
မြန်ြာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြျားနှင့် ရပ်ရွာအခမေမပုကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ ပံ့ပိုးြူညီြှုမြင့် ခောင်ရွြ်ခသာ 

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား

လူတိုင်းလူတိုင်း ခရှးဦးမပုေုမေင်းအတတ်ပညာြိုတတ်ခမြာြ်ထားသင့်ပါတယ်။ အခရးကြုံလာတဲ့အေါ ြိြိတို့ 

တတ်ထားတဲ့ ခရှးဦးမပုေုမေင်း ပညာနဲ့ ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရသူ ြည်သူ့ြိုြေို မပုေုပပီး နီးေပ်ရာ ခေးရုံခေးေန်း သို့ 

ပို့ခောင်မေင်းမြင့် လူ့အသြ်ြျားြို ြယ်တင်နိုင်ြှာမြေ်ပါတယ်။  “လွန်ေဲ့တဲ့လပိုင်းြ တန့်ယန်းြ ကြြ်ခမေနီ

ခေတနာလုပ်အားရှင်ခတွနဲ့ ေီြံေျြ်၀န်ထြ်းခတွြို (ြာြွယ်မေင်း ြျားြခရးရာနှင့် အားလုံးအြျုံးဝင်ပါဝင်ြှု

သင်တန်း) ပို့ေျခေွးခနွးပပီး တန့်ယန်းြခန လားရှိုးြို ြားနဲ့မပန်တဲ့လြ်းြှာ တေ်ြြ်လြ်းခကြာြ ေိုင်ြယ်

တေ်ေီး ြားခြျာ်တြ်ရာြှာ အရှိန်ြထိန်းနိုင်ပဲ ေပ်လှြ်းလှြ်းြှာ ခြှာြ်သွားတာ ြို ြားခနာြ်ကြည့်ြှန်

ြခနတေင့် ခတွ့လိုြ်ရတယ်ခလ။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ခေးအိတ်ေွဲြာ ြားခပါ်ြခန ေျြ်ေျင်းေင်းပပီး လူနာရှိတဲ့ 

ခနရာေီအခမပးသွားေဲ့ပါတယ်။ လူနာြ ခေါင်းနဲ့ ခြျာြ်ေဲနဲ့ ရိုြ်ြိပပီး မပင်းထန်ဒဏ်ရာ အခနအထားြျ ိုး မြေ်

တဲ့အတွြ် လူနာေန်းေေ်မေင်းြို အလျင်အမြန်မပုလုပ်ခပးပပီး ဦးခေါင်းခသွးယိုေီးြှုြို သြ်သာခေြို့ သုံးခထာင့်

ပတ်တီးအသုံးမပုပပီး တိုြ်ရိုြ်ြိနှိပ်မေင်း (bleeding control) လုပ်ခပးေဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအေျနိ်ြှာ လူနာြသတိလေ်

ခနပါတယ်။ ထပ်ပပီးခတာ့လူနာေန်းေေ်မေင်းမပန်လုပ်ပပီး လူနာသတိမပန်ရလာခေြို့ ေိတ်ေျရတဲ့ခေးခောင်း

အခနအထားခလး ထားခပးထားတယ်။ နှုတ်ေြ်းြွဲဒဏ်ရာနဲ့တမေားထိေိုြ်ဒဏ်ရာခတွြို ခရနဲ့ခေးခကြာပပီး 

ခသွးတိတ်ခအာင်ခောင်ရွြ်ကြပါတယ်။ ြျွန်ခတာ်နဲ့ အတူပါလာတဲ့ ဝန်ထြ်းခတွအားလုံးြလည်း တာဝန်

ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရသူအား ခရှးဦးမပုေုမေင်း
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ခဒသတွင်း လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျား

ကြြ်ခမေနီသတင်းလွှာကြြ်ခမေနီသတင်းလွှာ

ြိုယ်ေီေွဲပပီး လူနာြိုေိတ်ပိုင်းေိုင်ရာအားခပးေြားခမပာခပးတယ်။ ” လို့  မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၊ ခရှးဦးမပုေုမေင်းနှင့်အန္တရာယ်ြင်းရှင်းခရးဌာန ေီြံေျြ်ြန်ခနဂျာ ဦးထွန်း

