
မြန်ြာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြျားနှင့် ရပ်ရွာအခမေမပုကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ ပံ့ပိုးြူညီြှုမြင့် ခောင်ရွြ်ခသာ 

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၊ ရေိုင်မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီသိုခလှာင်ရုံနှင့် ဘြ်ေုံသုံးအခောြ်အဦ ြွင့်ပွဲ

အေြ်းအနားြို  ဇူလိုင်လ(၃)ရြ်ခန့ နံနြ်ပိုင်းြ အေိုပါအခောြ်အဦ တည်ရှိရာ  ရေိုင် မပည်နယ်၊ ေေ်ခတွ

မြို့  ခြျးပင်ကြီးရပ်ြွြ်၊ ခြယုလြ်း၌ ြျင်းပေဲ့ပါသည်။

ခရှးဦးေွာ ရေိုင်မပည်နယ်အေိုးရအြွဲ့နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းတို့ြှ တာဝန်ရှိသူြျားြ အခောြ်အဦး

ြို ြွင့်လှေ်ခပးေဲ့မပီး ြျ ိုးမြတ်သာဂီ ရေိုင်ေည်ခတာ်အြွဲ့ြှ ေည်ခတာ်တီးြာ ေျးီခမြောြ်ခပးေဲ့ပါသည်။ ေြ်လြ်

မပီး မပည်နယ်အေိုးရအြွဲ့ဝန်ကြီးေျုပ်၊ မပည်နယ်အေိုးရအြွဲ့ဝင်ြျား၊ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းဥြ္ကဌ၊ 

မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီဥြ္ကဌနှင့် ဧည့်သည်ခတာ်ြျားသည် အခောြ်အဦးသေ် ြဗ္ဗည်း

ခြာ်ြွန်းအား အခြှေးနံ့သာရည်ြျား ပြ်မြန်းခပးကြမပီး ြှတ်တြ်းတင်ဓာတ်ပုံ ရိုြ်ြူးကြပါသည်။

ထို့ခနာြ် အေြ်းအနား အေီအေဉ်ြျားြို ေြ်လြ်မပုလုပ်ရာ မပည်နယ်အေိုးရအြွဲ့ဝန်ကြီးေျုပ်  ခေါြ်တာ

ခအာင်ခြျာ်ြင်းြ အြှာေြား ခမပာကြားေဲ့မပီး မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီ အသင်းဥြ္ကဌ ခေါြ်တာခြာင်ခြာင်

မြင့်ြ နှုတ်ေွန်းေြ်ေြား ခမပာကြားေဲ့ပါသည်။

ယင်းခနာြ် မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီသိုခလှာင်ရုံနှင့်ဘြ်ေုံသုံး အခောြ်အဦး တည်ခောြ်ေဲ့ြှု ြှတ်တြ်းဗီေီယို

အားမပသေဲ့မပီး ြွင့်ပွဲအထိြ်းအြှတ်အလံြျားြို ခပးအပ်ေဲ့ပါသည်။

အခရးပါ်လိုအပ်ေျြ်ြျားအတွြ် ကြိုတင်မပင်ေင်မေင်း
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ခေသတွင်း လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျား

ကြြ်ခမေနီသတင်းလှောကြြ်ခမေနီသတင်းလှော

RC(၂)ထပ်၊ အလျား (၆၄.၃) ခပ၊ အနံ (၈၂.၃၅) ခပ၊ အမြင့် (၃၁.၁၆) ခပရှိ အေိုပါ အခောြ်အဦးြို ၂၀၁၉ ေုနှေ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ေတင်တည်ခောြ် ေဲ့ရာ ၂၀၂၂ေုနှေ်၊ ဇွန်လ

တွင် ခောြ်လုပ်မပီးေီးေဲ့မပီး ြျပ်ခငွသန်းခပါင်း(၁,၂၇၈) သန်း ခြျာ် အြုန်အြျေံ တည် ခောြ်ေဲ့မေင်း မြေ်ပါသည်။ အခောြ်အဦး ခမြညီထပ်တွင် အိြ်ခထာင်ေု(၁၅၀၀)

ြှ အိြ်ခထာင်ေု(၃၀၀၀)အထိ အသင်းြှ ေံသတ်ြှတ်ထားခသာ ြယ်ေယ်ခရး အသုံးအခောင် ပေ္စည်းြျားြို သိုခလှာင်မေင်း၊ ထိန်းသိြ်းမေင်း၊ မြန့် မြူးမေင်းြျား မပုလုပ်နိုင်ြည့် 

အခောြ်အဦး မြေ်မပီး ပထြထပ်တွင် ခေးဝါးပေ္စည်းြျား သိုခလှာင်ေန်း၊ ရုံးေန်း၊ သင်တန်းေန်းြ၊ နားခနေန်း၊ အြျ ိုးသား တည်းေိုခောင်နှင့် အြျ ိုးသြီးတည်း ေိုခောင်ြျားြိုလည်း 

ပါဝင် တည်ခောြ် ထားပါသည်။

ရေိုင်မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီသိုခလှာင်ရုံနှင့် ဘြ်ေုံသုံးအခောြ်အဦးသည် မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းရှိ သိုခလှာင်ရုံ(၃၀)လုံး အနြ် ြယ်ေယ်တုံ့မပန်ခရး လုပ်ငန်းြျားအတွြ် 

