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1 အေရးေပၚျဖစ္ပြားစဥ္ 

 

အေရးေပၚလူနာ၊မီးေလာင္ျခင္းႏွင္႔မေတာ္တဆယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္ပြားျခင္း၊ခုိးမႈစသည့္အမႈအခင္းႏွင္႔ရင္ဆုိင္ရ 

သည္႔အခါ ပ်ာယာခတ္ျခင္းမရိွဘဲစိတ္ေအးေအးထားျပီး အကူအညီကုိ ေတာင္းခံပါ။ 

ဤအခန္းတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနမွာ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ 

ရွင္းျပမည္။ 

 

1-1 အေ၇းေပၚလူနာ၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ယာဥ္တုိက္မႈ၊ အမႈအခင္း ျဖစ္စဥ္ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ဖုန္းနံပတ္မ်ား 

 

(1) အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ား 

ေအာက္ပါအေရးေပၚ အေျခအေန၄မိ်ဳးအလုိက္ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္ကုိ သီးျခားသတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 

မည့္သည့္ဖုန္းနံပါတ္ကုိမဆုိ ၂၄နာရီ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားအကူအညီရယူႏုိင္သည္။ 

 

● အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ား။ 

 
မီးေလာင္ျခင္း။ 

နံပါတ္119(မီးသတ္ဌာန) 

 

မေတာ္တဆ 

ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားျခင္း 

နံပါတ1္10 (ရဲဌာန) 

 

အမႈအခင္း 

နံပါတ္110 (ရဲဌာန) 

 

 

အေရးေပၚလူနာ 

နံပါတ1္19 (မီးသတ္ဌာန) 

ရုတ္တရက္ေရာဂါေ၀ဒနာခံစား 

ရျခင္းႏွင္႔ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွျခင္း 

စသျဖင္႔အေရးေပၚလူနာတင္ 

္ယာဥ္လိုအပ္သည္႔အခါ 
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အလြန္အေရးေပၚျဖစ္မွသာသုံးရမည္႔နံပါတ္သာျဖစ္ပါသည္။ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းအတြက္မဆက္ပါႏွင္႔။ 

အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္သည္အခမဲ႔ျဖစ္ပါေသာ္လည္းမိမိကုိယ္ပိုင္ကား (သုိ႕) တကၠစီစီးႏုိင္ေလာက္သည္႔ေပါ့ပါးသည္႔ 

ေရာဂါႏွင္႔ထိခိုက္ဒဏ္ရာျဖစ္ခဲ႔လွ်င္ အသုံးမျပဳႏုိင္ပါ။ 

 

  (2) အေရးေပၚနံပါတ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား 

အိမ္ဖုန္း၊အမ်ားသုံးဖုန္း၊လက္ကုိင္ဖုန္း၊ မည္သည္မွမဆုိ နံပါတ္119 ၊ 110သုိ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

အိမ္ဖုန္း ၊အမ်ားသုံး႐ုံးဖုန္းမွဆက္သည္႔အခါ လိပ္စာမေျပာေသာ္လည္း ဆက္သြယ္လာသည္႔ေနရာကုိ အလုိအေလ်ာက္သိ 

႐ိွႏိုင္ပါသည္။ 

●အမ်ားသုံးဖုန္းမွဆက္ပုံဆက္နည္း။ 

 

 

အမ်ားသုံးဖုန္း၏ “အေရးေပၚအေၾကာင္းၾကားခလုတ္” ကုိႏိွပ္လုိက္လွ်င္ေငြအေၾကြ၊ ဖုန္းကတ္မလုိအပ္ပါ။ 
လက္ကုိင္ခြက္ကုိ မလုိက္ျပီး အနီေရာင္ “အေရးေပၚအေၾကာင္းၾကားခလုတ္”ကုိ ႏိွပ္ျပီးမွ နံပါတ္ “119” “110” ကုိ 
ႏိွပ္ရပါမည္။ 
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1 အေရးေပၚျဖစ္ပြားစဥ္ 

 

1-2  အေရးေပၚျဖစ္သည္႔အခါအသင္႔ျဖစ္ရန္ 

 

 (1)အေရးေပၚကုိယ္ပုိင္ကတ္ျပား 

 

အေရးေပၚအတြက္မိမိႏွင္႔ဆုိင္သည္႔အေရးၾကီးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိေရးထားသည့္”အေရးေပၚကုိယ္ပိုင္ကတ္ျပား”ကုိျပဳ

လုပ္ထားျပီး၊အျမဲကုိင္ေဆာင္ထားပါ။ အေရးၾကီးေသာအခ်က္မွာမိမိ၏နာမည္၊လိင္အမ်ိဳးအစား၊ေမြးေန႔သကၠရာဇ္၊ 

ေသြးအမ်ိဳးအစား၊အိမ္လိပ္စာ၊အိမ္ဖံုးနံပါတ္၊လက္ကုိင္ဖုံးနံပါတ္၊ႏုိင္ငံသား၊က်န္းမာေရးအာမခံကတ္နံပါတ္၊ေနထုိင္ခြင္႔ 

ကတ္ျပားႏွင္႔ အထူးရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ ေထာက္ခံစာနံပါတ္၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္နံပါတ္၊ ေျပာတတ္ေသာ ဘာသာစကား၊ 

အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏုိင္သည္႔လိပ္စာျဖစ္ပါသည္။ 

အေရးေပၚကုိယ္ပုိင္ကတ္ျပား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) အေရးေပၚဖုန္းသုိ႔ ေျပာရမည့္အေၾကာင္းအရာ 

နံပါတ္119၊နံပါတ္110သုိ႔ဆက္ပါက၊ မီးသတ္ကားႏွင့္ရဲကားကုိ ေစလႊတ္ရမည္႔ေနရာႏွင္႔ပတ္သက္၍ေမးျမန္းေလ႔႐ိွပါသည္။ 

စိတ္ေအးေအးထား၍စကားကုိေျဖးေျဖးႏွင့္ အသံက်ယ္က်ယ္ေျပာပါ။ ဂ်ပန္ဘာဘာစကား မေျပာတတ္ပါက 

ေျပာတတ္သည့္အသိမိတ္ေဆြႏွင္႔ အနီးအနားတြင္႐ိွသူထံမွ အကူအညီရယူပါ။ မိမိ၏ေနရပ္လိပ္စာႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး 

                                       တယ္လီဖုန္း 

အမည္         လိပ္စာ                               လက္ကုိင္ဖံုး  

ႏိုင္ငံသား       လိင္အမ်ိဳးအစား   က်ား/ မ    ေမြးေန႔သကၠရာဇ္   ႏွစ္    လ   ရက္     ေသြးအမ်ိဳးအစား     ေသြး 

ေနထုိင္ခြင္႔ကတ္ျပားႏွင္႔ အထူးအျမဲတမ္းေနထုိင္သူသက္ေသခံလက္မွတ္၏နံပါတ္               ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္နံပါတ္

က်န္းမာေရးအာမခံလက္မွတ္နံပါတ္       အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏုိင္သည္႔လိပ္စာ 

ေျပာတတ္ေသာဘာသာစကား 
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ဂ်ပန္ဘာသာျဖင္႔ေျပာဆုိတတ္ေအာင္ေလ႔က်င္႔ထားပါ။ 

ရဲခန္း၊ မီးသတ္ဌာနသုိ႔ လိပ္စာကုိေျပာျပသည္႔အခါ အနီးတြင္ ထင္႐ွားေပၚလြင္မႈအမွတ္အသား႐ိွေသာ 

အေဆာက္အဦအစသျဖင္႔ ေျပာျပႏုိင္လွ်င္အလ်င္ျမန္ဆုံးေရာက္႐ိွနုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။

●နံပါတ္119 မီးသတ္ဌာနသို႕အေၾကာင္းၾကားသည့္အခါ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတုိင္းေျပာရပါမည္။ 

 

1။ မီးေလာင္မႈ (သုိ႕) အေရးေပၚလူနာ။ 

2။ ျဖစ္ေပၚသည့္ေနရာ။ 

3။မိမိ၏နာမည္ 

 

မီးသတ္ဌာန သင္(အေၾကာင္းၾကားသူ) 

နံပါတ္ 119 သု႕ိဖုန္းဆက္မည္။ 

အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ေခၚသည္႕အခါတြင္ေတြ႕ၾကဳံရမည္႕အေမးအေျဖနမူနာ 

1။ နံပါတ္119 
မီးသတ္ဌာနပါ။မီးေလာင္မႈလား၊ 
အေရးေပၚလူနာလား။ 

 
 

