
ဓါတပံု်- မြ န်မာအလင်းသတင်းစာ 
 

အစီရင်ခံစာ အမှတ် ၆၊ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ေအာက်တုိဘာ ၆ 
အမျိုးသားသဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ�ေကာ်မတီ 
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 
ဤအစီရငခံ်စာကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၊ ကုလသမဂ��ှင့် လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုငရ်ာမိတ်ဖက်အဖဲွ�အစညး်များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ွခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ 
၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်ေန�မှ ေအာက်တုိဘာ ၆ ရက်ေန�အထိ ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ စုစည်းတင်ပြ ထားခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာမှာ ေရေဘး�ှင့်စပ်လျ�်း၍ 
အမျို းသားသဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန�်မ�ေကာ်မတမှီ ထတ်ုပြ နသ်ည့် အေရးေပ�အေခြ အေနဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးအစီရင်ခံစာဖြ စ်ပါသည်။ 

သတင်းေခါင်းစ�် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ဓါတပံု်- မြ နမ်ာသတင်းစ� ်
 
စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရကေ်န�တင်ွ �ုိင်ငေံတာ်သမ�တက� းီ ဦးသိန်းစန်ိမ ှ ဇူလိုင်�င့်ှ  သ� ဂုတလ်အတင်ွး ေရေဘး�ှင့်ေမြ ပ� ို မ�များေက� ာင့် ထခိိုကမ်�များ 
 ဖြ စ်ေပ�ခဲ့သည့် ချင်းပြ ညန်ယသုိ်�သာွးေရာကခ့ဲ်သည။် �ိုင်ငံေတာ်သမ�တက� းီအေနဖြ င့် ယာယကီယဆ်ယေ်ရးစခန်းများတင်ွ ေနထိုင်လျကရ်ှိသည့် 
ေရေဘးသင့်ပြ ည်သမူျား�ှင့်ေတ�ွဆုံခဲ့ပ� းီ၊ ဟားခါးမ� ို �တင်ွ ချင်းပြ ညန်ယအ်စုိးရအဖွဲ�ဝင်များ�င့်ှ ေတ�ွဆုံခဲ့သည်။ ချင်းပြ ည်နယတ်င်ွ ေမြ ပ� ို မ�ေက� ာင့် 
ေနအမိ(်၃၀၀၀)နီးပါး ထခိိုကပ်ျကစီ်းခဲ့ပ� းီ အမိေ်ထာင်စမုျားအေနဖြ င့် ၄င်းတို�မလူေနထိုင်သည့်ေနရာတင်ွ ဆကလ်က်ေနထိုင်ရန် အ��ရာယ်ရှိ 
�ိုင်သည့်အတကွ ်အဆိုပါအမိေ်ထာင်စမုျားကို ေနရာေရ��ေပြ ာင်းေပးသာွးရန် ေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိသည်။ 
 
�ိုင်ငံေတာသ်မ�တက� းီအေနဖြ င့်  ပြ ညန်ယအ်စုိးရအဖွဲ�ဝင်များအား အမိေ်ထာင်စမုျား ေရ��ေပြ ာင်းေနရာချထားခြ င်းကုိ  ပ� းီေမြ ာကေ်စေရး  က� ို းပမ်း 
ေဆာင်ရကွသ်ာွးရန်၊ ၄င်းအမ်ိေထာင်စမုျားလိုအပသ်ည့် ေရ၊ လ�ပ်စစမီ်း၊ ပညာေရး�ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာငမ်�များစသည့် အေခြ ခံလိုအပခ်ျက်များ 
�င့်ှ အေခြ ခံအေဆာကအ်အုံများကို  ပြ ည့်စုံေအာင်  ဖြ ည့်ဆညး်ေပးသွား�ိုင်ရန်အတကွ် အမြ န်ဆုံးမဟာဗျ�ဟာ ချမတှေ်ဆာင်ရွကသွ်ားရန် 
လမ်း��န်ေပြ ာက� ားခဲ့သည်။ ေအာကတ်ိုဘာလလယမှ်စတင်မည့် ေဆာင်းရာသမီတိုင်မီ ယာယေီနထိုင်ရန်အမိုးအကာများလံုေလာကစ်ာွပံ့ပိုးေပး�ုိင် 
ရန် အေရးေပ�လုိအပလ်ျက်ရှိသည။် �ုိင်ငံေတာ်သမ�တက� းီ ဦးသိန်းစန်ိမ ှ ေမြ ပ� ို မ�ေတ�ွ က� ုံခစံားခ့ဲရသည့်  ပြ ညသူ်များအတကွ ် အဝတအ်ထည၊် 
ေစာင်�င့်ှေနေရာင်ခြ ညစ်မွး်အင်သုံးမးီအမ်ိများကို ေပးအပ်ခဲ့သည်။  
 
စက်တင်ဘာ(၃၀)ရက်ေန�တင်ွ �ိုင်ငံေတာ်သမ�တက� းီ ဦးသိန်းစန်ိသည် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ က� းီသို� သွားေရာကခ်ဲ့ပ� းီ ဆည�်င့်ှတာတမမံျားကုိ 
 က� ည့်���စစ်ေဆးခဲ့သည။် �ုိင်ငံေတာ်သမ�တက� းီမ ှ မိုးရာသီမကန်ုဆုံးမ ီ ဆန်စပါးများ အချန်ိမီပြ န်လည်မစုိကပ်ျို း�ိုင်သည့် လယ်သမားများအတွက် 
ေဆာင်းရာသအီတင်ွး အခြ ားအစားထိုးသးီ�ံှများစိုကပ်ျို းသွား�ိုင်ရန် �ုိင်ငံေတာမ် ှ ပ့ံပိုးကညူသီာွးမည်ဖြ စ်ေက� ာင်းလညး် ေပြ ာက� ားခဲ့သည်။ 
�ိုင်ငံေတာသ်မ�တက� းီအေနဖြ င့် ေဒသတင်ွးအာဏာပိုင်များ�င့်ှ အစုိးရပုိင်းတာဝန်ရှိသမူျားကို တာတမမံျား  က� �ံခုိင်မ�ရှိေစေရးေဆာငရ်ကွရ်န်၊ ေရက� းီ 
ေရလ�မံ�ကို ကာကယွ�ုိ်င်သည့် အစအီမံများပြ ုလုပသွ်ားရန်�င့်ှ ဧရာဝတတီိုင်းေဒသ က� းီ၊ ပုသမိ်မ� ို �နယရ်ှိ ငဝန်မြ စတ်ာတမမံျားကုိ  မြ �င့်တင်ေဆာင် 
ရကွသွ်ားရန် လမး်��န်ေပြ ာက� ားခဲ့သည်။ 

 

For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 
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(၁၉-၉-၂၀၁၅)ေန�တွင ် လူမ�ဝနထ်မး်၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ နလ်ည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန၊ ဒုတိယဝန်က� းီဦးဘုနး်ေဆမှွ တမူးမ� ို �နယ်ရှိ တာဝန်ရှိသူများ�ှင့်ေတွ�ဆု၍ံမ� ို �နယ်အဆင့် ပြ နလ်ည်ထေူထာင်ေရးလုပ်ငနး်စ� ်
များကုိ ေဆွးေ�ွးစ� ်ဓါတပ်ုံ-လူမ�ဝနထ်မ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ နလ်ည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန 
 

 
ေရေဘးသင့်ေဒသများပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးမေူဘာင်ေရးဆွဲမ� အေထာကအ်ကူပြ ုအစည်းအေဝးများကုိ စက်တင်ဘာလ(၁၄)ရကမ် ှ (၂၄)ရက် 
အတင်ွးတင်ွ ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ စက်တင်ဘာလ(၁၄)ရက်ေန�တင်ွ ေရေဘးဒဏေ်က� ာင့်အများဆုံးထခိိုကခ်ဲ့သည့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ က� းီ၊ 
ချင်းပြ ည်နယ၊် မေကွးတိုင်းေဒသ က� းီ၊ ရခုိင်ပြ ညန်ယ�်င့်ှစစကုိ်င်းတိုငး်ေဒသ က� းီမ ှ  ပြ ညန်ယ်�င့်ှတိုင်းေဒသ က� းီဝန်က� းီချုပ်များ၊ အမျို းသား 
သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ�ေကာ်မတအီဖဲွ�ဝင်များ�င့်ှ လပုင်န်းေကာ်မတ၊ီ အစုိးရဝန်က� းီဌာနများပါဝင်သည့် ည�ိ��ိင်းေဆာင်ရကွမ်� 
အစည်းအေဝးကုိ ေနပြ ည်ေတာ်တင်ွ ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ အစညး်အေဝးတင်ွ အမျို းသား သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုငရ်ာ စီမခံန်�ခဲွမ�ေကာ်မတဦက�� 
ဒုတယိသမ�တဦးဉာဏထ်န်ွးမ ှ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးမေူဘာင်ချမတှ�်ိုင်ေရးအတွက ် က�အလုိကမ်ဟာဗျ�ဟာများေရးဆွဲ�ိုင် 
ရန်ပျက်စးီဆုံး��ံးမ�ဆိုငရ်ာအချက်အလက်များ တကိျစာွေကာကယူ်ေရး၏ အေရးပါပံုကိုအဓိကထားေပြ ာက� ားခ့ဲပါသည။် ထို�အပြ င် ဒုတယိသမ�တမ ှ
အရင်းအမြ စ်များရရိှေအာင်ေဆာင်ရကွေ်ရး၊  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးလုပင်န်းစ�်ကို ချမှတထ်ားသည့်ေကျးလက်ဖွံ�ဖ� ို းေရး�င့်ှဆင်းရဲ�မ်ွးပါးမ�ေလ�ာ့ 
ချေရးလုပင်န်းစ�်(၈)ရပက်ဲ့သုိ�ေသာ �ိုင်ငေံတာ်အစိုးရ၏မဝူါဒများ၊ ၂၀၁၅ ေနာကပ်ိုင်းဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကေ်ရးအစီအစ�်ကဲ့သုိ�ေသာ ေဒသတင်ွး�င့်ှ 
ကမ�ာလုံးဆိုင်ရာလမး်��န်မ�များ�င့်ှ ချတိဆ်ကေ်ဆာင်ရကွသ်ာွးေရးတို�မာှ အေရးက� းီေက� ာင်း ေပြ ာက� ားခ့ဲပါသည်။ ဒုတယိသမ�တအေနဖြ င့် 
အနာဂတတ်င်ွဖြ စေ်ပ��ုိင်သည့် ေဘးအ��ရာယ်ကိုေလ�ာ့ချသာွး�ိုင်ရန်အတကွ ် ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးလပ်ုငန်းစ�်တွင် ေဘးအ��ရာယေ်လျာ့ပါးေရး 
ကိုထည့်သင်ွးေဆာင်ရကွ ်ခြ င်း၏ အေရးပါမ�ကိုလည်း အေလးထားေပြ ာက� ားခ့ဲပါသည။် 
 

၂၀၁၅ ခု�စှ ်  မြ န်မာ�ိုင်ငံေရေဘး�ှင့် ေမြ ပ� ို မ�ေနာကပ်ိုင်း  
လိုအပ်ချကအ်ေခြ အေန ေလလ့ာဆန်းစစ်မ� လုပင်န်းစ�်ကို 
ြမန်မာ�ုိင်ငံေတာ်အစိုးရ�င့်ှ ကမ�ာ့ဘဏ်၊ ကုလသမဂ�အဖွဲ� 
အစည်းများ၊ ဥေရာပသမဂ� ဂျပန်အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာပးူေပါင်း 
ေဆာင်ရကွေ်ရးအဖွဲ�တို�ပးူေပါင်း၍ စကတ်င်ဘာလ(၂၄)ရက် 
ေန�တင်ွ ေနပြ ညေ်တာ်၌ စတင်ေဆာင်ရကွခ်ဲ့ပါသည။် ဒုတယိ 
သမ�တဦးဉာဏထ်န်ွးမ ှပျက်စးီဆုံး��ံးမ�အေခြ အေန ေလ့လာဆန်း 
စစ်မ��င့်ှ  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးလပ်ုငန်းစ�်များကို  က� းီက� ပ ်
သာွးရန်အတကွ ် ေဘးအ��ရာယစ်မံီခန်�ခွဲမ� အက� ေံပးအဖဲွ�ကို 
ဖွဲ�စည်းထားေ က� ာင်း ေ ပြ ာ က� ားခဲ့ပါသည်။ လူမ�ဝန်ထမ်း၊ 
ကယ်ဆယေ်ရး�င့်ှပြ န်လညေ်နရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန၊ ဒုတယိ 
ဝန်က� းီဦးဘုန်းေဆွက  မ� ို �နယအ်ဆင့်အေခြ အေန ေလ ့လာဆန်း 
စစ်မ�မ ှ ေကာကယူ်ရရှိခဲ့သည့် ပျကစီ်းဆုံး��ံးမ��င့်ှ လုိအပ ်
ချက်ဆိုင်ရာ အချကအ်လကမ်ျားကို တင်ပြ ခဲ့ပါသည်။ ကမ�ာ့ 
ဘဏ်မ ှ ေရေဘး�ှင့်ေမြ ပ� ို မ�ေနာကပုိ်င်း လိုအပခ်ျက် အေခြ  

အေန ေလလ့ာဆန်းစစမ်�မေူဘာင်�င့်ှ ေဆာင်ရကွရ်မည့်နညး်လမ်းများကို တင်ပြ ခဲ့ပါသည်။ အစိုရဌာနများ၊ ကလုသမဂ�အဖွဲ�အစည်းများ 
�ိုင်ငံတကာ�င့်ှပြ ညတ်င်ွးမှ အစိုးရမဟုတသ်ည့် အရပ်ဘက်လမူ�အဖွဲ�အစည်းများ၊ ဖွံ�ဖ� ို းေရးလပ်ုငန်းေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိသည့် မတိဖ်က် 
အဖွဲ�အစည်းများပါဝင်သည့်က�အလိုက်အဖွဲ�များမှလည်း ေရေဘး�င့်ှေမြ ပ� ို မ�ေနာကပ်ိုင်း လုိအပခ်ျကအ်ေခြ အေနေလ့လာဆန်းစစမ်�၏ အဓကိ 
က�(၄)ရပ်ဖြ စေ်သာ စးီပွားေရး၊ လမူ�ေရး၊ အေခြ ခံအေဆာကအ်ဦ�င့်ှ အခြ ားထည့်သင်ွးေဆာငရ်ကွရ်မည့် က�များအတွက်  ပြ န်လညထ်ေူထာင် 
ေရး ဗျ�ဟာများချမတှ�ုိ်င်ရန်အတွက ်ကနဦးအချက်အလက်များကုိ တင်ပြ ေဆးွေ�းွခဲ့ပါသည်။  
 

