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အပိုင္း (၁) ေက်ာင္းေနာက္ခံသမိုင္း မိတ္ဆက္

               ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အေကာင္းအဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ 
ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကကုန္ေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဝမ္းေရးအတြက္ လွဳပ္ရွားရုန္းကန္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ 
ပညာေရး အေပၚ လ်စ္လ်ဴရွဳထားျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘန္႔ေဆာင္ခြဲရပ္ကြက္အတြင္း 
ေရြ႕ေျပာင္းကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေပးႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းလည္း မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဘန္႔ေဆာင္ခြဲအပါအဝင္ အနီးအနားရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ၂ဝဝ၅ ခုနွစ္ ဇြန္လ (၁)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ဆရာႀကီး 
ေဒါက္တာ ဖိုးေသာ္တာ ဦးေဆာင္ၿပီး ဘန္႔ေဆာင္ခြဲ ရပ္ကြက္အတြင္းေန ရပ္မိရပ္ဖ မ်ား စုေပါင္းဝိုင္းဝန္းကာ 
ဧရာဝတီပန္းဥယ်ာဥ္စာသင္ေက်ာင္းကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
     ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ရွိေက်ာင္းမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မမွိတ္မသုန္ 
ေရွးရွဳလ်က္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ခက္ခဲစြာရပ္တည္ေနၾကရေၾကာင္းကို ဧရာဝတီ မွ မ်ားစြာ ကိုယ္ခ်င္းစာနာ 
နားလည္ရပါသည္။ မိမိတို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္
ကာကြယ္ေရးလွဳပ္ရွားမွႈမ်ားအတြက္ Plan International Thailand ႏွင့္ အတူ Map Foundation Thailand 
တို႔၏ ေစတနာႏွင့္ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပုိးမွႈမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ အတြက္ ခြန္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူလ်က္ 
မ်ားစြာ ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
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အပိုင္း (၁) ေက်ာင္းေနာက္ခံသမိုင္း မိတ္ဆက္

               ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အေကာင္းအဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ 
ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကကုန္ေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဝမ္းေရးအတြက္ လွဳပ္ရွားရုန္းကန္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ 
ပညာေရး အေပၚ လ်စ္လ်ဴရွဳထားျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘန္႔ေဆာင္ခြဲရပ္ကြက္အတြင္း 
ေရြ႕ေျပာင္းကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေပးႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းလည္း မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဘန္႔ေဆာင္ခြဲအပါအဝင္ အနီးအနားရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ၂ဝဝ၅ ခုနွစ္ ဇြန္လ (၁)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ဆရာႀကီး 
ေဒါက္တာ ဖိုးေသာ္တာ ဦးေဆာင္ၿပီး ဘန္႔ေဆာင္ခြဲ ရပ္ကြက္အတြင္းေန ရပ္မိရပ္ဖ မ်ား စုေပါင္းဝိုင္းဝန္းကာ 
ဧရာဝတီပန္းဥယ်ာဥ္စာသင္ေက်ာင္းကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
     ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ရွိေက်ာင္းမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မမွိတ္မသုန္ 
ေရွးရွဳလ်က္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ခက္ခဲစြာရပ္တည္ေနၾကရေၾကာင္းကို ဧရာဝတီ မွ မ်ားစြာ ကိုယ္ခ်င္းစာနာ 
နားလည္ရပါသည္။ မိမိတို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္
ကာကြယ္ေရးလွဳပ္ရွားမွႈမ်ားအတြက္ Plan International Thailand ႏွင့္ အတူ Map Foundation Thailand 
တို႔၏ ေစတနာႏွင့္ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပုိးမွႈမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ အတြက္ ခြန္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူလ်က္ 
မ်ားစြာ ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။



4

အပိုင္း (၁) ေက်ာင္းေနာက္ခံသမိုင္း မိတ္ဆက္

               ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အေကာင္းအဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ 
ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကကုန္ေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဝမ္းေရးအတြက္ လွဳပ္ရွားရုန္းကန္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ 
ပညာေရး အေပၚ လ်စ္လ်ဴရွဳထားျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘန္႔ေဆာင္ခြဲရပ္ကြက္အတြင္း 
ေရြ႕ေျပာင္းကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေပးႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းလည္း မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဘန္႔ေဆာင္ခြဲအပါအဝင္ အနီးအနားရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ၂ဝဝ၅ ခုနွစ္ ဇြန္လ (၁)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ဆရာႀကီး 
ေဒါက္တာ ဖိုးေသာ္တာ ဦးေဆာင္ၿပီး ဘန္႔ေဆာင္ခြဲ ရပ္ကြက္အတြင္းေန ရပ္မိရပ္ဖ မ်ား စုေပါင္းဝိုင္းဝန္းကာ 
ဧရာဝတီပန္းဥယ်ာဥ္စာသင္ေက်ာင္းကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
     ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ရွိေက်ာင္းမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မမွိတ္မသုန္ 
ေရွးရွဳလ်က္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ခက္ခဲစြာရပ္တည္ေနၾကရေၾကာင္းကို ဧရာဝတီ မွ မ်ားစြာ ကိုယ္ခ်င္းစာနာ 
နားလည္ရပါသည္။ မိမိတို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္
ကာကြယ္ေရးလွဳပ္ရွားမွႈမ်ားအတြက္ Plan International Thailand ႏွင့္ အတူ Map Foundation Thailand 
တို႔၏ ေစတနာႏွင့္ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပုိးမွႈမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ အတြက္ ခြန္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူလ်က္ 
မ်ားစြာ ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။

