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နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(ေအေအပီပီ)မ ှကိုဗေ်-၁၉ အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵေက် 

ေရာဂါနှင်ဴဆက်နွယ်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ၊တရာဵေွဲဆို၊ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်မှုမျာဵကို ဧပပီလကတည်ဵကေတင်၍ မှတ်တမ်ဵြပုေု ေလဴလာ 

သဳုဵသပ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ကာ ကိုဗေ်သတင်ဵလွှာအာဵ လေဉ် ထုတ်ြပန်ခဲဴပါသည်။ ထို့ြပင် ကိုဗေ်-၁၉ နှင်ဴဆက်နွယ်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ 

တရာဵေွဲဆို၊ ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသညဴ် ောရင်ဵမျာဵကိုလည်ဵ ကိုဗေ်-၁၉ သတင်ဵလွှာနှင်ဴအတူ မှတ်တမ်ဵြပုေု၍ လေဉ် 

ထုတ်ြပန်လျက်ရိှသည်။  

ကိုဗစ်-၁၉ သတင်းလွှာ 

ြမန်မာနိင်ုငဳအတွင်ဵ၌ ကုိဗေ်-၁၉အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵေက်ေရာဂါ 

ကာလအတွင်ဵ   အဆိုပါကိေ္စရပ်နင်ဴှဆက်နွယ်၍ ြဖေ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှုြဖေ်ေဉ်မျာဵကုိ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ ေောင်ဴ ကညဴ် 

မှတ်တမ်ဵတင်ခဲဴသည။် ထိုမှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် 

လူဦဵေရေုေုေပါင်ဵ ( ၇၅) ဦဵသည် တရာဵေွဲဆို၊ ြပေ်ဒဏ်ချမတ်ှြခင်ဵခဳခဲရဴသည်။ 
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ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ၌ေနထိုင်ေဉ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵမရှိြခင်ဵနှင်ဴ 

သတ်မှတ်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက်  ကူဵေက်ေရာဂါမျာဵ ကာကွယ် နှိမ်နှင်ဵေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ  ၁၈ တိုြ့ဖငဴ် 

ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသူ (၁၂) ဦဵ နှင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀(က)  ြဖင်ဴ 

ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသူ (၂)ဦဵ ရိှသည်။ ထို့ြပင် ကိုဗေ်ကာလအတွင်ဵ ညမထွက်ရအမိန့် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် 

ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသူ ေုေုေပါင်ဵ (၁၅) ဦဵရိှသည်။ နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှေသာေ ကာင်ဴ 

အြပေ်ေပဵအေရဵယူြခင်ဵခဳထာဵရသူ (၄၄) ဦဵ ရိှသည်။ မူဵယေ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴ ေိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲေေေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵဆိုင်ရာ 

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆(ဂ) ြဖငဴ ်တရာဵေွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရသူ (၂) ဦဵ ရိှသည်။  

တိုင်ဵနှင်ဴ ြြည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ 

ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မ ှ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ တိုင်ဵနှင်ဴ 

ြပည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵောရင်ဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ ောရင်ဵအာဵ ေလဴလာ၍ 

မှတ်တမ်ဵြပုခဲဴပါသည်။ ဨဂုတ်လကုန်အထိ AAPP မ ှ ရရိှထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအေပါ်အေြခခဳ၍ တိုင်ဵနှင်ဴ 

ြပည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ နှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူ ဦဵေရကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယာဵတွင် ေလဴလာ 

 ကညဴ်ရှုနိုင်ပါသည်။  

ေဉ် တိုင်ဵ/ြပည်နယ ် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူဦဵေရ 

၁ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ ၇၅ ၄၉၆၂ 

၂ မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၄၈ ၁၃၁၆ 

၃ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၁၉၀ ၂၂၂၀ 

၄ ကရင်ြပည်နယ် ၃၈၇ ၁၉၆၂ 

၅ မွန်ြပည်နယ် ၂၅၄ ၂၆၂၇ 

၆ ကချင်ြပည်နယ် ၈၆ ၅၀၃ 

၇ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၈၇ ၁၀၇၆ 
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၈ ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၆၇ ၉၂၁ 

