
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ COVID-19ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့
၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေဖ ေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔က ျမနမ္ာႏိငုင္ၾံကက္ေျခနအီသင္းဥကၠ႒ေဒါကတ္ာေမာင္ေမာင္ျမင့္ႏငွ့ ္အဖြဲ႕သည ္ကခ်င္ျပညန္ယဝ္နႀ္ကီးခ်ဳပ္ေဒါကတ္ာ 
ခက္ေအာင္အား ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေနသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ 
ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္းဥကၠ႒၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး 
ေနလင္းထြန္း၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးဦးေနဝင္း၊ ဥပေဒခ်ဳပ္ဦးဒီဆင္ရမ္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးထြန္းေဇာ္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ 
အသင္းဒုတိယအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳဝင့္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဘရန္ဒီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ကခ်င္ျပည္နယ္ေရာဂါရွာေဖြေရးစခန္းမ်ားအတြက္ family tent (၁၁)ခု၊ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္ အေထြ 
ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ family tent (၃)ခုကိုလည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ ခြဲစိတ္ခန္းသုံးႏွာေခါင္းစည္း 
(၁၀၀၀)ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ေပါင္စန္းတ႐ုတ္ၾကက္ေျခနီအသင္း
သို႔ ခြဲစိတ္ခန္းသုံးႏွာေခါင္းစည္း (၇၀၀)၊ N95 ႏွာေခါင္းစည္း(၁၀၀)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ 
ႏွာေခါင္းစည္း(၂၀၀၀) စသည္တို႔ကို အသီးသီးေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဂါရီလ ၈
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ 
ေထြးသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ၾကက္ေျခနီအသင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေနာ္ေဝး 
ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ဒိန္းမတ္ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ဂ်ာမနီၾကက္ေျခနီအသင္း၊ 
တူရကီလျခမ္းနီအသင္းႏွင့္ ဆြီဒင္ၾကက္ေျခနီအသင္း တို႔ပူးေပါင္းၿပီး 
က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လွဴဒါန္းသည့္ COVID-19 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အတြက္ ေဒၚလာ ၁၆,၅၀၀ ႏွင့္ညီမၽွေသာ Personal 
Protective Equipment ၂၅၀ စုံ ႏွင့္ ေဆးပစၥည္း တို႔ကိုလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ အသင္းဥကၠဌမွ လွဴဒါန္းရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္ 
ပ့ံပိုးေပးနိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ေက်းဇူး 
တင္ စကားျပန္လည္ေျပာၾကားကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 

ကို လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ဆက္လက္ၿပီးအသင္းဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ IFRCမွ Head of Country Office  
မွ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ 
စြက္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ လွဴဒါန္းပစၥည္းမ်ားကို အသင္းဥကၠဌမွ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသို႔လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ကာ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ 
ပါသည္။
အခမ္းအနားသို႔ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား၊
အသင္းဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ဒုတိယဥကၠဌေဒါက္တာေဒၚအမ
ယာေမာ္နိုင္၊ အခ်ိန္ျပည့္/အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အ 
ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီအသင္းမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း(IFRC) 
မွMr. Joy Singhal (Head of Country Office)ႏွင့္ Joseph Muyambo 
(Programme Coordinator) ၊ ဂ်ာမနီၾကက္ေျခနီအသင္းမွတာဝန္ရွိသူမ်ား 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကြြ်ခြေနီသတင်းစာခစာင်
ြြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခြေနီအသင်းြှ ြျန်းြာခေးနှင့်အားြစားဝန်ကြီး 
ဌာနသို့COVID-19ြိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်ြာြွယ်ခေးပစ္စည်းြျားခောြ်ပံ့

စာမ်က္ႏွာ-၁

မတ်လ ၅ ရက်၊ ၂ဝ၂ဝြပည့်ှစ်

 ေဖ ေဖာ်ဝါရီလသတင်းစာ ေစာင်



ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ေနျပည္ 
ေတာ္ရွိ အသင္းဌာနခ်ဳပ္စုေဝးခန္းမတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီ အသင္း၏ 
ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ 
ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ 

အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲသို့ အသင္းဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္အတူ 
ဒုတိယဥကၠဌေဒါက္တာ ေဒၚအမယာေမာ္နိုင္၊ အခ်ိန္ျပည့္အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္
အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဒုတိယအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ 
ဌာနမွဴးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၾကက္ေျခနီ 
ႀကီး ၾကပ္မွုေကာ္မတီဥကၠဌမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၾကက္ေျခနီ 
တပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ား၊ ဒုတိယျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ား၊ 
ၾကက္ေျခနီ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီ 
ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီ 
အသင္းမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း(၉၁)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါ 
သည္။  

အသင္း ဥကၠဌမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ အလုပ္ 
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အဆ
င့္ဆင့္က်င္း ပျပဳလုပ္ ၿ ပီးျ မန္ မာနို င္ ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းဥပေဒအရေရြး  
ခ်ယ္ခံရသည့္သူမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊မိမိတို ႔နိုင္ငံတြင္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ 
က်င္းပမည့္ႏွစ္လည္းျဖစ္သည့္အတြက္သင့္တင့္သည့္အခန္းက႑မွပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ယခုေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူဝါဒမ်ားကိုခ်မွတ ္
ေပးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ရရွိသည့္ 
အသိပညာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္မၽွေဝေပးေစလိုေၾကာင္း၊ 
အသင္းႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕အၾကားညီညီညြတ္ညြတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုေဆာင္ရြက္ 
ရန္လိုေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထက္ေအာက္ Hierachy 
စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသင္းအဆင့္တိုင္း တာဝန္ယူမွု၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္း ျမင္သာမုွရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ အႀကံေပးစာမ်ားကိုလည္း အထူးအေလး 
ေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စာရင္း 
ဇယားမွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရွိ 
သိုေလွာင္႐ုံမ်ားကိုလည္း ႀကံခိုင္မႈစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို စဥ္
ဆက္မျပတ္သုံးသပ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ Red Cross Management Infor-

mation စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ Data မ်ား ကို 
စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ IT နည္းပညာ ကို ျပည့္ျပည့္ 
ဝဝ အသံုးခ်ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႐ုံးေျမ ေနရာမ်ားကို 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမပိုင္ဆိုင္မွုမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ 
ခ႐ိုင္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းမ်ားမွလည္း လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကို 
ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္မ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း 
အသင္းခြဲ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကိုပါလုပ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ 
အသင္းခြဲမ်ား ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး အသင္းသား အေရအတြက္ 
တိုးတက္လာနိုင္ကာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါ 
ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒမ်ားကိုလည္း ေလ့လာ သုံးသပ္ၿပီး 
လုပ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း၊ ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ 
တာဝန္ ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသျဖင့္ တပ္ဖြဲ႕ေရးရာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံ 
အေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားသည္ အေရးပါသည့္အခန္း က႑မွာ ပါဝင္ ေနသည္ 
ျဖစ္သျဖင့္ ၾကက္ေျခနီလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ရပ္ရြာတြင္ 
လူငယ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ရာ၌ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားကို 
ေလးေလးနက္နက္ ဂ႐ုျပဳ လုပ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏ 
လူငယ္ မူဝါဒႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လူငယ္မူဝါဒကို သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ 
ျဖစ္သျဖင့္ မၾကာမီ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္ အခ်ိဳ႕မ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၌ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည့္ 
အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ ဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ COVID-19 
ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈ ေလ်ာ့ခ်နိုင္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုၾကားတြင္ အသိ 
ပညာမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္နင့္ စနစ္တက်လက္ေဆးနည္းမ်ားကိုလည္း ျပသ 
ေပးရန္လိုေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား 
ကိုေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အခ်ိန္ျပည့္ 
အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္အမွုေဆာင္မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဝင္ 
မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ား၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔မွ ၁၄ရက္ေန႔ထိ ၂ရက္တာ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ၿပီး ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္း၊ အေျခခံမူ(၇)ခ်က္၊ ၾကက္ေျခနီ 
အမွတ္အသားအေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ 
ထားမႈဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္း၊ လူမႈကြန္ယက္ 
အသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
အႏၲရာယ္ကင္းစြာ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း ဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား အ 
ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ COVID 19 ဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈ အေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားအသင္းမ်ား၏ အရန္အင္အား 
အခန္းက႑ အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္စီမံခန႔္ခြ ဲ
ေရး၏   အခန္း က႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
အေျခခံ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား၊ မ႐ိုးမသားျပဳျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ 
လာဘ္စားျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ 
မူဝါဒ၊ ျပည္နယ္/တိုင္း/ခ႐ိုင္ႀကီးၾကပ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အသင္းခြဲ 
အမႈေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္း 
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ဆိုင္ရာအေၾကာင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကသည္။

