နိုဝင်ဘာလ ၁၂ရက်၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်

ကြက်ခြေနီ လစဉ်ထုတ် သတင်းစာစောင်

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊
အောက်တိုဘာလ
သတင်းစာစောင်

စာမျက်နှာ ၃

စာမျက်နှာ ၅

စာမျက်နှာ ၇

၈၃ ကြိမ်မြောက်ကြက်ခြေနီ

ပြည်နယ်တိုင်းများမှကြက်ခြေနီ

ကြက်ခြေနီက လေဘေးသင့်

ဗဟိုကောင်စီအစည်းအဝေးပြုလုပ်

များရန်ကုန်တွင်အားဖြည့်

ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့

စာမျက်နှာ - ၂

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်
များကို အောက်ဖော်ပြပါ လူမှုကွန်ယက်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တို့တွင်လည်းဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

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

COVID-19 Call Center

Phone Number - 2019

သို့လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်
ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း ဆောင်ရွက်မှုများကို ယခုစာမျက်နှာတွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

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

COVID-19 ရောဂါကို မိမိကစ ကာကွယ်ပါ

စာမျက်နှာ - ၃

(၈၃) ကြိမ်မြောက်ကြက်ခြေနီဗဟိုကောင်စီအစည်းအဝေးအွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ကျင်းပ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးတက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား
ပြခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်ပြီးအချန
ိ ်ပြည့်အလုပ်အမှုဆောင်ပါမောက္ခဒေါက်
တာဒေါ်မြသူမှအသင်းဌာနချုပ်၏(၂၀၁၉)ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှ (၂၀၂၀)ပြည့်နှစ်
အထိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများနှင့်
ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး

ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို

အချ ိန်ပြည့်အလုပ်အမှုဆောင်ဒေါက်တာတင်ညွန့်

မှ ( ၈၃)ကြိ မ် မြောက် ကြက် ခြေ နီ ဗ ဟို ကောင် စီ အ စည်း အဝေးသို့ တ င် သွ င်း
သည့် အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာကို ဆက်လက်တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက်အချ ိန်ပြည့်အလုပ်အမှုဆောင်ဒေါ်ကြူကြူဝင်းမှ

အမှုဆောင်

အဖွဲ့၏ (၂၀၁၉) ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာနှင့် အတွင်းစာရင်းစစ်၏
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုတင်ပြခဲ့ကြပြီး အစည်းအဝေးကို ခေတ္တ
ရပ်နားခဲ့ပါသည်။
	ကောင်စီအစည်းအဝေး နေ့လယ်ပိုင်း အစီအစဉ်များကို နေ့
လည် (၁) နာရီတွင် Video conferencingစနစ်ဖြင့် ဆက်လက်ကျင်းပရာ
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၊(၈၃)ကြိမ်မြောက်ကြက်ခြေနီဗဟိုကောင်
စီ အ စည်း အဝေးကို ၂ ၀၂၀ပြည့် နှ စ် ၊ စက် တ င် ဘာ၂၅ရက် ၊ နံ န က် ၉ နာရီ အ
ချ ိန်တွင် Online Video Conferencing စနစ်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဖွ င့် ပွဲ အ ခမ်း အနားသို့ ကျန်း မာရေးနှ င့် အားကစားဝန် ကြီး ဌာန၊ပြည် ထော
င်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေး၊ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမြလေးစိန်၊အမြဲ
တမ်း အတွ င်း ဝန် ပါမောက္ခ ဒေါက် တာသက် ခို င် ဝ င်း ၊အသင်း ဥက္က ဌ ဒေါက်
တာမောင် မောင် မြ င့် ၊ ဒု တိ ယ ဥက္က ဌ ဒေါက် တာဒေါ်အမယာမော် နို င် ၊ အချ န
ိ ်
ပြည့် / အချ န
ိ ် ပို င်း အလု ပ် အ မှု ဆောင် များ၊ဌာနဆို င် ရာများမှ ညွှ န် ကြားရေး
မှူးချုပ် များ၊နှီး နွ ယ် ဝ န် ကြီး ဌာနများမှ ဖိ တ် ကြားထားသူ များ၊ကြက် ခြေ နီ
ဗဟို ကောင် စီ ဝ င် များ၊ပြည် န ယ် နှ င့် တို င်း ဒေသကြီး များမှ ကြက် ခြေ နီ ကြီး
ကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများနှင့်ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့မှူးများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်
ရာကြက်ခြေနီနှင့်လခြမ်းနီအသင်းများဖက်ဒရေးရှင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်
ရာကြက် ခြေ နီ ကော် မ တီ မှ တာဝန် ရှိ သူ များ၊မိ တ် ဖ က် အ မျ ိုးသားအသင်း
များမှ ဌာနေကို ယ် စားလှ ယ် များ၊အသင်း မှ အ ထွေထွေအတွ င်း ရေးမှူး၊ဒု
တိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်
ကြားရေးမှူးများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနား၌ ပြည်ထောင်
စုဝန်ကြီးကအဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းနှင့် အသင်းဥက္ကဌက အသင်း၏
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး မှတ်
တမ်းတင်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆက် လ က် ပြီး (၈၃)ကြိ မ် မြောက် ကြက် ခြေ နီ ဗ ဟို ကောင် စီ အ စည်း အဝေး
အခမ်း အနားအမှာ စကားကို သ ဘာပတိ ဥ က္က ဌ ဒေါက် တာမောင် မောင်
မြင့် က ပြောကြားခဲ့ ပါသည် ။ ထို့ နောက် ( ၈၂)ကြိ မ် မြောက် ကြက် ခြေ နီ ဗ ဟို
ကောင်စီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေ
အနေများကိုဒုတိယဥက္ကဌဒေါက်တာဒေါ်အမယာမော်နိုင်မှရှင်းလင်းတင်

