
စာမျက်နှာ ၃

၈၃ ကကိမ်မြမာက်ကကက်မြေနီ
ဗဟိုမကာင်စီအစည်းအမေးြြုလုြ်

စာမျက်နှာ ၅

ြြည်နယ်တိုင်းများမှကကက်မြေနီ
များရန်ကုန်တွင်အားြြည့်

စာမျက်နှာ ၇

ကကက်မြေနီက မလမေးသင့်
ြြည်သူများအား မောက်ြံ့

ကကက်မြေနီ လစဉ်ေုတ် သတင်းစာမစာင် ကကက်မြေနီ လစဉ်ေုတ် သတင်းစာမစာင် ကကက်မြေနီ လစဉ်ေုတ် သတင်းစာမစာင် ကကက်မြေနီ လစဉ်ေုတ် သတင်းစာမစာင် 
၂၀၂၀ြြည့်နှစ်၊၂၀၂၀ြြည့်နှစ်၊
မအာက်တိုောလမအာက်တိုောလ
သတင်းစာမစာင်သတင်းစာမစာင်

နိုေင်ောလ ၁၂ရက်၊ ၂၀၂၀ြြည့်နှစ်



စာမျက်နှာ - ၂

COVID-19 မရာဂါကို မိမိကစ ကာကွယ်ြါCOVID-19 မရာဂါကို မိမိကစ ကာကွယ်ြါ

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက် 
များကို ရအာက်ရော်ပြြါ လူမှုကွန်ယက်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တို့တွင်လည်းဝင်ရောက်ရလ့လာနိုင်ြါတယ်။

https://web.facebook.com/MinistryOfHealthAndSportsMyanmar/
https://www.mohs.gov.mm

COVID-19 Call Center 
Phone Number - 2019 

သို့လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ြါသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာနနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ေွက်လျက် 
ေှိတဲ့ပမန်မာနိုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်း ရဆာင်ေွက်မှုများကို ယခုစာမျက်နှာတွင်ဝင်ရောက်ရလ့လာနိုင်ြါတယ်။

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



ပမန်မာနိုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်း၊(၈၃)ကကိမ်ရပမာက်ကကက်ရပခနီဗဟိုရကာင် 
စီအစည်းအရဝးကို၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ၊စက်တင်ဘာ၂၅ေက်၊နံနက်၉နာေီအ 
ချနိ်တွင် Online Video Conferencing စနစ်ပေင့်ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။
ေွင့်ြွဲအခမ်းအနားသို့ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ပြည်ရထာ
င်စုဝန်ကကီးရေါက်တာပမင့်ရထွး၊ေုတိယဝန်ကကီးရေါက်တာပမရလးစိန်၊အမမဲ
တမ်းအတွင်းဝန်ြါရမာက္ခရေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၊အသင်းဥက္ကဌရေါက်
တာရမာင်ရမာင်ပမင့်၊ေုတိယဥက္ကဌရေါက်တာရေါ်အမယာရမာ်နိုင်၊အချနိ် 
ပြည့်/အချနိ်ြိုင်းအလုြ်အမှုရဆာင်များ၊ဌာနဆိုင်ောများမှညွှန်ကကားရေး
မှူးချုြ်များ၊နှီးနွယ်ဝန်ကကီးဌာနများမှေိတ်ကကားထားသူများ၊ကကက်ရပခနီ
ဗဟိုရကာင်စီဝင်များ၊ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကကီးများမှကကက်ရပခနီကကီး 
ကကြ်မှုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌများနှင့်ကကက်ရပခနီတြ်ေွဲ့မှူးများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင ်
ောကကက်ရပခနီနှင့်လပခမ်းနီအသင်းများေက်ေရေးေှင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင် 
ောကကက်ရပခနီရကာ်မတီမှတာဝန်ေှိသူများ၊မိတ်ေက်အမျ ိုးသားအသင်း
များမှဌာရနကိုယ်စားလှယ်များ၊အသင်းမှအရထွရထွအတွင်းရေးမှူး ၊ေု
တိယအရထွရထွအတွင်းရေးမှူးများ၊ ညွှန်ကကားရေးမှူးများ၊ ေုတိယညွှန်
ကကားရေးမှူးများတက်ရောက်ခဲ့ကကြါသည်။ အခမ်းအနား၌ ပြည်ရထာင်
စုဝန်ကကီးကအေွင့်မိန့်ခွန်းရပြာကကားပခင်းနှင့် အသင်းဥက္ကဌက အသင်း၏  
လုြ်ငန်းရဆာင်ေွက်ရနမှုအရပခအရနများကို ေှင်းလင်းတင်ပြခဲ့မြီး မှတ် 
တမ်းတင်ဓါတ်ြုံရိုက်ကူးပခင်းများပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။
ဆက်လက်မြီး(၈၃)ကကိမ်ရပမာက်ကကက်ရပခနီဗဟိုရကာင်စီအစည်းအရဝး
အခမ်းအနားအမှာစကားကိုသဘာြတိဥက္ကဌရေါက်တာရမာင်ရမာင်  
ပမင့်ကရပြာကကားခဲ့ြါသည်။ထို့ရနာက်(၈၂)ကကိမ်ရပမာက်ကကက်ရပခနီဗဟို 
ရကာင်စီအစည်းအရဝးဆုံးပေတ်ချက်များအရြါ်ရဆာင်ေွက်မြီးစီးမှုအရပခ
အရနများကိုေုတိယဥက္ကဌရေါက်တာရေါ်အမယာရမာ်နိုင်မှေှင်းလင်းတင်

ပြခဲ့ြါသည်။ဆက်လက်မြီးအချနိ်ပြည့်အလုြ်အမှုရဆာင်ြါရမာက္ခရေါက်
တာရေါ်ပမသူမှအသင်းဌာနချုြ်၏(၂၀၁၉)ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှ (၂၀၂၀)ပြည့်နှစ် 
အထိလုြ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုအရပခအရနများနှင့် ရေှ့လုြ်ငန်းစဉ်များကို 
ေှင်းလင်းတင်ပြခဲ့မြီး အချနိ်ပြည့်အလုြ်အမှုရဆာင်ရေါက်တာတင်ညွန့်
မှ(၈၃)ကကိမ်ရပမာက်ကကက်ရပခနီဗဟိုရကာင်စီအစည်းအရဝးသို့တင်သွင်း
သည့် အမှုရဆာင်အေွဲ့၏ အစီေင်ခံစာကို ဆက်လက်တင်ပြခဲ့ြါသည်။ 
ထို့ရနာက်အချနိ်ပြည့်အလုြ်အမှုရဆာင်ရေါ်ကကူကကူဝင်းမှ အမှုရဆာင် 
အေွဲ့၏ (၂၀၁၉) ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးအစီေင်ခံစာနှင့် အတွင်းစာေင်းစစ်၏ 
လုြ်ငန်းရဆာင်ေွက်ချက်များကိုတင်ပြခဲ့ကကမြီး အစည်းအရဝးကို ရခတ္တ 
ေြ်နားခဲ့ြါသည်။
 ရကာင်စီအစည်းအရဝး ရန့လယ်ြိုင်း အစီအစဉ်များကို ရန့ 
လည် (၁) နာေီတွင် Video conferencingစနစ်ပေင့် ဆက်လက်ကျင်းြော 

