
မြန်ြာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြျားနှင့် ရပ်ရွာအခမေမပုကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ ပံ့ပိုးြူညီြှုမြင့် ခောင်ရွြ်ခသာ 

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၊ ခရှးဦးမပုေုမေင်းနှင့်အန္တရာယ်ြင်းရှင်းခရးဌာနြှ ခောင်ရွြ်ခသာ Emergency 

Medical Responder – Ambulance Training  သင်တန်းြွင့်ပွဲ အေြ်းအနားြို  ခအာြ်တိုဘာလ (၂၅)ရြ်ခန့၊ 

နံနြ်ပိုင်းြ ခြာ်လမြိုင်မြို့ရှိ ြွန်မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီရုံးတွင် မပုလုပ်ေဲ့ပါသည်။ 

အေြ်းအနားတွင် ြွန်မပည်နယ်အေိုးရအြွဲ့ ဝန်ကြီးေျုပ် ဦးခော်လင်းထွန်းြ အြွင့် အြှာေြား ခမပာကြားေဲ့မပီး၊ 

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ဒုတိယဥြ္ကဌ ခဒါြ်တာခဒါ်အြယာခြာ်နိုင်ြ နှုတ်ေွန်းေြ်ေြားခမပာကြားေဲ့

ပါသည်။

အေိုပါ အေြ်းအနားသို့ မပည်နယ်အေိုးရအြွဲ့ဝန်ကြီးေျုပ်နှင့်အတူ ဝန်ကြီးြျား၊ ဌာနေိုင်ရာြျားြှ တာဝန်ရှိ

သူြျား တြ်ခရာြ်ေဲ့ကြမပီး  မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ဒုတိယဥြ္ကဌနှင့် အတူ  မပည်နယ်ကြြ်ခမေ နီ

ကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီဥြ္ကဌ ဦးေျ ိုြင်းလင်းနှင့် ခြာ်ြတီဝင်ြျား၊  ဂုဏ်ထူးခောင်အြှုခောင် ခဒါြ်တာတိုးတိုး

ခအာင်၊ မပည််နယ်ကြြ်ခမေနီတပ်ြွဲ့ြှူး ဦးခြျာ်မြင့်၊ အဂ္ဂြဟာသီရိသုဓြ္မ ြဏိခောတဓရ ဦးလှထွန်း၊ မြို့နယ်

ကြြ်ခမေနီတပ်ြွဲ့ြှူးြျား၊ အသင်းဌာနေျုပ် ခရှးဦးမပုေုမေင်းနှင့်အန္တရာယ်ြင်းရှင်းခရးဌာနြှ ဒုတိယညွှန်ကြား

ခရးြှူးနှင့် နည်းမပြျား၊ Complex Emergency Operation ြှ တာဝန်ရှိသူြျားနှင့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်း

သူြျား တြ်ခရာြ်ေဲ့ကြပါသည်။ ခအာြ်တိုဘာလ (၂၅)ရြ်ခန့ြှ ခအာြ်တိုဘာလ(၂၈) ရြ်ခန့အထိ (၄) 

အခရးခပါ်လူနာတင်ယာဉ်အေန်းြဏ္ဍြို မြှင့်တင်မေင်း
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ခဒသတွင်းလိုအပ်ေျြ်ြျားြို မြည့်ေည်းရန် မပင်ေင်ခောင်ရွြ်မေင်း

ကြြ်ခမေနီသတင်းလွှာကြြ်ခမေနီသတင်းလွှာ

ရြ်တာ မပုလုပ်သည့် အေိုပါသင်တန်းသို့ သင်တန်းသား/သူ (၃၃) ဦး တြ်ခရာြ်ေဲ့ပါသည်။

အသင်းဌာနေျုပ်

ရပ်ရွာလူထုအတွြ် အသင်းတွင်း ေွြ်းရည်မြှင့်တင်မေင်း

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ြျန်းြာ 

ခရးဌာနြှ ခောင်ရွြ်ခသာ ခေတနာ

အခလျာြ် ခသွးလှူရှင်ြျား ေုခောင်း

ခရးနှင့် ထိန်းသိြ်းခရး သင်တန်းြွင့်ပွဲြို 

ခအာြ်တိုဘာလ(၂၅)ရြ်ခန့ နံနြ်

ပိုင်းြ အသင်းရန်ြုန်ရုံးေွဲတွင် မပုလုပ်

ေဲ့ပါသည်။

သင်တန်းြွင့်ပွဲတွင် အေျနိ်မပည့်အလုပ်အ 

ြှုခောင် ခဒါြ်တာတင်ညွန့်ြ အြွင့် 

အြှာ ေြားခမပာကြားရာတွင် လူနာ၏ 

အသြ်ြို ြယ်တင်နိုင်ရန် ခသွးလှူ ဒါ

န်းမေင်းသည် ြွန်မြတ်သည့် အလှူတေ်ေုအသင်းဌာနေျုပ်

မြေ်မပီး ြုသိုလ်ရပါခကြာင်း၊ အသြ်ြယ်တင်နိုင်ရန် ခောင်ရွြ်ခနသည့် လုပ်ငန်း မြေ်

သည့်အတွြ် ခသွးလှူရှင်ြျား ေုခောင်းရာတွင် ေနေ်တြျမြေ်ရန် လိုအပ်ပါခကြာင်း၊ 

ေိတ်ခြာင်း ခေတနာခြာင်းထားြာ ြိြိတို့၏ လုပ်ငန်းြျားြို ေနေ်တြျလုပ်ြိုင်မပီး 

ြိြိတို့ ပတ်ဝန်းြျင်ြှ အားြိုး၊ အားထားရသည့် ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားမြေ်

ခအာင် ခောင်ရွြ်ကြရန် တိုြ်တွန်းပါခကြာင်း ခမပာကြားေဲ့ပါသည်။

ခသွး ဝန်ခောင်ြှုလုပ်ငန်းြျားအား ြိြိသခဘာေန္ဒအခလျာြ် အေခကြးခငွြယူဘဲ ခသွး

လှူဒါန်းခသာ ခသွးလှူရှင်ြျား ခပါ်ခပါြ်လာခေရန်နှင့် ခပါ်ခပါြ်မပီး ခသွးလှူရှင်ြျား

ြှလည်း ေြ်လြ် ခသွးလှူဒါန်းကြခေရန်အတွြ် ထိခရာြ်ခသာ ြဟာဗျူဟာြျား 

ခရးေွဲနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ြာ သင်တန်းြို ြွင့်လှေ်မေင်းမြေ်ပါသည်။ ခအာြ်တိုဘာလ(၂၅)

ရြ်ခန့ြှ ခအာြ်တိုဘာလ(၂၇)ရြ်ခန့အထိ (၃)ရြ်တာ မပုလုပ်လျြ်ရှိသည့် အေိုပါ 

သင်တန်းသို့ ြွန်မပည်နယ်၊ ြရင်မပည်နယ်၊ ြခြွးတိုင်းခဒသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းခဒသ

ကြီး၊ ရန်ြုန်တိုင်းခဒသကြီးတို့ြှ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်(၃၃)ဦး တြ်ခရာြ်ေဲ့

ပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၊ အရင်း 

အမြေ်ေုေည်းအသုံးေျခရးဌာနြှ ြျင်းပ

မပုလုပ်ခသာ အရင်းအမြေ်ေုေည်းအသုံး 

ေျခရးြူဝါဒနှင့် ြဟာဗျူဟာအသိပညာ

မြန့်ခဝမေင်း၊ ရံပုံခငွမြှင့်တင်မေင်း၊ ဝင်ခငွ

တိုးလုပ်ငန်းေိုင်ရာနှင့် ောရင်းအင်း

ထိန်းသိြ်းမေင်း သင်တန်းြွင့်ပွဲ အေြ်း 

အနားြို ြွန်မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီကြီး 

ကြပ်ြှုခြာ်ြတီရုံးတွင် ခအာြ်တိုဘာ 

လ (၁၈)ရြ်ခန့ြ မပုလုပ်ေဲ့ပါသည်။ 

အေြ်းအနားတွင် အသင်းအေျနိ်မပည့်အ 

လုပ်အြှုခောင် ပါခြာြ္ခခဒါြ်တာခဒါ်အသင်းဌာနေျုပ်

မြသူြ အြွင့်အြှာေြားခမပာကြားေဲ့မပီး၊ ြွန်မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီ 

ဂုဏ်ထူးခောင်အြှုခောင် ခဒါြ်တာတိုးတိုးခအာင်ြ နှုတ်ေွန်းေြ်ေြားခမပာကြား

ေဲ့ပါသည်။

ြွင့်ပွဲအေြ်းအနားသို့ အသင်းအေျနိ်မပည့်အလုပ်အြှုခောင် ပါခြာြ္ခခဒါြ်တာခဒါ်မြ

သူ၊ အလှူရှင် အဂ္ဂြဟာသီရိသုဓြ္မ ြဏိခောတဓရ ဦးလှထွန်း၊ ြွန်မပည်နယ်ကြြ်ခမေ နီ

ကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီဥြ္ကဌ ဦးေျ ိုြင်းလင်း၊ ဂုဏ်ထူးခောင်အြှုခောင် ခဒါြ်တာတိုးတိုး

ခအာင်နှင့် ခြာ်ြတီဝင်ြျား၊ မြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲဥြ္ကဌြျားနှင့် ခြာ်ြတီ

ဝင်ြျား၊ မြို့နယ်ကြြ်ခမေနီတပ်ြွဲ့ြှူးြျား၊ ဒုတိယမြို့နယ်ကြြ်ခမေနီတပ်ြွဲ့ြှူးြျား၊ 

အရင်းအမြေ်ေုေည်းအသုံးေျခရးဌာနြှူး ခဒါ်ခြေန္ဒာြျ ိုးနှင့် နည်းမပြျား၊ ြိတ်ကြားထား

ခသာ ဧည့်သည်ခတာ်ြျားနှင့် တာဝန်ရှိသူြျား တြ်ခရာြ်ေဲ့ကြပါသည်။ 

အေိုပါသင်တန်းြို ခအာြ်တိုဘာလ (၁၈) ရြ်ခန့ြှ (၂၀) ရြ်ခန့အထိ (၃) ရြ်တာ 

ြျင်းပမပုလုပ်ေဲ့မပီး သင်တန်းသား (၃၀) ဦး တြ်ခရာြ်ေဲ့ပါသည်။



ခသွးလွန်တုပ်ခြွးခရာဂါြာြွယ်ခရး

လုပ်ငန်းြျား ခောင်ရွြ်မေင်း

ရပ်ရွာလူထုအား ကြိုတင်မပင်ေင်မေင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ခမပာင်းလဲ ခနခသာ အခမေအခနြျားြို ရင်ေိုင်ရန် အသင့်မပင်ေင်မေင်းနှင့် တုံ့မပန်ခောင်ရွြ်မေင်း

ြွန်မပည်နယ် ရေိုင်မပည်နယ်

ြိုဗေ်-၁၉ ခရာဂါြာြွယ်ခရးလုပ်ငန်းြျားတွင်

ပါဝင်ခောင်ရွြ်မေင်း

နယ်ေပ်ခဒသြျားတွင် 

ခနရပ်မပန်မပည်သူြျားအား ြူညီမေင်း

ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း) ရန်ြုန်တိုင်းခဒသကြီး

ေနေ်တြျလြ်ခေးနည်း 

သရုပ်မပသမေင်း
ခသွးလှူဒါန်းမေင်း

ြရင်မပည်နယ် ရှြ်းမပည်နယ် (ခတာင်ပိုင်း)

ခြျာင်းြျားတွင် ခရှးဦးမပုေုမေင်း (အခမေေံ) 

သင်တန်း ြျား ြွင့်လှေ်မေင်း

အခတွ့အကြုံြျားြို သုံးသပ်မပီး ခရှ့သို့ ေြ်လြ်ခောင်ရွြ်မေင်း - 

ခနရာခဒသအသီးသီးြ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား။ 

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းသည် ြခြွးတိုင်းခဒသကြီး၊ ခပါြ်မြို့နယ်တွင်ခအာြ်တိုဘာလ (၈) ရြ်ခန့နှင့် ခော

မြို့နယ်တွင် ခအာြ်တိုဘာလ (၁၂) ရြ်ြှ (၂၀) ရြ်ခန့အထိ လူသားေျင်းောနာခထာြ်ထားြှုအြူအညီြျားအား 

ခောင်ရွြ်ခပးေဲ့ရာ အသင်းညွှန်ကြားခရးြှူး ခဒါ်ခအးခအးမငိြ်း ဦးခောင်၍ ဝန်ထြ်းြျားနှင့် ခဒသေံကြြ်ခမေနီ

ခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားြ ခနရပ်ေွန့်ေွာမပည်သူြျားအား လိုအပ်သည့် ေားခသာြ်ြုန်နှင့် အသုံးအခောင်ပေ္စည်းြျား

