သတင်းလွှာအမှတ်-၀၀၄/၂၂၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်။

ကြက်ခြေနီသတင်းလွှာ

မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲများနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြုကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သော
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်များ
ဒေသတွင်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအား ရှေးဦးပြုစုခြင်း
လူတိုင်းလူတိုင်း ရှေးဦးပြုစုခြင်းအတတ်ပညာကိုတတ်မြောက်ထားသင့်ပါတယ်။ အရေးကြုံလာတဲ့အခါ မိမိတို့
တတ်ထားတဲ့ ရှေးဦးပြုစုခြင်း ပညာနဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ မည်သူ့ကိုမဆို ပြုစုပြီး နီးစပ်ရာ ဆေးရုံဆေးခန်း သို့
ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့် လူ့အသက်များကို ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ “လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းက တန့်ယန်းက ကြက်ခြေနီ
စေတနာလုပ်အားရှင်တွေနဲ့ စီမံချက်၀န်ထမ်းတွေကို (ကာကွယ်ခြင်း ကျားမရေးရာနှင့် အားလုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်မှု
သင်တန်း) ပို့ချဆွေးနွေးပြီး တန့်ယန်းကနေ လားရှိုးကို ကားနဲ့ပြန်တဲ့လမ်းမှာ တစ်ဖက်လမ်းကြောက ဆိုင်ကယ်
တစ်စီး ကားကျော်တက်ရာမှာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ မှောက်သွားတာ ကို ကားနောက်ကြည့်မှန်
ကနေတဆင့် တွေ့လိုက်ရတယ်လေ။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ဆေးအိတ်ဆွဲကာ ကားပေါ်ကနေ ချက်ချင်းဆင်းပြီး လူနာရှိတဲ့
နေရာဆီအပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ လူနာက ခေါင်းနဲ့ ကျောက်ခဲနဲ့ ရိုက်မိပြီး ပြင်းထန်ဒဏ်ရာ အနေအထားမျ ိုး ဖြစ်
တဲ့အတွက် လူနာဆန်းစစ်ခြင်းကို အလျင်အမြန်ပြုလုပ်ပေးပြီး ဦးခေါင်းသွေးယိုစီးမှုကို သက်သာစေဖို့ သုံးထောင့်
ပတ်တီးအသုံးပြုပြီး တိုက်ရိုက်ဖိနှိပ်ခြင်း (bleeding control) လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချ ိန်မှာ လူနာကသတိလစ်
နေပါတယ်။

ထပ်ပြီးတော့လူနာဆန်းစစ်ခြင်းပြန်လုပ်ပြီး

လူနာသတိပြန်ရလာစေဖို့

စိတ်ချရတဲ့ဘေးစောင်း

အနေအထားလေး ထားပေးထားတယ်။ နှုတ်ခမ်းကွဲဒဏ်ရာနဲ့တခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကို ရေနဲ့ဆေးကြောပြီး
အသင်းဌာနချုပ်

သွေးတိတ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ အတူပါလာတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကလည်း တာဝန်

ကိုယ်စီခွဲပြီး လူနာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားပေးစကားပြောပေးတယ်။ ” လို့ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၊ ရှေးဦးပြုစုခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဌာန စီမံချက်မန်နေဂျာ ဦးထွန်း
လွင်ဦးက သူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ လမ်းအန္တရာယ်ဖြစ်မှုတွင် သူတတ်မြောက်ထားသည့် ရှေးဦးပြုစုခြင်းပညာရပ်ဖြင့် အသက်ကယ်ဆယ်ပေးနိုင်ခဲ့မှုအား ပြောခဲ့ပါတယ်။ “မကြာမီ ကြက်ခြေ
နီလူနာတင်ယာဉ်ရောက်ရှိလာပြီး လူနာနှင့်အတူ ပါလာတဲ့ပစ္စည်းများနှင့် လူနာမှတ်တမ်းများကို စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခဲ့ပါတယ်။ နောက်နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ တန့်ယန်း
ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်တစ်ဦးက ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးလိုက်လို့ လူနာသတိရှိနေကြောင်းနဲ့ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများကလည်း စွမ်းစွမ်းတမံပြုစုဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း
ဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားမှ စိတ်ထဲပေါ့သွားပြီး အတိုင်းမသိဝမ်းသာကြည်နူး ဖြစ်ရပါတယ်။ အကယ်၍ ရှေးဦးပြုစုခြင်းသာ မလုပ်ခဲ့ရင် ဒဏ်ရာကသွေးထွက်လွန်ပြီး အသက်အန္တရာယ်
စိုးရိမ်ရတယ်