သိုခလှာင် လြ်ေံ နိုင်ေွြ်းရည်၊ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားြို ေွြ်းခောင်ရည် တိုးတြ် ခေရန် သင်တန်းြျား ခပးနိုင်မေင်းေသည့် အေင့်မြင့် ခြာင်းြွန်ခသာ သိုခလှာင်ရုံ

နှင့် ဘြ်ေုံသုံးအခောြ်အဦး တေ်ေု မြေ်မပီး နယူးဇီလန်နိုင်ငံအေိုးရနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းတို့ ပူးခပါင်းခောင်ရွြ်ြှု အေီအေဉ်အမြေ် တည်ခောြ်ေဲ့မေင်း မြေ်ပါသည်။ 

အေြ်းအနားတွင် မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီသိုခလှာင်ရုံနှင့် ဘြ်ေုံသုံးခောြ်အဦးြွင့်ပွဲ အထိြ်းအြှတ်အမြေ် မပည်နယ်အေိုးရအြွဲ့နှင့် အလှူရှင်တေ်ဦးတို့ြ အလှူခငွ ၂,၇၆၀,၀၀၀ ြျပ်

ြိုမပည်နယ်ကြြ်ခမေနီကြီးကြပ်ြှု ခြာ်ြတီသို့ လှူေါန်းေဲ့ကြပါသည်။

ြျန်းြာခရးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းနှင့် ခနာ်ခဝနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းတို့ပူးခပါင်းခောင်ရွြ်ြှု အေီ 

အေဉ်အရ ရေိုင်မပည်နယ် ေေ်ခတွမြို့နယ် ခေးသြားကြီးခြျးရွာ ခြျးလြ်ြျန်းြာခရးဌာနေွဲ အ ခောြ်အဦသေ်ြွင့်ပွဲနှင့် 

လှေဲခမပာင်းခပးအပ်ပွဲြို ဇူလိုင်လ(၃)ရြ်ခန့ ခန့လည်ပိုင်းြ အေိုပါခြျးလြ်ြျန်းြာခရးဌာနေွဲ၌ မပုလုပ်ေဲ့ရာ အသင်းဥြ္ကဌ 

ခေါြ်တာခြာင်ခြာင်မြင့် တြ်ခရာြ်ေဲ့ပါသည်။

ခရှးဦးေွာ အသင်းဥြ္ကဌ ခေါြ်တာခြာင်ခြာင်မြင့်နှင့် ရေိုင်မပည်နယ်ြုသခရးနှင့်မပည်သူ့ြျန်းြာခရးဦးေီးဌာနြှူး ခေါြ်တာ

ကြည်လွင်တို့ြ ခြျးလြ်ြျန်းြာခရးဌာနေွဲ အ ခောြ်အဦသေ်ြို ြွင့်လှေ်ခပးကြမပီး အြှာေြားနှင့် ခြျးဇူးတင်ေြား

ြျားြို ခမပာကြားေဲ့ပါသည်။

ထို့ခနာြ် အသင်းဌာနေျုပ်  ေုတိယအခထွခထွအတွင်းခရးြှူး ခေါြ်တာတင်ထွန်းခအာင်ြ ေေ်ခတွမြို့နယ်ြျန်းြာခရး

ဦးေီးဌာနြှူး ခေါြ်တာကြည်ကြည်သာထံ ခြျးလြ်ြျန်းြာခရးဌာနေွဲ အခောြ်အဦြို လှေဲ ခမပာင်းခပးအပ်ေဲ့ပါသည်။

ေေ်ခတွမြို့ြှ (၁၃)ြိုင်အြွာရှိ ခေးသြားကြီးခြျးရွာတွင် ခြျးလြ်ြျန်းြာခရးဌာနေွဲ အ ခောြ်အဦသေ်ြို ခနာ်ခဝ

နိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ အခထာြ်အပံ့မြင့် ြျပ်သိန်း ၄၇၀ အြုန်အြျေံြာ ခောြ်လုပ်ေဲ့မေင်းမြေ်မပီး ြျန်းြာခရး

ဝန်ကြီးဌာနသို့ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းြှ လှေဲခမပာင်း ခပးအပ်ေဲ့မေင်း မြေ်ပါသည်။

ရေိုင်မပည်နယ်

ခေသတွင်းလိုအပ်ေျြ်ြျားြို မြည့်ေည်းခပးမေင်း

ရေိုင်မပည်နယ်



ြာြွယ်ခေးထိုးလုပ်ငန်းြျားတွင် 

ပါဝင်ြူညီမေင်း

ရပ်ရွာလူထုအား ကြိုတင်မပင်ေင်မေင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ခမပာင်းလဲ ခနခသာ အခမေအခနြျားြို ရင်ေိုင်ရန် အသင့်မပင်ေင်မေင်း

ခနရပ်ေွန့်ေွာမပည်သူြျားအား ြူညီခထာြ်ပံ့မေင်း

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းသည် ၂၀၂၂ ေုနှေ်၊ ဇွန်လ (၂၈) ရြ်ြှ ဇူလိုင်လ (၃) ရြ်ခန့ထိ ြခြွးတိုင်းခေသကြီး၊ ခပါြ် 

