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နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(ေအေအပီပီ)မှ 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 အမျာဵဆုဳဵရိုက်ခတ်ခဲဴပပီဵ ယခုအချနိ်တွင် ကိုဗေ် - ၁၉ 

၂၀၂၀ ခုနှစ် နိဝုင်ဘာလ ကိုဗစ-်၁၉ သတင်ဵလွှာ 

ြမန်မာနိင်ုငဳအတွင်ဵ၌ ကုိဗေ်-၁၉အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵေက်ေရာဂါ 

ကာလအတွင်ဵ   အဆုိပါကိေ္စရပ်နင်ဴှဆက်နွယ်၍ ြဖေ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှုြဖေ်ေဉ်မျာဵကုိ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ ေောင်ဴ ကညဴ် 

မှတ်တမ်ဵတင်ခဲဴသည။် ထိုမတှ်တမ်ဵမျာဵအရ နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင် 

လူဦဵေရေုေုေပါင်ဵ ( ၃၂ ) ဦဵသည် တရာဵေွဲဆို၊ ြပေ်ဒဏ်ချမှတြ်ခင်ဵခဳခဲဴရသည။် 

 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင်ဴအေရဵေန့ ဒဇီင်ဘာလ ၁၀၊ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် 

လူကုိလူချင်ဵ ခွဲြခာဵမှုကင်ဵ  စေုပါင်ဵကာကွယ် ကိဗုစ်အန္တရာယ် 
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ေရာဂါကူဵေေ်ခဳရသူနှင်ဴ ေသဆုဳဵသူအေရအတွက်ပိုမိုမျာဵြပာဵလာေသာေ ကာင်ဴ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵရိှ ပမိုနယ်မျာဵအာဵ Stay 

at Home သတ်မှတ်ထာဵသည်။  နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့အထိ ပိုဵေတွ့လူနာေုေုေပါင်ဵ ၉၀၇၁၃ ဦဵရိှလာပပီ ေသဆုဳဵသူမှာ 

၁၉၄၁ ဦဵ ရိှပပီြဖေ်သည်။  

ထို့ြပင် လက်ရိှကာလတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ၌ ကိုဗေ်–၁၉ အသက်ရှုလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵေက်ေရာဂါ ကူဵေက်နှုန်ဵ 

ြမငဴ်မာဵေနချနိ်ြဖေ်သည်။ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် ကိုဗေ်-၁၉ ပိုဵေတွ့ရိှမှုသည် ထိန်ချုပ်နိုင်ရန် ခက်ခဲပပီဵ 

ေိုဵရိမ်ေရာေကာင်ဵေသာ အေြခအေနတေ်ရပ်ြဖေ်ေနသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ် ဘူဵသီဵေတာင် 

အကျဉ်ဵေထာင်မှ အချုပ်သာဵ ၄ ဦဵတွင် ကိုဗေ်ပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသည်။ ၎င်ဵအြပင် နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေကျာက်ဆည်ပမို့နယ်ရဲေခန်ဵမှ  ရဲေမတေ်ဦဵနှင်ဴ အကျဉ်ဵသူ  တေ်ဦဵတို့တွင် ကိုဗေ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴပပီဵ၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ အုတ်ဖိုပမို့နယ် 

ေအဵြမသာယာနယ်ေြမရဲေခန်ဵအချုပ်မှ အချုပ်သာဵ ၃ ဦဵတွင် ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသည်။ ထိုအြခင်ဵအရာသည် 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၊ အချုပ်ေထာင်မျာဵ နှင်ဴ ရဲဘက်ေခန်ဵမျာဵရိှ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ အတွက် ေိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ အေနအထာဵ 

တေ်ရပ်ြဖေ်ပပီဵ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ ထူထပ်လျက်ရိှြခင်ဵေ ကာင်ဴ ကူဵေက်မှု ြဖေ်ေပါ်ပါက 

ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန်ခက်ခဲမည်ြဖေ်သည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ လက်ရိှအချနိ် ကာလအတွင်ဵ မလိုလာဵအပ်ေသာ ဖမ်ဵဆီဵ မှုမျာဵကုိ 

ရပ်တန့်ရမည်ြဖေ်သည်။ ထို့ြပင် အကျဉ်ဵသာဵ၊ အချုပ်သာဵ မည်မျှအထိ ကူဵေက်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်၊ မည်ကဲဴသ့ုိ တာဵဆီဵ  

ကာကွယမ်ှုမျာဵကို လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှသည်တိုက့ိုလည်ဵ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာေွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာ ကာဵရန် လိုအပ်လျက်ရိှေ ကာင်ဵ 

သဳုဵသပ်အပ်ပါသည်။ 

နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ၌ေနထိုင်ေဉ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိုက်နာြခင်ဵ 

မရိှြခင်ဵနှငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက်  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ 

