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ကိဗုစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာ 

ြမန်မာနိင်ုငဳအတွင်ဵ၌ ကုိဗစ်-၁၉အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါ 

ကာလအတွင်ဵ   အဆိုပါကိစ္စရပ်နင်ဴှဆက်နွယ်၍ ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှုြဖစ်စဉ်မျာဵကုိ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ ေစာင်ဴ ကညဴ ်

မှတ်တမ်ဵတင်ခဲဴသည။် ထိုမှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ဇူလိုင်လအတွင်ဵတွင် 

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ ( ၃၈ ) ဦဵသည် တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည။် 
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နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(ေအေအပီပီ)မ ှကိုဗစ်-၁၉ အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက် 

ေရာဂါနှင်ဴဆက်နွယ်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ၊တရာဵစွဲဆို၊ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုမျာဵကို ဧပပီလကတည်ဵကစတင်၍ မှတ်တမ်ဵြပုစု ေလဴလာ 

သဳုဵသပ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ကာ ကိုဗစ်သတင်ဵလွှာအာဵ လစဉ် ထုတ်ြပန်ခဲဴပါသည်။ ထို့ြပင် ကိုဗစ်-၁၉ နှင်ဴဆက်နွယ်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ 

တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသညဴ် စာရင်ဵမျာဵကိုလည်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာနှင်ဴအတူ မှတ်တမ်ဵြပုစု၍ လစဉ် 

ထုတ်ြပန်လျက်ရိှသည်။ 

ဇူလိုင်လအတွင်ဵတွင် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ၌ေနထိုင်စဉ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵမရိှြခင်ဵနှငဴ် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက်  ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ ကာကွယ် နှိမ်နှင်ဵေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၅၊ ၁၈ 

တိုြ့ဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵခဳရသူ (၃) ဦဵ၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသူ (၁၁) ဦဵ နှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၈ (က) 

ြဖငဴ်တရာဵစွဲဆိုခဳရသူ (၁) ဦဵ  ရိှသည်။ ထို့ြပင် ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ြပည်ပမှတရာဵမဝင် ဝင်ေရာက်ြခင်ဵအတွက် ြမန်မာနိုင်ငဳ 

လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၃(၁)၊ ၁၃(၅)တို့ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိခုဳရသူ (၆) ဦဵ၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရသူ စုစုေပါင်ဵ (၁၇) 

ဦဵရှိသည်။ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှေသာေ ကာင်ဴ အြပစ်ေပဵအေရဵယူြခင်ဵခဳထာဵရသူမျာဵလည်ဵ ရိှသည်။ 

တိုင်ဵနှင်ဴ ြြည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ 

ဇူလိုင်လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မ ှ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ တိုင်ဵနှင်ဴ 

ြပည်နယအ်လိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵစာရင်ဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ စာရင်ဵအာဵ ေလဴလာ၍ 

မှတ်တမ်ဵြပုခဲဴပါသည်။ ဇူလိုင်လကုန်အထိ AAPP မှ ရရိှထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအေပါ်အေြခခဳ၍ တိုင်ဵနှင်ဴ 

ြပည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ နှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူ ဦဵေရကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယာဵတွင် ေလဴလာ 

 ကညဴ်ရှုနိုင်ပါသည်။  

စဉ် တိုင်ဵ/ြပည်နယ ် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူဦဵေရ 

၁ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ ၅၅ ၃၂၅၂ 

၂ မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၄၁၈ ၁၅၃၈ 

၃ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၂၃၉ ၂၄၂၂ 

၄ ကရင်ြပည်နယ် ၃၈၁ ၂၃၅၁ 
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၅ မွန်ြပည်နယ် ၂၅၈ ၂၅၃၂ 

