
မြန်ြာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြျားနှင့် ရပ်ရွာအခမေမပုကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ ပံ့ပိုးြူညီြှုမြင့် ခောင်ရွြ်ခသာ 

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းနှင့် Yangon Aerodromes Company Limited တို့အကြား အခရးခပါ်အခမေအခန

တွင် အြူအညီခပးခရးေိုင်ရာ သခောတူညီေျြ် လြ်ြှတ်ခရးထိုးမေင်းအေြ်းအနားြို ဇန်နဝါရီလ(၂၇)

ရြ်ခန့ နံနြ်ပိုင်းြ ရန်ြုန်အမပည်မပည်ေိုင်ရာခလေိပ်ရှိ Yangon Aerodromes Company Limited 

အေည်းအခဝးေန်းြ၌ ြျင်းပေဲ့ရာ အသင်းဥြ္ကဌ ခေါြ်တာခြာင်ခြာင်မြင့် တြ်ခရာြ်ေဲ့ပါသည်။

အေြ်းအနားတွင် Yangon Aerodromes Company Limitedြှ Chief Operating Officer Mr. Pedro Cavem ြ 

နှုတ်ေွန်းေြ်ေြား ခမပာကြားေဲ့ပပီး အသင်းဥြ္ကဌခေါြ်တာခြာင်ခြာင်မြင့်ြ ခြျးဇူးတင်ေြား မပန်လည် 

ခမပာကြားြာ အခရးခပါ်အခမေအခနတွင် အြူအညီခပးခရးေိုင်ရာ သခောတူညီေျြ်ောေျုပ်တွင် လြ်ြှတ် 

ခရးထိုးေဲ့ကြပါသည်။

ထို့ခနာြ် ရန်ြုန်အမပည်မပည်ေိုင်ရာခလေိပ်ရှိ အလှူေံပုံးြျားြှ ၂၀၂၂ေုနှေ်အတွင်း အလှူခငွြျား ရရှိေဲ့မေင်း

အတွြ် ဂုဏ်မပုြှတ်တြ်းလွှာြိုခပးအပ်ေဲ့ပါသည်။ ထို့ခနာြ် နှေ်ေဉ် အခထွခထွ ရန်ပုံခငွလှူေါန်းလိုြှုနှင့် 

ပတ်သြ်ပပီး Yangon Aerodromes Company Limitedြှ Operating Director ဦးရဲေိုင် ြ ခေွးခနွး ခမပာ

ကြားေဲ့ပါသည်။

အေြ်းအနားသို့ အသင်းဥြ္ကဌနှင့်အတူ အခထွခထွအတွင်းခရးြှူး ပါခြာြ္ခခေါြ်တာ ထင်ခဇာ်ေိုးနှင့် တာဝန်ရှိ

ခရှးဦးမပုေုမေင်းေိုင်ရာလိုအပ်ေျြ်ြျားြို တိုးမြှင့်ြူညီမေင်း
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ခေသတွင်းလိုအပ်ေျြ်ြျားြို မြည့်ေည်းရန် မပင်ေင်ခောင်ရွြ်မေင်း