၉ ရခိုင်ြပည်နယ် ၄၀၃ ၂၃၉၅ 

၁၀ ရှမ်ဵြပည်နယ် ေတာင်ပိုင်ဵ ၇၈ ၄၃၄ 

၁၁ ရှမ်ဵြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်ဵ ၂၇၀ ၈၁ 

၁၂ ရှမ်ဵြပည်နယ် အေရှ့ပိုင်ဵ ၇ ၃၄ 

၁၃ တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၈၉ ၁၇၉၁ 

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၈၆ ၆၂၂ 

၁၅ ချင်ဵြပည်နယ် ၁၉ ၁၀၂ 

၁၆ ကယာဵြပည်နယ် ၁၈ ၅၁ 

၁၇ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်ေီ ၅ ၃၈၇ 

 ေုေုေပါင်ဵ ၂၃၆၉ ၂၁၄၈၄ 

ေအာက်ပါလင်ဴမျာဵကိုလည်ဵ ဝင်ေရာက်ဖတ်ရှု ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 

http://mohs.gov.mm/su/stjd7512ST 

 

ကချင်ြြည်နယ် 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလုိက်နာြခင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ဘိန်ဵြြူနှင်ဴေဆဵထိုဵအြ်မျာဵ ြမ်ဵဆီဵရမိ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ မိုယ်ဵေကာင်ဵပမို့၊ ေနာင်ကိုင်ေတာ်ရပ်ကွက်၊ ြပည်သူ့အာဵကောဵကွင်ဵအတွင်ဵ၌ ဖွင်ဴလှေ်ထာဵသညဴ် COVID-19 

Facility Quarantine Centre တွင်  သဂုတ်လ ၈ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵ၌ ဘိန်ဵြဖူ နှင်ဴ ေဆဵထိုဵ အပ်မျာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ရမိခဲဴသည်ဟု 

ကချင်ြပည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵရုဳဵမှ သိရိှရသည်။ ထိုင်ဵမှြပန်လာပပီဵ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ် ကိုပဖိုဵဇင်ဝင်ဵ ေမာင်ထဳသ့ုိ 

http://mohs.gov.mm/su/stjd7512ST
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၎င်ဵ၏သူငယ်ချင်ဵြဖေ်သူ ကိုေဇာ်ဝင်ဵလတ်မှ အောဵအေသာက်မျာဵလာပို့ချနိ်တွင်  ၎င်ဵေင်တာ၌ တာဝန်ကျေနသညဴ် နယ်ထနိ်ဵ 

ဒုရဲအုပ် ေိုဵညွှန့်ေအာင်နှင်ဴအဖွဲ့မှ ပါဆယ်ထပု်မျာဵအာဵ ေေ်ေဆဵခဲဴသည်။ ထိုကဲဴသုိ ေေ်ေဆဵရာတွင် ပါဆယ်ထပု်မျာဵအတွင်ဵ၌ 

ဘိန်ဵြဖူမှုန့်ထညဴ်ပပီဵေသာ ပလပ်ေတေ် ေဆဵထိုဵ အပ် သဳုဵေချာင်ဵကို ေတွ့ရိှခဲဴ၍ ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴြခင်ဵြဖေ်ေ ကာင်ဵ ကချင်ြပည်နယ် 

ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵရုဳဵ၊ ြပည်နယ်မှုခင်ဵ အကူဌာနေိပ်ရိှ ရဲအရာရိှတေ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ မိုယ်ဵေကာင်ဵပမို့မရဲေခန်ဵမှ 

ကိုပဖိုဵဇင်ဝင်ဵေမာင် နှင်ဴ ကိုေဇာ်ဝင်ဵလတ် တိုက့ို မူယေ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴ ေိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲေေေသာေဆဵဝါဵမျာဵဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ 

၁၆ (ဂ) /၂၁ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ အေရဵယူထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၉ ရက်၊ Voice of Myanmar News/ြမန်မာ 

 

ကရင်ြြည်နယ် 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေြာက်ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 လိြ်သုိမမို့တွင် ကိုဗစ်ေထာက်ြဳဴေငွ အြြညဴ်အဝေြဵအြ်ြခင်ဵမရှိသညဴ် ေကျဵရွာအုြ်စုအုြ်ချုြ်ေရဵမှူဵ တိုင်ကကာဵြခင်ဵခဳရ 

ကရင်ြပည်နယ်၊ လိပ်သိုပမို့၊ ရှမ်ဵလယ်ြပင်ေကျဵရွာအုပ်ေုတွင် ပုဳမှန်ဝငေ်ငွမရိှသညဴ် အေြခခဳလူတန်ဵောဵမျာဵအတွက် နိုင်ငဳေတာ် 

