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ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ ကိဗုစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာ 

ြမန်မာနိင်ုငဳအတွင်ဵ၌ ကုိဗစ်-၁၉အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါ 

ကာလအတွင်ဵ   အဆုိပါကိစ္စရပ်နင်ဴှဆက်နွယ်၍ ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှုြဖစ်စဉ်မျာဵကုိ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ ေစာင်ဴ ကညဴ် 

မှတ်တမ်ဵတင်ခဲဴသည။် ထိုမတှ်တမ်ဵမျာဵအရ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်ဵတွင် 

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ ( ၅၂ ) ဦဵသည် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳခဲဴရသည။် 
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နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မ ှ ကိုဗစ်-၁၉ အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက် 

ေရာဂါနှင်ဴဆက်နွယ်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုမျာဵကို ဧပပီလကတည်ဵကစတင်၍ မှတ်တမ်ဵြပုစုပပီဵ ေလဴလာ 

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

တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသညဴ် စာရင်ဵမျာဵကိုလည်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာနှင်ဴအတူ မှတ်တမ်ဵြပုစု၍ လစဉ် 

ထုတ်ြပန်လျက်ရိှသည်။  သဂုတ်လ ၁၆ ရက်ေန့မှစ၍ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်  ြပည်တွင်ဵကူဵစက်မှု ြပန်လည်ေတွ့ရိှလာ 

ခဲဴရပပီဵေနာက် ရန်ကုန်နှင်ဴ အြခာဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ နှင်ဴ ြပည်နယ်မျာဵတင်ွလည်ဵ ကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵမှုမျာဵ ထပ်မဳေတွ့ရိှလာရသည်။ 

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်ဵသည် ရန်ကုန်ပမို့ကို အမျာဵဆုဳဵ ရိုက်ခတ်ခဲဴပပီဵ ယခုအချနိ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူဵစက်ြခင်ဵခဳရသူနှင်ဴ 

ေသဆုဳဵသူအေရအတွက်ပိုမိုမျာဵြပာဵလာေသာေ ကာင်ဴ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရိှ ပမိုနယ်မျာဵအာဵ Stay at Home 

သတ်မှတ်ထာဵသည်။  ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ေန့အထိ ပိုဵေတွ့လူနာစုစုေပါင်ဵ ၁၂၄၆၃၀ ဦဵရိှလာပပီဵ ေသဆုဳဵသူမှာ ၂၆၈၂ ဦဵ 

ရိှပပီြဖစ်သည်။  

လက်ရိှကာလတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ၌ ကိုဗစ်–၁၉ အသက်ရှုလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါ ကူဵစက်နှုန်ဵ အတန်အသင်ဴ 

ေလျာဴကျေနချနိ်ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ အချုပ်ေထာင်၊အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ခဳရမှုမျာဵရိှေန သည်။ 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ပိုဵေတွ့ရိှမှုသည် ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန်ခက်ခဲပပီဵ စုိဵရိမ်စရာေကာင်ဵေသာ အေြခအေန တစ်ရပ် 

ြဖစ်ေနသည်။ လက်ရိှတွင်လည်ဵ ြပည်နယ်နှငဴ်တိုင်ဵေဒသကကီဵအချ ို့ရှိ အချုပ်ေထာင်နှင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကူဵစက်ခဳရြခင်ဵမျာဵရိှေနသည်။ ထိုအြခင်ဵအရာသည် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၊ အချုပ်ေထာင်မျာဵနှင်ဴ ရဲဘက်စခန်ဵမျာဵ ရိှ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာအေနအထာဵတစ်ရပ်ြဖစ်ပပီဵ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ 

ထူထပ်လျက်ရိှြခင်ဵေ ကာင်ဴ ကူဵစက်မှုြဖစ်ေပါ်ပါက ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန် ခက်ခဲမည်ြဖစ်သည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ လက်ရိှအချနိ်ကာလ 

အတွင်ဵ မလိုလာဵအပ်ေသာဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵကို ရပ်တန့်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထို့ြပင် အကျဉ်ဵသာဵ၊ အချုပ်သာဵ မည်မျှအထိ 

ကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်၊ မည်ကဲဴသ့ုိ တာဵဆီဵကာကွယမ်ှုမျာဵကို လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှသည်တို့ကိုလည်ဵ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာစွာ 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာ ကာဵရန် လိုအပ်လျက်ရိှေ ကာင်ဵ သဳုဵသပ်အပ်ပါသည်။ အချုပ်ေထာင်၊ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် 

ကူဵစက်ေနမှုမျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချုပ်ေထာင်၊ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ေခါင်ဵစဉ်ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 
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ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵတွင် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ၌ေနထိုင်စဉ် သတ်မှတ်ထာဵေသာစည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိုက်နာမှုမရိှြခင်ဵနှင်ဴ 

သတ်မှတ်ထာဵေသာအမိန့်မျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက်  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၉၊ 

၃၀(က)  ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရသူ (  ၅၂  ) ဦဵရိှသည်။  

╬ 

တိုင်ဵနှငဴ် ြပည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵနှငဴ် 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူမျာဵ 

ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မ ှ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ တိုင်ဵနှင်ဴ 

ြပည်နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵစာရင်ဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝငေ်နသူမျာဵစာရင်ဵအာဵ ေလဴလာ၍ မှတ်တမ်ဵြပုခဲဴပါ သည်။ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့အထိ AAPP မ ှရရိှထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအေပါ်အေြခခဳ၍ တိုင်ဵနှင်ဴ ြပည်နယ်အလိုက် 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵနှင်ဴ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူဦဵေရကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယာဵတွင် ေလဴလာ  ကညဴ်ရှုနိုင်ပါသည်။  

 တိုင်ဵ/ြပည်နယ် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵ ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသူဦဵေရ 

၁ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ ၂၀၅ ၅၉၄၆ 

၂ မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၇၂၁ ၃၄၀၆ 

၃ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၁၁၄၄ ၆၉၇၄ 

၄ ကရင်ြပည်နယ် ၄၀၉ ၂၆၉၆ 

၅ မွန်ြပည်နယ် ၂၄ ၉၀၀ 

၆ ကချင်ြပည်နယ် ၂၁၆ ၂၃၄၆ 

၇ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၃၇၀ ၆၆၉၅ 

၈ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၉၇၅ ၆၅၀၉ 

၉ ရခိုင်ြပည်နယ် ၃၃၅ ၁၅၆၈ 

၁၀ ရှမ်ဵြပည်နယ် ေတာင်ပိုင်ဵ ၁၁၈ ၂၅၁၀ 
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၁၁ ရှမ်ဵြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်ဵ ၄၅၇ ၁၆၁၁ 

၁၂ ရှမ်ဵြပည်နယ် အေရှ့ပိုင်ဵ ၂၀ ၇၇၁ 

၁၃ တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၅၃ ၁၆၇၀ 

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၁၄၄၈ ၁၂၈၇၄ 

၁၅ ချင်ဵြပည်နယ် ၃၅ ၅၉၉ 

၁၆ ကယာဵြပည်နယ် ၂၄ ၄၁၇ 

၁၇ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ ၁၂ ၁၇၇၀ 

 စုစုေပါင်ဵ ၆၆၆၆ ၅၉၂၆၂ 

 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင်ဴကို ဝင်ေရာက်၍လည်ဵ ဖတ်ရှု ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 

http://mohs.gov.mm/su/orhx6034OR 

 

╬ 

 

 

 

အချုပ်ေထာင်၊ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

● ြမဝတီမမို့မရဲစခန်ဵရှိ အချုပ်သာဵ ရှစ်ဦဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 

 

● ပဲခူဵအမှတ် ၂ ရဲစခန်ဵရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵနှင်ဴ အချုပ်သာဵ ၁၇ ဦဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိ  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

http://mohs.gov.mm/su/orhx6034OR
https://myanmar.mmtimes.com/news/148583.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/148583.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/148583.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/148583.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/148583.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/148583.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/148583.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/148583.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/148583.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/148583.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/148583.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/148583.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/148583.html
http://burmese.dvb.no/archives/429082
http://burmese.dvb.no/archives/429082
http://burmese.dvb.no/archives/429082
http://burmese.dvb.no/archives/429082
http://burmese.dvb.no/archives/429082
http://burmese.dvb.no/archives/429082
http://burmese.dvb.no/archives/429082
http://burmese.dvb.no/archives/429082
http://burmese.dvb.no/archives/429082
http://burmese.dvb.no/archives/429082
http://burmese.dvb.no/archives/429082
http://burmese.dvb.no/archives/429082
http://burmese.dvb.no/archives/429082
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● ဗန်ဵေမာက်မမို့တွင် ြပစ်ဒဏ်ကျ အချုပ်သာဵ တစ်ဦဵတွင် ကိုဗစ်ပိုဵေတွ့ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

