
 

 

 

 

ကuိတင်ြပင်ဆင်ြခငး် တံု့ြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြပန်လည်ထူေထာင်ြခငး်

ဖားကန့်ေြမြပuိမသုတင်း 

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိငလ် ၂ ရကေ်န နံနက်ပုိငး်က ကချင်ြပည်နယ်၊ 
ဖားကန်မိနယ်၊ဆပိမူ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေဝှခါေကျးရွာတွင် လုပ်ငန်း 
ယာယ ီ ထိနး်သမိး်ထားေသာ လုပ်ကွက်အတွင်းသို လခူးေချာင်း 
ေကျးရာွဘက်ြခမ်းမှ အြမင့်ေပ ၁၅၀၀ ခန်ရှ ိကမ်းပါးယံ ပိကျမ 
ြဖစ်ပွားခ့ဲရာ ဇူလိုင် ၃ ရက်နံနက ်၉ နာရ ီအချနိ်ထ ိုပ်အေလာင်း 
(၁၆၃) ေလာင်း ှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ (၄၃) ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ 

ြဖစစ််တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအား ဖားကန်မိနယ်ကက် 
ေြခနီအသင်းခဲွမှ ကက်ေြခနီေစတနာလပ်ုအားရင်ှ ၅၅ ဦး တုိက 
ရှာေဖွကယ်ဆယ်ြခင်း၊ ေရးှဉီးြပစုေပးြခငး်၊ နီးစပ်ရာ ေဆးုံများ 
သိုပုိေဆာငြ်ခငး်၊ှာေခါင်းစည်း၊ ေရှင့် အစားအေသာက် ေထာက် 
ပ့ံြခင်းများကုိ ေဆာငရွ်က်ခဲ့သလုိ အသငး်ဌာနချပ်အေနြဖင့် ထိ 
ခိုက်ဒဏ်ရာရသူများှင့် ကျနရ်စ်သူမိသားစဝုင်များအတွက် မိ 
သားစသုံုးပစည်းများ၊ တစ်ကုိယ်ရည်သန်ရငှ်းေရးသံုး ပစည်းများ၊ 
အြပည်ြပညဆ်ိုင်ရာကက်ေြခနီေကာမ်တီ၏ အေထာက်အပ့ံြဖင့် 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသ(ူ၂၇) ဉီးအတွက် ကျပ်(၅,၀၀၀) တန် ဖုန်း ေငွ 
ြဖည့်ကဒ်၊ ဒိန်းမတ်ကက်ေြခနီအသင်း၏ အေထာက်အပ့ံြဖင့် အိမ် 
ေထာင်စ ု (၁၆၉) စုအတွက ် တစ်အိမ်ေထာင်လျင် ေငသွား (၁) 
သန်ိးစတုိီကုိေထာက်ပ့ံခဲ့ပီး မိသားစြုပနလ်ည်ဆကသ်ယ်ွေပးေရး 

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

ဗနး်ေမာ် ဖားကန့်

ြကက်ေြခနီအေြခခံမူ ၇ ချက် 
လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားြခင်း 
ခွဲြခားမုမရှိြခင်း 
ြကားေနြခင်း 
လွတ်လပ်ြခင်း 
ေစတနာ့ဝနထ်မ်းအကျuိးေဆာင်ြခင်း 
စည်းလံုးညီညွတ်ြခင်း 
ကမာတစ်ဝန်းပျံ့နံှ့ြခင်း 

ကျွန်ုပ်တုိ့၏ ေမျှာ်မှန်းချက် 
“ြပည်တွင်းြပည်ပရှိ အနရာယ်ကျေရာက် 
လွယသ်မူျားအတွက ် လူမုကရုဏာ အကူ 
အညီများ ေပးနိုင်သည့် စွမ်းေဆာငရ်ည ်
ြပည့်ဝေသာအမျuိးသားြကက်ေြခနီအသင်း 
ြဖစ်လာေစရန်” 

တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်း 
ေရးသံုးပစည်း ၂၀၆ ပံုး 

ေငွသား 
၁၆,၉၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

ဖုန်းေဘလ် 
၁၃၅,၀၀၀ ကျပ် 

မနေလး

အမျိးသားတစကုိ်ယရ်ည် 
သန်ရှင်းေရးသံုး ပစည်း  

၂၀၆ ပုံး 

ဌာနမှ Hotline ဖုန်းနံပါတ်ထားရှိပးီ ေသဆံုးသမူျားငှ့် ေဆးကုသမခယံူသမူျားစာရင်းကို လက်ခံေြဖဆိုြခင်းများစသည့် လူမကုဏာ 
လုပ်ငန်းများကို ေဆာငရွ်က်ခ့ဲပါသည။် 

ထုိသိုေဆာငရွ်ကရ်ာတင်ွ ဇူလုိင်လ ၃ ရက်ေနက အေရးေပယာယတီဲများတငွ ် ေစာင့်ဆိုင်းေနသည့် မိသားစုဝင်များှင့် လူမကူညီ 
ေရးအသင်းအဖဲွများကုိ ာှေခါင်းစညး်များ၊ ေသာက်ေရသန်များငှ့် အစားအေသာကမ်ျားေဝငြှခငး်၊ ြမစ်ကီးနားေဆးံုရှိ လူနာ(၂)ဦး 
တိုအားလညး်ေကာင်း၊ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်ေနက ဖားကန်ြပည်သူေဆးံုတွင် လူနာ(၁၄) ဦးှင့် ေဝှခါေကျးရွာရှိ တိုက်နယေ်ဆးံုတွင် 
လူနာ(၁၃)ဦးအားလညး်ေကာင်း၊ ဇူလုိငလ် ၆ ရက်ေနက ြမစ်ကီးနားြပည်သူေဆးံုတွင ်လူနာ(၅)ဦးအားလညး်ေကာင်း၊ ဇူလုိင်လ ၈ 
ရက်ှင့် ၉ ရက်ေနများတွင် မဏိရတနာသဒိိဘုန်းေတာ်ကီးေကျာငး်တွင် အသက်ဆံုးံးသာွးသမူျားကုိ စစိစ်ပီး သတမှ်တခ်ျက်ှင့် 
ကိုက်ညီသည့် ကျနရ်စ်သူမိသားစဝုင် အိမ်ေထာင်စုများကိ ု တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှငး်ေရးသံုးပစည်း၊ အမျိးသား တစ်ကိုယ်ရည် 
သန်ရငှ်းေရးသံုးပစည်းှင့် ေငွသားများကုိ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အသငး်အေနြဖင့် ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့သည့် အေရအတကွ်မှာ 
ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်ေနအထ ိတစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းေရးသံုးပစည်း (၂၀၆) ပုံး၊ အမျိးသား တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှငး်ေရးသံုးပစည်း (၂၀၆) 
ပုံးှင့် ေငွသား ၁၆,၉၀၀,၀၀၀ (ေငွကျပ် ၁၆၉ သနိး်တတိိ)တုိအား ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ခဲ့ပီး ဆကလ်က် ေထာက်ပ့ံေပးိုင်ရန ်ေဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိသည်။  



   

 

 
 

 

 

 
 

ြကကေ်ြခနီေစတနာလပု်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ဝန်း လုပ်ရာှးေဆာင်ရွကမု်များ 

ကuိတင်သတိေပးြခင်း 

ဇူလိုင်လ ၃ ရကေ်နက စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ေချာင်းဦးမိနယ်၊ 
ေတာေကျာင်းကီးေကျးရာွတွင်မီးေဘးသင့် အိမ်ေထာင် 
စုအား တစ်ကုိယ်ရည်သန်ရငှ်းေရးသံုးပစည်း၊ မိသားစု 
သံုးပစည်းှင့်ေရပုံးတုိအားေထာက်ပ့ံေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။  
သတင်း အြပည့်အစံုကည့်ရန် ယခု Link ကို ိှပ်ပါ။ 

ဇလိငလ် ၂၂ ရက်ေနက့  မွနြ်ပညန်ယ်၊ ကျိ ကမီ မိ တွင ်

ငါးဖမ်းေရယာ လပ်သားများအား ေ းဦးြပ စြခငး် သင ်
ခနး်စာများကိစာေတွလက်ေတွသင်ကားပိခ့ျခဲပ့ါသည။် 