၆ ကချင်ြပည်နယ် ၄၂၆ ၆၁၉ 

၇ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၆၆ ၉၀၃ 

၈ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၇၀ ၉၉၄ 

၉ ရခိုင်ြပည်နယ် ၂၅၃ ၇၇၉ 

၁၀ ရှမ်ဵြပည်နယ် ေတာင်ပိုင်ဵ ၇၉ ၅၃၅ 

၁၁ ရှမ်ဵြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်ဵ ၂၆၉ ၂၄၃ 

၁၂ ရှမ်ဵြပည်နယ် အေရှ့ပိုင်ဵ ၉ ၆ 

၁၃ တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၈၉ ၁၆၈၀ 

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၆၇ ၆၁၅ 

၁၅ ချင်ဵြပည်နယ် ၁၆ ၆၆ 

၁၆ ကယာဵြပည်နယ် ၁၈ ၈၉ 

၁၇ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ ၁ ၂၇၄ 

 စုစုေပါင်ဵ ၃၀၁၄ ၁၈၈၉၈ 

 

ေအာက်ပါလင်ဴမျာဵကိုလည်ဵ ဝင်ေရာက်ဖတ်ရှု ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 

http://mohs.gov.mm/su/igbk3792IG 

ကချင်ြြည်နယ် 

http://mohs.gov.mm/su/igbk3792IG
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သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ကိုဗစ်-၁၉ ြညာေြဵ သရုြ်ေော်ြန်ဵချေီရဵဆွဲသူ သဳုဵဦဵကို အြြစ်မရှိေ ကာင်ဵ အမိန့်ချမှတ် 

ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစ်ကကီဵနာဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ြမစ်ကကီဵနာဵဘူတာတိုက်တန်ဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ပညာေပဵသရုပ်ေဖာ်ပန်ဵချေီရဵဆွဲခဲဴသညဴ် ကိုေဇယျာေနှာင်ဵ၊ ကိုေနာ်ထွန်ဵေအာင်၊ မစီစီလျာဂျာဆိုင်ဵတို့ သဳုဵဦဵအာဵ 

အြပစ်မရှိေ ကာင်ဵ အမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ အသိပညာေပဵ ပန်ဵချေီရဵဆွဲရာတွင် ေသမင်ဵ၏ပုဳမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ 

ရဟန်ဵတပါဵ၏ ပုဳနှင်ဴ ဆင်တူေနသညဴ်အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ထိခိုက်နစ်နာေစသည်ဆိုကာ ကချင်ြပည်နယ်၊ 

သာသနာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ ဦဵထွန်ဵေအာင်မှ သာသနာညှိုဵနွမ်ဵေစမှု၊ ပုဒ်မ ၂၉၅ (က) ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵ 

ြဖစ်သည်။ နှစ်လေကျာ် ကာ တရာဵရင်ဆိုင်ခဲဴရပပီဵေနာက် တရာဵသူကကီဵမှ ထိုပန်ဵချဆီရာ သဳုဵဦဵတွင် အြပစ်မရိှေ ကာင်ဵ 

အမိန့်ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

ကရင်ြြည်နယ်  

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ေနရြ်ြြန် ြမန်မာလုြ်သာဵမျာဵ၏ ြစ္စည်ဵမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵမှုမခဳယဘူဲ တင်ေဆာင်လာသူ နှစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလစီ 

ချမှတ် 

ဇူလိုင်လအတွင်ဵတွင် ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ  ြမဝတီပမို့မှ ယာဉ်ေမာင်ဵ ကိုေစာေအာင်သိန်ဵနှငဴ် 

ယာဉ်ေနာက်လိုက် ကိုေစာထွန်ဵလုရိှဳန်တိုန့ှစ်ဦဵကို ထိုင်ဵနိုင်ငဳေရာက် ေနရပ်ြပန် ြမန်မာလုပ်သာဵမျာဵ၏ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ 

ခိုဵဝင်သယ်ေဆာင်လာသညဴ်အတွက် ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယန်ှိမ်နင်ဵေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလစီ 