တြ်ေွဲ့မှူးချုြ်ရေါက်တာထိန်လင်းကကကက်ရပခနီသူနာပြုတြ်ေွဲ့ဗဟိုအုြ်
ချုြ်ရေးအေွဲ့၏ အစီေင်ခံစာကိုတင်ပြပခင်းနှင့်ယင်းရနာက် တိုင်းရေသကကီး/
ပြည်နယ်အသီးသီးတို့က ရဆာင်ေွက်မြီးစီးမှု အစီေင်ခံစာများကို ညရန  
၃: ၃၀ နာေီထိဆက်လက် တင်ပြရဆွးရနွးခဲ့ကကမြီး ြထမရန့ အခမ်းအနား 
ကို ရအာင်ပမင်စွာကျင်းြခဲ့ြါသည်။ 
 (၈၃) ကကိမ်ရပမာက် ကကက်ရပခနီဗဟိုရကာင်စီအစည်းအရဝး 
(ေုတိယရန့)အစီအစဉ်အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာလ ၂၆ေက်၊ နံနက် 
၉နာေီအချနိ်တွင် Online Video Conferencing ပေင့် ဆက်လက်ကျင်း 
ြပြုလုြ်ောတိုင်းရေသကကီး/ပြည်နယ် အသီးသီးတို့မှ ရဆာင်ေွက်မြီး 
စီးမှုအစီအေင်ခံစာများတင်ပြပခင်း ၊အေွဲ့အစည်းဆိုင်ောေွံ့ မေိုးတိုတက်
ရေးဌာနညွှန်ကကားရေးမှူးရေါက်တာရေါ်လင်းလင်းသက်မှ ပမန်မာနိုင်ငံ 
ကကက်ရပခနီအသင်းမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း(၂၀၂၁ခုနှစ်၂၀၂၅)ခုနှစ်ထိတင် 
ပြပခင်း၊ရေှးဦးပြုစုပခင်းနှင့်အန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးဌာနညွှန်ကကားရေးမှူး
ရေါ်ခင်ခင်ေှိန်မှရေှးဦးပြုစု ပခင်းမူဝါေတင်ပြပခင်း ၊လူသားအေင်းအပမစ် 
ဌာနညွှန်ကကားရေးမှူးရေါ်ချမ်းမင်းဦးကကရလးသူငယ်အကာအကွယ်ရြး
ရေးဆိုင်ောမူဝါေနှင့်အလုြ်သင်မူဝါေတင်ပြပခင်းနှင့် အေင်းအပမစ်စုစည်းအ
သုံးချရေးဌာနဌာနမှူးရေါ်ရမစန္ဒာမျ ိုးမှ အေင်းအပမစ် စုစည်းအသုံးချရေးမူ
ဝါေတင်ပြပခင်းတို့ တင်ပြပခင်းများပြုလုြ်ခဲ့သည်။ 
ထို့ရနာက် တက်ရောက်လာသူများမှ အရထွရထွညှိနှိုင်းရဆွး ရနွးပခင်းများ
နှင့်အကကံပြုတင်ပြချက်များပြုလုြ်ပခင်း၊ တင်ပြချက်များအရြါ် အသင်း 
ဥက္ကဌမှ ခခုံငုံသုံးသြ်ပခင်းနှင့် (၈၃)ကကိမ်ရပမာက်ကကက်ရပခနီညီလာခံတွင် 
ဆုံးပေတ်ချက်(၂)ေြ်၊ အတည်ပြုပခင်း(၁၃)ေြ်နှင့် မှတ်တမ်းတင်ပခင်း(၁၃)
ေြ်တို့ကိုပြုလုြ်ကာအခမ်းအနားကိုရအာင်ပမင်စွာကျင်းြခဲ့ြါသည်။

(၈၃) ကကိမ်မြမာက်ကကက်မြေနီဗဟိုမကာင်စီအစည်းအမေးအွန်လိုင်းစနစ်ြြင့်ကျင်းြ(၈၃) ကကိမ်မြမာက်ကကက်မြေနီဗဟိုမကာင်စီအစည်းအမေးအွန်လိုင်းစနစ်ြြင့်ကျင်းြ

ကျန်းမာမရးနှင့်အားကစားေန်ကကီးတက်မရာက်မိန့်ေွန်းမြြာကကားကျန်းမာမရးနှင့်အားကစားေန်ကကီးတက်မရာက်မိန့်ေွန်းမြြာကကား

စာမျက်နှာ - ၃



စာမျက်နှာ - ၄

ယာယီေိုလှုံရာစေန်းများမှ မိသားစု ၁၇၆စုအား ကကက်မြေနီက မငွသားမောက်ြံ့ယာယီေိုလှုံရာစေန်းများမှ မိသားစု ၁၇၆စုအား ကကက်မြေနီက မငွသားမောက်ြံ့
မိုးရကာင်း၊ ရအာက်တိုဘာ ၂၃
ပမန်မာနိုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်းနှင့်ေိန်းမတ်ကကက်ရပခနီအသင်းတို့ြူးရြါင်း
ကာကချင်ပြည်နယ်၊မိုးညှင်းခရိုင်၊မိုးရကာင်းမမို့နယ်အတွင်းေှိ ယာယီခိုလှုံ 
ောစခန်း (၇)ခုေှိ ပြည်တွင်းရနေြ်စွန့်ခွာသူများအား ကျြ်သိန်းခုနှစ်ော 
ရကျာ်ရထာက်ြံ့ရြးအြ်ခဲ့ြါသည်။
ထိုသို့ရထာက်ြံ့ပခင်းကို ပမန်မာနိုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်း၊ ကချင်အထူးစီမံချ
က်ရုံးမှတာဝန်ေှိသူများ၊ မိုးရကာင်းမမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲဥက္ကဌဦးမျ ိုး
ဝင်း၊ ေုတိယဥက္ကဌဦးဝင်းနိုင်နှင့် ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားေှင် ၅ဦးတို့က 
ယာယီခိုလှုံောစခန်း (၇)ခုမှ ပြည်တွင်းရနေြ်စွန့်ခွာပြည်သူ မိသားစု(၁၇၆)
စုအား တစ်အိမ်ရထာင်လျှင် ရငွကျြ် ၄သိန်းနှုန်းပေင့် Unconditional Cash Gr

ant(သတ်မှတ်ချက်မေှိရငွသားရထာက်ြံ့ပခင်းအစီအစဉ်)အပေစ် စုစုရြါင်း 
ကျြ် ၇၀,၄၀၀,၀၀ဝိ/-(ကျြ်ခုနှစ်ောရလးသိန်းတိတိ)အား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ 
ရအာက်တိုဘာလ ၂၁နှင့် ၂၂တို့က သွားရောက်ရထာက်ြံ့ခဲ့ြါသည်။
ပမန်မာနိုင်ငံ ကကက်ရပခနီအသင်းအရနပေင့်ယခုကဲ့သို့ရထာက်ြံ့ ပခင်းမှာ 
COVID-19ရောဂါကာလအတွင်းအခက်အခဲများနှင့်ေင်ဆိုင်ေင်ရနေသည့် 
မိသားစုများအဆင်ရပြရစေန်၊ အသက်၆၅နှစ်အထက်ေှိ သက်ကကီးေွယ်အို 
ေှိသည့်မိသားစု၊ နာတာေှည်ရောဂါရဝေနာခံစားရနေသူ၊ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်
သည်၊နို့တိုက်မိခင်၊အချ ို ့တဲ့ဆုံးမိသားစုများအစေှိသည့်သတ်မှတ်ချက်များ
နှင့် ကိုက်ညီသည့် မိသားစုများကိုရေွးချယ်ရထာက်ြံ့ရြးခဲ့ပခင်းပေစ်သည်။