သတင်း အြပည့်အစံုကည့်ရန ်ယခု Link ကို ိှပ်ပါ။ 

ဇလိငလ် ၂၂ ရက်ေနက့ မ်းြပညန်ယ်(ေြမာက်ပိငး်)၊ မ 
ဆယ် မိ နယ်၊ သနိး်သနး်ချီ ကားကွငး် လမ်းမ ကီးအနးီ 
တွင ် ဦးေခါငး်ေပါက် ပဲ င့ ် လက်အ ိးကျိ း  ဒဏရ်ာရ ိ 
ေနသတစ်ဦးအားေ းဉီးြပ စေပးခဲပ့ါသည။်  သတငး် 
အြပည့်အစံုကည့်ရန ်ယခ ုLink ကုိ ှိပ်ပါ။

ေရှးဉးီြပuစြုခင်းသင်တနး် ေရှးဉီးြပuစြုခင်း

ဇလိငလ် ၂၁ ရက်က ကရငြ်ပညန်ယ်၊ ြမဝတီ မိ နယ်၊ မဲ့ 
ကနယ်ေကျးရွာတာဝန် ိသများ င့ ် ေကျးရွာသ/သား 
များအား  မိငး်အ ရာယ်အသပိညာေပးေဆးွေ းွပွဲကိ 
ြပလပ်ခဲပ့ါသည။်  သတင်း အြပည့်အစံုကည့်ရန် ယခု 
Link ကုိ ှိပပ်ါ။ 

ဇလိငလ် ၂  ရက်ေနက့  ရနက်နတိ်ငး်၊ အငး်စိန် မိ နယ် ိ 
ရပ်ကွက်များအတွငး်  ေသးွလွနတ်ပ်ေကွးေရာဂါ  ကိ  
တငက်ာကွယ်ေရး  အသပိညာေပးြခငး်၊  ြခငခ်ိ  ေအာငး် 
ငိေ်သာေနရာများအား  ငး်လငး်ြခငး်၊ ြခငေ်ဆးဖျနး် 
ြခငး်၊အဘတိ်ေဆးခပ်ြခငး်တိကိ့ေဆာငရွ်က်ခဲပ့ါသည။် 
သတင်း အြပည့်အစံုကည့်ရန ်ယခု Link ကုိ ှိပ်ပါ။ 

ဇလိငလ် ၂၃ ရက်ေနက့ ပဲခးတိငး်ေဒသကီး၊ ေကျာက် 
ကီး မိ နယ်တွင ် ေြခတလက်တြပငဆ်ငြ်ခငး်အား အခ 
မဲ့ ေဆာငရွ်က်ေပးခဲပ့ါသည။် သတငး် အြပည့်အစံုကည့် 
ရန ်ယခ ုLink ကိ ုိှပ်ပါ။ 
 
 

