သတင္းလႊာအမွတ္ - ၀၀၆/၂၁၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၅) ရက္။

ၾကက္ေျခနီ သတင္းလႊာ
ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၏ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ေဒသတြင္း လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မႈအလြယ္ကူဆုံးသူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

လားရႈိးတြင္ ၾကက္ေျခနီက အသြားအလာ ကန႔္သတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားရွိ အိမ္ေထာင္စု အခ်ိဳ႕အား

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ

အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ကိုဗစ္ ေရာဂါကာ ကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး

အတြင္း

ကူညီ ေဆာင္႐ြက္
အသြားအလာ

ကန႔္သတ္ထားရွိေသာ

ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္

စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲရွိႏိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု(၈၀)စုအား တစ္အိမ္
ေထာင္လွ်င္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ ဆန္(၁)ျပည္ႏွင့္ ၾကက္ဥ(၁၀)လုံး တို႔ကို
အလႉရွင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈျဖင့္ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္ မ်ားက
သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ လႉဒါန္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။
အလားတူ
လားရႈိး (ဇြန္လ ၂၈ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္)

-

၁၉၅

အသင္းမွ

အကူအညီမ်ား

ေပးႏိုင္

အျခားရပ္ကြက္မ်ားတြင္လည္း

ၾကက္ေျခနီ

ေစတနာလုပ္အားရွင္

စုစုေပါင္း - ၂,၀၀၂
ေရွးဦးျပဳစုျခင္း စခန္းေပါင္း - ၃၂၇ ခု
နီးစပ္ရာ

ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားသို႔

ၾကက္ေျခနီ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္

အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား

ၫႊန္းပို႔ႏိုင္မႈ - ၈၆၃ ႀကိမ္

ေထာက္ပံ့ျခင္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အေရးေပၚ ေမြးလူနာ ပို႔ေဆာင္
ေပးႏိုင္မႈ - ၈၆ ႀကိမ္

ထို႔အျပင္ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိုးလုံေလလုံ

(အမ်ဳိး သမီးဝတ္လုံျခည္၊ အက်ႌ၊ အတြင္းခံ၊

ပညာေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပး လွ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားကြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိမည့္ ကိုဗစ္

ဖိနပ္၊ ဆပ္ျပာ၊ သြားတိုက္တံ/ ေဆး၊ လစဥ္သုံး

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္

ကုသေရးစင္တာ အတြက္ ၾကက္ေျခနီက ဖ်ာ၊

ပစၥည္း စသည့္ပစၥည္းမ်ား)ကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့

ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားသည္

ေစာင္၊ အမ်ိဳးသား တစ္ကိုယ္ရည္ သန႔္ရွင္းေရး

ၾကပါသည္။ ၎အျပင္ ေနာင္မြန္ ေက်း႐ြာရွိ ေ

ေလာျဖစ္ပြားေနသည့္

သုံးပစၥည္း၊ (ပုဆိုး၊ အက်ႌ၊ ဖိနပ္၊ ဆပ္ျပာ၊ သြား

နာင္မြန္ေက်း႐ြာ

တိုက္တံ/ေဆး

ပစၥည္းမ်ား)၊အမ်ိဳး

လည္း ေက်း႐ြာအတြင္း ပိုးသတ္ေဆး ျဖန္းေပး

ကာကြယ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာ သာမာန္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ
လူထုႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ေပး - ၂,၂၉၀ ဦး

သန႔္ရွင္းေရးသုံးပစၥည္း

ျခင္း၊ ကိုဗစ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အသိ

လ်က္ ရွိပါသည္။

သမီး

စသည့္

တစ္ကိုယ္ရည္

ျမဳိ႕နယ္

လူမႈက႐ုဏာ

ခဲ့သည့္အေျခအေန -

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္လ(၂၇)ရက္ေန႔က ကိုဗစ္
ေရာဂါဆိုင္ရာ

ျမဳိ႕နယ္ေပါင္း

ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲငယ္မွ

ကိုဗစ္-၁၉

လတ္တ
ေရာဂါ

အျပင္းစား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ
- ၈၂ ဦး

(၂၀၂၁ ခုႏွစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂
ရက္မွ ဇူလိုင္လ (၅) ရက္အထိ)
သတင္းရင္းျမစ္ - MRCS Dashboard