တပ်ဖွဲ့မှူးချုပ်ဒေါက်တာထိန်လင်းကကြက်ခြေနီသူနာပြုတပ်ဖွဲ့ဗဟိုအုပ်
ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာကိုတင်ပြခြင်းနှင့်ယင်းနောက် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်အသီးသီးတို့က ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အစီရင်ခံစာများကို ညနေ
၃: ၃၀ နာရီထိဆက်လက် တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ပထမနေ့ အခမ်းအနား
ကို အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပါသည်။
( ၈ ၃ ) ကြိ မ် မြော က် ကြ က် ခြေ နီ ဗ ဟို ကော င် စီ အ စ ည်း အ ဝေး
(ဒုတိယနေ့)အစီအစဉ်အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာလ ၂၆ရက်၊ နံနက်
၉နာရီအချ ိန်တွင် Online Video Conferencing ဖြင့် ဆက်လက်ကျင်း
ပပြုလုပ်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

အသီးသီးတို့မှ

ဆောင်ရွက်ပြီး

စီး မှု အ စီ အ ရင် ခံ စာများတင် ပြခြင်း ၊အဖွဲ့ အစည်း ဆို င် ရာဖွံ့ ဖြိုးတို တ က်
ရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာဒေါ်လင်းလင်းသက်မှ

မြန်မာနိုင်ငံ

ကြက် ခြေ နီ အ သင်း မဟာဗျူဟာစီ မံ ကိ န်း (၂၀၂၁ခု နှ စ် ၂ ၀၂၅)ခု နှ စ် ထိ တ င်
ပြခြင်း ၊ရှေးဦးပြုစု ခြ င်း နှ င့် အ န္တ ရာယ် က င်း ရှ င်း ရေးဌာနညွှ န် ကြားရေးမှူး
ဒေါ်ခင် ခ င် ရှိ န် မှ ရှေးဦးပြုစု ခြ င်း မူ ဝါဒတင် ပြခြင်း ၊လူ သားအရင်း အမြစ်
ဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ချမ်းမင်းဦးကကလေးသူငယ်အကာအကွယ်ပေး
ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်အလုပ်သင်မူဝါဒတင်ပြခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ်စုစည်းအ
သုံးချရေးဌာနဌာနမှူးဒေါ်မေစန္ဒာမျ ိုးမှ အရင်းအမြစ် စုစည်းအသုံးချရေးမူ
ဝါဒတင်ပြခြင်းတို့ တင်ပြခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူများမှ အထွေထွေညှိနှိုင်းဆွေး နွေးခြင်းများ
နှင့်အကြံပြုတင်ပြချက်များပြုလုပ်ခြင်း၊ တင်ပြချက်များအပေါ် အသင်း
ဥက္ကဌမှ ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းနှင့် (၈၃)ကြိမ်မြောက်ကြက်ခြေနီညီလာခံတွင်
ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)ရပ်၊ အတည်ပြုခြင်း(၁၃)ရပ်နှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း(၁၃)
ရပ်တို့ကိုပြုလုပ်ကာအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပါသည်။

စာမျက်နှာ - ၄

ရသေ့တောင်တွင် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်ကြောင့် ထိခိုက်သူများအား
ကြက်ခြေနီကရှေးဦးပြုစုပြီးဆေးရုံပို့
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၄ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်
မြို့နယ်၊ ပြာပင်းရင်းကျေးရွာ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်အတွင်းထိခိုက်
ဒဏ်ရာရရှိသူလူနာ(၄)ဦးအား

