
ကြြ်ခြေနီသတင်းလွှာ
သတင်းလွှာအမှတ်-၀၀၂၊ ၂၀၂၀ြြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၁ရြ်။

လူသားေျင်းစာနာခောြ်ေားြေင်း

“

“

ြမ္ဘာခြါ်ရှိမည်သည့်ခနရာ 

တွင်မဆိုလူမှုဒုြ္ခများြို 

တားဆီးရန်နှင့် ကြုံခတွ့ 

ရြါြလည်းခလျာ့နည်း

သြ်သာခစရန် 

ခဆာင်ရွြ်သည်။

ကြိုတင်ြြင်ဆင်ြေင်း

ကြြ်ခြေနီအခြေေံမူ ၇ ေျြ်

လူသားချင်းစာနာထောက်ေားခခင်း

ခွဲခခားမှုမရှိခခင်း

ကကားထနခခင်း

လွတ်လပ်ခခင်း

ထစတနာ့ဝန်ေမ်းအကျ ိုးထောင်ခခင်း

စည်းလုံးညီညွတ်ခခင်း

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းပျ ံ့နှံ့ခခင်း

ြျွန်ုြ်တို့၏ ခမှော်မှန်းေျြ်

ခပည်တွင်း၊ခပည်ပရှိအန္တရာယ်ကျထရာက် 

လွယ်သူများအတွက် လူမှုကရုဏာအ 

ကူအညီများ ထပးနိုင်သည့် စွမ်းထောင် 

ရည်ခပည့်ဝထသာအမျ ိုးသားကကက်ထခခနီ 

အသင်းခြစ်လာထစရန်

“

“

တုံ့ြြန်ခဆာင်ရွြ်ြေင်း ြြန်လည်ေူခောင်ြေင်း

ေွဲြေားမှုမရှိြေင်း

တစ်ဦးေျင်းစီ၏ 

ဆင်းရဲဒုြ္ခနည်းြါးခစရန် 

ခဆာင်ရွြ်ရာတွင် နိုင်ငံသား၊ 

လူမျ ိုး၊ ဘာသာခရးယုံကြည်မှု၊ 

လူတန်းစား၊နိုင်ငံခရးေံယူေျြ် 

တို့နှင့်ြတ်သြ်၍ 

ေွဲေွဲြေားြေား မြြုြါ

“

“

ခမန်မာနိုင်ငံကကက်ထခခနီအသင်းRed Readyစီမံချက်နှင့် 
ဧရာဝတီတိုင်းထေသကကီးထညာင်တုန်း မမို့နယ် ကကက်  
ထခခနီအသင်းခွဲတို့ ပူးထပါင်း ြွင့်လှစ်ထသာ ထရှးဦးခပုစု 
ခခင်း(အထခခခံအေင့်) သင်တန်းေင်းပွဲ အခမ်းအနား ကို 
၂၀၂၀ခပည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်ထန့က ထညာင် တုန်းမမို့ 
အေက(၂)၌ ကျင်းပခဲ့ရာ အသင်းဥက္ကဌထေါက်တာ ထမာင် 
ထမာင်ခမင့်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ထရာက်ခဲ့ပါသည်။
ထရှးဦးစွာအသင်းဥက္ကဌမှ သင်တန်းေင်းအမှာစကား 

အသင်းဥြ္ကဌခဒါြ်တာခမာင်ခမာင်ြမင့် ခရှးဦးြြုစုြေင်း(အခြေေံ)သင်တန်းဆင်းြွဲသို့ တြ်ခရာြ်

ထခပာကကားခဲ့ကာ သင်တန်းတွင်ေူးချွန်ေုရရှိသူများ 
အား ဂုဏ်ခပုေုများထပးအပ်ခခင်း သင်တန်းေင်း လက် 
မှတ်များကို ဧရာဝတီတိုင်းထေသကကီးကကက်ထခခနီ ကကီး
ကကပ်မှုထကာ်မတီဥက္ကဌဦးမန်းကကည်ရွှင်နှင့်တာဝန်ရှိ
သူများကထပးအပ်ခဲ့သည်။ထရှးဦးခပုစုခခင်းသင်တန်း
သို့ အထခခခံပညာ အလယ်တန်း/အေက်တန်းအေင့် 
ေရာ/ေရာမ ၃၁ဦးတက်ထရာက်သင်ကကားခဲ့သည်။