စက်တင်ဘာလ(၁၆)ရကမ် ှ (၂၀)ရက်ေန�အတင်ွးတွင် လမူ�ဝန်ထမ်း၊ ကယဆ်ယ်ေရး�င့်ှပြ န်လညေ်နရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန၊ ေဆာကလု်ပေ်ရး 
ဝန်က� းီဌာန၊ နယစ်ပေ်ရးရာဝန်က� းီဌာနမှ ဒုတယိဝန်က� းီများ�ှင့် ကယ်ဆယေ်ရး�င့်ှ  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဦးစးီဌာနမှ ��န်က� ားေရးမ�ှးချုပ် 
တို�ဦး ေဆာင်သည့်အဖွဲ�(၄)ဖွဲ�သည် ထခုိိကပ်ျက်စးီမ�အများဆုံးရှိခဲ့သည့် ပြ ညန်ယ်�င့်ှတိုင်းေဒသ က� းီ(၅)ခုတို�တင်ွ မ� ို �နယအ်ဆင့်ပြ န်လည ်
ထေူထာင်ေရး လပုင်န်းစ�်များချမှတ�်ိုင်ေရးအတကွ ် မ� ို �နယ်အဆင့်အေခြ အေန ေလလ့ာဆန်းစစမ်�များ�င့်ှ အလပ်ု�ုံေဆးွေ�းွပဲွများကို 
ေဆာင်ရကွခ်ဲ့ပါသည။် အဆိုပါ အေခြ အေနေလလ့ာဆန်းစစ်မ�များတင်ွ အစိုးရပိုင်းတာဝန်ရှိသမူျား၊ ေဒသတင်ွးအစိုးရအပုခ်ျုပ်ေရးအဖဲွ�များ၊ 

အဓိကသတင်းစကား 

PFLNA အလုပ�်ုံေဆးွေ�းွပွဲကုိ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်ေန�တွင် ေနပြ ည်ေတာ်၌ ကျင်းပစ�်  
ဓါတပံု်-လူမ�ဝနထ်မး်၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ နလ်ည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန 

 

For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 
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ကလုသမဂ��ှင့်�ိုင်ငံတကာမှ အစိုးရ မဟုတသ်ည့်အရပ်ဘက်လမူ�အဖွဲ�အစညး်များ  မ� ို �မိမ� ို �ဖများပါဝင်ခဲ့က� ပ� းီ ေဘးသင့်ခဲ့သည့်ရပ်ရာွလထူမုျား�ှင့် 
ေတ�ွဆုံေဆးွေ�းွမ�များမတှဆင့် ပျက ်စီးဆုံး��ံးမ�အချကအ်လကမ်ျားကို ေကာက်ယခူဲ့က� ပါသည်။  
 
 ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးလပုင်န်းများမာှ လူထအုေခြ ပြ ုနည်းများကို အေခြ ခံေဆာင်ရကွမ်ည်ဖြ စ်ပ� းီ အများပြ ည်သ�ှူင့်သကဆ်ိုင်သည့်အေခြ ခံ 
အေဆာကအ်ဦများကုိ  ပြ ုပြ င်တညေ်ဆာက်ခြ င်း၊ ေဘးသင့်ခဲ့သည့်ပြ ည်သမူျား၊ အထးူသဖြ င့် အသကေ်မးွဝမ်းေကျာင်း�င့်ှအိုးအမိမ်ျားဆုံး��ံးခဲ့ရသည့် 
 ပြ ည်သမူျား၏အသကေ်မးွဝမ်းေကျာင်းလပုင်န်းများအတကွ ် ထည့်သင်ွးစ�်းစားေဆာင်ရကွ်ခြ င်းဖြ င့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွသွ်ားမည ်
 ဖြ စ်ပါသည်။ 
 
စက်တင်ဘာ(၁၈)ရက်မ ှ (၂၃)ရကအ်တင်ွးတင်ွ ေဘးသင့်ေဒသများ အမြ န် ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးေပါင်းစပ ်ည�ိ��ိင်းေရးလပုင်န်းေကာ်မတမှီ က� 
အလိုက်  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးလပ်ုငန်းများ ည�ိ��ိင်းေဆာင်ရကွမ်� အလပ်ု�ုံေဆးွေ�းွပွဲများကို ေနပြ ည်ေတာ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည။် အဆိုပါ 
အလပ်ု�ုံေဆးွေ�းွပွဲများတင်ွ အေခြ ခံအေဆာကအ်ဦ၊ လမူ�ေရးက�ဆိုင်ရာဝန်ေဆာငမ်�များ၊ လယ်ယာစုိကပ်ျို းေရး�င့်ှ အသက်ေမးွဝမ်းေကျာင်း 
ဆိုင်ရာက�များကုိ အဓကိထားေဆးွေ�းွခဲ့က� ပါသည်။ ရညရ်ယ်ွချက်မာှ အမျိုးသားအဆင့်ပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးမေူဘာင်ကို သကဆ်ိုင်ရာ 
ဝန်က� းီဌာနများ၏ က�အလုိက ်  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးလပုင်န်း အစအီစ�်များကိုချမှတေ်ရးဆွဲ�ိုင်ေရးအတကွ ် ေဆးွေ�းွည�ိ��ိင်း၊  ပြ င်ဆင်ေဆာင် 
ရကွ�ုိ်င်ရန်ဖြ စပ်ါသည်။ အလုပ�်ုံ ေဆးွေ�းွပွဲများအတင်ွးတင်ွ ဝန်က� းီဌာနများမှ ေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိသည့်၊ ဆက်လကေ်ဆာင်ရွကသွ်ားမည့် 
လပ်ုငန်းစ�်များကို တင်ပြ ခဲ့ပ� းီ၊ �ုိင်ငတံကာမတိဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်များအေနဖြ င့် ကနဦးပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးကာလအတင်ွး ည�ိ��ိင်းေဆာင် 
ရကွမ်�များမြ �င့်တင်ေရး၊ သတင်းအချက်အလက်များ စမံီခန်�ခွဲမ�၊ ကျား၊ မေရးရာက�ရပ်�င့်ှ ပိုမိုေကာင်းမန်ွေအာင် မည်သို�  ပြ န်လည် 
တညေ်ဆာကသ်ာွးေရးစသည့်အချကမ်ျားကုိ အက� ံပြ ု ေဆးွေ�းွခဲ့ပါသည်။ အလုပ�်ုံေဆးွေ�းွပွဲသည ် က�အလိုက်ပျကစီ်းမ��င့်ှ စးီပာွးေရးဆိုင်ရာ 
ဆုံး��ံးမ�အချက်အလက်များ၊ နယေ်မြ ေဒသအေနအထားအရ  ဖြ စ်ေပ�သည့် ပျက်စးီဆုံး��ံးမ�အမျို းအစားများ၊  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးတင်ွ 
ဦးစားေပးေဆာင်ရကွရ်မည့်က�များ စသည်တို�ကို သတမ်တှ�်ိုင်ရန်အတကွ ် အေထာက်အကူပြ ုပါသည်။ ကာလတုိ၊  က� ားကာလ�ှင့် 
ကာလရှည(်ေလးလ၊ ဆယ့်�စှလ်၊ ဆယ့်�စ်ှလေနာကပ်ိုင်း) ပြ န်လညထ်ေူထာင် ေရးအစအီစ�် များကုိ သက်ဆိုင်ရာဝန်က� းီဌာနများမ ှချမတှေ်ရးဆွဲ၍ 
 ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးည�ိ��ိင်းေဆာင်ရကွမ်�ေကာ်မတသီို� တင်ြပသာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 
အေခြ အေနသံုးသပ်ချက်  
 
ေအာကတ်ိုဘာလ(၄)ရကေ်န� အမျို းသားသဘာဝေဘးအ��ရာယဆ်ိုင်ရာစမီခံန်�ခွဲမ�ေကာ်မတမှီ ထတု်ပြ န်သည့် သတင်းအချကအ်လက်များအရ 
ဇလုိူင်လ�င့်ှသ� ဂတုလ်အတင်ွး ေရေဘးသင့်တိုင်းေဒသ က� းီ၊  ပြ ည်နယ(်၁၂)ခတုင်ွ ေဘးသင့်ပြ ည်သေူပါင်း(၁,၆၇၆,၀၈၆)ဦးေဘးလွတရ်ာသို� ေပြ ာင်း 
ေရ��ခ့ဲရပါသည်။ ေနရာအများစုတွင် ေရကျသွားပ� ီဖြ စ်သည့်အတကွ ်အဆိုပါေရေဘးသင့်ပြ ည်သအူများစမှုာ ၄င်းတို�ေနထိုင်ရာအမိမ်ျားသို�  ပြ န်သာွး 
ခဲ့ပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ ေရေဘး�င့်ှေမြ ပ� ို မ�ေက� ာင့် ဇွန်လအတင်ွးတငွ်(၇)ဦး၊ ဇူလိုင်�င့်ှသ� ဂတုလ်အတင်ွး(၁၂၅)ဦး၊ စစုေုပါင်းလဦူးေရ(၁၃၂)ဦး အသက် 
ဆုံး��ံးခဲ့ရပါသည်။ ေရေဘးသင့်ခဲ့သည့်ေနရာများတင်ွ စီးပာွးေရးဆိုင်ရာတိုက�်ိုကဆ်ုးံ��ံးမ�(၂၃၁.၃)ဘလီီယကံျပ် (အေမရိကန်ေဒ�လာ(၁၉၂.၈) 
သန်း)ခန်�ရိှခဲ့ပ� းီ၊ အပြ င်းထန်ဆုံးထခိိုကမ်�ရှိခဲ့သည့်ေဒသများမှာ ရခိုင်ပြ ညန်ယ�ှ်င့်ဧရာဝတတီိုင်းေဒသ က� းီတို�ဖြ စပ်ါသည။် ေရေဘးေက� ာင့် အမိေ်ခြ  
(၄၈၇၅၀)လုံး တစစိ်တတ်စပ်ိုင်းပျက်စးီခဲ့ပ� းီ အမ်ိေခြ (၃၈၉၅၁)လုံးမာှ လုံးဝပျကစီ်းခဲ့ရပါသည်။ စစုေုပါင်းလယ်ယာေမြ  (၁,၁၄၆,၂၇၅) ဧက 
ထခိိုကမ်�ရှိခဲ့ပ� းီ၊ ၄င်းအနကမှ် (၈၇၂,၆၆၇)ဧကမှာ ပျက်စးီခဲ့ပ� းီ (၄၉၄,၈၉၂)ဧကမှာ  ပြ န်လည်စိုကပ်ျို းပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ 
 
ေအာကတ်ိုဘာလ(၄)ရကေ်န�အထ ိ �ိုင်ငံေတာအ်စိုးရမ ှ ေရေဘးတု့ံပြ န်ေရးလပုင်န်းေဆာင်ရကွမ်�များအတက်ွ(၂၈.၈)ဘလီယံီကျပ် (အေမရိကန် 
ေဒ�လာ (၂၄) သန်း)သုံးစွဲခဲ့ပ� းီဖြ စသ်ည်။ ေအာက်ပါဇယားတင်ွ တိုင်းေဒသ က� းီ၊  ပြ ည်နယတ်စခု်ချင်းအလိုက် �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမ ှကျခသံုံးစွဲခဲ့သည့် 
ကန်ုကျစရိတမ်ျားကို ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အချက်အလက်ရရှိမ� လူမ�ဝနထ်မး်၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ နလ်ည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန၊ ပညာေရးဝန်က� းီဌာန၊ နယ်စပ်ေရးရာဝန်က� းီဌာန၊  ပြ ည်နယ်�ှင့်တိုငး်ေဒသက� းီအစုိးရများ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာ ၄ ရက် 

 
For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 
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ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ က� းီတင်ွ ေနအမိပ်ျက်စးီမ�အများဆုံး(၁၉၁၁၄)လုံး ဖြ စ်ပ� းီ လယ်ယာေမြ ဧကပျကစ်းီမ�အများဆုံး(၂၇၃၁၅၄ ဧက)မှာ ရခိုင်ပြ ည် 
နယတ်င်ွဖြ စပ်ါသည်။  ပြ ညန်ယ်�င့်ှတိုင်းေဒသ က� းီအစိုးရ အသုံးစရတိစ်စုေုပါင်း၏ ၃၉ ရာခိုင်��န်းမာှ အဆိုပါပြ ညန်ယ�ှ်င့်တိုင်းေဒသ က� းီတင်ွ 
သုံးစွဲထားခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ ေအာကပ်ါဇယားတွင် တိုင်းေဒသ က� းီပြ ညန်ယမ်ျားအလုိက ် �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှတိုးမြ �င့်၍ ကျခံသုံးစွဲခဲ့ေသာေငွပမာဏ၊ 
ရာခိုင်��န်းများကိုေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 
 

 
အချက်အလက်ရရှိမ� လူမ�ဝနထ်မး်၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ နလ်ည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန၊ ပညာေရးဝန်က� းီဌာန၊ နယ်စပ်ေရးရာဝန်က� းီဌာန၊  ပြ ည်နယ်�ှင့်တိုငး်ေဒသက� းီအစုိးရများ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာ ၄ ရက် 

 
ေရေဘးေက� ာင့် စီးပွားေရးဆုိင်ရာထိခုိက်မ� 
အမျို းသားစီမကိံန်း�င့်ှ စးီပွားေရးဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကမ်�ဝန်က� းီဌာနမှ အချက်အလက်များအရ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ�ာေရး�စ်ှတင်ွ  ပြ ည်တင်ွးအသားတင် 
ထတုလ်ပုမ်�တန်ဖိုးမာှ(၈.၇) ရာခုိင်��န်းရှိခဲ့ပ� းီ၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ�ာေရး�စ်ှအတကွ ်ေမ�ာ်မန်ှးချကမှ်ာ(၉.၃)ရာခိုင်��န်းဖြ စသ်ည်။ သဘာဝေဘးေက� ာင့် 
စးီပွားေရးဆိုငရ်ာတိုက�်ိုက် ဆုံး��ံးမ�(၂၃၀)ဘီလယီကံျပ်(အေမရိကန်ေဒ�လာ (၁၉၂.၈) သန်း)ခန်� ရှိခဲ့ခြ င်းသည် တိုင်းပြ ညဝ်င်ေငွ ေမ�ာ်မန်ှးချက် 
ကို(၀.၃)ရာခိုင်��န်းခန်� ထခုိိကမ်�ရှိ�ိုင်သည။် လယ်ယာစိုကပ်ျိုးေရးက�တွင် ပျက်စးီဆုံး��ံးမ�များရှိခဲ့သည့်အတကွ ်စားသုံးကန်ုများ ေစျး��န်းက� းီမြ င့် 
မ�ကုိက� ုံေတ�ွရ�ိုင်ေခြ ရှိသည။်  
 