ရသေ့တောင်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ

မြို့နယ်တပ်ဖွဲ့မှူးဦးဦးလှကျော်ဦးဆောင်သော ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အား
ရှင်များက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများ၏ ဒဏ်ရာအား အရေးပေါ်ရှေးဦးပြုစုခြင်း
ပြုလုပ်ပေးကာ ရသေ့တောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ
ကြက်ခြေနီအား ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်

သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ဆေး
ထိုးရာတွင် ကြက်ခြေနီ ပါဝင်ကူညီ

ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ အောက်တိုဘာ ၈

စဉ့်ကူး၊ အောက်တိုဘာ ၂၀

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊
ဒေါက်တာလင်းထွဋ် ဦးဆောင်သောအစိုးရအဖွဲ့မှ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) စဉ့်ကူးမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်(၆)
ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဦးတို့ သ ည် မြို့နယ် အ ထွေထွေအု ပ် ချုပ် ရေးဦးစီး ဌာနရုံး တွ င် ပြုလု ပ် သော
များတွင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ငွေကျပ်(၂၅) သိန်း ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ရာ မြို့နယ်အဆင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ရေးဆေးထိုးလုပ်ငန်းဖွင့်
ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ဥက္ကဌဒေါ်အယ်လ်နန်းခမ်းနှင့် ပြည် ပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း
နယ်တပ်ဖွဲ့မှူးဦးအေးချမ်းတို့ကလက်ခံခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကိုဗစ် ကာ အမျ ိုးသမီးငယ်များအား သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ
၁၉ရောဂါကာကွ ယ် တို က် ဖျက် ရေးလု ပ် င န်း များတွ င် ကူ ညီ ဆောင် ရွ က် ပေး ပေး ရာတွင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ကြသောကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များအား

အထူးဂရုစိုက်ကြရန်နှင့်

ကျေးဇူးအထူတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တွင် ကြက်ခြေနီက
ယာယီနေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူများအား ထောက်ပံ့
ပစ္စည်းများသွားရောက်ပေးအပ်
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၆
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊အောက်တိုဘာလ၆ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်(မြောက် ပိုင်း)
ကျောက် မဲ မြို့နယ် ၊ ပုံ ဝိုး ကျေးရွာ ဘု န်း တော် ကြီး ကျောင်း သို့ ရောက် ရှိ လာ
သော ယာယီနေရပ်စွန့်ခွာအိမ်ထောင်စု(၉၇)စုအား အသင်းဌာနချုပ်မှပေး
ပို့ သ ည့် အ ရေးပေါ်ထောက် ပံ့ ပ စ္စ ည်း များဖြစ် သောတစ် ကို ယ် ရ ည် သ န့် ရှ င်း
ရေးသုံးပစ္စည်း တစ်ပတ်စာ (၄၈)ခု၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်း
ရေးသုံးပစ္စည်း(၁၀၀)ခုတို့ကို

သွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့သည်။

ထို့အပြင်

အောက်တိုဘာလ ၁၈ရက်နေ့ကလည်း လားရှိုးမြို့နယ်၊ နမ့်ပေါင်တိုက်
နယ်အုပ်စု၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ ရောက်ရှိလာသော ယာယီနေရပ်
စွန့်ခွာမိသားစုများအား လားရှိုးမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲက တစ်ကိုယ်
ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများနှင့် စောင်များအားသွားရောက်ထောက်ပံ့
ပေးခဲ့ကြသည်။

ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများမှ မိသားစု ၁၇၆စုအား ကြက်ခြေနီက ငွေသားထောက်ပံ့
မိုးကောင်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၃

ant(သတ်မှတ်ချက်မရှိငွေသားထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်)အဖြစ် စုစုပေါင်း

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းနှင့်ဒိန်းမတ်ကြက်ခြေနီအသင်းတို့ပူးပေါင်း

ကျပ် ၇၀,၄၀၀,၀၀ဝိ/-(ကျပ်ခုနှစ်ရာလေးသိန်းတိတိ)အား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊

ကာကချင်ပြည်နယ်၊မိုးညှင်းခရိုင်၊မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ

အောက်တိုဘာလ ၂၁နှင့် ၂၂တို့က သွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။

ယာယီခိုလှုံ

ရာစခန်း (၇)ခုရှိ ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ကျပ်သိန်းခုနှစ်ရာ

မြန် မာနို င် ငံ ကြက် ခြေ နီ အ သင်း အနေဖြင့် ယ ခု ကဲ့ သို့ ထောက် ပံ့ ခြ င်း မှာ

ကျော်ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

COVID-19ရောဂါကာလအတွင်းအခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ရင်နေရသည့်

ထိုသို့ထောက်ပံ့ခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၊ ကချင်အထူးစီမံချ

