
အစီရင်ခစံာ အမှတ် ၄၊ ၂၀၁၅ ခု�စ်ှ စက်တင်ဘာ ၂ 
အမျိ�းသားသဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆုိငရ်ာ စမံီခန်�ခဲွမ�ေကာ်မတီ  
 ပြ ည်ေထာင်စသုမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ်  
 
ဤအစီရငခံ်စာကို  ပြ ည်ေထာငစု်သမ�တမြ နမ်ာ�ိုငင်ေံတာအ်စိုးရ�ငှ့် ကလုသမဂ�တို� ပးူေပါငး်ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်ဖြ စပ်ါသည။် 
 

သတင်းေခါင်းစ�် 
 

ယာဘက်ရှိ ေြမပုသံည် Myanmar Information Management Unit(MIMU) မရှရှိေသာ ဇလုိူင်လ 
၁၀ ရက်ေန�မှ ဩဂုတ်လ ၁၇ ရက်ေန�အတွင်း ေရလ�မ်းမုိးမ�အေခြ အေနပြ   ဂ� �ိလ်တု ေြမပံုဖြ စ်ပါသည်။  
 

 
 

• ဇူလုိင်လမှဩဂုတ်လအတွင်း ေရက� းီေြမပ� ိ�မ�များေက� ာင့် လူဦးေရ(၁.၆)သန်း ေရ��ေပြ ာင်း 
ခဲ့ရပါသည။်  
• တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း (သုိ�) လံုး၀ပျက်စီးသွားေသာ အိမ်အေရအတွက်မှာ ၄၇၆,၀၀၀ ေကျာ် 
 ဖြ စ်ပါသည်။  
•  ေ၀းလံေခါင်ဖျားေသာ လမ်းပန်းးဆက်သွယ်မ�ခက်ခဲသည့်ေဒသများရိှ ေကျးရွာများသည် 
လမ်း၊တတံားများပျကစီ်း ခြ င်း၊ ရ�ံ��ွံများဖံုးလ�မး်ခြ င်းတို�ေက� ာင့် အခကအ်ခဲများ ရင်ဆိုင် 
ေန က� ရပါသည။်  
• အေရးေပ�တ့ံုပြ န်ေရးလုပ်ငန်းစ�်များေဆာင်ရွက်လ�က်ရိှသည့်အပြ င် အသက်ေမွး၀မ်း 
ေကျာင်းလပုင်န်းများ ြပန်လည်ထေူထာင်ခြ င်း၊ လမူ�ေစာင့်ေရာှကေ်ရးလုပင်န်းများလပု ်
ေဆာင်ြခင်း၊ ခုခံ�ုိင်စွမ်းအနည်းဆံုးေသာလူများကုိ ပ့ံပုိးကူညီမ�ေပးခြ င်းစေသာအစုိးရ၏ 
 ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးဆုိင်ရာဦးစားေပးလုပ်ငန်းများ�ှင့်အညီ  က�အေတာ်များများတွင် 
ေရးှဦးပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးလပုင်န်းစ�်များကို အထးူအေလးေပး စတင်လပုေ်ဆာင် 
ေနပ� ီ  ဖြ စ်ပါသည်။  

• ေရေဘးသင့်ေဒသများ  ပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးဆိုငရ်ာ 
ည�ိ��ိင်း အစညး်အ ေ၀းကို ဩဂတု ် ၂၄ ရက်(တန �လာေန�)တင်ွ 
ေနပြ ညေ်တာ်၌ ကျင်းပပြ �လုပ်ခ့ဲပါသည်။ �ုိင်ငံေတာ်သမ�တ 
ဦးသိန်းစိန်မှ “ေရေဘးသင့်ပြ ည်သူများ၏အေရးေပ�လုိအပ်ချက် 
များကုိ  ဖြ ည့်ဆည်းေထာက်ပ့ံေပးလျက်ရိှေသာ်လည်း ၎င်းတုိ�မှာ 
ယာယီေဖြ ရှင်းေဆာင်ရွက်မ�များသာ ြဖစ်ေက� ာင်း၊  ပြ န်လည်ထူ
ေထာင်ေရးဆုိင်ရာလုိအပ်ချက်များကုိ အေလးေပးထည့်သွင်း စ�်း 
စားေပး က� ရမည်ြဖစ်ေက� ာင်း”  လမ်း��န်မာှက� ားခ့ဲပါသည။် 
(ဘယ်ပုံ) 
• ဆက်လက်၍ �ုိင်ငံေတာ်သမ�တက� းီမှ ပျက်စီးအိမ်များ  ပြ န် 
လည်တည်ေဆာက်ေပးေရး၊ ေရေဘးသင့်ပြ ည်သူများအတွက် စား 
ေရရိက�ာများပ့ံပုိးေပးေရးတုိ�အပြ င် သက်က� းီရွယ်အုိများ၊ ကေလး 
သငူယမ်ျား၊ မသန်စွမး်များ၊ ကိုယ၀်န်ေဆာင်များ၊ အခြ ားေသာ 

ခုခံ�ုိင်စွမ်းနည်းပါးသည့်သူများအား ကာကွယ်ေပးရန်လည်း အေရးက� းီေက� ာင်း အထးူအေလးေပး မာှက� ားခဲ့ပါသည်။  
•   ထုိ�ပြ င်  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်မြ င်ရန်အတွက် ထခိိုကပ်ျက်စးီ ဆုံး��ံးမ�ဆိုင်ရာ တကိျေသာ သတင်းအချက် 
အလက်များရရိှရန် အလွန်အေရးက� းီေက� ာင်း၊ တိုင်းေဒသ က� းီ/ ပြ ညန်ယအ်စုိးရများ�ှင့် သက်ဆုိင်ရာ၀န်က� းီဌာနများအက� ား ပူးေပါင်း 

Headline Effects of Flooding, 31 August 2015 

Affected 
State/Region 

Displaced 
Population 

Damaged 
Houses 

Destroyed Farmland, 
acres [desc.] 

Rakhine 96,165 125,151 217,246 
Ayeyarwaddy 505,292 109,252 204,245 
Bago 177,315 66,785 152,847 
Sagaing 399,526 83,490 121,385 

Magway 308,046 64,687 65,858 

Yangon 63,082 14,525 56,486 
Kachin 7,454 5,228 12,791 

Chin 21,618 3,873 7,814 
Shan 5,329 148 2,815 

Kayin 7,325 1,258 106 

Mandalay 18,977 253 27 
Mon 6,632 1,592 0 
Total 1,616,761 476,242 841,620 

အဓိကသတင်းစကား 



2 September 2015 | Myanmar Floods Response 2015 
ေဆာင်ရွက်ခြ င်းသည်လည်း  အေရးက� ီးေသာအချက်တစ်ချက်ဖြ စ်ေက� ာင်း၊ သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်များေက� ာင့် စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး 
လုပ်ငန်းများ ထိခုိက်ပျက်စီးခြ င်းကုိ ေလျာ့ပါးသက်သာေစရန်အတွက် မိသားစု၀င်ေငွတုိးမြ �င့်ေရး လပ်ုေဆာငေ်ပးရန်�င့်ှ အလပ်ုအကိုင် 
အခင့်ွအလမ်းများ ဖန်တးီေပးရန်လည်း အေရးက� းီပါေက� ာင်း အေလးေပး ေပြ ာက� ားခ့ဲပါသည။်  

• �ိုင်ငံေတာသ်မ�တက� းီသည် ေဘးသင့်ေဒသများသို� ကင်ွးဆင်းက� ည့်��ခဲ့ပ� းီ ေဘးသင့်ပြ ည်သမူျား၏ လိုအပခ်ျက်များကုိ  ဖြ ည့်ဆညး်ေပးခ့ဲ 
ပါသည်။ �ိုင်ငံေတာဒု်တယိသမ�တ ဦးဉာဏထ်န်ွးမလှည်း  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးမေူဘာင်�င့်ှ စမီခံျကကုိ် အေသးစိတ ်လမ်း��န်မာှက� ား 
ခဲ့ ပ� းီအယ်လနီ်ည�ိရာသဦတုဖြ စ်စ�်၏သကေ်ရာက်မ�ေက� ာင့် မတုသ်န်ုရာသေီ�ာှင်းပိုင်းအတငွး် ေရက� းီေရလ�ံမ�ဖြ စ်ပာွး�ိုင်သဖြ င့် သဘာ၀ 
ေဘးအ��ရာယဆ်ိုင်ရာက� �ိတင်ပြ င်ဆင်မ�များေဆာင်ရကွထ်ားရန်လညး် အေရးက� းီေက� ာင်း အေလးေပးေပြ ာက� ားခ့ဲပါသည်။   

• မိုးေလ၀သ�ှင့် ဇလေဗဒဦးစီးဌာနမှသတင်းအချက်အလက်များအရ မတုသ်န်ုရာသေီ�ာှင်းပိုင်းကာလသည် စက်တင်ဘာလ ၁ ရကေ်န�မှ 
ေအာကတ်ိုဘာလ လလယ်အထိ  ဖြ စ�ုိ်င်ေက� ာင်း၊ ကာလရှည် မိုးေလ၀သခန်�မှန်းချကမ်ျားအရ ဘ �ဂလားပင်လယ်ေအာ်အတင်ွး 
ေလဖိအားနညး်ရပ၀်န်း (၄)ခုဖြ စ်ေပ��ုိင် ေက� ာင်း၊ ၎င်းတို�အနကမ် ှ၂ ခသုည် မန်ုတိုင်းငယအ်ဖြ စ်သို� ေရာကရ်ှိ�ိုင်ေက� ာင်း သိရပါသည်။  
 

အေခြ အေနသံုးသပ်ချက် 
 

ဩဂုတလ် ၃၁ရက်ေန�စာရင်းများအရ အမျ�ိးသားသဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စမံီခန်�ခွဲမ�ေကာ်မတမီ ှ ဇူလိုင်လ�င့်ှ ဩဂုတလ်အတင်ွး ေရက� းီ 
ေမြ ပ� �ိမ�များေက� ာင့် လေူပါင်း ၁,၆၁၆,၇၆၁ ဦးေရ��ေပြ ာင်းခဲ့ရေက� ာင်း၊ ဇွန်လအတင်ွး ၇ဦး၊ ဇူလိုင်လ�ှင့် ဩဂုတလ်အတင်ွး ၁၁၅ ဦးေသဆုံးခ့ဲပ� းီ 
စစုုေပါင်းေသဆုံးသူ ၁၂၂ ဦးဖြ စ်ေက� ာင်း၊ ေဘးသင့်ေဒသများတင်ွ စးီပာွးေရးအရထခုိိကပ်ျက်စးီဆုံး��ံးမ�တန်ဖိုး ကျပ် ၁၇၄ ဘလီယီ(ံအေမရိကန် 
ေဒ�လာ ၁၄၉ သန်း) ဖြ စ်ေက� ာင်း၊ အဆိုး၀ါးဆုံးထခိိုကပ်ျက်စးီဆုံးသည့်ေဒသမာှ ရခုိင်�င့်ှ ချင်းပြ ည်နယတ်ို�ဖြ စ်ေက� ာင်း၊ ေရေဘးေက� ာင့် တစ်စတ်ိ 
တစပုိ်င်း�ငှ့် လုံး၀ပျကစီ်းသည့် အမိ ်ေြခ ၄၇၆,၂၄၂ လံုးရှိသည့်အနက ် လုံး၀ပျကစီ်းသည့်အမိေ်ခြ  ၁၇,၇၆၄ လံုး  ဖြ စ်ေက� ာင်း၊ ရခုိင်ပြ ညန်ယတ်င်ွ 
လုံး၀ပျကစီ်းသည့်အမ်ိေခြ အများဆုံးဖြ စ်ပ� းီ တစစ်တိတ်စပုိ်င်း�င်ှ့ လုံး၀ပျကစီ်းသည့်အမ်ိအေရအတကွမှ်ာလညး် အများဆုံးဖြ စ်ေက� ာင်း၊ လယ်ယာ 
ေြမ ၁,၄၄၆,၅၂၀ ဧက ေရလ�မး်မိုးခခ့ဲံရပ� းီ ၁,၁၁၃,၀၆၉ ဧကထိခိုကခ့ဲ်ပ� းီ ၎င်းအနကမ် ှ၈၄၁,၆၂၀ ဧကသည် လုံး၀ပျက်စီးသာွးခဲ့ေက� ာင်း တင်ပြ  
ထားပါသည်။ အဆိုပါ လိုအပ်ချကမ်ျားအရ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမ ှဦးစားေပးေဆာင်ရကွမ်ည့် တု့ံပြ န်ေရးလုပင်န်းစ�်များမာှ (၁) အသက ်ဆကလ်က် 
ရင်ှသန်ေစေရး၊ (၂) စား၀တ်ေနေရးေပြ လည်ေစေရးတို�ဖြ စ်ေက� ာင်း၊ �ုိင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ဦးစားေပးေဆာင်ရကွမ်ည့်  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရး 
လပ်ုငန်းစ�်များမာှ (၁) မလူ အေခြ အေနသုိ� ြပန်လည်ေရာကရ်ှိေစေရး၊ (၂) မူလအေခြ အေနထက် သာလွန်ေကာင်းမန်ွေအာင် ေဆာင်ရကွေ်ပးေရး၊ 
(၃) လူမ�ေစာင့်ေရာှကမ်�များေပးေရး�ှင့် ခခံု�ိုင်စမွး်အနညး်ဆုံးေသာသမူျားကုိ ေထာကပ်ံ့ကညီူေပးေရးတို�  ဖြ စ်ပါသည်။  
 

