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ပဇုြန္ေ တာင္ (၂) ရပ္ပြက္     င ့္ သဘာေေဘးအ   ရာယ္

ပုဇြနေ္ တာင္ အမွတ္ (၂) ရပ္ပြက္၊
ပုဇြန္ေ တာင္  မ ိဳ႕နယ္

ပဇုြန္ေ တာင္ အမ တ္ (၂) ရပ္ပြကသ ည္

လေူ နထထူပ္  ခင္ း၊

အထပ္  မင္ တ့ ကုခန္ းမ ားေ ပါမ ား  ခင္ း

တ ေုေၾကာင္ ့ ငလ ငအ   ရာယ္  မင္ မ့ား  ခင္ း

    င္ ့ ပဇုြန္ေ တာင္ေ ခ ာင္ း    င္ ့ န းကပ္  ခင္ း

တ ေုေၾကာင္ ့ ေ ရၾက း၊ေ ရလ  မ ွဳ

မ ား  ဖစ္ ိုင္ေ   ခရ  သည္ ့   မ ွဳ႕နယ္  ဖစပါသည။္



ရပ္ပြကအ ဆင္ ့
သဘာေေဘးအ   ရာယစ မံခနေ္ခခြဲမ ွဳ
ေ ကာ ္မတ ခဖြဲ႕စည္ း  ခင္ း    င္

 ့
သဘာေေဘးအ   ရာယ္ေ လ ာပ့ါး
ေ ရးဆ ငုရာ လပု္ေ ဆာငခ က  ား

ေ ရး  ဆဆြဲ  ခင္ း



Establishing Ward Disaster Management Committee 

Establishing Action Plan of Pazundaung Ward (2)

ရပ္ပြက္ အဆင ္ ့ သဘာေေဘးအ   ရာယ္

စ မခံန္ေမ ွဳေ ကာ ္မတ အား ၁၅ ရက္ ဇြန္လ ၂ေ၁၇

ခနုပ္စြင္ ခဖြဲေစည္ းခြဲက့ာ ပဇုြန္ေ တာင္ (၂) ရပ္ပြက္

    င္ ့ ဗ  ွဳင္ းကကကသ စရပ္ပြက  ားကတငငဖြဲ႕စည္ းခြဲက့ာ ရပပရာ

အကတင္ းသဘာေေဘးအ   ရာယ္ေ လ ာပ့ါးေ ရးဆ ငုရာ

ေ ရတ ု ၊ေ ရလတ္၊ ေ ရရ ည္ လပ္ုေ ဆာငခ က  ားက ု

ေ ရးဆဆြဲခြဲပ့ါသည။္



Action Plan of Byane Kwet
Thit Ward, Tarmwe Township



လပု္ေ ဆာငရန္  ား Assigned persons

in-charge

Priority

ပဇုြန္ေ တာငအမ တ္ (၂) ရပ္ပြက ွ ေအရ ႕ပ ငု္ းခရ ုင္ေ ဆးရံ ု (ဂ လနူာတငယာဥ  ား ၊

ဒဏ္ရာ ရရ  သမူ ားေအရးေ ပၚ ေ ဆးကသုမ ွဳ ခံယနူ္ ငု ရန္အကတက္

ေ ဘးကင္ းလ ံ ု ခံ ွဳေ သာ လမ္ းေ ၾကာင္ းတစခိုေ ရးဆဆြဲ  ခင္ း။

1. Local Hospital 

2. Disaster Management

(1)

မ မ တ ေုဧ။ ္ ေ နအ မအား ငလ ငဒဏ္ခနံ္ ငု  ွွဳက ု စစ္ေ ဆးကာ လ ု အပ္ေ သာ

  ပငဆငည္္ းလမ္ းမ ားက ု စေု ပါင္ းေ ကဆးေ   ဇ  း  ခင္ း။

1. MEC

2. YTU

3. YCDC

4. Disaster Management committee

(2)

ငလ ငအ   ရာယ္ ြာတြ  ိုက္ေ လက့ င္ မ့ ွဳမ ား (Drills) လပု္ေ ဆာင ္ ခင္ း။
(1) Disaster Management Committee

(2)MEC ,

(3)YCDC

(4) YTU

(3)

က န္ းမာေန္ေ ဆာင ွွဳေ ဆးခန္ းအား ငလ ငဒဏ္္    င္ ့ မ းအ   ရာယခနံ္ ငု  ွွဳက ု

စစ္ေ ဆးကာ လ ု အပပါက   ပငဆင ္ ခင္ း။

(1)Head of Health Department

(2)MEC,

(3)YTU ,

(4) YCDC

(5) Disaster ,Management Committee

(4)