မိသားစုများအဆင်ပြေစေရန်၊ အသက်၆၅နှစ်အထက်ရှိ သက်ကြီးရွယ်အို

က်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများ၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲဥက္ကဌဦးမျ ိုး

ရှိသည့်မိသားစု၊ နာတာရှည်ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်

ဝင်း၊ ဒုတိယဥက္ကဌဦးဝင်းနိုင်နှင့် ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင် ၅ဦးတို့က

သည်၊နို့တိုက်မိခင်၊အချ ို့တဲ့ဆုံးမိသားစုများအစရှိသည့်သတ်မှတ်ချက်များ

ယာယီခိုလှုံရာစခန်း (၇)ခုမှ ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူ မိသားစု(၁၇၆)

နှင့် ကိုက်ညီသည့် မိသားစုများကိုရွေးချယ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

စုအား တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ငွေကျပ် ၄သိန်းနှုန်းဖြင့် Unconditional Cash Gr

စာမျက်နှာ - ၅

COVID-19ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များမှ
ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ ရန်ကုန်သို့ လာရောက်အားဖြည့်ကူညီ
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၂
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ COVID-19 ကုသရေးစင်တာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် မွန်ပြည်နယ်မှ
ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင် (၄၁)ဦးတို့သည် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။
ယင်းအဖွဲ့အား လှိုင်တက္ကသိုလ်ဝန်း၊ လှိုင်ကုတင်(၅၀၀)ဆံ့၊ COVID-19ကုသရေးစင်တာ တာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာရဲမြင့်အောင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ
ကြီးကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဌဦးကျော်မိုးကြည်၊ အသင်းဌာနချုပ်မှ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စန်းစန်းမော်၊
ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာလင်းလင်းသက်တို့ကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးလိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းမှာကြားခဲ့ပါသည်။
မွန်ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၊

ဒုတိယပြည်နယ်ကြက်ခြေနီသူနာပြုတပ်ဖွဲ့မှူးဒေါ်လေးလေးခက်ဦးဆောင်သည့်

မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ

မြို့နယ်များမှ ကြက်ခြေနီ စေတနာလုပ်အားရှင် (၄၁) ဦးတို့သည် လှိုင်မြို့နယ်၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်ဝန်း၊ လှိုင်ကုတင်(၅၀၀)ဆံ့၊ COVID-19 ကုသရေးစင်တာတွင်
နိုဝင်ဘာလ ၉ရက်နေ့အထိ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင် (၄၉)ဦးတို့သည် စက်တင်ဘာလ ၁၄ရက်နေ့မှ ၂၈ရက်နေ့အထိ ယင်းစင်တာတွင်တာဝန်
ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် နေပြည်တော်မှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်(၃၅)ဦးတို့သည်လည်း အဆိုပါစင်တာတွင်ပင်စက်တင်ဘာလ ၂၈ရက်မှ
အောက်တိုဘာလ ၁၂ရက်နေ့အထိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်ပူးပေါင်းကာ အသီးသီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၁၄မှ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ
COVID-19 ကုသရေးစင်တာတွင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်
အားရှင် (၄၉)ဦးကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဌနှင့်တာဝန်ရှိသူများကြိုဆိုစဉ်။

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၂၈မှ အောက်တိုဘာလ ၁၂ရက်အ ထိ ရန်ကုန်
တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ COVID-19ကုသရေးစင်တာတွင်ကူညီဆောင်
ရွက်ခဲ့ကြပြီး ရပ်ရွာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော နေပြည်တော်မှ ကြက်ခြေ
နီစေတနာလုပ်အားရှင်အချ ို့ကို ဒေသခံပြည်သူများကြိုဆိုစဉ်။

စာမျက်နှာ - ၆

ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စဉ်များအတွင်းလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးတိုင်း

ကချင်ပြည်နယ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ အ
မှ တ် ၄ ရပ် ကွ က် ၊ တိုး ချဲ့ အရပ် တွ င် မြ စ် ရေတို က် စားမှု
ကြောင့်နေအိမ်အားရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းနှင့် ထောက်
ပံ့ခြင်းများကို မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ ကြက်
ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များကပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်ခရိုင်၊ပြည်မြို့နယ်၊ လင်းရွာ
တွင်သစ်ပင်ပိ၍အိမ်ပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှ အိမ်ထောင်စု
တစ်စုအိုးအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သဖြင့်
ပြည်မြို့နယ်
ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ အိမ်ဆောက်အထောက်အကူ
ပစ္စည်းများသွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။

ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊တနိုင်းမြို့ရှိ လီဒို
လမ်းမကြီးတံတားမှာ ရေကြီးရေလျံမှုကြောင့်ပျက်စီး
ခဲ့ရာ တနိုင်းမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ ကြက်ခြေ
နီ စေ တနာလု ပ် အားရှ င် များကဌာနဆို င် ရာများနှ င့်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

