
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျ ိုးသမီးများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသည့် ကကက်နပေေီ စကားဝိုင်းပြုလုြ်

ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၃
မမန်မာနိုင်ငံကကက်ခမေနီအသင်းသည် ၂၀၂၀မြည့်နှစ်၊မတ်လ ၈ ရက်ခန့တွင် 
ကျခရာက်ေဲ့သည့် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာအမျ ိုးသမီးများခန့ကို ဂုဏ်မြုခသာ 
အားမြင့် #WomenInRed ခေါင်းစဉ်မြင့် ကကက်ခမေနီစကားဝိုင်းခဆွးခနွးြွဲကို 
၂၀၂၀ မြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်ခန့က ရန်ကုန်မမို့၊ Park Royal ဟိုတယ်၌ 
ကျင်းြမြုလုြ်ေဲ့ြါသည်။

စာမျက်နှာ(၂)တွင်ဆက်လက်ြတ်ရှုြါရန်။

ခဆွးခနွးြွဲတွင် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာကကက်ခမေနီနှင့် လမေမ်းနီအသင်းများ
ြက်ဒခရးရှင်းမှCommunication Coordinator Ms. Eunjin Jeong 
ကဦးခဆာင်ကာ အသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌခဒါက်တာခဒါ်အမယာခမာ်နိုင်၊ ခေး
အန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံေန့်ေွဲမှုဌာနညွှန်ကကားခရးမှူးခဒါ်စန်းစန်းခမာ်၊ ခရှးဦး
မြုစုမေင်းနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းခရးဌာနဒုတိယညွှန်ကကားခရးမှူးဦးမမတ်မင်း
နိုင်နှင့်အခရးခြါ်လူနာတင်ယာဉ်ဝန်ခဆာင်မှုလုြ်ငန်း မန်ခနဂျာခဒါ်နီနီမိုး
တို့မှအမျ ိုးသမီးများ၏အေန်းကဏ္ဍအခရးြါမှု၊ ခေးအန္တရာယ် မကျခရာက် 
မီအေျနိ်၊ ကျခရာက်ေျနိ်နှင့် ကျခရာက်မြီးအေျနိ်များတွင်ြါဝင်ခဆာင်ရွက်
နိုင်မှု၊ ဦးခဆာင်နိုင်မှုနှင့်အုြ်ေျုြ်မှုစွမ်းရည်စသည့်အေျက်များကို ခဆွးခနွး 
ေဲ့ကကြါသည်။
အဆိုြါစကားဝိုင်းခဆွးခနွးြွဲသို့ အသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အေျနိ်မြည့်/
အေျနိ်ြိုင်းအလုြ်အမှုခဆာင်များ၊ ညွှန်ကကားခရးမှူးများ၊ ဌာနမှူးများ၊ 
ဝန်ထမ်းများ၊ အမြည်မြည်ဆိုင်ရာကကက်ခမေနီနှင့်လမေမ်းနီအသင်းများ 
ြက်ဒခရးရှင်းမှတာဝန်ရှိသူများ၊ မိတ်ြက်အသင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ 
မြည်နယ်/တိုင်းခဒသကကီး ကကက်ခမေနီကကီးကကြ်မှုခကာ်မတီဥက္ကဌများ၊ တြ် 
ြွဲ့မှူးများနှင့် ြိတ်ကကားထားသူများ တက်ခရာက်ေဲ့ကကြါသည်။

ပမေ်မာနိုင်ငံကကက်နပေေီအသင်းသို့ အနမရိကေ်ကကက်နပေေီအသင်းမှ 
နြးအြ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူမှုကရုဏာလုြ်ငေ်းဆုလက်ေံရရှိ