ကြြ်ခမေနီသတင်းလွှာကြြ်ခမေနီသတင်းလွှာ

သူြျား တြ်ခရာြ်ေဲ့ပါသည်။

အသင်းဌာနေျုပ်

ရပ်ရွာလူထုခေးေဏ်ကြံ့ကြံ့ေံနိုင်ေွြ်းြိုမြှင့်တင်မေင်း

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ဥြ္ကဌ 

ခေါြ်တာခြာင်ခြာင်မြင့်နှင့်အြွဲ့သည် 

ဇန်နဝါရီလ(၂၉)ရြ်ခန့ြ ရန်ြုန်တိုင်း

ခေသကြီး၊အင်းေိန်ပြို့နယ်ေန်းြတွင် ပြို့ 

နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြှ ၂၀၂၂ ေုနှေ်

အတွင်း ြွင့်လှေ်ေဲ့ခသာ ခရှးဦးမပုေုမေင်း 

(အခမေေံ)သင်တန်းအြှတ်ေဉ် (၁/၂၀၂၂ 

ြှ ၂၂/၂၀၂၂) သင်တန်းေင်းပွဲြို တြ်

ခရာြ်ေဲ့ပါသည်။

အေြ်းအနားတွင် အသင်းဥြ္ကဌခေါြ် 

တာခြာင်ခြာင်မြင့်ြ အြှာေြားခမပာ

ကြားေဲ့ပပီး တာဝန်ရှိသူြျားြ ခရှးဦးရန်ြုန်တိုင်းခေသကြီး

မပုေုမေင်း(အခမေေံ)သင်တန်းြျားြှ ေုရသင်တန်းသား/သူ (၆၆)ဦးအား သင်တန်းေင်း

လြ်ြှတ်နှင့် ေုြျားခပးအပ်ေဲ့ပပီး သင်တန်းနည်းမပ (၂၂) ဦးြိုလည်း ဂုဏ်မပုြှတ်တြ်း

လွှာြျား ခပးအပ်ေျးီမြှင့်ေဲ့ပါသည်။

အေြ်းအနားသို့ အသင်းဥြ္ကဌနှင့်အတူ အခထွခထွ အတွင်းခရးြှူးပါခြာြ္ခခေါြ်တာ

ထင်ခဇာ်ေိုးနှင့် ညွှန်ကြားခရးြှူးြျား၊ တိုင်းခေသကြီး ကြြ်ခမေနီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီ 

ဥြ္ကဌနှင့်တာဝန်ရှိသူြျား၊ ကြြ်ခမေနီ ခေတနာ လုပ်အားရှင်ြျား၊ ြိတ်ကြားထားသူြျား

တြ်ခရာြ်ေဲ့ကြပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၊ ြျန်းြာ 

ခရးဌာနသည် ရပ်ရွာ လူထု အခမေမပု 

ြျန်းြာခရးနှင့်ခေးေဏ် ကြံ့ကြံ့ေံနိုင် 

ေွြ်း ပိုြိုမြင့်ြားခရး ေီြံြိန်းြို ရှြ်း 

မပည်နယ်(ခတာင်ပိုင်း) လွိုင်လင်ပြို့နယ်

တွင် အခြာင်ထည်ခြာ် ခောင်ရွြ် 

လျှြ်ရှိရာ ေီြံြိန်းဝင် လျပ်လျန်း

ခြျး ရွာတွင် ခောြ်လုပ်ေဲ့ခသာ ခရ

သိုခလှာင်ြန် (၁) ြန်ြို ခြျးရွာ လူ 

ထုသို့ လွှဲခမပာင်းခပးအပ်ပွဲြို ဇန်နဝါရီ 

လ (၁၈) ရြ်ခန့ြ အေိုပါ ခြျးရွာ

တွင် မပုလုပ်ေဲ့ပါသည်။ ရှြ်းမပည်နယ် (ခတာင်ပိုင်း)