၂၅၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၀(က)  ြဖငဴ် တရာဵေွဲဆိခုဳရသူ ( ၃၂ ) ဦဵရိှသည်။  

တိုင်ဵနှင်ဴ ြပည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ 

နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မ ှ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ တိုင်ဵနှငဴ် 

ြပည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵောရင်ဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ ောရင်ဵအာဵ ေလဴလာ၍ 

မှတ်တမ်ဵြပုခဲဴပါသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့အထိ AAPP မ ှ ရရိှထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအေပါ်အေြခခဳ၍ 

တိုင်ဵနှင်ဴ ြပည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ နှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူ ဦဵေရကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယာဵတွင် ေလဴလာ 

 ကညဴ်ရှုနိုင်ပါသည်။  
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ေဉ် တိုင်ဵ/ြပည်နယ ် ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူဦဵေရ 

၁ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ ၂၆၉ ၉၂၃၇ 

၂ မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၄၇၃ ၃၃၆၃ 

၃ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၁၂၆၃ ၈၆၃၅ 

၄ ကရင်ြပည်နယ် ၃၀၁ ၂၄၇၄ 

၅ မွန်ြပည်နယ် ၄၀ ၂၆၃၉ 

၆ ကချင်ြပည်နယ် ၂၀၈ ၂၁၉၃ 

၇ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၂၅၈ ၄၈၀၈ 

၈ ေေ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၈၆၈ ၄၈၀၀ 

၉ ရခိုင်ြပည်နယ် ၃၂၈ ၂၅၈၉ 

၁၀ ရှမ်ဵြပည်နယ် ေတာင်ပိုင်ဵ ၁၁၈ ၂၅၂၄ 

၁၁ ရှမ်ဵြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်ဵ ၄၄၆ ၁၃၀၇ 

၁၂ ရှမ်ဵြပည်နယ် အေရှ့ပိုင်ဵ ၂၀ ၄၉၁ 

၁၃ တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၅၃ ၁၇၉၁ 

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၅၁၂ ၁၄၅၄၄ 

၁၅ ချင်ဵြပည်နယ် ၂၇ ၅၉၁ 

၁၆ ကယာဵြပည်နယ် ၁၆ ၅၉၇ 
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၁၇ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်ေီ ၈ ၁၃၉၃ 

 ေုေုေပါင်ဵ ၆၃၀၈ ၆၃၉၇၆ 

 

ေအာက်ပါလင်ဴမျာဵကိုလည်ဵ ဝင်ေရာက်ဖတ်ရှု ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 

http://mohs.gov.mm/su/uenc8239UE 

 

 

 

 

 

အချုပ်ေောင်၊ အကျဉ်ဵေောင်မျာဵအတွင်ဵ ကုိဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

ဘူဵသီဵေတာင်အကျဉ်ဵေောင်တွင် အချုပ်သာဵ ၄ ဦဵ၌ ကိုဗစ်ပိုဵေတွ့ရှိ 

နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ဘူဵသီဵေတာင် အကျဉ်ဵေထာင်တွင် အချုပ်သာဵ ၄ ဦဵတွင် ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်ေ်ပိုဵ 

ေေ်ေဆဵေတွ့ရိှခဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။ ေထာင်ြဖေ်၍ ကွာရန်တင်ဵ ဝင်ေရာမလိုေ ကာင်ဵ၊ ေထာင်ကျသူမျာဵကို 

ယခုေနာက်ပိုင်ဵတွင် သီဵြခာဵထာဵေ ကာင်ဵ၊  ကိုဗေ်ကာလ ေနာက်ဝငသူ်မျာဵကို သီဵြခာဵထာဵပပီဵမှ သူတို့အာဵ ကုိဗေ် ရိှမရိှ 

ေေ်ေဆဵေ ကာင်ဵ၊ ေေ်ေဆဵပပီဵမှ ကိုဗေ်မေတွ့သူမျာဵကိုသာ ေထာင်မကကီဵသ့ုိ ေပဵသွင်ဵေ ကာင်ဵ ၎င်ဵမှ ေြပာသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

ေကျာက်ဆည်ရဲစခန်ဵမှ ရဲေမ ၁ ဦဵနှင်ဴ အကျဉ်ဵသူ ၁ ဦဵတိုတ့ွင် ကိုဗစ်-၁၉ ပိုဵေတွ့ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေကျာက်ဆည်ပမို့နယ်ရဲေခန်ဵမှ  ရဲေမ တေ်ဦဵနှင်ဴ အကျဉ်ဵသူ  တေ်ဦဵတို့တွင်  ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေေ်ေဆဵေတွ့ရိှခဲဴသည်ဟု  ေကျာက်ဆည်ြပည်သူ့ေဆဵရုဳကကီဵမှ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ထုတ်ြပန်ထာဵသည်။ 

