သတင်းလွှာအမှတ်-၀၀၂/၂၂၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၁) ရက်။

ကြက်ခြေနီသတင်းလွှာ

မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲများနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြုကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သော
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်များ
ဒေသတွင်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ
အရေးပါ်လိုအပ်ချက်များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၊

ရခိုင်ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီသိုလှောင်ရုံနှင့်

ဘက်စုံသုံးအဆောက်အဦ

ဖွင့်ပွဲ

အခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ(၃)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက အဆိုပါအဆောက်အဦ တည်ရှိရာ ရခိုင် ပြည်နယ်၊ စစ်တွေ
မြို့ကျေးပင်ကြီးရပ်ကွက်၊ မေယုလမ်း၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းတို့မှ တာဝန်ရှိသူများက အဆောက်အဦး
ကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး မျ ိုးမြတ်သာဂီ ရခိုင်စည်တော်အဖွဲ့မှ စည်တော်တီးကာ ချ ီးမြှောက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်
ပြီး

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၊

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥက္ကဌ၊

ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဌနှင့် ဧည့်သည်တော်များသည် အဆောက်အဦးသစ် ကဗ္ဗည်း
မော်ကွန်းအား အမွှေးနံ့သာရည်များ ပက်ဖြန်းပေးကြပြီး မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးကြပါသည်။
ထို့နောက် အခမ်းအနား အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ရာ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ
အောင်ကျော်မင်းက အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီ အသင်းဥက္ကဌ ဒေါက်တာမောင်မောင်
မြင့်က နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီသိုလှောင်ရုံနှင့်ဘက်စုံသုံး အဆောက်အဦး တည်ဆောက်ခဲ့မှု မှတ်တမ်းဗီဒီယို
ရခိုင်ပြည်နယ်

အားပြသခဲ့ပြီး ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အလံများကို ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

RC(၂)ထပ်၊ အလျား (၆၄.၃) ပေ၊ အနံ (၈၂.၃၅) ပေ၊ အမြင့် (၃၁.၁၆) ပေရှိ အဆိုပါ အဆောက်အဦးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်တည်ဆောက် ခဲ့ရာ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇွန်လ
တွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီး ကျပ်ငွေသန်းပေါင်း(၁,၂၇၈) သန်းကျော် အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆောက်အဦး မြေညီထပ်တွင် အိမ်ထောင်စု(၁၅၀၀)
မှ အိမ်ထောင်စု(၃၀၀၀)အထိ အသင်းမှ စံသတ်မှတ်ထားသော ကယ်ဆယ်ရေး အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို သိုလှောင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည့်
အဆောက်အဦး ဖြစ်ပြီး ပထမထပ်တွင် ဆေးဝါးပစ္စည်းများ သိုလှောင်ခန်း၊ ရုံးခန်း၊ သင်တန်းခန်းမ၊ နားနေခန်း၊ အမျ ိုးသား တည်းခိုဆောင်နှင့် အမျ ိုးသမီးတည်းခိုဆောင်များကိုလည်း
ပါဝင် တည်ဆောက် ထားပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီသိုလှောင်ရုံနှင့် ဘက်စုံသုံးအဆောက်အဦးသည် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းရှိ သိုလှောင်ရုံ(၃၀)လုံး အနက် ကယ်ဆယ်တုံ့ပြန်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက်
သိုလှောင် လက်ခံ နိုင်စွမ်းရည်၊ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များကို စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်စေရန် သင်တန်းများ ပေးနိုင်ခြင်းစသည့် အဆင့်မြင့် ကောင်းမွန်သော သိုလှောင်ရုံ
နှင့် ဘက်စုံသုံးအဆောက်အဦး တစ်ခု ဖြစ်ပြီး နယူးဇီလန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်အဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီသိုလှောင်ရုံနှင့် ဘက်စုံသုံးဆောက်အဦးဖွင့်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အလှူရှင်တစ်ဦးတို့က အလှူငွေ ၂,၇၆၀,၀၀၀ ကျပ်
ကိုပြည်နယ်ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မကေ
ှု
ာ်မတီသို့ လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
ဒေသတွင်းလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီ
အစဉ်အရ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နယ် ဆေးသမားကြီးကျေးရွာ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ အဆောက်အဦသစ်ဖွင့်ပွဲနှင့်
လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကို ဇူလိုင်လ(၃)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက အဆိုပါကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အသင်းဥက္ကဌ
ဒေါက်တာမောင်မောင်မြင့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ အသင်းဥက္ကဌ ဒေါက်တာမောင်မောင်မြင့်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကုသရေးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာ
ကြည်လွင်တို့က ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ အဆောက်အဦသစ်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးကြပြီး အမှာစကားနှင့် ကျေးဇူးတင်စကား
များကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် အသင်းဌာနချုပ် ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာတင်ထွန်းအောင်က စစ်တွေမြို့နယ်ကျန်းမာရေး
ဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာကြည်ကြည်သာထံ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ အဆောက်အဦကို လွှဲ ပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
စစ်တွေမြို့မှ (၁၃)မိုင်အကွာရှိ ဆေးသမားကြီးကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ အဆောက်အဦသစ်ကို နော်ဝေ
နိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ကျပ်သိန်း ၄၇၀ အကုန်အကျခံကာ ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေး
ရခိုင်ပြည်နယ်

