မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲများနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြုကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သော
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်များ
ဒေသတွင်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ထိခိုက်အလွယ်ကူဆုံးသူများအား ကူညီပံ့ပိုးခြင်း
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများရှိ
မြို့နယ်ပေါင်း - ၃၃၀ မြို့နယ်တွင်
အသင်းမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်
လူမှုကရုဏာ အကူအညီများ
ပေးနိုင်ခဲ့မှု အခြေအနေ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်
စုစုပေါင်း - ၂,၀၀၂
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)

ဒေသခံများ၏ လိုအပ်ချက်များကို နားထောင်၍
ဒေသတွင်း ဖြေရှင်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)

ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးကာကွယ်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်

ထိခိုက်လွယ်ဆုံးသူများနှင့် ၎င်းတို့၏
လိုအပ်ချက်များ ကို ဂရုစိုက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း

ရှေးဦးပြုစုပေးနိုင်ခဲ့မှု - ၄,၇၈၅ ဦး
နီးစပ်ရာ ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့
ကြက်ခြေနီလူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ညွှန်း
ပို့နိုင်မှု - ၁,၈၉၀ ကြိမ်
အရေးပေါ်မွေးလူ နာပို့ ဆောင် ပေးနို င်
မှု - ၁၀၀ ကြိမ်
အပြင်းစားထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ
- ၁၂၇ ဦး

ကယားပြည်နယ်

ကရင်ပြည်နယ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း (MRCS)

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ
(၁၆) ရက် မှ ဇူလိုင်လ (၅) ရက်အထိ)
သတင်းရင်းမြစ် Dashboard

ကြက်ခြေနီအခြေခံမူ (၇) ချက်နှင့်အညီ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနေသည့် လူမှုကရုဏာအသင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သူများကို ကျန်းမာရေးနှင့်
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဝများအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများတွင်
အရန်အင်အားအဖြစ်

ဆောင်ရွက်ပေးနေသော

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၏

အခန်းကဏ္ဍကို

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥပဒေတွင်

အတိအလင်း

ဖော်ပြထားပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။ အသင်းသည် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး (၁၇) ခုလုံးရှိ အသင်းခွဲပေါင်း (၃၃၀) တွင်
ရပ်ရွာအခြေပြု ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင် (၄၄,၀၀၀) ကျော်ဖြင့် စည်းစနစ်ကျသော လူမှုကရုဏာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသလို အစိုးရ၏
လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းတွင် အရန်အင်အားအဖြစ်ပါတည်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥပဒေကို ဖတ်ရှု့လိုပါက ယခုလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။

“

ရပ်ရွာအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တားဆီးရေးတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကပါဝင်ခြင်း
ကျွန်တော်က Retail& Wholesale Company တစ်ခုမှာ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင် နေတဲ့

သူပါ။ ကြက်ခြေနီကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်ထဲက ကျောင်းကြက်ခြေနီအဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။ ကိုဗစ်-၁၉ ပထမလှိုင်း
တုန်းက ကျွန်တော်နေထိုင်ရာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကွာရင်တင်းစင်တာတွေမှာ ဝင်ရောက်ကူညီလုပ်ကိုင်
ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ချ ိန်တုန်းက ပြည်သူလူထုအများဆုံးမေးတာက ရောဂါအကြောင်းနဲ့ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ
ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုမေးပါတယ်။ အခုချ ိန်မှာတော့ အောက်ဆီဂျင်ငှားရမ်းဖို့ကို အဓိကထားမေးလာပါ
တယ်။ လက်ရှိအခြေအနေက အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်မြင့်တက်လာလို့ ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ အိုးတွေနဲ့ မ
လောက်တော့တဲ့အတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လဲ ချ ိတ်ဆက်ပြီး ရှာပေးနေရပါတယ်။ မြို့နယ်အတွင်း
မှာ နှာခေါင်းစည်းဖြန့်ဝေတာတွေ၊ ကိုဗစ်လူနာထိတွေ့ထားသည့် နေရာများကို ဆေးဖြန်းတာတွေအပြင်
လူနာတွေအတွက် အောက်ဆီဂျင်ဖြည့်တင်းတဲ့စက်ရုံတွေမှာ အိုးအလွတ်တွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့စောင့်
ဆိုင်းတာတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပထမလှိုင်းတုန်းက ကွာရင်တင်းစင်တာ
တွေမှာ စေတနာအလျောက် လုပ်အားကူညီလုပ်ဆောင်ခဲ့သလို အခုလို တတိယလှိုင်းမှာလည်း ဖောင်ကြီး
ကိုဗစ် -၁၉ ကုသရေးစင်တာ (ရန်ကုန်) နဲ့ ကွာရင်တင်းစင်တာတွေမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရတော့ ပြည်သူလူထုအနေ
နဲ့ ရောဂါကူးစက်မှုမှ ကင်းဝေအောင် ကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များကို အထူးဂရုပြုလေးစား လိုက်နာဖို့
တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များလည်း ရောဂါ
ကင်းဝေဖို့ ဆုတောင်းအပ်ပါတယ်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဦးဆန်းလင်း၊ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