လေ။” လို့ သူရဲ့ ဝမ်းသာပီတီကို ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းအနေဖြင့်

နိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ

ရပ်ရွာဒေသတွေမှာ

ရှေးဦးပြုစုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေ တကယ့်ကိုပဲ

ဒီလိုအရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာ

ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ ပြုစုပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမျ ိုးတွေရှိပြီး ကျန်းမာသော လူ့ဘောင်တစ်ခုဖြစ်လာအောင် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ရေပြင်သက်ကယ်ခြင်း (Life Saving)
ရေပြင်သက်ကယ်(Life Saving)ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦး(သို့)လူအများ၊ ရေထဲတွင် အသက်ကယ်သူ၏ ဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံမှု
ရှိပြီး ရေနစ်သူကို စနစ်တကျ ရေထဲမှ ကယ်ဆယ်ပြီး ပြုလုပ်ပေးရန် လိုအပ်သည့်ရှေးဦးပြုစုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ
ကြက်ခြေနီအသင်းသည် အထူးသဖြင့် မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကျရောက်လွယ်သောဒေသများတွင် ရေပြင်သက်ကယ်သင်တန်း
များကို ပို့ချပေးလျက်ရှိပြီး ရပ်ရွာလူထုအား လိုအပ်ပါက အကူအညီပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ကော့သောင်းမြို့က ရေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းစပ်မှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေဟာ မြို့မှာ
နေထိုင်တဲ့လူဦးရေထက်ပိုတာမို့ တံငါလုပ်ငန်းကို ဝမ်းစာရေးအတွက် လုပ်ကိုင်နေကြတာများပါတယ်၊ ရေပြင်နဲ့ဆက်စပ်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

နေတာကြောင့်လည်း ဆူနာမီလိုမုန်တိုင်းဒဏ်နဲ့ ရေလှိုင်းဒဏ်ကို မကြာခဏခံရတယ်၊ အဲ့ဒါနဲ့ ရေပြင်သက်ကယ်ရှေးဦးပြုစု
ခြင်းက ဆက်စပ်နေတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ အကြောင်းရင်းတစုံတရာကြောင့် ရေနစ်သူတွေကို ကယ်ဆယ်တဲ့အခါ

ရေပြင်သက်ကယ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ပြီးတာနဲ့ ရှေးဦးပြုစုခြင်းနဲ့ပြုစုပေးပြီး ဆေးရုံတွေဆေးပေးခန်းတွေကို အချ ိန်မီပို့ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် လူ့အသက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်နိုင်တာ
ပေါ့” ဟု ကော့သောင်းခရိုင်ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးကိုကိုကြီးက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး “လူတိုင်းရှေးဦးပြုစုခြင်းပညာတတ်ကျွမ်းကြရင် ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ရပ်ရွာအတွင်း မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကို ရောဂါအခြေအနေ
သက်သာစေရန် စနစ်တကျပြုစုပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့ ရှေးဦးပြုစုခြင်းဟာ အသက်ကယ်တင်နိုင်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်၊ လူတိုင်းတတ်မြောက်ထားသင့်တယ်” ဟု ရှေးဦးပြုစုခြင်း
ပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကို သုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းသည် ရေပြင်သက်ကယ်ရေးရာလုပ်ငန်း ကော်မတီတစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ရေမကူးတတ်သူ သာမန်ပြည်သူများအတွက် ရေပြင်သက်စောင့် ဗဟုသုတ
များကိုလည်းကောင်း၊ သာမန်အဆင့် ရှေးဦးပြုစုခြင်းအောင်မြင်ပြီးသူများကိုလည်းကောင်း၊ အကူအညီတောင်းခံလာသည့် ရေကူးကန်ရှိ ဟိုတယ်ကြီးများအတွက်ဝန်ထမ်းများအား
ရေပြင်သက်ကယ်သင်တန်းများနှင့် ရေပြင်သက်ကယ်အထောက်အကူပြုပစ္စည်း အသုံးချခြင်းသင်တန်းများကို ပံ့ပိုးကူညီပေးလျက်ရှိနေပါသည်။

