလရျင့တစ့ပါဵသည့ စစ့ေဆဵမှုမခဳဘဲ မေခးမငဳေ္ပာဆို္ခင့ဵ၇ ကးန့ဵမာေရဵေစာင့ဴေရျာက့မှု ခဳယရူန့ ္ငင့ဵဆန့္ခင့ဵေကကာင့ဴ 

https://myanmar.mmtimes.com/news/137457.html
https://www.facebook.com/photo?fbid=2593757580945681&set=a.1419013495086768
http://burmese.dvb.no/archives/383101?fbclid=IwAR1rLESFFEZL0UojPUfkQflLesm8QBbFkDmtsne3LyjX1SP9p6SoHILxwF0
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လူဝတ့လဲ၊ သဘာဝေဘဵ အန္တရာယ့ဆိုင့ရာစီမဳခန့့ ခ်ဲမှုဥပေဒပုဒ့မ ဿ၂/ဿ၃ ္ဖငဴ့ န်ာဵထိုဵကကီဵပမို့မ ရဲစခန့ဵ၉ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ 

အဆိုပါ သီလရျင့သည့ န်ာဵထိုဵကကီဵပမို့နယ့၇ ေတာကန့ကကီဵရွာမျ္ဖစ့ပပီဵ ကးန့ဵမာေရဵစစ့ေဆဵမှု ခဳယူရန့ ္ငင့ဵဆန့ကာ 

ကာဵေမာင့ဵထက့်သ်ာဵ၊ စစ့ေဆဵေရဵအဖ်ဲ့မျ ပမို့နယ့အေထ်ေထ်အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵရုဳဵသုိ္ဓ သတင့ဵေပဵပို္ဓခဲဴပပီဵ ပမို့နယ့ 
သဳဃာဴနာယက ဆရာေတာ့တို္ဓနျင့ဴအတူ တာဝန့ရျိသူမးာဵမျ ။င့ဵအာဵေတ့်ဆုဳ၊ ကးန့ဵမာေရဵစစ့ေဆဵမှုလက့မခဳ သညဴ့ကိစ္စအာဵ 

ညှိနှိုင့ဵေ္ပာဆိုရာ လက့မခဳ သညဴ့အ္ပင့ ရိုင့ဵစိုင့ဵစ်ာေ္ပာဆိုခဲဴသည့ဟု သိရျိရသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၄ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ  

တာဵြမစ်ချက်ကိုဖီဆန်၍ အလှူပွဲကျင်ဵပသူကို အမှုဖွင်ဴ 

လူစုလူေဝဵ္ဖစ့ေစနိုင့သညဴ့ အခမ့ဵအနာဵမးာဵကို နိုင့ငဳတစ့ဝန့ဵ ေဒသန္တရအမိန့့မးာဵ္ဖင့ဴ ပိတ့ပငထ့ာဵသညဴ့ကကာဵမျ 

မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ န်ာဵထိုဵကကီဵပမို့နယ့၇ ကုက္ကိုလ့စည့ေကးဵရွာ၉ ေဒ္ဒအုန့ဵခင့သည့ လူရာခးတီက့သညဴ့ အလျူပ်ဲတစ့ခုကို 
ကးင့ဵပခဲဴသ္ဖင့ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒ ပုဒ့မ ၀ွ ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴ္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့၈ ေဒ္ဒအနု့ဵခင့သည့ 

မတ့လ ဿ၆ ရက့ေန့ ညေနပိုင့ဵတ်င့ ရျင့ေလာင့ဵလျညဴ့ခဲဴပပီဵ  ေနာက့တစ့ေန့ နဳနက့ပိုင့ဵတ်င့ မဏ္ဍပ့သ်င့ဵ အလျူကကီဵေပဵခဲဴ္ခင့ဵ 

္ဖစ့သည့ဟု န်ာဵထိုဵကကီဵပမို့နယ့ သဘာဝေဘဵ တုဳ္္ဓ ပန့ေဆာင့ရွက့ေရဵ ေကာ့မတီတာဝန့ရျိသူတစ့ဦဵမျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ ရက့၇Myanmar Now/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၀ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှဿ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 

လူစုခွဲေပဵရန်ေြပာဆိုခဲဴသညဴ် ရပ်ေကျဵဥက္ကဌနှင်ဴအဖွဲ့ကို  ရန်မူခဲဴသူမျာဵကို အမှုဖွင်ဴ 

မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ေကးာက့ဆည့ပမို့နယ့၉ လူစုခ်ဲေပဵရန့ေ္ပာဆိုခဲဴသညဴ့ ရပ့ေကးဵဥက္ကဌနျငဴ့အဖ်ဲ့ကို  ရန့မူခဲဴသူမးာဵ 

ကို  ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၀၀၀/ ၀ဿ၀/ ၁ဿ၄/ ၂ွ၃/ ှှ၁ ္ဖင့ဴ ေကးာက့ဆည့ပမို့မရဲစခန့ဵ၉ အမှုဖ်င့ဴ စစ့ေဆဵလးက့ရျိသည့၈ ဧပပီလ 

ှ၀ ရက့ေန့၇ ညေန ၂ နာရီခ်ဲအခးနိ့တ်င့ ေကးာက့ဆည့ပမို့နယ့၇ ပတ္တာေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵေမာင့တိုဵ အပါအဝင့ 
ခုနျစ့ဦဵသည့ အဆိုပါေကးဵရွာေန ကိုေမာငန့ိုင့အပါအဝင့ ဆယ့ဦဵကို ဝိုင့ဵဖ်ဲ့၊ အရက့ေသာက့ေနသည့ကို ေတ့်ရျိခဲဴပပီဵ လူစုခ်ဲ 

ေနထိုင့ရန့ ေ္ပာဆိုခဲဴသည့၈ ထိုသုိ္ဓေ္ပာဆိုသည့ကို ေကးနပ့္ခင့ဵမရျိေသာေကကာင့ဴ အရက့ေသာက့ေနသူတစ့ဦဵ္ဖစ့ေသာ 

ကိုစိုဵမင့ဵ ဦဵမျ အရက့ပုလင့ဵ္ဖငဴ့ ပစ့ေပါက့ခဲဴ၊ ရာအိမ့မျူဵ ဦဵဝင့ဵဗိုလ့ စီဵနင့ဵလာသညဴ့ ဆိုင့ကယ့ကိုထိမျန့ကာ ေနာက့မီဵခ်က့ 

က်ဲသ်ာဵခဲဴသည့၈ ။င့ဵေနာက့ ဦဵေမာင့တိုဵမျ ဖုန့ဵ္ဖငဴ့ မျတ့တမ့ဵတင့ရိုက့ကူဵစဉ့ ။င့ဵတို္ဓအဖ်ဲ့မျ ဗီဒီယိုဖိုင့ကိုဖးက့ေပဵရန့နျငဴ့ 

မဖးက့လျှေင့ သတ့ပစ့မည့ဟု ပခိမ့ဵေ္ခာက့ေ္ပာဆိုကာ ဝိုင့ဵဝန့ဵထိုဵကကိတ့ခဲဴသ္ဖင့ဴ ဦဵေမာင့တိုဵ  အပါအဝင့ နျစ့ဦဵတင့် ဒဏ့ရာ 
ရရျိခဲဴသည့၈ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ ။င့ဵတို္ဓ ှွ ဦဵအနက့ ခုနျစ့ဦဵကို ဖမ့ဵဆီဵရမိခဲဴပပီဵ တိမ့ဵေရျာင့ေနသူ သဳုဵဦဵကို စစ့ေဆဵနိုင့ရန့ 

စုဳစမ့ဵလးက့ရျိသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၂ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 

ေစာင်ဴကကညဴ်ခဳသူမျာဵကို ထာဵရှိသညဴ် ေကျာင်ဵအတွင်ဵသ့ုိ ေကျာ်ဝင်သူ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ္မစ့သာဵပမို့နယ့၇ ္ပည့လုဳဵအဴဳေကးဵရွာမျ ကိုမး ိုဵမင့ဵ သန့ဵ (ခ) တက့ခါဵသည့ ဧပပီလ ှွ ရက့ေန့ 
ညပိုင့ဵ၉ အရက့မူဵယစ့ပပီဵ ေစာင့ဴကကညဴ့ခဳသူမးာဵကိုထာဵရျိသညဴ့ အ.လ.က(္ပည့လုဳဵအဴဳ) ေကးာင့ဵအတ်င့ဵထဲသုိ္ဓ နျစ့ကကိမ့တိုင့ 

ဝင့ေရာက့ခဲဴပပီဵ ေစာင့ဴကကညဴ့ခဳေနရသူ ကိုဖိုဵေဌဵကို ေတ့်ဆုဳခဲဴ္ခင့ဵေကကာင့ဴ ္မစ့သာဵပမို့မရဲစခန့ဵ၉ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ 

ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒပုဒ့မ ဿ၂ ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴ္ခင့ဵခဳထာဵရသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှွ ရက့၇ ဧရာဝတီ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှဿ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှဿ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့  

https://myanmar.mmtimes.com/news/138358.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3436
https://myanmar.mmtimes.com/news/137875.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/138241.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/138351.htm
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-citizens-face-covid-19-prosecutions-breaching-rules.html
http://burmese.dvb.no/archives/382042
https://www.mmtimes.com/news/five-myanmar-citizens-face-charges-anti-covid-19-mischiefs.html
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ေကျဵရွာကျန်ဵမာေရဵေကာ်မတီအဖွဲ့အာဵ ညစ်ညမ်ဵစွာဆဲဆိုခဲဴေသာ အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 

ဧပပီလ ှ၀ ရက့ေန့တ်င့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ္မစ့သာဵပမို့နယ့၇ ခန္တီဵကကီဵေကးဵရွာမျ ကိုတင့ထ်ဋ့ေခါင့ကို  သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒ ပုဒ့မ ဿ၂ ္ဖင့ဴ ္မစ့သာဵပမို့မရဲစခန့ဵ၉ အမှုဖ်င့ဴ စစ့ေဆဵခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ှွ ရက့ေန့၇ 
ည ှွ နာရီခ်ဲအခးနိ့တ်င့ ။င့ဵသည့ အရက့ေသာက့စာဵမူဵယစ့ပပီဵ ေစာင့ဴကကည့ဴသူမးာဵထာဵရျိသညဴ့ ေနရာသုိ္ဓ ေရာက့ရျိလာကာ 

ေကးဵရွာကးန့ဵမာေရဵေကာ့မတီအဖ်ဲ့အာဵ ညစ့ညမ့ဵစ်ာဆဲဆိုခဲဴေသာေကကာင့ဴ အမှုဖ်င့ဴခဳခဲဴရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ေရာဂါကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေနှာင်ဴယှက်သြဖငဴ် ြပည်ေထာင်စု ေကာင်ဵကျ ိုဵေဆာင်ပါတီ၊ မမို့နယ်ဥက္ကဌကို 
ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

COVID19 ေရာဂါကာက်ယ၇့ ထိန့ဵခးုပ့ကုသေရဵလုပ့ငန့ဵစဉ့မးာဵ ေဆာက့ရွက့ေနစဉ့ ေနျာင့ဴယျက့ဟန့့တာဵသညဴ့အတ်က့ 
ဧပပီလ ဿ၆ ရက့ေန့တ်င့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ စဉဴ့ကိုင့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ စဉ့ဴကိုင့ပမို့နယ့တ်င့ ေနထိုင့သညဴ့ ္ပည့ေထာင့စု 
ေကာင့ဵကး ိုဵေဆာင့ပါတီ၇ ပမို့နယ့ဉက္ကဌ ေဒါက့တာ သက့ေအာင့သန့ဵအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု 

ဆိုင့ရာဥပေဒ္ဖင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ ေ္ခာက့လ ကးခဳေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ဿ၄ ရက့ေန့တ်င့ မုန့့ေပါင့ဵေကးဵရွာ 

အုပ့စု၇ ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵတာဝန့ရျိသူတစ့ဦဵမျ ေဒါက့တာ သက့ေအာင့သန့ဵအာဵ တရာဵလို္ပုလုပ့၊ အမှုဖ်င့ဴ တိုင့ကကာဵ 

ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၆ ရက့၇ TheVoice/္မန့မာ 
 

ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

မန္တေလဵ၌ ညမထွက်ရအမိန့်ကို လိုက်နာြခင်ဵမရှိသူ နှစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 

ဒုရဲအုပ့တစ့ဦဵမျ မန္တေလဵပမို့တ်င့ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို လိုက့နာ္ခင့ဵမရျိေသာ အမး ိုဵသာဵတစ့ဦဵနျင့ဴ အမး ိုဵသမီဵတစ့ဦဵကို 
ရာဇသတ့ကကီဵ ပုဒ့မ ှ၅၅ ္ဖင့ဴ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ဿှ ရက့ေန့၇ ည ှှ နာရီ ၁၂ မိနစ့တ်င့ အမး ိုဵသာဵ 

