၂၀၂၀ ေောက်တိုဘာလ ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာ

ြမန်မာနိင
ု ်ငဳအတွင်ဵ၌ ကိုဗစ်-၁၉အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါ
ကာလအတွင်ဵ အဆိုပါကိစ္စရပ်နင
ှ ဴ်ဆက်နွယ်၍ ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှုြဖစ်စဉ်မျာဵကို

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ ေစာငဴ် ကညဴ်
မှတ်တမ်ဵတင်ခဲဴသည်။ ထိုမတ
ှ ်တမ်ဵမျာဵအရ ေအာက်တဘ
ို ာလအတွင်ဵတွင်
လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ ( ၁၃၆ ) ဦဵသည် တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(ေအေအပီပီ)မှ ကိုဗစ်-၁၉ အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်
ေရာဂါနှငဴ်ဆက်နွယ်၍

ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစွဲဆို၊ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုမျာဵကို

ဧပပီလကတည်ဵကစတင်၍

မှတ်တမ်ဵြပုစု

ေလဴလာ

သုဳဵသပ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ကာ ကိုဗစ်သတင်ဵလွှာအာဵ လစဉ် ထုတ်ြပန်ခဲဴပါသည်။ ထို္ဓြပင် ကိုဗစ်-၁၉ နှငဴ်ဆက်နွယ်၍ ဖမ်ဵဆီဵ၊
တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသညဴ် စာရင်ဵမျာဵကိုလည်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာနှငဴ်အတူ မှတ်တမ်ဵြပုစု၍ လစဉ်
ထုတ်ြပန်လျက်ရှိသည်။ ယခုအခါ သဂုတ်လ ၁၆ ရက်ေန့မှစ၍ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်
ြပန်လည်ေတွ့ရှိလာရပပီဵေနာက်

ရန်ကုန်နှငဴ်

အြခာဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ြပည်တွင်ဵ ကိုဗစ်ကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵမှု

ြပည်နယ်မျာဵတွင်လည်ဵ

ကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵမှုမျာဵ

ထပ်မဳေတွ့ရှိလာရသည်။ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်ဵသည် ရန်ကုန်ပမို့ကို အမျာဵဆုဳဵရိုက်ခတ်ခဲဴပပီဵ ယခုအချန်ိ တွင် ကိုဗစ် - ၁၉
ေရာဂါကူဵစစ်ခဳရသူနှငဴ် ေသဆုဳဵသူအေရအတွက်ပိုမိုမျာဵြပာဵလာေသာေ ကာငဴ် ရန်ကုန်တင
ို ်ဵေဒသကကီဵရှိ ပမိုနယ်မျာဵအာဵ Stay
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at Home သတ်မှတ်ထာဵသည်။

ေအာက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်ေန့အထိ ပိုဵေတွ့လူနာစုစုေပါင်ဵ ၅၂၇၀၆ ဦဵရှိလာပပီ

ေသဆုဳဵသူမှာ ၁၂၃၇ ဦဵရှိပပီြဖစ်သည်။
ထို္ဓြပင် လက်ရှိကာလတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ၌ ကိုဗစ်–၁၉ အသက်ရှုလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါ ကူဵစက်နှုန်ဵ
ြမငဴ်မာဵ

ေနချန်ိ ြဖစ်သည်။

စိုဵရိမ်စရာေကာင်ဵေသာ

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင်

ကိုဗစ်-၁၉

အေြခအေနတစ်ရပ်ြဖစ်ေနသည်။

ပိုဵေတွ့ရှိမှုသည်

ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊

ထိန်ချုပ်နိုင်ရန်

ခက်ခဲပပီဵ

သာယာဝတီအကျဉ်ဵေထာင်တွင်

ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် အကျဉ်ဵသာဵ ၁၆ ဦဵ ပိုဵေတွ့ရှိေ ကာင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ
အတည်ြပု ထုတ်ြပန်ပပီဵေနာက် ပိုဵေတွ့လူနာမျာဵနှငဴ်ထိေတွ့မှုရှိေသာ အကျဉ်ဵသာဵနှငဴ် ေထာင်ဝန်ထမ်ဵ ၂၅၂ ဦဵ စစ်ေဆဵခဲဴရာ
အကျဉ်ဵသာဵ ၁၅၇ ဦဵနှငဴ် ဝန်ထမ်ဵ ၂ ဦဵတိတ
ု္ဓ ွင် ပိုဵေတွ့ရှိခဲဴသည်။ ၎င်ဵအြပင် ပျဉ်ဵမနာဵ အချုပ်တွင် အချုပ်သာဵနှငဴ် ဝန်ထမ်ဵ
၃၇ ဦဵတို္ဓတွင် ကူဵစက်ခဳရပပီဵ၊ မအူပင်အကျဉ်ဵေထာင်တွင် အကျဉ်ဵသာဵနှငဴ် ေထာင်ဝန်ထမ်ဵအပါအဝင် ၁၀၆ ဦဵအာဵ
ကူဵစက်ြခင်ဵ ခဳထာဵရပါသည်။ ထိုအြခင်ဵအရာသည် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၊ အချုပ်ေထာင်မျာဵ နှငဴ် ရဲဘက်စခန်ဵမျာဵရှိ
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

အတွက်

ထူထပ်လျက်ရှိြခင်ဵေ ကာငဴ်

စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ
ကူဵစက်မှု

အေနအထာဵ

ြဖစ်ေပ္ဒပါက

တစ်ရပ်ြဖစ်ပပီဵ

အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ

ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန်ခက်ခဲမည်ြဖစ်သည်။

အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ

ထို္ဓေ ကာငဴ်

လက်ရှိအချန်ိ

ကာလအတွင်ဵ မလိုလာဵအပ်ေသာ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵကို ရပ်တန့်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထို္ဓြပင် အကျဉ်ဵသာဵ၊ အချုပ်သာဵ မည်မျှအထိ
ကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်၊ မည်ကဲဴသို္ဓ တာဵဆီဵ ကာကွယမ
် ှုမျာဵကို လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်တို္ဓကိုလည်ဵ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာစွာ
ထုတ်ေဖာ်ေြပာ ကာဵရန် လိုအပ်လျက်ရှိေ ကာင်ဵ သုဳဵသပ်အပ်ပါသည်။
ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ၌ေနထိုင်စဉ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵ
မရှိြခင်ဵနှင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵကို ချုဵေဖာက်
ိ
ြခင်ဵအတွက် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ
၂၅၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၀(က) ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆခ
ို ဳရသူ ( ၆၃ ) ဦဵရှိပပီဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅၊ ၂၆၊
၂၉၊၃၀(က)

ြဖငဴ်

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသူ

(၂၀)

ဦဵ

ရှိသည်။

ထို္ဓြပင်

ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ

ညမထွက်ရအမိန့်

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသူ စုစုေပါင်ဵ ( ၅၂ ) ဦဵရှိသည်။ လဝကအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၃(၁) ြဖငဴ်
အမိန့်ချခဳရသူ ( ၁ ) ဦဵ၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၃၃ ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရသူ ( ၁ ) ဦဵရှိသည်။
တိုင်ဵနှငဴ် ြြည်နယ်ေလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵနှငဴ် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ
ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ တိုင်ဵနှငဴ်
ြပည်နယ်အလိုက်

ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵစာရင်ဵနှငဴ်

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ

စာရင်ဵအာဵ

ေလဴလာ၍

မှတ်တမ်ဵြပုခဲဴပါသည်။ ေအာက်တိုဘာလကုန်အထိ AAPP မှ ရရှိထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအေပ္ဒအေြခခဳ၍
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တိုင်ဵနှငဴ် ြပည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ နှငဴ် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူ ဦဵေရကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယာဵတွင် ေလဴလာ
ကညဴ်ရှုနိုင်ပါသည်။