ဝန်ကြီးဌာနသို့ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းမှ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရွာလူထုအား ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြောင်းလဲနေသော အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ခြင်း

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ရပ်ရွာလူထု လိုအပ်ချက်များကို

ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများတွင်

ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း

ပါဝင်ကူညီခြင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

မွန်ပြည်နယ်

ရေပြင်ဘေးအန္တရာယ်သဏ္ဍာန်တူ

သွေးလှူဒါန်းခြင်း

ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်း

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)

ရှေးဦးပြုစုခြင်းစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး

ငှက်ဖျားရောဂါအန္တရာယ်

လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးခြင်း
နေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူများအား ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၈) ရက်မှ ဇူလိုင်လ (၃) ရက်နေ့ထိ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပေါက်
မြိုနယ်နှင့် ဆောမြို့နယ်များသို့ ရောက်ရှိနေသည့် နေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူ အိမ်ထောင်စု (၅၃၀)စုအတွက် ကြက်ခြေနီက ကူ
ညီထောက်ပံ့မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဇွန်လ(၂၈) ရက်နှင့် (၂၉) ရက်တို့က ဇီးတော၊ လယ်တန်း၊ သီးချောက် (တောင်)၊ ကင်းမ၊ တဲတော်ယာ၊ တောင်ဘက်၊
မြေခြား၊ ချောင်းနား၊ နံ့သာစသည့် ကျေးရွာများအပါအဝင် ကျေးရွာပေါင်း (၇၈) ရွာတို့မှ ဒေသတွင်း မငြိမ်မသက်ခြင်း
ကြောင့် ပေါက်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များဖြစ်သည့် အောင်တော်မူရပ်ကွက်၊ အောင်တံခွန်ရပ်ကွက်၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်နှင့်
ရွှေပေါက်ပင်ရပ်ကွက်တို့တွင် ယာယီနေထိုင်လျက်ရှိသော နေရပ်စွန့်ခွါအိမ်ထောင်စု (၂၉၇) စု၊ လူဦးရေ (၁,၂၀၉) ဦး တို့
အတွက် ကနဦး အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် အစားအစာ (ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ငါးသေတ္တာ) (၂၉၇) စုံ၊ နှာခေါင်းစည်း
(၅၀ ပါဗူး) (၅၉၄) ဗူး၊ လက်သန့်ဆေးရည် (၁၀၀ မီလီဗူး) (၈၉၁) ဗူး၊ မိသားစုသုံး တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း
(၂၉၇) ပုံး၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း (၄၇၄) အိတ်၊ အမျ ိုးသား တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း
(၄၀၈) အိတ်၊ မိုးကာအင်္က ျ ီ (၁,၀၀၅) ထည်၊ ကလေးမီးဖွားသန့်စင်သုံးပစ္စည်း (၁၄) ခု၊ မွေးကင်းစကလေးသုံးပစ္စည်း (၇၃)
အိတ်၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း (၅၇) ပုံး၊ တာပေါ်လင် (၃၅၄) ချပ်၊ လက်သမားသုံးအိမ်ဆောက်ပစ္စည်း (၅၇) အိတ် တို့ကို
ပေါက်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲရုံး၌ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့မှ (၃) ရက်နေ့ထိ ဆောမြို့နယ်၊ အညာကတင်းနှင့် သီးကုန်းကျေးရွာရှိ ယာယီခိုလှုံ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

ရာနေရာတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော နေရပ်စွန့်ခွာအိမ်ထောင်စု(၁၆၉) စု၊ နှင့် ဆောမြို့ပေါ်တွင်လာရောက်နေထိုင်သူ အိမ်

ထောင်စု (၆၄) စု၊ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု (၂၃၃) စု လူဦးရေ (၁,၁၃၈) ဦးအတွက် အစားအစာ (ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ငါးသေတ္တာ) (၂၀၃) စုံ၊ နှာခေါင်းစည်း (၅၀ ပါဗူး) (၄၀၂) ဗူး၊ လက်သန့်
ဆေးရည် (၁၀၀ မီလီဗူး) (၅၇၁) ဗူး၊ မိသားစုသုံး တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး သုံးပစ္စည်း (၂၀၃) ပုံး၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း (၃၈၇) အိတ်၊ အမျ ိုးသား တစ်ကိုယ်
ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း (၃၈၃) အိတ်၊ မိုးကာအင်္က ျ ီ (၇၉၉) ထည်၊ ကလေးမီးဖွားသန့်စင်သုံးပစ္စည်း (၁၃) ခု၊ မွေးကင်းစကလေးသုံးပစ္စည်း (၇၈) အိတ်၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း (၂၀၃)
ပုံး၊ တာပေါ်လင် (၄၃၆) ချပ်၊ အိမ်ဆောက် အထောက်အကူပြုပစ္စည်း (၉၂) အိတ်နှင့် ရပ်ရွာလူထုသုံးရေစစ်အိုး (Community Lifestraw ) (၇) ခုနှင့် ၁၀၀၀ လီတာဆန့် ဖိုင်ဘာရေတိုင်
ကီ (၅) လုံးနှင့် အရေးပေါ်ယင်လုံအိမ်သာ (၉) လုံးတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။
အလားတူ ဇူလိုင်လ(၃) ရက်နေ့ကလည်း ကျောက်ထုမြို့၊ ယောမြို့ရွာရှိ နေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူများ ယာယီခိုလှုံရာ စခန်းတွင်အသုံးပြုရန် ရပ်ရွာလူထုသုံးရေစစ်အိုး (Community
Lifestraw) (၂)ခုနှင့် (၁၀၀၀) လီတာဆန့် ဖိုင်ဘာရေတိုင်ကီ (၂) လုံးတို့နှင့် ယာယီခိုလှုံစခန်းတွင် မိသားစုများ အခန်းများသီးသန့်ကာရန်ခြင်းအတွက် တာပေါ်လင် (၃၀) ချပ် စသည့်
ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများကို သွားရောက်ပေးဝေ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

စာမျက်နှာ (၂)

အတွေ့အကြုံများကို သုံးသပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း နေရာဒေသအသီးသီးက ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ။

ကချင်ပြည်နယ်

မွန်ပြည်နယ်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

မေလ (၂၆) ရက်နေ့က မုဒုံမြို့နယ်၊ ပေါ်တော်မူ ရပ်ကွက်၌

ဇူလိုင်လ(၉)ရက်နေ့က ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊

ဇူလိုင်လ(၁၃)ရက်နေ့က

လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ်(၁)လုံး ပြိုကျပျက်စီးခဲ့

မနမှော်

အနက်ပေ(၃၀၀)ဝန်းကျင်ခန့်

ထန် စွာ ရွာ သွ န်း မှု ကြောင့် က သဲ ကျေးရွာ အု ပ် စု ၊ ရေဦးကြီး

ရသဖြင့် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း(၁)စုံ၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်း

