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ေမလအတွင်ဵတွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် လက်ရိှ တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ် 
ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသူ စုစုေပါင်ဵ (၅၆၃) ဦဵရိှသည်။ 

ထို္ဓအြပင် ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵမရှိြခင်ဵနှင်ဴ 

သတ်မှတ်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅၊ ၂၆၊ 

၂၆(က)၊ ၂၇၊ ၂၈(ခ)၊ ၃၀(က)(ခ) ၊ ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ ကာကွယ ် နှိမ်နှင်ဵေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၅၊၁၈ တို္ဓြဖင်ဴ တရာဵစွဲဆို၊ 
ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသူ စုစုေပါင်ဵ (၃1) ဦဵ ရိှသည်။ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴ စိတ်ကို ေြပာင်ဵလဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵဆိုင်ရာ 

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆(ဂ) ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵခဳထာဵရသူ (၁) ဦဵ၊ ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵကာကွယ်ေရဵအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၆(၁) ြဖငဴ ်

တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရသူ (၁) ဦဵ ရိှသည်။  

သတ်မှတ်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၆၆(ဃ) 
ြဖငဴ် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ (၂) ဦဵနှင်ဴ ေရှ့ေန (၁) ဦဵ တို္ဓသည် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ်အြပင် သတင်ဵအယ်ဒီတာ (၁) 

ဦဵသည်လည်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။  

COVID-19 အေရဵနှင်ဴဆက်နွယ်၍ ြဖစပ်ွာဵခဴဲေသာ အမှုြဖစ်စဉ်မျာဵ 

ြမန်မာနိင်ုငဳတွင်ဵ၌ COVID-19 အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါ 

ကာလအတွင်ဵ   အဆိုပါကိစ္စရပ်နင်ဴှဆက်နွယ်၍ အမှုြဖစ်စဉ်မျာဵကုိ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ အသင်ဵ (AAPP) မှ ေစာင်ဴ ကညဴ် 

မှတ်တမ်ဵတင်ခဲဴသည။် ထိုမှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ေမလအတွင်ဵတွင် လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ 

(၃၇၀၅) ဦဵသည် တရာဵစွဲဆို၊ ြပစဒ်ဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည။် 
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နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရှိေသာေ ကာင်ဴ အြပစ်ေပဵအေရဵယူြခင်ဵခဳထာဵရသူ စုစုေပါင်ဵ (၃၁၀၀) ဦဵ ရိှသည်။ 

 

ကချင်ြပည်နယ် 
 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလုိက်နာြခင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

Quarantine ေနထိုင်ရန် ေနရာချထာဵေပဵသည်ကို ေနထိုင်ြခင်ဵမရှိဘဲ ကုတင်၊ တဳခါဵနှငဴ် မှန်မျာဵကို ရိုက်ချ ိုဵ ဖျက်ဆီဵခဲဴသည်ဴ 
အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵကို အမှုဖွငဴ် 

ေမလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစ်ကကီဵနာဵတက္ကသုိလ်၌ Quarantineေနထိုင်ရန် ေနရာချထာဵေပဵသည်ကုိ 

ေနထိုင်ြခင်ဵမရိှဘဲ အရက်ေသစာေသာက်စာဵမူဵယစ်ပပီဵ အိပ်ယာကုတင်နှငဴ် အခန်ဵတဳခါဵ၊ ြပူတင်ဵေပါက် တဳခါဵမှန်မျာဵကို 

ရိုက်ချ ိုဵဖျက်ဆီဵ ခဲဴသညဴ်အတွက် ကိုပါစီထွန်ဵ(ခ)သာစည်ထွန်ဵ ဆိုသူကို ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵကာကွယေ်ရဵအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ 

၆(၁) ြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴအေရဵယူထာဵေ ကာင်ဵ ြမစ်ကကီဵနာဵပမို့မရဲစခန်ဵမှ သိရှိရသည်။ အဆိုပါအမျ ိုဵသာဵသည် ေမလ ၂၅ ရက်ေန့ 
ညေနပိုင်ဵတွင် တရုတ်နိုင်ငဳ၊ ကွမ်ဵတုဳပမို့မှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူ တစ်ဦဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်၊ Isee Media၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

 

 

ကရင်ြပည်နယ် 
 

COVID-19 ကာလနှင်ဴဆက်နွယ်၍ သတင်ဵမီဒီယာသမာဵမျာဵအာဵ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵမျာဵ 
 

လူထု အထိတ်တလန့်ြဖစ်ေစမှုြဖင်ဴ ဘာဵအဳအေြခစိုက် သတင်ဵအယ်ဒီတာကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ြပည်သူမျာဵအထိတ်တလန့်ြဖစ်ေစရန် သတင်ဵအမှာဵတင်ခဲဴသည်ဟုဆိုကာ ေမလ ၂၀ ရက်ေန့ 

တွင် ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘာဵအဳပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဘာဵအဳအေြခစိုက် သတင်ဵအယ်ဒီတာ ဦဵေဇာ်ရဲထက်ကို ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ 

၅၀၅ (ခ) ြဖငဴ်   ေထာင်ဒဏ် နှစ် နှစ် ချမှတ်ခဲဴသည်။ ကရင်ြပည်နယ် ပမိုင်ကေလဵနယ်ေြမရဲစခန်ဵမှူဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ 

ဦဵေဇာ်ရဲထက်အာဵ တရာဵစွဲဆိခုဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီပမို့မှ ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ် ေစာင်ဴ ကညဴ်လူနာမျာဵအနက် 

ပိုဵေတွ့ရိှသူ နှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴေ ကာင်ဵ ဦဵေဇာ်ရဲထက်မှ ၎င်ဵ၏ အွန်လိုင်ဵသတင်ဵမီဒီယာတွင် သတင်ဵအေနြဖင်ဴ 
တင်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ဧပပီလ ၁၃ ရက်ေန့ ညေနပိုင်ဵတွင် Breaking news အေနြဖင်ဴ ြမဝတီကိုဗစ်လူနာ 

ေသဆုဳဵေ ကာင်ဵ ဦဵေဇာ်ရဲထက်မှ ၎င်ဵတာဝန်ယထူာဵသညဴ် “ဒဴဲေြပာ” လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် သတင်ဵေရဵသာဵ 

ထုတ်လွှင်ဴခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ အဆိုပါသတင်ဵမှာဵယွင်ဵေ ကာင်ဵကို ယင်ဵေန့ ည ၈ နာရီ ၄၈ မိနစ် အချနိ်တွင် စာဖတ်သူမျာဵအာဵ 

ြပန်လည်ေတာင်ဵပန်ေ ကာင်ဵ ေရဵသာဵေဖာ်ြပ လွှင်ဴတင်ခဲဴသည်။ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၂ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာအာရှအသဳ/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၁ ရက်၊ KIC News/ြမန်မာ 

 

ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 
 
ြမဝတီမမို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ချ ိုဵေဖာက်သူ ၄၉၈ ဦဵကို အမိန့်ချမှတ် 

https://www.facebook.com/iseemediamyanmar/posts/689899705162468
https://www.rfa.org/burmese/news/editor-sentenced-in-jaill-over-corona-report-05222020195541.html
http://kicnews.org/2020/05/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7/?fbclid=IwAR1aaghXxD6V3y6EW1-SX7_n04lU9BrLNJSRL8n0w22agnTmCPOj7YvJLGk
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ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေမလအတွင်ဵ ညမထွက်ရအမိန့်ကို ချ ိုဵေဖာက်ခဲဴသူ ၄၉၈ ဦဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ 