တစ့ဦဵနျင့ဴ  အမး ိုဵသမီဵတစ့ဦဵတို္ဓသည့ ကာဵတစ့စီဵစီ္ဖင့ဴ ေမာင့ဵနျင့လာစဉ့ ေအာင့ေ္မသာစဳပမို့နယ့ ဿ၃ × ၅ွ လမ့ဵ ေထာင့ဴ 

၉ လျညဴ့ကင့ဵလပု့ငန့ဵမးာဵ ေဆာင့ရွက့ေနေသာ သက့ဆိုင့ရာ ရဲတပ့ဖ်ဲ့နျင့ဴ ေတ့်ရျိခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့ေကကာင့ဵ ရဲမျတ့တမ့ဵမးာဵတ်င့ 

ေဖာ့္ပထာဵသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၀ ရက့၇ 7day-News/္မန့မာ 
 

ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ေညာင်ဦဵတွင် ညမထွက်ရအမိန့် ချ ိုဵေဖာက်ခဲဴသူ ငါဵဦဵကို ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလစီ ချမှတ်  

https://myanmar.mmtimes.com/news/138291.html
http://thevoicemyanmar.com/covid19/41113-gar
https://7day.news/detail?id=184363
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ဧပပီလ ဿ၀ ရက့ေန့တ်င့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ေညာင့ဦဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ညမထ်က့ရ အမိန့့ ထုတ့္ပန့ထာဵမှုကို 
လိုက့နာ္ခင့ဵမရျိဘဲ ခး ိုဵေဖာက့ခဲဴသူ ငါဵဦဵအာဵ ကူဵစက့ေရာဂါမးာဵ ကာက်ယန့ျိမ့နင့ဵေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ှ၅ ္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ 

သဳုဵလစီ ကးခဳေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ဿဿ ရက့ေန့ ည ှှ နာရီအခးနိ့ခန့့တ်င့ ပုဂဳ-ေညာင့ဦဵပမို့နယ့ 
သက့ဆိုင့ရာဌာနမျ တာဝန့ရျိသူမးာဵနျင့ဴ ရဲတပ့ဖ်ဲ့ဝင့မးာဵ လုဳခခုဳေရဵအတ်က့ ကင့ဵလျညဴ့ေနစဉ့ ထိုသူ ငါဵဦဵအာဵ ေတ့်ရျိခဲဴ္ခင့ဵ 

္ဖစ့သည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၁ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ 

မဟာေအာင်ေြမမမို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်သူေြခာက်ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီ ချမှတ် 

ဧပပီလ ဿ၁ ရက့ေန့တ်င့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ မဟာေအာင့ေ္မပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ မန္တေလဵပမို့၇ မဟာေအာင့ေ္မ 
ပမို့နယ့တ်င့ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့ကးူဵလ်န့ခဲဴသညဴ့ အမး ိုဵသာဵ ေ္ခာက့ဦဵအာဵ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ှ၅၅ ္ဖငဴ့ 

ေထာင့ဒဏ့ တစ့လစီ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ။င့ဵတို္ဓေ္ခာက့ဦဵမျာ      ကိုေကးာ့ထ်န့ဵဝင့ဵ(ခ)ငေပ္ဒ၇ ကိုေအာင့ထ်န့ဵေဆ်၇ 

ကိုေဇာ့လတ့၇ ကိုေကးာ့နိုင့စိုဵ၇ ကိုေစာလင့ဵေအာင့နျင့ဴ ကိုထ်န့ဵဝင့ဵထက့တို္ဓ္ဖစ့ကကသည့၈   

အလာဵတူ ဧပပီလ ဿ၀ ရက့ေန့တ်င့ မဟာေအာင့ေ္မပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ညမထ်က့ရအမိန့့အာဵ ေဖာက့ဖးက့ကးူဵလ်န့ခဲဴသညဴ့ 

အမး ိုဵသာဵ ခုနျစ့ဦဵကို ေထာင့ဒဏ့ တစ့လစီ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၂ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၃ ရက့၇ 7day-News/္မန့မာ 
 

မေကွဵတုိင်ဵေဒသ္ကီဵ 
 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 
နိုင်ငဳေတာ်မှ ေထာက်ပဳဴေပဵသညဴ် ဆန်မျာဵေဝရန် စာရင်ဵြပုစုေနေသာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှုဵအာဵ ဓာဵြဖင်ဴထိုဵခဲဴသူ တစ်ဦဵကို 

အမှုဖွင်ဴ 

နိုင့ငဳေတာ့မျ ေထာက့ပဳဴေပဵသညဴ့ ဆန့မးာဵအာဵ အိမ့ေထာင့စုမးာဵသုိ္ဓ ေဝရန့ စာရင့ဵ္ပုစုေနေသာ ရပ့က်က့အုပ့ခးုပ့ေရဵမှုဵအာဵ 

ဓာဵ္ဖငဴ့ထိုဵခဲဴေသာ မေက်ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ စလင့ဵပမို့မျ ကိုေအာင့ထ်န့ဵေင်ကို ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၀၀၀/၂ွ၃/ဿ၆၁ ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ  

အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ၆ ရက့ေန့၇ နဳနက့ ှွ နာရီအခးနိ့တ်င့ မင့ဵဘူဵခရိုင့၇ စလင့ဵပမို့၇ စာစီေကးာင့ဵရပ့က်က့ အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ 

ဦဵမင့ဵခိုင့သည့ Covid 19 အတ်က့ ကာက်ယရ့န့ နျာေခါင့ဵစည့ဵတပ့ကာ နိုင့ငဳေတာ့မျ ေထာက့ပဳဴေပဵသညဴ့ ဆန့မးာဵအာဵ 

အိမ့ေထာင့စုမးာဵသုိ္ဓ ေဝရန့ စာရင့ဵ္ပုစုေနစဉ့ ကိုေအာင့ထ်န့ဵေင်သည့ အရက့ေသစာေသာက့စာဵပပီဵ ဦဵမင့ဵခိုင့၌ နျာေခါင့ဵ 
စည့ဵကို ဆ်ဲချွတခ့ဲဴသည့၈ ဦဵမင့ဵခိုင့မျ လူအမးာဵကကာဵ္ဖစ့၊ မလုပ့ရန့နျင့ဴ ္ပန့ေတာဴဟုေ္ပာဆိုရာ ကိုေအာင့ထ်န့ဵေင်သည့ 

ညစ့ညမ့ဵစ်ာ ဆဲဆို၊ ္ပန့သ်ာဵခဲဴပပီဵေနာက့ အဆိုပါရပ့က်က့ရုဳဵအတ်င့ဵ ္ပန့ဝငလ့ာကာ အသင့ဴပါလာေသာ ဓါဵဦဵချွန့္ဖင့ဴ ထိုဵခဲဴ 

သ္ဖင့ဴ ဦဵမင့ဵခိုင့တ်င့ ေနာက့ေကးာ၉ ထိုဵသ်င့ဵဒဏ့ရာ တစ့ခးက့ရရျိခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၆ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 

 

 

ငဖဲမမို့နယ်တွင် လူစုလူေဝဵြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် အိမ်ရှင် တစ်ဦဵကို အမှုဖွငဴ်အေရဵယူ 

https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/24/221285.html?fbclid=IwAR0Ukz5qyPxT5UTN08srT5FHV3hhM4S8HFjWEdcTeL8_WmD2IKj6cC96y_c
http://burmese.dvb.no/archives/384431
https://7day.news/detail?id=184601
https://myanmar.mmtimes.com/news/138211.html
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မေက်ဵတုိင့ဵ၇ ငဖဲပမို့နယ့တ်င့ လူစုလူေဝဵ္ပုလုပ့ခဲဴသညဴ့ အိမ့ရျင့တစ့ဦဵကို အိမ့ပိုင့ရျင့ေဒ္ဒလျကို ပဒါန့ဵနယ့ေ္မရဲစခန့ဵ၉ 
သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒ္ဖင့ဴ အမှုဖ်ငဴ့အေရဵယူခဲဴသည့၈ ပဒါန့ဵေကးဵရွာအတ်င့ဵရျိ ေနအိမ့တစ့အိမ့တ်င့ 

လူဦဵေရ ှှ ဦဵခန့ ့ လူစုလူေဝဵ္ပုလုပ့ေနသညဴ့အတ်က့ COVID-19 ေရာဂါ ကာက်ယန့ိုင့ရန့ ေကးဵရွာရာအိမ့မျူဵမးာဵမျ 
သ်ာဵေရာက့ တာဵ္မစ့ရာ လိုက့နာ္ခင့ဵမရျိသညဴ့အတ်က့ အမှုဖ်င့ဴအေရဵယူခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု ပဒါန့ဵေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ 

ဥ ီဵ္မတ့မင့ဵမျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၄ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသ္ကီဵ 
 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရိှ၍ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
  

ေလဵမျက်နှာမမို့နယ်တွင် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမှ ထွက်ေြပဵသူ အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလ ချမှတ် 

ဧပပီလ ဿ ရက့ေန့တ်င့ ဧရာဝတီတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ေလဵမးက့နျာပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ က်ာရန့တင့ဵစင့တာမျ ထ်က့ေ္ပဵခဲဴသညဴ့ 

ေလဵမးက့နျာပမို့နယ့၇ က်င့ဵကကီဵအုပ့စု၇ ဆီဵ္ဖူက်င့ဵေကးဵရွာေန ဦဵေဇာ့လ်င့အာဵ ကူဵစက့ေရာဂါမးာဵ ကာက်ယ့နျိမ့ဵနင့ဵေရဵ 

ဥပေဒပုဒ့မ ှ၅ ္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ သဳုဵလ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ မတ့လ ဿ၄ ရက့ေန့တ်င့ ဦဵေဇာ့လ်င့သည့ တရုတ့နိုင့ငဳမျ 
္ပန့လည့ေရာက့ရျိခဲဴသည့၈ မတ့လ ဿ၅ ရက့ေန့မျစတင့တာ ဦဵေဇာ့လ်င့အာဵ ေလျာ့ကထာဵ အ.ထ.က Facility Quarantine 

တ်င့ ထာဵရျိခဲဴသည့၈ ငါဵရက့ကကာ ေနထိုင့ပပီဵေနာက့ ဧပပီလ ှ ရက့ေန့တ်င့ ။င့ဵေနထိုင့သညဴ့ ဇီဵ္ဖူက်င့ဵရွာရျိ ။င့ဵ၌ ေနအိမ့သုိ္ဓ 

ထ်က့ေ္ပဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၀ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၀ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

အဂေပူ၌ မဂေလာပွဲကျင်ဵပခဲဴသညဴ် သတို့သာဵနှင်ဴ သတို့သမီဵဖခင်တို့ကို အမှုဖွင်ဴ 

ဧရာဝတီတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ အဂေပူပမို့နယ့၇ လိပ့ေပါင့ဆ်ဲအုပ့စု၇ သရက့ေတာေကးဵရွာတ်င့ အုပ့ခးုပ့ေရဵတာဝန့ရျိသူမးာဵ တာဵ္မစ့ 
သညဴ့ကကာဵမျ မဂေလာပ်ဲကို လူစုလူေဝဵ္ဖင့ဴ ကးင့ဵပခဲဴသညဴ့ သတို္ဓသာဵ ကိုဇင့မင့ဵစိုဵနျင့ဴ သတို္ဓသမီဵ၌ ဖခင့္ဖစ့သူ ဦဵ္မင့ဴေရွှေ 

တို္ဓကို  အုပ့ခးုပ့ေရဵ တာဝန့ရျိသူမးာဵမျ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒ ပုဒ့မ ၀ွ(က) ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ 

သရက့ေတာေကးဵရွာတ်င့ ဧပပီလ ၅ ရက့ေန့၉ မဂေလာပ်ဲကးင့ဵပမည့ဟု သတင့ဵရသညဴ့အတ်က့ ေကးဵရွာအုပ့စုအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ 

ဦဵေသာင့ဵလှိုင့နျင့ဴအဖ်ဲ့မျ ။င့ဵတို္ဓကို ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵရုဳဵသုိ္ဓ ဧပပီလ ဿ ရက့ေန့တ်င့ ဆင့ဴေခ္ဒ၊ တာဵ္မစ့ခဲဴေကကာင့ဵ သိရျိရ 
သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၆ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၆ ရက့၇ TheVoice/္မန့မာ 