စဉ်

တိုင်ဵ/ြပည်နယ်

ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူဦဵေရ

၁

ရန်ကုန်တင
ို ်ဵေဒသကကီဵ

၃၂၉

၁၀၇၆

၂

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၄၆၉

၂၉၈၃

၃

ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၉၀၂

၆၆၅၇

၄

ကရင်ြပည်နယ်

၁၉၉

၁၇၁၁

၅

မွန်ြပည်နယ်

၂၄

၁၄၁၉

၆

ကချင်ြပည်နယ်

၂၄၈

၁၉၇၀

၇

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၉၇

၂၄၂၁

၈

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၈၃၉

၃၂၈၈

၉

ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၉၁

၁၅၄၅

၁၀

ရှမ်ဵြပည်နယ် ေတာင်ပိုင်ဵ

၁၁၈

၉၀၉

၁၁

ရှမ်ဵြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်ဵ

၄၁၅

၆၉၁

၁၂

ရှမ်ဵြပည်နယ် အေရှ့ပိုင်ဵ

၂၀

၃၃၀

၁၃

တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၅၃

၁၁၇၅

၁၄

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၃၃၀

၁၂၂၈၁

၁၅

ချင်ဵြပည်နယ်

၂၆

၁၅၃
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၁၆

ကယာဵြပည်နယ်

၁၂

၃၃၄

၁၇

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ

၆

၁၁၆၅

စုစုေပါင်ဵ

၅၅၇၈

၄၉၇၉၄

ေအာက်ပါလငဴ်မျာဵကိုလည်ဵ ဝင်ေရာက်ဖတ်ရှု ေလဴလာနိုင်ပါသည်။
http://mohs.gov.mm/su/jyqs4294JY

ေချုြ်ေထာင်၊ ေကျဉ်ဵေထာင်မျာဵေတွင်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ခဳရြခင်ဵမျာဵ

သာယာဝတီေကျဉ်ဵေထာင်ရှိ ေကျဉ်ဵသာဵ ၁၅၇ ဦဵ၊ ဝန်ထမ်ဵနှစ်ဦဵ နှငဴ် သင်တန်ဵေကျာင်ဵေလုြ်ရုဳမှ တစ်ဦဵတိတ
ု့ ွင်
ကိုရိုနာဗိုင်ဵရြ်စ် စစ်ေဆဵေတွ့ရှိ
ေအာက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ သာယာဝတီ ဗဟိုအကျဉ်ဵေထာင်ရှိ အကျဉ်ဵသာဵ
အပါအဝင် ၂၅၂ ဦဵအာဵ သာယာဝတီခရိုင်၊ ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန Covid-19 Swab Team မှ စစ်ေဆဵရာ ၁၆၀ ဦဵတွင်
ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ေတွ့ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ အဆိုပါ အကျဉ်ဵေထာင်ရှိ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵပပီဵ ၁၆ ဦဵတွင်
ပိုဵေတွ့ရှိေ ကာင်ဵ ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ အတည်ြပု ထုတ်ြပန်ထာဵ
သည်။ ယင်ဵေနာက် ပိုဵေတွ့လူနာမျာဵနှငဴ်ထိေတွ့မှုရှိေသာ အကျဉ်ဵသာဵနှငဴ် ေထာင်ဝန်ထမ်ဵတချု့ကိ
ိ ု ထပ်မဳစစ်ေဆဵခဲဴြခင်ဵ
ြဖစ်သည်ဟု တာဝန်ရှိသူမျာဵမှ ဆိုသည်။ သာယာဝတီဗဟိုအကျဉ်ဵေထာင် အိပ်ေဆာင်အမှတ် ၁၁ ရှိအကျဉ်ဵသာဵ ၂၄၁ ဦဵ၊
သင်တန်ဵေကျာင်ဵရှိ အကျဉ်ဵသာဵ ၁၀ ဦဵ ၊ ဝန်ထမ်ဵ နှစ်ဦဵ စုစုေပါင်ဵ ၂၅၂ ဦဵ အာဵစစ်ေဆဵရာ အိပ်ေဆာင်အမှတ် ၁၁ ရှိ
အကျဉ်ဵသာဵ

၂၄၀

ဦဵအနက်မှ

၁၅၇

ဦဵ၊

သင်တန်ဵေကျာင်ဵအလုပ်ရုဳ

မှ

တစ်ဦဵ

ဝန်ထမ်ဵ

ပိုဵေတွ့ရှိခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ Bago weekly Journal ၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ 7 Day News/ြမန်မာ
ြျဉ်ဵမနာဵေချုြ်ခန်ဵတွင် ကိုဗစ်- ၁၉ ကူဵစက်ခဳရသူ ၄၀ နီဵြါဵ ရှိလာ
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နှစ်ဦဵ

တို္ဓတွင်

ပျဉ်ဵမနာဵအချုပ်ခန်ဵအတွင်ဵရှိ အချုပ်သာဵတစ်ဦဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိခဲဴြခင်ဵေ ကာငဴ် ဆက်စပ် အချုပ်သာဵမျာဵနှငဴ်
ရဲဝန်ထမ်ဵမျာဵကို အသွာဵအလာကန့်သတ်၍ ဓါတ်ခွဲနမူနာမျာဵကို စစ်ေဆဵခဲဴရာ အချုပ်သာဵအာဵလုဳဵနှငဴ် ရဲဝန်ထမ်ဵ သုဳဵဦဵ၌
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိခဲဴသည်ဟု ေနြပည်ေတာ် ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵ ဦဵစီဵဌာန ဒုတိယ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် ေဒါက်တာ
ြမတ်ဝဏ္ဏစိုဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဆက်စပ် အချုပ်သာဵ ၃၀ နှငဴ် ရဲဝန်ထမ်ဵ ၃ ဦဵ တိတ
ု္ဓ ွင် ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု
၎င်ဵမှ ဆိုသည်။ လက်ရှိတွင် ပျဉ်ဵမနာဵ အချုပ်တွင် ပထမဆုဳဵပိုဵေတွ့ အချုပ်သာဵအပါအဝင် ဆက်စပ်ပိုဵေတွ့လူနာ စုစုေပါင်ဵ
၃၇ ဦဵ ရှိပပီ ြဖစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ 7 Day News/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ One News Myanmar ၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ/ြမန်မာ
မေူြင်ေကျဉ်ဵေထာင်ေတွင်ဵ ေကျဉ်ဵသာဵနှငဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ေြါေဝင် လူေြါင်ဵ ၁၀၆ ဦဵ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြိုဵ
ကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရ
ေအာက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မအူပင်ပမို့ရှိ မအူပင်အကျဉ်ဵေထာင်တွင် အကျဉ်ဵသာဵနှငဴ်
ေထာင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵအပါအဝင် လူေပါင်ဵ ၁၀၆ ဦဵ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ကို ေတွ့ရှိခဲဴသည်။
မအူပင်အကျဉ်ဵေထာင်၌ ချုပ်ေနှာင်ထာဵသညဴ် အချုပ်သာဵတစ်ဦဵတွင် ကိုဗစ်သဳသယရှိသြဖငဴ် ေအာက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်ေန့
တွင် မအူပင်ေဆဵရုဳကကီဵသို္ဓ တင်ပို္ဓခဲဴပပီဵ ေအာက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် စစ်ေဆဵခဲဴရာ ေရာဂါပိုဵကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ကို
ေတွ့ရှိခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။ ေအာက်တဘ
ို ာလ ၂၆ ရက်ေန့တွင် အဆိုပါအချုပ်သာဵနှငဴ်အတူ တစ်ေဆာင်တည်ဵ ေနထိုင်ခဲဴသညဴ်
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ် ေထာင်ဝန်ထမ်ဵအချု့အပါအဝင်
ိ
လူေပါင်ဵ ၁၅၀ ဦဵကို စစ်ေဆဵခဲဴရာ ၆၉ ဦဵ၊

ေအာက်တဘ
ို ာ ၂၇

ရက်ေန့တွင် ၃၅ ဦဵ၊ ေအာက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင် လွတ်ရက်ေစဴ အကျဉ်ဵသာဵ သုဳဵဦဵအာဵ ထပ်မဳစစ်ေဆဵရာတွင် နှစ်ဦဵထဳတွင်
ေရာဂါအတည်ြပုချက်