မြိုနယ်နှင့် ခောမြို့နယ်ြျားသို့ ခရာြ်ရှိ ခနသည့် ခနရပ်ေွန့်ေွာမပည်သူ အိြ်ခထာင်ေု (၅၃၀)ေုအတွြ် ကြြ်ခမေနီြ ြူ 

ညီခထာြ်ပံ့ြှုြျား ခောင်ရွြ်ခပးနိုင်ေဲ့ပါသည်။

ဇွန်လ(၂၈) ရြ်နှင့် (၂၉) ရြ်တို့ြ ဇီးခတာ၊ လယ်တန်း၊ သီးခေျာြ် (ခတာင်)၊ ြင်းြ၊ တဲခတာ်ယာ၊ ခတာင်ဘြ်၊ 

ခမြမေား၊ ခေျာင်းနား၊ နံ့သာေသည့် ခြျးရွာြျားအပါအဝင် ခြျးရွာခပါင်း (၇၈) ရွာတို့ြှ ခေသတွင်း ြမငိြ်ြသြ်မေင်း

ခကြာင့် ခပါြ်မြို့ခပါ်ရပ်ြွြ်ြျားမြေ်သည့် ခအာင်ခတာ်ြူရပ်ြွြ်၊ ခအာင်တံေွန်ရပ်ြွြ်၊ ခအာင်ေျြ်းသာရပ်ြွြ်နှင့် 

ခရှေခပါြ်ပင်ရပ်ြွြ်တို့တွင် ယာယီခနထိုင်လျြ်ရှိခသာ ခနရပ်ေွန့်ေွါအိြ်ခထာင်ေု (၂၉၇) ေု၊ လူဦးခရ (၁,၂၀၉) ဦး တို့

အတွြ် ြနဦး အခရးခပါ်လိုအပ်ေျြ်ြျားမြေ်သည့် အေားအော (ေန်၊ ေီ၊ ေား၊ ပဲ၊ ငါးခသတ္တာ) (၂၉၇) ေုံ၊ နှာခေါင်းေည်း 

(၅၀ ပါဗူး) (၅၉၄) ဗူး၊ လြ်သန့်ခေးရည် (၁၀၀ ြီလီဗူး) (၈၉၁) ဗူး၊ ြိသားေုသုံး တေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရးသုံးပေ္စည်း 

(၂၉၇) ပုံး၊ အြျ ိုးသြီးတေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရးသုံးပေ္စည်း (၄၇၄) အိတ်၊ အြျ ိုးသား တေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရးသုံးပေ္စည်း 

(၄၀၈) အိတ်၊ ြိုးြာအြက ျ ီ(၁,၀၀၅) ထည်၊ ြခလးြီးြွားသန့်ေင်သုံးပေ္စည်း (၁၄) ေု၊ ခြွးြင်းေြခလးသုံးပေ္စည်း (၇၃) 

အိတ်၊ ြီးြိုခေျာင်သုံးပေ္စည်း (၅၇) ပုံး၊ တာခပါ်လင် (၃၅၄) ေျပ်၊ လြ်သြားသုံးအိြ်ခောြ်ပေ္စည်း (၅၇) အိတ် တို့ြို 

ခပါြ်မြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲရုံး၌  ခထာြ်ပံ့ခပးေဲ့ပါသည်။

ေြ်လြ်၍ ဇူလိုင်လ (၁) ရြ်ခန့ြှ (၃) ရြ်ခန့ထိ ခောမြို့နယ်၊ အညာြတင်းနှင့် သီးြုန်းခြျးရွာရှိ ယာယီေိုလှုံ

ရာခနရာတွင် ခနထိုင်လျြ်ရှိခသာ ခနရပ်ေွန့်ေွာအိြ် ခထာင်ေု(၁၆၉) ေု၊ နှင့် ခောမြို့ခပါ်တွင်လာခရာြ်ခနထိုင်သူ အိြ် 

ခထာင်ေု (၆၄) ေု၊ ေုေုခပါင်းအိြ်ခထာင်ေု (၂၃၃) ေု လူဦးခရ (၁,၁၃၈) ဦးအတွြ် အေားအော (ေန်၊ ေီ၊ ေား၊ ပဲ၊ ငါးခသတ္တာ) (၂၀၃) ေုံ၊ နှာခေါင်းေည်း (၅၀ ပါဗူး) (၄၀၂) ဗူး၊ လြ်သန့်

ခေးရည် (၁၀၀ ြီလီဗူး) (၅၇၁) ဗူး၊ ြိသားေုသုံး တေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရး သုံးပေ္စည်း (၂၀၃) ပုံး၊ အြျ ိုးသြီးတေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရးသုံးပေ္စည်း (၃၈၇) အိတ်၊ အြျ ိုးသား တေ်ြိုယ် 

ရည်သန့်ရှင်းခရးသုံးပေ္စည်း (၃၈၃) အိတ်၊ ြိုးြာအြက ျ ီ(၇၉၉) ထည်၊ ြခလးြီးြွားသန့်ေင်သုံးပေ္စည်း (၁၃) ေု၊ ခြွးြင်းေြခလးသုံးပေ္စည်း (၇၈) အိတ်၊ ြီးြိုခေျာင်သုံးပေ္စည်း (၂၀၃) 

