မတ်လ ၇ ရက်၊ ၂ဝ၂ဝြပည့်ှစ်

ကြက်ခြေနီသတင်းစာစောင်

မတ်လ သတင်းစာေစာင်

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းသို့ အမေရိကန်ကြက်ခြေနီအသင်းမှ
ပေးအပ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆုလက်ခံရရှိ

စာမျက်နှာ(၂)တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျ ိုးသမီးများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသည့် ကြက်ခြေနီ စကားဝိုင်းပြုလုပ်
ဆွေးနွေးပွဲတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီအသင်းများ
ဖက်ဒရေးရှင်းမှCommunication Coordinator Ms. Eunjin Jeong
ကဦးဆောင်ကာ အသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဒေါ်အမယာမော်နိုင်၊ ဘေး
အန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စန်းစန်းမော်၊

ရှေးဦး

ပြုစုခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြတ်မင်း
နိုင်နှင့်အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

မန်နေဂျာဒေါ်နီနီမိုး

တို့မှအမျ ိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍအရေးပါမှု၊ ဘေးအန္တရာယ် မကျရောက်
မီအချ ိန်၊ ကျရောက်ချ ိန်နှင့် ကျရောက်ပြီးအချ ိန်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်
နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်စသည့်အချက်များကို ဆွေးနွေး
ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့

အသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊

အချ ိန်ပြည့်/

ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၃

အချ ိန်ပိုင်းအလုပ်အမှုဆောင်များ၊

ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊

ဌာနမှူးများ၊

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းသည် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင်

ဝန်ထမ်းများ၊

ကျရောက်ခဲ့သည့်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျ ိုးသမီးများနေ့ကို

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီနှင့်လခြမ်းနီအသင်းများ

ဂုဏ်ပြုသော

ဖက်ဒရေးရှင်းမှတာဝန်ရှိသူများ၊ မိတ်ဖက်အသင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊

အားဖြင့် #WomenInRed ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကြက်ခြေနီစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဌများ၊ တပ်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ Park Royal ဟိုတယ်၌

ဖွဲ့မှူးများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
စာမျက်နှာ - ၁

စာမျက်နှာ - ၂

ကြက်ခြေနီသတင်းစာစောင်

မျက်နှာဖုံးမှအဆက်
ရန်ကုန်၊ မတ် ၄
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း ဥက္ကဌဒေါက်တာမောင်မောင်မြင့်သည်
အချ ိန်ပြည့်အလုပ်အမှုဆောင်များဖြစ်သည့်ဒေါက်တာတင်ညွန့်၊ပါမောက္ခဒေါက်
တာဒေါ်မြသူ၊ရခိုင်ပြည်နယ်စီမံချက်လုပ်ငန်းများ

စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်ညွှန်ကြား

ရေးမှူး ဒေါ်အေးအေးငြိမ်းတို့နှင့် အတူ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ (၄)ရက်နေ့တွင်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ အမေရိကန်ကြက်ခြေနီအသင်းရုံး
ချုပ်၌အမေရိကန်ကြက်ခြေနီအသင်းမှ ချ ီးမြှင့်သည့် “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူမှုက
ရုဏာလုပ်ငန်းဆု (The International Humanitarian Services Award)” ကို
အသင်းကိုယ်စားလက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါဆုလက်ခံရရှိခဲ့ခြင်းမှာ အသင်း က နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်လူမှုကရု
ဏာလုပ်ငန် းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာ၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီ
လခြမ်းနီလှုပ်ရှားမှု၏

အခြေခံမူများနှင့်အညီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု၊

လူသားဂုဏ်သိက္ခာတန်ဖိုးထားနိုင်မှု၊ လေးစားမှု၊ စိတ်ပိုင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှုနှင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုများကြောင့် အမေရိကန်
ကြက်ခြေနီအသင်းမှ

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းသို့

ပေးအပ်သည့်ဆုဖြစ်

သည်။

တိုင်းဒေသကြီး အရေးပေါ်ကွပ်ကဲမှု ကြက်ခြေနီစင်တာ တည်ထောင်ခြင်း
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်

ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၁

အခမ်းအနားသို့ အချ ိန်ပိုင်းအမှုဆောင် ဒေါက်တာသိန်းငွေ၊ ဒုတိယအထွေ

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် အမေရိကန်ကြက်ခြေနီအသင်းတို့ ထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာတင်ထွန်းအောင်၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံ
ပူးပေါင်းပြုလုပ်သည့်

တိုင်းဒေသကြီးအရေးပေါ်ကွပ်ကဲမှုကြက်ခြေနီစင်တာ ခန့်ခွဲမှုဌာန

တည်ထောင်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ စင်ထ ထွန်းဟန်၊
ရယ်ဟိုတယ်တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင်အသင်း

ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး

ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စန်းစန်းမော်၊
ဧရာဝတီ၊

ရန်ကုန်၊

စီမံရေးရာဌာနမှူးဦးမြင့်

စစ်ကိုင်းနှင့်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊

နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့မှ ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်

ဒေါက်တာတင် မှုကော်မတီဥက္ကဌများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်များ

ထွန်းအောင်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့် မှ ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့မှူးများ၊ ဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်း ၃၀ ဦး တက်ရောက်
ခွဲမှုဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စန်းစန်းမော်မှ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရခြင်း ခဲ့ကြပါသည်။
၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

တောင်ကြီးမြို့နယ်တွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်
ဟိုပုံး၊ မတ် ၁
တောင်ကြီးမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ

ဒေါ်နန်းလှိုင်လှိုင်ထွေး

ဦးဆောင်သောကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်

၁၂

ဦးသည်

COVID-19

ရောဂါ

အသိပညာပေးဟောပြောခြင်းနှင့် လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့က ဟိုပုံးမြို့နယ်ထမ်းစန်းရွှေတိဂုံစေတီဝန်း
ကျင်နှင့် ထမ်းစန်းဂူတို့တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

စာမျက်နှာ - ၃

ကြက်ခြေနီသတင်းစာစောင်

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်
ကြက်ခြေနီလှုပ်ရှားမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းမှုအစည်းအဝေး ပြုလုပ်
အစည်းအဝေးတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု
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လုပ်ငန်းများ၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမည့်
ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေး
ဝန်ကြီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျ ိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်
မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေး
နှင့်

ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အလုပ်သမား၊

လူဝင်မှုကြီး

ကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊
ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများနှင့် ကြက်ခြေနီလှုပ်ရှားမှုမှ

နေပြည်တော်၊ မတ် ၁၈

ရခို င် ပြည် န ယ် အ တွ င်း လူ သားချင်း စာနာထောက် ထားမှု လု ပ် င န်း မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း ဥက္ကဌဒေါက်တာမောင်မောင်မြင့်၊ ဒုတိယ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
များအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်ကြက်ခြေနီလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်လက်ပူး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာဒေါ်ညိုညိုဝင့်၊
ပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ပထမအကြိမ် ကြက်ခြေနီကော်မတီမှ Mr.Stephan Sakalian နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အပြည်
ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၆ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီအသင်းများဖက်ဒရေးရှင်းမှ Mr.Joy
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ချင်းတွင်းခန်းမတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

Singhal နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

မိုးကုတ်ကျောက်တွင်းတွင် ပိတ်မိနေသူများအား ကယ်တင်ရာ၌ ကြက်ခြေနီ
ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်
မိုးကုတ်၊ မတ် ၁၄
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့
အနောက်ပိုင်း၊ ကျပ်ပြင် ကျောက်ဆောင်ရပ်ကွက်၊ အုန်းပင်လူးကျင်းလုပ်ကွက်ရှိ
မြေအောက် အနက်ပေ ၇၀၀ ခန့်တွင် လေပြတ်၍ ပိတ်မိနေသည့် ကျောက်တွင်း
လုပ်သားများအားကယ်ဆယ်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းမှ ကြက်
ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်တွင်မိုးကုတ်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ မြို့နယ်ကြက်ခြေနီတပ်
ဖွဲ့မှူးဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး နှင့် ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင် (၁၃)ဦးတို့သည် မြန်
မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊လူမှုကူညီရေးအသင်းများနှင့်ပူးပေါင်းကာ တွင်းအတွင်း
ပိတ်မိနေသူ(၈)ဦးအားတွင်းအတွင်းဝင်ရောက်ကာ