ရပ်ရွာလူထုအား ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြောင်းလဲနေသော အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)

မွန်ပြည်နယ်

မိသားစုပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးရေးအစီအစဉ်များ

ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများတွင်

အသိပညာပေးခြင်း

ပါဝင်ကူညီခြင်း

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)

နေပြည်တော်

နေစပ်ဒေသများတွင်

သွေးလှူဒါန်းခြင်း

နေရပ်ပြန်ပြည်သူများအား ကူညီခြင်း

မွန်ပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)

မုန်တိုင်းဘေးအန္တရာယ်သဏ္ဍာန်တူ

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး

ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်း

လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

“အားလုံးကျန်းမာသန့်ရှင်းဖို့ လက်ဆေးကြပါစို့”

အတွေ့အကြုံများကို သုံးသပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း နေရာဒေသအသီးသီးက ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ။

ကယားပြည်နယ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့က ကယားပြည်နယ် ကြက်ခြေ

စက်တင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့က ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်၊

စက်တာဘာလ (၆) ရက်နေ့က ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တွင်

နီကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ဘားအံ့ခြေတုလက်တုဆိုင်ရာ ပြန်

ကွင်းကြီးကျေးရွာအနီး ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ဘယ်ခြေဒူး

ဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ တစ်

လည်သန်စွမ်းရေးစင်တာတို့ ပူးပေါင်းပြီး ပြည်နယ်အတွင်း

ဆစ်အောက်

ဦးအား ရှေးဦးပြုစုပေးပြီး လိုအပ်သည်များကို ကူညီပေးခဲ့

ခြေတု အသစ်တက်လိုသူ (၂၅) ဦးနှင့် အကူ (၇) ဦးတို့အား

ကြက်ခြေနီလူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်ဆေး

စင်တာသို့ အခမဲ့ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။

ရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့်

လူနာတစ်ဦးအား

ပါသည်။

မိသားစုပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၂၂)ရက်နေ့ခန့်က ကလေးငယ်တစ်ဦးဟာ
မိဘများနဲ့ ကွဲကွာသွားကာ လမ်ပျောက်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကလေးငယ်ကို ရွှေမေတ္တာလူမှုကူညီရေးအသင်းက တွေ့ရှိကာ
ရွှေမေတ္တာလူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌက ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဩဂုတ်လ(၂၄)ရက်နေ့မှာတော့ အင်းစိန်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲသို့ ကလေးငယ်ရဲ့ မိဘများအား ကူညီရှာဖွေပေး
နိုင်ရန်အတွက် လာရောက်ဆက်သွယ် အကူအညီတောင်းခံသဖြင့် အင်းစိန်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ ကြက်ခြေနီ
စေတနာလုပ်အားရှင်များနှင့် တွဲလက်လူမှုကူညီရေးအသင်း ဥက္ကဌ ဦးရဲထွန်းဦး နှင့် အဖွဲ့သားများက ကူညီရှာဖွေပေးခဲ့ကြ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ပါသည်။ အဲ့ဒီနောက် ကမ်းနားအနောက်ရပ်ကွက်၌ မိဘများနဲ့ တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် အင်းစိန်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲ၊

တွဲလက်လူမှုကူညီရေးအသင်းနဲ့ ရွှေမေတ္တာလူမှုကူညီရေးအသင်း တို့ရဲ့ ပူပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်မှုဖြင့် အင်းစိန်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲရုံး၌ မိဘများနဲ့ ကလေးငယ်အား ပြန်လည်
တွေ့ဆုံပြီး သေချာစွာ အပ်နှံပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

စာမျက်နှာ (၂)

အတွေ့အကြုံများကို သုံးသပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း နေရာဒေသအသီးသီးက ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ။

ကချင်ပြည်နယ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

ကရင်ပြည်နယ်

သြဂုတ်လ (၂၀) ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းမြို့နယ် အမကမြို့သစ်