ပုံး၊ တာခပါ်လင် (၄၃၆) ေျပ်၊ အိြ်ခောြ် အခထာြ်အြူမပုပေ္စည်း (၉၂) အိတ်နှင့် ရပ်ရွာလူထုသုံးခရေေ်အိုး (Community Lifestraw )  (၇) ေုနှင့် ၁၀၀၀ လီတာေန့် ြိုင်ဘာခရတိုင်

ြီ (၅) လုံးနှင့်  အခရးခပါ်ယင်လုံအိြ်သာ (၉) လုံးတို့ြိုခထာြ်ပံ့ခပးေဲ့ပါသည်။

အလားတူ ဇူလိုင်လ(၃) ရြ်ခန့ြလည်း ခြျာြ်ထုမြို့၊ ခယာမြို့ရွာရှိ ခနရပ်ေွန့်ေွာမပည်သူြျား ယာယီေိုလှုံရာ ေေန်းတွင်အသုံးမပုရန် ရပ်ရွာလူထုသုံးခရေေ်အိုး (Community 

Lifestraw) (၂)ေုနှင့်  (၁၀၀၀) လီတာေန့် ြိုင်ဘာခရတိုင်ြီ (၂) လုံးတို့နှင့် ယာယီေိုလှုံေေန်းတွင် ြိသားေုြျား အေန်းြျားသီးသန့်ြာရန်မေင်းအတွြ်  တာခပါ်လင် (၃၀) ေျပ် ေသည့် 

ခထာြ်ပံ့ပေ္စည်းြျားြို သွားခရာြ်ခပးခဝ ခထာြ်ပံ့ခပးေဲ့ပါသည်။

ြခြွးတိုင်းခေသကြီး

ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း) ရန်ြုန်တိုင်းခေသကြီး

ခသွးလှူေါန်းမေင်းခရမပင်ခဘးအန္တရာယ်သဏ္ဍာန်တူ

ဇာတ်တိုြ်ခလ့ြျင့်မေင်း

ပဲေူးတိုင်းခေသကြီး ြွန်မပည်နယ်

ငှြ်ြျားခရာဂါအန္တရာယ်

ြာြွယ်ခရးအသိပညာခပးမေင်း

ခရှးဦးမပုေုမေင်းေွြ်းရည်မြေင့်တင်ခရး 

ခလ့ြျင့်ခောင်ရွြ်မေင်း

တနသကာရီတိုင်းခေသကြီး ရှြ်းမပည်နယ် (ခမြာြ်ပိုင်း)

ရပ်ရွာလူထု လိုအပ်ေျြ်ြျားြို 

မြည့်ေည်းခပးမေင်း

ောြျြ်နှာ (၂)



အခတွ့အကြုံြျားြို သုံးသပ်မပီး ခရှ့သို့ ေြ်လြ်ခောင်ရွြ်မေင်း - 

ခနရာခေသအသီးသီးြ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား။ 

ခြလ (၂၆) ရြ်ခန့ြ ြုေုံမြို့နယ်၊ ခပါ်ခတာ်ြူ ရပ်ြွြ်၌ 

ခလမပင်းတိုြ်ေတ်ြှုခကြာင့် ခနအိြ်(၁)လုံး မပိုြျပျြ်ေီးေဲ့

ရသမြင့် ြီးြိုခေျာင်သုံးပေ္စည်း(၁)ေုံ၊ တေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်း

ခရးသုံးပေ္စည်း(၁)ေုံ၊ အြျ ိုးသြီးတေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရး

သုံးပေ္စည်း(၁)ေုံ၊ အိြ်ခောြ်အခထာြ်အြူမပုပေ္စည်း(၁)

ေုံ၊ ခောင်နှင့် တာခပါ်လင်ေတို့ြို သွားခရာြ်ခထာြ်ပံ့

ခပးေဲ့ပါတယ်။

ခြလ (၂၉) ရြ်ခန့ြ ေျင်းမပည်နယ်၊ ပလြ်ဝမြို့နယ်

ြှ မပည်သူတေ်ဦးသည်ခမြမြေုပ်ြိုင်းထိ၍ခမေခထာြ်တွင် 

ေဏ်ရာရရှိေဲ့ရာပလြ်ဝမြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြှ ခရှး 

ဦးမပုေုခပးေဲ့မပီး ခြျာြ်ခတာ်မြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲ

သို့ လှေဲခမပာင်းခပးေဲ့ပါသည်။ ထိုြှတေင့် ေြ်လြ်ခေး 

ြုသြှုေံယူရန် ေေ်ခတွမြို့မပည်သူ့ခေးရုံသို့ ပို့ခောင်ြူညီ

ခပးေဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ(၁၃)ရြ်ခန့ြ အသင်းဌာနေျုပ် ေီြံေျြ်ဝန်ထြ်း 

ြျားနှင့် တန့်ယန်းမြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြှ ကြြ်ခမေ

နီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားသည် တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ြတ်

ေြ်းခြျးရွာ ြူလတန်းခြျာင်းတွင် ခရခြာင်း ခရသန့်

နှင့် အိြ်သာသန့်  အခကြာင်း အသိပညာခပး ခမပာကြား

ေဲ့မပီး ြခလးငယ်ြျားြလည်း အေျင်းေျင်း မပန်လည် 

ခေွးခနွးမေင်းြျားြို  မပုလုပ်ေဲ့ကြပါသည်။

ြွန်မပည်နယ်

ရေိုင်မပည်နယ် ရှြ်းမပည်နယ် (ခမြာြ်ပိုင်း)