မွန်ပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)

မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ ဇီးဖြူသောင်ကျေးရွာတွင်
ဒီရေတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ထိခိုက်ခံအိမ်ထောင်စုများ
အား ဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့
ပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်းကို မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲ
ကသွားရောက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)သိန်းနီမြို့နယ်၊ နမ့်စလပ်
ကျေးရွာတွင်ရေဘေးသင့်အိမ်ထောင်စု၄၀စုအား အိမ်
ဆောက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများနှင့် မီးဖိုချောင်
သုံးပစ္စည်းများကို
မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲက
သွားရောက်ထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)လွိုင်လင်ခရိုင်၊မောက်မယ်
မြို့နယ် ၊ စျေးတန်း ရပ် ကွ က် အ တွ င်း ရေကြီး ရေလျံမှု
ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှကြက်ခြေ
နီ စေတနာလုပ်အားရှင်များက သောက်ရေသန့်နှင့်
အစားအသောက်များဖြန့်ဝေခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ သရက်
ချောင်း မြို့နယ် ၊ ကနက် သီ ရိ ကျေးရွာ ၊(က)ရပ် ကွ က်
တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်ပျက်စီးမှု
များရှိခဲ့ရာကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များကအ
ကူအညီများပေးအပ်ခဲ့သည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်၊
နတ်မှူးကျေးရွာအုပ်စု၊
ဒေါင်းဥကျေးရွာတို့တွင်
လေပြင်း တို က် ခ တ် မှု ဖြ စ် စ ဉ် အ တွ င်း နေအိ မ် ဆုံး ရှုံး ခဲ့
သည့်
အိမ်ထောင်စုများအားမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအ
သင်းခွဲက သွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

“

ပေါင်းစည်းညီညွတ်သော
စီမံဆောင်ရွက်မှုမှသည်
သဘာဝဘေး လျော့ပါးရေး
ဆီသို့
It’s All About Governance

“

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျော့ချရေးနေ့
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊
အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်နေ့။

မြ န် မာ နို င် ငံ ကြ က် ခြေ နီ အ သ င်း ၊ အ မေရိ က န်
ကြက် ခြေ နီ အ သင်း နှ င့် U SAIDတို့ ပူး ပေါင်း ပြီး ဘေး
ဒ ဏ် ကြံ့ ကြံ့ ခံ နို င် စွ မ်း မြ င့် မား ရေး အ သိ ပ ညာ ပေး
“Better Mawlamyine - ဒို့ရွှေမြိုင်”Facebook
page ကိုဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Page အားကြည့်ရှုရန် ယခု Link ကိုနှိပ်ပါ။

စာမျက်နှာ - ၇

ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စဉ်များအတွင်းလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ
ကော့သောင်းခရိုင်၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှ လေဘေးသင့်ပြည်သူများအား ကြက်ခြေနီက ထောက်ပံ့မှုများပေးအပ်
တနင်္သာ ရီ တို င်း ဒေသကြီး ၊ကော့ သောင်း
ခရိုင်၊ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိရပ်ကွက်/
ကျေးရွာ များအတွ င်း လေပြင်း တို က် ခ တ် မှု
ဖြစ်စဉ်ကြောင့်အိမ်ခြေပျက်စီးမှုများရှိခဲ့ရာ
မြို့နယ် ကြက် ခြေ နီ အ သင်း ခွဲ ကျေးရွာ အ
ရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
ယ င်း ဖြ စ် စ ဉ် အ တွ င်း အ လုံး စုံ ပျ က် စီး ခဲ့
သောနေအိ မ် ( ၁၁၅)အိ မ် မှ အိ မ် ထောင် စု အ
တွ က် မြ န် မာနို င် ငံ ကြက် ခြေ နီ အ သင်း က
ထောက်ပံ့သော မိသားစုသုံးပစ္စည်း၊ တစ်
ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း၊တစ်စိတ်
တစ် ပို င်း ပျက် စီး သောနေအိ မ် ( ၁၅)လုံး မှ
အိ မ် ထောင် စု များအတွ က် တ စ် ကို ယ် ရ ည်
သ န့် ရှ င်း ရေး သုံး ပ စ္စ ည်း နှ င့် အ မျ ိုး သ မီး
တ စ် ကို ယ် ရ ည် သ န့် ရှ င်း ရေး သုံး ပ စ္စ ည်း
များ ကို ဘု တ် ပြ င်း မြို့ န ယ် ကြ က် ခြေ နီ အ
သ င်း ခွဲ မှ မြို့ န ယ် ကြ က် ခြေ နီ တ ပ် ဖွဲ့ မှူး
ဦးစိုးဝင်းပိုင်ဦးဆောင်သောကြက်ခြေနီစေ
တနာလုပ်အားရှင် ၂၂ ဦးတို့က သွားရောက်
ပေးအပ်ခဲ့သည်။

တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်း
ရေးသုံးပစ္စည်း
(၁၃၀) ခု

မိသားစုသုံးပစ္စည်း
(၁၁၅) ခု

အမျ ိုးသမီး
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းသုံးပစ္စည်း
(တစ်ပတ်စာ) - (၁၅) ခု

မိုးကုတ်တွင် ရေဘေးသင့်အိမ်ထောင်စုများအားဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ ့ပြောင်းခြင်းနှင့်
ထောက်ပံ့ခြင်းများ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဆောင်ရွက်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်တွင် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက်နေ့ကမိုးသည်း
ထန်စွာရွာသွန်းမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရေနီချောင်းရေလျံမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာမှ ရှောလီဝိုင်းရပ်ကွက်၊ မြို့မရပ်
ကွက်၊ မင်းတံတားရပ်ကွက်၊ ပြောင်းပြင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကသဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မြေမဲကျေးရွာတို့မှ
ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား မိုးကုတ်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲ မြို့နယ်တပ်ဖွဲ့မှူးဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး
နှင့်ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင် ၃၃ဦးတို့က ဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်း၊ လိုအပ်သော
စားနပ်ရိက္ခာများ ဝေငှပေးခြင်းအပြင်အပျက်အစီးများရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့
အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် ရေဘေးသင့်အိမ်ထောင်စု (၄၂) စုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းကထောက်ပံ့သော
တန်ဖိုးငွေကျပ်စုစုပေါင်း၇၄,၂၀၀,၀၀ဝိ/-တန်ဖိုးရှိမိသားစုသုံးပစ္စည်းများ၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်
သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း၊ ခြင်ထောင်၊ စောင်၊ တာပေါ်လင်စအစရှိသည်များကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့သည်။

မိသားစုသုံးပစ္စည်း
၄၂ ခု

အမျ ိုးသမီး
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းသုံးပစ္စည်း
(တစ်ပတ်စာ) - ၄၂ ခု

စာမျက်နှာ - ၈

ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ဝန်းCOVID-19 ကာကွယ်ရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ

ကချင်ပြည်နယ်

ကရင်ပြည်နယ်

ကယားပြည်နယ်

ကချင်ပြည်နယ်၊ တနိုင်းမြို့နယ်နှင့် ဗန်းမော်မြို့နယ်
များအတွင်းCOVID-19ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေး
ခြင်း၊ ကိုယ်အပူချ ိန်တိုင်းတာခြင်း၊ခရီးသွားရာဇဝင်ယူ
ခြင်း များကို ကြက် ခြေ နီ စေ တနာလု ပ် အားရှ င် များက
ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

ကယားပြည်နယ်၊လွိုင်ကော်မြို့၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး
ဦးစီး ဌာနနှ င့် ပူး ပေါင်း ကာအသွားအလာကန့် သ တ်
စောင့် ကြည့် ရေးစခန်း မှ ဓါတ် ခွဲ န မူ နာယူ ခြ င်း ၊ဓါတ်
ခွဲ နမူနာများပို့ဆောင်ခြင်းကိုမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအ
သင်းခွဲကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံမြို့နယ်၊ ဒုံသမိစစ်ဆေးရေး
ကားဂိတ်နှင့် တန်(၉၀၀)စစ်ဆေးရေးဂိတ်တို့တွင် ကုန်
ကားမောင်း သူ များအားCOVID-19ကာကွ ယ် ရေးစစ်
ဆေးခြင်း၊ နှာခေါင်းစည်းနှင့်ရေမလိုလက်သန့်ဆေး
ရည်များပေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

ချင်းပြည်နယ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ချင်း ပြည် န ယ် ၊ ဟားခါးမြို့၌ဖွ င့် လှ စ် ထားသောစစ်
ဆေးရေးဂိ တ် ( ၃)ဂိ တ် အ တွ က် သောက် သုံး ရေသန့် ၊
ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်များ၊ နှာခေါင်းစည်းများ
ကိုပြည်နယ်ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီကသွား
ရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ညောင်တုန်းမြို့နယ်ရှိကျေး
ရွာ၆ရွာ၊ရပ်ကွက် ၃ခုတို့တွင် COVID-19ကာကွယ်ရေး
အသိပညာပေးနှိုးဆော်မှုများကို မြို့နယ်ကြက်ခြေနီ
အသင်း ခွဲ မှ ကြက် ခြေ နီ စေ တနာလု ပ် အားရှ င် များက
ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ
ကျေးရွာပေါင်း ၄၆ ရွာသို့သွားရောက်ကာ COVID-19
ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ခြင်းများ၊ နှာ
ခေါင်း စည်း နှ င့် ရေမလို လ က် သ န့် ဆေးရည် များကို
ကြက်ခြေနီကပေးအပ်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