MRCS ႏွင့္ WFP တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဆန္ျဖန႔္ေဝ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီ အသင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢ ကိုလည္း ျဖန႔္ေဝႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ ဝမ္းေလ်ာ ႏွင့္ ေသြးလြန္ တုတ္ေကြး ေရာဂါမ်ား
ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ ရွိၿပီး ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အတြက္လည္း ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိပါသည္။
သည့္ ဆန္ျဖန႔္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ မိုးရာသီတြင္
အျဖစ္မ်ားသည့္
ဝမ္းပ်က္
(၂၈) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္
(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ (၇၉) ႏွင့္ (၉၁) ရပ္ကြက္မ်ားတြင္
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းရွိ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္
အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ ဆန္ (၁၂) ျပည္ႏႈန္းျဖင့္
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၂,၄၅၇) စု လူဦးေရ (၈,၅၂၂)
ဦးစာအတြက္ ျဖန႔္ေဝေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ “ကြၽန္မတို႔
အတြက္ကေတာ့ ခုလို ခက္ခဲေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ
ဆန္က အရမ္းအသုံးဝင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးလဲတင္ပါ
တယ္။ အျခားအေျခခံစား ေသာက္ကုန္ ျဖစ္တဲ့ ဆီ၊
ဆား၊ ၾကက္သြန္ တို႔လို ပစၥည္းေတြပါ ရရင္ေတာ့
ပိုေကာင္း တာေပါ့။” လို႔ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူ တစ္ဦးက
ယခုလို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ

က်န္ရပ္ကြက္မ်ား

စာမ်က္ႏွာ - ၁

COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္

မြန္ျပည္နယ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
ဇူလိုင္လ(၁)ရက္က တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့
ေသာင္း ခ႐ိုင္မွ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားသည္
ထိိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသည့္
ေနရပ္ျပန္ျပည္သူမ်ားအား COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္
ေရး အတြက္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း၊ ပိုးသတ္ ေဆးျဖန္း
ျခင္း၊ သတ္မွတ္ ေနရာမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း စသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါ
သည္။