1။အေရးေပၚလူနာျဖစ္ပါတယ္။ 

2။ဘယ္လိုျဖစ္တာပါလ။ဲ 
2။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ေနစဥ္မေတာ္တဆ 
ျဖစ္ပြားမႈပါ။(ညွပ္မိေနလုိ႕ပါ)စသျဖင့္အေျခ

အေနကုိေျပာျပပါ။ 
3။အခင္းျဖစ္ပြားေနေသာလိပ္စာကုိအတိ 
အက်ေျပာပါ။ 3။…ျမဳိ႕…ရပ္ကြက…္နံပါတ ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

4။အနီးအနားတြင္ထင္ရွားေသာ ဘာအမွတ ္
အသားရွိပါသလဲ။ 

 

4။အမ်ားပုိင္စာၾကည္႕တုိက္ရဲ႕အနားပါ။ 
 

5။ဖုနး္နံပါတ္ေျပာပါ။ 
 

5။ ၁၂၃၄-၅၆၇၈ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 

6။ဟုတ္က့ဲ။ေကာင္းပါျပီ။ 
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・နံပါတ္ ၁၁၀ ရဲဌာနသို႕အေၾကာင္းၾကားသည္႕အခါ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတုိင္းေျပာျပရမည္။ 

 

1။ျဖစ္ပြါးသည့္အေၾကာင္းအရာ(မေတာ္တဆယာဥ္တုိက္မႈလား၊ အမႈအခင္းလား စသည္႕အေျခအေနမ်ား) 

2။ျဖစ္ပြားေနသည္႕ေနရာ(သုိ႕)လိပ္စာ 

3။မိမိ၏နာမည္ 

※ဒဏ္ရာရသူရိွခဲ႕လ်ွင္ရဲဌာနသို႕အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖင့္အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ကိုစီစဥ္ေပးပါလိမ့္မည္။ 

မီးသတ္ဌာန 

 

သင္(အေၾကာင္းၾကားသူ) 

 
နံပါတ္ 119 သု႕ိဖုန္းဆက္မည္။ 
 

မီးသတ္ယာဥ္ေခၚသည႕္အခါတြင္ေတြ႕ၾကဳံရမည္႕အေမးအေျဖနမူနာ 

1။ နံပါတ္119 
မီးသတ္ဌာနပါ။မီးေလာင္မႈလား၊ 
အေရးေပၚလူနာလား။ 

 

 

1။ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ 
 

2။အခင္းျဖစ္ပြားေနေသာလိပ္စာကုိအတိ 
အက်ေျပာပါ။ 
 

2။…ျမဳိ႕…ရပ္ကြက…္နံပါတ ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
 

 3။ဘယ္နားကိုမီးစြေဲနပါသလဲ။ 
 

3။အေဆာက္အဦးရဲ႕ႏွစ္ထပ္မွာမီးစြေဲနပါ 
တယ္။ 

4။ေကာင္းပါျပီ။အခုခ်က္ခ်င္းအ့ဲဒီေနရာကို 

လာပါမယ္။ 

 

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
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 P အေရးေပၚအေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ထိပ္သို႔ 

 

P အေရးေပၚအေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

1 အေရးေပၚျဖစ္ပြားစဥ္ 

1-3 အေရးေပၚလူနာ 

F ေဆး၀ါးကုသမႈ (2-1 ႐ုတ္တရက္အေရးေပၚေရာဂါ၊ဒါဏ္ရာေၾကာင့္အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ေခၚလုိလွ်င္)  ကုိၾကည့္ပါ။ 

1-4 မီးေလာင္မႈ 

(1)မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားသည္႕အခါ 

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားသည္႕အခါ(ခဂ်ိဒ! အဓိပါၸယ္မွာမီးဗ်ဳိ႕) ဟုက်ယ္ေလာင္ေသာအသံျဖင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားအား 

အသိေပးရန္။ မ်က္ႏွာၾကက္တြင္မီးစြျဲခင္း၊ မီးကူးျခင္းစသျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္မီးမျငိမ္းသတ္ႏိုင္ေသာ အခါ 

ခ်က္ခ်င္းမီးသတ္ဌာန(နံပါတ္ 119)သို႕တယ္လီဖုန္းျဖင့္အေၾကာင္းၾကားပါ။ 

(2)မီးေဘးသင့္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ 

မီးေဘးအႏၱရယ္ေၾကာင့္အေရးၾကီးေသာအေဆာက္အအံုႏွင့္အိမ္ပစၥည္းမ်ားေလာင္က ြ်မ္းသြားသည့္အခါ၊ 

မီးေဘးအာမခံေတာင္းခံျခင္း၊အခြန္ေငြေလ်ာ့ျခင္း၊အခြန္ကင္းလြတ္ျခင္းစသည္႕ေလ်ွာက္ထားျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြ

က္”မီးေဘးသင့္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ”လိုအပ္ပါမည္။ “မီးေဘးသင့္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ”သည္မီးသတ္၀န္ထမ္းက 

မီးေဘးအႏၱရယ္က်ေရာက္သည္႕ေနရာအားစစ္ေဆးျခင္း၊ စံုစမ္းျခင္းျပဳလုပ္ျပီးမွ သာထုတ္ေပးပါသည။္ မေလ်ွာက္ထားမီ 

သက္ဆုိင္ရာမီးသတ္ဌာနသို႕အေသးစိတ္ေမးျမန္းစံုစမ္းရပါမည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
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 P အေရးေပၚအေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ထိပ္သို႔ 

 

P အေရးေပၚအေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

1 အေရးေပၚျဖစ္ပြားစဥ္ 

1-5 ယာဥ္တုိက္မူ 

(1) အတိုက္ခံရသူဖက္ 

N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 5-1(2) ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့လွ်င္ 

 

(2) တိုက္သူဖက ္

N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 5-1(1) ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္ 

 

(3) ယာဥ္တိုက္မူျဖစ္ပြားေၾကာင္းေထာက္ခံစာယူရန္ 

 "ယာဥ္တိုက္မူျဖစ္ပြားေၾကာင္းေထာက္ခံစာ"သည္ယာဥ္တိုက္မူ ျဖစ္ပြားေၾကာင္းကိုယာဥ္စည္းကမ္းစင္တာမွ ထုတ္ေပးပါသည္။ 

အာမခံကုမၸဏီသို႔တင္ျပသည့္အခါတြင္လိုအပ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာသည္တိုက္သည္ေနရာရွိတာဝန္ခံရဲစခန္း မဟုတ္လည္း နီးစပ္ရာ 

ရဲစခန္းတြင္ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္သူသည္တိုက္ခံရသူ၊တိုက္သူ၊ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆုိခြင့္ရိွသည့္မိသားစုဝင္(သို႔)အလုပ္ရွင္၊အာမခံေၾကးလက္ခံမည့္သူ 

မည္သူမဆိုေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။ ရဲသုိ႔အေၾကာင္းမၾကားထားေသာယာဥ္တိုက္မႈသည္ေထာက္ခံစာမရရိွႏိုင္ပါ။ 

 

1-6 ျပစ္မႈ 

လုယက္မႈ၊ ေဖါက္ထြင္းမႈ၊အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ လိုက္လံေနာက္ယွက္မႈ၊ လူမိုက္ဂိုဏ္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈၾကံဳေတြ႕ပါက 

အျမန္ဆံုးနီးစပ္ရာရဲစခန္းသို႔အေၾကာင္းၾကားေဆြးေႏြးပါ။ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္၁၁၀သုိ႔ဖုန္းဆက္ပါ။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
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P အေရးေပၚအေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

1 အေရးေပၚျဖစ္ပြားစဥ္ 

1-7 အျခားေသာအေရးေပၚအေျခအေန(ပစၥည္းေပ်ာက္ဆုံးမႈအစရွိေသာ) 

(1)ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေပ်ာက္ဆုံးလွ်င္ 

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေပ်ာက္ဆုံးပါကနီးစပ္ရာရဲစခန္းတြင္”ေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္းေထာက္ခံစာ"ရယူပါ။ထုိေနာက္မိမိႏုိင္ငံ၏သံ႐ံုး(သို႕) 

ေကာင္စစ္၀န္ရံုးတြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတထ္ပ္မံထုတ္ယူရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ရဲစခန္းမွေထာက္ခံစာ 

နံပါတ္လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ၎နံပါတ္ကုိမွတ္သားၿပီးအေၾကာင္းၾကားရန္။ 