အား ခထာြ်ပံ့ခပးအပ်ေဲ့ကြပါသည်။

ခပါြ်မြို့နယ်ရှိ ခအာင်တံေွန်ရပ်ြွြ်၊ ခအာင်ေျြ်းသာရပ်ြွြ်၊ ခအာင်ခတာ်ြူရပ်ြွြ်နှင့် ခရှေခပါြ်ပင်ရပ်ြွြ်ြျားရှိ 

ခေွြျ ိုး၊ အသိြိတ်ခေွြျားအိြ်တွင် ယာယီေိုလှုံလျှြ်ရှိတဲ့ ယာယီခနရပ်ေွန့်ေွာအိြ်ခထာင်ေု(၅၀၀) အား တေ်အိြ်ခထာင်

လျှင် ေန်(၂၅) မပည်ဝင် (၁)အိတ်၊ ေီ(၁)လီတာဗူး (၆)ဗူး၊ ပဲ(၈)မပည်ဝင် (၁)အိတ်၊ ေား(၁)ပိဿာ၊ တေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်း

ခရးသုံးပေ္စည်း(တေ်ပတ်ော) (၁)ေုံ၊ ခောင်(၂)ထည်၊ မေင်ခထာင်(၂)လုံး၊ ြျာ(၂)ေျပ်၊ လြ်သန့်ေင်ခေးရည်(၅)ဗူး၊ ပါးေပ်နှင့်

နှာခေါင်းေည်း(၁)ဗူး နှင့် လိုအပ်ေျြ်ြျားအလိုြ် တေ်ြိုယ်ရည်အြျ ိုးသားသုံးပေ္စည်းြျား၊ တေ်ြိုယ်ရည်အြျ ိုးသြီးသုံး

ပေ္စည်းြျား၊ ြခလးသုံးပေ္စည်းြျား၊ ြိုယ်ဝန်ခောင်ြခလးခြွးြွားသန့်ေင်သုံးပေ္စည်းအိတ် တို့ြို ခပးအပ်ေဲ့ပါသည်။

ခောမြို့နယ်ရှိ မြို့ခပါ်ရပ်ြွြ်ြျား၊ ခလာင်းရှည်မြို့၊ အညာြတင်းခြျးရွာ၊ သီးြုန်းခြျးရွာတို့ရှိ ယာယီခနရပ်ေွန့်ေွာ

ယာယီခနရပ်ေွန့်ေွာမပည်သူြျားအား ြူညီခပးမေင်း

ြခြွးတိုင်းခဒသကြီး

အိြ်ခထာင်ေု (၇၀၄)ေုအား တေ်အိြ်ခထာင်လျှင် ေန်(၂၅)မပည်ဝင် (၁)အိတ်၊ ေီ(၁)လီတာဗူး(၆)ဗူး၊ ပဲ(၈)မပည်ဝင် (၁)အိတ်၊ ေား(၁ )ပိဿာ၊ တေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရးသုံးပေ္စည်း(တေ်

ပတ်ော) (၁)ေုံ၊ ခောင်(၂)ထည်၊ မေင်ခထာင်(၂)လုံး၊ ြျာ(၂)ေျပ်၊ လြ်သန့်ခေးရည်(၅)ဗူး၊ နှာခေါင်းေည်း (၁)ဗူးနှင့် လိုအပ်ေျြ်ြျားအလိုြ် တေ်ြိုယ်ရည်အြျ ိုးသားသုံးပေ္စည်းြျား၊ တေ်

ြိုယ်ရည်အြျ ိုးသြီးသုံးပေ္စည်းြျား၊ ခြွးြင်းေြခလးသုံးပေ္စည်းြျား၊ ြိုယ်ဝန်ခောင်ြခလးခြွးြွားသန့်ေင်သုံးပေ္စည်းအိတ် တို့ြို ခပးအပ်ေဲ့ကြပါသည်။ ထို့မပင် ခပါြ်ြွဲခေတတ်

ခသာပေ္စည်းြျားအန္တရာယ်ြာြွယ်ခရးနှင့် ပတ်သြ်သည့်အသိပညာခပးမေင်းအား ရပ်ရွာလူထု (၉၀၁) ဦးနှင့် ြခလးငယ် (၂၅၉) ဦးတို့အား ခောင်ရွြ်ခပးေဲ့ကြပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းသည် ြခြွးတိုင်းခဒသကြီးအတွင်း အြူအညီလိုအပ်ခနသူခတွြို ၂၀၂၁ေုနှေ် ဒီေင်ဘာလြတေ်ကြိြ်၊ ၂၀၂၂ေုနှေ် ခြလြတေ်ကြိြ်၊ ၂၀၂၂ေုနှေ် ေွန်လ

ြတေ်ကြိြ် သွားခရာြ်ခထာြ်ပံ့ြူညီခပးေဲ့ကြမပီး ယေုခောင်ရွြ်ခနခသာ လူြှုြရုဏာအြူအညီြျားြှာ ေတုတ္ထအကြိြ်ခမြာြ် ြူညီခပးမေင်းလည်းမြေ်ပါသည်။

သင့်ခသွးမြင့် အသြ်ြယ်ပါ။

ောြျြ်နှာ (၂)



အားလုံးအြျုံးဝင်ပါဝင်ခရး

ြသန်ေွြ်းသူြျား အားြေားမြင့် လူြှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ပိုြိုပါဝင်လာခေရန်၊ ြိြိြိုယ်ြို ပိုြိုယုံကြည်ြှု

ရှိခေရန်၊ ြသန်ေွြ်းသူအေျင်းေျင်း ပိုြိုရင်းနှီးြှုရရှိခေရန် ရည်ရွယ်ေျြ်မြင့် မပုလုပ်ခသာ ြသန်ေွြ်းအားြေား

မပိုင်ပွဲြို  မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ြျန်းြာခရးဌာန၊ ဘားအံမြို့ ခမေတုလြ်တုေိုင်ရာ မပန်လည်

သန်ေွြ်းခရးဌာန၌ ခအာြ်တိုဘာလ(၇)ရြ်ခန့ နံနြ်ပိုင်းြ မပုလုပ်ေဲ့ပါသည်။

အေိုပါမပိုင်ပွဲတွင်  ြသန်ေွြ်းသူ ြခလး(၁၂)ဦး၊ လူကြီး(၂၃)ဦး ေုေုခပါင်း(၃၅)ဦး ပါဝင်ေဲ့ကြမပီး ြခလးငယ်

ြျား၏ ေွြ်းရည်မပိုင်ပွဲြျား၊ေားပွဲတင်တင်းနေ်၊ ကြြ်ခတာင်၊ ဝိုင်းမေင်း၊ ပိုြ်ခြျာ်မေင်း၊ Wheel Chair Basket-

ball မပိုင်ပွဲြျားြို မပုလုပ်ေဲ့ရာ ြရင်မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီ အတွင်းခရးြှူး တြ်ခရာြ် 

ကြည့်ရှု့အားခပးေဲ့မပီး မပိုင်ပွဲြျားတွင်ေုရရှိသူြျားအား တာဝန်ရှိသူြျားနှင့်အတူ ေုြျားေျးီမြှင့်ခပးေဲ့ပါသည်။အသင်းဌာနေျုပ်

အခတွ့အကြုံြျားြို သုံးသပ်မပီး ခရှ့သို့ ေြ်လြ်ခောင်ရွြ်မေင်း - 

ခနရာခဒသအသီးသီးြ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား။ 

ခအာြ်တိုဘာလ (၇) ရြ်ခန့ြ တာေျလီိတ်မြို့တွင် ြိုး 

သည်းထန်ေွာရွာသွန်းြှုခကြာင့် ခရကြီးခရလျှြံှုမြေ်ပွားရာ 

တွင် မပည်သူြျားအား ခရလွတ်ရာသို့ ခရွ့ခမပာင်းခပးမေင်း

နှင့် ခရခဘးြယ်ေယ်ခရးေေန်းတွင် လိုအပ်သည်ြျားြို 

ပူးခပါင်းြူညီမေင်းြျား မပုလုပ်ေဲ့ပါသည်။

ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း)

ခအာြ်တိုဘာလ (၉) ရြ်ခန့ြ ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်၊ ၀ြ်

ြုန်းခြျးရွာတွင် ေိုင်ြယ်ြခတာ်တေတိြ်းခြှာြ်ြာ 

ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရှိေဲ့ခသာ အြျ ိုးသားတေ်ဦးအား ခရှးဦးမပုေု

ခပးြာ ေြ်လြ်ခေးြုသြှုေံယူရန်အတွြ် ကြြ် 

ခမေနီလူနာတင်ယာဉ်မြင့် ပျဉ်းြနားမပည်သူ့ခေးရုံြုတင် 

(၂၀၀) သို့ ပို့ခောင်ြူညီခပးေဲ့ပါသည်။

ခနမပည်ခတာ်ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း)

အသင်းြှ ခောင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့် လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းြျား

တွင် ပါဝင်လှူဒါန်းြည်ေိုပါြ -

ခဒါ်ခြေန္ဒာြျ ိုး၊ ဌာနြှူး၊ အရင်းအမြေ်ေုေည်းအသုံးေျခရးဌာန။

ြုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉

https://redcross.2c2p.com

ခြျးေူးတင်မေင်း - မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားခောင် ရွြ်
ြှုြျားြို မြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြျား၊ အမပည်မပည်ေိုင်ရာကြြ်ခမေနီ
ခြာ်ြတီ၊ အမပည်မပည်ေိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီအသင်းြျား ြြ်ဒ
ခရးရှင်း၊ ကြြ်ခမေနီနှင့်လမေြ်းနီလှုပ်ရှားြှုြိတ်ြြ် အသင်းြျား၊ ခဒသတွင်း၊ 
နိုင်ငံအေင့်နှင့် အမပည်မပည် ေိုင်ရာြှ အလှူရှင်ြျား သာြြ၊ လူသားေျင်း
ောနာ ခထာြ်ထားြှု ေိုင်ရာ အြွဲ့အေည်းြျား၊ ပုဂ္ဂလိြ ြဏ္ဍရှိြိတ်ြြ်
ြျား၊ တေ်သီးပုဂ္ဂလ ြျားေသည်တို့ြှ ပံ့ပိုးြူညီခပးမေင်း မြေ်သည့် အတွြ် 
အထူးခြျးေူးတင်ရှိပါသည်။

ခအာြ်တိုဘာ (၂၀) ရြ်ခန့ြ ြိုးခြာင်းမြို့ရှိ ညခန

ခေျးတွင် ခေးခရာင်း/ဝယ်ြျားြို ြိုဗေ်-၁၉ ခရာဂါ

ြာြွယ်ခရးအတွြ် နှာခေါင်းေည်းြျားခပးခဝေဲ့ပါသည်။

ခအာြ်တိုဘာလ (၅) ရြ်ခန့ြ ရပ်ခောြ်မြို့နယ် မပည်

သူ့ ခေးရုံအနီးတွင် ြိုဗေ်-၁၉ ခရာဂါြာြွယ်ခရးအ 

တွြ် အသိပညာခပးမေင်းနှင့် နှာခေါင်းေည်းြျား မြန့်ခဝ

ခပးမေင်းြို ခောင်ရွြ်ေဲ့ပါသည်။

ြေျင်မပည်နယ် ရှြ်းမပည်နယ် (ခတာင်ပိုင်း)

ေြ်တင်ဘာလ (၃၀) ရြ်ခန့ြ ေေ်ြိုင်းမြို့နယ်နှင့် ြုံ

ရွာမြို့နယ်အတွင်းရှိ လြ်းေုံြျားတွင် မပည်သူြျားအား ြို

ဗေ်-၁၉ ခရာဂါြာြွယ်ခရး အသိပညာခပးမေင်း၊ နှာခေါင်း

ေည်းခပးခဝမေင်းတို့ြို ခောင်ရွြ်ေဲ့ပါသည်။

ေေ်ြိုင်းတိုင်းခဒသကြီး

ခအာြ်တိုဘာလ (၁၆) ရြ်ခန့ြ ခနာင်ေျ ိုမြို့နယ်၊ ြံကြီး

ခြျးရွာတွင် ခြာ်ခတာ်ေိုင်ြယ်ြခတာ်တေတိုြ်ြိရာ

ြှ ဦးခေါင်းတွင် မပင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိေဲ့ခသာ အြျ ိုးသားတေ်

ဦးအား ခေးြုသြှုေံယူရန် မြို့နယ်ြှ ကြြ်ခမေနီခေတနာ

လုပ်အားရှင်ြျားြ ခနာင်ေျ ိုခေးရုံသို့လည်းခြာင်း ထို

ြှတေင့် မပင်ဦးလွင်ခေးရုံသို့လည်းခြာင်း ကြြ်ခမေနီ

လူနာတင်ယာဉ်မြင့် ြူညီပို့ခောင်ခပးေဲ့ပါသည်။

ရှြ်းမပည်နယ် (ခမြာြ်ပိုင်း)

ခဒါ်ခရှေေင်ခြျာ်ေိုး၊ ညွှန်ကြားခရးြှူး၊ 

လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းေိုင်ရာမပန်ကြားေြ်သွယ်ခရးဌာန။ (ြုန်း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁)