 ပြ ည်တင်ွးအသားတင်ထတုလ်ပုမ်�တန်းဖိုးအေပ� အကျိုးသကေ်ရာကမ်�ကို ေလ�ာ့ချ�ိုင်ရန်အတကွ ် ထတုလ်ပုမ်�က�တင်ွ ထတုက်န်ုများတိုးမြ င့် 
ေစရန် ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ ဟိုတယ�ှ်င့်ခရးီသာွးလပုင်န်းကဲ့သို�ေသာ ဝန်ေဆာင်မ�က�များကုိ အားေကာင်းေစရန်ေဆာငရ်ကွ်ခြ င်း စသည် 
တို�ကိုေဆာင်ရကွရ်န် လိုအပသ်ည။် ေရေဘးဒဏ်မ က� ုံေတ�ွခ့ဲရသည့် ေဒသများရိှလယယ်ာေမြ များတင်ွ စိုကပ်ျို းသီး�ှံများ ပိုမိုစိုကပ်ျိုး ခြ င်းများ 
လပ်ုေဆာငရ်န်လညး်လိုအပ်ပါသည။် လယ်ယာစုိကပ်ျို းေရးကုိအားထားသည့် ေရေဘးသင့်ခဲ့သည့်ေနရာများတင်ွ လယ်ယာစိုကပ်ျိုးေရး 
မဟုတသ်ည့် အခြ ားလုပင်န်းများကိုေဆာင်ရကွေ်ပးခြ င်း၊ အသကေ်မးွဝမ်းေကျာင်းများဆုံး��ံးခဲ့ရသည့် ေရေဘးသင့်ပြ ည်သမူျားအတကွ ် အလပ်ု 
အခင့်ွအလမ်းများဖန်တးီေပးခြ င်းတို�ကို ေဆာင်ရကွရ်န်လိုအပပ်ါသည။်  
 
စိုကပ်ျိုးသးီ�ှံများပျက်စးီဆုံး��ံးမ�ေက� ာင့် တိုင်းပြ ည၏်လယ်ယာပုိ�ကန်ုများ ေလျာ့ကျသွား�ိုင်ပ� းီ �ိုင်ငံခြ ားဝင်ေငွရရှိမ�ေလျာ့ကျသာွး�ိုင်ပါသည။် 
 ပြ ည်တင်ွးစားသုံးမ�ဖလူုံေစေရးအတကွ ်ဆန်တင်ပို�မ�ကို ယာယီကန်�သတထ်ားပါသည်။  ပြ ညတ်င်ွးတင်ွ စားနပ်ရကိ�ာဖလံုူေစေရးအတကွ ် �ုိင်ငံေတာ် 
သမ�တက� းီဦးသိန်းစန်ိအေနဖြ င့် ေတာင်သလူယသ်မားများကို ေဆာင်းရာသအီစားထိုးသးီ�ှံများစုိကပ်ျိုးရန် အားေပးမှာက� ားခဲ့ပါသည်။ စက်တင ်
ဘာလ ၃၀ ရက်ေန�တင်ွ ဧရာဝတတီိုင်းေဒသ က� းီ၊ အ �ဂပူမ� ို �နယ်သို�သွားေရာကခ်ဲ့သည့် ခရီးစ�်အတင်ွး �ုိင်ငံေတာ်သမ�တက� းီမ ှ ေရေဘးေက� ာင့် 
စိုကပ်ျိုးေရးလပုင်န်းများထခိိုကခ့ဲ်ရသည့် ေတာင်သလူယသ်မားများအတကွ ် ေဆာင်းသးီ�ှံများစိုကပ်ျိုး�ိုင်ရန် �ုိင်ငံေတာ်အစိုးရမ ှ ပံ့ပိုးကညီူသာွး 
မည်ဖြ စ်ေက� ာင်း ကတိပြ ုေပြ ာက� ားခဲ့ပါသည်။  
 
မုိးေလဝသခန�်မှနး်ချက်များ�ှင့်  မြ စ်ေရက� းီမ�အေခြ အေန 
အစရီင်ခစံာပြ ုစုေနသည့်ကာလအတင်ွးတင်ွ ဧရာဝတီ�ှင့် ချင်းတင်ွးမြ စမ်ျားတင်ွ  မြ စ်ေရမြ င့်တကမ်�ေက� ာင့် ဇလူိုင်�င့်ှသ� ဂတုလ်အတင်ွးတင်ွ 
ေရေဘးသင့်ခဲ့သည့် ဧရာဝတီ�ှင့်စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ က� းီများတင်ွ ေရေဘးအ��ရာယ်က� ုံ�ိုင်သည့် အေခြ အေနရှိခဲ့သည်။ မိုးေလဝသ�င့်ှ ဇလေဗဒ 
��န်က� ားမ�ဦးစီးဌာနအေနဖြ င့်  မြ စမ်ျားအနီးတင်ွ ေနထိုငသ်မူျားအား စိုးရမိေ်ရအမှတထ်ကေ်ကျာ်လန်ွခဲ့လျင် ထိုေနရာများမ ှ ေဘးလတွရ်ာသို� ေရ�� 
ေပြ ာင်းရန် သတေိပးချက်များထုတ်ပြ န်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တငွ်  မြ စမ်ျားမှာစိုးရမိေ်ရအမှတေ်အာက ် ပြ န်လည်ေရာကရ်ှိသာွးပ� ီဖြ စ်သည်။ ေအာကတုိ် 
ဘာလအတွက ် မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၏ ခန်�မန်ှးချက်အရ မိုးရာွသန်ွးမ�ေက� ာင့် ဧရာဝတီ�ှင့်ချင်းတင်ွးမြ စ်များတင်ွ 
 မြ စ်ေရများပြ န်လည်  မြ င့်တကလ်ာ�ိုင်ေသာ်လညး် စုိးရမိေ်ရအမတှေ်အာကတ်င်ွသာရှိမည်ဖြ စ်သည်။ ေအာကတ်ိုဘာလအတင်ွးတင်ွ မုိးဆကလ်က် 
ရာွသန်ွး�ိုင်ပါသည။် တစ်လအတကွ်က� ို တင်ခန်�မန်ှးချကအ်ရ ေအာကတ်ိုဘာလအတွင်းတွင် ဘ �ဂလားပင်လယ်ေအာ်၌ ေလဖအိားနညး်ရပ်ဝန်း ၂ ခု 

For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 
 

4 



6 October 2015 | Myanmar Floods Response 2015 
 ဖြ စ်ေပ��ိုင်ေခြ ရှိပ� းီ ၁ ခမုာှ မန်ုတိုင်းငယအ်ဆင့်သို� ေရာက်ရှိ�ိုင်မည်ဟခုန်�မှန်းထားသည။် ေန�စ�်မိုးေလဝသခန်�မှန်းချကမ်ျားကုိ မိုးေလဝသ�ှင့် 
ဇလေဗဒ Website တင်ွ  က� ည့်����ိုင်ပါသည။် http://www.dmh.gov.mm 
 
ရန်ပံုေငွဖြ န်�ခဲွသံုးစဲွခြ င်းက� 
 

 
 ပြ ည်ေထာင်စသုမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်အစိုးရ�င့်ှ ကလုသမဂ�တို�မှ ေရေဘးတု့ံပြ န်ေရးလပ်ုငန်းများအတကွ ် စုစေုပါင်း(၁၈၇)ဘလီယံီကျပ ် (အေမရိ 
ကန်ေဒ�လာ(၁၅၆)သန်း)ကုိ ကျခံသုံးစွဲမည်ဖြ စ်ပါသည်။ကယ်ဆယေ်ရး�င့်ှတု့ံပြ န်ေဆာင်ရကွေ်ရးလပုင်န်းများအတကွ ်�ိုင်ငံေတာသ်မ�တအေရးေပ� 
ရန်ပုံေငွမ ှ(၄၂.၂)ဘီလယီကံျပ် (အေမရိကန်ေဒ�လာ(၃၅.၅)သန်း)၊ �ုိင်ငေံတာ်အစိုးရမ(ှ၆.၅)ဘီလယီကံျပ် (အေမရိကန်ေဒ�လာ(၅.၄)သန်း)၊ တုိင်း 
ေဒသ က� းီ�ှင့်ပြ ညန်ယအ်စိုးရမှ(၂၂.၃)ဘီလယီကံျပ် (အေမရိကန်ေဒ�လာ(၁၈.၆)သန်း)အပါအဝင် ပဂု�လကိလုပင်န်းများ�င့်ှအရပဘ်က်လမူ�အဖဲွ� 
အစည်းများ၏ပါဝင်မ�များဖြ င့် ေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိပါသည်။ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖြ င့် အာဆယီ၊ံ သ� စေတ� းလျ၊ ဘ �ဂလားေဒ့ရှ်၊ ဘ��ုိူင်း၊ ကေမ�ာဒီး 
ယား၊ ကေနဒါ၊ တ�တု၊် အ�ိ�ိယ၊ အင်ဒုိနီးရှား၊ အစ�ေရး၊ အတီလ၊ီ ဂျပန်၊ မန်ွဂိုးလးီယား၊ နီေပါ၊ နယူးဇလီန်၊ ေနာ်ေဝ၊ ေတာင်ကိုရးီယား၊ စ �ကာပူ၊ 
သရီလိ �ကာ၊ ထိုင်း၊ ဗယီက်နမ�်င့်ှ ပဂု�လကိက�တို�မှ အေမရကိန်ေဒ�လာ(၁၈.၂)သန်းတန်ဖိုးရှိ အလှ�ေငွ�င့်ှ ကယဆ်ယေ်ရးပစ�ည်းများကိုလက်ခံ 
ရရှိထားပါသည်။ လက်ခံရရှိထားေသာရန်ပုံေငွပမာဏမှာ အစရီင်ခစံာအမှတ(်၅)တင်ွေဖာ်ပြ ထားခဲ့သည့်ပမာဏထက ်အေမရိကန်ေဒ�လာ(၂၂.၇) 
သန်း တိုးမြ င့်လာခဲ့ခြ င်းဖြ စပ်ါသည။် အလ�ှရှင်များစေုပါင်းပါဝင်သည့် ရန်ပုံေငွများ(ဥပမာ-အာဆီယ၊ံ 3 MDG၊ LIFT)အတွကလ်ညး် အလ�ှရှင် 
အများအပြ ားမှ ပါဝင်လှ�ဒါန်းက� ပါသည်။ အထက်ပါဂရပ်တင်ွ ေဖာ်ပြ ထားသည့်ပမာဏများမှာ တိုက�်ိုကရ်ရိှထားေသာ ပမာဏများကိုသာ ေဖာ်ပြ  
ထားခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ 
 
ကလုသမဂ�၏ Financial Tracking System အရ ေအာက်တိုဘာ(၅)ရက်ေန�အထ ိ  မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေဘးတု့ံပြ န်ေဆာင်ရကွေ်ရးအစအီစ�်တင်ွ 
လပ်ုေဆာငမ်ည့်စမံီချကမ်ျားအတွက ် လုိအပေ်သာရန်ပုံေငွအနကမ် ှ အေမရကိန်ေဒ�လာ(၃၅.၆)သန်းကို ရရှိပ� းီဖြ စ်ကာ ၄င်းတင်ွ ကတကိဝတ်ပြ ု 
ထားသည့် ပမာဏများလည်းပါဝင်သည။် ထုိပါဝင်မ�များတင်ွ ကလုသမဂ�အဖွဲ�ဝင်�ိုင်ငမံျား၊ အေရးေပ�တု့ံပြ န်ေရးဗဟုိရန်ပုံေငွ၊ အဖွဲ�အစညး်များ၊ 
ပဂု�လကိက��ှင့် တသးီပဂု�လများပါဝင်သည်။  
 
အလ�ှရှင်များ�င့်ှ ရန်ပုံေငွလကခ်ရံရှိေသာ အဖဲွ�အစည်းများအပါအဝင် လသူားချင်းစာနာမ�ဆိုငရ်ာ အကအူညီေပးသည့် မတိဖ်က်အဖွဲ�အစညး်များ 
အားလုံးအေနဖြ င့် လကခံ်ရရှိေသာအလ�ှေငွများ�င့်ှ ေထာကပ်ံ့ေရးပစ�ညး်များကုိ ကလုသမဂ�၏  Financial Tracking Service (http:// 
fts.unocha.org) တင်ွ မတှတ်မး်တင်�ိုင်ရန်အတကွ ်ေအာကပ်ါအးီေမးမှတဆင့်အေက� ာငး်က� ား�ိုင်ပါသည။် fts@un.org 
 
အခုိအကာ�ှင့်ကယ်ဆယ်ေရးက� 
 
စားနပ်ရကိ�ာဖူလံုမ��ှင့်စုိက်ပျို းေရး 
လယ်ယာစိုကပ်ျိုးေရး�င့်ှဆညေ်မြ ာင်းဝန်က� းီဌာန၊ ေမးွမြ �ေရးေရလပ်ုငန်း�ငှ့်ေကျးလကေ်ဒသဖံွ�ဖ� ို းေရးဝန်က� းီဌာန၊ ကုလသမဂ�အဖွဲ�အစည်းများ၊ 
အစိုးရမဟတုေ်သာ �ိုင်ငံတကာအဖွဲ�အစည်းများ�င့်ှ အလ�ှရင်ှများပးူေပါင်းေဆာငရ်ကွသ်ည့် လယယ်ာစုိကပ်ျို းေရး�ှင့် အသကေ်မးွဝမ်းေကျာင်း 
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 မြ န်မာကျပ်(၁၈၇)ဘီလီယံ 
ေရေဘးတု့ံပြ န်ကယ်ဆယေ်ရးလပ်ုငန်းများ 
အတကွအ်စုိးရ�င့်ှကလုသမဂ�၏ Financial 
Tracking System တင်ွ ေရာက်ရှိထား 
ေသာရန်ပုံေငွ 
 

