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နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(ေအေအပီပီ)မှ ကိုဗစ်-၁၉ အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက် 

ေရာဂါနှင်ဴဆက်နွယ်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ၊တရာဵစွဲဆို၊ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုမျာဵကို ဧပပီလကတည်ဵကစတင်၍ မှတ်တမ်ဵြပုစု ေလဴလာ 

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

တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသညဴ် စာရင်ဵမျာဵကိုလည်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာနှင်ဴအတူ မှတ်တမ်ဵြပုစု၍ လစဉ် 

ထုတ်ြပန်လျက်ရိှသည်။ ယခုအခါ  သဂုတ်လ ၁၆ ရက်ေန့မှစ၍ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်  ြပည်တွင်ဵ ကိုဗစ်ကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵမှု 

ြပန်လည်ေတွ့ရိှလာရပပီဵေနာက် ရန်ကုန်နှင်ဴ အြခာဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ြပည်နယ်မျာဵတွင်လည်ဵ ကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵမှုမျာဵ 

ထပ်မဳေတွ့ရိှလာရသည်။ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်ဵသည် ရန်ကုန်ပမို့ကို အမျာဵဆုဳဵရိုက်ခတ်ခဲဴပပီဵ ယခုအချနိ်တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ 

ေရာဂါကူဵစစ်ခဳရသူနှင်ဴ ေသဆုဳဵသူအေရအတွက်ပိုမိုမျာဵြပာဵလာေသာေ ကာင်ဴ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵရိှ ပမိုနယ်မျာဵအာဵ Stay 

၂၀၂၀ ေောက်တိုဘာလ ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာ 

ြမန်မာနိင်ုငဳအတွင်ဵ၌ ကုိဗစ်-၁၉အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါ 

ကာလအတွင်ဵ   အဆုိပါကိစ္စရပ်နင်ဴှဆက်နွယ်၍ ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှုြဖစ်စဉ်မျာဵကုိ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ ေစာင်ဴ ကညဴ် 

မှတ်တမ်ဵတင်ခဲဴသည။် ထိုမတှ်တမ်ဵမျာဵအရ ေအာက်တိဘုာလအတွင်ဵတွင် 

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ ( ၁၃၆ ) ဦဵသည် တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည။် 
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at Home သတ်မှတ်ထာဵသည်။  ေအာက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်ေန့အထိ ပိုဵေတွ့လူနာစုစုေပါင်ဵ ၅၂၇၀၆ ဦဵရိှလာပပီ 

ေသဆုဳဵသူမှာ ၁၂၃၇ ဦဵရိှပပီြဖစ်သည်။  

ထို္ဓြပင် လက်ရိှကာလတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ၌ ကိုဗစ်–၁၉ အသက်ရှုလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါ ကူဵစက်နှုန်ဵ 

ြမငဴ်မာဵ ေနချနိ်ြဖစ်သည်။ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ပိုဵေတွ့ရိှမှုသည် ထိန်ချုပ်နိုင်ရန် ခက်ခဲပပီဵ 

စိုဵရိမ်စရာေကာင်ဵေသာ အေြခအေနတစ်ရပ်ြဖစ်ေနသည်။ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ သာယာဝတီအကျဉ်ဵေထာင်တွင် 

ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် အကျဉ်ဵသာဵ ၁၆ ဦဵ ပိုဵေတွ့ရိှေ ကာင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ 

အတည်ြပု ထုတ်ြပန်ပပီဵေနာက် ပိုဵေတွ့လနူာမျာဵနှင်ဴထိေတွ့မှုရိှေသာ အကျဉ်ဵသာဵနှင်ဴ ေထာင်ဝန်ထမ်ဵ ၂၅၂ ဦဵ စစ်ေဆဵခဲဴရာ 

အကျဉ်ဵသာဵ ၁၅၇ ဦဵနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵ ၂ ဦဵတို္ဓတွင် ပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသည်။ ၎င်ဵအြပင် ပျဉ်ဵမနာဵ အချုပ်တွင် အချုပ်သာဵနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵ 

၃၇ ဦဵတို္ဓတွင် ကူဵစက်ခဳရပပီဵ၊ မအူပင်အကျဉ်ဵေထာင်တွင် အကျဉ်ဵသာဵနှင်ဴ ေထာင်ဝန်ထမ်ဵအပါအဝင် ၁၀၆ ဦဵအာဵ 

ကူဵစက်ြခင်ဵ ခဳထာဵရပါသည်။ ထိုအြခင်ဵအရာသည် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၊ အချုပ်ေထာင်မျာဵ နှင်ဴ ရဲဘက်စခန်ဵမျာဵရိှ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ အတွက် စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ အေနအထာဵ တစ်ရပ်ြဖစ်ပပီဵ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ 

ထူထပ်လျက်ရိှြခင်ဵေ ကာင်ဴ ကူဵစက်မှု ြဖစ်ေပ္ဒပါက ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန်ခက်ခဲမည်ြဖစ်သည်။ ထို္ဓေ ကာင်ဴ လက်ရိှအချန်ိ 

ကာလအတွင်ဵ မလိုလာဵအပ်ေသာ ဖမ်ဵဆီဵ မှုမျာဵကို ရပ်တန့်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထို္ဓြပင် အကျဉ်ဵသာဵ၊ အချုပ်သာဵ မည်မျှအထိ 

ကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်၊ မည်ကဲဴသုိ္ဓ တာဵဆီဵ  ကာကွယမ်ှုမျာဵကို လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှသည်တို္ဓကိုလည်ဵ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာစွာ 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာ ကာဵရန် လိုအပ်လျက်ရိှေ ကာင်ဵ သဳုဵသပ်အပ်ပါသည်။ 

ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ၌ေနထိုင်စဉ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵ 

မရိှြခင်ဵနှငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက်  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ 

၂၅၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၀(က)  ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိခုဳရသူ ( ၆၃ ) ဦဵရိှပပီဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅၊ ၂၆၊ 

၂၉၊၃၀(က) ြဖငဴ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသူ (၂၀) ဦဵ ရိှသည်။ ထို္ဓြပင် ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ညမထွက်ရအမိန့် 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသူ စုစုေပါင်ဵ ( ၅၂ ) ဦဵရိှသည်။ လဝကအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၃(၁) ြဖငဴ် 

အမိန့်ချခဳရသူ ( ၁ ) ဦဵ၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၃၃ ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရသူ ( ၁ ) ဦဵရိှသည်။ 

တိုင်ဵနှင်ဴ ြြည်နယ်ေလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ 

ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မ ှ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ တိုင်ဵနှင်ဴ 

ြပည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵစာရင်ဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ စာရင်ဵအာဵ ေလဴလာ၍ 

မှတ်တမ်ဵြပုခဲဴပါသည်။ ေအာက်တိုဘာလကုန်အထိ AAPP မ ှ ရရှိထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအေပ္ဒအေြခခဳ၍ 
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တိုင်ဵနှင်ဴ ြပည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ နှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူ ဦဵေရကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယာဵတွင် ေလဴလာ 

 ကညဴ်ရှုနိုင်ပါသည်။  

စဉ် တိုင်ဵ/ြပည်နယ ် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူဦဵေရ 

၁ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ ၃၂၉ ၁၀၇၆ 

၂ မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၄၆၉ ၂၉၈၃ 

၃ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 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 

 

ေအာက်ပါလင်ဴမျာဵကိုလည်ဵ ဝင်ေရာက်ဖတ်ရှု ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 

http://mohs.gov.mm/su/jyqs4294JY 

 

ေချုြ်ေထာင်၊ ေကျဉ်ဵေထာင်မျာဵေတွင်ဵ ကုိဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

သာယာဝတီေကျဉ်ဵေထာင်ရှိ ေကျဉ်ဵသာဵ ၁၅၇ ဦဵ၊ ဝန်ထမ်ဵနှစ်ဦဵ နှင်ဴ သင်တန်ဵေကျာင်ဵေလုြ်ရုဳမှ တစ်ဦဵတိုတ့ွင် 

ကိုရိုနာဗိုင်ဵရြ်စ် စစ်ေဆဵေတွ့ရှိ 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ သာယာဝတီ ဗဟုိအကျဉ်ဵေထာင်ရိှ အကျဉ်ဵသာဵ 

အပါအဝင် ၂၅၂ ဦဵအာဵ သာယာဝတီခရိုင်၊ ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန Covid-19 Swab Team မ ှစစ်ေဆဵရာ ၁၆၀ ဦဵတငွ် 

ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ေတွ့ရိှသည်ဟု သိရိှရသည်။ အဆိုပါ အကျဉ်ဵေထာင်ရိှ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵပပီဵ ၁၆ ဦဵတင်ွ 

ပိုဵေတွ့ရိှေ ကာင်ဵ ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ အတည်ြပု ထုတ်ြပန်ထာဵ 

သည်။ ယင်ဵေနာက် ပိုဵေတွ့လူနာမျာဵနှင်ဴထိေတွ့မှုရိှေသာ အကျဉ်ဵသာဵနှင်ဴ ေထာင်ဝန်ထမ်ဵတချ ို့ကို ထပ်မဳစစ်ေဆဵခဲဴြခင်ဵ 

ြဖစ်သည်ဟု တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ ဆိုသည်။ သာယာဝတီဗဟုိအကျဉ်ဵေထာင် အိပ်ေဆာင်အမှတ် ၁၁ ရိှအကျဉ်ဵသာဵ ၂၄၁ ဦဵ၊ 

သင်တန်ဵေကျာင်ဵရိှ အကျဉ်ဵသာဵ ၁၀ ဦဵ ၊ ဝန်ထမ်ဵ နှစ်ဦဵ စုစုေပါင်ဵ ၂၅၂ ဦဵ အာဵစစ်ေဆဵရာ အိပ်ေဆာင်အမှတ် ၁၁ ရိှ 

အကျဉ်ဵသာဵ ၂၄၀ ဦဵအနက်မှ ၁၅၇ ဦဵ၊ သင်တန်ဵေကျာင်ဵအလုပ်ရုဳ မ ှ တစ်ဦဵ ဝန်ထမ်ဵ နှစ်ဦဵ တို္ဓတွင် 

ပိုဵေတွ့ရိှခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

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   

http://mohs.gov.mm/su/jyqs4294JY
https://www.facebook.com/bagoweeklyjournal1212/photos/a.250533712420885/864121537728763/?type=3&theater
https://7day.news/203094?fbclid=IwAR1-Z_FraElPMoqzM0dU0Qdcy7-IzfwdGkfz3TXeOpCnwrJ0ebC2QYdGty0
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ပျဉ်ဵမနာဵအချုပ်ခန်ဵအတွင်ဵရိှ အချုပ်သာဵတစ်ဦဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ဆက်စပ် အချုပ်သာဵမျာဵနှင်ဴ  

ရဲဝန်ထမ်ဵမျာဵကို အသွာဵအလာကန့်သတ်၍ ဓါတ်ခွဲနမူနာမျာဵကို စစ်ေဆဵခဲဴရာ  အချုပ်သာဵအာဵလုဳဵနှင်ဴ ရဲဝန်ထမ်ဵ သဳုဵဦဵ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသည်ဟု ေနြပည်ေတာ် ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵ ဦဵစီဵဌာန ဒုတိယ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် ေဒါက်တာ 

ြမတ်ဝဏ္ဏစိုဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဆက်စပ် အချုပ်သာဵ ၃၀ နှင်ဴ ရဲဝန်ထမ်ဵ ၃ ဦဵ တို္ဓတွင် ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု 

၎င်ဵမှ ဆိုသည်။  လက်ရိှတွင် ပျဉ်ဵမနာဵ အချုပ်တွင် ပထမဆုဳဵပိုဵေတွ့ အချုပ်သာဵအပါအဝင် ဆက်စပ်ပိုဵေတွ့လူနာ စုစုေပါင်ဵ 

၃၇ ဦဵ ရိှပပီ ြဖစ်သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခနုှစ်၊ ေ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 ေကျဉ်ဵသာဵနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ေြါေဝင် လူေြါင်ဵ ၁၀၆ ဦဵ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြိုဵ 

ကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရ 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မအူပင်ပမို့ရိှ မအူပင်အကျဉ်ဵေထာင်တွင် အကျဉ်ဵသာဵနှင်ဴ 

ေထာင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵအပါအဝင် လူေပါင်ဵ ၁၀၆ ဦဵ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ကို ေတွ့ရှိခဲဴသည်။ 

မအူပင်အကျဉ်ဵေထာင်၌ ချုပ်ေနှာင်ထာဵသညဴ် အချုပ်သာဵတစ်ဦဵတွင် ကိုဗစ်သဳသယရိှသြဖငဴ် ေအာက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ 

တွင် မအူပင်ေဆဵရုဳကကီဵသုိ္ဓ တင်ပို္ဓခဲဴပပီဵ ေအာက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် စစ်ေဆဵခဲဴရာ ေရာဂါပိုဵကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ကို 

ေတွ့ရိှခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။ ေအာက်တိဘုာလ ၂၆ ရက်ေန့တွင် အဆိုပါအချုပ်သာဵနှင်ဴအတူ တစ်ေဆာင်တည်ဵ ေနထိုင်ခဲဴသည်ဴ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ ေထာင်ဝန်ထမ်ဵအချ ို့အပါအဝင် လူေပါင်ဵ ၁၅၀ ဦဵကို စစ်ေဆဵခဲဴရာ ၆၉ ဦဵ၊  ေအာက်တိဘုာ ၂၇ 

ရက်ေန့တွင် ၃၅ ဦဵ၊ ေအာက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင် လွတ်ရက်ေစဴ အကျဉ်ဵသာဵ သဳုဵဦဵအာဵ ထပ်မဳစစ်ေဆဵရာတွင် နှစ်ဦဵထဳတွင် 

ေရာဂါအတည်ြပုချက် ထပ်မဳေတွ့ရိှေသာေ ကာင်ဴ စုစုေပါင်ဵ ကိုဗစ်လူနာ ၁၀၆ ဦဵအထိ ေရာဂါပိုဵ ကူဵစက် 

ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ကို ေတွ့ရိှခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ဧရာဝတီတိုင်ဵ ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန စာရင်ဵမျာဵအရ 

မအူပင်အကျဉ်ဵေထာင်မှ ပိုဵေတွ့လူနာမျာဵ ထဲတွင် အကျဉ်ဵသာဵ ၉၄ ဦဵ၊ ေထာင်မှလွတ်ရက်ေစဴသူ ၃ ဦဵ၊ 

အကျဉ်ဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵ ၃ ဦဵနှင်ဴ ေထာင် ဝန်ထမ်ဵမိသာဵစု ၄ ဦဵတို္ဓ ပါဝင်ေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ သဳုဵရက်အတွင်ဵ စစ်ေဆဵခဲဴရာ 

၂၅၈ ဦဵမှာ ၁၀၆ ဦဵတွင် ပိုဵေတွ့သည်ဟု သိရိှရသည်။ လက်ရိှတွင် မအူပင်အကျဉ်ဵေထာင်နှင်ဴပတ်သက်၍ ပိုဵေတွ့လူနာ ၁၀၆ 

https://myanmar.mmtimes.com/news/145023.html
https://elevenmyanmar.com/news/a-prisoner-found-infected-with-covid-19-virus-at-pyinmana-police-station
https://news-eleven.com/article/195659
https://myanmar.mmtimes.com/news/145281.html
https://7day.news/detail?id=202519
https://web.facebook.com/onenewsmyan/photos/a.1515516265429581/2676299156017947/
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ဦဵအနက် ေထာင်မှလွတ်ရက်ေစဴသူ ၅ ဦဵ၊ အကျဉ်ဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵ ၃ ဦဵနှင်ဴ ေထာင် ဝန်ထမ်ဵမိသာဵစု ၄ ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ ၁၁ 

ဦဵတို္ဓကို မအူပင် ခရုိင် ကျန်ဵမာေရဵ ဌာနက မအူပင်ပမို့၊ အစိုဵရကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကုသေဆာင်သုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင်၍ ကုသမှုမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ေနသည်။ ကျန်ရိှြပစ်ဒဏ်ကျ အကျဉ်ဵသာဵပိုဵေတွ့လူနာ ၉၃ ဦဵကို မအူပင် အကျဉ်ဵေထာင်ရိှ သီဵြခာဵအေဆာင်တွင် 

ထာဵရှိကာ မအူပင်ခရိုင်ကျန်ဵမာေရဵဌာနက အနီဵကပ် ေစာင်ဴ ကညဴ်၍ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵ ေ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 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵေတွက်တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 ြမဝတီေမှတ် (၂) တဳတာဵတွင် လူစုလူေဝဵြေင်ဴ ဆန္ဒြြခဲဴသညဴ် ေမျ ိုဵသာဵ ေလဵဦဵောဵ ေမှုေွင်ဴ 