မအူပင်တွင် COVID-19 ကိစ္စ ဆန္ဒြပမှု ဦဵေဆာင်သူကို အမှုဖွင်ဴ 

http://burmese.dvb.no/archives/382842
https://myanmar.mmtimes.com/news/137869.html
http://burmese.dvb.no/archives/379987
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/09/220380.html
http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/40885-igp
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ဧရာဝတီတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ မအူပင့ပမို့၇ အမျတ့ (ှ) အထက့တန့ဵေကးာင့ဵတ်င့ ္ပည့ပမျ ္ပန့လာသူမးာဵကို ထာဵရျိကာ ှ၁ ရက့ 
ေစာင့ဴကကညဴ့မညဴ့ အစီအစဉ့ကို မအူပင့ပမို့ခဳတခး ို့မျ ကန့့က်က့ ဆန္ဒ္ပခဲဴကကေသာေကကာင့ဴ အဆိုပါဆန္ဒ္ပပ်ဲကို ဦဵေဆာင့သူ 

ကိုမင့ဵေဇာ့ကို ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စီတန့ဵလျညဴ့လည့ခ်င့ဴဥပေဒ ပုဒ့မ ှ၆ ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴ အေရဵယူခဲဴသည့၈ 
ဧရာဝတီတိုင့ဵေဒသကကီဵ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျူဵရုဳဵမျ ေ္ပာေရဵဆိုခ်င့ဴရျိသူ ဒုရဲမျူဵကကီဵထန့်ဵေရွှေမျ ကိုရိုနာဗိုင့ဵရပ့စ့ ကာက်ယ့ရန့အတ်က့ 

လူစုလူေဝဵ မ္ပုလုပ့ရန့ ေကကညာထာဵေသာ့လည့ဵ ခ်င့ဴ္ပုခးက့မရျိဘ ဲလူစုလူေဝဵနျင့ဴ ဆန္ဒေဖာ့ထုတ့ခဲဴေသာေကကာင့ဴ ယခုကဲဴသုိ္ဓ 

အေရဵယူ ေဆာင့ရွက့္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၆ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၆ ရက့၇ TheVoice/္မန့မာ 

ြပည်ပမှ ြပန်ေရာက်လာသူမျာဵကို ေစာင်ဴကကညဴ်ေရဵတာဝန်ေဆာင်ရွက်ေနချနိ် မူဵယစ်ရမ်ဵကာဵသူ နှစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 

္ပည့ပမျ ္ပန့ေရာက့လာသူမးာဵကို ေစာင့ဴကကညဴ့ေရဵတာဝန့ေဆာင့ရွက့ေနခးနိ့ မူဵယစ့ရမ့ဵကာဵသူ နျစ့ဦဵကို အမှုဖ်င့ဴထာဵ 

ေကကာင့ဵသိရျိရသည့၈ ဧပပီလ ၀ ရက့ေန့၇ ည ၄ နာရီအခးနိ့ခန့့၉ ဧရာဝတီတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ဇလ်န့ပမို့နယ့တ်င့ ေကးဵရွာ 
အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵလျေဆာင့ဵဦဵစီဵသညဴ့ အဖ်ဲ့သည့ အ.မ.က(ေမာင့ဵေထာင့)၉ ္ပည့ပမျ ္ပန့ေရာက့လာသူမးာဵကို 

ေစာင့ဴကကညဴ့ေရဵ တာဝန့ေဆာင့ရွက့ေနခးနိ့ ဇလ်န့ပမို့နယ့၇ ေမာင့ဵေထာင့ရွာမျ ကိုဝင့ဵကို နျင့ဴ ကိုရန့မး ိုဵေအာင့တို္ဓသည့ 

အရက့ေသစာ ေသာက့စာဵမူဵယစ့ကာ ေအာ့ဟစ့ဆဲဆိုပပီဵ စာသင့ေကးာင့ဵကို ေကးာက့ခဲမးာဵနျင့ဴ ပစ့ေပါက့ခဲဴကကသည့၈ 

ထို္ဓေကကာင့ဴ ။င့ဵတို္ဓနျစ့ဦဵကို ဇလ်န့ပမို့မရဲစခန့ဵမျ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၀၀၃/ ၀၂၀/ ဿ၆၁/ ှှ၁ တို္ဓ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴ စစ့ေဆဵ 

လးက့ရျိသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၂ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ၇ ္မန့မာ 
 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ကျန်ဵမာေရဵ စစ်ေဆဵမှု လုပ်ေဆာင်ေနသူမျာဵအာဵ ရိုင်ဵြပစွာ ေြပာဆိုဆက်ဆဳသူကို ဒဏ်ေငွချမှတ် 

ဧပပီလ ဿ၄ ရက့ေန့တ်င့ ဧရာဝတီတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ေဒဵဒရဲပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ COVID-19 ကာက်ယေ့ရဵအတ်က့ ကးန့ဵမာေရဵ 
စစ့ေဆဵမှု လုပ့ေဆာင့ေနသူမးာဵအာဵ ရိုင့ဵ္ပစ်ာ ေ္ပာဆိုဆက့ဆဳခဲဴသညဴ့ ေဒဵဒရဲပမို့မျ ယာဉ့ေမာင့ဵ ဦဵေဇာ့လ်င့အာဵ ကူဵစက့ 

ေရာဂါ ကာက်ယန့ျိမ့နင့ဵေရဵ ဥပေဒ ပုဒ့မ ှ၂ ္ဖငဴ့ ဒဏ့ေင် ငါဵေထာင့ကးပ့ ေပဵေဆာင့ေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈  ဧပပီလ 

ဿဿ ရက့ေန့တ်င့ ေဒဵဒရဲပမို့အဝင့၉ COVID-19 ကာက်ယေ့ရဵအတ်က့ ကးန့ဵမာေရဵ စစ့ေဆဵသူမးာဵမျ ္ပစ့မှုကးူဵလ်န့သူ 

ယာဉ့ေမာင့ဵ ဦဵေဇာ့လ်င့ထဳမျ ဧရာဝတီတိုင့ဵေဒသကကီဵအတ်င့ဵ ခရီဵသ်ာဵလာရာတ်င့ သက့ဆိုင့ရာ ရပ့က်က့၇ ေကးဵရွာ 

အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵမးာဵ၌ ေထာက့ခဳစာ ေတာင့ဵယူရာ ဦဵေဇာ့လ်င့မျ ရိုင့ဵ္ပစ်ာ ေ္ပာဆို ဆက့ဆဳခဲဴသညဴ့အတ်က့ အေရဵယူ 
ခဳခဲဴရ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၀ွ ရက့၇ Myitmakha Media Group/္မန့မာ 

 

ငသုိင်ဵေချာင်ဵမမို့သ့ုိအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ လာေရာက်ေခါ်ေဆာင်သူ ခုနှစ်ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ဧပပီလ ဿ၄ ရက့ေန့တ်င့ ဧရာဝတီတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ေရကကည့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ေရကကည့ပမို့နယ့၇ ငါဵသုိင့ဵေခးာင့ဵပမို့သို္ဓ 
အလုပ့သမာဵမးာဵအာဵ လာေရာက့ေခ္ဒေဆာင့သူ ခုနျစ့ဦဵကို ကူဵစက့ေရာဂါမးာဵတိုက့ဖးက့ေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ှ၅ ္ဖင့ဴ အလုပ့နျငဴ့ 

ေထာင့ဒဏ့ တစ့လစီခးမျတ့ခဲဴသည့၈ တရာဵစ်ဲဆိ ု ေထာင့ဒဏ့ခးမျတ့္ခင့ဵခဳရသူမးာဵမျာ ရန့ကုန့တိင့ုဵေဒသကကီဵမျ ေဒ္ဒသီတာ၇ 

https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/29/219429.html
http://thevoicemyanmar.com/news/40622-paa
http://burmese.dvb.no/archives/380559
https://www.facebook.com/myitmakhanews/posts/3140053642681760
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ေဒ္ဒ္မသီတာ၇ ဦဵေမာင့ေမာင့၇ ယာဉ့ေမာင့ဵ ဦဵစိုဵဝင့ဵ တို္ဓနျင့ဴအတူ ေန္ပည့ေတာ့တိုင့ဵမ့ မှုခင့ဵနျငဴ့သတင့ဵစုဳအဖ်ဲ့မျ 

သတင့ဵေထာက့ ကိုေဇယးာမင့ဵထက့၇ ကိုဇင့ပိုင့ပဖိုဵ နျင့ဴ ဦဵရဲဝင့ဵနိုင့ တို္ဓ္ဖစ့ကကသည့၈  

ဧပပီလ ဿ၃ ရက့ေန့တ်င့ ရန့ကုန့တိင့ုဵေဒသကကီဵ၇ အင့ဵစိန့ပမို့နယ့၇ ေစာ့ဘ်ာဵကကီဵကုန့ဵရပ့က်က့ရျိ ပုလင့ဵ 
ေရာင့ဵဝယ့ေရဵလုပ့ငန့ဵ လုပ့ကိုင့သူ ေဒ္ဒသီတာ အပါအဝင့ ေလဵဦဵနျင့ဴ ေန္ပည့ေတာ့တိုင့ဵမ့ မှုခင့ဵသတင့ဵမီဒီယာအဖ်ဲ့မျ 
ကိုေဇယးာမင့ဵထက့ အပါအဝင့ သတင့ဵေထာက့ သဳုဵဦဵတို္ဓသည့ ငါဵသိုင့ဵေခးာင့ဵပမို့အပိုင့ ္မက့တိအုုပ့စု၇ ေတာင့ယာတန့ဵ 

ေကးဵရွာမျ အလုပ့သမာဵ ှ၀ ဦဵကို အလုပ့္ပန့ဝင့ရန့ ကာဵ နျစ့စီဵ္ဖငဴ့ လာေရာက့ေခ္ဒေဆာင့ခဲဴကကသည့၈ ထိုသုိ္ဓ ေခ္ဒေဆာင့ပပီဵ 

ေနာက့ ရန့ကုန့ပမို့သုိ္ဓ ထ်က့ခ်ာခဲဴရာ ေရကကည့ပမို့နယ့၉ ဌာနဆိုင့ရာမးာဵနျင့ဴ အရပ့ဘက့အဖ်ဲ့အစည့ဵမးာဵမျ တာဵ္မစ့ 

စစ့ေဆဵခဲဴစဉ့ လူ ငါဵဦဵထက့ပိုမို၊ လူစုလူေဝဵ္ဖင့ဴ ခရီဵသ်ာဵ္ခင့ဵ၇ ေဒသန္တရအမိန့့ကို ခး ိုဵေဖာက့္ခင့ဵတို္ဓေကကာင့ဴ ေရကကည့ 

ပမို့နယ့၇ COVID–19 ထိန့ဵခးုပ့ေရဵနျင့ဴအေရဵေပ္ဒ တုဳ္ဓ္ပန့ေရဵေကာ့မတီမျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊ တရာဵစ်ဲဆို ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈   
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၄ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၅ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 

ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵသူမျာဵကို ကိုယ်ထိလက်ေရာက်တုဳ့ြပန်ခဲဴသူ နှစ်ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ် ချမှတ် 

ကန့့သတ့ေစာင့ဴကကညဴ့မှုခဳယူရန့ ေ္ပာဆိုသညဴ့ ကးန့ဵမာေရဵစစ့ေဆဵေသာအဖ်ဲ့ကို ကိုယ့ထိလက့ေရာက့တုဳ္ဓ္ပန့ခဲဴသညဴ့ 
အတ်က့ ဧပပီလ ဿဿ ရက့ေန့တ်င့ ဧရာဝတီတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ဘိုကေလဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ရန့ကုန့ပမို့၇ ေတာင့ဥက္ကလာပ 

ပမို့နယ့ သစ္စာလမ့ဵတ်င့ ေနထိုင့သညဴ့ ေဒ္ဒခင့မာဉီဵ နျင့ဴ ကိုညီညီလ်င့တို္ဓကို ကူဵစက့ေရာဂါ ကာက်ယန့ျိမ့နင့ဵေရဵ ဥပေဒ္ဖင့ဴ 

ေထာင့ဒဏ့ သဳုဵလစီ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ေထာင့ဒဏ့သုဳဵလ ခးမျတ့္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ အဆိုပါနျစ့ဦဵကို ဖးာပုဳေဆဵရုဳတ်င့ 

Facility Quarantine ္ဖငဴ့ ရဲလုဳခခုဳေရဵခးထာဵကာ ေစာင့ဴကကပ့ထာဵသည့ဟု ဘိုကေလဵပမို့နယ့ ္ပည့သူ့ကးန့ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန 

ေဆဵရုဳအုပ့ေဒါက့တာ စုစုလှိုင့မျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈  