အသင္းဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္ အသင္း၏ ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား
အတြက္လုပ္ငန္းမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ဖြင့္ပြဲတက္ေရာက္

စာမ်က္ႏွာ-၂ၾကက္ေျခနီသတင္းစာေစာင္



ဒါးက အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အေျခခံေရွးဦးျပဳစုျခင္း သင္တန္းဆင္းပြဲျပဳလုပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ႀကီးမွဴးၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔က ဒါးက 
အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အေျခခံေရွးဦးျပဳစုျခင္း သင္တန္းဆင္းပြဲကို ျပလုပ္ခဲ့သည္။
အခမ္းအနားသို႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးမန္းၾကည္ရႊင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖဲြ႕မွဴး ဦးဝင္းျမင့္၊  
ပုသိမ္ခ႐ိုင္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္၊ ကန္းႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီ 
အသင္းခဲြ ဥကၠဌ ဦးၫြန္႔လြင္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖဲြ႕မွဴးမ်ား၊ ဒါးက အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးထြန္းလြင္ႏွင့္ ဆရာ/
ဆရာမမ်ား၊ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ား စုစုေပါင္း (၂၉၄) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနား အဖြင့္အမွာစကားကို တိုင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌမွေျပာၾကားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီတပ္ဖဲြ႕မွဴးႏွင္ ့
ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ကအမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ သင္တန္းသူ/သားမ်ားအား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ကာ 
စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံု႐ိုက္ကူးၿပီး အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ကိုရီးယားၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ား သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ  
အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူမႈက႐ုဏာလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္
သန္လ်င္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂

၂၀၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ ကိုရီးယား 
ၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊သံုးခြ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူမႈက႐ုဏာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အား 
ရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၾကက္ေျခနီႀကီး 
ၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မိုးၾကည္၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး 
တက္ေရးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚႏွင္းျဖဴျဖဴျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိ 
သူမ်ား၊ ရန္ကုန္(ေတာင္ပိုင္း)ခ႐ိုင္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ အတြင္း 
ေရးမွဴး ဦးေနလင္းထြန္းႏွင့္ ၾကက္ေျခနီ ေစတနာလုပ္အားရွင္(၂၃ဦး၊ 
ကိုရီးယားၾကက္ေျခနီအသင္းမွ Director of Korean Red Cross 
Youth Chungbuk Chapter ျဖစ္သူ  Mr.Yunkee Cho ဦးေဆာင္ေသာ 
ၾကက္ေျခနီလူငယ္ (၄၈)ဦးတို႔က လူမႈက႐ုဏာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္ရွိ 

က်ိဳက္အင္း အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ႏွင့္ ၃ရက္ေန႔တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္ရွိ ကရင္ဆိပ္ေက်း
ရြာအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
၄ရက္ႏွင့္ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သစ္ 
အလယ္ရပ္ကြက္၊ သိမ္ေက်ာင္းလမ္းရိွ ဗဟိုအေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ 
ေက်ာင္းတို့တြင္ လူမႈက႐ုဏာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းမ်ား၊ 
ႏွာေခါင္းစည္းအသံုးျပဳပံု၊ စနစ္တက်လက္ေဆးျခင္း၊ အလွဴေငြေပးအပ္ 
ျခင္းအစရွိသည့္ လူမႈက႐ုဏာလႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မိုင္းထိလူနာအား ၾကက္ေျခနီက ေရွးဦးျပဳစုေပး
ေက်ာက္မဲ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂

၂၀၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂)ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ 
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေငါ့ၿမိဳ႕၊ မန္ေခါက္အုပ္စု၊ မန္ကန္က်း႐ြာတြင္ မိုင္းထိ
ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက ္
ေျခနီဒုတိယတပ္ဖြဲ႔ခြဲမွဴး ေဒၚဥမၼာလႈိင္ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္(၄)
ဦးတို႔က အိုမ္တေမာဝ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသား(၄)ဦးတို႔ႏွင့္အတူ ယင္း 
အသင္းပိုင္လူနာတင္ယာဥ္(၂)စီးျဖင့္ ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။