MRCS ၏ လေဉ်သတင်းောခောင်ြျားြို ခလ့လာလိုပါြ ယေုလင့်ေ ် https://www.redcross.org.mm/my_MM/publications/ ြိုနှိပ်ပါ။ ောြျြ်နှာ (၃)



အခတွ့အကြုံြျားြို သုံးသပ်မပီး ခရှ့သို့ ေြ်လြ်ခောင်ရွြ်မေင်း - 

ခနရာခဒသအသီးသီးြ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား။ 

ခအာြ်တိုဘာလ (၆) ရြ်ခန့ြ ခြာြရိတ်မြို့တွင် 

ခပါြ်ြွဲခေတတ်ခသာပေ္စည်းြျားအန္တရာယ်အသိပညာ 

ခပးလြ်ြြ်းောခောင်ြျားြို ခေျးနှင့် လူေည်ြားရာခန 

ရာြျားတွင် မြန့်ခဝခပးေဲ့ပါသည်။

ေြ်တင်ဘာလ (၂၉) ရြ်ခန့ြှ ခအာြ်တိုဘာလ (၁) ရြ် 

ခန့အထိ ြုဒုံမြို့နယ်ရှိ ပရဟိတအသင်းြျားြှ သင်တန်း 

သား/ သူ (၂၉) ဦးအား ခရှးဦးမပုေုမေင်း (အခမေေံ) သင်တန်း

ြို ောခတွ့လြ်ခတွ့ြျား သင်ကြားပို့ေျခပးေဲ့ပါသည်။

ြရင်မပည်နယ် ြွန်မပည်နယ်

ခအာြ်တိုဘာလ (၆) ရြ်ြှ (၈) ရြ်ခန့အထိ ပဲေူးမြို့ 

အထြ (၂) ခြျာင်း၌ ခရှးဦးမပုေုမေင်း (အခမေေံ) သင် 

တန်း (၆/၂၀၂၂) တွင် သင်တန်းသား/သူ (၃၇) ဦးအား ော 

ခတွ့လြ်ခတွ့ ပို့ေျခပးေဲ့ပါသည်။

ပဲေူးတိုင်းခဒသကြီး

ခအာြ်တိုဘာလ (၁၁) ရြ်ြှ (၁၅) ရြ်ခန့အထိ ခရနံ

ခေျာင်းမြို့ရှိခြျာင်းြျားြှ ခြျာင်းသူ/သား ေုေုခပါင်း (၆၁) 

ဦးအား ခရှးဦးမပုေုမေင်း (အခမေေံ) သင်တန်း (၁၀/၂၀၂၂) 

တွင် ောခတွ့လြ်ခတွ့ ပို့ေျခပးေဲ့ပါသည်။

ခအာြ်တိုဘာလ(၂၁)ရြ် နံနြ်(၁၁:၃၀)နာရီအေျနိ်တွင် 

ဝါးေယ်ြမြို့နယ်ရှိ မြိုးခေးေန်းြှ အခရးခပါ်လူနာ (၁) ဦး

အား ရန်ြုန်မပည်သူ့ခေးရုံကြီးသို့ ကြြ်ခမေနီလူနာတင် 

ယာဉ်မြင့် ပို့ခောင်ြူညီခပးေဲ့ပါသည်။

ြခြွးတိုင်းခဒသကြီး ဧရာဝတီတိုင်းခဒသကြီး

ခအာြ်တိုဘာလ (၅) ရြ်ခန့ြ ေျင်းမပည်နယ်၊ ပလြ်

ဝမြို့နယ်၊ ငဗွီခြျးရွာြှ ခမြမြှုပ်ြိုင်းခကြာင့် ခမေခထာြ်

တွင် ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရရှိေဲ့သူအား ပလြ်ဝနှင့် ခြျာြ်

ခတာ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲတို့ပူးခပါင်းြာ ေေ်ခတွမြို့မပည်

သူ့ခေးရုံသို့ ြူညီပို့ခောင်ခပးေဲ့ကြသည်။

ရေိုင်မပည်နယ်

တနသသာရီတိုင်းခဒသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီးြှ ကြြ်ခမေနီခေတနာ

လုပ်အားရှင်ြျားသည် ရပ်ရွာလူထုအတွြ် လူြှုြရုဏာအြူအညီြျားြို 

ခန့ေဉ်ခောင်ရွြ်ခပးလျြ်ရှိပါသည်။ တနသသာရီတိုင်းခဒသကြီး၊ ထားဝယ်

မြို့နယ်ရှိ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားသည် ခေးရုံသို့ သွားခရာြ်

ရန်လိုအပ်ခသာလူနာြျား၊ ခေးရုံအခမပာင်းအခရွ့ြျားခကြာင့် အေြ်အေဲ

မြေ်ခနသူြျား၊ ြခတာ်တေြှုြျားခကြာင့် ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရသူြျား၊ ြီးြွားရန် 

(သို့) ြီးြွားမပီးခသာ ြိုယ်ဝန်ခောင်ြိေင်ြျားနှင့် အမေားခသာြိေ္စရပ်ြျား

ခကြာင့် ခေးရုံသို့ သွားခရာြ်ခေးြုသြှုေံယူရြည့် အခရးခပါ်လူနာြျား

အား ကြြ်ခမေနီလူနာတင်ယာဉ် ြျားမြင့် ပို့ခောင်ြူညီခပးလျြ်ရှိပါသည်။

ထိုြဲ့သို့ ြူညီခောင်ရွြ် ခပးရာတွင် ၂၀၂၂ေုနှေ်၊ ခအာြ်တိုဘာလ(၅)

ရြ်ခန့၊ ည(၈:၃၀)နာရီအေျနိ်ေန့်တွင် ခေါင်းြိုြ်ခဝဒနာေံေားခနရသူ(၁)

ဦး၊ ခအာြ်တိုဘာလ(၄)ရြ်ခန့၊ နံနြ်(၀၀:၀၀)နာရီအေျနိ်ေန့်တွင် အေိပ်

ရှိသတ္တဝါြိုြ်ေံရ လူနာ(၁)ဦး၊ နံနြ်(၉:၀၀)နာရီအေျနိ်ေန့်တွင် ယာဉ်

ြခတာ်တေြှုခကြာင့် ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရ လူနာ(၁)ဦး၊ ခန့လည်(၁:၃၀)နာရီ 

နှင့် (၂:၀၀)နာရီ အေျနိ်ေန့်ြျားတွင် ခေးရုံေင်းလူနာ(၂)ဦး၊ ညခန(၃:၃၀)

နာရီအေျနိ်ေန့်တွင် အသြ်ရှူကြပ်လူနာ(၁)ဦး၊ ည(၆:၄၅)နာရီအေျနိ်ေန့်

တွင် ြီးြွားြည့် ြိုယ်ဝန်ခောင်ြိေင်(၁)ဦး၊ ည(၉:၃၀)နာရီအေျနိ်ေန့်တွင် 

ခသွးခပါင်ေျနိ်ြျေင်း လူနာ(၁)ဦး တို့အား ထားဝယ်မြို့မပည်သူ့ခေးရုံ၊ မြင့်

ြိုရ်ဦးခေးရုံ၊ ေျြ်းခမြ့ခေးရုံ နှင့် ြယ်ဒီလန်းခေးရုံြျားသို့ အသီးသီးပို့ခောင်

ြူညီခပးေဲ့ပါသည်။

တနသသာရီတိုင်းခဒသကြီး

ောြျြ်နှာ (၄)



ရပ်ရွာလူထု ခဘးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ေံနိုင်ခရးအတွြ် အထိြ်းအြှတ်ခန့ြျားတွင် လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျား

“ခဘးအန္တရာယ်ကြိုတင်မပင်ေင်ခရးအတွြ် ခြျးရွာခတွြှာ ခဘးြျခရာြ်လွယ်ြှုနှင့် ေွြ်းခောင်ရည်ခလ့လာေန်းေေ်

မေင်း (Vulnerability and Capacity Assessment) ခတွ သွားခရာြ်မပုလုပ်မပီး ခဘးအန္တရာယ်ခလျာ့ပါးခရး လုပ်ငန်းအေီအေ

ဥ်ခရးေွဲတာခတွ ခောင်ရွြ်ခပးပါတယ်။ 

ဒါ့အမပင် ခြျာင်းအခမေမပုနဲ့ ရပ်ရွာလူထုအခမေမပု ခဘးအန္တရာယ်ခလျာ့ပါးခရးသင်တန်းခတွ၊ ရာသီဥတုခမပာင်းလဲမေင်းေိုင်ရာ

သင်တန်းခတွ၊ ခငွသားခထာြ်ပံ့မေင်းနဲ့ပတ်သြ်တဲ့သင်တန်းခတွြို မြို့နယ်ခတွနဲ့ ခြျးရွာခတွြှာ ကြိုတင်ခေွးခနွးပို့ေျ

ခပးထားပါတယ်။ ခဘးအန္တရာယ်ခလျာ့ပါးခရးေိုင်ရာ မပေန်းခတွမပင်ေင်မပသမပီး အသိပညာခပးတာခတွလည်း မပုလုပ်ပါ

တယ်” လို့ ေေ်ြိုင်းတိုင်းခဒသကြီးကြြ်ခမေနီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီြှ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင် ဦးကြည်ခော်ခဝြ သူ

ရဲ့ ကြိုတင်မပင်ေင်ခရးလုပ်ငန်းြျားြို အေုလိုပဲ ြျှခဝခပးေဲ့ပါတယ်။

အမပည်မပည်ေိုင်ရာသဘာဝခဘးအန္တရာယ်ထိေိုြ်ေုံးရှုံးနိုင်ခမေခလျာ့ေျခရးခန့ (ခအာြ်တိုဘာလ၊ ၁၃ ရြ်)

ြျွန်ြအခနနဲ့ “ခဘးအန္တရာယ်ကြိုတင်မပင်ေင်ခရးအတွြ် ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ခတွ၊ ြိတ်ြြ်အြွဲ့အေည်း

ခတွနဲ့ ရပ်ရွာလူထုအတွင်းရှိ လူငယ်ခေါင်းခောင်ခတွြို အခမေေံခဘးအန္တရာယ်ေိုင်ရာေီြံေန့်ေွဲြှုသင်တန်း (Basic Disas-

ter Management Training) ြျားြို ကြိုတင် ပို့ေျသင်ကြားခပးထားပါတယ်။ သဘာဝနဲ့ လူခကြာင့်မြေ်တဲ့ ခဘးအန္တရာယ်

အြျ ိုးြျ ိုး ြမြေ်ေင်ြှာ ကြိုတင်မပင်ေင်ခရး၊ ြာြွယ်ခရးနဲ့ ခဘးအန္တရာယ်အြျ ိုးြျ ိုးမြေ်လာတဲ့အေါြှာလည်း ကြံ့ကြံ့ေံ

ရင်ေိုင်နိုင်ြို့အတွြ် ောတ်တိုြ်ခလ့ြျင့်ြှုြျားြို ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားြ ဌာနေိုင်ရာြျား၊ ြိတ်ြြ်အြွဲ့

အေည်းြျား၊ ရပ်ရွာလူထုြျားနဲ့အတူ ခလ့ြျင့်ခောင်ရွြ်ထားပါတယ်။ ခဘးအန္တရာယ်သတိခပးေနေ်ြျားြိုလည်း ခြျးရွာ

ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲ(ငယ်)အေင့်ထိ ကြိုတင်သင်ကြားခပးထားပါတယ်။ 

ရာသီအလိုြ်မြေ်ခပါ်တြ်ခသာ ခဘးအန္တရာယ်ြျားအတွြ် ကြိုတင်အေီအေဉ်ခရးေွဲမေင်းနှင့် ြယ်ေယ်ပေ္စည်းြျား လိုအပ်

လာတဲ့အေါ ခထာြ်ပံ့နိုင်ြို့အတွြ် ပေ္စည်းြျားြို ဌာနေျုပ်နှင့် ေျတိ်ေြ်ြာ မပည်နယ်သိုခလှာင်ရုံတွင် ကြိုတင်မြည့်ေည်း

သင်သိပါသလား။

နှေ်ေဉ် ခအာြ်တိုဘာလ (၁၃) ရြ်ခန့သည် အမပည်မပည်ေိုင်ရာသဘာဝခဘးအန္တရာယ်ထိေိုြ်ေုံး ရှုံးနိုင်ခမေခလျာ့ေျခရးခန့မြေ်ပါသည်။ 

ယေု ၂၀၂၂ ေုနှေ်၏ ခောင်ပုဒ်ြှာ ကြိုတင်အသိခပးထုတ်မပန်ေျြ် ခောလျင်ခောင်ရွြ်အားလုံးအတွြ် (#earlywarning and #early-

action for all) မြေ်ပါသည်။

အေိုပါခန့တွင် ြြ္ဘာတေ်ဝန်းြှ အြွဲ့အေည်းအသီးသီးသည် ခဘးအန္တရာယ်ခလျာ့ပါးခရးအတွြ် ရပ် ရွာလူထုြို အသိပညာခပးမေင်းနှင့် 