�ိုင်ငံေတာသ်မ�တ၏လမ်း��န်ချက�ှ်င့်အညီ ေအာကတ်င်ွေဖာ်ပြ ထားသည့်ဇယားတင်ွပါရှိေသာ ထခိိုကပ်ျက်စးီဆုံး��ံးမ�သတင်းအချကအ်လက်များ 
ကို  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးလပုင်န်းစ�်များ ေအာင်မြ င်ေအာင်ေဆာင်ရကွရ်ာတင်ွ အသံုးပြ �သွား�ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါဇယားတင်ွ ထခိိုက ်
ပျက်စးီဆုံး��ံးမ�အများဆုံးေသာမ� �ိ�နယမ်ျားကုိေဖာ်ပြ ထားပ� းီ အိုးအမိထ်ခိိုကပ်ျက်စးီမ�၊ စးီပာွးေရးအရထခိိုကပ်ျက်စးီဆုံး��ံးမ�( ပြ ည်သမူျား၏ ပိုင်ဆိုင်မ� 
များ�ှင့် အေခြ ခအံေဆာကအ်ဦများထခိိုကပ်ျက်စးီမ�ကို ထည့်သင်ွးတကွခ်ျက်ထားပါသည်)၊ ဆင်းရ�ဲမွး်ပါးမ� ပမာဏ (GDP ေပ� အေခြ ခံ တကွခ်ျက ်
ထားပါသည်)အလုိက ်တိုင်းေဒသ က� းီ/  ပြ ညန်ယ်များကို အစ�်လုိကေ်ဖာ်ပြ ထားပါသည။်  
 

Most Severely-Affected Townships – data from MOSWRR and MNPED 
Rakhine  Chin Sagaing  Magway Ayeyarwaddy Bago Yangon Kachin 
Buthidaung Tedim  Kale  Pwintbyu  Ingapu  Monyo  Taikkyi  Mogaung  
Ann  Paletwa  Tamu  Sidoktaya  Hinthada  Thayarwaddy   
Maungdaw Mindat  Kalewa  Aunglan  Yegyi Letpadan  
Mrauk-U  Hakha  Kawlin  Gangaw  Kyaunggon  Padaung  
Minbya  Tonzang   Ngape  Zalun   
Rathedaung Falam    
Ponnagyun Kanpetlet  
Pauktaw Matupi  
Kyauktaw  Thantlang 
Sittwe   
Kyaukpyu  

 
အထက်ေဖာ်ပြ ပါဇယားရိှ အထခုိိကဆ်ုံးမ� �ိ�နယ ် (၄၀)သည် �ိုင်ငံတစ၀ှ်မး် ထခိိုကသ်ည့်  မ� �ိ�နယ်စစုေုပါင်း (၂၀၉) မ� �ိ�နယ၏် ၂၀%ရှိပ� းီ လုံး၀ပျကစီ်း 
သည့် အမိေ်ခြ စုစေုပါင်း၏ ၉၂%၊ စီးပာွးေရးအရထခုိိကပ်ျကစီ်းဆုံး��ံးမ�များ၏ ၇၅%၊ လုံး၀ပျက်စးီသည့် ေကျာင်းစစုေုပါင်း၏ ၈၃%၊ တစစိ်တ် 
တစပုိ်င်း�ငှ့် လံုး၀ပျက်စးီအမိေ်ခြ  စစုုေပါင်း၏ ၆၅%၊ လုံး၀ပျက်စးီသည့် လယယ်ာေမြ စုစုေပါင်း၏ ၆၄%ကို ကိုယစ်ားပြ �ပါသည်။ ထို�ပြ င် အဆိုပါ 
 မ� �ိ�နယ်များ၏ စးီပာွးေရးအရထခုိိက ်ပျက်စးီဆုံး��ံးမ� ပျမ်းမ�တန်ဖိုးသည် ေဘးသင့်မ� �ိ�နယမ်ျားအားလုံး၏ ပျမ်းမ�ထခိိုကပ်ျက်စးီဆုံး��ံးမ�တန်ဖိုးထက် 
၄ဆခန်� ပိုမိုမြ င့်မားပါသည်။ အဆိုပါအပုစု်သည် ေဘးသင် ့နယ ်ေြမများရှိ အဆင်းရဆဲုံး  မ� �ိ�နယ ်၄၀ အနကမ် ှ၁၇  မ� �ိ�နယ်ပါ၀င်ပါသည်။ အပြ ာေရာင် 
 ဖြ င့် ေဖာ်ပြ ထားေသာ ထခိိုကပ်ျက်စးီမ�အမြ င့်မားဆုံး  မ� �ိ�နယ ်၂၀သည ် �ုိင်ငံတစ၀်မှး် ထခိိုကသ်ည့် လုံး၀ပျကစီ်း အမိစ်စုုေပါင်း၏ ၈၂%၊ စးီပာွးေရး 
အရ ထခိိုက်ပျကစီ်းဆုံး��ံးမ� စစုေုပါင်း၏ ၅၈%၊ လုံး၀ပျက်စးီသည့် ေကျာင်းစစုေုပါင်း၏ ၆၈%၊ တစစိ်တတ်စပ်ိုင်း�င့်ှ လံုး၀ပျက်စးီသည့်အမိ ် စစုု 
ေပါင်း၏ ၄၀% ရှိပါသည်။ အဆိုပါမ� �ိ�နယ်များ၏ စးီပာွးေရးအရ ထခိိုကပ်ျက်စးီဆုံး��ံးမ� ပျမး်မ�တန်ဖိုးသည် ေဘးသင့်မ� �ိ�နယအ်ားလုံး၏ ပျမး်မ� 
ထခိိုကဆ်ုံး��ံးမ�ပျမ်းမ�တန်ဖိုးထက ်၆.၄ ဆပိုများပါသည်။ အဆိုပါ ထခိိုကပ်ျက်စးီမ� အမြ င့်မားဆုံး  မ� �ိ�နယ ်၂၀တွင် ဆင်းရမဲ���န်းအမြ င့်ဆုံး  မ� �ိ�နယ ်၄၀ 
အနကမှ် ၁၂  မ� �ိ�နယ် ပါ၀င်ေနပါသည်။  
 

ထပိဆ်ုံးတင်ွေဖာ်ပြ ထားေသာ  မ� �ိ�နယမ်ျားမှာ အေဆာကအ်ဦ ထခိိုကပ်ျက်စးီမ��င့်ှ စးီပာွးေရးအရ ထခိိုကပ်ျက်စးီဆုံး��ံးမ�အများဆုံးခစံားက� ရေသာ 
 မ� �ိ�နယ်များဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါမ� �ိ�နယမ်ျားမှာ ပင့်ွဖြ �၊ အမ်း၊ ေမြ ာကဦ်း၊ ကေလး၊ ဟားခါး�ှင့် မင်းပြ ားတို�  ဖြ စ်ပါသည်။ သို�ေသာ်လည်း ထပိဆ်ုံးတင်ွ 
ေဖာ်ပြ ထားေသာမ� ိ��နယ်အများစုမှာ ၎င်းတုိ�၏ GDP ရာခုိင်��န်းနိမ့်ကျမ�ေက� ာင့် ြဖစ်ပ� းီ ၎င်းမ� �ိ�နယ်များမှာ တီးတိန် (တစ်�ှစ်လ�င် အေမရိကန် ေဒ�လာ ၂၀၀ 
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��န်း)၊ ေမာင်ေတာ (တစ်�စှလ်�င် အေမရိကန်ေဒ�လာ ၂၃၀ ��န်း)၊ ပလက်၀ (တစ�ှ်စလ်�င် အေမရကိန်ေဒ�လာ ၂၄၆ ��န်း)  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆင်းရဲ 
ေသာေဒသများတင်ွ ခခု�ုိံင်စမွး်အနညး်ပါးဆုံးသမူျားကုိ ေဖာ်ထတု်ကာ ပ့ံပိုးကညူေီပခြ င်းကုိ ဦးစားေပးပြ �လုပ်သာွးမညြ်ဖစ်ပါသည်။  
 

 ပြ ည်ေထာင်စသုမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖြ င့် ၁၆ ဘလီယံီ ကျပ် (အေမရိကန်ေဒ�လာ ၁၃.၇ သန်း)သုံးစွဲခဲ့ပ� းီ ၂၀၁၅ ခ�ုစ်ှ ဩဂုတ် ၂၄ 
ရက်ေန� အစီရင်ခစံာတင်ွ ေဖာ်ပြ ထားေသာ တိုင်းေဒသ က� းီ/ ပြ ည်နယမ်ျားအလုိက ်သုံးစွဲပ� းီဖြ စ်ေသာ အသုံးစရိတမ်ျား�င့်ှ လက်ရှိ အသုံးစရိတမ်ျား 
ကို ေအာကပ်ါဇယားဖြ င့် �ိ�င်းယ�်ှေဖာ်ပြ ထားပါသည။်  
 
Government Expenditures – Data from MOSWRR, MOE, State and Region Governments 
State/Region Expenditures, 24 August 

(MMK) 
Expenditures, 31 August 
(MMK) 

Increase in expenditures 
(MMK) 

State/Region exp. as Percentage 
of Total exp. 

Percentage increase since previous 
report [desc.] 