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတ့ုိသည် ထိုင်ဵနိုင်ငဳဘက်ြခမ်ဵမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာမညဴ် ေနရပ်ြပန် 

ြမန်မာေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵမှုမခဳယူဘဲ ကနု်ပစ္စည်ဵ ဝင်/ထွက်သညဴ် စစ်ေဆဵဂိတ်မှ 

ြဖတ်ေကျာ် သယ်ေဆာင်လာသြဖင်ဴ တာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဵဆီဵ စစ်ေဆဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  ၎င်ဵတ့ုိ နှစ်ဦဵအာဵ 

ကျန်ဵမာေရဵဌာနမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ အမှုဖွင်ဴတရာဵစွဲဆိခုဲဴသည်။  

၂၀၂၀ ခနုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ  

https://myanmar-now.org/mm/news/4116
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/07/17/226513.html?fbclid=IwAR2vQrsBRrU0Uw9x4vl4-hcddU6e6_Gert4guNNbUGN7z4fQjSCFH1hs6Bg
https://www.bnionline.net/mm/news-74056
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မွန်ြြည်နယ် 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလုိက်နာြခင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ေမာ်လမမိုင် ကွာရန်တင်ဵစင်တာအတွင်ဵသ့ုိဝင်ေရာက်၍ အရက်ေသာက်ခဲဴသညဴ် လူငယ် သုဳဵဦဵကို တရာဵစွဲဆို 

ဇူလိုင်လ ၈ ရက်ေန့တွင် မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လပမိုင် ပညာေရဵေကာလိပ်ရိှ  ကွာရန်တင်ဵစင်တာအတွင်ဵသ့ုိ ဝင်ေရာက်၍ 

အရက်ေသာက်ခဲဴသညဴ် လူငယ် သဳုဵဦဵကို ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယန်ှိမ်နင်ဵေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ၊ တရာဵစွဲဆိထုာဵသည်ဟု 

ေမာ်လပမိုင်ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵဦဵေဝလင်ဵထွန်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဇူလိုင် ၈ ရက်ေန့ ညပိုင်ဵတွင် ၎င်ဵလငူယ် သဳုဵဦဵသည် 

အသွာဵအလာကန့်သတ် ေစာင်ဴ ကညဴ်ြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ထိုင်ဵနိုင်ငဳြပန် လူငယ် တစ်ဦဵ၏ အေဆာင်အတွင်ဵ၌ 

အရက်အတူေသာက်ခဲဴ ကြခင်ဵြဖစ်သည်။ အေဆာင်အတွင်ဵ၌ အရက်အတူေသာက်ရန် ေခါ်ခဲဴသညဴ် ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှြပန်လာ ေသာ 

လူငယ်မှာ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်သာ ရိှေသဵသညဴ်အတွက်ေ ကာင်ဴ အသက်အရွယ် ြပန်လည် စိစစ်ေနပပီဵ အသက်မြပညဴ်လျှင် 

အြခာဵဥပေဒတစ်ခုြဖင်ဴ တရာဵစွဲရန် ဥပေဒအရာရိှထဳ အကကဳဉာဏ်ေတာင်ဵခဲဴသည်ဟု ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေဝလင်ဵထွန်ဵမှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ  

ရခုိင်ြြည်နယ် 

ကုိဗစ်ကာလအတွင်ဵ ြြည်ြမှတရာဵမဝင်ဝင်ေရာက်၍ ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ဘဂဂလာဵေဒဴရှန်ိုင်ငဳမှ တရာဵမဝင် ဝင်ေရာက်လာသူ ၁၁ ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ဇူလိုင်လအတွင်ဵတွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေမာင်ေတာခရိုင်အတွင်ဵသို့ ဘဂေလာဵေဒဴရ်ှနိုင်ငဳမှ 

