ကိုဗစ်-၁၉ သတင်းလွှာ

ြမန်မာနိင
ု ်ငဳအတွင်ဵ၌ ကိုဗေ်-၁၉အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵေက်ေရာဂါ
ကာလအတွင်ဵ အဆိုပါကိေ္စရပ်နင
ှ ဴ်ဆက်နွယ်၍ ြဖေ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှုြဖေ်ေဉ်မျာဵကို
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ ေောငဴ် ကညဴ်
မှတ်တမ်ဵတင်ခဲဴသည်။ ထိုမှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင်

လူဦဵေရေုေုေပါင်ဵ ( ၇၅) ဦဵသည် တရာဵေွဲဆို၊ ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခရ
ဲဴ သည်။

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(ေအေအပီပီ)မှ ကိုဗေ်-၁၉ အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵေက်
ေရာဂါနှငဴ်ဆက်နွယ်၍

ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵေွဲဆို၊ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်မှုမျာဵကို

ဧပပီလကတည်ဵကေတင်၍

မှတ်တမ်ဵြပုေု

ေလဴလာ

သုဳဵသပ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ကာ ကိုဗေ်သတင်ဵလွှာအာဵ လေဉ် ထုတ်ြပန်ခဲဴပါသည်။ ထို့ြပင် ကိုဗေ်-၁၉ နှငဴ်ဆက်နွယ်၍ ဖမ်ဵဆီဵ၊
တရာဵေွဲဆို၊ ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသညဴ် ောရင်ဵမျာဵကိုလည်ဵ ကိုဗေ်-၁၉ သတင်ဵလွှာနှငဴ်အတူ မှတ်တမ်ဵြပုေု၍ လေဉ်
ထုတ်ြပန်လျက်ရှိသည်။

1

ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ၌ေနထိုင်ေဉ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵမရှိြခင်ဵနှငဴ်
သတ်မှတ်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵကို ချုဵေဖာက်
ိ
ြခင်ဵအတွက် ကူဵေက်ေရာဂါမျာဵ ကာကွယ် နှိမ်နှင်ဵေရဵဥပေဒ ပုဒမ
် ၁၈ တိြု့ ဖငဴ်
ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသူ (၁၂) ဦဵ နှငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀(က)

ြဖငဴ်

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

ေုေုေပါင်ဵ

(၁၅)

ဦဵရှိသည်။

နှာေခါင်ဵေည်ဵ

(Mask)

တပ်ဆင်ြခင်ဵမရှိေသာေ ကာငဴ်

အြပေ်ေပဵအေရဵယူြခင်ဵခဳထာဵရသူ (၄၄) ဦဵ ရှိသည်။ မူဵယေ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် ေိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲေေေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵဆိုင်ရာ
ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆(ဂ) ြဖငဴ် တရာဵေွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရသူ (၂) ဦဵ ရှိသည်။
တိုင်ဵနှငဴ် ြြည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵနှငဴ် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ
ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင်
ြပည်နယ်အလိုက်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှ
ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵောရင်ဵနှငဴ်

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ

ောရင်ဵအာဵ

တိုင်ဵနှငဴ်
ေလဴလာ၍

မှတ်တမ်ဵြပုခဲဴပါသည်။ ဨဂုတ်လကုန်အထိ AAPP မှ ရရှိထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအေပါ်အေြခခဳ၍ တိုင်ဵနှငဴ်
ြပည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ နှငဴ် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူ ဦဵေရကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယာဵတွင် ေလဴလာ
ကညဴ်ရှုနိုင်ပါသည်။

ေဉ်

တိုင်ဵ/ြပည်နယ်

ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူဦဵေရ

၁

ရန်ကုန်တင
ို ်ဵေဒသကကီဵ

၇၅

၄၉၆၂

၂

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၄၈

၁၃၁၆

၃

ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

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

ေအာက်ပါလငဴ်မျာဵကိုလည်ဵ ဝင်ေရာက်ဖတ်ရှု ေလဴလာနိုင်ပါသည်။
http://mohs.gov.mm/su/stjd7512ST