အထိြ်းအြှတ်အေြ်းအနားြျားြို ြျင်းပမပုလုပ်ခလ့ရှိပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းသည်လည်း မပည်နယ်နှင့် တိုင်းခဒသကြီး

အသီးသီးတွင် အထိြ်းအြှတ်အေြ်းအနားြိုမပုလုပ်မေင်းနှင့်အတူ ရပ်ရွာလူထု ထိေိုြ်ေုံးရှုံးနိုင်ခေျြို တိုးမြှင့်အသိပညာခပးမေင်းြျားြို 

နှေ်ေဉ် ခောင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။

ထားမပီး အခမေေံလိုအပ်ေျြ်ြျားြို အမြန်ေုံး မြည့်ေည်းခထာြ်ပံ့ခပးနိုင်ရန်အတွြ် မပည်တွင်း၊ မပည်ပြှ အလှူရှင်ြျားနှင့်လည်း ေျတိ်ေြ်ထားပါတယ်။ ဒီလိုမပင်ေင်ြှုခတွြို 

မပည်နယ်ရုံးြှာသာြြဘဲ ခြျးရွာအသင်းေွဲ(ငယ်)အေင့်ထိြို မပင်ေင်ထားပါတယ်” လို့ ြွန်မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီြှ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင် ခဒါ်ခလး

ခလးေြ်ြ သူြရဲ့ ခဘးအန္တရာယ်ကြိုတင်မပင်ေင်ခရး လုပ်ငန်းြျားြို ြျှခဝခပးေဲ့ပါတယ်။

ောြျြ်နှာ (၅)



ရပ်ရွာလူထု ခဘးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ေံနိုင်ခရးအတွြ် အထိြ်းအြှတ်ခန့ြျားတွင် လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျား

ြြ္ဘာ့လြ်ခေးခရးခန့ (ခအာြ်တိုဘာလ၊ ၁၅ ရြ်)

သင်သိပါသလား။

ခအာြ်တိုဘာလ (၁၅) ရြ်ခန့ြို ြြ္ဘာ့လြ်ခေးခရးခန့အမြေ် ၂၀၀၈ ေုနှေ်ြှ ေတင်သတ်ြှတ်ေဲ့မပီး နှေ်ေဉ် အေြ်းအနားြျား မပုလုပ်မပီး 

ရပ်ရွာလူထုြို ေနေ်တြျလြ်ခေးနည်းသရုတ်မပသမေင်းနှင့် အသိပညာခပးမေင်းြျား မပုလုပ်လျြ်ရှိပါတယ်။

ယေုနှေ် Global Handwashing Day ရဲ့ ခောင်ပုဒ် ြခတာ့ Unite For Universal Hand Hygiene (အားလုံးလြ်ခေး သန့်ရှင်းခရး 

ေည်းလုံးညီညာခောင်ရွြ်ခပး) မြေ်ပါတယ်။

ယေုလို Covid -19 ြပ်ခရာဂါမြေ်ပွားခနေျနိ်ြာလြှာ လြ်ခေးမေင်းဟာအခရးကြီးပါတယ်။ ဒါခကြာင့် Global Handwashing Day ြို 

ဂုဏ်မပုခသာအားမြင့် အေုြေမပီး လြ်ခေးလိုြ်ကြပါေို့လို့ တိုြ်တွန်းလိုြ်ရပါတယ်။

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၊ ြျန်းြာခရးဌာန၊ ရပ်ရွာလူထုအားလုံးပါဝင်ခသာ ခဘးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ေံနိုင်ေွြ်းရှိသည့် 

ခြျးရွာြျားတည်ခောြ်မေင်းေီြံြိန်း၊ ပဋိပြ္ခနှင့်ရာသီဥတုခမပာင်းလဲြှုဒဏ်ြျားခကြာင့်ထိေိုြ်ေံေားရသူြျားအတွြ်

ပဏာြြျန်းြာခရးခောင့်ခရှာြ်ြှုလြ်လှြ်းြှီခေခရးေီြံြိန်းနှင့် အနာဂါတ်အတွြ်ခသာြ်သုံးခရေီြံေျြ်ြှ ဝန်ထြ်း

ြျား ဦးခောင်ြာ ရှြ်းမပည်နယ် (ခမြာြ်ပိုင်း) တန့်ယန်းနှင့် နြ့်ေန်မြို့နယ်တို့ရှိ ခြျးရွာြျားတွင် ြျင်းပမပုလုပ်ေဲ့

ခသာ ြြ္ဘာ့လြ်ခေးခရးခန့ (Global Handwashing Day) ပုံရိပ်ခတွပဲမြေ်ပါတယ်။

ေီြံေျြ်ဝန်ထြ်းြျားြှ ြြ္ဘာ့လြ်ခေးခရးခန့ မြေ်ခပါ်လာပုံြို ရှင်းလင်းခမပာကြားေ့ဲမပီး ခြးေွန်းြျားခြးမြန်းြာ ေု

ြျားခပးမေင်းနှင့် ဂိြ်းြေားမေင်း အေီအေဉ်ြျား မပုလုပ်ေဲ့ပါတယ်။

ကြြ်ခမေနီအခကြာင်း သိြှတ်ြွယ်ြဏ္ဍ

ကြြ်ခမေနီလှုပ်ရှားြှု၏ အခမေေံြူ ၇ ေျြ်ြို ၁၉၆၅ ေုနှေ်ြတည်းြ ေတင်မပဌာန်းေဲ့ကြမပီး အြျ ိုးသား အသင်းြျားအားလုံး

နည်းတူ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းသည်လည်း အခမေေံြူြျားြို လိုြ်နာ ြျင့်သုံးလျြ်ရှိသည်။ အေိုပါ အခမေေံြူ ၇ 

ေျြ်ြှာ –

လူသားေျင်းောနာခထာြ်ထားမေင်း - ကြြ်ခမေနီ၏ အနှေ်သာရ မြေ်သည်။ ကြြ်ခမေနီေိုသည်ြှာ ခဘးဒုြ္ခြျခရာြ်ြှသာ 

ြူညီသည့် အြွဲ့အေည်းြဟုတ်ဘဲ ကြိုတင်မပင်ေင်ြှုြျားြိုပါ လုပ်ခောင်သည့် အြွဲ့အေည်းမြေ်ခကြာင်း မပသခနသည်။

ေွဲမေားြှုြရှိမေင်း - အြူအညီခပးရြည့်သူနှင့်ပတ်သြ်၍ ြေွဲမေားပါ။ လိုအပ်ြှု အတိုင်းအတာအလိုြ်သာ ြူညီြည်။ 

ထို့ခကြာင့် လိုအပ်ြှုြိုေန်းေေ်သိရှိနိုင်ြည့် ြိုယ်ပိုင်နည်းလြ်းြျားကြြ်ခမေနီတွင်ရှိသည်။ လိုအပ်ြှုရှိြရှိြို သတ်ြှတ်ေျြ်

ြျားနှင့်အညီ ေုံးမြတ်သည်။

ကြားခနမေင်း - ကြြ်ခမေနီသည် အြှားအြှန်ြို ြေုံးမြတ် ြေွပ်ေွဲပါ။ အမငင်းပွားြှုတွင် ပါဝင်မေင်းြရှိသလို အမငင်းပွားရ

မေင်း၏ အခကြာင်းရင်းြျားတွင်လည်းြပါဝင်ပါ။ ကြားခနမေင်းခကြာင့် လူသားတို့ ေံေားခနရခသာ ခဘးဒုြ္ခြျားြို လေ်လျူ

ရှုမေင်းြဟုတ်။ ကြားခနမေင်းခကြာင့် အြျား၏ ယုံကြည်ေိတ်ေျြှုြို ရရှိြာ အမေားသူြျားြသွားနိုင်သည့်ခနရာြို အခရာြ်သွားနိုင်မပီး ထိေိုြ်ေံေားရသူြျားြို ေွဲမေားြှုြရှိဘဲ ြူညီ

နိုင်သည်။ ကြြ်ခမေနီသည် ြိြိဘာခတွလုပ်ေဲ့သည်ြိုသာခမပာမပီး ဘာခတွခတွ့ ေဲ့သည် ြခမပာပါ။

လွတ်လပ်မေင်း - လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းြျားတွင် ြည်သူ့ြိုြူညီရြည်ြို လွတ်လပ်ေွာေုံးမြတ်သည်။ နိုင်ငံခတာ်၏ လူြှုြရုဏာအေန်းြဏ္ဍတွင် အရန်အင်အားအမြေ် ပါဝင်

ခောင်ရွြ်သည်။ အြျ ိုးသားကြြ်ခမေနီအသင်းြျားသည် နိုင်ငံအေိုးရြျားြ ဥပခဒအရ အသိအြှတ်မပု ြွဲ့ေည်းခပးထားသည့် အခလျာြ် သြ်ေိုင်ရာနိုင်ငံတွင်  မပဌာန်းထား

သည့် ဥပခဒြျားြိုလည်း ခလးေားလိုြ်နာရြည်။ ကြြ်ခမေနီသည် ရံပုံခငွအလို့ငှာ အလှူခငွအြျ ိုးြျ ိုးြို လြ်ေံခသာ်လည်း လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းြျား လုပ်ခောင်ရာတွင် 

အလှူရှင်၏ေွြ်ြြ်ြှုြို လြ်ြေံပါ။ ကြြ်ခမေနီလှုပ်ရှားြှုြျားတွင်ခသာ်လည်းခြာင်း၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ြျားတွင်ခသာ်လည်းခြာင်း နိုင်ငံခရးြိေ္စြျား ပါဝင်ပတ်သြ်မေင်း ြရှိ

ခေရပါ။

ခေတနာဝန်ထြ်းအြျ ိုးခောင်မေင်း - ြရုဏာနှင့် ောနာေိတ်ခကြာင့်သာလျှင် ခေတနာလုပ်အားရှင် မြေ်လာသင့်သည်။ ြိုယ်ြျ ိုးေီးပွားသည် ခေတနာလုပ်အားရှင်မြေ်ရမေင်း 

အခကြာင်းအရင်းတေ်ရပ်ြမြေ်သင့်ပါ။ ြူညီသူနှင့် အြူညီေံရသူနှေ်ဦး အမပန်အလှန် ခလးေားရန်လိုသည်။ အသင်းတွင် လောယူ၍ အေျနိ်မပည့်တာဝန်ထြ်းခောင်သူနှင့် ခေတနာ

လုပ်အားရှင်ဟူ၍နှေ်ြျ ိုးရှိသင့်သည်။ အခမေေံြူြျားြို  အတိအြျ လိုြ်နာရန်သာ အခရးအကြီးေုံးမြေ်သည်။

ေည်းလုံးညီညွတ်မေင်း - နိုင်ငံတေ်နိုင်ငံတွင် ကြြ်ခမေနီ (သို့ြဟုတ်)လမေြ်းနီအသင်းတေ်သင်းသာရှိသင့်သည်။ အသင်းြို တေ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့တွင် ြွဲ့ေည်းထားရြည်။ ကြြ်ခမေနီသည် 

လူခပါင်းေုံြို ြိုယ်ေားမပုသည့် အသင်းမြေ်သည်။ထို့ခကြာင့်အသင်းအတွြ် အသုံးတည့်ြည့် အတတ်ပညာ၊အသိပညာနှင့်ြျွြ်းြျင်ြှုြျ ိုးေုံြို ရရှိနိုင်သည်။

ြြ္ဘာတေ်ဝန်းပျ ံ့နှံမေင်း - လှုပ်ရှားြှုအြွဲ့ဝင်အားလုံးတွင် တူညီခသာ ရည်ရွယ်ေျြ်သခြသတနှင့်အခမေေံြူြျားရှိသည်။ အြူအညီလိုအပ်ခသာအသင်းြို ြျန်အသင်းြျားြ ဝိုင်းဝန်း

ြူညီရန် တာဝန်ရှိသည်ဟုေံယူထားကြသည်။ အသင်းတေ်သင်းြ အခမေေံြူြျားြှခသွြီလျှင် ြျန်အသင်းြျားြိုထိေိုြ်သည်။ ောြျြ်နှာ (၆)



ရပ်ရွာလူထု ခဘးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ေံနိုင်ခရးအတွြ် အထိြ်းအြှတ်ခန့ြျားတွင် လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျား

၂၀၂၂ ေုနှေ် ြြ္ဘာ့ခရှးဦးမပုေုမေင်းခန့အထိြ်းအြှတ် ေုရ ခောင်ပါးြဏ္ဍ (မြန်ြာ)

အြည် - ခဒါ်ေွန်ပွင့်မြူ၊ ြျ ိုြ္ခြီမြို့၊ ြွန်မပည်နယ်။

ေုအြျ ိုးအေား - ပထြေု

“ခရှးဦးမပုေုမေင်းအတတ်ပညာ ဘဝတေ်သြ်တာ သင်ယူပါ”