မ ှ ေပဵအပ်သညဴ်  ကိုဗေ်ေထာက်ပဳဴေငွမျာဵအာဵ ေကျဵရွာအုပ်ေုအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ အြပညဴ်အဝ ြပန်လည် ေပဵအပ်ြခင်ဵ 

မရိှသညဴ်အတွက် ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵထဳ တင်ြပတိုင် ကာဵထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။  

ရှမ်ဵလယ်ြပင်ေကျဵရွာအုပ်ေုအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေတာ်မှ ေပဵအပ်ထာဵသညဴ် ေထာက်ပဳဴေငွမျာဵအနက်မှ တေ်အိမ်ေထာင်လျှင် 

ေငွကျပ် ၁၀၀၀ အြပင် ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်နှင်ဴ ၂ နှေ်ေအာက် ကေလဵငယ်မျာဵအာဵ ေထာက်ပဳဴေပဵအပ်ေသာေငွမျာဵအနက်မှ  

ရွာသာဵတေ်ဦဵကို ကျပ် ၅၀၀၀ နှုန်ဵြဖငဴ် ေကာက်ခဳခဲဴ၍ တိုင် ကာဵထာဵြခင်ဵ ြဖေ်သည်ဟု သဳေတာင်ကကီဵပမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် 

အမှတ် (၂) ကရင်ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ကိုယ်ောဵလှယ် ဦဵေောေဂျေအဝင်ဵြမငဴ်မှ  ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ရှမ်ဵလယ်ြပင်ေကျဵရွာ 

အုပ်ေုအတွင်ဵတွင် ေကျဵရွာေပါင်ဵ ၁၈ ရွာရိှပပီဵ ပုဳမှန်ဝငေ်ငွမရိှသညဴ် အေြခခဳလူတန်ဵောဵ အိမ်ေြခေပါင်ဵ ၄၀၀ အတွက် 

ေထာက်ပဳဴေငွ ကျပ်သနိ်ဵေပါင်ဵ ၈၀ အနက်မှ တေ်အိမ်ေထာင်ကို ကျပ် ၁၀၀၀ နှုန်ဵြဖငဴ် ြဖတ်ေတာက်ေကာက်ခဳသည်ဟု 

သိရှိရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/08/09/%e1%80%80%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%ac-%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%94%e1%80%ba/
http://burmese.dvb.no/archives/403297
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ရခုိင်ြြည်နယ် 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေြာက်ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

  စစ်ေတွမမို့၌ နှာေခါင်ဵစည်ဵ(Mask)မတြ်ဘဲ အိမ်ြြင်ထွက်သူ ၃ဝ ေကျာ် ခဳဝန်လက်မှတ်ေရဵထိုဵရ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေေ်ေတွပမို့တွင် နှာေခါင်ဵေည်ဵ(Mask)မတပ်ဘ ဲ အိမ်ြပင်ထွက်သူ ၃ဝ ေကျာ်ကို ရဲေခန်ဵသ့ုိ ေခါ်ယူ၍ 

ခဳဝန်လက်မှတ်ေရဵထိုဵေေကာ သတိေပဵမှုြပုလုပ်၍ ြပန်လည်လွှတ်ေပဵခဲဴသည်ဟု သိရှိရသည်။  

 သဂုတ်လ ၂ဝ ရက်ေန့တွင် ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် အာဵကောဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ကူဵေက်ေရာဂါမျာဵ ကာကွယန်ှိမ်နှင်ဵေရဵ ဥပေဒ 

အမိန့်ထုတ်ြပန်ခဲဴပပီဵေနာက် ြပည်သူမျာဵအာဵ  နှာေခါင်ဵေည်ဵ(Mask)မတပ်ဘဲ အိမ်ြပင်မထွက် ကရန်၊ ေေျဵဝယ်ထကွ်လျှင် 

တေ်အိမ် တေ်ဦီဵကျသာ သွာဵေရာက်ရန်၊ ေဆဵရုဳ/ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵသွာဵေရာက်ရန်ရိှပါက လူနှေ်ဦီဵသာ သွာဵေရာက်ရန်နှင်ဴ 

အေရဵေပါ်ကိေ္စမျာဵ သွာဵေရာက်ရန်ရိှပါက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵနှငဴ်အဖွဲ့ကို အသိေပဵပပီဵမှ သွာဵေရာက်ရန်ေသညဴ် 