● ပုသမိ်ရဲစခန်ဵတွင် အချုပ်သာဵ တစ်ဦဵတွင် ပိုဵေတွ့၊ ရဲနင်ဴှအချုပ်သာဵ ၂၁ ဦဵကို အသွာဵအလာကန့်သတ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

● ဧရာဝတီတိုင်ဵ၌ အကျဉ်ဵသာဵနှင်ဴ အချုပ်သာဵ ၁၃၇ ဦဵတွင် ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ် ပိုဵေတွ့ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

 

- ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်ေန့တင်ွ ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီမမို့မရဲတပ်ဖွဲ့စခန်ဵအတွင်ဵရိှ အချုပ်ေထာင်မှ အချုပ်သာဵရှစ်ဦဵ 

တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသည်။ ြမဝတီရဲစခန်ဵအတွင်ဵရိှ ရဲအုပ် တစ်ဦဵနှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်သဳုဵဦဵ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ 

မိသာဵစုသဳုဵဦဵတွင် ပပီဵခဲဴသညဴ် တစ်ပတ်ခန့်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ပိုဵေတွ့ရိှခဲဴပပီဵေနာက် အချုပ်ေထာင်တွင်ရှိသညဴ် 

အချုပ်သာဵမျာဵအာဵ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵ စစ်ေဆဵရာ အချုပ်သာဵရှစ်ဦဵတွင် ပိုဵေတွ့ရိှခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ၎င်ဵတ့ုိအာဵ 

ကျန်အချုပ်သာဵမျာဵနှင်ဴ သီဵြခာဵစီ ထာဵကာ ေဆဵကုသမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ြမဝတီရဲတပ်ဖွဲ့မှ 

တာဝန်ရိှသူ တစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

 

- ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တင်ွ ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပဲခူဵမမို့အမှတ် ၂ ရဲစခန်ဵရိှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵ နှင်ဴ အချုပ်သာဵ ၁၇ 

ဦဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသည်။ ပဲခူဵပမို့အမှတ် ၂ ရဲစခန်ဵအချုပ်တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့၌ အချုပ်သာဵ 

ေြခာက်ဦဵနှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦဵ၏ ဇနီဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသညဴ်အတွက် အမှတ် ၂ စခန်ဵ 

တစ်ခုလုဳဵအာဵ Lockdown ချခဲဴသည်။  ထို့ေနာက် ရဲစခန်ဵအချုပ်တွင် ကျန်ခဲဴသညဴ်သူမျာဵနှင်ဴ တပ်ဖွဲ့ဝင်တချ ို့အာဵ 

စစ်ေဆဵသညဴ်အခါ အချုပ်သာဵ ၁၇ ဦဵနှင်ဴ တပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵတို့တွင် ေရာဂါကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ကုိ 

စစ်ေဆဵေတွ့ရိှခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ အမှတ် ၂ ရဲစခန်ဵကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့ခန့်အထိ Lockdown 

ထပ်ချထာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ကျန်ေနသညဴ် အချုပ်သာဵ ခုနှစ်ဦဵအာဵ  အင်ဵတေကာ်ရဲစခန်ဵအချုပ်သ့ုိ 

ေြပာင်ဵေရွ့ထာဵမည်ဟု သိရိှရသည်။ 
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https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/28/%e1%80%97%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%99%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%80-%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%92%e1%80%8f%e1%80%ba/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/28/%e1%80%97%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%99%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%80-%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%92%e1%80%8f%e1%80%ba/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/28/%e1%80%97%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%99%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%80-%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%92%e1%80%8f%e1%80%ba/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/28/%e1%80%97%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%99%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%80-%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%92%e1%80%8f%e1%80%ba/
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အလာဵတူ ပဲခူဵအမှတ် ၁ ရဲစခန်ဵတွင် ညမထွက်ရအမိန့်အာဵ လိုက်နာြခင်ဵမရိှေသာေ ကာင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵခဳထာဵရသူမျာဵ အနက် တစ်ဦဵတွင် ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိခဲဴေသာေ ကာင်ဴ ကျန်သညဴ်သူမျာဵအာဵ ကွာရန်တင်ဵ 

တစ်ခုတွင် ပို့ခဲဴပပီဵ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် စစ်ေဆဵသညဴ်အခါ ေနာက်ထပ် ၁၂ ဦဵတင်ွ ထပ်မဳပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသည်။ 

ပိုဵေတွ့အချုပ်သာဵမျာဵအာဵ ပဲခူဵေဆဵရုဳသ့ုိ ပို့ေဆာင်ကုသမည်ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတိုအ့ာဵ သာမန်ပိုဵေတွ့ လူနာမျာဵကဲဴသ့ုိ 

ထာဵရှိ၍ မရသညဴ်အတွက် အချုပ်သာဵမျာဵအတွက် သီဵသန့်ထာဵပပီဵ ကုသနိုင်သညဴ် အခန်ဵမျ ိုဵြပင်ဆင်ပပီဵ 

ပို့ေဆာင်ကုသသွာဵမည်ဟု သိရိှရသည်။ 

- ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တင်ွ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဗန်ဵေမာက်မမို့၊ ဗန်ဵေမာက်ပမို့မရဲစခန်ဵတွင် 

ချုပ်ေနှာင်ထာဵသညဴ် အချုပ်သာဵမျာဵအနက်မှ ြပစ်ဒဏ်ကျ အချုပ်သာဵ ၂၈ ဦဵအာဵ ကသာအကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ 

ပို့ေဆာင်သညဴ်အချနိ် ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵ ရိှ၊မရိှ စစ်ေဆဵသညဴ်အခါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါရိှေနသညဴ် တရာဵခဳ တစ်ဦဵကုိ 

ေတွ့ရိှခဲဴသည်။ ပိုဵေတွ့အတည်ြပု တရာဵခဳ လူနာသည် အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် အမျ ိုဵသာဵ ြဖစ်သည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ 

ပိုဵေတွ့တရာဵခဳ လူနာနှင်ဴ ထိစပ်ခဲဴသညဴ် ဗန်ဵေမာက်ပမို့မရဲစခန်ဵမှ အချုပ်တရာဵခဳ အမျ ိုဵသာဵ (၆၄) ဦဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ 

ရှစ်ဦဵတိုက့ို ဗန်ဵေမာက်ပမို့နယ် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမှ RDT Tist kitနှင်ဴ အေရဵေပါ် စစ်ေဆဵသညဴ်အခါ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုဵကူဵစက်ြခင်ဵမခဳရေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

ပိုဵေတွ့တရာဵခဳလူနာကို ကသာြပည်သူ့ေဆဵရုဳ Isolation Ward တွင် ပို့ေဆာင်၍ ကုသေနပပီဵ 

ဗန်ဵေမာက်ပမို့မရဲစခန်ဵကို အသွာဵအလာ ကန့်သတ်နယ်ေြမအြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။ 

- ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တင်ွ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသိမ်မမို့ ပမို့မရဲစခန်ဵရှိ အချုပ်သာဵ တစ်ဦဵတွင် 

ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသည်ဟု တိုင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့ထဳမှ သိရှိရသည်။ 

ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသညဴ် အချုပ်သာဵသည် အချုပ်ခန်ဵအတွင်ဵသ့ုိ ေရာက်ရှိသည်မှာ ရက်ပိုင်ဵသာ ရိှေသဵသည် 

ဟုသိရိှရသည်။ ပထမအကကိမ်စစ်ေဆဵေသာအခါ ပိုဵမေတွ့ခဲဴေသာ်လည်ဵ ဒုတိယအကကိမ်စစ်ေဆဵသညဴ်အခါ 

ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသည်ဟု တိုင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့မှ ေြပာေရဵဆိခုွင်ဴရိှသူ ဒုရဲမှူဵကကီဵ ထွန်ဵေရွှေမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵနှငဴ် 

ထိစပ်ခဲဴသညဴ် တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵနှင်ဴ အချုပ်သာဵမျာဵအာဵ အသွာဵအလာကန့်သတ်ထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။ 

ေရာဂါပိုဵရိှ၊မရှိ စစ်ေဆဵရန်လည်ဵ လုပ်ေဆာင်ေနသည်ဟု သိရိှရသည်။ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသညဴ် အချုပ်သာဵသည် 

ပုသမိ်ပမို့တွင်ေနထိုင်သူြဖစ်သည်။ ၎င်ဵသည် သနပ်ခါဵတုဳဵေရာင်ဵသညဴ် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ေနပပီဵ  