၁၈၈ ြဖငဴ် ဒဏ်ေငွကျပ် ၅၀,၀၀၀ စီ ေပဵေဆာင်ရန် သုိ္ဓမဟုတ် ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီ ကျခဳေစရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။  

ြမဝတီပမို့နယ် အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵပဖိုဵေဇာ်ကိုကိုမှ တရာဵလိြုပုလုပ်၍ ၎င်ဵတုိ္ဓကို ြမဝတီပမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် 
ဦဵတိုက်ေလျှောက်ထာဵကာ တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ြမဝတီပမို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ထုတ်ြပန်ခဲဴသညဴ် ဧပပီလ ၁၈ 

ရက်ေန့မှ ေမလ ၂၆ ရက်ေန့ အထိ ၃၉ ရက်တာကာလအတွင်ဵ အမိန့်လိုက်နာမှုမရိှသူ ၆၀၀ ေကျာ်ကိုဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴပပီဵ ၆၂၉ 

ဦဵကို ြမဝတီပမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် တရာဵစွဲဆိုတင်ပို္ဓခဲဴသည်။ ထိုတရာဵစွဲဆိုတင်ပို္ဓခဲဴသညဴ် ၆၂၉  ဦဵ အနက် ၄၈၉ ဦဵအာဵ 

ဒဏ်ေငွကျပ် ၅၀,ဝဝဝ စ ီ ေပဵေဆာင်ရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴပပီဵ ဒဏ်ေငွေပဵေဆာင်ြခင်ဵမရိှ့ေသာ ကျန် ၁၄၀ ဦဵအာဵ 

ြမဝတီပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်ဟု ြမဝတီရဲစခန်ဵမှ သိရှိရသည်။ ဧပပီလအတွင်ဵတွင် 
၁၃၁ ဦဵ အာဵ အမိန့်ချမှတ်ခဲဴပပီဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၅ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

 
မွန်ြပည်နယ် 

 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 
ကျ ိုက်မေရာ၌ လူစုလူေဝဵြဖငဴ် ဘုရာဵထီဵေတာ်ပင်ဴေဆာင်ခဲဴသူတစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ေမလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် မွန်ြပည်နယ်၊ ကျ ိုက်မေရာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဘုရာဵထီဵေတာ်ပင်ဴေဆာင်မှုကို လူစုလူေဝဵြဖင်ဴ 

ဉီဵေဆာင်ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ကျ ိုက်မေရာပမို့နယ်၊ ေကာဴခလိန်ဵ ေကျဵရွာအုပ်စု၊  ကာအင်ဵေချာင်ဵေကျဵရွာမှ ဦဵေဇာ်မင်ဵကို 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ် ၃၀ (က)ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် ကိုဵလ ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ 

မတ်လ ၃၀ ရက်ေန့တွင် ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဦဵေဆာင်၍ ေကျဵရွာအတွင်ဵရိှ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမ ၁၅၀ ဦဵခန့်သည် လူစုလူေဝဵြဖငဴ် 
ဘုရာဵထီဵေတာ်ကို လှညဴ်လည်ပင်ဴေဆာင်ခဲဴသည်။ ထို္ဓေ ကာင်ဴ မွန်ြပည်နယ်၊ ကျ ိုက်မေရာက်ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ 

ဦဵေကျာ်ြမင်ဴမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ဦဵေဇာ်မင်ဵကို တရာဵစွဲဆိခုဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၃ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ  

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ 
 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ေရွှေြပည်သာ Quarantine ေနရာမျာဵမှ ထွက်ေြပဵခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵနှငဴ် အမျ ိုဵသာဵနှစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴအေရဵယူ 

ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ေရွှေြပည်သာပမို့နယ်အတွင်ဵရှိ Quarantine ေနရာမျာဵမှ ထွက်ေြပဵခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵနှငဴ် 

အမျ ိုဵသာဵနှစ်ဦဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်အေရဵယူထာဵသည်။ အမျ ိုဵသာဵနှစ်ဦဵသည် 

တရုတ်နိုင်ငဳမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူမျာဵြဖစ်ပပီဵ ေရွှေြပည်သာပမို့နယ်ရှိ Quarantine ေနရာမျာဵ၌ လူြပည်ဴေနသည်ဴ 
အတွက် စစ်ေ ကာေရဵနှငဴ်တည်ဵခိုေရဵ Quarantine စင်တာသုိ္ဓ မပို္ဓေဆာင်မီ ေရွှေြပည်သာ အ.မ.က(၈)ေကျာင်ဵတွင် 

ယာယီထာဵရိှစဉ် ထွက်ေြပဵသွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ အမျ ိုဵသာဵနှစ်ဦဵအာဵ ြပန်လည်ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴပပီဵ အမျ ိုဵသမီဵ တစ်ဦဵသည် 

https://myanmar.mmtimes.com/news/139248.html?fbclid=IwAR1xJ1BU-G1GysAeAoh9LVv04VC59s32-z443n__hMzCkJ6EuckbaM_T35A
http://burmese.dvb.no/archives/390844
http://burmese.dvb.no/archives/387607
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လက်ရိှအချနိ်ထိ လွတ်ေြမာက်ေနဆဲြဖစ်ေ ကာင်ဵ ေရွှေြပည်သာပမို့နယ် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁ 

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ် ဦဵရန်ေအာင်မင်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၇ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ  

ရန်ကုန်တိင်ုဵဝန်ကကီဵချုပ်နှင်ဴ ဇနီဵအပါအဝင် ရှစ်ဦဵကို အေရဵယူေပဵရန် ဗိုလ်တေထာင်ရဲစခန်ဵ၌ တိုင်ကကာဵ 

ေမလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ေတာင်ဒဂဳုပမို့နယ်ေန ဦဵစည်သူြမင်ဴမှ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵဝန်ကကီဵချုပ် 

ဦဵပဖိုဵမင်ဵသိန်ဵနှငဴ် ဇနီဵ ေဒ္ဒခင်မိမိကကယ် အပါအဝင် လူပုဂ္ဂိုလ် ရှစ်ဦဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ 

၂၅ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴအေရဵယူေပဵရန် ဗိုလ်တေထာင်ပမို့မရဲစခန်ဵ၌ တိုင် ကာဵခဲဴသည်။ ေမလ ၂၄ ရက်ေန့ နဳနက်တွင်  ရန်ကုန်ပမို့၊ 

ဗိုလ်တေထာင်ဆိပ်ကမ်ဵ၌ ရှင်ဥပဂုတ္တမေထရ်ြမတ် ေဖာင်ေတာ်ေရချပူေဇာ်ခဲဴြခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ လူစုလူေဝဵ ြဖစ်ေစခဲဴြခင်ဵ 

ေ ကာင်ဴ တိုင် ကာဵရြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု သိရိှရသည်။ ၎င်ဵအမှုနှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ်တိုင်စာကို ဗိုလ်တေထာင်ရဲစခန်ဵမှ လက်ခဳထာဵ 
ခဲဴပပီဵ အမှုဖွင်ဴေဆာင်ရွက်ေပဵ၍ ရ၊မရ အထက်သုိ္ဓတင်ြပ၍ အေ ကာင်ဵြပန်ေပဵမည်ဟု သိရိှရသည်။ 

အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ေမလ ၂၆ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွဲ့အာဵ အေရဵယူေပဵရန်အတွက် 

မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပခုက္ကူပမို့ေဒသခဳ ကိုသာထက်ေအာင်မှ ပခုက္ကူပမို့မရဲစခန်ဵတွင် အမှုဖွင်ဴတိုင် ကာဵခဲဴရာ ရဲစခန်ဵမှ 