ေီြံြိန်းဝင်ခြျးရွာြျားတွင် ခရအရင်းအမြေ်သန့်ရှင်းခေရန်၊ ခရြှတေ်ေင့် ြူးေြ်

တတ်ခသာ ခရာဂါြျား ခလျာ့ြျလာခေရန်နှင့် လူခနြူအေင့်တန်း မြင့်ြားလာခေ

ရန် ရည်ရွယ်၍ ခရအရင်းအမြေ် မပုမပင်မေင်း လုပ်ငန်းြျားြို ေီြံေျြ် ဝန်ထြ်းြျား

နှင့် ခြျးရွာလူထု ပူးခပါင်း ခောင်ရွြ်ေဲ့မေင်းမြေ်ပပီး ယေုြဲ့သို့ ခရသိုခလှာင်ြန် 

ခောြ်လုပ်ပပီးေီးမေင်းအားမြင့်  ခေသေံ လူဦးခရ (၂၁၂)ဦး အတွြ် အြျ ိုးေံေားေွင့် ရရှိ

ခေြည် မြေ်ပါသည်။



ယာဉ်လြ်းအန္တရာယ်

အသိပညာခပးမပုလုပ်မေင်း

ရပ်ရွာလူထုအား ကြိုတင်မပင်ေင်မေင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ခမပာင်းလဲ ခနခသာ အခမေအခနြျားြို ရင်ေိုင်ရန် အသင့်မပင်ေင်မေင်းနှင့် တုံ့မပန်ခောင်ရွြ်မေင်း

ပဲေူးတိုင်းခေသကြီး ရန်ြုန်တိုင်းခေသကြီး

ြိုဗေ်-၁၉ ခရာဂါြာြွယ်ခရးလုပ်ငန်းြျားတွင်

ပါဝင်ခောင်ရွြ်မေင်း

ငလျင်ခေးအန္တရာယ်သဏ္ဍာန်တူ

ဇတ်တိုြ်ခလ့ြျင့်ေန်းတွင် ပါဝင်ခောင်ရွြ်မေင်း

ြရင်မပည်နယ် ရန်ြုန်တိုင်းခေသကြီး

တေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရးအတွြ် ပံ့ပိုးခပးမေင်းခသွးလှူေါန်းမေင်း

ြန္တခလးတိုင်းခေသကြီး ရှြ်းမပည်နယ် (ခမြာြ်ပိုင်း)

ခြျာင်းြျားတွင် ခရှးဦးမပုေုမေင်း (အခမေေံ) 

သင်တန်း ြျား ြွင့်လှေ်မေင်း

၂၀၂၂ ေုနှေ်အတွင်း အသင်း၏ လူြှုြရုဏာလှုပ်ရှားြှု ဓါတ်ပုံဗီေီယိုအေန်းြဏ္ဍ

အသင်းြှ ခောင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့် လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းြျား

တွင် ပါဝင်လှူေါန်းြည်ေိုပါြ -

ခေါ်ခြေန္ဒာြျ ိုး၊ ဌာနြှူး၊ အရင်းအမြေ်ေုေည်းအသုံးေျခရးဌာန။

ြုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉

https://redcross.2c2p.com

ခြျးဇူးတင်မေင်း - မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားခောင် ရွြ်
ြှုြျားြို ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြျား၊ အမပည်မပည်ေိုင်ရာကြြ်ခမေနီ
ခြာ်ြတီ၊ အမပည်မပည်ေိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီအသင်းြျား ြြ်ေ
ခရးရှင်း၊ ကြြ်ခမေနီနှင့်လမေြ်းနီလှုပ်ရှားြှုြိတ်ြြ် အသင်းြျား၊ ခေသတွင်း၊ 
နိုင်ငံအေင့်နှင့် အမပည်မပည် ေိုင်ရာြှ အလှူရှင်ြျား သာြြ၊ လူသားေျင်း
ောနာ ခထာြ်ထားြှု ေိုင်ရာ အြွဲ့အေည်းြျား၊ ပုဂ္ဂလိြ ြဏ္ဍရှိြိတ်ြြ်
ြျား၊ တေ်သီးပုဂ္ဂလ ြျားေသည်တို့ြှ ပံ့ပိုးြူညီခပးမေင်း မြေ်သည့် အတွြ် 
အထူးခြျးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ခေါ်ခရှေေင်ခြျာ်ေိုး၊ ညွှန်ကြားခရးြှူး၊ 

လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းေိုင်ရာမပန်ကြားေြ်သွယ်ခရးဌာန။ (ြုန်း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁)