ဇွန်လ (၁၃) ရြ်ခန့ြ ြိုင်းေတ်မြို့နယ်တွင် ခြျာင်းသား 

/သူြျားအား ခပါြ်ြွဲခေတတ်ခသာပေ္စည်းြျားအန္တရာယ် 

အသိပညာခပးမေင်းနှင့် လြ်ြြ်းောခောင်ြျား မြန့်ခဝ

မေင်း၊ COVID-19 ခရာဂါြာြွယ်ခရးအတွြ် နှာခေါင်း

ေည်းြျားနှင့် လြ်သန့်ခေးရည်ြျား ခပးခဝမေင်း Cam-

paign ြိုခောင်ရွြ်ေဲ့ပါသည်။

ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း)

ဇူလိုင်လ(၉)ရြ်ခန့ြ ြေျင်မပည်နယ်၊ ြားြန့် မြို့နယ်၊ 

ြနခြှာ် တာဝါတိုင်အနီး အနြ်ခပ(၃၀၀)ဝန်းြျင်ေန့်

ရှိသည့် လုပ်ြွြ်ခောင်းခရြန်သို့ ခရြခေးခြျာြ်

ရှာခြွသူတေ်ဦး ြခတာ်တေမြေ်၍မပုတ်ြျသွားေဲ့သမြင့် 

ြားြန့်မြို့နယ်ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားြ 

ြိတ်ြြ်လူြှုြူညီခရးအသင်းြျားနှင့် ပူးခပါင်းြာ ရုပ်

အခလာင်းအား ရှာခြွြူညီခပးေဲ့ကြမပီး ြွယ်လွန်သူ

ြိသားေုအား အေြ်အသွယ်ရရှိခေရန် ခောင်ရွြ်ခပးေဲ့

ကြပါသည်။

ဇူလိုင်လ(၁၃)ရြ်ခန့ြ ြိုးြုတ်မြို့နယ်တွင် ြိုးသည်း 

ထန်ေွာရွာသွန်းြှုခကြာင့်ြသဲ ခြျးရွာအုပ်ေု ၊ခရဦးကြီး 

ရပ်ရှိ ခတာင်ခမြသား နံရံမပိုြျမပီး ခနအိြ်(၁)လုံး ပျြ်ေီး

ေဲ့ပါသည်။ အေိုပါခနအိြ်ပျြ်ေီးြှုခကြာင့် ထိေိုြ်ေံ 

ေားရခသာ အိြ်ခထာင်ေု(၁)ေုအတွြ် တေ်ြိုယ်ရည်

သန့်ရှင်းခရးသုံးပေ္စည်း(၁)ေုံ၊ ြိသားေုသုံးပေ္စည်း(၁)ေုံ နှင့် 

အိြ်ခောြ်အခထာြ်အြူမပုပေ္စည်း(၁)ေုံတို့ြို သွား 

ခရာြ် ြူညီ ခထာြ်ပံ့ေဲ့ပါသည်။

ြေျင်မပည်နယ် ြန္တခလးတိုင်းခေသကြီး

ဇွန်လ (၁၄) ရြ်ခန့ ြြ္ဘာ့ခသွးလှူရှင်ြျားခန့တွင် ြခြွး 

တိုင်းခေသကြီးကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားနှင့် ြ

ခြွးတြ္ကသိုလ်ြှ ခြျာင်းသားခြျာင်းသူြျားြ ြခြွး

မြို့ မပည်သူ့ခေးရုံကြီးတွင် ေုခပါင်းခသွးလှူေဲ့ကြပါသည်။

ဇူလိုင်လ(၆)ရြ်ခန့ြ ခလာင်းလုံးမြို့နယ်၊ ပေပ်ခြျးရွာြှ 

ေျွဲကြပ်ခနခသာ ခြွးြင်းေြခလးငယ်တေ်ဦးအား မြင့်ြိုရ်

ဦးခေးရုံြှ ထားဝယ်ခေးရုံကြီးသို့ပို့ခောင်ခပးေဲ့ပါသည်။

ြခြွးတိုင်းခေသကြီး တနသကာရီတိုင်းခေသကြီး

ဇူလိုင်လ (၁၅) ရြ်ခန့ြ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် အြှတ် (၂) 

အခမေေံပညာအထြ်တန်းခြျာင်းတွင် အရိပ်ရနှေ်ရှည်

ပင်ြျားနှင့် ပန်းပင် (၅၀၀) ပင်တို့ြို တာဝန်ရှိသူြျားနှင့် 

ပူးခပါင်းေိုြ်ပျ ိုးေဲ့ကြပါသည်။

ခနမပည်ခတာ်

အသင်းြှ ခောင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့် လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်း

ြျားတွင် ပါဝင်လှူေါန်းြည်ေိုပါြ -

ခေါ်ခြေန္ဒာြျ ိုး 

ဌာနြှူး၊ အရင်းအမြေ်ေုေည်းအသုံးေျခရးဌာန။

ြုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉

https://redcross.2c2p.com

ခေါ်ခရှေေင်ခြျာ်ေိုး၊ ညှေန်ကြားခရးြှူး၊ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းေိုင်ရာမပန်ကြားေြ်သွယ်ခရးဌာန။ 

(ြုန်း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁)