5 

• ကေလးမ်ား စာတတ္ေျမာက္ေရး
• ကေလးမ်ား လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစေရး
• ကေလးမ်ား အေျခခံစာရိတၱ ျမင့္မားလာေရး

(က) ေက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

(ခ) ေက်ာင္းတြင္းသင္ရိုးတြင္ပါဝင္ေသာဘာသာရပ္မ်ား

(ဂ) ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား

• ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္စာ၊သခ်ၤာ၊သိပၸံ၊ပထဝီဝင္၊သမိုင္း ႏွင့္ ထိုင္းစာ

ဆရာႏွင့္ဆရာမအားလံုးစုစုေပါင္း (၉)ေယာက္။ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားအားလံုးေပါင္း (၁၇၆)ေယာက္။

(ခ) ေက်ာင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

• တိုးတက္ေနေသာ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္အညီ အဆင့္မီ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ရန္။
• အနာဂတ္တြင္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ ႏွင့္ သာသနာကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ 
လူေတာ္လူေကာင္းေလးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္။
• ဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူတန္းစားမေရြးဘဲ ကေလးငယ္မ်ား အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ 
တိုးပြားလာေစရန္ ႏွင့္ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္။
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နံပါတ္ အတန္း က်ား မ စုစုေပါင္း

Grade(3) 12 9 21

Nursery 12 9 21

Grade(4) 2 2 4

KG 21 14 35

Grade(5) 17 13 30

Grade(1) 15 16 31

Grade(6) 10 4 14

Grade(2) 12 8 20

TOTAL 101 75 176

4

8

1

5

9

2

6

3

7
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အပိုင္း (၂) ေက်ာင္းေျမပံုႏွင့္ေက်ာင္းအခန္းမ်ား

(က) ေက်ာင္းတြင္းရွိအခန္းမ်ား

 ထိုင္းနိုင္ငံ၏ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ရွိ 
ေသာအေျခခံပညာေရးရံုးမွျပဌာန္းထားသည့္ ေဘးကင္းေပ်ာ္ရႊင္
တုိ႔ေက်ာင္းတခြင္လမ္းညႊန္ခ်က္(၂ဝ၁၁တြင္ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္
ထား)အရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
အရာမ်ားပါရွိေသာေက်ာင္းေျမပံုကိုဆြဲထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 •  ေက်ာင္းတြင္းအေဆာက္အဦမ်ား
 •  ေက်ာင္းသားမ်ားစုေဝးရန္ေနရာ (တန္းစီကြင္း)
 •  အေရးေပၚသတိေပးျခင္း
 •  မီးသတ္ဘူးနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
 •  အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ား
 •  အရင္းအျမစ္မ်ားမ်ားထားရွိသည့္ေနရာ၊စတိုခန္း
 •  ေဆးေပးခန္း၊ေရွးဦးသူနာျပဳခန္း
 •  ဖုန္းႏွင့္အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ား
 •  ျပန္လည္တံု႔ျပန္မည့္ဌာနမ်ား၏အမည္

 
(၁) စာသင္ခန္း
(၂) ရုံးခန္း
(၃) အစည္းးအေဝးခန္း
(၄) စတိုခန္း
(၅) ေရွးဦးသူနာျပဳခန္း ႏွင့္ ေဆးေပးခန္း
(၆) ဆရာမ်ား နားေနခန္း
(၇) ေဟာခန္း
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(ခ) ေက်ာင္းေျမပံုႏွင့္အေရးႀကီးသည့္ေနရာမ်ား (ဂ) အႏၲရာယ္ကင္းသည့္ေနရာမ်ား

(ဃ) အေရးေပၚထြက္ေပါက္လမ္း

ငလ်င္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ထိခုိက္ႏုိင္သည့္ေနရာ

   

မုန္တုိင္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ထိခုိက္နုိင္သည့္ေနရာ

   

မီးေလာင္ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ေနရာ

   

ေျမလႊာက်ံဳ႕ႏုိင္သည့္ေနရာ

   

ေရလႊမ္းႏုိင္သည့္ေနရာ

 ေက်ာင္း ဖူဆယ္ေဘာလံုးကြင္း ႏွင့္ ျခင္းကြင္း

စုစည္းသည့္ေနရာ

2

      အေရးေပၚျဖစ္လာပါကေက်ာင္းအုပ္မွတစ္ဆင့္အေရးေပၚအခ်က္ျပၿပီဆုိလွ်င္၊ေဘးကင္းရာေနရာသုိ႕      
   သတ္မွတ္ေဖၚျပထားသည့္အေရးေပၚလမ္းအတုိင္းေျပးရမည္ျဖစ္သည္။
 -  အနီေရာင္ျမားသည္ ေက်ာင္းတြင္းလမ္းမျဖစ္သည္။
 -  အဝါေရာင္ျမားသည္ ေဘာလံုးကြင္း(စုရပ္)သုိ႕တုိက္ရုိက္သြားႏုိင္သည့္လမ္းျဖစ္သည္။
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(က) ေက်ာင္းေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးေကာ္မတီ