 

 (2)ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ႏွင့္ အထူးရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ေထာက္ခံစာေပ်ာက္ဆုံးလွ်င္ 

ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ႏွင့္အထူးရာသက္ပန္ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာတြင္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ေရးသားထားသျဖင့္ မသမာသူမ်ား 

လက္ထေဲရာက္သြားပါကအလြဲသုံးစားမႈျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါခ်က္ခ်င္းရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီး 

ေပ်ာက္ဆုံးသည့္ရက္မွ ၁၄ရက္အတြင္း ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျဖစ္ပါက လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး႐ံုး၊ အထူးရာသက္ပန္ ေနထိုင္ခြင့္ ေထာက္ခံစာ 

ျဖစ္ပါကေနထိုင္သည့္ျမိဳ႕နယ္ရံုးသို႔ အေၾကာင္းၾကား၍ ထပ္မံထုတ္ယူရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ႏွင့္အထူးရာသက္ပန္ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာသည္ အက္ကြဲ၊ပ်က္စီသြားပါက အသစ္ေလွ်ာက္ရမည္။ 

ယခုကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ကို လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး႐ုံးသို႔လည္းေကာင္း၊ အထူးရာသက္ပန္ ေနထုိင္ခြင့္ ေထာက္ခံစာကို 

ျမိဳ႕နယ႐္ုံးသို႔လည္းေကာင္း ရယူေဆာင္သြားျပီးအသစ္ထပ္မံေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ (A ေနထုိင္ခြင့္စနစ္သစ္ႏွင့္ 

ႏိုင္ငံျခားသားေနထုိင္သူအေျခခံစာရင္းစနစ္ 5-1 ေနထိုင္ခြင့္ကတ္၊ အထူရာသက္ပန္ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာထပ္မံထုတ္ယူျခင္း တြင္ၾကည့္ရန္) 

 

 (3) ေငြေၾကးဆုိင္ရာကတ္မ်ားေပ်ာက္ဆုံးလွ်င္ 

ဘဏ္ကတ္ေပ်ာက္ဆုံးပါက သိသိခ်င္း နီးစပ္ရာရဲစခန္းတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္းေထာက္ခံစာထုတ္ယူပါ။ 

ထိုေနာက္ဘဏ္(သို႔)ေငြေၾကးကတ္ကုမၸဏီသို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ကတ္အသံုးျပဳခြင့္ကိ ုပိတ္ပင္ထားပါ။ 

 

 (4)ပစၥည္းေမ့ခ့ဲလွ်င္ ျပဳတ္က်ခ့ဲလွ်င္ 

နီးစပ္ရာရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားဆက္သြယ္ပါ။ ရထားႏွင့္ဘတ္စကားေပၚတြင္ပစၥည္းေမ့၊ျပဳတ္က်က်န္ရစ္ခဲ့ပါက ရထားဝန္ထမ္း၊ 

ဘတ္စကားကုမၸဏီထံသုိ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါ။ ရဲစခန္းသို႔အေၾကာင္းၾကားထားေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းအလိုက္ 

စာရင္းသြင္း ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။  ကာယကံရွင္က ၃လအတြင္း လာမယူပါက လာအပ္ထားသူကပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရသြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ပစၥည္းက်က်န္ခဲ့ပါက တတ္ႏိုင္သေလာက္ေစာလ်င္စြာရဲစခန္းတြင္ေမးျမန္းရပါမည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
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2 သဘာဝေဘးအႏၲရယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြလွ်င္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ငလ်င္မ်ားေသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာမေရြးငလ်င္လႈပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေႏြရာသီမ ွ

ေဆာင္းဦးရာသီအထိ မုန္တိုင္းတိုက္ေလ့ရွိပါသည္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ နည္းပါးသြားေစရန္ 

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာကြယ္ထားပါ။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ပါက စိတ္ေအးေအးထား၍ ျပဳမူတိမ္းေရွာင္ရန္ 

အေရးၾကီးသည္။ 

2-1 ငလွ်င္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ငလ်င္မ်ားေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ငလ်င္ႏွင့္ယွဥ္တြၿဲပီး ဆူနာမီ ေရလိွဳင္းၾကီးမ်ားလည္း 

ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ 

 (1)ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈအတုိင္းအတာ 

ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈအတိုင္းအတာသည္ အဆင့္၁၀ဆင့္ရိွသည္။ ကိန္းဂဏန္းႀကီးေလေလ လႈပ္ခတ္မႈျပင္းထန္ေလေလျဖစ္သည္။ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
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လႈပ္ခတ္မႈ 

အတုိင္းအတား 

လႈပ္ခတ္မႈ အေျခအေန လႈပ္ခတ္မႈ 

အတုိင္းအတာ  

လႈပ္ခတ္မႈ အေျခအေန 

၀  လူလႈပ္ေနသည္ဟု 

မခံစားရပါ။ 

၅ေလ်ာ့  လူအမ်ားစုသည္မိမိ

လံုျခံဳမႈအတြက္စဥ္းစာ

းသည္။အိမ္တြင္းဝင္ 

ပစၥည္းမ်ားေရြ႕လ်ား 

ႏိုင္သည္ 

၁  အိမ္ထဲရွိတခ်ိဳ႕ 

ေသာသူသာအနည္

းငယ္လႈပ္ေနသည္

ဟုခံစားရမည္ 

၅ျပင္း 

 

လူအမ်ားစုသည္လႈပ္

ရွားရန္ခက္ခဲၿပီးပစၥည္း

မ်ားလဲက်ႏိုင္သည္။ 

၂  အိမ္ေနေသာသူ 

တခ်ိဳ႕ကႏိုးလာၿပီးမီး

အိမ္၊ဖန္ေခ်ာင္းက

အနည္းလႈပ္ေန 

သည္ဟုခံစားရမည္ 

၆ေလ်ာ့ 

 

မတ္တတ္ရပ္ရန္ခက္

ခဲသည္။ အေသ 

မတပ္ထားေသာ 

ပစၥည္းမ်ားေရြ႕လ်ား 

လဲက်ႏိုင္ပါသည္။ 

၃  အခန္းထရဲွိလူတုိင္း

ကခံစားရၿပီးစင္ရွိ 

ပန္းကန္မ်ား 

အသံျမည္ျခင္း 

၆ျပင္း  တြားမသြားလွ်င္မေရြ႕

လ်ားႏိုင္ပါ။ 

အမ်ားေသာ အ 

ေဆာက္အဦး၏ 

မ်က္ႏွာၾကက္၊မွန္မ်ား ျပဳတ္က်ကြဲအက္ေလ့ရွိသည္။ 

၄  အိပ္ေနေသာသူက

ႏိုးလားၿပီးမီးေခ်ာင္း

ကလႈပ္ရွားကာစင္မွ

ပန္းကန္မ်ား 

အသံျမည္ျခင္း 

၇  မိမိ၏စိတ္အတိုင္းမ 

လႈပ္ရွားႏုိင္ပါ။အားလုံး

နီးပါးေသာအေဆာက္

အဦး၏မ်က္ႏွာၾကက္၊

မွန္မ်ားျပဳတ္က် ကြဲအက္ေလ့ရွိသည္။ 
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ျပင္းထန္ေသာငလ်င ္ ”Honshin" လႈပ္ၿပီးလွ်င္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လႈပ္ေလ့ရွိသည္။ ၎ကို "Yoshin" လို႔ေခၚၿပီးငလ်င္ႀကီးႏွင့္တူေသာ ငလ်င္ 

အႀကိမ္ႀကိမ္လႈပ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ သတိထားရပါမည္။ 

 

 (2)ငလ်င္ျဖစ္လွ်င္(ေဆာင္ရန္) 

ျဖစ္ပြားခ်ိန္အေျခအေန ေဆာင္ရန္ 

 

အိမ္ခန္းထဲ 

 

  1.ငလ်င္လာလွ်င္မိမိ၏ခႏၶာကိယု္လုံျခံဳမႈအတြက္စားပြခဲံုေအာက္သုိ႔၀င္ရန္။ 

2.လႈပ္ခတ္မႈရပ္သည့္အခါတြင္ဂက္စ္မီးဖိုကိုပိတ္ပါ။ 

3.တံခါးရြက္ကိုဖြင့္၍ထြက္ေပါက္ရေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ 