လွင်ဦးြ သူခတွ့ကြုံေဲ့ရတဲ့ လြ်းအန္တရာယ်မြေ်ြှုတွင်  သူတတ်ခမြာြ်ထားသည့် ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာရပ်မြင့် အသြ်ြယ်ေယ်ခပးနိုင်ေဲ့ြှုအား ခမပာေဲ့ပါတယ်။ “ြကြာြီ ကြြ်ခမေ

နီလူနာတင်ယာဉ်ခရာြ်ရှိလာပပီး လူနာနှင့်အတူ ပါလာတဲ့ပေ္စည်းြျားနှင့် လူနာြှတ်တြ်းြျားြို ေနေ်တြျလွှဲခမပာင်းခပးေဲ့ေဲ့ပါတယ်။ ခနာြ်နာရီဝြ်ခလာြ်ကြာခတာ့ တန့်ယန်း 

ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်တေ်ဦးြ ြျွန်ခတာ်တို့ြူညီခပးလိုြ်လို့ လူနာသတိရှိခနခကြာင်းနဲ့ ေရာဝန်၊ သူနာမပုြျားြလည်း ေွြ်းေွြ်းတြံမပုေုခောင်ရွြ်ခပးခနခကြာင်း 

ြုန်းမြင့် အခကြာင်းကြားြှ ေိတ်ထဲခပါ့သွားပပီး အတိုင်းြသိဝြ်းသာကြည်နူး မြေ်ရပါတယ်။ အြယ်၍ ခရှးဦးမပုေုမေင်းသာ ြလုပ်ေဲ့ရင် ဒဏ်ရာြခသွးထွြ်လွန်ပပီး အသြ်အန္တရာယ်

ေိုးရိြ်ရ  တယ်ခလ။” လို့ သူရဲ့ ဝြ်းသာပီတီြို ေြ်လြ်ခမပာကြားေဲ့ပါတယ်။

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းအခနမြင့် နိုင်ငံအနှံ့အမပားရှိ ရပ်ရွာခဒသခတွြှာ ခရှးဦးမပုေုမေင်းနဲ့ပတ်သြ်တဲ့အသိပညာခတွ တြယ့်ြိုပဲ ဒီလိုအခရးခပါ်အခမေအခနခတွြှာ 

ခောင်ရွြ်နိုင်တဲ့ မပုေုခပးနိုင်တဲ့ အရည်အေျင်းြျ ိုးခတွရှိပပီး ြျန်းြာခသာ လူ့ခောင်တေ်ေုမြေ်လာခအာင် ကြိုးေား ခောင်ရွြ်လျြ်ရှိပါတယ်။

အသင်းဌာနေျုပ်

ခရမပင်သြ်ြယ်မေင်း (Life Saving)

ခရမပင်သြ်ြယ်(Life Saving)ေိုသည်ြှာ လူတေ်ဦး(သို့)လူအြျား၊ ခရထဲတွင် အသြ်ြယ်သူ၏ ခေးအန္တရာယ်လုံခေုံြှု

ရှိပပီး ခရနေ်သူြို ေနေ်တြျ ခရထဲြှ ြယ်ေယ်ပပီး မပုလုပ်ခပးရန် လိုအပ်သည့်ခရှးဦးမပုေုမေင်း မြေ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ

ကြြ်ခမေနီအသင်းသည် အထူးသမြင့် ြုန်တိုင်းအန္တရာယ်ြျခရာြ်လွယ်ခသာခဒသြျားတွင် ခရမပင်သြ်ြယ်သင်တန်း

ြျားြို ပို့ေျခပးလျြ်ရှိပပီး ရပ်ရွာလူထုအား လိုအပ်ပါြ အြူအညီခပးနိုင်ရန် ကြိုးေားခောင်ရွြ်ခနကြပါသည်။