ေကာ္မတီအဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

ဧရာဝတီပန္းဥယ်ာဥ္စာသင္ေက်ာင္းတြင္ေက်ာင္းေဘးကင္းလုံးၿခံဳေရးအတြက္ေအာက္ပါေကာ္မတီ(၃)ေယာ
က္ႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။

(၁) ေဒၚေနာ္ဒါးဘလဲ့ထူး၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္- ဝ၈၈၁၄၆၉၂၇၆/ ဝ၈၇၅၂၂ဝ၆၁၄
(၂) ေဒၚေကဒါဝင္း၊ ေက်ာင္းဆရာမ
(၃) ဦးဝင္းေဇာ္လင္း၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္

(၁) ေက်ာင္းေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္အစဥ္မျပတ္အကဲခတ္ၾကည့္ရွဳေပးရန္။
(၂) ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား၊တာဝန္ခြဲေဝမွဳမ်ား၊ေက်ာင္းေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေပးျခင္း
မ်ားႏွင့္ အားလံုးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နည္းကုိအသံုးျပဳၿပီးႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
(၃) ေက်ာင္းေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္အစီအစဥ္အားလံုးကုိအျခားဌာနမ်ားနာလည္ၿပီး 
သေဘာတူေအာင္တင္ျပေပးရမည္။ (ဥပမာ - ပညာေပးျခင္းအစီအစဥ္၊လွဳပ္ရွားမွဳအစီအစဥ္)  
(၄) ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ျဖစ္ေပၚႏုိင္မည့္အႏၲရာယ္မ်ားအားလံုးကုိႀကီးၾကပ္ၾကည့္ရွဳေပးရန္။ (ေႏြ၊မုိး၊ေ
ဆာင္း၊ရာသီလုိက္ျဖစ္ေပၚနုိင္သည့္အႏၲရာယ္) 
(၅) ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း။

အပိုင္း (၃) အေရးေပၚကူညီမည့္အဖြဲ႕မ်ား
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နံပါတ္ အမည္ တာဝန္ ဖုန္းနံပါတ္

ေမာင္ဇြဲေမာင္ေမာင္ အဖြဲ႔ဝင္

ေဒၚဇြန္ပြင့္ကိုကို ေခါင္းေဆာင္ ၀၉၈၆၁၅၀၈၈၄

မစုေႏြးျပည့္                           အဖြဲ႔ဝင္

ေမာင္ေစာလွဝင္းေအာင္ အဖြဲ႔ဝင္

ေမာင္ခ်မ္းျငိမ္းေအာင္ အဖြဲ႔ဝင္4

1

5

2

3

 - ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေက်ာင္းေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အတတ္ပ
ညာသင္ၾကားေပးရန္၊ႀကိဳတင္ကာကြယ္နည္း၊ေဘးႀကံဳေနသည့္အေတာအတြင္းလုပ္ေဆာင္မွဳအဆင့္ဆင့္ႏွင့္၊
အႏၲရာယ္ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ပုိင္းမည္သုိ႕လုပ္ရမည္စသျဖင့္။
 - လုိအပ္သည့္လက္ဆြဲအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားႀကိဳဆင္စုေဆာင္းထားျခင္း၊ေဘးကင္းလြတ္     
ေျမာက္ေအာင္ေျပးသည့္နည္းလမ္းမ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း။
 - အေျခအေနအၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေပးရမည္။
 - အေရးေပၚအခ်က္ေပးရမည္။
 - ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကုိဆက္သြယ္ေပးရမည္။
 - ေက်ာင္းအုပ္ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းလုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္။

(ခ) အျခားဌာနမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

(ခ.၁) ပညာေပးအသင္း၊အရင္းအျမစ္စုေဆာင္းအသင္း               (ခ.၂) ေဘးေရွာင္အသင္း
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နံပါတ္ အမည္ တာဝန္ ဖုန္းနံပါတ္

ေမာင္ဇြဲေမာင္ေမာင္ အဖြဲ႔ဝင္

ေဒၚဇြန္ပြင့္ကိုကို ေခါင္းေဆာင္ ၀၉၈၆၁၅၀၈၈၄

မစုေႏြးျပည့္                           အဖြဲ႔ဝင္

ေမာင္ေစာလွဝင္းေအာင္ အဖြဲ႔ဝင္

ေမာင္ခ်မ္းျငိမ္းေအာင္ အဖြဲ႔ဝင္4

1

5

2

3

 - ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေက်ာင္းေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အတတ္ပ
ညာသင္ၾကားေပးရန္၊ႀကိဳတင္ကာကြယ္နည္း၊ေဘးႀကံဳေနသည့္အေတာအတြင္းလုပ္ေဆာင္မွဳအဆင့္ဆင့္ႏွင့္၊
အႏၲရာယ္ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ပုိင္းမည္သုိ႕လုပ္ရမည္စသျဖင့္။
 - လုိအပ္သည့္လက္ဆြဲအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားႀကိဳဆင္စုေဆာင္းထားျခင္း၊ေဘးကင္းလြတ္     
ေျမာက္ေအာင္ေျပးသည့္နည္းလမ္းမ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း။
 - အေျခအေနအၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေပးရမည္။
 - အေရးေပၚအခ်က္ေပးရမည္။
 - ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကုိဆက္သြယ္ေပးရမည္။
 - ေက်ာင္းအုပ္ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းလုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္။