အြပေ်ကျတရာဵခဳ အမျ ိုဵသမီဵ တေ်ဦီဵကို အုိဵဘိုေထာင်သ့ုိ ပို့ေဆာင်ဖို့ နှာေခါင်ဵ တိုဖ့တ် ဓာတ်ခွဲနမူနာယူေေ်ေဆဵရာမှာ  

positive ထွက်ခဲဴပပီဵ ၎င်ဵနှငဴ်ထိေတွ့ခဲဴသညဴ် တရာဵခဳမျာဵနှင်ဴ လုဳခခုဳေရဵ တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵအာဵ ထပ်ေေ်သညဴ်အခါ ရဲေမတေ်ဦီဵတွင် 

positive ထွက်ခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။ 

http://mohs.gov.mm/su/uenc8239UE
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5fa66a218d5b5818df39dc51?fbclid=IwAR20GxGNInHLCpEcpGkrndpLEW1A9Va3H6MLOZT_aS6tToYaf8H55e-qxy0
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လက်ရိှမှာ ပိုဵေတွ့အကျဉ်ဵသူကို  မင်ဵ ေုရဲေခန်ဵ သီဵသန့်အချုပ်ခန်ဵသ့ုိ ပို့ေဆာင်ထာဵပပီဵ ရဲေမအာဵ ေကျာက်ဆည်ေဆဵရုဳကကီဵသ့ုိ 

ပို့ေဆာင်ကုသေပဵေနသည်ဟု ေကျာက်ဆည်ပမို့နယ် ကုိဗေ်ေကာ်မတီဝင် ဆရာဝန်တေ်ဦဵမှ ေြပာသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

 

အုတ်ဖိုတွင် အချုပ်သာဵ ၃ ဦဵ အပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာသစ် ၄ ဦဵ ေတွ့ရှိ 

ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ အုတ်ဖိုပမို့နယ်၊ ေအဵြမသာယာနယ်ေြမရဲေခန်ဵအချုပ်မှ အချုပ်သာဵ ၃ ဦဵအပါအဝင် 

ကိုဗေ်-၁၉ လူနာသေ် ၄ ဦဵ ထပ်မဳေတွ့ရိှခဲဴသည်ဟု အုတ်ဖိုကျန်ဵမာေရဵဦဵေီဵဌာနမှ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်ေန့ ညတွင် ထုတ်ြပန် 

ထာဵသည်။ 

အုတ်ဖိုပမို့နယ် ေအဵြမသာယာနယ်ေြမရဲေခန်ဵမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ ဦဵပိုဵေတွ့ခဲဴေသာေ ကာင်ဴ အဆိုပါရဲေခန်ဵအာဵ နိုဝင်ဘာ ၁၉ 

ရက်ေန့မှေ၍ ေလာဴေဒါင်ဵချထာဵပပီဵ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝငမ်ျာဵနှင်ဴ အချုပ်သာဵမျာဵအာဵ ဓာတ်ခွဲနမူနာယူ ေပဵပို့ေေ်ေဆဵရာ အချုပ်သာဵ ၃ 

ဦဵတွင် ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်ဟု ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵတဦဵမှ ေြပာသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

ကချင်ြပည်နယ် 

 

သတ်မှတေ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက်တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ဖာဵကန့်ကို တရာဵမဝင်ခိုဵဝင်လာသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ ၃ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ မိုဵညှင်ဵ ခရိုင်၊ ဖာဵကန့်ပမို့နယ်၊ လုဳဵခင်ဵေကျဵရွာအုပ်ေု၊ လယ်ြပင် ေုေပါင်ဵေေ်ေဆဵေရဵဂိတ်ကို ေရှာင်ဖယ်ကာ 

ဖာဵကန့်ပမို့အတွင်ဵ ဝင်ေရာက်လာသညဴ် ေကျာ်မင်ဵထွန်ဵ ၊ခင်ေဇာ်လင်ဵ ၊ဦဵေောေမာင် တို့အာဵ ဖာဵကန့်ပမို့နယ် ကုိဗေ်-၁၉ 

ေကာ်မတီမှ သာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာေီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴလိုက်သည်ဟု ဖာဵကန့်ပမို့နယ် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵ 

ဦဵေီဵဌာနရုဳဵမှ သိရိှရသည်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/425632
http://burmese.dvb.no/archives/426335
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တရာဵမဝင် ဝင်ေရာက်လာသူ အမျ ိုဵသာဵ(၃)ဦဵသည် မန္တေလဵမ ှ ခရီဵသည်တင်လိုင်ဵကာဵနှင်ဴ လာေရာက်ကာ ဖာဵကန့်ပမို့ကို  

နိုဝင်ဘာ ၂၂ရက်ေန့ညေန ၅ နာရီေကျာ်တွင် တရာဵမဝင် ဝင်ေရာက်လာခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်ဟု သိရိှရသည်။ အဆိုပါ တရာဵမဝင် 

ဝင်ေရာက်လာသူ အမျ ိုဵသာဵ(၃)ဦဵကို သက်ဆိုင်ရာ ရဲေခန်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵသည်ဟု သိရှိရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

