


 

ကျးဇူးတင်လာ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကနဦးလိအပ်ချက်များ သိရှိနိင်ရန်အတွက် 

ကွင်းဆင်း ကာက်ယူခဲ့သည့် အစီရင်ခစာသည် “ကနဦးလိအပ်ချက်စစ်တမ်း ကာက်ယူ ရး၊ 

ပျက်စီးဆးရးမအတည်ြပု ရး နှင့် လိအပ်ချက်များဆန်းစစ် ဖာ်ထတ် ရးလပ်ငန်း ကာ်မတ”ီ 

အတွင်း ရးမှူးရးြဖစ်သည့် ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ မ့ ှကွင်းဆင်း ကာက်ယူခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။   

 “ကနဦးလိအပ်ချက်စစ်တမ်း ကာက်ယူ ရး၊ ပျက်စီးဆးရးမအတည်ြပု ရးနှင့် လိအပ် 

ချက်များဆန်းစစ် ဖာ်ထတ် ရးလပ်ငန်း ကာ်မတ”ီအ နြဖင့် ဘးအန္တရာယ်တစ်ခ ြဖစ်ပွား 

ပီး နာက် ကနဦးလိအပ်ချက်များ၊ ရရှည်အတွက်လိအပ်ချက်များ၊ ဘးအန္တရာယ်ကိုတင ်

ကာကွယ် ရးနှင့် ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးကိ ဦးတည်သည့် က အလိက် လိအပ်ချက်များကိ 

ဖာ်ထတ်၍ အမျိုးသား သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစီမခန ့်ခွဲမ ကာ်မတီသိ ့ တင်ြပရန်နှင့် 

သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ လပင်န်း ကာ်မတီများ၊ တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ မ့ျား 

သိ ့သတင်းအချက်အလက်များ စစည်းတင်ြပရန်၊ အကြပု ပးရန် လပ်ငန်းတာဝန်ပါရှိပါသည်။  

ထိကဲ့သိ ့ သက်ဆိင်ရာများသိ ့ အကြပု ပးနိင်ရန်အတွက် ကနဦးလိအပ်ချက် စစ်တမ်း 

ကာက်ယူ ရး၊ ပျက်စီးဆးရးမအတည်ြပု ရးနှင့် လိအပ်ချက်များဆန်းစစ် ဖာ်ထတ် ရး လပ်ငန်း 

ကာ်မတ ီ အတွင်း ရးမှူးရး၏ ဝန်ထမ်းများမှ အိမ် ထာင်စများနှင့် ကျးလက် ဒသ ဆိင်ရာ 

အဖွဲအ့စည်းများသိ ့ မးြမန်းမည့် မးခွန်းလာများ ြပုစ၍ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် 

ပျက်စီးခဲ့ရသည့် ဒသများသိ ့ကွင်းဆင်း ကာက်ယူ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့ ် နရာများသိ ့ကွင်းဆင်း၍ ကနဦးလိအပ်ချက်များ 

ကိ စိစစ်ရန ်ကွင်းဆင်း ကာက်ယူရာတွင် အစစအရာရာကူညီ ဆာင်ရွက် ပးခဲ့သည့်  အ ထွ ထွ 

အပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာနမှ မို န့ယ်အပ်ချုပ် ရးမှူးများနင့်ှ အဖွဲ ဝ့င်များ၊ သဘာဝ ဘးကျ ရာက ်

ခ့ဲသည့် ကျးရွာများတွင် နထိင်ကသည့် ြပည်သူများ၊ သဘာဝ ဘးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိ ဒသ၏ 

လိအပ်ချက်များ နှင့် သဘာဝ ဘးကိုတင်ကာကွယ် ရးအတွက ် ြပည့်စစွာ အကြပု ြဖကား 

ပးကသည့် လတ် တာ်နစှ်ရပ်ရှိ ကိယ်စားလှယ် ကီးများအား ကျးဇူးဥပကာရ တင်ရိှပါ ကာင်း 

မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ 

အတွင်း ရးမှူ းရး 

(ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ ၊့ စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန) 

ကနဦးလိအပ်ချက်စစ်တမ်း ကာက်ယူ ရး၊ 

ပျက်စီးဆးရးမအတည်ြပု ရးနှင့် လိအပ်ချက်များ 

                                                          ဆန်းစစ် ဖာ်ထတ် ရးလပ်ငန်း ကာမ်တီ 



   

မာတိကာ 

 

စဉ ်  အ ကာင်းအရာ                                 စာမျက်နှာ 

 
 

၁။  နိဒါန်း         ၁ 
 

၂။  ရည်ရွယ်ချက ်        ၁ 
 

၃။  အသးြပု သာနည်းစနစ်များနှင့် လမ်းြခုနိင်မ   ၂ 
 

၄။  ကွင်းဆင်း ကာက်ယူခ့ဲသည့် ဒသများ    ၃ 
 

၅။  ကွင်းဆင်း ကာက်ယူခဲ့သည့်အစီရင်ခစာ             ၄-၈၀ 
 

၆။  လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏ သ ဘာထားအြမင ်           ၈၁-၁၂၆ 
 

၇။  နိဂး                   ၁၂၇ 
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သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကနဦးလိအပခ်ျက်များသိရှိနိင်ရန်အတွက ်

ကွင်းဆင်း ကာက်ယူခဲ့သည့်အစရီင်ခစာ 
 

၁။ နိဒါန်း 

 နိင်င တာ်အတွင်း အချိန်ကာလအ လျာက ် ြဖစ် ပ လာနိင်သည် ့ သဘာဝ 

ဘးအန္တရာယ်များကိ စီမခန်ခ့ွဲမများြပုလပ်ရန်အတွက် အမျိုးသားသဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်

ဆိင်ရာစီမခန်ခ့ွဲမ ကာ်မတီက ိ ဒတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယမှူ ဥက္က ဌ အြဖစ် 

ဆာင်ရက်ွ ပီး ြပည် ထာင်စဝန်ကီးများ၊ တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် ဝန် ကီးချုပ်များမှ 

အဖွဲ ဝ့င်အြဖစ် ၂၀၁၆ခနှစ ် မလ (၃၁) ရက် န၌့ ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ကာ်မတီတွင ်

လပ်ငန်းအဖဲွ  ့ (၁၂)ခ ရိှ ပးီ ကနဦးလိအပ်ချက်စစ်တမ်း ကာက်ယူ ရး၊ ပျက်စီးဆးရးမ 

အတည်ြပု ရး နှင့် လိအပ်ချက်များဆန်းစစ် ဖာ်ထတ် ရး လပ်ငန်း ကာမ်တီက ိစီမကိန်းနှင့် 

ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီးမှ ဥက္က နှင့် ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ ၊့ 

ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်မှ အတွင်း ရးမှူးအြဖစ် ၂၀၁၆ ခနှစ် ဇူလိင်လ (၂၅) ရက် န၌့ ဖွဲ စ့ညး် 

ခဲ့ပါသည်။ ကနဦးလိအပ်ချက်စစ်တမ်း ကာက်ယူ ရး၊ ပျက်စီးဆးရးမ အတည်ြပု ရးနှင့် 

လိအပ်ချက်များဆန်းစစ် ဖာ်ထတ် ရး လပ်ငန်း ကာ်မတီသည် ၂၀၁၆ခနှစ်တွင်လည်း ကာင်း၊ 

၂၀၁၇ ခနှစအ်တွင်း သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ခစားခ့ဲရ သာ နြပည် တာ် ကာင်စီနှင့် တိင်း 

ဒသကီး/ြပည်နယ် (၁၄)ခတွင ်သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာ စစ်တမ်း ကိ  ၂၀၁၇ ခနှစ ်

နိဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇငဘ်ာလ၌ ကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်

နှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်သူလ့တ် တာ်နှင့် အမျို းသားလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များထ သိ ့

မးခွန်းလာများ ြဖန ့် ဝခဲ့ ပီး တ ့ြပန် ြဖကားခ့ဲ သာ မို န့ယ် ပါင်း(၁၂၀)တွင ်ကိယ်စားလှယ် 

(၁၂၀)ဦးမှ ြပန်လည် ြဖကားမများကိလည်း စစည်း ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၂။ ရည်ရွယ်ချက ်

 ဘးအန္တရာယ် လျာ့ပါး ရးအတွက ် ကိုတင်ြပင်ဆင် ဆာင်ရွကရ်န်၊ ဘးအန္တရာယ် 

အ ပ တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်ရန်၊ ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးနှင့်ြပန်လည်တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်း 

များကိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် လိအပ် သာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ 

ရရှိနိင် ရး၊ ပျက်စီးဆးရးမစာရင်းများကိ စစ်တမ်း ကာက်ယူ၍ တိကျ သာသတင်း အချက် 

အလက် ထတ်ြပန် ပးနိင် ရးနှင့် လိအပခ်ျက်များကိ ဆန်းစစ် ဖာ်ထတ်နိငရ်န် သဘာဝ 
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ဘးအန္တရာယ ် ြဖစ်ပွားရသည့် အဓိကအ ကာင်းအရင်းများအတွက ် ချက်ချင်း၊ ရတိ၊ 

ရရှည်စမီကိန်းများ ရးဆဲွအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းြဖင် ့ ထိခိက်ပျက်စီးမများအား 

Recovery အပိင်းနှင့် နာက်ပိင်းကာလအတွက် ကိုတင်ြပင်ဆင်ထားနိငရ်န် ရည်ရွယ်၍ 

စစတ်မ်း ကာက်ယခ့ဲူြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ အသးြပု သာနည်းစနစ်များနှင့် လမ်းြခုနိင်မ 

 သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် မကျ ရာက်မီ ကိုတင်ကာကွယ်ရန်၊ ြဖစပွ်ားစဉ် ကာလ 

အတွင်း ထိ ရာက်စွာ အကူအညီ ပးနိင်ရန် နှင့် ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးလပ်ငန်းများတွင ်

စွမ်း ဆာင်ရည် ြပည့်ဝစွာ ဆာင်ရွက်နင်ိရန် မ ာ်မှန်းပါသည်။ စစ်တမ်း ကာက်ယူမမှာ 

သဘာဝ ဘးဒဏ်အများဆး ခစားခဲ့ရ သာ ဒသများက ိ လမ်းြခုနိင်ရန်အတွက ် မျက်ြမင ်

တွရ့ှိချက်များကိ အ ြခခ၍ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ခစားရသည့် မို န့ယ် (၇၈) မို န့ယ်မ ှ

ရပ်ကက်ွ ပါင်း(၃၆)ရပ်ကွက် နှင့် ကျးရွာ ပါင်း(၂၁၈) ရွာကိ ကွင်းဆင်း ကာက်ယူခဲ့ 

ပါသည်။ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်သည ် မ မာ်မှန်းနိင် သာအ ြခအ န နှင့် မတူညီ သာ 

နရာ ဒသများတွင ် ြဖစ်ပွား လ့ရိှြခင်း ကာင့် သတ်မတ်ှထား သာ စစ်တမ်းနည်းပညာ 

များြဖင့် ကာက်ယူရန်အတွက် ခက်ခဲမရိှသြဖင့် သဘာဝ ဘးြဖစ်ပွား လ့ရှိသည့် ဒသ၊ 

ထိခိက်ခစားခဲ့ရ သာသူများနှင့် မျက်ြမင် တွရ့ှိချက်များကိ အ ြခခ၍ ကာက်ယူရြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း Community မးခွန်းလာတွင ် ရပ်ကွက် 

ကျးရွာ အ ကာင်းအရာ၊ ပျက်စီးဆးရးမအ ြခအ နနှင့် ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် ပီး နာက် 

ကူညီ ဆာင်ရွက် ပးြခင်းဟူ၍ အပိင်း(၃)ပိင်းပါရှိ ပီး Household မးခွန်းလာတွင ်

အမ်ိ ထာင်စအ ကာင်းအရာ၊ ပျက်စီးဆးရးမအ ြခအ နနှင့် ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် ပးီ 

နာက်လိအပ်ချက်များဟူ၍ အပိင်း(၃)ပိင်း ပါရှိပါသည်။ စိက်ပျို း ရးဦးစီးဌာန၊ ကျးလက ်

ဒသဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်ပတင်နှင့် နိင်ငသားဦးစီးဌာန၊ 

လူစ့မ်ွးအားအရင်းအြမစ်နှင့် ပညာ ရးစီမကိန်းဦးစီးဌာန၊ ြပည်သူက့ျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကယ်ဆယ် ရးနှင့်ြပန်လည် နရာ ချထား ရး ဦးစီးဌာန၊  လူမဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန တိန့ှင့်  

ပါင်းစပ်ညိနင်း၍သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း မးခွန်းလာ ကိ ြပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ 

စစ်တမ်း မးခွန်းလာအား နာက်ဆက်တွဲ(က)-(ခ) ြဖင့် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 



3 
 

၄။ ကွင်းဆင်း ကာက်ယူခဲ့သည့် ဒသများ 

 သဘာဝ ဘးဒဏ်အများဆး ခစားခ့ဲရ သာ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ၊ ဧရာဝတီ 

တိင်း ဒသကီး၊ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ မ ကွး 

တိင်း ဒသကီးနှင့် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး တိတွ့င် ဗဟိစာရင်းအင်းအဖဲွ  ့ရးချုပ်မှ ဝန်ထမ်းများ 

မှ ကွင်းဆင်း ကာက်ယူခ့ဲ ပီး၊ ကျန်ရိှသည့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များြဖစ်သည့် ကချင်ြပည် 

နယ်၊ ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ တနသာရီတိင်း ဒသကီး၊ မွန်ြပည် 

နယ်၊ ရခိင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်များတွင ် သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် ဗဟိ 

စာရင်းအင်းအဖွဲ ရ့းခွဲရှိ ဝန်ထမ်းများမှ ကွင်းဆင်း ကာကယူ်ခ့ဲပါသည်။ သဘာဝ ဘး 

အန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း ၂၀၁၇ တွင် ကွင်းဆင်း ကာက်ယူမများမှာ အာက်ပါအတိင်း 

ြဖစ်ပါသည်- 
 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် မို န့ယ် ပါင်း ရပ်ကွက် ကျးရွာ 

၁။ ကချင်ြပည်နယ ် ၂  ၁၆ 

၂။ ကယားြပည်နယ် ၃  ၁၀ 

၃။ ကရင်ြပည်နယ် ၂ ၆ ၆ 

၄။ ချင်းြပည်နယ ် ၂ ၇ ၂ 

၅။ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး ၈ ၂ ၂၂ 

၆။ တနသာရီတိင်း ဒသကီး - - - 

၇။ ပဲခးူတိင်း ဒသကီး ၆ ၂ ၁၆ 

၈။ မ ကွးတိင်း ဒသကီး ၆  ၁၈ 

၉။ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ၈  ၂၅ 

၁၀။ မွနြ်ပညန်ယ် ၇ ၁၃ ၁၆ 

၁၁။ ရခိငြ်ပည်နယ် ၃ ၁ ၅ 

၁၂။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ၃ ၂ ၂ 

၁၃။ ရှမ်းြပည်နယ် ၁  ၁ 

၁၄။ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ၂၄ ၃ ၆၉ 

၁၅။ နြပည် တာ် ကာင်စ ီ ၃  ၁၀ 

စစ ပါင်း ၇၈ ၃၆ ၂၁၈ 

 



4 
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

ကချင်ြပည်နယ ်

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ် တွရ့ှိချက် လိအပခ်ျက်များ 

၁။ ကချင် ဗန်း မာ် မို န့ယ် 
ကာင်းစင့် ကျးရွာ၊ 
လက်ပတန်း ကျးရွာ၊ 
သ ြပကန်း ကျးရွာ၊ 
ကန်သာ ကျးရွာ၊ 
ရနီ ကျးရွာ၊ ငှက ်
ပျာ တာ ကျးရွာ၊ 
သဖန်းပင် ကျးရွာ၊ 
မမလင်း ကျးရွာ၊ 
မိးစိမ်းကန်း ကျးရွာ 

(၁)သ ြပကန်း ကျးရွာ၊ 
ကန်သာ ကျးရွာနှင့်ငှက်
ပျာ တာ ကျးရွာတိ ့
တွင်ဧရာဝတီြမစ် ရဝင ်
ရာက်မ ကာင့် ကျး 
လက်ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွ 
အ ဆာက်အဦ (၁) လး 
ပျက်စီးြခင်း၊ ကျာင်းသး 
ပရိ ဘာဂများနှင့်အတ ်
ညပ်စာသင် ကျာင်း(၁)
ကျာင်းပျက်စီးြခင်း၊ ရွာ 
လမ်းမ(၁)ခပျက်စီးြခင်း၊ 

(၁) ကျးရွာတိတွ့င် ရတိက် 
စားမခနိင်ရန် ကျးရွာလမး် 
များအဆင့်ြမင့်တင် ပးရန် 
လိအပ်လျက ်ရိှပါသည။်၊ 

       (၂)ြမစက်မ်းပါး ပို၍ ြပာင်း 
ရရ့ သာ နအိမ်များအ 
တွက် ြမ နရာ လိအပ်ချက ်
ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ပါရန ်
နှင့်ြမစ်ကမ်းပါး ပိုကျမကိ 
တားဆီးနိင်ရန်သစ်သား မျာ 
တိင်များြဖင့် ရလမ်း ကာင်း 
လဲ ရကာတာများတည ်
ဆာက် ပးနိင်ပါရန် 
လိအပ်လျက်ရှိပါ သည်။ 

၂။   ရကူမိုန့ယ်၊ ရ ချာင်း 
သာ ကျးရွာ၊ မဟာ 
နဒီ ကျးရွာ၊ ရပ ဒ 
သာ( ရလယ်ကန်း)
ကျးရွာ၊ငါးဘတ်ကီး 
ကျးရွာ၊ တာပန်း ကျး 
ရွာ၊ဆင်တပ် ကျးရွာ၊
ရလဲ ကျး ရွာ 

(၁) ရ ချာင်းသာ ကျး 
ရွာတွင် ရဝင် ရာက ်
မနှင့်မန်တိင်းြဖစ်မတိ ့
ကာင့်တတား(၁)စင်း 

ပျက်စီးြခင်း၊ 

(၁) ရတိက်စားမခနိင်ရန ်
ကျးရွာလမ်းများအဆင့်ြမင့် 
တင်ြခင်း၊ တတားများြပန် 
လည ် တည် ဆာက် ပးြခင်း၊ 
ြမစ်ကမ်းပါး ပို၍ ြပာင်း ရရ့ 
သာ နအိမ်များအတွက ် ြမ 
နရာ လိအပ်ချက်များ ြဖည့် 
ဆည်း ပးနိင်ပါရန် လိအပ ်
လျက ်ရှိပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ် တွရ့ှိချက် လိအပခ်ျက်များ 

      (၂) တာပန်း ကျးရွာ 
တွင် ရဝင် ရာက်မ နှင့် 
မန်တိင်းတိက်ခိက်မတိ ့
ကာင့်စာသင် ကျာင်း 

နှင့် ကျးလက်ကျန်းမာ 
ရး ဌာနခဲွမှာ တစစိ်တ် 
တစ်ပိင်း ပျက်စီးြခင်း။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

ကယားြပည်နယ် 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက် လအိပခ်ျက်များ 

၁။ ကယား လွိုင် ကာ် မို န့ယ ်
သတ္တ ပလူ ကျးရွာ၊
ပျားကနဲ ကျးရွာ  

(၁)သတ္တပလူ ကျးရွာ 
တွင် လြပင်းတိက်ခတ် 
ြခင်းဒဏ်ခစားရြခင်း၊ 
မိးတွင်းကာလတွင ်
သာက်သး ရရှားပါး 
ြခင်း၊ 

(၁)သတ္တ ပလူ ကျးရွာတွင် 
သာက်သး ရရှားပါးသြဖင့် 
စ ပါင်း ရကန(်၁)ကန်တည် 
ဆာက် ပးနိင်ပါရန်လိအပ ်
လျက်ရှိပါ သည်။ 

      (၂)ပျားကနဲ ကျးရွာတွင ်
သဘာဝ ဘးကျ ရာက်
မနည်းပါး သာ်လည်း 
မီး ဘးအန္တရာယ်နှင့် 
ကု တွရ့ြခင်း။ 

 

၂။   ဒီး မာ့ဆိ မို န့ယ ် 
ဒါဘူးကူး ကျးရွာ 
ဒါလျားလီ ကျးရွာ 
ဒါဘူးခိ ကျးရွာ 
ဒါပိတ ကျးရွာ 
စည်းလငး် ကျးရွာ 

(၁) ဒါဘူးကူး ကျးရွာ 
နှင့် ဒါလျားလီ ကျးရွာ 
တွင် မိးတွင်းကာလ၌ 
ကျးရွာအတွင်း တာင ်
ကျ ရဝင် ရာက်မ ကာင့် 
လမ်းများပျက်စီး၍သွား
လာရန်ခက်ခဲြခင်း၊ လ 
ြပင်း တိက်ခတ်မ ဒဏ် 
ခစားရြခငး်၊ တာမီး 
လာင်မများ ကု တွရ့ 
ြခင်း၊ 

(၁) ဒါဘးူကးူ ကျးရွာ၊ ဒါ 
လျားလီ ကျးရွာ၊ ဒါဘူးခိ ကျး 
ရွာ၊ ဒါပိတ ကျးရွာ၊ စည်း 
လင်း ကျးရွာတိတ့ွင ် တာင ်
ကျ ရလ၍ ရဝင် ရာက်ြခင်း 
အတွက် ဒါလျားလီ ကျးရွာ 
အ နာက်ဘက်လာဆိ တာင်
ြခအနီးတွင် ရလဲ ြမာင်း 
တည် ဆာက် ပးနိင်ပါရနန်ငှ့် 
မီး ငိမ်းသတ်ရန် စ ပါင်း ရ 
ကန်နှင့်မီးတားလမ်းများ ဖာက် 
လပ် ပးနိင်ပါရန်လိအပ်လျက်
ရိှပါသည်။ 

  

  

  (၂) ဒါဘူးခိ ကျးရွာ၊ 
ဒါပိတ ကျးရွာနှင့် 
စည်းလင်း ကျးရွာ တိ ့
တွင် လြပင်းတိက်ခတ် 
မဒဏ်ခစားရြခင်း။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက် လအိပခ်ျက်များ 

၃။   ဘာလခဲမို န့ယ် 
နန်းဖဲ ကျးရွာ၊ 
စလဲလး ကျးရွာ၊ 
ချီးကဲွ ့ ကျးရွာ 

(၁)နန်းဖဲ ကျးရွာ၊ စလဲ 
လး ကျးရွာ နှင့် ချီးကွဲ  ့
ကျးရွာတိတွ့င် လြပင်း 
တိက်ခတ်မနှင့်မီး လာင ်
မဒဏ ်ခစားရြခင်း။ 

(၁)ချီးကွဲ  ့ ကျးရွာနှင့် နန်းဖဲ 
ကျးရွာ တိတ့ွင ် စ ပါငး် ရ 
လှာင်ကန်များတည် ဆာက် 
ပးရန် နှင့် ချီးကွဲ  ့ ကျးရွာ 
တာင်ဘက်ပိင်းရွာအလယ် 
လမ်းအားြပုြပင် ပးနိင်ပါရန် 
လိအပ်လျက် ရိှပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

ကရင်ြပည်နယ် 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

၁။ ကရင ် သ တာင် ကီး မိုန့ယ်
မို ့ ပ ရပ်ကွက်(၅) 
ခ၊ တာြပာ ကီး ကျး 
ရွာ၊ လ လာ် ဒး 
ကျးရွာ၊လိပ်ြပာ 
က လး ကျးရွာ၊ 
လယ်ခိဒိးခိ ကျးရွာ 

(၁)မို ့ ပ ရိှ ရပ်ကွက်(၅) 
ခသည် တာင် ပ ဒသ 
ြဖစ် ပီး တာင် စာင်းများ
တွင် အိမ်များ တည် 
ဆာက်ထားြခင်း ကာင့် 
မိးများ သာအခါ တာင်
ပို ကျြခင်း၊ ြမသားများ 
နှင့်အတူ ကျာက်တးကီး
များကျလာြခင်း၊ရပ်ကွက် 
အတွင်း   ြမ ပိုမ ကာင့်
လမ်းများပျက်စီး န၍ 
သွားလာ ရးခကခဲ်ြခင်း၊ 

(၁) မို ့ ပ ရပ်ကွက်များတွင် 
နွအခါ သာက်သး ရရှား 
ပါး သာ ကာင် ့ စမိ့်စမ်း ရ 
များကိ ရ လှာင်ကန်များ 
ြပုလပ် ပးနိင်ပါရန ် လိအပ ်
လျက်ရှိပါသည်။ 

      (၂) တာြပာကီး ကျး 
ရွာ၊ ဒါဝါ လာ်ချီး ကျး 
ရွာ၊ လိပ်ြပာက လး ကျး 
ရွာ၊ လယ်ခိဒိးခိ ကျးရွာ 
တိတွ့င ် မိးသည်းထန်စွာ 
ရွာသွန်း ပီး ြမ ပိုြခင်း 
ကာင့် နအိမ်များနင့်ှ 

လမ်းများပျက်စီးြခင်း 
များ ခစားရြခင်း။ 

(၂) တာြပာကီး ကျးရွာတွင ်
ြမပိုကျမသည်စာသင် ကျာင်း 
နှင့်နီးကပ် န သာ ကာင့် 
တားဆီးနိင်ရန်ခိင်ခ့ သာ ြမ
ထိန်းနရတည် ဆာက် ပးနိင်
ပါရန်၊ ရတိက်စားမခနိင်ရန ်
ကျးရွာလမ်းများကိအြမင့် ပ 
တိးြမင့် တည် ဆာက် ပးနိင် 
ပါရန် နှင့် ရတိက်စားမ သက် 
သာ လျာ့နည်း စရန ် ရ 
ြမာင်းများတိးြမင့်တူး ဖာ် 
ပးနိင်ပါရန်လိအပ်လျက်ရှိပါ
သည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

၂။ 

  

ကာအင်းဆပ်ိ ကီး 
မို န့ယ် မို ့ ပ  
ရပ်ကွက်(၆)၊ကမ်းပါး 
စာင့် ကျးရွာ၊ဓနး 
ကျးရွာ 

(၁)ရပ်ကွက်(၆)သည် ြမ 
နိမ့်ပိင်းတွငတ်ည်ရိှ ပီး ရ ့
ြပာင်း နထိင်သူများ န
သာရပ်ကွက်ြဖစ် သာ
ကာင့် အိမ်များတည် 
ဆာက်မမှာက့ခိင်မမရှိ 
ြခင်း၊လမ်းများမှာ ြမသား 
လမး် ြဖစ် သာ ကာင့် 
ဓနိြမစ် ရလ ပီး ရတိက ်
စားမဒဏ် ကာင့်ပျက်စီး 
ြခင်း၊ ချာငး်ကူးတတား
ပျက်စီး ြခင်း၊ 

(၁) ရတိက်စားမခနိင်ရန ်
ကျးရွာလမ်းများကိ အဆင့် 
ြမင့်တင်တည် ဆာက် ပးရန်၊ 

      (၂)ကမ်းပါး စာင့် ကျး 
ရွာသည်ဓနိြမစ် ရလ  
ြခင်း ကာင့် ရကီးနစ် 
ြမုပ်မြဖစ် လ့ရှိြခင်း၊ 

(၂) ကျးရွာချင်းဆက်လမ်းတ
တားပျက်စီး နြခင်းအားခိင်ခ့ 
သာတတားတည် ဆာက် ပး
နိင်ပါရန်၊သဘာဝ ဘးြဖစ်လာ 
လငတ်မ်ိး ရှာငရ်န် ခိင်ခ့ 
ကျယ်ဝန်း သာ အ ဆာက် 
အဦ တည် ဆာက် ပးနိင်ပါ ရန် 
လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

      (၃)ဓနး ကျးရွာတွင ်
ြမသားလမ်း (၁) လမ်း 
နှင့် ချာင်းကူးသစ်သား 
(ကွန်ကရစအ်တ်တိင်) 
တတား(၁)စင်းတစ်စိတ် 
တစ်ပင်ိးပျက်စီးြခင်း။ 

(၃) ရလမ်း ကာင်းလဲရန် 
ရကာတာ၊ ရတခါး တည် 
ဆာက် ပးနိင်ပါရန်လိအပ် 
လျက်ရှိပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

ချင်းြပည်နယ ်

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

၁။ ချင်း ဟားခါး မို န့ယ် 
ဈးသစ်ရပ်ကွက်၊ 
ဈး ဟာင်းရပ်ကွက်
မိုသ့စ်ရပ်ကွက် 

(၁) မိးများစာွ ရွာသွန်းမ 
ကာင့် ြမ ပို မများ 

ခစားရပီး နအိမ်များ၊ 
စိက်ခင်းများ ပျက်စီး 
ြခင်း၊ 

(၁) ြမ ပို မဒဏ်က ိ ကာကွယ ်
နိင်ရန ် ခိင်ခ့ သာ ြမထိန်း 
နရများ တည် ဆာက် ပး နိင် 
ပါရန်၊လိအပ်လျက်ရိှပါသည်။ 

၂။   တီးတိန် မို န့ယ ်
မို မ့ရပ်ကွက်၊ 
လွယ်ဘွယ်ရပ်ကွက်၊ 
ခိင်ကမ်းနယ် ြမ (၁) 
ရပ်ကွက်၊ 
ဆဲဇန် ကျးရွာ၊ 
ဒိမ်ပီး ကျးရွာ 
  

(၁)မို မ့ရပ်ကွက်သည ်
လြပင်းများ တိက် ခတ် 
၍ မိးကီးြခင်းဒဏ်ကိ 
ခစားရြခငး်၊ 

(၁) မူလတန်း လွန် ကျာင်း 
အားပိမိ လြခုမ ရိှ သာ 
ကျာင်း ြဖစ် စရန်တိးြမင့် 
ဆာက်လပ် ပးနိင်ပါရန် လိ 
အပလ်ျက ်ရိှပါသည်။ 

    (၂)လွယ်ဘွယ် ရပ်ကွက ်
သည ်စည်ပင် သာယာ 
စျး မီး လာင်မ ြဖစ် 
ပွားခဲ့ ပီး ဆိင်ခန်း များ 
မီး လာင် ကမ်းြခင်း၊ 

 

   (၃)ခိင်ကမ်းနယ် ြမ (၁) 
ရပ်ကွက် သည ် တာင် 
ကျ ချာင်း ရ ကာင့် 
ြမထိနး်နရ များ ပဲ့ကျ 
ပးီ အတွင်းပိင်းတိက်စား 
မအြပင ် ချာင်း ရသည ်
ရစီး ကာင်း ြပာင်းလဲ 
စီးဆင်းသြဖင့် ကမ်းပါး 
များ ပို ပီးကမ်းပါးအနီးရိှ
နအိမ ်များ အချိနမီ် 
ြပာင်း ရရ့ ြခင်း၊ 

(၂)ြမစက်မး်ပါး ပိုကျမကိ 
တားဆီးနိင်ရန ် ြမထိန်း နရ 
ခိင်ခ့ သာ ရကာတာ  တည် 
ဆာက် ပးနိင်ပါရန ်လိအပ ်
လျက်ရှိပါသည်။ 

     (၄)ဆဲဇန် ကျးရွာနှင့် 
ဒိမ်ပီး ကျးရွာ သည် 
လြပင်း တိက်ခတ် ပီး 
မိးသည်းထန်စွာ ရွာသွနး် 
မများ ခစားရြခင်း။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး 

စဉ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် 
 

တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

၁။ စစ်ကိင်းတိင်း  က လးမို န့ယ်၊ 
ြပင်သာ ကျးရွာ၊ 
ဖာင်ကူး ကျးရွာ၊ 
တာင်ဦး ကျးရွာ  

(၁)ြပင်သာ ကျးရွာတွင် 
ြမစ် ကာင်းအတွင်းရွာ
သူ/သားများအ နြဖင့် ရိး 
ရာနည်းြဖင့်သာ သဲလပ ်
ငန်းကိလပ်ကိင်က သာ် 
လညး် စီးပွား ရး သမား 
များမှာတစ် နလ့ င်ကျင်း 
(၁၀၀)ခန ့စ်က်များြဖင့် 
သဲများလာ ရာက ် စပ်ယူ 
ြခင်း ကာင့်ဂလိင်များ 
ြဖစ် ပ ပးီကမ်းပါး ပို 
ကျြခင်းများြဖစ်ပွားြခင်း၊ 

(၁)ြပငသ်ာ ကျးရွာအ နြဖင့် 
စက်များြဖင့ ် အများအြပား 
လာ ရာက် စပ်ယူြခငး်က ိ
ကန ့သ်တ်ရန် လိအပ် ကာင်း 
နှင့် စားဝတ် န ရး အတွက် 
ရပ်ဆိင်း ထားရ သာ ရိးရာ 
နည်းြဖင့် သဲတူးယူြခင်း လပ ်
ငန်းကိ ြပန်လည ် လပ်ကိင် 
ခွင့်ြပုနိင်ပါရန် လိအပ်လျက ်
ရှိပါ သည်။ 

      (၂) ဖာင်ကူး ကျးရွာတွင် 
၂၀၁၇ခနှစ်စက်တင်ဘာ
လတွင်အြမင့် ပ(၁၃) ပ 
အထိ ရဝင် ရာက်ခဲ့ ပီး 
(၁၂)ရက ် ကာြမင့်ခ့ဲ၍ 
အလက(၂) တာင်ဖီလာ 
သိတ့စ်ရွာလး ရ ့ ြပာင်း 
နထိင်ခဲ့ ရြခငး်၊ 

(၂) ဖာင်ကူး ကျးရွာတွင် ရ၊
လ၊ငလျင်ဒဏ်ခနိင် သာနား
ခိ ဆာင်များလိအပ်ြခင်း၊ ရွာ 
အတွင်းမှလမ်းမသိ ့ ထွက်ရန် 
ခက်ခဲသြဖင့် ရကီးချိန်တွင် ရ ့
ြပာင်းရန်စက်တပ်သမ္ဗန် လှ 
လိအပ်ြခင်းနှင့် လမ်းမ ပ ရ  ့
ြပာင်းရာတွင်ကယ်ဆယ် ရး 
ယာဉ်များ အချိန်မ ီ ရာက်ရန် 
လိအပ ်ပါသည်။ 

      (၃) တာင်ဦး ကျးရွာတွင် 
နှစ်စဉ် ရဝင် ရာက်ြခင်း၊ 
ကမ်းပါး ပို ြခင်းြဖစ်ပွား 
သာရွာတစ်ရွာြဖစ်ပီးြမစ်
ကမ်းပါးအနီးရိှ နအိမ်များ
၏ အာက်တွင်စိမ့် ရများ
ရှိ နသည့်အတွက် ရကာ
တာ ဆာက်လပ် သာ် 
လညး် ြမ ပိုမများဆက်
လက်ြဖစ် ပ  နြခင်း။ 

(၃) တာင်ဦး ကျးရွာတွင် 
ြမစ်ကမ်းပါး ပို ကျရာမ ှပါဝင် 
သွား သာ နအိမ်များအတွက ်
ြမ နရာရရိှရန ်နှင့် ကမ်းပါး 
ပိုကျမ လျာ့နည်း စရန် 
အတက်ွ ရလမ်း ကာင်း 
ြပာင်း ပးနိင်ပါရန် လိအပ ်
လျကရိှ်ပါ  သည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် 
 

တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

၂။   က လးဝမို န့ယ်၊ 
မထကီး ကျးရွာ၊ 
ယာစ ကျးရွာ၊ 
ကျာ်ဇင် ကျးရွာ 

(၁)မထကီး ကျးရွာတွင်
နှစ်စဉ် ြမစ်ကမး်ပါး ပိုမ 
ြဖစ်ပွားခဲ့ ပးီ၂၀၁၇ခနှစ်
တွင် အရည်ှ(၁)မိင ် ကျာ် 
ခန ့ြ်မစ်ကမ်းပါးပိုကျခ့ဲြခင်း 
နှင့်မိးများသြဖင့် ရ(၂)ကိမ်
ဝင် ရာက်ခဲ့ ပီးအြမင့် ပ 
(၁၀) ပခန ့အ်ထိ ရာက်
ရှိခဲ့ြခင်း၊  

(၁)မထကီး ကျးရွာတွင ်
သာက်သး ရရှားပါးြခင်း 
ကာင့်အနက် ပ(၆၀၀)ခန ့ ်

ရိှ သာ သာက်သး ရတွင်းတူး
ပးနိင်ပါရန်နှင့်ြမစ် ရကီးချိန် 
ကာလများတွင် ရမလွတ် သာ
နအိမ်များအတွက် ရ ဘး
ရှာင်အ ဆာက်အဦတည ်
ဆာက် ပးနိင်ပါရန်လိအပ်
လျက ်ရှိပါသည်။ 

      (၂) ယာစ ကျးရွာတွင ်
၂၀၁၇ ခနှစတွ်င် ရဝင ်
ရာက်မ(၃)ကိမ်ြဖစ်ခ့ဲ ပီး 
အများဆးအ နြဖင့်ပထမ 
အကိမ် ရဝင်စဉ်အိမ် ြခ
ပါင်း(၉၈)လး ရ ့ ြပာင်း
ခ့ဲရြခင်း၊ ရ(၃)ကိမ် ဝင် 
ရာက်ခ့ဲ သာ ကာင့်စိက် 
ပျို းချိန် နာက်ကျြခင်း၊အ
ထွက်နန်း လျာ့ကျြခင်းနှင့် 
ြပန်လည်စိက်ပျိုးရန် 
ရင်းနှီးရြခင်း၊ 

(၂) ယာစ ကျးရွာသည် 
သာက်သး ရရှားပါး သာ 
ကျးရွာြဖစ်၍ သာက်သး 
ရတွငး် ရရှိနိင်ပါရန် နှင့် 
ရ ကီးချိန်တွင် သွားလာ 
ရန်အတွက ် ရယာဉ်များ ပ့ပိး 
ပးနိင်ပါရန် လိအပ်လျက် 
ရိှပါသည်။ 

  

  

  (၃) ကျာ်ဇင် ကျးရွာတွင်
၂၀၁၅ခနှစ်ချင်းတွင်းတ
တား(က လးဝ) တည် 
ဆာက်ချိန်မှစ၍ ကျးရွာ 
အနီးတွင် ရဝဲက တာ့ကီး 
ပ ပါက်လာြခင်း၊ရွာ 
အထွက်လမ်းတွင်ဒိက် 
များပိတ်ဆိြ့ခင်းနင့်ှ ရစီး 
ကာင်းအလိက်ရွာဘက် 

သိ ့ ထိးဝင်လာြခင်းများ 
ြဖစ် ပ ခ့ဲြခင်း၊ 

(၃) ကျာ်ဇင် ကျးရွာတွင ် 
ဝဲက တာ့ထိး ပီး ကမ်းပါး 
ပိုြခငး် ြဖစ်ပွားသြဖင့် ရ 
ကာတာ ဆာက်လပ် ပး နိင် 
ပါရန်နှင့် ကျာင်းသား များ 
သွားလာရန်  လွန်စာွ ခက်ခဲ 
သြဖင့ ် လမ်းအရှည ် (၁) မိင် 
ခန ့ကိ် ကွန်ကရစ်လမ်း ြပု 
လပ ် ပးနိင်ပါရန ် လိအပ ်
လျက်ရှိပါသည်။ 



13 
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် 
 

တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

၃။ ကနီ မို န့ယ်၊ 
အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ 
ညာင်ပင်ဝန်း ကျး 
ရွာနှင့် တဇယ် ချာင်
ကျးရွာ  

(၁)အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊
ညာင်ပင ် ဝနး် ကျးရွာ 
နှင့်တဇယ် ချာင် ကျး 
ရွာတိ၌့၂၀၁၇ခနှစ် မလ 
တွင် လြပင်းတိက်ခတ် 
ြခင်းသည်  ပထမဆး 
အကိမ ် မိးသီးများကျ 
ြခင်း နှင့် လြပငး် တိက် 
ခတ်ြခင်း ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်း၊ 

(၁)အမတ်ှ(၃)ရပ်ကွက်နှင့် 
ညာင်ပင်ဝန်း ကျးရွာ တိ ့
တွင်သစ် တာ သစ်ပင်များ 
ြပုန်းတီးလာသြဖင့် သဘာဝ 
ဘးများ ဝင် ရာက်လာ ြခင်း 
ကာင့်သစပ်င်များ ပိမိ စိက် 

ပျို းနိင်ပါရန်လိအပ်လျက် ရှိပါ 
သည်။ 
 

   (၂)တဇယ် ချာင် ကျးရွာတွင် 
သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကျ 
ရာက်ချိန်တွင ် လူအများစ 
နားခိနိင်ရန ် ခိင်ခ့သည့် အ 
ဆာက်အဦတည် ဆာက် ပး 
ရန်။ 

၄။ 

  

မရွာ မို န့ယ်၊ 
ဘဘ ကျးရွာ၊ 
ထန်း လးပင် ကျး 
ရွာ၊ဆူး လကန်း 
ကျးရွာ  

(၁)ဘဘ ကျးရွာတွင်နှစ်
စဉ်ချင်းတွင်းြမစ် ရကီး 
ြခင်းများကု တွရ့ သာ
ကာင့် ြမစ် ရ ကီးချိန် 

တွင် သာက်သးရန် 
အတွက် သာက် ရသန ့်
ကန်တည် ဆာက်ထားြခင်း
ကိလည်း တွရိှ့ရြခင်း၊ 

(၁)ဘဘ ကျးရွာတွင်ြမစ ်
ရ ကီးချိန်၌ ကျးရွာအတွင်း 
သိ ့ ရအြမင့် ပ(၆ ပ၊၇ ပ) 
ခန ့ဝ်င် ရာက် လ့ရိှသြဖင့် 
လှများ ပ့ပိး ပးရန်၊ 

      

(၂) ဆူး လကနး် ကျး 
ရွာနှင့်ထန်း လးပင် ကျး 
ရွာတွင်နှစ်စဉ် ရကီးြခင်း 
ြဖစ်ပွား သာ်လည်း ရကျ
ချိန် ရာက်မှစတင်စိက်ပျို း
ကပီးကို တင်ြပင်ဆင်မ
များ ကာင့်ပျက်စီးဆးရး
မများမရှိြခင်း။  

(၂)ထနး် လးပင် ကျးရွာ 
အတွက်ထနး် လးပင်နှင့် 
ညာင်ပင်သာရွာသိဆ့က်သွ
ယ် သာ ရတမာတတားအား 
အဆင့် ြမင့်တင် ပးရန် 



14 
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် 
 

တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

၅။ 

  

ြမင်းမူ မို န့ယ်၊ 
လက္ကပင် ကျးရွာ၊ 
အန်းပင် ကျးရွာ၊ 
ကရိဲက် ကျးရွာ 

(၁)လက္က ပင် ကျးရွာတွင်
ရကီး ရလမဒဏ်ကိနှစ်
စဉ်ခစားခ့ဲရ ပီးယခနှစ် 
တွင်ြမစ်ကမ်းပါးပိုမဒဏ် 
ကိ ပိမိခစားခဲ့ရမ ကာင့် 
စိက်ပျို း ြမကွင်းများ လျာ့ 
ပါးလာ၍အလပ်အကိင် 
များနည်းပါးလာြခင်း၊  

(၁)လက္က ပင် ကျးရွာသည်ြမစ်
ကမ်းပါး ပိုမအများဆးြဖစ်ပွား 
သည့် ကျးရွာြဖစ်သြဖင့် ခိင်ခ့ 
သည့် ရထိန်းနရတည် ဆာက် 
ပးနိင်ပါရန် နှင့် ြမစ်ကမး်ပါး 
ပိုကျမအတွက် ရလမ်း ကာင်း 
ြပာင်း ပးနိင်ပါရန် လိအပ ်
လျက ်ရှိပါသည်။ 

      

(၂)ြမစ်ကမ်းပါး ပိုမများ 
ြဖစ်ပွားရသည့် အဓကိ 
အ ကာင်းရင်းမှာ ြမန်မာ 
နိင်ငအထက်ပိင်း မန္တ လး 
တိင်း ဒသကီးတွင် ရ
ကာတာများြပုလပ်ြခင်း
ကာင့်ြမင်းမူနယ်ဘက်

သိ ့ ရလမ်း ကာင်း ြပာင်း 
ပီး ရများတစ်ရှိန်ထိးဝင ်
ရာက်လာကာြမစ်ကမ်း
ပါး ပိုမများတစ်နှစ်ထက ်
တစ်နစ်ှပိမိများလာြခင်း၊ 

 

      

(၃)အန်းပင် ကျးရွာတွင ်
တာင်သူဦး ရနည်းပါး ပီး 
လက်လပ ် လကစ်ားများ 
ြဖစ် သာ ကာင့်ြမစ်ကမ်း
ပါးများ ပိုကျ သာအခါ 
ြမ နရာြပန်လည်ဝယ်ယူ 
ရန် ငွ ကးမတတ်နိင် 
သာ ကျးရွာြဖစ်ြခင်း၊ 

(၃)အန်းပင် ကျးရွာသည်နစ်ှ
စဉ်ကမ်းပါး ပို မြဖစ်ပွားသည့်
ကျးရွာြဖစ်သြဖင့် ခိငခ့်သည့် 
ရထိန်းနရတည် ဆာက် ပး
နိင်ပါရန်နငှ့် ကျးရွာအတွင်း 
ဝင် ရာက် န သာ ရများြမစ်
ထဲသိ ့တိက်ရိက် စီးဝင် စရန် 
တူး ြမာင်း ဖာက်လပ် ပးနိင်
ရန်လိအပလ်ျက်ရိှပါ သည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် 
 

တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

  

  

  (၄)ကရိဲက် ကျးရွာအ န
ြဖင့်ယခနှစ်တွင် မိးများ၍ 
ရဝင် ရာက်မ (၂)ကမိ် 
ြဖစ်ပွားခဲ့ သာ ကာင့််အ
ထွက်နန်း လျာ့ကျခ့ဲြခင်း။ 

(၄)ကရိဲက် ကျးရွာအ နြဖင့်
ရွာအတွင်းရိှ ရထွက် ပါက ်
မရိှ သာ ကာင့် ရဆိးများအ
တွက် ရဆိးထတ် ြမာင်းြပု
လပ် ပးနိင်ပါရန်လိအပ်လျက ်
ရှိပါ သည်။ 

၆။ 

  

ကသာမိုန့ယ်၊ 
ပ လ ရ ကျးရွာ၊ 
လက်ပပင ် ကျးရွာ၊ 
မိးတား လး ကျးရွာ 

(၁)ပ လ ရ ကျးရွာတွင ်
ဧရာဝတီြမစ် ရ ကီး၍ ရ 
တိက်စားမ ကာင့် ကျး
ရွာတတားပျက်စီးြခင်း 
နှင့်မိးစပါးများပျက်စီး 
ဆးရးခ့ဲြခင်း၊ 

(၁)ြမစ်ကမ်းပါး ပို၍ ရကာ 
တာများတည် ဆာက် ပးနိင် 
ပါရန်နှင့် ကျးရွာချင်းဆက ်
တတားပျက်စီး နြခင်း ကာင့် 
ခိင်ခ့ သာတတားတည် ဆာက်
ပးနိင်ပါရန်လိအပ်လျက်ရှိပါ
သည်။ 

    

 

(၂)လက်ပပင် ကျးရွာ 
သည်ကန်းရွာက လးြဖစ် 
ပီးြမစ် ရကီးမ၊ကမ်းပါး 
ပို မ ကာင့် နအိမ်များ 
ြပာင်း ရရ့ြခင်း၊   

(၂)ြမစက်မ်းပါး ပို၍ ြပာင်း
ရရ့ သာ နအိမ်များအတွက ်
ြမ နရာလိအပ်ချက်ြဖည့ ်
ဆည်း ပးနိင်ပါရန်နှင့်ြမစ်ကမ်း 
ပါး ပို ကျမကိတားဆီးနိင်ရန ်
အတက်ွ ြမထိန်းနရ၊ ခိင်ခ့ 
သာ ရကာတာတည် ဆာက် 
ပးနိင်ပါရန်လိအပ်လျက်ရှိပါ
သည်။ 

၇။ 

  

မင်းကင်း မို န့ယ်၊ 
ကန်း တာ ကျးရွာ၊ 
မ တာ ကျးရွာ၊ 
ကျး တာင်ဦး 
ကျးရွာ  

(၁) ကန်း တာ ကျးရွာ 
သည် ရကီးစဉ်တွင်မင်း
ကင်း မို ့ ပ ရိှကယ်ဆယ်
ရးစခန်းများတွင် နထိင် 
ကရြခင်းနှင့်ြမစ်ကမ်းပါး
နရများ ပို ကျပျက်စီး န
သည်ကိ တွရိှ့ရြခငး်၊ 