(ခ) အျခားဌာနမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

(ခ.၁) ပညာေပးအသင္း၊အရင္းအျမစ္စုေဆာင္းအသင္း               (ခ.၂) ေဘးေရွာင္အသင္း
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နံပါတ္ အမည္ တာဝန္ ဖုန္းနံပါတ္

ေမာင္ထူးထူး အဖြဲ႔ဝင္

ေဒၚေနာ္ဒါးဘလဲ့ထူး ေခါင္းေဆာင္ ဝ၈၈၁၄၆၉၂၇၆

မဇင္မြန္ေအး အဖြဲ႔ဝင္

ေမာင္ဇြဲသီဟေအာင္ အဖြဲ႔ဝင္

ေမာင္ေစာျမတ္လင္းေက်ာ္ အဖြဲ႔ဝင္4

1

5

2

3

- ေဘးအတြင္းက်ေရာက္ေနသည့္ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကုိအခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ကူညီပံ့ပုိး ေပးျခင္း
-အျခားသက္ဆုိင္သည့္ဌာနမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းျခင္း(ေက်ာင္းတြင္းရွိဌာနမ်ား)
- ေက်ာင္းအုပ္ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းလုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္။

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

(ခ.၂) ေဘးေရွာင္အသင္း
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(ခ.၃) ေဘးကင္းသည့္ေနရာသုိ႕ေရာက္ေအာင္ပံ့ပုိးသည့္အဖြဲ႕

နံပါတ္ အမည္ တာဝန္ ဖုန္းနံပါတ္

မစုေမေမာင္ အဖြဲ႔ဝင္

ေဒၚနန္းသူဇာမိုးမိုး ေခါင္းေဆာင္ ၀၉၁၁၅၀၉၄၂၀

ေမာင္သက္ပိုင္ဦး အဖြဲ႔ဝင္

ေမာင္ဝါဆိုဦး အဖြဲ႔ဝင္

ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္ဦး အဖြဲ႔ဝင္4

1

5

2

3

 - ေက်ာင္းေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးေကာ္မတီႏွင့္ဆက္သြယ္ရမည္။
 - ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား၊ဆရာ၊ဆရာမမ်ားေဘးကင္းရာေနရာသုိ႕အႏၲရာယ္ကင္းစြာကူညီ
ဆြဲေခၚသြားရမည္။
 - အႏၲရာယ္ကင္းၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဆရာ၊ဆရာမအားလံုး 
လံုလံုၿခံဳၿခံဳႏွင့္မိဘလက္ထဲသို႔ တစ္ေယာက္မက်န္ပုိ႕ေဆာင္ေပးရမည္။
 - ေက်ာင္းအုပ္ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းလုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္။

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

(ခ.၄) ေရွးဦးသူနာျပဳအသင္း
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နံပါတ္ အမည္ တာဝန္ ဖုန္းနံပါတ္

ေမာင္လွဳိင္မင္းဦး အဖြဲ႔ဝင္

ေဒၚႏွင္းေဟမာန္ ေခါင္းေဆာင္ ဝ၉၄၆၄၁၅၇၄၅

မအိပိုပိုေအာင္ အဖြဲ႔ဝင္

ေမာင္မင္းရွိန္းသူ အဖြဲ႔ဝင္

မဝင့္ဝါခိုင္ အဖြဲ႔ဝင္4

1

5

2

3

          - ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသည့္ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဆရာ၊ဆရာမအားလံုးကို 
အေရးေပၚကုသေပးရမည္။
 - တစ္ေက်ာင္းလံုးေဘးကင္းရာေျပးေနသည့္အခ်ိန္အားလံုးထိခုိက္ဒဏ္ရာမရေအာင္ 
ကူညီေဖးမေပးရမည္။
 - ေက်ာင္းအုပ္ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းလုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္။

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

(ခ.၄) ေရွးဦးသူနာျပဳအသင္း
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(ခ.၅) ျပန္ၾကားေရးအသင္း