ကယာဵြပည်နယ် 

 

သတ်မှတေ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက်တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

ကိုဗစ်ေကာ်မတီ ညွှန်ကကာဵချက် ေဖာက်ဖျက်သကူို လွိုင်ေကာ်တွင် အမှုဖွင်ဴ  

နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် ကယာဵြပည်နယ်၊ လွိုင်ေကာ်ပမို့မ ရဲေခန်ဵမှ COVID-19 ကာကွယ၊် ထိန်ဵချုပ်၊ ကုသေရဵ 

ေကာ်မတီ၏ ညွှန် ကာဵချက်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သြဖင်ဴ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြပငဦ်ဵလွင်ပမို့တွင် ေနထိုင်သူ 

ေိုင်ဵဝဏ္ဏအာဵ သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၀ (က)၊ (ပ) ၃၀၆/၂၀၂၀ ြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴ တိုင် ကာဵ 

ထာဵေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။   

ေက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵမှတေ်ဆင်ဴ ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ ဖယ်ခုဳပမို့နယ် လမ်ဵအတိုင်ဵ ဆိုင်ကယ်ြဖင်ဴလာခဲဴေသာ 

ေိုင်ဵဝဏ္ဏ ဆိုသူသည် ပီကင်ဵေကာခူ ကျန်ဵမာေရဵ ေေ်ေဆဵေရဵဂိတ်တင်ွ ေေ်ေဆဵမှု မခဳဘဲ ဒီေမာဴဆိုပမို့နယ် ေလဵမိုင်ေဳြပရွာသ့ုိ 

ေရာက်ရိှခဲဴေ ကာင်ဵ ေိေေ်ေတွ့ရိှရသြဖငဴ် လွိုင်ေကာ်ပမို့မ ရဲေခန်ဵတွင် အမှုဖွင်ဴ အေရဵယူထာဵေ ကာင်ဵ ကယာဵြပည်နယ် 

ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵရုဳဵ၏ Facebook လူမှုကွန်ရက် ောမျက်နှာတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။  

ကျန်ဵမာေရဵ ေေ်ေဆဵမှုမခဳခဲဴသူ ေိုင်ဵဝဏ္ဏကို ေိေေ်ေတွ့ရိှရပပီဵေနာက် ကွာရန်တင်ဵ ေင်တာ ဝင်ခိုင်ဵခဲဴပပီဵ ဆက်လက်၍ 

ေနအိမ်တွင် သီဵြခာဵေနထိုင်ခဲဴရေသာေ ကာင်ဴ ယခုမှ အမှုဖွင်ဴ အေရဵယူရြခင်ဵြဖေ်ေ ကာင်ဵ လွိုင်ေကာ်ပမို့နယ် အေထွေထွ 

အုပ်ချုပ်ေရဵဦဵေီဌာန၊ ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵလည်ဵြဖေ် COVID-19 ထိန်ဵချုပ်ေရဵနှင်ဴ အေရဵေပါ်တုဳြ့ပန်ေရဵ ေကာ်မတီ 

ဥက္ကဋ္ဌလည်ဵ ြဖေ်သူ ဦဵရန်နိုင်ဝင်ဵမှ ေြပာသည်။ 

နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့ ညတွင် လွိုင်ေကာ်ပမို့မ ရဲေခန်ဵမှ ေခန်ဵမှူဵ ေကျာ်လင်ဵထွန်ဵမှ ေုိင်ဵဝဏ္ဏကို တရာဵလိုြပုလုပ်၍ 

အမှုဖွင်ဴထာဵေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/11/23/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%94%e1%80%b7%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8/
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၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

ရခုိင်ြပည်နယ် 

 

သတ်မှတေ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက်တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

ကျဆုဳဵ AA ဗိုလ်ေလာင်ဵအခမ်ဵအနာဵတက်ေရာက်၍ အဖမ်ဵခဳရသူ ဦဵအစဳေမာင်ကို ေဘဵစီမဳပုဒ်မ(၂၅) ြဖငဴ်အမှုဖွင်ဴ 

နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေေ်ေတွတွင် ြပုလုပ်သညဴ် AA ဗိုလ်ေလာင်ဵ ၈ ဦဵ ကျဆုဳဵေန့ ( ၆) 

နှေ်ြပညဴ်အခမ်ဵအနာဵသ့ုိ တက်ေရာက်ခဲဴ၍ ဖမ်ဵဆီဵ ခဳရသူ ဦဵအေဳေမာင်အာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒ 

ပုဒ်မ(၂၅) ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴလိုက်သည်ဟု သိရိှရသည်။  

ပပီဵခဲဴေသာ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်ေန့သည် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ကျဆုဳဵသွာဵေသာ ဗိုလ်ေလာင်ဵ ၈ ဦဵ၏ ( ၆) နှေ်ြပညဴ်ေန့ 