ကူညီသယ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါ

သည်။
ထို့အပြင် ပိတ်မိနေသူများအား ကယ်ဆယ်မှုလုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ
ရရှိခဲ့ကြသည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် (၃)ဦးကိုလည်း ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အား
ရှင်များက ရှေးဦးပြုစုပေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။

မိသားစုပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးရေး (အခြေခံ) သင်တန်းဆင်းပွဲပြုလုပ်
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၀
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း မိသားစုပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးရေးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သည့် မိသားစုပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးရေး (အခြေခံ) သင်တန်းဆင်းပွဲ ကို
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ခေတ္တာခန်းမတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ ညနေ ၄:၀၀ နာရီက ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတွင် အချ ိန်ပြည့်အလုပ်အမှုဆောင် ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်မြသူက အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး တာဝန်ရှိသူအသီးသီးကသင်
တန်းသူ/သားများအား သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များပေးအပ်ကာ ဆုရရှိသူများအား အမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါသင်တန်းသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရှိ မြို့နယ် ၂၃ မြို့နယ်မှ သင်တန်းသား/သူ
(၂၄) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး သင်တန်းကို မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့အထိ လေးရက်ကြာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

စာမျက်နှာ - ၄

ကြက်ခြေနီသတင်းစာစောင်

ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အား အသင်းဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံ
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၂
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥက္ကဌဒေါက်တာမောင်မောင်မြင့်

ဦးဆောင်

ကာ ဒုတယ
ိ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာဒေါ်ညိုညိုဝင့၊် ရခိင
ု ပ် ြည်နယ်
စီမံချက်လုပ်ငန်းများစီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်အေးအေးငြိမ်း၊
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီမှ

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနေကိုယ်

စားလှယ် Mr. Stephen Pierre Sakakian နှင့် တာဝန်ရှိသူများသည်
၂၀၂၀

ပြည်နှစ်၊

မတ်လ

(၁၂)ရက်နေ့တွင်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအ

စည်းအဝေးခန်းမ၌ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆလိုင်းလျန်လွယ်နှင့် ပြည်နယ်
အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများအား သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ် အတွင်းဆောင်ရွက်
မည့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်
ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းမှ COVID-19ရောဂါ ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို
နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၆
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အသီးသီးမှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်
အားရှင်များသည် COVID-19ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုနိုင်ငံတစ်ဝန်း
တွင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ လွိုင်လင်
မြို့နယ်၌ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၊ ကျန်းမာရေးဌာန၏ ရပ်ရွာလူထုအ
ခြေပြုကျန်းမာရေးနှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းပိုမိုမြင့်မားရေး စီမံကိန်းရုံးတွင် COVID19ရောဂါကာကွ ယ် ရေးလု ပ် င န်း များဆောင် ရွ က် ရ န် ကြို တင် ညှိ နှို င်း အစည်း အ
ဝေးပြုလု ပ် ခြ င်း နှ င့် သ တင်း အချက် အ လက် များဝေမျှခြင်း တို့ ကို ပြုလု ပ် ခဲ့ ကြ
သည်။
အစည်းအဝေးသို့တောင်ကြီးမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲအမှုဆောင်
များ၊ CBHR စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ၊ လူထုအခြေပြုငှက်ဖျားရောဂါကာကွယ်ရေး
စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများ၊ MSI အဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး စုစုပေါင်း (၂၀)ဦး
တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့အတူမတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီမြို့
နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင် ၉ ဦးတို့သည်
မြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများနှင့်လူစည်ကားရာနေရာများ၌လည်းကောင်း၊
ထားဝယ် မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ
သည် သပြေချောင်းတပ်နယ်ဈေး၊ ဇဟာကျေးရွာ၊ မောင်မယ်ရှောင်ကျေးရွာနှင့်
အာဇာနည်လမ်း တို့တွင်လည်းကောင်း၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်လေးပင်မြို့

နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ မြို့နယ်တပ်ဖွဲ့မှူး ဦးစိုးဝင်းနှင့် ဒုတိယတပ်ဖွဲ့မှူး
ဒေါ်စန်း စန်း မော် ဦးဆောင် သောကြက် ခြေနီ စေ တနာလု ပ် အားရှ င် ၁ ၀ဦးတို့
သည် မြို့နယ်အတွင်း လူစည်ကားရာဈေးများနှင့်အဝေးပြေးကားဂိတ်တို့
တွင်လည်းကောင်း

အသိပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်များဖြန့်ဝေခြင်း၊

ပိုစတာများကပ်ခြင်း တို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
မတ်လ ၁၆ရက် နေ့တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအ
သင်း ခွဲ ဒု တိ ယ တပ် ဖွဲ့ မှူးဦးရန် အောင် ဦးဆောင် သောကြက် ခြေနီ စေ တနာ
လုပ်အားရှင်၃ဦးတို့သည်မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီနှင့်ပူးပေါင်းကာ မြို့
နယ်အတွင်း လူစည်ကားရာနေရာများတွင် COVID-19ရောဂါကာကွယ်ရေး
အသိပညာပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

မော်လမြိုင်တွင် ကြက်ခြေနီမှ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်
မော်လမြိုင်၊ မတ် ၂၂
မွန်ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင် ၄၀ ဦးတို့သည် ကမ်းရိုးတန်းဒေသမြို့ကြီးများ ဘေးဒဏ်
ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံချက်နှင့်အလှူရှင်များ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုတို့ဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့၊ ညနေ(၄:၃၀)နာရီတွင် မော်လမြိုင်မြို့၊
သီရိမြိုင်ဘုရားလမ်းဆုံ၌

COVID-19ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်

(၅၅၀)ဖြန့်ဝေခြင်း၊

ပိုစတာ

အစောင်(၅၀)ကပ်ခြင်း၊ စတစ်ကာ(၅၀)ကပ်ခြင်း၊ အသိပညာပေးဟောပြောခြင်းနှင့်လက်သန့်ဆေးရည်(HandGel)(၅၂၀)ဗူးဖြန့်ဝေခြင်း၊ စနစ်တကျလက်
ဆေးနည်းသရုပ်ပြခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

စာမျက်နှာ - ၅

ကြက်ခြေနီသတင်းစာစောင်

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥက္ကဌဒေါက်တာမောင်မောင်မြင့်အား
UNHCR မှလာရောက်တွေ့ဆုံ
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၀
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥက္ကဌဒေါက်တာမောင်မောင်မြင့်အား

UN-

HCR မှ Head of Programme ဖြစ်သူMr.Ephraim Tan နှင့်အဖွဲ့သည်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်အသင်းရန်ကုန်ရုံးခွဲ၌ လာ
ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင်

အသင်းဥက္ကဌနှင့်အတူ

ဒုတိယဥက္ကဌ

ဒေါက်တာ

ဒေါ်အမယာမော်နိုင်၊ အချ ိန်ပြည့်အလုပ်အမှုဆောင် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ
ဒေါ်မြသူ၊ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာဒေါ်ညိုညိုဝင့် ၊ မိသား
စုပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စုစုလင်း၊ ရခိုင်ပြည်
နယ်စီမံချက်လုပ်ငန်းများစီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်အေးအေး

ငြိမ်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး UNHCR မှHead of Programme ဖြစ်သူ
Mr.Ephraim Tan နှင့်အတူ UNHCR Myanmar မှ Programme Officer
Mr.Shailendra Gupta ၊ UNHCR Yangon မှ Programme Associate ဒေါ်
သင်းသင်းဝေတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ရန်ကုန်တွင်ကြက်ခြေနီမှ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်
ရန်ကုန်၊ မတ် ၄
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြက်ခ
 ြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီ

ဥက္ကဌ

ဦးကျော်မိုးကြည်ဦးဆောင်သော ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင် ၁၂ ဦး သည်
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်နှင့်
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီတို့တွင်ကျင်းပသောကမ္ဘာ့အင်ဂျင်နီယာနေ့
အခမ်းအနား၌

COVID-19ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအကြောင်းဆွေးနွေးအသိပ

ညာပေးခြင်း၊ ပိုစတာများ၊ စတစ်ကာများကပ်ခြင်း၊ ကိုယ်အပူချ ိန်တိုင်းတာခြင်း
နှင့်လက်ဆေးနည်းသရုပ်ပြခြင်းတို့ကို

ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါ

သည်။

မြဝတီတွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး ပြုလုပ်
မြဝတီ၊ မတ် ၇

လက် န က် ကို င် ပ ဋိ ပ က္ခ ဖြ စ် စ ဉ် အ တွ င်း ထိ ခို က် ဒ ဏ် ရာရသူ
အား ကြက်ခြေနီက ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်

ကရင် ပြည် န ယ် ကြက် ခြေနီ ကြီး ကြပ် မှု ကော် မ တီ ၏ လမ်း ညွှ န် ချက် မြောက်ဦး၊ မတ် ၁၄
ဖြင့်မြဝတီခရိုင် မှကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များသည် မြဝတီမြို့နယ် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၃ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့တိမ်ညိုယာယီ
တွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ခိုလှုံရာစခန်းမှ ပြည်သူနှစ်ဦးသည်
(၅) ရက်နေ့မှစတင်ကာ နေ့စဉ်အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်အတွင်း

ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရာ မြောက်ဦးခရိုင်ကြက်ခ
 ြေနီတပ်ဖွဲ့မှူးဦးမောင်လှနှင့် စစ်တွေ

ထို သို့ ဆော င် ရွ က် ရာ တွ င် မြ န် မာ - ထို င်း ချ စ် ကြ ည် ရေး တံ တား အ မှ တ် ( ၂ ) ခရိုင်ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးစိန်မြင့်၊ မြို့နယ်ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့မှူးဦးမြင့်အေး
ဂိတ်တွင်ခရိုင်ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့မှူးဦးအောင်နိုင်ဦးဦးဆောင်သောကြက်ခြေနီ နှင့် ကြက်ခ
 ြေနီစေတနာလုပ်အားရှင် ၂၁

ဦးတို့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ

စေတနာလု ပ် အားရှ င် များကသက် ဆို င် ရာဌာနများနှ င့် ပူး ပေါင်း ကာကို ယ် အ ပူ ကြက်ခ
 ြေနီကော်မတီနှင့် ပူးပေါင်းကာ မြောက်ဦးဆေးရုံမှ စစ်တွေဆေးရုံသို့
ချ ိန်တိုင်းတာပေးခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းယူခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ပို့ဆောင်ပေးခဲက့ြပါသည်။

ဆပ်ပြာနှင့် ရေကိုဦးစားပေးအသုံးပြုပြီးအနည်းဆုံးစက္ကန့်(၂ဝ)ခန့် စနစ်တကျ
မကြာခဏလက်ဆေးခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်ရော၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ
COVID-19 ရောဂါအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ
ဘိုကလေး
ဘိုကလေးမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲ ဥက္ကဌ ဦးလှသန်း
ဦးနှင့် မြို့နယ်တပ်ဖွဲ့မှူး ဦးသက်နင
ို ် (ဦးညီည)ီ ဦးဆောင် သော
ကြက် ခြေနီ စေ တနာလု ပ် အားရှ င် များသည် မြို့နယ် ပြည်
သူ့ ကျန်း မာရေးဦးစီး ဌာနမှ ဝ န် ထ မ်း များနှ င့် ပူး ပေါင်း ကာ
၂၀၂ဝပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်နေ့က ဘိုကလေးမြို့တွင်
COVID-19ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အသိပညာပေး
လှိုင်းဘွဲ့