4.အျပင္ထြက္လွ်င္ပစၥည္းျပဳတ္က်မႈ၊အကြဲအစမ်ားသတိထားပါ ပ်ာယာမခတ္ပါႏွင့္။ 

5.ေျခလ်င္ျဖင့္ေဘးလြတ္ကင္းရာေနရာသုိ႔ေရွာင္ေျပးပါ။ 

6.နီးစပ္ရာလူကုိကူညီႏိုင္ရန္(ေရွ႕ဦးျပဳစုျခင္း)ႏွင့္တတ္ႏိုင္သမွ်ေရဒီယိုနားေထာင္ၿပီးသတင္းအခ်က္အလက္ရယူ

ပါ။ 

ဓါတ္ေလွကားထဲတြင္ 

 1.အထပ္နံပါတ္အကုန္နိပ္ပါ။ 

2.ရပ္သည့္ေနရာတြင္ဆင္းႏိုင္မဆင္းႏိုင္စမ္းစစ္ပါ။ 

(အလိုအေလ်ာက္ရပ္ေပးသည့္စနစ္တပ္ဆင္ထားပါကအနီးဆံုးအသင့္ေတာ္ဆုံးအထပ္တြင္ရပ္လိမ့္မည)္ 

3.လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္ေတာက္၍တံခါးဖြင့္မရပါက အေရးေပၚခလုပ္ကိုႏိွပ္ၿပီးေစာင့္ပါ။ 

အိမ္အျပင္ 
 1.ေၾကညာဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊စည္း႐ိုးမ်ားျပဳတ္က်မႈရွိေသာေၾကာင့္သတိထားရန္။ 

2.ေရွ႕ေဘးေနာက္ၾကည့္ၿပီးအႏၲရာယ္ကင္းရာသို႔သြားပါ။ 

ကားေမာင္းေနစဥ္ 

 1.လက္ကိုင္ကိုေသခ်ာကိုင္ထားၿပီးအရွိန္ေျဖးေျဖးျခင္းေလ်ာ့ခ်ပါ။ 

2.အေရးေပၚကားသြားလာမႈလြယ္ကူရန္ လမ္းလယ္ကုိ ကားသြားႏိုင္ေအာင္ ခ်န္ထားျပီး ကားရပ္ပါ။ 

 3.ေသာ့ကုိတပ္ထားၿပီး ေလာ့ကုိမခ်ထားပ ဲေျခလ်င္ျဖင့္လြတ္ေအာင္ေရွာင္ပါ။ 

ရထားစေသာယာဥ္ထဲတြင္ 

  1.လက္ကိုင္ကိုေသခ်ာကိုင္ထားပါ။ 

2.ရထားလမ္းတစ္ဝက္တြင္ရထားရပ္ေသာ္လည္း ညႊန္ၾကားခ်က္မရိွဘဲ အေရးေပၚ ခလုတ္ ႏွိပ္ျပီး တံခါး ဖြင့္ျခင္း၊ 

ျပတင္ေပါက္မွ ခုန္ထြက္ျခင္းမျပဳရ။ 

3.ေမာင္းႏွင္သူႏွင့္တာဝန္ရွိသူ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိလိုက္နာရန္။ 

 (3)ငလ်င္၏ေနာက္ဆက္တြေဲဘးအႏၲရာယ္ 

ငလ်င္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးအႏၲရာယ္ထဲတြင္မီးေလာင္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ မီးေဘးမွ ကာကြယ္ရန္ မီးကိ ု ခ်က္ခ်င္း ပိတရ္န္ 

အဓိကျဖစ္သည္။ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈ ရပ္တန္႔သြား သည္အခါတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ဂက္စ္သံုးကိရိယာ၏ပင္မအဆိုကုိပိတ္ပါ။ လွ်ပ္စစ္ 
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ပလပ္ကိုျဖဳတ္ထားပါ။ ေဘးေရွာင္ရာတြင္မိန္းခ်ၿပီးမွသြားပါ။ မီးစေလာင္ခဲ့ပါက အိမ္နီးနားခ်င္းကို အကူအညီေတာင္းၿပီးမီးၿငိမ္းေအာင္ၾကိဳးစားပါ။ 

ငလ်င္၏ေနာက္ဆက္တြေဲဘးတခုမွာဆူနာမီျဖစ္သည္။ဆူနာမီသည္တီဗြီႏွင့္ေရဒီယို၏ေၾကညာမႈထက္ပိုေစာျဖစ္ေလ့ရိွေသာေၾကာင့္ငလ်င္စလုပ္

ကတည္းကအျမန္ဆံုးပင္လယ္ကမ္းစပ္မွထြက္ခြာၿပီးအျမန္ဆံုးျမင့္ေသာေနရာတြင္ေရွာင္ေနပါ။ဆူနာမီသည္၂ၾကိမ္၃ၾကိမ္ျပန္လာေလ့ရွိသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္  ဆူနာမီလာပါက သတိေပးခ်က္ ရုပ္သိမ္းသည့္အထိကမ္းစပ္သို႔မသြားရန္။ 

 

2 သဘာဝေဘးအႏၲရယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြလွ်င္ 

2-2 မုန္တုိင္း 

မုန္တိုင္းသည္ ၇-၁၀လပုိင္းတြင္ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီးျပင္းထန္ေသာမိုးႏွင့္ ေလတုိက္ခတ္ေလ့ရွိသည္။ေျမျပိဳျခင္းႏွင့္ေရႀကီးျခင္းမ်ားျဖစ္ေလ့ရိွသည္။ 

ပ်ံ႕လြင့္လာေသာပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ဒါဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ ဒီေရတက္မႈအႏၲရာယ္မ်ားရွိသည္။ 

(1)မုန္တုိင္း 

အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္၁၀၀ ံမွ၁၈၀ ံအတြင္းပစိဖိတ္သမုဒၵရာ၊ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာအပူပိုင္းေလဖိအား 

နည္းရပ္ဝန္းသည္ အျမန္နႈန္းတစ္စကၠန္႔လွ်င္၁၇.၂မီတာအထက္တိုက္ခက္သည္ကုိမုန္တိုင္းဟုေခၚသည္။ ဟာရီကိန္း၊ ဆိုင္ကလုံးတို႔ႏွင့္တူၿပီး 

တခါတရံေဘးအႏၲရာယ္ၾကီးျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္သတိထားရမည္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပတ္ဝန္းက်င္၏သာမန္ေလဖိအားသည္၁၀၁၃ဟက္တာပါစကယ္ျဖစ္ေသာ္လည္းမုန္တိုင္းနီးကပ္လာလွ်င္ဖိအားကနိမ့္က်သြားမည္ျဖစ္

သည္။ဖိအားနိမ့္လာသည္ႏွင့္အမွ်မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းေလ့ရိွသည္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္မုန္တိုင္း၏တုိက္ခက္ေလသည္နာရီေျပာင္းျပန္တိုက္ခတ္သည္။ ျပင္းအားသည္မုန္တိုင္း၏ တိုက္ခတ္မႈဦးတည္ခ်က္ 

ညာဖက္သည္မုန္တိုင္းကုိယ္တုိင္ကေရႊ႕ပတ္ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေလႏွင့္မုန္တိုင္း ေရႊ႕လ်ားရာဦးတည္မႈႏွင့္ တူညီေသာေၾကာင့္ 

ဘယ္ဖက္ထက္ျပင္းထန္သည္။မုန္တိုင္း၏ဦးတည္ဖက္ေပၚမူတည္၍ဆုံး႐ူံးမႈအနည္း၊အမ်ားကြာျခားေသာေၾကာင့္မိုးေလဝသကုိၾကည့္ၿပီးမုန္တိုင္း

အတြက္ျပင္ဆင္ပါ။ 

ေလနည္းဖိအားေၾကာင့္ေရျမင့္တက္မႈႏွင့္ေလျပင္းအားေၾကာင့္ဒီေရတက္မႈကိုသတိထားရန္။ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္ဖိအား၁ဟက္တာပါစ

ကယ္နိမ့္က်သြားပါက ၁စင္တီျမင့္တက္ၿပီးေလတုိက္မႈ၏ ၂ဆထက္ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။ ဒီေရတက္ခ်ိန္ႏွင့္ ထပ္ၿပီးပိုမို ထိခိုက္ႏွစ္နာမႈမ်ား 

ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္လယ္နားသုိ႔မကပ္ရန္။ 

 (2)မုန္တုိင္း၏ျပင္းထန္မႈ 

မုန္တိုင္းျပင္းထန္မႈသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗဟိုေလဖိအားရပ္ဝန္းကို စံခ်ိန္ထားျပီး အျပင္းထန္ဆံုးေလတုိက္ႏႈန္းျဖင့္ တိုင္းတာသည္။ 