ဧပပီလ ဿှ ရက့ေန့ ည ၅ နာရီအခးနိ့ခန့့တ်င့ ။င့ဵတုိ္ဓနျစ့ဦဵသည့ ဘိုကေလဵပမို့အဝင့ နတ့ေခးာင့ဵတဳတာဵဂိတ့တ်င့ 
ကးန့ဵမာေရဵစစ့ေဆဵေနေသာအဖ်ဲ့နျင့ဴအခးင့ဵမးာဵခဲဴရာမျ ေစတနာဴဝန့ထမ့ဵနျစ့ဦဵကို ပါဵရိုက့ခဲဴသညဴ့အတ်က့ ဧပပီလ ဿဿ 

ရက့ေန့တ်င့ ဘိုကေလဵပမို့နယ့ကးန့ဵမာေရဵမျူဵ ဦဵေအဵေသာင့ဵမျ ဘိုကေလဵပမို့နယ့ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓဦဵတိုက့ ေလျှောက့ထာဵကာ 

အမှုဖ်င့ဴ တိုင့ကကာဵခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၀ ရက့၇ Myanmar-Now/္မန့မာ 

ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ဧရာဝတီတိုင်ဵတွင် ညမထွက်ရအမိန့် ချ ိုဵေဖာက်သူ ၂၀၀ေကျာ်ကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

COVID-19 ေရာဂါ္ဖစ့ပ်ာဵေနသညဴ့ အခးနိ့ကာလအတ်င့ဵ ဧရာဝတီတိုင့ဵတ်င့ ညမထ်က့ရအမိန့့ ထုတ့္ပန့ပပီဵေနာက့ အမိန့့ကို 

လိုက့နာ္ခင့ဵမရျိသူ ဿွွ ေကးာ့ကို ဖမ့ဵဆီဵ အေရဵယူခဲဴသည့ဟု တိုင့ဵရဲတပ့ဖ်ဲ့မှုရုဳဵမျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈ ဧရာဝတီတိုင့ဵ 

ေဒသကကီဵအတ်င့ဵ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို လိုက့နာ္ခင့ဵမရျိသူ ဿှဿ ဦဵကို ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမးာဵမျ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ှ၅၅ 
္ဖငဴ့  ေထာင့ဒဏ့ တစ့လနျင့ဴ နျစ့လ ္ပစ့ဒဏ့မးာဵ ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ခရိုင့အလိုက့စာရင့ဵမးာဵမျာ ပုသိမ့ခရိုင့မျ လူေပါင့ဵ ၅၁ ဦဵ၇ 

ဟသောတခရိုင့မျ ၁၅ ဦဵ၇ ဖးာပုဳခရိုင့မျ ဿ၅ ဦဵ၇ ေ္မာင့ဵ္မခရိုင့မျ ဿဿ ဦဵ၇ လပ်တ္တာခရိုင့မျ ဿွ ဦဵနျင့ဴ မအူပင့ခရိုင့မျ ှွ ဦဵ          

(စုစုေပါင့ဵ ဿှဿ ဦဵ) တို္္ဓ ဖစ့သည့၈   
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿဿ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၂ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ /္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၅ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 

https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/27/221527.html?fbclid=IwAR3zYjVT9X5F-2L3u0FCnk75R4EDTH1VkRhWV3FsjqIhCWW37ojrr4hr4Xg
http://burmese.dvb.no/archives/384817?fbclid=IwAR1t4KI4HRvGzNZ_PofmX2zLWOUukQgPEHXs36uluu6rM8NpJzbwawfuM9I
https://myanmar-now.org/mm/news/3610
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/22/221100.html?fbclid=IwAR3XPh1Smr7bRcU0KmhK06GqJ6A4HtCU3ckeCMLaGvXpl_eduPijV1Yhtb0
https://news-eleven.com/article/170591?fbclid=IwAR3tTgcQNmXEFDJTBNtnaA6xL2K_-ViAzjCr8m4KQ4YOnzTxqO2EBl6vnlY
http://burmese.dvb.no/archives/384921?fbclid=IwAR2CUwCfu1IQH1OQtGRNRkQ-snxRbJ68TrlrGP4sOPwWsp3JLDc1YlX-vZ4
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ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ေမလ ဿ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
 

စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵေဒသ္ကီဵ 
 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

ေစာင်ဴကကညဴ်ကာလအတွင်ဵ စည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်သညဴ်အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵကို တရာဵစွဲ 

ထို္ဓအ္ပင ့စစ့ကိုင့ဵတိုင့ဵအတ်င့ဵ ဝက့လက့ပမို့နယ့၇ သစ့ဆိမဴ့ကကီဵေကးဵရွာတ်င့လည့ဵ (Facility Quarantine) သတ့မျတ့ေနရာ 
တ်င့ ကးန့ဵမာေရဵ ေစာင့ဴကကညဴ့မှု ခဳယူ္ ခင့ဵမရျိပဲ ထ်က့ေ္ပဵခဲဴသ္ဖင့ဴ ။င့ဵအာဵ ကူဵစက့ေရာဂါ ကာက်ယန့ျိမ့နင့ဵေရဵ ဥပေဒ္ဖငဴ့ 

အမှုဖ်င့ဴထာဵေကကာင့ဵ ဝက့လက့ပမို့မ ရဲစခန့ဵမျ သိရသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၀ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ  

ဇီဵကုန်ဵတွင်  ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူထဳမှ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမျာဵ သိမ်ဵဆည်ဵရမိသညဴ်အတွက် အမှုဖွင်ဴ 

စစ့ကိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ကန့့ဘလူခရိုင့၇ ဇီဵကုန့ဵပမို့ အေ္ခခဳပညာေကးာင့ဵတ်င့ COVID-19 ေစာင့ဴကကညဴ့ေရဵ Quarantine 
Center ဝင့ေနသညဴ့ အမး ိုဵသာဵတစ့ဦဵထဳမျ မူဵယစ့ေဆဵဝါဵမးာဵ သိမ့ဵဆည့ဵရမိခဲဴသညဴ့အတ်က့  ထိုအမး ိုဵသာဵနျင့ဴ ပါဝင့သူ 

နျစ့ဦဵကို အမှုဖ်င့ဴထာဵေကကာင့ဵ ဇီဵကုန့ဵနယ့ေ္မရဲစခန့ဵမျသိရျိရသည့၈ ဧပပီလ ဿ၂ ရက့ေန့တ်င့ ဇီဵကုန့ဵနယ့ေ္မရဲစခန့ဵမျ 

တပ့ဖ်ဲ့ဝင့မးာဵသည့ ဇီဵကုန့ဵပမို့ေပ္ဒရပ့က်က့မးာဵအတ်င့ဵ လျညဴ့ကင့ဵေဆာင့ရွက့ေနစဉ့ ဇီဵကုန့ဵပမို့ အေ္ခခဳပညာေကးာင့ဵ 

အိမ့သာအနီဵ၉ မသကောဖ်ယ့လူတစ့ဦဵအာဵ ေတ့်ရျိသ္ဖငဴ့ ေမဵ္မန့ဵစစ့ေဆဵခဲဴသည့၈ ထိုသုိ္ဓစစ့ေဆဵစဉ့ ။င့ဵသည့ အေ္ခခဳပညာ 

ေကးာင့ဵ၉ COVID-19 Quarantine Center တ်င့ ေစာင့ဴကကညဴ့ခဳေနရသညဴ့ ဇီဵကုန့ဵပမို့ ေအာင့သိဒ္ဓိရပ့ေန ဇဲ်မာန့ဦဵ (ခ) 
ဖိုဵလ္ပညဴ့ဆိုသူ္ဖစ့ပပီဵ ။င့ဵခန္ဓာကိုယ့အာဵစစ့ေဆဵရျာေဖ်ခဲဴရာ ပငန့ယ့ဆလင့ပုလင့ဵအတ်င့ဵ မူဵယစ့ေဆဵဝါဵ ဟုယူဆရေသာ 

အမှုန့့မးာဵပါရျိေသာ ပုလင့ဵတစ့လုဳဵနျင့ဴ မရမ့ဵေရာင့ဂက့(စ့)မီဵ္ခစ့တစ့လုဳဵကို ေတ့်ရျိခဲဴသည့၈ 

အဆိုပါ္ဖစ့စဉ့မးာဵပတ့သက့၊ ကိုဇဲ်မာန့ဦဵ(ခ)ဖိုဵလ္ပညဴ့၇ ကိုေဇာ့နိုင့ထ်န့ဵ (ခ)တရုတ့ကကီဵနျင့ဴ ကိုအာကာ္မင့ဴတို္ဓကို ဇီဵကုန့ဵ 

နယ့ေ္မရဲစခန့ဵမျ မူဵယစ့ေဆဵဝါဵနျင့ဴ စိတ့ကို ေ္ပာင့ဵလဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမးာဵဆိုင့ရာ ဥပေဒပုဒ့မ ှ၃(ဂ)အရအမှုဖ်င့ဴ ထာဵ 

ေကကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၅ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရိှ၍ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ပုလဲမမို့၌ COVID-19 ေစာငဴ်ကကည်ဴြပည်ေတာ်ြပန်တစ်ဦဵ စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရှိ၍ ေထာင်ဒဏ် ချမှတ် 

ဧပပီလ ဿ ရက့ေန့တ်င့ စစ့ကိုင့ဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ ပုလဲပမို့နယ့တရာဵမျ ပုလဲပမို့အထက့တန့ဵေကးာင့ဵတ်င့ ှ၁ ရက့ 
ေစာင့ဴကကညဴ့္ခင့ဵ ခဳထာဵရသညဴ့ ထိုင့ဵနိုင့ငဳမျ ္ပန့လာေသာ ကို္မငဴ့နိုင့ ဆိုသူကို အလုပ့ကကမ့ဵနျင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ ေ္ခာက့လ 

ကးခဳေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ အဆိုပါအမး ိုဵသာဵသည့ ညအခးနိ့တ်င့ ထန့ဵရည့မူဵပပီဵ စခန့ဵကကီဵကကပ့သကူို မေခးမငဳ 

http://burmese.dvb.no/archives/385569?fbclid=IwAR1qspEeG8Q78Pu5XCyZhggREO_B8d_VHQQr1Mnywkxiaorg65z5QVJaaH0
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/03/219977.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/138683.html
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ေ္ပာဆိုသ္ဖင့ဴ မတ့လ ၀ှ ရက့ေန့တ်င့  ပုလဲပမို့နယ့ ဒုပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵမျ တရာဵလို္ပုလုပ့ကာ  ဿွှ၀ ခုနျစ့ သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒ ပုဒ့မ ၀ွ(က)္ဖငဴ့ အမှုဖ်ငဴ့တိုင့ကကာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  ေထာင့ဒဏ့ခးမျတ့္ခင့ဵ ခဳခဲဴရသူ 

ကို  ပုလဲပမို့မရဲစခန့ဵ၉ ထိန့ဵသိမ့ဵထာဵပပီဵ ေစာင့ဴကကညဴ့ကာလ ္ပညဴ့သ်ာဵလျှေင့ မုဳရွာပမို့ အကးဉ့ဵေထာင့ကို ပို္ဓေဆာင့သ်ာဵ 
မည့္ဖစ့သည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၀ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာအာရျအသဳ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၁ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၁ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 

ယင်ဵမာပင်မမို့နယ်တွင် ၁၄ ရက် ေစာင်ဴကကညဴ်ခဳေနရသညဴ် အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

COVID-19 ေရာဂါ ကာက်ယ၇့ ေစာင့ဴကကညဴ့ေရဵအတ်က့ ှ၁ ရက့ ေစာင့ဴကကညဴ့ခဳေနရခးနိ့တ်င့ အရက့ေသစာေသာက့စာဵကာ 
ေလျှောက့သ်ာဵေနေသာေကကာင့ဴ ဧပပီလ ၀ ရက့ေန့တ်င့ စစ့ကိုင့ဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ ယင့ဵမာပင့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵ 

မျ   ယင့ဵမာပင့ပမို့နယ့ေန ဇင့ေမာငေ့မာင့အာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒပုဒ့မ (ဿ၃) ္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ 
တစ့နျစ့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၁ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 

 

 

ေဆဵရုဳမှ ထွက်ေြပဵသညဴ် ေရဦဵမှ ေစာင်ဴကကညဴ်လူနာအာဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 
ကိုရိုနာဗိုင့ဵရပ့စ့သဳသယ္ဖင့ဴ ေရဦဵေဆဵရုဳတ်င့ ေစာင့ဴကကညဴ့္ခင့ဵခဳထာဵရစဉ့ ထ်က့ေ္ပဵခဲဴသညဴ့အတ်က့ စစ့ကိုင့ဵတုိင့ဵ ေဒသ 