မွန်ပြည်နယ်

မကွေးတို င်း ဒေသကြီး ၊မင်း ဘူး -စကု မြို့အဝင် ဂိ တ် မှ
တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းသွားလာသူများအားကိုယ်အပူချ ိန်
တိုင်းတာပေးခြင်းနှင့်COVID-19ကာကွယ်ရေးအသိပ
ညာပေးနှိုးဆော် ခြ င်း များကို မြို့နယ် ကြက် ခြေ နီ အ
သင်းခွဲကဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မြစ်ငယ်
မြို့မစျေးအတွင်းစျေးဝယ်လာသူများနှင့် စျေးရောင်း
ချသူများအားCOVID-19ကာကွယ်ရေးနှာခေါင်းစည်း
တပ်ဆင်ရန်ဆော်ဩခြင်း၊ကိုယ်အပူချ ိန်တိုင်းခြင်းကို
မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲကပြုလုပ်ခဲ့သည်။

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကွမ်သဲကျေးရွာအုပ်
စုရှိ၊ အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ရေးစခန်း
သို့ ရောက် ရှိ လာသူ များအားနေရာချထားခြင်း ၊COV
ID-19ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးခြင်းတို့ကိုမြို့နယ်
ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲကဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းက COVID-19
ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်COVID-19ရောဂါကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးခြင်းများကိုမြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေ
နီအသင်း၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှဦးဆောင်ကာ မြို့နယ်
ကြက်ခြေနီ အသင်းခွဲအသီးသီးက ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ၂ရက်နေ့က ဘူးသီးတောင်မြို့၊ မြို့သစ်အခြေခံပညာအလယ်တန်း
(ကျောင်းခွဲ)တွင်COVID-19စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာပြုလုပ်ရာအိပ်ရာကုတင်များတပ်ဆင်ခြင်း၊အသုံး
အဆောင်များထားရှိခြင်း၊ အိမ်သာများဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေချ ိုးမည့်ရေကန်များ ဆောက်လုပ်ပေး
ခြင်းများကိုဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲကပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ထို့အပြင်စစ်တွေမြို့နယ်

ကြက် ခြေ နီ အ သင်း ခွဲ က နန်း ရွှေ ဂူ ဘု န်း တော် ကြီး ကျောင်း ရှိ ယာယီ နေရပ် စွ န့် ခွာ စခန်း ၊သရက် အု ပ်
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိ သံဃာတော်များနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူများအတွက် အဝတ်နှာခေါင်း
စည်း (၄၄၄) ခုချုပ်လုပ်ပြီး ဝေငှပေးခဲ့ကြသည်။ အလားတူပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်း
ခွဲ က အသွားအလာကန့် သ တ် စောင့် ကြည့် မှု ခံ ယူ နေ သည့် နေ အိ မ် များ၏အနီး ပတ် ဝ န်း ကျင် နေ အိ မ်
များ၊ယာယီနေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူများအားCOVID-19ရောဂါအသိပညာပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။

စာမျက်နှာ - ၉

ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ နိုင်ငံတစ်ဝန်း COVID-19 ကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ

ရခိုင်ပြည်နယ်

နေပြည်တော်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

နေ ပြ ည် တော် ၊ ပု ဗ္ဗ သီ ရိ မြို့ န ယ် ရှိ နေ ပြ ည် တော် သ
ဘာဝ တရားရိပ်သာရှိသံဃာတော်၊သီလရှင်နှင့်သက်
ကြီး ရွ ယ် များအားCOVID-19ရောဂါအသိ ပ ညာပေး
ခြင်း၊ နှာခေါင်းစည်း၊ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာနှင့်လက်
သန့်ဆေးရည်များကြက်ခြေနီကပေးအပ်ခဲ့သည်။

ရခိုင်ပြည်နယ်၊စစ်တွေမြို့၊ မဏိရတနာကျောင်းတိုက်၊
ယာယီနေရပ်စွန့်ခွာစခန်းတွင်COVID-19ရောဂါကာ
ကွ ယ် ရေးအသိ ပ ညာပေးခြင်း ၊နှာ ခေါင်း စည်း အခမဲ့
ဖြန့် ဝေခြင်း၊ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်များပေးခြင်း
များကိုကြက်ခြေနီကဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊
ခန္တီးမြို့ရှိရပ်ကွက်၃ခုသို့
လာရောက်ကြိုတင်မဲပေးကြသူများအား
စနစ်တ
ကျလက် ဆေးစေခြင်း ၊နှာ ခေါင်း စည်း အခမဲ့ ပေးခြင်း ၊
COVID-19အသိပညာပေးခြင်းများကိုကြက်ခြေနီက
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေပိုင်း)

