
စာမျက်�ှာ - ၁
ကုိဗစ်-၁၉ လက်�ိှအေြခအေန�ှင့် အသင်း၏ တံ� �ြပန်
ေဆာင်ရွက်ချက်များ

စာမျက်�ှာ - ၂
ရနကု်နကွ်ာရင်တင်းစင်တာတွင်အြခားြပညန်ယ်တုိင်းများ
မှ �ကက်ေြခနေီစတနာလုပ်အား�ှင်များ၏ တစ်ေနတ့ာ

စာမျက်�ှာ - ၃
က��ု်ပ်တိ�၏ ကုိဗစ်-၁၉ ဦးစားေပးလုပ်ငနး်စ�်များ�ှင့်
IFRC ၏ ြပနလ်ညစီ်စစ်ထားေသာ  အေရးေပ�ေထာက်ပ့ံ
ေင ွအေြခအေနများ

စာမျက်�ှာ - ၄
သဘာဝေဘးအန�ရာယ်ေလျာခ့ျေရး၊ အားလုံးအကျ�ံးဝင်
ပါဝင်ေရး�ှင့် ေရွးေကာက်ပဲွေန ့ လ�ပ်�ှားမ�များ

ကုိဗစ်-၁၉
လစ�်ေနာ က် ဆုံးရသတင်းအချ က်အလက်များ

အသင်း၏ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွး အသက်ကူညီကယ်ဆယ်ေရး အြမင့်ဆုံးလ�ပ်�ှားမ�များ

ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ကက်ေြခနအီသင်း I  ၂၀၂၀ ြပည့�ှ်စ်၊ �ုိဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန ့

မာတိကာ

ရနကု်နသိ်�  �ကက်ေြခနေီစတနာလုပ်အား�ှင်များေစလ�တ်ြခင်း- အသင်းသည် ြပည်နယ်တိင်ုး

ေဒသ�ကီးများမှ �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်များကုိ ရနကု်န�်မိ��ိှ ေစာင့်�ကပ်�ကည့်����

ေရးစင်တာ (ကွာရင်တင်းစင်တာ) များသိ�  ေစလ�တ်လျက်�ိှ�ပီး အသိပညာြဖန ့ေ်ဝြခင်း၊ စိတ်

ပုိင်းလမူ�ပုိင်းဆုိင်ရာအားေပးကူညီြခင်း၊ ကုိယ်အပူချနိတိ်င်ုးတာေပးြခင်း၊ အစားအစာ၊ ေရ�ှင့်

ေငေွ�ကးစသည့် အေြခခံစားေသာက်ကုနမ်ျား ြဖန ့ေ်ဝြခင်းစသည့် အဓိကဦးစားေပးလပ်ုငနး်

များကုိ လပ်ုေဆာင်လျက်�ိှပါသည်။
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ရနကု်နတ်င်ွ ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ� ရနကု်နတ်င်ွ ကုိဗစ်-၁၉ ေ�ကာင့် ေသဆုံးမ�

ရနကု်နတွ်င် �ပီးခ့ဲသည့ ်၄ - လအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ြမင့်တက်မ� အ ေြခအေန

"အြခားြပညန်ယ်တုိင်းများမှ ေစလ�တ်ြခင်း "Deployment" ဆုိသညမှ်ာ 
အသင်းအတွက် အကူအညလုိီအပ်သူများကုိ ကူညြီခင်းြဖစ်သည။်"
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"က�နမ်တိ�  မွနြ်ပည်နယ်က�ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်(၄၁)ဦး ရနကု်န်
မှာ အားြဖည့်ေဆာင်ရွက်ေနတာ တစ်လြပည့်ပါေတာမ့ယ်။ အားလံးုသိတဲ့
အတိင်ုး ရနကု်နမှ်ာ စုိးရိမ်ရတဲ ့ အေြခအေန ြဖစ်တဲအ့တက်ွ အားြဖည့်
ကူညီဖိ�  ဆုံးြဖတ်�ပီး ေရာက်�ိှလာတာပါ။ စည်းလံးုညီ�ွတ်ြခင်းသည်
�ကက်ေြခနအီေြခခံမူထဲက အေရး�ကီးတဲ ့ အချက်တစ်ချက် ြဖစ်တဲ့
အတက်ွ က�နမ်တိ� နည်းတ ူ အြခားတိင်ုးေဒသ�ကီး/ြပည်နယ်များမှ လာ
ေရာက်ကူညီြခင်းက သက်ေသြပေနပါတယ်။

"ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဟာ အလနွကူ်းစက်ြမနပ်ါတယ်။ ေရာဂါကာကွယ်ေရး
လမ်း��နခ်ျက်များကုိ ဂ�ုတစုိက်အေလးထား လိက်ုနာရန ် လိပုါတယ်။
အြပင်သွားတိင်ုး �ှာေခါင်းစည်း ဝတ်ဆင်ပါ။ အကယ်၍ ေရာဂါကူးစက်ခံရ
ပါက စုိးရိမ်ထိတ်လန ့မ်ေနပဲ ကျနး်မာေရး�ှင့်အားကစားဝန�်ကီးဌာန၏
လမ်း��နမ်ျားအတိင်ုး ေနထုိင်�ပီး သက်ဆုိင်ရာ ကုိဗစ်-၁၉ တံ� �ြပနေ်ရး
ေကာ်မတီသိ�  အေ�ကာင်း�ကားရနလိ်အုပ်ပါတယ်။ ဆရာဝန/်ဆရာမများက
ကူညီေပးပါလိမ့်မယ်။”

ရနကု်နကွ်ာရင်တင်းစင်တာတွင်အြခားြပညန်ယ်တုိင်းများ မှ �ကက်ေြခနေီစတနာလုပ်အား�ှင်များ၏ တစ်ေနတ့ာ

"ကွာရင်တင်းစင်တာကုိ ေနတိ့င်ုး လနူာသစ်ေတ ွအများ�ကီးေရာက်လာေန
တာကုိ ြမင်ေနရတာ က�နမ်အတက်ွ အရမ်းဝမ်းနည်းရပါတယ်။ အများ
ြပည်သူကုိေြပာ�ကားချင်တာကေတာကုိ့ယ်ချစ်ခင်ရတဲသူ့ေတကုိွ ေကျးဇူး
ြပ��ပီး အြပင်မထွက်ဖိ� နဲ ့ ဂ�ုစုိက်�ကဖုိ ေြပာချင်ပါတယ်။ စင်တာသိ�
ေရာက်လာတဲ ့လနူာများရဲ�မိသားစုဝင်များ ေပးပိ�လာတဲ ့အစားအေသာက်
များ၊ အဝတ်များ�ှင့် အသုံးအေဆာင်ပစ�ည်းေတကုိွ �ကက်ေြခနကီ ေနစ့�်
ကူညီေပးပိ� ေပးေနပါတယ်။"

"မွနြ်ပည်နယ်မှ မထွက်ခွာမီ က�နေ်တာ်ကုိ ေရာဂါကူးစက်ခံရ�ိင်ုသည့်
အတက်ွ ြပနမ်လာရန ်လအူချ�ိကေြပာ�ကတယ်။ က�နေ်တာ်က တစ်ကုိယ်
ရည် ေရာဂါကာကွယ်ေရးသုံးပစ�ည်း အြပည့်အစုံ (PPE) ဝတ်�ပီး လပ်ုေဆာင်
တာ ြဖစ်�ပီး မလပ်ုေဆာင်မီမှာ သင်တနး်တက်ရအနုး်မယ်၊ ြပနလ်ာရင်
လည်း ကွာရင်တင်းထားအနုး်မှာလိ�  ြပနလ်ည်တံ� �ြပနခ့ဲ်ပါတယ်။ က�နေ်တာ့်
မိသားစုကေတာ ့က�နေ်တာ့်ကုိ ေထာက်ခံအားေပး�ပီး ကျနး်မာေရး ဂ�ုစုိက်
ရန�ှ်င့် ေဘးကင်စွာ ေဆာင်ရွက်ဖိ�  မှာလိက်ုပါတယ်”

"ကုိဗစ်-၁၉ က က�နမ် �ကံ�ဖူးတဲ ့ ပုံမှနသ်ဘာဝေဘးအန�ရာယ်များထက်
ပုိဆုိးရွားပါတယ်။ ဒီေရာဂါက  မြမင်ရတဲရ့နသူ်ပါ။ က�နမ် မွနြ်ပည်နယ်
ြပနေ်ရာက်ရင် ရနကု်နကွ်ာရင်တင်းစင်တာမှာ ရ�ိှခ့ဲတဲ ့အေတ�အ�ကံ�ေတွ
ကုိ ြပနလ်ည်မ�ေဝမှာပါ။ ဒါကလည်း လထုူကုိ ပုိမုိ ကူညီ�ိင်ုရနအ်တက်ွ
အရမ်းေကာင်းတဲ ့အေတ�အ�ကံ�ကုိ ေလလ့ာခွင့်ရ�ိှတာြဖစ်ပါတယ်။”