မုန္တုိင္းအဆင့္ ဗဟုိဖိအား အျပင္းထန္ဆုံးေလတုိက္ႏႈန္း 

မုန္တုိင္းငယ္ ၉၉၀ ၁၇.၂-၂၅မီတာ 

အလတ္စားမုန္တုိင္း ၉၅၀-၉၈၉ ၂၅-၃၃မီတာ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
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 P အေရးေပၚအေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ထိပ္သို႔ 

 

P အေရးေပၚအေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

မုန္တုိင္းအဆင့္ ဗဟုိဖိအား အျပင္းထန္ဆုံးေလတုိက္ႏႈန္း 

ျပင္းထန္ေသာမုန္းတုိင္း ၉၃၀-၉၄၉ ၃၃-၄၅မီတာ 

အလြန္ျပင္းထန္ေသာမုန္တုိင္း ၉၀၀-၉၂၉ ၄၅-၅၀မီတာ 

အျပင္းထန္ဆုံးမုန္တုိင္း    -၉၀၀ ၅၀မီတာအထက္ 

 

 (3)မုန္တုိင္းအဆင့္ 

မုန္တိုင္းအဆင့္ကိုေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ "ေလျပင္းထန္ရာေဒသ"ဆိုသည္မွာ ၁စကၠန္႕လွ်င္ ၁၅မီတာႏႈန္းတိုက္ခက္မႈကို ဆိုလုိၿပီး 

ထိ႕ုထက္ပိုတိုက္ပါက ၎ကုိ"ေလၾကမ္းတိုက္ရာေဒသ"ကိ ုေခၚၿပီး၊ ေလတုိက္ႏႈန္းက ၁စကၠန္႕လွ်င္ ၂၅မီတာေက်ာ္သည့္ေလျပင္းတိုက္ေနသည့္ 

သု႕ိမဟုတ္၊ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ ေဒသကုိ "ေလၾကမ္းတိုက္သည့္ေဒသ" ဟုေခၚသည္။ 

 

အတန္း ေလျပင္းတုိက္ရာေဒသ 

ေဖာ္ျပျခင္းမရွိ ၅၀၀ကီလိုမီတာမျပည့္ 

အႀကီးစား ၅၀၀ကီလိုမီတာအထက္၈၀၀ကီလုီိတာမျပည့္ 

အလြန္ၾကီးမား ၈၀၀ကီလိုမီတာအထက္ 

 

(4)ေလ၏ျပင္းထန္မႈ 

မုန္တိုင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာေလတိုက္ႏႈန္းႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာထိခိုက္မႈသည္ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

ပွ်မ္းမွ်ေလတုိက္နႈန္း လူႏွင့္အေဆာက္အဦးေပၚထိခုိက္မႈသက္ေရာက္မႈ 

ေလတုိက္နႈန္း၁စကၠန္႔လွ်င္၁၀မီတာ ထီးမေဆာင္းႏုိင္ပါ။ေသခ်ာမတပ္ထားေသာဆုိင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္သစ္ျပားမ်ားလြင့္လာႏိုင္သည္။ 

ေလတုိက္နႈန္း၁စကၠန္႔လွ်င္၁၅မီတာ ပလတ္စတစ္အိမ္မ်ားပ်က္စီးၿပီးဆိုင္းဘုတ္မ်ားစတင္လြင့္ပ်ံေနၿပီျဖစ္သည္။ 

ေလတုိက္နႈန္း၁စကၠန္႔လွ်င္၂၀မီတာ 
ကေလးငယ္မ်ားလြင့္ပါသြားလုနီးပါးျဖစ္ၿပီးခႏၶာကိုယ္ကို၃၀ ံေစာင္းေနမွသာမတ္တပ္ရပ္ႏိုင္သည္

။ 

ေလတုိက္နႈန္း၁စကၠန္႔လွ်င္၂၅မီတာ 

သစ္ကိုင္းက်ိဳးၿပီးစတီးရွပ္တာမ်ားစတင္ပ်က္စီးမည္။လြင့္စင္လာေသာအရာမ်ားေၾကာင့္ျပတင္းမွ

န္ကြဲမည္။ 

ေခါင္မိုးစမ်ားလြင့္စင္ျခင္း၊တီဗြီအင္တာနာမ်ား၊မီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ားက်ိဳးျခင္းမ်ားျဖစ္မည္။ 

ျခံအကာအရံမ်ားပ်က္စီးၿပီးေသခ်ာမတပ္ဆင္ထားေသာအိမ္အျပင္ပုိင္းပစၥည္းမ်ားလြင့္စင္လိမ့္မ

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
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P အေရးေပၚအေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ပွ်မ္းမွ်ေလတုိက္နႈန္း လူႏွင့္အေဆာက္အဦးေပၚထိခုိက္မႈသက္ေရာက္မႈ 

ည္။ 

ေလတုိက္နႈန္း၁စကၠန္႔လွ်င္၃၀မီတာ 
မ်က္ႏွာၾကက္မ်ား၊အိမ္အမိုးမ်ားလြင့္စင္ကာ သစ္သားအိမ္အခ်ိဳ႕ပ်က္စီးလိမ့္မည္။ 

ဓါတ္တုိင္မ်ားလဲက်သည့္အခါလည္းရွိသည္။ 

ေလတုိက္နႈန္း၁စကၠန္႔လွ်င္၃၅မီတာ မီးရထားတြဲမ်ားလဲသြားႏိုင္သည္။ 

ေလတုိက္နႈန္း၁စကၠန္႔လွ်င္၁၀မီတာ ခႏၶာကိုယ္ကို၄၅ ံေစာင္းကာရပ္ရၿပီးေက်ာက္ခဲငယ္မ်ားလြင့္စင္ႏိုင္ေစသည္။ 

ေလတုိက္နႈန္း၁စကၠန္႔လွ်င္၅၀မီတာ သစ္သားအိမ္မ်ားပ်က္စီးၿပီးသစ္ပင္မ်ားအျမစ္မွကၽြတ္ထြက္လေဲစသည္။ 

ေလတုိက္နႈန္း၁စကၠန္႔လွ်င္၆၀မီတာ သံတာ၀ါတိုင္မ်ားေကြးေကာက္ေစသည္။ 

 

(5)မုိးေရခ်ိန္ပမဏ 

မုန္တိုင္းေၾကာင့္ရြာေသာမိုးေရခ်ိန္ပမာဏသည္ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

၁နာရီမုိးေရခ်ိန္ အျဖစ္မွန္အေျခအေန 

၅-၁၀မီလီမီတာ ေရဝပ္ၿပီးမိုးစကသ္ံၾကားရသည္။ 

၁၀-၂၀မီလီမီတာ မိုးသံေၾကာင့္စကားေျပာသံမၾကားႏုိင္ပါ။အခ်ိန္ရွည္ရြာသြန္းပါကေဘးျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

၂၀-၃၀မီလီမီတာ ေျမာင္းေရလွ်ံၿပီးေခ်ာင္းေရႀကီးလိမ့္မည္။ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ 

၃၀မီလီမီတာအထက္ 
မိုးသည္းထန္စြာရြာသည္။ ေဘးေရွာင္ရန္ျပင္ဆင္ကာ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟုထင္ပါက 

ေဘးကင္းရာသို႔ ေရွာင္ေျပးရန္။ 

(6)မုန္တုိင္းျဖစ္သည့္အခါ 

1.မုိးကာျပတင္းေပါက္ႏွင့္ရွပ္တာကိုပိတ္ပါ။ 

2.ေလျပင္းတိုက္ခ်ိန္တြင္အျပင္မထြက္ရန္။ 

3.မုိေလဝသမွသတင္းထုတ္လႊင့္မႈကိနုားေထာင္ၿပီး ေဘးေရွာင္ရန္သတိေပးခ်က္ထြက္လာပါက လ်င္ျမန္စြာေရွာင္ေျပးပါ။ 

4.က်ိဳးလဲသြားေသာဓါတ္တုိင္ႏွင့္ ဓါတ္ၾကိဳးအနီးသို႔မသြားရန္။ 
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2-3 ႏွင္းသည္းထန္စြာက်ဆင္းျခင္း 

ေအးေသာေဒသမ်ားအထူးသျဖင့္”ဟိုခုလိခု”မ”ွတိုးဟိခုု”၏ဂ်ပန္ပင္လယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ “ဟိုကုိင္းဒိုး”ေဒသမ်ားတြင္ ၁၂လပုိင္းမွ ၃လပိုင္းအထိ 