ထပ်မဳေတွ့ရှိေသာေ ကာငဴ်

စုစုေပါင်ဵ

ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ကို

ေတွ့ရှိခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။

ဧရာဝတီတိုင်ဵ

မအူပင်အကျဉ်ဵေထာင်မှ

ပိုဵေတွ့လူနာမျာဵ

ထဲတွင်

ကိုဗစ်လူနာ

အကျဉ်ဵသာဵ

၁၀၆

ဦဵအထိ

ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
၉၄

ဦဵ၊

ေရာဂါပိုဵ

ကူဵစက်

စာရင်ဵမျာဵအရ

ေထာင်မှလွတ်ရက်ေစဴသူ

၃

ဦဵ၊

အကျဉ်ဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵ ၃ ဦဵနှငဴ် ေထာင် ဝန်ထမ်ဵမိသာဵစု ၄ ဦဵတို္ဓ ပါဝင်ေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ သုဳဵရက်အတွင်ဵ စစ်ေဆဵခဲဴရာ
၂၅၈ ဦဵမှာ ၁၀၆ ဦဵတွင် ပိုဵေတွ့သည်ဟု သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မအူပင်အကျဉ်ဵေထာင်နှငဴ်ပတ်သက်၍ ပိုဵေတွ့လူနာ ၁၀၆
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ဦဵအနက် ေထာင်မှလွတ်ရက်ေစဴသူ ၅ ဦဵ၊ အကျဉ်ဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵ ၃ ဦဵနှငဴ် ေထာင် ဝန်ထမ်ဵမိသာဵစု ၄ ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ ၁၁
ဦဵတို္ဓကို မအူပင် ခရိုင် ကျန်ဵမာေရဵ ဌာနက မအူပင်ပမို့၊ အစိုဵရကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကုသေဆာင်သို္ဓ ပို္ဓေဆာင်၍ ကုသမှုမျာဵ
ေဆာင်ရွက်ေနသည်။ ကျန်ရှိြပစ်ဒဏ်ကျ အကျဉ်ဵသာဵပိုဵေတွ့လူနာ ၉၃ ဦဵကို မအူပင် အကျဉ်ဵေထာင်ရှိ သီဵြခာဵအေဆာင်တွင်
ထာဵရှိကာ မအူပင်ခရိုင်ကျန်ဵမာေရဵဌာနက အနီဵကပ် ေစာငဴ် ကညဴ်၍ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေ ကာင်ဵ
သိရှိရသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ

ကရင်ြြည်နယ်
သတ်မှတထ
် ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကို ချုဵေောက်
ိ
ြခင်ဵေတွက်တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
ြမဝတီေမှတ် (၂) တဳတာဵတွင် လူစုလူေဝဵြေငဴ် ဆန္ဒြြခဲဴသညဴ် ေမျုဵသာဵ
ိ
ေလဵဦဵောဵ ေမှုေွငဴ်
ေအာက်တိုဘာလ

၁၆

ရက်ေန့တွင်

ကရင်ြပည်နယ်၊

ြမဝတီခရိုင်၊

ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမှူဵ

ေဒါက်တာမျုဵေဇာ်
ိ
မှ

တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ြမဝတီအမှတ် (၂) တဳတာဵတွင် လူစုလူေဝဵြဖငဴ် ဦဵေဆာင် ဆန္ဒြပခဲဴ ကသညဴ် ကိုသာဵကကီဵ၊ ေကာင်ဵြပညဴ်စုဳ၊
ေဇာ်ဦဵနှငဴ် အမည်မသိအမျုဵသာဵတစ်
ိ
ဦဵတိအ
ု္ဓ ာဵ ၂၀၁၃ ခုနှစ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ခဲဴ
သည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵအချန်ိ တွင် ၎င်ဵတို္ဓေလဵဦဵမှ ဦဵေဆာင်၍ ထိုင်ဵဘက်မှ ကုန်တင်ယာဉ်မျာဵ
ြမန်မာဘက်ြခမ်ဵသို္ဓ ဝင်ေရာက်မလာေစရန် ကာဵမျာဵြဖငဴ်လမ်ဵပိတ်ဆ္ဓို၍ ဆန္ဒထုတေ
် ဖာ်ခဲဴ ကြခင်ဵြဖစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ

မွန်ြြည်နယ်
6

ညမထွက်ရေမိန့် ချုဵေောက်
ိ
ြခင်ဵေ ကာငဴ် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ
မွန်ြြည်နယ်တွင် ညမထွက်ရေမိန့်ကို ေောက်ေျက်သမ
ူ ျာဵကို ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်
ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လပမိုင်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵနှငဴ် ဘီဵလင်ဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို္ဓမှ ညမထွက်ရ
အမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴသညဴ် ေမာ်လပမိုင်ပမို့မှ ကိုဵဦဵနှငဴ် ဘီဵလင်ဵပမို့မှ နှစ်ဦဵ တို္ဓအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ်
ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီ ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ

ရခိုင်ြြည်နယ်
သတ်မှတထ
် ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကို ချုဵေောက်
ိ
ြခင်ဵေတွက်တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
ေမ်ဵမမို့တွင် ဆိုင်ထိုင်စာဵခွငဴ်ြြုသညဴ် ထမင်ဵဆိုင်ြိုင်ရှင်နှငဴ် စာဵသုဳဵသူနှစ်ဦဵ ေမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရ
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ အမ်ဵပမို့၊ အမှတ(် ၃)ရက်ကွက်ရှိ ထမင်ဵဆိုင်တွင် ဆိုင်ထိုင်စာဵခွငဴ်ြပုခဲဴသည်ဴ ဆိုင်ပိုင်ရှင် ေဒ္ဒခင်သီတာနှငဴ်
စာဵသုဳဵသူနှစ်ဦဵသည် ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဥပေဒ ၂၅/၃၀(က) ြဖငဴ်
ဖမ်ဵဆီဵတရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ အမ်ဵပမို့နယ်ဆရာဝန်ကကီဵ ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မိုဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်ကာ ၎င်ဵတို္ဓကို
တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ေအာက်တဘ
ို ာလ ၇ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵပမို့ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယထ
် ိန်ဵချုပ်ေရဵနှငဴ်
အေရဵေပ္ဒ တုြဳ္ဓ ပန်ေရဵေကာ်မတီမှ ဆိုင်မျာဵတွင် ပါဆယ်စနစ်ြဖငဴ်ေရာင်ဵချြခင်ဵ ရှိ/မရှိ လိုက်လဳစစ်ေဆဵစဉ် ေဒ္ဒခင်သီတာ
ထမင်ဵဆိုင်၌ ဆိုင်ထိုင်စာဵခွငဴ်ြပုထာဵသည်ကို စစ်ေဆဵေတွ့ရှိခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ အမ်ဵပမို့ေဒသခဳ တစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ BNI Online News/ြမန်မာ

ညမထွက်ရေမိန့် ချုဵေောက်
ိ
ြခင်ဵေ ကာငဴ် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ
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သဳတွဲတွင် ကိုဗစ်ကာလ ညမထွက်ေရေမိန့်ကို ေောက်ေျက်ခဲဴသူ ၂၆ ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်
စက်တင်ဘာလနှငဴ် ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ သဳတွဲပမို့နယ်၌ ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴသူ ၂၆
ဦဵအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီ ချမှတ်ခဲဴေ ကာင်ဵ သဳတပွဲ မို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ သိရှိရသည်။ ၎င်ဵတိက
ု္ဓ ို
သဳတွဲပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်ကာ တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ
ေတာင်ကုတ်မမို့တွင် ညမထွက်ရေမိန့်ကို ေောက်ေျက်ခဲဴသူ ၁၅ ဦဵကို ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်
စက်တင်ဘာလနှငဴ် ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်၌ ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်
ခဲဴသူ ၁၅ ဦဵအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီချမှတ်ခဲဴေ ကာင်ဵ ေဒသအာဏာပိုင်မျာဵထဳမှသိရှိရသည်။
ထို္ဓြပင် သဳတွဲပမို့နယ်တွင်လည်ဵ စက်တင်ဘာလမှ ေအာက်တိုဘာလ ၁၅ရက်ေန့အထိ ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်သူ
၂၆ ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီချက်မှတ်ခဲဴသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ

ရန်ကုန်တုင
ိ ်ဵေဒသကကီဵ
သတ်မှတထ
် ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကို ချုဵေောက်
ိ
ြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
ေနေိမ် Lockdown ြြုလုြ်သည်ကို လက်ခဳြခင်ဵမရှိေသာ ေမျဵသမီ
ိ
ဵသုဳဵဦဵောဵ ေမှုေွင်ဴ
ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင်

ရန်ကုန်တင
ို ်ဵေဒသကကီဵ၊

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်ဵခရိုင်၊

ေရွှေြပည်သာပမို့နယ်၊

ေကျာင်ဵကုန်ဵ

ေကျဵရွာတွင် ေနအိမ်အာဵ Lockdown ြပုလုပ်သည်ကို လက်ခဳြခင်ဵမရှိေသာ မဥမ္မာေဌဵ၊ မထက်ထက်နှင်ဴ မသီတာေအဵတို္ဓ
သုဳဵဦဵအာဵ

