အစီရင်ခံစာ အမှတ် ၄၊ ၂၀၁၅ ခု�ှစ် စက်တင်ဘာ ၂
အမျိ�းသားသဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�ေကာ်မတီ
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
ဤအစီရင်ခံစာကို ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ�ှင့် ကုလသမဂ�တို� ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

သတင်းေခါင်းစ�်
ယာဘက်ရှိေြမပုံသည် Myanmar Information Management Unit(MIMU) မှရရှိေသာ ဇူလိုင်လ
၁၀ ရက်ေန�မှ ဩဂုတ်လ ၁၇ ရက်ေန�အတွင်း ေရလ�မ်းမိုးမ�အေခ
ြ အေနပ
ြ �ဂိ�လ်တုေြမပုံြဖစ်ပါသည်။
Headline Effects of Flooding, 31 August 2015
Affected
State/Region
Rakhine
Ayeyarwaddy
Bago
Sagaing
Magway
Yangon
Kachin
Chin
Shan
Kayin
Mandalay
Mon
Total

Displaced
Population
96,165
505,292
177,315
399,526
308,046
63,082
7,454
21,618
5,329
7,325
18,977
6,632
1,616,761

Damaged
Houses
125,151
109,252
66,785
83,490
64,687
14,525
5,228
3,873
148
1,258
253
1,592
476,242

Destroyed Farmland,
acres [desc.]
217,246
204,245
152,847
121,385
65,858
56,486
12,791
7,814
2,815
106
27
0
841,620

• ဇူလိုင်လမှဩဂုတ်လအတွင်း ေရက
� ီးေြမ�ပိ�မ�များေက
� ာင့် လူဦးေရ(၁.၆)သန်း ေရ��ေပ
ြ ာင်း
ခဲ့ရပါသည်။
• တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို�) လုံး၀ပျက်စီးသွားေသာ အိမ်အေရအတွက်မှာ ၄၇၆,၀၀၀ ေကျာ်
ြဖစ်ပါသည်။
• ေ၀းလံေခါင်ဖျားေသာ လမ်းပန်းးဆက်သွယ်မ�ခက်ခဲသည့်ေဒသများရှိ ေကျးရွာများသည်
လမ်း၊တံတားများပျက်စီးြခင်း၊ ရ�ံ��ွံများဖုံးလ�မ်း ြခင်းတို�ေ �ကာင့် အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်
ေန �ကရပါသည်။
• အေရးေပ�တုံ့ြပန်ေရးလုပ်ငန်းစ�်များေဆာင်ရွက်လ�က်ရှိသည့်အြပင် အသက်ေမွး၀မ်း
ေကျာင်းလုပ်ငန်းများ ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်း၊ လူမ�ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းများလုပ်
ေဆာင်ြခင်း၊ ခုခံ�ိုင်စွမ်းအနည်းဆုံးေသာလူများကို ပံ့ပိုးကူညီမ�ေပးခ
ြ င်းစေသာအစိုးရ၏
ြပန်လည်ထေူ ထာင်ေရးဆိုင်ရာဦးစားေပးလုပ်ငန်းများ�ှင့်အညီ က�အေတာ်များများတွင်
ေရှးဦးပ
ြ န်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစ�်များကို အထူးအေလးေပး စတင်လုပ်ေဆာင်
ေနပ
� ီ ြဖစ်ပါသည်။
အဓိကသတင်းစကား
• ေရေဘးသင့်ေဒသများ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဆိုင်ရာ
ည�ိ�ိ�င်း အစည်းအေ၀းကို ဩဂုတ် ၂၄ ရက်(တနလာေန�
� )တွင်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်၌ ကျင်းပပ
ြ �လုပ်ခဲ့ပါသည်။ �ိုင်ငံေတာ်သမ�တ
ဦးသိန်းစိန်မှ “ေရေဘးသင့်ြပည်သူများ၏အေရးေပ�လိုအပ်ချက်
များကို ြဖည့်ဆည်းေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိေသာ်လည်း ၎င်းတို�မှာ
ယာယီေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်မ�များသာ ြဖစ်ေ�ကာင်း၊ ြပန်လည်ထူ
ေထာင်ေရးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို အေလးေပးထည့်သွင်း စ�်း
စားေပး �ကရမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း”
လမ်း��န်မှာ �ကားခဲ့ပါသည်။
(ဘယ်ပုံ)
• ဆက်လက်၍ �ိုင်ငံေတာ်သမ�တ�ကီးမှ ပျက်စီးအိမ်များ ြပန်
လည်တည်ေဆာက်ေပးေရး၊ ေရေဘးသင့်ြပည်သူများအတွက် စား
ေရရိက�ာများပံ့ပိုးေပးေရးတို�အြပင် သက် �ကီးရွယ်အိုများ၊ ကေလး
သူငယ်များ၊ မသန်စွမ်းများ၊ ကိုယ်၀န်ေဆာင်များ၊ အခ
ြ ားေသာ
ခုခံ�ိုင်စွမ်းနည်းပါးသည့်သူများအား ကာကွယ်ေပးရန်လည်း အေရးက
� ီးေက
� ာင်း အထူးအေလးေပး မှာ �ကားခဲ့ပါသည်။
•
ထို�ြပင် ြပန်လည်ထေူ ထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ရန်အတွက် ထိခိုက်ပျက်စီး ဆုံး��ံးမ�ဆိုင်ရာ တိကျေသာ သတင်းအချက်
အလက်များရရှိရန် အလွန်အေရးက
� ီးေက
� ာင်း၊ တိုင်းေဒသ �ကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရများ�ှင့် သက်ဆိုင်ရာ၀န် �ကီးဌာနများအက
� ား ပူးေပါင်း
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•

•

ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည်လည်း
အေရးက
� ီးေသာအချကတ
် စ်ချက်ြဖစ်ေ�ကာင်း၊ သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်များေက
� ာင့် စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး
လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးြခင်းကို ေလျာ့ပါးသက်သာေစရန်အတွက် မိသားစု၀င်ေငွတိုးြမ�င့်ေရး လုပ်ေဆာင်ေပးရန်�ှင့် အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးရန်လည်း အေရးက
� ီးပါေက
� ာင်း အေလးေပး ေပ
ြ ာက
� ားခဲ့ပါသည်။
�ိုင်ငံေတာ်သမ�တ �ကးီ သည် ေဘးသင့်ေဒသများသို� ကွင်းဆင်း �ကည့်��ခဲ့�ပီး ေဘးသင့်ြပည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးခဲ့
ပါသည်။ �ိုင်ငံေတာ်ဒုတိယသမ�တ ဦးဉာဏ်ထွန်းမှလည်း ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးမူေဘာင်�ှင့် စီမံချက်ကို အေသးစိတ် လမ်း��န်မှာ �ကား
ခဲ့�ပီးအယ်လ်နီညိ�ရာသီဥတုြဖစ်စ�်၏သက်ေရာက်မ�ေ �ကာင့် မုတ်သုန်ရာသီေ�ှာင်းပိုင်းအတွင်း ေရ �ကီးေရလ�ံမ�ြဖစ်ပွား�ိုင်သ ြဖင့် သဘာ၀
ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာက
� ိ�တင်ြပင်ဆင်မ�များေဆာင်ရွက်ထားရန်လည်း အေရးက
� ီးေက
� ာင်း အေလးေပးေပ
ြ ာက
� ားခဲ့ပါသည်။
မိုးေလ၀သ�ှင့် ဇလေဗဒဦးစီးဌာနမှသတင်းအချက်အလက်များအရ မုတ်သုန်ရာသီေ�ှာင်းပိုင်းကာလသည် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်ေန�မှ
ေအာက်တိုဘာလ လလယ်အထိ ြဖစ်�ိုင်ေ �ကာင်း၊ ကာလရှည် မိုးေလ၀သခန်�မှန်းချက်များအရ ဘဂလားပင်
�
လယ်ေအာ်အတွင်း
ေလဖိအားနည်းရပ်၀န်း (၄)ခုြဖစ်ေပ��ိုင် ေက
� ာင်း၊ ၎င်းတို�အနက်မှ ၂ ခုသည် မုန်တိုင်းငယ်အ ြဖစ်သို� ေရာက်ရှိ�ိုင်ေ �ကာင်း သိရပါသည်။