 ကြြ်ခြေနီြ ဧရာဝတီတွင် အခရးခြါ်ြွြ်ြဲမှုစင်တာဖွင့်လှစ်
ခမန်မာနိုင်ငံကကက်ထခခနီအသင်းက ဧရာဝတီတိုင်းထေသ 
ကကီးတွင် အထရးထပါ်ကွပ်ကဲမှုစင်တာြွင့်ပွဲကို ပုသိမ်မမို့ 
တွင်ကျင်းပခပုလုပ်ရာ တိုင်းထေသကကီးအစိုးရအြွဲ့ဝင် က 
ရင်တိုင်းရင်းသားထရးရာဝန်ကကီး ဂါ့မိုးခမတ်ခမတ်သူ၊ အ 
သင်းေုတိယဥက္ကဌထေါက်တာထေါ်အမယာထမာ်နိုင်နှင့်   
တိုင်းထေသကကီးကကက်ထခခနီကကီးကကပ်မှုထကာ်မတီဥက္ကဌ
ဦးမန်းကကည်ရွှင်တို့တက်ထရာက်ြွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

သင်တန်းများစုံစမ်းရန်ယေုလင့်ြိုနှိြ်ြါ

https://facebook.com/180285055338514/posts/3557313424302310/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3557313424302310/
https://www.redcross.org.mm/my_MM/what-we-do/first-aid-safety-services/


ကကက်ထခခနီထစတနာလုပ်အားရှင်များအတွက် စွမ်း
ထောင်ရည်ခမှင့်တင်ခခင်းသင်တန်းကို ခမန်မာနိုင်ငံ 
ကကက်ထခခနီအသင်းနှင့် အခပည်ခပည်ေိုင်ရာကကက်ထခခ 
နီထကာ်မတီတို့ပူးထပါင်းကာချင်းခပည်နယ်၊မင်းတပ်
မမို့ တွင်ဩဂုတ်လ၇ရက်ထန့ကြွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ဩဂုတ်လ၃ရက်ထန့က ကချင်ခပည်နယ်၊ မိုးထကာင်း 
မမို့နယ်ရှိ နမ္မတူထကျးရွာနှင့်ထတာင်နီထကျးရွာတို့ တွင် 
ကိုယ်ဝန်ထောင်မိခင်များနှင့် ကထလးငယ်များ ကာ 
ကွယ်ထေးေိုးရာတွင် မမို့နယ်ခပည်သူ့ကျန်းမာထရးဦး
စီးဌာနနှင့်အတူ ပူးထပါင်းထောင်ရွက်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ထနရပ်ခပန်ခပည်သူ(၂၀၈)ဦးတို့သည်ထမာ်လမမိုင် မမို့ 
နယ်၊ တက္ကသိုလ်ေယ်မမို့နယ်အထောင်သို့ ထရာက်ရှိ 
လာရင် ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းတာခခင်း၊ စာရင်းသွင်းခခင်း၊ 
လိုအပ်ထသာ ကျန်းမာထရးထစာင့်ထရှာက်မှုများကို 
ကကက်ထခခနီကထောင်ရွက်ထပးခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ကရင်ခပည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မမို့တွင်မိုးသည်းေန်စွာရွာ
သွန်းမှုထကကာင့်ေင်ကူနှင့်ကိုထမာင်ထကျးရွာအား ချတိ်
ေက်ေားသည့်လမ်းထရထကျာ်မှုခြစ်ပွားခဲ့ရာ အေင်
ထခပစွာသွားလာနိုင်ရန်အမှတ်အသားများကို ကကက်
ထခခနီထစတနာလုပ်အားရှင်များကခပုလုပ်ထပးခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ရခိုင်ခပည်နယ် ထခမာက်ဦးမမို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်များ 
မှထနအိမ်များတွင် ထသွးလွန်တုပ်ထကွးထရာဂါ ကာ 
ကွယ်ထရးအတွက် အဘိတ်ထေးခပ်ခခင်း၊ ြုံး/သွန်/
လဲ/စစ်ခပုလုပ်ခခင်းများကို မမို့နယ်ကျန်းမာထရးနှင့် 
ပူးထပါင်း ထောင်ရွက်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