နံပါတ္ အမည္ တာဝန္ ဖုန္းနံပါတ္

မစုျမတ္လွဳိင္ အဖြဲ႔ဝင္

ေခါင္းေဆာင္ ဝ၈၈၁၄၆၉၂၇၆

ေဒၚေကဒါဝင္း အဖြဲ႔ဝင္ ၀၈၇၇၃၄၆၁၁၈

ေမာင္ဟာဂ်ီစြပ္ အဖြဲ႔ဝင္

ေမာင္ေဇာ္မ်ဴိးေအာင္ အဖြဲ႔ဝင္4

1

5

2

3

 လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား
 - ေဆးရံု၊မီးသတ္၊ၿမိဳ႕နယ္ရံုး၊ရဲစခန္းစသည့္ဌာနမ်ားထံ တုိင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အကူအညီေတာင္းျခင္း။
 - အသက္ကယ္အဖြဲ႕၊ရပ္ကြက္အတြင္းကူညီပံ့ပုိးႏုိင္သည့္အဖြဲ႕ မ်ားကုိခ်က္ခ်င္း တုိင္ၾကားျခင္းႏွင့္ 
အကူအညီေတာင္းျခင္း။
 - ေက်ာင္းအုပ္ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းလုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္။

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ေဒၚေနာ္ဒါးဘလဲ့ထူး
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(က) ငလ်င္လွဳပ္ျခင္းအႏၲရာယ္ႀကံဳလွ်င္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္ဆင့္

လုပ္ရမည့္အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕အခ်ိန္

(၁) ငလ်င္မလႈပ္မွီ

(၂)  ငလ်င္လႈပ္ျခင္းအႏၲ
ရာယ္ႀကံဳေနသည့္အခ်ိန္

(၃) ငလ်င္လႈပ္ၿပီးသည့္ 
ေနာက္ပုိင္း    

ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုကိုုိခိုင္
ုခိုင္မာမာတည္ေဆာက္ပါ။ 
ပစၥည္း (သုိ႔)ပရိေဘာဂမ်ား
ကိုု မ်က္ႏွာၾကက္၊နံရံတြင္မခ်ိတ္
ပါႏွင့္။ ေလးလံေသာပစၥည္းမ်ား 
ကိုု ျမင့္ေသာေနရာ(သိုု႔)ဘီဒို
တြင္ မထားရန္။

ငလွ်င္လွဳပ္ေနခ်ိန္တြင္မွန္ပတင္း
ေပါက္မ်ားႏွင့္ ေဝးေဝးေနပါ။ခိုင္ခ
န္႔ေသာခုံေအာက္တြင္ဝင္ေပါ။ မိမိ
အေပၚပစၥည္းမ်ားမက်မိေစရန္ 

ငလ်င္လႈပ္ျပီးမွအေဆာက္ အဦး
အျပင္သို႔ထြက္ပါ။ေလွကား(သို႔) 

ဓာတ္ေလွကားမ်ားမသုံးရ။

ငလွ်င္လွဳပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကယ္
ဆယ္ေရး၊ကုသေရး၊ ယာယီ 
တည္းခုိေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထား
 ေရး၊ပ်က္စီးဆုံးမွဳေတြစမ္းစစ္၊
 ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပန္
လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား..

အပိုင္း (၄) သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳေနရသည့္အခ်ိန္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္ဆင့္
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(ခ) မီးေလာင္ျခင္းအႏၲရာယ္ႀကံဳလွ်င္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္ဆင့္

လုပ္ရမည့္အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕အခ်ိန္

(၁) မီးမေလာင္မီ

(၂) မီးေလာင္ျခင္းအႏၲရာ
ယ္ႀကံဳေနသည့္အခ်ိန္

(၃)မီးေလာင္ၿပီးသည့္ 
ေနာက္ပုိင္း    

မီးေလာာင္ႏိုင္တဲ့အရာဝတၳဳမ်ား
ကိုေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းဆည္း
ပါ။မီးေလာင္လြယ္ေသာေန ရာ 
မ်ားတြင္ မီးသတ္ဗူး၊ အခ်က္ ျပ
စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားပါ။ မီး 
ပလပ္မ်ားကိုေသေသခ်ာခ်ာ

စစ္ေဆးအသုံးျပဳပါ။

မီးေသးပါက မီးသတ္ဗူးျဖင့္ 
သတ္ပါ။ မီးေလာင္မွဳၾကီးပါက 
ထိုေနရာက အျမန္ထြက္ပါ။ 
မီးသတ္ဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေအာ္ဟစ္ 

အကူအညီေတာင္းပါ။

မီးေလာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကယ္
ဆယ္ေရး၊ကုသေရး၊ ယာယီ 
တည္းခုိေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထား
 ေရး၊ပ်က္စီးဆုံးမွဳေတြစမ္းစစ္၊
 ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပန္
လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား...
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(ဂ) ေရလႊမ္းျခင္းအႏၲရာယ္ႀကံဳလွ်င္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္ဆင့္

လုပ္ရမည့္အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕အခ်ိန္

(၁) မျဖစ္မီ

(၂) 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခ်ိန္

(၃) 
ျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း

အေရးေပၚအိတ္ျပင္ထားပါ။
ရာသီဥတုကိုေလ့လာပါ။ေလွ၊

သဲအိတ္၊ပလပ္စတ္အိတ္ တို႔ကို 
ေဆာင္ထားၿပီးတိမ္းေရွာင္ရန္ေ
နရာတို႔ကို ၾကဳိတင္သိထားပါ။
အေရးေပၚစာရြက္စာတမ္းမ်ား