MRCS ၏ လေဉ်သတင်းောခောင်ြျားြို ခလ့လာလိုပါြ ယေုလင့်ေ် 

https://www.redcross.org.mm/my_MM/publications/ ြိုနှိပ်ပါ။

ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း)

ောြျြ်နှာ (၃)



သိြှတ်ေရာအေန်းြဏ္ဍ

သတင်းရင်းမြေ်ြျားနှင့် ေြ်သွယ်ရန် အေျြ်အလြ်ြျား

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%2F-

Sums1NVegLcoP0OCAxmTvpLSUqxGH2ui9WsC3C

အခတွ့အကြုံြျားြို သုံးသပ်မပီး ခရှ့သို့ ေြ်လြ်ခောင်ရွြ်မေင်း - 

ခနရာခေသအသီးသီးြ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား။ 

မပီးေဲ့သည့် ဇွန်လ (၄) ရြ်ြှ ဇွန်လ (၁၀) ရြ် ခန့အထိ ြင်းတပ်မြို့ရှိ  မပည်သူြျားအား  ေားနပ်ရိြ္ခာနှင့် အမေား အခမေေံ

လိုအပ်သည့် ပေ္စည်းြျား၊ ြိုဗေ်-၁၉ ြာြွယ်ခရးသုံးပေ္စည်းြျား၊ လြ်သြားသုံး ပေ္စည်းြျားနှင့် ြီးြိုခေျာင်သုံးပေ္စည်း

ြျားြို သွားခရာြ် ြူညီ ခထာြ်ပံ့ ခပးေဲ့ကြပါသည်။

ြင်းတပ်မြို့ရှိ  အိြ်ခထာင်ေု (၄၀၅) ေု လူဦးခရ (၁,၈၆၃) ဦးအတွြ် အခရးခပါ်လိုအပ်ေျြ်ြျားမြေ်သည့် အေားအော 

(ေန်၊ ေီ၊ ေား၊ ပဲ၊) (၂၀၀) ေုံနှင့် ငါးခသတ္တာ (၂၀၃၅) ဗူး၊ နှာခေါင်းေည်း (၅၀ ပါဗူး) (၈၀၈) ဗူး၊ လြ်သန့်ခေးရည် (၁၀၀ 

ြီလီဗူး) (၁,၂၁၅) ဗူး၊ အြျ ိုးသြီးတေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရးသုံးပေ္စည်း (၆၄၆) အိတ်၊  အြျ ိုးသား တေ်ြိုယ် ရည်သန့်ရှင်း

ခရးသုံးပေ္စည်း (၇၁၈) အိတ်၊ ြိုးြာအြက ျ ီ (၁,၆၄၀) ထည်၊ တာခပါ်လင် (၄၀၉) ေျပ်၊ ြခလးြီးြွားသုံးပေ္စည်း (Clean 

Delivery Kit) ၁၈ ေု၊ ခြွးြင်းေြခလးသုံးပေ္စည်း (Infant Kit) ၇၉ ေု၊ ြီးြိုခေျာင်သုံးပေ္စည်း (၁၀၀) ပုံး၊ လြ်သြားသုံး

ခောြ်လုပ်ခရးပေ္စည်း  (၁၄၁) အိတ်၊ ရပ်ရွာလူထုသုံးခရသန့်ပုံး (Community Lifestraw ) ၃ေုနှင့် ဂါလံ ၂၀၀ ေန့် ြိုင်

ဘာ ခရတိုင်ြီ (၃) ေုတို့ြို သွားခရာြ်ခထာြ်ပံ့ြူညီခပးေဲ့သည့်အမပင် ခပါြ်ြွဲခေတတ်ခသာ ပေ္စည်းြျားအန္တရာယ်

အသိပညာ ခပးမေင်းနှင့် ေိတ်ပိုင်းေိုင်ရာ အားခပးြူညီမေင်းတို့ြိုလည်း မပုလုပ်ေဲ့ကြပါသည်။

ထို့အမပင် ပဏာြြျန်းြာခရးခောင့်ခရှာြ်ြှု ခရွ့လျားခေးေန်းနှင့် အခရးခပါ်လူနာညှေန်းပို့မေင်းြိုလည်း ြင်းတပ်မြို့

ခပါ်ရှိ သတ်ြှတ်ထားခသာ ခနရပ်ေွန့်ေွါေေန်း (၅) ခနရာတွင် ခြလ ၃၀ ရြ်ခန့ြှ ေတင်ြာ တနလကာခန့ြှ ေခနခန့

အထိ တေ်ပတ်လျှင် ၆ ရြ် ခောင်ရွြ်ခပးလျြ်ရှိမပီး ခြလ ၃၀ ရြ်ြှ ဇွန်လ ၃၀ရြ်ခန့ထိ ြျန်းြာခရးခောင့်ခရှာြ်

ြှုခပးလျြ်ရှိမပီး ဇွန်လ ၁၁ ရြ်ခန့ထိ လူနာခပါင်း ၁၉၃၀ ဦးြို ြျန်းြာခရးခောင့်ခရှာြ်ြှုခပးေဲ့ပါသည်။

ေျင်းမပည်နယ်

၂၀၂၁ ေုနှေ်အတွင်း လူြှုြရုဏာအြူအညီခပးနိုင်ြှုအခမေအခန

ောြျြ်နှာ (၅)



