အတွဲ - ၁၊ အမှတ် - ၀၀၁၊ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇူလိုင် ၃၁ရက်ေန့

ြကက်ေြခနီအေြခခံမူ ၇ ချက်
လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားြခင်း
ခွဲြခားမုမရှိြခင်း
ြကားေနြခင်း
လွတ်လပ်ြခင်း
ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအကျိuးေဆာင်ြခင်း
စည်းလံုးညီညွတ်ြခင်း
ကမာတစ်ဝန်းပျံ့နှံ့ြခင်း

ဖားကန့်

ဗန်းေမာ်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ေမျှာ်မှန်းချက်

ကိuတင်ြပင်ဆင်ြခင်း

“ြပည်တွင်းြပည်ပရှိ အနရာယ်ကျေရာက်
လွယ်သူများအတွက် လူမုကရုဏာ အကူ

အညီများ ေပးနိင
ု ်သည့် စွမ်းေဆာင်ရည်
ြပည့ဝ
် ေသာအမျိuးသားြကက်ေြခနီအသင်း
ြဖစ်လာေစရန်”

တံု့ြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

မနေလး

ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်း

ဖားကန့ေ
် ြမြပိuမုသတင်း
၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိငလ
် ၂ ရက်ေန နံနက်ပင
ုိ း် က ကချင်ြပည်နယ်၊
ဖားကန် မိနယ်၊ဆိပ်မူေကျးရွာအုပစ
် ၊ု ေဝှခါေကျးရွာတွင် လုပ်ငန်း
ယာယီ ထိန်းသိမး် ထားေသာ လုပ်ကွက်အတွင်းသို လခူးေချာင်း
ေကျးရွာဘက်ြခမ်းမှ အြမင့်ေပ ၁၅၀၀ ခန်ရှိ ကမ်းပါးယံ ပိကျမ
ြဖစ်ပာွ းခဲရ
့ ာ ဇူလိုင် ၃ ရက်နံနက် ၉ နာရီ အချိန်ထိ ုပ်အေလာင်း
(၁၆၃) ေလာင်း ှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ (၄၃) ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။
ြဖစ်စ်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအား ဖားကန်မိနယ်ကက်
ေြခနီအသင်းခွဲမှ ကက်ေြခနီေစတနာလုပ်အားရှင် ၅၅ ဦး တိုက
ရှာေဖွကယ်ဆယ်ြခင်း၊ ေရှးဉီးြပစုေပးြခင်း၊ နီးစပ်ရာ ေဆးံမ
ု ျား
သိုပိုေဆာင်ြခင်း၊ှာေခါင်းစည်း၊ ေရှင့် အစားအေသာက် ေထာက်
ပံြ့ ခင်းများကို ေဆာင်ရက
ွ ခ
် သ
့ဲ လို အသင်းဌာနချပ်အေနြဖင့် ထိ
ခိုက်ဒဏ်ရာရသူများှင့်

ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်များအတွက်

မိ

သားစုသးုံ ပစညး် များ၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းေရးသံုး ပစည်းများ၊
အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာကက်ေြခနီေကာ်မတီ၏ အေထာက်အပံ့ြဖင့်
ထိခက
ုိ ဒ
် ဏ်ရာရသူ(၂၇) ဉီးအတွက် ကျပ်(၅,၀၀၀) တန် ဖုနး် ေငွ
ြဖည့်ကဒ်၊ ဒိန်းမတ်ကက်ေြခနီအသင်း၏ အေထာက်အပံ့ြဖင့် အိမ်
ေထာင်စု (၁၆၉) စုအတွက် တစ်အိမ်ေထာင်လျင် ေငွသား (၁)
တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်း