စစ်ကိုင်းတိုင်းထေသကကီး၊မုံရွာမမို့ထရကန်စုထကျးရွာမှ
မီးထဘးသင့်အိမ်ထောင်စု၅စုအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်
သန့်ရှင်းထရးသုံးပစ္စည်း၊မိသားစုသုံးပစ္စည်း၊ အမျ ိုးသ
မီးတစ်ကိုယ်ရည်သုံးပစ္စည်း၊ အိမ်ထောက်ပစ္စည်း တို့ 
ကို ကကက်ထခခနီကထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ဩဂုတ်လ ၁၀ရက်ထန့က ကယားခပည်နယ်ခပည်သူ့ 
ထေးရုံကကီးတွင် အထရးထပါ်ထသွးလိုအပ်ထနထသာ လူ 
နာတစ်ဦးအတွက် လွိုင်ထကာ်မမို့နယ်ကကက်ထခခနီအ
သင်းခွဲမှ ကကက်ထခခနီထစတနာလုပ်အားရှင်တစ်ဦးက 
ထသွးသန့်လှူေါန်းထပးနိုင်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ထကျာက်မဲ မမို့နယ် ၊နမ့်ခမ်းယာယီထရွှ့ထခပာင်းထကျး
ရွာ မှရွာသူ/ရွာသားများအားမိုင်းနှင့် စစ်လက်နက်အ 
ကကင်းအကျန်များ အန္တရာယ်အသိပညာထပးခခင်း ကို 
ဩဂုတ်လ၁၃ရက်ကထကျာက်မဲမမို့နယ်ကကက်ထခခနီအ 
သင်းခွဲမှသွားထရာက်ခပုလုပ်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

တနသသာရီတိုင်းထေသကကီးသရက်ထချာင်း မမို့နယ်တွင်
မိုးသည်းေန်စွာရွာသွန်းမှုထကကာင့်ကားလမ်းထရထကျာ်
မှုခြစ်ပွားခဲ့သခြင့် ကကက်ထခခနီထစတနာလုပ်အားရှင် 
များက ခရီးသွားများ ထဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ 
သွားလာနိုင်ထစရန် ထောင်ရွက်ထပးခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ချင်းခပည်နယ် ကချင်ခပည်နယ် မွန်ခပည်နယ်

ကရင်ခပည်နယ် ရခိုင်ခပည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း

ကယားခပည်နယ် ရှမ်းခပည်နယ်(ထခမာက်ပိုင်း) တနသသာရီတိုင်း

ဟသသာတ ခရခဘးသတင်း

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

တစ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရးသုံးြစ္စည်း
(၁)လစာ - ၉၂ ြုံး                      

တစ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရးသုံးြစ္စည်း
(၁)ြတ်စာ - ၃၈ ြုံး

ခသာြ်သုံး
ခရသန့်ြုံး- ၃၈ြုံး

အိမ်ခဆာြ်
အခောြ်အြူြစ္စည်း -၃၀ြုံး

ကြြ်ခြေနီခစတနာလုြ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ဝန်း လှုြ်ရှားခဆာင်ရွြ်မှုများ

၂၀၂၀ခပည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၅ရက်ထန့က ဧရာဝ 
တီတိုင်းထေသကကီး၊ ဟသသာတမမို့နယ်တွင်ဦးမိုး 
ထလးတာကျ ိုးပျက်မှုခြစ်ထပါ်ခဲ့ရာအိမ်ပျက်ထကျး 
ရွာအုပ်စုရှိ အိမ်ထောက်စုထပါင်း (၃၈)စုမှ ထရ 
ထဘးလွတ်ရာသို့ ထရွှ့ထခပာင်းခဲ့ရမပီး ကကက်ထခခနီ 
ထစတနာလုပ်အားရှင်များက ထဘးလွတ်ရာသို့ 
ထရွှ့ထခပာင်းထပးခခင်း၊ အိမ်များထရွှ့ထခပာင်းထပး 
ခခင်းအခပင်အသင်းမှ ထောက်ပံ့သည့် တစ်ကိုယ် 
ရည်သန့်ရှင်းထရးသုံးပစ္စည်း(၁)လစာ(၉၂)ခု ၊ 
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းထရးသုံးပစ္စည်း (၁)ပတ် 
စာ(၃၈)ခု၊ အိမ်ထောက်အထောက်အကူပစ္စည်း 
(၃၀)ခုတို့ကို သွားထရာက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။