ြဖေ်သြဖင်ဴ လူငယ် ၃ဝ ခန့်က ေေ်ေတွပမို့၊ ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ၊ ကိုဵရီဵယာဵဆိပ်ကမ်ဵတွင် ေအာက်ေမဴ ဆုေတာင်ဵပွဲ 

အခမ်ဵအနာဵတေ်ခုကို ြပုလုပ်ခဲဴ ကသည်။ 

အမှုဖွင်ဴခဳရသူ ဦဵအေဳေမာင်သည် ေေ်ေတွပမို့၊ ေအာင်မဂေလာရပ်ကွက် ေဂါက်ချလီမ်ဵတွင်ေနထိုင်သူ ြဖေ်ပပီဵ ယမန်ေန့ နဳနက် ၁၁ 

နာရီ အချနိ်တွင်  ေနအိမ်မှ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ခဳခဲဴရြခင်ဵ ြဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊ BNI News/ြမန်မာ 

 

ရှမ်ဵြပည်နယ် 

 

သတ်မှတေ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက်ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

http://www.mizzimaburmese.com/article/75244
http://burmese.dvb.no/archives/421400
https://www.bnionline.net/mm/news-77029
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လာဵရှိုဵမမို့ စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်ကို ေရှာင်ကွင်ဵမပီဵ ခရီဵသည်ခိုဵသွင်ဵသူ ၃ ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

နို၀င်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ လာဵရှိုဵပမို့တွင် ေေ်ေဆဵေရဵဂိတ်ကို ေရှာင်ကွင်ဵကာ ပမို့တွင်ဵ 

ခရီဵသည်မျာဵအာဵ ခိုဵသွင်ဵသူ ၃ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵပပီဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာေီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒြဖင်ဴ 

အေရဵယူသွာဵမည်ဟု သိရိှရသည်။ 

လာဵရှိုဵပမို့အဝင် မယ်ဟန်ကျန်ဵမာေရဵေေ်ေဆဵေရဵဂိတ်ကို ေရှာင်ကွင်ဵကာ ပမို့တွင်ဵဝင်ေရာက်လိုသညဴ် ခရီဵသည်မျာဵအာဵ 

ခိုဵသွင်ဵလာသူ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ ၁ ဦဵနှင်ဴ ကာဵသမာဵ ၂ ဦဵတို့ကို  နို၀င်ဘာလ ၂၇ ရက် ညပိုင်ဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵ ရမိခဲဴသည်ဟု 

လာဵရှိုဵပမို့နယ် အမှတ် ၁ ရဲေခန်ဵ ေခန်ဵမှူဵ ဦဵြမင်ဴေကျာ်မှ ေြပာသည်။ 

မယ်ဟန်ေေ်ေဆဵေရဵဂိတ်ကို ေရှာင်ကွင်ဵပပီဵ ရွာလမ်ဵကေန ခိုဵသွင်ဵသူ ၃ ဦဵနှင်ဴ ခရီဵသည် ၅ ဦဵတိုက့ို ပညာေရဵ 

ေကာလိပ်ကွာရန်တင်ဵေင်တာကို ပို့ေဆာင်ထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။ 

နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ေန့တင်ွ ၎င်ဵတ့ုိကို Test Kit နှင်ဴ ေေ်ေဆဵပပီဵ ပိုဵမေတွ့ရိှပါက ခိုဵသွင်ဵသူ ၃ ဦဵကို သဘာဝေဘဵေီမဳခန့်ခွဲမှု 

ဥပေဒြဖင်ဴ အေရဵယူသွာဵမည်ဟု ေခန်ဵမှူဵ ဦဵြမင်ဴေကျာ်မှ  ေြပာသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

 

 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနစဉ် အဆုဳဵစီရင်မှုြဖစ်ပွာဵြခင်ဵ 

ရွာငဳရှိ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ တစ်ခုတွင် အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵ ကကိုဵဆွဲချေသဆုဳဵ 

နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့ ညေနပိုင်ဵတွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ၊ ရွာငဳပမို့နယ်၊ ေဈဵတန်ဵရပ်ကွက်၊ 

ပမို့ြပနဲ့အိမ်ယာ ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဦဵေီဵဌာနပိုင် ဝန်ထမ်ဵအိမ်ရာ ကွာရန်တင်ဵေင်တာတွင် အမျ ိုဵသာဵတေ်ဦဵကကိုဵဆွဲချ ေသဆုဳဵခဲဴ 

သည်ဟု ေဈဵတန်ဵရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵမှ သိရှိရသည်။ 

ေသဆုဳဵသူသည် ရွာငဳပမို့နယ်၊ ပမိုင်ေကျဵရွာတွင်ေနထိုင်သညဴ် ေနမျ ိုဵဦဵ(၃၅ နှေ်) ဆိုသူြဖေ်ပပီဵ ေအာက်တိဘုာ ၃၀ ရက် ေန့တငွ် 