အေခ
ြ အေနသုံးသပ်ချက်
ဩဂုတ်လ ၃၁ရက်ေန�စာရင်းများအရ အမျိ�းသားသဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�ေကာ်မတီမှ ဇူလိုင်လ�ှင့် ဩဂုတ်လအတွင်း ေရ �ကီး
ေမ
ြ �ပိ�မ�များေက
� ာင့် လူေပါင်း ၁,၆၁၆,၇၆၁ ဦးေရ��ေပ
ြ ာင်းခဲ့ရေက
� ာင်း၊ ဇွန်လအတွင်း ၇ဦး၊ ဇူလိုင်လ�ှင့် ဩဂုတ်လအတွင်း ၁၁၅ ဦးေသဆုံးခဲ့�ပီး
စုစုေပါင်းေသဆုံးသူ ၁၂၂ ဦးဖ
ြ စ်ေ �ကာင်း၊ ေဘးသင့်ေဒသများတွင် စီးပွားေရးအရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�တန်ဖိုး ကျပ် ၁၇၄ ဘီလီယံ(အေမရိကန်
ေဒ�လာ ၁၄၉ သန်း) ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ အဆိုး၀ါးဆုံးထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးသည့်ေဒသမှာ ရခိုင်�ှင့် ချင်းြပည်နယ်တို� ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ေရေဘးေက
� ာင့် တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်း�ှင့် လုံး၀ပျက်စီးသည့် အိမ်ေြခ ၄၇၆,၂၄၂ လုံးရှိသည့်အနက် လုံး၀ပျက်စီးသည့်အိမ်ေြခ ၁၇,၇၆၄ လုံး ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်
လုံး၀ပျက်စီးသည့်အိမ်ေြခအများဆုံး ြဖစ်�ပီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း�ှင့် လုံး၀ပျက်စီးသည့်အိမ်အေရအတွက်မှာလည်း အများဆုံးြဖစ်ေ �ကာင်း၊ လယ်ယာ
ေြမ ၁,၄၄၆,၅၂၀ ဧက ေရလ�မ်းမိုးခံခဲ့ရ �ပီး ၁,၁၁၃,၀၆၉ ဧကထိခိုက်ခဲ့�ပီး ၎င်းအနက်မှ ၈၄၁,၆၂၀ ဧကသည် လုံး၀ပျက်စီးသွားခဲ့ေ �ကာင်း တင်ြပ
ထားပါသည်။ အဆိုပါ လိုအပ်ချက်များအရ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်မည့် တုံ့ြပန်ေရးလုပ်ငန်းစ�်များမှာ (၁) အသက် ဆက်လက်
ရှင်သန်ေစေရး၊ (၂) စား၀တ်ေနေရးေပ
ြ လည်ေစေရးတို� ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်မည့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
လုပ်ငန်းစ�်များမှာ (၁) မူလ အေခ
ြ အေနသို� ြပန်လည်ေရာက်ရှိေစေရး၊ (၂) မူလအေခ
ြ အေနထက် သာလွန်ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊
(၃) လူမ�ေစာင့်ေရှာက်မ�များေပးေရး�ှင့် ခုခံ�ိုင်စွမ်းအနည်းဆုံးေသာသူများကို ေထာက်ပံ့ကူညီေပးေရးတို� ြဖစ်ပါသည်။
�ိုင်ငံေတာ်သမ�တ၏လမ်း��န်ချက်�ှင့်အညီ ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်ဇယားတွင်ပါရှိေသာ ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�သတင်းအချက်အလက်များ
ကို ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစ�်များ ေအာင်ြမင်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုံးြပ�သွား�ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါဇယားတွင် ထိခိုက်
ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�အများဆုံးေသာမ
� ိ��နယ်များကိုေဖာ်ြပထားပ
� ီး အိုးအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမ�၊ စီးပွားေရးအရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�( ြပည်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မ�
များ�ှင့် အေခ
ြ ခံအေဆာက်အဦများထိခိုက်ပျက်စီးမ�ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားပါသည်)၊ ဆင်းရဲ�ွမ်းပါးမ� ပမာဏ (GDP ေပ� အေခ
ြ ခံ တွက်ချက်
ထားပါသည်)အလိုက် တိုင်းေဒသ �ကီး/ ြပည်နယ်များကို အစ�်လိုက်ေဖာ်ြပထားပါသည်။
Most Severely-Affected Townships – data from MOSWRR and MNPED
Rakhine
Buthidaung
Ann
Maungdaw
Mrauk-U
Minbya
Rathedaung
Ponnagyun
Pauktaw
Kyauktaw
Sittwe
Kyaukpyu

Chin
Tedim
Paletwa
Mindat
Hakha
Tonzang
Falam
Kanpetlet
Matupi
Thantlang

Sagaing
Kale
Tamu
Kalewa
Kawlin

Magway
Pwintbyu
Sidoktaya
Aunglan
Gangaw
Ngape

Ayeyarwaddy
Ingapu
Hinthada
Yegyi
Kyaunggon
Zalun

Bago
Monyo
Thayarwaddy
Letpadan
Padaung

Yangon
Taikkyi

Kachin
Mogaung

အထက်ေဖာ်ြပပါဇယားရှိ အထိခိုက်ဆုံး �မိ��နယ် (၄၀)သည် �ိုင်ငံတစ်၀ှမ်း ထိခိုက်သည့် �မိ��နယ်စုစုေပါင်း (၂၀၉)�မိ��နယ်၏ ၂၀%ရှိ�ပီး လုံး၀ပျက်စီး
သည့် အိမ်ေြခစုစုေပါင်း၏ ၉၂%၊ စီးပွားေရးအရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�များ၏ ၇၅%၊ လုံး၀ပျက်စီးသည့် ေကျာင်းစုစုေပါင်း၏ ၈၃%၊ တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်း�ှင့် လုံး၀ပျက်စီးအိမ်ေြခ စုစုေပါင်း၏ ၆၅%၊ လုံး၀ပျက်စီးသည့် လယ်ယာေမ
ြ စုစုေပါင်း၏ ၆၄%ကို ကိုယ်စားပ
ြ �ပါသည်။ ထို� ြပင် အဆိုပါ
�မိ��နယ်များ၏ စီးပွားေရးအရထိခိုက် ပျက်စီးဆုံး��ံးမ� ပျမ်းမ�တန်ဖိုးသည် ေဘးသင့်�မိ��နယ်များအားလုံး၏ ပျမ်းမ�ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�တန်ဖိုးထက်
၄ဆခန်� ပိုမိုြမင့်မားပါသည်။ အဆိုပါအုပ်စုသည် ေဘးသင့်နယ်ေြမများရှိ အဆင်းရဲဆုံး �မိ��နယ် ၄၀ အနက်မှ ၁၇ �မိ��နယ်ပါ၀င်ပါသည်။ အပ
ြ ာေရာင်
ြဖင့် ေဖာ်ြပထားေသာ ထိခိုက်ပျက်စီးမ�အ ြမင့်မားဆုံး �မိ��နယ် ၂၀သည် �ိုင်ငံတစ်၀ှမ်း ထိခိုက်သည့် လုံး၀ပျက်စီး အိမ်စုစုေပါင်း၏ ၈၂%၊ စီးပွားေရး
အရ ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ� စုစုေပါင်း၏ ၅၈%၊ လုံး၀ပျက်စီးသည့် ေကျာင်းစုစုေပါင်း၏ ၆၈%၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း�ှင့် လုံး၀ပျက်စီးသည့်အိမ် စုစု
ေပါင်း၏ ၄၀% ရှိပါသည်။ အဆိုပါမ
� ိ��နယ်များ၏ စီးပွားေရးအရ ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ� ပျမ်းမ�တန်ဖိုးသည် ေဘးသင့်�မိ��နယ်အားလုံး၏ ပျမ်းမ�
ထိခိုက်ဆုံး��ံးမ�ပျမ်းမ�တန်ဖိုးထက် ၆.၄ ဆပိုများပါသည်။ အဆိုပါ ထိခိုက်ပျက်စီးမ� အမ
ြ င့်မားဆုံး �မိ��နယ် ၂၀တွင် ဆင်းရဲမ���န်းအမ
ြ င့်ဆုံး �မိ��နယ် ၄၀
အနက်မှ ၁၂ �မိ��နယ် ပါ၀င်ေနပါသည်။
ထိပ်ဆုံးတွင်ေဖာ်ြပထားေသာ �မိ��နယ်များမှာ အေဆာက်အဦ ထိခိုက်ပျက်စီးမ��ှင့် စီးပွားေရးအရ ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�အများဆုံးခံစား �ကရေသာ
�မိ��နယ်များဖ
ြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါမ
� ိ��နယ်များမှာ ပွင့်ြဖ�၊ အမ်း၊ ေမ
ြ ာက်ဦး၊ ကေလး၊ ဟားခါး�ှင့် မင်းြပားတို� ြဖစ်ပါသည်။ သို�ေသာ်လည်း ထိပ်ဆုံးတွင်
ေဖာ်ြပထားေသာမ
� ိ��နယ်အများစုမှာ ၎င်းတို�၏ GDP ရာခိုင�် �န်းနိမ့်ကျမ�ေ�ကာင့် ြဖစ်�ပီး ၎င်း�မိ��နယ်များမှာ တီးတိန် (တစ်�ှစ်လ�င် အေမရိကန် ေဒ�လာ ၂၀၀
For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com
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��န်း)၊ ေမာင်ေတာ (တစ်�ှစ်လ�င် အေမရိကန်ေဒ�လာ ၂၃၀ ��န်း)၊ ပလက်၀ (တစ်�စှ ်လ�င် အေမရိကန်ေဒ�လာ ၂၄၆ ��န်း) ြဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲ
ေသာေဒသများတွင် ခုခံ�ိုင်စွမ်းအနည်းပါးဆုံးသူများကို ေဖာ်ထုတ်ကာ ပံ့ပိုးကူညီေပခ
ြ င်းကို ဦးစားေပးပ
ြ �လုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖ
ြ င့် ၁၆ ဘီလီယံ ကျပ် (အေမရိကန်ေဒ�လာ ၁၃.၇ သန်း)သုံးစွဲခဲ့�ပီး ၂၀၁၅ ခု�ှစ် ဩဂုတ် ၂၄
ရက်ေန� အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ တိုင်းေဒသ �ကီး/ ြပည်နယ်များအလိုက် သုံးစွဲ�ပီးြဖစ်ေသာ အသုံးစရိတ်များ�ှင့် လက်ရှိ အသုံးစရိတ်များ
ကို ေအာက်ပါဇယားဖ
ြ င့် �ိ�င်းယှ�်ေဖာ်ြပထားပါသည်။
Government Expenditures – Data from MOSWRR, MOE, State and Region Governments
State/Region
Sagaing
Chin
Magway
Ayeyarwaddy
Rakhine
Kayin
Kachin
Shan
Yangon
Mandalay
Bago
Mon
Total

Expenditures, 24 August
(MMK)
230,320,660
172,787,968
522,578,650
1,891,719,004
828,921,824
126,039,390
149,080,840
395,608,822
383,871,490
203,349,310
3,003,955,372
126,377,570
8,034,610,900

Expenditures, 31 August
(MMK)
1,303,413,799
751,144,610
1,718,786,550
5,337,048,520
1,570,103,970
193,702,850
217,720,120
577,504,025
498,884,050
247,626,73
3,494,512,760
126,377,570
16,036,824,997