တရာဵမဝင် ဝင်ေရာက်လာသူ ၁၁ ဦဵအာဵ လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵဥေဒ ပုဒ်မ ၁၃(၁)ြဖငဴ် အလုပ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ 

ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ အဆိုပါ ၁၁ ဦဵအနက် ေလဵဦဵကို ဇူလိုင်လ ၂ ရက်ေန့တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ 

ငါဵဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ နှစ်ဦဵကို ဇူလိုင်လ ၃ ရက်ေန့၌ လည်ဵေကာင်ဵ ြပစ်ဒဏ် အသီဵသီဵ ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ထို့ြပင် 

အသက်မြပညဴ်သညဴ် ကေလဵငယ် နှစ်ဦဵအာဵ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်/ေကျဵအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵတိုထ့ဳသ့ုိ အပ်နှဳခဲဴပပီဵ Union Enterprise 

for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development (UEHRD) အစီအစဉ်စာရင်ဵတွင်ပါဝင်သူ နှစ်ဦဵအာဵ 

လွှတ်ေပဵခဲဴေ ကာင်ဵ ေမာင်ေတာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ သိရှိရသည်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/399076


 
 

6 
 
 

တရာဵမဝင် ဝင်ေရာက်လာသူမျာဵအနက်မှ ၁၉ ဦဵအာဵ လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၃(၁) ြဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ၁၀ ဦဵကို 

လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၃(၅)ြဖငဴလ်ည်ဵေကာင်ဵ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ထာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတုိ့အနက်မှ ၁၁ ဦဵကုိ 

ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ ကျခဳေစရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်၊ DMG News/ြမန်မာ  

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်၊ ဘီဘီစီ/ြမန်မာ  

ဘဂဂလာဵေဒဴရှန်ိုင်ငဳမှ တရာဵမဝင်လာေရာက်သူ ေြခာက် ဦဵအာဵ ေငွဒဏ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ်မျာဵချမှတ် 

ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေမာင်ေတာခရိုင်အတွင်ဵသ့ုိ ဘဂေလာဵေဒဴရ်ှနိုင်ငဳမှ 

တရာဵမဝင် ဝင်ေရာက်ခဲဴ ကသညဴ် ေမာင်ေတာပမို့နယ်မှ အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ နှစ်ဦဵတို့အာဵ ြမန်မာနိုင်ငဳ 

လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၃(၁) ြဖငဴ် အလုပ် ကမ်ဵနှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လချမှတ်ခဲဴပပီဵ ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵမှ ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့နယ်မှ အမျ ိုဵသာဵ နှစ်ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ တစ်ဦဵတို့အာဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၃(၅)ြဖငဴ် ေငွဒဏ် တစ် 

သိန်ဵကျပ်စီ ေပဵေဆာင်ေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။  

ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ဘဂေလာဵေဒဴရ်ှနိုင်ငဳမှ ေမာင်ေတာခရိုင်အတွင်ဵသ့ုိ တရာဵမဝင် ဝင်ေရာက်လာသူ စုစုေပါင်ဵ ၈၀ ဦဵခန့် 

အနက်မှ ပထမအသုတ်အြဖစ် ၄၄ ဦဵကို လဝကဥပေဒြဖငဴ် တရာဵစွဲတင်ခဲဴပပီဵ ၂၃ ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လစီ 

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ျခဲဴသည်။ ဒုတိယအသုတ်အြဖစ် ၁၈ ဦဵအာဵ တရာဵစွဲတင်ခဲဴပပီဵ ၁၃ ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လစီ ြပစ်ဒဏ် 

ချမှတ်ခဲဴသည်။ လက်ရိှအချနိ်၌ ကျန်ရိှေနသူ ၁၄ ဦဵအာဵ အေရဵယူရန်ေဆာင်ရွက်လျှက်ရိှေ ကာင်ဵ ေမာင်ေတာခရိုင်လူဝငမ်ှု 

ကကီဵ ကပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ သိရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်၊ DMG News/ြမန်မာ  