MRCS ၏ လေဉ်သတင်းောခောင်ြျားြို ခလ့လာလိုပါြ ယေုလင့်ေ ် https://www.redcross.org.mm/my_MM/publications/ ြိုနှိပ်ပါ။ ောြျြ်နှာ (၂)

လူသားြျားေံေားခနရခသာ “ေင်းရဲေုြ္ခနည်းပါးသြ်သာခေရန်” ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံ

ကြြ်ခမေနီအသင်းရဲ့ရည်ရွယ်ေျြ်မြေ်ပပီး လိုအပ်တဲ့သူခတွအတွြ် အေျနိ်ခနရာ

ြခရွး အထိခရာြ်ေုံးအြူအညီခတွခပးနိုင်ြို့ ြဟာဗျူဟာခတွေျြှတ်ခရးေွဲြာ 

ြျွန်ုပ်တို့အေျနိ်တိုင်း ကြိုးေားခနကြပါတယ်။

ြျွန်ုပ်တို့ဟာ မြန်ြာနိုင်ငံခနရာအနှံ့အမပားြိုခရာြ်ရှိေဲ့ကြပပီး အိြ်ခထာင်ေုခပါင်း

ြျားေွာြို ြူညီခပးေဲ့ကြပါတယ်၊ ခနရပ်ေွန့်ေွာသူခတွ၊ သောဝခေးအန္တရာယ်ခတွ

ခကြာင့် ထိေိုြ်ေံေားရသူခတွ၊ လူနာတင်ယာဉ်လိုအပ်ခနသူခတွအမပင် ြခတာ်တေ

ြှုခတွနဲ့ ထိေိုြ်ြှုခတွခကြာင့် ခရှးဦးမပုေုမေင်းအြူအညီလိုအပ်ခနသူခတွအတွြ်

လည်း ြျွန်ုပ်တို့အသင့်ရှိခနေဲ့ကြပါတယ်။

ြျွန်ုပ်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားြှုခတွ ခောင်ရွြ်ေျြ်ခတွြို အသင်းပိုင် Social Media Plat-

forms ခတွြှာ အေျနိ်နဲ့တခမပးညီခြာ်မပလျြ်ရှိပပီး ၂၀၂၂ေုနှေ်အတွင်း ခောင်ရွြ်ေဲ့

ခရှးဦးမပုေုသူရဲခြာင်းြျား 

ခြျာင်းနှင့် ရပ်ရွာြှာ ခြွးထုတ်ထား

တဲ့ လူသားေျင်းောနာခထာြ်ထားြှုအြူအညီခတွြို ယေုVideo ြှတေ်ေင့် အြျဉ်းေျုံးခြာ်မပလိုြ်ရပါတယ်။

ဗီေီယိုလင့်ေ် - https://fb.watch/incJXVq2wM/



သိြှတ်ြွယ်ရာ အသိပညာခပး အေန်းြဏ္ဍ

ကြြ်ခမေနီအခမေေံြူ (၇) ေျြ်အကြာင်းြို သင်သိပါသလား။

ြည်သည့်နိုင်ငံတွင်ြေို ရပ်ရွာလူထု ေင်းရဲေုြ္ခနည်းပါးသြ်သာခေရန် ကြြ်ခမေနီလှုပ်ရှားြူြျား လုပ်ခောင်

ရာတွင် အခမေေံြူ (၇)ေျြ်ြို ြူတည်ပပီး လိုြ်နာခောင်ရွြ်ရပါတယ်။ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းြ

လည်း အမေားခသာကြြ်ခမေနီနှင့်လမေြ်းနီအသင်းြျားနည်းတူ အခမေေံြူ (၇)ေျြ်ြို လြ်ြိုင်ထားပပီး 