ေလှာ်ကာဵနယ်ေြမရဲစခန်ဵမှ

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ

စီမဳခန့်ခွဲမှု

ဥပေဒပုဒ်မ

၂၆/၃၀(က)

ြဖင်ဴ

အမှုဖွင်ဴအေရဵယူထာဵသည်။ ထိုအမျုဵသမီ
ိ
ဵသုဳဵဦဵ၏ ဖခင်မှာ ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵကူဵစက်ြခင်ဵခဳေနရေ ကာင်ဵ ေဆဵစစ်ချက်အရ
သိရှိရသြဖင်ဴ ယင်ဵေနအိမ်ကို Lockdown ြပုလုပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူမျာဵမှ ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်။ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိသူ
အမျုဵသာဵနှ
ိ
ငဴ်ထိစပ်ခဲဴေသာ

ယင်ဵမိသာဵစုမှ

သမီဵြဖစ်သူ

မဥမ္မာေဌဵ၊

မထက်ထက်နှင်ဴ

မသီတာေအဵတို္ဓ

သုဳဵဦဵ

ကွာရန်တင်ဵဝင်ရန် ပမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့မှ ေဆာင်ရွက်စဉ် ၎င်ဵတို္ဓမှ ြငင်ဵဆန်ခဲဴပပီဵ မသီတာေအဵမှ Lockdown ြပုလုပ်ရန်
တာဵဆီဵထာဵေသာ စည်ဵကကိုဵမျာဵကို ြဖတ်ေတာက်ခဲဴသည်။ ထို္ဓေ ကာငဴ် ပမို့နယ်ြပည်သူ့ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ
တိုင် ကာဵလာသြဖင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓအာဵ အမှုဖွငဴ်အေရဵယူထာဵြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရှိရ သည်။
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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ
Music Zone ဆိုင်ြိုင်ရှင်နှငဴ် မန်ေနဂျာကို သဘာဝေဘဵေန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွဲမှုဥြေဒြေငဴ် ေမှုေွငဴ်
စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ သဃေန်ဵကျွန်ဵပမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမှူဵမှ သဃေန်ဵကျွန်ဵ
ပမို့နယ်၊ သုမဂေလာလမ်ဵေပ္ဒရှိ Music Zone ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦဵေဇာ်မင်ဵနှင်ဴ မန်ေနဂျာတို္ဓအာဵ

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ

စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့တွင် လူနာအမှတ် ၇၄၁ နှငဴ် ထိေတွ့ခဲဴသညဴ် Music
Zone မှ ဝန်ထမ်ဵအမျုဵသမီ
ိ
ဵ နှစ်ဦဵတွင် ကိုဗစ်ပိုဵ ေတွ့ရှိခဲဴပပီဵေနာက် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့အထိ ယင်ဵပိုဵေတွ့လူနာမှ
တစ်ဆငဴ် ကူဵစက်ြခင်ဵခဳခဲဴရသူ ၉၂ ဦဵထိ ရှိလာခဲဴသည်။ Music Zone ဆိုင်ပိုင်ရှင်သည် ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ယခင် စာဵပွဲဝိုင်ဵ
၁၀၀ ရှိရာမှ ၃၀ ဝိုင်ဵသာ ထာဵပပီဵ ကိုဗစ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကိုလည်ဵ လိုက်နာမည်ဟု ေြပာဆိုထာဵေသာ်လည်ဵ ဆိင
ု ်ကို
သွာဵေရာက် စစ်ေဆဵရာတွင် စာဵပွဲဝိုင်ဵ ၃၀ အတွက် ဝန်ထမ်ဵ ၁၁၉ ဦဵ ခန့်ထာဵြခင်ဵကို ေတွ့ရှိခဲဴရေ ကာင်ဵ ပမို့နယ်
ကိုဗစ်ေကာ်မတီ နာယကြဖစ်သညဴ် သယေန်ဵကျွန်ဵပမို့နယ်၊ တိုင်ဵ (၂) လွှတ်ေတာ်အမတ် ဦဵေမာင်ေမာင်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။
အဆိုပါ ဆိုင်ပိုင်ရှင်သည် ကိုဗစ်ေကာ်မတီမှ ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် အမိန့်ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို လိုက်နာမှုမရှိြခင်ဵ၊ ဆိုင်ဝန်ထမ်ဵ
၁၁၉ ေယာက်အနက် ၉၂ ေယာက်တွင် ကိုဗစ်ပိုဵ ေတွ့ရှိြခင်ဵတို္ဓအေပ္ဒ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရန် ဆုဳဵြဖတ်ခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်ဟု
၎င်ဵမှ ဆိုသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ဧရာဝတီ/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ

ကိုဗစ်-၁၉ကာလေတွင်ဵ ေဆုဳဵစီရင်မြှု ေစ်ြွာဵြခင်ဵ
ဒဂုဳဆိြ်ကမ်ဵမမို့နယ်တွင် ေမျုဵသာဵ
ိ
တစ်ဦဵ ေဆုဳဵစီရင်
ေအာက်တိုဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တင
ို ်ဵေဒသကကီဵ၊ ဒဂုဳဆိပ်ကမ်ဵပမို့နယ်၊ (၆၀) ရပ်ကွက်၊ ေမတ္တာလမ်ဵမကကီဵရှိ
ေနအိမ်တစ်အိမ်၌ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်ရှာမရ၍ မိသာဵစုစာဵဝတ်ေနေရဵခက်ခဲမှုကို ရင်ဆိုင်ေနရေသာ အသက် ၂၃
နှစ်အရွယ်

အမျုဵသာဵတစ်
ိ
ဦဵသည်

မိမိကိုယ်ကို

အဆုဳဵစီရင်ခဲဴသည်။

ေအာက်တိုဘာလ

၂

ရက်ေန့

ညေနပိုင်ဵတွင်

သုဳဵလသာဵအရွယ် သာဵငယ်ြဖစ်သူအတွက် နို္ဓမှုန့်ကိစ္စြဖငဴ် လင်မယာဵချင်ဵ စကာဵမျာဵခဲဴပပီဵေနာက် ေသဆုဳဵသူ၏ အမျုဵသမီ
ိ
ဵမှ
နို္ဓမှုန့်ဝယ်စဉ်

ခင်ပွန်ဵြဖစ်သူ

အဆုဳဵစီရင်သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။
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အဆုဳဵစီရင်သွာဵသူသည်

ကျပန်ဵပန်ဵရဳလုပ်ကိုင်သူြဖစ်ပပီဵ

ယခုငှာဵေနသညဴ် ကျူဵေကျာ်ေနအိမ်ကို ေြပာင်ဵလာသည်မှာ တစ်လပင် မရှိေသဵေ ကာင်ဵ အိမ်နီဵနာဵချင်ဵမျာဵမှ ေြပာ ကာဵ
ခဲဴသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ Mizzima /ြမန်မာ

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရှိ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
ေချာက်မမို့တွင် ရည်ဵစာဵနှင်ဴချန်ိ ဵေတွ့ရန် ကွာရန်တင်ဵစင်တာ ေြြင်ထွက်သူ ေမှုေွငဴ်ြခင်ဵခဳရ
မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေချာက်ပမို့၊ ေအဵေစတီရပ်ကွက်ရှိ မဟာစည်ရိပ်သာ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ်
ကိုသန်ဵြမငဴ်ထွန်ဵသည် ရည်ဵစာဵနှငဴ်ချန်ိ ဵေတွ့ရန် ကွာရန်တင်ဵစင်တာအြပင်သို္ဓ ထွက်ေသာေ ကာငဴ်

ေအာက်တိုဘာလ ၁၂

ရက်ေန့တွင် သဘာဝေဘဵအန္တရယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်အေရဵယူြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ၎င်ဵအာဵ
သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဦီဵစီဵဌာနမှ ဦီဵစီဵအရာရှိ ဦီဵေစာြမေဖာင်ဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ အမှုဖွငဴ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်
သည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ကိုသန်ဵြမငဴ်ထွန်ဵသည် ကွာရန်တင်ဵစဝင်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ စဝင်သညဴ်ေန့ ညပိုင်ဵအချန်ိ
တွင် စင်တာအြပင်ဘက်ထွက်၍ ရည်ဵစာဵြဖစ်သူနှငဴ် ချန်ိ ဵေတွ့ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ

သတ်မှတထ
် ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကို ချုဵေောက်
ိ
ြခင်ဵေတွက် ေမ်ဵဆီဵ/တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
ဆိြ်ြေူ ြူဵေြါင်ဵစစ်ေဆဵေရဵဂိတ်၌ ရိုင်ဵြျစွာ ြြုမူခဲဴသညဴ် ေမျုဵသာဵသု
ိ
ဳဵ ဦီဵကို ေမှုေွငဴ်
ေအာက်တိုဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင် မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ဆိပ်ြဖူပမို့နယ် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦီဵစီဵဌာန
ဒုဦီဵစီဵ ဦီဵေနလင်ဵမှ ဆိပ်ြဖူ ပူဵေပါင်ဵစစ်ေဆဵေရဵဂိတ်၌ စစ်ေဆဵေနစဉ် ရိုင်ဵပျစွာ ြပုမူခဲဴသညဴ် ကိုသက်ကို၊ ကိုြပည်ဴစုဳေအာင်
နှငဴ်

ကိုေကျာ်ြမင်ဴေအာင်တို္ဓ

သုဳဵဦီဵအာဵ

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ

စီမဳခန့်ခွဲေရဵဥပေဒ

ပုဒ်မ

၂၅

ြဖငဴ်

အမှုဖွင်ဴအေရဵယူခဲဴသည်။ ေအာက်တဘ
ို ာလ ၁ ရက်ေန့ ညေနပိုင်ဵတွင် ေချာက်ပမို့ဘက်မှ ၎င်ဵတို္ဓသုဳဵဦဵ လိုက်ပါလာသညဴ်
သုဳဵဘီဵယာဉ်တစ်စီဵကို စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်အေရာက်တွင် Mask တပ်ဆင်မှု ရှိ၊မရှိ စစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ ခရီဵသွာဵေထာက်ခဳစာ
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စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ

ြပုလုပ်ခဲဴသည်။

၎င်ဵတို္ဓ

သုဳဵဦဵသည်

စစ်ေဆဵမှုကို

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ

မရှိသညဴ်အြပင်

ကိုယ်အမူအရာ ရိုင်ဵပျစွာ ြပုမူြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴေသာေ ကာငဴ် အမှုဖွငဴ်ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနစဉ် ေဆုဳဵစီရင်မှုြေစ်ြွာဵြခင်ဵ
ေချာက်မမို့၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ် ေမျုဵသာဵ
ိ
တစ်ဦဵ ကကိုဵဆွဲချေသဆုဳဵ
ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေချာက်ပမို့၊ အမှတ် ၁၄ ရပ်ကွက်ရှိ ကွာရန်တင်ဵြပုလုပ်ထာဵသညဴ်
ေနအိမ်၌ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် အမျုဵသာဵတစ်
ိ
ဦဵ ဆွဲကကိုဵချေသဆုဳဵသွာဵသည်ဟု ယာေတာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵမှ
သိရှိရသည်။ ေသဆုဳဵသူသည် တစ်ဦဵတည်ဵ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနချန်ိ စိတ်ေဖာက်ြပန်ပပီဵကကိုဵဆွဲချေသဆုဳဵသည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ
သုဳဵသပ်ထာဵကာ ေသမှုေသခင်ဵအမှတ်စဉ်-၁၁/၂၀၂၀ ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ထာဵသည်ဟု သိရှိရသည်။ ေသဆုဳဵသူသည် မည်သညဴ်
ေနရာေဒသမှ

ြပန်လာသည်ကို

သိရှိရြခင်ဵမရှိသညဴ်အတွက်

မိသာဵစုမှ

ကိုဗစ်ေကာ်မတီကို

အေ ကာင်ဵ ကာဵပပီဵ

ကွာရန်တင်ဵဝင်ခိုင်ဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵကို ပမို့နယ်ကွာရန်တင်ဵလုပ်သညဴ်ေနရာသို္ဓ ပို္ဓမည်ဟု ေြပာေသာ်လည်ဵ ရပ်မိရပ်ဖမျာဵနှငဴ်
မိဘမျာဵမှ နီဵနီဵနာဵနာဵတွင်ရှိသညဴ် လူေနထိုင်ြခင်ဵမရှိေသာ အိမ်ကကီဵတွင်ထာဵလျှင်အဆင်ေြပမည်ဟုဆိုကာ ထာဵလိက
ု ်ြခင်ဵ
ြဖစ်သည်ဟု ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ

ြဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
သတ်မှတထ
် ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကို ချုဵေောက်
ိ
ြခင်ဵေတွက် ေမ်ဵဆီဵ/တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
ကိုဗစ်ေသိေြဵချက်ထုတ်ြြန်ေနသညဴ် ေကျဵရွာေုြ်ချုြ်ေရဵမှူဵနှငဴ်ေေွဲ့ကို ဆဲဆိုကကိမ်ဵေမာင်ဵရန်ရှာသူောဵ ေမှုေွငဴ်ေမ်ဵဆီဵ
ေအာက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေရတာရှည်ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵမင်ဵနိုင်ေအာင်မှ တရာဵလို
ြပုလုပ်၍ ေရွှေြပည်ကုန်ဵေကျဵရွာေန ကိုေဝပဖိုဵေအာင် (ခ) သာဵကကီဵ ကို သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒပုဒ်မ
၂၆ ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ခဲဴသည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်ေန့ ညပိုင်ဵအချန်ိ တွင် ကိုေဝပဖိုဵေအာင် (ခ) သာဵကကီဵသည်
ေရွှေြပည်ကုန်ဵေကျဵရွာ၌ ကိုဗစ်အသိေပဵချက် ထုတ်ြပန်ေနသညဴ် ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵနှငဴ်အဖွဲ့ကို ဆဲဆိုကကိမ်ဵေမာင်ဵြခင်ဵမျာဵ
ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ်အြပင် ေဂ္ဒြပာဵနှငဴ် ရွယက
် ာရန်ရှာခဲဴသည်။

ထို္ဓေ ကာငဴ် ေရတာရှည်ပမို့မရဲစခန်ဵမှ ၎င်ဵအာဵ ညတွင်ဵချင်ဵ

ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။
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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရှိ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
ြါဆယ်ြစ္စည်ဵကိုယ်တိုင်ထွက်ယူရန်

တာဵြမစ်သည်ဟုဆိုကာ

ကွာရန်တင်ဵစင်တာ၌

ကူညီလုြ်ကိုင်ေြဵသူကို

ဝိုင်ဵဝန်ဵ

ရိုက်နှက်ခဲဴသညဴ် ေမျုဵသာဵ
ိ
ရှစ်ဦဵကို ေမှုေွငဴ်
ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေတာင်ငူပမို့မရဲစခန်ဵမှ ေတာင်ငူပမို့ TTC ေကျာင်ဵေဟာင်ဵရှိ ကွာရန်တင်ဵ
စင်တာတွင် လာေရာက်ကူညီလုပ်ကိုင်ေပဵသူ ဦဵေအာင်ေဇာ်လင်ဵအာဵ ရိုက်နှက်ခဲဴသညဴ် ဦဵသိန်ဵထွန်ဵအပါအဝင် အမျုဵသာဵ
ိ
ရှစ်ဦဵကို သဘာဝေဘဵ အန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆/၃၀ (က)ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့
ညေနတွင် ေတာင်ငူပမို့ TTC ေကျာင်ဵေဟာင်ဵရှိ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ၌ ကွာရန်တင်ဵ ဝင်ေရာက်ေနသညဴ် ငါဵဖယ်အင်ဵ
ေကျဵရွာေန ဦဵသိန်ဵထွန်ဵထဳသို္ဓ ၎င်ဵ၏ေနအိမ်မှ ပါဆယ်ပစ္စည်ဵမျာဵ လာေရာက်ပို္ဓေဆာင်ေပဵစဉ်

