
မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း (MRCS)

ကြြ်ခမေနီအခမေေံြူ (၇) ေျြ်နှင့်အညီ ဦးခောင်ဦးရွြ်မြုခနသည့် လူြှုြရုဏာအသင်းမြစ်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း ခေးအန္တရာယ်ြျခရာြ်သူြျားြို ြျန်းြာခရးနှင့် 
ြိုြိုခြာင်းြွန်ခသာ ေဝြျားအတွြ် ကြိုးြြ်းခောင်ရွြ်လျြ်ရှိြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံခတာ်အစိုးရ၏ လူသားေျင်းစာနာခောြ်ေားြှုေိုင်ရာ လှုြ်ရှားြှုြျားတွင် 
အရန်အင်အားအမြစ ် ခောင်ရွြ်ခြးခနခသာ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ အေန်းြဏ္ဍြို မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းဥြခေတွင် အတိအလင်း 
ခြာ်မြေားပြီး ၂၀၁၅ ေုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် အတည်မြုမြဌာန်းေဲ့ြါသည်။ အသင်းသည် မြည်နယ်နှင့် တိုင်းခေသကြီး (၁၇) ေုလုံးရှိ အသင်းေွဲခြါင်း (၃၃၀) တွင် 
ရြ်ရွာအခမေမြု ကြြ်ခမေနီခစတနာလုြ်အားရှင် (၄၄,၀၀၀) ခြျာ်မြင့် စည်းစနစ်ြျခသာ လူြှုြရုဏာအြွဲ့အစည်းတစ်ေုအခနမြင့် ြွဲ့စည်းေားသလို အစိုးရ၏ 
လူြှုြရုဏာလုြ်ငန်းတွင် အရန်အင်အားအမြစ်ြါတည်ရှိသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းဥြခေြို ြတ်ရှု့လိုြါြ ယေုလင့်ေ်ြိုနှိြ်ြါ။

               ကျွန်တော်က Retail& Wholesale Company ေစ်ခုမှာ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအတနနဲ့ ောဝန်ထမ်းတောင် တနေဲ့ 

သူပါ။ ကကက်တြခနီကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်ထဲက တကောင်းကကက်တြခနီအြြစ် ဝင်တောက်ခဲ့ောပါ။ ကိုဗစ်-၁၉ ပထမလှိုင်း 

ေုန်းက ကျွန်တော်တနထိုင်ော မေမ်းကုန်းမမို့နယ်ေှိ ကွာေင်ေင်းစင်ောတေွမှာ ဝင်တောက်ကူညီလုပ်ကိုင် 

ခဲ့ပါေယ်။ အဲ့ခေနိ်ေုန်းက ြပည်သူလူထုအမေားေုံးတမးောက တောဂါအတကကာင်းနဲ့ ဘယ်လိုကာကွယ်ေမလဲ  

တောင်ေန်တေှာင်ေန်တေွကိုတမးပါေယ်။ အခုခေနိ်မှာတော့ တအာက်ေီဂေင်ငှားေမ်းြို့ကို အဓိကထားတမးလာပါ 

ေယ်။ လက်ေှိအတြခအတနက တအာက်ေီဂေင်လိုအပ်ခေက်ြမင့်ေက်လာလို့ ကျွန်တော်ေို့မှာေှိေဲ့ အိုးတေွနဲ့ မ 

တလာက်တော့ေဲ့အေွက် မိေ်ြက်အြွဲ့အစည်းတေွနဲ့လဲ ခေေိ်ေက်မပီး ေှာတပးတနေပါေယ်။ မမို့နယ်အေွင်း 

မှာ နှာတခါင်းစည်းြြန့်တဝောတေွ၊ ကိုဗစ်လူနာထိတေွ့ထားသည့် တနောမေားကို တေးြြန်းောတေွအြပင် 

လူနာတေွအေွက် တအာက်ေီဂေင်ြြည့်ေင်းေ့ဲစက်ရုံတေွမှာ အိုးအလွေ်တေွကို ြပန်လည်ြြည့်ေင်းြို့တစာင့် 

ေိုင်းောတေွလုပ်တောင်တနပါေယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်ေိုင်ကလည်း ပထမလှိုင်းေုန်းက ကွာေင်ေင်းစင်ော 