အခတွ့အကြုံြျားြို သုံးသပ်မပီး ခရှ့သို့ ေြ်လြ်ခောင်ရွြ်မေင်း - 

ခနရာခေသအသီးသီးြ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား။ 

မပီးေဲ့သည့် ခြလ (၁၈) ရြ်ြှ ခြလ (၂၃) ရြ် ခန့အတွင်း ေေ်ြိုင်းတိုင်း ခေသအတွင်းရှိ မြို့နယ် (၃) မြို့နယ်ရှိ ဘုန်းခတာ်

ကြီးခြျာင်း၊ ောသင်ခြျာင်းေသည့် ခနရာ(၄၃)ခနရာနှင့် ခေွြျ ိုးအိြ်ြျားတွင် လာခရာြ်ခနထိုင်ခသာ ေေ်ြိုင်းတိုင်း

ခေသကြီး (၂၂)မြို့နယ်၊  ြခြွးတိုင်းခေသကြီး(၁) မြို့နယ်နှင့် ြန္တခလးတိုင်းခေသကြီး(၂) မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းခေသ

ကြီး (၁)မြို့နယ် ေုေုခပါင်း (၂၆) မြို့နယ်ြှ ခနရပ်ေွန့်ေွာအိြ်ခထာင်ေု ေုေုခပါင်း(၄၆၄)ေု၊ လူဦးခရ(၁,၈၅၃)ဦးအတွြ် 

တန်ြိုးြျပ်(၁၀၅,၁၇၄,၈၀၀) ရှိ ြနဦးအခရးခပါ် လိုအပ်ေျြ် ြျားမြေ်သည့် အေားအောြျား၊  ြိသားေုသုံးပေ္စည်း

ြျား၊ တာခပါ်လင်၊ လြ်သြားသုံးပေ္စည်းြျား၊ တေ်ြိုယ်ရည် သန့်ရှင်းခရးသုံးပေ္စည်းြျား (အြျ ိုးသား/အြျ ိုးသြီး)၊  

COVID-19 ြာြွယ်ခရးပေ္စည်းြျား၊ ြိုးြာအြက ျနီှင့် လူအြျား အသုံးမပုနိုင်ရန် ခရသန့်ခရေေ်အိုး(Life Straw) ြျား၊  ဂါ

လံ (၂၀၀) ေန့်  ခရသို ခလှာင်ြန်ြျား၊ ေုေုခပါင်း ပေ္စည်း (၁၅) ြျ ိုးြို ေုရပ် (၈) ခနရာတွင်  မြန့်ခဝ ခပးေဲ့ပါတယ်

ထိုြဲ့သို့  ြူညီခထာြ်ပံ့ရာြှာ ြနဦးအခရးခပါ်လိုအပ်ေျြ်ြျားမြေ်သည့် အေားအော (ေန်၊ ေီ၊ ေား၊ ပဲ၊ ငါးခသတ္တာ) 

(၄၆၄) ေုံ၊ နှာခေါင်းေည်း (၅၀ ပါဗူး) ၄၆၄ ဗူး၊ လြ်သန့်ခေးရည် (၄၆၄) ဗူး၊ ြိသားေုသုံး တေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရး 

သုံးပေ္စည်း (၄၆၄) ပုံး၊ အြျ ိုးသြီးတေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရးသုံးပေ္စည်း (၄၆၄) ပုံး၊ အြျ ိုးသား တေ်ြိုယ် ရည်သန့်ရှင်း

ခရးသုံးပေ္စည်း (၄၆၄) ပုံး၊ ြိုးြာအြက ျ ီ (၉၂၈) ထည်၊ တာခပါ်လင် (၉၂၈) ေျပ်၊ အိြ်ခောြ်အခထာြ်အြူမပုပေ္စည်း 

(၂၃၃) အိတ်၊ ြိသားေုသုံး ခရသန့်ပုံး (Life Straw) (၅) ေု၊ ၂၀၀ ဂါလံေန့် ခရပုံး (၄) ေုတို့ြို ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အား

ရှင်ြျားြ သွားခရာြ်ခထာြ်ပံ့ြူညီခပးေဲ့သည့်အမပင် ေိတ်ပိုင်းေိုင်ရာ အားခပးြူညီမေင်းြျား ြိုလည်း မပုလုပ်ေဲ့ကြ

ပါသည်။

ေေ်ြိုင်းတိုင်းခေသကြီး

ောြျြ်နှာ (၄)

ဇွန်လ(၃၀)ရြ်ခန့ြ အင်းေိန်မြို့နယ်၊ သီရိြဂကလာလြ်းြ

ကြီး၊ ထန်းပင်ြုန်းြီးပွိုင့်အနီးတွင် ယာဉ်ြခတာ်တေြှု

တေ်ေုမြေ်ပွားေဲ့ရာ ေရီးသွား(၅)ဦးထိေိုြ်ေဏ်ရာြျားရရှိေဲ့

သမြင့် အင်းေိန်မြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြှ ကြြ်ခမေနီ

ခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားြ ခရှးဦးမပုေုခပးေဲ့မပီး အင်းေိန်

ခေးရုံကြီးသို့ ေြ်လြ်ပို့ခောင်ြူညီခပးေဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ(၃)ရြ်ခန့နှင့် (၁၀)ရြ်ခန့ြျားတွင် ြျုံြခငး