ရမသ့မတာင်တွင် ြဋိြက္ခြြစ်စဉ်မကကာင့် ေိေိုက်သူများအား ရမသ့မတာင်တွင် ြဋိြက္ခြြစ်စဉ်မကကာင့် ေိေိုက်သူများအား 
ကကက်မြေနီကမရှးဦးြြုစုပြီးမေးရုံြို့ကကက်မြေနီကမရှးဦးြြုစုပြီးမေးရုံြို့

ရှမ်းြြည်နယ်(မြမာက်ြိုင်း)တွင် ကကက်မြေနီက ရှမ်းြြည်နယ်(မြမာက်ြိုင်း)တွင် ကကက်မြေနီက 
ယာယီမနရြ်စွန့်ေွာြြည်သူများအား မောက်ြံ့ ယာယီမနရြ်စွန့်ေွာြြည်သူများအား မောက်ြံ့ 
ြစ္စည်းများသွားမရာက်မြးအြ်ြစ္စည်းများသွားမရာက်မြးအြ်

ရှမ်းြြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့မှ ရှမ်းြြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့မှ 
ကကက်မြေနီအား မောက်ြံ့မငွမြးအြ်ကကက်မြေနီအား မောက်ြံ့မငွမြးအြ်

ေှမ်းပြည်နယ် (ရတာင်ြိုင်း)၊ ရအာက်တိုဘာ ၈
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ ၈ ေက်ရန့က ေှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ် 
ရေါက်တာလင်းထွဋ် ဦးရဆာင်ရသာအစိုးေအေွဲ့မှ ေှမ်းပြည်နယ်(ရတာင်ြိုင်း) 
ကကက်ရပခနီကကီးကကြ်မှုရကာ်မတီသို့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးလုြ်ငန်း 
များတွင်ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် ရထာက်ြံ့ရငွကျြ်(၂၅) သိန်း ရြးအြ်လှူေါန်းခဲ့ော 
ပြည်နယ်ကကက်ရပခနီကကီးကကြ်မှုရကာ်မတီ ဥက္ကဌရေါ်အယ်လ်နန်းခမ်းနှင့် ပြည် 
နယ်တြ်ေွဲ့မှူးဦးရအးချမ်းတို့ကလက်ခံခဲ့ကကြါသည်။ ဆက်လက်မြီး ကိုဗစ် 
၁၉ရောဂါကာကွယ်တိုက်ေျက်ရေးလုြ်ငန်းများတွင်ကူညီရဆာင်ေွက်ရြး
ကကရသာကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားေှင်များအား အထူးဂရုစိုက်ကကေန်နှင့် 
ရကျးဇူးအထူတင်ေှိြါရကကာင်းရပြာကကားခဲ့ြါသည်။

သားအိမ်မေါင်းကင်ောမရာဂါကာကွယ်မေးသားအိမ်မေါင်းကင်ောမရာဂါကာကွယ်မေး
ေိုးရာတွင် ကကက်မြေနီ ြါေင်ကူညီေိုးရာတွင် ကကက်မြေနီ ြါေင်ကူညီ

စဉ့်ကူး၊ ရအာက်တိုဘာ ၂၀
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ ၂၀ ေက်ရန့က မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး၊ 
စဉ့်ကူးမမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲမှ ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားေှင်(၆)
ဦးတို့သည်မမို့နယ်အရထွရထွအုြ်ချုြ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးတွင်ပြုလုြ်ရသာ 
မမို့နယ်အဆင့် သားအိမ်ရခါင်းကင်ဆာကာကွယ်ရေးရဆးထိုးလုြ်ငန်းေွင့်
ြွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့မြီး မမို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့်ြူးရြါင်း
ကာ အမျ ိုးသမီးငယ်များအား သားအိမ်ရခါင်းကင်ဆာကာကွယ်ရဆးထိုးနှံ
ရြး ောတွင်တစ်ေက်တစ်လမ်းမှ ြူးရြါင်းရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ ၁၄ေက်ရန့က ေခိုင်ပြည်နယ်၊ ေရသ့ရတာင် 
မမို့နယ်၊ ပြာြင်းေင်းရကျးေွာ၌ ပေစ်ြွားခဲ့ရသာ ြဋိြက္ခပေစ်စဉ်အတွင်းထိခိုက် 
ေဏ်ောေေှိသူလူနာ(၄)ဦးအား ေရသ့ရတာင်မမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲမှ 
မမို့နယ်တြ်ေွဲ့မှူးဦးဦးလှရကျာ်ဦးရဆာင်ရသာ ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အား 
ေှင်များက ထိခိုက်ေဏ်ောေေှိသူများ၏ ေဏ်ောအား အရေးရြါ်ရေှးဦးပြုစုပခင်း 
ပြုလုြ်ရြးကာ ေရသ့ရတာင်မမို့နယ်ပြည်သူ့ရဆးရုံကကီးသို့ြို့ရဆာင်ခဲ့သည်။

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ရအာက်တိုဘာ ၆
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ရအာက်တိုဘာလ၆ေက်ရန့ကေှမ်းပြည်နယ်(ရပမာက် ြိုင်း)
ရကျာက်မဲမမို့နယ်၊ြုံဝိုးရကျးေွာဘုန်းရတာ်ကကီးရကျာင်းသို့ရောက်ေှိလာ
ရသာ ယာယီရနေြ်စွန့်ခွာအိမ်ရထာင်စု(၉၇)စုအား အသင်းဌာနချုြ်မှရြး 
ြို့သည့်အရေးရြါ်ရထာက်ြံ့ြစ္စည်းများပေစ်ရသာတစ်ကိုယ်ေည်သန့်ေှင်း 
ရေးသုံးြစ္စည်း တစ်ြတ်စာ (၄၈)ခု၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ေည်သန့်ေှင်း 
ရေးသုံးြစ္စည်း(၁၀၀)ခုတို့ကို သွားရောက်ရြးအြ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် 
ရအာက်တိုဘာလ ၁၈ေက်ရန့ကလည်း လားေှိုးမမို့နယ်၊ နမ့်ရြါင်တိုက် 
နယ်အုြ်စု၊ ဘုန်းရတာ်ကကီးရကျာင်းသို့ ရောက်ေှိလာရသာ ယာယီရနေြ် 
စွန့်ခွာမိသားစုများအား လားေှိုးမမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲက တစ်ကိုယ် 
ေည်သန့်ေှင်းရေးသုံးြစ္စည်းများနှင့် ရစာင်များအားသွားရောက်ရထာက်ြံ့ 
ရြးခဲ့ကကသည်။