ရှိသည့် လုပ်ကွက်ဟောင်းရေကန်သို့ ရေမဆေးကျောက်

ရပ်ရှိ တောင်မြေသား နံရံပြိုကျပြီး နေအိမ်(၁)လုံး ပျက်စီး

ရေးသုံးပစ္စည်း(၁)စုံ၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး

ရှာဖွေသူတစ်ဦး

မတော်တဆဖြစ်၍ပြုတ်ကျသွားခဲ့သဖြင့်

ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါနေအိမ်ပျက်စီးမှုကြောင့်

သုံးပစ္စည်း(၁)စုံ၊ အိမ်ဆောက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်း(၁)

ဖားကန့် မြို့နယ် ကြက် ခြေနီ စေတနာလု ပ် အားရှ င် များက

စားရသော

အိမ်ထောင်စု(၁)စုအတွက်

စုံ၊ စောင်နှင့် တာပေါ်လင်စတို့ကို သွားရောက်ထောက်ပံ့

မိတ်ဖက်လူမှုကူညီရေးအသင်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ရုပ်

သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း(၁)စုံ၊ မိသားစုသုံးပစ္စည်း(၁)စုံ နှင့်

ပေးခဲ့ပါတယ်။

အလောင်းအား

အိမ်ဆောက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်း(၁)စုံတို့ကို

တာဝါတိုင်အနီး

ရှာဖွေကူညီပေးခဲ့ကြပြီး

ကွယ်လွန်သူ

မိသားစုအား အဆက်အသွယ်ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့

မိုးကုတ်မြို့နယ်တွင်

မိုးသည်း

ထိခိုက်ခံ

တစ်ကိုယ်ရည်
သွား

ရောက် ကူညီ ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။

ကြပါသည်။

ရခိုင်ပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)
ဇွန်လ (၁၃) ရက်နေ့က မိုင်းဆတ်မြို့နယ်တွင် ကျောင်းသား

မေလ (၂၉) ရက်နေ့က ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်

/သူများအား ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများအန္တရာယ်

မှ ပြ ည် သူ တ စ် ဦးသည် မြေ မြှု ပ် မို င်း ထိ ၍ ခြေထောက် တွ င်

အသိပညာပေးခြင်းနှင့် လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေ

ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရာပလက်ဝမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ ရှေး

ခြင်း၊ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် နှာခေါင်း

ဦးပြုစုပေးခဲ့ပြီး ကျောက်တော်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲ

စည်းများနှင့် လက်သန့်ဆေးရည်များ ပေးဝေခြင်း Cam-

သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုမှတဆင့် ဆက်လက်ဆေး

paign ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ကုသမှုခံယူရန် စစ်တွေမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကူညီ
ပေးခဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ(၁၃)ရက်နေ့က အသင်းဌာနချုပ် စီမံချက်ဝန်ထမ်း
များနှင့် တန့်ယန်းမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ ကြက်ခြေ
နီစေတနာလုပ်အားရှင်များသည် တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ မတ်
ခမ်းကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် ရေကောင်း ရေသန့်
နှင့် အိမ်သာသန့် အကြောင်း အသိပညာပေး ပြောကြား
ခဲ့ပြီး ကလေးငယ်များကလည်း အချင်းချင်း ပြန်လည်
ဆွေးနွေးခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

နေပြည်တော်

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်နေ့က ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် အမှတ် (၂)

ဇွန်လ (၁၄) ရက်နေ့ ကမ္ဘာ့သွေးလှူရှင်များနေ့တွင် မကွေး

ဇူလိုင်လ(၆)ရက်နေ့က လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ ပခပ်ကျေးရွာမှ