အချက်မျာဵကို ထုတ်ြပန်ထာဵသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ ေေ်ေတွပမို့မှ ြပည်သူအချ ို့မှာ လိုက်နာမှု အာဵနည်ဵလျက်ရိှသြဖငဴ် 

 သဂုတ်လ ၂၄ ရက်ေန့မှ ေတင်ကာ ဥပေဒနှငဴ်အညီ အေရဵယူေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖေ်ေ ကာင်ဵ ရဲအရာရိှ တေ်ဦဵမှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ၊ Narinjara News/ြမန်မာ 

ေမာင်ေတာမမို့နှင်ဴ ဘူဵသီဵေတာင်မမို့၌ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) တြ်ဆင်ြခင်ဵမရှိဘဲ သွာဵလာေနသူမျာဵအာဵ အေရဵယူ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာခရိုင်၊ ေမာင်ေတာပမို့ နှင်ဴ ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့မျာဵ၌ နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှဘဲ 

သွာဵလာေနသူမျာဵအာဵ ေတင်အေရဵယူ ေဆာင်ရွက်ေနပပီ ြဖေ်ေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

 သဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေန့၌ ေမာင်ေတာပမို့တွင် နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှဘဲ သွာဵလာေနသူ ၄၄ ဦဵကို 

ေေ်ေဆဵေတွ့ရိှခဲဴေသာေ ကာင်ဴ ဒဏ်ေငွ တေ်ေသာင်ဵေပဵေဆာင်ေေကာ အေရဵယူခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ေမာင်ေတာပမို့၌ 

ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယထ်ိန်ဵချုပ်နိုင်ေရဵအတွက် ဌာနဆိုင်ရာမျာဵပူဵေပါင်ဵ ေေ်ေဆဵေရဵ အဖွဲ့မှ  သဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေန့ 

နဳနက်မှေတင်၍ ပမို့တွင်ဵေနရာမျာဵ၌ အဖွဲ့(၂)ဖွဲ့ ခွဲကာ ပမို့နယ်အတွင်ဵ သွာဵလာေနသညဴ် ြပည်သူမျာဵအာဵ နှာေခါင်ဵေည်ဵ 

(Mask) တပ်ဆင်ေေေရဵ ပညာေပဵြခင်ဵ၊ ဝန်ခဳကတိရယူြခင်ဵ၊ ဒဏ်ေငွေပဵသွင်ဵေေြခင်ဵတိုက့ို ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴ ကသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f425f766b0685511da988e5
https://news-eleven.com/article/189310
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ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေြာက်ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

တရာဵေဟာဆရာ ေစာေဒဵဗစ်လာဵနှင်ဴ ဦဵေဝထွန်ဵတိုက့ို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်  

ဨဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့တွင်  ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ မရန်ဵကုန်ဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ခရေ်ယာန် တရာဵေဟာဆရာ 

ေောေဒဵဗေ်လာဵနှင်ဴ ဦဵေဝထွန်ဵတိုက့ို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀(က) ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် 

သဳုဵလေီ ကျခဳေေရန် ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို ့ နှေ်ဦဵသည် ေဒသန္တရမိန့်ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် ဧပပီလပထမပတ်တွင် 

လူေုလူေဝဵနှင်ဴ ဝတ်ြပုြခင်ဵ၊ ဓမ္မေတဵသီဆိုဆုေတာင်ဵြခင်ဵတို့ကို ြပုလုပ်ခဲဴေသာေ ကာင်ဴ တရာဵေွဲဆိုခဳခဲဴရြခင်ဵြဖေ်သည်။ 

ဇူလိုင်လ ၂ ရက်ေန့ ရုဳဵချနိ်ဵတွင် ၎င်ဵတ့ုိ နှေ်ဦဵကို ေတင် ေွဲချက်တင်ခဲဴပပီဵ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့၊ ၁၄ ကကိမ်ေြမာက်ရုဳဵချနိ်ဵ၌ 

အြပေ်ရှိသည်ဟု ဆုဳဵြဖတ်ကာ အပပီဵသတ်အမိန့်ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေြာက်ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်နိှမ်နင်ဵေရဵ ဥြေဒြြငဴ် အေရဵယူထာဵသညဴ် အမှုေြါင်ဵ ၁၉ မှုရှိ 