(၁)ကန်း တာ ကျးရွာတွင် 
ကမ်းထိန်းနရြပုလပ် ပး   
နိင်ပါရန်လိအပ်လျက်ရှိပါ 
သည်။ 



16 
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် 
 

တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

    

(၂)မ တာ ကျးရွာနှင့် 
တာင်ဦး ကျးရွာတိသ့ည် 
ချင်းတွင်းြမစ် ရ ကီးစဉ်
တွင်လယ်ယာ ြမများ ရ 
ြမုပ်ခဲ့ သာ်လည်းအိမ် ြခ 
များ ပျက်စီးမမရိှြခငး်၊ 

(၂) မ တာ ကျးရွာ နှင့် ရသာ 
ကျးရွာကားရှိ ချာင်း ကူး 
တတားြပုလပ် ပးနိင်ပါရန် 
လိအပ်လျက်ရှိပါ သည်။ 

      

(၃) ရ ့ ြပာင်း နထိင်၍ 
ရ သာ Shelter များ တည် 
ဆာက် ပးနိငပ်ါရန် လိအပ ်
လျက ်ရှိပါသည်။ 

၈။ 

  

ထီးချိုင့် မို န့ယ်၊ 
အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ 
ြမ တာင ် ကျးရွာ၊ 
ခန်း တာင ် ကျးရွာ 

(၁)အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်
တွင်ဧရာဝတြီမစ် ရ ကီး 
သာ ကာင့် ရပကွ်က် 
အတွင်း ရဝင် ရာက်မ 
ကာင့် ရ ဘး ရှာင ်

စခန်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့် 
ရစည်းခ ဘန်း ကီး 
ကျာင်း နှင့် ကျာက် 
စတီဘရား ဇရပ်တိတွ့င် 
ြပာင်း ရ  ့ နထိင်ြခင်း 
နှင့် ရပ်ကွက်အတွင်း ရ 
ဝင်မ ကာင့် လမ်းများ 
ပျက်စးီ န၍သွားလာ ရး 
ခက်ခဲြခင်း၊ 

(၁) နားခိစရာ နရာများ၊ 
ခိင်ခ့ သာ shelter များ တည ်
ဆာက် ပးနိငပ်ါရန် လိအပ ်
လျက ်ရှိပါသည်။ 

      

(၂) ြမ တာင ် ကျးရွာ 
သည်ဧရာဝတ ီ ြမစ် ရ 
ကးီမ ကာင့် ဖာင် တာ် 
ဦးဘန်းကီး ကျာင်း၊ 
မဟာ ဗာဓိဘန်း ကီး 
ကျာင်းနှင့်ဘရား ကီး 
ဘန်းကီး ကျာင်းတိတ့ွင် 
ရှိ သာဇရပ်များတွင် 
ြပာင်း ရ ့ နထိင် ြခင်း၊ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် 
 

တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

      

(၃) ခန်း တာင ် ကျးရွာ 
တွင် ကျးရွာချင်းဆက် 
တတား ပျက်စီး နြခင်း 
နှင့် မိးတွင်းအချိန်တွင် 
သဲ ကာ ချာင်းတွင် 
ချာင်း ရြပင ်ကျယ်ြပန် ့
လာ၍ ြမသားလမ်း 
ပျက်စးီ နြခငး်တိ ့ ကာင့် 
ထီးချို င့် မို သ့ိစ့က် လ ှ
များြဖင့် သွားလာရြခင်း။ 

(၂) ထီးချိုင့် မို  ့မှ ခန်း တာင ်
ကျးရွာချငး်ဆက်လမ်း 
တတား ပျက်စီး နြခငး်အား 
ခိင်ခန ့် သာ တတား တည ်
ဆာက် ပးနိငပ်ါရန် လိအပ ်
လျက်ရှိပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး 

စဉ် 
တိငး် ဒ ကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

၁။ ပဲခးူတိင်း  ရတာရှည ် မို န့ယ်၊  
စိမ့် ကျးရွာ၊     
ရက စာင်း ကျးရွာ၊
ဆယ်မိင် ကျးရွာ 

(၁)စိမ့် ကျးရွာသည်မိး
တွင်းကာလတွင်မိးများ 
စွာရွာသွန်း၍ သဲ ကာ 
ချာင်း ရကီး ပီး ကျး 
ရွာအတွင်း ရဝင်မ 
ကာင့်လမ်းများပျက်စီး 
န၍သွားလာ ရး ခက်ခဲ 
ြခင်း၊ ရတိက်စားမ 
ကာင့် ကျးရွာတတား 

ပျက်စီးြခင်း။ 

(၁)စိမ့် ကျးရွာတွင် ရတိက်
စားမခနိင်ရန် ကျးရွာလမ်း 
များကိ အြမင့် ပ တိးြမင့် 
တည် ဆာက် ပးနိငပ်ါရန် 
နှင့် ကျးရွာဆက်လမ်း  
တတားပျက်စီး နြခင်းအား 
ခိင်ခ့ သာ တတားတည် 
ဆာက် ပးနိငပ်ါရန် လိအပ် 
လျက်ရှိပါသည်။ 

   (၂)စစ် တာင်းြမစ် ရ 
ကီးလင် ရ ကာင်းမှာ 
ရက စာင်း ကျးရွာ  သိ ့
ဦးတည် သာ ကာင့် 
ကမ်းပါးများ ပိုကျ ပီး 
တစ်ဖက်ကမ်းတွင် 
သဲ သာင်များ ပ ထွန်း
လာြခင်း။ 
 
 

(၂) ရက စာင်း ကျးရွာတွင်
ြမစ်ကမ်းပါး ပို၍ ြပာင်း ရ ့
ရ သာ နအိမ်များအတွက ်
ြမ နရာလိအပ်ချက ် ြဖည့် 
ဆည်း ပးနိင်ပါရန်၊ြမစ်ကမ်း
ပါး ပို ကျမကိတားဆီးနိင်ရန်
ခိင်ခ့ သာ ြမထိန်းနရနှင့် ရ
ကာတာတည် ဆာက် ပးနိင်
ပါရန်လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

   (၃)ဆယ်မိင် ကျးရွာတွင် 
လြပင်းတိက်ခတ်မြဖစ်
ပွားြခင်း၊အနိမ့်ပိင်း နရာ 
များတွင် တာင်ကျ ရ 
များစီးဆင်းြခင်း။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ် 
တိငး် ဒ ကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

၂။   ကဝမို န့ယ်၊ 
အန်းနဲှ ကျးရွာ၊  
ခမည်းြပင် ကျးရွာ၊ 
ရတစ်ဆပ် ကျးရွာ 

(၁)အန်းနဲှ ကျးရွာသည်
အနိမ့်ပိင်းြဖစ်သြဖင့် မိး 
များစွာရွာသွန်းလင ် စစ် 
တာင်းြမစ်နှင့် ပဲခူးြမစ် 
မှ ရများဝင် ရာက်ြခင်း 
နှင့် ရထိန်းတခါးများ 
ပျက်စီး န၍ အလွယ ်
တကူဖွင့်ပိတ်မရနိင်ြခင်း၊ 
ရငန်များဝင် ရာက်ြခင်း။ 

(၁)အန်းနှဲ ကျးရွာတွင်ခိင်ခ့
သာ ရငနတ်ားတာတမ 
များ တည် ဆာက် ပးနိင်ပါ 
ရန်၊ ရထိနး် တခါးစနစ် 
တကျအလွယ်တကူဖွင့်ပိတ ်
နိင်ရန်အတွက်ြပုြပင် ပးနိင ်
ပါရန်လိအပ်လျက်ရိှပါသည်။ 

      (၂) ခမည်းြပင်ရွာရှိ ဘတ် 
ခတူး ြမာင်းတိမ် ကာ၍
ရစီးလမ်း ကာင်းမမန်ှ
သြဖင့် ရကီးြခင်း။ 

(၂)ခမည်းြပင် ကျးရွာတွင် 
ဘတ်ခတူး ြမာင်း ရစီး ရ
လာ ကာင်းမွန် စရန်ပိတ်ဆိ ့
သဲများဖယ်ရှား ပးနိင်ပါရန် 
လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

      (၃) ရတစ်ဆပ် ကျးရွာ 
တွင်ကမ်း ပို မ ကာင့် 
လယ် ြမဧက(၃၀၀၀)   
ဧကပါဝင်ခဲ့သြဖင့်လယ်
သမားများစိက်ပျိုးရန် 
လယ် ြမမရိှ တာ့ြခင်း 
ကာင့်အလပ်အကိင်အ

ခွင့်အလမ်းများရှားပါး 
ြခင်းနှင့်ရင်ဆိင် နရြခင်း
၊ ြပာင်း ရ ့ နရာတွင် 
သာက် ရကန်တူးရာတွင် 
ရငန်များသာရရိှြခင်း 
ကာင့်အြခားရွာမှခပ်ယူ

၍လည်း ကာင်း၊ မိး ရခ 
၍လည်း ကာင်း သာက်
သး နရြခင်း။ 

(၃) ရတစ်ဆပ် ကျးရွာ 
တွင်စိက်ပျိုး ြမဆးရးသူ 
များအတွက ် ြမယာများနငှ့် 
အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်း 
များဖန်တီး ပးနိင်ပါရန်၊နား
ခိ နထိင်ရန်ြမင့်မား သာအ 
ဆာက်အဦတည် ဆာက ်
ပးရန၊် သာက်သး ရရှား 
ပါးမကိြဖည့်ဆည်း ပးနိင် 
ရန် လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ် 
တိငး် ဒ ကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

၃။ 

  

သနပ်ပင် မို န့ယ်၊ 
ကသစ်ခ ကျးရွာ၊ 
ကက္က ိုလ် ကျးရွာ 
အပ်စ၊ ရအိး 
ကျးရွာ 

(၁)ကသစ်ခ ကျးရွာ 
တွင်ကမ်း ပို မ ကာင့် 
ရ ့ ြပာင်းခဲ့ ပီးယခလက်
ရှိ နရာသည်ကမ်းနှင့် 
၁၀မိင်ခန ့်သာ ဝးြခင်း၊
လယ် ြမများကမး် ပိုမ
တွင်ပါဝင်ခ့ဲသြဖင့်ကျပန်း
လပ်ငန်းများလပ်ကိင် နရ 
ြခင်း။ 

(၁) ရတိက်စားကမ်းပါး ပို  
ြခငး် ကာင့် ရ ့ ြပာင်း န 
အိမ်များအတွက် ြမ နရာ 
စိစစ်ချထား ပးနိင်ပါရန်၊ 
ကမ်း ပိုြခင်းဆက်လက်ြဖစ် 
ပွား နပါက ြပာင်း ရရ့န ်
နရာသတ်မှတ် ပးနိင်ပါရန်
လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

      

(၂)ကက္က ိုလ် ကျးရွာအပ်
စတွင်ကမ်းပါး ပိုြခင်း 
ဒဏ်ကိခစားရြခင်း၊မိး 
တွင်းကာလအတွင်းပမှန် 
ပို လ့ရိှ ပးီလယ် ြမများ
ဆးရးြခင်း ကာင့်အလပ်
အကိင်ရှားပါးြခင်းနှင့်ရင်
ဆိင် နရြခင်းစစ် တာင်း 
ြမစ် ရကီးသည့်အချိန်တွင် 
အဆိပ်ရှိ သာ သတ္တ ဝါ 
များ ကိက်ခရြခင်း ဝမ်း 
ရာဂါများ ြဖစ်ပွားြခင်း၊ 
ရွာ(၄) ရွာမှာ သာက်သး 
ရအတွက ် ကမ်းနားရှိ 
ဘန်းကီး ကျာင်းမှသယ်
ယူြခင်း။ 

(၂)လယ် ြမများဆးရး သာ 
တာင်သူများအတွက်အလပ်
အကိင်အခွင့်အလမ်းများဖန်
တီး ပးနိင်ပါရန်၊ကျန်းမာ 
ရး စာင့် ရှာကမ်များြဖည့်
ဆည်း ပးနိင်ပါရန်၊ သာက်
သး ရရှားပါးမကိပ့ပိး ပး 
နိင်ပါရန်လိအပ်လျက်ရှိပါ 
သည်။ 

      

(၃) ရအိး ကျးရွာဒီ ရ
အတက်အကျကမ်းတမ်း
သာ ကာင့်နှစ်စဉ်ကမ်း 
ပို မဒဏ်ကိခစားရြခင်း၊
လယ် ြမများကမ်းပါး ပို
မတွငပ်ါဝင် သာ ကာင့်
လယ် ြမများဆးရးြခငး်။ 

(၃)ြမစ်ကမ်းပါး ပိုကျမကိ 
တားဆီးရန်အတွက် ရကာ
တာများတည် ဆာက် ပး 
နိင်ပါရန်၊လယ် ြမများဆးရး
သာ တာင်သူများအတွက်
အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်း 
များဖန်တီး ပးနိင်ပါရန်လိ
အပလ်ျက် ရိှပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ် 
တိငး် ဒ ကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

၄။   ရကျင် မို န့ယ်၊ 
ဒဇရစ် ကျးရွာ၊ 
တရတ္တ နး် ညာင် 
ဝိင်းရပ်ကွက်၊  
ပွဲကန်းရပ်ကွက် 

(၁)ဒဇရစ် ကျးရွာသည ်
တာင် ြခနှင့့်စစ် တာင်း
ြမစ်ကမ်းတွင် တည်ရိှ 
သာ ကာင့် ရဲနွယ် 
ချာင်းနှင့်မယ်ဒမ ချာင်း
ရ ကီးမနှင့် တာင် ပ  
ဒသမှသစ် တာများ 
ြပုန်းတီးမ ကာင့် တာင်
ကျ ရများအရိှန်ြပင်းစွာ 
စီးဆင်းလာြခင်းဒဏ်ကိ
ခစားရြခငး်။ 

(၁)စစ် တာင်းြမစ် ကာင်း 
ရစီး ရလာ ကာင်းမွန် ပီး 
ြမစ် ကာင်း ြဖာင့်တန်း စ 
ရန်ြမစ်အတွင်းရိှ နန်းများ၊ 
သဲကန်းများ၊ ပိတ်ဆိသ့ဲများ 
ဖယ်ရှားနိင် ရး ဆာင်ရွက ်
ပးနိင်ပါရန်လိအပ်လျက်ရှိ 
ပါသည်။ 

      

(၂)တရတ္တ နး် ညာင်ဝိင်း 
ရပ်ကွက်သည်စစ ်
တာင်းြမစ် ရတက်၍ 
ရကျင် ချာင်း ရကီးမ
ကာင့်တစ်ရွာလး ရ 

ြမုပ်ြခင်းကိခစားရ ပီး၊  
အနိမ့်ပိင်းရပ်ကွက် ြဖစ် 
သြဖင့် ရြမင့်တက်မအ 
နြဖင့်(၇) ပခန ့ရ်ှိ ပီး နှစ ်
စဉ ်ခစားရြခင်း။ 

(၂) ရကျင် ချာင်း ရစီး ရ
လာ ကာင်းမွန် ရး ဆာင် 
ရွက် ပးနိင်ပါရန်၊ ရ ့ ြပာင်း
နထိင်နိင်သည့်Shelter 
များတည် ဆာက် ပးနိင်ပါ  
ရန် လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

      

(၃)ပွဲကန်းရပ်ကွက်သည ်
အနိမ့်ပိင်းရပ်ကွက်ြဖစ်သ
ြဖင့် ရကျင် ချာင်း ရလ
လငရ်ပ်ကွက်ထဲ၌(၃) ပ
ခန ့် ရြမုပသ်ြဖင့်နိမ့် 
သာအိမ်များ ရ ့ ြပာင်း
ရြခင်း။ 

(၃) ရကျင် ချာင်း ရစီး ရ
လာ ကာင်းမွန် ရး ဆာင် 
ရွက် ပးနိင်ပါရန်၊ ရ ့ ြပာင်း
နထိင်နိင်သည့် Shelter 
များတည် ဆာက် ပးနိင်ပါ 
ရန်လိအပလ်ျက်ရိှပါသည်။ 



22 
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ် 
တိငး် ဒ ကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

၅။ 

  

မိးညို မို န့ယ်၊ အင်း 
တ္တ ာ်လပ် ကျးရွာ၊ 
သပရာခန် ကျးရွာ၊ 
ညာင် လးပင် ကျး
ရွာ အပစ် 

(၁)အင်း တ္တ ာလ်ပ် ကျး
ရွာသည်ဧရာဝတီ ြမစ် ရ 
တိက်စားမ ကာင့် ကမ်း 
ပိုြခင်းကိ အများဆး 
ခစားခ့ဲရြခင်း၊ ယာယီ 
ရ ့ ြပာင်းခဲ့ သာ နရာ၌
ဘန်းကီး ကျာင်းမှ ရအ
နက်(၁၀၀) ပတူး သာ်
လည်း ရများဝါ န၍ 
သာက်သး ရခက်ခ ဲ
နြခင်း။ 

ကမ်းပါးများ ပို သာ ကာင့်
ြမထိန်းနရနှင့် ရကာတာန
ရတည် ဆာက် ပးနိင်ပါရန်၊
ယာယီ ရ ့ ြပာင်းထား သာ
အိမ်များနှင့်ဘန်း ကီး 
ကျာင်းများအား ြမ နရာ
အတိအကျသတ်မှတ်ချထား
ပးနိင်ပါရန်၊ သာက်သး ရ
များပ့ပိး ပးနိင်ရနလိ်အပ် 
လျက်ရှိပါသည်။ 

      

(၂)သပရာခန်ရွာသည် 
ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းန ဘး
တွင်တည်ရိှ သာ ကာင့်
ရ ကီးမဒဏ်ကိခစားရ
သည့်အြပင် လတိက်ရာ
လမး် ကာင်း ပ ရိှသ 
ြဖင့် လြပင်းတိက်ခတ် 
သည့်ဒဏ်ကိလည်းခစား
ရြခင်း။ 

ဧရာဝတီြမစ်ကမး်ြပင်တိမ ်
ကာမများအတွက်ြမစ် 
ကာင်းထိန်းသိမး် ပးနိင်ပါ

ရန်၊ Cyclone shelter 
များတည် ဆာက် ပးနိင်ရန်
လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

      

(၃) ညာင် လးပင် ကျး 
ရွာမှာ ဧရာဝတီြမစ်နား 
နီး သာ ကာင့် ရကးီ 
ရလမအြပင် လြပင်း 
တိက်ခတ်ြခင်းဒဏ်ကိ 
လညး်ခစားရြခငး်၊ ဧရာ 
ဝတီြမစ် ရကီးမ ကာင့်
အနိမ့်ပိင်းတွင်အြမင့်(၉)
ပခန ့် ြမင့်တက်ခ့ဲ ြခင်း။ 

ဧရာဝတီြမစ်ကမး်ြပင ် တိမ ်
ကာမများအတွက် ြမစ် 
ကာင်းထိန်းသိမး် ပးနိင်ပါ

ရန်၊ Cyclone shelter များ 
တည် ဆာက် ပးနိင်ရန်လိ
အပ်လျက်ရှိပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ် 
တိငး် ဒ ကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

၆။ 

  

ပန်း တာင်း မို န့ယ်၊ 
ကန်းမီး ကျးရွာ၊ 
ကန ့လ်န ့က်နး် ကျး 
ရွာ၊ ရ တာင် ကျး 
ရွာ  

(၁)ကန်းမီး ကျးရွာ 
သည်ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းန
ဘးတွင်တည်ရှိ၍ြမစ် ရ
တကလ်င(်၉) ပမှ(၁၀) 
ပအထိြမင့်တက်ြခင်း၊
ကမ်းပါး ပို ကျြခင်း၊ 
ဘန်း ကီး ကျာင်း ြမနှင့်
စတီမှာလည်းြမစ်ကမ်း
နှင့် အလွန်နီးကပစွ်ာရိှ န 
ြခင်း။ 

(၁)ကမ်းပါး ပို မများကိ 
ကာကွယ်ရန် ြမထိန်းနရနှင့် 
ရကာတာနရများတည် 
ဆာက် ပးနိင်ပါရန်၊ကမ်း 
ပါး ပိုြခင်းဆက်လက်ြဖစ် 
ပွားပါက ြပာင်း ရရ့န် နရာ
သတ်မှတ် ပးနိင်ပါရန်လိ 
အပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

      

(၂)ကန ့လ်န ့က်န်း ကျး 
ရွာတွင်ဧရာဝတီြမစ် ရ 
ကီးနစ်ြမုပ်မနှင့ ်
ကမ်းပါး ပိုကျမ ကာင့် 
အိမ်များ တာင်ကန်း 
တာင်တနး်များ ပ သိ ့
ရ ့ ြပာင်းခဲ့ရြခင်း။ 

(၂)ကမ်းပါး ပိုမများကိကာ
ကွယ်ရန် ြမထိန်းနရနှင့် ရ
ကာတာနရများတည် 
ဆာက် ပးနိင်ပါရန်၊ 
တာင်ကန်း တာင်တနး်များ
တွင် ရ ့ ြပာင်းထား သာ 
အိမ်များအား ြမ နရာများ 
စိစစ်ချထား ပးနိင်ပါရန်လိ
အပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

      

(၃) ရ တာင် ကျးရွာ 
သည်ဧရာဝတီြမစ် ရကီး 
ြခင်း၊ ကမ်းပါး ပိုြခင်း 
ကာင့်စက် ရတွင်း(၂)

တွင်း ပို ကျြခင်း။ 

(၃)ကမ်းပါး ပိုမများကိကာ
ကွယ်ရန် ြမထိန်းနရနှင့် ရ
ကာတာနရများတည် 
ဆာက် ပးနိင်ပါရန်၊ ကမ်း 
ပါး ပိုြခင်းဆက်လက်ြဖစ် 
ပွားပါ က ြပာင်း ရရ့န ်
နရာသတ်မှတ် ပးနိင်ပါရန်
လိ အပ်လျက်ရှိပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

မ ကွးတိင်း ဒသကီး 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

၁။ မ ကွးတိင်း  ရန ချာင်း မို န့ယ်၊ 
မာန် ြမ ကျးရွာ၊ 
ကသာ ကျးရွာ၊ 
မိန်းမလှကန်း 
ကျးရွာ၊  

(၁)မာန် ြမ ကျးရွာတွင်
ဧရာဝတီြမစ် ရ ကီးြခင်း
နှင့်၂၀၁၇ခနှစ် မလမ ှ
စတင်၍ြမစ်ကမ်းပါး ပို
ကျမမာှ ယ နထိ့ ြဖစ်ပွား 
နြခင်း။ 

(၁)ြမစ် ကာင်း ကွ  ့ ကာက် 
ပီး ရစူး၍ကမ်းပါး ပိုရြခငး် 
ြဖစ် သာ ကာင့်ြမစ် ကာငး် 
များ ြဖာင့် ပီး ရစီး ရလာ 
ကာင်းမွန် စ ရး ဆာင ်
ရွက် ပးနိင်ပါရန်လိအပ ်
လျက်ရှိပါသည်။ 

      (၂)ကသာ ကျးရွာသည်
ြမစ်ကမ်းပါး ပိုကျပျက် 
စီးြခင်း။ 

(၂)ြမစက်မး်ပါးများ ပို ကျ 
ပျက်စီးသြဖင့် ကျာက်သား 
ရကာတာ ဆာက်လပ် ပး 
နိင်ပါရန်လိအပ်လျက်ရှိပါ 
သည်။  

      (၃)မိန်းမလှကန်း ကျး 
ရွာသည ် လ ဘးဒဏ် 
ခစားရြခငး်၊ ြမစ်ကမ်း 
ပါးများ ပို ကျြခင်း၊ ရ 
ကီးချိန်တွင် သာက်သး
ရအခက်အခဲရိှြခငး်။ 

(၃)ခိင်ခန ့် သာ ရကာတာ 
နှင့် သာက်သး ရ လှာင ်
ထားနိင်ရန်အတွက်အတ် ရ
ကန်အြမင့် ဆာက်လပ် ပး 
နိင်ပါရန်လိအပ်လျက်ရှိပါ 
သည်။ 

၂။    စလင်း မို န့ယ်၊ 
ပါက် လးပင် ကျး 
ရွာ၊ ကျူ တာ ကျး 
ရွာ၊ ရလယ ်ရွာမ 
ကျး ရွာ 

(၁) ပါက် လးပင် ကျး
ရွာနှင့်ကျူ တာ ကျးရွာ 
တိသ့ည် ရလမ်း ကာင်း 
မ ြဖာင့်ြဖူး၍ ဧရာဝတီ 
ြမစ် ရ ကီးြခင်း နှင့် ြမစ် 
ကမ်းပါးများ ပို ကျပျက် 
စီးြခင်း။ 

(၁)ြမစ်ကမ်းပါး ပိုြခင်း 
အတွက် ရထိန်းနရတည် 
ဆာက် ပးနိငပ်ါရန် နှင့် 
ြပာင်း ရရ့ သာ နအိမ ်
များအတွက်ြမစ် ရ ကီးမနငှ့်
လွတ်ကငး်သည့် ြမ နရာ 
အား စိစစ် ရွးချယ် ချထား 
ပးနိင်ပါရန် လိအပ်လျက် 
ရိှပါသည်။ 
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စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

  

  

  (၂) ရလယ်ရွာမ ကျးရွာ
သည ် ြမစ်ကမ်းပါးများ 
ပိုြခင်း၊ သာက်သး ရ 
လ လာက်မ မရိှြခင်း။ 

(၂)ြမစ်ကမ်းပါး ပိုြခင်း 
အတွက် ရထိန်းနရတည် 
ဆာက် ပးနိင်ပါရန်နှင့် 
သာက်သး ရ လှာင်ထား 
နိင်ရန်အတွက်အတ် ရကန်
အြမင့် ဆာက်လပ် ပးနိင်ပါ 
ရန်လိအပလ်ျက်ရိှပါသည်။ 

၃။    မင်းဘူး မိုန့ယ်၊ 
နိဗ္ဗာန်ကန်း ကျးရွာ၊ 
ငွ သာင် ကျးရွာ၊ 
ထးမကီး ကျးရွာ 

(၁)မန်း ချာင်း၊မန်း ချာင်း၊ 
ဧရာဝတီြမစ်တိ ့ အကား 
တွင်တည်ရိှ သာ ကာင့် 
ြမစ် ရ ကီးြခင်းနှင့် ကမ်း 
ပိုြခင်း၊ရဖန်ရခါမန်တိင်း 
တိက်ခတ်ြခင်း၊ 

(၁)ြမစ် ချာင်းတိမ် ကာမများ
အား ရစီး ရလာ ကာင်းမွန်
ရး ဆာင်ရွက် ပးနိင်ပါရန်၊ 
သာက်သး ရအတွက ် ရ 
သန ့သိ် လှာင်ကန် ဆာက် 
လပ် ပးနိင်ပါရန်၊ ကျးလက ်
ဆး ပးခန်း တည် ဆာက် 
ပးနိင်ပါရန် လိအပလ်ျက်ရိှ 
ပါ  သည်။ 

၄။   ပွင့်ြဖူ မို န့ယ်၊ 
ထူး ကျးရွာ၊ 
သကိင်း ကျးရွာ၊ 
ကလှ ကျးရွာ 

(၁)ထူး ကျးရွာသည ်
မန်း ချာင်း နှင့် ဧရာဝတီ 
ြမစ်ကားတွင်တည်ရှိ၍
သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်
အများဆးကျ ရာက် 
သည့် ကျးရွာြဖစ်ြခင်း၊ 
သကိင်း ကျးရွာနှင့်ကလှ
ကျးရွာတိတွ့င်လည်း 
၂၀၁၇ ခနှစ်၌ ရ ကီးမ 
(၃) ကိမ် ခစားခ့ဲရ ြခင်း။ 

(၁)သကိင်း ကျးရွာနှင့် 
ကလှ ကျးရွာတိတွ့င ် ကမ်း 
ပိုမများ ကာကွယ်ရန် ြမစ် 
ကာင်း ြဖာင့်ြခင်း၊ ဒသ 

နှင့်ကိက်ညီ သာ ြမထိန်း 
နရများ တည် ဆာက် ပး 
နိင်ပါရန် လိအပ်လျက ် ရှိပါ 
သည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

၅။   ပခက္က ူ မို န့ယ်၊ 
ကန်းညိုရွာသစ ်
ကျးရွာ၊ ကွန်းရွာ 
ကျးရွာအပ်စ၊ 
အ နာက်သီရိ 
ကျးရွာ  

(၁)ကန်းညိုရွာသစ် ကျး
ရွာတွင်ြမစ်ကမ်းပါး ပိုကျ
ြခင်း ကာင့် နအိမ်များ
ြပာင်း ရခ့ဲ့ရ ပီးအချိန်
အခါမဟတ်မိးရွာသွန်း 
ြခင်း ကာင့်စိက်ခင်းများ
တွင် ရြပန်လည်မထွက် 
နိင် သာ ကာင့် သီးနှ 
စိက်ခင်းများပျက်စီးခဲ့ရ 
ြခင်း၊ 

(၁)ကန်းညိုရွာသစ် ကျးရွာ
တွင်ခိင်ခ့ သာ ရကာတာ 
တည် ဆာက် ပးနိင်ပါရန် 
လိအပ်လျက ်ရှိပါသည။် 

      (၂)ကမ္ဘာ့ဘဏ်အကူအညီ
ြဖင်(့၅.၂.၂၀၁၇)ရက် န ့
တွင်စတင်တည် ဆာက်
ထား သာ ရကာတာမာှ 
(၁၉.၅.၂၀၁၇)ရက် န ့
တွင် ပီးစီး ပီးကမ်း ပို မ 
ကာင့်(၆.၆.၂၀၁၇)တွင်

ပျက်စီးြခင်း၊ 

 

      (၃)ကွန်းရွာ ကျးရွာအပ်စ
မှြမစ်ကမ်းပါး ပိုကျြခင်း 
ကာင့်စက်ိပျိုး ြမများ 

ရှားပါးလာသြဖင် ့ ကျး 
ရွာရိှ လူငယ်များသည် 
ရလီ၊ ကယ် ခါင ် နှင့် 
ြပည်ပ သိ ့ သွား ရာက် 
လပက်ိင်ကြခင်း၊ 

(၂)ကွန်းရွာ ကျးရွာ အပ်စ 
တွင် ကမ်းပါး ပိုမသည ် ရွာ 
နှင့် ပိနီးကပ်လာသြဖင့် ြမ 
နရာသတ်မှတ် ပးနိင်ပါရန် 
လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

      (၄)အ နာက်သီရိ ကျး 
ရွာတွင ်၂၀၁၂ခနှစ ်မှစ၍ 
ြမစ်ကမ်းပါး ပိုကျမ ပိမိ 
များြပားလာ ပီးအ နာက ်
သီရိ ကျးရာွရိှ စတီ 
သည(်၂၀.၇.၂၀၁၇) န ့
တွင် ြမစ် ရတိက်စားမ 
ကာင့်ြမစ် ရထဲသိ ့ပို  

ကျခ့ဲြခင်း၊ 

(၃)အ နာက်သီရိ ကျးရွာ  
အတွက်လပ်စား ြမကာ 
ကွယ် ပီး ရလမ်း ကာင်းလဲ
ပးနိင်ပါရန် လိအပလ်ျက် 
ရှိပါ သည်။ 

၆။   ရစကို မို န့ယ်၊ 
ဗလဗ ကျးရွာ၊ ပါက ်
တာကန်း ကျးရွာ၊ 
ဇရပ်နီ ကျးရွာ 

(၁)ဗလဗ ကျးရွာတွင ်
ြမစ် ရ ကီးမ ကာင့် န 
အိမ်များ ြပာင်း ရ ့ ပး 
ခ့ဲရြခင်း၊ြမစ်ကမ်းပါး ပို
ကျမ ကာင့် စိက်ပျို း ြမ 
များ ပိုကျ၍ လပ်ကိင် 
ရန်ရှားပါးသြဖင့် လူငယ် 
များသည် ြပည်တွငး် 
ြပည်ပသိ ့ သွား ရာက်၍ 
အလပ်လပ်ကိင်ကြခင်း၊ 
(၃)နှစ်အတွင်းြမစ်ကမ်း 
ပါး ပို ကျမများ ကာင့် 
ြမစ်ြပင်ကျယ်ြဖစ်သွား 
ရြခင်း၊ 

(၁)ဗလဗ ကျးရွာအတွက ်
ြပာင်း ရ  ့ နထိင်နိင် သာ 
ြမ နရာ၊ ဆး ပးခန်း နှင့် 
ရကာတာ ထပ်မ ြပုလပ ်
ပးနိင်ပါရန် လိအပလ်ျက် 
ရိှပါသည်။ 

      (၂) ပါက် တာကန်း 
ကျးရွာတွင်၂၀၁၅ ခနှစ ်
တွင် ချာင်းအရာ ပ  
ပါက်လာပီး ြမစ်လက် 
တကအ်ြဖစ် စီးဆငး်ရာ 
မှြမစ် ကာငး် ပ ပါက် 
လာပးီ ြမစ်ကမ်းပါး ပို  
ကျမ ကာင့် နအိမမ်ျား 
ရ ့ ြပာင်းခဲ့ရြခင်း၊ 

(၂) ပါက် တာကန်း ကျး 
ရွာအတွကြ်မစ်ကမး်ပါး ပို  
ြခငး် ကာင့် ရ ့ ြပာင်း န 
အိမ်များအတွက် ြမ နရာ 
သတ်မှတ် ပးနိင်ပါရန ်
လိအပ်လျက ်ရိှပါသည။် 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

      (၃)ဇရပ်နီ ကျးရွာသည် 
ဧရာဝတီြမစ်နှင့်ချင်းတွင်း 
ြမစ်အကားတည်ရိှ သာ
ကာင့် ြမစ် ရ အနိမ့် 

အြမင့် ပ မူတည်ပါ  
ကာင်းချင်းတွင်းြမစ် ရ
ကီးလ င် ရစီးနန်းကမ်း 
ပးီ ဧရာဝတီြမစ် ရကီး 
လင် ရစီးနန်းနညး်သည် 
ကိလည်း တွရိှ့ရြခင်း၊ 
ြမစ် ရ ကီးမ ကာင် ့ အိမ် 
ထာင်စ(၃၀)ဦး ရ ဘး 
ရှာင်ြဖစ် သာ ရစကို 
မို ဂ့ူကီး ကျာင်းတိက်
တွင်သွား ရာက် နထိင်ခ့ဲ
ရ ြခင်း၊ 

(၃)ဇရပ်နီ ကျးရွာအတွက ်
ရကာတာ တည် ဆာက် 
ပးနိင်ပါရန် လိအပလ်ျက် 
ရိှပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

၁။ မန္တ လးတိင်း 
 

ညာင်ဦး မို န့ယ်၊ 
ြမသန ့် တာင ်
ကျးရွာ၊ကအိ ကျး
ရွာ၊ တာင်ရ နာင ်
ကျးရွာ 

(၁) ြမသန ့် တာင် ကျး
ရွာနှင့် ကအိ ကျးရွာ၌ 
မာရသာမန်တိင်းအရိှန ်
ကာင့် လြပငး်တိက် 

ခတ်မြဖစ်ပွားခဲ့ ပီး စတီ
များ ပို ကျြခင်း၊ အိမ်များ 
ပိုကျြခငး်၊အမိးများလန် 
ြခင်း၊ စာသင် ကျာင်း 
ဆာင်များ ပို ကျြခင်းနှင့်
သစ်ပင်ကီးများအြမစ်မှ
ကတ်ထွက်သွားြခင်း။ 

(၁) ြမသန ့် တာင် ကျးရွာ 
နှင့်ကအိ ကျးရွာတိတ့ွင် လ
ြပငး်တိက်ခတ်ြခင်းဒဏ်ခနငိ်
ရည်ရှိ သာ Cyclone 
Shelter အ ဆာက်အဦများ 
ဆာက်လပ် ပးရန်လိအပ်
လျက်ရှိပါသည်။ 

      (၂) တာင်ရ နာင် ကျး 
ရွာသည်ဧရာဝတီြမစ်မ 
ကးီနင့်ှ ြမစ်လကတ်က် 
ကားတွင် တည်ရှိ သာ 
ကာင့် နှစ်စဉ်ဇွန်လမှ 
အာက်တိဘာလအထိ 
ရ ကီးချိန်တွင် ရြမုပ ်
သည့်ဒဏ်နှင့်ကမ်းပါး ပို
မဒဏ်ကိခစားရြခင်း။ 

(၂) တာင်ရ နာင် ကျးရွာ၌ 
ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းပါး ပို လ့ 
ရှိ သာ ကာင့ ် ြမထိန်းနရ 
တည် ဆာက် ပးရန်လိအပ်
လျက်ရှိပါသည်။ 

      (၃) လာကနန္ဒာြမစ် ရ 
တင်စမီကိန်းမှသဲများစွန ့်
ပစ်မ ကာင့်ြမစ်ကမ်း 
ြပင်ြမင့်တက်၍ြမစ် ရ 
ကီးြခင်းဒဏ်ကိခစားရ 
ြခင်း။ 

(၃)ဧရာဝတီြမစ် ရစီး ရလာ 
ကာင်းမွန် စ ရး ဆာင် 
ရွက် ပးရန်လိအပ်လျက်ရှိပါ
သည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

၂။   ြမင်းြခ မို န့ယ်၊ 
တလပ် မို ့ ကျးရွာ၊ 
တာပ ကျးရွာ၊ 
ဆင်းဂွတ် ကျးရွာ  

(၁)တလပ်မို ့ ကျးရွာတွင်
ဧရာဝတီြမစ် ရ ကီးြခင်း 
နှင့် တာင်ကျ ရများ 
ကာင့်လူ နအိမ်များမှာ 

(၁) ပခန ့န်စ်ြမုပ် ပီးပျက်
စီးြခင်းမရှိ သာ်လည်း 
စပါးခင်းများ၊ ကလားပ ဲ
စိက်ခင်းများ နှင့် ကက် 
သွန်ခင်းများပျက်စီးြခင်း
၊ ကျာက် ခင်းလမ်းများ 
ပျက်စးီ၍သွားလာ ရး 
ခက်ခဲြခင်း။ 

(၁)တလတ် မို ့ ကျးရွာရိှ 
ကျာက်ခင်းလမ်းနှင့်ဆင်း 
ဂွတ် ကျးရွာရိှ ရွာလမ်းများ 
အြမင့် ပထပ်တိးြမင့်တည ်
ဆာက် ပးရန်လိအပ်လျက်
ရိှပါသည်။ 

   (၂) တာပ ကျးရွာတွင ်
ြမစ် ရနှင့် တာင်ကျ ရ 
များ ကာင့ ် ရွာထဲသိ ့ ရ 
(၄) ပခန ့် ရဝင်နစ်ြမုပ်
၍ မိးစပါး၊ ကလားပဲနှင့် 
ကက်သွန်ခင်းများ ပျက် 
စီးြခင်း။ 

(၂)ဆင်းဂွတ် ကျးရွာတွင ်
လက်လပ် ရတွင်းများသည ်
သာက်သး၍မရသြဖင့် 
သာက်သး ရအခက်အခ ဲ
များ ြဖရှင်း ပးရန်နှင့် ရစင်
အားြပန်လည်ြပုြပင် ပီးြမစ် 
ရတင်ြခင်းလပ်ငန်းပ့ပိး ပး
ရန်လိအပလ်ျက်ရိှပါသည်။ 

   (၃)ဆင်းဂွတ် ကျးရွာ 
သည ် မးိသည်းထန်စွာ 
ရွာသွန်းလင်ဆင်းဂွတ်
ချာင်း ရလြခင်း ကာင့် 
ချာင်း ရစီး ကာင်း 
ြပာင်းလဲ ပီးရွာထဲသိ ့ ရ
ဝင်၍ နအိမ်များနစ်ြမုပ ်
ြခင်းနှင့်စက်ိခငး်များ 
ပျက်စီးြခင်း။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

၃။   တာင်သာ မို န့ယ်၊ 
ကာပိ ့ ကျးရွာ၊ 
တပင်ခ ကျးရွာ၊ 
မာလာ ကျးရွာ 

(၁)ကာပိ ့ ကျးရွာသည် 
ရွာလယ်တင်ွ ချာင်းရိှ န 
ြခင်း ကာင့်မိးများလင်
ရလ ပီး ရြပန်ထွက်မ 
နည်း သာ ကာင့်အနိမ့်
ပိင်းတွင်ရိှ သာ နအိမ ်
များသည် ရြမုပ်ပျက်စီး
၍အိမ်ငယ်များ ရစီးနှင့်
အတူ မျာပါြခင်း၊ ဧရာဝတီ 
ြမစ် ရ ဝင် ရာက်ြခင်း 
ကာင့် မိးစပါး နှင့် မိး 

ရာသီတွင်စိက်ပျိုးသည့် 
ကက်သွန်များပျက်စီး 
ြခင်းကိ ခစားရြခင်း။  

(၁)ကာပိ ့ ကျးရွာသည် 
အနိမ့်ပိင်းြဖစသ်ြဖင့် ရနစ် 
ြမုပ်မမှ ကာကွယ်ရန ် ြခတ 
ရှည်အိမ်များ ဆာက်လပ်ရန် 
လိအပ်လျက ်ရိှပါသည။် 

      (၂)ပင်ခ ကျးရွာ( ြမာက်)
သည်မိးများစွာရွာသွန်း 
သာအခါ ချာင်း ဘးရှ ိ
ကက်သွန်ခင်းများပျက်စီး 
ြခင်းတိကိ့ခစားရြခင်း။ 

 

      (၃)မာလာ ကျးရွာသည်
၂၀၁၇ ခနှစ ် မလတွင ်
လဆင်နှာ မာင်းတိက် 
ခတ်ြခင်း ကာင့် နအိမ် 
များအမိးလန်ြခင်း၊ ပိုကျ 
ြခင်း၊ သာက်သး ရကန် 
အမိးလန်သွားြခင်း၊ ဧရာ 
ဝတီြမစ်န ဘးတွင်တည်
ရှိ သာ ကာင့် ြမစ် ရ 
ကီးချိန်တွင်ြမစ်ကမ်း ဘး
ရိှ နအိမ်များ ရြမုပ်ြခင်း
ဒဏ်ကိ ခစား ရြခင်း။ 

(၂)မာလာ ကျးရွာတွင် လ
ဆင်နှာ မာင်းဒဏ်ကိခနိင ်
ရန်အိမ်များကိ ခိင်ခ့ အာင် 
ဆာက်လပ်ထားရန်နှင့် 

CycloneShelterအ ဆာက် 
အဦများ ဆာက်လပ် ပးရန်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

၄။   စဉ့်ကူး မို န့ယ်၊ 
ကိုက့န်း ကျးရွာ၊ 
လက်ပလှ ကျးရွာ 
အပ်စ၊ ကျည် တာက် 
ပါက် ကျးရွာ 

(၁) ကိုပ့င် ကျးရွာသည် 
၂၀၁၇ခနှစ ် မလတွင ်
လဆင ် နှာ မာင်း ဝင် 
ရာက ် တိက်ခတ်မ နှင့် 
မာလဲနတ် တာင်ဆည်မ ှ
ချာင်း ရလ၍ရွာအတွင်း
သိတ့စ် ပခန ့ဝ်င် ရာက် 
ပးီ ရများြပန်လည ်မစးီ 
ဆင်းနိင် သာ ကာင့် 
ရနစ်ြမုပခ်ျိန်မှာ(၃)ရက်
ခန ့ ်ကာြမင့်ခ့ဲ ြခင်း။ 

(၁) ကိုပ့င် ကျးရွာ၌ 
လြပင်းတိက်မဒဏ်ကိခနိင်
ရန်အိမ်များအား ခိင်ခ့ အာင် 
တည် ဆာကရ်န်။ 

      (၂)လက်ပန်လှ ကျးရွာ
အပ်စသည် တာင်ကျ ရ
နှင့်ဆည်၏ ရပိလဲမှ ရ
လမ ကာင့် ကျးရွာချင်း
ဆက်တတားနှစ်စင်းမှ 
သစ်လးတိင်များသည ်
တစ်တိင်နှင့်တစ်တိင်နီး
ကပ် န ပီး ရစီးနှင့်အတ ူ
မျာပါလာ သာဒိက်များ၊ 
အမက်များသည်တတား 
တိင်နှင့်တိက်မိကာ 
အာက် ြခတိင်များ ပို
ကျသွား ပီး တတား ပ မှ 
ြဖတ်လင်အန္တရာယ်ရိှ 
သာ ကာင့်တတား 
ဘးရှိလမ်းမှြဖတ်သန်း
သွားလာရြခင်း 

(၂) ကျးရွာဆက်လမ်းတတား 
(၂)စင်းအား ရရှည်တည်တ့
ခိင်ခ့ အာငတ်ည် ဆာက ်
ပးရန။်  

      (၃)ကျည် ထာက် ပါက်
ကျးရွာသည် ရတူး ဖာ်
သည့်လပ်ငန်းကိမှီခိ အား 
ထားရြခင်း၊ ကျးရွာ အ 
ထက် ပ(၃၅၀)ခန ့တ်ွင ်
ရတူး ဖာ်သန ့စ်င် လပ ်

(၃) ရသတ္တ ုတူး ဖာ် ရး 
လပ်ငန်းရိှ ရကန်အားအတ် 
ဘာင်များြဖင့ ် ခိင်ခ့ အာင် 
တည် ဆာက် စရနနှ်င့် 
သာက်သး ရခက်ခဲမများ
အား ြဖည့်ဆည်း ပးရန်။ 
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စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

ငန်းမြှပုလပ်ထား သာ 
(၈)ဧကရှ ိ ရကန်သည ်
မိးများစွာရွာသွန်းမ 
ကာင့်ကန် ဘာင်ရိး ပို

ကျ၍တစ်ရွာလး ရြမုပ်ခ့ဲ
ရ ပီးအိမ်များ မျာပါသွား 
ြခင်း၊အိမ်များ ပိုကျြခင်း၊ 
ဓာတ ဗဒ ဆးများနှင့် 
ြပဒါးဓါတ်များ ြမကီး 
ထဲသိ ့စိမ့်ဝင်မ ကာင့် 
သာက်သး ရများ 
သာက်သးရန်မသင့် 
လျာ်ြခငး်။ 

၅။   သပိတ်ကျင်း မို န့ယ်၊ 
ဆင်ညပ်ကန်း ကျး 
ရွာ၊ကမ်းပါးနီ ကျး 
ရွာ၊ ရထွက် ကျးရွာ 

(၁)ဆင်ညပ်ကန်း ကျးရွာ 
သည်ဧရာဝတီြမစ် ဘး
တွင် ရွာတည်ထားြခင်း 
ကာင့် ရကီး၍အိမ်များ 
ရနစ်ြမုပခ့ဲ်ရြခင်း၊ မိး 
စပါး၊ နှမ်း၊ ပဲတီစိမ်းစက်ိ 
ပျို း ြမများ ပျက်စီးခ့ဲြခင်း၊ 
၂၀၁၇ ခနှစ ် မလတွင ်
လ ပွကမ်းဝင် ရာက်
တိက်ခတ်မ ကာင့် 
စာသင် ကျာင်းနှင့်လူ န
အိမ်များအမိးလန်ြခင်း၊
လမး်ပန်းဆက်သွယ် ရး
ခက်ခဲြခင်း။ 

(၁)ဆင်ညပ်ကန်း ကျးရွာ 
တွင် ြခတရှည်အိမမ်ျားတည်
ဆာက်ရန်နှင့် လြပင်းတိက်
သာဒဏ်ကိ ခနိငရ်န် အိမ် 
များကိ ခိင်ခိင်ခ့ခ့ တည် 
ဆာက်ရန်၊ ပျက်စီး န သာ 
ကျးရွာလမ်းကိ ကာင်းမွန ်
အာင် ြပုြပင် ပးရန်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

      (၂)ကမ်းပါးနီ ကျးရွာ 
သည ် မိးများ ပီး တာင ်
ကျ ချာင်း ရလမ 
ကာင့်ကမ်းပါးနီ ချာင်း 

နရများ ပို ကျ ပီး ကျးရွာ
ချင်းဆက်သစ်သားတတား
ပျက်စးီ န၍ ရတိမ် န ပီ
ြဖစ် သာ ချာင်းကိြဖတ်
သန်းသွားလာ နရြခင်း။ 

(၂)ကမ်းပါးနီ ကျးရွာနှင့် ရ 
ထွက် ကျးရွာအတင်ွးရိှ 
တတားပျက်စီး နြခင်းအား 
မိးတွင်းကာလအမီခိင်ခ့ သာ 
တတားတည် ဆာက် ပးရန ်

      (၃) ရထွက် ကျးရွာတွင ်
တာင်ကျ ချာင်း ရစီး
ဆင်းမ ကာင့်ကမ်းပါးနီ
ချာင်း ရလ၍ ချာင်း
ကမ်းပါး ဘးရိှ အိမ်များ 
မျာပါသွားြခင်း၊သစ်သား
တတား(၁)စင်းပျက်၍ 
ချာင်းထဲြဖတ်၍သွား 
လာ နရြခင်း။ 