ခရီသွာဵရာဇဝင်နှင်ဴ ပိုဵေတွ့ လူနာနှင်ဴ ထိေတွ့ခဲဴြခင်ဵ မရိှေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။  
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- ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵတွင် အကျဉ်ဵသာဵနှင်ဴ အချုပ်သာဵ ၈၂၅ ဦဵကို ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ပိုဵ ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆဵခဲဴရာ 

အကျဉ်ဵသာဵနှင်ဴ အချုပ်သာဵ ၁၃၇ ဦဵတွင် ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ပိုဵေတွ့ရိှခဲဴသည်ဟု ဧရာဝတီတိုင်ဵ 

ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ဒုတိုင်ဵဦဵစီဵမှူဵ ေဒါက်တာသီဟေအာင်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ အကျဉ်ဵသာဵသစ်၊ 

အချုပ်သာဵသစ်၊ ေထာင်မှ လွတ်မညဴ်လူမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ 

ရက်ေန့တွင် ဘိုကေလဵမမို့နယ်မှ အချုပ်သာဵ ၂၈ ဦဵတွင် ပိုဵကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ╬ 

 

 

 

 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ အမိန့်မျာဵကို 

ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵအတွက်တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

 

ကချင်ြပည်နယ် 

ြမစ်ကကီဵနာဵတွင် ကွာရန်တင်ဵစင်တာမှ အြပင်သ့ုိ ခိုဵထွက်သူ ေလဵဦဵကို အေရဵယူ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစ်ကကီဵနာဵပမို့မရဲစခန်ဵမှ ြမစ်ကကီဵနာဵပမို့ ပညာေရဵေကာလိပ် 

ကွာရန်တင်ဵစင်တာတွင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနရာမှ အြပင်သ့ုိခိုဵထွက်သူ အမျ ိုဵသာဵ ေလဵဦဵအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵဥပေဒြဖင်ဴ အေရဵယူခဲဴသည်။ ဒူကေထာင်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်ပပီဵ  ၎င်ဵတ့ုိကို ြမစ်ကကီဵနာဵ 

ပမို့မရဲစခန်ဵတွင် အမှုဖွင်ဴတိုင် ကာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ြဖစ်စဉ်မှာ တရုတ်ြပည်မှ ေထာင်ကျပပီဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာသညဴ် 

ေဒသခဳ အမျ ိုဵသာဵ ေလဵဦဵသည် အြပင်သ့ုိခိုဵထွက်ပပီဵ ဆိုင်တွင်အရက်ေသာက် ေသာင်ဵကျန်ဵေနသညဴ်အချနိ်တွင် ြပန်လည် 

ဖမ်ဵမိခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

http://burmese.dvb.no/archives/431140
http://burmese.dvb.no/archives/431140
http://burmese.dvb.no/archives/431140
http://burmese.dvb.no/archives/431140
http://burmese.dvb.no/archives/431140
http://burmese.dvb.no/archives/431140
http://burmese.dvb.no/archives/431140
http://burmese.dvb.no/archives/431140
http://burmese.dvb.no/archives/431140
http://burmese.dvb.no/archives/431140
http://burmese.dvb.no/archives/431140
http://burmese.dvb.no/archives/431140
http://burmese.dvb.no/archives/431140
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မွန်ြပည်နယ် 

ကိုဗစ်ကာလတွင် ဖွင်ဴလှစ်လျက်ရှိသညဴ် KTV ဆိုင်ကို ဝင်ေရာက်ဖမ်ဵဆီဵ 

မွန်ြပည်နယ်၊ သထုဳပမို့နယ်၊ ေြမနီကုန်ဵေကျဵရွာ၊ ရန်ကုန်-ေမာ်လပမိုင်လမ်ဵအနီဵရှိ Sunday KTV နှင်ဴ စာဵေသာက်ဆိုင်ကို 

ကိုဗစ်စည်ဵကမ်ဵချက်ေဖာက်ဖျက်၍ ဖွင်ဴလှစ်ခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့ နဳနက် ၁ နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ဝင်ေရာက်  

စစ်ေဆဵခဲဴရာ အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ် မန်ေနဂျာ တစ်ဦဵ ၊ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် စာဵပွဲထိုဵ ေခါင်ဵေဆာင်တစ်ဦဵ ၊ အသက် ၂၇ 

နှစ်အရွယ် စာဵပွဲထိုဵ  တစ်ဦဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ ရှစ်ဦဵ၊ လာေရာက်သီဆိုသူ အမျ ိုဵသာဵ ၁၀ ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ ၂၁ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ရမိခဲဴသည်ဟု 

သထုဳပမို့မရဲစခန်ဵမှ သိရှိရသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ ရမိသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ ၂၁ ဦဵကို သထုဳပမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ၊တရာဵစွဲဆိုသွာဵမည်ဟု 

သထုဳပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵမှ သိရိှရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

 

ရှမ်ဵြပည်နယ် 

ခရီဵသွာဵရာဇဝင်ထိမ်ချန်သညဴ် အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ လာဵရှိုဵပမို့နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယထ်ိန်ဵချုပ် 

တုဳြ့ပန်ေရဵေကာ်မတီမှ လာဵရှိုဵပမို့၌ ခရီဵသွာဵရာဇဝင်ကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်ဵမြပုဘဲ ထိမ်ချန်ထာဵခဲဴသညဴ် လာဵရှိုဵပမို့ 

ရပ်ကွက် ၅၊ နယ်ေြမ ၁၀ တွင် ေနထိုင်ေသာ မထာဵထာဵဦဵအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ြဖင်ဴ 

လာရှိုဵပမို့မရဲစခန်ဵ၌ အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ 

နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် မထာဵထာဵဦဵသည် မိခင်ြဖစ်သူနှင်ဴအတူ လူနာတင်ယာဉ်နှင်ဴ မန္တေလဵပမို့မှ လာဵရှိုဵပမို့ကို 

ြပန်လာခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ နုိဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့တွင် သူမ၏ မိခင်ြဖစ်သူမှာ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴေ ကာင်ဵ၊ နာေရဵအိမ်သ့ုိ 

ေဆွမျ ိုဵမျာဵ အပါအဝင် အိမ်ေထာင်စု ၆၂ စုမှ လ ူ ၂၄၅ ဦဵ ေရာက်ရိှခဲဴေ ကာင်ဵကို ကျန်ဵမာေရဵဌာနမှ စုဳစမ်ဵေဖာ်ထုတ်ခဲဴသည်။ 

ထို့ေနာက် အဆိုပါ အမျ ိုဵသမီဵအာဵ ကွာရန်တင်ဵထာဵရိှကာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုဵ ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆဵခဲဴရာ ဒီဇင်ဘာလ ၆ 

ရက်ေန့တွင် ပိုဵေတွ့ရိှခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ကွာရန်တင်ဵရက်ေစဴေသာေ ကာင်ဴ ယခုကဲဴသ့ုိ 

https://bit.ly/2Jl4P7J?fbclid=IwAR0IUg2mrtifJV8CAVgN5rr9TuOsboQfXgWC4U0PWs4Oy1duazj7JANBG0Q
https://bit.ly/2Jl4P7J?fbclid=IwAR0IUg2mrtifJV8CAVgN5rr9TuOsboQfXgWC4U0PWs4Oy1duazj7JANBG0Q
https://bit.ly/2Jl4P7J?fbclid=IwAR0IUg2mrtifJV8CAVgN5rr9TuOsboQfXgWC4U0PWs4Oy1duazj7JANBG0Q
https://bit.ly/2Jl4P7J?fbclid=IwAR0IUg2mrtifJV8CAVgN5rr9TuOsboQfXgWC4U0PWs4Oy1duazj7JANBG0Q
https://bit.ly/2Jl4P7J?fbclid=IwAR0IUg2mrtifJV8CAVgN5rr9TuOsboQfXgWC4U0PWs4Oy1duazj7JANBG0Q
https://bit.ly/2Jl4P7J?fbclid=IwAR0IUg2mrtifJV8CAVgN5rr9TuOsboQfXgWC4U0PWs4Oy1duazj7JANBG0Q
https://bit.ly/2Jl4P7J?fbclid=IwAR0IUg2mrtifJV8CAVgN5rr9TuOsboQfXgWC4U0PWs4Oy1duazj7JANBG0Q
https://bit.ly/2Jl4P7J?fbclid=IwAR0IUg2mrtifJV8CAVgN5rr9TuOsboQfXgWC4U0PWs4Oy1duazj7JANBG0Q
https://bit.ly/2Jl4P7J?fbclid=IwAR0IUg2mrtifJV8CAVgN5rr9TuOsboQfXgWC4U0PWs4Oy1duazj7JANBG0Q
https://bit.ly/2Jl4P7J?fbclid=IwAR0IUg2mrtifJV8CAVgN5rr9TuOsboQfXgWC4U0PWs4Oy1duazj7JANBG0Q
https://bit.ly/2Jl4P7J?fbclid=IwAR0IUg2mrtifJV8CAVgN5rr9TuOsboQfXgWC4U0PWs4Oy1duazj7JANBG0Q
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/26/%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%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-k/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/26/%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%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-k/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/26/%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%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-k/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/26/%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%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-k/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/26/%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%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-k/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/26/%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%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-k/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/26/%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%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-k/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/26/%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%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-k/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/26/%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%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-k/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/26/%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%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-k/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/26/%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%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-k/