ႏွင္းက်၍စုပံုသည္။ တခါတရံ ၅မီတာအထက္ ႏွင္းစုပံုသည့္ႏွစ္မ်ိဳးလည္းရွိျပီး သစ္သားအိမ္မ်ားမခံႏိုင္ကာၿပိဳပိမႈမ်ားရွိသည္။ 

 (1)ႏွင္းသည္းထန္မႈမွကာကြယ္နည္း 

ႏွင္းသည္းစြာက်ျပီးစုပုံတတ္သည့္ “ဟိုခုလိခု"ကေန"တိုးဟိခုု"၏ဂ်ပန္ပင္လယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ "ဟိုကုိင္းဒိုး"ေဒသမ်ားမွာ ေနထိုင္ေနသူသည္ 

ႏွင္းဒါဏ္မွ ကာကြယ္ရန္လပု္ေဆာင္ရသည္။ အျပင္ထြက္လွ်င္ မေခ်ာ္လေဲအာင္ ႏွင္းထစဲီးဖိနပ္၊ လမ္းေလွ်ာက္သည့္အခါတြင္လည္း လက္ကို 

အၿမဲလႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားျပီး ေခ်ာ္မလေဲအာင္သတိထားရသည္။ 

ႏွင္းကိုပံုမွန္ဖယ္ရွားရသည္။ သည္းထန္စြာႏွင္းက်ရာတြင္ လူအေသမ်ားဆုံးမွာ အိမ္ေခါင္မုိးႏွင္းရွင္းရာ၌ ေခ်ာ္က်ေသဆုံးမႈျဖစ္သည္။ 

ေခါင္မိုးမွႏွင္းဖယ္ရွားခ်ိန္တြင္ ေခ်ာ္္မက်ေအာင္ႀကိဳးခ်ည္ျခင္း၊ မေခ်ာေစေသာပစၥည္းတပ္ျခင္း၊ ေလွကားအေသတပ္ျခင္းစသည့္ 

ေခ်ာ္မက်ေအာင္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ၿပီး တစ္ေယာက္တည္းမရွင္းရန္။ အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင္းရွင္းရာတြင္ အမုိးေပၚမွက်လာေသာႏွင္းကို 

သတိထားရန္။ 

 

(2)ႏွင္းလမ္းေပၚတြင္ေမာင္းႏွင္မႈ 

ႏွင္းလမ္းတြင္ ယာဥ္ေမာင္းျခင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း မျဖစ္မေန ေမာင္းရန္လိအုပ္ပါက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ 

သတိျပဳလိုက္နာရန္။ 

1.ေမာင္းႏွင္ရာတြင္အဓိကအားျဖင့္အရွိန္၊ဘရိတ္၊လက္ကိုင္အဝိုင္းအသံုးျပဳျခင္းကိုေျဖးေျဖးျခင္းျပဳလုပ္ရန္။ အျမန္ေမာင္းျခင္း၊ 

႐ုတ္တရက္ရပ္တန္႔ျခင္းကိ ုမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ 

2.က်ယ္ေသာလမ္းႏွင့္ကားအသြားအလာမ်ားေသာ လမ္းကုိေရြးခ်ယ္ေမာင္းႏွင္ရန္။ 

3.ခရီးရွည္ေမာင္းႏွင္ပါက ဓါတ္ဆီဆိုင္တြင္ ဘက္ထရီအားစစ္ၾကည့္ရန္။ 

4.ႏွင္းလမ္းေပၚ ေမာင္းႏွင္သည္အခါ ႏွင္းလမ္းသုံးတာယာကို အသံုးျပဳေလ့ရိွသည္။ ထိတုာယာကို တပ္ဆင္သည္အခါ 

ေမာင္းခတ္သည့္၂ဘီးသာ တပ္ဆင္လွ်င္ အႏၱာရယ္ရိွေသာေၾကာင့္ ၄ဘီးစလံုးတပ္ဆင္ပါ။ တာယာခ်ိန္းတပ္ဆင္ပါက ေမာင္းခတ္သည္ဘီးတြင္ 

တပ္ဆင္ရမည္။ 
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2 သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕လွ်င္ 

2-4 ေျမၿပိဳမႈ 

မုန္တိုင္းေၾကာင့္မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ၊ငလ်င္၊ႏွင္းအရည္ေပ်ာ္မႈေၾကာင့္ေျမဆီေပ်ာ့ပါးေသာကုန္းပါးမ်ား၊သေဲျမမ်ားတစ္ၿပိဳင္နက္ၿပိဳက်မႈကိုေျမ

ၿပိဳမႈဟုေခၚသည္။အထူးသျဖင့္မိုးရာသီအခ်ိန္၊မုန္တိုင္းတုိက္ခ်ိန္တြင္သတိျပဳရန္။၁နာရီလွ်င္၂၀လီတာေက်ာ္၊မိုးရြာစဥ္မွစၿပီး၁၀၀လီတာအေက်ာ္

မိုးရြာသြန္းပါကေျမၿပိဳႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ေတာင္ကမ္းပါး၊ ေတာင္ေစာင္းတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအထူးသတိထားရမည္ျဖစ္သည္။
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2 သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕လွ်င္ 

2-5 ေဘးမွႀကိဳတင္ကာကြယ္ျပင္ဆင္မႈ 

(1)ကုိယ္ပုိင္အေရးေပၚကတ္ (1-2 အေရးေပၚအေျခအေနျပင္ဆင္မႈတြင္ၾကည့္ရန္) 

(2)ေဘးေရွာင္ရာတြင္ အဓိကယူေဆာင္သြားရမည့္ပစၥည္းမ်ားစာရင္း 

ေဘးအႏၲရာယ္မွေရွာင္ရာတြင္ အလိုအပ္ဆံုး အဓိကယူေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကုိ အေရးေပၚသုံးအိတင္ယ္တြင္တည္ထ့ားၿပီး လြယ္ကူစြာ 

ယူလုိ႔ရသည့္ေနရာတြင္ထားပါ။ တျခားပစၥည္းမ်ားကုိ ေဘးေရွာင္ၿပီး အႏၲရာယ္မရွိသည့္အခါမွ ျပန္လည္ယူေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

 အေရးေပၚယူေဆာင္ရမည့္ပစၥည္းစာရင္း 

အေရးႀကီးပစၥည္း 

 

□ကတ္အမ်ိဳးအစား 

□ေငြ 

□ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မိတၱဴ 

□က်န္းမာေရးအာမခံကတ္မိတၱဴ 

 

အစားအေသာက္ 

 

□ကိတ္ေျခာက္ 

□အစာသြပ္ဗူး 

□အဟာရကူပစၥည္း 

□အစာေျခာက္ 

□ေရသန္႔ 

□တစ္ခါသံုးပန္းကန္ 

□ေဖါက္တံ 

 

ေရဒီယုိအမ်ိဳးအစား 

 

 ဓါတ္မီး 

 

□လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးငယ ္

□အပိုဓါတ္ခဲ 

 

ေဆး 

 

□အနာကပ္ပလာစလာ 

□အနာက်က္ေဆး 

□ပတ္တီး 

□အရက္ျပန္ 

 

တျခားေသာပစၥည္း 

 

□အဝတ ္

□လက္အိတ ္

□မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ 

□တစ္႐ူးစကၠဴ 

□မုိးကာ 
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□ခရီးေဆာင္ေရဒီယို 

□အပိုဓါတ္ခဲ 
 

□မီးျခစ္ 

□ပလက္စတစ္အိတ္ 
 

※ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ေနထိုင္ခြင့္ကတ္၊ အထူးရာသက္ပန္ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာကို အျမဲ အနီးအနားမွာ ထားျပီး ေဘးေရွာင္ခ်ိန္တြင္ယူ  

ေဆာင္သြားပါ။ ကေလးသံုးႏွင့္မိန္းကေလးသံုးက်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ားကုိလိုအပ္သလုိယူေဆာင္သြားပါ။ 

 

(3)စုေဆာင္းထားရန္ပစၥည္း 

ေဘးအႏၲရာယ္မွျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ရက္အနည္းၾကာျမင့္ေသာေၾကာင့္ (အနည္းဆုံး၃ရက္စာ၊ တတ္ႏိုင္ပါက ၇ရက္စာ) ခန္႔မွန္းကာ၊ 