(၃)ကမ်းပါးနီ ကျးရွာနှင့် ရ 
ထွက် ကျးရွာတိသ့ည် ရ 
သတ္တ ုတူး ဖာ် ရးလပ်ငန်း 
အနီးတွင်တည်ရိှ သာ ကာင့်
သာက်သး ရခက်ခဲမများ
အားြဖည့်ဆည်း ပးရန ်

      (၄)ကမ်းပါးနီ ကျးရွာနှင့်
ရထွက် ကျးရွာတိသ့ည်
ရတူး ဖာ်သည့်လပ်ငန်း
ကိသာအားထား ြပုလပ် 
ြခင်း ကာင့် ရသတ္ထ ု 
သန ့စ်င်ရာတွင်အသးြပု
သည့်ဓာတ ဗဒ ဆးများ
နှင့် ြပဒါး(mercury)များ 
စွန ့်ပစ်သည့် နရာသည ်
တာင် ပ တွငြ်ပုလပ ်
ထားပီးထိစွန ့ပ်စ်မ ကာင့် 
ကျးရွာအနီးစီးဆင်း န
သည့် တာင်ကျ ချာင်း 
ရများအဆိပ်သင့်ြခင်း။ 

 (၄) တာငက်ျ ချာငး် ရ 
ကာင့် ြပာင်း ရရ့ သာ 
နအိမ်များအတွက် ြမ နရာ 
လိအပ်ချက်ြဖည့်ဆည်း ပးရန်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

    (၅) ကျးရွာအနီးတွင်လပ် 
ကိင် နသည့် ရသတ္တ ုတူး 
ဖာ် ရးကမ္ပဏီများ၏ 
အဆိပ်သင့် စသည့်ဓာတ 
ဗဒ ဆးရည်နှင့်ြပဒါးများ 
စွန ့်ပစ်မအားစနစ်တကျြဖစ ်
စရန်။ 

၆။   ရမည်းသင်း မို န့ယ်၊ 
ကမ္မ ကျးရွာ၊ 
သိက် ြမာင် ကျးရွာ၊ 
ကျာက်ဖူး ကျးရွာ 

(၁)ကမ္မ ကျးရွာတွင် 
၂၀၁၇ခနှစ် မလတင်ွ 
အားအသင့်အတင့်ရှိ လ 
ပွကမ်းဝင် ရာက်တိက်
ခတ်မ ကာင့် လူ နအိမ ်
များ ပို ကျြခင်းအမိးလန် 
ြခင်းနှင့်မိးများစွာရွာသွန်း 
ပးီ ချာငး် ရလ သာ 
ကာင့်တတားပျက်စီး 

ြခင်းနှင့်မိးစပါးများပျက်
စီးြခင်း။  

(၁)ကမ္မ ကျးရွာနှင့် ကျာက် 
ဖူး ကျးရွာရှိ တတားများ 
ပျက်စီး နြခင်းများအားခိင်ခ့ 
သာတတားတည် ဆာက ်
ပးရန။်  

      (၂) သိက် ြမာင် ကျးရွာ 
သည်၂၀၁၇ ခနှစ ် မလ 
တွင် အငအ်ားအသင့် အ 
တင့်ရိှ လ ပွကမ်း ဝင် 
ရာက်တိက်ခတ်မ ကာင့် 
လူ နအိမ်များ၊ စာသင် 
ကျာင်းများ၊ ဘနး်ကးီ 
ကျာင်းများနှင့် သီလရှင် 
ကျာင်းများပျက်စီးခ့ဲြခင်း။ 

 (၂) ဒသတင်ွး ကျ ရာက် 
ခဲ့သည့်အင်အားြပင်းထန် 
သည့် လ ပွလင်းဒဏ်ခနိင ်
မည့် cyclone shelter များ 
တည် ဆာက် ပးရန်။  
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

      (၃) ကျာက်ဖူး ကျးရွာ 
တွင်၂၀၁၇ခနှစ် မလတွင်
အင်အားအသင့် အတင့်ရှိ 
လ ပွကမ်းဝင် ရာက်
တိက်ခတ်မ ကာင့်လူ န
အိမ်များအမိးလန်ြခင်း 
နှင့် တာင်ကျ ချာင်း 
ရလမ ကာင့် ကျးရွာ 
ချင်းဆက်သစ်သားတတား 
နိမ့်ကျသွား၍တတား ဘး
မှြဖတ်သန်းသွားလာ နရ
ြခင်း။ 

 

      (၄)ကမ္မ ကျးရွာ၊ သိက် 
ြမာင် ကျးရွာနှင့် ကျာက် 
ဖူး ကျးရွာအနီးတွင်ရှိ 
သာ ကျးရွာများမ ှ
တာင်သူအများစမာှ မိမ ိ
တိ၏့စိက်ပျို း ြမကိသီးစား 
ခငှားရမ်းစိက်ပျို းကြခင်း၊ 
စိက်ပျိုးကသည့် ရာသီ 
သီးနှမှာ ဖရဲသီးြဖစ် ပီး 
တရတ်နိင်ငမှလာ ရာက် 
လပက်ိင်သူများမှစနစ်တ
ကျ ထတ်ပိး၍ တိက်ရိက် 
တင်ပိ ့ နြခင်း။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

၇။   ပျာ်ဘွယ် မို န့ယ်၊   
ကိင်း ကျးရွာ၊ 
ကျးနီ ကျးရွာ၊ 
စိင်ချို နက် ကျးရွာ၊ 
ကင်းတား ကျးရွာ 

(၁) ကိင်း ကျးရွာတွင် 
မိးများ၍ ရတိက်စား 
ြခင်း ကာင့် ြမသားတစ ် 
ဖက်ပိတ်ကန်ကျို းပဲ့ ပျက် 
စီး၍ ကျးရွာအတွင်း ရ 
ဝင် ရာက်လာြခင်း၊ ကျး 
ရွာ အတွင်းလမ်း များ 
သည ် ြမနီရ ့ စးလမ်း 
များ ြဖစ် သာ ကာင့် မိး 
တွင်းကာလတွင်သွားလာ 
ရးခက်ခဲြခင်း၊ မိးစပါး 
သီးနှများ ပျက်စီးြခင်း။ 

(၁)ကိင်းရွာ ကျးရွာတွင် ရ
တိက်စားမခနိင်ရန် ကျးရွာ
လမ်းများကိအြမင့် ပတိးြမင့်
တည် ဆာက် ပးရန်။ 

    

  

(၂) စိင်ချို နက် ကျးရွာ 
တွင် မိးကီး၍ ရတိက် 
စားြခင်း ကာင့် ကျးရွာ 
အတွင်းရိှ ကွန်ကရစ ်
တတား ပျက်စးီြခငး်၊ 
စက် ရတွင်း (၁)တွင်း 
သာရိှ ပးီ၊ ယငး်စက် ရ 
တွင်းမှ ထွက်ရှိသည့် ရ 
သည်လညး်ငန်၍ ထး 
ဓါတ်များပါ သာ ကာင့ ်
က၊ဲ နွားနှင့် ချို း ရ အ 
ြဖစ်သာ အသးြပုနိင် ပီး 
သာက်သး ရ အတွက် 
တာင်ကျ ရများကိသာ 
အားထား နရြခင်း။ 

(၂) ကျးနီ ကျးရွာနှင့် စိင်ချို  
နက် ကျးရွာများရိှ ပျက်စီး 
သွား သာ တတားများအား 
ခိင်ခ့ သာတတားများ တည် 
ဆာက် ပးရန်။ 

    

  

(၃) ကျးနီ ကျးရွာတွင ်
မိးများ၍ ရတိက်စား 
ြခင်း ကာင့် ကျးရွာ 
အတွင်းရိှ ကွန်ကရစ ်
တတားနှင့် လမး်များ 
ပျက်စးီ န၍သွားလာ ရး 
ခက်ခဲြခင်း။ 

(၃)စိင်ချို နက် ကျးရွာတွင ်
သာက်သး ရရရှိ ရး 
ဆာင်ရွက် ပးရန်။ 



38 
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

      (၄)ကင်းတား ကျးရွာ 
တွင် မိးများ၍ ရတိက် 
စားြခင်း ကာင့် ကျးရွာ
အတွင်းရိှလမ်းများပျက်
စးီ ပးီသစ်သားတတား 
နှင့်ကွန်ကရစ်တတား 
ပျက်စီးြခင်း။ 
 

 

၈။   သာစည် မိုန့ယ်၊ 
ဆင်ဝင် ကျးရွာ၊ 
အင်းရွာ ကျးရွာ၊ 
သမန်းကန် ကျးရွာ  

(၁)ဆင်ဝင် ကျးရွာ၏ 
အ နာက်ဘက်ပိင်းရှိ 
ချာင်း ကာက်ဆည်မှ 
ရသည် ချာင်း ကာက ်
ချာင်းမှ စီးဆင်းကာ 
ညာင်ရမ်းကန်အတွင်း
သိ ့စီးဝင်ြခင်း၊ မိးများစွာ 
ရွာသွန်း ပီးဆည် ရလ  
ပးီ ချာင်း ကာက် ချာင်း 
ရ ကီးြခင်း ကာင့်ရွာအ
တွင်းရိှလမ်းများနှင့်မိး 
စပါး များ ပျက်စီးြခင်း။ 
 

(၁)ဆငဝ်င် ကျးရွာ၌ ရ 
တိက်စားမခနိင်ရန် ကျး 
ရွာလမး်များကိ အြမင့် ပ 
တိးြမင့်တည် ဆာက် ပးရန် 

      (၂) အင်းရွာ ကျးရွာတွင် 
မိးများစွာရွာသွန်းမ 
ကာင့် စိက်ခင်းများ 

ပျက်စီးြခင်း။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

      (၃)သမန်းကန် ကျးရွာ 
သည်မင်းလှကန် ဘးတွင် 
တည်ရိှ ပီးမင်းလှကန်၏ 
ရဝပ်ပမာဏများ သာ 
ကာလများတွင် ကျးရွာ 
များအတွင်း ရဝင်မ 
ကာင့် ကျးရွာလမ်းများ 

ပျက်စီး၍ သွားလာ ရး 
ခက်ခဲြခင်းနှင့် ရတိက်စား
မ ကာင့် ကျးရွာ တွင်းရိှ 
တတား ပျက်စီး နြခင်း၊ 
အိမ်များ ရြမုပ်ြခင်း။  

(၂)မင်းလှကန်၏လက်ဝဲ/ 
လကယ်ာ တူး ြမာငး်များသိ ့
ရဝင်များ ပီး ရလ၍ လမ်း 
များ ပိုကျ ပျက်စီးြခင်း 
ကာင့် တူး ြမာင်းများအား 
က့ခိင်မရိှ စနိင် ရး အတွက် 
ြမထိန်းနရအား ခိင်ခ့ စ 
သာ ကျာက်ကီးများြဖင့ ်
တည် ဆာက် ပးရန်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

မွန်ြပည်နယ် 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ်ချက်များ 

၁။ မွန် မာ်လမို င် မို န့ယ် 
သီရိ မို င်ရပ်ကွက်၊ 
မပွန်ရပ်ကွက်၊      
သီရိမဂလာရပ်ကွက်၊  
သာယာ အးရပ်ကွက်
၊ ဇယျာ မို င်ရပ်ကွက်
၊စစ်တဲကန်းရပ်ကွက ်

(၁)သီရိမိုင်ရပ်ကွက်၊မပွန် 
ရပ်ကွက်နှင့် သီရိမဂလာ 
ရပ်ကွက်တိတွ့င် လြပငး်
များ တိက်ခတ် ြခင်း၊ (၂) 
ဇယျာ မို င်ရပ်ကွက်နှင့်
သာယာ အးရပ်ကွက်တိ ့
တွင်မီး လာင်မြဖစ်ပာွး 
ြခင်း၊(၃)စစ်တဲကန်းရပ်
ကွက်တွင်မိးသည်းထန် 
စွာရွာသွန်းမနှင့် လြပင်း
တိက်ခတ်မဒဏ်ခစားရ 
ြခင်း။ 

(၁) လြပင်းတိက်ခတ်မဒဏ်ခ 
နိင်ရန်အ ဆာက်အဦများခိင်ခ့ 
အာင်တည် ဆာက် ထား ပး 
နိင်ပါရန်၊ မီးသတ ် ရကန်များ 
တည် ဆာက် ပးနိင်ပါရန် 
လိအပ်လျက ်ရှိပါသည။် 

၂။   ကျို က်မ ရာ မို န့ယ ်
တရနာ ကျးရွာ၊  
သဂ လာင် ကျးရွာ၊ 
လက်ပ ကျးရွာ၊  
ကာ့ဘီး ကျးရွာ 

(၁)တရနာ၊ သဂ လာင်၊
လကပ် ကျးရွာ တိသ့ည်
ဂျိုင်းြမစ်ကမ်း ဘးတွင ်
တည်ရိှ ပီး တာင်တန်းများ
ရှိ သာ ကာင့် လြပင်း
တိက်ခတ်ြခင်းဒဏ်ကိ 
အသင့်အတင့်ခစားရြခင်း၊
(၂) ကာ့ဘီး ကျးရွာတွင်
မီး လာင် မြဖစ်ပွားြခင်း။ 

(၁)မီး ဘးနှင့်ပတ်သက်၍ 
မီးသတ်ကန်များ ဆာက်လပ ်
ြခငး်နှင့် ကျးလက်လမ်းများ 
အဆင့်ြမင့်တင ် ပးနိင်ပါရန် 
လိအပ်လျက ်ရိှပါသည။်  

၃။   သြဖူဇရပ် မို န့ယ် 
စခန်း ကီး ကျးရွာ၊  
အခဲ ကျးရွာ၊   
အာင်သခ ရပ်ကွက် 

(၁)စခန်းကီး ကျးရွာတွင် 
မိးရွာ သာအခါ တာင်ကျ
ရများစီးကျလာသြဖင့် 
ြမ ပို မြဖစ် ပ ြခင်း၊ ြမ
သားလမ်းများပျက်စီးြခင်း၊
(၂) အာင်သခရပ်ကွက်တွင် 
ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ ညာင်ပင် 
ပိုကျမမှာသက်တမ်းရှည် 
ကာ နပီြဖစ် သာ ကာင့် 
လဲ ပို ကျ ပီးအနီးအနားရှိ 
နတ်ကွန်း ဆာင်ပျက်စီးြခင်း 

(၁)စခန်းကီး ကျးရွာတွင် ြမ
သားလမ်းများက ိ သကူကွန် 
ကရစ်လမ်းများအဆင့်ြမင့်တင်
ပးနိင်ပါရန်၊ 

 
(၂)အခရွဲာတွင် သာက်သး ရ 
နှင့် မီး ဘးအန္တရာယ် ြဖစ် ပ  
လာပါကအချိန်မီ ငိမ်းသတ်နိင်
ရန်အတွက်လည်း အင်းများ 
တူး ဖာ် ပးနိင်ပါရန် လိအပ ်
လျက ်ရှိပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ်ချက်များ 

၄။ 

  

ကျို က်ထိ မို န့ယ် 
ကင်းမွန် ချာင်း 
ကျးရွာ၊ 
ကာ့ဘိန်း ကျးရွာ၊  
ဖက္ကလိပ ် ကျးရွာ၊  
တာင်ပိင်းရပ်ကွက်၊   
ကာ့စနိင်ရပ်ကွက ်

(၁)ကငမွ်န်း ချာင်း ကျး
ရွာတွင် လြပင်းတိက်ခတ် 
ခရြခင်းနှင့်မိးအဆက်မ 
ြပတ်ရွာသွန်းမ ကာင့် 
ြမ ပိုကျြခင်း၊ ဉာဏ် တာ် 

(၅) ပရိှ ရှး ဟာင်း 
စတီ ပို ကျြခင်းများ ြဖစ် 
ပ ြခင်း၊ ရတိက်စားမ 
ကာင့် ရတခွန-်ြမစိမ်း 
တာင်သွားကားလမး် 
ဘးရိှ ြမထိန်းနရ ပိုကျ
ပျက်စီး ြခငး်၊ 

(၁)ကင်ပွန်း ချာင်း ကျးရွာရိှ 
ရ ြမာင်ကီး-ကင်ပွန်း ချာင်း 
ဆက်သွယ်လမး်ပင်ိး အဆင့် 
ြမင့်တင် ဆာင်ရွက် ပးရန်နင့်ှ 
ကျို က်ထီးရိး-ကျီးကန်းပါးစပ်၊ 
ကျို က်ထီးရိး- ကျာက်ထပ ်
ကးီတိတွ့င် တာင်ကမး်ပါးယ 
ြမ ပိုြခင်း ကာင် ့ ထိန်းသိမ်း 
ပး နိင်ပါရန်၊  

      

(၂) ကာ့ဘိန်း ကျးရွာတွင် 
ချာင်းကိပတ်ိ၍ ဆား 
လပင်န်းလပ်ကိင်ခဲ့ြခင်း 
ြဖင် ့ နန်းထိင် သာင်ခ 
ြဖစ်သွား၍ ရစီး ရလာ 
မ ကာင်းသြဖင် ့ ရ ကီး 
ရလ ြဖစ်မည်က ိ စိးရိမ် 
နကြခင်း၊ 

(၂) ကာ့ဘိန်း ကျးရွာတွင် ရ 
စီး ရလာ ကာင်း အာင ် တူး 
ြမာင်း ဖာက် ပးနိင်ပါရန်၊ 

      

(၃)ဖက္က လိပ် ကျးရွာနှင့် 
ကာ့ထင်း ကျးရွာ တိ ့
တွင် လြပင်း တိက်ခတ် 
မခရြခင်းနှင့် ြမစ် ရ ကးီ 
ြခင်း ကာင့ ် ချာင်း ရိး 
ပိတ်ဆိ ့ပီး ရကီး ရလ  
မြဖစ် ပ ြခင်း၊ 

(၃)ဖက္က လိပ် ကျးရွာတွင် ချာင်း
ရိး ရဆင်း ကာင်းမွန်ရန် 
အတွက်တူး ဖာ် ပး နိင်ပါရန ်
လိအပ်လျက ်ရှိပါ သည်။ 

      

(၄) တာင်ပိင်းရပ်ကွက် 
နှင့် ကာ့စနိင်ရပ်ကွက ်
တွင် လြပင်းများ တိက် 
ခတ်ြခင်း၊ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ်ချက်များ 

၅။ 

  

ဘီးလင်း မိုန့ယ် 
ဘိလှကီးရပ်ကွက ်

(၁)ဘိလှကးီရက်ကွက် 
အတွင်းရိှ ရ ြမာင်းများ၊ 
အမက်များ ပိတ်ဆိ ့ ြခင်း 
ကာင့် ရကီး ရလြခင်း၊ 

လမ်းများ ရြမုပ်၍ပျက်စီး
ြခင်းနှင့်အပင်များလဲ ပို မ 
ြဖစ် ပ ြခင်း။ 

(၁)ရပ်ကွက်အတွင်းသက်တမ်း 
ရင့်သစ်ပင်များအားဖယ်ရှားနိင် 
ရး ကူညီ ဆာင်ရွက် ပးရန်၊ 
ရ ြမာင်းများပိတ်ဆိမ့ မရိှရန ်
တူး ဖာ် ပးြခင်းနင့်ှ ြမနီလမ်း
များအားအဆင့်ြမင့်တင် ဆာင်
ရွက် ပးနင်ိပါရန် လိအပ်လျက ်
ရိှပါသည်။ 

၆။ 

  

သထမိုန့ယ် 
နန်းခဲရပ်ကွက်၊ 
မရမ်းကန်း ကျးရွာ  

(၁)နန်းခဲရပ်ကွက်နှင့် 
မရမ်းကန်း ကျးရွာတိ ့
တွင် လြပင်းတိက်ခတ် 
မဒဏ်ကိ ခစား ရြခငး်။ 

(၁)နန်းခဲရပ်ကွက်နှင့်မရမ်းကန်း
ကျးရွာတွင် လ ဘးအန္တရာယ် 
ကိကာကွယ်နိင်ရနသ်စ်ပင်များ 
စိက်ပျို းရန်လိအပ်လျက ် ရှိပါ 
သည်။ 

၇။ 

  

ပါင် မိုန့ယ်ကဒစီးရပ်
ကွက်၊ကဒါရပ်ကွက်၊ 
ြဖူဘ ကျးရွာ၊သဲကန်း 
ကျးရွာ၊ ဆငရွ်ာ ကျး
ရွာ၊ထန်းပင် ချာင် လး
ကျးရွာ၊အလှပ် ကျး
ရွာ၊ မတ္တ မ ကျးရွာ 

 (၁)ကဒစီးရပ်ကွက်တွင်ရွာတွင်း
ချာင်းြဖတ်တတားအားအဆင့် 
ြမင့်တင် ဆာင်ရွက် ပးနိင်ပါရန် 
(၂) နွရာသီတွင် သာက်သး ရ 
မလ လာက်၍ သန်ရှ့င်း သာ
သာက်သး ရတွင်း၊ ရကန်များ 
ဆာင်ရွက် ပး နိင်ပါရန်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

ရခိင်ြပည်နယ် 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပခ်ျက်များ 

၁။ ရခိင ် ပါက် တာမို န့ယ ်
ဘဝ ချာင်းရပ်ကွက်၊
ကြပင် ကျးရွာ 

(၁)ဘဝမ်း ချာင်းဝစ 
ရပ်ကွက်ရိှ အိမ်အများစ 
သည ်ြမစ်ကမ်းနား ဘး 
တွင် နီးကပ်စွာ တည်ရိှ 
သာ ကာင့်မိရာမန်တိင်း 
ဒဏ်နှင့်ြမစ် ရတိက်စား
မကိခစားရ သာ ကာင့် 
ြမစ်ကမ်းနား ဘးရိှအိမ် 
များပျက်စီး နြခင်း၊အမက်
များြဖင့် ြပည့်နှက် န၍ 
ရစီးဆငး်မမရိှ သာ 
ကာင့်မိးရွာလင်ရပ်ကွက်

ထဲ၌(၅)ရက်ခန ့် ရဝပ် န
ြခင်း 

(၁)ဘဝမ်း ချာင်းဝစရပ်ကွက်
မှ ြမစ်ကမ်းနား ဘးရိှ အိမ် 
(၂၁)လးအားြပန်လည်ြပုြပင် 
ပးနိင်ပါရန်နှင့် ြမစ်ကမ်းပါး 
ပိုကျမကိ တားဆီးနိင်ရန် 
အတက်ွ ခိင်ခ့ သာ ြမထိနး် 
နရများတည် ဆာက ် ပးနိင် 
ပါရန်လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

   (၂)ကြပင် ကျးရွာသည် 
နှစ်စဉ် မန်တိင်းဒဏ်ကိ 
ခစား နရ သာရွာတစ်ရွာ 
ြဖစ် ပးီ ၂၀၁၇ ခနှစ ်တွင် 
မိရာမန်တိင်းတိက်ခတ်မ 
ကာင့်သစ်ပင်များ ပို လဲ 

ြခင်း၊အိမ်များယိင်လဲြခင်း၊ 
အိမ် ခါင်မိးအမိးလန်ြခင်း
များြဖစ် ပ ြခင်းနှင့် ြမနိမ့် 
ပိင်း ဒသြဖစ် သာ ကာင့် 
ဒီ ရများတက်လာပါက 
ရွာထဲသိဝ့င် ရာက်မရိှြခင်း၊ 
ရွာရိှ မူလတန်း ကျာင်း၊ 
စာသင်ခန်းများ မိးယိ ပီး 
ပျက်စီး န၍Shelterတွင် 
စာသင်ကား နရြခငး်၊
ကျးရွာချငး်ဆက်လမ်း
များမိးရာသီတွင်သွား 
လာ ရန ်ခက်ခဲ ြခင်း။ 

(၂)ကြပင် ကျးရွာရှိရွာလမ်း
များအား ကာင်းမွန် အာင ်
ြပုလပ် ပးနိင်ပါရန်၊ နွရာသ ီ
တွင် ရွာရိှ သာက် ရကန်မှာ 
လ လာက်မမရိှ သာ ကာင့် 
သာက် ရကန ် တူး ဖာ် ပး 
နိင်ပါရန်၊ ရွာရှိမူလတန်း 
ကျာင်းအားြပုြပင်ရန်မူလွန ်
ကျာင်းအြဖစ် အဆင့်ြမင့် 
တင် ပးနိင်ပါရန် လိအပ ်
လျက ်ရှိပါသည်။ 



44 
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရိှ့ချက် လိအပခ်ျက်များ 

၂။   ြမပ မို န့ယ် 
အငူ ကျးရွာ၊ 
ကျာက် မာ် ကီး 
ကျးရွာ 

(၁)အငူ ကျးရွာသည ်
၂၀၁၇ခနှစ်တွင် ဝင် ရာက် 
တိက်ခတ်ခ့ဲ သာမိရာဆိင်
ကလန်းမန်တိင်းဒဏ်ကိ 
ခစားခ့ဲရြခင်း၊  

(၁) ရ ကီးြခင်းနှင့်ဒီ ရလင်း 
များဝင် ရာက်ြခင်း ဒဏ်မ ှ
ကာကွယ်ရန်အတွက် တာတမ 
တည် ဆာက် ပးနိင်ပါရန်၊
ကျးရွာအတွက(်Cyclone 

Shelter)တစ်ခတည် ဆာက် 
ပးနိင်ပါရန်လိအပ်လျက်ရှိ 
ပါသည်။ 

      (၂) ကျာက် မာ် ကီး 
ကျးရွာသည်၂၀၁၇ခနစှ် 
တွင်ဝင် ရာက်တိက်ခတ်
ခ့ဲ သာ မိရာဆိင်ကလန်း 
မန်တိင်းဒဏ်ကိခစားခဲ့ရ 
ြခင်း၊ပင်လယ်ကန်းစ ဒသ 
များြဖစ်၍ မန်တိင်းများ 
ဝင် ရာက်ြခင်း၊ ရကီး 
ြခင်း၊ ဒီ ရလင်းများ နှင့် 
အတူသဲနန်းများ ဖးလမ်း 
၍လယ်ယာ ြမများ ပျက် 
စီးြခင်း။ 

(၂) ကျာက် မာ် ကီး ကျးရွာ
နှင့် ြမပ မိုသိ့ ့ ဆက်သွယ် 
ထားသည့် ြမသားလမ်းကိ 
အဆင့်ြမင့်တင် ပးနိင်ပါရန်၊
သာက် ရကန ် (၁) ကန် 
တူး ဖာ် ပးနိင်ပါရန် လိအပ ်
လျကရိှ် ပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရိှ့ချက် လိအပခ်ျက်များ 

၃။   တာင်ကတ် မို န့ယ ်
တာရဲ ကျးရွာ၊       
ကမာ ကျးရွာ 

(၁)တာရဲ ကျးရွာသည် 
ချာင်းန ဘးတွင်ရွာတည် 
ထားြခင်း၊ ကျးရွာ ချာင်း 
ကူးတတားမရိှ၍မိးရာသီ 
တွင်သွားလာ ရး ခက်ခဲ 
ြခင်း၊ နှစ်စဉ် ရတိက်စား 
မ ကာင့် ကျးရွာကမ်းပါး
များ ပိုကျ နြခငး်၊ တာရ ဲ
ချာင်းသည် သးငယ်ပီး 
နွရာသီတွင်ယာယီတတား
ြဖင့်သွား၍ရ သာ်လည်း 
မိးတွင်းအချိန်တွင် ချာင်း
ကျယ်သွား၍တြခားရွာများ 
သိ ့ လှ များြဖင့်သာသွား 
လာရြခင်း၊ 

(၁) ရတိက်စားမခနိင်ရန ်
ကျးရွာလမ်းများကိ အြမင့် 
ပတိးြမင့် တည် ဆာက် ပး 
နိင်ပါရန်၊ ကျးရွာချင်းဆက်
လမး်တတားပျက်စီး နြခင်း 
အား ခိင်ခ့ သာ တတား 
တည် ဆာက် ပးနိင်ပါရန်၊ 
ြမစ်ကမ်းပါး ပို၍ ြပာင်း ရ  ့
ရ သာ နအိမ်များအတွက် 
ြမ နရာ လိအပ်ချက် ြဖည့ ်
ဆည်း ပးနိင်ပါရန်၊ 

  

  

  (၂)ကမာ ကျးရွာသည် 
မိးရာသီတွင ် လဖိအား 
နည်းရပ်ဝန်းြဖစ် ပ ၍ 
လဆင်နှာ မာင်းတိက် 
ခတ်ြခင်းအားနှစ်စဉ ် ကု 
တွရ့ြခင်း။ 

(၂)ြမစက်မး်ပါး ပိုကျမကိ 
တားဆီးနိင်ရန ် ြမထိန်းနရ၊ 
ခိင်ခ့ သာ ရကာတာ တည် 
ဆာက် ပးနိငပ်ါရန် လိအပ ်
လျက ်ရှိပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

စဉ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

၁။ ရန်ကန်တိင်း  တိက်ကီး မို န့ယ် 
အးရွာ 

(၁) အးရွာတွင် ြပာင်း ရ ့
သာအိမ်များကိစားကျက် 
ြမနှင့်ရွာအတွင်း သိ ့
ြပာင်း ရခ့ဲ့သြဖင့် ရွာ 
အတွင်း၌အိမ်များပူးကပ် 
နြခင်း၊ ပို ကျခဲ့သည့် 
အိမ်များကိ ရွာထိပ်ရှိ 
သချုင်းကန်း ြမ နရာ 
တွင် ရ ့ ြပာင်း ခဲ့ြခင်း၊ 

(၁) ရတိက်စားကမ်းပါး ပို  
ြခငး် ကာင့် ရ ့ ြပာင်း န 
အိမ်များအတွက် ြမ နရာ 
စိစစ်ချထား ပးနိင်ပါရန်၊ 
ကမ်းပါးပိုကျြခင်းဆက်တိက် 
ြဖစ်ပွားပါက ြပာင်း ရရ့န် 
နရာသတ်မှတ် ပးနိင်ပါရန် 
လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

        (၂)ကမ်းပါး ပို မကိတားဆီး
ရန် ြမထိန်းနရတည် ဆာက ်
ပးနိင်ပါရန်၊ ခိင်ခ့ သာ 

Shelter များ တည် ဆာက် 
ပးနိင်ပါရန် နှင့် သာက် 
သး ရများ ပ့ပိး ပးနိင်ပါရန် 
လိအပ်လျက ်ရိှပါသည။် 

၂။   ဒလမို န့ယ ်
ဆာပါ ချာင် 
ရပ်ကွက် 

(၁)ဆာပါ ချာင်ရပ်ကွက ်
ကမ်းနားဆိပ် ကမ်းပါး 
ပိုကျမ ကာင့် သဘာဝ 
ဘးအန္တရာယ် ကု တွ  ့
နရသည့် နအိမ် (၅) 
လးအား ြပာင်း ရရ့ြခင်း 

(၁)ကမ်းပါး ပို မမှ ကာကွယ် 
ရန် ကမ်းပါးတွင် လက်ရိှ 
ကျာက်သား နရအား ကျန် 
နသည့် အပိင်းများကိ ြပု 
ြပင် ပးနိင်ပါရန်၊ ရ ့ ြပာင်း 
ခ့ဲ သာအိမ်များ အတွက် န 
ရာ အတညတ်ကျ သတ်မှတ ်
ပးနိင်ပါရန် လိအပ်လျက်ရိှ 
ပါသည်။ 



47 
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

၃။   တွ တးမို န့ယ် 
အိးဘိအ နာက် 
ရပ်ကွက်၊ 
ပျာ်ဘွယ် လး 
ကျးရွာ 

(၁)အိးဘိ အ နာက် ရပ ်
ကွက်တွင ် တွ တးတူး 
ြမာင်း ကမ်းပါး ပိုကျ 
မ ကာင့် ၂၀၁၇ ခနှစ ်
အတွင်း နအိမ်(၁၀) လး၊ 
အိမ် ထာင်စ (၁၁) စ 
ြပာင်း ရရ့ြခင်း၊ ကမး် 
ပါးမှ ပ ၈၀ ကျာ်ခန် ့
ပို ကျခဲ့ ပီး ပ (၂၀၀) ခန် ့
နိမ့်ဆင်းြခင်း။ 

(၁)ကမ်းပါး ပို မကိ ကာ 
ကွယ်ရန် အတွက် ြမထိန်း 
နရ တည် ဆာက် ပးနိင် 
ပါရန်၊ ြပာင်း ရခ့ဲ့ရသည့် 
အိမ် ထာင်စ များတွင် ြမ 
နရာ မရရှိသူများအတွက ်
ြမ နရာများ စိစစ် ချ ပး 
နိင်ပါရန်၊ ြမထိန်းနရ တည် 
ဆာက်ပါကမလွတ်နိင်သည့် 
အိမ်များအတွက် ြမ နရာ 
စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးနငိပ်ါရန် 
လိအပ်လျက ်ရှိပါ သည်။ 

      (၂) ပျာ်ဘွယ် လး ကျး
ရွာတွင်တွ တးတူး ြမာင်း 
ကမ်းပါး ပို ကျမ ကာင့် 
၂၀၁၇ခနှစ်အတွင်း နအိမ် 
(၁၈) လး၊ အိမ် ထာင်စ 
(၁၈)စ ြပာင်း ရရ့ြခင်း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

ရှမ်းြပည်နယ် 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လအိပခ်ျက်များ 

၁။ ရှမ်း မိးမိတ် မို န့ယ ်
ကင်း ချာင်း ကျးရွာ 

(၁)ကင်း ချာငး် ကျးရွာ
၌ ကင်း ချာင်း ချာင်း 
ရ အြမင့် ပ (၈) ပခန် ့
အထိ ြမင့်တက်လာြခင်း 
ကာင့် အိမ်တိင်များ သဲ 

ဖိြ့ခင်း၊ ရနစ်ြမုပ်ြခင်း၊ 
ြမစိက်အိမ်များ သဲက  
ြခင်းတိ ့ ကာင့် အိမ် 
ထာင်စများအား ရ  ့
ြပာင်းထားရြခင်း၊  

(၁) ကျာင်းအတွင်း 
အ ဆာက်အဦများ၏ပတ် 
လည်တွင ်ကွန်ကရစ် ဘာင ်
ခတ်ြခင်း နှင့် ကျာက် ြမဖိ ့
ြခငး်များ ဆာင်ရွက် ပးနိင် 
ပါရန်၊ ရကးီ ရလ  ြဖစ် 
ပ န သာ ချာင်းအား 
အကျယ ်(၃) ပ နှင့် အနက် 
(၈) ပ ခန် ့ ရလမ်း ကာင်း 
ဖာက်လပ် ပးနိင်ပါရန် 
လိအပ ်လျက်ရိှပါသည်။ 

      ကျာင်း ဆာင်များ၏ 
အာက် ြခတွင်သဲနွ ြမစာ 
ရ(၂) ပခန်ဖ့းလမ်း နြခင်း 
ကာင့် ကျာင်းသူ/သားများ 
မိးတွင်းကာလများတွင် 
ပညာသင်ကားရန်အခက်
အခဲများနှင့်အသက် 
အန္တရာယ်များစိးရိမ် နရ 
ြခင်း၊  

 

      

ခရစ်ယာန်ဘရား ကျာင်း 
ဝန်း ဘရားရှိခိး ကျာင်း 
အတွင်းပိင်းများတွင်သဲနွ 
ြမစာ ရ(၂) ပခွဲခန် ့
အထိ ဖးလမ်း နြခင်း၊ 
လယ်ယာ ြမ အချို မှ့ာ 
သဲနွ ြမစာ ရများဖးလမ်း
ြခင်း ကာင့် ထွန်ယက် 
စိက်ပျို း ပီး သာသီးနှများ 
ပျက်စီး ၍ယခအချိန်ထိ 
ြပန်လည ် အသးြပု၍ 
မရရှိြခင်း။ 
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ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

 ၁။ ဧရာဝတီတိင်း 
ဒသကီး 

ဒးဒရဲ မို န့ယ် 
ကျားကန်း ကျးရွာ 
ကန်းပင် ကျးရွာ 
ညာင်လိန်ကန်း 
ကျးရွာ 

(၁) ညာင်လိန်ကန်း 
ကျးရွာသည ် မိးရာသီ 
တွင် ဧရာဝတီ ြမစ် ရ 
လ၍ စိက်ပျို း ြမများ 
ပျက်စီးြခင်း၊ ကျုတက ်
ချာင်းတိမ် ကာလာြခင်း 
ကာင့် ရစီး ရလာ 

မ ကာင်းမွန်ြခင်း၊ 

(၁) ညာင်လိန်ကန်း ကျးရွာ 
တွင်ကျုတက် ချာင်းတိမ် 
ကာလာမအား ြပန်လည ်
တူး ဖာ် ပးနိင်ပါရန် လိအပ ်
လက်ရှိပါသည်။ 

      (၂)ကန်းပင် ကျးရွာသည် 
ြမစ်ဝကနး် ပ ဒသြဖစ် 
သည့်အတွက် မိးရာသီ 
တွင် ပင်လယ ် ဒီ ရများ 
ကိကာကွယ်ရန် ကန်း 
ပတ်တာများြပုလပ်ထား 
ပီးစားကျက် ြမ ဒီ ရ 
တာများ နရာတင်ွ 
လယ် စိက်ပျို းြခင်းများ 
ရှိ နသည့်အတွက် 
မန်တိင်းဒဏ်၊ ရရိက် 
သည့်ဒဏ်များ တိက်ရိက် 
ခစားရြခငး်ကိ တွရ့ှိရ 
ပါသည်။ 

(၂) ကန်းပင် ကျးရွာသည် 
ဒီ ရ တာများ ြပန်လည် 
စိက်ပျိုး ပးနိင်ပါရန် လိအပ ်
လက်ရှိပါသည်။ 

      (၃) ညာင်လိန်ကန်း ကျး 
ရွာသည ် မိးရာသီတွင ်
ဧရာဝတီြမစ် ရလ၍ 
စိက်ပျိုး ြမများ ပျက်စီး 
ြခင်း များကိ တွရိှ့ ရပါ 
သည်။ 

(၃) စိက်ပျို း ြမများတွင ်
တင်ကျန် နသည့် ရများ 
အားကျဆင်းနန်းြမန်ဆန် စ 
ရန်အတွက ် ရဆင်း ြမာင်း 
များအားြပန်လည်ြပုြပင် ပး 
နိင်ရန်လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

၂။  မအူပင် မို န့ယ် 
ဝါး တာ ကျးရွာ 
အလန်း ကျးရွာ 
လယ်ကိင်း ကျးရွာ 

(၁)ဝါး တာ ကျးရွာ 
သည ် ြမစ်ဝ ကန်း ပ  
ဒသြဖစ်သည့် အတွက် 
မိးကို ရာသီတွင်မတ်သန်
လနှင့်အတူ မန်တိင်း 
ဘးအန္တရာယ်ကိ ခစား 
ရြခင်း။ 

(၁)ဝါး တာ ကျးရွာ တွင ်
မန်တိင်း ဒဏ်ခနိင် သာ 
Cyclone Shelter များ 
ဆာက်လပ် ပးနိင်ပါရန်လိ 
အပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

      (၂) လယ်ကိင်း ကျးရွာ 
သည ်မန်တိင်းကျ ရာက ်
ခ့ဲပါက နထိင်ရန် ကျာင်း 
ဝင်းအတွင်း Cyclone 
Shelter တစ်ခသာ ရိှ၍ 
လ လာက်မမရိှသည်က ိ
တွရိှ့ရပါသည်။ 

(၂) ဝါး တာရွာတွင ်မန်တိင်း 
ဒဏ်ခနိင် သာ Cyclone 
Shelter များ ဆာက်လပ် 
ပးနိင်ပါရန်လိအပ ် လျကရိှ် 
ပါသည်။ 

၃။  ရကည် မို န့ယ် 
အာက်အင်း ကျးရွာ
လယ်တီ ကျးရွာ  
သာင်ကီး ကျးရွာ 

(၁) သာင် ကီး ကျးရွာ 
သည ်ငဝန်ြမစ်ကမ်း ဘး 
တွင်တည်ရိှ သာ ကာင့်
နှစ်စဉ် ရကီးချိန်တွင် ရ 
ြမုပ်သည့်ဒဏ်နှင့် ကမ်း 
ပါး ပိုမဒဏ်ကိ ခစားရ 
သည်ကိ တွရိှ့ရ ပါသည်။ 

(၁) သာင်ကီး ကျးရွာ တွင် 
ငဝန်ြမစ်သည်တစ်ဖက် သာင် 
ထွနး် တစ်ဖက်ကမ်း ပို ဆိ 
သည့် အ လျာက ် ကမ်းပါး 
ပို သာ ကာင့် ြမစ် ကာင်း 
ြဖာင့် ပးရန် လိအပ်လျက ်
ရိှပါသည်။ 

      (၂) အာကအ်င်း ကျး 
ရွာ၏ အ ြခခပညာ မူလ 
တန်းလွန် ကျာင်း ဆာင ်
ပျက်စီး နြခင်း ကိ တွရိှ့ 
ရ ပါသည်။ 

(၂) အာက်အင်း ကျးရွာတွင် 
စာသင် ကျာင်း၏ပျက်စးီမ 
အား ြပန်လည် စိစစ် ပးနိင် 
ပါရန်နှင့် ကျးရာွတငွး်ရိှ 
လမး်မ ကီးအား ြပုြပင် ပး 
နိင်ပါရန် လိအပ်လျက်ရှိပါ 
သည်။ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

      (၃) လယ်တီ ကျးရွာ 
သည ် (၃၀.၅.၂၀၁၇)ရက် 
န ့ တွင ် ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် 
မာရသာ မန်တိင်း အရိှန် 
ကာင့် လြပင်းတိက်ခတ ်

မ ြဖစ်ပွားခဲ့ ပီး အိမ်များ 
ပိုကျြခငး်၊အမိးများလန် 
ြခင်းနှင့် သစ်ပင် ကီးများ 
အြမစ်မှကတ်ထွက်သွား 
ြခင်းကိ တွ ရိှ့ရပါသည်။ 

(၃)လယတ်ီ ကျးရွာတွင ်
လြပင်း တိက်ခတ်ြခငး် ဒဏ ်
ခနိင်ရည်ရိှ သာ Cyclone 
Shelter ဆာက်လပ ် ပးနိင် 
ပါရန်နှင့် ကျးလက်ကန်ထတ်
လမး်မ ကီး အားရာသီမ ရွး 
သွားလာနိင် စရန်အတွက ်
ြပနလ်ည်ြပုြပင် ပးနိင်ပါရန်
လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။  

 ၄။  ဟသာတမိုန့ယ် 
ညာင်ကန်း ကျး 
ရွာ၊ အာက်ရွာ 
က လး ကျးရွာ၊ 
ဖာင် ချာင်း ကျးရွာ 

(၁) ဖာင် ချာင်း ကျးရွာ 
သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိင်း ရ
လွမး်မိးြခင်းကိ ခစားခ့ဲ 
ရသည်ကိ တွရ့ှိခဲ့ရြခင်း။ 

(၁) ဖာင် ချာင်း ကျးရွာ၏ 
ြမ နရာလိအပ်မက ိ ဆာင် 
ရွက် ပးနိင်ပါရန်၊ နှစ်စဉ် နစ် 
ြမုပ် နသည့် ကျးရွာအတွင်း 
ရိှ ဒသခများ နထိင်ရန် လ 
လာက်သည့် Shelter တည် 
ဆာက် ပးနိင်ပါရန်။ 

      (၂) အာက်ရွာ က လး 
ကျးရွာသည ် ဧရာဝတီ 
ြမစ်နှင့် လွန်စာွ နီးကပ ်
ြခင်း၊ြမစ် ကာင်း ြပာင်း 
လဲြခင်း ကာင့် စိက်ပျို း 
ြမများဆးရးခဲ့သည်ကိ
တွရိှ့ရြခင်း။ 

(၂) ကမ်း ပို မများကိ ထိနး် 
သိမ်းရန်အတွက် ြမစ်လမ်း 
ကာင်း ြဖာင့် ပးနိင်ပါရန် ။ 

      (၃) ညာင်ကန်း ကျးရွာ
တွင် ြမစ် ရ ကီးြခင်း 
ကာင့် လူ နအိမအ်များ 

စ နစြ်မုပ် ပီး သာက်သး 
ရခက်ခဲြခင်း။ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

 ၅။  အဂပူ မိုနယ် 
ညာင်ကျို း ကျးရွာ 
သဒ္ဓမ္မကန်း ကျးရွာ  
နကပ် ကီး ကျးရွာ 

(၁) သဒ္ဓမ္မက န်း ကျးရွာ 
နှင့်နကပ် ကီး ကျးရွာတိ ့
သည ် သဘာဝ ဘးဒဏ် 
ကိ တစ်နှစ်ပတ်လးခစား 
ရသည့် နရာ ြဖစ်သည် 
ကိ တွရ့ှိရ ပီး မိးရာသီ 
တွင် ရလမ်းမိးြခင်းကိ 
ခစားခ့ဲရ ပးီ ရကျချိန ်
တွင်ကမ်း ပိုသည့် ဘး 
အန္တရာယ်ကိ ရငဆိ်င် န 
ရ သာ ဒသြဖစ်ြခငး်။ 

(၁) နကပ်ကီး ကျးရွာတွင ်
Cyclone  Shelter နှင့် 
ြပာင်း ရရ့န ် စက် လှများ 
ထာက်ပ့ ပးနိင်ပါရန်။ 

      (၂)သဒ္ဓမ္မက န်း ကျးရွာ 
အ ြခခ ပညာ အလယ် 
တန်း ကျာင်းအတွင်း ရိှ 
သာက်သးရန် တူး ဖာ် 
ထားသည့် စက် ရတွင်း 
မှ ထွကရိှ်သည့် ရများ 
သည ်အဝါ ရာင ် ြဖစ် န 
ြခင်း။ 

(၂)သဒ္ဓမ္မက န်း ကျးရွာနှင့် 
နကပ် ကျးရွာတိတ့ွင ်
ကျန်းမာ ရးနှင့် ညီညွတ ်
သည့် သာက်သး ရ ရရှိရန ်
စနစ်တကျ ဆာင်ရွက် ပးနိင်
ပါရန်နှင့် ကမ်း ပိုမများကိ 
ထိန်းသိမ်းရန်အတွက ် ြမစ် 
ကာင်း ြဖာင့် ပးနိင်ပါရန်။ 

      (၃) သဒ္ဓမ္မကန်း ကျးရွာ 
နှင့် နကပ် ကျးရွာ တိ ့
သည် ြမနကန်း ပ တွင ်
ကျးရွာအား တည ်
ဆာက်ထားသည်ကိ 
တွရ့ှိခဲ့ရ ပီး ယင်းက့ဲသိ ့
သာ ဒသများ သည ်
ဟသာတမို ၏့စိးရိမ် ရ
မှတ် အာက်(၁) ပခန ့် 
အကွာအလိတွင် နစ်ြမုပ ်
နသည့် ဒသြဖစ်သည် 
ကိ တွရ့ြခင်း။ 

(၃)သဒ္ဓမ္မက န်း ကျးရွာအတွ
က် ဘန်း ကီး ကျာင်းအား 
ြပနလ်ည် တည် ဆာက ် ပး 
နိင်ပါရန်နင့်ှ Cyclone Shel-
ter နှင့် တိရ စ္ဆာန ် နားခိရန ်
နရာ ဆာက်လပ် ပး 
နိင်ပါရန်။ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

 ၆။  ြမန် အာင် မို န့ယ ်
စိန်က န်း ကျးရွာ 
ရလယ်ကန်း 
ကျးရွာ 
နန်း တာ်ကန်း 
ကျးရွာ 

(၁)စိန်ကန်း ကျးရွာ 
သည ်နစ်ှစဉ်မိးရာသီတွင် 
ရအတက်အကျ ရိှ သာ် 
လညး် ရြမုပ်သည့် ဒဏ ်
(၁)လ ကျာ ်ခစားရသည့် 
အတွက် သွးလွန်တပ် ကွး 
နှင့်ဝမ်း ရာဂါ များြဖစ ်
ပွား လ့ရိှြခင်း၊ 

(၁)စိန်ကန်း ကျးရွာတွင ်
ဆး ပးခန်းနှင့် ကျာက်ခင်း 
လမး်များ ဆာင်ရွက် ပးရန်၊ 

      (၂)ပဲခူးတိင်း ဒသကီးမှ
သတ်မှတ်ြမင်း ကာင် ရ 
ထက်ပိမိ ကျာ်လွန ် န 
သာ ြမစသဲ် ကျာက် 
ထတ်လပ်သည့် လပ်ငန်း 
များ ကာင့် ရလယ်ကန်း 
ကျးရွာတွင် ချာက်နက ်
ပးီြမစ်ဝကျယ်လာသြဖင့် 
ရလမ်း ကာင်း ြပာင်း 
ြခင်းနှင့်ကမ်း ပို ြခင်းများ 
ပိမိြဖစ် ပ စသည့် 
အတွက် ဒသခများ 
ကျာက်တူး ဖာ် နြခင်း 
များအားစိးရိမ် ကာက်ရွ  ့
မများရှိ နသည်ကိ တွ ရိှ့
ရ ပါသည။် 