Sagaing 230,320,660 1,303,413,799 1,073,093,139 8% 466% 
Chin 172,787,968 751,144,610 578,356,642 5% 335% 
Magway 522,578,650 1,718,786,550 1,196,207,900 11% 229% 
Ayeyarwaddy 1,891,719,004 5,337,048,520 3,445,329,516 33% 182% 
Rakhine 828,921,824 1,570,103,970 741,182,146 10% 89% 
Kayin 126,039,390 193,702,850 67,663,460 1% 54% 
Kachin 149,080,840 217,720,120 68,639,280 1% 46% 
Shan 395,608,822 577,504,025 181,895,203 4% 46% 
Yangon 383,871,490 498,884,050 115,012,560 3% 30% 
Mandalay 203,349,310 247,626,73 44,276,863 2% 22% 
Bago 3,003,955,372 3,494,512,760 490,557,388 22% 16% 
Mon 126,377,570 126,377,570 0 1% 0% 

Total 8,034,610,900 16,036,824,997 8,002,214,097 100%  100% 
 

အသုံးစရိတအ်များဆုံးတိုးမြ �င့်သည့်ေဒသများမှာ စစ်ကိုင်းတိုငး်ေဒသ က� းီ၊ မေကွးတိုင်းေဒသ က� းီ�င့်ှ ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ က� းီတို�  ဖြ စပ်ါသည်။ 
ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ က� းီတင်ွ အစရီင်ခသံည့်ကာလအတင်ွး ကျပ် (၃.၅) ဘလီယံီ သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ က� းီတင်ွ အစီရင်ခသံည့် 
ကာလအတွင်း ၄၆၆% တိုးမြ �င့်သုံးစွဲထားသည်ကို ေတ�ွရှိရပါသည။် မန်ွပြ ည်နယသ်ည် တခြ ားေသာ တိုင်းေဒသ က� းီ/ ပြ ညန်ယမ်ျား�ှင့်��ိင်းယ�်ှပါက 
ထခိိုကပ်ျက်စးီ ဆုံး��ံးမ�အနညး်ဆုံး၍ ၎င်းပြ ည်နယအ်စိုးရမ ှ ကိုင်တွယေ်ဆာင်ရကွ�်ိုင်ေသာ ပမာဏဖြ စ်ပ� းီ ကယ်ဆယေ်ရးစခန်းများအားလုံးလည်း 
ပတိသ်မ်ိးပ� းီ  ဖြ စ်သဖြ င့် အသံုးစရတိရ်ာခိုင်��န်း တိုးတကမ်�မရှိခြ င်းဖြ စပ်ါသည်။  
 
ရံပံုေငွဖြ န်�ခဲွသံုးစဲွခြ င်းက� 
 

 
 

 ပြ ည်ေထာင်စသုမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်အစိုးရ�င့်ှ ကုလသမဂ�တို�မ ှ တု့ံပြ န်ေရးလပုင်န်းများေဆာင်ရကွ်ရန်အတကွ ် စုစေုပါင်း ၈၀ ဘီလယံီ ကျပ် 
(အေမရိကန်ေဒ�လာ ၆၈ သန်း) ေထာကပ်ံ့ေပးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမ ှ ကယ်ဆယေ်ရးလုပင်န်းများအတကွ ် ၃၈.၈ ဘလီီယ ံ ကျပ် 
(အေမရိကန်ေဒ�လာ ၃၃ သန်း)(�ိုင်ငံေတာ်သမ�တ အေရးေပ�ရံပုံေငွမ ှကျပ ်၂၂.၈ ဘီလီယ၊ံ  ပြ ည်ေထာင်စအုစိုးရမှ ကျပ ်၃.၂ ဘီလယီ၊ံ တိုင်းေဒသ 
 က� းီ/  ပြ ညန်ယ်အစိုးရများ၊ အလ�ှရှင်များ�င့်ှ လမူ�ေရးအဖွဲ�အစညး်များမှ ကျပ် ၁၂.၈ ဘီလယံီအပါအ၀င်)ခွဲ ေ၀သတမှ်တေ်ပးပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ 
ကလုသမဂ� အဖဲွ�၏ Central Emergency Response Fund (CERF)အပါအ၀င် �ိုင်ငံတကာမှ ရပံုံေငွ အေမရိကန်ေဒ�လာ ၃၅ သန်း 
ရရှိပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ အခြ ားကုလသမဂ�အဖဲွ�၀င်�ိုင်ငံများ ၊ �ိုင်ငတံကာ ပုဂ�လိကက��င့်ှ အလ�ှရှင်များမ ှ တု့ံပြ န်ေရး�င့်ှ ပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရး 
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လပ်ုငန်းများအတကွ ်၎င်းတို�၏ေထာကပ့ံ်ကညူေီပးေနမ�များ�ှင့်  အရင်းအမြ စ် ဖြ န်�ခွဲထားရှိမ�များကုိ အသေိပးေက� ညာထားခ့ဲပါသည။်  ပြ ည်ေထာင်စု 
သမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာအ်စိုးရအေနဖြ င့် ဂျပန်၊ ဩစေတ� းလျ၊ ကေနဒါ၊ ဘ �ဂလားေဒ့ရှ်၊ တ�တု၊် ထိုင်း၊ ကေမ�ာဒီးယား၊ အ�ိ�ိယ၊ သီရလိ �ကာ�င့်ှ �ိုင်ငံ  
တကာ ပုဂ�လိကက�တုိ�မှ  စုစုေပါင်း ခန်�မှန်းအလှ�ေငွ အေမရိကန်ေဒ�လာ ၃.၄ သန်း�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများကုိ လက်ခံရရိှခ့ဲပ� းီ  ဖြ စ်ပါသည်။  
  

အခုိအကာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးက�  
 

 

စားနပ်ရကိ�ာဖူလံုမ��ှင့် စုိက်ပျ�ိးေရး  
 

World Food Programme (WFP)မ ှသတင်းအချက်အလက်များအရ လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစည်းများသည်  
ပခူဲးတိုင်းေဒသ က� းီ၊ ချင်းပြ ညန်ယ်၊ ကချင်ပြ ည်နယ၊် ကရင်ပြ ည်နယ၊် မေကွးတိုင်းေဒသ က� းီ၊ မန်ွပြ ညန်ယ၊် ရခုိင်ပြ ညန်ယ�်င့်ှ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ က� းီ 
တို�တင်ွ စားနပရ်ကိ�ာ ၃,၃၃၈ မကထ်ရစ်တန်ကို ေဘးသင့်လဦူးေရ ၄၅၀,၈၇၉ ဦးထ ံ ဖြ န်� ေ၀ေပးခ့ဲပ� းီ  ဖြ စ်ပါသည်။ ချင်းပြ ည်နယ၊် ရခိုင်ပြ ည်နယ�ှ်င့် 
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ က� းီတို�ရှိ  မ� �ိ�နယမ်ျားတင်ွ စားနပ်ရကိ�ာများ ဆကလ်က် ဖြ န်�ဖြ �းေပးေနဆဲဖြ စ်ေက� ာင်း၊ လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ 
မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများအ ေနဖြ င့် စက်တင်ဘာလအေစာပုိင်းတွင် စားနပရ်ကိ�ာ ပံ့ပိုးဖြ န်� ေ၀ ခြ င်းကို အပ� းီသတေ်ဆာင်ရကွသ်ာွးလိုေက� ာင်း 
သရိပါသည်။ ေရေဘးေက� ာင့် လယယ်ာ ေြမ ၁,၄၄၆,၅၂၀ ဧကေရနစ်မြ �ပ်ခဲ့ပ� းီ ၁,၁၁၃,၀၆၉ ဧက ထခိိုကပ်ျက်စးီခ့ဲကာ ၎င်းအနကမှ် ၃၅၅,၇၃၅ 
ဧကမှာ  ပြ န်လည်စိုကပ်ျ�ိးပ� းီဖြ စ်ပါသည။် သုိ�ေသာ်လညး် ေရေဘးသင့်ေဒသများအတင်ွး လယ်ယာ ေြမထခုိိကပ်ျကစီ်းမ�များကုိသုံးသပ်က� ည့်ပါက 
 မ� �ိ�နယ်အနညး်ငယတ်င်ွသာ လယယ်ာေမြ ပျက်စးီးမ�များပြ ားခြ င်းကို ေတ�ွရှိရသဖြ င့် မညသ်ည့်ေနရာေဒသတင်ွ စားနပ်ရကိ�ာဖူလုံမ��င့်ှ စိုကပ်ျ�ိးေရး 
လပ်ုငန်းများကို ေဆာင်ရကွသ်င့်ေ က� ာင်း ဆုံးဖြ တ�်ိုင်မည်ဖြ စ်ပါသည။် 
 

တိုင်းေဒသ က� းီ/ ပြ ညန်ယမ်ျားအတင်ွး လယ်ယာ ေြမထခိိုက်ပျကစီ်းဆုံး��ံးမ�ပမာဏအလိုက ် ထခိိုကပ်ျက်စးီဆုံး��ံးမ�အများဆုံးေသာ  မ� �ိ�နယမ်ျားကုိ  
ေအာကပ်ါဇယားဖြ င့် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ ဇယားပါ  မ� �ိ�နယ် ၄၀ သည် သီး�ှံထခိိုကပ်ျက်စးီမ� အများဆုံး ဖြ စ်ပ� းီ ေရေဘးသင့်ေဒသများရှိ စစုုေပါင်း 
လယ်ယာ ေြမထခုိိကပ်ျက်စးီမ�ပမာဏ၏ ၈၅%ကို ကိုယစ်ားပြ �ပါသည။် ပျက်စးိမ�ပမာဏအများဆံုးေသာ  မ� �ိ�နယ် ၂၀ကုိ အပြ ာေရာင်ဖြ င့် ေဖာ်ပြ ထား 
ပါသည်။  
 

Top 40 Townships, destroyed farmland per capita (destroyed farmland in acres) – Data from MOAI 
Rakhine Ayeyarwaddy Bago Magway Sagaing Yangon Kachin 
Mrauk-U  
75,242 

Yegyi  
31,054 

Monyo  
17,756 

Pwintbyu  
35,084 

Kawlin  
26,556 

Taikkyi 
40,022 

Mogaung 
8,289 

Kyauktaw  
41281 

Myanaung  
33,966 

Thayarwaddy  
20,896 

Gangaw  
14,259 

Kale  
39,809 

Htantabin  
7,930 

 

Minbya 
36,079 

Ingapu  
30,267 

Shwedaung  
13,824 

Sidoktaya  
4,267 

Tamu  
7,884 

 

Ann 
11,397 

Kyaunggon  
17,502 

Minhla  
13,246 

 Wetlet  
8,972 

Ponnagyun 
10,094 

Ngaungdon  
19,076 

Letpadan  
18,538 

Kanbalu  
10,968 

Myebon 
8,550 

Lemyethna  
8,481 

Gyobingauk  
8,829 

Mingin  
4,356 

Buthidaung 
16,664 

Zalun  
12,160 

Thegon  
8,763 

Pauktaw  
7,424 

Danubyu  
11,143 

Okpho  
5,771 

 Thabaung  
7,263 

Shwegyin  
3,583 

 Zigon 
2,955 
Paungde 
5,562 

 

လယ်ယာစိုကပ်ျိ�းေရး�င့်ှ ဆညေ်မြ ာင်း၀န်က� းီဌာနသည် လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်အတူ ဆိုင်ကလန်ုး   
ကိုမန်�င့်ှ ေရလ�မး်မိုးမ�များေက� ာင့် စိုကပ်ျ�ိးေရးက�ထခုိိကပ်ျက်စးီမ�ကို ဆန်းစစေ်လ့လာမ�ပြ �လုပေ်နပါသည်။ လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ� 
ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများသည် စားနပရ်ကိ�ာဖလူုံမ�က�တွင်လညး် လာမည့်မတုသ်ုံရာသီမတိုင်မထီိ ေကျးလကေ်ဒသရိှ အသက်ေမးွ၀မ်း 
ေကျာင်းလပုင်န်းများ�င့်ှ သက်ေမးွလပ်ုငန်းဆိုင်ရာပစ�ညး်များကုိ ပံ့ပိုးေပးသွားမညြ်ဖစ်ပါသည်။  
  