မတ်လ ၇ ရက်၊ ၂ဝ၂ဝြပည့်ှစ်

ကကက်နပေေီသတင်းစာနစာင်
မတ်လ သတင်းစာ ေစာင်

စာမျက်နှာ - ၁



မျက်နှာြုံးမှအဆက်မျက်နှာြုံးမှအဆက်

ရန်ကုန်၊ မတ် ၄
 မမန်မာနိုင်ငံကကက်ခမေနီအသင်း ဥက္ကဌခဒါက်တာခမာင်ခမာင်မမင့်သည် 
အေျနိ်မြည့်အလုြ်အမှုခဆာင်များမြစ်သည့်ခဒါက်တာတင်ညွန့်၊ြါခမာက္ခခဒါက် 
တာခဒါ်မမသူ၊ရေိုင်မြည်နယ်စီမံေျက်လုြ်ငန်းများ စီမံေန့်ေွဲမှုယူနစ်ညွှန်ကကား 
ခရးမှူး ခဒါ်ခအးခအးမငိမ်းတို့နှင့် အတူ  ၂၀၂၀ မြည့်နှစ် မတ်လ (၄)ရက်ခန့တွင်
အခမရိကန်မြည်ခထာင်စု၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီမမို့ရှိ အခမရိကန်ကကက်ခမေနီအသင်းရုံး
ေျုြ်၌အခမရိကန်ကကက်ခမေနီအသင်းမှ ေျးီမမှင့်သည့် “အမြည်မြည်ဆိုင်ရာလူမှုက
ရုဏာလုြ်ငန်းဆု (The International Humanitarian Services Award)” ကို
အသင်းကိုယ်စားလက်ေံရယူေဲ့ြါသည်။ 
 အဆိုြါဆုလက်ေံရရှိေဲ့မေင်းမှာ အသင်း က နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်လူမှုကရု 
ဏာလုြ်ငန် းများကို လုြ်ကိုင်ခဆာင်ရွက်ရာ၌ အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ ကကက်ခမေနီ 
လမေမ်းနီလှုြ်ရှားမှု၏ အခမေေံမူများနှင့်အညီလူသားေျင်းစာနာခထာက်ထားမှု၊ 
လူသားဂုဏ်သိက္ခာတန်ြိုးထားနိုင်မှု၊ ခလးစားမှု၊ စိတ်ြိုင်းနှင့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ 
အကာအကွယ်ခြးနိုင်မှုနှင့် ကူညီခဆာင်ရွက်ခြးေဲ့မှုများခကကာင့် အခမရိကန် 
ကကက်ခမေနီအသင်းမှ မမန်မာနိုင်ငံကကက်ခမေနီအသင်းသို့ ခြးအြ်သည့်ဆုမြစ် 
သည်။

တိုင်းနေသကကီး အနရးနြါ်ကွြ်ကဲမှု ကကက်နပေေီစင်တာ တည်နောင်ပေင်း 
အလုြ်ရုံနဆွးနနွးြွဲပြုလုြ်

ရန်ကုန်၊ မတ်  ၁၁
 မမန်မာနိုင်ငံကကက်ခမေနီအသင်းနှင့် အခမရိကန်ကကက်ခမေနီအသင်းတို့ 
ြူးခြါင်းမြုလုြ်သည့် တိုင်းခဒသကကီးအခရးခြါ်ကွြ်ကဲမှုကကက်ခမေနီစင်တာ 
တည်ခထာင်မေင်း အလုြ်ရုံခဆွးခနွးြွဲ ြွင့်ြွဲအေမ်းအနားကို ရန်ကုန်မမို့ရှိ စင်ထ 
ရယ်ဟိုတယ်တွင် ၂၀၂၀ မြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်ခန့က မြုလုြ်ေဲ့ြါသည်။
အေမ်းအနားတွင်အသင်း ဒုတိယအခထွခထွအတွင်းခရးမှူး ခဒါက်တာတင် 
ထွန်းခအာင်က အြွင့်အမှာစကားခမြာကကားေဲ့မြီး ခေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံေန့် 
ေွဲမှုဌာန ညွှန်ကကားခရးမှူးခဒါ်စန်းစန်းခမာ်မှ အလုြ်ရုံခဆွးခနွးြွဲကျင်းြရမေင်း 
၏ ရည်ရွယ်ေျက်နှင့် လုြ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းခမြာကကားေဲ့ြါသည်။

အေမ်းအနားသို့ အေျနိ်ြိုင်းအမှုခဆာင် ခဒါက်တာသိန်းခငွ၊ ဒုတိယအခထွ 
ခထွအတွင်းခရးမှူး ခဒါက်တာတင်ထွန်းခအာင်၊ ခေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံ 
ေန့်ေွဲမှုဌာန ညွှန်ကကားခရးမှူးခဒါ်စန်းစန်းခမာ်၊ စီမံခရးရာဌာနမှူးဦးမမင့် 
ထွန်းဟန်၊ ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်းနှင့် မခကွးတိုင်းခဒသကကီး၊ 
ခနမြည်ခတာ်ခကာင်စီနယ်ခမမနှင့် ကရင်မြည်နယ်တို့မှ ကကက်ခမေနီကကီးကကြ် 
မှုခကာ်မတီဥက္ကဌများ၊ တိုင်းခဒသကကီး/မြည်နယ်၊ ေရိုင်နှင့် မမို့နယ်များ 
မှ ကကက်ခမေနီတြ်ြွဲ့မှူးများ၊ ဝန်ထမ်းများ စုစုခြါင်း  ၃၀ ဦး တက်ခရာက် 
ေဲ့ကကြါသည်။

ဟိုြုံး၊ မတ် ၁ 
ခတာင်ကကီးမမို့နယ်ကကက်ခမေနီအသင်းေွဲမှ ခဒါ်နန်းလှိုင်လှိုင်ခထွး ဦးခဆာင်ခသာကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင် ၁၂ ဦးသည် COVID-19 ခရာဂါ 
အသိြညာခြးခဟာခမြာမေင်းနှင့် လက်ကမ်းစာခစာင်များ မြန့်ခဝမေင်းတို့ကုိ ၂၀၂၀မြည့်နှစ် မတ်လ ၁ ရက်ခန့က ဟိုြုံးမမို့နယ်ထမ်းစန်းခရှေတိဂုံခစတီဝန်း 
ကျင်နှင့် ထမ်းစန်းဂူတို့တွင် ခဆာင်ရွက်ေဲ့ကကြါသည်။