US$ 

For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 
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တို�အေပ� ေရေဘးေက� ာင့် အကျို းသက်ေရာကမ်�များကုိ ေလလ့ာဆန်းစစ်ခြ င်းအစီရင်ခစံာမာှ ယခုရကသ်တ� ပတအ်တင်ွး ထကွရ်ှိမည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 
ထိုအစရီင်ခစံာတင်ွေရေဘးေက� ာင့် လယ်ယာစိုကပ်ျိုးေရးက�အေပ� အကျို းသက်ေရာကမ်�များ�င့်ှစပလ်ျ�်းသည့် ေလလ့ာသံုးသပ်ချက်များ�င့်ှ 
ဦးစားေပးလိုအပ်ချကမ်ျားပါဝင်မည်ဖြ စ်ပါသည်။  

�ိုင်ငံတကာမအှလ�ှရင်ှများအေနဖြ င့် ေရေဘးဒဏထ်ခိိုက်ခဲ့သည့် အသက်ေမးွဝမ်းေကျာင်းက�ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးကို ေဆာင်ရကွ�်ိုင်ရန် 
အတကွ ် အေမရိကန်ေဒ�လာ(၂.၇)သန်းေကျာ် ေပးအပ်ထားပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ ထိုရန်ပုံေငွများကို ေမးွမြ �ေရးတိရစ�ာန်များ�င့်ှေဆာင်းသးီ�ှံများ 
ဝယ်ယရူန်လယ်ယာစိုကပ်ျိုးေရးအတကွ ်အကအူညီများေပးရန်၊ လပ်ုအားအတကွေ်ငွေက� းပံ့ပိုးမ�လပ်ုငန်းများ�င့်ှ အခြ ားလပုင်န်းများအတကွ ်သံုးစွဲ 
သာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ထိုလပုင်န်းများကုိ ချင်း၊ ရခိုင်၊ စစက်ိုင်း၊  မြ န်မာ�ိုင်ငံအလယပ်ိုင်း အပပူိုင်းဇန်ု�င့်ှမြ စ်ဝက�န်းေပ�ေဒသများတွင် အဓကိေဆာင် 
ရကွသွ်ားမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေအာကပ်ါဇယားတွင် ေရေဘးသင့်ခဲ့သည့်တိုင်းေဒသ က� းီ�ှင့်ပြ ညန်ယမ်ျားရိှ ထခိိုကပ်ျက်စးီခ့ဲေသာလယယ်ာေမြ များ ပြ န်လညစုိ်ကပ်ျို းပ� းီစးီမ�အေခြ  
အေနကို ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ ေအာကတ်ိုဘာလ ၄ ရက်ေန�အထိ ရရှိထားေသာအချက်အလက်များအရ ပျက်စးီဆုံး��ံးခဲ့ေသာလယ်ယာေမြ များ၏ 
၄၃ ရာခုိင်��န်းမာှ  ပြ န်လညစ်ိုကပ်ျိုးပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ ဧရာဝတီ၊ ချင်း၊ မေကွး�င့်ှမန်ွတို�တွင် ပျကစ်းီဆုံး��ံးခဲ့ေသာ လယ်ယာေမြ များ၏ ၂၀ ရာခိုင်��န်း 
ေအာကသ်ာ ပြ န်လည်စိုကပ်ျိုး�ိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပခဲးူ�ှင့်စစက်ိုင်းတိုင်းေဒသ က� းီတို�တင်ွ ပြ န်လညစ်ိုက်ပျို းမ�ပမာဏမှာသသိာထင်ရာှးစာွ တိုးတက်လျက် 
ရှိေသာ်လည်း ထိုေဒသများမာှထခိိုကပ်ျက်စးီမ�ပမာဏများခ့ဲသည့်အတကွ ်ပြ န်လည်စိုက်ပျို းရန် ပမာဏများစွာကျန်ရှိေနပါေသးသည်။  

 
 
 
ဆကလ်က်အသက်ရင်ှေရးအတကွ ် မရိှမဖြ စ်အနညး်ဆုံးလိုအပ်သည့် စားနပရ်ကိ�ာပံ့ပိုးမ�ကို ယခ�ှုစက်န်ုသည်အထ ိ ဆကလ်က်ေဆာင်ရကွသ်ာွး 
မည်ဖြ စ်ပါသည်။ စကတ်င်ဘာလတင်ွ ချင်းပြ ည်နယ၊် ရခိုင်ပြ ညန်ယ၊် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ က� းီ၊ မေကးွတိုင်းေဒသ က� းီ၊ စစကုိ်င်းတိင်ုးေဒသ က� းီတို�ရိှ 
ေရေဘးသင့်ပြ ည်သေူပါင်း(၂၁၂၀၀၀)ကုိ စားနပရ်ကိ�ာပံ့ပုိး�ိုင်ရန် ေမ�ာ်မန်ှးခဲ့ပါသည်။ အချို �ေဒသများတင်ွ စားနပရ်ကိ�ာေထာကပ်ံ့သည့် 
အစအီစ�်မ ှ ေငွေက� းပံ့ပိုးမ��ှင့် ပုိင်ဆိုင်မ�များရရှိ�ိုင်ေအာင် ဖန်တးီေပးခြ င်း (ဥပမာအားဖြ င့် ေစျးကွကက်ို လက်လမ်ှးမသီည့်ေနရာများ�င့်ှ 
စားနပရ်ကိ�ာများရရှိ�ုိင်သည့် ေနရာများတင်ွ လမး်ပန်းဆက်သယွေ်ရး  ပြ န်လညေ်ကာင်းမန်ွေအာင် ေဆာငရ်ကွသ်ည့်စမီခံျက်များမှတဆင ့် 
ေရေဘးသင့်ပြ ည်သမူျားအား ဝင်ေငွရရှိေစရန် ဖန်တးီေပးခြ င်းဖြ င့် ၄င်းတို�ကုိယတ်ိုင် စားနပရ်ကိ�ာများဝယ်ယ�ူိုင်ေစရန် ေဆာင်ရကွေ်ပးခြ င်း)သုိ� 
ေပြ ာင်းလေဲဆာင်ရကွသ်ာွးမည်ဖြ စ်ပ� းီ �ိုဝင်ဘာလမှစတင်ရန် ေမ�ာ်မန်ှးပါသည်။  
အခုိအကာ�ှင့်အစားအစာမဟုတ်သည့် လူသံုးကုနပ်စ�ည်းများ 
ေအာကတ်ိုဘာလ ၄ ရက်ေန�အထ ိရရိှထားေသာ အချက်အလက်များအရ ေရေဘး၊ ေမြ ပ� ို မ��ှင့်ေလပြ င်းအ��ရာယေ်က� ာင့် အမိေ်ခြ (၅၂၆၅၀၁)လုံး 
ထခိိုကပ်ျက်စးီခ့ဲပါသည်။ ၄င်းအနကမှ်ာ အမိေ်ခြ (၃၈၉၅၁)လံုးမာှ လုံးဝပျကစီ်းခဲ့ပ� းီ အမ်ိေခြ (၄၈၇၅၅၀)လံုးမာှ တစစ်တိတ်စ်ပိုင်းပျကစ်းီခ့ဲပါသည။် 

ထခိိုကမ်�အများဆုံးဖြ စေ်ပ�ခ့ဲသည့်ေဒသမာှ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ က� းီဖြ စ်ပ� းီ 
အမိေ်ခြ (၁၉၁၁၄)လုံး လုံးဝပျကစီ်းခဲ့ကာ အမိေ်ခြ  (၁၀၈၁၆၅) လုံး 
တစစိ်တတ်စပ်ိုင်းပျကစ်းီခ့ဲပါသည။် ရခိုင်ပြ ညန်ယတ်င်ွလညး် ထခိိုက် 
ပျက်စးီမ�များပြ ားခ့ဲပ� းီအမ်ိေခြ  (၁၃၇၄၁) လုံး လုံးဝပျကစီ်းခဲ့ကာ အမိေ်ခြ   
(၁၁၄၆၆၆)လုံး တစ်စတိတ်စပ်ိုင်း ပျကစီ်းခဲ့ပါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုငး်ေဒ 
သ က� းီတင်ွအမိေ်ခြ (၁၉၆၃)လုံး လံုးဝပျက်စးီခဲ့ကာအမ်ိေခြ (၁၀၆၂၄၁)လုံး 
တစစိ်တတ်စပ်ိုင်းပျကစ်းီခ့ဲပါသည။် တစစိ်တတ်စပ်ိုင်း�င့်ှလုံးဝထိခိုကပ်ျက် 
စးီမ�အမိေ်ခြ များခ့ဲသည့်အခြ ားေဒသများမှာပခဲးူတိုင်းေဒသ က� းီ၊ ချင်းပြ ည် 
နယ�်င့်ှရန်ကန်ုတိုငး်ေဒသ က� းီတို�ဖြ စ်ပါသည်။ ကလုသမဂ�အခုိအကာအစု 
အဖွဲ�အေနဖြ င့် ေရေဘးသင့်ခဲ့သည့်တိုင်းေဒသ က� းီ�င့်ှပြ ညန်ယမ်ျားတင်ွ 
အနညး်ဆုံးအမိေ်ထာင်စ ု (၃၅၀၀) ေကျာ်မာှ အခိုအကာပြ န်လည်ထေူထာင် 
ေရးပံ့ပိုးမ�များကို အတိုင်းအတာတစခု်အထ ိလိုအပ်လျကရ်ှိမည်ဟ ုခန်�မှန်း  
ထားပါသည်။ ြပည်နယ�ှ်င့်တိင်ုးေဒသ က� းီများတင်ွ လံုးဝပျက်စးီခဲ့သည့် 
အမိေ်ခြ အေရအတွကက်ိုဘယ်ဘက်ခြ မ်းရှိဇယားတွင် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

 

             

အချက်အလက်ရရှိမ�-လူမ�ဝနထ်မး်၊ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ နလ်ည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန၊ 
အမျို းသားစီမံကိနး်�င့်ှစီးပွားေရးဖွံ�ဖ� ို းတိုးတက်မ�ဝန ်က� းီဌာန၊ လယ်ယာစုိက်ပျို းေရး�ှင့်ဆည်ေမြ ာငး်ဝန်က� းီဌာန (၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာ ၄ ရက်) 

 

အချက်အလက်ရရှိမ�-လူမ�ဝနထ်မး်၊ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ နလ်ည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန၊ 
အမျို းသားစီမကိံနး်�င့်ှစီးပွားေရးဖွံ�ဖ� ို းတိုးတက်မ�ဝန်က� းီဌာန၊ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ေအာက်တုိဘာ ၄ ရက် 

 
For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 
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ချင်း ပြ ည်နယအ်စိုးရ၏ထတု်ပြ န်ချကအ်ရ ချင်းပြ ည်နယရ်ှိအမိေ်ထာင်စ ု ၂၉၈၇ စကုိုေဘးကင်းသည့်ေနရာများသို� ေပြ ာင်းေရ��ေနရာချထားရန် 
လိုအပ်ပါသည်။  

ေရေဘး�ှင့်ေရကျသာွးပ� းီေနာကတ်င်ကျန်ခဲ့သည့် ရ�ံ��ွံများေက� ာင့်ပျက်စးီမ�များဖြ စေ်ပ�ခ့ဲသည့်အတွက ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ က� းီ၊ ကေလးမ� ို �နယ ်
အတင်ွးရှိအမိေ်ထာင်စေုပါငး်(၁၆၀၀)ေကျာ်ကိုလည်း ေပြ ာင်းေရ��ေနရာချထားရန်လုိအပပ်ါသည်။ တမးူမ� ို �နယရ်ှိေကျးရာွသုံးရာွမာှ ေရေဘးသင့်သူ 
များကုိလညး်ေပြ ာင်းေရ��ေနရာချထားရန်လိုအပပ်ါသည။် ေပြ ာင်းေရ��ေနရာချထားမ�ေဆာင်ရကွစ်�်အတင်ွး အဆိုပါအမိေ်ထာင်စမုျားအတကွ ် လူ 
သားချင်းစာနာမ�ဆိုင်ရာစ�ံ�န်းသတမ်တှခ်ျက်များ�င့်ှကိုကည်သီည့် ယာယီအခုိအကာများကို ပံ့ပိုးေဆာင်ရကွေ်ပးသာွးရန်လိုအပမ်ည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
ေအာကတ်ိုဘာလလယ်မှ ဇန်နဝါရလီအတွင်း ေဆာငး်ရာသကီာလတင်ွ အပခူျိန်ကျဆင်းေသာေဒသ ဖြ စ်သည့်ေမြ မြ င့်ပိုင်းရှိ ချင်းပြ ည်နယအ်တက်ွ 
ထိုလိုအပခ်ျက်ကို အထူးသဖြ င့်ဖြ ည့်ဆညး်ေဆာင်ရကွရ်န်လိုအပပ်ါသည်။ 
 
ကလုသမဂ�အခုိအကာအစုအဖွဲ�အေနဖြ င့် ဧရာဝတီ၊ ချင်း၊ မေကးွ၊ ရခိုင်�င့်ှ စစ်ကိုင်းတို�တငွ် အခိုအကာ(၁၁၂၀၀)ခန်�ကို ေထာကပ်ံ့ေပးခ့ဲပ� းီ 
 ဖြ စ်ပါသည်။ ထို�ပြ င်မိုးကာဖျင်(၂၅၀၀)ေကျာ်ကို ဧရာဝတီ�င့်ှ စစကုိ်င်းတိ�ုတင်ွ အဓိကထားဖြ န်�ေဝေပးခ့ဲပါသည်။ မုိးကာဖျင်(၂၀၀၀)ေကျာ်�ှင့် 
 ခြ င်ေထာင်(၁၀၀၀၀)ေကျာ်ကိုလညး် လုိအပခ်ျက်အေနအထားအရ ဆကလ်က်ဖြ န်�ေဝသွားမည်ဖြ စ်ပါသည်။ လသူားချင်းစာနာမ�ဆိုင်ရာ အကအူညီ 
ေပးေရး မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစည်းများအေနဖြ င့် အေရးေပ�အခုိအကာဆိုင်ရာ  က� ို တင်ကာကယွပ့ံ်ပိုးမ�ေဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျားကို ချင်းပြ ည်နယ၊် 
ပလက်ဝမ� ို �နယရ်ှိ အမိေ်ထာင်စ ု (၉၅၀)�င့်ှ စစ်ကိုင်းရှိအမိေ်ထာင်စု (၈၀၀)၊ မေကွးရှိ အမ်ိေထာင်စု (၈၀)အတက်ွေဆာငရ်ကွေ်ပးသာွးရန်  ပြ င်ဆင် 
လျက်ရှိပါသည်။ 
 