ကိုၾကိဳတင္သိမ္းထားပါ။

ကယ္ဆယ္ေရးကိုဆက္သြယ္၊
ပိုျမွင့္ေသာေနရာသို႔ေရႊ႔ေျပာင္း
ပါ။ေရကူးျခင္း၊လမ္းေလွ်ာက္

ျခင္းမျပဳရ။လွ်ပ္စစ္မီးၾကိမ်ားေရ
နဲ႔မထိေစရန္သတိျပဳပါ။ သက္

ဆိုင္ရာဌာနက အေၾကာင္း 
ၾကားမွ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာပါ။

ေရၾကီးၿပီးေနာက္ပိုင္း ကယ္
ဆယ္ေရး၊ကုသေရး၊ ယာယီ 
တည္းခုိေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထား
 ေရး၊ပ်က္စီးဆုံးမွဳေတြစမ္းစစ္၊
 ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပန္
လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား...
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(ဂ) ေျမျပဳိျခင္းအႏၲရာယ္ႀကံဳလွ်င္
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္ဆင့္

လုပ္ရမည့္အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕အခ်ိန္

(၁) မျဖစ္မီ

(၂) 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခ်ိန္

(၃) 
ျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း

မုိးေလဝသႏွင့္ သတိေပး
ခ်က္မ်ားကို နားဆင္ပါ။ပတ္ဝန္း 
က်င္ထူးျခားမွဳေတြ႔ပါကေဘး 
လြတ္ရာသို႔ တိမ္းေရွာင္ပါ။ အ
ေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အိတ္

ထားရွိ္ပါ။

ေျမျပိဳသည့္ေနရာကေန ေဘး
လြတ္ရာသို႔အျမန္ဆုံးေရႊ႔ေျပာင္း
ပါ။ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး 
ဌာနကုိ ဆက္သြယ္အေၾကာင္း 

ၾကားပါ။

    ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ကယ္
ဆယ္ေရး၊ကုသေရး၊ ယာယီ 
တည္းခုိေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထား
 ေရး၊ပ်က္စီးဆုံးမွဳေတြစမ္းစစ္၊
 ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပန္
လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား...



18

(ဂ) ေျမျပဳိျခင္းအႏၲရာယ္ႀကံဳလွ်င္
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္ဆင့္

လုပ္ရမည့္အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕အခ်ိန္

(၁) မျဖစ္မီ

(၂) 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခ်ိန္

(၃) 
ျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း

မုိးေလဝသႏွင့္ သတိေပး
ခ်က္မ်ားကို နားဆင္ပါ။ပတ္ဝန္း 
က်င္ထူးျခားမွဳေတြ႔ပါကေဘး 
လြတ္ရာသို႔ တိမ္းေရွာင္ပါ။ အ
ေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အိတ္

ထားရွိ္ပါ။

ေျမျပိဳသည့္ေနရာကေန ေဘး
လြတ္ရာသို႔အျမန္ဆုံးေရႊ႔ေျပာင္း
ပါ။ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး 
ဌာနကုိ ဆက္သြယ္အေၾကာင္း 

ၾကားပါ။

    ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ကယ္
ဆယ္ေရး၊ကုသေရး၊ ယာယီ 
တည္းခုိေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထား
 ေရး၊ပ်က္စီးဆုံးမွဳေတြစမ္းစစ္၊
 ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပန္
လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား...
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(ဃ) ေလမုန္တုိင္းအႏၲရာယ္ႀကံဳလွ်င္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္ဆင့္

လုပ္ရမည့္အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕အခ်ိန္

(၁) မျဖစ္မီ

(၂) 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခ်ိန္

(၃) 
ျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း

အေဆာက္အဦးကိုခိုင္ခန္႔စြာ
ေဆာက္ပါ။ေရးေပၚအိတ္ျပင္
ထားပါ။ရာသီဥတုကိုေလ့လာ
ပါ။တိမ္းေရွာင္ရန္ေနရာတို႔ကို 
ၾကဳိတင္သိထားပါ။အေရးေပၚ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုၾကိဳတင္

သိမ္းထားပါ။

သတင္းကိုအဆက္မျပတ္နား 
ေထာင္ပါ။ ေဘးလြတ္ရာ 

သို႔တိမ္းေရွာင္ပါ။ျပတင္းေပါက္ 
မ်ား တံခါးမ်ားႏွင့္ လြတ္သည့္ 

ေနရာတြင္ ေနပါ။ သက္
ဆိုင္ရာဌာနက အေၾကာင္း 

ၾကားမွ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာပါ။

ေရၾကီးၿပီးေနာက္ပိုင္း ကယ္
ဆယ္ေရး၊ကုသေရး၊ ယာယီ 
တည္းခုိေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထား
 ေရး၊ပ်က္စီးဆုံးမွဳေတြစမ္းစစ္၊
 ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပန္
လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား...
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1