သြဂုတ်လ (၃၀) နှင့် (၃၁) ရက်နေ့များတွင် မိုးညှင်းခရိုင်၊

စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့က ဘားအံ့မြို့ အထက (၂)

ကျောင်း ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးကို မြို့နယ်ကြက်ခြေနီ

ဖါးကန့်မြို့နယ်၊ တာမခန်နှင့် ဟောင်းပါးကျေးရွာအုပ်စုသို့

ခွဲကျောင်းတွင် ၁၄/၂၀၂၂ ခုနှစ် အခြေခံရှေးဦးပြုစုခြင်း

တပ်ဖွဲ့မှူးနှင့် ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင် (၅) ဦးတို့

ရောက်ရှိနေကြသော ဆယ်ဇင်းကျေးရွာမှ ပြည်သူများအား

သင်တန်းကို မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ နည်းပြ ဆရာ/

က သက်ဆိုင်ရာနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့

ဆရာမ (၄) ဦးက ကျောင်းသား/သူ (၅၇) ဦးအား စာတွေ့

ပါသည်။

လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)

စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့က မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ အမှတ်

သြဂုတ်လ (၂၂) ရက်နေ့က မန်တုံမြို့နယ်၊ မော်လုံကျေးရွာ

စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှ ဆေးရုံဆင်း

(၂) အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းနှင့် (ပါဟုတ်) အခြေခံ

တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းကာ မြေပြို၍ နေအိမ်ပျက်စီး

လူနာတစ်ဦးကို ပျဉ်မနားမြို့နယ်ရှိ နေအိမ်သို့ ကြက်ခြေနီ

ပညာမူလတန်းကျောင်းတို့မှ

သွားသော

လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ကူညီပို့ဆောင် ပေးခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းသား၊

ကျောင်းသူ

အိမ်ထောင်စုတစ်စုအား

ဘေးလွတ်ရာသို့

များအား ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်

ရွှေ့ပြောင်းပေးကာ အိမ်ဆောက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်း

အ ကြောင်းသိကောင်းစရာများ အသိပညာပေး ဆွေးနွေး

(၁)စုံ၊ မိသားစုသုံးပစ္စည်း (၁)စုံ၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး

ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အသိပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်များအား

သုံးပစ္စည်း (၁)စုံ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း (၁)စုံ၊ Jellycan (၁)

ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

ပုံးတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

နေပြည်တော်

လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများအတွက် လှူဒါန်းခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)ရှိ နေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူများသို့ ကျပ်သိန်း(၅၀၀)တန်ဖိုးရှိ စောင်၊ မိုးကာ၊ စည်သွတ်ဘူး၊ ခေါက်ဆွဲ
ခြောက်နှင့် စားသုံးဆီများကို လှူဒါန်းခဲ့သော Myanmar Post and Telecommunication (MPT) အား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း
လွှာ ပေးအပ်ခြင်းကို စက်တင်ဘာလ(၂)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း ရန်ကုန်ရုံးခွဲ၌ ပြုလုပ်ခဲ့
ပါသည်။
လှူဒါန်းပွဲတွင် အသင်းဒုတိယဥက္ကဌ ဒေါက်တာဒေါ်အမယာမော်နိုင် က Myanmar Post and Telecommunication
(MPT) မှ Chief Operating Officer Mr. Naoki Shimane အား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်စကား ပြော
ကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ လှူဒါန်းပွဲသို့ အသင်းဒုတိယဥက္ကဌနှင့်အတူ အချ ိန်ပြည့်အလုပ်အမှုဆောင် ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်
မြသူ၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်စန်းစန်းမော်၊ အရင်းအမြစ် စုစည်းအသုံးချရေးဌာန ဌာန
မှူးဒေါ်မေစန္ဒာမျ ိုး တို့တက်ရောက်ပြီး MPT မှ Chief Operating Officerနှင့်အတူ Deputy General Manager ဦးဌေးလှ
အသင်းဌာနချုပ်

နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားဆောင် ရွက်

အသင်းမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများ

မှုများကို မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီ

တွင် ပါဝင်လှူဒါန်းမည်ဆိုပါက -

ကော်မတီ၊ အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီအသင်းများ ဖက်ဒ

ဒေါ်မေစန္ဒာမျ ိုး၊ ဌာနမှူး၊ အရင်းအမြစ်စုစည်းအသုံးချရေးဌာန။

ရေးရှင်း၊ ကြက်ခြေနီနှင့်လခြမ်းနီလှုပ်ရှားမှုမိတ်ဖက် အသင်းများ၊ ဒေသတွင်း၊
နိုင်ငံအဆင့်နှင့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာမှ အလှူရှင်များ သာမက၊ လူသားချင်း
စာနာ ထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍရှိမိတ်ဖက်

ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉
https://redcross.2c2p.com

များ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ များစသည်တို့မှ ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း ဖြစ်သည့် အတွက်
အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဒေါ်ရွှေစင်ကျော်စိုး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊
လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးဌာန။ (ဖုန်း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁)
MRCS ၏ လစဉ်သတင်းစာစောင်များကို လေ့လာလိုပါက ယခုလင့်ခ် https://www.redcross.org.mm/my_MM/publications/ ကိုနှိပ်ပါ။

စာမျက်နှာ (၃)

အတွေ့အကြုံများကို သုံးသပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း နေရာဒေသအသီးသီးက ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ။

ရခိုင်ပြည်နယ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

မွန်ပြည်နယ်

စက်တင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့က ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ မြို့ သြဂုတ်လ (၁၇) ရက်နေ့က ကျောက်ဖြူမြို့တွင် မိုးသည်း

စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့က မွန်ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီ

ချောင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံမှ လူနာတစ်ဦးအား ရန်ကုန် ပြည် ထန်စွာရွာသွန်းပြီး ရေကြီးရေလျံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် ရပ်ရွာ

ကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ မော်လမြိုင်မြို့နယ်အတွင်း ရှိ လူမှု

သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ ကြက်ခြေနီလူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင် လူထုအတွက် လိုအပ်သော အကူအညီများ ပေးခဲ့ပါသည်။

ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ (၁၆) ဖွဲ့အား တစ်ကိုယ်ရည်ကာ ကွယ်

ပေးခဲ့ပါသည်။

ရေးဝတ်စုံ (PPE) များကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)

အသင်းဌာနချုပ်

သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့က တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ကျောင်း စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့က စလင်းမြို့တွင် ဆိုင်ကယ်

စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့က ကမ္ဘာ့ရှေးဦးပြုစုခြင်းနေ့

ကြီးစုရပ်ကွက်၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်း အနောက်ဘက်တွင် မတော်တဆမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအား ဆေးရုံသို့

အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ

ယာဉ် မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရာတွင် လိုအပ်သည့် အကူ ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။

အတွက် ရှေးဦးပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ ဉာဏ်စမ်း ပြိုင်ပွဲကို ကျင်း

အညီများပေးခဲ့ပါသည်။

ပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အသိပညာအခန်းကဏ္ဍ

ရှေးဦးပြုစုခြင်းဆိုင်ရာနည်းပညာကဏ္ဍ
မိုးရွာသွန်းနေသည့်အချ ိန်တွင်ဖြစ်စေ၊ မိုးရွာသွန်းပြီးသည့်အချ ိန်တွင်ဖြစ်စေ၊ မိမိအိမ်နှင့် ပတ်ဝန်း
ကျင်၊လုပ်ငန်းခွင်တွင်ဖြစ်စေ မတော်တဆ လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်မှု အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
ထိုသို့သော အခြေအနေများတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်မှု အန္တရာယ်ကြုံတွေနေရသူအား ရှေးဦးပြုစု
နိုင်စေရန် ယခုအစီအစဉ်ကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ယခု လင့်ခ်မှ ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။ https://fb.watch/fc6r3NjPq4/
ရှေးဦးပြုစုခြင်းသင်တန်းများ တက်ရောက်လိုပါက ဦးမြတ်မင်းနိုင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရှေးဦးပြုစုခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဌာန
အီးမေးလ် – myatminnaing@redcross.org.mm, htoonlwinoo@redcross.org.mm
မိုဘိုင်းဖုန်း – +၉၅ ၅၀၉၃၄၁၂၊ ၉၄၀၀၇၈၈၉၀၂

စာမျက်နှာ (၄)