အခုိအကာ�ှင့် အစားအစာမဟုတ်ေသာလူသံုးကုန်ပစ�ည်းများ  
 

ေရေဘးသင့်ေဒသတစ်၀န်းတွင် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း�ှင့် လံုး၀ထိခုိက်ပျက်စီးအိမ်ေခြ စုစုေပါင်း ၄၇၆,၂၄၂ လံုးရိှပ� းီ ၎င်းအနက်မှ ၁၇,၇၆၄ လံုး သည် လံုး၀ 
ပျက်စီးအိမ် ေြခ ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိကာလအထိ �ုိင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖြ င့် ေဘးသင့်ေဒသများအတင်ွး အခိုအကာ�ှင့် အစားအစာ မဟုတေ်သာ 
လသံုူးကန်ုပစ�ည်းများ အတကွ ် ကျပ် ၂.၆ ဘလီီယ ံ ေထာကပ်ံ့ေပးခဲ့ပါသည်။ တ�တု်ပြ ည်သ�ူသမ�တ�ိုင်ငံ၊ ယနူန်ပြ ညန်ယ်အစိုးရမ ှ လ�ှဒါန်းေသာ 
မိုးကာတ ဲ ၁၀၀၀အနက်မ ှ ၉၈၁ လုံးကို ချင်းပြ ည်နယသုိ်�လညး်ေကာင်း၊ Dehong ကိုယပုိ်င်အပုခ်ျ�ပခွ်င့်ရေဒသမှ လ�ှဒါန်းေသာ မိုးကာတ ဲ ၁၂၀ 
လုံး�င့်ှ တာေပ�လင် ၁၅၀ လပိ ် တို�ကုိ မေကးွတိုင်းေဒသ က� းီ၊ စစ်ကိုင်းတိုငး်ေဒသ က� းီ�င့်ှ ပခဲးူတိုင်းေဒသ က� းီတို�သို�လည်းေကာင်း၊ JICA 
မလှှ�ဒါန်းေသာ အပိယ်ာခင်း ၁၀၀၀�ှင့် တာေပ�လင် ၃၀ လပိတ်ို�ကို ချင်းပြ ည်နယ�်င့်ှ စစ်ကိုင်းတိုငး်ေဒသ က� းီသို�လည်းေကာင်း၊ The Royal Thai 
Family မ ှ လ�ှဒါန်းေသာ မုိးကာတ ဲ ၉၈၉ လံုး�င့်ှ ပလတ်စတစ်အခင်း ၅၅၀ အနကမ် ှ ပလတစ်တစအ်ခင်း ၂၅၀ ကို ဧရာ၀တတီိုင်းေဒသ က� းီ 
သို�လည်းေကာင်း  ဖြ န်� ေ၀ေပးခ့ဲပ� းီ ြဖစ်ပါသည်။  ကုလသမဂ� အခိုအကာအစုအဖွဲ� Shelter Cluster မ ှ သတင်းအချက်အလက်များအရ လသူား 
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ချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများသည် အလ�င် အမြ န်တု့ံပြ န်မ�လပုင်န်းတစရ်ပ်အေနဖြ င့်  basic shelter kits  ၅၆၁၉စံု၊ 
တာေပ� လင် ၂၅၀၄ လပိ၊် မုိးကာတ ဲ၂၂၄၉ လုံး၊ အစားအစာမဟုတေ်သာ လသံုူးကန်ုပစ�ည်း ၇၈၆၈ ခတုို�ကုိ  ဖြ န်� ေ၀ေပးခ့ဲပ� းီဖြ စ်ပါသည။် လက်ရိှ 
အချန်ိတင်ွ ေရေဘးစတင်ဖြ စပွ်ားသည်မစှပ� းီ ရကသ်တ� ပတ ် ၆ ပတ ်  က� ာမြ င့်ခ့ဲပ� ီဖြ စ၍် အခိုအကာက�ဆုိင်ရာဦးစားေပးလုပေ်ဆာင်ရမည့် 
လပ်ုငန်းစ�်များတငွ် ေရးှဦးပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရး�င့်ှ ေရ��ေပြ ာင်းမသိားစုများ၏လိုအပခ်ျက်များကုိ  ဖြ ည့်ဆညး်ပံ့ပိုးေပးေရးတို� ပါ၀င်လာပ�  ီ ြဖစ်ပါ 
သည်။ ေရ��ေပြ ာင်း မသိားစုအများစမုာှ ကယ်ဆယေ်ရးစခန်းများတင်ွပင် ဆကလ်က် ေနထိုင်လျကရ်ှိပ� းီ ေရ��ေပြ ာင်းလဦူးေရ အေရအတကွမှ်ာ 
တည်င� မိမ်�မရိှေသးပါ။  
 
Top 40 Townships, Shelter Damage (destroyed houses  / damaged houses) – Data from MOSWRR 
Rakhine Ayeyarwaddy Sagaing Chin Magway Bago Yangon 
Buthidaung  
2259 / 38451 

Hinthada  
492 / 11665 

Kale  
1215 / 18989 

Paletwa  
950 / 1900 

Pwintbyu  
361 / 25358 

Monyo 
110 / 17015 

Taikkyi 
0 / 13631 

Mrauk-U 
503 / 41658 

Ingapu  
86 / 17591 

Kawlin  
13 / 14241 

Hakha  
853 / 853 

Salin  
0 / 9479 

Thayarwadd
y  
66 / 9352 

 

Maungdaw  
504 / 29880 

Yegyi 
31 / 15123 

Mingin  
94 / 7465 

Tedim 
440 / 440 

Aunglan  
75 / 7171 

Shwedaung  
10 / 9693 

Rathedaung  
1631 / 1631 

Kyaunggon  
7 / 13777 

Kani  
69 / 7409 

  Letpadan  
10 / 7774 

Minbya  
1200 / 2400 

Ngaungdon 
58 / 11150 

Tamu  
385 / 1461 

Padaung 
0 / 7076 

Pauktaw  
1245 / 1501 

Zalun 
21 / 8837 

Monywa  
9 / 8043 

 

Ann  
907 / 3476 

Lemyethna  
11 / 6162 

Indaw  
12 / 7148 

Kyauktaw 
818 / 3343 

Kyangin  
174 / 2750 

Kalewa  
192 / 3731 

Ponnagyun  
662 / 1996 

Kangyidaunt 
0 / 5529 

Salingyi  
4 / 6527 

Sittwe  
681 / 681 

 

 

အထက်ေဖာ်ပြ ပါဇယားတွင် လံုး၀ပျက်စီးအမိေ်ခြ �င့်ှ တစစ်တိတ်စပုိ်င်း�ငှ့် လံုး၀ပျက်စးီအမိေ်ခြ စုစေုပါင်းကို အေခြ ခံတကွခ်ျက်မ�အရ  မ� �ိ�နယ် 
များ၏အခုိအကာ က�ထိခိုကပ်ျကစီ်းမ�ပမာဏအနညး်အများအလိုက် စစီ�်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ အဆိုပါမ� �ိ�နယ ်၄၀ သည် �ိုင်ငံတစ၀်န်း၌ လုံး၀ 
ပျက်စးီအမိစု်စေုပါင်း၏ ၉၁%၊ တစစိ်တတ်စပ်ိုင်း�င့်ှ လံုး၀ပျက်စးီအမိစု်စေုပါင်း၏ ၈၄%ပါ၀င်ပ� းီ ၎င်းမ� �ိ�နယ်များသည် အခုိအကာ�င့်ှ အစားအစာ 
မဟုတေ်သာ လသူုံးကန်ုပစ�ညး်များ ဦးစားေပးေထာက်ပံ့ရန် လိုအပမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။ အခိုအကာက�ထခုိိကပ်ျက်စးီမ�အများဆုံးေသာ  မ� �ိ�နယမ်ျား 
ကို အ ပြ ာေရာင်ဖြ င့် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။  
 

ထခိိုကပ်ျက်စးီမ�အများဆုံးေသာ  မ� �ိ�နယ်များကို အပုစ် ု ၂စုခဲွက� ည့်ပါက လုံး၀ပျက်စးီအမ်ိေခြ အေရအတကွကုိ်ေဖာ်ပြ ထားေသာ ပျက်စးီဆုံး��ံးမ� 
ပမာဏက� းီမားသည့် အပုစ်တုစစု်�င့်ှ တစ်စတိတ်စပ်ိုင်း�င့်ှလုံး၀ပျက်စီးအမိေ်ခြ ပမာဏကုိေဖာ်ပြ ထားေသာ အပ်ုစတုစစု်ရှိမညြ်ဖစ်ပါသည်။  
ေထာကပ်ံ့ရန်လိုအပ်မည့် ထခုိိကပ်ျက်စးီမ�ပြ င်းထန်ေသာ  မ� �ိ�နယမ်ျားမာှ ရေသေ့တာင်၊ မင်းပြ ား၊ ပလက်၀၊ ဟားခါး၊ တးီတန်ိ၊ ေကျာကေ်တာ်၊ 
ပဏု�ားက�န်း၊ စစေ်တ�ွင့်ှ ေပါက်ေတာတို� ြဖစ်က� ပါသည်။ အခိုအကာ ထခိိုကပ်ျက်စးီမ�ပြ င်းထန်သည့် အခြ ား မ� �ိ�နယမ်ျားမှာ တိုက်က� းီ၊ ေညာင်တန်ုး၊ 
ေရက� ည်၊ အ �ဂပူ၊ စလင်း၊ ပန်းေတာင်း၊ ေမြ ာကဦ်း�ှင့် ေမာင်ေတာတို�ဖြ စ်ပ� းီ အဆိုပါမ� �ိ�နယ် အများစတုင်ွ လုံး၀ပျကစီ်းသည့်အမ်ိအေရအတကွ ်
မရိှသေလာက ် နညး်ပါးပါသည်။  ခ� ငးခ်ျက်အေနဖြ င် ့ ဘးူသးီေတာင်�င့်ှ ကေလးမ� �ိ�များသည် တစစ်တိတ်စပ်ိုင်းပျကစီ်းသည့်အမ်ိ�င့်ှ လုံး၀ပျကစီ်း 
သည့်အမိအ်ေရအတကွတ်ို� ေရာေထးွများပြ ားေနသည်ကိုေတ�ွရပါသည်။ ထခိိုက ်ပျက်စးီမ�ပံုစကံွဲပြ ားမ�များေက� ာင့် အဆိုပါ ေဘးသင့်ေဒသများတင်ွ 
လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာလိုအပခ်ျကမ်ျားပြ ည့်မီေစရန်အတကွ ် အမျ�ိးမျ�ိးေသာ မတညူကဲွီပြ ားသည့် လပုင်န်းစ�်များလပ်ုေဆာငရ်န် 
လိုအပ်ပါသည်။  
 
ကာတွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 
 

လမူ�၀န်ထမး်ဦးစီးဌာနသည် လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများ�င့်ှ ပးူေပါင်းကာ ချင်းပြ ည်နယ၊် မေကးွတိုင်းေဒသ 
 က� းီ၊ ရခိုင်ပြ ညန်ယ�ှ်င့် စစ်ကိုင်းတိုငး်ေဒသ က� းီတို�တင်ွ ေဒသအဆင့်ကာကယွေ်စာင် ေ့ရာှကေ်ရးည�ိ��ိင်းမ�ဌာန sub-national Protection 
Coordination Hubs များတည်ေထာင်ရန် အလ�င်အမြ န်ေဆာငရ်ကွရ်မည့် အထးူအဖဲွ� surge teams များကို ေစလ�တထ်ားပ� းီ  ဖြ စပ်ါသည်။ 
အထးူသဖြ င့် အသက်ေမးွ၀မ်းေကျာင်း  ပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးလပုင်န်းများ ဖွံ�ဖ� �ိးတိုးတကေ်ရး ေဆာင်ရကွရ်ာတင်ွ စတိပ်ိုင်းဆိုငရ်ာ၊ �ပုပ်ိုင်းဆိုငရ်ာ 
မသန်စမွး်သမူျား၏လုိအပခ်ျက်သည ်အတိုင်းအတာ တစရ်ပ်ထ ိရှိေနဆဲဖြ စပ်ါသည်။ 
 