အမှုဖွင်ဴေပဵြခင်ဵမရိှဘဲ ပယ်ချခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ရန်ကုန်မမို့တွင် Mask မတပ်ဘ ဲအြပင်ထွက်သူ ၁၃ ဦဵကို ပထမဦဵဆုဳဵ အေရဵယူ 

ပုဇွန်ေတာင်ပမို့နယ်အတွင်ဵ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) မတပ်ဘဲ အြပငထ်ွက်ခဲဴသညဴ်အတွက် ေမလ ၁၃ ရက်ေန့တွင် 

ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ပုဇွန်ေတာင်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ အမျ ိုဵသာဵ ၁၂ ဦဵ နှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ တစ်ဦဵကို ဒဏ်ေငွ ၅၀၀၀ကျပ် 
ေပဵေဆာင်ေစရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ေမလ ၁၃ ရက်ေန့လယ်ပိုင်ဵတွင် Mask မတပ်ဘဲ အြပင်ထွက်ခဲဴသူ ၁၃ ဦဵကို 

တရာဵရုဳဵတွင် ဒဏ်ေငွရိုက် အေရဵယူခဲဴေ ကာင်ဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ် မဲဆန္ဒနယ် (၁) မ ှကိုယ်စာဵလှယ် ဦဵခင်ေမာင်ဝင်ဵ မှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၄ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ  

 
လှိုင်သာယာမမို့နယ်အတွင်ဵ Mask မတပ်ဘဲ အြပင်သွာဵလာသူအမျ ိုဵသာဵ ၄၇ ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ သဳုဵဦဵကို ဒဏ်ေငွချမှတ် 

လှိုင်သာယာပမို့နယ်အတွင်ဵ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) မတပ်ဘဲ အြပင်ထွက်ခဲဴြခင်ဵအတွက် ေမလ ၁၄ ရက်ေန့တွင် 

ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ လှိုင်သာယာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ အမျ ိုဵသာဵ  ၄၇ ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ သဳုဵဦဵ တို္ဓကုိ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ၊ ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴတရာဵစွဲဆိခုဲဴပပီဵ 

ဒဏ်ေငွေပဵေဆာင်ေစရန်  အမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။  လှိုင်သာယာပမို့နယ်အတွင်ဵ COVID-19 ကကိုတင်ကာကွယ်သညဴ် အေနြဖင်ဴ 
အြပင်သွာဵလာရာတွင် Mask မတပ်သူမျာဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ အေရဵယူသညဴ် အစီအစဉ်ကို ေမလ ၁၄ ရက်ေန့ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵ၌ 

စတင်လုပ်ေဆာင်ခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၄ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

 

နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) မတပ်သည်ဴ YBS ယာဉ်ေမာင်ဵ ၁၂ ဦဵကို တစ်ပတ်အလုပ်နာဵသညဴ် ြပစ်ဒဏ်ေပဵ 

https://myanmar.mmtimes.com/news/139296.html?fbclid=IwAR0rNtO1oXLSH90PyDAJNKC4Rrxeewybu9oPjwJF9EEsaM0E_TfqACitXxk
http://burmese.dvb.no/archives/391100
http://thevoicemyanmar.com/news/41355-mas?fbclid=IwAR3dC45NGJM7KDUMzSHlFnU1KzRs25Dj2n-xVk2D1-GIyl4wFKn7wUMBy80
https://news-eleven.com/article/173588?fbclid=IwAR19Pcrq9xCstGFt4_29K7uW8LJnmmX3E4iYswWDl_Kn4nTpIbVLrcMnG4M
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ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ Power Eleven ကုမ္ပဏီမှ ရန်ကုန်ပမို့တွင် ေြပဵဆွလဲျက်ရှိသညဴ် YBS ၂၁၊ ၃၉ နှငဴ် ၄၀ ယာဉ်လိင်ုဵမှ 

ယာဉ်ေမာင်ဵ ၁၂ ဦဵအာဵ နှာေခါင်ဵစည်ဵ(Mask)မတပ်ဘဲ ယာဉ်မျာဵကို ေမာင်ဵနှငခ်ဲဴသညဴ်အတွက် တစ်ပတ်အလုပ်နာဵသည်ဴ 

ြပစ်ဒဏ်ေပဵခဲဴသည်။ ယာဉ်ေမာင်ဵမျာဵကို Power Eleven ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ ၎င်ဵတုိ္ဓ၏ယာဉ်လမ်ဵေ ကာင်ဵမျာဵတွင် 
စစ်ေဆဵေလဴရှိပပီဵ စည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်သည်ဴ ယာဉ်ေမာင်ဵမျာဵကို အေရဵယူအြပစ်ေပဵြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 

 

 

ရန်ကုန်တိင်ုဵတွင် နှာေခါင်ဵစည်ဵမတပ်သြဖင်ဴ ဒဏ်ရိုက်အေရဵယူခဳရသူ ၂၉၀၀ ေကျာ်ရှိ 

ေမလ ၁၅ ရက်ေန့မှ ေမလ ၂၈ ရက်ေန့အထိ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ ကိုကိုဵကျွန်ဵပမို့နယ်မှလွဲ၍ ကျန်သညဴ် ၄၄ 
ပမို့နယ်တွင် နှာေခါင်ဵစည်ဵ မတပ်ေသာေ ကာင်ဴ ဒဏ်ရိုက်အေရဵယူြခင်ဵခဳရသူ စုစုေပါင်ဵ ၂၉၀၃ ဦဵ ရိှခဲဴသည်။ 

ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ နှာေခါင်ဵစည်ဵမတပ်လျှေင် အေရဵယူမညဴ် အစီအစဉ်ကို ေမလ ၁၃ ရက်ေန့တွင် 

စတင်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 
 

 
 
 

 

ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

အင်ဵစိန်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ချ ိုဵေဖာက်ခဲဴသူ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ အမှုဖွင်ဴ 

ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ အင်ဵစိန်ပမို့မရဲစခန်ဵမှ အင်ဵစိန်ပမို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ချ ိုဵေဖာက်ခဲဴသညဴ် 

ကိုြပညဴ်စုဳေအာင်နှင်ဴ မဂျူဵဂျူဵတို္ဓကို ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴပပီဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ အင်ဵစိန်ပမို့နယ်အတွင်ဵ 
COVID-19 ေရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယေ်ရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵြပုလုပ်လျက်ရိှစဉ် ေမလ ၅ ရက်ေန့၌ ၎င်ဵတုိ္ဓကို 

ေအာင်ေဇယျတဳတာဵအနီဵတွင် ေတွ့ရိှခဲဴ၍ ဖမ်ဵဆီဵ  အမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၆ ရက်၊ TheVoiceMyanmar/ြမန်မာ 

 

 
ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 

 
အင်ဵစိန်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ချ ိုဵေဖာက်သူအာဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ေမလ ၄ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ အင်ဵစိန်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ် ကူဵစက်မှုအမျာဵဆုဳဵြဖစ်ပွာဵေန 

ေသာ အင်ဵစိန်ပမို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ချ ိုဵေဖာက်သူအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် တစ်လ 

https://myanmar.mmtimes.com/news/139422.html
http://burmese.dvb.no/archives/391509
http://thevoicemyanmar.com/news/41216-saa?fbclid=IwAR2hD29HNuKOD36CkTysHgJ6I3NnBJp3kmSoGYwYC_0j-5u3vkHO-wRmXCI
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ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ေမလ ၃ ရက်ေန့ ညအချနိ်တွင် ထိုအမျ ိုဵသာဵအာဵ လှိုင်ြမစ်ေဘဵလမ်ဵ၌ 