ဇြန္လ (၂၈) ရက္က ဘားအံျမဳိ႔နယ္ ၾကက္ေျခနီ အသင္းခြဲမွ
ၾကက္ေျခနီ ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားသည္ COVID-19
ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး ခရီးသြား အဝင္အထြက္
စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားတြင္ အပူခ်ိန္တိုင္းတာေပးျခင္း၊ ခရီး
သြားရာဇဝင္ေကာက္ယူျခင္း၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရး အသိ
ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)
ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ျမဳိ႔နယ္ ၾကက္ေျခနီ
အသင္း ခြဲ မွ ၾ ကက္ေျခနီေ စတနာလု ပ္ အားရွ င္ မ်ားသည္
COVID-19 ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ အသိပညာ
ေပးျခင္း၊ ခရီးသြား အဝင္အထြက္ဂိတ္မ်ားတြင္ အပူခ်ိန္
တိုင္းေပးျခင္း၊ ခရီးသြား ရာဇဝင္ ေကာက္ခံေပးျခင္း၊
COVID-19 လူနာ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားကို ပိုးသတ္
ေဆးျဖန္းျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေရးအေပၚ အေျခအေန
မ်ားတြင္ လူနာမ်ားအား ေရွးဦးျပဳစုေပးျခင္း၊ ၾကက္ေျခနီ
လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္
ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားသို႔
ၫႊန္းပို႔
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ကူညီ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္
ဇြန္လ (၂၇) ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္
ျမဳိ႔နယ္ ၾကက္ေျခနီ အသင္းခြဲမွ ၾကက္ေျခနီ ေစတနာ
လုပ္အားရွင္မ်ားသည္ ရေသ့ေတာင္ျမဳိ႔နယ္ ျပည္လုံး
ခ်မ္းသာတိုက္ပြဲေရွာင္
စခန္းႏွင့္
သာသနာ့ဗိမာန္
တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ား သို႔သြားေရာက္၍ COVID-19
ကူးစက္ေရာဂါ
ကာကြယ္တားဆီးေရး
အသိပညာ
ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး တိုက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူ
မ်ား အသုံးျပဳရန္ လက္ေဆးဆပ္ျပာရည္မ်ားႏွင့္ ႏွာေခါင္း
စည္းမ်ား လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္
ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန႔က ဥတၱရခ႐ိုင္ ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳ
တပ္ဖြဲ႕မွ ဒုတယ
ိ ခ႐ိင
ု ္ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးညီညီေအာင္၊
ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုတိယ
ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မွဴး ေဒၚမိုးျမင့္ႏိုင္တို့ ဦးေဆာင္
သည့္ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္(၂၅)ဦး တို႔သည္
ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ကင္ပြန္းတန္းေဈး၊
အထက(၃)၊
မဂၤလာဗ်ဴဟာအနီးရွိေဈး၊ ပါဠိေကြ႕မီးပြိဳင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္
႐ုံးေရွ႕ ၊ေ႐ႊခ်ီ(၂)လမ္း၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မေဈး၊ ဆင္႐ုပ္
မီးပြိဳင့္၊ ထန္းေတာဓမၼာ႐ုံ၊ ေလသာေက်ာင္း အနီးတို႔တြင္
COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္
ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ေပးေဝျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါ
သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)
ဇြန္လ(၂၈)ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ကြမ္းလုံ
ျမဳိ႔နယ္ ၾကက္ေျခနီ အသင္းခြဲမွ ၾကက္ေျခနီ ေစတနာ
လုပ္အားရွင္မ်ားသည္ COVID-19ေရာဂါျဖင့္ ကြမ္းလုံ
ေဆး႐ုံ၌ ေဆးကုသမႈခံယူၿပီး ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ ရရွိခဲ့
သူ(၃)ဦးအား အသင္းခြဲပိုင္ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ ၎တို႔
၏ ေနအိမ္မ်ားသို႔ (Home Quarantine) ဆက္လက္
ဝင္ရန္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ကူညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ကြမ္းလုံ
ျမဳိ႔နယ္ ၾကက္ေျခနီ အသင္းခြဲမွ ၾကက္ေျခနီ ေစတနာ
လုပ္အားရွင္မ်ားသည္
ေရာဂါကူးဆက္မႈ
ျပန္လည္
ျမင့္တက္လာသည့္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္း
ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ဇြန္လ (၂၈) ရက္က ကရင္ျပည္နယ္မွ ၾကက္ေျခနီ ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားသည္ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္ ျမဳိ႔နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမ်ား၏ ေထာက္ပံ႔လွဴဒါန္းမႈမ်ား၊
အလွဴရွင္မ်ား၏ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ နယ္ျပည့္သေ
ူ ဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယေ
ူ နသည့္ ကိုဗစ္ပိုးေတြ႕ လူနာအေယာက္ (၂၀)စာအတြက္ ညေနစာႏွင့္ နံနက္စာတို႔အတြက္ အစားအေသာက္မ်ား
လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။ထို႔အျပင္

ဇြန္လ(၂၉)ရက္က

ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္

ဘုရားသုံးဆူ

ၿမိဳ႕နယ္

ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ

ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားသည္

ဘုရားသုံးဆူျမဳိ႔နယ္ရွိ

ေစ်းမ်ား၊ လမ္းဆုံလမ္းမမ်ား၊ လူထူထပ္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရးအသိေပးျခင္းမ်ား၊ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ - ၂

ထိခိုက္မႈအလြယ္ကူဆုံးသူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း
အစကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကက္ေျခနီေတြက ဆန္၊ ဆီ၊

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခ

ဆား စတဲ့ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ လိုအပ္မယ္ ထင္တာေတြ

အေနမ်ားေၾကာင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ

သြားေရာက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့တာပါ။ ဟိုေရာက္ေတာ့ ၿမိဳ႕အစြန္

အခ်ိဳ႕မွ

က ၿခံေလးမွာ ေနထိုင္တဲ့ အဖိုးတစ္ဦး အဖ်ားႀကီးၿပီး အေတာ္

အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာ စခန္းသို႔ ဇြန္လ (၂) ရက္ေန႔ ထဲက

ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတယ္ေလ။

ေရာက္ရွိလ်က္ရွိပါတယ္။ အဆိုပါ ေနရပ္စြန႔္ခြာ စခန္းမွ

အဲ့ဒါနဲ႔

အတတ္ပညာရွင္

ျပည္သူမ်ား

ေဆာ္ေလာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္း

ၾကက္ေျခနီ ေစတနာလုပ္အားရွင္ သူနာျပဳ ဆရာမေလးကို

ျပည္သူမ်ား

ဖုန္းဆက္လိုက္ေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ေရာက္လာၿပီး ျပဳစုေပး

အစားအေသာက္ႏွင့္

လိုက္ေတာ့မွ အဖိုးက သက္သာခဲ့ရတယ္။ ဒီလို မိုးဦး

ေဆးဝါးမ်ားကို ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ

ကာလမွာ အခုလို နာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ သူေတြ အတြက္

၏

ကြၽန္ေတာ္တို႔

ၾကက္ေျခနီ ေစတနာလုပ္အားရွင္ (၁၀) ဦးက အကူညီမ်ား

ၾကက္ေျခနီ

ေစတနာလုပ္အားရွင္ေတြကို

ဆက္သြယ္ေပးပါ” လို႔ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ၾကက္ေျခနီ

အေရးေပၚလိုအပ္သည့္
က်န္းမာေရး

ဦးေဆာင္မႈျဖင့္

ေနရာထိုင္ခင္း၊
အေထာက္အကူျပဳ

ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီ

အသင္းခြဲမွ

ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေစတနာ လုပ္အားရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္

ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လြယ္ေသာ ျပည္သူမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈဘဝမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းကူညီ
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေနရာေတြမွာ မိုင္းနဲ႔

ရွိတဲ့ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး

မေပါက္ကြဲေသးတဲ့ လက္နက္အႂကြင္း အက်န္ေတြ ရွိေန

မိုင္းအႏၲရာယ္ အသိပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပး

ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အဲ့ဒီေဒသမွာ ေနထိုင္သူေတြနဲ႔

တယ္။ ဗဟုသုတေတြ မွ်ေဝတယ္။ မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္

အဲ့ဒီေဒသကို လာေရာက္သူေတြရဲ႕ အသက္အႏၲရာယ္နဲ႔

ဒဏ္ရာရတဲ့ အရပ္သားကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့တဲ့အခါမွာ

အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ရပါတယ္။

လုပ္ထုံး

လုပ္နည္းစံသတ္

ေထာက္ပံ့

ေပးတယ္။

မိုင္းအႏၲရာယ္အေၾကာင္း

ဗဟုသုတနည္းပါးတဲ့

ရပ္႐ြာ

လူထုနဲ႔ ကေလးေတြဟာ မိုင္းနဲ႔ မေပါက္ကြဲေသးတဲ့ ပစၥည္း

မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔

အမ်ားဆုံးႏႈန္းထား

အညီ

(၁)ဦးလွ်င္

(၁)သိန္းက်ပ္ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္” လို႔ မိုင္းအႏၲရာယ္
အသိပညာေပးအရာရွိ ေဒၚရတနာထြန္းက ေျပာပါတယ္။

မ်ားကို ကိုင္တြယ္မိျခင္း၊ နင္းမိျခင္း၊ ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းနဲ႔
ေဆာ့ကစားျခင္းေတြေၾကာင့္

ဆုံးရႈံးမႈမ်ားနဲ႔

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္က အသင္းအေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ား

ခႏၶာကိုယ္ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္

အသက္

အတြက္ မိုင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးျခင္း အစီအစဥ္မွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဟာ

ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း (၁၁) ခုရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ (၆၉) ခုမွာ (၅၀၇)

၂၀၁၄

ခုႏွစ္ကစၿပီး

မိုင္းအႏၲရာယ္ အသိပညာေပးျခင္းနဲ႔ ေျမျမဳပ္မိုင္းနဲ႔ မေပါက္

ႀကိမ္တိတိ ျပဳလုပ္ေပး ခဲ့ပါတယ္။

ကြဲေသးတဲ့ လက္နက္အႂကြင္းအက်န္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္
ဒဏ္ရာရ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့