ေအာက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီခရိုင်၊ ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမှူဵ ေဒါက်တာမျ ိုဵေဇာ်မှ 

တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ြမဝတီအမှတ် (၂) တဳတာဵတွင် လူစုလူေဝဵြဖငဴ် ဦဵေဆာင် ဆန္ဒြပခဲဴ ကသညဴ် ကိုသာဵကကီဵ၊ ေကာင်ဵြပညဴ်စုဳ၊ 

ေဇာ်ဦဵနှင်ဴ အမည်မသိအမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵတို္ဓအာဵ ၂၀၁၃ ခုနှစ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴခဲဴ 

သည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵအချနိ်တွင် ၎င်ဵတုိ္ဓေလဵဦဵမှ ဦဵေဆာင်၍ ထိုင်ဵဘက်မှ ကုန်တင်ယာဉ်မျာဵ 

ြမန်မာဘက်ြခမ်ဵသုိ္ဓ ဝင်ေရာက်မလာေစရန် ကာဵမျာဵြဖငဴ်လမ်ဵပိတ်ဆို္ဓ၍ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ ကြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 

 

မွန်ြြည်နယ် 

https://news-eleven.com/article/196499
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/27/232384.html
http://burmese.dvb.no/archives/419412
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/28/232444.html
https://news-eleven.com/article/196635
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmyanmar.mmtimes.com%2Fnews%2F145213.html%3Ffbclid%3DIwAR3-K9guMYWip4AsvJ6PqaU5u2dY6WuD5oAnNZqLPpJGNysW8dxlPtl64z4&h=AT3aHUJgF2IwoCyE5-x6xUfuf1YlRXgjWV4xFMf9Bg3MemCu7G4tYwoN3WJQPXf5bu7g-Qn692lIxeil9eGeMhmzYVCCFEzMzLdlHBbVRwePCQWZWaPmzWLqOYML8W5JgN7QUFNBcxFskrQUi-FcqLjrabSBJyEtlYz5e7S0jIc_04tV91MRvn7NPQb5-9uzMVhyXvlLaIWzoNA4ADXJGzWQlWsWOpTjB66MfhIuJCrXHN3E5_GiZ4WCO-Wz8RAJm8n1nsnyP7vyA3zo86FF4x457T3QLtFntDVTt6vSAfKhpT5qx9CTGioylhiDYFVZguGf0b1-Mlu-4K-RJoszWWFsGBwfZRfhs2JK9di55PTJloeSrDUPoSMsxM8HAQ0xCOiFMPflddyiBRWOhw8Hr0A_Ib8gQwJFrkAASJnrUAooVaabbmD0TFs9pfIw_ku4HoHQav48GeELAPxEujZQGMdZ9LQRpu57g3fthOgjRoU0R9ADQUd-UPA3pfNXjajEw_Ad-Arq_pRGMrnBquaBzwoIsh2Xi34XQ3tGE4JtaZ2nV4Cef4INReHPt_G6d3tK9iVO-9ugPAfS_v7SRJQjGuKY-S_8at-BBgXsYIEBNCTMJ_6qXu5z_lvQsx8
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ညမထွက်ရေမိန့် ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 မွန်ြြည်နယ်တွင် ညမထွက်ရေမိန့်ကို ေောက်ေျက်သမူျာဵကို ေထာင်ဒဏ် ချမှတ် 

ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လပမိုင်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵနှင်ဴ ဘီဵလင်ဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို္ဓမှ ညမထွက်ရ 

အမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴသညဴ် ေမာ်လပမိုင်ပမို့မှ ကိုဵဦဵနှင်ဴ ဘီဵလင်ဵပမို့မှ နှစ်ဦဵ တို္ဓအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် 

ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီ ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

ရခုိင်ြြည်နယ် 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵေတွက်တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 ေမ်ဵမမို့တွင် ဆိုင်ထိုင်စာဵခွင်ဴြြုသညဴ် ထမင်ဵဆိုင်ြိုင်ရှင်နှင်ဴ စာဵသဳုဵသူနှစ်ဦဵ ေမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ အမ်ဵပမို့၊ အမှတ(်၃)ရက်ကွက်ရိှ ထမင်ဵဆိုင်တွင် ဆိုင်ထိုင်စာဵခွင်ဴြပုခဲဴသည်ဴ ဆိုင်ပိုင်ရှင် ေဒ္ဒခင်သီတာနှင်ဴ 

စာဵသဳုဵသူနှစ်ဦဵသည် ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဥပေဒ ၂၅/၃၀(က) ြဖငဴ် 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ အမ်ဵပမို့နယ်ဆရာဝန်ကကီဵ ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မိုဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်ကာ ၎င်ဵတုိ္ဓကုိ 

တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ေအာက်တိဘုာလ ၇ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵပမို့ရိှ ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယထ်ိန်ဵချုပ်ေရဵနှင်ဴ 

အေရဵေပ္ဒ တုဳ္ဓြပန်ေရဵေကာ်မတီမှ ဆိုင်မျာဵတွင် ပါဆယ်စနစ်ြဖငဴ်ေရာင်ဵချြခင်ဵ ရိှ/မရိှ လိုက်လဳစစ်ေဆဵစဉ် ေဒ္ဒခင်သီတာ 

ထမင်ဵဆိုင်၌ ဆိုင်ထိုင်စာဵခွင်ဴြပုထာဵသည်ကို စစ်ေဆဵေတွ့ရိှခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ အမ်ဵပမို့ေဒသခဳ တစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ BNI Online News/ြမန်မာ 

 

 

ညမထွက်ရေမိန့် ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ ြြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

http://burmese.dvb.no/archives/414677
https://www.bnionline.net/mm/news-76147
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သဳတွဲတွင် ကိုဗစ်ကာလ ညမထွက်ေရေမိန့်ကို ေောက်ေျက်ခဲဴသူ ၂၆ ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

စက်တင်ဘာလနှင်ဴ ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ သဳတွဲပမို့နယ်၌ ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴသူ ၂၆ 

ဦဵအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီ ချမှတ်ခဲဴေ ကာင်ဵ သဳတွပဲမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ သိရိှရသည်။ ၎င်ဵတို္ဓကို 

သဳတွဲပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်ကာ တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

 ေတာင်ကုတ်မမို့တွင်  ညမထွက်ရေမိန့်ကို ေောက်ေျက်ခဲဴသူ ၁၅ ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်  ချမှတ် 

စက်တင်ဘာလနှင်ဴ ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်၌ ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက် 

ခဲဴသူ ၁၅ ဦဵအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ ်ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီချမှတ်ခဲဴေ ကာင်ဵ ေဒသအာဏာပိုင်မျာဵထဳမှသိရိှရသည်။ 

ထို္ဓြပင် သဳတွဲပမို့နယ်တွင်လည်ဵ စက်တင်ဘာလမှ ေအာက်တိုဘာလ ၁၅ရက်ေန့အထိ ညမထွက်ရအမိန့်ကို ေဖာက်ဖျက်သူ 

၂၆ ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီချက်မှတ်ခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 ေနေိမ် Lockdown ြြုလုြ်သည်ကို လက်ခဳြခင်ဵမရှိေသာ ေမျ ိဵ သမီဵသုဳဵဦဵောဵ ေမှုေွငဴ် 

ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ရနက်ုန်ေြမာက်ပိုင်ဵခရိုင်၊ ေရွှေြပည်သာပမို့နယ်၊ ေကျာင်ဵကုန်ဵ 

ေကျဵရွာတွင် ေနအိမ်အာဵ Lockdown ြပုလုပ်သည်ကို လက်ခဳြခင်ဵမရိှေသာ မဥမ္မာေဌဵ၊ မထက်ထက်နှငဴ် မသီတာေအဵတို္ဓ 

သဳုဵဦဵအာဵ ေလှာ်ကာဵနယ်ေြမရဲစခန်ဵမှ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၂၆/၃၀(က) ြဖင်ဴ 

အမှုဖွငဴ်အေရဵယူထာဵသည်။ ထိုအမျ ိုဵသမီဵသဳုဵဦဵ၏ ဖခင်မှာ ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵကူဵစက်ြခင်ဵခဳေနရေ ကာင်ဵ ေဆဵစစ်ချက်အရ 