ေတွ့ရိှခဲဴသညဴ်အတွက် အေရဵယူခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘ/ီြမန်မာ  
 

တာေမွမမို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်သူ ၂၀ ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ တာေမွပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်သူ ၂၀ ဦဵအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ 

ြဖငဴ် အလုပ်မဲဴေထာင်ဒဏ် တစ်လစီ ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ် ေရာဂါကူဵစက်မှုကို ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန် 

အတွက် ရန်ကုန်တိင်ုဵအတွင်ဵရိှ ပမို့နယ် ၄၅ ခုကို ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ြပန်ထာဵသည်။ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ   

  

  

အလုပ်သမာဵမျာဵဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵနှင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 
  

ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒြပအလုပ်သမာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေမလ ၅ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵပမို့နယ်ရဲစခန်ဵမှ ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵစက်မှုဇုန်ရိှ Rainwear House 

မိုဵကာစက်ရုဳမှ အလုပ်သမာဵ ငါဵဦဵနှင်ဴ ဘရိုက်ဘက် ေကျာပိုဵအိတ်စက်ရုဳတို္ဓမှ အလုပ်သမာဵ တစ်ဦဵတို္ဓကို ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴသည်။ 

ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵခဳခဲဴရသူမျာဵမှာ သကကေန်ပိတ်ရက်မတိုင်မီတွင် ြဖစ်ပွာဵခဲဴသညဴ် ဆန္ဒြပမှုမျာဵေ ကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ 
စက်ရဳုပိုင်ရှင်မျာဵမှ အမှုဖွင်ဴထာဵြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵပမို့နယ် စခန်ဵမှူဵမှ အတည်ြပုေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ COVID-19 

ေရာဂါေ ကာင်ဴ ဧပပီလတစ်လအာဵ အနိမဴ်ဆုဳဵ လုပ်ခလစာနှင်ဴ အလုပ်ပိတ်ေပဵရန် ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵပမို့နယ်ရိှ ဘရိုက်ဘက် 

အန်တာပရိုက်(စ)် (ြမန်မာ) ေကျာပိုဵအိတ်ချုပ်စက်ရုဳ၊ Rainwear House စက်ရုဳနှင်ဴ Blue Diamond အိတ်စက်ရုဳမျာဵမှ 

အလုပ်သမာဵမျာဵမှ သက်ဆိုင်ရာစက်ရဳုမျာဵေရှ့တွင် ဧပပီလဆန်ဵ၌ သပိတ်စခန်ဵဖွင်ဴ၍ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ခဲဴ ကသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၅ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၆ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 
 

Blue Diamond အိတ်စက်ရုဳ သပိတ်မှ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵနှင်ဴ ဝန်ဵရဳသူ ေြခာက် ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ေမလ ၄ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵတရာဵရုဳဵမှ ဒဂုဳဆိပ်ကမ်ဵစက်မှုဇဳု အတွင်ဵရိှ Blue Diamond 

စက်ရဳုသပိတ်မှ အလုပ်သမာဵေရဵညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်သူမျာဵ၊ ဝန်ဵရဳသူမျာဵြဖစ်သညဴ် ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ 

အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုေကျာ်မျ ိုဵ၊ ကိုသက်ဦဵေမာင်၊ ကိုမျ ိုဵကကီဵ၊ ကိုမင်ဵမင်ဵနိုင်နှင်ဴ သပိတ်စခန်ဵဖွင်ဴခဲဴသည်ဴ 
ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵ Blue Diamond စက်ရုဳသပိတ်မှ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင် မဇာဇာထွန်ဵ၊ မေလဵေလဵမာတို္ဓအာဵ 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလစီကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ အစိုဵရမှ အလုပ်ပိတ်ရန် 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ဧပပီလ ၂၀ ရက်ေန့မှ ၃၀ ရက်ေန့ ကာလအတွက် လုပ်ခလစာေပဵရန် ဂဳုဆိပ်ကမ်ဵစက်မှုဇဳုရိှ Blue 

Diamond အိတ်ချုပ်စက်ရုဳမှ အလုပ်သမာဵမျာဵ သည် ဧပပီလအတွင်ဵမှစတင်ကာ ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆိုခဲဴသည်။ COVID-19 

အေြခအေနေ ကာင်ဴ ဧပပီလ ၃၀ ရက်ေန့အထိ ဆန္ဒြပမှုကိုရပ်နာဵခဲဴပပီဵ ေမလ ၂ ရက်ေန့တွင် စက်ရုဳေရှ့၌ 
သပိတ်စခန်ဵဖွင်ဴလှစ်ကာ ြပန်လည် ေတာင်ဵဆို ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ေမလ ၄ ရက်ေန့တွင် သပိတ်စခန်ဵပဖိုခွင်ဵြခင်ဵခဳခဲဴရပပီဵ 

၎င်ဵတုိ္ဓေြခာက်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴကာ ထိုေန့တွင်ပင် ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၄ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၅ ရက်၊ Myanmar Now/ ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

http://burmese.dvb.no/archives/385979?fbclid=IwAR2bMAcHgfnjxVnDIss1LmQc9fR0wHAHoxCBNamllNGzhs0geghHEeBF55o
http://burmese.dvb.no/archives/388214?fbclid=IwAR3vmJBIOVqkUaV5XKYBL9G_wH7ZLr5zGDNj4lo30VYgMOLqzn2UQH810aY
https://myanmar-now.org/mm/news/3667
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-worker-protest-leader-arrested-/5406438.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/138891.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3667
https://www.irrawaddy.com/news/burma/six-labor-strike-leaders-jailed-breaking-myanmars-covid-19-rules.html
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ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ 
 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 
အထည်ချုပ်လုပ်သာဵမျာဵ ဆူပူအဳုကကေအာင် လှုဳ့ေဆာခ်ဲဴမပီဵ ပဲခူဵတိုင်ဵအစိုဵရအဖွဲ့အာဵ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင်ဴ Live 

လွှင်ဴ၍ ဆဲဆိုခဲဴသည်ဟုဆိုကာ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ နှစ်ဦဵနှင်ဴ ေရှ့ေနတစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 

ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ေရာဂါ ထိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနစဉ်အတွင်ဵ ပဲခူဵစက်မှုဇုန်မှ အထည်ချုပ်လုပ်သာဵမျာဵ ဆူပူ 

အဳုကကေအာင် လှုဳေဆာ်ခဲဴြခင်ဵအပါအဝင် ပဲခူဵတုိင်ဵအစိုဵရအဖွဲ့အာဵ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင်ဴ Live လွှင်ဴ၍ ဆဲဆိုခဲဴ 

သည်ဟုဆိုကာ ပဲခူဵပမို့ခဳ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ နှစ်ဦဵြဖစ်ေသာ ကိုနိုင်နိုင်ေအာင်၊ ကိုလင်ဵနိုင်နှင်ဴ ြပည်သူ့ပါတီမှ ေရှ့ေန 
ကိုေကျာ်နိုင်ဝင်ဵ (ခ) ေစာေကျာ်နိုင်ဝင်ဵ တို္ဓ သဳုဵဦဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ၊ ဆက်သွက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ  ၆၆ (ဃ)တို္ဓြဖင်ဴ 

အမှုဖွင်ဴခဲဴပပီဵ ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ထာဵေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ၎င်ဵတို္ဓ သဳုဵဦဵကို ပဲခူဵတုိင်ဵအစိုဵရ၏ တာဝန်ေပဵချက်အရ ဒုရဲမှူဵ 

ေကျာ်လွင်မိုဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်ပပီဵ အမှတ် ၃ ရဲစခန်ဵ၌ အမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရသူ  သဳုဵဦဵအနက် 