ကချင်ြြည်နယ်
ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရှိ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ဘိန်ဵြြူနှငဴ်ေဆဵထိုဵအြ်မျာဵ ြမ်ဵဆီဵရမိ
ကချင်ြပည်နယ်၊ မိုယ်ဵေကာင်ဵပမို့၊ ေနာင်ကိုင်ေတာ်ရပ်ကွက်၊ ြပည်သူ့အာဵကောဵကွင်ဵအတွင်ဵ၌ ဖွငဴ်လှေ်ထာဵသညဴ် COVID-19
Facility Quarantine Centre တွင် သဂုတ်လ ၈ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵ၌ ဘိန်ဵြဖူ နှငဴ် ေဆဵထိဵု အပ်မျာဵ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴသည်ဟု
ကချင်ြပည်နယ်

ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵရုဳဵမှ

သိရှိရသည်။

ထိုင်ဵမှြပန်လာပပီဵ

3

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ်

ကိုပဖိုဵဇင်ဝင်ဵေမာင်ထဳသို့

၎င်ဵ၏သူငယ်ချင်ဵြဖေ်သူ ကိုေဇာ်ဝင်ဵလတ်မှ အောဵအေသာက်မျာဵလာပို့ချန်ိ တွင် ၎င်ဵေင်တာ၌ တာဝန်ကျေနသညဴ် နယ်ထန
ိ ်ဵ
ဒုရဲအုပ် ေိုဵညွှန့်ေအာင်နှငဴ်အဖွဲ့မှ ပါဆယ်ထပ
ု ်မျာဵအာဵ ေေ်ေဆဵခဲဴသည်။ ထိုကဲဴသို ေေ်ေဆဵရာတွင် ပါဆယ်ထပ
ု ်မျာဵအတွင်ဵ၌
ဘိန်ဵြဖူမှုန့်ထညဴ်ပပီဵေသာ ပလပ်ေတေ် ေဆဵထိဵု အပ် သုဳဵေချာင်ဵကို ေတွ့ရှိခဲဴ၍ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴြခင်ဵြဖေ်ေ ကာင်ဵ ကချင်ြပည်နယ်
ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵရုဳဵ၊

ြပည်နယ်မှုခင်ဵ

အကူဌာနေိပ်ရှိ

ရဲအရာရှိတေ်ဦဵမှ

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။

မိုယ်ဵေကာင်ဵပမို့မရဲေခန်ဵမှ

ကိုပဖိုဵဇင်ဝင်ဵေမာင် နှငဴ် ကိုေဇာ်ဝင်ဵလတ် တိက
ု့ ို မူယေ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် ေိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲေေေသာေဆဵဝါဵမျာဵဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ
၁၆ (ဂ) /၂၁ ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ် အေရဵယူထာဵသည်ဟု သိရှိရသည်။
၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၉ ရက်၊ Voice of Myanmar News/ြမန်မာ

ကရင်ြြည်နယ်
သတ်မှတထ
် ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကို ချုဵေြာက်
ိ
ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ
လိြ်သိုမမို့တွင် ကိုဗစ်ေထာက်ြဳဴေငွ အြြညဴ်အဝေြဵအြ်ြခင်ဵမရှိသညဴ် ေကျဵရွာအုြ်စုအုြ်ချုြ်ေရဵမှူဵ တိုင်ကကာဵြခင်ဵခဳရ
ကရင်ြပည်နယ်၊ လိပ်သိုပမို့၊ ရှမ်ဵလယ်ြပင်ေကျဵရွာအုပ်ေုတွင် ပုဳမှန်ဝင်ေငွမရှိသညဴ် အေြခခဳလူတန်ဵောဵမျာဵအတွက် နိုင်ငဳေတာ်
မှ ေပဵအပ်သညဴ်

ကိုဗေ်ေထာက်ပဳဴေငွမျာဵအာဵ ေကျဵရွာအုပ်ေုအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ အြပညဴ်အဝ ြပန်လည် ေပဵအပ်ြခင်ဵ