“ြျွန်ခတာ်တို့ ခြာ့ခသာင်းပြို့ြ ခရပတ်လည်ဝိုင်းခနတဲ့ ပြို့မြေ်ပါတယ်။ ြြ်းေပ်ြှာခနထိုင်တဲ့လူဦးခရဟာ ပြို့ြှာ

ခနထိုင်တဲ့လူဦးခရထြ်ပိုတာြို့ တံငါလုပ်ငန်းြို ဝြ်းောခရးအတွြ် လုပ်ြိုင်ခနကြတာြျားပါတယ်၊ ခရမပင်နဲ့ေြ်ေပ်

ခနတာခကြာင့်လည်း ေူနာြီလိုြုန်တိုင်းဒဏ်နဲ့ ခရလှိုင်းဒဏ်ြို ြကြာေဏေံရတယ်၊ အဲ့ဒါနဲ့ ခရမပင်သြ်ြယ်ခရှးဦးမပုေု

မေင်းြ ေြ်ေပ်ခနတယ်၊ ြျွန်ခတာ်တို့ေြ်ြှာ အခကြာင်းရင်းတေုံတရာခကြာင့် ခရနေ်သူခတွြို ြယ်ေယ်တဲ့အေါ 
တနသသာရီတိုင်းခဒသကြီး

ခရမပင်သြ်ြယ်မေင်းလုပ်ခောင်ပပီးတာနဲ့ ခရှးဦးမပုေုမေင်းနဲ့မပုေုခပးပပီး ခေးရုံခတွခေးခပးေန်းခတွြို အေျနိ်ြီပို့ခပးနိုင်တယ်ေိုရင် လူ့အသြ်ခတွြို ြျွန်ခတာ်တို့ြယ်တင်နိုင်တာ

ခပါ့” ဟု ခြာ့ခသာင်းေရိုင်ကြြ်ခမေနီတပ်ြွဲ့ြှူး ဦးြိုြိုကြီးြ ရှင်းမပေဲ့ပါတယ်။

ေြ်လြ်ပပီး “လူတိုင်းခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာတတ်ြျွြ်းကြရင် ြိုယ့်ရဲ့ြိသားေုဝင်ခတွ၊ ပတ်ဝန်းြျင်နဲ့ ရပ်ရွာအတွင်း ြခတာ်တေထိေိုြ်ဒဏ်ရာရရှိသူခတွြို ခရာဂါအခမေအခန

သြ်သာခေရန် ေနေ်တြျမပုေုခပးနိုင်ြှာမြေ်လို့ ခရှးဦးမပုေုမေင်းဟာ အသြ်ြယ်တင်နိုင်တဲ့ပညာရပ်တေ်ေုလည်း မြေ်တယ်၊ လူတိုင်းတတ်ခမြာြ်ထားသင့်တယ်” ဟု ခရှးဦးမပုေုမေင်း

ပညာရပ်နဲ့ပတ်သြ်ပပီး သူ့ရဲ့ထင်မြင်ေျြ်ခတွြို သုံးသပ်မပေဲ့ပါတယ်။

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းသည် ခရမပင်သြ်ြယ်ခရးရာလုပ်ငန်း ခြာ်ြတီတေ်ရပ်ြိုြွဲ့ေည်းထားရှိပပီး ခရြြူးတတ်သူ သာြန်မပည်သူြျားအတွြ် ခရမပင်သြ်ခောင့် ဗဟုသုတ

ြျားြိုလည်းခြာင်း၊ သာြန်အေင့် ခရှးဦးမပုေုမေင်းခအာင်မြင်ပပီးသူြျားြိုလည်းခြာင်း၊ အြူအညီခတာင်းေံလာသည့် ခရြူးြန်ရှိ ဟိုတယ်ကြီးြျားအတွြ်ဝန်ထြ်းြျားအား 

ခရမပင်သြ်ြယ်သင်တန်းြျားနှင့် ခရမပင်သြ်ြယ်အခထာြ်အြူမပုပေ္စည်း အသုံးေျမေင်းသင်တန်းြျားြို ပံ့ပိုးြူညီခပးလျြ်ရှိခနပါသည်။