လပု္ေ ဆာငရန္  ား Assigned persons

in-charge

Priority

သဘာေေဘးအ   ရာယ္   ဖစ္ေ သာ ငလ ငအ   ရာယ္    င္ ့ ၾက ံွဳေ ကတ႕ပါက

ေအရးေ ပၚ လုပ္ေ ဆာငရန္အစ အစဥ  ားအား   မ ွဳ႕ခံမ ား၊ မ းသတ္ေန္မ္္ းမ ား၊

  မန္ ာန္ ငု ငၾံကက္ေ   ခန အခဖြဲ႕မ ား ၊က န္ းမာေ ရးေန္ေ ဆာင ွွဳေန္မ္္ းမ ား   င္ ့

အတတူေကကကဆးေ   ဇ  း  ခင္ း ။

1. Fire Service Department 

2. MRCS 

3. (Pazundaung Township)

4. Disaster Management Committee

(5)

အထက (၄) ပဇုြန္ေ တာင္ ေ က ာင္ း    င္ ့

ေ ညာငြိုန္ းဘနု္ းၾက းေ က ာင္ းအား သဘာေေဘးအ   ရာယ္

ခ ုလ  ံွဳရာစခန္ းအ ဖစ္   ပငဆင ္ ခင္ း။

1. Disaster Management Committee

2. MEC

3. YCDC

4. YTU

(6)

အထက (၄) ပဇုြန္ေ တာင္ ေ က ာင္ း    င္ ့

ေ ညာငြိုန္ းဘနု္ းၾက းေ က ာင္ းအား သဘာေေဘးအ   ရာယ္

ခ ုလ  ံွဳရာစခန္ းအ ဖစ္   ပငဆင္  ပ းပါက တာရ ည္ခံေ သာ အစားအစာမ ား၊

ေ ဆးေါးမ ား၊ ေ သာက္ေ ရသန္ မ့ ား သ ေု လ ာင္  ခင္ း။

1. Disaster Management Committee

2.

(7)

သဘာေေဘးအ   ရာယ္င္ွ ့ ၾက ံွဳေ ကတ႕ ပ းပါက   ဖစ္ေ ပၚလာ န င္ေ သာ

ဆ ံ ုးရ ံ   းမ ွဳက ု မ န္ းဆကာ လပု္ေ ဆာငရမည္ အ့စ အစဥ  ား     င္ ့

လ ု အပခ က  ားက ု ရပ္ပြက္ သဘာေေဘးအ   ရာယစ မံခန္ေခခြဲမ ွဳေ ကာ ္မတ မ အစ းုရ

အာဏ္ာပ ငု  ား ၊ NGO အခဖြဲ႕အစည္ းမ ား   င္ တ့ ငု ပင္ေ ကဆးေ   ဇ  း  ခင္ း

1. Disaster Management Committee (8)



လပု္ေ ဆာငရန္  ား Assigned persons

in-charge

Priority

အထက (၄) ပဇုြန္ေ တာင္ ေ က ာင္ း    င္ ့
ေ ညာငြိုန္ းဘနု္ းၾက းေ က ာင္ းအား သဘာေေဘးအ   ရာယ္

ခ ုလ  ံွဳရာစခန္ းအ ဖစ္   ပငဆင ္ ခင္ း    င္ ့ တာရ ည္ခံေ သာ အစားအစာမ ား၊

သ ေု လ ာင ္ ပ းပါက ေ   ခာကလတၾက မစစ္ေ ဆး  ခင္ း။

1. Local People 

2. Disaster Management Committee

(9)

အထက (၄) ပဇုြန္ေ တာင္ ေ က ာင္ း    င္ ့
ေ ညာငြိုန္ းဘနု္ းၾက းေ က ာင္ းအား သဘာေေဘးအ   ရာယ္

ခ ုလ  ံွဳရာစခန္ းအ ဖစ္   ပငဆင ္ ခင္ း    င္ ့ ေ ဆးေါးမ ား၊ သ ေု လ ာင္  ပ းပါက

ေ   ခာကလတၾက မစစ္ေ ဆး  ခင္ း။

1. Local People 

2. Disaster Management Committee

(10)

က န္ းမာေ ရးေန္မ္္ းမ ားတ းုခ ြဲ႕ခန္ေအပ ္ ခင္ း။ 1. Head of Health Department

2. Disaster Management Committee

(11)

ေအရးေ ပၚအသ ံ ုး  ပွဳန္ ငု္ေ အာင္ေ ပရ႕လ ားအ မသာမ ား တည္ေ ဆာက္  ခင္ း။ 1. Disaster Management Committee

2. YCDC

3. Local People

(12)