ေကျာက်ပန်ဵေတာင်ဵပမို့နယ်မှ ြပန်လာသညဴ်အတွက် ပမိုင် အ-ထ-က တွင်ဖွင်ဴလှေ်ထာဵသညဴ် ကွာရန်တင်ဵေင်တာတွင် 

ထာဵရှိရာ ဆူပူေသာင်ဵကျန်ဵေနေသာေ ကာင်ဴ ရွာငဳရိှ ပမို့ြပနှင်ဴအိမ်ယာဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဦဵေီဵဌာန ဝန်ထမ်ဵအိမ်ယာ 

ကွာရန်တင်ဵေင်တာကို ေရွ့ေြပာင်ဵထာဵရြခင်ဵြဖေ်သည်။  

http://burmese.dvb.no/archives/426194?fbclid=IwAR3-MIx07vFKjAyGHxy3X2_hb2FwyuXZilUXZMVJFi0B57hT0Vmr2ngO2Hk
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/11/28/%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%be%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b7%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%80/
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ကွာရန်တင်ဵေင်တာ၏ အေပါ်ထပ် အိမ်သာလက်ေဆဵေင်ေဘဵ ြပတင်ဵ ေပါက်သဳတိုင်တွင် ပုဆိုဵကိုသဳုဵပပီဵ ကကိုဵဆွဲချ 

ေသဆုဳဵေနြခင်ဵြဖေ်သညဴ်အြပင် ေသဆုဳဵသူအမျ ိုဵသာဵ၏ ကပ္ပယ်နှေ်လုဳဵ ေအာက်ကိုြပုတ်ကျေနသည်ဟု ေဈဵတန်ဵရပ်ကွက် 

အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵမှ သိရိှရသည်။  

လူေသဆုဳဵမှုနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ ရွာငဳ ပမို့မရဲေခန်ဵမှ ေသမှုေသခင်ဵအမှတ်ေဉ် ၉/၂၀၂၀ နှင်ဴ အမှုဖွင်ဴလှေ်ကာ ဓမ္မတာအတိုင်ဵ 

ေသဆုဳဵြခင်ဵ ဟုတ်၊ မဟုတ် ေေ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနစဉ် အဓမ္မြပုကျင်ဴမှု ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵ 

 

ေတာင်ကကီဵမမို့တွင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ် အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵ အဓမ္မြပုကျင်ဴခဳရ 

နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ ေတာင်ကကီဵပမို့နယ်၊ ေကျာင်ဵကကီဵေုရပ်ကွက်တွင်ရိှသညဴ် ေတာင်ကကီဵတက္ကသိုလ် 

ကွာရန်တင်ဵေင်တာရှိ နန်ဵဝတီအမျ ိုဵသမီဵေဆာင်မှ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ် အသက် ၃၃ နှေ်အရွယ် အမျ ိုဵသမီဵတေ်ဦဵကုိ 

အမည်မသိ (ေုဳေမ်ဵေဲ) အမျ ိုဵသာဵတေ်ဦဵမှ အဓမ္မြပုကျင်ဴမှု ြဖေ်ပွာဵခဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။ 

အဆိုပါအမျ ိုဵသမီဵ ဘုရာဵဝတ်ြပုေနချနိ် အမျ ိုဵသာဵတေ်ဦဵဝင်လာပပီဵ လည်ပင်ဵကို ဓါဵနှင်ဴေထာက်ကာ 

“မေအာ်နဲ့တိတ်တိတ်ေန” ဟု ပခိမ်ဵေြခာက် အဓမ္မြပုကျင်ဴခဲဴပပီဵ ေအာ်မည်ဆိုလျှင် သတ်ပေ်မည်ဟု ပခိမ်ဵေြခာက်ကာ အခန်ဵထမဲှ 

ထွက်ေြပဵသွာဵသည်ဟု သိရှိရသည်။ 

ေတာင်ကကီဵတက္ကသိုလ် ကွာရန်တင်ဵေင်တာ တာဝန်ခဳ ဦဵသန်ဵမင်ဵ ေိုဵမှ “အမှုြဖေ်တာ မှန်ပါတယ၊် အခု အမှုဖွင်ဴထာဵပါတယ၊် 

ေလာေလာဆယ် ေုဳေမ်ဵဆဲမို့ ဘာမှေတာဴ အေသအချာမေြပာနိုင်ေသဵပါဘူဵ”ဟု ေြပာသည်။ 

လက်ရိှတွင် အဓမ္မြပုကျင်ဴခဳရသူအမျ ိုဵသမီဵကို ေဆဵရုဳကိုပို့ေဆာင်ထာဵပပီဵ အလိုမတူ အဓမ္မြပုကျင်ဴသွာဵသညဴ် အမျ ိုဵသာဵကုိ 