မြို့ရှိ ခြျးရွာြျားအတွင်း ခသွးလွန်တုပ်ခြွးခရာဂါြာ 

ြွယ်ခရးအတွြ် ြုံး/သွန်/လဲ/ေေ်မပုလုပ်မေင်း၊ မေင်ခေး

ြျန်းမေင်း၊ အဘိတ်ခေးေပ်မေင်းတို့ြို မပုလုပ်ေဲ့ပါသည်။

ရန်ြုန်တိုင်းခေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်းခေသကြီး

ဇွန်လ (၂၀) ရြ်ခန့ြ Emergency Medical Respond-

er Training (အခရးခပါ်သြ်ြယ်တုံ့မပန်သူ/ မပုေုသူ) 

သင်တန်းြို ခတာင်ကြီးမြို့၊ မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီကြီးကြပ်

ြှုခြာ်ြတီရုံး၌ (၄)ရြ်တာ ြွင့်လှေ်ပို့ေျလျြ်ရှိမပီး ခတာင်

ကြီး၊ ခညာင်ခရှေ၊ ေိုပုံး၊ ရပ်ခောြ်နှင့် နြ့်ေန်မြို့နယ်တို့ြှ 

ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင် (၂၄) ဦးတြ်ခရာြ်ေဲ့ပါ 

သည်။

ရှြ်းမပည်နယ် (ခတာင်ပိုင်း)

ဇွန်လ (၂၆) ရြ်ခန့ြ ဘားအံမြို့နယ်တွင် ခြျာင်းသူ/

သားြျားအတွြ် ခရှးဦးမပုေုမေင်းအခမေေံသင်တန်းြျားြို 

ြွင့်လှေ်ေဲ့ရာ  သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ (၈၇) ဦး တြ်

ခရာြ်ေဲ့မပီး ခရှးဦးမပုေုမေင်းသင်ေန်းောြျားြို သင်တန်း

ြာလ (၄) ရြ်တွင် ောခတွ့လြ်ခတွ့ သင်ကြားပို့ေျခပး

သွားေဲ့ပါသည်။

ဇွန်လ (၂၈) ရြ်ခန့ြ လွိုင်ခြာ်မြို့တွင် အခကြာင်းအြျ ိုး

ြျ ိုးခကြာင့် ြိုယ်အဂကါေုံးရှုံးရသူြျားအား ခမေတုမပုလုပ်ရန် 

ရြ်ေျနိ်းခပးမေင်း၊ ခမေတုလြ်တုြျားအား အခသးေားမပု

ခပးမေင်း၊ ပိုလီယို အခကြာခသ၊ ခလမြတ်၊ အားရုံခကြာ

အားနည်းသူြျားအား အခထာြ်အြူြိရိယာ ခပးအပ်

မေင်း နှင့် ခလ့ြျင်ေန်း လုပ်ခောင်ခပးမေင်းတို့အား မပုလုပ် 

ခပးေဲ့ပါသည်။

ြရင်မပည်နယ် ြယားမပည်နယ်

ဇူလိုင်လ(၅)ရြ်ခန့ြ ခြျာြ်ကြီးမြို့နယ်၊ အင်းနြ် နှင့် 

ကြို့ြုန်းခြျးရွာြျားြှ ခနရပ်ေွန့်ေွာအိြ်ခထာင်ေု(၂၀၀)၊ 

လူဦးခရ (၈၀၈)ဦး အတွြ် တေ်အိြ်ခထာင်လျှင် တာ 

ခပါ်လင် (၁)ေျပ်၊ ခောင် (၁)ထည်၊ မေင်ခထာင်(၁) လုံး၊ 

တေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်း ခရး သုံးပေ္စည်း(၁)ေုံတို့နှင့်အတူ 

ခြျာြ်ကြီးမြို့ခပါ်ရှိခေသေံမပည်သူြျားြ လှူေါန်းထား

သည့် အဝတ်အေားြျားြို ခထာြ်ပံ့ ခပးအပ်ေဲ့ပါသည်။

ပဲေူးတိုင်းခေသကြီး

ခြျးဇူးတင်မေင်း - မြန်ြာနိုင်ငံ ကြြ်ခမေနီအသင်း၏ 
လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျားြို မြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအ သင်းေွဲ
ြျား၊ အမပည်မပည်ေိုင်ရာကြြ်ခမေနီခြာ်ြတီ၊ အမပည်
မပည်ေိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီအသင်းြျား ြြ်
ေခရးရှင်း၊ ကြြ်ခမေနီနှင့်လမေြ်းနီလှုပ်ရှားြှုြိတ်ြြ် 
အသင်းြျား၊ ခေသတွင်း၊ နိုင်ငံအေင့်နှင့် အမပည်မပည် 
ေိုင်ရာြှ အလှူရှင်ြျား သာြြ၊ လူသားေျင်းောနာ 
ခထာြ်ထားြှု ေိုင်ရာ အြွဲ့အေည်းြျား၊ ပုဂ္ဂလိြ ြဏ္ဍ
ရှိြိတ်ြြ်ြျား၊ တေ်သီးပုဂ္ဂလ ြျားေသည်တို့ြှ ပံ့ပိုးြူညီ
ခပးမေင်း မြေ်သည့် အတွြ် အထူးခြျးဇူးတင်ရှိပါသည်။