 
 

9 
 
 

အေရဵယူရြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ လာဵရှိုဵပမို့နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယထ်ိန်ဵချုပ် တုဳြ့ပန်ေရဵေကာ်မတီဥက္ကဌ 

ဦဵအာကာလင်ဵမှ ေြပာသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒကို ေဖာက်ဖျက်ကာ ဖွင်ဴလှစ်သညဴ် The World Wide KTV ဆိုင်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ 

ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵခဲဴမပီဵ ဆိုင်တာဝန်ခဳ အပါအဝင် ကိုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴ 

ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ဗဟန်ဵပမို့နယ်၊ ဆရာစဳရပ်ကွက်၊ ဆရာစဳလမ်ဵရိှ The World Wide KTV ဆိုင်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ေရှာင်တခင် 

ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵခဲဴပပီဵ The World Wide KTV ဆိုင်တာဝန်ခဳ ဦဵေအဵထွန်ဵအပါအဝင် ကိုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် 

ဦဵေအဵထွန်ဵကို သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴလ်ည်ဵေကာင်ဵ၊ လာေရာက် စာဵေသာက် 

သီဆိုသညဴ် ဦဵေအာင်ေဇာ်ဦဵအပါအဝင် ေလဵဦဵ နှင်ဴ မယမင်ဵအပါအဝင် ေလဵဦဵတို့အာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၃၀(က)ြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ 

ြဖစ်စဉ်မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့၊ ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ် အချနိ်တွင် အေနာက်ပိုင်ဵခရိုင် အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၊ အေနာက်ပိုင်ဵ 

ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ၊ ဗဟန်ဵပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၊ ဗဟန်ဵပမို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵတို့မှဦဵေဆာင်ကာ အဆိုပါဆိုင်ကို ေရှာင်တခင် 

ဝင်ေရာက် စစ်ေဆဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ဆိုင်တာဝန်ခဳ ဦဵေအဵထွန်ဵမှလွ၍ဲ ကျန်အမျ ိုဵသာဵ ေလဵဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ ေလဵဦဵကို 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် အာမခဳေပဵပပီဵ ြပန်လွှတ်ေပဵခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။   

အလာဵတူ ဗဟန်ဵပမို့နယ်၊ တက္ကသုိလ်ရိပ်သာလမ်ဵ (၁) တွင် ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ တရာဵမဝင် ဖွင်ဴလှစ်လျက်ရှိသညဴ် The Myst 

Bar & Lounge Yangon နိုက်ကလပ်ကို နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်ေန့ နဳနက် ၂ နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင်ဴ 

ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့တိုမ့ှ ဝင်ေရာက်ဖမ်ဵဆီဵခဲဴရာ လူ ၈၀ ေကျာ်ကို ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴသည်။   