တေွမှာ တစေနာအတလောက် လုပ်အားကူညီလုပ်တောင်ခဲ့သလို အခုလို ေေိယလှိုင်းမှာလည်း တြာင်ကကီး 

ကိုဗစ် -၁၉ ကုသတေးစင်ော (ေန်ကုန်) နဲ့ ကွာေင်ေင်းစင်ောတေွမှာ လုပ်တောင်ခဲ့ေတော့ ြပည်သူလူထုအတန 

နဲ့ တောဂါကူးစက်မှုမှ ကင်းတဝတအာင် ကာကွယ်တေးလမ်းညွှန်ခေက်မေားကို အထူးဂရုြပုတလးစား လိုက်နာြို့ 

ေိုက်ေွန်းခေင်ပါေယ်။ ဒါ့အြပင် မိမိေဲ့ လုပ်တြာ်ကိုင်ြက် ကကက်တြခနီတစေနာလုပ်အားေှင်မေားလည်း တောဂါ 

ကင်းတဝြို့ ေုတောင်းအပ်ပါေယ်။

ဦးေန်းလင်း၊ ကကက်တြခနီတစေနာလုပ်အားေှင်၊ ေန်ကုန်ေိုင်းတဒသကကီး။

မြန်ြာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြျားနှင့် ရပ်ရွာအခမေမပုကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ ပံ့ပိုးြူညီြှုမြင့် ခောင်ရွြ်ခသာ 

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား

ခေသတွင်း လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျားနှင့် ထိေိုြ်အလွယ်ြူေုံးသူြျားအား ြူညီပံ့ပိုးမေင်း

မပည်နယ်နှင့် တိုင်းခေသကြီးြျားရှိ 
မြို့နယ်ခပါင်း - ၃၃၀ မြို့နယ်တွင်  
အသင်းြှ ခောင်ရွြ်ေဲ့သည့် 
လူြှုြရုဏာ အြူအညီြျား 
ခပးနိုင်ေဲ့ြှု အခမေအခန -

ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင် 
ေုေုခပါင်း - ၂,၀၀၂

ခရှးဦးမပုေုခပးနိုင်ေဲ့ြှု - ၄,၇၈၅ ဦး 

နီးေပ်ရာ ခေးရုံခေးေန်းြျားသို့ 
ကြြ်ခမေနီလူနာတင်ယာဉ်မြင့် ညွှန်း 
ပို့နိုင်ြှု -  ၁,၈၉၀ ကြိြ်

အခရးခပါ်ခြွးလူနာပို့ခောင်ခပးနိုင်
ြှု - ၁၀၀ ကြိြ်

အမပင်းေားထိေိုြ်ေဏ်ရာရသူ 
- ၁၂၇ ဦး

(၂၀၂၁ ေုနှေ်၊ ခြခြာ်ဝါရီလ 
(၁၆) ရြ် ြှ ဇူလိုင်လ (၅) ရြ်အထိ)
သတင်းရင်းမြေ် Dashboard

ရပ်ရွာအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တားဆီးရရးတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကပါဝင်ခြင်း

ကကက်ရခြနီသတင်းလွှာ

ရှမ်းပြည်နယ် (မပမာက်ြိုင်း) ရှမ်းပြည်နယ် (အရရှ့ြိုင်း) မွန်ပြည်နယ်
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ထိြိုက်လွယ်ဆုံးသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ 
လိုအပ်ြျက်များ ကို ဂရုစိုက်ခပုစုရစာင့်ရရှာက်ခြင်း

ရရာဂါပိုးပျ ံ့နှံ့မှုကို တားဆီးကာကွယ်ခြင်း
ရေသြံများ၏ လိုအပ်ြျက်များကို နားရထာင်၍ 
ရေသတွင်း ရခဖရှင်းြျက်များကို ရဖာ်ထုတ်ခြင်း

ကယားပြည်နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး

ကရင်ပြည်နယ်

https://www.redcross.org.mm/wp-content/uploads/2021/07/MRCS-Law.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTE5NjNhYmUtNGRmZS00ZTlhLWE2YjktMGQ3MzdkNTk1OGM4IiwidCI6IjIyMzRjZDliLWZkYWEtNDVmYS1hMDM1LTQ1NGUyOWY5MmJjOCIsImMiOjEwfQ%3D%3D