(၂) ရလယ်ကန်း ကျးရွာ 
တွင် ကမး်ထိန်းနရ ဆာက ်
လပရ်န ် ခက်ခဲသည့် အတွက် 
ြမစ်လမး် ကာင်း ြဖာင့် စ 
ရး ထိန်းသိမး် ြခင်းလပ်ငန်း 
များအ ကာင်အထည ် ဖာ် 
ဆာင်ရွက် ပးနိင်ပါရန် နှင့် 
ြမစ်သဲ/ ကျာက် ထတ်ယူမ 
အား ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး 
အ နြဖင့် ခွင့်ြပု ထားြခင်းမရိှ 
သာ်လည်း ပဲခူးတိင်း 
ဒသကီး၊ မိးညို မို န့ယ်မ ှ
တာဝန်ရှိသူများ နှင့် ဧရာဝတီ 
တိင်း ဒသကီး၊ ြမန် အာင် 
မို န့ယ် တာဝန်ရိှသူ များမ ှ
ြပနလ်ည် ညိနင်း၍ ြမစ်သဲ/ 
ကျာက်ထတ်ယူမ အား စိစစ ်
ခွင့်ြပု ပးနိင်ပါရန်၊  
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

      နန်း တာ်ကန်း ကျးရွာ
တွင် ရ ကီးချိန်၌ သာက် 
သး ရအခက်အခဲရိှြခင်း၊ 

စိန်ကန်း ကျးရွာ၊ ရလယ် 
ကန်း ကျးရွာနှင့် နန်း တာ ်
ကန်း ကျးရွာတိတွ့င် သာက်
သး ရအား စနစ်တကျ ကျန်း 
မာ ရးနှင့် ညီညွတသ်ည့် 
သာက်သး ရ ြဖစ် စရန် 
အတက်ွ ဆာင်ရွက် ပးနိင် 
ပါရန်၊ 

      ြမန် အာင် မို န့ယ်နှင့် 
က နာင် မို ဆ့က်တာ 
ဘာင်သည်ဧရာဝတီြမစ ်
နှင့် လွန်စွာ နီးကပ် န 
ြခင်း။ 

စိန်ကန်း ကျးရွာ၊ ရလယ် 
ကန်း ကျးရွာနှင့် နန်း တာ ်
ကန်း ကျးရွာတိတွ့င် အ ရး 
ပ  ြပာင်း ရရ့န ် အတွက ်
စက် လှနှင့် Cyclone 
Shelter ဆာင်ရွက် ပးနိင် 
ပါရန်၊ 

၇။  ဘိက လးမို န့ယ် 
ကျီစရွာမ ကျးရွာ 
ကွင် ပါက် ကျးရွာ 
ဗန္ုဓ လ ကျးရွာ 

(၁) ကျီစရွာမ ကျးရွာ 
တွင် လဆင်နှာ မာင်း 
တိက်ခတ်မဒဏ်ကိခစား
ရြခင်း၊ြမစ် ရ ကီးြခငး် 
နှင့် စိက်ခင်းများ ခရ 
ကိက်ြခင်းဒဏ်ကိခစား 
ရ သည်ကိ တွရ့ပါသည်။
 

(၁) သာက်သး ရ မလ 
လာက်မ ကာင့် ြမသား 
ကန် များကိြပုြပင် ပးနိင ်
ပါရန်နှင့် ြခစည်းရိးများ ခတ် 
ပးြခင်း စသည်တိက့ိ ြဖည့် 
ဆည်း ပးနိင်ပါရန် လိအပ ်
လျက်ရှိပါသည်။ 
(၂) ကျးရွာချင်း ဆက်လမ်း 
များ၊ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ချာင်း 
ကူး တတားများနငှ် ့ ရကာ 
တာမလ ြခင်းစသည်တိက့ ိ
ြပုြပင ် ဆာင်ရွက် ပးနိင်ပါ 
ရန်လိအပလ်ျက်ရိှပါသည်။ 
(၃) ရ ့ ြပာင်း နထိင်နိင်သည့် 
Shelter များ(သိ)့ ခိင်ခ့ သာ 
စာသင် ကျာင်းများ တည် 
ဆာက် ပးနိင်ပါရန် လိအပ ်
လျက ်ရှိပါသည်။ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

      (၂) ကွင်း ပါက် ကျးရွာ 
တွင် လဆင်နှာ မာင်း 
တိက်ခတ် ြခင်းဒဏကိ် 
ခစားရြခငး်၊ 

 

      (၃) ဗန္ုဓ လ ကျးရွာတွင် 
လဆင်နှာ မာင်း တိက် 
ခတ်ြခင်းဒဏ ် ခစားရ 
ြခင်းကိ တွရ့ပါသည်။ 

 

 ၈။  ကန်ကီး ထာင့်  
မို န့ယ ်
ရွး ကျးရွာ၊ 
လးဆူ ကျးရွာ၊ 
ပိ တာက်ပင် ကျးရွာ 

(၁) ရွး ကျးရွာသည ်
အနိမ့်ပိင်းတွင်ရှိ၍ ရ၀င ်
ရာက်မ ကာင့် (၂၀၁၇) 
ခနှစ်တွင ် ကျးရွာ၏ 
အတွင်း လမ်း (၅) ပခန ့် 
နစ်ြမုပ် ပီး ြမနိမ့်ပိင်း 
များ တွင် (၁၁) ပခန ့ထိ် 
နစ်ြမုပ်သြဖင့ ် ကျးရွာ 
လမး်များ ပျက်စီး န၍ 
သွားလာ ရးခက်ခဲသည်
ကိ တွရ့ပါသည်။ 

(၁) ကျးရွာအပ်စများသည် 
ဒါ ကြမစ် ဘးတွင် ရိှ န ပီး 
ဒါ ကြမစ်၊ အနိစ္စ ချာင်း၊ မဂူ 
ကန်း-ကန်း ချာင်း ဖာက် 
ချာင်းအတွင်း သဲနနး်များ 
ပိခ့ျမများ နြခင်း ကာင့့် 
ချာင်းများတိမ် ကာ နြခငး် 
အား ရစးီ ရလာ ကာင်း 
မွန်နိင် စ ရး တူး ဖာ် ပး 
နိင်ပါရန် လိအပ်လျက ် ရှိပါ 
သည်။ 

      (၂) ရွး ကျးရွာတွင ် ရ 
တိက်စား မ ကာင့် ြမစ် 
ကမ်းပါး ပို ကျမများ 
တွရိှ့ရ ပီး နအိမမ်ျား 
နှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ ရိှ 
နသည်ကိ တွရ့ှိရြခင်း၊ 

 

     လးဆူ ကျးရွာသည် ရ
နစ် ြမုပ်မအ နြဖင့် (၅) 
ပခန ့အ်ထိနစ်ြမုပ်သည်
ကိ တွရိှ့ရြခင်း၊ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

     ပိ တာက်ပင် ကျးရွာ 
သည ် ရနစ်ြမုပ်မအ န 
ြဖင့ ် (၅) ပခန ့အ်ထ ိ
နစ်ြမုပ်သည်ကိ တွရ့ှိ 
ရြခင်း၊ 

ရွး ကျးရွာတွင် သာက်သး 
ရ တွင်းများမာှ ရနီများသာ 
ထွက်ရိှြခင်း ကာင့် သာက ်
ရကန်များတူး ဖာ်၍ သာက ်
ရရှားပါးမကိြဖည့်ဆည်း ပး 
နိင်ပါရန် လိအပ ် လျက်ရှိပါ 
သည်။ 

       ရ ့ ြပာင်း နထိင်နိင်သည့် 
ခိင်ခ့ သာ Shelter များ 
ဆာက်လပ် ပး နိင်ပါရန် 
လိအပ်လျက ်ရိှပါသည။် 

 ၉။  ြမာင်းြမ မို န့ယ် 
တဲ့တဲ့ကူး၊ 
ဗ မာ်သးခွ၊ 
လးအိမ်တန်း၊ 

တ့ဲတ့ဲကူး ကျးရွာ အပ်စ 
၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ် 
ရးအ ြခ နမှာ ြမာင်းြမ 

-ြပင်ရွာ ဆက် သွယ်ထား 
သာ ကျာက်ကမ်းလမ်း 
ကိ အဓိက အသးြပု န 
ရ ပီး (၃) မိင် ခန်မ့ှာ ပျက် 
စီး နြခင်း၊ ၎င်းလမ်း ပ  
ရိှ ပသလပ်ကန်းတတား 
မှာနှစ် ပါင်း(၂၀) ကျာ်ရှိ 
ပးီ ြပုြပင် ရန် လိအပ် န 
သာ ကာင့် အန္တရာယ် 
ရိှသည်ကိ စိးရိမ် နရ 
ြခင်း၊ 

(၁) ြမာင်းြမ-ြပင်ရွာကားလမ်း 
(၃) မိင်ခန်ပ့ျက်စီး နြခင်း 
အား ြပုြပင် ပးနိင်ပါရန်နှင့် 
၎င်းလမ်း ပ ရိှ ပသလပ ်
ကန်းတတားအား ြပုြပင ် ပး 
နိင်ပါရန်၊  
(၂) ဗ မာ်သးခွရွာမတွင် ပျက် 
စီး န သာ သာက် ရကန် 
အားြပုြပင် ပးနိင်ပါရန်၊ 
(၃)လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး 
အ နြဖင့် ရ ကာင်းကိ အဓိ 
ကထား အသးြပု နရသည့် 
အတက်ွ သးခွရွာနှင့် အထက် 
ဝဲ ထာင့် ကျးရွာ ကျးရွာ 
ဆက်လမ်း ပ (၉၇၀၀) ပ 
ရှည ် လမး်အား ြပုြပင် ပး 
နိင ်ပါရန်၊ 
(၄) လးအိမ်တန်း ကျးရွာ 
အပစ်တွင် လယ်ယာ ြမများ 
ရနစ်ြမုပ် ဆးရးြခငး်နငှ့် 
လမ်းများပျက်စီးြခင်းမ ှ ကာ 
ကွယ်နိင်ရန်အတွက် ရတခါး 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

နှစ်ခ ဆာက်လပ် ပးနငိရ်န၊် 
(၅) လးအိမ်တန်း ကျးရွာ 
အပစ် တွင ် ြမသားကန်(၇) 
ကန်ရိှ ပီး သာက်သး ရ အ 
တွက် ရကန ် များကိသာ 
အဓကိ အသးြပုရသြဖင့် ရ 
ကန် အားြပုြပင် ပးနိငပ်ါရန်၊ 
(၆) ကျးရွာြခင်းဆက်လမ်း 
များ အဆင့်ြမင့်တင် ပးနိင် 
ပါရန် လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

     ဗ မာ်သးခွ ကျးရွာအပ်စ 
သည ် မိးတွင်းအခါတွင ်
ရလမ်းကိသာ အဓကိ 
ထား အသးြပုရြခင်းနှင့် 
ကျးရွာ ချင်းဆက်လမ်း 
မှာ ြမသားလမ်းြဖစ် ပီး 
လမး်ကျဉ်း လမ်းကမ်း 
ြဖစ်သည်ကိ တွရိှ့ရြခင်း၊ 

 

     လးအိမ်တန်း ကျးရွာ
အပ်စသည် သာက်သး 
ရအြဖစ် ရကန်များကိ 
သာ အဓကိ ထားအသး 
ြပုရ သာ်လည်း ယခ 
အခါ  ရကန်များ မှာ 
ပျက်စီး နသြဖင့် ချာင်း 
ရကိသာ သာက်သး 
နရသည် ကိ တွရိှ့ရ 
ြခင်း၊(၉) လးအိမ်တန်း 
ကျးရွာ အပစ်သည် 
ချာင်းများ၊ ြမာင်းများ 
ပါများ သာ ကာင် ့ နှစ ်
စဉ်မိးတွင်းကာလမိးများ 
ချိန်တွင ် လယ် ြမများ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

အတွင်း ရဝင် နစ်ြမုပ်မ 
များရိှ ပီးပျက်စီးဆးရးမ
များရိှြခင်း။ 

 ၁၀။  အိမ်မဲ မို န့ယ် 
နီစပ် ကီးလှည်းဆိပ် 
ြခကန်း၊ ကွန်စခန်း 

နီစပ်ကီး ကျးရွာတွင ်
ရ တိက်စားမ ကာင့် 
ကမ်းပါး ပို နသည်က ိ
တွရိှ့ရြခင်း၊ 

နီစပ် ကီးတာ (၃)မိင်ခန် ့ပျက ်
စီး န ြခင်းအား ြပုြပင် ပး 
နိင်ပါရန်နင့်ှ ြမစက်မး်ပါး 
ပိုမကိ တားဆီးနိင်ရန် ြမ 
ထိနး်နရ တည် ဆာက် ပး 
နိင်ပါရန်၊ 

     လှည်းဆိပ်ြခကန်း ကျး 
ရွာ အပ်စတွင် မိးရွာသွန်း 
မ များသည့် နှစ်တိင်း 
လယ် ြမများ ရနစ်ြမုပ ်
ခရ လ့ ရိှြခင်း၊  

လှည်းဆိပ်ြခကန်း ကျးရွာ 
အပ်စရှိ ပ(၈၈၀၀)ရိှလှည်း 
ဆိပ်ြခကန်း ဆည် ြမာင်းတာ 
ဘာင ် ပျက်စီး နြခင်းအား 
ြပုြပင ် ပးနိင် ပါရန်၊ 

     ကွန်စခန်း ကျးရွာတွင်
လယဧ်က(၈၇၉) ဧကရိှ 
ပးီ ပိ ့ ဆာင ် ဆက်သွယ် 
ရး မှာ ရလမ်းကိ အဓိ 
ကထား အသးြပုသည်ကိ 
တွရိှ့ရြခင်း၊ ကျနး်မာ 
ရး စာင့် ရှာက်မ အ 
တွက် ကျးလက် ဆး 
ပးခန်းမရိှသည်ကိ တွ ့
ရိှရြခင်း၊ 

ကွန်စခန်း ကျးရွာနှင့်နီစပ်
ကျးရွာအကား ပ(၇၀၀၀) 
ရှည် သာ နရာအား တာ 
ဘာင်ြပုလပ် ပးနိငပ်ါရန၊် 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

 ၁၁။  လပွတ္တ ာ မို န့ယ် 
ပိန္နကဲန်း ကျးရွာ၊ 
ကညင်ကွင်း ကျးရွာ၊ 
အာက်ဆပ်ကူး ကျး
ရွာ 

ပိန္နဲကန်း ကျးရွာ၊ကညင်
ကွင်း ကျးရွာနှင့် အာက် 
ဆပ်ကူး ကျးရွာတိတ့င်ွ 
ပင်လယ်နှင် ့နီးကပ် သာ 
ကျးရွာများ ြဖစ်ြခင်း 
ကာင့် လဆင်နှာ မာင်း 

တိက်ခတ်ြခင်း နှင့်အတူ 
လြပင်း တိက်ခတ်ြခင်း 
များခစားရြခင်း။ 

(၁) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်
ကျ ရာက်ပါ က ရ ့ ြပာင်း 
နထိင ် နိင်သည့်ခိင်ခ့ သာ 

Cyclone Shelterများ တည် 
ဆာက် ပးနိင်ပါရန်၊ 

(၂) ကျးရွာဆကလ်မ်းများ၊ 
တတားများ ပျက်စီး နြခင်း 
အားပိမိခိင်ခ့စွာတည် ဆာက် 
ပးနိင်ပါရန်၊  

(၃) သာက် ရကန်လးဝမရှိ 
သာ ကျးရွာများတွင ်မိး ရ 
လှာင်ကန ်များတည် ဆာက ်
ပးနိင်ပါရန်  

 ၁၂။  လးမျက်နှာမိုန့ယ် 
ြမင်းကန်း ကျးရွာ၊ 
ရွာသစ်စ ကျးရွာ၊ 
ခ ကီး ကျးရွား 

ြမင်းကန်းရွာသည်ြမစ် ရ
ကီးြခင်းနှင့် တာငက်ျ 
ချာင်း ရ စီးဆင်းြခင်း 
များ ကာင် ့ နှစစ်ဉ် ရ 
ကီး ရလမြဖစ် ပီး  စပါး 
စိက်ဧကများပျက်စီးြခင်း
၊ နအိမ်များ ရြမုပ်ြခင်း၊ 
လမး်များ ပျက်စီး၍ 
သွားလာ ရး ခက်ခဲြခင်း 
နှင့်လယ် ြမဧက(၁၀၀၀) 
ခန်ရ့ှိ သာ်လည်း မိးစပါး 
စိက်ဧက (၂၅)ဧက သာ 
ရိှ ပးီ ရြမုပ်ပျက်စီး၍ 
ပျက်စးီဆးရးမများြပား
သြဖင့် နှစ်စဉစိ်က်ပျိုး 
နိင်မ မရိှြခင်း၊ 

(၁)ြမငး်ကန်း ကျးရွာနှင့် 
နင်းကမ်း ကျးရွာ ကျးရွာ 
ချင်းဆက်လမ်း တတားအား 
ခိင်ခ့ အာငတ်ည် ဆာက ် ပး 
နိင်ပါရန်၊ 
(၂) ရွာသစစ် ကျးရွာနှင့် 
ခ ကီး ကျးရွာ ( ဈးက လး 
ရပ်) တိတ့ွင် ကမ်း ပို ြခင်းတိ ့
ကာင့် အသက် မးွဝမ်း 
ကာင်းြပုသည့် ြမ နရာ 

များနှင့် နစရာ ြမ နရာ 
များဆးရးလျက်ရှိ ပီး ကျးရွာ 
တွင် ရ ့ ြပာင်းရန ် ြမ နရာ 
လညး် မရှိ တာ့သည့် အတွက် 
ပျက်စီး ြပာင်း ရရ့ သာ န 
အိမ်များအတွက် ြမ နရာ 
လိအပ်ချက်ြဖည့်ဆည်း ဆာင်
ရွက် ပးနိင်ပါရန်၊ 
(၃) ရတိက်စားမခနိင်ရန ်
ကျးရွာ လမး်များကိ အြမင့် 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

ပတိးြမင့်တည် ဆာက် ပး 
နိင်ပါရန်၊  
(၄) ြမစ်ကမ်းပါး ပိုကျမကိ 
တားဆီး နိင်ရန ် ြမထိန်းနရ 
ခိင်ခ့ သာ ရကာတာ တည ်
ဆာက် ပးနိင်ပါရန်၊ 

(၅) ရ ကီးချိန်တွင် ရတွင်း 
များ ရနစ်ြမုပ်မ ကာင့် 
သာက်သး ရ ရှားပါးမ အ 
တွက် ရသန ့တ်ွင်းနှင့် သာက ်
ရသန ့က်န်များ တူး ဖာ် ပး 
နိင်ပါရန်၊   
(၆)  ြမစ်ကမ်းြပင်တိမ် ကာမ 
များအတွက ် ြမစ် ကာင်း 
ထိန်းသိမ်း ပးနိင်ပါရန် လိ 
အပ် လျက်ရိှပါသည်။ 

     ကတက်ကန်းအပ်စ၊ရွာသစ်
စရွာသည်ငဝနြ်မစ်ကမ်း 
ဘးတွင်တည်ရိှ သာ 
ကာင့်နှစ်စဉ် ရကီး ရလ

ြခင်းနှင့် ကျးရွာအတွင်း
ရဝင်မ ကာင့်နှစစ်ဉ် န
အိမ်များ ရနစ်ြမုပ်ြခင်း၊
ြမစ် ရတိက် စားမ ကာင့်
ကမ်းပါးများ ပိုကျြခင်း
များကု တွလ့ျက်ရှိြခင်း၊
(၈) ရွာသစ်စရွာတွင ် မိး
စပါးဧက(၁၀၀) ဧကခန် ့
စိက်ပျိုး သာ်လညး် ဧက
(၈၀) ခန်ပ့ျက်စီး လျကရိှ်
၍ ပျက်စီး ဆးရးမများ
သြဖင့်နှစ်စဉ်စိက်ပျို းနိင်မ
မရိှြခင်း၊ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

     ခ ကီးရွာ ( ဈးက လး 
ရပ်) သည် ငဝန်ြမစ်ကမ်း 
ဘးတွင ် တည်ရိှ သာ 
ကာင့် နှစ်စဉ် ရကီး 
ရလမများ ြဖစ်ပွား ပီး၊ 
ြမစ် ရတိက်စားမ ကာင့်  
ဆိးရွားစွာ ကမ်းပါးများ 
ပိုကျ ပးီ၊ ရကျချိန်တွင ်
လညး် ဆကလ်က်ကမ်း 
ပို လျက်ရိှ ပီး ဘန်းကးီ 
ကျာင်းသည် ကမ်း နှင့် 
ပ(၁၅၀) အကွာသာရှိ 
ြခင်း၊ 
(၂) ကျးရွာ အတွင်း ရ 
ဝင်မ ကာင့် နစ်ှစဉ် န 
အိမ်များ ရ နစြ်မုပ်ြခင်း၊ 
ရ ကီးချိန်တွင ် ကျာင်း 
များ(၂)ကိမ်ခန်ပိ့တ်ထား 
ရပီး၊ တစ်ကိမ်ပိတ်လင ်
(၅)ရက်မ ှ (၇)ရကခ်န် ့
ကာြမင့်ြခင်း၊ 
(၃)ခကီး ကျးရွာ( ဈး  
က လးရပ်)တွင်စိက်ပျို း 
ြမဧက(၄၀) ဧကခန်ရ့ှိ 
သာ်လည်း မိးစပါးစိက် 
ပျို းနိင်ြခင်း မရှိြခင်း၊ 
ဆာင်းသီးနှ အ နြဖင့် 
ပဲတီစမ်ိးဧက (၂၀) ဧက 
ခန်န့ှင့် အြခားပဲဧက(၂၀) 
ဧကခန်စ့ိက်ပျို းြခင်း၊ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

 ၁၃။  မာ်လမို င်ကန်း 
မို န့ယ ်
ဘဂလားကီး 
ကျးရွာ၊ 
လးဂွကီး ကျးရွာ 

ဘဂလား ကီး ကျးရွာ၊ 
လးဂွ ကျးရွာနှင့် ကန်း 
ခယ်မ ကျးရွာများသည် 
ြမစ်ကမ်း န ဘးတွင် ရွာ 
တည်ထားြခငး် ကာင့် 
လြပင်း တိက်ခတ်ြခင်း 
ဒဏ်များ ခစားရြခင်း၊ 
မိးရာသီတွင ် မိး ကီးြခင်း 
နှင့် ြမစ် ရ ကီးြခင်း ဒဏ ်
များခစား ခဲ့ရြခင်းနှင့် 
ကမ်းပါး ပို သာဒဏ် 
များ ခစားရြခင်း။ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကျ 
ရာက ် ပါက ရ ့ ြပာင်း န 
ထိင်နိင်သည့် ခိင်ခ့ သာ 
Cyclone Shelter များ 
တည် ဆာက် ပးနိင်ပါရန်၊ 
(၂)ြမစက်မး်ပါး ပို၍ ြပာင်း 
ရရ့ သာ နအိမ်များအတက်ွ 
ြမ နရာ လိအပ်ချက် ြဖည့် 
ဆည်း ပးနိင်ပါရန်၊ 
(၃) ြမစ်ကမ်းပါး ပို ကျမကိ 
တားဆီးနိင်ရန ် ြမထိန်းနရ 
များ၊ ခိင်ခ့ သာ ရကာတာ 
များတည် ဆာက် ပးနိငပ်ါ 
ရန်၊ 
(၄) သာက် ရကနမ်ရိှြခငး် 
ကာင့် မိး ရ လှာင်ကန်များ 

တည် ဆာက ် ပးနိင်ပါရန ်
လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ၁၄။  ဖျာပ မို န့ယ ်
ခါးြပတ် ကျးရွာ၊ 
မဂလာ သာင်တန်း 
ကျးရွာ၊ 
ကမ်းနားကွင်း 
ကျးရွာ 

ခါးြပတ ် ကျးရွာတွင ်
လယ်ယာ ြမ လပကိ်င် 
သူမရှိဘ ဲ ရလပင်နး်သာ 
အဓိကထား လပ်ကိင် 
လျက်ရှိြခင်း၊  

မဂလာ သာင်တန်း ကျးရွာ 
နှင့်ကမ်းနားကွင်း ကျးရွာ 
တိတွ့င ် ကျးလက် ကျန်းမာ 
ရး ဌာနခွဲများ၊ ဆး ပးခန်း 
များ ထားရှိ ရး ဆာငရွ်က် 
ပးနိင်ပါရန်၊ 

     မဂလာ သာင်တန်း ကျး 
ရွာတွင ် လြပင်း တိက် 
ခတ်မဒဏ် ခစားရြခင်း၊ 

ကမ်းနားကွင်း ကျးရွာတငွ် 
ရတိက်စားမ ကာင့် ြမ ပို  
မများအဆက ်  မပျက်ခစား 
နရသြဖင့် ြမစ်ကမ်းပါး အနးီ 
တွင် နထိင်လက်ရိှ သာအိမ် 
ြခများပျက်စီးမ မရှိ စရန ်
ြမစ်ကမ်း ပါးထိန်းသိမး်မများ 
ဆာင်ရွက် ပးနိင်ပါရန်၊ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

     ကမ်းနားကွင်း ကျးရွာ 
တွင် ြမစ် ရ ကီးမဒဏ် 
နှင့် ကမ်းပါး ပို မဒဏ် ခ 
စားရြခင်း၊  

ကမ်းနားကွင်း ကျးရွာတွင ်
ကန်းလမ်းအ နြဖင့် ြမသား 
လမး်တစခ်တည်းကသိာ အ 
သးြပု နရ သာ ကာင့် မိး 
ရာသီ ရာက်လင ် အထက် 
တန်း ကျာင်းတက် န သာ 
ကျာင်းသား ကျာင်းသူများ
သည ် အမာ မိုသိ့ ့ ကျာင်း 
တက်ရသြဖင့် လမ်းပန်းဆက် 
သွယ် ရး ကာင်းမွန် စရန ်
ြမသားလမ်းအား အဆင့်ြမင့် 
တင် ဆာင်ရွက် ပးနိင်ပါရန ် 

 ၁၅။  ကျို က်လတ် မို န့ယ ်
ကညင်ခဲ ကျးရွာ၊ 
တ ပတ မာ ့
ကျးရွာ၊ 
ရ ညာင်ပင် ကျးရွာ 

ကညင်ခဲ ကျးရွာတွင် 
လြပင်း တိက်ခတ်ြခင်း 
ဒဏ်ကိ ခစား ရြခင်း နှင့် 
သာက်သး ရ အတွက် 
ကန် ရ နှင့် ြမစ် ချာင်း 
များမှ ရကိ သာက်သး 
နကရြခင်း၊  

(၁)ကညင်ခဲ ကျးရွာနှင့် ရ 
ညာင်ပင် ကျးရွာတိတ့ွင ် မိး 
တွင်းအခါသွားလာရန် ခက်ခဲ 
သာ ကာင့်လမ်းများြပုြပင ်
ပးနိင်ပါရန်၊                 

(၂) ကညင်ခဲ ကျးရွာ၊ တ ပ 
တ မာ့ ကျးရွာနှင့် ရ ညာင ်
ပင် ကျးရွာ တိတွ့င် သာက ်
သး ရ မလ လာက် သြဖင့် 
မိး ရ လှာင်ကန်များထပ်တိး
ပးနိင်ပါရန်၊ 

(၃) ကညင်ခဲ ကျးရွာ၊ တ ပ 
တ မာ့ ကျးရွာနှင့် ရ ညာင ်
ပင် ကျးရွာတိတွ့င် ရ ့ ြပာင်း 
နထိင်နိင်သည့် Shelterများ 
တည် ဆာက် ပးနိင်ပါရန် လိ 
အပ်လျက်ရှိပါသည်။ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

     တ ပတ မာ့ ကျးရွာတွင်
လြပင်းတိက်ခတ်ြခင်း 
ဒဏ်ကိ ခစားရြခင်း နှင့် 
သာက်သး ရအတွက်
ကန် ရနှင့်ြမစ်/ ချာင်းများ 
ကိအသးြပုရ ြခင်း 

 

     ရ ညာင်ပင် ကျးရွာတွင် 
ရွာထဲရှိလမ်းများမှာ ြမ
သားလမး်များ ြဖစ် သာ 
ကာင့်မိးတွင်း၌သွားလာ 

ရန်ခက်ခဲြခင်းနင့်ှ သာက် 
သး ရအတွက်ကန် ရကိ 
အသးြပု ရြခင်း။ 

 

 ၁၆။  ဓနြဖူ မို န့ယ(်၁) ရပ် 
ကွက်၊ ရလဲကးီ 
ကျးရွာ၊ ကဇန်း 
ချာင်း ကျးရွာ  

(၁) ရပ်ကွက်တွင်  အိမ ်
ြခ (၂၅၀) လး ကျာ် 
ခန်မ့ှာ မို ရိ့းတာ အြပင် 
ဘက် ဧရာဝတီြမစ်ကမ်း 
န ဘးတွင ် နထိင်ြခင်း 
နှင့်နှစ်စဉ် ြမစ် ရ ကီးချိန ်
တိင်း ရ ဘးအန္တရာယ် 
ကိ အနည်းနှင့် အများ 
ခစားရြခငး်၊ 

(၁)ရပ်ကွက်၊ ရလဲ ကီး ကျး
ရွာ၊ ကဇန်း ချာင်း ကျးရွာ 
တိတ့ွင် ရတိက်စားမခနိင်ရန ်
ကျးရွာလမ်းများကိ အြမင့် 
ပတိးြမင့်တည် ဆာက် ပး 
နိင်ပါရန်၊(၁)ရပ်ကွက်၊ ရလဲ
ကးီ ကျးရွာ၊ ကဇန်း ချာင်း 
ကျးရွာတိတွ့င် ရ ့ ြပာင်း 
နထိင်နိင်သည့်Shelter များ 
ဆာက်လပ် ပးနိင်ပါရန် ရ
လဲကီး ကျးရွာတွင ် ြမစ်ကမ်း 
ပါး ပို၍ ြပာင်း ရရ့ သာ 
နအိမ်များအတွက် ြမ နရာ 
လိအပ်ချက်ြဖည့်ဆည်း ပးနိင် 
ပါရန်၊ ရလဲကီး ကျးရွာတွင ်
ြမစ်ကမ်းပါး ပို၍ ြပာင်း ရ  ့ရ 
သာ နအိမ်များအတွက် ြမ 
နရာလိအပ်ချက ် ြဖည့်ဆည်း 
ပး နိင်ပါရန်၊ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

     ရလဲကီး ကျးရွာတွင ်
ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းန ဘး
တွင် တည်ရိှ သာ ကာင့် 
နှစ်စဉ်ြမစ် ရကီးချိန်တိင်း
တွင် တစ်ရွာလး ရကီး 
နစ်ြမုပ်၍ ရ ဘးလွတ်ရာ 
သိ ့ ြပာင်း ရ  ့ နထိင်က 
ြခင်းနှင့် ြမစ် ကာင်း 
တိမ် ကာလာပီး ဧရာဝတီ 
ြမစ်၏ ရ ကာင်းမာှ ရ 
လဲကးီ ကျးရာွဘက် သိ ့
ဦးတည်၍ကမ်းပါး ပို ကျ 
ြခင်း၊ 

 

     ကဇန်း ချာင်း ကျးရွာ 
သည ် ၂၀၁၇ ခနှစ်တွင် 
လြပင်းတိက်ခတ်မ ကာင့်
အပင်များလဲြခင်း၊ 
အိမ် ပို ြခင်းနှင့် အိမ် 
အမိးလန်ြခင်းများ ခစား 
ခဲ့ရြခင်း၊ ြမစ် ရကီး ချိန ်
တွင် အနိမ့်ပိင်းရှိ လယ် 
များ ရြမုပ်ြခင်း။ 

 

 ၁၇။  ငပ တာ မိုန့ယ် 

ရွာသစ် ကျးရွာ၊ 

ြပည်သာယာ 

ကျးရွာ၊ 

မဒါအိင် ကျးရွာ 

 

ရွာသစ် ကျးရွာသည်ြမစ်
ကမ်း ဘးတွင် ရွာတည် 
ထားြခင်း ကာင့် လ 
တိက်နန်း ြမင့်မားြခင်း၊ 
သာက်သး ရအြဖစ်မိး 
တွင်း ကာလ ရကီးချိန် 
တွင် ရငန် ဝင် ရာက် 
သည့် အခါ ရတွငး် (၂) 
တွင်းမှာ သာက်သး ရ 
အြဖစ် အသးြပု၍ မရ 
သြဖင့် နွရာသီတွင် (၁) 

(၁)ရွာသစ် ကျးရွာတွင ် နွ 
ရာသီ သာက်သး ရဖူလ ရး
အတက်ွ သာက်သး ရကန် 
များ၊ မိး ရ လှာင်ကန်များ 
တိးချဲတ့ည် ဆာက် ပးနိင်ပါ
ရန်၊ 
(၂) ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက ်
မ နှင့် ဆက်စပ်အသိပညာ ပး 
လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ပး 
နိင်ပါရန်၊ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

လ ခန် ့ သာက်သး ရ 
ြပတ်လပ် ကာင်း တွ  ့
ရိှရြခင်း၊ မိးရာသီတွင ်
လမး်ပန်းဆက်သွယ် ရး 
ခက်ခဲလွန်း၍ ကျန်းမာ 
ရး စာင့် ရှာက်မ မရိှ 
သြဖင့် မ သသင့်ဘဲ သ 
ဆးမများရိှ နြခင်း၊ 

     ြပည်သာယာ ကျးရွာ 
သည ် ကျာက်သားကန်း 
ပ တွင ် ရွာတည်ထား 
ြခင်း ကာင့် စိက်ပျို း ရး 
လပကိ်င်မ မရိှြခင်း၊ 

ြပည်သာယာ ကျးရွာသည် 
တာင်စွန်း ပ တွင် တည်ရိှ 
သာ ကာင့် ဒီ ရတက် ြခငး် 
မရိှ သာ်လည်း လြပင်း 
တိက်ခတ်သည့်ဒဏ်ကိ ခစား 
ရပါသြဖင့် လဒဏ် ခနိင် 
သာ အ ဆာက်အဦ များ 
ဆာက်လပ် ပးနိင်ပါရန်၊ 

     မဒါအိင် ကျးရွာသည် 
ကန်း ပ တွင် ရွာတည ်
ထား၍ လြပငး်တိက် 
ခတ် မ ကာင့် အိမ်များ 
အမိးလန်ြခင်း၊  

မဒါအိင်ရွာတွင် ရ ့ ြပာင်း 
နထိင်နိင်သည့်Shelter (သိ)့ 

Shelter အြဖစ် အ ဆာက် 
အဦများ ဆာက်လပ ် ပးနိင် 
ပါရန်  

၁၈။    ပန်းတ နာ် မိုန့ယ် 

အထက်ကဇင်း တာ

ကျးရွာ၊ ပါက် ချာင်း 

ကျးရွာ၊ ကဇင်း တာ 

ကျာင်းစ ကျးရွာ 

 

အထက် ကဇငး် တာ 
ကျးရွာသည ် ရတိက် 
စားမ ကာင့် ရနက ်
ကွင်းများြဖစ ် ပ ြခင်း၊
နှစ်စဉ် ဧရာဝတီြမစ် ရ 
တိက်စားြခင်း ကာင့် 
ယခငရွ်ာဧရိယာ (၁၀၆၅) 
ဧကရိှခ့ဲ  ရာမှယခအခါ 
(၇၃)ဧကသာ ကျန်ရှိ ပီး 
(၉၉၂) ဧကကမ်း ပို သွား 
ြခင်း၊ နှစ်စဉ်ကမ်း ပို ြခင်း 

အထကက်ဇင်း တာ ကျးရွာ၊ 
ပါက် ချာင်း ကျးရာွနငှ့် 
ကဇင်း တာ ကျာင်းစ ကျး 
ရွာတိတ့ွင် ရတိက်စားမခနိင်
ရန် ကျးရွာလမ်းများကိ 
အြမင့် ပတိးြမင့် တည် ဆာက် 
ပးနိင်ပါရန်၊ ကဇင်း တာ 
ကျာင်းစ ကျးရွာ တွင် နားခိ 
ရန် နရာစီစဉ် သတ်မှတ် ပး 
နိင်ပါရန်၊ ကျးရွာဆက်လမ်း
တတား ပျက်စီး နြခငး်အား 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

ကာင့်တစ်နှစ်လင်ကမ်း
ပိုမမှာဧက (၃၀-၅၀) အ 
တွင်းရိှြခင်း၊ ဘန်း တာ ်
ကီး ကျာငး်မှာ ကမ်းနှင့် 
ပ (၉၀) ခန်န့ှင့် မူလ 
တန်းလွန ် ကျာင်းသည ်
ပ(၁၇၀)ခန်သ့ာကွာ ဝး 
သြဖင့် ကျးရွာတစ်ရွာလး  
စိးရိမ် နကြခင်း၊ 

ခိင်ခ့ သာ တတားတည် 
ဆာက် ပးနိင်ပါရန်၊ ြမစ်ကမ်း 
ပါး ပို၍ အထက်ကဇငး် တာ 
ကျးရွာတစ်ရွာလး ြပာင်း ရ ့
နရာချ ထားရန်အတက်ွ ြမ 
နရာလိအပ်ချက်နှင့် ြပာင်း
ရစ့ရိတ်များ ထာက်ပ့ ပး 
နိင်ပါရန်၊အထက်ကဇင်း တာ
ကျးရွာ၊ ပါက် ချာင်း ကျး 
ရွာနှင့် ကဇင်း တာ ကျာင်းစ 
ကျးရွာြမစ်ကမ်းပါး ပို ကျမ
ကိတားဆီးနိင်ရန ် ြမထိန်း 
နရ ခိင်ခ့ သာ ရကာတာ 
တည် ဆာက် ပးနိင်ပါရန်  

     ြမစ် ရ ကီးမ ကာင့်တာ
လမး်(၂)မိင်ခန် ့ ရတိက် 
စား ပီး လမး်များ ပျက်စီး 
ြခင်းနှင့်  အိမ် ြခ (၁၀) 
လးကမ်း ပို မတွင်ပါသွား 
ြခင်း၊ 

 

     ကဇင်း တာ ကျာငး်စ 
ကျးရွာသည ် ြမစ် ရ 
ကီးမနှင့်ကမ်းပိုမ ကာင့် 
ရွာဦး စတီမှာ ကမ်း ပိုမ 
တွင် ပါ သွားြခင်း။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

 ၁၉။   ကခင်း မို န့ယ် 
အလယ်ကန်း ကျး 
ရွာ၊  
အထက်ကန်း ကျးရွာ၊ 

အလယ်ကန်း ကျးရွာ 
သည်ဧရာဝတီြမစ် ကာင်း 
နှစ်ခကားတွင်ရွာတည်ရှိ 
ပီးနှစ်စဉဇွ်န်လမှဩဂတ်
လအထိ ရကီးသည့် 
ဘးဒဏ်ကိခစားရြခင်း၊ 
ရတိက်စားမ ကာင့် 
ကမ်း ပို၍ စိက်ပျို း ြမ 
များကျဉ်း ြမာင်းလာြခင်း၊ 
မိးရာသီတွင် လှနှင့်စက်
လှများအား အသးြပု၍ 
သွားလာရ ြခင်း၊ 

(၁) ြမစ်ကမ်းပါး ပို၍ ြပာငး် 
ရခ့ဲ ့ ရ သာ နအိမ်များ 
အတက်ွ ြမ နရာလိအပ်ချက ်
ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ပါရန်၊
(၂) ြမစ်ကမ်းပါး ပိုကျမကိ 
တားဆီး နိင်ရန ် ခိင်ခ့ သာ 
ြမထိန်းနရနှင့် ရကာတာ 
များ တည် ဆာက် ပး နိင်ပါ 
ရန်၊ 
(၃) ရ ကီးချိန်တွင် ရတွင်း 
များ ရနစ်ြမုပ ် မ ကာင့ ်
သာက်သး ရ ရှားပါးမ 
အတက်ွ သာက် ရကန်များ 
နှင့် ရတွငး်များ တူး ဖာ် ပး 
နိင်ပါရန်၊ 
(၄) ြမစ်ကမ်းြပင် တိမ် ကာမ 
အတွက်ြမစ် ကာင်းထိန်းသိမ်း 
ပးနိင်ပါရန်၊ 

(၅) ြမစ် ကျာက်စပ်ယူြခင်း 
များအား စိစစ် တားဆီး ပး 
နိင်ပါရန်၊ 
(၆)မူလတန်း ကျာင်း၊ ဘရား 
စ ကျာင်းနှင့် ဘန်း တာ်ကီး 
ကျာင်းတိအ့ားကမ်း ပို မတငွ ်
မျာပါမသွား အာင် ရ ့ ြပာင်း 
ထားရသည့် အတွက် ထပ်မ 
ကမ်း ပိုမများမြဖစ်ပွား အာင် 
ထိန်းသိမ်း ပးနိင်ပါရန်  
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

     အထက်ကန်း ကျးရွာ၏ 
အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း
လပင်န်းများမှာကိင်းသီး
နှစိက်ပျို းြခင်း၊ ရလပ ်
ငန်းလပ်ကိင်ြခင်း၊တစ်ပိင်
တစ်နင်ိ ကက်၊ ဘဲ၊ ဝက် 
မွးြမူြခင်းနှင့် စက်ချုပ် 
လပင်န်းလပ်ကိင်ြခင်း၊ 
(၇) ဧရာဝတီြမစ် ရ ကီး 
လင ် ရ ကာင်းမှာ 
အထက်ကန်း ကျးရွာသိ ့
ဦးတည် သာ ကာင့် 
ကမ်းပါးများ ပို ကျ ပီး 
သဲ သာင်များ ပ ထွန်း
လာြခင်း၊ ကမ်း ပိုြခငး် 
ဒဏ်ကိ နှစ်စဉ်ခစားခဲ့ 
ရ ပီး အိမ်များ ရ ့ ြပာင်း 
ခဲ့ရြခင်းနှင့် ရကာတာ 
မှာလည်းကမ်း ပို၍ သဲ 
များ ဖးလမ်းသွားြခင်း၊ 

 

     ရ ကီး ရလသည့်အခါ 
နားခိရာ Shelter နှင့် 
နွားများ ထားရန ် နရာ 
နှင့် နွားစာများ အခက် 
အခဲ ရှိြခင်း။ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

 ၂၀။   ညာင်တန်း မို န့ယ် 

ချာငး် ကီး ကျးရွာ၊ 

ဂန် ချာင်း ကျးရွာ၊ 

ရွာသာကီး ကျးရွာ 

 

ဧရာဝတီ ြမစ် ရသည ်
ချာင်း ကီး ကျးရွာသိ ့
ရ ကာင်း တိက်စားမ 
ြပင်းထန်လာြခင်း၊ ရစီး 
ကာင်းသည ် အနက် ပ 

(၃၀-၅၀)ကားရိှ ပးီ ဂန် 
ချာင်း ကျးရွာမှ ချာင်း 
ကးီ ကျးရွာအထိ  ြမစ် 
ကမ်းပါး ပို ကျမ သည ်
အလျား (၁)မိင ်(၄)ဖာလ 
ခန်တိ့က်စား ပို ကျလျက ်
ရိှြခင်း၊ ရတိက်စားမ 
ဒဏ်ကိအချိန်မီကာကွယ ်
ရးလပ်ငနး်များ မလပ ်
ဆာင်ပါက အိမ်များ ရ 
ကီးနစ်ြမုပ်မ ထပမ် ြဖစ် 
ပွားနိင်ြခင်း၊ 

ချာင်း ကီးရွာတွင် ကမ်းပါး 
ပိုြခငး် မြဖစ်ပွား စရန်ြမစ်သဲ 
စပ်ြခင်းလပ်ငနး် လျာ့ချ ပး 
နိင်ပါရန်၊ ကျးလက်လမ်း 
အဆင့်ြမင့်တင် ပးနိင်ပါရန်၊ 

     ဂန် ချာငး် ကျးရွာ တွင ်
တာကျို းြပတ်ြခင်း၊ ြမစ် 
ရ ကီးြခင်းအြပင် ကမ်း 
ပို မများ လည်းရိှြခင်း၊ 

ဂန် ချာင်း ကျးရွာတွင ် ြမစ် 
ကမ်းပါး ပို၍ စာသင် ကျာင်း 
များ၊ အိမမ်ျား အတွက် ြမ 
နရာ လိအပ်ချက်များ ြဖည့် 
ဆည်း ပးနိင်ပါရန်၊ ြမစက်မး် 
ပိုကျမကိ တားဆီးနိငရ်န် 
ခိင်ခ့ သာ ြမထိန်းနရ ရ 
ကာတာများ တည် ဆာက် 
ပး နိင်ပါရန်၊ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

     ရွာသာ ကီး ကျးရွာသည ်
ဧရာဝတီြမစ်နှင့် ပန်းလင ်
ြမစ် ဆရာတွင်တည်ရိှ၍ 
အိမ် ြခ( ၃၇၆ )လး၊ အိမ ်
ထာင်စ ပါင်း( ၁၁၉ )စ၊ 
လူဦး ရ ( ၁၅၈၆ ) ဦး၊ 
သက်ကီးရွယ်အိ(၁၀)ဦး 
နှင့်(၅)နှစ် အာက်က လး
သူငယ်(၂၇၀)ဦးရိှ ပီးြမစ်
သဲများစပ်ယူြခင်း၊ ြမစ် 
ကာင်းထိးြခင်း၊ မိးများ 

ြခင်း၊ လြပင်းထန်ြခင်း 
ဒဏ်ကိ ခစားရြခင်း။ 

ရွာသာကီး ကျးရွာတွင ် ရ 
ကီးြခင်းနှင့် ကမ်းပါး ပို ြခင်း 
ကာင့် နအိမ် များနှင့် ဘနး် 
ကီး ကျာင်းများ အတွက ် ြမ 
နရာရရှိရန၊် စိက်ပျို း ြမရရိှ 
ရန်၊ ကျးလက ်ကျန်းမာ ရး 
ဌာနခွဲများနှင့် Cyclone 
Shelter ဆာက်လပ် ပး နိင် 
ပါရန်   

 ၂၁။   ဇလွန် မို န့ယ် 

ရဘိ ကျးရွာ၊ 

ရွာကန ့်လန ့် ကျးရွာ၊ 

ကူးတိဆ့ိပ် ကျးရွာ 

 

ရဘိရွာ၌ ရ ကီးချိန် 
တွင် ကျးရွာအတွင်း ရ 
ဝင်မ ကာင့် လမ်းများ 
ပျက်စီး န၍သွားလာ ရး 
ခက်ခဲြခင်း၊ ရတိက်စားမ
ကာင့် စတတီစ်ဆူ ပို  

ကျပျက်စီးြခင်း၊ ရဘိ 
ရွာတွင ် စိက်ပျိုးနိင် သာ 
ြမဧက( ၁၅၇.၆၇ )ဧက 
ရိှ သာ်လည်းမိးစပါးစိက်
ပျို းနိင် သာဧကမှာ (၁၂) 
ဧကသာရိှ ပီးမိးစပါးစိက် 
ဧကမှာလည်း ရြမုပ်၍ 
ပျက်စီးဆးရးမ များြပား 
သြဖင့် နှစ်စဉစိ်က်ပျိုး 
နိင်မမရိှြခင်း၊ 

(၁) ရတိက်စားမခနိင်ရန ်
ကျးရွာလမ်းများကိ အြမင့် 
ပတိးြမင့်တည် ဆာက် ပး 
နိင်ပါရန်၊ 
(၂)ြမစက်မ်းပါး ပို၍ ြပာင်း
ရရ့ သာ နအိမ်များအတက်ွ 
ြမ နရာ လိအပ်ချက်ြဖည့် 
ဆည်း ပးနိင်ပါရန်၊ 
(၃)ြမစ်ကမ်းပါး ပို ကျမကိ 
တားဆီးနိင်ရန ် ြမထိန်းနရ 
ခိင်ခန ့် သာ ရကာတာ တည် 
ဆာက် ပးနိင်ပါရန်၊ 

(၄) ရ ကီးချိန်တွင ် သာက ်
သး ရရှားပါးမကိ ြဖည့်ဆည်း 
ပးနိင်ပါရန်နှင့် သာက် ရ 
သန ့က်နမ်ျား ဆာက်လပ် ပး 
နိင်ပါရန်၊ 
(၅) ရကီး ရလချိနသ်ွားလာ
ရး လွယ်ကူ စရန် စက်တပ်  
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