ြာြွယ်ခေးထိုးလုပ်ငန်းြျားတွင် 

ပါဝင်ြူညီမေင်း

ရပ်ရွာလူထုအား ကြိုတင်မပင်ေင်မေင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ခမပာင်းလဲ ခနခသာ အခမေအခနြျားြို ရင်ေိုင်ရန် အသင့်မပင်ေင်မေင်းနှင့် တုံ့မပန်ခောင်ရွြ်မေင်း

ရှြ်းမပည်နယ် (ခတာင်ပိုင်း) ြွန်မပည်နယ်

ခသွးလှူဒါန်းမေင်းခနေပ်ခဒသြျားတွင် 

ခနရပ်မပန်မပည်သူြျားအား ြူညီမေင်း

ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း) ခနမပည်ခတာ်

ခသွးလွန်တုပ်ခြွးခရာဂါကြိုတင်ြာြွယ်ခရး

လုပ်ငန်းြျားခောင်ရွြ်မေင်း
ြုန်တိုင်းခေးအန္တရာယ်သဏ္ဍာန်တူ

ဇာတ်တိုြ်ခလ့ြျင့်မေင်း

ြွန်မပည်နယ် ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း)

ြိသားေုမပန်လည်ေြ်သွယ်ခပးခရးအေီအေဉ်ြျား

အသိပညာခပးမေင်း

“အားလုံးြျန်းြာသန့်ရှင်းြို့ လြ်ခေးကြပါေို့”“အားလုံးြျန်းြာသန့်ရှင်းြို့ လြ်ခေးကြပါေို့”

အခတွ့အကြုံြျားြို သုံးသပ်ပပီး ခရှ့သို့ ေြ်လြ်ခောင်ရွြ်မေင်း - 

ခနရာခဒသအသီးသီးြ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား။ 

ရန်ြုန်တိုင်းခဒသကြီး၊ ခရှေမပည်သာပြို့နယ်ြှာ လွန်ေဲ့တဲ့ ၂၀၂၂ေုနှေ်၊ ဩဂုတ်လ(၂၂)ရြ်ခန့ေန့်ြ ြခလးငယ်တေ်ဦးဟာ 

ြိေြျားနဲ့ ြွဲြွာသွားြာ လြ်ခပျာြ်ခနေဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီြခလးငယ်ြို ခရှေခြတ္တာလူြှုြူညီခရးအသင်းြ ခတွ့ရှိြာ 

ခရှေခြတ္တာလူြှုြူညီခရးအသင်းရဲ့ ဥြ္ကဌြ ခေါ်ယူခောင့်ခရှာြ်ထားေဲ့ပါတယ်။

ဩဂုတ်လ(၂၄)ရြ်ခန့ြှာခတာ့ အင်းေိန်ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲသို့ ြခလးငယ်ရဲ့ ြိေြျားအား ြူညီရှာခြွခပး

နိုင်ရန်အတွြ် လာခရာြ်ေြ်သွယ် အြူအညီခတာင်းေံသမြင့် အင်းေိန်ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြှ ကြြ်ခမေနီ

ခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားနှင့် တွဲလြ်လူြှုြူညီခရးအသင်း ဥြ္ကဌ ဦးရဲထွန်းဦး နှင့် အြွဲ့သားြျားြ ြူညီရှာခြွခပးေဲ့ကြ

ပါသည်။ အဲ့ဒီခနာြ် ြြ်းနားအခနာြ်ရပ်ြွြ်၌ ြိေြျားနဲ့ ခတွ့ရှိေဲ့ပပီးခနာြ် အင်းေိန်ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲ၊ 

ြိသားေုမပန်လည်ေြ်သွယ်ခပးမေင်း

ရန်ြုန်တိုင်းခဒသကြီး

ေြ်တင်ောလ (၆) ရြ်ခန့ြ ြယားမပည်နယ် ကြြ်ခမေ

နီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီ ေားအံ့ခမေတုလြ်တုေိုင်ရာ မပန် 

