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နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(ေအေအပီပီ) အေေြြင်ဴ ကိုဗေ်-၁၉နှင်ဴ ဆက်နွယ၍် တရာဵေွဲဆို 

ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်မှုမျာဵကို ဧပပီလမှေတင်ပပီဵ မှတ်တမ်ဵြပုေု ေလဴလာသဳုဵသပ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ကာ ကိုဗေ်သတင်ဵလွှာအာဵ လေဉ် 

ထုတ်ြပေ်ခဲဴပါသည်။ မတ်လ နှင်ဴ ဧပပီလအတွင်ဵတွင် ကူဵေက်ေရာဂါကာကွယန်ှိမ်ေင်ဵေရဵ ဥပေဒ ၁၅၊ ၁၈ ၊ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခေ့်ခွဲမှုဥပေဒ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၀၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ-၁၈၈၊ နှာေခါင်ဵေည်ဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ 

မရိှေသာေ ကာင်ဴ ြမ်ဵဆီဵ ခဳရြခင်ဵေသည် ဥပေဒတို့ြြငဴ် တရာဵေွဲဆို၊ ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသူ ၆၇၀ ဦဵရိှခဲဴပပီဵ 

ကိုဗစ်-၁၉ သတင်းလွှာ 

ြမေ်မာနိင်ုငဳအတွင်ဵ၌ ကုိဗေ်-၁၉အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵေက်ေရာဂါ 

ကာလအတွင်ဵ   အဆိုပါကိေ္စရပ်နင်ဴှဆက်နွယ်၍ ြြေ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှုြြေ်ေဉ်မျာဵကုိ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ ေောင်ဴ ကညဴ် 

မှတ်တမ်ဵတင်ခဲဴသည။် ထိုမှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ဇွေ်လအတွင်ဵတွင် လူဦဵေရေုေုေပါင်ဵ 

(၅၅ ) ဦဵသည် တရာဵေွဲဆို၊ ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည။် 
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ေမလအတွင်ဵတွင် ၃၇၀၅ ဦဵအထိ ြမငဴ်တက်လာခဲဴကာ ဇွေ်လအတွင်ဵတွင် ၅၅ ဦဵအထိ ေလျာဴကျသွာဵခဲဴသည်ကို ေတွ့ရိှရသည်။ 

ဧပပီလအတွင်ဵတွင် အေိုဵရမှ ညမထွက်ရအမိေ့်ကို ည ၁၀ ောရီမှ ေဳေက် ၄ ောရီအထိ ထုတ်ြပေ်ခဲဴပပီဵ ေမလတတိယအပတ်တွင် 

ည ၁၂ ောရီမှ ေဳေက် ၄ ောရီအထိ ြပေ်လည်ေြြေလျာဴေပဵခဲဴသည်။  

ကိုဗေ်သတင်ဵလွှာ(ဇွေ်) နှင်ဴ ကိုဗေ်-၁၉နှင်ဴ ဆက်နွယ၍် ြမ်ဵဆီဵ ၊ ထိေ်ဵသိမ်၊ ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်၊ အေရဵယူခဳရေသာ ောရင်ဵတို့အာဵ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မ ှမှတ်တမ်ဵြပေု ထုတ်ြပေ်ပါသည်။ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မ ှ မှတ်တမ်ဵြပုထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို 

အေြခခဳ၍ ကိုဗေ်ကာလနှင်ဴဆက်နွယ၍် အေရဵယူခဳရမှုမျာဵကို ေအာက်တွင် ေြာ်ြပထာဵသည်ကို ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 

 

 

ဇွေ်လအတွင်ဵတွင် ညမထွက်ရအမိေ့်ကို ချ ိုဵေြာက်ြခင်ဵအတွက် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြြငဴ ် တရာဵေွဲဆိ၊ု ြပေ်ဒဏ် 

ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသူ ေုေုေပါင်ဵ (၁၉) ဦဵရိှသည်။ 

ထို့ြပင် ကွာရေ်တင်ဵေင်တာတွင် ေေထိုင်ေဉ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိကု်ောြခင်ဵမရှိြခင်ဵနှင်ဴ 

သတ်မှတ်ထာဵေသာအမိေ့်မျာဵကို ချ ိုဵေြာက်ြခင်ဵအတွက်  ကူဵေက်ေရာဂါမျာဵ ကာကွယ် နှိမ်နှင်ဵေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၅၊၁၈ 

တိုြ့ြင်ဴ တရာဵေွဲဆိ၊ု ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသူ ေုေုေပါင်ဵ (၂၉) ဦဵ ရိှသည်။  

နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရှိေသာေ ကာင်ဴ အြပေ်ေပဵအေရဵယူြခင်ဵခဳထာဵရသူ ေုေုေပါင်ဵ (၇) ဦဵ ရိှသည်။ 
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တိုင်ဵနှင်ဴ ြြည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ 

ဇွေ်လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မ ှ ကိုဗေ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ 

ြမေ်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ တိုင်ဵနှင်ဴ ြပည်ေယ်အလိုက် ကွာရေ်တင်ဵေင်တာမျာဵောရင်ဵနှင်ဴ ကွာရေ်တင်ဵဝင်ေေသူမျာဵ ောရင်ဵအာဵ 

ေလဴလာ၍ မှတ်တမ်ဵြပုခဲဴပါသည်။ ဇွေ်လကုေ်အထိ AAPP မ ှ ရရှိထာဵေသာ သတင်ဵမျာဵအေပါ်အေြခခဳ၍ တိုင်ဵနှင်ဴ 

ြပည်ေယ်အလိုက် ကွာရေ်တင်ဵေင်တာမျာဵ နှင်ဴ ကွာရေ်တင်ဵဝင်ေေသူဦဵေရကို ေအာက်ေြာ်ြပပါဇယာဵတွင် ေလဴလာ 

 ကညဴ်ရှုနိုင်ပါသည်။  

 

ေဉ် တိုင်ဵ/ြပည်ေယ ် ကွာရေ်တင်ဵေင်တာမျာဵ ကွာရေ်တင်ဵဝင်ေေသူဦဵေရ 

၁ ရေ်ကုေ်တိင်ုဵေဒသကကီဵ ၈၁ ၃၈၆၈ 

၂ မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၂၆၂၅ ၃၆၁၂ 

၃ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၃၀၉ ၃၂၆၂ 

၄ ကရင်ြပည်ေယ် ၆၁၂ ၂၈၅၈ 

၅ မွေ်ြပည်ေယ် ၂၆၇ ၂၄၂၃ 

၆ ကချင်ြပည်ေယ် ၄၁၂ ၁၉၈၉ 

၇ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၂၂ ၁၅၄၂ 

၈ ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၉၆၉ ၁၄၃၀ 

၉ ရခိုင်ြပည်ေယ် ၃၄၄ ၁၃၃၇ 

၁၀ ရှမ်ဵြပည်ေယ် ေတာင်ပိုင်ဵ ၁၂၇ ၁၁၄၇ 

၁၁ ရှမ်ဵြပည်ေယ် ေြမာက်ပိုင်ဵ ၂၄၅ ၂၇၉ 

၁၂ ရှမ်ဵြပည်ေယ် အေရှ့ပိုင်ဵ ၁၁ ၄၅ 

၁၃ တေသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၈၉ ၁၁၄၈ 

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၉၇ ၉၀၂ 
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၁၅ ချင်ဵြပည်ေယ် ၂၅ ၁၆၆ 

၁၆ ကယာဵြပည်ေယ် ၁၈ ၁၃၆ 

၁၇ ေေြပည်ေတာ်ေကာင်ေီ ၅ ၆၃၃ 

 ေုေုေပါင်ဵ ၆၅၅၈ ၂၆၇၇၇ 

 

ေအာက်ပါလင်ဴမျာဵကိုလည်ဵ ဝင်ေရာက်ြတ်ရှု ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 

http://mohs.gov.mm/su/wggc8917WG 

https//bagoregion.gov.mm 

 

 

ကုိဗစ်ကာလတွင်ဵ၌  ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ ေသေ ကာင်ဵကကဳစညမ်ှုမျာဵ ြြစ်ြွာဵြြင်ဵ 

 

 

ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ေရာဂါကာလ သဳုဵလအတွင်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် လူေြါင်ဵ ၄၇ဝ ဦဵ မိမိကိုယ်ကို ေသေ ကာင်ဵ ကကဳစည်မှုြြစ်ြွာဵ 

ြမေ်မာနိုင်ငဳတွင် ကိုဗေ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေတင်ြြေ်ပွာဵသညဴ် မတ်လ ၂၃ ရက်ေေ့မှ ဇွေ်လ ၂၂ ရက်ေေ့အထိ သဳုဵလတာ 

ကာလအတွင်ဵ လူေပါင်ဵ ၄၇၀ ဦဵသည် မိမိကိုယ်ကို ေသေ ကာင်ဵကကဳေည်ခဲဴ ကေ ကာင်ဵ ြမေ်မာနိုင်ငဳ ရဲတပ်ြွဲ့ဌာေချုပ်မှ 

ရဲမှူဵကကီဵေကျာ်သီဟမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ေသေ ကာင်ဵကကဳေည်မှု ၄၇၀ မှု တွင် လူေပါင်ဵ ၄၇၀ ဦဵလုဳဵေသဆုဳဵခဲဴပပီဵ 