မာ် တာ်ဘတ်များ ထာက်ပ့
ပးနိင်ပါရန်၊ 

(၆)ကယ်ဆယ် ရးစခန်းများ
အ ရး ပ ဆာက်လပ်နိင်ရန် 
အတွက်လိအပ် သာ ပစ္စည်း 
များပ့ပိး ပးနိင်ရနန်ှင့် ရကီး
ချိန်တွင ် ကျးလက် ဒသများ 
၌ ကျနး်မာ ရး စာင့် ရှာက ်
ပးနိင်ပါရန်၊ 

(၇) ြမစ်ကမ်းြပင်တိမ် ကာမ 
များအတွက ် ြမစ် ကာင်း 
ထိန်းသိမ်း ပးနိင်ပါရန်၊ 

     ရွာကန ့်လန ့် ကျးရွာတွင ်
နှစ်စဉ် ရကးီနစ်ြမုပမ် 
ဒဏ်ခစားရြခင်း။ 

 

     ကူးတိဆ့ပ်ိရွာတွင် ဧရာ 
ဝတီြမစ် ရ၏ ြမစ်လမ်း 
ကာင်း မှာကူးတိဆ့ိပ ်
ကျးရွာသိ ့ ဦးတည် န 
သာ ကာင့်ကမး်ပါး ပို
ကျ ပီးတစ်ဖက်ကမ်းတွင် 
သဲ သာင်များ ပ ထွန်း 
လာြခင်း၊နှစ်စဉ်ကမ်း ပို 
ြခင်းဒဏ်ကိ ခစားခ့ဲရ 
ြခင်း 

 

 ၂၂။   ပသိမ် မိုန့ယ် 
အမှတ်(၉) ရပ်ကွက် 
ကွင်း ပါက် ကျးရွာ၊ 
ကျာက် ချာင်းကီး
ကျးရွာ 

အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်သည ်
ငဝန်ြမစ်ကမ်းန ဘးတွင် 
တည်ရိှ ပီး အလွယ်တကူ 
ရဝင် ရာက ် နိင် သာ 
ကာင့် နှစ်စဉ် ရကီး 
လ့ရှိြခင်း၊ 

အမတ်ှ(၉)ရပ်ကွက်တွင် ြမစ် 
ရကီးပါ က သာက်သး ရ၊
ရိက္ခာ၊ ဆးဝါးနှင့်  Cyclone 
Shelter များ ဆာင်ရွက် ပး 
နိင်ပါရန်၊ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

     ကျာက် ချာင်း ကီး 
ကျးရွာသည် သာက ်
သး ရခက်ခဲမနှင့် မ 
အန္တရာယ်များရိှြခင်း၊ 

ကွင်း ပါက် ကျးရွာတွင် 
သာက်သး ရလိအပ်ြခင်း၊ 
ရိက္ခာ၊ ဆးဝါးနှင့် Cyclone 
Shelter များလိအပ်ြခင်း၊ 
ထိြ့ပင်အစိးရနှင့် ြပည်သူ ပူး 
ပါင်း ဖာက်လပ်ထား သာ 
ကွင်း ပါက-် ညာင်ကန်း 
ဆက်သွယ် ရး (သဲကးူ) တ 
တား ြပုြပင်ရန်နှင့် အရှည် ပ 
(၆၀၀၀) ကျာ် ရှ ိတူး ြမာင်း 
အား ရစီး ရလာ ကာင်းမွန ်
စ ရး အတွက် ြပန်လည်တူး 
ဖာ် ပးနိင်ပါရန်၊  

     ကွင်း ပါက် ကျးရွာ 
သည ်ပသိမ် မို  ့တစ်ဖက် 
ကမ်း ငဝန်ြမစ်ကမ်း ဘး 
တွင် တည်ရိှ ပီး ကျးရွာ 
အပ်စအတွင်း ရ ကီးနစ် 
ြမုပ်မဒဏ်ကိ ဦးစွာခစား 
ရြခင်း၊ ပိမိဆိးရွားစွာ ခ 
စားရြခင်း။ 

ကျာက် ချာင်း ကီး ကျးရွာ 
ရိှ အ.မ.က(၄၄) မူလတန်း 
လွန် ကျာင်းမှာနှစ်စဉ် ရနစ ်
ြမုပ်ချိန်တငွ် ကျာင်းပိတ ်
ထားရြခင်း ကာင့် ရ ကီး 
နစ်ြမုပ်မမ ှ လွတ်ကင်းနိင် 
သာ ကျာင်းလိအပ်ြခင်းနှင့် 
ြမစ် ရ ကီးပါ က သာက်သး 
ရ၊ ရိက္ခာ၊ ဆးဝါးနှင့် Cycl-

one Shelter များ ဆာင် 
ရွက် ပးနိင်ပါရန်၊ 

 ၂၃။   သာ ပါင်း မို န့ယ် 

တလပ်ကန်း ကျးရွာ၊ 

ဘရားကန်း ကျးရွာ၊ 

သကန်းပင်ဆိပ် ကျး

ရွာ 

 

တလပ်ကန်း ကျးရွာ 
သည ် ၂၀၁၆ ခနှစ်တွင် 
အြမင့် ပ (၁၁) ပခန ့ ် ရ 
ကးီ နစ်ြမုပ် ပီး ၂၀၁၇ 
ခနှစ်တွင ် (၂၁) ပခန ့ ်
နစ်ြမုပ် ကာင်း လ့လာ 
တွရိှ့ရြခင်း။၊ 

(၁) ြမစ် ကာင်းနှင့် ချာင်း 
များတွင် သဲနန်းများ ပိခ့ျမ 
များ နသြဖင့်      ချာင်းများ 
တိမ် ကာ နြခင်းအား ရစီး 
ရလာ ကာင်းမွန်နိင် ရး 
တူး ဖာ် ပးနိင်ပါရန်၊ 
(၂) ကျးရွာများနှင့်လယ် ြမ 
များအား ကာကွယ်ရန် တာ 
ဘာင ် က့ခိငမ် ရိှ စ ရး 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

အတက်ွ သက်ဆိင်ရာ ဌာန 
များနှင့် ကမ်းကျင် ပညာရှင ်
များ ပူး ပါင်းညိနင်း တိင ်
ပင်၍ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ပါ 
ရန်၊ 
(၃) သာက် ရစစ်ကန်များြပု
လပ ် ပးြခင်း၊ စက် ရတွင်း 
များ တူး ဖာ်၍ သာက် ရ 
ရှားပါးမကိ ြဖည့်ဆည်း ပး 
နိင်ပါရန်၊ 
(၄) ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက ်
မနှင့် ဆက်စပ်အသိပညာများ 
ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ပါရန်၊ 
(၅) ရ ့ ြပာင်း နထိင်နိင် 
သည့် ခိင်ခ့ သာ Shelter 
များ တည် ဆာက် ပးနိငပ်ါ 
ရန်၊ 

     ဘရားကန်း ကျးရွာသည် 
ရ ကီးနစ်ြမုပ်မ အ န 
ြဖင့ ်(၁၀) ပ ကျာ် အထိ 
နစ်ြမုပ်ြခင်း၊ 

 

     သကန်းပင်ဆိပ် ကျးရွာ
သည ်   ရကီးနစ်ြမုပ်မ 
အ နြဖင့်   (၃) ပမ ှ(၇) 
ပခန ့အ်ထိ နစ်ြမုပ်ြခင်း၊ 
ရတိက်စားမ ကာင့် 
ြမစ်ကမ်းပါးများ (၃) ပ 
မှ (၅) ပခန ့အ်ထိ  နှစ ်
စဉ ် ပိုကျလျက်ရှိြခင်း၊ 
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စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

 ၂၄။   ကျု ပျာ် မို န့ယ် 

သလက်စွန်း ကျးရွာ၊ 

ထိန်ကပင် ကျးရွာ၊ 

ပင်လ ကျးရွာ 

 

(၁)သလက်စွန်း ကျးရွာ
အတွင်း ရဝင်မ ကာင့် 
လမ်းများပျက်စီး န၍ 
သွားလာ ရး ခက်ခဲြခင်း၊
(၂)သလက်စွန်း ကျးရွာ 
တွင် ဒါးက ချာင်းမှ ရ 
ဝင်ြခင်း ကာင့် ကျးရွာ 
ရိှ ကျာင်း သားများမှာ 
လှများြဖင့် သွားလာရ 
ြခင်း၊ ထိြ့ပင် ငါး ြပမရိး 
ကျးရွာနှင့် ဘလန်းကီး 
ကျးရွာရှိ ကျာင်းသား/
ကျာင်းသူများမှာ ကျာင်း 
တကရ်န် သလက်စွန်းရွာ 
မှ စက် လှြဖင့်ကူး၍ ကျု 
ပျာ်သိ ့ ကျာင်းသွား 
တက်ရြခင်း၊ 

(က)သလကစွ်နး် ကျးရွာ 
တွင် ရတိက်စားမ ဒဏ်ခနိင် 
ရန် ကျးရွာ လမ်းများအား 
အြမင့် ပတိးြမင့်တည် ဆာက် 
ပး နိင်ပါရန်နှင့် ရကးီချိန် 
တွင် ကျာငး်သားများ၊ သက် 
ကးီ ရွယ်အိများ ြပာင်း ရ  ့
သွားလာ ရန်အတွက ် စက် 
တပ် ရယာဉ်များနှင့် သာက် 
သး ရအတွက် ရသန်က့န ်
ကူညီ ထာက်ပ့ရန်၊ 

     ပင်လ ရပ်ကွက်အတွင်း 
အိမ် ထာင်စ အချိုသ့ည် 
ချာင်းကမ်းနား ဘး 
တွင်ရှိြခင်း၊ ရ ကီးသည့် 
ကာလတွင် အမ်ိ အဆင့် 
ထိး၍ နထိင်သူများရှိ 
သက့ဲသိ ့ နှစ်စဉ် ရ ဘး 
စခန်းသိ ့ သွား ရာက ်
ခိလ နထိင်ရသူများ 
ရှိ နြခင်း၊ 

ပင်လရပ်ကွက်တွင် ကယ် 
ဆယ် ရးစခန်းသိ ့ သွား 
ရာက်ရန်အတွက ် စကတ်ပ် 
ရယာဉ်များနှင့ ် သာက် သး 
ရအတွက် ရသန်က့နက်ူည ီ
ထာက်ပ့ရန်၊ လပစ်စ်မီး ရရိှ 
ရန် လိအပ်ြခင်း၊ 

     ထိနက်ပင် ကျးရွာသည် 
အနိမ့်ပိင်းတွင် တည်ရိှ 
ြခင်း ကာင့် ရ ကီးချိန ်
တွင် ရွာလးကတ ် ရနစ ်
ြမုပ် ပီး ရ ကီးသည့်ဒဏ်
 

ထိနက်ပင် ကျးရွာတွင ် ရ 
တိက်စားမဒဏ် ခနိင်ရန်ရွာ 
ချင်းဆက်လမ်းအားအြမင့် ပ 
တိးြမင့်တည် ဆာက် ပးနိင်ရန်၊ 
ရကီးချိန်တွင် ကျာင်းသား 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

 ကိ ခစားရပါ ကာင်း၊ 
ရွာတွင်းလမ်း ရနစ်ြမုပ်
နြခင်း ကာင့် ကျာငး် 
သားများ ကျာင်းသိ ့ လှ 
ြဖင် ့ ပိ ့ ဆာင် ပး ရြခင်း၊ 
ရဝင်လာသည့်အခါ  
ကျာင်းများပိတ်ထားရ 
ြခင်း။ 

 များ၊ သက်ကီးရွယ်အိများ 
ရ ့ ြပာင်း သွားလာရန် အ 
တွက် စက်တပ် ရယာဉ်များ 
နှင့် ကျန်းမာ ရး ဆး ပးခန်း 
ကူညီ ထာက်ပ့ရန်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

နြပည် တာ် ကာင်စီ 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ်/ ကျးရွာ/ရပ်

ကွက ်
တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

၁။ နြပည် တာ ်
ကာင်စ ီ

 

တပ်ကန်း မို န့ယ် 
ရှား တာ ကျးရွာ၊ 
ရ အး ကျးရွာ၊ 
ရမို ့ ကျးရွာ 

 
 
 

(၁)ရှား တာ ကျးရွာ 
သည်ဆင် သ ချာင်း ရ
ကီး ပီး ရလမ်း ကာင်း 
ြပာင်းလဲမ ကာင့် ရှား 
တာ ကျးရွာအ ရှဘ့က်
ရိှ စိက်ခင်းများ ပျက်စီး၍ 
သဲခများြဖစ် ပ လာြခင်း 

(၁)ဆင် သ ချာင်းအား 
ရစီး ရလာ ကာငး်မွနရ်န် 
ရထိန်း နရ တည် ဆာက် 
ြခငး် နှင့် သဲခတူးြခင်းများ 
အတက်ွ ဆာင်ရွက် ပးရန် 
လိအပ်လျက ်ရိှပါသည။် 

    

 

(၂) ရ အး ကျးရွာ နှင့် 
ညာင်ပင်သာ ကျးရွာ 
ဆက်လမ်းသည ်ဆင် သ 
ချာင်း ရကီး မ ကာင့ ်
လမး်များ ပဲ့ကျ ပျက်စီး 
ြခင်း၊ မိးအဆက်မြပတ် 
ရွာသွန်းမ ကာင့် ရမည်း 
သင်း မို န့ယ်ရိှ လယ်ယာ 
စိက်ပျိုးရန်တည် ဆာက်
ထား သာ လက်လပ် 
ဆည်များ ကျိုး၍ ရကီး 
ရလ ြခင်း။ 

(၂) ရ အး ကျးရွာ နှင့် 
ညာင်ပင်သာ ကျးရွာ ဆက် 
လမး်အား ြပုြပင် ပးရန် လိ 
အပလ်ျက ်ရိှပါ သည။် 

      (၃) ရမို ့ ကျးရွာရိှ စိန် 
နှင့် ရ တတား ချဉ်းကပ ်
လမ်းသည်ဆင် သ ချာင်း 
ရ ကီးမ ကာင့ ် ပျက်စီး 
ြခင်း။ 

(၃) စိန် နှင့် ရတတား ချဉ်း 
ကပ်လမ်း ခိင်ခ့ အာင် တည် 
ဆာက် ပးရန်လိအပ်လျက်
ရိှ ပါသည်။ 

၂။   ဇယျာသီရိ မိုန့ယ်၊ 
စိမ်းစားပင်ရွာ၊ 
သစ်တပ်က လးရွာ၊  
အိင် စာက်ရွာ၊ 
သာယာကန်းရွာ  

(၁)စိမ်းစားပင် ကျးရွာသည်
ကားလမ်းမ ဘးရိှ ပီးအနိမ့်
ပိင်းြဖစ်သြဖင့် မိးသည်း
ထနစွ်ာ ရွာသွန်းလင် ရ
ဆင်းဆည်လ၍ကားလမ်း
ဘးတွင် ြမာင်းမရိှ သာ 
ကာင့် ရွာထဲသိ ့ ရများ

ဝင် ရာက ်နစ်ြမုပ်ြခင်း။ 

(၁)စိမ်းစားပင်ရွာသည်ကား 
လမး်မ ဘးြဖစ် သာ ကာင့် 
ရစီးဆင်းမ ကာင်းမွန် စ 
ရန်နှင့် ရနတ် ြမာင်း ဖာက် 
လပ် ပးရန ် လိအပ်လျက် 
ရိှပါသည်။ 



78 
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ်/ ကျးရွာ/ရပ်

ကွက ်
တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

    (၂)သစ်တပ်က လး ကျး 
ရွာသည ် မိးများလင ်
နရပန် ချာင်း ရလ၍ 
ရွာတွင်းရိှ ြမာင်းများ 
ရစီး ရလာ မ ကာင်း 
သြဖင့် ရများ ဝင် ရာက် 
လာပးီ ကျးရွာလမး်များ 
ရတိက်စားခရြခင်း။ 

(၂) ကျးရွာဆက်လမ်းများ 
နှင့် ကျးရွာရှိ လမ်းများ 
ကာင်းမွန် အာင ် အဆင့် 
ြမင့် ြပုြပင် ပးရန ် လိအပ် 
လျက ်ရှိပါသည်။    

      (၃) အိင် စာက် ကျးရွာ 
သည်နရပန် ချာင်း ရ 
ကးီမ ကာင့် ကျးရွာ 
လမး်များ ပျက်စီးြခင်း။  

 

      (၄)သာယာကန်းရွာ နှင့် 
ညာင်ပင်သာရွာ ဆက် 
သာ မတ္တ ာ ပါငး်ကးူ 
တတားသည်၂၀၁၆ခနှစ်
တွင် ရတိက်စားမ ကာင့် 
သစ်သားတတား ပျက်စီး 
ခဲ့ ပီးအကျယ်၆ ပ အရှည် 
၄၀၀ ပ ရိှ ကွန်ကရစ် 
တတားအား(၂၄.၈.၂၀၁၇) 
ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး 
(၁၂.၁၀.၂၀၁၇) နတ့င်ွ 
ဆင် သ ချာင်းနှင့်ငလိက်
ချာင်း ရကီးမ ကာင့် 
ပ၂၅၀ခန ့် ပို ကျ ပျက်စီး 
ခ့ဲ သာ ကာင့် ယာယီ 
ချာင်းကူးဝါးတတား 
တည် ဆာကထ်ား ပီး၊ 
ယာယီ ချာင်းကူးဝါးတ
တားသည်(၂၅.၁၁.၂၀၁၇)
နတွ့င်မိးရွာသွန်းမ ကာင့် 
ထပမ် ပိုကျပျက်စီးြခင်း။ 

(၃) မတ္တ ာ ပါင်းကူးတတား 
ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲ အာင် 
တည် ဆာက် ပးရန်လိအပ ်
လျက်ရှိပါသည်။ 



79 
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ်/ ကျးရွာ/ရပ်

ကွက ်
တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

      (၅)တတားများ ပို ကျ 
ပျက်စးီမ ကာင့် သာယာ 
ကန်းရွာမှ ကျာင်းသား 
များသည် ညာင်ပင်သာ 
ရွာအထက်တန်း ကျာင်း 
သိ ့ လှများြဖင့် သွား 
ရာက ် ကျာငး်တက် 
ရြခင်း။ 

 

      (၆) ကမး် ပိုမ ကာင့် 
ချာင်း ဘးရှိ အိမ်များ 
ြပာင်း ရ  ့ခဲ့ရြခင်း။ 

 

၃။   လယ် ဝး မိုန့ယ်၊ 
ပါက် မို င်ရွာ၊ 
ရးပင်ရွာ၊ 
သးတန်ကူးရွာ 

(၁) ပါက် မိုင ် ကျးရွာ 
တွင် မိးများစွာ ရွာသွန်း 
ပးီ ပါင်း လာငး် ြမစ် ရ 
လြခင်း ကာင့် ပါက် 
မို င ် ကျးရွာအပ်စ (၁)ခ 
လးရိှ စပါး စိက်လယ် ြမ 
များ ရြမုပ် ပးီ ပျက်စီး 
ခ့ဲပါသည်။  

 

   (၂) ပ လွ ချာင်း ရလ  
မ ကာင့် ၂၀၁၆ ခနှစ ်
တွင် ဆာက်လပ်ခ့ဲ သာ 
ရးပင် ကျးရွာ နှင့် အး 
ချမ်းသာ ကျးရွာ ကူး 
သစ်သားတတား အရှည ်
ပ (၄၀၀) ခန ့မ်ှာ ပ 

(၁၀၀)ခန ့ ် ပိုကျ ပျက်စီး 
မ ကာင့် စက် လှ၊ လ ှ
များြဖင့် ကူးသန်း သွား 
လာကပါသည။် 

(၁) ရးပင် ကျးရွာမှ တတား 
ပိုကျ၍ စက် လှ၊ လှများ 
အသးြပု နပါသြဖင့် ခိင်ခ့ 
သာ တတားတည် ဆာက် 
ပးရန ် လိအပ်လျက် ရှိပါ 
သည်။                               



80 
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိသ့ဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်း(၂၀၁၇)ကွင်းဆင်း ကာက်ယူြခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ်/ ကျးရွာ/ရပ်

ကွက ်
တွရ့ှိချက်များ လအိပခ်ျက်များ 

    (၂)ရးပင် ကျးရွာမှကမ်း ပို 
သာ နရာများတွင် ကျာက် 
သားြဖင့် ရကာတာ ခိင်ခ့စွာ 
တည် ဆာက် ပးရန် လိအပ ်
လျက ်ရှိပါသည်။        

      (၃) သးတန်ကူး ကျးရွာ 
သည ် ပ လွ ချာင်း ရ 
လမး် ကာင်း ြပာင်း ပီး 
ရွာကိဦးတည်၍ ရတိက် 
စားမ ကာင့် နှစ်စဉ် (၃) 
အိမ်ခန ့် ြပာင်း ရရ့ြခင်း။ 
 

(၃)သးတန်ကူး ကျးရွာအဝင် 
တတား ရရှည်တည်တ့ အာင် 
တည် ဆာက် ပးရန် လိအပ ်
လျက်ရှိပါ သည်။ 

 



 

 

 

အပိင်း (ခ) 
 

 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကနဦးလိအပ်ချက်များ 

သိရှိနိင်ရန်အတွက် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယမ်ျားမ ှအကြပုချက ်

အစီရင်ခစာ 

 

 

 

 
 

 
 

 

ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

၂၀၁၈ ခနစှ် 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ် ၏ 
သ ဘာထား အြမင် 

၁။ ကချင်ြပည်နယ် ဆာ့ 
လာ ်
မို န့ယ် 

၂၀၁၆ခနှစ် ဧ ပီလ 
(၂၃)ရက် န၌့ လာ 
ချင် ကျးရွာအပ်စ
ဒသတွင်ြဖစ်ပွား
ခဲ့ သာ ရကီး ရ
လမ ကာင့် လန ်
ဆက် ကျးရွာ အပ် 
စအပါ အဝင်အြခား
ကျးရွာများစွာ
ယ နအ့ချိန ် အထ ိ
ြပန်လည် ထူ ထာင် 
ရး လပ်ငန်းများ 
မ ဆာင်ရွက်နိင် 
သည်ကိ တွရိှ့ရ 
သည်။ 

၂၀၁၆ခနစ်ှသဘာဝ 
ဘးအန္တရာယ် ြဖစ ်
သာ တာငက်ျ ရ 
ကာင့် ပျက်စီးခဲ့ 
သာလန်ဆက် ကျး 
ရွာနင့်ှအြခား ကျး
ရွာများ ြပန်လည်ထူ 
ထာင် ရးလပ်ငန်း 
များ ဆာင်ရွက် ပး 
ရန ် အထူးလိအပ ်
ပါသည်။ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ဆာ့ လာ ်
မို န့ယ်တွင်သစ်ခးိထတ်မ၊ 
သစ်များအလွန်အကခတ်မ၊ 
သတ္တ ုခိးတူးြခင်း၊သတ္တ ု ဆး
ရည်များ ချာင်းများအတွင်း
သိ ့ စွန ့်ပစ်ြခင်း မြပုလပ်ရန ်
လိအပသ်ည့်အြပင် သတ္တ ုလပ ်
ကွက်များချထား ပးမည်ဆိပါ 
ကလည်းသယဇာတနှင့်သဘာ
ဝပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်း ရး
ဝန် ကီးဌာနမှ ြမြပင်အ ြခ
အ နအ ပ လက် တွကွ့င်း
ဆင်း စစ် ဆး ြခင်း၊ မျက် ြခ 
မပျက် စာင့် ကည့်ြခင်းများ 
အထူးြပုလပ် သင့်ပါသည်။ 

၂။  တနိင်း 
မို န့ယ် 

အချိန်မီကူညီ ဆာင်
ရွက် ပးနိင်ပါရန် 
အားနည်းသည်ကိ 
တွရိှ့ ရ ပါ သည်။ 

စားဝတ် န ရး  
အတွက် အ ထာက် 
အပ့ ပးနိငရ်န် 
လိအပ်ပါ သည်။ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွား
ပါ က သက်ဆိင်ရာမှအချိန်နှင့်
တစ် ြပးညီပ့ပိးကူညီ ဆာင်ရွက်
ပးနိင်ပါရန ် လိအပ်လျကရိှ်
ပါသည်။ 

၃။  မိး ကာင်း 
မို န့ယ် 

နအိမအ် ဆာက်
အဦ ခိင်မာမ မရိှ 
ြခင်း ကာင့် နအိမ် 
များပျက်စီးဆးရး
ရြခင်းကိ တွရ့ှိရ 
ပါ သည။် 

 မိး ကာင်း မိုန့ယ် အတွင်းကု 
တွရ့တတ်သည့ ် ချာင်း ရ 
လနစ်ြမုပ်မများမှာ သစ် တာ 
ြပုန်းတီးြခင်း၊ ချာင်းအထက် 
ပိင်းများတွင် ရတးူ ဖာ်မများ 
ကာင့ ်ြဖစ်ပါ သည။် 

၄။  ဗန်း မာ ်
မို န့ယ် 
 

ဗန်း မာ် မို န့ယ်၊
ကသာ ကျးရွာ၊ 
ရနီ ကျးရွာ၊ 
လက်ပန်တန်း ကျး 
ရွာ၊ ကာင်းစင့် 
ကျးရွာ (သ ြပ 

 ြမစ်ကမ်း ပို းကျမ 
အားသက်ဆိင်ရာမှ 
အြမန်ဆး တားဆီး 
ကာကွယ် ပးရန် 
လိအပ်ပါသည်။ 

ဗန်း မာ် မို  ့ အ နာက် ဘကရိှ်
ဧရာဝတီြမစ်တွင်ယခင်အစိးရ 
လက်ထက် ရကျင်ခွင့်ြပုခ့ဲ သာ
ကျးရွာ(၂)ရွာ ရှ ဧ့ရာဝတ ီ
ြမစ်ကမ်းြပင်နက် ပးီတစ်ဖက် 
တာပိန်ြမစ်ဘက်သိ ့ ကျာက်များ
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စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ် ၏ 
သ ဘာထား အြမင် 

ကန်း ကျးရွာ) တိ ့
တွင် ဧရာဝတီြမစ် 
ရတိက်စား၍ကမ်း 
ပါး ပို ကျမ ကာင့် 
နအိမ် များကိ 
ခရိင် ထွ/အပ်၏
အစီအမြဖင့် ရ  ့
ြပာင်း ဆာင်ရက်ွ 
ရြခငး်ြဖစ် ပီး လ 
ြပင်းတိက်ခတ်မ 
ကာင့် ရပ်ကွက်၊ 
ကျးရွာ(၁၃) ရွာ၊ 
စာသင် ကျာင်း 
(၁) ကျာင်း၊ဘန်း 
တာ်ကးီ ကျာင်း 

(၂) ကျာင်းတိ ့ 
အမိးလန်ပျက်စီး 
ခ့ဲ ကာင်း တွရိှ့ 
ရပါသည်။ 

စွန ့်ပစ်ြခင်း ကာင့်ဧရာဝတီနှင့်
တာပိန်ြမစ်၊ မိးလဲ ချာင်း ပါင်း
၍ဗန်း မာ် မို အ့နီးမှြဖတ်သန်း 
စီးဆင်းရာတွင်တာပိန်နှင့်မိးလဲ
ချာင်း ရသည်စ ပါင်း၍ ဧရာ
ဝတီ ြမစ်အတွင်း သိ ့စးီဝင် ပီး
ဧရာဝတီြမစ် အ နာက်ဘက်
ကမ်းတွင်တည်ရိှ သာနှစ် ပါင်း
(၁၀၀)တည်တ့ လျက်ရှိ သာ
သ ြပကန်းရွာ၊ ရနီရွာ၊လက်ပန်
တနး်ရွာ၊ ကသာရွာများကိ ရ
တိက်စားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
ြမစ်အတွငး် ရကျင်မ ကာင့်
ြဖစ် ပ  ရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိငး် ဒသကီး

/ ြပည်နယ် 
မို န့ယ် တွရ့ှိချက် လိအပ်ချက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၁။ ကယား 
ြပည်နယ် 

လိွုင် ကာ်  
မို န့ယ် 

မိးသည်းထန်စွာရွာ 
သွန်း ပီး လြပင်း 
တိက်ခတ်မများ 
ကာင့် နအိမ် အမိး 

သွပ်များလန်ြခင်း၊ 
သစ်ပင်သစ်ကိင်းများ 
ကျိုးကျြခင်းနှင့် 
မိး ကိုးပစ်ြခငး်များ 
ြဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ 

သဘာဝ ဘးကျ ရာက် 
ခ့ဲသည့် ကျးရွာများ
အတွက် သဘာဝ ဘး
ြဖစ်ပွားခ့ဲပါ က ဘး
လွတ်ရာ နရာများတွင် 
အ ဆာက်အဦများ၊အ 
ဝတ်အထည်နှင့်စားစရာ
များ ထာက်ပ့ ပးရန် 
နှင့်ြပန်လည်ထူ ထာင ်
ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်
ရွက် ပးရန်လိအပ်ပါ 
သည်။ 

မရိှပါ။ 

၂။  ဖရူဆိ 
မို န့ယ် 

ကးီစွာ သာ ဆးရးမ 
မရိှပါ။ မီး လာငမ် 
တွင် ပါ့ဆမီး ကာင့် 
ြဖစ်သည်။ 

အိမ်များအား ြပန်လည် 
ဆာက်လပ် ပးရန် 
လိ အပ်ပါ သည်။ 

ဘးအန္တရာယ်နှင့်ပတ် 
သက် သာအသိအြမင်များ၊
ကို တင်ကာကွယ်မများကိ
ြပညသူ်များထသိ ့ သင်
တန်းပိခ့ျ ပးသင့်ပါသည်။ 

၃။  ရှား တာ 
မို န့ယ် 

- - သစ် တာသယဇာတပျက် 
စီးမများလာြခင်း၊ ရှားပါး
လာြခင်းတိ ့ ကာင့် ရာသီ
ဥတ ဖာက်ြပန်လာ ပီး
နာက်ဆက်တွဲ အ နြဖင့်
ရကီး/ ရလမအပါအဝင် 
သဘာဝ ဘးများြဖစ်လာ 
သည်ဟသးသပ်ရပါသည်။
စီမကိန်းများလျာထားရာ 
တွင်လည်း ကာင်း၊အ 
ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွ
လညး် ကာင်း၊EIA,SIA, 
HIAများြပုလပ်မအား   
နည်းရြခင်းသည်လည်း  
အဓကိ ကျပါသည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ် 
တိင်း ဒသကီး
/ ြပည်နယ ်

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက် လိအပခ်ျက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၁။ ကရင်ြပည်နယ် ဘားအ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်
ြဖစ်ပွားခဲ့ သာ အမျိုး 
အစားမှာမီး လာင ်
ကမ်းမ ြဖစ်စဉ ်အများ 
ဆးြဖစ်ပါသည။် လပ ်
စစ်ဝါယာ ရှာ ့ ြဖစ်၍ 
လည်း ကာင်း၊ ပါ့ဆ 
မီး ကာင့်လည်း ကာင်း 
ြဖစ်ပွား ကာင်း တွရိှ့
ရ ပီး ၂၀၁၇ ခနစ်ှ အ 
တွငး် ြမ ပို မ ဘးတစ ်
ခြဖစ်ပွားခဲ့ ကာင်း၊ 
ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့်အ ကာင်း
အရင်းမှာ ခဲ တာက် 
ကျးရွာြမစ်ကမ်းထိန်း
နရြပုလပ်စဉ် ြမတူး 
ရာမှ ြမသား ပျာ့ကာ 
ပိုကျမြဖစ်ပွားရြခငး် 
ြဖစ်ပါသည်။  
မိးကိုး ဘး ကာင့် မိး 
တွငး် ကာလတွင ် ကာ ့
လက် ကျးရွာ န က 
လးတစ်ဦးမှ လယ် 
ကွင်းစပ်တွင် ဆာ့က 
စား နစဉ်မိး ကိုးထိမန်ှ
သဆးခဲ့ြခင်း ကိ တွ  ့
ရိှ ရပါသည်။ 

မရိှပါ။ မီး ဘးအများဆး ြဖစ် 
သည်။လူ နအိမ်၊စိက်ပျို း 
ြမများသိ ့ ရအနည်း 
ငယ်ဝင် ရာက်သြဖင့် 
ပျက်စးီမ ကီး ကီးမားမား 
မရိှပါ။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ် 
တိင်း ဒသကီး
/ ြပည်နယ ်

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက် လိအပခ်ျက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၂။  ြမဝတ ီ မီး ဘးြဖစ်ပွားခ့ဲမ များ 
တွင်စီမ ဆာင ် ရွကမ် 
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ 
များ ကာင့်ပျက်စီးဆး
ရးမများတွင် မီး ဘး 
ဒက္ခသည် ြဖစ်ပွားမ 
အ ရအတွက ် နည်းပါး 
ကာင်း တွရိှ့ရပါ  

သည်။ 

ပွင့်လင်းရာသီ ရာက် 
ရှိပါက နအိမ်များ
တွင်မီးချိတ်၊မးီကပ်၊ 
သဲပး၊ ရပးများအစ 
ရိှသည့် မီး ဘး ကာ 
ကွယ် ရးပစ္စည်းများ 
ြပည့်စစွာထားရိှရန် 
နှင့်လပ်စစ်မီးသးစွဲမ 
ကိစနစ်တကျသးစွဲ 
ရန် လိအပ်ပါသည်။ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် 
များြဖစ်သည့် လ ဘး၊ 
ရ ဘး၊ ငလျင် ဘး၊ 
မီး ဘး အန္တရာယ်တိမ့ ှ
လွတ် ြမာကရ်န် လူတိင်း 
သတိရိှကရန် လိအပ်ပါ 
သည်။ 

၃။  သ တာင် 
ကီး 
မို န့ယ် 

တာ တာင် ဒသြဖစ်
သည့် အ လျာက် မိး 
သည်းထန်စွာရွာသွန်းမ
ကာင့် ြမ ပို ြခင်း၊ 
လ ဘး ကာင့်သစ်ဝါး
များ ပိုလဲ ပျက်စီးြခင်း၊ 
နာက်ဆက်တွဲ မိးကိုး 
ပစ်၊မီး လာင်မြဖစ် ပ  
စသည်။ ဝါးအသီး 
သီးပါကကက်များကျ 
ရာက် ပီး သီးနှများ 
ဖျက်စီး ကာင်း တွရ့ှ ိ
ရ ပါသည်။ 

စားဝတ် န ရးအ 
တွက် ထာက်ပ့ကူညီ 
မလိ အပ်ြခင်း၊အထူး 
သြဖင့်ဓနိနှင့် အြခား 
အသးအ ဆာင် 
ပစ္စည်းများ မျို းစပါး၊ 
ပိးသတ် ဆးများ 
ထာက်ပ့ ပးရန ်
လိအပ်လျက်ရှိပါ 
သည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ် 
တိငး် ဒသကီး 
/ ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၁။ ချင်းြပည်နယ ် ထန်တလန ်
မို န့ယ် 

ထန်တလန် မို န့ယ် 
အ နြဖင့်မိးသည်းထန် 
စွာ ရွာသွန်းမ ကာင့် 
လယ်ယာများပျက်စီး 
ြခင်း၊စိက်ပျို းသီးနှများ 
ဆးရးြခင်းများအဓိက 
ြဖစ်ပွားခ့ဲ ကာင်းစိစစ် 
တွရ့ှိ ပီးမိးကီးသည့် 
အချိန်များတွင် ြမ ပို 
မများ ကာင့်လမ်းပန်း 
ဆက်သွယ် ရးခက်ခဲ
ြခင်းများ တွ ရှ့ိရပါ 
သည်။ 

ထနတ်လန် မို န့ယ်  
အ နြဖင့် လယ်ယာ 
ပျက်စီးမများအတွက် 
ပ့ပိး ပးရန်လိအပ် 
ြခင်း၊သီးနှမျို း စ့များ 
ထာက်ပ့ ပးရန်နှင့် 
ခတ်မီ လှကားထစ် 
စိက်ပျို း ရးများ ဖာ ်
ထတ် ပးရန် လိအပ် 
နပါ သည်။ 

ထန်တလန်မိုန့ယ်သဘာဝ 
ဘးြဖစ်ပွားမ ကာင့် 
လယ်ယာများပျက်စီးြခင်း၊ 
ြမ ပို၍လမ်းများ ခတ္တ  
ပိတ်ထားြခင်း၊ လြပင်း
တိက်ခတ်မ ကာင့် လူ 
နအိမ်များအမိးလန်ြခင်း 
များ ကု တွရ့ ပးီ လူ၊ 
တိရ စ္ဆာန်၊ သဆးပျကစီ်း 
မမရိှသည့်အတွက်ြပည်သူ 
များအားသက်ဆိင်ရာဌာန 
မှသဘာဝ ဘးအန္တရာယ် 
ကု တွပ့ါကကိုတင်ြပင ်
ဆင်ရမည့် လပင်န်းများ 
ြပန်လည်ထူ ထာင် ရး 
လပ်ငန်းများကိကျယ်ကျယ် 
ြပန ့ြ်ပန ့အ်သိ ပး ဆာင်ရွက် 
သင့်ပါ သည်။ 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိငး် ဒသကီး
/ ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယစ်ားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

၁။ စစ်ကိင်းတိင်း 
ဒသကီး 

ြမင်းမူ 
မို န့ယ ်

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် 
ကာင့် ထိခိက်ပျက်စီး 
သာ နအိမ်များသည် 
ကျူး ကျာ ် နအိမ်များ 
ြဖစ် နသည်ကိ တွရ့ှိရ 
ပါသည်။ 

လယ်ယာ ြမများအား 
စနစ်တကျ ဖာထ်တ် 
ပးရန်လိအပ်ပါသည်
။ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် 
ကိုတင် ြပင်ဆင်မများ၊ 
ဇာတ်တိက် လ့ကျင့်မများ 
ြပုလပ်ရန ် လိအပ်ပါ  
သည်။ 

၂။  လဟယ် 
မို န့ယ် 

ဆိလာမီးနှင့်လပ်စစ်မီး 
သးစွဲမ မမှန်ကန်ြခင်း 
ကာင့်မီးအလွယ်တကူ
လာင်ကမ်းနိင် ကာင်း 
တွရ့ှိရပါသည်။ 

နအိမ်များ ြပန်လည ် 
တည် ဆာက ်ရာတွင ်
အစိးရမှကူညီပ့ပိး ပး 
ရန်၊ သဘာဝ ဘး 
အန္တရာယ်ဆိင်ရာအသိ 
ပညာ ပးြခင်းလပ်ငန်း 
များ ဆာင်ရွက်ရန် လိ 
အပ်လျက် ရှိပါသည်။ 

ကျးရွာ နအိမ်များ 
စနစ်တကျတည် ဆာက် 
ြခငး်၊လ ပ်စစ်မီးစနစ် 
တကျသးစွဲနိင်ရန်ပညာ 
ပးြခင်း၊မီး ဘးအန္တရာယ်
အသိပညာ ပးြခင်း၊ 
သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်
ဆိငရ်ာ ကိုတင်ြပင်ဆင်
မများြပုလပ်ထားရန ်
အသိပညာ ပးလပင်န်း 
များ ကျးရွာအဆင့်ထိ
တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက် ပး 
ရန် လိအပ်ပါ သည်။ 

၃။  နန်းယွန်း 
မို န့ယ် 

လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး 
ခက်ခဲ ပီး ရ ့ ြပာင်း 
တာင်ယာစနစ်ကိသာ
လပ်ကိင်ကရသြဖင့် 
စားဝတ် န ရးခက်ခဲမ 
ကု တွ ့ နရြခင်း၊ ြပာင်း
ဖူး၊ ပီ လာပီနများကိ 
အဓိကထားစိက်ပျိုးသည့် 
ကျးရွာများြပားြခင်း၊
သာက်သး ရရှားပါးမ 
အခက်အခဲများ၊ပညာ ရး၊
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက် 
မအထူးလိအပ်လျက်ရိှ
သည်ကိ တွရိှ့ရပါသည်။ 

ကျးရွာချင်းဆက ်
လမ်းနှင့် ချာင်းကူး
တတားများအ ကာင ်
ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 
ပးရန်နှင့်စပါးမျိုး 
များလိအပ်လျက်ရှ ိ
ြခင်း၊ ကျန်းမာ ရး 
စာင့် ရှာက်မအြပည့် 
အဝမရရိှကြခင်းနှင့် 
ပညာ ရးတွင်လည်း
လိအပ်မများစွာရိှ န
ပါသည်။ 

ကျးရွာများအားကန်း 
ြမင့်များ ပ တွင်တည ်
ဆာက်ထားြခင်း၊ 
ရ ့ ြပာင်း တာင်ယာ 
စနစ်အား တာင် စာင်း
၊ကနး်ြမင့် များတွင်လပ ်
ကိင်ြခင်းများ ကာင့် 
ကမ်းပါး ပိုြခင်းများ 
ြဖစ်ြခငး်၊ လြပင်းများ 
တိက်ခတ်ြခင်း၊ ရကီး 
ရလမ ကာင့် ရရှည်
ခိင်ခ့ သာ တတားများ 
တည် ဆာက် ပးရန်၊
ရ ့ ြပာင်း 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိငး် ဒသကီး
/ ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယစ်ားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 
တာင်ယာစနစ်မ ှ လ ှ
ကားထစ်စိက်ပျို းနည်း 
သိြ့ပုြပင် ြပာင်းလဲ ပး 
နိင်ရန်လိအပ်သည်ဟ
ယူဆ မိပါသည်။ 

၄။  က လးဝ 
မို န့ယ် 

ြမစ်ကမ်းပါး ပိုကျမများ
ကာင့်လူ နအိမ်များ၊

အ ဆာက်အဦများ၊ 
ကျးရွာလမ်းများ 
ပျက်စီးမများ ကု တွ  ့
ရပါ သည။် 

 ြမစ် ချာင်းများတိမ် ကာ 
လာမ၊သစ် တာများြပုန်း 
တီးမတိ ့ ကာင့်သဘာဝ 
ဘးအန္တရာယ်များ ပိမိ 
ြဖစ်ပွား လာသည ် ဟ 
ထင ်ြမင်မိပါသည်။ 

၅။  ဟမ္မလင်း 
မို န့ယ် 

ချင်းတွင်းြမစ်နှင့် ဥရ 
ြမစ်ကမ်း ြခ တစ ်
လာက ် ြမနိမ့် ဒသ 
များတွင်ရွာများတည်၍
နထိင်ကြခင်း ကာင့်
ပတ်ဝန်းကျင်သစ် တာ 
များတစ်စတစ်စ ြပုန်း 
တီးလာြခင်း၊ ြမစ် ရ 
အာက ် ကမ်းြပင်များ 
ြမင့်တက်လာြခင်း၊ 
ရသိ လှာင်ထားနိင်
သည့်ြမစ်ဝှမ်းများ 
တိမ် ကာလာြခင်းက ိ
တွရ့ှိရ ပါသည ်

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် 
ဆိင်ရာအသိပညာ ပး 
မများနှင့်ကို တင်ကာ 
ကွယ် ြပင်ဆင်ထားရ 
မည့် အသိပညာ ပးမ 
များမကာခဏ လာ 
ရာက်ြဖန ့ြ်ဖူး ပး 
ရန် လိအပ်ပါသည်။ 

 

၆။  တမးူ 
မို န့ယ် 

တမူးခရိင်အတွင်းယူး 
ြမစ်(ယူး ချာင်း)န ဘး
ရှိ ကျးရွာများသည ် ရ 
ကီး ရလမကိ ခစားရ 
ြခင်း၊ ချာငး်လမ်း 
ကာင်း ြပာင်းလဲြခင်း

နှင့် ချာင်းကမ်းြပင ်

ရွာလးကတ် ရ ကီး 
နစ်ြမုပ်ခဲ့သည့် ကျး 
ရွာ(၂)ရွာအားကန်းြမင့် 
တည်ရိှ သာ ြမ နရာ 
သိ ့ ြပာင်း ရ ့ ပးရန်၊
ကျန်ရှိ သာ ကျးရွာ
များအတွက ်

သစ် တာြပုန်းတီးမ 
သည်အဓိကအ ကာင်း
အရင်းြဖစ်ြခင်း၊ မိရိး 
ဖလာ တာင်ယာစိက်ပျို း
ြခငး်သည် ရကီး ရလ 
ြခင်းကိြဖစ် ပ စြခင်း၊ 
မိးသည်းထန်စွာရွာြခင်း 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိငး် ဒသကီး
/ ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယစ်ားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

ြမင့်တက်လာြခင်းသည်
ကျးရွာများအား ရ 
ကီး ရလမ အဓကိ 
ြပဿနာြဖစ်ြခင်းက ိ
တွရ့ပါသည်။ 

လိအပ် သာ သာက်
သး ရရရိှ ရး၊လမ်း၊ 
တတား ကာင်းမွန ်
ရးနှင့်စက်တပ် လှ
တပ်ဆင် ပးြခင်းများ 
ဆာင်ရွက် နြခင်း၊ 
ချာင်းလမ်း ကာင်း 
ြပာင်းလဲမ ကာင့ ်
ကျးရွာတည် နရာ 
အားထိခိက်လာမများ
ကိကာကွယ် ဆာင် 
ရွက် ပးရန်လိအပ်ပါ
သည်။ 

နှင့် တာင် ပို ြခင်းသည်
ရ ကီး ရလ ြခင်းကိ 
ြဖစ် ပ စသည့်အဓိက
အ ကာင်းအရင်းြဖစ် 
ြခင်း၊ ချာင်းလမ်း ကာင်း 
ြပာင်းလဲြခင်းများြဖစ်
ပ စြခင်း၊ ထိြဖစ်ရပ ်
များသည် ဘးအန္တရာယ် 
ြဖစ် စသည့်အ ကာင်း 
အရင်းများြဖစ်သည်။ 

၇။  အင်း 
တာ် 
မို န့ယ် 

ရတ်တရက ် လ ဘး 
ဒဏ်ခစားရြခင်းကိ တွ ့
ရပါသည်။ 

ကယ်ဆယ် ရး 
အတွက် ထာက်အပ့
များ ပးရန်လိအပ်ပါ
သည်။ 

ချာင်းများတိမ် ကာမ၊ 
သစ် တာများြပန်းတီးမ၊ 
ရကီး၊ ရလမတိ ့ ကာင့် 
စိက်ပျို းသီးနှများပျက်
စီးပီး၊ လူမစီးပွား ထိခိက် 
ပါသြဖင့်ကိုတင်ကာကွယ် 
ြပငဆ်င် သင့်ပါ သည်။ 

၈။  ရဘိ 
မို န့ယ် 

ရဘိမိုန့ယ်တွင်မိးသက် 
လြပင်းတိက်ခတ်ခဲ့သ
ြဖင့် လူ နအိမ(်၃၀)လး 
နှင့် ဘနး် တာ် ကီး 
ကျာင်း (၅) ကျာင်း 
ခါင်မိးလန်ြခင်းနှင့် မိး 
သည်းထန် စွာရွာသွန်း 
ပီး ရ ကီးနစ်ြမုပ်မ 
ကာင့် မိး စပါးစိက် 

ဧက(၈၃၀)ဧကပျက်စီး
ခဲ့သည်ကိ တွရ့ပါ  
သည်။ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်
ကျ ရာက်ခဲ့ သာ 
ဒသများတွင်ပမှန်
အ ြခ နအတိင်း ြပန ်
လည် ရာက်ရှိ စရန ်
ဆာင်ရွက် ပီး 
ြဖစ်သြဖင့် လိအပ်မ 
မရိှ ကာင်းတင ်
ြပအပ်ပါသည်။ 

မိးကီး ရလ ြခင်းနှင့် 
လြပင်းတိက်ြခင်းသည် 
ရဖန်ရခါြဖစ်ပွား လ့ရိှ 
သာသဘာဝ ဘး 
အန္တရာယ်များြဖစ်ြခငး် 
ကာင့်ြပည်သူများကိ 
ကိုတင်၍အသိပညာ ပး 
ြခငး်များနှင့် ဒသရိှတူး
ြမာင်းများ၊ဆည်များ 
က့ခိင်မနှင့်လိအပ်သည် 
များကိစဉ်ဆက်မပျက်
ဂရတစိက်ကည့်ရသင့်ပါ 
သည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိငး် ဒသကီး
/ ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယစ်ားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

၉။  ချာင်းဦး 
မို န့ယ် 

လြပင်းတိက် ခတ်ရာ 
လမ်း ကာင်း ကျြခင်း၊ 
အ ဆာက် အဦ များ 
ဟာင်းနွမ်းြခငး်၊ လမး် 
များကျဉ်းြခင်း၊ လူ န 
အိမ်များစိပ်ြခင်း များ 
ကိ တွရ့ပါသည။် 

အိမ် ြခများနီးကပ် 
ြခင်း၊ ဟာင်းနွမ်းြခင်း၊ 
လ ဘး၊ မီး ဘး 
အတွက်အန္တရာယ်ြဖစ် 
နိင်ြခင်း၊ ချာင်း ြမာင်း 
တမများ ရစီး ရလာ 
ကာင်းမွန်ရန ်
လိအပ်ပါသည်။ 