မရှိသညဴ်အတွက် ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵထဳ တင်ြပတိုင် ကာဵထာဵသည်ဟု သိရှိရသည်။
ရှမ်ဵလယ်ြပင်ေကျဵရွာအုပ်ေုအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေတာ်မှ ေပဵအပ်ထာဵသညဴ် ေထာက်ပဳဴေငွမျာဵအနက်မှ တေ်အိမ်ေထာင်လျှင်
ေငွကျပ် ၁၀၀၀ အြပင် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်နှငဴ် ၂ နှေ်ေအာက် ကေလဵငယ်မျာဵအာဵ ေထာက်ပဳဴေပဵအပ်ေသာေငွမျာဵအနက်မှ
ရွာသာဵတေ်ဦဵကို ကျပ် ၅၀၀၀ နှုန်ဵြဖငဴ် ေကာက်ခဳခဲဴ၍ တိုင် ကာဵထာဵြခင်ဵ ြဖေ်သည်ဟု သဳေတာင်ကကီဵပမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ် (၂) ကရင်ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ကိုယ်ောဵလှယ် ဦဵေောေဂျေအဝင်ဵြမငဴ်မှ

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ရှမ်ဵလယ်ြပင်ေကျဵရွာ

အုပ်ေုအတွင်ဵတွင် ေကျဵရွာေပါင်ဵ ၁၈ ရွာရှိပပီဵ ပုဳမှန်ဝင်ေငွမရှိသညဴ် အေြခခဳလူတန်ဵောဵ အိမ်ေြခေပါင်ဵ ၄၀၀ အတွက်
ေထာက်ပဳဴေငွ ကျပ်သန
ိ ်ဵေပါင်ဵ ၈၀ အနက်မှ တေ်အိမ်ေထာင်ကို ကျပ် ၁၀၀၀ နှုန်ဵြဖငဴ် ြဖတ်ေတာက်ေကာက်ခဳသည်ဟု
သိရှိရသည်။
၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ
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ရခိုင်ြြည်နယ်
သတ်မှတထ
် ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကို ချုဵေြာက်
ိ
ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ
စစ်ေတွမမို့၌ နှာေခါင်ဵစည်ဵ(Mask)မတြ်ဘဲ အိမ်ြြင်ထွက်သူ ၃ဝ ေကျာ် ခဳဝန်လက်မှတ်ေရဵထိုဵရ
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေေ်ေတွပမို့တွင် နှာေခါင်ဵေည်ဵ(Mask)မတပ်ဘဲ အိမ်ြပင်ထွက်သူ ၃ဝ ေကျာ်ကို ရဲေခန်ဵသို့ ေခါ်ယူ၍
ခဳဝန်လက်မှတ်ေရဵထိုဵေေကာ သတိေပဵမှုြပုလုပ်၍ ြပန်လည်လွှတ်ေပဵခဲဴသည်ဟု သိရှိရသည်။
သဂုတ်လ ၂ဝ ရက်ေန့တွင် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကောဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ကူဵေက်ေရာဂါမျာဵ ကာကွယန
် ှိမ်နှင်ဵေရဵ ဥပေဒ
အမိန့်ထုတ်ြပန်ခဲဴပပီဵေနာက် ြပည်သူမျာဵအာဵ

နှာေခါင်ဵေည်ဵ(Mask)မတပ်ဘဲ အိမ်ြပင်မထွက် ကရန်၊ ေေျဵဝယ်ထက
ွ ်လျှင်

တေ်အိမ် တေ်ဦီဵကျသာ သွာဵေရာက်ရန်၊ ေဆဵရုဳ/ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵသွာဵေရာက်ရန်ရှိပါက လူနှေ်ဦီဵသာ သွာဵေရာက်ရန်နှင်ဴ
အေရဵေပါ်ကိေ္စမျာဵ