ကိုဗေ်-၁၉ ကပ်ေဘဵကာလအတွင်ဵ မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရိှ ခရိုင် ငါဵခု၌ ကူဵေက်ေရာဂါကာကွယန်ှိမ်နင်ဵေရဵဥပေဒ 

ြဖငဴ် အေရဵယူထာဵသညဴ် အမှုေပါင်ဵ ၁၉ မှု ရိှေ ကာင်ဵ မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရိှရသည်။ 

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကောဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် ေည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ  ကူဵေက်ေရာဂါ 

ကာကွယန်ှိမ်နင်ဵေရဵဥပေဒြဖငဴ် အေရဵယူထာဵမှုမှာ မေကွဵခရိုင်၌ (၄) မှု၊ မင်ဵ ဘူဵ ခရိုင်၌ (၁) မှု၊ ပခုက္ကူခရုိင်၌ (၉) မှု၊ 

သရက်ခရိုင်၌ (၂) မှု နှင်ဴ ဂန့်ေဂါခရိုင်၌ (၃) မှု၊ ေုေုေပါင်ဵ ၁၉ မှု ရိှေ ကာင်ဵ မေကွဵတိုင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ ရဲမှူဵကကီဵလှိုင်တငဴ်မှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

http://burmese.dvb.no/archives/403311
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/06/227526.html
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ေည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်သူမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵမျာဵမှ ဒဏ်ေငွ ငါဵေသာင်ဵကျပ် နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ်တေ်လချမှတ်မှု  (၁) မှု၊ 

ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလချမှတ်မှု (၁၄) မှု၊ ဒဏ်ေငွ  ငါဵေထာင်ကျပ် ချမှတ်မှု  (၃)  မှုရိှပပီဵ (၁) မှုသည် ေေ်ေဆဵေနဆဲ ြဖေ်သည် ဟု 

သိရှိရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

နိုင်ငဳေတာ်အတိုင်ြင်ခဳြုဂ္ဂိုလ်ရုြ်ြုဳြါ နှာေခါင်ဵစည်ဵတြ်ဆင်မှုေကကာင်ဴ ရဲအုြ်နှင်ဴ ဒုရဲအုြ်ကို နယ်သ့ုိ ေြြာင်ဵေရွှေ့ တာဝန်ချထာဵ 

နိုင်ငဳေတာ်အတိုင်ပင်ခဳပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ပုဳပါ နှာေခါင်ဵေည်ဵတပ်ဆင်မှုေ ကာင်ဴ ရဲအုပ်တေ်ဦဵ နှင်ဴ ဒုရဲအုပ် တေ်ဦဵကို  နယ်သ့ုိ 

ေြပာင်ဵေရွှေ့တာဝန်ချထာဵခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ သတင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့၏ နိုင်ငဳတကာေရဵရာဌာနမှ ရဲအုပ်သန့်ဇင်ေအာင်သည် 

ရဲတပ်ဖွဲ့ဝတ်ေုဳ ဝတ်ဆင်လျက် ပါတီတေ်ခု၏ အမှတ်အသာဵေဖာ်ြပပါရိှေသာ နှာေခါင်ဵေည်ဵ တပ်ဆင်ထာဵသညဴ်ဓာတ်ပုဳအာဵ 

၎င်ဵ၏လူမှုကွန်ရက်ောမျက်နှာေပါ်တွင် ေဖာ်ြပခဲဴသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ အမိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို လိုက်နာမှုမရိှဘဲ 

ေည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်သည်ဟုဆိုကာ ရဲအုပ်သန့်ဇင်ေအာင်ကို လက်ရိှေနရာမှ ချင်ဵြပည်နယ် ပလက်ဝပမို့နယ်သုိ့ 

ေြပာင်ဵေရွှေ့တာဝန်တာဝန်ချထာဵခဲဴသည်။ ထို့ြပင် ဒုရဲအုပ် ဇင်မင်ဵလွင်ကို လက်ရိှ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသည်ဴ 

ေထာက်လှမ်ဵေရဵဌာနမှ ဂန့်ေဂါခရိုင်အတွင်ဵရိှ ထီဵလင်ဵပမို့သ့ုိ တွဲဖက် တာဝန်ချထာဵခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ၎င်ဵြပင် ဒုရဲအုပ် 