ျဖစ္စဥ္တြင္ အသက္(၂၀)ႏွစ္မိုင္းေမာင္ႏိုင္ႏွင့္ အသက္(၂၀)ႏွစ္အိုက္တမ္းတို႔
ထိခိုက္မႈရွိခဲ့ၿပီး လူနာမ်ားအား ေရွးဦးျပဳစုေပးျခင္းႏွင့္ မိုင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္၊မန္ေခါက္
အုပ္စု၊ မန္ကန္ေက်း႐ြာမွ ေက်ာက္မဲျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား အေရးေပၚလိုအပ္ေနသည့္ ေစာင္(၁)ထည္၊ 
အမ်ိဳးသားတစ္ကိုယ္ရည္သုံးပစၥည္းတစ္ပတ္စာ(၁)စုံတို႔ကို ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ 
ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲက ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ-၃ၾကက္ေျခနီသတင္းစာေစာင္



ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္(၉)ဦး 
တစ္သက္တာအခမဲ့ေဆးကုသခြင့္ခ်ီးျမႇင့္ခံရ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ၊က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား 
ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၃၁)ရက္ေန႔က 
ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္(၉)ဦးအား တစ္သက္တာအခမဲ့ေဆးကုသခြင့္
ခ်ီးျမႇင့္လိုက္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အႀကိမ္(၁၀၀)ႏွင့္အထက္ ေသြးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည့္ ၾကက္ေျခနီေစတနာ 

လုပ္အားရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးျမင့္ေဝ (ဒုတိယျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီ 
တပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္)၊ ဦးအုန္းေ႐ႊ (ဒုတိယတိုင္းၾကက္ေျခနီ 
တပ္ဖြဲ႕မွဴးေဟာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း)၊ ဦးျမင့္ေက်ာ္ (ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ တပ္ 
ဖြဲ႕မွဴး)၊ ဦးစိုင္းျမင့္ေအး (ဝန္းသိုၿမိဳ႕နယ္တပ္ဖြဲ႕မွဴး)၊ ဦးေဇာ္ဝင္း (ဗန္းေမာ္ 
ၿမိဳ႕နယ္အသင္းခြဲအမႈေဆာင္)၊ ဦးလွျမင့္(ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳနယ္ တပ္ဖြဲ႕မွဴး-
ေဟာင္း)၊ ဦးစိုးျမင့္ (တပ္ခြဲမွဴး-ေဟာင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္း)၊ 
ဦးသိန္းဝင္း(တပ္ခြဲမွဴး-ေဟာင္း ၊သုံးခြၿမိဳ႕နယ္) ႏွင့္ ဦးတင္ႀကိဳင္(တပ္ခြဲမွဴး-
ေဟာင္း ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္) တို႔အား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီး 
ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ တစ္သက္တာအခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ ခ်ီးျမႇင့္ 
ေပးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

သံေစ်းမီးေလာင္မႈတြင္ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္(၁၈၀)ဦးခန္႔ပါဝင္ကူညီ
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀)

၂၀၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္၀၆း၀၅အခ်ိန္ခန႔္က 
ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊(၂)ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ 
သံေဈးတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္းသတင္းရရွိခဲ့ရာ ျမန္မာနိုင္ငံၾကက ္
ေျခနီအသင္းမွၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္(၁၈၀)ဦးသည္ သတင္းရရျခင္း 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ(၈၂)ဦးကို ေရွးဦးျပဳစုျခင္းႏွင့္ (၁၆)
ဦး အားေဆး႐ုံသုိ႔ အခ်ိန္မီပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိပါသည္။