စာမျက်နှာ - ၂ကကက်ခမေနီသတင်းစာခစာင်

နတာင်ကကီးမမို့ေယ်တွင် COVID-19 နရာဂါ ကာကွယ်နရးလုြ်ငေ်းများနဆာင်ရွက်



စာမျက်နှာ - ၃ကကက်ခမေနီသတင်းစာခစာင်

ခနမြည်ခတာ်၊ မတ် ၁၈
 ရေိုင် မြည်နယ်အတွင်းလူသားေျင်းစာနာခထာက်ထားမှုလုြ်ငန်း
များအရှိန်အဟုန်မမှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်ကကက်ခမေနီလှုြ်ရှားမှုနှင့်ဆက်လက်ြူး 
ခြါင်း ခဆာင်ရွက်မည့် လုြ်ငန်းအစီအစဉ်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းအြွဲ့၏ ြထမအကကိမ် 
ညှိနှိုင်းအစည်းအခဝးကို ၂၀၂၀မြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၆ရက်ခန့က ခနမြည်ခတာ်ရှိ 
နိုင်ငံမေားခရးဝန်ကကီးဌာန၊ ေျင်းတွင်းေန်းမတွင်ကျင်းြမြုလုြ်ေဲ့ြါသည်။

အစည်းအခဝးတွင် ရေိုင်မြည်နယ်အတွင်း လူသားေျင်းစာနာခထာက်ထားမှု
ဆိငုရ်ာလြုင်န်းများ၊ လြုင်န်းအစအီစဉမ်ျား၊ လကရ်ှ ိခဆာငရ်ကွလ်ျကရ်ှခိသာ
လုြ်ငန်းများ၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဆက်လက်ြူးခြါင်းခဆာင်ရွက်ကကမည့် 
ခရှ့လုြ်ငန်းစဉ်များကို ခဆွးခနွးေဲ့ကကြါသည်။
အဆိုြါခဆွးခနွးြွဲသို့ မြည်ခထာင်စုအစိုးရအြွဲ့ရုံးဝန်ကကီးဌာန၊ မြည်ထဲခရး 
ဝန်ကကီးဌာန၊ ကာကွယ်ခရးဝန်ကကီးဌာန၊ စိုက်ြျ ိုးခရး၊ခမွးမမူခရးနှင့် ဆည် 
ခမမာင်းဝန်ကကီးဌာန၊ ြညာခရးဝန်ကကီးဌာန၊ နိုင်ငံမေားခရးဝန်ကကီးဌာန၊ 
ကျန်းမာခရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ခရး 
နှင့် မြန်လည်ခနရာေျထားခရးဝန်ကကီးဌာန၊ အလုြ်သမား၊ လူဝင်မှုကကီး 
ကကြ်ခရးနှင့် မြည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာနတို့မှ ညွှန်ကကားခရးမှူးေျုြ်များ၊ 
ညွှန်ကကားခရးမှူးများ၊ အဆင့်မမင့်အရာရှိကကီးများနှင့် ကကက်ခမေနီလှုြ်ရှားမှုမှ 
မမန်မာနိုင်ငံကကက်ခမေနီအသင်း ဥက္ကဌခဒါက်တာခမာင်ခမာင်မမင့်၊ ဒုတိယ
အခထွခထွအတွင်းခရးမှူးခဒါက်တာခဒါ်ညိုညိုဝင့်၊ အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ 
ကကက်ခမေနီခကာ်မတီမှ Mr.Stephan Sakalian နှင့် အြွဲ့ဝင်များ၊ အမြည် 
မြည်ဆိုင်ရာကကက်ခမေနီနှင့် လမေမ်းနီအသင်းများြက်ဒခရးရှင်းမှ Mr.Joy 
Singhal နှင့် အြွဲ့ဝင်များ တက်ခရာက်ခဆွးခနွးေဲ့ကကြါသည်။

မိုးကုတ်နကျာက်တွင်းတွင် ြိတ်မိနေသူများအား ကယ်တင်ရာ၌ ကကက်နပေေ ီ
ြူးနြါင်း နဆာင်ရွက်

မိုးကုတ်၊ မတ် ၁၄ 
၂၀၂၀မြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်ခန့က မန္တခလးတိုင်းခဒသကကီး၊ မိုးကုတ်မမို့ 
အခနာက်ြိုင်း၊ ကျြ်မြင် ခကျာက်ခဆာင်ရြ်ကွက်၊ အုန်းြင်လူးကျင်းလုြ်ကွက်ရှိ 
ခမမခအာက် အနက်ခြ ၇၀၀ ေန့်တွင် ခလမြတ်၍ ြိတ်မိခနသည့် ခကျာက်တွင်း 
လုြ်သားများအားကယ်ဆယ်ရာတွင် မမန်မာနိုင်ငံကကက်ခမေနီအသင်းမှ ကကက် 
ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင်များြူးခြါင်းခဆာင်ရွက်ေဲ့ြါသည်။
ယင်းမြစ်စဉ်တွင်မိုးကုတ်မမို့နယ်ကကက်ခမေနီအသင်းေွဲမှ မမို့နယ်ကကက်ခမေနီတြ်
ြွဲ့မှူးခဒါ်မမင့်မမင့်ဦး နှင့် ကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင် (၁၃)ဦးတို့သည် မမန်
မာနိုင်ငံမီးသတ်တြ်ြွဲ့၊လူမှုကူညီခရးအသင်းများနှင့်ြူးခြါင်းကာ တွင်းအတွင်း 
ြိတ်မိခနသူ(၈)ဦးအားတွင်းအတွင်းဝင်ခရာက်ကာ ကူညီသယ်ခဆာင်ခြးေဲ့ြါ 
သည်။
ထို့အမြင် ြိတ်မိခနသူများအား ကယ်ဆယ်မှုလုြ်ခဆာင်ရာတွင် ထိေိုက်ဒဏ်ရာ 
ရရှိေဲ့ကကသည့် မီးသတ်တြ်ြွဲ့ဝင် (၃)ဦးကိုလည်း ကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အား 
ရှင်များက ခရှးဦးမြုစုခြးမေင်းများမြုလုြ်ခြးေဲ့သည်။

