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စက်တငဘ်ာလ၏ ကိုဗစ်-၁၉ သတင်းလွှာ 

ြမန်မာနိင်ုငဳအတွင်ဵ၌ ကုိဗစ်-၁၉အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါ 

ကာလအတွင်ဵ   အဆိုပါကိစ္စရပ်နင်ဴှဆက်နွယ်၍ ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှုြဖစ်စဉ်မျာဵကုိ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ ေစာင်ဴ ကညဴ် 

မှတ်တမ်ဵတင်ခဲဴသည။် ထိုမှတ်တမ်ဵမျာဵအရ စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် 

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ ( ၁၉၀၂ ) ဦဵသည် တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည။် 
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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။ ယခုအခါ  သဂုတ်လ ၁၆ ရက်ေန့မှေ၍ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်  ြပည်တွင်ဵ ကိုဗေ်ကူဵေက်ြဖေ်ပွာဵမှု 

ြပန်လည်ေတွ့ရိှလာရပပီဵေနာက် ရန်ကုန်နှင်ဴ အြခာဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ြပည်နယ်မျာဵတွင်လည်ဵ ကူဵေက်ြဖေ်ပွာဵမှုမျာဵ 

ထပ်မဳေတွ့ရိှလာရသည်။ ကိုဗေ်ဒုတိယလှိုင်ဵသည် ရန်ကုန်ပမို့ကို အမျာဵဆုဳဵ ရိုက်ခတ်ခဲဴပပီဵ ယခုအချနိ်တွင် ကိုဗေ် - ၁၉ 

ေရာဂါကူဵေေ်ခဳရသူနှင်ဴ ေသဆုဳဵသူအေရအတွက်ပိုမိုမျာဵြပာဵလာေသာေ ကာင်ဴ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵရိှ ပမိုနယ်မျာဵအာဵ Stay 

at Home သတ်မှတ်ထာဵသည်။  ေက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့အထိ ပိုဵေတွ့လူနာေုေုေပါင်ဵ ၁၃၃၇၃ ဦဵရိှလာပပီ ေသဆုဳဵသူမှာ 

၃၁၀ ဦဵရှိပပီြဖေ်သည်။  

ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ၌ေနထိုင်ေဉ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵ 

မရိှြခင်ဵနှငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက်  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ 

၂၅၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၀(က)  ြဖငဴ ် တရာဵေွဲဆိခုဳရသူ (၃၀၉) ဦဵရှိပပီဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၉ ြဖင်ဴ 

ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသူ (၁) ဦဵ ရိှသည်။ ထို့ြပင် ကိုဗေ်ကာလအတွင်ဵ ညမထွက်ရအမိန့် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ ်

တရာဵေွဲဆိုခဳရသူ ေုေုေပါင်ဵ (၁၀၀၆) ဦဵရိှပပီဵ၊ ညမထွက်ရအမိန့် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသူ 

ေုေုေပါင်ဵ (၁၀၄) ဦဵရိှသည်။ နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရှိေသာေ ကာင်ဴ ကူဵေက်ကာကွယန်ှိမ်နှင်ဵေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ 

(၁၅) ြဖငဴ် တရာဵေွဲဆိုခဳရသူ ေုေုေပါင်ဵ (၃၅၀) ဦဵ၊  နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှေသာေ ကာင်ဴ 

အြပေ်ေပဵအေရဵယူြခင်ဵ ခဳထာဵရသူ (၁၂၀) ဦဵ ရိှသည်။ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၃၂/၂၉၄/၁၁၄ ြဖငဴ် တရာဵေွဲဆိြုခင်ဵခဳရသူ (၄) ဦဵ၊ 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၀၉ ြဖငဴ် တရာဵေွဲဆိုြခင်ဵခဳရသူ (၁) ဦဵ နှင်ဴ ြပည်သူပိုင်ပေ္စည်ဵကာကွယ်ေရဵ အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၆(၁) ြဖငဴ ်

တရာဵေွဲဆိုြခင်ဵခဳရသူ (၇) ဦဵ ရိှသည်။  

တိုင်ဵနှင်ဴ ြြည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ 

ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မ ှ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ တိုင်ဵနှငဴ် 

ြပည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵောရင်ဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝငေ်နသူမျာဵ ောရင်ဵအာဵ ေလဴလာ၍ မှတ်တမ်ဵြပုခဲဴပါသည်။ 

ေက်တင်ဘာလကုန်အထိ AAPP မ ှ ရရှိထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအေပါ်အေြခခဳ၍ တိုင်ဵနှငဴ် ြပည်နယ်အလိုက် 

ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ နှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူ ဦဵေရကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယာဵတွင် ေလဴလာ  ကညဴ်ရှုနိုင်ပါသည်။  
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ေဉ် တိုင်ဵ/ြပည်နယ ် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူဦဵေရ 

၁ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ ၉၂ ၅၁၈၈ 

၂ မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၆၃၂ ၄၅၈၉ 

၃ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၁၁၀၀ ၈၈၈၆ 

၄ ကရင်ြပည်နယ် ၃၈၇ ၂၀၉၃ 

၅ မွန်ြပည်နယ် ၁၁၁ ၂၈၄၅ 

၆ ကချင်ြပည်နယ် ၂၄၈ ၂၃၈၂ 

၇ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၄၇၉ ၂၈၂၁ 

၈ ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၆၄၁ ၄၃၁၈ 

၉ ရခိုင်ြပည်နယ် ၂၉၅ ၁၆၁၄ 

၁၀ ရှမ်ဵြပည်နယ် ေတာင်ပိုင်ဵ ၁၃၃ ၁၁၁၄ 

၁၁ ရှမ်ဵြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်ဵ ၃၃၈ ၆၉၉ 

၁၂ ရှမ်ဵြပည်နယ် အေရှ့ပိုင်ဵ ၁၆ ၁၁၅ 

၁၃ တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၅၃ ၉၇၅ 

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၁၄၃ ၆၂၈၉ 

၁၅ ချင်ဵြပည်နယ် ၂၅ ၃၂၄ 

၁၆ ကယာဵြပည်နယ် ၁၂ ၃၈၉ 
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၁၇ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်ေီ ၁၃ ၇၉၃ 

 ေုေုေပါင်ဵ ၅၈၁၈ ၄၅၄၃၄ 

 

ေအာက်ပါလင်ဴမျာဵကိုလည်ဵ ဝင်ေရာက်ဖတ်ရှု ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 

http://mohs.gov.mm/su/mxde5404MX 

 

ကယာဵြြည်နယ် 

 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြြင်ဵမရိှ၍ ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

လွိုင်ေကာ် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမှ ထွက်ေြြဵသူကို  အလုြ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ်ြျမှတ်   

ေက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ကယာဵြပည်နယ်၊ လွိုင်ေကာ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ လွိုင်ေကာ်တက္ကသုိလ်ကွာရန်တင်ဵေင်တာမှ 

ထွက်ေြပဵသွာဵသူတေ်ဦဵကို  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ ြဖငဴ် အလုပ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် တေ်နှေ်၊ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၉ ြဖင်ဴ အလုပ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ ကျခဳေေရန် ြပေ်ဒဏ် 

ချမှတ်ခဲဴသည်။ ေက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် အဆိုပါအမျ ိုဵသာဵသည် ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ လာဵရှိုဵပမို့မှ လွိုင်ေကာ်ပမို့သ့ုိ 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာခဲဴပပီဵ လွိုင်ေကာ်တက္ကသိုလ်ရိှ Community Based Facility Quarantine Center ၌ ေောင်ဴ ကညဴ်မှု 

ခဳယေူနေဉ် ထွက်ေြပဵရန်ကကိုဵောဵခဲဴသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ  လုဳခခုဳေရဵရဲတပ်ဖွဲဝင်မျာဵနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ တာဵြမေ်ခဲဴရာ 

ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵအာဵ ရန်ြပုပပီဵ  ထွက်ေြပဵသွာဵခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။ ထွက်ေြပဵရန်ကကိုဵောဵသူသည် လွိုင်ေကာ်ပမို့၊ နွာဵလဝိုဵ 