သိရှိရသြဖငဴ် ယင်ဵေနအိမ်ကို Lockdown ြပုလုပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရိှသူမျာဵမှ ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်။ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှသူ 

အမျ ိုဵသာဵနှင်ဴထိစပ်ခဲဴေသာ ယင်ဵမိသာဵစုမှ သမီဵြဖစ်သူ မဥမ္မာေဌဵ၊ မထက်ထက်နှငဴ် မသီတာေအဵတို္ဓ သဳုဵဦဵ 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ရန် ပမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့မှ ေဆာင်ရွက်စဉ် ၎င်ဵတုိ္ဓမှ ြငင်ဵဆန်ခဲဴပပီဵ မသီတာေအဵမှ Lockdown ြပုလုပ်ရန် 

တာဵဆီဵ ထာဵေသာ စည်ဵကကိုဵမျာဵကို ြဖတ်ေတာက်ခဲဴသည်။ ထို္ဓေ ကာင်ဴ ပမို့နယ်ြပည်သူ့ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ 

တိုင် ကာဵလာသြဖငဴ် ၎င်ဵတုိ္ဓအာဵ အမှုဖွင်ဴအေရဵယူထာဵြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရိှရ သည်။  

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/26ps-144-tdw.html?fbclid=IwAR3fXwjpqKYBmVDZF_D8gVnPxvdBKq5jZZjAQJ2_nQP3CLaFkkyWyEnJZCU
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/144-tke-15case.html?fbclid=IwAR3W6NX7DX1Qz7QmJCHSjfevuyCKKw9xNhXk1YCDSXNtilTxe4vf10kA9YE
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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

 Music Zone ဆိုင်ြိုင်ရှင်နှင်ဴ မန်ေနဂျာကို သဘာဝေဘဵေန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွဲမှုဥြေဒြေငဴ် ေမှုေွင်ဴ 

စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ သဃေန်ဵကျွန်ဵပမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမှူဵမှ သဃေန်ဵကျွန်ဵ 

ပမို့နယ်၊ သုမဂေလာလမ်ဵေပ္ဒရိှ Music Zone ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦဵေဇာ်မင်ဵနှငဴ် မန်ေနဂျာတို္ဓအာဵ  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့တွင် လူနာအမှတ် ၇၄၁ နှင်ဴ ထိေတွ့ခဲဴသညဴ် Music 

Zone မ ှ ဝန်ထမ်ဵအမျ ိုဵသမီဵ နှစ်ဦဵတွင် ကိုဗစ်ပိုဵ ေတွ့ရိှခဲဴပပီဵေနာက် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့အထိ ယင်ဵပိုဵေတွ့လူနာမှ 

တစ်ဆင်ဴ ကူဵစက်ြခင်ဵခဳခဲဴရသူ ၉၂ ဦဵထိ ရိှလာခဲဴသည်။ Music Zone ဆိုင်ပိုင်ရှင်သည် ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ယခင် စာဵပွဲဝိုင်ဵ 

၁၀၀ ရိှရာမှ ၃၀ ဝိုင်ဵသာ ထာဵပပီဵ ကိုဗစ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကိုလည်ဵ လိုက်နာမည်ဟု ေြပာဆိုထာဵေသာ်လည်ဵ ဆိင်ုကို 

သွာဵေရာက် စစ်ေဆဵရာတွင် စာဵပွဲဝိုင်ဵ ၃၀ အတွက် ဝန်ထမ်ဵ ၁၁၉ ဦဵ ခန့်ထာဵြခင်ဵကို ေတွ့ရိှခဲဴရေ ကာင်ဵ ပမို့နယ် 

ကိုဗစ်ေကာ်မတီ နာယကြဖစ်သညဴ် သယေန်ဵကျွန်ဵပမို့နယ်၊ တိုင်ဵ (၂) လွှတ်ေတာ်အမတ် ဦဵေမာင်ေမာင်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

အဆိုပါ ဆိုင်ပိုင်ရှင်သည် ကိုဗစ်ေကာ်မတီမှ ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် အမိန့်ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို လိုက်နာမှုမရိှြခင်ဵ၊ ဆိုင်ဝန်ထမ်ဵ 

၁၁၉ ေယာက်အနက် ၉၂ ေယာက်တွင် ကိုဗစ်ပိုဵ ေတွ့ရိှြခင်ဵတို္ဓအေပ္ဒ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရန် ဆုဳဵြဖတ်ခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်ဟု 

၎င်ဵမှ ဆိုသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ  ၁ ရက်၊ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

 

ကုိဗစ်-၁၉ကာလေတွင်ဵ ေဆဳုဵစီရင်မှုြေစ်ြွာဵြခင်ဵ 

 ဒဂဳုဆိြ်ကမ်ဵမမို့နယ်တွင် ေမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵ ေဆုဳဵစီရင် 

ေအာက်တိုဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵပမို့နယ်၊ (၆၀) ရပ်ကွက်၊ ေမတ္တာလမ်ဵမကကီဵရိှ 

ေနအိမ်တစ်အိမ်၌ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်ရှာမရ၍ မိသာဵစုစာဵဝတ်ေနေရဵခက်ခဲမှုကို ရင်ဆိုင်ေနရေသာ အသက် ၂၃ 

နှစ်အရွယ် အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵသည် မိမိကိုယ်ကို အဆုဳဵစီရင်ခဲဴသည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၂ ရက်ေန့ ညေနပိုင်ဵတွင် 

သဳုဵလသာဵအရွယ် သာဵငယ်ြဖစ်သူအတွက် နို္ဓမှုန့်ကိစ္စြဖငဴ် လင်မယာဵချင်ဵ စကာဵမျာဵခဲဴပပီဵေနာက် ေသဆုဳဵသူ၏ အမျ ိုဵသမီဵမှ  

နို္ဓမှုန့်ဝယ်စဉ် ခင်ပွန်ဵြဖစ်သူ အဆုဳဵစီရင်သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ အဆုဳဵစီရင်သွာဵသူသည် ကျပန်ဵပန်ဵရဳလုပ်ကိုင်သူြဖစ်ပပီဵ 

http://thevoicemyanmar.com/news/44100-nay?fbclid=IwAR3XkAK_LbGEYs7IjBJyq32s2DfvE9MKUQfRsICeVnk_cUz2uIVkIi9P_Mo
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/01/230817.html
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/10/01/%e1%80%9c%e1%80%b0-%e1%81%89%e1%81%80-%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%ba-%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%b0/
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ယခုငှာဵေနသညဴ် ကျူဵေကျာ်ေနအိမ်ကို ေြပာင်ဵလာသည်မှာ တစ်လပင် မရိှေသဵေ ကာင်ဵ အိမ်နီဵနာဵချင်ဵမျာဵမှ ေြပာ ကာဵ 

ခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ Mizzima /ြမန်မာ 

မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလုိက်နာြခင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ေချာက်မမို့တွင် ရည်ဵစာဵနှငဴ်ချနိ်ဵေတွ့ရန် ကွာရန်တင်ဵစင်တာ ေြြငထ်ွက်သူ ေမှုေွင်ဴြခင်ဵခဳရ  

မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေချာက်ပမို့၊ ေအဵေစတီရပ်ကွက်ရိှ မဟာစည်ရိပ်သာ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ၌  ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ် 

ကိုသန်ဵြမင်ဴထွန်ဵသည် ရည်ဵစာဵနှင်ဴချနိ်ဵေတွ့ရန် ကွာရန်တင်ဵစင်တာအြပင်သို္ဓ ထွက်ေသာေ ကာင်ဴ  ေအာက်တိုဘာလ ၁၂ 

ရက်ေန့တွင် သဘာဝေဘဵအန္တရယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴအေရဵယူြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ၎င်ဵအာဵ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဦီဵစီဵဌာနမှ ဦီဵစီဵအရာရှိ ဦီဵေစာြမေဖာင်ဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ အမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵြဖစ် 

သည်။  ေအာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ကိုသန်ဵြမင်ဴထွန်ဵသည် ကွာရန်တင်ဵစဝင်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ စဝင်သညဴ်ေန့ ညပိုင်ဵအချန်ိ 

တွင် စင်တာအြပင်ဘက်ထွက်၍ ရည်ဵစာဵြဖစ်သူနှင်ဴ ချနိ်ဵေတွ့ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵေတွက် ေမ်ဵဆီဵ/တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ဆိြ်ြေူ ြူဵေြါင်ဵစစ်ေဆဵေရဵဂိတ်၌ ရိုင်ဵြျစွာ ြြုမူခဲဴသညဴ် ေမျ ိုဵသာဵသဳုဵဦီဵကို ေမှုေွင်ဴ 