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 

 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hkl1mr%3Ffbclid%3DIwAR0CsWYRC_7C6qSSzkp_WS4vxiaf5yF1Si6mEDvS4IbM2F9uMyPSN581G_0&h=AT0DadnTeQWNAFEs77f0BSqNn7HwhgNhokUbVuvVugDx60EimX1QwDcfnBcei-TUdcOdIw_8Y9Y9GRQYpC0T3Xz5lZ9Jy-Tsfa3fuVM8zSU4Y2uUpZs_k5JuZZs3sVV-aAnv&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3XaA9MG8x_5TEyZwRHBLiTE1t6-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hkl1mr%3Ffbclid%3DIwAR0CsWYRC_7C6qSSzkp_WS4vxiaf5yF1Si6mEDvS4IbM2F9uMyPSN581G_0&h=AT0DadnTeQWNAFEs77f0BSqNn7HwhgNhokUbVuvVugDx60EimX1QwDcfnBcei-TUdcOdIw_8Y9Y9GRQYpC0T3Xz5lZ9Jy-Tsfa3fuVM8zSU4Y2uUpZs_k5JuZZs3sVV-aAnv&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3XaA9MG8x_5TEyZwRHBLiTE1t6-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hkl1mr%3Ffbclid%3DIwAR0CsWYRC_7C6qSSzkp_WS4vxiaf5yF1Si6mEDvS4IbM2F9uMyPSN581G_0&h=AT0DadnTeQWNAFEs77f0BSqNn7HwhgNhokUbVuvVugDx60EimX1QwDcfnBcei-TUdcOdIw_8Y9Y9GRQYpC0T3Xz5lZ9Jy-Tsfa3fuVM8zSU4Y2uUpZs_k5JuZZs3sVV-aAnv&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3XaA9MG8x_5TEyZwRHBLiTE1t6-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hkl1mr%3Ffbclid%3DIwAR0CsWYRC_7C6qSSzkp_WS4vxiaf5yF1Si6mEDvS4IbM2F9uMyPSN581G_0&h=AT0DadnTeQWNAFEs77f0BSqNn7HwhgNhokUbVuvVugDx60EimX1QwDcfnBcei-TUdcOdIw_8Y9Y9GRQYpC0T3Xz5lZ9Jy-Tsfa3fuVM8zSU4Y2uUpZs_k5JuZZs3sVV-aAnv&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3XaA9MG8x_5TEyZwRHBLiTE1t6-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hkl1mr%3Ffbclid%3DIwAR0CsWYRC_7C6qSSzkp_WS4vxiaf5yF1Si6mEDvS4IbM2F9uMyPSN581G_0&h=AT0DadnTeQWNAFEs77f0BSqNn7HwhgNhokUbVuvVugDx60EimX1QwDcfnBcei-TUdcOdIw_8Y9Y9GRQYpC0T3Xz5lZ9Jy-Tsfa3fuVM8zSU4Y2uUpZs_k5JuZZs3sVV-aAnv&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3XaA9MG8x_5TEyZwRHBLiTE1t6-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hkl1mr%3Ffbclid%3DIwAR0CsWYRC_7C6qSSzkp_WS4vxiaf5yF1Si6mEDvS4IbM2F9uMyPSN581G_0&h=AT0DadnTeQWNAFEs77f0BSqNn7HwhgNhokUbVuvVugDx60EimX1QwDcfnBcei-TUdcOdIw_8Y9Y9GRQYpC0T3Xz5lZ9Jy-Tsfa3fuVM8zSU4Y2uUpZs_k5JuZZs3sVV-aAnv&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3XaA9MG8x_5TEyZwRHBLiTE1t6-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hkl1mr%3Ffbclid%3DIwAR0CsWYRC_7C6qSSzkp_WS4vxiaf5yF1Si6mEDvS4IbM2F9uMyPSN581G_0&h=AT0DadnTeQWNAFEs77f0BSqNn7HwhgNhokUbVuvVugDx60EimX1QwDcfnBcei-TUdcOdIw_8Y9Y9GRQYpC0T3Xz5lZ9Jy-Tsfa3fuVM8zSU4Y2uUpZs_k5JuZZs3sVV-aAnv&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3XaA9MG8x_5TEyZwRHBLiTE1t6-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hkl1mr%3Ffbclid%3DIwAR0CsWYRC_7C6qSSzkp_WS4vxiaf5yF1Si6mEDvS4IbM2F9uMyPSN581G_0&h=AT0DadnTeQWNAFEs77f0BSqNn7HwhgNhokUbVuvVugDx60EimX1QwDcfnBcei-TUdcOdIw_8Y9Y9GRQYpC0T3Xz5lZ9Jy-Tsfa3fuVM8zSU4Y2uUpZs_k5JuZZs3sVV-aAnv&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3XaA9MG8x_5TEyZwRHBLiTE1t6-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hkl1mr%3Ffbclid%3DIwAR0CsWYRC_7C6qSSzkp_WS4vxiaf5yF1Si6mEDvS4IbM2F9uMyPSN581G_0&h=AT0DadnTeQWNAFEs77f0BSqNn7HwhgNhokUbVuvVugDx60EimX1QwDcfnBcei-TUdcOdIw_8Y9Y9GRQYpC0T3Xz5lZ9Jy-Tsfa3fuVM8zSU4Y2uUpZs_k5JuZZs3sVV-aAnv&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3XaA9MG8x_5TEyZwRHBLiTE1t6-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hkl1mr%3Ffbclid%3DIwAR0CsWYRC_7C6qSSzkp_WS4vxiaf5yF1Si6mEDvS4IbM2F9uMyPSN581G_0&h=AT0DadnTeQWNAFEs77f0BSqNn7HwhgNhokUbVuvVugDx60EimX1QwDcfnBcei-TUdcOdIw_8Y9Y9GRQYpC0T3Xz5lZ9Jy-Tsfa3fuVM8zSU4Y2uUpZs_k5JuZZs3sVV-aAnv&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3XaA9MG8x_5TEyZwRHBLiTE1t6-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hkl1mr%3Ffbclid%3DIwAR0CsWYRC_7C6qSSzkp_WS4vxiaf5yF1Si6mEDvS4IbM2F9uMyPSN581G_0&h=AT0DadnTeQWNAFEs77f0BSqNn7HwhgNhokUbVuvVugDx60EimX1QwDcfnBcei-TUdcOdIw_8Y9Y9GRQYpC0T3Xz5lZ9Jy-Tsfa3fuVM8zSU4Y2uUpZs_k5JuZZs3sVV-aAnv&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3XaA9MG8x_5TEyZwRHBLiTE1t6-
https://news-eleven.com/article/200778?fbclid=IwAR22XTQ0H9dPxP7dTTrTHZivEU_JCA-tBOfDGUcWNbFPX89wRMYJPQ8E4g4
https://news-eleven.com/article/200778?fbclid=IwAR22XTQ0H9dPxP7dTTrTHZivEU_JCA-tBOfDGUcWNbFPX89wRMYJPQ8E4g4
https://news-eleven.com/article/200778?fbclid=IwAR22XTQ0H9dPxP7dTTrTHZivEU_JCA-tBOfDGUcWNbFPX89wRMYJPQ8E4g4
https://news-eleven.com/article/200778?fbclid=IwAR22XTQ0H9dPxP7dTTrTHZivEU_JCA-tBOfDGUcWNbFPX89wRMYJPQ8E4g4
https://news-eleven.com/article/200778?fbclid=IwAR22XTQ0H9dPxP7dTTrTHZivEU_JCA-tBOfDGUcWNbFPX89wRMYJPQ8E4g4
https://news-eleven.com/article/200778?fbclid=IwAR22XTQ0H9dPxP7dTTrTHZivEU_JCA-tBOfDGUcWNbFPX89wRMYJPQ8E4g4
https://news-eleven.com/article/200778?fbclid=IwAR22XTQ0H9dPxP7dTTrTHZivEU_JCA-tBOfDGUcWNbFPX89wRMYJPQ8E4g4
https://news-eleven.com/article/200778?fbclid=IwAR22XTQ0H9dPxP7dTTrTHZivEU_JCA-tBOfDGUcWNbFPX89wRMYJPQ8E4g4
https://news-eleven.com/article/200778?fbclid=IwAR22XTQ0H9dPxP7dTTrTHZivEU_JCA-tBOfDGUcWNbFPX89wRMYJPQ8E4g4
https://news-eleven.com/article/200778?fbclid=IwAR22XTQ0H9dPxP7dTTrTHZivEU_JCA-tBOfDGUcWNbFPX89wRMYJPQ8E4g4
https://news-eleven.com/article/200778?fbclid=IwAR22XTQ0H9dPxP7dTTrTHZivEU_JCA-tBOfDGUcWNbFPX89wRMYJPQ8E4g4
https://news-eleven.com/article/200778?fbclid=IwAR22XTQ0H9dPxP7dTTrTHZivEU_JCA-tBOfDGUcWNbFPX89wRMYJPQ8E4g4
https://news-eleven.com/article/200778?fbclid=IwAR22XTQ0H9dPxP7dTTrTHZivEU_JCA-tBOfDGUcWNbFPX89wRMYJPQ8E4g4
https://myanmar.mmtimes.com/news/148947.html?fbclid=IwAR1kBw3MEvEVghgKg6y6UWE42b059WIuJ0-wnIX0ZdTKHDpPnvv1W8ViDvM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148947.html?fbclid=IwAR1kBw3MEvEVghgKg6y6UWE42b059WIuJ0-wnIX0ZdTKHDpPnvv1W8ViDvM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148947.html?fbclid=IwAR1kBw3MEvEVghgKg6y6UWE42b059WIuJ0-wnIX0ZdTKHDpPnvv1W8ViDvM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148947.html?fbclid=IwAR1kBw3MEvEVghgKg6y6UWE42b059WIuJ0-wnIX0ZdTKHDpPnvv1W8ViDvM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148947.html?fbclid=IwAR1kBw3MEvEVghgKg6y6UWE42b059WIuJ0-wnIX0ZdTKHDpPnvv1W8ViDvM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148947.html?fbclid=IwAR1kBw3MEvEVghgKg6y6UWE42b059WIuJ0-wnIX0ZdTKHDpPnvv1W8ViDvM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148947.html?fbclid=IwAR1kBw3MEvEVghgKg6y6UWE42b059WIuJ0-wnIX0ZdTKHDpPnvv1W8ViDvM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148947.html?fbclid=IwAR1kBw3MEvEVghgKg6y6UWE42b059WIuJ0-wnIX0ZdTKHDpPnvv1W8ViDvM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148947.html?fbclid=IwAR1kBw3MEvEVghgKg6y6UWE42b059WIuJ0-wnIX0ZdTKHDpPnvv1W8ViDvM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148947.html?fbclid=IwAR1kBw3MEvEVghgKg6y6UWE42b059WIuJ0-wnIX0ZdTKHDpPnvv1W8ViDvM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148947.html?fbclid=IwAR1kBw3MEvEVghgKg6y6UWE42b059WIuJ0-wnIX0ZdTKHDpPnvv1W8ViDvM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148947.html?fbclid=IwAR1kBw3MEvEVghgKg6y6UWE42b059WIuJ0-wnIX0ZdTKHDpPnvv1W8ViDvM
https://myanmar.mmtimes.com/news/148947.html?fbclid=IwAR1kBw3MEvEVghgKg6y6UWE42b059WIuJ0-wnIX0ZdTKHDpPnvv1W8ViDvM
http://www.mizzimaburmese.com/article/76929?fbclid=IwAR2DNdix_7RMMxbUkgar_pVm4UgQZvCq1-9Cd0SoYUWawjr7aLSqcz9Yp4Y
http://www.mizzimaburmese.com/article/76929?fbclid=IwAR2DNdix_7RMMxbUkgar_pVm4UgQZvCq1-9Cd0SoYUWawjr7aLSqcz9Yp4Y
http://www.mizzimaburmese.com/article/76929?fbclid=IwAR2DNdix_7RMMxbUkgar_pVm4UgQZvCq1-9Cd0SoYUWawjr7aLSqcz9Yp4Y
http://www.mizzimaburmese.com/article/76929?fbclid=IwAR2DNdix_7RMMxbUkgar_pVm4UgQZvCq1-9Cd0SoYUWawjr7aLSqcz9Yp4Y
http://www.mizzimaburmese.com/article/76929?fbclid=IwAR2DNdix_7RMMxbUkgar_pVm4UgQZvCq1-9Cd0SoYUWawjr7aLSqcz9Yp4Y
http://www.mizzimaburmese.com/article/76929?fbclid=IwAR2DNdix_7RMMxbUkgar_pVm4UgQZvCq1-9Cd0SoYUWawjr7aLSqcz9Yp4Y
http://www.mizzimaburmese.com/article/76929?fbclid=IwAR2DNdix_7RMMxbUkgar_pVm4UgQZvCq1-9Cd0SoYUWawjr7aLSqcz9Yp4Y
http://www.mizzimaburmese.com/article/76929?fbclid=IwAR2DNdix_7RMMxbUkgar_pVm4UgQZvCq1-9Cd0SoYUWawjr7aLSqcz9Yp4Y
http://www.mizzimaburmese.com/article/76929?fbclid=IwAR2DNdix_7RMMxbUkgar_pVm4UgQZvCq1-9Cd0SoYUWawjr7aLSqcz9Yp4Y
http://www.mizzimaburmese.com/article/76929?fbclid=IwAR2DNdix_7RMMxbUkgar_pVm4UgQZvCq1-9Cd0SoYUWawjr7aLSqcz9Yp4Y
http://www.mizzimaburmese.com/article/76929?fbclid=IwAR2DNdix_7RMMxbUkgar_pVm4UgQZvCq1-9Cd0SoYUWawjr7aLSqcz9Yp4Y
http://www.mizzimaburmese.com/article/76929?fbclid=IwAR2DNdix_7RMMxbUkgar_pVm4UgQZvCq1-9Cd0SoYUWawjr7aLSqcz9Yp4Y
http://www.mizzimaburmese.com/article/76929?fbclid=IwAR2DNdix_7RMMxbUkgar_pVm4UgQZvCq1-9Cd0SoYUWawjr7aLSqcz9Yp4Y
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ကိုဗစ်စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်၏စစ်ေဆဵမှုကိုလက်မခဳဘဲ ရန်ြပုခဲဴသူကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ေသနတ်ြဖငဴ် ပစ်ခတ်ဖမ်ဵဆီဵ 

ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့၌ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမိ်ကကီဵပမို့နယ် သလဲကုန်ဵေကျဵရွာအဝင်အထွက်ဂိတ်တွင် ေကျဵရွာ 

တာဝန်ရိှအဖွဲ့ဝင်မျာဵမှ စစ်ေဆဵေရဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ် သလဲကုန်ဵေကျဵရွာေန ေမာင်ေဌဵ (ခ) ငေဌဵသည် ဆိုင်ကယ်နှငဴ် 

ေရာက်ရိှလာခဲဴ၍ စစ်ေဆဵမှုြပုလုပ်ေနစဉ် ၎င်ဵသည် ဝင်ထွက်ခွင်ဴလက်မှတ်ကို ြပသြခင်ဵမရှိဘဲ စစ်ေဆဵေရဵ ေမာင်ဵ တဳဂိတ်ကုိ 

ဆိုင်ကယ်နှင်ဴဝင်တိုက်ပပီဵ အနီဵရိှသဳခုဳနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ဝင်မျာဵကို လိုက်လဳရိုက်နှက်ခဲဴသည်။ အခင်ဵြဖစ်စဉ်အတွင်ဵ 

အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦဵ ရိုက်နှက်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ အဆိုပါြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ အုန်ဵေချာနယ်ေြမရဲစခန်ဵကို သွာဵေရာက်တိုင်တန်ဵရာ 

ရဲစခန်ဵတာဝန်ရှိသူမျာဵမှ ေမာင်ေဌဵ၏ ေနအိမ်သ့ုိ သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵခဲဴသည်။ ေမာင်ေဌဵမှ လာေရာက်စစ်ေဆဵသူမျာဵအာဵ 

ခဲနှင်ဴ ပစ်ေပါက်၍ ဆဲြခင်ဵ၊  ငှက်ကကီဵေတာင်ဓာဵြဖငဴ် ထွက်၍ခုတ်ေသာေ ကာင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ 

ရဲတပ်သာဵတစ်ဦဵမှ ေသနတ်နှင်ဴ ပစ်ခတ်ဖမ်ဵဆီဵခဲဴရသည်ဟု ရဲမှတ်တမ်ဵအရ သိရိှရသည်။ အဆိုပါြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ 

အုန်ဵေချာနယ်ေြမရဲစခန်ဵမှ ေမာင်ေဌဵ(ခ)ငေဌဵအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒပုဒ်မ ၂၅/၂၆ အပါအဝင် 

ြပည်သူ့ဝန်ထမ်ဵအာဵ ဝတ္တရာဵေနှာင်ဴယှက်မှု၊ ဒဏ်ရာရေစမှုတို့ြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴအေရဵယူထာဵသည်ဟု သိရှိရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ေခတ်သစ်မီဒီယာ၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

Mask သ့ုိမဟုတ် Face Shield မျာဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵမရှိဘဲ လူစုလူေဝဵြဖငဴ် ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာင်/သုိေလှာင်ြခင်ဵ 

ြပုလုပ်ေနသူအာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒြဖငဴ် အေရဵယူ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေအာင်ေြမသာစဳပမို့နယ်၊ ြပည်ကကီဵကျက်သေရအေနာက်ရပ်ကွက်ရိှ ဦဵေကျာ်ေကျာ်မိုဵ၏ေနအိမ်တွင် 

ဖွငဴ်လှစ်ထာဵသည်ဴ အထည်ဆိုင်၌  ဦဵေကျာ်ေကျာ်မိုဵသည် အလုပ်သမာဵမျာဵနှင်ဴအတူ Mask သ့ုိမဟုတ် Face Shield မျာဵ 

တပ်ဆင်ြခင်ဵမရိှဘဲ လူစုလူေဝဵြဖင်ဴ ကုန်ကာဵေပါ်မှ ေနအိမ်ဆိုင်အတွင်ဵသ့ုိ အဝတ်အထည်၊ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာင် 

သုိေလှာင်ြခင်ဵ ြပုလုပ်ေနသည်ကို စစ်ေဆဵေတွ့ရှိရသြဖင်ဴ ေအာင်ေြမသာစဳပမို့မရဲစခန်ဵတွင် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅/၃၀(က)ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ အေရဵယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ရပ်ကွက်ေနြပည်သူမျာဵမှ 

တိုင် ကာဵ သြဖငဴ် သဳုဵကကိမ်တိုင် သတိေပဵတာဵြမစ်ခဲဴေသာ်လည်ဵ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့ ေန့လည် ၁၁ နာရီခွဲအချနိ်တွင် 

လူစုလူေဝဵြဖင်ဴ ကုန်တင်ကုန်ချ ထပ်မဳြပုလုပ်ေနေ ကာင်ဵ ထပ်မဳတိင်ု ကာဵလာ၍ ေအာင်ေြမသာစဳပမို့နယ် 

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ တာဝန်ရိှသူမျာဵ၊ ြပည်ကကီဵကျက်သေရအေနာက်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့မှ 

တာဝန်ရိှသူမျာဵ၊ ေအာင်ေြမသာစဳပမို့မရဲစခန်ဵ မ ှ တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵပါဝင်သညဴ် ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့တိုမ့ှ သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵခဲဴြခင်ဵ 

ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ ကိုကိုနိုင်၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://khitthit.net/archives/4395?fbclid=IwAR0efpCZw0y96bubsKz2XHb-grA3QOwsui-LbbWLBFeO4j1ZawbC3DZC7ZU
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
https://www.facebook.com/koko.naing.73997861/posts/1614690922067150
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အမရပူရမမို့နယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ ေထာက်ခဳစာအတုြပုလုပ်သညဴ် မိတ္တူဆိုင်ကို အေရဵယူ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊  အမရပူရပမို့နယ်တွင် ပမို့နယ်ဝင်ထွက်ခွငဴ်ကတ်အတုမျာဵနှင်ဴ ကိုဗစ်-၁၉ ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ 

ေထာက်ခဳစာရွက်အတုမျာဵ ြပုလုပ်ေရာင်ဵချေနသညဴ် မိတ္တူဆိုင်ကို အေရဵယူထာဵေ ကာင်ဵ ပမို့နယ်တာဝန်ရိှသူမျာဵထဳမှ 

သိရှိရသည်။ အမရပူရပမို့နယ်၊ နတ်ေရကန်ေကျဵရွာအုပ်စုရိှ  မိတ္တူဆိုင် တစ်ဆိုင်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ 

ေထာက်ခဳစာမျာဵနှင်ဴ ပမို့နယ်ေကျာ်ြဖတ်သွာဵလာခွငဴ် ကတ်ြပာဵအတုမျာဵ ြပုလုပ်ေရာင်ဵချေနသည်ဟု သတင်ဵရရိှသညဴ် 

အတွက်  ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင် တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ ဝင်ေရာက် ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴသည်။ ကချင်ြပည်နယ်ရိှ စစ်ေဆဵေရဵဂိတ် 

တစ်ခုတွင် သဳသယြဖစ်ဖွယ် သက်ေသခဳ လက်မှတ်တချ ို့ ေတွ့ရိှခဲဴေသာေ ကာင်ဴ ေဆဵစစ်ချက် ေထာက်ခဳစာပါသညဴ်အတိုင်ဵ 

ကျန်ဵမာေရဵဌာန တာဝန်ရိှသူမျာဵထဳ ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရာ စာရွက်အေထာက်အထာဵအတုမျာဵြပုလုပ်ထာဵသည်ကို 

စစ်ေဆဵေတွ့ရိှခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ထို့ေနာက် ဆက်စပ်ပပီဵ ေထာက်ခဳစာအတု ြပုလုပ်သညဴ် မိတ္တူဆိုင်အာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴြခင်ဵ 

ြဖစ်သည်ဟု သိရိှရသည်။  

အဆိုပါြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ အမရပူရပမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတာဝန်ရိှသူမှ တရာဵလိြုပုလုပ်ပပီဵ မိတ္တူဆိုင်ရှင် 

အမျ ိုဵသာဵကို ြမစ်ငယ်နယ်ေြမရဲစခန်ဵတွင် အမှုဖွငဴ်လှစ်အေရဵယူရန် ေဆာင်ရွက်ေနေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 

ပဲခူဵတိငု်ဵေဒသကကီဵ 

ကိုဗစ်စစ်ေဆဵေရဵဂိတ် တာဝန်ကျသူမျာဵကို ဆဲဆိုထိုဵကကိတ်သူမျာဵအာဵ အေရဵယူ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့ ည ၉ နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေတာင်ငူပမို့နယ် အြမန်လမ်ဵထိပ်၊ ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ေဆဵ