မိသားစုပြေ်လည်ဆက်သွယ်နြးနရး (အနပေေံ) သင်တေ်းဆင်းြွဲပြုလုြ်
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၀
မမန်မာနိုင်ငံကကက်ခမေနီအသင်း မိသားစုမြန်လည်ဆက်သွယ်ခြးခရးဌာနမှ ြွင့်လှစ်သည့် မိသားစုမြန်လည်ဆက်သွယ်ခြးခရး (အခမေေံ) သင်တန်းဆင်းြွဲ ကို 
ရန်ကုန်မမို့ရှိ ခေတ္တာေန်းမတွင် ၂၀၂၀ မြည့်နှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်ခန့ ညခန ၄:၀၀ နာရီက မြုလုြ်ေဲ့ြါသည်။
သင်တန်းဆင်းြွဲအေမ်းအနားတွင် အေျနိ်မြည့်အလုြ်အမှုခဆာင် ြါခမာက္ခခဒါက်တာခဒါ်မမသူက အမှာစကားခမြာကကားေဲ့မြီး တာဝန်ရှိသူအသီးသီးကသင် 
တန်းသူ/သားများအား သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များခြးအြ်ကာ ဆုရရှိသူများအား အမှတ်တရလက်ခဆာင်များခြးအြ်ေဲ့ြါသည်။
အဆိုြါသင်တန်းသို့ ရန်ကုန်တိုင်းခဒသကကီး အခရှ့ြိုင်းေရိုင်၊ အခနာက်ြိုင်းေရိုင်၊ ခတာင်ြိုင်းေရိုင်၊ ခမမာက်ြိုင်းေရိုင်ရှိ မမို့နယ် ၂၃ မမို့နယ်မှ သင်တန်းသား/သူ 
(၂၄) ဦးတက်ခရာက်ေဲ့ကကမြီး သင်တန်းကို မတ်လ ၁၆ ရက်ခန့မှ မတ်လ ၁၉ ရက်ခန့အထိ ခလးရက်ကကာြွင့်လှစ်ေဲ့ြါသည်။

ရေိုင်ပြည်ေယ်အတွင်း လူသားေျင်းစာောနောက်ေားမှုလုြ်ငေ်းများ အရှိေ်အဟုေ်ပမှင့်တင်ရေ် 
ကကက်နပေေီလှုြ်ရှားမှုနှင့် ြူးနြါင်းနဆာင်ရွက်မည့်လုြ်ငေ်းညှိနှိုင်းမှုအစည်းအနဝး ပြုလုြ်



စာမျက်နှာ - ၄ကကက်ခမေနီသတင်းစာခစာင်

ေျင်းပြည်ေယ်ဝေ်ကကီးေျုြ်အား အသင်းဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ သွားနရာက်နတွ့ဆုံ 
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၂

မမန်မာနိုင်ငံကကက်ခမေနီအသင်းဥက္ကဌခဒါက်တာခမာင်ခမာင်မမင့် ဦးခဆာင် 
ကာ ဒတုယိအခထခွထ ွအတငွ်းခရးမှူး ခဒါကတ်ာခဒါ်ညိုညိုဝင့၊် ရေိငုမ်ြညန်ယ ်
စီမံေျက်လုြ်ငန်းများစီမံေန့်ေွဲမှုယူနစ် ညွှန်ကကားခရးမှူး ခဒါ်ခအးခအးမငိမ်း၊ 
အမြည်မြည်ဆိုင်ရာကကက်ခမေနီခကာ်မတီမှ မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာခနကိုယ် 
စားလှယ် Mr. Stephen Pierre Sakakian နှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် 
၂၀၂၀ မြည်နှစ်၊ မတ်လ (၁၂)ရက်ခန့တွင်ေျင်းမြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရုံးအ 
စည်းအခဝးေန်းမ၌ မြည်နယ်ဝန်ကကီးေျုြ်ဦးဆလိုင်းလျန်လွယ်နှင့် မြည်နယ် 
အစိုးရအြွဲ့ဝင် ဝန်ကကီးများအား သွားခရာက်ခတွ့ဆုံေဲ့ြါသည်။
ထိုသို့ခတွ့ဆုံရာတွင် ေျင်းမြည်နယ်၊ ြလက်ဝမမို့နယ် အတွင်းခဆာင်ရွက် 
မည့်လူသားေျင်းစာနာခထာက်ထားမှုဆိုင်ရာလုြ်ငန်းများနှင့်ြတ်သက်သည့် 
ကိစ္စရြ်များကို ခဆွးခနွးေဲ့ကကြါသည်။