ခောင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။

ဗီေီယိုလင့်ေ် - https://fb.watch/inc8S8BJ4w/

အခတွ့အကြုံြျားြို သုံးသပ်ပပီး ခရှ့သို့ ေြ်လြ်ခောင်ရွြ်မေင်း - 

ခနရာခေသအသီးသီးြ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား။ 

ဇန်နဝါရီလ (၃) ရြ်ခန့ြ ေူးသီးခတာင်ပြို့နယ်၊ ရွာြ

ရပ်ြွြ်ြှ ခေးရုံတြ်ခရာြ်ြည့်အြျ ိုးသားလူနာ(၁)

ဦးအား ေေ်ခတွပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြှ ကြြ်ခမေနီ

ခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားြ ခရေျြ်းမပင်ေိပ်ြြ်းသို့သွား 

ခရာြ်ခေါ်ခောင်ခပးေဲ့ပပီး ေေ်ခတွပြို့နယ်မပည်သူ့ခေးရုံ

ကြီးသို့ အသင်းေွဲပိုင်လူနာတင်ယာဉ်မြင့် ပို့ခောင်ြူညီခပး

ေဲ့ပါသည်။

ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း)

ဇန်နဝါရီလ(၂၀)ရြ်ခန့၊ နံနြ်ပိုင်းြ ေခလပြို့၊ ြိုလာ

ြားလြ်း၊ ြိုင်တိုင်အြှတ်(၂)တွင် ေိုင်ြယ်ြခတာ်တေ

ြှု မြေ်ပွားေဲ့ရာ ေခလကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲငယ်ြှ ကြြ်ခမေ

နီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားြ အေျနိ်ြီ သွားခရာြ်ေဲ့ပပီး 

ထိေိုြ်ေဏ်ရာရသူ(၁)ဦးအား လိုအပ်ခသာခရှးဦးမပုေုမေင်း

ြျားမပုလုပ်၍ ေခလမပည်သူ့ခေးရုံသို့ ပို့ခောင်ြူညီ ခပး

ေဲ့ပါသည်။ 

ြခြွးတိုင်းခေသကြီးရေိုင်မပည်နယ်

ဇန်နဝါရီလ(၂၄)ရြ်ခန့ြ ဟသသာတပြို့နယ် အထြ(ေွဲ) 

ြုြ္ကိုေု၊ လြ်ပံေုနှင့် အထြ(ေွဲ) သဲရိုး အခမေေံပညာ

ခြျာင်းြျားတွင် ကြြ်ခမေနီအခကြာင်းသိခြာင်းေရာနှင့်

ခရှးဦးမပုေုမေင်းေိုင်ရာ သိခြာင်းေရာြျားြို အသိပညာ

ခပးခဟာခမပာေဲ့ပါသည်။

ဇန်နဝါရီလ(၂၄)ရြ်ခန့ ညပိုင်းြ ထားဝယ်ပြို့၊ေုခြော်

ရပ်ြှ ခေးရုံတြ်ခရာြ်ြည့် လူနာ(၁)ဦးြို ကြြ်ခမေနီ

ခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားြ သွားခရာြ်ခေါ်ခောင်ခပးေဲ့

ပပီး အသင်းေွဲပိုင်လူနာတင်ယာဉ်မြင့် ပို့ခောင်ြူညီခပးေဲ့

ကြပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းခေသကြီး တနသသာရီတိုင်းခေသကြီး

ဇန်နဝါရီလ (၂၇) ရြ်ခန့ြ လားရှိုးပြို့နယ်၊ ဟိုပိတ်

ခြျး ရွာရှိ ေြ်ြှု၊ လြ်ြှုသင်တန်းခြျာင်းရှိ ခမြခအာြ်

ခရြန်ေင်းေယ်ရာြှ အသြ်ရှုကြပ်လူနာ (၄) ဦးအား 

ခရှးဦးမပုေုခပးေဲ့ပါသည်။

ရှြ်းမပည်နယ် (ခမြာြ်ပိုင်း)