ရှမ်ဵြြည်နယ် 

ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှ ြြန်လာသူ နှစ်ဦဵ လွိုင်လင် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမှ ထွက်ေြြဵလွတ်ေြမာက်ေန 

ဇူလိုင်လ ၅ ရက်ေန့မှစတင်၍ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနေသာ ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှြပန်လာသညဴ် ရှမ်ဵြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ လွိုင်လင်ပမို့နယ်၊ 

ေကာင်ဵေရာင်ဵရွာမှ ေမာငလ်ွန်ဵသည် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်ေန့တွင် လည်ဵေကာင်ဵ နှင်ဴ ဝမ်အင်ရွာေန ခွန်ေအာင်ထိန်သည် 

ဇူလိုင်လ ၇ ရက်ေန့တွင်လည်ဵေကာင်ဵ လွိုင်လင်ပမို့နယ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ ကွာရန်တင်ဵ စင်တာမှ 

ထွက်ေြပဵလွတ်ေြမာက်ေနသည်ဟု သိရိှရသည်။ ၎င်ဵတ့ုိသည် ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ ေတာင်ကကီဵပမို့၊ ကွာရန်တင်ဵ စင်တာ၌ 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/md-13-1-11ps.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-53292648
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/md-btd-6msl.html?fbclid=IwAR1cOi4-dbD0-httcfBln_cR8tj_oPzwrEmkjEqFADeftAkpn6ThSRvvp4Y
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ကိုဵရက်ေနခဲဴပပီဵ ပထမအကကိမ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ negative ထွက်ရိှထာဵသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ၎င်ဵတုိ့၏ သက်ဆိုင်ရာ ေနရပ်ေဒသ၌ 

ကွာရန်တင်ဵ ၁၄ ရက် ြပန်လည် ေနထိုင်ရမည် ြဖစ်သည်။  

 ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ  

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ြုဇွန်ေတာင်မမို့နယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ြေစ်ြွာဵသညဴ်ကာလအတွင်ဵ Mask မတြ်သူ ၉၁ ဦဵကို အေရဵယူ 

ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ပုဇွန်ေတာင်ပမို့နယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ြဖစ်ပွာဵခဲဴသညဴ် သဳုဵလတာကာလအတွင်ဵ အြပင်ထွက်သညဴ် 

အချနိ်၌ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှသညဴ် ကျာဵ ၈၀ ဦဵနှင်ဴ မ ၁၁ ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ ၉၁ ဦဵကိုဖမ်ဵဆီဵကာ 

အေရဵယူခဲဴေ ကာင်ဵ ပုဇွန်ေတာင်ပမို့နယ် စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌြဖစ်သူ ဦဵြမင်ဴြမတ်သူမှ ေြပာ ကာဵသည်။ ထို့ြပင် 

ပုဇွန်ေတာင်ပမို့နယ်အတွင်ဵ အြပငထ်ွက်ရာ၌ Mask တပ်ဆင်ြခင်ဵမရှိသညဴ် ကျာဵ ေြခာက်ဦဵနှင်ဴ မ တစ်ဦဵကို ဇူလိုင်လ ၇ 

ရက်ေန့တွင် ရဲကာဵြဖင်ဴေခါ်ယူကာ တရာဵရုဳဵတွင် ဒဏ်ေ ကဵေပဵေဆာင်ေစခဲဴေ ကာင်ဵ ၎င်ဵမှ ဆိုသည်။ လက်ရိှတွင် 

ပုဇွန်ေတာင်ပမို့နယ်အတွင်ဵ နှာေခါင်ဵစည်ဵ Mask တပ်ဆင်ြခင်ဵမရှိဘဲ အြပင်ထွက်သူမျာဵကို ကာဵြဖင်ဴတင်ေဆာင်ကာ 