လမူ�၀န်ထမး်ဦးစီးဌာန�င့်ှ လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်ကအ်ဖဲွ�အစည်းများသည် ေရေဘးသင့်ေဒသများတင်ွ စတိပ်ိုင်းဆိုင်ရာ 
လမူ�ေရး ေထာကပ့ံ်အားေပးမ��င့်ှ  ဖြ စ်ရပစီ်မခံန်�ခွဲမ�ဆိုငရ်ာသင်တန်းများကို ဖင့်ွလစှပ်ို�ချေပးလျကရ်ှိပါသည်။ နညး်ပညာဆိုင်ရာအဖွဲ�များ�ှင့် 
လမူ�ေရးလပုသ်ားများအား  ကေလးေပျာ်ေနရာများ၊ အမျ�ိးသမီး�င့်ှ အမျိ�းသမးီငယရ်ယ်ွများအတကွ ် သင့်ေလျာ်ေသာေနရာများ�င့်ှ အကာ 
အကယ်ွမဲ့သမူျားအား တာ၀န်ယေူစာင့်ေရာှကေ်ပး�ိုင်မည့်အဖွဲ�အစည်းများထသံို� လ�ဲေပြ ာင်းေရးလပ်ုငန်းစ�်များမတှစဆ်င့် ကေလးသူငယမ်ျား၊ 
အမျ�ိးသမီး�ှင့် မန်ိးကေလးငယမ်ျား၏ လုိအပခ်ျက်များကို ေထာကပ်ံ့ ဖြ ည့်ဆညး်ေပးရန်အတကွ ် ေစလ�တထ်ားပ� းီဖြ စပ်ါသည။် အမျ�ိးသမီးများ၊ 
မန်ိးကေလးငယ်များအားပံ့ပိုးကညူေီပးရာတင်ွ အေတ�ွအက� �ံေကာင်းများအား အသပိညာေပးမ� ေ၀ရန်အတကွ ် စိတလ်မူ�ေရးဆိုင်ရာ ကနဦးအကူ 
အညေီပးမ�အသိပညာေပးစာေစာင်များကို လူမ�ေရး၀န်ေဆာင်မ�ေပးသမူျားထံ  ဖြ န်� ေ၀ရန်  ပြ �စု ပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ လူကန်ုကးူမ�တားဆးီ ကာကယွ်ခြ င်း 
ဆိုင်ရာလကက်မ်းစာေစာင်များကိုလည်း ေ၀မ�ေပးခ့ဲပ� းီ အမျိ�းသမီးများတစ်ကိုယရ်ည်သုံး သန်�ရင်ှးေရးပစ�ည်းများ ဖြ န်� ေ၀ရာတင်ွလည်း ထည့်သင်ွး 
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 ဖြ န်� ေ၀သွားမည ်  ဖြ စ်ပါသည်။  ေ၀းလံေသာ၊ သွားလာရခက်ခေဲသာ ေဒသများသုိ� သာွးေရာက၍် စတိပ်ိုင်းဆုိင်ရာ လူမ�ေရးေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးရန် 
ခက်ခဲလျက်ရိှပါသည်။ ေရေဘးသင့်ေဒသများရိှ အမျိ�းသမီးများ၊ မိန်းကေလးငယ်များအေနဖြ င့်  အမျိ�းသမီးများ တစ်ကိုယရ်ည်သုံးသန်�ရင်ှးေရး 
ပစ�ညး်များ လိုအပေ်နဆ ဲ ဖြ စ်ပါသည။် 
 
ကျန်းမာေရး၊ အာဟာရ�ှင့် သန်�ရှင်းေရးက� 
 

ကျန်းမာေရး 
 

ကလုသမဂ� ကျန်းမာေရးအစုအဖဲွ�မ ှ သတင်းအချက်အလက်များအရ ေရေဘးသင့်ေဒသများရိှ ေဘးသင့်လဦူးေရ ၁.၆ သန်းေကျာ်သည ် ကျန်းမာ 
ေရးေစာင့်ေရာှကမ်�များရရှိရန် လိုအပ်လျကရ်ှိပ� းီ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာလပုင်န်းများကို  ပြ န်လည်ေဆာင်ရကွ�်ိုင်ရန်�င်ှ့ မျ�ိးဆကပွ်ား ကျန်းမာေရး 
ေစာင့်ေရာှကမ်�လပုင်န်းများ လုပေ်ဆာင်�ိုငရ်န် အေရးတက� းီ လုိအပလ်ျက်ရှိပါသည်။ ကျန်းမာေရး၀န်က� းီဌာနမှ သတင်းအချကအ်လက်များအရ 
ကျန်းမာေရး ေဆးေပးခန်း ၂၂၄ ခ ု ပျက်စးီေက� ာင်း၊ ၎င်းတို�အနကမ် ှ  ကျန်းမာေရးေဆးေပးခန်း ၉ခုသည် ပုံမန်ှလပုင်န်းေဆာငရ်ကွ�်ိုင်ခြ င်း မရိှ 
ေသးေက� ာင်း သရိှိရပါသည်။ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်�ေပးသူများအေနဖြ င့် ေရေဘးသင့်ေဒသများကုိ သာွးေရာက�်ိုင်ေရး အခက်အခမဲျား 
 က� �ံေတ�ွရလျကရ်ှိပ� းီ လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများမ ှ တင်ပြ သည်မှာ ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးထားေသာ 
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်�ဆိုင်ရာ က�မး်ကျင်သူများမရှိခြ င်း၊ အထးူသဖြ င့် အမျ�ိးသမီးကျန်းမာေရးဆရာမများ မရှိခြ င်းသည် မျ�ိးဆကပ်ာွး ကျန်းမာ 
ေရးေစာင့်ေရာှကမ်��င့်ှ အေခြ ခံကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်�များေပးရန် လိုအပမ်�များရှိေနဆဲ  ဖြ စ်ပါသည။်  
 
ကးူစက်ေရာဂါများမဖြ စ်ပာွးေစရန်အတကွ ် ကယ်ဆယေ်ရးစခန်းစမီခံန်�ခဲွမ�ကို  မ� �ိ�နယ်ပြ ည်သ�ူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနများ�ှင့် ဗဟုိကးူစက်ေရာဂါ 
ဌာနမ ှ အလျင်အမြ န်တု့ံပြ န်ေရးအဖွဲ� Rapid Response Teams (RRT)တို� ပးူေပါင်းေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိပါသည်။ ေနအမိမ်ျားသို�  ပြ န်သာွးေသာ 
ေရေဘးသင့်ပြ ည်သမူျားအေနဖြ င့်လည်း ေရေက� ာင့်ဖြ စ်ပာွးတတေ်သာ ကးူစက်ေရာဂါများ  ဖြ စ်ပာွး�ိုင်ေခြ ရှိေနပ� းီ သန်�ရှင်းေသာ ေသာက်သုံးေရ 
များ�ှင့် သန်�ရှင်းေရးပစ�ည်းများရရှိရန် အခက်အခဲဖြ စ်လျက်ရှိေနပါသည်။ ေရ�ှင့် ပတ၀်န်းကျင်သန်�ရင်ှးေရးသည် ကူးစကေ်ရာဂါများတားဆးီ 
ကာကွယေ်ရးအတကွ ် အေရးက� းီသက့ဲသို� ေသးွလန်ွတပုေ်ကးွကဲ့သုိ�ေသာ အင်းဆကေ်က� ာင့်ဖြ စသ်ည့် ကးူစက်ေရာဂါများ၊ ဂျပန်ဦးေဏှာကေ်ရာင် 
ရမ်းနာေရာဂါများမဖြ စ်ပာွးေစေရးအတကွ ်  က� �ိတင်ကာကယွ်ခြ င်းလပ်ုငန်းများကို ေဆာင်ရကွလ်ျက်ရှိပါသည်။ ေရေဘးသင့်ေဒသများတင်ွ  ပုံမန်ှ 
ကာကွယေ်ဆးထိုးခြ င်းများေ�ာှင့်ေ�းှေနပ� းီ ကာကွယေ်ဆးများ ထန်ိးသမိး်သယ််ေဆာင်သည့်ပစ�ည်းများမာှလည်း ပျကစီ်းသာွးခဲ့ေသာ်လည်း ယခု 
အခါ ပုံမန်ှကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်�လပုင်န်းများ  ပြ န်လည်လပုေ်ဆာင်ေနပ� ီ  ဖြ စ်ပါသည်။  
၊၊ 

Damage to Health Facilities, 31 August 2015 – Ministry of Health 
State/Region Damaged 

Health facilities 
[desc.] 

Facilities with loss of 
medicine and 
damaged equipment 

Non-functioning 
health facilities 

Ayeyarwaddy 98 2 1 
Rakhine 69 25 2 
Bago 25 3   
Sagaing 13 19 5 

Magway 11 8   
Chin 7 2 1 
Yangon 1   
Shan   1  
Total 224 60 9 

 
ကးူစက်ေရာဂါများ ကးူစက်ပြ န်�ပွားမ�အတကွ ်  က� �ိတင်သတေိပးခြ င်း�င့်ှ တု့ံပြ န်ခြ င်းစနစ ် Early Warning Alert and Response System 
(EWARS)ကို တညေ်ထာင်ထားေသာ်လည်း ေရရှညတ်ညတ်ံ့ရန်�င့်ှ အားေကာင်းခိုင်မာရန် လိုအပ်ေနဆဲဖြ စပ်ါသည်။ လသူားချင်းစာနာ ေထာက် 
ထားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစညး်များ�ှင့် လမူ�ေရးအသင်းအဖဲွ�များအေနဖြ င့် EWARS စနစပုိ်မိုအားေကာင်းခိုင်မာေစရန် ပံ့ပိုးကညီူမ�များ 
ေဆာင်ရကွေ်ပးရမည်ြဖစပ်ါသည။် စစ်ကိုင်းတိုငး်ေဒသ က� းီတင်ွ ေသးွလွန်တပုေ်ကးွေရာဂါ ဖြ စပွ်ားမ�မြ င့်မားသည့်ကာလအတင်ွး ေစာင့်က� ည့်စစ် 
ေဆးခြ င်း�င့်ှ  က� �ိတင်ကာကယွ်ခြ င်းလပုင်န်းများကို ေဆာင်ရကွသ်ာွးရမည်ြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါေဒသအတင်ွး ေရေဘးေက� ာင့် ကးူစကေ်ရာဂါများ 
 ဖြ စ်ပာွးမ�မရိှေက� ာင်း သိရပါသည်။  
 

ဩဂုတ် ၃၁ ရကေ်န�စာရင်းများအရ ကျန်းမာေရး၀န်ေဆာင်မ�လပုင်န်းများ လပ်ုေဆာငေ်ပးရန်�င့်ှ ကးူစက်ေရာဂါများြဖစပွ်ားခြ င်းကို တားဆးီ 
ကာကွယရ်န် ေရေဘးသင့်ေဒသများတင်ွ စုစေုပါင်း ေရ�ွလျား ေဆးေပးခန်း ၃၇၉ခု�င့်ှ ယာယေီဆးေပးခန်း ၁,၁၁၁ ခကုို တညေ်ထာင်ထားပ� းီ  ပြ င်ပ 
လနူာေပါင်း ၂၂၃,၂၀၂ ဦးကုိ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်�ေပးခ့ဲပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ ကျန်းမာေရး၀န်က� းီဌာနမှ ေဆးစမိ်ခြ င်ေထာင် ၃,၄၃၀ လုံး၊ 
သန်�ရင်ှးေရးသုံးပစ�ညး်ထပ်ု ၃၀ ထပု၊် Bascabe lotion ၂၀၀၀ ဗးူ�င့်ှ ယားနာေပျာက်ေဆး ၁၀,၀၀၀ ဗူးတို�ကို  ဖြ န်� ေ၀ေပးပ� းီဖြ စ်ပါသည။် လသူား 
ချင်းစာနာ ေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများမ ှမေကးွတိုင်းေဒသ က� းီ၊ ရခိုင်ပြ ညန်ယ်�င့်ှ စစကုိ်င်းတိုင်းေဒသ က� းီတို�တငွ် သန်�ရင်ှးေရး 
သုံးပစ�ညး်ထပ်ု ၄၀၀ အပါအ၀င် အေရးေပ�မျိ�းဆကပ်ာွးကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်�ဆိုင်ရာပစ�ညး်ထပုမ်ျားကုိ  ဖြ န်� ေ၀ေပးပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ ေရေဘး 
သင့်ေဒသများသို� သန်�ရင်ှးေရးသုံးပစ�ညး်ထပ်ု ၂၆၀၀ အပြ င် မျ�ိးဆက်ခြ ားပစ�ည်းများ၊ ေဆး၀ါးများ၊ မးီယပ်သားဖာွးကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်� 
ဆိုင်ရာပစ�ညး်များကုိ ေရေဘးသင့်ေဒသများသို�  ဖြ န်� ေ၀ ပ� းီဖြ စ်ပါသည။်  
 