ကချငြ်ပညန်ယ၊် ဒးဇွပ်ေကျးရွာေရေဘးသင့သ်တငး် 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၂၀ ရက်ေနက မုိးသညး်ထနစွ်ာရွာသန်ွးပးီ ကချငြ်ပည်နယ်၊ မိုးေကာင်းေချာင်းေရြမင့်တက်မြဖစ်ေပခဲ့ကာ ြမစ်ကီးနား - တိုင်း ကားလမ်း ေရေကျာ် 
တက်မေကာင့် ဖားကန်မိနယ၊် ရဒှူးဇွပ်ေကျးရွာေြမနိမ့်ပိုင်းရှိ အိမ်ေထာင်စုေပါင်း (၅၆၃)စ ု(ထိခိုက်ခံစားရသူ (၂,၅၉၈) ဦး) ခန် ေရေဘးလွတ်ရာသို ေရေြပာငး်ခဲရ့ပီး လူေနအိမ် (၅) 
လံုး ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ 
ြဖစစ််တွင် ဖားကန်မိနယ်ကက်ေြခနီအသင်းခွဲမှ ကက်ေြခနီေစတနာလုပ်အားရင်ှ (၈) ဉီးတုိသည့် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစးီဌာန၊ ြမန်မာုိငငံ်ရဲတပ်ဖဲွ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ၀င်များ 
ှင့်အတူ ေရေဘးသင့်ြပညသ်မူျားအား ေဘးလွတ်ရာကုနး်ြမင့်ပုိငး်သို အေရးေပေရေြပာင်းေပးြခင်း၊ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာက်မေပးြခင်း၊ စိတ်ပိုင်းလူမပိုင်းဆိုင်ရာ အားေပး ကူညီ 
ေပးြခငး်၊ ထိခိုက်ခံစားရသစူာရင်း ေကာက်ယူြခင်းများကို ြပလပ်ုခ့ဲပါသည။် 
၎ငး်အြပင် ဇူလုိင်လ ၂၂ ရက်က ကချင်ြပညန်ယ်ကက်ေြခနီကီးကပ်မေကာ်မတဦကဌ ဦးဘရန်းဒးီ ဦးေဆာင်ေသာ ဖားကန်မိနယ်ကက်ေြခနီအသင်းခွဲှင့် ကာမုိင်းမိနယ် ကက် 
ေြခနီအသင်းခွဲငယ်တိုမှ ကကေ်ြခနီေစတနာလုပ်အားရင်ှများသည် ေရေဘးသင့်အိမ်ေထာင်စု (၃၇၃)စုအား အမိ်ေထာင်စုတစစ်ုလျင် တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှငး်ေရးသံုးပစည်း (တစ်လ 
စာ) (၁) ပုံးှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းေရးသံုးပစည်း (တစ်ပတ်စာ) (၁)ပံုးတိုကို ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်း မွနြ်ပည်နယ် ရမ်ှးြပညန်ယ် (ေြမာက်ပုိင်း)

ပဲခူးတိုင်းရနကု်န်တုိငး်ကရင်ြပည်နယ် 

တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှငး်ေရး 
သံုးပစည်း (တစ်လစာ)  

(၃၇၃) ပုံး 

တစ်ကုိယရ်ည်သန်ရင်ှေရး
သံုးပစည်း (တစ်ပတ်စာ)  

(၃၇၃) ပံုး 



              

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ေကျးဇူးတင်ြခင်း - ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း၏ လပရှ်ားေဆာငရွ်က်မများကုိ မိနယ်ကက်ေြခနီအသင်းခွဲများ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကက်ေြခနီေကာ်မတီ၊ အြပည်ြပညဆ်ိုင်ရာ 
ကက်ေြခနှီင့် လြခမ်းနအီသင်းများ ဖကဒ်ေရးရင်ှး၊ ကက်ေြခနီှင့ ်လြခမ်းနီလပ်ရှားမ မိတ်ဖက်အသင်းများ၊ ေဒသတင်ွး၊ ုိင်ငံအဆင့်ှင့် အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာမှ အလှရင်ှများသာမက၊ 
လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမဆိုငရ်ာ အဖွဲအစညး်များ၊ ပုဂလိက ကရှိ မိတဖ်က်များ၊ တစ်သးီပုဂလများ စသည်တိုမှ ပ့ံပုိးကူညီေပးြခင်း ြဖစသ်ည။် 

အမရပရူြမuိ့နယ၊် ေရဂဲေရဆိုးထတု ်ေရတခံါးအနီး တာရိုးကျuိးမသုတင်း 

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၉ ရကေ်နက ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ မေလးတုိင်းေဒသကီး၊ အမရပူရမိနယ်၊ ေရဂဲေရဆုိးထုတ ်ေရတံခါးအနီး တာိုးကျိးမေကာင့် 

ရပ်ကွက်ေန ြပည်သ ူ (၄,၀၀၀) ဦီးခန ်ယာယေီရေဘးေရာှင်စခနး် (၁၆) ခုသို ေြပာင်းေရခဲ့ရပါသည။်  ြဖစ်စ်တွင် တုိငး်ေဒသကီးမှ ကက်ေြခနီေစတနာ 