ဖုန်းေဘလ်

ေရးသံးု ပစညး် ၂၀၆ ပံုး

၁၃၅,၀၀၀ ကျပ်

သိနး် စီတုိကေ
ုိ ထာက်ပခ
့ံ ့ဲပီး မိသားစုြပန်လည်ဆက်သယ
ွ ်ေပးေရး
ဌာနမှ Hotline ဖုန်းနံပါတ်ထားရှိပီး ေသဆံုးသူများှင့် ေဆးကုသမခံယူသူများစာရင်းကို လက်ခံေြဖဆိုြခင်းများစသည့် လူမကုဏာ
လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက
ွ ခ
် ့ဲပါသည်။
ထိသ
ု ုိေဆာင်ရွကရ
် ာတွင် ဇူလင
ုိ ်လ ၃ ရက်ေနက အေရးေပယာယီတဲများတွင် ေစာင့်ဆိုင်းေနသည့် မိသားစုဝင်များှင့် လူမကူညီ
ေရးအသင်းအဖွဲများကို ှာေခါင်းစည်းများ၊ ေသာက်ေရသနမ
် ျားှင့် အစားအေသာက်များေဝငှြခင်း၊ ြမစ်ကီးနားေဆးံုရှိ လူနာ(၂)ဦး

အမျိးသားတစ်ကုိယ်ရည်
သန်ရှင်းေရးသံုး ပစည်း

တိုအားလည်းေကာင်း၊ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်ေနက ဖားကန်ြပည်သူေဆးံုတွင် လူနာ(၁၄) ဦးှင့် ေဝှခါေကျးရွာရှိ တိုက်နယ်ေဆးံုတွင်
လူနာ(၁၃)ဦးအားလည်းေကာင်း၊ ဇူလင
ုိ လ
် ၆ ရက်ေနက ြမစ်ကီးနားြပည်သူေဆးံုတွင် လူနာ(၅)ဦးအားလည်းေကာင်း၊ ဇူလင
ုိ ်လ ၈
ရက်ှင့် ၉ ရက်ေနများတွင် မဏိရတနာသိဒဘ
ိ န
ု း် ေတာ်ကီးေကျာင်းတွင် အသက်ဆးုံ ံး သွားသူများကို စိစစ်ပီး သတ်မှတခ
် ျက်ှင့်
ကိုက်ညီသည့်

၂၀၆ ပံးု
ေငွသား
၁၆,၉၀၀,၀၀၀ ကျပ်

ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်

အိမ်ေထာင်စုများကို

တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းေရးသံုးပစည်း၊

အမျိးသား

တစ်ကိုယ်ရည်

သန်ရှင်းေရးသံုးပစည်းှင့် ေငွသားများကို ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အသင်းအေနြဖင့် ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့သည့် အေရအတွက်မှာ
ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်ေနအထိ တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းေရးသံုးပစည်း (၂၀၆) ပံးု ၊ အမျိးသား တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းေရးသံုးပစည်း (၂၀၆)
ပံးု ှင့် ေငွသား ၁၆,၉၀၀,၀၀၀ (ေငွကျပ် ၁၆၉ သိန်းတိတိ)တိုအား ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ခ့ဲ ပီး ဆက်လက် ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်
လျက်ရှိသည်။

ြကက်ေြခနီေစတနာလုပ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ဝန်း လုပရ
် ှားေဆာင်ရွကမ
် မ
ု ျား

စစ်က
ိုင်းတိ
ုငေ်းပးြခင်း
ကိuတင်
သတိ
ဇူလိုင်လ ၃ ရက်ေနက စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ေချာင်းဦးမိနယ်၊
ေတာေကျာင်းကီးေကျးရွာတွင်မီးေဘးသင့် အိမေ
် ထာင်
စုအား တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းေရးသံုးပစည်း၊ မိသားစု
သံုးပစည်းှင့်ေရပံုးတိုအားေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။
သတင်း အြပည့်အစံုကည့်ရန် ယခု Link ကို ှပ
ိ ်ပါ။