ရပ်စောက်

ခြင်း၊စတေကာများကပ်ခြင်းအစရှိသည်တို့ကို လူစည်ကား
သည့် နေရာ များတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ကျောက်တံခါး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊

ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအ

သင်းခွဲဥက္ကဌဦးကျော်ဝင်းအောင်နှင့်

တပ်ဖွဲ့မှူးဦးစန်းလွင်

တို့ ဦးဆောင် သောကြက် ခြေနီ စေ တနာလု ပ် အားရှ င် များ
သည်
တောင်ငူ

မအူပင်

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊

မတ်လ၁၈ရက်နေ့တွင်

မြို့နယ်

အတွင်းရှိ ဈေးများ၊ ကျောင်းများ၊ ကားဂိတ်များနှင့် လူ
စည်ကားရာနေရာများတွင်COVID-19ရောဂါကာကွယ်ရေး
အသိပညာပေးခြင်းနှင့်ပိုစတာကပ်ခြင်းတို့ကို

ဆောင်ရွက်

ခဲ့ကြပါသည်။
ယင်းမာပင်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏
ရေကြည်

ပေါင်းတည်

လမ်း ညွှ န် မှု ဖြင့် ကြက် ခြေနီ စေ တနာလု ပ် အားရှ င် များသည်
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၅ရက်နေ့တွင် ယင်းမာပင်ခရိုင်ရှိ

မန္တလေး၊ရှမ်း၊ကရင်

မြန် မာယန် စီ ကော့ ပါးကု မ္ပ ဏီ ဝ န် ထ မ်း များနှ င့် ဝ န် ထ မ်း မိ
သားစု၅၈ဦးတို့အား COVID-19ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
အသိပညာပေးခြင်း၊ နှာခေါင်းစည်းအသုံးပြုပုံ၊ စနစ်တကျ
လက်ဆေးနည်းသရုပ်ပြပေးခြင်းနှင့်အသိပညာပေးပိုစတာ
များ ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
လားရှိုး
ရှ မ်း ပြည် န ယ် ( မြောက် ပို င်း )ကြက် ခြေနီ ကြီး ကြပ် မှု ကော် မ
တီ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့်ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီဒုတိယတပ်ဖွဲ့မှူး
ဦးသိန်းစိုးနိုင်ဦးဆောင်သော ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အား
ရှင်၅ဦးတို့သည် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင်
လားရှိုးမြို့နယ် နားမခေါ်ကားကြီးဝင်း၊ မန်ဆူရှမ်းကျောင်း၊
ဘူတာဈေး၊ ညဈေးတို့၌ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး
လက်ကမ်းစာစောင်များဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အသိပညာပေးခြင်း
များကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းမှ

ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များသည်

ရောဂါ ကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်း
ကာ အသိပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင်များဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပိုစတာနှင့် စတေကာများကပ်ခြင်း
စသည့်ဆောင်ရွက်မှုများကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရမြိုနယ်၊ ဦးပိန်တံတားတွင်
လည်းကောင်း၊

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)

နမ့်ခမ်းမြို့

ညဈေးတန်းတွင်လည်းကောင်း၊

ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့နယ်၊ မြန်မာ-ထိုင်းချစ်ကြည်ရေးတံတားအမှတ် ၂ တွင် ကိုယ်
အပူချ ိန်တိုင်းတာခြင်းများကိုလည်းကောင်း
ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၂၀

ပြည့်နှစ်

မတ်လ

၁၅

မိုးညှင်း

COVID-19

ရက်နေ့က

မိုး ညှ င်း ခရို င် ကြက် ခြေနီ တ ပ် ဖွဲ့ မှူးဦးမြင့် ဦးငယ် ဦးဆောင်
သောကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များသည်ကချင်ပြည်
နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ အင်းတော်ကြီး ရွှေမဉ္ဇူဘုရားပွဲတွင်
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး အသိပညာပေးခြင်း နှင့်
ပိုစတာများကပ်ခြင်း တို့ကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁ ရက်
နေ့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
စာမျက်နှာ-၆