သွာဵေရာက်ရန်ရှိပါက

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴအဖွဲ့ကို

အသိေပဵပပီဵမှ

သွာဵေရာက်ရန်ေသည်ဴ

အချက်မျာဵကို ထုတ်ြပန်ထာဵသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ ေေ်ေတွပမို့မှ ြပည်သူအချု့မှ
ိ ာ လိုက်နာမှု အာဵနည်ဵလျက်ရှိသြဖင်ဴ
သဂုတ်လ ၂၄ ရက်ေန့မှ ေတင်ကာ ဥပေဒနှင်ဴအညီ အေရဵယူေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖေ်ေ ကာင်ဵ ရဲအရာရှိ တေ်ဦဵမှ
ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။
၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ၊ Narinjara News/ြမန်မာ
ေမာင်ေတာမမို့နှငဴ် ဘူဵသီဵေတာင်မမို့၌ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) တြ်ဆင်ြခင်ဵမရှိဘဲ သွာဵလာေနသူမျာဵအာဵ အေရဵယူ
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာခရိုင်၊ ေမာင်ေတာပမို့ နှငဴ် ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့မျာဵ၌ နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရှိဘဲ
သွာဵလာေနသူမျာဵအာဵ ေတင်အေရဵယူ ေဆာင်ရွက်ေနပပီ ြဖေ်ေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။
သဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေန့၌ ေမာင်ေတာပမို့တွင် နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရှိဘဲ သွာဵလာေနသူ ၄၄ ဦဵကို
ေေ်ေဆဵေတွ့ရှိခဲဴေသာေ ကာငဴ် ဒဏ်ေငွ တေ်ေသာင်ဵေပဵေဆာင်ေေကာ အေရဵယူခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ေမာင်ေတာပမို့၌
ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယထ
် ိန်ဵချုပ်နိုင်ေရဵအတွက် ဌာနဆိုင်ရာမျာဵပူဵေပါင်ဵ ေေ်ေဆဵေရဵ အဖွဲ့မှ သဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေန့
နဳနက်မှေတင်၍ ပမို့တွင်ဵေနရာမျာဵ၌ အဖွဲ့(၂)ဖွဲ့ ခွဲကာ ပမို့နယ်အတွင်ဵ သွာဵလာေနသညဴ် ြပည်သူမျာဵအာဵ နှာေခါင်ဵေည်ဵ
(Mask) တပ်ဆင်ေေေရဵ ပညာေပဵြခင်ဵ၊ ဝန်ခဳကတိရယူြခင်ဵ၊ ဒဏ်ေငွေပဵသွင်ဵေေြခင်ဵတိက
ု့ ို ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴ ကသည်။
၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ
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ရန်ကုန်တုင
ိ ်ဵေဒသကကီဵ
သတ်မှတထ
် ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကို ချုဵေြာက်
ိ
ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ
တရာဵေဟာဆရာ ေစာေဒဵဗစ်လာဵနှငဴ် ဦဵေဝထွန်ဵတိက
ု့ ို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်
ဨဂုတ်လ

၆

ရက်ေန့တွင်

ရန်ကုန်တင
ို ်ဵေဒသကကီဵ၊

မရန်ဵကုန်ဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ

ခရေ်ယာန်

တရာဵေဟာဆရာ

ေောေဒဵဗေ်လာဵနှငဴ် ဦဵေဝထွန်ဵတိက
ု့ ို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ -၃၀(က) ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်
သုဳဵလေီ ကျခဳေေရန် ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့ နှေ်ဦဵသည် ေဒသန္တရမိန့်ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် ဧပပီလပထမပတ်တွင်
လူေုလူေဝဵနှငဴ်

ဝတ်ြပုြခင်ဵ၊

ဓမ္မေတဵသီဆိုဆုေတာင်ဵြခင်ဵတို့ကို

ြပုလုပ်ခဲဴေသာေ ကာငဴ်

တရာဵေွဲဆိုခဳခဲဴရြခင်ဵြဖေ်သည်။

ဇူလိုင်လ ၂ ရက်ေန့ ရုဳဵချန်ိ ဵတွင် ၎င်ဵတို့ နှေ်ဦဵကို ေတင် ေွဲချက်တင်ခဲဴပပီဵ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့၊ ၁၄ ကကိမ်ေြမာက်ရုဳဵချန်ိ ဵ၌
အြပေ်ရှိသည်ဟု ဆုဳဵြဖတ်ကာ အပပီဵသတ်အမိန့်ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
သတ်မှတထ
် ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကို ချုဵေြာက်
ိ
ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ
မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵ ဥြေဒြြငဴ် အေရဵယူထာဵသညဴ် အမှုေြါင်ဵ ၁၉ မှုရှိ
ကိုဗေ်-၁၉ ကပ်ေဘဵကာလအတွင်ဵ မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရှိ ခရိုင် ငါဵခု၌ ကူဵေက်ေရာဂါကာကွယန
် ှိမ်နင်ဵေရဵဥပေဒ
ြဖငဴ် အေရဵယူထာဵသညဴ် အမှုေပါင်ဵ ၁၉ မှု ရှိေ ကာင်ဵ မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရှိရသည်။
ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကောဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် ေည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ချုဵေဖာက်
ိ
ြခင်ဵေ ကာငဴ်