ဦဵေအာင်ေဇာ်လင်ဵသည်

ပါဆယ်ပစ္စည်ဵ ကိုယ်တင
ို ် ထွက်ယရ
ူ န် တာဵြမစ်သည်ဟုဆိုကာ ဦဵသိန်ဵထွန်ဵအပါအဝင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူရှစ်ဦဵမှ
ဝိုင်ဵဝန်ဵရိုက်နှက်ခဲဴ ကြခင်ဵြဖစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ 7 Days News/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရှိ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေစာငဴ် ကညဴ်မှုခဳယူေနစဉ် ထွက်ေြြဵခဲဴသညဴ် ေမျုဵသာဵ
ိ
နှစ်ဦဵကို သေဘာဝ ေဘဵေန္တရာယ်ဆုိင်ရာ
စီမဳခန့်ခွဲမှုဥြေဒြေငဴ် ေေရဵယူ
ေအာက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵပမို့၊ ချမ်ဵြမသာစည်ပမို့နယ်ရှိ ဇီဝိတဒါနသဳဃာဴေဆဵရုဳကကီဵ
ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေစာငဴ် ကညဴ်မှုခဳယူေနစဉ် ထွက်ေြပဵခဲဴသညဴ် အမျုဵသာဵ
ိ
နှစ်ဦဵကို သေဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ
စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅/၃၀(က) ြဖငဴ် အေရဵယူထာဵေ ကာင်ဵ အမှတ် (၁၀) ရဲစခန်ဵမှ သိရှိရသည်။ ေအာက်တိုဘာ ၁၁

12

ရက်တွင်

အဆိုပါအမျုဵသာဵနှ
ိ
စ်ဦဵသည်

ဇီဝိတဒါနသဳဃာဴေဆဵရုဳကကီဵ

ကွာရန်တင်ဵစင်တာမှ

ထွက်ေြပဵသွာဵသြဖငဴ်

တာဝန်ရှိသူမျာဵမှ လိုက်လဳရှာေဖွခဲဴရာ ၎င်ဵတို္ဓကို ြပည်ကကီဵတဳခွန်ပမို့နယ်တွင် ြပန်လည်ေတွ့ရှိခဲဴသည်။

ယခုအခါ ၎င်ဵတို္ဓ

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနရသညဴ် နှစ်ပတ်အချန်ိ ြပညဴ်ခဲဴေသာေ ကာငဴ် ဥပေဒအရအေရဵယူရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ အမှတ်
(၁၀)ရဲစခန်ဵမှ စုဳစမ်ဵသိရှိရသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ

သတ်မှတထ
် ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကို ချုဵေောက်
ိ
ြခင်ဵေတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခဳရြခင်ဵမျာဵ
ေလုြ်သမာဵမျာဵကိုတင်ေဆာင်လာသညဴ် PPE ဝတ် ယာဉ်ေမာင်ဵ သုဳဵဦီဵကို ေလုြ်နှငဴ်ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်
ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မိတ္ထီလာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ PPE ၀တ်စုဳမျာဵ ဝတ်ဆင်ပပီဵ
ရန်ကုန်ပမို့မှ အလုပ်သမာဵ ၂၅ ဦဵကို ကာဵသုဳဵစီဵနှင်ဴတင်ေဆာင်ေမာင်ဵနှင်လာသညဴ် ယာဉ်ေမာင်ဵအမျုဵသာဵသု
ိ
ဳဵဦဵအာဵ
သေဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အလုပ်နှငဴ် ေထာင်ဒဏ်သုဳဵလ ချမှတ်ခဲဴသည်။ အလုပ်သမာဵ ၂၅
ဦဵအာဵ ေနရပ်သို္ဓ ြပန်လည်ပို္ဓေဆာင်ေပဵခဲဴပပီဵ ယာဉ်ေမာင်ဵ သုဳဵဦဵအာဵ မိတ္ထီလာပမို့နယ်ရှိ အထက ၁ ေကျာင်ဵတွင်
ကွာရန်တင်ဵထာဵရှိခဲဴပပီဵေနာက် မိတ္ထီလာပမို့မရဲစခန်ဵတွင် တရာဵစွဲဆခ
ို ဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။
ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ခရီဵသွာဵလာခွငဴ် ပိတ်ထာဵေသာေ ကာငဴ် ရန်ကုန်ပမို့၊ လှိုင်သာယာပမို့နယ်မှ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊
ဒီပဲယင်ဵပမို့နယ်သို္ဓ ြပန်ရန် ကာဵတစ်စီဵကို ေငွကျပ် သုဳဵသိန်ဵခွဲြဖငဴ် ကာဵသုဳဵစီဵငှာဵရမ်ဵကာ အလုပ်သမာဵ ၂၅ ဦဵကို
တင်ေဆာင်လာသညဴ် အဆိုပါယာဉ်ေမာင်ဵ သုဳဵဦဵအာဵ ေအာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်ေန့ ညေနပိုင်ဵတွင် မိတ္ထီလာပမို့၌ စစ်ေဆဵ
ေတွ့ရှိခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ

စစ်ကိုင်ဵတိင
ု ်ဵေဒသကကီဵ
သတ်မှတထ
် ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကို ချုဵေောက်
ိ
ြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
တမူဵမမို့တွင် သဘာဝေဘဵေန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥြေဒောဵ ေောက်ေျက်ကျူဵလွန်သူ ခုနှစ်ဦဵကို ေမှုေွင်ဴ ေေရဵယူ
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ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ တမူဵပမို့တွင် ြမန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နမိတ် တစ်ေလျှာက် တရာဵမဝင်
ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵသယ်ေဆာင်လာသညဴ် ကိုထန်ဆွန်ဵေပါင်၊ ကိုထက်နိုင်ဝင်ဵ၊ ကိုဝင်ဵဆန်ဵေကျာ်၊ ကိုရဲရငဴ်ဝင်ဵနှငဴ် မစန်ဵတင် (ခ)
မတင်၊ ကိုရန်ခိုလင်ဵ နှငဴ် ကိုကျင်ေနေ ကာင်တ္ဓို ခုနှစ်ဦဵအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၀(က)
ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ် အေရဵယူထာဵေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ေအာက်တဘ
ို ာလ ၂၀ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် တမူဵပမို့မရဲစခန်ဵမှ
နယ်ထန
ိ ်ဵအရာရှိ ရဲအုပ် ေကျာ်ေကျာ်ဝင်ဵ ဦဵေဆာင်ေသာ ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့သည် တရာဵမဝင်နယ်စပ်သာွ ဵ ေတာလမ်ဵအတိုင်ဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳဘက်မှ အိန္ဒိယနိုင်ငဳဘက်သို္ဓ တရာဵမဝင်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ ပို္ဓေဆာင်ေနသည်ဴ အဆိုပါ ခုနှစ်ဦဵအာဵ ပစ္စည်ဵမျာဵ
နှငဴ်တကွ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္ဓသည် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ အစိုဵရအဖွဲ့မှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၃၀/၂၀၂၀) အာဵ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ကာ တစ်ဘက်နိုင်ငဳသို္ဓ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ ပို္ဓေဆာင်ခဲဴြခင်ဵေ ကာငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊
အမှုဖွငဴ်ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ တမူဵခရိုင်၊ သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵ ေကာ်မတီ၏ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ/ြမန်မာ
ကွာရန်တင်ဵမဝင်ဘဲ မိသာဵစုဝင် ငါဵဦဵကို ြိုဵကူဵစက်ေစခဲဴသူောဵ ေမှုေွငဴ်
ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊
ေရွှေဘိုပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေသာင်ဵဟိန်ဵမှ ကိုေဇာ်မိုဵဝင်ဵ(ခ)ဇင်မျုဵနိ
ိ ုင်အာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု
ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၀(က)ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ထာဵသည်ဟု သိရှိရသည်။ ၎င်ဵသည် ရန်ကုန် ကည်ြမငဴ်တိုင် ငါဵေဈဵမှ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ
ေရွှေဘိုပမို့နယ်၊ ကဳသာကုန်ဵရွာသို္ဓ ြပန်လာသူြဖစ်ပပီဵ သက်ဆိုင်ရာသို္ဓ သတင်ဵမပို္ဓ ကွာရန်တင်ဵဝင်ြခင်ဵမရှိခဲဴပါ။ ၎င်ဵတွင်
ပိုဵေတွ့ရှိခဲဴပပီဵ ၎င်ဵ၏ မိသာဵစုဝင် ငါဵဦဵကိုပါ ပိုဵကူဵစက်ေစခဲဴသြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။
အလာဵတူ ပပီဵခဲဴသညဴ် အပတ်တွင်လည်ဵ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မုဳရွာပမို့နယ်၊ ေ ကဵမုဳရွာမှ အမျုဵသာဵတစ်
ိ
ဦဵသည် ရန်ကုန်မှ
ြပန်လာသည်ကို တြခာဵေဒသမှ ြပန်ေရာက်လာသည်ဟုဆိုကာ လိမ်လည်ပပီဵ ကွာရန်တင်ဵဝင်ြခင်ဵမရှိသြဖငဴ် ၎င်ဵ၏ မိခင်အာဵ
ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵ

ကူဵစက်ခဲဴသည်။

သို္ဓေသာ်လည်ဵ

၎င်ဵကို

အေရဵယူြခင်ဵမရှိခဲဴပါဟု

မုဳရွာပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ

ဦဵခင်ေမာင်စိုဵထဳမှ သိရှိရသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ဧရာဝတီ/ြမန်မာ

သတ်မှတထ
် ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကို ချုဵေောက်
ိ
ြခင်ဵေတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခဳရြခင်ဵမျာဵ
ေကတီဗီ ဆိုင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ဧညဴ်သည်တချု့ကိ
ိ ု ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်
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ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မုဳရွာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလတွင်
ဖွငဴ်ထာဵသညဴ် Rainbow ေကတီဗီဆိုင်မှ ဧညဴ်သည်အမျုဵသာဵ
ိ
သုဳဵဦဵ နှငဴ် ဆိုင်ဝန်ထမ်ဵ အမျုဵသမီ
ိ
ဵ ေလဵဦဵ တိအ
ု္ဓ ာဵ
သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲေရဵမှု ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အလုပ်နှငဴ် ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ်ခွဲစီ ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်
ချမှတ်ခဲဴသည်။ မုဳရွာလမ်ဵဆုဳအနီဵ တရာဵမဝင်ဖွငဴ်ထာဵသညဴ် Rainbow ေကတီဗီဆိုင်ကို ေရှာင်တခင် ဝင်ေရာက်ဖမ်ဵဆီဵရာ
ေကတီဗီအခန်ဵအတွင်ဵ

သီချင်ဵဆိေ
ု နသညဴ်

ဧညဴ်သည်အမျုဵသာဵ
ိ

သုဳဵဦဵ

နှငဴ်

ဆိုင်ဝန်ထမ်ဵ

အမျုဵသမီ
ိ
ဵ

ေလဵဦဵကို

ေတွ့ရှိရြခင်ဵေ ကာငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွငဴ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵသိရှိရသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ
ြမန်မာ-ေိနယ
္ဒိ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှောက် တရာဵမဝင် ကုန်ြစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာင်သူ နှစ်ဦဵောဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်
ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ တမူဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ြမန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှာက်
တရာဵမဝင်

ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ

သယ်ေဆာင်လာသူ
စီမဳခန့်ခွဲမှု

ဥပေဒ

နှစ်ဦဵြဖစ်သညဴ်

၃၀(က)

ြဖငဴ်

လာဵပတ်ေမာယာ၊

ေထာင်ဒဏ်

ေြခာက်လစီ

လွန်မင်ထန်

တိက
ု္ဓ ို

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။

ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် ြမန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှာက် တရာဵမဝင် ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ
ြဖတ်သန်ဵမှုမရှိေစေရဵ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ

ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့မှ

တမူဵပမို့မှ

အိန္ဒိယနိုင်ငဳဘက်သို္ဓ

ေတာလမ်ဵအတိုင်ဵ

ေမာင်ဵနှင်လာသည်ဴ နွာဵလှည်ဵတစ်စီဵေပ္ဒတွင် ဓာတ်ဆီေပပါ နှစ်လုဳဵနှင်ဴအတူ ၎င်ဵတို္ဓနှစ်ဦဵအာဵ ေတွ့ရှိခဲဴသည်။ ထို္ဓေ ကာငဴ်
၎င်ဵတို္ဓကို

တမူဵပမို့

ပမို့မရဲစခန်ဵတွင်

တရာဵစွဲဆခ
ို ဲဴပပီဵ

တမူဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ

လက်ခဳစစ်ေဆဵခဲဴကာ

ြပစ်ဒဏ်

ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ တမူဵခရိုင်၊ သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵ ေကာ်မတီ၏ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ/ြမန်မာ
ကိုဗစ်-၁၉

ေရာဂါ

ြြန့်ြွာဵမှုမရှိေစေရဵေတွက်

လုဳခခုဳေရဵတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာေေွဲ့ောဵ

ညစ်ညမ်ဵစွာဆဲဆို၍

ကိုယ်ထိလက်ေရာက် ကျူဵလွန်သူောဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်
ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ တမူဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ြပန့်ပွာဵမှုမရှိေစေရဵ
အတွက်

လုဳခခုဳေရဵတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာအဖွဲ့အာဵ

ညစ်ညမ်ဵစွာဆဲဆို၍

ကိုယ်ထိလက်ေရာက်

ကျူဵလွန်ခဲဴသညဴ်

ကိုအန်ထွန်ဵအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ်ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်
ချမှတ်ခဲဴသည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်ေန့ ညပိုင်ဵတွင် Stay at Home သတ်မှတ်ထာဵေသာ တမူဵပမို့၊ ပမို့မ (၁၃)
ရပ်ကွက်၌

ကိုဗစ်-၁၉

ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵမှုမရှိေစေရဵအတွက်

လုဳခခုဳေရဵတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ

ရာအိမ်မှူဵ

ဦီဵလွန်နိမ်မန်နှင်ဴ ဦီဵထန်ပီဵ၊ ဦီဵေရွှေတိုဵ တိပ
ု္ဓ ါဝင်ေသာအဖွဲ့အာဵ ကိုအန်ထွန်ဵမှ ညစ်ညမ်ဵစွာ ဆဲဆို၍ ဦီဵလွန်နိမ်မန်အာဵ
လက်သီဵြဖင်ဴ ထိုဵကကိတ်ခဲဴသည်။ ထို္ဓေ ကာငဴ် ၎င်ဵအာဵ တမူဵပမို့မရဲစခန်ဵတွင် တရာဵစွဲဆခ
ို ဲဴသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ တမူဵခရိုင်၊ သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵ ေကာ်မတီ၏ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ/ြမန်မာ
တမူဵမမို့တွင်

ထုတ်ြြန်ထာဵေသာ

ေမိန့်နှင်ဴညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို

(ေဆဵရုဳဆင်ဵ)ောဵ ြြစ်ဒဏ်မျာဵချမှတ်
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ေောက်ေျက်ခဲဴေသာ

ြထမဦီဵဆုဳဵ

ြိုဵေတွ့လူနာ

ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ တမူဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ တမူဵပမို့တွင် ပထမဦီဵဆုဵဳ ပိုဵေတွ့လူနာ
(ေဆဵရုဳဆင်ဵ)အာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ၃၀(က) ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ၊ လဝကအက်ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၁၃(၁) ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ ကျခဳေစရန် သီဵြခာဵစီ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ အဆိုပါအမျုဵသာဵသည်
ိ
နိုင်ငဳကူဵ
လက်မှတ် (သို္ဓ) ခွင်ဴြပုချက်တစ်စုဳတစ်ရာမပါဘဲ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵသို္ဓ တရာဵမဝင်ခိုဵဝင်လာြခင်ဵ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူဵစက်
ြပန့်ပွာဵမှုမရှိေစေရဵအတွက် ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ အမိန့်နှငဴည
် ွှန် ကာဵချက်မျာဵကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴြခင်ဵ တိက
ု္ဓ ို စစ်ေဆဵေတွ့ရှိခဲဴ၍
ေအာက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်ေန့တွင် တမူဵပမို့မရဲစခန်ဵ၌ အဆိုပါပုဒ်မမျာဵြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ြခင်ဵခဳခဲဴရပပီဵ ေအာက်တိုဘာလ ၂၇
ရက်ေန့တွင် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ တမူဵခရိုင်၊ သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵ ေကာ်မတီ၏ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ/ြမန်မာ
ြမန်မာ-ေိနယ
္ဒိ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှောက် တရာဵမဝင် ကုန်ြစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာင်သူ သုဳဵ ဦဵောဵ ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်
ေအာက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ တမူဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ြမန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှာက်
တရာဵမဝင်

ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ

သယ်ေဆာင်လာသူ

သုဳဵဦဵြဖစ်သညဴ်

ေပါင်ခိုမန်ဵ၊

မနွယပ
် ီဵ

နှငဴ်

ထန်ရာဵလွန်တို္ဓအာဵ

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ-၃၀(က) ြဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လစီ ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲဴ
သည်။
တမူဵပမို့၊