လည်သန်ေွြ်းခရးေင်တာတို့ ပူးခပါင်းပပီး မပည်နယ်အတွင်း 

ခမေတု အသေ်တြ်လိုသူ (၂၅) ဦးနှင့် အြူ (၇) ဦးတို့အား 

ေင်တာသို့ အေြဲ့ြူညီပို့ခောင်ခပးေဲ့ပါသည်။

ြယားမပည်နယ်

ေြ်တင်ောလ (၄) ရြ်ခန့ြ ခြျာင်းြုန်းပြို့နယ်၊ 

ြွင်းကြီးခြျးရွာအနီး ယာဉ်တိုြ်ြှုခကြာင့် ေယ်ခမေဒူး 

ေေ်ခအာြ် ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရရှိသည့် လူနာတေ်ဦးအား

ကြြ်ခမေနီလူနာတင်ယာဉ်မြင့် ခြျာင်းြုန်းပြို့နယ်ခေး 

ရုံသို့ ပို့ခောင်ခပးေဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းခဒသကြီး

ေြ်တာောလ (၆) ရြ်ခန့ြ ေျြ်းမြသာေည်ပြို့နယ်တွင် 

ေိုင်ြယ်ြခတာ်တေြှုခကြာင့် ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရသူ တေ်

ဦးအား ခရှးဦးမပုေုခပးပပီး လိုအပ်သည်ြျားြို ြူညီခပးေဲ့ 

ပါသည်။

ြန္တခလးတိုင်းခဒသကြီး

တွဲလြ်လူြှုြူညီခရးအသင်းနဲ့ ခရှေခြတ္တာလူြှုြူညီခရးအသင်း တို့ရဲ့ ပူခပါင်းြူညီခောင်ရွြ်ြှုမြင့် အင်းေိန်ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲရုံး၌ ြိေြျားနဲ့ ြခလးငယ်အား မပန်လည်

ခတွ့ေုံပပီး ခသေျာေွာ အပ်နှံခပးနိုင်ေဲ့ပါတယ်။ ောြျြ်နှာ (၂)



လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းြျားအတွြ် လှူဒါန်းမေင်း

ရှြ်းမပည်နယ်(ခတာင်ပိုင်း)ရှိ ခနရပ်ေွန့်ေွာမပည်သူြျားသို့ ြျပ်သိန်း(၅၀၀)တန်ြိုးရှိ ခောင်၊ ြိုးြာ၊ ေည်သွတ်ေူး၊ ခေါြ်ေွဲ

ခမောြ်နှင့် ေားသုံးေီြျားြို လှူဒါန်းေဲ့ခသာ Myanmar Post and Telecommunication (MPT) အား ဂုဏ်မပုြှတ်တြ်း

လွှာ ခပးအပ်မေင်းြို ေြ်တင်ောလ(၂)ရြ်ခန့ ခန့လည်ပိုင်းြ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ရန်ြုန်ရုံးေွဲ၌ မပုလုပ်ေဲ့

ပါသည်။ 

လှူဒါန်းပွဲတွင် အသင်းဒုတိယဥြ္ကဌ ခဒါြ်တာခဒါ်အြယာခြာ်နိုင် ြ Myanmar Post and Telecommunication 

(MPT) ြှ  Chief Operating Officer Mr. Naoki Shimane အား ဂုဏ်မပုြှတ်တြ်းလွှာ ခပးအပ်ပပီး ခြျးဇူးတင်ေြား ခမပာ

ကြားေဲ့ပါသည်။ အေိုပါ လှူဒါန်းပွဲသို့ အသင်းဒုတိယဥြ္ကဌနှင့်အတူ အေျနိ်မပည့်အလုပ်အြှုခောင် ပါခြာြ္ခခဒါြ်တာခဒါ်