Increase in expenditures
(MMK)
1,073,093,139
578,356,642
1,196,207,900
3,445,329,516
741,182,146
67,663,460
68,639,280
181,895,203
115,012,560
44,276,863
490,557,388
0
8,002,214,097

State/Region exp. as Percentage
of Total exp.
8%
5%
11%
33%
10%
1%
1%
4%
3%
2%
22%
1%
100%

Percentage increase since previous
report [desc.]
466%
335%
229%
182%
89%
54%
46%
46%
30%
22%
16%
0%
100%

အသုံးစရိတ်အများဆုံးတိုး ြမ�င့်သည့်ေဒသများမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီး၊ မေကွးတိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ �ကီးတို� ြဖစ်ပါသည်။
ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ �ကီးတွင် အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကျပ် (၃.၅) ဘီလီယံ သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီးတွင် အစီရင်ခံသည့်
ကာလအတွင်း ၄၆၆% တိုး ြမ�င့်သုံးစွဲထားသည်ကို ေတွ�ရှိရပါသည်။ မွန်ြပည်နယ်သည် တခ
ြ ားေသာ တိုင်းေဒသ �ကီး/ြပည်နယ်များ�ှင့်�ိ�င်းယှ�်ပါက
ထိခိုက်ပျက်စီး ဆုံး��ံးမ�အနည်းဆုံး၍ ၎င်း ြပည်နယ်အစိုးရမှ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေသာ ပမာဏဖ
ြ စ်�ပီး ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများအားလုံးလည်း
ပိတ်သိမ်း�ပီး ြဖစ်သ ြဖင့် အသုံးစရိတ်ရာခိုင်��န်း တိုးတက်မ�မရှိြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ရံပုံေငွြဖန်�ခွဲသုံးစွဲြခင်းက�

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ�ှင့် ကုလသမဂ�တို�မှ တုံ့ြပန်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် စုစုေပါင်း ၈၀ ဘီလီယံ ကျပ်
(အေမရိကန်ေဒ�လာ ၆၈ သန်း) ေထာက်ပံ့ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ၃၈.၈ ဘီလီယံ ကျပ်
(အေမရိကန်ေဒ�လာ ၃၃ သန်း)(�ိုင်ငံေတာ်သမ�တ အေရးေပ�ရံပုံေငွမှ ကျပ် ၂၂.၈ ဘီလီယံ၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရမှ ကျပ် ၃.၂ ဘီလီယံ၊ တိုင်းေဒသ
�ကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရများ၊ အလှ�ရှင်များ�ှင့် လူမ�ေရးအဖွဲ�အစည်းများမှ ကျပ် ၁၂.၈ ဘီလီယံအပါအ၀င်)ခွဲေ၀သတ်မှတ်ေပးပ
� ီး ြဖစ်ပါသည်။
ကုလသမဂ� အဖွဲ�၏ Central Emergency Response Fund (CERF)အပါအ၀င် �ိုင်ငံတကာမှ ရံပုံေငွ အေမရိကန်ေဒ�လာ ၃၅ သန်း
ရရှိ�ပီးြဖစ်ပါသည်။ အခ
ြ ားကုလသမဂ�အဖွဲ�၀င်�ိုင်ငံများ ၊ �ိုင်ငံတကာ ပုဂ�လိကက��ှင့် အလှ�ရှင်များမှ တုံ့ြပန်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com
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လုပ်ငန်းများအတွက် ၎င်းတို�၏ေထာက်ပံ့ကူညီေပးေနမ�များ�ှင့် အရင်းအမ
ြ စ်ြဖန်�ခွဲထားရှိမ�များကို အသိေပးေက
� ညာထားခဲ့ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စု
သမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖ
ြ င့် ဂျပန်၊ ဩစေတ
� းလျ၊ ကေနဒါ၊ ဘဂလားေဒ့
�
ရှ်၊ တ�ုတ်၊ ထိုင်း၊ ကေမ�ာဒီးယား၊ အိ��ိယ၊ သီရိလကာ�ှ
� င့် �ိုင်ငံ
တကာ ပုဂ�လိကက�တို�မှ စုစုေပါင်း ခန်�မှန်းအလှ�ေငွ အေမရိကန်ေဒ�လာ ၃.၄ သန်း�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများကို လက်ခံရရှိခဲ့�ပီး ြဖစ်ပါသည်။
အခိုအကာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးက�
စားနပ်ရိက�ာဖူလုံမ��ှင့် စိုက်ပျိ�းေရး
World Food Programme (WFP)မှ သတင်းအချက်အလက်များအရ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများသည်
ပဲခူးတိုင်းေဒသ �ကီး၊ ချင်း ြပည်နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသ �ကီး၊ မွန်ြပည်နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်�ှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီး
တို�တွင် စားနပ်ရိက�ာ ၃,၃၃၈ မက်ထရစ်တန်ကို ေဘးသင့်လူဦးေရ ၄၅၀,၈၇၉ ဦးထံ ြဖန်�ေ၀ေပးခဲ့�ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ချင်းြပည်နယ်၊ ရခိုင်ပ
ြ ည်နယ်�ှင့်
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီးတို�ရှိ �မိ��နယ်များတွင် စားနပ်ရိက�ာများ ဆက်လက်ြဖန်� ြဖ�းေပးေနဆဲြဖစ်ေ �ကာင်း၊ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ
မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများအေနဖ
ြ င့် စက်တင်ဘာလအေစာပိုင်းတွင် စားနပ်ရိက�ာ ပံ့ပိုးြဖန်�ေ၀ ြခင်းကို အပ
� ီးသတ်ေဆာင်ရွက်သွားလိုေ �ကာင်း
သိရပါသည်။ ေရေဘးေက
� ာင့် လယ်ယာေြမ ၁,၄၄၆,၅၂၀ ဧကေရနစ်ြမ�ပ်ခဲ့�ပီး ၁,၁၁၃,၀၆၉ ဧက ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကာ ၎င်းအနက်မှ ၃၅၅,၇၃၅
ဧကမှာ ြပန်လည်စိုက်ပျိ�းပ
� ီး ြဖစ်ပါသည်။ သို�ေသာ်လည်း ေရေဘးသင့်ေဒသများအတွင်း လယ်ယာေြမထိခိုက်ပျက်စီးမ�များကိုသုံးသပ်က
� ည့်ပါက
�မိ��နယ်အနည်းငယ်တွင်သာ လယ်ယာေမ
ြ ပျက်စီးးမ�များပ
ြ ားခ
ြ င်းကို ေတွ�ရှိရသဖ
ြ င့် မည်သည့်ေနရာေဒသတွင် စားနပ်ရိက�ာဖူလုံမ��ှင့် စိုက်ပျိ�းေရး
လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်သင့်ေ �ကာင်း ဆုံး ြဖတ်�ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
တိုင်းေဒသ �ကီး/ြပည်နယ်များအတွင်း လယ်ယာေြမထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�ပမာဏအလိုက် ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�အများဆုံးေသာ �မိ��နယ်များကို
ေအာက်ပါဇယားဖ
ြ င့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယားပါ �မိ��နယ် ၄၀ သည် သီး�ှံထိခိုက်ပျက်စီးမ� အများဆုံး ြဖစ်�ပးီ ေရေဘးသင့်ေဒသများရှိ စုစုေပါင်း
လယ်ယာေြမထိခိုက်ပျက်စီးမ�ပမာဏ၏ ၈၅%ကို ကိုယ်စားပ
ြ �ပါသည်။ ပျက်စိးမ�ပမာဏအများဆုံးေသာ �မိ��နယ် ၂၀ကို အပ
ြ ာေရာင်ြဖင့် ေဖာ်ြပထား
ပါသည်။
Top 40 Townships, destroyed farmland per capita (destroyed farmland in acres) – Data from MOAI
Rakhine
Mrauk-U
75,242
Kyauktaw
41281
Minbya
36,079
Ann
11,397
Ponnagyun
10,094
Myebon
8,550
Buthidaung
16,664
Pauktaw
7,424

Ayeyarwaddy
Yegyi
31,054
Myanaung
33,966
Ingapu
30,267
Kyaunggon
17,502
Ngaungdon
19,076
Lemyethna
8,481
Zalun
12,160
Danubyu
11,143
Thabaung
7,263

Bago
Monyo
17,756
Thayarwaddy
20,896
Shwedaung
13,824
Minhla
13,246
Letpadan
18,538
Gyobingauk
8,829
Thegon
8,763
Okpho
5,771
Shwegyin
3,583
Zigon
2,955
Paungde
5,562

Magway
Pwintbyu
35,084
Gangaw
14,259
Sidoktaya
4,267

Sagaing
Kawlin
26,556
Kale
39,809
Tamu
7,884
Wetlet
8,972
Kanbalu
10,968
Mingin
4,356