ဇလိင်လ ၂၂ ရက်ေနက
့ မွနြ် ပည်နယ်၊ ကျိ ကမီ မိ တွင်

ဇလိင်လ ၂၂ ရက်ေနက
့

ခန်းစာများကိစာေတွလက်ေတွသင် ကားပိချခဲ
့ ပ
့ ါသည်။

တွင် ဦးေခါင်းေပါက် ပဲ င့် လက်အ ိးကျိ း ဒဏ်ရာရ ိ

ငါးဖမ်းေရယာ လပ်သားများအား ေ းဦးြပ စြခင်း သင်
သတင်း အြပည့်အစံုကည့်ရန် ယခု Link ကို ှပ
ိ ်ပါ။

ကရင်ြပည်နယ်

တင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးြခင်း၊ ြခင်ခိ ေအာင်း

ြပ လပ်ခပ
ဲ့ ါသည်။ သတင်း အြပည့်အစံုကည့်ရန် ယခု
Link ကို ှပ
ိ ပ
် ါ။

ေနသတစ်ဦးအားေ းဉီးြပ စေပးခဲပ
့ ါသည်။

ရပ်ကွက်များအတွငး် ေသွးလွနတ
် ပ်ေကွးေရာဂါ
င်
ိ ေသာေနရာများအား

သတင်း

ပဲခူးတိုင်း

များအား

မိင်းအ ရာယ်အသိပညာေပးေဆွးေ းွ ပွဲကိ

ဆယ် မိ နယ်၊ သိနး် သန်းချီ ကားကွငး် လမ်းမ ကီးအနီး

ရန်ကန
ု ်တိုင်း
ဇလိင်လ ၂ ရက်ေနက
့ ရန်ကန်တိင်း၊ အင်းစိန ် မိ နယ် ိ

ေကျးရွ ာသ/သား

မ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်း)၊ မ

အြပည့်အစံုကည့်ရန် ယခု Link ကို ှိပ်ပါ။

ဇလိင်လ ၂၁ ရက်က ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီ မိ နယ်၊ မဲ့
ကနယ်ေကျးရွ ာတာဝန် ိသများ င့်

ရှမး် ြပည်နယ် (ေြမာက်
ိ း ် း)
ေရှးဉီးြပuစုြပ
ခင်ုင

ေရှးဉီးြပuစု
ြခင်းသင်တန်း
မွန်ြပည်
နယ်

ကိ

င်းလင်းြခင်း၊ ြခင်ေဆးဖျန်း

ြခင်း၊အဘိတ်ေဆးခပ်ြခင်းတိကိ
ဲ့ ါသည်။
့ ေဆာင်ရွက်ခပ

ဇလိင်လ ၂၃ ရက်ေနက
့ ပဲခးတိင်းေဒသ ကီး၊ ေကျာက်
ကီး မိ နယ်တွင် ေြခတလက်တြပင်ဆင်ြခင်းအား အခ