ရန်ကုန်တွင်ေနထိုင်ေသာ  ြပည်သူ့ပါတီမှ ေရှ့ေန ကိုေကျာ်နိုင်ဝင်ဵ(ခ) ေစာေကျာ်နိုင်ဝင်ဵသည် ေမလအတွင်ဵ၌ပင် ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵ 

ခဳခဲဴရသည်။   ၎င်ဵမှ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် တာဝန်ရိှသူမျာဵနှင်ဴ ေအဵချမ်ဵစွာ တရာဵဝင် ေဆွဵေနွဵခဲဴေ ကာင်ဵ၊ ၎င်ဵအေနနှင်ဴ 
Live လွှင်ဴခဲဴြခင်ဵမရိှသလို ဆူပူအဳုကကေအာင်လည်ဵ ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵမရိှေ ကာင်ဵ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၇ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘ/ီြမန်မာ   

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘ ီyoutube/ြမန်မာ  

 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
  

လက်ပဳတန်ဵမမို့၌ နှာေခါင်ဵစည်ဵ(mask) တပ်ြခင်ဵမရှိသူ ၁၃၀ ခန့်ကို ဒဏ်ရိုက်အေရဵယူ 

ေမလ ၂၁ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵ၌ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ လက်ပဳတန်ဵပမို့နယ်အတွင်ဵ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (mask) 

တပ်ြခင်ဵမရိှဘဲ အြပင်ထွက်သူ ၁၃၀ ခန့်အာဵ ဒဏ်ေငွ နှစ်ေထာင် ေပဵေဆာင်ေစရန် ဒဏ်ရိုက် အေရဵယူခဲဴသည်။ 

လက်ပဳတန်ဵပမို့ COVID-19 ေရာဂါ ထိန်ဵချုပ်ေရဵနှင်ဴ အေရဵေပ္ဒတုဳ္ဓြပန်ေရဵေကာ်မတီမှ ဦဵဆာင်၍ လက်ပဳတန်ဵပမို့အဝင် 
လမ်ဵဆုဳမှ ေစာင်ဴဆိုင်ဵပပီဵ ပမို့တွင်ဵသုိ္ဓ နှာေခါင်ဵစည်ဵ(mask) လုဳခခုဳစွာတပ်ဆင်ထာဵြခင်ဵမရိှဘဲ ဝင်ေရာက်လာသူမျာဵကို 

အေရဵယူခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ 22 ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ  

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
  

http://thevoicemyanmar.com/news/41226-koe
http://burmese.dvb.no/archives/386492?fbclid=IwAR2QfFTp9xW3FGx6L_LW7ksLNMfcJw2iqUe0UZv8jCkM7EdiykCH9egjC3Q
https://www.youtube.com/watch?v=TZD-G825yWM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1JO0v_XL0-J47fqRHCJqQrfZWiiTbDOXdLtUKlnAwv0DxtxoogIvTcGms
http://burmese.dvb.no/archives/389647
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မန္တေလဵမမို့တွင် ဆိုင်ထိုင် စာဵေသာက်ခွင်ဴြပုခဲဴသညဴ် ဘီယာဆိုင်အာဵ အေရဵယူ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵပမို့တွင် ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ အမိန့်အာဵလိုက်နာြခင်ဵမရိှဘဲ ဆိုင်ထိုင်စာဵေသာက်ခွင်ဴြပု 

ခဲဴသညဴ်အတွက် J&J စည်ဘီယာဆိုင်မန်ေနဂျာအာဵ ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ ကာကွယန်ှိမ်နင်ဵေရဵ ဥပေဒြဖငဴ် 
အေရဵယူေပဵရန် ေမလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ချမ်ဵေအဵသာစဳပမို့နယ်တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ဦဵတိုက်ေလျှောက်ထာဵကာ တရာဵစွဲဆိုသွာဵမည်ဟု 

သိရှိရသည်။ ေမလ ၂၄ ရက်ေန့ ည ၈ နာရီခွဲခန့်အချနိ်တွင် J&J ဘီယာဆိုင်အတွင်ဵ၌ ဆိုင်ထိုင်စာဵေသာက်ေနေ ကာင်ဵ 

သတင်ဵရရိှသြဖင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ပါဝင်ေသာပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့မှ သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵခဲဴရာ ဆိုင်အတွင်ဵ၌ ဘီယာထိုင်ေသာက်ေနေသာ လ ူ

ေြခာက်ဦဵကို ေတွ့ရိှခဲဴေသာေ ကာင်ဴ အေရဵယူရန် ေဆာင်ရွက်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ /ြမန်မာ  

 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

 

မန္တေလဵတွင် လူစုလူေဝဵြဖင်ဴ ဝတ်ြပုဆုေတာင်ဵသူမျာဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ေမလ ၇ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ချမ်ဵြမသာစည်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ  လူစုလူေဝဵြဖင်ဴ ဝတ်ြပုဆုေတာင်ဵမှု 
ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ ၁၄  ဦဵအနက်မှ ၁၂ ဦဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၀(က) ြဖင်ဴ 

ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလစီ ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ကျန်နှစ်ဦဵမှာ အသက် (၁၈) နှစ် မြပညဴ်ေသဵသညဴ်အတွက် 

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵ၌ သီဵြခာဵအမှုစွဲတင်ထာဵေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ COVID-19 ေရာဂါ ကူဵစက်ပျ ဳ့နှဳ္ဓမှုမြဖစ်ပွာဵေစရန် 

လူစုလူေဝဵြဖငဴ် ကျင်ဵပေသာ အခမ်ဵအနာဵမျာဵ၊ ဝတ်ြပုဆုေတာင်ဵပွဲမျာဵအာဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵအစိုဵရမှ တာဵြမစ်မိန့်ထုတ်ြပန် 

ထာဵခဲဴသည်။ သုိ္ဓေသာ်လည်ဵ ဧပပီလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် ချမ်ဵြမသာစည်ပမို့နယ်၊ ကဳသာယာရပ်ကွက်ရိှ ေနအိမ်၌ 
ဘာသာေရဵဝတ်ြပုဆုေတာင်ဵခဲဴသညဴ်အတွက် ထိုအမျ ိုဵသာဵ ၁၄ ဦဵကို ေအာင်ပင်လယ် နယ်ေြမရဲစခန်ဵ၌ အမှုဖွင်ဴတရာဵစွဲဆို 

ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၉ ရက်၊ 7 day - News/ြမန်မာ  

 

Quarantine ဝင်ရန် ြငင်ဵဆန်ခဲဴသညဴ် ဇနီဵေမာင်နှဳကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ေမလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မိတ္ထီလာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ရန်ကုန်ပမို့မှ ြပန်လာေသာေ ကာင်ဴ 

Quarantineဝင်ရန်ကို ြငင်ဵဆန်ခဲဴသညဴ် ဇနီဵေမာင်နှဳနှစ်ဦဵအာဵ ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယန်ှိမ်နင်ဵေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ (၁၈) ြဖငဴ် 
ေထာင်ဒဏ်သဳုဵလစီ ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္ဓနှစ်ဦဵသည် ရန်ကုန်မှ ြပန်လာေသာေ ကာင်ဴ Quarantine 

ဝင်ရန် ေမ ၁၀ ရက်ေန့တွင်  ရပ်ေကျဵအုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့နှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ နှစ်ကကိမ်တိုင် သွာဵေရာက်ေြပာဆုိ 

ေသာ်လည်ဵ ြငင်ဵဆန်ခဲဴခဲဴသည်။ ထို္ဓေ ကာင်ဴ မိတ္ထီလာခရိုင် ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ဒုခရိုင်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵမှူဵ 