ကကီဵ၇ ေရဦဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ  ေစာင့ဴကကညဴ့္ခင့ဵခဳထာဵရသညဴ့ ထိုအမး ိုဵသာဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု 

ဥပေဒ ပုဒ့မ ၀ွ (က)္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ ေ္ခာက့လ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၁ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

အင်ဵေတာ်မမို့နယ်တွင် ကွာရန်တင်ဵစခန်ဵတစ်ခု၌ ဓာဵြဖင်ဴမခိမ်ဵေြခာက်ခဲဴသူကို အမှုဖွင်ဴအေရဵယူ 

စစ့ကိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ အင့ဵေတာ့ပမို့နယ့၇ ေအာင့ဵကုန့ဵေကးဵရွာ အ.ထ.က ခ်ဲ Facility Quarantine ေစာင့ဴကကညဴ့စခန့ဵတ်င့ 
ဓာဵ္ဖငဴ့ ပခိမ့ဵေ္ခာက့ခဲဴသညဴ့ အမး ိုဵသာဵတစ့ဦဵကို ဧပပီလ ှ၀ ရက့ေန့တ်င့ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒ 

ပုဒ့မ ဿ၃ ္ဖငဴ့ အင့ဵေတာ့ပမို့မရဲစခန့ဵ၉ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ COVID-19 ေရာဂါ္ပန့့ပ်ာဵမှုမရျိေစေရဵအတ်က့ ေစာင့ဴကကညဴ့သူ 

မးာဵထာဵသညဴ့ ေအာင့ဵကုန့ဵေကးဵရွာ အထက့တန့ဵေကးာင့ဵခ်ဲ၉ က်ာရန့တင့ဵဝင့ေနသညဴ့ ကိုသန့ဵကိုဆိုသူကို ထမင့ဵ 

လာေရာက့ပို္ဓသညဴ့ တစ့ရွာတည့ဵေန ကိုေသာင့ဵလ်င့သည့ နျာေခါင့ဵစည့ဵတပ့ထာဵ္ခင့ဵမရျိသညဴ့အတ်က့ ဆယ့အိမ့မျူဵမျ 
ေ္ပာဆိုရာ  ဓာဵထုတ့ပပီဵ ပခိမ့ဵေ္ခာက့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ၇ ္မန့မာ  

COVID-19 ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴအဖွဲ့ကို ဆဲဆို္ကိမ်ဵေမာင်ဵသူအာဵ အမှုဖွငဴ် 

https://www.rfa.org/burmese/news/thai-returner-against-rule-sentenced-six-months-in-jail-04032020052135.html?fbclid=IwAR20lH7Xu8I8aCZ9xy4e5pbj4ihjvAdNLXhOVPEt7JZUTPGPkepPAJf6uI0
https://myanmar.mmtimes.com/news/137904.html
http://burmese.dvb.no/archives/380371
http://burmese.dvb.no/archives/380371
http://burmese.dvb.no/archives/382365
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စစ့ကိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ကန့့ဘလူပမို့နယ့၇ ဇီဵကုန့ဵနယ့ေ္မ ရဲစခန့ဵမျ ကန့့ဘလူပမို့နယ့၇ ကးစီုေကးဵရွာမျ ကိုစန့ဵက်န့့ကို  COVID-
19 ကာက်ယေ့ရဵလုပ့ငန့ဵ ေဆာင့ရွက့ေနသည့ဴအဖ်ဲ့ကို ဆဲဆိုကကိမ့ဵေမာင့ဵခဲဴသညဴ့အတ်က့ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ ဆိုင့ရာ 

စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒပုဒ့မ ဿ၃ ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵဆီဵခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ၁ ရက့ေန့တ်င့ ကိုစန့ဵက်န့့သည့ အရက့ေသစာ ေသာက့စာဵမူဵယစ့ကာ 
။င့ဵေကးဵရွာရျိ အေ္ခခဳမူလတန့ဵေကးာင့ဵသုိ္ဓ ေရာက့ရျိလာပပီဵ ကိုရိုနာဗိုင့ဵရပ့စ့ကူဵစက့ေရာဂါ ဟန့့တာဵကာက်ယ့ေရဵ 

လုပ့ငန့ဵမးာဵ ေဆာင့ရွက့ေနသည့ဴ ေကာ့မတီအဖ်ဲ့အာဵ ဆဲဆိုကကိမ့ဵေမာင့ဵ္ခင့ဵမးာဵ ္ပုလုပ့ခဲဴ သည့၈  ဧပပီလ ၂ ရက့ေန့၇ ည ၆ 

နာရီခ်ဲတ်င့ ကိုစန့ဵက်န့့သည့ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၀ ရက့၇ ္မန့မာဴအလင့ဵလမူှုက်န့ရက့စာမးက့နျာ/္မန့မာ 

ဒီပဲယင်ဵ၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်သူမျာဵကို ေစာင်ဴကကညဴ်ရန် ြငင်ဵဆိုခဲဴသညဴ် ဆယ်အိမ်မှူဵအာဵ တရာဵစွဲ 

စစ့ကိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ဒီပဲယင့ဵပမို့နယ့၇ ဖုတ္ထန့ဵေတာေကးဵရွာတ်င့ နိုင့ငဳ္ခာဵမျ ္ပန့လာပပီဵ က်ာရန့တင့ဵဝင့ေနသူမးာဵကို 
အလျညဴ့ကး ေစာင့ဴကကညဴ့ရန့ ္ငင့ဵဆိုခဲဴသညဴ့ ဆယ့အိမ့မျူဵအာဵ သဘာဝေဘဵ အန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒ ပုဒ့မ ဿ၅ 

(ခ)္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴ တိုင့ကကာဵခဲဴသည့၈ ပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵရုဳဵ ဒုဦဵစီဵမျူဵ ဦဵေအာင့ပဖိုဵသူမျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊ မူဵကမ့ဵကကီဵ 
နယ့ေ္မရဲစခန့ဵတ်င့ အမှုဖ်င့ဴ တိုင့ကကာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၅ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယထ်ိန်ဵချုပ်ေရဵ ေနှာင်ဴယှက်သူ နှစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴအေရဵယူ 

စစ့ကိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ကန့့ဘလူပမို့နယ့၇ ကိုဵေတာင့ဘို္ဓေကးဵရွာတ်င့ ကိုဗစ့-ှ၆ ကာက်ယထ့ိန့ဵခးုပ့ေရဵ ေနျာင့ဴယျက့ခဲဴသူ 
နျစ့ဦဵ ္ဖစ့ေသာ ကိုသန့ဵဝင့ဵ(ခ) ေသာင့ဵဝင့ဵအပါအဝင့ နျစ့ဦဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ ဆိုင့ရာစီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒပုဒ့မ ဿ၃ ္ဖငဴ့ 

အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ှွ ရက့ေန့ ညပိုင့ဵ၉ စစ့ကိုင့ဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ ကန့့ဘလူပမို့နယ့၇ ကိုဵေတာင့ဘို္ဓ ေကးဵရွာ 

အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ နျင့ဴအဖ်ဲ့သည့ ကိုရိုနာဗိုင့ဵရပ့စ့ကူဵစက့ေရာဂါနျင့ဴပတ့သက့ပပီဵ ေစာင့ဴကကညဴ့သူမးာဵထာဵရျိသညဴ့ အ.ထ.က 

(ကိုဵေတာင့ဘို္ဓ) တ်င့ လုဳခခုဳေရဵေဆာင့ရွက့ေနစဉ့ သန့ဵဝင့ဵ(ခ) ေသာင့ဵဝင့ဵအပါအဝင့ နျစ့ဦဵ ေရာက့ရျိလာခဲဴပပီဵ ခ်င့ဴ္ပုခးက့ 
မရျိဘ ဲဓာတ့ပုဳရိုက့ကာ မေခးမငဳေ္ပာဆို ေနျာင့ဴယျက့္ခင့ဵမးာဵ ္ပုလုပ့ခဲဴသည့၈ ထို္ဓေကကာင့ဴ ။င့ဵတို္ဓအာဵ ကန့့ဘလူပမို့မရဲစခန့ဵ၉ 

အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှွ ရက့၇ ဧရာဝတီ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှဿ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှဿ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့ 

ဝက်လက်၌ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှု ခဳယရူန်ြငင်ဵဆိုကာ ထိုဵ္ကိတ်ရန်ြပုခဲဴေသာ အမျ ိုဵသာဵ သဳုဵဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 
စစ့ကိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ဝက့လက့ပမို့နယ့တ်င့ ကးန့ဵမာေရဵစစ့ေဆဵမှု ခဳယူရန့္ငင့ဵဆိကုာ ထိုဵကကိတ့ရန့္ပုခဲဴေသာ အမး ိုဵသာဵ 

သဳုဵဦဵကို ေရွှေပန့ဵကုန့ဵနယ့ေ္မရဲစခန့ဵ၉ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၀၂၀/၂ွ၃/ ၀ဿ၀/ ဿ၆၁ ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ှ၂ ရက့ေန့ 

ညေနအခးနိ့၉ ္မင့ဵ သည့ေကးဵရွာ အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵကကည့ဝင့ဵ ဦဵစီဵသညဴ့ ပူဵေပါင့ဵအဖ်ဲ့သည့ ရွာအဝင့ ၉  ကးန့ဵမာေရဵ 
စစ့ေဆဵေပဵ္ခင့ဵမးာဵ ေဆာင့ရွက့ေနခးနိ့ ကိုေကးာ့မင့ဵဦဵအပါအဝင့ အမး ိုဵသာဵ သဳုဵဦဵသည့ ဆိုင့ကယ့္ဖင့ဴ 

ေရာက့ရျိလာပပီဵ  ။င့ဵတုိ္ဓအာဵ ကးန့ဵမာေရဵ စစ့ေဆဵမှုခဳယူပပီဵမျ ရွာအတ်င့ဵသုိ္ဓ ဝင့ေရာက့ရန့ ေ္ပာဆိုခဲဴသည့၈ ။င့ဵတုိ္ဓမျ မေခးမငဳ 

္ပန့လည့ ေ္ပာဆိုခဲဴပပီဵ ဦဵ္မင့ဴစိုဵကို ဆဲဆိုကာ လက့သီဵ္ဖင့ဴ ဝိုင့ဵဝန့ဵထိုဵကကိတ့ခဲဴ္ခင့ဵေကကာင့ဴ အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၅ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
  

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
  

https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS/posts/2547524198821406
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/08/220268.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-citizens-face-covid-19-prosecutions-breaching-rules.html
http://burmese.dvb.no/archives/382042
https://www.mmtimes.com/news/five-myanmar-citizens-face-charges-anti-covid-19-mischiefs.html
http://burmese.dvb.no/archives/383101?fbclid=IwAR1rLESFFEZL0UojPUfkQflLesm8QBbFkDmtsne3LyjX1SP9p6SoHILxwF0
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လူစုလူေဝဵြဖင်ဴ အလှူမဂေလာပွဲ ကျင်ဵပခဲဴသူမျာဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

COVID-19 ေရာဂါ ကာက်ယ့တာဵဆီဵ နိုင့ေရဵအတ်က့ ထုတ့္ပန့ထာဵေသာ ေဒသန္တရအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့ကာ အလျူပ်ဲ 
ကးင့ဵပ္ပုလုပ့ခဲဴသညဴ့အတ်က့ ဧပပီလ ၄ ရက့ေန့တ်င့ စစ့ကိုင့ဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ ခင့ဦဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ခင့ဦဵပမို့နယ့၇ 

ေလာင့ဵရျည့ေကးဵရွာမျ ဦဵေကးာ့လ်င့ နျင့ဴ ေဒ္ဒခင့မာဝင့ဵတို္ဓအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒ ပုဒ့မ 
၀ွ(က)  ္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ ေ္ခာက့လစီ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ှ ရက့ေန့တ်င့ ဒုတိယပမို့နယ့အေထ်ေထ် 

အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵေအာင့ကိုလတ့မျ ။င့ဵတို္ဓနျစ့ဦဵအာဵ ခင့ဦဵပမို့မ ရဲစခန့ဵ၉ အမျူဖ်င့ဴတိုင့ကကာဵခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၅ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 

 

 

မဂေလာပွဲကျင်ဵပခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသာဵနှင်ဴ ဖခင်တိုက့ို ေထာင်ဒဏ်နှင်ဴ ေငွဒဏ်ချမှတ် 