လမ်းများပျက်စးီမ��ှင့်ထပမ်ံဖြ စ်ေပ�သည့်ေမြ ပ� ို မ�များေက� ာင့် ချင်းပြ ည်နယရ်ှိေဒသများသို� သာွးေရာကရ်န်မာှခက်ခလဲျက်ရှိသည်ဟ ု လသူားချင်း 
စာနာမ�ဆိုင်ရာအကအူညေီပးေရးအဖွဲ�အစည်းများမ ှ ေပြ ာက� ားခဲ့ပါသည်။ ရန်ပုံေငွအကန်�အသတရ်ှိမ�ေက� ာင့် လသူားချင်းစာနာမ�ဆိုင်ရာ အကူ 
အညေီပးေရးအဖွဲ�အစည်းများအေနဖြ င့် အထးူသဖြ င့် ချင်း၊ မေကးွ�င့်ှစစကုိ်င်းရှိ ေနရပ်စန်ွ�ခါွေရ��ေပြ ာင်းခဲ့ရသမူျား�ှင့် ထခိိုကပ်ျက်စးီလယ်ွသည့် 
အေခြ အေနရှိသည့်လမူျား၏ အခိုအကာလုိအပခ်ျက်များကို ဦးစားေပးဖြ ည့်ဆညး်ေဆာင်ရကွသ်ာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခြ င်း 
ေရေဘးသင့်ပြ ည်သမူျား အထးူသဖြ င့်ေမြ ပ� ို မ�များဆက်လက်ဖြ စ်ေပ�ေနသည့် ေနရာများတင်ွေနထိုင်သမူျား�င့်ှယာယခီိုလ�ံရာေနရာများတင်ွေန 
ထိုင်ေနသမူျားအတကွ ် စတိပ်ိုင်းဆိုင်ရာလမူ�ေရးေစာင့်ေရာှကမ်�ေပးရန် ဆက်လကလုိ်အပလ်ျက်ရှိသည်။ ေဘးသင့်သူအမျို းသမီးများ�င့်ှ အမျို း 
သမီးငယမ်ျား၊ အထးူသဖြ င့် လမူျားထထူပလွ်န်းသည့် ယာယခုိီလ�ံရာေနရာများတင်ွေနထိင်ုရေသာ အမျို းသမီးများ�ှင့်အမျို းသမးီငယမ်ျား၏ လုံခ� ုံ 
ေရးကိုဆကလ်က်ကာကွယေ်စာင့်ေရာှကသ်ာွးရန် လိုအပလ်ျက်ရှိေက� ာင်း လူသားချင်းစာနာမ�ဆိုင်ရာအကအူညီေပးေရး မတိဖ်က်အဖွဲ�အစညး်များ 
မေှပြ ာက� ားခ့ဲပါသည်။ ဥပမာအေနဖြ င့် ကာကွယေ်စာင့်ေရာှကေ်ရးဆိုင်ရာက�မ ှမတိဖ်က်အဖဲွ�အစညး်များ၏ ချင်းပြ ည်နယ၊် ဟားခါးမ� ို �နယ်တင်ွ 
ေဆာင်ရကွခ်ဲ့သည့် ကျားမအေခြ ပြ ုကျ�းလွန်ေစာ်ကားမ�များဆိုင်ရာ ေလလ့ာဆန်းစစ်ချက်များအရ ကျားမအေခြ ပြ ုကျ�းလွန်ေစာ်ကားမ�များကုိ  
အထးူဂ�ုပြ ုေဖြ ရှင်းေဆာင်ရကွသ်ာွးရန် လိုအပလ်ျက်ရှိပါသည်။  
 
လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစီးဌာနက ချင်း၊ မေကးွ၊ ရခိုင်�င့်ှစစက်ိုင်းတို�ရှိ ေဘးသင့်အမျို းသမီးများ�ှင့်အမျို းသမးီငယမ်ျားအတက်ွ စိတပ်ိုင်းဆိုင်ရာ လမူ�ေရး 
ေစာင့်ေရာှကမ်�ေပးခြ င်းကို ဆကလ်က်ေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိပါသည။် မေကွး�င့်ှစစက်ိုင်းရှိေရ�ွလျားေဆးခန်းများတင်ွ  ဖြ စ်ရပစီ်မခံန်�ခဲွမ�များကို 
ေဆာင်ရကွေ်ပးေနသမူျားသည်  ဖြ စ်ရပစီ်မခံန်�ခဲွမ�ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ�များအပြ င် စတိပ်ိုင်းဆိုင်ရာလမူ�ေရးေစာင့်ေရာှက်ခြ င်းဝန်ေဆာင်မ�များကိုပါ 
ေဆာင်ရကွေ်ပးလျကရ်ှိပါသည်။ ယာယီကယဆ်ယ်ေရးစခန်းများရိှ ယာယီကေလးေပျာ်ေနရာ(၅၀)ေကျာ်�င့်ှ ေရာကရ်ှိရန်ခက်ခေဲသာေဒသများ�ှင့် 
ေရေဘးသင့်သမူျားေနရပ်ပြ န်သာွးေသာေဒသများတင်ွ ေရ�ွလျားစိတပ်ိုင်းဆိုင်ရာလမူ�ေရးေစာင့်ေရာှကမ်�အဖွဲ�(၃၀)မတှဆင့် ေယာကျာ်းေလးများ�ှင့် 
မန်ိးကေလးငယ်ေပါင်း(၁၅၀၀၀)ေကျာ်အား စိတပ်ိုင်းဆိင်ုရာလမူ�ေရးေစာင့်ေရာှကမ်�များ ပံ့ပိုးေဆာင်ရကွေ်ပးခ့ဲပ� ီဖြ စ်ေက� ာင်း ကေလးသငူယေ်စာင့် 
ေရာှကေ်ရးဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများမှ ေပြ ာက� ားခ့ဲပါသည်။ ကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကေ်ရးဆိုင်ရာမတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများသည် ေဒသတင်ွး 
ရှိ အစိုးရမဟုတေ်သာအဖဲွ�အစညး်များ�ှင့် အရပ်ဘက်လမူ�အဖဲွ�အစည်းများအေနဖြ င့် တု့ံပြ န်ေဆာင်ရကွေ်ရးလပုင်န်းများလပုေ်ဆာင်�ိုင်ေစရန်      
အတကွ ်စွမး်ရည်ြမင့်ှတင်ခြ ငး်ကိုလည်း ေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိပါသည်။  
 
ချင်းပြ ည်နယ၊် မတူပီမ� ို �နယက့ဲ်သို�ေရာကရိှ်ရန်ခကခ်သဲည့်ေဒသများအပါအဝင် ေရေဘးသင့်ေဒသများရိှ ထခုိိကပ်ျကစီ်းလယွသ်ည့် အမျို းသမီး 
များ�ှင့် အမျို းသမီးငယမ်ျားအတကွ ်အမျိုးသမီးအသုံးအေဆာင်ပစ�ညး်အစံုေပါင်း (၇၀၀၀)ေကျာ်ကို ပံ့ပိုးေပးခ့ဲပ� းီဖြ စ်သည။် 
 
ဆိုင်ကလန်ုးနာဂစမ်န်ုတိုင်း  ဖြ စ်ေပ�စ�်ကရရှိခ့ဲသည့်အေတ�ွအက� ုံများအရ ေရေဘးေက� ာင့်ပြ င်းထန်စာွထခိိုကခ်ဲ့သည့်မ� ို �နယမ်ျားတင်ွ ကေလး 
များအား လကုူန်ကးူခြ င်း၊ ကေလးလုပသ်ားများအဖြ စ်ခိုင်းေစခြ င်း၊ မသိားစုများမာှပြ န်လည်ထေူထာင်ရန်�န်ုးကန်ရခြ င်းေက� ာင့် ကေလးငယမ်ျား 
အရယ်ွမတိုင်မအီမိေ်ထာင်ပြ ုခြ င်းစသည့် ကေလးသူငယေ်စာင့်ေရှာကေ်ရးဆိုင်ရာလိုအပခ်ျက်များ  ဖြ စ်ေပ��ိုင်ပါသည်။  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရး 
လပ်ုငန်းစ�်များ၏အစတိအ်ပိုင်းအဖြ စ် �ိုင်ငံေတာအ်စိုးရမကှေလးငယမ်ျား၊ သက်က� းီရယ်ွအိုများ၊ ကိုယဝ်န်ေဆာင်မခိင်များ၊ မသန်စမွး်သူများအပါ 
အဝင် ထခိိုကပ်ျက်စးီလွယသ်ည့် အေခြ အေနရှိသမူျားအတွက ်လမူ�ေရးေစာင့်ေရာှကမ်�များကို ဦးစားေပးေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိပါသည်။ လမူ�ဝန်ထမး် 
ဦးစီးဌာနမ ှလမူ�ေရးေစာင့်ေရာှကမ်�ဝန်ထမ်းများ၊  မ� ို �နယအ်ဆင့်တင်ွရှိခြ င်းအပါအဝင် အားေကာင်းေသာလူမ�ေရးဝန်ေဆာင်မ��င့်ှကာကယ်ွမ�များမာှ 
အက� မ်းဖက်မ�များ၊ ေခါင်းပုံဖြ တမ်�များ�ှင့် မေတာ်မေလျာ်အလဲွသုံးမ�များကုိ ေဖြ ရင်ှးေဆာငရ်ကွရ်ာတင်ွ အထးူပင်အေရးပါသည်။ ကေလးသူငယ ်
ေစာင့်ေရာှကေ်ရးဆိုင်ရာ မတိဖ်ကအ်ဖဲွ�အစည်းများ၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုငရ်ာပံ့ပိုးမ�များဖြ င့် မေကွး၊ စစ်ေတ�ွင့်ှဟားခါးရှိလကူန်ုကးူမ�တိုကဖ်ျက်ေရး 
အဖွဲ� (ATTFs)များသည် ေရေဘးသင့်ေဒသများတင်ွ လကုူန်ကးူမ�ကာကွယတ်ားဆးီေရးဆိုငရ်ာ ပညာေပးသတင်းအချကအ်လကမ်ျားကို  ဖြ န်�ေဝ 
သာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ အခြ ားေရေဘးသင့်ေဒသများရှိ (ATTFs)အဖွဲ�များအေနဖြ င့်လညး် ေအာကတ်ိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအတင်ွး အထကပ်ါ 
လပ်ုငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာေဒသများတွင် ေဆာင်ရကွသ်ာွး�ိုင်ရန် ပံ့ပိုးကညီူမ�များကိုရရိှမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

        

For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 
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ယာယီခိုလ�ံရာေနရာများတင်ွ အခိုအကာ၊ ေရ၊ ပတဝ်န်းကျင်�င့်ှတစက်ိုယရ်ည်သန်�ရင်ှးေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ�များ�င့်ှ အစားအစာဖြ န်�ေဝေပးမ�ကို 
ေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိသည့် ေဒသတင်ွးရှိအရပဘ်က်လမူ�အဖဲွ�အစညး်များ�ှင့်အစိုးရမဟတုသ်ည့် အဖွဲ�အစည်းများ၏ကာကွယေ်စာင့်ေရာှကေ်ရးဆိုင် 
ရာ ေဆာင်ရကွ�်ိုင်မ�အကန်�အသတမ်ျားေက� ာင့် ကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကေ်ရး�ှင့်စပလ်ျ�်းသည့်လုိအပခ်ျက်များရှိလာ�ုိင်ေက� ာင်း၊ လသူားချင်းစာနာ 
မ�ဆိုင်ရာအကအူညေီပးေရးမိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစည်းများမှ ေပြ ာက� ားပါသည်။ ကာကွယေ်စာင့်ေရာှကေ်ရးဆိုင်ရာလမး်��န်ချကမ်ျား�ှင့်အသပိညာေပး 
စာရက်ွစာတမး်ပစ�ည်းများကိုဖြ န်�ဖြ �းေပးသာွးရန် ေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိပ� းီ ဝန်ေဆာင်မ�များေဆာင်ရကွေ်နသမူျားအတွကသ်င်တန်းများကိုလည်း 
ေဆာင်ရကွေ်ပးသာွးမည်ဖြ စ်ပါသည။်  

th, Nutrition 
ကျန်းမာေရး 
ကျန်းမာေရးဝန်က� းီဌာနမတှင်ပြ ချကအ်ရေရေဘးေက� ာင့် ကျန်းမာေရး 
ဝန်ေဆာင်မ�လပုင်န်းအေရအတွက(်၂၂၄)ခု ထခိိုကပ်ျက်စးီခ့ဲပါသည။် 
၄င်းအနကမ် ှ (၂၁၁)ခ ု  ပြ င်ဆင်ရန်ကျန်ရှိေနပ� းီ အေခြ ခံကျန်းမာေရး 
ဝန်ေဆာင်မ�လပုင်န်း(၅)ခသုည် ပုံမန်ှလပ်ုငန်းေဆာင်တာများ လည် 
ပတ�ုိ်င်စမွး်မရှိေသးပါ။ ဧရာဝတီ တိုင်းေဒသ က� းီ၊ ပခူဲးတိုင်းေဒသ က� းီ၊  
မေကွးတိုင်းေဒသ က� းီတို�တင်ွ ေရက� းီမ�များထပမံ်ဖြ စ်ပာွးေသာေက� ာင့် 
 ပ� းီခ့ဲေသာအစရီင်ခစံာတင်ွ ေဖာ်ပြ ထားေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ� 
လပ်ုငန်း(၂၀၈)ခထုက် ယခုအခါပိုေနခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ ထိုေဒသများ 
တင်ွကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ�များလိုအပ်လျကရ်ှိပ� းီ လူသားချင်းစာနာ 
ေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်ကအ်ဖဲွ�အစည်းများမှသင်တန်းေပးထား 
ေသာ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်�ဆိုင်ရာက�မး်ကျင်သမူျား၊ အထးူ သဖြ င့် 
အမျို းသမီးကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကသ်မူျားမရိှခြ င်းသည် မျို း 
ဆကပ်ာွးကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်�များေပးရန်�င့်ှ အေခြ ခံကျန်းမာ 
ေရးေစာင့်ေရာှကမ်�များ ေပးရန်တို�အတကွ ် အဟန်�အတားဖြ စေ်န 
ေက� ာင်းတင်ပြ ထားပါသည။် ထို�အပြ င် အေပ�ပုိင်း အသက်��လမ်း 
ေက� ာင်းေရာဂါဝင်မ�အပါအဝင် ကးူစက်ေရာဂါများဖြ စ်ပွားမ��င့်ှ အခြ ား 
 ပြ ည်သ�ူကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အခက်အခမဲျားကုိကာကယ်ွရန်အတကွ ်
ယာယီအခိုအကာများ�ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ� လပုင်န်းများ 
 ပြ န်လည်ပြ ုပြ င်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။  