ေဒါက်တာသန္တာလင်ဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ၎င်ဵတုိ္ဓနှစ်ဦဵအာဵ အမှုဖွင်ဴ တရာဵစွဲဆိခုဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ  

 

လူစုလူေဝဵြဖင်ဴ ဝတ်ြပုဆုေတာင်ဵရာတွင် ပါဝင်ခဲဴသညဴ် ကေလဵ နှစ်ဦဵကို ခဳဝန်ြဖငဴ်ြပန်လွှတ် 

ေမလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵမှ  လူစုလူေဝဵြဖင်ဴ ဝတ်ြပုဆုေတာင်ဵမှု 

ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ ၁၄  ဦဵအနက် ကေလဵ နှစ်ဦဵကို ကျပ်ငါဵသိန်ဵခဳဝန်ြဖငဴ် ြပန်လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတုိ္ဓအနက်မှ 

https://news-eleven.com/article/175325
https://7day.news/185647
http://burmese.dvb.no/archives/388455
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အမျ ိုဵသာဵ ၁၂ ဦဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၀ (က) ြဖငဴ် ချမ်ဵြမသာစည်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ 

ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလစီ ကျခဳေစရန် ေမလ ၇ ရက်ေန့၌ အမိန့်ချမှတ်ခဲဴပပီဵ ကျန်ရိှသညဴ် ကေလဵ နှစ်ဦဵကို 

အမိန့်ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ COVID-19 ေရာဂါ ကူဵစက်ပျ ဳ့နှဳ္ဓမှုမြဖစ်ပွာဵေစရန် လူစုလူေဝဵြဖင်ဴ ကျင်ဵပေသာ အခမ်ဵအနာဵမျာဵ၊ 
ဝတ်ြပုဆုေတာင်ဵပွဲမျာဵအာဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵအစိုဵရမှ တာဵြမစ်မိန့်ထတု်ြပန်ထာဵခဲဴသည်။ သုိ္ဓေသာ်လည်ဵ ဧပပီလ ၁၀ 

ရက်ေန့တွင် ချမ်ဵြမသာစည်ပမို့နယ်၊ ကဳသာယာရပ်ကွက်ရိှ ေနအိမ်၌ ဘာသာေရဵဝတ်ြပုဆုေတာင်ဵခဲဴသညဴ်အတွက် 

ထိုအမျ ိုဵသာဵ ၁၄ ဦဵကို ေအာင်ပင်လယ် နယ်ေြမရဲစခန်ဵ၌ အမှုဖွင်ဴတရာဵစွဲဆိခုဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၉ ရက်၊Myanmar Now/ြမန်မာ  

 
ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

မိထ္ထီလာမမို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ချ ိုဵေဖာက်သူသုဳဵဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မိတ္ထီလာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ COVID-19 ထိန်ဵချုပ်ေရဵကာလတွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကုိ 

ချ ိုဵေဖာက်ခဲဴသညဴ် ဝမ်ဵတွင်ဵပမို့၊ ေကျာင်ဵကုန်ဵေကျဵရွာေန ဦဵေအာင်ေဇာ်လင်ဵ၊ ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ လာဵရှိုဵပမို့၊ အမှတ် (၈) 

ရပ်ကွက်ေန ကိုလျ ို့ရှင်ဴနှင်ဴ ကိုရန်စီဵလျှေ ိုတို္ဓအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်တစ်လစီ ကျခဳေစရန် 
ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ မိတ္ထီလာပမို့နယ် ဒုတိယအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵဦဵဝင်ဵလှိုင်မှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ၎င်ဵတုိ္ဓ သဳုဵဦဵအာဵ 

အမှုဖွင်ဴတိုင် ကာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၈ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

 

 

မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလုိက်နာြခင်ဵမရိှ၍ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ေရစကကိုတွင် Quarantine ဝင်ေနသူ တစ်ဦဵ စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရှိသြဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလ ချမှတ်ခဳရ 

ေမလ ၇ ရက်ေန့တွင် မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေရစကကိုပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေရစကကိုပမို့တွင် Quarantine ဝင်ေနချနိ်၌ 

စည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်ခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵကို   ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလ ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ေရစကကိုပမို့မှ 

ရပ်ကွက်ဥက္ကဌမှ ေကာ်မတီကိုယ်စာဵ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ဦဵတိုက်ေလျှောက်ထာဵကာ အမှုဖွင်ဴတိုင် ကာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ အဆိုပါ 
အမျ ိုဵသာဵသည် ကယာဵြပည်နယ်၊ ရှာဵေတာေကျဵရွာတွင် လမ်ဵလုပ်သာဵအြဖစ် လုပ်ကိုင်ေနသူြဖစ်ပပီဵ ေမလ ၅ ရက်ေန့တွင် 

ေရစကကိုပမို့သုိ္ဓ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူ ြဖစ်သည်ဟု သိရိှရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘ/ီြမန်မာ 

 

မိုဵေမာက်မမို့နယ် Quarantine စခန်ဵမှ ရက်မြပညဴ်ဘဲ ထွက်ေြပဵလာသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ေမလအတွင်ဵတွင် မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပမိင်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ  ပမိုင်ပမို့နယ်၊ အုိရင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတွင် ေနထိုင်သည်ဴ 

အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵကို  ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ ကာကွယန်ှိမ်နင်ဵေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလ ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ် 

https://www.facebook.com/myanmarnownews/photos/a.545566185591124/1738903989590665/?type=3&theater
http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/41618-cov
http://burmese.dvb.no/archives/386721?fbclid=IwAR3ngiJvscYaJeXDuPpzzQVkoYqMx3D1aeom4tzUPR4U2lNXt4KRUr2I7e4
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ချမှတ်ခဲဴသည်။ ထိုအမျ ိုဵသာဵသည် ကချင်ြပည်နယ်၊ မိုဵေမာက်ပမို့နယ်၊ လွယ်ဂျာကွာရင်တိန်ဵ Quarantine စခန်ဵတွင် 

Quarantine ဝင်ေနစဉ် ၎င်ဵ၏ ဇာတိပမို့ြဖစ်သညဴ် အုိရင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုသို္ဓ ရက်မြပညဴ်ပဲထွက်ေြပဵလာခဲဴသည်။ ထို္ဓေ ကာင်ဴ 

ေကျဵရွာ COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယက်ုသ ထိန်ဵချုပ်ေရဵေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ပမိုင်ပမို့နယ် 
တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ဦဵတိုက်ေလျှောက်ထာဵကာ အမှုဖွင်ဴတိုင် ကာဵခဲဴသည်။ ေမလ ၅ ရက်ေန့တွင် ထိုအမျ ိုဵသာဵကို တရာဵစွဲဆိုခဲဴသည်။ 

 ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘ/ီြမန်မာ 

 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

Quarantine ဝင်ေနေသာ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ ေနထိုင်ရာ အခန်ဵသ့ုိ ဝင်ေရာက်ရန် ကကိုဵစာဵသူကို ေထာင်ဒဏ် ချမှတ် 

ေမလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပမိုင်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ Quarantine ဝင်ေနေသာ အမျ ိုဵသမီဵ နှစ်ဦဵ ေနထိုင်ရာ 

အခန်ဵသုိ္ဓ ကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်ရန် ကကိုဵစာဵခဲဴသညဴ် ကဳကကီဵေကျဵရွာမှ ဆယ်အိမ်မှူဵ ဦဵနိုင်လင်ဵကို ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ 

ကာကွယန်ှိမ်နှင်ဵေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ ကျခဳေစရန်  ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ေမလ ၆ 