တရာဵရုဳဵတွင် ေငွဒဏ် (၅၀၀၀) ေပဵေဆာင်ခိုင်ဵကာ အေရဵယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ကာင်ဵ ပုဇွန်ေတာင်ပမို့နယ် 

စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီထဳမှ သိရိှရသည်။ 

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ  

ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်နိှမ်နှင်ဵေရဵဥြေဒြုဒ်မ ၁၅ ြေငဴ် တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵခဳထာဵရသူ (၇) ဦဵကို ဒဏ်ေငွချမှတ် 

ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ေတာင်ဒဂဳုပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်ဵ ETEC 

အီလက်ထေရာနစ်စက်ရုဳ အလုပ်သမာဵသပိတ်တွင် ပါဝင်ခဲဴေသာေ ကာင်ဴ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ်  အလုပ်သမာဵ 

ေခါင်ဵေဆာင် ငါဵဦဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵ အခွင်ဴအေရဵလှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်သူ နှစ်ဦဵအာဵ ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယ ်

နှိမ်နှင်ဵေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၅ ြဖငဴ ်ဒဏ်ေငွ ငါဵေထာင်ကျပ် ေပဵေဆာင်ေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ေတာင်ဒဂဳုပမို့နယ်ရှိ ETEC 

အီလက်ထေရာနစ်စက်ရုဳသည် ဝန်ထမ်ဵဦဵေရ ၉၀၀ ေကျာ်ြဖငဴ်လည်ပတ်ေနြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ ဧပပီလ ၉ ရက်ေန့တွင် 

နှစ်စဉ်ရရိှေန ကြဖစ်ေသာ ေဘာနပ်ေ ကဵမရရိှသြဖင်ဴ ေတာင်ဵဆိုဆန္ဒြပခဲဴ ကသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ  အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင် 

http://burmese.dvb.no/archives/398616
http://thevoicemyanmar.com/index.php/local/42370-tun?fbclid=IwAR20VEBKagPRKyItmcpdo0Q4SaSUklfpQmYCG1Ztnpjk_s3OV6pSnsF2evQ
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ငါဵဦဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵအေရဵကူညီ ေဆာင်ရွက်ေပဵသူ ကိုြမတ်ေကျာ်နှငဴ် ကိုမျ ိုဵြမင်ဴေအာင်တို့ နှစ်ဦဵသည် ကူဵစက်ေရာဂါ 

ကာကွယန်ှိမ်နှင်ဵေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၅ ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆို ခဳခဲဴရြခင်ဵ ြဖစ်သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊Myanmar Labour News/ြမန်မာ  

ြဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

အုတ်ေိုမမို့နယ်၌ ကွာရန်တင်ဵမဝင်သညဴ်  ြြည်ြြြန် နှစ်ဦီဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်ေန့မှတွင် ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ အုတ်ဖိုပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ  ြပည်ပမှြပန်လာပပီဵေနာက် 

ကွာရန်တင်ဵမဝင်သူ နှစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် ဦီဵေမာင်ေမာင်သန်ဵနှငဴ် ဦီဵသန်ဵေဇာ်ထွန်ဵတို့အာဵ ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယန်ှိမ်နင်ဵေရဵ 

ဥပေဒြဖင်ဴ အလုပ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလ ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲဴသည်။  

ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ အမှတ် ၃၁၁ နှင်ဴအတူ လာအုိနိုင်ငဳမှ တခရီဵတည်ဵ ြပန်လာခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦီဵနှင်ဴ ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှ 

ြပန်လာခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦီဵတိုသ့ည်  ပမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵမှ စီစဉ်ထာဵသညဴ် ကွာရန်တင်ဵေနရာတွင် ကွာရန်တင်ဵ 

မဝင်ဘဲ မိသာဵစုနှင်ဴအတူ ြပန်ေနသညဴ်အတွက် ပမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴကုသေရဵဦီဵစီဵဌာနမှ ေဒါက်တာသန့်ဇင်ေမာင်မှ 