မဲ့ ေဆာင်ရွက်ေပးခဲပ
် စံုကည့်
့ ါသည်။ သတင်း အြပည့အ
ရန် ယခု Link ကို ှိပပ
် ါ။

သတင်း အြပည့်အစံုကည့်ရန် ယခု Link ကို ှိပ်ပါ။

ကချင်ြပည်နယ်၊ ဒးဇွပ်ေကျးရွ ာေရေဘးသင့သ
် တင်း
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလင
ုိ ်လ ၂၀ ရက်ေနက မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပီး ကချင်ြပည်နယ်၊ မိုးေကာင်းေချာင်းေရြမင့်တက်မြဖစ်ေပခဲ့ကာ ြမစ်ကီးနား - တိုင်း ကားလမ်း ေရေကျာ်
တက်မေ
 ကာင့် ဖားကန်မိနယ်၊ ရှဒူးဇွပ်ေကျးရွာေြမနိမ့်ပိုင်းရှိ အိမ်ေထာင်စုေပါင်း (၅၆၃)စု (ထိခိုက်ခံစားရသူ (၂,၅၉၈) ဦး) ခန် ေရေဘးလွတ်ရာသို ေရေြပာင်းခဲရ
့ ပီး လူေနအိမ် (၅)
လံုး ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။
ြဖစ်စ်တွင် ဖားကန်မိနယ်ကက်ေြခနီအသင်းခွဲမှ ကက်ေြခနီေစတနာလုပ်အားရှင် (၈) ဉီးတိုသည့် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာိုငင
် ရ
ံ တ
ဲ ပ်ဖဲွ ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ၀င်များ
ှင့်အတူ ေရေဘးသင့်ြပည်သူများအား ေဘးလွတ်ရာကုန်းြမင့်ပိုင်းသို အေရးေပေရေြပာင်းေပးြခင်း၊ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ
် ရှာက်မေ
 ပးြခင်း၊ စိတ်ပိုင်းလူမပိုင်းဆိုင်ရာ အားေပး ကူညီ
ေပးြခင်း၊ ထိခက
ုိ ခ
် စ
ံ ားရသူစာရင်း ေကာက်ယူြခင်းများကို ြပလုပခ
် ့ဲပါသည်။
၎င်းအြပင် ဇူလင
ုိ ်လ ၂၂ ရက်က ကချင်ြပည်နယ်ကက်ေြခနီကီးကပ်မေကာ်မတီဥကဌ ဦးဘရန်းဒီး ဦးေဆာင်ေသာ ဖားကန်မိနယ်ကက်ေြခနီအသင်းခွဲှင့် ကာမိင
ု း် မိနယ် ကက်
ေြခနီအသင်းခွဲငယ်တိုမှ ကက်ေြခနီေစတနာလုပ်အားရှင်များသည် ေရေဘးသင့အ
် မ
ိ ်ေထာင်စု (၃၇၃)စုအား အိမ်ေထာင်စုတစ်စုလျင် တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းေရးသံုးပစည်း (တစ်လ
စာ) (၁) ပံးု ှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းေရးသံုးပစည်း (တစ်ပတ်စာ) (၁)ပံုးတိုကို ေထာက်ပေ
့ံ ပးအပ်ခပ
့ဲ ါသည်။

တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းေရး

တစ်ကယ
ုိ ရ
် ည်သနရ
် ှငေ
် ရး

သံုးပစည်း (တစ်လစာ)

သံးု ပစညး် (တစ်ပတ်စာ)

(၃၇၃) ပံးု

(၃၇၃) ပံုး

အမရပူရြမိu့နယ်၊ ေရဂဲေရဆိုးထုတ် ေရတံခါးအနီး တာရိုးကျိuးမုသတင်း
၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိငလ
် ၁၉ ရက်ေနက ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ အမရပူရမိနယ်၊ ေရဂဲေရဆိုးထုတ် ေရတံခါးအနီး တာိုးကျိးမေကာင့်
ရပ်ကွက်ေန ြပည်သူ (၄,၀၀၀) ဦီးခန် ယာယီေရေဘးေရှာင်စခန်း (၁၆) ခုသို ေြပာင်းေရခရ
့ဲ ပါသည်။ ြဖစ်စ်တွင် တိင
ု း် ေဒသကီးမှ ကက်ေြခနီေစတနာ
လုပ်အားရှင်များက အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာိင
ု င
် ရ
ံ ဲတပ်ဖဲွ ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ၀င်များှင့် အတူ ေရေဘးသင့်ြပည်သူများအား ေရေဘးလွတ်ရာ

တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်း

ယာယီေရေဘးေရှာင်စခန်း (၁၆) ခုအား အေရးေပေရေြပာင်းေပးြခင်း၊ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက် မေပးြခင်း၊ စိတ်ပင
ုိ း် လူမပင
ုိ း် ဆိင
ု ရ
် ာ အားေပးကူညီ