 မ� ို �နယ်ပြ ညသူ်�ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန�င့်ှ ဗဟုိကးူစကေ်ရာဂါဌာနမ ှ အလျင်အမြ န်တု့ံပြ န်ေရးအဖွဲ�တို�သည် ကူးစကေ်ရာဂါများပြ န်�ပာွးခြ င်းမ ှ
ကာကွယရ်န် ကယ်ဆယေ်ရးစခန်း စမံီခန်�ခွဲမ�လုပင်န်းများကို ဆက်လကေ်ဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိပါသည်။ ေဘးသင့်ပြ ညသ်မူျားသည် 
၄င်းတို�အမိသ်ို�ပြ န်သည့်အခါတင်ွ သန်�ရင်ှးေသာေရအရင်းအမြ စ်များ ရရှိရန်အတကွ ် အဟန်�အတားရှိေနခြ င်းေက� ာင့် ေရေက� ာင့်ဖြ စတ်တေ်သာ 
ကးူစက်ေရာဂါများဖြ စ်ပွား�ိုင်သည့်အ��ရာယမ်ျားရိှေနဆဲဖြ စပ်ါသည။် 
 
 ပြ ည်သူ�ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များ၊ ေဒသတွင်း 
ေနထုိင်သူများ�ှင့်လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆုိင်ရာ အဖဲွ�အစည်း 
များသည်  ေရအရင်းအမြ စ်များ�ှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန်�ရှင်းေရးလုပ်ငန်းတုိ� 
ကုိည�ိ�ိ�င်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးက့ဲသုိ� 
ေသာ အင်းဆက်ေက� ာင့်ဖြ စ်သည့်ကူးစက်ေရာဂါများ  (Vector-borne 
diseases)၊ ဂျပန်ဦးေဏှာက်ေရာင်ရမ်းနာေရာဂါများ မဖြ စ်ပွားေစေရး 
 က� ို တင်ကာကွယ် ေရး�ှင့် ထိန်းချုပ်ေရးတုိ�အတွက် ဆက်လက်လုပ် 
ေဆာင်သွားမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ပံုမှန်ကာကွယ်ေဆးထုိးခြ င်းလုပ်ငန်းများ 
အားလံုးသည်လည်း  ပြ န်လည်လုပ်ကုိင်လျက်ရိှပါသည်။  က� ို တင်သတိ 
ေပးခြ င်း�ှင့်တ့ံုပြ န်ခြ င်းစနစ်(The Early Warning and response 
System-EWARS)ကုိတည်ေထာင်ထားပ� းီလုပ်ငန်းများလုပ်ေဆာင်လျက် 
ရိှပါသည်။ 

ေအာက်တုိဘာ(၁)ရက်ေန�စာရင်းများအရ ေရေဘးသင့်ေဒသများတွင် 
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�များေပးရန်�ှင့်ကူးစက်ေရာဂါများမဖြ စ်ပွား 
ေစေရး  က� ို တင်ကာကွယ်ေပးရန် စုစုေပါင်းေရ��ေပြ ာင်းကျန်းမာေရး 
ေဆးေပးခန်း(၄၀၆)ခု�ှင့် ယာယီေဆးေပးခန်း(၁၁၄၆)ခုတုိ�ကုိ ဖွင့်လှစ် 
ထားပ� ီး  ပြ င်ပလူနာေပါင်း(၂၆၁၉၅၉)ဦးကုိ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�များေပးပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ ကျန်းမာေရးဝန်က� းီဌာနမှ ေဆးစိမ်ခြ င်ေထာင် 
(၃၄၃၀)လံုး၊ မိသားစုသံုးပစ�ည်းထုပ်များ(၃၀)ခု၊ Bascabe Lotion(၂၀၀၀)ပုလင်း၊ ယားနာေပျာက်ေဆး(၁၀၀၀၀)ေတာင့်�ှင့် တုိင်းရင်းေဆးပစ�ည်း 
ထုပ်များ(၂၆၅)ခုတုိ�ကုိ  ဖြ န်�ေဝပ� ီးဖြ စ်ပါသည်။ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆုိင်ရာ မိတ်ဖက်အဖဲွ�အစည်းများသည် ကျန်းမာေရးဝန်က� းီဌာနမှ 
အလျင်အမြ န်တ့ံုပြ န်ေရးအဖဲွ�သုိ� ေထာက်ပ့ံေနေသာ ဘ�ာေရးအေထာက်အပ့ံ၊ အေရးေပ�ကျန်းမာေရးပစ�ည်းထုပ်�ှင့် သန်�ရှင်းေရးသံုးပစ�ည်းထုပ် 
များကုိ ဆက်လက်ဖြ န်�ေဝေထာက်ပ့ံေပးသွားမည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငန်းများလုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်သူ 
များကုိ ဆက်လက်ေစလ�တ်သွားမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ကျန်းမာေရးအစုအဖဲွ�သည် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�လုိအပ်ေသာ ေဘးသင့်ပြ ည်သူ 

ကျန်းမာေရး၊ အာဟာရ�ှင့်သန်�ရှင်းေရးက� 

Damage to Health Facilities 
State/Regio
n 

Damaged 
Health 

facilities  

Facilities 
with loss of 

medicine 
and 

damaged 
equipment 

Healthcare 
facilities 

that cannot 
resume 
normal 

functions 
Ayeyarwady 98 1  
Rakhine 62 -  
Bago 23 1   
Sagaing 11 21 4 
Magway 9 6   
Chin 7 - 1 
Yangon 1 -  
Shan  - 1  
Total 211 30 5 

Government Response in the Health Sector 
State/Region Number of 

Mobile Clinics 
Number of 

Temporary Clinics 
Ayeyarwady  208   202  
Sagaing  112   349  
Rakhine  35   77  
Bago  26   203  
Magway  5   82  
Yangon  3   33  
Mandalay  8   55 
Chin  9   19  
Kachin    15  
Mon    85  
Shan    13  
Kayin    12  
Tanintharyi  1 
Total 406 1,146 

For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 
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(၁၇၀၀၀၀)အတွက် ေဆးဝါးလုိအပ်ချက်များကုိ  ဖြ န်�ေဝေပးခ့ဲပ� ီး အေရးေပ�ကာလတွင်အသံုးပြ ုရန်အတွက် သားဆက်ခြ ားကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 
သင်တန်းများ ေပးခ့ဲပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆုိင်ရာ မိတ်ဖက်အဖဲွ�အစည်းများသည် သန်�ရှင်းေရးသံုးပစ�ည်း (၃၆၀၀) ထုပ်ကုိ 
မေကွးတုိင်းေဒသက� းီ၊ ရခုိင်ပြ ည်နယ်�ှင့် စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသက� းီတုိ�တွင်  ဖြ န်�ေဝေပးခ့ဲပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ ေရေဘးသင့်ေဒသများသုိ� 
သားဆက်ခြ ားပစ�ည်းထုပ်များ�ှင့် မီးယပ်သွားဖွားကျန်းမာေရးေစာင့် ေရှာက်မ�ဆုိင်ရာပစ�ည်းများကုိ ေပးပုိ�ခ့ဲပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ 

ေဆးေပးခန်းများ၊ မခိင်�င့်ှကေလးေစာင့်ေရာှကေ်ရးလပုင်န်းများ�င့်ှ အာဟာရဖြ ည့်စက်ွခြ င်းလပုင်န်းများအပါအဝင် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာပစ�ညး်များ 
�င့်ှေစာင့်ေရှာကက်သုေပးခြ င်းလပုင်န်းများအား လျင်မြ န်စာွပြ န်လညထ်န်ိးသမိး်ထေူထာင်ေပးရန်လညး် အေရးက� းီပါသည်။ သက်က� းီရယွအ်ိုများ၊ 
ကေလးသူငယမ်ျား၊ နာတာရညှေ်ရာဂါသည်များအား အထူးကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်�များေပးရန်�င့်ှ ကုိယဝ်န်ေဆာင်မခိင်များအား သန်�ရင်ှးေရး 
သုံးပစ�ညး်များဖြ န်�ေဝခြ င်းအပါအဝင် ခခု�ံိုင်စမွး်နညး်ပါးသူများအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်�များေပးရန် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာအစအုဖွဲ�မိတဖ်က် 
အဖွဲ�အစည်းများအေနဖြ င့် ဦးစားေပးေဆာင်ရကွရ်မည်ဖြ စပ်ါသည။် 
 
အာဟာရဖြ ည့်စက်ွခြ င်း 
အသက်(၅)�ှစ်ေအာက်ကေလး(၁၅၀၀၀၀)ေကျာ်၊ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်�ှင့်�ုိ�တုိက်မိခင်ခန်�မှန်းေခြ (၆၂၀၀၀)ေကျာ်တုိ�သည် ေရေဘးေက� ာင့်ထိခုိက် 
ခစံားခ့ဲရပါသည်။ (ေဘးသင့်လဦူးေရ (၁.၆)သန်းခန်�အေပ� အေခြ ခတံကွခ်ျက်ထားပါသည်။) ေရေဘးသင့်ေဒသများ၊ အထူးသဖြ င့် ချင်းပြ ည်နယ၊် 
ရခုိင်ပြ ညန်ယ၊် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ က� းီ�င့်ှ မေကးွတိုင်းေဒသ က� းီတို�တင်ွ အာဟာရချို �တဲ့မ�သည် အဓကိဦးစားေပးေဆာင်ရကွရ်မည့် က�တစ်ရပ် 
 ဖြ စ်ပါသည်။ ထိုေဒသများအပြ င် ပခူဲးတိုင်းေဒသ က� းီ�င့်ှစစကုိ်င်းတိုင်းေဒသ က� းီတို�တင်ွ ေရအရင်းအမြ စ်များထခိိုကမ်��င့်ှ စားနပရ်ကိ�ာမလံုေလာက် 
မ�တို�ေက� ာင့် အာဟာရဖြ ည့်စကွ်ခြ င်းဆိုင်ရာအဆင့်ကျဆငး်လျကရ်ှိသည်။ (၅)�စ်ှေအာကက်ေလးေသဆုံးမ� မြ င့်တကလ်ျက်ရှိပါသည်။ 
 
ထခိိုကခံ်ရလယ်ွေသာကေလးများ၏ အာဟာရဖြ ည့်စကွ်ခြ င်းဆိုင်ရာလိုအပခ်ျက်များအတက်ွ ကျန်းမာေရးဝန်က� းီဌာနအေနဖြ င့် အေရးေပ�ရကိ�ာ 
ေခြ ာက(်၂၄၄)ေသတ� ာ�င့်ှအာဟာရဖြ ည့်စကွမ်�န်�(၁၁၁၁၂၀)ေသတ� ာတို�ကို ဖြ န်�ေဝပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာမတိ ်
ဖက်အဖွဲ�အစညး်များသည် ေရေဘးေက� ာင့် အာဟာရဖြ ည့်စကွဖ်လူုံမ�အေခြ အေနသကေ်ရာက်မ�ေလျာ့ကျေစေရးအတွက ် ရခိုင်ပြ ညန်ယ၊် ေမာင် 
ေတာခ�ိုင်တငွ ်အာဟာရချို�တဲ့ေသာ ကုိယဝ်န်ေဆာင်�င်ှ�့ို�တိုကမ်ခိင်များကို အခြ ားေဒသထက်စားနပရ်ကိ�ာ(၂)ဆ ေထာက်ပံ့ေပးခ့ဲပ� းီ ကေလးများ 
အာဟာရတိုကေ်က�းခြ င်းလပုင်န်းများ လုပေ်ဆာင်ခဲ့ပ� းီဖြ စပ်ါသည။် ထို�အပြ င် အာဟာရချို�တဲ့မ�ဆိုးရာွးစာွခစံားေနရေသာ ကေလးများအတက်ွ 
လည်း စားနပရ်ကိ�ာများ ပိုမိုေထာကပ်ံ့ေပးလျက်ရှိပါသည်။  အာဟာရဖြ ည့်စက်ွမ�ဆိုင်ရာမတိဖ်ကအ်ဖွဲ�အစည်းများသည် ထိုေဒသများရှိ ေရေဘး 
သင့်ေဒသများတင်ွ အာဟာရချို �တဲ့မ�ဆိုးရာွးစာွခစံားေနရေသာ 
ကေလး(၁၀၂)ဦးရှိေက� ာင်းသတမ်တှေ်ဖာ်ပြ ထားပါသည။်  