ေဆးေပးခန်းများ၊ ကာကွယေ်ဆးထိုးခြ င်းများ၊ မခိင်�ှင့်ကေလးေစာင့်ေရာှကေ်ရးလပုင်န်းများ၊ အာဟာရဖြ ည့်စက်ွခြ င်းလပုင်န်းများအပါအ၀င် 
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ပစ�ည်းများ�င့်ှ ေစာင့်ေရာှကက်သုေပးခြ င်းလုပင်န်းများအား လ�င်မြ န်စာွ  ပြ န်လည်ထန်ိးသမိး်ထေူထာင်ေပးရန်လည်း အေရး 
 က� းီပါသည်။သက်က� းီရယ်ွအိုများ၊ ကေလးသူငယမ်ျား၊ နာတာရညှေ်ရာဂါသည်များအား အထးူကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်�များေပးရန်�င့်ှ ကုိယ၀်န် 
ေဆာင်မခိင်များအား  သန်�ရင်ှးေရးသုံးပစ�ညး်များဖြ န်� ေ၀ေပးခြ င်းအပါအ၀င်   ခခု�ုိံင်စမွး်နညး်ပါးသမူျားအား  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်�များေပး  

For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 6 
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Response in the Health Sector, 31 August 2015 – Ministry of Health 

State/Region No. Mobile Clinics No. Temporary Clinics 

Ayeyarwaddy  208   196  
Sagaing  86   340  

Rakhine  35   77  

Bago  26   199  

Magway  5   82  

Yangon  2   30  

Mandalay  8   50  

Chin  9   13  
Kachin    14  
Mon    85  

Shan    13  
Kayin    12  
Total 379 1,111 

 
အာဟာရဖြ ည့်စက်ွခြ င်း  
 

အသက် ၅ �ှစေ်အာက ်ကေလး ခန်�မန်ှးေခြ  ၁၄၃,၀၀၀ဦးသည် ေရေဘးေက� ာင့် ထခိိုကခံ်စားခဲ့ရပ� းီ ေရေဘးသင့်ေဒသများ အထးူသဖြ င့် ချင်းပြ ည် 
နယ၊် ရခိုင်ပြ ညန်ယ်၊ ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ က� းီ�င့်ှ မေကွးတိုင်းေဒသ က� းီတို�တင်ွ အာဟာရချ�ိ�တဲ့မ�သည် အဓကိဦးစားေပးေဆာင်ရကွရ်မည့် က� 
တစရ်ပ်ဖြ စ်ပါသည်။ ထို�ပြ င် ခန်�မန်ှးေခြ  ကုိယ၀်န်ေဆာင်မခိင် ၆၀,၀၀၀ �ှင့် �ုိ�တိုကမ်ခိင်များ (ေဘးသင့်လဦူးေရ ၁.၆ သန်းေပ�အေခြ ခ ံတကွခ်ျက် 
ထားပါသည်) ေရေဘးေက� ာင့် ထခိိုကခံ်စားခဲ့ရပါသည။်  ပြ ည်တင်ွးရှိ UN, INGO, NGO, LNGOများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွခ်ဲ့ေသာ က�ေပါင်းစုံ 
ကနဦးလုိအပ်ချက်ေလ့လာဆန်းစစ်မ� Multi - agency Initial Rapid Assessment (MIRA)အရ ေရေဘးသင့်ေဒသများတွင် အသက် ၂ �ှစ်ေအာက် 
ကေလးများ၏ မဘိများ�ှင့် ေစာင့်ေရာှကသ် ူ၂၀%သည ်၎င်းတို�ကေလးများအား အစာအာဟာရေက�းေမးွရန်  အခက်အခဲရှိေနေက� ာင်း�င့်ှ အထးူ 
သဖြ င့် ရခိုင်ပြ ညန်ယတ်င်ွ အဆိုပါကစိ�မာှ ၄၀%  ဖြ စ်ေပ�ေနေက� ာင်း သရိပါသည။် အဆိုပါ ေတ�ွရှိချက်များသည် ေရေဘးမဖြ စ်မ ီ ရှိ�င့်ှပ� းီေသာ 
ရခုိင်ပြ ညန်ယ၏်အာဟာရအေခြ အေန�င့်ှ ကုိကည်ေီနပါသည်။  
 

ကျန်းမာေရး၀န်က� းီဌာနမ ှ အစာအာဟာရအတွက ် အာဟာရဖြ ည့်စက်ွစာများ၊ အာဟာရဖြ ည့်စက်ွကထုုံးများ၊ ကေလးသူငယအ်ာဟာရဖြ ည့်စက်ွ 
တိုကေ်က�းခြ င်းများက့ဲသို�ေသာ ေထာကပ့ံ်မ�များပြ �လုပေ်ပးလျက်ရှိ ပ� းီ လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများမှလညး် 
Myanmar Health Assistant Association မတှစဆ်င့် ေထာကပ့ံ်မ�များ  ပြ �လုပေ်ပးလျက်ရှိပါသည်။ ကျန်းမာေရး၀န်က� းီဌာန�င့်ှ လသူားချင်း 
စာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစညး်များမှ လန်ွကစွဲာ အာဟာရချိ��တဲ့မ�များကုိ ေဖာ်ထတုသ်တမ်တှရ်န်�င့်ှ  ပြ ည့်၀အာဟာရ  ဖြ ည့်စွက် 
စာများ ေထာက်ပံ့ေပးရန် ေလလ့ာဆန်းစစ်လျကရ်ှိပ� းီ ရခုိင်ပြ ညန်ယ၊် မေကွးတိုင်းေဒသ က� းီ၊ စစ်ကိုင်းတိုငး်ေဒသ က� းီ၊ ချင်းပြ ညန်ယ၊် ပခူဲးတိုင်း 
ေဒသ က� းီ�ှင့် ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ က� းီတို�တင်ွ ေမးွကင်းစ�ှင့် ကေလးသူငယမ်ျားကို အာဟာရဖြ ည့်စက်ွတိုကေ်က�းခြ င်းတို�ကို ေဆာင်ရကွေ်နပ�  ီ  ဖြ စ် 
ပါသည်။ 
 

လတတ်ေလာဦးစားေပးေဆာင်ရကွရ်မည့် လပုင်န်းစ�်များတင်ွ  ဖြ ည့်စကွအ်ာဟာရတုိကေ်က�းခြ င်း၊ အဏအုာဟာရဖြ ည့်မ�န်�များကို ကျယ်ပြ န်� 
ထေိရာကစ်ာွ ြဖန်� ေ၀ေပးခြ င်း၊ မညသူ်က၊ မည်သည့်ေနရာတင်ွ မညသ်ည့်လပုင်န်းလပုေ်ဆာင်သညဆ်ိုေသာ(3Ws)မအှစီရင်ခစံာအရ အာဟာရ 
ဆိုင်ရာလပုင်န်းေဆာင်ရကွမ်�များ မရှိိေသာ စစကုိ်င်းတိင်ုးေဒသ က� းီ၊ ရမှး်ပြ ည်နယ၊် မေကးွတိုင်းေဒသ က� းီ�ှင့် မန်ွပြ ညန်ယတ်ို�ရှိ ေဘးသင့်လဦူး 
ေရများ၏ အာဟာရပြ ည့်၀မ�အေခြ အေန�င့်ှ ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် များကုိ ရရှိရန်ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း စသည်တို� ပါ၀င်ပါသည်။  
 

ေသာက်သံုးေရ�ှင့် သန်�ရှင်းေရး 
 

လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများသည် အထးူသဖြ င့် ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ က� းီ၊ ချင်းပြ ည်နယ၊် ရခိုင်ပြ ညန်ယ�ှ်င့် 
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ က� းီတို�ရှိ ေဘးသင့်လဦူးေရ ၅၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ကို ဦးတညက်ာ အေရးေပ�ေသာကသံု်းေရေထာကပ်ံ့ေပးခြ င်း�င့်ှ ေရသန်� 
ေဆးပြ ားများဖြ န်� ေ၀ေပးခြ င်းတို�မတှစဆ်င့် ေရေက� ာင့်ဖြ စ်တတေ်သာ ကူးစကေ်ရာဂါများ မဖြ စ်ပာွးေစရန် တားဆးီကာကယွေ်ရးလပ်ုငန်းများကုိ 
ေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိပါသည်။  
 

ကျန်းမာေရး၀န်က� းီဌာနမ ှေရအရင်းအမြ စ ်၁၂၄,၀၃၉ ခုကို ကလိုရင်းေဆးခတ်ခြ င်း၊ ေရသန်�စင်စည်ပိုင်း ၂၆၇ခု၊ ကလုိရင်းေဆးပြ ား ၂၈,၈၀၀  ပြ ား၊ 
ကလုိရင်းေဆးမ�န်�ထပု် ၁၈,၉၀၀ ထပု ် ၊ အမ်ိသာအိုး ၁၉,၇၀၀ ခ ုတို�ကို ေရေဘးသင့် တိုင်းေဒသ က� းီ/ ပြ ည်နယမ်ျားသို�  ဖြ န်� ေ၀ေပးခ့ဲပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ 
ေကျးလက်ေဒသဖွံ�ဖ� �ိးတိုးတကေ်ရးဦးစီးဌာနမ ှကချင်ပြ ည်နယ၊် ချင်းပြ ညန်ယ၊် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ က� းီ၊ ပဲခးူတိုင်းေဒသ က� းီ၊ မေကွးတိုင်းေဒသ က� းီ၊ 
မ��ေလးတိုင်းေဒသ က� းီ�င့်ှ ရခုိင်ပြ ည်နယတ်ို�တင်ွ  ပြ န်လည်သန်�စင်ပြ �ပြ င်ေပးရမည့့် ေရအရင်းအမြ စ် ၁၁,၈၉၃ ရှိေက� ာင်း သတမ်တှထ်ားပါသည်။ 
လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖဲွ�အစည်းများမ ှေကျးလက်ေဒသဖွံ�ဖ� �ိးတိုးတကေ်ရးဦးစီးဌာနသို� ေရအရင်းအမြ စ ်၅၀၀ ေကျာ် 
အား  ပြ န်လည်သန်�စင်ရန်�င့်ှ  ပြ န်လညထ်ေူထာင်ေပးရန် ေထာကပ်ံ့ေပးခ့ဲပ� းီ ဖြ စ်ပါသည်။ ထို�ပြ င် ေကျးလက်ေဒသဖံွ�ဖ� �ိးတိုးတကေ်ရးဦးစီးဌာနမှ 
ကလုိရင်းေဆးပြ ား ၅၅၂,၀၀၀၊ ကလိုရင်းေဆးမ�န်� ၂၅၀ ကလီိုဂရမ်၊ ေရသန်�စင်ပစ�ည်း ၁၅ ခ၊ု အမိသ်ာအိုး ၂၅၀၀၀ တို�ကို စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ က� းီ၊ 
မေကွးတိုင်းေဒသ က� းီ၊ ရခုိင်ပြ ညန်ယ�်င့်ှ ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ က� းီတို�တင်ွ  ဖြ န်� ေ၀ေပးခဲ့ပ� းီဖြ စ်ပါသည။် ကုလသမဂ�ေရ�င့်ှ သန်�ရင်ှးေရးအစုအဖွဲ� 
မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများမှ ကယဆ်ယေ်ရးစခန်းများတင်ွ အေရးေပ�အမ်ိသာများ ေထာကပ်ံ့ေပးခဲ့ပ� းီ ေရတင်ွးေရကန်များပြ န်လညသ်န်�စင်ေရး 
အတကွလ်ည်း ေထာကပ်ံ့ကညူေီပးသွားမညြ်ဖစ်ပါသည်။ လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများမ ှ အေရးေပ�မိသားစု 
သုံးေရသန်�စင်ေဆးပြ ားများ သိုေလာှင်ထားရှိေက� ာင်း၊ ချင်းပြ ညန်ယ�ှ်င့် စစကုိ်င်းတိုင်းေဒသ က� းီအတင်ွးရှိ  ေ၀းလေံခါင်ဖျားေသာေဒသများသုိ� 
ေသာကသံု်းေရ�င့်ှ သန်�ရှင်းေရးဆိုင်ရာ ကညီူေထာကပ်ံ့မ�များေရာကရ်ှိ�ိုင်ခြ င်း မရှိေသးေက� ာင်း သရိပါသည်။   