ေရးသံးု ပစညး်
၁,၈၂၄ ပံးု

ေပးြခင်း၊ ထိခိုက်ခံစားရသူစာရင်းေကာက်ယူြခင်းလုပ်ငန်းများ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၎င်းအြပင် အသင်းဌာနချပ်မေ
ှ ပးပိုေသာ တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းေရးသံုးပစည်များှင့် ှာေခါင်းစည်းများကို မေလးတိုင်းေဒသကီး ကက်ေြခနီကီးကပ်မ
ေကာ်မတီဥကဌပါေမာက ေဒါက်တာေဒခင်သီလွင် ဦးေဆာင်ေသာ ကက်ေြခနီေစတနာလုပ်အားရှင်များသည် ရန်ေအာင်ြမင်စခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စု (၁၂၈)
စု၊ ရှင်ေတာ်ဆပ်သွားစခန်းရှိ အိမေ
် ထာင်စ(ု ၁၇၀)၊ ဦးလင်းဘုရားစခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စု (၁၅၁)၊ ကိုယ်ရံေတာ်ဗလီစခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စ(ု ၁၅၀)စု၊ သိမ်ကီး
ဘုရားစခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စ(ု ၉၇)စု၊ ေဗာတိသံေတာင်စခန်းရှိ အိမေ
် ထာင်စု(၄၃)စု၊ ကျန်တန်းစခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စု (၃၀၀)စု၊ ဧဇရပ်(ဓမုံ) စခန်းရှိ အိမ်

ှာေခါင်းစည်း
၁,၈၂၄ အိတ်

ေထာင်စု(၃၇)စု၊ ဧဇရပ်(ဘုန်းကီးေကျာင်း) စခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စ(ု ၄၀)စု၊ သံေသကပ်ေကျာ်စခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စ(ု ၅၅)စု၊ မိးု ေကာင်းစခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စု
(၁၉၀)စု၊ ေစျးချိ (မူလတန်းေကျာင်း)စခန်းရှိ အိမေ
် ထာင်စ(ု ၅၀)စု၊ မန်းကျ်းေတာစခန်းရှိ အိမေ
် ထာင်စ(ု ၁၅၀)စု၊ သက်ေတာ်ရှည်စခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စု
(၆၀) စု၊ ေအာင်ေြမေရဘံုစခန်းရှိ အိမေ
် ထာင်စ(ု ၁၁၈)စု၊ ကျန်တန်းတိုးချဲ(၂/၃)စခန်းရှိအိမ်ေထာင်စု(၈၆)စု အစရှိသည့် ယာယီေရေဘးေရှာင်စခန်းများမှ

ေဆးစိမ်ြခင်ေထာင်
၅၅၁ ခု

အိမ်ေထာင်စုေပါင်း(၁,၈၂၄) စုအတွက် တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းေရးသံုးပစည်း (တစ်ပတ်စာ)ှင့် ှာေခါင်းစည်း (တစ်ထုတ်)စီ တိုကို ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ခဲ့
သည်။ ထိုအြပင် ေဆးစိမ်ြခင်ေထာင်များကို ရန်ေအာင်ြမင်စခန်းရှိအိမ်ေထာင်စု(၁၂၈)စု၊ ရှင်ေတာ်ဆပ်သာွ းစခန်းရှအ
ိ ိ မေ
် ထာင်စု(၁၇၀)စု၊ သံေသကပ်ေကျာ်
စခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စ(ု ၆၃)စု၊ မိုးေကာင်းစခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စု (၁၉၀)စု အစရှိသည့် ယာယီေရေဘးေရှာင်စခန်းမှ အိမေ
် ထာင်စု (၅၅၁)စု အတွက် ေထာက်ပံ့
ေပးခဲပ
့ ါသည်။

ေနြပည်ေတာ်
ဇူလုိငလ
်
၂၆ ရက်ေနက ေနြပည်ေတာ်၊ ေဇယျာသီရိ
မိနယ်ရှိ အထက (စည်ပင်ကီး) ေကျာင်းတွင် ကိုဗစ်၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက် အသိပညာေပးပိစ
ု
တာကပ်ြခင်းများ

ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။

သတင်းအြပည့်

အစံု ကည့ရ
် န် ယခု Link ကို ှိပပ
် ါ။

ဇူလုိငလ
် ၇ ရက်ေနက မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ေချာက်
မိနယ်၊အမှတ(် ၁)ရပ်ကွက်တွင်ဆင်ေြခေထာက်ေရာဂါ
ကာကွယ်ေရးအတွက် လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန် ေဝ
ခဲ့ပါသည်။ သတင်း အြပည့်အစံု ကည့ရ
် န် ယခု Link ကို
ှပ
ိ ပ
် ါ။

အသင်းမှ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လူမကုဏာလုပ်ငန်းများ
တွင် ပါဝင်လှ ဒါန်းမည်ဆပ
ုိ ါက ေဒါ်ေမစန္ဒာမျိuး
ဌာနမှး၊ အရင်းအြမစ်စုစည်းအသံုးချေရးဌာန။
ဖုနး် - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉
www.facebook.com/info.mrcs

တနသင်္ာရီတိုင်း

မေကွးတိင
ု း်

ေဒ စန်းစန်းေမာ်
န် ကားေရးမး
ေဘးအ ရာယ်ဆိင်ရာစီမံခနခ
် ့ ွဲမဌာန
sansanmaw@redcross.org.mm

ဇူလုိငလ
် ၁၅ ရက်ေနက တနသာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်မိ
နယ်၊သေြပေချာင်းေကျးရွာတွင်မးီ ေဘးသင့အ
် မ
ိ ်ေထာင်

စု (၂) စုအတွက် တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းေရးသံုး ပစည်း
ှငမ
့် သ
ိ ားစုသးုံ ပစညး် တိုကိုေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ သတင်း
အြပည့်အစံု ကည့ရ
် န် ယခု Link ကို ှိပ်ပါ။
ေဒ ေရစင်ေကျာ်စးိ
န် ကားေရးမး
လမက ဏာလပ်ငန်းဆိင်ရာြပန် ကားဆက်သယ
ွ ်ေရးဌာန
shwesinkyawsoe@redcross.org.mm

ြမန်မာ င်
ိ င ံ ကက်ေြခနီအသင်း (ဌာနချ ပ်)
www.twitter.com/MyanmarRedCross

ရာဇသဂဟလမ်းမ ကီး၊ ဒကိဏသီရိ မိ ၊ ေနြပည်ေတာ်။
ဖန်း +၉၅ ၆၇ ၃၄၁၉၀၄၁၊ ၃၄၁၉၀၄၆
ရန်ကန် ံးခွဲ
အမတ် (၄၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဗိလ်တေထာင် မိ နယ်၊ ရန်ကန်။
ဖန်း + ၉၅ ၁ ၃၉၂၀၂၈၊ ၃၉၂၀၂၉၊ ၃၉၂၀၃၀

https://www.redcross.org.mm/my_MM/

ေကျးဇူးတင်ြခင်း - ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း၏ လပ်ရာှ းေဆာင်ရက
ွ ်မများကို မိနယ်ကက်ေြခနီအသင်းခွဲများ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကက်ေြခနီေကာ်မတီ၊ အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ်ရာ
ကက်ေြခနီင
ှ ့် လြခမ်းနီအသင်းများ ဖက်ဒေရးရှငး် ၊ ကက်ေြခနီှင့် လြခမ်းနီလပ်ရှားမ မိတ်ဖက်အသင်းများ၊ ေဒသတွငး် ၊ ိင
ု င
် ံအဆင့
် ှင့် အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ်ရာမှ အလှရှင်များသာမက၊
လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမဆင
ုိ ရ
် ာ အဖွဲအစည်းများ၊ ပုဂလက
ိ ကရှိ မိတ်ဖက်များ၊ တစ်သးီ ပုဂလများ စသည်တိုမှ ပံပ
့ းုိ ကူညီေပးြခင်း ြဖစ်သည်။