အခြ ားရခုိင်ပြ ညန်ယ�်င့်ှချင်းပြ ညန်ယတ်ို�တင်ွ အာဟာရချို �တဲ့မ� ဖြ စ် 
ပာွးမ�မှကာကယ်ွရန် အာဟာရချို �တဲ့ေသာကေလးများကုိေထာကပ့ံ် 
ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ရခုိင်ပြ ညန်ယတ်င်ွ ကိုယဝ်န်ေဆာင်�ငှ့် 
�ို�တိုကမ်ခိင်(၂၄၆)ဦးသည် ေမးွကင်စကေလး�င့်ှကေလးသူငယ ်
များအစာေက�းခြ င်းဆိုင်ရာ ေဆးွေ�းွလမ်း��န်မ�ေဆးွေ�းွပွဲသို� တက် 
ေရာကခ်ဲ့ပ� းီ ကေလးသူငယ(်၉၇၆)ဦးသည် မျိုးစုံအေသးစားအာ 
ဟာရဖြ ည့်စက်ွမ� ထပမံ်ဖြ ည့်စွက်ခြ င်းများ ရရှိပ� းီဖြ စပ်ါသည။် လူ 
သားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖဲွ�အစည်းများ 
သည် ေအာကတ်ိုဘာလအတင်ွး ချင်းပြ ည်နယ၊် စစကုိ်င်းတိုင်းေဒသ 
 က� းီ�ှင့်ရခိုင်ပြ ညန်ယတ်ို�တငွ ် (၆-၅၉)လအတွင်း ကေလးသငူယ် 
(၁၃၃၀၀)အတွက ် အာဟာရတုိကေ်က�းခြ င်းများ လုပ်ေဆာငသ်ာွး 
မည်ဖြ စ်ပါသည်။  
 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ က� းီ၊ ပဲခးူတိုင်းေဒသ က� းီ၊ ချင်းပြ ညန်ယ၊် မေကွး 
တိုင်းေဒသ က� းီ၊ ရခုိင်ပြ ညန်ယ�်င့်ှ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ က� းီတို�တင်ွ 
အေသးစားအာဟာရဖြ ည့်စက်ွမ�လပ်ုငန်းများ လပုေ်ဆာင်သာွးမည် 
 ဖြ စ်ပ� းီ ထိုေဒသများတင်ွ အထးူသဖြ င့် ချင်းပြ ည်နယ၊် မေကးွတိုင်း 
ေဒသ က� းီ�ှင့်စစက်ိုင်းတိုင်းေဒသ က� းီတို�တင်ွ ရှိပ� းီသားည�ိ��ိင်းေဆာင်ရကွေ်ရး အစီအစ�်များအပြ င် အာဟာရဖြ ည့်စက်ွခြ င်းက� ည�ိ��ိင်းေဆာင် 
ရကွမ်�များကို လက်ရှိအေခြ အေနတင်ွ ဦးစားေပးလုပေ်ဆာင်သာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ထို�အပြ င် ေနပြ ည်ေတာ်တွင် စကတ်င်ဘာလ(၂၉)ရက်မှ 
(၃၀)ရက်အထကိျင်းပပြ ုလုပေ်သာ မြ န်မာအာဟာရဖြ ည့်စက်ွခြ င်းဆိုင်ရာနညး်ပညာကွန်ယက(်Myanmar Nutrition Technical Network)တွင် 
လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ��င့်ှ ဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကမ်� အာဟာရဖြ ည့်စက်ွခြ င်း အစီအစ�်များကုိ ေဆးွေ�းွခဲ့က� ပါသည။် ထုိ�အစည်းအေဝးတင်ွ 
ကျန်းမာေရးဝန်က� းီဌာန၊ ကလုသမဂ�အဖဲွ�အစည်းများ၊ �ုိင်ငံတကာအစုိးရမဟုတေ်သာအဖွဲ�အစညး်များမှကိုယစ်ားလှယမ်ျား တကေ်ရာကခ့ဲ်က�  
ပါသည်။  
 
ေရ�ှင့်သန်�ရှင်းေရး 
အေရးေပ�ေရ�ှင့်သန်�ရင်ှးေရးအတကွလ်ိုအပ်ချကသ်ည်  မြ င့်မားလျကရ်ှိပါသည်။လသူားချင်းဆိုင်ရာမတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများမ ှေဘးသင့်လဦူးေရ 
(၅၀၀,၀၀၀)ေကျာအ်တကွ ် အထးူသဖြ င့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ က� းီ၊ ချင်းပြ ည်နယ၊် ရခိုင်ပြ ညန်ယ�ှ်င့်စစက်ိုင်းတိုငး်ေဒသ က� းီတို�တင်ွ အေရးေပ� 
ေရ�င့်ှသန်�ရင်ှးေရးဆိုငရ်ာလပုင်န်းများကုိ အဓိကထားေဆာင်ရကွ်လျက်ရှိပါသည်။ အေရးေပ�ေရ�င့်ှေရသန်�စင်ေဆးပြ ားများေထာကပ်ံ့ေပးခြ င်းမှ 
တဆင့် ေရ�ှင့်ပတသ်ကေ်သာေရာဂါများမဖြ စ်ပာွးေစရန် ကာကွယေ်ရးကုိအဓကိအာ�ုံစိုက်လပုေ်ဆာင်ေနပါသည်။  
ေယဘူယျအားဖြ င့်၊ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ�င့်ှေရ�င့်ှသန်�ရင်ှးေရးဆိုင်ရာအစအုဖွဲ�မိတဖ်က်အဖွဲ�အစညး်များမှ ေရအရင်းအမြ စ်(၁၃၇၁၈၈)ခကုို 
ကလုိရင်းေဆးခတခ်ဲ့သည့်အတကွ ် ပ� းီခဲ့သည့်အစရီင်ခစံာတင်ွ တင်ြပခ့ဲပ� းီဖြ စ်သည့် ေရအရင်းအမြ စ်(၁၂၈၄၉၇)ခုမတှိုးမြ �င့်၍ ကလုိရင်းေဆးခတခ့ဲ် 

 
State/Region 

 
Water  
points  

cleaned 

 
Purification 

tablets 
distributed 

 
Hygiene kits 

distributed 

Sagaing 45,773 10,752 3,571 
Rakhine 28,124 174,451 26,608 
Bago 19,146 - 319 
Ayeyarwady 14,088 4,000 563 
Magway 11,395 - 4,968 
Kachin 9,522 17,000 336 
Mandalay 4,518 - 330 
Yangon 3,213 - 378 
Mon 1,048 - 159 
Shan 235 - 20 
Chin 126 800 1,447 
Kayin - - 300 
Total   137,188 207,003 38,999 

For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 
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 ပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ ထို�ပြ င်ေရသန်�ေဆးပြ ား(၂၀၇၀၀၀)�င့်ှ ကျန်းမာေရးသံုးပစ�ည်းထပု(်၃၉၀၀၀)ထပုအ်ား  ဖြ န်�ေဝေပးပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ပြ ပါ 
ဇယားတွင် တိုင်းေဒသ က� းီ၊  ပြ ည်နယအ်လုိက်ဖြ န်�ေဝထားရှိမ�အား ေဖာ် ပြ ထားပါသည။် ကျန်းမာေရးဝန်က� းီဌာနမှ ကျန်ရှိေသာေရအရင်းအမြ စမ်ျား 
ကိုသန်�ရင်ှးေစရန်အတကွ ်ေချးခ�တေ်ဆးမ�န်�၊ ကလုိရင်းေဆးပြ ားများ�င့်ှ အမိသ်ာခွက ်၁၉၇၀၀ ခတုို�ကို ေရေဘးသင့်တိုငး်ေဒသ က� းီ၊  ပြ ည်နယမ်ျား 
သို�ဖြ န်�ေဝခ့ဲပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ ေရ�ှင့်သန်�ရင်ှးေရးအစအုဖွဲ� မတိဖ်ကအ်ဖွဲ�အစည်းများသည် ေပြ ာင်းေရ��ေဒသများ အထးူသဖြ င့် ချင်းပြ ညန်ယ�ှ်င့်စစ် 
ကိုင်းတိုငး်ေဒသ က� းီတို�တင်ွ အေရးေပ�အိမသ်ာများေပးခြ င်းကို အဓကိထားလုပ်ေဆာငလ်ျကရ်ှိပါသည်။ ေရ�ှင့်သန်�ရင်ှးေရးဆိုင်ရာမတိဖ်က်အဖဲွ� 
အစည်းများသည် ေရးှဦးပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးက�ကုိ အေထာကအ်ပ့ံေပးရန်အတကွ ် ေရကန်ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရး�င့်ှအလပု်အကိုင်အခွင့် 
အလမ်းများေပး၍ ေငွေက� းေထာကပ်ံ့ခြ င်းလပ်ုငန်းများကို ဆက်လက်လပုေ်ဆာင်သာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ေရ�င့်ှသန်�ရင်ှးေရးဆိုင်ရာမတိဖ်က်အဖွဲ� 
အစည်းများသည် တိုင်းေဒသ က� းီ၊  ပြ ည်နယအ်ားလုံးရှိ ေဒသတင်ွးအစိုးရမဟတုေ်သာအဖဲွ�အစည်းများ�င့်ှချတိဆ်ကမ်�များတိုးမြ �င့်၍ လပ်ုေဆာင် 
သာွးမည်ဟ ုအစီရင်ခတံင်ပြ ထားပါသည်။  
 
 ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး 
 
ေရှးဦးပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး 
အမျို းသားသဘာဝေဘးအ��ရာယဆ်ိုင်ရာစမီခံန်�ခွဲမ�ေကာ်မတအီရ �ုိင်ငံေတာ်အစိုးရ (လူမ�ဝန်ထမး်၊ ကယ်ဆယေ်ရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး 
ဝန်က� းီဌာန၊ ပညာေရးဝန်က� းီဌာန၊ နယ်စပေ်ရးရာဝန်က� းီဌာန၊ ပုိ�ေဆာင်ေရးဝန်က� းီဌာန၊ လယ်ယာစုိကပ်ျိုးေရး�င့်ှဆညေ်မြ ာင်းဝန်က� းီဌာန၊ ရထား 
ပို�ေဆာင်ေရးဝန်က� းီဌာန၊ လ�ပ်စစစွ်မး်အားဝန်က� းီဌာန)သည ် ကျပေ်ငွစစုေုပါင်း (၃.၁၄၁)ဘလီီယေံကျာ် (အေမရကိန်ေဒ�လာ (၂.၆) သန်း)ကို 
ေထာကပ်ံ့ေရးပစ�ည်းများ�င့်ှ  ပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးဆိုင်ရာအေခြ ခအံေဆာကအ်ဦများေထာကပ့ံ်ခြ င်းအပါအဝင် ေရးှဦးပြ န်လည်ထေူထာင်ေရး 
လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားတင်ွ သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။  ေရးှဦးပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးမတိဖ်ကအ်ဖဲွ�အစည်းများသည် ချင်းပြ ည်နယ၊် ဟားခါးမ� ို �နယရ်ှိေကျးရွာ 
(၅)ရာွ�င့်ှ ရခုိင်ပြ ညန်ယ၊် ေကျာကေ်တာ်မ� ို �နယရ်ှိ ေကျးရာွ(၅)ရာွတို�တင်ွ အသက်ေမးွဝမ်းေကျာင်းဆိုင်ရာ ေထာကပ်ံ့မ�အစီအစ�်များ�င့်ှ အလုပ် 
အကိုင်အခင့်ွအလမး်ဖန်တးီ၍ ေငွေက� းေထာကပ်ံ့ခြ င်းကို အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိပါသည်။ အလပ်ုအကိုင်အခင့်ွအလမ်းေပး၍ 
ေငွေက� းေထာကပ်ံ့ခြ င်းမတှဆင့်အမိေ်ထာင်စမုျားသည် လယ်ေမြ များရှိ��န်းေမြ များဖယရှ်ား�ိုင်ခြ င်း၊ ငါးကန်များ၊ လယေ်မြ များသို�ေရသွင်းေသာ 
ေမြ ာင်းများ၊ ရာွလမး်�ှင့် ေကျးရာွချင်းဆကလ်မ်းများပြ ုပြ င်ခြ င်းတို�မ ှ ဝင်ေငွများရရှိပါသည်။ ေရးှဦးပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးမတိဖ်ကအ်ဖွဲ�အစည်း 
များသည် လယ်ယာသုံးစက်ပစ�ညး်များ၊ လယ်ယာသံုးတရိစ�ာန်များ�င့်ှ တရိစ�ာန်အစားအစာများကဲ့သို�ေသာ အသက်ေမးွဝမ်းေကျာင်းဆိုင်ရာ 
အေထာကအ်ပ့ံများကိုေပးခြ င်းအားဖြ င့် ေဘးအ��ရာယ်ကျေရာကခ်စံားရေသာလယ်သမားများ၊ ၄င်းတို�ကိုယတ်ိုင်လပုင်နး်များပြ န်လညလု်ပကုိ်င် 
လာ�ုိင်ေစရန်ရညရ်ယွ်ပ� းီ ေထာကပ့ံ်ေပးလျကရိှ်ပါသည။် စီမကံန်ိးဆိုင်ရာေဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျားကုိ ချင်းပြ ညန်ယ�ှ်င့် ရခိုင်ပြ ညန်ယရ်ှိေကျးရွာများကို 
တိုးချ�ဲေဆာင်ရကွသ်ာွးမည ် ဖြ စပ်ါသည်။  
 
ပဂု�လကိက�များအေနဖြ င့် ေရလ�မ်းမိုးမ�ဆိုင်ရာ တု့ံပြ န်ေရး�င့်ှပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးဆိုင်ရာေဆာင်ရကွခ်ျက်များကို ပါဝင်လပ်ုကိုင်လျကရ်ှိပါ 
သည်။ CB-KMA ေဖာင်ေဒးရင်ှးသည် ရခိုင်ပြ ညန်ယရ်ှိေရလ�မး်မိုးခြ င်းေက� ာင့် ပျက်စးီဆုံး��ံးသာွးေသာလူေနအမိမ်ျား�င့်ှ အေခြ ခံအေဆာကအ်ဦ 
များကုိပြ န်လည်ပြ ုပြ င်တညေ်ဆာကေ်ပးလျကရ်ှိပ� းီ ခန်�မှန်းကန်ုကျေငွတန်ဖိုးမာှ  မြ န်မာကျပ်ေငွသန်းေပါင်း (၁၄၄၄.၇၉၅ သန်း)�ှင့် (အေမရိကန် 
ေဒ�လာ(၁.၁၅)သန်း) ဖြ စပ်ါသည။် ေဖာင်ေဒးရင်ှးအေနဖြ င့်  မြ န်မာကျပ်ေငွသန်းေပါငး် (၁၀၀)(ခန်�မှန်းတန်ဖိုး အေမရကိန်ေဒ�လာ ၈၃၀၀၀)ကုိ 
 မ� ို �နယ်အဆင့်ပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးဆပေ်ကာ်မတမှီတဆင့် ရခုိင်ပြ ည်နယရ်ှိ ေရေဘးသင့်ေကျးရာွများ  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးအတကွ ် ထပမံ် 
ေထာကပ်ံ့ေပးသွားမည်ဖြ စ်ပါသည။်  မြ န်မာ့အေသးစားေချးေငွဘဏက် ရခိုင်ေဒသရှိ ေရေဘးသင့်ပြ ညသ်မူျား အသက်ေမးွဝမ်းေကျာင်းဆိုင်ရာ 
 ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးအတကွ်  မြ န်မာကျပ်ေငွသန်းေပါင်း (၄၀) (ခန်�မှန်းအေမရကိန်ေဒ�လာ ၃၃၀၀၀)သံုး၍ အေသးစားေချးေငွလပ်ုငန်းများ 
အေကာင်အထညေ်ဖာရ်န် စီစ�်လျက်ရှိပါသည်။ 
 