“

သတင်းလွှာအမှတ်-၀၀၈/၂၁ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်။

ကြက်ခြေနီသတင်းလွှာ

#ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ရပ်ရွာလူထုအား ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လက်ရှိဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော အခြေအနေများကို တုံ့ပြန်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်

ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အသိပညာပေးခြင်းနှင့်
ရပ်ရွာနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုသည်မှာ
အသိပညာပေးခြင်းနှင့် ရောဂါကာကွယ်ရေး
အချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။

နေပြည်တော်

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ရေး

စိတ်ပိုင်းလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေး ကူညီခြင်း

ဆိုသည်မှာ နယ်စပ်ဒေသနှင့် ရပ်ရွာအတွင်း

ဆိုသည်မှာ အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြပ်

အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို တိုးမြှင့်ပေးအပ်ခြင်း
ဆိုသည်မှာ ရပ်ရွာလူထုအတွက်

ကိုယ်အပူချ ိန်တိုင်းတာခြင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်း၊

ကြည့်ရှုရေး စခန်းများနှင့် ရပ်ရွာများရှိ ကိုဗစ်-

ရောဂါကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်းများကို
ဖြန့်ဝေပေးခြင်းအပြင် ကွာရင်တင်းစင်တာများတွင်

လူနာတင်ယာဉ်စီစဉ်ပေးခြင်းနှင့်

၁၉ ကြောင့် စိတ်ထိခိုက်ခံစားနေကြသူများအား

အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေး

စိတ်ပိုင်းလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေး

လိုအပ်သော အကူအညီများနှင့်

ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

ကူညီခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။

အစားအသောက်များပေးဝေခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

အတွေ့အကြုံများကို သုံးသပ်ပြီး ရှေ့သို့ဆက်လက်ချ ီတက်ခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းမှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ နေရာဒေသအသီးသီးက လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များ။

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်နေ့က ကော့သောင်းမြို့
ရှိ အမျ ိုးသမီးအိမ်တွင်းမှု သက်မွေးလုပ်ငန်း
ပညာသင်တန်းကျောင်းတွင် တက်ရောက်
နေသော သင်တန်းသူများကို အခြေခံရှေးဦး
ပြုစုခြင်းပညာရပ်နှင် ကိုဗစ်-၁၉ အသိပညာ
ပေးဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ချင်းပြည်နယ်

ဇူလိုင်လ (၁၃) ရက်နေ့က ကန်ပက်လက်မြို့
နယ်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ဦးအား ကလေး
မွေးဖွားနိုင်ရန်အတွက် ဆောပြည်သူ့ဆေးရုံ
သို့ ကြက်ခြေနီလူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်
ပေးခဲ့ပါသည်။

နေပြည်တော်

မွန်ပြည်နယ်

ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်နေ့က ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊
ယန္တရားရပ်ကွက်မှ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာနှင့် ထိ
တွေ့မိသည့် လူ (၈) ဦးအား နေပြည်တော်
စည်ပင် ဧည့်ရိပ်သာ ကွာရင်တင်းစင်တာသို့
ကြက်ခြေနီလူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေး
ခဲ့ပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)