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွင်

အရိပ်ရနှစ်ရှည်

တိုင်းဒေသကြီးကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များနှင့် မ

ချွဲကြပ်နေသော မွေးကင်းစကလေးငယ်တစ်ဦးအား မြင့်မိုရ်

ပင်များနှင့် ပန်းပင် (၅၀၀) ပင်တို့ကို တာဝန်ရှိသူများနှင့်

ကွေးတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများက မကွေး

ဦးဆေးရုံမှ ထားဝယ်ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။

ပူးပေါင်းစိုက်ပျ ိုးခဲ့ကြပါသည်။

မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် စုပေါင်းသွေးလှူခဲ့ကြပါသည်။

ဒေါ်ရွှေစင်ကျော်စိုး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးဌာန။
(ဖုန်း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁)
MRCS ၏ လစဉ်သတင်းစာစောင်များကို လေ့လာလိုပါက ယခုလင့်ခ်
https://www.redcross.org.mm/my_MM/publications/ ကိုနှိပ်ပါ။
အသင်းမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်း
များတွင် ပါဝင်လှူဒါန်းမည်ဆိုပါက ဒေါ်မေစန္ဒာမျ ိုး
ဌာနမှူး၊ အရင်းအမြစ်စုစည်းအသုံးချရေးဌာန။
ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉
https://redcross.2c2p.com

စာမျက်နှာ (၃)

အတွေ့အကြုံများကို သုံးသပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း နေရာဒေသအသီးသီးက ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ (၄) ရက်မှ ဇွန်လ (၁၀) ရက်နေ့အထိ မင်းတပ်မြို့ရှိ ပြည်သူများအား စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အခြား အခြေခံ
လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ၊ လက်သမားသုံး ပစ္စည်းများနှင့် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း
များကို သွားရောက် ကူညီ ထောက်ပံ့ ပေးခဲ့ကြပါသည်။
မင်းတပ်မြို့ရှိ အိမ်ထောင်စု (၄၀၅) စု လူဦးရေ (၁,၈၆၃) ဦးအတွက် အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် အစားအစာ
(ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊) (၂၀၀) စုံနှင့် ငါးသေတ္တာ (၂၀၃၅) ဗူး၊ နှာခေါင်းစည်း (၅၀ ပါဗူး) (၈၀၈) ဗူး၊ လက်သန့်ဆေးရည် (၁၀၀
မီလီဗူး) (၁,၂၁၅) ဗူး၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း (၆၄၆) အိတ်၊ အမျ ိုးသား တစ်ကိုယ် ရည်သန့်ရှင်း
ချင်းပြည်နယ်

ရေးသုံးပစ္စည်း (၇၁၈) အိတ်၊ မိုးကာအင်္က ျ ီ (၁,၆၄၀) ထည်၊ တာပေါ်လင် (၄၀၉) ချပ်၊ ကလေးမီးဖွားသုံးပစ္စည်း (Clean
Delivery Kit) ၁၈ ခု၊ မွေးကင်းစကလေးသုံးပစ္စည်း (Infant Kit) ၇၉ ခု၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း (၁၀၀) ပုံး၊ လက်သမားသုံး
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း (၁၄၁) အိတ်၊ ရပ်ရွာလူထုသုံးရေသန့်ပုံး (Community Lifestraw ) ၃ခုနှင့် ဂါလံ ၂၀၀ ဆန့် ဖိုင်
ဘာ ရေတိုင်ကီ (၃) ခုတို့ကို သွားရောက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့သည့်အပြင် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းများအန္တရာယ်
အသိပညာ ပေးခြင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးကူညီခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
ထို့အပြင် ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရွေ့လျားဆေးခန်းနှင့် အရေးပေါ်လူနာညွှန်းပို့ခြင်းကိုလည်း မင်းတပ်မြို့
ပေါ်ရှိ သတ်မှတ်ထားသော နေရပ်စွန့်ခွါစခန်း (၅) နေရာတွင် မေလ ၃၀ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့
အထိ တစ်ပတ်လျှင် ၆ ရက် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး မေလ ၃၀ ရက်မှ ဇွန်လ ၃၀ရက်နေ့ထိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်
မှုပေးလျက်ရှိပြီး ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ထိ လူနာပေါင်း ၁၉၃၀ ဦးကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါသည်။