မြသူ၊ ခေးအန္တရာယ်ေိုင်ရာ ေီြံေန့်ေွဲြှုဌာန ညွှန်ကြားခရးြှူး ခဒါ်ေန်းေန်းခြာ်၊ အရင်းအမြေ် ေုေည်းအသုံးေျခရးဌာန ဌာန

ြှူးခဒါ်ခြေန္ဒာြျ ိုး တို့တြ်ခရာြ်ပပီး MPT ြှ Chief Operating Officerနှင့်အတူ Deputy General Manager ဦးခဌးလှ

နှင့် တာဝန်ရှိသူြျား တြ်ခရာြ်ေဲ့ပါသည်။အသင်းဌာနေျုပ်

အခတွ့အကြုံြျားြို သုံးသပ်ပပီး ခရှ့သို့ ေြ်လြ်ခောင်ရွြ်မေင်း - 

ခနရာခဒသအသီးသီးြ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား။ 

ေြ်တင်ောလ (၂) ရြ်ခန့ြ ြိုင်းခယာင်းပြို့နယ်၊ အြှတ် 

(၂) အခမေေံပညာြူလတန်းခြျာင်းနှင့် (ပါဟုတ်) အခမေေံ 

ပညာြူလတန်းခြျာင်းတို့ြှ ခြျာင်းသား၊ ခြျာင်းသူ

ြျားအား ခပါြ်ြွဲခေတတ်ခသာ ပေ္စည်းြျား အန္တရာယ်

အ ခကြာင်းသိခြာင်းေရာြျား အသိပညာခပး ခေွးခနွး

ပွဲ မပုလုပ်ေဲ့ပပီး အသိပညာခပးလြ်ြြ်းောခောင်ြျားအား 

ခထာြ်ပံ့ခပးအပ်ေဲ့ပါသည်။

ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း)

ေြ်တင်ောလ (၂) ရြ်ခန့ြ ခနမပည်ခတာ်ြှ ခေးရုံေင်း 

လူနာတေ်ဦးြို ပျဉ်ြနားပြို့နယ်ရှိ ခနအိြ်သို့ ကြြ်ခမေနီ

လူနာတင်ယာဉ်မြင့် ြူညီပို့ခောင် ခပးေဲ့ပါသည်။

ခနမပည်ခတာ်ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း)

အသင်းြှ ခောင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့် လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းြျား

တွင် ပါဝင်လှူဒါန်းြည်ေိုပါြ -

ခဒါ်ခြေန္ဒာြျ ိုး၊ ဌာနြှူး၊ အရင်းအမြေ်ေုေည်းအသုံးေျခရးဌာန။

ြုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉

https://redcross.2c2p.com

ခြျးဇူးတင်မေင်း - မြန်ြာနိုင်ငံ ကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားခောင် ရွြ်
ြှုြျားြို ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြျား၊ အမပည်မပည်ေိုင်ရာကြြ်ခမေနီ
ခြာ်ြတီ၊ အမပည် မပည်ေိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီအသင်းြျား ြြ်ဒ
ခရးရှင်း၊ ကြြ်ခမေနီနှင့်လမေြ်းနီလှုပ်ရှားြှုြိတ်ြြ် အသင်းြျား၊ ခဒသတွင်း၊ 
နိုင်ငံအေင့်နှင့် အမပည်မပည် ေိုင်ရာြှ အလှူရှင်ြျား သာြြ၊ လူသားေျင်း
ောနာ ခထာြ်ထားြှု ေိုင်ရာ အြွဲ့အေည်းြျား၊ ပုဂ္ဂလိြ ြဏ္ဍရှိြိတ်ြြ်
ြျား၊ တေ်သီးပုဂ္ဂလ ြျားေသည်တို့ြှ ပံ့ပိုးြူညီခပးမေင်း မြေ်သည့် အတွြ် 
အထူးခြျးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ောြျြ်နှာ (၃)