- 

၁၀။  ရဦး 
မို န့ယ် 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်
နှင့်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 
မ၊ သက်ဆိင်ရာဌာန 
များသိ ့ သတင်း ပး 
ချိတ်ဆက်မ အားနည်း 
ြခင်း၊ ကိုတင်ြပငဆ်င် 
ဆာင်ရွက်မအားနည်း 
ြခင်းများကိ တွရ့ပါ 
သည်။ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် 
နှင့်ပတ်သက်၍ အသိ 
ပညာ ပးမများလိ 
အပ်ြခင်း၊အ ရး ပ
ကျ ရာက်လာ သာ 
သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် 
များကိ ြဖရှင်း ပး 
ရန် လိ အပပ်ါသည်။ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် 
နှင့်ပတ်သက် သာ 
အသိပညာ ပးမများကိ 
ြပည်သူများနားလည်
လက်ခ ဆာင်ရွက်နိင်
သည်အထိပညာ ပးမ 
များ ဆာင်ရွက်သင့်ပါ
သည်။ 

၁၁။  ဝန်းသိ 
မို န့ယ် 

လြပင်း တိက်ခတ်မ 
ဒဏ်ကို တင်ကာကွယ်
ရးအသိ ပညာများ 
ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် သိ 
ရိှ စရန်၊ လတက်ိ 
ခတ်မလမ်း ကာင်းနှင့်  
ရာသီဥတအ ပ အ ြခ
ခသည့် နထိင်မစနစ ်
အားနည်းြခင်း၊ သစ် 
တာသစ်ပင်များ တစ ်
ြဖည်းြဖည်း ြပုန်းတီး 
လာြခင်းများကိ တွရ့ 
ပါသည်။ 

သစ် တာသစပ်င်များ
ကိ ြပန်လည်စိက်ပျို း 
ရန်၊သဘာဝ ဘးကာ 
ကွယ် ရး အသိပညာ 
ပး ဟာ ြပာပွဲများ 
ြပုလပ် ပးရန်၊ ချာင်း 
ြမာင်းများ ရစီး ရ 
လာ ကာင်းမွန် စ ရး 
ဆာင်ရွက် ပးရန်  
လိအပ် နပါ သည်။ 

သစ် တာများြပုန်းတီး 
ြခငး်၊တရားမဝငသ်တ္တ ု
တူး ဖာ် ရးလပ်ငန်းများ 
ပါများလာြခင်း၊ ချာင်း
အတွင်းသဲ ကျာက်တူး 
ဖာ်မများ များြပားလာ 
ြခငး်၊ ချာင်းများတိမ် 
ကာလာ ြခင်းအား 
ြပနလ်ည် တူး ဖာ် ပး 
သင့်ပါသည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိငး် ဒသကီး
/ ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယစ်ားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

၁၂။  ပင်လည်
ဘူး 
မို န့ယ် 

လူ နအိမ်၊ ဘန်းကီး 
ကျာင်း၊ ရးပျက်စီးြခင်း 
များကိ တွရ့ပါ သည။် 

သွပ်၊ ဆန၊် ဆီ၊ ဆား၊ 
စား သာက်ဖွယ် 
ပစ္စည်းများလိအပ် န
ပါသည်။ 

အစိးရမှဘတ်ဂျက်ခွဲ ဝ 
ချထား ပးသင့်ပါသည်
။ 

၁၃။  စစ်ကိင်း 
မို န့ယ် 

ဧရာဝတီြမစ် ရဝင် သာ 
ကျးရွာများသည် ရှး
အစဉ်အဆက်အနိမ့်ပိင်း
တွင်ရိှ သာ ကျးရွာများ 
ြဖစ် သာ ကာင့်ြမစ် ရ
ကိတား၍မရနိင် ကာင်း 
တွရ့ှိရပါသည်။(၂နှစ်
တစ်ကိမ်၊၃နှစ်တစ် 
ကိမ်သာ ရကီးပါ 
သည)် 

ြမစ် ရမဝင် ရာက ်
စလိလင် ရလွတ ်
အာင်တာရိးြပုလပ်
ရန် လိ အပ် ပါသည်။ 

သစ် တာများြပုန်းတီး 
ြခငး်၊ တာ တာင်များ 
ပိုြခငး်၊ ဖန်လအမ်ိ 
အကျို းဆက်များ ခစား 
ရြခင်း၊ ရာသီဥတ ဖာက် 
ြပနြ်ခငး်တိ ့ ကာင့် 
သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် 
ကိခစားရြခင်းြဖစ်ပါ 
သည်။ သဘာဝ ဘး 
အန္တရာယ် ခစားရ သာ 
ြပည်သူများအားထိ ရာက် 
စွာလှူဒါန်းနိင်ရန်တိက ်
တွန်း အပ်ပါသည်။ 

၁၄။  ဆားလင်း
ကီး မို  ့
နယ် 

သဘာဝ ဘးကျ ရာက်
ခ့ဲသည့် ကျးရွာများ 
သည်နှစ်စဉ်ချင်းတွင်း 
ြမစ် ရတက်ကျမကိပိမိ
ခစားရြခင်း၊ ြမစ် ရ 
တက်ချိန် ရဝင်ဧရိယာ
သည ် ကးနီစီမကိန်း 
နှင့်ြမစ် ရတင်စီမကိန်း 
ကာင့်အပ်စတွင်း ရ 

ဝပ် နရာယူမများြပား
လာြခင်းများကိ တွရ့ 
ပါသည်။ 

ြမစ် ရ တက်ချိနတွ်င် 
စိက်ပျို းစရိတ်၊ ြမြပု 
ြပင်စရိတ်၊နည်းပညာ
၊စက်ယန္တရားများ 
အကူအညီလိအပ်ပါ
သည်။ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်
ကျ ရာက်ြခင်းတွင် 
ချင်းတွင်းြမစ် ရကီးြခင်း 
သည်အဓိကြဖစ်ပါသည်။ 
နှစ်စဉ်ဇွန်လမှစ၍ြမစ် 
ရကီးြခင်းကိခစားရြခင်း၊ 
ချင်းတွင်းြမစ် အ ရှ  ့
ဘက်မရွာ မို တွ့င ် ရ မ 
ရိးရိှ သာ်လည်းအ နာက် 
ဘက်ြခမ်းတွင ် အကာ 
အကွယ်မရိှ သာ ကာင့် 
ရ ကီးသည့်ဒဏ်ကိပိမိ
၍ခစားရြခင်းြဖစ်ပါ 
သည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိငး် ဒသကီး
/ ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယစ်ားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

၁၅။  ဒီပဲယင်း 
မို န့ယ် 

တစ်လအတွင်း ၃ ကိမ် 
လြပင်း ကျ ရာက်ခဲ့ 
ြခင်း၊ လူမကူညီ ရး 
အသင်းများ အငအ်ား 
နည်းြခင်းများကိ တွ  ့
ရပါသည်။ 
 

အိမ် ခါင်မိးများလန ်
ြခင်း၊အိမ်များ ပိုြခင်း၊ 
အိမ်ပစများ ြပာင်းလဲ 
ဆာက်လပ်ရန် ကျး 
ရွာတွင ် စတနာ ့ ဝန ်
ထမ်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ  ့
ဖွဲ ့ ပးရန်လိအပ်ပါ 
သည်။ 

အစိးရကူညီ ထာက်ပ့
မများ အချိန်တိအတွင်း 
ရာက်ရှိခဲ့သြဖင့် ကျး
ရွာလူထများအဆင် ြပ 
ြခငး် ကာင့်လူမကူညီ 
ရးအသင်းအဖဲွမ့ျား 
တာဝန်ရှိသူများကကပ် 
မတ်သင့ ်ပါသည်။ 

၁၆။  တန ့ဆ်ည် 
မို န့ယ် 

ပျက်စီးမများ အ ပ  
အစိးရကယခထက်ပိမိ
ထာက်ပ့ ပးရန် မ ာ်
လင့်ပါသည်။ပျက်စီးမ 
များတင်ြပရာတွင်မညီ
မမများကိ တွရ့ပါ 
သည်။ 

ယခထက်ပိပီး ထာက် 
ပ့မများ ပးရန်လိအပ ်
ပါသည်။ 

ရ ကီးြခင်းမှာ ရတူး 
ဖာ်ြခင်း၊ဓာတ်သတ္တ ု
တူး ဖာ်ြခင်း၊သစပ်င် 
များခတ်လဲှြခင်း ကာင့် 
ြမစ် ချာင်းများတိမ် 
ကာလာြခင်းကိအဓိက 
ြဖစ် စသည်ဟသးသပ်
ပါသည်။ 

၁၇။  က လး 
မို န့ယ် 

ဝင် ငွနည်း သာမိသား
စများြဖစ်ြခင်း၊ အ ရး 
ပ သတိ ပးချက်များ 
လိက်နာမ အားနည်း 
ြခင်းကိ တွရ့ပါ သည်။ 

လမ်းနှင့် ရ ြမာင်း 
စနစ်များ၊ ကယ်ဆယ် 
ရးယာဉ်များ၊ အစား 
အစာ၊ ဆးဝါး၊ ရ၊ 
အိမ် မွးတိရစ္ဆာန်များ  
အတွက် နရာနှင့် 
အစားအစာလိအပ် 
ချက်ရှိ န ပါသည်။ 

အဆင်ြခင်မဲ့ သာ သစ် 
တာသယဇာတများ 
ထတ်ယူြခင်း၊စွန ့်ပစအ်
မက်များအားစနစ်တ
ကျဖျက်ဆီးရန်လိအပ ်
ြခငး်၊ ြမနိမ့် နရာများ
တွင်အ ြခချ နထိငမ်
အား လာ့ချရန်လိအပ်
န ပါသည်။ 

၁၈။  မာ်လိက် 
မို န့ယ် 

ြမစ် ရ ကီးမ ကာင့် 
ကမ်းပါး ပို ကျမဆိးရွား
စွာရင်ဆိင်ကု တွ ့ နရ
ပါသည်။ ရွာလမ်းများ 
ပျက်စီး နြခင်း၊ အိမ် 
များ ြပာင်း ရ  ့ နထိင ်
ြခင်းများနှစ်စဉ်ကု တွ ့
နရ ကာင်း၊ ရ  ့

ကမ်းပါး ပို ြခင်းအား 
ထိန်းသိမ်းရန်၊ စနစ် 
တကျ ြမ နရာချထား 
ပးရန်၊ ပျက်စီးသွား 
သာစိက်ပျိုး ြမများ 
ြပန်လည် ဖာထ်တ် 
ပးရန်၊ ကျးရာွချင်း 
ဆက်လမ်းများ 

ကမ်းပါး ပိုမသည်ြပည်
သူများစိးရိမ်ထိတ်လန ့်
ဖွယ်ြဖစ် နပါသည်။ 
နိင်င တာ်ဘတ်ဂျတ်
အ နြဖင့်ဝန်ကီး ဌာန 
အ နြဖင့် ဆာင်ရွက ်
ပးမမှာထိ ရာက်မ 
အလွန်အားနည်းပါသည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိငး် ဒသကီး
/ ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယစ်ားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

ြပာင်းရာတွင် ြမ န 
ရာအခက်အခဲများကု
တွ ့ နရြခင်းများကိ
တွရ့ပါ သည်။ 

ကာင်းမွန် စရန် 
လိအပ ်ပါသည်။ 

ဒသခ ြပည်သူ များ၏ 
အကဉာဏ်များနှင့် ပူး 
ပါင်းပါဝင်မကိရယူမ ှ
သာလငသ်ဘာဝ ဘး 
အန္တရာယ်ကိ ထိထ ိ
ရာက် ရာက်ကာကွယ် 
နိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၉။  ကနီ 
မို န့ယ် 

သဘာဝ ဘးကျ ရာက်
ခ့ဲသည့် ကျးရွာများ 
သည ် ထငမှ်တ်မထား 
သည့် အ ြခအ နများ 
ြဖစ် ပ လျက်ရိှ ပးီ 
ကွက်ကား လြပင်း 
တိက်ခတ်မများြဖစ် ပ  
လျက်ရှိပါသည်။ ရ ကီး
ရလမများနှင့်ကမ်းပါး 
ပိုမများမှာ ြမစ် ချာင်း 
ဘးရိှ ကျးရွာ ဒသများ
၌သာြဖစ် ပ လျက်ရိှ 
ကိ တွရ့ပါ သည်။ 

သဘာဝ ဘးအမျိုး 
မျို း ကာင့်ပျက်စီး 
သွား သာအ ဆာက်
အဦများကိြပန်လည ်
ြပင်ဆင်ရန်၊ ကမ်းပါး 
ပို မများနှင့်လယ်ယာ 
ြမပျက်စီးမများကိ 
ကာကွယ် ပးရန်လိ
အပ်ပါသည်။ 

မရိှပါ။ 

၂၀။  ကသာ 
မို န့ယ် 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်
ကျ ရာက ် နိင်သည့် 
အ နအထားများ နှင့် 
ရင်ဆိင် နရသည်ကိ 
သိ သာ်လည်း နစရာ၊ 
စိက်ပျို း လပက်ိင်စရာ 
အြခား ြမလွတ် ြမလပ် 
များလွန်စွာရှားပါး သာ
ကာင့် န မဲ နရာတွင်
နထိင်လပ်ကိင် နရ 
သည်ကိ တွရ့ြခင်း။ 

စာ ရးရိက္ခာ၊အဝတ်
အထည်၊ စာင်၊ြခင ်
ထာင်၊ ဆးဝါး၊လူ
သးပစ္စည်းများ၊မိသားစ
အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း
လပ်ငန်းများ၊သဘာဝ 
ဘးနည်းပါး ပီး စက်ိ 
ပျို းလပ်ကိင်နိင်မည့် 
နရာသစ်များခက်ခ ဲ
ြခင်း။ 

သစ် တာများြပုန်းတီး
လာြခင်းမာှသဘာဝ 
ဘးအန္တရာယ်ကိဆိးဝါး 
စွာခစားရြခင်း၏ 
အဓိကအ ကာင်း 
အရင်း ြဖစပ်ါ သည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ် 
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်    
ကိယ်စားလှယမ်ျား၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၁။ တနသာရီ 
တိင်း ဒသကီး 
 

ထားဝယ် 
မို န့ယ် 
 

မရှိပါ မရှိပါ သဘာဝ ဘး အန္တရာယ် ြဖစ် 
ပွားမ မြဖစ်မီကိုတင်၍ စီစဉ ်
ထားသင့် ပါသည်။ 

၂။  တနသာရီ 
မို န့ယ် 

ြမန်မာ အငး် တာ် 
နှင့် ရှမ်းအင်း တာ် 
ကျးရွာများ သည ်
ချာင်းငယ်ြမစ်၏
တစ်ဖက်တစခ်ျက်
ရိှ အနိမ့်ပိင်း နရာ 
များြဖစ်၍ နှစစ်ဉ် 
ြမစ် ရလ  သည့် 
အချိနတွ်င် ရနစ ်
ြမုပ် လ့ ရိှ သာ 
ကျးရွာများြဖစ် 
သည်။ အမတ်ှ(၉) 
ရွာ၊ မာ တာင်ရွာ 
နှင့် အးမွန်သာရွာ 
တိမ့ှာ ကန်းြမင့် 
ဒသများ ြဖစ် ပီး 
တာင်ကျ ချာင်း 
ရများ ကာင့် ရ 
ကီးနစ် ြမုပ်ခဲ့ြခင်း 
ြဖစ်သည်။ 

နအိမ် ဆာက်လပ် 
နိင် ရး အ ထာက် 
အကူြပု သစ်/ ဝါး/ 
သွပ်များ၊အ ရး ပ  
စားနပ်ရိက္ခာ၊ သန ့် 
ရှင်း သာ သာက် 
သး ရရရိှမ၊ ကျန်း 
မာ ရး စာင့် ရှာက ်
မ၊ သဘာဝ ဘး 
ဒဏ ်ကျ ရာက် စဉ ်
ယာယီ နားခိ နိင ်
သာ နရာ များ လိ 
အပ်ပါ သည်။ 

တနသာရီ မို န့ယ်ရိှ ရပ်ကွက် 
(၂)ခ နှင့် ကျးရွာအချိုသ့ည် 
နှစ်စဉ် ရကီးနစ်ြမုပ် လ ့
ရှိပါသည်။၂၀၁၇ခနှစ် မိး 
သည်းထန်မ ကာင့် ပျက်စီး 
ဆးရးမသည် ပထမဆးနှင့် 
အဆိးဆး အ ြခအ န ြဖစ်ပါ 
သည်။ တနသာရီ မို န့ယ်ရိှ 
သစ် တာကိုး ဝိင်းများအ 
တွငး် သစ်များ အလွန်အက  
ထတ်ယူြခင်းနှင့် နှစ်ရှည ်သီး 
နှများအတွက ် ြမအငှားချ 
ြခင်းနှင့် အ ြပာင်ရှင်းစနစ ်
စိက်ပျို း န ြခင်းများကိ ြပန ်
လည်သးသပ်ရန် လိအပ်မည် 
ြဖစ်ပါသည်။  
မှတ်ချက်။ အချိန်အခါ 
မဟတ ်မိး ရွာသွန်းမ ကာင့် 
ပျက်စီးဆးရးခဲ့ သာ စာရင်း 
များ သာြဖစ်၍ တနသာရ ီ
မို န့ယ်အတွင်း နှစ်စဉ ်
နစ်ြမုပ် ထိခိက် သာ စာရင်း 
များ မပါရှိပါ။ 

၃။  ဘတ်ြပင်း 
မို န့ယ် 

ဘးအန္တရာယက်ျ 
ရာက်မမရိှသြဖင့် 
တွရိှ့ချကမ်ရိှပါ။  

 

ရ ဘး၊ လ ဘး၊ 
မီး ဘးအတွက် ကို 
တင်ကာကွယ် ရး 
အစီအမ၊ ပစ္စည်း 
ကိရိယာများ၊ သက် 
ဆိင်ရာများမှအချိန် 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်မကျ 
ရာက်မီ ကိုတင် ကာကွယ ်
ရးနှင့်ကျ ရာက် ပီးပါက 
အလျငအ်ြမန်ကယ်ဆယ် ရး 
လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် နိင ်
ရန် တိတိကျကျ စီမ ဆာင ်
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ် 
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်    
ကိယ်စားလှယမ်ျား၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

နှင့် တစ် ြပးညီ 
ကယ်ဆယ် ရးလပ် 
ငနး်များနှင့် အြခား 
အ ထာက်အပ့များ၊ 
အကူအည ီ ပးနိင် 
ရးစီမ ဆာင်ရွက် 
ပးရန် လိအပ်ပါ 
သည်။ 

ရွက်ထားသင့်ပါသည်။ 
သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ် ဆိ 
သည်မှာ ကိုတင်မခန ့်မှန်း 
နိင် သာ ကာင့် ဘး 
အန္တရာယ်ကျ ရာက်နိင် သာ 
နရာများတွင်မ နသင့်ပါ 
ကာင်းကို တင်အ ကာင်း 
ကားသင့်ပါသည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

၁။ ပဲခူးတိင်း 
ဒသကီး 

ကဝ 
မို န့ယ ်

အများဆး ကု တွရ့ 
သာ သဘာဝ ဘး  
မှာ   စစ် တာင်းြမစ ်
ကမ်းပါး  ပိုကျမ  
ကာင့် ြပာင်း ရ  ့

ရသည့် အ ြခအ န 
ြဖစ်ပါသည်။ ထိသိ ့
ြပာင်း ရ  ့ ရသည့် 
အခါ ကျးသူ/ရွာ 
သားများမှာ ၎င်းတိ ့
ဆွမျိုးများ ရိှရာ 
ကျးရွာ များသိ ့
ြပာင်း ရမ့ ကာင့် 
မူလ တည်ရှိ သာ 
ကျးရွာမှာ တစစ် 
တစ် ဝးတညး် မရှိ 
တာ့ဘ ဲ နရာအနှ ့
ြပာင်း ရက့ရသည်။ 
တချိုမ့ှာ ြပာင်း ရ ့
ရးအတွက်အဆင် ြပ 
စွာစီစဉ ် နိင် သာ ်
လည်းတချို မှ့ာ ြမ 
နရာ ဝယ်ယူရန် 
ငွ ကးလိအပ်ချက် 
ရှိ နဆဲြဖစ် ကာင်း 
တွရ့ှိရ ပါ သည်။ 

သဘာဝ ဘး ကာင့် 
ြပာင်း ရရ့ာတွင ်
သာက် ရကန်၊ 
ပညာ ရး အတွက် 
ကျာင်း၊ ကျန်းမာ 
ရးအတွက် ဆး 
ပးခန်း၊ သသာန ်
နှင့် ဘာသာ ရး အ 
ဆာက်အဦ လိအပ ်
ပါသည်။ စီးပွား ရး 
မ ြပလည်သူများ 
အတွက် ြမဝယ်ရန ်
ငွ ကးလိအပ် ဆဲ 
ြဖစ်ပါသည်။ နိင်င 
တာ် ြမမ ှ ြမဝယ် 
ရန် သီးသန ့် ငွစာ 
ရင်း ခါင်းစဉ် ြဖင့် 
ခွင့်ြပုချထား မည ်
ဆိပါက အားလး 
အဆင် ြပမည်ြဖစ် 
ပါသည်။ 

စစ် တာင်းြမစ်ကမ်းပါး ပို
ကျမတွင်သက်ဆိင်ရာဝန်ကီး 
ဌာန၊ တိင်းအစိးရတိ ့ ကူည ီ
ပ့ပိးမများမှာ ဆးမီးတိနည်း 
တစ်ရပ်သာြဖစ် ပီး ကျးရွာ
န တာင်သူလယ်သမား 
များနှင့်မိသားစများအလးစ 
အြပည့်အဝအကူအညီမ ပး 
နိင်ခ့ဲပါ။ ယခငထ်က ် ပိမိ၍ 
လ လာက် သာ ထာက ်ပ့ 
ကူညီမ ပးနိင်ရန် များစွာ 
လိအပ် နပါ သးသည်။ 
စစ် တာင်းြမစ်ကမ်းမ ပို ရန် 
နိင်င တာ်မ ှ နိင်ငြခားအကူ 
အညီြဖင့်စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း 
ြဖင့်သာ နာက်ထပ်ကမ်း ပို
မြဖစ်မလာ အာင် ဆာင် 
ရွက်နိင်လိမ့်မည်ဟယကည ်
ပါ သြဖင့်စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပး 
နိင်ပါရန် တာင်းဆိအပ်ပါ 
သည်။  

၂။   ကို ပ့င် 
ကာက် 
မို န့ယ် 

ရ ကီးနစ်ြမုပ်ချိန ်
(၂)ပတ် မ ှ (၃)ပတ် 
ကာြမင့်ြခင်း၊ ချာင်း
၊ ြမာင်းများ တိမ် 
ကာလာြခင်း၊ ြမစ် 
မခြမစ် ကာလာ 
ြခင်းတိ ့ ကာင့် ြဖစ် 

အြမင့်တင် ရကန်
( သာက် ရကန ် နှင့်
သာက် ရလိ အပ်
ပါသည်) နွရာသီ
တွင ် ' ရ' မလိ သာ်
လည်း မိးရာသီ ရ
ကီး နစ်ြမုပ်ချိနတွ်င်

ယခအခါနှစ်စဉ် ရကီး ရြမုပ် 
မဒဏ်ခစား နရပးီ ချာငး် 
ြမာင်းရိးများ ကာလာြခင်း၊ 
နာက်ဆက်တွဲအ နြဖင့် 
လယ်ယာ ြမဆးရးြခင်း၊ 
ကျးလက်လမ်းတတားများ
ပျက်စီးရြခင်းတိ ့ ြဖစ် ပ န 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

ပါသည်။ သာက်သး ရလိ
အပ် ပါသည်။ 

ပါသည်။ သိြ့ဖစ်ပါ၍ ရစီး 
ရလာ ကာင်းမန်ွ စရန်  
ြမစ်မခြမစ်အား စစ်ကန်း (၂) 
အပ်စမှအတ်ဖိမိုန့ယ်အကား 
ြမစ် ကာင်းကျဉ်း ပီး 
ကာက် ကွ  ့ နပါ၍ (၃)မိင ်
ခန ့ြ်ပန်လညတူ်း ဖာ် ပးရန် 
လိပါသည်။ 

၃။   ပါငး် 
တည် 
မို န့ယ် 

အိမ် ခါင်မိး များ 
လန်ြခင်း၊ ထရများ 
ကွာကျြခင်းများက ိ
တွရိှ့ ရပါသည်။ 

အစားအ သာက် 
နှင့် ငွ ကး ထာက်
ပ့ရန်လိအပ်ပါသည်။

သီးနှများ ရကီးနစ်ြမုပ်ြခင်း 
အတွက် ဝက်ပတ် ချာင်းရိး 
ကိတူး ဖာ် ပးရန်လိပါ 
သည်။ 

၄။   ပန်း 
တာငး် 
မို န့ယ် 

ဧရာဝတီြမစ ် နှင့် 
ချာင်းများ၏ကမး် 
ပါး ပို မများ ကာင့် 
ကျးရွာ ပါင်း(၁၂) 
ရွာတွင ် အိမ် ြခ 
စစ ပါင်း(၇၂) လး 
ြပာငး် ရ  ့ ရပါ  
သည်။ သီးနှပျက်စီး 
ဆးရးမများ တွရ့ 
ပါသည်။ 

ရ ့ ြပာင်းရန ် ြမ
နရာ အခက်အခဲ၊
ဦး ဆာင်မည့်သူ၊ ရ
ဘးအတွက ် အိမ်
သာ၊ အသက်ကယ်
အကျ၊ အသက်ကယ်
လ ှ လိအပ်ပါမည်။
ကမ်းပါး ပို ြခင်းကိ
ကာကွယ်ရန် လိပါ
မည်။ Shelter များ
လိပါသည်။ 

ဧရာဝတီြမစ်၊ ချာင်းများ 
အားြပ ြုပင်မမရိှ သာ ကာင့် 
ရကီး၊ ရလမ၊ကမ်းပါး ပို  
မြဖစ်ရပါသည်။ကမ်းပါး ပို
သည့် အခါတွင ် ကာကွယ် 
စာင့် ရှာက ် မမ ပးနိငပ်ါ။ 

Shelter များ အထူး လိအပ ်
ပါ သည်။ နိင်င တာ်မ ှ
ထာက်ပ့ ငွသည်ပျက်စီး 
သာအိမ်များအတွက်သာ 
ြဖစ်သြဖင့် ြပာင်း ရရ့ သာ 
အိမ်များြပန်လည် ဆာက်
လပ်ရန်အတွက်ကူည ီ
ထာက်ပ့မလိအပပ်ါသည်။ 

၅။   အတ်ဖိ 

မို န့ယ် 

ရ ကီးမခရ သာ
ကျးရွာများသည ်
အနိမ့်ပိင်း ဒသများ 
တွင် ရိှ နြခင်း၊ ရ 
ကာတာများမရိှြခင်း၊ 
ချာင်း၊ ြမာင်းများ 

ရ ကီး နစ်ြမုပ်ရွာ
များအတွက် သာက်
သး ရ၊ မိးစပါး ြပန်
လည ် စိက်ပျို းရန်
ထွန်ယက်ခများ၊ 
ဓါတ် ြမသဇာများ၊ 

ရစီး ရလာ ကာင်းလာ စ
ရန် ချာင်း၊ ြမာင်းများတူး 
ဖာ်ြခင်း၊  ရကာတာများ 
ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခငး်စသည့် 
ကိုတင်ြပင်ဆင်မများ ြပုလပ ်
နိင်ရန ် အသိပညာြဖန ့် ဝ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

ကာ နြခင်း၊ ဘး 
သင့်ရွာများရှိ အိမ် 
များခိင်ခန ့်မ အား 
နညး် နြခငး်တိ ့
တွ  ့ရိှ ရပါသည။် 

လ ဘး၊ မးီ ဘး
အတွက်စားနပ်ရိက္ခာ
များ၊ အ ဆာက်အဦ
ြပင်ဆင်စရိတ်များ 
လိ အပ်ပါသည်။ 

ပးြခင်းများြပုလပ် ပးရန် 
လိအပ်ပါသည်။ 

၆။   လက်ပ 

တန်း 

မို န့ယ် 

လက်ပတန်း မို န့ယ ်
အတွင်း၂၀၁၇ ခနစှ ်
အတွင်း ရ ဘး၊ 
လ ဘးကျ ရာက်
ခဲ့သည့် ကျးရွာများ 
သည ် နှစ်စဉ်လိလိ 
ကျ ရာက် နသည်
ကိ တွ ရိှ့ရပါသည်။
ဧရာဝတီ ြမစ်နှင့် 
ြမစ်မခ ြမစ်တိ၏့ 
နှစ်စဉ် ရ ကီး ရလ  
မ ကာင့ ် ရကာ 
တာ(၂)ဘက်အတွင်း
ရိှ ကျးရွာ များမှာ 
နှစ်စဉ်လိလိအန္တရာယ် 
ကျ ရာက ် နသည့ ်
ဒသများ ြဖစ်ပါ 
သည်။ 

နှစ်စဉ် ရ ကီး ရလ
မ ကာင့် ရက်ရှည ်
စွာ ရြမုပ ် ခ နရ 
သည့် ကျးရွာ အပ ်
စ(၃)အပစ် အတွင်း 
ရှိ ကျးရွာ များတွင ်
ရ ဘး လ ဘး  
ခိလရာ အ ဆာက် 
အဦများ ဆာက် 
လပ် ပးလင ် ပိမိ 
ကာင်း မွန်ပါမည်။ 
ဥပမာ- 
ခမ ကျးရွာအပ်စ၊ 
ြမင်ကဝအပ်စနှင့် 
ဂညင်းတန်းအပ်စ 

လက်ပတန်း မို အ့ နာက ်
ဘက်ြခမ်းရှိ ကျးရွာများမာှ 
ဧရာဝတီြမစ်နှင့်ြမစ်မခြမစ်
တိ၏့ ဘးတွင်တည်ရှိ သာ 
ကာင့်သဘာဝ ရ ကီးမကိ

ဆက်တိက်ခစား နက၍ ရ
လမ်း ကာင်းများြပုြပင ်
ပးြခင်း၊ကမ်းပါးထိန်းနရ 
များ ဆာက်လပ် ပးြခငး် 
များ လိအပ်ပါသည်။ နိင်င 
တာ် ငွြဖင့်တည် ဆာက် 
ပးထား သာတာများမှာ 
ဧရာဝတီြမစ် ရလမ်း ကာင်း 
ြပာင်းလဲမ ကာင့် မကာမ ီ
ပျက်စီးနိင် ပီး ကျးရွာများ၊
လယ်ယာ ြမများ ဆးရးနိင် 
ကာင်း တွ ့ြမင်ရ၍ကွင်း

ဆင်းကည့်ရ ပးနိင်ပါရန် 
တင်ြပပါသည်။ 

၇။   ဇီးကန်း 

မို န့ယ် 

လူအ သအ ပျာက် 
ထိခိက်ဒဏ်ရာရရှိမ 
မရှိခဲ့ပါ။ ဘးကင်း 
လြခု၍ ဘးဒဏ် 
က့က့ခနိင်ပါသည်။ 

ဘးအန္တရာယ် များ 
ကာင့်ဆးရး နိင ်
ြခြဖစ် ပ နိင်သည့် 
အ ကာင်းအရင်း 
များ(risk factors) 
ကိ လျာ့ချ ပးရန ်
နှင့်မူလအ ြခအ န
သိြ့ပန်လည် ရာက်
ရှိ အာင်ထူ ထာင ်

(၁) မို န့ယ်၊ရပ်ကွက်နှင့် 
ကျးရွာအဆင့် ဘးအန္တရာယ် 
စီမ ခန ့ခ်ွဲမ ကာ်မတီသည် 
ရပရွ်ာအ ြခြပုသဘာဝ ဘး 
စီမခန ့် ခွဲမလပ်ငန်းများတွင် 
လူထမ ှတက်ကစွာပါဝင ်
ပူး ပါင်း စ ရးအတွက ်
အသိပညာြဖန ့် ဝြခင်း၊စည်း
ရးလ ့ ဆာ်ြခင်းများ စဉ ်
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

ပး ရး(Recovery) 
အတွက် စားနပ ်
ရိက္ခာ၊ ကယ်ဆယ် 
ရးနှင့် ြပနလ်ည်  
ထူ ထာင် ရးပစ္စည်း 
များကိ အသင့်စပ 
ထား ပးနိင်ရန်လိ
အပ်ပါ သည်။ 

ဆက်မြပတ် ဆာင်ရွက် 
သွားရမည် ြဖစပ်ါသည်။  
(၂) ဘးအန္တရာယ်စီမခန ့်ခွဲမ 
၏အဓိကရည်ရွယ်ချက် (၄) 
ရပ်ြဖစ်သည့် အသက ်ဆးရး 
မ မရှိ စရန်၊ ထိခိက်ဒဏ်ရာ 
ရရိှမများမြဖစ် စရန်၊ အိး 
အိမ်ပစ္စည်းများကာကွယ် 
ပးရန၊် သဘာဝပတ်ဝန်း 
ကျင်ကိကာကွယ် ပးရန်ဟူ
သည့်အချက်များကိမျက် ြခ 
မြပတ်ဦးတည် ဆာင်ရွက်
သွားသင့်သည်။ 
(၃) ဘးအန္တရာယ်စီမခန ့ခ်ွဲမ 
၏အဆင့်များြဖစ် သာ ဘး 
အန္တရာယ် လျာ့ချ ရး၊ ကို  
တင်ြပင်ဆင်ြခငး်၊အန္တရာယ် 
ရင်ဆိင်တ ့ြပန်ြခင်းနှင့်ြပန်
လည်ထူ ထာင်ြခင်း အဆင့် 
(၄)ဆင့်အလိက် ဆာင်ရွက ်
ရန်လပ်ငန်းစဉ်များကိ ဘး 
အန္တရာယ်စီမခန ့်ခွဲမမူ ဘာင်
များနှင့်အညီအ ကာင ် အ 
ထည် ဖာ်သွားသင့်ပါသည်။ 

၈။   ပါက် 
ခါငး် 
မို န့ယ် 

ကမ်းနီ ကျးရွာမှ 
ပါက် ခါင်း မို  ့ သိ ့
ဆက်သွယ ် သာ 
ရ ကျာ ် ြမစ်ဇန် 
ကျာင်းသား/ သူ 
များ၊ ဝန်ထမး်များ၊ 
ကန်စည်ပိ ့ ဆာင် 
မနှင့် သယ်ယူပိ ့
ဆာငရ်ာ တွင်  

ပျက်စီးသွားသညမှ်ာ 
တတားများ ြဖစ၍် 
လမ်းပန်းဆက်သွယ်
ရး ခက်ခဲပါသည်။ 
ယခနှစ် မိး ကျလင ်
ပိ၍ဒက္ခ ရာက်နိင်ပါ
သည်။ 

တတားများသည်လည်း 
ကျးရွာချင်းဆက်၊ခရိင်ချင်း 
ဆက်လမ်း ပ ရိှတတားများ 
အပါ အဝင်တတားအသစ်များ
ရိှ န သာတတားအ ဟာင်း 
များသည် တာင်ကျ ချာင်း
ရလာလင် မျာပါလာ သာ 
ဒိက်များ၊ အမက်များ၊ သစ် 
ကိင်းကျိုးများ၏ ရိက် 
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စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

အခက်အခဲများ ကု 
ရပါသည်။ ကျးရွာ 
များမှာ လညး်ဆက ်
သွယ်သွားလာ ရး
ခက်ခဲ လျက်ရိှပါ 
သည်။ 

ခတ်မ၊ ဆာင့်တိက်မဒဏ ်
ကိခ နရ သာ ကာင့် ၎င်း 
ဆိးကျိုးများကိ လျာ့ပါး 
သက်သာ အာင် ကိုတင်ြပင်
ဆင်မများ၊ တတားတည ်
ဆာက် သာ နညး်ပညာ 
များကိနိင်ငတကာ စချိန်နှင့် 
အညီကျင့်သးသင့်ပါ ကာင်း 
အသိ ပးတင်ြပအပ်ပါသည်။ 

၉။   ြဖူး 
မို န့ယ် 

ြဖူး မို န့ယ်အတင်ွး
ရိှ စစ် တာင်းြမစ ်
တစ် လာက်တွင် 
ရကာတာများ 
ဆာက်လပ ် ပး 
ထားသည်။ မိးအ 
တန်အသင့်ရွာသွန်း 
သည့် နှစ်များ တွင ်
ရ ကီးမ ြဖစ် ပ  
သည်။ 

 ြဖ းူမိုန့ယ်တွင် စပါးကွင်းများ 
စစ် တာင်းြမစ်န ဘးနှင့်ကွင်း 
ချာင်းန ဘးတိတွ့င်မိး ကာင်း 
ချိန် ရ ကီးမြဖစ် ပ တတ် 
ပါ သည်။ သိ ့ သာအ်ချို  ့
ကွင်းများ သည ် ရတက် ပီး 
(၃)ရက်ခန ့် ကာလင် ရြပန ်
ကျသွားတတ်ပါသည်။ ြဖူး 
မို န့ယ်သည်စစ် တာင်းြမစ် 
တစ် လာက်နှင့်ကွင်း ချာင်း 
တစ် လာက်တွင် ရနစ်ြမုပ်
မြဖစ်တတ်ပါသည်။ တြခား 
ဘးအန္တရာယ်မရိှပါ။ငလျင် 
လပ်ြခင်းကိမခန ့မ်ှန်းနိင်ပါ။ 

၁၀။   အတ်တွင်း 
မို န့ယ် 

ကမ်း ပို ကျမများ 
ကာင့် ြမစ်ကမ်းန 
ဘးတွင် နထိင်သူ 
များသည် စာသင ်
ကျာင်းများ၊ ဘန်း 
ကီး ကျာင်း များ၊ 
လွတ်ရာ နရာများ 
သိ ့ ြပာငး် ရရ့ာ မ ှ
ယခ အခါ ြပာင်း 
ရရ့န ် ြမ နရာ 

ြမစ်ကမ်းပိုကာကွယ်
ရးများအထူးလိအပ် 
ပါသည်။ ဝတီး၊
ဆာင်ပ၊ ဆာင်တန်း
၊ကက်လည်ဆစ်၊ မ
ငိမ်းစ၊အန်းပင် ကျး
ရွာများြဖစ်ပါ သည်။

ခ ပါင်း ချာင်းနှင့်စစ် တာင်း 
ြမစ် ရတိက်စားမ ကာင့် 
ကမ်း ပိုမများကိ ကမ်း ပို 
ကာကွယ် ရးများ၊ ကမ်း ပို 
ဒဏ်ခစား နရ သာ ကျးရွာ 
များအားလးအတွက်အကန် 
အကျသက်သာ ပီး တာရညှ ်
ခအကျို းရှိမည့် နည်းလမ်း 
များြဖင့် ဆာင်ရွက် ပးသင့် 
ပါသည်။ ရ ကီး၊ ရလ  
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စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

အခက်အခဲ ရိှ နပါ 
သည်။ 

မများအတွက်လည်းပိတ်ဆိ ့
ပီးတိမ် ကာ န သာ ချာင်း 
များ၊ ြမာင်းများက ိ ြပန် 
လည်တူး ဖာ် ပးသင့်ပါ 
သည်။ 

၁၁။   ပဲခူး 
မို န့ယ် 

ပဲခူး မို န့ယ်တွင်းရိှ 
သဘာဝ ဘးကျ 
ရာက်ခ့ဲသည့် ကျး 
ရွာများသည ် လ 
ြပင်းတိက်ခတ်မနှင့် 
မိးကို းထိမှန်မများ 
၊ မီး ဘး အန္တရာယ် 
များသာအများဆး 
ြဖစ် နသည်ကိ တွ ့
ရိှရပါသည်။ 

မိးဦးကျရာသီ တွင်
လြပင်း တိက်ခတ်
မများ ကာင့် လ
ြပင်း ကျ ရာက်နိင်
သည့်အချိန်များအား 
ကိုတင်သိရိှ နိင်ရန်
လိအပပ်ါသည်။ မိး
ကိုး ထိမန်ှ သဆး
သူများသြဖင့်မိးကို း
အပစ်မခ ရ စရန်၊
ကာကွယ် နိင်ရန်ကိ
လည်းသိရှိနိင်ရန်လိ
အပ်ပါသည်။ 

ပဲခူးမိုန့ယ်သည်ယခင်နှစ်များ 
ကနှစ်စဉ် ရကီး ပီးစိက်ပျို း 
ြမဧကများ၊ စိက်ပျိုးသီးနှ 
များ နှစ်စဉ်ပျက်စီးခဲ့ရပါ  
သည်။၂၀၁၇နှစ်တွင် ရကီး 
ြခင်း၊ ရလမ်းမိးမများ မရှိ 
တာ့ပါ။ ပဲခူးြမစ် ကာင်း 
တစ် လာက ် ြမစ် ကာင်း 
ြဖာင့်ြခင်းတိ ့ ကာင့်စိက်ပျို း 
ြမဧကများ၊သီးနမှျားပျက်
စီးဆးရးြခင်းမှအကာအကွယ် 
ရခဲ့ပါသည။် လြပင်းတိက ်
ခတ်ြခင်း၊မန်တိင်းတိက်ခတ် 
ြခင်းစသည်တိမ့ှာရာသီဥတ
အ ြခအ န ပ မူတည်၍ 
ြဖစ် ပ လာသြဖင့် ကျးရွာ 
နြပည်သူများ ကိုတငသိ်ရိှ
နိင်ရန် ရဒီယိ၊ ရပ်ြမင်သကား 
တိမှ့ထတ်လွင့် ပးသင့်ပါသည်။ 

၁၂။   နတ်လငး် 
မို န့ယ်  

ဧရာဝတီြမစ် ရ ကီး
ြခင်း ကာင့် ြမစ်မခ 
ချာင်း ရလ ပီး ြမစ် 
ရ ဝင် ရာက်ြခင်း 
မ ှ ကာကွယ်ရန် 
အတွက် ရကာတာ 
များအားနိင်င တာ် 
မ ှ ဆာင်ရွက ် ပး 
သင့်ပါသည်။ 

ြမစ် ရဝင် ရာက်ြခင်း
မှကာကွယ်ရန် ရ
ကာတာများ၊ ရ ဘး
သင့် ြပည်သူများယာ
ယီ ရ ့ ြပာင်း နထိင်
နိင်ရန ် ခိင်ခန ့သ်ည့်
အ ဆာက်အဦများ 
လိအပပ်ါသည်။ 

− 
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စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

၁၃။   မင်းလှ 
မို န့ယ် 

ကျးရွာများတွင် ရ 
ဘးကျ ရာကမ် 
သည်နှစ်စဉ်ြဖစ်ပွား
လျက်ရိှ ပးီ အထူး 
သြဖင့် ရနက်ကွင်း 
များတွင် ြဖစ်ပွား 
တတ်ပါသည်။ မိး 
သည်းထန်ြခင်းနှင့် 
ြမစ်မခ ရလ  တက် 
ြခင်း ကာင့်ြဖစ်ပါ
သည်။ 

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း
အတွက်လပ်ငန်းများ
နှင့်လမ်းပန်းဆက် 
သွယ် ရး ကာင်းမွန်
မ၊ ကျန်းမာ ရး၊
ပညာ ရးနှင့်လပ်စစ်
မီးရရှိမတိက့ိ အထူး
တငြ်ပ ကပါသည်။ 

ရာသီဥတ ဖာက်ြပန်မနှင့ ်
ြမစ် ချာင်းများတိမ် ကာမ 
ကာင့် ရလ ြခင်း၊ လြပင်း

တိက်ြခငး်၊မိး ကိုးပစ်ြခင်း 
သည် ရှာငလဲ် ၍မရနိင်ပါ။ 
ထိ ့ ကာင့် ဘးအန္တရာယ ်
ြဖစ်ပွားပါက အချိန် နှင့်တစ ်
ြပးည ီကူညီ ဆာင်ရွက်နိင် 
မ၊ စနစ်တကျစီမခန ့်ခွဲမများ 
ကိသက်ဆိင်ရာအပ်ချုပ် ရး 
နှင့်ဌာနဆိင်ရာအဖဲွအ့စည်း 
များနှင့် ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက် 
ရပါမည်။ ရွာတိင်း၌ဖန်း 
ရှိသြဖင့်ဖန်းြဖင့်အြမန်ဆက်
သွယ်သတင်း ပးပိနိ့ငမ် 
သည်အ ရးကီးဆးြဖစ်ပါ
သည်။ 

၁၄။   ရ တာင် 
မို န့ယ် 

လ ဘးမှာ နရာ 
ကွက်၍ြဖစ် ပ ခဲ့ပါ 
သည်။ ရ ဘးမှာ 
ဧရာဝတီြမစ်ကမ်း
တစ် လာက်ရှိ ရပ် 
ကွက်၊ ကျးရွာများ 
ကု တွရ့ပါသည်။ 

မို ့ ပ အပ်ချုပ် ရး
နှင့် ဝး သာ ကျး 
ရွာအပ်ချုပ် ရးမှူ း၊ 
စာ ရး၊ ရာအမ်ိမှူ း၊
ဆယ်အိမ်မှူ းတိ ့ စာ
ရင်းဇယား ကာက် 
ယူမ မတကိျြခင်း၊
အ ထာက် အပ့ရရှိ
မများ မှန်ကန်တ ိကျ
စွာ ပး ဝရန် လိ
အပ် ြခင်း။ 

အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးအ
ဆင့်ဆင့်ကို တင်ြပင်ဆင်မ
များနှင့် ဆာင်ရွက်မများ 
မှန်ကန်တိကျရန်လိအပ်ပါ
သည်။ သဘာဝ ဘး ကာ 
ကွယ် ရး တာများ အတက်ွ 
ဆည် ြမာင်းဦးစီးဌာနမှ 
သဲအိတ်၊ဝါးကပ် အစရိှသည် 
တိအ့တွက် ဘတ်ဂျက်များ 
တင်ြပ တာင်းခထားသြဖင့် 
ကာကွယ် ရးအတွက်အဆိ
ပါ ဌာန၏ ဆာင်ရွက်မက ိ
စိစစ် စစ် ဆးသင့် ပီး ထိ 
ဌာနမှာ တာဝန်ယူမ၊တာဝန ်
ခမအြပည့်ရှိရန်လိအပပ်ါ 
သည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

၁၅။   ြပည ် ရ ဘးသင့် ကျး 
ရွာများသည ် ြပည် 
မိုက့ိ ကာကွယ် 
ထား သာ နဝင်း 
တာ၏ အြပင်ဘက် 
တွင်တည်ရှိ သာရွာ
များြဖစ်သည်။ မိး 
သည်းထန်စွာရွာပါ
ကဧရာဝတီြမစ် ရ
တိးြခင်းအြပင ် မို  ့
တွင်းရိှနဝင်း ချာင်း၊ 
လာ့ သာ် ချာငး်၊ 
ဆူးခါး ချာင်းနှင့် 
ချာင်းငယ်များ ရ 
ကီး ရလမ ြဖစ် 
သည်။ တာင်န 
ဝင်း၊ ြမာက်နဝင်း 
ဆည်များမှ ရများ 
ပါ က ရလတ် 
သြဖင့် ကျးရွာများ 
ရကီးမကိကု တွ ့
ရပါသည်။ 
 
 
 
 
 

(၁) ရ ကီးချိန်တွင်
ရ ့ ြပာင်း နထိင်ရ 
မည့် အ ဆာက်အဦ
များလိအပ်ြခင်း၊  
(၂) ြခတရှည်အိမ်
များ ဆာက်လပ်ရန် 
လိအပြ်ခင်း၊            
(၃)အ ရး ပ  အိမ်
သာများလိအပ်ြခင်း၊
(၄)တာ ဘာင် များ
ခိင်ခန ့် အာင်ြပုြပင် 
ထိန်းသိမ်းရန်လိအပ်
ြခင်း၊  
(၅)မျို းစပါးနှင့်အြခား
သီးနပှျက်စီးမ 
အတွက် ထာက်ပ့မ
များ လိအပ်ပါသည်။

အဓိကသဘာဝ ဘးမှာ 
ဧရာဝတီြမစ် ရ ကီးြခင်း 
ြဖစ်သည်။ ရ ဘးြဖစ ်
သြဖင့် ြပာင်း ရ ့ နထိင်ရန ်
Cyclon Shalter (လူ ၂၀၀၀ 
ခန ့ဆ်န ့် သာ) လိအပ်ပါ 
သည်။ နဝင်းတာထိန်းသိမ်း 
ရးအတက်ွ ဆည် ြမာငး် 
ဌာနမ ှ အထူးအ လးထား 
ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်ပါသည်။
နဝင်း ချာင်း ဘး ြမ ပိုမ 
များ ကာကွယ်ရန ်လိသည်။ 
လာ့ သာ် ချာင်းကိပိတ်ဆိ ့
မြဖစ်စဉ်များတာ ဘာင်ကီး
များ ခိင်ခန ့် စရန ် နှစ်စဉ် 
ထိန်းသိမ်း ဆာင်ရွက်သင့် 
ပါ သည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