Yangon
Taikkyi
40,022
Htantabin
7,930

Kachin
Mogaung
8,289

လယ်ယာစိုက်ပျိ�းေရး�ှင့် ဆည်ေြမာင်း၀န် �ကီးဌာနသည် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်အတူ ဆိုင်ကလုန်း
ကိုမန်�ှင့် ေရလ�မ်းမိုးမ�များေက
� ာင့် စိုက်ပျိ�းေရးက�ထိခိုက်ပျက်စီးမ�ကို ဆန်းစစ်ေလ့လာမ�ြပ�လုပ်ေနပါသည်။ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�
ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများသည် စားနပ်ရိက�ာဖူလုံမ�က�တွင်လည်း လာမည့်မုတ်သုံရာသီမတိုင်မီထိ ေကျးလက်ေဒသရှိ အသက်ေမွး၀မ်း
ေကျာင်းလုပ်ငန်းများ�ှင့် သက်ေမွးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ�ည်းများကို ပံ့ပိုးေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
အခိုအကာ�ှင့် အစားအစာမဟုတ်ေသာလူသုံးကုန်ပစ�ည်းများ
ေရေဘးသင့်ေဒသတစ်၀န်းတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း�ှင့် လုံး၀ထိခိုက်ပျက်စီးအိမ်ေြခစုစုေပါင်း ၄၇၆,၂၄၂ လုံးရှိ�ပီး ၎င်းအနက်မှ ၁၇,၇၆၄ လုံး သည် လုံး၀
ပျက်စီးအိမ်ေြခ ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိကာလအထိ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖ
ြ င့် ေဘးသင့်ေဒသများအတွင်း အခိုအကာ�ှင့် အစားအစာ မဟုတ်ေသာ
လူသုံးကုန်ပစ�ည်းများ အတွက် ကျပ် ၂.၆ ဘီလီယံ ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ပါသည်။ တ�ုတ်ြပည်သူ�သမ�တ�ိုင်ငံ၊ ယူနန်ြပည်နယ်အစိုးရမှ လှ�ဒါန်းေသာ
မိုးကာတဲ ၁၀၀၀အနက်မှ ၉၈၁ လုံးကို ချင်း ြပည်နယ်သို�လည်းေကာင်း၊ Dehong ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရေဒသမှ လှ�ဒါန်းေသာ မိုးကာတဲ ၁၂၀
လုံး�ှင့် တာေပ�လင် ၁၅၀ လိပ် တို�ကို မေကွးတိုင်းေဒသ �ကီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် ပဲခူးတိုင်းေဒသ �ကီးတို�သို�လည်းေကာင်း၊ JICA
မှလှ�ဒါန်းေသာ အိပ်ယာခင်း ၁၀၀၀�ှင့် တာေပ�လင် ၃၀ လိပ်တို�ကို ချင်းြပည်နယ်�ှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီးသို�လည်းေကာင်း၊ The Royal Thai
Family မှ လှ�ဒါန်းေသာ မိုးကာတဲ ၉၈၉ လုံး�ှင့် ပလတ်စတစ်အခင်း ၅၅၀ အနက်မှ ပလတ်စတစ်အခင်း ၂၅၀ ကို ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ �ကီး
သို�လည်းေကာင်း ြဖန်�ေ၀ေပးခဲ့�ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကုလသမဂ� အခိုအကာအစုအဖွဲ� Shelter Cluster မှ သတင်းအချက်အလက်များအရ လူသား
For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com
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ချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများသည် အလ�င် အမ
ြ န်တုံ့ြပန်မ�လုပ်ငန်းတစ်ရပ်အေနဖ
ြ င့် basic shelter kits ၅၆၁၉စုံ၊
တာေပ� လင် ၂၅၀၄ လိပ်၊ မိုးကာတဲ ၂၂၄၉ လုံး၊ အစားအစာမဟုတ်ေသာ လူသုံးကုန်ပစ�ည်း ၇၈၆၈ ခုတို�ကို ြဖန်�ေ၀ေပးခဲ့�ပီးြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိ
အချိန်တွင် ေရေဘးစတင်ြဖစ်ပွားသည်မှစ �ပီး ရက်သတ� ပတ် ၆ ပတ် �ကာမ
ြ င့်ခဲ့�ပီြဖစ်၍ အခိုအကာက�ဆိုင်ရာဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်ရမည့်
လုပ်ငန်းစ�်များတွင် ေရှးဦးပ
ြ န်လည်ထူေထာင်ေရး�ှင့် ေရ��ေပ
ြ ာင်းမိသားစုများ၏လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးေပးေရးတို� ပါ၀င်လာပ
� ီ ြဖစ်ပါ
သည်။ ေရ��ေပ
ြ ာင်း မိသားစုအများစုမှာ ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများတွင်ပင် ဆက်လက် ေနထိုင်လျက်ရှိ�ပီး ေရ��ေပ
ြ ာင်းလူဦးေရ အေရအတွက်မှာ
တည်�ငိမ်မ�မရှိေသးပါ။
Top 40 Townships, Shelter Damage (destroyed houses / damaged houses) – Data from MOSWRR
Rakhine
Buthidaung
2259 / 38451
Mrauk-U
503 / 41658

Ayeyarwaddy
Hinthada
492 / 11665
Ingapu
86 / 17591

Sagaing
Kale
1215 / 18989
Kawlin
13 / 14241

Chin
Paletwa
950 / 1900
Hakha
853 / 853

Magway
Pwintbyu
361 / 25358
Salin
0 / 9479

Maungdaw
504 / 29880
Rathedaung
1631 / 1631
Minbya
1200 / 2400
Pauktaw
1245 / 1501
Ann
907 / 3476
Kyauktaw
818 / 3343
Ponnagyun
662 / 1996
Sittwe
681 / 681

Yegyi
31 / 15123
Kyaunggon
7 / 13777
Ngaungdon
58 / 11150
Zalun
21 / 8837
Lemyethna
11 / 6162
Kyangin
174 / 2750
Kangyidaunt
0 / 5529

Mingin
94 / 7465
Kani
69 / 7409
Tamu
385 / 1461
Monywa
9 / 8043
Indaw
12 / 7148
Kalewa
192 / 3731
Salingyi
4 / 6527

Tedim
440 / 440

Aunglan
75 / 7171

Bago
Monyo
110 / 17015
Thayarwadd
y
66 / 9352
Shwedaung
10 / 9693
Letpadan
10 / 7774
Padaung
0 / 7076

Yangon
Taikkyi
0 / 13631

အထက်ေဖာ်ြပပါဇယားတွင် လုံး၀ပျက်စီးအိမ်ေြခ�ှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း�ှင့် လုံး၀ပျက်စီးအိမ်ေြခစုစုေပါင်းကို အေခ
ြ ခံတွက်ချက်မ�အရ �မိ��နယ်
များ၏အခိုအကာ က�ထိခိုက်ပျက်စီးမ�ပမာဏအနည်းအများအလိုက် စီစ�်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အဆိုပါမ
� ိ��နယ် ၄၀ သည် �ိုင်ငံတစ်၀န်း၌ လုံး၀
ပျက်စီးအိမ်စုစုေပါင်း၏ ၉၁%၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း�ှင့် လုံး၀ပျက်စီးအိမ်စုစုေပါင်း၏ ၈၄%ပါ၀င်�ပီး ၎င်း�မိ��နယ်များသည် အခိုအကာ�ှင့် အစားအစာ
မဟုတ်ေသာ လူသုံးကုန်ပစ�ည်းများ ဦးစားေပးေထာက်ပံ့ရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အခိုအကာက�ထိခိုက်ပျက်စီးမ�အများဆုံးေသာ �မိ��နယ်များ
ကို အ ြပာေရာင်ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။
ထိခိုက်ပျက်စီးမ�အများဆုံးေသာ �မိ��နယ်များကို အုပ်စု ၂စုခွဲ �ကည့်ပါက လုံး၀ပျက်စီးအိမ်ေြခအေရအတွက်ကိုေဖာ်ြပထားေသာ ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�
ပမာဏက
� ီးမားသည့် အုပ်စုတစ်စု�ှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း�ှင့်လုံး၀ပျက်စီးအိမ်ေြခပမာဏကိုေဖာ်ြပထားေသာ အုပ်စုတစ်စုရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။
ေထာက်ပံ့ရန်လိုအပ်မည့် ထိခိုက်ပျက်စီးမ�ြပင်းထန်ေသာ �မိ��နယ်များမှာ ရေသ့ေတာင်၊ မင်းြပား၊ ပလက်၀၊ ဟားခါး၊ တီးတိန်၊ ေကျာက်ေတာ်၊
ပုဏ�ားက�န်း၊ စစ်ေတွ�ှင့် ေပါက်ေတာတို� ြဖစ်က
� ပါသည်။ အခိုအကာ ထိခိုက်ပျက်စီးမ�ြပင်းထန်သည့် အခ
ြ ား�မိ��နယ်များမှာ တိုက် �ကီး၊ ေညာင်တုန်း၊
ေရ �ကည်၊ အဂပူ
� ၊ စလင်း၊ ပန်းေတာင်း၊ ေမ
ြ ာက်ဦး�ှင့် ေမာင်ေတာတို� ြဖစ်�ပီး အဆိုပါမ
� ိ��နယ် အများစုတွင် လုံး၀ပျက်စီးသည့်အိမ်အေရအတွက်
မရှိသေလာက် နည်းပါးပါသည်။ �ခငး်ချက်အေနဖ
ြ င့် ဘူးသီးေတာင်�ှင့် ကေလးမ
� ိ��များသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပျက်စီးသည့်အိမ်�ှင့် လုံး၀ပျက်စီး
သည့်အိမ်အေရအတွက်တို� ေရာေထွးများပ
ြ ားေနသည်ကိုေတွ�ရပါသည်။ ထိခိုက် ပျက်စီးမ�ပုံစံကွဲြပားမ�များေက
� ာင့် အဆိုပါ ေဘးသင့်ေဒသများတွင်
လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များပ
ြ ည့်မီေစရန်အတွက် အမျိ�းမျိ�းေသာ မတူညီကွဲြပားသည့် လုပ်ငန်းစ�်များလုပ်ေဆာင်ရန်
လိုအပ်ပါသည်။
ကာတွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
လူမ�၀န်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ပူးေပါင်းကာ ချင်းြပည်နယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသ
�ကီး၊ ရခိုင်ြပည်နယ်�ှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီးတို�တွင် ေဒသအဆင့်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးည�ိ�ိ�င်းမ�ဌာန sub-national Protection
Coordination Hubs များတည်ေထာင်ရန် အလ�င်အ ြမန်ေဆာင်ရွက်ရမည့် အထူးအဖွဲ� surge teams များကို ေစလ�တ်ထားပ
� ီး ြဖစ်ပါသည်။
အထူးသဖ
ြ င့် အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်း ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံ� �ဖိ�းတိုးတက်ေရး ေဆာင်ရွက်ရာတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ �ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
မသန်စွမ်းသူများ၏လိုအပ်ချက်သည် အတိုင်းအတာ တစ်ရပ်ထိ ရှိေနဆဲြဖစ်ပါသည်။
လူမ�၀န်ထမ်းဦးစီးဌာန�ှင့် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများသည် ေရေဘးသင့်ေဒသများတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
လူမ�ေရး ေထာက်ပံ့အားေပးမ��ှင့် ြဖစ်ရပ်စီမံခန်�ခွဲမ�ဆိုင်ရာသင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ပို�ချေပးလျက်ရှိပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအဖွဲ�များ�ှင့်
လူမ�ေရးလုပ်သားများအား ကေလးေပျာ်ေနရာများ၊ အမျိ�းသမီး�ှင့် အမျိ�းသမီးငယ်ရွယ်များအတွက် သင့်ေလျာ်ေသာေနရာများ�ှင့် အကာ
အကွယ်မဲ့သူများအား တာ၀န်ယူေစာင့်ေရှာက်ေပး�ိုင်မည့်အဖွဲ�အစည်းများထံသို� လ�ဲေြပာင်းေရးလုပ်ငန်းစ�်များမှတစ်ဆင့် ကေလးသူငယ်များ၊
အမျိ�းသမီး�ှင့် မိန်းကေလးငယ်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ေထာက်ပံ့ြဖည့်ဆည်းေပးရန်အတွက် ေစလ�တ်ထားပ
� ီးြဖစ်ပါသည်။ အမျိ�းသမီးများ၊
မိန်းကေလးငယ်များအားပံ့ပိုးကူညီေပးရာတွင် အေတွ�အ �က�ံေကာင်းများအား အသိပညာေပးမ�ေ၀ရန်အတွက် စိတ်လူမ�ေရးဆိုင်ရာ ကနဦးအကူ
အညီေပးမ�အသိပညာေပးစာေစာင်များကို လူမ�ေရး၀န်ေဆာင်မ�ေပးသူများထံ ြဖန်�ေ၀ရန် ြပ�စု�ပီးြဖစ်ပါသည်။ လူကုန်ကူးမ�တားဆီး ကာကွယ်ြခင်း
ဆိုင်ရာလက်ကမ်းစာေစာင်များကိုလည်းေ၀မ�ေပးခဲ့�ပီး အမျိ�းသမီးများတစ်ကိုယ်ရည်သုံး သန်�ရှင်းေရးပစ�ည်းများ ြဖန်�ေ၀ရာတွင်လည်း ထည့်သွင်း
For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com
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ြဖန်�ေ၀သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေ၀းလံေသာ၊ သွားလာရခက်ခဲေသာ ေဒသများသို� သွားေရာက်၍ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လူမ�ေရးေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးရန်
ခက်ခဲလျက်ရှိပါသည်။ ေရေဘးသင့်ေဒသများရှိ အမျိ�းသမီးများ၊ မိန်းကေလးငယ်များအေနဖ
ြ င့် အမျိ�းသမီးများ တစ်ကိုယ်ရည်သုံးသန်�ရှင်းေရး
ပစ�ည်းများ လိုအပ်ေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရး၊ အာဟာရ�ှင့် သန်�ရှင်းေရးက�

ကျန်းမာေရး
ကုလသမဂ� ကျန်းမာေရးအစုအဖွဲ�မှ သတင်းအချက်အလက်များအရ ေရေဘးသင့်ေဒသများရှိ ေဘးသင့်လူဦးေရ ၁.၆ သန်းေကျာ်သည် ကျန်းမာ
ေရးေစာင့်ေရှာက်မ�များရရှိရန် လိုအပ်လျက်ရှိ�ပီး ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ြပန်လည်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်�ှင့် မျိ�းဆက်ပွား ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မ�လုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်�ိုင်ရန် အေရးတက
� ီး လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကျန်းမာေရး၀န် �ကီးဌာနမှ သတင်းအချက်အလက်များအရ
ကျန်းမာေရး ေဆးေပးခန်း ၂၂၄ ခု ပျက်စီးေက
� ာင်း၊ ၎င်းတို�အနက်မှ ကျန်းမာေရးေဆးေပးခန်း ၉ခုသည် ပုံမှန်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်�ိုင်ြခင်း မရှိ
ေသးေက
� ာင်း သိရှိရပါသည်။ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးသူများအေနဖ
ြ င့် ေရေဘးသင့်ေဒသများကို သွားေရာက်�ိုင်ေရး အခက်အခဲများ
�က�ံေတွ�ရလျက်ရှိ�ပီး လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများမှ တင်ြပသည်မှာ ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးထားေသာ
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�ဆိုင်ရာ က�မ်းကျင်သူများမရှိြခင်း၊ အထူးသဖ
ြ င့် အမျိ�းသမီးကျန်းမာေရးဆရာမများ မရှိြခင်းသည် မျိ�းဆက်ပွား ကျန်းမာ
ေရးေစာင့်ေရှာက်မ��ှင့် အေခ
ြ ခံကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�များေပးရန် လိုအပ်မ�များရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။
ကူးစက်ေရာဂါများမဖ
ြ စ်ပွားေစရန်အတွက် ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းစီမံခန်�ခွဲမ�ကို �မိ��နယ်ြပည်သူ�ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနများ�ှင့် ဗဟိုကူးစက်ေရာဂါ
ဌာနမှ အလျင်အ ြမန်တုံ့ြပန်ေရးအဖွဲ� Rapid Response Teams (RRT)တို� ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ေနအိမ်များသို� ြပန်သွားေသာ
ေရေဘးသင့်ြပည်သူများအေနဖ
ြ င့်လည်း ေရေက
� ာင့်ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ ကူးစက်ေရာဂါများ ြဖစ်ပွား�ိုင်ေြခရှိေနပ
� ီး သန်�ရှင်းေသာ ေသာက်သုံးေရ
များ�ှင့် သန်�ရှင်းေရးပစ�ည်းများရရှိရန် အခက်အခဲြဖစ်လျက်ရှိေနပါသည်။ ေရ�ှင့် ပတ်၀န်းကျင်သန်�ရှင်းေရးသည် ကူးစက်ေရာဂါများတားဆီး
ကာကွယ်ေရးအတွက် အေရးက
� ီးသကဲ့သို� ေသွးလွန်တုပ်ေကွးကဲ့သို�ေသာ အင်းဆက်ေ �ကာင့်ြဖစ်သည့် ကူးစက်ေရာဂါများ၊ ဂျပန်ဦးေဏှာက်ေရာင်
ရမ်းနာေရာဂါများမဖ
ြ စ်ပွားေစေရးအတွက် �ကိ�တင်ကာကွယ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ေရေဘးသင့်ေဒသများတွင် ပုံမှန်
ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းများေ�ှာင့်ေ�ှးေနပ
� ီး ကာကွယ်ေဆးများ ထိန်းသိမ်းသယ််ေဆာင်သည့်ပစ�ည်းများမှာလည်း ပျက်စီးသွားခဲ့ေသာ်လည်း ယခု
အခါ ပုံမှန်ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�လုပ်ငန်းများ ြပန်လည်လုပ်ေဆာင်ေနပ
� ီ ြဖစ်ပါသည်။
၊၊

Damage to Health Facilities, 31 August 2015 – Ministry of Health
State/Region
Ayeyarwaddy
Rakhine
Bago
Sagaing
Magway
Chin
Yangon
Shan
Total