၎င်ဵအမှုမျာဵသည် ေေြပည်ေတာ်အပါအဝင် ြပည်ေယ်နှငဴ်တိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၄ ခုလုဳဵတွင် ြြေ်ပျက်ခဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။  

၎င်ဵေသေ ကာင်ဵကကဳေည်မှုမျာဵ ြြေ်ပွာဵရသညဴ် အေ ကာင်ဵအရင်ဵမျာဵမှာ လူမှုေရဵ၊ ကျေ်ဵမာေရဵ၊ ေီဵပွာဵေရဵကိေ္စမျာဵအြပင် 

ေိတ်ြိေီဵမှုြြေ်ြခင်ဵ၊ ေတိ်ကျေရာဂါြြေ်ြခင်ဵ၊ အရက်ေ ကာင်ဴ ေိတ်ကေဉဴ်ကလျာဵြြေ်ကာ မိမိကိုယ်ကို ေသေ ကာင်ဵကကဳေည်ခဲဴြခင်ဵ 

ေသညဴ် အေ ကာင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ ြြေ်ေ ကာင်ဵ ရဲမှူဵကကီဵေကျာ်သီဟမှ ဆိုသည်။  

ေသေ ကာင်ဵကကဳေည်သူ ၄၇၀ ဦဵအေက် ေိတ်ြိေီဵမှုေ ကာင်ဴ ေသေ ကာင်ဵကကဳေည်သူ ၁၂၂ ဦဵ၊ လူမှုေရဵကိေ္စမျာဵေ ကာင်ဴ ၁၁၆ ဦဵ၊ 

ကျေ်ဵမာေရဵမေကာင်ဵေသာေ ကာင်ဴ ၇၈ ဦဵ၊  ေီဵပွာဵေရဵြပဿောေ ကာင်ဴ ၇၃ ဦဵ ၊ အရက်ေ ကာင်ေ ကာင်ပပီဵ 

ေသေ ကာင်ဵကကဳေည်ေသာေ ကာင်ဴ ၆၅ ဦဵနှင်ဴ ေိတ်ကျေရာဂါေ ကာင်ဴ ေသေ ကာင်ဵကကဳေည်သူ ၇ ဦဵ ပါဝင်သည်ဟု သိရိှရသည်။ 

http://mohs.gov.mm/su/wggc8917WG
https://bagoregion.gov.mm/%e1%80%87%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9c-%e1%81%82%e1%81%88%e1%80%9b%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%b7-%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%91%e1%80%af%e1%80%90/
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ေသေ ကာင်ဵကကဳေည်သညဴ်သူ ၄၇၀ ဦဵတွင် မန္တေလဵမှ ၇၃ ဦဵနှင်ဴ အမျာဵဆုဳဵြြေ်ပပီဵ၊ ပဲခူဵတုိင်ဵမှ ၆၆ ဦဵ၊ ရေ်ကုေ်တိုင်ဵနှငဴ် 

ရှမ်ဵြပည်ေယ်တို့တွင် ၅၄ ဦဵေီ ရိှခဲဴသည်ဟု သိရှိရသည်။  ချင်ဵြပည်ေယ်တွင် ေသေ ကာင်ဵကကဳေည်သူ ၃ ဦဵရိှခဲဴပပီဵ၊ ေသေ ကာင်ဵ 

ကကဳေည်မှု အေည်ဵဆုဳဵြြေ်သည်ဟု သိရိှရသည်။  

အဆိုပါ ေသေ ကာင်ဵကကဳေည်သူ ၄၇၀ ဦဵအေက် ၃၈၂ ဦဵသည် အမျ ိုဵသာဵမျာဵြြေ် ကပပီဵ ၈၈ ဦဵသည် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵြြေ် က 

သည်။ သ့ုိြြေ်၍  အမျ ိုဵသာဵမျာဵသည် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵထက် ေသေ ကာင်ဵကကဳေည်သညဴ်နှုေ်ဵ ၄ ဆေကျာ်ရိှသည်။  

၂၀၂၀ခုနှေ်၊ ဇွေ်လ ၂၅ရက်၊ ေကျာ်ေွာြမငဴ်၏လူမှုကွေ်ရက်ောမျက်နှာ/ြမေ်မာ 

 

ကရင်ြြည်နယ် 

  

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ြျ ိုဵေြာက်ြြင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

Quarantine ၂၁ ရက် ဝင်ရမည်ကို ေရှာင်ရေ် ေေျဵဝယ်ကာဵနှင်ဴလိကု်ကာ ခိုဵဝင်လာသညဴ် ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှ ြပေ်လာသညဴ် 