ကူဵေက်ေရာဂါ

ကာကွယန
် ှိမ်နင်ဵေရဵဥပေဒြဖငဴ် အေရဵယူထာဵမှုမှာ မေကွဵခရိုင်၌ (၄) မှု၊ မင်ဵဘူဵခရိုင်၌ (၁) မှု၊ ပခုက္ကူခရိုင်၌ (၉) မှု၊
သရက်ခရိုင်၌ (၂) မှု နှငဴ် ဂန့်ေဂါခရိုင်၌ (၃) မှု၊ ေုေုေပါင်ဵ ၁၉ မှု ရှိေ ကာင်ဵ မေကွဵတိုင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ ရဲမှူဵကကီဵလှိုင်တင်ဴမှ
ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။
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ေည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်သူမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵမျာဵမှ ဒဏ်ေငွ ငါဵေသာင်ဵကျပ် နှငဴ် ေထာင်ဒဏ်တေ်လချမှတ်မှု (၁) မှု၊
ေထာင်ဒဏ် သုဳဵလချမှတ်မှု (၁၄) မှု၊ ဒဏ်ေငွ ငါဵေထာင်ကျပ် ချမှတ်မှု (၃) မှုရှိပပီဵ (၁) မှုသည် ေေ်ေဆဵေနဆဲ ြဖေ်သည် ဟု
သိရှိရသည်။
၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ
နိုင်ငဳေတာ်အတိုင်ြင်ခဳြုဂ္ဂိုလ်ရုြ်ြုဳြါ နှာေခါင်ဵစည်ဵတြ်ဆင်မှုေကကာငဴ် ရဲအုြ်နှငဴ် ဒုရဲအုြ်ကို နယ်သို့ ေြြာင်ဵေရွှေ့ တာဝန်ချထာဵ
နိုင်ငဳေတာ်အတိုင်ပင်ခဳပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ပုဳပါ နှာေခါင်ဵေည်ဵတပ်ဆင်မှုေ ကာငဴ် ရဲအုပ်တေ်ဦဵ နှငဴ် ဒုရဲအုပ် တေ်ဦဵကို

နယ်သို့

ေြပာင်ဵေရွှေ့တာဝန်ချထာဵခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ သတင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့၏ နိုင်ငဳတကာေရဵရာဌာနမှ ရဲအုပ်သန့်ဇင်ေအာင်သည်
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝတ်ေုဳ ဝတ်ဆင်လျက် ပါတီတေ်ခု၏ အမှတ်အသာဵေဖာ်ြပပါရှိေသာ နှာေခါင်ဵေည်ဵ တပ်ဆင်ထာဵသညဴ်ဓာတ်ပုဳအာဵ
၎င်ဵ၏လူမှုကွန်ရက်ောမျက်နှာေပါ်တွင်

ေဖာ်ြပခဲဴသည်။

ထို့ေ ကာငဴ်

အမိန့်နှင်ဴ

ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို

လိုက်နာမှုမရှိဘဲ

ေည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်သည်ဟုဆိုကာ ရဲအုပ်သန့်ဇင်ေအာင်ကို လက်ရှိေနရာမှ ချင်ဵြပည်နယ် ပလက်ဝပမို့နယ်သို့
ေြပာင်ဵေရွှေ့တာဝန်တာဝန်ချထာဵခဲဴသည်။

ထို့ြပင်

ဒုရဲအုပ်

ဇင်မင်ဵလွင်ကို

လက်ရှိ

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသညဴ်

ေထာက်လှမ်ဵေရဵဌာနမှ ဂန့်ေဂါခရိုင်အတွင်ဵရှိ ထီဵလင်ဵပမို့သို့ တွဲဖက် တာဝန်ချထာဵခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ၎င်ဵြပင် ဒုရဲအုပ်
ဇင်မင်ဵလွင်အာဵ ရဲအုပ်အဆငဴ်သို့ ရာထူဵ တိုဵြမှငဴ်ခန့်ထာဵခဲဴြခင်ဵကို ပယ်ဖျက်ခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။
၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ ေဳေတာ်ချန်ိ လူမှုကွန်ရက် ောမျက်နှာ/ြမန်မာ