အသင္းက

ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

က်ေရာက္လြယ္ေသာျပည္သူ လူထုရဲ႕ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေ

ႏိုင္ငံအတြင္း

ေဘးအႏၲရာယ္

သာ လူမႈဘဝမ်ား ပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္း
“ေဒသတစ္ခုမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ (၃)ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) (၅)ႏွစ္မွာ

ကူညီ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေတြျဖစ္တယ္၊ လူအေသ အေပ်ာက္ရွိတယ္၊
တိရိစာၦန္အေသ

အေပ်ာက္ရွိတယ္ဆိုရင္

အဲ့ဒီေဒသမွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္းမွ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားသို႔ ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့
ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီ အသင္းခြဲ ဥကၠဌ
ဦးတင္ေအး
ဦးေဆာင္ေသာ
ၾကက္ေျခနီ
ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားသည္ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ေလေဘးသင့္
ေက်း႐ြာမ်ားသို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံ
ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ေထာက္ပံ့သည့္ ပစၥည္းမ်ား
ကို ဇြန္လ(၁၈)ရက္က သြားေရာက္ ေထာက္ပံ့
ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
ဇြန္လ (၁၆) ရက္က တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ ေလျပင္း
ေၾကာင့္ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရေက်ာ္၊ ကင္မြန္းၿခဳံ၊
ပလူေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေနအိမ္မ်ား ပ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ ေလေဘးသင့္ အိမ္ေထာင္စု (၇၂)စုကို
တစ္ကိုယ္ရည္ သန႔္ရွင္းေရးသုံး ပစၥည္းမ်ား၊
တာေပၚလင္၊ ေစာင္၊ မီးဖိုေခ်ာင္သုံး ပစၥည္းမ်ား
ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား

ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ လက္တေလာ ျဖစ္ပြား
လ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေနရပ္စြန႔္ခြာ ျပည္သူမ်ား
အား အကူအညီမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ COVID-19 ကူးစက္ျမန္
ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္း၊
သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ ခံစားရသူမ်ားကို
ကူညီေပးျခင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရသူမ်ားကို ေရွးဦးျပဳစုျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚ ေဆးကုသရန္
လိုအပ္သည့္ လူနားမ်ားကို ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားသို႔ ၾကက္ေျခနီ
လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းစသည့္ လူမႈက႐ုဏာ
လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ - ၃

ၾကက္ေျခနီက တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား
ေရးျမဳိ ႔နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္

ေရစၾကဳိျမဳိ ႔၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

ခ်င္းျပည္နယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)