ြမေ်မာလုပ်သာဵနှင်ဴ ကာဵသမာဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ဇွေ်လ ၂၂ ရက်ေေ့တွင် ကရင်ြပည်ေယ်၊ ြမဝတီပမို့ေယ်တရာဵရုဳဵမှ  Quarantine ၂၁ ရက် ဝင်ရမည်ကို ေရှာင်၍ ြမဝတီသ့ုိ 

ခိုဵဝင်လာသညဴ် ထိုင်ဵြပေ် အလုပ်သမာဵ မမိုဵသူဇာနှင်ဴ ြမဝတီပမို့ေေသူ ယာဉ်ေမာင်ဵ ကိုေအဵမင်ဵထွေ်ဵတ့ုိအာဵ ကူဵေက်ေရာဂါ 

ကာကွယန်ှိမ်ေင်ဵေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈ ြြငဴ် အလုပ် ကမ်ဵနှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ေလဵလေီ ကျခဳေေရေ် ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ 

ြမဝတီခရိုင် ြပည်သူ့ေဆဵရုဳအုပ်ကကီဵ ေဒါက်တာေန္ဒဝင်ဵ မှ ၎င်ဵတ့ုိကို အမှုြွင်ဴခဲဴြခင်ဵြြေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ဇွေ်လ ၂၂ ရက်၊  အီလဲဗင်ဵ /ြမေ်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဇွေ်လ ၂၃ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမေ်မာ 

မွန်ြြည်နယ် 

 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလုိက်နာြြင်ဵမရိှ၍ ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

https://www.facebook.com/kyaw1901/posts/10214231283136166
https://news-eleven.com/article/179552?fbclid=IwAR1usz5rGNzeyrf8cDVa74X4L3bXP1RagiOWOfRI5Srh6uxsZ8HP2Vd-Dj4
http://burmese.dvb.no/archives/395648
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 Quarantine မ ှြိုဵထွက်ကာ အိမ်ြြန်သွာဵသူအာဵ အလုြ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ်ြျမှတ် 

Quarantine မ ှခိုဵထွက်ကာ အိမ်ြပေ်သွာဵသညဴ်အတွက် ဇွေ်လ ၁၆ ရက်ေေ့တွင် မွေ်ြပည်ေယ်၊ ခရုဳေကျဵရွာမှ ကိုေကျာ်ဝင်ဵ လှိုင် 

သည် ကူဵေက်ေရာဂါကာကွယ်နှိမ်ေင်ဵေရဵဥပေဒြြင်ဴ အလုပ် နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် (၃)လ ကျခဳေေရေ် ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵ 

ခဳခဲဴရသည်။ ကိုေကျာ်ဝင်ဵလှိုင်သည် ဇွေ်လ ၁၂ ရက်ေေ့  ေဳေက်အောပိုင်ဵတွင် ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှ ြမေ်မာြပည်တွင်ဵသ့ုိ 

ြပေ်လည်ဝင်ေရာက်လာသူြြေ်ပပီဵ ေမာ်လပမိုင်ပမို့ အာဵကာသိပ္ပဳ CBFQ Center တွင် Facility Quarantine (ကွာရေ်တင်ဵ) 

ဝင်ေေေဉ် လူလေ်ချေိ်၌ ခိုဵထွက်သွာဵခဲဴသည်။ ထို့ေောက် ေက်ဘီဵတေ်ေီဵအာဵယူေင်ဵ၍ ေဘာလုဳဵကွင်ဵအတွင်ဵ ပတ်ေီဵေေသြြငဴ် 

ဂိတ်တာဝေ်ကျ ဝေ်ထမ်ဵမှ တာဵြမေ်ခဲဴရာ ြပေ်ေတာဴမည်ဟုဆိုကာ ဂိတ်အဝင်ဝတွင် လက်မှတ်ေရဵထိုဵပပီဵ အိမ်ြပေ်သွာဵခဲဴြခင်ဵ 

ြြေ်သည်။ ကိုေကျာ်ဝင်ဵလှိုင်သည် ေိတ်ကျေ်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွေ်ြခင်ဵမရှိသူ တေ်ဦဵြြေ်ေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဇွေ်လ ၁၆ ရက်၊ ဇင်မိုဵလူမှုကွေ်ရက်ောမျက်နှာ/ြမေ်မာ 

 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ြျ ိုဵေြာက်ြြင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

ြုဇွန်ေတာင်တွင် နှာေြါင်ဵစည်ဵ(Mask) တြ်ဆင်ြြင်ဵမရှိဘဲ အြြငထ်ွက်သညဴ် အမျ ိုဵသာဵ (၆) ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ (၁) ဦဵကို 