#ြိုဗေ်-၁၉ ြာလအတွင်း ရပ်ရွာလူထုအား ကြိုတင်မပင်ေင်မေင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ လြ်ရှိမြေ်ပွားလျြ်ရှိခသာ အခမေအခနြျားြို တုံ့မပန်ရန် အသင့်မပင်ေင်မေင်း

ထိြိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ရခြ အသိပညာရပးခြင်းနှင့် 
ရပ်ရွာနှင့် ထိရတွ့ဆက်ဆံမှုဆိုသည်မှာ

အသိပညာရပးခြင်းနှင့် ရရာဂါကာကွယ်ရရး 

အြျက်အလက်များ ခဖန့်ရဝခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ရရး 

ဆိုသည်မှာ နယ်စပ်ရေသနှင့် ရပ်ရွာအတွင်း 

ကိုယ်အပူြျနိ်တိုင်းတာခြင်း၊ ပိုးသတ်ရဆးခဖန်းခြင်း၊ 

လူနာတင်ယာဉ်စီစဉ်ရပးခြင်းနှင့် 

အသွားအလာကန့်သတ်ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုရရး 

ရဆာင်ရွက်ရပးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

စိတ်ပိုင်းလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အားရပး ကူညီခြင်း 

ဆိုသည်မှာ အသွားအလာကန့်သတ်ရစာင့်ကကပ်

ကကည့်ရှုရရး စြန်းများနှင့် ရပ်ရွာများရှိ ကိုဗစ်-

၁၉ ရကကာင့် စိတ်ထိြိုက်ြံစားရနကကသူများအား  

စိတ်ပိုင်းလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အားရပး 

ကူညီခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။

အရခြြံလိုအပ်ြျက်များကို တိုးခမှင့်ရပးအပ်ခြင်း

ဆိုသည်မှာ ရပ်ရွာလူထုအတွက်

 ရရာဂါကာကွယ်ရရးသုံးပစ္စည်းများကို

ခဖန့်ရဝရပးခြင်းအခပင် ကွာရင်တင်းစင်တာများတွင် 

လိုအပ်ရသာ အကူအညီများနှင့် 

အစားအရသာက်များရပးရဝခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

မွန်ပြည်နယ်

ချင်းပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ် (အရရှ့ြိုင်း)

ရခိုင်ပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ် (မပမာက်ြိုင်း)

မွန်ပြည်နယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး မကွေးတိုင်းကေသကွီး

နေပြည်နော်

နေပြည်နော်

ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ြိုင်း)

အရတွ့အကကုံများကို သုံးသပ်ပပီး ရရှ့သို့ဆက်လက်ြျတီက်ခြင်း - ခမန်မာနိုင်ငံကကက်ရခြနီအသင်းမှ ကကက်ရခြနီရစတနာလုပ်အားရှင်များ၏ ရနရာရေသအသီးသီးက လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်း ရဆာင်ရွက်ြျက်များ။ 

ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်ရန့က ရကာ့ရသာင်းပမို့ 
ရှိ အမျ ိုးသမီးအိမ်တွင်းမှု သက်ရမွးလုပ်ငန်း 
ပညာသင်တန်းရကျာင်းတွင် တက်ရရာက် 
ရနရသာ သင်တန်းသူများကို အရခြြံရရှးဦး 
ခပုစုခြင်းပညာရပ်နှင် ကိုဗစ်-၁၉ အသိပညာ 
ရပးရောရခပာပွဲ ခပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၁၃) ရက်ရန့က ကန်ပက်လက်ပမို့ 
နယ်မှ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်တစ်ဦးအား ကရလး 
ရမွးဖွားနိုင်ရန်အတွက် ရဆာခပည်သူ့ရဆးရုံ 
သို့ ကကက်ရခြနီလူနာတင်ယာဉ်ခဖင့် ပို့ရဆာင် 
ရပးြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်ရန့က ပျဉ်းမနားပမို့နယ်၊ 
ယန္တရားရပ်ကွက်မှ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာနှင့် ထိ 
ရတွ့မိသည့် လူ (၈) ဦးအား  ရနခပည်ရတာ် 
စည်ပင် ဧည့်ရိပ်သာ ကွာရင်တင်းစင်တာသို့ 
ကကက်ရခြနီလူနာတင်ယာဉ်ခဖင့် ပို့ရဆာင်ရပး 
ြဲ့ပါသည်။