ေကျဵရွာအုပ်ေု၊ ထီဵပေလာခူေကျဵရွာတွင် ေနထိုင်သူြဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 

 

http://mohs.gov.mm/su/mxde5404MX
http://burmese.dvb.no/archives/413468
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/09/22/%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%80-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9b/
http://www.mizzimaburmese.com/article/74002
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နှာေြါင်ဵစည်ဵ Mask တြဆ်င်ြြင်ဵမရိှေသာေ ကာင်ဴ ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တွင် နှာေြါင်ဵစည်ဵ (Mask) တြ်ဆင်ြြင်ဵ မရှိသူ (၁၂၀) ဦဵကို တစ်ဦဵလျှင် ေငွကျြ် ၁၀၀၀စ ီဒဏ်ရိုက် 

ေက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့တွင် ကယာဵြပည်နယ်၊ လွိုင်ေကာ်ခရိုင်၊ ဒီဵေမာဴဆိုပမို့နယ်တွင် ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါ ကူဵေက်မှု 

မြဖေ်ေပါ်ေေေရဵအတွက် ကကိုတင်ကာကွယ်ထနိ်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) 

တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှသူ (၁၂၀) ဦဵကို တေ်ဦဵလျှင် ေငွကျပ် ၁၀၀၀ ေ ီ ဒဏ်ရိုက်၍ ချက်ချင်ဵ တပ်ဆင်အသဳုဵြပုရန် Mask နှေ်ခုေီ 

ေပဵအပ်ခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ေက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် အေြခခဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵေရှ့၌ 

ေနအိမ်ြပင်ပသ့ုိ သွာဵလာေနေသာ ြပည်သူမျာဵ နှာေခါင်ဵေည်ဵ (Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵ ရိှ/မရိှ  ကပ်မတ် ေဆာင်ရွက်ခဲဴြခင်ဵ 

ြဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၃၀  ရက်၊ ေည်သူေမာင်၏ လူမှုကွန်ရက်ောမျက်နှာ/ြမန်မာ 

 

ရြုိင်ြြည်နယ် 

 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ြျ ိုဵေောက်ြြင်ဵအတွက်တရာဵစွဲဆိုြဳရြြင်ဵမျာဵ 

ရန်ကုန်မှ သဳတွဲသ့ုိ ြြန်လာသူ ြုနှစ်ဦဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳြန့်ြွဲမှုဥြေဒြေငဴ် အမှုေွင်ဴ 

ေက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တင်ွ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ သဳတွပဲမို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကောဵဝန်ကကီဵဌာန၏ 

ညွှန် ကာဵချက်အမိန့်မျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵမရိှဘဲ ရန်ကုန်ပမို့မှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ သဳတွပဲမို့သ့ုိ ြပန်လာသူ ခုနှေ်ဦဵကို သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒပုဒ်မ ၂၉/၃၀(က)ြဖင်ဴ အမှုဖွငဴ်ခဲဴသည်။ ေက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် 

ေဇယျမဂ္ဂင်အသင်ဵတဳဆိပ်ပါ အေရဵေပါ်လူနာတင်ယာဉ်ြဖင်ဴ သဳတွဲပမို့သ့ုိြပန်လာသည်ဴ လူငယ်ငါဵဦဵနှငဴ်အတူ ၎င်ဵတ့ုိကို 

ပို့ေဆာင် ေပဵေသာ ရန်ကုန်မှ ကာဵဆရာနှေ်ဦဵသည် သဳတွဲကာဵဂိတ်၌ ရဲတပ်ဖွဲ့နှငဴ် လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵ၏ 

ေေ်ေဆဵြခင်ဵကိုခဳခဲဴရ ပပီဵေနာက် အမှုဖွငဴ်ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖေ်သည်။ လက်ရိှတွင် ၎င်ဵတ့ုိကို ငပလီရိှ ကွာရန်တင်ဵေင်တာသ့ုိ 

ပို့ေဆာင်ထာဵေ ကာင်ဵ ရဲအုပ် ရဲမင်ဵေိုဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵလူငယ်မျာဵသည် သဳတွပဲမို့သ့ုိ ြပန်လာမည်ြဖေ်ေ ကာင်ဵ 

https://www.facebook.com/sithumaung690/posts/718008835463550
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ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵထဳသ့ုိ သတင်ဵပိုခ့ဲဴပပီဵ ကွာရန်တင်ဵဝင်ရန်လည်ဵ ေီေဉ်ထာဵခဲဴေ ကာင်ဵ ငပလီပမို့၊ ဂျေိတ္တောရပ်ကွက် 

အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦီဵေဇာ်ေဇာ်ထွန်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၅  ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

 

ဘူဵသီဵေတာင်တွင် နှစ်ကကိမ်တိုင်ထွက်ေြြဵသညဴ် ကိုဗစ်-၁၉ ြိုဵေတွ့လူနာအာဵ အေရဵယူရန် ေဆာက်ရွက်လျက်ရှိ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့နယ် ြပည်သူ့ေဆဵရုဳမှ ထွက်ေြပဵသွာဵသညဴ် ကိုဗေ်-၁၉ ပိုဵေတွ့လူနာအာဵ ြပန်လည်ေတွ့ရိှပပီဵ 

သဘာဝေဘဵအန္တရယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲေရဵဥပေဒြဖငဴ် တရာဵေွဲဆိုရန် ေဆာင်ရွက်ေနေ ကာင်ဵ ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့နယ် 

အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေရွှေလှေအာင်ထဳမှ သိရိှရသည်။ ၎င်ဵသည် ေက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့က တေ်ကကိမ်ထွက်ေြပဵခဲဴ၍ ြပန်လည် 

ရှာေဖွေတွ့ရိှ ခဲဴသည်၊ ေက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ထပ်မဳကာ ထွက်ေြပဵသွာဵသြဖင်ဴ ရှာေဖွရာ ေက်တင်ဘာလ ၂၁ 

ရက်ေန့တွင် ြပန်လည်ေတွ့ရှိခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်ဟု ဦဵေရွှေလှေအာင်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ြျ ိုဵေောက်ြြင်ဵအတွက် ေမ်ဵဆီဵြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

ေမာင်ေတာတွင် ကိုဗစ်ြိုဵေတွ့လူနာတစ်ဦဵ ေဆဵရုဳမှထွက်ေြြဵမြီဵ  ြြန်လည်ေမ်ဵမိ၍ ေဆဵရုဳအြျုြ်တွင် ြျုြ်ထာဵ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာပမို့နယ်မှ ကိုဗေ်-၁၉ ပိုဵေတွ့လူနာတေ်ဦဵ ေဆဵရုဳမှထွက်ေြပဵ၍ ြပန်လည်ဖမ်ဵဆီဵ ကာ ေဆဵရဳု 

အချုပ်တွင် ချုပ်ထာဵသည်ဟု ေမာငေ်တာခရိုင်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေိုဵေအာင်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ေက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့ 

နဳနက်ပိုင်ဵတွင် အဆိုပါ ပိုဵေတွ့လူနာမှာ ေဆဵကုသမှုခဳယူေနသညဴ်ေနရာမှ ထွက်ေြပဵသွာဵြခင်ဵြဖေ်ကာ ေမာင်ေတာပမို့ ၃ မိုင် 

တွင် ြပန်လည်ဖမ်ဵမိခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။ ၎င်ဵလနူာသည် ေိတ်ကျန်ဵမာေရဵ မေကာင်ဵသူြဖေ်သည်ဟု သိရိှရေ ကာင်ဵ ဦဵေိုဵေအာင်မှ 

ဆိုသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

 

ညမထွက်ရအမိန့် ြျ ိုဵေောက်ြြင်ဵေ ကာင်ဴ ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

https://www.myanmar-now.org/mm/news/4561
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/tdw-5youths.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/2times-cv-19-ptt.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/cv-pt-runout.html
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ေကျာက်ြေူမမို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ြျ ိုဵေောက်သူ သုဳဵဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ြျမှတ် 

ေက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ညမထွက်ရအမိန့် ချ ိုဵေဖာက်သူ သဳုဵဦဵအာဵ 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ ်  ေထာင်ဒဏ် တေ်လေီကျခဳေေရန် ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ေက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့တွင် 

ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေီဵသညဴ်အဖွဲ့၊ ပမို့မရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ ဦဵေဆာင်သညဴ်အဖွဲ့တို့သည် ေကျာက်ြဖူပမို့အတွင်ဵ 

လှညဴ်လည်ေေ်ေဆဵခဲဴရာမှ ၎င်ဵတို့ သဳုဵဦဵအာဵ  ဖမ်ဵဆီဵ မိခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်ဟု ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴ 

သည်။ ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ၎င်ဵတ့ုိ သဳုဵဦဵအာဵ ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် 

အမှုဖွင်ဴတရာဵေွဲဆိခုဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

ေတာင်ကုတ်မှ လူငယ် ငါဵဦဵကို ညမထွက်ရအမိန့်ေောက်ေျက်မှုနှင်ဴ ေထာင်ဒဏ်ြျမှတ် 

ေက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်သညဴ် 

လူငယ် ငါဵဦဵအာဵ  ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်တေ်လေီ ြပေ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲဴသည်။ ေက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ 

ည ၁၂ နာရီေကျာ်အချနိ်တွင် ေတာင်ကုတ်ပမို့ေပါ်၌ ေသာက်ောဵမူဵယေ်ေနသူ ေြခာက်ဦဵကို ပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကင်ဵလညှဴ်ချနိ် 

ေတွ့ရိှ၍ ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴေ ကာင်ဵ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ ရဲမှူဵသန်ဵနိုင်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတ့ုိ ေြခာက်ဦဵ အနက်မှ 

တေ်ဦဵသည် အသက်မြပညဴ်ေသာေ ကာင်ဴ ခဳဝန်ထိုဵခိုင်ဵပပီဵ လွှတ်လိုက်သည်ဟု ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ ရဲမှူဵသန်ဵနိုင်မှ 

ဆိုသည်။ ၎င်ဵတို့ကို ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ တရာဵလိြုပုလုပ်၍ တရာဵေွဲဆိခုဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ  ၂၅ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

 

ညမထွက်ရအမိန့် ြျ ိုဵေောက်ြြင်ဵေ ကာင်ဴ တရာဵစွဲဆိုြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

http://burmese.dvb.no/archives/408729
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/tg-5p-1mth.html
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တြ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ြြန် ကာဵေရဵအေွဲ့မှ မင်ဵြြာဵမမို့တွင် မသကောေွယ်ရာလူ ငါဵဦီဵေမ်ဵမိဟု သတင်ဵထုတ်ြြန် 

တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵအဖွဲ့မှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ မင်ဵ ြပာဵပမို့တွင် မသကောဖွယ်ရာလူ ငါဵဦီဵကို ဖမ်ဵဆီဵ မိခဲဴေ ကာင်ဵ 

ေက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့ ေန့ေွဲြဖငဴ် ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ မင်ဵ ြပာဵပမို့ရိှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် နှေ်ဦဵ ေက်တင်ဘာလ ၁၀ 

ရက်ေန့တွင် ပေ်ခတ်ခဳခဲဴရသညဴ်ြဖေ်ေဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ တရာဵခဳမျာဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ရမိေရဵအတွက် လုဳခခုဳေရဵတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵသည် 

သတင်ဵအရ ကင်ဵပုန်ဵဝပ်ေောင်ဴဆိုင်ဵေနေဉ် ေက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန့ နဳနက် တေ်နာရီအချနိ်ခန့်၌  အဆိုပါ အမျ ိုဵသာဵ 

ငါဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ မိခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်ဟု ထုတ်ြပန်ချက်အတွင်ဵ၌ ေဖာ်ြပထာဵသည်။ အဆိုပါအမျ ိုဵသာဵမျာဵမှာ မင်ဵ ြပာဵပမို့ေန 

ဦဵတင်သိန်ဵ၊ ဦဵဟန်သိန်ဵ၊ ေမာင်နိုင်ဦဵ၊ ေမာင်သန်ဵေဝ နှင်ဴ ေမာငည်ီညီထွန်ဵ တို့ ြဖေ် ကသည်။ ၎င်ဵတ့ုိအာဵ ေဒသန္တရအမိန့် 

လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မှု၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် မင်ဵ ြပာဵပမို့နယ်ရဲေခန်ဵ၌ အမှုဖွင်ဴအေရဵယူသွာဵမည် ြဖေ်ေ ကာင်ဵ 

သိရှိရသည်။  

မင်ဵ ြပာဵပမို့နယ်အတွင်ဵ ည ၉ နာရီမှ ေနာက်တေ်ေန့ နဳနက် ၆ နာရီထိ ညမထွက်ရအမိန့် ပုဒ်မ ၁၄၄ အာဵ ထုတ်ြပန်ထာဵရိှပပီဵ 

ြဖေ်သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

 

 

 

 ရှမ်ဵြြည်နယ် 

 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ြျ ိုဵေောက်ြြင်ဵအတွက် ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

မူဆယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို လိုက်နာြြင်ဵမရှိဘဲ ေွင်ဴလှစ်ထာဵသညဴ် Bar ဆိုင်ြိုင်ရှင်နှင်ဴ လာေရာက် စာဵသဳုဵေနသူမျာဵကုိ 

ေထာင်ဒဏ်ြျမှတ် 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f61894a3f992c49d214a3af
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ေက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ မူဆယ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ညမထွက်ရအမိန့်ကို လိုက်နာြခင်ဵမရိှဘဲ 

ဖွင်ဴလှေ်ထာဵသညဴ် Bar ဆိုင်ပိုင်ရှင်နှင်ဴ လာေရာက် ောဵသဳုဵေနသူ ေုေုေပါင်ဵ (၇) ဦဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ြဖငဴ်  ေထာင်ဒဏ် 

တေ်လေီ ကျခဳေေရန် ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ထို့ြပင် ေက်တင်ဘာလ ၄ ရက်တွင် ေဒသန္တရအမိန့် 

ေဖာက်ဖျက်သူ ၂၇ ဦဵကို ဆက်လက် အေရဵယူမည်ြဖေ်ေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

 

နှာေြါင်ဵစည်ဵ (Mask) တြ်ဆင်ြြင်ဵမရိှေသာေ ကာင်ဴ ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

ေတာင်ကကီဵ တွင် Mask တြ်ဆင်ြြင်ဵမရှိသူမျာဵကို ြညာေြဵရာ တစ်ရက်လျှင် အေယာက်(၁၀၀)ေကျာ်ရှိ 

ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ေတာင်ကကီဵပမို့တွင် နှာေခါင်ဵေည်ဵ(Mask) တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှသညဴ် 

ြပည်သူမျာဵကို အသိပညာေပဵ ြပေ်ဒဏ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴရာ တေ်ရက်လျှင် အေယာက် (၁၀၀)ေကျာ်ရိှေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

ေက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့မှ ေတင်ေဆာင်ရွက်ခဲဴရာ Mask တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှသညဴ် ြပည်သူ ၁၃၅ ဦဵ ရိှပပီဵ ဒုတိယအကကိမ် 

အသိပညာေပဵမှုမှာ ၁၅၆ ဦဵ ရိှေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ေက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင်လည်ဵ တတိယအကကိမ်အြဖေ် 

ေတာင်ကကီဵပမို့ နှဳ့အြပာဵတွင် Mask တပ်ဆင်ြခင်ဵမရှိသညဴ် ြပည်သူမျာဵကို အသိပညာေပဵ ြပေ်ဒဏ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴေ ကာင်ဵ 

ေတာင်ကကီဵပမို့မှ ေေတနာဴ ဝန်ထမ်ဵကိုဝင်ဵနိုင်ေိုဵထဳမှ သိရိှရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ Shannews/ြမန်မာ 

 

 

 

 

 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

 

https://news-eleven.com/article/190646
https://burmese.shannews.org/archives/18561
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သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ြျ ိုဵေောက်ြြင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

ရန်ကုန်ရှိ ေကတီဗီ နှစ်ြုကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳြန့်ြွဲမှုဥြေဒြေင်ဴ အမှုေွင်ဴအေရဵယူ 

ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ရန်ကုန်ပမို့တွင် ကိုဗေ်ကူဵေက်မှုထိန်ဵချုပ်ေရဵအတွက် ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် 

အမိန့်ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵမရိှဘဲ ဖွင်ဴလှေ်ထာဵသညဴ် KTV  ဆိုင်နှေ်ဆိုင်မှ ဆိုင်ပိုင်ရှင် နှေ်ဦဵနှင်ဴ 

မန်ေနဂျာနှေ်ဦဵကို ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵရဲတပ်ဖွဲ့မှ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၃ဝ(က) ြဖငဴ ်

အမှုဖွင်ဴအေရဵယူခဲဴေ ကာင်ဵ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်ဵထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ ဗဟန်ဵပမို့နယ်၊ ဆရာေဳလမ်ဵရိှ LAX 

KTV နှင်ဴ ဒဂဳုပမို့သေ် ေြမာက်ပိုင်ဵပမို့နယ်၊ ြပည်ေထာင်ေုလမ်ဵရိှ Privacy KTV ဆိုင်နှေ်ဆိုင်သည် 

ကိုဗေ်ကူဵေက်မှုထိန်ဵချုပ်ေရဵအတွက် ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် အမိန့်ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵမရှိဘဲဖွင်ဴလှေ်ေနေ ကာင်ဵ 

သတင်ဵရရိှေသာေ ကာင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဝင်ေရာက်ေေ်ေဆဵခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ Mizzima News/ြမန်မာ 

တိုင်ဵနှင်ဴြြည်နယ် ၁၀ ြု၌ KTV၊ Bar၊ အနှိြ်ြန်ဵနှင်ဴ ြြညဴ်တန်ဆာလုြ်ငန်ဵ ၃၄ ြုနှင်ဴ လုြ်ကိုင်သူ ၂၆၀ ေကျာ်ကို 

ေမ်ဵဆီဵအေရဵယူ 

ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် တိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ ြပည်နယ် ၁၀ ခု၌ ကိုဗေ်-၁၉ ကူဵေက်ေရာဂါေည်ဵကမ်ဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို 

ေဖာက်ဖျက် ကျူဵလွန်သညဴ် KTV၊ Bar၊ အနှိပ်ခန်ဵနှငဴ် ြပညဴ်တန်ဆာလုပ်ငန်ဵ ၃၄ ခုနှင်ဴ လုပ်ကိုင်သူ ၂၆၀ ေကျာ်အာဵ  

သက်ဆိုင်ရာ ပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒပုဒ်မ ၃၀(က) ြဖငဴ ် ဖမ်ဵဆီဵ ၍ 

အမှုဖွင်ဴထာဵေ ကာင်ဵ သိရိှရ သည်။ ထိသုို့ ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴရာ ေက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နှင်ဴ ၃ ရက်ေန့ ညတွင် ေနြပည်ေတာ်၊ 

ပျဉ်ဵမနာဵပမို့နယ် နှင်ဴ ပုဗ္ဗသီရိပမို့နယ်၌ KTV ဆိုင် တေ်ဆိုင်၊ ြပညဴ်တန်ဆာအိမ် နှေ်အိမ်တိုမ့ှ ပိုင်ရှင်၊ မန်ေနဂျာ၊ 

လုပ်ကိုင်သူအမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ ဧညဴ်သည် ေုေုေပါင်ဵ ၁၃ ဦဵကို ဖမ်ဵမိခဲဴေ ကာင်ဵ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ 

ထို့ြပင် ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမေ်ကကီဵနာဵပမို့၌ KTV ဆိုင်တေ်ဆိုင်နှင်ဴ လုပ်ကိုင်သူ ေလဵဦဵ၊ ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ 

ေကာလင်ဵပမို့နယ်တွင်KTV ဆိုင်တေ်ဆိုင်မှ လုပ်ကိုင်သူ နှင်ဴ လာေရာက်သီဆိုသူ ၁၆ ဦဵ ၊ပဲခူဵတိင်ုဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြပည်ပမို့နှင်ဴ 

ေတာင်ငူပမို့တွင် တရာဵမဝင်အနှိပ်ခန်ဵ နှေ်ခန်ဵမှ ပိုင်ရှင်၊ အနှိပ်သမမျာဵနှင်ဴ လာေရာက်အနှိပ်ခဳသူ ေုေုေပါင်ဵ ၂၀ ဦဵကို 

ဖမ်ဵမိခဲဴသည်။ 

http://www.mizzimaburmese.com/article/73051
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မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵတွင် တရာဵမဝင် အနှိပ်ခန်ဵနှေ်ခန်ဵနှငဴ် လုပ်ကိုင်သူ ၃၁ ဦဵ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် အနှိပ်ခန်ဵ 

သဳုဵခန်ဵနှငဴ် လုပ်ကိုင်သူ ၃၂ ဦဵ၊ မွန်ြပည်နယ်တွင် KTV ဆိုင်တေ်ဆိုင်နှင်ဴ လုပ်ကိုင်သူတေ်ဦဵ၊ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵတွင် KTV နှင်ဴ 

Bar ဆိုင်နှေ်ဆိုင်၊ တရာဵမဝင် အနှိပ်ခန်ဵတေ်ခန်ဵနှငဴ် လုပ်ကိုင်သူ ၅၂ ဦဵ၊ ရှမ်ဵြပည်နယ်တွင် KTVနှင်ဴ Bar ဆိုင် ေလဵဆိုင်နှင်ဴ 

လုပ်ကိုင်သူ ၃၆ ဦဵတို့ကို ဖမ်ဵမိခဲဴသည်။  

ထို့ြပင် ေက်တင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့တင်ွ မွန်ြပည်နယ်၌ KTV ဆိုင်တေ်ဆိုင်၊ တရာဵမဝင် အနှိပ်ခန်ဵ တေ်ခန်ဵနှငဴ် လုပ်ကိုင်သူ ၁၁ 

ဦဵ၊ ရန်ကုန်တိင်ုဵတွင် KTV/Bar ဆိုင်နှေ်ဆိုင်၊ တရာဵမဝင် အနှိပ်ခန်ဵ တေ်ခန်ဵမှ မန်ေနဂျာ၊ ဆိုင်ဝန်ထမ်ဵ၊ အနှိပ်သမမျာဵ၊ 

လာေရာက်သီဆိုသူနှင်ဴ အကူသီဆိုသူ ေုေုေပါင်ဵ ၂၂ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ရမိခဲဴေ ကာင်ဵ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ အလာဵတူ 

ေက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန့မှ ၁၈ ရက်ေန့အတွင်ဵ KTV၊ Bar၊ အနှိပ်ခန်ဵနှငဴ် ြပညဴ်တန်ဆာလုပ်ငန်ဵကိုဵခုနှင်ဴ လုပ်ကိုင်သူ ၃၀ 

ဦဵကို ထပ်မဳဖမ်ဵမိခဲဴသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ 7 Days News/ြမန်မာ 

ညမထွက်ရအမိန့် ြျ ိုဵေောက်ြြင်ဵေ ကာင်ဴ ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

ရန်ကုန်တွင် နှစ်ရက်အတွင်ဵ ညမထွက်ရအမိန့် ေောက်ေျက်သူ  ၉၇၁ ဦဵ အေရဵယူြြင်ဵြဳရ 

ေက်တင်ဘာလ ၂ ရက်ေန့ နှင်ဴ ၃ ရက်ေန့တို့တွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တိုမ့ှ ညမထွက်ရအမိန့် 

ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်သညဴ်  ကျာဵ ၉၂၆  ဦဵ၊ မ  ၄၅  ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ  ၉၇၁ ဦဵတို့အာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ြဖငဴ် 

အမှုဖွင်ဴအေရဵယူခဲဴသည်ဟု ြမန်မာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရိှရသည်။ ၎င်ဵတ့ုိအနက်မှ ေမ်ဵေချာင်ဵပမို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့် 

ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ခဲဴသူ ၁၁ ဦဵကို  ေမ်ဵေချာင်ဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ  ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် တရာဵေွဲဆိခုဲဴပပီဵ  