အဆိုပါေန႔ နံနက္ ၈း၃၀ တြင္မီးထိန္းနိုင္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ၾကက္ေျခနီမွ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိအျမင္ျမႇင့္တင္မႈ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆)ရက္ေန႔ ညေန(၃)နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံဝင္းအတြင္း Action Aid Myanmar၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ား၊ INGOs / NGOs အဖြဲ႕ အစည္း 
မ်ားႏွင့္အတူ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္မႈ ရက္သတၱပတ္ လူထုလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ လူထုလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ဒုတိယအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာတင္ထြန္းေအာင္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ 
ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစန္းစန္းေမာ္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ၾကက္ေျခနီေစတနာ 
လုပ္အားရွင္ (၄၀) ဦးပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္မႈျပခန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ ေလ့လာၾကည့္ရႈၾကေသာ 
မိဘျပည္သူမ်ားအား ငလ်င္အသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္နံရံကပ္ပိုစတာမ်ား ေဝငွျခင္း၊ ငလ်င္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ဉာဏ္စမ္းပေဟဠိ 
အေမးအေျဖအစီအစဥ္မ်ား ျဖင့္ ဆုလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားမွ အျခားအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ-၄ၾကက္ေျခနီသတင္းစာေစာင္

သင့္ေသြးျဖင့္ 
အသက္ကယ္ပါ



ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၏ COVID-19COVID-19 ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္
အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ကန္ပိုက္တီ ျမဝတီ

ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ၾကက္ေျခ 
နီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ႐ံုးခန္းမ၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၾကက္ 
ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ 
ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC)တို႔ပူးေပါင္းၿပီးCOVID-19 ကို႐ိုနာ
ဗိုင္းရပ္စ္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ 
ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ 
ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္၊ 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္၊ ျမစ္ႀကီးနားနည္း 
ပညာတကၠသိုလ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ ၾကက္ေျခနီေ
စတနာလုပ္အားရွင္မ်ားနွင့္ ကခ်င္အထူးစီမံခ်က္မွ 
ဝန္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္္း(၉၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိပါသည္။

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္ 
သံျဖဴဇရပ္တပ္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစု 
ဝင္မ်ားအားCOVID-19 ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အဆုတ္ေရာင္ေရာ
ဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္း 
ခြဲမွ ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ပူးေပါင္းကူညီ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္ၾကက္ 
ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မွဴးဦးဘမိုးျမင့္ဦးေဆာင္ေသာ ၾကက္ေျခနီ 
သူနာျပဳတပ္ဖြဲ႕ဝင္(၁၀) ဦးတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ 
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး 
ျမန္မာထိုင္းနယ္စပ္အမွတ္ (၁) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွ ဝင္ 
ေရာက္လာသူမ်ားအား ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာျဖင့္ 
တိုင္းတာျခင္းစသည့္ COVID-19 ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အဆုတ္ 
ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ ္ေရး လပုင္န္းမ်ားေဆာင႐္ြကရ္ာတြင ္
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး 
ၾကက္ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၊ တမူးခ႐ိုင္ၾကက္ေျခနီ 
တပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးသိန္းဉာဏ္ ဦးေဆာင္ေသာ ၾကက္ေျခနီ 
ေစတနာလုပ္အားရွင္္ (၅ဦးတို႔သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၇)ရက္ေန႔က တမူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔က်န္း 
မာေရးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ 
ဘက္မွ တမူးၿမိဳ႕၊ နန္းဖာလုံေဈးသို႔ ေဈးဝယ္လာေရာက္ 
ၾကသူမ်ားအား ကုိယ္အပူခ်ိန္တိုင္း ကိရိယာျဖင့္ တိုင္း 
တာျခင္းစသည့္ COVID-19 ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အဆုတ္ ေရာင္ 
ေရာဂါကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
ကူညီ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၊ 
မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ခြဲမႉး ဦးသန႔္ဇင္ဦးေဆာင္ေသာ 
ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳ တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၅)ဦးတုိ႔သည္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔က 
မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ မန္ဝိန္းဂိတ္တြင္ ခရီးသြားမ်ားအား အပူခ်ိန္တိုင္းျခင္း၊ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား 
ေဝေပးျခင္း စသည့္ COVID-19 ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို က်န္းမာေရးဌာန၊ 
က႐ုဏာလူမႈကူညီေရးအသင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

တန္႔ယန္း မႏၲေလး

လား႐ိႈး တာခ်ီလိတ္

စာမ်က္ႏွာ-၅

မူဆယ္ (၁၀၅)မိုင္

ျမစ္ႀကီးနား

သံျဖဴဇရပ္

တာခ်ီလိတ္

တမူး