ဇလူိငုလ် (၁၆) ရကရ်န့က မိငု်းပနပ်မို့နယ ်တငွ ်
ရသွးလွန်တုတ်ရကွးရရာဂါကာကွယ်ရရး  
အတွက် အဘိတ်ရဆးြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ 
ကိုရဆာင်ရွက်ြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်ရန့ မုေုံပမို့နယ်အတွင်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါအသိပညာရပးခြင်း၊ နှာ 
ရြါင်းစည်းများ ခဖန့်ရဝခြင်းနှင့် အသိပညာ 
ရပးပိုစတာများကပ်ခြင်းများ ရဆာင်ရွက်ြဲ့ 
ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်ရန့က ြရမ်းပမို့နယ်၊ ရေါ 
ပုံရကျးရွာကကက်ရခြနီအသင်းြွဲငယ်ရှိ ကကက် 
ရခြ နီ ရစ တ နာ လု ပ် အား ရှ င် များ အ တွ က်  
ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ရရှးဦးခပုစုခြင်းနှင့် 
စိတ်ပိုင်းလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အားရပး ကူညီမှု 
သင်တန်း ခပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်ရန့က ရရစကကိုပမို့မရေး 
တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါကာကွယ်ရရး အတွက် 
ပိုးသတ်ရဆးခဖန်းခြင်းများ ရဆာင်ရွက်ြဲ့ပါ 
သည်။ ထို့အခပင် ပမို့နယ်အတွင်း ရရာဂါကူး 
စက်မှုအား ရလျာ့ြျနိုင်ရစရန်အတွက် လိုအပ် 
သည့လ်ပုင်န်းများရဆာငရ်ကွလ်ျကရ်ှပိါသည။်

ဇွန်လ (၂၁) ရက်ရန့က ရမာင်ရတာ်ပမို့နယ် 
အတွင်း မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပွဲတွင် ပူးရပါင်း 
ပါဝင်စိုက်ပျ ိုးြဲ့ပါသည်။ ထို့အခပင် ပမို့နယ်အ 
တွင်း ကိုဗစ်-၁၉နှင့် ရသွးလွန်တုတ်ရကွးကာ 
ကွယ်ရရးလုပ်ငန်းများလည်း ရဆာင်ရွက် 
လျက် ရှိပါသည်။

မင်းတပ်ပမို့နယ်တွင် ရပ်ရွာလူထုများအတွက် ကနဦးအရရးရပါ် အရထာက်အပံ့များအခဖစ် ဆန်အပါ 
အဝင် အစားအစာများ၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရရးသုံးပစ္စည်း၊ ရစာင်၊ ရဆးစိမ်ခြင်ရထာင်၊ မိသားစုသုံး 
ပစ္စည်း၊ လက်ဆွဲရရပုံး၊ ပလပ်စတစ်ဖျာ၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရရးသုံးပစ္စည်း၊ မိသားစုသုံး 
ရရစစ်၊ ရနရရာင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးအိမ်၊ တာရပါ်လင်၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရရးအတွက် လက်သန့် 
ရဆးရည်နှင့် နှာရြါင်းစည်းများ အပါအဝင် ပစ္စည်းစုစုရပါင်း (၁၇) မျ ိုးနှင့် ရဆးပစ္စည်းများကို အိမ် 
ရထာင်စု (၄၈၂) စု၊ လူဦးရရ (၁,၉၉၀) ဦးတို့အတွက် အသင်းဌာနြျုပ်မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် မရကွးတိုင်း 
ရေသကကီးမှ ကကက်ရခြနီရစတနာလုပ်အားရှင်များ စုစုရပါင်း (၁၄) ဦးတို့သည် ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃)
ရက်ရန့မှ (၈) ရက်ရန့အထိ သွားရရာက်ခဖန့်ရဝ ကူညီရထာက်ပံ့ြဲ့ပါသည်။