လုပ်အားရင်ှများက အေထွေထွအုပ်ချပေ်ရးဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာုိင်ငံရဲတပဖ်ွဲ၊ မးီသတ်တပ်ဖဲွ၀င်များှင့် အတူ ေရေဘးသင့်ြပညသ်မူျားအား ေရေဘးလတွ်ရာ 

ယာယေီရေဘးေရာှငစ်ခနး် (၁၆) ခုအား အေရးေပေရေြပာင်းေပးြခင်း၊ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက ်မေပးြခင်း၊ စတ်ိပုိငး် လူမပုိငး်ဆိုငရ်ာ အားေပးကူညီ 

ေပးြခငး်၊ ထိခိုက်ခံစားရသူစာရင်းေကာက်ယြူခငး်လုပ်ငန်းများ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

၎ငး်အြပင် အသငး်ဌာနချပ်မှေပးပိုေသာ တစ်ကုိယ်ရည်သန်ရငှ်းေရးသံုးပစည်များှင့် ှာေခါငး်စည်းများကုိ မေလးတိုင်းေဒသကးီ ကက်ေြခနီကီးကပ်မ 

ေကာ်မတီဥကဌပါေမာက ေဒါက်တာေဒခင်သီလွင် ဦးေဆာင်ေသာ ကက်ေြခနီေစတနာလုပ်အားရှင်များသည ်ရန်ေအာငြ်မငစ်ခနး်ရှိ အမ်ိေထာငစ် ု(၁၂၈) 

စု၊ ရငှ်ေတာ်ဆပ်သွားစခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စ(ု၁၇၀)၊ ဦးလင်းဘုရားစခန်းရှ ိအိမ်ေထာငစ်ု (၁၅၁)၊ ကိုယ်ရံေတာ်ဗလီစခန်းရှိ အမ်ိေထာငစ်(ု၁၅၀)စု၊ သိမ်ကီး 

ဘုရားစခန်းရှ ိအိမ်ေထာင်စ(ု၉၇)စု၊ ေဗာတိသံေတာင်စခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စု(၄၃)စု၊ ကျန်တန်းစခန်းရှ ိအိမ်ေထာငစ်ု (၃၀၀)စ၊ု ဧဇရပ(်ဓမုံ) စခန်းရှိ အိမ် 

ေထာငစု်(၃၇)စု၊ ဧဇရပ်(ဘနုး်ကီးေကျာငး်) စခနး်ရှိ အမ်ိေထာင်စ(ု၄၀)စု၊ သေံသကပ်ေကျာ်စခနး်ရှိ အမ်ိေထာင်စ(ု၅၅)စု၊ မုိးေကာင်းစခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စု 

(၁၉၀)စု၊ ေစျးချိ (မူလတနး်ေကျာငး်)စခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စ(ု၅၀)စု၊ မနး်ကျ်းေတာစခနး်ရှိ အိမ်ေထာင်စ(ု၁၅၀)စု၊ သက်ေတာ်ရှည်စခန်းရှိ အိမေ်ထာင်စု 

(၆၀) စု၊ ေအာင်ေြမေရဘံုစခန်းရှိ အိမ်ေထာင်စ(ု၁၁၈)စ၊ု ကျန်တန်းတိုးချဲ(၂/၃)စခနး်ရှိအမ်ိေထာင်စု(၈၆)စ ုအစရှိသည့် ယာယေီရေဘးေရာှငစ်ခနး်များမှ 

အိမ်ေထာင်စုေပါင်း(၁,၈၂၄) စအုတွက် တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှငး်ေရးသံုးပစည်း (တစ်ပတ်စာ)ှင့် ာှေခါင်းစညး် (တစ်ထုတ်)စ ီ တိုကို ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ခဲ့ 

သည။် ထိုအြပင် ေဆးစိမ်ြခင်ေထာင်များကို ရန်ေအာငြ်မင်စခန်းရှိအိမ်ေထာငစ်ု(၁၂၈)စု၊ ရင်ှေတာ်ဆပ်သာွးစခနး်ရိှအိမေ်ထာင်စု(၁၇၀)စု၊ သံေသကပ်ေကျာ် 