ေအာက်တိုဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင် မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပခုက္ကူခရုိင်၊ ဆိပ်ြဖူပမို့နယ် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦီဵစီဵဌာန 

ဒုဦီဵစီဵ ဦီဵေနလင်ဵမှ ဆိပ်ြဖူ ပူဵေပါင်ဵစစ်ေဆဵေရဵဂိတ်၌ စစ်ေဆဵေနစဉ် ရိုင်ဵပျစွာ ြပုမူခဲဴသညဴ် ကိုသက်ကို၊ ကိုြပည်ဴစုဳေအာင် 

နှင်ဴ ကိုေကျာ်ြမင်ဴေအာင်တို္ဓ သဳုဵဦီဵအာဵ  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ြဖင်ဴ  

အမှုဖွငဴ်အေရဵယူခဲဴသည်။ ေအာက်တိဘုာလ ၁ ရက်ေန့ ညေနပိုင်ဵတွင် ေချာက်ပမို့ဘက်မှ ၎င်ဵတုိ္ဓသဳုဵဦဵ လိုက်ပါလာသညဴ် 

သဳုဵဘီဵယာဉ်တစ်စီဵကို စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်အေရာက်တွင် Mask တပ်ဆင်မှု ရိှ၊မရိှ စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် ခရီဵသွာဵေထာက်ခဳစာ 

https://www.facebook.com/pg/MizzimaDaily/photos/?tab=album&album_id=3721751427859735&__xts__%5B0%5D=68.ARBfkYMKYVh7BzQhyefyRqfioopvSkOpH7-fDoAJGMsyn1k1XdyAz7o92NvRHhTGL1ioWUlTIXIpuyHlwGAZKqmAtjd4iE8hn4nUX4va68BIEh1JMJDAJkZM9oe-uMSc-M34_GZgq6EIMuIADTlckJMr7y26NJRqSkUnn4y4-t61Hvb5X5lb-NzBKrYFGqDGlJjKdf00BsXji5BQRF69GWUFE3P5tcoOjMEnbQygPC-FxUJ5L3ymoUwisuj4gtNPnpoINBM2yseNcCJ8ylfWJ7CC1uqKJYaWwbFmBcpe8Xs8tRA7p7bKEyq4Gs6UbVu0ueL0LB_f9h5lhi7bqN4LJYwCq4fs6EdNwoBNrdw6NVOHkzpnqoROSg2T6mNwwVjLRReTq5gb8G5U8zTMX9q3SWyIcjDV-iSoh7VC5n4W4n35CMJ6__ITqSd3_wbX_MxddwpJ72LZPxOYWWjUxwtR&__tn__=-UC-R
http://burmese.dvb.no/archives/416355?fbclid=IwAR04dLM_Altaw2ky6Tf0s9RHRya0omiM-9ICbVgYmTdmrNQqEyy2o7wyeFU
http://thevoicemyanmar.com/news/44076-qur
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စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴသည်။ ၎င်ဵတုိ္ဓ သဳုဵဦဵသည် စစ်ေဆဵမှုကို ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ မရိှသညဴ်အြပင် 

ကိုယ်အမူအရာ ရုိင်ဵပျစွာ ြပုမူြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴေသာေ ကာင်ဴ အမှုဖွင်ဴခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနစဉ် ေဆုဳဵစီရင်မှုြေစ်ြွာဵြခင်ဵ 

ေချာက်မမို့၌ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ် ေမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵ ကကိုဵဆွဲချေသဆုဳဵ 

ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေချာက်ပမို့၊ အမှတ် ၁၄ ရပ်ကွက်ရိှ ကွာရန်တင်ဵြပုလုပ်ထာဵသညဴ် 

ေနအိမ်၌ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵ ဆွဲကကိုဵချေသဆုဳဵသွာဵသည်ဟု ယာေတာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵမှ 

သိရှိရသည်။ ေသဆုဳဵသူသည် တစ်ဦဵတည်ဵ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနချနိ် စိတ်ေဖာက်ြပန်ပပီဵကကိုဵဆွဲချေသဆုဳဵသည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ  

သဳုဵသပ်ထာဵကာ ေသမှုေသခင်ဵအမှတ်စဉ်-၁၁/၂၀၂၀ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။ ေသဆုဳဵသူသည် မည်သည်ဴ 

ေနရာေဒသမှ ြပန်လာသည်ကို သိရိှရြခင်ဵမရိှသညဴ်အတွက် မိသာဵစုမှ ကိုဗစ်ေကာ်မတီကို အေ ကာင်ဵ ကာဵပပီဵ 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ခိုင်ဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵကို ပမို့နယ်ကွာရန်တင်ဵလပု်သညဴ်ေနရာသုိ္ဓ ပို္ဓမည်ဟု ေြပာေသာ်လည်ဵ ရပ်မိရပ်ဖမျာဵနှင်ဴ 

မိဘမျာဵမှ နီဵနီဵနာဵနာဵတင်ွရိှသညဴ် လူေနထိုင်ြခင်ဵမရိှေသာ အိမ်ကကီဵတွင်ထာဵလျှင်အဆင်ေြပမည်ဟုဆိုကာ ထာဵလိကု်ြခင်ဵ 

ြဖစ်သည်ဟု ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

ြဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

သတ်မှတထ်ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵေတွက် ေမ်ဵဆီဵ/တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ကိုဗစ်ေသိေြဵချက်ထုတ်ြြန်ေနသညဴ် ေကျဵရွာေုြ်ချုြ်ေရဵမှူဵနှင်ဴေေွဲ့ကို ဆဲဆိုကကိမ်ဵေမာင်ဵရန်ရှာသူောဵ ေမှုေွင်ဴေမ်ဵဆီဵ 

ေအာက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေရတာရှည်ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵမင်ဵနိုင်ေအာင်မှ တရာဵလုိ 

ြပုလုပ်၍ ေရွှေြပည်ကုန်ဵေကျဵရွာေန ကိုေဝပဖိုဵေအာင် (ခ) သာဵကကီဵ ကို သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒပုဒ်မ 

၂၆ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်ေန့ ညပိုင်ဵအချနိ်တွင် ကိုေဝပဖိုဵေအာင် (ခ) သာဵကကီဵသည် 

ေရွှေြပည်ကုန်ဵေကျဵရွာ၌ ကိုဗစ်အသိေပဵချက် ထုတ်ြပန်ေနသညဴ် ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵနှင်ဴအဖွဲ့ကို ဆဲဆိုကကိမ်ဵေမာင်ဵြခင်ဵမျာဵ 

ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ်အြပင် ေဂ္ဒြပာဵနှင်ဴ ရွယက်ာရန်ရှာခဲဴသည်။  ထို္ဓေ ကာင်ဴ ေရတာရှည်ပမို့မရဲစခန်ဵမှ ၎င်ဵအာဵ ညတွင်ဵချင်ဵ 

ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴသည်။  

http://burmese.dvb.no/archives/414198?fbclid=IwAR1wVcZo4dvDnq7bDL8bx3ZDDe0KWSoq7uikIZl0HhKupGV2z467e4J_xf0
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/10/09/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b7%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%ac-%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bd/
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 ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလုိက်နာြခင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ြါဆယ်ြစ္စည်ဵကိုယ်တုိင်ထွက်ယူရန် တာဵြမစ်သည်ဟုဆိုကာ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ၌ ကူညီလုြ်ကိုင်ေြဵသူကို ဝိုင်ဵဝန်ဵ 

ရိုက်နှက်ခဲဴသညဴ် ေမျ ိုဵသာဵ ရှစ်ဦဵကို ေမှုေွင်ဴ 

ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေတာင်ငူပမို့မရဲစခန်ဵမှ ေတာင်ငူပမို့ TTC ေကျာင်ဵေဟာင်ဵရှိ ကွာရန်တင်ဵ 

စင်တာတွင်  လာေရာက်ကူညီလုပ်ကိုင်ေပဵသူ ဦဵေအာင်ေဇာ်လင်ဵအာဵ ရိုက်နှက်ခဲဴသညဴ် ဦဵသိန်ဵထနွ်ဵအပါအဝင် အမျ ိုဵသာဵ 

ရှစ်ဦဵကို  သဘာဝေဘဵ အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆/၃၀ (က)ြဖငဴ ်အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့ 