Damaged
Health facilities
[desc.]
98
69
25
13
11
7
1
224

Facilities with loss of
medicine and
damaged equipment
2
25
3
19
8
2
1
60

Non-functioning
health facilities
1
2
5
1
9

ကူးစက်ေရာဂါများ ကူးစက်ြပန်�ပွားမ�အတွက် �ကိ�တင်သတိေပးခ
ြ င်း�ှင့် တုံ့ြပန်ြခင်းစနစ် Early Warning Alert and Response System
(EWARS)ကို တည်ေထာင်ထားေသာ်လည်း ေရရှည်တည်တံ့ရန်�ှင့် အားေကာင်းခိုင်မာရန် လိုအပ်ေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ လူသားချင်းစာနာ ေထာက်
ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် လူမ�ေရးအသင်းအဖွဲ�များအေနဖ
ြ င့် EWARS စနစ်ပိုမိုအားေကာင်းခိုင်မာေစရန် ပံ့ပိုးကူညီမ�များ
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီးတွင် ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါြဖစ်ပွားမ�ြမင့်မားသည့်ကာလအတွင်း ေစာင့် �ကည့်စစ်
ေဆးခ
ြ င်း�ှင့် �ကိ�တင်ကာကွယ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေဒသအတွင်း ေရေဘးေက
� ာင့် ကူးစက်ေရာဂါများ
ြဖစ်ပွားမ�မရှိေ �ကာင်း သိရပါသည်။
ဩဂုတ် ၃၁ ရက်ေန�စာရင်းများအရ ကျန်းမာေရး၀န်ေဆာင်မ�လုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ေပးရန်�ှင့် ကူးစက်ေရာဂါများြဖစ်ပွားခ
ြ င်းကို တားဆီး
ကာကွယ်ရန် ေရေဘးသင့်ေဒသများတွင် စုစုေပါင်း ေရွ�လျား ေဆးေပးခန်း ၃၇၉ခု�ှင့် ယာယီေဆးေပးခန်း ၁,၁၁၁ ခုကို တည်ေထာင်ထားပ
� ီး ြပင်ပ
လူနာေပါင်း ၂၂၃,၂၀၂ ဦးကို ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးခဲ့ �ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကျန်းမာေရး၀န် �ကီးဌာနမှ ေဆးစိမ်ြခင်ေထာင် ၃,၄၃၀ လုံး၊
သန်�ရှင်းေရးသုံးပစ�ည်းထုပ် ၃၀ ထုပ်၊ Bascabe lotion ၂၀၀၀ ဗူး�ှင့် ယားနာေပျာက်ေဆး ၁၀,၀၀၀ ဗူးတို�ကို ြဖန်�ေ၀ေပးပ
� ီးြဖစ်ပါသည်။ လူသား
ချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများမှ မေကွးတိုင်းေဒသ �ကီး၊ ရခိုင်ြပည်နယ်�ှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီးတို�တွင် သန်�ရှင်းေရး
သုံးပစ�ည်းထုပ် ၄၀၀ အပါအ၀င် အေရးေပ�မျိ�းဆက်ပွားကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�ဆိုင်ရာပစ�ည်းထုပ်များကို ြဖန်�ေ၀ေပးပ
� ီးြဖစ်ပါသည်။ ေရေဘး
သင့်ေဒသများသို� သန်�ရှင်းေရးသုံးပစ�ည်းထုပ် ၂၆၀၀ အပ
ြ င် မျိ�းဆက်ြခားပစ�ည်းများ၊ ေဆး၀ါးများ၊ မီးယပ်သားဖွားကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�
ဆိုင်ရာပစ�ည်းများကို ေရေဘးသင့်ေဒသများသို� ြဖန်�ေ၀ �ပီး ြဖစ်ပါသည်။
ေဆးေပးခန်းများ၊ ကာကွယ်ေဆးထိုး ြခင်းများ၊ မိခင်�ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ အာဟာရဖ
ြ ည့်စွက်ြခင်းလုပ်ငန်းများအပါအ၀င်
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ပစ�ည်းများ�ှင့် ေစာင့်ေရှာက်ကုသေပးခ
ြ င်းလုပ်ငန်းများအား လ�င်ြမန်စွာ ြပန်လည်ထိန်းသိမ်းထူေထာင်ေပးရန်လည်း အေရး
�ကီးပါသည်။သက်က
� ီးရွယ်အိုများ၊ ကေလးသူငယ်များ၊ နာတာရှည်ေရာဂါသည်များအား အထူးကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�များေပးရန်�ှင့် ကိုယ်၀န်
ေဆာင်မိခင်များအား သန်�ရှင်းေရးသုံးပစ�ည်းများဖ
ြ န်�ေ၀ေပးခ
ြ င်းအပါအ၀င် ခုခံ�ိုင်စွမ်းနည်းပါးသူများအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�များေပး
For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com
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ရန်ကိုလည်း ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည့် ကိစ�များအဖ
ြ စ် သတ်မှတ် �ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။
Response in the Health Sector, 31 August 2015 – Ministry of Health
State/Region

No. Mobile Clinics

Ayeyarwaddy
Sagaing

No. Temporary Clinics

208
86

196
340

Rakhine

35

77

Bago

26

199

Magway

5

82

Yangon
Mandalay
Chin
Kachin
Mon

2
8
9

30
50
13
14
85

Shan
Kayin
Total

379

13
12
1,111

အာဟာရဖ
ြ ည့်စွက်ြခင်း
အသက် ၅ �ှစ်ေအာက် ကေလး ခန်�မှန်းေခ
ြ ၁၄၃,၀၀၀ဦးသည် ေရေဘးေက
� ာင့် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရ �ပီး ေရေဘးသင့်ေဒသများ အထူးသဖ
ြ င့် ချင်း ြပည်
နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် မေကွးတိုင်းေဒသ �ကီးတို�တွင် အာဟာရချိ��တဲ့မ�သည် အဓိကဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည့် က�
တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ ထို� ြပင် ခန်�မှန်းေခ
ြ ကိုယ်၀န်ေဆာင်မိခင် ၆၀,၀၀၀ �ှင့် �ို�တိုက်မိခင်များ (ေဘးသင့်လူဦးေရ ၁.၆ သန်းေပ�အေခ
ြ ခံ တွက်ချက်
ထားပါသည်) ေရေဘးေက
� ာင့် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ြပည်တွင်းရှိ UN, INGO, NGO, LNGOများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ က�ေပါင်းစုံ
ကနဦးလိုအပ်ချက်ေလ့လာဆန်းစစ်မ� Multi - agency Initial Rapid Assessment (MIRA)အရ ေရေဘးသင့်ေဒသများတွင် အသက် ၂ �ှစ်ေအာက်
ကေလးများ၏ မိဘများ�ှင့် ေစာင့်ေရှာက်သူ ၂၀%သည် ၎င်းတို�ကေလးများအား အစာအာဟာရေက�းေမွးရန် အခက်အခဲရှိေနေက
� ာင်း�ှင့် အထူး
သဖ
ြ င့် ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် အဆိုပါကိစ�မှာ ၄၀% ြဖစ်ေပ�ေနေက
� ာင်း သိရပါသည်။ အဆိုပါ ေတွ�ရှိချက်များသည် ေရေဘးမဖ
ြ စ်မီ ရှိ�ှင့်�ပီးေသာ
ရခိုင်ြပည်နယ်၏အာဟာရအေခ
ြ အေန�ှင့် ကိုက်ညီေနပါသည်။
ကျန်းမာေရး၀န်က
� ီးဌာနမှ အစာအာဟာရအတွက် အာဟာရဖ
ြ ည့်စွက်စာများ၊ အာဟာရဖ
ြ ည့်စွက်ကုထုံးများ၊ ကေလးသူငယ်အာဟာရဖ
ြ ည့်စွက်
တိုက်ေက�းခ
ြ င်းများကဲ့သို�ေသာ ေထာက်ပံ့မ�များပ
ြ �လုပ်ေပးလျက်ရှိ�ပီး လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများမှလည်း
Myanmar Health Assistant Association မှတစ်ဆင့် ေထာက်ပံ့မ�များ ြပ�လုပ်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ကျန်းမာေရး၀န် �ကီးဌာန�ှင့် လူသားချင်း
စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများမှ လွန်ကဲစွာ အာဟာရချိ��တဲ့မ�များကို ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရန်�ှင့် ြပည်၀့ အာဟာရ ြဖည့်စွက်
စာများ ေထာက်ပံ့ေပးရန် ေလ့လာဆန်းစစ်လျက်ရှိ�ပီး ရခိုင်ြပည်နယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသ �ကီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီး၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း
ေဒသ �ကီး�ှင့် ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ �ကီးတို�တွင် ေမွးကင်းစ�ှင့် ကေလးသူငယ်များကို အာဟာရဖ
ြ ည့်စွက်တိုက်ေက�းြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ေနပ
� ီ ြဖစ်
ပါသည်။
လတ်တေလာဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစ�်များတွင် ြဖည့်စွက်အာဟာရတိုက်ေက�းြခင်း၊ အဏုအာဟာရဖ
ြ ည့်မ�န်�များကို ကျယ်ြပန်�
ထိေရာက်စွာ ြဖန်�ေ၀ေပးခ
ြ င်း၊ မည်သူက၊ မည်သည့်ေနရာတွင် မည်သည့်လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်သည်ဆိုေသာ(3Ws)မှအစီရင်ခံစာအရ အာဟာရ
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ�များ မရှိေသာ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် မွန်ြပည်နယ်တို�ရှိ ေဘးသင့်လူဦး
ေရများ၏ အာဟာရပ
ြ ည့်၀မ�အေခ
ြ အေန�ှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် များကို ရရှိရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း စသည်တို� ပါ၀င်ပါသည်။

ေသာက်သုံးေရ�ှင့် သန်�ရှင်းေရး
လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများသည် အထူးသဖ
ြ င့် ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ �ကီး၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်�ှင့်
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီးတို�ရှိ ေဘးသင့်လူဦးေရ ၅၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ကို ဦးတည်ကာ အေရးေပ�ေသာက်သုံးေရေထာက်ပံ့ေပးခ
ြ င်း�ှင့် ေရသန်�
ေဆးပ
ြ ားများဖ
ြ န်�ေ၀ေပးခ
ြ င်းတို�မှတစ်ဆင့် ေရေက
� ာင့်ြဖစ်တတ်ေသာ ကူးစက်ေရာဂါများ မဖ
ြ စ်ပွားေစရန် တားဆီးကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကျန်းမာေရး၀န်က
� ီးဌာနမှ ေရအရင်းအမ
ြ စ် ၁၂၄,၀၃၉ ခုကို ကလိုရင်းေဆးခတ်ြခင်း၊ ေရသန်�စင်စည်ပိုင်း ၂၆၇ခု၊ ကလိုရင်းေဆးပ
ြ ား ၂၈,၈၀၀ ြပား၊
ကလိုရင်းေဆးမ�န်�ထုပ် ၁၈,၉၀၀ ထုပ် ၊ အိမ်သာအိုး ၁၉,၇၀၀ ခု တို�ကို ေရေဘးသင့် တိုင်းေဒသ �ကီး/ ြပည်နယ်များသို� ြဖန်�ေ၀ေပးခဲ့�ပီး ြဖစ်ပါသည်။
ေကျးလက်ေဒသဖွံ� �ဖိ�းတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ကချင်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသ �ကီး၊ မေကွးတိုင်းေဒသ �ကီး၊
မ��ေလးတိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် ရခိုင် ြပည်နယ်တို�တွင် ြပန်လည်သန်�စင်ြပ�ပ
ြ င်ေပးရမည့် ေရအရင်းအမ
ြ စ် ၁၁,၈၉၃ ရှိေ �ကာင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။
လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများမှ ေကျးလက်ေဒသဖွံ� �ဖိ�းတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသို� ေရအရင်းအမ
ြ စ် ၅၀၀ ေကျာ်
အား ြပန်လည်သန်�စင်ရန်�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေပးရန် ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့�ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ထို� ြပင် ေကျးလက်ေဒသဖွံ� �ဖိ�းတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ
ကလိုရင်းေဆးပ
ြ ား ၅၅၂,၀၀၀၊ ကလိုရင်းေဆးမ�န်� ၂၅၀ ကီလိုဂရမ်၊ ေရသန်�စင်ပစ�ည်း ၁၅ ခု၊ အိမ်သာအိုး ၂၅၀၀၀ တို�ကို စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီး၊
မေကွးတိုင်းေဒသ �ကီး၊ ရခိုင်ြပည်နယ်�ှင့် ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ �ကီးတို�တွင် ြဖန်�ေ၀ေပးခဲ့�ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကုလသမဂ�ေရ�ှင့် သန်�ရှင်းေရးအစုအဖွဲ�
မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများမှ ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများတွင် အေရးေပ�အိမ်သာများ ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့�ပီး ေရတွင်းေရကန်များပ
ြ န်လည်သန်�စင်ေရး
အတွက်လည်း ေထာက်ပံ့ကူညီေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများမှ အေရးေပ�မိသားစု
သုံးေရသန်�စင်ေဆးပ
ြ ားများ သိုေလှာင်ထားရှိေ �ကာင်း၊ ချင်းြပည်နယ်�ှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီးအတွင်းရှိ ေ၀းလံေခါင်ဖျားေသာေဒသများသို�
ေသာက်သုံးေရ�ှင့် သန်�ရှင်းေရးဆိုင်ရာ ကူညီေထာက်ပံ့မ�များေရာက်ရှိ�ိုင်ြခင်း မရှိေသးေက
� ာင်း သိရပါသည်။
For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com
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Government Response in WASH – Ministry of Health
State/Region