စခနး်ရှိ အိမ်ေထာင်စ(ု၆၃)စု၊ မိုးေကာင်းစခန်းရှိ အိမေ်ထာင်စ ု(၁၉၀)စ ုအစရှိသည့် ယာယီေရေဘးေရာှင်စခနး်မှ အိမ်ေထာင်စ ု(၅၅၁)စ ုအတွက် ေထာက်ပ့ံ 

ေပးခဲပ့ါသည်။ 

 

တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်း 
ေရးသံုးပစည်း  

၁,၈၂၄ ပုံး 

ှာေခါင်းစည်း
၁,၈၂၄ အိတ်

ေဆးစိမြ်ခငေ်ထာင်
၅၅၁ ခု

ဇူလုိင်လ ၂၆ ရက်ေနက ေနြပည်ေတာ်၊ ေဇယျာသီရိ 
မိနယ်ရှိ အထက (စည်ပင်ကီး) ေကျာငး်တင်ွ ကိုဗစ-်
၁၉ ေရာဂါကာကွယေ်ရးအတွက ် အသပိညာေပးပိုစ 
တာကပ်ြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သတင်းအြပည့် 
အစံု ကည့်ရန် ယခ ုLink ကုိ ိှပ်ပါ။ 

ဇူလုိငလ် ၇ ရက်ေနက မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ေချာက်
မိနယ်၊အမှတ(်၁)ရပ်ကွက်တွင်ဆင်ေြခေထာက်ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေရးအတွက ်လကက်မ်းစာေစာင်များ ြဖန ်ေဝ 
ခဲ့ပါသည်။ သတင်း အြပည့်အစံုကည့်ရန် ယခ ုLink ကို 
ှိပ်ပါ။ 

ဇူလုိင်လ ၁၅ ရက်ေနက တနသာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်မိ 
နယ၊်သေြပေချာငး်ေကျးရာွတွငမီ်းေဘးသင့်အိမ်ေထာင် 
စု (၂) စုအတွက ်တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှငး်ေရးသံုး ပစည်း 
ှင့်မိသားစုသုံးပစညး်တိုကုိေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ သတင်း 
အြပည့်အစံု ကည့်ရန် ယခ ုLink ကုိ ိှပ်ပါ။

ေနြပည်ေတာ် မေကွးတိင်ုး တနသင်္ာရီတိုင်း

အသင်းမှ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လူမကုဏာလုပ်ငနး်များ 
တွင် ပါဝင်လှဒါန်းမည်ဆိုပါက - 
ေဒါ်ေမစန္ဒာမျuိး 
ဌာနမှး၊ အရငး်အြမစ်စုစည်းအသံုးချေရးဌာန။  
ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉ 
www.facebook.com/info.mrcs www.twitter.com/MyanmarRedCross 

     

 

 

 

 

 

ေဒ စန်းစန်းေမာ် ေဒ ေရစငေ်ကျာ်စးိ 
န်ကားေရးမး  န် ကားေရးမး 

ေဘးအ ရာယ်ဆိငရ်ာစီမံခန ့ခ်ွဲမဌာန  လမက ဏာလပ်ငနး်ဆငိရ်ာြပန်ကားဆက်သယ်ွေရးဌာန 
sansanmaw@redcross.org.mm  shwesinkyawsoe@redcross.org.mm 
ြမန်မာ ငိင်ံ ကကေ်ြခနီအသငး်	(ဌာနချ ပ်)	  

ရာဇသဂဟလမ်းမ ကီး၊ ဒကိဏသရီိ မိ ၊  ေနြပညေ်တာ်။  
ဖနး် +၉၅ ၆၇ ၃၄၁၉၀၄၁၊ ၃၄၁၉၀၄၆   
ရန်ကန် ံးခွဲ 
အမတ် (၄၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဗိလ်တေထာင် မိ နယ်၊ ရနက်န။် 
ဖနး် + ၉၅ ၁ ၃၉၂၀၂၈၊ ၃၉၂၀၂၉၊ ၃၉၂၀၃၀              https://www.redcross.org.mm/my_MM/ 