COVID-19မရာဂါကာကွယ်မရးအတွက် တိုင်းနှင့်ြြည်နယ်များမှ COVID-19မရာဂါကာကွယ်မရးအတွက် တိုင်းနှင့်ြြည်နယ်များမှ 
ကကက်မြေနီမစတနာလုြ်အားရှင်များ ရန်ကုန်သို့ လာမရာက်အားြြည့်ကူညီကကက်မြေနီမစတနာလုြ်အားရှင်များ ရန်ကုန်သို့ လာမရာက်အားြြည့်ကူညီ

ေန်ကုန်၊ ရအာက်တိုဘာလ ၁၂
ေန်ကုန်တိုင်းရေသကကီး၊ လှိုင်မမို့နယ်ေှိ COVID-19 ကုသရေးစင်တာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ြူးရြါင်းတာဝန်ထမ်းရဆာင်ေန် မွန်ပြည်နယ်မှ 
ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားေှင် (၄၁)ဦးတို့သည် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ ၁၂ ေက်ရန့လည်ြိုင်းတွင် ရောက်ေှိလာခဲ့ကကြါသည်။
ယင်းအေွဲ့အား လှိုင်တက္ကသိုလ်ဝန်း၊ လှိုင်ကုတင်(၅၀၀)ဆံ့၊ COVID-19ကုသရေးစင်တာ တာဝန်ခံဆောဝန်ကကီးရေါက်တာေဲပမင့်ရအာင်၊ ေန်ကုန်တိုင်းရေသ 
ကကီးကကက်ရပခနီကကီးကကြ်မှုရကာ်မတီဥက္ကဌဦးရကျာ်မိုးကကည်၊ အသင်းဌာနချုြ်မှ ရဘးအန္တောယ်ဆိုင်ောစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနညွှန်ကကားရေးမှူးရေါ်စန်းစန်းရမာ်၊ 
ညွှန်ကကားရေးမှူးရေါက်တာလင်းလင်းသက်တို့ကကကိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကကမြီးလိုအြ်သည်များ ပေည့်ဆည်းမှာကကားခဲ့ြါသည်။
မွန်ပြည်နယ်ကကက်ရပခနီကကီးကကြ်မှုရကာ်မတီ၊ ေုတိယပြည်နယ်ကကက်ရပခနီသူနာပြုတြ်ေွဲ့မှူးရေါ်ရလးရလးခက်ဦးရဆာင်သည့် မွန်ပြည်နယ်အတွင်းေှိ 
မမို့နယ်များမှ ကကက်ရပခနီ ရစတနာလုြ်အားေှင် (၄၁) ဦးတို့သည် လှိုင်မမို့နယ်၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်ဝန်း၊ လှိုင်ကုတင်(၅၀၀)ဆံ့၊ COVID-19 ကုသရေးစင်တာတွင် 
နိုဝင်ဘာလ ၉ေက်ရန့အထိ ကူညီရဆာင်ေွက်ရြးကကမည်ပေစ်ြါသည်။
ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီးမှ ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားေှင် (၄၉)ဦးတို့သည် စက်တင်ဘာလ ၁၄ေက်ရန့မှ ၂၈ေက်ရန့အထိ ယင်းစင်တာတွင်တာဝန် 
ထမ်းရဆာင်ခဲ့ကကသည်။ ထို့အပြင် ရနပြည်ရတာ်မှ ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားေှင်(၃၅)ဦးတို့သည်လည်း အဆိုြါစင်တာတွင်ြင်စက်တင်ဘာလ ၂၈ေက်မှ 
ရအာက်တိုဘာလ ၁၂ေက်ရန့အထိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်ြူးရြါင်းကာ အသီးသီးတာဝန်ထမ်းရဆာင်ခဲ့ကကမြီးပေစ်သည်။

စာမျက်နှာ - ၅

၂၀၂၀ြြည့်နှစ်၊ စက်တင်ောလ၁၄မှ စက်တင်ောလ ၂၈ ရက်အေိ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး၊ လှိုင်ပမို့နယ်ရှိ ၂၀၂၀ြြည့်နှစ်၊ စက်တင်ောလ၁၄မှ စက်တင်ောလ ၂၈ ရက်အေိ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး၊ လှိုင်ပမို့နယ်ရှိ 

COVID-19 ကုသမရးစင်တာတွင်ကူညီမောင်ရွက်ေဲ့ကကပြီးြြန်လည်မရာက်ရှိလာမသာ ကကက်မြေနီမစတနာလုြ် COVID-19 ကုသမရးစင်တာတွင်ကူညီမောင်ရွက်ေဲ့ကကပြီးြြန်လည်မရာက်ရှိလာမသာ ကကက်မြေနီမစတနာလုြ် 

အားရှင် (၄၉)ဦးကို ဧရာေတီတိုင်းမေသကကီးကကက်မြေနီကကီးကကြ်မှုမကာ်မတီဥက္ကဌနှင့်တာေန်ရှိသူများကကိုေိုစဉ်။အားရှင် (၄၉)ဦးကို ဧရာေတီတိုင်းမေသကကီးကကက်မြေနီကကီးကကြ်မှုမကာ်မတီဥက္ကဌနှင့်တာေန်ရှိသူများကကိုေိုစဉ်။

၂၀၂၀ြြည့်နှစ်၊ စက်တင်ောလ၂၈မှ မအာက်တိုောလ ၁၂ရက်အ ေိ ရန်ကုန် ၂၀၂၀ြြည့်နှစ်၊ စက်တင်ောလ၂၈မှ မအာက်တိုောလ ၁၂ရက်အ ေိ ရန်ကုန် 

တိုင်းမေသကကီး၊ လှိုင်ပမို့နယ်ရှိ COVID-19ကုသမရးစင်တာတွင်ကူညီမောင် တိုင်းမေသကကီး၊ လှိုင်ပမို့နယ်ရှိ COVID-19ကုသမရးစင်တာတွင်ကူညီမောင် 

ရွက်ေဲ့ကကပြီး ရြ်ရွာသို့ြြန်လည်မရာက်ရှိလာမသာ မနြြည်မတာ်မှ ကကက်မြေ ရွက်ေဲ့ကကပြီး ရြ်ရွာသို့ြြန်လည်မရာက်ရှိလာမသာ မနြြည်မတာ်မှ ကကက်မြေ 

နီမစတနာလုြ်အားရှင်အေျ ို ့ကို မေသေံြြည်သူများကကိုေိုစဉ်။နီမစတနာလုြ်အားရှင်အေျ ို ့ကို မေသေံြြည်သူများကကိုေိုစဉ်။



ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီး၊ ရညာင်တုန်းမမို့နယ်၊ အ 
မှတ်၄ေြ်ကွက်၊တိုးချဲ့အေြ်တွင်ပမစ်ရေတိုက်စားမှု
ရကကာင့်ရနအိမ်အား ရေှေ့ရပြာင်းရြးပခင်းနှင့် ရထာက် 
ြံ့ပခင်းများကို မမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲမှ ကကက်
ရပခနီရစတနာလုြ်အားေှင်များကပြုလုြ်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ြဲခူးတိုင်းရေသကကီး၊ပြည်ခရိုင်၊ပြည်မမို့နယ်၊ လင်းေွာ 
တွင်သစ်ြင်ြိ၍အိမ်မြိုမှုပေစ်ြွားခဲ့ောမှ အိမ်ရထာင်စု 
တစ်စုအိုးအိမ်ထိခိုက်ြျက်စီးခဲ့သပေင့် ပြည်မမို့နယ် 
ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲမှ အိမ်ရဆာက်အရထာက်အကူ 
ြစ္စည်းများသွားရောက်ရထာက်ြံ့ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ကချင်ပြည်နယ်၊ ပမစ်ကကီးနားခရိုင်၊တနိုင်းမမို့ေှိ လီေို 
လမ်းမကကီးတံတားမှာ ရေကကီးရေလျမံှုရကကာင့်ြျက်စီး 
ခဲ့ော တနိုင်းမမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲမှ ကကက်ရပခ 
နီရစတနာလုြ်အားေှင်များကဌာနဆိုင်ောများနှင့်  
ြူးရြါင်းရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမမို့နယ်၊ ဇီးပေူရသာင်ရကျးေွာတွင်  
ေီရေတိုက်ခတ်မှုရကကာင့် ထိခိုက်ခံအိမ်ရထာင်စုများ 
အား ရဘးလွတ်ောသို့ရေှေ့ရပြာင်းပခင်းနှင့် ရထာက်ြံ့ 
ြစ္စည်းရြးအြ်ပခင်းကို မမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲ 
ကသွားရောက်ပြုလုြ်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ေှမ်းပြည်နယ်(ရပမာက်ြိုင်း)သိန်းနီမမို့နယ်၊ နမ့်စလြ် 
ရကျးေွာတွင်ရေရဘးသင့်အိမ်ရထာင်စု၄၀စုအား အိမ် 
ရဆာက်အရထာက်အကူပြုြစ္စည်းများနှင့် မီးေိုရချာင် 
သုံးြစ္စည်းများကို မမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲက 
သွားရောက်ရထာက်ြံ့မှုများပြုလုြ်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ေှမ်းပြည်နယ်(ရတာင်ြိုင်း)လွိုင်လင်ခရိုင်၊ရမာက်မယ် 
မမို့နယ်၊ရစျးတန်းေြ်ကွက်အတွင်းရေကကီးရေလျမံှု  
ပေစ်ြွားခဲ့ောမမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲမှကကက်ရပခ
နီ ရစတနာလုြ်အားေှင်များက ရသာက်ရေသန့်နှင့် 
အစားအရသာက်များပေန့်ရဝခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ြဲခူးတိုင်း ကချင်ပြည်နယ်

မွန်ပြည်နယ်

ကကက်မြေနီမစတနာလုြ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ေန်း မေးအန္တရာယ်ြြစ်စဉ်များအတွင်းလှုြ်ရှားမောင်ရွက်မှုများကကက်မြေနီမစတနာလုြ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ေန်း မေးအန္တရာယ်ြြစ်စဉ်များအတွင်းလှုြ်ရှားမောင်ရွက်မှုများ

ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီး

ေှမ်းပြည်နယ်(ရတာင်ြိုင်း)ေှမ်းပြည်နယ်( ရပမာက်ြိုင်း)

တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ သေက်
ရချာင်းမမို့နယ်၊ကနက်သီေိရကျးေွာ၊(က)ေြ်ကွက် 
တွင် ရလပြင်းတိုက်ခတ်မှုရကကာင့်ရနအိမ်ြျက်စီးမှု
များေှိခဲ့ောကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားေှင်များကအ
ကူအညီများရြးအြ်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီး၊ ရမာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်၊ 
နတ်မှူးရကျးေွာအုြ်စု၊ ရေါင်းဥရကျးေွာတို့တွင် 
ရလပြင်းတိုက်ခတ်မှုပေစ်စဉ်အတွင်းရနအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ 
သည့် အိမ်ရထာင်စုများအားမမို့နယ်ကကက်ရပခနီအ 
သင်းခွဲက သွားရောက်ရြးအြ်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး

ရြါင်းစည်းညီညွတ်ရသာ ရြါင်းစည်းညီညွတ်ရသာ 
စီမံရဆာင်ေွက်မှုမှသည် စီမံရဆာင်ေွက်မှုမှသည် 

သဘာဝရဘး ရလျာ့ြါးရေး သဘာဝရဘး ရလျာ့ြါးရေး 
ဆီသို့ဆီသို့

It’s All About GovernanceIt’s All About Governance

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ 
ရအာက်တိုဘာလ ၁၃ေက်ရန့။ရအာက်တိုဘာလ ၁၃ေက်ရန့။

“

“

ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီး

ပမ န် မာ နို င် ငံ ကက က် ရပခ နီ အ သ င်း ၊ အ ရမ ေိ က န်  
ကကက်ရပခနီအသင်းနှင့်USAIDတို့ြူးရြါင်း မြီးရဘး 
ေဏ် ကကံ့ ကကံ့ ခံ နို င် စွ မ်း ပမင့် မားရေးအသိြညာရြး  
“Better Mawlamyine - ေို့ရေှေမမိုင်”Facebook 
page ကိုဝင်ရောက်ရလ့လာနိုင်ြါသည်။
Page အားကြည့်ရှုရန် ယခု Link ြိုနှိပ်ပါ။

စာမျက်နှာ - ၆

အပြည်ပြည်ဆိုင်ောသဘာဝရဘးအန္တောယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ောသဘာဝရဘးအန္တောယ်
ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ရပခရလျာ့ချရေးရန့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ရပခရလျာ့ချရေးရန့

https://facebook.com/180285055338514/posts/3681596161874035/
https://web.facebook.com/180285055338514/posts/3681421645224820/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/180285055338514/posts/3611195208914131/
https://web.facebook.com/180285055338514/posts/3681443468555971/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/180285055338514/posts/3706197856080532/?_rdc=1&_rdr
https://facebook.com/180285055338514/posts/3668624059837912/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3678348665532118/
https://web.facebook.com/180285055338514/posts/3688494717850846/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/bettermawlamyine/


ကကက်မြေနီမစတနာလုြ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ေန်း မေးအန္တရာယ်ြြစ်စဉ်များအတွင်းလှုြ်ရှားမောင်ရွက်မှုများကကက်မြေနီမစတနာလုြ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ေန်း မေးအန္တရာယ်ြြစ်စဉ်များအတွင်းလှုြ်ရှားမောင်ရွက်မှုများ