Pools/Wells chlorinated

Ayeyarwaddy
Sagaing

14,088
36,380

Rakhine

27,525

Bago

19,146

Magway

11,326

Yangon
Mandalay
Chin
Kachin
Mon

3,213
4,518
126
5,772
1,048

Shan
Kayin
Total

235
662
124,039

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

Wells

Kachin
Chin
Sagaing
Bago
Magway
Mandalay
Rakhine
Total

not
repaired
0
0
78
6
3479
1
0
3564

Hand Pumps
repaire
d
0
0
59
0
1556
0
0
1615

not
repaired

102
319

421

Ponds and Lakes

repaire
d

87
82

169

not
repaired
0
0
15
4
362
0
507
888

Repair
ed
0
0
6
0
211
0
370
587

Others
not
repaired
1
41
3505

Total
repaire
d

462

577
13
4137

462

not
repaired
1
41
3700
329
4418
14
507
9010

Estimated cost
in million kyats
repaired
0
0
614
82
1767
0
370
2833

0.5
54.87
207.5
16.9
140.71
24.39
380.25
825.12

ေသာက်သုံးေရ�ှင့် သန်�ရှင်းေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများသည် ေရ�ှင့်သန်�ရှင်းေရးဆိုင်ရာ ြပန်လည်သန်�စင်ြပ�ပ
ြ င်ြခင်း၊ ေကျာင်းများ၊ ကျန်းမာေရး ဌာန
များတွင် ေသာက်သုံးေရ�ှင့် သန်�ရှင်းေရးဆိုင်ရာများ ြပန်လည်ထူေထာင်�ိုင်ေရး ပံ့ပိုးကူညီေပးခ
ြ င်း�ှင့် ေဘးသင့်ြပည်သူများ၏ ခုခံ�ိုင်စွမ်းအား
ြမင့်မားေစေရးအတွက် သန်�ရှင်းေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ တိုးြမ�င့်လုပ်ေဆာင်ေပးခ
ြ င်းတို� အပါအ၀င် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစ�်
များ�ှင့်အတူ ေရှးဦးပ
ြ န်လည်ထူေထာင်ေရးသို� ဦးတည်ေနပ
� ီ ြဖစ်ပါသည်။
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးက�

ေရှးဦးပ
ြ န်လည်ထူေထာင်ေရး
အမျိ�းသားသဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲမ�ေကာ်မတီ
သည် ေဆာက်လုပ်ေရး၀န် �ကီးဌာနမှ ဦးစီး ေဆာင်ရွက်ေန
ေသာ ေဘးသင့်ေဒသများ အမ
ြ န်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
ေပါင်းစပ်ည�ိ�ိ�င်းေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ
Recovery
Coordination Centre (RCC)မှတစ်ဆင့် အမျိ�းသားအဆင့်
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးစီမံချက် (National Recovery
Plan)ကို ပံ့ပိုးကူညီေပး�ိုင်ရန်အတွက် ေရှးဦးပ
ြ န်လည်
ထူေထာင်ေရးဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ေလ့လာချက်ကို ေဆာင်ရွက်
သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖ
ြ င့် ေနပ
ြ ည်
ေတာ်တွင် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းည�ိ�ိ�င်းေရးဗဟို
ဌာနကို ေနပ
ြ ည်ေတာ်၌လည်းေကာင်း၊ ဌာနခွဲများကို ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့်
မ��ေလးတိုင်းေဒသ �ကီးတို�တွင်လည်း
ေကာင်းဖွင့်လှစ်၍ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(�ိုင်ငံေတာ်ဒုတိယသမ�တ ဦးဉာဏ်ထွန်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ �ကီးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း ည�ိ�ိ�င်းေရးဌာနခွဲသို�
သွားေရာက်ကာ လိုအပ်သည်များ လမ်း��န်မှာ �ကားေနပုံ - ယာဘက်) ြပန်လည် ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းည�ိ�ိ�င်းေရးဗဟိုဌာန၏ ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့် အဓိက
လုပ်ေဆာင်သွားမည့် လုပ်ငန်းများ�ှင့်ပတ်သက်သည့် ည�ိ�ိ�င်းအစည်းအေ၀းကို ဩဂုတ် ၂၈ ရက်ေန�တွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ်၌ ကျင်းပပ
ြ �လုပ်ခဲ့ပါသည်။
RCCမှ အဓိကလုပ်ေဆာင်မည့်လုပ်ငန်းများမှာ လိုအပ်မ�ဆန်းစစ်ချက်များ၊ စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေစာင့်
�ကည့်စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ သတင်းအချက်အလက်ြဖန်� ြဖ�းခ
ြ င်း�ှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေပါင်းစပ်ည�ိ�ိ�င်း ေဆာင်ရွက်ြခင်းတို� ပါ၀င်ပါသည်။ က�
အလိုက်ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ�များကို အဓိကလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ� များအား ပံ့ပိုးရန် ဖွဲ�စည်းေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
ေယဘူယျအားဖ
ြ င့် ေရေဘးသင့်ြပည်သူအားလုံးသည် ၎င်းတို�၏ အသက်ေမွး ၀မ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများ ြပန်လည်ထူေထာင်ေပးခ
ြ င်း၊ အေြခခံ
သန်�ရှင်းေရး�ှင့် ေရှးဦးပ
ြ န်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းစသည်တို��ှင့် ပတ် သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို
For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com
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လိုအပ်ေနပါသည်။ ဩဂုတ် ၃ ရက် ေန�မှစတင်၍ ြမန်မာ့အသံ�ှင့် BBC Media Action တို�ပူးေပါင်း�ပီး “ရှင်သန်ြခင်းကမ်းလက်များအစီအစ�်”ကို
ထုတ်လ�င့်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ အစီအစ�်သည် ေရေဘးသင့်ေဒသရှိ ြပည်သူ ၈.၂ သန်းကို လ�မ်း�ခ�ံ ထုတ်လ�င့် ေပးေနပါသည်။ ထို� ြပင်
ြပည်တွင်းရှိ UN, INGO, NGO, LNGOများ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ က�ေပါင်းစုံ ကနဦးလိုအပ်ချက်ေလ့လာဆန်းစစ်မ� Multi-Sectoral
Initial Rapid Assessment (MIRA)မှရရှိေသာ သတင်းအချက်အလက်များအရ ြပည်သူများအေနဖ
ြ င့် သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သည့်
နည်းလမ်းြဖင့်ရယူလိုသည်ကို စစ်တမ်းေကာက်�ပီး ေအာက်ပါဇယားဖ
ြ င့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။
Preferred ways of Receiving Information – MIRA
State/Region
Ayeyarwaddy
Bago (west)
Chin

First Preference
Radio
Radio
Mobile phone call

Second Preference
Mobile phone call
Mobile SMS
Community Leader

Magway
Rakhine
Sagaing

Radio
Radio
Mobile phone call

Mobile phone call
TV
TV

လူသားချင်းစာနာမ�ဆိုင်ရာ တာ၀န်ယူမ�၊ တာ၀န်ခံမ�များ၊ လယ်သမားများအေနဖ
ြ င့် ၎င်းတို�၏ လယ်ယာေြမများကို မည်ကဲ့သို� ြပန်လည်ထူေထာင်ရမည်
ဆိုသည့်အချက်�ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးမ�ဆိုင်ရာသတင်းအချက်
အလက်များကို ေဘးသင့်ြပည်သူများကေမ�ာ်လင့်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်း
�ှင့်စပ်လျ�်း၍ လူမ�၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ြပန်လည်ေနရာချ
ထားေရး၀န်�ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု၀န်�ကီး ေဒါက်တာေဒ�ြမတ်ြမတ်အုန်းခင်
သည် ေရေဘးသင့်ြပည်သူများ၏လိုအပ်ချက်များကို ေတွ�ဆုံေမးမ
ြ န်း
အားေပးစကားေြပာက
� ားခဲ့ပါသည်။ (ယာပုံ) ြပည်ေထာင်စုသမ�တ
ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည် ေဘးသင့်ြပည်သူများသို� မျိ�းစပါးများ
ြဖန်�ေ၀ေပးခ
ြ င်း၊ လယ်ထွန်စက်ကဲ့သို�ေသာ စိုက်ပျိ�းေရးလုပ်ငန်းသုံး
ပစ�ည်းများ ပံ့ပိုးေပးခ
ြ င်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိ�ပီး စိုက်ပျိ�းေရး
ေချးေငွများအတွက် ြပန်လည်ဆပ်ချိန်ကိုတိုး ြမ�င့်ေစာင့်ဆိုင်းြခင်း စသည်
တို�ကို ေဆာင်ရွက်ရန် စီစ�်လ�က်ရှိပါသည်။ ထို� ြပင် မိုးေလ၀သ�ှင့် ဇလ
ေဗဒဦးစီးဌာနမှ သတင်းအချက်အလက်များအရ ြမန်မာ�ိုင်ငံသည်
မုန်တိုင်းရာသီသို�၀င်ေရာက်ေတာ့မည်ြဖစ်၍ �ကိ�တင်သတိေပးချက်များ
ြဖန်�ေ၀ေရးသည်လည်း အေရးက
� ီးေသာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။