For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 7 
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Government Response in WASH – Ministry of Health 

State/Region Pools/Wells chlorinated 

Ayeyarwaddy  14,088  
Sagaing  36,380  

Rakhine  27,525  

Bago  19,146  

Magway  11,326  

Yangon    3,213  

Mandalay  4,518  

Chin  126 
Kachin  5,772  
Mon  1,048  

Shan  235  
Kayin  662  
Total 124,039 

 

Government Response in WASH – Department of Rural Development 
State/ 
Region 

Wells Hand Pumps Ponds and Lakes Others Total Estimated cost 
in million kyats 

  not 
repaired 

repaire
d 

not 
repaired 

repaire
d 

not 
repaired 

Repair
ed 

not 
repaired 

repaire
d 

not 
repaired 

repaired   

Kachin 0 0     0 0 1   1 0 0.5 
Chin 0 0     0 0 41   41 0 54.87 
Sagaing 78 59 102 87 15 6 3505 462 3700 614 207.5 
Bago 6 0 319 82 4 0     329 82 16.9 
Magway 3479 1556     362 211 577   4418 1767 140.71 
Mandalay 1 0     0 0 13   14 0 24.39 
Rakhine 0 0     507 370     507 370 380.25 
Total 3564 1615 421 169 888 587 4137 462 9010 2833 825.12 
 

ေသာကသံု်းေရ�င့်ှ သန်�ရင်ှးေရးဆိုင်ရာလပုင်န်းများသည ်ေရ�ှင့်သန်�ရင်ှးေရးဆိုင်ရာ  ပြ န်လည်သန်�စင်ပြ �ပြ င်ခြ င်း၊ ေကျာင်းများ၊ ကျန်းမာေရး ဌာန 
များတင်ွ ေသာကသ်ုံးေရ�င့်ှ သန်�ရင်ှးေရးဆိုငရ်ာများ  ပြ န်လည်ထေူထာင်�ိုင်ေရး ပံ့ပိုးကူညေီပးခြ င်း�င့်ှ ေဘးသင် ့ပြ ည်သမူျား၏ ခခု�ုိံင်စမွး်အား 
 မြ င့်မားေစေရးအတက်ွ သန်�ရင်ှးေရးဆိုင်ရာလပုင်န်းများ တိုးမြ �င့်လပ်ုေဆာငေ်ပးခြ င်းတို� အပါအ၀င်  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးဆိင်ုရာ လုပင်န်းစ�် 
များ�ှင့်အတူ ေရးှဦးပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးသို� ဦးတည်ေနပ�  ီ ဖြ စ်ပါသည်။  
 
 ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးက� 
       

ေရးှဦးပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး  
 

အမျိ�းသားသဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်�ခဲွမ�ေကာ်မတီ 
သည် ေဆာကလ်ပုေ်ရး၀န်က� းီဌာနမ ှ ဦးစီး ေဆာင်ရကွေ်န 
ေသာ ေဘးသင့်ေဒသများ အမြ န် ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရး 
ေပါင်းစပည်�ိ�ိ�င်းေရးလပုင်န်းေကာ်မတ ီ Recovery 
Coordination Centre (RCC)မှတစ်ဆင့် အမျိ�းသားအဆင့် 
 ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးစမီခံျက် (National Recovery 
Plan)ကုိ ပ့ံပုိးကူညီေပး�ုိင်ရန်အတွက် ေရှးဦးပြ န်လည် 
ထူေထာင်ေရးဆိုင်ရာ ဆန်းစစေ်လလ့ာချကကုိ် ေဆာင်ရကွ် 
သာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။ �ုိင်ငေံတာ်အစိုးရအေနဖြ င့် ေနပြ ည ်
ေတာ်တင်ွ  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးလုပင်န်းည�ိ��ိင်းေရးဗဟုိ 
ဌာနကို ေနပြ ညေ်တာ၌်လည်းေကာင်း၊ ဌာနခွဲများကုိ ရန်ကန်ု 
တိုင်းေဒသ က� းီ�င့်ှ မ��ေလးတိုင်းေဒသ က� းီတို�တငွလ်ညး် 
ေကာင်းဖင့်ွလစှ၍် လပ်ုငန်းများေဆာင်ရကွလ်ျကရ်ှိပါသည်။ 
(�ုိင်ငံေတာ်ဒုတယိသမ�တ ဦးဉာဏထ်န်ွးမ ှ ရန်ကန်ုတိုင်းေဒသ က� းီတင်ွ ဖင့်ွလစှထ်ားေသာ  ပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရးလပုင်န်း ည�ိ��ိင်းေရးဌာနခွဲသုိ� 
သာွးေရာကက်ာ လိုအပသ်ည်များ လမ်း��န်မာှက� ားေနပုံ - ယာဘက်)  ပြ န်လည် ထေူထာင်ေရး လပ်ုငန်းည�ိ��ိင်းေရးဗဟိုဌာန၏ ဖွဲ�စည်းပုံ�င့်ှ အဓကိ 
လပ်ုေဆာငသ်ာွးမည့် လုပင်န်းများ�င့်ှပတသ်က်သည့် ည�ိ��ိင်းအစညး်အ ေ၀းကုိ ဩဂတု ်၂၈ ရကေ်န�တင်ွ ေနပြ ည်ေတာ်၌ ကျင်းပပြ �လုပခ့ဲ်ပါသည။် 
RCCမ ှ အဓကိလုပ်ေဆာငမ်ည့်လပ်ုငန်းများမာှ လိုအပမ်�ဆန်းစစခ်ျက်များ၊ စမီကံန်ိးေရးဆွဲခြ င်း၊ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ေစာင့် 
 က� ည့်စစေ်ဆးခြ င်း၊ သတင်းအချကအ်လက်ဖြ န်�ဖြ �းခြ င်း�ှင့် ဆကသ်ယ်ွေဆာငရ်ကွ်ခြ င်း၊ ေပါင်းစပည်�ိ��ိင်း ေဆာင်ရကွ်ခြ င်းတိ�ု ပါ၀င်ပါသည်။ က� 
အလိုက်ေဆာငရ်ကွမ်ည့် လပုင်န်းအဖွဲ�များကုိ အဓိကလုပင်န်းေဆာင်ရကွမ်� များအား ပံ့ပိုးရန် ဖွဲ�စညး်ေဆာင်ရကွသ်ာွးမည ်ြဖစ်ပါသည်။  
 

 ေယဘူယျအားဖြ င် ့ ေရေဘးသင် ့ ပြ ည်သအူားလုံးသည် ၎င်းတို�၏ အသက်ေမးွ ၀မ်းေကျာင်းလပုင်န်းများ  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေပးခြ င်း၊ အ ေြခခံ 
သန်�ရင်ှးေရး�င့်ှ ေရးှဦးပြ န်လည်ထေူထာင်ေရးလပုင်န်းများ ေဆာင်ရကွ်ခြ င်းစသည်တို��င့်ှ ပတ ် သကသ်ည့် သတင်းအချကအ်လက်များကို 

For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 8 
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လိုအပ်ေနပါသည။် ဩဂတု ်၃ ရက ်ေန�မစှတင်၍  မြ န်မာ့အသ�ှံင့် BBC Media Action တို�ပးူေပါင်းပ� းီ “ရှင်သန်ခြ င်းကမ်းလက်များအစီအစ�်”ကုိ 
ထုတ်လ�င့်ေပးလျက်ရိိှပါသည်။ အဆုိပါ အစီအစ�်သည် ေရေဘးသင့်ေဒသရှိ  ပြ ည်သူ ၈.၂ သန်းကို လ�မး်ခ� �ံ ထတုလ်�င့် ေပးေနပါသည်။ ထို�ပြ င် 
 ပြ ည်တင်ွးရှိ UN, INGO, NGO, LNGOများ ပးူေပါင်း ေဆာငရ်ကွခ့ဲ်ေသာ က�ေပါင်းစုံ ကနဦးလိုအပ်ချကေ်လလ့ာဆန်းစစ်မ� Multi-Sectoral 
Initial Rapid Assessment (MIRA)မရှရိှေသာ သတင်းအချက်အလက်များအရ  ပြ ည်သမူျားအေနဖြ င့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ မည်သည့် 
နည်းလမ်းဖြ င့်ရယူလုိသည်ကုိ စစ်တမ်းေကာက်ပ� းီ ေအာကပ်ါဇယားဖြ င့် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

လူသားချင်းစာနာမ�ဆုိင်ရာ တာ၀န်ယူမ�၊ တာ၀န်ခံမ�များ၊ လယ်သမားများအေနဖြ င့် ၎င်းတုိ�၏ လယ်ယာ ေြမများကုိ မည်က့ဲသုိ�  ပြ န်လည်ထူေထာင်ရမည် 
ဆိုသည့်အချက်�င့်ှ ကာကယွေ်စာင့်ေရာှကေ်ပးမ�ဆိုင်ရာသတင်းအချက် 
အလက်များကုိ ေဘးသင့် ပြ ည်သူများကေမ�ာ်လင့်လျက်ရိှပါသည်။ ယင်း 
�င့်ှစပလ်ျ�်း၍ လမူ�၀န်ထမ်း၊ ကယဆ်ယ်ေရး�င့်ှြပန်လညေ်နရာချ 
ထားေရး၀န်က� ီးဌာန  ပြ ည်ေထာင်စု၀န်က� ီး ေဒါက်တာေဒ�ြမတ်ြမတ်အုန်းခင် 
သည် ေရေဘးသင့်ပြ ည်သူများ၏လုိအပ်ချက်များကုိ ေတွ�ဆံုေမးမြ န်း 
အားေပးစကား ေြပာက� ားခ့ဲပါသည။် (ယာပုံ)  ပြ ည်ေထာင်စသုမ�တ 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံေတာအ်စိုးရသည ် ေဘးသင့်ပြ ည်သမူျားသုိ� မျ�ိးစပါးများ 
 ဖြ န်� ေ၀ေပးခြ င်း၊ လယ်ထန်ွစကက်ဲ့သို�ေသာ စုိကပ်ျ�ိးေရးလုပင်န်းသုံး 
ပစ�ညး်များ ပံ့ပိုးေပးခြ င်းတို�ကို ေဆာင်ရကွေ်ပးလျက်ရှိပ� းီ စိုကပ်ျ�ိးေရး 
ေချးေငွများအတကွ ် ပြ န်လည်ဆပခ်ျန်ိကိုတိုးမြ �င့်ေစာင်ဆ့ိုင်းခြ င်း စသည် 
တို�ကို ေဆာင်ရကွရ်န် စစီ�်လ�ကရ်ှိပါသည်။ ထို�ပြ င် မိုးေလ၀သ�င့်ှ ဇလ 
ေဗဒဦးစီးဌာနမ ှ သတင်းအချက်အလက်များအရ  မြ န်မာ�ိုင်ငံသည ်
မုန်တုိင်းရာသီသုိ�၀င်ေရာက်ေတာ့မည်ဖြ စ်၍  က� �ိတင်သတိေပးချက်များ 
 ဖြ န်� ေ၀ေရးသညလ်ည်း အေရးက� းီေသာ လုပင်န်းတစရ်ပ်ဖြ စ်ပါသည်။  
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Storm frequency in the Bay of Bengal 
from 1991-2014 