ပမေ်မာနိုင်ငံကကက်နပေေီအသင်းမှ COVID-19နရာဂါ ကာကွယ်နရး လုြ်ငေ်းများကို 
နိုင်ငံတစ်ဝေ်း နဆာင်ရွက်လျက်ရှိ
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၆
မြည်နယ်၊ တိုင်းခဒသကကီး ၊ ေရိုင်၊ မမို့နယ်အသီးသီးမှ ကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်
အားရှင်များသည် COVID-19ခရာဂါကာကွယ်ခရးလုြ်ငန်းများကိုနိုင်ငံတစ်ဝန်း
တွင်ခဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။
၂၀၂၀မြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်ခန့တွင် ရှမ်းမြည်နယ်ခတာင်ြိုင်း၊ လွိုင်လင် 
မမို့နယ်၌ မမန်မာနိုင်ငံကကက်ခမေနီအသင်း၊ ကျန်းမာခရးဌာန၏ ရြ်ရွာလူထုအ
ခမေမြုကျန်းမာခရးနှင့် ကကံ့ကကံ့ေံနိုင်စွမ်းြိုမိုမမင့်မားခရး စီမံကိန်းရုံးတွင် COVID-
19ခရာဂါကာကွယ်ခရးလုြ်ငန်းများခဆာင်ရွက်ရန်ကကိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအ
ခဝးမြုလုြ် မေင်းနှင့်သတင်းအေျက်အလက်များခဝမျှမေင်းတို့ကို မြုလုြ်ေဲ့ ကက 
သည်။ 
 အစည်းအခဝးသို့ခတာင်ကကီးမမို့နယ်ကကက်ခမေနီအသင်းေွဲအမှုခဆာင်
များ၊ CBHR စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ၊ လူထုအခမေမြုငှက်ြျားခရာဂါကာကွယ်ခရး
စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများ၊ MSI အြွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး စုစုခြါင်း (၂၀)ဦး 
တက်ခရာက်ခဆွးခနွးေဲ့ကကသည်။
ထို့အတူမတ်လ ၁၅ ရက်ခန့တွင် တနသသာရီတိုင်းခဒသကကီး၊ တနသသာရီမမို့
နယ်ကကက်ခမေနီအသင်းေွဲမှ ကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင် ၉ ဦးတို့သည် 
မမို့ခြါ်ရှိ ရြ်ကွက်၊ ခကျးရွာများနှင့်လူစည်ကားရာခနရာများ၌လည်းခကာင်း၊ 
ထားဝယ် မမို့နယ်ကကက်ခမေနီအသင်းေွဲမှ ကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင်များ
သည် သခမြခေျာင်းတြ်နယ်ခေး၊ ဇဟာခကျးရွာ၊ ခမာင်မယ်ခရှာင်ခကျးရွာနှင့် 
အာဇာနည်လမ်း တို့တွင်လည်းခကာင်း၊ြဲေူးတိုင်းခဒသကကီး၊ ခညာင်ခလးြင်မမို့

နမာ်လမမိုင်တွင် ကကက်နပေေီမှ COVID-19 နရာဂါကာကွယ်နရး နဆာင်ရွက်

ခမာ်လမမိုင်၊ မတ် ၂၂
မွန်မြည်နယ်ကကက်ခမေနီကကီးကကြ်မှုခကာ်မတီ၏ဦးခဆာင်မှုမြင့် ကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင် ၄၀ ဦးတို့သည် ကမ်းရိုးတန်း ခဒသမမို့ကကီးများ ခေးဒဏ်
ကကံ့ကကံ့ေံနိုင်စွမ်းရည်မမှင့်တင်မေင်းစီမံေျက်နှင့်အလှူရှင်များ၏ြံ့ြိုးကူညီမှုတို့မြင့် ၂၀၂၀ မြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်ခန့၊ ညခန(၄:၃၀)နာရီတွင် ခမာ်လမမိုင်မမို့၊ 
သီရိမမိုင်ေုရားလမ်းဆုံ၌ COVID-19ကိုရိုနာဗိုင်းရြ်စ်အဆုတ်ခရာင်ခရာဂါကာကွယ်ခရးအသိြညာခြးလက်ကမ်းစာခစာင် (၅၅၀)မြန့်ခဝမေင်း၊ ြိုစတာ 
အခစာင်(၅၀)ကြ်မေင်း၊ စတစ်ကာ(၅၀)ကြ်မေင်း၊ အသိြညာခြးခဟာခမြာမေင်းနှင့်လက်သန့်ခဆးရည်(HandGel)(၅၂၀)ဗူးမြန့် ခဝမေင်း၊ စနစ်တကျလက် 
ခဆးနည်းသရုြ်မြမေင်းတို့ကို ခဆာင်ရွက်ေဲ့ကကြါသည်။