ဇန်နဝါရီလ (၁၆) ရြ်ြှ (၂၀) ရြ်ခန့အထိ ခရှးဦးမပုေု

မေင်း (အခမေေံ) သင်ေန်းောြျားြို ေားအံ့မပည်သူ့ခေးရုံ

တွင် ြွင့်လှေ်သည့် သူနာမပုအြူသင်တန်းတွင် ောခတွ့ 

လြ်ခတွ့ သွားခရာြ်ပို့ေျေဲ့ပါသည်။

ြရင်မပည်နယ်

ောြျြ်နှာ (၃)

သင်သိပါသလား။

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းသည် ၁၉၂၀ ေုနှေ်ြှ ေတင် ြွဲ့ေည်းထားခသာ နိုင်ငံအတွင်း သြ်တြ်းအရှည် 

ကြာေုံးနှင့် လူသားေျင်းောနာခထာြ်ထားြှုေိုင်ရာလုပ်ငန်းြျားတွင် ဦးခောင်ဦးရွြ်မပုခနသည့် လူြှုြရု 

ဏာအသင်းမြေ်ပါသည်။ အသင်းသည် အခကြာင်းအြျ ိုးြျ ိုးခကြာင့် ခေးအန္တရာယ်ြျခရာြ်သူြျား၏ ြျန်း 

ြာခရးနှင့် ပိုြိုခြာင်းြွန်ခသာ ေဝြျားအတွြ် ကြိုးပြ်းခောင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။ 

နိုင်ငံခတာ်ြှ ဥပခေမြင့် ြွဲ့ေည်းခပးပပီး လူြှုြရုဏာအေန်းြဏ္ဍတွင် အရန်အင်အားအမြေ်ခောင်ရွြ်ခနခသာ 

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းသည် အမေားကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းအသင်းြျား နည်းတူ အခမေေံြူ (၇) ေျြ်ြို 

လြ်ြိုင်ထားြာ ကြြ်ခမေနီလှုပ်ရှားြှုြျားြို ခောင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။

ဗီေီယိုလင့်ေ် - https://fb.watch/indwa4anMg/

လူအားခငွအားမြင့်ပါဝင် လှူေါန်းနိုင်ရန် ြိတ်ကြားမေင်းလူအားခငွအားမြင့်ပါဝင် လှူေါန်းနိုင်ရန် ြိတ်ကြားမေင်း

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းြှ နိုင်ငံတေ်ဝန်း ခောင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့် လူြှုြရုဏာ

လုပ်ငန်းြျားတွင် လူအားခငွအားမြင့် အားမြည့် ပါဝင်ြူညီခောင်ရွြ်ကြြည့် မပည်တွင်း

မပည်ပြှ တေ်ဦးေျင်းအလှူရှင်ြျား၊ ြုြ္ပဏီြျား၊ အသင်းအြွဲ့ြျားြို ခလးေားေွာ ြိတ်ခေါ်အပ်

ပါသည်။



အခတွ့အကြုံြျားြို သုံးသပ်ပပီး ခရှ့သို့ ေြ်လြ်ခောင်ရွြ်မေင်း - 

ခနရာခေသအသီးသီးြ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား။ 

ဇန်နဝါရီလ (၁၇) ရြ်ြှ (၂၀) ရြ်ခန့အထိ ရတနာပုံတြ္က 

သိုလ်တွင် ခရှးဦးမပုေုမေင်း (အခမေေံ) သင်တန်း (၂/၂၀၂၃) 

ြိုြွင့်လှေ်ေဲ့ရာ သင်တန်းသား/သူ (၁၂၀)ဦးအား ပို့ေျေဲ့

ပါသည်။

ဇန်နဝါရီလ (၃)ရြ်ခန့ြ တာေျလီိတ်ပြို့နယ်၊ ခတာ့ခြာ 

မပင်ရပ်ြွြ်တွင် ေိုင်ြယ်ြခတာ်တေြှုခကြာင့် ထိေိုြ် 

ေဏ်ရာရရှိသူတေ်ဦးြို ခရှးဦးမပုေုခပးေဲ့ကြပပီး ေရိုင်မပည်

သူ့ခေးရုံကြီးသို့ ညွှန်းပို့ြူညီခပးေဲ့ကြပါသည်။ 

ြန္တခလးတိုင်းခေသကြီး ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း)

ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရြ်ခန့ြ ပူတာအိုပြို့၊ ြူလာရှီးေီရပ် 

ြွြ်ြှ ြီးခေးသင့်အိြ်ခထာင်ေု (၂)ေုအား ြိသားေုသုံးနှင့်

တေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရးသုံးပေ္စည်း (၈)ေုံနှင့် ခရပုံး (၂)ပုံး

တို့ြို သွားခရာြ်ခထာြ်ပံ့ခပးေဲ့ကြသည်။

ြေျင်မပည်နယ်

ဇန်နဝါရီလ (၃) ရြ်ခန့ြ ေေ်ြိုင်းပြို့၊ နန္ဒာဝန် ရပ်ြွြ်

ရှိ ြီးခေးသင့်အိြ်ခထာင်ေုအား ြိသားေုသုံးပေ္စည်း (၁) ေုံ

ြို သွားခရာြ်ခထာြ်ပံ့ခပးအပ်ေဲ့ပါသည်။

ဇန်နဝါရီလ (၁၁) ရြ်ခန့ြ ြုေုံပြို့နယ်နှင့် ြျ ိုြ်ြခရာ

ပြို့နယ်တို့ရှိ အခမေေံပညာ ြူလတန်းခြျာင်းြျားတွင် 

အသြ် (၅) နှေ်ြှ (၁၂) နှေ်ခအာြ် ခြျာင်းသား/သူြျား

အား COVID-19 ြာြွယ်ခေး တတိယအကြိြ်အမြေ်ထိုး

နှံရာတွင် ပါဝင်ြူညီခောင်ရွြ်ေဲ့ပါသည်။

ေေ်ြိုင်းတိုင်းခေသကြီး ြွန်မပည်နယ်

ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရြ်ခန့ြ အသြ် (၃) နှေ်ြှ (၅) နှေ် 

ခရှးဦးအရွယ် ြခလးသူငယ်မပုေုပျ ိုးခထာင်ခရးနှင့်ြွံ့ပြိုး

ခရးေိုင်ရာ (အခမေေံ) သင်တန်းတွင် သင်တန်းသား/သူ 

(၄၅)ဦးအားကြြ်ခမေနီအခကြာင်းသိခြာင်းေရာြျားနှင့် 

ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာရပ်ြျားြို ပို့ေျေဲ့ပါသည်။

ခနမပည်ခတာ်

ောြျြ်နှာ (၄)

“အားလုံးထြ် ထူးထူးမေားမေား လူနာတင်ယာဉ်ခပါ်ြှာ ြခလးခြွးေဲ့

ရတယ်ခလ။ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားခကြာင့်သာ ြျွန်ြ

တို့ သားအြိ အသြ်ေြ်ရှင်ခနတာပါ။” လို့ ြွန်မပည်နယ်၊ ြျ ိုြ္ခြီ

ပြို့တွင် ခနထိုင်သည့် ြြိုးသူဇာြ ခမပာပါတယ်။ ကြြ်ခမေနီခေတနာ

လုပ်အားရှင်ခတွြ သူတို့ခတွြို ြိုဗေ်-၁၉ ြာလ အတွင်းြှာ ြူညီ

ေဲ့ကြတာမြေ်ပါတယ်။

အခသးေိတ်ြတ်ရှု့လိုပါြ - https://ifrc.exposure.co/

lucky-boy?fbclid=IwAR1gFskGvE2t2U0Vyku3LvKJx5dxRZIg3T-

3jLab33I8bsPgQTF7Xj6Irwxo

ခောင်းပါးြဏ္ဍ

ဓါတ်ပုံခောင်းပါးြဏ္ဍ