COVID-19 ေရာဂါ ကာက်ယ့တာဆီဵနိုင့ေရဵအတ်က့ ထုတ့္ပန့ထာဵေသာ ေဒသန္တရအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့ကာ လူစုလူေဝဵနျငဴ့ 
မဂေလာအခမ့ဵအနာဵ္ပုလုပ့ခဲဴေသာေကကာင့ဴ  ဧပပီလ ၁ ရက့ေန့တ်င့ စစ့ကိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ တမူဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ စစ့ကိုင့ဵ 
တိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ တမူဵပမို့၇ ပမို့မ(ှ၀) ရပ့က်က့မျ ေမာင့ထန့လင့ဵရျိန့အာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒပုဒ့မ 

၀ွ(က) ္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ ေ္ခာက့လကးခဳေစရန့ နျင့ဴ ဗီဇာစည့ဵကမ့ဵေဖာက့ဖးက့မှုအတ်က့ လဝကအက့ဥပေဒပုဒ့မ ှ၀(က) 

္ဖငဴ့ ဒဏ့ေင်ကးပ့ ှွ သိန့ဵ (သုိ္ဓမဟုတ့) ေထာင့ဒဏ့ ေ္ခာက့လကးခဳေစရန့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴပပီဵ ။င့ဵမျ ဒဏ့ေင် ေပဵေဆာင့ခဲဴ 

သည့၈ ေမာင့ထန့လင့ဵရျိန့အာဵ တမူဵပမိုနယ့ ဒုတိယအေထ်ေထ် အုပ့ခးုပ့ေရဵမှုဵ ဦဵေကးာ့ေကးာ့လင့ဵမျ တရာဵလို္ပုလုပ့ကာ 

တမူဵပမို့မ ရဲစခန့ဵ၉ အမှုဖ်င့ဴ တိုင့ကကာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  

။င့ဵ၌ ဖခင့္ဖစ့သူ ဦဵထန့ခိုလ်န့ဵအာဵ အေမရိကန့နိုင့ငဳသာဵ္ဖစ့သူ ေမာင့ထန့လင့ဵရျိန့ ေနအိမ့၉ သက့ဆိုင့ရာမျ ခ်င့ဴ္ပခးက့ 

မရျိဘ ဲ တည့ဵခိုေနထိုင့မှုအာဵ သက့ဆိုင့ရာသုိ္ဓ သတင့ဵပို္ဓရန့ ပးက့က်က့ခဲဴသညဴ့အတ်က့ နိုင့ငဳ္ခာဵသာဵမးာဵ မျတ့ပုဳတင့ေရဵ 
အက့ဥပေဒပုဒ့မ ၂(ှ) ္ဖငဴ့ ဒဏ့ေင် ကးပ့ ှွ သိန့ဵေပဵေဆာင့ရန့(သုိ္ဓ) ဒဏ့ေင်မေပဵေဆာင့ပါက ေထာင့ဒဏ့ ၃ လ ကးခဳ 

ေစရန့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴပပီဵ ဦဵထန့ခိုလ်န့ဵမျ ဒဏ့ေင်ေဆာင့ခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခနုျစ့၇ ဧပပီလ ၁ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၁ ရက့၇ မဇ္စျမိ/္မန့မာ 

တမူဵမမို့နယ်တွင် လွတ်မငိမ်ဵခွင်ဴြဖငဴ် ြပန်လွတ်လာသူ တစ်ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

စစ့ကိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ တမူဵပမို့နယ့တ်င့ သမ္မတ၌ ္ပစ့ဒဏ့လ်တ့ပငိမ့ဵသက့သာခ်င့ဴ္ဖင့ဴ လ်တ့ေ္မာက့လာသူ တမူဵပမို့နယ့၇ 
ခမိတ့ေကးဵရွာမျ ဦဵေကးာ့လင့ဵသည့ တမူဵပမို့၇ ခမိတ့ေကးဵရွာ အလကေကးာင့ဵတ်င့ က်ာရန့တင့ဵေစာင့ဴကကညဴ့မှုခဳယူေနေသာ 

ဇနီဵရျိရာ အခန့ဵအတ်င့ဵသုိ္ဓ တာဝန့ရျိသူမးာဵ၌ ခ်င့ဴ္ပုခးက့ကို ေတာင့ဵခဳ္ခင့ဵမရျိဘဲ အတင့ဵဝင့ေရာက့ခဲဴသညဴ့အ္ပင့ 

ဇနီဵ္ဖစ့သူကို ကိုယ့ထိလက့ေရာက့ ကးူဵလ်န့ခဲဴသညဴ့အတ်က့ တမူဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ။င့ဵအာဵ ှ၆၆၂ ခုနျစ့၇ ကူဵစက့ 
ေရာဂါမးာဵ ကာက်ယန့ျိမ့နျင့ဵေရဵ ဥပေဒ ပုဒ့မ (ှ၅) ္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ သဳုဵလ ကးခဳေစရန့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ဿွ 

ရက့ေန့တ်င့ တမူဵ ပမို့နယ့ ္ပည့သူ့ကးန့ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၇ ကးန့ဵမာေရဵမျူဵ(ှ) ဦဵတင့ဴလ်င့မျ တရာဵလို္ ပုလုပ့ကာ 

ဦဵေကးာ့လင့ဵအာဵ တမူဵပမို့နယ့ တရာဵရုဳဵ၉ ဦဵတိုက့ေလျှောက့ထာဵကာ အမှုဖ်င့ဴ တိုင့ကကာဵခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿှ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿဿ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ /္မန့မာ 

လူနာေစာင်ဴအြဖစ်ထာဵရှိစဉ် သတ်မှတ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵမရှိေသာေကကာင်ဴ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ 

https://myanmar.mmtimes.com/news/138143.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/04/220014.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/68589h
http://burmese.dvb.no/archives/383673?fbclid=IwAR3HiXxTqnoAQo401C9bN5tEtfV0EIQCEIQnC3Mfj5-60sfIU4VkP1BP24Q
https://news-eleven.com/article/170184
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လူနာေစာင့ဴအ္ဖစ့ထာဵရျိစဉ့ သတ့မျတ့ စည့ဵကမ့ဵမးာဵကို လိုက့နာ္ခင့ဵမရျိေသာေကကာင့ဴ ဧပပီလ ၃ ရက့ေန့တ်င့ စစ့ကိုင့ဵတုိင့ဵ 

ေဒသကကီဵ၇ ယင့ဵမာပင့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ လူနာေစာင့ဴအ္ဖစ့ ထာဵရျိသူ ကိုေဇာ့ဝင့ဵ ကို  သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ 

စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒ ပုဒ့မ ၀ွ ္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ ေ္ခာက့လ ကးခဳေစရန့ အပပီဵသတ့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ယင့ဵမာပင့ပမို့နယ့၇ 
ေခးာင့ဵဆုဳေကးဵရွာေန ဦဵေဌဵေကးာ့သည့ မတ့လ ဿ၁ ရက့ေန့တင့် တရုတ့နိုင့ငဳမျ ္ပန့လာပပီဵ မတ့လ ဿ၄ ရက့ေန့၉ 

ေကးဵရွာအလယ့တန့ဵေကးာင့ဵ၉ သီဵ္ခာဵေစာင့ဴကကပ့ထာဵရျိစဉ့ နာမကးန့ဵ္ဖစ့လာသ္ဖငဴ့ ယင့ဵမာပင့ ပမို့နယ့ေဆဵရုဳကကီဵသုိ္ဓ 

ပို္ဓေဆာင့ခဲဴသည့၈ လူနာ ဦဵေဌဵေကးာ့အတ်က့ လူနာေစာင့ဴအ္ဖစ့ ထာဵရျိသူ ကိုေဇာ့ဝင့ဵ သည့ လူနာေစာင့ဴမးာဵ ေဆာင့ရန့၇ 

ေရျာင့ရန့မးာဵကို အသိေပဵထာဵေသာ့လည့ဵ ေဆဵရုဳဝင့ဵအတ်င့ဵ လျညဴ့လည့သ်ာဵလာ္ခင့ဵ၇ ေဈဵဆိုင့မးာဵသုိ္ဓ သ်ာဵေရာက့ 

ေဈဵဝယ့္ခင့ဵ၇ ေဆဵရုဳဝင့ဵအတ်င့ဵရျိ ဝန့ထမ့ဵအိမ့ရာမးာဵသုိ္ဓ သ်ာဵေရာက့ခဲဴ္ခင့ဵမးာဵ ္ပုလုပ့ခဲဴ ေကကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ထို္ဓေကကာင့ဴ 
လူနာေစာင့ဴ ကိုေဇာ့ဝင့ဵ ကို ေဒသန္တရအမိန့့အာဵ ေဖာက့ဖးက့ကးူဵလ်န့သ္ဖင့ဴ ပမို့နယ့ အေထ်ေထ် အုပ့ခးုပ့ေရဵ ဦဵစီဵဌာန 

ဒုတိယ ပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵမျ သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှု ဥပေဒ ပုဒ့မ ၀ွ အရ အေရဵယူေပဵရန့ တိုင့ကကာဵ 

ခဲဴသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၅ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ 
 

ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ညမထွက်ရအမိန့်အာဵ ေဖာက်ဖျက်၍ အြပင်ထွက်သညဴ် တမူဵမမို့ေပါ်မှ လူ(၁၆)ဦဵအာဵ မမို့မရဲစခန်ဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ဧပပီလ ဿ၃ ရက့ေန့တ်င့ စစ့ကိုင့ဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ တမူဵပမို့နယ့၇ တမူဵပမို့တ်င့ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို ဖီဆန့ပပီဵ ည (ှွ) 
နာရီေကးာ့တ်င့  အ္ပင့ထ်က့ခဲဴသညဴ့ တမူဵပမို့ေပ္ဒမျ  လူ(ှ၃)ဦဵအာဵ တမူဵပမို့မရဲစခန့ဵတ်င့ထိန့ဵသိမ့ဵထာဵသည့ဟု သိရျိရ 

သည့၈ ညမထ်က့ရအမိန့့သည့ ဧပပီလ ှ၅ ရက့ေန့မျ ေမလ ှ၄ ရက့ေန့ထိ အာဏာသက့ေရာက့သည့ဟု သိရျိရသည့၈  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၄ ရက့၇ ရဲမိုဵ္မငဴ့၌ လူမှုက်န့ရက့စာမးက့နျာ/္မန့မာ 

ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ကေလဵမမို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့် မလိုက်နာသူမျာဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ဧပပီလ ဿ၄ ရက့ေန့တ်င့ စစ့ကိုင့ဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ ကေလဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ကေလဵပမို့နယ့တ်င့ ထုတ့္ပန့ထာဵသညဴ့ 
ညမထ်က့ရအမိန့့အာဵ ေဖာက့ဖးက့ခဲဴသူ ှ၀ ဦဵအနက့ ှဿ ဦဵအာဵ  ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ှ၅၅ ္ဖင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ သဳုဵလစီ ကးခဳ 

ေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ကးန့တစ့ဦဵသည့ အသက့မ္ပညဴ့သညဴ့အတ်က့ ကေလဵသူငယ့အက့္ဖငဴ့ ရဲမျ 

ေဆာင့ရွက့မည့ ္ဖစ့ေကကာင့ဵ ကေလဵပမို့ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုေကာ့မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦဵထ်န့ဵေကးာ့နိုင့မျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ဿ၃ ရက့ 
ေန့ ညပိုင့ဵတ်င့ အဆိုပါ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့္ခင့ဵခဳရသူမးာဵသည့ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့ခဲဴသညဴ့အတ်က့ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵ 

ခဳခဲဴရသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၄ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ /္မန့မာ 

 

 
 

 

 

https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/08/220268.html
https://www.facebook.com/yemoe.myint.73/posts/1517455848416791
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တနသောရီတိုင်ဵေဒသ္ကီဵ 
 

ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴသူ ၁၇ ဦဵကို ဒဏ်ေငွချမှတ် 

တနသောရီတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ပမိတ့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ပမိတ့ပမို့တ်င့ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့ကးူဵလ်န့ခဲဴသူ ှ၄ ဦဵအာဵ 
ရာဇသတ့ကကီဵ ပုဒ့မ ှ၅၅္ဖင့ဴ ဒဏ့ေင် ငါဵေသာင့ဵကးပ့ ေပဵေဆာင့ေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ပမိတ့ပမို့တ်င့ ည ှွ နာရီမျ 

နဳနက့ ၁ နာရီအထိ ညမထ်က့အမိန့့ကို ဧပပီလ ှ၅ ရက့ေန့မျစ၊ ထုတ့္ပန့ခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၅ ရက့၇ မဇ္စျမိ/္မန့မာ 

 

ထာဵဝယ်မမို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴသူ ၂၆ ဦဵအနက် ၂၅ ဦဵအာဵ ဒဏ်ေငွချမှတ် 