 ဤြြ္ဘာခမြကြီးခပါ်တွင် ခနထိုင်လျြ်ရှိကြခသာ သြ်ရှိသတ္တဝါတိုင်းသည် ဘာသာြတူ၊ ြိုးြွယ်ြှုြတူ၊ ခနရာခဒသြတူ၊ သခဘာထားေံယူေျြ် ေသည်မြင့် တေ်

နည်းြဟုတ်တေ်နည်း ြွဲမပားမေားနားခပသည်။ ဒီလို ြွဲမပားမေားနားြှုခတွရှိခနကြခပြယ့် သြ်ရှိခတွတိုင်းဟာ လြ္ခဏာကြီး(၃)ပါး (သို့) နိြိတ် (၃)ပါးြို ဘယ်သူြှ ြလွန်ေန်

နိုင်ကြခပ။ ြျြခမပာြယ့် ဒီနိြိတ်(၃)ပါးြိုခတာ့ ောြတ်သူတို့ သိနှင့်မပီးသားမြေ်ပါလိြ့်ြယ်။ ြည်သည့်ဘာသာဝင်၊ ြည်သည့်လူြျ ိုးြေို ြုေျ ကြုံခတွ့ရြည်ြှာ ြလွဲခပ။ “အို၊ နာ၊ 

ခသ” ဟူခသာ လြ္ခဏာ(၃)ပါးပင်မြေ်သည်။ ောြတ်သူအခနနှင့် ခတွးခြာင်းခတွးခနပါလိြ့်ြယ်။ ဒီ “အို၊ နာ၊ ခသ” နှင့် ခရှးဦးမပုေုမေင်း ဘယ်လိုေြ်ေပ်ြှုရှိသလဲေိုမပီးခတာ့ ခတွး

ခနမပီလို့ ြျြြှန်းေြိပါသည်။  ဘယ်လိုပင်ခတွးခနပါခေ။ ြျြေြ်လြ်၍ ရှင်းမပပါြယ်။ “အို၊ နာ၊ ခသ” ဟူခသာ လြ္ခဏာ(၃)ပါးထဲြှ အိုမေင်းတရားြို ြျြတို့ြည်သို့ြျှြုံးြိ

ြာ ငယ်ရွယ်နုပျ ိုခေရန် ြည်သို့ြျှ မပုမပင်၍ြရနိုင်ပါ။ “ဟုတ်လျှင်ခြျာ်၊ ပုပ်လျှင်ခပါ်” ေိုသလိုခပါ့ရှင်။ အိုြင်းရင့်ခရာ်လာမေင်းဟာလည်း ြည်သို့ပင် ြုံးြိထားပါခေ ငယ်ရွယ်နုပျ ိုြှု

ြို ြရနိုင်ခတာ့ပါ။ သို့ခသာ် ထိုလြ္ခဏာ(၃)ေုထဲြှ “နာ”မေင်း ဟူခသာ အနာတရ နာြျင်မေင်းခတွြို အြင်းြတားေီးနိုင်ရင်ခတာင်ြှပင် နာြျင်ြှုဒဏ်ရာြို ခေတ္တြျှသြ်သာရာ

ရခအာင် လုပ်နိုင်ပါခသးတယ်။ နာြျင်မေင်းြှာ ေိတ်ပိုင်းေိုင်ရာနာြျင်မေင်းရှိသြဲ့သို့ပင် ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာ နာြျင်မေင်းြျ ိုးလည်း ရှိခပခသးသည်။ ြည်သို့ ထိေိုြ်ြှုြျ ိုးမြေ်ပါခေ 

နာြျင်မေင်းြှ ခေတ္တေဏသြ်သာခပျာြ်ြင်းခအာင် လုပ်ခောင်နိုင်ပါတယ်။

 ထိုြဲ့သို့ လုပ်ခောင်နိုင်ြည်ေိုလျှင် ထိုနည်းလြ်းြ ဘာနည်းလြ်းမြေ်ခနလိြ့်ြလဲ။ ောြတ်သူလည်း သိခနြှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ြြ္ဘာခပါ်ြှာရှိခသာ သြ်ရှိ

လူသားတိုင်းဟာ “အို၊ နာ၊ ခသ” ဟူခသာ လြ္ခဏာ(၃)ပါးြို ခငွနှင့်သာခပျာြ်ခအာင် လုပ်ေိုင်းလို့ရရင် လုပ်ကြြယ့်သူခတွေျည်းပါပဲြဟုတ်လား၊  သို့ခသာ် ယာယီနည်းလြ်းရှိ

ခနသည်ြခတာ့ အြှန်ပါပဲ။ ဒီလိုေိုရင်မြင့် လြ္ခဏာကြီး(၃)ပါးထဲြှ ခနာြ်ေုံးလြ္ခဏာမြေ်သည့် ခသမေင်းတရားြိုခရာ ခရှာင်လွှဲနိုင်ြှာလား၊ ခရှာင်လွှဲလို့သာရြယ်ေုိရင် ဒီ

ြြ္ဘာခမြခပါ်ြှာ သုဿန်ေိုတာ ရှိေဲ့ြှာခတာင် ြဟုတ်ဘူးခပါ့ရှင်။ ြည်ြျှပင် ေြ်ြှုြိရိယာခတွ၊ သိပ္ပံနည်းပညာခတွ၊ တိုးတြ်လာခနပါခေ ဒီလြ္ခဏာကြီး(၃)ရပ်ြို ြတားေီး

နိုင်ပါ။ သို့ခသာ်လည်း အလဟဿ အသြ်ေုံးရှုံးရမေင်းခတွြခနခတာ့ ြာြွယ်တားေီးလို့ ရနိုင်ပါခသးတယ်။ တေျ ို့ခသာလူခတွေိုရင် ြခသသင့်ဘဲခသသွားကြရတ့ဲသူခတွ

ပါ။ ထင်ရှား သိမြင်နိုင်ခသာ ဥပြာတေ်ေုေိုရင် အောေို့နင်မပီးခသသွားကြရတဲ့ဥပြာြျ ိုးခပါ့၊ အောေို့နင် ခနတယ်ေိုတာ ခလပပန်ခကြာင်းထဲြို ြိြိေားခနခသာ အေားအောတေ်

ေုြ ဝင်ခရာြ်၍ပိတ်ေို့သွားမေင်းမြေ်ပါတယ်။ အောေို့နင်မေင်းြို မပုေုြည့်နည်းလြ်းြိုသာ သိရှိတတ်ခမြာြ်ထားြည်ေိုလျှင် ထိုြဲ့သို့ အောေို့နင်ြှုမြေ်ခနခသာသူြျ ိုးြို ြူညီ

ြယ်ေယ် ခပးနိုင်ြည်မြေ်သည်။ ထို့ခနာြ် ထပ်ပို၍ ထင်ရှားခသာ ဥပြာတေ်ေုခပးရြည်ေိုပါြ ခရနေ်လူနာတေ်ဦးခတွ့မြင်ေဲ့သည်ေိုခသာ်လည်း ြိြိြ ြည်သို့ြျှမပုေုလုပ်ြိုင်

ခပးရြည်ြို ြသိပါြ ထိုလူြှာခသရြည်မြေ်သည်။ အြယ်၍ ြိြိသာ ခရှးဦးမပုေုမေင်းနည်းပညာ တတ်ခမြာြ်ထားြည်ေိုလျှင် အထြ်ပါခြာ်မပေဲ့ခသာ ဥပြာြျားတွင် ပါဝင်

သည့် အလဟဿ အသြ်ခသေုံးမေင်းြှ ြာြွယ်နိုင်ြည်မြေ်ခပသည်။

 ဒီလိုေိုရင်မြင့် နာြျင်မေင်း၊ အလဟဿ အသြ်ခသေုံးမေင်းြခန ြယ်ေယ်ခပးနိုင်တဲ့ ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာဟာ အခတာ်ပင်အခရးကြီးလှပါသည်။ ခြှာ်အတတ်ပညာ

တေ်ေုေုလား၊ သို့တည်းြဟုတ် ေွြ်းအားတေ်ေုေုလား၊ သို့တည်းြဟုတ် ပိုြ်ေံနဲ့ခပးဝယ်လို့ရတဲ့ ပေ္စည်းလည်း ြဟုတ်ရပါ။ ြည်သည့်အရာြျှြဟုတ်ရပါ။ ပညာရပ်တေ်ေုသာ

မြေ်သည်။ သို့ခသာ် ထိုပညာရပ်သည် အသြ်ခသေုံးရမေင်းြျ ိုးြှခတာင် ြူညီြယ်ေယ်ခပးနိုင်သည့် ကြီးမြတ်သည့်ပညာရပ်တေ်ေုပင်မြေ်ပါသည်။ “ပညာခရှေအိုး၊လူြေိုး”ဟူခသာ 

ခောင်ပုဒ်အတိုင်းပါ ပင် ဤပညာသည်လည်း ခရှေ၊ ခငွ၊ ေည်းေိြ်ဥေ္စာြျားထြ်ြြ ြျားေွာတန်ြိုးကြီးြားပါတယ်။ ြျြတို့ခတွဟာ ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာရပ်ြို တတ်ခမြာြ် ထား

ြည်ေိုလျှင် ပထြဦးေွာ ြိြိ၏ြိသားေုအတွြ် လုံခေုံေိတ်ေျရြှုတေ်ေု ခပးနိုင်မပီမြေ်ပါသည်။ ထို့ခနာြ် ြျြတို့၏ ပတ်ဝန်းြျင်၊ မြို့ရွာအတွြ် ြေုံးရှုံးသင့်ခသာ အသြ်ြျားြို 

ြူညီြယ်ေယ်ခပးနိုင်ြည် မြေ်ပါသည်။ြည်သည့်မြို့ြှာပင်ြေို ယာဉ်တိုြ်ြှုမြေ်ခနသည် ေိုသည်ြှာ လြ်ညှိုးထိုးြလွဲပင် မြေ်ခနခလမပီ။ ထိုြဲ့သို့ ြိြိရှိခနေျနိ်တွင် ယာဉ်တိုြ်

ြှုမြေ်လာပါြလည်း ြိြိတတ်ခမြာြ် ထားခသာ ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာမြင့် ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရရှိထားသူြျားအား ြူညီနိုင်ြည်မြေ်သည်။ ထိုြဲ့သို့ ြူညီမေင်းမပုရာတွင်လည်း လူသား

ေျင်းောနာခထာြ်ထားြှုြို မပသရာလည်း ခရာြ်ခပသည်။ ဤသည်ြို ခေုံငုံ၍ သုံးသပ်ကြည့်ပါြ “ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာ”ြို တတ်ခမြာြ်ထားမေင်းြလူသားခတွကြားသြ်ရှိ

ြျားကြားတွင် လူသားေျင်းောနာခထာြ်ထား ြှုနှင့် သနားကြင်နာေိတ်ြျားြို တိုးခေသည်ဟု ေိုနိုင်ပါသည်။ ြည်သို့နည်းေိုလျှင် ထိုပညာြို တတ်ခမြာြ်ထားမေင်းြ နာြျင် 

ခသေုံးရခသာအေါ မြေ်ခပါ်လာခသာ ေံေားေျြ်နှင့် လြ္ခဏာြျားြိုပါ သင်ယူထားေံရမေင်းခကြာင့် ြိုယ်ေျင်းောတရားခပါ်ခပါြ်ြာ ထိုြဲ့သို့ မပုေုခောင့်ခရှာြ်ခပးနိုင်မေင်းမြေ်

ပါသည်။ ထို့ခကြာင့် ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာြို တတ်ခမြာြ်ထားမေင်းြသြ်ရှိလူသားတို့၏ေိတ်ထားြိုလည်းအနည်းငယ်ြျှ လွှြ်းြိုးခမပာင်းလဲ နိုင်သည်ဟု ြျြထင်ပါသည်။ 

 ပုံမပင်ြေန်၊ ေိတ်ြူးယဉ်ပုံခြာ်ထားမေင်းြဟုတ်ခသာ လြ်ခတွ့ြျသည့်အမြေ်အပျြ် တေ်ေုနှင့် သြ်ခသမပေျင်ပါသည်။ ြျြြိုယ်တိုင် ခတွ့ကြုံေဲ့ရခသာ

အခကြာင်းအရာ ြဟုတ်ခပြယ့် ြျြအြနှင့်အခြ ခတွ့ကြုံေဲ့ရခသာ အခတွ့အကြုံခလးပင်မြေ်ပါသည်။ ြျြ၏ြိဘြျားြှာ ကြြ်ခမေနီခေတနာ့လုပ်အားရှင်ြျားမြေ်ကြ၍ ခတွ့ကြုံ

ေဲ့ရခသာ အမြေ်အပျြ်ြို မပန်လည်ခမပာမပေျြ်အရ သိရှိေဲ့ရမေင်းမြေ်ပါသည်။ ထိုအမြေ်အပျြ်ခလးြှာ ပွဲခတာ်ြာလတေ်ေု၏ ညဘြ်အေျနိ်တွင်မြေ်ေဲ့သည်ဟု ေို၏။ ပွဲခတာ်