အေရဵယူ 

ဇွေ်လ ၁ ရက်ေေ့တွင်၊ ရေ်ကုေ်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ပုဇွေ်ေတာင်ပမို့ေယ်တရာဵရုဳဵမှ ပုဇွေ်ေတာင်ပမို့ေယ်တွင် နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) 

တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှဘဲ အြပင်ထွက်သညဴ် အမျ ိုဵသာဵ (၆) ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ (၁) ဦဵကို ဒဏ်ေငွ ၅၀၀၀ ကျပ်ေီ 

ေပဵေဆာင်ေေြခင်ဵအာဵြြင်ဴ အြပေ်ေပဵအေရဵယူခဲဴသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဇွေ်လ ၁ ရက်၊ The Voice/ြမေ်မာ 

ြဲြူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ြျ ိုဵေြာက်ြြင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

ကိုဗစ်ကာလ KTV လုြ်ငန်ဵလုြ်ကိုင်ေနသူ ၂၃ ဦဵကို ဒဏ်ေငွ ြျမှတ် 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=714944505743944&id=100016852026775
http://thevoicemyanmar.com/news/41726-pzn?fbclid=IwAR2MCylrDNoaJ28HCJFZKRxzCFAuWCeIiXL1xkoLil1PhEkyc8NGyXt_9no
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ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ လက်ပဳတေ်ဵပမို့ေယ်တရာဵရုဳဵမှ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါကပ်ေဘဵကာလတွင် KTV  လုပ်ငေ်ဵလုပ်ကိုင်ေေသညဴ် 

ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ လက်ပဳတေ်ဵပမို့ေယ်ရိှ သဳုဵပေ်လှ KTV ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦဵသေ်ဵထဋွ်ဦဵ အပါအဝင် ၂၃ ဦဵကို 

ကူဵေက်ေရာဂါကာကွယန်ှိမ်ေင်ဵေရဵဥပေဒ ၁၅ ြြငဴ် ဒဏ်ေငွ ၅၀၀၀ ကျပ်ေီ ေပဵေဆာင်ေေရေ် အမိေ့်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ဇွေ်လ ၂၃ 

ရက်ေေ့ ညပိုင်ဵတွင် ပဲခူဵတုိင်ဵရဲတပ်ြွဲ့မှူဵရုဳဵ မှုခင်ဵအကူဌာေနှင်ဴ လက်ပဳတေ်ဵရဲတပ်ြွဲ့ဝင်မျာဵမှ သဳုဵပေ်လှ  KTV ဆိုင်အာဵ 

ဝင်ေရာက်ြမ်ဵဆီဵခဲဴရာ ြပည်ဴတေ်ဆာလုပ်ကိုင်သူ ေြခာက်ဦဵ၊ ေေခိုင်ဵသူ ဆိုင်ပိုင်ရှင် အမျ ိုဵသမီဵ တေ်ဦဵ၊ KTV 

လုပ်ငေ်ဵလပု်ကိုင်ေေသူ ၁၆ ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ ၂၃ ဦဵတို့အာဵ ြမ်ဵဆီဵ ရမိခဲဴသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ြပညဴ်တေ်ဆာလုပ်ငေ်ဵလပု်ငေ်ဵ 

လုပ်ကိုင်ေေသူ ဆိုင်ရှင် မယုမွေ်ေကျာ်နှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵငယ် ေြခာက်ဦဵကို ြပည်ဴတေ်ဆာနှိမ်ေင်ဵေရဵ အက်ဥပေဒပုဒ်မ 

၅(၁)/၈(ဂ)/၃(က) ြြငဴ် လက်ပဳတေ်ဵရဲေခေ်ဵမှူဵ ဒုရဲမှူဵမျ ိုဵညွေ့်မှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ အမှုြွင်ဴခဲဴပပီဵ KTV လုပ်ငေ်ဵ လုပ်ကိုင်ေေသူ 

ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦဵသေ်ဵထွဋ်ဦဵ အပါအဝင် ၂၃ ဦဵကို  ပမို့ေယ်ဆရာဝေ်ကကီဵ ေဒါက်တာရဲဝင်ဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ အမှုြွင်ဴခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဇွေ်လ ၂၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမေ်မာ 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

 

 ညမထွက်ရအမိန့်ကုိြျ ိုဵေြာက်ြြင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

ြျမ်ဵေအဵသာစဳမမို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ြျ ိုဵေြာက်သူ ၁၉ ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ြျမှတ် 

ဇွေ်လ ၁၇ ရက်ေေ့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ချမ်ဵေအဵသာေဳပမို့ေယ်တရာဵရုဳဵမှ ချမ်ဵေအဵသာေဳပမို့ေယ်တွင် ညမထွက်ရ 