ေတာင်ကကီဵပမို့မရဲေခန်ဵမှ (ပ)၅၉၇/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ-၃၇၆ အရ အမှုဖွင်ဴထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/11/05/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b6%e1%80%9b%e1%80%be%e1%80%ad-%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/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/11/30/%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AE%E1%80%B8%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%80%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%94/?fbclid=IwAR3LeGsjTYsPjdDJc92S3-W-JOO83-Zb8UzH7DBvNoAjqb6cYPKK0mOt_7U
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သတ်မှတေ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

ဆိပ်ကကီဵခေနာင်တိုတွင် အန်အယ်လဒ်ီ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်က အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵကို အမှုဖွင်ဴ 

နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ဆိပ်ကကီဵခေနာင်တိုပမို့နယ်တွင် လက်ရိှ တိုင်ဵေဒသကကီဵအမှတ် (၂) 

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်ောဵလှယ် ဦဵသန်ဵေဆွမှ ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေဇာ်သိန်ဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ 

ေီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒြဖင်ဴ ဆိပ်ကကီဵခေနာင်တို ပမို့မရဲေခန်ဵတွင် အမှုဖွင်ဴတိုင် ကာဵခဲဴသည်။ 

တိုင် ကာဵရသညဴ် အေ ကာင်ဵအရင်ဵမှာ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ဆိပ်ကကီဵခေနာင်တိုပမို့ အတွက် အလှူရှင်မိသာဵေုတေ်ေုမှ 

လူနာတင်ယာဉ်ကာဵ တေ်ေီဵလှူဒါန်ဵသညဴ် အခမ်ဵအနာဵတေ်ခု ြပုလုပ်ခဲဴရာ လ ူ ၃၀ ဦဵထက်ပိုသည်ဟုဆိုကာ 

အမှုဖွင်ဴတိုင် ကာဵခဲဴြခင်ဵြဖေ်သည်။ 

တိုင် ကာဵခဳရမှုနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ဆိပ်ကကီဵခေနာင်တိပုမို့နယ် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵ ဦဵေီဵဌာနမှ ဦဵေီဵမှူဵ ဦဵေဇာ်သိန်ဵသည် 

အခမ်ဵအနာဵကို ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကောဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် ေည်ဵမျဉ်ဵေည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴ အညီ 

ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်ဟု ေြပာသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

 

 သတ်မှတေ်ာဵေသာ အမိန့်မျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက် တရာဵစွဲဆို ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

နွာဵေိုဵကကီဵမမို့ရိှ ပုဂ္ဂလိကေဆဵခန်ဵပိုင်ရှင် ၁ ဦဵကို သဘာဝေဘဵစီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒြဖင်ဴအမှုဖွငဴ် 

http://burmese.dvb.no/archives/425560
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နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ နွာဵထိုဵကကီဵပမို့ အမှတ် ၈ ရပ်ကွက်တွင်ဖွင်ဴလှေ်ထာဵသညဴ် ပိေတာက်ဝါ 

ပုဂ္ဂလိက ေဆဵခန်ဵပိုင်ရှင်ကို သဘာဝေဘဵေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၃၀(က)ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်အေရဵယူ ထာဵေ ကာင်ဵ နွာဵထိုဵကကီဵ 

ပမို့မရဲေခန်ဵမှ သိရှိရသည်။ 

ြမင်ဵ ခခဳပမို့နယ်မှ ကိုဗေ်-၁၉ ပိုဵေတွ့လူနာ  အမျ ိုဵသမီဵတေ်ဦဵကို ေအာက်တိုဘာ ၂၁ ရက်မှ ေအာက်တိဘုာ ၂၇ ထိ အဆိုပါ 

ေဆဵခန်ဵတွင် ကုသေပဵခဲဴသညဴ်အတွက် လူနာနှင်ဴ ထိေတွ့ခဲဴသညဴ် ေဆဵခန်ဵပိုင်ရှင် ေဒါက်တာ ေကျာ်ကိုကိုနှင်ဴ 

အကူသူနာြပုတေ်ဦီဵကို နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်အထိ ကွာရန်တင်ဵဝင်ခိုင်ဵခဲဴကာ ေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵေတွ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုရန် 

သက်ဆိုင်ရာမှ တာဵြမေ်ခဲဴသည်။ 

သ့ုိေသာ်လည်ဵ ေဆဵခန်ဵတွင် ြပငပ်လူနာ လက်ခဳြခင်ဵ၊ ေဆဵခန်ဵရိှ လူနာမျာဵအာဵ ေနရပ်ြပန်လည်ေေလွှတ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵေပဵြခင်ဵ 

ေသညဴ် ေဆဵကုသေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဆက်လက် ဖွငဴ်လှေ်ေဆာင်ရွက်ေနေ ကာင်ဵ သတင်ဵေပဵ တိုင် ကာဵလာတဲဴအတွက် 

သတ်မှတ်ေည်ဵကမ်ဵလိုက်နာမှု မရိှတာေ ကာငဴ် ေဒါက်တာေကျာ်ကိုကိုအာဵ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် 