Preferred ways of Receiving Information – MIRA 
State/Region First Preference Second Preference 

Ayeyarwaddy Radio Mobile phone call 

Bago (west) Radio Mobile SMS 

Chin Mobile phone call Community Leader 

Magway Radio Mobile phone call 

Rakhine Radio TV 

Sagaing Mobile phone call TV 

For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com 9 



2 September 2015 | Myanmar Floods Response 2015 
ပညာေရး 
 

ေရေဘးေက� ာင့် ထခိိုကပ်ျက်စီးသည့်ေကျာင်း စစုုေပါင်း ၄,၁၁၆ ေကျာင်းရှိ ပ� းီ ၎င်းတို�အနကမှ် ၆၀၈ ေကျာင်းသည် လုံး၀ပျကစီ်းသည့်ေကျာင်းများ 
ြဖစ်ပါသည်။ ေရးှဦးဆန်းစစခ်ျကမ်ျားအရ ထခိိုကပ်ျက်စးီမ�များအားလုံးကို  ပြ န်လည်ပြ င်ဆင်ခြ င်း၊  ပြ န်လည်ထေူထာင်ခြ င်းအပြ င် ယာယီစာ 
သင်က� ားရန်ေနရာများ  ပြ �လုပေ်ပးခြ င်း၊ သင်က� ားမ�၊ သင်ယမူ�ဆိုင်ရာ သင်ေထာကက်ပူစ�ညး်များ�ှင့် စာသင်ေကျာင်းပရိေဘာဂများ ေထာကပ့ံ် 
ေပးခြ င်း စသည်တို� အေရးတက� းီလိုအပ်လျကရ်ှိပါသည်။    သို�ေသာ်လညး် ေရေဘးသင့်ေကျာင်းသားေကျာင်းသမူျား ကိုယက်ျန်းမာ၊ စတိခ်ျမ်းသာ 
ေစေရးအတက်ွ ဘ၀တွကတ်ာက�မး်ကျင်စရာ သင်တန်းများ၊ သဘာ၀ေဘးေလျာ့ပါးေရးဆိုင်ရာ အသပိညာေပးခြ င်း၊ ပုံမန်ှ�င့်ှ ပုံမန်ှမဟုတသ်ည့် 
ပညာေရးတွင် စိတပ်ိုင်းဆိင်ုရာ လမူ�ေစာင့်ေရာှကမ်�ေပးခြ င်းများ ေဆာင်ရကွေ်ပးရန် လိုအပ်လျကရ်ှိပါသည်။  
 
Number of Destroyed Schools per Township – Ministry of Education 
Rakhine (360) Ayeyarwaddy (125) Chin (64) Magway (30) Sagaing (21) Shan (4) Mon (2) Kachin (1) Bago (1) 
Budithaung (99) Thabaung (47) Paletwa (12) Sidoktaya (11) Salingyi (5) Tachileik (3) Mawlamyine (2) Mogaung (1) Yedashe (1) 
Maungdaw (61) Kyaunggon (40) Matupi (12) Aunglan (7) Kani (5) Lawksawk (1)  
Mrauk-U (58) Myanaung (10) Hakha (11) Pwintbyu (5)  Kale (3)  
Ratheduang (44) Yegyi (8) Tonzang (8) Thayet (4) Tamu (2) 
Ponnagyun (37) Kangidaunt (6) Tedim (7) Gangaw (2) Wetlet (2) 
Kyauktaw (23) Kyonpyaw (4) Kanpetlet (5) Yesagyo (1) Kanbalu (2) 
Pauktaw (16) Hinthada (2) Mindat (4)  Homalin (1) 
Minbya (10) Ingapu (2) Falam (4) Mawlaik (1) 
Sittwe (6) Pantanaw (2) Thantlang (1)  
Kyaukpyu (2) Danubyu (1)  
Ann (2) Ngaungdon (1) 
Myebon (1) Maubin (1) 
Munuang (1) Kyangin (1) 
 

အေဆာကအ်ဦများ၊ ေရအမ်ိများ၊ ေရအရင်းအမြ စ်များ�ှင့် လမ်းပန်းဆကသ်ယ်ွေရးများအပါအ၀င် ဧရာ၀တတီိုင်းေဒသ က� းီအတင်ွးရှိ မလူတန်း�ှင့် 
အလယ်တန်းေကျာင်း ၁၂ ေကျာင်းတို�တင်ွ  ပြ န်လည်ပြ �ပြ င်မ�များ ေဆာင်ရကွ်ပ� းီခဲ့ပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ လူသားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က် 
အဖွဲ�အစည်းများမ ှသင်က� ားမ�အေထာကအ်ကူပြ �ပစ�ညး် ၂၅၀၀ ကို ေထာကပ့ံ်ေပးရန် စစီ�်လျက်ရှိပါသည်။ ရခုိင်ပြ ညန်ယ ်ပညာေရးဦးစီးဌာန�င့်ှ 
လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများပးူေပါင်းကာ ေကျာင်းသားေပါင်း ၄၄၀၀ ဦးကုိ သင်က� ားေရးပစ�ညး်များ ပ့ံပိုးေပး 
 ပ� းီြဖစ်ပါသည်။ လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ မတိဖ်က်အဖွဲ�အစည်းများအေနဖြ င့် ေကျာင်းသားအသုံးအေဆာင်ပစ�ညး်ထပု ်၉၀၀၀ ထပ်ု၊ 
အပန်းေဖြ ကစားစရာပစ�ညး်များပါသည့် အထပု ်၄၇ ထပု၊် ဆရာအသုံးအေဆာင်ပစ�ညး်ထပ်ု ၇၅ ထပု ်တို�ကို  ဖြ န်� ေ၀ခဲ့ပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ ချင်းပြ ညန်ယ် 
တင်ွ ပညာေရးဆိုင်ရာေထာကပ်ံ့မ�များေပးရန်မှာ လမ်းပန်းဆကသွ်ယေ်ရးခက်ခမဲ�ေက� ာင့်  ပြ ဿနာတစရ်ပ်ဖြ စ်ေနပါသည။် ထိုပြ င် ပညာေရးက� 
ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရကွသ်မူျားမ ှအရင်းအမြ စရ်ာှးပါးမ�သည်လညး် တု့ံပြ န်ေရးလပုင်န်းများလပုေ်ဆာင်ရာတင်ွ အကန်�အသတ်ဖြ စ်ေနဆဲဖြ စပ်ါသည်။  
 
လံုခ� �ံေရး�ှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးက� 
 

အမျ�ိးသားသဘာ၀ေဘးအ��ရာယဆ်ိုင်ရာ စမီခံန်�ခဲွမ�ေကာ်မတမီ ှ ေရေဘးတု့ံပြ န်ေရးေဆာင်ရကွမ်�အေနဖြ င့် ေရေဘးသင့်ေဒသများသို� သာွးလာ 
ဆကသ်ယ်ွ�ိုင်ရန် ေဆာင်ရကွေ်ပးလျက်ရှိပါသည်။ ေဘးဖြ စ်ေဒသတင်ွး ေဒသ��ရလုံခ� �ံေရးအတကွ ် လူသားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုင်ရာ 
အဖွဲ�အစည်းများမ ှ သက်ဆိုငရ်ာ ေဒသအာဏာပုိင်များ�င့်ှ ည�ိ��ိင်းေဆာင်ရကွ်က� ရမည် ြဖစ်ပါသည။် အေရးေပ�ကွပက်ေဲရးဌာန EOC မှ 
ခရီးသာွးလာခင့်ွများကို ေဆာင်ရွကေ်ပးလျကရ်ှိပါသည်။ ေရေဘးသင့်ေဒသများတင်ွ လမး်၊ တတံားများသည် ရ�ံ�ံွများ၊ အမ�ိကမ်ျားဖံုးလ�မ်းမ��င့်ှအတူ 
လမ်းများ၊ တတံားများ၊ တာတမမံျား ထခိိုကပ်ျက်စးီဆုံး��ံးခဲ့ပါသည်။ အထးူသဖြ င့် ချင်းပြ ညန်ယသ်ည် သာွးလာေရးခက်ခဲလျကရ်ှိပါသည။်  
 
ေပါင်းစပ်ည�ိ�ိ�င်းခြ င်း က� 
�ိုင်ငံေတာဒ်တုယိသမ�တဦးဉာဏ်ထန်ွးဦးေဆာင်ေသာ အမျိ�းသားသဘာ၀ေဘးအ��ရာယဆ်ိုင်ရာစမံီခန်�ခွဲမ�ေကာ်မတသီည် �ုိင်ငံေတာ်အဆင့် 
သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်တု့ံပြ န်မ�လပုင်န်းများကို ေပါင်းစပေ်ဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိပ� းီ ေဒသ�ှင့်လိုကေ်လျာညေီထသွည့် လပုင်န်းေဆာငရ်ွကမ်�စမီကံန်ိး 
များဖံွ�ဖ� �ိးတိုးတကလ်ာေစရန် တိုင်းေဒသ က� းီ/ ပြ ည်နယအ်စိုးရအဖဲွ�များ�ှင် ့ ေပါင်းစပည်�ိ��ိင်းရန် တာ၀န်ရှိေသာ အေရးေပ�ကွပက်မဲ�ဗဟိုဌာန 
Emergency Operations Centre (EOC)၊ ေဘးသင် ့ေဒသများ အမြ န်ပြ န်လညထ်ေူထာင်ေရး ေပါင်းစပည်�ိ�ိ�င်းေရးလပု်ငန်းေကာ်မတီ 
Recovery Coordination Centre (RCC)�ှင့်  ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရး စီမကံန်ိးေရးဆွဲေရးဖိုရမ ် Recovery Planning Forum တို�မ ှတစဆ်င့် 
ကယ်ဆယေ်ရး�င့်ှ ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးလပုင်န်းများကို ေဆာင်ရကွေ်ပးလျကရိှ်ပါသည။်  
 
 
 
 
ဆကသ်ယ်ွရန်-  

 
 ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရး လုပင်န်းည�ိ��ိင်းေရးဌာနခွဲ (ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ က� းီ) 
အမတှ ်(၉)၊ ကျ�ိကဝုိ်င်းဘရုားလမး်၊ ရပ်ကကွ ်(၃)၊ မရမ်းကန်ုးမ� �ိ�နယ၊် ရန်ကန်ု 
၀၁-၆၆၁၈၁၂/၆၅၂၆၉၉/၃၇၄၃၀၁၊ ၀၉ ၅၁၁၁၃၆၈ 
 
 ပြ န်လည်ထေူထာင်ေရး လုပင်န်းည�ိ��ိင်းေရးဌာနခွဲ (မ��ေလးတိုင်းေဒသ က� းီ) 
��န်က� ားေရးမှ�း�ုံး၊ လမ်းဦးစးီဌာန၊ ေဆာကလ်ပုေ်ရး၀န်က� းီဌာန၊ လမ်း ၃၀၊ မ��ေလး 
၀၂-၃၉၂၈၄/၃၉၂၈၆၊ ၀၉ ၅၀၃၅၆၀၈ 
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Map of GDP per Capita and Damaged Farmland – Data from MNPED and MOAI 
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Maps of Direct Economic Losses and Damaged Shelter – Data from MNPED and MOSWRR 
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