အမိေ့်ကို ချ ိုဵေြာက်သူ ၁၉ ဦဵအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒမ ၁၈၈ ြြငဴ ် ေထာင်ဒဏ် တေ်လေီ ကျခဳေေရေ် ြပေ်ဒဏ် 

ချမှတ်ခဲဴသည်။  ညမထွက်ရအမိေ့်ကို ချ ိုဵေြာက်သူ ၁၉ ဦဵကို ချမ်ဵေအဵသာေဳပမို့ေယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ တရာဵလိြုပုလုပ်၍ 

ချမ်ဵေအဵသာေဳပမို့ေယ်တရာဵရုဳဵတွင် တရာဵေွဲဆိခုဲဴသည်။ အဆိုပါ ၁၉ ဦဵအြပင် အေိုဵရဝေ်ထမ်ဵ တေ်ဦဵသည်လည်ဵ 

ညမထွက်ရအမိေ့်ကို ချ ိုဵေြာက်ခဲဴသညဴ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝေ်ကကီဵဌာေအာဵ ဝေ်ထမ်ဵေည်ဵကမ်ဵအရ အေရဵယူနိုင်ရေ် 

တင်ြပထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဇွေ်လ ၁၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမေ်မာ 

 

 

http://burmese.dvb.no/archives/395989
http://burmese.dvb.no/archives/394916?fbclid=IwAR3nLG50C1RHalPt-o3kL9ZRwbMCHo2Yoz08rCsK7-uC5FGQpWVsgUvCg8k
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စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ြျ ိုဵေြာက်ြြင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵအတွင်ဵတွင်  Mask တြ်ဆင်ြြင်ဵမရှိသူမျာဵကို အေရဵယူမှု တစ်လအတွင်ဵ ၂၇၀၀ ေကျာ်ရှိ 

ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ ေမလ ၂၅ ရက်ေေ့မှ ဇွေ်လ ၂၃ ရက်ေေ့ထိ တေ်လတာကာလအတွင်ဵ နှာေခါင်ဵေည်ဵ(Mask) 

တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှသူမျာဵကို ြမ်ဵဆီဵ အေရဵယူမှု ၂၇၈၅ မှု ရိှခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ၎င်ဵြပင် ကိုဗေ်ကပ်ေဘဵကာလအတွင်ဵ 

ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် နှာေခါင်ဵေည်ဵ(Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှေသာေ ကာင်ဴ အေရဵယူြခင်ဵအြပင၊်  သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခေ့်ခွဲမှုဥပေဒြြင်ဴ ၂၄ မှု၊ ၃၇ ဦဵ၊ ကူဵေက်ေရာဂါမျာဵ ကာကွယန်ှိမ်ေင်ဵေရဵဥပေဒြြင်ဴ ဧပပီလ ၂၄ 

ရက်ေေ့မှ ဇွေ်လ ၆ ရက်ေေ့ထိ ၁၇ မှု၊ ၂၂ ဦဵ၊ ဆက်ေပ်တရာဵေွဲဆိုမှုမျာဵမှာ ၃၁ မှု၊ ၅၉ ဦဵ၊ ညမထွက်ရအမိေ့်ကုိ 

ချ ိုဵေြာက်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ အေရဵယူမှု ၅၇ မှု၊ ၁၇၄ ဦဵထိ ရိှသည်ဟု ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ကိုဗေ်-၁၉ ထိေ်ဵချုပ်ေရဵနှင်ဴ 

အေရဵေပါ်တုေ့်ြပေ်ေရဵေကာ်မတီ ေြပာေရဵဆိခုွင်ဴရိှသူ ဝေ်ကကီဵ ဦဵမိုဵေကျာ်သူမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဇွေ်လ ၂၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမေ်မာ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလုိက်နာြြင်ဵမရိှ၍ ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

ြုသမိ် Quarantine စင်တာတွင် မူဵယစ်ရမ်ဵကာဵသူ (၃) ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ြျမှတ် 

ဇွေ်လ ၁၅ ရက်ေေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသိမ်ပမို့ေယ်တရာဵရုဳဵမှ ပုသိမ် Quarantine ေင်တာတင်ွ အရက်ေသော 

ေသာက်ောဵ၍ မူဵယေ်ရမ်ဵကာဵခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ (၃) ဦဵအာဵ ကူဵေက်ေရာဂါမျာဵ ကာကွယန်ှိမ်နှင်ဵေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈ ြြငဴ် 

အလုပ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ် (၃) လ ကျခဳေေရေ် ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ဇွေ်လ ၈ ရက်ေေ့ ညပိုင်ဵတွင် ထို အမျ ိုဵသာဵ (၃) ဦဵသည် 