https://www.facebook.com/180285055338514/posts/3535500266483626/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3525593020807684/
https://www.facebook.com/180285055338514/posts/3544478128919173/
https://www.facebook.com/180285055338514/posts/3535186233181696/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3541263472573972/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3543805338986452/
https://www.facebook.com/180285055338514/posts/3547126945320958/
https://www.facebook.com/info.mrcs/posts/3553307071369612
https://facebook.com/180285055338514/posts/3522258547807798/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3533077333392586/


အသင်းမှ ထောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် 
လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများ တွင် ပါဝင်လှူေါန်းမည်ေိုပါက -
ထေါ်ထမစန္ဒာမျ ိုး
ဌာနမှူး၊ အရင်းအခမစ်စုစည်းအသုံးချထရးဌာန။ 
ြုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉

ထေါ်စန်းစန်းထမာ်   ထေါ်ထရွှစင်ထကျာ်စိုး
ညွှန်ကကားထရးမှူး   ညွှန်ကကားထရးမှူး
ထဘးအန္တရာယ်ေိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းေိုင်ရာခပန်ကကားေက်သွယ်ထရးဌာန

sansanmaw@redcross.org.mm shwesinkyawsoe@redcross.org.mm

https://www.redcross.org.mm
https://www.facebook.com/
info.mrcs/

https://twitter.com/
MyanmarRedCross

ထကျးဇူးတင်ခခင်း-ခမန်မာနိုင်ငံ ကကက်ထခခနီအသင်း၏လှုပ်ရှားထောင်ရွက်မှုများကို မမို့နယ်ကကက်ထခခနီအသင်းခွဲများ၊အခပည်ခပည်ေိုင်ရာကကက်ထခခနီထကာ်မတီ၊အခပည်ခပည်ေိုင်  

ရာကကက်ထခခနီနှင့် လခခမ်းနီအသင်းများြက်ေထရးရှင်း၊ ကကက်ထခခနီနှင့်လခခမ်းနီလှုပ်ရှားမှုမိတ်ြက်အသင်းများ၊ ထေသတွင်း၊ နိုင်ငံအေင့်နှင့် အခပည်ခပည်ေိုင်ရာမှ အလှူရှင်များသာမက၊ 

လူသားချင်းစာနာမှုေိုင်ရာအြွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရှိမိတ်ြက်များ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလများ စသည်တို့မှပံ့ပိုးကူညီထပးခခင်းခြစ်သည့်အတွက် အေူးထကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း (ဌာနေျုပ်) 
ရာဇသင်္ဂဟလြ်းြကြီး၊ ဒြ္ခိဏသီရိမြို့၊  ခနမပည်ခော်။ 
ဖုန်း +၉၅ ၆၇ ၃၄၁၉၀၄၁၊ ၃၄၁၉၀၄၆
 
ရန်ြုန်ရုံးေွဲ
အြှေ် (၄၂)၊ ြြ်းနားလြ်း၊ ဗိုလ်ေခောင်မြို့နယ်၊ ရန်ြုန်။
ဖုန်း + ၉၅ ၁ ၃၉၂၀၂၈၊ ၃၉၂၀၂၉၊ ၃၉၂၀၃၀               

ကြြ်ခြေနီခစတနာလုြ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ဝန်း လှုြ်ရှားခဆာင်ရွြ်မှုများ