ဇင်မင်ဵလွင်အာဵ ရဲအုပ်အဆင်ဴသ့ုိ ရာထူဵ တိုဵြမှင်ဴခန့်ထာဵခဲဴြခင်ဵကို ပယ်ဖျက်ခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ ေဳေတာ်ချနိ် လူမှုကွန်ရက် ောမျက်နှာ/ြမန်မာ 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

ညမထွက်ရအမိန့် ချ ိုဵေြာက်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 မန္တေလဵ၌ ည(၁၂)နာရီေနာက်ြိုင်ဵ ေနအိမ်ြြင်ြ ေနထိုင်သွာဵလာသူမျာဵကို ြမ်ဵဆီဵေထာင်ချ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵပမို့၊ မဟာေအာင်ေြမပမို့နယ်တရာဵရုဳဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ရာ ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵမှ 

ည(၁၂)နာရီေနာက်ပိုင်ဵ ေနအိမ်ြပင်ပတွင် ေနထိုင်သွာဵလာသူ (၁၅)ဦဵခန့်ကို ညမထွက်ရ အမိန့် ေဖာက်ဖျက်မှု၊ 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် တေ်လေီ ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်ဟု ချမ်ဵေအဵသာေဳပမို့နယ် 

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵေီဵဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတေ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတ့ုိသည် မန္တေလဵပမို့၊ ေအာင်ေြမသာေဳ၊ 

ချမ်ဵေအဵသာေဳ၊ မဟာေအာင်ေြမနှင်ဴ ချမ်ဵြမသာေည်ပမို့နယ်မျာဵမှ ြဖေ် ကပပီဵ  သဂုတ်လ ၁၁ ရက်ေန့ နှင်ဴ ၁၂ ရက်ေန့ ညတွင် 

ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴြခင်ဵအတွက် ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵေွဲဆိခုဳခဲဴရြခင်ဵ ြဖေ်သည်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/404558
https://www.facebook.com/standardtimedaily/posts/2982697235175544?__tn__=K-R
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၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၃ရက်၊ Mandalay In-depth News လူမှုကွန်ရက်ောမျက်နှာ/ ြမန်မာ 

စစ်ကုိင်ဵတိင်ုဵေဒသကကီဵ 

 သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေြာက်ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

မုဳရွာတွင် ကိုဗစ်ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵမရှိေသာေကကာင်ဴ ဆိုင် ၅၀ ေကျာ်ကို ဒဏ်ရိုက် 

ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မုဳရွာပမို့တွင် ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါနှငဴ်ပတ်သက်၍ ထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို 

လိုက်နာြခင်ဵမရိှေသာေ ကာင်ဴ ေဈဵဆိုင် နှင်ဴ ောဵေသာက်ဆိုင်ေပါင်ဵ ၅၆ ဆိုင်ကို ဒဏ်ေငွရိုက် အေရဵယူခဲဴေ ကာင်ဵ မုဳရွာပမို့ 

ေည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတီမှ သိရှိရသည်။  

မုဳရွာပမို့တွင် ကိုဗေ်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် အာဵကောဵ ဝန်ကကီဵဌာန၏ ညွှန် ကာဵချက်နှငဴ်အညီ ြပန်လည် 

ဖွငဴ်လှေ်ခွငဴ်ရသည်ဴ ဆိုင် ၂၉၇ ဆိုင် ရိှရာ ထိုဆိုင်မျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ပမို့နယ်ေည်ပငသ်ာယာေရဵနှငဴ် အေထွေထွ 

အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵ ပူဵေပါင်ဵ၍  သဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့မှ ၈ ရက်ေန့အထိ ေရှာင်တခင် ဝင်ေရာက်ေေ်ေဆဵခဲဴရာ ေည်ဵကမ်ဵ 

ေဖာက်ဖျက်သည်ဴ ဆိုင် ၅၆ ဆိုင်ကို ေတွ့ရိှခဲဴြခင်ဵ ြဖေ်သည်ဟု မုဳရွာ ေည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတီ ဒု ညွန် ကာဵေရဵမှူဵ 

ဦဵထွန်ဵထွန်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်/ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၃၁ ရက်/ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေထာက်ြဳဴေငေွြဵအြ်မှုတွင် မသမာမှုမျာဵရှိေန 

ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဝက်လက်ပမို့နယ်ရိှ ေကျဵရွာတချ ို့တွင် ကိုဗေ်ကာလ၌ အေြခခဳလူတန်ဵောဵမျာဵကိုေပဵအပ်သညဴ် 