ညေနတွင် ေတာင်ငူပမို့ TTC ေကျာင်ဵေဟာင်ဵရိှ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ၌ ကွာရန်တင်ဵ ဝင်ေရာက်ေနသညဴ် ငါဵဖယ်အင်ဵ 

ေကျဵရွာေန ဦဵသိန်ဵထနွ်ဵထဳသို္ဓ ၎င်ဵ၏ေနအိမ်မှ ပါဆယပ်စ္စည်ဵမျာဵ လာေရာက်ပို္ဓေဆာင်ေပဵစဉ်  ဦဵေအာင်ေဇာ်လင်ဵသည်  

ပါဆယ်ပစ္စည်ဵ ကိုယ်တိင်ု ထွက်ယရူန် တာဵြမစ်သည်ဟုဆိုကာ ဦဵသိန်ဵထနွ်ဵအပါအဝင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူရှစ်ဦဵမှ 

ဝိုင်ဵဝန်ဵရိုက်နှက်ခဲဴ ကြခင်ဵြဖစ်သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ 7 Days News/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလုိက်နာြခင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေစာင်ဴ ကညဴ်မှုခဳယူေနစဉ် ထွက်ေြြဵခဲဴသညဴ် ေမျ ိုဵသာဵ နှစ်ဦဵကို သေဘာဝ ေဘဵေန္တရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမဳခန့်ခွဲမှုဥြေဒြေင်ဴ ေေရဵယူ 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵပမို့၊ ချမ်ဵြမသာစည်ပမို့နယ်ရိှ ဇီဝိတဒါနသဳဃာဴေဆဵရုဳကကီဵ 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေစာင်ဴ ကညဴ်မှုခဳယူေနစဉ် ထွက်ေြပဵခဲဴသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ နှစ်ဦဵကို သေဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅/၃၀(က) ြဖငဴ် အေရဵယူထာဵေ ကာင်ဵ အမှတ် (၁၀) ရဲစခန်ဵမှ သိရိှရသည်။ ေအာက်တိုဘာ ၁၁ 

https://myanmar.mmtimes.com/news/145238.html?fbclid=IwAR0ydBRnoHC89CWPCmDuz3I2nc7kcrSl-j5gtFdLQH77YOHLIa5hFeJt5Ow
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/10/17/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%95%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc/
https://7day.news/200700
http://thevoicemyanmar.com/news/43970-qur?fbclid=IwAR0BlgVVnKkMxf98NJ3IU798kNb_7QAalONlp6fMsWA9qZxxFlQzNn7hoSs
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ရက်တွင် အဆိုပါအမျ ိုဵသာဵနှစ်ဦဵသည် ဇီဝိတဒါနသဳဃာဴေဆဵရုဳကကီဵ ကွာရန်တင်ဵစင်တာမှ ထွက်ေြပဵသွာဵသြဖင်ဴ 

တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ လိုက်လဳရှာေဖွခဲဴရာ ၎င်ဵတုိ္ဓကို ြပည်ကကီဵတဳခွန်ပမို့နယ်တွင် ြပန်လည်ေတွ့ရိှခဲဴသည်။  ယခုအခါ ၎င်ဵတုိ္ဓ  

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနရသညဴ် နှစ်ပတ်အချနိ်ြပညဴ်ခဲဴေသာေ ကာင်ဴ  ဥပေဒအရအေရဵယူရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ အမှတ် 

(၁၀)ရဲစခန်ဵမှ စုဳစမ်ဵသိရှိရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

 

 သတ်မှတထ်ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵေတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ေလုြ်သမာဵမျာဵကိုတင်ေဆာင်လာသညဴ် PPE ဝတ် ယာဉ်ေမာင်ဵ သဳုဵဦီဵကို ေလုြ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ် ချမှတ် 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မိတ္ထီလာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ PPE ၀တ်စုဳမျာဵ ဝတ်ဆင်ပပီဵ 

ရန်ကုန်ပမို့မှ အလုပ်သမာဵ ၂၅ ဦဵကို ကာဵသဳုဵစီဵနှငဴ်တင်ေဆာင်ေမာင်ဵနှင်လာသညဴ် ယာဉ်ေမာင်ဵအမျ ိုဵသာဵသဳုဵဦဵအာဵ 

သေဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အလုပ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ်သဳုဵလ ချမှတ်ခဲဴသည်။ အလုပ်သမာဵ ၂၅ 

ဦဵအာဵ ေနရပ်သုိ္ဓ ြပန်လည်ပို္ဓေဆာင်ေပဵခဲဴပပီဵ ယာဉ်ေမာင်ဵ သဳုဵဦဵအာဵ မိတ္ထီလာပမို့နယ်ရိှ အထက ၁ ေကျာင်ဵတွင်  

ကွာရန်တင်ဵထာဵရိှခဲဴပပီဵေနာက်   မိတ္ထီလာပမို့မရဲစခန်ဵတွင် တရာဵစွဲဆိခုဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ခရီဵသွာဵလာခွင်ဴ ပိတ်ထာဵေသာေ ကာင်ဴ ရန်ကုန်ပမို့၊ လှိုင်သာယာပမို့နယ်မှ စစ်ကုိင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ 

ဒီပဲယင်ဵပမို့နယ်သုိ္ဓ ြပန်ရန် ကာဵတစ်စီဵကို ေငွကျပ် သဳုဵသိန်ဵခွဲြဖင်ဴ ကာဵသဳုဵစီဵငှာဵရမ်ဵကာ အလုပ်သမာဵ ၂၅ ဦဵကို 

တင်ေဆာင်လာသညဴ် အဆိုပါယာဉ်ေမာင်ဵ သဳုဵဦဵအာဵ ေအာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်ေန့ ညေနပိုင်ဵတွင် မိတ္ထီလာပမို့၌ စစ်ေဆဵ 

ေတွ့ရိှခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

စစ်ကုိင်ဵတိင်ုဵေဒသကကီဵ 

 သတ်မှတထ်ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

တမူဵမမို့တွင် သဘာဝေဘဵေန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥြေဒောဵ ေောက်ေျက်ကျူဵလွန်သူ ခုနှစ်ဦဵကို ေမှုေွငဴ် ေေရဵယူ 

https://news-eleven.com/article/196367
http://burmese.dvb.no/archives/419635
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ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ တမူဵပမို့တွင် ြမန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နမိတ် တစ်ေလျှာက် တရာဵမဝင် 

ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵသယ်ေဆာင်လာသညဴ် ကိုထန်ဆွန်ဵေပါင်၊ ကိုထက်နိုင်ဝင်ဵ ၊ ကိုဝင်ဵဆန်ဵေကျာ်၊ ကိုရဲရင်ဴဝင်ဵနှင်ဴ မစန်ဵတင် (ခ) 

မတင၊် ကိုရန်ခိုလင်ဵ နှင်ဴ ကိုကျင်ေနေ ကာင်တို္ဓ ခုနှစ်ဦဵအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၀(က) 

ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ အေရဵယူထာဵေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ေအာက်တိဘုာလ ၂၀ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် တမူဵပမို့မရဲစခန်ဵမှ 

နယ်ထနိ်ဵအရာရိှ ရဲအုပ် ေကျာ်ေကျာ်ဝင်ဵ ဦဵေဆာင်ေသာ ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့သည် တရာဵမဝင်နယ်စပ်သာွဵ ေတာလမ်ဵအတိုင်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳဘက်မှ အိန္ဒိယနိုင်ငဳဘက်သုိ္ဓ တရာဵမဝင်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ ပို္ဓေဆာင်ေနသည်ဴ အဆိုပါ ခုနှစ်ဦဵအာဵ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

နှင်ဴတကွ ဖမ်ဵဆီဵ ရမိခဲဴသည်။ ၎င်ဵတုိ္ဓသည် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ အစိုဵရအဖွဲ့မှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ 

အမှတ် (၃၀/၂၀၂၀) အာဵ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ကာ တစ်ဘက်နိုင်ငဳသုိ္ဓ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ ပို္ဓေဆာင်ခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ 

အမှုဖွင်ဴခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။  

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

ကွာရန်တင်ဵမဝင်ဘဲ မိသာဵစုဝင် ငါဵဦဵကို ြိုဵကူဵစက်ေစခဲဴသူောဵ ေမှုေွင်ဴ 

ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ 

ေရွှေဘိုပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေသာင်ဵဟိန်ဵမှ ကိုေဇာ်မိုဵဝင်ဵ(ခ)ဇင်မျ ိုဵနိုင်အာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု 