မကာ့မသာင်းေရိုင်၊ ေုတ်ြြင်းပမို့နယ်မှ မလမေးသင့်ြြည်သူများအား ကကက်မြေနီက မောက်ြံ့မှုများမြးအြ်မကာ့မသာင်းေရိုင်၊ ေုတ်ြြင်းပမို့နယ်မှ မလမေးသင့်ြြည်သူများအား ကကက်မြေနီက မောက်ြံ့မှုများမြးအြ်
တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး ၊ရကာ့ရသာင်း  
ခရိုင်၊ဘုတ်ပြင်းမမို့နယ်အတွင်းေှိေြ်ကွက်/
ရကျးေွာများအတွင်းရလပြင်းတိုက်ခတ်မှု
ပေစ်စဉ်ရကကာင့်အိမ်ရပခြျက်စီးမှုများေှိခဲ့ော
မမို့နယ် ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲရကျးေွာအ 
ရောက်ရထာက်ြံ့ခဲ့သည်။
ယ င်း ပေ စ် စ ဉ် အ တွ င်း အ လုံး စုံ ြျ က် စီး ခဲ့  
ရသာရနအိမ်(၁၁၅)အိမ်မှအိမ်ရထာင်စုအ 
တွက် ပမန်မာနိုင်ငံ ကကက်ရပခနီအသင်းက
ရထာက်ြံ့ရသာ မိသားစုသုံးြစ္စည်း၊ တစ်
ကိုယ်ေည်သန့်ေှင်းရေးသုံးြစ္စည်း၊တစ်စိတ် 
တစ်ြိုင်းြျက်စီးရသာရနအိမ်(၁၅)လုံးမှ  
အိမ်ရထာင်စုများအတွက်တစ်ကိုယ်ေည် 
သ န့် ေှ င်း ရေး သုံး ြ စ္စ ည်း နှ င့် အ မျ ိုး သ မီး
တ စ် ကို ယ် ေ ည် သ န့် ေှ င်း ရေး သုံး ြ စ္စ ည်း
များကိုဘုတ် ပြင်း မမို့နယ် ကကက်ရပခနီအ
သ င်း ခွဲ မှ မမို့ န ယ် ကက က် ရပခ နီ တ ြ် ေွဲ့ မှူး
ဦးစိုးဝင်းြိုင်ဦးရဆာင်ရသာကကက်ရပခနီရစ 
တနာလုြ်အားေှင် ၂၂ ဦးတို့က သွားရောက် 
ရြးအြ်ခဲ့သည်။

မိုးကုတ်တွင် မရမေးသင့်အိမ်မောင်စုများအားမေးလွတ်ရာသို့မရှေ ့မြြာင်းြေင်းနှင့်မိုးကုတ်တွင် မရမေးသင့်အိမ်မောင်စုများအားမေးလွတ်ရာသို့မရှေ ့မြြာင်းြေင်းနှင့်
မောက်ြံ့ြေင်းများ ြမန်မာနိုင်ငံကကက်မြေနီအသင်းမောင်ရွက်မောက်ြံ့ြေင်းများ ြမန်မာနိုင်ငံကကက်မြေနီအသင်းမောင်ရွက်

မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး၊ မိုးကုတ်မမို့နယ်တွင် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ေက်ရန့ကမိုးသည်း 
ထန်စွာေွာသွန်းမှုပေစ်စဉ်ရကကာင့် ရေနီရချာင်းရေလျမံှုပေစ်ရြါ်ခဲ့ောမှ ရေှာလီဝိုင်းေြ်ကွက်၊ မမို့မေြ် 
ကွက်၊ မင်းတံတားေြ်ကွက်၊ ရပြာင်းပြင်ရကျးေွာအုြ်စု၊ ကသဲရကျးေွာအုြ်စု၊ ရပမမဲရကျးေွာတို့မှ 
ရေရဘးသင့်ပြည်သူများအား မိုးကုတ်မမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲ မမို့နယ်တြ်ေွဲ့မှူးရေါ်ပမင့်ပမင့်ဦး 
နှင့်ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားေှင် ၃၃ဦးတို့က ရဘးလွတ်ောသို့ရေှေ့ရပြာင်းရြးပခင်း၊ လိုအြ်ရသာ 
စားနြ်ေိက္ခာများ ရဝငှရြးပခင်းအပြင်အြျက်အစီးများရေှေ့ရပြာင်းရြးပခင်းတ့ုိကို သက်ဆိုင်ောအေွဲ့ 
အစည်းများနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ေွက်ခဲ့ကကသည်။
ထို့အပြင် ရေရဘးသင့်အိမ်ရထာင်စု (၄၂) စုအတွက် ပမန်မာနိုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်းကရထာက်ြံ့ရသာ
တန်ေိုးရငွကျြ်စုစုရြါင်း၇၄,၂၀၀,၀၀ဝိ/-တန်ေိုးေှိမိသားစုသုံးြစ္စည်းများ၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ေည် 
သန့်ေှင်းရေးသုံးြစ္စည်း၊ ပခင်ရထာင်၊ ရစာင်၊ တာရြါ်လင်စအစေှိသည်များကိုလည်းရြးအြ်ခဲ့သည်။

စာမျက်နှာ - ၇

တစ်ကိုယ်ေည်သန့်ေှင်း   
ရေးသုံးြစ္စည်း

(၁၃၀) ခု

မိသားစုသုံးြစ္စည်း
(၁၁၅) ခု

အမျ ိုးသမီး     
တစ်ကိုယ်ေည်သန့်ေှင်းသုံးြစ္စည်း 

(တစ်ြတ်စာ) - (၁၅) ခု

မိသားစုသုံးြစ္စည်း
၄၂ ခု

အမျ ိုးသမီး     
တစ်ကိုယ်ေည်သန့်ေှင်းသုံးြစ္စည်း 

(တစ်ြတ်စာ) - ၄၂ ခု



ကချင်ပြည်နယ်၊ တနိုင်းမမို့နယ်နှင့် ဗန်းရမာ်မမို့နယ် 
များအတွင်းCOVID-19ကာကွယ်ရေးအသိြညာရြး 
ပခင်း၊ ကိုယ်အြူချနိ်တိုင်းတာပခင်း၊ခေီးသွားောဇဝင်ယူ
ပခင်းများကိုကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားေှင်များက 
ရဆာင်ေွက်ခဲ့ကကသည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ကယားပြည်နယ်၊လွိုင်ရကာ်မမို့၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 
ဦးစီးဌာနနှင့်ြူးရြါင်းကာအသွားအလာကန့်သတ် 
ရစာင့် ကကည့်ရေးစခန်းမှဓါတ်ခွဲနမူနာယူပခင်း ၊ဓါတ်
ခွဲ နမူနာများြို့ရဆာင်ပခင်းကိုမမို့နယ်ကကက်ရပခနီအ 
သင်းခွဲကြူးရြါင်းရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ကေင်ပြည်နယ်၊ဘားအံမမို့နယ်၊ ေုံသမိစစ်ရဆးရေး 
ကားဂိတ်နှင့် တန်(၉၀၀)စစ်ရဆးရေးဂိတ်တို့တွင် ကုန် 
ကားရမာင်းသူများအားCOVID-19ကာကွယ်ရေးစစ် 
ရဆးပခင်း၊ နှာရခါင်းစည်းနှင့်ရေမလိုလက်သန့်ရဆး 
ေည်များရြးပခင်းကိုရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ချင်း ပြည်နယ် ၊ဟားခါး မမို့၌ေွင့်လှစ်ထားရသာစစ်
ရဆးရေးဂိတ်(၃)ဂိတ်အတွက်ရသာက်သုံးရေသန့် ၊ 
ရေမလိုလက်သန့်ရဆးေည်များ၊ နှာရခါင်းစည်းများ
ကိုပြည်နယ်ကကက်ရပခနီကကီးကကြ်မှုရကာ်မတီကသွား 
ရောက်ရထာက်ြံ့ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီး၊ရညာင်တုန်းမမို့နယ်ေှိရကျး 
ေွာ၆ေွာ၊ေြ်ကွက် ၃ခုတို့တွင် COVID-19ကာကွယ်ရေး 
အသိြညာရြးနှိုးရဆာ်မှုများကို မမို့နယ်ကကက်ရပခနီ 
အသင်းခွဲမှကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားေှင်များက 
ပြုလုြ်ခဲ့ကကသည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ြဲခူးတိုင်းရေသကကီး၊ ရကျာက်ကကီးမမို့နယ်အတွင်းေှိ 
ရကျးေွာရြါင်း ၄၆ ေွာသို့သွားရောက်ကာ COVID-19 
ကာကွယ်ရေးအသိြညာရြးနှိုးရဆာ်ပခင်းများ၊ နှာ 
ရခါင်းစည်းနှင့်ရေမလိုလက်သန့်ရဆးေည်များကို  
ကကက်ရပခနီကရြးအြ်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