နွာဵထိုဵကကီဵသဘာဝေဘဵေီမဳခန့်ခွဲမှု ေကာ်မတီမှ အမှုဖွင်ဴ အေရဵယူခဲဴသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

ြမင်ဵ ခခဳတွင် ခရီဵသွာဵရာဇဝင်အမှန်မေြပာသူကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴ 

နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြမင်ဵ ခခဳပမို့တွင် ခရီဵသွာဵရာဇဝင်ကို အမှန်မေြပာဘဲ ေရာဂါကူဵေက်မှု 

ြဖေ်ေပါ်ေေခဲဴသညဴ် ကိုဗေ်-၁၉ လူနာအမှတ် ၇၈၈ ကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ် 

အေရဵယူထာဵေ ကာင်ဵ ြမင်ဵ ခခဳပမို့မရဲေခန်ဵမှ ေြပာသည်။ 

လူနာအမှတ် ၇၈၈ သည် ရန်ကုန်ကို သွာဵလာခဲဴသညဴ် ခရီဵသွာဵ ရာဇဝင်ရိှခဲဴေသာ်လည်ဵ အမှန်မေြပာေသာေ ကာင်ဴ 

လူနာမှတဆင်ဴ ေရာဂါကူဵေက်သူမျာဵ ထပ်ပပီဵရှိခဲဴသညဴ်အတွက် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ြမင်ဵ ခခဳပမို့နယ် ကျန်ဵမာေရဵ 

ဦဵေီဵဌာနမှ တရာဵေွဲဆိခုဲဴြခင်ဵ ြဖေ်သည်။ 

၎င်ဵလနူာအမှတ် ၇၈၈ သည်  သဂုတ် ၃၁ ရက်ေန့တွင် ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသည်ဟု ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကောဵဝန်ကကီဵဌာနမှ 

ထုတ်ြပန်ထာဵပပီဵ လူနာမှတဆင်ဴ ေနာက်ထပ် ၅၇ ဦဵထိ ြပန့်ပွာဵခဲဴြခင်ဵလည်ဵ ြဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

တရာဵဝင်ေုတ်ြပန်ောဵေသာအမိန့်အာဵ လိုက်နာြခင်ဵမရှိဘဲ တရာဵမဝင် အနှိပ်ခန်ဵြပုလုပ်ေနကကသူမျာဵအာဵ အေရဵယူ 

http://burmese.dvb.no/archives/424676
http://burmese.dvb.no/archives/424829
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နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြပည်ကကီဵတဳခွန်ပမို့နယ်တွင် ည ၁၀ နာရီအချနိ် တိုင်ဵမှုကူဌာနေုမှ 

တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ ေက်မှုနယ်ေြမရဲေခန်ဵမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵပါဝင်သညဴ် ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့တို့သည် ြပည်ကကီဵတဳခွန်ပမို့နယ်၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ 

၆၃ လမ်ဵနှငဴ် ကေနာင်မင်ဵသာဵကကီဵလမ်ဵေထာငဴ်ရိှ ေမာင်ေိုဵ ၄၆ နှေ်၏ေနအိမ်တွင် တရာဵမဝင် အနှိပ်ခန်ဵြပုလုပ်ေန 

ေ ကာင်ဵသတင်ဵအရ သက်ေသမျာဵနှငဴ်အတူ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ မန်ေနဂျာ ေမာငေ်ိုဵပါဆိုင်ဝန်ထမ်ဵ အမျ ိုဵသာဵ(၃)ဦဵ၊ 

အနှိပ်သမ(၁၂)ဦဵ၊ လာေရာက်အနှိပ်ခဳသူ အမျ ိုဵသာဵ(၆)ဦဵတို့အာဵ အနှိပ်ခန်ဵြပုလုပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴပေ္စည်ဵမျာဵ၊ Huawei 

ဖုန်ဵ ၁ လုဳဵ၊ ြမန်မာေငွေက္ကူေရာရာ ၆၇၅၀၀ ကျပ်တို့နှငဴ်အတူ ေတွ့ရိှသိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴသြဖငဴ် ေက်မှုနယ်ေြမရဲေခန်ဵမှ 

(ပ)၄၂၂/၂၀၂၀၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ် ေေ်ေဆဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေ ကာင်ဵ 

သိရှိရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှေ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်၊ Mandalay Police ၏ လူမှုကွန်ရက်ောမျက်နှာ/ြမန်မာ 

 

 

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရန်ကုန်ရဳုဵတာဝန်ခ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈  

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

မပိုင်ရညေ်မွှဵ (မှတ်တမ်ဵ နှငဴ်သုေတသနဌာန ဒုတာဝန်ခ)ဳ    +၉၅(၀) ၉၉၇ ၃၀၃ ၁၀၅၀ 

 

 

 

https://www.facebook.com/mandalaypolice/posts/1850156298457451