ေရဵဂိတ်၌ တာဝန်ကျပရဟိတအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵကို ထိုဵကကိတ်ရန်ြပုခဲဴသညဴ် ကိုေအာင်ကိုလတ် (ခ) မငစ်ာ အပါအဝင် အမျ ိုဵသာဵ 

သဳုဵဦဵအာဵ ေတာင်ငူပမို့ အမှတ် ၂ နယ်ေြမရဲစခန်ဵမှ  ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မမျာဵြဖစ်သညဴ် ၂၉၄/၅၀၆/၃၂၃/၁၁၄ တိုြ့ဖင်ဴ 

အမှုဖွင်ဴအေရဵယူထာဵသညဴ်အြပင် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒြဖငဴ်ပါ အေရဵယူေဆာင်ရွက်သွာဵ မည်ဟု 

ေတာင်ငူပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵထွန်ဵထွန်ဵဝင်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

အခင်ဵြဖစ်ညပိုင်ဵတွင် အြမန်လမ်ဵထိပ် ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်၌ ညဂျူတီတာဝန်ကျေနသညဴ် ပရဟိတအဖွဲ့တစ်ခုမှ 

အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵနှင်ဴ ကျန်သညဴ်မျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵတို့ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနချနိ ် အြမန်လမ်ဵေပါ်မှ ဆင်ဵလာသညဴ် Mark II 

http://burmese.dvb.no/archives/427937
http://burmese.dvb.no/archives/427937
http://burmese.dvb.no/archives/427937
http://burmese.dvb.no/archives/427937
http://burmese.dvb.no/archives/427937
http://burmese.dvb.no/archives/427937
http://burmese.dvb.no/archives/427937
http://burmese.dvb.no/archives/427937
http://burmese.dvb.no/archives/427937
http://burmese.dvb.no/archives/427937
http://burmese.dvb.no/archives/427937
http://burmese.dvb.no/archives/427937
http://burmese.dvb.no/archives/427937
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အမျ ိုဵအစာဵယာဉ်ကို ရပ်တန့်စစ်ေဆဵရာ ယာဉ်ေမာင်ဵနှင်သူ ကိုေအာင်ကိုလတ်(ခ)မငစ်ာနှင်ဴ စကာဵေြပာဆိုမှု အဆင်မေြပြဖစ် 

ခဲဴသည်။  ကိုေအာင်ကိုလတ်(ခ)မငစ်ာမှ လှညဴ်ထွက်သာွဵပပီဵေနာက် ထပ်မဳ၍ အြခာဵအမျ ိုဵသာဵ နှစ်ဦဵနှင်ဴြပန်လည် ေရာက်ရိှ 

လာကာ ဝိုင်ဵဝန်ဵဆဲဆို ထိုဵကကိတ် ရိုက်နှက်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ ပရဟိတအဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင် ဦဵေအာင်ေအာင်မှ ေြပာ ကာဵခဴဲ 

သည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

 

ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

ေချာင်ဵသာေြမယာအြငင်ဵပွာဵမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲြပုလုပ်ခဲဴသူမျာဵအာဵ အမှုဖွင်ဴအေရဵယူ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမိ်ပမို့နယ်ေြမရဲစခန်ဵမှ စခန်ဵမှူဵ ရဲအုပ် ထွန်ဵထနွ်ဵဝင်ဵမှ 

တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ေချာင်ဵသာေြမယာအြငင်ဵပွာဵမှုကိစ္စနှင်ဴပတ်သက်၍ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ေချာင်ဵသာ 

ေဒသခဳ ကိုေတဇာေအာင်၊ ေဒါ်ေအဵေအဵေအာင်၊ ကိုေအာင်နိုင်မျ ိုဵနှင်ဴ ဦဵေအာင်ြမင်ဴေဝတို့အာဵ သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ် 

ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ ြပည်သူမျာဵေနအိမ်၌သာ ေနထိုင် ကရန် (Stay at home) 

အမိန့်ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ ပုသမိ်ပမို့တွင် ခွင်ဴြပုချက်မရိှဘဲ လူစုလူေဝဵြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵအတွက် အမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ 

ဝန်ကကီဵချုပ် ဦဵလှမိုဵေအာင် ဦဵေဆာင်သညဴ် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ေြမစစ်ေကာ်မတီမှ ေချာင်ဵသာကမ်ဵေြခမှ ေြမဧက ၅၀ 

ေကျာ်နှင်ဴပတ်သက်၍ အြငင်ဵပွာဵေနမှုကို သဳုဵလအတွင်ဵ စိစစ်၍ လုပ်ငန်ဵရှင်ဘက်ကို အနိုင်ေပဵခဲဴမှုအေပါ် ေကျနပ်ြခင်ဵမရိှ 

သြဖင်ဴ ေချာင်ဵသာေဒသခဳ မူလေြမပိုင်ရှင်တို့၏ မိသာဵစုဝင် ေလဵဦဵမှ ပုသမိ်ပမို့တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့၌ သတင်ဵစာ 

ရှင်ဵလင်ဵပွဲ ြပုလုပ်ခဲဴ ကြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ RFA/ြမန်မာ 

မအူပင်မမို့သ့ုိ ခရီဵသွာဵအေထာက်ထာဵမဲဴဝင်ေရာက်လာသညဴ် ေြပာက်ကျာဵဝတ်စုဳဝတ်အဖွဲ့ဝင် ရှစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 

ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မအူပင်ပမို့နယ်၌ မွန်ြပည်နယ်မှ ခရီဵသွာဵအေထာက်အထာဵမဲဴ 

ဝင်ေရာက်လာသညဴ် ေြပာက်ကျာဵဝတ်စုဳဝတ်အဖွဲ့ဝင် ရှစ်ဦဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅/၃၀ 

(ခ) ြဖငဴ် မအူပင်ပမို့မရဲစခန်ဵတွင် အမှုဖွင်ဴထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။ ေြပာက်ကျာဵဝတ်စုဳဝတ်အဖွဲ့သည် မွန်ြပည်နယ်မှ 

https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/25/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%82%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/25/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%82%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/25/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%82%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/25/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%82%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/25/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%82%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/25/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%82%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/25/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%82%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/25/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%82%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/25/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%82%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/25/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%82%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/25/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%82%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d/
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/16/235003.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/16/235003.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/16/235003.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/16/235003.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/16/235003.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/16/235003.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/16/235003.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/16/235003.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/16/235003.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/16/235003.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/16/235003.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rights-activists-charged-for-press-conference-concerning-with-land-confiscation-in-irrawaddy-division-12152020162920.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rights-activists-charged-for-press-conference-concerning-with-land-confiscation-in-irrawaddy-division-12152020162920.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rights-activists-charged-for-press-conference-concerning-with-land-confiscation-in-irrawaddy-division-12152020162920.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rights-activists-charged-for-press-conference-concerning-with-land-confiscation-in-irrawaddy-division-12152020162920.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rights-activists-charged-for-press-conference-concerning-with-land-confiscation-in-irrawaddy-division-12152020162920.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rights-activists-charged-for-press-conference-concerning-with-land-confiscation-in-irrawaddy-division-12152020162920.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rights-activists-charged-for-press-conference-concerning-with-land-confiscation-in-irrawaddy-division-12152020162920.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rights-activists-charged-for-press-conference-concerning-with-land-confiscation-in-irrawaddy-division-12152020162920.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rights-activists-charged-for-press-conference-concerning-with-land-confiscation-in-irrawaddy-division-12152020162920.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rights-activists-charged-for-press-conference-concerning-with-land-confiscation-in-irrawaddy-division-12152020162920.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rights-activists-charged-for-press-conference-concerning-with-land-confiscation-in-irrawaddy-division-12152020162920.html
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မအူပင်ပမို့နယ်၊ ကျုဳဝါဵကကီဵေကျဵရွာအတွင်ဵ အြငင်ဵပွာဵမှုြဖစ်ပွာဵေနသညဴ် ေြမယာကိစ္စအတွက်လာေရာက်ေ ကာင်ဵ 

တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ သိရိှပပီဵ တိုင်ဵအစိုဵရအဖွဲ့ထဳသို့ တင်ြပကာ အေရဵယူမှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု သိရိှရသည်။ 

ေြပာက်ကျာဵဝတ်စုဳဝတ်နှင်ဴလာေရာက်သညဴ်အဖွဲ့သည် ြပည်သူ့ေစတနာဝန်ထမ်ဵအသင်ဵ(PVB) အမည်နှင်ဴလိကု်လဳပပီဵ 