ရက်ေန့ညပိုင်ဵတွင် ညေစာင်ဴတာဝန်ကျသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ နှစ်ဦဵအနက်မှ တစ်ဦဵြဖစ်သူ ဆယ်အိမ်မှူဵ ဦဵနိုင်လင်ဵသည် 

ပမိုင်ပမို့နယ်၊ ကဳကကီဵေကျဵရွာ Facility Quarantine စခန်ဵတွင် Quarantine ဝင်ေနေသာ အမျ ိုဵသမီဵ နှစ်ဦဵ၏ အခန်ဵသုိ္ဓ 
သွာဵေရာက်ခဲဴသည်။ ထို္ဓေ ကာင်ဴ ေမလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ကိုဗစ် ၁၉ ကာကွယ၊်ေစာင်ဴ ကညဴ်ထိန်ဵချုပ်ေရဵေကာ်မတီမှ 

တရာဵလိုြပုလုပ်၍ တိုင် ကာဵခဲဴသည်။ ေမလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ပမိုင်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ၎င်ဵအာဵ ရဳုဵတင်၍ တရာဵစွဲဆိကုာ 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၂ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ  

 
စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလုိက်နာြခင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

နမဴ်ေတာေကျဵရွာ Quarantine စင်တာတွင် အရက်မူဵ၍ ရမ်ဵကာဵခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ ကိုဵဦဵအာဵ အမှုဖွင်ဴ 

ေမလ ၁၄ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဟုမ္မလင်ဵပမို့နယ်၊ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန ဒုတိယပမို့နယ် 
အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵသက်နိုင်စိုဵ (ပမို့နယ်သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီအတွင်ဵေရဵမှူဵ)မ ှ အမျ ိုဵသာဵ 

ကိုဵဦဵအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ အဆိုပါ အမျ ိုဵသာဵ ကိုဵဦဵသည် 

ဟုမ္မလင်ဵပမို့နယ်၊ နမဴ်ေတာေကျဵရွာ Quarantine စင်တာတွင် Quarantine ဝင်ေရာက်ေန ကသူမျာဵြဖစ်ပပီဵ ေမလ ၁၃ 

ရက်ေန့တွင် Quarantine စင်တာ ေကျာင်ဵဝင်ဵအတွင်ဵ တစ်ဦဵနှင်ဴတစ်ဦဵ နီဵကပ်စွာဝိုင်ဵဖွဲ့၍ အရက်ေသစာေသာက်စာဵကာ 

မူဵယစ်ရမ်ဵကာဵခဲဴ ကသည်။ ထို္ဓြပင် မိုင်ဵကိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စု ေကျဵရွာသဘာဝေဘဵအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွဲမှု ေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင်ဴ 
အဖွဲ့ဝင်မျာဵအာဵ ညစ်ညမ်ဵစွာ ဆဲဆိုခဲဴပပီဵ သတ်ပစ်မည်ဟု ကကိမ်ဵေမာင်ဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴ ကသည်။ ထို္ဓေ ကာင်ဴ ေမလ ၁၄ 

ရက်ေန့တွင် ဟုမ္မလင်ဵပမို့နယ် ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵမှူဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ဦဵတိုက်ေလျှောက်ထာဵခဲဴေသာ်လည်ဵ 

ဟုမ္မလင်ဵပမို့နယ် တရာဵသူကကီဵမှ လက်မခဳခဲဴသညဴ်အတွက် ဒုတိယပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵသက်နိုင်စိုဵမှ ထပ်မဳအမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵ 

ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၆ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ /ြမန်မာ 
 

http://burmese.dvb.no/archives/386314
http://burmese.dvb.no/archives/387498
https://news-eleven.com/article/173949
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သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

ခန္တီဵမမို့ ေဘာလုဳဵကွင်ဵေစျဵတွင် Mask တပ်ြခင်ဵမရှိဘဲ ေစျဵေရာင်ဵသူ ၁၈ ဦဵနှင်ဴ ေစျဵဝယ်သူ ခုနှစ်ဦဵကို ဒဏ်ေငွချမှတ် 

ေမလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ခန္တီဵပမို့၊ စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီမှ ခန္တီဵပမို့ ေဘာလုဳဵကွင်ဵအတွင်ဵ 

ဖွင်ဴထာဵသညဴ်ယာယီေစျဵ၌ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) တပ်ြခင်ဵမရိှဘဲ ေစျဵေရာင်ဵသူ ၁၈ ဦဵနှင်ဴ ေစျဵဝယ်သူ ခုနှစ်ဦဵကို ဒဏ်ေငွ 

နှစ်ေထာင်ေပဵေဆာင်ေစခဲဴသည်။ စစ်ကိုင်ဵအစိုဵရအဖွဲ့မှ Mask မတပ်သူမျာဵကို အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရန် ေမလ ၁၅ 
ရက်ေန့တွင် ထုတ်ြပန်ထာဵသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ  

 

 

မုဳရွာတွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ ေဖာက်ဖျက်ခဲဴသူ ၂၂ ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မုဳရွာပမို့နယ်အတွင်ဵ ပုဒ်မ(၁၄၄) ေဖာက်ဖျက်ခဲဴသူ ၂၂ ဦဵအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် 

ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလ ကျခဳေစရန်ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်ဟု မုဳရွာပမို့နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်ဵချုပ်ေရဵနှင်ဴအေရဵေပ္ဒတုန့်ြပန်ေရဵ 

ေကာ်မတီဥက္ကဌ ဦဵခင်ေမာငစ်ိုဵထဳမှ သိရှိရသည်။ ၎င်ဵတုိ္ဓသည် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵအာဵ မေချမငဆဳက်ဆဳပပီဵ ြပန်ခုခဳြခင်ဵ၊  

တချ ို့မှာ လက်သီဵနှငဴ်ထိုဵြခင်ဵ စသြဖငဴ် လုပ်ေဆာင်ခဲဴေသာေ ကာင်ဴ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု ဦဵခင်ေမာငစ်ိုဵမှ  

ေြပာ ကာဵ ခဲဴသည်။ 
၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ေမလ ၉ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ  

 

ညမထွက်ရအမိန့်ကုိချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ဝက်လက်မမို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ချ ိုဵေဖာက်ခဲဴသညဴ် လူငယ် ေြခာက်ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ေမလ ၅ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဝက်လက်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဝက်လက်ပမို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့်အာဵ 

ေဖာက်ဖျက်ခဲဴသညဴ် လူငယ် ေြခာက်ဦဵအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလစီ ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴ 

သည်။  ေမလ ၄ ရက်ေန့ ည ၁၁ နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ဝက်လက်ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵအဖွဲ့နှင်ဴ ပမို့မရဲစခန်ဵတာဝန်ရိှသူမျာဵ 

လှညဴ်ကင်ဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ် ၎င်ဵတုိ္ဓေြခာက်ဦဵသည် ေဒသန္တရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ကာ သွာဵလာေနသည်ကို 

ေတွ့ရိှခဲဴသညဴ်အတွက် ပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ေမလ ၅ ရက်ေန့တွင် ဝက်လက်ပမို့နယ် အေထွေထွ 
အုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵစိုဵလှိုင်ေမာင်မှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍  တိုင် ကာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘ/ီြမန်မာ 

 

စစ်ကိုင်ဵမမို့တွင် ညမထွက်အမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်သူတစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ေမလ ၇ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ စစ်ကိုင်ဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ စစ်ကိုင်ဵပမို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို 
ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ခဲဴသညဴ် ေမာင်ေကျာ် (ခ) ေကျာ်ေကျာ်အာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်သဳုဵလ ကျခဳေစရန် 