တရာဵလိုြပုလုပ်၍ အမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ  

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

 သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 ကိုဗစ်-၁၉ ေ ကာင်ဴ နိုင်ငဳြခာဵသာဵ အဝင်အထွက် ြိတ်ထာဵချနိ် တရုတ်နုိင်ငဳသာဵ ငါဵဦဵနှင်ဴ ယဉ်ေမာင်ဵတိုက့ို ေမ်ဵဆီဵရမိ 

ဇူလိုင်လ ၃ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင်  မူဵယစ်တပ်ဖွဲ့စု (၁၇) ေြမာက်ပိုင်ဵမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵသည် မန္တေလဵပမို့၊ (၁၆)မိုင် 

စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်၌ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵအာဵ စစ်ေဆဵေနစဉ် တရာဵမဝင် ဝင်ေရာက်လာသညဴ် တရုတ်နိုင်ငဳသာဵ ငါဵဦဵနှင်ဴ 

တရာဵမဝင် တင်ေဆာင်လာသူ ယာဉ်ေမာင်ဵတို့ကို ဖမ်ဵဆီဵ ရမိခဲဴသည်။ ၎င်ဵတုိ့ကို ပုသမိ်ကကီဵပမို့နယ်၊ အုန်ဵေချာနယ်ေြမ 

https://www.facebook.com/myanmarlabournews/posts/317467806305617
http://burmese.dvb.no/archives/401178
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ရဲစခန်ဵ၌ ၁၉၄၇ ြမန်မာနိုင်ငဳ လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵ လတ်တေလာ ြပဌာန်ဵချက်မျာဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ-၁၃(၁)ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴထာဵ 

ေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ လက်ရိှတွင် အဆိုပါ တရုတ်နိုင်ငဳသာဵ ငါဵဦဵနှင်ဴ ယာဉ်ေမာင်ဵြဖစ်သူတိုက့ို ပုသမိ်ကကီဵပမို့မ ရဲစခန်ဵ၌ 

ချုပ်ရက်ရမ္မာန်ယူပပီဵ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊မရိှ စစ်ေဆဵနိုင်ရန်အတွက် မန္တေလဵပမို့၊ ချမ်ဵြမသာစည်ပမို့နယ်ရိှ အရိုဵ၊ 

အေ ကာေဆဵရုဳကကီဵသ့ုိ ပို့ေဆာင်ထာဵသည်ဟု သိရှိရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်၊ Mandalay Indepth News လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ/ြမန်မာ  

 

ေနြြည်ေတာ်ေကာင်စီ 

ကိုဗစ်လူနာေသဆုဳဵမှုကိစ္စ ေထာက်ြြေဝေန်ေရဵသာဵခဲဴသညဴ် Eleven သတင်ဵေထာက် တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵခဳရ  

ကိုဗစ်-၁၉ လူနာေသဆုဳဵမှုနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ ေထာက်ြပေဝဖန်ေရဵသာဵခဲဴသညဴ် Eleven မီဒီယာ သတင်ဵေထာက် 

ကိုေအာင်ကိုကို သည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၈ (က) ြဖငဴ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်ေန့တွင်  တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ဒုရဲမှူဵ 

ရဲေအာင်မှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ၎င်ဵကို ဥတ္တရသီရိပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ တရာဵစွဲဆိခုဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ အဆိုပါ သတင်ဵေထာက်သည် 

မတ်လ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵ၏ Aung Ko Ko (ခ) မန်ဵသာဵေလဵ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ၌ “ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနရဲ့ 

ထုတ်ြပန်ချက်ေတွမှာ ထိန်ချန်မှုေတွ ပါလာေနပါပပီလို့ ကျေနာ် ေလဴလာမိတယ်” ဆိုသညဴ် အေ ကာင်ဵနှင်ဴ “၁၃ 