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
ညမထွက်ရအမိန့် ချုဵေြာက်
ိ
ြခင်ဵေကကာငဴ် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ
မန္တေလဵ၌ ည(၁၂)နာရီေနာက်ြိုင်ဵ ေနအိမ်ြြင်ြ ေနထိုင်သွာဵလာသူမျာဵကို ြမ်ဵဆီဵေထာင်ချ
မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊

မန္တေလဵပမို့၊

ည(၁၂)နာရီေနာက်ပိုင်ဵ

ေနအိမ်ြပင်ပတွင်

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ

၁၈၈

ြဖငဴ်

မဟာေအာင်ေြမပမို့နယ်တရာဵရုဳဵနှငဴ်
ေနထိုင်သွာဵလာသူ

ေထာင်ဒဏ်

တေ်လေီ

(၁၅)ဦဵခန့်ကို

သက်ဆိုင်ရာ
ညမထွက်ရ

ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်ဟု

ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵမှ
အမိန့်

ေဖာက်ဖျက်မှု၊

ချမ်ဵေအဵသာေဳပမို့နယ်

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵေီဵဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတေ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့သည် မန္တေလဵပမို့၊ ေအာင်ေြမသာေဳ၊
ချမ်ဵေအဵသာေဳ၊ မဟာေအာင်ေြမနှငဴ် ချမ်ဵြမသာေည်ပမို့နယ်မျာဵမှ ြဖေ် ကပပီဵ သဂုတ်လ ၁၁ ရက်ေန့ နှငဴ် ၁၂ ရက်ေန့ ညတွင်
ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴြခင်ဵအတွက် ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵေွဲဆခ
ို ဳခဲဴရြခင်ဵ ြဖေ်သည်။
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၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၃ရက်၊ Mandalay In-depth News လူမှုကွန်ရက်ောမျက်နှာ/ ြမန်မာ

စစ်ကိုင်ဵတိင
ု ်ဵေဒသကကီဵ
သတ်မှတထ
် ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကို ချုဵေြာက်
ိ
ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ
မုဳရွာတွင် ကိုဗစ်ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵမရှိေသာေကကာငဴ် ဆိုင် ၅၀ ေကျာ်ကို ဒဏ်ရိုက်
ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊

မုဳရွာပမို့တွင်

ကိုဗေ်-၁၉

ေရာဂါနှင်ဴပတ်သက်၍

ထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ

ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို

လိုက်နာြခင်ဵမရှိေသာေ ကာငဴ် ေဈဵဆိုင် နှငဴ် ောဵေသာက်ဆိုင်ေပါင်ဵ ၅၆ ဆိုင်ကို ဒဏ်ေငွရိုက် အေရဵယူခဲဴေ ကာင်ဵ မုဳရွာပမို့
ေည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတီမှ သိရှိရသည်။
မုဳရွာပမို့တွင် ကိုဗေ်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကောဵ ဝန်ကကီဵဌာန၏ ညွှန် ကာဵချက်နှင်ဴအညီ ြပန်လည်
ဖွင်ဴလှေ်ခွင်ဴရသည်ဴ ဆိုင် ၂၉၇ ဆိုင် ရှိရာ ထိုဆိုင်မျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ပမို့နယ်ေည်ပင်သာယာေရဵနှင်ဴ အေထွေထွ
အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵ ပူဵေပါင်ဵ၍ သဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့မှ ၈ ရက်ေန့အထိ ေရှာင်တခင် ဝင်ေရာက်ေေ်ေဆဵခဲဴရာ ေည်ဵကမ်ဵ
ေဖာက်ဖျက်သည်ဴ ဆိုင် ၅၆ ဆိုင်ကို ေတွ့ရှိခဲဴြခင်ဵ ြ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 ေထာက်ြဳဴေငွေြဵအြ်မှုတွင် မသမာမှုမျာဵရှိေန
ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဝက်လက်ပမို့နယ်ရှိ ေကျဵရွာတချု့တွ
ိ င် ကိုဗေ်ကာလ၌ အေြခခဳလူတန်ဵောဵမျာဵကိုေပဵအပ်သညဴ်
ကိုဗေ် ကာလေထာက်ပဳဴေငွနှငဴ်ပတ်သက်၍ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵတာဝန်ရှိသူမျာဵ၏ မသမာမှုမျာဵရှိေနပပီဵ တိုင် ကာဵရာ၌
ေခါ်ယူ၍ေေ်ေဆဵခဲဴေသာ်လည်ဵ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မရှိေ ကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။
ဦဵေဆာင်တိုင် ကာဵသူ
ကိုယ်ောဵလှယ်