အလုပ်မဲဴေထာင်ဒဏ် တေ်လေီ ချမှတ်ခဲဴသည်ဟု ေမ်ဵေချာင်ဵပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၊ ေခတ်သေ်မီဒီယာ၏ လူမှုကွန်ရက်ောမျက်နှာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ  ၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ  ၄ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

 

နှာေြါင်ဵစည်ဵ (Mask) တြ်ဆင်ြြင်ဵမရိှေသာေ ကာင်ဴ တရာဵစွဲဆိုြဳရြြင်ဵမျာဵ 

https://7day.news/detail?id=199691
https://www.facebook.com/khitthitnews/photos/a.386800725090613/1003008223469857/?type=3&theater
http://thevoicemyanmar.com/news/43557-ygn?fbclid=IwAR0jLCK1t-TWifK9e6XfsAOQv1jMtjsuOEKBeN3qY8JFPgKR7j6_oCKz4wM
http://burmese.dvb.no/archives/408523
https://news-eleven.com/article/190621
https://news-eleven.com/article/190474
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ြုနှစ်ရက်အတွင်ဵ နှာေြါင်ဵစည်ဵ(Mask) တြ်ဆင်ြြင်ဵမရှိသူ ၃၅၀ ဦဵ နှင်ဴ ညမထွက်ရအမိန့်ကို လိုက်နာြြင်ဵမရှိသူ ၁၄၉ ဦဵကို 

ေမ်ဵဆီဵအေရဵယူ 

ေက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်ေန့ မ ှေက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့အထိ တေ်နိုင်ငဳလုဳဵအတိုင်ဵအတာအေနြဖင်ဴ နှာေခါင်ဵေည်ဵ(Mask) 

တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှဘဲ သွာဵလာေနသူ အမျ ိုဵသာဵ ၂၇၂ ဦဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ ၇၈ ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ ၃၅၀ ဦဵကို ကူဵေက်ေရာဂါ 

ကာကွယန်ှိမ်နင်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၅ ြဖငဴ်  အမှုဖွင်ဴအေရဵယူခဲဴသည်ဟု ြမန်မာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်ရုဳဵမှ သိရိှရသည်။ ထို့ြပင် 

ညမထွက်ရအမိန့်ကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲဴပပီဵ အေ ကာင်ဵမဲဴ ညအချနိ် လမ်ဵမျာဵေပါ်၌ သွာဵလာေနခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ ၁၄၁ 

ဦဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ ၈ ဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ ၁၄၉ ဦဵကိုလည်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် အမှုေပါင်ဵ ၇၃ မှုဖွင်ဴခဲဴပပီဵ အေရဵယူခဲဴသည်ဟု 

သိရှိရသည်။ 

ထို့ြပင် ေက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်ေန့မှေတင်၍ တေ်ပတ်တာကာလအတွင်ဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်အသီဵသီဵတွင် 

ြပညဴ်တန်ဆာအိမ် နှေ်အိမ် ၊ KTV ဆိုင် တေ်ဆိုင်၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ မန်ေနဂျာ၊ အလုပ်သမာဵ အမျ ိုဵသာဵ ရှေ်ဦဵ ၊ အမျ ိုဵသမီဵ ၁၈ ဦဵ၊ 

ေုေုေပါင်ဵ ၂၆ ဦဵကိုလည်ဵ ဖမ်ဵဆီဵ အေရဵယူခဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနစဉ် အဆုဳဵစီရင်မှုြေစ်ြွာဵြြင် 

 မူဵယစ်ရဲတြ်ေွဲ့ဝင်တစ်ဦဵ လှိုင် ကွာရန်တင်ဵစင်တာအေဆာက်အဦ ေလဵလွှာမှ ြုန်ြျေသဆုဳဵ 

ေက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တင်ွ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ လှိုင်ပမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ကွာရန်တင်ဵေင်တာတေ်ခုတွင် 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနေသာ မူဵယေ်တာဵဆီဵ နှိမ်နင်ဵေရဵရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တေ်ဦဵသည် ေင်တာရှိ ေလဵလွှာေပါ်မှ ခုန်ချေသဆုဳဵ 

ခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ေသဆုဳဵခဲဴသူမှာ လှိုင်ပမို့နယ် မူဵယေ်ေဆဵဝါဵတာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵ ရဲတပ်ဖွဲ့မှြဖေ်ပပီဵ ၎င်ဵသည် 

လှိုင်ပမို့နယ်၊ အမှတ်(၁၂) ရပ်ကွက်အတွင်ဵရိှ မင်ဵ ဓမ္မပညာရိပ်သာ ကွာရန်တင်ဵေင်တာတွင် ကွာရန်တင်ဵ ဝင်ေနသူ ြဖေ်သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

 

မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/09/27/%e1%81%87-%e1%80%9b%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%a1%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8-%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%b1%e1%80%ab%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%8a%e1%80%ba/
http://thevoicemyanmar.com/news/43948-muu?fbclid=IwAR0ax305nSzDk8HK6lnD-lzdY4-AeU4aB-aUbsd6FWi2TZzY7zb3h6G_k6c
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သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ြျ ိုဵေောက်ြြင်ဵအတွက် ေမ်ဵဆီဵ/တရာဵစွဲဆိုြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

မေကွဵမမို့ရှ ိမေကွဵမင်ဵသမီဵ KTV ကို ရဲတြ်ေွဲ့မှ ဝင်ေရာက်ေမ်ဵဆီဵ 

ေက်တင်ဘာလ ၅ ရက်ေန့ ညအချနိ်တွင် မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ မေကွဵပမို့၊ ေအာင်ေမတ္တောရပ်ကွက်တွင် ဖွငဴ်လှေ်ထာဵသညဴ် 

မေကွဵမင်ဵသမီဵ KTV ကို ဝင်ေရာက်ဖမ်ဵဆီဵခဲဴပပီဵ ဆိုင်ပိုင်ရှင်အပါအဝင် ေြခာက်ဦဵကို အေရဵယူခဲဴေ ကာင်ဵ 

မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ရဲတပ်ဖွဲ့ထဳမှ သိရိှရသည်။ ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျ ိုဵသမီဵအပါဝင် အမျ ိုဵသမီဵ ငါဵဦီဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ 

တေ်ဦီဵအာဵ သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ ် အမှုဖွင်ဴအေရဵယူထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။ 

မေကွဵမင်ဵသမီဵ KTV သည် ကိုဗေ်-၁၉ ကာလအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ 

ညွှန် ကာဵချက်ကိုလိကု်နာြခင်ဵမရိှဘဲ KTV လုပ်ငန်ဵလပု်ကိုင်ေနသည်ဟု သတင်ဵရရိှေသာေ ကာင်ဴ ပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ 

ဦီဵေဆာင်သညဴ် ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵ အေရဵယူ ခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

ြဲြူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ြျ ိုဵေောက်ြြင်ဵအတွက် ေမ်ဵဆီဵ/တရာဵစွဲဆိုြဳရြြင်ဵမျာဵ 

  

ဟုိတယ်တွင် အနှိြ်ြန်ဵေွင်ဴ၍ ဟုိတယြ်ိုင်ရှင်အြါအဝင် ၁၂ ဦဵကို ေမ်ဵဆီဵအေရဵယူ 

ေက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေတာင်ငူပမို့တွင် ခွင်ဴြပုချက်မရိှဘဲ ဟုိတယတ်ေ်ခု၌ 

အနှိပ်ခန်ဵဖွင်ဴလှေ်ေသာေ ကာင်ဴ ဟုိတယ်ပိုင်ရှင် ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ အပါအဝင် ၁၂ ဦဵအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှု 

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ အေရဵယူထာဵေ ကာင်ဵ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ  ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ေက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် 

ေတာင်ငူပမို့၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ကမ်ဵနာဵလမ်ဵရိှ ရှမ်ဵမင်ဵသာဵဟုိတယ်သည် ကိုဗေ်-၁၉ကူဵေက်ေရာဂါ ြပန့်ပွာဵမှု 

http://burmese.dvb.no/archives/408984
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ထိန်ဵချုပ်ကာကွယန်ိုင်ေရဵညွှန် ကာဵချက်မျာဵအာဵ ေဖာက်ဖျက်၍ ယင်ဵဟုိတယ်အတွင်ဵ အနှိပ်ခန်ဵြပုလုပ်ကာ လုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ကိုင်ေနေ ကာင်ဵ သတင်ဵရရိှ၍ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ သွာဵေရာက်ေေ်ေဆဵခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ 7 Days News/ြမန်မာ 