2

3

4

5

ေတြ႕ရွိခ်က္

လမ္းေပၚတြင္ဓာတ္ႀကိဳးျပတ္
က်ေနျခင္း

တံတားတစ္ခုက်ိဳးပဲ႔ေနျခင္း

မီးသတ္ဘူးပင္
ျပဳတ္ထြက္ေနျခင္း

ကန္ထဲတြင္
အမွိဳက္သရိုက္မ်ားျပည့္ေနၿပီး

ျခင္မ်ားခိုေအာင္းေနျခင္း

ေဆးေသတၱာအတြင္းရွိေ
ဆးအခ်ိဳ႕ရက္လြန္ေနျခင္း 

ေတြ႔ရွိသည့္ေနရာ

ေက်ာင္းနံေဘး
တံခါးေပါက္

ေက်ာင္းအေနာက္
တံခါးေပါက္

ေက်ာင္းေဟာခန္း

ေက်ာင္းအေနာက္ဖက္
ေရကန္

ေက်ာင္းတြင္း
ေဆးေပးခန္း

အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးရန္
(အႏၱရာယ္ကိုမည္သို႔ေလ်ွာ့ခ်

မည္နည္း)

အေရးေပၚရဲဌာန   - ၁၉၁

အေရးေပၚေဆးဌာန  - ၁၆၆၉

အေရးေပၚမိုးေလဝသဌာန -  ၁၁၈၂

အေရးေပၚမီးသတ္ဌာန  - ၁၉၉

အပိုင္း (၅) အျခားသိေကာင္းစရာမ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚ 
လာပါက အေရးေပၚေခၚဆိုရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

အႏၱရာယ္ကိုေလ့လာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရန္နမူနာပံုစံငယ္ဇယား

၁

၂
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1

2

3

4

5

ေတြ႕ရွိခ်က္

လမ္းေပၚတြင္ဓာတ္ႀကိဳးျပတ္
က်ေနျခင္း

တံတားတစ္ခုက်ိဳးပဲ႔ေနျခင္း

မီးသတ္ဘူးပင္
ျပဳတ္ထြက္ေနျခင္း

ကန္ထဲတြင္
အမွိဳက္သရိုက္မ်ားျပည့္ေနၿပီး

ျခင္မ်ားခိုေအာင္းေနျခင္း

ေဆးေသတၱာအတြင္းရွိေ
ဆးအခ်ိဳ႕ရက္လြန္ေနျခင္း 

ေတြ႔ရွိသည့္ေနရာ

ေက်ာင္းနံေဘး
တံခါးေပါက္

ေက်ာင္းအေနာက္
တံခါးေပါက္

ေက်ာင္းေဟာခန္း

ေက်ာင္းအေနာက္ဖက္
ေရကန္

ေက်ာင္းတြင္း
ေဆးေပးခန္း

အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးရန္
(အႏၱရာယ္ကိုမည္သို႔ေလ်ွာ့ခ်

မည္နည္း)

အေရးေပၚရဲဌာန   - ၁၉၁

အေရးေပၚေဆးဌာန  - ၁၆၆၉

အေရးေပၚမိုးေလဝသဌာန -  ၁၁၈၂

အေရးေပၚမီးသတ္ဌာန  - ၁၉၉

အပိုင္း (၅) အျခားသိေကာင္းစရာမ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚ 
လာပါက အေရးေပၚေခၚဆိုရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

အႏၱရာယ္ကိုေလ့လာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရန္နမူနာပံုစံငယ္ဇယား

၁

၂
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        ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ႏွစ္စဥ္နွစ္တိုင္းေရလႊမ္းမိုးမွႈကိုခံရပါသည္။အျခားသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားနွင့္ ယွဥ္ 
လွ်င္ေရႀကီးမွႈသည္မၾကာခဏေပၚေပါက္သလိုထိခိုက္ဆံုးရွံဳးမွႈကလည္းမ်ားျပားလွသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတဝန္း
ရွိေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထိန္းသိမ္း
ထားျခင္းသည္ေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ ေစ
ပါသည္။ထိုစာရင္းအခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ေဘးအႏၱရာယ္ကို
သတိျပဳမိၿပီးအသိအျမင္ႏိုးၾကားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ကေလးမ်ားသည္ဆရာမ်ားႏွင့္အေမးအေျဖျပဳ
လုပ္ကာဗဟုသုတမ်ားပိုင္ဆိုင္ၾကပါမည္။ (ဥပမာ- ၂ဝ၁၁ခုနွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေရလႊမ္းမိုးမွႈႀကီးေၾကာင့္မ
ည္သည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ခဲ့သနည္း၊ ကေလးမ်ားေသဆံုးခဲ့ပါသလား၊ အဘယ္မွ်နည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။)

ခုနွစ္

၂ဝဝ၃

၂ဝဝ၄

၂ဝဝ၅

၂ဝဝ၆

၂ဝဝ၇

၂ဝဝ၈

၂ဝဝ၉

၂ဝ၁ဝ

၂ဝ၁၁

စုစုေပါင္း

အႀကိမ္ေရေပါင္း

၁၇

၁၂

၁၂

၆

၁၃

၆

၅

၇

၁

၇၉

ျပည္နယ္ေပါင္း

၆၆

၅၉

၆၃

၅၈

၅၄

၆၅

၆၄

၇၄

၆၆

၅၆၉

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

၁ဝ

၃

×

၁၄၆၂

၁၇

၁၆

၂၂

၁၆၆၅

×

၃၁၉၅

ေသဆံုး

၄၄

၂၈

၇၅

၄၄၆

၃၆

၁၁၃

၅၃

၂၆၆

၈၁၃

၁၈၇၄

ဆံုးရွံဳးမွဳတန္ဖိုး
(ဘတ္သန္းေပါင္း)