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်ရှိ အသွား
အလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းမှ COVID-19
အတည်ပြုလူနာအားမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲက
မြို့နယ် ပြည် သူ့ ကျန်း မာရေးဦးစီး ဌာနနှ င့် ပူး ပေါင်း
ကာဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။

ရှ မ်း ပြည် န ယ် ( မြောက် ပို င်း )၊မူ ဆ ယ် မြို့၊၁၀၅မို င် ဂိ တ်
နှင့်လူစည်ကားရာနေရာများတွင်ကိုယ်အပူချန
ိ ်တိုင်း
တာခြင်း ၊နှာ ခေါင်း စည်း အခမဲ့ ပေးခြင်း ၊ရေမလို လ က်
သန့် ဆေးရည် ဖြ န့် ဝေပေးခြင်း များကို မြို့နယ် ကြက်
ခြေနီအသင်းခွဲကပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ရှ မ်း ပြည် န ယ် ( တောင် ပို င်း )တောင် ကြီး မြို့ရှိ မိုး ကု တ်
အ သွား အ လာ က န့် သ တ် စော င့် ကြ ည့် ရေး စ ခ န်း ရှိ
နေရပ်ပြန်ပြည်သူများကိုCOVID-19ကာကွယ်ရေးအ
သိပညာပေးခြင်း၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်း
ရေးသုံးပစ္စည်းထောက်ပံ့ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
တ န င်္ သာ ရီ တို င်း ဒေ သ ကြီး ၊ မြိ တ် မြို့ န ယ် ၊ ကွ မ်း သီး
ချောင်းကျေးရွာတို့တွင် လက်ကိုင်စကားပြောစက်ဖြင့်
COVID-19ရောဂါကာကွယ်ရေး အသိပညာပေးခြင်း၊ပို
စတာများကပ်ခြင်းတို့ကို မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်း
မှလိုက်လံဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
ခရမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိလူ
အသွားအလာများသည့်နေရာများ၊စျေးများ၊ မြို့အဝင်
ဂိတ်မှတစ်ဆင့်သွားလာကြသူများအားကိုယ်အပူချ ိန်
တို င်း ခြင်း ၊နှာ ခေါင်း စည်း ဝေငှ ခြ င်း ၊ရောဂါကာကွ ယ်
ရေးအသိပညာပေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

သတင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ယခု Link ကို နှိပ်ပါ။

အသင်းမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်
လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများ တွင် ပါဝင်လှူဒါန်းမည်ဆိုပါက ဒေါ်မေစန္ဒာမျ ိုး
ဌာနမှူး၊ အရင်းအမြစ်စုစည်းအသုံးချရေးဌာန။
ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉
https://www.facebook.com/
info.mrcs/

https://twitter.com/
MyanmarRedCross

ဒေါ်စန်းစန်းမော်			ဒေါ်ရွှေစင်ကျော်စိုး
ညွှန်ကြားရေးမှူး			
ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန
လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးဌာန
sansanmaw@redcross.org.mm
shwesinkyawsoe@redcross.org.mm
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း (ဌာနချုပ်)
ရာဇသင်္ဂဟလမ်းမကြီး၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့၊ နေပြည်တော်။
https://www.redcross.org.mm
ဖုန်း +၉၅ ၆၇ ၃၄၁၉၀၄၁၊ ၃၄၁၉၀၄၆
ရန်ကုန်ရုံးခွဲ
အမှတ် (၄၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်း + ၉၅ ၁ ၃၉၂၀၂၈၊ ၃၉၂၀၂၉၊ ၃၉၂၀၃၀

ကျေးဇူး တင် ခြ င်း -မြန် မာနို င် ငံ ကြက် ခြေ နီ အ သင်း ၏လှု ပ် ရှားဆောင် ရွ က် မှု များကို မြို့နယ် ကြက် ခြေ နီ အ သင်း ခွဲ များ၊အပြည် ပြည် ဆို င် ရာကြက် ခြေ နီ ကော် မ တီ ၊ အပြည် ပြည် ဆို င်
ရာကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီအသင်းများဖက်ဒရေးရှင်း၊ ကြက်ခြေနီနှင့်လခြမ်းနီလှုပ်ရှားမှုမိတ်ဖက်အသင်းများ၊ ဒေသတွင်း၊ နိုင်ငံအဆင့်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ အလှူရှင်များသာမက၊
လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရှိမိတ်ဖက်များ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလများ စသည်တို့မှပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