၁။ မ ကွးတိင်း 
ဒသကီး 

အာင်လ 
မို န့ယ် 

ဧရာဝတီြမစ်ကမ်း 
ဘး၊ရပ်ကွက်(၉)ခ
လမ်းအချို နှ့င့် ကျး 
ရွာ(၁)ခန ့တွ်င် ရကီး
ချိန်တွင ် ရက်ပိင်းခန ့်
အြမင့်ပိင်းသိ ့ ြပာင်း
ရ ့ နထိင်ရြခင်း၊
ကျာင်းအချို ပိ့တ်  
ထားရြခင်း  

အထပ်ြမင့် စာသင် 
ကျာင်းများ၊ ရ ဘး 
ရှာင်စခန်းများ 
ဆာက်လပ် ပးရန် 
လိအပပ်ါ သည်။ 

ဧရာဝတီြမစ် ရ ြမင့်တက်မ 
ကာင့် အာင်လမို န့ယ ်

အတွင်း ရကီးမြဖစ် ပ  
သည်။ လူ န ကျးရွာ၊ ရပ ်
ကွက်များနှင့် ဆက်စပ်သည့် 
ြမစ်ကမ်းပါးများတွင် ရကာ 
တာများ ဆာက်လပ် ပးရန် 
ြဖစ်ပါ သည်။ 

၂။ 

 

ရစ ကို  
မို န့ယ် 

ြမစ်ကမ်း ဘးတွင်
ရွာ တည်ထားခဲ့ြခင်း၊
ြမစ် ကာင်းများ 
ြပာင်းလဲစီးဝင် 
တိက်စားြခင်းတိ ့
ကု တွ ့ နရြခင်း ကိ
တွရ့ှိရပါသည်။  

ရ ဘး အန္တရာယ် 
ကျ ရာက် နိင်သည့် 
ကျးရွာများအတွက် 
ြမစ် ကာင်းလဲ ပး
ရန်၊ ရကာတာများ 
တည် ဆာက် ပး 
ရန် လိအပ်ပါသည်။ 

ြမစ် ကာင်းလဲနိင် အာင်စီမ 
နိင်ြခင်းသာအထိ ရာက်ဆး
ြဖစ်မည်ဟယူဆပါသည်။  
မှတ်ချက။်ယခင်ငါးနှစ် တစ် 
ကိမ် ရ ကီး သာ်လည်း 
ယခနှစ်စဉ် ရ ကီးမ ကာင့ ်
ကမ်း ပို နသည့်  
(၁)  ဆင် ြခယာ အပစ် 
       ဇရပ်နီရွာ၊  
(၂)   ဆင်တဲ (၆၊ရွာ) ၊  
(၃)မိးကွဲအပ်စချင်းယားရွာ၊ 
(၄)   ပခန်းငယ်ရွာ၊  
(၅)   နတ်ညန်းအပ်စ၊  
       နတ် ညန်းရွာ၊  
(၆) ကွ ့ ထာင့်အပ်စ၊ ကွ  ့
ထာင့်ရွာများအား 
ကမ်း ပိုကာကွယ် ပးရန် 
လိအပ် ကာင်းထင်ြမင်မိပါ
သည်။ 

၃။  စလငး် 
မို န့ယ် 

ကမ်း ပိုသြဖင့်စိက်ပျို း
ြမများဆးရးပီး တာင်
သူများစားဝတ် န ရး
အလွန်ခက်ခဲသည်ကိ
တွရိှ့ရပါသည်။ 

ကမ်း ပို ရွာများအား 
ြမ နရာသတ်မှတ ်
ပးရန ် လိအပ်ပါ 
သည်။ 

ြမစ်ကမ်းပါး ပို၍ ြမနကန်း 
များ ပ လာရာတွင်စိက်ပျို း 
ရန် ြမ နရာများကိဥပ ဒ 
နှင့်အညီခွဲ ဝသတ်မှတ် ပး
ရန ်
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

၄။  မင်းဘူး 
မို န့ယ် 

အချို ့ ကျးရွာများ 
သည် လ ဘးသင့်၍ 
ပျက်စီး ဆးရးြခင်း၊
ရ ဘး ကာင့်စိက်
ပျိုးသီးနှများပျက်စီးြခင်း
၊ ရကီးနစ်ြမုပ်ြခင်း၊ 
ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းပါး
ပို  ြခင်း၊ မန်း ချာင်း
ရတိက်စား၍ ရကီး
နစ်ြမုပ်ြခင်းများကု
တွရ့ပါ သည်။ 

မန်း ချာင်းအား ြပု 
ြပင်ထိန်းသိမ်းရန်၊ 
ဧရာဝတီြမစ် ကာင်း 
ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း 
ရန်လိ အပပ်ါသည်။ 

ရ ဘးသင့်၊ လ ဘးသင့် 
ပျက်စီးမများကိ အချိန်နှင့် 
တစ် ြပးည ီ ထာက်ပ့ ပး 
နိင်ရန်၊ ြမစ်၊ ချာင်းများက ိ
ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း ပးရန်၊ 
စိက်ပျို းသီးနှပျက်စီးမများ
ကိ ထာက်ပ့ ပးသင့်ပါ 
သည်။ 

၅။  မ ကွး 
မို န့ယ် 

လပ်စစ်မီးအဆမတန်
သးစဲွမ ကာင့်လူများ
သဆးြခင်း၊ လ
ဘး ကာင့်အိမ်များ 
အမိးလန်ြခင်း၊ ပို ကျ
ပျက်စးီြခင်းများ တွ ့
ရိှရပါသည်။ 

လမ်းပန်းဆက်သွယ် 
ရး၊ မီး ဘး ကာ 
ကွယ် ရးလပ်ငန်း 
များကိ စနစ်တကျ 
ဆာင်ရွက်ထားက 
ရန်လိအပ်ပါသည်။ 

မီး ဘးအန္တရာယ် ကာကွယ် 
ရးအတက်ွ ကိုတင ် ြပင် 
ဆင်မများအား ြပုလပ်ရန ်
အထူးလိအပ်ပါ ကာင်းထင်
ြမင်မိပါသည်။ 

၆။  မင်း 
တနး် 
မို န့ယ် 

ချာင်း(၆)ခရှိ ပီး မိး
ရာသီတွင် ရစီးကမ်း
သာ ချာင်း များ
ကာင့် ရလ ြခင်း၊ 

ကမ်းပါး ပို ြခင်း၊ ရ
တိက်စားြခင်းတိ ့
ြဖစ် ပ ၍ ရွာများ
ြပာငး် ရ ့ြခင်း၊ လူ
နအိမ်များ ရ ့ ြပာင်း
ရြခင်းများကိ တွရိှ့
ရပါ  သည်။  

ြမထိန်း နရများ 
ဆာင်ရွက် ပးရန၊် 
ြမ နရာဝယ်ယူရန ်
ထာက်ပ့ ကး ပး 
ရန်လိအပ်ပါသည်။ 

မရှိပါ။ 

၇။  ပွင့်ြဖူ 
မို န့ယ် 

မိး ကီး ရလ ြခင်း၊
စိက်ပျို းသီးနှများ 
ပျက်စီးြခင်း၊ကမ်းပါး 
ပို ြခင်း၊ သဘာဝ

သဘာဝ ဘး 
အန္တရာယ် နှင့် ပတ် 
သက်၍ အသိပညာ 
ပးရန ်

ြပည်သူများအားသဘာဝ 
ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာ 
အသိပညာများ ပးြခင်း၊ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်း 
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စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

ဘးဒဏ် အတက်ွ
ကိုတင ် ြပင်ဆင်
ထားြခင်းမရိှ ကာင်း 
တွရ့ပါ သည်။ 

ြမစ်၊ ချာင်းများတွင် 
ကမ်းထိန်း နရများ၊ 
ရ ကာင်း လဲများ 
ြပုလပ် ပးရန်လိပါ
သည်။ 

သိမး်ရန်လိအပ်သည်ဟထင်
ြမင်ပါသည်။ 

၈။  တာင်တွင်း 
ကီး 
မို န့ယ် 

ချာင်း၊ ြမာင်းများ
ဘးရှိ ကျးရွာများ
ရတိက်စားခရြခင်း၊
အချို ့ ကျးရွာများ 
တွင်မးိသည်းထန်စွာ 
ရွာသွန်း ြခင်း ကာင့်
လယ်ယာ ြမများ ရ
လမ်း၍သီးနှ များ
ပျက်စီးြခင်း၊ လ
ဘးဒဏ် ခစားရ
ြခင်းများ တွရိှ့ရပါ
သည်။ 

ချာင်း၊ ြမာင်းများ 
တွင ် ရကာတာ 
များတည် ဆာက် ပး 
ြခင်း၊ ြမာင်းများ 
ရစီး ရလာ ကာင်း 
မွန် စရန်ြပုလပ် ပး 
ြခင်း၊ ကျးရွာများ 
တွင ်သဘာဝ ဘး 
အန္တရာယ် ဆိင်ရာ 
အသိပညာ ပးြခင်း
များြပုလပ် ပး ရန် 
လိ အပ်ပါသည်။ 

မရိှပါ။ 

၉။   ဂန ့် ဂါ 
မို န့ယ် 

ြပင်သာဆည်တည ်
ဆာကမ် ကာင့် 
ရ ့ ြပာင်းရ သာ 
ရွာ(၄)ရွာ၏အိမ်အမိး 
သွပမ်ျားမှာ မူလ 
တည် ဆာက်စဉ်က 
ပင ် အရည်အ သွး  
မြပည့်မီြခင်း၊အကာ 
များမှာ အတ်ညပ ်
မဟတ်ြခင်း၊ သာ 
လင်း ကိုးတတား
၏ ရလယ်တိင်ကိ
ြပင ် ဆင်ထားသည ်
မှာတစ်နှစမ်ြပည့်မ ီ
ပို လဲြခင်းကိ တွရ့ှ ိ
ရ သည်။ 

တည် ဆာက် ရး 
လပ်ငန်းများကိ စ 
ချိန်စညန်း များနှင့် 
အညီ တည် ဆာက ်
ရန် လိအပ်ပါသည်။ 

ရ ကီးကမ်း ပိုြခင်းကိစနစ် 
တကျကာကွယ်သင့် ကာင်း 
ထင်ြမင်မိပါသည်။ 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပခ်ျက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထားအြမင် 

၉။   ဂန ့် ဂါ 
မို န့ယ် 

ြပင်သာဆည်တည ်
ဆာကမ် ကာင့် 
ရ  ့ ြပာင်းရ သာ 
ရွာ(၄)ရွာ၏ အိမ်အမိး 
သွပမ်ျားမှာ မူလ 
တည် ဆာက်စဉ်က
ပင ် အရည်အ သွး 
မြပည့်မြီခင်း၊အကာ 
များမှာအပ်ညပ်မ
ဟတ်ြခင်း၊ သာ 
လင်း ကိုးတတား
၏ ရလယ်တိင်ကိ 
ြပင်ဆင်ထားသည်
မှာတစ ် နှစ်မြပည့်မ ီ
ပို လဲြခင်းကိ တွရ့ှ ိ
ရ သည်။ 

တည် ဆာက် ရး 
လပ်ငန်းများကိ စ 
ချိန်စညန်း များနှင့် 
အညီ တည် ဆာက ်
ရန် လိအပ်ပါသည်။ 

ရ ကီးကမ်း ပိုြခငး်ကိ 
စနစ်တကျ ကာကွယ်သင့ ်
ကာင်း ထင်ြမင်မိပါသည်။ 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထား အြမင် 

၁။ မန္တ လးတိင်း 
ဒသကီး 

ြမစ်သား 
မို န့ယ်    

စမြမစ် ရကီးြခင်းကိ 
နှစ်စဉ်ခစားရြခင်းနှင့် 
ပန်း လာင်ြမစ ် ရ 
ကီးြခင်းကိ ရဖန်ရခါ 
ခစားရြခငး်ကိ တွ ရိှ့ 
ရသည်။ 

စမ ြမစ် ကာင်းထိန်း 
သိမ်းြခင်း၊ ရတခါးများ
တပ်ဆင်ြခင်း၊တမများ
ဖိြ့ခင်း၊ကမ်းထိန်းနရများ 
ြပုလပ်ြခင်း၊ြမစ် ကာင်း
ကျဉ်း သာ နရာများ 
နှင့်ြမစ် ကာင်း ကာ 
န သာ နရာများအား
တူး ဖာ်ြခင်းအား အ 
လျင်အြမန် ဆာင်ရွက ်
ပးနိင်ပါရန်လိအပ ်
လျက ်ရှိပါ သည်။ 

ြမစ်သား မို န့ယ်တွင ် ြဖစ် 
ပ ခ့ဲ သာ ရကီး ရ ဘး
သင့်မ သဘာဝ ဘးဒဏ် 
များသည်ကာကွယ်နိင် သာ
သဘာဝ ဘးဒဏ်ြဖစ်ပါ
သြဖင့်သက်ဆိင်ရာဝန်ကီး 
ဌာနနင့်ှြပည်သူများ ပူး 
ပါင်းကာကွယ်သင့်ပါ 
သည်။နိင်င တာ်မှလည်း 
လိအပ် သာ ဘ ာ ငွ 
ခွင့်ြပု ပးသင့် ပါ ကာင်း 

၂။   မတ္တ ရာ 
မို န့ယ်   

နအိမ ် အ ဆာက်
အဦ၊ အမိးအကာများ
က့ခိင်မအားနည်းြခင်း၊ 
တငါ ချာင်း ြပုြပင်
ထိန်းသိမ်းမအားနည်း 
ြခင်း၊ ချာင်း ကာြခင်း၊
အလိက်သင့ ် စီးဆင်း
နိင်ြခင်းမရှိဘ ဲ ထာင့်
မှန်ကျချိုး ကွစ့ီးဆင်း
ြခင်း ကာင့် ရဦး 
တိက် စားခရြခင်း။ 

လကာပင်များနည်းပါး 
ြခင်း၊အပင်အိများ ဖယ်
ရှားမမရိှြခင်း၊ ရစီး ရ
လာ ကာင်းမွန် အာင်
ဆာင်ရွက်မအားနည်း 
ြခင်း၊ ရ ကီး ရလမ
အားအစဉ်သင့်သဲအိတ်
ကာနိင်ရနဖ်န်တီးထားမ 
မရှိြခင်း။ 

မိး လဝသသတင်းအချက်
အလက်များကိ ကိုတင်၍
ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့သ်ိရှိ 
နိင် စရန် ကျးရွာတိင်းရှိ 
ြပည်သူလူထများက ိအသိ
ပးနိင်ရန်စီစဉ်ြခင်း၊ ြမစ်
ကာင်းထိန်းသိမး်ြခင်း 

လပ်ငန်းမျာကိသက်ဆိင်ရာ
ဌာနများနှင့်ြပည်သူလူထ
ပါ ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်
ရွက်ြခင်း၊ဆည်တမများမ ှ
ရပိလဲ ထတ်လတြ်ခင်း
ကိ ဒသ၏မိး လဝသခန ့်
မှန်းချက်၊မိး လဝသနှင့်ဇ
လ ဗဒ၏သတင်းအချက်
အလက်များနှင့်တွက်ဆ 
ပီး ရထတ်လတ် ြခင်း။ 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထား အြမင် 

၃။ 

  

မိးကတ ်
မို န့ယ ် 

သဘာဝ တာင်တွန ့် 
ြခင်း။ 

တာင် ပ ဒသရိှ ကျး 
ရွာများတွင် န ထိင်က 
သာအိမ် ထာင ်စများ 
အား နရာ ြပာင်း ရ  ့
ပးနိင်ပါရန် လိအပ ်
လျက်ရှိပါသည်။ 

မိးကတ် မိုန့ယ်သည် 
တာင် ပ ဒသ ြဖစ် 
သာ ကာင့် တာင်တွန ့် 
ြခင်း၊ တာင် ပို  ြခငး်များ 
မကာခဏြဖစ်ပွား သာ 
ဒသြဖစ်သည်။ သဘာဝ 
အန္တရာယ်ြဖစ်နိင် ချရိှ 
သာ တာင် စာင်းများ၌ 
နထိင်သူများကိ ြမြပန ့်
ဒသများ၌ နထိင် စလိ
ပါသည်။ 

၄။   သပိတ် 
ကျင်း 
မို န့ယ ် 

လ ဘးကျ ရာက်ခဲ့
သည့် ကျးရွာများ 
သည ် ြမစ်ကမး် ဘး 
ကွင်းြပင်များြဖစ်ြခင်း
၊ြမစ် ရ ကီးချိန်တွင် 
ြမစ်ကမ်း ဘး အနိမ့် 
ပိင်း ဒသများ ြဖစ်၍ 
ြမစ် ရဝင ် နစ်ြမုပ် 
ပျက်စီးြခင်း၊ တာင ်
ပ ဒသ မိးများ၍ 
တာင်ကျ ရ အရှိန် 
အဟန် ြပငး်စာွကျ 
ဆင်း လာ ပီး ချာင်း 
ဘး နအိမ်များ ထိ 
ခိက်ပျက်စီးြခင်းများ 
ြဖစ်ပွားခဲ့ သည်ကိ 
တွရိှ့ရပါသည်။ 

လ ဘးသင့် နအိမ် 
အမိးလန်ပျက်စီးမများ
ကိ ဆာင်ရွက် ပးနိင် 
ပါရန်လိအပလ်ျက်ရှိပါ
သည်။ 

သဘာဝ ဘးဒဏ်နှင့ ်
ပတ်သက်၍ကိုတင ်
သတိ ပးချက် ဆာင်ရန်၊ 
ရှာင်ရန်များက ိ ဒသခ 
ြပည်သူလူထထသိ ့
သတင်းြဖန ့်ချိ ရးနည်း
လမ်း ပါင်းစြဖင့်အချနိမ်ီ
သိရှိနားလည် အာင်ြပု
လပ် ပးရန်။ 

၅။ 

  

ဝမ်းတွင်း 
မို န့ယ် 

လ ဘး အန္တရာယ်
ကျ ရာက်သည့် ကျး 
ရွာများမှာ လကာပင်
နည်းပါးြခင်း၊ ကန်း
ြမင့်သည့် နရာများ

လကာပင်များ စိက်
ပျိုးရန်၊ နအိမ်
အ ဆာက်အဦများ ခိင်
မာမ ရိှ အာင် ဆာက်
လပ်ရန်နှင့်စိစစ်ြပုြပင်   
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ ် တွရ့ှိချက ် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယ်စားလှယ၏် 
သ ဘာထား အြမင် 

တွင်တည်ရိှ နြခင်းနှင့် 
အ ဆာက်အဦ ဆာက် 
လပရ်ာတွင်   ခိင်ခ့မ၊
နည်းပါးမများ ရိှ န
သည်ကိ တွရိှ့ရ ြခင်း၊
ရ ဘးသင့်သည့် ကျး
ရွာများမှာ ချာင်းနှင့် 
နီးကပ်စွာ တည်ရှိြခင်း
နှင့် ချာင်း၏ နိမ့်သည့်
နရာများတွင်ရွာများ
ရှိ နြခင်းကိ တွရိှ့
ရပါသည်။ 

ရန်၊ ရကာတာများ၊
ရလဲ များနှင့် ရလမ်း
ကာင်းများ ရှင်းလင်း

ြပုြပင်ရန်၊ ချာင်း
ြမာင်းများ တိမ် ကာ
နမများကိြပန ် လည်
ရစီး ကာင်း မနှ် စရန်
ပ့ပိး ပးနိင်ရန်လိ 
အပ်လျက်ရှိပါသည်။ 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး

/ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက် လိအပ်ချက်များ 

လတ် တာ် 
ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၁။ မနွြ်ပညန်ယ် ရး 
မို န့ယ ်

မရိှပါ။ မရှိပါ။ သဘာဝ ဘးအများဆးကျ 
ရာက်သည့် မို န့ယ်၊ ကျး
ရွာများတွင်များ သာအား 
ြဖင့်ကို တင်ြပင်ဆင်မများ 
ြပုလပ်ထားရန်လိပါသည်။ 

၂။  မာ်လ 
မို င် မို  ့
နယ် 

မရိှပါ။ မရှိပါ။ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်
ပွားမမရှိခဲ့ သာ်လည်း 
ကိုတင်ြပင်ဆင်ထားရန်
လိပါသည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက် လိအပ်ချက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၁။ ရခိင်ြပည်နယ် ရမ်း ဗဲ 
မို န့ယ် 

ရမ်း ဗဲ မိုန့ယ်ရိှ ကျး 
လက် တာ ရွာများ 
တွင်အချိန ် အခါမဲ့ 
မိးသည်း ထန်စွာ ရွာ 
သွန်းမ ကာင့် ကျး 
လက်လမ်းများပျက်စီး 
ဆးရးမ ကု တွ  ့
ခ့ဲပါသည်။ 

သဘာဝ ဘးကျ ရာက်
ခဲ့ သာ ကျးရွာများတွင ်
ကျးလက်လမ်း များကိ
ကျာက် ချာလမ်းများ 
ြပုလပ် ပးရန်လိအပ်ပါ
သည်။ 
ရိတ်သိမ်း ပီး သာ 
မိးစပါးများကိအချိန်မီ 
ခ လှနိ့င်ရန်နည်းပညာ 
နှင့်စက်ကိရိယာများ 
အကူအညီ ပးရန် 
လိအပလ်ျက်ရှိပါသည်။ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်
ကိ ကိုတင်ကာကွယ်နင်ိ
ရန် ကျးရွာများသိ ့
အချိန်မီသတိ ပးစနစ် 
ြပုလပ် ပးရန်ရိတ်သိမ်း 
ပီး ကာက်ပဲသီးနှများကိ
အချိနမီ် ခ လှနိ့င် 
ရန်နည်းပညာနှင့်စက် 
ကိရိယာများပ့ပိး ပးရန၊်
ရိတ်သိမ်း ပီး သီးနှများ 
ကိအချိန်မီ သယ်ယူ သိ 
လှာင်နိင်ရန်နည်းပညာ 
နှင့် စက်ကိရိယာများ 
ပ့ပိး ပးသင့်ပါသည်။ 

၂။   သတွဲ 
မို န့ယ် 

မာရသာမန်တိင်းဒဏ် 
ခရ၍ အိမ်အမိးများ 
ပျက်စီးြခင်းအ ပ  
ရခိင်ြပည်နယ ် အစိးရ 
အဖွဲ န့ှင့်လူမဝန်ထမ်း 
ကယ်ဆယ် ရးနှင့် 
ြပန်လည် နရာချထား
ရးဝန် ကီးဌာနမ ှ
ကူညီ ထာက်ပ့ခ့ဲပါ 
သည်။ 

 ကိုတင်ခန ့်မှန်း၍မရနိင် 
သာသဘာဝ ဘး 
အန္တရာယ်ြဖစ်သည့် 
ဆူနာမီအန္တရာယ်၊ဆိင်က 
လန်းမန်တိင်းအန္တရာယ် 
ကာင့် ရကီး ရလြခင်း 

များြဖစ်တတ် သာ ကာင့် 
ကမ်း ြခအနီး နထိင်သူ
များအားသဘာဝ ဘး 
အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိင် 
ရန်အတွက် ဘးအန္တရာယ် 
ဒဏ်ခ အ ဆာက်အဦ 
တည် ဆာက် ပးရန်လိ 
ပါ သည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက် လိအပ်ချက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၃။ ပါက် 
တာ 
မို န့ယ် 

 ရ ကီး ရလမြဖစ်၍
စိက်ပျို းမအတွက်ထွန် 
စက်နှင့်စပါး ခ လှစ့က် 
များ၊ ရ ကီး ရလမအ
တွက် ရထွက် ပါက ်
များြပုလပ် ပးရန ်
လိအပ်လျက်ရိှပါ သည်။ 
 

အဓိကလိအပ်ချကမှ်ာ 
စနစ်တကျ စီမချက်များ 
ချမှတ်၍ တစ်နင်ိငလး 
အနှသ့စ်ပင်စိက်ပျို းြခင်း၊
အစိးရမှပျို းပင် ထတ် 
ပးြခင်းများ ဆာင် 
ရွက်သင့်ပါသည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက် လိအပ်ချက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၁။ ရန်ကန်တိင်း 
ဒသကီး 

အလ 
မို န့ယ်    

   ကိုတင်ြပင်ဆင်ကာ 
ကွယ်မများြပင်ဆင်ထား
သင့်ပါသည်။ 

၂။   မဂလာ 
တာင် 
ညန ့ ်
မို န့ယ် 

   သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်
ကျ ရာက်မအား ကိုတင် 
ြပငဆ်င်ထားရန်နှင့်ြပည်
သူလူထအားပညာ ပး 
ြခငး်များနှင့် ြဖစ် ပ လာ 
ပါ ကချက်ချင်း ကူညီ 
ဆာင်ရွက်ရနအ်တက်ွ 
ရပ ငွများလျာထား 
ဆာင်ရွက် သင့်ပါသည်။ 

၃။ 

  

ကမာ 
ရွတ ်
မို န့ယ်  

   သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် 
များကိကို တင်ကာကွယ ်
ြခငး် ြပုလပ်၍ မရပါ ။ 
ကိုတင်ြပင်ဆငထ်ား၍ 
ရင်ဆိင် တ ့ြပနြ်ခင်း ြပု 
လပ ် ရမည်ြဖစ်သြဖင့် 
ြပညသူ်လူထ အတွက် 
လိအပ်သည့်Awareness 
Programmeများကိတာ
ဝန်ရှိဌာနများမှထိ ရာက်
စာွ ဆာင်ရွက်ထားသင့်ပါ
သည်။ 

၄။   ဒဂမို ့
သစ် 
အ ရှ  ့
ပိင်း 
မို န့ယ်  

ရစီး ရလာမ ကာင်း
ြခင်း။ 

ဒသဖွ ဖိ့ုး ရးနှင့် ရစီး 
ရလာ ကာင်းမွန် စ 
ရန် လိအပ် လျက်ရှိပါ 
သည်။ 

ကယ်ဆယ် ရးလပ်ငန်း 
များ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ် 
ရး ကာင်းမွန် စ ရး 
နှင့် ရစီး ရလာ ကာင်း
မွန် စ ရးများစွာလိအပ်
လျက်ရှိပါ သည်။ 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
မို န့ယ ် တွရ့ှိချက် လိအပ်ချက်များ 

လတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၅။ 

  

ဗိလ်တစ ်
ထာင ်
မို န့ယ်  

   ရာသီဥတ ြပာင်းလဲလာ 
ြခငး်၊ သဘာဝပတ်ဝနး် 
ကျင်အ နအထားပျက်စီး 
ယိယွင်းလာြခင်း၊ 
ပတ်ဝန်းကျင် လထညစ်
ညမ်းမများြပားလာြခင်း၊
သစ်ပင်ကီးများနည်းပါး
လာြခင်း၊ ခတ်မီလူ 
အသးအ ဆာင်များ 
ကာင့်ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိက်မများလာြခင်း။ 
၆။   တိက်ကီး 

မို န့ယ်    
ယခနစ်ှတွင်ြမစ်ကမ်း
ပါး ပိုကျမ ပိမိ ဆိးဝါး 
လာပီးဧရာဝတီြမစ် 
နှင့်လင်ြမစ် အ ကားရိှ 
ဒသများအထကမ် ှ
တာကျိုး၍ ရ ကီး နစ ်
ြမုပ်မများ ြဖစ် ပ ခ့ဲ 
ပါသည်။ 

 ဧရာဝတီြမစတ်ာရိး 
ခိင်ခ့ အာငြ်ပုလပ်ရန်
နှင့် လင်ြမစ်နှင့် ြမစ်မခ 
ြမစ်ကမ်းပတ် ရကာ 
တာများထိန်းသိမး်ရန ်
လိအပလ်ျက်ရှိပါသည်။ 

ြမစ် ကာင်းထိနး်သိမး်ဖိ ့
လိအပ ်လျက်ရှိပါသည်။ 

၇။   ဒလ 
မို န့ယ် 

 မရှိပါ။  မရှိပါ။ မီး ဘးအန္တရာယ်အတွက် 
မီး ငိမ်းသတ်စက်များလိ
အပ်လျက်ရှိပါ သည။် 

၈။  လမ်းမ 
တာ် 
မို န့ယ် 

မရိှပါ။ မရိှပါ။ ယခနှစ်တွင်ြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်း 
မရိှပါ။ငလျင်လပ်မည်ကိ
သာ စိးရိမ်ရပါ သည။် 
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စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ် 
တိင်း ဒသကီး

/ ြပည်နယ် 
မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ ်ချက်များ 

လတ် တာ် 
ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင ်

၁။ ရှမ်းြပည်နယ ် မိးမိတ ်
မို န့ယ် 

ကျးရွာများရိှအ ဆာက် 
အဦများသည်သက်ကယ် 
မိး ထရကာ ြဖစ်သည့် 
အတွက် လဒဏ်၊မိးဒဏ ်
ကိမကာကွယ် နိင်ပါ။ 

က့ခိင်သည့့််အ ဆာက် 
အဦ လိအပ်လျက်ရှိပါ 
သည်။ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်
သည်အချိန်မ ရွးြဖစ် 
ပ နိင် သာ ကာင့် 
ကိုတင်ြပင်ဆင်ထား 
ရန် လိအပပ်ါ သည်။ 

၂။   ကျးသီး 
မို န့ယ် 

 ပျက်စီး မ စာရင်းြပုစ 
ထားြခင်း မရှိကပါ။ 

 မိးရွာသွန်းမ ကာင့် 
စိက်ပျို း ြမများနှစ်စဉ်
ရလမ်းမများြဖစ် ပ
လာ သာ်လည်းလယ်
သမားများသည ် မိမိ 
အစီအစဉ်ြဖင့် ြဖရှင်း 
ခဲ့ ပီး သက်ဆိင်ရာသိ ့
အ ကာင်းကား ဆာင် 
ရွက်သင့်ပါ သည်။ 

၃။ 

  

က လာ 
မို န့ယ် 

သဘာဝ ဘးကျ ရာက ်ခဲ့ 
သည့် ကျးရွာများရှိ 
နအိမ်များ ဆာက်လပ် 
ရာတွင် လြပင်းတိက်ခတ်
မဒဏ်ခနိင်မမရှိြခင်း၊ လ 
ဒဏ်ကာကွယ် ရးအတွက် 
သစ်ပင်ကီးများစိက်ပျို း
ထားမမရှိြခင်း၊ ချာင်း 
အတွင်းသိ ့ အမက်များ 
အလွယ်တကူစွန ့်ပစ်ြခင်း၊ 
ချာင်းအနီး နထိင်သူများ 
ချာင်း ြမများ ချဲထ့ွင်မ 
များ ကာင့် ချာင်းဧရိယာ
ကျဉ်း ြမာင်းလာရြခငး် 
တိ ့ ကာင့်ြဖစ်သည်။  
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စဉ် 
တိင်း ဒသကီး

/ ြပည်နယ် 
မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ ်ချက်များ 

လတ် တာ် 
ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင ်

၄။ 

  

တန့ယ်န်း 
မို န့ယ် 

ရ ကီးနစ်ြမုပ်သည့် 
ကာက်လင်းပများကိ 
အြမန်ဆး ရ ့ ြပာင်းြခင်း၊ 
ရှာ ဖွကယ်ဆယ် ရးအဖဲွ ့
အစညး်များဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ 
ပစ္စည်းများစ ဆာင်းြခင်း၊ 
ဇာတ်တိက် လ့ကျင့်ြခင်း
များြပုလပ ်ထားပါသည်။ 

သဘာဝ ဘး ကာင့ ်
ပျက်စီးခ့ဲသည့်လယ်ယာ
သီးနမှျားနှင့်စားဝတ် န
ရးအတွက်လိအပ် သာ  
ပစ္စည်းများရိက္ခာ များကိ 
ခရိင်အဆင့်လူမဝန်ထမ်း
ကယ်ဆယ် ရးနှင့်ြပန်
လည် နရာချထား ရး 
ဦးစီးဌာနတွင်အဆင်သင့်
စ ဆာင်းထားသင့်ပါ 
သည်။ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်
ပ ပါက်ပါကသက်
ဆိင်ရာသိအ့ချိန်မီတင ်
ြပအကူအညရီယူနိင်ရန် 
ကျးရွာအပ်ချု ပ် ရးမှူး
များနှင့်ြပည်သူများအား 
စည်းရး ဟာ ြပာထား 
သင့်ပါ သည။် 

၅။ 

  

ဟိပန် 
မို န့ယ် 

  နမ်းတိန် ချာင်း ဘး
တစ် လျာက် ရထိန်း 
ရကာတာအခငိအ်မာ 
တည် ဆာက်ရန ်
လိအပ်ပါသည်။ 

၆။ 

  

ကျာက်
မဲ 
မို န့ယ် 

သဘာဝ ဘးကျ ရာက်ခဲ့
သည့် ဒသများသည်လမ်း
ပန်းဆက်သွယ် ရးခက်ခဲ
ြခင်း၊ ဝးလ သာ ဒသ 
ြဖစ်ြခင်း၊သွားလာရခက်ခဲ
သည့် ဒသ ြဖစ်ပါသည်။ 

သဘာဝ ဘးကျ ရာက်
သည့် ကျးရွာများသည် 
ဝးလသည့် ဒသြဖစ် ပီး၊ 
လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး 
ခက်ခဲသြဖင့်၎င်း ကျးရွာ
များတွင်မီးသတ် ရကန်
များအ ပါ့စား ရစပ ်
စက်များကိမီးသတ်ဦးစီး
ဌာနနှင့်ညိနင်း၍ လတ ်
တာ်၏ ဒသဖွ ဖ့ို း ရး 
ရပ ငွများြဖင့် ဆာင် 
ရွက် ပးရန်လိအပ်ပါ  
သည်။ 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်
ကျ ရာက် သာ ဒသရှိ 
ကျးရွာမှ တာင်သူများ
သည ်အသိပညာမြပည့် 
စ၍ဆင်းရဲနွမး်ပါးြခငး်
ကာင့်ပ့ပိးမ၊ ထာက်

ပ့မများစွာလိအပ ်
ပါသည်။ 

၇။ 

  

နမး် 
ခမး် 
မို န့ယ ်

တာင် ပ ရိှ ကျးရွာများ 
လ ဘးဒဏ ်ခစား ရပါ  
သည်။ 

 သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ရိှ
အပင်များ ထိန်းသိမ်းမ 
အားနည်း နပါသည်။ 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ် 
တိင်း ဒသကီး

/ ြပည်နယ် 
မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ ်ချက်များ 

လတ် တာ် 
ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင ်

၈။ မနတ် 
မို န့ယ် 

(၁) မန်တ မို န့ယ်သည် 
တာင် ပ ဒသြဖစ်သည့်
အတွက် ြမ ပိုမများမကာ 
ခဏြဖစ်ပွားတတြ်ခငး်၊ 
ြပည်နယ်/ခရိင် ဘးအန္တရာယ် 
ဆိင်ရာစီမခန ့ခဲွ်မဦးစီးဌာန 
မ ှ အချိန်နှင့် တစ် ြပးည ီ
ကူညီ ထာက်ပ့မများ ရရှိ 
ြခင်း။နယ် ြမတည်ငိမ် အး 
ချမ်းမအားနည်းသည့် 
အတွက်သဘာဝ ဘးြဖစ်ရာ 
နရာများသိသွ့ား ရာက်
ရန်ခက်ခဲကန ့်ကာမရိှပါ
သည်။ 

ကျးလက်ြပည်သူများ
သိ ့ ကိုတင် လ ့ ကျင့်မ 
အားလက် တွသ့င်တန်း
ပးြခင်းဇာတ်တိက် လ့ 
ကျင့်မများ၊ သဘာဝ ဘး 
ဆိင်ရာအသိပညာသင်
တနး်များကိ ပိမိထိ 
ရာက်စွာ ဆာင်ရွက ်
ပး စလိြခင်း၊ြပန်လည ် 
ထူ ထာင် ရးလပ်ငန်း 
များကိအချိန်နှင့်တစ ်
ြပးညီ ဆာင်ရွက် ပး 
ြခင်းများလိအပ်လျက်ရှိ
ပါသည်။ 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ရိှ 
အပင်များ ထိန်းသိမ်းမ 
အားနည်း နပါသည်။ 

      

(၂) ဒသခ ကျးရွာလူထ 
များသိသ့ဘာဝ ဘးကို
တင်ကာကွယ် ရးအသိ 
ပညာ ပးလပ်ငန်းများ 
နည်းပါး ကာင်း တွရ့ှိ 
ရြခင်း၊ ဆက်သွယ် ရး 
လိင်းမကာခဏြပတ် 
တာက်တတ်သည့်သဘာဝ 
ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာ 
သတင်းအချက်အလက်များ 
အချိနနှ်င့် တစ် ြပးညီ ရရှိ 
ရန်ခက်ခြဲခင်း၊ ြပန်လည် 
ထူ ထာင် ရးလပ်ငန်းများ 
တွင် ဒသခ လူမ ရး 
အသင်းအဖွဲ မ့ျားမှ 
တက်ကစွာပူး ပါင်း 
ဆာင်ရွက် လ့ရှိပါသည်။ 

(၂)လိအပ် သာရပ ငွ 
များြဖည့်ဆည်း ဆာင ်
ရွက် ပး စလိြခင်း၊ သ 
ဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်
ဆိင်ရာသတင်းအချက်
အလက်များအချိန်နှင့် 
တစ် ြပးညီရရိှရန်  အ 
တွက် ဆက်သွယ် ရး 
လိင်း ကာင်းမွန် အာင် 
ဆာင်ရွက် ပးြခင်းများ 
လိအပပ်ါသည်။ 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ် 
တိင်း ဒသကီး

/ ြပည်နယ် 
မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ ်ချက်များ 

လတ် တာ် 
ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင ်

၉။  ဟိပး 
မို န့ယ် 

မီး ဘးသင့်ြဖစ်ပွားခဲ့ 
သည့် နာင် တာင်းပရဟိ 
တတပ်ဦး ကျာင်းရှိအမျို း 
သမီးအိပ် ဆာင်(၅) ဆာင်  
မီး လာင်ကမ်းသည့ ်
ကာလမှာ ကျာင်းပိတ်ချိန ်
လူမရှိချိန်၌ြဖစ်ပွား၍ 
ဝါယာ ရှာ့ခ်မှတစ်ဆင့် 
လာင်ကမ်းခဲ့ပါ သည်။ 

 

မီး ဘးသင့်ခ့ဲသည့် 
နာင် တာင်း ပရဟိတ  
တပ်ဦး ကျာင်းရှိ အိပ ်
ဆာင်များမှာ သက် 
ကယ်မိး၊ ထရကာ ြဖစ် 
နသည်ကိ တွရိှ့ရပါ 
သည်။ 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၁။ ဧရာဝတီတိင်း 
ဒသကီး 

ဓနြဖူ 
မို န့ယ် 

ြမစ်ကမ်းန ဘးတွင် 
နထိင်က သာ လ 
ဟာြပင်အိမ်များမှာ 
လဒဏ်၊ ရဒဏ် 
များ က့ က့ မခနိင် 
သည်ကိလည်း တွရိှ့ 
ရပါသည်။ 

စိက်ပျို းသီးနှမျို း စ့များ၊ 
သစပ်င်ပန်းပင်တိကိ့ 
စက်ိပျိုးရန် လိအပ်ပါ 
သည်။  

သဘာဝ ဘးအတွက် 
သင်တန်းများ ပးြခင်း၊
လိအပ်သည့်ပစ္စည်းများ 
စစညး်ထားြခင်း၊အရန် 
သီးနှမျို းများကို တင ်
ထားရိှသင့်ပါသည်။ 
ြမစ်ကမ်း ပိုမထိန်းသိမ်း
နိင်ရန်ကမ်းစပ်တွင်ကျူ၊ 
ကိင်းပင်များစိက်ပျို း 
ထားသင့်ြခင်း၊ ရကာ 
တာများထိန်းသိမ်း 
ဆာင်ရွက်ြခင်းများ 
လိအပ ်ပါသည်။ 

၂။   ပန်းတ နာ် 
မို န့ယ ်

ပါ့ဆမီး ဘးမှလွဲ၍ 
သဘာဝ ဘးများမှာ 
နှစ်စဉ်ကု တွ ့ နရ 
ပါသည်။ အချို ရွ့ာ 
များမှာ ကိုတင် ရ  ့
ြပာင်းမများရိှ သာ်
လည်း ပါ့ဆမ၊ဆင်း
ရဲမများ ကာင့်မလပ် 
နိင် ကာင်း တွရ့ှိ 
ရသည။်  

ကိုတင် ြပာင်း ရမ့လိ
အပ်စရိတ်များနှင့်ပျက်
စးီမအ ပီးြပန်လည်ထူ 
ထာင် ရးများကိလတ ်
တ လာစားဝတ် န ရး 
ြပဿနာများ အတွက် 
လိ အပ် ပါသည။် 

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်
မြဖစ်ပွားခင ် ကိုတင ်
ကာကွယ်မ ပညာ ပး 
ရး၊ အချက်အလက် 
အမှန်အကန် ရရှိ ရးနှင့် 
အြဖစ်များ ပီး ပျက်စီးမ 
အချက်အလက် ရရှိမ 
များမှာ အားနည်း န 
ပါသည်။ တိကျ သာ 
အချက်အလက် ရရိှမ 
အလွန်အ ရးကီးသည့်
အတွက် တာဝန်ရိှသူများ 
အဆင့်ဆင့် ပူး ပါင်း 
ဆာင်ရွက်သင့်သည်။ 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၃။ 

  

ဘိက လး 
မို န့ယ် 

သဘာဝ ဘးြဖစ်ပွား 
ခဲ့ သာ ကျးရွာများ 
သိ ့ မို န့ယ်အပ်ချုပ် 
ရးဦးစီးဌာနနှင့် 
သက်ဆိင်ရာဦးစီးမှူး
များ အချိနမီ် သွား 
ရာက်နိင်ခ့ဲ၍ပျက်စီး 
မနည်းပါးခဲ့ပါသည်။ 

− ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၊ 
ဘိက လးမိုန့ယ်အတွင်း 
ရိှအချို ့ သာလယမ်ျား
ထဲတွင် ရခရအန္တရာယ်
ကိကို တင်ကာကွယ်တား
ဆီးနိင်ပါ မှ၂၀၁၈တွင် 
ဆးရးမကိသက်သာ စ
ပါမည်။ မျိုးပွားလွယ်၊ 
ကီးထွားလွယ် သာ ခရ 
အမျိုးအစားြဖစ် ပီးစပါး
သီးနှများအားပိမိပျက်စီး 
စပါသည်။  

၄။   အဂပူ 
မို န့ယ် 

အဂပူ မို န့ယ်သည် 
ငဝန်ြမစ်နှင့်ဧရာဝတီ 
ြမစ်တိ ့ ပါင်းဆရာ 
နရာ ဒသြဖစ်ြခင်း 
ကာင့် ြမစ် ချာင်း 

များနှင့် နီးကပ်စွာ 
နထိင်သည့် ညာင ်
ကျိုး ဒသ၊ အဂပူ 
ဒသတိသ့ည်နှစ်စဉ် 
ရ ကီးမ   ြဖစ် ပ  
ြခင်း ကာင့် အိမ် ြခ 
များ၊ စိက်ပျိုး ပီး 
သည့် သီးနှများ အ 
များစ ပျက်စီး န 
ကာင်း တွရ့ပါ 

သည်။ 
 

သဘာဝ ဘးကျ ရာက ်
ခ့ဲပါက ရ ကီးနစ်ြမုပ်မ 
အများဆးြဖစ်သည့် 
ညာင်ကျိုး ဒသတွင် 
ရ ဘးခိလရန် နရာ 
များ၊တိရ စ္ဆာန်များထား 
ရန်ကန်းြမင့်များလိအပ် 
လျက်ရှိပါသည်။ 

သဘာဝ ဘးြဖစ်သည့် 
ရကီးြခင်း၊ လြပငး် 
တိက်ြခင်းများသည် 
သစ် တာများြပုန်းတီး 
၍ြဖစ်သည်။ ကမ်း ပို  
ြခင်းသည်ြမစ် ကာင်း
ထိန်းသိမ်း ရးအားနည်း 
မ ကာင့်ြဖစ်သည်။ 
အချို ့ နရာများသည ်
ကျာက်ထတ်ြခင်း၊ သဲ 
စပ်ယူြခင်းများ ကာင့် 
ကမ်း ပိုြခင်းများြဖစ်ပွား
ပါ သည။် 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၅။   ရကည ် သဘာဝ ဘး ကျ 
ရာက်သည့် အခါ 
ကျးရွာများ အထ ိ
သွား ရာက် နိင်ရန် 
ယာဉ် အခက်အခဲ 
များ တွရ့ပါသည်။ 
သဘာဝ ဘး ကျ 
ရာက်ပါကကိုတင ်
ြပင်ဆင်ထားရမည့် 
အ နအထားများအား 
သိရိှမ အားနညး် 
ကာင်း တွရ့ပါ  

သည်။ အထူးသြဖင့် 
လမ်းပန်းဆက်သွယ်
ရးခက်ခဲြခင်း၊ ကျး 
ရွာအချငး်ချင်းသွား
လာရ ခက်ခဲြခင်း 
စသည့် အခက်အခဲ 
များ တွရ့ှိရပါသည်။ 

သာက်သး ရ၊ သွား 
လာရန်ယာဉ(် လှ၊စက် 
လှ)၊ ကယ်ဆယ် 
ထာက်ပ့ ရးပစ္စည်းများ 
ဦးစီးဦး ဆာငြ်ပုလပ်
သည့်သဇာသက် ရာက် 
သူ၏လမ်းညန်မများ
လိ အပ်မရှိပါ သည်။ 

ရကည်မိုန့ယ်ကျန်းမာ
ရးအ နြဖင့်RRT(၉)ဖဲွ ့
ြဖင့် ရကီး/ ရဝင် ဒသ 
များကိ ကျန်းမာ ရး 
စာင့် ရှာက်မ ပးြခင်း၊ 

post disaster တွင် 
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက် 
မ ပးြခင်း(သန ့်၄သန ့်) 
ဆာင်ရွက် ကပါသည်။ 
မို န့ယ်အဆင့်သဘာဝ
ဘးအန္တရာယ် လျာ့ပါး
ရးစီမချက်ကိ ရးဆွဲ 
ထားရှိ သာ်လည်းြပန်
လည်သးသပ်ြခင်း၊ြဖည့်
စွက်ြခင်း၊ ဇာတ်တိက ်
လ့ကျင့်ြခင်း စသည့် 
အချက်များ ဆာငရွ်က်
မအားနည်းပါသည်။ 

၆။   မအူပင ်
မို န့ယ် 

သဘာဝ ဘး ကျ 
ရာက်ခဲ့သည့် ကျး 
ရွာများသည ် ဆည် 
ြမာငး်တာ အြပင် 
ဘက်ရိှြမစ်ကမ်း ဘး 
တွင် နထိင်လျက်ရှိ 
ြခင်း ကာင့်ြမစ် ရ 
ြမင့်တက်သည့်အချိန် 
တင်ွ နအိမအ်တင်ွး
သိ ့ ရများဝင် ရာက ်
သည့်ဒဏ်ကိ  ခစား 
ရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

မိးရာသီသဘာဝ ဘး 
ရကီးနစ်ြမုပ်ချိန်တွင ်
ကယ်ဆယ် ရးလပ်ငန်း 
များ ဆာင်ရွက်ရန် 
အတွက် အသက် ကယ် 
အကျ၊ စက် လှလိအပ ်
ပီး ရစပ်ထတ် နိင်ရန ် 
အတွက် ရစပ်စက်၊ 
ပိက်၊ ပန ့အ်စလိ အပ်ပါ 
သည်။ 

− 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၇။   ညာင ်
တန်း 
မို န့ယ် 

ကမ်းပို/ကမ်းပါး ဘး 
တွင် နအိမ် ဆာက် 
နထိင်ြခင်းများ၊ 
သဘာဝ ဘး သတ ိ
ပးချကမ်ျားအား 
လိက်နာမအားနည်း 
ြခင်းများ တွရ့ပါ
သည်။ 

ကျးလက် ဒသဖွ ဖိ့ုး 
ရးအတွက်စနစ်ကျ 
သည့် အစီအမများ မရိှ 
ြခင်း၊ ြမစ်ကမ်း ပို/ ြမစ် 
ကာင်း ကာြခငး် တိ ့

ထိထိ ရာက် ရာက် 
မကာကွယ်နိင်ြခင်း 
စသည့် သဘာဝ ဘး 
ကိုတင်ခန ့်မှန်းချက် 
သတင်းများအား ကျး
ရွာများအထိ အသိ ပး 
က ညာရန် လိအပမ်ရိှ 