ဇူလိုင်လ (၁၆) ရက်နေ့က မိုင်းပန်မြို့နယ် တွင်
သွေး လွ န် တု တ် ကွေး ရော ဂါ ကာ ကွ ယ် ရေး
အတွက် အဘိတ်ဆေးခတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ
ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်နေ့ မုဒုံမြို့နယ်အတွင်း
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအသိပညာပေးခြင်း၊ နှာ
ခေါင်းစည်းများ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် အသိပညာ
ပေးပိုစတာများကပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့
ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်နေ့က ခရမ်းမြို့နယ်၊ ဒေါ
ပုံကျေးရွာကြက်ခြေနီအသင်းခွဲငယ်ရှိ ကြက်
ခြေ နီ စေ တ နာ လု ပ် အား ရှ င် များ အ တွ က်
ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ရှေးဦးပြုစုခြင်းနှင့်
စိတ်ပိုင်းလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေး ကူညီမှု
သင်တန်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ရခိုင်ပြည်နယ်

ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့က မောင်တော်မြို့နယ်
အတွင်း မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပွဲတွင် ပူးပေါင်း
ပါဝင်စိုက်ပျ ိုးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် မြို့နယ်အ
တွင်း ကိုဗစ်-၁၉နှင့် သွေးလွန်တုတ်ကွေးကာ
ကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလည်း
ဆောင်ရွက်
လျက် ရှိပါသည်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်နေ့က ရေစကြိုမြို့မဈေး
တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေး အတွက်
ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်းများ
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ
သည်။ ထို့အပြင် မြို့နယ်အတွင်း ရောဂါကူး
စက်မှုအား လျော့ချနိုင်စေရန်အတွက် လိုအပ်
သည့လ
် ပ
ု င
် န်းများဆောင်ရက
ွ လ
် ျက်ရှပ
ိ ါသည်။

ရပ်ရွာလူထု၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
မင်းတပ်မြို့နယ်တွင် ရပ်ရွာလူထုများအတွက် ကနဦးအရေးပေါ် အထောက်အပံ့များအဖြစ် ဆန်အပါ
အဝင် အစားအစာများ၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း၊ စောင်၊ ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်၊ မိသားစုသုံး
ပစ္စည်း၊ လက်ဆွဲရေပုံး၊ ပလပ်စတစ်ဖျာ၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း၊ မိသားစုသုံး
ရေစစ်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးအိမ်၊ တာပေါ်လင်၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေးအတွက် လက်သန့်
ဆေးရည်နှင့် နှာခေါင်းစည်းများ အပါအဝင် ပစ္စည်းစုစုပေါင်း (၁၇) မျ ိုးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများကို အိမ်
ထောင်စု (၄၈၂) စု၊ လူဦးရေ (၁,၉၉၀) ဦးတို့အတွက် အသင်းဌာနချုပ်မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် မကွေးတိုင်း
ဒေသကြီးမှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ စုစုပေါင်း (၁၄) ဦးတို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃)
ရက်နေ့မှ (၈) ရက်နေ့အထိ သွားရောက်ဖြန့်ဝေ ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။

ဌာနချုပ်
ချင်းပြည်နယ်

ထို့ပြင် မင်းတပ်မြို့နယ် ကိုဗစ်ကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီသို့လည်း လက်သန့်ဆေးရည်များနှင့်
နှာခေါင်းစည်းများ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အသင်းအနေဖြင့် ထိခိုက်ခံစားရသော ရပ်ရွာလူထုများအတွက်
လိုအပ်သည့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများကို ဆက်လက်ပေးနိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်
ဆင်မှုများနှင့် ညှိနှိုင်းမှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
စာမျက်နှာ - ၂

အတွေ့အကြုံများကို သုံးသပ်ပြီး ရှေ့သို့ဆက်လက်ချ ီတက်ခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းက ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ နေရာဒေသအသီးသီးမှ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များ။