မရကွးတိုင်းရေသကကီး၊မင်းဘူး-စကုမမို့အဝင်ဂိတ်မှ 
တစ်ဆင့်ပေတ်သန်းသွားလာသူများအားကိုယ်အြူချနိ် 
တိုင်းတာရြးပခင်းနှင့်COVID-19ကာကွယ်ရေးအသိြ 
ညာရြးနှိုးရဆာ် ပခင်းများကို မမို့နယ် ကကက်ရပခနီအ 
သင်းခွဲကရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး၊ အမေြူေမမို့နယ်၊ ပမစ်ငယ် 
မမို့မရစျးအတွင်းရစျးဝယ်လာသူများနှင့် ရစျးရောင်း 
ချသူများအားCOVID-19ကာကွယ်ရေးနှာရခါင်းစည်း 
တြ်ဆင်ေန်ရဆာ်ဩပခင်း၊ကိုယ်အြူချနိ်တိုင်းပခင်းကို
မမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲကပြုလုြ်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

မွန်ပြည်နယ်၊ ရချာင်းဆုံမမို့နယ်၊ ကွမ်သဲရကျးေွာအုြ် 
စုေှိ၊ အသွားအလာကန့်သတ်ရစာင့်ကကည့်ရေးစခန်း 
သို့ရောက်ေှိလာသူများအားရနောချထားပခင်း ၊COV 
ID-19ကာကွယ်ရေးအသိြညာရြးပခင်းတို့ကိုမမို့နယ် 
ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲကရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ကချင်ပြည်နယ် ကယားပြည်နယ် ကေင်ပြည်နယ်

ချင်းပြည်နယ် ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီး ြဲခူးတိုင်းရေသကကီး

မရကွးတိုင်းရေသကကီး မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး မွန်ပြည်နယ်

ရေိုင်ြြည်နယ်တွင် ြမန်မာနိုင်ငံကကက်မြေနီအသင်းက COVID-19 ရေိုင်ြြည်နယ်တွင် ြမန်မာနိုင်ငံကကက်မြေနီအသင်းက COVID-19 
ကာကွယ်မရးလုြ်ငန်းများ အင်တိုက်အားတိုက် မောင်ရွက်လျက်ရှိကာကွယ်မရးလုြ်ငန်းများ အင်တိုက်အားတိုက် မောင်ရွက်လျက်ရှိ

ကကက်မြေနီမစတနာလုြ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ေန်းCOVID-19 ကာကွယ်မရး လှုြ်ရှားမောင်ရွက်မှုများကကက်မြေနီမစတနာလုြ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ေန်းCOVID-19 ကာကွယ်မရး လှုြ်ရှားမောင်ရွက်မှုများ

ေခိုင်ပြည်နယ်တွင်COVID-19ရောဂါကာကွယ်ရေးအသိြညာရြးပခင်းများကိုပမန်မာနိုင်ငံကကက်ရပခ
နီအသင်း၏လမ်းညွှန်မှုပေင့် ေခိုင်ပြည်နယ်ကကက်ရပခနီကကီးကကြ်မှုရကာ်မတီမှဦးရဆာင်ကာ မမို့နယ် 
ကကက်ရပခနီ အသင်းခွဲအသီးသီးက ဌာနဆိုင်ောများနှင့်ြူးရြါင်းရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည်။
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ရအာက်တိုဘာ၂ေက်ရန့က ဘူးသီးရတာင်မမို့၊ မမို့သစ်အရပခခံြညာအလယ်တန်း 
(ရကျာင်းခွဲ)တွင်COVID-19ရစာင့်ကကည့်ရေးစင်တာပြုလုြ်ောအိြ်ောကုတင်များတြ်ဆင်ပခင်း၊အသုံး
အရဆာင်များထားေှိပခင်း၊ အိမ်သာများရဆာက်လုြ်ပခင်း၊ ရေချ ိုးမည့်ရေကန်များ ရဆာက်လုြ်ရြး
ပခင်းများကိုဘူးသီးရတာင်မမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲကပြုလုြ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်စစ်ရတွမမို့နယ် 
ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲကနန်းရေှေဂူဘုန်းရတာ်ကကီးရကျာင်းေှိယာယီရနေြ်စွန့်ခွာစခန်း၊သေက်အုြ် 
ဘုန်းရတာ်ကကီးရကျာင်းေှိ သံဃာရတာ်များနှင့် ရနေြ်စွန့်ခွာပြည်သူများအတွက် အဝတ်နှာရခါင်း 
စည်း (၄၄၄) ခုချုြ်လုြ်မြီး ရဝငှရြးခဲ့ကကသည်။ အလားတူြုဏ္ဍားကျွန်းမမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်း
ခွဲကအသွားအလာကန့်သတ်ရစာင့် ကကည့်မှုခံယူရနသည့်ရနအိမ်များ၏အနီးြတ်ဝန်းကျင်ရနအိမ် 
များ၊ယာယီရနေြ်စွန့်ခွာပြည်သူများအားCOVID-19ရောဂါအသိြညာရြးပခင်းများပြုလုြ်ခဲ့သည်။

စာမျက်နှာ - ၈

https://facebook.com/180285055338514/posts/3779644125402571/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3731392430227741/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3808163025884014/
https://www.facebook.com/180285055338514/posts/3593190670714585/
https://web.facebook.com/180285055338514/posts/3784659128234404/?_rdc=1&_rdr
https://facebook.com/180285055338514/posts/3799958283371155/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3765988243434826/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3800009090032741/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3800634796636837/


အသင်းမှ ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည့် 
လူမှုကရုဏာလုြ်ငန်းများ တွင် ြါဝင်လှူေါန်းမည်ဆိုြါက -
ရေါ်ရမစန္ဒာမျ ိုးရေါ်ရမစန္ဒာမျ ိုး
ဌာနမှူး၊ အေင်းအပမစ်စုစည်းအသုံးချရေးဌာန။ 
ေုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉ေုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉

ရေါ်စန်းစန်းရမာ်   ရေါ်ရေှေစင်ရကျာ်စိုးရေါ်စန်းစန်းရမာ်   ရေါ်ရေှေစင်ရကျာ်စိုး
ညွှန်ကကားရေးမှူး   ညွှန်ကကားရေးမှူး
ရဘးအန္တောယ်ဆိုင်ောစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန လူမှုကရုဏာလုြ်ငန်းဆိုင်ောပြန်ကကားဆက်သွယ်ရေးဌာနလူမှုကရုဏာလုြ်ငန်းဆိုင်ောပြန်ကကားဆက်သွယ်ရေးဌာန

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

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

https://twitter.com/https://twitter.com/
MyanmarRedCrossMyanmarRedCross

ရကျးဇူးတင်ပခင်းရကျးဇူးတင်ပခင်း-ပမန်မာနိုင်ငံ ကကက်ရပခနီအသင်း၏လှုြ်ေှားရဆာင်ေွက်မှုများကို မမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲများ၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ောကကက်ရပခနီရကာ်မတီ၊အပြည်ပြည်ဆိုင်  

ောကကက်ရပခနီနှင့် လပခမ်းနီအသင်းများေက်ေရေးေှင်း၊ ကကက်ရပခနီနှင့်လပခမ်းနီလှုြ်ေှားမှုမိတ်ေက်အသင်းများ၊ ရေသတွင်း၊ နိုင်ငံအဆင့်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ောမှ အလှူေှင်များသာမက၊ 

လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ောအေွဲ့အစည်းများ၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍေှိမိတ်ေက်များ၊ တစ်သီးြုဂ္ဂလများ စသည်တို့မှြံ့ြိုးကူညီရြးပခင်းပေစ်သည့်အတွက် အထူးရကျးဇူးတင်ေှိြါသည်။

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

ကကက်မြေနီမစတနာလုြ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ေန်း COVID-19 ကာကွယ်မရးလှုြ်ရှားမောင်ရွက်မှုများကကက်မြေနီမစတနာလုြ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ေန်း COVID-19 ကာကွယ်မရးလှုြ်ရှားမောင်ရွက်မှုများ

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ေခိုင်ပြည်နယ်၊စစ်ရတွမမို့၊ မဏိေတနာရကျာင်းတိုက်၊ 
ယာယီရနေြ်စွန ့်ခွာစခန်းတွင်COVID-19ရောဂါကာ 
ကွယ်ရေးအသိြညာရြးပခင်း ၊နှာရခါင်းစည်းအခမဲ့  
ပေန့် ရဝပခင်း၊ရေမလိုလက်သန့်ရဆးေည်များရြးပခင်း 
များကိုကကက်ရပခနီကရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ ခန္တီးမမို့ေှိေြ်ကွက်၃ခုသို့ 
လာရောက်ကကိုတင်မဲရြးကကသူများအား စနစ်တ
ကျလက်ရဆးရစပခင်း၊နှာရခါင်းစည်းအခမဲ့ရြးပခင်း၊ 
COVID-19အသိြညာရြးပခင်းများကိုကကက်ရပခနီက 
ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ေှမ်းပြည်နယ်(အရေှ့ြိုင်း)၊မိုင်းြျဉ်းမမို့နယ်ေှိ အသွား 
အလာကန့်သတ်ရစာင့်ကကည့်ရေးစခန်းမှ COVID-19 
အတည်ပြုလူနာအားမမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်းခွဲက 
မမို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့်ြူးရြါင်း
ကာရဆးရုံသို့ြို့ရဆာင်ရြးခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ေှမ်းပြည်နယ်(ရပမာက်ြိုင်း)၊မူဆယ်မမို့၊၁၀၅မိုင်ဂိတ် 
နှင့်လူစည်ကားောရနောများတွင်ကိုယ်အြူချနိ်တိုင်း 
တာပခင်း၊နှာရခါင်းစည်းအခမဲ့ရြးပခင်း၊ရေမလိုလက် 
သန့်ရဆးေည်ပေန့်ရဝရြးပခင်းများကို မမို့နယ်ကကက် 
ရပခနီအသင်းခွဲကပြုလုြ်ခဲ့သည်။
သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ေှမ်းပြည်နယ်(ရတာင်ြိုင်း)ရတာင်ကကီးမမို့ေှိမိုးကုတ် 
အသွားအလာကန့်သတ်ရစာင့် ကကည့် ရေးစခန်းေှိ  
ရနေြ်ပြန်ပြည်သူများကိုCOVID-19ကာကွယ်ရေးအ 
သိြညာရြးပခင်း၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ေည်သန့်ေှင်း 
ရေးသုံးြစ္စည်းရထာက်ြံ့ပခင်းများပြုလုြ်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ရန ပြည်ရတာ် ၊ြုဗ္ဗသီေိ မမို့ နယ်ေှိ ရန ပြည်ရတာ်သ
ဘာဝ  တေားေိြ်သာေှိသံဃာရတာ်၊သီလေှင်နှင့်သက် 
ကကီးေွယ်များအားCOVID-19ရောဂါအသိြညာရြး 
ပခင်း၊ နှာရခါင်းစည်း၊ကာရဘာ်လစ်ဆြ်ပြာနှင့်လက်
သန့်ရဆးေည်များကကက်ရပခနီကရြးအြ်ခဲ့သည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးေခိုင်ပြည်နယ်

ေှမ်းပြည်နယ်(အရေှြိုင်း)

ရနပြည်ရတာ်

တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး ၊ မမိတ် မမို့နယ် ၊ကွမ်းသီး  
ရချာင်းရကျးေွာတို့တွင် လက်ကိုင်စကားရပြာစက်ပေင့် 
COVID-19ရောဂါကာကွယ်ရေး အသိြညာရြးပခင်း၊ြို
စတာများကြ်ပခင်းတို့ကို မမို့နယ်ကကက်ရပခနီအသင်း 
မှလိုက်လံရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး

ေှမ်းပြည်နယ်(ရပမာက်ြိုင်း) ေှမ်းပြည်နယ်(ရတာင်ြိုင်း)

ေန်ကုန်တိုင်းရေသကကီး၊ ခေမ်းမမို့နယ်အတွင်းေှိလူ 
အသွားအလာများသည့်ရနောများ၊ရစျးများ၊ မမို့အဝင် 
ဂိတ်မှတစ်ဆင့်သွားလာကကသူများအားကိုယ်အြူချနိ် 
တိုင်းပခင်း၊နှာရခါင်းစည်းရဝငှပခင်း၊ရောဂါကာကွယ်
ရေးအသိြညာရြးပခင်းများကိုပြုလုြ်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိြ်ြါ။

ေန်ကုန်တိုင်းရေသကကီး

စာမျက်နှာ - ၉

http://sansanmaw@redcross.org.mm
https://www.redcross.org.mm
https://www.facebook.com/ info.mrcs/
https://www.facebook.com/ info.mrcs/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3788457911187859/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3779671392066511/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3813912778642372/
https://web.facebook.com/180285055338514/posts/3787545161279134/?_rdc=1&_rdr
https://facebook.com/180285055338514/posts/3808122165888100/
https://facebook.com/180285055338514/posts/3801264486573868/
https://web.facebook.com/180285055338514/posts/3807005149333135/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/180285055338514/posts/3607294399304212/