Storm frequency in the Bay of Bengal
from 1991-2014
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ပညာေရး

ေရေဘးေက
� ာင့် ထိခိုက်ပျက်စီးသည့်ေကျာင်း စုစုေပါင်း ၄,၁၁၆ ေကျာင်းရှိ�ပီး ၎င်းတို�အနက်မှ ၆၀၈ ေကျာင်းသည် လုံး၀ပျက်စီးသည့်ေကျာင်းများ
ြဖစ်ပါသည်။ ေရှးဦးဆန်းစစ်ချက်များအရ ထိခိုက်ပျက်စီးမ�များအားလုံးကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းအပ
ြ င် ယာယီစာ
သင်က
� ားရန်ေနရာများ ြပ�လုပ်ေပးခ
ြ င်း၊ သင်က
� ားမ�၊ သင်ယူမ�ဆိုင်ရာ သင်ေထာက်ကူပစ�ည်းများ�ှင့် စာသင်ေကျာင်းပရိေဘာဂများ ေထာက်ပံ့
ေပးခ
ြ င်း စသည်တို� အေရးတက
� ီးလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ သို�ေသာ်လည်း ေရေဘးသင့်ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ ကိုယ်ကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာ
ေစေရးအတွက် ဘ၀တွက်တာက�မ်းကျင်စရာ သင်တန်းများ၊ သဘာ၀ေဘးေလျာ့ပါးေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပးခ
ြ င်း၊ ပုံမှန်�ှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သည့်
ပညာေရးတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လူမ�ေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးခ
ြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။
Number of Destroyed Schools per Township – Ministry of Education
Rakhine (360)
Budithaung (99)
Maungdaw (61)
Mrauk-U (58)
Ratheduang (44)
Ponnagyun (37)
Kyauktaw (23)
Pauktaw (16)
Minbya (10)
Sittwe (6)
Kyaukpyu (2)
Ann (2)
Myebon (1)
Munuang (1)

Ayeyarwaddy (125)
Thabaung (47)
Kyaunggon (40)
Myanaung (10)
Yegyi (8)
Kangidaunt (6)
Kyonpyaw (4)
Hinthada (2)
Ingapu (2)
Pantanaw (2)
Danubyu (1)
Ngaungdon (1)
Maubin (1)
Kyangin (1)

Chin (64)
Paletwa (12)
Matupi (12)
Hakha (11)
Tonzang (8)
Tedim (7)
Kanpetlet (5)
Mindat (4)
Falam (4)
Thantlang (1)

Magway (30)
Sidoktaya (11)
Aunglan (7)
Pwintbyu (5)
Thayet (4)
Gangaw (2)
Yesagyo (1)

Sagaing (21)
Salingyi (5)
Kani (5)
Kale (3)
Tamu (2)
Wetlet (2)
Kanbalu (2)
Homalin (1)
Mawlaik (1)

Shan (4)
Tachileik (3)
Lawksawk (1)

Mon (2)
Mawlamyine (2)

Kachin (1)
Mogaung (1)

Bago (1)
Yedashe (1)

အေဆာက်အဦများ၊ ေရအိမ်များ၊ ေရအရင်းအမ
ြ စ်များ�ှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးများအပါအ၀င် ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ �ကီးအတွင်းရှိ မူလတန်း�ှင့်
အလယ်တန်းေကျာင်း ၁၂ ေကျာင်းတို�တွင် ြပန်လည်ြပ�ပ
ြ င်မ�များ ေဆာင်ရွက်�ပီးခဲ့�ပီးြဖစ်ပါသည်။ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်
အဖွဲ�အစည်းများမှ သင်က
� ားမ�အေထာက်အကူြပ�ပစ�ည်း ၂၅၀၀ ကို ေထာက်ပံ့ေပးရန် စီစ�်လျက်ရှိပါသည်။ ရခိုင်ြပည်နယ် ပညာေရးဦးစီးဌာန�ှင့်
လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများပူးေပါင်းကာ ေကျာင်းသားေပါင်း ၄၄၀၀ ဦးကို သင် �ကားေရးပစ�ည်းများ ပံ့ပိုးေပး
�ပီးြဖစ်ပါသည်။ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများအေနဖ
ြ င့် ေကျာင်းသားအသုံးအေဆာင်ပစ�ည်းထုပ် ၉၀၀၀ ထုပ်၊
အပန်းေဖ
ြ ကစားစရာပစ�ည်းများပါသည့် အထုပ် ၄၇ ထုပ်၊ ဆရာအသုံးအေဆာင်ပစ�ည်းထုပ် ၇၅ ထုပ် တို�ကို ြဖန်�ေ၀ခဲ့�ပီးြဖစ်ပါသည်။ ချင်း ြပည်နယ်
တွင် ပညာေရးဆိုင်ရာေထာက်ပံ့မ�များေပးရန်မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးခက်ခဲမ�ေ �ကာင့် ြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်ေနပါသည်။ ထိုြပင် ပညာေရးက�
ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်သူများမှ အရင်းအမ
ြ စ်ရှားပါးမ�သည်လည်း တုံ့ ြပန်ေရးလုပ်ငန်းများလုပ်ေဆာင်ရာတွင် အကန်�အသတ်ြဖစ်ေနဆဲြဖစ်ပါသည်။
လုံ�ခ�ံေရး�ှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးက�
အမျိ�းသားသဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�ေကာ်မတီမှ ေရေဘးတုံ့ြပန်ေရးေဆာင်ရွက်မ�အေနဖ
ြ င့် ေရေဘးသင့်ေဒသများသို� သွားလာ
ဆက်သွယ်�ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ေဘးဖ
ြ စ်ေဒသတွင်း ေဒသ��ရလုံ�ခ�ံေရးအတွက် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ
အဖွဲ�အစည်းများမှ သက်ဆိုင်ရာ ေဒသအာဏာပိုင်များ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်းေဆာင်ရွက် �ကရမည် ြဖစ်ပါသည်။ အေရးေပ�ကွပ်ကဲေရးဌာန EOC မှ
ခရီးသွားလာခွင့်များကို ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ေရေဘးသင့်ေဒသများတွင် လမ်း၊ တံတားများသည် ရ�ံ�ွံများ၊ အမိ�က်များဖုံးလ�မ်းမ��ှင့်အတူ
လမ်းများ၊ တံတားများ၊ တာတမံများ ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖ
ြ င့် ချင်းြပည်နယ်သည် သွားလာေရးခက်ခဲလျက်ရှိပါသည်။
ေပါင်းစပ်ည�ိ�ိ�င်းြခင်း က�
�ိုင်ငံေတာ်ဒုတိယသမ�တဦးဉာဏ်ထွန်းဦးေဆာင်ေသာ အမျိ�းသားသဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲမ�ေကာ်မတီသည် �ိုင်ငံေတာ်အဆင့်
သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်တုံ့ြပန်မ�လုပ်ငန်းများကို ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ�ပီး ေဒသ�ှင့်လိုက်ေလျာညီေထွသည့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ�စီမံကိန်း
များဖွံ� �ဖိ�းတိုးတက်လာေစရန် တိုင်းေဒသ �ကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�များ�ှင့် ေပါင်းစပ်ည�ိ�ိ�င်းရန် တာ၀န်ရှိေသာ အေရးေပ�ကွပ်ကဲမ�ဗဟိုဌာန
Emergency Operations Centre (EOC)၊ ေဘးသင့်ေဒသများ အမ
ြ န်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ေပါင်းစပ်ည�ိ�ိ�င်းေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ
Recovery Coordination Centre (RCC)�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဖိုရမ် Recovery Planning Forum တို�မှ တစ်ဆင့်
ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းည�ိ�ိ�င်းေရးဌာနခွဲ (ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ �ကီး)
အမှတ် (၉)၊ ကျိ�က်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ ရပ်ကွက် (၃)၊ မရမ်းကုန်း�မိ��နယ်၊ ရန်ကုန်
၀၁-၆၆၁၈၁၂/၆၅၂၆၉၉/၃၇၄၃၀၁၊ ၀၉ ၅၁၁၁၃၆၈
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းည�ိ�ိ�င်းေရးဌာနခွဲ (မ��ေလးတိုင်းေဒသ �ကီး)
��န်က
� ားေရးမှ�း�ုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ေဆာက်လုပ်ေရး၀န် �ကီးဌာန၊ လမ်း ၃၀၊ မ��ေလး
၀၂-၃၉၂၈၄/၃၉၂၈၆၊ ၀၉ ၅၀၃၅၆၀၈
For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com
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Map of GDP per Capita and Damaged Farmland – Data from MNPED and MOAI

For more information, please contact the National Natural Disaster Management Committee at sitrep.ndmc@gmail.com
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Maps of Direct Economic Losses and Damaged Shelter – Data from MNPED and MOSWRR
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