ြာလအတွင်း မြေ်သည့်အတွြ် ယာဉ်အသွားအလာ ရှုပ်ယှြ်ေတ်၏။ ြေင်ြမေင်ခြာင်းနှင်သူလည်း ရှိသလို၊ သတိရှိရှိနှင့် ဂရုတေိုြ်ခြာင်းနှင်သူလည်းရှိ၏။ ဘယ်လိုအခကြာင်း

ခကြာင့်ရယ်ြှန်း အတိအြျြသိ၊  အသွားနှင့်အမပန်ေန့်ြျင်ဘြ်အရပ်ြျြ်နှာသို့ ခြာင်းနှင်လာခသာ ေိုင်ြယ်(၂)ေီးတိုြ်ြိကြသည်။ ထိုယာဉ်တိုြ်ြှုတွင် အြျ ိုးသားတေ်

ဦးနှင့်အြျ ိုးသြီးနှေ်ဦး ပါဝင်သည်။ လျှပ်ေေ်ြီးပျြ်ခနခသာ အေျနိ်မြေ်၍လည်းခြာင်း၊ ညဘြ်ခြှာင်ရီခနေျနိ် မြေ်ခနမေင်းခကြာင့် လည်းခြာင်း၊ ယာဉ်တိုြ်ြှုတွင်ပါဝင်ခသာ 

အြျ ိုးသြီး(၂)ဦးြှာ ထိတ်လန့်ခနကြသည်။ ထိုေိုင်ြယ်တိုြ်သံြို ကြားလိုြ်ရခသာ ပတ်ဝန်းြျင်ရှိလူြျားနှင့် လြ်းသွားလြ်းလာလူြျားသည် ထိုခနရာသို့ေုအုံလာကြ၏။ ြျ

ြခနထိုင်ရာမြို့၏ မြို့မပင်ဘြ်တွင်မြေ်၏။ ထို့ခကြာင့် ခေးရုံခေးေန်းနှင့် ခဝးခသာခနရာမြေ်၍ ပတ်ဝန်းြျင်ြှလည်း “ဘာမြေ်တာလဲ ေိုမပီး ေုံေြ်းကြည့်ရုံြှတေ်ပါး” ြည်သို့ြျှ 

ထိေိုြ်ဒဏ်ရာနှင့် ေိတ်ထိေိုြ်ခကြာြ်ရွံ့ြှုြို ခမပခလျာ့ခအာင်ြလုပ်နိုင်ကြပါ။ အဘယ်ခကြာင့်ေိုခသာ် ခရှးဦးမပုေုမေင်းအတတ်ပညာြို ြျွြ်းြျင်ေွာတတ်ခမြာြ်ထားခသာ 

ပုဂ္ဂိုလ်တေ်ဦး တေ်ခယာြ်ြှ ြရှိသည့်အတွြ်ခကြာင့်ပင် မြေ်ရသည်ြဟုတ်ပါြလား။ ဘာြှြလုပ်ခပးနိုင် ခသာခကြာင့် ပတ်ဝန်းြျင်ြှ လူအုပ်ထဲြတေ်ခယာြ်ြှခန၍ ြျြြိဘ

ထံသို့ ြုန်းေြ် လာခပ၏။

ောြျြ်နှာ (၇)



ရပ်ရွာလူထု ခဘးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ေံနိုင်ခရးအတွြ် အထိြ်းအြှတ်ခန့ြျားတွင် လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျား

 ြျြ၏ ြိဘြျားြှာလည်း ပွဲခတာ်ြာလမြေ်သည့်အတွြ် ပွဲခတာ်ရာသီအလိုြ် ြျန်းြာခရး ခောင့်ခရှာြ်ြှုခပးလျြ်ရှိသည့် အခရးခပါ်ခရှးဦးမပုေုမေင်း အခောင်ြှ မပန်

ရန်ေီေဉ်ခနေျနိ်တွင် ထိုြုန်းဝင်လာမေင်းမြေ်၏။ ထိုအခရးခပါ်ခရှးဦးမပုေုမေင်းအခောင်ြှာ ဘုရားြူးဧည့်သည်ြျားအတွြ် ေီေဉ်ထားမေင်းမြေ်သည်။ ထိုသတင်းြို ကြားလျှင်ကြားေျင်းပင် 

အသင့်မပင်ေင်ထားခသာ ခေးအိတ်ြို ေွဲယူြာ လူနာတင်ယာဉ်မြင့် ထိုခနရာသို့ထွြ်ေဲ့၏။ ခရာြ်သွားခသာအေါတွင် ထိုခနရာြို ဝိုင်းအုံ၍ကြည့်ခနကြခသာ လူအုပ်ကြီးြို ပထြ

ဦးေွာ ြယ်ရှင်းရသည်။ အဘယ်ခကြာင့်ေိုခသာ် ထိုသို့လူအုံခနမေင်းြ ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရထားသူတို့အား ခလခြာင်းခလသန့်  နှင့် ခအာြ်ေီဂျင်ြို အမပည့်အဝရရှိခအာင် ြခပးေွြ်းနိုင်

ခသာခကြာင့် မြေ်သည်။ အြယ်၍ ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့လူခတွဟာ ခလခြာင်းခလသန့်နှင့် ခအာြ်ေီဂျင်ြို မပည့်ဝေွာြရရှိပါြ ထိတ်လန့်ေိတ်ြျားပါခပါင်းြာ ြူးခြ့မေင်း

အထိပါ မြေ်သွားနိုင်ပါသည်။ ထိုအခကြာင်းအရာြို ြသိကြခသာ ပတ်ဝန်းြျင်ြှလူအြျားြှာြူ ဝိုင်းအုံ၍သာ ကြည့်ခနကြခပ၏။ ယာဉ်တိုြ်ြှုအတွင်းပါဝင်ခသာ အြျ ိုးသြီး(၂)ဦးြှာ 

ဒဏ်ရာြျားရရှိထားကြသည်။ (၁)ဦးြှာြူ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာြျားရရှိမပီး ြျန်တေ်ဦးြှာြူ သူြ၏ခမေသလုံးထြ် ေုတ်လန်ဒဏ်ရာရရှိေဲ့၍ ခသွးြျားယိုေီးြျခနသည်။ ပထြဦးေွာ ြျြအခြြ 

ေုတ်လန်ဒဏ်ရာရရှိထားသည့် အြျ ိုးသြီးအား မပုေုရန် လြ်အိတ်ြို ဦးေွာဝတ်၏။ လြ်အိတ်ဝတ်ရမေင်းြှာ ြိြိြှခရာဂါပိုးြွှားြျားအား လူနာေီြခရာြ်ရှိခေရန်နှင့် လူနာေီြှ ပိုးြွှား

ြျား ြိြိေီဝင်ခရာြ်မေင်းြရှိခေရန်မြေ်သည်။ ဤသည်ြို ြလုပ်ြိပါြ လူနာ၏ဒဏ်ရာ ပိုေိုးသွားခပြည်။ ဤသည်ြှာ ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာြို တတ်ခမြာြ်ထားမေင်းခကြာင့်သာ 

မြေ်၏ြဟုတ်ခပခလာ။ 

 ေြ်လြ်၍ ထိုအြျ ိုးသြီး၏ ခသွးထွြ်ခနခသာ ခနရာြျားြို ဂွြ်းေမြင့် သုတ်သင်မပီးြှ ခေးဝါရည်မြင့် ဒဏ်ရာခဘးပတ်ဝန်းြျင်ခေးခကြာေဲ့ခပသည်။ ထို့ခနာြ် ေုတ်

လန်မပတ်ထွြ် ထားသည့် တွဲခလာင်းမြေ်ခနခသာ အသားေြျားြို ပုံြှန်အခနအထားအတိုင်းထားြာ ထူထဲကြီးြားခသာ ပိတ်ြျဲေမြင့် တိုြ်ရိုြ်ြိနှိပ်မပီး ပတ်တီးမြင့် ြတင်းလွန်း 

ြခလျာ့လွန်းခသာ ေည်းနည်းမြင့် ေည်းခနှာင်ြာ ေိတ်ပျြ်အားငယ်ြှုြမြေ်ခပါ်လာခေြို့အတွြ် အားခပးေြား အေြ်ြမပတ်ခမပာြာ မပုေုခပးေဲ့သည်ေို၏။ ပတ်တီးေည်းရာတွင်

လည်း ပတ်တီး၏ အေုံးသတ်နှင့် ပတ်တီးြို ြတင်းလွန်း ြခလျာ့လွန်း အခနအထားမြင့် ေည်းခနှာင်ခပးြို့ရာြှာ အလွန်တရာြှ ပညာသားပါလွန်းလှပါသည်။ ပတ်တီးအေုံးသတ် မြုတ်

ရလွယ်ြူခသာ အေုံးသတ်ြျ ိုးမြေ်ခနြို့ လိုခပသည်။ လူနာ၏ဒဏ်ရာပို၍ြနာြျင်ခေရန် ခသွးထွြ်ြှု ထပ်ြံ၍ ြမြေ်ခေရန်ြှာ ပတ်တီးအား ြတင်းလွန်း ြခလျာ့လွန်းအခနအထားမြင့် 

ေည်းတတ်ရန် လိုခပခသးသည်။ ထိုသို့ခသာ အခကြာင်းအရာြျားြို သိရှိြို့ရန်နှင့် လုပ်ခောင်တတ်ရန်တို့ြှာ “ခရှးဦးမပုေုမေင်အတတ်ပညာ”ြို သင်ယူထားြှသာ မြေ်နိုင်ခပလိြ့်ြည်။ 

ထိုသို့ မပုေုခနရင်း တေ်မပိုင်နြ်ပင အားခပးနှေ်သိြ့်ေြားခမပာခနရမေင်းြှာလည်း ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာရပ်၏ အနုေိတ်ခသာ ပညာရပ်တေ်ေုပင်မြေ်သည်။ “အားခပးေြားြုိ လူတိုင်း

ခမပာတတ်တာခပါ့၊ ဘာလို့ြျား အခရးတယူ ခမပာခနရတာလဲ” ေိုမပီး ောြတ်သူအခနနဲ့ ခတွးခနြယ်လို့ ြျြထင်ြိပါတယ်။ ြွဲမပားပါတယ်။ ဘယ်လိုြွဲမပားတာလဲေိုရင် ြိြိ အားခပး

နှေ်သိြ့်ေြား ခမပာြည့်သူသည် ြည်သည့် ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရရှိခနသည်ြို ြသိဘဲ ြည်သို့ ေံေားရသည်ြို ြသိဘဲ အားခပးေြားခမပာြည် ေိုပါြ “အနာနှင့်ခေးတလွဲေီမြေ်” ေို

သလို ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရသူြှာ ေိတ်သြ်သာရာြရဘဲ ပိုြို၍ ေိုးရွားသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုြဲ့သို့ ြမြေ်ရခလခအာင် ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာြို တတ်ခမြာြ်ထားရန် လိုခနမပီ ြဟုတ်ခပခလာ။ 

ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာရပ်သည် ေိတ်ထိေိုြ်ဒဏ်ရာနှင့် တုန်လှုပ်ခမောြ်မေားမေင်းတို့ြို ေွဲမေား၍ အားခပးေြားခမပာမေင်း၊ ဒဏ်ရာလြ္ခဏာအခမေအခန ြျားြို သင်ကြားရခသာခကြာင့်  

ပိုြိုထိခရာြ်ခသာ အားခပးေြားြျ ိုး ခမပာနိုင်ြည်မြေ်ပါသည်။ ထိုေဏြျှအတွြ်သာြဟုတ်ဘဲ ြိြိ၏ြိသားေု၊ ခေွြျ ိုးြျားအတွင်း ေိတ်ထိေိုြ်ေရာြျား ကြုံခတွ့ရသူရှိလာပါြလည်း 

ထိခရာြ်ခသာ အားခပးေြားြျ ိုး ခမပာနိုင်ြည်သာမြေ်ပါသည်။

 ြျြအခြြှထိုြဲ့သို့ မပုေုခပးခနေဉ်တွင် ြျြ၏အခြြှာလည်း ြျန်ရှိခနခသာ ဒဏ်ရာရအြျ ိုးသားတေ်ဦးြို မပုေုခပးခနသည်။ ထိုအြျ ိုးသားြို ပထြေုံးခတွ့ရခသာ

ပုံေံြှာ ေြ်ခေါြ်၍ထိုင်လျြ်သတိခြ့ခနခသာပုံေံမြင့်ခတွ့ေဲ့ရ၏။ ထို့ခနာြ် ခမေသန်းတေ်ြြ်ြှာ လည်းြျ ိုးခနသည်ေို၏။ ဤသို့ ြျ ိုးခနြှန်းသိခသာ်လည်း ြျွြ်းြျင်ခသာ 

သြားခတာ်တေ်ဦး ြဟုတ်ဘဲ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်တေ်ဦးသာမြေ်ခနေဲ့၍ ြျ ိုးခနသည်ဟုသာ ခြာြ်ေျြ်ေျခမပာေိုေဲ့ခကြာင်းခမပာ၏။ ပထြဦးေွာ ထိုအြျ ိုးသားအား 