ေတာင်/အုန္နဲဘုတ်ရွာသာဵ

ဦဵေမာင်ေမာင်ဝင်ဵထဳမှ

အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵကို

ဦဵေဇာ်မျုဵေအာင်
ိ
မှ

ယူ ကညဴ်သညဴ်အခါ

ောရင်ဵတွင်ဵပါသူနှငဴ်

ပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵတွင်
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“အေြခခဳလူတန်ဵောဵ

တိုင် ကာဵခဲဴသည်၊

ောရင်ဵကို

ေပဵသူတြခာဵေီြဖေ်ေန၍
ထိုကဲဴသို့

လွှတ်ေတာ်
ေကျဵရွာ

တိုင် ကာဵေသာေ ကာငဴ်

ရွာသူ/ရွာသာဵမျာဵကို

ေခါ်ယူေေ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ

ြပုလုပ်ပပီဵေသာ်လည်ဵ

ယခုချန်ိ အထိ

ထူဵြခာဵြခင်ဵမရှိေသဵပါ”ဟု

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။
အလာဵတူ ရွာသာကကီဵေကျဵရွာမှ တိုင်ဵဝန်ကကီဵချုပ် ေဒါက်တာြမငဴ်နိုင်ထဳသို့ တိုင် ကာဵထာဵေသာ်လည်ဵ ေြဖရှင်ဵေပဵြခင်ဵ
မရှိေ ကာင်ဵ ဦဵေဆာင်တိုင် ကာဵသူ ေဒါ်ခင်မို့မို့မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။
၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ

ေနြြည်ေတာ်ေကာင်စီ
လူစုလူေဝဵြြစ်ေစခဲဴသည်ဟုဆိုကာ ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵစုကကည်ကို တိုင်ကကာဵမှုကို အေရဵယူေဆာင်ရွက်၍ မရေကကာင်ဵ ရဲစခန်ဵမှ
ေြြာကကာဵ
လူေုလူေဝဵြဖေ်ေေခဲဴသည်ဟုဆိုကာ အမျုဵသာဵဒီ
ိ
မိုကေရေီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵေု ကည်ကို အေရဵယူ
ေပဵရန် တိုင် ကာဵချက်သည် ရဲအေရဵပိုင်ေသာ အမှုမဟုတ်ေသာေ ကာငဴ် အေရဵယူေဆာင်ရွက်၍မရေ ကာင်ဵ ဇမ္ဗူသီရိပမို့နယ်
အမှတ် (၁) ရဲေခန်ဵမှ ေခန်ဵမှူဵ ဒုရဲမှူဵ မိုဵေအာင်မှ တိုင် ကာဵသူကို ေခါ်ယူရှင်ဵြပခဲဴသည်ဟု ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဨဂုတ်လ ၁၉
ရက်ေန့တွင် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ နှငဴ် ပါတီေခါင်ဵေဆာင်တေ်ချု့သည်
ိ
ပါတီဝင်တေ်ချု့၏
ိ
ေနအိမ်မျာဵကို သွာဵေရာက်ေတွ့ဆုခ
ဳ ဲဴ
သညဴ်အေပါ် လူေုလူေဝဵြဖေ်ေေသည်ဟုဆိုကာ ဨဂုတ်လ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ပါတီဝင်ေဟာင်ဵတေ်ဦဵြဖေ်သူ ဦဵညီညီ(ခ)
ဦဵထွန်ဵြမငဴ်ေအာင်မှ 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