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှေးဦးပြုစုခြင်း(နည်းပြ)သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၅)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်း
တွင် online ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အသင်းဥက္ကဌ ဒေါက်တာမောင်မောင်မြင့်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီ
ကော်မတီမှ Regional Cooperation Coordinator Ms. Catherine Martin တို့ တက်ရောက်ပြီး အဖွင့်
အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ အသင်းဒုတိယဥက္ကဌ ဒေါက်တာဒေါ်အမယာမော်နိုင်၊ အချ ိန်ပြည့်အလုပ်အမှုဆောင်များ
ဖြစ်ကြသော ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်မြသူနှင့် ဒေါက်တာတင်ညွန့်၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာထင်ဇော်စိုး၊ ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာဒေါ်ညိုညိုဝင့်၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် သင်
တန်းသား/သူများတက်ရောက်ကြပါသည်။

ဌာနချုပ်

အဆိုပါသင်တန်းသို့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)နှင့် ရှမ်း
ပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)တို့မှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင် (၂၃)ဦးတက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်း
ကို ဇူလိုင်လ(၁၅)ရက်နေ့မှ(၁၇)ရက်နေ့အထိသုံးရက်တာ online ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကွာရင်တင်းစင်တာနှင့် ကုသရေးစင်တာများတွင် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းခြင်း

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)

ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်နေ့က ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ
များထားရှိမည့် လားရှိုးပညာရေးကောလိပ်
တွင် စောင်နှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး
သုံးပစ္စည်းများထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်နေ့က ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ
များထားရှိရန် ယာယီဆေးရုံအဖြစ်အသုံးပြု
မည့်
ဟင်္သာတနည်းပညာတက္ကသိုလ်ဝင်း
အတွင်း သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

မွန်ပြည်နယ်

ဇူလိုင်လ (၈) ရက်နေ့က သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ရှိ
ကွာရင်တင်းစင်တာတွင် အသိပညာပေးခြင်း
နှင့် စင်တာအတွင်း လိုအပ်သည့် အကူအညီ
များဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ကရင်ပြည်နယ်

ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်နေ့က ဘားအံပြည်သူ့
ဆေးရုံကြီးရှိ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများထားရှိရာ
အဆောင်များတွင် လိုအပ်သည့် အကူအညီ
များဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

သိမှတ်ဖွယ်ရာကဏ္ဍ - ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ်အလေးထားစရာ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ပါ။
မိမိတို့ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များကလည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
#Climatechange #worldenvironment #သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေး #ဒီရေတော

ကျေးဇူးတင်ခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း၏
လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုများကို မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်း

သတင်းရင်းမြစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ အသင်းမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်
လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများအတွက် လှူဒါန်းမည်ဆိုပါက Daily MIMU update on COVID-19
INGO Forum COVID-19 resource collection

ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီအသင်းများ ဖက်ဒ

IFRC Asia Pacific COVID-19 Dashboard

ရေးရှင်း၊ ကြက်ခြေနီနှင့်လခြမ်းနီ လှုပ်ရှားမှု မိတ်ဖက်

MRCS Social Media

ဒေါ်မေစန္ဒာမျ ိုး
ဌာနမှူး၊ အရင်းအမြစ်စုစည်းအသုံးချရေးဌာန။
ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉

အသင်းများ၊ ဒေသတွင်း၊ နိုင်ငံအဆင့်နှင့် အပြည်ပြည်

(Facebook/Twitter/Viber/Website/Youtube)

https://redcross.2c2p.com/

ခွဲများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ၊ အပြည်

ဆိုင်ရာမှ

အလှူရှင်များ

သာမက၊

လူသားချင်းစာနာ

ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ

ဒေါ်ရွှေစင်ကျော်စိုး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ရှိ မိတ်ဖက်များ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလများစသည်တို့မှ ပံ့ပိုးကူညီ

လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးဌာန။ ဖုန်း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁

ပေးခြင်း ဖြစ်သည့် အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

MRCS ၏ လစဉ်သတင်းစာစောင်များကိုလေ့လာဖတ်ရှု့လိုပါက ယခုလင့်ခ် ကိုနှိပ်ပါ။

ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်အဖြစ်ပါဝင်လိုပါက ဖုန်း - ၀၉ ၂၆၁၀၇၈ ၈၇၈ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
စာမျက်နှာ - ၃