မိမိကိုယ္ကိုယ္ အားကုိးစားေသာက္ေနႏိုင္ရန္အတြက္ "အေရးေပၚသုံးအိတ္"ႏွင့္ သီးျခားအေနျဖင့္ ေဆာင္းထားရန္အေရးႀကီးသည္။ 

 

 စုေဆာင္းထားရန္ပစၥည္းစာရင္း 

□ေသာက္ေရသန္႔ 

□အစားအေသာက္ 

□တစ္ခါသံုးခြက္၊ပန္းကန္ 

□ေစာင္ 

□ပလက္စတစ္အခင္း 

□ပလက္စတစ္ပုံး 

□စားပြတဲင္ဂက္စ္မီးဖို 

□တစ္ခါသံုးခႏၶာကိုယ္အပူေပးပစၥည္း 

□ၾကိဳး 

□အဝတ္ျဖင့္လုပ္ေသာတိပ္ေခြ 

※ေသာက္ေရသည္တစ္ေန႔လွ်င္လူတစ္ေယာက္ကို၃လီတာစာ၊ အစာသည္ အစာသြပ္ဘူးႏွင့္ အသင့္စားသုံးႏိုင္သည့္အစားအစာမ်ားကို 

၃ရက္စာျပင္ဆင္ထားပါ။ 

 

 (4)ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေလ့က်င့္မႈ 

၉လပိုင္း၁ရက္ေန႔သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေလ့က်င့္မႈေန႔ျဖစ္ၿပီး ၈လပိုင္း၃၀ရက္ေနမွ၉လပိုင္း၅ရက္ေန႔အထိ 

ေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေလ့က်င့္မႈအပတ္ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္ ေနရပ္မွာ က်င္းပသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ 

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ပါ၀င္ေလ့က်င့္ျပီး ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္အခါ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ျပဳမူေရွာင္ေျပးႏုိင္ေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ထားပါ။ 

ေဒသအသီးသီးရွိ ေဘးအႏၲရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးစင္တာမွ အသိပညာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင္တန္းပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ထို႔ျပင္ ဗြီဒီယုိမွ တစ္ဆင့္ 

ေလ့လာႏိုင္သည္။ 
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2 သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕လွ်င္ 

2-6 ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္း 

မိုးေလဝသေဘးမွကာကြယ္ရန္ မိုးေလဝသဌာနမွ ေပးပို႔ေသာမိုးေလ၀သ သတိေပးခ်က္ႏွင္သတင္းကိ ု ေသခ်ာနားေထာင္ရန္။ 

၎သတင္းသည္ေန႔စဥ္ထုတ္လြင့္ၿပီး တီဗြ၊ီေရဒီယို၊အင္တာနက္မွတဆင့္ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

မုန္တိုင္းႏွင့္မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းႏိုင္သည့္အခါ မ်ားေသာအားျဖင့္ တီဗီြႏွင့္ ေရဒီယို၏ မိုးေလဝသသတင္းမွ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိမရွိ 

ၾကိဳတင္သိရိွႏိုင္သည္။ 

 

(1)ေရဒီယုိ၊တီဗြီမွ"သတိေပးသတင္း" "အေရးေပၚသတင္း"အခ်က္အလက္ရယူျခင္း 

"သတိေပးသတင္း"သည္ေဘးျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းသတင္းျဖစ္ၿပီး"အေရးေပၚသတင္း"သည္ႀကီးမားေသာေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း 

အသိေပးေသာ သတင္းျဖစ္သည္။ အေရးေပၚသတင္းသည္ လြန္စြာသတိထားရန္လိုသည္ဆိုေသာ သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

သတိေပးသတင္းေၾကာင့္ ဘာမွမျဖစ္ပြားႏုိင္ဟု မေျပာႏုိင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္တီဗြီ၊ေရဒီယိုကုိနားေထာင္ၿပီးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အေရးေပၚသတင္း 

မုိးႀကီးအေရးေပၚသတင္း 
မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖစ္သည္။ 
ထုိေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွာေရႀကီးမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈတို႔ျဖစ္သည္။ 

ေရႀကီးမႈအေရးေပၚသတင္း 

မိုးႀကီး၊အခ်ိန္ရွည္မုိး၊ႏွင္းအရည္ေပ်ာ္မႈေၾကာင့္ေခ်ာင္းေရလွ်ံကာႀကီးမားေသာေဘးျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆုံးျ
ဖတ္ 
ေၾကညာေပးျခင္းျဖစ္သည္။၎ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာႀကီးမားေသာေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွာေခ်ာင္းေရလွ်ံျခင္း၊ကမ္း 
တုိက္စားျခင္း၊တာျပိဳျခင္းအစရွိေသာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ေခ်ာင္းေရလွ်ံသည္ဟုဆုိထားပါ
က 
ထုိသတ္မွတ္ထားေသာေခ်ာင္း၏ေရႀကီးမႈအေရးေပၚသတင္းကုိထုတ္ျပန္ေပးသည္။ 

သည္းထန္စြာႏွင္းက်ျခင္းအေရးေပၚသတင္း သည္းထန္စြာႏွင္းက်ျခင္းေၾကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖစ္သည္။ 

ေလမုန္တုိင္းအေရးေပၚသတင္း ေလမုန္တုိင္းေၾကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖစ္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html


 

 

 

 
 P အေရးေပၚအေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ထိပ္သို႔ 

 

P အေရးေပၚအေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ႏွင္းမုန္တုိင္းအေရးေပၚသတင္း 

ႏွင္းႏွင့္တကြေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾ

ကညာမႈျဖစ္သည္။ 

ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေဘးအႏၲရာယ္အျပင္ႏွင္းက်မႈေၾကာင့္အျမင္ေဝဝါးျခင္းေဘး

အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ 

ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးသည္။(ႏွင္း+ေလျပင္း)မဟုတ္ပဲသည္းထန္စြာႏွင္းက်ျခင္

းေၾကာင့္ေဘး 

အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကျငာေပးမႈကိုႏွင္းမုန္တိုင္းအေရးေပၚသတင္းဟုေ

ခၚသည္။ 

လိွဳင္းလုံးအေရးေပၚသတင္း 

ေရလွိဳင္းၾကီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကျငာမႈျဖစ္သည္

။ေရလွိဳင္းၾကီးႏွင့္ 

ငလ်င္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဆူနာမီသည္လံုးဝမတူညီပါ။ 

ဒီေရအေရးေပၚသတင္း 

မုန္တိုင္းႏွင့္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းေႀကာင့္ ဒီေရတက္မႈ 

ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖစ္ 

သည္။  

 

 သတိေပးသတင္း 

 

မုိးႀကီးႏုိင္ေၾကာင္းသတိေပးသတင္း 

မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျ

ဖစ္သည္။ 

ထိုေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွာေရႀကီးမႈ၊ေျမၿပိဳမႈတို႔ျဖစ္သည္။မိုးရပ္စဲသြားေသာ္လည္းေျမၿပိဳမႈျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွ

ပါကသတိေပး 

သတင္းကိုဆက္လက္ထုတ္လြင့္ေပးသည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html


 

 

 

 
 P အေရးေပၚအေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ထိပ္သို႔ 

 

P အေရးေပၚအေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ေရႀကီးမႈသတိေပးသတင္း 

မိုးႀကီး၊အခ်ိန္ရွည္မိုး၊ႏွင္းအရည္ေပ်ာ္မႈေၾကာင့္ေခ်ာင္းေရလွ်ံကာႀကီးမားေသာေဘးျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႀ

ကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ 

ေၾကညာေပးျခင္းျဖစ္သည္။၎ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာႀကီးမားေသာေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွာေခ်ာင္းေရလွ်ံျ

ခင္း၊ကမ္းတုိက္စားျခင္း 

တာျပဳိျခင္းအစရိွေသာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ေခ်ာင္းေရလွ်ံသည္ဟုဆုိထားပါက 

ထိုသတ္မွတ္ထားေသာေခ်ာင္း၏ေရႀကီးမႈသတိေပးသတင္းကိုထုတ္ျပန္ေပးလိမ့္မည္။ 

ႏွင္းသည္းထန္စြာႏွင္းက်ျခင္းသတိေပးသတ

င္း 

ႏွင္းသည္းထန္စြာက်ျခင္းေၾကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖ

စ္သည္။ 

ေလမုန္တုိင္းသတိေပးသတင္း ေလမုန္တိုင္းေၾကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖစ္သည္။ 