ကိုဗေ် ကာလေထာက်ပဳဴေငွနှင်ဴပတ်သက်၍ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵတာဝန်ရိှသူမျာဵ၏ မသမာမှုမျာဵရှိေနပပီဵ တိုင် ကာဵရာ၌ 

ေခါ်ယူ၍ေေ်ေဆဵခဲဴေသာ်လည်ဵ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မရိှေ ကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

ဦဵေဆာင်တိုင် ကာဵသူ ေတာင်/အုန္နဲဘုတ်ရွာသာဵ ဦဵေဇာ်မျ ိုဵေအာင်မှ “အေြခခဳလူတန်ဵောဵ ောရင်ဵကို လွှတ်ေတာ် 

ကိုယ်ောဵလှယ် ဦဵေမာင်ေမာင်ဝင်ဵထမဳှ ယူ ကညဴ်သညဴ်အခါ ောရင်ဵတွင်ဵပါသူနှင်ဴ ေပဵသူတြခာဵေီြဖေ်ေန၍ ေကျဵရွာ 

အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵကို ပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵတွင် တိုင် ကာဵခဲဴသည်၊ ထိုကဲဴသ့ုိ တိုင် ကာဵေသာေ ကာင်ဴ 

https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/?__cft__%5B0%5D=AZVy1o52D-I2FgnmGViIQkDj8XRKlqqpl934Y4RYR0fb4T1ckr5wpjCtvFtiu6Ua8M85ybPncOhwYbP2jGa_1okNDQISanNmEBBZP3DmmEIV7mXFJ-PxYhVzBU3TpkG0fYyLeI5Jlu10VmjnP-I89JBp&__tn__=kK-R
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/11/227903.html
http://burmese.dvb.no/archives/407623
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ရွာသူ/ရွာသာဵမျာဵကို ေခါ်ယူေေ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ပပီဵေသာ်လည်ဵ ယခုချနိ်အထိ ထူဵြခာဵြခင်ဵမရိှေသဵပါ”ဟု 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

အလာဵတူ ရွာသာကကီဵေကျဵရွာမှ တိုင်ဵဝန်ကကီဵချုပ် ေဒါက်တာြမငဴ်နိုင်ထဳသ့ုိ တိုင် ကာဵထာဵေသာ်လည်ဵ ေြဖရှင်ဵေပဵြခင်ဵ 

မရိှေ ကာင်ဵ  ဦဵေဆာင်တိုင် ကာဵသူ ေဒါ်ခင်မို့မို့မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

ေနြြည်ေတာ်ေကာင်စီ 

လူစုလူေဝဵြြစ်ေစခဲဴသည်ဟုဆိုကာ ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵစုကကည်ကို တိုင်ကကာဵမှုကို အေရဵယူေဆာင်ရွက်၍ မရေကကာင်ဵ ရဲစခန်ဵမှ 

ေြြာကကာဵ 

လူေုလူေဝဵြဖေ်ေေခဲဴသည်ဟုဆိုကာ အမျ ိုဵသာဵဒီမိုကေရေီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵေု ကည်ကို အေရဵယူ 

ေပဵရန် တိုင် ကာဵချက်သည် ရဲအေရဵပိုင်ေသာ အမှုမဟုတ်ေသာေ ကာင်ဴ အေရဵယူေဆာင်ရွက်၍မရေ ကာင်ဵ ဇမ္ဗူသီရိပမို့နယ် 

အမှတ် (၁) ရဲေခန်ဵမှ ေခန်ဵမှူဵ ဒုရဲမှူဵ မိုဵေအာင်မှ တိုင် ကာဵသူကို ေခါ်ယူရှင်ဵြပခဲဴသည်ဟု ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဨဂုတ်လ ၁၉ 

ရက်ေန့တွင် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ နှင်ဴ ပါတီေခါင်ဵေဆာင်တေ်ချ ို့သည် ပါတီဝငတ်ေ်ချ ို့၏ ေနအိမ်မျာဵကို သွာဵေရာက်ေတွ့ဆုခဳဲဴ 

သညဴ်အေပါ် လူေုလူေဝဵြဖေ်ေေသည်ဟုဆိုကာ ဨဂုတ်လ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ပါတီဝငေ်ဟာင်ဵတေ်ဦဵြဖေ်သူ ဦဵညီညီ(ခ) 

ဦဵထွန်ဵြမင်ဴေအာင်မှ တိုင် ကာဵခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ One News/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ Shan News/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ RFA News/ြမန်မာ 