ဧပပီလ ဿ၄ ရက့ေန့တ်င့ တနသောရီတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ထာဵဝယ့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ညမထ်က့ရအမိန့့ကို ေဖာက့ဖးက့ခဲဴသူ ဿ၃ 
ဦဵအနက့ ဿ၂  ဦဵကို ရာဇသတ့ကကီဵ ပုဒ့မ ှ၅၅ ္ဖင့ဴ ဒဏ့ေင် ငါဵေသာင့ဵကးပ့ေပဵေဆာင့ေစရန့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ 

ကးန့တစ့ဦဵမျာ ဆိုင့ကယ့မေတာ့တဆ္ဖစ့သညဴ့အတ်က့ ဒဏ့ရာရရျိထာဵကာ ထာဝယ့ေဆဵရုဳကကီဵတ်င့ ေဆဵဝါဵကုသ 

ေနေသာေကကာင့ဴ္ဖစ့သည့ဟု ထာဵဝယ့ပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵေအာင့ဆန့ဵဝင့ဵမျ ေ္ပာကကာဵသည့၈ အဆိုပါ ဒဏ့ရာရရျိသူ 

ေဆဵရုဳမျဆင့ဵပါက တရာဵစ်ဲဆိုမည့္ဖစ့ေကကာင့ဵလည့ဵလည့ဵ ေ္ပာကကာဵသည့၈ ထာဵဝယ့ပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ 
ဦဵေအာင့ဆန့ဵဝင့ဵမျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊ ။င့ဵတုိ္ဓအာဵ တရာဵစ်ဲဆိခုဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၄ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ /္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿ၅ ရက့၇ TheVoice/္မန့မာ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ေနြပည်ေတာ် 

http://www.mizzimaburmese.com/article/69378?fbclid=IwAR2IB-RuGPS7LVN6nFSZQX8lQqQ-luLe-akT0-SQchw_cF4OwgRwi7Uk8fY
https://news-eleven.com/article/170998
http://thevoicemyanmar.com/news/41102-wai
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သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

Covid- 19 ေစာင်ဴကကညဴ်သူမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ မမှန်သတင်ဵ ေကကညာကာ မူဵယစ်ရမ်ဵကာဵခဲဴသူ နှစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 

Covid- 19 ေရာဂါ ေစာင့ဴကကညဴ့ခဳေနရသူမးာဵနျင့ဴပတ့သက့၊ မမျန့သတင့ဵေပဵေ္ပာဆိုကာ မူဵယစ့ရမ့ဵကာဵခဲဴသူ နျစ့ဦဵကို 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒအရ စစ့ေဆဵလးက့ရျိေကကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ ေန္ပည့ေတာ့၇ တပ့ကုန့ဵ ပမို့နယ့ 

၉ ္ပငပ့ေဒသမးာဵတ်င့ သ်ာဵေရာက့အလုပ့လုပ့ကိုင့ပပီဵ ဧပပီလ ှဿ ရက့ေန့၇ ညေန ၃ နာရီ အခးနိ့တ်င့ တပ့ကုန့ဵ ပမို့နယ့ရျိ 

ေကးဵရွာသုိ္ဓ ္ပန့လာသူ ရျစ့ဦဵကို ခခုဳကကီဵေကးဵရွာ စာသင့ေကးာင့ဵ၉ ေစာင့ဴကကပ့ကကညဴ့ရှုထာဵခဲဴသည့၈ 

အဆိုပါလူမးာဵအနက့မျ ေစာင့ဴကကညဴ့ ှ၁ ရက့္ပညဴ့သူ ကိုဝင့ဵထ်န့ဵဦဵပါ အမး ိုဵသာဵ နျစ့ဦဵအာဵ ေန္ပည့ေတာ့ရျိ ေစာင့ဴကကညဴ့ေရဵ 

စင့တာသုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင့ခဲဴသည့၈ အခင့ဵ္ဖစ့ေန့ ည ၄ နာရီ အခးနိ့တ်င့ တပ့ကုန့ဵပမို့၇ ဆင့ေသေကးဵရွာေန ကိုသန့ဵနိုင့ဦဵသည့ 

ခခုဳကကီဵေကးဵရွာတ်င့ အမး ိုဵသာဵ နျစ့ဦဵ ကိုရိုနာ ဗိုင့ဵရပ့စ့ကူဵစက့ေရာဂါပိုဵ ေတ့်ရျိေကကာင့ဵမမျန့သတင့ဵ ္ဖန့့ခးခီဲဴသည့၈ 

အလာဵတူ ဧပပီလ ှ၀ ရက့ေန့၇ နဳနက့ ၅ နာရီအခးနိ့ ဦဵဖုန့ဵ္မငဴ့နိုင့သည့ အသဳခးဲ့စက့္ဖငဴ့ ေကးဵရွာပတ့ဝန့ဵကးင့တ်င့ 
ကိုရိုနာဗိုင့ဵရပ့စ့ကူဵစက့ေရာဂါပိုဵရျိသူ နျစ့ဦဵ ေတ့်ရျိေကကာင့ဵ၇ မိမိတို္ဓရွာအတ်င့ဵသုိ္ဓ အဝင့မခဳရန့နျင့ဴ ေကးဵရွာအတ်င့ဵ ခခဳစည့ဵရိုဵ 

ကာရန့မည့္ဖစ့ေကကာင့ဵ မမျန့သတင့ဵ လိုက့လဳေကကညာခဲဴသည့၈ ထို္ဓေကကာင့ဴ သက့ဆိုင့ရာတာဝန့ရျိသူမးာဵမျ ကိုသန့ဵနိုင့ဦဵ နျငဴ့ 

ဦဵဖုန့ဵ္မင့ဴနိုင့တို္ဓ နျစ့ဦဵအာဵ တပ့ကုန့ဵပမို့မရဲစခန့ဵတ်င့ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ ဆိုင့ရာစီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒ ပုဒ့မ ဿ၂/ဿ၄ ္ဖငဴ့ 

အမှုဖ်င့ဴကာ ဖမ့ဵဆီဵနိုင့ရန့ စုဳစမ့ဵလးက့ရျိသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၁ ရက့၇ ္မန့မာတိင့ဵမ့/္မန့မာ 

COVID-19 ေတွ့ရှိသြဖငဴ် သေြပကုန်ဵေစျဵသို့မလာရန် လူမှုကွန်ရက်၌ မဟုတ်မမှန်ေရဵသာဵသူအာဵ တရာဵစွဲရန်စီစဉ် 

ေန္ပည့ေတာ့ သေ္ပကုန့ဵရပ့က်က့ရျိ ေနအိမ့တစ့အိမ့တ်င့ COVID-19 ေတ့်ရျိရသ္ဖငဴ့ သေ္ပကုန့ဵေစးဵသုိ္ဓ လာေရာက့ 

္ခင့ဵမ္ပုရန့ လူမှုက်န့ရက့၉ မဟုတ့မမျန့ ေရဵသာဵသူကို တရာဵစ်ဲဆိရုန့ စီစဉ့ေနေကကာင့ဵ ေန္ပည့ေတာ့ ဒုတိယပမို့ေတာ့ဝန့ 
ဦဵရဲမင့ဵဦဵမျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈ ေန္ပည့ေတာ့နျငဴ့ ပတ့သက့သည့ဴ မဟုတ့မမျန့ သတင့ဵမးာဵပး ဳ့နျဳ္ဓေစလိုသည့ဴ ရည့ရွယ့ခးက့ 

ပါဝင့ေနပပီဵ အစု အဖ်ဲ့အလိုက့ မဟုတ့မမျန့ သတင့ဵ မျာဵမးာဵ္ဖန့့ေန္ခင့ဵ္ဖစ့ေကကာင့ဵ ။င့ဵမျ ထပ့မဳဆိုသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၁ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့/္မန့မာ 

 

 

 
  

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရိှ၍ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
  

ေနြပည်ေတာ်မှာ အသွာဵအလာကန့်သတ်မှု ေဖာက်ဖျက်သူ သဳုဵဦဵ ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳရ 

https://myanmar.mmtimes.com/news/138291.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/137946.html
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ဧပပီလ ဿွ ရက့ေန့တ်င့ ဇမ္ဗူသီရိပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ေန္ပည့ေတာ့ စည့ပင့ရိပ့သာ (ှ)တ်င့ အသ်ာဵအလာ ကန့့သတ့ 
ေစာင့ဴကကညဴ့ထာဵသူမးာဵအနက့မျ စည့ဵကမ့ဵလိုက့နာ္ခင့ဵမရျိသညဴ့ ္ပည့ေတာ့္ပန့ အမး ိုဵသာဵတစ့ဦဵနျင့ဴ အမး ိုဵသမီဵ 

နျစ့ဦဵတို္ဓအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ဆိုင့ရာ စီမဳခန့့ခ်ဲမှုဥပေဒ ပုဒ့မ ၀ွ (က)္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ ေ္ခာက့လစီ ကးခဳေစရန့ 
္ပစ့ဒဏ့ ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ဧပပီလ ှ၀ ရက့ ညေနပိုင့ဵ၉ ္ပည့ေတာ့္ပန့မးာဵအနက့မျ အမး ိုဵသာဵတစ့ဦဵသည့ ။င့ဵကို ထာဵရျိသညဴ့ 

အေဆာင့မျ ဇနီဵ္ဖစ့သူရျိရာ အမး ိုဵသမီဵေဆာင့ကို သ်ာဵေရာက့ေနထိုင့ခဲဴသညဴ့္ပင့ ္ပည့ေတာ့္ပန့ အမး ိုဵသမီဵတစ့ဦဵမျလည့ဵ 

သူမေနထိုင့သညဴ့ အမး ိုဵသမီဵအေဆာင့မျေန၊ အ္ခာဵသူမးာဵကို ေဆဵလိပ့၇ က်မ့ဵယာမးာဵ ေရာင့ဵခးခဲဴသည့၈ 

ဧပပီလ ှ၁ ရက့ေန့တ်င့ ေန္ပည့ေတာ့ စည့ပင့ရိပ့သာ(ှ)မျ  က်ာရန့တင့ဵအရာရျိ ေဒါက့တာ အုပ့စိုဵလင့ဵမျ တရာဵလိုလုပ့၊ 
။င့ဵတုိ္ဓ သဳုဵဦဵအာဵ ဇမ္ဗူသီရိ ပမို့မရဲစခန့ဵတ်င့ အမှုဖ်င့ဴ တိုင့ကကာဵခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿွ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿွ ရက့၇ Myanmar Now/္မန့မာ 
 

ေသဆုဳဵ /ဒဏ်ရာရရိှြခင်ဵမျာဵ 
 

ကျွန်ဵလှတွင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမှ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵကို ဓာဵြဖင်ဴထိုဵ 

ဧပပီလ ှ၆ ရက့ေန့တ်င့ တရုတ့နိုင့ငဳမျ ္ပန့လာပပီဵ သတ့မျတ့ေနရာတ်င့ က်ာရန့တင့ဵဝင့ေရာက့ေနေသာ အမး ိုဵသာဵ တစ့ဦဵမျ 

စစ့ကိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ကျွန့ဵလျပမို့နယ့၇ တင့ဵတနိ့ဵအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵခင့ေမာင့ေစာအာဵ ဓာဵ္ဖငဴ့ထိုဵခဲဴပပီဵ ထ်က့ေ္ပဵသ်ာဵ 

ခဲဴသည့၈ သုိ္ဓေသာ့လည့ဵ ဧပပီလ ဿွ ရက့ေန့တ်င့ ။င့ဵကို ္ပန့လည့ ဖမ့ဵဆီဵ ရမိခဲဴသည့၈ ္ပည့ပမျ ္ပန့ေရာက့သူမးာဵနျငဴ့ 

္ပည့တ်င့ဵမျ္ပန့ေရာက့သူမးာဵကို ေစာင့ဴကကညဴ့သညဴ့အေန္ဖင့ဴ ခ်ဲထာဵသည့ကို ေပါင့ဵ၊ အရက့ေသာက့ေနကကသညဴ့အတ်က့ 

သ်ာဵေရာက့တာဵဆီဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့ပပီဵ ယခင့ကလည့ဵ အမှုတစ့ခု္ဖစ့ဖူဵ ရန့ပငိှုဵထာဵ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့ဟု အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ 
ဦဵခင့ေမာင့ေစာမျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿွ ရက့၇ 7day-News/္မန့မာ 

မုဳရွာတွင် နှာေခါင်ဵစည်ဵမတပ်သူအာဵ တာဵသညဴ် ယာဉ်ထိန်ဵရဲ ဓာဵခုတ်ခဳရ 

ဧပပီလ ဿွ ရက့ေန့တ်င့ စစ့ကိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ မုဳရွာပမို့တ်င့ နျာေခါင့ဵစည့ဵမတပ့ဘဲ လမ့ဵမေပ္ဒထ်က့သညဴ့ ကဳ္ပာဵရွာမျ 
အမး ိုဵသာဵတစ့ဦဵအာဵ ယာဉ့ထိန့ဵရဲမျတာဵ္မစ့ေ္ပာဆိုရာ ဓာဵခုတ့မှု ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴသည့၈ COVID-19 ကာက်ယတ့ာဵဆီဵေရဵ 