ဧရာဝတီတုင
ိ ်ဵေဒသကကီဵ
သတ်မှတထ
် ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကို ချုဵေြာက်
ိ
ြခင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ
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ြုသမ
ိ ်တွင် KTV ဆိုင်လာသူမျာဵနှငဴ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်
သဂုတ်လ ၇ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမ
ိ ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ပုသမ
ိ ်ပမို့၊ အမှတ် ၁၅ ရပ်ကွက်ရှိ “999 KTV”
ဆိုင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ဆိုင်သို့ လာေရာက်သီချင်ဵဆိုသူ ေုေုေပါင်ဵ ၁၃ ဦဵအနက်မှ အသက်ြပညဴ်သူ အမျုဵသာဵ
ိ
၁၀ ဦဵ၊
အမျုဵသမီ
ိ
ဵ ၂ ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ ၁၂ ဦဵကို ကူဵေက်ေရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၈ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် နှေ်လေီ ကျခဳေေရန်
ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ကိုဗေ်-၁၉ ကန့်သတ်မိန့်ကို

လိုက်နာြခင်ဵမရှိေသာေ ကာငဴ် “999 KTV” ဆိုင်အာဵ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ

ဝင်ေရာက် ေေ်ေဆဵခဲဴြခင်ဵြဖေ်ပပီဵ ၁၃ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵခဲဴြခင်ဵြဖေ်ကာ အသက်မြပညဴ်သညဴ် မိန်ဵကေလဵ တေ်ဦဵကို မိဘထဳသိုဳ
ြပန်လည် အပ်နှဳခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် ပမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဦဵေီဵဌာနရှိ တာဝန်ရှိသူတေ်ဦဵမှ ၎င်ဵတို့အာဵ ပုသမ
ိ ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ
တွင် ဦဵတိုက်ေလျှာက်ထာဵကာ တရာဵေွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ
ြျာြုဳတွင် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရှိသူမျာဵကို ဒဏ်ရိုက်အေရဵယူ
ဨဂုတ်လအတွင်ဵ၌ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါ ကူဵေက်မှု ြမငဴ်တက်လာြခင်ဵေ ကာငဴ် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဖျာပုဳပမို့နယ်တွင်
ကိုဗေ်-၁၉ ထိန်ဵချုပ်ေရဵနှငဴ် အေရဵေပါ်တုြဳ့ ပန်ေရဵ ေကာ်မတီမှ နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရှိဘဲ ေနအိမ်ြပင်ပတွင်
သွာဵလာေနသူမျာဵကို နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) သုဳဵခုကို ေငွကျပ် သုဳဵေထာင်နှုန်ဵြဖငဴ် ဝယ်ယူေေပပီဵ အခုဝယ် အခုတပ်ေနေ်ြဖငဴ်
ဒဏ်ရိုက်အေရဵယူေနပပီြဖေ်ေ ကာင်ဵ ဖျာပုဳပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵေီဵဌာန ဒုဦဵေီဵမှူဵ ေောေနနိုင်ထွန်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴ
သည်။ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါထိန်ဵချုပ်ကာကွယ်ရန်အတွက် နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရှိဘဲ သွာဵလာေနသူမျာဵကို
သုဳဵရက် ကာ အသိပညာေပဵမှု ြပုလုပ်ခဲဴပပီဵေနာက် သဂုတ်လ ၃၀ ရက်ေန့၌ ေတင်၍ အေရဵယူ ေဆာင်ရွက်ေနပပီြဖေ်ေ ကာင်ဵ
သိရှိရသည်။
၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဨဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန်
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ
ေအာင်မျုဵေကျာ်
ိ
ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈
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ကိုေဇာ်မဵို (မှတတ
် မ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာနတာဝန်ခ၊ဳ နိုင်ငဳြခာဵေရဵဒုတာဝန်ခ)ဳ +၉၅(၀) ၉၇၉ ၅၈၈ ၁၀၁၆
မြိုင်ရည်ေမွှဵ (မှတတ
် မ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာန ဒုတာဝန်ခ)ဳ

+၉၅(၀) ၉၉၇ ၃၀၃ ၁၀၅၀
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