 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

 သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေြာက်ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

http://burmese.dvb.no/archives/405029
https://www.facebook.com/onenewsmyan/photos/a.1515516265429581/2624243024556894/?type=3&theater
https://burmese.shannews.org/archives/18079
https://www.rfa.org/burmese/news/cannot-file-compliant-dassk-for-crowding-people-08252020054838.html
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 ြုသမိ်တွင် KTV ဆိုင်လာသူမျာဵနှင်ဴဝန်ထမ်ဵမျာဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

 သဂုတ်လ ၇ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမိ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ  ပုသမိ်ပမို့၊ အမှတ် ၁၅ ရပ်ကွက်ရိှ “999 KTV” 

ဆိုင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆိုင်သ့ုိ လာေရာက်သီချင်ဵဆိုသူ ေုေုေပါင်ဵ ၁၃ ဦဵအနက်မှ အသက်ြပညဴ်သူ အမျ ိုဵသာဵ ၁၀ ဦဵ၊ 

အမျ ိုဵသမီဵ ၂ ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ ၁၂ ဦဵကို ကူဵေက်ေရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၈ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် နှေ်လေီ ကျခဳေေရန် 

ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ကိုဗေ်-၁၉ ကန့်သတ်မိန့်ကို  လိုက်နာြခင်ဵမရိှေသာေ ကာင်ဴ “999 KTV” ဆိုင်အာဵ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ 

ဝင်ေရာက် ေေ်ေဆဵခဲဴြခင်ဵြဖေ်ပပီဵ ၁၃ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴြခင်ဵြဖေ်ကာ အသက်မြပညဴ်သညဴ် မိန်ဵကေလဵ တေ်ဦဵကို မိဘထဳသဳုိ 

ြပန်လည် အပ်နှဳခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် ပမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဦဵေီဵဌာနရိှ တာဝန်ရိှသူတေ်ဦဵမှ ၎င်ဵတ့ုိအာဵ ပုသမိ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

တွင်  ဦဵတိုက်ေလျှာက်ထာဵကာ တရာဵေွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 ြျာြုဳတွင် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရှိသူမျာဵကို ဒဏ်ရိုက်အေရဵယူ 

ဨဂုတ်လအတွင်ဵ၌ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါ ကူဵေက်မှု ြမငဴ်တက်လာြခင်ဵေ ကာင်ဴ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဖျာပုဳပမို့နယ်တွင် 

ကိုဗေ်-၁၉ ထိန်ဵချုပ်ေရဵနှင်ဴ အေရဵေပါ်တုဳြ့ပန်ေရဵ ေကာ်မတီမှ နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှဘ ဲ ေနအိမ်ြပင်ပတွင် 

သွာဵလာေနသူမျာဵကို နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) သဳုဵခုကို ေငွကျပ် သဳုဵေထာင်နှုန်ဵြဖငဴ် ဝယ်ယူေေပပီဵ အခုဝယ် အခုတပ်ေနေ်ြဖင်ဴ 

ဒဏ်ရိုက်အေရဵယူေနပပီြဖေ်ေ ကာင်ဵ ဖျာပုဳပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵေီဵဌာန ဒုဦဵေီဵမှူဵ ေောေနနိုင်ထွန်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴ 

သည်။ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါထိန်ဵချုပ်ကာကွယ်ရန်အတွက်  နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှဘ ဲ သွာဵလာေနသူမျာဵကို 

သဳုဵရက် ကာ အသိပညာေပဵမှု ြပုလုပ်ခဲဴပပီဵေနာက်  သဂုတ်လ ၃၀ ရက်ေန့၌ ေတင်၍ အေရဵယူ ေဆာင်ရွက်ေနပပီြဖေ်ေ ကာင်ဵ 

သိရှိရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

 

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈  

http://burmese.dvb.no/archives/403708?fbclid=IwAR2PBEqxzZ4gRbf-6MNs7EVvHbLT-7U6VHpYxnepAYv9yfMfJANNhZI_6yU
http://burmese.dvb.no/archives/407639
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ကုိေဇာ်မိုဵ  (မှတတ်မ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာနတာဝန်ခ၊ဳ နုိင်ငဳြခာဵေရဵဒုတာဝန်ခ)ဳ +၉၅(၀) ၉၇၉ ၅၈၈ ၁၀၁၆ 

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

 

 

 