ႏွင္းမုန္တုိင္းသတိေပးသတင္း 

ႏွင္းႏွင့္တကြေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾက

ညာမႈျဖစ္သည္။ 

ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေဘးအႏၲရာယ္အျပင္ႏွင္းက်မႈေၾကာင့္အျမင္ေဝဝါးျခင္းေဘး

အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း 

ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးသည္။(ႏွင္း+ေလျပင္း)ေၾကာင့္မဟုတ္ပဲသည္းထန္စြာႏွင္းက်ျခင္းေ

ၾကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ ေၾကာင္း 

ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈကိုႏွင္းမုန္တိုင္းသတိေပးသတင္းဟုေခၚသည္။ 

လိွဳင္းလုံးသတိေပးသတင္း 
ေရလွိဳင္းၾကီးမ်ားေၾကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာမႈျဖစ္သည္။ 

ေရလွိဳင္းၾကီးျခင္းႏွင့္ငလ်င္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဆူနာမီသည္လံုးဝမတူညီပါ။ 

ဒီေရသတိေပးသတင္း 
မန္ုတိုင္းႏွင့္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းေႀကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကျင

ာေပးမႈျဖစ္သည္။ 

ျမဴထူထပ္မႈသတိေပးသတင္း 
ျမဴထူထပ္စြာက်ဆင္းမႈေႀကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖစ္

သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ယာဥ္ေၾကာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ 

မုိးႀကိဳးသတိေပးသတင္း 

မိုုးႀကိဳးေႀကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖစ္သည္။မိုးႀကိဳးပစ္

မႈေၾကာင့္႐ုတ္တရက္ 

ေလျပင္းႏွင့္မိုးသီးေႂကြမႈတို႔၏ေဘးအႏၲရာယ္ကုိပူးတြဲသတိေပးေၾကညာေလ့ရိွသည္။ 

ႏွင္းၿပိဳက်မႈသတိေပးသတင္း ႏင္ွးၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖစ္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
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P အေရးေပၚအေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ႏွင္းအရည္ေပ်ာ္မႈသတိေပးသတင္း 
ႏွင္းအရည္ေပ်ာ္မႈေၾကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖစ္သည္

။ 

အပူေျခာက္ေသြ႕လြန္ျခင္း 

သတိေပးသတင္း 

ေလေျခာက္ေသြ႕လြန္မႈေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေၾကညာေပးမႈ 

ျဖစ္သည္။အမ်ားအားျဖင့္မီးေလာင္မႈျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည္။ 

အေအးလြန္မႈသတိေပး 

သတင္း 

အေအးလြန္မႈေႀကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖစ္သည္။အ

မ်ားအားျဖင့္လယ္ယာ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးထိခိုက္မႈမ်ား၊ေဆာင္းတြင္းေရပုိက္ကြထဲြက္မႈမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ 

ေရခဲျခင္းသတိေပးသတင္း 

ေရခဲျခင္းေႀကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖစ္သည္။အမ်ား

အားျဖင့္သတင္းပို႔ႀကိဳးႏွင့္ 

မီးႀကိဳးမ်ား၊သေဘၤာကိုယ္ထည္မ်ားေဘးျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ 

ႏွင္းက်ျခင္းသတိေပးသတင္း 

ႏွင္းက်ျခင္းေႀကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖစ္သည္။အမ်

ားအားျဖင့္ေၾကးနန္းႀကိဳးႏွင့္ 

မီးႀကိဳးမ်ား၊သေဘၤာကိုယ္ထည္မ်ားေဘးျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ 

ႏွင္းခဲျခင္းသတိေပးသတင္း 

ႏွင္းခဲျခင္းေႀကာင့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေၾကညာေပးမႈျဖစ္သည္။အမ်ား

အားျဖင့္အေစာပိုင္းခဲျခင္းႏွင့္ 

ေနာက္ပိုင္းခဲျခင္းေၾကာင့္လယ္ခင္းယာခင္းမ်ားေဘးျဖစ္ေလ့ရိွသည္။ 

 

(2) ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမွသတင္းရယူျခင္း 

ေလ၊ေရ၊ငလ်င္စေသာသဘာဝေဘးမ်ားျဖစ္ပြားလ်င္၊ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွလွ်င္ၿမိဳ႕နယ႐္ုံးမ်ားမွစပီကာကုိ အသံုးျပဳ၍ ေဘးအႏၱရာယ္မွ 

ေရွာင္ရန္ေၾကညာေပးသည္။တီဗြီ၊ေရဒီယိုႏွင့္တကြၿမိဳ႕နယ႐္ုံးမွသတင္းထုတ္လႊင့္မႈကိုနားေထာင္ၿပီးသတင္းရယူပါ။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

2 သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕လွ်င္  

2-7  ေဘးကင္းရာသုိ႔ေရွာင္ျခင္း 

(1) ေဘးကင္းလြတ္ရာေနရာမ်ားမွတ္သားျခင္း 

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း 
ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ေနအိမ္မ်ားပ်က္စီးၿပီးအိမ္ေျခမ့ဲသူမ်ားကခိုလံႈေနထိုင္ရာေနရာျဖစ္သည္။ 

မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းေက်ာင္း၏အားကစားရံု၊ ျပည္သူ႔ခန္းမမ်ား။ 

ယာယီ 

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း 

ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ခ်ိန္တြင္တခဏတာေဘးကင္းေအာင္ေရွာင္ရေသာေနရာျဖစ္သည္။ 

ၾကီးမားေသာေဘးေရွာင္ရန္ေနရာသို႔သြားရန္စုေဝးရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။အနီးနားရွိပန္းျခံ၊ကြင္းျပင္စေသာေနရာ။ 

ၾကီးမားေသာ 

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း 

ႀကီးမားေသာေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္မီးေလာင္ၿပီး၊ဧရိယာက်ယ္ျပန္႔စြာကူးစက္စဥ္တြင္မီးေဘးေရွာင္ရမည့္ေနရာျဖစ္ 

သည္။ရြာ၊ရပ္ကြက္၊ၿမိဳ႕နယ္မွသတ္မွတ္ထားေသာပန္းျခံႀကီးမ်ားသည္က်ယ္ျပန္႔စြာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေဘးမွလြတ္ 

ေျမာက္ရန္လံုေလာက္က်ယ္ျပန္႔ေသာေနရာျဖစ္သည္။ ပန္းျခံႀကီးႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာကြင္းျပင္စသည့္ေနရာမ်ား။ 

   

ေဘးကင္းလြတ္ရာေနရာတြင္ လူကအစိမ္းေရာင္အဝိုင္းကို နင္းေျပးေနပုံပါေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကပ္ 

ထားသည္။ 

ေဘးအႏၲရာယ္မွ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျပင္ဆင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ႐္ုံးမွ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးေျမပုံကုိ 

ရယူၿပီး၊ မိမိေနထုိင္ေသာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ယာယီေဘးေရွာင္ေနရာ၊ ႀကီးမားေသာေဘးေရွာင္ေနရာကုိ 

မွတ္သားထားၿပီး၊ အိမ္မွ၎ေနရာသို႔သြားရာလမ္းေၾကာင္းကိုမွတ္သားထားပါ။ 

(2) ေဘးေရွာင္ရန္သတိေပးျခင္းႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္ 

မိမိေနထိုင္ေသာၿမိဳ႕နယတ္ြင္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားစဥ္ (သို႔) ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခရွိေသာအခါတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌက ေဘးေရွာင္ရန္ 

သတိေပးျခင္းႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ တ္ျပန္လိမ့္မည္။ ထိုအခါ၌၎ထုတ္ျပန္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာပါ။ သို႔ေသာ္ အနီးနားတြင္ 

မီးေလာင္မီးခိုးထြက္ေနျခင္း၊အိမ္ထဲသို႔ေရဝင္လာျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ပါကကုိယ္တုိင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးလြတ္ကင္းရာသို႔ေရွာင္ပါ။ 

 

(3) ေဘးအႏၲရာယ္မွေရွာင္နည္း 

ပစၥည္းမ်ားအနည္းငယ္သာယူေဆာင္ၿပီးလမ္းေလွ်ာက္ကာေဘးေရွာင္မႈသည္အေျခခံျဖစ္သည္။ကေလးႏွင့္သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ေရာဂါႏွင့္ဒါဏ္

ရာရိွသူမ်ားရွိပါကအခ်င္းခ်င္းဝိုင္းဝန္းကူညီကာေဘးအႏၱရာယ္မွလြတ္ကင္းရာသို႔ေရွာင္ေနရန္။ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/index.html
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