"ဒီမှာကူညီ လပ်ုကုိင်ေနတဲ ့ �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်ေတကွ စည်း
လံးု�ကတယ်။ လနူာေတ ွေနတဲအ့ေဆာက်အဦေတကုိွ မသွားမီ PPE ကုိ တစ်
ေယာက်နဲတ့စ်ေယာက် ဂ�ုစုိက်တစုိက် စနစ်တကျဝတ်ဆင်ေပး�ကတယ်။
တာဝနခ်ျနိြ်ပင်ပမှာ တစ်ေယာက်နဲ ့ တစ်ေယာက် စကားေြပာ�က�ပီးအတတူူ
ရယ်�ကတယ်။ က�နေ်တာ် အခုလိ ု အရမ်းေကာင်းတဲ ့ သူငယ်ချင်းေတနွဲ ့
အလပ်ုအတတူလူပ်ုကုိင်ရတာ အရမ်းေပျာ်ရ�င်ပါတယ်။”

ေဒ�ေလးေလးခက်၊ �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်၊ မွနြ်ပည်နယ်။ ဦးထွနး်လင်းေအာင်၊ �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်၊ မွနြ်ပည်နယ်။

မိသားစုဝင်များမှ ပစ�ည်များလက်ခံြခင်း�ှင့် စစ်ေဆးြခင်း

လက်ခံထားသည့် ပစ�ည်းများေပးေဝရနြ်ပင်ဆင်ြခင်း

အေဆာက်အဦများကုိ ပုိးသတ်ေဆးြဖနး်ြခင်း (အထူးသြဖင့် လနူာသစ်များ
ေရာက်�ိှ�ပီးချနိ)်

လနူာများအတက်ွ ေဆး၊ အစားအစာ�ှင့် ပစ�ည်းများ ေပးေဝရနအ်တက်ွ
PPE ဝတ်ဆင်ြခင်း

လနူာစာရင်းြပ�စုြခင်း�ှင့် ေနစ့�်လပ်ုငနး်စ�်များ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း လနူာများကုိ ပစ�ည်းများေပးပိ� �ြခင်း�ှင့် အမ�ိက်သိမ်းြခင်း



IFRC သည် ၎င်း၏ ကုိဗစ်-၁၉ တံ� �ြပနေ်ဆာင်ရွက်ေရး လပ်ုေဆာင်ချက်များအတင်ွး �ကက်ေြခန�ှီင့်
လြခမ်းနအီသင်းများကုိ ပ့ံပုိးကူညီရန ်၁.၉ ဘီလီယမ် CHF (၁.၉၅ ဘီလီယမ် ေဒ�လာ) ေထာက်ပ့ံ
ေနပါသည်။ ထုိရနပုံ်ေငမှွ CHF သနး် ၄၅၀ ကုိ အမျ�ိးသားအသင်းများကုိ ပ့ံပုိးကူညီရန ် IFRC

အတင်ွးေရးမ�းမှ တစ်ဆင့်လပ်ုေဆာင်သွားမည်ြဖစ်သည်။ ယခုလက်�ိှတင်ွ CHF  ၂၂၂,၀၂၁,၅၀၈
ခန ့ ်လက်ခံရ�ိှ�ပီး ြဖစ်သည။် (IFRC Go တင်ွ အေသးစိတ်ေလလ့ာ�ိင်ုသည်။) 

ကျနး်မာေရး၊ ေရ၊ ပတ်ဝနး်
ကျင်သန ့�ှ်င်းေရး�ှင့် တစ်
ကုိယ်ရည်သန ့�ှ်င်းေရး။
လမူ�စီးပွားေရးအေပ�သက်
ေရာက်မ�ေလျာခ့ျေရး။
စွမ်းေဆာင်ရည်ြမ�င့်တင်ြခင်း၊
ေဘးကင်းလံြုခံ�ေစြခင်း။