ေြမယာအမှုအခင်ဵမျာဵကို  ကာဵမှ ဝင်ေရာက်ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ်အသင်ဵ ြဖစ်သည်ဟု သိရိှရသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

╬ 

 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနစဉ် အဆုဳဵစီရင်မှုြဖစ်ပွာဵြခင်ဵ 

စဥ့်ဴကိုင်မမို့နယ်တွင် ကွာရန်တင်ဵ၀င်ေနေသာ အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵ ကကိုဵဆွဲချေသဆုဳဵ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ စဉ်ဴကိုင်ပမို့နယ်၊ တဘက်ဆွဲေကျဵရွာရှိ တွဲဖက်အေြခခဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵတွင် ဖွင်ဴလှစ်ထာဵ 

ေသာ ကွာရန်တင်ဵစင်တာ၌ ကွာရန်တင်ဵ၀င်ေနေသာ အသက် ၅၈ နှစ်အရွယ် အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵသည် ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့ 

နဳနက်ပိုင်ဵတွင် ကကိုဵဆွဲချေသဆုဳဵသွာဵခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ေသဆုဳဵသူသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ဴ 

ညီမြဖစ်သူနှင်ဴ ထိေတွ့ဆက်စပ်မှုရိှခဲဴသြဖငဴ် ဒီဇင်ဘာလ  ၃ ရက်ေန့မှစတင်ကာ ကွာရန်တင်ဵဝင်လျက်ရိှစဉ် ဒီဇင်ဘာလ ၄ 

ရက်ေန့ နဳနက် ၇ နာရီအချနိ်ဝန်ဵကျင်ခန့်တွင် အြမငဴ် ၁၂ ေပခန့်ရိှ ထုတ်တန်ဵ၌ ဝါယာကကိုဵအသဳုဵြပုကာ ကကိုဵဆွဲချ 

ေသဆုဳဵေနသည်ကို ေတွ့ရိှရေ ကာင်ဵ မှုခင်ဵမှတ်တမ်ဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်၊ Mandalay In Depth News လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနစဉ် အဓမ္မြပုကျငဴ်မှု ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵ 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် မိန်ဵကေလဵ တစ်ဦဵ အဓမ္မြပုကျင်ဴြခင်ဵခဳရ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မအူပင်ပမို့နယ်၊ စွန်သုိက်ေကျဵရွာအုပ်စု၊ ငါဵကကီဵဂရက်ေကျဵရွာရှိ 

ေရွှေြပည်ေအဵဘုရာဵကကီဵေကျာင်ဵ ကွာရန်တင်ဵစင်တာေအာက်ထပ်တွင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် 

မိန်ဵကေလဵ တစ်ဦဵသည် အဓမ္မြပုကျင်ဴြခင်ဵခဳခဲဴရေ ကာင်ဵ မအူပင်ပမို့မရဲစခန်ဵမှ သိရိှရသည်။ အဆိုပါမိန်ဵကေလဵသည် အြခာဵ 

http://burmese.dvb.no/archives/428480?fbclid=IwAR0HOteYwMrHCbsUJGRIu7OisnN66mV8UU-O_iyUjSGt3K3MWIIPQcMUrf0
http://burmese.dvb.no/archives/428480?fbclid=IwAR0HOteYwMrHCbsUJGRIu7OisnN66mV8UU-O_iyUjSGt3K3MWIIPQcMUrf0
http://burmese.dvb.no/archives/428480?fbclid=IwAR0HOteYwMrHCbsUJGRIu7OisnN66mV8UU-O_iyUjSGt3K3MWIIPQcMUrf0
http://burmese.dvb.no/archives/428480?fbclid=IwAR0HOteYwMrHCbsUJGRIu7OisnN66mV8UU-O_iyUjSGt3K3MWIIPQcMUrf0
http://burmese.dvb.no/archives/428480?fbclid=IwAR0HOteYwMrHCbsUJGRIu7OisnN66mV8UU-O_iyUjSGt3K3MWIIPQcMUrf0
http://burmese.dvb.no/archives/428480?fbclid=IwAR0HOteYwMrHCbsUJGRIu7OisnN66mV8UU-O_iyUjSGt3K3MWIIPQcMUrf0
http://burmese.dvb.no/archives/428480?fbclid=IwAR0HOteYwMrHCbsUJGRIu7OisnN66mV8UU-O_iyUjSGt3K3MWIIPQcMUrf0
http://burmese.dvb.no/archives/428480?fbclid=IwAR0HOteYwMrHCbsUJGRIu7OisnN66mV8UU-O_iyUjSGt3K3MWIIPQcMUrf0
http://burmese.dvb.no/archives/428480?fbclid=IwAR0HOteYwMrHCbsUJGRIu7OisnN66mV8UU-O_iyUjSGt3K3MWIIPQcMUrf0
http://burmese.dvb.no/archives/428480?fbclid=IwAR0HOteYwMrHCbsUJGRIu7OisnN66mV8UU-O_iyUjSGt3K3MWIIPQcMUrf0
http://burmese.dvb.no/archives/428480?fbclid=IwAR0HOteYwMrHCbsUJGRIu7OisnN66mV8UU-O_iyUjSGt3K3MWIIPQcMUrf0
http://burmese.dvb.no/archives/428480?fbclid=IwAR0HOteYwMrHCbsUJGRIu7OisnN66mV8UU-O_iyUjSGt3K3MWIIPQcMUrf0
http://burmese.dvb.no/archives/428480?fbclid=IwAR0HOteYwMrHCbsUJGRIu7OisnN66mV8UU-O_iyUjSGt3K3MWIIPQcMUrf0
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/994947014362087/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/994947014362087/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/994947014362087/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/994947014362087/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/994947014362087/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/994947014362087/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/994947014362087/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/994947014362087/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/994947014362087/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/994947014362087/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/994947014362087/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/994947014362087/
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/photos/a.528183521038441/994947014362087/
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အမျ ိုဵသမီဵ သဳုဵဦဵနှင်ဴအတူ အိပ်ေနချနိ် တဳခါဵေခါက်သဳ ကာဵေသာေ ကာင်ဴ တဳခါဵကိုဖွင်ဴ ကညဴ်ခဲဴရာ ေရွှေြပည်ေအဵ 

ဘုရာဵကကီဵေကျာင်ဵအေပါ်ထပ်တွင် ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနသညဴ် ငါဵကကီဵဂရက်ေကျဵရွာအုပ်စုေန အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ် 

အမျ ိုဵသာဵြဖစ်ေ ကာင်ဵေတွ့ရှိခဲဴသည်။ အဆိုပါအမျ ိုဵသာဵမှ ထိုမိန်ဵကေလဵ၏ ပါဵစပ်ကိုပိတ်၍ ြခင်ေထာင်အတွင်ဵသ့ုိ 

ဆွဲေခါ်သွာဵကာ အဓမ္မ တစ်ကကိမ်ြပုကျင်ဴခဲဴသည်ဟု ရဲမှတ်တမ်ဵမျာဵအရ သိရိှရသည်။  

၎င်ဵကိစ္စအာဵ သူမ၏မိသာဵစုဝင်မျာဵမှ ေနာက်ကျမှသိရိှရသညဴ်အတွက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တင်ွ မအူပင်ပမို့မရဲစခန်ဵမ၌ 

လာေရာက်တိုင် ကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ မိဘအုပ်ထိန်ဵမှုေအာက်ရိှ အသက်မြပညဴ်ေသဵသည်ဴ 

အမျ ိုဵသမီဵငယ်ကို အလိုမတူဘဲ အဓမ္မြပုကျင်ဴခဲဴသညဴ် အသက် ၂၀ အရွယ် အမျ ိုဵသာဵအာဵ မအူပင်ပမို့မရဲစခန်ဵမှ 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၇၆ အရ အမှုဖွင်ဴအေရဵယူထာဵသည်။ လက်ရိှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနေသာအချနိ်တွင် 

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနရသညဴ် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအတွက် လုဳခခုဳမှုမှာ  အေရဵကကီဵလာေ ကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵမှ ေြပာဆိုလျက်ရိှသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

╬ 

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵ ရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခဳ         +၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈  

မပုိင်ရည်ေမွှဵ (မှတ်တမ်ဵနှငဴ်သုေတသနဌာန ဒုတာဝန်ခ)ဳ    +၉၅(၀) ၉၉၇ ၃၀၃ ၁၀၅၀ 

 

 

 

https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/29/%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%9d%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%ba/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/29/%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%9d%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%ba/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/29/%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%9d%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%ba/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/29/%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%9d%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%ba/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/29/%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%9d%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%ba/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/29/%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%9d%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%ba/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/29/%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%9d%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%ba/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/29/%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%9d%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%ba/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/29/%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%9d%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%ba/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/12/29/%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%9d%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%ba/
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