ပညာေရး 
လမူ�ဝန်ထမး်၊ကယ်ဆယေ်ရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန၊ အမျို းသားစီမကံန်ိး�င့်ှစးီပာွးေရးဖွံ�ဖ� ို းမ�ဝန်က� းီဌာန တို�၏စာရင်းများအရ 
ဇန်ွ၊ ဇလူိုင်�င့်ှ  သ� ဂုတလ်များအတင်ွး ေမြ ပ� ို မ��င့်ှေရလ�မး်မုိးမ�များေက� ာင့် ေကျာင်းေပါင်း (၄၄၅၆) ေကျာင်းထခိိုကခ်ဲ့ပ� းီ (၆၃၉) ေကျာင်း 
 ပ� ို ကျပျက်စးီခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်ပြ ညန်ယတ်င်ွ ေကျာင်းေပါင်း (၂၉၀)ေကျာင်းထခိိုကပ်ျကစီ်းခဲ့ပ� းီ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ က� းီ၊ ချင်းပြ ည်နယ�်င့်ှ 
ပခူဲးတိုင်းေဒသ က� းီတို�တင်ွလညး် ဆုံး��ံးမ�များဖြ စ်ပာွးခဲ့ပါသည်။ 

ပညာေရးဝန်က� းီဌာနသည် မြ န်မာကျပ်ေငွသန်းေပါင်း(၄၃၇၄.၈၄၁)သန်း(ခန်�မန်ှး အေမရိကန်ေဒ�လာ (၃.၆) သန်း)အသံုးပြ ု၍ ေကျာင်းများ 
 ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရး၊ ေကျာငး်သုံးစာအပ်ုများဖြ န်�ေဝခြ င်း၊ ေကျာင်းဝတစ်ုံများ�င့်ှေကျာင်းသုံးပစ�ညး်များေထာက်ပံ့ေပးခြ င်း�င့်ှ အာဟာရဖြ ည့် 
တင်းေရးဆိုငရ်ာလပုင်န်းများေထာကပ်ံ့ေပးခြ င်းတို�တင်ွ အသုံးပြ ုခ့ဲပါသည်။ ပညာေရးဆုိင်ရာမတိဖ်ကအ်ဖဲွ�အစည်းများအေနဖြ င့်ဆိုးရွားစာွထခိိုက် 
ခစံားခ့ဲရေသာ တိုင်းေဒသ က� းီ၊ ပြ ညန်ယတ်ို�ရှိ ကေလးသူငယေ်ပါင်း (၅၁၀၀၀)ကို ၂၀၁၅ ခု�စှအ်ကုန်တင်ွ အဓကိထား ေထာကပ်ံ့ေပးရန်ရညမှ်န်း 
ထားပါသည်။ ထိုရည်မန်ှးချကအ်ရ ေကျာင်းေနအရယွက်ေလးသငူယေ်ပါင်း(၃၂၅၀၀)ခန်�ကို ေကျာင်းတကေ်ရာက�်ိုင်ေရးအတကွ ် ေထာက်ပ့ံ 
ေဆာင်ရကွသ်ာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ သင်ေထာကက်ပူစ�ညး်များ၊ ေကျာင်းသုံးပစ�ညး်များ�ှင့်ေကျာငး်များတင်ွစတိအ်ပန်းေဖြ �ိုင်ေရးပစ�ညး်ထပ်ုများ၊ 
စာေရးကိရယိာများအပါအဝင် ေကျာင်းများအမြ န်ပြ န်လည်ပြ ုပြ င်�ိုင်ရန်အတကွ ် သွပမ်ျားေထာကပ့ံ်ခြ င်း၊ ယာယေီကျာင်းအဖြ စ်အသုံးပြ ုရန် 
ရကွဖ်ျင်တမဲျားေထာကပ့ံ်ခြ င်း�င့်ှရခုိင်ပြ ညန်ယတ်င်ွ ယာယသီင် က� ားေရးေနရာများကုိ ပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးအတကွ ် အကအူညမီျားေပး 
လျက်ရှိပါသည်။ ပညာေရးမိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစည်းများအေနဖြ င့် ဆိုးရာွးစာွထခိိုကခံ်စားခဲ့ရေသာေဒသများရိှ ေကျာင်းများပြ န်လည်ထေူထာင်ေရး 
ဆိုင်ရာ ေကျာင်းသုံး အေထာကအ်ပံ့များကုိ တိုးမြ �င့်ေထာကပ်ံ့ေပး�ိုင်ေရး အေလးထားေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိပါသည်။ 

ေဒသဆိုင်ရာပညာေရးအာဏာပုိင်များ�င့်ှလသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုငရ်ာမတိဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်များသည ် လက်တေလာလိုအပခ်ျက်များ 
�င့်ှ ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးလပုင်န်းများစတင်လပုေ်ဆာင်ေနေသာ်လည်း တစ်ချို �ေဝးလံေသာေဒသများရှိထခိိုက်ခစံားခဲ့ရေသာ ေဘးသင့်ပြ ညသူ် 
များအေနဖြ င့်အကအူညီများရရှိရန် လိုအပ်လျကရ်ှိပါေသးသည်။ လူသားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစည်းများအေနဖြ င့် သဘာဝ 
အရင်းအမြ စ်မရရိှမ��င့်ှေဘးဒဏခ်စံားခ့ဲရေသာတိုင်းေဒသ က� းီ၊ ပြ ညန်ယတ်ို�တင်ွလပုေ်ဆာင်ေနေသာ မတိဖ်က်အဖဲွ�အစည်းများ၏ စွမး်ေဆာင်ရည ်

For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 
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အားနညး်မ�၊ ထုိေဒသများတင်ွ အဓကိအားဖြ င့်လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများမရိှခြ င်းတို�ေက� ာင့် ပြ န်လညထူ် 
ေထာင်ေရး�င့်ှ တု့ံပြ န်ေဆာင်ရကွ်ေရးဆိုင်ရာ စန်ိေခ�မ�တစရ်ပ်အဖြ စ ်ဆက်လက်တညရ်ှိေနသညဟု် တင်ပြ ထားပါသည်။ ေရးှဦးပြ န်လညထ်ေူထာင် 
ေရးအပုိင်းတွင် “building back better” မဝူါဒကုိအဓကိထား၍ ကာလရည်ှပညာေရး က�စမံီကန်ိးများ၏ ချတိဆ်ကေ်ဆာင်ရကွ်ခြ င်း�ှင့် 
အတ ူ  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရး၌ ေချာေမ�ွေသာကူးေပြ ာင်းမ�ကို အဆင်ေပြ ေစေရးတို�တင်ွ အစိုးရ�င့်ှ လူသားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ� ဖံွ�ဖ� ို းတုိး 
တကမ်�ဆိုငရ်ာ မတိဖ်က်အဖဲွ�အစညး်များအက� ား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွကမ်�ကို ပုိမိုခိုင်မာလာေစရန်  အေရးပါလှပါသည်။ ပညာေရးဆုိင်ရာ မတိဖ်က် 
အဖွဲ�အစည်းများအေနဖြ င့် ေကျာင်းများလုံခ� ုံစတိခ်ျရမ�ကို  မြ �င့်တင်ေရးတင်ွအစိုးရသို� ေထာကပ်ံ့ေပးရန်�ှင့် ေဘးဒဏခံ်�ိုင်ေသာေကျာင်းများ 
တညေ်ဆာကေ်ရးတို�တင်ွ ကညူေီထာကပ့ံ်မ�တို�ကို ဆကလ်က်လပုေ်ဆာင်သာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။  

လံုခ� ုံေရး�ှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးက� 
 
အမျို းသားသဘာဝေဘးအ��ရာယဆ်ိုင်ရာစမီခံန်�ခွဲမ�ေကာ်မတမီ ှ ေရေဘးသင့်ေဒသများသုိ� အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာတုံ့ပြ န်ေရးလပုင်န်းများအတက်ွ 
ေထာကပ်ံ့မ�များရရိှရန် ဆက်လကေ်ဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိပါသည်။ ေဘးကင်းလံု ခ� ုံေရး�င့်ှ ေဒသ��ရလုံခ� ုံေရးတို�အတက်ွ လသူားချင်းစာနာေထာက ်
ထားမ�ဆိုင်ရာအဖွဲ�အစည်းများအေနဖြ င့် သက်ဆိုင်ရာေဒသဆိုင်ရာအာဏာပုိင်များ�င့်ှ ပးူေပါင်းေဆာင်ရကွရ်န်လိုအပလ်ျက်ရှိပ� းီ အေရးေပ�ကွပကဲ် 
မ�ဗဟုိဌာနမ ှခရီးသာွးလာခွင့်များကိုထတုေ်ပးလျက်ရှိပါသည်။  
 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံအတင်ွး ဇလူိုင်လ�င့်ှ သ� ဂုတလ်များအတင်ွးဖြ စ်ပာွးခဲ့ေသာ ေရေဘးေက� ာင့်ပျက်စးီခဲ့ေသာ မးီရထားလမ်းပိုင်းများပြ န်လည်ပြ ုပြ င်ပ� းီစးီမ� 
�င့်ှ  ပြ န်လည်ဖင့်ွလစှ်ပ� းီစးီမ�အေခြ အေနတို�မာှ ေအာကပ်ါအတိုင်းဖြ စပ်ါသည် - 
 

လမ်းပုိင်းများ   ထိခုိက်ပျက်စီးမ�     ပြ န်လည်ဖွင့်လှစ်မ� 
၁။   မ��ေလး- မြ စ်က� းီနား  တတံား ၅ စင်း၊ တမ ံ၈ ခ ု    သ� ဂုတလ် ၁၆ ရက် 
၂။ မ��ေလး-လား�ိ�း   တတံား ၁ စင်း၊      သ� ဂုတလ် ၇ ရက် 
၃။ ရာွ ေထာင်-ေရဦး   တတံား ၃ စင်း    ဇလုိူင်လ ၇ ရက် 
၄။   ရန်ကန်ု-ပသိုမ ်   တတံား ၂ စင်း၊ တမ ံ၁ ခ ု    သ� ဂုတလ် ၂၁ ရက် 
၅။ လက်ပံတန်း-သာယာဝတီ  ခမံုဆပိ််တတံား     စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် 

ဇလုိူင်လ ၂၅ ရက်ေန�တင်ွ ေရေဘးေက� ာင့် ဂန်�ေဂါ-ကေလးလမး်ေပ�ရှိ တတံားလမး်ပုိင်း ၈ ခု ပျကစီ်းခဲ့ပါသည်။ ထိုတတံား ၈ ခအုနက် တတံား ၇ခ ု
အားပြ န်လည်တညေ်ဆာက်ပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ ကျန်ရှိေသာတတံားလမး်ပိုင်းဖြ စသ်ည့် ကေလးမ� ို �နယအ်နီးရှိ ဂန်�ေဂါ-ကေလးလမး်ေပ�တင်ွ တည်ရိှ 
ေသာေညာင်ေချာင်းတတံားအား တညေ်ဆာကလ်ျက်ရှိပ� းီ ေအာကတ်ိုဘာလ ၂၁ ရကေ်န�တင်ွ  ပြ န်ဖင့်ွမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

 
ဂန�်ေဂါ-ကေလးလမ်းပုိငး်ရှိ ေညာငေ်ချာင်းတတံားပြ ုပြ ငမ်�အေခြ အေန ဓါတ်ပံု- မြ နမ်ာမီ့းရထား 

 
ေပါင်းစပ်ည�ိ�ိ�င်းခြ င်းက� 
 
�ိုင်ငံေတာဒ်တုယိသမ�တဦးဉာဏ်ထန်ွးဦးေဆာင်ေသာ အမျိုးသားသဘာဝေဘးအ��ရာယဆ်ိုင်ရာစမံီခန်�ခွဲမ�ေကာ်မတသီည် �ုိင်ငံေတာ်အဆင့် 
သဘာဝေဘးအ��ရာယ်တု့ံပြ န်မ�လပုင်န်းများကို ေပါင်းစပေ်ဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိပ� းီ ေဒသ�ှင့်လိုကေ်လျာညေီထသွည့် လပုင်န်းေဆာငရ်ွကမ်�စမီကံန်ိး 
များ ဖံွ�ဖ� ို းတိုးတကလ်ာေစရန် တိုင်းေဒသ က� းီ၊  ပြ ည်နယအ်စုိးရအဖွဲ�များ�ှင့် ေပါင်းစပ်ည�ိ��ိင်းရန် တာဝန်ရှိေသာ အေရးေပ�ကွပက်မဲ�ဗဟိုဌာန 
Emergency Operation Centre (EOC)၊ ေဘးသင့်ေဒသများအမြ န်ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးေပါင်းစပည်�ိ��ိင်းေရးလပုင်န်းေကာ်မတ ီ
Recovery Coordination Centre (RCC)�င့်ှ  ပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးစမီကံန်ိးေရးဆွဲေရးဖိုရမ ် Recovery Planning Forum တို�မတှဆင့် 
ကယ်ဆယေ်ရး �ှင့်ပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးလပုင်န်းများကို ေဆာင်ရကွေ်ပးလျကရိှ်ပါသည။်  
ဆက်သွယ်ရန် 
 ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးလပုင်န်းည�ိ��ိင်းေရးဌာနခွဲ(ရန်ကန်ုတိုင်းေဒသ က� းီ) 
အမတှ(်၉)၊ ကျို ကဝ်ိုင်းဘရုားလမ်း၊ ရပ်ကကွ(်၃)၊ မရမ်းကန်ုးမ� ို �နယ၊် ရန်ကန်ုမ� ို �။ 
၀၁-၆၆၁၈၁၂၊ ၆၅၂၆၉၉၊ ၃၇၄၃၀၁၊ ၀၉ ၅၁၁၁၃၆၈ 
 
 ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးလပုင်န်းည�ိ��ိင်းေရးဌာနခွဲ(မ��ေလးတိုင်းေဒသ က� းီ) 
��န်က� ားေရးမှ�း�ုံး၊ လမ်းဦးစးီဌာန၊ ေဆာကလ်ပုေ်ရးဝန်က� းီဌာန၊ လမ်း (၃၀)၊ မ��ေလး။ 
၀၂-၃၉၂၈၄၊ ၃၉၂၈၆၊ ၀၉ ၅၀၃၅၆၀၈ 
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