ကသဂုတ်လ (၃၀) နှင့် (၃၁) ရြ်ခန့ြျားတွင် ြိုးညှင်းေရိုင်၊ 

ြါးြန့်ပြို့နယ်၊ တာြေန်နှင့် ခဟာင်းပါးခြျးရွာအုပ်ေုသို့ 

ခရာြ်ရှိခနကြခသာ ေယ်ဇင်းခြျးရွာြှ မပည်သူြျားအား 

အခရးခပါ်ြယ်ေယ်ခရးပေ္စည်းြျား ခထာြ်ပံ့ခပးအပ်ေဲ့

ပါသည်။

ေြ်တင်ောလ (၂) ရြ်ခန့ြ ေားအံ့ပြို့ အထြ (၂) 

ေွဲ ခြျာင်းတွင် ၁၄/၂၀၂၂ ေုနှေ် အခမေေံခရှးဦးမပုေုမေင်း 

သင်တန်းြို ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြှ နည်းမပ ေရာ/ 

ေရာြ (၄) ဦးြ ခြျာင်းသား/သူ (၅၇) ဦးအား ောခတွ့ 

လြ်ခတွ့ သင်ကြားပို့ေျေဲ့ပါသည်။

ြေျင်မပည်နယ် ြရင်မပည်နယ်

ကသဂုတ်လ (၂၀) ရြ်ခန့ြ ေေ်ြိုင်းပြို့နယ် အြြပြို့သေ် 

ခြျာင်း ပတ်ဝန်းြျင်သန့်ရှင်းခရးြို ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီ 

တပ်ြွဲ့ြှူးနှင့် ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင် (၅) ဦးတို့

ြ သြ်ေိုင်ရာနှင့် ပူးခပါင်းလုပ်ခောင်ေဲ့ပါသည်။

ေေ်ြိုင်းတိုင်းခဒသကြီး

ကသဂုတ်လ (၂၂) ရြ်ခန့ြ ြန်တုံပြို့နယ်၊ ခြာ်လုံခြျးရွာ

တွင် ြိုးသည်းထန်ေွာရွာသွန်းြာ ခမြပပို၍ ခနအိြ်ပျြ်ေီး

သွားခသာ အိြ်ခထာင်ေုတေ်ေုအား ခေးလွတ်ရာသို့ 

ခရှေ့ခမပာင်းခပးြာ အိြ်ခောြ်အခထာြ်အြူမပုပေ္စည်း 

(၁)ေုံ၊ ြိသားေုသုံးပေ္စည်း (၁)ေုံ၊ တေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရး

သုံးပေ္စည်း (၁)ေုံ၊ ြီးြိုခေျာင်သုံးပေ္စည်း (၁)ေုံ၊ Jellycan (၁)

ပုံးတို့ြို ခထာြ်ပံ့ခပးေဲ့ပါသည်။

ရှြ်းမပည်နယ် (ခမြာြ်ပိုင်း)

ခဒါ်ခရှေေင်ခြျာ်ေိုး၊ ညွှန်ကြားခရးြှူး၊ 

လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းေိုင်ရာမပန်ကြားေြ်သွယ်ခရးဌာန။ (ြုန်း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁)

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



ြိုးရွာသွန်းခနသည့်အေျနိ်တွင်မြေ်ခေ၊ ြိုးရွာသွန်းပပီးသည့်အေျနိ်တွင်မြေ်ခေ၊ ြိြိအိြ်နှင့် ပတ်ဝန်း 

ြျင်၊လုပ်ငန်းေွင်တွင်မြေ်ခေ ြခတာ်တေ လျှပ်ေေ်ဓါတ်လိုြ်ြှု အန္တရာယ်မြေ်ခပါ်တတ်ပါတယ်။

ထိုသို့ခသာ အခမေအခနြျားတွင် လျှပ်ေေ်ဓါတ်လိုြ်ြှု အန္တရာယ်ကြုံခတွခနရသူအား ခရှးဦးမပုေု