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၀(က)ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။ ၎င်ဵသည် ရန်ကုန် ကည်ြမငဴ်တိုင် ငါဵေဈဵမှ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ 

ေရွှေဘိုပမို့နယ်၊ ကဳသာကုန်ဵရွာသုိ္ဓ ြပန်လာသူြဖစ်ပပီဵ သက်ဆိုင်ရာသုိ္ဓ သတင်ဵမပို္ဓ ကွာရန်တင်ဵဝင်ြခင်ဵမရှိခဲဴပါ။ ၎င်ဵတွင် 

ပိုဵေတွ့ရိှခဲဴပပီဵ ၎င်ဵ၏ မိသာဵစုဝင် ငါဵဦဵကိုပါ ပိုဵကူဵစက်ေစခဲဴသြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။  

အလာဵတူ ပပီဵခဲဴသညဴ် အပတ်တွင်လည်ဵ စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ မုဳရွာပမို့နယ်၊ ေ ကဵမုဳရွာမှ အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵသည် ရန်ကုန်မှ 

ြပန်လာသည်ကို တြခာဵေဒသမှ ြပန်ေရာက်လာသည်ဟုဆိုကာ လိမ်လည်ပပီဵ ကွာရန်တင်ဵဝင်ြခင်ဵမရှိသြဖငဴ် ၎င်ဵ၏ မိခင်အာဵ 

ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵ ကူဵစက်ခဲဴသည်။ သုိ္ဓေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵကို အေရဵယူြခင်ဵမရိှခဲဴပါဟု မုဳရွာပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ 

ဦဵခင်ေမာင်စိုဵထဳမှ သိရှိရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

 

 သတ်မှတထ်ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵေတွက် ြြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ေကတီဗီ ဆိုင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ဧညဴ်သည်တချ ို့ကို ေထာင်ဒဏ် ချမှတ် 

https://www.facebook.com/IprdTam/posts/2750614245188969
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/09/231328.html?fbclid=IwAR2MK46k9f61gOCFsLZ81Ins3r7x-WLKVbLnK2jpbVLuGXEL2U7iFeNzEPY
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ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ မုဳရွာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလတွင် 

ဖွင်ဴထာဵသညဴ် Rainbow ေကတီဗီဆိုင်မှ ဧညဴ်သည်အမျ ိုဵသာဵ သဳုဵဦဵ နှင်ဴ ဆိုင်ဝန်ထမ်ဵ အမျ ိုဵသမီဵ ေလဵဦဵ တို္ဓအာဵ  

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲေရဵမှု ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အလုပ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ်ခွဲစီ ကျခဳေစရန်  ြပစ်ဒဏ် 

ချမှတ်ခဲဴသည်။ မုဳရွာလမ်ဵဆုဳအနီဵ တရာဵမဝင်ဖွင်ဴထာဵသညဴ် Rainbow ေကတီဗီဆိုင်ကို ေရှာင်တခင် ဝင်ေရာက်ဖမ်ဵဆီဵရာ 

ေကတီဗီအခန်ဵအတွင်ဵ သီချင်ဵဆိေုနသညဴ် ဧညဴ်သည်အမျ ိုဵသာဵ သဳုဵဦဵ နှင်ဴ ဆိုင်ဝန်ထမ်ဵ အမျ ိုဵသမီဵ ေလဵဦဵကို 

ေတွ့ရိှရြခင်ဵေ ကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ အမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵသိရိှရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

 ြမန်မာ-ေိန္ဒယိ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှောက် တရာဵမဝင် ကုန်ြစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာင်သူ နှစ်ဦဵောဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ တမူဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ  ြမန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှာက် 

တရာဵမဝင် ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာင်လာသူ နှစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် လာဵပတ်ေမာယာ၊ လွန်မင်ထန် တို္ဓကို 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒ ၃၀(က) ြဖငဴ ် ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လစီ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။  

ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် ြမန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှာက် တရာဵမဝင် ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ြဖတ်သန်ဵမှုမရိှေစေရဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့မှ တမူဵပမို့မှ အိန္ဒိယနိုင်ငဳဘက်သုိ္ဓ ေတာလမ်ဵအတိုင်ဵ 

ေမာင်ဵနှင်လာသည်ဴ နွာဵလညှ်ဵတစ်စီဵေပ္ဒတွင် ဓာတ်ဆီေပပါ နှစ်လုဳဵနှငဴ်အတူ ၎င်ဵတုိ္ဓနှစ်ဦဵအာဵ ေတွ့ရိှခဲဴသည်။ ထို္ဓေ ကာင်ဴ 

၎င်ဵတုိ္ဓကို တမူဵပမို့ ပမို့မရဲစခန်ဵတွင် တရာဵစွဲဆိခုဲဴပပီဵ 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 စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊  တမူဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ြပန့်ပွာဵမှုမရိှေစေရဵ 

အတွက် လုဳခခုဳေရဵတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာအဖွဲ့အာဵ ညစ်ညမ်ဵစွာဆဲဆို၍ ကိုယ်ထိလက်ေရာက် ကျူဵလွန်ခဲဴသည်ဴ 

ကိုအန်ထွန်ဵအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆ ြဖငဴ ် ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ်ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ် 

ချမှတ်ခဲဴသည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်ေန့ ညပိုင်ဵတွင် Stay at Home သတ်မှတ်ထာဵေသာ တမူဵပမို့၊ ပမို့မ (၁၃) 

ရပ်ကွက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵမှုမရှိေစေရဵအတွက် လုဳခခုဳေရဵတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ ရာအိမ်မှူဵ 

ဦီဵလွန်နိမ်မန်နှငဴ် ဦီဵထန်ပီဵ၊ ဦီဵေရွှေတိုဵ တို္ဓပါဝင်ေသာအဖွဲ့အာဵ ကိုအန်ထွန်ဵမှ ညစ်ညမ်ဵစွာ ဆဲဆို၍ ဦီဵလနွ်နိမ်မန်အာဵ 

လက်သီဵြဖင်ဴ ထိုဵကကိတ်ခဲဴသည်။ ထို္ဓေ ကာင်ဴ ၎င်ဵအာဵ တမူဵပမို့မရဲစခန်ဵတွင် တရာဵစွဲဆိခုဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ တမူဵခရိုင်၊ သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵ ေကာ်မတီ၏  လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

တမူဵမမို့တွင် ထတု်ြြန်ထာဵေသာ ေမိန့်နှငဴ်ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို ေောက်ေျက်ခဲဴေသာ ြထမဦီဵဆုဳဵ ြိုဵေတွ့လူနာ 

(ေဆဵရုဳဆင်ဵ)ောဵ ြြစ်ဒဏ်မျာဵချမှတ် 

https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/10/09/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%ac%e1%80%96%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%b2/
https://www.facebook.com/IprdTam/photos/a.1748760478707689/2758072654443128/?type=3&theater
https://www.facebook.com/IprdTam/photos/a.1748760478707689/2757858801131180/?type=3&theater


 
 

16 
 
 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ တမူဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ တမူဵပမို့တွင် ပထမဦီဵဆုဳဵ  ပိုဵေတွ့လူနာ 

(ေဆဵရုဳဆင်ဵ)အာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ၃၀(က) ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ၊ လဝကအက်ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၁၃(၁) ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ ကျခဳေစရန် သီဵြခာဵစီ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ အဆိုပါအမျ ိုဵသာဵသည်  နိုင်ငဳကူဵ 

လက်မှတ် (သုိ္ဓ) ခွငဴ်ြပုချက်တစ်စုဳတစ်ရာမပါဘဲ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵသုိ္ဓ တရာဵမဝင်ခိုဵဝင်လာြခင်ဵ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူဵစက် 

ြပန့်ပွာဵမှုမရှိေစေရဵအတွက် ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ အမိန့်နှင်ဴညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို ေဖာက်ဖျက်ခဲဴြခင်ဵ တို္ဓကို စစ်ေဆဵေတွ့ရိှခဲဴ၍ 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်ေန့တွင် တမူဵပမို့မရဲစခန်ဵ၌ အဆိုပါပုဒ်မမျာဵြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳခဲဴရပပီဵ ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ 

ရက်ေန့တွင် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ တမူဵခရိုင်၊ သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵ ေကာ်မတီ၏  လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