၂ဝ၅ဝ.၂၆

၈၅ဝ.၆၅

၅၉၈၂.၂၈

၉၆၂၇.၄၁

၁၆၈၇.၈၆

၇၆ဝ၁.၇၉

၅၉၈၂.၂၈

၁၆၃၃၈.၇၃

၁၄၂၅ဝဝ

၁၉၁၈၉၁.၅၉

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚ 
လာပါက အေရးေပၚေခၚဆိုရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

၂ဝဝ၃ခုႏွစ္မွ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္အတြင္းထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
ေရႀကီးမွႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အပ်က္အစီးဆံုးရွံဳးမွႈစာရင္း

၄

၃ သမိုင္းအေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ား
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အခ်ိန္ကာလ
 (၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈)

ဇြန္ဒုတိယပတ္

စက္တင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္

ဇန္္နဝါရီဒုတိယပတ္

ဇူလိုင္ဒုတိယပတ္

ေအာကတ္ိုဘာဒုတိယပတ္

ဇန္နဝါရီေနာက္ဆံုးပတ္

ဇူလိုင္ေနာက္ဆံုးပတ္

ႏိုဝင္ဘာဒုတိယပတ္

ေဖေဖာ္ဝါရီဒုတိယပတ္

ၾသဂုတ္ဒုတိယပတ္

ႏိုဝင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္

မတ္လဒုတိယပတ္

စက္တင္ဘာဒုတိယပတ္

ဒီဇင္ဘာဒုတိယပတ္

မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္

ေက်ာင္းတြင္း
ပညာေပးသင္တန္း

ေက်ာင္းတြင္း

ေက်ာင္းတြင္း

ေက်ာင္းတြင္း

ေက်ာင္းတြင္း

ေက်ာင္းတြင္း

ေက်ာင္းတြင္း

ေက်ာင္းတြင္း

ေက်ာင္းတြင္း

ေက်ာင္းတြင္း

ေက်ာင္းတြင္း

ေက်ာင္းျပင္ပ
ပညာေပးသင္တန္း

ေက်ာင္းျပင္ပ

ေက်ာင္းျပင္ပ

ေက်ာင္းျပင္ပ

ေက်ာင္းျပင္ပ

ေက်ာင္းျပင္ပ

ရလာဒ္မ်ား

 ပညာေပးသင္တန္းအစီအစဥ္ဇယား၅
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ဧရာဝတီပန္းဥယ်ာဥ္စာသင္ေက်ာင္းအေနျဖင့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ
တြင္အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ႏွင့္ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမွႈမ်ားစနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ 
လမ္းညႊန္မွႈျဖင့္စနစ္တက် တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္ၾကပါမည္။
ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းစည္းစနစ္က်နျခင္း၊ပြင့္လင္းျမင္သာမွႈရွိျခင္း စေသာအခ်က္မ်ားကိုဦးစား 
ေပးကာျပန္ၾကားေရးအသင္း၏ ဦးေဆာင္မွႈျဖင့္မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနွင့္ရလာဒ္
မ်ားကိုေက်ာင္း၏ကိုယ္ပိုင္ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္
Graphic information မ်ားႏွင့္တကြ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီထုတ္ျပန္ေပးသြားပါမည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

 သတိေပးအသင္း၊ေရွးဦးသူနာျပဳအသင္းႏွင့္အရင္းအျမစ္အသင္းတို႔ပူးေပါင္းကာတစ္လ
လွ်င္တစ္ႀကိမ္အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္အတူေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါမည္။
ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္အသင္းလိုက္အေနျဖင့္မိမိတို႔တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုလက္ေတြ႔        
ေလ့က်င့္သည့္အစီအစဥ္မ်ား၊သရုပ္ျပျခင္းမ်ားပါဝင္ပါမည္။အစီအစဥ္ျပဳလုပ္မည့္ကာလမ်ားမွာ 
လစဥ္ တတိယပတ္မ်ားတြင္ျဖစ္ပါသည္။
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 သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လူထု၏အျမင္တြ
င္လြန္စြာအေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ရွဳျမင္ခံရျခင္းမရွိေသးသည္ကို ဧရာ
ဝတီပန္းဥယ်ာဥ္စာသင္ေက်ာင္းအေနျဖင့္ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ထို႔ေ
ၾကာင့္မိမိတို႔အေနျဖင့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္အဆင္ေျပေ
ခ်ာေမြ႔မွႈရွိေစရန္ႏွင့္စည္းရံုးေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္းကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမး္ရွိသေလာက္ခြန္
အားသံုးကာေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

အပိုင္း (၅) အျခားသိေကာင္းစရာမ်ား