ြမန်မာ-အိန္ဒိယ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ
ေရြမုပ်ေမာ်တာတစ်လုဳဵ

နယ်နမိတ်တစ်ေလျှာက်

ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့သည်
တရာဵမဝင်

တရာဵမဝင်

ေရေမွှဵေစာင်စွပ်မျာဵ

သယ်ေဆာင်လာသူ

တစ်ဦဵ

ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ

ြဖတ်သန်ဵမှုမရှိေစေရဵ

တရာဵမဝင်သယ်ေဆာင်လာသူ
တို္ဓအာဵ

ေအာက်တိုဘာလ

နှစ်ဦဵ

၁၉

နှငဴ်

ရက်ေန့တွင်

ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ တမူဵခရိုင်၊ သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵ ေကာ်မတီ၏ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ/ြမန်မာ

ြမန်မာ-ေိန္ဒိယ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှောက် တရာဵမဝင် ကုန်ြစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာင်သူ(၅)ဦီဵောဵ ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်
ေအာက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်ေန့တွင် တမူဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ
ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ

သယ်ေဆာင်လာေသာ

နင်ပီဵ(ခ)သဲသဲ၊

ြမန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှာက် တရာဵမဝင်

လင်ဂိုလာလ်နှင်ဴ

နင်ခိုတင်(ခ)စနိုဵ

တို္ဓ

၃

ဦဵအာဵ

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒ ၃၀(က) ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ထို္ဓေနာက်
ထန်ဵဂိုလ်

နှင်ဴ

ခိုင်ရဲမ်

အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုင်ရာ

တိအ
ု္ဓ ာဵ
ဥပေဒပုဒ်မ

ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵ၊
၈၉(ဂ)အရ

၁၄/၂၀၂၀ြဖင်ဴ

တစ်နှစ်အတွင်ဵ

လက်ခဳစစ်ေဆဵခဲဴပပီဵ

ကေလဵသူငယ်

ေကာင်ဵမွန်ကျင်ဴကကဳေနထိုင်ေစရန်

ခဳဝန်ချုပ်

ချုပ်ဆို၍မိဘအုပ်ထိန်ဵသူထဳ ြပန်လည်အပ်နှဳခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ၎င်ဵတိအ
ု္ဓ ာဵ ေအာက်တိုဘာလ(၁၂)ရက်ေန့ ညပိုင်ဵတွင်
တရာဵမဝင်

ေဆဵနှငဴ်

ေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵ၊

အလှပန်ဵအိုဵမျာဵ

သယ်ေဆာင်လာသည်ကို

တရာဵမဝင်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ

ြဖတ်သန်ဵမှုမရှိေစေရဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ တမူဵခရိုင်၊ သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵ ေကာ်မတီ၏ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ/ြမန်မာ
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ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာြခင်ဵမရှိ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
ကေလဵမမို့ ြြည်သူ့ေဆဵရုဳ၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူ ေမျုဵသာဵ
ိ
တစ်ဦဵကို ေမှုေွငဴ်ေေရဵယူ
ေအာက်တိုဘာလ

၃

ရက်ေန့တင
ွ ်

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊

ကေလဵပမို့၊

ပမို့မရဲစခန်ဵမှ

ကေလဵပမို့ြပည်သူ့ေဆဵရုဳ၌

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ် စိုင်ဵြမတ်သူအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၃၃ ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ် အေရဵယူခဲဴသည်။

ေအာက်တိုဘာလ ၂

ရက်ေန့ ညတွင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူ စိုင်ဵြမတ်သူသည် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် စင်တာတာဝန်ရှိသူမျာဵအာဵ ရန်ြပု၍
ကတ်ေ ကဵနှငဴ်ထိုဵေသာေ ကာငဴ်

ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵ

နဳရိုဵ ကာဵ

ထိုဵသွင်ဵဒဏ်ရာ

ရရှိခဲဴပပီဵ

ေစတနာဴ

ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ

နာဵရွက်တစ်ဖက် ထိခိုက်သွာဵခဲဴသည်ဟု သိရှိရသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ

ဧရာဝတီတုင
ိ ်ဵေဒသကကီဵ
သတ်မှတထ
် ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကို ချုဵေောက်
ိ
ြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
ြုသမ
ိ ်မမို့၌ လူစုလူေဝဵြေငဴ် လှညဴ်လည်ေင်ောဵြြခဲဴသညဴ် ဦဵေဆာင်သူ ၂၂ ဦဵကို ေေရဵယူ
ေအာက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမ
ိ ်ပမို့မရဲစခန်ဵမှ ပုသမ
ိ ်ပမို့တွင် အင်အာဵကကီဵပါတီ နှစ်ခုကို
ေထာက်ခဳဝန်ဵရဳသူမျာဵ ပမို့တွင်ဵသို္ဓလစ
ူ ုလူေဝဵနှငဴ် အင်အာဵြပလှညဴ်လည်ခဲဴြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်ပပီဵ အမျုဵသာဵဒီ
ိ
မိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်
(NLD) ပါတီနှငဴ် ြပည်ေထာင်စုကကဳဴခိုင်ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ပဖိုဵ ေရဵ(USDP)ပါတီမှ ဦဵေဆာင်သူ ၂၂ ဦဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ
စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၉ ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ် အေရဵယူခဲဴသည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ပုသမ
ိ ်ပမို့၌ အမျုဵသာ
ိ
ီဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) နှငဴ် ြပည်ေထာင်စုကကဳဴခိုင်ေရဵ နှငဴ် ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵအသင်ဵ (USDP) ပါတီတု္ဓက
ိ ို ေထာက်ခဳသူ
ေထာင်နှငဴ်ချကာ
ီ
ပမို့အတွင်ဵလှညဴ်လည် အင်အာဵြပခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ
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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ BBC News/ြမန်မာ

ရန်ကုန်ြြန်မျာဵောဵ ကွာရန်တင်ဵထာဵမှုကို ဟန့်တာဵသည်ဴ ြန်ဵတေနာ်ေဒသခဳေြခာက်ဦဵကို ေေရဵယူ
ေအာက်တိုဘာလ
ရွာသာကကီဵ

၁၉

ေကျဵရွာရှိ

ေြခာက်ဦဵအာဵ

ရက်ေန့တင
ွ ်

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊

မူလတန်ဵေကျာင်ဵ၌

ရန်ကုန်ြပန်မျာဵကို

ပန်ဵတေနာ်ပမို့မရဲစခန်ဵမှ

ကျုဳတုဳဵကကီဵ

ေကျဵရွာအုပ်စု၊

ကွာရန်တင်ဵထာဵမှုကိုဟန့်တာဵသည်ဴ

ေဒသခဳရွာသာဵ

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒပုဒ်မ

ပန်ဵတေနာ်ပမို့နယ်

အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵထဳမှ

ေရာဂါပိုဵကူဵစက်မည်ကို

သိရှိရသည်။

၂၆

ြဖင်ဴ

ယခုကဲဴသို္ဓတာဵြမစ်ရြခင်ဵမှာ

စိုဵရိမ်စိတ်ြဖင်ဴတာဵြမစ်ြခင်ဵြဖစ်ရာ

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ
ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန်
နိုင်ငဳေရဵေကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေသင်ဵ
+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈

ကိုေဇာ်မဵို (မှတတ
် မ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာနတာဝန်ခ၊ဳ နိုင်ငဳြခာဵေရဵဒုတာဝန်ခဳ) +၉၅(၀) ၉၇၉ ၅၈၈ ၁၀၁၆
မြိုင်ရည်ေမွှဵ (မှတတ
် မ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာန ဒုတာဝန်ခ)ဳ

+၉၅(၀) ၉၉၇ ၃၀၃ ၁၀၅၀
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ေကျဵရွာအတွင်ဵ

အမှုဖွင်ဴအေရဵယူြခင်ဵမလုပ်ဘဲ

ထိန်ဵေကျာင်ဵသင်ဴေ ကာင်ဵ ပန်တေနာ်ပမို့ရှိ လူမှုေရဵအဖွဲ့မှ ဦီဵရဲထွဋ်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။

ေောင်မျုဵေကျာ်
ိ
ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ

အမှုဖွငဴ်အေရဵယူထာဵေ ကာင်ဵ
ေနထိုင်သူမျာဵ

အသိပညာေပဵြခင်ဵြဖင်ဴသာ