ပါသည်။ 

လက်ရှိြဖစ် ပ လျက်ရှိ 
သာ သဘာဝ ဘး 
အန္တရာယ်သည ် မ မာ ်
လင့် သာ ရတ်တရက ်
ြဖစ် ပ ြခင်း မဟတ်ဘ ဲ
နှစ်စဉ်ြဖစ် ပ မဲသဘာဝ 
ဘးတစ်ခြဖစ်ပါသည်။ 
ြမစ်ကမ်းပါးနှင့်ြမစ်ကမ်း 
ြပင်ြပုြပင်ရန် ဘ ာ ငွ 
များစွာကန်ကျမည့်အြပင်
နှစ်တစ်နှစ်/နှစ်နစ်ှြဖင့်
လည်း ပီးစီး အာင ်
ဆာင်ရွက်နိငမ်ည့်ကိစ္စ 
မဟတ်သြဖင့် ရရှည ်
စနစ်တကျ လ့လာရန ်
ထိ ရာက် သာနည်းလမ်း
များြဖင့်စ ပါင်းကာကွယ် 
ရန်လိအပ်ပါသည။် 

၈။   ြမန ်
အာင် 
မို န့ယ် 

လ ဘး၊ မီး ဘး 
ကျ ရာက်ခဲ့သည့် 
ကျးရွာများ ြပငး် 
ထန်မ မရိှပါ။ ကျး 
ရွာြပည်သူများကိယ် 
တိင် ဆာင်ရွက ် နိင ်
ပါသည်။  ကမ်း ပို 
သည့် ဘးအတွက်
ရ ့ ြပာင်း ြမ နရာ 
ရရိှမနှင့် နထိင်မ 
အခက်အခဲ များ ရှိပါ 
သည်။ 

ရ ဘးသင့်ြပည်သူများ 
အတွက်ယာယီ နထိင်
ရန်အတွက် အ ဆာက် 
အဦများ က ဲ၊ နွား 
တိရ စ္တာန်များအတွက ်
ထိန်းသိမ်းရန် နရာများ၊ 
အစားအစာ ဆးဝါး 
ရိက္ခာပစ္စည်းများ၊ကယ် 
ဆယ် ရး၊ စက်တပ် ရ 
ယာဉ်များ၊ သာက် ရ 
များ မရိှမြဖစ် လိအပ ်
ပါသည်။ 

ရကီးနစ်ြမုပ်ြခင်း၊ 
ကမ်းပါး ပို ြခင်းတိ ့ နှစ ်
စဉ်ြဖစ် ပ နပါသည်။ 
ြမစ် ရကီးြခင်းနှင့် တာ 
ရကွင်း ရကီးြခင်းများ 
ကာင့် လူ၊ တရိ စ္ဆာန် 

နှင့် စိက်ပျို းသီးနှများ 
နှစ်စဉ်ထိခိက် ဆးရးမ 
များရိှ နပါသည်။ကယ် 
ဆယ် ရးပစ္စည်းများလည်း 
အဆင်သင့်ထားရှိသင့်ပါ
သည်။ 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၉။   ဟသာတ 
မို န့ယ် 

ကမ်းပို ဘး၊ ရ ဘး၊ 
လ ဘး တိသ့ည ်
ဧရာဝတီြမစနှ်င့်ငဝန် 
ြမစ်ကမ်း ဘးတွင်
တည်ရိှ သာ ကျးရွာ 
အပ်စများတွင် ြဖစ် 
ပွား လ့ရှိ ကာင်း   
တွရိှ့ရ ပါသည်။ 

သဘာဝ ဘးများြဖစ်
သာကမ်းပိ ြုခင်း ကာင့် 
ဒသခြပည်သူများအား 
ြပာင်း ရရ့ာတွင် ြမ 
နရာ အခက်အခဲများ၊  
ဆာက်လပ် ရးပစ္စည်း 
များ လိအပ်လျက ် ရိှပါ 
သည်။ 

− 

၁၀။   သာ 
ပါင်း 
မို န့ယ် 

− လတ်တ လာတွင် ဘး 
အန္တရာယ်ကျ ရာက် န
စဉ်အတွင်းစားနပ်ရိက္ခာ 
လိအပ်ပါသည်။ သာက် 
ရသန ့၊် ဆးဝါး၊ ဆန်၊ 
အဝတ်အထည်၊ ရိက္ခာ 
ြခာက်၊ယာယီ နစရာ၊ 
စက်ိပျိုး ရးအတွက် 
မျိုး စ့များလိအပ်ပါ 
သည်။ 

သာ ပါငး် မို န့ယ်သည် 
ဧရာဝတီတိင်းတွင ် ရ 
ကီး ရလမ၊ ရထွက ်
နာက်ကျမရှိ၍စိက်ပျို း
ရးအခက်အခဲ၊လမ်းပန်း 
ဆက်သွယ် ရးအခက်အ
ခဲများဆိးဝါးစွာခစား 
ရသည်။ သိြ့ဖစပ်ါ၍ 
တာဝန်ရှိပဂ္ဂုလ် အသီး 
သီးမှ အ လးဂရြပု 
ဆာင်ရွက်မများ ြပု 
လပ်ပါရန်လိအပ်ပါ  
သည်။ 

၁၁။   ဒးဒရဲ 
မို န့ယ် 

စီးပွား ရး အဆင် 
မ ြပမ များစွာ တွ  ့
ရိှရ ပါသည်။ 

လယ်ယာ ြမ ရသွင်း/ 
ရထတ် ကာင်း စရန်
နှင့်သီးနှ ရွးချယ်မ မှန် 
ကန် စရန်လိအပသ်ည်
ကိ တွ ရိှ့ရပါသည်။ 

ဧရာဝတီတိင်းပငလ်ယ်
ကမ်း ြခနှင့်နီးစပ်သည့်
အတွက် မိးများ၍ ဒီ ရ 
တက်ချိန်၊စပါးကျဲ ပီးအ
ချိန်နှင့်ကုလင် ရြမုပ် 
ထိခိက်မများပါသည်။ 
ရ ကီးချိနမ်ျားတငွ် ရ 
နတ်ရန် ချာငး်/ ြမာငး် 
ကာ နပါက ကမ်းကိ 
ရ ကီးမ ကာြမင့် ပီး 
သီးနှပင်များထိခိက်ပါ
သည်။ 
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ် တိင်း ဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ်ချက်များ 
လတ် တာ ်

ကိယ်စားလှယ်၏ 
သ ဘာထားအြမင် 

၁၂။   ဖျာပ 
မို န့ယ် 

ပင်လယ်ြပင်နှင့်နီးစပ် 
သာ ဒသများတွင် 
တည်ရှိသည့်ရွာများ
၏ လူ နမ အိမ် ြခ 
ဖွဲ စ့ည်းပသည ် ြဖစ် 
သလိ နထိင်ကြခင်း
၊ငါးဖမ်းလပ်ငန်း 
လပ်ကိင်ကပီး အိမ် 
ြခများနီးကပ်စွာ 
တည်ရှိ နထိင်က 
ြခင်း၊လက်လပ်လက် 
စားများပင်လယ်ြပင်
နှင့် တဆကတ်ည်း 
သာငစ်ပ်များတွင ်
စဖဲွ ့ နထိင်ကသည်
ကိ တွရ့ပါသည်။ 

ရ ကီး/ ရလ ြခင်း 
အတွက် ချာင်း ကာ၊ 
ြမာင်း ကာများ ြပန ်
လည်တူး ဖာ်ရန ် လိ 
အပ် ပီး၊ ရထိန်းတခါး
များ လိအပ် နြခင်း၊ 
အချက်အချာကျ သာ
ကျးရွာများတွင်လူ န 
ကွက်သစ်များတိးချဲ ၍့
အ လ့ကျ၊ပျကျ နထိင ်
သူများအား ြပန်လည် 
နရာချထား ပးြခင်း 
များလိအပ်ပါသည်။ 

ြမစ်ဝကန်း ပ ဒသ 
အတွက်အဓိကသဘာဝ 
ကာကွယ်မ ြဖစ် သာ 
ဒီ ရ တာများြပန်လည် 
ပျိုး ထာင်ြခင်း၊ သစ် 
တာ ြမ၊ စိက်ပျို း ြမ၊ 
ကျးရွာ ြမ၊ ငါး၊ ပဇွန ်
မွးကန် ြမများကိ 
စနစ်တကျသတ်မတ်ှ 
ဖာ်ထတ်၍ ဥပ ဒနှင့် 
အညီသစ် တာများထိန်း 
သိမ်းရန်နှင့် ကျးရွာချင်း
ဆက်လမ်းကွန်ယက်များ 
စနစ်တကျ ဖာ်ထတ်ပီး 
ကျးရွာစများဖွဲ စ့ည်း 
ြခင်းတိလိ့အပ်ပါသည်။ 

၁၃။   ကခင်း 
မို န့ယ် 

− − 

ကခင်း မို န့ယ်တွင် 
အဓိကြဖစ် ပ သာ 
သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်
များအနက်အဓိက 
အန္တရာယ်များမှာ  
(၁) ဧရာဝတ ီ ြမစ် ရ 
ကီးြခင်း၊ (၂) ြမစ်ကမး် 
ပါးများ ပို ကျပျက်စီး 
ြခင်းတိြ့ဖစ်သည်ကိ 
တွရ့ှိရပါသည်။  
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လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမအ ပ  သ ဘာထား မှတ်ချက်များအား  
စစ်တမ်း ကာက်ယြူခင်း 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး 

/ ြပည်နယ် 
မို န့ယ် တွရိှ့ချက် လိအပ်ချက်များ 

လတ် တာ် 
ကိယ်စားလှယ်၏
သ ဘာထားအြမင်

၁။ နြပည် တာ် 
ကာင်စ ီ

တပ်ကန်း 
မို န့ယ် 

ရ ဘးအန္တရာယ်နှင့်
ပတ်သက်၍ဆင် သ 
ချာင်း ရ တိးြမင့် 
တိက်စားြခင်း၊လယ် 
ရိး ရလြခင်း၊ ဆည် 
ြမာင်းမှ ရဆိးထတ် 
ြမာင်းများပျက်စီး န 
ပါသည်။ 

ရ ကီး ရလမများ မြဖစ် ပ  
စ ရးအတွက်စိန်နှင့ ် ရတ 
တားအား ထိခိက်ပျက်စီးမမရိှ 
စ ရးအတွက် ရကာတာတန်း 
များရိက်ြခင်း၊ ရစးီ ကာင်း 
တည့်မတ် ဖာ်ထတ် ြခင်းများ 
ြပုလပ် ပးရန် လိအပ်သြဖင့် 
ခန ့မှ်န်းကန်ကျ င ွ ကျပ်သန်း 
(၁၀၂.၄၀၀) ကျပ ်တငြ်ပထား 
ပါသည်။ 
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၅။ နိဂး 

သဘာဝ ဘး ြပန်လည်ထူ ထာင်ရာတွင် အချိန်အား၊ ငွအား၊ အရင်းအြမစ်အငအ်ား 

များစွာ အသးြပုရသည့်အတွက ် ဘးဒဏ် လျာ့နည်း သက်သာ စရန် ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

သည ် အ ကာင်းဆးနည်းလမ်းြဖစ်ပါသည်။ ြဖစ်လာမှ ဆာင်ရွက်သည်ထက ် ကိုတင် 

ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ထားြခင်းြဖင့် မြဖစ်မီ၊ ြဖစ်ဆဲ၊ ြဖစ် ပီး လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ 

အချိတ်အဆက် မိမိနှင့် လစ်ဟာမမရှိ စရန် ဆာင်ရွက်နိင်မည်ြဖစ်သည့်အတွက် 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် အလိက်၊ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်အလိက် ရင်ဆိင်တ ့ြပန်နိင် ရး၊ 

ြပန်လည်ထူ ထာင် ရး စီမချက် များကိ ဒသ၏ လိအပခ်ျက်နင့်ှအညီ ရးဆွဲြပုစကရမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ 

 သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစစ်တမ်းသည ်၂၀၁၇ ခနှစ်တွင် သဘာဝ ဘး ( ရကီး၊ 

ရလမ၊ ြမ ပိုကျမ) များ ကာင့ ် ထိခိက်ပျက်စီးမနငှ့် ဘးအန္တရာယ်ကိ အဓိက ခစားခဲ့ 

ရ သာ ဒသများသိ ့ ကွင်းဆင်း၍စစ်တမ်း ကာက်ယူထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ စစ်တမ်း 

ကာက်ယူြခင်းမှရရိှခ့ဲ သာ တွရိှ့ချက်များနှင့်လိအပခ်ျက်များသည် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်

များအတွက ် ထိ ရာက်စွာ ကိုတင်ြပင်ဆင်ကာကွယ် ရး၊ ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးနှင့် 

ြပန်လည်တည် ဆာက် ရး လပ်ငန်းများအား စနစ်တကျအ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် ရး၊ 

ဘးအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမကိ မျက်ြခည်မြပတ် တာဝန်ခ ဆာင်ရွက်နိင်မ ထွန်းကား ရး၊ 

လူထ၏ကိုတင်ကာကွယ် ရးနှင့် စွမ်းရည် ထက်ြမက်ရှင်သန ် စ ရးအတွက ် တိးြမင့် 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန ်စီမကန်ိးများတင်ွ ထည့်သွင်း စဉ်းစားနိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။  

 



ြမန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစစ်တမ်း (၂၀၁၇)
 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(Household)

နာက်ဆက်တွဲ -က



၁။ တိုင်းေဒသကးီ/ ပြ ညန်ယ် - ၂။ ခရိုင် - ၃။  မြ ို ့နယ် -  မြ ို ့နယ် -

၄။ ရပ်ကွက/်ေကျးရွာ - ၅။ အိမ်အမှတ် - ၆။

၇။ အိမ်ေထာင်ဦးစီးအမည် -

၈။ လူဦးေရစုစုေပါင်း -

 ဦးစးီ = ၁ ၁နစှ် =၀၀ လူပျို ၊အပျို = ၁  ေကျာင်းေန                 = ၁

 ခင်ပွန်း/ဇနးီ = ၂ ကျား = ၁  ေအာက် အိမ်ေထာငရ်ှိ = ၂ အစိုးရအလုပ် = ၂  ေသဆုံး = ၁

 သားသမးီ = ၃ မ      = ၂ ၁နစှ်         =၀၁ မဆုိုးဖို၊ = ၃ လယ်ယာလုပင်နး် = ၃  ေပျာက်ဆုံး = ၂

 မဘိ/ေယာက္ခမ = ၄ ၂နစှ်       =၀၂ မဆုိုးမ ငါးဖမး်လုပ်ငန်း = ၄ ထခိိုက် = ၃

 အတူေနေဆွမျို း = ၅     ၊ ကွာရှင်း = ၄  ေမွးမြ ူေရးလုပ်ငန်း = ၅ ဒါဏရ်ာရ = ၄

 အခြ ား = ၉     ၊ အခြ ား = ၉  ေဆာက်လုပေ်ရးလုပင်နး် = ၆

၉၉နစှန်ငှ့် =၉၉ ကျပနး်လုပင်နး် = ၇

အထက် အခြ ား(ေဖာ်ပြ ရန်) = ၉ ကျား မ

အိမ်ေထာငစ်ုအေကြ ာငး်အရာ

(အိမ်ေထာင်ဦးစီးသို့မဟုတ်အရွယေ်ရာကသ်အူိမ်ေထာင်စုဝင်တစ်ဦးဦးမှေဖြ ကြ ားရန)်

မသိားစထု ဲတွင် 
သဘာဝေဘးသင့်မှုအ

ေခြ အေန
ထိခိုက်လွယ်ေသာအေခြ အေနရှှိသူ

ကိုယ် ဝန်
 ေဆာင်

စဥ် အမည်

   အိမေ်ထာင်ဦးစီးနငှ့်     
ေတာစ်ပပ်ုံ

    ပြ ည့်ပြ းီ     
အသက်

သက် ကီး 
ရယွ် 
အို

(၇၀)နစှ်
အထက်

၅ နစှ ်
ေအာက် 
က 
ေလး

လမ်းအမည် -

၆

မသန ်
စမွး်

  အိမေ်ထာင်ေရး အလုပ်အကိုင်အေခြ အေန

   အေခြ အေန  (၅နစှန်ငှ့်အထက်ကိုေမးရန)်

လမ်းအမည် -

ရှိခဲ့လျှင်

(၁) (၂) (၄) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၃) (၁၄)

၀၁ ၁    ၂

၀၂ ၁    ၂

၀၃ ၁    ၂

၀၄ ၁    ၂

၀၅ ၁    ၂

၀၆ ၁    ၂

၀၇ ၁    ၂

၀၈ ၁    ၂

၀၉ ၁    ၂

၁၀ ၁    ၂

၁၁ ၁    ၂

၁၂ ၁    ၂

၄

(၁၂)

၁

၂

၃

(၃) (၅) (၆)

 ၁   ၂   ၃   ၄   ၅   ၉

 ၁   ၂   ၃   ၄   ၅   ၉   ၁   ၂   ၃   ၄   ၉   ၁  ၂   ၃   ၄   ၅   ၆   ၇   ၉

  ၁   ၂   ၃   ၄   ၉   ၁  ၂   ၃   ၄   ၅   ၆   ၇   ၉

 ၁   ၂   ၃   ၄   ၅   ၉   ၁   ၂   ၃   ၄   ၉   ၁  ၂   ၃   ၄   ၅   ၆   ၇   ၉

 ၁   ၂   ၃   ၄   ၅   ၉   ၁   ၂   ၃   ၄   ၉   ၁  ၂   ၃   ၄   ၅   ၆   ၇   ၉

 ၁   ၂   ၃   ၄   ၅   ၉

  ၁  ၂   ၃   ၄   ၅   ၆   ၇   ၉

 ၁   ၂   ၃   ၄   ၅   ၉   ၁   ၂   ၃   ၄   ၉   ၁  ၂   ၃   ၄   ၅   ၆   ၇   ၉

၁   ၂   ၃   ၄   ၅   ၉   ၁   ၂   ၃   ၄   ၉   ၁  ၂   ၃   ၄   ၅   ၆   ၇   ၉

၁   ၂   ၃   ၄   ၅   ၉   ၁   ၂   ၃   ၄   ၉   ၁  ၂   ၃   ၄   ၅   ၆   ၇   ၉

၁   ၂   ၃   ၄   ၅   ၉   ၁   ၂   ၃   ၄   ၉

  ၁  ၂   ၃   ၄   ၅   ၆   ၇   ၉

 ၁   ၂   ၃   ၄   ၅   ၉   ၁   ၂   ၃   ၄   ၉   ၁  ၂   ၃   ၄   ၅   ၆   ၇   ၉

 ၁   ၂   ၃   ၄   ၅   ၉   ၁   ၂   ၃   ၄   ၉   ၁  ၂   ၃   ၄   ၅   ၆   ၇   ၉

  ၁  ၂   ၃   ၄   ၅   ၆   ၇   ၉  ၁   ၂   ၃   ၄   ၉

 ၁   ၂   ၃   ၄   ၅   ၉   ၁   ၂   ၃   ၄   ၉



အပိုင်း(၂)ပျက်စီးဆုံးရှုးမှု အေခြ အေန

ပိုင်ဆိုင်မှု 

(အေရ 
အတွက်)

အားလုံး
တစ်စိတ် 
တစ်ပိုင်း

၁.အိမ်အမျို းအစား

၁၁ ၁-ထပတ်ိုက်

၁၂ ၂-ထပတ်ိုက်

၁၃ တိုက်ခံအိမ/်အုတ်ညှပ်

၁၄ ပျဥ်ေထာင်အိမ်

၁၅ နှစ်ထပ ်(ပျဥ်ေထာင်အိမ)်

၁၆ ဝါးထရံကာအိမ်

၁၇ သက်ကယ်အိမ်

၁၉ အခြ ား (ေဖာ်ပြ ရန)်

ပျက်စီးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း)

(Damage)

ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း) 

( Loss )

စုစုေပါင်း ပျက်စီး
 ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး

(ကျပ်သန်းေပါင်း)
စဥ် အမျိုးအစား

ပျက်စီးမှု အေခြ အေန  
(အေရအတကွ်)

 ေရတွက်ပုံ



အပိုင်း(၂)ပျက်စီးဆုံးရှုးမှု အေခြ အေန

ပိုင်ဆိုင်မှု ပျက်စီးမှု

(အေရ 
အတွက်)

(အေရ 
အတွက်)

၂.အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများ

၂၁ အပ်ချုပ်စက်

၂၂ မီးစက်

၂၃ ေမာ်ေတာ်ကား

၂၄ ဆိုင်ကယ်

၂၅ ေရတင်စက် 

၂၆ စက်ဘီး
၂၇

၂၉ အခြ ား(ေဖာ်ပြ ရန)်

၃.စိုက်ပျို းေရးနှင့် ေမွးမြ ူေရး 
၃၁ လယ်ေမြ   (ဧက)

၃.၁.၁ မိုးစပါး
၃.၁.၂ မိုးစပါး(ပျိုးခင်း)
၃.၁.၃  ေနွစပါး
၃.၁.၄  ေနွနှမ်း
၃.၁.၅ အေစ့ထုတ်ေပြ ာငး်
၃.၁.၆ ဖးူစားေပြ ာငး်
၃.၁.၇ မိုးေမြ ပဲ
၃.၁.၈ မိုးနှမ်း

ေရစုပ်စက်

စုစုေပါင်း ပျက်စီး
 ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး

(ကျပ်သန်းေပါင်း)
စဥ်  ေရတွက်ပုံ

ပျက်စီးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း)

(Damage)

ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း) 

( Loss )
အမျိုးအစား



ပိုင်ဆိုင်မှု ပျက်စီးမှု

(အေရ 
အတွက်)

(အေရ 
အတွက်)

စုစုေပါင်း ပျက်စီး
 ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး

(ကျပ်သန်းေပါင်း)
စဥ်  ေရတွက်ပုံ

ပျက်စီးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း)

(Damage)

ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း) 

( Loss )
အမျိုးအစား

၃.၁.၉ ေနကြ ာ(မိုး)

၃.၁.၁၀ချဥ်မျှင်ရှည်ဝါ

၃.၁.၁၁ပဲတီစိမ်း

၃.၁.၁၂ပဲစဥ်းငုံ

၃.၁.၁၃အခြ ားပဲ

၃.၁.၁၄အခြ ားရာသီသီးနှံ

၃.၁.၁၅အခြ ားသီးနှံနှစ်ရှည်

၃၂ ယာေမြ   (ဧက)

၃၃ ဥယျာဉ်ခြ ေံမြ   (ဧက)

၃၄  ကြ က် 

၃၅ ဘဲ/ငန်း/မန်ဒါလီ 

၃၆ ကျွ/ဲနွား 

၃၇ ဆိတ်/သိုး 

၃၈ ဝက ်

၃၉ ငုံး

၃၉၉ အခြ ား(ေဖာ်ပြ ရန)်



အစားအေသာက်  = ၁
အဝတ်အထည်  = ၂

အိမ်  = ၃

စိုက်ပျို းသီးနှံမျို းေစ့  = ၄

ခိုင်းကျွဲ၊နွား၊တိရစ္ဆာန်  = ၅

မျိုးစပါး  = ၆

ကျနး်မာေရး  = ၇

အခြ ား(ေဖာ်ပြ ပါ)  = ၉

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈

အပိုင်း(၃)ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ပြ းီေနာက်လိုအပ်ချက်များ

လတ်တေလာတွင် မိသားစုအလိုက ်
အေရးကီးဆုံးလိုအပ်ချက်

ပထမ 
ဦးစားေပး

ဒတုိယ 
ဦးစားေပး

တတိယ 
ဦးစားေပး

ရှိပါသည်။ 
(ဘာေကြ ာင့်လဲ)

မရှိပါ။ 
(ဘာေကြ ာင့်လဲ)

ယခုေနရာသည် ေဘးအန္တရာယ် ကျေရာက်လွယ်သည့် 
ေနရာဖြ စ်ခြ ငး်ေကြ ာင့် ေဘးလွတ်ကင်းနိုင်မည့် 
ေနရာေဒသသို့ ေပြ ာင်းေရွ့ ရမည်ဆိုပါက ယခု 

လက်ရှိေနထိုင်ရာ ေနရာမ ှေရွှ ေပြ ာငး် လိုခြ ငး်ရှိ/မရှိ

လုပ်ငန်း
ေဖာ်ပြ ပါ

လိုအပ်သည့် 
ပစ္စည်း

ကိရိယာများ 
ေဖာ်ပြ ပါ

 ေငွေကြ း အရင်း
 အနှီး 
လိုအပ်ချက်

မိသားစု 
အသက်ေမွးဝမ်းေကြ ာင်းဆိုင်ရာ

 လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း



ြမန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစစ်တမ်း (၂၀၁၇) 
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(Community)

နာက်ဆက်တွဲ - ခ



အပိုင်း(၁)  ရပ်ကွက်ေကျးရွာအေကြ ာငး်အရာ
၁။ ၄။ -

၂။ ခရိုင်          - ၅။ -

၃။  မြ ို ့နယ်          -  

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

ေဖြ ဆိုသူအမည် သဘာဝေဘး ေရကးီရသည့်

အေကြ ာင်းရင်း အေကြ ာင်းရင်း

ကျား...၁
ရပ်ကွက်/ေကျးရာွ
အုပ်ချုပ်ေရးမှူ း .... ၁

ငလျင်        -  ၁ ြမစ်ေရကးီခြ ငး် - ၁

မ...... ၂   ရာအိမ်မှူ း...........  ၂ ေရကးီ       - ၂ မိုးကးီခြ ငး်        -၂  ေသဆုံး = ၁

ဆယ်အိမ်မှူး.........  ၃ မုန်တိုင်း      - ၃ ဆညေ်မြ ာငး်   -၃  ေပျာက်ဆုံး = ၂

တာကျိုးခြ ငး်   -၄ ထခိိုက် = ၃

ဒါဏ်ရာရ = ၄

ကျား မ ကျား မ ကျား မ

 နှစ်  နှစ်  

၁

၂

၃

၄

၅

၆

 ကးီကြ ပ်သူအမည်                -

စစ်တမ်းေကာက်သည့် ရက်စွဲ  -

အခြ ား
(ေဖာ်ပြ ရန်)     -၉

သဘာဝ
 ေဘး 
ေကြ ာင့် 
ပျက်စီး 
သည့် 
အိမ်ေခြ  
စုစုေပါင်း

တိုင်းေဒသကးီ/ ပြ ညန်ယ် -  မြ ို ့မ/ေကျးရွာ

ရပ်ကွက်/ရွာ

ေဖြ ဆိုသူသည်မည်
 သည့် အလုပ ်
အကိုင်မျို း တွင ်
လုပ်ကိုင် ပါသနည်း။

9

ဤ 
ရပ်ကွက်/
 ေကျးရွာ
 အတွင်း
 အိမ်ေခြ  
စုစ ုေပါင်း
 မည်မျှ 
ရှိသနည်း

ဤ 
ရပ်ကွက် /
 ေကျးရွာ 
အတွင်း 
အိမ်ေထာင်
 စ ုေပါင်း 
မည်မျှ ရှိ 
သနည်း။

ေဖြ ဆို
 သူ၏ 
 ပြ ည့်ပြ းီ
 အသက်

ေဖြ ဆိုသ ူ
သည်ဤ 
ရပ်ကွက်/ 
ေကျးရွာ 
တွင ်ေနထိုင်
 သည်မှာ 
မည်မျှ ရှိပါ
 သနည်း။

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစစ်တမ်း (၂၀၁၇)

၄

15 16

ဤ ရပ်ကွက်/  
ေကျးရွာရှိသဘာ
ဝေဘးသင့်မှု 
အေခြ အေန

၂

ရှိခဲ့လျှင်

၁

၃

အခြ ား
(ေဖာ်ပြ ရန်)  
 -၉

14

ဤ 
ရပ်ကွက်/  
ေကျးရွာရှိ 
သဘာဝ 
ေဘးသင့် 
လူဦးေရ 
စုစုေပါင်း 
မည်မျှ ရှိ 
သနည်း။

သဘာဝ
 ေဘး 
ေကြ ာင့် 
ထခိိုက် 
ခဲ့သည့် 
အိမ် 
ေထာင်စု

 စုစုေပါင်း

ေဖြ ဆိုသူ
 ကျား/မ

အ 
မှတ်
 စဥ်

ဤ 
ရပ်ကွက်/  
ေကျးရွာရှိ
 လူဦးေရ 
စုစုေပါင်း 
မည်မျှ ရှိ 
သနည်း။



အပိုင်း(၂)ပျက်စီးဆုံးရှုးမှု အေခြ အေန

ပိုင်ဆိုင်မှု 

(အေရ အတွက်) အားလုံး
တစ်စိတ် 
တစ်ပိုင်း

၁.အိမ်အမျို းအစား

၁၁ ၁-ထပတ်ိုက်

၁၂ ၂-ထပတ်ိုက်

၁၃ ပျဥ်ေထာင်အိမ်

၁၄ နှစ်ထပ ်(ပျဥ်ေထာင်အိမ)်

၁၅ ဝါးထရံကာအိမ်

၁၆ သက်ကယ်အိမ်

၁၉ အခြ ား (ေဖာ်ပြ ရန)်

စဥ် အမျိုးအစား

ပျက်စီးမှု အေခြ အေန  
(အေရအတကွ်) ပျက်စီးမှုတန်ဖိုး 

(ကျပ်သန်းေပါင်း)
(Damage)

ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း) 

( Loss )
 ေရတွက်ပုံ



အပိုင်း(၂)ပျက်စီးဆုံးရှုးမှု အေခြ အေန

ပိုင်ဆိုင်မှု ပျက်စီးမှု

(အေရ 
အတွက်)

(အေရ 
အတွက်)

၂.မိသားစအုသက်ေမးွ ဝမ်းေကြ ာင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ (လယ်ယာစိုက်ပျို း ေရးနှင့်အခြ ား)

၂၁

၂၁၀၁ မိုးစပါး

၂၁၀၂ မိုးစပါး(ပျိုးခင်း)

၂၁၀၃  ေနွစပါး

၂၁၀၄  ေနွနှမ်း

၂၁၀၅ အေစ့ထုတ်ေပြ ာငး်

၂၁၀၆ ဖူးစားေပြ ာငး်

၂၁၀၇ မိုးေမြ ပဲ

၂၁၀၈ မိုးနှမ်း

၂၁၀၉ ေနကြ ာ(မိုး)

၂၁၁၀ ချဥ်မျှင်ရှည်ဝါ

၂၁၁၁ ပဲတီစိမ်း

၂၁၁၂ ပဲစဥ်းငုံ

၂၁၁၃ အခြ ားပဲ

၂၁၁၄ အခြ ားရာသီသီးနှံ

၂၁၁၅ အခြ ားသီးနှံနှစ်ရှည်

၂၂ ယာေမြ   (ဧက)

၂၃ ဥယျာဉ်ခြ ံေမြ   (ဧက)

စုစုေပါင်း ပျက်စီး 
ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး

(ကျပ်သန်းေပါင်း)
 ေရတွက်ပုံ

လယ်ေမြ   (ဧက)

အမျိုးအစားစဥ်
ပျက်စီးမှုတန်ဖိုး 

(ကျပ်သန်းေပါင်း)
(Damage)

ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း) 

( Loss )



အပိုင်း(၂)ပျက်စီးဆုံးရှုးမှု အေခြ အေန

ပိုင်ဆိုင်မှု ပျက်စီးမှု

(အေရအတွက်) (အေရအတွက်)

၂၄ ေရတင်စက်/ 

၂၅ ေရစုပ်စက ်

၂၆ လယ်ယာသုံး စက်ယန္တယားများ 

၂၇
ျွ ွ ု
ကိရိယာများ

၂၈ ေချွေလှ့စက်များ 

၂၉ ဆန်စက်

210 ငါးေမွးမြ ူေရးကန်

211 ပုစွန်ေမွးမြ ူေရးကန်

212 ေလှ/စက်ေလှ+အင်ဂျင်

213 ငါးဖမ်းကိရိယာများ

214 ဆားကွင်းများ

215 ဆိုက်ကား

216 ေထာ်လာဂျီ

219 အခြ ား(ေဖာ်ပြ ရန)်

၃.တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ေမွးမြ ူေရး 
၃၁  ကြ က် 
၃၂ ဘဲ/ငန်း/မန်ဒါလီ 
၃၃ ကျွ/ဲနွား 

စုစုေပါင်း ပျက်စီး 
ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး

(ကျပ်သန်းေပါင်း)
စဥ် အမျိုးအစား  ေရတွက်ပုံ

ပျက်စီးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း)

(Damage)

ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း) 

( Loss )



ပိုင်ဆိုင်မှု ပျက်စီးမှု

(အေရအတွက်) (အေရအတွက်)

စုစုေပါင်း ပျက်စီး 
ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး

(ကျပ်သန်းေပါင်း)
စဥ် အမျိုးအစား  ေရတွက်ပုံ

ပျက်စီးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း)

(Damage)

ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း) 

( Loss )

၃၄ ဆိတ်/သိုး 

၃၅ ဝက ်

၃၆ ငုံး

၃၉ အခြ ား(ေဖာ်ပြ ရန)်

၄.သစ်ေတာ

၄၁ သဘာဝသစ်ေတာ

၄၂ ဒီေရေတာ

၄၉ အခြ ား(ေဖာ်ပြ ရန)်



အပိုင်း(၂)ပျက်စီးဆုံးရှုးမှု အေခြ အေန

အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက
၅.ဘာသာေရးအေဆာကအ်အုံများ
၅၁  ေစတီပုထိုးများ
၅၂ ဘုနး်ကီးေကျာငး်
၅၃ ဘုရားေကျာငး်
၅၄ ဗလီ
၅၅ ယဥေ်ကျးမှုအေမွအနှစ်
၅၆  ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာ
၅၉ အခြ ား (ေဖာ်ပြ ရန)်
၆.အေဆာက်အဦပျက်စီးစာရင်းများ
၆၁ ဌာနဆိုင်ရာရုံး
၆၂ စက်ရုံ
၆၃ ဂိုေဒါင်
၆၄  ေစျး
၆၅ ဟိုတယ်
၆၆ ဇရပ်
၆၉ အခြ ား(ေဖာ်ပြ ရန)်
၇.အခြ ားပျက်စီးစာရင်းများ
၇၁ လမ်းမ
၇၂ တံတား
၇၃ ဆည်ေမြ ာငး်
၇၄  ေရတွင်း
၇၅  ေရကန်
၇၉ အခြ ား(ေဖာ်ပြ ရန)်

ပျက်စီးမှု 
(အေရအတကွ်)

ပျက်စီးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း)

(Damage)

ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း)

( Loss )စဥ် အမျိုးအစား  ေရတွက်ပုံ

ပိုင်ဆိုင်မှု 
(အေရအတွက်)



အပိုင်း(၂)ပျက်စီးဆုံးရှုးမှု အေခြ အေန

A B C D E အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက

၈.စာသင်ေကျာင်းများ(လုံးဝပျက်စီး)

၈၁ မူလတနး်ကိုေကျာင်း

၈၂ မူလတနး်ေကျာင်း

၈၃ အလယ်တနး်ေကျာင်း

၈၄ အထက်တနး်ေကျာင်း

၈၅ ဘုနး်ေတာ်ကီးပညာသင်ေကျာင်း

၈၆ ပစ္စည်းကိရယိာများ

၈၇  ေကျာင်းသုံးပရိေဘာဂများ

၈၉ အခြ ား (ေဖာ်ပြ ရန)်

၉.စာသင်ေကျာင်းများ(တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပျက်စီး)

၉၁ မူလတနး်ကိုေကျာင်း

၉၂ မူလတနး်ေကျာင်း

၉၃ အလယ်တနး်ေကျာင်း

၉၄ အထက်တနး်ေကျာင်း

ပျက်စီးမှုတနဖ်ိုး 
(ကျပ်သနး်ေပါင်း)

(Damage)

ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သနး်ေပါင်း)

( Loss )စဥ် အမျိုးအစား

ပျက်စီးမှု 
(အေရအတွက)်

အမျိုးအစား ပိုင်ဆိုင်မှု ေရတွက်ပုံ

ပျက်စီးမှု (အေရ အတကွ်)



အပိုင်း(၂)ပျက်စီးဆုံးရှုးမှု အေခြ အေန

A B C D E အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက

ပျက်စီးမှုတနဖ်ိုး 
(ကျပ်သနး်ေပါင်း)

(Damage)

ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သနး်ေပါင်း)

( Loss )စဥ် အမျိုးအစား

ပျက်စီးမှု 
(အေရအတွက)်

အမျိုးအစား ပိုင်ဆိုင်မှု ေရတွက်ပုံ

ပျက်စီးမှု (အေရ အတကွ်)

၉၅ ဘုနး်ေတာ်ကီးပညာသင်ေကျာင်း

၉၆ ပစ္စည်းကိရယိာများ

၉၇  ေကျာင်းသုံးပရိေဘာဂများ

၉၉ အခြ ား (ေဖာ်ပြ ရန)်

၁၀.ေဆးရုံေဆးေပးခန်းများ(လုံးဝပျက်စီး)

၁၀၀၁  ေဆးရုံ

၁၀၀၂  ေဆးခန်း

၁၀၀၃ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရာှက်မှုစင်တာ

၁၀၀၄  ေကျးလက်ကျနး်မာေရးဌာန

၁၀၀၅  ေကျးလက်ကျနး်မာေရးဌာနခွဲ

၁၀၀၆  ေဆးနှင့်ေဆးပစ္စည်းများ

၁၀၀၇ ပရေိဘာဂများ

၁၀၀၉ အခြ ား (ေဖာ်ပြ ရန)်



အပိုင်း(၂)ပျက်စီးဆုံးရှုးမှု အေခြ အေန

A B C D E အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက

ပျက်စီးမှုတနဖ်ိုး 
(ကျပ်သနး်ေပါင်း)

(Damage)

ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သနး်ေပါင်း)

( Loss )စဥ် အမျိုးအစား

ပျက်စီးမှု 
(အေရအတွက)်

အမျိုးအစား ပိုင်ဆိုင်မှု ေရတွက်ပုံ

ပျက်စီးမှု (အေရ အတကွ်)

၁၁.ေဆးရုံေဆးေပးခန်းများ(တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပျက်စီး)

၁၁၀၁  ေဆးရုံ

၁၁၀၂  ေဆးခန်း

၁၁၀၃ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရာှက်မှုစင်တာ

၁၁၀၄  ေကျးလက်ကျနး်မာေရးဌာန

၁၁၀၅  ေကျးလက်ကျနး်မာေရးဌာနခွဲ

၁၁၀၆  ေဆးနှင့်ေဆးပစ္စည်းများ

၁၁၀၇ ပရေိဘာဂများ

၁၁၀၉ အခြ ား (ေဖာ်ပြ ရန)်

A သံကူကွနက်ရစ်

B အုတ/်ဂဝံတုံး/ေကျာက်တုံး

C အုတည်ှပ်

D သစ်သား

E ဝါး/ဓနိ



အပိုင်း(၂)ပျက်စီးဆုံးရှုးမှု အေခြ အေန

အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက

၁၂.ဆက်သွယ်ေရးပျက်စီးစာရင်း

၁၂၀၁ Fibre Cables ကီလိုမီတာ

၁၂၀၂ Copper Cables ကီလိုမီတာ

၁၂၀၃ စက်ရုံအေဆာက်အဦ ခုေရ

၁၄၀၉ အခြ ား (ေဖာ်ပြ ရန)်

၁၃.စွမ်းအင်ပျက်စီးစာရငး်များ

၁၃၀၁ စက်ပစ္စည်းများ ခုေရ

၁၃၀၂  ေလာင်စာသိုေလှာင်ကန် ခုေရ

၁၃၀၃ Pipelines ကီလိုမီတာ

၁၃၀၉ အခြ ား(ေဖာ်ပြ ရန)်

၁၄.လျှပ်စစ်ပျက်စီးစာရင်းများ

၁၄၀၁ Poles ခုေရ

၁၄၀၂ 66 KV Lines မိုင်

၁၄၀၃ 33KV Lines မိုင်

၁၄၀၄ 11/3.3KV Lines မိုင်

၁၄၀၅ စက်ရုံအေဆာက်အဦ ခုေရ

၁၄၀၉ အခြ ား(ေဖာ်ပြ ရန)်

ဆုံးရှုးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း)

( Loss )စဥ် အမျိုးအစား  ေရတွက်ပုံ

ပိုင်ဆိုင်မှု 
(အေရအတွက်)

ပျက်စီးမှု 
(အေရအတကွ်)

ပျက်စီးမှုတန်ဖိုး 
(ကျပ်သန်းေပါင်း)

(Damage)



အပိုင်း(၃)သဘာဝေဘးစမီခံန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

သဘာဝေဘး အန္တရာယ် 
မကျေရာက်မှီကို တင်
 ပြ င်ဆင်သင့်ေသာ 

အချက်အလက်များကို   သိ/မသိ

 ေကျးရွာေန ပြ ည်သူများ အတွက်
 သဘာဝ ေဘးအန္တရာယ် 
မှကာကွယ်မှု အစီအစဥ်

မည်သည့် ေဘးအန္တရာယ် 
ကာကွယ်ခြ ငး် 

လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင် တက်
 ကစာွ ပါဝင်ေဆာင်ရွက် ခြ ငး်

သဘာဝေဘး အန္တရာယ်ဖြ င့် 
ပတ်သက်ြပးီ ကို တင်ပြ ငဆ်ငမ်ှု 

ရှိ/မရှိ

သဘာဝ ေဘး အန္တရာယ် 
 ဖြ စပ်ါက နားခိုရန ်
အေဆာက်အဦ  ရှိ/မရှိ

သဘာဝေဘး အန္တရာယ် 
 ဖြ စပ်ါက  အေထာက်အပံ့

 ရရှိမှု  ရှိ/မရှိ

သိိ……….၁ ရှိ……….၁ ရှိ……….၁ ရှိ……….၁ ရှိ……….၁ ရှိ……….၁

မသိ………၂ မရှိ………၂ မရှိ………၂ မရှိ………၂ မရှိ………၂ မရှိ………၂

သိ…… ေဖာ်ပြ ရန် ရှိ …… ေဖာ်ပြ ရန် ရှိ …… ေဖာ်ပြ ရန် ရှိ …… ေဖာ်ပြ ရန် ရှိ …… ေဖာ်ပြ ရန်

မရှိ… လိုအပ်ချက်များေဖာ်ပြ ရန် မရှိ… လိုအပ်ချက်များေဖာ်ပြ ရန် မရှိ… လိုအပ်ချက်များေဖာ်ပြ ရန် မရှိ… လိုအပ်ချက်များေဖာ်ပြ ရန်



အပိုငး်(၃)သဘာဝေဘးစမီခံန့်ခွဲမှုလုပ်ငနး်များ

သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအသိပညာေပး 
သင်တနး်များဖွင့်လှစ်ခြ င်း/ အသပိညာေပး 
ေဟာေပြ ာပွဲများပြ ုလပု်ခြ င်း

မီးသတ်ေရကန်များေဆာက်လုပ်ခြ င်း ဇာတတ်ိုက်ေလ့ကျင့်ခနး်များတွင်ပါဝင်ခြ င်း

လက်ကမ်းစာေစာင်များ၊ အသပိညာေပး 
စာအုပစ်ာေစာင်များဖြ န့်ေဝခြ င်း

 ေသာက်ေရကနမ်ျားတးူေဖာ်ခြ င်း ရပရ်ာွအေခြ ပြ ုသဘာဝေဘးအန္တရာယ်ေလျာ့ပါးေရး 
လပုင်နး်များတငွ်ပါဝင်ခြ င်း

မိုးေလဝသသတင်းများပုံမနှန်ားေထာင်ခြ င်း ေကျးလက်လမ်းများအဆင့်မြ ငှ့်တင်ထားခြ င်း သဘာဝေဘးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများ၊ 
ေဆွးေနးွပွဲများတက်ေရာက် ခြ င်း

သဘာဝေဘးအန္တရာယ်အေရးေပါ်တု့ံပြ နေ်ရးစမီခံျက ်
ေရးဆွဲထားခြ င်း

ခိုင်ခံ့ေသာေခြ တံရှည်(သို့မဟုတ်) မနုတ်ိုင်း ဒဏခ် ံ
အေဆာက်အဦများေဆာက်လုပထ်ားခြ င်း

ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းစမီခံန့်ခွဲမှုလုပ်ငနး်များတွင် 
ပါဝင်ခြ င်း

အတိတ်ကာလကေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ရပမ်ျားကိုစနစ် 
တကျစာရင်းပြ ုစထုားခြ င်း

စာသင်ေကျာင်းများ၊ ေဆးေပးခနး်များခိုင်ခံ့ေအာင် 
ေဆာက်လုပ်/  ပြ ုပြ င်ထားခြ င်း

ရပရ်ာွအတငွ်းဖွ့ဲ စညး်ထားသည့် အသင်း၊ အဖွ့ဲ များ တငွ်
 ပါဝင်ခြ င်း

ေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ချိန်တွင် ေရာှင်တမိး်ရန် ေနရာ
 များ၊ စရုပ်များကိုကို တင် သတ်မှတ်ထားခြ င်း

ေချာင်းကူးတတံားများခိုင်ခံ့ေအာင်တညေ်ဆာက် 
ထားခြ င်း

 ကို တင်သတေိပးချကမ်ျားကိုအများပြ ည်သူသိရှိ ေအာင်
 သတိေပးရာတွင် ပးူေပါင်းပါဝင်ခြ င်း

ေဘးအန္တရာယန်ငှ့်စပလ်ျဉ်း၍ စုံစမး်ေမးမြ နး်ရမည့် 
အဖွ့ဲအစည်းများကိုသိရှိခြ င်း

ေနအိမမ်ျားတငွ် ေရဒယီိုရှိခြ င်း

ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းဖငွ့်လှစ်နိုင်မည့် 
ေနရာများကိုကို တင်သတမ်တှထ်ားခြ င်း

ေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်စဉ်တငွ် အလျှင်အမြ န ်
ေရာှင်တမိး်နိုင်မည့် စကတ်ပ ်ယဉ်များ စစီဉထ်ားခြ င်း

စက်တပယ်ဉ်များအတကွ ်စက်သုံးဆီများ 
 ကို တင်သိုေလှာင်ထားခြ င်း

ကမ်းပြ ို နိုင်သည့် ေနရာများတငွ် သအဲိပမ်ျားဖိ့ု ခြ င်း၊ 
ကမ်းပါးထိန်းသိမး်ခြ င်း

ေဘးဖြ စခ်ျိနတ်ငွ်  အေရးေပါ် ကယ်ဆယ်ေရး အဖွ့ဲ  များ
 စဖုွ့ဲ ေလ့ကျင့်ထားခြ င်း

ေရဒယီိုလှိုင်းသုံးဆက်သွယ်ေရးကိရယိာများ 
တပဆ်င်ထားခြ င်း

သက်ကယ်အကျင်္ီများ၊ သက်ကယ်ေဘာကွင်းများ 
အသင့်ေဆာင်ထားခြ င်း

သဘာဝေဘး အန္တရာယ ်မကျေရာကမ်ှီကို တင် ပြ င်ဆင် သင့်ေသာ
 အချက်အလက်များ ရှိ/မရှိ  ရှိလျင် ( ) ခြ စပ်ါ

၁ ၂ ၃

 ေကျးရာွေန ပြ ည်သူများ အတကွ် သဘာဝ ေဘးအန္တရာယ် 
မှကာကွယ်မှု အစအီစဥ် ရှိ/မရှိ  ရှိလျင် () ခြ စပ်ါ

မည်သည့် ေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ခြ င်း လုပေ်ဆာင်ချက်များတငွ် တက်
 ကစာွ ပါဝင်ေဆာင်ရကွ ်ခြ င်း ရှိ/မရှိ  ရှိလျင ်( ) ခြ စပ်ါ



အပိုင်း(၃)သဘာဝေဘးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ

ရှိလျင်ေဖာ်ပြ ပါ ရှိလျင်( ) ခြ စ်ပါ

အေဆာက်အဦအမျို းအစား

အ်ေဆာက်အဦအေရအတွက်

အေဆာက်အဉီတွင ်ေရွှ ေပြ ာင်းထားနိုင်သည့် 
လူဦးေရ

အဆိုပါအေဆာက်အဦများသို့ သွားေရာက်ရန ်
 ကြ ာမြ င့်ချိန်

အမျို းအစား

 ေငွေကြ း

အစားအေသာက်

လူသုံးကုန်ပစ္စည်း

သင်တန်း

၄ ၅

သဘာဝ ေဘး အန္တရာယ ်ဖြ စပ်ါက နားခိုရန ်အေဆာက်အဦ သဘာဝေဘး အန္တရာယ ်ဖြ စပ်ါက  အေထာက်အပံ့ ရရှိမှု

အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်း
(အမည)်

                     ရှိ……….၁

                    မရှိ………၂

                     ရှိ……….၁

                    မရှိ………၂

အစိုးရအဖွဲ့အစည်း
(အမည)်