ထို့ခပင် မင်းတပ်ပမို့နယ် ကိုဗစ်ကာကွယ်တားဆီးရရးရကာ်မတီသို့လည်း လက်သန့်ရဆးရည်များနှင့် 
နှာရြါင်းစည်းများ ရပးအပ်ြဲ့ပါသည်။ အသင်းအရနခဖင့် ထိြိုက်ြံစားရရသာ ရပ်ရွာလူထုများအတွက် 
လိုအပ်သည့် လူသားြျင်းစာနာရထာက်ထားမှုအကူအညီများကို ဆက်လက်ရပးနိုင်ရန် ကကိုတင်ခပင် 
ဆင်မှုများနှင့် ညှိနှိုင်းမှုများကို ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စာမျက်နှာ - ၂

တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီး

ဌာနချုပ်
ချင်းပြည်နယ်

ရပ်ရွာလူထု၏ လိုအပ်ြျက်ကို ခဖည့်ဆည်းရပးခြင်း



ခမန်မာနိုင်ငံကကက်ရခြနီအသင်းနှင့် အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာကကက်ရခြနီရကာ်မတီတို့ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်သည့် 
ထိြိုက်ေဏ်ရာရရှးဦးခပုစုခြင်း(နည်းခပ)သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ၂၀၂၁ြုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၅)ရက်ရန့ ရန့လည်ပိုင်း 
တွင် online ခဖင့်ခပုလုပ်ြဲ့ရာ အသင်းဥက္ကဌ ရေါက်တာရမာင်ရမာင်ခမင့်နှင့် အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာကကက်ရခြနီ
ရကာ်မတီမှ Regional Cooperation Coordinator Ms. Catherine Martin တို့ တက်ရရာက်ပပီး အဖွင့် 
အမှာစကားရခပာကကားြဲ့ပါသည်။

သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ အသင်းေုတိယဥက္ကဌ ရေါက်တာရေါ်အမယာရမာ်နိုင်၊ အြျနိ်ခပည့်အလုပ်အမှုရဆာင်များ
ခဖစ်ကက ရသာ ပါရမာက္ခရေါက်တာရေါ်ခမသူနှင့် ရေါက်တာတင်ညွန့်၊ အရထွရထွအတွင်းရရးမှူး ပါရမာက္ခ 
ရေါက်တာထင်ရဇာ်စိုး၊ ေုတိယအရထွရထွအတွင်းရရးမှူး ရေါက်တာရေါ်ညိုညိုဝင့်၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် သင် 
တန်းသား/သူများတက်ရရာက်ကကပါသည်။

အဆိုပါသင်တန်းသို့ ဧရာဝတီတိုင်းရေသကကီး၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး၊ ရှမ်းခပည်နယ်(အရရှ့ပိုင်း)နှင့် ရှမ်း 
ခပည်နယ်(ရတာင်ပိုင်း)တို့မှ ကကက်ရခြနီရစတနာလုပ်အားရှင် (၂၃)ဦးတက်ရရာက်ကကမည်ခဖစ်ပပီး သင်တန်း 
ကို ဇူလိုင်လ(၁၅)ရက်ရန့မှ(၁၇)ရက်ရန့အထိသုံးရက်တာ online ခဖင့်ခပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။

သိမှတ်ဖွယ်ရာကဏ္ဍ - ရာသီဥတုရခပာင်းလဲမှုအရပါ်အရလးထားစရာ

အရတွ့အကကုံများကို သုံးသပ်ပပီး ရရှ့သို့ဆက်လက်ြျတီက်ခြင်း - ခမန်မာနိုင်ငံကကက်ရခြနီအသင်းက ကကက်ရခြနီရစတနာလုပ်အားရှင်များ၏ ရနရာရေသအသီးသီးမှ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်း ရဆာင်ရွက်ြျက်များ။ 

ရေါ်ရရှေစင်ရကျာ်စိုး၊ ညွှန်ကြားခရးြှူး၊ 

လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းေိုင်ရာမပန်ကြားေြ်သွယ်ခရးဌာန။ ြုန်း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁

ကကက်ရခြနီရစတနာလုပ်အားရှင်အခဖစ်ပါဝင်လိုပါက ဖုန်း - ၀၉ ၂၆၁၀၇၈ ၈၇၈ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။

သတင်းရင်းခမစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အြျက်အလက်များ

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)