နယ်ကကက်ခမေနီအသင်းေွဲမှ မမို့နယ်တြ်ြွဲ့မှူး ဦးစိုးဝင်းနှင့် ဒုတိယတြ်ြွဲ့မှူး 
ခဒါ်စန်းစန်းခမာ်ဦးခဆာင်ခသာကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင်၁၀ဦးတို့ 
သည် မမို့နယ်အတွင်း လူစည်ကားရာခေးများနှင့်အခဝးခမြးကားဂိတ်တို့
တွင်လည်းခကာင်း အသိြညာခြးလက်ကမ်းစာခစာင်များမြန့်ခဝမေင်း၊ 
ြိုစတာများကြ်မေင်း တို့ကိုခဆာင်ရွက်ေဲ့ကကသည်။
မတ်လ ၁၆ရက် ခန့တွင်ရေိုင်မြည်နယ်၊ ခတာင်ကုတ်မမို့နယ်ကကက်ခမေနီအ
သင်းေွဲဒုတိယတြ်ြွဲ့မှူးဦးရန်ခအာင်ဦးခဆာင်ခသာကကက်ခမေနီခစတနာ 
လုြ်အားရှင်၃ဦးတို့သည်မမို့နယ်စီမံေန့်ေွဲခရးခကာ်မတီနှင့်ြူးခြါင်းကာ မမို့ 
နယ်အတွင်း လူစည်ကားရာခနရာများတွင် COVID-19ခရာဂါကာကွယ်ခရး
အသိြညာခြးမေင်းတို့ကို ခဆာင်ရွက်ေဲ့ကကြါသည်။



ပမေ်မာနိုင်ငံကကက်နပေေီအသင်းဥက္ကဌနေါက်တာနမာင်နမာင်ပမင့်အား 
UNHCR မှလာနရာက်နတွ့ဆုံ

ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၀ 
မမန်မာနိုင်ငံကကက်ခမေနီအသင်းဥက္ကဌခဒါက်တာခမာင်ခမာင်မမင့်အား UN-
HCR မှ Head of Programme မြစ်သူMr.Ephraim Tan နှင့်အြွဲ့သည် 
၂၀၂၀ မြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်ခန့ညခနြိုင်းတွင်အသင်းရန်ကုန်ရုံးေွဲ၌ လာ 
ခရာက်ခတွ့ဆုံေဲ့ြါသည်။
ထိုသို့ခတွ့ဆုံရာတွင် အသင်းဥက္ကဌနှင့်အတူ ဒုတိယဥက္ကဌ ခဒါက်တာ 
ခဒါ်အမယာခမာ်နိုင်၊ အေျနိ်မြည့်အလုြ်အမှုခဆာင် ြါခမာက္ခ ခဒါက်တာ 
ခဒါ်မမသူ၊ဒုတိယအခထွခထွအတွင်းခရးမှူးခဒါက်တာခဒါ်ညိုညိုဝင့် ၊ မိသား
စုမြန်လည်ဆက်သွယ်ခြးခရးဌာနညွှန်ကကားခရးမှူးခဒါ်စုစုလင်း၊ ရေိုင်မြည ်
နယ်စီမံေျက်လုြ်ငန်းများစီမံေန့်ေွဲမှုယူနစ် ညွှန်ကကားခရးမှူးခဒါ်ခအးခအး
မငိမ်းတို့တက်ခရာက်ေဲ့ကကမြီး UNHCR မှHead of Programme မြစ်သူ 
Mr.Ephraim Tan နှင့်အတူ UNHCR Myanmar မှ Programme Officer 
Mr.Shailendra Gupta ၊ UNHCR Yangon မှ Programme Associate ခဒါ်
သင်းသင်းခဝတို့လည်းတက်ခရာက်ေဲ့ကကြါသည်။

ရေ်ကုေ်တွင်ကကက်နပေေီမှ COVID-19 နရာဂါကာကွယ်နရးလုြ်ငေ်းများ နဆာင်ရွက်
ရန်ကုန်၊ မတ် ၄ 
 ရန်ကုန်တိုင်းခဒသကကီးကကက် ခမေနီကကီးကကြ်မှုခကာ်မတီ ဥက္ကဌ 
ဦးခကျာ်မိုးကကည်ဦးခဆာင်ခသာ ကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင် ၁၂ ဦး သည် 
၂၀၂၀မြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်ခန့က မမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းေျုြ်နှင့်
မမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာခကာင်စီတို့တွင်ကျင်းြခသာကမ္ဘာ့အင်ဂျင်နီယာခန့
အေမ်းအနား၌ COVID-19ကိုရိုနာဗိုင်းရြ်စ်ခရာဂါအခကကာင်းခဆွးခနွးအသိြ
ညာခြးမေင်း၊ ြိုစတာများ၊ စတစ်ကာများကြ်မေင်း၊ ကိုယ်အြူေျနိ်တိုင်းတာမေင်း 
နှင့်လက်ခဆးနည်းသရုြ်မြမေင်းတို့ကို ခဆာင်ရွက်ေဲ့ခကကာင်းသတင်းရရှိြါ 
သည်။