 ြမန်မာ-ေိန္ဒယိ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှောက် တရာဵမဝင် ကုန်ြစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာင်သူ သဳုဵ ဦဵောဵ ြြစ်ဒဏ်ချမှတ် 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ တမူဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ  ြမန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှာက် 

တရာဵမဝင် ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာင်လာသူ သဳုဵဦဵြဖစ်သညဴ် ေပါင်ခိုမန်ဵ၊ မနွယပ်ီဵ နှင်ဴ ထန်ရာဵလွန်တို္ဓအာဵ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ-၃၀(က) ြဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လစီ ကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲဴ 

သည်။  

တမူဵပမို့၊ ြမန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှာက် တရာဵမဝင် ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ ြဖတ်သန်ဵမှုမရိှေစေရဵ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့သည် ေရေမွှဵေစာင်စွပ်မျာဵ တရာဵမဝင်သယ်ေဆာင်လာသူ နှစ်ဦဵ နှင်ဴ 

ေရြမုပ်ေမာ်တာတစ်လုဳဵ တရာဵမဝင် သယ်ေဆာင်လာသူ တစ်ဦဵ တို္ဓအာဵ ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် 

ဖမ်ဵဆီဵ ရမိခဲဴြခင်ဵ ြ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  ြမန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နမိတ်တစ်ေလျှာက် တရာဵမဝင် 

ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာင်လာေသာ နင်ပီဵ(ခ)သဲသဲ၊ လင်ဂိုလာလ်နှငဴ် နင်ခိုတင်(ခ)စနိုဵ တို္ဓ ၃ ဦဵအာဵ 

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

ထန်ဵဂုိလ် နှငဴ် ခိုင်ရဲမ် တို္ဓအာဵ ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵ၊ ၁၄/၂၀၂၀ြဖင်ဴ လက်ခဳစစ်ေဆဵခဲဴပပီဵ ကေလဵသူငယ် 

အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၈၉(ဂ)အရ တစ်နှစ်အတွင်ဵ ေကာင်ဵမွန်ကျငဴ်ကကဳေနထိုင်ေစရန် ခဳဝန်ချုပ် 

ချုပ်ဆို၍မိဘအုပ်ထိန်ဵသူထဳ ြပန်လည်အပ်နှဳခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ၎င်ဵတို္ဓအာဵ ေအာက်တိုဘာလ(၁၂)ရက်ေန့ ညပိုင်ဵတွင် 

တရာဵမဝင် ေဆဵနှင်ဴ ေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အလှပန်ဵအုိဵမျာဵ သယ်ေဆာင်လာသည်ကို တရာဵမဝင်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ြဖတ်သန်ဵမှုမရိှေစေရဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵ ရမိခဲဴသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ တမူဵခရိုင်၊ သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵ ေကာ်မတီ၏  လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

https://www.facebook.com/IprdTam/posts/2757055227878204
https://www.facebook.com/IprdTam/photos/a.1748760478707689/2750500931866967/?type=3&theater
https://www.facebook.com/IprdTam/photos/a.1748760478707689/2749634735286920/?type=3&theater
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ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ေနထိုင်စဉ် စည်ဵကမ်ဵလုိက်နာြခင်ဵမရိှ၍ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 ကေလဵမမို့ ြြည်သူ့ေဆဵရုဳ၌ ကွာရန်တင်ဵဝင် ေနသူ ေမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵကို ေမှုေွင်ဴေေရဵယူ 

ေအာက်တိုဘာလ ၃ ရက်ေန့တင်ွ စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ကေလဵပမို့၊ ပမို့မရဲစခန်ဵမှ ကေလဵပမို့ြပည်သူ့ေဆဵရုဳ၌ 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ် စုိင်ဵြမတ်သူအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၃၃ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ အေရဵယူခဲဴသည်။  ေအာက်တိုဘာလ ၂ 

ရက်ေန့ ညတွင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူ စိုင်ဵြမတ်သူသည် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ စင်တာတာဝန်ရိှသူမျာဵအာဵ ရန်ြပု၍ 

ကတ်ေ ကဵနှင်ဴထိုဵေသာေ ကာင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵ နဳရိုဵ ကာဵ ထိုဵသွင်ဵဒဏ်ရာ ရရိှခဲဴပပီဵ ေစတနာဴ ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ 

နာဵရွက်တစ်ဖက် ထိခိုက်သွာဵခဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၄  ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

  

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

 သတ်မှတထ်ာဵေသာ ေမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေောက်ြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 ြုသမိ်မမို့၌ လူစုလူေဝဵြေင်ဴ လှညဴ်လည်ေင်ောဵြြခဲဴသညဴ်  ဦဵေဆာင်သူ ၂၂ ဦဵကို ေေရဵယူ 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊  ပုသမိ်ပမို့မရဲစခန်ဵမှ ပုသမိ်ပမို့တွင် အင်အာဵကကီဵပါတီ နှစ်ခုကို 

ေထာက်ခဳဝန်ဵရဳသူမျာဵ ပမို့တွင်ဵသုိ္ဓလစူုလူေဝဵနှင်ဴ အင်အာဵြပလှညဴ်လည်ခဲဴြခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ အမျ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် 

(NLD) ပါတီနှင်ဴ ြပည်ေထာင်စုကကဳဴခိုင်ေရဵနှင်ဴ ဖွဳ့ပဖိုဵ ေရဵ(USDP)ပါတီမှ ဦဵေဆာင်သူ ၂၂ ဦဵကို  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၉ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ အေရဵယူခဲဴသည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ပုသမိ်ပမို့၌ အမျ ိုဵသာ 

ီဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) နှင်ဴ ြပည်ေထာင်စုကကဳဴခိုင်ေရဵ နှင်ဴ ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵအသင်ဵ (USDP) ပါတီတို္ဓကို ေထာက်ခဳသူ 

ေထာင်နှင်ဴချကီာ ပမို့အတွင်ဵလှညဴ်လည် အင်အာဵြပခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

http://burmese.dvb.no/archives/414420?fbclid=IwAR27DkoorYhpdK-qwMexPtCws3QiTAebhecGe7NOyZPPscqYfcsSfav5CEw
https://myanmar.mmtimes.com/news/144523.html
http://thevoicemyanmar.com/news/44005-qur
http://burmese.dvb.no/archives/417843
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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ BBC News/ြမန်မာ 

 

ရန်ကုန်ြြန်မျာဵောဵ ကွာရန်တင်ဵထာဵမှုကို ဟန့်တာဵသည်ဴ ြန်ဵတေနာ်ေဒသခဳေြခာက်ဦဵကို ေေရဵယူ 

ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်ေန့တင်ွ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပန်ဵတေနာ်ပမို့မရဲစခန်ဵမှ ကျုဳတဳုဵကကီဵ ေကျဵရွာအုပ်စု၊ 

ရွာသာကကီဵ ေကျဵရွာရိှ မူလတန်ဵေကျာင်ဵ၌ ရန်ကုန်ြပန်မျာဵကို ကွာရန်တင်ဵထာဵမှုကိုဟန့်တာဵသည်ဴ ေဒသခဳရွာသာဵ 

ေြခာက်ဦဵအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ ြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴအေရဵယူထာဵေ ကာင်ဵ 

ပန်ဵတေနာ်ပမို့နယ် အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵထဳမှ သိရိှရသည်။ ယခုကဲဴသုိ္ဓတာဵြမစ်ရြခင်ဵမှာ ေကျဵရွာအတွင်ဵ ေနထိုင်သူမျာဵ 

ေရာဂါပိုဵကူဵစက်မည်ကို စိုဵရိမ်စိတ်ြဖင်ဴတာဵြမစ်ြခင်ဵြဖစ်ရာ အမှုဖွငဴ်အေရဵယူြခင်ဵမလုပ်ဘဲ အသိပညာေပဵြခင်ဵြဖင်ဴသာ 

ထိန်ဵေကျာင်ဵသငဴ်ေ ကာင်ဵ ပန်တေနာ်ပမို့ရှိ လူမှုေရဵအဖွဲ့မှ ဦီဵရဲထွဋ်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ  ၁၉ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵေကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵေသင်ဵ 

ေောင်မျ ိုဵေကျာ် ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈  

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

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

 

 

 

https://www.bbc.com/burmese/burma-54655954
https://www.facebook.com/thevoicemyanmar.mm/posts/3624834710870095
http://burmese.dvb.no/archives/417840