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ရှမ်းခပည်နယ်(ထတာင်ပိုင်း)၊ မိုင်းရှူးမမို့နယ်တွင်မမို့ 
နယ်ကကက် ထခခနီအသင်းခွဲက ထရှးဦးခပုစုခခင်း(အထခခခံ)
သင်တန်းြွင့်လှစ်သင်ကကားခဲ့ရာ ကကက်ထခခနီထစတနာ 
လုပ်အားရှင် သင်တန်းသား/သူ၂၀ ဦးတက်ထရာက် 
သင်ယူခဲ့ကကသည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ရန်ကုန်တိုင်းထေသကကီး၊ခရမ်းမမို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ် 
ကွက်၈ခုတွင် ထကျးရွာအေင့်အထခခခံထဘးအန္တရာယ် 
ေိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကို ခမန်မာနိုင်ငံကကက်ထခခနီ 
အသင်းနှင့် ဂျာမန်ကကက်ထခခနီအသင်းတို့က ဩဂုတ် 
၇ရက်မှ ၁၄ရက်အေိြွင့်လှစ်သင်ကကားခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ရှမ်းခပည်နယ်အထရှ့ပိုင်း၊ ကျ ိုင်းတုံမမို့နယ်နမ့်ေီး(၄)
ထကျးရွာနှင့်ကယ်ဝှက်ထကျးရွာတို့တွင် ထလခပင်းတိုက်
ခတ်မှုထကကာင့်အိမ်ထောင်စု၃စု ထနအိမ်များ အမိုးလန် 
ပျက်စီးခဲ့ရာ ကကက်ထခခနီက အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ  
သွားထရာက်ထပးအပ်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ဩဂုတ်လ ၁၄ရက်ထန့က မထကွးတိုင်း၊ ေီးလင်းမမို့၊ 
တင်းထချာင်းထကျးရွာတွင် ကကက်ထခခနီထစတနာ 
လုပ်အားရှင်များက ထသွးလွန်တုပ်ထကွးထရာဂါကကို
တင်ကာကွယ်ထရးအခြစ် အဘိတ်ထေးခပ်ခခင်းများ 
ထောင်ရွက်ခဲ့ကကသည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ပဲခူးတိုင်းထေသကကီးလက်ပံတန်းမမို့နယ်ရှိ မကျးီကွင်း၊ 
ထကျးနီနှင့် ြိုထခါင်းစုအထခခခံပညာအေက်တန်း
ထကျာင်းများသို့COVID-19ကာကွယ်ထရးအခြစ် နှာ
ထခါင်းစည်း၊လက်သန့်စင်ထေးရည်၊လက်အိတ်များ
အား သွားထရာက်ထောက်ပံ့လှူေါန်းခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ဩဂုတ်လ၁ရက်ထန့ကထနခပည်ထတာ်၊ ထဇယျာသီရိမမို့ 
န ယ် ၊ ထခ တ် ထအး ထကျး ရွာ ၊ ထကာ င်း က င် ယံ ေီ ပ န့်
အနီးတွင်ယာဉ်တိုက်မှု ခြစ်ပွားခဲ့ ရာ ကကက်ထခခနီမှ  
ေိခိုက်ေဏ်ရာရရှိသူများအား ထရှးဦခပုစုထပးမပီး ထေး 
ရုံသို့ ညွှန်းပို့ထပးခဲ့ကကသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းရှမ်းခပည်နယ်(ထတာင်ပိုင်း)

ရှမ်းခပည်နယ်(အထရှပိုင်း) မထကွးတိုင်း ပဲခူးတိုင်း

ထနခပည်ထတာ်

မန္တထလးတိုင်းထေသကကီး၊ မိုးကုတ်မမို့နယ်၊ ဓါတ်ထတာ် 
ပျားစွဲလူးတွင်းမပိုကျမှုထကကာင့် ထကျာက်ရှာထြွသူ ၃ 
ဦးပိတ်မိခဲ့ရာ မိုးကုတ်မမို့နယ်ကကက်ထခခနီထစတနာ 
လုပ်အားရှင်များက အနက်၁၃၀၀ထပေိေင်းသက်ရှာ 
ထြွကယ်ေယ်ထရးလုပ်ငန်းများခပုလုပ်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

မန္တထလးတိုင်း

http://sansanmaw@redcross.org.mm
http://shwesinkyawsoe@redcross.org.mm
https://www.redcross.org.mm
https://www.facebook.com/ info.mrcs/
https://www.facebook.com/ info.mrcs/
https://twitter.com/MyanmarRedCross
https://twitter.com/MyanmarRedCross
https://www.facebook.com/180285055338514/posts/3516611325039187/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3543813168985669/
https://www.facebook.com/180285055338514/posts/3556022634431389/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3523165084383811/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3556328381067481/
https://www.facebook.com/180285055338514/posts/3504999119533741/
https://www.facebook.com/180285055338514/posts/3553234591376860/