ထိုင်လျြ် အခနအထားြှ လဲခလျာင်းြာ ေိတ်ေျရခသာ ခဘးခောင်းအခနအထားသို့ ထားခပးေဲ့သည်။ ေိတ်ေျရခသာခဘးခောင်းအခနအထား ထားရာတွင်လည်း နည်းေနေ်ြျြှသာ 

ထိုအြျ ိုးသားြှာ သတိမပန်လည်ရရှိလာြည်မြေ်ခပသည်။ ပတ်ဝန်းြျင်ြှ ရပ်ကြည့်ခနခသာသူြျားြှာ ဤသို့မပုလုပ်ခပးရြည်ြို ြသိရှိခသာခကြာင့် ခလပပန်ခေါြ်ခနသည့်အတိုင်း 

သတိခြ့ခနသည့် အတိုင်းသာ ထိုင်ရာြှြခရွ့ဘဲ ထားထားကြခလသည်။ ထိုခနရာ ထိုအေျနိ်ြျ ိုးတွင် ခေးပညာြို တတ်ြျွြ်းနားလည်ခသာ ပုဂ္ဂိုလ် အေျနိ်ြီ ခရာြ်ရှိြှုြရှိပါြ ထို

လူနာြှာခလပပန်ခကြာင်းပိတ်၍ ခသေုံးြွယ်ရာရှိသည်။ နှာခေါင်းြှလည်း ခသွးြျားေီးြျြှုြျားရှိခနခသာခကြာင့် ခသွးြျားေဲ့မပီး ခသေုံးြှုြို ပို၍အားခပးခနခသာ အခမေအခနတွင်

မြေ်၏။ ထို့ခကြာင့် ြျြ၏အခြြ သူ့ြိုလှဲေျြာ ခလပပန်လြ်းခကြာင်းတွင် ပိတ်ေို့လျြ်ရှိခသာ အရာြျားြို ြယ်ရှားခပးေဲ့သည်။ ထို့ခနာြ် အထြ်တွင်ခြာ်မပေဲ့သည့်အတိုင်းပင် 

ေိတ်ေျရခသာ ခဘးခောင်းအခနအထားထား၍ ြကြာြီြှာပင် သတိမပန်လည်ရှရှိလာသည်ဟုေို၏။ ထို့ခနာြ် အားခပးေြားခမပာခနရင်းနှင့်ပင် ြျန်ရှိခနခသာ ခမေသန်းြျ ိုးဒဏ်ရာ

ြို မပုေုေဲ့၏။ ြည်သို့မပုေုေဲ့သနည်းေိုခသာ် ြျန်ခြာင်း ခနခသာ ခမေတေ်ြြ်ြို ကြပ်အမြေ်အသုံးမပုြာ ပတ်တီးမြင့် ေည်းခနှာင်ေဲ့သည်။ ဒဏ်ရာလှုပ်ရှားြှုခလျာ့ြျ ခေရန် ဤသို့ 

ေည်းခနှာင်ရမေင်းမြေ်၏။ အြယ်၍ ထိုအခကြာင်းြို ြသိခသာသူသည် ကြပ်ြိုသာ လိုြ်ရှာခန၍ အေျနိ်သာ ြုန်သွားခပလိြ့်ြည်။ ကြပ်ြရှိပါြလည်း ဤသို့ မပုေုခောင့်ခရှာြ်ရ

သည် ြို သိနိုင်ရန်ြှာ ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာရပ်ြို သိထားမေင်းရှိရန် လိုအပ်ခပသည်။ ထို့ခနာြ် အရိုးြျ ိုး ြြျ ိုး သိရှိနိုင်ြို့အတွြ် အရိုးြျ ိုးမေင်း လြ္ခဏာြျားြို သိရှိထားြှသာလျှင် 

အေင်ခမပြည် မြေ်သည်။

အြယ်၍ အရိုးြျ ိုးမေင်းလြ္ခဏာြိုြသိဘဲ ရိုးရိုးဒဏ်ရာြျှသာထင်မပီး ပုံြှန် ပတ်တီးေည်းနည်းအတိုင်းသာ ေည်းလိုြ်ြည်ေိုပါြ လူနာ၏ဒဏ်ရာအခမေအခနြို ပိုေိုး သွားခပ

လိြ့်ြည်။ ထိုြဲ့သို့ ြမြေ်ခေရန်ြှာ ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာရပ်ြို တတ်ခမြာြ်ထားရြည် ြဟုတ်ပါခပလား၊  ထိုြဲ့သို့ ခောင်ရွြ်မပုေုမပီးသည့်အေါတွင် ြျြ၏ြိဘြျားြှ ထိုလူနာ(၃)ဦး

အား ခေးရုံသို့ ပို့ခောင်ခပးေဲ့ပါသည်။ လူတေ်ခယာြ်၏ ြယ်လိုြ်နိုင်ခသာ လူတေ်ခယာြ်၏ ေိတ်ထဲတွင် ြည်ြျှပင်ဝြ်းသာကြည်နူးခနြည်ြို သိမြင်နိုင်ြည်မြေ်ပါသည်။ ြျြတို့

လူသားခတွဟာ ကြင်နာြှုတရားခတွ ရှိကြတဲ့ လူသားေျည်းပါပဲ။ ဤြျှခသာ မြင့်မြတ်သည့် ပညာရပ်ြျ ိုးြို ြျြတို့ လူသားတိုင်းတတ်ခမြာြ်ထားသင့်သည် ြဟုတ်ပါခလာ။ (၂၀၁၉)

ေုနှေ်ြှေ၍ ြျြတို့၏ ြြ္ဘာခမြကြီးြို အန္တရာယ်ခပးလာခသာ (COVID-19)ြပ်ေိုးခရာဂါေိုးကြီးြှာလည်း ခရှးဦးမပုေုမေင်း အတတ်ပညာ ြည်သို့ြည်ြျှ အထင်းသားမြင်ခတွ့ေဲ့ကြ

ရခပြည်ဟု ထင်ြိပါသည်။ COVID-19 ဟူခသာ ဗိုင်းရပ်ေ်ပိုး ြူးေြ်ေံလိုြ်ရမပီဟု သိရခသာသူသည် ြိန်းြခလးမြေ်မြေ်၊ ခယာြျ်ားခလးမြေ်မြေ် ၊ ြခလးမြေ်မြေ်၊ လူကြီးမြေ်မြေ် 

ခကြာြ်လန့်ေိတ်ြျားမြေ်ခပါ်လာကြသည် သာမြေ်သည်။ ထိုေိတ်ြို ခမြခြျာြ်နိုင်ပါြ လူနာ၏ခရာဂါအခမေအခနသည် ပိုြိုေိုးရွား သွားြည်မြေ်သည်။ ထိုအေါတွင် ခရှးဦးမပုေုမေင်း

ပညာရပ်၏ အနုေိတ်ခသာ အပိုင်းမြေ်သည့် ေိတ်ပိုင်းေိုင်ရာခရှးဦးမပုေုမေင်းြို ြျွြ်းြျင်ြှသာရခပြည်။ ထို့အတူ COVID-19 ြပ်ခရာဂါ၏ အထင်ြရလြ္ခဏာမြေ်သည့် အသြ်ရှု

ေြ်ေဲမေင်းြိုလည်း ခရှးဦးမပုေုမေင်း အတတ်ပညားြို တတ်ခမြာြ်ထားြှသာ အလဟဿအသြ်ေုံးရှုံးရမေင်းြျ ိုးြှ အနည်းငယ်ြျှ ြာြွယ်နိုင်ေဲ့ြည် ြဟုတ်ခပခလာ။ မပုေုနည်းြို 

သိခသာ်လည်း နည်းလြ်းေနေ်ြျြှန်ြန်ြို့ရာြှ ခရှးဦးမပုေုမေင်း အတတ်ပညာြို တတ်ခမြာြ်ထားရန်လိုအပ်ခပသည်။    

၂၀၂၂ ေုနှေ် ြြ္ဘာ့ခရှးဦးမပုေုမေင်းခန့အထိြ်းအြှတ် ေုရ ခောင်ပါးြဏ္ဍ (မြန်ြာ)

ောြျြ်နှာ (၈)



ရပ်ရွာလူထု ခဘးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ေံနိုင်ခရးအတွြ် အထိြ်းအြှတ်ခန့ြျားတွင် လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျား

 ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရရှိသူတေ်ဦး၏ အသြ်ရှင်သန်နိုင်ြှုသည် ြိနေ်တိုင်း၊ေြ္ကန့်တိုင်း အခရးကြီး သည်။ လူနာ၏ခဘးပတ်ဝန်းြျင်တွင်ရှိခသာသူြျားအခနမြင့်လည်း ခရှးဦး

မပုေုမေင်းပညာရပ်ြျားြို တတ်ခမြာြ်ထားြှသာလျှင် ြေုံးရှုံးသင့်ခသာ အသြ်ြျားြို ြယ်ေယ်နိုင်မပီး ေန္ဓာြိုယ်ြသန်ေွြ်း မြေ်ြှုြျားြိုလည်း ြာြွယ်ခပးနိုင်ြည်မြေ်ပါသည်။ 

ြိသားေုအတွင်းတွင် ခကြာင်းအြျ ိုးြျ ိုးခကြာင့် ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရရှိြှုြျားနှင့် အသြ်ခဘးြျခရာြ်နိုင်ခသာ ြျန်းြာခရးအခမေအခနြျားြှ သြ်ေိုင်ရာ ခေးဘြ်ေိုင်ရာ ြျွြ်းြျင်

သူြျား ြခရာြ်ရှိနိုင်သည့် အခမေအခနြျားတွင် လူနာြျား၏အသြ်ြေုံးရှုံးခေရန်နှင့် ဒဏ်ရာအခမေအခနပိုြိုြေိုးဝါးခေရန်ြှာ ြနဦးေျြ်ေျင်း တုန့်မပန်မပုေုခပးရခသာ ထိုခရှးဦး

မပုေုမေင်းပညာရပ်ြို တတ်ခမြာြ်ထားြှသာ အေင်ခမပနိုင်ခပြည်။ ထို့မပင် ခရှးဦးမပုေုမေင်း အတတ်ပညာြို တတ်ခမြာြ်ထားမေင်းြ လူအြျား၏ခလးေားြှုြိုလည်း ရရှိနိုင်သည်

သာြြ ြိြိတတ်ခမြာြ်ထားခသာ ပညာရပ်သည် သူတေ်ပါး၏အသြ်ြို ြယ်ေယ်နိုင်ခသာ အတတ်ပညာမြေ်သည်ေိုပါြ ြိြိြိုယ်တိုင်လည်း ယုံကြည်ြှုြျားရရှိလာြည်မြေ်

ပါသည်။ ထို့မပင် ေြ်ပေ္စည်းြိရိယာြျား ြလိုအပ်ဘဲ  မပန်လည် ခြာင်းြွန်ခအာင် လုပ်ခောင်နိုင်ခသာခကြာင့် နည်းလြ်းြျားရှိခသာခကြာင့် ခငွခကြးြုန်ြျြှု ြိုလည်း တားေီး

နိုင်ခပဦးြည်မြေ်သည်။ ြျြသည်လည်း ကြြ်ခမေနီတပ်ြွဲ့ဝင်တေ်ဦး မြေ်သည့်အတွြ် ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာရပ်၏ အြျ ိုးခြျးေူးရှိပုံြျားြို ြျြ၏ြိတ်ခေွ သူငယ်ေျင်းြျားအား

ခမပာမပြာ သင်ယူရန် တိုြ်တွန်းခမပာေိုခပးခလ့ရှိသည်။ တေ်အိြ်လျှင် တေ်ခယာြ်နှုန်းြျှ ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာရပ်ြို တတ်ခမြာြ်ထားရန်လိုလှခပသည်။ 

 သို့ြှသာ အလဟဿ အသြ်ေုံးရှုံးရမေင်းြျားြို ေြ္ကန့်နှင့်အြျှ ြာြွယ်နိုင်ြည်မြေ်သည်။ ြိြိ၏ခေွြျ ိုး၊ သူငယ်ေျင်းြျားတွင်လည်း အလုပ်ခကြာင့်ခသာ် လည်းခြာင်း၊ 

ြည်သည့်အခကြာင်း ခကြာင့်မြေ်မြေ် ေိတ်ြိေီးြှုြျားရှိလာပါြ ထိခရာြ်ခသာအားခပးနှေ်သိြ့်ေြားခမပာမေင်းမြင့် ြိြိြိုယ်ြိုသတ်ခသမေင်းမြေ်ေဉ်ြှ ြာြွယ်ခပးနိုင်ြည်မြေ်

ပါသည်။ ယေုအေါြှနည်းပညာရပ်ခတွ တိုးတြ်လာမပီမြေ်သည့်အတွြ် ခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာရပ်ြို လွယ်လင့်တြူ သင်ယူနိုင်ကြမပီမြေ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းကြီး

ြခနလည်း သြ်ေိုင်ရာဌာနြျားနှင့် ပူးခပါင်း၍ လြ်တွဲြာ ခရှးဦးမပုေုခောင်ရွြ်နည်းခတွြို လူြှုြွန်ယြ်ောြျြ်နှာြျားြှတေ်ေင့် ဗီဒီယိုြျားမြင့် တင်ခပးလျြ်ရှိခပသည်။ 