 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြြင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

လက်ြဳတန်ဵ ကွာရန်တင်ဵစင်တာအာဵ လာေရာက်ေနှာငဴ်ယှက်သူ တစ်ဦဵကို ေမ်ဵဆီဵ၊အမှုေွင်ဴ 

ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵ ပဲခူဵတုိင်ဵ၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ လက်ပဳတန်ဵပမို့ အေိုဵရေက်မှုလက်မှုသိပ္ပဳ (GTI) ၌ ဖွငဴ်လှေ်ထာဵသည်ဴ 

ကွာရန်တင်ဵေင်တာတွင် မဂေလာဒဳုပမို့နယ်မှ ြပန်လာသညဴ် ညီြဖေ်သူ ကိုထွန်ဵေနာင်ရိှန်အာဵ ထာဵရှိြခင်ဵကို 

ေကျနပ်ြခင်ဵမရှိေသာေ ကာင်ဴ အေ်ကိုြဖေ်သူ ကိုေကျာ်မင်ဵထွန်ဵမှ လာေရာက် ေနှာက်ယကှ်ခဲဴ၍ ဖမ်ဵဆီဵ အေရဵယူထာဵသည်ဟု  

ကွာရန်တင်ဵေင်တာ လက်ေထာက်တာဝန်ခဳ ကိုေကျာ်ဇင်သန်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ကိုဗေ်-၁၉ ထိန်ဵချုပ်ေရဵေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 

ဦီဵသူရထွန်ဵလင်ဵမှ တရာဵလိြုပုလုပ်၍ ကိုေကျာ်မင်ဵထနွ်ဵအာဵ လက်ပဳတန်ဵပမို့မရဲေခန်ဵ၌ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ 

ေီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆  ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်အေရဵယူထာဵသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 ေတာင်ငူမမို့ ကွာရန်တင်ဵစင်တာတစ်ြုတွင် ဆူြူေသာင်ဵကျန်ဵရန်ရှာသူ အမျ ိုဵသာဵ ရှစ်ဦဵကို အေရဵယူ 

ေက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့ ညပိုင်ဵအချနိ်၌ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေတာင်ငူပမို့နယ်၊ TTC ေကာလိပ်ေဟာင်ဵ 

ကွာရန်တင်ဵေင်တာတွင် ေခန်ဵတာဝန်ရိှသူမျာဵအာဵ ဆူပူေသာင်ဵကျန်ဵရန်ရှာြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ ရှေ်ဦဵကို 

သဘာဝေဘဵအန္တရယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴအေရဵယူမည်ြဖေ်ေ ကာင်ဵ ကွာရန်တင်ဵေင်တာတာဝန်ခဳ အမှတ် ၇ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေအာင်ေကျာ်မင်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ထိုကွာရန်တင်ဵေင်တာရိှ အမျ ိုဵသာဵနှေ်ဦဵထဳသ့ုိ 

ေတာင်ငူပမို့၊ ေကျဵေတာေကျဵရွာေန ေဆွမျ ိုဵသာဵချင်ဵတချ ို့မှ ပေ္စည်ဵလာပို့ရာမှ တာဝန်ရိှသူမျာဵနှင်ဴ ေကာဵမျာဵပပီဵ 

ရုန်ဵရင်ဵဆန်ခတ်ြဖေ်ပွာဵ ခဲဴကာ နှေ်ဖက်အချင်ဵမျာဵခဲဴရာမှ ေင်တာတွင် လုပ်အာဵေပဵေနသညဴ် အမျ ိုဵသာဵတေ်ဦဵ ဦဵေခါင်ဵ 

ေပါက်ပပဲဒဏ်ရာရိှရခဲဴသည်ဟု ကွာရန်တင်ဵေင်တာ တာဝန်ရိှသူမျာဵထဳမှ သိရိှရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

https://7day.news/detail?id=198673
http://burmese.dvb.no/archives/408735
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/09/26/%e1%80%90%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b7%e1%80%80-%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/
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မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

 

 မိတ္ထီလာတွင် ရန်ကုန်မှလာသူမျာဵကို ကွာရန်တင်ဵထာဵသြေငဴ် အုြ်ြျုြ်ေရဵမှူဵ ရိုက်နှက်ြြင်ဵြဳရ 

ေက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မိတ္ထီလာပမို့တွင် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ လှိုင်သာယာပမို့နယ်မှ 

ြပန်လာသူမျာဵအာဵ ကွာရန်တင်ဵေင်တာတွင်ထာဵရှိပပီဵ ေေ်ေဆဵေသာအခါ ကိုဗေ်-၁၉ ပိုဵေတွ့ရိှေသာေ ကာင်ဴ မိတ္ထီလာေဆဵရုဳကို 

ေြပာင်ဵေရွှေ့ရန် ေီေဉ်ေနသည်ကို ေကျနပ်ြခင်ဵမရှိေသာေ ကာင်ဴ ေဒသခဳ ကိုမင်ဵမင်ဵေိုဵအပါအဝင် ေလဵဦဵမှ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵကို 

ထိုဵကကိတ်ရိုက်နှက်ခဲဴသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ေက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတ့ုိကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၃၂/၂၉၄/၁၁၄ ြဖငဴ ်

အမှုဖွင်ဴထာဵသည်ဟု  မိတ္ထီလာအမှတ် ၂ ရဲေခန်ဵမှ သိရိှရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 ေရာဂါြိုဵထိေတွ့မှုရှိြဲဴသူကို ကွာရန်တင်ဵဝင်ရန်လာေြါ်သညဴ် ရာအိမ်မှူဵ ရိုက်နှက်ြြင်ဵ ြဳရ 

ေက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြပည်ကကီဵတဳခွန်ပမို့နယ်တွင် ကိုဗေ်ေရာဂါပိုဵ ေတွ့ရိှသူနှင်ဴ ထိေတွ့မှု 

ခဲဴသူကို ကွာရန်တင်ဵဝင်ေရာက်ရန် သွာဵေခါ်သညဴ် ရာအိမ်မှူဵ ြဖေ်သူသည် ဝိုင်ဵ၍ရိုက်နှက်ြခင်ဵကိုခဳခဲဴရေ ကာင်ဵ ရဲတပ်ဖွဲ့ထမဳှ 

သိရှိရသည်။ ရိုက်နှက်ြခင်ဵခဳရသူမှာ ြပည်ကကီဵတဳခွန်ပမို့နယ်၊ (င)ရပ်ကွက်မှ ရာအိမ်မှူဵ ဦဵလှနိုင်ြဖေ်ပပီဵ ေက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက် 

ေန့တွင် လူမှုကူညီေရဵအသင်ဵနှင်ဴအတူ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴေသာလူနာနှင်ဴ ထိေတွ့ခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသမီဵနှေ်ဦဵကို 

သွာဵေရာက်ေခါ်ေဆာင်ေဉ် မှတ်တမ်ဵဓာတ်ပုဳရိုက်ယြူခင်ဵကို ေကျနပ်ြခင်ဵမရိှေသာေ ကာင်ဴ အဆိုပါအမျ ိုဵသမီဵနှေ်ဦဵ၏ 

မိသာဵေုဝင် ငါဵဦဵမှ ဆဲဆိုပပီဵ ရိုက်နှက်ခဲဴ ကြခင်ဵ ြဖေ်သည်။ အဆိုပါြဖေ်ေဉ်ကို ြပည်ကကီဵတဳခွန်ပမို့မရဲေခန်ဵမှ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ 

၂၉၄/၃၂၃/၁၁၄ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴအေရဵယူ၍ ေေ်ေဆဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

 

 