ကရင္ျပည္နယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ေနျပည္ေတာ္

မြန္ျပည္နယ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားဟာ အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားကို လူမႈက႐ုဏာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)
မူဆယ္ျမဳိ႔နယ္
ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ
ၾကက္ေျခနီေစတနာ
လုပ္အား ရွင္မ်ားသည္ ဇြန္လ(၂၇)
ရက္က
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူတစ္ဦးအား ေရွးဦးျပဳစု ေပးခဲ့
ၿပီး
ေဆး႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ျမဳိ႔နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ အေနျဖင့္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားႏွင့္လူနာ မ်ားအား
အေရးေပၚ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံေဆးခန္း
မ်ားသို႔ ၾကက္ေျခနီ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ၫႊန္းပို႔
ျခင္းမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္
ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)
ေလာက္ကင
ုိ ခ
္ ႐ိင
ု ္ ၾကက္ေျခနီသန
ူ ာျပဳတပ္ဖြမ
ဲ႔ ွ
ၾကက္ေျခနီ ေစတနာ လုပ္အားရွင္မ်ားသည္
COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး
Quarantine ဝင္ေရာက္ေနရသူ ေနရပ္ျပန္
ျပည္သူမ်ားအား လိုအပ္သည့္ တစ္ကိုယ္ရည္
အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့
ကူညီလ်က္ရွိရာ ဇြန္လ(၂၆)ရက္ကလည္း
အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း
ခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ျမဳိ႕နယ္ ၾကက္
ေျခနီအသင္းခြဲမွ
ၾကက္ေျခနီေစတနာ
လုပ္အားရွင္ တစ္ဦးသည္ အေရးေပၚေသြး
လိုအပ္သူလူနာတစ္ဦး အတြက္ (B)ေသြး
တစ္လုံးကို ဇြန္လ(၂၆) ရက္က သြားေရာက္
လွဴဒါန္းေပးခဲ႔ပါသည္။
ထို႔အျပင္ျမဳိ႔နယ္
ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ အေနျဖင့္
ျမဳိ႔နယ္
အတြင္း လိုအပ္သည့္
ေနရာ မ်ားတြင္
လူမႈက႐ုဏာ
လုပ္ငန္းမ်ား
ကူညီ
လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္
မြန္ျပည္နယ္
ေရးျမဳိ႔နယ္ၾကက္ေျခနီ
အသင္းခြဲမွ
ၾကက္ေျခနီ
ေစတနာ
လုပ္အားရွင္မ်ား
သည္ဇြန္လ(၂၄)ရက္ေန႔
နံနက္ပိုင္းက ျမဳိ႔နယ္အတြင္းရွိ ႏွလုံးေရာဂါ
ရွိသူ အမ်ဳိးသမီး လူနာတစ္ဦး အေရးေပၚ
ေဆးကုသရန္ လိုအပ္သျဖင့္ အသင္းခြဲပိုင္
လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ ျပည္သူ႔
ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ( ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၾကက္ေျခနီမွ အေျခခံ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း သင္တန္းမ်ားေပး
အျပည္ျ ပည္ ဆို င္ ရာၾကက္ေျခနီေ ကာ္ မ တီ ( ICRC)၏အေထာက္
အပံ့ျဖင့္ နမၼတူႏွင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမ်ားမွ
ၾကက္ေျခနီ ေစတနာလုပ္အားရွင္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းနည္းျပမ်ားက
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေရွးဦးျပဳစုေပး ႏိုင္ရန္
ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပို႔ခ်သင္ၾကား ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္သည္။ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းသင္တန္းမ်ားကို နမၼတူၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ
(၁၅)ရက္မွ (၁၇)ရက္အထိ လည္းေကာင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ
(၂၂) ရက္မွ (၂၄) ရက္ထိ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး
ခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းတစ္ခုလွ်င္ေဒသဆိုင္ရာ သင္တန္းသား (၃၀)
ဦးစီတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
စာမ်က္ႏွာ - ၄

လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ား လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား
ထိခိုက္ဒဏ္ရာေရွးဦးျပဳစုျခင္းႏွင့္ေရွးဦးျပဳစုျခင္း(အေျခခံ)သင္တန္းဆင္းပြဲျပဳလုပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
ၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ထိခိုက္
ဒဏ္ရာ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းႏွင့္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း (အေျခခံ)
သင္တန္းဆင္းပြဲကို ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၂)ရက္ေန႔
နံနက္ပိုင္းက
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဌာနခ်ဳပ္
ရန္ကုန္ ႐ုံးခြဲ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈအမ်ိဳး
အစားအလိုက္
ေရွးဦးျပဳစုေပးႏိုင္ရန္
ရည္႐ြယ္၍
သင္တန္း ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္း
ဆင္းပြဲတြင္ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ားကို အသင္း

ဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ
ႀကီးရွိ ခ႐ိုင္ၾကက္ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဝင္မ်ားအား
ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ တိုင္းေ
 ဒသႀကီး ခ႐ိုင္(၄)
ခုမွ ၾကက္ေ
 ျခနီေ
 စတနာ လုပ္အားရွင္(၁၂၀)ဦးအတြက္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း သင္တန္း (၄)ႀကိမ္ကို
ဇြန္လ(၁၀)ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ (၁၉)ရက္ေ
 န႔အထိလည္း
ေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေ
 ျခနီအသင္းခြဲ(၂၀)မွ သင္တန္း
သား (၄၀၀)ဦး အတြက္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း သင္တန္းကို
ဇြန္လ(၁၈) ရက္ေ
 န႔မွ ဇြန္လ(၂၂)ရက္ေန႔အထိ လည္း
ေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း က်န္းမာေရးဌာနမွ ရန္ကုန္တိုင္း
ေဒသႀကီး လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္တြငအ
္ ေကာင္ အထည္ေဖာ္
ေဆာင္႐ြက္မည့္ “က်န္းမာေဘးကင္းလုံၿခဳံေသာ ရပ္႐ြာလူထု
ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ေရွ႕တန္းမွ ေဆာင္႐ြက္မည့္သူမ်ားအား
အားျဖည့္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းစီမံခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား အသိေပး
ေဆြးေႏြးျခင္း”အခမ္းအနားကို ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၃)ရက္ေန႔
နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၾကက္ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈ
ေကာ္မတီ႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ကူးစက္ေရာဂါ
ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခမ်ားသည့္
ေနရာမ်ားတြင္
က်န္းမာေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ ေရာဂါရွာေဖြ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

ကူးစက္ေရာဂါ
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအား
သင့္ေလ်ာ္ေသာ
အခ်ိန္မီတုံ႔ျပန္မႈမ်ား
ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္
ရည္႐ြယ္ကာ စီမံခ်က္ကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အသင္းဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာ
ေဒၚအမယာေမာ္ႏိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စီမံခ်က္ လုပ္ငန္း
မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
စီမံခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ ဩစေတးလ်
ႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း တို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းတြင္ စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ဝင္မိတ္ဆက္သင္တန္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ က်န္းမာေရးဌာန လူထု
အေျချပဳ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယေ
္ ရး စီမံကိန္းႏွင့္ လူသား
အရင္းအျမစ္ဌာနမွ စီစဥ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ မိတ္ဆက္
သင္တန္း (၂/၂၀၂၁) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ(၁)
ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ျပည္နယ္
ၾကက္ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ႐ုံး (ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕)တြင္
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းတြင္ စတင္တာ ဝန္ထမ္း
ေဆာင္ၾကမည့္ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားကို အသင္း၏မူဝါဒမ်ား၊
ၾကက္ေျခနီအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာႏွင့္တကြ ၾကက္ေျခနီ
အေျခခံမူမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာ ပန္းတိုင္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္
နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိနားလည္လိုက္နာေစေရးႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ၌ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕

ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ယခုသင္တန္းအား ျဖစ္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။
ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း
ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ
တင္ထြန္းေအာင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ၾကက္ေျခနီ
ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒၚအယ္လ္နန္းခမ္းတို႔မွ
တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ
အသင္းဌာနခ်ဳပ္မွ
ဒုတိယအေထြေထြ
အတြင္းေရးမႉး
ေဒါက္တာတင္ထြန္းေအာင္၊
ရွမ္းျပည္နယ္
ႀကီးၾကပ္မႈ
ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠဌ ေဒၚအယ္လ္နန္းခမ္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္
မ်ား၊ လူသားအရင္းအျမစ္ဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚခ်မ္း
မင္းဦး၊ သင္တန္းနည္းျပ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား

ဝန္ထမ္းအသစ္
စုစုေပါင္း(၁၆)ဦးတို႔မွတက္ေ
 ရာက္ခဲ့
ၾကသည္။ သင္တန္းကို ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔မွ (၂)
ရက္ေန႔ထိ (၂)ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားျခင္းအလင္းေရာင္ကို လက္ဆင့္ကမ္းပါ

ယခု ႐ုပ္သံကို ၾကည့္ရႈလိုပါက ယခုလင္က
့ ို ႏွိပ္ပါ။

သတင္းအခ်က္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား
Daily MIMU update on COVID-19
INGO Forum COVID-19 resource collection
IFRC Asia Pacific COVID-19 Dashboard
MRCS Social Media
(Facebook/Twitter/Viber/Website/Youtube)

ေဒၚေရႊစင္ေက်ာ္စိုး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးဌာန။ ဖုန္း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁
MRCS ၏ လစဥ္သတင္းစာေဆာင္မ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈလိုပါက ယခုလင့္ ကိုႏွိပ္ပါ။

စာမ်က္ႏွာ - ၅