သိမှတ်စရာအခန်းကဏ္ဍ

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း လူမှုကရုဏာအကူအညီပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

သတင်းရင်းမြစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ
Webiste - www.redcross.org.mm
Facebook - http://www.facebook.com/info.mrcs
Twitter - https://twitter.com/MyanmarRedCross
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCNuNcMKLtGYB72heF7b4K6g
Viber - https://invite.viber.com/?g2=AQBfe%2Bm0GXfvZ0mAZTpmHvdUc%2FSums1NVegLcoP0OCAxmTvpLSUqxGH2ui9WsC3C
စာမျက်နှာ (၅)

အတွေ့အကြုံများကို သုံးသပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း နေရာဒေသအသီးသီးက ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ။
ပြီးခဲ့သည့် မေလ (၁၈) ရက်မှ မေလ (၂၃) ရက်နေ့အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသအတွင်းရှိ မြို့နယ် (၃) မြို့နယ်ရှိ ဘုန်းတော်
ကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းစသည့် နေရာ(၄၃)နေရာနှင့် ဆွေမျ ိုးအိမ်များတွင် လာရောက်နေထိုင်သော စစ်ကိုင်းတိုင်း
ဒေသကြီး (၂၂)မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး(၁) မြို့နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး(၂) မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ
ကြီး (၁)မြို့နယ် စုစုပေါင်း (၂၆) မြို့နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာအိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း(၄၆၄)စု၊ လူဦးရေ(၁,၈၅၃)ဦးအတွက်
တန်ဖိုးကျပ်(၁၀၅,၁၇၄,၈၀၀) ရှိ ကနဦးအရေးပေါ် လိုအပ်ချက် များဖြစ်သည့် အစားအစာများ၊

မိသားစုသုံးပစ္စည်း

များ၊ တာပေါ်လင်၊ လက်သမားသုံးပစ္စည်းများ၊ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများ (အမျ ိုးသား/အမျ ိုးသမီး)၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

COVID-19 ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ၊ မိုးကာအင်္က ျ ီနှင့် လူအများ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရေသန့်ရေစစ်အိုး(Life Straw) များ၊ ဂါ
လံ (၂၀၀) ဆန့် ရေသို လှောင်ကန်များ၊ စုစုပေါင်း ပစ္စည်း (၁၅) မျ ိုးကို စုရပ် (၈) နေရာတွင် ဖြန့်ဝေ ပေးခဲ့ပါတယ်
ထိုကဲ့သို့ ကူညီထောက်ပံ့ရာမှာ ကနဦးအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် အစားအစာ (ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ငါးသေတ္တာ)
(၄၆၄) စုံ၊ နှာခေါင်းစည်း (၅၀ ပါဗူး) ၄၆၄ ဗူး၊ လက်သန့်ဆေးရည် (၄၆၄) ဗူး၊ မိသားစုသုံး တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး
သုံးပစ္စည်း (၄၆၄) ပုံး၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း (၄၆၄) ပုံး၊ အမျ ိုးသား တစ်ကိုယ် ရည်သန့်ရှင်း
ရေးသုံးပစ္စည်း (၄၆၄) ပုံး၊ မိုးကာအင်္က ျ ီ (၉၂၈) ထည်၊ တာပေါ်လင် (၉၂၈) ချပ်၊ အိမ်ဆောက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်း
(၂၃၃) အိတ်၊ မိသားစုသုံး ရေသန့်ပုံး (Life Straw) (၅) ခု၊ ၂၀၀ ဂါလံဆန့် ရေပုံး (၄) ခုတို့ကို ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အား
ရှင်များက သွားရောက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့သည့်အပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးကူညီခြင်းများ ကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြ
ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဇွန်လ (၂၀) ရက်နေ့က Emergency Medical Respond-

ဇွန်လ(၃၀)ရက်နေ့က အင်းစိန်မြို့နယ်၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်းမ

ဇူလိုင်လ(၃)ရက်နေ့နှင့် (၁၀)ရက်နေ့များတွင် ကျုံမငေး

er Training (အရေးပေါ်သက်ကယ်တုံ့ပြန်သူ/ ပြုစုသူ)