ေယာက်ေြမာက် ေသဆုဳဵသူရဲ့ ေရာဂါလက္ခဏာဟာ အသက်ရှုလမ်ဵေ ကာင်ဵမှာ ပိုဵဝငပ်ပီဵ ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျာြဖစ်ပပီဵ ေသတာ 

ြဖစ်တယ်လို့ ကျန်ဵမာေရဵက ထုတ်ြပန်ထာဵေပမယဴ် ေသဆုဳဵသူအေ ကာင်ဵရင်ဵကို မထုတ်ြပန်ဘဲ ဖုဳဵကွယထ်ာဵပါတယ်” 

ဆိုသညဴ် အေ ကာင်ဵ တိုက့ို ေရဵသာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်၊ Myanmar Times 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ  

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် အဆဳုဵစီရင်မှု ြေစ်ြွာဵြခင်ဵ 

ြုသမိ်မမို့ရှိ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ၌ ထိုင်ဵြြန်အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵ ကကိုဵဆွဲချ ေသဆုဳဵ 

https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/posts/878831852640271
http://burmese.dvb.no/archives/397171?fbclid=IwAR15HF6uFuEq9HELRWMYsZHTgWewNRbN6xgPHRAQjwVsaGz2DerFbKh7z3U#.XwD5Xzpl5BQ.facebook
https://news-eleven.com/article/180888
https://www.mmtimes.com/news/local-television-reporter-myanmar-charged-over-covid-19-reporting.html
https://elevenmyanmar.com/news/emg-reporter-from-nay-pyi-taw-sued-for-facebook-comment-about-covid-19
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ဇူလိုင်လ ၃ ရက်ေန့ ညပိုင်ဵတွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမိ်ပမို့ရိှ သမဝါယမသင်တန်ဵေကျာင်ဵ၌  

ထိုင်ဵြပန်အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵ ကကိုဵဆွဲချေသဆုဳဵခဲဴသည်။ ထိုအမျ ိုဵသာဵမှာ ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ မဟာချ ိုင်ေဒသတွင် အလုပ်လုပ်ပပီဵ ေနာက် 

ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ ြပန်လည် ဝင်ေရာက်လာသညဴ် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြမန်ေအာင်ပမို့နယ်၊ မဲဇင်ဵေကျဵရွာမှ ကိုေနထက်လင်ဵ 

ဆိုသူ ြဖစ်သည်။ ၎င်ဵသည် ပုသမိ်ပမို့ရိှ သမဝါယမသင်တန်ဵေကျာင်ဵ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ၌ ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့မှစတင်၍ 

ေစာငဴ် ကည်ဴမှုခဳယူေနစဉ် မိမိကိုယ်ကို သတ်ေသခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

ကိုေနထက်လင်ဵသည် ပုသမိ်ပမို့ရိှ ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ဒုတိယေြမာက် မိမိကိုယ်ကို သတ်ေသသူ ြဖစ်ပပီဵ ဇွန်လ ၁၇ 

ရက်ေန့တွင် တရုတ်နိုင်ငဳမှ ြပန်လာသူ တစ်ဦဵလည်ဵ ပုသမိ်ေဆဵရုဳကကီဵ သီဵသန့်ေဆာင်ရိှ အိမ်သာအတွင်ဵ၌ 

သတ်ေသခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ 

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ  

 

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈  

ကုိေဇာ်မိုဵ  (မှတတ်မ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာနတာဝန်ခ၊ဳ နုိင်ငဳြခာဵေရဵဒုတာဝန်ခ)ဳ +၉၅(၀) ၉၇၉ ၅၈၈ ၁၀၁၆ 

မြိုင်ရညေ်မွှဵ (မှတတ်မ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာန ဒုတာဝန်ခဳ)    +၉၅(၀) ၉၉၇ ၃၀၃ ၁၀၅၀ 

 

https://burma.irrawaddy.com/news/2020/07/05/225776.html