ပမဝတီတွင် COVID-19 နရာဂါကာကွယ်နရး ပြုလုြ်

မမဝတီ၊ မတ် ၇
 ကရင်မြည်နယ်ကကက်ခမေနီကကီးကကြ်မှုခကာ်မတီ၏လမ်းညွှန်ေျက် 
မြင့်မမဝတီေရိုင် မှကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင်များသည် မမဝတီမမို့နယ် 
တွင် COVID-19 ခရာဂါကာကွယ်ခရး လှုြ်ရှားမှုများကို ၂၀၂၀ မြည့်နှစ်၊ မတ်လ 
(၅) ရက်ခန့မှစတင်ကာ ခန့စဉ်အင်တိုက်အားတိုက် ခဆာင်ရွက်ေဲ့ကကြါသည်။ 
ထိုသို့ ခဆာင်ရွက်ရာတွင် မမန် မာ-ထို င်း ေျစ် ကကည်ခရးတံတားအမှတ် ( ၂ ) 
ဂိတ်တွင်ေရိုင်ကကက်ခမေနီတြ်ြွဲ့မှူးဦးခအာင်နိုင်ဦးဦးခဆာင်ခသာကကက်ခမေနီ
ခစတနာလုြ်အားရှင်များကသက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ြူးခြါင်းကာကိုယ်အြူ 
ေျနိ်တိုင်းတာခြးမေင်းနှင့်မှတ်တမ်းယူမေင်းများကိုခဆာင်ရွက်ခြးေဲ့ကကြါသည်။

စာမျက်နှာ - ၅ကကက်ခမေနီသတင်းစာခစာင်

လက်ေက်ကိုင်ြဋိြက္ခပဖစ်စဉ်အတွင်းေိေိုက်ေဏ်ရာရသူ
အား ကကက် နပေေီက နဆးရုံသို့ြို့နဆာင်

ခမမာက်ဦး၊ မတ် ၁၄
၂၀၂၀မြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၃ရက်ခန့က ရေိုင်မြည်နယ်၊  ခမမာက်ဦးမမို့တိမ်ညိုယာယီ 
ေိုလှုံရာစေန်းမှ မြည်သူနှစ်ဦးသည်  လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခမြစ်စဉ်အတွင်း 
ဒဏ်ရာရရှိေဲ့ရာ ခမမာက်ဦးေရိုင်ကကက် ခမေနီတြ်ြွဲ့မှူးဦးခမာင်လှနှင့် စစ်ခတွ 
ေရိုင်ကကက်ခမေနီတြ်ြွဲ့မှူး ဦးစိန်မမင့်၊ မမို့နယ်ကကက်ခမေနီတြ်ြွဲ့မှူးဦးမမင့်ခအး
နှင့် ကကက် ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင် ၂၁  ဦးတို့သည် အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ 
ကကက် ခမေနီခကာ်မတီနှင့် ြူးခြါင်းကာ  ခမမာက်ဦးခဆးရုံမှ စစ်ခတွခဆးရုံသို့ 
ြို့ခဆာင်ခြးေဲ့ ကကြါသည်။

ဆြ်ပြာနှင့် နရကိုဦးစားနြးအသုံးပြုမြီးအေည်းဆုံးစက္ကေ့်(၂ဝ)ေေ့် စေစ်တကျ

မကကာေဏလက်နဆးပေင်းပဖင့် မိမိကိုယ်တိုင်နရာ၊ မိမိြတ်ဝေ်းကျင်ကိုြါ

COVID-19 နရာဂါအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ြါ။



ပမေ်မာနိုင်ငံကကက်နပေေီအသင်းနှင့် ကကက်နပေေီနစတောလုြ်အားရှင်များ၏ပမေ်မာနိုင်ငံကကက်နပေေီအသင်းနှင့် ကကက်နပေေီနစတောလုြ်အားရှင်များ၏
COVID-19 နရာဂါကာကွယ်နရးလှုြ်ရှားနဆာင်ရွက်မှုများCOVID-19 နရာဂါကာကွယ်နရးလှုြ်ရှားနဆာင်ရွက်မှုများ

ရြ်နစာက် လှိုင်းဘွဲ့

ြဲေူးတိုင်းခဒသကကီး၊ ခကျာက်တံေါးမမို့နယ်ကကက်ခမေနီအ 
သင်းေွဲဥက္ကဌဦးခကျာ်ဝင်းခအာင်နှင့် တြ်ြွဲ့မှူးဦးစန်းလွင် 
တို့ဦးခဆာင်ခသာကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင်များ
သည် ၂၀၂၀မြည့်နှစ်၊ မတ်လ၁၈ရက်ခန့တွင် မမို့နယ် 
အတွင်းရှိ ခေးများ၊ ခကျာင်းများ၊ ကားဂိတ်များနှင့် လူ 
စည်ကားရာခနရာများတွင်COVID-19ခရာဂါကာကွယ်ခရး 
အသိြညာခြးမေင်းနှင့်ြိုစတာကြ်မေင်းတို့ကို ခဆာင်ရွက် 
ေဲ့ကကြါသည်။