MRCS ၏ လစဉ်သတင်းစာရစာင်များကိုရလ့လာဖတ်ရှု့လိုပါက ယြုလင့်ြ် ကိုနှိပ်ပါ။

စာမျက်နှာ - ၃

အသင်းမှ ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် 
လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများအတွက် လှူေါန်းမည်ဆိုပါက -

ရေါ်ရမစန္ဒာမျ ိုး
ဌာနြှူး၊ အရင်းအမြေ်ေုေည်းအသုံးေျခရးဌာန။
ြုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉

https://redcross.2c2p.com/

ခြျးဇူးတင်မေင်း - မြန်ြာနိုင်ငံ ကြြ်ခမေနီအသင်း၏ 
လှုပ်ရှား ခောင်ရွြ်ြှုြျားြို မြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်း 
ေွဲြျား၊ အမပည်မပည်ေိုင်ရာကြြ်ခမေနီခြာ်ြတီ၊ အမပည် 
မပည်ေိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီအသင်းြျား ြြ်ေ 
ခရးရှင်း၊ ကြြ်ခမေနီနှင့်လမေြ်းနီ လှုပ်ရှားြှု ြိတ်ြြ်  
အသင်းြျား၊ ခေသတွင်း၊ နိုင်ငံအေင့်နှင့် အမပည်မပည် 
ေိုင်ရာြှ အလှူရှင်ြျား သာြြ၊ လူသားေျင်းောနာ 
ခထာြ်ထားြှုေိုင်ရာ အြွဲ့အေည်းြျား၊ ပုဂ္ဂလိြ ြဏ္ဍ 
ရှိ ြိတ်ြြ်ြျား၊ တေ်သီးပုဂ္ဂလြျားေသည်တုိ့ြှ ပံ့ပိုးြူညီ 
ခပးမေင်း မြေ်သည့် အတွြ်အထူးခြျးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ဌာနချုပ်

ကိုဗစ်-၁၉ ကွာရင်တင်းစင်တာနှင့် ကုသရရးစင်တာများတွင် လိုအပ်ြျက်များကို ခဖည့်ဆည်းခြင်း

ရှမ်းပြည်နယ် (မပမာက်ြိုင်း) ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်ရန့က ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ 
များထားရှိမည့် လားရှိုးပညာရရးရကာလိပ် 
တွင် ရစာင်နှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရရး 
သုံးပစ္စည်းများရထာက်ပံ့ြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်ရန့က ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ 
များထားရှိရန် ယာယီရဆးရုံအခဖစ်အသုံးခပု 
မည့် ေသသာတနည်းပညာတက္ကသိုလ်ဝင်း 
အတွင်း သန့်ရှင်းရရးရဆာင်ရွက်ြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၈) ရက်ရန့က သံခဖူဇရပ်ပမို့နယ် ရှိ 
ကွာရင်တင်းစင်တာတွင် အသိပညာရပးခြင်း 
နှင့်  စင်တာအတွင်း လိုအပ်သည့် အကူအညီ 
များရဆာင်ရွက်ြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်ရန့က ဘားအံခပည်သူ့ 
ရဆးရုံကကီးရှိ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများထားရှိရာ 
အရဆာင်များတွင် လိုအပ်သည့် အကူအညီ 
များရဆာင်ရွက်ြဲ့ပါသည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအားခြင့် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ပါ။ 

မိမိတို့ ကကက်ခခြနီခေတနာလုပ်အားရှင်များကလည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခရးလုပ်ငန်းများကို ခောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။  

#Climatechange #worldenvironment #သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းခရး #ဒီခရခတာ

https://themimu.info/emergencies/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://drive.google.com/drive/folders/1Fu5zBUGm5yQPg0fqpa6B53uCxj3G4FlK
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTYyYTRlNjQtOWY1NS00MTFhLWJlZjMtNzlkNDExYmRjMzI2IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9
https://www.facebook.com/info.mrcs/
https://twitter.com/MyanmarRedCross
https://vb.me/mm_redcrosscommunity_21
http://www.redcross.org.mm
https://www.youtube.com/channel/UCNuNcMKLtGYB72heF7b4K6g
https://www.redcross.org.mm/my_MM/publications/
https://redcross.2c2p.com/
https://redcross.2c2p.com/