  IFRC ဦးစားေပးလုပ်ငနမ်ျား 

IFRC ၏ ြပနလ်ညစီ်စ်ထားေသာ  အေရးေပ�ေထာက်ပ့ံေင ွအေြခအေနများ 

ကွာဟချက်များ

ေဘးအန�ရာယ် ကင်းေစရနမှ်ာ အသင်း၏ ဦးစားေပးြဖစ်
သည်။ ထိ�အတက်ွ လ�ပ်�ှားမ�တင်ွ ပါဝင်ေနသည့် �ကက်ေြခနီ
ေစတနာလပ်ုအား�ှင်များ�ှင့် အသစ်ဝင်ေရာက်လာသည့် သူ
များကုိ PPE မည်သိ�  ဝတ်ဆင်ရမည်ကုိ ေလက့ျင့်သင်�ကား
ေပးလျက်�ိှပါသည်။ ဓါတ်ပုံ - ရနကု်နတိ်င်ုး။

.

ကုိဗစ်-၁၉ - က��်ပ်ုတိ�၏အဓိက ဦး စားေပးလပ်ုငနး်စ�် (၃) ရပ်မှာ တိးုတက်မ��ှင့်ကွာဟချက်များ
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မ�ကာေသးမီက ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ� ဆက်လက်ြမင့်တက်
လျက်�ိှရာ ရပ်ရွာလထုူအား ေရာဂါကူးစက်မ� ေလျာ�့ကေစ
ရနေ်စရန ်RCV များက အချနိမ်ျားစွာ လပ်ုေဆာင်ခ့ဲရပါသည်။
ထိ�အတက်ွ RCV များကုိ အာဟာရြပည့်ဝေသာအစားအစာ
များေထာက်ပ့ံေပးြခင်းြဖင့် ကျနး်မာစွာေနထုိင်လ�ပ်�ှား�ိင်ုပါ
သည်။ ဓါတ်ပုံ -  ရခုိင်ြပည်နယ်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေ�ကာင့် ထုိင်း�ိင်ုငံ�ိှ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသား အကျ�်း
သားအချ�ိ �ိင်ုငံသိ�  ြပနေ်ရာက်လာသည့်အတက်ွ တစ်ကုိယ်
ရည်သန ့�ှ်င်းေရးသုံးပစ�ည်းများ၊ အမျ�ိးသမီးတစ်ကုိယ်ရည်
သန ့�ှ်င်းေရးသုံးပစ�ည်းများ�ှင့် ေထာက်ပ့ံေငမွျားကုိ ေထာက်
ပ့ံခ့ဲပါသည်။ ဓါတ်ပုံ - �ှမ်းြပည်နယ်(အေ�ှ�ပုိင်း)။

က��်ပ်ုတိ�သည် ပုံမှနက်ာလမဟတ်ုပဲ ကန ့သ်က်ချက်များထား
�ိှသည့်အချနိမ်ျားတင်ွ မိသားစုဝင်များ ကျနမ်ားေရး�ှင့် ေဘး
အန�ရာယ်ကင်း�ှင်းေရးအတက်ွ မ�ိှမြဖစ်လိအုပ်ေသာ အစား
အစာ�ှင့် ေရရ�ိှရနအ်တက်ွ ကူညီေပးေနပါသည်။  
ဓာတ်ပုံ - ကရင်ြပည်နယ်

လထုူမှ မည်သိ�ကာကွယ်ရမည်ကုိ ၎င်းတိ� ကုိယ်တိင်ုေလလ့ာ
သင်ယူ�ိင်ုမည့် အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းများကုိ က��်ပ်ုတိ�  သိ�ိှ
နားလည်ထားပါသည်။ လက်ကုိ စနစ်တကျ ေဆးေ�ကာြခင်း
သည် အေရး�ကီးပါသည်။ ဗီဒီယုိ - ဧရာ၀တီတိင်ုး။

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ�သည် မ�ကာေသးမီကာလ
များအတင်ွး လ�င်ြမနစွ်ာ တိးုတက်လာသြဖင့် ရပ်ရွာ
များ၌အသိပညာြမ�င့်တင်ြခင်း�ှင့်လက်ေဆးြခင်းလ�ပ်�ှားမ�များ
တိးုြမ�င့်လပ်ုေဆာင်ေနပါသည်။ ဗီွဒီယုိ - ရခုိင်ြပည်နယ်။

.