ေိုကခလးမမို့နယ်ကကက်ခမေနီအသင်းေွဲ ဥက္ကဌ ဦးလှသန်း 
ဦးနငှ့ ်မမို့နယတ်ြြ်ွဲ့မှူး ဦးသကန်ိငု ်(ဦးညညီ)ီ ဦးခဆာင ်ခသာ 
ကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင်များသည်မမို့နယ် မြည် 
သူ့ကျန်းမာခရးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများနှင့်ြူးခြါင်းကာ
၂၀၂ဝမြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်ခန့က ေိုကခလးမမို့တွင် 
COVID-19ခရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယ်ခရး အသိြညာခြး 
မေင်း၊စခတကာများကြ်မေင်းအစရှိသည်တို့ကို လူစည်ကား 
သည့် ခနရာ များတွင် ခဆာင်ရွက်ေဲ့ြါသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းခဒသကကီးကကက်ခမေနီကကီးကကြ်မှုခကာ်မတီ၏
လမ်းညွှန်မှုမြင့်ကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင်များသည် 
၂၀၂၀မြည့်နှစ်၊  မတ်လ ၁၅ရက်ခန့တွင် ယင်းမာြင်ေရိုင်ရှ ိ
မမန်မာယန်စီခကာ့ြါးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့်ဝန်ထမ်းမိ
သားစု၅၈ဦးတို့အား COVID-19ခရာဂါကကိုတင်ကာကွယ်ခရး
အသိြညာခြးမေင်း၊ နှာခေါင်းစည်းအသုံးမြုြုံ၊ စနစ်တကျ 
လက်ခဆးနည်းသရုြ်မြခြးမေင်းနှင့်အသိြညာခြးြိုစတာ
များ မြန့်ခဝမေင်းတို့ကို ခဆာင်ရွက်ေဲ့ကကြါသည်။

ရှမ်းမြည်နယ်(ခမမာက်ြိုင်း)ကကက်ခမေနီကကီးကကြ်မှုခကာ်မ 
တီ၏ လမ်းညွှန်မှုမြင့်မြည်နယ်ကကက်ခမေနီဒုတိယတြ်ြွဲ့မှူး
ဦးသိန်းစိုးနိုင်ဦးခဆာင်ခသာ ကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အား 
ရှင်၅ဦးတို့သည် ၂၀၂၀မြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်ခန့တွင် 
လားရှိုးမမို့နယ် နားမခေါ်ကားကကီးဝင်း၊ မန်ဆူရှမ်းခကျာင်း၊ 
ေူတာခေး၊ ညခေးတို့၌  COVID-19 ခရာဂါကာကွယ်ခရး
လက်ကမ်းစာခစာင်များမြန့်ခဝမေင်းနှင့်အသိြညာခြးမေင်း 
များကို  မြုလုြ်ေဲ့ကကြါသည်။

မမန်မာနိုင်ငံကကက်ခမေနီအသင်းမှ ကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင်များသည် COVID-19 
ခရာဂါ ကာကွယ်ခရးလှုြ်ရှားမှုများကို ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူမှုခရးအသင်းအြွဲ့များနှင့်ြူးခြါင်း
ကာ အသိြညာခြး လက်ကမ်းစာခစာင်များမြန့်ခဝမေင်း၊ ြိုစတာနှင့် စခတကာများကြ်မေင်း 
စသည့်ခဆာင်ရွက်မှုများကို မန္တခလးတိုင်းခဒသကကီး၊ အမရြူရမမိုနယ်၊ ဦးြိန်တံတားတွင် 
လည်းခကာင်း၊ ရှမ်းမြည်နယ်(ခမမာက်ြိုင်း) နမ့်ေမ်းမမို့ ညခေးတန်းတွင်လည်းခကာင်း၊ 
ကရင်မြည်နယ်၊ မမဝတီမမို့နယ်၊ မမန်မာ-ထိုင်းေျစ်ကကည်ခရးတံတားအမှတ် ၂ တွင် ကိုယ် 
အြူေျနိ်တိုင်းတာမေင်းများကိုလည်းခကာင်း ၂၀၂၀ မြည့်နှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်ခန့က 
ခဆာင်ရွက်ေဲ့ကကြါသည်။

မအူြင် နတာင်ငူ

နြါင်းတည် နရကကည်

စာမျက်နှာ-၆

မန္တနလး၊ရှမ်း၊ကရင်

ဘိုကနလး

ယင်းမာြင်

လားရှိုး

နကျာက်တံေါး

မိုးညှင်းေရိုင်ကကက်ခမေနီတြ်ြွဲ့မှူးဦးမမင့်ဦးငယ်ဦးခဆာင်
ခသာကကက်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင်များသည်ကေျင်မြည်
နယ် မိုးညှင်းမမို့နယ်၊ အင်းခတာ်ကကီး ခရှေမဉ္ဇူေုရားြွဲတွင် 
COVID-19 ခရာဂါကာကွယ်ခရး အသိြညာခြးမေင်း နှင့် 
ြိုစတာများကြ်မေင်း တို့ကို ၂၀၂၀မြည့်နှစ် မတ်လ ၁ ရက် 
ခန့က ခဆာင်ရွက်ေဲ့ကကြါသည်။

မိုးညှင်း