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ေမလ ၆ ရက်ေန့တွင် ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်အချနိ်ခန့်၌ စစ်ကိုင်ဵပမို့ ပညာေရဵေကာလိပ်ဘက်မှ 

ကမ်ဵနာဵလမ်ဵအတိုင်ဵ ဆိုင်ကယ်တွန်ဵလာသူ ေမာင်ေကျာ် (ခ) ေကျာ်ေကျာ်အာဵ လုဳခခုဳေရဵလှညဴ်လည်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည်ဴ 

http://burmese.dvb.no/archives/388379?fbclid=IwAR3MuT7tV_t2E1BcdoRJmEZSPsoDaHFms7VhyVZ94BCr_C6cOeEoB6WD7jo
https://myanmar.mmtimes.com/news/139036.html?fbclid=IwAR0GZfKRtjm18C62NIO-_rfCtWwg7kpbQQx7xOa_IEv2mpv-WIwHA0lpsFw
http://burmese.dvb.no/archives/386250?fbclid=IwAR1OZV4NylVbmpm4_1wT50Q-VKemSZwLMVtreJPYglK6gexjxSOXYjlhO30
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ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵရာ ေရရာစွာေြဖဆိုနိုင်ြခင်ဵမရှိေသာေ ကာင်ဴ ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵရုဳဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ 

တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၈ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ /ြမန်မာ  

 
  

တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ဧည်ေတွ့လာသူထဳမှ မူဵယစ်ေဆဵ ဖမ်ဵဆီဵရမိ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵ 

ေကာဴေသာင်ဵမမို့ရှိ Facility Quarantine Center သ့ုိ ဧညဴ်လာေတွ့သူ တစ်ဦဵအာဵ မသကောသြဖင်ဴ စစ်ေဆဵကကညဴ်ရာ 

စိတ်ကကေဆဵြပာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵရမိသညဴ်အတွက် အမှုဖွင်ဴ 

တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေကာဴေသာင်ဵပမို့ရိှ Facility Quarantine Center သုိ္ဓ ဧညဴ်လာေတွ့သညဴ် ေကာဴေသာင်ဵပမို့၊ 

ေရွှေဇင်ေယာ်ရပ်ကွက်ေန ကိုေအာင်ဆန်ဵဦဵထဳမှ WY စိတ်ကကေဆဵြပာဵ ၁၈ ြပာဵအာဵ ေတွ့ရိှခဲဴသညဴ်အတွက်  ဖမ်ဵဆီဵ ၊ အမှုဖွင်ဴ 

ထာဵေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ေမလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ေကာဴေသာင်ဵပမို့၊ အဏ္ဏဝါရပ်ကွက်၊ အထက (ခွဲ) အလက (၁) 

ေကျာင်ဵတွင် Facility Quarantine Center သုိ္ဓ ကိုေအာင်ဆန်ဵဦဵ ဧညဴ်လာေတွ့ချနိ်၌ လုဳခခုဳေရဵေဆာင်ရွက်သူမျာဵမှ 

မသကောသြဖငဴ် စစ်ေဆဵ ကညဴ်ရာမှ စိတ်ကကေဆဵြပာဵမျာဵ ေတွ့ရိှခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ၎င်ဵအာဵ ေကာဴေသာင်ဵပမို့မရဲစခန်ဵမှ 
ဒုရဲအုပ်သက်နိုင်စိုဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴ စိတ်ကို ေြပာင်ဵ လဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ 

၁၆(ဂ)ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ တိုင် ကာဵခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၇ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ /ြမန်မာ 

 
သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 
မမိတ်မမို့တွင် ေဒသန္တရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴသညဴ် KTV ဆိုင် သဳုဵဆိုင်ကို ဒဏ်ေငွ ကျပ်ငါဵေသာင်ဵစီ ချမှတ် 

ေမလ ၇ ရက်ေန့တွင် ထာဵဝယ်ပမို့၌ တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွဲ့မှ ဦဵေဆာင်ြပုလုပ်ေသာ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲတွင် 

တိုင်ဵဥပေဒချုပ် ဦဵစိုဵြမင်ဴမှ ပမိတ်ပမို့တွင် ေဒသန္တရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴသညဴ် KTV ဆိုင် သဳုဵဆိုင်ကို ဒဏ်ေငွ ကျပ် 

ငါဵေသာင်ဵစီ ချမှတ်ခဲဴသည်ဟု ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ပမိတ်ပမို့နယ်အုပ်ချပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေဆာင်ေသာ ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့သည် KTV မျာဵကုိ 

ေရှာင်တခင်ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵခဲဴရာ ေဒသန္တရအမိန့်ကိုေဖာက်ဖျက်ကာ ဖွင်ဴလှစ်လျက်ရိှသညဴ်   KTV ဆိုင် သဳုဵဆိုင်ကို 
ေတွ့ရိှခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၀ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ /ြမန်မာ 

ေနြပည်ေတာ် 
 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 
ေနြပည်ေတာ်ရှိ စာဵေသာက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို ေဒသန္တရအမိန့်ချ ိုဵေဖာက်မှုြဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

https://news-eleven.com/article/172723
https://news-eleven.com/article/174188
https://news-eleven.com/article/172985?fbclid=IwAR0tODkX6NfBwqwzLMgjE8kb8u6FjJuxsHcCt3DWpJIBq0x60PxZy3okA8Y
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ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ ေဇယျာသီရီပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေဇယျာသီရိပမို့နယ်အတွင်ဵတွင် ေဒသန္တရအမိန့်ကို လိုက်နာြခင်ဵမရိှ 

သညဴ် ေငွေလှမင်ဵစာဵေသာက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အာဵ ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက် ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ အဆိုပါဆိုင်သည် 

ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ အမိန့်ကို လိုက်နာြခင်ဵမရိှဘဲ လူစုလူေဝဵနှင်ဴ စာဵေသာက်ေနသည်ကို ေတွ့ရိှခဲဴသညဴ်အတွက် 
ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို အေရဵယူခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်ဟု ကျည်ေတာင်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵ ကည်ထွန်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၂ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ  

ေနြပည်ေတာ်တွင် နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) မတပ်ဘဲ ေဈဵေရာင်ဵသူ ၂၁ ဦဵကို ေဈဵေရာင်ဵခွငဴ် သဳုဵရက်ပိတ် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊ ဇမ္ဗူသီရိပမို့နယ်၊ သေြပကုန်ဵရပ်ကွက်၊ သေြပကုန်ဵေဈဵရှိ ကုန်စိမ်ဵေဈဵနှငဴ်ပျကဳျညေဈဵမျာဵ၌ 

လာေရာက်ေရာင်ဵချလျက်ရိှသည်ဴ ေဈဵသည် ၂၁ ဦဵသည် ေဈဵေရာင်ဵေနချနိ်အတွင်ဵ Mask တပ်ဆင်ထာဵြခင်ဵ 

မရိှသည်ဴအတွက် ေဈဵေရာင်ဵချခွငဴ် သဳုဵရက် ပိတ်ပငြ်ခင်ဵခဳခဲဴရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၈ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

 

 
ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
ကုိေဇာ်မိုဵ  (မှတတ်မ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာနတာဝန်ခ၊ဳ နုိင်ငဳြခာဵေရဵဒုတာဝန်ခ)ဳ +၉၅(၀) ၉၇၉ ၅၈၈ ၁၀၁၆ 
မပိုင်ရညေ်မွှဵ (မှတတ်မ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာန ဒုတာဝန်ခ)ဳ    +၉၅(၀) ၉၉၇ ၃၀၃ ၁၀၅၀ 
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http://thevoicemyanmar.com/news/41644-taw