- လထုူအတက်ွ ဆပ်ြပာ�ှင့်
လက်ေဆး ေဘစင်များလို
အပ်ြခင်း။
- �ှာေခါင်းစည်း�ှင့် တစ်ဦး
�ှင့်တစ်ဦးအကွာအေဝးြခား
နားစွာေနြခင်းက့ဲသိ� ေသာအ
ြခားေရာဂါ ကာကွယ်ေရး
အစီအမံများကုိေသချာစွာ
မလိက်ု နာြခင်း။
- ေရာဂါ ကူးစက်မ�များေန
သည့် ေနရာများတင်ွ ကူညီ
�ိင်ုရနအ်တက်ွ အခက်အခဲ
�ိှြခင်း။

- အသင်းခဲွများတင်ွ�ကက်
ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်
များအတက်ွ PPE အလံု
အေလာက်မ�ိှြခင်း။
- အသင်းခဲွများတင်ွ�ကက်
ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်
များ လ�ပ်�ှားမ�ြပ�လပ်ုရန်
ေထာက်ပ့ံရနရ်နပုံ်ေငွ
အလံအုေလာက်မ�ိှြခင်း။
ေဒသခံအလ� �ှင်များ၏
ေထာက်ပ့ံမ�ကုိမ�ကာခဏ
လိအုပ်ြခင်း။

- အေြခအေနြမနြ်မနဆ်န်
ဆနဖ်�ံ ��ဖိ�းလာချနိတ်င်ွလို
အပ်ချက်များကုိအကဲ
ြဖတ်ရနအ်ချနိယူ်ရြခင်း။
- ကုိဗစ်-၁၉ တံ� �ြပနမ်�အစီ
အစ�်ကုိ အေကာင်အထည်
ေဖာ်ရန ်ရနပုံ်ေငလံွေုလာက်
မ�မ�ိှြခင်း။
- ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ�၏
သက်ေရာက်မ�ကုိတိင်ုးတာ
ရနခ်က်ခဲြခင်း။

ကွာဟချက်များ

https://go.ifrc.org/emergencies/3972#details
https://bit.ly/3pcjAtF
https://bit.ly/3li0rV0


ဆက်သွယ်ရန်

ေဒါက်တာေနထက်လင်း
ဌာနမ�း၊ ကျနး်မာေရးဌာန၊
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ကက်ေြခနအီသင်း
nayhtetlin@redcross.org.mm     

+95 9 799 531 565

ဂျ�ိးဇက်မူရမ်ဘုိ
စီမံကိနး်ည�ိ�ှ�ိင်းေရးမ�း
IFRC ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ ဌာနေန�ုံး
joseph.muyambo@ifrc.org    

+95 9 450 719 453

အသင်း၏ လူ�ကွနယ်က်စာမျက်�ှာများ 

ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ကက်ေြခနအီသင်း (MRCS)

�ကက်ေြခနအီေြခခံမူ (၇) ချက်�ှင့်အညီ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ြပ�ေနသည့် လမူ�က�ုဏာအသင်းြဖစ်�ပီး

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွး ေဘးအန�ရာယ်ကျေရာက်သူများကုိ ကျနး်မာေရး�ှင့် ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ ဘဝ

များအတက်ွ �ကိ�းပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။ MRCS သည် �ိင်ုငံေတာ်က ဉပေဒ�ှင့့် ဖ�ဲစည်း

ထား�ပီး လမူ�က�ုဏာအခနး်က�တင်ွ �ိင်ုငံေတာ်၏ အရနအ်င်အားအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အဖဲ�

အစည်းြဖစ်သည်�ှင့် အညီ ေနရာတိင်ုးတင်ွ လသူားတိင်ုးအတက်ွ ကူညီကယ်ဆယ်ေရးလပ်ုငနး်များ

ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။

အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ �ကက်ေြခန�ှီင့် လြခမ်းနအီသင်းများ ဖက်ဒေရး�ှင်း (IFRC)

အမျ�ိးသားအသင်းေပါင်း (၁၉၂) သင်း�ှင့် ချတ်ိဆက်လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်လျက်�ိှသည့် ကမ�ာေပ�

တင်ွ အ�ကီးဆုံးလမူ�က�ုဏာကွနယ်က်ြဖစ်သည့် IFRC သည် သဘာဝေဘးအန�ရာယ်�ှင့် အေရးေပ�

အေြခအေနများတင်ွ အမျ�ိးသား�ကက်ေြခန�ှီင့် လြခမ်းနအီသင်းများကုိ အေရး�ကီးေသာ နည်းပညာ

အကူအညီ၊ ေငေွ�ကး�ှင့် ပစ�ည်းေထာက်ပ့ံပိ� ေဆာင်ြခင်းများကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ - အေရးေပ�တံ� �ြပနမ်��ှင့် �ကိ�တင်ြပင်ဆင်မ�ဆုိင်ရာ �ကိ�းပမ်းမ�များအားလံးုသည် ရာသီ
ဥတေု�ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာေသာ ေဘးအန�ရာယ်များအပါအ၀င် သဘာဝ ေဘးအန�ရာယ်များြဖစ်ေစ
ြပည်သ�ကျနး်မာေရးအေရးေပ�အေြခအေနများ၌ �ှင်းလင်းြပတ်သား�ပီးအားလံးုပါ၀င်သည့် ဥပေဒ
များ�ှင့် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများြဖင့် အေြခခံထားရနလိ်အုပ်မ�ကုိမီးေမာင်းထုိးြပခ့ဲသည်။

ကေလးသူငယ်များ၊ အမျ�ိးသမီးများ၊ သက်�ကီးရွယ်အိမုျား၊ အိးုအိမ်စွန ့�်ခွာထွက်ေြပးရသူများ၊
ဆင်းရဲ�မ်ွးပါးသူများ�ှင့် မသနစွ်မ်းသူများေနထုိင်သူများအပါအ၀င် သဘာဝေဘးအန�ရာယ်များ
�ှင့် COVID-19 များ၏သက်ေရာက်မ�များကုိလအူချ�ိကပုိမုိထိခုိက်လယ်ွ�ကသည်။

အသင်း၏ �မိ�ြပေဘးဒဏ်�က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုစွမ်းြမင့်မားေရးအစီအစ�်များသည် �မိ�ြပအေြခအေနတင်ွ
�ကိ�တင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ကာကွယ်ြခင်း၊ တံ� �ြပနြ်ခင်း�ှင့် ြပနလ်ည်ထူေထာင်ြခင်း���ေထာင့်များကုိအာ�ုံ
စုိက်သည်။ သဘာဝေဘးအန�ရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန ့�်ခွဲမ�ဥပေဒ (လက်�ိှတင်ွအသင်း၏ ေဘးအန�ရာယ်
ဆုိင်ရာစီမံခန ့�်ခွဲမ�ဌာနမှ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ြခင်းတင်ွ ပါဝင်ကူညီလျက်�ိှသည်။) သည် �ိင်ုငံေတာ်
အစုိးရအတက်ွ အရနအ်င်အားအြဖစ် အသင်းသည် ေဒသန�ရအာဏာပုိင်များ�ှင့်ရပ်ရွာလထုူများ�ှင့်
အတ ူ ပူးေပါင်း၍ ေဒသန�ရအာဏာပုိင်များ�ှင့်ေဒသခံများ�ှင့် အတ ူ �မိ�ြပေဘးဒဏ် များကုိ
�က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုရည်�ိှသည့် အစီအစ�်အသစ်များ�ှင့် ဆက်လက် တည်ေဆာက်ေနပါသည်။

သဘာဝေဘးအန�ရာယ်ေလျာပ့ါးေရး�ှင့်အားလံးုအကျ�ံးဝင်ပါဝင်ေရး
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ သဘာဝေဘးအန�ရာယ် ထိခုိက်ဆုံး��ံ�း�ိင်ုေချေလျာခ့ျေရးေန ့ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ ၁၃ ရက်ေန။့

                 

မဲေပးရန ်တနး်စီေနေသာ လမူျားအား ကုိယ်အပူချနိ်
တိင်ုးတာေပးြခင်း။ ဓါတ်ပုံ - ရနကု်န။်

မဲ�ုံများတင်ွ အေရးေပ� ကျနး်မာေရး ေစာင့်ေ�ှာက်မ�
ေပးြခင်း။ ဓါတ်ပုံ - �ှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း)။ေရွ
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ေရွးေကာင်ပွဲေနမ့တိင်ုမီ မဲ�ုံများတင်ွ ပုိးသတ်ေဆး
ြဖနး်ြခင်း။ ဓါတ်ပုံ - ကချင်ြပည်နယ်။
.

https://www.facebook.com/info.mrcs/
https://bit.ly/3j4FoE9