အတ်က့ အဖ်ဲ့စုဳ္ဖင့ဴ ပညာေပဵမှုမးာဵေဆာင့ရွက့ေနစဉ့ ယင့ဵကဲဴသုိ္ဓ ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့ေကကာင့ဵ ခးမ့ဵ္မဝတီ ရပ့က်က့ 

အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵခင့ေမာင့ဵခးင့ဵမျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈ “ယာဉ့ထိန့ဵရဲမျ နျာေခါင့ဵစည့ဵမပါ၊ တာဵဆီဵေ္ပာဆို္ခင့ဵကို 

ေကးနပ့္ခင့ဵမရျိဘဲ ရွာ္ပန့သ်ာဵပပီဵေနာက့ ဓာဵ္ပန့ယူလာကာ တာဵသညဴ့ယာဉ့ထိန့ဵရဲကို ခုတ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု ေ္ပာကကာဵ 
ခဲဴသည့၈  ။င့ဵကို ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ လိုက့လဳဖမ့ဵဆီဵ ရာ မဂေလာကုန့ဵရွာအနီဵတ်င့ ဖမ့ဵမိခဲဴသည့၈ ဓာဵခုတ့ခဳရသညဴ့ ယာဉ့ထိန့ဵရဲမျာ 

တိမ့ဵေရျာင့လိုက့သ္ဖင့ဴ အနည့ဵငယ့သာ ထိခိုက့ပ်န့ဵပဲဴဒဏ့ရာ ရရျိခဲဴသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿွ ရက့၇ Monywa Gazette/္မန့မာ 

ယာဉ်ထိန်ဵရဲအာဵ ဓာဵြဖင်ဴခုတ်သညဴ် အမျ ိုဵသာဵ ေဆဵရုဳတွင် ေသဆုဳဵ 

ဧပပီလ ဿွ ရက့ေန့ နဳနက့ပိုင့ဵ၉ စစ့ကိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ မုဳရွာပမို့တ်င့ ယာဉ့ထိန့ဵရဲအာဵ ဓာဵ္ဖငဴ့ခုတ့ခဲဴသညဴ့ အမး ိုဵသာဵသည့ 
ယင့ဵေန့ညေနပိုင့ဵတ်င့ ေဆဵရုဳ၉ ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴေကကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ COVID-19 ကာက်ယတ့ာဵဆီဵ ေရဵ ပညာေပဵမှုမးာဵ 

ေဆာင့ရွက့ေနစဉ့ ယခုေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴသညဴ့ ကဳ္ပာဵရွာမျ အမး ိုဵသာဵသည့ စစ့ေဆဵမှုကို ေကးနပ့္ခင့ဵမရျိေသာေကကာင့ဴ 

https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2020/04/20/220885.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3577
https://7day.news/story/184184?fbclid=IwAR2WoVaELA1p2Us-9JfSrnhM83F1GHoz43F09cG61C6IIBluwiQkttMPNCk
http://monywagazette.com.mm/%e1%80%99%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba-%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%b1%e1%80%ab%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%8a%e1%80%ba/?fbclid=IwAR35Hf-Cr_lqalDhUneAYI0vwPC-coDq6_MhpeyPZtSgXb2UVgPsg6rdI1k
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ယာဉ့ထိန့ဵ တပ့ကကပ့ကကီဵတစ့ဦဵအာဵ ဓာဵ္ဖင့ဴခုတ့ပပီဵ ထ်က့ေ္ပဵသ်ာဵခဲဴသည့၈ ယင့ဵေနာက့ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ လိုက့လဳဖမ့ဵဆီဵရာ 

မဂေလာကုန့ဵ ရွာအနီဵတ်င့ ဖမ့ဵဆီဵရမိခဲဴပပီဵ အေမာေဖာက့ေနသ္ဖငဴ့ ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင့ခဲဴေကကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ ။င့ဵသည့ မုဳရွာ 

ေဆဵရုဳကကီဵသုိ္ဓ မ်န့ဵလ်ဲ ှ နာရီခန့့အခးနိ့တ်င့ ေရာက့ရျိခဲဴပပီဵ ညေန ၀ နာရီ ၂၂ မိနစ့တ်င့ ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴေကကာင့ဵ ေဆဵရုဳမှုခင့ဵ 
မျတ့တမ့ဵ တာဝန့ကး ရဲတပ့ဖ်ဲ့ဝင့တစ့ဦဵမျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈ မည့သညဴ့ေရာဂါ္ဖငဴ့ ေသဆုဳဵေကကာင့ဵ အေ္ဖအာဵ ေစာင့ဴဆိုင့ဵ 

ေနဆဲ္ဖစ့ေကကာင့ဵ ။င့ဵက ဆိုသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ဿွ ရက့၇ Monywa Gazette/္မန့မာ  

္ကို့ပငေ်ကာက်မမို့နယ်၌ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုကို ေကျနပ်ြခင်ဵမရှိသူ တစ်စုမှ ဓာဵြဖင်ဴဝိုင်ဵခုတ်သြဖင်ဴ တစ်ဦဵေသ၊ 
တစ်ဦဵဒဏ်ရာရ  

ပဲခူဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၇ ကကို့ပင့ေကာက့ပမို့၇ ရွာမေ္မာက့ရပ့က်က့၇ ကန့ညီေနာင့လမ့ဵရျိ သုခစဳ တည့ဵခိုခန့ဵတ်င့ တည့ဵခိုေန သညဴ့ 
ဧညဴ့သည့တစ့ဦဵ ေနမေကာင့ဵ ္ဖစ့၊ သ်ာဵေရာက့စစ့ေဆဵခဲဴသညဴ့ ရာအိမ့မျူဵ၌ ေနအိမ့ တိုက့ခိုက့္ခင့ဵခဳခဲဴရကာ 

တစ့ဦဵေသဆုဳဵခဲဴပပီဵ နျစ့ဦဵ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့၈  ဧပပီလ ၁ ရက့ေန့တ်င့ သုခစဳတည့ဵခိုခန့ဵတ်င့ တည့ဵခိုေနသညဴ့ ဧညဴ့သည့ 
တစ့ဦဵ ေနမေကာင့ဵ ္ဖစ့၊ ေခးာင့ဵဆိုဵေနေကကာင့ဵ ကကာဵသိရသ္ဖင့ဴ ရာအိမ့မျူဵနျင့ဴ ရပ့က်က့လူကကီဵမးာဵ သ်ာဵေရာက့ စစ့ေဆဵ 

ခဲဴရာမျ ရာအိမ့မျူဵနျင့ဴ တည့ဵခိုခန့ဵပိုင့ရျင့တို္ဓ အခးင့ဵမးာဵခဲဴကကသည့၈ ဧပပီလ ၂ ရက့ေန့ ည ၄ နာရီအခးနိ့ခန့့တ်င့ ဓာဵမးာဵ 

ကိုင့ေဆာင့ ထာဵသညဴ့ လူ ဿွ သည့ ရာအိမ့မျူဵ၌ ေနအိမ့သို္ဓ ေရာက့ရျိလာခဲဴပပီဵ ဝင့ေရာက့ခုတ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့ေကကာင့ဵ 

ကကို့ပင့ေကာက့ပမို့နယ့ ပမို့မ ရဲစခန့ဵမျ တာဝန့မျူဵ ရဲအရာရျိတစ့ဦဵမျ ေ္ပာကကာဵခဲဴသည့၈ တည့ဵခိုခန့ဵပိုင့ရျင့ ဦဵေမာင့ေအဵ 

အပါအဝင့ အဓိက တရာဵခဳ သဳုဵဦဵသည့ တိမ့ဵေရျာင့လးက့ရျိေကကာင့ဵသိရျိရသည့၈  

အခင့ဵ္ဖစ့ပ်ာဵမှုေကကာင့ဴ ေသဆုဳဵခဲဴသူသည့ အသက့ဿ၃ နျစ့အရွယ့ ကိုေအာင့ေဇာ့ေဇာ့္ဖစ့ပပီဵ အသက့ ၁ွ နျစ့ အရွယ့ 

ဦဵေအာင့ကိုကိုဦဵသည့ အ္ပင့ဵအထန့ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴကာ ရန့ကုန့ေဆဵရုဳကကီဵ၉ အတ်င့ဵလူနာ(စိုဵရိမ့ရ)အ္ဖစ့ တက့ေရာက့ 
ကုသလးက့ရျိကာ၇ အသက့ ၂၅ နျစ့ အရွယ ့ေဒ္ဒစန့ဵစန့ဵေမာ့သည့  ဦဵေခါင့ဵတ်င့ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့၈ ။င့ဵတို္ဓ သာဵအမိ သဳုဵဦဵ 

သည့ ဓာဵ္ဖင့ဴ ဝင့ေရာက့ခုတ့ခဳရသညဴ့ ရာအိမ့မျူဵ ဦဵဘာဘူေလဵ၌ ေဆ်မး ိုဵမးာဵ ္ဖစ့ေကကာင့ဵ သိရသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၃ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ/ ္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၃ ရက့၇ ဧရာဝတီ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၃ ရက့၇ TheVoice/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ၃ ရက့၇ ဧရာဝတီ 

ရန်ကုန်မှလာေသာသူမျာဵရှိေသာအိမ်သ့ုိ သွာဵေရာက် စစ်ေဆဵသညဴ် နယ်ေြမမှုဵတစ်ဦဵ ဓာဵြဖင်ဴအခုတ်ခဳရ 

ဧပပီလ ှ၂ ရက့ေန့တ်င့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ မိတ္ထီလာပမို့၇ ဝန့ဵဇင့ရပ့က်က့ရျိ ေနအိမ့တစ့အိမ့တ်င့ ရန့ကုန့မျ 
အမး ိုဵသာဵနျစ့ဦဵ ေရာက့ရျိေနသည့ဟု သိရျိရသ္ဖင့ဴ သ်ာဵေရာက့စစ့ေဆဵခဲဴေသာ နယ့ေ္မမျူဵ ဦဵ္မငဴ့နိုင့အာဵ အိမ့ရျင့ 

ကိုငယ့ေလဵ(ခ) ထ်န့ဵေအာင့ေကးာ့မျ မေခးမငဳေ္ပာဆိုခဲဴပပီဵ ။င့ဵ၌ေမ်ဵစာဵသာဵ္ဖစ့သူ ကိုသက့ေကးာ့မျ ဓာဵ္ဖငဴ့ ခုတ့ခဲဴ 

သည့၈  ထို္ဓေကကာင့ဴ ဓာဵ္ဖင့ဴ ခုတ့သူ ကိုသက့ေကးာ့နျင့ဴ အာဵေပဵကူညီသူ အိမ့ရျင့ ကိုငယ့ေလဵ(ခ) ထ်န့ဵေအာင့ေကးာ့တို္ဓအာဵ 

မိတ္ထီလာပမို့ အမျတ့ (ဿ) နယ့ေ္မရဲစခန့ဵတ်င့  ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၀ဿ၃/ှ၁၁ ္ဖငဴ့ ဧပပီလ ှ၂ ရက့ေန့တ်င့ အမှုဖ်င့ဴ တိုင့ကကာဵ 

ထာဵေကကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဧပပီလ ှ၃ ရက့၇ TheVoice/္မန့မာ  

 
ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
ကုိေဇာ်မိုဵ  (မှတတ်မ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာနတာဝန်ခ၊ဳ နုိင်ငဳြခာဵေရဵဒုတာဝန်ခဳ) +၉၅(၀)၉၇၉၅၈၈၁၀၁၆ 

http://monywagazette.com.mm/%e1%80%9a%e1%80%ac%e1%80%89%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%ad%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%80%93%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%81%e1%80%af/?fbclid=IwAR0eHOcSlYgI0bZCcPEGAZYmeoM27IpY9RItvGlCK96Fu6EmGBHqbtsjJb8
http://burmese.dvb.no/archives/380746
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/06/220100.html
http://thevoicemyanmar.com/news/40832-cri
https://www.irrawaddy.com/specials/myanmar-covid-19/man-killed-sword-attack-covid-19-argument-myanmars-bago-region.html
http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/40957-asd
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မပိုင်ရညေ်မွှေဵ (မှတတ်မ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာန ဒုတာဝန်ခ ဳ           +၉၅(၀)၉၉၇၃၀၃၁၀၅၀ 