ညမထွက်ရအမိန့် ြျ ိုဵေောက်ြြင်ဵေ ကာင်ဴ ြြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

http://burmese.dvb.no/archives/409865?fbclid=IwAR3sCkkeFCT9_ba59kLfynrSVHPUQd1MC45-v37mO3P2McF-PUVfthSDAT8
http://thevoicemyanmar.com/news/43942-ygr


 
 

16 
 
 

ညမထွက်ရအမိန့်ကို လိုက်နာရန် ြျက်ကွက်သူမျာဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ြျမှတ် 

ေက်တင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရိှ သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵမှ ညမထွက်ရအမိန့်ကို 

လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲဴေသာ ချမ်ဵေအဵသာေဳပမို့နယ်တွင်ေနထိုင်သူ (၁၃)ဦီဵ၊ ေအာင်ေြမသာေဳပမို့နယ်တွင်ေနထိုင်သူ (၉)ဦီဵ၊ 

မဟာေအာင်ေြမပမို့နယ်တွင်ေနထိုင်သူ (၁၀)ဦီဵ၊ ချမ်ဵြမသာေည်ပမို့နယ်တွင်ေနထိုင်သူ (၁)ဦီဵ၊ ြပည်ကကီဵတဳခွန်ပမို့နယ်တွင် 

ေနထိုင်သူ (၉)ဦီဵ၊ အမရပူရပမို့နယ်တွင်ေနထိုင်သူ (၈)ဦီဵနှငဴ် ပုသမိ်ကကီဵပမို့နယ်တွင် ေနထိုင်သူ (၇)ဦီဵတိုအ့ာဵ 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် အလုပ်မဲဴ ေထာင်ဒဏ် တေ်လေီ ကျခဳေေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ကိုဗေ်-

၁၉ေရာဂါ ကူဵေက်ြပန့်ပွာဵမှု မြဖေ်ေပါ်ေေေရဵနှင်ဴ ကာကွယ် ထိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေထာက်အကူြဖေ်ေေရန်အတွက် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ အတွင်ဵ ေန့ေဉ် ည(၁၂)နာရီမှ နဳနက် (၄)နာရီအထိ ညမထွက်ရအမိန့်ကို 

ထုတ်ြပန်ထာဵရိှြခင်ဵြဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂ ရက်၊The Mandalay News Journal/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ  ၁ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

မလှိုငမ်မို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေောက်ေျက်သ ူ၁၂ ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်ြျမှတ် 

ေက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မလှိုင်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်သူ ၁၂ 

ဦဵအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ြဖငဴ် အလုပ်မဲဴ ေထာင်ဒဏ် တေ်လေီ ကျခဳေေရန် ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ၎င်ဵတ့ုိအာဵ 

မလှိုငပ်မို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှ တရာဵလိြုပုလုပ်၍ တရာဵေွဲဆိခုဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

မိတ္ထီလာတွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေောက်ေျက်သူ ေြြာက်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ြျမှတ် 

ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မိတ္ထီလာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ  ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်သူ 

ေြခာက်ဦဵအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ြဖငဴ်  အလုပ်မဲဴေထာင်ဒဏ် တေ်လေီ ကျခဳေေရန် ြပေ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲဴသည်။ 

ေက်တင်ဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် မိတ္ထီလာပမို့မရဲေခန်ဵအပိုင်၌ ညမထွက်ရ ေဒသန္တအမိန့်အာဵ ေဖာက်ဖျက်သူ သဳုဵဦဵ နှငဴ်  

မိတ္ထီလာအမှတ်(၃)ရဲေခန်ဵအပိုင်၌ ညမထွက်ရ ေဒသန္တအမိန့်အာဵ ေဖာက်ဖျက်သူ သဳုဵဦဵ၊ ေုေုေပါင်ဵ ေြခာက်ဦဵကို လှညဴ်ကင်ဵမှ 

ဖမ်ဵဆီဵ  အေရဵယူြခင်ဵြဖေ်သည်ဟု မိတ္ထီလာအမှတ် ၃ ရဲေခန်ဵမှ ေခန်ဵမှူဵ ရဲအုပ်ဝင်ဵြမငဴ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဒုပမို့နယ် 

အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်ပပီဵ မိတ္ထီလာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵကို ဦဵတိုက် ေလျှာက်ထာဵခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

https://www.facebook.com/TheMandalayNewsJournal/posts/1423508264510919
https://news-eleven.com/article/190285
http://burmese.dvb.no/archives/408494
http://burmese.dvb.no/archives/409365
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မိတ္ထီလာတွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေောက်ေျက်သ ူသဳုဵ ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ြျမှတ် 

ေက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မိတ္ထီလာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ မိတ္ထီလာကန် ဝန်ဇင်ဵကန်ေဘာင်တွင်  

ညမထွက်ရေဒသန္တရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ပပီဵ သွာဵလာေနသူ ကိုသူရိန်လင်ဵ(ခ)ရခိုင်ကကီဵ အပါအဝင် သဳုဵဦဵကို 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် အလုပ်မဲဴ ေထာင်ဒဏ် တေ်လေီ ကျခဳေေရန် ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ မိတ္ထီလာပမို့နယ်တွင် 

ညမထွက်ရ ေဒသန္တရအမိန့် ေဖာက်ဖျက်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေက်တင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် ေလဵဦဵ၊ ေက်တင်ဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် 

ေြခာက်ဦဵ၊ ယခုထပ်မဳအမိန့်ချမှတ်ခဲဴသူ သဳုဵဦဵ အပါအဝင် ေုေုေပါင်ဵ ၁၃ ဦဵ ရိှခဲဴပပီြဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

စစ်ကုိင်ဵတိင်ုဵေဒသကကီဵ 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြြင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာအတွင်ဵ မူဵယစ်ရမ်ဵကာဵသူမျာဵ ြုဒ်မ နှစ်ြုြေငဴ် အမှုေွင်ဴြြင်ဵြဳရ 

ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ကေလဵပမို့နယ်ရိှ ကေလဵတက္ကသုိလ်တွင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ် လူငယ် ခုနှေ်ဦဵသည် မူဵယေ် 

ေသာက်ောဵပပီဵ နုိင်ငဳပိုင် ေကျာင်ဵတဳခါဵကို ဖျက်ဆီဵခဲဴသညဴ်အတွက် ၎င်ဵတို့ကို သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ်ဆိင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒ 

နှင်ဴ ြပည်သူပိုင်ပေ္စည်ဵ ကာကွယေ်ရဵ အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၆(၁) တိုြ့ဖငဴ် ေက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်ဟု 

တာဟန်ဵပမို့နယ် ရဲေခန်ဵမှ ဒုရဲအုပ် ေဇာ်မိုဵေအာင်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါလူငယ် ခုနှေ်ဦဵမှာ ေမာင်လာဵပတ်တလနွ်ဵ၊ 

ေမာင်ဇုိဵမိန်ဵထန်ဵ၊ ေမာငဗ်န်လာဵဟရဲ၊ ေမာငဗ်န်ဘွဲ့အုပ်၊ ေမာင်ဘွဲ့ ေနှာင်အုပ်၊ ေမာင်ချမ်ဵမင်ဵဦဵနှင်ဴ ေမာင်ထင်ဵနွန်ေမွာင်ဵ 

တိုြ့ဖေ် ကသည်။ ေက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့ ည ၂ နာရီခွဲအချနိ်ခန့်တွင် ၎င်ဵတ့ုိသည် မူဵယေ်ေသာက်ောဵကာ ေင်တာတွင် 

ေနထိုင် ောဵေသာက်ေရဵ အဆင်မေြပမှုကို အေ ကာင်ဵြပ၍ ဆူပူေအာ်ဟေ်ေသာင်ဵကျန်ဵခဲဴ ကသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ေင်တာ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵတာဝန်ခဳ ဦဵေကျာ်ေဇယျာပဖိုဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်ကာ ၎င်ဵတ့ုိကို အမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်ဟု သိရိှရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၁  ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

http://burmese.dvb.no/archives/410538
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/21/230258.html?fbclid=IwAR2P6bNAEvZ9q66c3LvCAdENTXJaoTg9ivr17r8ChSFRb7fWLflYX_LInbQ
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ကိုဗစ်-၁၉လူနာ၏ေုန်ဵကို ြိုဵသူအာဵ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ၌ သီဵြြာဵြျုြ်ေနှာင်ထာဵရှိ 