ကြီး၊ ထန်းပင်ကုန်းမီးပွိုင့်အနီးတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှု

မြို့ရှိ ကျေးရွာများအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာ

သင်တန်းကို တောင်ကြီးမြို့၊ ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်

တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ခရီးသွား(၅)ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့

ကွယ်ရေးအတွက် ဖုံး/သွန်/လဲ/စစ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ခြင်ဆေး

မှုကော်မတီရုံး၌ (၄)ရက်တာ ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိပြီး တောင်

သဖြင့် အင်းစိန်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ ကြက်ခြေနီ

ဖျန်းခြင်း၊ အဘိတ်ဆေးခပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကြီး၊ ညောင်ရွှေ၊ ဟိုပုံး၊ ရပ်စောက်နှင့် နမ့်စန်မြို့နယ်တို့မှ

စေတနာလုပ်အားရှင်များက ရှေးဦးပြုစုပေးခဲ့ပြီး အင်းစိန်

ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင် (၂၄) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါ

ဆေးရုံကြီးသို့ ဆက်လက်ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။

သည်။

ကရင်ပြည်နယ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ကယားပြည်နယ်

ဇူလိုင်လ(၅)ရက်နေ့က ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ အင်းနက် နှင့်

ဇွန်လ (၂၆) ရက်နေ့က ဘားအံမြို့နယ်တွင် ကျောင်းသူ/

ဇွန်လ (၂၈) ရက်နေ့က လွိုင်ကော်မြို့တွင် အကြောင်းအမျ ိုး

ကြို့ကုန်းကျေးရွာများမှ နေရပ်စွန့်ခွာအိမ်ထောင်စု(၂၀၀)၊

သားများအတွက် ရှေးဦးပြုစုခြင်းအခြေခံသင်တန်းများကို

မျ ိုးကြောင့် ကိုယ်အင်္ဂါဆုံးရှုံးရသူများအား ခြေတုပြုလုပ်ရန်

လူဦးရေ (၈၀၈)ဦး အတွက် တစ်အိမ်ထောင်လျှင် တာ

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ (၈၇) ဦး တက်

ရက်ချ ိန်းပေးခြင်း၊ ခြေတုလက်တုများအား အသေးစားပြု

ပေါ်လင် (၁)ချပ်၊ စောင် (၁)ထည်၊ ခြင်ထောင်(၁) လုံး၊

ရောက်ခဲ့ပြီး ရှေးဦးပြုစုခြင်းသင်ခန်းစာများကို သင်တန်း

ပေးခြင်း၊ ပိုလီယို အကြောသေ၊ လေဖြတ်၊ အားရုံကြော

တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး

ကာလ (၄) ရက်တွင် စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချပေး

အားနည်းသူများအား အထောက်အကူကိရိယာ ပေးအပ်

သွားခဲ့ပါသည်။

ခြင်း နှင့် လေ့ကျင်ခန်း လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းတို့အား ပြုလုပ်

သုံးပစ္စည်း(၁)စုံတို့နှင့်အတူ

ကျောက်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိဒေသခံပြည်သူများက လှူဒါန်းထား
သည့် အဝတ်အစားများကို ထောက်ပံ့ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

ပေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း၏
လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအ သင်းခွဲ
များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ၊ အပြည်
ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီအသင်းများ ဖက်
ဒရေးရှင်း၊

ကြက်ခြေနီနှင့်လခြမ်းနီလှုပ်ရှားမှုမိတ်ဖက်

အသင်းများ၊ ဒေသတွင်း၊ နိုင်ငံအဆင့်နှင့် အပြည်ပြည်
ဆိုင်ရာမှ

အလှူရှင်များ

သာမက၊

လူသားချင်းစာနာ

ထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ
ရှိမိတ်ဖက်များ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ များစသည်တို့မှ ပံ့ပိုးကူညီ
ပေးခြင်း ဖြစ်သည့် အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

စာမျက်နှာ (၄)