ထို့မပင် တိုင်းခဒသကြီး၊မပည်နယ်၊မြို့နယ် ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲတိုင်း ြိုလည်း ြိြိတို့ တိုင်း၊ မပည်နယ်၊ မြို့နယ်အလိုြ် လူထုအတွင်းအခမေေံ မပုေုမေင်းသင်တန်းြျားြို ြွင့်လှေ်ရန် 

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းေျုပ်ြှ ညွှန်ကြားထားခလသည်။ ထို့မပင် ေြ်တင်ဘာလ (၁၀)ရြ်ခန့ြို “ြြ္ဘာ့ခရှးဦးမပုေုမေင်းခန့” ဟုသတ်ြှတ်မပီး ြြ္ဘာအရပ်ရပ် တွင် ခရှးဦးမပုေု

မေင်းပညာရပ်ြို ြျယ်မပန့်လာခအာင် ၎င်း၏အခရးပါြှုြို သိရှိလာခအာင် လှုံ့ခော်ြှုြျား မပုလုပ်ခနသည်ြို ခတွ့ရခပသည်။ အခရှ့ောြျြ်နှာတွင် ြျြခမပာေဲ့သလိုပါပဲ။ ြျြတို့ 

လူသားခတွဟာ “အို၊ နာ၊ ခသ” ဟူခသာ လြ္ခဏာ(၃)ရပ်ြို ခတွ့ကြုံရခပြည်။ ဤခရှးဦးမပုေုမေင်းပညာရပ်ဟာ ြိြိတို့ အသြ်အရွယ် အိုြင်းရင့်ခရာ်၍ ဘဝခနဝင်ေျနိ်ြို ခရာြ်

ခတာ့ြည့်အေျနိ်ထိ အခရးပါခပသည်။ ြည်သို့ ြည်ပုံ ခနထိုင်၍ သြ်သာခအာင်ခနရြည်ေိုသည်ြှာ အိုြင်းလာခလ ပို၍လိုအပ်လာခလ အားခပးနှေ်သိြ့်ြှု ေြားခတွဟာလည်း 

ပို၍လိုအပ်လာခလမြေ်ခပသည်။ နှလုံးသားနူးညံ့ခသာ ြျြတို့ လူသားခတွဟာထိေိုြ်ရှနာမြေ်ြို့လွယ်ြူလှခပသည်။ ထို့ခကြာင့် ကြြ်ခမေနီတပ်ြွဲ့ဝင် တေ်ခယာြ်မြေ်ခသာ ြျြ

အခနမြင့် “ခရှးဦးမပုေုမေင်း အတတ်ပညာ ဘဝတေ်သြ်တာ သင်ယူပါ”ခတာ့ဟု ြျြ၏ေျေ်လှေွာခသာ နှလုံးလှခေွြျ ိုးြျားေွာြိုလှိုြ်လှဲေွာ ြိတ်ခေါ် ခနြိပါသည်။ အြှန်တေ်ြယ်

လည်း သင်ယူကြပါဟု သတင်းေြားပါးေျင်ပါသည်ရှင်။……….

“ဒဏ်ရာေိုတာ ခသေျာဂရုေိုြ်ြှ ခပျာြ်တဲ့ အရာြျ ိုးပါ”

၂၀၂၂ ေုနှေ် ြြ္ဘာ့ခရှးဦးမပုေုမေင်းခန့အထိြ်းအြှတ် ေုရ ခောင်ပါးြဏ္ဍ (မြန်ြာ)

၂၀၂၂ ေုနှေ် ြြ္ဘာ့ခရှးဦးမပုေုမေင်းခန့အထိြ်းအြှတ် ေုရ ပန်းေျြီဏ္ဍ

ပထြေု - ဦးထွန်းလင်း၊  သုံးေွမြို့နယ်၊ ရန်ြုန်တိုင်းခဒသကြီး။ ဒုတိယေု - ဦးရဲဝင်းနိုင်၊  ခညာင်ဦးမြို့နယ်၊ ြန္တခလးတိုင်းခဒသကြီး။

တတိယေု - ခဒါ်အိြွန်ခြျာ်၊  ခြျာြ်တန်းမြို့၊ ရန်ြုန်တိုင်းခဒသကြီး။ ေတုတ္တေု - ဦးြျ ိုးနိုင်၊  သုံးေွမြို့နယ်၊ ရန်ြုန်တိုင်းခဒသကြီး။

ောြျြ်နှာ (၉)



ရပ်ရွာလူထု ခဘးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ေံနိုင်ခရးအတွြ် အထိြ်းအြှတ်ခန့ြျားတွင် လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျား

အြည် - ခဒါ်ခေွဘဝင်မငိြ်း၊ ဘားအံ့မြို့၊ ြရင်မပည်နယ်။

ေုအြည် - ပထြေု

“Lifelong First Aid Learning”

 

Every human being,of course,preserves continuous learning throughout life to foster the living standard of life. We all know that learning is a must for our per-

sonal or professional development and is unavoidable. When it comes to the topic of First Aid learning, we all can realize that it will be a benefit and safeguard 

to everyone including us even in disaster-area. Exploring First Aid as a learning process will be a different option. Everyone needs to understand the necessity 

of learning First Aid skills. In this article, I will discuss some facts about First Aid learning and what it means for Red Cross.

By the fact that every matter can befall whenever and wherever humankind in the world can be disrupted by any damages or humans or whatever in control of

each own destiny, we and our environment will encounter such tragedies or disasters at any time and moment. To endure such an unfortunate turn of events 

and to respond calmly to any possible situation, we should prepare and have efficient and practical skills to prevent our society. There is no doubt that sufficient 

education and knowledge can properly assist in solving future problems.

On a long journey of human life full of challenges and obstacles,everyone must face up to deal with all the difficulties and changes. All of us are yearning for

assurance of our happiness, even if our lives are subject to change without notice and any warranties. We must have enough cleverness and abilities to be 

adaptable to any twists and turns of life. Accordingly, we always need to keep on continuous learning throughout our lives, and it is also important to realize 

which abilities can benefit and be certain which one is useful. One capability of effective one can create one possibility of survival. It means that if one has an 

effectual skill, he will be able to solve and struggle with his life’s problems easier and comfortably. There are fundamental and functional ones essentially for 

everyone like basic first aid skills.

When it comes to first aid skill learning, it must not be excluded from the fact that first aid skill plays a crucial role as a beneficial life skill and how can support 

a better way of survival in any emergent situation. Indeed, first aid is a temporary and immediate treatment giving patients of accidents and sick or injured indi-

viduals whether there is a minor or serious illness or injury before medical aid is available. And it can not only be applied anywhere at home, in the workplace, 

or public places but also can apply to animals since it is for everyone and everywhere. Hence,every person within society would be assigned the responsibility 

to prevent further losing lives by means of the first aid process. Everyone should understand and realize that instant first aid can make a real difference by 

doing necessary actions to handle the condition of victims and try to avoid infections, and by taking them promptly to the hospital before any deterioration.

To state the first aid role in the history of the human community,it can be pointed out that first aid has to be essential at every time and place because humans 

have faced a variety of warfare and have resorted to violence as a way to settle disagreements since the beginning. Yet through the ages, people from around 

the world have tried to limit the brutality of war. That aspiration formed a humanitarian spirit and led to the first Geneva Conventions of 1864 and to the birth 

of modern International Humanitarian Law (IHL) setting the basic limits on how wars can be fought. However, there is no governing authority to control the 

dissatisfactions among us and to depart humankind from conflicts. So,Geneva Conventions adopted-a decision that whenever there are armed conflicts, the 

Red Cross volunteers (RCV) can be there to help by providing first aid or supplying the necessities of life. And as well as the Red Cross society promotes first 

aid training and education with a clear destination and adoption to benefit and prevent the security of an individual to multitude’s lives in times of war, crisis, 

or even in peaceful times.

As one of the leaders in the first aid training and education process, the Red Cross Society offers practical information on how to recognize, treat and prevent 

injuries. According to the Red Cross website, millions are injured and hurt every year around the world on account of a lack of a timely medical assistant; how-

ever, they believed that with knowledge of First Aid, one shall easily prevent this by providing care while waiting for professionals. Intending to spread awareness 

of how First Aid can prevent injuries and save lives in a life-threatening emergency, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 

started the idea to hold World First Aid Day. Geneva conventions stand as a core part of International Humanitarian Law(IHL) and the International Committee 

of the Red Cross (ICRC) guards the conventions and gains back for IHL that strives to protect the lives and dignity of victims of armed conflicts without dis-

crimination. It paved the way for the establishment in every country of a neutral independent body of helpers who could provide protection and care for the 

wounded in case of war regardless of side.

၂၀၂၂ ေုနှေ် ြြ္ဘာ့ခရှးဦးမပုေုမေင်းခန့အထိြ်းအြှတ် ေုရ ခောင်ပါးြဏ္ဍ (အဂသလိပ်)

ောြျြ်နှာ (၁၀)



ရပ်ရွာလူထု ခဘးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ေံနိုင်ခရးအတွြ် အထိြ်းအြှတ်ခန့ြျားတွင် လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျား

ောြျြ်နှာ (၁၁)

Showing humanity amidst inhumanity, First Aid is a magnificent philanthropic act by volunteers and can be defined as a delegate of hope. To give a proper 

example, an accident has occurred and the ambulance is on the way to drop an injured person and then rushes to the scene, meanwhile, the casualty is losing 

a lot of blood, and the onlooker does not have an idea of what to do. Then, what if a person who is trained in the life-saving technique of simple first aid 

procedures is there to care for the wounded one by using the available and proper first aid materials, the individual who is injured can relieve further tragedies 

and his sufferings can be lessened before being hand over to a more qualified person such as medical practitioners like doctors or nurses. We can say that 

the benefits of these life-saving skills cannot be underestimated. Basie first aid knowledge not only guarantees our survival but extends to our environment.

In such situations including sprains, fractures, dislocations, swollen muscles,cramps, stroke, a heart attack, and so on, being a helpless bystander can poten-

tially make the condition get worse. It can also be assumed that first aid help is prominent but appropriate knowledge and training are indispensable while 

applying first aid to an infected or injured person. More importantly,there is no time for doubt and hesitation by the time first aid skills are called upon. Be-

sides,Red Cross first aid refresher courses are recommended in order to preserve skills and knowledge. Sufficient training gives the capability and confidence to 

control and react to a sudden incident. Performing first aid immediately with enough learning and knowledge can be more than double the chance of survival 

even in a life-and-death situation. Additionally, taking first aid classes can modify the prior outlook and attitude towards society and extend the practice of 

making decisions in common sense and acting quickly but with a stable mind. It also represents the core of the humanitarian soul.

Every individual and society aims at good intentions. On the other hand, we all wish to construct a better environment in which everyone can enjoy themselves 

happily and safely. In order to achieve such a well-being circumstance, we all need to take the responsibilities and duties of each. Similarly, the International 

Committee of the Red Cross and Red Crescent Society(ICRC) and all the other National Red Cross Societies with the assistance of Red Cross volunteers are 

striving vigorously through a variety of humanitarian-based movements and programs to respond to any disasters with all of their capability. Beyond the 

shadow of a doubt, the aim of the Red Cross which is to ensure the protection of a healthy and safe existence of human beings can be assured. So,the rest 

is to take the lifelong responsibility by indulging in learning about first aid to help others and even oneself at times and encouraging people around to know 

about the importance of First Aid grasp.

Obviously,the person who primarily benefits from first aid training is oneself. Furthermore, first aid basic skills are easy to learn and recall in emergencies. Just 

gaining the knowledge of first aid can help to preserve our life, and prevent further aggravation conditions. Even if one is involved in the first aid courses only 

for personal development and fulfillment, it can significantly promote a sense of safety and welfare, improve the quality of life and prompt constantly to be 

alert and safe within surroundings as the theme of world first aid day 2022 is “First aid and road safety”. First Aid is not only a vital essence and a backbone to 

Red Cross but also a way to show compassion and the humanity of people. We can say that first aid plays a crucial role in our everyday lives but appropriate 

knowledge is essential in availing first aid skills. Thus, it symbolizes an attractive and crucial study to learn about.

၂၀၂၂ ေုနှေ် ြြ္ဘာ့ခရှးဦးမပုေုမေင်းခန့အထိြ်းအြှတ် ေုရ ခောင်ပါးြဏ္ဍ (အဂသလိပ်)

၂၀၂၂ ေုနှေ် ြြ္ဘာ့ခရှးဦးမပုေုမေင်းခန့အထိြ်းအြှတ် ေုရ ပန်းေျြီဏ္ဍ

ပဉ္စြေု - ခဒါ်လင်းလင်းထိုြ်၊ ခြျာြ်တန်းမြို့၊ ရန်ြုန်တိုင်းခဒသကြီး။ ပဉ္စြေု - ဦးခဝယံ၊  ြဂသလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ြုန်တိုင်းခဒသကြီး။