ေက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ေေ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေကာလင်ဵေဆဵရုဳ သီဵသန့်ခန်ဵအတွင်ဵ ေဆဵကုသမှုခဳယူေနေသာ 

ကိုဗေ်-၁၉လူနာ၏ ဖုန်ဵကို ဝင်ေရာက်ခိုဵယူသညဴ် အသက် (၂၇) နှေ်အရွယ် အမျ ိုဵသာဵအာဵ ဖမ်ဵမိ၍  ကွာရန်တင်ဵေင်တာ၌ 

သီဵြခာဵချုပ်ေနှာင်ထာဵေ ကာင်ဵ ေကာလင်ဵပမို့နယ် အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵရဲြမတ်သိန်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ထို့ြပင် ခိုဵယူသွာဵသူ 

အမျ ိုဵသာဵကို ေကာလင်ဵပမို့မရဲေခန်ဵမှ ခိုဵမှု၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာေီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒတိုြ့ဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴထာဵေ ကာင်ဵ 

သိရှိရသည်။ ေဆဵကုသမှုခဳယူေနေသာ ေကာလင်ဵပမို့နယ် ပဒုမ္မာေကျဵရွာတွင် ေနထိုင်သညဴ် အတည်ြပု လူနာ၏ ဖုန်ဵနှငဴ်  

တက်ဘလက်မှာ ေက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့ ညအချနိ်တွင် ခိုဵယူခဳခဲဴရြခင်ဵြဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ 7 Days News/ြမန်မာ 

 

 ြျင်ဵြြည်နယ် 

 

ညမထွက်ရအမိန့် ြျ ိုဵေောက်ြြင်ဵေ ကာင်ဴ တရာဵစွဲဆိုြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

 ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေောက်ေျက်မှုြေင်ဴ ြလက်ဝေဒသြဳ ၄၁ ဦဵကို အေရဵယူ 

ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝပမို့မှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ပမို့သ့ုိ ကုန်ပေ္စည်ဵမျာဵဝယ်ယူရန် သွာဵေရာက်ခဲဴသည်ဴ 

ပလက်ဝေဒသခဳ ၄၁ ဦဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ၊ ညမထွက်ရအမိန့်ကို ချ ိုဵေဖာက်မှုတို့ြဖငဴ် 

အေရဵယူထာဵသည်ဟု ပလက်ဝပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေအာင်ေလာဟာမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ေက်တင်ဘာလ ၉ 

ရက်ေန့တွင် အဆိုပါ ပလပ်ဝေဒသခဳ ၄၁ ဦဵသည် ေကျာက်ေတာ်ပမို့သို့ သွာဵေရာက်ခဲဴပပီဵ ကုန်ပေ္စည်ဵမျာဵဝယ်ယူကာ 

ြပန်လာေဉ် ပလက်ဝပမို့သ့ုိ မေရာက်မီ ခလရ ၂၈၉ ၏ ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵကို ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖေ်သည်။ နှေ်ရက်တာေေ်ေဆဵေမဵြမန်ဵမှုကို 

ခဳခဲဴရပပီဵေနာက် သာမန်အရပ်သာဵမျာဵြဖေ်သြဖငဴ် ၎င်ဵတ့ုိကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ ထိုအရပ်သာဵ ၄၁ ဦဵအာဵ 

ပမို့မမူလွန်ေကျာင်ဵတွင် အသွာဵအလာ ကန့်သတ် ေောင်ဴ ကညဴ်ထာဵသည်ဟု ပလက်ဝေဒသခဳ ဦဵေကျာ်ခင်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

https://7day.news/detail?id=200197
https://www.rfa.org/burmese/news/take-action-41-night-out-people-in-paletwa-09162020021039.html
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ေနြြည်ေတာ်ေကာင်စီ 

 

 သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ြျ ိုဵေောက်ြြင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

ေနြြည်ေတာ်တွင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနစဉ် ထွက်ေြြဵသူနှစ်ဦဵကို ေမ်ဵဆီဵအေရဵယူ 

ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်ေီနယ်ေြမ၊ ပျဉ်ဵမနာဵပမို့မရဲေခန်ဵမှ ပျဉ်ဵမနာဵခုတင် ၂၀၀ ေဆဵရုဳနှင်ဴ ေည် 

ပငဧ်ညဴ်ရိပ်သာတို၌့ ကွာရန်တင်ဵဝငေ်နေဉ် ထွက်ေြပဵသွာဵသူနှေ်ဦဵအာဵ အမှတ်(၁)ဇမ္ဗူသီရိပမို့မေခန်ဵသို့ လွှဲေြပာင်ဵေပဵခဲဴကာ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒမျာဵြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴအေရဵယူထာဵေ ကာင်ဵ ပျဉ်ဵမနာဵပမို့မရဲေခန်ဵမှ နယ်ထနိ်ဵ 

ေခါင်ဵေဆာင် ဒုရဲအုပ်သက်နိုင်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ေည်ပင်ဧညဴ်ရိပ်သာမှထွက်ေြပဵသညဴ် အမျ ိုဵသာဵကို ၎င်ဵ၏ေနအိမ်၌ပင် 

ေက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့၌ ဖမ်ဵဆီဵ ရမိခဲဴပပီဵ  အမှတ်(၁)ဇမ္ဗူသီရိပမို့မေခန်ဵသ့ုိ လွှဲေြပာင်ဵေပဵခဲဴကာ သဘာ၀ေဘဵအန္တရာယ် 

ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒြဖင်ဴ  အမှုဖွင်ဴအေရဵယူထာဵသည်ဟု  ဒုရဲအုပ်သက်နိုင်ဦဵမှ ရှင်ဵြပခဲဴသည်။ ပျဉ်ဵမနာဵခုတင် ၂၀၀ မ ှ

ထွက်ေြပဵသွာဵသူကို ေပျာ်ဘွယ်ပမို့နယ်၌ ဖမ်ဵဆီဵ ရမိခဲဴြခင်ဵ ြဖေ်သည်ဟု ဒုရဲအုပ်သက်နိုင်ဦဵမှဆိုသည်။   

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်၊ 7 Days News/ြမန်မာ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

 

 သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ြျ ိုဵေောက်ြြင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုြဳရြြင်ဵမျာဵ 

 

 ကိုဗစ်-၁၉ ေထာက်ြဳဴေငွ အလွဲသဳုဵစာဵြြုလုြ်ြဲဴသညဴ် ေကျဵရွာအုြ်စု အုြ်ြျုြ်ေရဵမှူဵကို အေရဵယူ 

https://7day.news/detail?id=198844
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ေက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် ဧရာ၀တီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမိ်ခရိုင်၊ ေရ ကည်ပမို့မရဲေခန်ဵမှ ကိုဗေ်-၁၉ အေရဵေပါ်ကာလ 

ေထာက်ပဳဴေငွ အလွဲသဳုဵောဵြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် မိသလင်ေကျဵရွာအုပ်ေု အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵဦဵေအာင်ထွန်ဵေကျာ်ကို တာဝန်မှရပ်ေဲခဲဴပပီဵ 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၀၉ ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်အေရဵယူထာဵသည်။ နုိင်ငဳေတာ်အေိုဵရမှ အမှန်တကယ်လိုအပ်ေနသညဴ် ြပည်သူမျာဵကို 

ချထာဵေပဵေသာ ကိုဗေ်-၁၉ အေရဵေပါ်ကာလ ေထာက်ပဳဴေငွ ကျပ် ၄၅ သိန်ဵေကျာ်ကို  ဦဵေအာင်ထွန်ဵေကျာ်မှ ကိုယ်ကျ ိုဵအတွက် 

အသဳုဵြပုခဲဴ၍ အေရဵယူခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။ ၎င်ဵအာဵ ဒုတိယပမို့နယ် အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ အမှုဖွင်ဴတိုင် ကာဵ 

ခဲဴသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

 

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈  

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

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

 

 

 

http://thevoicemyanmar.com/news/43959-koe
http://burmese.dvb.no/archives/413307