Quarantine ေင်တာမှ တာဝေ်ကျဝေ်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ေေတောဝေ့်ထမ်ဵမျာဵအာဵ အရက်ေသော ေသာက်ောဵ၍  ဆဲဆို၊ရမ်ဵကာဵ 

http://burmese.dvb.no/archives/395983
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ခဲဴသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ Quarantine ေင်တာမှ တာဝေ်ရိှသူ ေဒါက်တာ ြမတ်မင်ဵထွေ်ဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ၎င်ဵတိုက့ို အမှုြွင်ဴ 

တိုင် ကာဵခဲဴြခင်ဵ ြြေ်သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဇွေ်လ ၁၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမေ်မာ 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် အဆဳုဵစီရင်မှု ြြစ်ြွာဵြြင်ဵ 

ြုသမိ်ေဆဵရုဳကကီဵတွင် Quarantine ဝင်ေနသူ တစ်ဦဵ မိမိကိုယ်ကိုသတ်ေသ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမိ်ေဆဵရုဳကကီဵတွင် ၂၁ ရက် အသွာဵအလာကေ့်သတ်၍ ေောင်ဴ ကညဴ်မှုခဳယူလျက်ရိှသညဴ် မန္တေလဵ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ရမည်ဵသင်ဵပမို့ေယ်မှ ကိုချေ်ေသာင်ဵ (ခ) ကိုချေ်လှသည် ဇွေ်လ ၁၇ ရက်ေေ့ညပိုင်ဵတွင် ေဆဵရုဳ 

သီဵသေ့်ေဆာင်ရိှ အိမ်သာအတွင်ဵတွင် မိမိကိုယ်ကို သတ်ေသခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။  အဆိုပါအမျ ိုဵသာဵသည် တရုတ်ြပည်မှ 

ြပေ်လာပပီဵေောက် ဇွေ်လ ၁၆ ရက်ေေ့ ညေေပိုင်ဵတွင် ၎င်ဵ၏ အမျ ိုဵသမီဵ မိတ်ေဆွရှိရာ ပုသမိ်ပမို့သို့လာေရာက်ြခင်ဵ 

ြြေ်ေ ကာင်ဵ၊ တာဝေ်ရိှသူမျာဵကို ေြပာြပသညဴ်အတွက် ပုသိမ်ပမို့ ကွာရေ်တင်ဵေင်တာသ့ုိ ပို့ေပဵခဲဴေ ကာင်ဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ 

မိတ်ေဆွမှ ၎င်ဵအာဵ လက်ခဳြခင်ဵမရိှသညဴ်အတွက် ကာဵေပါ်တွင် ကာဵအင်ဂျင်ဝိုင်မျာဵ ေသာက်၍ မိမိကိုယ်ကို ေသေ ကာင်ဵ 

ကကဳေည်မှု ြပုလုပ်ခဲဴေသဵေ ကာင်ဵ ရဲတပ်ြွဲ့ထဳမှ သိရိှရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဇွေ်လ ၁၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမေ်မာ 

 

 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ြျ ိုဵေြာက်ြြင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ ေဒသန္တရအမိန့်ကို ြျ ိုဵေြာက်သူ ၅၉၅ ဦဵကို ေထာင်ြျ 

ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါြြေ်ပွာဵေေသညဴ် အချေိ်ကာလအတွင်ဵ တာဵြမေ်ချက်မျာဵ၊ ေဒသန္တရအမိေ့်မျာဵကို လိုက်ောြခင်ဵမရိှသူ ၅၉၅ 

ဦဵကို ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရိှ သက်ဆိုင်ရာ ပမို့ေယ်တရာဵရုဳဵမျာဵမှ ေထာင်ဒဏ်မျာဵ အသီဵသီဵ ချမှတ်ခဲဴေ ကာင်ဵ 

သိရှိရသည်။ ဧပပီလ ၁၈ ရက်ေေ့မှ ဇွေ်လ ၂ ရက်ေေ့အထိ ညမထွက်ရအမိေ့် ထုတ်ြပေ်ထာဵရာ ထိုအမိေ့်ကို လိုက်ောြခင်ဵမရိှဘဲ 

ချ ိုဵေြာက်ေသာေ ကာင်ဴ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသူ အမျ ိုဵသာဵ ၄၉၂ ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ ၁၃ ဦဵ၊ ကူဵေက်ေရာဂါမျာဵ 

ကာကွယန်ှိမ်ေင်ဵေရဵ ဥပေဒ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခေ့်ခွဲမှု ဥပေဒ၊ ပငိမ်ဵချမ်ဵေွာ ေုေဝဵခွင်ဴ နှင်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵေွာ ေီတေ်ဵ 

http://burmese.dvb.no/archives/394488
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/19/224962.html
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လှညဴ်လည်ခွင်ဴ ဥပေဒ၊ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မမျာဵြြငဴ် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသူ ၉၀ ဦဵ၊  ေုေုေပါင်ဵ ၅၉၅ ဦဵ 

ရိှေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ၎င်ဵတ့ုိအာဵ ပသိုမ်၊ ဟသောတ၊ မအူပင်၊ ေြမာင်ဵြမ နှင်ဴ ြျာပုဳ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသ့ုိ ပို့ေဆာင်၍ 

အကျဉ်ဵချခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဇွေ်လ ၄ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမေ်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဇွေ်လ ၅ ရက်၊ The Voice/ြမေ်မာ 

 

ကုိဗစ်ကာလအတွင်ဵ ေဒသန္တရအမိန့်မျာဵ  

 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို နှစ်လထြ်မဳတိုဵ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ကိုဗေ်-၁၉ ကပ်ေဘဵကာလအတွင်ဵ၌ ညမထွက်ရအမိေ့်ကို နှေ်လထပ်မဳ၍ တိုဵြမှင်ဴခဲဴသည်ဟု  

ဧရာဝတီတိုင်ဵအေိုဵရအြွဲ့ရုဳဵမှ ေြပာေရဵဆိခုွင်ဴရှိသူမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ ဧပပီလ ၁၈ 

ရက်ေေ့တွင် ေတင်ထုတ်ြပေ်ခဲဴေသာ ထိုအမိေ့်သည်  ဇွေ်လ ၁၈ ရက်ေေ့တွင် နှေ်လြပညဴ်ခဲဴြခင်ဵအတွက် ထပ်မဳ၍ တိုဵြမှင်ဴခဲဴြခင်ဵ 

ြြေ်သည်။ ညမထွက်ရအမိေ့်ထုတ်ြပေ်ပပီဵသညဴ်ေောက် ဧရာဝတီတိုင်ဵအတွင်ဵ အမိေ့်လိုက်ောြခင်ဵမရိှသူ ၅၂၄ ဦဵကုိ 

ြမ်ဵဆီဵ အေရဵယူခဲဴေ ကာင်ဵ တိုင်ဵရဲတပ်ြွဲ့မှူဵရုဳဵ ေြပာေရဵဆိခုွင်ဴရိှသူ ဒုရဲမှူဵကကီဵ ထွေ်ဵေရွှေမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ ၅၂၄ 

ဦဵအေက်မှ  ၁၃ ဦဵသည် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵြြေ် ကသည်။ ထိ ု ၅၂၄ ဦဵလုဳဵ ကို သက်ဆိုင်ရာပမို့ေယ်တရာဵရုဳဵမျာဵမှ ေထာင်ဒဏ် 

တေ်လ (သ့ုိမဟုတ်) ေထာင်ဒဏ် နှေ်လေီ ကျခဳေေရေ် ြပေ်ဒဏ်မျာဵ ချမှတ်ခဲဴသည်။ ေထာင်ဒဏ်အြပေ်ေပဵြခင်ဵခဳရသူ 

အမျာဵဆုဳဵမှာ ပုသမိ်ခရိုင်မှ ၂၃၉ ဦဵနှင်ဴ ဟသောတခရိုင်မှ လူေပါင်ဵ ၇၆ ဦဵ ြြေ်သည်ဟု တိုင်ဵရဲတပ်ြွဲ့မှူဵရုဳဵ၏ ောရင်ဵမျာဵအရ 

သိရှိရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဇွေ်လ ၂၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမေ်မာ 

 

 

 

 

https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/04/223953.html?fbclid=IwAR0fhUT4lDKQh4oEXfTTMvBh5rRyFWv3GepUkYpEdisL46nwGgLVTLR-jJA
http://thevoicemyanmar.com/news/41810-aya?fbclid=IwAR0Tf_DohIqZxt39p7VAIikZoqn14XphtMvSSPne__Ver86wpc2cwYNnPpY
http://burmese.dvb.no/archives/396146
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ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

တိတ်နုိင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၀၂ ၃၈၂၈ 

ဘုိ ကည ်တွဘဲက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၃၀ ၈၈၄၀ 

ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈  

ကုိေဇာ်မိုဵ  (မှတတ်မ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာနတာဝန်ြ၊ဳ နုိင်ငဳြြာဵေရဵဒုတာဝန်ြ)ဳ +၉၅(၀) ၉၇၉ ၅၈၈ ၁၀၁၆ 

မြိုင်ရညေ်မွှေဵ (မှတတ်မ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာန ဒုတာဝန်ြ)ဳ    +၉၅(၀) ၉၉၇ ၃၀၃ ၁၀၅၀ 

 