နိုင်ခေရန် ယေုအေီအေဉ်ြို ခဝြျှခပးလိုြ်ပါတယ်။

ယေု လင့်ေ်ြှ ဝင်ခရာြ်ခလ့လာပါ။  https://fb.watch/fc6r3NjPq4/

ခရှးဦးမပုေုမေင်းသင်တန်းြျား တြ်ခရာြ်လိုပါြ - 

ဦးမြတ်ြင်းနိုင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားခရးြှူး၊ ခရှးဦးမပုေုမေင်းနှင့် အန္တရာယ်ြင်းရှင်းခရးဌာန

အီးခြးလ် – myatminnaing@redcross.org.mm, htoonlwinoo@redcross.org.mm

ြိုေိုင်းြုန်း – +၉၅ ၅၀၉၃၄၁၂၊ ၉၄၀၀၇၈၈၉၀၂

ခရှးဦးမပုေုမေင်းေိုင်ရာနည်းပညာြဏ္ဍ

အခတွ့အကြုံြျားြို သုံးသပ်ပပီး ခရှ့သို့ ေြ်လြ်ခောင်ရွြ်မေင်း - 

ခနရာခဒသအသီးသီးြ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား။ 

ောြျြ်နှာ (၄)

ကသဂုတ်လ (၁၇) ရြ်ခန့ြ ခြျာြ်မြူပြို့တွင် ြိုးသည်း 

ထန်ေွာရွာသွန်းပပီး ခရကြီးခရလျြံှုမြေ်ပွားေဲ့ရာတွင် ရပ်ရွာ 

လူထုအတွြ် လိုအပ်ခသာ အြူအညီြျား ခပးေဲ့ပါသည်။

ေြ်တင်ောလ (၆) ရြ်ခန့ြ ြွန်မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီ 

ကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီြှ ခြာ်လပြိုင်ပြို့နယ်အတွင်း ရှိ လူြှု

ြယ်ေယ်ခရးအြွဲ့ (၁၆) ြွဲ့အား တေ်ြိုယ်ရည်ြာ ြွယ်

ခရးဝတ်ေုံ (PPE) ြျားြို ခထာြ်ပံ့ခပးအပ်ေဲ့ပါသည်။

ရေိုင်မပည်နယ် ြွန်မပည်နယ်

ေြ်တင်ောလ (၅) ရြ်ခန့ြ ခြျာြ်တံေါးပြို့နယ်၊ ပြို့

ခေျာင်းတိုြ်နယ်ခေးရုံြှ လူနာတေ်ဦးအား ရန်ြုန် မပည်

သူ့ ခေးရုံကြီးသို့ ကြြ်ခမေနီလူနာတင်ယာဉ်မြင့် ပို့ခောင် 

ခပးေဲ့ပါသည်။

ပဲေူးတိုင်းခဒသကြီး

အသိပညာအေန်းြဏ္ဍ

ေြ်တင်ောလ (၆) ရြ်ခန့ြ ေလင်းပြို့တွင် ေိုင်ြယ် 

ြခတာ်တေြှုခကြာင့် ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရသူအား ခေးရုံသို့ 

ြူညီပို့ခောင်ခပးေဲ့ပါသည်။

ေြ်တင်ောလ (၂) ရြ်ခန့ြ ြြ္ဘာ့ခရှးဦးမပုေုမေင်းခန့ 

အထိြ်းအြှတ်အမြေ် ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား

အတွြ် ခရှးဦးမပုေုမေင်းေိုင်ရာ ဉာဏ်ေြ်း ပပိုင်ပွဲြို ြျင်း 

ပ မပုလုပ်ေဲ့ပါသည်။

ြခြွးတိုင်းခဒသကြီး အသင်းဌာနေျုပ်

ကသဂုတ်လ (၃၁) ရြ်ခန့ြ ခတာင်ကြီးပြို့နယ်၊ ခြျာင်း 

ကြီးေုရပ်ြွြ်၊ တြ္ကသိုလ်ခြျာင်း အခနာြ်ေြ်တွင် 

ယာဉ် ြခတာ်တေြှုမြေ်ပွားရာတွင် လိုအပ်သည့် အြူ 

အညီြျားခပးေဲ့ပါသည်။

ရှြ်းမပည်နယ် (ခတာင်ပိုင်း)


